ًٌأثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العم
ًاجتاهاتوي حنٌي
ًِلَد حسني ٌٌافمى* ًًصاه هاٌُ العىر
 األردن،جاوعْ الريوٌك
_________________________________________

5106/0/2 :قبن بتارٍخ

5102/05/51 :عده بتارٍخ

5102/9/6 :استمي بتارٍخ

____________________________________________

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نموذج فراير التدريسي في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طالب:ملخص
، وتحديد مدى اختالفهم في اكتساب المفاهيم العلمية باختالف التحصيل السابق في العلوم،الصف السابع في مادة العلوم
 ولتحقيق أهداف.والعالقة االرتباطية بين اكتسابهم للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو التعلم باستخدام نموذج فراير
 وتم بناء اختبار لقياس اكتساب،بعدي للمجموعات غير المتكافئة-الدراسة استخدم المنهج شبه التجريبي ذو التصميم قبلي
 طالبا48  وطبق االختبار قبل المعالجة على أفراد عينة الدراسة التي تكونت من، واستبانة لقياس االتجاهات،المفاهيم العلمية
 ثم درست المجموعة التجريبية،) طالبا73( ) طالبا وضابطة وعددها73(  تجريبية وعددها،موزعين على مجموعتين
 وبعد انتهاء المعالجة طبق اختبار اكتساب المفاهيم على، والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية،باستخدام نموذج فراير
 أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا. وطبق مقياس االتجاهات على المجموعة التجريبية،مجموعتي الدراسة مرة أخرى
 بي ن المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار اكتساب المفاهيم العلمية يعزى0.05= α عند مستوى الداللة
 والتفاعل بين، والتحصيل السابق لصالح ذوي التحصيل المرتفع، طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية:لكل من
 كما أظهرت نتائج.طريقة التدريس والتحصيل السابق لصالح ذوي التحصيل المرتفع الذين درسوا باستخدام نموذج فراير
 وأنه توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين،الدراسة أن اتجاهات طالب الصف السابع نحو استخدام نموذج فراير إيجابية
.اكتسابهم للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو التعلم باستخدام نموذج فراير
. االتجاهات، طلبة الصف السابع، المفاهيم العلمية، نموذج فراير:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

The Effect of Using Fryer Teaching Model on 7th Grade Students' Acquisition of Scientific
Concepts and their Attitudes toward it
Waleed H. Nawafleh* & Wesal H. Alomari
Yarmouk University, Jordan
_____________________________________________

Abstract: This study aimed to investigate the effect of using Fryer teaching model on 7th grade students'
acquisition of scientific concepts. The researchers were interested in testing if differences between students’
acquisitions of scientific concepts were dependent on previous achievement. Also important was to test if
students' acquisition of scientific concepts correlated with attitudes towards using Fryer model. To achieve
the objectives of the study, a quasi-experimental method was used. Two instruments were developed: a test
to measure the acquisition of the scientific concepts and a questionnaire to measure students' attitudes. The
study sample consisted of 72 students who were divided into two groups: one (n=37) studied science using
Fryer model; the other (n=35) used the traditional method. At the end of the experiment, concepts acquisition
test was administered to both groups; while the attitude scale was administered to the experimental group.
The results revealed that there were statistically significant differences (p < 0.05) in the acquisition of scientific
concepts in favor of the experimental group; and the previous achievement in favor of high achievers. There
was an interaction effect between method and previous achievement. The results also revealed a statistically
significant correlation between the acquisition of scientific concepts and attitudes towards learning using
Fryer model among 7 graders.
Keywords: Fryer Model, scientific concepts, 7th grad students, attitudes.
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إن الزيادة الكبيررة فري المعرفرة العلميرة التري
يشررهدها العررالم ،والحاجررة الماسررة إلررى زيررادة
المستوى الثقافي لردى أفرراد المجتمرع ،تجعرل
التربويين والمتخصصين متحمسين إلرى البحر
عن أنسب الطرائق التي يمكن من خاللها توصريل
المعرفة العلمية للطلبة ،وهذا يتطلرب اسرتخدام
طرائق فعالة تسهل على الطلبة اكتساب المعرفة
العلمية بصورة أفضل.
وفي مجال تدريس العلوم ،تُشكل المعرفة العلمية
الجانب المعرفي للعلم ،وهي مهمة وضرورية في
تدريس العلوم ،وخلفية أساسية للتقردم العلمري
لذلك اعتبرت هدفاً رئيساً فري تردريس العلروم،
ويسعى تدريس العلروم علرى اكتسرابها بصرورة
وظيفية .ويؤكد األدب التربوي أن هذه المعرفة
تعمررل علررى تعررديل سررلوك المررتعلم وتفكيررره
ووجدانه ،لذا ينبغي أن تكون مرتبطرة بمشركالت
حياترره ومجتمعرره بكررل جوانبرره (زيتررون:8004 ،
الصفحة؟).
ويُعد تكروين المفراهيم العلميرة وتنميتهرا لردى
الطلبة أيضاً من األهرداف الرئيسرة فري تردريس
العلرروم لجميررع المراحررل الدراسررية ،وتعتبررر
المفاهيم ركيزة أساسية تسهم فري انتقرال أثرر
التعلم باعتبارها مرن أساسريات العلرم والمعرفرة
العلمية .وبناءً علرى ذلرك ،فربن بنراء المفراهيم
العلمية وتنميتها لدى الطلبة يحتاج إلى أسراليب
تدريسية مناسبة ،بحي يتم من خاللره ديمومرة
المفهوم وسالمة تكوينه (زيترون .)8004 ،ولهرذا
فبنه من األهمية أن تركز مناهج العلوم الحديثة
على أهمية اكتساب المعارف العلميرة ،وتزويررد
المرتعلم بمهارات التفكير التي تمكنه من تطبيرق
معارفه السابق تعلمها في إيجاد الحلرول البديلرة
لمواجهررة مشرركالت الحيرراة ،والقيررام ب نشررطة
استكشافية يتوصل منهرا إلررى بنيررة معرفيررة
متماسركة للعلرم (Fishman, Marx, Best & Tal,
).2003

وأشارت نتائج العديد من الدراسات التي تناولرت
الكشف عن درجة اكتساب المفاهيم العلمية مثل:
الدبسرري ( ،)8008والحرردابي والرردعيس (،)0553
وجناد ( ،)0554والريمي ( ،)8002ورمضان وحسام
الدين ( ،)8002إلى أن معظم الطلبرة فري مراحرل

التعلرريم األساسرري لررديهم صررعوبات فرري فهررم
المفاهيم ،وأنهم يحفظون المفاهيم العلميرة دون
فهم واستيعاب .كما أشار كوسرتا وجارمسرتون
&  Garmston, 2001))Costaإلررى أن أسررباب
انخفاض قدرة الطلبرة علرى اسرتيعاب المفراهيم
العلمية يعزى إلى أمور مختلفة ،منها مرا يتعلرق
بالمعلمين من خرالل نقرت تردريبهم وتر هيلهم
على األساليب التدريسية الفاعلة أو عدم رغبرتهم
في تطوير أنفسهم ،ومنها ما يتعلق بالطلبرة مرن
خالل عدم امتالكهم طرائق التفكيرر الصرحيحة
للتعامل مرع المرادة العلميرة ،ومنهرا مرا يتعلرق
بالمنهج المقرر ،أو السياسة التربوية المتبعة.
ويقتضي األمر البح عن طرائق واسرتراتيجيات
جديدة في تحقيق األهداف التدريسية ،وذلك ألن
االتجاهات الحديثة فري التربيرة تؤكرد أهميرة
الفهم في التعلم أكثر من تركيزها على حفر
المعلومات (السرعدون .)8007 ،ومرن هنرا تظهرر
الحاجة إلى وجود طرائق ونماذج تدريسية يمكن
من خاللهرا تعلريم كيفيرة اكتسراب المفراهيم
العلمية ،ويمكرن مرن خاللهرا تحقيرق مشراركة
فاعلة للطلبة .وعليه فبن األدب الخاص بتردريس
العلوم يعرض استراتيجيات وطرائق تدريس عدة
من ش نها تحقيق أهم أهداف تدريس العلوم وهو
إكرساب الطلبة المفراهيم العلميرة واالتجاهرات
نحو العلوم .كذلك تؤكد الجهات المختصة في
التربية العلميرة وتردريس العلروم ،أن االهتمرام
بالممارسات التي يقوم بها العلماء ،ونقلهرا إلررى
الصف المدرسي لتدريب الطلبة المتعلمين عليها،
يساعد ب ن يصنع منهم علماء صرغاراً يمارسررون
العلم كمرا يمارسره العلمراء الكبرار (National
).Research Council (NRC), 2000

وتدريس أشكال المعرفة العلمية ومنها المفراهيم
العلمية يتطلب من المعلم أن يكون علرى اطرالع
ب نماط التعلم المفضلة للطلبة ،وأن يكرون لديره
القدرة على التحكم باألساليب التي يتبعها ،وينوع
بطرق التدريس حتى يكون تعليمه فعراالً (Dunn
).& Price, 1987

ويحفل األدب التربروي بالعديرد مرن التعريفرات
الخاصة بالمفاهيم العلمية ،فقد عرّفها أبو جاللة
وعليمررات ( )23 :8000ب نهررا :بعبررارات أو رمرروز

مجلد  00عدد  7يوليو8002 ،

أثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العمًٌ
ًلَد ٌٌافمى ًًصاه العىرِ

لفظية تدل على معلومات وأفكار مجردة ألشرياء
أو خبرات معينة ذات صرفات مشرتركة وتتميرز
المفاهيم عرن الحقرائق برالتعميم أو التجريردب،
بينما عرّفها زيتون ( )34 :8004بما يتكرون لردى
الفرد من معنى وفهم يرتبط بكلمة أو عبرارة أو
عملية معينةب ،في حين عرّفها أبو زايردة (:8002
 )70ب نها بتصور عقلي يعبر عنه من خالل لف
أو رمز أو مجموعة أشياء وكائنات أو الحروادث
التي تشترك في صفة معينة أو أكثر مع تجاهل
الصفات األخرى".
وتنسررجم توجهررات تعلرريم المفرراهيم العلميررة
وتنميتها مع رؤية بياجيه ،وبرونر ،وجانيه ،حي
اتفق كل منهم على أن تكروين المفهروم نشراط
معقررد ،تمررارس فيرره كررل الوظررائف العقليررة
األساسية ،وأنه عملية مركبة ومرحليرة تحتراج
متابعة المعلم لممارسات المتعلم من خالل وجود
مواقررف مخصصررة لهررذا الغرررض ،وأن تكرروين
المفهوم يمر بثالث مراحل أساسية ،تبدأ بالتعرف
الحسي مع األشياء والمواقف الجزئيرة ،وتتكرون
بشكل عفوي عند الطفل قبل دخوله المدرسة ،ثم
تبرردأ مرحلررة التصررنيف إلررى مجموعررات ،وهرري
مرحلررة التفكيررر المركررب ،وتنتهرري بتحديررد
الخواص المشتركة بينها والتعبير عنهرا لفظيراً
وهي مرحلة التفكيرر المجررد وتشركل المفهروم
(زيتون.)8008 ،
ويعود االهتمام بعملية اكتساب المفهوم إلى
األبحاث التى نش ت فى جامعة بويسكنسونب عام
 0525على يد كل من بفرايرب وبفريدريك
(Frayer,
Fredrick,
&
وكالزومييرب
) ،Klausmeier, 1969فقد وضع بفرايرب نموذجا
عرف ببنموذج فرايرب ) (Frayer Modelالكتساب
المفاهيم .ويعد نموذج فراير استراتيجية
تدريسية تساعد المعلم عندما يهدف إلى تعليم
طلبته مفاهيم جديدة .وعادة يقوم المعلم
باستخدام هذا النموذج عدة مرات لت كيد
المعلومات التي قدمها للطلبة خالل تقديمه
مفاهيم مهمة وأساسية خالل الفصل الذي يدرسه
للطلبة ).(Macceca, 2007

