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أثر استراتيجيات تدريس مفردات اللغة العربية على تعلم طلبة الصف الثالث األساسي
في لواء الرمثا-األردن في ضوء برنامج الرامب RAMP

أ.محمد أحمد مصلح

امللخص
هدفت الدرا�سة الك�شف عن �أثر ا�سرتاتيجيات تدري�س مفردات
اللغة العربية يف تعلم الطلبة للمفردات اجلديدة يف ال�صف الثالث
الأ�سا�سي باال�ستناد لربنامج الرامب ( .)RAMPوقد تكونت الدرا�سة
من جمموعتني الأوىل �ضابطة والثانية جتريبية ،بواقع ( )25طالبا
لكل جمموعة .ا�ستخدم املنهج التجريبي ملنا�سبته هدف الدرا�سة،
وقد �أظهرت النتائج ح�صول طلبة املجموعة التجريبية على نتائج
�أف�ضل من طلبة املجموعة ال�ضابطة بتعلم املفردات اجلديدة مبا
يتوافق مع هدف ك ّل ا�سرتاتيجية على حدة ،وهذا ما ي�شري �إىل
فاعلية ا�سرتاتيجيات تدري�س مفردات اللغة العربية وجناعتها يف
�ضوء برنامج الرامب ( ، )RAMPكما ك�شفت النتائج � ّأن ا�سرتاتيجية
“عائلة الكلمة” قد حققت �أعلى الدرجات يف التعلم عند الطلبة ،على
نقي�ض ا�سرتاتيجية “ال�صفة امل�ضافة “التي حققت �أدناها ويف
نهاية الدرا�سة قدمت جمموعة من املقرتحات والتو�صيات.
كلمات مفتاحية :ا�سرتاتيجيات التدري�س ،املفردات ،اللغة
العربية ،طريقة التدري�س ،برنامج الرامب (. )RAMP

Abstract
The study aims to explore the effect of the
strategies of teaching the Arabic language vocabulary
on the learning of new vocabulary for the 3rd grade
students based on the program RAMP. The study
included two groups: the Control Group and the
Experimental Group, 25 students for each group.
The researcher followed the experimental approach
since it is suitable to the aim of the study. The results
have shown that the students of the experimental
group obtained better outcomes than the students of
the control group in learning new vocabulary that
corresponds to the aim of each strategy. This indicated
the effectiveness and efficiency of using the strategies
of Arabic language vocabulary learning in view of
the RAMP. Furthermore, the results revealed that the
“word family” strategy achieved the highest grades in
learning among students. In contrast to the “the added
adjective” strategy which achieved the lowest. At the
end of the study, the researcher has offered some
suggestions and recommendations.
Keywords: Learning Strategies, Vocabulary, The
Arabic Language, Learning Approach, The Program
RAMP.

مقدمة
تنطلق عملية اكت�ساب مفردات اللغة لدى الأطفال منذ
�صغرهم من الأ�رسة ،وال�شارع و ،...ثم يتو�سعون باكت�سابها ب�شكل
متدرج عند التحاقهم بالتعليم املمنهج بريا�ض الأطفال واملدار�س،
حيث تع ّد املفردات �أ�سا�سا وركيزة لفهم اللغة وا�ستيعابها ولي�ست
177

