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ملخص: 
الأق�سى  التعريب يف جامعة  اأبعاد ق�سية  الك�سف عن بع�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
نحو  اجلامعة  يف  العلوم  كلية  طلبة  اجتاهات  عن  ومو�سوعية  دقيقة  ل�سورة  والو�سول 
تعريب التعليم العايل، وعالقته بالتح�سيل الدرا�سي، وبامل�ستقبل العلمي والعملي للطلبة، 

وبهوية الأمة وم�ستقبلها.
تكونت عينة الدرا�سة من )162( طالبًا وطالبة وهو عدد جمتمع الدرا�سة نف�سه، وفقًا 
اأداًة  ا�ستبانة  بت�سميم  الباحثان  وقام  2015م،   –  2014 الدرا�سي  العام  لإح�سائيات 
ل�ستق�ساء اآراء الطلبة، اإذ تكونت من )64( فقرة موزعة على )4( حماور وللتاأكد من ثبات 
ن�سبة  ، وهي   )0.895( الثبات  بلغ معامل  ، حيث  )األفا كرونباخ(  اُ�ستخدم معامل  الأداة، 

عالية توؤكد ثبات الأداة واإمكانية تطبيقها.
ولتحليل البيانات اإح�سائيًا ا�ستخدم الباحثان برنامج )SPSS( الإح�سائي.

اأهمية  على  اأكدوا  املفحو�سني  من   )%  73،84( اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد 
وا�ستقالل  هوية  على  املحافظة  يف  التعريب  دور  على  اأكد  من  ن�سبة  بلغ  فيما  التعريب، 

الأمة )77.38 %( .
كما اأظهرت الدرا�سة اأن )76،71 %( من الطلبة املفحو�سني، اأ�ساروا اإىل اأن التعريب 

يعظم مكانة اللغة العربية يف وجدانهم.
فيما بلغ ن�سبة من اأقر باأن التعريب ل يتعار�س مع امل�ستقبل العلمي والعملي للطالب 

. )% 70،35(
امل�ستوى  زيادة  يف  ي�ساهم  التعريب  باأن  املفحو�سني  من   )%  70،91( اأكد  كما 

التح�سيلي للطالب ويعينه على ممار�سة مهارات التفكري العليا.
كذلك اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات الطلبة نحو 
التعريب تعزى ملتغري اجلن�س، كما مل تكن هناك اأي فروق يف املواقف جتاه التعريب وفقًا 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي والتخ�س�س الدقيق.
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The Attitudes of the Students to Arabization 
of Education in the Faculty of Science at Aqsa University

Abstract:

The aim of this study is to identify some of the dimensions of the issue 
of Arabization at Aqsa University and obtaining an accurate and objective 
image of the attitudes of the students of the Faculty of Science at the university 
towards the Arabization of the higher education and its relationship with the 
scientific achievement, the scientific and practical future of the students and 
the identity of the nation and its future.

The study sample consisted of (62) male and female students which is the 
same number of the study population in accordance with the statistics of the 
academic year 20142015-.The researchers designed a questionnaire as tool 
to survey the students’ views.It consisted of (64) paragraphs distributed to 
four axes.To ensure the reliability of the tool, Cronbach’s Alpha Coefficient 
was used that amounted to (0.895) .This is high percentage confirms the 
reliability of the tool and the possibility of its application.To analyze the data 
statistically, the two researchers used the statistical program (SPSS) .The 
study results showed that (73.84%) of those who were investigated stressed 
the importance of Arabization.Those who stressed its role in keeping the 
identity and independence of the nation is (77.38%) .

The study showed that (76.71%) of the students indicated that Arabization 
upholds the entity of the Arabic language in their conscience.The percentage 
of those who believed that Arabization does not contradict with the scientific 
and practical future of the students is (70.35%) .

 (70.91%) 

of the investigated students confirmed that the Arabization raises the 
achievement standard of the student and helps him practice super thinking 
skills.
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مقدمة: 
وتاريخها  وا�ستقاللها  الأمة  هوية  عن  احلديث  يعني  العربية  اللغة  عن  احلديث  اإن 
ووجودها وم�ستقبلها؛ ذلك لأن اللغة لي�ست جمرد اأ�سوات للتعبري عن املعاين والأغرا�س.بل 
تتجاوز هذه احلدود بكثري؛ فهي من اأهم عوامل تقدم احلياة الفكرية واحل�سارية على مدى 
الإن�ساين واحل�ساري  للتطور  – نتاج طبيعي  ذاته  الوقت  اأنها-يف  والع�سور.كما  الأزمان 
والفكري، فهي الوعاء الذي يحت�سن الثقافة والرتاث العقلي، ف�ساًل عن اأنها من اأهم مظاهر 

ا�ستقالل الهوية القومية لأي اأمة من الأمم وجت�سيد لوجودها وقوتها.
» فعلى الرغم من اأن اللغة و�سيلة الأداء والتفاهم، فاإنها، يف مفهومها القومي، غاية يف 
حد ذاتها.فهي جمموعة من الأفكار والتقاليد والعواطف والأحا�سي�س وامل�ساعر والعتبارات 

». )عبد الكرمي خليفة 1997 �س 213( 
يف  ودورها  العربية  اللغة  اأهمية  لالإ�سالم،  الأوىل  الع�سور  منذ  العرب  اأدرك  وقد 
ا�ستنها�س الأمة و�سون هويتها وانعتاقها من التبعية املهينة، فكان حكام العامل الإ�سالمي 
يف الع�رض العبا�سي يزنون الكتب العلمية املرتجمة اإىل العربية ذهبًا ويعطونه ملن ترجمها.
والكيمياء  والطبيعة  الفلك  يف  العلمية،  الكتب  من  كثري  ترجمة  الع�رض  ذلك  يف  ومت 
والطب والفل�سفة والريا�سيات، وكان ع�رض املاأمون اأرقى ع�سور الرتجمة كمًا وكيفًا، وبلغ 
من �سغفه بالكتب والعلم، اأن و�سع �رضطًا لل�سلح مع اأعدائه باأن يزودوه مبا لديهم من كتب.

)جمال �ستا 2013 �س7( 
ثم تواىل اهتمام العرب باللغة العربية الذي جت�سد يف اجلهود املعا�رضة يف الرتجمة 
 -  1770( م�رض  يف  الع�رضية  املدار�س  بتاأ�سي�س  وذلك  امل�سطلحات،  وو�سع  والتعريب 

اأيدي الإر�ساليات التب�سريية يف بالد ال�سام. 1849( ثم على 
العلمية  واملقالت  والدوريات  الكتب  مبئات  الفرتة  تلك  يف  العربية  اللغة  واأُثريت 
املرتجمة من اللغات الأجنبية املختلفة.ثم ما لبثت الأمة العربية اأن اأهملت كل هذه اجلهود 
وا�ست�سلمت لتيارات التغريب واآمنت باملقولة التي تدعي باأن العربية لي�ست لغة علمية، وهي 

غري قادرة على ا�ستيعاب التطورات العلمية احلديثة.
جميع  يف  العربية  اللغات  حمل  والفرن�سية(  )كالإجنليزية  الأجنبية  اللغات  فحلت 
املوؤ�س�سات التعليمية يف الوطن العربي، وذلك يف احلقبة ال�ستعمارية والفرتة التي تليها.

)الب�سيوين 2004 �س 271(
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املدار�س  يف  التعليم  لغة  الطويلة  ال�ستعمار  فرتة  خالل  العربية  اللغة  تكن  »فلم 
بف�سل  وهذا  الإعالم.  وو�سائل  الثقافة  لغة  ول  واملعامالت،  الإدارة  لغة  ول  احلكومية، 
احليوية،  املوؤ�س�سات  وا�ستبعادها من جميع  العربية  ا�ستعمارية ملحاربة  �سيا�سية  قرارات 
1936 تعدُّ اللغة العربية مبقت�ساه لغة اأجنبية يف  والتي ُتوجت باإ�سدار قرار ر�سمي عام 

اجلزائر تعامل معاملة اللغات الأجنبية الأخرى » )�سحادة اخلوري 2001 �س94( 
وهذا الأمر لي�س له اإل تف�سرياً واحداً، وهو اأن ال�ستعمار با�ستهدافه اللغة العربية، اإمنا 
ي�ستهدف – يف حقيقة الأمر – روح الأمة وقلبها الناب�س، وتوقها للنهو�س واخلال�س من 

التبعية.
فالنه�سة العلمية الأ�سيلة لأي اأمة من الأمم؛ ل ميكن اأن تتحقق اإل من خالل لغتها 

القومية، ل لغة غريها.
فلم العجب اإذا ما راأينا، اأن الهدف الأول لال�ستعمار هو النيل من اللغة العربية، ومتكني 

لغته الأجنبية بدًل منها.
اإن فر�س لغة بعينها يعني التحكم يف جميع املجالت الفكرية والوجدانية املرتبطة 
بتلك اللغة، وذلك يرجع-بطبيعة احلال-للعالقة الع�سوية التي تربط بينهما.فهذا ال�ستعمار 
132 عامًا على طم�س الهوية العربية يف اجلزائر، وذلك من  الفرن�سي قد عمد للعمل طيلة 
خالل فر�س اللغة الفرن�سية، ف�سمن بذلك التحكم يف اجلانب الوجداين والفكري والثقايف 
ت�رضيحات  ذلك  عن  اأف�سحت  لفرن�سا.وقد  املطلقة  تبعيته  ي�سمن  لكي  اجلزائري،  لل�سعب 
اأنف�سهم يرتتب التخلي عنهم  اإذا تركناهم يحكمون  اأننا  )ديغول( عندما قال: » وهل يعني 
بعيداً عن اأعيننا وقلوبنا، قطعًا ل، فالواجب يقت�سي منا م�ساعدتهم، لأنهم يتكلمون لغتنا 

