
 

 

 

 الثامن البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 د.صفاء الكيالني..……...............……ء لطمبة السنة األولى .....استخدام المغة العربية األم في حل مسائل الكيميا
 
 

 102 

 
ادتخدام اللغة العربية األم في حل مدائلل الييميائل لبلباة الدانة األ لا       

 الجئمعية في الجئمعة األردنية
 

 *صفا زيد الكيبليند.
 

 الملخص
 
ة لغة االنجليزية في تقويم المفاهيم العلميلى استقصاء ما إذا كان استخدام التهدف هذه الدراسة ا 

لدى طلبة السنة األولى الجامعية  يؤدي الى انخفاض تقدير مدى استيعابهم لتلك المفااهيم  توونا  
( تساعة ومماانون 89،  )505طالباًا وطالباة فاي ى ادى ماعة ماادم الويميااء  535عينة الدراساة ما  

 ( م  طلبة السنة الثانية 46طالباً وطالبة م  طلبة السنة األولى الجامعية، و)
عشاااوا ية فااارز المجماااوعتي  المقاااومتي  إلاااى عربياااة و انجليزياااة، ىع اااي ال ااا   الاااذي   ولضااامان 

)المفااااهيم التمثيليااة الت بيقياااة الداا قياااة  SAP testيحملااون رامااااً اامعياااً فرديااااً نسااخة امتحاااان 
ة، الويميا يااة( باللغااة االنجليزيااة ، والااذي  يحملااون رامااا اامعياااً زواياااً نسااخة االمتحااان باللغااة العربياا

ىظهاارا النتااا و فروااااً ذاا داللااة إ صااا ية لصااالال مجموعااة ال اا   التااي ااادم  االمتحااان باللغااة 
العربياة فااي الساانة األولاى الجامعيااة، بينمااا لاام تفهار النتااا و فروااااً ذاا داللاة إ صااا ية بااي  مجمااوعتي 

لمفااهيم العلمياة فاي ال    المقومتي  بالسنة الثانية الجامعية  تقترح الدراساة ىن يقاوم ال ا   فاي ا
بدايااة العااام الدراسااي باسااتخدام اللغااة العربيااة إلااى ىن تجاارى مليااة االسااتيعا  للمفاااهيم العلميااة باللغااة 

 االنجليزية 
 
 
 
 
 
 اعبامعة األردنية -كلية العلوم الرتبوية * 
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ذاملؼدمةذواخلؾػقةذالـظروةذ-1

رئيسددة  ا العددان ال.ددامع.  خمددع األ دد  بعدد  يعدددت ردددريع العلددوم با ددة دام ل ددة ـبالفددة لل ددة األم م ددكلة 
اؼبة صددد  االعةبدددار اؼببالدددو الل ويدددة اػباصدددة بةددددريع العلدددوم بسدددبو ربيعدددة اؼبفدددا ي  خال دددوا   الددد  ية.اخؽبدددا 

 & Roth دريع رصبح م كلة معقددة. خ يعةدك كدن مدن رخث خدخيد دة الةدعملي خالعبارات اؼبسة دمة، ا

Duit, 2003) )عد اؼبعوق األ ا ع لفه  مفا ي  العلوم ال  يواجهها العان ال.امع. أن   ه اؼبسألة ر 
إن اال ةمام بالةدريع بل ة ثانية ـبالفة لل ة األم يقودنا لب ح روجه الفلسفة اؼبع فية خبصوص العبلقة ب  

كاند  الل دة الل ة خعملية اال ةيعاب. فقد كان  .اك نوع من الفصن ا السابق ب  الل ة خاؼبع فة العلميدة، ف
رعامن على أهندا ؾبد د خ ديل  لةمثيدن األفكدار بد  ال د   خعاؼبده بب يقدة مسدةقلة عدن  دياق الدةعل ، خعلدى 
  ا فإن الباحث  كانوا معةادين على افرتاض أن الببلب يب.ون مبوذجه  الفك ي ب د  ال. د  عدن ل دة رد ح 

 (. (Daikidoy & Kendeou, 2001اؼبوضوع )دايكدخي خك.ديو،
األعمال اغبديثة خبصوص عبلقة الل ة باإلدراك ا العقدين اؼباضي   رفرتض أن الل ات الببيعية إن   

 ع عمليات دا لية ذارية را  ة خمةمك.ة رقوم بةوجيه السلوك خرةأث  باإلدراك فبلهبوز ذبا ن رأثري الل ة ا 
) واء أكان   ا الو يل  عملية اإلدراك خ الةفكري،  فع.دما يسةوعو ش   ما يةلقاه من خ يل ل وي

( فإن عليه أن يبور ن  يات عما يةكل  به   ا الو يل. فالل ة عملية ن بة خليس  ، أم كةاباً معلماً أم ق ي.اً 
؛esrevnoC ,dnommaH,    اس، دجددونفريس خ د، كدده ) امونددع اؼبعيش فيدؾب د سبثين  ليب عن الواق

&Grass, 1995     ،664كبلنسع(Clanncey,1. 
(  أن Anderson 1985,؛ خأندر ون، Roth & Duit 2003 ,ما خيعةك كن من )رخث خديوت )ك

من األنبية دبكان ؼب.  ي ردريع العلوم العمن على ربس  عملية فه  ال. ارات خأدائها ا العلوم آ  ين 
 & ,Chamot) مايل  -بع  االعةبار الةوجه اعبديد عن عبلقة الل ة باإلدراك. كما اعةكت شاموت خ اخ

O' Malley,  1994)   أن اؼبف دات الل وية العلمية ليس  ؾب د مصفوفة عبارات بن إن إدراكها على خجه
 ,Lemke)الدقة يعمن على ربوي  الفه  عن ر يق ال بل ب  العبارات خاؼبعىن. كما خيعةك  ليمكع 

خ اصة لل ين ي غبون ا إرقان رعل  أن للمف دات الل وية العلمية أنبية ككى ا رببيقات العلوم  (1990
 الل ة األكاديبية خا ة دامها بالةوازي مع  ربوي  مهارهت  ا الل ة االقبليزية.

ذالًداخلذبنيذالؾغةذوعؿؾقةذاالدًقعابذذ-1-1

( (Cherryholmes, 1986اجةماعع ا اؼب.ا ج خالةدريع  فعش يهوؼبز من م.  ي الةوجه ال. يل  
  ةيعاب بالةايل   الةدا ن ب  الل ة خاال

الل ددة ليسدد  ؾبدد د رعبددري عمددا ا دا ددن الفدد د مسددةقلة عددن ؿبيبدده االجةمدداعع، فبمددا أن.ددا  -5-5 – 5
نسة دم الل ة خالل ة خ يلة اجةماعية للةعبري عن اػبكات اؼب رتكة للمجةمع،   رةأث  خرؤث  ا اعبميدع بب يدق 

 ليع له معىن. انعكا ية،  فالقول إهنا ر صبة لل كة اػباصة بالف د



 د.صفاء الكيالني..……...............……ء لطمبة السنة األولى .....استخدام المغة العربية األم في حل مسائل الكيميا
 
 

 102 

اؼبعىن اؼبةولد ال ي يكون الةعبري ع.ه عن ر يق الل ة يةبور رارىبيا )فكلمة أرض لدى الفد د  -5-5-2
خ و ا العاش ة من عم ه زبةلف لدى الف د نفسه خ و ا الثبلث  من العمد (. فد.حن نبدمل اؼبعدىن مدن  دبلل 

خ يلة لبلرصال خالةعبري بن  دع البعدد الد ي يبدمل  خجودنا ا العان االجةماعع من حول.ا. خالل ة ليس  ؾب د
اإلنسان نفسه من  بلله، خكي.ونة الف د رةحدد عك الزمن باالحةكاك الل وي. خ يصبح راريخ اػبدكات مهمداً 

الددوعع  ددا خيةحمدن الفدد د مسددؤخلية الةصدد ه ب.داء علددى  دد ا الددوعع بداػبكات خ دد ا يعددمل رأخيددن  نةمددكع.ددما ي
ل الةبور الةارىبع للمعىن من قبن اؼبةكل . اؼبعىن اؼبب خح من قبن اؼبدةكل  ا اغباضد  صبيع ما حصن من  بل

 و حوار ب  ماضيه خحاض ه، اؼبعىن اغباض  يةضمن فه  اؼباضع خيةبور   ا اؼبعىن بصورة مسدةم ة. خ كد ا 
ةكل  خلديع بالضد خرة فان كن اؼبعاين  ع حوار ب  اؼباضع خبكاره خاغباض ؛ إن الكبلم  و رعبري عن خعع اؼبد

 عما  ع عليه األشياء.
اؼبعددىن اؼبقصددود لدددى اؼبددةكل  الوبدددث مددن ؾبدد د ا ددةق اء الةسلسددن الةددارىبع لل ددكة بددن أيضددا  -5-5-3

بفه  ال عور اآلين خكيفية رفاعن الوعع مع البيئة االجةماعية للمةكل . خ  ا يعمل أن رفسدري اؼبعدىن ال يكدون 
أيضددا فبددا أدركدده السددامع، خالدد ي يددؤث  ا اؼبعددىن الدد ي قصدددناه ع.دددما يقددوم فقددل مددن  ددبلل مددا قصدددناه، بددن 

 السامع بالةعليق عليه خ ك ا يةبور اؼبعىن حىت لدى ال    ال ي قام بةأصيله ابةداء. 

 كددونربددث مفا يم.ددا القبليددة ربيددزاً لفهد  اؼبعددىن اؼببدد خح مددن قبدن اؼبددةكل  ألن اؼبعددىن الدد ي ية -5-5-4
اء على ما رلقاه من اؼبةكل  ي ربل بثقافة اؼبسةمع. إن.دا ال نسدةبيع مع فدة قصدد اؼبدةكل  إال من قبن السامع ب.

من  بلل فه  صبيع أفكاره خليع االقةصار على جزء م.ها فقل. خاؼبعىن ليع موضوعياً خ بالوق  نفسه  و 
السدددياق خاؼب.ا دددبة  لددديع ذاريدددا، فددداؼبعىن يبكدددن أن يدددؤدى  بب ائدددق عديددددة خيدددؤدي إ  اؼبقصدددود نفسددده. إن فهددد 

مهمان لفه  اؼبقصود، لكن   ا ال يعدمل أن اؼبسدةمع ردبدا ال هبدد معداين أ د ى ردبدا ال يقصدد ا اؼبدةكل  فكدن 
 اؼبعاين م رببة بالثقافة خال يبكن أن يسةقبن اؼبعىن سباماً كما  و.

