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: ىدف الدراسة 

ييدف ىذا البحث إلى دراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في التخطيط 
لقد بّينت الدراسة أن لكل مؤسسة مجتمع مدني خطة . المغوي لخدمة المغة العربية

البيئة المغوية االجتماعية والممارسات : أو سياسة لغوية تقوم عمى أربعة مكونات
المغوية في المجال المغوي لتمك المؤسسة، والجانب الفكري لممؤسسة والمبني عمى 
المعتقدات والقناعات واالتجاىات والميول الفكرية المغوية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا 

مفيوم العولمة والقطرنة، وأخيرًا الحقوق المغوية ، باليوية المغوية القومية والوطنية
مؤسسة  :وتناول البحث المجتمع الرسمي اآلتية. لألفراد والمجموعات البشرية

والمؤسسة  ،ومؤسسة الشارع المغوي ،ومؤسسة العمل، األسرة، والمؤسسة دينية
والمؤسسات الحكومية ، والمؤسسة العسكرية واألمنية ،والمؤسسة القانونية، التعميمية

واتخذت الدراسة المؤسسة البرلمانية . والنقابات المينية، الرسمية وغير الرسمية
وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج . مثاال لدراسة دورىا في التخطيط المغوي

.  والتوصيات والتضمينات
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: دـتميي

المغة مرآة المجتمع؛ وذلك لما بين المغة والمجتمع من عالقة وشيجة ومتأصمة 
 وليذا نشأ ، لما يحدث فيوةحتى أن المغة تكون انعكاسا لحياة المجتمع أو صور

 وألىميتو ومكانتو برز ،عمم خاص يدرس ىذه العالقة ىو عمم المغة االجتماعي
عمم آخر ىو عمم التخطيط المغوي وىو عمم يختص بالتخطيط لمغة كما ىو واضح 

 ولمصمة العميقة ما ، وىو في ذلك يركز عمى المغة ومكانتيا واكتسابيا،من اسمو
إذا أردت التخطيط لمغة : والمجتمع فقد قيل- عمم التخطيط المغوي-بين ىذا العمم 

. عميك التخطيط لممجتمع عامة

مكانيتو فقد صدر كتاب حمل عنوانو ىذا السؤال  ىل "وحول التخطيط لمغة وا 
 ىذا التساؤل باإلثبات ن وقد خمص الكتاب إلى اإلجابة ع،"يمكن التخطيط لمغة

وأن ىذا يمكن أن يحدث في الدول النامية كما يحدث . "نعم يمكن التخطيط لمغة"
. في الدول المتقدمة

وأما ىدف التخطيط المغوي فيو رسم سياسة تؤدي إلى تغيير السموك المغوي 
ىذه .  سواء لدى األفراد أو المؤسسات االجتماعية الممتدة والضّيقة؛أو تعديمو

 ثم ، ىي األفراد المشاركون في الخطاب المغوي:السياسة تشمل ثالثة مكونات
ف المغوية ئ وكذلك الوظا،االتجاىات واألفكار والميول والرغبات لدى ىؤالء األفراد

. والمواضيع المراد التحدث بيا أو الكتابة عنيا

وىنا يمكن القول إن السياسة المغوية تنصب عمى إيجاد أجوبة لتساؤل واسع 
ّمن يتحدث إلى من ولماذا يتحدث، وكيف يتحدث وبماذا يتحدث ومتى وأين "ىو 

ويجب لوضع سياسة لغوية ناجحة وشاممة أن نأخذ تمك األسئمة عمى . "؟يتحدث
 مع العمم أن السياسة المغوية تقوم عمى دراسة ،محمل الجد وبعين االعتبار

 وكذلك ،االختيارات المغوية سواء كان مجاليا لغة من المغات أو ليجة من الميجات
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 مقام ل وليذا قيل إن لك،إذا تناولت االختيارات أساليب الخطاب المغوي المناسبة
 وىذا يتناول البيئة ، كما يجب أن تؤخذ البيئة المغوية في عين االعتبار،مقاال

وىذا يشمل أيضا محاولة فيم العوامل المؤثرة في . الطبيعية االجتماعية سواء بسواء
. البيئة المغوية من جوانبيا المختمفة

 ،إن التخطيط المغوي وعمم المغة االجتماعي مجاالن تتقاطع فييما كل العموم
ذا كانت الجيوش قد ،وذلك ألن اإلنسان ىو المحور الرئيس وكيفية خدمتو  وا 

. أنشئت وجّيزت لخدمة األوطان فإن المغة قد وجدت لحماية األذىان

وألىمية المغة لمفرد والمجتمع فإن التخطيط ليا ضرورة ممحة ال يقل أىمية عن 
 بل إن التنمية المغوية ضرورة حتمية وبالغة األىمية ،وات التخطيط األخرىدسائر أ

إلنجاح التنمية في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
. والحضارية

 والسؤال القائم ىنا ىو من يخطط لمغة؟ لمن يخطط، وماذا يخطط وكيف 
ولماذا ومتى وأين؟ 

ولإلجابة عن ىذا السؤال ال بد من دراسة المغة في مجاالتيا ومجاالت المغة 
، وىذه المجاالت (Fishman,1972)موضوع الدراسة ثالثة كما اقترحيا فشمان 

فالمكون األول يركز عمى المشاركين في . المتحادثون، المكان، الموضوع : ىي
والمكون . ، والعالقات بينيم(Social roles)استعمال المغة واألدوار االجتماعية 

الثاني يركز عمى المكان الحقيقي واالفتراضي، والمكون الثالث يركز عمى 
 Language)لذا تنصب اإلدارة المغوية . الموضوع محور المغة ووظائفيا المختمفة

management) عمى محاولة تعديل السموك والممارسات المغوية والمعتقدات ،
. واالتجاىات المغوية لدى مستخدمي المغة المراد التخطيط ليا
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ييدف ىذا البحث إلى دراسة دور مؤسسات المجتمع المدني في المساىمة 
في رسم سياسة لغوية لتنمية المغة العربية والتخطيط ليا والنيوض بيا من خالل 

: دراسة

. السياسة المغوية األسرية- 1

. الدور المغوي لممؤسسة الدينية- 2

. دور مؤسسة العمل المغوي- 3

. الدور المغوي لمشارع- 4

. الدور المغوي لممؤسسات التعميمية- 5

. الدور المغوي لممؤسسة القضائية والقانونية- 6

. الدور المغوي لممؤسسة العسكرية واألمنية- 7

. الدور المغوي لممؤسسات الرسمية وغير الرسمية- 8

. الدور المغوي لمنقابات المينية- 9

. دور مجمس األمة المغوي- 10
وسوف نعرض بشكل موجز لكل مؤسسة، ثم نعرض بالتفصيل لدور مجمس 

.  ولمغة العربية بشكل خاص،األمة األردني في رسم سياسة لغوية بشكل عام

 األسرة ىي المجال المغوي األول الذي ينشأ فيو األفراد :مؤسسة األسرة- 1
وفي النواة . وفييا تتم التنشئة المغوية من خالل الوالدين، والمربين والخدم، واألقران

األولى يبدأ تشكيل المعتقدات واألفكار التي تبمور اتجاىات لغوية إيجابية نحو 
 حيث أن ، وتكمن القدوة المغوية في الوالدين وباألم بالذات،المغة العربية السميمة

 وبذا تكون لغة ،المغة األولى تسمى المغة األم ألن الطفل يكون أكثر مالصقة ألمو
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والسؤال الذي يبرز ىنا في ىذا المجال ىو من . األم ىي النموذج الذي يقتدى بو
يرسم السياسة المغوية األسرية؟ ىل ىناك اىتمام بالوعي المغوي؟ ىل يقوم قائد 

األسرة بتوجيو لغوي فّعال؟ من المالحظات المؤسفة التي نالحظيا أحيانا إن األفراد 
ال "إذا أرادوا التحدث باستعمال المغة العربية السميمة يواجيون بالتعميق اآلتي 

. (سبة أو شتيمة ال سمح اهلل) وكأن استعمال المغة الفصيحة "تتفصحن

 في "دعاة المستقبل"رامج وب " يا سمسمافتح"ويالحظ أيضا أن استعمال برامج 
 ساىمت بشكل فعال في تمكن الناشئة من اكتساب لغة عربية سميمة ال "قرأا"قناة 

. تخفى عمى أحد

طارىا الفكري واتجاىاتيا وقناعاتيا تؤثر في تكوين سياسة إإن ىوية األسرة و
لغوية بناءة تخدم الفرد في اكتساب ذخيرة لغوية كافية لتطوير الشخصية وبناء 

. التفكير العممي السميم

وألىمية األسرة في التنمية والتنشئة المغوية ظيرت حقول عممية جديدة مثل 
 ,Spolskyنظر سبولسكي ا).  واإلدارة المغوية العائمية،التخطيط المغوي األسري

 2009). 

 تتمثل المؤسسة الدينية في دور المساجد والمراكز :المؤسسة الدينية- 2
ولخطبة الجمعة دور .  ووزارة األوقاف والشؤون الدينية في التوجيو المغوياإلسالمية

 ويعزى ،رئيس في تنمية الوعي بأىمية المغة العربية لغة اإلسالم والقرآن الكريم
تأثير الخطيب بالمصمين إلى تمكنو المغوي الخطابي الذي يؤكد تفاعال لغويا يؤدي 

لى تطوير اتجاىات إيجابية جعمت ،إلى تعديل السموك المغوي لدى المصمين  وا 
. "لكسر رجمي أىون عمّي من كسر ىاء رسول اهلل"أحدىم يقول 
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يالحظ المرء أن تمكن الخطيب من المغة ومن فن الخطاب المغوي ىو العامل 
ثارة تفكيرىم أثناء الخطبة فالمجال المغوي لممؤسسة . الرئيس في جذب المصمين وا 

الدينية ال يمكن تجاىمو ألن الخطيب ُيخاطب جميور المصمين بفكر من خالل 
لذا تساىم المؤسسة الدينية بتشكيل الفكر المغوي . المغة في زمان ومكان متجددين

. والسياسة المغوية التي تخدم الفرد واألمة
 ُيعد مجال العمل من المجاالت الميمة ألنيا تشكل :مؤسسة العمل- 3

قطاعا واسعًا في المجتمع، فينالك المدير والموظف والعامل وىناك تخاطب شفيي 
أو بالكتابة يظير دور المغة في صياغة عالقات ترابطية في مؤسسة العمل تعود 

وكمما كان التواصل . بالنفع المادي والمعنوي عمى مؤسسة العمل بكافة مكوناتيا
نتاجية . المغوي سميما جذابا كانت العالقات بين أفراد مؤسسة العمل أكثر سالسة وا 

 حيث وجد أن البالد المتقدمة ،وقد ربط حديثا التقدم االقتصادي بالتقدم المغوي
. اقتصاديا متقدمة لغويا أيضاً 

ويقصد بالشارع المغوي استعمال المغة في الشارع أو : دور الشارع المغوي- 4
 ويشمل ىذا في البيئة ،االستعمال اليومي لمغة في الشارع وفي شتى مجاالت الحياة

 المحالت التجارية، اإلشارات اإلرشادية، اإلعالنات والدعايات أسماء: المغوية
 ، كما يشمل أيضًا التسميات سواء لألفراد أو المنشآت الصناعية والتجارية،التجارية

وكذلك التجمعات السكنية وأسماء الشوارع والجامعات واألحياء والمناطق والقرى 
. والبمديات وأحواض األراضي واألحواض الزراعية

إن استخدام المغة في ىذه المجاالت لو دالالت تاريخية ودينية واجتماعية 
 ،ومن ذلك مثاًل دمج القرى والبمديات.  وىي دالالت ال يمكن تجاىميا،وثقافية

األمر الذي رأى البعض فيو ضررًا لمدولة األردنية ومن ذلك أن أسماء بمدات قفقفا، 
سمًا اوكفر خل، وبميال والمشيرفة قد ضاعت في عممية الدمج وأنيا لم تعط إال 

 ولم يأت ،جديدا ال ارتباط لو بتاريخ المنطقة أو أحواليا االجتماعية أو الثقافية
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في رأي -لذا فإن خسارة كبيرة .  إال بما يدل عمى اليواء العميل"بمدية النسيم"االسم 
وحسب أصحاب -قد نزلت بسبب ىذا التعديل وعمى العكس منو - ىذا الفريق

ىا ءفإن الكيان الصييوني قد عمد إلى البمدات العربية المحتمة فغّير أسما- الرأي
. إلى أسماء عبرية ليا مدلوالت ميمة بالنسبة لمييود

 ،وىذا يشمل رياض األطفال والمدارس والجامعات: ةيالمؤسسة التعميم- 5
ولممؤسسة التعميمية دور رئيس في تنمية الوعي المغوي وفي تشكيل سياسة لغوية 

فالمربون . ىادفة إلى لغة عربية سميمة لدى النشء وطمبة المدارس والجامعات
 في المدارس والجامعات ىم القادة المغويون وراسمو السياسات المغوية واألساتذة
فإذا صمحت رياض األطفال والمدارس والجامعات، صمحت المجتمعات . الفّعالة

. وساىمت المغة في إيجاد نيضة عممية وصناعية يدرك أثرىا القاصي والداني
فرياض األطفال ىي الحاضنات المغوية األولى والمدارس والجامعات ىي 

 غرسا لغويا يخمق تجانسًا في شتى مجاالت الحياة ال تغايرًا ئالمستنبتات التي تنش
فالمجتمعات المتجانسة لغويا متجانسة اقتصاديا واجتماعيا . يعيق النيضة والتطّور

. وغير ذلك
القضاء ركن أساسي في بناء : دور المؤسسة القانونية والقضائية- 6

 وىي الوسيمة التي يتم فيو المقاضاة ،وتكوين الدولة ولغة القضاء والقانون
إن لغة القضاء ! والمحاكمة، وكم تمعب المغة في كسب قضية أو خسارة أخرى