ويتقا�سمون معنا ثقافتنا«. )بومدين حممد 2014 �س3( 
لذلك فقد كان من اأبرز ال�سهام التي وجهت للغة العربية هو الت�سكيك يف �سالحيتها 
بالديانة  ارتباطها  ب�سبب  العربية ماتت  اللغة  اإن   « واأدبًا، وقالوا:  املعا�رضة علمًا  للحياة 
الإ�سالمية، فهي ل ت�سلح اإل للرتتيل والأنا�سيد الدينية، واألفاظها ل ت�سلح لأن تكون لغة 
علم اأو �سناعة اأو جتارة، ولغة هذه حالها ينبغي هجرها واتخاذ لغة اأف�سل منها يف م�سايرة 

ركب احل�سارة املتجدد«.)حمد اخلوالدة 2013 �س 39( 
ويف بداية ال�ستينيات تنبه العرب اإىل خطورة اإق�ساء العربية عن املوؤ�س�سات التعليمية 
الأبحاث  بتطوير  لالهتمام  اللغوية  املجامع  وتاأ�سي�س  املوؤمترات  بعقد  فبادروا  وغريها، 
املتهافتة  واحلجج  الهجمات  ومواجهة  ورعايتها  بالتعريب  املتعلقة  واخلطط  والدرا�سات 
ويف  وم�ستوياته،  مراحله  مبختلف  التعليم  يف  املتنوعة  جمالتها  عن  العربية  لإزاحة 
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موؤ�س�سات البحث العلمي.
فلم يحظ مو�سوع اأكادميي مبا حظي به مو�سوع التعريب من عقد موؤمترات وندوات 
بدواوينها،  الدولة  تعريب  بني  الفرق  بتباين  وخطورتها  اأهميتها  تباينت  قرارات  واتخاذ 
وتعريب التعليم الذي يعدُّ حجر الزاوية يف �سالح اأي جمتمع.)الب�سيوين 2004 �س 274( 

فكان اأول موؤمتر للتعريب يف الرباط عام 1961 حتت عنوان: التعريب ال�سامل الذي 
البلدان العربية. اإن�ساء جلان وطنية للتعريب والرتجمة والن�رض يف جميع  اأو�سى ب�رضورة 

)عبد الكرمي خليفة 1992 �س 2( ، وبذلك ميكن القول: اإن ق�سية التعريب ُتعد من الق�سايا 
بالها يف  العربية، وت�سغل  الأمة  توؤرق  التي  للجدل،  الكربى واخلطرية واملت�سعبة واملثرية 

وقتنا احلا�رض.
وقد اختلفت حولها الجتاهات وتعددت الآراء بني تيارات موؤيدة لها واأخرى معادية 
راف�سة، بني من يرى التعريب �رضورة ملحة لتطور الأمة والو�سول بها اإىل النه�سة العلمية 
الأ�سيلة واملبدعة، لإميانهم املطلق باأن التعريب ق�سية ح�سارية علمية ودعوة لالعتماد 
على الذات، وبني من يراه عاماًل من عوامل اإ�ساعة الوقت واجلهد، و�سببًا من اأ�سباب تاأخر 
الأمة وتخلفها عن مواكبة التقدم العلمي واللحاق بركب احل�سارة الإن�سانية، كونه يعتقد 
التطورات  لغة عاجزة عن مواكبة  باعتبارها  التخلف،  امل�سئولة عن هذا  العربية هي  باأن 

وا�ستيعاب امل�ستجدات، واأنها لغة بعيدة كل البعد عن العلم.
واأهمية  �رضورة  حول  املو�سوعية  احلقائق  اإىل  وللو�سول  الختالف،  هذا  وحل�سم 
وتطويرها  العلمية  والأبحاث  الدرا�سات  تفعيل  اإىل  اللجوء  من  لبد  عدمه،  من  التعريب 
اإجابات  اإىل  للتو�سل  التعريب.وذلك  التي تخ�س  والق�سايا  املجالت  ورعايتها يف جميع 
منطقية علمية على كثري من الأ�سئلة امللحة التي تطرح من قبل املتخ�س�سني والباحثني 
وذوي ال�ساأن، حول ما اإذا كانت م�سكالت التعريب حقيقية واقعية اأم مفتعلة مغر�سة مبالغ 
ٌ فيها، تتنا�سب واجتاهات التيار املعادي له؟ ويف حال كانت هذه امل�سكالت حقيقية، فهل 
ميكن جتاوزها واإيجاد حلول فاعلة لها؟ وما ال�سبل والآليات املنا�سبة لهذا الغر�س؟ اأم اأنها 
العدول عن  وبالتايل  ال�ست�سالم ل�ستحالة حلها،  م�سكالت ع�سية على احلل، ول مفر من 

فكرة التعريب واعتماد اللغات الأجنبية يف جميع املوؤ�س�سات احليوية يف الوطن العربي؟ 
م�ستدامة  لآليات  حتتاج  واأخرى  نهائي  ب�سكل  حلها  ميكن  عقبات  يوجد  وهل 

الآليات؟  مالزمة حللها؟ وما هذه 
اأن احلل  اأم  اإنفاذه،  التعريب قبل قرار  اإيجاد حلول فاعلة مل�سكالت  وهل من املمكن 

الواقعي رهن باإنفاذ التعريب؟ 
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اإمنائها وتطويرها بعيداً عن  اإحياء اللغة العربية و  اأن نتحدث عن  وهل من املعقول 
ا�ستخدامها الفعلي يف املوؤ�س�سات واملجالت احليوية مبا فيها املوؤ�س�سات التعليمية؟ 

هذه الأ�سئلة كلها وغريها تنتظر اإجابات دقيقة ومو�سوعية، من امل�ستحيل الو�سول 
اإليها، بعيداً عن املنهج العلمي.

ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة كواحدة من الدرا�سات العلمية التي يجب اأن جُترى يف 
جمالت التعريب وق�ساياه.وتكمن اأهميتها يف كونها حماولة جادة وهادفة للتو�سل اإىل 
�سورة مو�سوعية عن اآراء طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�سى واجتاهاتهم نحو تعريب التعليم 
يف اجلامعة، وعالقته بالتح�سيل الدرا�سي ومب�ستقبل الطالب العلمي والعملي وبهوية الأمة 
العربية وم�ستقبلها، وكذلك لتحديد ما اإذا كانت اجتاهات الطلبة املوؤيدة للتعريب اأقوى من 

اجتاهاتهم الراف�سة له اأو العك�س.

مشكلة الدراسة: 
كرث،  اأعداء  قبل  من  م�ستهدفة  والإ�سالمية  العربية  الأمة  كون  يف  اثنان  يختلف  ل 
مقومات  لكل  توجه  التي  واملبتكرة  املتنوعة  الهجمات  يف  يتمثل  ال�ستهداف  هذا  ووجه 
هذه الأمة، ومن اأبرز هذه الهجمات تلك التي ا�ستهدفت-وما زالت ت�ستهدف-طم�س الهوية 
العربية، وذلك مبحاربة اللغة العربية واإزاحتها من املوؤ�س�سات احليوية مبا فيها املوؤ�س�سات 
تهديداً  �سكل  الذي  الأمر  والإجنليزية،  كالفرن�سية  الأجنبية  اللغات  لتحل حملها  التعليمية، 
حقيقيًا وخطرياً للغة العربية وح�سورها يف حما�سنها الطبيعية، وهذا، بالطبع ُيعد من اأكرث 

جتليات اخلطر على هوية الأمة العربية ودورها احل�ساري.
الوطن  يف  احلديثة  التعريب  �سحوة  بعد  ازدادت  قد  الهجمات  هذه  اأن  املالحظ  ومن 
العربي والتي بداأها حممد علي يف م�رض بداية القرن التا�سع ع�رض.» فقد ظلت العلوم الطبية 
تدر�س بالعربية ملدة 70 عامًا �سدر خاللها كثري من املوؤلفات واملرتجمات الطبية باللغة 
العربية التي اأجه�سها ال�ستعمار الإجنليزي مل�رض عام 1882 م ووقوع البالد العربية حتت 
ال�سيطرة الع�سكرية والثقافية الأوروبية على معظم جمالت احلياة العربية واأولها التعليم 
عامة والتعليم العايل خا�سة، وما ا�ستتبع من جمموعة من املثقفني العرب يف اأوائل القرن 
العرب  تاأخر  يف  ال�سبب  واأنها  وعلومه  الع�رض  لهذا  ت�سلح  ل  العربية  اأن  زعموا  الع�رضين، 
وتخلفهم عن ركب البتكار والإبداع، وكان لهذه الهجمة اأثرها ال�سلبي الوا�سح على التعليم 
العايل، الأمر الذي ر�سخ ا�ستخدام اللغة الأجنبية بدًل من العربية يف التدري�س يف اأكرث البالد 

العربية.)الب�سيوين 2004 �س 272( 
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وبذلك ظهرت احلاجة امللحة لإعادة النظر يف �سيا�سة التعليم العايل واإعادة العتبار 
اإىل اللغة العربية وو�سعها يف مكانها الطبيعي، املكان الذي يليق بها، بحيث توؤدي دورها 

احل�ساري والفكري يف جميع موؤ�س�سات البالد العربية، مبا فيها موؤ�س�سات التعليم العايل.
والتحديات  امل�سكالت  حجم  حتديد  على  العايل  التعليم  �سيا�سة  تركز  اأن  يجب  كذلك 
التي تواجه اللغة العربية، وتفعيل وتطوير الدرا�سات والأبحاث ايل ت�ساهم يف التو�سل اإىل 
الإجابات املنطقية على كثري من الأ�سئلة املثارة حول ق�سية التعريب، و�سمن هذا ال�سياق 
طلبة  اجتاهات  عن  دقيقة  �سورة  اإىل  تتو�سل  اأن  حتاول  التي  الدرا�سة  هذه  اهتمام  ياأتي 
كلية العلوم بجامعة الأق�سى نحو التعريب، وعالقته بالتح�سيل الدرا�سي ومب�ستقبل الطالب 

العلمي والعملي، وما اإذا كانت هذه الجتاهات توؤيد التعريب اأم تعار�سه.
وبهذا ميكن حتديد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي: 

ويتفرع من هذا ال�صوؤال ال�صئلة الفرعية الآتية:
التعريب بالتح�سيل  ● العلوم بجامعة الق�سى نحو عالقة  ما اجتاهات طلبة كلية 

الدرا�سي؟ 
)تعزى  ● التعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

ملتغري التخ�س�س( ؟ 
)تعزى  ● التعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

ملتغري اجلن�س( ؟ 
)تعزى  ● التعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي( ؟ 
بامل�ستقبل  ● التعريب  نحو عالقة  الق�سى  العلوم بجامعة  كلية  اجتاهات طلبة  ما 

العلمي والعملي للطالب؟ 
ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الق�سى نحو عالقة التعريب مبكانة العربية  ●

يف وجدان الطالب؟ 
ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الق�سى نحو عالقة التعريب بهوية المة  ●

العربية؟ 

فروض الدراسة: 
تعزى  ♦ التعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
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ملتغري التخ�س�س.
ل توجد فروق ذات دللة اح�سائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب تعزى ملتغري  ♦

اجلن�س.
ل توجد فروق ذات دللة اح�سائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب تعزى ملتغري  ♦

امل�ستوى الدرا�سي.