كغريها من بقية املكونات ،فمن املمكن مثال اال�ستغناء عن بع�ض
القواعد النحوية يف اجلملة ،لكن ال ميكن لنا ب�أي حال من الأحوال
اال�ستغناء عن املفردات اللغوية و�إال تعذر فهم وا�ستيعاب املقروء،
وكذلك ف� ّإن التنمية احلقيقية للغة تتم من خالل اك�ساب الطالب
املزيد من املفردات التي �ستمكنه من التعبري عن �أفكاره بو�ضوح
وطالقة ،ما ينعك�س �إيجابا على �أن�شطة لغوية �أخرى �شفوية كانت �أم
كتابية ،وهذه التنمية �رضورية وهامة لأن تعلم املفردات ال يتوقف
�أبدا ،وهو ظاهرة طبيعية م�ستمرة وممتدة عرب بيئات الطلبة املحيطة
بهم ،التي �ستك�سبهم املفردات اجلديدة دوما.
عرفت املفردة ب�أنها �أ�صغر وحدة ذات معنى للكالم واللغة،
ّ
وكذلك ب�أنها �أ�صغر وحدة من الوحدات اللغوية التي ميكن �أن حتدث
من تلقاء نف�سها يف الكالم �أو الكتابة (عبد الباريّ � ، )2011 ،أما
ا�ستيعاب مدلول املفردة وفهمها فقد و�ضحه غريف�س (Graves,
عرف فهم املفردات ب�أنها القدرة على فهم معاين
 )2005الذي ّ
الكلمات وا�ستعماالتها حال ا�ستقبال اللغة ا�ستماع �أو قراءة ،وحال
�إنتاجها حت ّدثا �أو كتابة .ومن خالل ذلك نرى للمفردات ارتباطا
وثيقا بقدرة الطلبة على الفهم واال�ستيعاب وبقدرتهم على الإفهام
والتعبري عندما ينتجون اللغة ،وبالتايل �إجناح لعملية التوا�صل
اللغوي الحقا ( ، )Qian, 2002كما �أورد التل والعلوان ()2005
� ّأن نتائج عدد من البحوث يف علم اللغة النف�سي قد �أ�شارت �إىل � ّأن
هناك ارتباطا وثيقا بني �سعة القامو�س اللغوي للقارئ وم�ستوى
ا�ستيعابه؛ �إذ يعتمد اال�ستيعاب الكلي للمقروء على خلفية القارئ
الن�ص.
وح�صيلته من املفردات وقدرته على ا�شتقاق معاين مفردات ّ
مقيدة باللجوء �إىل املعجم
ومل تعد معرفة معاين املفردات ّ
لتف�سريها ب�شكل منعزل عن الن�ص ،بل �أ�صبحت متعلّقة بالن�ص من
خالل ال�سياق وما يحتويه من كلمات مفتاحية؛ فمعرفة املفردات
باتت تنبني على نوعني رئي�سني متكاملني� ،أولهما معرفة املفردات
التعريفية� ،أي املعجمية� ،أو مرتادفاتها� ،أو مثيالتها ،وثانيهما
معرفة املفردات ال�سياقية وهي معرفة املفردات بحقولها الداللية
�أو معانيها ال�سياقية ،وهذا البناء من النوعني التعريفي وال�سياقي
معا للمفردات هو الهدف الرئي�س لتعلّمها (طبي�شات )2007 ،وعلى
املعلمني يف حال وجود مفردات جديدة غري معروفة للطلبة عدم
�رشح تلك املفردات لهم ب�شكل مبا�رش تلقينا؛ رغبة منهم بت�سهيل
القراءة على الطلبة ،بل يجب ربط هذه املفردات مع املعرفة ال�سابقة
لدى الطلبة؛ من �أجل �إحداث تفاعل ن�شط مع اخلربات ال�سابقة� ،أو
و�ضع هذه املفردات ب�سياقات جديدة هادفة ،لي�ستطيع بذلك الطلبة
توظيف هذه املفردات وا�ستخدامها يف حياتهم ،وعدم االكتفاء
باملعنى احلريف للمفردة (امل�سرتيحي ، )2013 ،ولكي يكون تعليم
املفردات نافعا للطلبة ال ب ّد من توظيف ا�سرتاتيجيات تتيح لهم �أن
يعرفوا املفردات اجلديدة تعريفا و�سياقا من خالل ربطها مبجموعة
املعرفة وتعلمها يف �سياقات ذات معنى يف مواقف
من الكلمات
ّ
حية ( ، )Greenwood, 2004ففهم مفردات اللغة �أوال �رضورة �سابقة
لبناء املعنى اخلا�ص بالطالب من خالل تفاعله واندماجه مع اللغة
�سيما � ّأن اللغة العربية امتازت بكرثة الألفاظ واملرتادفات،
املكتوبةّ ،
فاكت�ساب الطالب ح�صيلة من املفردات اللغوية الف�صيحة هو الذي
�سي�ساعده على التعبري عن نف�سه وفكره و� ّإن اهتمام معلمي احللقة
الأ�سا�سية الأوىل يف تعليم الطلبة املفردات اجلديدة بطرق �صحيحة
�سوف يحدث نقلة نوعية يف تعلم هذه املفردات وا�ستخدامها ما
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يعمل على تذويتها لديهم لت�صبح جزءا من خمزونهم اللغوي.
تعددت م�صادر املفردات اللغوية وت�شعبت �إال � ّأن هنالك ثالثة
م�صادر �أ�سا�سية لتكوين املفردات اجلديدة عند الفرد� ،أولها التوا�صل
االجتماعي الذي جعل من اللغة ظاهرة اجتماعية يكت�سبها الإن�سان
من املحيط الذي يعي�ش فيه ،فالطفل يولد ولديه ا�ستعداد لتعلم اللغة
ممن حوله و�إن تقليد ال�صغار للكبار يلعب الدور الرئي�س يف اكت�ساب
اللغة وخا�صة يف املرحلة الأوىل من العمر ،و�إن اللغة ال يوجد لها �أي
معنى �إال من خالل جمتمع ي�ستخدمها ،كما �أنها ذات �صلة بح�ضارة
املجتمع ،ف�إن ات�سعت هذه احل�ضارة وازدهرت نه�ضت لغتها وازدادت
مفرداتها اللغوية.ثانيها القراءة وهي لغة التعلم الإن�ساين التي
من خاللها يكت�سب املعارف والعلوم والأفكار ،ومن خاللها تنمو
املفردات لدى املتعلم وتت�سع.ثالثها املعاجم اللغوية التي تعد امللج�أ
الذي يهرع �إليه املتعلم �إذا ما �أ�شكل عليه معنى مما يقر�ؤه �أو ي�سمعه،
وبخا�صة �إن كانت اللغة كالعربية التي ما زالت حية عرب مئات
القرون ،وترجع �أهمية هذه املعاجم ب�شموليتها لألفاظ اللغة كاملة
�سواء �أكانت �ألفاظا �أ�صلية �أم معربة �أو دخيلة�.أما �أهمية املفردات
ً
اللغوية فتبد�أ بكونها املفتاح احلقيقي لعملية التعلم والتعليم فال
تعلم دون لغة وال لغة دون مفردات ،كما �أنها تعاون الطالب على
ح�سن التعبري والإفهام ،وت�ساعد على فهم الآخرين والتوا�صل معهم
بفاعلية ،وتنمي مهارات التفكري ،وهي و�سيلة للتعبري عن احلاجات
والرغبات وامليول وق�ضاء احلاجات ،وتنمي ملكة التذوق والبالغة
لدى م�ستخدم اللغة (عبدالباري. )2011 ،وانطالقا من دور اللغة
العربية و�أهميتها ومنها املفردات وما حتتويه من �أهمية يف فهم
اللغة واكت�سابها فقد �أ�رشفت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
على كثري من الدورات التي تهدف لزيادة كفاية املعلم وتطويره
معرفيا ،وعمليا؛ لتك�سبه بذلك مهارات ت�ساعده يف عملية التدري�س،
ما ينعك�س �إيجاب ًا على الطالب الذي يعد حمور العملية التعليمية،
ومن هذه الربامج كان برنامج “مبادرة القراءة واحل�ساب لل�صفوف
املبكرة”،
وامل�سمى برنامج الرامب ( ، )RAMPالذي ا�ستهدف معلمي
ّ
ريا�ض الأطفال وال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل يف املدار�س
احلكومية ،وقد ارتكز الربنامج على خم�س مهارات �أ�سا�سية يف
تدري�س القراءة ،هي :الوعي ال�صوتي ،وقراءة �أ�صوات احلروف،
واملفردات ،واال�ستيعاب القرائي ،والكتابة.وقد تناول الباحث يف
درا�سته عن�رص “املفردات” ،والتي من خاللها يتمكن الطالب من
للن�ص ،ما يع ّزز مهارته على الكتابة بنوعيها
اال�ستيعاب القرائي
ّ
الوظيفي والإبداعي ،فمن �أجل �أن يقر�أ الطالب بفهم وا�ستيعاب عليه
الن�ص
معرفة ما ترتاوح ن�سبته بني ( )95% - 90%من كلمات
ّ
( ، )Nagy & Scott, 2000والعربة لي�ست يف اكت�ساب هذه املفردات
فقط بل العربة احلقيقية هي �أن جنعل لهذه املفردات معنى ،ولن يتم
ذلك �إال با�ستخدامها بتكوين جمل تت�ضمن هذه املفردات لتعرب عن
املواقف والأفكار ب�شكل منا�سب و�صحيح (عبد الباري ،)2011 ،ومن
درب املعلم على ا�سرتاتيجيات خم�سة
�أجل حتقيق هذا الهدف للطالب ّ
لتدري�س مفردات اللغة العربية �ضمن برنامج الرامب ( ، )RAMPكما
زود �أي�ضا مبلف للغة العربية يحوى هذه اال�سرتاتيجيات اخلم�سة
ّ
(مفاتيح ال�سياق ،املعاين املتع ّددة ،عائلة الكلمة ،ال�صفة امل�ضافة،
مبكونها النظري ،و�إر�شادات التطبيق ،ومناذج
�شبكة املفردات)
ّ
�أوراق العمل اخلا�صة بها ،مبا ي�ساعد املعلم على فهم وك�سب مهارة
تطبيق هذه اال�سرتاتيجيات يف العملية التدري�سية ،وقد جعل الباحث

مو�ضحا �إياها من
من هذه اال�سرتاتيجيات اخلم�سة حمور الدرا�سةّ ،
جانبي املعلم والطالب.
وميكن تناول ا�سرتاتيجيات تدري�س املفردات اخلم�سة ب�شكل
يتعرف
موجز كالآتي )1( :ا�سرتاتيجية مفاتيح ال�سياق :ا�سرتاتيجية ّ
فيها الطالب على معنى كلمة من خالل وجودها يف اجلملة،
وي�ستنتج معنى هذه الكلمة من خالل الكلمات املفتاحية املوجودة
�سميت مفاتيح ال�سياق ،وتهدف هذه
يف �سياق اجلمل؛ ولذلك ّ
اال�سرتاتيجية �إىل بناء عقلية طفل قادرة على حتليل معاين الكلمات
من خالل التفكري ولي�س احلفظ والتلقني ،مثال�“ :أَ ْملأُ الجْ ََّر َة ا ْل َك ِبيرْ َ َة
اجلرة )2(.ا�سرتاتيجية
ً
ماء”.فكلمتا �أملأ وماء دلّتا على معنى كلمة ّ
املعاين املتع ّددة :ت ّت�صل هذه اال�سرتاتيجية بظاهرة امل�شرتك اللفظي
الذي يدر�س الكلمات التي لها �أكرث من داللة؛ �أي لها �أكرث من معنى،
ويح ّدد ال�سياق الداللة املق�صودة يف هذه ااجلملة؛ �أي �أ ّنها ت�ستخدم
عندما يكون للكلمة الواحدة �أكرث من معنى يف جمل خمتلفة ،مثال:
ال�ضع ِْي ِف” ،جند معنى كلمة
“�أَ َخ َذ ال ِّت ْلمِي ُذ ا ْل َقل ََم” و “�أَ َخ َذ ا ْل َق ِو ُّي ِب َي ِد َّ
�أخذ يف اجلملة الأوىل خمتلفا عن املعنى يف اجلملة الثانية)3(.
ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة :ا�سرتاتيجية تقوم على اال�شتقاق من
وتو�ضح املعاين الداللية املختلفة لال�شتقاقات ،وهنا
جذر الكلمة،
ّ
يعطى الطالب كلمة ليعطي بدوره م�شتقاتها مع داللة كل م�شتق مما
ن�شتق منه الكلمات كاتب،
يزيد ثروته اللغوية ،مثال :اجلذر “كَ َت َب”
ّ
مكتوب ،كتاب ،مكتبة ،وغريها )4(.ا�سرتاتيجية ال�صفة امل�ضافة:
مقيدة الداللة بحيث جتعل الطالب يتحكّم
ا�سرتاتيجية تعالج ال�صفة ّ
يف داللة كلمة ما بو�ضع كلمة تالية لها وهي ال�صفة ،وت�ضاف
�سميت ا�سرتاتيجية ال�صفة
هذه ال�صفة �إىل الكلمة ال�سابقة ،ولذلك ّ
“و َق َف ال ّت ْلمِي ُذ المْ ُ َهذ َُّب” ،بو�ضع كلمة امله ّذب ق ّل
امل�ضافة ،مثالَ :
عدد اال�سم املو�صوف وهو هنا “التلميذ” ولو �أ�ضفنا النظيف لق ّل
العدد �أي�ضا ،وهكذا يتمكن الطالب من اللعب بالداللة �سعة و�ضيقا
وهذا هو الهدف من اال�سرتاتيجية )5(.ا�سرتاتيجية �شبكة املفردات:
ا�سرتاتيجية تعتمد على ح�رص �أكرب قدر من الكلمات التي لها �صلة
بالكلمة املق�صودة ،وتهدف �إىل �إثراء معجم الطالب ،فهي تتكون من
جمموعة من املفردات التي لها عالقة �أو مرتبطة بالكلمة امل�ستهدفة،
�إذ تذكر الكلمة ثم يكلف الطالب بذكر الكلمات املتعلقة بها ،وبذلك
يح�رص الطالب �أكرب عدد من الكلمات يف قامو�سه اللغوي ،مثال:
“م ْ�س َت ْ�شفى” جند مري�ض ،طبيب� ،رسير ،ممر�ضة،
�شبكة مفردات كلمة ُ
دواء ،وغريها (وزارة الرتبية والتعليم. )2015 ،

