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ادللخ
ىدف ىذا البحث اىل تقصي مستوى االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء لدى
طلبة مدارس ادلتميزين وعالقتو ابلتحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء لديهم ،وجاءت فكرة ىذه الدراسة
بعد قرار وزارة الرتبية بتدريس الدروس العلمية ومنها الفيزايء يف مدارس ادلتميزين ابستخدام اللغة
االنكليزية تكونت عينة البحث من ( )60طالبا وطالبة من اثنوييت اجلواىري للبنني واحلرية للبنات يف
زلافظة دايىل بواقع ( )30طالب من اثنوية اجلواىري  ،و( )30طالبة من اثنوية احلرية  ،مت إعداد مقياس
لقياس مستوى االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء  ،واعداد اختبار ربصيلي دلادة
الفيزايء  ،اظهرت النتائج ان ىن ىناك اذباه واضح حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء من
وجهة نظر طلبة مدارس ادلتميزين يف زلافظة دايىل  ،وان ىناك عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بني مستوى
االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء و التحصيل الدراسي دبادة الفيزايء  ،كما
اظهرت النتائج فرقا ذا داللة احصائية عند مستوى ( )0.05يف مستوى االذباه حنو استخدام اللغة
االنكليزية يف تدريس الفيزايء يعزى دلتغري اجلنس ولصاحل الذكور.
الكلمات ادلفتاحية :االذباه  ،اللغة االنكليزية  ،مدارس ادلتميزين.
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Abstract
The aim of this research was to investigate the level of the trend towards using
English language in teaching physics among students of distinguished schools and its
relation to the academic achievement in their physics. The idea of this study came
after the decision of the Ministry of Education to teach the scientific lessons, 60
students from Al-Jawahiri Boys and Girls School in Diyala governorate, 30 students
from Al-Jawahiri High School and 30 students from Al-Hurriya High School. A
measure was prepared to measure the level of the trend towards using English in
teaching physics, The results showed that there is a clear trend towards the use of
English language in the teaching of physics from the point of view of students of the
schools of excellence in Diyala province, and that there is a positive correlation
between weak level of the trend towards the use of English in the teaching of physics
and academic achievement physics, The results also showed a statistical difference at
(0.05) in the level of the trend towards using English language in teaching physics due
to gender variable and for males
Key word: Attitude , English language , distinguished schools

ادلدخل:
تٌعد لغة التدريس وسيلة اتصال تعليمية بني ادلرسل وادلستقبل ،وادلستقبل يف التدريس ىوو ادلوتعلم ،وادلوتعلم
ىووو اذلوودف ال ورئيس لعمليوويت التعلوويم والووتعلم ،لووذا الووب ان تكووون وسوويلة االتصووال التعليميووة فعالووة ،وح و
تكوون اللغوة فعالووة كموا يقووول اللغويوون  ،فعلو ادلوتعلم ان يتقنهووا قوراءة وزلادثووة وكتابوة ،وبووذلي يكوون قووادرا
علو و فه ووم ادلعلوم ووة واس ووتخدامها وظيفي ووا ،وس وويتم التل وورأل يف ى ووذا البح ووث إىل دور اللغ ووة ا م يف ووة
اجملتمو و و و و و و و و و ووع ،واللغو و و و و و و و و و ووة ال انيو و و و و و و و و و ووة ( االنكليزيو و و و و و و و و و ووة يف عمليو و و و و و و و و و ووة التوا و و و و و و و و و و وول بو و و و و و و و و و ووني ال و و و و و و و و و و ووعو .

مشكلة البحث
بعود قورار وزارة الرتبيوة يف العوراأل ابسوتخدام اللغوة االنكليزيووة يف تودريس ادلوواد العلميوة ومنهوا موادة الفيوزايء يف
موودارس ادلتميوزين  ،لوووح لوودى الللبووة يف تلووي ادلوودارس حالووة تبوواين يف قبووول ىووذا التوجووو ابسووتخدام لغووة
غووري لغووة ا م  ،وتبووني ذلووي موون خووالل اسووتبيان مفتوووح مت توزيعووو علو عينووة موون طلبووة موودارس ادلتميوزين يف
زلافظ ووة دايىل ،كم ووا ان الكف وواءة اللغوي ووة يف م ووادة اللغ ووة االنكليزي ووة ال سبك وون اللال ووب ابس ووتيعا ادلف وواىيم
الفيزايئيووة  ،وىووذا يسووبب ووعوبة لوودى اللالووب ابحلصووول علو ادلعلومووة  ،وان موودرس ادلووادة يف ىووذه احلالووة
يكووون بلوويء يف تقوودا ادلووادة العلميووة اىل الللبووة  ،وىووذا يوونعكس يف وضووع االختبووارات موون قبوول ادلوودرس ،
وعادة ما تكون اسوللة يف ادلسوتوايت الودنيا مون اجملوال ادلعوريف لبلووم  ،مموا جو ع الباح وان أبن يقووم بدراسوة
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يبحث فيها عون اذبواه طلبوة مودارس ادلتميوزين حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة يف تودريس موادة الفيوزايء ومون
مث العمل عل االواد العالقوة بوني االذبواه حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة يف تودريس موادة الفيوزايء وربصويلهم
الدراسي يف تلي ادلادة  ،وبذلي تربز م كلة البحث ابلسؤال االيت:
مووا مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس وعالقتووو ابلتحصوويل الدراسووي لوودى طلبووة
مدارس ادلتميزين يف مادة الفيزايء؟
ولإلجابة على ىذا السؤال يقتضي اإلجابة عن االسئلة التالية:
 - 1ما مستوى االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف التودريس لودى طلبوة مودارس ادلتميوزين يف زلافظوة
دايىل؟
 -2مووا االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس الفيوزايء دبوودارس ادلتميوزين يف زلافظووة دايىل الوويت
تتعلق ابجملال االول ( االستمتاع دبادة الفيزايء) ؟
 -3مووا االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس الفيوزايء دبوودارس ادلتميوزين يف زلافظووة دايىل الوويت
تتعلق ابجملال ال اين ( امهية اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء) ؟
 -4مووا االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس الفيوزايء دبوودارس ادلتميوزين يف زلافظووة دايىل الوويت
تتعلق ابجملال ال الث ( مدرس مادة الفيزايء) ؟
 – 5ما عالقة مستوى االذباه حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة يف التودريس لودى طلبوة مودارس ادلتميوزين يف
زلافظة دايىل ابلتحصيل الدراسي لديهم دبادة الفيزايء؟
 – 6ىوول لتلو مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس لوودى طلبووة موودارس ادلتميوزين
يف زلافظة دايىل ابختالف اجلنس ( ذكر ،ان )؟