أهداف الدراسة: 
واإ�سكاليَّاتها يف  ♦ التعريب  اأبعاد ق�سية  الك�سف عن بع�س  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 

جامعة الأق�سى.
التو�سل اإىل �سورة مو�سوعية عن اجتاهات الطلبة يف جامعة الأق�سى نحو تعريب  ♦

العلمي والعملي للطالب وبهوية  الدرا�سي وبامل�ستقبل  العايل وعالقته بالتح�سيل  التعليم 
الأمة العربية وم�ستقبلها.

أهمية الدراسة: 
ذات  ● املتغريات  وبع�س  التعريب  اأحوال  عن  مو�سوعية  �سورة  الدرا�سة  هذه  تقدم 

ال�سلة يف جامعة الأق�سى بفل�سطني، ميكن اأن تفيد الباحثني واملهتمني.
تعتمد هذه الدرا�سة املنهجني؛ املنهج الو�سفي واملنهج التحليلي الأنرثوبولوجي  ●

املتقدم الذي يربط التعريب بالق�سايا الجتماعية والثقافية واحل�سارية، وبذلك تتميز عن 
كثري من الدرا�سات ال�سابقة التي اكتفت بالو�سف فقط.

تعدُّ الدرا�سة الأوىل التي اأجريت على م�ستوى قطاع غزة يف فل�سطني التي اهتمت  ●
بدرا�سة اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم العايل وعالقته ببع�س املتغريات.

حدود الدراسة: 

اأجريت الدرا�صة يف �صوء املحددات الآتية: 
اقت�رضت العينة على طلبة )ذكور، اإناث( كلية العلوم من خمتلف امل�ستويات.. 1
اقت�رضت الدرا�سة على كلية العلوم بجامعة الق�سى.. 2
اجريت الدرا�سة عام 2015م. 3
ا�ستخدمت الدرا�سة اأداة ال�ستبانة املوجهة لطلبة كلية العلوم بجامعة الق�سى.. 4
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تعريف مصطلحات الدراسة: 

– التعريف الإجرائي للتعريب:  ◄
اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم العايل لتحل حمل اللغات الأجنبية، وا�ستخدامها يف 
جميع الأن�سطة واملمار�سات الأكادميية، وقبول الألفاظ الأجنبية، التي ي�سعب اإيجاد بديل 
وال�سوتية  النحوية  للنظم  واإخ�ساعها  العربي  باحلرف  وكتابتها  العربية،  يف  لها  اأ�سلي 

وال�رضفية واإخراجها على الأوزان العربية املاألوفة.
-التعريف ال�صطالحي للتعريب:  ◄

يف  العربية  العلمية  للموؤ�س�سات  املبدعة  امل�ساركة  يعني:  احلديث  مبفهومه  التعريب 
الكرمي خليفة  والثقافية.)عبد  الفكرية  التبعية  العاملية، واخلروج من حالة  بناء احل�سارة 

1992 �س6( 
اأو موقف  الفرد حول �سيء  الجتاه: هو تنظيم ن�سبي ثابت لآراء ومعتقدات وم�ساعر 

معني اأو مو�سوع ما يجعله مياًل لأن ي�ستجيب قول اأو فعاًل نحو ال�سيء اأو �سدة.
الإطار املفاهيمي للتعريب:  ◄

والتي  للجدل،  واملثرية  وال�سائكة  اخلطرية  الق�سايا  اأهم  من  تعد  التعريب  ق�سية  اإن 
قت-وما زالت توؤرق-وت�سغل بال الباحثني واملعنيني وذوي ال�ساأن، يف جميع املوؤ�س�سات  اأرَّ
ق�سايا  تفا�سيل  يف  اخلو�س  نريد  ول  خا�سة،  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  عامة  العربية 
مفهوم  عن  باحلديث  نكتفي  بل  املقام،  هذا  يف  واملتفرعة  الكثرية  التعريب  واإ�سكاليات 
التعريب مبعنييه ال�سيق والوا�سع، وهو من املفاهيم التي حظيت بتعريفات كثرية ومتنوعة 
واآخر  رئي�سني: مفهوم �سيق،  اأجمعت على مفهومني  قد  والتي  واملخت�سني،  الباحثني  من 

وا�سع مت�سعب.
من  واملعارف  املعلومات  نقل  عملية  يف  التعريب  معنى  اختزل  ال�سيق  فاملفهوم 
 )1998 العوا  )عادل  تعريف  التعريفات  هذه  ومن  العربية،  اللغة  اإىل  الأجنبية  اللغات 
للتعريب مبفهومه ال�سيق باأنه: » نقل العلوم واملعارف من اللغات الأجنبية اإىل العربية عن 
طريق الرتجمة، لُت�ستخدم العربية يف التعليم يف جميع مراحله، ويف البحث العلمي مبختلف 

فروعه وتخ�س�ساته ».
اأقرب اإىل مفهوم الرتجمة منه اإىل مفهوم  اأن هذا املفهوم للتعريب هو  ومن الوا�سح 
العربية،  اإىل  الأجنبية  اللغات  التعريب يف نقل املعارف من  التعريب، لأنه يح�رض مفهوم 
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واعتماد العربية لغة للتدري�س وللبحث العلمي، يف حني اأن مفهوم التعريب له اأبعاد اأ�سمل 
واأو�سع من هذا املعنى ال�سيق، وميكن اأن نلحظ ذلك من خالل التعريف الذي اعتمده )املركز 
العربي للتعريب 1998( اإذ اعترب اأن التعريب يعني �سيادة اللغة العربية على �ساحة الوطن 
وذلك  وم�سريها،  وواقعها  تاريخها  حول  ويجمعها  العربية،  امل�ساعر  يوحد  مبا  العربي 
للخروج من دائرة التخلف ال�سيا�سي املتمثل يف جتزئة الوحدة العربية.ول يعني التعريب 
خمتلف  على  العاملي  التفاعل  ع�رض  يف  للهوية  تاأكيد  هو  بل  املا�سي،  ومتجيد  النغالق 

امل�ستويات وتنوع الو�سائل.
ويتقاطع هذا التعريف مع تعريف )عادل العوا 1998( للتعريب مبفهومه الوا�سع الذي 
التخلف  طوق  ك�رض  على  ويعينها  املعا�رض،  احل�ساري  م�سمونها  العربية  للوحدة  يعطي 
والتحرر من اأنواع التبعية الثقافية والقت�سادية والتقنية، فالتعريب يف نهاية الأمر يوحي 
الثقافة مع  العلم و�سناعة  اإنتاج  الذاتية على  القدرة  اإبداعية عربية متتلك  بخلق �سخ�سية 
القدرة على التفاعل وامل�ساركة يف احل�سارة العاملية اأو املعا�رضة، وجتاوز عقبات التخلف، 

والإ�سهام يف �سياغة قيم امل�ستقبل الإن�ساين والعمل على اإجناز اأف�سل املمكنات.
وبالنظر اإىل هذا املفهوم الوا�سع وال�سامل للتعريب ن�ستطيع القول؛ اإنه من غري املمكن 
اأن ننظر اإىل التعريب بعزل عن اجلوانب الأنرثوبولوجية؛ كالق�سايا الجتماعية والثقافية 
يكتب  اأن  امل�ستحيل  ومن  التعريب،  مع  ومتكاملة  متفاعلة  اجلوانب  فهذه  واحل�سارية، 
بالتعريب  تربطها  التي  اجلوانب  هذه  يف  البحث  غري  من  اأهدافه  ويحقق  النجاح  للتعريب 

عالقات ع�سوية.
اإنه  العربية،  اللغة  اإىل  اأجنبية  لغة  املعارف من  اإذن، ل يقت�رض على نقل  فالتعريب، 
احلديثة  العلوم  ا�ستيعاب  اإىل  وتهدف  كثرية،  مبتغريات  ترتبط  ومتكاملة  �ساملة  منظومة 
وتوطينها وا�ستزراعها يف الثقافة العربية، ويف البيئة العربية والعقل العربي، ويف الوجدان 
امل�ستجدات  ل�ستيعاب  العربية  اللغة  تطوير  اإىل  يهدف  كما  العربية،  اللغة  ويف  العربي، 
الع�رضية واعتمادها لغة للتوا�سل يف جميع املواقف الت�سالية ومناحي احلياة املختلفة 

يف املجتمعات العربية.

