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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن بع�ض �أبعاد ق�ضية التعريب يف جامعة الأق�صى
والو�صول ل�صورة دقيقة ومو�ضوعية عن اجتاهات طلبة كلية العلوم يف اجلامعة نحو
تعريب التعليم العايل ،وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي ،وبامل�ستقبل العلمي والعملي للطلبة،
وبهوية الأمة وم�ستقبلها.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )162طالب ًا وطالبة وهو عدد جمتمع الدرا�سة نف�سه ،وفق ًا
لإح�صائيات العام الدرا�سي 2015 – 2014م ،وقام الباحثان بت�صميم ا�ستبانة �أدا ًة
ال�ستق�صاء �آراء الطلبة� ،إذ تكونت من ( )64فقرة موزعة على ( )4حماور وللت�أكد من ثبات
الأداة ،اُ�ستخدم معامل (�ألفا كرونباخ)  ،حيث بلغ معامل الثبات ( ، )0.895وهي ن�سبة
عالية ت�ؤكد ثبات الأداة و�إمكانية تطبيقها.
ولتحليل البيانات �إح�صائي ًا ا�ستخدم الباحثان برنامج ( )SPSSالإح�صائي.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ( )% 73,84من املفحو�صني �أكدوا على �أهمية
التعريب ،فيما بلغ ن�سبة من �أكد على دور التعريب يف املحافظة على هوية وا�ستقالل
الأمة (. )% 77.38
كما �أظهرت الدرا�سة �أن ( )% 76,71من الطلبة املفحو�صني� ،أ�شاروا �إىل �أن التعريب
يعظم مكانة اللغة العربية يف وجدانهم.
فيما بلغ ن�سبة من �أقر ب�أن التعريب ال يتعار�ض مع امل�ستقبل العلمي والعملي للطالب
(. )% 70,35
كما �أكد ( )% 70,91من املفحو�صني ب�أن التعريب ي�ساهم يف زيادة امل�ستوى
التح�صيلي للطالب ويعينه على ممار�سة مهارات التفكري العليا.
كذلك �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
التعريب تعزى ملتغري اجلن�س ،كما مل تكن هناك �أي فروق يف املواقف جتاه التعريب وفق ًا
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص 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:
�إن احلديث عن اللغة العربية يعني احلديث عن هوية الأمة وا�ستقاللها وتاريخها
ووجودها وم�ستقبلها؛ ذلك لأن اللغة لي�ست جمرد �أ�صوات للتعبري عن املعاين والأغرا�ض.بل
تتجاوز هذه احلدود بكثري؛ فهي من �أهم عوامل تقدم احلياة الفكرية واحل�ضارية على مدى
الأزمان والع�صور.كما �أنها-يف الوقت ذاته – نتاج طبيعي للتطور الإن�ساين واحل�ضاري
والفكري ،فهي الوعاء الذي يحت�ضن الثقافة والرتاث العقلي ،ف�ض ًال عن �أنها من �أهم مظاهر
ا�ستقالل الهوية القومية لأي �أمة من الأمم وجت�سيد لوجودها وقوتها.
« فعلى الرغم من �أن اللغة و�سيلة الأداء والتفاهم ،ف�إنها ،يف مفهومها القومي ،غاية يف
حد ذاتها.فهي جمموعة من الأفكار والتقاليد والعواطف والأحا�سي�س وامل�شاعر واالعتبارات
«( .عبد الكرمي خليفة � 1997ص )213
وقد �أدرك العرب منذ الع�صور الأوىل للإ�سالم� ،أهمية اللغة العربية ودورها يف
ا�ستنها�ض الأمة و�صون هويتها وانعتاقها من التبعية املهينة ،فكان حكام العامل الإ�سالمي
يف الع�رص العبا�سي يزنون الكتب العلمية املرتجمة �إىل العربية ذهب ًا ويعطونه ملن ترجمها.
ومت يف ذلك الع�رص ترجمة كثري من الكتب العلمية ،يف الفلك والطبيعة والكيمياء
والطب والفل�سفة والريا�ضيات ،وكان ع�رص امل�أمون �أرقى ع�صور الرتجمة كم ًا وكيفاً ،وبلغ
من �شغفه بالكتب والعلم� ،أن و�ضع �رشط ًا لل�صلح مع �أعدائه ب�أن يزودوه مبا لديهم من كتب.
(جمال �شتا � 2013ص)7
ثم تواىل اهتمام العرب باللغة العربية الذي جت�سد يف اجلهود املعا�رصة يف الرتجمة
والتعريب وو�ضع امل�صطلحات ،وذلك بت�أ�سي�س املدار�س الع�رصية يف م�رص (- 1770
 )1849ثم على �أيدي الإر�ساليات التب�شريية يف بالد ال�شام.
و�أُثريت اللغة العربية يف تلك الفرتة مبئات الكتب والدوريات واملقاالت العلمية
املرتجمة من اللغات الأجنبية املختلفة.ثم ما لبثت الأمة العربية �أن �أهملت كل هذه اجلهود
وا�ست�سلمت لتيارات التغريب و�آمنت باملقولة التي تدعي ب�أن العربية لي�ست لغة علمية ،وهي
غري قادرة على ا�ستيعاب التطورات العلمية احلديثة.
فحلت اللغات الأجنبية (كالإجنليزية والفرن�سية) حمل اللغات العربية يف جميع
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الوطن العربي ،وذلك يف احلقبة اال�ستعمارية والفرتة التي تليها.
(الب�سيوين � 2004ص )271
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«فلم تكن اللغة العربية خالل فرتة اال�ستعمار الطويلة لغة التعليم يف املدار�س
احلكومية ،وال لغة الإدارة واملعامالت ،وال لغة الثقافة وو�سائل الإعالم .وهذا بف�ضل
قرارات �سيا�سية ا�ستعمارية ملحاربة العربية وا�ستبعادها من جميع امل�ؤ�س�سات احليوية،
والتي ُ توجت ب�إ�صدار قرار ر�سمي عام  1936تع ُّد اللغة العربية مبقت�ضاه لغة �أجنبية يف
اجلزائر تعامل معاملة اللغات الأجنبية الأخرى « (�شحادة اخلوري � 2001ص)94
وهذا الأمر لي�س له �إال تف�سرياً واحداً ،وهو �أن اال�ستعمار با�ستهدافه اللغة العربية� ،إمنا
ي�ستهدف – يف حقيقة الأمر – روح الأمة وقلبها الناب�ض ،وتوقها للنهو�ض واخلال�ص من
التبعية.
فالنه�ضة العلمية الأ�صيلة لأي �أمة من الأمم؛ ال ميكن �أن تتحقق �إال من خالل لغتها
القومية ،ال لغة غريها.
فلم العجب �إذا ما ر�أينا� ،أن الهدف الأول لال�ستعمار هو النيل من اللغة العربية ،ومتكني
لغته الأجنبية بد ًال منها.
�إن فر�ض لغة بعينها يعني التحكم يف جميع املجاالت الفكرية والوجدانية املرتبطة
بتلك اللغة ،وذلك يرجع-بطبيعة احلال-للعالقة الع�ضوية التي تربط بينهما.فهذا اال�ستعمار
الفرن�سي قد عمد للعمل طيلة  132عام ًا على طم�س الهوية العربية يف اجلزائر ،وذلك من
خالل فر�ض اللغة الفرن�سية ،ف�ضمن بذلك التحكم يف اجلانب الوجداين والفكري والثقايف
لل�شعب اجلزائري ،لكي ي�ضمن تبعيته املطلقة لفرن�سا.وقد �أف�صحت عن ذلك ت�رصيحات
(ديغول) عندما قال « :وهل يعني �أننا �إذا تركناهم يحكمون �أنف�سهم يرتتب التخلي عنهم
بعيداً عن �أعيننا وقلوبنا ،قطع ًا ال ،فالواجب يقت�ضي منا م�ساعدتهم ،لأنهم يتكلمون لغتنا
ويتقا�سمون معنا ثقافتنا»( .بومدين حممد � 2014ص)3
لذلك فقد كان من �أبرز ال�سهام التي وجهت للغة العربية هو الت�شكيك يف �صالحيتها
للحياة املعا�رصة علم ًا و�أدباً ،وقالوا� « :إن اللغة العربية ماتت ب�سبب ارتباطها بالديانة
الإ�سالمية ،فهي ال ت�صلح �إال للرتتيل والأنا�شيد الدينية ،و�ألفاظها ال ت�صلح لأن تكون لغة
علم �أو �صناعة �أو جتارة ،ولغة هذه حالها ينبغي هجرها واتخاذ لغة �أف�ضل منها يف م�سايرة
ركب احل�ضارة املتجدد»(.حمد اخلوالدة � 2013ص )39
ويف بداية ال�ستينيات تنبه العرب �إىل خطورة �إق�صاء العربية عن امل�ؤ�س�سات التعليمية
وغريها ،فبادروا بعقد امل�ؤمترات وت�أ�سي�س املجامع اللغوية لالهتمام بتطوير الأبحاث
والدرا�سات واخلطط املتعلقة بالتعريب ورعايتها ومواجهة الهجمات واحلجج املتهافتة
لإزاحة العربية عن جماالتها املتنوعة يف التعليم مبختلف مراحله وم�ستوياته ،ويف
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م�ؤ�س�سات البحث العلمي.
فلم يحظ مو�ضوع �أكادميي مبا حظي به مو�ضوع التعريب من عقد م�ؤمترات وندوات
واتخاذ قرارات تباينت �أهميتها وخطورتها بتباين الفرق بني تعريب الدولة بدواوينها،
وتعريب التعليم الذي يع ُّد حجر الزاوية يف �صالح �أي جمتمع(.الب�سيوين � 2004ص )274
فكان �أول م�ؤمتر للتعريب يف الرباط عام  1961حتت عنوان :التعريب ال�شامل الذي
�أو�صى ب�رضورة �إن�شاء جلان وطنية للتعريب والرتجمة والن�رش يف جميع البلدان العربية.
(عبد الكرمي خليفة � 1992ص  ، )2وبذلك ميكن القول� :إن ق�ضية التعريب ُتعد من الق�ضايا
الكربى واخلطرية واملت�شعبة واملثرية للجدل ،التي ت�ؤرق الأمة العربية ،وت�شغل بالها يف
وقتنا احلا�رض.
وقد اختلفت حولها االجتاهات وتعددت الآراء بني تيارات م�ؤيدة لها و�أخرى معادية
راف�ضة ،بني من يرى التعريب �رضورة ملحة لتطور الأمة والو�صول بها �إىل النه�ضة العلمية
الأ�صيلة واملبدعة ،لإميانهم املطلق ب�أن التعريب ق�ضية ح�ضارية علمية ودعوة لالعتماد
على الذات ،وبني من يراه عام ًال من عوامل �إ�ضاعة الوقت واجلهد ،و�سبب ًا من �أ�سباب ت�أخر
الأمة وتخلفها عن مواكبة التقدم العلمي واللحاق بركب احل�ضارة الإن�سانية ،كونه يعتقد
ب�أن العربية هي امل�سئولة عن هذا التخلف ،باعتبارها لغة عاجزة عن مواكبة التطورات
وا�ستيعاب امل�ستجدات ،و�أنها لغة بعيدة كل البعد عن العلم.
وحل�سم هذا االختالف ،وللو�صول �إىل احلقائق املو�ضوعية حول �رضورة و�أهمية
التعريب من عدمه ،البد من اللجوء �إىل تفعيل الدرا�سات والأبحاث العلمية وتطويرها
ورعايتها يف جميع املجاالت والق�ضايا التي تخ�ص التعريب.وذلك للتو�صل �إىل �إجابات
منطقية علمية على كثري من الأ�سئلة امللحة التي تطرح من قبل املتخ�ص�صني والباحثني
وذوي ال�ش�أن ،حول ما �إذا كانت م�شكالت التعريب حقيقية واقعية �أم مفتعلة مغر�ضة مبالغ
ٌ فيها ،تتنا�سب واجتاهات التيار املعادي له؟ ويف حال كانت هذه امل�شكالت حقيقية ،فهل
ميكن جتاوزها و�إيجاد حلول فاعلة لها؟ وما ال�سبل والآليات املنا�سبة لهذا الغر�ض؟ �أم �أنها
م�شكالت ع�صية على احلل ،وال مفر من اال�ست�سالم ال�ستحالة حلها ،وبالتايل العدول عن
فكرة التعريب واعتماد اللغات الأجنبية يف جميع امل�ؤ�س�سات احليوية يف الوطن العربي؟
وهل يوجد عقبات ميكن حلها ب�شكل نهائي و�أخرى حتتاج لآليات م�ستدامة
مالزمة حللها؟ وما هذه الآليات؟
وهل من املمكن �إيجاد حلول فاعلة مل�شكالت التعريب قبل قرار �إنفاذه� ،أم �أن احلل
الواقعي رهن ب�إنفاذ التعريب؟
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وهل من املعقول �أن نتحدث عن �إحياء اللغة العربية و �إمنائها وتطويرها بعيداً عن
ا�ستخدامها الفعلي يف امل�ؤ�س�سات واملجاالت احليوية مبا فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية؟
هذه الأ�سئلة كلها وغريها تنتظر �إجابات دقيقة ومو�ضوعية ،من امل�ستحيل الو�صول
�إليها ،بعيداً عن املنهج العلمي.
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة كواحدة من الدرا�سات العلمية التي يجب �أن تجُ رى يف
جماالت التعريب وق�ضاياه.وتكمن �أهميتها يف كونها حماولة جادة وهادفة للتو�صل �إىل
�صورة مو�ضوعية عن �آراء طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�صى واجتاهاتهم نحو تعريب التعليم
يف اجلامعة ،وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي ومب�ستقبل الطالب العلمي والعملي وبهوية الأمة
العربية وم�ستقبلها ،وكذلك لتحديد ما �إذا كانت اجتاهات الطلبة امل�ؤيدة للتعريب �أقوى من
اجتاهاتهم الراف�ضة له �أو العك�س.

