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 ملخص

ن  ِّ ابتكر( في تنمية  –استمع  –شارك  –هدف البحث إلى تقصي أثر توظيف استراتيجية )كو 

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مدينة غزة، واتبعت 

( طالبة تم تقسيمهم بالتساوي إلى 60شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة التصميم 

لقياس ( فقرة 30مكون من )مجموعتين تجريبية وضابطة، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار 

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في وحدة الهندسة والقياس. وكشفت نتائج البحث عن وجود فرق 

جموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المعرفة جوهري بين متوسطي الم

المفاهيمية واإلجرائية ولصالح المجموعة التجريبية، وتوصل البحث إلى وجود أثر كبير 

ن  ِّ ابتكر( في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى  –استمع  –شارك  –الستراتيجية )كو 

وصت الدراسة بتدريب معلمي الرياضيات على توظيف طالبات الصف الرابع األساسي. وأ

 في تدريس الرياضيات. (F.S.L.C) استراتيجية

ن استراتيجية )الكلمات المفتاحية:  ِّ  ؛المعرفة المفاهيمية ؛(ابتكر –استمع  –شارك  –كو 

 المعرفة اإلجرائية.
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Abstract 

This research aimed at investigating the employment of the impact of 

using Strategy (F.S.L.C) on the conceptual and procedural knowledge of 

fourth-grade students in Math in Gaza. The study sample consisted of 

(60) fourth-grade students in one UNRWA schools in Gaza, distributed 

on experimental group (30) and control group (30). The subjects have 

been divided randomly into two groups (experimental and control). A test 

including (30) items was used in this study. The results of the study 

showed statistical significance differences between the two groups, in 

favor of the Strategy (F.S.L.C), and that the Strategy (F.S.L.C) has the 

effectiveness of developing the conceptual and procedural knowledge of 

fourth-grade students. This recommended training mathematics teachers 

to employ the F.S.L.C strategy in teaching mathematics. 

Keywords: F.S.L.C Strategy; Conceptual Knowledge; Procedural 

Knowledge. 

 

 المقدمة

تشهد عملية تعليم الرياضيات في الوطن العربي بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص 

مناهج  إعادة بناء، وتشمل هذه الحركة وتعلمها عملية تعليم الرياضياتلحركة تطوير متسارعة 

 ، وأساليب تقويمه. هااستراتيجيات تدريس وتجديد، وفق معايير واتجاهات عالمية الرياضيات

ها ما زالت تُعاني ال أنذا التقدم الكبير والمتسارع في الرياضيات كمادة أكاديمية، إوُرغم ه

من أوجه قصور تتمثل في طرق واستراتيجيات التدريس، وضعف في تكوين وعدم كفاءة 

ويتضح ذلك من النقص الشديد في امتالك الطلبة (. Bonani, Kariemah, 2018) المعلمين

ي القدرة على التفكير التحليلي عند حل المشكالت الرياضية، للمهارات األساسية، ونقص ف

 .(Obaid, 2004)وقصور شديد في حل مسائل غير نمطية 

ونتيجة لهذه األسباب جاءت نتائج تقييم الدول العربية في الدراسة الدولية في الرياضيات 

، 2007، 2003األخيرة ) ط الدولي على مر  الدورات األربع( دون المتوسTIMSSوالعلوم )

ً ومنها فلسطين في دورة عام )2015، 2011 ً طفيفا ( 2011(، فيما شهدت بعض الدول تقد ما

(Mullis, et. al. 2016( وهذا ما أشارت له نتائج التقييمات الدولية لسنة .)في الدول 2011 )

ملحوظ في المستوى العربي في مادة الرياضيات للصفين الرابع والثامن  العربية من تدن  

وتوضح هذه األسباب  (.Samida, Grace, 2014) األساسي، مقارنة بمتوسط األداء العالمي

ضعف التناسب بين مخرجات النظام التعليمي الفلسطيني، وما تطمح وزارة التربية والتعليم 

الفلسطينية لتحقيقه من مخرجات عالية الجودة من حيث المعرفة الرياضية، والعمليات الرياضية. 
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مستوى المعرفة الرياضية لدى المتعلمين، إذ إن الضعف جه جهود الباحثين نحو تطوير تتولهذا 

في اكتساب المعرفة المفاهيمية واإلجرائية يُعتبر من أهم المشكالت التي تعوق عملية تعليم 

 الرياضيات وتعلمها، وتحول بين المنهج وتحقيق أهدافه. 

طوير منهج الرياضيات يجب أن تتمثل في دوافع تإلى أن  (Obaid, 2004وقد أشار عبيد )

كبير من الحيوية  رالقضاء على المعتقدات الخاطئة التي رافقت الرياضيات، وإعطاء قد

للرياضيات كمادة تعليمية من حيث تجديدها لتصبح أداة نفعية تمارس دورها التطبيقي والحياتي، 

ال الحالتين فإن األمر يتطلب جعل وتمس مناشط الحياة لكل األفراد في مراحلهم العمرية، وفي ك

 صر المعرفة الرياضية.الرياضيات مشوقة وجذابة، وإحداث مزيد من التناسق بين عنا

وقد أرجعت نتائج العديد من الدراسات صعوبة تعلم الرياضيات، إلى طبيعة مادة 

في حل ربطها بواقعهم الملموس واالستفادة منها  الطلبةالرياضيات المجردة التي يصعب على 

بالرياضيات النظرية أكثر من تطبيقاتها العلمية،  التعليمية مشكالتهم اليومية، وإلى اهتمام المناهج

الجذابة المشوقة في التدريس االستراتيجيات التدريسية الحديثة ووعدم استخدام األساليب و

(Fowler, 2010, Moreau, 2010.) 

فإن وحدة البناء األساسية  ؛ْحكم الترابطمُ  ءً وإذا كان محتوى الرياضيات المدرسية يُمثل بنا

باقي عناصر المعرفة الرياضية، مثل:  افي هذا البناء هي المفاهيم الرياضية، حيث تعتمد عليه

نظريات، والتعميمات، وهي تمثل أحد أهم األساسيات التي يتشكل منها جسم الالقوانين، و

 ,Afaneh, Serr, Ismail, Khuzandar, 2010 Darey) الرياضيات المتكامل والمتناسق

Terzinha, Peter, & Christina, 2012;.) 

وتتكون المعرفة المفاهيمية من عالقات تنشأ داخل المحتوى الرياضي، وترتبط هذه 

العالقات مع األفكار والمفاهيم الموجودة سابقاً، وتتضمن المعرفة المفاهيمية فهم األفكار 

سية في الحساب، وتحديد وتطبيق القوانين والصيغ الرياضية الرياضية، ومعرفة الحقائق األسا

(Khashan, Kandil, Khashan, Al-Nazir, & Al-Salouli, 2014 .) وهذه العالقات

تجعل مكونات المعرفة المفاهيمية أكثر ترابطاً، وتُنشئ بين عناصرها روابط وثيقة، تؤدي إلى 

 (.Zulnaidi & Zakaria, 2010بينهما ) إنتاج أمثلة وال أمثلة وتفسير العالقة الكائنة

 ,Said) يُشير سعيدوترتبط المعرفة المفاهيمية باإلجراءات التي ينفذها الطالب، حيث 

إلى أن المعرفة المفاهيمية هي معرفة المفاهيم الرياضية وعالقة كل منها باآلخر، في ( 2016

ف التي تستخدم في حل المشكالت حين أن المعرفة اإلجرائية تتحدد بالرموز والقوانين والمعار

ا مالرياضية، وأي معالجات أخرى، وكالهما تعتمد على األخرى وتكملها حتى لو بدت كل منه

على ضرورة  (NAEP) في أمريكاالمركز القومي لتقييم اإلنجاز التربوي مستقلة. وقد أكد 

حتوى الكسور للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية في م اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي

 المشكالت والكسور العشرية، واألشكال الهندسية والقياس، وتوظيف هذه المعرفة في حل

 (.NCES, 2001) واستخدام المعلومات المناسبة
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ولهذا عملت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على تطوير مناهج الرياضيات بحيث تعمل 

أشارت وثيقة مناهج الرياضيات  إذ على إحداث توازن بين عناصر المعرفة الرياضية،

( إلى أن مناهج الرياضيات الجديدة Palestinian Curriculum Center, 2016الفلسطينية )

على بناء المفاهيم والمبادئ والقوانين الرياضية األساسية،  الطلبةتسعى إلى تطوير قدرات 

رياضيات الستقصاء العالقات وتنمية القدرة على تطبيقها بسرعة ودقة وإتقان، واستخدام لغة ال

 والتعميمات لحل المشكالت الرياضية. 

ً كبيراً من المعلومات والمعارف الرياضية،  وعلى الرغم من ذلك، فإن الطالب يواجه كما

 ق ائوإذا تمعن ا في طرفقد يصعب عليه االستفادة منه إال إذا تم عرضه بصورة منظمة. 