 لعؾومذالٌؼافةذاملـزلقةذالشػفقةذوالٌؼافقةذاملدردقةذاملؽًوبةذوادًقعابذمػاهقمذاذ-ذ1-2

إن   ا الةل ي  لكيفية رفاعن الل ة مع اؼبعىن يقود للةساؤل الثاين عن كيفية رأثري اؼبعىن اؼبسة دم بل ة 
ثانية  ع ليس  الل ة اؼبسة دمة ا ثقافة األغلبية على أصحاب   ه الثقافة ال ي يةبلو   ا األم  م.ه  

ه  ليس  مهيئة كثرياً ؽب ا الةزاخج.  خكيفية رأثري   ا مزاخجة اؼبعىن اعبديد اؼبسةعار مع  كات  ابقة ا ثقافة
اال ددة دام ا عمليددة الددةعل  خ اصددة لدددى أب.دداء الثقافددات الدد  ال رعددد ثقددافةه  ثقافددة رئيسددة ا الةعبددري عددن 

 اؼبعاين اؼبةبورة حديثاً ا العلوم خالةك.ولوجيا. خمن أ   الباحث  ال ين ر.اخلوا   ا 
 ( ال ي رل   أفكاره باآليت (Gee, 1991ع العلوم  و جع اؼبوضوع ا أدبيات ردري

ثقافة البالو  دع ا دة دام مقبدول للةعدابري الل ويدة لةأديدة اؼبعداين خاألفكدار يعد ه البالدو  - 5-2-5
 نفسه من  بلؽبا دا ن اجملموعة.

 من اكةساب البالو للمجال الثقاا ال ي يع ه به نفسه خدخره يقودنا للةف يق ب  نوع  -5-2-2
الثقافة  خأ لوب  لةوظيف اؼبعلومات  األ لوب األخل  و أ لوب الةع ض لل دكة خمدن ا اؼبمار دة الةلقائيدة 
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ؽبا )يةضمن   ا األ لوب اكةساب الثقافة الل وية األم(، خاأل لوب الثاين  و أ لوب عملية الةعل  اؼب بل 
 لعلمية خالةق.ية اغبديثة(.له )خيةضمن   ا األ لوب رعل  الل ة الثانية خاؼبصبلحات ا

يةضددمن أ ددلوب الةعدد ض خاؼبمار ددة الةلقائيددة أن يةعدد ض الفدد د ل.مددوذج أخ  ددكة ا خضددع ربيعددع خمددن ا 
القيام بالةوظيف الةلقائع ؽب ه اػبكة، خ  ه الب يقة سبارس الل ة األم بب يقة ع ضية غري رظبية. إن   ا األمد  

عل  ل ةه األم. وبدث الةعل  ا اؼبدر ة من  بلل الوعع اؼب بل له ال يعمل بالض خرة أن ال    قد قام بة
عن كيفية روظيف األداء  خ ك ا ذب ي عملية رعلد  الل دة الثانيدة خاؼبصدبلحات اغبديثدة ا العلدوم االجةماعيدة 
خالببيعيددددة خالةك.ولوجيددددا. إن مع دددد  مددددا يوظددددف مددددن قبددددن الفدددد د  ددددو  لدددديل بدددد   دددد ين األ ددددلوب  ا رلقددددع 

ات. قددد يوظددف مددن  ددبلل الددةعل  اؼبدد.   كقيددادة السدديارة خعددزه اؼبو دديقا خرعلدد  الل ددة الثانيددة، خمددن ا اؼبعلومدد
 ,Geeرصبح   ه عمليات آلية مبابقة لآلليات ال  خظف  من  بلل أ لوب الةع ض خاؼبمار ة الةلقائية 

1991).) 

و أ دددلوب الةعددد ض ال  صدددع إن األ دددلوب السدددائد الكةسددداب الثقافدددة ا اجملةمعدددات البدائيدددة الصددد رية  ددد
خاؼبمار ة الةلقائية، أما ا الثقافات اؼبةقدمدة ذات اجملةمعدات الكبدرية فدإن الثقافدة ركةسدو مدن  دبلل الةعلدي  
اؼب.  ، خهبزأ اؼبفهوم اؼبعقد اؼب اد رعلمه إ  أجزاء مةسلسلة   ميداً إ  أن يكدون دبقددخر اؼبدةعل  ركدوين مفهدوم 

 (.(Gee, 1991مشويل خبصوص اؼبعىن اؼبعقد 
خيفضن األش اص عادة روظيف األداء من  دبلل أ دلوب الةعد ض خاؼبمار دة الةلقائيدة، خهبدو أن يؤ د  
الدوعع دبدكرات  د ه الكيفيدة باغبسدبان للممار دة خالقددرة علدى رعميمهدا خمقارنةهدا بداؼبواقف اؼب دا ة  خيكدون 

الدد ين يةعلمددون ل ددةه  األم عددن ر يددق  أفضددن مددن  ددبلل الةعلددي  اؼبدد.   خاؼب بددل لدده، خمثددال علددى  دد ا  إن
الةع ض خاؼبمار ة الةلقائية  ردبا ال وبس.ون قواعد ا ة دامها مع أهن  أمه  ا الةواصن مدن  بلؽبدا، كمدا أن 
بعددد  الددد ين وبسددد.ون ا دددة دام قواعدددد الل دددة ب.ددداء علدددى أصدددول مةعلمدددة ردبدددا ال وبسددد.ون الةواصدددن خالةدددأثري ا 

 (.(Gee, 1991ه دوي وبس.دال ل د بلؽبا. خلكن ش   ؾب ؿبيبه  خفه  اؼب زى اؼبببن من

خيكون األداء افضن لدى األش اص ال ين اكةسبوا اػبكة من  بلل أ لوب الةعد ض خاؼبمار دة الةلقائيدة 
ا العادة، خلكن األف اد ال ين اكةسبوا اػبكة الثقافية من  بلل أ لوب الةعل  اؼب.   خاؼب بل لده فهد  علدى 

يددددة حدددددخث الددددةعل  خالقدددددرة علددددى الةعمددددي  خاؼبقارنددددة خالةفسددددري خال.قددددد خالةعليددددن. إن  دددد ين خعددددع أفضددددن بكيف
 (.  (Gee, 1991األ لوب  اؼب ةلف  لةوظيف اؼبعلومات يبثبلن مصدرين ـبةلف  للقوة 

ذوبةذوعالقًفاذبالطيؼةذاالجًؿاعقةالدقطرةذعؾىذالٌؼافةذالشػفقةذوالعؾؿقةذاملؽًذ-1-3

إذا اكةسب  مدن  دبلل الةعد ض خاؼبمار دة الةلقائيدة، خقدد ركةسدو  فة ال ركلف شيئاً إن بع  أنواع الثقا
ا اجملةمعدات البدائيدة خقدد يبلدق علدى  د ه  الل ة األم من  بلل احمليب  خالعائلة. خيعد  د ا األ دلوب كافيداً 

ف اؼبدةعل  مدن  دبلل مدا ا اجملةمعدات اؼبةقدمدة، فيكدون رع يد الةوظيفات الثقافة ال فهية، إال أنده اليعدد كافيداً 
يكةسدددبه ا الةعلدددي  اؼبدر دددع اؼبددد.   خاؼب بدددل لددده. خيةعامدددن الفددد د ا اجملدددال الثددداين بب يقدددة رظبيدددة خـببدددل ؽبدددا 
خؿبسوبة ؾبااًل المةبلك القوة خرع يفه ب.فسده خقبولده لددى اآل د ين، فعبدارة أأندا أحبديفأ لدؤلم ا اجملدال األخل، 
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لمعلد  ا اجملدال الثداين. خقدد رلجدأ بعد  األقليدات ا ال د ب كداليهود زبةلف عن عبدارة ألقدد أديد  خاجديبأ ل
ليةفوقوا ا اجملال الثاين يبةلكوا القوة. خقد رفةقد بع  األقليات ا الواليات اؼبةحدة  كالسود خاؼبةحدرين من 

الةعد ض خاؼبمار دة لعدم قدرهتا على الةفوق ا ؾبال الةعل  اؼب.   خروقفها ع.د ؾبال  أصول الري.ية القوة ن  اً 
يةع ضدون لده خيبار دونه ا البيد  ا اجملدال األخل خمدا ما الةلقائية، خم جع   ا القصور  و البون ال ا ع ب  

 (.  (Gee, 1991يببالبون به ا اجملال الثاين ا الةعل   اؼب.   خال ظبع خاؼب بل له ا اؼبدر ة
عددددن ر يدددق أ دددلوب الددددةعل  اؼبددد.   خكانددد   دددد ه خإذا سبددد  رالدددو البدددبلب بةوظيددددف معلومددداهت  اؼبةلقددداة 

اؼبعلومات مكملة ؼبا رلقاه البالو ا ؾباله األخل ا البي ، كأن ركدون العبدارات خالقبدع اؼبكةوبدة خاؼببلدوب 
فددإن لةصدد ه الدد ي رع ضددوا لدده ا البيدد ، ق اءهتددا خا ددةيعا ا خروظيفهددا ربددابق اللهجددة خالل ددة خالقددي  خر يقددة ا

ا االنةقدال مدن م حلددة الةعد ض خاؼبمار دة الةلقائيددة ا اجملدال األخل، إ  م حلدة الددةعل  البفدن لدن هبدد صددعوبة 
ال ظبع ا اجملال اؼبةقدم ا اؼبدر ة بب يقة  لسة، خقد هبد أن ما يق ؤه يعمق  كره اؼبألوفة خيعك عن شعوره 

الةعلدي  ا الواليدات اؼبةحددة،  السائد.  إن   ا األم  يفس  رقدم أف اد الببقدة الو دبى مدن اليدانكع ا ؾبدال
خعلى ال.قي  من   ا فإن أرفدال الببقدة اؽبام دية ا اجملةمدع الد ين ن يةع ضدوا أصدبًل  لل دة الثقافيدة خر يقدة 
الةصددد ه خالقدددي  احملبددد ة ا اجملدددال الثددداين أث.ددداء م حلدددة الةعددد ض خاؼبمار دددة الةلقائيدددة ا اجملدددال األخل ا البيددد ، 

ن ا اؼبدر ة بةعل  اشياء ن يبار و ا أصبًل ا بيةه  ا اجملال األخل. أرفال الفئدة  وه هبدخن أهن  مبالبو 
الدد  سبثددن الثقافددة السددائدة  ددوه يةعلمددون ب دد  ال. دد  عددن نوعيددة الةعلددي . أمددا أرفددال الفئددة الدد  سبثددن الثقافددة 

للمعل  معاعبة   ا األم   اؽبام ية فعليه  رعوي  ال.ق  اغباصن ا اجملال األخل بةوفري رعلي  جيد.  خيبكن
بددالة بيل لةم يدد  أرفددال الفئددة اؽبام ددية ؼب حلددة الةعدد ض خاؼبمار ددة الةلقائيددة بصددورة مدرخ ددة ا اؼبدر ددة عددن 

 (.(Gee, 1991ر يق ر يري بيئة الةعل  لة ابه جو اؼب.زل 
 خ يف ق جع ب  نوع  من اؼبثقف  ال ين لديه  السيب ة الثقافية  

ذاملدقطرونذعؾىذالٌؼافةذالدائدةذلدىذالـخيةذاملٌؼػونذ-ذ1-ذ1-3

خرعددمل السدديب ة  .ددا السدديب ة علددى اال ددة دام اؼبةقدددم اؼبددةعل  لل ددة خا ددة دامها ا اجملددال الثقدداا السددائد  
لثقافدة ال. بدة بب يقدة  لدى ال. بدة اؼبثقفدة  خ يبكدن ربقيدق  د ا األمد  عدن ر يدق رعد ي  البدبلب األقدن ح داً 

 أب.اء أف اد ال. بة ا البي .م ا ة ؼبا يةع ض له 
 املٌؼػونذاملدقطرونذعؾىذالٌؼافةذاملؿًازةذالؼووةذ-1-3-2