 من ممكيا ممك خيرًا وفيرًا ومن خسرىا ىا،والقانون لغة ليا طابعيا وخصائص
          إن القضاء والعاممين في القضاء ىم النماذج القدوة التي. خسر الكثير

 ن فقو المغة القانوني والقضائيإ و،يقتدى بيم عامة الناس ورواد المحاكم
(Forensic Linguistics)  أصبح من العموم المغوية الحديثة التي تدّرس عمى

نطاق واسع لما ليذا العمم من أىمية في إرساء الحق والعدل لدى المتخاصمين في 
. المحاكم أو في المجتمعات
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إن المجال العسكري واألمني : دور المؤسسة العسكرية واألمنية المغوي- 7
واسع ولو أركانو من حيث مستخدمي المغة بين القادة واألفراد، وظيرت حديثا 

أبحاث حول المصطمحات العسكرية المستخدمة لدى الجنود، وأصبح األمن المغوي 
 أنواع األمن األخرى كاألمن العسكري واالقتصادي والوطني يال يقل أىمية عن باق

حيث يركز األمن المغوي عمى نقاط الضعف وميددات الوضع . واالجتماعي
المغوي السميم ودور المغة في األمن ألن الحروب القادمة ىي حروب لغوية ال 

. حروب عسكرية

وىنا نتحدث عن دور : دور المؤسسات الرسمية الخاصة المغوية- 8
 تبني خطط وسياسات لغوية متزنة تقوم عمى أساس أن المغة ي فيالحكومة الرسم
ن القطاع إو.  وال تطغى عمييا المغات األجنبية أو تقوم بدورىااألساسالوطنية ىي 

ويشمل ىذا المجال اإلعالم . الخاص ىو الرديف المغوي لمقطاع العام والمكمل لو
المرئي والمسموع، والوزارات ورئاسة الوزراء والحكومات المحمية وغرف الصناعة 

. والتجارة وغيرىا من القطاعات

إن المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص يساىمان في تشكيل سياسة لغوية 
 وال تيمل دور المغات األجنبية لتمبية حاجات ،متزنة تركز عمى المغة الوطنية

 .الوطن

تمثل النقابات المينية الجسم : دور مؤسسة النقابات المينية المغوي- 9
. الواعي الذي يقود الحراك العممي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي والمغوي

. يضاً أوالنقابات المينية تحتوي عمى قادة الفكر الذين يمثمون قادة لغويين 

لقد عقدت النقابات المينية العديد من الندوات والمؤتمرات التي تركز عمى 
تعريب العموم والتخطيط المغوي اآلمن الذي يتمحور عمى أن اإلبداع ال يتم إال 

.  إلى أىمية المغات األجنبيةباإلضافة ، وىي العربية السممية،بالمغة األم
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 (التعريب)دور البرلمان األردني في التخطيط المغوي 

إن دراسة السياسة ُتعنى بدراسة التأثير  (1936: 3)يشير السويل 
 لذا فدراسة السمطة حيوية في العموم السياسية، من ىم ؛واألشخاص المؤثرين

ن في عممية التعريب؟ بالنسبة لالسويل فيم الذين يحصمون عمى أكثر ما والمؤثر
لذا  (1936: 3)إنيم النخبة، أما البقية فيم العامة ...يمكن الحصول عميو

". من يحصل عمى ماذا ومتى وكيف"فالسياسة تحدد 

يعتبر مجمس األمة في األردن الكيان السياسي الذي يقرر تطبيق عممية 
التعريب، وبالمكان فيم العالقة بين التعريب والسياسة من خالل اإلجابة عن 

من المستفيد من التعريب؟ ما ىي فوائد التعريب؟ متى يكون : األسئمة اآلتية
التعريب مجديًا؟ ما ىي الوسائل التي يستخدميا مجمس األمة لمحفاظ عمى حماية 

سمطتو عمى عممية التعريب؟ 

عندما يعمل التعريب كرمز لمماضي المجيد أو كرمز لمعباقرة النادرين فإن 
ىم سيستخدمونو لمحصول عمى الشرعية باسم األصالة والتقاليد، إن ءالنخبة ونظرا

 ايوفر لنا إطار" من يحصل عمى ماذا أو متى وكيف"وصف السويل المختصر 
. لدراسة التعريب كحالة من حاالت التخطيط المغوي

يرتكز التخطيط المغوي عمى صناعة القرار التي تحدد االستخدام المغوي في 
حد األساسيات التي يركز أإلى أن  (1983)المجتمعات المغوية، ويشير إيستمان 

عمييا التخطيط المغوي ىو دور متخذي القرار في تبني ودعم وترويج لغة معينة 
عدم إمكانية حصول إصالح  (1982) ويالحظ الوري ،في مجتمع لغوي محدد

 ، وفي حالة التعريب فإن السمطة موجودة،لغوي بغياب السمطة المؤثرة عمى األمة
 مقتبس في األبيض)ولكن السؤال الحقيقي ىو فيما إذا كانت تحبذ التعريب أم ال 

1985 :360) .
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إن مثل ىذه اآلراء تدل عمى أن التعريب في األردن وبالمثل في دول عربية 
أخرى سوف لن ينجح دون دعم صانعي القرار، وبكممات أخرى فإن المخططين 

 ولكن صانعي ،المغويين بإمكانيم أن يكونوا معربين ومخططين ومصمحين ناجحين
القرار فقط كالقادة السياسيين وأعضاء المجمس النيابي بإمكانيم أي يكونوا مشّرعين 

. لعممية التعريب، إن قراراتيم بطبيعتيا يغمب عمييا الطابع اإلجباري

في األردن يمثل مجمع المغة العربية والجيات المسؤولة عن التعريب األفراد 
 بينما يمثل أعضاء البرلمان ،الذين يعممون خارج المجامع المغوية الرسمية

سمطة التطبيق ويعتبر دور أعضاء المجمس النيابي الداعم  (كصانعي القرار)
لمقرارات المتعمقة بالتعريب أكثر الخطوات الحاسمة في التبني والترويج والمحافظة 

. عمى التعريب
: مشكمة الدراسة

 ومن ،من المعروف أن السمطات السياسية الوطنية تمارس مسؤولية التخطيط
 (1977فيشمان، )ثم تحدد نوع التخطيط الذي يخدم الحاجة إلى سياسات محددة 

 (29 :1989)كالسياسية واالقتصادية والمغوية والتعميمية وغيرىا يشير العبد الحق 
: إلى أن

 التخطيط المغوي في األردن تشير إلى وجود عدم حولالدراسات السابقة 
 لدرجة ،تنسيق بين مجمع المغة العربية في األردن وسمطات الجامعات األردنية

عدم وجود إجبار لمجامعات عمى تبني ما قام مجمع المغة العربية بتعريبو، 
وباإلمكان سد ىذه الفجوة بكل بساطة عن طريق إرادة سياسية لمحكومة األردنية 
ممثمة بالسمطة التشريعية، بحيث يطمب من الجامعات تبني منجزات مجمع المغة 

 وال يقل عن ذلك أىمية انخراط الجامعات األردنية ومشاركة مجمع المغة ،العربية
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العربية بيذه العممية، وبدون ىذا التعاون وبال القرارات السياسية فإن محاوالت 
. مجمع المغة العربية من المحتمل أن ال تكون فعالة

ونتبين مما سبق أن العبد الحق يبمور الحاجة إلى القرار السياسي لسد الفجوة بين 
ما ىو معرب والجامعات التي تعتبر إحدى المستيمكين المحتممين، وفي مثل ىذه 
الحالة يجب التركيز عمى استخدام المغة العربية كمغة لمتدريس في كميات العموم في 

. األردن
 قد حظي بو دور السمطة اً في الحقيقة إن إيمان ىؤالء المؤلفين بأن اىتمامًا بسيط

 بمثل ىذا البحث لدراسة انن يقوميفي تبني التعريب في األردن قد جعل الباحث
 بالنسبة لعممية ي األردنيتوجيات أعضاء السمطة التشريعية التي يمثميا المجمس النياب

. التعريب في األردن
: أىمية الدراسة

تظير الحاجة لمثل ىذه الدراسة حقيقة أن معظم األفراد المعنيين بالتخطيط 
 أو غير مدركين ،المغوي في األردن ىم إما قميمو االىتمام بدور السمطة بتبني التعريب

لمصعوبات التي تواجييا عممية التعريب بدون دعم السمطة ممثمة بالسمطة التشريعية 
. في ىذه الدراسة

باإلضافة لذلك توضح الدراسة الحاجة إلى قرار سياسي لمزيد من تطوير عممية 
 ومن الممكن أن تكون ذات أىمية ألولئك الميتمين بالتخطيط ،التعريب في األردن

نما لمميتمين بمواضيع مشابية في دول العالم الثالث  .المغوي ليس فقط في األردن وا 

 (التعريب)التخطيط المغوي لمغة العربية 
حد الموضوعات التي تم مناقشتيا أإن مصطمح التعريب بمفيومو الحديث ىو 

 فقد كان  وقد ظير بعد أن نالت الدول العربية استقالليا بعد االستعمار،،مؤخراً 
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التعريب رمزًا لالستقالل التام، وقد كان اليدف مبدئيًا ىو استبدال لغة وثقافة وأفكار 
. المستعمر بمغة وثقافة وأفكار العرب

ولقد انعكس ىذا اليدف في آراء الباحثين في مجال التعريب، ولتوضيح أوجو 
تعريف التعريب : التعريب المختمفة، فإن ىذا الجزء يركز عمى المواضيع اآلتية

 والتعريب في األردن ، والتعريب والمغة األجنبية، والتعريب ولغة التدريس،وأبعاده
. (دور مجمع المغة العربية)

: تعريف التعريب

 اعرف التعريب بطرق مختمفة، وفي المغة اإلنجميزية تستخدم كممت
"Arabization " و"Arabacization"، كما أظير عبد الحق الثانية            
وىي المغة العربية لذا فيي تركز " Arabic"كممة مشتقة لغويًا من  (1989: 29)

تُنسب " Arabization"بطريقة أدق عمى فكرة التخطيط المغوي لمعربية، بينما كممة 
. لمعرب بمعنى الشعب والثقافة العربية

وفيما يأتي بعض من التعريفات لمصطمح التعريب التي ظيرت في الدراسات 
: المتعمقة بالتخطيط المغوي لمعربية

الجيد الدؤوب في نشر "التعريب بأنو  (111: 1980)يعرف بن عابدي - 1 
". استخدام المغة العربية الفصحى

وسيمًة لمتحرر "مصطمح التعريب  (15، 14: 1981)يرى نعمان - 2
والتحديث لتحقيق ىدف االستقالل الوطني والثقافي والسياسي عمى المستوى 

". العربي

 وىما شكل ؛وجيين مختمفين لمتعريب (9، 8: 1982)يظير حّمود - 3
ترميز الشكل وتوضيح الوظائف، بينما يدل " فالسابق يدل عمى ،التعريب وحالتو

الالحق عمى كل القرارات المتعمقة باستخدام المغة العربية وتوظيفيا في المجاالت 
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القرارات المتعمقة باستخدام " ويندرج تحت حالة التعريب ،"الرسمية وغير الرسمية
المغة العربية في المدارس الحكومية وفي الخطابات والوثائق الرسمية وفي وسائل 

. "إلخ....اإلعالم وفي الشواخص المرورية

: إلى أن التعريب يعود إلى مجالين (38: 1982)ويشير سيدي - 4
التعريب في دول المشرق العربي والذي يدل عمى االنفتاح المغوي من : األول

 أو من خالل إعادة إحياء واستخدام ،خالل استعارة بعض المصطمحات األجنبية
التعريب في دول شمال أفريقيا : والثانيبعض االستخدامات القديمة لمغة نفسيا، 

: العربية وىذا يتضمن اآلتي
. استخدام المغة العربية بداًل من األجنبية في مجاالت الحياة كافة: أووً 
. تحديث وتوضيح المفردات: ثانياً 
جعل المغة العربية المغة الوحيدة في اإلدارة وفي األنشطة اليومية عمى : ثالثاً 
. اختالفيا

. مخالفة ورفض كل من يعارض التعريب: رابعاً 
 (1998اقتباس من عبد الحق ). جعل المغة العربية لغة القمب والوطن: خامساً 

أن التعريب في المغرب عبارة عن  (3-122: 1983) ةوذكر بن طحيل- 5
سالمية الروح بيدف جعل المغة " عممية تتضمن مغربية التفكير عربية المغة وا 

. "العربية لغة التدريس الوحيدة في المدارس المغربية
عممية إدخال المغة "التعريب بأنو  (2-110: 1983)يعرف غريب - 6

".  وىذا يمثل حركة وطنية سياسية،العربية في النظام التعميمي
كوسيمة التحاد األخوة العرب "التعريب  (211: 1985)يعرف سيرليس - 7

". ن يجمعيم حب الحرية وتحريرىم من نير االستعماريوأشخاص آخر
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 ؛يمتمك تعريفين مميزين"أن التعريب  (2-152: 1985)يظير الخفافي - 8
استخدام القواعد ليذا المصطمح لإلشارة إلى االستعارة لممصطمحات المغوية : أوالً 

دماجيا بالمغة العربية، ثانياً  استخدام كل إجراءات تكوين الكممات لتحديث : وا 
ثراء المغة العربية وجعميا لغة قادرة عمى التخاطب والتدريس بشتى أشكال التبادل  وا 

". الثقافي في مختمف المجاالت وعمى مختمف األصعدة

بمفيومو العام يدل  ...التعريب"أن  (121: 1986)ويذكر المولودي - 9
عمى الرعاية واالستخدام الحثيث لمغة العربية كمغة لمعرب كافة، ووسائل اتصاليم 
المكتوبة والمحكية، إن ىذه الفكرة تغطي مواضيع أوسع مثل المغة والوطنية، المغة 

وسيمة لمتدريس ولغة البحث العممي ولغة اإلدارة ولغة األنشطة ك
ويدل مصطمح التعريب عمى دمج وتكامل المصطمحات التقنية ...االجتماعية

