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 المستخلص: 

دراسة   إلى  البحث  هذا  استراتيجية سوميهدف  استخدام  تدريس  (SWOM)    أثر  الرياضيات  في 

لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بكلية التربية بالدلم قسم الرياضيات لتحقيق بعض 

الواحدة، ستخدم البحث المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة  امهارات القرن الحادي والعشرين،  

)  توتكون من  البحث  تدريس 17عينة  طرائق  لمقرر  الرياضيات  بقسم  الخامس  بالمستوى  طالبة   )

؛ لمناسبتها معه ألنه األساس هـ1440/1441( بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي1الرياضيات )

التربوية في تخصص الرياضيات بالقرن الحادي والعشرين، و سوم استراتيجية  في صقل الخبرات 
، التي تهدف إلى تحسين التي تعد ضمن االستراتيجيات الحديثة في تدريس المهارات فوق المعرفية

 التعلُم إلعداد جيل واعي ناقد ومبدع.

والعشرين  او  الحادي  القرن  مهارات  مقياس  البحث  الباحثةستخدم  إعداد  صحة  من  والختبار   .

اختبار استخدام  تم  كذلك  Test-tالفروض   ،Cohen's d  وتوصلت ل التأثير.  ومستوى  حجم  قياس 

النتائج إلى أن االستراتيجية لها أثر إيجابي فعال في تحقيق بعض مهارات القرن الحادي والعشرين؛ 

لمقياس  البعدي  التطبيق  لصالح  المجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائياً  دالة  فروق  لوجود 

والعشرين الحادي  القرن  رئيمهارات  متطلبًا  أصبحت  والتي  المعرفي ،  االقتصاد  متطلبات  من  سيًا 

 بسوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

المفتاحية:   سومالكلمات  الرياضيات،  (SWOM)  استراتيجية  تعلُم  الحادي ،  القرن  مهارات 

 . S,4Cوالعشرين

Abstract:  

The research aims at identifying the effect of   Using  (SWOM) strategy in 

math Teaching, Among Prince Sattam bin Abdulaziz University students in 

College of Education in Dilam- Department of Mathematics To 

implementing some 21century skills,  The research used the semi-

experimental method by using one-group experimental design, The research 

sample consisted of(17) Students in  the fifth level students from 

Mathematics Department for the Mathematics Teaching Methods(1) Course 

in the second semester of the academic year 1440/1441 AH, which is 

appropriate to  it Because it is the basic for refining educational experiences 

in the field of mathematics in 21 century, and  (SWOM) strategy Which is 

among the modern strategies in teaching epistemological skills, It aims to 

improve learning to prepare a conscious, critical and creative generation.  

The Research used the 21century skills scale  (Prepared by the Researcher), 

to test the hypotheses validity The t-Test was used, and Cohen's d to 

measure the effect size and level. The results can be explained that there are 

statistically significant differences between Group scores in favor of the 

post application of the 21century skills scale, which has become a major 

requirement of knowledge economy in the labor market for 21 century. 

Key Words: (SWOM) strategy; Mathematics learning; the 21century skills 

4C,S. 
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 المقدمة: 
يتسم القرن الحادي والعشرين بمهارات مستقبلية متنوعة، مما دعى األنظمة التعليمية  

تنافسية بسوق إلى دفع عجلة االقتصاد المعرفي؛ لضمان جودة نواتج التعلُم، وتحقيق ال

 . العمل

تطوير ونظراً   أهمية  تتضح  اليومية،  الحياة  مجاالت  شتى  في  الرياضيات  ألهمية 

التعليمية، وتلبية احتياجات المجتمع  العملية  تعلُمها لتحقيق أقصى فاعلية في  مهارات 

 (. 2019)السيد، 

المؤسسات المهتمة بتعليم الرياضيات وتطبيقاتها الحديثة من خالل التكيف   تركزحيث  

صاديات عصر المعلومات وسوق العمل، وارتباطها باألنشطة والمواءمة لحاجات اقت

وناتجها  المعرفة  على  والتأكيد  رياضية مجردة،  مهارة  اكتساب  وليس مجرد  اليومية 

 (. 2004في نفس الوقت )عبيد،

بعنـوان   (NCTMوثيقة معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات ) هذا ما أكدتهو

لمعلمـي الرياضـيات، إلـى أهميـة تـدريس الرياضـيات التربية والنمو المهني المستمر  

النـاجح فـي تحقيـق النمـو المهنـي المسـتمر مـن خـالل مهـام نوعيـة وسـياقات محـددة 

(NCTM, 2007). 

كما أن الرياضيات من أهم المواد ذات البنية التراكميـة، ويحتـات تدريسـها فـي القـرن 

د المـتعلم للتعامـل مـع الحادي والعشرين إلى مداخل تتماشى مع طبيعـة العصـر، وت عـُ

 (.2م، ص 2016متغيراته المتتابعة ومستجداته التكنولوجية المتوالية )السيد،

وهذا ما يؤكده اإلطار الوطني للمؤهالت، والذي يُعتبر من أهـم األنظمـة التـي ترتقـي 

بجودة المؤهالت الوطنية، وتحديـد معـايير ومؤشـرات واجـراءات تطـوير وتصـنيف 

ــاء علــى  ــيم، المــؤهالت بن ــتعلم المبنيــة علــى المعــارف والمهــارات والق مخرجــات ال

 (.2020لالعتراف بها على المستوى الوطني والدولي )هيئة تقويم التعليم والتدريب،

-عالوة على توجهـات الخطـة االسـتراتيجية لجامعـة األميـر سـطام بـن عبـد العزيـز  

، من خالل الهدف االستراتيجي الرابع " التحسـين المسـتمر لعمليـات التعلـيم 2إصدار

والتعلم"، حيث تتطلـع ألن يكـون خـريج الجامعـة الخيـار األول لسـوق العمـل  لتلبيـة 

 (. 20م، ص 2018ن عبد العزيز،)جامعة األمير سطام ب 2030طموحات رؤية 

دور التعليم  (Gallimore& Stewart, 2014)ستيوارت  جليمور وتؤكد دراسة  كما 

ا للمعـايير؛ لضـمان تنميـة إنجـاطات الطـالب،  الجامعي في دعم تعلًم الرياضـيات وفقـً

 مشاركتهم، وتواصلهم الفعال في القرن الحادي والعشرين.

أهـم اسـتراتيجيات التـدريس الحديثـة، التـي   أحد   (SWOM)وتعتبر استراتيجية سوم  

تركز على التفكير المنتج، من خـالل دمـج مهـارات التفكيـر العليـا والعمليـات العقليـة 
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المنتجة في المناهج والبـرامج بكافـة المراحـل الدراسـية، ممـا يجعـل المـتعلم المحـور 

 الرئيس للعملية التعليمية.

األربعة باللغة االنجليزية  للكلمات إلى االختصارات    (SWOM)ويشير مصطلح سوم  

أي النمــوذت األمثــل الواســع أو  ،Wide Optimum Model  Schoolلكــل مــن

 الشامل للمدرسة.  

حيث تهتم بتحسين نواتج التعلم إلعداد جيل واعي يفكر بطريقة شمولية، وبنحو مبـدع 

مميزاتها السـهولة والدقـة وناقد، بداًل من تلقي المعلومة بدور سلبي غير متفاعل. ومن 

في التفاصيل، ووضوح الخطوات التي تمثل مجموعة مـن األفكـار واألسـئلة المنظمـة 

 (.Routman, 2012والهادفة التي يوظفها المعلم أثناء تدريسه )

فــي تــدريس الرياضــيات يتفــق مــع  (SWOM)كمــا أن اســتخدام اســتراتيجية ســوم 

الحــادي والعشــرين. ومــن أهــم هــذه  التوجهــات الحديثــة فــي تحقيــق مهــارات القــرن

، والــذي أعدتــه منظمــة 2030التوجهــات  مشــروع مســتقبل التعلــيم والمهــارات لعــام 

التعاون االقتصادي والتنمية لدعم وتحديد الكفايات المناسبة، واستكشاف بيئات التعلـيم 

 .(OECD, 2018)التي تُدعم تلك الكفايات 

 WORLD)دى االقتصــادي العــالمي إضــافة إلــى تقريــر مســتقبل الوظــائف بالمنتــ

ECONOMIC FORUM, 2020)  والــذي أشــار إلــى أهــم المهــارات العشــرة ،

المطلوبة لتلبية طموحات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين، وهي  القدرة على 

التعامل مع المشكالت المعقدة وبحث الحلول، التفكير الناقد، اإلبـداع واالبتكـار، إدارة 

رق، العمــل والتنســيق مــع ا خــرين، الــذكاء العــاطفي، البصــيرة وحســن األفـراد والفــ

ــة  ــاوض، والمرون ــالء، التف ــة العم ــام بخدم ــه واالهتم ــرار، التوج ــدير وصــنع الق التق

 اإلدراكية.

باألسـاليب ونمـاذت ( ,et al., 2020)  Szaboسـزابو وخخـرونكمـا اهتمـت دراسـة 

دي والعشـرين لـدى الطـالب علـى التعلم واالستراتيجيات لتطوير مهارات القرن الحـا

جميع المستويات، وذلك من خالل التركيـز علـى مهـارات التفكيـر العليـا للتعامـل مـع 

 المشكالت، وحلها بنجاح في سياق أوسع في الحياة اليومية.

( أن تطبيــق اســتراتيجية ســوم 2008وهــذا مــا أكدتــه دراســة )الهاشــمي، والــدليمي، 

(SWOM) ــأت ــرامج، ي ــاهج والب ــي المن ــق ف ــديث طرائ ــع ضــرورة تح ا م ــً ي متوافق

واستراتيجيات التدريس التي تُنمي مهارات التفكير العليا، أي دمج العادات والعمليـات 

 العقلية المنتجة والمهارات بشكل واضح في التدريس.