أمهية البحث
ان دراسووة الفيوزايء تعيننووا علو التفكووري يف عصوور العلووم والتقنيووة  ،اذ ا ووبح موون الصووعب علو االنسووان ان
يعيش يف القرن احلادي والع رين دون فهم للبيعة العلم واالدلام ابدلعلوموات الفيزايئيوة االساسوية واسوتخدام
عمليات العلم ،ففوي كول يووم نسومع اخبوار واكت وافات جديودة يف رلوال الف واء واالسولحة النوويوة وتقنيوة
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االتصال احلدي وة ،ومموا ال جوي فيوو فوعن العلمواء وقيت يف مقودمتهم علمواء الفيوزايء وراء تلوي االكت وافات
واالجنازات العظيمة .
كمووا اجووارت دراسووة اخلوووري ( )2001اىل ان ادلووتعلم يسووتوعب مووا يسوومعو ويق ورثه ابللغووة االم اك وور ممووا
يستوعب ما يسمعو ويقرثه بلغة اخرى وال ابداع يف رلال العلم والتكنولوجيوا وال م واركة يف ح وارة العوا
( اخلوري )131 ،2001 ،
ادلعا ر اال من خالل اللغة القومية .
ويقول االديب وادلع مي العراقي ادلعروف علي القامسي يف حوار اجرتو ضفة اثل وة ( وىوي منورب ثقوايف
عوور ) يف  2016-11-25أبن تقووارير التنميووة الب ورية وتقووارير التنميووة ارنسووانية الوويت ث وودر ا ا مووم
ادلتح وودة ،تع ووزو زبلّو و ا معظ ووم البل وودان العربي ووة يف العص وور احلاض وور إىل ع وودم عناي ووة ى ووذه البل وودان ابلتعل وويم
وابلصووحة و وإىل اسووتمرارىا يف اسووتخدام لغووة ثجنبيووة و ولوويس لغتهووا الوطنيووة و يف التعلوويم العووا العلمووي
والتق ووو ،ويف ادلؤسس ووات الت اري ووة وادلالي ووة واالقتص ووادية ،ب وول وحو و يف بعو و ال وودوائر الرمسي ووة .فلالبن ووا ال
يس ووتليعون اس ووتيعا العل وووم والتقني ووات احلدي ووة ووم يتعلمو ووا بلغ ووة ثجنبي ووة ف ووال يتمكن ووون م وون إض ووافة
م و ووامينها إىل منظو ووومتهم ادلفهوميو ووة دون و ووعوابت .وال يتمكنو ووون مو وون تبو ووادل ىو ووذه ادل و ووامني وتنميتهو ووا
واربداع فيها بسرعة وسهولة.

( )http//alaraby.co.uk

ويعتقوود رخوورون أبن لغووة توودريس العلوووم ومنهووا الفي وزايء الووب ان تكووون اللغووة االنكليزيووة

ووا لغووة

عادلي ووة وجتاجه ووا الف وورد الراغ ووب يف اس ووتكمال دراس ووتو العلي ووا  ،وان طبيع ووة العم ول تتلل ووب اس ووتخدام اللغ ووة
االنكليزية  ،وان الفرد ثنائي اللغة يُعد مصدرا مهما يف اقتصاد العودلة .
( مصباح )21 :2006 ،

( )hason, 2003

وبذلي تت ل امهية البحث اباليت:
 امهية اللغة االم او اللغة ال انية يف تدريس ادلواد العلمية ومنهوا موادة الفيوزايء ،ودراسوة حالوة التبواين
بني التدريس ابللغة االم او استخدام اللغة االجنبية

 عودم وجوود دراسوة زلليوة (علو حود علوم الباحوث) تناولوت االذبواه حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة
يف التدريس وعالقة ذلي ابلتحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء لدى طلبة مدارس ادلتميزين
 يستمد البحث امهيتو من امهية الدور الذي تقوم بوو مودارس ادلتميوزين يف اكسوا طلبتهوا معوارف
وقيم واذباىات تعدىم دلوا لة التعليم وخدمة بلدىم.
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أىداف البحث:
يهدف البحث اىل:
 -1معرفووة مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس مووادة الفي وزايء لوودى طلبووة اثنوووايت
ادلتميزين
 -2ربديد االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية واليت تتعلق ابالستمتاع دبادة الفيزايء
 -3ربديوود االذبوواه حن ووو اسووتخدام اللغ ووة االنكليزيووة وال وويت تتعلووق أبمهي ووة اللغووة االنكليزي ووة يف توودريس م ووادة
الفيزايء

 -4معرفة االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء واليت تتعلق دبدرس مادة الفيزايء
 – 5بيووان عالقووة مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس لوودى طلبووة موودارس ادلتميوزين
يف زلافظة دايىل ابلتحصيل الدراسي لديهم دبادة الفيزايء.
 – 6ىوول لتلو مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس لوودى طلبووة موودارس ادلتميوزين
يف زلافظة دايىل ابختالف اجلنس ( ذكر ،ان )؟

حدود البحث:
يقتصر البحث احلا عل :
 .1طلبووة الصو ال وواين متوسووا دبوودارس ادلتميوزين التابعووة للمديريووة العامووة لرتبيووة زلافظووة دايىل و ق وواء
بعقوبة للعام الدراسي ( )2019-2018م
 .2الفصل الدراسي االول (الكورس االول) من العام الدراسي ( )2019-2018م.
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حتديد ادلصطلحات
االجتاه Attitude
عرفو علي ( )2011أبنو:
"رلموعة است اابت الفرد ابلورف او القبوول إزاء ق وية ثو موضووع جود معونين اي ان االذبواه ىوو تعبوري
( علي)39 : 2011 ،
عن ادلوق واالعتقاد"
االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية
ويعرفو الباحثان اجرائياً أبنو" حالة الرف

او القبول والرتدد اليت يبديها افوراد عينوة الدراسوة حنوو اسوتخدام

اللغووة االنكليزيووة يف توودريس الفيوزايء وتقوواس ابلدرجووة الوويت جصوول عليهووا الللبووة خووالل "اسووت ابتهم لفقورات
مقياس االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء والذي اعده الباح ان ذلذا الغرض.

التحصيل

Achievement

عرفوِ ( ) Webster,1998أبنو:
" النتي ة النوعية ادلكتسبة خالل بذل جهد تعليمي معني يف مدة زلددة "
)(Webster , 1998 : 9

التعريف االجرائي للتحصيل :
مقدار ادلعلومات الفيزايئية اليت يكتسبها طلبة عينة الدراسة من مدارس ادلتميزين مقاساً ابلدرجة الكلية
اليت جصلون عليها يف االختبار التحصيلي الذي اعده الباحث ذلذا الغرض.
مدارس ادلتميزين
ىي رلموعة من ادلدارس ادلتميزة اليت بدث أتسيسها يف سنة  1990ب انويوة للمتميوزين (للبنوني) يف
جانووب الكوورخ موون بغووداد وثخوورى للمتمي وزات (للبنووات) يف جانووب الر ووافة موون بغووداد مث توسووعت ضووافة
مدارس ثخرى يف عام  1992يف بغداد ويف بع احملافظات.
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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خلفية نظرية ودراسات سابقة
أوالً :خلفية نظرية
االجتاه

Attitude

ذكوور ابووو دوابووة ( )2012ان االذبوواه نظووام مكتسووب اثبووت نسووبياً دل وواعر الفوورد ومعلوماتووو واسووتعداداتو
للقي و و و ووام ابعمو و و و ووال معينو و و و ووة  ،حنو و و و ووو ثي موضو و و و وووع ويتم و و و و وول ابلقبو و و و ووول والو و و و وورف ذبو و و و وواه ىو و و و ووذا ادلوضو و و و وووع.
( ابو دوابة )15 :2012 ،
وسبق ان بني منسي ( )2000ان االذباىات وسيلة مناسبة لتفسري السلوك االنساين والتنبؤ بوو وزبودم يف
الوقت ذاتو حاجة انسانية تستهدف االنسان واالنس ام بني ما يقولوو الفورد وموا يعملوو  ،ويسواعد االذبواه
يف تع و ووديل او تغي و ووري اذباى و ووات اجلماع و ووة حن و ووو موض و وووع مع و ووني يف مي و ووادين ع و وودة ن منه و وا الرتبي و ووة والتعل و وويم.
( منسي)31 :2000 ،
كما بني ثبوو جووادو (  ) 1998ثن تراكووم االذباىات يف ذىن ادلرء وزيووادة اعتماده عليها ربوود من
حريتو يف التصرف وتصبح امناط سلوكية روتينية متكررة  ،ويسهل التنبؤ هبووا  ،ومن انحية اخرى فهي
ذبعل االنتظام يف السلوك واالستقرار يف ثساليب التصرف ثمراً ممكنو واً وتيسرياً للحياة االجتماعية  ،ومن
ىنووا كانت دراسة االذباىات عنصراً ثساسي واً يف تفسري السلوك احلا والتنبؤ ابلسلوك ادلستقبلي للفرد
واجلماعة اي اً  ( .ابو جادو ) 217 : 1998 ،
وي ي

