Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 11

Number 32

Article 8

2020

The Effect of Frayer’s Model on the Acquisition of Syntactic
Concepts Among Seventh Basic Grade Female Students
Samah Alaya Al – Kassaweneh
Yarmouk University/Jordan, samahj@yu.edu.jo

Raed Mahmoud Khodair
Yarmouk University/Jordan, raedk@yu.edu.jo

Muhammad Ahmad Al-Momani
Yarmouk University/Jordan, m.a.momani@yu.edu.jo

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al – Kassaweneh, Samah Alaya; Khodair, Raed Mahmoud; and Al-Momani, Muhammad Ahmad (2020)
"The Effect of Frayer’s Model on the Acquisition of Syntactic Concepts Among Seventh Basic Grade
Female Students," Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research &
Studies: Vol. 11 : No. 32 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol11/iss32/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
Vol. (11) - No. (32) - December 2020

م2020  كانون أول- )32(  العدد- )11( اجمللد

أثر أمنوذج فراير يف اكتساب املفاهيم النّحويّة لدى طالبات
ّ ال ّص
ف ال ّسابع األساس ّي
The Effect of Frayer’s Model on the Acquisition of
Syntactic Concepts Among Seventh Basic Grade Female Students

Samah Alaya Al – Kassaweneh

مساح عاليا اخلصاونة

PhD. Student Yarmouk University / Jordan
samahj@yu.edu.jo

 األردن/ جامعة اليرموك/ طالبة دكتوراه

Raed Mahmoud Khodair

رائد حممود خضري

Associate Professor/ Yarmouk University / Jordan
raedk@yu.edu.jo

 األردن/ جامعة اليرموك/أستاذ مشارك

Muhammad Ahmad Al-Momani

حممد أمحد املومين

Professor / Yarmouk University / Jordan

 األردن/  جامعة اليرموك/أستاذ دكتور

M.a.momani@yu.edu.jo

Received: 7/ 11/ 2019, Accepted: 9/ 3/ 2020.
DOI: 10.33977/1182-011-032-009

.م2020 /3 /9 : تاريخ القبول،م2019 /11 /7 :تاريخ االستالم

E-ISSN: 2307-4655
P-ISSN: 2307-4647

https: //journals.qou.edu/index.php/nafsia

135

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر �أمنوذج فراير يف اكت�ساب
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي .تكونت عينة
املفاهيم ال ّنحوية لدى طالبات ّ
الدرا�سة من ( )50طالب ًة جرى اختيارهن بالطّ ريقة املتي�رسة موزعة
بالت�ساوي �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية ،والأخرى �ضابطة.
خ�ضعت الطّ البات يف بداية الف�صل الدرا�سي ال ّثاين2019/ 2018
در�ست املجموعة التجريبية
�إىل اختبار قبلي يف املفاهيم ال ّن ّ
حويةّ .
ال�ضابطة
ودر�ست املجموعة ّ
املفاهيم ال ّن ّ
حوية وفق �أمنوذج فرايرّ ،
املفاهيم نف�سها بالطّ ريقة االعتيادية .ا�ستغرقت فرتة التطبيق ()8
ح�صة ( )45دقيقة ،بعدها
ح�صتني كل �أ�سبوع ،مدة كل ّ
�أ�سابيع بواقع ّ
خ�ضعت الطّ البات �إىل اختبار بعدي� .أظهرت نتائج التحليل البعدي
حوية ل�صالح
فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية يف اكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
املجموعة التجريبية.
ال�صف
الكلمات املفتاحية� :أمنوذج فراير ،املفاهيم ال ّن ّ
حويةّ ،
أ�سا�سي.
ال�سابع ال
ّ
ّ

Abstract

The study sought to investigate the effect of
Frayer’s model on the acquisition of the syntactic
concepts among seventh basic grade female students.
The sample of the study consisted of 48 female
students, who were selected by the available method.
The students were assigned equally into two groups,
experimental and control groups. The students at the
beginning of the second academic semester 20182019/
took a pre-test in syntactic concepts. The experimental
group was taught through Frayer’s model and the
other group was taught regularly. These methods of
teaching lasted for 8 weeks (two sessions per week).
Each session lasted for 45 minutes. Afterwards, the
students took the posttest. The post analysis results
showed significant statistical differences in syntactic
concepts, in favor of the experimental group.
Keywords: Frayer’s Model, Syntactic Concepts,
Seventh Basic Grade

مقدمة
تع ّد الل َغة مفتاح ال َتعلّم يف ك ّل �أنحاء العامل ،واللغة العربية
أهم اللغات ،فهي ت�ستم ّد قدا�ستها وثباتها من القر�آن الكرمي،
�إحدى � ّ
وتفرد عن غريها من اللغات ،فقد تع ّهد اهللُ
ما يجعلها ذات ميزة
ّ
بحفظها بحفظ القر�آن الكرمي قال تعاىل� :إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َو�إِنَّا
َل ُه حَلَا ِفظُو َن�[ سورة احلجر.]9 ،
واللغة نظام متكامل يحتوي على �أنظمة فرعية ومهارات
�أ�سا�سية ال ميكن جتزئتها عن بع�ضها ،ولهذه القواعد والأنظمة دور
بالغ الأهمية يف تقومي �أل�سنة الطّ لبة و�أقالمهم� ،إذ �إنها تعمل على

نقل املعنى بو�ضوح تام لي�س فيه غمو�ض؛ فهي تعد وحدة متكاملة
حمكمة البناء ،ال ميكن ف�صل قواعدها و�أنظمتها .وعندما يتقن
الطّ لبة النحو ب�شكل �سليم ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل �إنتاج لغة �سليمة ال
ثم ،تقوم بت�أدية وظيفتها ب�صورة �صحيحة على
ت�شوبها �شائبة ،ومن ّ
عما ن�شاهده من �أخطاء من خالل الو�سائل
تختلف
الوجه املن�شود،
ّ
املرئية وامل�سموعة واملقروءة ،ف�إتقان الطلبة ملادة النحو م�ؤ�رش
مهم لنجاحهم يف بقية املواد .
ومنذ �ستينيات القرن املا�ضي بد�أ اهتمام العلماء والفال�سفة
الرتبية مبدخل املفاهيم ،وذلك كي يتمكن
باملفاهيم ،ف�أخذ علماء
ّ
ثم ،ت�صبح
ومن
اكت�سابها،
يتم
التي
املعلومات
الطّ لبة من تنظيم
ّ
جزءا من البناء الإدراكي
لدى الطلبة
قابلية �أكرث نحو التعلّم لت�صبح ً
ّ
لهم .و ُينظر �إىل املفاهيم على �أنها مراكز لتنظيم املعرفة ،فهي مت ّثل
الدرا�سية (Nussbaun,
املعرفية للمادة
حجر الزاوية يف تعلّم البنية
ّ
ّ
)& Novick,1986
العقلية
ويف الغالب ف�إن املفاهيم تعمل على بناء اخلربة
ّ
للطّ لبة� ،إذ يتعامل العقل معها ب�صورة �أ�سهل من تعامله مع املعلومات
التعليمية؛ واملفاهيم مثل
العملية
كبريا يف
دورا ً
ّ
ّ
واحلقائق التي ت�ؤدي ً
و�ضوحا
أكرث
�
وت�صبح
الوقت،
مبرور
وتتطور
الكائن احلي � ،إذ تنمو
ً
ودق ًة وعموميةً .وعندما يتعلم الطلبة من خالل اكت�ساب املفهوم،
وينميها ،كجمع
العقلية الكربى
يحرك الكثري من العمليات
ّ
ّ
ف�إن ذلك ّ
احلقائق ،والرتكيب ،واكت�شاف املعلومات ،والتحليل ،واال�ستدالل،
واال�ستنتاج ،والتعميم ،و�إ�صدار الأحكام ،وحتى ترت�سخ املفاهيم
يف �أذهان املتعلمني جل�أ الرتبويون للبحث عن ا�سرتاتيجيات جديدة
لتدري�سها ،للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج.)Labeeb ,1974(.
ويرى �شحاته (�( )Shehateh, 1993:321أ ّنه ومنذ وقت لي�س
خا�صة يف تعليم ال ّنحو بو�صفها
بالبعيد احتلّت املفاهيم مكانة
ّ
نوعا من املعلومات التي يتطلب ا�ستيعابها ومتثيلها يف مواقف
ً
احلديث ،والكتابة ،والقراءة ،واال�ستماع ،و�إدراك العالقات بينها
حوية �أهمية كبرية بو�صفها اللبنة
وبني م�صطلحاتها .وللمفاهيم ال ّن ّ
أ�سا�سية يف عملية تدري�س النحو» .وي�ؤكّ د الطيطي(AL-Teeti,
ال
ّ
ّ �“ ،)2004:41أن تعلّم املفاهيم ُيع ّد متطّ ل ًبا �ساب ًقا لتعلّم القواعد
معينة مثلاً  ،قبل تعلّم
حوية؛ �إذ ال ميكن تعلم قاعدة
نحوية ّ
ّ
ال ّن ّ
املفاهيم املرتبطة بهذه القاعدة”.
حوية
حوية يف تعليم القواعد ال ّن ّ
أهم ّية املفاهيم ال ّن ّ
وتربز � ّ
نظرا �إىل � ّأن
باعتبارها و�سيلة ّ
مهمة لتحفيز عملية ال ّنمو ال ّذهنيً -
املفاهيم �أ�سهل تذكّ ًرا و�أكرث ثبا ًتا من احلقائق التي تن�سى ب�رسعة
�إذ �إنها �أدوات التفكري ،والبحث ،واال�ستق�صاء ،فهي ت�س ّهل عملياتالتحليل ،والرتكيب ،والت�صنيف ،والتعميم؛ فاملفاهيم هي اللبنات
الأ�سا�سية لبناء التعميمات واملبادئ واختزال الكثري من احلقائق؛
انتقالية تنقل الطّ الب من
منائية
فتعليم املفهوم ما هو �إال عملية
ّ
ّ
الفهم الغام�ض املبهم �إىل الفهم الوا�ضح الدقيق ملا ي�صدق عليه
املميزة
املفهوم ،ويف هذه الأثناء يتو�صل الطّ الب �إىل اخل�صائ�ص
ّ
ملدلوالت (.)Saadah & AL-Yusef, 1988
أهمية الكبرية يف تعليم املفاهيم
وال ب ّد من الإ�شارة هنا �إىل ال ّ
إعرابي
حوية؛ فهي متكّن املتعلّم من القيام بعملية التحليل ال
ال ّن ّ
ّ
للمفردات والرتاكيب يف اجلمل وال ّن�صو�ص املعطاة له ،وما يرتتب
و�سياقية؛ ف�صعوبة
ومعجمية
معان داللية
على موقع الكلمات من
ٍ
ّ
ّ
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الص ّ
أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