تأسيًسا على ماسبق يجب استخدام استراتيجيات تدريسية تعتمـد علـى العقـول المنتجـة 

التي تنمي مهارات التفكير المنتج ضمن نواتج التعلُم بالقرن الحادي والعشرين. كما أن 

من أهم استراتيجيات ماوراء المعرفة التـي تهـتم بتنميـة   (SWOM)استراتيجية سوم  
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التفكيـر   :مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين، وهـي  مهارات التفكيـر المنـتج كدحـدى

 التعاون.واإلبداعي، التفكير الناقد، التواصل، 

 مشكلة البحث:
فـي   (SWOM)تتمثل مشكلة البحث في ندرة الدراسات حـول أثـر اسـتراتيجية سـوم  

لـدى طـالب  الرياضـيات لتحقيـق بعـض مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين تـدريس

وطالبات المرحلة الجامعية، حيث أن أغلبها في التعليم العـام مـن خـالل الرجـوع إلـى 

، قواعد المعلومات المتاحة التي تضم األبحاث المنشورة فـي تعلـيم وتعلـم الرياضـيات 

محدودية امتالك الطالبات لمهـارات القـرن الحـادي والعشـرين مقارنـة بمـا هـو كذلك  

األمر الذي ترتب عليـه ضـعف مشـاركتها فـي تلبيـة متطلبـات منتظر أو متوقع منها،  

ألن امتالكها لمهـارات التفكيـر التقـاربي، التباعـدي، ؛  االقتصاد المعرفي بسوق العمل

التعاون، والتواصل الفعال يعد مؤشًرا لجودة نواتج تعلُم الرياضـيات، ويعـزط دورهـا 

بكافة   2030ي تعمل عليها رؤية  الفعال بسوق العمل الذي يعتبر من  أهم المبادرات الت

( هـو األسـاس فـي صـقل 1برامجها، وحيث أن مقـرر طرائـق تـدريس الرياضـيات )

الخبرات التربوية في تخصص الرياضيات وفقاً  للتوجهـات الحديثـة فـي تعلـيم وتعلـم 

الرياضيات، كما أن تطبيقاتـه العمليـة فـي وحـدة طـرق التفكيـر فـي الرياضـيات بيئـة 

( ومناسبتها لتحقيق مهارات القرن الحادي SWOMراتيجية سوم )خصبة لتطبيق است

( الـذي يرتكـز 2والعشرين، كما أنه متطلب سابق لمقرر طرائق تدريس الرياضيات )

على تعليم وتعلُم الرياضيات في القرن الحادي والعشرين باسـتخدام السالسـل العالميـة 

يم مـن خـالل الـتعلم باالستقصـاء، للرياضيات، والمتوافقة مع النظرية البنائية في التعل

النشط، والتعاوني، والذي يركز على ربط الرياضيات كلغـة للعقـول بالحيـاة اليوميـة، 

والتخصصات الدراسية األخرى، حيث باتت الرياضيات في حاجـة ماسـة إلـى تطـور 

 .  2030واستخدام األساليب اإلبداعية فيها في ضوء رؤية 
جـة إلجـراء البحـث الحـالي، ألنـه ال توجـد دراسـة وتأسيساً على ما سبق ظهرت الحا

 فـي تـدريس (SWOM)أثر استراتيجية سوم تناولت  -في حدود علم الباحثة-عربية 

الرياضيات لتحقيق بعض مهارات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خـالل اإلجابـة 

 السؤال الرئيس:على 

الرياضيات لتحقيق بعض  ماضارات  في تدريس (SWOM)ما أثر استراتيجية سوم 

 القرن الحادي والعشرين؟

 التساؤالت التالية:والذي يتفرع منه 

س .1 استراتيجية  لخطوات  وفقًا  والطالب  التدريس  هيئة  عضو  دور     ومــــما 

(SWOM)    مقرر  بفي تدريس الرياضيات، بوحدة طرق التفكير في الرياضيات
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الخامس بقسم الرياضيات كلية    ( لطالبات المستوى1طرائق تدريس الرياضيات )

 التربية بالدلم جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟  

أثر .2 سوم  ما  استراتيجية  تدريس(SWOM)    استخدام  بوحدة   في  الرياضيات 

الرياضيات،   في  التفكير  )بطرق  الرياضيات  تدريس  طرائق  لطالبات 1مقرر   )

المستوى الخامس بقسم الرياضيات كلية التربية بالدلم جامعة األمير سطام بن عبد  

 العزيز لتحقيق بعض مهارات القرن الحادي والعشرين، وذلك في مهارات   

 التفكير الناقد. -2.1

 فكير اإلبداعي.تال -2.2

 التواصل. -2.3

 التعاون. -2.4

 التعلُم ككل. -2.5

 :البحث أهداف
 يهدف البحث الحالي إلى تحديد     

 (SWOM)دور عضو هيئة التدريس والطالب وفقًا لخطـوات اسـتراتيجية سـوم   .1

 . في تدريس الرياضيات 

الرياضـيات لطالبـات  فـي تـدريس (SWOM)   اسـتخدام اسـتراتيجية سـوم أثـر .2

سطام بن عبد المستوى الخامس بقسم الرياضيات كلية التربية بالدلم جامعة األمير  

 .العزيز لتحقيق بعض مهارات القرن الحادي والعشرين

         :أهمية البحث

 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي 

م جاذبـة تُركـز علـى دور الطالبـات اإليجـابي والُمنـتج، تواصـلهم  .1 توفير بيئـة تعلـُ

م فـي الفعال، ومشاركاتهم في الموقف التعليمي من خالل استخدام استراتيجية سـو

 تدريس الرياضيات، وفى تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لديهن.

تطوير برامج إعداد معلم الرياضيات بأحدث االسـتراتيجيات واألدوات التعليميـة،  .2

 التي تسهم في بناء الشخصية العلمية.

فتح خفاقًا جديـدة فـي البحـث العلمـي حـول أهميـة تحقيـق مهـارات القـرن الحـادي  .3

 تنمية مهارات مستقبل سوق العمل. والعشرين؛ ل

 :مصطلحات البحث

 :Strategy (SWOM)  (SWOM)استراتيجية سوم 

( بأنها مجموعة الوسائل واإلجراءات الُمستعملة من قبل 2006عرفها شبر وخخرون )

المعلم، من أجل تمكين المتعلمين من اإلفادة من الخبـرات التعليميـة المخططـة وبلـو  

 (.21، 2006المنشودة )شبر وخخرون، األهداف 
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وتُعرف إجرائيًا في البحث الحالي بأنها  مجموعة من اإلجـراءات المرتبـة والمتتابعـة 

والمترابطة تمثل مهارات التفكير العليا )التساؤل، المقارنة، توليد االحتماالت، التنبـؤ، 

حل المشكالت، اتخاذ القرار( في تدريس وحدة طرق التفكيـر فـي الرياضـيات بمقـرر 

بـالقرن الحـادي  S,4C(، بهدف تحقيق مهـارات الـتعلُم 1)طرائق تدريس الرياضيات  

  والعشرين.

 :اارات القرن الحادي والعشرينم

( بأنهــا مجموعــة مــن المهــارات وهــي  التفكيــر الناقــد وحــل 2014انجــر )وعرفهــا 

المشكالت، التعاون عبر الشـبكات، القـدرة علـى التكيـف، المبـادرة وريـادة األعمـال، 

 ,Wangerإلـى المعلومـات وتحليهـا، والفضـول والخيـال التواصل الفعال، الوصـول

2014)  .) 

وتشمل التفكيـر  S,4Cوتُعرف إجرائيًا في البحث الحالي بأنها  مهارات التعلُم األربعة 

الناقد، التفكير اإلبداعي، التعاون، والتواصل، وتُقاس من خالل مقياس مهارات القـرن 

( في تدريس SWOM، لقياس مدى تحقيق استراتيجية سوم )S,4Cالحادي والعشرين

ــرين ــادي والعش ــرن الح ــارات الق ــي  S,4Cالرياضــيات لمه ــر ف ــدة طــرق التفكي بوح

 (.1لرياضيات )الرياضيات بمقرر طرائق تدريس ا

 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :Strategy (SWOM) ( SWOM)استراتيجية سوم 

تعتبر استراتيجية سوم من أهم االتجاهات الحديثة في تـدريس مهـارات التفكيـر العليـا 

 بالمناهج والبرامج؛ من أجل تحسين وضمان جودة مخرجات التعلُم. 

  (: SWOM)مفاوم استراتيجية سوم 

( بأنها  من االتجاهات الحديثة في تدريس المهارات 2008يُعرفها الهاشمي والدليمي )

المعرفية من أجل تحسين نواتج الـتعلم، إلعـداد جيـل واع يفكـر بطريقـة شـمولية فوق  

على نحو ناقد ومبدع، بداًل من تلقي المعلومة وعدم التفاعل معها أومعرفة كيفية حلها، 

ومن مميزاتها السهولة والدقة في التفاصيل من خالل مجموعـة مـن األفكـار واألسـئلة 

ات التفكيـر وعـادات العقـل المنتجـة والمهـارات المنظمة، حيث تقوم على دمـج مهـار

واالستراتيجيات العقلية المعرفية بشكل واضح ومحدد في تـدريس المـنهج )الهاشـمي، 

 (.141، 2008والدليمي، 

األربعة باللغة االنجليزية  للكلمات إلى االختصارات    (SWOM)ويشير مصطلح سوم  

، أي النمـوذت األمثـل الواسـع أو Wide Model Optimum  School لكـل مـن

 الشامل للمدرسة.  
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، Swartzوهمـا الحرفـان األوالن مـن    SWكما يتكون اسم االسـتراتيجية مـن شـقين  

ا Omarوهما الحرفان األوالن من    OMوالشق الثاني   ا تطويريـً ، ألنهـا تقـدم برنامجـً

مدرسـة يشمل كل جوانب صناعة اإلنسان المتعلم النـاجح، وتـنهض بجميـع مـن فـي ال

شاملة كل أركانها، فاالستراتيجية سوم تعليمات وقواعد وإرشادات تضمن بيئة تعليمية 

ناجحة، وخطة تنظيمية شاملة إلدارة جميع أجزائها، فهي شـاملة بمـا تحتويـه وشـاملة 

 (.2009، و)عبد الكريم، (Swartz& Perkins, 2003)لكل المتعلمين في المدرسة 

  (: SWOM)فلسفة استراتيجية سوم 

ترتكز فلسفة استراتيجية سوم على أهداف ومبادئ متعددة، حـددها سـوارتز وبيركنـز 

  (Swartz& Perkins, 2003)( وهي أن 2003)

 التفكير والتأمل ركنان رئيسيان للتعلُم. .1

ا  .2 دمج العـادات العقليـة المنتجـة والمهـارات والعمليـات العقليـة المعرفيـة دمجـً

 د التعليمية هو الهيكل األساس لالستراتيجية.واضًحا ومحددًا في تدريس الموا

مراعاة االستراتيجية للتصور الذهني للمتعلم فـي أنمـاط التفكيـر مثـل أسـاليب  .3

التعلُم المفضلة، أنواع الذكاءات والقدرات المختلفة، جوانب التميز والموهبـة، 

 الميول واالهتمامات، ومنطقة التطـور األقـرب للبنيـة المعرفيـة الحاليـة، يعـد 

 عنصًرا أساسيًا للتعلُم.