 Akubuiro, 2004ثن االفراد الذين لديهم اذباىات االابية حنو موضوع ما

يكون ثداؤىم فيو اف ل من ثداء االفراد الذين لديهم اذباىات سلبية حنو ذلي
( .)Akubuiro, 2004
ادلوضوع

االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس العلوم
من خالل مراجعة الباح ون لألد الرتبوي واالطالع عل الدراسات السابقة يف رلال استخدام اللغة
ال انية يف التدريس ،فقد وجد الباح ان ىناك من يؤيد استخدام اللغات االجنبية يف التدريس وىناك
ادلؤيد لتعريب تدريس رلاالت العلوم مجيعا  ،وىناك من يؤيد التعريب مع اعلاء اىتمام كايف الكتسا
لغة اجنبية واحدة عل االقل.
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ويوورى الباح وان ان دراسووة االذبوواه حنووو موضوووع معووني يُعوود خلوووة سبهيديووة تعلووي تصوووراً عوون كيفيووة
التعاموول معهووا مسووتقبالً  ،دبووا ي وومن للنظووام التعليمووي فر واً اكوورب للن وواح والتلووور  ،وخصو واً ان االذبوواه
االالوا حنوو موضووع يسوهل تعلموو وان الك و عون اذباىوات اللوال حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة يف
ت وودريس العل وووم ومنه ووا م ووادة الفيو وزايء س وويحدد قب وووذلم او رف ووهم الس ووتخدام اللغ ووة االنكليزي ووة يف ال ووتعلم
وعندئووذ كوون ازبوواذ الق ورار ادلناسووب يف اعتموواد ىووذه اللغووة يف توودريس مووادة الفي وزايء موون عدمووو  ،ويتوقووع
البوواح ون تبوواين اجوواابت الل ووال فيمووا يتعلووق ابذباىووا م حن ووو اس ووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس اذ
يعتمد ذلي عل سبكنهم من استخدام اللغوة االنكليزيوة يف احلووار بيونهم وبوني ادلودرس وموع بع وهم الوبع
ويف قوودر م وسبكوونهم موون تعريو وكتابووة ادلصووللحات والقووانني الفيزايئيووة وامكانيووة تفسووري ادلفهوووم الفيزايئووي
لف وويا وبص وراي ،ويف ح ووار مووع علووي القووامسي ( اديووب وموورتجم ومع مووي عراقووي ) اجرتووو ضووفة اثل ووة وىووي
منوورب ثقووايف عوور يف  2016-11-25يقووول :ان الللبووة ال يسووتليعون اسووتيعا الوودروس العلميووة ن
وسوويلة الووتعلم لغووة اجنبيووة فووال يتمكنووون موون اضووافة م ووامينها اىل منظووومتهم ادلفاىيميووة دون ووعوابت وال
يتمكنون من تبادل ىذه ادل وامني وتنميتهوا واالبوداع فيهوا بسورعة وسوهولة  ،كموا ان اللالوب العور الوذي
يستمع اىل زلاضرة علمية ابللغة االنكليزية يف بالده يواجو ثالث عوابت يف رن واحد :
اوال :تلقي ادلعلومة يف اللغة االنكليزية.
اثنيا :ترمجتها يف ذىنو اىل لغتو الوطنية العربية .
اثل ا :فهمها رضافتها اىل منظومتو ادلفاىيمية.
()http//alaraby.co.uk

التمسك ابللغة العربية يف مواجهة ادلعاصرة
يبني اخلوري ( )2001ان احلرص عل التمسوي ابللغوة العربيوة يف مواجهوة ادلعا ورة يتللوب منوا
ان تكووون العربيووة وسوويلة التفكووري والتعبووري يف رلووال العلووم  ،وموون اجوول بلووو ىووذا اذلوودف ينبغووي ان يكووون
التعليم وعل االخص تعليم العلووم يف مجيوع مراحول التعلويم ابللغوة العربيوة ،كموا ان العوا جوهد دبوا تتميوز بوو
العربيووة موون احليويووة والغووة وادلرونووة والقوودرة علو تقبوول اجلديوود ومووا تتصو بووو موون قوودرة علو الوفوواء بسووائر
االغوراض  ،فاعرتفووت منظمووة االمووم ادلتحوودة وادلنظمووة العادليووة للرتبيووة والعلوووم وال قافووة وادلنظمووات والوكوواالت
الدولي ووة االخ وورى أبن العربي ووة لغ ووة عادلي ووة حي ووة واعتم وود ا لغ ووة رمسي ووة اىل جان ووب اللغ ووات اخلم ووس االخ وورى
االنكليزيووة واالسووبانية والفرنسووية والروسووية والصووينية  ،اي ان التعكيوود عل و اسووتخدام اللغووة االم يف توودريس
العلوووم والتكنولوجيووا قيت متوافقووا مووع مووا قامووت بووو اليوووانن واليوواابن وبلغوواراي وفنلنوودا وىنغوواراي وغريىووا موون
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ال و وودول ال و وويت اك و وودت علو و و اسو و و تخدام اللغ و ووة القومي و ووة يف تعل و وويم العل و وووم.
اخلوري)129 :2001 ،

(

وتو وولت دراسووة عفيفووي ( )1989والوويت وودف الستك وواف ثثوور توودريس العلوووم ابللغووة ارجنليزيووة علو
مستوى ربصيل اللوال يف العلووم ادل وار اليهوا يف دراسوة ادللووع ( )2009اىل ان اجملموعوة الويت درسوت
العلوووم ابللغووة العربيووة حققووت نتووائج ثف وول موون اجملموعووة الوويت درسووت العلوووم ابللغووة ارجنليزيووة يف مسووتوى
( ادللوع )2009 ،
التحصيل واالذباىات حنو العلوم
وذكوور احلووارثي ( )2011أبن الفلبووني تراجعووت عوون التعلوويم ثنووائي اللغووة بعوود  37عامووا موون تلبيقووو ،كمووا
اجووار اىل قووول دينووا ثوكووامبو ثسووتاذ الرتبيووة يف جامعووة الفلبووني موون ان عوودد كبووري موون الدراسووات الدوليووة يف
ثحنوواء العووا اكوودت ثن توودريس ا طفووال بلغووة ا م جسوون توودريس اللغووة ارجنليزيووة كمووا جسوون توودريس ادلوواد
الدراس ووية ا خ وورى فيم ووا بع وود .ف و و ن ا طف ووال يتعلم ووون ثحس وون إذا كان ووت لغ ووة الت وودريس ى ووي اللغ ووة ال وويت
يستعملو ا يف حيا م اليومية ويف بيو م ،ويرى ثن البناء التعليمي ي بو بناء اذلرم ،فعنت حباجوة إىل قاعودة
قويووة حو تتحموول مووا يبووة عليهووا .ولووذا ينبغووي ثن يكووون التعلوويم ا ساسووي قوووي حو يسووتليع اللالووب ثن
يتعلم ثجياء جديدة .ولكي تكون قادراً عل التنافس عل مستوى العا ينبغي ثن تعلوم علو ثسواس زللوي
(
تعليمو واً عميقو واً ومتماس ووكاً .وكم ووا يقول ووون يف ع ووا ا عم ووال "اعم وول زلليو واً وفك وور عادليو واً. ".
احلارثي .)2011 ،

تزايد استخدام اللغة االنكليزية يف التعليم
منذ العام  2010ا بحت االنكليزية اللغة االجنبية الرئيسة اليت تُعلم يف ادلدارس االبتدائية وال انوية لودى

 130امة او اك ر  ،بينما قبول القورن الع ورين يكون الوري تعلويم االنكليزيوة تقريبوا لغوة رئيسوة يف ادلودارس
االبتدائية وال انوية للدول غري الناطقة ابرنكليزية وبني مخوس لغوات عادليوة – االدلانيوة والفرنسوية واالسوبانية
واالنكليزي ووة والروس ووية – ظل ووت االدلاني ووة والفرنس ووية مهيمنت ووني يف قاع ووات الدراس ووة ح ووول الع ووا ح و اي ووة