اؼبقصدود بالسديب ة  .دا اؼبسدةويات اؼبةقدمدة مدن القددرة علددى ا دة دام الةعبدري خروظيفده دبدا فيده نقدد ر يقددة  
خالةك.ولوجيدددا ن  ا ددة دامه خاإلبددداع ا روظيفددات جديدددة مسددةحدثة للةعبددري عددن مفددا ي  جديدددة ا العلددوم

ركددن مسددة دمة مددن قبددن. خيبكددن القددول  إندده ال يبكددن حدددخث مثددن  دد ه السدديب ة باالقةصددار علددى الةعلددي  
اؼب.   خاؼب بل له بن من  بلل اؼب خر  دب حلة الةع ض خاػبكة الةلقائية أيضاً. خ  ا يعمل أنه هبو الدمج ب  

ف اد اؼبؤ ل  ا اجملةمع المدةبلك الثقافدة اؼبمةدازة القويدة األ لوب  من اكةساب الثقافة ألجن انة اب صبيع األ
Gee, 1991).) 
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أكاندد   ءٌ اخقدد عدد ه جدع اؼبثقددف بأنده ال دد   الد ي أصددبح يسديب  علددى اال دة دام اؼبةقدددم لل دة ) ددو 
   ه السيب ة الل وية ا مصبلحات العلوم الببيعية أم االجةماعية أم األدبية(. خيعةدك جدع أن  أب.داء ال. بدة
اؼبثقفة عادة،    ال ين يقومون بأداء مهارات معقدة نةيجة رع ضه  خفبار ةه  ؽبا بب يقدة رلقائيدة ا الثقافدة 
السائدة ا البي  خليع نةيجة ما رعلموه ا اؼبدر ة فقدل. خعلدى  د ا فدإن كثدريا مدن األداء اؼبدةقن الد ي ند اه 

ال. بة ا البي  خليع باالقةصار على ما رعلموه ا ا اؼبدر ة من قبله  يكون نةيجة رأثري ال. وء ا ثقافة 
 (.(Gee, 1991اؼبدر ة 

لثقافة ال. بة عن ر يق اؼبزاخجة   خيب  جع بأن اغب اك االجةماعع ية  ع.دما يةع ض البالو الفقري ثقافياً 
ة، خمددن ا بدد  أ ددلول  رلقددع اؼبعلومددات؛ خقددد يةعدد ض البددبلب مددن البيئددة الثقافيددة األقددن ح دداً لثقافددة ال. بدد

الة بيل للةعل  اؼبدرخس خاؼب بل له. إن ؾب د رع ض أب.اء أفد اد الفئدة األقدن ح داً لثقافدة ال. بدة ا اؼبدر دة 
بب يقة م ا ة ؼبا يةع ض لده أب.داء الفئدة اؼبثقفدة مدن ال. بدة ا البيد ، ال يكفدع عبعدن أب.داء الفئدة األقدن ح داً 

افدة ال. بدة،  دواء أكاند   د ه الثقافدة علدى اؼبسدةوى العلمدع أم خاؼبهيئد  للحد اك  االجةمداعع خاالنضدمام لثق
االجةماعع أم األدل، يقومون حقيقة بامةبلك  الثقافة اؼبمةازة القويدة ا بيئدةه  االجةماعيدة؛ فيجدو اؼبزاخجدة 

 ,Geeبد  األ دلوب  ليةعد ض أرفدال الفئدة األقدن ح دا لةعلدي  مةقددم خمد.   بب يقدة أرفدال ال. بدة نفسدها 

1991).) 
خإذا أراد مة  خ القد ار جعدن األفد اد اؼبهيئد  للسديب ة علدى اال دة دام اؼبةقددم للثقافدة اؼبمةدازة القويدة مدن 
صبيع فئات اجملةمع  يقومون حقا    ا االمةبلك، خليع االقةصدار علدى انة داب  دؤالء األفد اد اؼبثقفد  ثقافدة 

قافيدداً، فددإن ؾبدد د  سبثيددن جددو البيدد  ا اؼبدر ددة ال يكفددع فبةددازة قويددة مددن لببددة أفدد اد الببقددة الو ددبى اؼبسدديب ة ث
للح اك االجةماعع ألب.اء الببقة األقن ح اً، بن هبدو كد ليف ربدل الةعد ض لثقافدة ال. بدة خفبار دةها بب يقدة 
مدرخ ددددة ا اؼبدر ددددة  بددددالةعلي  اؼب بددددل لدددده الدددد ي ي كددددز علددددى الددددوعع بكيفيددددة روليددددد اؼبع فددددة خربوي مهددددارات 

ا مددن الةفكددري )مسددةوى الةحليددن خالرتكيددو(. خيبكددن ربقيددق  دد ا عددن ر يددق  اإلعددداد الددواعع اؼبسددةويات العليدد
لعمليددة ربددوي  اؼب.ددا ج خالعمددن أث.دداء  دد ا الةبددوي  علددى ركامددن عمليددة الةعدد ض خاؼبمار ددة الةلقائيددة مددع الددةعل  

 (.(Gee, 1991اؼب.   خاؼب بل له 
الفئة   واء؛ أكانوا من أب.اء الفئة الفقرية ثقافيا أم إن الةعل  اؼبدر ع هبو أن يهده ا  مساعدة أب.اء 

من اب.اء ال. بة الثقافية؛ خأن هبعن أب.داء الفئةد  ي. د خن ن د ة خاعيدة لثقدافةه  اؼببدئيدة  خالعمدن علدى نقدد كدن 
ب من ؾباؽب  اؼببدئع خاؼبةقدم دبا فيه ؾبال كن من ثقافدة ال. بدة خاألقدن ح داً أيضداً؛ خ د ا يعدمل رعد ي  البدبل

لكثدري مددن البدددائن ا ثقددافةه  اؼببدئيددة، خ أن اليقددوم البالددو  دبجدد د الةسددلي  للثقافةدده اؼببدئيددة الدد  رعدد ض ؽبددا 
بب يقة غري رظبية، بن عليه القيام بةعلمها بب يقة نقدية خاعية أيضداً. خ د ه  دع نقبدة ضدعف ردبلب الفئةد  

 دبى السدائدة ثقافيدا، فهد  ؾبد د مسةسدلم  ؼبدا  واء أكانوا من الببلب األقدن ح دا أم مدن ردبلب الفئدة الو 
 (.(Gee, 1991يةلقونه خليسوا مةعلم  له بب يقة خاعية خحبع نقدي 
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خمهمددا قامدد  اؼبدر ددة بالعمددن علددى رعدد ي  البددبلب ؼبدددا رددود رعلمدده عددن ر يددق اؼبمار ددة بب يقددة رلقائيدددة 
اؼبمار ات خربليلها ) اجملال اؼبةقدم(، فإن خم ا ة عبو اؼب.زل )اجملال األخل(، خمن ا العمن على الوعع ؽب ه 

الببلب من أب.اء الفئة األقدن ح داً  دوه يسدةم خن بدالةع ض للة.داق  بد  ؾبداؽب  اؼببددئع ا البيد  خؾبداؽب  
الثددانوي الددد ي يةبلدددو ا دددة دام اجملددال اؼبةقددددم اؼب.بثدددق مدددن ثقافدددة ال. بددة السدددائدة ثقافيددداً خإرقانددده، ألن اجملدددال 

رض ا بع  أ ا ياره مع ؾباؽب  اؼببددئع خردبدا اؼبةقددم ا ثقافدة األقدن ح داً. خعلدى  د ا فدإن الثانوي قد يةعا
رد ن اؼبدر ة ا   ه األمور هبو أن يكون حسا اً لل.ةائج اإلدراكية خالةببيقات اإلج ائية ا ثقافدة معي.دة 

 (.(Gee, 1991على   ا الةد ن 

ذفاذبالدقطرةذعؾىذالٌؼافةذالعؾؿقةذاملؽًوبةالؼوةذالٌؼافقةذوالدقادقةذلألمةذوعالقًذ-ذ1-4

رقددود  دد ه اؼبقدمددة لؤلدبيددات الدد  ر.اخلدد  ربيعددة الةددأثري الدد ي وبدثدده رعدد ض البالددو ا اؼبدر ددة، لثقافددة 
م دداي ة الثقافيددة اؼببدئيدددة ا البيدد ، إ  الةعددد ض إ  رددأثري  ددد ا الة دداي  ا مددددى قدددرة البدددبلب علددى السددديب ة 

ؼبسةوى ال.قدي الةحليلع االبداعع، خعبلقة روصن لببة الببلب إ  مثن   ه السديب ة الثقافية العلمية على ا
 بالقوة السيا ية خالثقافية لؤلمة.  

 إن مع فة   ا الةأثري يقودنا إ  الةف يق ب  ثبلثة أنواع من اجملةمعات 
 اجملًؿعاتذاملًؼدمةذ-ذ1-ذ1-4

 دة مدن الثقافدة ال دفهية الد  يةعد ض ؽبدا ا البيد  إ  خيقصد  ا اجملةمعات ال  ي.ةقن البالو  ا بسبل 
الثقافددة اؼب. مددة اؼبكةوبددة ا اؼبدر ددة، أي أن يةعدد ض البالددو ا اؼبدر ددة لثقافددة مكملددة ؼبددا ا البيدد ، خمثددال 
علددى  دد ا األمدد  األخرخبيددة خاليابددان خالصدد . خمددا يبيددز  دد ه اجملةمعددات أن ال. بددة اؼبثقفددة مةجانسددة ا الثقافددة 

ا ددية مددع القاعدددة اؼبصددبفاة م.هددا، مددع خجددود ح كددة ر صبددة مةقدمددة جددداً ليةعدد ض أب.دداء  دد ه اجملةمعددات األ 
اؼبدؤ ل  للثقافدة اؼبمةدازة القويدة أخال بدأخل ؽبد ه الثقافدة  ا اجملةمعدات األ د ى، خوبددث  .دا ربدادل ثقداا علدى 

معي.ددة باغبضددارات األ دد ى بعددد م خر ددا مسددةوى ال. بددة العاؼبيددة خقددد ر فددد خركمددن الثقافددة اؼبمةددازة ا حضددارة 
 (. (Snow, 1985بدخر الة  يو خالةقية نةيجة للحع ال.قدي اؼبةقدم 

 املًطورةذاجملًؿعاتذ-ذ2ذ-1-4

خيقصددد  ددا اجملةمعددات الدد  سبةلدديف لببددة ذات ثقافددة فبةددازة قويددة ا الة صدد ، ألن  دد ه ال. بددة رع ضدد   
ا حصل  على رعلي  م.   م.بثق من الثقافة السائدة ا اجملةمعات للثقافة السائدة ا اجملةمعات اؼبةقدمة ألهن

اؼبةقدمة أيضاً. خرةميز   ه اجملةمعات بانعدام اغب اك االجةماعع خاؽبوة االجةماعية الكبرية بد  الفئدات األقدن 
 ددد ه  ح ددداً خالفئدددات الددد  لدددديها الثقافدددة اؼبمةدددازة القويدددة. خمثدددال علدددى  ددد ا اؽب.دددد خالباكسدددةان. فقدددد رع ضددد 