التعلُم عملية مستمرة مـدى الحيـاة، تكـون أكثـر فاعليـة وتـأثيًرا فـي العقـل إذا  .4

 استعملت االستراتيجيات المناسبة لذلك.

ــاعر واالتجاهـــات والتصـــورات  .5 ــالعواطف واالنفعـــاالت والمشـ ــام بـ االهتمـ

 والمعتقدات واإلدراكات الداخلية للمتعلم يُعد نصف عملية التعلُم.

  (: SWOM)ماارات التفكير في استراتيجية سوم 

( على ست مهارات أساسـية مـن مهـارات التفكيـر SWOMترتكز استراتيجية سوم )

 الناقد واإلبداعي، وهي مهارات 

 التساؤل: .1

تُعتبر مهارة التسـاؤل مـــــن المهــــــارات الهامـة التـــــي يـــــراد تنميتهـــــا لـــــدى 

المــــتعلم وافــــادته مــــن أثرهـــــا فـــــي العمليـــــة التعلميـــــة ونـــــواتج الـــــتعلم 

ـــذب ا ـــر، جــــ ـــارة التفكيــــ ـــي إثــــ ـــن دور فــــ ـــاؤل مـــ ـــا للتســـ ـــاه، لمـــ النتبــــ

 (. 333، 2016وتنشــــيط الــــتعلم باشراك المتعلم في عملية التعلم )عطية، 

 المقارنة: .2

هي مهارة ذهنية أساسية لتنظيم المعلومـات وتطـوير المعرفـة، والبـد لهـا مـن وجـود 

معيــار تحــتكم إليــه إلظهــار الفــرق بــين شــيئين متشــابهين أو مختلفــين )عبــد العزيــز، 

2009 ،167.) 
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 توليد االحتماالت: .3

هــي القــدرة علــى اإلبــداع الجــاد باكتشــاف أو توليــد طرائــق أخــرى إلعــادة وتنظــيم 

المعلومات المتاحة، وتوليد حلول جديدة بداًل من السير في خط مستقيم واحد، والبحـث 

عن البدائل أمر طبيعي عند المتعلمين الذين يشـعرون أنهـم يقومـون بـذلك فـي البحـث 

 (.470، 2007و، ونوفل، الطبيعي )أبو جاد 

 التنبؤ: .4

شـــــخص مـــــا   يقصــــد بمهارة التنبؤ أنها المهارة التــــي تُســـــتعمل مـــــن جانـب 

يفكــــر فيمــــا سيحدث فــــي المســــتقبل، وبالنسبة إلى الطلبة فهي تمثل التفكير فيمـا 

 (. 561،2011سيجري في المستقبل )سعادة، 

 حل المشكالت: .5

لـــدى  المشكالت  حـــل  علـــى  القـــدرة  بتنمية  الخطــوة  هـــذه  اجـــراءات  تتصـــل 

ـــي تبــــدأ ببلـــورة مشكالت معينــــة يمكــــن تلمســــها فــــي الطلبـــة،  لـــذلك فه

الطلبــــة  أمــــام  ووضــــعها  بــــه،  يــــرتبط  ومــــا  الجديــــد  الموضـــوع 

الحلــــول  هـــــذه  وصــــياغة  لهـــــا،  حلــــول  عــــن  بالبحـــــث  ومطــــالبتهم 

للتطب قابلــــة  بتزويــــد  بأشــــكال  يســــهم  الـــــذي  األمر  والممارســــة،  يــــق 

المتعلمين بوســــائل يوظفونهــــا فـــي معالجة المواقــــف التــــي قــــد يتعرضـــون 

 (. 335،  2016لها ســـواء فــــي قاعـــة الــــدرس أم فــــي الحيــــاة العامة )عطية، 

 اتخاذ القرار: .6

ـة تفكيــــــر عقالنيــة تهــــــدف إلــــــى انتقـــــاء أفضــــــل البــــــدائل أو هــــــي عمليـــــ

الحلـــول الممكنــــة، وتتبلور من ثالث عمليات فرعية )البحـث والمفاضـلة، المقارنـة 

 .(Renzulli, 2011بين البدائل، واختيار أفضل هذه البدائل( )

 دور المعلم والطالب في استراتيجية سوم:

 أدوار كل من المعلم والطالب في استراتيجية وفقًا للخطوات التالية تتمثل 

 دور المعلم:

 يؤدي معلم الرياضيات دوًرا غير تقليديًا من خالل استراتيجية سوم يتمثل في أنه 

يوجــه أســئلة استقصــائية للطــالب تســاعدهم علــى التفكيــر، وربــط الــتعلُم الحــالي  .1

 بالسابق.

ة، ويوجههم في االتجاه الصحيح للوصـول إلـى حـل يقود الطالب في خداء األنشط .2

 المشكالت الرياضية.

يطلب من الطالب التفكير في المشكالت والمهام التـي تُقـدم لهـم، وشـرح أسـلوب  .3

 تفكيرهم لباقي طمالئهم.

يقــدم أمثلــة متنوعــة وواضــحة، ويوجــه الطــالب لدراســة هــذه الحــاالت الخاصــة  .4

  .(96، 2009الكريم، )عبد  واستنتات القاعدة.
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 دور الطالب: 

 يتحدد دور الطالب بوصفه متعلًما ومفكًرا نشًطا من خالل 

 التركيز على المهارة. .1

التفكير تفكيًرا نشيًطا في المهام المرتبطة بالتفاعل من خـالل مجموعـات صـغيرة  .2

 أو مع المعلم.

االستفادة في المسـتقبل مـن هـذه التفكير في التفكير وتقييم أفكاره والتخطيط لكيفية  .3

 الطريقة. حيث يتمثل سلم مهارة التفكير في التفكير في استراتيجية سوم من 

 . الوعي بنوعية التفكير الذي يقوم به.3-1

 . معرفة االستراتيجية التي يستعملها أثناء القيام بعملية التفكير.3-2

 ذية راجعة(..  تقييم مدى فاعلية االستراتيجية المستخدمة )كتغ3-3

 . التخطيط لكيفية أداء بعض مهارات التفكير في المرحلة القادمة.3-4

نقــل مهــارة التفكيــر خــارت الفصــل وتطبيقهــا فــي حيــاتهم ومتطلبــاتهم الدراســية  .4

 ( 141، 2008)الهاشمي، الدليمي،  األخرى.

 :Century Skills 21ماارات القرن الحادي والعشرين 

الحادي والعشـرين هـي االسـتثمار األمثـل للخبـرات والمهـارات تعتبر مهارات القرن  

 والمعارف؛ لتلبية طموحات ومتطلبات سوق العمل.

 مفاوم ماارات القرن الحادي والعشرين:

عرفتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأنها  تطبيقات متقاطعة للمعارف 

مهمة فـي عمليـة التطـور الفـردي والـتعلُم مـدى والقيم والمهارات والمواقف التي تعد  

 (.UNESCO, 2015الحياة )

( بأنهــا مهــارات المســتقبل التــي تُلبــي متطلبــات 2013كمــا يُعرفهــا تــرلينج وفــادل )

االقتصاد المعرفي، ضمان جودة مخرجات التعلُم بسـوق العمـل، ومواجهـة التحـديات 

واالتصــاالت )تــرلينج، فــادل،  العالميــة والتنافســية والتحــوالت الضــخمة فــي التقنيــة

2013.) 

 تصنيفات ماارات القرن الحادي والعشرين:

إلـى ثـالث مجموعـات )سـيو،  21صنفتها منظمة الشراكات من أجل مهـارات القـرن 

2014 ) 

 ، وتشمل ماارات التعلُم واالبتكار .1

 اإلبداع واالبتكار.  1.1

 التفكير الناقد وحل المشكالت.  2.1

 التواصل.  3.1

 التعاون.  4.1
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 الثقافة كل من ، وتشمل ماارات المعلومات ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا .2

 المعلوماتية.  2.1

 اإلعالمية.  2.2

 التكنولوجية.   2.3

 ، وتتكون من الماارات الحياتية والمانية .3

 المرونة.  3.1

 التكيف.  3.2

 المبادرة والتوجيه الذاتي.   3.3

 المهارات االجتماعية.  3.4

 اإلنتاجية والمحاسبية.  3.5

 القيادة والمسؤولية.  3.6

كما حددتها الجمعية الدولية للتكنولوجيا فـي التعلـيم فـي ضـوء سـبعة معـايير، ويمكـن 

 ( ISTE, 2016تلخيصها كما يلي )

 :Empowered learnerتمكين المتعلم  .1

مخرجات التعلم استنادًا إلى المعرفة  التكنولوجيا في تحقيق الكفاءة فييستثمر الطالب 

 العلمية.