ال الثينات او اوائل االربعينيات من الفرن الع رين  ،وحبلول عوام  2005كانوت االنكليزيوة اللغوة االجنبيوة
االساس ووية ال وويت يتعلمه ووا يف حن ووو  70ابدلائ ووة م وون ادل وودارس االبتدائي ووة و 80ابدلائ ووة م وون ادل وودارس ال انوي ووة يف
( مونتغمري.)63 : 2014 ،
 157دولة
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ويقووول رئوويس وزراء اليوواابن نقووال عوون العبوود ( )2004ضوورورة ان يكووون لوودى كافووة اليوواابنيني إدلووام ابللغووة
االنكليزيووة ابعتبارىووا اللغووة العادليووة  ،واحوود ادلتللبووات للحصووول علو ادلعلومووات الكونيووة والتعبووري وادل وواركة
( العبد .)96 :2004 ،
وحبلووول العووام  2010كووان حنووو  5،1مليووار جووخص ،ثي مووا يقووار ربووع سووكان العووا تقريبووا يسووتعملون
اللغة االنكليزية ،منهم  380مليون جخص تُعود االنكليزيوة لغوتهم ا ولية ،ولغوة اثنيوة لعودد مسواو ،ولغوة
ثجنبية لنحو 800مليون .كما ثعلنت االنكليزية لغة رمسية ثو ثعليت ذلا مكانة خا ة يف مخوس وسوبعني
دولة عل ا قل .ويف نفس السنة كان مخوس ثطفوال العوا يدرسوون االنكليزيوة ،وىوي اللغوة ا جنبيوة ا وىل
يف مدارس ثك ر من  100ثمة ذلا ثقل ب ري واقتصادي كبري ،دبا يف ذلي الصني وروسويا والربازيول وكووراي
ومصوور وإي وران .كمووا ارتفعووت نسووبة الللبووة الوودوليني إىل  4ماليووني طالووب يقصوود %44موونهم اجلامعووات
الناطقة ابرنكليزية .وارتفعت نسبة الللبة ا جانب يف اجلامعات ا مريكية إىل  %8,7سنة.2012
www.hespress.com/orbites/255439.html
وي ي مهداين ( )2015ان تعلم اللغة االجنبية واجب ح اري ال الوز التهاون فيو  ،وقد ا بح ىذا
ادلللب ضروراي البد منو  ،اذ انو يفتح اجملال لالطالع عل ثقافات االخرين ومن زا م واالستفادة منها
 ،ولكن ليس اىل احلد الذي تصبح فيو اللغة االجنبية غالبة عل العربية رب ي من االىتمام دبا ال ربظ
بو اللغة القومية
pu.edu.pk/images/journal/uoc/.../1%20Hamid%20Ashraf%20Ha
mdani_90-1_2015.pd..
ويرى الباح ان ويف ضوء ذبار ادلؤسسات الرتبوية يف العا ان احلل ا سلم ىوو جعول اللغوة الرمسيوة للدولوة
عماد التعليم جبميع مستوايتو ن تعوي اللغوات ا جنبيوة ابللغوات الوطنيوة لويس حوال انجعوا ،كموا كون
ثن نسووتعنس بووبع النموواذج العادليووة الرائوودة يف ىووذا اجملووال خا ووة الوودول االسووكندانفية وبع و
اليت جعلت من لغا ا الوطنية منللق النه ة احلقيقية.

دول رسوويا

اثنياً :دراسات سابقة
دراسة اجلرف ( : )2004اذباىات ال با

حنو استخدام اللغتني العربية وارنكليزية يف التعليم.

ىدفت ىذه الدراسة إىل ما يلي:
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1و التعرف عل رراء اللال يف مودى والحية اللغوة العربيوة للتعلويم اجلوامعي يف التخصصاات ادلختلفاة
خاصة التخصصات العلمية كالطب والصيدلة واحلاسب والعلوم والرايضيات
 2و التعوورف علو رراء اللووال يف موودى ووالحية اللغووة ارنكليزيووة للتعلوويم اجلووامعي خا ووة التخصصووات
العلمية كاللب والصيدلة واحلاسب والعلوم والرايضيات
تكونووت عينووة الدراسووة موون عينووة ع ووائية مكونووة موون ( )272طالب واً وطالبووة موون كليووات اللووب والصوويدلة
واذلندس ووة والعل وووم واحلاس ووب ا ابجلامع ووة ا ردني ووة  ،وعين ووة ع ووائية مكون ووة م وون ( )470طالب ووة بكلي ووة
اللغ ووات والرتمج ووة جبامع ووة ادلل ووي س ووعود اس ووتخدمت الباح ووة مقابل ووة جخص ووية واالس ووتبانة اداة للدراس ووة،
واظهوورت النتووائج ثن ( )%45موون طووال اجلووامعتني يرغبووون يف وضووع ثبنووائهم يف موودارس دوليووة تعلِّمهووم

مجي ووع ادلق ووررات ابللغ ووة ارنكليزي ووة و يعتق وود ( )%96مو ون ط ووال الكلي ووات العلمي ووة يف اجلامع ووة ا ردني ووة
و( )%82موون طالبووات كليووة اللغووات ثن اللغووة العربيووة تصوولح للعل وووم الدينيووة وللتخصص ووات ا دبيووة .
(اجلرف)2004 ،
دراسااة سااعاد ( :)2000اذباىووات الللبووة حنووو اللغووة ارنكليزيووة وعالقتهووا ابلتحصوويل لوودى اجلنسووني يف
ضوووء ثمنوواط اردارة الصووفية السووائدة دراسووة ميدانيووة علو عينووة موون طلبووة الصو ا ول ال ووانوي يف اثنوووايت
مدينة دم ق الرمسية واخلا ة.
ىوودفت الدراسووة احلاليووة إىل التعوورف علو اذباىووات الللبووة حنووو مووادة اللغووة ارنكليزيووة والفوورأل بووني
ىذه االذباىات لودى اجلنسوني وعالقوة ذلوي ابلتحصويل فيهوا ،وممت الباح وة اسوتبانة مؤلفووة موون ()46
عبووارة موجهوة للللبوة لقيواس اذباىوا م حنوو موادة اللغوة ارنكليزيوة .واسوتبانة ثخورى مؤلفوة مون ( )38عبوارة
موجهووة للمدرسووني يف إدارة الصو وتنظوويم التعلوويم .كووذلي قامووت الباح ووة جوراء اختبووار ربصوويلي لللبووة
الص ا ول ال انوي يف مادة اللغة ارنكليزية ،تكونت عينة البحث من عينوة ع ووائية مون الللبوة ،مؤلفووة
مون ( )420طالب واً وطالبوة يف ال وانوايت الرمسيوة واخلا وة يف مدينوة دم وق ،وعينوة مون ادلدرسوني مؤلفووة مون
( )60مدرسواً ومدرسووة يدرسووون مووادة اللغووة ارنكليزيووة يف ىووذه ال ووانوايت وموون ثىووم النتووائج الوويت تو وولت
إليها الدراسة :
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ال يوج وود ف وورأل ذو مس ووتوى دالل ووة ( )0.01ب ووني االذب و وواه حن و ووو م و ووادة اللغ و ووة ارنكليزي و ووة والتحص وويل ل وودى
اجلنس و و ووني .ولك و و وون يوج و و وود ف و و ووروأل ب و و ووني االذب و و وواه حن و و ووو م و و ووادة اللغ و و ووة ارنكليزي و و ووة ل و و وودى اجلنس و و ووني لص و و وواحل
(سعاد)2010 ،

الذكور.