هائل غير  معلوماتيلمستويات الدنيا للتعلم، بإعطاء كم التدريس القائمة، نجد أنها تركز على ا

، لذا ال يتمكن من ربط ما يدرسه مع ما سبق دراسته في بنيته طالبمترابط مع نفسه أو مع بيئة ال

ض له من معلومات، نتيجة لضعف الترابط بين  المعرفية، وبالتالي فَقدْ أو نسيان معظم ما تعر 

 ية، مما يجعلها عشوائية الترتيب ال تصلح ألي تعلم الحقالمفاهيم الموجودة في هذه البن

(Obaid, Abdul Sabour, Fahmi & Dabaa, 2005.)  لذلك ال بد من استراتيجيات

على تنمية التحصيل، ولعل من أفضل هذه االستراتيجيات التعلم  الطلبةتدريسية حديثة تساعد 

عمل على توظيف استراتيجيات تدريس (. وهذا ما تطلب من الباحثين الQutait, 2008النشط )

في تعلم الرياضيات وتعلمها وفي هذه االستراتيجية يبدأ كل طالب في  طالبحديثة تراعي دور ال

اإلجابة عن سؤال أو مشكلة يطرحها المعلم، ثم يشارك كل طالب أفكاره مع شريكه، مع ضرورة 

ً م ن إنشاء استجابة أفضل من أي من االستماع بعناية لما توصل إليه الشريك حتى يتمكنوا معا

 (.Siti, 2013االستجابات الفردية )

اثة، فقد ظهر في أنماط التعلم حد أبرز( من Active Learningويعتبر التعلم النشط )

، وزاد االهتمام به بشكل كبير مع بدايات القرن الحادي والعشرين، وهو يعتمد السنوات األخيرة

مجموعة من  بممارسةيقوم من خالله  ، والذيطالبإليجابية للعلى النشاط الذاتي والمشاركة ا

األنشطة والعمليات العلمية تحت إشراف المعلم وتوجيهه وتقويمه، وتشير الدالئل إلى أن التعلم 

مستمتعين بالتعلم، وتتكون لديهم القدرة على اكتساب المهارات والمعارف،  الطلبةالنشط يجعل 

 (.Badir, 2012) طالبمتعة بين المعلم والمما يحول التعلم إلى شراكة م

 إذالتعلم النشط على إعادة تفعيل دور الطالب والمعلم في عمليتي التعليم والتعلم،  ويعمل

في العملية التعليمية. وتتمثل الغاية من التعلم النشط  فع ااًل  ايؤدي إلى تنشيط الطالب وجعله مشاركً 

والمعارف واالتجاهات والمبادئ والقيم، إضافة إلى على اكتساب المهارات  الطلبةفي مساعدة 

تطور استراتيجيات التعلم الحديثة التي تمكنهم من االستقاللية في التعلم وتنمية قدراتهم على حل 

 Saada, Aql, Ashteh, Zamil, & Abuالمشكالت واتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها )

Arqoub, 2011 .) 

 بفعالية في األنشطة  الطلبةعلم عديدة تقوم على مشاركة وللتعلم النشط استراتيجيات ت

شارك( والتي طورها جونسون وآخرون  -زاوج -الصفية التعليمية، ومنها استراتيجية )فك ر
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(Johnson, et al, 1991ن  وتستند ابتكر(.  -استمع -شارك -( وأصبحت تسمى )كو 

 لم والتعليم، ومنها النظرية ( على مبادئ العديد من نظريات التعF.S.L.Cاستراتيجية )

 البنائية والنظرية المعرفية، ونظرية فيجوتسكي، وهي نظريات تعلم قائمة على المشاركة 

الفاعلة للطالب في بناء المعرفة، وعلى التفاعل االجتماعي مع ما حول بيئة التعلم للطالب 

(Emay, 2011 Siti, 2013;.) 

المعلم لسؤال أو مجموعة أسئلة متعلقة  بطرح( F.S.L.Cوتبدأ خطوات استراتيجية )

بالمهام التعليمية المطلوب تعلمها، ومن ثم يفكر الطالب فردياً لإلجابة عن األسئلة، ثم يشترك مع 

زميله أو زمالئه في النقاش حول اإلجابات الفردية، ثم يستمع مع زمالئه للنقاش الصفي، ثم 

أكدت العديد من قد و على ما تم في الخطوات السابقة.يقترح الطالب حلوالً جديدة إلى حد  ما بناًء 

 Zahrani, 2014 ;Al-Maliki, Al-Maliki, 2017) الدراسات والبحوث، ومنها:

;Mersal, 2017 ;Said, 2016)  طلبةعلى إمكانية تطوير المعرفة المفاهيمية والرياضية لدى 

مة على إتاحة الفرصة للتفكير الدراسات أن وجود استراتيجيات قائ تالتعليم العام، إذ أثبت

 واإلنتاج، ووجود أنشطة رياضية تسمح للطالب بالتفاعل.

وبعد استعراض تلك المنطلقات الفكرية فإن تدريس الرياضيات من خالل استخدام 

 ً فتنويع  ؛استراتيجيات تعلم نشط، وقائمة على التعلم التعاوني االجتماعي، أصبح أمراً ضروريا

التدريس التي تدعم وتعزز الربط بين عناصر المعرفة المفاهيمية ق واستراتيجيات ائطر

واإلجرائية، يُسهم إلى حد  كبير في تحسين مستوى اكتساب المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وفهم 

 العالقة بين عناصرها، وبالتالي ينعكس على قدرة الطالب الرياضية.

ً من البحثنبع اإلحساس بمشكلة و الميدانية للباحث خالل زياراته  المالحظة: انطالقا

بقسم التدريب العملي بالجامعة اإلسالمية، حيث الحظ الباحث  التربية العملي طلبةاإلشرافية ل

التعليم العام في اكتساب المعرفة المفاهيمية واإلجرائية، وإدراك العالقة  طلبةوجود ضعف لدى 

نتائج وتوصيات الدراسات و .رياضيَّةبينهما، إضافةً إلى غياب الربط بين جوانب المعرفة ال

 Corbo, Hossam Eddin, & Ramadan, 2013; Afrilianto, 2014; Al) قةالساب

Ajrash, Jabr, 2018; Siti, 2013; al azhri, 2014; Wartono, 2015; Dewi, 

لتي أكدت على وجود تأثير الستخدام استراتيجيات تدريس حديثة في تحسين القدرة ا (2015

تائج الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث على ونضية، واكتساب المعرفة الرياضية. ياالر

للمعرفة المفاهيمية  طلبةالمن الصف الرابع األساسي، لقياس مدى اكتساب  ة( طالب20)

وفي ضوء  .لها الطلبةواإلجرائية في محتوى الهندسة، والتي كشفت عن تدني مستوى اكتساب 

يتضح وجود حاجة إلى توظيف استراتيجية تدريس حديثة في تدريس العوامل السابقة 

والكشف عن أثرها في تنمية اكتساب المعرفة  الصف الرابع األساسي طلبةالرياضيات ل

 .طلبةالالمفاهيمية واإلجرائية لدى 
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 مشكلة البحث وأسئلته

رابع الصف ال طلبةفي ضوء ما سبق يُحدد الباحث مشكلة البحث في وجود تدني لدى 

في اكتسابهم للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية الخاصة بموضوعات الهندسة والقياس،  األساسي

وهذا الضعف قد يُسبب مشكلة للطالب في المراحل التعليمية المتقدمة، إذ إن المحتوى الهندسي 

 جب أن يمتلكها الطالب بصورة جيدة.للصف الرابع يتضمن أساسيات الهندسة والقياس التي ي

اتباع المعلمين ألساليب واستراتيجيات تعلم يألفها  :يُعزى هذا الضعف إلى أسباب عديدة منهاو

الطالب، وقد ال تسمح له بالتفاعل مع المحتوى الرياضي، أو ال تسمح باستثمار أمثل لقدرات 

ات ومن خالل توصيفي تبادل الخبرات من خالل النقاش والحوار بما يحقق التعلم الفعَّال.  الطلبة

 ,Rosyana, et al, 2018 ;Yuliana & Setianingsihالدراسات التي استطلعها الباحث )

2017 ;Kumar & Kumar, 2016 ;Corbo, et al, 2013 يتضح وجود اهتمام بضرورة )

على تنمية اكتساب المعرفة الرياضية،  الطلبةالبحث عن استراتيجيات تدريسية حديثة تساعد 

م النشط من أفضل االستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين تعليم وتعلم وتعد استراتيجيات التعل

الصف الرابع  طلبةومن هنا برزت الحاجة إلى تدريس وحدة الهندسة والقياس لالرياضيات، 

(، وتقصي أثرها في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية F.S.L.Cوفقاً الستراتيجية ) األساسي

 .سيالصف الرابع األسا طلبةلدى 

 وعليه فإن مشكلة البحث تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي:

ِّن  توظيفما أثر  ابتكر( في تنمية المعرفة  –استمع  –شارك  –استراتيجية )كو 

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الصف الرابع األساسي؟  طلبةالمفاهيمية واإلجرائية لدى 

 اآلتية:

 طلبةتنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى  ( فيF.S.L.Cاستراتيجية ) توظيفما أثر  .1

 ؟الصف الرابع األساسي

( تأثيراً كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى F.S.L.Cحقق استراتيجية )هل تُ  .2

 المجموعة التجريبية؟

 فرضيات البحث

 سعى البحث إلى اختبار الفروض اآلتية:

 بين متو ً سطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة ال يوجد فرق دال إحصائيا

في التطبيق البعدي الختبار المعرفة المفاهيمية  الصف الرابع األساسي طلبةالضابطة من 

 واإلجرائية.

  بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية من ً الصف  طلبةال يوجد فرق دال إحصائيا

 المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الرابع األساسي
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 ( ال تحقق استراتيجيةF.S.L.C تأثيراً كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى )

 المجموعة التجريبية.