الدراسات السابقة
بعد االطالع على الدرا�سات املتعلقة بالدرا�سة تبني للباحث
وجود عدة درا�سات تناولت جوانب عديدة ال�سرتاتيجيات تدري�س
املفردات ،ي�ضع الباحث بني يدي القارئ جملة من الدرا�سات
الأجنبية والعربية التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة من �أجل الوقوف
على حالة املعرفة املرتبطة مب�شكلة الدرا�سة �أثناء �إجرائها مرتبا
�إياها من الأحدث �إىل الأقدم ،كما يلي:
تق�صي �أثر
هدفت درا�سة امل�سرتيحي (� )2013إىل
ّ
ا�سرتاتيجيتي القراءة ال�ضيقة ،واالنتقائية يف حت�سني تعلّم املفردات،
ومهارات اال�ستيعاب القرائي يف اللغة العربية لدى طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي اختريت من �ست مدار�س من لواء الكورة� -إربد،
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أثر استراتيجيات تدريس مفردات اللغة العربية على تعلم طلبة الصف الثالث األساسي
في لواء الرمثا-األردن في ضوء برنامج الرامب RAMP

أ.محمد أحمد مصلح

وقد �أظهرت الدرا�سة وجود فرق دالّ يف اختبار اال�ستيعاب القرائي
مب�ستوييه (النقدي ،والإبداعي) ل�صالح �أداء طلبة ا�سرتاتيجيتي
القراءة (ال�ضيقة ،واالنتقائية)  ،ووجود فرق يف اختبار اال�ستيعاب
القرائي مب�ستوييه معا بني �أداء طلبة ا�سرتاتيجية القراءة (ال�ضيقة)
وا�سرتاتيجية القراءة (االنتقائية)  ،ل�صالح �أداء الطلبة الذين مار�سوا
ا�سرتاتيجية القراءة (ال�ضيقة) .وعدم وجود فرق على اختبار
اال�ستيعاب القرائي مب�ستوييه معا يعزى �إىل اجلن�س �أو التفاعل بني
اجلن�س وا�سرتاتيجية القراءة املعتمدة يف تناول مو�ضوعات القراءة
(ال�ضيقة ،واالنتقائية) .
�سعت درا�سة الها�شمي وعلي (� )2012إىل الك�شف عن
ا�سرتاتيجيات تعلم املفردات التي يوظفها دار�سو اللغة العربية يف
جامعة العلوم الإ�سالمية مباليزيا ،واعتقاداتهم املتعلّقة بها ،وقد
�شملت عينة الدرا�سة ( )67طالبا وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل
تو�صلت الدرا�سة
الذين يدر�سون اللغة العربية كلغة �أجنبية ،وقد ّ
متنوعة يف تعلّم مفردات
�إىل � ّأن الدار�سني يوظّ فون ا�سرتاتيجيات
ّ
اللغة العربية ،كان �أكرثها ا�ستخداما ا�سرتاتيجية املعجم و�أ�ضعفها
ا�سرتاتيجية تخمني املعنى من خالل ال�سياق.
�أجرت الزهراين ( )2010درا�سة لقيا�س فاعلية التدري�س
القائم على الكلمة املفتاحية يف حت�سني حت�صيل مفردات اللغة
املتو�سط
الإجنليزية واالحتفاظ بها لدى تلميذات ال�صف الثالث
ّ
ذوات ال�سعات املختلفة للذاكرة العاملة ،حيث ا�شتملت العينة على
( )96طالبة من مدينة الطائف ،مو ّزعة على ( )47طالبة للمجموعة
التجريبية و ( )49للمجموعة ال�ضابطة ،وقد �أظهرت الدرا�سة وجود
�أثر �إيجابي للكلمة املفتاحية يف حت�سني حت�صيل مفردات اللغة
الإجنليزية واالحتفاظ بها ،وكذلك وجود �أثر للتفاعل بني طريقة
التدري�س و�سعات الذاكرة العاملة ي�ؤثر يف حت�صيل اللغة الإجنليزية
واالحتفاظ بها.
هدفت درا�سة �سميث ( )Smith,2007الك�شف عن �أثر القراءة
ال�ضيقة يف �إك�ساب طالب ال�صف ال�سابع مفردات جديدة ،وطرح
�أ�سئلة متنوعة ،والفهم احلريف واال�ستنتاجي ،حيث �أجريت الدرا�سة
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،لأفراد عينة من ( )30طالبا من
ال�صف ال�سابع ،وقد ق�سمت العينة �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبة
بواقع ( )15طالبا لكل جمموعة ،حيث در�ست املجموعة التجريبية
بطريقة القراءة ال�ضيقة وال�ضابطة باالعتيادية ،وك�شفت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني يف طرح
الأ�سئلة ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية ب�سبب القدرة على توظيف
املفردات اجلديدة يف منت ال�س�ؤال ،وكذلك مكّنت طريقة القراءة
الن�ص حرفيا وا�ستنتاجيا.
ال�ضيقة الطلبة من فهم ّ
ك�شفت درا�سة طبي�شات ( )2007عن فاعلية ت�صميم منوذج
درامي حمو�سب ،وقيا�س �أثره يف تطوير معرفة مفردات اللغة العربية
لدى طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،وكانت عينة الدرا�سة مكونة
من ( )62طالبا وطالبة من طلبة جامعة الريموك ،بواقع ()32
للمجموعة التجريبية و ( )30لل�ضابطة ،وقد دلّت نتائج الدرا�سة �إىل
متو�سطي عالمة الك�سب لطلبة ال�صف
وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
ّ
الثالث الأ�سا�سي يف معرفتهم التعريفة وال�سياقية ملفردات اللغة
العربية تعزى �إىل طريقة التعليم (منوذج الدراما والطريقة العادية)
ل�صالح النموذج الدرامي ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
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متو�سطي عالمة الك�سب يف معرفتهم التعريفة ،وال�سياقية ملفردات
ّ
اللغة العربية تعزى للجن�س ،وكذلك عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا
للتفاعل بني اجلن�س والطريقة.
قام جون�سون وهيفرنان ()Johnson & Heffernan, 2006
بدرا�سة لقيا�س �أثر تعلّم املفردات يف �سياقات طبيعية يف فهمها
مقروءة وم�سموعة ،وقد طبقت الدرا�سة على ( )119طالبا وطالبة
من م�ستوى ال�سنة اجلامعية الثانية يف اليابان ،وذلك بت�صميم
برجمية حمو�سبة بعنوان “م�رشوع القراءات الق�صرية” ،وقد �أظهرت
النتائج زيادة دالة �إح�صائيا يف فهم املفردات املقروءة بن�سبة
( )0.16وامل�سموعة بن�سبة ( ، )0.8ومل تظهر وجود فروق دالة
�إح�صائيا بني اجلن�سني.
تق�صي �أثر القدرة
وقد �سعت درا�سة التل والعلوان (� )2005إىل ّ
اللفظية ،وعدد ال�سياقات يف ا�شتقاق معاين املفردات غري املعروفة،
وتق�صي الفروق بني الطلبة ذوي القدرة اللفظية العالية والطلبة ذوي
ّ
القدرة املتدنية يف االحتفاظ مبعاين املفردات امل�شت ّقة من ال�سياق،
حيث �أجريت الدرا�سة على ( )15مدر�سة يف مدينة ال�سلط ،وقد مت
اختريت جمموعتان ،جمموعة الطلبة ذوي القدرة اللفظية العالية
وعددهم ( )600طالبا وطالبة ،وجمموعة الطلبة ذوي القدرة
اللفظية املتدنية وعددهم ( )600طالبا وطالبة ،وقد ك�شفت الدرا�سة
�إىل وجود �أثر دالّ اح�صائيا لكل من القدرة اللفظية ،وعدد ال�سياقات،
والتفاعل بينهما يف ا�شتقاق معاين املفردات غري املعروفة ،كما
ك�شفت النتائج عن فروق يف االحتفاظ مبعاين املفردات غري املعروفة
تعزى �إىل القدرة اللفظية ل�صالح الطلبة ذوي القدرة اللفظية العالية.
�أجرى بورمان و�إيفانز ( )Burman & Evans, 2003درا�سة
يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل تنمية مهارات القراءة
وحت�سني الد ّقة يف قراءة املفردات ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )27طالبا من مدينة ميدو�سترين ،بواقع جمموعتني �ضابطة
حت�سن
( )10طالب وجتريبية ( )17طالبا ،وقد بينت النتائج
ّ
مهارات القراءة يف جمال الفهم والتنب�ؤ وا�ستخراج املرتادفات
وقراءة الكمات وكتابتها وتف�سري الن�صو�ص ل�صالح طالب املجموعة
التجريبية ب�شكل �أف�ضل منه عند طالب املجموعة ال�ضابطة الذين
در�سوا بالطريقة االعتيادية.
و�ضحت درا�سة جون�س وبال�س (� )Jones & Plass, 2002أثر
ّ
الو�سائط املتع ّددة يف اكت�ساب املفردات ،وفهم امل�سموع لدى عينة
من الطلبة الأمريكيني ،مكونة من ( )171طالبا وطالبة يف امل�ستوى
اجلامعي ،و�أ�شارت النتائج �إىل � ّأن طلبة جمموعة اال�ستماع امل�صحوب
وامل�صورة كانوا �أف�ضل يف االختبارين من
بالتو�ضيحات املكتوبة
ّ
طلبة باقي املجموعات بفارق دالّ �إح�صائيا ،كما ك�شفت النتائج
عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املجموعتني الثانية والثالثة،
ووجود فروق دالّة بني كل منهما مع املجموعة الأوىل.
هدفت درا�سة فان دالني و�آخرون (Van Daalen- Kapteijns,
� )M et al, 2001إىل فح�ص ا�شتقاق معاين املفردات غري املعروفة
من ال�سياقات املتع ّددة ،وقد طبقت الدرا�سة على ( )16طالبا وطالبة
من طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدرا�س مدينة نيويورك.وقد
وزع الطلبة يف جمموعتني اثنتني :جمموعة ذات قدرة لفظية عالية،
وجمموعة ذات قدرة لفظية متدنية.وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة ذوي القدرة اللفظية