دراسة مصباح ( : )2006اثر استخدام اللغة االجنليزية كوسيلة اتصال تعليمية يف تعليم تقنيات التعليم
يف جامعة ع مان للعلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر الللبة واع اء اذليلات التدريسية
ىوودفت الدراسووة تعوورف اثوور اسووتخدام اللغووة االجنليزيووة كوسوويلة اتصووال تعليميووة يف تعلوويم تقنيووات التعلوويم
يف جامعووة ع مووان للعلوووم والتكنولوجيووا موون وجهووة نظوور الللبووة واع وواء اذليلووات التدريسووية ،ولتحقيووق ىووذا
اذلدف استعان الباحث اختبار كفاءة لغوية واستبانتني احدامها للللبة واالخرى الع اء ىيلة التودريس يف
اجلامعة  ،واسفرت النتائج بصورة عامة عن عدم رضا الللبة واع واء ىيلوة التودريس عون ىوذا القورار وكوانوا
يف وولون االسووتمرار يف دراسووة الووربانمج ابللغووة العربيووة عل و اال يهموول االىتمووام ابكتسووا الللبووة دلهووارات
اللغة االنكليزية مهيتها يف تدعيم دراستهم.

( مصباح )2006 ،

اجراءات البحث:
لتحقيق اىداف البحث مت القيام ابرجراءات ا تية

أوالً :منهج البحث:
اسووتخدم الباح وان ادلوونهج الو ووفي التحليلووي الووذي يتنوواول دراسووة احووداث وظوواىر وممارسووات دون توودخل
الباحث يف رلراي ا ،وابلتا يستليعان و فها وربليلها.
اثنياً :رلتمع وعينة البحثResearch Population & Sample's:
يتكووون رلتمووع البحووث موون ( )68طالبووا وطالبووة يف الصو ال وواين متوسووا  ،بواقووع ( )33طالووب
موون ( اثنوي ووة اجل وواىري) للمتمي وزين  ،و ( )35طالب ووة موون اثنوي ووة احلري ووة للمتمي وزات يف الفص وول الدراس ووي
االول ()2019-2018م ،وقوود بلغووت عينووة البحووث الكليووة( )60طالووب وطالبووة وىووي ت ووكل نسووبة
( )%88من رلتمع البحث  ،وجدول ( )1يوضح ذلي
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جدول( )0اعداد عينة البحث
ت

ادلدرسة

ذكور

اانث

اجملموع

0

اثنوية ادلتميزين ( ث .اجلواىري)

30

____

30

2

اثنوية ادلتميزات ( اثنوية احلرية)

____

30

30

اجملموع

30

30

60

اثلثاَ :مستلزمات البحث Research Requirements :
-1

ربديوود ادلووادة العلميووة :حووددت ابلفصوولني االول وال وواين موون كتووا الفيوزايء للصو ال وواين متوسووا

دلدارس ادلتميزين يف زلافظة دايىل للعام الدراسي 2019-2018
-2

ياغة ا غراض السلوكية :

بعد االطالع عل ادلواضيع الدراسية  ،ادلتم لة بكتوا الفيوزايء للصو ال واين متوسوا دلودارس ادلتميوزين .
مت ربديوود ( )70غرض واً سوولوكياً موزعووة عل و مسووتوايت التووذكر  ،والفهووم  ،والتلبيووق  ،وذلووي بعوود عوورض
ا غراض السلوكية عل رلموعة من اخلرباء يف رلال الرتبية وطرائق التودريس  ،ويف ضووء ررائهوم ومقرتحوا م
وابعتماد نسبة اتفاأل ( )%80فاك ر مت االبقاء عل ذات العدد من االغراض السلوكية.

رابعاً  :أداات البحث Research Tools
سب لت يف إعداد ثداتني مها:
 -بناء االختبار التحصيلي .

 بناء مقياس االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء دلدارس ادلتميزينفيما قيت مراحل وإجراءات إعداد كل منهما :
 .0االختبار التحصيلي :

حبسب ادلتغريات التابعة للبحث احلا  ،تللب إعداد اختباراً لقياس ربصويل اللوال للموضووعات
ادل مولة ابلبحث  ،وقد عرضت فقرات االختبار البوال عوددىا ( )30فقورة موضووعية مون نووع االختيوار

من متعدد عل رلموعة من احملكماٌن مان ذوي اخلا ة والتخصا

يف قسام الفيازايء وطرائات التادريس

والتقااوو والقياااس 1وقااد حصاالت االداة علااى نساابة اتفااا اكثاار ماان  %80وبااذلك حتقاات صااد
االختبار التحصيلي ،ويوضح اجلدول (  )2اخلارطة االختبارية لالختبار.
1

من المختصٌن الذٌن استعان بهم الباحث:
أ  .د ماجدة ابراهٌم الباوي ( طرائك تدرٌس الفٌزٌاء) ،جامعة بغداد – كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
أ .د اسماعٌل ابراهٌم علً (علم النفس التربوي)  ،جامعة بغداد – كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
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الفصل

الوونزن البس و

عدد
الساعات

للمحتنى

جدول ( )2
اخلارطة االختبارية لالختبار التحصيلي
ارقام الفقرات
تذكر 23.0 /

فهم2300 /

تط يق2304 /

االنل

3

230

.،.،0،0،.

3 ،2 ،0

.2،..،.0،01

الثاب

.0

231

،4 ،.0 ،.. ،1

المجموع

02

%022

0

،.1

00 ،.2

تحليووووووووووووووووول /المجمنع
23.0

.. ، .0

.0

.0،.0،. ،00 ،00 ،.3 ،0.

00

،02،03 ،

02 ،.4

0.،04

.2،..

00

8

00

1

5

63

ومت حسا معامل الصعوبة و معامل التمييز لفقرات االختبار التحصيلي  ،وكانت ضومن ادلودى
وحسبت فعالية البدائل اخلاطلة لفقورات االختبوار وقود كانوت قيمهوا سوالبة للفقورات مجيعهوا  ،ومت
احملددُ ،
فعالووة
اختيارىوا مون قبول طوال اجملموعووة الودنيا ثك ور مون طوال اجملموعووة العليوا  ،ويعوو ذلوي ثن البودائل ّ
ومقبولة ،مث مت حسا ثبات فقرات االختبار ابستخدام معادلة الفوا كرونبواخ  ،وبلغوت قيمتوو )، (0.89
ويعو ذلي ثن االختبار يتميز ابل بات ،و كن تلبيقو عل عينة البحث .
 .2مقياس االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء دلدارس ادلتميزين :
لغوورض قيوواس اذباىووات الللبووة حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس الفي وزايء  ،قووام الباح وان
ببناء مقياس ذلذا الغرض ،يتكون ادلقياس من ( ) 20فقرة  ،وبعد عرض ادلقياس عل اخلورباء مون زبصوص
علووم الوونفس وطرائووق التوودريس  ،وافق ووا عل و فق ورات ادلقيوواس بعوود إج وراء بع و التعووديالت عل و عوودد موون
الفق ورات  ،وحووددت مسووتوايت االجابووة لكوول فقوورة ب و (كبوورية ،متوسوولة  ،قليلووة) وحبسووب السوولم التوودرالي
( )1 -2 -3وبووذلي تكووون اعلو درجووة للمقيوواس ( ) 60درجووة  ،وادد درجووة للمقيوواس ( )20درجووة ،
وقد مت التحقق من الصدأل الظواىري و ودأل البنواء للمقيواس ،مث حسوب ثبوات ادلقيواس ابسوتخدام معادلوة
الفا كرونباخ وبلغت قيمتو ( ،)0.81ويعد مؤجرا جيدا (النبهان  ،) 240 ،2004 ،وبووذلي ك وون