اجملةمعات لةاريخ ا ةعماري روين ا ةسدلم   بللده فئدة ال. بدة اؼبثقفدة  أبثقافةهدا الع يقدةأ  لثقافدة اؼبسدةعم  
خرب.ةهدددا خرسددداخت ا  ددد ا مدددع أب.ددداء اجملةمدددع الددد ي قدددام با دددةعمار الدددببلد. لقدددد أغ.ددد   ددد ه الثقافدددات ثقافدددة 

اؼبمةازة القوية من ال. بدة، بب يقدة رلقائيدة لثقافدة  اؼبسةعم ، ح  ربىن خرع ض األف اد اؼبؤ لون المةبلك الثقافة
اؼبسةعم  خانةقلوا إليها بسبل ة ن  اً إ  الةاريخ البوين من الةع ض لثقافة اؼبسةعم . خمع امةبلك   ه األمد  
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 ددددائ  اؼبعدددددات العسددددك ية خالةك.ولوجيددددة اؼبةبددددورة خإبددددداعها ا اآلداب اؼبكةوبددددة بل ددددة اؼبسددددةعم  إال أن  .دددداك 
ا اجةماعيدداً كبددرياً حيددث يعدديش اؼببليدد  فبددن عاشددوا علددى  ددامش ثقافددة اؼبسددةعم  بفقدد  مدددقع خرع ضددوا رفسدد 

 (.  Snow, 1985لبل ة بلل األدل خاؼبع.وي خاؼبادي )
ذجملًؿعاتذزتذالًطوراذ-ذ1-4-3

.د  ثقافدة يقصد  ا اجملةمعات ال  لديع لدديها ا رارىبهدا السدابق ال دةعمار ا ثقافدة مكةوبدة ابةدداء  ربو 
اؼبسةعم  بوصفها الثقافة الوحيدة اؼبكةوبة. اؼب كلة ا   ه اجملةمعات  ع عدم امةبلكها لببة مثقفة بالثقافة 
اؼبمةددازة القويددة، ف. بددة ؾبةمعاهتددا  ددع مددن سبةلدديف الثقافددة السددائدة لدددى اؼبسددةعم . فلدديع لددديها ربددور حقيقددع 

د اعةمادا مسدةم ا علدى اػبدكة خالةق.يدات اؼبسدةوردة، خيعدزى مبمل على رأصين اػبكة احمللية خربور ا، فهع رعةم
  ا، إ  أهنا ن سبةليف ا رارىبها ثقافة مكةوبة، خإ  رع ض لببةها من عهود را  ة ا القدم، إ  عمليات 

 .Snow, 1985 )اال ةعباد خالةهجري، فل  وبصن   ا الةبور اؽب مع اؼببمل على رأصين اػبكة احمللية )
  .ا أين ؾبةمع.ا الع ل من   ه اجملةمعات الثبلثة؟السؤال 

كما  و معلدوم، فدإن ثقافة.دا الع بيدة  دع ثقافدة مكةوبدة را د ة ا القددم، إال أنده حصدن، خمدن بددء ال دزخ 
كمدددا أخرد  ددد ا ابدددن   -اؼب دددويل، أن انفصدددل  ال. بدددة اؼبثقفدددة ا الدددببلد الع بيدددة بالةحديدددد عدددن ال. بدددة اؼبسددديب ة

، مدع ا دةم ار الةعدايش بد   دار  الفئةد  ل.دوع شدكلع مدن االحدرتام الد ي أبدرده ال. بدة - لدخن ا مقدمةده
اؼبسديب ة لل. بددة اؼبثقفدة.  دد ه الفجدوة بدد  اؼبثقفد  خاؼبسدديبريين مدن  ددقوط اػببلفدة العبا ددية أدت إ  ر اجددع 

 دد.ة األ ددرية. خكددان عدددد مددن  الثقافددة اؼبمةددازة القويددة خاؼبكةوبددة خر اجددع مددا قدمةدده الثقافددة الع بيددة ا السددبعمئة
7 من السكان. خقد انفةح قس  مدن ال. بدة اؼبثقفدة 01يسةبيعون الكةابة ا أخائن الق ن الع  ين ال يةجاخز 

ا الببلد الع بية خم.  م.ةصف الق ن الةا ع ع   على الثقافدة ال  بيدة. خن ربد  ال. بدة اؼبثقفدة ا بدايدة القد ن 
اؼبسةعم  خرفد ثقافة اؼبسةعم  بثقافةها األصلية،  بن اقةص ت على ر صبة أعماله الع  ين ح خ اؽب.د بةبمل ل ة 
 (.6113خربمل ر يقة رفكريه )ريان، 

لقد قام اؼبثقفون ا الببلد الع بية من م.ةصدف القد ن الةا دع ع د  حدىت ال بدع األ دري مدن القد ن الع د ين  
ا ا  د ا إ  حدد كبدري. خكاند  اؼبعلومدات الد  يةلقا دا دبحاخلة ر صبة األعمدال األدبيدة خالعلميدة ال  بيدة خقبحدو 

البالو الع ل )من ال. بة اؼبثقفة( ا اؼبدر ة ا ذليف الوق  رضارع ما يةلقاه البفن ا الببلد األخرخبية، إال 
رثدة، خكدان أن اؼبسةعم  قام بة  ية ال  خ بفصن الثقافة اؼبدر ية اغبديثة عن الثقافة اؼبمةدازة القويدة احملليدة اؼبةوا

 .اك نوع من الفصن ب  الةعلي  األز  ي، خالةعلي  ا اعبامعات اغبديثة كمدا يةبد  مدن كدبلم رده حسد  ا  
(. خمع 0663كةابه األيام.   ا ال  خ أدى إ  عدم رضاف  اعبهود ا الةقدم العلمع خالثقاا     )صكي، 

ا يبةازخن باؼبزاخجدة بد  الثقدافة  )الع بيدة خال  بيدة(، أن مثقفع الق ن الةا ع ع   خبدايات الق ن الع  ين كانو 
مددع الةميددز بدددالقوة خالسبل ددة الدد ي  ددداد ح كددة الرتصبددة ا بدايدددة القدد ن الع دد ين خ اصدددة ا مصدد  ) صدددكي، 

(. خقد كان اؼبثقف يسةبيع من  بلؽبا أن يبلع بالل ة الع بية علدى اؼبسدةجدات ا العلد  خالبدو ا 0663
ى   ا أن ؾبلة ريدرز داهبسد  كاند  ردرتج  إ  الع بيدة شده يا ربد  ا د  اؼب ةدار، إال أن خمثال عل–اػبارج 
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ال  خه االقةصادية غري اؼبسةق ة أدت إ   ج ة عقدول ال. بدة اؼبثقفدة إ  ال د ب، فبدا عدىن فقددان اجملةمعدات 
ول اؼبثقفة ا ال بع األ ري من الع بية لقس  كبري من ال. بة ال  امةلك  الثقافة اؼبمةازة القوية. إن  ج ة العق

الق ن الع  ين مدع ربدمل أحفداد مدن آثد خا البقداء الدةكل  خالكةابدة بالل دة االقبليزيدة م.د   د.واهت  اؼبدر دية األخ   
أدت إ  ر اجع ح كة الرتصبة ال  كان ي  يها اؼبثقفون ال ين امةلكوا الثقافة اؼبمةازة القوية. إن اؼبثقف  ال ين 

ثقافددة اؼبمةددازة القويددة  دد  خأ دد    يسددةبيعون االرددبلع علددى الثقافددة اؼبمةددازة القويددة ا ال دد ب  ددواء يبةلكددون ال
 أكانوا يعي ون ا ال  ب أم ال  ق فبل حاجة للرتصبة أ ا ا.

خب.  ة مشولية ن ى أن الببلد الع بية اآلن،  خمع امةبلك مع   صبا ري دا الثقافدة السدائدة اؼبكةوبدة بعكدع  
دايددة القدد ن الع دد ين فإهنددا فقدددت لببةهددا الثقافيددة الدد  قامدد  بإغ.دداء اؼبؤ سددات األخرخبيددة بكفاءاهتددا اغبددال ا ب

(. خقد أدى   ا األم  أن  الكثري من القائم  على 6112ربيع  - Orbit ق.اة  -)مقابلة مع األمري حسن
الدرايدة بداالرث الثقداا اؼبكةدوب  ح كة الرتصبة م.  العقود األ رية ا الق ن الع  ين، ن يكوندوا علدى قددر مدن

. خعلى  بين اؼبثال؛ فان اؼبعلومات اعب  افية ررتج  ح فياً عن االقبليزية خلو   اغبال  ابقاً   ا الع بية كما كان
كددان ؽبددا مثيددن ا الكةددو الع بيددة، فددالبح  اؼبةو ددل كددان يسددمى ا الكةددو الع بيددة الرتاثيددة، كاؼبسددعودي خابددن 

  الددد خم، خالبحددد  األضبددد  كدددان يسدددمى حبددد  القلدددزم، أمدددا الةسدددميات اغبديثدددة كدددالبح  ببوردددة خابدددن  لددددخن، حبددد
اؼبةو ددل خالبحدد  األ ددود خالبحدد  األضبدد  فهددع ر صبددة ح فيددة عددن مع.ا ددا ا االقبليزيددة. إن القدداريء العدد ل هبددد 

 دع ر صبدة ح فيدة  صعوبة ا فه  ر اثه الثقاا ع.ددما عمدن علدى ا دةبدال الةعبدريات ا إرثده الةدارىبع بةعبدريات
 من ل ات أ  ى.

خا الةعلي  العايل ا بدايات الق ن الع  ين، فقدد رأ سد  اعبامعدات خفدق األ دلوب ال د ل ا كدن مدن  
 ورية خمص  خالع اق خلب.ان، خكان  لعلوم الببيعية خالبو يدر ان بالل ة الع بية ا  ورية  مدع مزاخجدة بد  

، خاعةمددددت لب.دددان  الةددددريع باالقبليزيدددة ا اعبامعدددة األم يكيدددة. خ قامددد  الع بيدددة خاالقبليزيدددة ا مصددد  خالعددد اق
مؤ سات الةعلي  العايل ا األردن خمدن بدايدة افةةاحهدا ا السدةي.يات بةددريع اؼبدواد العلميدة بالل دة االقبليزيدة 

 م دددكلة بدددافرتاض ان  ددد ه العمليدددة ذبعدددن البالدددو يةعددد ه إ  مسدددةجدات اؼبع فدددة أخاًل بدددأخل، فبدددا يقودندددا إ 
 البحث

ذمشؽؾةذاليحثذوادىؾًهذ-2

رةضمن م كلة البحث الةح ي عن أن الةدريع باالقبليزية قد يسعء رقدي  القدرة اال ةيعابية للببلب  
ال ين در وا اؼبفا ي  العلمية بالع بية خانةقلوا بانسيابية من الثقافدة ال دفهية إ  الثقافدة اؼبكةوبدة، بي.مدا يبلدو 

  اعبدددامعع ا دددةيعاب اؼبفدددا ي  العلميدددة بل دددة غدددري ل دددةه  األم، خبب يقدددة ؿبدددددة ربددداخل  ددد ه إلددديه  أث.ددداء الةعلدددي
 الدرا ة اإلجابة عن السؤال  اآلري  

 ددن شبددة فدد ق ا أداء رددبلب السدد.ة األخ  ا اعبامعددة األردنيددة ا سبثددن مفددا ي  الكيميدداء ع.دددما  -2-5
 ه  األ ئلة نفسها بالل ة اإلقبليزية؟خجه  إليه  األ ئلة بالل ة األم، خع.دما خجه  إلي



 0202 –الثالثالعدد   - الثامنلمجمد ا...……...............…….. اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسمجمة 
 
 

 
 

120 

 ن للعامن الزممل أث  ا جعن عملية رقومي اؼب.ا ح العلمية بالل ة االقبليزية مبابقة لآلليات ال   -2-2
 ية  روظف من  بلل  الةقومي بالل ة األم؟

 فرضقاتذالدرادةذ-3

خال ين  010درا ة مساق كيمياء الىبةلف أداء البلبة ا الس.ة األخ  اعبامعية ال ين يقومون ب -3-5
ا ة دموا ال.س ة الع بية من امةحان  اؼبفا ي  الةمثيلية الةببيقية الدقائقية الكيميائية عن األداء لدى البلبة 

 ال ين ا ة دموا ال.س ة االقبليزية.
 010ء ال ين يقومون بدرا ة مساق كيميا الىبةلف األداء لدى البلبة ا الس.ة الثانية اعبامعية -3-2

 خا ة دموا ال.س ة الع بية من امةحان اؼبفا ي  الةمثيلية الةببيقية الدقائقية الكيميائية عن أداء 
 البلبة ال ين ا ة دموا ال.س ة االقبليزية.