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

العالية والطلبة ذوي القدرة اللفظية املتدنية ،ل�صالح الطلبة ذوي
القدرة اللفظية العالية ،يف ك ّل من ا�شتقاق معاين املفردات من
ال�سياق ،والفح�ص الرتاكمي ملعاين املفردات ،والقدرة على تعريف
املعجم للمفردات.
هدفت درا�سة ناجي و�سكوت (� )Nagy & Scott, 2000إىل
طرح م�س�ألتني :الأوىل مدى تعقيد معرفة املفردات ،والثانية كيفية
اكت�ساب الأطفال معلومات عن املفردات من خالل ال�سياق ،و�أجزاء
وقوة هذه
الكلمة ،والتعريفات ،كما هدفت �إىل تو�ضيح نقاط �ضعفّ ،
امل�صادر ،مع الت�أكيد على دور الوعي اللغوي يف تعلم املفردات.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن عملية اكت�ساب املفردات ال تبدو
هامة ج ّدا يف اكت�ساب
�سهلة بل مع ّقدة ،كما ّ
بينت � ّأن جتربة املنزل ّ
املفردات ،وتلعب دورا رئي�سا يف عدد الكلمات املكت�سبة للطفل؛ حيث
ترتاوح بني ( )3000 - 2000كلمة يف العام الواحد.

تعقيب على الدراسات
�أظهرت الدرا�سات ال�سابقة وجود جمموعة كبرية من
ا�سرتاتيجيات تعلم املفردات يلج�أ �إليها املعلم يف تو�ضيح املفردات
للطلبة ،لكن بالرغم من ذلك ،وباال�ستناد �إىل اال�سرتاتيجيات اخلم�سة
مو�ضوع الدرا�سة ،فلم ت�شمل الدرا�سات ا�سرتاتيجيات« :ال�صفة
امل�ضافة» ،و «�شبكة املفردات» ،و «عائلة الكلمة» ،و»املعاين
املتع ّددة».واقت�رصت فقط على ا�سرتاتيجية «مفاتيح ال�سياق».
وقد تفاوتت اال�سرتاتيجيات يف مدى �صعوبتها ،فمنها ما نا�سب
املراحل الدرا�سية املتقدمة ،مثل ا�سرتاتيجية ا�ستخدام املعجم يف
ال�ضيقة،
درا�سة الها�شمي وعلي ( ، )2012وا�سرتاتيجيتي القراءة
ّ
واالنتقائية بدرا�سة امل�سرتيحي ( ، )2013ومنها ما نا�سب الطلبة يف
املرحلة الأ�سا�سية ،كت�صميم منوذج درامي حمو�سب بدرا�سة طبي�شات
(� ، )2007أو الو�سائط املتعددة بدرا�سة (، )Jones & Plass,2002
تو�ضح �أي�ضا � ّأن بع�ض اال�سرتاتيجيات ت�صلح للمراحل الدرا�سية
كما ّ
جميعها كا�سرتاتيجية “مفاتيح ال�سياق” ،التي ا�ستخدمت يف كثري
أهميتها ،كما يف درا�سات :الها�شمي
من الدرا�سات ما دلّ على � ّ
وعلي ( ، )2012والزهراين ( ، )2010والت ّل والعلوان (، )2005
وناجي و�سكوت ( ، )Nagy & Scott, 2000ودرا�سة فان دالني (Van
. )Daalen- Kapteijns,M et al,2001وقد �أدرجت هذه اال�سرتاتيجية
بربنامج الرامب ( )RAMPيف تدري�س املفردات لل�ص ّفني الثاين
والثالث الأ�سا�سيني ،وهذه الكرثة يف تناولها متو ّقعة ،ف�أهل اللغة
دائما ما ير ّددون � ّأن اللغة تفهم من خالل ال�سياق ،وهذا ما يتب ّناه
فوجيوكل�س ( )Vougiouklis, 1997؛ �إذ ع ّد ا�شتقاق املعاين غري
املعروفة من خالل ال�سياق من �أكرث الطرق �شيوعا يف تعلم املفردات
اجلديدة ،وبالعودة لدرا�سة الها�شمي وعلي ( )2012التي �أظهرت � ّأن
ا�سرتاتيجية املعجم الأكرث ا�ستخداما ،والأ�ضعف هي ا�سرتاتيجية
تخمني املعنى من خالل ال�سياق ،ف� ّإن هذا مدعاة للنظر ملا تقدم من
�أهمية ا�سرتاتيجية املعنى من خالل ال�سياق ،وميكن تف�سري ذلك � ّأن
الطلبة يف جامعة العلوم الإ�سالمية مباليزيا يدر�سون اللغة العربية
كلغة �أجنبية عليهم ولي�ست لغتهم الأم كما هي عند العرب ،ولذلك
�سي�شق عليهم لغرابة الكثري من الألفاظ يف اجلملة.
ف� ّإن فهم ال�سياق
ّ
� ّأما هذه الدرا�سة فت�أتي للك�شف عن �أثر تطبيق خم�س ا�سرتاتيجيات
يف تعلم طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي للمفردات اجلديدة ،وبذلك فقد
امتازت عن غريها من الدرا�سات ب�شمولية اال�سرتاتيجيات وعدم

االقت�صار على واحدة� ،أو اثنتني منها ،ما يعطي املعلم الأف�ضلية
واملرونة �أثناء تدري�سه للمفردات فيطرد امللل ،والرتابة لدى الطلبة
�أثناء تعلمهم.