الدراسات السابقة: 
كثرية هي الدرا�سات والأبحاث العلمية التي اهتمت بق�سايا التعريب والتحديات التي 
تواجه  التي  وال�سعوبات  التحديات  لأهم  مو�سوعية  ت�سورات  بناء  على  وعملت  تواجهه، 

ا�ستخدام اللغة العربية يف املجالت احليوية كافة، باعتبارها لغة حية.
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ال�سلة مبجال  ذات  العلمية  والأبحاث  الدرا�سات  الباحثان على عدد من  لع  اطَّ وقد 
واجتاهاتهم  وطلبتها  العربية  اجلامعات  اأ�ساتذة  اآراء  ا�ستطالع  حاولت  والتي  التعريب، 
هذه  بع�س  با�صتعرا�س  و�صنقت�رش  العايل،  التعليم  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام  يف 

ومنها:  الدرا�صات، 
درا�سة ثابت )2010( : نقاًل عن )علي وطفة 2013( 

الهند�سة  املدر�سني والطالب يف كلية  الدرا�سة على عينات ع�سوائية من  اأجريت هذه 
اأظهرت  وقد  اليمن،  يف  العايل  التعليم  تعريب  حول  اآرائهم  ل�ستق�ساء  عدن.وذلك  بجامعة 
كما  الإجنليزية،  باللغة  در�سوا  اذا  �سعوبات  يواجهون  الطلبة  من   %  54.5 اأن  النتائج 
اأظهرت اأن 71.4 % من املدر�سني يرون اأن اللغة العربية و�سيلة تفكري، بينما يرف�س ذلك 
14.3 % منهم.واأبرزت النتائج اأي�سًا اأن 57.1 % من املدر�سني يقرون بوجود �سعوبات 

ومعوقات اإدارية تواجه عملية التعريب.
درا�سة احلاج )2009( : 

اأجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت 60 ع�سواً من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف بع�س 
يف  التعليم  تعريب  حول  اآرائهم  ل�ستق�ساء  وذلك  الأردنية،  اجلامعة  يف  العلمية  الكليات 
العلوم  اأهمية تعريب  اأكدوا على  % من املفحو�سني   70 اأن  الدرا�سة  اأظهرت  اجلامعة.وقد 
التي يدر�سونها، فيما عرب 30 % منهم عن عدم قناعتهم بتعريب تدري�س املواد العلمية يف 

هذه الظروف.
درا�سة املهند�س وبكر )1998( : 

اأجريت هذه الدرا�سة على عينتني من الأ�ساتذة والطلبة من جميع الكليات بجامعة امللك 
�سعود ل�ستق�ساء اآرائهم حول ق�سية الرتجمة، وا�ستخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية، 
حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 66 % من الطلبة يف�سلون ا�ستخدام اللغة العربية الإجنليزية 
يف اإلقاء املحا�رضات، ويف�سل 57 % منهم ا�ستخدامها يف الكتب املقررة، و39% يف تقدمي 
الختبارات.يف حني يف�سل 22 % منهم ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف اإلقاء املحا�رضات، 

و32 % يف�سلون ا�ستخدامها يف الكتب املقررة، و 44 % يف الختبارات.
درا�سة املهيدب )1998( : 

77 ع�سو هيئة تدري�س،  اأجريت هذه الدرا�سة على عينتني، تكونت العينة الأوىل من 
اإىل  للتعرف  �سعود  امللك  بجامعة  الهند�سة  بكلية  طالبًا   300 الثانية  العينة  بلغت  فيما 
موقفهم من تعريب التعليم الهند�سي، وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن 75 % من اأع�ساء هيئة 



159

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )15( - تشرين 

التدري�س و73.7 % من الطالب يف�سلون تدري�س العلوم الهند�سية باللغة العربية، ويعتقد 
49.4 % من الأ�ساتذة و62.7 % من الطالب اأن تدري�س الهند�سة باللغة العربية يف الوقت 
احلا�رض ممكن.كما يرى 85.7 % من الأ�ساتذة و 81.1 % من الطالب اأن تدري�س الهند�سة 

باللغة العربية ممكن اذا توفرت املراجع العربية.
درا�سة اجلار اهلل والأن�صاري )1998( : 

اأجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت 516 من طلبة الطب بجامعة امللك �سعود، فقد 
اأن 49 % من الطلبة قد ا�ستوعبوا اأكرث من 75 % من املحا�رضة عندما  اأظهرت النتائج 
تكون باللغة الإجنليزية، بينما اأكد 45 % منهم اأنهم ي�ستوعبون ما بني 25 - 75 % من 
اأن ن�سبة ال�ستيعاب تزيد اذا كانت املحا�رضة  اأبرزت الدرا�سة  املحا�رضة بنف�س اللغة.كما 
باللغة العربية والإجنليزية، حيث اأ�سار اىل ذلك 90 % من الطلبة.اأما اذا كانت كلها باللغة 
العربية؛ فقد اأفاد حوايل 60 % منهم اأن ن�سبة ال�ستيعاب تزيد، واأفاد 40.4 % باأنها ل 
تزيد.ويوؤيد 60 % من الطلبة التدري�س باللغة العربية، فيما يرى 8.7 % منهم اأن ل فرق يف 

التدري�س باأي اللغتني.واأكد 92.9 % من الطلبة باأنه ميكن البدء يف تطبيق التعريب فوراً.
درا�سة اأبو حلو ولطيفة )1983( : 

حول،  الأردين  العربية  اللغة  جممع  تبناها  التي  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  تعد 
تقومي املرحلة الأوىل يف تعريب التعليم العايل، وهي من بني الدرا�سات التجريبية التي 
باللغتني  نف�سها  العلمية  للمادة  الدرا�سي  التح�سيل  نتائج  بني  مقارنة  باإجراء  اهتمت 

والإجنليزية. العربية 
وقد اأجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت 592 طالبًا وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل يف 
كليتي العلوم يف كل من جامعة الريموك واجلامعة الأردنية، واأظهرت نتائج هذه الدرا�سة اأن 
75 % من الطلبة املفحو�سني اأ�ساروا اىل خطورة التدري�س باللغة الإجنليزية، واأكدوا اأهمية 
التعريب و�رضورته يف توطني العلوم احلديثة يف اللغة العربية، وجعلها يف متناول جميع 

�رضائح املجتمع العربي.
كما ك�سفت الدرا�سة عن نتائج جديرة بالهتمام؛ فقد اأظهرت وجود تطور وا�سح يف 
الر�سوب قد  ن�سبة  اأن  ات�سح  العربية، كما  باللغة  العلمية املكتوبة  للمادة  الطلبة  ا�ستيعاب 

تدنت من 30 % اأثناء الدرا�سة بالإجنليزية اىل 3 % فقط، اذا كان التدري�س بالعربية.
درا�سة حريز )1983( : نقاًل عن علي وطفة )2013(:

تعد هذه الدرا�سة من بني الدرا�سات امليدانية التي اأجريت على عينة من اأ�ساتذة جامعة 
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باأن  الدرا�سة  نتائج هذه  اأظهرت  التعريب، حيث  اآرائهم حول �رضورة  اخلرطوم ل�ستق�ساء 
ن�سبة عالية من الأ�ساتذة ل ترى �رضورة للتعريب، كما اأو�سحت الدرا�سة اأن اللغة العربية 
الف�سحى اكت�سبت �سورة منفرة يف اأذهان ال�سفوة من املتعلمني ال�سودانيني، �سيما الذين 
يجيدون  الأ�ساتذة  من  كبرياً  عدداً  اأن  كذلك  واأظهرت  اأوروبية،  دول  يف  تعليمهم  تلقوا 
الإجنليزية، وهم يعرتفون �رضاحة بعدم اإجادتهم اللغة العربية، كما اأنهم يعار�سون تعريب 
التعليم يف املرحلة الثانوية؛ لعتقادهم باأنه ي�ساهم يف انخفا�س م�ستوى الطلبة يف اللغة 

الإجنليزية.)حريز، 1983( 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
ل ميكننا الدعاء باأننا اأجرينا م�سحًا �ساماًل جلميع الدرا�سات والأبحاث ذات ال�سلة 
يف  به  باأ�س  ل  جهداً  بذلنا  ذاته،  الوقت  يف  ولكننا،  العربية،  الدول  يف  التعريب  بق�سايا 
بع�س  تناولت  والتي  عليها،  اأيدينا  وقعت  التي  والأبحاث  الدرا�سات  بع�س  على  الطالع 
ق�سايا التعريب واإ�سكالياته، وقد ات�سح لنا، من خالل هذه الدرا�سات، وجود �سعف وا�سح 
يف م�ستوى هذه الأبحاث من حيث تركيزها على اجلانب الو�سفي للتعريب اأكرث من اجلانب 
يف  واحل�سارية  والثقافية  الجتماعية  بالق�سايا  التعريب  عالقة  يتناول  الذي  التحليلي 

العامل العربي.
وميكن ت�صنيف هذه الدرا�صات التي �صبق عر�صها اىل جمموعتني اثنتني: 

Ú  واجتاهاتهم والطلبة  الأ�ساتذة  اآراء  ا�ستق�ساء  على  ركزت  الأوىل  املجموعة 
التح�سيل  عالقة  تناول  على  الثانية  املجموعة  ركزت  فيما  التعريب،  حول  وا�ستطالعها 

الدرا�سي باللغتني العربية والإجنليزية.
لنتائج  اأغلبها قد تو�سلت  اأن  الأوىل جند  الدرا�سات املنتمية للمجموعة  وبالنظر اىل 
التعريب،  العربية املختلفة توؤيد  الأ�ساتذة والطلبة يف اجلامعات  اأن ن�سبة كبرية من  توؤكد 
وتوؤكد على اأهميته و�رضورته لتطور الأمة، وتوطني العلوم احلديثة وا�ستزراعها يف البيئة 
املهند�س  ودرا�سة   ،1998 املهيدب  درا�سة  الدرا�سات:  هذه  ومن  العربية،  واللغة  والثقافة 

وبكر 1998، ودرا�سة احلاج 2009.
Ú  تربط التي  العالقة  حتديد  على  ركزت  فقد  الثانية:  املجموعة  درا�صات  اأما 