ويعتمد هذا النمروذج علرى بحروث برونرر فري
التفكير واكتساب المفاهيم ،حي يقوم المرتعلم
بتحليررل اسررم المفهرروم إلررى خصررائت أساسررية
وأخرى غير أساسية ،ويدللون علرى فهمهرم مرن
خررالل اختيررار أمثلررة وال أمثلررة عررن المفهرروم،
ولتسررهيل تطبيررق النمرروذج اسررتخدم بفرايرررب
مخططاً رسومياً على شكل مستطيل ،يتكرون مرن
أربعة مربعات يتوسطها اسم المفهوم فري دائررة
كما في شكل ( 0الجزار.)8008 ،
تعريف المفهوم

الخصائت األساسية
اسم
المفهوم

ما يعد من األمثلة

ماال يعد من األمثلة

شكل  :1الشكل العام لمخطط رسومي لنموذج "فراير" الكتساب المفهوم

وتتلخت إجراءات تطبيق نموذج فراير ب ن يقوم
المعلم بتحديد المفاهيم الرئيسة بالوحدة
وعالقتها بالمفاهيم األخرى المرتبطة بها ،بحي
يستعين الطلبة بهذه المربعات في تعليم فردى،
أو في مجموعات صغيرة ،أو فى مناقشة جماعية،
يقومون بعدها بصياغة المفهوم ،وتحليله لمعرفة
المفاهيم التي يتضمنها والتي يقع تحتها،
وتوضيح مدى االتفاق أو االختالف بين المفاهيم
الجديدة والمفاهيم التي يمتلكها الطلبة بالفعل،
ومن ثم تقديم مجموعة من األمثلة الشارحة
والمفسرة للمفهوم الجديد ،وكذلك تقديم
مجموعة من األمثلة الخالية من هذا المفهوم
لتحديد المفهوم الذي يدرسه الطلبة ،وأخيرا
يقوم بتقديم مجموعة من األمثلة والالأمثلة
حول المفهوم وطرح مجموعة من األسئلة على
الطلبة لتمييز األمثلة من الالأمثلة (عبد الباري،
.)8000
وأهم مرا يتميرز بره هرذا النمروذج ،أنره مرنظم
بيررراني/تخطيطي ( )graphic organizerيتررريح
للمتعلم رؤية عدد كبير من أجرزاء المعلومرات
حول المفهوم في نظرة واحدة سريعة ،وبالترالي
فهو أكثر ما يصرلح للمفراهيم الجديردة وغيرر

الم لوفة للطلبة ،كما يتميز هرذا النمروذج ب نره
يسرراعد الطررالب علررى التفكيررر بط ررق متعررددة،
ويشجعهم على استخدام التفكيرر الناقرد جيجراد
العالقات بين المفاهيم (Teacher resource guide,
) ،2006; Trask, 2011ويتطلررب مررنهم تنشرريط
المعرفررة السررابقة جكمررال المخطررط وبالتررالي
مساعدة الطلبة في بناء وفهم العالقات ،وتحديرد
أوجه الشبه واالختالف بين المفراهيم ،والتمييرز
بين الخصائت األساسية وغير األساسية للمفهوم،
ويزيد من تحصريل الطلبرة وإتقرانهم للمفراهيم
)،(Nahampun & Sibarani, 2014; Trask, 2011
ويزيد من دافعية الطلبة خصوصاً الرذين لرديهم
صررعوبات تعلميررة ) ،(Karjala, 2010وفعررال فرري
تدريس المفاهيم المركبة والمجرردة ،وتطروير
تعلم ذي معنى ).(Ilter, 2015
ونظرا لهذه الميزات العديدة التي يتصف بها هذا
النموذج ،فقد جاءت هذه الدراسة بشركل رئيسري
لمعرفة مدى فاعلية هرذا النمروذج فري إكسراب
المفاهيم العلمية للطرالب ،ومردى اخرتالف هرذا
االكتساب للمفاهيم براختالف التحصريل السرابق
للطالب ،الرذي لرم تتناولره الدراسرات السرابقة،
والذي قد يفيد في الكشف عن مدى مالئمرة هرذا
النموذج للطالب ذوي التحصريل المتردني ،حير
أشار كارجاال ) ،(Karjala, 2010إلرى أن اسرتخدام
هذا النموذج في التردريس فعرال للطلبرة الرذين
لديهم صعوبات تعلمية.
ولرردى مراجعررة األدب التربرروي يالحرر نرردرة
الدراسات التي تناولت أثرر التردريس باسرتخدام
نموذج فراير في اكتساب المفاهيم العلميرة فري
مواد العلوم ،فري حرين تروافر عردد أكبرر مرن
الدراسات التي استخدمت نموذج فراير فري مرواد
أخرى ،كمرا لرم يعثرر الباحثران علرى دراسرات
تناولت اتجاهات الطلبة نحو نموذج فراير بشركل
مستقل ،بل تناولتها بعض الدراسات مع متغيررات
أخرى .ومن الدراسات التي عثر عليها في مجرال
العلروم دراسرة البرروس ) (Labrosse, 2007التري
أجريت في أمريكا وهدفت إلى تحليل أثر تدريس
مفردات معينة باستخدام نموذج فراير في معرفة
وفهم محتوى الكيمياء لدى طالب المدارس العليا
فرري جامعررة ماتشسررت .واسررتخدم المررنهج شرربه

التجريبي ذي التصميم قبلي-بعردي للمجموعرات
غير المتكافئة ،وتكونت عينة الدراسة مرن أربرع
شررعب كيميرراء ،عينررت شررعبتان منهررا مجموعررة
تجريبية درست ( )01مصطلحاً باستخدام نمروذج
فرايررر التدريسرري ،وشررعبتان مجموعررة ضررابطة
ودرست بالطريقرة االعتياديرة .ولقيراس معرفرة
المفردات تم بناء اختبار يغطي المصطلحات التي
تم تدريسها متضمناً مترادفات علميرة ،ومفرردات
يومية ،ومفاهيم خاطئرة متعلقرة بالمصرطلحات
وتعتمد علرى المرادفرات ،وطبرق االختبرار علرى
مجموعتي الدراسة قبل المعالجة وبعردها .كمرا
تم بناء اختبار آخر لقياس فهم الطالب لمحتروى
الكيميرراء يتضررمن أربعررة مسررارات قائمررة علررى
المعررايير القوميررة لترردريس العلرروم ومرتبطررة
بمفاهيم الخط الشائعة لدى الطالب ،وطبق علرى
مجمرروعتي الدراسررة قبررل المعالجررة وبعرردها.
وأشارت النتائج إلى اكتساب قليرل فري معرفرة
المفرررردات للمجموعرررة التجريبيرررة مقارنرررة
بالمجموعة الضرابطة ،لكنره غيرر دال إحصرائياً.
وفيما يتعلق بفهم المفاهيم الكيميائية كان هناك
فرررق دال إحصررائيا بررين المجمرروعتين ،لصررالح
المجموعة الضابطة.
وفرري بح ر إجرائرري تطبيقرري أجررراه تراسررك
) (Trask, 2011فرري واليررة جورجيررا فرري إحرردى
المرردارس علررى طلبررة الصررف السررابع مررن ذوي
الصعوبات الخاصة برالتعلم (عاطفيرة ،سرلوكية،
توحد) ،هدف إلى اختبرار أثرر اسرتخدام نمروذج
فراير التدريسي في تحصريل الطرالب فري مرادة
العلوم الحياتية في وحدة الخاليا ،والكشرف عرن
اتجاهات الطلبة ومدير المدرسة في استخدام هذا
النموذج .ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم تشرخيت
( )03طالباً وطالبة من ( )44طالبراً وطالبرة فري
الصف السابع في المدرسة ممرن يحتراجون إلرى
تعليم خاص ،وطبق علريهم اختبرار قبلري خراص
بمفردات وحدة الخلية ،ثم قام الباحر بتردريس
الوحدة باستخدام نمروذج فرايرر ،وبعردها طبرق
عليهم اختبار بعردي لرنفس المفرردات لمعرفرة
مدى تقدمهم .وأشرارت النترائج إلرى زيرادة فري
تحصيل الطالب علرى االختبرار البعردي مقارنرة
بالقبلي .كما تم مقابلرة مردير المدرسرة وهرو
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معلم علوم سابق والطلبة عينة الدراسرة للكشرف
عن رأيهم فري فعاليرة اسرتخدام نمروذج فرايرر،
وأشارت النتائج في هذا الخصوص إلى تفضريلهم
الستخدام نموذج فراير في التدريس مقارنة مرع
الطرق السابقة ،وأشاروا أن هرذا النمروذج يزيرد
من تعلمهرم لمحتروى الوحردة وفهمهرم لداللرة
المفردات.
وفي دراسة أجرتهرا حسرين ( )8001هردفت إلرى
معرفة أثر فاعلية اسرتخدام نمروذج فرايرر فري
تصحيح األخطراء الشرائعة لردى طالبرات الصرف
الثاني المتوسط في المفاهيم الكيميائية .تكونرت
عينة الدراسة من ( )18طالبة من طالبرات الصرف
الثرراني المتوسررط فرري محافظررة بابررل ،وزعررت
بالتساوي على مجمروعتين ضرابطة وتجريبيرة.
أظهرت نترائج الدراسرة وجرود فررق ذي داللرة
إحصررائية بررين متوسررط درجررات المجموعررة
التجريبية الالتي درسن على وفق نمروذج فرايرر
التعليمي ،والمجموعرة الضرابطة الالتري درسرن
بالطريقة االعتيادية في تصحيح األخطاء الشائعة
لصالح المجموعة التجريبية.
أما الدراسات التي أجريت في مرواد أخررى مثرل
الرياضيات والدراسات االجتماعية واللغة العربيرة
واللغة اجنجليزية ،فهري كثيررة ومنهرا دراسرة
أجراهرررا مرررونرو وبنررردرجراس (Monroe,
) Pendergrass, 1997في جامعرة Brigham Young
هدفت إلى مقارنة أثرر اسرتخدام نمروذجين فري
تدريس مفردات الرياضيات لطلبة الصف الرابرع،
األول يسمى المنظم التخطيطي المتكامل والرذي
يدمج المنظمات التخطيطية مرع نمروذج فرايرر،
والثاني يسمى نموذج التعريف فقرط .ولتحقيرق
أهداف الدراسة تم اختيار ( )34طالباً وطالبة مرن
الصف الرابع وتم توزيع الطلبة على مجمروعتين
بشكل عشوائي ،المجموعة التجريبية وتكونت من
( )70والمجموعررة الضررابطة وتكونررت مررن (.)84
درست المجموعة التجريبية المفردات المتضرمنة
في وحدة المقاييس (تتكون من الدروس :النظرام
المعياري ،النظرام المترري ،المسراحة ،المحريط)
باستخدام المنظمرات التخطيطيرة المدمجرة مرع
نموذج فراير ،بينما درست المجموعرة الضرابطة