مشكلة الدراسة
الحظ الباحث من خالل تفاعله مع الطلبة يف عملية التدري�س
لل�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل (احللقة الأ�سا�سية الأوىل) �رسعة
ن�سيان الطلبة ملعاين املفردات اجلديدة التي ترد يف درو�س اللغة
العربية ،وكذلك �ضعف توظيف تلك املفردات يف جمل من حياة
الطالب ،وهذا ما �أكّ ده معلمو ال�صفوف الثالثة الأوىل �أي�ضا ،وقد
دلت الكثري من الدرا�سات على �ضعف ح�صيلة قامو�س املفردات لدى
الطلبة وبخا�صة لدى طلبة احللقة الأوىل (�أحمد ، )2006 ،وكذلك
وجود �أ�شكال �ضعف يف القراءة لدى الطلبة تعزى �إىل نق�ص يف
مفردات القامو�س اللغوي؛ ما ي�ؤدي �إىل �ضعف مهارة اال�ستيعاب
القرائي ب�سبب احتواء الن�صو�ص على مفردات غري معروفة (التل
والعلوان ، )2005 ،و (ال�شمري ، )2011 ،ما �أثار ت�سا�ؤل الباحث عن
مدى تطبيق املعلمني ال�سرتاتيجيات تدري�س املفردات املختلفة كما
وردت مف�صلة يف برنامج الرامب ( ، )RAMPوعن �أثر تطبيق هذه
اال�سرتاتيجيات على تعلم الطلبة ،وعن �أف�ضل هذه اال�سرتاتيجيات
ت�أثريا على تعلم الطلبة للمفردات اجلديدة.
ويرى الباحث � ّأن �أ�سباب امل�شكلة تكمن يف قلّة تفعيل املعلمني
ال�سرتاتيجيات تدري�س املفردات ،ما يجعل الطالب يعتمد على املعلم
يف تلقني املعنى للمفردات اجلديدة ،فيفقد بذلك الطالب دوره يف
مما يجعل املفردة
عملية التفكري ،واال�ستنباط ،والتفاعل مع ّ
الن�صّ ،
اجلديدة �رسيعة الن�سيان؛ لتلقيها تلقينا ،وحفظا بدال من الفهم
والتعلّم الن�شط.ومن هنا يحاول الباحث يف هذه الدرا�سة �أن يجيب
عن الأ�سئلة الآتية:
Ú Úال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني
ّ
والتجريبية قبل التعلم؟
Ú Úال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني
ّ
والتجريبية بعد التعلم تعزى ال�سرتاتيجيات التدري�س؟
Ú Úال�س�ؤال الثالث :ما درجة تطبيق ا�سرتاتيجيات تدري�س
مفردات اللغة العربية لدى طلبة املجموعة التجريبية بعد التعلم؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة الك�شف عن �أثر ا�سرتاتيجيات تدري�س مفردات
اللغة العربية يف تعلم الطلبة ممثال بهدف كل ا�سرتاتيجية وغايتها
على حدة ا�ستنادا لربنامج الرامب ( ، )RAMPللمفردات اجلديدة
ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،وكذلك معرفة �أكرث
التي يتعلمها طلبة
ّ
هذه اال�سرتاتيجيات ت�أثريا يف تعلّم الطلبة ،كما وهدفت الدرا�سة
�إىل الوقوف على درجة تطبيق ا�سرتاتيجيات تدري�س مفردات اللغة
العربية لدى طلبة املجموعة التجريبية بعد التعلم.
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أثر استراتيجيات تدريس مفردات اللغة العربية على تعلم طلبة الصف الثالث األساسي
في لواء الرمثا-األردن في ضوء برنامج الرامب RAMP

أ.محمد أحمد مصلح

أهمّية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة من �أهمية تعلم اللغة ب�شكل �صحيح وفاعل

Ú Úاحلدود املنهجية :ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،نظرا
ملنا�سبته هدف الدرا�سة وت�سا�ؤالتها.

يف ال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل من حياة الطالب املدر�سية ،جمتمع الدراسة وعينتها

التي تقود �إىل تعلّم املواد الدرا�سية جميعها ،فالطالب الذي يجيد
لغته يجيد فهم بقية املواد التي كتبت بتلك اللغة ،والعك�س �صحيح.
ومن خالل ت�سليط ال�ضوء على �أثر اال�سرتاتيجيات يف تعلّم املفردات
وتذكرها لطلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،ومن خالل لفت �أنظار
القائمني على الربنامج يف وزارة الرتبية والتعليم ،واملعنيني من
املعلمني ،و�أولياء الأمور للإفادة من نتائج هذه الدرا�سة وتو�صياتها
مبا قد ي�سهم يف تطوير هذا الربنامج و�إجراء بع�ض التح�سينات عليه،
القوة وال�ضعف فيه ،كما �ست�ساعد
بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على نقاط ّ
واملهتمني لإجراء درا�سات
الباحثني
الدرا�سة على فتح املجال �أمام
ّ
حول مكونات الربنامج الأخرى لدى عينات جديدة من بيئات
خمتلفة.وتت�ضح �أهميتها كذلك بتقدمي درا�سة تناولت مو�ضوعا
ا ّت�سم باحلداثة ،فربنامج الرامب ( )RAMPمل مي�ض على انطالقه
�سوى �أربعة �أعوام فقط ،ومن ناحية �أخرى قلّما جند درا�سات جعلت
من ا�سرتاتيجيات تدري�س املفردات يف ال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة
�سباقة يف هذا
الأوىل حمورا م�ستقلاّ للبحث فيه ،فجاء العمل بذرة ّ
املجال.

التعريفات اإلجرائية
◄◄ برنامج الرام ب

(�RAMP) : «EARLY GRADE READ

 »ING AND MATHEMATICS PROJECTوالتي تعني “مبادرة
القراءة واحل�ساب لل�صفوف املبكّرة” ،برنامج ترعاه وت�رشف عليه
موجه ملعلمي الرو�ضة وال�صفوف
وزارة الرتبية والتعليم ،وهو ّ
الأ�سا�سية الثالثة الأوىل ،يف املدار�س احلكومية من كال اجلن�سني،
وعدد �ساعاته املعتمدة (� )75ساعة تدريبية.
ملف ملادة اللغة العربية ،للرو�ضة وال�صفوف
ملف املعلمّ :
◄◄ ّ
الأ�سا�سية الثالثة الأوىل ،مرفق �ضمن برنامج الرامب (، )RAMP
ويحوي اجلانب النظري و�إر�شادات التطبيق ومناذج �أوراق العمل،
يزود به املعلّم مع التحاقه بالربنامج.
ّ
◄◄ا�سرتاتيجيات تدري�س املفردات :خم�س ا�سرتاتيجيات
مبلف املعلم ،وهي:
معتمدة يف برنامج الرامب ( )RAMPومرفقة
ّ
مفاتيح ال�سياق ،املعاين املتع ّددة ،عائلة الكلمة ،ال�صفة امل�ضافة،
�شبكة املفردات.

حدود الدراسة
Ú Úاحلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة خالل الف�صل الأول من
العام الدرا�سي (2019 - 2018م) .
Ú Úاحلدود املكانية :طبقت الدرا�سة يف مدر�سة املقداد بن
الأ�سود الأ�سا�سية للبنني ،التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف لواء
الرمثا ،يف حمافظة �إربد -الأردن.
Ú Úاحلدود الب�رشية :تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف
الثالث الأ�سا�سي بلواء الرمثا ،وقد تراوحت �أعمارهم بني ()9 8-
�أعوام.
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تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،يف
ّ
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم بلواء الرمثا،
وتكونت العينة من ( )50طالبا ،وزعوا على جمموعتني الأوىل
ّ
�ضابطة والثانية جتريبية بواقع ( )25طالبا ،لكل جمموعة منهما،
وقد ا�ستم ّدت من �ص ّفني درا�سيني خمتلفني لطلبة ال�صف الثالث
أ�سا�سي يف مدر�سة املقداد بن الأ�سود الأ�سا�سية للبنني بلواء
ال
ّ
الرمثا� -إربد.