ذأهؿقةذالدرادةذذ-4

 ركمن أنبية الدرا ة بالةايل  
مةازة القوية لبلربلع علدى إن ضعف ح كة الرتصبة خاضب ار الببلب اؼبؤ ل  المةبلك الثقافة اؼب -4-5

اؼبفدا ي  اؼبةقدمددة ا العلدوم خالةكةولوجيددا ب دري ل ددةه  األم يقدود إ  الةحدد ي عدن  بدد  رعد ض  ددؤالء البددبلب 
 لضعف رقدي  ا ةيعا   ألهن  مضب خن للةعبري عن مفا يه  خا ةيعاب اؼبكةوب فيها ب ري ل ةه  األصلية.

فبدددن لدددديه  الثقافددة اؼبمةدددازة القويدددة خفبددن رع ضدددوا لدرا دددة  بعدد  البدددبلب ا اؼب حلدددة اعبامعيددة إن -4-2
اؼبفا ي  العلمية بالل ة االقبليزية م.   .واهت  اؼبدر ية األخ  يقودنا للةح ي عن ا ةم ار رفوق رقدي  قدراهت  

 على البلبة ال ين اعةمدخا ب كن رئيع على الثقافة اؼبكةوبة بالل ة الع بية ا اؼبدر ة.
 .حباث ال  رة.اخل   ا األم  ا البيئة األردنية حبدخد عل  الباحثنق  األ- 4-3

 الدراداتذالدابؼةذ-5

ذالدراداتذاخلاصةذبًدروسذالعؾومذبؾغةذخمالػةذلؾغةذالٌؼافةذالرئقدةذذ-ذ5-1

( بدرا ددة ربيعددة ا ددةيعاب البددبلب للمفددا ي  العلميددة (Dlodlo, 1999قامدد  دلودلددو  - 5-5-5
ة ـبالفة لل ة األم ا ثقافة البالو ال ئيسة فبا يةبلو ا ةيعاب عبارات غري م.بثقة ع.دما يكون الةدريع بل 

رلقائيددا مددن ثقافةدده اؼببدئيددة. خرقددرتح دلددودخ خضددع مصددبلحات للمفدد دات العلميددة اغبديثددة ا الل ددات اإلف يقيددة 
 لةكون اؼبف دة من صمي  الل ة اإلف يقية خمةبلئمة مع اؼبعىن العلمع.  

أن اؼبمالدديف اإلف يقيددة فيمددا خراء الصددح اء الكددكى  (Maggs 1996,)درا ددة مدداجز  بي.دد  - 5-5-2
خنيجرييا قام  ا الةاريخ القدمي با ة دام رك.ولوجيا مةقدمة  عبمدع البعدام خربضدريه خالددخاء خكيفيدة معاعبدة 

أن مع ددد   ددد ه  اعبدد اح خالصددد.اعة خالددد ان كمدددا كانددد  مفدد داهت  الل ويدددة غ.يدددة الةعبددري عدددن  ددد ه اؼبفددا ي ، إال
 اؼبصبلحات انق ض  نةيجة عدم الةكامن ب  الثقافة احمللية خالثقافة ال ازية اؼبةضم.ة للعلوم اغبديثة. 
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لدوم ا الدببلد ربد  الةبدور يبكدن أن أن م دكلة رددريع الع (Gray,  1999)بد  جد اي  - 5-5-3
ربن ليع فقل عن ر يق ردريع العلوم بالل ة األم، خلكن ايضا عن ر يق رقدمي اؼبعىن اؼبماثن للمصبلحات 
العلمية بالل ة األم. كما ب  أنه إذا أريد أل داه الةدريع أن رةحقق على خجه الدقة، فإن   ا األم  وبةاج 

ين خربددوي  مفددا ي  العلددوم خرأ يددن اؼبعلمدد ، خا ددة دام اعبمددن ا الل ددة الور.يددة إ   ددكة كبددرية ا كيفيددة ركددو 
لةقددمي اؼبفددا ي  بصدورة أبسددل، خاالعةمداد علددى األشددكال الةوضديحية للمفددا ي  اغبافلدة باؼبصددبلحات العلميددة 

 اؼبعقدة . خي.ببق   ا  األم  على صبيع البلدان ال  رسة دم  ا أكث  من ل ة 
 ا الةعلي .

( أن البددبلب  0663Rollinck & Rutherfordبي.دد  درا ددة رخل.دديف خرذرفددورد )  - 5-5-4 
الدد ين اقةصدد  رعلدديمه  علددى الل ددة االقبليزيددة كددانوا يقومددون بددالةعبري عددن مفددا يمه  با ددة دام رلدديف الل ددة، إال 

خن ب كددانوا يددد   دددؤالء البددبل ن اؼبفدددا ي  ا الل ةدد . كمددا أنأأهندد  كددانوا يفضددلون  ا دددة دام ل ددةه  ا حالددة 
 صعوبة ا الفه  خاال ةيعاب لقصور   عن نقن معىن ما يةلقونه إ  ل ةه  األم.

( بدرا ددة ,Strevens 0643؛ خ درتيفن   ,0651Bamgboseقدام كدن مدن )بدامبوس   -5-5-5
بلع، البلبدة اؼبسدةقرأثري ا ة دام اللهجات ال.يجرييدة كو ديل لدةعل  العلدوم ا اؼب حلدة االبةدائيدة علدى ربصدين 

أن ربصدين اجملموعدة الةج يبيدة كدان أفضدن ا السد.وات الةاليددة، فبدا يزيدن ـبداخه اآلبداء الد ين ي .ددون أن   خرأى
 ربصيله  اؼبدر ع ا اؼبسةقبن. رفاؽب  بالل ة احمللية  وه يؤث  اردريع أ
 (  أن عدددم ا ددة دام الل ددة األم ا عمليددة الةدددريع يددؤدي,Sutton 0666بدد   ددارون  ) -5-5-6

إ  صعوبة لدى الببلب ا ركوين أفكدار   ألن الل دة  دع خ ديل للفهد . خقدد بي.د  درا دة في.درت انده لددى 
قيام اؼبعلمة ب  ح موضوع دخرة اؼباء ا الببيعة خاؼبةضمن مفا ي  الةب   خالةكاثف خال بله اعبوي خ  دؤال 

أن أفهد  شديئا ألن اؼبعلمدة كاند   -بالل دة األم-إحدى البالبات أبل ةها األمأ عدن اؼبوضدوع كاند  اإلجابدة 
رةكل  باإلقبليزيةأ. خهت ب  إحدى البالبات من اإلجابة عن األ ئلة  أبالل دة اإلقبليزيدةأ، خقدد بي.د  اؼبعلمدة 

 أن البالبة ن ذبو   ية الس  ية ألهنا رةكل  أاقبليزية مكس ةأ. 
فضددددلون ا ددددة دام  أن البددددبلب الدددد ين ي  (Germen, 1994)بي.دددد  درا ددددة جريمددددان   -5-5-7

 االقبليزية ا ؾبةمع يسوده ا ة دام الف نسية اال ان عملية الةدريع كان  باالقبليزية خكانوا أمه  ا العلوم.
 
 
الدراداتذاملًعؾؼةذبًدروسذالعؾومذلطالبذاألقؾقاتذيفذبالال ذالؾغالةذالدالائدةذهاليذذذذذذ-ذ2ذ-5

ذاالرؾقزوة

ريع،                                  قامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يل خ دخكةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون خ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارت خ كوفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداس خاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد - 5-2-5 
(6112 Lee, Deaktor, Hart, Cuevas& Endres,)  بدرا دة ردأثري رببيدق معاعبدة ردريسدية لزيدادة

 -0ربصددين رددبلب اؼب حلددة االبةدائيددة مددن  ددائ  اػبلفيددات الثقافيددة خالع قيددة، خقددد ا ددة  البدداحثون بثبلثددة أمددور 
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ة الثقافيددة بدد  البددبلب ذخي اػبلفيددات الثقافيددة خالل ويددة اؼب ةلفددة، ذبسددري الفجددو  -6زيددادة الةحصددين العلمددع 
 (لةحصددددين ا كددددن مددددن االمةحددددان الددددورملاؼبقارنددددة بدددد  البددددبلب ذخي اػبلفيددددات اؼب ةلفددددة ا مسددددةوى ا -2

NAEP    خ الدخيلTIMSS ا الصدف  الثالدث خال ابدع االبةددائي   رالبداً  0262. خقد ركون  العي.ة مدن
ال.ةدددائج ف خقددداً دالدددة إحصدددائيا بددد  االمةحدددان  القبلدددع  بةدائيدددة مدددن قلدددو اؼبدي.دددة.  أظهددد تس اا  ددد  مددددار 

خالبعدددي ا كددن مددن االمةحددان  اؼبدد كورين. خكاندد   .دداك فجددوة ا الةحصددين بدد  رددبلب العلددوم ا الصددف 
أن  د ه الفجدوة ا  الثالث االبةدائع ال ين كان  ل دةه  األم االقبليزيدة خذخي اػبلفيدات الل ويدة  اؼب ةلفدة إال

الدرا دة أن اؼبعاعبدة مدن أجدن زيدادة الةحصدين هبدو أن  ق  ا الصف ال ابع ابةددائع. خأظهد تالةحصين ضا
 رأ   بع  االعةبار اػبلفيات الثقافية خالل وية للببلب ال ين رعد االقبليزية ل ة ثانية لديه .