باستخدام نموذج التعريف فقط ،حي طلرب مرن
الطلبة في المجموعتين في بداية التجربرة وفري
نهايتها أن يكتبوا كل ما يعرفونه عن المقراييس،
وبعد نهاية التجربة قام الباح بتفريغ كتابرات
الطلبة القبلية والبعدية في نموذج أعده الباحر
يتكون من :عدد مفاهيم المقاييس التري ذكرهرا
الطلبة ،عدد المفاهيم في محتروى دروس وحردة
المقرراييس ،عرردد المفرراهيم الصررحيحة ،عرردد
التطبيقات للمقراييس ،عردد المفراهيم اجضرافية
المذكورة لكنها لم تردرس لهرم بشركل صرريح،
وبعررد ذلررك حللررت البيانررات باسررتخدام اختبررار
تحليل التباين المتعدد .وأشارت النتائج إلى تفوق
المجموعة التجريبية على الضابطة ،حي سرجلوا
عدداً من المفاهيم الرياضرية المرذكورة سرابقاً
أكثر منه في المجموعة الضرابطة ،كمرا أشرار
الطلبة إلى استمتاعهم بنموذج فراير وأنره فعّرال
في تدريس المفردات الرياضية.
وأجرى السامعي ( )8007دراسة هدفت إلى تعررف
أثر التدريس بحسب نمروذج اكتسراب المفراهيم
والتعميمررات (نمرروذج فرايررر) فرري تحصرريل
الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في
الجمهوريررة اليمنيررة .اسررتخدم فرري الدراسررة
التصررميم التجريبرري بمجمرروعتين (تجريبيررة
وضابطة) ذي االختبرار البعردي ،وبعرد أن حردد
الباح مدرسرة لتطبيرق التجربرة اخترار منهرا
عشرروائيا شررعبتين ،مثلررت إحررداهما المجموعررة
التجريبيررة بواقررع ( )40طالبًررا وطالب رةً ،ومثلررت
األخرى المجموعة الضرابطة بواقرع ( )34طالبًرا
وطالبةً ،وبهذا بلغ عدد أفراد العينة ( )034طالبًرا
وطالبةً .أظهرت نتائج الدراسرة وجرود فررق ذي
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.03= αفي
اكتساب المفاهيم برين متوسرط درجرات طلبرة
المجموعة التجريبية الذين درسوا بحسب نموذج
فراير ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة
الررذين درسرروا بالطريقررة االعتياديررة لصررالح
المجموعة التجريبية.
وأجرى فندي وغيدان ) )8000دراسة هدفت تعرف
أثرر نمروذجي االنتقراء وفرايرر فري اكتسراب
المفاهيم النحوية في قواعد اللغة العربية لردى

طالبرات الصرف األول المتوسرط .تكونرت عينرة
الدراسة من ) (54طالبة من طالبات الصرف األول
متوسط في إحدى مدارس محافظة ديالي ،قسمت
إلى ثالث مجموعات :األولى تجريبية وفيها )(85
طالبة ودرست باستخدام نموذج فرايرر ،والثانيرة
تجريبيررة وفيهررا ) (73طالبررة درسررت باسررتخدام
نموذج اجنتقاء ،والثالثة ضابطة وفيها ) (78طالبة
ودرست بالطريقة االعتيادية .أظهرت النتائج في
اختبرار اكتسراب المفراهيم النحويرة تفروق
المجموعة التجريبيرة األولرى علرى المجموعرة
الضابطة في االختبار البعدي.
وهدفت دراسة العزاوي ) )8008إلى دراسة فاعلية
استخدام نموذج فراير في تحصيل طلبة الصرف
الثاني المتوسرط فري مرادة اجمرالء فري إحردى
مدارس مركز قضاء الخالت /محافظرة ديرالى.
تكونت عينة الدراسة من ( )24طالبًا وطالبرةً ترم
ترروزيعهم عشرروائيا إلررى مجمرروعتين ضررابطة
وتجريبيرة .أظهرررت النتررائج وجررود فررروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0003= αبين
أداء المجموعة التجريبية والمجموعرة الضرابطة
ولصررالح المجموعررة التجريبيررة الترري تعلمررت
باسرتخدام نمروذج فرايرر .وفري ضروء نتيجرة
الدراسة تم استخالص بعض االستنتاجات منها ،أن
لطريقة فراير أثراً واضحًا فري نمرو التحصريل
الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مرادة
اجمالء.
وفرري دراسررة أجراهررا ناهررامبون وسرريباراني
) (Nahampun & Sibarani, 2014هدفت إلى اختبار
أثر استخدام نموذج فراير في إتقان طلبة الصف
العاشررر فرري إندونيسرريا للمفررردات فرري اللغررة
اجنجليزيررة كلغررة أجنبيررة .ولتحقيررق أهررداف
الدراسررة اسررتخدم المررنهج شرربه التجريبرري ذي
التصميم قبلي -بعدي للمجموعات غير المتكافئة،
وتكونت عينة الدراسة من مجمروعتين تجريبيرة
وعددها ( )70وضابطة وعددها ( ،)70وتم تطبيرق
اختبار خاص بالمفردات اجنجليزيرة يتكرون مرن
( )10فقرة على المجموعتين قبل المعالجرة ،ثرم
درست المجموعة التجريبيرة باسرتخدام نمروذج
فرايررر بينمررا المجموعررة الضررابطة بالطريقررة
االعتياديررة ،ثررم أعيررد تطبيررق االختبررار علررى

المجموعتين مرة أخرى .وأشارت النتائج إلى أن
التدريس باستخدام نموذج فراير له أثر إيجرابي
في تعلم المفردات مقارنة بالطريقة التقليدية.
وفي دراسة إلتر ( )Ilter, 2015التري أجريرت فري
تركيا وهدفت إلى تحديد أثر نموذج فراير فري
تطوير معرفة المفردات في الدراسات االجتماعية
لدى طلبة الصرف الرابرع ،واسرتخدمت الدراسرة
المنهج شبه التجريبي ذي التصميم قبلري بعردي
للمجموعررات غيررر المتكافئررة .وتكونررت عينررة
الدراسررة مررن مجمرروعتين اختيرررت بالطريقررة
العشوائية ،األولرى تجريبيرة وتكونرت مرن ()05
طالبًا ،والثانية ضابطة وتكونت مرن ( )04طالبًرا،
وتررم ترردريس المجموعررة التجريبيررة باسررتخدام
نموذج فراير ،في حرين أن المجموعرة الضرابطة
درست بالمنحى التعريفري للمفهروم أو المنحرى
السياقي أي تعريف المفهوم أينما يرد فري سرياق
النت .وأشرارت النترائج إلرى تفروق المجموعرة
التجريبية على المجموعة الضرابطة فري معرفرة
المفردات وسعتها وعمقها ،كما أشارت النتائج أن
نموذج فراير سهّل على الطالب معرفة الخصائت
المرتبطة بالمفاهيم وغير المرتبطرة ،واألمثلرة،
والالأمثلررة ،وكشررفت عررن العالقررات والبنرراءات
الهرمية بين المفاهيم ،وهرذا يقرود إلرى توليرد
المعاني للمصطلحات بتنشيط المعرفة السابقة.
وفي ضوء عرض الدراسات السرابقة ،يالحر أن
جميع الدراسات التي عثر عليها ،أجريت في بلدان
مختلفة ،وال يوجد أي دراسة أجريت فري األردن،
وهذا أول ما يميز هذه الدراسرة عرن الدراسرات
األخرى ،كما أن جميعها أجريرت علرى صرفوف
مختلفة ،وال يوجد سوى دراسرتين أجريترا علرى
طلبة الصف السابع وهما (فندي وغيردان8000 ،
.)Trask, 2011

ويالح أن معظم الدراسات أجريت في مجراالت
غير العلوم ،كالرياضيات واللغة العربية واللغرة
اجنجليزية ،فري حرين لرم يعثرر الباحثران علرى
دراسات في مجرال العلروم سروى ثرالث دراسرات
كانت في مجرالي الكيميراء والعلروم الحياتيرة:
األولررى دراسررة ( )Labrosse, 2007كانررت فرري
الكيمياء وعلى طلبة مردارس عليرا فري أمريكرا،
وبهذا تختلف عن الدراسة الحالية بالعينرة وبلرد
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الدراسرة ومجالهررا التخصصرري ،والثانيررة دراسررة
( ،)Trask, 2011كانت في العلروم الحياتيرة علرى
طلبة الصف السابع في أمريكا ،وهي بهرذا تتفرق
مع الدراسة الحالية مرن حير المرادة الدراسرية
والعينة والمتغيرات التابعرة ،وتختلرف فري بلرد
الدراسة ،أما الدراسة الثالثة وهي دراسرة حسرين
( ،)8001فكانت فري العرراق ولكنهرا درسرت أثرر
نموذج فراير على تصحيح األخطاء الشرائعة فري
الكيمياء ،وهي بهذا تختلف عن الدراسرة الحاليرة
في عينة الدراسة وبلرد الدراسرة وفري المتغيرر
التابع ،وتتفق معه في المجال العلمري .وإن أهرم
ما يميز هذه الدراسة عن غيرهرا مرن الدراسرات
السابقة ،أنها تعتبر األولى من نوعها في األردن -
في حدود علم الباحثين -التي تختبر أثر نمروذج
فراير في اكتساب المفراهيم العلميرة فري مرادة
العلوم للصف السابع في وحدة تصرنيف الكائنرات
الحية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
في ضوء خبرة البراحثين فري الميردان التربروي
لسنوات طوال ،وتواصلهما مع المعلمين ممن هرم
في الميدان التربوي ،يالحر أن مرا يسرود مرن
طرق تدريس في النظام التعليمري توصرف ب نهرا
تقليديرره ،وال تترريح للمتعلمررين االنخررراط فرري
العملية التعليمية التعلمية بشركل نشرط ،وربمرا
يكون هذا أحد األسباب الرئيسرة لتردني تحصريل
الطالب في المرواد الدراسرية  ،وخصوصراً مرادة
العلوم التي تحتوي علرى العديرد مرن المفراهيم
المجردة ،والتي تحتاج من المتعلم أن يكون نشطاً
وبانياً للمعرفة.
ومما يدلل علرى ذلرك مرا أشرارت إليره بعرض
الدراسات الميدانيرة لواقرع تردريس العلروم فري
األردن من تدني مستوى تحصيل الطلبرة وتردني
مستوى اكتسابهم للمفراهيم العلميرة فري مرواد
العلوم (سالمه 8008 ،األصهب ،)8000 ،وما أشارت
إليه نتائج االختبارات العالمية لتحصريل الطلبرة
في الرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSالتي أجريت في
األردن لصفوف الرابرع والثرامن ،والصرادرة عرن
المركز الوطني لتنمية القوى البشرية من تردن
لمستوى الطلبة مقارنة بالردول المشراركة فري