 :Digital Citizenالمواطن الرقمي  .2

 يتعرف الطالب على الحقوق والواجبات في العالم الرقمي.

 : Knowledge Constructorمنتج المعرفة  .3

 لآلخرين.تقديم الطالب خبرات تعلُم هادفة ابتكارية ألنفسهم أو 

 :Innovative Designerمصمم مبتكر  .4

 يستخدم الطالب التكنولوجيا في تقديم الحلول االبتكارية للمشكالت.

 :Computational Thinkerذو تفكير حاسوبي  .5

 يطور الطالب األساليب التكنولوجية في اختبار حلول المشكالت.

 :Creative Communicatorمبدع في تواصله  .6

 اعيًا من خالل المنصات، األدوات، والقوالب.يتواصل الطالب إبد 

 :Global Collaboratorالمشارك العالمي  .7

يستخدم الطالب الوسائل الرقمية في إثراء تعلمهم بالمشاركة الفعالة مع ا خرين محليًا 

 ودوليًا.

وفي إطار تقييم مهارات القـرن الحـادي والعشـرين وإلقـاء نظـرة إلـى المسـتقبل، مـن 

في تطلعات أنظمة التعليم لطالبها، متبوعة بأدلة على عمليات   لتدريجيالتحول ا  خالل

التنفيذ على الصعيدين العالمي واإلقليمي، حيث يتضح من خاللها دور تقيـيم وتـدريس 
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مهارات القرن الحادي والعشرين فـي إدخـال اسـتراتيجيات التـدريس والتقيـيم القائمـة 

 (.Care, 2018على المهارات وليس المحتوى )

يتضح مما سبق أن تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين يسهم فـي ضـمان تحقيـق 

النمو المهني في التخصص. وهـذا مـا أكدتـه وثيقـة معـايير المجلـس القـومي لمعلمـي 

بعنوان  التربية والنمو المهني المستمر لمعلمـي الرياضـيات،  (NCTMالرياضيات )

النمو المهني المستمر من خالل مهـام   إلى أهمية تدريس الرياضيات الناجح في تحقيق

 .(NCTM, 2007نوعية وسياقات محددة )

الحادي والعشرين   القرن  تحقيق مهارات  فدن  التعلُم (وبناًء عليه  في   S,4C)مهارات 

تعليم وتعلُم الرياضيات ذو عالقة وثيقة بتنمية االقتصاد المعرفي؛ ألن الرياضيات من 

ا المرتبطة  الحيوية  التخصصات  تحويل أهم  في  تسهم  والتي  بالمجتمع،  وثيقاً  رتباطاً 

ذات  العقول  على  يعتمد  اقتصاد  إلى  للدخل  واحد  مصدر  على  يعتمد  الذي  االقتصاد 

متطلبات  تحقيق  في  والمساهمة  والمنتجة،  المبدعة  البشرية  والطاقات  العالية  المهارة 

 وحاجات سوق العمل.

فـي   (SWOM)ام استراتيجية سوم  وقد اهتمت العديد من الدراسات والبحوث باستخد 

تدريس الرياضيات، وتحقيق مهارات القرن الحـادي والعشـرين، حيـث اهـتم جليمـور 

( بدراسة الفجوة المتزايدة باستمرار بين الرياضيات على المستوى 2014وستيوارت )

الثانوي والجامعي، والتي تُمثل مصدر قلق كبير لمؤسسات التعليم العالي، حيـث تقـدم 

مقالة نهًجا جديدًا لدعم الرياضيات تم تصميمه واعتماده من قبل جامعـة لينكـولن هذه ال

بكلية الهندسة، لسد فجوة االنتقـال لهـؤالء للطـالب وتقـديم الـدعم المسـتمر مـن خـالل 

التقييم من أجل الـتعلُم وخطـط الـتعلم الفرديـة، وفـي النهايـة طيـادة إنجـاطات الطـالب 

اسها من خالل مالحظات الطـالب وتقييمـاتهم المتنوعـة ومشاركتهم الفعالة، التي تم قي

(Gallimore& Stewart, 2014). 

( فـي تنميـة SWOM( إلى أثر استراتيجية )2016كما توصلت نتائج دراسة فارس )

تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط لمادة الرياضـيات والتفكيرعـالي الرتبـة لـديهم 

 (.2016)فارس، 

تقريـر التعلـيم مـن أجـل الحيـاة والعمـل  تطـوير   ( من خالل2017)  بيليجرينوويؤكد  

المعرفة والمهارات القابلة للتحويل في القرن الحادي والعشرين، ودورها فـي التفكيـر 

منتج في خثارها التعليمية واالجتماعية، وأهميتها للنجاح في التعليم والعمل، وتصـميم ال

ت والعلـوم لتعزيـز تنميتهـا، وأثرهـاعلى التدريس في مجاالت مثل القراءة والرياضيا

 (.Pellegrino, 2017المناهج، التعليم، التقييم، وخبرات المعلم والتطوير المهني )

( إلـى أثـر أنمـوذت الـتعلم ذي المعنـى مـن 2017كما توصلت نتائج دراسة الذارحي )

 خالل استراتيجية المنظمات المتقدمة في تنميـة مهـارات التواصـل الرياضـي كدحـدى
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مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين فــي الرياضــيات، لطــالب الصــف األول الثــانوي 

 (.2017باليمن )الذارحي، 

فـي  (SWOM)( فاعلية استخدام اسـتراتيجية سـوم 2018كما بحثت دراسة حناوي )

تدريس الرياضيات لتنميـة مكونـات البراعـة الرياضـية لـدى تالميـذ الصـف الخـامس 

نة أسيوط، قسمت إلى مجموعتين  تجريبية درست وحـدة االبتدائي بدحدى مدارس مدي

، وضابطة درست بالطريقـة المعتـادة، (SWOM)  المجموعات وفق استراتيجية سوم

الطالقـة  -وبعد تطبيق اختبارات مكونات البراعة الرياضية األربعة )الفهـم المفـاهيمي

ــة ــاءة االســتراتيجية -اإلجرائي ــاس النزعــة الرياضــية  -الكف ــي( ومقي االســتدالل التكيف

ا وبعــديًا، كشــفت نتــائج البحــث فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية ســوم  المنتجــة قبليــً

(SWOM)   ،(. 2018في تنمية مكونات البراعة الرياضية )حناوي 

ــزة ) ــراهيم وحم ــائج دراســة اب ــدت نت ــر اســتخدام اســتراتيجية ســوم( 2016وأك  أث

(SWOM)   في تنمية التفكير اإلبـداعي فـي مـادة الرياضـيات لـدى طالبـات الصـف

سـتراتيجية الرابع العلمي، وقدمت توصيات عدة منها  أن يعتمد مدرسـو الرياضـيات ا

في التدريس لما لهـا مـن أثـر إيجـابي فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي،  (SWOM)سوم 

وتشجيع المدرسين على االهتمام بتعليم التفكير بوصفه نشاطاً عقلياً يساعد على انتقال 

 (.2016)ابراهيم، حمزة،  التعلم إلى حيز التطبيق

( دراسـة استكشـافية جمعـت بـين األسـاليب النوعيـة والكميـة، 2016كما قدم سميت )

بهدف استكشاف كيفية تنفيذ العديد مـن مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين فـي تعلـيم 

أثـر الـتعلم القـائم علـى حـل المشـكالت فـي إلـى الرياضيات، وتوصلت نتائج الدراسة 

لرياضـيات مقارنـة باإلعـداد التعليمـي تنمية مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين فـي ا

التقليدي، ودلت المالحظات على تنميـة مهـارات اإلبـداع والتفكيـر النقـدي والتواصـل 

والتعاون، وأوصت بدثراء تعليم الرياضيات بالمهام القائمة على حل المشكالت لتنميـة 

   (.,Smit 2016مهارات القرن الحادي والعشرين في الحياة اليومية )

( بتقـديم ورقـة عمـل ركـزت علـى مناقشـة إعـداد 2017جريفميجر وخخـرون )واهتم  

الرياضــيات الطــالب لالنخــراط فــي المجتمــع مــع طيــادة التكنولوجيــا والرقمنــة، كمــا 

طرحت تساؤالت حول ما تعنيه الكفاءة الرياضية في عالم اليوم، ومـا هـي التحـوالت 

عـداد الطـالب لمهـارات التي يجب إجراؤها في كل من المحتوى وطرق التـدريس؛ إل

  (Gravemeijer, et al., 2017) القرن الحادي والعشرين والتفكير الرياضي

 ( وارنر  ألقى  المراحل 2017كما  مستويات  جميع  في  التعلُم  تسهيل  على  الضوء   )

التعليمية لخلق مبتكرين ومخترعين فعالين في القرن الحادي والعشرين كهدف أساسي 

الوقت   في  إجراء للتعليم  تم  حيث  نوعي  بحث  تصميم  الدراسة  طبقت  الحاضر، 

االستراتيجيات،  هذه  فعالية  لتحديد تصوراتهم حول  والطالب  المعلمين   المقابالت مع 

الفصل   ابهم اكتسإلى  أشارالمعلمين   في  والتعليم  التدريس  بيئة  من  أفضل  منظوًرا 
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عالم الحقيقي، ودورها  الدراسي، وأشار الطالب إلى العالقة القوية بين الرياضيات وال

، كما أن استخدام التكنولوجيا  ةفي تنمية االتصال من خالل جلسات التعاون المخطط

عندما  الذاتية  وكفاءتهم  بأنفسهم  الطالب  ثقة  وطيادة  والتفكير،  للتواصل  إطاًرا  يوفر 

 (. (Warner, 2017أخذوا على عاتقهم مسؤولية تعلمهم 

سـتراتيجيات تـدريس الرياضـيات الحديثـة، ( علـى دور ا2018وركزت دراسة تيكا )