أداة الدراسة
لتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث ب�إعداد �أداة مقابلة فردية
تكونت من ق�سمني اثنني الأول ا�شتمل على بيانات
مغلقة ،وقد ّ
الدرا�سة ،والثاين ا�شتمل على ( )20مفردة موزعة على خم�س
ا�سرتاتيجيات ،وقد مت �إجراء التعديالت الالزمة على الأداة بعد
اال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص حتى ظهرت ب�شكلها النهائي.
تصحيح األداة
احتوت �أداة املقابلة على ( )20مفردة يف اللغة العربية موزعة
على خم�س ا�سرتاتيجيات للتدري�س.وكان ن�صيب كل ا�سرتاتيجية
�أربع مفردات ،ر�صدت الدرجات على املفردات بواقع ت�صحيح ثنائي
مدربي برنامج الرامب ( )RAMPمت
منف�صل ،وبعد ا�ست�شارة ( )4من ّ
االتفاق على �آلية ر�صد الدرجات مبا يحقق الهدف من كل ا�سرتاتيجية
على حدة ،فكانت كالآتي :ا�سرتاتيجية مفاتيح ال�سياق :تقر�أ اجلملة
كاملة على م�سامع الطالب ،ثم تقر�أ املفردة املطلوبة فقط ،ثم يكلف
الطالب ب�إعطاء معنى املفردة وميهل الطالب الوقت املنا�سب للإجابة
ثم ير�صد له ( )1للإجابة ال�صحيحة ،و ( )0للإجابة اخلاطئة.
Ú Úا�سرتاتيجية �شبكة املفردات :يكلف الطالب ب�إعطاء �أكرب
عدد من الكلمات ذات ال�صلة باملفردة ،ويف حال �إعطاء الطالب ()3
مفردات �أو �أكرث ير�صد له ( )1وتر�صد (� )0إذا مل يتمكن من ذلك.
Ú Úا�سرتاتيجية املعاين املتع ّددة :تقر�أ اجلملة كاملة على
م�سامع الطالب ،ثم تقر�أ املفردة املطلوبة فقط ،ثم يكلف الطالب
ب�إعطاء معنى املفردة وميهل الطالب الوقت املنا�سب للإجابة
ثم ير�صد له ( )1للإجابة ال�صحيحة ،و ( )0للإجابة اخلاطئة،
ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة :تقر�أ املفردة على الطالب ثم يكلف الطالب
ب�إعطاء �أكرب عدد من الكلمات امل�شرتكة بجذر املفردة ،ويف حال
�إعطاء الطالب ( )3مفردات �أو �أكرث ير�صد له ( ، )1وير�صد له (� )0إذا
مل يتمكن من ذلك.
Ú Úا�سرتاتيجية ال�صفة امل�ضافة :تقر�أ املفردة على الطالب ثم
يكلف الطالب بتوظيف املفردة بجملة من �إن�شائه �شفهيا ثم ير�صد
له ( )1يف حال ا�ستطاع ذلك وير�صد له (� )0إذا مل يتمكن من ذلك.
صدق األداة
وعر�ضت �أداة املقابلة على ( )7حمكمني من ذوي اخلربة
من حملة الدكتوراه واملاج�ستري يف اخت�صا�صات :اللغة العربية،
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ومناهج التدري�س ،والقيا�س والتقومي ،و ( )11معلما ومعلّمة من
معلّمي امليدان لل�صفوف الأوىل من ذوي اخلربة ،و ( )4من مدربي
برنامج الرامب ( ، )RAMPثم عدلت يف �ضوء مالحظاتهم ،من حيث
منا�سبة املفردة ،وانتماء كل مفردة لال�سرتاتيجية الأن�سب لتدري�سها،
و�سالمة ال�صيغة اللغوية وو�ضوح املعنى ،وطريقة ت�صحيح
الدرجات ور�صدها ،فتم على �إثره تثبيت املفردات ،وحذف املفردات
غري املالئمة واختيار �أخرى مكانها؛ حيث �أجمع املحكمون على
ما ن�سبته ( )86%من املفردات ،ومت اعتماد �آلية ر�صد الدرجات،
حتى انتهت �أداة املقابلة ب�صورتها النهائية ،ليتحقق بذلك �صدق
املحتوى الظاهري للأداة مبا يكفي لأغرا�ض الدرا�سة.
ومن �أجل الك�شف عن �صدق البناء متمثال باالت�ساق الداخلي
لأداة املقابلة ،قام الباحث ب�إعداد م�صفوفة قيم معامالت
املو�ضحة باجلدول ( ، )1بني املفردات والأداة ككل،
االرتباطات
ّ
لدرجات �أفراد العينة اال�ستطالعية التي بلغت ( )50طالبا ،وقد
دلّت النتائج على وجود قيم معامالت ارتباط موجبة وذات داللة
املكونات جميعها،
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني
ّ
وقد تراوحت بني ( ، )0.63 - 0.30ما يدل على حت ّقق �صدق البناء
(االت�ساق) للأداة مبا يخدم م�صداقية نتائج البحث.

ا�سرتاتيجية
الرقم
التدري�س
مفاتيح
1
ال�سياق
مفاتيح
2
ال�سياق
مفاتيح
3
ال�سياق
مفاتيح
4
ال�سياق
�شبكة
5
املفردات
�شبكة
6
املفردات
�شبكة
7
املفردات
�شبكة
8
املفردات
املعاين
9
املتع ّددة
املعاين
10
املتع ّددة

املفردة

الأداة

الرماد
َّ

**0.61

َج ْوف

**0.39

غرد
ُي ِّ

**0.37

َيجتاز

**0.36

�أَ�شْ َعل

**0.37

قَطَ ف

*0.30

قا ِر�س

**0.43

كُ وخ

**0.47

َجميلة

**0.51

َجميلة

**0.47

معامل الثبات النصفي ( ، )Guttmanوكرونباخ ألفا ( )CAلألداة

اال�سرتاتيجية

الثبات الن�صفي

كرونباخ �ألفا ()CA

مفاتيح ال�سياق

0.77

0.51

�شبكة املفردات

0.52

0.62

املعاين املتع ّددة

0.60

0.69

عائلة الكلمة

0.75

0.78

ال�صفة امل�ضافة

0.68

0.61

الأداة

0.76

0.81

إجراءات الدراسة

**0.40
**0.58

تصميم الدراسة

المصحح بين المفردات واألداة
مصفوفة قيم معامالت االرتباط
ّ

ا�سرتاتيجية
الرقم
التدري�س
املعاين
11
�سِ ّن
املتع ّددة
املعاين
12
�سِ ّن
املتع ّددة
عائلة
13
َلع َِب
الكلمة
عائلة
14
�أَكَ لَ
الكلمة
عائلة
15
َز َر َع
الكلمة
عائلة
16
َ�سم َِع
الكلمة
ال�صفة
17
َحكيما
امل�ضافة
ال�صفة
18
غَ زيرا
امل�ضافة
ال�صفة
19
ناعِ ما
امل�ضافة
ال�صفة
20
َق ِو ّيا
امل�ضافة

الجدول (: )2

قام الباحث بتطبيق �أداة املقابلة على ( )50طالبا ب�شكل
فردي ،وقد وزعوا على جمموعتني الأوىل �ضابطة والثانية جتريبية
بواقع ( )25طالبا لكل جمموعة ،ور�صدت الدرجات جميعها قبل
البدء بالربنامج (تدري�س املفردات باالعتماد على اال�سرتاتيجيات
اخلم�سة)  ،وذلك كمقيا�س قبلي ،وبعد االنتهاء من الربنامج قام
الباحث ب�إعادة تطبيق الأداة على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
ب�شكل فردي كمقيا�س بعدي.

الجدول (: )1

املفردة

وقد تراوحت بني ( ، )0.78 - 0.51مبا ي�ضمن نتائج ثابتة لتطبيق
الأداة.