...". والعممية األجنبية باالستعارة والترجمة

إلى استخدام التعريب كوسيمة لزيادة  (86: 1987)ويشير عمي - 10
بحيث أن العناصر المغوية ذات األصول األجنبية يتم تقريبيا "المصطمحات 

". واستخداميا في المغة

: أوالً : "ثالثة معان لمتعريب وىي (5-64: 1989)وقد وضع غنيم - 11
" دمج المصطمحات األجنبية من خالل متابعة الطرق المتوفرة في المغة العربية

الترجمة المباشرة من المغة األجنبية لمعربية من خالل عممية ترجمة المقطع : ثانياً "
نشر المغة العربية بشكل مقصود لتستخدم في كافة - ("Caluqe "3)بالمقطع 

 ".المستويات الشخصية والوطنية والعالمية
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التعريب ينظر إليو عمى أنو "إلى أن  (19: 1989)ويشير العبد الحق - 12
بمثابة نشاط لمتخطيط المغوي، وىو ييدف إلى حل مسألة لغوية من خالل أخذىا 

". عمى المستوى الجامعي (لغة االتصال األوسع)مكان المغة اإلنجميزية 

التعريب بالجيود الواعية لمتأثير عمى  (1998)ويعّرف العبد الحق - 13
 (corpus)ومحتوى  (status)سموك اآلخرين آخذين بعين االعتبار مكانة 

. (acquisition)واكتساب العربية 

تدل ىذه التعريفات بشكل واضح عمى أن عممية التعريب عبارة عن عممية 
متعددة األبعاد تحكميا المجاالت المغوية والسياسية والتعميمية واالقتصادية 

. واالجتماعية والوطنية والنفسية باإلضافة لمثقافية

: مجاوت التعريب

 (corpus)محتوى : سنتعرف ونناقش ثالثة مجاالت رئيسية لمتعريب وىي
. التعريب (acquisition)وحالة التعريب، واكتساب  (status)التعريب، ومكانة 

 (Corpus Arabicization)تعريب المضمون والمحتوى 

يعتبر محتوى التعريب أحد التقاليد القديمة الممتدة لفترة ما قبل اإلسالم حين 
 ففي القرن التاسع عشر كانت ،كانت العممية عبارة عن استعارة لمكممات والترجمة

ميمتيا األساسية ىي إعادة إحياء وتحديث المغة العربية من خالل دمج المظاىر 
االستعارة والترجمة والعمميات " وذلك عن طريق ،المغوية والثقافية الحديثة لمغرب

: 1986 في األبيض 1970ستيكفتش )" المغوية كاالشتقاق والقياس والنحت
104) .

 إذ ،ومن الممكن مساواة مصطمح محتوى التعريب لمصطمح التعريب المغوي
: 1986، في األبيض، 1974)ن األخير تم استخدامو مؤخرًا، وبالنسبة لألخضر إ
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 (standardization)" المقايسة: "نان رئيسيافإن التعريب المغوي لو ىدف (104
ونعني بالتطوير ىنا العممية التي تصل بيا المغة  (development)" التطوير"و

لمرحمة حيث تمتمك بيا القدرة عمى مواكبة كل احتياجات الحياة العممية والتقنية 
إلى أن التعريب المغوي مبني عمى أساس  (67: 1982)، ويشير حّمود "الحديثة

ن ين لغويصييصاتخامذىب يعتقد بعدم كفاءة المغة العربية من وجية نظر 
.  فيم يؤمنون بوجود إعاقة أساسية التعريب،نوييوترب

 (corpus)أكثر المشاكل الطارئة في محتوى "ن إ (1974)ويقول األخضر 
اقتبس )التعريب ىي المتعمقة بالمصطمحات العربية ونظام الكتابة  (status)لمكانة 

 وعمى الرغم من ذلك فقد بحثوا عن الحل من خالل ،(104: 1986في األبيض 
. تطوير المفردات

إلى أن شكل التعريب يعني المسائل المغوية  (1998)ويشير العبد الحق 
صالح ،المتعمقة بالتعريب  وتتضمن أعمال معينة مثل ابتكار كممات جديدة وا 

 (standardization)" مقايسة"اإلمالء وتبني رموز عممية جديدة، وقد أضاف أن 
توضيح "من أشكال بديمة و" االختيار"المغة العربية و" رعاية"المصطمحات و

 .كميا عينات وأمثمة عمى شكل التعريب" الترميز"و" التحديث"و" المفردات

  (Status Arabicization)تعريب المكانة 

وتعني حالة تعريب النصوص بالمغة العربية كالمغة الوطنية الرسمية لمعرب 
اختيار " 1966"جعفر )وتتألف عممية النيضة المغوية من اختيار رسمي مراع "

ليحل مكان المغة األجنبية وجعل العربية تقوم بكل األعمال التي كانت  (الصيغ
ويضيف األبيض أن السياسات في  (99: 1985األبيض، )" تقوم بيا المغة السابقة
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أعمال المجمس النيابي "التخطيط المغوي يجب تشكيميا في الدستور في عدد من 
". والدورات الوزارية ومالحظات واتفاقيات وزراء عدة

لذا فيي تعني تفويض المغات العربية واإلنجميزية والفرنسية واإليطالية 
 (المدنية والبدوية والقروية والعامية والفصحى) أو ليجات المغة ،(واإلسبانية

لموظائف المعطاة مثل الرسمية واإلقميمية واالتصاالت األوسع والعالمية والمواد 
. (1968رت استيو)التعميمية المدرسية األدبية والدينية 

 (Acquisition Arabicization)اكتساب التعريب 

إن اكتساب التعريب ىو عبارة عن عممية تعميم وتعمم ونشر المغة العربية 
ويتألف ىذا التعريف من  ("1998"العبد الحق )باإلضافة إلى تبني التعريب 

جانبين رئيسيين الكتساب التعريب أوليما وىو دور المدارس والمعاىد المتخصصة 
كون المغة )بنشر المغة العربية بين متحدثييا باإلضافة لغير الناطقين لمغة العربية 

. (العربية لغة أجنبية تعمموىا

أما الجانب الثاني فيو أىمية تبني التعريب بدءًا من الشارع، حيث يحدث 
 ومن ثم إلى المعاىد الرسمية المخولة والمنظمة ،بالعادة معظم االكتساب المغوي

 وتقوم القرارات السياسية ،(وىي في العادة المدارس والجامعات ومراكز المغة)
 فمن ،بدعميا فيما إذا أريد إنجاحيا، ونحن نؤمن بأنو لو تم تأمين ىذين الجانبين

 بل وعمى ،الممكن نجاح اكتساب التعريب ليس فقط عمى المستوى الوطني
. المستوى العالمي
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وتم تبرير تقديم التخطيط لالكتساب المغوي كمجال ثالث لمتخطيط المغوي وفقًا 
 وىذا ،التخطيط لزيادة عدد استخدامات المغة:  أوالً ،(33: 1989كوبر )لما يمي 

يأتي ضمن مجال تخطيط لحالة المغة، ولكن عممية التخطيط لزيادة عدد 
المستخدمين، وىي الوظيفة والشكل التي يعكسيا تخطيط الحالة أو تخطيط الشكل 

 لذا فتخطيط االكتساب المغوي باإلضافة ،يؤثر ويتأثر بعدد مستخدمي لغة معينة
. إلى تخطيط الحالة وتخطيط الشكل ضرورية إلنجاح عممية التعريب

: التعريب ولغة التدريس

         بال شك المغة األم ألنيا أكثر وسيمة "إن أفضل لغة لمتدريس ىي 
          "طبيعية إليصال أفكار الفرد والطريقة األسيل لمتعبير عن المشاعر

 إن مثل ىذا االقتراح يجد رواجًا واتفاقًا كبيرًا بين معظم ،(109: 1983غريب )
في )الباحثين في مجال التربية والتخطيط المغوي، فعمى سبيل المثال يعتقد البوف 

 من الطالب السود وأبناء الطبقة العاممة يفشمون بسبب ان كثيرأ (1983غريب 
االختالفات التي تظير بين المغة الرسمية التي ىي لغة المدرسة وليجتيم 

. اإلنجميزية الخاصة بيم في الواليات المتحدة األمريكية

: ىدف الدارسة

: يطرح البحث األىداف اآلتية

 ،تحديد توجيات أعضاء المجمس النيابي المتعمقة بالتعريب في األردن- 1
وىنا يجب التركيز عمى أن الفمسفة أو التوجيات أو العقيدة السياسية التي يحممو 

أعضاء المجمس النيابي ذات أىمية أساسية في تحديد المناخ المالئم لتبني 
. وترويج التعريب
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 وذلك لوجود ىوة ،دراسة مدى االلتزام العممي بين أعضاء المجمس النيابي- 2
دائمة بين النظرية والتطبيق، إن مثل ىذه المعمومات بإمكانيا إظيار كمية الدعم 

 (قانون الستخدام المغة العربية)والتشجيع الذي يوفره أعضاء المجمس النيابي لقرار 
. تطبيق التعريب

: أسئمة الدراسة

: لقد تم إجراء ىذا البحث لإلجابة عن األسئمة اآلتية

ىل ىناك صعوبات تواجو التعريب من وجية نظر السمطة التشريعية؟ - 1

ىل ستدعم السمطة التشريعية القرارات المتعمقة بالتعريب في األردن؟ - 2

ىل ترى السمطة التشريعية التعريب كوسيمة إلعادة إحياء اليوية واإلرث - 3
العربي في العموم واألدب والفن؟ 

ىل ترى السمطة التشريعية عممية التخطيط المغوي لمعربية ودعم - 4
التعريب حاجة ال بد من تمبيتيا؟ 

          " المستيمكين"ىل ستقوم السمطة التشريعية بدعم قانون يجبر - 5
لتبني ما قام مجمع المغة العربية بتعريبو من مصطمحات؟  (106انظر )

ىل ترى السمطة التشريعية استخدام المغة األجنبية في التكنولوجيا - 6
واألعمال والصناعة والسياحة والتجارة كدليل عمى التطور؟ 

ىل يفضل أفراد السمطة التشريعية استخدام المغة األجنبية في حياتيم؟ - 7

ىل توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين ردود المسؤولين عمى - 8
العمر والتعميم واالنتماء الحزبي : األسئمة المذكورة أعاله وفقًا لممتغيرات الديمغرافية
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والمغات التي  (النواب واألعيان)والعقيدة السياسية وعدد الدورات البرلمانية والسمطة 
يتقنونيا؟ 

: التعريفات اإلجرائية

: استخدمت التعريفات اآلتية لغرض الدراسة

وتعني كميات العموم في الجامعات األردنية، وتعني أيضًا " المستيمكون: "أووً 
كل األفراد في مجاالت التجارة واألعمال والسياحة والتربية الذين يتأثرون بشكل 

. مباشر أو غير مباشر بالتعريب

وتعني النواب واألعيان في المجمس النيابي " السمطة التشريعية: "ثانياً 
. األردني

وىو الكيان الحكومي المسؤول عن " مجمع المغة العربية"وىو " المجمع: "ثالثاً 
 .شؤون المغة العربية بما فييا التعريب

 :عينة الدراسة وأداة الدراسة

 في (النواب واألعيان( األمةيتكون مجتمع ىذه الدراسة من كافة أفراد مجمس 
األردن، وتتكون األداة من استبانة تتكون من أربع صفحات مبنية عمى استبانة قام 

 وتطمب من ،كتبت بالمغة العربية (1993، 1989، 1986)بتطبيقيا العبد الحق 
المشتركين وضع درجات لسمسمة من الجمل مستخدمة مقياس ليكرت تتدرج من ال 

. (5)إلى أوافق بشدة  (1)أوافق بشدة 
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 الجزء األول ويتألف من سبعة متغيرات ؛ينأ قسمت االستبانة إلى جز
 جممة تيدف 45شخصية وديمغرافية لغايات المقارنة، أما الجزء الثاني فيتألف من 

. لدراسة آراء األفراد المستيدفين المتعمقة بتوجياتيم المتعمقة بالتعريب في األردن

: الصدق والثبات

 فقد قام الباحثان بتعديل ،ىدف الدراسة (االستبانة)ومن أجل أن تناسب األداة 
بعض الفقرات وأضافوا أخرى بحيث تعكس أىداف وأسئمة الدراسة، وقد طمب من 

اء قراءة وتقييم االستبانة لمتأكد من مدى صدقيا، ومن ضمن ىؤالء يمختصون أكف
رئيس سابق لمجامعة األردنية )المختصين كان األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة 

أستاذ )، واألستاذ الدكتور عبد المجيد نصير (ورئيس مجمع المغة العربية
 ،(الرياضيات في جامعة العموم والتكنولوجيا األردنية وعضو مجمع المغة العربية

، وتم أخذ (أستاذ دكتور في كمية التربية، جامعة اليرموك) ربى بطاينة والدكتورة
. توصياتيم بعين االعتبار قبل توزيع االستبانة

وبالمثل من أجل التأكد من مدى ثبات االستبانة تم تطبيق األداة عمى ستة 
أعضاء اختيروا من المجموعتين بطريقة عشوائية وعدلت االستبانة في ضوء 

 حيث حققت معادلة كرونباخ ألفا عند ، وقد أظيرت االستبانة ثباتًا داخمياً ،النتائج
(=0.83) من أجل احتساب االتساق الداخمي بين الفقرات .