حوي تعود �إىل ارتباطه باملعنى ،فالذي يتمكّن من فهم
ال ّنظام ال ّن ّ
فهما دقي ًقا ،يتمكّن من الإم�ساك بزمام ال ّنحو بكل
الرتكيب
اللغوي ً
ّ
ي� ٍرس و�سهولةٍ ؛ فالتعريف ال ّداليل بني معنى املبتد�أ واخلرب مثلاً  ،ال
يرتبط ارتباطً ا ع�شوائ ًيا وتلقائ ًيا ب�أن يرفع الأول ويرفع ال ّثاين ،بل
إعرابية؛ ل ّأن معنى ( املبتد�أ) املح َّدث عنه،
أ�سا�سا مبزايا غري � ّ
يرتبط � ً
ومعنى(اخلرب) املح َّدث به  ،وفهم هذا املعنى يحتاج من الطّ الب
ت�شع ًبا و�أكرث تعقي ًدا« ،فا�ستيعاب املفاهيم يعمل
�إدراك عالقات �أكرث ّ
على ت�ضييق الفجوة بني التعلّم ال�سابق والتعلّم الالحق للطّ الب»
(.)Hawamdeh & Ashour, 2007:88

تعرف الأ�شياء املوجودة بها ،ويقلّل من احلاجة �إىل �إعادة ال ّتعلم عند
ّ
مواجهة مواقف جديدة (.)AL-Ahdal, 2004
ويورد اخلوالدة ( )AL-Khawaldah, 1988:213مراحل تعلّم
مو�ضح بال�شكل الآتي:
املفهوم كما هو ّ

هذا يو�صلنا �إىل �رضورة تدري�س الطّ لبة مادة ال ّنحو كمفاهيم
ال�سابق للطّ لبة بالتعلّم
ال كقواعد جامدة؛ كون املفاهيم تربط التعلّم ّ
الالحق ،ما ي�ؤدي �إىل تثبيت املعلومة يف خمزونهم الذهني وتفعيل
العملية التعليمية ،فتعليم املفهوم واكت�سابه ال يعني لفظ ا�سمه� ،أو
ذكر تعريفه� ،أو ا�ستخدامه يف جمل� ،إنمّ ا قدرة املتعلّم على اال�ستجابة
ملجموعة الأحداث ا�ستجابة واحدة على �أ�سا�س اخل�صائ�ص امل�شرتكة
فيما بينها ،مع قدرته على تعميم اال�ستجابة على �أفراد ال�صنف
الواحد ومتييزها عن الأ�صناف الأخرى (.)Makhzoumi, 2003
حوية ال تدخل �ضمن حقل املفاهيم احلقيقية
واملفاهيم ال ّن ّ
لأنه ال يوجد م�صداق خارجي تنطبق عليه ،فاملفاهيم النحوية كما
يراها �صحن(« )Sahen, 2019:183ما هي �إال مفاهيم اعتبارية
ي�صطنعها الذهن ،فيجد عند التفكري بها عالقة بينها وبني غاية
عما يف العقل من املعاين ،في�ضعها
اللغة من البيان والك�شف ّ
لتحقيق تلك الغاية ،فاملفاهيم النحوية جعلها العقل من �أجل البيان
واملعرفة والتمييز بني �أجزاء الكالم ،وهي ت�ستند بطريق غري مبا�رش
جمردة ال ميكن �إدراكها عن طريق احلوا�س؛
�إىل الواقع» ،فهي مفاهيم ّ
ال�صحيح الآخر �إمنا هو �صورة
مبعنى �أن مفهوم الفعل امل�ضارع ّ
جمردة ت�شتمل على خ�صائ�ص الفعل امل�ضارع الذي ال يحتوي
ّ
ذهنية ّ
على حروف العلّة ،وي�ستطيع الطّ الب �إدراكها بعد طرح العديد من
العلمية هي مفاهيم ميكن �إدراكها باحلوا�س
الأمثلة ،بينما املفاهيم
ّ
اجلاذبية الذي ميكن �أن نلحظه مبجرد جذب قطعة حديد
كمفهوم
ّ
بوا�سطة املغناطي�س.
�إن تعامل العقل مع املفاهيم ي�س ّهل عمليات الت�صنيف وال ّتذكر
وال ّتحليل ،مقارنة مع التعامل مع املعلومات الكثرية املبعرثة التي
ت�شو�ش �أذهان الطّ لبة ،واملفاهيم جتعل احلقائق ذات معنى ،ويف هذا
ّ
ال�صدد ي�ؤكد كل من احلوامدة وعا�شور (Hawamdeh & Ashour,
ّ
� ،)2007رضورة االهتمام بت�ضمني املفاهيم يف مناهج اللغة
اللغوية
أ�سا�سا يف تخطيط املناهج
ّ
ّ
العربية بحيث ت�صبح املفاهيم � ً
وتنظيمها ،فاقتناع الطّ الب وجتاوبه من خالل تعلّم املفاهيم
م�ستمرة ،ي�ؤدي �إىل زيادة حت�سني اكت�ساب الطّ لبة
وتنميتها ب�صورة
ّ
حوية.
للمفاهيم ال ّن ّ
ويجب ال ّت�أكيد هنا على الدور الذي تقوم به املفاهيم من
الدرا�سية للطّ لبة ،ملا لها من دور يف ربط
أهمية املادة
ّ
خالل �إبراز � ّ
قوية من خالل �إدراك الطّ لبة خل�صائ�ص
احلقائق
املعرفية بروابط ّ
ّ
املفهوم؛ فهي تبقى يف ال ّذهن �أكرث الرتباطها مبعناها ،كما ت�سمح
بال ّتنظيم والربط بني جمموعات الأ�شياء املنف�صلة ،وهذا ي�ساعد يف
137

حوية
وت�ؤكّ د عبداهلل (ّ �« )Abdullah, 2015:96أن للمفاهيم ال ّن ّ
كبريا يف تعلّم مادة ال ّنحو ،فال ي�ستطيع املتعلّم �أن يدرك قاعدة
دورا ً
ً
تكون القاعدة� ،إذ ت�شمل
التي
املفاهيم
ّم
ل
تع
طريق
عن
إال
�
ة
نحوي
ّ
ّ
القاعدة جمموعة من املفاهيم التي ينبغي للمتعلّم �أن يكت�سبها،
وتعلّم مادة النحو على �أ�سا�س مفاهيمي يتنا�سب وطبيعة مادة
املدر�س �أن يدر�س هذه املادة
ال ّنحو ،تلك الطبيعة التي تفر�ض على ّ
يتم
أ�سا�سية تندرج حتتها مفاهيم
على �أ�سا�س مفاهيم �
ّ
ّ
فرعية ،و�أن ّ
ال�سابقة واملفاهيم اجلديدة».
الربط بني املفاهيم ّ
حوي� ،إذ �أوردت اخلياط (AL-
وقد تع ّددت تعريفات املفهوم ال ّن ّ
املجرد
النحوي «�أنه �صيغة التفكري
 )Khayat,1982:8تعريفًا للمفهوم
ّ
ّ
اجلوهرية لكلمة �أو جمموعة من الكلمات ،ذات
ال�سمات
ّ
التي تعك�س ّ
اللغوية ،ويجري
عالقات قائمة فيما بينها لت�ؤ ّدي �إىل فهم الظّ اهرة
ّ
ال�سمات لل ّداللة على
تكوين املفهوم ال ّن ّ
حوي من خالل ت�ضافر هذه ّ
حوي».
الباب ال ّن ّ
ويعرفه ظافر واحلمادي ()Thafer & Hamadi, 1984:281
ّ
ب�أنه «جمموعة القواعد التي تنظّ م هند�سة اجلملة ،ومواقع الكلمات
فيها ،وميت ّد �إىل املعاين والوظائف وما يتبعه من تنظيم الكلمات يف
�إطار اجلملة».
بينما ّع ّرفه ع�رص (« )Aser,1999:300ب�أ ّنه ال�صورة الذهنية
يل يف اجلملة
للوظيفة التي ت�ؤديها الكلمة مبعناها
املعجمي �أو الدال ّ
ّ
نحوي له تعريف
�رصفًا �أو تركي ًبا ،ويتح ّدد هذا املفهوم يف م�صطلح
ّ
الوظيفي للكلمة ،ومن داخل التعريف توجد القرائن �أو
يح ّدد املعنى
ّ
ال�ضوابط التي يتعينّ توافرها للم�صطلح؛ ح ّتى ينطبق عليه املفهوم
ّ
ويتو�صل �إىل املفهوم من خالل عمليات املالحظة والتجريد
املراد.
ّ
ثم الت�صنيف بني الكلمات املفردة ،وف ًقا لأوجه ال�شبه بينهما ،و�أوجه
ّ
االختالف؛ �إذ � ّإن �أوجه ال�شبه ت�سمح بال ّت�صنيفّ � ،أما �أوجه االختالف
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في�ستفاد بها يف ال ّتمييز بني الأ�صناف نف�سها».
جمردة،
حوي ب�أ ّنه �صورة
وميكن تعريف املفهوم ال ّن ّ
ّ
ذهنية ّ
يكو ّنها املتعلّم عن الكلمة ومعناها وبنيتها وعالقتها بغريها
ّ
يف اجلملة ،ولها قواعد ت�ضبط خ�صائ�صها و�سماتها ،ومن �أمثلة
احلالية «ال�ضمائر ،والفعل
حوية الواردة يف الدرا�سة
ّ
املفاهيم ال ّن ّ
ال�صحيح ،الأفعال اخلم�سة ،املفعول لأجله ،نائب الفاعل ،العدد».
طردية بني اكت�ساب الطّ لبة
ويرى الباحثون � ّأن هناك عالقة
ّ
حوية والطّ ريقة التي تدر�س بها هذه املفاهيم؛ فكلّما
املفاهيم ال ّن ّ
حوية تتميز ب�أ�سلوب يثري االنتباه
كانت طريقة تدري�س املفاهيم ال ّن ّ
املو�ضحة
ة
حوي
ن
ال
أدلة
ل
وا
ال�شواهد
والدافعية واملتعة مع تقدمي
ّ
ّ ّ
ّ
حوية ،زادت ن�سبة ال ّتح�سن لدى الطّ لبة يف اكت�ساب
ن
ال
للقاعدة
ّ
ّ
نحوي معني
حوي؛ فمثلاً �إذا ق ّدم للطّ الب �أمثلة ملفهوم
ّ
املفهوم ال ّن ّ
كاملفعول لأجله -فعليه �أن ُيخ�ضع هذه الأمثلة �إىل مهاراتالتحليل والرتكيب والت�صنيف والتف�سري والتمييز التي ميتلكها
حت�سن ملحوظ
للو�صول �إىل قاعدة املفهوم
ّ
النحوي ،مما يعني وجود ّ
حوية يعود للطريقة التي ُد ّر�ست بها.
يف اكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
العملية
ونظرا لل ّدور الكبري الذي ت�ؤديه املفاهيم يف
ّ
ً
�ستدر�س من خاللها
التي
ريقة
االهتمام
ا
لزام
كان
التعليمية ،
بالطّ
ً
ّ
ّ
هذه املفاهيم؛ وذلك ملا لطريقة ال ّتدري�س من �أثر بالغ يف �إي�صال
املعلومة ودميومتها يف �أذهان الطّ لبة ،لذلك �سعى الترّ بويون و�أهل
تدري�سية الكت�ساب
االخت�صا�ص �إىل ت�صميم ا�سرتاتيجيات ومناذج
ّ
التعلمية،
ة
التعليمي
العملية
املفاهيم ،يكون املتعلّم فيها هو حمور
ّ
ّ
ّ
ومن بني هذه النماذج «�أمنوذج فراير» �أو كما يعرف ب�أمنوذج
«وي�سكن�سون» الذي يقوم على التعلّم باالكت�شاف والتعلّم الن�شط،
التعليمية ،وت�شري
العملية
أهمية كبرية لدور الطّ الب يف
ّ
ّ
فهو يويل � ّ
أدبيات �إىل � ّأن �أمنوذج فراير متتد جذوره �إىل عام� ،1969إذ
ال ّ
بعملية اكت�ساب املفهوم �إىل الأبحاث التي ن�رشت
يعود االهتمام
ّ
يف جامعة «وي�سكن�سون» من العام نف�سه ،عندما و�ضعت فراير
وزمال�ؤها �
أمنوذجا عرف با�سمها (.)AL-Jazar,2002
ً
وتع ّد دورثي فراير  -وهي عاملة نف�س �أمريكية  -من علماء
النف�س الرتبويني املعروفني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ومن
اهتمت مع جمموعة من زمالئها بتعليم وتعلّم املفاهيم،
�أوائل من ّ
وقد جرى و�ضع هذا الأمنوذج من ع�رشات ال�سنني ،و �أثبت هذا
كبريا ب�سبب الدرا�سات التي �أجريت عليه ،ف�أ�صبح
النموذج
جناحا ً
ً
املهمة يف اكت�ساب املفاهيم ،والهدف من هذا الأمنوذج
من النماذج
ّ
القبلية للطّ الب وعن الت�صورات البديلة،
هو الك�شف عن اخلربات
ّ
ال�سابقة باملوا�ضيع اجلديدة ،ومما
�إ�ضافة �إىل ربط خربات الطّ الب ّ
�س ّهل عملية الربط هذه �أن الأمنوذج يعمل بكفاءة؛ لأنه عبارة عن
منظم ر�سومي يق ّدم املعلومات حول املفهوم وي�ضعها يف �أماكنها
املخ�ص�صة لها بطريقة منظّ مة ومرتبة ،مما �س ّهل عملية معاجلتها
وترتيبها وتخزينها يف الدماغ ،مقارنة مع الطرق التدري�سية
الأخرى.)Trask, 2011(.
ويقوم �أمنوذج فراير على جمموعة من الأ�س�س املتعلّقة
ببحوث برونر يف اكت�ساب املفاهيم ،وميكن اعتبار �أمنوذج فراير
يت�ضمن �أ�سلو ًبا
أمنوذجا �شاملاً لتعلّم املفاهيم واكت�سابها؛ �إذ �إنه
�
ً
ّ
لتدري�س املفهوم ،و�أ�سلو ًبا لتحليل املفهوم �إىل عنا�رصه ،و�أ�سلو ًبا
لقيا�س اكت�ساب املفهوم .وتقوم فكرة الأمنوذج على ر�سم هند�سي