مشكلة الدراسة:
ال يختلف اثنان يف كون الأمة العربية والإ�سالمية م�ستهدفة من قبل �أعداء كرث،
ووجه هذا اال�ستهداف يتمثل يف الهجمات املتنوعة واملبتكرة التي توجه لكل مقومات
هذه الأمة ،ومن �أبرز هذه الهجمات تلك التي ا�ستهدفت-وما زالت ت�ستهدف-طم�س الهوية
العربية ،وذلك مبحاربة اللغة العربية و�إزاحتها من امل�ؤ�س�سات احليوية مبا فيها امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،لتحل حملها اللغات الأجنبية كالفرن�سية والإجنليزية ،الأمر الذي �شكل تهديداً
حقيقي ًا وخطرياً للغة العربية وح�ضورها يف حما�ضنها الطبيعية ،وهذا ،بالطبع ُيعد من �أكرث
جتليات اخلطر على هوية الأمة العربية ودورها احل�ضاري.
ومن املالحظ �أن هذه الهجمات قد ازدادت بعد �صحوة التعريب احلديثة يف الوطن
العربي والتي بد�أها حممد علي يف م�رص بداية القرن التا�سع ع�رش «.فقد ظلت العلوم الطبية
تدر�س بالعربية ملدة  70عام ًا �صدر خاللها كثري من امل�ؤلفات واملرتجمات الطبية باللغة
العربية التي �أجه�ضها اال�ستعمار الإجنليزي مل�رص عام  1882م ووقوع البالد العربية حتت
ال�سيطرة الع�سكرية والثقافية الأوروبية على معظم جماالت احلياة العربية و�أولها التعليم
عامة والتعليم العايل خا�صة ،وما ا�ستتبع من جمموعة من املثقفني العرب يف �أوائل القرن
الع�رشين ،زعموا �أن العربية ال ت�صلح لهذا الع�رص وعلومه و�أنها ال�سبب يف ت�أخر العرب
وتخلفهم عن ركب االبتكار والإبداع ،وكان لهذه الهجمة �أثرها ال�سلبي الوا�ضح على التعليم
العايل ،الأمر الذي ر�سخ ا�ستخدام اللغة الأجنبية بد ًال من العربية يف التدري�س يف �أكرث البالد
العربية(.الب�سيوين � 2004ص )272
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وبذلك ظهرت احلاجة امللحة لإعادة النظر يف �سيا�سة التعليم العايل و�إعادة االعتبار
�إىل اللغة العربية وو�ضعها يف مكانها الطبيعي ،املكان الذي يليق بها ،بحيث ت�ؤدي دورها
احل�ضاري والفكري يف جميع م�ؤ�س�سات البالد العربية ،مبا فيها م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
كذلك يجب �أن تركز �سيا�سة التعليم العايل على حتديد حجم امل�شكالت والتحديات
التي تواجه اللغة العربية ،وتفعيل وتطوير الدرا�سات والأبحاث ايل ت�ساهم يف التو�صل �إىل
الإجابات املنطقية على كثري من الأ�سئلة املثارة حول ق�ضية التعريب ،و�ضمن هذا ال�سياق
ي�أتي اهتمام هذه الدرا�سة التي حتاول �أن تتو�صل �إىل �صورة دقيقة عن اجتاهات طلبة
كلية العلوم بجامعة الأق�صى نحو التعريب ،وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي ومب�ستقبل الطالب
العلمي والعملي ،وما �إذا كانت هذه االجتاهات ت�ؤيد التعريب �أم تعار�ضه.

وبهذا ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال اال�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة االق�صى نحو عالقة التعريب بالتح�صيل
الدرا�سي؟
● ●هل هناك فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب (تعزى
ملتغري التخ�ص�ص) ؟
● ●هل هناك فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب (تعزى
ملتغري اجلن�س) ؟
● ●هل هناك فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب (تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي) ؟
● ●ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة االق�صى نحو عالقة التعريب بامل�ستقبل
العلمي والعملي للطالب؟
● ●ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة االق�صى نحو عالقة التعريب مبكانة العربية
يف وجدان الطالب؟
● ●ما اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة االق�صى نحو عالقة التعريب بهوية االمة
العربية؟

فروض الدراسة:
♦

♦ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب تعزى
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ملتغري التخ�ص�ص.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب تعزى ملتغري
اجلن�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو التعريب تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي.