: توزيع اوستبانة

، تمت األمةبعد الحصول عمى التصريح الالزم إلجراء ىذا البحث في مجمس 
زيارة عينة الدراسة لمدة ثالثة أشير بشكل منتظم، وخالل ىذه الفترة قام الباحثان 
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شخصيًا من أجل  (األعيان والنواب)بإجراء مكالمات ىاتفية ومقابمة أعضاء المجمس 
. وضع الترتيبات لتوزيع االستبانات

ع أفراد عينة الدراسة يشجتلقد قام الباحثان بتوزيع االستبانات وتسميميا شخصيًا ل
 معظم االستبانات ن االستبانة، إن مثل ىذه الوسيمة التفاعمية في اإلجابة عءعمى مل

 لذا فقد ،سمحت لمباحث بأن تكون ىناك عالقة وطيدة بينو وبين أفراد مجتمع الدراسة
 االستبانة، وقد سمحت ىذه الطريقة لمباحث إجراء دراسة نتم تحفيزىم لإلجابة ع

 بالنسبة لمتعريب في األردن، فقد قام بعض األمةمتعمقة لتوجيات أعضاء مجمس 
ن، واختار آخرون أخذ يميا بحضور الباحثلستأفراد عينة الدراسة بتعبئة االستبانة فور 
. االستبانة معيم وتعبئتيا ومن ثم إعادتيا

 وقد كان معدل ، استبانة أعيدت تم استثناء واحدة لعدم اكتماليا47 ومن بين
: نسبة االستجابة لممجموعتينو% 61 ( األعيان والنوابيمجمس)تجاوب المجموعتين 

. لألعيان% 40عند النواب و% 71

: مخطط البحث

: تتضمن متغيرات الدراسة ما يمي

متغيرات مستقمة تتضمن العمر والمستوى التعميمي واالنتماء الحزبي والعقيدة : أوالً 
. ، وعدد الدورات البرلمانية(النواب واألعيان)السياسية والمغة األجنبية المتقنة والسمطة 

المتغيرات بحيث تم تقييميا مع الفقرات المتعمقة بكل متغير، وقد كانت : ثانياً 
 :كاآلتي

 .42، 21،41، 17، 14 الفقرات ؛الصعوبات التي تواجييا عممية التعريب- 1

  .26، 22 ،13، 9، 8، 4، 2 الفقرات ؛دعم القرارات المتعمقة بالتعريب- 2
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 ؛التعريب كوسيمة إلعادة إحياء اليوية واإلرث العربي في العموم واألدب والفن- 3
 . 43، 37، 15، 12، 7، 6 الفقرات

 . 34، 33، 31، 30 ، 29، 28، 25، 1  الفقرات؛المعربون ودعم المغة العربية- 4

 . 39، 36، 27، 19، 16، 11، 10، 5، 3 قانون المغة العربية، الفقرات- 5

  .38، 35، 32، 24، 20، 18 الفقرات؛ استخدام المغة األجنبية في األعمال- 6

  .45، 44، 40، 23 الفقرات؛ استخدام المغة األجنبية في مجاالت الحياة اليومية- 7

. توزيع الدرجات- 

: تحميل المعطيات

تمت معالجة المعمومات التي حصمنا عمييا من االستبانة باستخدام 
باإلضافة إلى النسب المئوية التي استخدمت في الجداول والمتعمقة ، SPSSحزمة ٍ  

 وقد تم استخدام ،بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية
: اإلجراءات اإلحصائية لبيان أسئمة الدراسة

 السؤال األول ناستخدمت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لإلجابة ع- 1
= المتوسط )مرتفع :  وىنا تم ترتيب الردود بثالثة مستويات لمموافقة،حتى السابع

. (2.5- 1 =المتوسط )ومتدنٍّ  (3.5- 2.5 =المتوسط )متوسط  (5- 3.5

 السؤال نفقد تم استخداميا لإلجابة ع" F"و " T"أما بالنسبة الختباري - 2
 ىناك فروق ذات داللة بين ت وكان اليدف من ذلك اكتشاف فيما إذا كان،8

 تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية 7 إلى 1 األسئمة من نإجابات مجتمع الدراسة ع
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العمر، المستوى التعميمي، االنتماء الحزبي، العقيدة السياسية، والسمطة، النواب )
. ، عدد الدورات البرلمانية، والمغة األجنبية المتقنة(واألعيان
وقد تم استخدام إجراء نيومن كولز لمعرفة أي مجموعة تحبذ فكرة - 3
. التعريب

: النتائج ومناقشتيا

يركز أول بعد من أبعاد التحميل عمى توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيراتيم 
العمر، المستوى التعميمي، االنتماء الحزبي، العقيدة السياسية، المغات )الديمغرافية 

 (1)وتفسر الجداول من  (، وعدد الدورات البرلمانية"النواب واألعيان"المتقنة، السمطة 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية التي تم : ىذا التوزيع، أما البعد الثاني (7)إلى 

، ويركز نفس الجزء عمى إجابات كل من (7)إلى  (1)حسابيا لإلجابة عن األسئمة 
.  النواب واألعيان لغايات المقارنةيأعضاء مجمس

 نأما آخر جزء فيتعمق باالختالفات إن وجدت بين إجابات مجتمع الدراسة ع
 .آخذة بعين االعتبار المتغيرات المذكورة سابقاً  (7-1)األسئمة 

: توزيع مجتمع الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية
توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمعمر  (1)الجدول 

السمطة 
العمر 

مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 
% التكرار % التكرار  %التكرار 

30-40 5 6.8 0 0 5 8.8 

41-50 25 35.2 0 0 25 43.8 

 47.4 27 100 16 58.9 43 50فوق الـ

 100 57 100 16 100 73المجموع 



 457 

توزيع مجتمع الدارسة وفقًا لمتغير العمر، ويشير الجدول  (1)يظير الجدول 
 سنة، وتظير أيضًا أن 50من مجتمع الدراسة أعمارىم فوق الـ% 58.9إلى أن 

 وفوق 50-41)معظم أفراد مجتمع الدراسة يتمركزون في الفئتين األكبر سنًا 
 كل أفراد مجتمع الدراسة في مجموعة األعيان تندرج أعمارىم تحت فئة ،(50الـ

ويعزى ذلك لحقيقة أن ىؤالء األعيان يتم تعيينيم  (%100) بنسبة 50فوق الـ
نجازاتيم العظيمة بعد عمر الـ وظيرت ، 40لخدمتيم الطويمة التي تمتاز بوالئيم وا 

-30 فئة عمر من ضمن أفراد 5أصغر فئة من مجتمع الدراسة بين النواب ففييا 
40 .

: المستوى التعليمي

توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمستواىم التعميمي  (2)الجدول 
السمطة 

المستوى التعميمي 
مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 

% التكرار % التكرار % التكرار 
 19.3 11 18.8 3 19.2 14دبموم وما دونو 

 47.4 27 37.4 6 45.2 33بكالوريوس أو دبموم عالي 

 4 8 18.8 3 15.1 11ماجستير 

 19.3 11 25 4 20.5 15دكتوراه 

 100 57 100 16 100 73 المجموع

تظير أن حاممي شيادة البكالوريوس أو  (2)إن نظرة سريعة عمى الجدول 
، وىذه %45.2الدبموم العالي ىم الفئة األكثر تكرارًا بين مجتمع الدراسة بنسبة 

بنسبة  (النواب واألعيان)حقيقة واضحة بالنسبة لمجموعتي مجتمع الدراسة 
. لألعيان% 37.4لمنواب، ونسبة % 47.4

من األعيان يحممون % 25باإلضافة لذلك فإن الجدول ُيظير أن نسبة 
شيادة الدكتوراه، إن ىذه النسبة أكبر من نسبة النواب الحاممين لشيادة الدكتوراه 

%. 19.3التي تبمغ 
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: اونتماء الحزبي
( إن وجد)توزيع مجتمع الدراسة وفقًا ونتمائيم الحزبي  (3)الجدول 

السمطة 
 االنتماء الحزبي

مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 
% التكرار % التكرار % التكرار 

 19.3 11 12.5 2 17.8 13المنتمون حزبيًا 

 80.7 46 87.5 14 82.2 60منتمين حزبيًا الغير 

 100 57 100 16 100 73المجموع 

 وىذا دليل ،توزيع مجتمع الدراسة وفقًا النتمائيم الحزبي (3)ُيظير الجدول 
 وفي الواقع ،من مجتمع الدراسة ال ينتمون ألحزاب سياسية% 82.2عمى أن نسبة 

من مجتمع % 17.8 بينما نجد أن نسبة ،إن ىذه النسبة أعمى مما ىو متوقع
، %82.2 وىي نسبة ال تذكر أمام سابقتيا ،الدراسة ينتمون ألحزاب سياسية

 بالمقارنة ،من األعيان ليسوا منتمون حزبياً % 87.5أن نسبة  (3)ويظير الجدول 
ظير أن وىذا ي% 80.7مع نسبة النواب الذين ال ينتمون لألحزاب التي تبمغ 

 .النواب لدييم انتماءات حزبية أكبر من تمك التي عند األعيان

العقيدة السياسية 

توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لعقائدىم السياسية  (4)الجدول 
السمطة 

العقيدة السياسية 
مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 

% التكرار % التكرار % التكرار 
 42.1 24 68.8 11 47.9 35قومية 

 10.5 6 6.2 1 9.6 7اإلسالمي القومي 

 19.3 11 6.2 1 16.4 12اإلسالمي 

 1.8 1 12.5 2 401 3شيوعي 

 7 4 6.2 1 6.8 5عمماني 

 19.3 11 0 0 15.1 11عقائد سياسية أخرى 

 100 57 100 16 100 73المجموع 
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 ومن الجمي ،توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لعقائدىم السياسية (4) يظير الجدول 
من مجمل مجتمع % 47.9 فيم يشكمون ،أن العقيدة القومية تمثل األغمبية

% 16.4 وىذا يمثل نصف مجتمع الدراسة، كما يظير الجدول أن نسبة ،الدراسة
عمى % 6.8و% 4.1ن، أما نسبة الفئة الشيوعية والفئة العممانية ىي وإسالمي

التوالي، وىذا يعكس السياسات القومية في األردن كدولة إسالمية قومية، ويظير 
من مجتمع الدراسة تمثل فئة اإلسالمي القومي، وتظير ىناك % 9.6الجدول أن 

ينتمون لعقائد سياسية أخرى، مثل  (ا فرد11)من مجتمع الدراسة % 15.1نسبة 
 .إلخ...المستقمين والوسطية

عدد الدورات البرلمانية 

توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لعدد الدورات البرلمانية  (5)الجدول 

السمطة 

 ةالدورات البرلماني

مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 

% التكرار % التكرار % التكرار 

 70.2 40 50 8 65.8 48دورة واحدة 

 29.8 17 37.5 6 31.5 23 دورات 2-4

 0 0 12.5 2 2.7 2 دورات 5أكثر من 

 100 57 100 16 100 73المجموع 

 ؛توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لعدد الدورات البرلمانية (5)يظير الجدول 
الدراسة يقعون تحت فئة دورة برلمانية واحدة وىي أعمى فئة، مجتمع من % 65.8

 دورات وىي 5من مجتمع الدراسة انتخبوا ألكثر من % 2.7بينما ىناك ما نسبتو 
 4 إلى 2فيي تمثل نسبة مجتمع الدراسة الذين مروا بـ% 31.5 أما نسبة ،األقل

. دورات برلمانية
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إتقان لغة أجنبية 

توزيع مجتمع الدراسة وفقًا إلتقان لغة أجنبية  (6)الجدول 
السمطة 
الفقرة 

مجمس النواب مجمس األعيان السمطة التشريعية 
% التكرار % التكرار % التكرار 

 84.2 48 68.8 11 80.8 59 ال يتقن لغتين أو أكثر

 1.8 1 6.2 1 2.7 2إتقان ضئيل لمغتين أو أكثر 

 14 8 25 4 16.5 12إتقان جيد لمغتين أو أكثر 

 100 57 100 16 100 73المجموع 

توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمعرفتيم بمغة أجنبية أو أكثر  (6)ُيظير الجدول 
ن الفرد من مجتمع إ ، إذودرجة الطالقة، إن مثل ىذه المعمومات ميمة لغوياً 

الدراسة الذي يتقن لغة أجنبية باإلضافة لإلنجميزية من المتوقع أن يكون لو توجو 
. ُيفضل استخدام المغة اإلنجميزية كمغة لمتدريس في كميات العموم

 ، من مجتمع الدراسة يدَّعون معرفتيم بمغتين أجنبيتين أو أكثر16.4%
من النواب يعرفون لغة % 14 ،باإلضافة لتمتعيم بدرجة طالقة لغوية مناسبة

 بينما نسبة األعيان الذين ،يمتمكون الطالقة المغوية المناسبةوأجنبية أو أكثر 
 وأكثر ما يمكن أن نالحظو ،%25يعرفون لغتين أجنبيتين أو أكثر بطالقة فتبمغ 

من مجتمع الدراسة ال يدَّعون إتقانيم لمغتين % 80.3ىنا أن األغمبية بنسبة 
 .أجنبيتين أو أكثر
: مناقشة النتائج

يناقش ىذا الجزء النتائج التي تم الحصول عمييا مبنية عمى أساس نتائج 
-1)المتوسطات واالنحرافات المعيارية، أما اإلجابات فقد كانت حسب األرقام من 

. أوافق بشدة: 5 و،ال أوافق بشدة: 1حسب معيار ليكرت، بحيث يمثل  (5
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 (7-1)أسئمة الدراسة 

السؤال األول 

المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات  (7)الجدول 
أعضاء السمطة التشريعية المتعمقة بالصعوبات التي تواجو عممية التعريب 

: بترتيب تنازلي

اونحراف المتوسط رقم الفقرة  الفقرةالرقم 
المعياري 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع التطورات  1
. العممية والتقنية الحديثة

42 3.98 0.87 

أعتقد أن استخدام المغة العربية الفصحى ال يعيق  2
. البحث العممي مقارنة بالمغات األجنبية كاإلنجميزية

41 3.97 0.84 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع المعطيات  3
. التكنولوجية الحديثة

21 3.77 0.82 

أعتقد أن الفجوة بين المغة العربية المحكية والفصحى  4
. ال تعيق عممية التعريب

14 3.12 1.27 

 1.11 3.11 17. أعتقد أن التكمفة المرتفعة ال تعيق عممية التعريب 5

 0.59 3.36 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات النواب  (8)الجدول 
: المتعمقة بالصعوبات التي تواجو عممية التعريب بترتيب تنازلي
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اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