دورتي  8003و  ، 8000إضافة إلى ما أشرارت إليره
االختبارات الدولية للعلوم والرياضيات والقرراءة
 PISAمن تدن في مستوى تحصريل الطلبرة فري
األردن من ذوي األعمرار ( )03سرنة فري العلروم،
حي كانت لعرام  8002دون المتوسرط الحسرابي
المعتمد لمنظمرة التعراون والتنميرة االقتصرادية
والذي يساوي ( )300درجة ،وبرتبة ( )13من أصل
( )33دولة متقدمة ،ثم تراجرع قلريالً فري دورة
عام  8005ودورة عام  8008وبقري دون المتوسرط
(وزارة التربيررة والتعلرريم ،)8008 ،وربمررا تكررون
أساليب التردريس التقليديرة الشرائعة هري أحرد
أسباب تدني التحصيل واكتساب المفاهيم العلمية
لدى الطلبة.
لذا نادى التربويون بضرورة استخدام المعلمرين
لنمرراذج وطرائررق واسررتراتيجيات ترردريس تترريح
للمتعلم الدور الفاعل فري بنراء المعرفرة حسرب
فهمه الخاص ،بشكل نشط وفعال ذاتيًا واجتماعيًا،
وعليه برزت الحاجة إلى بحروث ودراسرات فري
طرائق التدريس الحديثرة فري العلروم ،تحقيقًرا
لمبدأ مهم هرو جعرل المرتعلم محرورًا للعمليرة
التعليمية التعلمية.
وانطالقًا مما سبق جراءت هرذه الدراسرة جلقراء
الضوء على أثر استخدام أحد أسراليب التردريس
القائمة على النظرية البنائية وهو نموذج فراير،
للكشف عن فاعليته فري إكسراب طرالب الصرف
السابع للمفاهيم العلمية بشكل سليم ،والكشف عن
اتجاهاتهم نحو اسرتخدام هرذا النمروذج ،ويمكرن
تحديد ذلك من خالل اججابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :هرل يختلرف اكتسراب المفراهيم
العلميررة لرردى طررالب الصررف السررابع األساسرري
باختالف كل من:
طريقررة الترردريس (نمرروذج فرايررر ،الطريقررة
االعتياديررة) ،وتحصرريلهم السررابق فرري العلرروم
(مرتفع ،متوسط ،منخفض) والتفاعل بينهما؟
السؤال الثاني :ما اتجاهات طالب الصرف السرابع
األساسي نحو استخدام نموذج فراير في تعلمهرم
العلوم؟

السؤال الثال  :هل توجد عالقرة ارتباطيرة برين
اكتساب طالب الصف السابع األساسري للمفراهيم
العلمية واتجاهاتهم نحو التعلم باستخدام نمروذج
فراير؟

التربويون منذ عقود ،والتي تركز على
المتعلم وكيفية اكتسابه للمعرفة.


فرضيات الدراسة
.0

ال يوجررد فرررق ذو داللررة إحصررائية عنررد
مسررررتوى الداللررررة ( )0003= αبررررين
المتوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة
على اختبرار اكتسراب المفراهيم العلميرة،
يعزى لمتغير طريقرة التردريس (نمروذج
فراير ،الطريقة االعتيادية).

.8

ال توجد فروق ذات داللرة إحصرائية عنرد
مسررررتوى الداللررررة ( )0003= αبررررين
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسرة
على اختبرار اكتسراب المفراهيم العلميرة،
تعزى لمتغير التحصيل السابق في العلروم
(مرتفع ،متوسط ،منخفض).

.7

ال توجد فروق ذات داللرة إحصرائية عنرد
مسررررتوى الداللررررة ( )0003= αبررررين
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسرة
على اختبرار اكتسراب المفراهيم العلميرة،
تعررزى للتفاعررل الثنررائي بررين متغيررري:
طريقة التدريس ،والتحصريل السرابق فري
العلوم.

.1

ال توجررد عالقررة ارتباطيررة ذات داللررة
إحصائية عند مستوى الداللرة ()0003= α
بين درجات أفرراد الدراسرة علرى اختبرار
اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلروم
ودرجاتهم على مقياس االتجاه نحو التعلم
باستخدام نموذج فراير.

الجانب العملي


طرررورت الدراسرررة خططًرررا تدريسررريةً
باستخدام نموذج فراير التدريسي يمكرن
أن يستفيد منها المعلمون عند التخطيط
لدروسهم ،جكسراب الطرالب المفراهيم
العلمية التي تشترك مع بعضها في بعض
الخصائت األساسية.



طورت الدراسة اختباراً لقياس اكتسراب
المفاهيم العلمية يمكن أن يسرتفيد منره
المعلمون في اختباراتهم ،الحتوائه علرى
مموهات ذات فعالية عالية.



طورت الدراسرة أداة لقيراس االتجاهرات
نحو اسرتخدام نمروذج فرايرر يمكرن أن
يستفيد منها الباحثون فري تطويرهرا أو
تقنينها.

محددات الدراسة وحدودها
يتقيد تعميم نتائج الدراسة بالمحددات والحردود
التالية:


حصر مجتمرع الدراسرة بطرالب الصرف
السابع في مديرية تربية لواء الكورة في
الفصل الدراسي األول من العام الدراسري
.8003 /8001



اقتصرت المرادة التعليميرة علرى وحردة
الكائنات الحية من كتاب الصف السرابع
لمررا تحتويرره علررى مفرراهيم تصررنيفية
عديدة.



مرردى صرردق وثبررات اختبررار المفرراهيم
العلميررة ،واسررتبانة االتجاهررات المعرردة
ألغراض الدراسة.

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في جانبين جانرب نظرري
وجانب عملي كما يلي:
الجانب النظري:


استخدمت الدراسة نموذجًا تدريسيًا قائمًا
على تطبيق أفكرار تربويرة تسرتند إلرى
النظريررة البنائيررة الترري ينررادي بهررا

تثري الدراسرة األدب التربروي المتعلرق
ب ساليب التدريس القائمة على النظريرة
البنائية ،وتقردم إطراراً نظريراً لنمروذج
فراير وكيفية استخدامه فري التردريس
جكسرراب الطررالب المفرراهيم العلميررة
الصعبة.
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مدى جديرة الطرالب فري اججابرة علرى
فقرررات كررل مررن االختبررار ومقيرراس
االتجاهات.



مدى مالءمة اججراءات المسرتخدمة فري
التدريس حسب نموذج فراير التدريسي.

نحررو قضررية أو موضرروع علمرري معررين
(زيتون .)0554 ،ويقاس في هذه الدراسة
بالعالمة التي يحصل عليها الطرالب مرن
خالل استجابتهم على استبانة االتجاهرات
نحو استخدام نمروذج فرايرر التدريسري
الررذي تررم إعررداده لهررذا الغرررض ،وقررد
استخدم المعيار المبرين فري الجردول 0
لتحديد االتجاه.

المصطلحات والتعريفات اججرائية
نموذج فراير التدريسي:

جدول1

استراتيجية تعليميرة تقروم علرى تحديرد أوجره
الشبه واالختالف بين المفهوم الجديد والمفاهيم
األخرى التري بحروزة المرتعلم ،ويرتم فري هرذا
النموذج تعليم المفاهيم المختلفة من خالل اتّباع
قاعدة المثال والالمثال (عبد الباري.)708 ،8000 ،


التحصيل السابق:
 عالمة الطالب فري مرادة العلروم فريالصف السادس بعد تحويلها مرن (،)30
وقد صنفت إلى ثالثة
 مسررتويات :عررال ( ،)30-10ومتوسررط( ،)75-70ومتدن (أقل من .)70



اكتساب المفاهيم العلمية :عرفها ديفز
)(Daivis, 1978 :13بقردرة الطالرب علرى
التمييز بين أمثلة المفهوم من ال أمثلته،
وتحديد الخصرائت والشرروط الكافيرة
ليكون أي مثرال هرو مثرال علرى ذلرك
المفهرروم .ويقرراس اكتسرراب الطررالب
للمفرراهيم العلميررة إجرائيرراً بنترراج مررا
يتعلمرره الطررالب بعررد انتهرراء المعالجررة
التجريبية ،ويعبرر عنره بالعالمرة التري
حصل عليها الطالب على اختبار اكتساب
المفاهيم العلميرة فري وحردة الكائنرات
الحية من مقرر العلروم للصرف السرابع
األساسي في العام الدراسري 8003م الرذي
تم إعداده لهذا الغرض.

 االتجاهات نحو نموذج فراير التدريسي:
تعرف االتجاهات على أنها مجموعة مرن
المكونررررات المعرفيررررة واالنفعاليررررة
والسلوكية التي تتصل باستجابة الفررد

المعيار اإلحصائي لتحديد التجاه
المتوسط الحسابي

االتجاه

مستوى االتجاه

 – 0011أقل من 40,2

سمبي

منخفض

 – 40,2أقل من ,0,3

محايد

متوسط

0011 –,0,3



ايجابي

مرتفع

الصف السابع:
هو السنة الدراسرية السرابعة فري سرلم
التعليم في النظام التربوي األردني الذي
يبدؤه الطالب في عمر ست سرنوات فري
الصف األول وينتهري فري سرن الثامنرة
عشر في الصف الثاني الثانوي.

الطريقة واججراءات
فيمررا يلرري وصررف مفصررل لمنهجيررة الدراسررية
ومجتمعها وعينتها ،وإجراءاتها ،وأداة الدراسة .
منهج الدراسة وتصميمها
بهدف اججابة عن أسئلة الدراسة استخدم المرنهج
شربه التجريبري ،الختبرار أثرر متغيرر تجريبري
مستقل (استخدام نموذج فراير مقابرل الطريقرة
االعتيادية في التدريس) في متغيرات تابعة وهي:
اكتساب المفاهيم العلمية ،واتجاهات الطالب نحو
نموذج فراير ،وقد أدخل متغير التحصيل السرابق
في العلوم متغيراً معدالً ،وبهرذا يكرون التصرميم
المستخدم هو تصميم قبلري-بعردي لمجمروعتين
غير متكافئتين وبالشكل اآلتي:
EG: O X O
CG: O – O

حي إن  :Oاختبار اكتساب المفراهيم العلميرة،
 :Xالمعالجة التجريبية

متغيرات الدراسة
اشتمل تصميم الدراسة على المتغيرات اآلتية:
.0

المتغير المستقل :طريقة التدريس (ولهرا
مسررتويان :نمرروذج فرايررر  ،والطريقررة
االعتيادية).