أن اؼبهارة ا ربصدين   (Fleming & Molone, 1983)بي.  درا ة فليم.ج خ مولمل  - 2- 5-2
 ةبور اإلدراكع ع.د  .عن ال بلً ضفالعلوم لدى األقليات م رببة بفه  الل ة االقبليزية 

بدرا ددة خصددف     (Lee, Fradd, & Sutman, 1995)قامدد  يل خفدد اد خ  ددوسبان  - 5-2-3
اؼب حلدة االبةدائيدة؛ ؾبموعدة  فيها اؼبع فدة العلميدة خاؼبهدارة اإلدراكيدة خقورند  ألربدع ؾبموعدات ـبةلفدة مدن ردبلب

ردددبلب مدددن البدددي  ردددةكل  االقبليزيدددة،خ ؾبموعدددة ردددبلب مدددن االفددد يقي   ردددةكل  االقبليزيدددة بلهجةهدددا خعباراهتدددا 
احمللية، خ ؾبموعة ربلب ل ةها األخ  اإل بانية، خؾبموعة ربلب ل ةها األخ  اؽباييةية. قام اؼبعلمون بةددريع 

فية بالل ة األخ  لكن ؾبموعدة. خكاند  موضدوعات العلدوم اؼبقدمدة رة.داخل كدبًل العلوم با ة دام الو ائل الثقا
مدن ال ددوا   اؼب.ا يددة خاآلالت البسدديبة. أظهد ت ال.ةددائج أمباردداً فبيددزة لكددن ؾبموعدة مددن حيددث ا ددة دام الل ددة 

وعدددة البدددبلب خاؼبع فدددة العلميدددة خاال دددرتاريجيات االدراكيدددة. خكانددد  اال دددرتاريجية االدراكيدددة اؼبعةمددددة لددددى ؾبم
البي  ر ركز على ربل اػبكة السابقة بسياق الةعل  مدع اإلريدان بأمثلدة م.ا دبة للمهمدة؛ خكاند  اال درتاريجية 
اؼبعةمدة لدى ؾبموعة الببلب اال دبان ر ركدز علدى اػبدكة االجةماعيدة، مثدن؛ أرعلمد  كثدرياً فبدا قالةده  دوزي 

يددق العمددنأ لددو ك.دد  خحدددي ؼبددا رعلمدد أ ألددوال ألنددمل أعدد ه كيددف أرعلدد  مددن غددرييأ أرعلمدد  مددن  ددبلل ف  
اؼبعل  ؼبا ع فد أ؛ أمدا أؾبموعدة البدبلب االف يقيدة فقدد اعةمددت علدى الة دبيهات  أالةورندادخ ي دبه الزجاجدة 
الدد  رسددة دم إلنةدداج الكدد ميأ أان عملهددا ي ددبه نيدداج ا اغبمددامأ؛ أمددا ؾبموعددة البددبلب اؽباييةيددة فلدد  رقدددم أي 

رعلمها خأر  بأمثلدة غدري م.ا دبة للمهمدة. خع.ددما رلدو إ  اجملموعدات األربدع خصدف ا رتاريجية سبثن كيفية 
ا رتاريجيات كيفية الةعل  )اؼبع فة الفوقية(، قدام اؼبةعلمدون بالل دة االقبليزيدة ببيدان كيفيدة رعلمهد  بصدورة دقيقدة 

ن اال ددددبان خاألفارقددددة مددددع ربددددل  دددد ا الددددةعل  بدددداػبكة السددددابقة اؼب.ا ددددبة لسددددياق الددددةعل ، بي.مددددا خصددددف اؼبةعلمددددو 
اال رتاريجية بصورة مةو بة؛ أعمل  قدر ا ةباع أ أركزتأ  دخن دقة للوصف؛ خكان  كلمة ا رتاريجية 
رعددمل لددديه  أأكملدد  اؼبهمددة أم الأ. خمقارنددة دبجموعددة البددبلب الدد  كاندد  رددةكل  الل ددة االقبليزيددة السددائدة 

ثدد  ا ا ددةيعاب مفددا ي  العلددوم خمف داهتددا، كمددا أن بوصددفها ل ددة أم، فددإن رددبلب األقليددات خجدددخا صددعوبة أك
الكثدريين مد.ه  ن يكددن لدديه   ددكة ش صدية  ددابقة مةعلقدة باؼبهمددة اؼببلوبدة إليدده أث.داء رعلدد  مفدا ي  العلددوم؛ 
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فبعضدده  ا ددةوعو اؼبفهددوم العلمددع إال أندده ن هبددد اؼبفدد دة للةعبددري عددن مع.دداه ،خبعضدده  ن يةعدد ض ألي ؿبدديل 
   اؼبعىن اؼبقارن للمف دة. علمع من أجن ربوي

كما بي.  الدرا ة أن الببلب ال ين ن ركن االقبليزية ل ةه  األم، خن يكن لديه  حظ خاف  من اؼبع فدة 
العلميدددة، ن يقومدددوا بةوظيدددف اال دددرتاريجيات اؼببلئمدددة  لةبدددوي  مفدددا بمه  العلميدددة، خكدددانوا يةميدددزخن بضدددحالة 

أظهددد ت أن الدددوعع بكيفيدددة الدددةعل  يعدددد أ ا دددياً إلرقدددان عمليدددة الدددةعل . خ قددددراهت  الةببيقيدددة العلميدددة؛ فبدددا يعدددمل 
الدرا دددة أن ضدددعف الدددوعع م جعددده ضدددعف الل دددة خا دددةيعاب معدددىن اؼبفددد دات خ اؼبصدددبلحات العلميدددة،  إذ ن 
يسةبع  ؤالء البلبة اعةماد كيفية فه  اػببري بوصدفه مبوذجداً لةوظيدف مفدا يمه  ألهند  اليةق.دون ل دة اػببدري، 

 اال رتاريجية السائدة اؼبسة دمة لديه   ع اؼببلح ة خاالنةباه لئلشارات غري اؼبةلفظ  ا.  خكان 
الدرا ة أيضا أن بع  البلبة فبن ليع له قدرة على ا ة دام االفظ العلمع الصحيح كان يقوم أظه ت 

الصحيح على  بله  بالةعبريعن مفهومه بب ائق غري مباش ة؛ فبا يبدي للمعل  عدم امةبلكه للمفهوم العلمع
الواقددع لضددحالة القدددرة الةعبرييددة. كمددا كددان بعضدده  يعةمددد علددى ا ددة دام اؼبفدد دة العلميددة فبددا ي هدد  للمعلدد  
امددةبلك اؼبفهددوم بعكددع الواقددع. خعددزت الدرا ددة  دد ا األمدد  ال ددةبله اػبلفيددة الثقافيددة للمجموعددات، فددبع  

أظهدد ت سده خالب يقددة نفسددها كمددا ا االقبليزيددة. كمددا العبدارات ردبددا ال رسددة دم ا الل ددات األ دد ى بدداؼبعىن نف
الدرا ددة  أن العبلقددة بدد  األداء الل ددوي خاؼبع فددة العلميددة كاندد  عبلقددة روافقيددة، فقددد ربدد  أن البددبلب الدد ين 
يعكخن عن مفا يمه  بل ة جيدة كانوا أفضن ا روضيحها بب يقة علمية م. مة مع القدرة على اال دة دام 

وا علدددى مع فدددة مشوليدددة باؼبوضدددوع. العلميدددة ا مواضدددعها، خكددد ليف فدددإن  دددؤالء البدددبلب كدددان الددددقيق للمفددد دات
 د ه الدرا ددة أيضدا أن ربدل اؼبعددىن بداؼبف دة العلميددة كدان ا كدن ثقافددة بب يقدة  اصدة ـبةلفددة ع.دد مددا أظهد ت خ 

رات اؼبقارندددة يكددون البددبلب ا ردددور ربددوي  مهددارهت  بالل دددة االقبليزيددة. ففدددع بعدد  اجملموعددات ن ركدددن العبددا
مدددع أن  خاؼب دددا ة لدددآلراء العلميدددة بالب يقدددة نفسدددها  ا الل دددة احملليدددة كمدددا  دددع اغبدددال ا الل دددة االقبليزيدددة حدددىت

ا الل ةدد  رقددوم بددأداء اؼبعددىن نفسدده فإهنددا ن ركددن رسددة دم بددالرتدد نفسدده خاألنبيددة نفسددها.  العبددارات اؼبقارنددة
 يقة صحيحة يلزمه فه  اؼبف دات العلمية بب يقة مبلئمة  فإن خ لص  الدرا ة إ  أنه مع أن فه  العلوم بب

جعن ؿبيف فه  العلوم يةمثن ا ا ة دام العبارات العلميدة بب يقدة صدحيحة هبدو أن ال ي دجع،  اصدة ا 
حدددال كدددون البدددبلب مدددن  لفيدددات ل ويدددة خثقافيدددة ـبةلفدددة، ألن امدددةبلك العبدددارة العلميدددة مدددن عددددمها ال يعدددمل 

، خلكن من م.بلق أن اؼبف دة العلمية يبك.ها أن رعزز مسةوى الفه  فإن اال ة دام اؼبوفق بالض خرة ا ةيعا ا
لل دددة العلميدددة يبكدددن أن يعدددد دلددديبًل علدددى الفهددد . كمدددا أن أمبددداط الدددةعل  زبةلدددف مدددن ثقافدددة إ  أ ددد ى  فدددبع  

  اضهالثقافات رعد الة عو ا الةفسري خإعادره ضمن  ياقات ـبةلفة دليبًل على الببلغة. خبع
 يعد إهباز اؼبعىن بعبارات قوية خموث ة الدلين األمثن على الفه . 

( الد  ربقد  علدى Tobin & McRobbie, 1996درا دة ردوب  خمكد خل ) أظهد ت - 5-2-4
ربلب صي.ي  يدر ون الكيمياء ا ا رتاليا، أنده خبدال غ  مدن اعبهدد الد ي ب لده  دؤالء البدبلب لدةعل  خفهد  

صددعوبة الددةكل  خالكةابددة بالل ددة االقبليزيددة كاندد  مددن العوامددن الدد  حدددت مددن أدائهدد   مفددا ي  الكيميدداء فددإن
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الدرا ة أن  ؤالء الببلب كانوا هبكخن على ا ة دام اإلقبليزيدة إلظهدار أظه ت خجعلةه  ع ضة لل  وب. خ 
ل ظبدددع مدددع مدددا رعلمدددوه ا غ فدددة الصدددف،إال أهنددد  كدددانوا يعدددودخن ال دددة دام ل دددةه  األم ا  دددياق الدددةعل  غدددري ا

الدرا دة أن رعلد  الكيميداء أظهد ت إبدائه  اغب ص على الدةعل  خبد ل اعبهدد دا دن غ فدة الصدف خ ارجهدا. خ 
يبكددن رعزيددزه لدددى البددبلب الدد ين رعددد االقبليزيددة ل ددة ثانيددة لددديه  عددن ر يددق رقدددمي الفدد ص ال ددة دام الل ددة 

 يضاً.احمللية عن ر يق جعن الثقافة الصفية موازية للثقافة احمللية خأ
ذمؾخصذالدراداتذالدابؼة - 5-3

الدرا دات الد  ربقد  علدى البدبلب ا الدببلد الد  يددرس العلدوم فيهدا بل دة ـبالفدة أظه ت  -5-3-5
لل ة األم  أنبية ا ة دام الل ة األم ا الةدريع خاد ال اؼبصبلح اؼبماثن للمعىن ا الل ة االقبليزيدة إ  الل دة 

 ,Dlodlo, 1999)  (Gray, 1999;  Maggsعلدوم بصدورة أمثدن األم من أجن ربقيق أ داه رددريع ال

1996;  
الدرا ات أن البدبلب الد ين يدر دون العلدوم بل دة ـبالفدة لل دة األم غالبدا مدا يكدون أظه ت  -5-3-2

رقدددي  ا ددةيعا   أقددن فبددا  ددو عليدده حقيقددة لقصددور فهمهدد  عددن اؼبفدد دة الدد  رددؤدي اؼبعددىن اؼبماثددن لل ددةه  األم 
  (Tobin & McDobbie, 1996; Sutton,1992) لس  ية ع.د الةعبري عن أفكار  خلل وه من ا

الدرا ددات أن اؼبع فددة الفوقيددة الدد  سبثددن القدددرة علددى ركددوين مفهددوم مشددويل خرببيقدده أظهدد ت  -5-3-3
خرعميمه على اؼبواقف اؼب.ا بة ي ربل بالقدرة على ربدل اؼبعدىن مدع اؼبصدبلح العلمدع اؼب.ا دو لده بصدورة دقيقدة 

 ;German, 1994ازة القوية( خ  ا يةأرى غالبا ع.ددما ركدون ل دة الةددريع  دع الل دة األم.   دة اؼبمةد)الثقاف

Fleming, & Malone,1983)   ( Lee et al.,1995;. 