أهداف الدراسة:
إ�شكالياتها يف
♦ ♦تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن بع�ض �أبعاد ق�ضية التعريب و�
َّ
جامعة الأق�صى.
♦ ♦التو�صل �إىل �صورة مو�ضوعية عن اجتاهات الطلبة يف جامعة الأق�صى نحو تعريب
التعليم العايل وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي وبامل�ستقبل العلمي والعملي للطالب وبهوية
الأمة العربية وم�ستقبلها.

أهمية الدراسة:
● ●تقدم هذه الدرا�سة �صورة مو�ضوعية عن �أحوال التعريب وبع�ض املتغريات ذات
ال�صلة يف جامعة الأق�صى بفل�سطني ،ميكن �أن تفيد الباحثني واملهتمني.
● ●تعتمد هذه الدرا�سة املنهجني؛ املنهج الو�صفي واملنهج التحليلي الأنرثوبولوجي
املتقدم الذي يربط التعريب بالق�ضايا االجتماعية والثقافية واحل�ضارية ،وبذلك تتميز عن
كثري من الدرا�سات ال�سابقة التي اكتفت بالو�صف فقط.
● ●تع ُّد الدرا�سة الأوىل التي �أجريت على م�ستوى قطاع غزة يف فل�سطني التي اهتمت
بدرا�سة اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم العايل وعالقته ببع�ض املتغريات.

حدود الدراسة:
�أجريت الدرا�سة يف �ضوء املحددات الآتية:
1.1اقت�رصت العينة على طلبة (ذكور� ،إناث) كلية العلوم من خمتلف امل�ستويات.
2.2اقت�رصت الدرا�سة على كلية العلوم بجامعة االق�صى.
3.3اجريت الدرا�سة عام 2015م
4.4ا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستبانة املوجهة لطلبة كلية العلوم بجامعة االق�صى.
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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�شطة واملمار�سات الأكادميية ،وقبول الألفاظ الأجنبية ،التي ي�صعب �إيجاد بديل
�أ�صلي لها يف العربية ،وكتابتها باحلرف العربي و�إخ�ضاعها للنظم النحوية وال�صوتية
وال�رصفية و�إخراجها على الأوزان العربية امل�ألوفة.

◄◄-التعريف اال�صطالحي للتعريب:
التعريب مبفهومه احلديث يعني :امل�شاركة املبدعة للم�ؤ�س�سات العلمية العربية يف
بناء احل�ضارة العاملية ،واخلروج من حالة التبعية الفكرية والثقافية(.عبد الكرمي خليفة
� 1992ص)6
االجتاه :هو تنظيم ن�سبي ثابت لآراء ومعتقدات وم�شاعر الفرد حول �شيء �أو موقف
معني �أو مو�ضوع ما يجعله ميا ًال لأن ي�ستجيب قوال �أو فع ًال نحو ال�شيء �أو �ضدة.

◄◄الإطار املفاهيمي للتعريب:
�إن ق�ضية التعريب تعد من �أهم الق�ضايا اخلطرية وال�شائكة واملثرية للجدل ،والتي
� َّأرقت-وما زالت ت�ؤرق-وت�شغل بال الباحثني واملعنيني وذوي ال�ش�أن ،يف جميع امل�ؤ�س�سات
العربية عامة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل خا�صة ،وال نريد اخلو�ض يف تفا�صيل ق�ضايا
و�إ�شكاليات التعريب الكثرية واملتفرعة يف هذا املقام ،بل نكتفي باحلديث عن مفهوم
التعريب مبعنييه ال�ضيق والوا�سع ،وهو من املفاهيم التي حظيت بتعريفات كثرية ومتنوعة
من الباحثني واملخت�صني ،والتي قد �أجمعت على مفهومني رئي�سني :مفهوم �ضيق ،و�آخر
وا�سع مت�شعب.
فاملفهوم ال�ضيق اختزل معنى التعريب يف عملية نقل املعلومات واملعارف من
اللغات الأجنبية �إىل اللغة العربية ،ومن هذه التعريفات تعريف (عادل العوا )1998
للتعريب مبفهومه ال�ضيق ب�أنه « :نقل العلوم واملعارف من اللغات الأجنبية �إىل العربية عن
طريق الرتجمة ،ل ُت�ستخدم العربية يف التعليم يف جميع مراحله ،ويف البحث العلمي مبختلف
فروعه وتخ�ص�صاته «.
ومن الوا�ضح �أن هذا املفهوم للتعريب هو �أقرب �إىل مفهوم الرتجمة منه �إىل مفهوم
التعريب ،لأنه يح�رص مفهوم التعريب يف نقل املعارف من اللغات الأجنبية �إىل العربية،
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واعتماد العربية لغة للتدري�س وللبحث العلمي ،يف حني �أن مفهوم التعريب له �أبعاد �أ�شمل
و�أو�سع من هذا املعنى ال�ضيق ،وميكن �أن نلحظ ذلك من خالل التعريف الذي اعتمده (املركز
العربي للتعريب � )1998إذ اعترب �أن التعريب يعني �سيادة اللغة العربية على �ساحة الوطن
العربي مبا يوحد امل�شاعر العربية ،ويجمعها حول تاريخها وواقعها وم�صريها ،وذلك
للخروج من دائرة التخلف ال�سيا�سي املتمثل يف جتزئة الوحدة العربية.وال يعني التعريب
االنغالق ومتجيد املا�ضي ،بل هو ت�أكيد للهوية يف ع�رص التفاعل العاملي على خمتلف
امل�ستويات وتنوع الو�سائل.
ويتقاطع هذا التعريف مع تعريف (عادل العوا  )1998للتعريب مبفهومه الوا�سع الذي
يعطي للوحدة العربية م�ضمونها احل�ضاري املعا�رص ،ويعينها على ك�رس طوق التخلف
والتحرر من �أنواع التبعية الثقافية واالقت�صادية والتقنية ،فالتعريب يف نهاية الأمر يوحي
بخلق �شخ�صية �إبداعية عربية متتلك القدرة الذاتية على �إنتاج العلم و�صناعة الثقافة مع
القدرة على التفاعل وامل�شاركة يف احل�ضارة العاملية �أو املعا�رصة ،وجتاوز عقبات التخلف،
والإ�سهام يف �صياغة قيم امل�ستقبل الإن�ساين والعمل على �إجناز �أف�ضل املمكنات.
وبالنظر �إىل هذا املفهوم الوا�سع وال�شامل للتعريب ن�ستطيع القول؛ �إنه من غري املمكن
�أن ننظر �إىل التعريب بعزل عن اجلوانب الأنرثوبولوجية؛ كالق�ضايا االجتماعية والثقافية
واحل�ضارية ،فهذه اجلوانب متفاعلة ومتكاملة مع التعريب ،ومن امل�ستحيل �أن يكتب
للتعريب النجاح ويحقق �أهدافه من غري البحث يف هذه اجلوانب التي تربطها بالتعريب
عالقات ع�ضوية.
فالتعريب� ،إذن ،ال يقت�رص على نقل املعارف من لغة �أجنبية �إىل اللغة العربية� ،إنه
منظومة �شاملة ومتكاملة ترتبط مبتغريات كثرية ،وتهدف �إىل ا�ستيعاب العلوم احلديثة
وتوطينها وا�ستزراعها يف الثقافة العربية ،ويف البيئة العربية والعقل العربي ،ويف الوجدان
العربي ،ويف اللغة العربية ،كما يهدف �إىل تطوير اللغة العربية ال�ستيعاب امل�ستجدات
الع�رصية واعتمادها لغة للتوا�صل يف جميع املواقف االت�صالية ومناحي احلياة املختلفة
يف املجتمعات العربية.

الدراسات السابقة:
كثرية هي الدرا�سات والأبحاث العلمية التي اهتمت بق�ضايا التعريب والتحديات التي
تواجهه ،وعملت على بناء ت�صورات مو�ضوعية لأهم التحديات وال�صعوبات التي تواجه
ا�ستخدام اللغة العربية يف املجاالت احليوية كافة ،باعتبارها لغة حية.
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وقد اطَّ لع الباحثان على عدد من الدرا�سات والأبحاث العلمية ذات ال�صلة مبجال
التعريب ،والتي حاولت ا�ستطالع �آراء �أ�ساتذة اجلامعات العربية وطلبتها واجتاهاتهم
يف ا�ستخدام اللغة العربية يف التعليم العايل ،و�سنقت�رص با�ستعرا�ض بع�ض هذه

الدرا�سات ،ومنها:
درا�سة ثابت ( : )2010نق ًال عن (علي وطفة )2013

�أجريت هذه الدرا�سة على عينات ع�شوائية من املدر�سني والطالب يف كلية الهند�سة
بجامعة عدن.وذلك ال�ستق�صاء �آرائهم حول تعريب التعليم العايل يف اليمن ،وقد �أظهرت
النتائج �أن  % 54.5من الطلبة يواجهون �صعوبات اذا در�سوا باللغة الإجنليزية ،كما
�أظهرت �أن  % 71.4من املدر�سني يرون �أن اللغة العربية و�سيلة تفكري ،بينما يرف�ض ذلك
 % 14.3منهم.و�أبرزت النتائج �أي�ض ًا �أن  % 57.1من املدر�سني يقرون بوجود �صعوبات
ومعوقات �إدارية تواجه عملية التعريب.