 البحث أهمية

 تكُمن أهمية البحث في:

أحد الموضوعات الهامة في تعليم الرياضيات  البحثحيث تناول  األهمية النظرية: -

المرحلة األساسية الدنيا للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية في  طلبةهو اكتساب وتعلمها، و

، كما الهندسة والقياس، والتي تُمثل أساساً يستند إليه الطالب في الصفوف الدراسية الالحقة

( في تعليم F.S.L.C)وهي استراتيجية تتناول استراتيجية قائمة على التعلم التعاوني 

هي قائمة على النشاط والتفاعل، وبهذا تتوافق مع طبيعة منهج الرياضيات وتعلمها، و

 الرياضيات الفلسطيني الجديد.

لمعلمي الرياضيات خطوات  إجرائية لكيفية توظيف البحث  قدمي األهمية التطبيقية: -

( في تعليم الرياضيات، بما يحقق األهداف التي يصبو إليها النظام F.S.L.Cاستراتيجية )

ن في المشرفين التربويين والمعلمين والباحثي البحث هذافيد يقد ، كما طينالتعليمي في فلس

لتطوير عملية تعليم الرياضيات في مرحلة التعليم  مجال تعليم الرياضيات وتعلمها

 األساسي.

 البحث حدود

 اقتصر البحث على ما يلي:

بعنوان  الوحدة العاشرة في الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي -

الصف  طلبةالمعرفية الرياضية ل البنية(، وذلك ألهمية هذه الوحدة في 2)الهندسة والقياس 

 .الرابع األساسي

بعض مكونات المعرفة المفاهيمية، وهي: المفاهيم الرياضية، التعميمات الرياضية، وبعض  -

كونها تُشكل المهارات الرياضية. وذلك لالخوارزميات و مكونات المعرفة اإلجرائية، وهي:

 أساساً للمعرفة الرياضية.

التابعة المشتركة ( )ب االبتدائيةبمدرسة الدرج  الصف الرابع األساسي طلبةمجموعة من  -

 ( طالباً.30لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بشرق غزة. والبالغ عددها )

 .2017/2018في الفصل الدراسي الثاني للعام  البحث جريأ -

 حثمصطلحات الب

فها الباحث إجرائياً كما يلي  :عرَّ
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إحدى النماذج المنبثقة من التعلم التعاوني، وهي استراتيجية تعلم  (:F.S.L.Cاستراتيجية )

آلرائهم،  الطلبةتتضمن صياغة تقوم على خطوات متسقة ومتتالية، للمجموعات الصغيرة، 

الشبه واالختالف في الرأي  ومشاركة اآلراء مع أصدقائهم في المجموعة، واالستماع إلى أوجه

 واألفكار واإلشارة إليها، واستخالص النتائج من خالل الدمج بين أفضل األفكار.

 والتعبيرات، ،لتي تتكون من المفاهيم، والرموزهي لغة الرياضيات االمعرفة المفاهيمية: 

بالدرجة ، وتُقاس األساسي توى الهندسة للصف الرابعوالتعميمات الرياضية المتضمنة في مح

 الكلية التي يحصل عليها الطالب في اختبار المعرفة المفاهيمية.

هي القوانين والخوارزميات والمهارات واإلجراءات يتبعها الطالب في  :المعرفة اإلجرائية

حل المسائل الرياضية، وتُقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في اختبار المعرفة 

 اإلجرائية.

 اسات السابقةري والدراإلطار النظ

 (F.S.L.C)استراتيجية 

تتعدد استراتيجيات التعلم النشط، ومنها التعلم التعاوني القائم على المشاركة الفاعلة للطالب 

في إنتاج وتوليد المعرفة الرياضية، وعدم االقتصار على تلقي المعرفة، والتعلم التعاوني كذلك 

 think-pair-share) الطلبةالمشاركة بين أزواج يحتوي العديد من النماذج، ومنها نموذج 

(TPS)( وعلى الرغم من حداثة هذا النموذج، إال أن ،Johnson, Johnson, Smith, 1991) 

( TPS، وتغطي عيوب استراتيجية )(F.S.L.C)قاموا بتطويره ليصبح استراتيجية جديدة اسمها 

 (.Siti, 2013وتُقدم مزايا جديدة )

 (F.S.L.Cتعريف استراتيجية )

( هي شكل من أشكال التعلم F.S.L.Cاتفقت الكثير من الدراسات على أن استراتيجية )

 شارك"  –زاوج  –التعاوني في مجموعات صغيرة، وتم صياغتها بتطوير استراتيجية "فكر 

( Rosyana, et al, 2018;Afrilianto, 2014.)  زاوج  –ومع أهمية استراتيجية "فكر– 

بشكل عام، وفي تدريس الرياضيات بشكل خاص، إال أنها خضعت للتطوير  شارك" في التدريس

ن، شارك، استمع، ابتكر(، اعتماداً على فكرة إنتاج األفكار  ِّ لتتضمن أربع خطوات هي )كو 

الفردية، وتكوينها من خالل االستفادة من الخبرات السابقة، ومشاركة هذه األفكار والحلول مع 

ة خطوتين هما: االستماع الذكي للنقاشات الدائرة في المجموعات الزمالء، إال أنه تم إضاف

التعاونية أو الجمعية، وخطوة االبتكار، والتي تتضمن إنتاج أفكار غير مألوفة كنتيجة للخطوات 

 (.Johnson, et al. 1991الثالثة السابقة )

ن خالل بيئة مالتي تتم  إحدى استراتيجيات التعلم النشط( F.S.L.Cوتُعتبر استراتيجية )

في حل سؤال أو مشكلة مطروحة من المعلم  الطلبةمجموعة من  اشتراكتعلم تعاونية، تقوم على 

(Ulrich, Glendon, 2005 ففي بادئ األمر .)بصياغة  يقوم الطلبة في المجموعة الواحدة
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ً إجابة جديدة من خالل المناقشة  استجابات خاصة، ثم يشاركون ويستمعون، ويجمعون معا

(Meredith, Steele, 2010.) 

بأنها إحدى النماذج المنبثقة من التعلم التعاوني  (F.S.L.C)ويُعرف الباحث استراتيجية 

آلرائهم، ومشاركة  الطلبةصياغة  خطواتها تتضمنوالصغيرة، التعاونية لمجموعات القائم على ا

في الرأي واألفكار  اآلراء مع أصدقائهم في المجموعة، واالستماع إلى أوجه الشبه واالختالف

 واإلشارة إليها، واستخالص النتائج من خالل الدمج بين أفضل األفكار.

 (F.S.L.C)نظريات التعلم التي تدعم استراتيجية 

على التفاعل النشط للطالب في تكوين إجابته ومشاركتها مع  (F.S.L.C)تقوم استراتيجية 

تعتمد على  (F.S.L.C)هذا فإن استراتيجية الزمالء، واالستماع لهم وابتكار إجابات جديدة، وب

 ، هي:مبادئ نظريات تعليم وتعلم عديدة

أن يتعلموا بناء معرفتهم  الطلبةتؤكد النظرية البنائية على أنه يجب على النظرية البنائية: 

الخاصة وتنمية قدراتهم ليس فقط من خالل االعتماد على المعلم، وإنما التفاعل النشط مع مواقف 

إلى مبادئ  (F.S.L.C) استراتيجيةولهذا تستند  (.Siti, 2013) إلنتاج وتوليد المعرفة التعلم

النظرية البنائية، ومنها: تحديد المشكالت ذات الصلة باحتياجات الطالب، وتنظيم التعلم حول 

 الطلبة، وإعداد مواد تعليمية تتكيف مع احتياجات الطلبةالمفاهيم الرئيسية، واحترام آراء 

(Emay, 2011). 

تؤكد النظرية المعرفية على دور الطالب في أنشطة التعلم، وتُركز على النظرية المعرفية: 

عملية تفكير الطالب وليس فقط على النتائج، وتهتم بالكشف عن كيفية حصول الطالب على 

 في المبادرة والمشاركة النشطة في الطلبةاإلجابات، وتولي النظرية المعرفية االهتمام لدور 

على اكتشاف المعرفة بأنفسهم، إضافة إلى أن النظرية المعرفية تفترض أن  همتشجعوالتعلم، 

يمرون بنفس المرحلة من التطور، ولكن يحتاج كل طالب أوقات مختلفة للمرور في  الطلبةجميع 

على مبادئ النظرية  (F.S.L.C)ولهذا تستند استراتيجية  (.Siti, 2013) هذه المراحل

رئيسية في أنشطة التعلم، وتركز على كيفية  اً يث تمنح االستراتيجية للطالب أدوارالمعرفية، ح

 .(Setiadi, 2010) الوصول للنتيجة وليس النتيجة فقط

 أن التطور المعرفي للطفل يتأثر  على تؤكد نظرية فيجوتسكينظرية فيجوتسكي: 

ند الطفل يتم من خالل الفهم بتفاعله االجتماعي مع أشخاص آخرين في بيئتهم، وأن تطور الفهم ع

 العفوي الناتج عن تجاربهم اليومية، والفهم العلمي الذي يتم الحصول عليه في الفصول الدراسية

(Siti, 2013 .) واستناداً لذلك تقوم استراتيجية(F.S.L.C)  قدرة الطالب على  تحسينعلى

 اآلخرين تحت إشراف المعلم الطلبةالتفكير، وتطوير أنشطتهم االجتماعية من خالل التعاون مع 

(Setiadi, 2010). 
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 (F.S.L.Cاستراتيجية ) خطوات