تعلُم القرن الحـادي في تنمية مهارات    أنشطة معمل الرياضيات، المعارض، المشاريع

   (.(Tika, 2018االتصال، واإلبداع، وغيرها، قيادةال،  يفريقالوالعشرين مثل العمل  

( بتقصـي فعاليـة تـدريس إسـتراتيجية سـوم 2020كما اهتمت دراسة حسـين ومطـر )

(SWOM)    في التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات لدى طالب الصف الثاني المتوسـط

في مادة العلوم، حيث توصـلت النتـائج إلـى  وجـود فـرق دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى 

ا ( بين درجات طـالب الصـف الثـاني الـذين  0.05الداللة ) يدرسـون مـادة العلـوم وفقـً

ودرجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليدية في   (SWOM)إلستراتيجية سوم  

كمـا تضـمنت التوصـيات اختبار التحصيل واالحتفـاظ لصـالح المجموعـة التجريبيـة،  

فـي المتغيـرات   SWOMإجراء دراسة مماثلة لتحديد تأثير اسـتراتيجية  والمقترحات  

 (.Hussein & Mater, 2020(واكتساب المفاهيم، والميول  األخرى مثل الموقف

( إلى فاعلية استراتيجية سوم وأثرها في اكتساب 2020وتوصلت نتائج دراسة جاسم )

المفاهيم الرياضية لطالبات الصف الثاني معهد إعداد المعلمـات/ الكـرا الثانيـة، وفـي 

ضوء النتائج خرت البحث بعدد من التوصيات منها  ضرورة اعتماد استراتيجية سـوم 

من توظيف مهاراتهـا فـي توجيـه عمليـات التفكيـر،   في التدريس، التي تُمكن الطالبات 

 (.  2020وتحمل المسؤولية الشخصية في التعلُم، استنادًا إلى مبدأ التعلُم الذاتي )جاسم، 

 ( وخخرون  سزابو  دراسة  المستمرة 2020وأوضحت  التحديات  مواجهة  أهمية   )

وى في القرن قصال  ته أهميووالتغلب عليها من خالل التفكير النقدي وحل المشكالت،  

الحادي والعشرين للتعامل مع المواقف الصعبة والعقبات في الوظائف، وأكدت على 

من   ،أهمية تدريس حل المشكالت الرياضية لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين

خالل إعطاء تجارب عبر المناهج الدراسية ذات معنى في العالم الحقيقي للمتعلمين، 

طرق تفكير   همطمة للنجاح في حياتهم المهنية من خالل تعليمواكتسابهم المهارات الال

أوصت بأهمية تطوير و، وحلها بنجاح في سياق أوسع في الحياة للتعامل مع المشكالت 

   (Szabo, et al,2020). مهارات القرن الحادي والعشرين على جميع المستويات 

برنـامج قـائم علـى عـادات ( الضوء على أثـر  2021وناصف )  كما ألقت دراسة السيد 

كدحـدى مهـارات القـرن الحـادي   بـداعيالعقل في تعليم الرياضيات لتنميـة التفكيـر اإل

والعشــرين ودافعيــة اإلنجــاط األكــاديمي لــدى طالبــات جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد 

م الرياضـيات لتلبيـة  العزيز، والتي تُعتبـر قيمـة مضـافة فـي ضـمان جـودة نـواتج تعلـُ

 .(Elsayed& Nasef, 2021)2030عمل في ضوء رؤية متطلبات سوق ال
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ومن خالل التلخيص السابق لنتضائج هض ه الدراسضات تبضين أن الدراسضة الحاليضة تتفضق 

 معاا في كل من:

 الهدف وهو تحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين.  .1

 في تدريس الرياضيات.  (SWOM)استخدامها استراتيجية سوم   .2

 الدراسات في كل من: وتختلف عن تلك 

يوضح   .1 جديد  إلطار  لخطوات توظيفها  وفقًا  والطالب  التدريس  هيئة  عضو  دور 

 . في تدريس الرياضيات بشكل أكثر فاعلية (SWOM)  استراتيجية سوم

والعشرين   .2 الحادي  القرن  مهارات  مقياس  الباحثة،   S,4Cاستخدامها  إعداد  من 

 -بقسم الرياضيات   129شعبة    -وذلك لطالبات قسم الرياضيات المستوى الخامس

 كلية التربية بالدلم. 

تناول الدراسة الحالية عدداً من المتغيرات والمناهج البحثية، وخليات طرح لم يتم   .3

 .تناولها في أي من الدراسات السابقة

 :فروض البحث

ــدن  ــائج الدراســات الســابقة ف ــي ضــوء نت ــروض لصــالح ف ــالي يوجــه الف البحــث الح

ــوم  ــتراتيجية س ــداعي، التواصــل،أو   (SWOM)اس ــد، اإلب ــر الناق ــي التفكي ــواء ف س

 التعاون، والفروض هي 

فـي التطبيـق   يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث  (1)

دي والعشـرين فـي مهـارة التفكيـر القبلي والبعدي لمقياس مهارات القرن الحا

 الناقد وذلك لصالح التطبيق البعدي.

فـي التطبيـق   يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث  (2)

القبلي والبعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشـرين فـي مهـارة التفكيـر 

 اإلبداعي وذلك لصالح التطبيق البعدي.

فـي التطبيـق   إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث يوجد فرق دال   (3)

القبلي والبعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين فـي مهـارة التعـاون 

 وذلك لصالح التطبيق البعدي.

فـي التطبيـق   يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث  (4)

ين في مهارة التواصـل القبلي والبعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشر

 وذلك لصالح التطبيق البعدي.

استراتيجية سوم ذا فاعلية في تحقيق بعض مهارات القرن الحادي والعشـرين  (5)

S,4C .لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 
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 :  مناجية البحث وإجراءاته

 مناج البحث:

ــك باســتخدام التصــميم  ــي، وذل ــه المــنهج شــبه التجريب ــاً ألهداف اســتخدم البحــث تحقيق

التجريبي ذو المجموعة الواحـدة، كمـا اسـتخدم المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي المسـح 

ومقيـاس مهـارات  (SWOM)سـوم األدبي للمراجع والدراسات وإعـداد اسـتراتيجية 

المتأني والدقيق للسجالت والوثـائق ، حيث يعرف بأنه الجمع  القرن الحادي والعشرين

المتوافرة ذات العالقة بموضوع مشـكلة البحـث، والتحليـل الشـامل لمحتوياتهـا بهـدف 

استنتات مايتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين لإلجابة عن أسئلة البحث )العسـاف، 

 (.206م، ص 2003

 :حدود البحث

 الخرت.-جامعة األمير سطام بن عبد العزيز-الحدود المكانية  كلية التربية بالدلم  .1

 هـ.1440/1441الحدود الزمنية  الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  .2

في الرياضـيات بمقـرر طرائـق تـدريس   طرق التفكيرالحدود الموضوعية  وحدة   .3

( للمستوى الخامس بالخطة الدراسية لقسم الرياضيات بكلية التربية 1الرياضيات )

هـ(؛ لمناسبتها مع استراتيجية سوم، ومهارات 1434بالدلم )جامعة األمير سطام،  

 .S,4Cالقرن الحادي والعشرين

 :أدوات البحث

( في SWOMوهي  استراتيجية سوم )أداة المعالجة التجريبية )مادة البحث(   .1

 تدريس الرياضيات.

، وذلـك S,4Cأداة القياس وهـي  مقيـاس مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين   .2

 (.1لوحدة طرق التفكير في الرياضيات بمقرر طرائق تدريس الرياضيات )

  إجراءات البحث

 لإلجابة عن تساؤالت البحث، قامت الباحثة باإلجراءات التالية  

(، ومهارات  SWOMالقيام بدراسة نظرية شاملة حول كل من استراتيجية سوم ) .1

القرن الحادي والعشرين، وذلك من خالل المراجع العربية واألجنبيـة، الدراسـات 

 والبحوث السابقة.

 إعداد أدوات البحث وتحكيمها من قبل متخصصين، متمثلة في   .2

( SWOMتراتيجية سـوم )وهـي  اسـ  أداة المعالجة التجريبية )مادة البحضث( .2.1

دور عضو هيئة التدريس والطالـب يتضح فيها  في تدريس الرياضيات، حيث  

بشكل أكثر فاعلية في وحـدة طـرق التفكيـر فـي الرياضـيات، ولمناسـبتها مـع 

. وذلك لإلجابة عن السؤال األول مـن S,4Cمهارات القرن الحادي والعشرين

 تساؤالت البحث، وهو  
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( SWOMما دور عضو هيئة التدريس والطالب وفقًا لخطوات استراتيجية سضوم  )

مقضرر طرائضق تضدريس بفي تدريس الرياضيات، بوحدة طرق التفكير في الرياضضيات  

بالضدلم   ( لطالبضات المسضتوا الخضامس بقسضم الرياضضيات كليضة التربيضة1الرياضيات )

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟

( SWOMفـي اسـتراتيجية سـوم )دور عضو هيئة التدريس والطالـب حيث تم تحديد  

بالبحث الحالي من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السـابقة  في تدريس الرياضيات 

(Swartz& Perkins, 2003 ،أبــو جــادو، ونوفــل، 2006(، )شــبر وخخــرون( ،)

(، )عبـد العزيـز، 2009)عبد الكريم،  (،  141،  2008(، )الهاشمي، والدليمي،  2007

2009( ،)2011 ,Renzulli ،2011(، )ســـعادة( ،)Gallimore& Stewart, 

لمناسـبتها (  ,Smit  2016(، و)2016)ابراهيم، وحمـزة،    (،2016(، )عطية،  2014

سوم في تدريس الرياضيات ومهارات القـرن الحـادي والعشـرين، مـع   مع استراتيجية

مراعاة توظيف واكتساب التفكير اإلبـداعي، التفكيـر الناقـد، التواصـل، والتعـاون فـي 

ــي  ــر ف ــك مــن خــالل وحــدة طــرق التفكي ــف التعليمــي، وذل الرياضــيات داخــل الموق

 لتالي (، وفقًا للجدول ا1الرياضيات بمقرر طرائق تدريس الرياضيات )
 ( SWOM(: دور عضو هيئة التدريس والطالب في استراتيجية سوم )1جدول )

طرق   م

التفكير في 

 الرياضيات  

دور عضو هيئة التدريس وفقًا لخطوات استراتيجية سوم 

(SWOM ) 

دور الطالب وفقًا لخطوات استراتيجية  

 ( SWOMسوم )

التفكيضضضضضضضضضر   .1

 الناقد

معلومات زائدة، من أجل  تقديم مسائل وتمارين تحتوي على  .1

حل  -التنبؤ -المقارنة  -ترجيح اإلجابات الصحيحة )التساؤل

 المشكالت(. 