.8

متغير تصنيفي معردل :التحصريل السرابق
(وله ثرالث مسرتويات :مرتفرع ،متوسرط،
منخفض).

.7

المتغيرررات التابعررة :اكتسرراب المفرراهيم
العلميررة ،اتجاهررات الطررالب نحررو نمرروذج
فراير.

مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة مرن جميرع طرالب الصرف
السابع في مديرية تربية لواء الكورة ،ممرن هرم
على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي  ، 8003/8001البرالغ عرددهم ()8072
طالباً ،والموزعين على ( )18مدرسة و( )42شعبة.
أما عينة الدراسة فقد تم اختيرار أحرد المردارس
التي يتواجد فيها شعبتين صف سابع أو أكثر في
مديرية تربية لواء الكورة بالطريقة العشروائية،
وكانت مدرسة سموع األساسرية للبنرين ،والتري
يتواجررد بهررا ( )1شررعب ،وتررم اختيررار شررعبتين
بالطريقة العشروائية ،وترم تعيرين أحرد الشرعب
بالطريقة العشوائية مجموعرة تجريبيرة وشرعبة
أخرى مجموعة ضابطة ،وبلغ عردد الطرالب فري
المجموعة التجريبية ( )73طالباً ،وعردد الطرالب
في المجموعة الضابطة ( )73طالباً.

( ،)Frayer et al, 1969حي يركز هرذا النمروذج
على الخصائت األساسية للمفهوم وعلى األمثلرة
التي تنتمري للمفهروم واألمثلرة التري ال تنتمري
للمفهوم (ال أمثلة) ،والتمييز الدقيق بين المثرال
والالمثال.
أما المفاهيم الرئيسة في الوحدة فقد بلغ عرددها
( )70مفهومر راً هررري :البكتيريرررا ،الطالئعيرررات،
الفطريرررات ،النباترررات ،الحيوانرررات ،األوليرررات،
الطحالررب ،الفطريررات االقترانيررة ،الفطريررات
الكيسية ،الفطريات الدعامية ،النباترات الوعائيرة،
النباتات الالوعائيرة ،النباترات البذريرة ،النباترات
الالبذرية ،معرراة البرذور ،مغطراة البرذور ،ذوات
فلقررة ،ذوات فلقتررين ،الالفقاريررات ،اجسررفنجيات،
الديدان ،الرخويات ،الفقاريات ،األسماك ،األسرماك
الالفكية ،األسماك الغضروفية ،األسماك العظمية،
البرمائيات ،الزواحف ،الطيور ،الثديات.
تم تدريس هذه المفاهيم للمجموعة التجريبية
حسب الخطوات الرئيسة اآلتية:
.0

تحديد المفاهيم الرئيسة
وعالقتها بالمفاهيم المرتبطة بها.

.8

اختر أحد المفاهيم المراد تقديمه للطلبة
مراعيا التسلسل المنطقي للمفاهيم.

.7

ارسم المخطط الرسومي لنموذج فراير
على السبورة.

.1

أكتب اسم المفهوم المراد تدريسه بوسط
المخطط.

.3

اطلب من الطلبرة دراسرة الجرزء الخراص
بالمفهوم من الكتاب (بضع دقائق).

.2

اطلب من الطلبة تقديم تعريف للمفهوم
واكتب التعريف الصحيح على السبورة
بالربع األول.

.3

اطلب من الطلبة ذكر الخصائت األساسية
لهذا المفهوم واكتبها بالربع الثاني.

.4

اطلب من الطلبة ذكر أمثلة على المفهوم
(تمتلك جميع الخصائت األساسية)
واكتبها بالربع الثال .

مواد وأدوات الدراسة
أوالً :المادة التعليمية:
اختيرت وحدة تصنيف الكائنات الحية من كتراب
الصف السابع األساسري للفصرل األول مرن العرام
الدراسي  ،8003/8001نظرراً الحتوائهرا علرى عردد
كبيررر مررن المفرراهيم والترري يشررترك بعضررها
بالخصائت األساسرية ،األمرر الرذي يرؤدي إلرى
صعوبة التمييز بينها عند الطالب ،ويعتبر نموذج
فراير التدريسي مرن أفضرل الطررق التدريسرية
لمثل هذه المفاهيم كمرا أشرار فرايرر ورفاقره

بالوحدة
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.5

اطلب من الطلبة ذكر ال أمثلة على
المفهوم (ال تمتلك جميع الخصائت
األساسية) واكتبها بالربع الرابع.

الرئيسة الواردة في الوحدة التعليمية ،وتركيرز
معظم فقراته على المفاهيم التي تبدو متقاربرة،
أي تمتلك بعض الخصائت المشتركة.

.00

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية وزودها
بنماذج فارغة أو على دفتر الطالب وكرر
الخطوات ( )5-1لبقية المفاهيم على أن
تكمل كل مجموعة المخطط الرسومي
لوحدها.

.00

بعد عمل كل مخطط ناقش نتائج الطلبة
وقومها على السبورة وارسم المخطط
الرسومي السليم.

.08

قدم عدد من األمثلة والالأمثلة مختلطة
معا للطلبة واطلب منهم تمييز المثال عن
الالمثال ،وتفسير ذلك بببراز الخصائت
األساسية التي يفتقر إليها الالمثال.

صرردق االختبررار :للتحقررق مررن صرردق االختبررار
الظاهري ،أرفرق االختبرار مرع قائمرة المفراهيم
الرئيسة في الوحدة الدراسية وأهدافها التعليمية،
وعرضت على مجموعة محكمين (معلمري أحيراء،
أعضرراء هيئررة ترردريس فرري تخصصرري المنرراهج
والقياس والتقويم) ،وطلب منهم إبداء رأيهم فري
مدى تغطية االختبرار لجميرع المفراهيم ،ومردى
مالءمة البدائل في كل فقرة ،وصرياغة الفقررات
ووضوحها وصحتها من الناحية العلمية واللغوية،
وقد تم األخذ بجميع مالحظات المحكمرين وترم
إجراء بعض التعديالت على فقرات االختبار.

والشكل  8اآلتي يمثل أحد المفاهيم التي درست
باستخدام الخطوات السابقة لنموذج فراير:
تعريف الطيور:

اي حيوانااات فقاريا لهااا

الخصائص األساسية

 .0لها عمود فقري.

زوج أجنحا ا ا ا ا ومغط ا ا ا ااى

 .4لها جناحان.

بالبيض.

 .2تتكاثر بالبيض.

جساامها بااالريش وتتكاااثر

 .,مغطى جسمها بالريش.
 .0لها منقار خالي من األسنان.

 .6لها ااا عوا ااات قوي ا ا تسا اااعد ا
عمى الطيران.

الطيور
أمثمة عمى الطيور

ليست أمثمة عمى الطيور

-0

العصفور

-4

الحمام

 .0الخفاش

-2

النسر

 .,الذباب

-,
-0
-,

اإلوز

 .4الفراش

البطريق

 .2الجراد

النعام

 .0الناموس

شكل  :2مخطط رسومي الكتساب مفهوم الطيور باستخدام نموذج فراير

ثانياً :اختبار اكتساب المفاهيم العلمية
بناء االختبار :تكون االختبار بصورته األولية من
( )78فقرة من نروع االختيرار مرن متعردد ،وقرد
روعرري فرري إعررداده تضررمينه لجميررع المفرراهيم

ولدى تطبيق االختبار على عينة اسرتطالعية مرن
مجتمع الدراسة وخارج عينتها ت لفرت مرن ()83
طالباً ،استخرجت معامالت الصعوبة والتمييز لكل
فقرررة ،ووجررد أن هنرراك أربررع فقرررات كانررت
معررامالت صررعوبتها أعلررى مررن  0058ومعررامالت
تمييزها أقل من  0080وترم حرذفها ،وتبقرى ()84
فقرة في االختبرار بصرورته النهائيرة ،تراوحرت
معامالت الصعوبة لها برين ( )0083و ( ،)0042فري
حين تراوحت معامالت التمييرز لهرا برين ()0084
و( ،)0022وتعتبر مقبولة ألغراض هرذه الدراسرة
(عودة.)8001 ،
ثبررات االختبررار :للتحقررق مررن ثبررات االختبررار
استخدمت عالمات طالب العينة االستطالعية ،وتم
تقدير ثبات االتساق الداخلي ،بين فقرات االختبار
باستخدام معادلة كرونباخ ألفرا ،وبلغرت قيمتره
( ،)0041كمررا حسررب معامررل ثبررات االسررتقرار
(معامررل ارتبرراط بيرسررون) بطريقررة االختبررار
وإعادة االختبار وبلغ ( ،)0040وهذه القريم تعتبرر
كافية ألغراض الدراسة (عودة.)8001 ،
تصحيح االختبار :أعطيت اججابة الصحيحة لكرل
سررؤال عالمررة واحرردة ،واججابررة الخطر عالمررة
الصفر ،لتصبح العالمة الكلية للطالرب مرن (،)84
ثم حولت العالمة من ( )30لتصبح مماثلة لعالمة
التحصيل السابق.

ثالثاً :مقياس االتجاهات نحو الرتعلم باسرتخدام
نموذج فراير

.0

حددت المشكلة وأسئلتها وفرضيتها.

.8

حدد مجتمع الدراسة والمتمثل بطلبة
الصف السابع في مديرية تربية لواء
الكورة ،ثم اختيرت أحد المدارس من بين
المدارس التي يتواجد بها طالب صف سابع
عينة للدراسة ،وعينت إحدى الشعب
مجموعة تجريبية ،وشعبة أخرى مجموعة
ضابطة بالطريقة العشوائية.

.7

حددت المادة التعليمية بوحدة الكائنات
الحية من كتاب الصف السابع الجزء
األول ،الحتوائها على مفاهيم تشترك
ببعض الخصائت األساسية ،وبالتالي
مناسبتها في تطبيق نموذج فراير بالغرفة
الصفية.

.1

أعدت الخطط التدريسية لمعلم العلوم
الذي سيدرس مفاهيم الوحدة التعليمية
باستخدام نموذج فراير ،وكانت ()00
خطط ،تتضمن كل خطة ( )7مفاهيم
رئيسة.

.3

درب المعلم على استخدام هذا النموذج
وزود بالتعليمات الضرورية لتنفيذ
التدريس.

.2

أعد اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ،وتم
الت كد من صدقه وثباته كما وصف في
أدوات الدراسة.

.3

أعد مقياس االتجاهات نحو التعلم
باستخدام نموذج فراير ،وتم التحقق من
صدقه وثباته كما وصف في أدوات
الدراسة.

.4

طبق اختبار اكتساب المفاهيم القبلي في
وحدة تصنيف الكائنات الحية على
المجموعتين التجريبية والضابطة ،ثم
صححت األوراق ورصدت عالمات الطلبة.