المعياري 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع التطورات  1

. العممية والتقنية الحديثة

42 4.05 0.85 

أعتقد أن استخدام المغة العربية الفصحى ال يعيق  2

. البحث العممي مقارنة بالمغات األجنبية كاإلنجميزية

41 4.04 0.89 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع المعطيات  3

. التكنولوجية الحديثة

21 3.75 1.07 

 1.11 3.16 17. أعتقد أن التكمفة المرتفعة ال تعيق عممية التعريب 4

أعتقد أن الفجوة بين المغة العربية المحكية والفصحى  5

. ال تعيق عممية التعريب

14 2.84 1.25 

 0.58 3.61 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات  (9)الجدول 
: األعيان نحو الصعوبات التي تواجو عممية التعريب مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

أعتقد أن استخدام المغة العربية الفصحى ال يعيق  1
. البحث العممي مقارنة بالمغات األجنبية كاإلنجميزية

41 3.75 0.68 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع التطورات  2
. العممية والتقنية الحديثة

42 3.69 0.70 

أعتقد أنو بإمكان المغة العربية التعامل مع المعطيات  3
. التكنولوجية الحديثة

21 3.36 0.62 

 1.20 2.88 17. أعتقد أن التكمفة المرتفعة ال تعيق عممية التعريب 4

أعتقد أن الفجوة بين المغة العربية المحكية والفصحى  5
. ال تعيق عممية التعريب

14 2.88 0.59 

 0.59 3.37 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

تظير أن أعضاء السمطة  (7)إن مجرد نظرة سريعة عمى الجدول 
التشريعية ال يرون وجود صعوبات رئيسية تواجيو عممية التعريب في األردن، 

أن  (7) ويظير الجدول ،(0.59= االنحراف المعياري / 3.36= المتوسط )
 3.98 بمتوسط يبمغ 41السمطة التشريعية ليا توجيات إيجابية بالنسبة لمفقرات 

 عمى التوالي، وىذا عبارة عن إشارة 0.85 و 0.83 وانحراف معياري ،3.97و
لى أن أعضاء السمطة التشريعية يرون أن المغة العربية قادرة عمى التعامل مع إ

التطورات العممية والتكنولوجية، باإلضافة لذلك فيم يعتقدون أن استخدام المغة 
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 21 وىذا يدعمو إجاباتيم عن الفقرة ،عيق عممية التعريبيالعربية الفصحى ال 
 وىنا أيضًا يشير مجتمع ،(0.82= االنحراف المعياري / 3.77= المتوسط )

الدراسة إلى أن المغة العربية قادرة عمى التعامل مع المعطيات التكنولوجية 
بعدم  (1989)الحديثة، وىذا يتوافق في الواقع مع ما أشار إليو العبد الحق 

وجود عجز في المغة العربية، وىي كأي لغة أخرى بإمكانيا التكيف والتعامل مع 
. حاجات متحدثييا

 أمام عممية التعريب، اويرى مجتمع الدراسة أن التكمفة المادية تقف عائق
= المتوسط ) 17وىذا باإلمكان مالحظتو من خالل اإلجابات عمى الفقرة 

 ، وىذا يتفق مع الرؤيا المتعمقة بالتعريب،(1.11= االنحراف المعياري / 3.11
فبعض أفراد مجتمع الدراسة يرون التعريب عمى أنو مشروع اقتصادي ذو تكمفة 

 وآخرون يرونو أنو عبارة عن حاجة قومية باإلمكان تحقيقيا تطوعيًا، كأن ،عالية
. (JTA)حكومية بعمميا مثل جمعية المترجمين األردنيين التقوم المعاىد غير 

/ 3.11= المتوسط ) 14أما بالنسبة إلجابات مجتمع الدراسة عمى الفقرة 
فإنيا تظير مستوى موافقة متوسط تجاه الفجوة  (1.27= االنحراف المعياري 

بين المغة العربية المحكية والفصحى كعائق لعممية التعريب، إن قيمة االنحراف 
المعياري المرتفعة تشير إلى أن بعض أفراد السمطة التشريعية غير متأكدين فيما 

إذا كانت ىذه اليوة تعيق عممية التعريب أم ال، إن ىذه النتيجة قد تتأثر 
. بالدرجات المختمفة لموعي الحقيقي لمثل ىذه الفجوة بين أفراد مجتمع الدراسة

 فإنيما يظيران أن النواب واألعيان ليم آراء مختمفة 9 و8أما الجدوالن 
 ،بشكل طفيف فيما يتعمق بالصعوبات التي تواجييا عممية التعريب في األردن
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، 3.37، أما األعيان فقد كان أقل 3.16فقد كان مجمل المتوسط لدى النواب 
ويمكن أن يعزى ىذا االختالف الطفيف لحقيقة أن النواب يمثمون العامة الذين 
يعانون من نتائج استخدام لغات أجنبية في مختمف مجاالت الحياة، بينما يمثل 

. األعيان النخبة الذين يرون حتمية وجود فجوة بين العامة والنخبة

نستنتج من ذلك أن إجابات أفراد السمطة التشريعية المذكورة سابقًا تظير 
أنيم يميمون لرفض وجود صعوبات تواجو عممية التعريب في األردن، ويشير 

ن عن يأعضاء السمطة التشريعية أن اإلرادة السياسية وافتقار األشخاص المسؤول
التعريب لإلرادة ىما أىم مشكمتين رئيسيتين تواجييما عممية التعريب، فيم يرون 

ن إأن الصعوبات أساسيا سياسي ال لغوي، ويقول أحد أفراد مجتمع الدراسة 
مشكمة التعريب ىي االفتقار لإلرادة السياسية لدى القادة والمسؤولين عن 

ن مشكمة التعريب تكمن عند المسؤولين عن مجمع المغة إ وقال آخر ،التعريب
 فيم تنقصيم العزيمة واإلصرار حاليم حال غيرىم في المجامع المغوية ،العربية

 .في العالم العربي
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السؤال الثاني 

المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات أعضاء : (10)جدول 
: السمطة التشريعية المتعمقة بدعم القرارات المتعمقة بالتعريب مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

إذا اقترح مجمع المغة العربية قانونًا لمعربية  1
. سوف أصوت لصالحو

26 4.07 0.58 

كوننا أعضاء في المجمس النيابي، أعتقد أن  2
. األعضاء مسؤولون عن التعريب

2 3.90 1.00 

 0.96 3.76 13. أعتقد بوجود عالقة بين المغة والتشريعات 3

أعتقد أن التعريب يجب أن يكون لو عالقة  4
. بالتشريعات

4 3.49 1.13 

 وال ةإن عممية التعريب ليست مسألة لغوية بحت 5
. تربطيا أي عالقة بالسياسة والتشريعات

22 3.46 1.07 

 1.17 3.29 8. أعتقد أن التعريب يحتاج لتشريعات 6

التعريب ىو المسؤولية الوحيدة لمجمع المغة  7
العربية وأكاديميات أخرى في العالم العربي 

. ويجب أن تربطو عالقة بالتشريعات

9 2.59 1.07 

 0.64 3.47 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (11)جدول 
: النواب المتعمقة بدعم القرارات المتعمقة بالتعريب بترتيب تنازلي

اونحراف المتوسط رقم الفقرة رة ـــــالفقالرقم 
المعياري 

إذا اقترح مجمع المغة العربية قانونًا لمعربية  1
. سوف أصوت لصالحو

26 4.19 0.55 

كوننا أعضاء في المجمس النيابي، أعتقد أن  2
. األعضاء مسؤولون عن التعريب

2 4.02 1.01 

 0.95 3.65 13. أعتقد بوجود عالقة بين المغة والتشريعات 3

 وال ةإن عممية التعريب ليست مسألة لغوية بحت 4
. تربطيا أي عالقة بالسياسة والتشريعات

22 3.47 1.12 

أعتقد أن التعريب يجب أن تربطو عالقة  5
. بالتشريعات

4 3.42 1.18 

التعريب ىو المسؤولية الوحيدة لمجمع المغة  6
العربية وأكاديميات أخرى في العالم العربي 

. ويجب أن تربطو عالقة بالتشريعات

9 2.58 1.13 

 1.19 3.26 8. أعتقد أن التعريب يحتاج لتشريعات 7

 0.47 3.51 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (12)جدول 
: األعيان نحو دعم القرارات المتعمقة بالتعريب مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

أعتقد أن التعريب يجب أن تربطو عالقة  1
. بالتشريعات

4 3.76 0.93 

. أعتقد بوجود عالقة بين المغة والتشريعات 2

 

13 3.75 1.00 

إذا اقترح مجمع المغة العربية قانونًا لمعربية  3
. سوف أصوت لصالحو

26 3.63 0.50 

كوننا أعضاء في المجمس النيابي، أعتقد أن  4
. األعضاء مسؤولون عن التعريب

2 3.5 0.89 

 وال ةإن عممية التعريب ليست مسألة لغوية بحت 5
. تربطيا أي عالقة بالسياسة والتشريعات

22 3.44 0.89 

 0.96 3.37 8. أعتقد أن التعريب يحتاج لتشريعات 6

التعريب ىو المسؤولية الوحيدة لمجمع المغة  7
العربية وأكاديميات أخرى في العالم العربي 

. ويجب أن تربطو عالقة بالتشريعات

9 2.63 0.89 

 0.39 3.33 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع



 469 

تناول سؤال البحث الثاني مسألة دعم أعضاء السمطة التشريعية لمقرارات 
المتعمقة بالتعريب، المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمفقرات التي توضح دعم 

. (10)السمطات التشريعية لمقرارات المتعمقة بالتعريب موضحة في الجدول 

أظير أعضاء السمطة التشريعية مستوى معتدال من الموافقة عمى دعم 
 في ا فرد73)التشريعات المتعمقة بالتعريب، وقد كان المتوسط لممجموعة كاممة 

وتقترح ىذه النتيجة ، 0.64=  بانحراف معياري مقداره 3.47 = (مجتمع الدراسة
 ومن الممكن ،أن مجتمع الدراسة غير متأكد من العالقة بين التعريب والتشريعات

أن يعني ىذا أن أعضاء السمطة التشريعية غير مدركين ألىمية التعريب، وىذا 
 ،(1.07= االنحراف المعياري / 2.59= المتوسط ) 9 الفقرة نيدعمو اإلجابات ع

وىذا يعني أن أعضاء السمطة التشريعية يجدون عالقة ضعيفة بين التعريب 
تناول موضوع في  اوالتشريع، ولدعم ىذا التفسير كان مجتمع الدراسة حذر

ومجامع " مجمع المغة العربية"السياسات التي تحصر عممية التعريب في إطار 
 . أخرى في الدول العربية

 ذات مستوى متوسط اوعمى الرغم من إظيار أعضاء السمطة التشريعية ردود
المتوسط ) 26بالنسبة لدعميم لمقرارات المتعمقة بالتعريب كانت ردودىم عمى الفقرة 

تظير مستوى أعمى من الموافقة عمى  (0.58= االنحراف المعياري / 4.07= 
 وىذا يشير إلى أن السمطة التشريعية تدعم بشدة فكرة ،دعم قانون لصالح العربية

تبني المغة العربية، إن ىذا التغاير يعكس حقيقة أن معظم أعضاء المجمس 
وأن ىذا الدعم " قانون لمتعريب" غير مدركين لمعالقة بين فكرة التعريب و،التشريعي

". العربية"لمعربية أتى نتيجة لمفخر القومي بالمغة األم 

 /3.90= متوسط ) 2 الفقرة نوقد أظير أفراد مجتمع الدراسة عند إجابتيم ع
 فيم يفترضون مسؤوليتيم عن ،كونيم سمطة تشريعية (1.00= وانحراف معياري 
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 مما يدل عمى أنو عمى ،التعريب، ومما يثير اإلعجاب وجود تضارب في ردودىم
الرغم من أن أفراد السمطة التشريعية يفترضون مسؤوليتيم عن التعريب فيم 

 ومن الممكن أن يكون ىذا ،يفتقرون لالتفاق فيما بينيم عمى طبيعة ىذه المسؤولية
ال يرون وجود  (كما ذكرنا سابقاً )نتيجة لحقيقة أن بعض أفراد مجتمع الدراسة 

 والتشريع من جية أخرى، إن ىذه الفكرة ،عالقة بين المغة والتعريب من جية
 عمى 3.29، 3.46، 3.49لمتوسطات  8، 22، 4تدعميا ردودىم عمى الفقرات 

 عمى التوالي، وىذا يدل 1.14، 1.07، 1.13التوالي وانحرافات معيارية بقيمة 
. عمى أن أفراد السمطة التشريعية يتفقون عمى وجود عالقة بين التشريعات والتعريب

ذات أىمية  (العربية)وقد يكون ذلك ألن التشريعات المتعمقة بالمغة القومية 
متدنية أو جدلية أقل من القطاعات التي ليا تأثير سياسي ممموس كاألعمال العامة 

. والدفاع
 13 الفقرة نومن جية أخرى يظير مجتمع الدراسة من خالل إجاباتيم ع

مستوى أعمى من الموافقة عمى  (0.96= وانحراف معياري / 3.67= متوسط )
االقتراح بوجود عالقة بين المغة والتشريع، وفي الحقيقة أن االختالف بين إجاباتيم 

من الممكن كما ذكرنا سابقًا أن يعزى  (8، 22، 4) والفقرات السابقة 13 الفقرة نع
إلى نتيجة لمخمط بين مفيوم المغة كنظام يتألف من رموز والتعريب كعممية لغوية 

عادة إحياء إلخ المغة العربية عمى كافة ...من أجل دعم وتحديث وترميز وا 
. المستويات

وىنا أيضًا بالمقارنة مع األعيان فإن النواب يظيرون توجيات أكثر إيجابية 
كانت  (11)وكما يظير في الجدول . فيما يتعمق بدعم القوانين المتعمقة بالتعريب