تقديم مسائل ال تحتوي على جميع البيانات وما هي  .2

حل  -توليد االحتماالت -المعلومات الالزمة للحل )المقارنة

 اتخاذ القرار(.  -المشكالت

تحديد األمثلة التي تُكون القاعدة   .1

الصحيحة من خالل حل مجموعة من  

حل -المقارنة -التمارين )التساؤل

 المشكالت(. 

حل المسائل واكتشاف التعميمات الالزمة   .2

 -من خالل الحس الرياضي )المقارنة

اتخاذ   -حل المشكالت  -توليد االحتماالت

 القرار(. 

التفكيضضضضضضضضضر   .1

 اإلبداعي

 تقديم المسائل والتدريبات ذات الحلول الغير روتينية.  .1

عرض مواقف رياضية محيرة تزيد من حماس الطالبات   .2

 لحلاا. 

 طرح أسئلة مفتوحة النااية. .3

  -حل المشكالت-التنبؤ -توليد االحتماالت -المقارنة-)التساؤل

 اتخاذ القرار(. 

حضضضل المسضضضائل والتمضضضارين مضضضن خضضضالل إدراك 

نمضضاط بطضضرق متعضضددة، العالقضضات واكتشضضاف األ 

 متنوعة، وغير روتينية.

-التنبضضؤ  -توليد االحتمضضاالت  -المقارنة-)التساؤل

 اتخاذ القرار(.  -حل المشكالت

التفكيضضضضضضضضضر   .2

 االستقرائي

توضضضيح عنضضد اسضضتنتاة قاعضضدة معينضضة ب نضضه ال يمكضضن تعمضضيم هضض ه 

القاعضضضدة إال إذا تضضضم اسضضضتنتاجاا مضضضن جميضضضع الطالبضضضات والطضضضال  

 -حضضل المشضضكالت-التنبضضؤ -توليضضد االحتمضضاالت -المقارنضضة-)التسضضاؤل

 اتخاذ القرار(.

السير في خطوات حل المشكلة الرياضية مضضن: 

الجزء إلى الكل، المثال إلى القاعضضدة، والبسضضي  

توليضضضد  -المقارنضضضة-إلضضضى المركضضضب )التسضضضاؤل

اتخضضضاذ  -حضضضل المشضضضكالت-التنبضضضؤ -االحتمضضضاالت

 القرار(.

التفكيضضضضضضضضضر   .3

 لياالستدال

تدعيم كل خطوة من خطوات التفكير بقضية صضضحيحة، مضضن خضضالل 

 الوصف، التنبؤ، تقديم األدلة، والوصول إلى االستنتاجات.

 -حضضل المشضضكالت-التنبضضؤ -توليضضد االحتمضضاالت -المقارنضضة-)التسضضاؤل

 اتخاذ القرار(.

 السير في خطوات حل المشكلة الرياضية من:

المثال، والمركضضب الكل إلى الجزء، القاعدة إلى  

توليضضضضد  -المقارنضضضة-إلضضضى البسضضضي  )التسضضضاؤل

اتخضضضاذ  -حضضضل المشضضضكالت-التنبضضضؤ -االحتمضضضاالت

 القرار(.
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التفكيضضضضضضضضضر   .4

 العالقي

إعطاء الطالبات الفرص المناسبة لقراءة وتحليل المس لة   .1

 توليد االحتماالت(. -الرياضية )التساؤل

وتحليل رسم خطة مناسبة لمناقشة الطالبات في طريقة الحل  .2

حل   -التنبؤ -للمس لة، واكتشاف األخطاء )المقارنة

 اتخاذ القرار(.  -المشكالت

ا  ترتيضضضضب األفكضضضضار، تحديضضضضد المعطيضضضضات وفقضضضضً

للمطلضضو ، اسضضتخدام التعميمضضات للوصضضول إلضضى 

 الحل، والتحقق من صحة الحل. 

-التنبضضؤ  -توليد االحتمضضاالت  -المقارنة-)التساؤل

 اتخاذ القرار(. -حل المشكالت

التفكيضضضضضضضضضر   .5

 الت ملي

توجيه الطالبات لقراءة وفحص عبارات المس لة جيداً    .1

لتحديد البيانات المعطاة، ثم تحديد ما هو المطلو  )التمييز 

 -التنبؤ -المقارنة  -بين المعطيات والمطلو (. )التساؤل

 حل المشكالت(. 

توجيه الطالبات لتقويم الطريقة التي اتبعت في حل  .2

بة أم هناك طريقة أفضل )حل  المس لة، وهل هي مناس

 اتخاذ القرار(.  -المشكالت

 أدراك المواقف وتخيل الحلول المتاحة

للمشضضضكالت الرياضضضضية، تحليلاضضضا وتفسضضضيرها 

العلمي والموضوعي، والتكيضضف للوصضضول إلضضى 

النتائج عن طريق الرب  بين العالقات المختلفة 

 للوصول إلى نتائج متميزة.

-التنبضضؤ  -حتمضضاالتتوليد اال   -المقارنة-)التساؤل

 اتخاذ القرار(. -حل المشكالت

يتضح من خالل الجدول السابق دور عضو هيئـة التـدريس والطالـب فـي اسـتراتيجية 

( ، كما أن األنشطة ومهمات التقييم المصممة في وحدة طرق التفكيـر SWOMسوم )

فـــي الرياضـــيات يـــتم تقييمهـــا فرديـــاً أو جماعيـــاً، مـــن خـــالل نظـــام إدارة الـــتعلُم 

Blackboard    عـن طريـق واجبـات المقـرر، قواعـد   وااللكتروني عن بُعـد،أالمدمج

 كتروني، ولوحة المناقشات.البريد االلبالمعلومات بالمكتبة الرقمية، وسائل التواصل 

مضا دور عضضو وبذلك قد تمت اإلجابة على السؤال األول من تساؤالت البحث، وهـو   

( فضي تضدريس SWOMهيئة التدريس والطالب وفقًضا لخطضوات اسضتراتيجية سضوم )

مقضرر طرائضق تضدريس الرياضضيات بالرياضيات، بوحدة طرق التفكير في الرياضيات  

المستوا الخامس بقسم الرياضيات كليضة التربيضة بالضدلم جامعضة األميضر ( لطالبات  1)

 سطام بن عبد العزيز؟

وهي:   .2.2 القياس  والعشرينأداة  الحادي  القرن  مهارات  حيث  1S,4C  مقياس   ،

وتشمل التفكير الناقد، لمهارات التعلُم األربعة )التاءات األربعة(،   S,4Cتشير 

والتواص التعاون،  اإلبداعي،  األدبيات التفكير  متابعة  خالل  من  وذلك  ل، 

( السابقة  فادل،    ،(NCTM, 2007والدراسات  )سيو،  2013)ترلينج،   ،)

2014(  ،)UNESCO, 2015(  ،)ISTE, 2016(  ،)2016  ,Smit  ،)

,  et al., 2020(، و)Care, 2018( ،)Tika, 2018(، )2017)الذارحي،  

Szabo .) 

وتم تصميمه واستيفائه كافة مهارات التعلُم األربعة من خالل أربعة محاور تشمل      

( فقرة موطعة على تلك المهارات، حيث شملت 24تلك المهارات، وتحتوي إجمااًل )

( فقرات لكل مهارة 6مهارات  التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، التعاون، والتواصل )

 على حدى.  

 
 S,4C( مقياس ماارات القرن الحادي والعشرين 1ملحق ) 1
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لفقرات على  مقياس ليكرت الخماسي، بدعطاء كل فقرة من فقراته واعتمدت صياغة ا

متوسط، ضعيف، ضعيف  كبير،  جدًا،  )كبير  الخمس  تقديراته  بين  من  واحدة  درجة 

    ( بالترتيب.  1،  2، 3، 4، 5جدًا( وهي تمثل رقمياً ) 

والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  مقياس  مفردات  جوانب  يوضح  التالي  والجدول 

S,4C   
 :S,4C(: جدول مواصفات مقياس ماارات القرن الحادي والعشرين 2ول)جد

ماارات القرن الحادي   م

 S,4Cوالعشرين 

 النسبة  العدد  الفقرات 

 التفكير الناقد    .1

Critical Thinking 

  .استقصاء الحلول المختلفة للمواضيع المعقدة

 

6 

 

 

25% 
 .العامةاستنتاة الحاالت الخاصة من القواعد واألسس 

 .تحليل وجاات النظر والمكونات المختلفة للمشكالت

 .اتخاذ القرارات المناسبة المكتملة األدلة 

 .مشاركة حلول المشكالت بطرائق بديلة وأفكار مفيدة

 .التقويم المنطقي لمواجاة التحديات والصعوبات

 التفكير اإلبداعي   .2

Creative Thinking 

  .اكتشاف أنماط وعالقات جديدة لمنتج أو عملية أو فكرة

 

6 

 

 

25% 
استخدام الخيال في رب  وترتيب العالقات بطريقة غير 

 .م لوفة

 .اكتشاف أكبر عدد ممكن من التقنيات والعالقات

  .التنوع في العالقات واألفكار الغير متوقعة

 .والمتنوعةندرة العالقات المتعددة 

 .إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة

  .تحقيق أهداف مشتركة Collaborationالتعاون    .3

 