.5

تم البدء بتنفيذ الخطط التدريسية من
قبل المعلم على المجموعة التجريبية في
الفصل األول من العام الدراسي ،8003/8001
واستغرقت عملية التدريس ( )08حصة
دراسية ،في حين أن المجموعة الضابطة
درست بالطريقة االعتيادية ،التي تعتمد

بناء المقياس :تم بناء المقياس باالستعانة ببعض
الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت نمروذج
فراير ومميزات استخدامه وأثره في المتعلم من
جميع جوانرب النمرو كدراسرات )زيترون0554 ،
،)Pendergrass, 1997; Trask, 2011; Ilter, 2015

وقد اعتمدت طريقة ليكرت لقياس االتجاهات ذات
التدريج الخماسي (موافق بشدة ،موافرق ،محايرد،
معررارض ،معررارض بشرردة) ،وتكرروّن المقيرراس
بصررورته األوليررة مررن ( )73فقرررة تقرريس فرري
مجموعهررا اتجاهررات المتعلمررين نحررو الررتعلم
باستخدام نموذج فراير.
صدق المقياس :تم التحقق مرن صردق المقيراس
بعرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين
فرري مجررال منرراهج العلرروم ،وفرري مجررال اللغررة
العربية ،وطلب منهم الت كد مرن مردى ارتبراط
العبررارات بموضرروع المقيرراس ،ومرردى مناسرربة
الصياغة اللغوية ،ومدى مناسبة العبارات لمستوى
الطالب .وفي ضروء آراء المحكمرين ترم تعرديل
وحررذف بعررض الفقرررات ليصرربح المقيرراس فرري
صورته النهائية مكون من ( )82فقرة.
ثبات المقياس :تم التحقق مرن ثبرات المقيراس،
بتطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغ عددها
( )83طالباً من مجتمع الدراسرة وخرارج عينتهرا،
وحسب معامل ثبات االتساق الداخلي بين الفقرات
باستخدام معادلة كرونباخ الفرا ،وبلغرت قيمتره
( ،)0042كمررا حسررب معامررل ثبررات االسررتقرار
(معامل ارتباط بيرسون) باالختبار وإعادته بعرد
أسبوعان وبلغ ( ،)0048وهذه القيم تعتبر مقبولرة
ألغراض الدراسة (عوده.)8001 ،
تصحيح المقاييس :صححت الفقررات اجيجابيرة
ببعطاء موافرق بشردة ( )3درجرات ،وموافرق ()1
درجات ،ومحايد ( )7درجات ،ومعارض ( )8درجه،
ومعررارض بشرردة ( )0درجررة ،وعكررس التصررحيح
للفقرات السلبية.
خطوات تنفيذ الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

مجلد  00عدد  7يوليو8002 ،

أثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العمًٌ
ًلَد ٌٌافمى ًًصاه العىرِ

على الشرح والتوضيح من قبل المعلم
ومناقشة الطلبة وكتابة بعض األفكار على
السبورة ،واستغرقت هي األخرى ()08
حصة دراسية.
.00

بعد انتهاء التدريس طبق اختبار اكتساب
المفاهيم البعدي على المجموعتين
التجريبية والضابطة ،وطلب من كل
طالب كتابة اسمه على الورقة في
المجموعة التجريبية ،لحساب معامل
االرتباط ،ثم صححت األوراق ورصدت
العالمات.

.00

طبق مقياس االتجاهات نحو التعلم
باستخدام نموذج فراير على المجموعة
التجريبية ،وطلب من كل طالب كتابة
اسمه على المقياس (من أجل حساب معامل
المفاهيم
اكتساب
بين
االرتباط
واالتجاهات) ،ثم صححت األوراق ورصدت
عالمات الطلبة على كل فقرة وعلى
المقياس الكلي.

.08

فرغت البيانات وأدخلت في ذاكرة
الحاسوب ثم حللت باستخدام برنامج SPSS
.

عرضت النتائج ونوقشت ،كما عرضت
التوصيات في ضوء النتائج.

.07

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :نتائج السؤال األول الذي نرت علرى :بهرل
يختلف اكتساب المفراهيم العلميرة لردى طرالب
الصف السابع األساسي باختالف كل من :طريقة
التدريس (نموذج فراير ،واالعتيادية) ،وتحصيلهم
السابق في العلوم (مرتفرع ،متوسرط ،مرنخفض)
والتفاعل بينهما؟ب
وقد انبثق عن هذا السرؤال الفرضريات الصرفرية
اآلتية:


الفرضية الصفرية األولى ونصرت علرى:
بال يوجد فرق ذو داللة إحصرائية عنرد
مسرررتوى الداللرررة ( )0003= αبرررين
المتوسرررطين الحسرررابيين ألداء أفرررراد
الدراسة على اختبار اكتسراب المفراهيم

العلمية ،يُعزى لمتغير طريقة التردريس
(نموذج فراير ،االعتيادية)ب.


الفرضية الصفرية الثانية ونصرت علرى:
بال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مسرررتوى الداللرررة ( )0003= αبرررين
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة
على اختبار اكتساب المفراهيم العلميرة
ككل ،تُعزى لمتغيرر التحصريل السرابق
(مرتفع ،متوسط ،منخفض)ب.



الفرضية الصفرية الثالثة ونصرت علرى:
بال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مسرررتوى الداللرررة ( )0003= αبرررين
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة
على اختبار اكتساب المفراهيم العلميرة،
تُعزى للتفاعرل الثنرائي برين متغيرري:
طريقة التدريس ،والتحصيل السابقب.

ولإلجابررة عررن هررذا السررؤال والتحقررق مررن
فرضررياته الصررفرية ،حُسرربت المتوسررطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفرراد
الدراسررة علررى اختبررار اكتسرراب المفرراهيم
العلميررة ككررل القبليررة والبعديررة ،وفقًررا
لمتغيررري :طريقررة الترردريس ،والتحصرريل
السابق ،وجدول  8يبين ذلك.
يتبين من جدول  8وجود فروق ظاهرية بين
المتوسررطات الحسررابية البعديررة ألداء أفررراد
الدراسررة علررى اختبررار اكتسرراب المفرراهيم
العلميررة ككررل ،وفقًررا لمتغيررري :طريقررة
التدريس ،والتحصيل السرابق ،وبهردف عرزل
(حررذف) الفررروق القبليررة فرري أداء أفررراد
الدراسررة علررى اختبررار اكتسرراب المفرراهيم
العلمية ككل ،ولمعرفرة الداللرة اجحصرائية
لتلك الفرروق الظاهريرة وفقًرا لمتغيرري:
طريقرررة التررردريس ،والتحصررريل السرررابق،
والتفاعل بينهما فقد استخدم تحليل التباين
الثنرائي المصراحب (،)Two Way ANCOVA
كما هو مبين في جدول .7

جدول 2
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاهيم العممية ككل القبمي والبعدي ،وفقا
طريق التدريس

التحصيل السابق

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

منخفض

3

30,,

0000

40003

4002

مرتفع

3

000,

21003

00,4

الكمي

03011

,003

,1004

,3

0202,

,002

,0000

,031

,001

,0000

400,

منخفض

44

00004

مرتفع

3

الكمي

الكمي

40

020,,

4000

,

متوسط

االعتيادي

التقدير القبمي

االنحراف المعياري

متوسط

نموذج فراير

التقدير البعدي

4012

0400,

4000

,0003

00000

,0,3

20003

4023

0004,

4004

4,033

0030

منخفض

,0
0,

000,0

,0,0

2042

,0003

متوسط

2,

0203,

4031

,2034

0010

الكمي

34

0001,

,0,0

,2030

,000

مرتفع

0,

403,

00001

4000

200,0

جدول 3

نتائج تحميل التباين الثنائي المصاحب لممتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاهيم العممية ككل
مصدر التباين

المربعات

درجات
الحري

متوسط

مجموع

اإلحصائي

األثر

المصاحب(القياس القبمي)

4,4020

0

4,4020

*013033

,3000

111,1
1,111

10042

التحصيل السابق

,010,4

4

03000,

*200,4

1,111

10004

400040

,0

,003

,13,0011

30

طريق التدريس

طريق التدريس×التحصيل السابق

الخطأ

المجموع المعدل

2030,2
02010

0
4

* ذات دالل إحصائي عند مستوى الدالل اإلحصائي ()1010= α

وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين جدول  7يتبين
ما يلي:

أن قيمررة الداللررة اجحصررائية لمتغيررر طريقررة
الترردريس ( )00000أقررل مررن مسررتوى الداللررة
اجحصائية ( ،)0003= αبذلك رُفضرت الفرضرية
الصفرية األولى وقُبلت البديلة التي نصت علرى:
ب يوجد فرق ذو داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى
الداللة اجحصائية ( )0.03= αبرين المتوسرطين
الحسررابيين ألداء أفررراد الدراسررة علررى اختبررار
اكتساب المفاهيم العلمية ككل ،يُعرزى لمتغيرر
طريقة التدريس (نموذج فراير ،أو االعتيادية)ب
مما يؤكد وجرود أثرر لطريقرة التردريس فري
اختبار اكتسراب المفراهيم العلميرة ككرل لردى
طالب الصف السابع األساسري فري مرادة العلروم.
ولتحديررد قيمررة الفرررق -الرردال إحصررائيا -بررين
المتوسررطين الحسررابيين ألداء أفررراد الدراسررة

المربعات

قيم ف

الدالل

حجم

2030,2
24014

*01003

1,111

10,42
10400

البعدية على االختبار ككل وفقًا لمتغير طريقرة
التدريس (نموذج فراير ،أو االعتيادية) ،وكذلك
لمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدم اختبار
بررونفيروني ( )Bonferroniللمقارنررات البعديررة،
حي حُسبت المتوسطات الحسابية المعدّلة وذلك
لعزل (لحذف) أثر أداء أفراد مجموعتي الدراسة
القبلرري :الضررابطة (االعتياديررة) ،والتجريبيررة
(نموذج فراير) ،عن أدائهم فري القيراس البعردي،
وكانت النتائج كما في جدول .1
تشير النتائج المبينة في جدول  1وجود فرق دال
إحصائيا على اختبار اكتساب المفراهيم العلميرة
ككررل بررين أداء أفررراد الدراسررة الررذين خضررعوا
للتدريس بطريقة نموذج فرايرر ،مقارنرة بر داء
أفراد الدراسة الذين خضعوا للتدريس بالطريقرة
االعتياديررة ،ولصررالح أداء أفررراد الدراسررة الررذين
خضعوا للتدريس بطريقة نموذج فراير .وجيجاد

مجلد  00عدد  7يوليو8002 ،

أثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العمًٌ
ًلَد ٌٌافمى ًًصاه العىرِ

حجررم أثررر طريقررة الترردريس (نمرروذج فرايررر،
االعتيادية) ،فقرد حُسرب مربرع ايترا Eta Square
الذي بلغت قيمته ( ،)00281وهذا يعني أن طريقرة
التدريس فَسَّرَت حوالي ( )%2801من التباين فري
المتوسررط الحسررابي ألداء أفررراد الدراسررة علررى
اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ككل.
جدول 4
اختبار بونفيروني ( )Bonferroniلممقارنات البعدية بين المتوسطات
الحسابية المعدلة ألداء أفراد الدراسة البعدية في مجموعتي الدراسة
(الضابطة ،والتجريبية)