 تتضمن خطوات  أربع إذمن اسمها،  (F.S.L.C)تتحدد الخطوات األساسية الستراتيجية 

ويعتمد  (.Create) ابتكرو(، Listen) استمعو (،Share) شاركو (،Formulate) هي: كون

، وتتمثل خطوات االستراتيجية في: صياغة األنشطة المتعلقة منها على الخطوة التي تسبقها كل  

إلجاباتهم وتبادل اآلراء مع  الطلبةبالمهام التعليمية، ووضع خطة لإلجابة عنها، ومشاركة 

إلى  جين إلجابات بعضهم البعض، واإلشارةمجموعة(، واستماع كل زو –الشركاء )قرين 

من خالل المناقشة والحوار إجابات  الطلبةوإنشاء  االختالفات والتشابهات في األفكار واآلراء،

 (. Afrilianto, 2014; Rosyana, et al. 2018جديدة. )

 ,Al Ajrash, Jabr, 2018 ;Corbo)  لدراسات السابقةومن خالل اطالع الباحث على ا

et al. 2013; Dewi, 2015; Wartono, 2015; Afrilianto, 2014; al azhri, 2014; 

Siti, 2013)  التي تناولت استراتيجية(F.S.L.C) هاأمكن تلخيص خطوات: 

نالخطوة األولى ) .1 ِّ يُمنح الطالب فرصة للتفكير وصياغة الحل بصورة فردية وذلك لفهم  :(كو 

وتفصيل المعلومات الواردة في المهمة الرياضية. وهنا يجب على الطالب أن يُسجل أفكاره 

ضية ليبدأ النقاش فيها مع الزمالء في الخطوة والتفاصيل التي جمعها حول المهمة الريا

 .التالية )شارك(

بتبادل المعلومات التي تم تسجيلها بصورة فردية لكل  الطلبةيبدأ  :)شارك(الخطوة الثانية  .2

لها  يصلطالب، ويبدأ كل طالب باالنفتاح على أفكار اآلخرين، والتعرف على أفكار قد ال 

ن(. ِّ  في الخطوة األولى )كو 

ل المجموعات خاالستماع بعناية إلى النقاشات التي تتم دا الطلبةيبدأ  :)استمع(الثالثة  الخطوة .3

التعاونية الصغيرة، أو بين المجموعات وبعضها البعض، ويقوم الطالب في هذه المرحلة 

 بتدوين المالحظات واألفكار ذات الصلة بالمشكلة الرياضية المطروحة.

تين )شارك، استمع(، وبدمج األفكار الناتجة عن الخط طلبةاليبدأ  )ابتكر(: الرابعة الخطوة .4

ن(، ثم صياغة إجابات  ِّ جديدة للمشكلة وإيجاد عالقة بينها وبين إجاباتهم في الخطوة )كو 

 .الرياضية المعروضة

أن يقوم بكتابة أفكاره وإجاباته على  ويمكن للطالب من خالل هذه الخطوات المتتالية

ومن ثم مشاركتها مع أقرانه أو زمالء المجموعة، واالستماع  حة،المشكالت الرياضية المطرو

يطلب المعلم من التالميذ ابتكار أو  إذبشكل جيد للمناقشات التي تتم حول المشكالت المطروحة، 

إنشاء إجابة جديدة لم يتطرق إليها الزمالء، والتي تحتوي على أفضل األفكار، ويكون مستعداً 

 لتقديمها إذا طلب منه.
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 (F.S.L.C) استراتيجيةأهمية 

 ( من أهمية التعلم النشط في تدريس الرياضيات، F.S.L.Cتبرز أهمية استراتيجية )

إذ إن بناء الطالب لمعرفته المفاهيمية واإلجرائية، والمشاركة في إنتاجها وتوليدها، ينعكس على 

همية استراتيجية أ ويمكن تلخيصفهمه واستيعابه لعناصر المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. 

(F.S.L.C ) للمفاهيم العلمية والرياضية واالحتفاظ  الطلبةعلى إكساب ها تساعد خطواتفي أن

تحسين القدرة على التعامل (، وإلى Al Ajrash, Jabr, 2018 ;Corbo, et al, 2013بها )

 ,Rosyana, et al. 2018 Afrilianto) التحصيل الرياضي مع المشكالت الرياضية، وزيادة

 .(Verantika, 2017) بالنفس الطلبةتحسين ثقة ، و(2014

الرياضيات، إضافة إلى تطوير  التعامل مع( على تحسين F.S.L.Cوتساعد استراتيجية )

(. وتحسين تعلم الرياضيات Setiadi, 2010التواصل الرياضي )الفهم وعلى  الطلبةقدرات 

 (.Emay, 2011ليم الرياضيات )المتبعة في تع االعتياديةق ائبصورة أفضل من الطر

( في تدريس الرياضيات في زيادة نشاط المعلم F.S.L.Cيُسهم تطبيق استراتيجية )و

، إضافة إلى الطلبةفي غرفة الصف، كما ويسهم في زيادة قدرات التفكير الرياضي لدى  طالبوال

 الطلبةتحسين قدرة  يوتُساعد فاإليجابي نحو تعلم الرياضيات،  الطلبةز اتجاه يعزمساهمتها في ت

 .(Dewi, 2015على التمثيل البصري في الرياضيات )

مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي، حيث يبدأ المعلم في  (F.S.L.C)تعزز استراتيجية و

بداية موقف التعلم بإعطاء مشكلة ديناميكية قد تكون مفتوحة أو مشكلة حياتية، وهذا يُثير تفكير 

 (. وتعمل من Al azhri, 2014: 28نتاج حلول غير تقليدية )، ويدفعهم إلى إالطلبة

 على تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، المرونة، األصالة(  خالل خطواتها األربع

(Al azhri, 2014 ;Menyatakan, 2014.) و( يمكن دمج أنشطة استراتيجيةF.S.L.C في )

على توسيع  الطلبةت المحتوى، كما وتشجع إطار العمل التعاوني وتطبيقها على جميع مجاال

 (.Meredith, Steele, 2010تفكيرهم )

 (F.S.L.C)استراتيجية  وعيوب مزايا

 ;Rosyana, et al. 2018من خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة )

Siti, 2013; Al azhri, 2014 يمكن رصد مزايا وعيوب استراتيجية ،)(F.S.L.C)  فيما

 يأتي:

  مزايا استراتيجية(F.S.L.C)( بشكل 3 – 2: يتم تشكيل مجموعات التعلم التعاوني من )

أسرع وأكثر تجانس، زيادة فرصة كل طالب في المشاركة ونقل األفكار إلى المجموعة، 

وأكثر تنظيماً، إضافة كذلك فإن التفاعل بين أعضاء المجموعة سيكون أسهل وأكثر مالءمة 

ن إجابات محتملة ومختلفة للمشكالت ب الإلى أن الطال ِّ  يفكر بشكل فردي فقط، وإنما يكو 
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المطروحة، وفي مرحلة االبتكار يُمنح الطالب الفرصة لتقديم إجابات جديدة ناتجة عن 

 .ناقشتها في المجموعةتوليفة ألفضل األفكار التي تم م

  عيوب استراتيجية(F.S.L.C)،فإن عدد  : نظراً لقلة أعضاء المجموعة الواحدة

لك يحتاج المعلم لمراقبة العديد من المجموعات، كذلك فإنه يحتمل ذالمجموعات يزداد، وب

، كذلك إذا كانت ة قليلة بسبب قلة أعضاء المجموعةأن تكون عدد األفكار المطروح

 ها.المجموعة تتكون من عضوين فقط، فال يوجد وسيط إذا كان هناك اختالف بين أعضاء

 – 3هذه العيوب من خالل زيادة عدد أفراد المجموعة الواحدة لتصبح ) ويمكن التغلب على

، وبالتالي يُصبح عدد المجموعات أقل، وتزيد فرص طرح أفكار متنوعة وجديدة طلبة( 5

 بشكل أكبر من ذي قبل.

 المعرفة المفاهيمية واإلجرائية

ف المعرفة الرياضية بأنها "معرفة البُنى  ية، والتعميمات، ، والمفاهيمالرياضيةتُعرَّ

تصنَّف . و(AL-motareb, 2015: p. 201) "واإلجراءات، وإدراك العالقة بين هذه العناصر

 :اإلجرائيةوالمعرفة : المعرفة المفاهيمية، من المعرفة، هي نوعينالمعرفة الرياضية إلى 

فها كل  المفاهيمية المعرفة ( Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001من ) : عرَّ

فها المطرب )الرياضيةأنها "فهم المفاهيم ب  ,AL-motareb، والعمليات، والعالقات". وعر 

2015: p. 201 ح  الرياضية( بأنها: إدراك المكونات األساسية للعالقات وترابطها، بحيث توضَّ

 .الرياضيةوتُعطي معنى لإلجراءات 

)مفاهيم،  الرياضيةفة وتتضمن المعرفة المفاهيمية العالقات والروابط بين أجزاء المعر

القوية، وإنتاج األمثلة، واستخدام  الرياضيةا بشبكة من الروابط متعميمات( وإدراك ما بينه

األشكال والرسومات للتعبير عنها، وتتضمن كذلك إدراك التكامل والترابط بين المفاهيم الرئيسية 

 & ,Groth, & Bergner, 2006 ;Zulnaidiوالفرعية، وتفسير العالقات بين هذه المفاهيم )

Zakaria, 2010.) 