مت تق�سيمه �إىل �أربعة �أرباع يتو�سطه دائرة يف املنت�صف يكتب
مربع ّ
بها ا�سم املفهوم ،بينما يكتب يف الأق�سام الأربعة على الرتتيب
(تعريف املفهوم ،خ�صائ�صه� ،أمثلة دالة� ،أمثلة غري دالة) ،وال�شكل
يو�ضح ذلك)AL-Jazar,2002( ،
الآتي ّ
يربط هذا الأمنوذج اجلانب ال ّنظري الذي يتعلّق باملفاهيم
من حيث املعاين والأهداف ،باجلانب التطبيقي العملي الذي
يتعلّق باكت�ساب املهارات وتطبيقها يف جماالت احلياة
مكونات املفهوم وخ�صائ�صه،
املختلفة ،فهو يركّ ز على جميع ّ
يهتم بالأمثلة وغري الأمثلة وخ�صائ�ص املفهوم ،وربط
فهو
ّ
والفرعية .و�أثبتت درا�سة فراير
ة
الرئي�سي
باملفاهيم
املفهوم
ّ
ّ
تفوق الأمنوذج يف ت�سهيل تعلّم املفاهيم وت�صحيح
(ّ )1970
الأخطاء ال�شائعة ،و�أمنوذج فراير من ال ّنماذج التي تقوم على التعلّم
باالكت�شاف ،فقد �أ�شار رزوقي (� )Razooqi,2016:160إىل � ّأن �أمنوذج
فراير «خمطّ ط لتوجيه عمليتي تعليم وتعلّم املفاهيم ،وت�صحيح
ال�شائعة ،وميكن ا�ستخدامه يف مرحلة ال ّتهيئة للدر�س وذلك
الأخطاء ّ
الكت�شاف املفاهيم اخلاطئة لدى الطّ الب».
ويع ّد �أمنوذج فراير من الو�سائل الب�رصية الديناميكية للتعلّم،
البنية
فهو ي�ساعد الطّ لبة على التفكري بطرق متع ّددة ،وين�شط
ّ
املعرفية لديهم ،من خالل ت�شجيعهم على ا�ستخدام التفكري ال ّناقد
ّ
لإيجاد عالقات م�شرتكة بني املفاهيم ،التي من خاللها حتدد �أوجه
أ�سا�سية
أ�سا�سية وغري ال
ال�شبه واالختالف ،والتمييز بني ال�سمات ال
ّ
ّ
للمفهوم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل حت�سني اكت�ساب الطّ لبة للمفاهيم و
زيادة دافعيتهم نحو التعلّم (.)Ilter, 2015
ويعرف �أمنوذج فراير ب�أنه «منوذج و�ضعه عدد من علماء
ّ
مق�سم �إىل ثالث مراحل؛ مرحلة حتليل املفهوم
ال ّنف�س الأمريكينيّ ،
«اخل�صائ�ص» ،ومرحلة اكت�ساب املفهوم «التعريف» ،ومرحلة قيا�س
اكت�ساب املفهوم« املثال والالمثال» (.)Frayer,1969: 20
وي�ؤكد عبد الباري (ّ � )Abed al-bari, 2011:312أن �أمنوذج
تعليمية تقوم على حتديد �أوجه ال�شبه
فراير هو «ا�سرتاتيجية
ّ
واالختالف بني املفهوم اجلديد واملفاهيم الأخرى التي بحوزة
املتعلّم ،ويتم يف هذا النموذج تعليم املفاهيم املختلفة من خالل
ا ّتباع قاعدة املثال والال مثال».
يف حني يرى ماكيكا (ّ � )Macceca,2013أن �أمنوذج فراير
التعليمية ،عندما يهدف �إىل
العملية
ا�سرتاتيجية ت�ساعد املعلم يف
ّ
ّ
تعليم الطّ لبة مفاهيم جديدة ،حيث يقوم املعلّم با�ستخدام هذا
مرات ل ّت�أكيد على املعلومات التي ق ّدمها للطّ لبة
الأمنوذج عادة ع ّدة ّ
املهمة.
أ�سا�سية
خالل تقدميه للمفاهيم ال
ّ
ّ
وترى فراير �أ ّن املفهوم يتك ّون من العنا�رص الآتية (Frayer
),1969
1 .1ا�سم املفهوم :وهو الكلمة املتعارف عليها لفظا «مث ًال
املفعول لأجله».
2 .2تعريف املفهوم :ما يرمي �إليه املفهوم «املعاين
واخل�صائ�ص املتعلقة باملفهوم».
�3 .3أمثلة منتمية للمفهوم :وهي الأمثلة ال ّدالة على املفهوم
التي تتوافر بها جميع خ�صائ�ص املفهوم « وهي الأمثلة املوجبة».
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الص ّ
أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