طريق التدريس

المتوسط الحسابي الخطأ

قيم الفرق بين

المعدل

المعياري المتوسطين الحسابيين

االعتيادي

,002,

1021

نموذج فراير

,3001

10,,

*00,2

* دال إحصائيا عند مستوى الدالل اإلحصائي ()1010 = α

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء المزايا التي
يتسم بهرا نمروذج فرايرر كمرا ذكرهرا فرايرر
والمشار إليها في كنبيرج ) ،(Kinberg, 2007ب نه
نموذج قائم على النظرية البنائية ،ويتطلرب مرن
الطالب تنشيط معرفته السابقة جكمال المخطط
الرسررومي ،وربررط تلررك المعرفررة بالمفرراهيم
الجديدة ،والتفكير العميق حول المفهوم ،وتكوين
االرتباطات بين المفاهيم الجديدة من خالل إيجاد
العالقات وتحديد أوجه الشبه واالخرتالف بينهرا،
إضافة إلى أن هذا النموذج هو تمثيل مرئي يدمج
الجوانب اللغوية وغير اللغوية للمفهوم ،ويسراعد
الطالب في تنظريم المعلومرات ومعرفرة وفهرم
المفردات غير الشائعة ،وكل هذه المزايرا ترؤدي
إلى تعلم ذي معنى ترتبط فيه المعرفة الجديردة
بالبنية المعرفية السرابقة ارتباطراً قويراً ،بحير
يسهل على الطالب اسرترجاع المعرفرة وبالترالي
زيادة تحصيلهم واكتسابهم للمفاهيم.
كما قد تفسر هذه النتيجة في أن طريقة عرض
المفاهيم في هرذا النمروذج سراعدت علرى زيرادة
النشاط الذاتي لدى الطالب من خرالل النشراطات
التي تجري داخل الصف ،وهذا بدوره ربما سراهم
في اعتماد الطالب على أنفسهم في التمييرز برين
الخصائت األساسرية وغيرر األساسرية للمفهروم،
والتمييررز بررين األمثلررة والالأمثلررة للمفهرروم،

وبالتالي زيادة التعلم واكتساب المفاهيم نتيجرة
الخبرة والممارسة واالعتماد على الذات.
وتتفق هذه النتيجة فيما يتعلق بمواد العلوم مرع
دراسة تراسك ) ،(Trask, 2011التري أشرارت إلرى
زيادة تحصريل طرالب الصرف السرابع للمفراهيم
العلمية الواردة في وحدة الخاليا في مادة العلوم
الحياتية ،والذين درسوا باستخدام نمروذج فرايرر
مقارنة مع الرذين درسروا بالطريقرة االعتياديرة،
وتتفق مع دراسة حسين ( )8001التي أشارت إلرى
فعالية نموذج فراير في تصحيح األخطاء الشائعة
في المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف الثاني
المتوسط ،كما تتفق هذه النتيجرة مرع دراسرات
أخرى في مجاالت غير العلوم مرن حير فعاليرة
هذا النمروذج فري زيرادة التحصريل أو اكتسراب
المفاهيم كدراسات )Monroe, Pendergrass, 1997
السامعي 8007 ،فندي وغيدان ،العرزاوي8008 ،
 .)Ilter, 2015 Nahampun & Sibarani, 2014فري
حين تختلف هذه النتيجرة مرع دراسرة البرروس
) (Labrosse, 2007التي أشارت إلى اكتساب قليرل
في معرفة المفردات للمجموعة التجريبيرة لكرن
دون وجود داللة لهذا الفرق ،كما أن المجموعرة
الضابطة لديها فهم للمفاهيم الكيميائية أعلى من
المجموعررة التجريبيررة الترري درسررت باسررتخدام
نموذج فراير.
أن قيمة الداللرة اجحصرائية لمتغيرر التحصريل
السابق ( )00000أقل من مستوى الداللة اجحصائية
( ،)0.03= αبذلك رُفضرت الفرضرية الصرفرية
الثانية وقُبلت البديلة التي نصرت علرى :بتوجرد
فروق ذات داللة إحصائية عنرد مسرتوى الداللرة
اجحصائية ( )0003= αبين المتوسطات الحسابية
ألداء أفراد الدراسة على اختبار اكتساب المفاهيم
العلمية ككل ،تُعرزى لمتغيرر التحصريل السرابق
(مرتفع ،متوسط ،منخفض)ب مما يؤكد وجرود
أثررر للتحصرريل السررابق فرري اختبررار اكتسرراب
المفاهيم العلمية ككل لدى طالب الصف السرابع
األساسي في مادة العلوم .ولتحديد قيمة الفرروق
 الدالة إحصرائيا  -برين المتوسرطات الحسرابيةألداء أفراد الدراسة البعدية على االختبرار ككرل
وفقًا لمتغير التحصيل السابق (مرتفع ،متوسرط،

منخفض) ،وكذلك لمعرفة لصرالح مرن تلرك
الفررررروق اسررررتخدم اختبررررار بررررونفيروني
( )Bonferroniالمصدر؟ للمقارنات البعدية ،حير
حُسربت المتوسرطات الحسررابية المعدّلرة وذلررك
لعزل (لحذف) أثر أداء أفراد مجموعتي الدراسة
القبلرري :الضررابطة (االعتياديررة) ،والتجريبيررة
(نموذج فراير) ،عن أدائهم فري القيراس البعردي،
وكانت النتائج كما في جدول .3
جدول 5
اختبار بونفيروني ( )Bonferroniالمصدر؟ لممقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء أفراد الدراسة البعدية
التحصيل
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تشير النتائج المبينة في جدول  3وجرود فرروق
دالة إحصرائيا علرى اختبرار اكتسراب المفراهيم
العلميررة ككررل بررين أداء أفررراد الدراسررة الررذين
تحصرريلهم السررابق (مررنخفض ،متوسررط) ،وأداء
أفراد الدراسة الذين تحصيلهم السابق (مرتفرع)،
ولصررالح أداء أفررراد الدراسررة الررذين تحصرريلهم
السابق (مرتفع) ،ووجود فرق دال إحصائيا علرى
اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ككل برين أداء
أفرررراد الدراسرررة الرررذين تحصررريلهم السرررابق
(منخفض) ،وأداء أفراد الدراسة الذين تحصيلهم
السابق (متوسط) ،ولصرالح أداء أفرراد الدراسرة
الررذين تحصرريلهم السررابق (متوسررط) .وجيجرراد
حجم أثر التحصيل السرابق (مرتفرع ،متوسرط،
منخفض) ،فقد حُسب مربع ايتا  Eta Squareالذي
بلغت قيمته ( ،)00348وهرذا يعنري أن التحصريل
السابق فَسَّرَ حروالي ( )%3408مرن التبراين فري
المتوسررط الحسررابي ألداء أفررراد الدراسررة علررى
اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ككل.
ويمكن تفسير هذه النتيجة فري ضروء مرا أشرار
إليه فراير ورفاقه ) (Frayer et al, 1969من أهمية
المعرفة السابقة فري تعلرم المفراهيم الجديردة،
حي إن الطرالب ذوي التحصريل العرالي لرديهم
مخزون معرفي سرابق أكبرر مرن الطرالب ذوي

التحصيل المتوسط أو المنخفض ،وبالتالي لديهم
قدرة أكبر علرى معرفرة الخصرائت األساسرية
للمفهوم وتمييزها عن الخصائت غير األساسرية،
وتقررديم أكبررر عرردد ممكررن مررن األمثلررة علررى
المفهوم وتمييزها عن الالأمثلة ،مقارنرة برالطالب
ذوي التحصيل المتوسط أو المنخفض.
ان قيمة الداللة اجحصائية للتفاعل الثنرائي برين
متغيري :طريقرة التردريس والتحصريل السرابق
( )0000أقررل مررن مسررتوى الداللررة اجحصررائية
( ،)0003=αبررذلك رُفضررت الفرضررية الصررفرية
الثالثة وقُبلت البديلة التي نصت علرى :ب توجرد
فروق ذات داللة إحصائية عنرد مسرتوى الداللرة
اجحصائية ( )0003=αبين المتوسطات الحسرابية
ألداء أفراد الدراسة على اختبار اكتساب المفاهيم
العلميررة ككررل ،تُعررزى للتفاعررل الثنررائي بررين
متغيري :طريقة التدريس والتحصريل السرابقب
ممرا يؤكرد وجرود أثرر للتفاعرل الثنرائي برين
متغيري :طريقة التدريس والتحصيل السابق فري
اختبار اكتسراب المفراهيم العلميرة ككرل لردى
طالب الصف السابع األساسري فري مرادة العلروم.
ولمعرفة لصالح من تلرك الفرروق ترم تمثيرل
المتوسطات الحسابية ألداء أفرراد الدراسرة علرى
اختبار اكتساب المفراهيم العلميرة ككرل ،وفقًرا
للتفاعل الثنائي بين متغيري :طريقرة التردريس
والتحصيل السابقب ،والشكل  7يبين ذلك.

شكل  :3التمثيل البياني لممتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة عمى
اختبار اكتساب المفاهيم العممية ككل

مجلد  00عدد  7يوليو8002 ،

أثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العمًٌ
ًلَد ٌٌافمى ًًصاه العىرِ

تشير النتائج المبينة من الشركل  7تفروق أفرراد
الدراسررة فرري المجموعررة التجريبيررة والررذين
تحصيلهم السرابق مرتفرع ،وجيجراد حجرم أثرر
التفاعل الثنائي بين متغيري :طريقرة التردريس
والتحصيل السابق ،فقرد حُسرب مربرع ايترا Eta
 Squareالذي بلغت قيمته ( ،)00830وهذا يعني أن
التفاعل الثنائي بين متغيري :طريقرة التردريس
والتحصيل السرابق فَسَّررَ حروالي ( )%8300مرن
التباين في المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة
على اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ككل.
كما يالح من الشكل  7أن اكتسراب المفراهيم
العلميررة لرردى الطلبررة ذوي التحصرريل المرتفررع
والذين درسوا باستخدام نموذج فراير أفضل مرن
الطلبة ذوي التحصريل المرتفرع والرذين درسروا
بالطريقة االعتياديرة ،ولكرن بفرارق قليرل برين
متوسطيهما .أما مجموعتي الطلبة ذوي التحصيل
المرنخفض (الرذين درسروا باالعتياديرة ،والرذين
درسوا باستخدام نموذج فراير) ،فبنه يالحر أن
اكتساب المفراهيم لردى الطلبرة ذوي التحصريل
المنخفض الذين درسوا باستخدام نمروذج فرايرر
كان أفضرل بكثيرر مرن الطلبرة ذوي التحصريل
المنخفض والرذين درسروا باالعتياديرة ،وبفرارق
كبير بين متوسطيهما ،وهذا يدلل على ما أشرار
إليه إلتر ) (ILter, 2015من فعالية نمروذج فرايرر
مررع الطلبررة الررذين لررديهم صررعوبات فرري فهررم
المفرراهيم ،أو ضررعاف القررراءة ،أو وفرري حالررة
المفاهيم المجردة والمعقدة.
ثانيًا :نتائج السؤال الثاني الذي نت علرى :بمرا
اتجاهات طرالب الصرف السرابع األساسري نحرو
استخدام نموذج فراير في تعلمهم العلوم؟ب
ولإلجابة عن هرذا السرؤال ،حُسربت المتوسرطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
الدراسة (التجريبية) -الرذين خضرعوا للتردريس
بطريقة نموذج فراير -على كل فقرة من فقرات
مقياس االتجاهرات وعليهرا مُجتمعرةً ،وجردول 2
يبين ذلك.