الأداة

**0.63
**0.71
**0.33
*0.32
**0.43
**0.41
*0.30
**0.45

* :دالة إحصائيا عند ( :**. )α≥0.05دالة إحصائيا عند (. )α≥0.01

ثبات األداة
حت ّقق الباحث من �رشط ثبات الأداة م�ستخدما ثبات االت�ساق
الداخلي ،فلج�أ �إىل معامل الثبات الن�صفي ( ، )Guttmanومعامل
ويو�ضح اجلدول ()2
ثبات كرونباخ �ألفا (، )Cronbach’s Alpha
ّ
معامالت الثبات للأداة ،حيث �أظهرت النتائج معامالت ثبات عالية،

�صممت الدرا�سة با�ستخدام جمموعة جتريبية وجمموعة
�ضابطة بالتوزيع الع�شوائي با�ستخدام قيا�سات قبلية وقيا�سات
بعدية ،على النحو الآتي:
Ú Úتوزيع ع�شوائي :املجموعة التجريبية – قيا�س قبلي –
معاجلة – قيا�س بعدي.
Ú Úتوزيع ع�شوائي :املجموعة ال�ضابطة – قيا�س قبلي – ال
معاجلة – قيا�س بعدي.
وقد مت تنفيذ الربنامج بتدري�س طلبة املجموعة التجريبية
( )20مفردة با�ستخدام اال�سرتاتيجيات اخلم�س املعتمدة ،بحيث كان
ن�صيب ك ّل ا�سرتاتيجية ( )4مفردات ،على مدار ( )20يوما درا�سيا،
� ّأما طلبة املجموعة ال�ضابطة فقد مت تدري�سهم نف�س املفردات بطريقة
التلقني دون االعتماد على اال�سرتاتيجيات اخلم�سة ،على مدار ()20
يوما درا�سيا كذلك ،وبعد االنتهاء من التدري�س مت االنتظار ملدة
( )30يوما ،ثم ر�صدت درجات القيا�س البعدي لكلتا املجموعتني
بالطريقة نف�سها القيا�س القبلي من خالل �أداة املقابلة الفردية.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة :متغري واحد ممثال با�سرتاتيجيات
التدري�س اخلم�س.
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Ú Úاملتغريات التابعة :تعلم طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي
مقا�سا بدرجات تطبيق �أداة املقابلة عليهم.

املعاجلات اإلحصائية
ا�ستعان الباحث مبجموعة من الأ�ساليب الإح�صائية يف
حتليل البيانات� ،أبرزها مقايي�س النزعة املركزية والت�ش ّتت ،وكذلك
الن�سب املئوية والوزن الن�سبي ،با�ستخدام برجمية (. )SPSSفكانت
املعاجلات على النحو الآتي:
Ú Úال�س�ؤال الأول والثاين :ا�ستخدم يف الإجابة عنهما
املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني
اختبار (ت) حل�ساب الفروق بني
ّ
م�ستقلّتني (. )Independent t- test
املتو�سطات
Ú Úال�س�ؤال الثالث :ا�ستخدم يف الإجابة عنه
ّ
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والتباينات ،والأوزان الن�سبية.

نتائج الدراسة ومناقشتها
تو�ضحت نتائج الدرا�سة من
بعد جمع البيانات ومعاجلتهاّ ،
خالل الإجابة عن ت�سا�ؤالتها الثالثة ،كالآتي:
◄◄ال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة
م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني
ّ
والتجريبية قبل التعلم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت اللجوء الختبار (ت) حل�ساب
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني م�ستقلت ني (�Inde
يو�ضح
 ، )pendent t- testوهما ال�ضابطة والتجريبية ،واجلدول (ّ )3
نتائج التحليل.
الجدول (: )3
نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل التعلّم (القياس القبلي)

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

25

9.10

3.30

التجريبية

25

10.66

2.97

قيمة ت

م�ستوى
الداللة sig

1.74 -

0.087

ي�شري اجلدول �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية،
فبلغت قيمة ت ( ، )1.74 -وقيمة ( )sig=0.087وهي قيمة
غري دالّة �إح�صائيا ،ما يح ّقق التجان�س بني املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية قبل البدء يف تدري�س املفردات اجلديدة.ال�س�ؤال الثاين:
هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α≥0.05
بني متو�سطات املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية بعد التعلم تعزى
ال�سرتاتيجيات التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت اللجوء الختبار (ت) حل�ساب
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجموعتني م�ستقلتني(  (�Inde
 ، )pendent t- testوهما ال�ضابطة والتجريبية ،واجلدول ( )4يو�ضح
نتائج التحليل.
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الجدول (: )4
نتائج اختبار (ت) بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد التعلّم (القياس البعدي) .

املجموعة

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ال�ضابطة

25

9.10

3.30

التجريبية

25

12.20

2.92

قيمة ت
3.46 -

م�ستوى
الداللة sig
0.001

ي�شري اجلدول �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α≥0.05بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،فبلغت
قيمة ت ( ، )3.46 -وقيمة ( ، )sig=0.001وهي قيمة دالة
�إح�صائيا ،وبالعودة للمتو�سطات احل�سابية تبني � ّأن الفروق متيل
ل�صالح املجموعة التجريبية ،فبلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة
ال�ضابطة ( ، )9.01وللمجموعة التجريبية ( ، )12.20ما يدل على
جناعة طرائق تدري�س املفردات و�أف�ضليتها باالعتماد على برنامج
الرامب ( )RAMPممثلة با�سرتاتيجيات تدري�س املفردات اخلم�س.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ب� ّأن تدريب الطلبة على فهم و�إدراك معاين
منى لديهم قدرة
املفردات اجلديدة من خالل اال�سرتاتيجيات ال�سابقة ّ
�أكرب على ا�شتقاق املعاين ،يف حني اكتفى طلبة املجموعة ال�ضابطة
فوت عليهم ا�شتقاق
با�ستظهار وا�سرتجاع املعاين من الذاكرة ،مما ّ
كثري من معاين املفردات اجلديدة ،وكذلك فقد تعزى النتائج املتعلقة
ب�أداء الطلبة عن �أداة الدرا�سة ككل �إال � ّأن تطبيق هذه اال�سرتاتيجيات
املتنوعة يف التدري�س �أدى �إىل مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة
مما �أتاح الفر�صة للطلبة جميعا الختيار الأن�سب من بني هذه
اال�سرتاتيجيات يف تعلمهم الن�شط ،وهذه النتيجة ت�ؤيدها كثري
من الدرا�سات ،مثل درا�سة (امل�سرتيحي )2103 ،التي تناولت �أثر
القراءة ال�ضيقة واالنتقائية ،ودرا�سة ()Burman & Evans, 2003
التي تناولت �أثر التنب�ؤ باملعنى ،وكذلك درا�سة ()Huber, 2011
التي تناولت �أثر القراءة املوجهة ،ودرا�سة ( )Ronald, 2001التي
تناولت �أثر ال�سياق ،وغريها من الدرا�سات التجريبية التي تناولت
ا�سرتاتيجيات تدري�س املفردات�.أخريا ف� ّإن �أ�صالة الربنامج �أ�سهمت
برفع م�ستوى الطلبة يف �إدراك وفهم وا�شتقاق معاين املفردات
تح�صل عليه باعتماد
اجلديدة ،ف�أك�سبهم قامو�سا لغويا منا�سبا ،ال ُي ّ
ا�سرتاتيجية واحدة �أو اثنتني ،بل من خالل التنوع با�سرتاتيجيات
كما ونوعا من املفردات ،ما �أعانه
التدري�س ،والتي �أك�سبت الطالب ّ
على ا�ستيعاب الن�ص املقروء وامل�سموع ،وهذا هو الهدف والغاية
من القراءة.ال�س�ؤال الثالث :ما درجة تطبيق ا�سرتاتيجيات تدري�س
مفردات اللغة العربية لدى طلبة املجموعة التجريبية بعد التعلم؟
املتو�سطات احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت
ّ
واالنحرافات املعيارية والتباينات والأوزان الن�سبية لدرجات طلبة
املجموعة التجريبية بعد التعلّم ،كما يف اجلدول (. )5
الجدول (: )5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباينات واألوزان النسبية لالستراتيجيات
ّ