العربية  اللغة  كانت  اذا  ما  ومعرفة  الإجنليزية؛  اأو  العربية  باللغة  الدرا�سي  التح�سيل 
عالقة  الإجنليزية  باللغة  للتدري�س  وهل  ل؟  اأم  للطالب  التح�سيلي  امل�ستوى  ترفع 

التح�سيل الدرا�سي؟  ونوع  مب�ستوى 
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ومن هذه الدرا�سات: درا�سة اجلار اهلل والأن�ساري )1998( ، ودرا�سة ثابت )2010( 
غالبية هذه  تو�سلت  وقد   ،  )1983( ودرا�سة حريز   ،  )1983( ولطيفة  اأبو حلو  ودرا�سة   ،
الدرا�سات يف هذه املجموعة اإىل نتائج تثبت باأن التدري�س باللغة الأم وهي )اللغة العربية( 

يرفع امل�ستوى التح�سيلي والعلمي للطلبة، ويجعل الفهم وال�ستيعاب اأ�رضع و اأعمق.
اأنها متيزت مبيزتني اثنتني، امليزة  ومبقارنة درا�ستنا هذه بالدرا�سات ال�سابقة؛ جند 
يف  غزة  قطاع  م�ستوى  على  التعريب  جمال  يف  اأجريت  التي  الأوىل  الدرا�سة  اأنها  الأوىل؛ 
اأو  الطلبة  الدرا�سات املتعلقة بدرا�سة اجتاهات  اأي من  الباحثان على  اإذ مل يعرث  فل�سطني، 

الأ�ساتذة، يف فل�سطني، نحو التعريب اأو عالقته بالتح�سيل الدرا�سي.
اأما امليزة الثانية التي متيزت بها هذه الدرا�سة، هي اأنها تنتمي اإىل كال املجموعتني 
من  التعريب  نحو  الأق�سى  بجامعة  العلوم  كلية  طلبة  اجتاهات  تناولت  فقد  ال�سابقتني، 
جهة، ومن جهة ثانية تناولت اجتاهاتهم نحو عالقة التعريب ببع�س املتغريات، كعالقته 
بالتح�سيل الدرا�سي وممار�سة عمليات التفكري العليا، وعالقته بامل�ستقبل العلمي والعملي 
للطالب، كما تناولت عالقة التعريب مبكانة اللغة العربية يف وجدان الطلبة، وكذلك عالقته 

بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها.
لذلك ميكن القول: اإن هذه الدرا�سة قد انتهجت املنهج التحليلي النرثوبولوجي املتقدم، 

الذي تناول عالقة التعريب بالنواحي الثقافية والجتماعية واحل�سارية للمجتمع العربي.
اأنها  ال�سابقة، جند  الدرا�سات  مع  الدرا�سة  هذه  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ومبقارنة 
نتائج متقاربة مع معظم الدرا�سات املذكورة، با�ستثناء درا�سة حريز )1983( ، التي اأظهرت 
نتائجها باأن معظم الأ�ساتذة ال�سودانيني يف جامعة اخلرطوم يعار�سون التعريب، �سواء يف 

املرحلة اجلامعية اأم الثانوية.
ويف اعتقادنا اأن هذا التوجه يرجع لأ�صباب عدة مو�صوعية؛ منها: 

اأن ال�سودان يف ذلك الوقت كان حديث عهد بالتعريب، كما اأن معظم الأ�ساتذة قد تلقوا 
تعليمهم باللغة الإجنليزية �سواء اجلامعي اأم الثانوي، اأي�سًا كانوا يفتقرون اإىل اأدنى خربة 
باأمور التعريب اأو التعامل مع �سعوباته ومعوقاته، والتي اأبرزها اإ�سكالية امل�سطلح العلمي، 

اإ�سافة اإىل تدين م�ستواهم يف اللغة العربية.
اأما يف باقي الدرا�سات فاإن نتائجها جاءت �سبه متطابقة مع نتائج درا�ستنا احلالية، 
التعريب و�رضورته،  اأهمية  على  اأكدوا  الأق�سى  طلبة جامعة  املفحو�سني من  اأغلب  اإن  اإذ 
عالقة  وجود  على  وافقوا  قد  العينة  اأفراد  من  كبرية  ن�سبة  باأن  اأي�سًا  النتائج  اأ�سارت  كما 
اإيجابية بني التح�سيل الدرا�سي واللغة العربية، واأكدوا باأن التدري�س بالعربية يعمق الفهم 
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على  اإقبالهم  من  ويزيد  العليا،  التفكري  م�ستويات  اإىل  الطالب  تفكري  ويطور  وال�ستيعاب، 
امل�ساركة الإيجابية.

الطريقة واالجراءات: 

مقدمة: 

نتعــر�س اإىل الإجــراءات واخلطـوات املنهجيــة التي متت يف جمـال الدرا�سة امليدانية، 
الدرا�سـة،  عليهـا  طبقت  التي  والعينـة  الدرا�ســة،  وجمتمـع  الدرا�سـة،  منهـج  يتناول  حيث 
اإ�سـافـًة اإىل تو�سيـح الأدوات امل�ستخدمـة يف الدرا�سـة وخطواتهـا، والأ�ساليب الإح�سائيـة 
التي ا�ستخدمت يف حتليـل البيانـات للتو�سـل اإىل النتائج ومن ثم حتقيق اأهداف الدرا�سة، 

وفيما ياأتي تفا�سيـل مـا تقـدم: 

منهــج الدراســـة:

اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي الذي يحاول الإجابة على ال�سوؤال الأ�سا�سي 
يف العلم وماهيـة وطبيعة الظاهرة مو�سوع البحث، وي�سمل ذلك حتليل الظاهرة، وبيئتها، 
وبيان العالقة بني مكوناتها، ومعنى ذلك اأن الو�سف يتم اأ�سا�سًا بالوحدات اأو ال�رضوط اأو 
الآراء  التي توجد بالفعـل، وقد ي�سمل ذلك  الأن�ساق  اأو  الت�سنيفات  اأو  الفئـات  اأو  العالقـات 
التي حتدثها، ومعنى  والآثار  تت�سمنها  التي  العمليات  اإزائها، وكذلك  حولها والجتاهات 

ذلك اأن املنهج الو�سفي ميتد اإىل تناول كيف تعمل الظاهرة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

يتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كلية العلوم يف جامعة الأق�سى جميعهم من خمتلف 
امل�ستويات، والبالغ عددهم )162( ح�سب اح�سائية 2014 - 2015م.وقد مت اخذ املجتمع 

بكامله منهم )38( طالبًا و )124( طالبة.

أداة الدراسة: 

هي ا�ستبانة من اإعداد الباحثنْي وتطويرها اأعدت لقيا�س اجتاهات طلبة كلية العلوم 
بجامعة الأق�سى نحو تعريب التعليم اجلامعي وهو مقيا�س خما�سي متدرج على منط مقيا�س 
ليكرث، يتكون املقيا�س يف �سورته النهائية من )46( فقرة متثل كل واحدة راأيا اأو ت�سوراً 
اأو موقفًا ذا عالقة بالتعريب، يتطلب من الطالب اأن يجيب عن كل فقرة وفق ما يعتقد.وذلك 
بواحدة من خم�س ا�ستجابات )موافق ب�سدة موافق، ل ادري، غري موافق، غري موافق ب�سدة، 5، 
4، 3، 2، 1( ، وجاءت الفقرات موزعة على اأربعة حماور اأ�صا�صية لجتاهات الطلبة هي: 
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املحور الأول: عالقة التعريب بالتح�سيل الدرا�سي وممار�سة عمليات التفكري العليا  ♦
وتكونت من 9 فقرات.

للدار�سني وتكونت من  ♦ والعملي  العلمي  التعريب بامل�ستقبل  الثاين: عالقة  املحور 
19 فقرة.
الطالب  ♦ وجدان  يف  العربية  اللغة  مكانة  بتعزيز  التعريب  عالقة  الثالث:  املحور 

وتكونت من 9 فقرات.
املحور الرابع: عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها وتكونت  ♦

من 9 فقرات.
وجدير بالذكر اأن الفقرات نظرت يف املقيا�س ع�سوائيًا بحيث ل جتزئ فقرات املجال 
الواحد متتالية.ويتاألف املقيا�س من ق�سمني: الأول معلومات وبيانات �سخ�سية عن الطالب.

مثل اجلن�س، وامل�ستوى الأكادميي.والق�سم الثاين: فقرات ال�ستبانة.
صدق األداة: 

�سورتها  يف  ال�ستبانة  عر�س  مت  لالأداة  واملنطقي  الظاهري  ال�سدق  من  للتحقق 
القيا�س والتقومي، املناهج  الولية على خم�سة حمكمني من ذوي الخت�سا�س يف جمال 
الراي  وابداء  املقيا�س  فقرات  درا�سة  منهم  طلب  حيث  الرتبية،  كلية  يف  التدري�س  وطرق 
حولها من حيث مدى �سمولية الفقرات، وانتمائها ملجال الدرا�سة، ومدى انتماء جمموعة 
ُعدِّلت بع�س  الباحثان باآراء املحكمني، حيث  اأخذ  الذى و�سعت له، وقد  الفقرات للمجال 
مبثابة  املحكمني  باآراء  والخذ  الجراءات  هذه  واعتربت  ال�سياغة،  حيث  من  الفقرات 

ال�سدق املنطقي لالأداة.
ثبات األداة: 

 ،cronbach�alpha األفا(  )كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  الداة  ثبات  معامل  اُ�ستخرج 
حيث بلغ معامل ثبات املقيا�س ككل بهذه الطريقة )0.895( وهو معامل ثبات ي�سري اإىل 
التي  النتائج  على  والطمئنان  لقيا�سه،  و�سعت  ما  لقيا�س  الأداة  على  العتماد  اإمكانية 

يتوقع اأن ت�سفر عنها.
املعاجلة اإلحصائية: 

لالإجابة عنة اأ�سئلة الدرا�سة اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
كما   anova الأحادي  التباين  حتليل  اُ�ستخدم  كما  الأداة،  فقرات  على  العينة  ل�ستجابات 
اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد manova واأجريت املقارنة البعدية بطريقة نيومان – كولز 

لتحديد اجتاه الفروق حيثما لزم ذلك.
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الجدول (1) 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

الن�صبة %التكراراجلن�س

3823.5ذكر

12476.5انثى

162100.0املجموع

تبني من النتائج املو�سحة يف اجلدول )1( اأن 76.5 % من اأفراد عينة الدرا�سة اناث، 
بينما 23.5 % ذكور.