درا�سة احلاج (: )2009
�أجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت  60ع�ضواً من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف بع�ض
الكليات العلمية يف اجلامعة الأردنية ،وذلك ال�ستق�صاء �آرائهم حول تعريب التعليم يف
اجلامعة.وقد �أظهرت الدرا�سة �أن  % 70من املفحو�صني �أكدوا على �أهمية تعريب العلوم
التي يدر�سونها ،فيما عرب  % 30منهم عن عدم قناعتهم بتعريب تدري�س املواد العلمية يف
هذه الظروف.

درا�سة املهند�س وبكر (: )1998
�أجريت هذه الدرا�سة على عينتني من الأ�ساتذة والطلبة من جميع الكليات بجامعة امللك
�سعود ال�ستق�صاء �آرائهم حول ق�ضية الرتجمة ،وا�ستخدام اللغة العربية يف العملية التعليمية،
حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  % 66من الطلبة يف�ضلون ا�ستخدام اللغة العربية الإجنليزية
يف �إلقاء املحا�رضات ،ويف�ضل  % 57منهم ا�ستخدامها يف الكتب املقررة ،و %39يف تقدمي
االختبارات.يف حني يف�ضل  % 22منهم ا�ستخدام اللغة الإجنليزية يف �إلقاء املحا�رضات،
و % 32يف�ضلون ا�ستخدامها يف الكتب املقررة ،و  % 44يف االختبارات.

درا�سة املهيدب (: )1998
�أجريت هذه الدرا�سة على عينتني ،تكونت العينة الأوىل من  77ع�ضو هيئة تدري�س،
فيما بلغت العينة الثانية  300طالب ًا بكلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود للتعرف �إىل
موقفهم من تعريب التعليم الهند�سي ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن  % 75من �أع�ضاء هيئة
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التدري�س و % 73.7من الطالب يف�ضلون تدري�س العلوم الهند�سية باللغة العربية ،ويعتقد
 % 49.4من الأ�ساتذة و % 62.7من الطالب �أن تدري�س الهند�سة باللغة العربية يف الوقت
احلا�رض ممكن.كما يرى  % 85.7من الأ�ساتذة و  % 81.1من الطالب �أن تدري�س الهند�سة
باللغة العربية ممكن اذا توفرت املراجع العربية.

درا�سة اجلار اهلل والأن�صاري (: )1998
�أجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت  516من طلبة الطب بجامعة امللك �سعود ،فقد
�أظهرت النتائج �أن  % 49من الطلبة قد ا�ستوعبوا �أكرث من  % 75من املحا�رضة عندما
تكون باللغة الإجنليزية ،بينما �أكد  % 45منهم �أنهم ي�ستوعبون ما بني  % 75 - 25من
املحا�رضة بنف�س اللغة.كما �أبرزت الدرا�سة �أن ن�سبة اال�ستيعاب تزيد اذا كانت املحا�رضة
باللغة العربية والإجنليزية ،حيث �أ�شار اىل ذلك  % 90من الطلبة�.أما اذا كانت كلها باللغة
العربية؛ فقد �أفاد حوايل  % 60منهم �أن ن�سبة اال�ستيعاب تزيد ،و�أفاد  % 40.4ب�أنها ال
تزيد.وي�ؤيد  % 60من الطلبة التدري�س باللغة العربية ،فيما يرى  % 8.7منهم �أن ال فرق يف
التدري�س ب�أي اللغتني.و�أكد  % 92.9من الطلبة ب�أنه ميكن البدء يف تطبيق التعريب فوراً.

درا�سة �أبو حلو ولطيفة (: )1983
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات التي تبناها جممع اللغة العربية الأردين حول،
تقومي املرحلة الأوىل يف تعريب التعليم العايل ،وهي من بني الدرا�سات التجريبية التي
اهتمت ب�إجراء مقارنة بني نتائج التح�صيل الدرا�سي للمادة العلمية نف�سها باللغتني
العربية والإجنليزية.
وقد �أجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت  592طالب ًا وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل يف
كليتي العلوم يف كل من جامعة الريموك واجلامعة الأردنية ،و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن
 % 75من الطلبة املفحو�صني �أ�شاروا اىل خطورة التدري�س باللغة الإجنليزية ،و�أكدوا �أهمية
التعريب و�رضورته يف توطني العلوم احلديثة يف اللغة العربية ،وجعلها يف متناول جميع
�رشائح املجتمع العربي.
كما ك�شفت الدرا�سة عن نتائج جديرة باالهتمام؛ فقد �أظهرت وجود تطور وا�ضح يف
ا�ستيعاب الطلبة للمادة العلمية املكتوبة باللغة العربية ،كما ات�ضح �أن ن�سبة الر�سوب قد
تدنت من � % 30أثناء الدرا�سة بالإجنليزية اىل  % 3فقط ،اذا كان التدري�س بالعربية.
درا�سة حريز ( : )1983نق ًال عن علي وطفة (:)2013
تعد هذه الدرا�سة من بني الدرا�سات امليدانية التي �أجريت على عينة من �أ�ساتذة جامعة
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اخلرطوم ال�ستق�صاء �آرائهم حول �رضورة التعريب ،حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة ب�أن
ن�سبة عالية من الأ�ساتذة ال ترى �رضورة للتعريب ،كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن اللغة العربية
الف�صحى اكت�سبت �صورة منفرة يف �أذهان ال�صفوة من املتعلمني ال�سودانيني� ،سيما الذين
تلقوا تعليمهم يف دول �أوروبية ،و�أظهرت كذلك �أن عدداً كبرياً من الأ�ساتذة يجيدون
الإجنليزية ،وهم يعرتفون �رصاحة بعدم �إجادتهم اللغة العربية ،كما �أنهم يعار�ضون تعريب
التعليم يف املرحلة الثانوية؛ العتقادهم ب�أنه ي�ساهم يف انخفا�ض م�ستوى الطلبة يف اللغة
الإجنليزية(.حريز)1983 ،

تعقيب على الدراسات السابقة:
ال ميكننا االدعاء ب�أننا �أجرينا م�سح ًا �شام ًال جلميع الدرا�سات والأبحاث ذات ال�صلة
بق�ضايا التعريب يف الدول العربية ،ولكننا ،يف الوقت ذاته ،بذلنا جهداً ال ب�أ�س به يف
االطالع على بع�ض الدرا�سات والأبحاث التي وقعت �أيدينا عليها ،والتي تناولت بع�ض
ق�ضايا التعريب و�إ�شكالياته ،وقد ات�ضح لنا ،من خالل هذه الدرا�سات ،وجود �ضعف وا�ضح
يف م�ستوى هذه الأبحاث من حيث تركيزها على اجلانب الو�صفي للتعريب �أكرث من اجلانب
التحليلي الذي يتناول عالقة التعريب بالق�ضايا االجتماعية والثقافية واحل�ضارية يف
العامل العربي.

وميكن ت�صنيف هذه الدرا�سات التي �سبق عر�ضها اىل جمموعتني اثنتني:
Ú Úاملجموعة الأوىل ركزت على ا�ستق�صاء �آراء الأ�ساتذة والطلبة واجتاهاتهم