تُشير المعرفة اإلجرائية إلى تمكن الطالب من المهارات واإلجراءات  :المعرفة اإلجرائية

الحسابية لتحديد التراكيب والخوارزميات ومعرفة كيفية تحديد مشكلة في شكلها العام ومعرفة 

على معرفة اإلجراءات، بل تشمل  كيفية حلها حالً صحيحاً. وهي "قواعد أو إجراءات ال تقتصر

وهي عبارة عن سلسلة من  (.AL-motareb, 2015: p. 201) معرفة الخوارزميات"

ً ما يطلق على هذا  الخطوات، واإلجراءات التي يقوم بها الطالب لتحقيق هدف رياضي، وغالبا

 (. Rittle, Siegler, & Alibali, 2001بأنها المعرفة اإلجرائية )

اإلجرائية بين جزأين هامين هما: اللغة التي تعبر عن النظام الرياضي،  وتربط المعرفة

 & ,Groth) الرياضيةوالخوارزميات أو القواعد التي يتم من خاللها تنفيذ جميع المهمات 

Bergner, 2006 والمفاهيم،  الرياضية(، وتستخدم الخوارزميات في التعبير عن األفكار

بالمواقف الحياتية  الرياضيةلكتابي والذهني، وربط اإلجراءات وإدراك العالقات بين األداءين ا
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(Zulnaidi, & Zakaria, 2010.)  وتُعنى المعرفة اإلجرائية بمعرفة الطالب لِّما يأتي بعد؟

ة تربيعية يُعتبر معرفة إجرائية، تعتمد باألساس على قدرة الطالب على لفالقدرة على تحليل معاد

 ميات، وحساب نواتج عمليات.إجراء حسابات، ومعرفة خوارز

 بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية العالقة

الكشف عن مدى تَمكُّن الطالب من المعرفة المفاهيمية أسهل من الكشف عن المعرفة  يُعد

حيث إنَّ المعرفة اإلجرائية تظهر في نجاح أو فشل الطالب في إجراء سلسلة خطوات  ؛اإلجرائية

ا يستدعي الكشف عن المعرفة المفاهيمية مزيداً من التأمل واالستبصار أو خوارزمية معينة، فيم

  (.Star, 2002في العالقات المتداخلة بين المفاهيم الرياضية )

أشار بعض التربويين إلى الفصل بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية، أو التداخل  ؛ولهذا

تسبق المعرفة اإلجرائية، فاإلجراءات ما  فيما بينهما. حيث اعتبر البعض أن المعرفة المفاهيمية

هي إال  نتيجة المعرفة والترابطات بين المفاهيم الحالية والسابقة. ورأى آخرون أنَّ المعرفة 

 الرياضيةاإلجرائية تسبق المعرفة المفاهيمية، ُمعل ِّلين ذلك بأنَّ االنخراط في حل المشكالت 

 (.Rittle, et al. 2001المفاهيمية )وتكرار خطوات الحل يؤدي إلى توليد المعرفة 

ملمين بالمعرفة النظرية  الطلبة( على أنَّ معظم Abu Amira, 2002وتؤكد أبو عميرة )

، إال  أنهم غير قادرين على الوصول إلى حل هذه المشكالت، الرياضيةالالزمة لحل المشكالت 

القدرة على التعامل  الطلبةب وتفسير ذلك يعود إلى التركيز على المعرفة النظرية، وإغفال إكسا

فعندما  على العمليات العقلية العليا. الطلبةمع المعارف وإعادة تشكيلها، إضافة إلى إغفال تدريب 

، ويستبعد المعرفة المفاهيمية، ى تدريس الرياضيات باإلجراءات فقطيعتمد معلم الرياضيات عل

، وبالتالي الرياضيةوإدراكه للمفاهيم فإن الطالب ال تُمنح له الفرصة المناسبة لتوسيع فهمه 

 ,Baroody, & Coslick) الرياضيةينحصر أداؤه على فهم كيفية القيام ببعض اإلجراءات 

1998.) 

)المفاهيمية، واإلجرائية( مرتبطان بعالقة تأثير  الرياضيةويرى الباحث أنَّ جانبي المعرفة 

والعالقة  الرياضيةالطالب من إدراك المفاهيم وتأثر، إذ إنَّ الزيادة في الحصيلة المفاهيمية لدى 

بينها، وإيجاد روابط وعالقات بينها، يزيد من قدرات الطالب في إجراء الخوارزميات أو 

المهارات بدقة وإتقان وسرعة، فيما تؤدي المهارة العالية في إجراء الخوارزميات أو المهارات 

وهذا ما أراده الباحث من خالل استهداف تنمية الرياضية إلى تأكيد وتوليد المعرفة المفاهيمية. 

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية معاً، لكيال يصبح ارتباط الطالب مقصوراً على إجراءات محددة، 

 وإنَّما على الربط بين ما يدركه من مفاهيم رياضيَّة وإجراءات مرتبطة بها.

 الدراسات السابقة ذات الصلة

( في F.S.L.Cراسات التي استهدفت توظيف استراتيجية )استعرض الباحث العديد من الد

 Al Ajrash, etالعجرش وجبر ) دراسةتدريس الرياضيات ومواد تعليمية أخرى، فقد هدفت 

al. 2018 )( إلى تقصي أثر استراتيجيةF.S.L.C في )كتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ ا
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من مكونة عينة سة المنهج التجريبي على واتبعت الدراالصف الثاني المتوسط.  طلبةبها لدى 

، وتمثلت أداة الدراسة في اختار للمفاهيم ( طالبة موزعين على مجموعتين تجريبية وضابطة68)

. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في متغيري الجغرافية

 االكتساب واالحتفاظ.

الكشف عن فاعلية  (Rosyana, et al. 2018) ينوآخردراسة روزيانا فيما استهدفت 

ابتكر( في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية لتحسين  –استمع  –شارك  –استراتيجية )كون 

وتكونت عينة الدراسة مهارات حل المشكلة الرياضية والتفكير الرياضي في مادة االحتماالت. 

اسة في اختبار للمشكلة الرياضية، من شعبتين من الصف الحادي عشر. وتمثلت أدوات الدر

، وأن الطلبةالرياضية تحسن لدى  المشكالتوأظهرت النتائج أن حل واستبيان للتفكير الرياضي. 

 .التفكير الرياضي تحسن لديهم في المجموعة التجريبية وكان أفضل من المجموعة الضابطة

ف عن تأثير هدفت إلى الكشدراسة  (Verantika, 2017فيرانتيكا )بينما أجرى 

ابتكر( في تحسين قدرات االتصال الرياضي والثقة  –استمع  –شارك  –استراتيجية )كون 

ً  طلبةبالنفس في المدارس الثانوية لل وتكونت عينة الدراسة من . المنخفض مستواهم نسبيا

مجموعتين تجريبية وضابطة من طلبة الصف السابع األساسي. وتمثلت أدوات الدراسة من 

وكشفت النتائج عن تحسين االستراتيجية تصال الرياضي ومقياس للثقة بالنفس. اختبار لال

 .الطلبةالمستخدمة لمهارات االتصال الرياضي، وزيادة الثقة بالنفس لدى 

أثر  (Yuliana & Setianingsih, 2017يوليانا وسيتيانينغه )واستخدمت دراسة 

 الرياضيات للصف الحادي عشر. ابتكر( في تدريس –استمع  –شارك  –استراتيجية )كون 

ً من الصف الحادي عشر.40وتكونت عينة الدراسة من ) وتمثلت أدوات الدراسة في  ( طالبا

في  الطلبةوكشفت النتائج عن ارتفاع متوسط اختبار للرياضيات، واستبانة، وأوراق مالحظة. 

إيجابية وبنسبة  يجية كانتتجاه تنفيذ االسترات الطلبةالتحصيل في الرياضيات، وأن ردود 

 .مرتفعة

( F.S.L.Cللكشف عن أثر استراتيجية ) (Wartono, 2015وارتونو )دراسة وجاءت 

وتكونت عينة الدراسة المرحلة الثانوية.  طلبةفي تنمية التفكير الناقد والتحصيل في الفيزياء لدى 

وتمثلت أدوات  ( طالباً في مدرسة الشهيد فراس العجلوني في العاصمة األردنية عمان.70من )

وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى الدراسة من اختبار للمفاهيم الكيميائية، ومقياس للدافعية. 

 المجموعة الضابطة. طلبةفي مهارات التفكير الناقد والتحصيل في الفيزياء مقارنة بأداء  الطلبة

ي ( فF.S.L.Cالكشف عن أثر توظيف استراتيجية )( Dewi, 2015ديوي )واستهدف 

تنمية مهارات التمثيل البصري في الرياضيات، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة 

ً جامعياً. وتمثلت أداة الدراسة في اختبار لمهارات التمثيل الرياضي. 80الدراسة من ) ( طالبا

وكشفت النتائج عن تفوق طلبة المجموعة التجريبية في القدرة على التمثيل البصري في 

 الرياضيات.
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بهدف تطبيق نموذج التعلم التعاوني من خالل  دراسة (Sari, 2014ساري )وأجرى 

، والكشف عن الطلبة( لتحسين القدرة على التفكير الرياضي لدى F.S.L.Cاستراتيجية )

( طالباً من الصف 55وتكونت عينة الدراسة من ). نحو التعلم بهذه االستراتيجية الطلبةاتجاهات 

تمثلت أدوات الدراسة في اختبار للتفكير الرياضي، وبطاقة مالحظة، ومقياس لالتجاه. والثامن. 