أ .د عصام عبد العزٌز المعموري ( طرائك تدرٌس الفٌزٌاء ) ،تربٌة دٌالى
أ  .د عبد الرزاق عٌادة ( طرائك تدرٌس الفٌزٌاء ) ،جامعة دٌالى  -كلٌة بالد الرافدٌن
أ  .د نصٌف جاسم الخزرجً (طرائك تدرٌس الفٌزٌاء) ،الكلٌة التربوٌة المفتوحة – محافظة صالح الدٌن
أ.م  .فراس محمود االمٌن ( فٌزٌاء)  ،جامعة دٌالى – كلٌة العلوم
أ.م  .د زٌاد طارق خضٌر( فٌزٌاء)  ،جامعة دٌالى – كلٌة العلوم
أ  .م .د عمار هادي الجنابً ( طرائك تدرٌس الرٌاضٌات) ،الجامعة المستنصرٌة – كلٌة التربٌة االساسٌة
أ  .م .دمحم علً مراد ( رٌاضٌات)  ،جامعة دٌالى – كلٌة التربٌة االساسٌة
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تلبيق ادلقياس عل عينة البحث ،وملحق ( )3يوضوح الصويغة النهائيوة دلقيواس االذبواه حنوو اسوتخدام اللغوة
االنكليزية يف تدريس الفيزايء دلدارس ادلتميزين
الصورة النهائية دلقياس االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء دلدارس ادلتميزين
بع وود التحق ووق م وون الص وودأل الظ وواىري و وودأل البن وواء للمقي وواس وحس ووا ال ب ووات ،ويف ض وووء ثراء احملكم ووني
ث ووبح ادلقيوواس يف ووورتو النهائيووة يتكووون موون (  )20مفووردة ،واجلوودول (  )3يوضووح موا ووفات مقيوواس
االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء دلدارس ادلتميزين
جدول (  ) 3مواصفات مقياس االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية
عدد الفقرات

النسبة ادلئوية

ارقام الفقرات

ت اجملال
0

االول :االستمتاع مبادة الفيزايء

8

2.02

8 ،7 ،3 ،5 ، 0 ، 6، 0 ، 0

0

الثاين :امهية اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء

7

2.65

، 00 ، 06 ، 00 ، 00 ، 02، 9

6

مدرس مادة الفيزايء

5

2.05

02 ، 09 ، 08 ، 07 ،03

05

وضم المقياس فقرات ايجابية ( )02وفقرات سلبية ( )02والجدول ( )0يوضح ذلك .
جدول ( )0الفقرات االيجابية والفقرات السلبية في مقياس االتجاه
ارقام الفقرات

الفقرات

عددىا

االجيابية

02

12-11- 11 – 11 -8 -6 – 5 -4 -3 -1

السلبية

02

11-12-18-17 – 16 – 13 – 12 – 7 – 2 -1

خامساَ :الوسائل االحصائية ادلستخدمة

اسووتعان الباح وان السووتخراج النتووائج بووربانمج  spssاالحصووائي ف ووال عوون بع و

الوسووائل االحصووائية

ومنها :
معامل الفا كرونباخ

( البلش وفريد )142 :2007 ،

معامل ارتباط بريسون

( عودة )276 : 1998 ،

االختبار التائي لعينتني مستقلتني

( البيايت )202 :2008 ،

معادلة كوبر

( البلش وفريد )140 :2007 ،

معامل الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل

( عودة )291-285 : 1998 ،
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نتائج الدراسة وتفسًنىا
فيما يلي عورض للنتوائج الويت مت احلصوول عليهوا ابسوتخدام اداة البحوث وبعود إجوراء ادلعاجلوات ارحصوائية
وفقاً سللة الدراسة ومتغريا ا ،ولتوخي الدقة وادلوضووعية يف ربديود االذبواه حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة
يف تدريس الفيزايء  ،قام الباح وان الواد القويم احلسوابية الفعليوة للخيوارات ادلتاحوة لعينوة البحوث لإلجابوة
عن بنود االستبانة وفقاً دلقياس ليكرت ال الثي
ومت ربديد طول ادلودى  ، 2 = 1-3طوول الفلوة =  ، 0.67 = 3 ÷ 2ويوتم اضوافة ىوذه القيموة اىل اقول
قيمة يف االستبانة وىي ( واحد حيح) وبذلي يصبح تقسيم مدى ادلتوسلات ادلرجحة لإلجاابت كما
ي ري جدول (:)5
جدول ( )5درجة االست ابة وادلتوسا ادلرجح:
االستجابة

ادلتوسط ادلرجح

قليلة

 –0اقل من 0.67

متوسطة

 -0.67اقل من 2.34

كبًنة

 -2.34اقل من 3.00

لإلجابة عن السؤال االول للبحث والذي ينص عل :
ما مستوى االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف التدريس لدى طلبة مدارس ادلتميزين يف زلافظة دايىل؟

ولإلجابووة عوون ىووذا الس وؤال قووام الباح وان بتلبيووق مقيوواس االذبوواه مث حسووا ادلتوسوولات لألبعوواد ال الثووة
والدرجة الكلية  ،واجلدول (  ) 6يوضح ذلي
جدول ( ) 6
ادلتوسلات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية والنسب ادللوية لدرجات عينة البحث يف مقياس االذباه حنو
استخدام اللغة االنكليزية يف التدريس لدى طلبة مدارس ادلتميزين يف زلافظة دايىل
اجلنس

العدد

ذكور

22

ادلتوسط احلسايب

الدرجة من 60
3128

االحنراف

ادلعياري
2267

النسبة ادلئوية للذين تزيد درجتهم

عن %65
2282

النسبة ادلئوية للذين تقل

درجتهم عن %65
2212

اانث

22

2821

1217

2272

2212

اجملموع

52

31

2247

2272

2212

يالح من اجلدول (  )5ثن متوسا عالمة الللبة ككل يف االختبوار كوان ( )41وبنسوبة ملويوة مقودارىا
( )0.80وىي اكورب مون عالموة احملوي احملوددة ادلقودرة ب و ( )%65الويت مت اعتمادىوا يف ضووء اراء احملكموني
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وىووذا يوودل عل و ارتفوواع مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس لوودى طلبووة موودارس
ادلتميو وزين يف زلافظ ووة دايىل  ،فق وود بلو و نس ووبة الل ووال ال ووذين ذب وواوزت نس ووبتهم درج ووة احمل ووي (، )0.90
وابلنسبة لللالبات فقد بلغت نسبة الواليت ذبواوزت نسوبتهن درجوة احملوي ادلتفوق عليهوا ( ، )0.80ويفسور
الباح و وان ى ووذا االرتف وواع يف مس ووتوى االذب وواه حن ووو اس ووتخدام اللغ ووة االنكليزي ووة يف ت وودريس الفيو وزايء دب وودارس
ادلتمي وزين اىل التنوووع يف رلوواالت مقيوواس االذبوواه  ،وان الللبووة ينظوورون اىل اللغووة االنكليزيووة واسووتخدامها يف
التدريس عامل يزىم عن غريىم من الللبة  ،بغ النظر عن مدى استيعاهبم للمادة
ولإلجابة عن السؤال ( )4 ،3 ،2واليت تنص:
 -2ما االذباه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تودريس الفيوزايء دبودارس ادلتميوزين يف زلافظوة دايىل يتعلوق
ابجملال االول ( االستمتاع دبادة الفيزايء) يف زلافظة دايىل
 -3ما االذباه حنو استخدام اللغوة االنكليزيوة يف تودريس الفيوزايء دبودارس ادلتميوزين يف زلافظوة دايىل يتعلوق
ابجملال ال اين ( امهية اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء) يف زلافظة دايىل؟
 -4ما االذباه حنو استخدام اللغوة االنكليزيوة يف تودريس الفيوزايء دبودارس ادلتميوزين يف زلافظوة دايىل يتعلوق
ابجملال ال الث ( مدرس مادة الفيزايء) يف زلافظة دايىل
فقوود مت اسووتخراج ادلتوسوولات احلسووابية واالحنرافووات ادلعياريووة جلميووع عبووارات اجملوواالت الو الث موون مقيوواس
االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس مووادة الفيوزايء ،وفيمووا يلووي توضوويح ذلووي ،كمووا يف جوودول
( ،)7لعبارات اجملوال االول (االساتمتاع مباادة الفيازايء) ،ولعبوارات اجملوال ال واين (امهيوة اللغوة االنكليزيوة يف
توودريس الفي وزايء) كمووا يف جوودول ( ، )8ولعبووارات اجملووال ال الووث (موودرس مووادة الفي وزايء) كمووا يف جوودول
( . )9
جدول ( )7اجملال االول (االستمتاع مبادة الفيزايء)
االحنراف