�4 .4أمثلة غري منتمية للمفهوم :وهي الأمثلة غري ال ّدالة على
املفهوم ،والتي ال تتوافر فيها جميع �أو بع�ض خ�صائ�ص املفهوم «
وهي الأمثلة ال�سالبة �أو الال �أمثلة».
متيز املفهوم
املميزة للمفهوم :وهي خ�صائ�ص ّ
5 .5اخل�صائ�ص ّ
عن غريه من املفاهيم ،وتتوافر جميعها يف �أمثلة املفهوم املوجبة.
6 .6اخل�صائ�ص غري املميزة للمفهوم :وهي خ�صائ�ص خمتلفة
ال�سالبة.
من مفهوم لآخر ،وتتمثل يف الأمثلة ّ
أ�سا�سي الذي يحتوي على
7 .7املفهوم الرئي�سي :هو املفهوم ال
ّ
ك ّل �أمثلة وحاالت املفهوم.
وتكمن �أهمية �أمنوذج فراير يف �أ ّنه يتيح للمعلّم واملتعلّم ر�ؤية
عدد كبري من �أجزاء املعلومات املرتبطة باملفهوم يف نظرة �رسيعة،
تخطيطيا؛ لذلك فهو �أكرث ما ي�صلح
بيانيا
ب�رصيا
كونه منظّ ًما
ًّ
ًّ
ًّ
للمفاهيم اجلديدة وغري امل�ألوفة للطّ لبة ،ويقوم على حتفيز م�ستويات
التفكري العليا للطّ لبة ،وذلك من خالل �إن�شاء عالقات وروابط بني
املفاهيم مما ي�ساعد الطلبة يف بناء عالقات بني املفاهيم من خالل
حتديد �أوجه ال�شبه واالختالف فيما بينها ،والتمييز بني اخل�صائ�ص
مما ينتج عنه زيادة
املنتمية للمفهوم واخل�صائ�ص غري املنتميةّ ،
اكت�ساب الطّ لبة للمفهوم وزيادة حت�صيلهم(  (�Nahampun& Siba
.)rani, 2014
و�أ�شارت نتائج بع�ض الدرا�سات �إىل زيادة حت�صيل الطّ لبة
للمفاهيم با�ستخدام �أمنوذج فراير ،مثل درا�سة نوافلة والعمري
( ،)Nawafleh&AL-Omari,2016وح�سني (.)Hussain,2014
وقد �أجريت بع�ض الدرا�سات التي �سعت �إىل الك�شف عن فاعلية
حوية،
�أمنوذج فراير يف ميدان ال ّتعليم اللغوي واكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
حيث �أجرت الغريباوي ( )AL-Ghraibawi, 2007درا�سة هدفت �إىل
معرفة �أثر مناذج هيلدا تابا وفراير وريجيلوث يف اكت�ساب مفاهيم
قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها ،وانتقال �أثر التعلم لدى طالبات
معاهد �إعداد املعلمات  ،تكونت عينة الدرا�سة من( )133طالبة،
بواقع ( )34طالبة يف املجموعة التجريبية الأوىل التي در�ست
با�ستعمال منوذج هيلداتابا ،و( )34طالبة يف املجموعة التجريبية
الثانية در�ست با�ستعمال �أمنوذج فراير ،و( )33طالبة يف املجموعة
در�ست با�ستعمال �أمنوذج ريجيلوث ،و( )32طالبة
التجريبية الثالثة ِّ
يف املجموعة ال�ضابطة در�ست با�ستعمال الطريقة االعتيادية ،قامت
الباحثة ببناء اختبارين بعديني؛ الأول لقيا�س اكت�ساب مفاهيم
مو�ضوعا للتعبري
قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها ،والثاين ت�ضمن
ً
لقيا�س انتقال �أثر التعلم� ،أظهرت النتائج تفوق طالبات املجموعة
الأوىل الالتي در�سن وفق منوذج هيلداتابا على طالبات املجموعة
التجريبية الالتي در�سن وفق �أمنوذج فراير ،وعلى تفوق طالبات
املجموعة الثالثة الالتي در�سن وفق �أمنوذج ريجيلوث على طالبات
املجموعة ال�ضابطة الالتي در�سن بالطريقة االعتيادية يف اكت�ساب
مفاهيم قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها ،كما �أظهرت نتائج البحث
ت�ساوي طالبات املجموعة التجريبية الثانية مع طالبات املجموعة
الثالثة يف اكت�ساب مفاهيم قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها ،وبينت
النتائج تفوق طالبات املجموعة الثانية على طالبات املجموعة
ال�ضابطة يف اكت�ساب مفاهيم قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها،
يف حني ت�ساوت طالبات املجموعة الثالثة مع طالبات املجموعة
139

ال�ضابطة يف اكت�ساب مفاهيم قواعد اللغة العربية وا�ستبقائها،
ولوحظ �أن هناك ت�ساو ًيا لدى طالبات املجموعات الأربع يف انتقال
�أثر التعلم.
وقامت كل من فندي وغيدان ()Fandi & Geedan, 2011
ب�إجراء درا�سة يف العراق هدفت �إىل معرفة �أثر �أمنوذجي االنتقاء
ال�صف الأول
حوية لدى
ِ
طالبات َّ
وفراير يف اكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
لل�صف الأول املتو�سط،
املتو�سطَّ ،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )98طالب ًة ّ
العينة �إىل ثالث جمموعات :بحيث
وق�س ْ
مت ّ
جرى اختيارها ع�شوائ ًياّ ،
تكونت املجموعة التجريبية الأوىل من ( )29طالبة جرى تدري�سها
َّ
املفاهيم النحوية التي �شملتها الدرا�س ُة وفق �أمنوذج االنتقاءِ ،بينما
تكونت املجموع ُة التجريبية الثانية من ( )37طالب ًة جرى تدري�سها
املفاهيم النحوية ذاتها وفق منوذج فراير� ،أما املجموعة الثالثة
فتكونت من( )32طالب ًة در�ست املفاهيم ذاتها وفق
ال�ضابطة
ّ
ّ
ني اختبار بعدي الكت�ساب املفاهيم النحوية،
ب
و
االعتيادية.
الطريقة
ُ َ
التدري�س وفق منوذجي االنتقاء وفراير ي�سهم يف
�أظهرت النتائج � ّأن
َ
رفع امل�ستوى التعليمي للطّ البات مقارن ًة بالطريقة االعتيادية.
و�أجرت املعمري ( )AL-Ma’mari,2018درا�سة هدفت �إىل
فاعلية �أمنوذج فراير يف حت�صيل ال ّنحو وبقاء �أثر تعلّمه لدى
معرفة
ّ
عينة
ال�ساد�س الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،وتكونت ّ
طالبات ّ
ال�صف ّ
و�ضمت ( )31طالب ًة در�سن وفق
جتريبية
ال ّدرا�سة من جمموعتني
ّ
ّ
أي�ضا در�سن بالطريقة
�أمنوذج فراير ،و�ضابطة
و�ضمت ( )31طالب ًة � ً
ّ
االعتيادية ،وبعد انتهاء التجربة طبق اختبار التح�صيل البعدي
ّ
على املجموعتني ،كما طبق االختبار نف�سه بعد مرور �أ�سبوعني من
ال ّتطبيق البعدي لقيا�س بقاء �أثر التعلّم .وقد دلّت ال ّنتائج على وجود
التجريبية.
فرق دال �إح�صائ ًيا ل�صالح املجموعة
ّ
قام ناهامبون و�سبرياين ()Nahampun & Sibarani, 2014
بدرا�سة يف اليابان هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام �أمنوذج فراير يف
�إتقان املفردات لدى طلبة ال�صف الأول من املدار�س الثانوية� ،إذ
تكونت عينة الدرا�سة من( )60طال ًبا جرى توزيعهم على �شعبتني:
الأوىل �ضابطة در�ست وفق �أمنوذج فراير والثانية جتريبية در�ست
وفق الطريقة االعتيادية ،وا�س ُتخدم االختبار التح�صيلي ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة تفوق الطّ لبة الذين در�سوا وفق �أمنوذج فراير على
الطلبة الذين در�سوا وفق الطّ ريقة االعتيادية.
وقامت تاال ( )Talla, 2015ب�إجراء درا�سة يف �إندوني�سيا عن
اخلا�صة بطلاّ ب املرحلة
�أثر ا�ستخدام �أمنوذج فراير لتنمية املفردات
ّ
ُ
جري البحث
عينة الدرا�سة من ( )26طال ًبا ،و�أ َ
تكونت ّ
االبتدائية ،حيث ّ
ال�صفية على مرحلتني من التخطيط والت�صميم والتقييم
داخل الغرفة ّ
وال ّت� ّأمل ،وقامت الباحثة بعد تنفيذ البحث بجمع البيانات وحتليلها
وخلُ�صت �إىل
با�ستخدام االختبار ،واال�ستبيان وقائمة املراجعةَ ،
النتائج التالية ّ � :إن ا�ستخدام �أمنوذج فراير ميك ُّن الطالب من
ي�صبح �أعمق،
ا�ستخدام كلمات غري م�ألوفة لهم وفهمهم للمفردات
ُ
بينت النتائج � ّأن منوذج فراير ق ّدم نتائج �إيجابية نحو تعلّم
حيث ّ
املفردات ،كما � ّأن ردود �أفعال الطّ الب الذين در�سوا عن طريق منوذج
فراير كانت �إيجابية ونتائجهم متقدمة ،كما �أثبتت نتائج اختبار
املرحلة الثانية.
ويف درا�سة قاما به ا ريلي و�شلمن (�Reilly & Shell
 )man,2017يف الواليات املتحدة الأمريكية عن �أثر طريقتي
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التلخي�ص وال�رشح ومنوذج فراير على اال�ستيعاب القرائي يف
ال�صفوف من ال�ساد�س �إىل الثامن ،وجرى تق�سيم الطّ لبة �إىل
ال�ضابطة الأوىل
جمموعتني �ضابطة وجتريبية،
�شملت املجموع ُة ّ
ْ
ال�صف الثامن الذين در�سوا بطريق ِة ال�رشح والتلخي�ص،
طال ًبا من ّ
ال�ساد�س
ف
ال�ص
من
ا
ب
طال
الثانية
ابطة
ال�ض
املجموعة
و�شملت
ّ
ً
ّ
ّ
ال�صف
وال�سابع ،بينما �شملت املجموع ُة التجريبي ُة طالبا من ّ
ّ
وال�سابع الذين در�سوا وفق �أمنوذج فراير ،و�أظهرت النتائج
اد�س
ال�س
ّ
ّ
� ّأن الطّ الب الذين در�سوا بطريقة فراير كانت نتائجهم �أف�ضل من
الطّ الب الذين در�سوا بطريقة ال�رشح والتلخي�ص.
مشكلة الدراسة وسؤاهلا
مل�ست الباحثة الأوىل �ضعف الطّ لبة يف مادة ال ّنحو من خالل
املتخ�ص�صني
لقائها عد ًدا من معلّمات اللغة العربية ،وامل�رشفني
ّ
يف جمال اللغة العربية ،الذين �أكّ دوا لها � ّأن الطّ لبة ي�ستظهرون
حوية دون توظيفها ب�شكل �صحيح ،وي�سهل اكت�شاف هذا
القواعد ال ّن ّ
ال�ضعف باال�ستماع املبا�رش� ،أو بال ّنظر �إىل اجلمل والكلمات املقروءة
ّ
ال�ضعف يف مادة ال ّنحو من
واملكتوبة ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل � ّأن ّ
التعليمية القدمية احلديثة ،التي يعاين منها الطّ لبة يف
امل�شكالت
ّ
نظرا جلمود مادة ال ّنحو وطبيعتها
خمتلف املراحل الدرا�سيةً ،
خا�صة متكّن الطّ الب من
عقلية
ال ّتجريدية التي تتطّ لب عمليات
ّ
اال�ستقراء واال�ستق�صاء وال ّتحليل وال ّت�صنيف وال ّتعليل والتذكر ح�سب
ال�سائدة ال تراعي هذه احلقيقة؛ فهي
�إمكاناته ،والطّ رق ال ّت
ّ
دري�سية ّ
حوية وح�شو �أذهان الطّ لبة بتلك القواعد
تقوم على تلقني القواعد ال ّن ّ
من قبل املعلّم ،دون االلتفات �إىل درجة الفهم والإدراك التي و�صل
�إليها الطّ الب ،يف حني ي�أخذ الطّ الب دور املتلقي ال�سلبي الذي يحفظ
فهم ،وتوظيف لتلك القواعد واملفاهيم ،ف�أثبت
ما ميلى عليه دون ٍ
حوية نتيج ًة لعدم اكت�سابه
الطّ الب ق�صوره يف ال ّتو�صل للقاعدة ال ّن ّ
حوي .
للمفهوم ال ّن ّ
بية على دور املتعلّم الرئي�س
وت�ؤكد االجتاهات احلديثة يف الترّ ّ
التعليمية ،وركنها الأ�سا�سي ،لذلك كان الب ّد
العملية
باعتباره حمور
ّ
ّ
تدري�سيه منا�سبة لتعليم
من الترّ كيز على ا�سرتاتيجيات وطرائق
ّ
حوية ،فكان ال بد من �إعادة ال ّنظر يف طرق التدري�س
املفاهيم ال ّن ّ
فية
ال�ص ّ
والأ�ساليب امل ّتبعة يف تدري�س مادة ال ّنحو داخل الغرفة ّ
وم�شجع ،فظهرت ع ّدة
�صحي
واملحاولة اجلا ّدة لتوفري جو تعليمي
ّ
ّ
مناذج وا�سرتاتيجيات لتغيري طرق التدري�س كان من �ضمنها �أمنوذج
جناحا يف كثري
فراير» وي�سكن�سون» الكت�ساب املفاهيم الذي �أثبت
ً
من نتائج الدرا�سات التي ا�ستخدمت الأمنوذج يف خمتلف احلقول
التعليميةAL-Jazar,2002; AL-Ahdal,2004 ; Hussain,2014( ،
;Aseeri, 2015; Rasheed, 2016; AL -Nawafleh & AL-Omari,