( في تحسين القدرة على التفكير F.S.L.Cوكشفت النتائج عن وجود أثر لتطبيق استراتيجية )

 .(F.S.L.Cباستراتيجية )أعطوا ردوداً إيجابية حول التعلم  الطلبةأن معظم والرياضي، 

( في F.S.L.Cتطبيق استراتيجية ) بهدف (Al azhri, 2014) هرياألز دراسةوجاءت 

الصف السابع األساسي لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في  طلبةتدريس الرياضيات ل

( طالباً للمجموعة 18( طالباً للمجموعة التجريبية، و)19وتكونت عينة الدراسة من ) .الرياضيات

وكشفت نتائج الدراسة عن أن  ار للتفكير اإلبداعي.الضابطة. وتمثلت أداة الدراسة في اختب

 طلبةمهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات )األصالة، الطالقة، المرونة، التفاصيل( لدى 

 المجموعة الضابطة. طلبةالمجموعة التجريبية كانت أفضل من 

دة هدفت إلى تحليل ومقارنة جو دراسة (Menyatakan, 2014) مينياتكنبينما أجرى 

الذين يدرسون وفقاً الستراتيجية  الطلبةتحسين مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات بين 

(F.S.L.Cو ،)( طالب 19وتكونت عينة مكونة من ). الذين يدرسون بالطريقة التقليدية الطلبة

ر ( طالب للمجموعة الضابطة، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للتفكي18للمجموعة التجريبية، و)

المجموعة  طلبةالمجموعة التجريبية على  طلبةوكشفت نتائج الدراسة عن تفوق اإلبداعي. 

إلى تحسين جودة مهارات التفكير  تفكير اإلبداعي البعدي، كما أدتالضابطة في اختبار ال

 اإلبداعي. 

تقصي أثر استراتيجية  إلى (Corbo, et al. 2013) وآخرينالكوربو  دراسةوهدفت 

ابتكر( وأثرها في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات حل  –استمع  -ك شار -)كون 

( طالبة 60وتكونت عينة الدراسة من ). ميذ المرحلة اإلعدادية في ليبياالمشكالت في العلوم لتال

مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيل 

ة المجموع طلبةتفوق وكشفت النتائج عن واختبار حل المشكالت في العلوم.  المفاهيم العلمية

على المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختباري المفاهيم العلمية واختبار حل المشكالت 

 .الضابطة

في تدريس  (F.S.L.C)تطبيق استراتيجية ( Siti, 2013دراسة سيتي )واستهدفت 

سابع بمدينة تانجيرانج في إندونيسيا، والكشف عن أثرها في تنمية الصف ال طلبةالرياضيات ل

ً مقسمين 90وتكونت عينة الدراسة من ). الطلبةكير اإلبداعي الرياضي لدى مهارات التف ( طالبا

وكشفت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار للتفكير اإلبداعي. 

في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى  (F.S.L.C)ر الستراتيجية النتائج عن وجود تأثير كبي

 المجموعة التجريبية. طلبة
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الكشف عن فاعلية  دراسة بهدف (Abdel-Sadeq, 2011عبد الصادق )وأجرى 

في تنمية مهارات كون، شارك، استمع، ابتكر( –استراتيجيات التعلم النشط )التدريس التبادلي 

وتكونت عينة الدراسة من  صيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.التحو، التواصل الرياضي

( طالباً وطالبة من طلبة الصف الخامس االبتدائي، وتمثلت أدوات الدراسة من اختبارين 60)

وكشفت النتائج عن فاعلية استراتيجيات التعلم النشط للتحصيل الرياضي والتمثيل الرياضي. 

ابتكر( في تنمية التحصيل ومهارات التواصل  -استمع -شارك -كون، )التدريس التبادلي

 الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

فعالية استراتيجية قائمة إلى الكشف عن ( Hagras, 2011دراسة هجرس )بينما هدفت 

في تنمية التحصيل ومهارات االستدالل العلمي ابتكر"  –استمع –شارك –"كونعلى التعلم النشط 

وتكونت عينة الدراسة  .لعلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية مختلفي أساليب التعلمفي تدريس ا

( 36( طالب من الصف األول اإلعدادي موزعين على مجموعتين تجريبية قوامها )68من )

اختبار  –( طالب، وتمثلت أدوات الدراسة من اختبار التحصيل32طلب، وضابطة قوامها )

وأظهرت النتائج وجود فرق بين متوسط قياس أساليب التعلم. م –مهارات االستدالل العلمي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في أدوات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية وأن 

 تأثير االستراتيجية في تنمية التحصيل ومهارات االستدالل لدى عينة الدراسة.

 -ى فاعلية استراتيجية )كونالتعرف إل (Ramadan, 2008رمضان )بينما هدفت دراسة 

ابتكر( في تنمية بعض مهارات التفكير العليا والمفاهيم العلمية في مادة العلوم  -استمع -شارك

( طالب من الصف األول 96لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب، 47قوامها ) ( طالب، وضابطة49اإلعدادي موزعين على مجموعتين تجريبية قوامها )

وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار مهارات التفكير العليا، واختبار المفاهيم العلمية. وكشفت 

ابتكر( في تنمية بعض مهارات التفكير  -استمع -شارك -فاعلية استراتيجية )كونعن النتائج 

 دائي.ى تالميذ الصف الخامس االبتالعليا والمفاهيم العلمية في مادة العلوم لد

 تعقيب على الدراسات السابقة

( في تدريس المواد التعليمية F.S.L.Cاستهدفت الدراسات السابقة تقصي أثر استراتيجية )

 Rosyana, et al. 2018;Verantika, 2017 المختلفة، حيث استهدفت دراسة كل من )

Yuliana & Setianingsih, 2017; Sari, 2014; Dewi, 2015; al azhri, 2014 

Menyatakan, 2014 ;Abdel-Sadeq, 2011 تدريس مادة الرياضيات، فيما استهدفت )

 ,Yuliana & Setianingsih, 2017; Corbo, et al. 2013; Hagrasدراسة كل من )

2011; Ramadan, 2008( تدريس مادة العلوم، واستهدفت دراسة العجرش وجبر )Al 

Ajrash, et al, 2018.واتبعت جميع الدراسات المنهج التجريبي  ( تدريس مادة الجغرافيا

لتصميمات مختلفة للكشف عن أثر االستراتيجية. وأعدت الدراسات السابقة أدوات قياس مختلفة 

تأثير مرتفع الستراتيجية وكشفت نتائج الدراسات جميعها عن وجود حسب الهدف منها. 

(F.S.L.Cفي تنمية المتغيرات التابعة المتعددة، مثل: التفكي ) ،ر الرياضي، التفكير اإلبداعي
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ستدالل العلمي، التمثيل البصري الرياضي، مهارات االتصال الرياضي، التفكير الناقد، اال

  .اكتساب المفاهيم

وأظهرت نتائج الدراسات إمكانية تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في الرياضيات لدى 

ت هذه الدراسات بضرورة توظيف التعليم العام، وخاصة في الرياضيات، وأوص طلبة

وقد أفادت الدراسات السابقة الباحث في تحديد الخطوات االستراتيجية في تدريس الرياضيات. 

(، وتحديد التصميم التجريبي المناسب، وتصميم أداة الدراسة F.S.L.Cاإلجرائية الستراتيجية )

 والتحقق من صدقها وثباتها، والمساعدة في تفسير النتائج.

 ءات البحثإجرا

 البحث منهج

اتبع الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة، بهدف الكشف عن أثر 

( في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى طلبة الصف F.S.L.Cاستراتيجية ) استخدام

 الرابع األساسي.

 مجتمع البحث

بمدارس نتظمين في الدراسة تكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصف الرابع األساسي الم

 ( طالباً وطالبة.30338م، والبالغ عددهم )2017/2018العام الدراسي  وكالة الغوث في

 عينة الدراسة

( طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي بمدرسة الدرج 60تكونت عينة الدراسة من )

 ة غزة.االبتدائية )ب( المشتركة التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين بمدين

 المحتوى تحليل

نظراً لطبيعة البحث، قام الباحث بتحليل الوحدة الرابعة من كتاب الرياضيات للصف الرابع 

، بهدف تحديد المعرفة المفاهيمية واإلجرائية المتضمنة في (2)وحدة الهندسة والقياس  األساسي

 :محتوى وحدة الهندسة والقياس، وجاءت نتائج التحليل على النحو اآلتي

 ( 20وعددها )وتشمل المفاهيم،  ؛المعرفة المفاهيمية ً ( 36التعميمات، وعددها )، ومفهوما

 ً  .تعميما

 مهارة رياضية (25عددها )المهارات، الخوارزميات وتشمل و ؛المعرفة اإلجرائية. 

 دليل التدريس

 :تدريس وفقاً الستراتيجية حسب الخطوات اآلتيةالقام الباحث بإعداد دليل 
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قام الباحث بإعداد أنشطة التعلم التي يتم من خاللها عملية التعليم : التعلم إعداد أنشطة

والتعلم، وتتضمن األنشطة األسئلة االفتتاحية التي سيطرحها المعلم عند البدء بتطبيق استراتيجية 

(F.S.L.C.) 