يتبين مرن جردول  2أن اتجاهرات طرالب الصرف
السابع األساسري نحرو اسرتخدام نمروذج فرايرر
إيجابيررة وبمسررتوى مرتفررع بمتوسررط حسررابي
( ،)0301حي ر جرراءت جميررع الفقرررات بمسررتوى
مرتفع ،وجاءت الفقرة رقم ( )0التي نصرت علرى
بيساعدني نموذج فراير على المشاركة اجيجابية
فرري المناقشررات الصررفيةب فرري المرتبررة األولررى
بمتوسط حسابي ( ،)3201في حين جراءت الفقررة
رقم ( )1التي نصت على ب يساهم نمروذج فرايرر
في تعلم العلوم في تغييرر روترين العمرل داخرل
الفصل ب في المرتبة األخيرة بمتوسرط حسرابي
(.)2407
ويمكن تفسير االتجاهات االيجابية للطلبرة نحرو
استخدام نموذج فراير إلى ما يتسم به من مزايرا
إيجابية عديدة ،كالدور النشط للطالب ،وتعراون
الطالب مع زمالئره ،ومشراركته االيجابيرة فري
المناقشات ،وتنشيط المعرفة السرابقة ،واالعتمراد
على النفس ،وكل ذلرك ربمرا أسرهم فري خلرق
اتجاهررات ايجابيررة للطلبررة نحررو اسررتخدام هررذا
النموذج في التدريس .وتتفق هرذه النتيجرة مرع
دراسة تراسك ) (Trask, 2011التري أشرارت إلرى
تفضيل طلبة الصف السابع لنمروذج فرايرر ألنره
يزيد من تعلمهم لمحتوى الوحدة وفهمهم لداللة
المفردات ،كما تتفق هرذه النتيجرة مرع دراسرة
مرونرو وبنردرجراس (Monroe & Pendergrass,
) 1997التي أشار الطرالب بهرا إلرى فعاليرة هرذا
النموذج واستمتاعهم به.
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جدول 6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة (التجريبية) -الذين درسوا بطريقة نموذج فراير -عمى كل فقرة من فقرات مقياس
االتجاهات وعميها مجتمعة
الرتب

االتجاه

يتحسن فهمي لمعموم عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.
يساعدني استخدام نموذج فراير عمى التمييز بين الخصائص األساسي والخصائص غير األساسي
لممفهوم.
التعميم التقميدي أكثر تشويقاً من التعميم باستخدام نموذج فراير.
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2000

100,
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ايجابي

مرتفع

يساعدني نموذج فراير عمى التمييز الدقيق بين المفا يم المتقارب .

2020

10,3

3

ايجابي

مرتفع

يساعدني نموذج فراير عمى المشارك اإليجابي في المناقشات الصفي .
يساعدني نموذج فراير في تبسيط مفا يم العموم مقارن بالطريق التقميدي .
أشعر في االستمتاع عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.
استخدام نموذج فراير في تعمم العموم يزيد من تحصمي الدراسي.

تزداد دافعيتي لتعمم العموم عندما يستخدم المعمم نموذج فراير في التدريس.

تعممي باستخدام نموذج فراير يجعل المعمومات لدي أكثر ثباتاً مقارن بالطريق التقميدي .
أشعر بثق بالنفس عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.

أشعر أن مفا يم العموم تصبح أكثر تعقيداً باستخدام نموذج فراير.
استخدام نموذج فراير يعيق تعممي لمفا يم العموم.
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تتنمى لدي مهارات التفكير العميا عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.
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أشعر بالممل والوجر عندما يدرسنا معمم العموم باستخدام نموذج فراير.

,033

10,0
1000
10,2

02
00

ايجابي

مرتفع

أتحمل مسؤولي تعممي بنفسي وال أعتمد عمى اآلخرين عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.

,034

1023

03

ايجابي

يسهم استخدام نموذج فراير في تقوي عاقتي بمعممي.

أرى أن استخدام نموذج فراير في التدريس مويع لموقت.

,034
,003

23

,002

4

يسا م نموذج فراير في تعمم العموم في تغيير روتين العمل داخل الفصل.

,0,0

يساعدني نموذج فراير في تقبل واحترام أفكار زمائي.

أشعر أن استخدام نموذج فراير في تعمم المفا يم العممي يقوي شخصيتي.

الفقرات ُمجتمع ً

ثالثًا :نتائج السؤال الثال الذي نت على :بهل
توجد عالقة ارتباطية بين اكتساب طالب الصف
السابع األساسي للمفراهيم العلميرة واتجاهراتهم
نحو التعلم باستخدام نموذج فراير؟ب
ولإلجابة عن هذا السؤال ،حُسب معامل ارتبراط
بيرسون بين أداء أفراد المجموعة التجريبيرة -
الذين خضعوا للتدريس بطريقة نموذج فرايرر-
على اختبار اكتسراب المفراهيم العلميرة ككرل
وتقررديراتهم علررى مقيرراس االتجاهررات ككررل،
والجدول  3يبين ذلك.
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40
4,

1.02

4,
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1.00
100,
1040

40
43

ايجابي

مرتفع

مرتفع

1003

00

ايجابي

مرتفع

,033
,030

10,2

0,

ايجابي

مرتفع

10,2

أشعر أن الوقت يموي سريعاً عند تعمم مفا يم العموم باستخدام نموذج فراير.
أشعر أن تعمم مفا يم العموم باستخدام نموذج فراير يتطمب مني جهداً يفوق قدراتي.

25

10,0

04

ايجابي

00

ايجابي

مرتفع

00

,00,

24

10,0

01

ايجابي

مرتفع

ايجابي

أشعر أن تعمم العموم باستخدام نموذج فراير يزيد من قدراتي اإلبداعي .

7

1032

0

ايجابي

مرتفع

مرتفع

,003

26

10,0

0
,

تسااهم بيئ ا الااتعمم باسااتخدام نمااوذج ف ارياار فااي وجااود فصااول تفاعمي ا نشااط ال تتااوفر فااي التعماايم
التقميدي.
أرى أن استخدام نموذج فراير يستثمر وقت الحص بشكل فعال.
يقل اعتمادي عمى المعمم عندما أتعمم باستخدام نموذج فراير.

,033

102,
1020
1000
10,0

ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي
ايجابي

مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتبين من جدول  3أن قيمة الداللة اجحصرائية
لمعامل ارتباط بيرسون ( )0000وهري أقرل مرن
مستوى الداللة اجحصائية ( ،)0000=αمما يردل
على وجود عالقة ارتبراط دالرة إحصرائيا برين
اكتساب طالب الصف السابع األساسي للمفاهيم
العلميررة واتجاهرراتهم نحررو الررتعلم باسررتخدام
نموذج فراير ،حي بلغ معامل االرتباط (.)0057
ويمكن تفسير هذه العالقة القوية ،في أن نموذج
فراير ببجراءاتره ومزايراه ربمرا خلرق اتجاهرات
ايجابية لدى الطالب نحو استخدامه في التدريس،
وأدى ذلررك إلررى زيررادة اكتسررابهم للمفرراهيم

مجلد  00عدد  7يوليو8002 ،

أثر استخداً منٌذج فراٍر التدرٍسُ يف اكتساب املفاهَي العمىَْ لدى طالب الصف السابع األساسُ يف وادّ العمًٌ
ًلَد ٌٌافمى ًًصاه العىرِ

العلمية ،وربما كذلك يكون العكس ،في أن هرذا
النمرروذج أدى إلررى اكتسرراب الطررالب المفرراهيم
العلميررة ،وهنررا برردور جعررل الطررالب يشررعرون
بالنجاح ،ف دى ذلك إلى اتجاهات إيجابية للطالب
نحو استخدام هذا النموذج.

المراجع

جدول 7

معامل ارتباط بيرسون بين أداء أفراد المجموعة التجريبية عمى
اختبار اكتساب المفاهيم العممية ككل وتقديراتهم عمى مقياس
االتجاهات ككل
التقديرات عمى مقياس االتجا ات ككل
األداء عمى اختبار

معامل ارتباط بيرسون

اكتساب المفا يم

الدالل االحصائي

العممي ككل

العدد

 -1إجراء المزيد من الدراسات باستخدام نمروذج
فراير على صفوف ومواد ومنراطق جغرافيرة
مختلفة ،وإدخال متغيرات أخررى كرالجنس،
أو إدخررال متغيررر الررزمن لقيرراس االحتفرراظ
بالمعرفة.

**103,
1011
,3

** دال احصائياً عند مستوى الدالل اإلحصائي ()1010 = α

التوصيات
استناداً إلى نتائج الدراسة ،يوصى باآلتي:
 -0أظهرت النتائج أن استخدام نموذج فرايرر لره
أثر إيجابي في كل من :اكتسراب المفراهيم
العلمية واالتجاهرات نحرو النمروذج ،ووجرود
عالقة ارتباطيرة عاليرة بينهمرا ،لرذا توصري
الدراسة المعنيين في وزارة التربية بتردريب
المعلمين علرى اسرتخدام هرذا النمروذج فري
تدريس المفاهيم ،كما توصي لجان تخطريط
المناهج بتقديم بعرض المفراهيم برالمحتوى
الدراسي باستخدام نموذج فراير.
 -8أظهرت النتائج أن التحصيل السرابق المرتفرع
يزيد عن اكتساب الطلبة للمفراهيم العلميرة،
لذا توصي الدراسة المعلمين بمراجعة الطلبة
بالمعرفررة السررابقة قبررل عمليررة الترردريس
باستخدام نموذج فراير.
 -7أظهرررت النتررائج أن الفرررق بررين متوسررطي
مجموعتي الطلبة (منخفض فراير ،مرنخفض
اعتيادية) ،كبيررة مقارنرة مرع الفررق برين
متوسطي مجموعتي الطلبة (مرتفرع فرايرر،
مرتفع اعتيادية) ،وهذا يعني أن هذا النمروذج
أكثر فاعلية مع الطلبة منخفضي التحصريل،
لذا توصي الدراسرة باسرتخدام هرذا النمروذج
أكثر مرا يمكرن فري حالرة الطرالب ضرعاف
التحصيل أو الذين لديهم صعوبات في التعلم.
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