الرتتيب

التقدير

0

اشعر واان استخدم اللغة االنكليزية برغبة التحاور مع مدرس الفيزايء حول ادلواضيع الفيزايئية

2.75

0.44

0

كبًنة

2

دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية مضيعة للوقت

0.6

0.88

5

قليلة

3

اشعر ابدللل عند دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية

0.55

0.76

6

قليلة

4

اشعر ابلسعادة عندما يشرح ادلدرس زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

2.6

0.68

3

كبًنة

الفقرات

ت
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5

اشعر ان الوقت مير بسرعة عندما تقدم حصة الفيزايء ابللغة االنكليزية

2.4

0.68

4

كبًنة

6

اشعر ابلفرح عندما ال يطلب مين تعريف ادلفهوم الفيزايئي ابللغة االنكليزية

0.4

0.68

7

قليلة

7

ارغب االستمرار يف استخدام اللغة االنكليزية لتدريس الفيزايء

2.65

0.59

2

كبًنة

8

اعزف عن دراسة مادة الفيزايء لصعوبة مفردات ادلفاىيم ابللغة االنكليزية

0.35

0.67

8

قليلة

جدول ( )8اجملال الثاين (امهية اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء)
ت

ادلتوسط

االحنراف

الرتتيب

التقدير

الفقرات

0

أؤيد دراسة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

2.8

0.52

0

كبًنة

2

دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية يساعدين يف اكتساب ادلعرفة الفيزايئية

2.6

0.68

3

كبًنة

3

دراسيت للمصطلحات الفيزايئية ابللغة االنكليزية يثري معرفيت

2.75

0.64

2

كبًنة

4

ال افضل دراسة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

0.35

0.67

7

قليلة

5

اجد صعوبة يف قراءة وفهم زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

0.9

0.79

4

متوسطة

6

دراسة الفيزايء ابللغة االنكليزية جتعلين احفظ ادلفاىيم الفيزايئية بدون استيعاب ذلا

0.85

0.87

5

متوسطة

7

اواجو صعوابت كبًنة عند قراءة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

0.75

0.85

6

متوسطة

احلسايب

ادلعياري

جدول ( )9اجملال الثالث (مدرس مادة الفيزايء)
االحنراف

الرتتيب

التقدير

0

اندرا ما يشجع مدرس الفيزايء طالبو على تعلم الفيزايء ابللغة االنكليزية

0.55

0.88

3

قليلة

2

ال افهم من مدرس الفيزايء ما يوضحو من مفاىيم فيزايئية اثناء الدرس يف اللغة االنكليزية

0.25

0.64

5

قليلة

3

مدرس الفيزايء سبب كرىي لتدريس الفيزايء ابللغة االنكليزية

0.5

0.83

4

قليلة

4

كثًنا ما يؤكد مدرس الفيزايء على اكتساب ادلفاىيم الفيزايئية ابللغة االنكليزية

2.7

0.57

2

كبًنة

5

استوعب من مدرس الفيزايء ما يشرحو من مواضيع ابللغة االنكليزية

2.9

0.30

0

كبًنة

الفقرات

ت

ادلتوسط

احلسايب

ادلعياري

ودلناق ة اذباه الللبة حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء يف مودارس ادلتميوزين نالحو جودول
( )7الذي ي ري بوضوح اىل رغبة الللبة يف دراسة مادة الفيزايء ابستخدام اللغوة االنكليزيوة  ،فقود حققوت
الفقورة االوىل (اشاعر واان اساتخدم اللغااة االنكليزياة برغباة التحاااور ماع مادرس الفياازايء حاول ادلواضاايع
الفيزايئي ااة )موون اجملووال االول ( االس ووتمتاع دبووادة الفي وزايء) الرتتيووب االول وبتقوودير كبوورية ،وتلته ووا يف ادلرتبووة
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ال انية الفقرة السابعة (ارغب االستمرار يف استخدام اللغاة االنكليزياة لتادريس الفيازايء) ،وبتقودير كبورية
 ،بينم ووا ج وواءت الفق وورة ال امن ووة (اع اازف ع اان دراس ااة م ااادة الفي اازايء لص ااعوبة مف ااردات ادلف اااىيم ابللغ ااة
االنكليزية) يف الرتتيوب االخوري وبتقودير قليلوة ،و كون تفسوري ذلوي أبن الللبوة لوديهم الرغبوة يف ان يدرسووا
مادة الفيزايء ابستخدام اللغة االنكليزية.
وخبصوص جدول ( ، )8فقد جاءت الفقرة االوىل (أؤيد دراسة زلتوى كتااب الفيازايء ابللغاة االنكليزياة
)موون اجملووال ال وواين (امهيااة اللغااة االنكليزيااة يف تاادريس الفياازايء) يف الرتتيووب االول وبتقوودير كبوورية ،بينمووا
جوواءت الفقوورة ال ال ووة (دراساايت للمصااطلحات الفيزايئيااة ابللغااة االنكليزيااة يثااري معاارفيت) يف الرتتيووب
ال اين وبتقدير كبورية  ،اموا الفقورة الرابعوة (ال افضال دراساة زلتاوى كتااب الفيازايء ابللغاة االنكليزياة) فقود
كانت يف الرتتيب االخري يف ىذا اجملوال وبتقودير قليلوة ،ومورة اخورى تتفوق اراء ووجهوات نظور عينوة البحوث
بتمسكهم يف دراسة الفيزايء ابللغة االنكليزية ويعدون ذلي من االمور ادلهمة
امووا جوودول ( ، )9فقوود كانووت الفقوورة اخلامسووة (اسااتوعب ماان ماادرس الفياازايء مااا يشاارحو ماان مواضاايع
ابللغااة االنكليزيااة) موون اجملووال ال الووث ( موودرس مووادة الفي وزايء) يف الرتتيووب االول وبتقوودير كبوورية ،وحققووت
الفقوورة الرابعووة (كث اًنا مااا يؤكااد ماادرس الفياازايء علااى اكتساااب ادلفاااىيم الفيزايئيااة ابللغااة االنكليزيااة)
الرتتيووب ال وواين وبتقوودير كبوورية ممووا يؤكوود علو ان اللووال ي ووعرون ويقوودرون دور موودرس الفيوزايء وقدرتووو يف
تدريس الفيزايء يف اللغة االنكليزية  ،ومما يؤكد ذلي ان الفقرة ال انيوة مون ىوذا اجملوال (ال افهام مان مادرس
الفيازايء مااا يوضاحو ماان مفااىيم فيزايئيااة اثنااء الاادرس يف اللغاة االنكليزياة)

قوود جواءت يف الرتتيووب

االخري وبتقدير قليلة.
ولإلجابااة عاان السااؤال اخلااامس الووذي يوونص :ىوول توجوود عالقووة بووني مسووتوى االذبوواه حنووو اسووتخدام اللغووة
االنكليزي ووة يف الت وودريس ل وودى طلب ووة م وودارس ادلتمي وزين يف زلافظ ووة دايىل ابلتحص وويل الدراس ووي ل ووديهم دب ووادة
الفيزايء؟ ُحسبت ادلتوسلات احلسابية لدرجات عينة البحث يف ادائهم دبقياس االذباه حنو اسوتخدام اللغوة
االنكليزية يف تدريس الفيزايء واالختبار التحصويلي دبوادة الفيوزايء  ،مث حسوب معامول ارتبواط بريسوون دلعرفوة

العالقة بني مستوى االذباه والتحصيل فكان مقداره ( ،)0.03كما يف جدول ( ) 10
جودول (  :) 10نتوائج معامول ارتبواط بريسوون بوني درجوات عينوة البحوث يف مسوتوى االذبواه ودرجووا م يف
االختبار التحصيلي دبادة الفيزايء
طلبة مدارس ادلتميزين