وا�ستطالعها حول التعريب ،فيما ركزت املجموعة الثانية على تناول عالقة التح�صيل
الدرا�سي باللغتني العربية والإجنليزية.
وبالنظر اىل الدرا�سات املنتمية للمجموعة الأوىل جند �أن �أغلبها قد تو�صلت لنتائج
ت�ؤكد �أن ن�سبة كبرية من الأ�ساتذة والطلبة يف اجلامعات العربية املختلفة ت�ؤيد التعريب،
وت�ؤكد على �أهميته و�رضورته لتطور الأمة ،وتوطني العلوم احلديثة وا�ستزراعها يف البيئة
والثقافة واللغة العربية ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة املهيدب  ،1998ودرا�سة املهند�س
وبكر  ،1998ودرا�سة احلاج .2009
�Ú Úأما درا�سات املجموعة الثانية :فقد ركزت على حتديد العالقة التي تربط
التح�صيل الدرا�سي باللغة العربية �أو الإجنليزية؛ ومعرفة ما اذا كانت اللغة العربية
ترفع امل�ستوى التح�صيلي للطالب �أم ال؟ وهل للتدري�س باللغة الإجنليزية عالقة
مب�ستوى ونوع التح�صيل الدرا�سي؟
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ومن هذه الدرا�سات :درا�سة اجلار اهلل والأن�صاري ( ، )1998ودرا�سة ثابت ()2010
 ،ودرا�سة �أبو حلو ولطيفة ( ، )1983ودرا�سة حريز ( ، )1983وقد تو�صلت غالبية هذه
الدرا�سات يف هذه املجموعة �إىل نتائج تثبت ب�أن التدري�س باللغة الأم وهي (اللغة العربية)
يرفع امل�ستوى التح�صيلي والعلمي للطلبة ،ويجعل الفهم واال�ستيعاب �أ�رسع و �أعمق.
ومبقارنة درا�ستنا هذه بالدرا�سات ال�سابقة؛ جند �أنها متيزت مبيزتني اثنتني ،امليزة
الأوىل؛ �أنها الدرا�سة الأوىل التي �أجريت يف جمال التعريب على م�ستوى قطاع غزة يف
فل�سطني� ،إذ مل يعرث الباحثان على �أي من الدرا�سات املتعلقة بدرا�سة اجتاهات الطلبة �أو
الأ�ساتذة ،يف فل�سطني ،نحو التعريب �أو عالقته بالتح�صيل الدرا�سي.
�أما امليزة الثانية التي متيزت بها هذه الدرا�سة ،هي �أنها تنتمي �إىل كال املجموعتني
ال�سابقتني ،فقد تناولت اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�صى نحو التعريب من
جهة ،ومن جهة ثانية تناولت اجتاهاتهم نحو عالقة التعريب ببع�ض املتغريات ،كعالقته
بالتح�صيل 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� :إن هذه الدرا�سة قد انتهجت املنهج التحليلي االنرثوبولوجي املتقدم،
الذي تناول عالقة التعريب بالنواحي الثقافية واالجتماعية واحل�ضارية للمجتمع العربي.
ومبقارنة النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة ،جند �أنها
نتائج متقاربة مع معظم الدرا�سات املذكورة ،با�ستثناء درا�سة حريز ( ، )1983التي �أظهرت
نتائجها ب�أن معظم الأ�ساتذة ال�سودانيني يف جامعة اخلرطوم يعار�ضون التعريب� ،سواء يف
املرحلة اجلامعية �أم الثانوية.

ويف اعتقادنا �أن هذا التوجه يرجع لأ�سباب عدة مو�ضوعية؛ منها:
�أن ال�سودان يف ذلك الوقت كان حديث عهد بالتعريب ،كما �أن معظم الأ�ساتذة قد تلقوا
تعليمهم باللغة الإجنليزية �سواء اجلامعي �أم الثانوي� ،أي�ض ًا كانوا يفتقرون �إىل �أدنى خربة
ب�أمور التعريب �أو التعامل مع �صعوباته ومعوقاته ،والتي �أبرزها �إ�شكالية امل�صطلح العلمي،
�إ�ضافة �إىل تدين م�ستواهم يف اللغة العربية.
�أما يف باقي الدرا�سات ف�إن نتائجها جاءت �شبه متطابقة مع نتائج درا�ستنا احلالية،
�إذ �إن �أغلب املفحو�صني من طلبة جامعة الأق�صى �أكدوا على �أهمية التعريب و�رضورته،
كما �أ�شارت النتائج �أي�ض ًا ب�أن ن�سبة كبرية من �أفراد العينة قد وافقوا على وجود عالقة
�إيجابية بني التح�صيل الدرا�سي واللغة العربية ،و�أكدوا ب�أن التدري�س بالعربية يعمق الفهم
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واال�ستيعاب ،ويطور تفكري الطالب �إىل م�ستويات التفكري العليا ،ويزيد من �إقبالهم على
امل�شاركة الإيجابية.

الطريقة واالجراءات:
مقدمة:
نتعــر�ض �إىل الإجــراءات واخلطـوات املنهجيــة التي متت يف جمـال الدرا�سة امليدانية،
حيث يتناول منهـج الدرا�سـة ،وجمتمـع الدرا�ســة ،والعينـة التي طبقت عليهـا الدرا�سـة،
�إ�ضـافـ ًة �إىل تو�ضيـح الأدوات امل�ستخدمـة يف الدرا�سـة وخطواتهـا ،والأ�ساليب الإح�صائيـة
التي ا�ستخدمت يف حتليـل البيانـات للتو�صـل �إىل النتائج ومن ثم حتقيق �أهداف الدرا�سة،
وفيما ي�أتي تفا�صيـل مـا تقـدم:
منهــج الدراســـة:
اتبع الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول الإجابة على ال�س�ؤال الأ�سا�سي
يف العلم وماهيـة وطبيعة الظاهرة مو�ضوع البحث ،وي�شمل ذلك حتليل الظاهرة ،وبيئتها،
وبيان العالقة بني مكوناتها ،ومعنى ذلك �أن الو�صف يتم �أ�سا�س ًا بالوحدات �أو ال�رشوط �أو
العالقـات �أو الفئـات �أو الت�صنيفات �أو الأن�ساق التي توجد بالفعـل ،وقد ي�شمل ذلك الآراء
حولها واالجتاهات �إزائها ،وكذلك العمليات التي تت�ضمنها والآثار التي حتدثها ،ومعنى
ذلك �أن املنهج الو�صفي ميتد �إىل تناول كيف تعمل الظاهرة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة كلية العلوم يف جامعة الأق�صى جميعهم من خمتلف
امل�ستويات ،والبالغ عددهم ( )162ح�سب اح�صائية 2015 - 2014م.وقد مت اخذ املجتمع
بكامله منهم ( )38طالب ًا و ( )124طالبة.
أداة الدراسة:
هي ا�ستبانة من �إعداد الباحثينْ وتطويرها �أعدت لقيا�س اجتاهات طلبة كلية العلوم
بجامعة الأق�صى نحو تعريب التعليم اجلامعي وهو مقيا�س خما�سي متدرج على منط مقيا�س
ليكرث ،يتكون املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )46فقرة متثل كل واحدة ر�أيا �أو ت�صوراً
�أو موقف ًا ذا عالقة بالتعريب ،يتطلب من الطالب �أن يجيب عن كل فقرة وفق ما يعتقد.وذلك
بواحدة من خم�س ا�ستجابات (موافق ب�شدة موافق ،ال ادري ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة،5 ،
 ، )1 ،2 ،3 ،4وجاءت الفقرات موزعة على �أربعة حماور �أ�سا�سية الجتاهات الطلبة هي:
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♦ ♦املحور الأول :عالقة التعريب بالتح�صيل الدرا�سي وممار�سة عمليات التفكري العليا
وتكونت من  9فقرات.
♦ ♦املحور الثاين :عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني وتكونت من
 19فقرة.
♦ ♦املحور الثالث :عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطالب
وتكونت من  9فقرات.
♦ ♦املحور الرابع :عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها وتكونت
من  9فقرات.
وجدير بالذكر �أن الفقرات نظرت يف املقيا�س ع�شوائي ًا بحيث ال جتزئ فقرات املجال
الواحد متتالية.ويت�ألف املقيا�س من ق�سمني :الأول معلومات وبيانات �شخ�صية عن الطالب.
مثل اجلن�س ،وامل�ستوى الأكادميي.والق�سم الثاين :فقرات اال�ستبانة.
صدق األداة:
للتحقق من ال�صدق الظاهري واملنطقي للأداة مت عر�ض اال�ستبانة يف �صورتها
االولية على خم�سة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال القيا�س والتقومي ،املناهج
وطرق التدري�س يف كلية الرتبية ،حيث طلب منهم درا�سة فقرات املقيا�س وابداء الراي
حولها من حيث مدى �شمولية الفقرات ،وانتمائها ملجال الدرا�سة ،ومدى انتماء جمموعة
الفقرات للمجال الذى و�ضعت له ،وقد �أخذ الباحثان ب�آراء املحكمني ،حيث ُع ِّدلت بع�ض
الفقرات من حيث ال�صياغة ،واعتربت هذه االجراءات واالخذ ب�آراء املحكمني مبثابة
ال�صدق املنطقي للأداة.
ثبات األداة:
اُ�ستخرج معامل ثبات االداة با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) ،cronbach-alpha
حيث بلغ معامل ثبات املقيا�س ككل بهذه الطريقة ( )0.895وهو معامل ثبات ي�شري �إىل
�إمكانية االعتماد على الأداة لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،واالطمئنان على النتائج التي
يتوقع �أن ت�سفر عنها.
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عنة �أ�سئلة الدرا�سة اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات العينة على فقرات الأداة ،كما اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي  anovaكما
اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد  manovaو�أجريت املقارنة البعدية بطريقة نيومان – كولز
لتحديد اجتاه الفروق حيثما لزم ذلك.
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الجدول ()1
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

الن�سبة

اجلن�س

التكرار

ذكر

38

23.5

انثى

124

76.5

املجموع

162

100.0

%

تبني من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )1أن  % 76.5من �أفراد عينة الدرا�سة اناث،
بينما  % 23.5ذكور.
الجدول ()2
يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي

الن�سبة

امل�ستوى الدرا�سي

التكرار

الثاين

26

16

الثالث

50

30.9

الرابع

86

53.1

املجموع

162

100.0

%

تبني من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )2أن  % 53.1من �أفراد العينة يف
امل�ستوى الدرا�سي الرابع ,و  % 30.9يف امل�ستوى الدرا�سي الثالث ,و  % 16يف
امل�ستوى الدرا�سي الثاين
الجدول ()3
يوضح توزيع أفراد العينة حسب القسم

الق�سم

التكرار

الريا�ضيات

13

8

الفيزياء

9

5.6
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الن�سبة

الق�سم

التكرار

االحياء

47

29

الكيمياء

24

14.8

التحاليل الطبية

32

19.8

العلوم

37

22.8

املجموع

162

100.0
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%

تبني من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )3أن  % 29من �أفراد عينة الدرا�سة يف ق�سم
الأحياء ،بينما  % 22.8يف ق�سم العلوم ,و  % 19.8يف ق�سم التحاليل الطبية ,و % 14.8
يف ق�سم الكيمياء ,و  % 8يف ق�سم الريا�ضيات ,و  % 5.6يف ق�سم الفيزياء.
أدوات الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة « اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�صى نحو تعريب
التعليم ،حيث ا�شتملت اال�ستبانة على ق�سمني رئي�سني الأول :البيانات ال�شخ�صية� ,أما الثاين:
فقرات اال�ستبانة « وتك َّونت من  46فقرة على النحو الآتي:
Ú Úاملحور الأول :عالقة التعريب بالتح�صيل الدرا�سي وممار�سة عمليات التفكري العليا،
وتكونت من  9فقرات.
Ú Úاملحور الثاين :عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني ،وتكونت من
 19فقرة.
Ú Úاملحور الثالث :عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطالب،
وتكونت من  9فقرات.
Ú Úاملحور الرابع :عالقة التعريب بهوية االمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها ،وتكونت
من  9فقرات.
تصحيـح االستبانة:
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س خما�سي لت�صحيح فقرات اال�ستبانة ،بحيث يتـم الت�صحيـح
حول« :اجتاهات طلبة كلية العلوم بجامعة الأق�صى نحو تعريب التعليم».
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اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم في كلية العلوم بجامعة االقصى

الجدول ()4
يوضح مقياس اإلجابات

غري موافق
ب�شدة

غري
موافق

ال ادري

موافق

موافق
ب�شدة

1

2

3

4

5

صدق أداة الدراسة:
�صدق �أداة الدرا�سة يعني الت�أكد من �أنها �سوف تقي�س ما �أعدت لقيا�سه ،وقد مت التحقق
من �صدق �أداة الدرا�سة بطريقة �صدق االت�ساق الداخلي.
صدق االتساق الداخليInternal Validity :

يق�صد ب�صدق االت�ساق الداخلي مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات اال�ستبانة مع املحور
الذي تنتمي �إليه هذه الفقرة ،وقد ح�سب الباحثان االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ،وذلك من
خالل ح�ساب معامالت االرتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية
لال�ستبانة ،والنتائج مو�ضحة من خالل اجلدول الآتي:
الجدول ()5
يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

املحور االول
رقم معامالت م�ستوى
الفقرة االرتباط الداللة
**0.00 0.640
1
**0.00 0.653
2
**0.00 0.513
3
**0.00 0.431
4
*0.03
0.247
5
**0.00 0.681
6
**0.00 0.619
7
رقم معامالت م�ستوى
الفقرة االرتباط الداللة
**0.00 0.556
8

رقم
الفقرة

معامالت
االرتباط

1

0.294

*0.01

2

0.365

**0.00

12

3

0.373

**0.00

13

0.386

4

0.504

**0.00

14

0.383

5

0.346

**0.00

15

0.436

**0.00

6

0.268

*0.02

16

0.395

**0.00

7

0.509

**0.00

17

0.359

**0.00

رقم
الفقرة

معامالت
االرتباط

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامالت
االرتباط

م�ستوى
الداللة

8

0.531

**0.00

18

0.254

*0.03

**0.00

9

0.377

**0.00

19

0.323

**0.00

10

0.268

*0.02

9

0.642
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املحور الثاين
رقم
م�ستوى
الداللة الفقرة

معامالت
االرتباط

م�ستوى
الداللة

11

0.344

**0.00

0.352

**0.00
**0.00
**0.00
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املحور الثالث
رقم معامالت م�ستوى
الفقرة االرتباط الداللة

املحور الرابع
رقم معامالت م�ستوى
الفقرة االرتباط الداللة

1

0.689

**0.00

1

0.716

**0.00

2

0.644

**0.00

2

0.796

**0.00

3

0.751

**0.00

3

0.624

**0.00

4

0.470

**0.00

4

0.581

**0.00

5

0.592

**0.00

5

0.556

**0.00

6

0.615

**0.00

6

0.619

**0.00

7

0.685

**0.00

7

0.667

**0.00

8

0.438

**0.00

8

0.671

**0.00

9

0.649

**0.00

9

0.674

**0.00
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** االرتباط دال إحصائيا عند ()α≤ 0.05
** االرتباط غير دال إحصائيا عند ()α≤ 0.05

تبني من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )5أن فقرات اال�ستبانة تتمتع مبعامالت
ارتباط قوية ودال �إح�صائيا عند م�ستوي داللة �أقل من ( ، )0.05وهذا يدل على �أن اال�ستبانة
عال.
بفقراتها تتمتع مبعامل �صدق ٍ
ثبات االستبانة :Reliability
يق�صد بثبات اال�ستبانة �أن تعطي هذه اال�ستبانة النتيجة نف�سها لو �أُعيد توزيعها �أكرث
من مرة حتت الظروف وال�رشوط نف�سها� ،أو بعبارة �أخرى �أن ثبات اال�ستبانة يعني اال�ستقرار
يف نتائج اال�ستبانة وعدم تغيريها ب�شكل كبري فيما لو �أعيد توزيعها على �أفراد العينة مرات
عدة خالل فرتات زمنية معينة ،وبعد تطبيق اال�ستبانة ،ح�سب الثبات لال�ستبانة بطريقتني:

1.1معامل �ألفا – كرونباخ :Cronbach′s Alpha Coefficient
طبقت اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )30مفردة ،وبعد تطبيق اال�ستبانة،
ُح�سب معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س الثبات ،حيث وجد �أن قيمة �ألفا كرونباخ لال�ستبانة
كاف على �أن اال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع ،والنتائج مو�ضحة
 ،0.895وهذا دليل ٍ
يف اجلدول (: )6
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الجدول ()6
يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

اال�ستبانة الكلية

عدد الفقرات

معامل �ألفا كرونباخ

46

0.895

الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية :Split-half methods
بعد تطبيق اال�ستبانة مت جتزئة فقرات االختبار �إىل جز�أين وهما الأ�سئلة ذات الأرقام
الفردية ،والأ�سئلة ذات الأرقام الزوجية ،ثم مت احت�ساب معامل االرتباط بني درجات الأ�سئلة
الفردية ودرجات الأ�سئلة الزوجية ،وبعد ذلك �صحح معامل االرتباط مبعادلة �سيربمان
براون :Spearman Brown
2r

معامل االرتباط املعدل =  1 + rحيث  rمعامل االرتباط بني درجات الأ�سئلة الفردية
ودرجات الأ�سئلة الزوجية ،والنتائج مو�ضحة يف اجلدول (: )7
الجدول ()7
معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة

اال�ستبانة الكلية

معامل االرتباط

معامل االرتباط
املعدل

0.790

0.883

تبني من النتائج املو�ضحة يف جدول (� )7أن قيمة معامل االرتباط املعدل
( Spearman Brown (0.883مرتفعة ودالة �إح�صائيا ،وهذا يدل على �أن اال�ستبانة
تتمتع مبعامل ثبات مرتفع.
املعاجلات اإلحصائية:
وحلِّلت من خالل برنامج التحليل الإح�صائي Statistical Package
ُو ِّزعت اال�ستبانة ُ
) ، for the Social Sciences (SPSSوقد ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
�1.1إح�صاءات و�صفية منها :الن�سبة املئوية واملتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والوزن احل�سابي الن�سبي ،وي�ستخدم هذا الأمر ب�شكل �أ�سا�سي بهدف معرفة تكرار فئات متغري
ما ويفيد الباحثان يف و�صف متغريات الدرا�سة.
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2.2معامل ارتباط بري�سون :للتحقق من �صدق االت�ساق الداخلي بني فقرات اال�ستبانة
والدرجة الكلية لال�ستبانة.
3.3معامل �ألفا كرونباخ ( : )Cronbach's Alphaملعرفة ثبات فقرات اال�ستبانة.
4.4معامل ارتباط �سبريمان براون للتجزئة الن�صفية املت�ساوية ،ملعرفة ثبات فقرات
اال�ستبانة.
5.5اختبار “ت” ( )One Sample T Testملعرفة ما �إذا كانت متو�سط درجة اال�ستجابة
قد و�صلت �إيل درجة احلياد وهي � 3أم ال.