6 

 

 

25% 
 .التفاعل مع اآلخرين بفاعلية

 .التخطي  مع الفرق األخرا 

 .إدارة المشاريع الريادية

 .المسؤولية المشتركة

 .الفعالة للوقتاإلدارة 

التواصل             .4

Communication    

  .الكتابة في كافة الوثائق بفاعلية

 

6 

 

 

25% 
 .المحادثة المتميزة مع اآلخرين بدقة

 .التواصل غير اللفظي بطريقة مناسبة

 .التواصل الرقمي والتقني في األعمال اليومية

 .األفراد والجماعات المختلفة بماارةتبادل الخبرات بين 

 .تحليل النتائج باستخدام ماارات التواصل المتعددة

 % 100 24 اإلجمالي 

المختصين؛       المحكمين  من  مجموعة  على  عرضه  من خالل  المقياس  ضبط  وتم 

للتأكد    S,4Cإلقرار مدى مالئمة المفردات لمحاور مهارات القرن الحادي والعشرين  

طالبات  من  عينة  على  للمقياس  استطالعية  تجربة  وإجراء  المقياس،  صدق  من 

الجامع للعام  الثاني  الدراسي  للفصل  السادس  إلقرار 1440/1441يالمستوى  هـ؛ 

بلغ  حيث  كرونباا  ألفا  معامل  خالل  من  ثباته  بحساب  وذلك  لالستخدام  صالحيته 

من 0.88) للمقياس  الكلي  الزمن  حساب  تم  كما  المقياس.  لثبات  عالي  مؤشر  وهو   )
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 ( وهو  طالبة،  كل  إجابة  لزمن  التتابعي  بالتسجيل  الزمن  متوسط  حساب  (  25خالل 

 .دقيقة

النه ( درجة )نقطة( لكل محور 30( درجة بواقع ) 120ائية للمقياس )وبلغت الدرجة 

 . S,4C  من المحاور األربعة لمهارات القرن الحادي والعشرين

 .( طالبة17اختيار عينة البحث، وتمثلت في طالبات المستوى الخامس ) .3

 .التطبيق القبلي ألداة القياس .4

وذلك   .5 لها،  أعد  لما  وفقاً  للمجموعة  سوم التدريس  استراتيجية  باستخدام 

(SWOM .في وحدة طرق التفكير في الرياضيات ) 

 .التطبيق البعدي ألداة القياس .6

 .جمع البيانات واإلحصائيات وتحليلها وتفسيرها .7

 التوصيات والمقترحات.  .8

 :اتحليل النتائج ومناقشتا
 SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي    t –Testاستخدمت الباحثة اختبار "ت"  

أيضاً    25إصدار   واستخدمت  الفروض،  صحة  حجم  لقياس    Cohen's dالختبار 

 ومستوى التأثير للتأكد من صحة الفروض، وجاءت النتائج كما يلي  

 لإلجابة على السؤال الثاني:

على  ينص  أثر والذي  سوم    ما  استراتيجية  تدريس(SWOM) استخدام   في 

الرياضيات،   في  التفكير  بوحدة طرق  الرياضيات بالرياضيات  تدريس  طرائق  مقرر 

األمير 1) جامعة  بالدلم  التربية  كلية  الرياضيات  بقسم  الخامس  المستوا  لطالبات   )

  سطام بن عبد العزيز لتحقيق بع  ماارات القرن الحادي والعشرين، في ماارات: 

 التفكير الناقد. -2.1

 فكير اإلبداعي.تال -2.2

 التواصل. -2.3

 التعاون. -2.4

 التعلُم ككل. -2.5

"ت"  قيمة  داللة  التالي  الجدول  يوضح  حيث  التالية،  النتائج  إلى  البحث  توصل  فقد 

 :S,4C لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين
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 :S,4Cوالعشرين(: داللة قيمة "ت" لمقياس ماارات القرن الحادي 3جدول )

 ( أن  3يتضح من الجدول ) 

الحادي   .1 القرن  مهارات  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  متوسط 

كان  S,4Cوالعشرين  الناقد  التفكير  مهارة  معياري  (27.29في  وانحراف   ،)

(، بينما تشير النتائج إلى أن متوسط درجات المجموعة في التطبيق القبلي 2.26)

والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  كان    S,4Cلمقياس  الناقد  التفكير  مهارة  في 

(10.35 ( معياري  وانحراف   ،)2.23 ً إحصائيا دالة  فروق  وجود  يتضح  كما   ،).  

(، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية 8.84حيث أن قيمة "ت" المحسوبة كانت )

(2.52)  ( الداللة  مستوى  نتائج  0.01عند  توضحه  كما   )SPSS  ،  لصالح وذلك 

في مهارة التفكير   S,4Cالتطبيق البعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين

 الناقد.

ل .2 البعدي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  الحادي  متوسط  القرن  مهارات  مقياس 

كان   S,4Cوالعشرين  اإلبداعي  التفكير  مهارة  معياري  (27.41في  وانحراف   ،)

(، بينما تشير النتائج إلى أن متوسط درجات المجموعة في التطبيق القبلي 2.29)

والعشرين الحادي  القرن  كان    S,4Cلمقياس مهارات  اإلبداعي  التفكير  في مهارة 

معيا11.94) وانحراف   ،) ( ً 3.89ري  إحصائيا دالة  فروق  وجود  يتضح  كما   ،).  

(، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية 6.07حيث أن قيمة "ت" المحسوبة كانت )

(2.52)  ( الداللة  مستوى  نتائج  0.01عند  توضحه  كما   )SPSS  ،  لصالح وذلك 

في مهارة التفكير   S,4Cالتطبيق البعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين

 اإلبداعي. 

الحادي   .3 القرن  مهارات  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  متوسط 

كان   S,4Cوالعشرين  التعاون  مهارة  ) (28.24في  معياري  وانحراف   ،)2.68  ،)

 الماارة 

 التطبيق البعدي

17=1ن  

 التطبيق القبلي 

17=2ن قيمة   

 "ت" 

 المحسوبة 

مستوا  

 الداللة 

α= 0,01 

 

حجم األثر 
Cohen's d 

 

مستوا  

المتوس    األثر

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوس   

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 أثر كبير  2.15 دالة  8.84 2.23 10.35 2.26 27.29 التفكير  الناقد 

 أثر كبير  1.47 دالة  6.07 3.89 11.94 2.29 27.41 التفكير  اإلبداعي 

 أثر كبير  0.90 دالة  3.69 4.30 12.47 2.68 28.24 التعاون 

 أثر كبير  0.74 دالة  3.01 3.22 12.29 1.93 27.88 التواصل 

مقياس ماارات 

القرن الحادي 

 S,4Cوالعشرين 
  ككل(التعلُم )ماارات 

 دالة  2.66 3.28 11.76 1.40 27.71

 

 

0.70 

 

 

 أثر كبير 
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لمقياس   القبلي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  أن متوسط  إلى  النتائج  تشير  بينما 

والعش الحادي  القرن  )  S,4Cرين مهارات  كان  التعاون  مهارة  (،  12.47في 

ً 4.30وانحراف معياري ) حيث أن قيمة    .(، كما يتضح وجود فروق دالة إحصائيا

عند    (2.52)(، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية  3.69"ت" المحسوبة كانت )

وذلك لصالح التطبيق البعدي ،  SPSS( كما توضحه نتائج  0.01مستوى الداللة )

 في مهارة التعاون. S,4Cالقرن الحادي والعشرين  لمقياس مهارات 

الحادي   .4 القرن  مهارات  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  متوسط 

(، 1.93(، وانحراف معياري ) (27.88في مهارة التواصل كان  S,4Cوالعشرين 

لمقياس   القبلي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  أن متوسط  إلى  النتائج  تشير  بينما 

ا والعشرين مهارات  الحادي  )   S,4Cلقرن  كان  التواصل  مهارة  (، 12.29في 

ً 3.22وانحراف معياري ) حيث أن قيمة    .(، كما يتضح وجود فروق دالة إحصائيا

عند    (2.52)(، وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية  3.01"ت" المحسوبة كانت )

وذلك لصالح التطبيق البعدي ،  SPSS( كما توضحه نتائج  0.01مستوى الداللة )

 في مهارة التواصل.  S,4Cلمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين 

الحادي   .5 القرن  مهارات  لمقياس  البعدي  التطبيق  في  المجموعة  درجات  متوسط 

كان  S,4Cوالعشرين  ككل  التعلُم  مهارات  معي(27.71في  وانحراف  اري (، 

(، بينما تشير النتائج إلى أن متوسط درجات المجموعة في التطبيق القبلي 1.40)

والعشرين الحادي  القرن  مهارات  كان    S,4Cلمقياس  ككل  التعلُم  مهارات  في 

(11.76 ( معياري  وانحراف   ،)3.28 ً إحصائيا دالة  فروق  وجود  يتضح  كما   ،).  

من قيمة "ت" الجدولية (، وهي أكبر  2.66حيث أن قيمة "ت" المحسوبة كانت )

(2.52)  ( الداللة  مستوى  نتائج  0.01عند  توضحه  كما   )SPSS  ،  لصالح وذلك 

في مهارات التعلُم   S,4Cالتطبيق البعدي لمقياس مهارات القرن الحادي والعشرين

 ككل.

السؤال  عن  اإلجابة  في  تساعد  أناا  كما  الفروض،  صحة  إلى  تشير  النتائج  وه ه 

 الثاني للبحث.