دليل  (0.47وانحراف معياري / 3.51= متوسط )إجابات النواب عمى ىذه الفئة 
. عمى دعميم لمقرارات المتعمقة بالتعريب
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فيو يحتوي عمى المتوسطات واالنحرافات المعيارية  (12)أما الجدول 
المتعمقة بردود األعيان عمى الفقرات المتعمقة بدعميم لمتشريعات المتعمقة 

بالتعريب، وىي دليل عمى أن األعيان أقل تحفزًا بالنسبة لدعميم لمتشريعات 
، (0.39= االنحراف المعياري / 3.33= متوسط )، 9المتعمقة بالتعريب الفقرة 

وتظير توجيات النواب التي تفضل دعم التشريعات المتعمقة بالتعريب أنيم 
. يتمنون سد الفجوة بين النخبة والعامة من خالل المساواة المغوية

تظير أن أفراد السمطة  (10)نستنتج من ذلك أن معطيات الجدول 
التشريعية لدييم توجيات إيجابية بالنسبة لدعم القرارات المتعمقة بالتعريب، وأنيم 

المذين  12و 11انظر الجدولين )" ةقانون المغة العربي"ن يدعموا ألعمى استعداد 
 أن النواب لدييم توجيات تفضل دعم قرار متعمق بالتعريب أكثر من اأظير

 .(األعيان
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السؤال الثالث 

 المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات  :(13)جدول 
أعضاء السمطة التشريعية نحو التعريب كوسيمة إلحياء اليوية واإلرث العربي في 

: المغة والعموم واألدب والفنون، مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 0.82 4.22 7. أعتقد أن التعريب يحفظ اليوية العربية 1

 0.82 4.18 6. أعتقد أن التعريب يدعم الوجود العربي 2

يدعم التعريب استخدام المغة العربية  3
. الفصحى

43 4.00 0.67 

أعتقد أن التعريب وسيمة إلعادة إحياء  4
. اإلرث العربي في التربية والمغة والعموم

12 3.48 1.07 

أعتقد أن التجديد ال يمكن تحقيقو بدون  5
المغة األم، لذا يجب أن تعرب لغة 
التدريس في كميات العموم كاليندسة 

. إلخ...والطب

37 3.48 1.07 

لو كان عندي أبناء لكنت أفضل إدخاليم  6
جامعات حيث التدريس فييا بالمغة العربية 

. فقط

13 3.15 1.24 

المتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة عن كل 
المتغيرات 

3.83 0.62 
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (14)جدول 
النواب نحو التعريب كوسيمة إلحياء اليوية واإلرث العربي في المغة والعموم 

: واألدب والفنون، مرتبة تنازلياً 

اونحراف المعياري المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

 0.89 4.30 7. أعتقد أن التعريب يحفظ اليوية العربية 1

 0.77 4.28 6. أعتقد أن التعريب يدعم الوجود العربي 2

أعتقد أن التعريب وسيمة إلعادة إحياء  3
. اإلرث العربي في التربية والمغة والعموم

12 4.09 0.79 

يدعم التعريب استخدام المغة العربية  4
. الفصحى

43 4.00 0.73 

أعتقد أن التجديد ال يمكن تحقيقو بدون  5
المغة األم، لذا يجب أن تعرب لغة 
التدريس في كميات العموم كاليندسة 

. إلخ...والطب

37 3.63 1.05 

لو كان عندي أبناء لكنت أفضل إدخاليم  6
جامعات حيث التدريس فييا بالمغة العربية 

. فقط

15 3.28 1.26 

المتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة عن كل 
المتغيرات 

3.93 0.63 
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (15)جدول 
األعيان نحو التعريب كوسيمة إلحياء اليوية واإلرث العربي في المغة والعموم 

: واألدب والفنون، مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 0.37 4.00 43 .يدعم التعريب استخدام المغة العربية الفصحى 1

 0.44 3.94 7. أعتقد أن التعريب يحفظ اليوية العربية 2

 0.75 3.81 6. أعتقد أن التعريب يدعم الوجود العربي 3

أعتقد أن التعريب وسيمة إلعادة إحياء اإلرث  4
. العربي في التربية والمغة والعموم

12 3.56 0.81 

أعتقد أن التجديد ال يمكن تحقيقو بدون المغة  5
األم، لذا يجب أن تعرب لغة التدريس في 

. إلخ...كميات العموم كاليندسة والطب

37 2.64 1.00 

لو كان عندي أبناء لكنت أفضل إدخاليم  6
. جامعات حيث التدريس فييا بالمغة العربية فقط

15 2.96 1.08 

 0.48 3.48المتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة عن كل المتغيرات 

تناول سؤال البحث الثالث التعريب كوسيمة إلعادة إحياء لميوية واإلرث 
أن أفراد السمطة  (13)العربي في العموم واألدب والفن، حيث يظير الجدول 

 يوافقون بشدة عمى اقتراح أن التعريب وسيمة إلحياء اليوية واإلرث شريعيةالت
. (0.62= انحراف معياري / 3.83= متوسط )العربي في العموم واألدب والفن 
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 من القيم القومية ألي أمة مرتبطة بمغتيا اً وتعكس ىذه النتائج حقيقة أن كثير
عادة  القومية، لذا فعمى سبيل المثال األمم التي تسعى لتحقيق الوحدة الوطنية وا 
اكتشاف ىويتيا القومية فإنيا في العادة تعود إلى ثقافتيا وأدبيا ولغتيا األصمية، 

 7وفي الحقيقة فمقد وجدت أعمى نتيجة إيجابية قيست باإلجابات عمى الفقرة 
 لما ذكر ا إضافياوىذا يعطي دعم (0.82= انحراف معياري / 4.22= متوسط )

. في األعمى

 وانحراف 4.18=  بمتوسط 6ولقد كانت إجابات العينة قوية عمى الفقرة 
وىنا يشير مجتمع الدراسة إلى أن التعريب يدعم الوجود العربي، ، 0.82= معياري 

وىذا يعني أن العربية ليا وظائف أخرى غير كونيا وسيمة اتصال، بمعنى أنيا قوة 
= متوسط ) 43توحيد تعكس ىوية ووجود مستخدمييا، وفي إجاباتيم عمى الفقرة 

فقد وافقوا بإيجابية عمى فكرة أن التعريب يدعم ، (0.67= انحراف معياري / 4.00
 مما يدل عمى أن التعريب يشجع اإلبداع األدبي ،استخدام المغة العربية الفصحى

والمغوي، وىذا أيضًا يدل عمى أن التعريب لو وظائف رمزية مثل االعتداد بالنفس 
 والوالء لمغة ألنو يدعم المغة العربية الفصحى التي تعكس ،والمكانة المرموقة
. الوظائف الرمزية

 (0.82= انحراف معياري / 3.97 =متوسط ) 12 الفقرة نإن اإلجابة ع
تظير أن مجتمع الدراسة يرى بوضوح أن التعريب وسيمة إلعادة إحياء اإلرث 

العربي في التربية والمغة والعموم، وفوق ذلك كمو فإننا نستطيع أن نرى من خالل 
 أن أفراد السمطة التشريعية ليم توجيات قوية متعمقة 12 و43، 6، 7الفقرات 

بالتعريب بالنسبة لقدرتو عمى دعم الوجود العربي والعربية الفصحى واإلرث العربي 
في العموم والمغة والتربية، وعمى الرغم من ىذه النظرة اإليجابية يبدو أن مجتمع 
الدراسة يبدي الحذر عند ربط التعريب باستخدام المغة العربية كمغة لمتدريس في 

وأظير . 15و 37 الفقرات ن كما ىو واضح من خالل إجاباتيم ع،كميات العموم
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= انحراف معياري / 3.84= متوسط ) 37مجتمع الدراسة عند إجابتيم عمى الفقرة 
أنيم غير متأكدين من نتائج استخدام المغة العربية كمغة التدريس في  (1.07

إلخ، إن ىذه الحقيقة واضحة أكثر في ...كميات العموم مثل الفيزياء والطب
ن إ ،(1.24= انحراف معياري  /3.15= متوسط )ـ ب15 الفقرة ناإلجابات ع

مجتمع الدراسة يؤكد أنو غير متفق تمامًا بالنسبة لفكرة إدخال أبنائيم جامعات 
. العربية فقطبحيث تكون بيا لغة التدريس 

 (14)وفيما يتعمق باالختالفات بين إجابات النواب واألعيان فإن الجدول 
يظير أن النواب ليم توجيات إيجابية قوية فيما يتعمق بالتعريب كوسيمة إلعادة 

/ 3.93= متوسط )إحياء اليوية واإلرث العربي في المغة والعموم واألدب والفن 
يظير أن األعيان  (15) وفي نفس الوقت فإن الجدول ،(0.63= انحراف معياري 

. (0.48= انحراف معياري  /3.48= متوسط )يتفقون عمى نفس الفكرة 

نستنتج من ذلك أنو ال يوجد شك في أن أعضاء السمطة التشريعية يرون أن 
. التعريب وسيمة إلعادة إحياء اليوية واإلرث العربي في المغة والعموم واألدب والفن
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 السؤال الرابع

المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات أعضاء : (16)جدول 
: السمطة التشريعية نحو الحاجة لدعم تخطيط المغة العربية والمعربين مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

أعتقد أنو يجب عمينا دعم مجمع المغة ماديًا  1
. عند مناقشة الميزانية العامة

33 4.04 0.56 

 0.73 4.03 34. أعتقد أن التعريب واجب نيابي قومي 2

 0.83 4.02 1. أعتقد بوجود حاجة ممحة لمتعريب 3

 0.64 4.00 25. أعتقد أن التعريب تجب مكافأتو 4

أعتقد أن التخطيط لمتعريب ال يقل أىمية عن  5
. مجاالت التخطيط األخرى

29 3.93 0.61 

 0.76 3.84 31. أعتقد أن تخطيط المغة العربية يتضمن حالتو 6

أعتقد أن المغة العربية تحتاج إلى تخطيط ألنيا  7
. ميددة لغوياً 

30 3.33 0.98 

أقترح أن األساتذة الجامعيين يجب أال يعينوا  8
بالجامعات حتى يقوموا بترجمة رسائميم 

. األجنبية إلى العربية

28 3.29 1.24 

المتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة 
 كل المتغيرات نع

3.81 0.52 
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (17)جدول 
 :النواب نحو الحاجة لدعم تخطيط المغة العربية والمعربين مرتبة تنازلياً 

 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

أعتقد أنو يجب عمينا دعم مجمع المغة ماديًا  1
. عند مناقشة الميزانية العامة

33 4.15 0.48 

 0.67 4.14 34. أعتقد أن التعريب واجب نيابي قومي 2

 0.91 4.12 1. أعتقد بوجود حاجة ممحة لمتعريب 3

 0.65 4.04 25. أعتقد أن التعريب تجب مكافأتو 4

أعتقد أن التخطيط لمتعريب ال يقل أىمية عن  5
. مجاالت التخطيط األخرى

29 4.00 0.60 

 0.79 3.19 31. أعتقد أن تخطيط المغة العربية يتضمن حالتو 6

أقترح أن األساتذة الجامعيين يجب أال يعينوا  7
بالجامعات حتى يقوموا بترجمة رسائميم 

. األجنبية إلى العربية

28 3.47 1.10 

أعتقد أن المغة العربية تحتاج إلى تخطيط ألنيا  8
. ميددة لغوياً 

30 3.37 0.98 

 0.48 3.90 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات : (18)جدول 
  :األعيان نحو الحاجة لدعم تخطيط المغة العربية والمعربين مرتبة تنازلياً 

االنحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 0.62 3.87 25. أعتقد أن التعريب تجب مكافأتو 1

أعتقد أنو يجب عمينا دعم مجمع المغة ماديًا  2
. عند مناقشة الميزانية العامة

33 3.7 0.70 

أعتقد أن التخطيط لمتعريب ال يقل أىمية عن  3
. مجاالت التخطيط األخرى

29 3.69 0.60 

 0.81 3.62 34. أعتقد أن التعريب واجب نيابي قومي 4

 0.63 3.57 31. أعتقد أن تخطيط المغة العربية يتضمن حالتو 5

 0.89 3.56 1. أعتقد بوجود حاجة ممحة لمتعريب 6

أعتقد أن المغة العربية تحتاج إلى تخطيط ألنيا  7
. ميددة لغوياً 

30 3.20 1.01 

أقترح أن األساتذة الجامعيين يجب أال يعينوا  8
بالجامعات حتى يقوموا بترجمة رسائميم 

. األجنبية إلى العربية

28 2.63 0.96 

 0.52 3.45 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

تناول السؤال الرابع لمدراسة مسألة دعم السمطة التشريعية لمتخطيط لمغة 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية  (16)العربية والتعريب، ويعرض الجدول 

لمفقرات المتعمقة بتوجيات السمطة التشريعية نحو الحاجة لدعم التخطيط لمغة 
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أن أعضاء السمطة التشريعية لدييم وجية  (16)العربية والتعريب، ويظير الجدول 
= متوسط )نظر إيجابية تتعمق بالحاجة لدعم تخطيط المغة العربية والتعريب 

، ومن أوجو ىذا الدعم ىو الدعم المالي وىذا (0.52= انحراف معياري / 3.81
 (0.56= انحراف معياري / 4.15= متوسط ) 33ظاىر في اإلجابات عن الفقرة 

ن يجب أن ينادوا بدعم مجمع يوىذا يظير موافقتيم واتفاقيم عمى فكرة أن المشرع
= متوسط ) 25المغة العربية ماديًا عند مناقشة الميزانية العامة لمدولة، وفي الفقرة 

اتفق مجتمع الدراسة عمى فكرة مكافأة  (0.65= انحراف معياري / 4.04
. المعربين

 فيما بينيم عمى فكرة أن التعريب ا كبيراويظير أفراد مجتمع الدراسة اتفاق
متوسط ) 34 الفقرة نواجب السمطة التشريعية، وىذا واضح من خالل إجاباتيم ع