.) 2016; Jalayta 2017
وبالرغم من املحاوالت الدائمة لتي�سري مادة النحو وتذليل
�صعوباتها ف�إ ّنها مل ت�ؤ ِد الغاية املطلوبة منها� ،إذ ال زال التذمر
وال�شكوى من �ضعف الطلبة وكرثة �أخطائهم .واجتهت الأنظار
يف العقود الأخرية من القرن املا�ضي �إىل البحث عن طرائق
حمورا
وا�سرتاتيجيات ومناذج حديثة للتدري�س جتعل من الطالب
ً
للعملية التعليمية التعلمية.)AL-Saleeni & Miqdadi, 2015( .
وقد �سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة

( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة يف اكت�ساب
املفاهيم النحوية جمتمع ًة ومنفرد ًة تعزى لطريقة التدري�س (�أمنوذج
فراير ،الطريقة االعتيادية)؟
أهمية الدراسة
تعليمية ملادة اللغة
أولوية
ّ
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �إيجاد � ّ
أهمية ال ّنظام
نظرا ل ّ
العربية ،وبال ّ
أخ�ص اجلانب ال ّنحوي منهاً ،
�سواء دين ًيا �أو اجتماع ًيا �أو ثقاف ًيا
النواحي؛
خمتلف
حوي يف
ً
ال ّن ّ
ومقروء.
ومكتوب
منطوق
�أو �سيا�س ًيا ،فهو �أداة التف�سري لك ِّل ما هو
ٌ
ٌ
ٌ
أولوية ال ب ّد من مواكبة االجتاهات احلديثة يف
وح ّتى تت�أ ّتى تلك ال ّ
تدري�س مادة ال ّنحو ،يف حماولةٍ جا ّدة لالرتقاء مب�ستوى التعليم
اللغوي ،ومن االجتاهات احلديثة يف التدري�س ،التدري�س من خالل
املفاهيم وذلك با�ستخدام مناذج خمتلفة منها� -أمنوذج فراير-
البنائية ،ويهتم بتح�سني اكت�ساب املفاهيم،
ظرية
ّ
الذي يقوم على ال ّن ّ
وميكن �إبراز �أهمية الدرا�سة من خالل ثالثة جوانب رئي�سية:
1 .1اجلانب النّظري :تتناول الدرا�سة ا�ستخدام �أمنوذج فراير
حوية� ،إذ تهدف �إىل تقدمي
يف حت�سني اكت�ساب الطّ البات للمفاهيم ال ّن ّ
أهمية اكت�ساب وتعلّم املفاهيم
علمية
تطبيقية ت�سهم يف �إبراز � ّ
ّ
مادة ّ
حوية مبا يعود بالنفع على الطّ الب واملعلّم .ومن اجلدير بالذكر
ال ّن ّ
� ّأن �أهمية هذه الدرا�سة ت�أتي يف حماولةٍ لإقناع القائمني على
مناهج اللغة العربية من م�رشفني ومعلمني �إىل �رضورة ا�ستخدام
املهمة يف تدري�س
الرتبوية
هذا الأمنوذج ،بو�صفه من النماذج
ّ
ّ
تزود معلمي اللغة
املفاهيم ال ّن ّ
حوية ،كما � ّأن الدرا�سة احلالية ّ
نظرية حول الأمنوذج الذي يع ّد رك ًنا �أ�سا�س ًيا يف
مبعلومات
العربية
ّ
ّ
هذه الدرا�سة و�آليات تنفيذه ،وكيفية تطبيقه �إجرائ ًيا من خالل الدليل
املرفق معها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى املتعلمني يف
حوية على املدى البعيد.
تعلّم واكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
2 .2اجلانب التّطبيقي :ت�ستم ّد الدرا�سة احلالية �أهميتها من
النتائج الإيجابية التي �أ�سفرت عنها ،ومدى ا�ستفادة القائمني من
هذه النتائج ،فقد تفيد ال ّدرا�سة �أهل االخت�صا�ص لتطوير مناهج
اللغة العربية و�إعادة هيكلتها يف خطوة �أولية لتوظيف �أمنوذج
فراير يف املناهج الأردنية� ،سع ًيا لبناء �شخ�صية الطالب العلمية
أ�سا�سية لتدريب
امل�ستقلة ،وكذلك قد تفيد م�رشيف املرحلة ال
ّ
املعلّمني يف امليدان على كيفية تطبيق �أمنوذج فراير ،لتح�سني طرق
�رشحا تف�صيل ًيا خلطوات �أمنوذج فراير
نظرا لأنها حتوي
ً
ال ّتدري�س ً
التدري�سي ،وقد يكون لها دور يف تعميق وعي القائمني على املناهج
إيجابية بني ا�ستخدام مناذج التدري�س
التفاعلية ال
بطبيعة العالقة
ّ
ّ
العملية
والدافعية لدى املتعلم ،وجعله حمور
احلديثة وزيادة الرغبة
ّ
ّ
ال�صعوبات �أمام الطّ لبة واملعلّمني ،مما
ّ
التعليمية من خالل تذليل ّ
إيجابيا على ت�صميم املناهج ومعاجلة حمتواها من �أجل
�
ينعك�س
ًّ
خ�صو�صا فيما
والعلمية
الرتبوية
تطويرها ملواكبة امل�ستجدات
ً
ّ
ّ
م�ستقبلية تهدف
العربية ،وي�سهم يف تكوين ر�ؤى
يت�صل مبادة اللغة
ّ
ّ
بالعملية
حوية للنهو�ض
ّ
�إىل حت�سني اكت�ساب الطّ لبة للمفاهيم ال ّن ّ
و�صول �إىل متكني الطّ لبة من ا�ستخدام مهاراتهم يف
التعليمية
اً
ّ
التعليمية ،ما ي�ؤدي
املواقف
ومع
التعليمي
املحتوى
مع
التعامل
ّ
ّ
اال�ستيعابية
�إىل زيادة وعيهم بامل�ضامني واالرتقاء مب�ستوياتهم
ّ
العربية بل يف باقي املواد
والتح�صيلية ،لي�س فقط يف مادة اللغة
ّ
ّ
أمنوذجا جدي ًدا و�إن مل يكن
�
الدرا�سة
هذه
م
د
تق
كما
الدرا�سية،
ّ
ً
ّ
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الص ّ
أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