الدرا ددددات أن الفدددد خق ا الةحصددددين بدددد  البددددبلب الدددد ين ل ددددةه  األم  االقبليزيددددة  أظهدددد ت  -5-3-4
 ,.Lee et al)زمن ع.دد الةددريع باالقبليزيدة دع الدد  رقلصد  مددة ثانويدة لديهدد ه الل ددخالبدبلب الد ين رعدد  د

2005). 

الدرا ددات أن البددبلب الدد ين داربيسددوا بالل ددة األم ا اؼب حلددة االبةدائيددة كددانوا أفضددن أظهدد ت  -5-3-5
سةوا   الةحصيلع ربصيبلً من الببلب ال ين مت داربيسوا باالقبليزية مع أن   ا الةدريع ن يعمن على ردين م

 .;Strevens, 1976) (Bamgbose, 1984الحقاً ع.د ا ة دام االقبليزية ا الةدريع 

ن الةعبدري دة عددوا الف صدددد  األم إذا أعبددددام ل ةهدلون ا ة دبلب يفضدات أن البد  الدرا ددبي. -5-3-6
 & ,Rollnick,& Rutheford 1996; Tobin)  ة ا الةعلددي  غددري ال ظبدع،ددد  خ اصدن أفكار دددعد

McRobbie, 1996) 

ذإجراءاتذالدرادةذ-6

 مجتمع الدراسة والعينة 5 -6
 General( 010ع الدرا دددة مدددن ردددبلب اعبامعدددة األردنيدددة الددد ين يدر دددون الكيميددداء )دددددؾبةم ألفدددددر 

Chemistry  رالبدا خرالبدة يدر دون ا  022ا  .ةه  األخ  خالثانية اعبامعية. خرألفد  عي.دة الدرا دة مدن
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خقدددد ا ةدددريت ال دددعبة بصدددورة  .General Chemistry( 010) إحددددى شدددعو مسددداق الكيميددداء العامدددة
دبع فددة مسددةوى البددبلب ا اؼبفددا ي  الكميائيددة خإجدد اء االمةحددان ا ال ددعبة مددن قبلدده.   قصدددية ل غبددة اؼبدددرس

صبديعه  يدر دون  -معيدةرالباً ا  .ةه  الثانية اعبا 13رالباً ا  .ةه  األخ  اعبامعية خ  56خرض  ال عبة 
 اؼبساق للم ة األخ . 

ا الكيميددداء  دددو مةبلدددو كليدددة لعددددد مدددن الكليدددات العلميدددة ا اعبامعدددة األردنيدددة، خ ددد ه  010خ مسددداق 
الكليات  ع  البو، خرو األ .ان، خالصيدلة، خالعلوم، خالةم ي ، خالزراعة، خاؽب.د ة. خعادة يكون  .اك 

 واحدة. العديد من الة صصات ا ال عبة ال
  تصؿقمذالدرادةذ6-2

. خمن     SAP   ٍSymbolic Application Particulate chemistry test ربيق  امةحان 
أجن ضمان الع وائية ا رقسي  الببلب إ  ؾبموعة  للةقومي بالع بية أخ باالقبليزية، أعبدع البدبلب الد ين 

األ دئلة  ف ديداً  .مدا خجهد  للبدبلب الد ين وبملدون رقمداً األ دئلة مكةوبدة بالل دة الع بيدة، بي زخجيداً  وبملون رقماً 
نفسها مكةوبة بالل ة االقبليزية، خكان عدد أف اد العي.ة من البدبلب ا  د.ةه  األخ  اعبامعيدة الد ين وبملدون 

 رسدعة ف ديداً  خأجابوا عن األ ئلة، أربع  رالبا، خعدد ال ين أجابوا عن األ ئلة فبدن وبملدون رقمداً  زخجياً  رقماً 
ا  .ةه  الثانية اعبامعية  خاحداً خ ع  ين  زخجياً  . بي.ما كان عدد الببلب ال ين وبملون رقماً خأربع  رالباً 

 ف دياً طبسة خع  ين رالباً. ، خال ين وبملون رقماً رالباً 
ذأ اةذالدرادةذ3ذ-6

 SAP   ٍSymbolic امتحااااان الترميااااز الت بيقااااي الااااداا قي للمفاااااهيم الويما يااااة   ا ددددة دم

Application Particulate chemistry test        الدد ي صددممةه الباحثددة دخرخثددع جيبددن
Dorothy Gable, 1994) ألجدن الةعد ه ا  مسدةوى اؼبعلمد  الد ين يدر دون اؼبفدا ي  الكيميائيدة ا  )

 اؼب حلة الثانوية ا الواليات اؼبةحدة  األم يكية.  
مفددا ي  كيميائيددة )دبعدددل ثبلثددة ا ددئلة لكددن مفهددوم(  01ركوندد  أداة الدرا ددة مددن ثبلثدد   ددؤااًل رقدديع 

 (.S( خالرتميزي الةمثيلع )P( خالدقائقع)Aخسبثن اؼبسةوى الةببيقع)
 
 
 
 

 (5الجدول رام  )

 اؼبفهوم مسلسن

 رق  السؤال

P A S 
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 00 0 06 ربيعة اؼبادة 0

 02 01 02 الكثافة 6

 6 03 04 اؼبادة-اؼب لوط 2

 05 1 2 قانون حفظ الكةلة 1

 61 2 06 أنواع الةفاعبلت 2

 62 66 60 أؼبول 3

 3 62 61 ألةفاعن الكيميائع 4

 5 63 4 أحمللول 5

 65 6 64 ألةعادل 6

 21 66 01 درجة اغبموضة 01

دقق   الرتصبة الع بية لؤلداة من قبن أحد األ ار ة ال ي يقوم بةدريع الكيميداء ا اعبامعدة خالقدائ   خقد
 ي  الكيمياء من االقبليزية إ  الع بية ا م احن الةعلي  اؼب ةلفة، كما ع ض  أيضا على أحد على ر صبة مفا

 أ ار ة اعبامعة اؼبة صص  ا الل ة الع بية مع ضلوعه ا االقبليزية ق اءة خكةابة. 
يدر دددون صبيدددع اؼبفدددا ي  الدا لدددة ا االمةحدددان  010خقدددد ربددد  أن البدددبلب ا مسددداق الكيميددداء  

 (.01، 66، 21اء مفهوم درجة اغبموضة )األ ئلة با ةث.
كمددا حسددو معامددن الثبددات لكددن مددن ال.سدد ة االقبليزيددة خالع بيددة بعددد رصددحيح اال ةبددار  علددى ؾبموعددة 

 خ ع  61رية ارد ون رق  -ربلب الس.ة األخ  با ة دام معادلة كودر
ً  6ع\ؾبد ص خ -) ا 0-ك\كرث ت =  ٍٍِ    )

  
 الثبات الةقدي ي ر ث ت = معامنباعةبار   

 )ح ف  األ ئلة الثبلثة اؼبةعلقة بدرجة اغبموضة من حساب البيانات( 64ك = عدد أ ئلة الفح = 
 ؾبد =  ؾبموع.

 ص= نسبة من أجاب اجابة صحيحة على السؤال.
 خ = نسبة من أ بأ ا اإلجابة.

 = م بع االكب اه اؼبعياري لئلجابات عن األ ئلة السبعة خالع  ين.  6ع
 ان  ال.ةائج لدى ال.س ة الع بية كما يلع خك 
 5.805، ؾبد ص خ=   423.= 6عباعةبار  ( /4235.81. -0 ( 64\63= 93.  

 . قيمة جيدة لببلب الس.ة األخ  خال ين أجابوا عن ال.س ة الع بية 62خرعةك قيمة معامن الثبات 
 خعدد   أربعون رالباً.

 ليزية فكان  كما يلع أما نةائج معامن الثبات ا ال.س ة االقب
  5.65، ؾبد ص خ =  34. 31= 6ع ( باعةبار5.65/67.64 – 0( 27/26 = 95.

قيمدة جيدددة لدددى ؾبموعدة رددبلب  د.ة أخ  خالدد ين أجدابوا عددن ال.سدد ة  95.خرعةدك قيمددة معامدن الثبددات 
 االقبليزية خعدد   رسع خأربعون رالبا.
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ذزؾقلذاليقاناتذوالـًائجذ-7ذذ

 عنذالدؤالذاألولذاإلجابة - 1 -7 

 ن شبة فد ق ا أداء ردبلب السد.ة األخ  ا اعبامعدة األردنيدة ا سبثدن مفدا ي  الكيميداء ع.ددما خجهد   -
 إليه  األ ئلة بالل ة األم، خع.دما خجه  إليه  األ ئلة نفسها بالل ة اإلقبليزية؟

إجابددة صددحيحة إجابددات البددبلب. خقددد أعبددع كددن رالددو عبلمددة خاحدددة عددن كددن  6خيسددةع ض اعبدددخل 
 لثبلث  فةكون الدرجة القصوى للعبلمات ثبلث .لؤل ئلة ا

 (2) الجدول رام

 ل ة االمةحان
عدد 
 الببلب

 االكب اه اؼبعياري الدرجة اؼبئوية معدل الدرجات

 1.26 237= 011×21\01.66 01.66 16 ال.س ة اإلقبليزية

 2.6 117=011×21\02.2 02.2 11 ال.س ة الع بية

.   α =12خ دع قيمدة دالدة إحصدائيا ع.دد مسدةوى الداللدة     = t  2.89569قيمدة  خقدد حسدب  
ف ق ب  ل، خ  ا يعمل رف  الف ضية الصف ية أن  ال خجود  t  654 .0حيث أن   ه القيمة رةعدى قيمة  

 اجملموعددة اجملموعدة الد  أجابد  بالع بيدة خبدد  اجملموعدة الد  أجابد  باالقبليزيدة، فددالف خق دالدة إحصدائيا لصداح
 ال  أجاب  بالع بية.