ن يتبنوا ويشجعوا ألوأنيم مستعدون  (0.67= انحراف معياري / 4.14= 
 29ففي الفقرة ؛ 31و 29 الفقرات ن ويدعم ىذه النتيجة أيضًا اإلجابات ع،التعريب

يعتبر مجتمع الدراسة أن التخطيط  (0.61= انحراف معياري / 3.93= المتوسط )
لمتعريب ىو ميم بقدر أىمية تخطيط المجاالت األخرى، ولدى مجتمع الدراسة 

 31 الفقرة نتوجيات إيجابية نحو التخطيط لحالة المغة العربية، وفي اإلجابات ع
يظير اتفاق كبير عمى فكرة  (0.76= انحراف معياري / 3.84= متوسط )

، وىذا يتضمن بالتالي (status)التخطيط لمغة العربية ويتضمن التخطيط لمكانة 
 وباإلمكان تحقيق ذلك بالسماح وتشجيع ،زيادة الوظائف المنوطة بالمغة العربية

دمج عناصر مفردات لغات أخرى بعد أن يتم تعريبيا بشكل كامل، بينما يجب 
 إن دمج .عمى الحكومة المثابرة عمى إدخال المغة العربية في كل المجاالت

 من العممية الطبيعية إلغناء العربية االمفردات من لغات أخرى يجب أن يكون جزء
. من خالل التعريب
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 (0.83= انحراف معياري /4.02= متوسط ) 1وتظير اإلجابات عمى الفقرة 
إن أفراد السمطة التشريعية لدييم توجيات إيجابية فيما يتعمق بفكرة أن التعريب 

. حاجة ممحة في األردن
ومن جانب آخر يبدو عمى مجتمع الدراسة الحذر عندما ارتبطت مسألة 

متوسط ) 30التخطيط لمغة العربية بالتيديدات المغوية، ففي اإلجابات عمى الفقرة 
يظير أفراد مجتمع الدراسة عدم تأكدىم فيما  (0.98= انحراف معياري /3.33= 

إذا كانت عممية تخطيط المغة العربية يجب أن تأتي نتيجة التيديد المغوي لمعربية، 
 الفقرة نن إجابات مجتمع الدراسة عإ إذ ؛أما بالنسبة لمبطالة فمم تكن خارج المشيد

تظير أن األفراد غير متفقين  (1.24= انحراف معياري / 3.29= متوسط ) 28
فيما بينيم فيما يتعمق بدعميم لفكرة عدم تعيين أساتذة الجامعات حتى يقوموا 

بترجمة رسائميم األجنبية إلى العربية، إن عدم االتفاق قد يعكس مسألة التوظيف 
كما أشاروا في المقابمة بعد ) وىؤالء الذين لم يوافقوا عمى ىذا االقتراح ،في األردن
. يرون ىذا وسيمة لزيادة البطالة ( االستبانةناإلجابة ع

أما بالنسبة لممقارنة بين أعضاء مجمس النواب ومجمس األعيان فإن الجدول 
يظير أن النواب لدييم توجيات إيجابية فيما يتعمق باالقتراح المذكور في  (17)

فيظير  (18) أما الجدول ،(0.48= انحراف معياري /3.90= متوسط )األعمى 
انحراف /3.45= متوسط )أن األعيان يوافقون بدرجة أقل عمى االقتراح نفسو 

. (0.52= معياري 
نستنتج من ذلك أن أعضاء السمطة التشريعية أقروا بوضوح أنيم يوافقون بشدة 

عمى اقتراح بأن دعم تخطيط المغة العربية أو التعريب ىي حاجات ال بد من 
تحقيقيا، باإلضافة إلى أن النواب متحمسون أكثر فيما يتعمق بدعميم التخطيط 

. لمغة العربية والتعريب من نظرائيم األعيان
: السؤال الخامس
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بدعم أعضاء : (19)جدول 
: السمطة التشريعية لمشروع قانون يجبر األطراف المعنية بالتعريب مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 أن المغة العربية ىي لغة الدولة ييقر الدستور األردن 1
الرسمية لذا يجب أن تستخدم في كافة المجاالت في 

. األردن

3 4.20 0.85 

 0.61 4.06 39. ال أعتقد أن التعريب مضيعة لموقت والمال 2

إذا تم إصدار تشريع يتعمق بالتعريب فيجب أن يسد  3
. الفجوة بين المعربين والمستيمكين في مجاالت مختمفة

10 4.04 0.48 

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تفّعل التعريب من  4
. خالل قوانين تجبر األطراف الميتمة بذلك

5 3.80 0.91 

 0.98 3.75 19. سوف ُأسر لو تم تدريس مواد العموم بالمغة العربية 5

أعتقد أنو يجب اتخاذ قرار سياسي تجبر بموجبو  6
الجامعات عمى استخدام العربية الفصحى لتدريس مواد 

. العموم

27 3.49 1011 

أعتقد أن استخدام المغة العربية كمغة التدريس في  7
. كميات العموم سوف يزيد من إبداع الطمبة

16 3.47 1.14 

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تنادي بتشريعات  8
. لدعم جيود التعريب

36 3.12 0.94 

إذا تم اتخاذ قرار لتعريب التدريس في كميات العموم  9
. فيجب أن يكون إجبارية

11 2.70 1.06 

المتوسط واالنحراف المعياري 
 نإلجابات مجتمع الدراسة ع

كل المتغيرات 

3.64 0.56 
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بدعم النواب : (20)جدول 
 :لمشروع قانون يجبر األطراف المعنية بالتعريب مرتبة تنازلياً 

 
اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

المعياري 
يقر الدستور األردني أن المغة العربية ىي لغة  1

الدولة الرسمية لذا يجب أن تستخدم في كافة 
. المجاالت في األردن

3 4.26 0.88 

 0.58 4.13 39. ال أعتقد أن التعريب مضيعة لموقت والمال 2

إذا تم إصدار تشريع يتعمق بالتعريب فيجب أن  3
يسد الفجوة بين المعربين والمستيمكين في 

. مجاالت مختمفة

10 4.05 0.51 

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تفّعل  4
التعريب من خالل قوانين تجبر األطراف 

. الميتمة بذلك

5 3.89 0.88 

سوف ُأسر لو تم تدريس مواد العموم بالمغة  5
. العربية

19 3.88 0.89 

أعتقد أنو يجب اتخاذ قرار سياسي تجبر  6
بموجبو الجامعات عمى استخدام العربية 

. الفصحى لتدريس مواد العموم

27 3.68 1.05 

أعتقد أن استخدام المغة العربية كمغة التدريس  7
. في كميات العموم سوف يزيد من إبداع الطمبة

16 3.53 1.15 

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تنادي  8
. بتشريعات لدعم جيود التعريب

36 3.25 0.99 

إذا تم اتخاذ قرار لتعريب التدريس في كميات  9
. العموم فيجب أن يكون إجبارية

11 2.95 1.12 

 0.55 1.75 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بدعم األعيان : (21)جدول 
 :لمشروع قانون يجبر األطراف المعنية بالتعريب مرتبة تنازلياً 

 
االنحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

المعياري 
يقر الدستور األردني أن المغة العربية ىي لغة  1

الدولة الرسمية لذا يجب أن تستخدم في كافة 
. المجاالت في األردن

3 4.01 0.73 

إذا تم إصدار تشريع يتعمق بالتعريب فيجب أن  2
يسد الفجوة بين المعربين والمستيمكين في 

. مجاالت مختمفة

10 4.00 0.37 

 0.66 3.81 39. ال أعتقد أن التعريب مضيعة لموقت والمال 3

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تفّعل  4
التعريب من خالل قوانين تجبر األطراف 

. الميتمة بذلك

5 3.44 0.96 

سوف أسر لو تم تدريس مواد العموم بالمغة  5
. العربية

19 3.31 1.20 

أعتقد أن استخدام المغة العربية كمغة التدريس  6
. في كميات العموم سوف يزيد من إبداع الطمبة

16 3.25 1.13 

أعتقد أنو يجب اتخاذ قرار سياسي تجبر  7
بموجبو الجامعات عمى استخدام  

. العربية الفصحى لتدريس مواد العموم

27 2.81 1.05 

أعتقد أن السمطة التشريعية يجب أن تنادي  8
. بتشريعات لدعم جيود التعريب

36 2.69 0.60 

إذا تم اتخاذ قرار لتعريب التدريس في كميات  9
. العموم فيجب أن تكون إجبارية

11 2.06 0.25 

 0.44 3.36 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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 تناول السؤال الخامس دعم السمطة التشريعية لقانون يجبر المستيمكين 
. عمى تبني ما تم تعريبو

إن أعضاء السمطة التشريعية ليم  (19)ومن الواضح من خالل الجدول 
متوسط )توجيات إيجابية نحو دعم قانون يجبر المستيمكين عمى تبني ما تم تعريبو 

 وىذا يدل عمى أنو إذا كان ىناك قانون ،(0.56= انحراف معياري  /3.64= 
إلدخال استخدام العربية في الجامعات ولمستيمكين آخرين ويجبر ىؤالء عمى 
استخدام ما تم تعريبو فسوف تقوم السمطة التشريعية بالتصويت لصالحو، وىذا 

يعكس االعتقاد بأن اإلنجازات الفردية والمجمعية ما ىي إال إحدى وظائف 
لذي بدوره مبني عمى افتراض أن المغة ا ،(العربية)االستخدام الحصري لمغة األم 

ىي التي تعبر عن أفكارىم وتشكل مياراتيم التحميمية والميارات المتعمقة باتخاذ 
. القرار وتقرر نوعية درجة اتصاليم فيما بينيم

 مزيدًا من المصداقية، ففي 5، 10، 39، 3 الفقرات نوتضيف اإلجابات ع
يوافق مجتمع الدراسة  (0.85= االنحراف المعياري /4.20= المتوسط ) 3الفقرة 

عمى أن المغة العربية يجب أن تستخدم في كل المجاالت في األردن ألن الدستور 
المغة العربية ىي لغة الدولة الرسمية، وبأخذ ىذه الفكرة بعين أن األردني يقر 

= انحراف معياري /4.06= متوسط ) 39االعتبار فإن اإلجابات عمى الفقرة 
 بقوة عمى أن التعريب ليس مضيعة لموقت ايظير مجتمع الدراسة اتفاق (0.61
فإنيا  (0.48= انحراف معياري /4.04= متوسط ) 10 وبالنسبة لمفقرة ،والمال

تظير أن أفراد السمطة التشريعية يدعمون بشدة القانون الذي سيسد الفجوة بين 
المعربين والمستيمكين في مختمف الحقول، عمى الرغم من ذلك فإن مجتمع الدراسة 

يفضل عدم ربط المعنيين أو المتأثرين بمثل ىذا القانون كما ىو واضح من 
ومن الواضح  (1.06= انحراف معياري /2.7= متوسط ) 11 الفقرة ناإلجابات ع

تم تعريبو وجود قبول ضعيف نسبيًا لقانون إجباري يرغم الجامعات عمى تبني ما 
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، 65في لغة تدريس العموم، ىذه النتيجة وعمى الرغم من أنيا تناقض نتائج الفقرات 
 فإننا نستطيع تفسيرىا بالصراع بين أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعمق بإجبارية 10، 39

. فيما إذا كان يجب أن يكون إجباريًا أم يتبع االختيار في ىذا الجانب: القانون
ومن جانب آخر، فإن آراء أفراد السمطة التشريعية تميل إلى الشدة مع المسؤولين 

= متوسط ) 5عن التعريب مثل مجمع المغة العربية كما يظير في الفقرة 
 وبذا نرى أن أعضاء السمطة التشريعية لدييم ؛(0.91= انحراف معياري /3.80

توجيات إيجابية بالنسبة لفرض استخدام العربية عمى األطراف المعنية من خالل 
= ، انحراف معياري 3.74= متوسط ) 19 وكما ىو واضح في الفقرة ،تشريعات

فإن أعضاء السمطة التشريعية ينبذون فكرة استخدام المغة العربية بتدريس  (0.98
. المواد العممية

وتدل ىذه النتيجة عمى رغبة غالبية أعضاء البرلمان بتطبيق التعريب، أما األقمية 
الذين ال يرغبون برؤية مواد العموم تدرس بالمغة العربية، فمن الممكن أنيم من جانب 

 ومن جانب آخر يخافون من قمة ، من نوعيتواخائفين من أن يفقد التدريس جزء
. المغة العربيةبفرة االمصادر واألعمال المتو

وكما ذكر سابقًا، عمى الرغم أن األغمبية يبدون سعادة باستخدام المغة العربية في 
تبني المغة العربية عمى ن يرغموا الكميات ألكميات العموم لكنيم ليسوا عمى استعداد 

لغًة لمتدريس فييا، وىذا من الممكن بسبب افتقارىم لموعي بحاجات طالب كميات 
نرى أن  (1.11= انحراف معياري /3.49= متوسط ) 27العموم، ومن خالل الفقرة 

أعضاء السمطة التشريعية يتفقون عمى اقتراح أنو يجب اتخاذ قرار سياسي إلجبار 
الجامعات عمى استخدام العربية الفصحى في تدريس مواد العموم، وىذا يؤكد وجود 

فيما يتعمق بمسألة دعميم  (1.11انحراف معياري )نقص في االتفاق فيما بينيم 
لقانون إجباري يفرض عمى الجامعات استخدام المغة العربية الفصحى في تدريس 

. العموم
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دل عمى أن مجتمع الدراسة ي 27 و3تين إن االختالف بين اإلجابات عمى الفقر
يميزون بين استخدام المغة العربية الفصحى كمغة التدريس واستخدام العربية كمغة 

رسمية لمدولة دستوريًا، وتظير عينة الدراسة درجة معتدلة في قبول اقتراح أن التجديد 
انحراف  /3.47= متوسط ) 16حقق بنجاح بالمغة األم فقط، وتظير الفقرة توالتقدم ي
اتفاقيم عمى أن استخدام العربية لغًة لمتدريس في كميات العموم  (1.14= معياري 