حديثًا يف تدري�س املفاهيم – وهو �أمنوذج فراير� -إذ ي�أتي ملب ًيا
الرتبية
لالجتاهات احلديثة يف التدري�س التي تنادي بها وزارة
ّ
الها�شمية.
أردنية
ّ
والتعليم يف اململكة ال ّ
3 .3اجلانب البحثي :قد تفتح �آفا ًقا �أمام الباحثني وطلبة
الرتبوية يف ميدان التعليم
ال ّدرا�سات العليا ،لإجراء مزيد من البحوث
ّ
اللغوي حول هذا الأمنوذج بتناول متغريات �أخرى ترثي البحث
إمالئية.
والبالغية
العلمي ،كتعلّم املفاهيم ال�صرّ فية
والعرو�ضية وال ّ
ّ
ّ
حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت الدرا�سة على:
املكانية� :إذ �أُجريت الدرا�سة يف مدر�سة خولة بنت
 1 .1احلدود
ّ
أ�سا�سية املختلطة ،ومدر�سة النعيمة الأ�سا�سية املختلطة
الأزور ال
ّ
ال ّتابعتني للواء بني عبيد يف حمافظة �إربد.
الزمانية� :أُجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين من
2 .2احلدود
ّ
الدرا�سي 2019/ 2018م.
العام
ّ
املفاهيمية :حت ّددت الدرا�سة بامل�صطلحات
3 .3احلدود
ّ
إجرائية الواردة فيها.
واملفاهيم ال
ّ
املو�ضوعية� :أداة الدرا�سة وما حت ّقق لها من
4 .4احلدود
ّ
م�ؤ�رشات �صدق وثبات.
التعريفات االصطالحيّة واإلجرائيّة
ت�شتمل الدرا�سة احلال ّية على امل�صطلحات الآتية:
�أمنوذج فراير« :جمموعة من الإجراءات تت�ضمن عد ًدا من
اخلطوات املتتابعة ،وتركّ ز على امل�شاركة بني الطّ الب واملعلّم
و�صل �إىل ا�ستيعاب �أي مفهوم علمي بحيث يعبرّ عنه الطّ الب
لل ّت ّ
وتتكون من �أربعة �أجزاء وهي :تعريف املفهوم،
اخلا�صة،
بلغ ّتهم
ّ
ّ
خ�صائ�ص املفهوم� ،أمثلة دالة على املفهوم� ،أمثلة غري دالة على
جمال وا�س ًعا لل ّنقا�ش وتبادل الأفكار بني
املفهوم� ،إذ �إنها تعطي
اً
الطّ الب ومعرفة املفاهيم اخلاطئة لديهم (.)AL-Jalayta, 2017:8
ويعرفه الباحثون �إجرائ ًيا ب�أنه جمموعة من اخلطوات
ّ
البنائية الب�رصية املنظّ مة التي تهدف �إىل �إثراء ح�صيلة
الديناميكية
ّ
املعرفية من خالل طرح املثال والال مثال ،واكت�شاف
الطّ لبة
ّ
خ�صائ�ص املفهوم ،وبناء املعرفة باالكت�شاف ،وربط املعرفة
التلقائية
واقعيا بعي ًدا عن
منطقيا
الالحقة باملعرفة ال�سابقة ربطً ا
َّ
ًّ
ّ
العقلية القائمة على املالحظة
العمليات
والع�شوائية ،با�ستخدام
ّ
ّ
وال ّتحليل وال ّت�صنيف واملوازنة واال�ستنتاج.
جمردة تت�شكّل يف ذهن
املفهوم النحوي�« :صورة ذهنية
ّ
املتعلّم حول كلمة من حيث بنيتها وعالقتها بغريها يف اجلملة
وفق قواعد اللغة العربية ،ل�ضبط خ�صائ�صها و�سماتها وحاالتها
حوي الذي تنتمي �إليه ،بحيث ميكن
الإعرابية ،لتدلّ على الباب ال ّن ّ
متييزها عن غريها» (.)AL-Kuwailet ,2017:537
حوية التي
ويعرفه الباحثون ب�أنه جمموعة امل�صطلحات ال ّن ّ
ّ
التعليمية ،حول الكلمة ومعناها
يكت�سبها الطّ لبة يف �أثناء م�سريتهم
ّ
التعريفية وحتت �أي
إعرابي يف اجلملة ،و�أهم خ�صائ�صها
وموقعها ال
ّ
ّ
نحوي تقع ،مع احلر�ص على �إعطاء املثال والال مثال عليها،
باب
ّ
لرت�سيخ املفهوم يف �أذهان الطّ لبة .وقد ُح ّددت يف ال ّدرا�سة احلالية
باملفاهيم الآتية «ال�ضمائر ،الأفعال اخلم�سة ،املفعول لأجله ،نائب
الفاعل ،الفعل امل�ضارع ال�صحيح ،العدد».
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ال�سابعة يف ال�سلّم
أ�سا�سي :هو ال�سنة
ال�سابع ال
ّ
ال�صف ّ
ّ
الدرا�سية ّ
ّ
ين ،الذي يبد�أه الطّ الب يف عمر
ظام
ن
ال
يف
التعليمي
الرتبوي الأرد ّ
ّ
ّ
ّ
انوي،
ث
ال
اين
ث
ال
ف
ال�ص
يف
ع�رشة
امنة
ث
ال
�سن
يف
وينهيه
�سنوات
�ست
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
أ�سا�سي بني � 12-13سنة.
ل
ا
ابع
ال�س
ف
ال�ص
يف
الطلبة
أعمار
�
وترتاوح
ّ
ّ
ّ
ّ
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
ا�ستخدِم يف هذه ال ّدرا�سة املنهج �شبه التجريبي القائم على
ال�سابع
ت�صميم قبلي  -بعدي ملجموعتني من طالبات ّ
ال�صف ّ
أ�سا�سي ،بحيث كانت الأوىل جتريبية ،ومت تدري�سها وفق �أمنوذج
ال
ّ
فراير ،والأخرى �ضابطة ،وجرى تدري�سها وفق الطريقة االعتيادية.
أفراد الدراسة
اختيارهن بالطّ ريقة
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )50طالب ًة جرى
ّ
ّ
أ�سا�سي يف الف�صل ال ّثاين
ل
ا
ابع
ال�س
ف
ال�ص
طالبات
من
املتي�رسة
ّ
ّ
ّ
من العام الدرا�سي 2019/ 2018م ،يف مدر�ستني من املدار�س
احلكومية ال ّتابعة للواء بني عبيد يف حمافظة �إربد ،وهما :مدر�سة
ّ
خولة بنت الأزور الأ�سا�سية املختلطة ،ومدر�سة النعيمة الأ�سا�سية
املختلطة ،بواقع �شعبة من كل مدر�سة� ،إحداهما جتريبية ،والأخرى
�ضابطة.
بلغ عدد �أفراد املجموعة التجريبية يف مدر�سة خولة بنت
حوية وفق �أمنوذج
الأزور ( )25طالبةً ،جرى
ّ
تدري�سهن املفاهيم ال ّن ّ
ال�ضابطة يف مدر�سة النعيمة
فراير .وبلغ عدد �أفراد املجموعة ّ
حوية
أي�ضا ،مت
ال
أ�سا�سية( )25طالب ًة � ً
ّ
تدري�سهن املفاهيم ال ّن ّ
ّ
االعتيادية.
ريقة
با�ستخدام
الطّ
ّ
أداة الدراسة
ت�ض ّمنت الدرا�سة احلالية الأداة الآتية:
حوية
● ●اختبار املفاهيم ال ّن ّ
ال�صلة ،قام
بعد الرجوع �إىل الأدب
ّ
ال�سابق ذي ّ
الرتبوي ّ
حوية وفق م�ستويات بلوم
الباحثون ب�إعداد اختبار املفاهيم ال ّن ّ
هائية من( )15فقر ًة،
ن
ال
تكون االختبار يف �صورته
ّ
ّ
ّ
املعرفية .وقد ّ
تراوحت بني اختيار من متع ّدد ،و�إعطاء جمل من �إن�شاء الطّ البة،
حوي ،و�صياغة الأفعال ومتييزها ،وملء الفراغ
وتعيني املفهوم ال ّن ّ
بالكلمة املنا�سبة ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تلي القطعة ،وحتويل
ال�صحيح للكلمات املعطاة.
الرقم �إىل حروفّ ،
وال�ضبط ّ
● ●�صدق اختبار املفاهيم النّحو ّية
جرى ال ّت�أكّ د من �صدق االختبار من خالل عر�ضه ب�صورته
العربية
أولية على جمموعة من املحكّمني يف جمال مناهج اللغة
ّ
ال ّ
العربية و�آدابها ،وعلى عدد من
و�أ�ساليب تدري�سها ويف جمال اللغة
ّ
العربية يف وزارة الرتبية والتعليم  ،وجرى
م�رشيف ومعلمي اللغة
ّ
ال�سادة املحكّمني ،من حذف �أو �إ�ضافة �أو تعديل
الأخذ مبالحظات ّ
لبع�ض ن�صو�ص الفقرات وت�صنيفاتها وفق م�ستويات بلوم ،و�أجريت
اللغوية لبع�ض الفقرات.
ال�صياغة
ّ
بع�ض التغيريات يف ّ
● ●ثبات اختبار املفاهيم النّحو ّية
ا�ستطالعية -
عينة
للتح ّقق من ثبات االختبار ّ
ّ
مت تطبيقه على ّ
من جمتمع الدرا�سة ولكن من خارج عينة التطبيق -م�ؤلفة من ()25
املو�ضوعية بطريقة
طالبة� ،إذ جرى احت�ساب معامل الثبات للفقرات
ّ
االت�ساق الداخلي «كرونباخ �ألفا» ،وقد بلغت لالختبار ككل (،)0.88
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وهذه القيمة تعد مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
كما جرى التحقق من ثبات امل�صححني لفقرات االختبار
املقالية من خالل قيام املعلمة بت�صحيح االختبار ،بعدها قامت
ّ
الباحثة الأوىل ب�إعادة الت�صحيح ،وح�ساب معامل ثبات امل�صححني
با�ستخدام معادلة هول�ستي ،وهي على النحو الآتي:
معامل ثبات امل�صححني = عدد مرات االتفاق× 100%
(عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف)
وقد بلغت قيمة معامل ثبات امل�صححني لالختبار ككل
( ،)0.90وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
تكاف�ؤ املجموعتني على اختبار املفاهيم النّحو ّية
للتح ّقق من تكاف�ؤ جمموعتي ال ّدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد
ح�سبت املتو�سطات
ّ
الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية القبلي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري
طريقة التدري�س (االعتيادية ،و�أمنوذج فراير) ،واجلدول ( )1يو�ضح
ذلك:
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار المفاهيم النحوية
القبلي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج فراير)

ُيالحظ من النتائج يف اجلدول ( )2عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات
احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة القبلي على اختبار املفاهيم النحوية
القبلي جمتمعة تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
�أمنوذج فراير) ،فقد كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية
لالختبار ( ،) .168وهي �أعلى من م�ستوى الداللة الإح�صائية (.05
= ،)αما يدل على تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قبل تطبيقها.
متغيرّ ات ال ّدراسة
تناولت هذه ال ّدرا�سة املتغريين «امل�ستقل والتابع» الآتيني:
 املتغيرّ امل�ستقل ،وهو طريقة التدري�س ،وله م�ستويان:
(�أمنوذج فراير ،الطّ ريقة االعتيادية).
 املتغيرّ التّابع� :أداء الطّ البات على اختبار املفاهيم
حوية املع ّد لهذا الغر�ض.
ال ّن ّ
املعاجلات اإلحصائيّة

للإجابة عن �س�ؤال ال ّدرا�سةُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
املفاهيم النحوية ككل (القيا�س القبلي)
الإح�صائي
طريقة التدري�س
امل�شاهدة ،واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات احل�سابية املعدلة
لأداء جمموعتي ال ّدرا�سة ال�ضابطة والتجريبية على اختبار املفاهيم
21.64
املتو�سط احل�سابي
النحوية .ولفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية البعدية
25
عدد الأفراد
االعتيادية
وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
8.92
االنحراف املعياري
وح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
امل�صاحب (ُ .)One Way ANCOVA
18.20
املتو�سط احل�سابي
واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء
25
عدد الأفراد
�أمنوذج فراير
جمموعتي ال ّدرا�سة على كل مفهوم من املفاهيم النحوية الفرعية
8.46
االنحراف املعياري
القبلي والبعدي ،وا�س ُتخدم حتليل التباين امل�صاحب املتعدد( (�MAN
 )COVAملعرفة الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري الدرا�سة ،ولفح�ص
19.92
املتو�سط احل�سابي
داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س،
50
عدد الأفراد
الكُلي
مت ا�ستخدام املقارنات البعدية باختبار بونفريوين(،)Bonferoni
8.77
االنحراف املعياري
أخريا ا�ستخدم م�ؤ�رش مربع �إيتا ( )Eta Squareملعرفة حجم الأثر
و� ً
يتبني من اجلدول ( )1وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطني (الفاعلية) (.)Effect Size
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية القبلي،
وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير) ،وملعرفة إجراءات تنفيذ ال ّدراسة
الداللة الإح�صائية لتلك الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري طريقة
جرى تنفيذ ال ّدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
التدري�س(االعتيادية ،و�أمنوذج فراير) ،فقد جرى ا�ستخدام حتليل
1 .1اختيار �أفراد ال ّدرا�سة.
التباين الأحادي ،وذلك كما هو مبني يف جدول (.)2
ال�سابقة ،و�إعداد
جدول ()2
2 .2الرجوع �إىل الأدب الترّ ّ
بوي وال ّدرا�سات ّ
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألداء أفراد الدراسة على اختبار المفاهيم
ال�صدق وال ّثبات املنا�سبة.
فراير)النحوية القبلي �أداة ال ّدرا�سة ،و�إجراء معامالت ّ
مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج
التجريبية املفاهيم
�3 .3إعداد دليل املعلّم لتدري�س املجموعة
ّ
الداللة
و�سط
درجات
جمموع
قيمة ف
م�صدر التباين
حوية وفق �أمنوذج فراير ،وقد ا�شتمل ال ّدليل على ( )16جل�سة
ن
ال
ّ
إح�صائية
ل
ا
املربعات
احلرية
املربعات
ّ
بواقع « »45دقيقة لك ّل جل�سة.
.168
1.959 147.920
1
147.920
بني املعاجلات
داخل املعاجلات