الجدول (2) 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي

الن�صبة %التكرارامل�صتوى الدرا�صي

2616الثاين

5030.9الثالث

8653.1الرابع

162100.0املجموع

يف  العينة  اأفراد  من   %  53.1 اأن   )2( اجلدول  يف  املو�سحة  النتائج  من  تبني 
يف   %  16 و  الثالث،  الدرا�سي  امل�ستوى  يف   %  30.9 و  الرابع،  الدرا�سي  امل�ستوى 

الثاين الدرا�سي  امل�ستوى 
الجدول (3) 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب القسم

الن�صبة %التكرارالق�صم

138الريا�سيات

95.6الفيزياء
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الن�صبة %التكرارالق�صم

4729الحياء

2414.8الكيمياء

3219.8التحاليل الطبية

3722.8العلوم

162100.0املجموع

تبني من النتائج املو�سحة يف اجلدول )3( اأن 29 % من اأفراد عينة الدرا�سة يف ق�سم 
الأحياء، بينما 22.8 % يف ق�سم العلوم، و 19.8 % يف ق�سم التحاليل الطبية، و 14.8 % 

يف ق�سم الكيمياء، و 8 % يف ق�سم الريا�سيات، و 5.6 % يف ق�سم الفيزياء.

أدوات الدراسة: 

 ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة » اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�سى نحو تعريب 
التعليم، حيث ا�ستملت ال�ستبانة على ق�سمني رئي�سني الأول: البيانات ال�سخ�سية، اأما الثاين: 

فقرات ال�ستبانة » وتكوَّنت من 46 فقرة على النحو الآتي: 
Ú  ،املحور الأول: عالقة التعريب بالتح�سيل الدرا�سي وممار�سة عمليات التفكري العليا

وتكونت من 9 فقرات.
Ú  املحور الثاين: عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني، وتكونت من

19 فقرة.
Ú  ،الطالب وجدان  يف  العربية  اللغة  مكانة  بتعزيز  التعريب  عالقة  الثالث:  املحور 

وتكونت من 9 فقرات.
Ú  املحور الرابع: عالقة التعريب بهوية المة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها، وتكونت

من 9 فقرات.

تصحيـح االستبانة: 

ا�ستخدم الباحثان مقيا�س خما�سي لت�سحيح فقرات ال�ستبانة، بحيث يتـم الت�سحيـح 
حول: »اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�سى نحو تعريب التعليم«.
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الجدول (4) 
يوضح مقياس اإلجابات

غري موافق 
ب�صدة

غري 
موافق موافقل ادريموافق

ب�صدة
12345

صدق أداة الدراسة: 
�سدق اأداة الدرا�سة يعني التاأكد من اأنها �سوف تقي�س ما اأعدت لقيا�سه، وقد مت التحقق 

من �سدق اأداة الدرا�سة بطريقة �سدق الت�ساق الداخلي.
 Internal Validity :صدق االتساق الداخلي

يق�سد ب�سدق الت�ساق الداخلي مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات ال�ستبانة مع املحور 
الداخلي لال�ستبانة، وذلك من  الت�ساق  الباحثان  الفقرة، وقد ح�سب  اإليه هذه  الذي تنتمي 
خالل ح�ساب معامالت الرتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية 

لال�ستبانة، والنتائج مو�سحة من خالل اجلدول الآتي: 
الجدول (5) 

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لاستبانة

املحور الثايناملحور الول
رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

10.640**0.0010.294*0.01110.344**0.00

20.653**0.0020.365**0.00120.352**0.00

30.513**0.0030.373**0.00130.386**0.00

40.431**0.0040.504**0.00140.383**0.00

50.247*0.0350.346**0.00150.436**0.00

60.681**0.0060.268*0.02160.395**0.00

70.619**0.0070.509**0.00170.359**0.00

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

80.556**0.0080.531**0.00180.254*0.03

90.642**0.0090.377**0.00190.323**0.00

100.268*0.02
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املحور الرابعاملحور الثالث
رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

رقم 
الفقرة

معامالت 
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

10.689**0.0010.716**0.00

20.644**0.0020.796**0.00

30.751**0.0030.624**0.00

40.470**0.0040.581**0.00

50.592**0.0050.556**0.00

60.615**0.0060.619**0.00

70.685**0.0070.667**0.00

80.438**0.0080.671**0.00

90.649**0.0090.674**0.00

)α≤ 0.05) االرتباط دال إحصائيا عند **
)α≤ 0.05) االرتباط غير دال إحصائيا عند ** 

مبعامالت  تتمتع  ال�ستبانة  فقرات  اأن  النتائج املو�سحة يف اجلدول )5(  تبني من   
ارتباط قوية ودال اإح�سائيا عند م�ستوي دللة اأقل من )0.05( ، وهذا يدل على اأن ال�ستبانة 

بفقراتها تتمتع مبعامل �سدق عاٍل.

 :Reliability ثبات االستبانة

يق�سد بثبات ال�ستبانة اأن تعطي هذه ال�ستبانة النتيجة نف�سها لو اأُعيد توزيعها اأكرث 
من مرة حتت الظروف وال�رضوط نف�سها، اأو بعبارة اأخرى اأن ثبات ال�ستبانة يعني ال�ستقرار 
يف نتائج ال�ستبانة وعدم تغيريها ب�سكل كبري فيما لو اأعيد توزيعها على اأفراد العينة مرات 
عدة خالل فرتات زمنية معينة، وبعد تطبيق ال�ستبانة، ح�سب الثبات لال�ستبانة بطريقتني: 

1 . :Cronbach′s Alpha Coefficient معامل األفا – كرونباخ
طبقت ال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية قوامها )30( مفردة، وبعد تطبيق ال�ستبانة، 
لال�ستبانة  كرونباخ  األفا  قيمة  اأن  وجد  حيث  الثبات،  لقيا�س  كرونباخ  األفا  معامل  ُح�سب 
0.895، وهذا دليل كاٍف على اأن ال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع، والنتائج مو�سحة 

يف اجلدول )6( : 
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 الجدول (6) 
يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

ال�صتبانة الكلية
معامل األفا كرونباخعدد الفقرات

460.895

 

 :Split-half methods الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية
بعد تطبيق ال�ستبانة مت جتزئة فقرات الختبار اإىل جزاأين وهما الأ�سئلة ذات الأرقام 
الفردية، والأ�سئلة ذات الأرقام الزوجية، ثم مت احت�ساب معامل الرتباط بني درجات الأ�سئلة 
�سيربمان  مبعادلة  الرتباط  معامل  �سحح  ذلك  وبعد  الزوجية،  الأ�سئلة  ودرجات  الفردية 

 :Spearman Brown براون

r حيث r معامل الرتباط بني درجات الأ�سئلة الفردية 
r
+1
2

معامل الرتباط املعدل = 
ودرجات الأ�سئلة الزوجية، والنتائج مو�سحة يف اجلدول )7( : 

الجدول (7) 
معامات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لاستبانة

ال�صتبانة الكلية
معامل الرتباط معامل الرتباط

املعدل
0.7900.883

املعدل  الرتباط  معامل  قيمة  اأن   )7( جدول  يف  املو�سحة  النتائج  من  تبني 
ال�ستبانة  اأن  على  يدل  وهذا  اإح�سائيا،  ودالة  مرتفعة   Spearman Brown )0.883(

تتمتع مبعامل ثبات مرتفع.

املعاجلات اإلحصائية: 

 Statistical Package ُوزِّعت ال�ستبانة وُحلِّلت من خالل برنامج التحليل الإح�سائي
)for the Social Sciences )SPSS ، وقد ا�صتخدمت الأ�صاليب الإح�صائية الآتية: 

اإح�ساءات و�سفية منها: الن�سبة املئوية واملتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري . 1
والوزن احل�سابي الن�سبي، وي�ستخدم هذا الأمر ب�سكل اأ�سا�سي بهدف معرفة تكرار فئات متغري 

ما ويفيد الباحثان يف و�سف متغريات الدرا�سة.
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معامل ارتباط بري�سون: للتحقق من �سدق الت�ساق الداخلي بني فقرات ال�ستبانة . 2
والدرجة الكلية لال�ستبانة.

معامل األفا كرونباخ )Cronbach's Alpha( : ملعرفة ثبات فقرات ال�ستبانة.. 3
معامل ارتباط �سبريمان براون للتجزئة الن�سفية املت�ساوية، ملعرفة ثبات فقرات . 4

ال�ستبانة.
اختبار “ت” )One Sample T Test( ملعرفة ما اإذا كانت متو�سط درجة ال�ستجابة . 5

قد و�سلت اإيل درجة احلياد وهي 3 اأم ل.

نتائج حتليل فقرات وفرضيات الدراسة وتفسريها: 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرئي�س:  ◄

بجامعة  العلوم  كلية  يف  التعليم  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  ما 
الق�صى؟ 

للتحقق من ذلك مت اإيجاد الن�سبة املئوية واملتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي لفقرات 
اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة الق�سى، والنتائج مو�سحة من 

خالل اجلدول الآتي: 
الجدول (8) 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي %

1
عالقة التعريب بالتح�سيل الدرا�سي 

3.5450.56070.913وممار�سة عمليات التفكري العليا

2
عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي 

3.5180.40770.354والعملي للدار�سني

3
عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة 

3.8350.63776.712العربية يف وجدان الطالب

4
عالقة التعريب بهوية المة العربية 

3.8690.60077.381وم�ستقبلها وا�ستقاللها

3.6920.39573.84املتو�سط العام

تبني من النتائج املو�سحة يف اجلدول )8( اأن: 
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املرتبة  - احتلت  وا�ستقاللها«  وم�ستقبلها  العربية  الأمة  بهوية  التعريب  عالقة   «
الأوىل بوزن ن�سبي 77.38 %.

بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطالب” احتلت املرتبة  - التعريب  “ عالقة 
الثانية بوزن ن�سبي 76.71 %.

العليا “ احتلت  - التفكري  الدرا�سي، وممار�سة عمليات  التعريب بالتح�سيل  “ عالقة 
املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي 70.91 %.

“ احتلت املرتبة الرابعة  - العلمي والعملي للدار�سني  بامل�ستقبل  التعريب  عالقة   “
بوزن ن�سبي 70.35 %.

الوزن الن�سبي لجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة الق�سى 
هو 73.84 %.

ويرجع الباحثان تلك الن�سب اإىل مدى اهتمام الطالب يف كلية العلوم باجلامعة باأهمية 
التعريب وحت�سني م�ستواهم الكادميي والعلمي اذا مت تعريب امل�ساقات العلمية باجلامعة، 
وهذا يعك�س مدى �سعوبة تعلم امل�ساقات باللغة الإجنليزية وفهمها كما هو معمول به الآن، 
وهذا يتفق مع درا�سة املهند�س وبكر )1998( التي قاما فيها با�ستق�ساء اآراء عينتني من 
الأ�ساتذة والطالب من جميع الكليات بجامعة امللك �سعود ب�ساأن ق�سية الرتجمة وا�ستخدام 
الطالب  من   %  66 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  التعليمية.حيث  العملية  يف  العربية  اللغة 
املرتبة  احتل  الأول  املحور  ان  الباحثان  يعتقد  العربية.وكذلك  اللغة  ا�ستخدام  يف�سلون 
الوىل وذلك نتيجة ملدى انتماء الطلبة اإىل المة العربية وم�ستقبلها حيث اإن الطالب يرون 
اأن م�ستقبل الأمة العربية يرجع اإىل مدى مت�سك الأمة العربية بلغتها الأ�سيلة، وهذا يقود 
الطالب  اأي مدى ي�سل حب  اإىل  الثاين فيظهر  اأما املحور  العربية،  لالأمة  الأمم  اإىل احرتام 
للغتهم الأم وهي اللغة العربية، واأن هذة اللغة يجب اأن تكون من اأوىل الهتمامات لديهم، 
حيث ل يكون التقدم بني الأمم اإل بهذه اللغة وهي لغة القران الكرمي، اأما بالن�سبة للمحور 
الثالث، فريى الباحثان اأن حمور التعريب وعالقته بالتح�سيل الدرا�سي وممار�سة عمليات 
التفكري جاء يف الرتبة الثالثة عند الطلبة، وهذا �سيء طبيعي حيث ل ميكن اأن يزيد حت�سيل 
الطلبة وينمو تفكريهم قبل الهتمام بتدري�س اللغة العربية اأول واعتبارها لغة الأمة واللغة 
التي يجب رفع مكانتها بني اأهلها، حيث ياأتي بعد ذلك ارتفاع التح�سيل الدرا�سي وزيادة 
عمليات التفكري والإبداع، وهذا يتفق مع التجربة ال�سورية يف تعريب التعليم، حيث اأثبتت 
الرابع  املحور  اأما  العربية،  باللغة  والطبيعية  الطبية  العلوم  تدري�س  بنجاح  التجربة  هذه 
الرابعة، وهذا  العلمي والعملي للدرا�سني فجاء يف املرتبة  التعريب بامل�ستقبل  وهو عالقة 
�سيء منطقي من وجهة نظر الباحثني، حيث ل ميكن لأن يكون هناك م�ستقبل علمي وعملي 
ودرا�سة  مكانتها،  وتعزيز  الأوىل  اللغة  هي  العربية  اللغة  جعل  بعد  اإل  اجلامعيني  للطلبة 
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العلوم من خاللها، وبالتايل يكون هناك م�ستقبل واعد للطلبة اجلامعيني من حيث التطور 
بها  وا�سعة وينطق  لغة  العربية  اللغة  ان  العلمي والخرتاعات يف خمتلف املجالت حيث 

ماليني من النا�س.
النتـائـج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ◄

0.05 يف  دللة  م�صتوى  اإح�صائية عند  دللة  ذات  فروق  يوجد  »هل 
الق�صى  بجامعة  العلوم  كلية  يف  التعليم  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات 

تعزى ملتغري التخ�ص�س )الق�صم( ؟ 
لالإجابة على ال�سوؤال، ا�ستخدم اختبار »ف« One Way ANOVA ملعرفة الفروق بني 

متغريات حمل الدرا�سة.
الجدول (9) 

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار »ف« ومستوى الداللة

املتو�صط 
احل�صابي

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
اختبار«ف«

م�صتوى 
النتيجةالدللة

املحور 
3.684الريا�سياتالأول

بني 
6.55951.312املجموعات

4.6630.001
ل�سالح 
الحياء

3.531الفيزياء
داخل 

43.8811560.281املجموعات

50.440161املجموع3.740الحياء

3.565الكيمياء

التحاليل 
3.170الطبية

3.565العلوم

املحور 
الثاين

3.393الريا�سيات
بني 

1.41450.283املجموعات

1.7450.127-

3.731الفيزياء
داخل 

25.2851560.162املجموعات

26.699161املجموع3.524الحياء

3.658الكيمياء

التحاليل 
3.419الطبية

3.495العلوم
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املتو�صط 
احل�صابي

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
اختبار«ف«

م�صتوى 
النتيجةالدللة

املحور 
الثالث

3.906الريا�سيات
بني 

7.03251.406املجموعات

3.7680.003
ل�سالح 
الفيزياء

4.395الفيزياء
داخل 

58.2331560.373املجموعات

65.265161املجموع3.768الحياء

3.759الكيمياء

التحاليل 
3.569الطبية

4.039العلوم

املحور 
الرابع

3.761الريا�سيات
بني 

5.87251.174املجموعات

3.5170.005
ل�سالح 
الفيزياء

4.209الفيزياء
داخل 

52.1011560.334املجموعات

57.973161املجموع3.865الحياء

3.903الكيمياء

التحاليل 
3.559الطبية

4.075العلوم

الجمايل

3.686الريا�سيات
بني 

3.33550.667املجموعات

4.7750.000
ل�سالح 
الفيزياء 3.967الفيزياء

داخل 
21.7911560.140املجموعات

25.126161املجموع3.724الحياء

3.721الكيمياء

التحاليل 
3.429الطبية

3.793العلوم

من خالل اجلدول ال�سابق يت�سح اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
العلوم  كلية  يف  الثاين(  )املحور  التعليم  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف   0.05 دللة 
بجامعة الأق�سى تعزى ملتغري التخ�س�س )الق�سم( ، واأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
الأول، املحور  التعليم )املحور  الطلبة نحو تعريب  0.05 يف اجتاهات  عند م�ستوى دللة 
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الثالث، املحور الرابع، الإجمايل( يف كلية العلوم بجامعة الأق�سى تعزى ملتغري التخ�س�س 
)الق�سم( ل�سالح ق�سم الفيزياء 

وهذا يو�سح مدى �سعوبة م�ساقات الفيزياء وتدري�سها باللغة الجنليزية حيث اإن عدد 
الطالب والطالبات يف ق�سم الفيزياء هم اأقل من ق�سم الكيمياء والأحياء والتحاليل الطبية 

والريا�سيات والعلوم.
الدرا�سي وممار�سة  التعريب بالتح�سيل  الأول، وهو عالقة  اأن املحور  الباحثان  وجد 
كلية  يف  الأخرى  التخ�س�سات  من  اأكرث  الأحياء  ق�سم  ل�سالح  كان  العليا  التفكري  عمليات 
العلوم، ولعل ذلك يرجع اإىل اأن تخ�س�س الأحياء يعتمد فيه الطلبة على حفظ امل�سطلحات 
الأجنبية الطويلة، وغالبها م�سطلحات لتينية، وبالتايل فاإن طلبة الأحياء يف�سلون درا�سة 
هذه امل�سطلحات باللغة العربية، وهذا ي�سهل عليهم فهمها وحفظها وبالتايل ي�سبح لديهم 
يليها  مرتفعة  معدلت  على  واحل�سول  الأحياء،  جمال  يف  والإبداع  التفكري  على  القدرة 
تخ�س�س الريا�سيات ثم الكيمياء وطرق تدري�س العلوم ثم الفيزياء واأخرياً التحاليل الطبية.
اأما املحور الثاين وهو عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني، فال يوجد فروق 
يف اجتاه الطلبة نحو هذا املحور يعزى للتخ�س�س، حيث يرى الباحثان اأن ذلك يرجع اإىل 
اأن طلبة كلية العلوم باجلامعة لديهم الجتاهات نف�سها نحو تدري�س امل�ساقات العلمية يف 

التخ�س�سات كافة باللغة العربية، وبالتايل �سيكون لهم م�ستقبل علمي وعملي اأف�سل.
اأما املحور الثالث وهو عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطلبة، 
الطلبة  اجتاه  حيث  من  الأكرب  الن�سيب  له  كان  الفيزياء  تخ�س�س  اأن  الباحثان  وجد  فقد 
الإيجابي نحو تعريب التعليم، وهذا يعزز من مكانة اللغة العربية يف نفو�س الطلبة، وي�سبح 
لهم مكانة وهوية يحرتمونها حيث اإن ق�سم الفيزياء هو اأقل اأق�سام كلية العلوم باجلامعة 
عدداً، وذلك ل�سعوبة تخ�س�س الفيزياء، فاإن درا�سة طلبة ق�سم الفيزياء باللغة العربية، يزيد 