مها أثناء استخدال(: قام الباحث بتصميم بطاقات F.S.L.Cتصميم بطاقات استراتيجية )

السؤال أو المشكلة وموضوع التعلم، والرياضيات، وتضمنت البطاقة: اسم الطالب،  تعلم

 .تراتيجيةخطوات االسوالرياضية، 

قام الباحث بتحديد الخطوات : (F.S.L.Cتحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ استراتيجية )

ستراتيجية الصف الرابع األساسي وفقاً ال طلبةاإلجرائية لتدريس وحدة الهندسة والقياس ل

(F.S.L.C:على النحو اآلتي ) 

لتفكير، وتساعد على تحقيق لألسئلة الخاصة بالدرس، مع مراعاة أن تكون ُمثيرة اإعداد  .1

 .الفهم الجيد

 (.4 - 3ل مجموعات تعاونية صغيرة )أزواج أو مجموعات يتشك .2

 طروحة.مة ، وبيان أهمية العمل معاً للوصول إلى إجابات لكل مشكلالطلبةتفصيل أدوار  .3

، حتى ال يتم تشتيت وبصورة مبسطة، دية عن المهام الرياضية المطروحةتقديم معرفة تمهي .4

 .الطلبةتركيز 

كمشكالت ذات صلة بالمعرفة الرياضية، ويمكن أن تتضمن  الطلبةطرح األسئلة على  .5

المشكالت تلخيص أفكار أو خواص رياضية، التنبؤ بما سيتم تعلمه، حل مشكلة، ربط 

 متكافئان؟،  هل الكسران  ، مثل:اضية بمواد أخرىمشكلة ري

البطاقات المصممة لهذا من خالل استخدام  (F.S.L.C)البدء بتنفيذ خطوات استراتيجية  .6

 الغرض.

 اليوم والتاريخ: عنوان الدرس:        اسم الطالب:              

ِّن إجابتي )  (Fأكو 

أشارك إجابتي مع 

وأسجل  الئيزم

 (Sمالحظاتي )

أستمع جيداً إلى 

النقاش وأسجل 

 (Lمالحظاتي )

أفكر في إجابة جديدة 

(C) 

ن الطالب إجاباته ِّ عن  يكو 

 هل الكسران السؤال: 

 متكافئان؟، 

وصياغتها بصورة 

 .فردية

يناقش الطلبة اإلجابات، 

ويتم التوصل إلى إجابة 

أم  )متكافئان موحدة

أو تحديد  غير متكافئان(

اإلجابات المختلفة 

 تمهيداً للخطوة التالية.

 الطالب يستمع

جيداً إلى النقاش 

ن  ِّ الصفي، ويدو 

مالحظاته حول 

 النقاش.

يقترح صياغة لنص 

 ، مثالً:تعميم رياضي

يمكن كتابة الكسر 
العادي الذي مقامه 

على صورة  10
أو  .كسر عشري

 .يقترح إجابات جديدة
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 لخطوات االستراتيجية، ومعالجة ما يطرأ من مشكالت. الطلبةعة تنفيذ متاب .7

لتقديم  الطلبة، يختار المعلم بعض األربعة من تنفيذ خطوات االستراتيجية الطلبةبعد انتهاء  .8

، ومنها: تقديم صياغة نهائية لمفهوم أو تعميم رياضي، الفصلجميع طلبة إجاباتهم أمام 

، أو تقديم حل غير ... إلخ 4 ÷طول ضلع المربع = المحيط  مثل: أضالع المربع متساوية،

تقسيم قطعة أرض مربعة الشكل على أربعة أخوة من خالل اعتيادي لمشكلة رياضية، مثل: 

 رسم محوري تماثل للمربع )غير القطران(.

 عند كل معرفة جديدة، حتى يتم االنتهاء من الدرس.( 8( إلى )4من ) تكرار الخطوات .9

 من التعلم خالل الحصة. الطلبةشات ختامية بهدف تأكيد ما فهمه إجراء مناق .10

قام الباحث بوضع خطط مقترحة لتدريس موضوعات  إذ: تنفيذ الدروس إعداد خطة .أ

، وتم ( دروس6( والبالغ عددها )F.S.L.Cوحدة الهندسة والقياس وفقاً الستراتيجية )

 ( حصة.18تنفيذها من خالل )

: بعد صياغة دليل التدريس في صورته األولية، قام سالتأكد من صدق دليل التدري .ب

ق تدريس ائالباحث بعرضه على مجموعة من المتخصصين في مناهج وطر

الرياضيات، وذلك إلبداء الرأي فيه. وبعد انتهاء التحكيم قام الباحث بإجراء التعديالت، 

 وبهذا تم االنتهاء من إعداد دليل التدريس.

 أداة البحث

 المفاهيمية واإلجرائية اختبار المعرفة

 إعداد االختبار وفقاً للخطوات اآلتية:تم 

الصف الرابع  طلبةهدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب  :تحديد الهدف من االختبار

ضوء  وفي، 2األساسي للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية المتضمنة في وحدة الهندسة والقياس 

( في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى F.S.L.C)نتائج االختبار يتحدد أثر استراتيجية 

 عينة الدراسة.

: نظراً لطبيعية المرحلة العمرية، وطبيعة المحتوى الرياضي تحديد نوع مفردات االختبار

الخاص بالصف الرابع األساسي، اعتمد الباحث على نمط األسئلة الموضوعية )االختيار من 

 متعدد، إكمال الفراغ(.

ً للخطوات االختبارتصميم  : قام الباحث بتصميم اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وفقا

 اآلتية:

  عناصر المعرفة المفاهيمية صياغة مفردات االختبار: تم صياغة أسئلة االختبار في ضوء

ً وطباعياً، وأال يكون واإلجرائية،  ً ولغويا وقد راعى الباحث أن تكون الصياغة دقيقة علميا

 كثر من إجابة صحيحة.لها أ
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  الختبار  طلبةالتحديد زمن االختبار: تم تحديد زمن االختبار من خالل حساب متوسط أداء

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية، وبمراعاة وقت قراءة تعليمات االختبار، تم االستقرار على 

 ( دقيقة.40)

 يحة، وصفر لكل استجابة تحديد نظام تقدير اإلجابات: اعتمد درجة واحدة لكل استجابة صح

 خاطئة.

( طالبة من 30: قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها )االختبار ضبط

 وقد سار الباحث في اإلجراءات اآلتية: -من خارج عينة الدراسة  –الصف الرابع األساسي 

االختبار في قام الباحث بعرض  المحكمين: صدق : وتم من خالل طريقتين:صدق االختبار

صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مناهج 

ق تدريس الرياضيات، وذلك إلبداء الرأي في مدى انتماء األسئلة ألبعاد االختبار، وصحة ائوطر

وبعد دراسة الصف الرابع.  طلبةالصياغة العلمية واللغوية للمفردات، ومالءمة األسئلة لمستوى 

يعتمد  صدق المقارنة الطرفية:و آراء السادة المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة.

( 0.001على مقارنة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدنى. حيث بلغ مستوى الداللة )

ا. مما يدل في المجموعة العليا والمجموعة الدني الطلبةوهذا يعني وجود فرق بين متوسط درجات 

، وبهذا تم التأكد من صدق اختبار المعرفة طلبةالعلى أن االختبار قادر على التمييز بين 

 المفاهيمية واإلجرائية.

: وتم من خالل طريقة إعادة االختبار: حيث تم تطبيق االختبار على أفراد ثبات االختبار

( يوم، وحساب معامل االرتباط 22العينة االستطالعية مرتين يفصل بينهما مدة زمنية مقدراها )

(، وهو مقبول ودال على 0.866بين التطبيقين، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين )

 ( سؤال.30وبهذا أصبحت الصورة النهائية لالختبار مكونة من )ثبات االختبار. 

 ومناقشتها نتائج البحث

 :ئلة البحثتبعاً ألس الباحث باختبار صحة الفروض اإلحصائية قام

( في F.S.L.Cما أثر توظيف استراتيجية )اإلجابة عن السؤال األول: والذي ينص على: 

 تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي؟

: "ال يوجد فرق دال إحصائياً ولإلجابة عن السؤال األول قام الباحث باختبار صحة الفرض

في  الصف الرابع األساسي طالباتموعتين التجريبية والضابطة من بين متوسطي درجات المج

ً اختبار "ت" لعينتين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية" التطبيق البعدي الختبار ، مستخدما

 مستقلتين:
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اإلحصاء الوصفي وقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات (: 1جدول )

في التطبيق البعدي الختبار  الصف الرابع األساسي طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة من

 .المعرفة المفاهيمية واإلجرائية

 

( أن قيمة "ت" المحسوبة في اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية 1ويتضح من الجدول )

" .Sig(، بمستوى داللة "58( عند درجة حرية )2.660ككل وأبعاده أكبر من قيمتها الجدولية )

(، وهذا يعني وجود فرق حقيقي بين متوسطي 0.01( وهي قيمة احتمالية أقل من )0.001)

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح المتوسط األعلى وهو متوسط 

درجات المجموعة التجريبية، وذلك في المفاهيم والتعميمات الرياضية، والمهارات 

يث بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق والخوارزميات، واالختبار ككل. ح

ول الفرض ( للمجموعة الضابطة. وعليه يتم قب18.57( في مقابل )26.73البعدي لالختبار ككل )

ً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية البديل الذي ينص على: " يوجد فرق دال إحصائيا

التطبيق البعدي الختبار المعرفة المفاهيمية  في الصف الرابع األساسي طالباتوالضابطة من 

 واإلجرائية لصالح المجموعة التجريبية".