3623.760

48

الكُلي

3771.680

49

75.495

حوية القبلي على �أفراد
4 .4تطبيق اختبار املفاهيم ال ّن ّ
وال�ضابطة.
املجموعتني ال ّت
جريبية ّ
ّ
ح�صتني
5 .5تطبيق ال ّتجربة على مدى ثمانية �أ�سابيع ،بواقع ّ
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أ.سماح عاليا اخلصاونة
د .رائد محمود خضير
أ.د .محمد أحمد املومني

الص ّ
أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

ابتداء من3 / 1
ح�صة خم�س و�أربعون دقيقة،
�
ً
ًّ
أ�سبوعيا م ّدة كل ّ
2019/م �إىل  ،2019 / 4/ 30فقد قامت الباحثة الأوىل بتدري�س
التجريبية وفق �أمنوذج فراير ،بينما قامت معلّمة اللغة
املجموعة
ّ
ال�ضابطة وفق الطّ ريقة االعتيادية.
العربية بتدري�س املجموعة ّ

طريقة
التدري�س

حوية البعدي على �أفراد
6 .6تطبيق اختبار املفاهيم ال ّن ّ
وال�ضابطة بعد االنتهاء من تطبيق التجربة.
املجموعتني
التجريبية ّ
ّ

�أمنوذج
فراير

يدويا وفق معيار ال ّت�صحيح املعتمد،
7 .7ت�صحيح االختبارين ًّ
و�إدخال العالمات �إىل احلا�سوب ،ومعاجلتها �إح�صائ ًيا.

الكُلي

8 .8عر�ض النتائج ،ومناق�شتها ،وتف�سريها ،وتقدمي التو�صيات
واملقرتحات يف �ضوئها.
نتائج الدراسة ومناقشتها
ن�ص �س�ؤال الدرا�سة على«:هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية
ّ
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
الدرا�سة يف اكت�ساب املفاهيم النّحو ّية جمتمع ًة ومنفرد ًة تعزى
لطريقة التدري�س (الطّريقة االعتيادية� ،أمنوذج فراير)؟»
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،واملتو�سطات املعدلة للمفاهيم النحوية
تبعا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،و�أمنوذج فراير) ،كما جرى
احت�ساب داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة
على كل مفهوم من املفاهيم النحوية (ال�ضمائر ،والفعل ال�صحيح،
والأفعال اخلم�سة ،ونائب الفاعل ،واملفعول لأجله ،والعدد) ،وعلى
الدرجة الكلية الختبار املفاهيم النحوية البعدي ،وذلك تب ًعا ملتغري
طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير) .وفيما يلي تو�ضيح
لذلك.
املفاهيم النحوية جمتمعة
جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية القبلي والبعدي
جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير)،
واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مفاهيم
النحو القبلي والبعدي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج
فراير)

طريقة
التدري�س

الإح�صائي

املتو�سط احل�سابي
االعتيادية عدد الأفراد
االنحراف املعياري

املفاهيم النحوية املفاهيم النحوية
ككل (القيا�س
ككل (القيا�س
البعدي)
القبلي)
21.64

29.16

25

25

8.92

11.84

املفاهيم النحوية املفاهيم النحوية
ككل (القيا�س
ككل (القيا�س
البعدي)
القبلي)

الإح�صائي
املتو�سط احل�سابي

18.20

49.88

عدد الأفراد

25.00

25

االنحراف املعياري

8.46

6.80

املتو�سط احل�سابي

20

39.52

عدد الأفراد

50.00

50

االنحراف املعياري

8.77

14.17

يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية البعدي
جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير)،
وملعرفة الداللة الإح�صائية لتلك الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري
الدرا�سة طريقة التدري�س ،فقد ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
امل�صاحب ( ،)One Way ANCOVAوذلك كما هو مبني يف اجلدول
(.)4
جدول ()4
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على
اختبار المفاهيم النحوية البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج
فراير)

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

امل�صاحب
(االختبار
البعدي)

25.009

1

25.009

.264

.610

.006

املجموعة
(طريقة
التدري�س)

5299.221

1

5299.221

55.957

.000

.543

اخلط�أ

4450.991

47

94.702

املجموع
املعدل

9842.480

49

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب يف
اجلدول ( )4يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
الدرا�سة البعدي على اختبار املفاهيم النحوية جمتمعة تعزى �إىل
متغري طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير)� ،إذ كانت قيمة
الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار البعدي وف ًقا لطريقة
التدري�س ( ،) .000وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية (.05
=.)α
ولتحديد قيمة الفرق الدال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات
احل�سابية لعالمات �أفراد الدرا�سة البعدي على االختبار ككل وف ًقا
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التجريبية.

ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير) ،واجتاه الفروق
ل�صالح �أي من املجموعتني ،ا�ستخدمت املقارنات البعدية باختبار
بونفريوين (.)Bonferoni

ولإيجاد فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير)
على اختبار املفاهيم النحوية جمتمعة ،مت احت�ساب حجم الأثر
( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �آيتا (� ،)Eta Squareإذ يالحظ
من اجلدول (� )4أنه ي�ساوي ( ،) .543وهذا يعني �أن متغري طريقة
التدري�س (�أمنوذج فراير) ف�رس حوايل ( )%54من التباين يف
املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية
ككل.

جدول ()5
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء
أفراد عينة الدراسة على اختبار المفاهيم النحوية البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس
(االعتيادية ،أنموذج فراير)

طريقة التدري�س

املتو�سط
املعدل

قيمة الفرق بني
اخلط�أ
املعياري املتو�سطني احل�سابني

االعتيادية

29.017

1.966

�أمنوذج فراير

50.023

1.966

*21.006

الداللة
الإح�صائية

املفاهيم النحوية منفردة (ال�ضمائر ،الفعل ال�صحيح ،الأفعال
اخلم�سة ،نائب الفاعل ،املفعول لأجله ،العدد).

.000

ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية الفرعية منفردة
(ال�ضمائر ،الفعل ال�صحيح ،الأفعال اخلم�سة ،نائب الفاعل ،املفعول
لأجله ،العدد) القبلي والبعدي ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س
(االعتيادية� ،أمنوذج فراير) ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك:

* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( ) .05

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )5إىل وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05على اختبار املفاهيم النحوية جمتمعة بني
�أداء �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ول�صالح املجموعة

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار المفاهيم النحوية الفرعية منفردة القبلي والبعدي ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج فراير)

طريقة
التدري�س

االعتيادية

�أمنوذج
فراير

الكُلي

املفاهيم النحوية (القيا�س القبلي)
الإح�صائي

املفاهيم النحوية (القيا�س البعدي)

ال�ضمائر

الفعل
ال�صحيح

الأفعال
اخلم�سة

نائب
الفاعل

املفعول
لأجله

العدد

املتو�سط احل�سابي

4.24

3.44

3.68

0.56

1.48

7.24

6.84

عدد الأفراد

25

25

25

25

25

25

25

25

االنحراف
املعياري

2.09

2.02

2.32

0.96

1.85

4.18

3.59

2.14

2.36

املتو�سط احل�سابي

4.44

2.52

2.56

0.72

1.16

6.80

9.00

6.16

9.52

5.96

عدد الأفراد

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

االنحراف
املعياري

2.27

1.73

1.58

0.94

1.52

4.40

2.52

1.03

1.76

1.14

1.52

1.63

املتو�سط احل�سابي

4.34

2.98

3.12

0.64

1.32

7.52

7.92

4.98

7.18

4.24

5.12

10.08

عدد الأفراد

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

االنحراف
املعياري

2.16

1.92

2.05

0.94

1.68

4.31

3.26

2.05

3.13

2.65

2.63

3.41

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية البعدية لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم
النحوية الفرعية ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
�أمنوذج فراير) .وبهدف عزل (حذف) الفروق القبلية يف �أداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية الفرعية ،وملعرفة الداللة

ال�ضمائر

الفعل
ال�صحيح

الأفعال
اخلم�سة

نائب
الفاعل

املفعول
لأجله

العدد

3.80

4.84

2.52

3.60

8.56

25

25

25

25

2.62

2.65

2.80

6.64

12.60
25

الإح�صائية لتلك الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري الدرا�سة طريقة
التدري�س (االعتيادية ،و�أمنوذج فراير) ،فقد جرى ا�ستخدام حتليل
التباين امل�صاحب املتعدد (  ،)MANCOVAوذلك كما هو مبني
يف اجلدول (.)7
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أ.سماح عاليا اخلصاونة
د .رائد محمود خضير
أ.د .محمد أحمد املومني

الص ّ
أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

جدول ()7
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار المفاهيم النحوية البعدي الفرعيةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،أنموذج فراير)

م�صدر التباين

امل�صاحب
(االختبار البعدي)