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

ما اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة
االق�صى؟
للتحقق من ذلك مت �إيجاد الن�سبة املئوية واملتو�سط احل�سابي والوزن الن�سبي لفقرات
اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة االق�صى ،والنتائج مو�ضحة من
خالل اجلدول الآتي:
الجدول ()8
يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

1
2
3
4

عالقة التعريب بالتح�صيل الدرا�سي
وممار�سة عمليات التفكري العليا
عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي
والعملي للدار�سني
عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة
العربية يف وجدان الطالب
عالقة التعريب بهوية االمة العربية
وم�ستقبلها وا�ستقاللها
املتو�سط العام

الوزن
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري الن�سبي %
3.545

0.560

70.91

3

3.518

0.407

70.35

4

3.835

0.637

76.71

2

3.869

0.600

77.38

1

3.692

0.395

73.84

تبني من النتائج املو�ضحة يف اجلدول (� )8أن:
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 « عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها» احتلت املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي .% 77.38
 “ عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطالب” احتلت املرتبة
الثانية بوزن ن�سبي .% 76.71
 “ عالقة التعريب بالتح�صيل الدرا�سي ،وممار�سة عمليات التفكري العليا “ احتلت
املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي .% 70.91
 “ عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني “ احتلت املرتبة الرابعة
بوزن ن�سبي .% 70.35
الوزن الن�سبي الجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة االق�صى
هو .% 73.84
ويرجع الباحثان تلك الن�سب �إىل مدى اهتمام الطالب يف كلية العلوم باجلامعة ب�أهمية
التعريب وحت�سني م�ستواهم االكادميي والعلمي اذا مت تعريب امل�ساقات العلمية باجلامعة،
وهذا يعك�س مدى �صعوبة تعلم امل�ساقات باللغة الإجنليزية وفهمها كما هو معمول به الآن،
وهذا يتفق مع درا�سة املهند�س وبكر ( )1998التي قاما فيها با�ستق�صاء �آراء عينتني من
الأ�ساتذة والطالب من جميع الكليات بجامعة امللك �سعود ب�ش�أن ق�ضية الرتجمة وا�ستخدام
اللغة العربية يف العملية التعليمية.حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  % 66من الطالب
يف�ضلون ا�ستخدام اللغة العربية.وكذلك يعتقد الباحثان ان املحور الأول احتل املرتبة
االوىل وذلك نتيجة ملدى انتماء الطلبة �إىل االمة العربية وم�ستقبلها حيث �إن الطالب يرون
�أن م�ستقبل الأمة العربية يرجع �إىل مدى مت�سك الأمة العربية بلغتها الأ�صيلة ،وهذا يقود
�إىل احرتام الأمم للأمة العربية� ،أما املحور الثاين فيظهر �إىل �أي مدى ي�صل حب الطالب
للغتهم الأم وهي اللغة العربية ،و�أن هذة اللغة يجب �أن تكون من �أوىل االهتمامات لديهم،
حيث ال يكون التقدم بني الأمم �إال بهذه اللغة وهي لغة القران الكرمي� ،أما بالن�سبة للمحور
الثالث ،فريى الباحثان �أن حمور التعريب وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي وممار�سة عمليات
التفكري جاء يف الرتبة الثالثة عند الطلبة ،وهذا �شيء طبيعي حيث ال ميكن �أن يزيد حت�صيل
الطلبة وينمو تفكريهم قبل االهتمام بتدري�س اللغة العربية �أوال واعتبارها لغة الأمة واللغة
التي يجب رفع مكانتها بني �أهلها ،حيث ي�أتي بعد ذلك ارتفاع التح�صيل الدرا�سي وزيادة
عمليات التفكري والإبداع ،وهذا يتفق مع التجربة ال�سورية يف تعريب التعليم ،حيث �أثبتت
هذه التجربة بنجاح تدري�س العلوم الطبية والطبيعية باللغة العربية� ،أما املحور الرابع
وهو عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدرا�سني فجاء يف املرتبة الرابعة ،وهذا
�شيء منطقي من وجهة نظر الباحثني ،حيث ال ميكن لأن يكون هناك م�ستقبل علمي وعملي
للطلبة اجلامعيني �إال بعد جعل اللغة العربية هي اللغة الأوىل وتعزيز مكانتها ،ودرا�سة
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العلوم من خاللها ،وبالتايل يكون هناك م�ستقبل واعد للطلبة اجلامعيني من حيث التطور
العلمي واالخرتاعات يف خمتلف املجاالت حيث ان اللغة العربية لغة وا�سعة وينطق بها
ماليني من النا�س.
◄◄النتـائـج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:

«هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.05يف
اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة االق�صى
تعزى ملتغري التخ�ص�ص (الق�سم) ؟

للإجابة على ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار «ف»  One Way ANOVAملعرفة الفروق بني
متغريات حمل الدرا�سة.
الجدول ()9
يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار «ف» ومستوى الداللة

املتو�سط
احل�سابي
املحور
الأول

املحور
الثاين

الريا�ضيات

3.684

الفيزياء

3.531

االحياء
الكيمياء
التحاليل
الطبية
العلوم

3.740

3.565

الريا�ضيات

3.393

الفيزياء

3.731

االحياء
الكيمياء
التحاليل
الطبية
العلوم

3.524

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

م�ستوى
قيمة
متو�سط
املربعات اختبار»ف» الداللة

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

6.559

5

1.312

43.881

156

0.281

50.440

161

4.663

0.001

3.565

النتيجة

ل�صالح
االحياء

3.170

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

1.414

5

0.283

25.285

156

0.162

26.699

161

3.658
3.419
3.495
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املتو�سط
احل�سابي

املحور
الثالث

املحور
الرابع

االجمايل

الريا�ضيات

3.906

الفيزياء

4.395

االحياء
الكيمياء
التحاليل
الطبية
العلوم

3.768

4.039

الريا�ضيات

3.761

الفيزياء

4.209

االحياء
الكيمياء
التحاليل
الطبية
العلوم

3.865

4.075

الريا�ضيات

3.686

الفيزياء

3.967

االحياء
الكيمياء
التحاليل
الطبية
العلوم

3.724

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

م�ستوى
قيمة
متو�سط
املربعات اختبار»ف» الداللة

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

7.032

5

1.406

58.233

156

0.373

65.265

161

3.768

0.003

3.759

النتيجة

ل�صالح
الفيزياء

3.569

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

5.872

5

1.174

52.101

156

0.334

57.973

161

3.517

0.005

3.903

ل�صالح
الفيزياء

3.559

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

3.335

5

0.667

21.791

156

0.140

25.126

161

4.775

0.000

ل�صالح
الفيزياء

3.721
3.429
3.793

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة  0.05يف اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم (املحور الثاين) يف كلية العلوم
بجامعة الأق�صى تعزى ملتغري التخ�ص�ص (الق�سم)  ،و�أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة  0.05يف اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم (املحور الأول ,املحور
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الثالث ,املحور الرابع ,الإجمايل) يف كلية العلوم بجامعة الأق�صى تعزى ملتغري التخ�ص�ص
(الق�سم) ل�صالح ق�سم الفيزياء
وهذا يو�ضح مدى �صعوبة م�ساقات الفيزياء وتدري�سها باللغة االجنليزية حيث �إن عدد
الطالب والطالبات يف ق�سم الفيزياء هم �أقل من ق�سم الكيمياء والأحياء والتحاليل الطبية
والريا�ضيات والعلوم.
وجد الباحثان �أن املحور الأول ،وهو عالقة التعريب بالتح�صيل الدرا�سي وممار�سة
عمليات التفكري العليا كان ل�صالح ق�سم الأحياء �أكرث من التخ�ص�صات الأخرى يف كلية
العلوم ،ولعل ذلك يرجع �إىل �أن تخ�ص�ص الأحياء يعتمد فيه الطلبة على حفظ امل�صطلحات
الأجنبية الطويلة ،وغالبها م�صطلحات التينية ،وبالتايل ف�إن طلبة الأحياء يف�ضلون درا�سة
هذه امل�صطلحات باللغة العربية ،وهذا ي�سهل عليهم فهمها وحفظها وبالتايل ي�صبح لديهم
القدرة على التفكري والإبداع يف جمال الأحياء ،واحل�صول على معدالت مرتفعة يليها
تخ�ص�ص الريا�ضيات ثم الكيمياء وطرق تدري�س العلوم ثم الفيزياء و�أخرياً التحاليل الطبية.
�أما املحور الثاين وهو عالقة التعريب بامل�ستقبل العلمي والعملي للدار�سني ،فال يوجد فروق
يف اجتاه الطلبة نحو هذا املحور يعزى للتخ�ص�ص ،حيث يرى الباحثان �أن ذلك يرجع �إىل
�أن طلبة كلية العلوم باجلامعة لديهم االجتاهات نف�سها نحو تدري�س امل�ساقات العلمية يف
التخ�ص�صات كافة باللغة العربية ،وبالتايل �سيكون لهم م�ستقبل علمي وعملي �أف�ضل.
�أما املحور الثالث وهو عالقة التعريب بتعزيز مكانة اللغة العربية يف وجدان الطلبة،
فقد وجد الباحثان �أن تخ�ص�ص الفيزياء كان له الن�صيب الأكرب من حيث اجتاه الطلبة
الإيجابي نحو تعريب التعليم ،وهذا يعزز من مكانة اللغة العربية يف نفو�س الطلبة ،وي�صبح
لهم مكانة وهوية يحرتمونها حيث �إن ق�سم الفيزياء هو �أقل �أق�سام كلية العلوم باجلامعة
عدداً ،وذلك ل�صعوبة تخ�ص�ص الفيزياء ،ف�إن درا�سة طلبة ق�سم الفيزياء باللغة العربية ،يزيد
احرتامهم للغة العربية ،وبالتايل رفع من معدالتهم ويزيد من تفكريهم العلمي.
�أما املحور الرابع وهو عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها ،حيث كان
اجتاه الطلبة نحو عالقة التعريب بهوية الأمة العربية وم�ستقبلها وا�ستقاللها ل�صالح ق�سم
الفيزياء ،وقد يرجع ذلك لأن طلبة الفيزياء لديهم حت�صيل علمي مرتفع يف العلوم الطبيعية
عال ،حيث يرون �أن الأمة العربية لكي
والريا�ضيات ،وبالتايل لديهم �سعة �أفق وتفكري ٍ
تنه�ض ويكون لها م�ستقبل علمي واعد �إذا ما ُد ِّر�ست العلوم باللغة العربية ،فهذا �سيعزز
مكانة الأمة العربية بني الأمم ،وي�ؤدي �إىل نه�ضة علمية عربية حيث �إن تاريخ الأمة العربية
والإ�سالمية حافل بالعلماء يف جمال الطب والفيزياء والكيمياء وغريها ،ولكن الأمة العربية
بعد ذلك اعتمدت اللغة االجنليزية يف تدري�س العلوم وغريها بدال من العربية ،وهذا ادى اىل
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ت�أخر العرب عن ركب التقدم العلمي.
◄◄النتـائـج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:

«هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.05يف
اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة االق�صى
تعزى ملتغري اجلن�س؟

للإجابة عن ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم اختبار «ت»  Indpendent Samples T testملعرفة
الفروق بني متغريات الدرا�سة.
الجدول ()10
يوضح العدد والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار «ت» ومستوى الداللة

املحور
الأول
املحور
الثاين
املحور
الثالث
املحور
الرابع
االجمايل

االنحراف قيمة اختبار
«ت»
املعياري

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

38

3.567

0.538

124

3.539

0.568

38

3.490

0.418

124

3.526

0.405

38

3.889

0.590

124

3.819

0.652

38

3.906

0.656

124

3.858

0.584

38

3.713

0.396

124

3.685

0.396

م�ستوى
الداللة

0.276

//0.783

0.470

//0.639

0.591

//0.555

0.438

//0.662

0.381

//0.704

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة  0.05يف اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم( :املحور الأول ,واملحور الثاين ,واملحور
الثالث ,واملحور الرابع ,والإجمايل) يف كلية العلوم بجامعة االق�صى تعزى ملتغري اجلن�س.
ودليل هذا على �أن ك َّال من الطالب والطالبات ي�ؤيدون وبقوة تعريب م�ساقات كلية
العلوم يف اجلامعة.
ويرى الباحثان �أن الطلبة لديهم اجتاهات ايجابية نحو تعريب التعليم ،وهذا يعزز
من الدعوة لتدري�س العلوم الطبيعية باللغة العربية ح�سب ا�ستجابات الطلبة على بنود
اال�ستبانة�.إن طلبة كلية العلوم يرون �أن التعريب �سريفع من م�ستواهم التح�صيلي ،ويزيد
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من منوهم الفكري والإبداعي ،وبالتايل �سيعزز من مكانة اللغة العربية بني اللغات االخرى.
◄◄النتـائـج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع:

«هل يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.05يف
اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة االق�صى
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي»
للإجابة على ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار «ف»  One Way ANOVAملعرفة الفروق
بني متغريات حمل الدرا�سة.
الجدول ()11
يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار «ف» ومستوى الداللة

املتو�سط
احل�سابي
املحور
الأول

املحور
الثاين

املحور
الثالث

املحور
الرابع

الثاين

3.338

الثالث

3.566

الرابع

3.625

الثاين

3.404

الثالث

3.620

الرابع

3.511

الثاين

3.880

الثالث

3.940

الرابع

3.748

الثاين

3.818

الثالث

4.008

الرابع

3.821

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

1.568

2

48.872

159

50.440

161

0.649

2

متو�سط قيمة اختبار م�ستوى
الداللة
«ف»
املربعات
0.784
0.307

2.550

0.081

-

0.324

26.051

159

26.699

161

0.784

2

0.392

64.481

159

0.406

65.265

161

0.462

2

0.231

57.511

159

0.362

57.973

161
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املتو�سط
احل�سابي

االجمايل

الثاين

3.609

الثالث

3.784

الرابع

3.676

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

متو�سط قيمة اختبار م�ستوى
الداللة
«ف»
املربعات

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

0.268

2

0.134

24.857

159

0.156

25.126

161

0.858

النتيجة

0.426

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح انه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة  0.05يف اجتاهات الطلبة نحو تعريب التعليم( :املحور الأول ,واملحور الثاين,
واملحور الثالث ,واملحور الرابع ,والإجمايل) يف كلية العلوم بجامعة الأق�صى تعزى
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.يرى الباحثان �أن طلبة كلية العلوم يف امل�ستوى الثاين والثالث
والرابع ال يوجد فروق بينهم يف االجتاه نحو تعريب التعليم يف كلية العلوم بجامعة
الأق�صى ،وهذا يدل على �أن جميع الطلبة يرغبون بتعريب التعليم ،وهذا من �ش�أنه تعزيز
مكانة هذا البحث ويدعم مو�ضوع التعريب يف فل�سطني والبالد العربية واال�سالمية,
وذلك يتفق مع العديد من الدرا�سات التي ت�ؤيد تعريب التعليم مثل :درا�سة املهند�س وبكر
( ، )1998حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  % 66من الطلبة يف�ضلون ا�ستخدام اللغة
العربية �إىل جانب الإجنليزية يف �إلقاء املحا�رضات ،ودرا�سة املهيدب ( )1998التي
�أجراها على  77ع�ضو هيئة تدري�س و  300طالب بكلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود
حيث ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن  % 75من �أع�ضاء هيئة التدري�س و  % 73.7من الطلبة
يف�ضلون تدري�س العلوم الهند�سية باللغة العربية.

التوصيات واملقرتحات:
التوصيات:
1.1تطوير الأبحاث والدرا�سات العلمية لدرا�سة ق�ضايا التعريب و�إ�شكالياته املختلفة
وفق املنهج التحليلي الأنرثوبولوجي املتقدم.
�2.2إجراء الأبحاث والدرا�سات امليدانية للوقوف على حال اللغة العربية والتعريب
وعالقته باجلانب احل�ضاري يف اجلامعات الفل�سطينية.
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3.3و�ضع خطط �إعالمية تثقيفية للتوعية ب�أهمية التعريب ،ودوره يف توطني العلوم
احلديثة ،وا�ستزراعها يف اللغة والثقافة والبيئة العربية.
4.4و�ضع خطط �إعالمية تثقيفية للتوعية ب�أهمية التعريب يف احلفاظ على اللغة
العربية وتطويرها ملواكبة امل�ستجدات الع�رصية.
املقرتحات:
�1.1إجراء الأبحاث والدرا�سات العلمية امليدانية لدرا�سة خمتلف ق�ضايا التعريب
و�إ�شكالياتها وفهمها وا�ستك�شاف عالقتها بعلم اللغة االجتماعي والنف�سي.
2.2ت�شكيل هيئة عربية مهنية م�ستقلة ،بقرار �سيا�سي جريء ،تتوىل م�س�ؤولية التخطيط
والتنفيذ و الإ�رشاف على تعريب التعليم يف الوطن العربي.
3.3و�ضع خطة عملية قابلة للتطبيق لتعريب التعليم يف البلدان العربية ،و�إحالل اللغة
العربية حمل اللغات الأجنبية يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية جميعها.
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املصادر واملراجع:
أوالً-املراجع العربية:
�1 .1أبو حلو ،يعقوب ولطفية ،لطفي (. )1984تقييم املرحلة الأوىل يف تعريب التعليم
اجلامعي التي تتبناها جممع اللغة العربية الأردين.املجلة العربية للعلوم الإن�سانية.
ع� ،14ص .90
�2 .2أبو عرفة ،عدنان والتهامي ،عمر وح�سني ،الأمني (1998م) .جهود التعريب والرتجمة:
التقومي والتنظيم�.سجل وقائع ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتجمة يف اململكة العربية
ال�سعودية.الريا�ض :جامعة امللك �سعود.
3 .3الب�سيوين احمد دويدار ( : )2004تعريب التعليم العايل يف الوطن العربي؛ �رضوراته
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