( خيسدددةع ض 01، 66، 21خقدددد أعيدددد حسددداب ال.ةدددائج بعدددد حددد ه األ دددئلة اؼبةعلقدددة بدرجدددة )األ دددئلة، 
   ه ال.ةائج  2اعبدخل رق  

 (3رام )الجدول 
 االكب اه اؼبعياري الدرجة اؼبئوية معدل الدرجات عدد الببلب ل ة االمةحان

 1.0500 257=011×64\01.213 01.213 16 ال.س ة اإلقبليزية

 2.0345 147=011×64\06.362 06.362 11 ال.س ة الع بية

.   ألن α =12خ ع قيمة دالة إحصائيا ع.د مسةوى الداللة     = t  2.84236خقد حسب  قيمة  
ف ق ب  اجملموعدة ع  .اك ، خ  ا يعمل رف  الف ضية الصف ية أي لي t  654 .0  ه القيمة رةعدى قيمة  

اجملموعددة الدد  أجابدد  باالقبليزيددة، فددالف خق دالددة إحصددائيا لصدداح اجملموعددة الدد  أجابدد  لع بيددة خ   أجابدد  باالدد
 (.21،66،01، )األ ئلة 010بالع بية. حىت بعد ح ه األ ئلة الثبلثة ال  الوبةويها مساق 

ذ

ذاإلجابةذعنذالدؤالذالٌانيذ2ذ-7

ؼب.ددا ح العلميدددة بالل دددة االقبليزيدددة مبابقدددة لآلليدددات الددد   ددن للعامدددن الدددزممل أثددد  ا جعدددن عمليدددة رقدددومي ا -
 روظف من  بلل  الةقومي بالل ة األم؟
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خقدددد أجيدددو عدددن  ددد ا السدددؤال دبقارندددة إجابدددات البدددبلب ا السددد.ة الثانيدددة الددد ين قومدددوا بال.سددد ة الع بيدددة  
األ ددئلة الثبلثدد   ا  يسددةع ض اإلجابددات ا  1بإجابددات اقدد اهن  الدد ين قومددوا بال.سدد ة االقبليزيددة. خاعبدددخل 

 كامن االمةحان.

 (4)الجدول رام 
 االكب اه اؼبعياري الدرجة اؼبئوية معدل الدرجات عدد الببلب ل ة االمةحان

 2.054 267=011×21\00.31 00.31 62 ال.س ة اإلقبليزية

 6.620 117=011×21\00.60 00.60 60 ال.س ة الع بية

.  α  =12قيمة غري دالة إحصدائيا ع.دد مسدةوى الداللدة خ ع     = t  .291045خقد حسب  قيمة  
خ د ا يعدمل قبدول الف ضدية الصدف ية القائلدة بعددم خجدود فد ق  t   =160 .6ألن  د ه القيمدة ال رةعددى قيمدة 

جملموعدددة الددد  أجابددد  باالقبليزيدددة، فدددالف خق غدددري  دالدددة إحصدددائيا لصددداح ابددد  اجملموعدددة الددد  أجابددد  بالع بيدددة خ 
 أجاب  بالع بية.  اجملموعة ال  

( 01، 66، 21سددداب ال.ةدددائج بعدددد حددد ه األ دددئلة اؼبةعلقدددة بدرجدددة اغبموضدددة )األ دددئلة، خقدددد أعيدددد ح
   ه ال.ةائج. 2خيسةع ض اعبدخل رق  

 (5) الجدول رام
 االكب اه اؼبعياري الدرجة اؼبئوية معدل الدرجات عدد الببلب ل ة االمةحان

 2.054 167=011×64\00.61 00.61 62 ال.س ة اإلقبليزية

 6.566  107=011×64\00.06 00.06 60 ال.س ة الع بية

 =αخ دع قيمدة غدري دالدة إحصدائيا ع.دد مسدةوى الداللدة     = t  0 .054557خقدد حسدب  قيمدة  
، خ  ا يعمل  قبول الف ضية الصف ية القائلة بعدم   t    =160 .6.   ألن   ه القيمة ال رةعدى قيمة  12

جملموعة ال  أجاب  بالع بية خ اجملموعة ال  أجاب  باالقبليزية، فالف خق دالة إحصائيا لصاح خجود ف ق ب  ا
، )األ دددددئلة 010اجملموعدددددة الددددد  أجابددددد  باالقبليزيدددددة بعدددددد حددددد ه األ دددددئلة الثبلثدددددة الددددد  الوبةويهدددددا مسددددداق 

21،66،01.) 
ذمـاقشةذالـًائجذواالقرتاحاتذ-8

 مـاقشةذالـًائج 1 -8

ا  010جابددة عددن السددؤال األخل للدرا ددة أن البددبلب الدد ين يدر ددون الكيميدداء العامددة نةددائج اإل أظهد ت
 .ةه  اعبامعية األخ  خيةقومون بأ ئلة رسة دم الل ة االقبليزية للةعبدري عدن اؼبفدا ي  الكيميائيدة يعدانون عددم 

بدد  اجملموعددة الدد   ربديددد رقدددي    بدقددة مددا يسددةوعبونه حقيقددة. فقددد بدد  البحددث ف خقدداً ذات داللددة إحصددائية
قومد  بالل دة االقبليزيدة خاجملموعدة الد  قومد  بالل دة الع بيدة لصداح اجملموعدة األ درية. خ د ه ال.ةدائج ربدابق مدا 

 (Rollnick,& Rutheford 1996; Tobin, & McRobbie, 1996)  روصدل  لده درا دة كدن مدن 
ـبالفدة لل دة األم غالبددا مدا يكدون رقدددي    دد ه الدرا دات أن البدبلب الدد ين يدر دون العلدوم بل ددةخقدد أظهد ت 

 ا ةيعا   أقن فبا  و عليه حقيقة لقصور فهمه   للمف دة ال  رؤدي اؼبعىن اؼبماثن لل ةه  األم.



 د.صفاء الكيالني..……...............……ء لطمبة السنة األولى .....استخدام المغة العربية األم في حل مسائل الكيميا
 
 

 122 

ال.ةددائج أن الفدد خق بدد  اجملمددوعة  )اجملموعددة الدد  قومدد   أظهدد تخا اإلجابددة عددن السددؤال الثدداين للدرا ددة 
 قومد  بالل دة الع بيدة( رقلصد  ع.دد ردبلب السد.ة الثانيدة الد ين يدر دون مدادة بالل ة االقبليزية خاجملموعة الد 

ظهد  أن اجملموعدة داللدة إحصدائية بد  اجملمدوعة . خ الكيميداء العامدة ألخل مد ة، فلد  ر هد  ال.ةدائج ف خقداً ذات 
  ن يةعلموا فيها ا اإلجابة عن األ ئلة بعد ح ه األ ئلة ال ال  قوم  بالل ة االقبليزية كان  أمه  قليبلً 

بالل ة االقبليزية )األ ئلة ال  رةعلق بدرجة اغبموضة(. كما كان عدد الببلب ل ين أجدابوا عدن أ دئلة درجدة 
اغبموضدددة أكثددد  ا ال.سددد ة الع بيدددة ألهنددد  در دددو ا بالل دددة الع بيدددة ا اؼب حلدددة الثانويدددة خن يدر يسدددوا فيهدددا بالل دددة 

أنده خمدع االحةكداك الدزممل مدع اؼبعدىن ا الل دة الثانيدة يصدبح  د ا اؼبعدىن جدزءاً االقبليزية ا اعبامعة. خ  ا يعدمل 
 من اؼب. ومة اؼبفا يمية لدى اؼبةعل  يةعامن معه بآلية مبابقة ؼبا كان يةعامن معه  ابقا ا الل ة األم.

الفد خق الدرا دة أن  أظهد تخقد  (Lee et al., 2005)خربابق   ه ال.ةائج ما روصن إليه يل ا درا ة 
ا الةحصددين بدد  البددبلب الدد ين كاندد  الل ددة االقبليزيددة ل ددةه  األم خالبددبلب الدد ين كاندد   دد ه الل ددة ثانويددة 

لددددددددديه  رقلصدددددددد  مددددددددع الددددددددزمن ع.ددددددددد درا ددددددددةه  باالقبليزيددددددددة. كمددددددددا خربددددددددابق ا ال.ةددددددددائج درا ددددددددة كددددددددن مددددددددن                           
Strevens, 1976) (Bamgbose, 1984;   الل دددة األم ا رددددريع العلدددوم ا اؼب حلدددة بدددأن ا دددة دام

 الةأ يسية ال يعمن على ردين ربصين الببلب اؼبسةقبلع ع.د ا ة دام االقبليزية الحقا ا عملية الةدريع.
كمدددا خيبلحدددظ أن ردددبلب السددد.ة األخ  كدددانوا قدددد رفوقدددوا ا معددددل اجابددداهت  عدددن  ردددبلب السددد.ة الثانيدددة 

مدر ددع الكيميداء  ا  أن البددبلب، األقددن مسدةوى أكاديبيددا، عددادة مددا اعبامعيدة، خي جددع  دد ا كمدا فسدد ه أحددد 
ي جئدددون درا دددة  ددد ا اؼبسددداق إ   ددد.وات الحقدددة  وفدددا مدددن الف دددن، فبدددا يعدددمل أن ردددبلب السددد.ة األخ  كدددانوا 

 يبةلكون مسةوى أكاديبيا مةقدما بداية على ربلب الس.ة الثانية اعبامعية.
رب  اؼبةو ل عبميع الفئات،  واء أكانوا فبدن قومدوا بالع بيدة  كما خيبلحظ أن ال.ةائج ب كن عام كان 

أم باالقبليزيدددة، خي جدددع  ددد ا إ  صدددعوبة مسدددةوى االمةحدددان ألنددده معدددد أصدددبًل للك دددف عدددن مسدددةوى معلمدددع 
 الكيمياء ا اؼب حلة الثانوية ا الواليات اؼبةحدة األم يكية.

ذاملؼرتحاتذ-ذ2ذ-8

ألخ  اعبامعيددددة بالل ددددة األم إ  أن يددددةمكن البددددبلب مددددن آليددددة أن يقددددو م البددددبلب ا السدددد.ة ا -8-2-5
 ا ةيعاب اؼبفا ي  العلمية بالل ة االقبليزية  بالب يقة نفسها ال  يسةوعبون فيها   ه اؼبفا ي  بالل ة األم.

أن يقددوم خاضددعو اؼب.ددا ج اؼبدر دددية بوضددع اؼبصددبلحات العلميدددة اعبديدددة بالل ددة األم بب يقدددة  -8-2-2
ق اؼبفد دات العلميدة م.هدا عدادة(. فبدا يعدمل أن ةق ا الل دة البلري.يدة )الد  ر دةج خر اشدةقاقها مدا اشدربابق ا 

 على ـبةصع العلوم القيام باعبهد نفسه خردبا بدرجة أكك فبا قام به ال عين األخل ال ين عملوا على نقن 
 الكثري من اؼبصبلحات من الل ات األج.بية إ  الع بية.

افددق مددع خضددع اؼبصددبلح ا الع بيددة اؼبصددبلح اؼبماثددن لدده ا البلري.يددة ا اؼبدر ددة مددن أجددن أن يرت  -8-2-3
 ا  ما  وه يةع ض له ا اعبامعة من اؼبفا ي . الثانوية  بل ة انةقال البالو فبا رع ض له ا اؼبدر ة 

ذ
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 املراجع

ذاملراجعذالعربقةذذ

ء األخل خالثاين(. دار ال  ق الع ل  نس ة مصورة دخن ربقيق أخ ) اعبز  ب وطة ر لة اب ابن ببورة.  -
 راريخ ن  .
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