اال�سرتاتيجية
مفاتيح ال�سياق

الوزن
املتو�سط االنحراف
ّ
التباين
الن�سبي
احل�سابي املعياري
2.68

1.18

1.39

0.22
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اال�سرتاتيجية

الوزن
املتو�سط االنحراف
ّ
التباين
الن�سبي
احل�سابي املعياري

�شبكة املفردات

2.64

1.15

1.32

0.21

املعاين املتع ّددة

2.12

1.16

1.36

0.17

عائلة الكلمة

3.20

1.04

1.08

0.26

ال�صفة امل�ضافة

1.76

1.20

1.44

0.14

الأداة

12.40

3.09

9.58

1.00

ي�شري اجلدول �إىل � ّأن ا�سرتاتيجية “عائلة الكلمة” قد حققت �أعلى
متو�سط ح�سابي ( )3.20ما ي�شري �إىل ا�ستح�سانها عند الطلبة ،وهذا
ّ
ن�شط لديهم �سهولة ا�شتقاق املفردات من جذر الكلمة ما ينعك�س
ما ّ
بقوة على تعزيز الطالقة يف التحدث والكتابةّ � ،أما ا�سرتاتيجية
“مفاتيح ال�سياق” فقد وقعت بالرتتيب الثاين ( )2.68وهذا متوقع
لإثبات كثري من الدرا�سات � ّأن �سياق اجلملة هو �أكرب معني على فهم
املفردة اجلديدة ،وهذا ما ت�ؤيده درا�سة (Van Daalen- Kapteijns,M
 ، )et al,2001ودرا�سة (التل والعلوان ، )2005 ،وغريها �أي�ضا،
ت�سمى معرفة الطلبة للمفردات اجلديدة الناجتة عن ا�شتقاق
حيث ّ
املعنى من خالل ال�سياق باملعرفةالن�شطة ،وهي املعرفة التي تبقى
طويال يف الذاكرة ،علما � ّأن هذه اال�سرتاتيجية ترتكز ابتداء على
فهم املفردات التي حول املفردة اجلديدة وهذا ما ال ي�ساعد طلبة
ال�صفوف الأ�سا�سية الأوىل لقلّة خمزونهم اللغويّ � ،أما ا�سرتاتيجية
املتو�سطات عند الطلبة
“ال�صفة امل�ضافة” فقد ح�صلت على �أدنى
ّ
( )1.76ما ي�شري �إىل �ضعف الطلبة يف توظيف املفردات بجمل
ينبهنا هنا �إىل �رضورة تنمية ذلك ،ويف
من �إن�شائهم
اخلا�ص ما ّ
ّ
ما يتعلق بكل من “�شبكة املفردات” و “املعاين املتع ّددة” ف�إنهما
�أي�ضا قد حققتا متو�سطات ح�سابية عالية ( )2.64و ( )2.12على
أهمية تدري�س املفردات وفاعليتها
التوايل ،ما ي�شري ب�شكل وا�ضح �إىل � ّ
باال�ستناد لربنامج الرامب ( )RAMPممثال باال�سرتاتيجيات اخلم�س.
خال�صة ب�أهم النتائج
مما �سبق فقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بني
الطلبة يف تعلم املفردات ،يف حال درا�سة الطلبة جميعا بالطريقة
االعتيادية املتبعة يف املدر�سة.
حت�سن طلبة عينة املجموعة التجريبية ب�شكل
و�أظهرت النتائج ّ
�أف�ضل من طلبة عينة املجموعة ال�ضابطة ،بتعلم املفردات اجلديدة
يف اللغة العربية ،بناء على طريقة تدري�س املفردات من خالل
اال�سرتاتيجيات اخلم�س ،املعتمدة بربنامج الرامب ،وهي :مفاتيح
ال�سياق ،واملعاين املتع ّددة ،وعائلة الكلمة ،وال�صفة امل�ضافة ،و�شبكة
املفردات.ويعزى هذا التح�سن �إىل نتيجة تدريب طلبة املجموعة
التجريبية على �إعمال عقولهم من خالل التفكري ،والتفاعل مع
الن�ص ،وا�شتقاق املفردات من جذر الكلمة ،والتحكم يف داللة املعنى
�سعة و�ضيقا ،و�إثراء معجم املفردات املرتبطة باملفردة امل�ستهدفة.
كل هذا زاد من قدرة الطفل على تعلم املفردات اجلديدة.
كما �أظهرت النتائج ترتيب ا�سرتاتيجيات تعلم املفردات من
حيث التف�ضيل واال�ستخدام من قبل الطلبة �أثناء تعلمهم للمفردات،
حيث وقعت ا�سرتاتيجية عائلة الكلمة يف الرتتيب الأول ،تليها
مفاتيح ال�سياق ،ثم �شبكة املفردات ،ثم املعاين املتع ّددة ،و�أخريا

جاءت ا�سرتاتيجية ال�صفة امل�ضافة يف الرتتيب اخلام�س.

التوصيات واملقرتحات
�1 .1رضورة ت�أكيد الإ�رشاف الرتبوي يف مديريات الرتبية والتعليم
كملف
أهمية تفعيل برنامج الرامب ( ، )RAMPوملحقاته
ّ
على � ّ
املعلّم ملعلّمي ال�صفوف الأ�سا�سية الثالثة الأوىل.
2 .2تخ�صي�ص عالوة مالية للمعلم الذي يخ�ضع لربنامج الرامب
ويفعل مبادئه ب�شكل
( ، )RAMPويجتاز اختباره بنجاح،
ّ
�صحيح يف التدري�س ،كحافز وداعم له لتطوير ذاته يف جمال
عمله.
3 .3التن�سيق بني �إدارة املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم و
القائمني على برنامج الرامب ( )RAMPلتعديل املناهج و�أدلّة
املعلّم ،مبا ي ّتفق مع ر�ؤية الربنامج و�أهدافه ،بغية م�ساندة
املعلّم ،والت�سهيل عليه يف تطبيق ا�سرتاتيجيات الربنامج
املختلفة.

املصادر
�1 .1أحمد� ،سمري عبدالوهاب . )2006( .قراءات نظرية ومناذج تطبيقية .عمان:
دارا مل�سرية.
2 .2التل� ،شادية والعلوان� ،أحمد� . )2005( .أثر القدرة اللفظية وعدد ال�سياقات
يف ا�شتقاق معاين املفردات غري املعروفة واالحتفاظ بها ،جملة درا�سات
العلوم الرتبوية.338 - 351 ، )32( ،2 ،
3 .3الزهراين ،منى عبد اهلل . )2010( .فاعلية التدري�س القائم على الكلمة
املفتاحية يف حت�سني حت�صيل مفردات اللغة الإجنليزية واالحتفاظ بها
املتو�سطة ذوات ال�سعات املختلفة للذاكرة العاملة،
لدى تلميذات املرحلة
ّ
ر�سالة ماج�ستري ،ق�سم املناهج وتقنيات التعلّم ،كلية الرتبية ،جامعة

الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية.
4 .4طبي�شات ،حنان حممد . )2007( .ت�صميم منوذج درامي حمو�سب وقيا�س
�أثره يف تطوير معرفة مفردات اللغة العربية لدى طلبة ال�صف الثالث
الأ�سا�سي( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم املناهج والتدري�س ،كلية
الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن.
5 .5عبدالباري ،ماهر �شعبان . )2011( .تعليم املفردات اللغوية .عمان :دار
امل�سرية للن�رش والتوزيع.
6 .6امل�سرتيحي ،ح�سني حكمت� . )2013( .أثر ا�سرتاتيجيتي القراءة ال�ضيقة
واالنتقائية يف حت�سني تعلّم املفردات واال�ستيعاب القرائي يف اللغة
العربية لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الأردن�( ،أطروحة دكتوراه
غري من�شورة) ،ق�سم املناهج والتدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك،
الأردن.
7 .7ال�شمري ،وليد� . )2011( .أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية القراءة احلرة واملوجهة
يف حت�سني بع�ض مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب ال�صف الثالث
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أثر استراتيجيات تدريس مفردات اللغة العربية على تعلم طلبة الصف الثالث األساسي
RAMP األردن في ضوء برنامج الرامب-في لواء الرمثا

محمد أحمد مصلح.أ

،) (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،املتو�سط يف اململكة العربية ال�سعودية
. الأردن، جامعة الريموك، كلية الرتبية،ق�سم املناهج والتدري�س
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