)  منيتضح  كما   األثر  3الجدول  حجم  حساب  السابق   )Cohen's d    مقياس في

(، اإلبداعي 2.15في مهارة التفكير الناقد )،  S,4Cمهارات القرن الحادي والعشرين  

(1.47( التعاون   ،)0.90 ( والتواصل   ،)0.74( ككل  التعلُم  ومهارات   ،)0.70 ،)

 (.2.15 -0.70وجميعها نسب مرتفعة )

الستخدام ذلك  )  ويرجع  سوم  بوحدة SWOMاستراتيجية  الرياضيات  تدريس  في   )

المهام   المتنوعة، من خالل  التفكير  وتوظيف مهارات  الرياضيات،  في  التفكير  طرق 

تفكيرهن،  تتحدى  مواقف  في  الطالبات  وضعت  التي  المتنوعة  واألنشطة  الرياضية 

واتخاذ القرار وحل المشكالت المتنوعة بمثابرة وأكثر سيطرة، تحمل مسؤولية التعلُم،  
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المناسب والمنطقي من خالل التأمل في المهام المطلوبة، البحث واالستقصاء، وإجراء 

الطالبات  وبين  التدريس،  هيئة  وعضو  الطالبات  بين  المفتوحة  الفعالة  المناقشات 

 بعضهم البعض.   

( سوم  استراتيجية  أهمية  تتضح  متطلبات SWOMكما  لتلبية  والتعلُم  التعليم  في   )

هيئة  االقت لعضو  الفعالة  األدوار  خالل  من  التعلُم  نواتج  وتحقيق  المعرفي،  صاد 

في  الستة  التفكير  لمهارات  وفقًا  التعليمية  للعملية  كمحور  والطالبات  التدريس 

التساؤل وهي   االحتماالت   -المقارنة  -االستراتيجية،  المشكالت   -التنبؤ  -توليد   -حل 

عي التالي  الشكل  يوضح  حيث  القرار.  من  اتخاذ  وظفتها امهال نة  التي  واألنشطة  م 

الطالبات من خالل تطبيق مهارات التفكير المنتج التقاربي والتباعدي، كذلك من خالل 

 التفاعل والمسؤولية المشتركة، وتبادل الخبرات المختلفة بمهارة كما يلي   

 
( في تدريس  SWOM( عينة من ماام وأنشطة الطالبات في استراتيجية سوم) 1شكل )

 دة طرق التفكير في الرياضيات الرياضيات بوح 
 

سوم   استراتيجية  أثر  يؤكد  بعض   (SWOM) وهذا  لتحقيق  الرياضيات  تدريس  في 

يؤكد أيضاً صحة  بعدياً، مما  البحث  الحادي والعشرين لدى مجموعة  القرن  مهارات 

 .الفروض 

الدراسات     نتائج  مع  اتفاقها  وكذلك  وتفسيرها،  البحث  نتائج  عرض  خالل  فمن 

( وخخرون،  Swartz& Perkins, 2003السابقة   )شبر  جادو، 2006(،  )أبو   ،)

(، )عبد  2009)عبد الكريم،  ،   (141،  2008(، )الهاشمي، والدليمي،  2007ونوفل،  

)2009العزيز،    ،)2011  ,Renzulli  ،سعادة(  ،)2011(  ،)Gallimore& 

Stewart, 2014  ،)(UNESCO, 2015(  ،)2016  ,Smit  ،)  ،(،2016)عطية 
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(، Care, 2018 ( ،)Tika, 2018(، )2017)الذارحي،  (،  2016)ابراهيم، وحمزة،  

 (. et al., 2020,Szabo و)

بضض لك قضضد تمضضت اإلجابضضة علضضى السضضؤال الضضرئيس للبحضضث، والضض ي يضضنص علضضى: مضضا أثضضر 

الرياضيات لتحقيق بع  ماضارات القضرن  في تدريس (SWOM)استراتيجية سوم 

 الحادي والعشرين؟

 : التوصيات

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي     

( في تدريس SWOMتسليط الضوء على البرامج القائمة على استراتيجية سوم ) .1

 خطط وبرامج تدريب وتأهيل وإعداد المعلم. الرياضيات في

( ضمن موضوعات توصيف مقرر طرائق  SWOMتضمين استراتيجية سوم ) .2

 تدريس الرياضيات.  

رامج والدورات التدريبية للطالب المعلم حول مقاييس مهارات عقد المزيد من الب .3

المستقبل، والتي تعكس أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين في تلبية متطلبات 

 مستقبل سوق العمل.

 :  المقترحات

 في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة     

 الميول واالتجاهات. تنمية على األثر لمعرفة الحالية للدراسة  مماثلة دراسة إجراء .1

 العلوم بين متكاملة موضوعات  في الحالية للدراسة مماثلة دراسة  إجراء .2

 .والرياضيات 

ومنخفضي   .3 الموهوبين  على  أثرها  لقياس  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  إجراء 

 التحصيل. 

سوم   دراسة .4 استراتيجية  بين  الرياضيات  (  SWOM)العالقة  تدريس  في 

 واستراتيجيات تدريسية مختلفة في المتغيرات ذاتها أو غيرها. 
 

 المراجع: 

 المراجع العربية: 
ضحى ) ؛ ابراهيم،  هاشم  سوم2016وحمزة،  استراتيجية  استخدام  اثر   .) (SWOM)  التفكير في 

العلمي الرابع  الصف  طالبات  لدى  الرياضيات  مادة  في  كلية   .اإلبداعي  مجلة 
 .36-1(, 91)21 ،العراق االساسية، الجامعة المستنصرية،التربية 

محمد صالح  جادو،  )  ؛أبو  بكر  محمد  والتطبيق(.  2007ونوفل،  النظرية  التفكير  طتعليم  دار 1،   ،

 المسيرة للطباعة والنشر، عمان، األردن. 

. ترجمة طمننامهارات القرن الحادي والعشرين  التعلم للحياة في  (.  2013)  .ترلينج، ب و فادل، ت

 الرياض  جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع.  ،)بدر عبدهللا الصالح(
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واثرها في اكتساب المفاهيم الرياضية لطالبات  (SWOM) (. استراتيجية2020جاسم، باسم محمد )

المعلمات إعداد  معهد  الثاني  اإلنسانيات  ،  الصف  وعلوم  واألدب  الفنون  مجلة 
الواالجتماع،   العراق كلية  بغداد،  جامعة  الهيثم،  ابن  الصرفة/  للعلوم  ،  تربية 

(54)  ،301-309 ،DOI: 10.33193/JALHSS.54.2020.141 

العزيز) عبد  بن  سطام  األمير  اإلستراتيجية    .(2018جامعة  الخطة  الثاني"، 2030"  اإلصدار   " 

 . ، السعوديةجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، الخرت

( جابر  طكريا  )  2018حناوي،  سوم  استراتيجية  استخدام   .)SWOM   الرياضيات تدريس  فى   )

اإلبتدائية المرحلة  تالميذ  لدى  الرياضية  البراعة  مكونات  المجلة    ،لتنمية 
 .412-359، 54، جامعة سوهات ،كلية التربية، مصر، العدد التربوية

(. أثر استخدام أنموذت التعلم ذي المعنى في 2017) عالل ،بن العزميةو ؛اطمة يحييف ،الذارحي 

تنمية مهارات التواصل الرياضي في مجال الرياضيات للصف األول الثانوي 

 The Impact of Using a Meaningful Learning Model in theفي اليمن. 

Development of Math Communication Skills for the First Grade 

 doi:10.20428/IJTD.8.1.4 .91-,Yemen,8(1),71Secondary School   
( أحمد  جودت  التطبيقية(،(.  2011سعادة،  األمثلة  مئات  )مع  التفكير  مهارات  ،دار 1ط  تدريس 

 الشروق للنشر والتوطيع، األردن.

عبده سحر  القوة 2016)  السيد،  مهارات  تنمية  في  تفاعلي  حاسوبي  برنامج  استخدام  فاعلية   .)

العزيز،   عبد  بن  األمير سطام  لدى طالبات جامعة  تربويات  الرياضياتية  مجلة 
 .227-195، الجزء الثالث، العدد السادس، جامعة بنها، مصر، الرياضيات

عات وأثره في تنمية مهارات عصر (. تعلم الرياضيات القائم على المشرو2019السيد، سحر عبده )

العزيز،  عبد  بن  سطام  األمير  جامعة  طالبات  لدى  األعمال  وريادة  االبتكار 
 .  195-176، ( 6)2جامعة بنها، مصر، المجلة العربية لبحوث التدريب والتطوير،

( ب.  عمل(.  2014سيو،  أدوات  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  بالل تدريس  محمد  )ترجمة    .

 الجيوسي(، الرياض  مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

 ، دار المسيرة، األردن. تعليم الرياضيات لجميع األطفال .(2004عبيد، وليم )

( سعيد  العزيز،  عملية(.  2009عبد  وتطبيقات  تدريبات  ومهاراته،  التفكير  الوطنية، تعليم  المكتبة   ،

 األردن. 

( عمر  أحمد  الكريم،  )(.  2009عبد  مدرسة  لكل  الشامل  األمثل  طSWOM)النموذت  مركز 1،   ،

 .ظبي، مركز إدراكأبو إدراك، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 ، دار صفاء للنشر والتوطيع، األردن.التعلم أنماط ونماذت حديثة(. 2016عطية، محسن علي )

 (، العبيكان، الرياض. 1،)طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 2003العساف، صالح حمد)

)  ،فارس جبار  سوم  2016إلهام  ستراتيجية  أثر   .)SWOM   الثالث الصف  طالب  تحصيل  في 

لديهم الرتبة  عالي  والتفكير  الرياضيات  لمادة  كلية   ،( 3)16  ،المتوسط  مجلة 
 .204-173العراق، ، التربية، الجامعة المستنصرية

، استراتيجيات حديثة في فن التدريس(.  2008والدليمي، طه علي حسين )  ؛ الهاشمي، عبد الرحمن

 دار الشروق للنشر والتوطيع، عمان، األردن. 

 الرياض، السعودية.، م2020للمؤهالت   (  اإلطار الوطني 2020)والتدريب  هيئة تقويم التعليم
 

 األجنبية: المراجع 
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