( تأثيراً F.S.L.Cهل تُحقق استراتيجية )عن السؤال الثاني: والذي ينص على:  اإلجابة

 كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة التجريبية؟

قام الباحث باختبار صحة الفرض: "تحقق استراتيجية ولإلجابة عن السؤال الثاني 

(F.S.L.C ،"تأثيراً كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة التجريبية )

( في F.S.L.Cوقام الباحث بحساب الداللة العملية، من خالل حساب حجم تأثير استراتيجية )

، في 2ى المجموعة التجريبية. واستخدم الباحث معادلة إيتاتنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لد

( تأثيراً كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية F.S.L.Cاختبار صحة الفرض "تحقق استراتيجية )

 المجموعة التجريبية".واإلجرائية لدى 
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ة ( على المعرفة المفاهيميF.S.L.C" الستراتيجية )2قيمة حجم التأثير "إيتا(: 2جدول )

 .واإلجرائية ومقدراه

 حجم التأثير 2قيمة إيتا قيمة "ت" درجات الحرية المهارة

 كبير 0.593 9.186 58 المفاهيم الرياضية

 كبير 0.480 7.323 58 التعميمات الرياضية

 كبير 0.704 11.731 58 المهارات والخوارزميات

 كبير 0.804 15.445 58 االختبار ككل

قيمة حجم الداللة العملية الختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية  ( أن2ويتضح من الجدول )

(، وجميعها أكبر 0.704 – 0.480(، فيما تراوحت ألبعاده الثالثة ما بين )0.804ككل بلغت )

 70 – 48(، وهذا يعني أن )0.14من الحد األعلى لحجم التأثير وفقاً لإلطار المرجعي والبالغ )

تابع )المعرفة المفاهيمية واإلجرائية( يعود إلى أثر المتغير المستقل %( من تباين المتغير ال

( حققت تأثيراً كبيراً في تنمية F.S.L.C(، وبالتالي فإن استراتيجية )F.S.L.C استراتيجية)

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة التجريبية. وعليه يتم قبول الفرض الذي ينص 

( تأثيراً كبيراً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى F.S.L.C) على: "تحقق استراتيجية

 المجموعة التجريبية".

( في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى F.S.L.Cللكشف عن فاعلية استراتيجية )و

 استراتيجية للكشف عن فاعليةمجموعة البحث، استخدم الباحث نسبة الكسب المعدل لبليك 

(F.S.L.C( في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى مجموعة البحث بنسبة أكبر من )1.2 )

 بليك".حسب نسبة الكسب المعدل ل

اختبار المعرفة  ( علىF.S.L.Cقيمة نسبة الكسب المعدل "بليك" الستراتيجية )(: 3جدول )

 المفاهيمية واإلجرائية

 البيان
متوسط الدرجات 

 القبلي )س(

ات متوسط الدرج

 البعدي )ص(

النهاية 

 العظمى

نسبة الكسب 

 المعدل

 1.529 7 6.26 1.6 المفاهيم الرياضية

 1.674 13 11.66 1.4 التعميمات الرياضية

 1.376 10 8 1.8 المهارات والخوارزميات

 1.601 30 26.733 4.8 االختبار ككل

ة المفاهيمية ( أن نسبة الكسب المعدل لبليك الختبار المعرف3ويتضح من الجدول )

( وألبعاد اختبار المعرفة المفاهيمية واإلجرائية بلغت نسبة 1.601واإلجرائية ككل بلغت )

( على الترتيب، وجميعها نسب أكبر من النسبة التي حددها 1.376، 1.647، 1.529الكسب )

ة ( فعالية بدرجة كبيرة في تنمية المعرفF.S.L.C(، وبالتالي فإن الستراتيجية )1.2بليك )
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المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة التجريبية. وعليه يتم قبول الفرض الذي ينص على: "تحقق 

( فاعلية في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة التجريبية F.S.L.Cاستراتيجية )

 ( حسب نسبة الكسب المعدل لبليك".1.2بنسبة أكبر من )

 تفسير النتائج

( يتضح أن 3(، )2(، )1التحليل واختبار الفروض، ومن نتائج الجداول )في ضوء نتائج 

( قد حققت نجاحاً في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لدى المجموعة F.S.L.Cاستراتيجية )

التجريبية، باإلضافة إلى أن هذا النجاح قد تحقق بدرجة تأثير كبيرة وبفاعلية مرتفعة، وبالتالي 

اكتساب الطالب للمعرفة المفاهيمية، وما يرتبط بها من معرفة إجرائية،  تحقيق زيادة في

ويعزو الباحث هذه النتيجة المتضمنة في محتوى وحدة الهندسة والقياس للصف الرابع األساسي. 

 إلى:

 حب المشاركة  ، مما أثار لديهمطلبةاتباع الباحث الستراتيجية تدريس غير معروفة لدى ال

 والتنافس.

  استخدام( استراتيجيةF.S.L.Cجعل ال )وأكثر تشوقاً لمتابعة نأكثر تفاعالً مع بعضه طلبة ،

 خطوات االستراتيجية المتتالية، مما سمح بخلق جو اجتماعي شجع على التعلم.

  تشجع خطوات االستراتيجية على إنتاج وتوليد ومشاركة المعرفة الرياضية المكتسبة، مما

 أدى لزيادة اكتسابها.

 استخدام ا( ستراتيجيةF.S.L.C يتماشى مع مبادئ نظريات التعلم، التي تؤكد على دور )

 الفع ال. طالبال

  ن( على ِّ بتعزيز  طلبة، وسمحت للالتعبير عن الرأي واألفكار بحريةشجعت خطوة )كو 

م تعديلها باالستفادة من التغذية تعبير عن األفكار كتابياً، ومن ثقدرات الكتابة الرياضية، وال

 ة في الخطوات التالية.الراجع

  ،شجعت خطوة )شارك( في تبادل األفكار واآلراء واإلجابات مع الزميالت في المجموعة

 حول المفاهيم والتعميمات الرياضية. طلبةوبالتالي تعديل التصورات البديلة لدى ال

  شجعت خطوة )استمع( على التركيز واالستماع الذكي للمناقشات التي تتم حول المشكالت

رياضية المطروحة، وبالتالي االستفادة منها في توليد أفكار أصيلة في الخطوة األخيرة من ال

 (.F.S.L.Cاستراتيجية )
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 ( استخدام استراتيجيةF.S.L.C ،ساهم في كسر الجمود الذي تتصف به مادة الرياضيات )

دافعية نحو تعلم الرياضيات، وإجراء النقاشات حول المفاهيم  طلبةفأصبح لدى ال

 اإلجراءات الرياضية.و

 ( تشجع استراتيجيةF.S.L.Cال )على اكتشاف المفاهيم والتعميمات الرياضيَّة  طلبة

 بأنفسهن، وإجراء المهارات الرياضية بصورة مرتبطة مع المعرفة المفاهيمية.

  جو األلفة المتاح في الفصل، أتاح حرية تامة في التعبير عن األفكار، واالستفادة منها في

 ، وبالتالي زيادة قدراتهن على توليد األفكار واالستدالل الصحيح.لطلبةفكار أخرى لتوليد أ

ومما سبق عرضه من نتائج وتفسير للنتائج، فإن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ُكل  من: 

(F.S.L.C( والتي أظهرت جميعها وجود أثر الستخدام استراتيجية )F.S.L.C في تنمية )

، ومهارات رياضية متعدد، وخاصة مهارات التفكير الرياضي، التي ترتبط المفاهيم الرياضية

وكذلك تتفق مع دراسات أخرى  أنماطه ومهاراته بمدى معرفة الطالب المفاهيمية واإلجرائية.

( في تنمية اكتساب F.S.L.C( والتي أثبتت فاعلية استراتيجية )F.S.L.Cمثل دراسة كل  من: )

 د تعليمية غير الرياضيات.المفاهيم والتحصيل في موا

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية استراتيجية 

(F.S.L.C( في تدريس الرياضيات، ومنها دراسة )Rosyana, et al, 2018 التي كشفت )

اضي، ودراسة فاعلية االستراتيجية في تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية، والتفكير الري

(Verantika, 2017 التي كشفت تحسين قدرات االتصال الرياضي والثقة بالنفس، ودراسة )

(Yuliana & Setianingsih, 2017 التي كشفت عن ارتفاع متوسط الطلبة في التحصيل في )

 ( التي كشفت عن تحسين القدرة على التفكير الرياضي.Sari, 2014الرياضيات، ودراسة )

 التوصيات

 ي ضوء أهداف البحث وما أسفرت عنه من نتائج، يوصي الباحث بما يلي:ف

  التأكيد على المعلمين في المرحلة األساسية استخدام استراتيجيات تدريس تستند إلى

نظريات التعلم القائمة على نشاط الطالب وتفاعله االجتماعي، ومنها استراتيجية 

(F.S.L.C.) 

 علم القائمة على التعلم التعاوني، ومنها استراتيجية العمل على تضمين استراتيجيات الت

(F.S.L.C.في برامج إعداد معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية ) 

  عقد ورش عمل لتدريب معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية على تصميم أنشطة رياضية

 (.F.S.L.Cوفقاً لخطوات استراتيجية )
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 ناهج الفلسطينية الجديدة، وفقاً الستراتيجيات تطوير دليل لمعلم الرياضيات لتدريس الم

 (.F.S.L.Cتدريس حديثة، منها استراتيجية )

 ( إجراء المزيد من البحوث لبيان أثر استراتيجيةF.S.L.C على متغيرات أخرى في مادة )
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