التحصيل يف مادة الفيزايء

مستوى االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية

0.03
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يظهر اجلدول (  ) 10عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة لدى عينة البحث بني مسوتوى االذبواه حنوو اسوتخدام
اللغة االنكليزية يف تدريس مادة الفيزايء وربصويلهم دبوادة الفيوزايء  ،وىوذا مؤجور أبن االذبواه حنوو اسوتخدام
اللغووة االنكليزيووة يف التوودريس لوويس ابل وورورة ان يكووون عاموول ربسووني يف التحصوويل الدراسووي ل ودى الللبووة.
فقوود يكووون االذبوواه بسووبب ان اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس مووادة الفي وزايء جديوود وخوواص دبوودارس
ادلتميزين وىذا يزىم عن غريىم من اللبة.
ولإلجابة عن السؤال السادس والذي ين

(ىل لتلو مسوتوى االذبواه حنوو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة

يف الت وودريس ل وودى طلب ووة م وودارس ادلتمي وزين يف زلافظ ووة دايىل ابخ ووتالف اجل وونس ( ذك وور ،ان و )؟ مت تلبي ووق
اختبار (ت) لعينتني مستقلتني غري متساويتني حيث كانت النتائج كما يوضحها اجلدول( .)11
ج وودول (  : )11نت ووائج اختب ووار (ت) للمقارن ووة ب ووني مس ووتوى االذب وواه حن ووو اس ووتخدام اللغ ووة االنكليزي ووة يف
التدريس تبعا دلتغري اجلنس
ادلتغًن

العدد

ادلتوسط

اانث

30

39.0

2.08

ذكور

30

42.9

3.78

الدرجة من 60

االحنراف ادلعياري

ت احملسوبة

مستوى الداللة

4.798

دالة عند مستوى 0.05

ابلرجوووع إ (ت) اجلوود وليووة عنوود مسووتوي داللووة (  ) 0.05ودرجووة حريووة ( )58جنوود ث ووا تسوواوي ()2
وحيوث ثن (ت) احملسوووبة تسوواوي ( )4.798وىووي قيمووة اكوورب موون (ت) اجلوود وليووة لووذلي نوورف الفوورض
الصفري ،يعو توجد فروأل ذات داللة إحصائية عند مستوي(  ) 0.05يف مستوي االذبواه حنوو اسوتخدام
اللغو ووة االنكليزيو ووة يف التو وودريس يف زلافظو ووة دايىل تعو ووزى دلتغو ووري اجلو وونس ( ذكو وور ،ان و و ) ،ولصو وواحل اللو ووال
( الووذكور)  ،و كوون تفسووري ذلووي أبن الل ووال ( الووذكور) تكووون لووديهم ىووذا االذبوواه حر ووا م وونهم عل و
حصول بع ة دراسية خارج القلر او احلصول عل عمل تكون اللغة االنكليزية احود متللباتوو ،وقود يكوون
الووذكور اك وور جورثة يف خوووض الت ربووة اجلديوودة يف اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس مووادة الفيوزايء ،موون
االانث اليت تقدر امهية احلصول عل معدل عال جقق ذلا ما تريد
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االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات
االستنتاجات :يف ضوء نتائج البحث كن استنتاج االيت :
 -1ان ىنوواك اذبوواه االووا حنووو اسووتخدام اللغووة االنكليزيووة يف توودريس مووادة الفيوزايء لوودى طلبووة الصو
ال اين يف مدارس ادلتميزين يف زلافظة دايىل.
 -2ان العالقة بني االذباه حنو اسوتخدام اللغوة االنكليزيوة يف تودريس الفيوزايء وربصويلهم الدراسوي كوان
ضعيفا ،وىذا يعو ان استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس مادة الفيزايء يكن فاعال .
التوصيات :يف ضوء النتائج اليت تو ل إليها الباح ان كن و التو يات االتية:
 -1توفري الكتب وادلصادر الويت تسوهم يف رفوع االمكانيوة اللغويوة يف موادة اللغوة االنكليزيوة لللوال يف
مدارس ادلتميزين
 -2ادخال مدرسي الفيزايء يف مدارس ادلتميزين دورات تلويرية يف اللغة االنكليزية
 -3ضرورة استخدام سرتاتي يات التعلم الن ا يف تدريس الفيزايء يف مدارس ادلتميزين واليت تزيد مون
تفاعل اللال ورباورىم يف مناق ة زلتوى ادلوضوع الدراسي.
ادلقرتحات :يقرتح الباح ان إجراء:
 -1دراسووة مقارنووة بووني سبكوون طلبووة موودارس ادلتمي وزين والللبووة يف ادلوودارس االعتياديووة يف فهووم ادلفوواىيم
الفيزايئية.
 -2مزيد من الدراسات حوول التصوورات البديلوة لودى الللبوة يف مودارس ادلتميوزين للمفواىيم الفيزايئيوة
اليت مت دراستها.
 -3حبوث حول اذباه مدرسي الفيزايء حنو استخدام اللغة االنكليزية يف التدريس .
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مقياس االجتاه حنو استخدام اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء
عزيزي اللالب  /اللالبة ليس ىذا اختبوار ولكون مقيواس معود غوراض البحوث العلموي  ،لوذا ارجوو ان تقورث كول عبوارة
بدقة وعناية مث تبدي رثيي بوضع عالمة  xربت بوديل تورى انوو يعورب عون وجهوة نظورك  ،وان ال تورتك ايوة عبوارة دون
اجابة  ،مع جزيل ال كر.

الفقرات

ت

الباحث
االستجاابت
كبًنة

اجملال االول :االستمتاع مبادة الفيزايء
1

اشعر واان استخدم اللغة االنكليزية برغبة التحاور مع مدرس الفيزايء حول ادلواضيع الفيزايئية

1

دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية مضيعة للوقت

2

اشعر ابدللل عند دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية

3

اشعر ابلسعادة عندما يشرح ادلدرس زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

4

اشعر ان الوقت مير بسرعة عندما تقدم حصة الفيزايء ابللغة االنكليزية

5

اشعر ابلفرح عندما ال يطلب مين تعريف ادلفهوم الفيزايئي ابللغة االنكليزية

6

امتىن االستمرار يف استخدام اللغة االنكليزية لتدريس الفيزايء

7

اعزف عن دراسة مادة الفيزايء لصعوبة مفردات ادلفاىيم ابللغة االنكليزية

اجملال الثاين :امهية اللغة االنكليزية يف تدريس الفيزايء
8

أؤيد دراسة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

12

دراسيت للفيزايء ابللغة االنكليزية يساعدين يف اكتساب ادلعرفة الفيزايئية

11

دراسيت للمصطلحات الفيزايئية ابللغة االنكليزية يثري معرفيت

11

ال افضل دراسة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

12

اجد صعوبة يف قراءة وفهم زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

13

دراسة الفيزايء ابللغة االنكليزية جتعلين احفظ ادلفاىيم الفيزايئية بدون استيعاب ذلا

14

اواجو صعوابت كبًنة عند قراءة زلتوى كتاب الفيزايء ابللغة االنكليزية

اجملال الثالث :مدرس مادة الفيزايء
15

اندرا ما يشجع مدرس الفيزايء طالبو على تعلم الفيزايء ابللغة االنكليزية

16

ال افهم من مدرس الفيزايء ما يوضحو من مفاىيم فيزايئية اثناء الدرس يف اللغة االنكليزية

17

مدرس الفيزايء سبب كرىي لتدريس الفيزايء ابللغة االنكليزية

18

كثًنا ما يؤكد مدرس الفيزايء على اكتساب ادلفاىيم الفيزايئية ابللغة االنكليزية

12

استوعب من مدرس الفيزايء ما يشرحو من مواضيع ابللغة االنكليزية
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قليلة