احرتامهم للغة العربية، وبالتايل رفع من معدلتهم ويزيد من تفكريهم العلمي.
كان  حيث  وم�ستقبلها،  العربية  الأمة  بهوية  التعريب  عالقة  وهو  الرابع  املحور  اأما 
اجتاه الطلبة نحو عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها ل�سالح ق�سم 
الفيزياء، وقد يرجع ذلك لأن طلبة الفيزياء لديهم حت�سيل علمي مرتفع يف العلوم الطبيعية 
لكي  العربية  الأمة  اأن  يرون  حيث  عاٍل،  وتفكري  اأفق  �سعة  لديهم  وبالتايل  والريا�سيات، 
�سيعزز  فهذا  العربية،  باللغة  العلوم  �ست  ُدرِّ ما  اإذا  واعد  علمي  م�ستقبل  لها  ويكون  تنه�س 
مكانة الأمة العربية بني الأمم، ويوؤدي اإىل نه�سة علمية عربية حيث اإن تاريخ الأمة العربية 
والإ�سالمية حافل بالعلماء يف جمال الطب والفيزياء والكيمياء وغريها، ولكن الأمة العربية 
بعد ذلك اعتمدت اللغة الجنليزية يف تدري�س العلوم وغريها بدل من العربية، وهذا ادى اىل 
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تاأخر العرب عن ركب التقدم العلمي.
النتـائـج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:  ◄

0.05 يف  دللة  م�صتوى  اإح�صائية عند  دللة  ذات  فروق  يوجد  »هل 
الق�صى  بجامعة  العلوم  كلية  يف  التعليم  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات 

تعزى ملتغري اجلن�س؟ 
Indpendent Samples T test ملعرفة  اختبار »ت«  اُ�ستخدم  ال�سوؤال،  لالإجابة عن 

الفروق بني متغريات الدرا�سة.
الجدول (10) 

 يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار »ت« ومستوى الداللة

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة اختبار 
»ت«

م�صتوى 
الدللة

املحور 
الأول

383.5670.538ذكر
0.276 //0.783 1243.5390.568انثى

املحور 
الثاين

383.4900.418ذكر
0.470 //0.639 1243.5260.405انثى

املحور 
الثالث

383.8890.590ذكر
0.591 //0.555 1243.8190.652انثى

املحور 
الرابع

383.9060.656ذكر
0.438 //0.662 1243.8580.584انثى

383.7130.396ذكرالجمايل
0.381 //0.704 1243.6850.396انثى

من خالل اجلدول ال�سابق يت�سح اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
دللة 0.05 يف اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم: )املحور الأول، واملحور الثاين، واملحور 
الثالث، واملحور الرابع، والإجمايل( يف كلية العلوم بجامعة الق�سى تعزى ملتغري اجلن�س.

يوؤيدون وبقوة تعريب م�ساقات كلية  والطالبات  الطالب  اأن كالَّ من  ودليل هذا على 
العلوم يف اجلامعة.

يعزز  وهذا  التعليم،  تعريب  نحو  ايجابية  اجتاهات  لديهم  الطلبة  اأن  الباحثان  ويرى 
بنود  على  الطلبة  ا�ستجابات  ح�سب  العربية  باللغة  الطبيعية  العلوم  لتدري�س  الدعوة  من 
التح�سيلي، ويزيد  التعريب �سريفع من م�ستواهم  اأن  يرون  العلوم  ال�ستبانة.اإن طلبة كلية 
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من منوهم الفكري والإبداعي، وبالتايل �سيعزز من مكانة اللغة العربية بني اللغات الخرى.
النتـائـج املتعلقة بال�سوؤال الرابع:  ◄

0.05 يف  دللة  م�صتوى  اإح�صائية عند  دللة  ذات  فروق  يوجد  »هل 
الق�صى  بجامعة  العلوم  كلية  يف  التعليم  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات 

تعزى ملتغري امل�صتوى الدرا�صي«
One Way ANOVA ملعرفة الفروق  لالإجابة على ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار »ف« 

بني متغريات حمل الدرا�سة.
الجدول (11) 

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار »ف« ومستوى الداللة

املتو�صط 
احل�صابي

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة اختبار 
»ف«

م�صتوى 
النتيجةالدللة

املحور 
الأول

3.338الثاين
بني 

1.56820.784املجموعات

2.5500.081- 3.566الثالث
داخل 

48.8721590.307املجموعات

 50.440161املجموع3.625الرابع

املحور 
الثاين

3.404الثاين
بني 

0.64920.324املجموعات

1.9800.142- 3.620الثالث
داخل 

26.0511590.164املجموعات

 26.699161املجموع3.511الرابع

املحور 
الثالث

3.880الثاين
بني 

0.78420.392املجموعات

 0.966 0.383- 3.940الثالث
داخل 

64.4811590.406املجموعات

 65.265161املجموع3.748الرابع

املحور 
الرابع

3.818الثاين
بني 

0.46220.231املجموعات

0.6390.529- 4.008الثالث
داخل 

57.5111590.362املجموعات

 57.973161املجموع3.821الرابع
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املتو�صط 
احل�صابي

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة اختبار 
»ف«

م�صتوى 
النتيجةالدللة

الجمايل

3.609الثاين
بني 

0.26820.134املجموعات

0.8580.426- 3.784الثالث
داخل 

24.8571590.156املجموعات

 25.126161املجموع3.676الرابع

من خالل اجلدول ال�سابق يت�سح انه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الثاين،  واملحور  الأول،  )املحور  التعليم:  تعريب  نحو  الطلبة  اجتاهات  يف   0.05 دللة 
تعزى  الأق�سى  بجامعة  العلوم  كلية  يف  والإجمايل(  الرابع،  واملحور  الثالث،  واملحور 
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.يرى الباحثان اأن طلبة كلية العلوم يف امل�ستوى الثاين والثالث 
بجامعة  العلوم  كلية  يف  التعليم  تعريب  نحو  الجتاه  يف  بينهم  فروق  يوجد  ل  والرابع 
اأن جميع الطلبة يرغبون بتعريب التعليم، وهذا من �ساأنه تعزيز  الأق�سى، وهذا يدل على 
وال�سالمية،  العربية  والبالد  فل�سطني  يف  التعريب  مو�سوع  ويدعم  البحث  هذا  مكانة 
وذلك يتفق مع العديد من الدرا�سات التي توؤيد تعريب التعليم مثل: درا�سة املهند�س وبكر 
اللغة  ا�ستخدام  يف�سلون  الطلبة  من   %  66 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  حيث   ،  )1998(
التي   )1998( املهيدب  ودرا�سة  املحا�رضات،  اإلقاء  يف  الإجنليزية  جانب  اإىل  العربية 
�سعود  امللك  بجامعة  الهند�سة  بكلية  300 طالب  و  تدري�س  هيئة  77 ع�سو  على  اأجراها 
73.7 % من الطلبة  75 % من اأع�ساء هيئة التدري�س و  حيث ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن 

العلوم الهند�سية باللغة العربية. يف�سلون تدري�س 

التوصيات واملقرتحات: 

التوصيات: 

تطوير الأبحاث والدرا�سات العلمية لدرا�سة ق�سايا التعريب واإ�سكالياته املختلفة . 1
وفق املنهج التحليلي الأنرثوبولوجي املتقدم.

والتعريب . 2 العربية  اللغة  حال  على  للوقوف  امليدانية  والدرا�سات  الأبحاث  اإجراء 
وعالقته باجلانب احل�ساري يف اجلامعات الفل�سطينية.
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العلوم . 3 التعريب، ودوره يف توطني  اإعالمية تثقيفية للتوعية باأهمية  و�سع خطط 
احلديثة، وا�ستزراعها يف اللغة والثقافة والبيئة العربية.

اللغة . 4 على  احلفاظ  يف  التعريب  باأهمية  للتوعية  تثقيفية  اإعالمية  خطط  و�سع 
العربية وتطويرها ملواكبة امل�ستجدات الع�رضية.

املقرتحات: 

التعريب . 1 ق�سايا  خمتلف  لدرا�سة  امليدانية  العلمية  والدرا�سات  الأبحاث  اإجراء 
واإ�سكالياتها وفهمها وا�ستك�ساف عالقتها بعلم اللغة الجتماعي والنف�سي.

ت�سكيل هيئة عربية مهنية م�ستقلة، بقرار �سيا�سي جريء، تتوىل م�سوؤولية التخطيط . 2
والتنفيذ و الإ�رضاف على تعريب التعليم يف الوطن العربي.

و�سع خطة عملية قابلة للتطبيق لتعريب التعليم يف البلدان العربية، واإحالل اللغة . 3
العربية حمل اللغات الأجنبية يف املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية جميعها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً-املراجع العربية: 

التعليم . 1 تعريب  يف  الأوىل  املرحلة  .تقييم   )1984( لطفي  ولطفية،  يعقوب  حلو،  اأبو 
الإن�سانية. للعلوم  العربية  الأردين.املجلة  العربية  اللغة  تتبناها جممع  التي  اجلامعي 

ع14، �س 90.
اأبو عرفة، عدنان والتهامي، عمر وح�سني، الأمني )1998م( .جهود التعريب والرتجمة: . 2

التقومي والتنظيم.�سجل وقائع ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتجمة يف اململكة العربية 
ال�سعودية.الريا�س: جامعة امللك �سعود.

العربي؛ �رضوراته . 3 الوطن  العايل يف  التعليم  : تعريب   )2004( الب�سيوين احمد دويدار 
معوقاته؛ �رضوط ومتطلبات جناحه جملة احتاد اجلامعات العربية –الردن؛ ع43.�س 

.271-291
اجلار اهلل، اأحمد والأن�ساري لبنى )1998( : اآراء طالب الطب ومواقفهم من تعلم الطب . 4

باللغة العربية.�سجل وقائع ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتجمة يف اململكة العربية 
ال�سعودية، الريا�س، جامعة امللك �سعود �س437 - 453.
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