Hotelling›s
=Trace
3.371
’Wilks
=Lambda
0.229

الداللة الإح�صائية
= 0.000

اخلط�أ

الكُلي املعدل

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

ال�ضمائر

.104

1

.104

.011

.918

4.911

1

4.911

1.769

.190

2.334

1

2.334

.534

.468

نائب الفاعل

1.850

1

1.850

.450

.506

املفعول
لأجله

.297

1

.297

.062

.804

العدد

.585

1

0.585

.109

.742

ال�ضمائر

55.079

1

55.079

5.612

.022

الفعل
ال�صحيح
الأفعال
اخلم�سة

الفعل
ال�صحيح
الأفعال
اخلم�سة

حجم
الأثر

.107

74.261

1

74.261

26.756

.000

.363

272.947

1

272.947

62.497

.000

.571

نائب الفاعل

148.614

1

148.614

36.125

.000

.435

املفعول
لأجله

108.728

1

108.728

22.868

.000

.327

العدد

310.381

1

310.381

57.986

.000

.552

ال�ضمائر

461.256

47

9.814

130.449

47

2.776

205.266

47

4.367

نائب الفاعل

193.350

47

4.114

املفعول
لأجله

223.463

47

4.755

العدد

251.575

47

5.353

ال�ضمائر

519.680

49

204.980

49

481.380

49

نائب الفاعل

343.120

49

املفعول
لأجله

339.280

49

العدد

569.680

49

الفعل
ال�صحيح
الأفعال
اخلم�سة

الفعل
ال�صحيح
الأفعال
اخلم�سة

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد يف
اجلدول ( )7يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
الدرا�سة البعدي على اختبار املفاهيم النحوية الفرعية (ال�ضمائر،
الفعل ال�صحيح ،الأفعال اخلم�سة ،نائب الفاعل ،املفعول لأجله،
145

العدد) جميعها تعزى �إىل متغري الدرا�سة طريقة التدري�س (االعتيادية،
�أمنوذج فراير)� ،إذ كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية
لالختبار البعدي وف ًقا لطريقة التدري�س على املهارات الفرعية �أقل
من م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05ولتحديد قيمة الفرق الدال
�إح�صائ ًيا بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات �أفراد الدرا�سة البعدي
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على اختبار مفاهيم النحو الفرعية وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س
(االعتيادية� ،أمنوذج فراير)،جرى ا�ستخدام املقارنات البعدية
باختبار بونفريوين ( ،)Bonferoniفقد جرى احت�ساب املتو�سطات
احل�سابية املع ّدلة لعزل �أثر �أداء �أفراد جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة،
والتجريبية) يف االختبار القبلي على �أدائهم يف االختبار البعدي،
وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)8
جدول ()8
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء
أفراد الدراسة على اختبار المفاهيم النحوية الفرعية البعديً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس
(االعتيادية ،أنموذج فراير)

املفهوم

ال�ضمائر

الفعل
ال�صحيح
الأفعال
اخلم�سة
نائب
الفاعل
املفعول
لأجله

العدد

قيمة الفرق
الداللة
اخلط�أ
بني املتو�سطني
الإح�صائية
املعياري
احل�سابني

طريقة
التدري�س

املتو�سط
املعدل

االعتيادية

6.849

.633

�أمنوذج
فراير

8.991

.633

االعتيادية

3.737

.337

�أمنوذج
فراير

6.223

.337

االعتيادية

4.796

.422

�أمنوذج
فراير

9.564

.422

االعتيادية

2.481

.410

�أمنوذج
فراير

5.999

.410

االعتيادية

3.616

.441

�أمنوذج
فراير

6.624

.441

االعتيادية

8.56

.467

�أمنوذج
فراير

12.62

.467

*2.142

.022

*2.487

.000

*4.767

.000

*3.518

.000

*3.009

.000

*5.084

.000

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α= .05

ت�شري النتائج املبينة يف اجلدول (� )8إىل وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α = .05بني �أداء �أفراد
الدرا�سة يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار املفاهيم
النحوية الفرعية البعدي(ال�ضمائر ،الفعل ال�صحيح ،الأفعال اخلم�سة،
نائب الفاعل ،املفعول لأجله ،العدد) تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س
(االعتيادية ،و�أمنوذج فراير)� ،إذ كانت الفروق ل�صالح املجموعة
التجريبية.
وملعرفة فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية� ،أمنوذج فراير)
على اختبار املفاهيم النحوية الفرعية البعدي(ال�ضمائر ،الفعل
ال�صحيح ،الأفعال اخلم�سة ،نائب الفاعل ،املفعول لأجله ،العدد)،
ب حجم الأثر ( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �آيتا (Eta
فقد اح ُت�سِ َ
 ،)Squareوقد وجد من اجلدول (� )7أن قيمة مربع �آيتا ملفهوم
ال�ضمائر بلغت ( ،) .107وملفهوم الفعل ال�صحيح ( ،) .363وملفهوم
الأفعال اخلم�سة ( ،) .571وملفهوم نائب الفاعل ( ،) .435وملفهوم
املفعول لأجله ( ،) .327وملفهوم العدد () .552؛ وهذا يعني �أن

متغري طريقة التدري�س (�أمنوذج فراير) ف�رس ما ن�سبته تقري ًبا ()%11
ملفهوم ال�ضمائر ،و( )%36ملفهوم الفعل ال�صحيح ،و()%57
ملفهوم الأفعال اخلم�سة ،و( )%44ملفهوم نائب الفاعل ،و()% 33
ملفهوم املفعول لأجله ،و( )% 55ملفهوم العدد من التباين يف
املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار املفاهيم النحوية
الفرعية املذكورة �سابقا.
نلحظ �أن نتائج الدرا�سة �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة
حوية ل�صالح املجموعة التجريبية؛
�إح�صائية يف اكت�ساب املفاهيم ال ّن ّ
تفوق طالبات املجموعة التجريبية اللواتي در�سن املفاهيم
ما ي�ؤكّ د ّ
ال�ضابطة
املجموعة
طالبات
على
فراير
أمنوذج
�
با�ستخدام
حوية
ّ
ال ّن ّ
اللواتي در�سن املفاهيم نف�سها با�ستخدام الطريقة االعتيادية.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة فندي وغيدان(& Fandi
 )Geedan, 2011التي �أظهرت تفوق املجموعة التجريبية ،كذلك
ان�سجمت مع نتائج درا�سة املعمري ( )AL-Ma’mari,2018التي
�أثبتت تفوق �أمنوذج فراير على الطّ ريقة االعتيادية ،كما �أنها اتفقت
مع نتائج درا�سة النوافلة والعمري(AL-Nawafleh & AL-Omari,
.)2016
ويف�سرّ الباحثون هذه النتيجة �إىل � ّأن اخلطوات امل ّتبعة يف
�أمنوذج فراير جعلت الطّ البة تعتمد على نف�سها ملعرفة اخل�صائ�ص
حوي،
امل�شرتكة للأمثلة املنتمية والأمثلة غري املنتمية للمفهوم ال ّن ّ
كما �أ�شارت �إىل ذلك درا�سة الغريباوي( .)AL-Ghraibawi,2007كما
� ّأن �أمنوذج فراير كان له �أثر كبري يف �إثارة اهتمام الطّ البات ،وزيادة
حوي ،كما � ّأن املعلومات
ّ
م�شاركتهن ،وت�شويقهن ،لتعلّم املفهوم ال ّن ّ
ال�شاملة التي يظهرها املنظّ م الر�سومي الب�رصي لأمنوذج فراير يف
عامة عن املفهوم النحوي
نظرة �رسيعة �أتاح للطّ البات تكوين فكرة ّ
حمور الدر�س .ويرجح الباحثون وجود الأثر الإيجابي ال�ستخدام
�أمنوذج فراير على ا�ستيعاب طالبات املجموعة التجريبية للمفاهيم
حوية من طابعها املجرد
حوية ،مما �ساعد على حتويل املفاهيم ال ّن ّ
ال ّن ّ
اجلامد �إىل طابع حم�سو�س ،الأمر الذي �س ّهل على الطّ البات التعامل
عما يدور
معه بكل �سهولة ،كما �أعطى الأمنوذج �صورة وا�ضحة ّ
�ساعدهن على
حوي ،ما
يف ذهن الطّ البات فيما
ّ
يخ�ص املفهوم ال ّن ّ
ّ
ت�شكيل املفهوم ب�صورة وا�ضحة و�صحيحة ،وهذا يتفق مع نتائج
درا�سة ح�سني وحممد علي(،)Hussain & Mohammad Ali, 2018
التي �أكّ دت �إ�سهام �أمنوذج فراير يف جذب انتباه الطّ لبة ،و�ش ّدهم
التعليميةّ ،ما �أدى �إىل زيادة فهمهم للمادة وتثبيتها يف
�إىل املادة
ّ
�أذهانهم.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب� ّأن التدري�س وفق �أمنوذج فراير ذو
�أثر يف تزويد الطّ البات مبهارات التعلّم الذاتي ،وال ّتو�سع يف التفكري
مبزيد من الأمثلة ،و�أثبتت نتائج الدرا�سة متا�شي هذا الأمنوذج مع
الهدف العام للرتبية احلديثة وهو الرتكيز على الطّ الب وجعله حمور
العملية التعليمية ،من خالل التنظيم املعريف ،وا�ستك�شاف النتائج
والتو�صل للقاعدة  ،وهذا يحقق لنا �إيجابية املتعلّم ،على عك�س
الطّ ريقة االعتيادية التي جتعل املتعلّم متلق ًيا يف �أغلب الأحيان .وقد
�ساعدت طريقة عر�ض املفاهيم وفق �أمنوذج فراير الطالبات على
زيادة الن�شاط الذاتي من خالل التمارين املك ّثفة داخل ال�صف ،وهذا
أي�ضا درا�سة ر�شيد (.)Rasheed, 2016
متخ�ضت عنه � ً
ما ّ
وك�شفت الدرا�سة احلالية � ّأن التدري�س وفق �أمنوذج فراير جعل
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أثر أمنوذج فراير في اكتساب املفاهيم ال ّنحويّة لدى طالبات ّ
ف ّ
السابع األساسيّ

�ساعدهن على
هن مركز العملية التعليمية التعلمية ،مما
ّ
الطالبات ّ
لديهن للبحث
معارفهن العلمية ،فكان حاف ًزا لإثارة الدافعية
بناء
ّ
ّ
واال�ستق�صاء عن احلقائق واملعلومات ،وك�شف الغمو�ض حول
املفاهيم ،وا�ستنتاج ما هو �صحيح ،وا�ستبعاد ما هو خاطئ ،وهذا
يتفق مع ما �أ�سفرت عنه نتائج درا�سة اجللبي (.)AL-Jabali, 2016

توصيات الدراسة
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثون بالآتي:
1 .1توظيف �أمنوذج فراير يف تدري�س املفاهيم النحوية ،وذلك
لأهمية الأمنوذج يف تعزيز قدرات الطالبات التفكريية والتحليلية
واال�ستنتاجية.
�2 .2إجراء مزيد من الدرا�سات التي تتناول �أمنوذج فراير يف
تدري�س املفاهيم البالغية والإمالئية وال�صرّ فية وغريها من املواد
الدرا�سية الأخرى ،ووفق متغريات �أخرى.
3 .3القيام بعقد دورات تدريبية للمعلمني ،لتدريبهم على
ا�ستخدام �أمنوذج فراير التدري�سي ،وتوظيفه يف تدري�س املفاهيم يف
خمتلف احلقول التعليمية.
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