 إن ىذا قد ال يشير إلى أن مجتمع الدراسة يؤمنون بأن .سوف يزيد من إبداع الطمبة
التطور ال يمكن تحقيقو بالمغة العربية، ولكن ألن معظم التطورات واإلبداعات 

ىا في مجتمعات لغتيا أجنبية، فإنيم يعتقدون أن ىذه ؤوباألخص التكنولوجية تم إجرا
. المغات األجنبية مناسبة أكثر لمتطور من المغة العربية

إن أعضاء السمطة التشريعية يبدون غير متأكدين فيما إذا كان يجب عمييم 
= متوسط ) 36 المناداة من أجل قوانين تدعم جيود التعريب أم ال، ففي الفقرة 

 قمياًل نسبيًا عمى اقتراح أنيم يجب أن اً نجد اتفاق (0.94= انحراف معياري / 3.12
ينادوا بقانون سيدعم التعريب، في الحقيقة فإن أحد أفراد مجتمع الدراسة أقر بأن 

ه مثل ىذا االىتمام ىو مضيعة لموقت، فالتعريب ال ءن إعطاأ و،التعريب ليس مشكمة"
". يستطيع أن يمحق بركب التطورات التكنولوجية السريعة المستمرة

يبين أن النواب  (20)وفيما يتعمق بالفروقات بين النواب واألعيان فإن الجدول 
لدييم توجيات إيجابية فيما يتعمق بدعميم لقانون لصالح التعريب، وبالمقارنة فإن 

لدييم توجيات أقل حماسة وبسيطة نسبيًا فيما يتعمق بقانون  (21)الجدول باألعيان 
. التعريب

تبين بكل وضوح أن السمطة  (19)نستنتج من ذلك أن المعطيات في الجدول 
التشريعية تفضل دعم قانون يجبر األطراف المعنية بشكل رسمي لمقيام بواجبيا، وتبين 

المعطيات أيضًا أن مجتمع الدراسة يميز بين العربية كمغة رسمية والعربية كمغة 
. لمتدريس في الجامعات
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 (6)السؤال 

المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات أفراد  (2)الجدول 
السمطة التشريعية نحو استخدام لغة أجنبية في التكنولوجيا واألعمال والصناعة 

: والسياحة والتجارة مرتبة تنازلياً 

رقم الفقرة الرقم 

الفقرة 

اونحراف المتوسط 

المعياري 

ال أشعر بالفخر عندما أرى الدعايات اإلعالمية  1

. تعرض بمغة أجنبية في وسائل اإلعالم

32 4.14 0.93 

 1.74 4.00 38. أعتقد أن التعريب ال يعيق نقل وتقدم التكنولوجيا 2

 ال يجب عمينا تسمية المدن والقرى هأعتقد أن 3

واألماكن السياحية بأسماء أجنبية ألن ىذا سوف لن 

.  يروج لألردن في الحقل السياحي

35 3.89 1.12 

 0.90 3.59 18. أعتقد أن التعريب عالمة لمتقدم في األردن 4

أعتقد أن استخدام المغات األجنبية في التجارة ليس  5

.  عمى التطورامؤشر

24 3.27 1.11 

أعتقد أننا بحاجة لمتعريب ألنو الوسيمة الوحيدة  6

. لتطورنا

20 3.04 1.01 

 0.59 3.65 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات  (23)الجدول 
النواب نحو استخدام لغة أجنبية في التكنولوجيا واألعمال والصناعة والسياحة 

: والتجارة مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

المعياري 

ال أشعر بالفخر عندما أرى الدعايات اإلعالمية  1

. تعرض بمغة أجنبية في وسائل اإلعالم

32 4.14 0.93 

 1.74 4.00 38. أعتقد أن التعريب ال يعيق نقل وتقدم التكنولوجيا 2

أعتقد أن استخدام المغات األجنبية في التجارة ليس  3

.  عمى التطورامؤشر

35 3.89 1.12 

أعتقد أننا بحاجة لمتعريب ألنو الوسيمة الوحيدة  4

. لتقدمنا

18 3.59 0.90 

 1.11 3.27 24. أعتقد أن التعريب عالمة لمتقدم في األردن 5

 ال يجب عمينا أن نسمي المدن والقرى هأعتقد أن 6

واألماكن السياحية بأسماء أجنبية ألن ىذا سوف لن 

. يروج لألردن في الحقل السياحي

20 3.04 1.01 

 0.59 3.65 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتوجيات  (24)الجدول 
األعيان نحو استخدام لغة أجنبية في التكنولوجيا واألعمال والصناعة والسياحة 

: والتجارة مرتبة تنازلياً 
اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 

المعياري 
ال أشعر بالفخر عندما أرى الدعايات اإلعالمية  1

. تعرض بمغة أجنبية في وسائل اإلعالم
32 4.19 0.75 

 0.68 3.75 38. أعتقد أن التعريب ال يعيق نقل تقدم التكنولوجيا 2

 ال يجب عمينا تسمية المدن والقرى هأعتقد أن 3
واألماكن السياحية بأسماء أجنبية ألن ىذا سوف لن 

.  يروج لألردن في الحقل السياحي

35 3.69 1.08 

 0.82 3.50 18. أعتقد أن التعريب عالمة لمتقدم في األردن 4

أعتقد أن استخدام المغات األجنبية في التجارة ليس  5
.  عمى التطورامؤشر

24 3.12 1.02 

أعتقد أننا بحاجة لمتعريب ألنيا الوسيمة الوحيدة  6
. لتطورنا

20 2.63 0.72 

 0.37 3.48 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

تعامل السؤال السادس مع مفيوم استخدام المغات األجنبية في التكنولوجيا 
 ومن الواضح عند مراجعة ،واألعمال والتجارة والسياحة والصناعة كمؤشر لمتقدم

ن أعضاء أ (0.59= انحراف معياري / 3.65= المتوسط ) 22معطيات الجدول 
 لمتقدم في المجاالت االسمطة التشريعية ال يرون استخدام المغة األجنبية مؤشر

. المذكورة مسبقاً 
بالمقارنة )ففي مجال التكنولوجيا يشير مجتمع الدراسة أنيم ال يرون التعريب 

 38 الفقرة ن أمام التقدم التكنولوجي، وفي إجاباتيم عاً عائق (مع المغات األجنبية
يتفق مجتمع الدراسة بشدة عمى أن  (1.74= انحراف معياري  /4.00= متوسط )
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التعريب ال يعيق نقل وتقدم التكنولوجيا، وفي الحقيقة فإن استخدام الناس لمغة 
. أجنبية في التكنولوجيا والتدريس قد يخمق شعور بالدونية أمام مستخدمي تمك المغة

 /4.14= متوسط ) 32 الفقرة نوأظير أفراد مجتمع الدراسة عند إجابتيم ع
نيم ال يشعرون بالفخر عندما يرون إعالنات بالمغة أ (0.93= انحراف معياري 

األجنبية في وسائل اإلعالم، وىذا يدل عمى عدم ترحيبيم باستخدام لغات أجنبية 
لمترويج لممنتجات وباألخص عندما تكون ىذه الدعايات موجية ألشخاص لغتيم 

. األم ىي العربية
أما في مجال السياحة فقد أكد أفراد مجتمع الدراسة أن استخدام المغة العربية 

 35يروج لألردن سياحيًا أكثر من المغات األجنبية األخرى، وفي ردىم عمى الفقرة 
أكد أفراد مجتمع الدراسة أن  (1.12= انحراف معياري  /3.99= متوسط )

استخدام أسماء أجنبية لممدن والقرى واألماكن السياحية ومعالم سياحية أخرى سوف 
لن يروج لألردن سياحيًا، إن السبب وراء ذلك كما أشار إليو بعض األفراد ىو أن 
السياح ييتمون بتجريب ثقافات وحضارات وعادات وتقاليد أخرى وليس في زيارة 

. ثقافتيم في مناطق أخرى من العالم

أما في مجال التجارة كان أفراد مجتمع الدراسة غير متحمسين الستخدام 
العربية بالمقارنة مع المغات األجنبية، حيث أظير أفراد مجتمع الدراسة في إجابتيم 

موافقة متدنية عمى  (1.11= انحراف معياري  /3.27= المتوسط ) 24عن الفقرة 
اقتراح أن استخدام المغات األجنبية في التجارة ليس إشارة عمى التقدم، إن ىذا 

وفي الواقع أن تبني . االتفاق كان نتيجة لطبيعة عمل بعض أفراد مجتمع الدراسة
لغة أجنبية قد يدعم التطور االجتماعي والسياسي إذا كان الناس عمى أتم 

ن المغة األجنبية ال تتالءم مع إ إذاالستعداد الستخداميا لمصمحتيم الخاصة، 



 492 

البنية والثقافة المغوية لألفراد المستعيرين ليا، فإنيا بالنتيجة ستكون عامل إعاقة 
. أمام التقدم بداًل من إحرازه

 الوسيمة ووكان أفراد مجتمع الدراسة حذرين عندما عرضت فكرة أن التعريب ه
 /3.04= متوسط ) 20 الفقرة نالوحيدة لمتطور، حيث أظيروا في إجاباتيم ع

اتفاقًا قمياًل نسبيًا عمى أن التعريب ىو الوسيمة الوحيدة  (1.01= ي رانحراف معيا
 التعريب وسيمة لمتطور باإلضافة لوسائل نلمتطور، وىذا قد يدل عمى أنيم يرو

ىذه الفكرة  (0.9= انحراف معياري /3.59= متوسط ) 18أخرى، وتؤكد الفقرة 
وباتفاق كبير عمى أن التعريب ىو إشارة لمتطور في األردن لكن ليس وسيمة 

. التطور الوحيدة

 أن النواب لدييم توجيات أكثر 24 و 23ومن الواضح عند مراجعة الجدولين 
فيما يتعمق باستخدام المغة  (0.37= انحراف معياري  /3.70= متوسط )سمبية 

= متوسط )األجنبية في التكنولوجيا واألعمال والصناعة والسياحة من األعيان 
 نستنتج من ذلك أن إجابات أفراد السمطة .(0.37= انحراف معياري  /3.48

 أظيرت بكل وضوح أنيم ال 20، 24، 18، 35، 38، 32 الفقرات نالتشريعية ع
يعتبرون استخدام المغة األجنبية في التكنولوجيا األعمال والصناعة والتجارة 

.  لمتطور في األردناوالسياحة مؤشر
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 (7)السؤال 

المتوسطات واونحرافات المعيارية المتعمقة بتوجيات أفراد السمطة  (25)الجدول 
: التشريعية نحو استخدام لغة أجنبية في تواصميم اليومي مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 0.80 4.08 40. إن التعريب كما أراه ال يعني تجاىل تعمم لغات أجنبية 1

ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في تواصمي  2
. اليومي

45 4.05 0.72 

ومع ما يقابميا " كمبيوتر"إذا خيرت بين استخدام كممة  3
". حاسوب"الخترت كممة " حاسوب"بالعربية 

23 3.85 0.79 

 1.05 3.68 44. ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في أعمالي 4

 0.65 3.92 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

المتوسطات واونحرافات المعيارية المتعمقة بتوجيات النواب نحو استخدام لغة  (26)الجدول 
: أجنبية في تواصميم اليومي مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

 0.80 4.16 40. إن التعريب كما أراه ال يعني تجاىل تعمم لغات أجنبية 1

ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في تواصمي  2
. اليومي

45 4.12 0.68 

ومع ما " كمبيوتر"إذا خيرت بين استخدام كممة  3
". حاسوب"الخترت كممة " حاسوب"يقابميا بالعربية 

23 4.04 0.63 

 1.07 3.75 44. ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في أعمالي 4

 0.62 4.02 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع
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المتوسطات واونحرافات المعيارية المتعمقة بتوجيات األعيان نحو استخدام لغة  (27)الجدول 
: أجنبية في تواصميم اليومي مرتبة تنازلياً 

اونحراف المتوسط رقم الفقرة الفقرة الرقم 
المعياري 

ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في تواصمي  1
. اليومي

45 3.82 0.83 

إن التعريب كما أراه ال يعني تجاىل تعمم لغات  2
. أجنبية

40 3.81 0.73 

ال أفضل استخدام مصطمحات أجنبية في  3
. أعمالي

44 3.44 0.96 

ومع ما " كمبيوتر"إذا خيرت بين استخدام كممة  4
الخترت كممة " حاسوب"يقابميا بالعربية 

". حاسوب"

23 3.19 0.98 

 0.64 3.56 كل المتغيرات نالمتوسط واالنحراف المعياري إلجابات مجتمع الدراسة ع

تناول السؤال السابع توجيات أفراد السمطة التشريعية فيما يتعمق باستخدام لغة 
يظير أن مجتمع  (25)أجنبية في تواصميم اليومي، إن نظرة خاطفة عمى الجدول 

فيما  (0.65= انحراف معياري  /3.92= متوسط )الدراسة لو توجيات سمبية 
 ن وىذا تدعمو إجاباتيم ع،يتعمق باستخدام لغات أجنبية في اإلطار االجتماعي

= انحراف معياري  /4.05= متوسط ) 45 أما في الفقرة ،44، 23، 45الفقرات 
رفض مجتمع الدراسة بشكل واضح اقتراح أنيم يفضمون استخدام  (0.72

مصطمحات أجنبية في تواصميم اليومي، وقد ذكر بعضيم أنيم يرون ىذه العممية 
 وىم يعبرون عن ،(westernization) غير مرحب بو من الغربنة اً مظير

اعتقاداتيم أن المغة التي يستخدميا الناس في أي مجتمع والحالة التي تستخدم بيا 
.  بشكل الفت سمة ومستوى تطورىم السياسي واالجتماعيانتقرر
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وعمى الرغم من ىذا الرفض يعتبر مجتمع الدراسة أن تعمم لغة أجنبية حاجة 
، 4.08متوسط ) 40ال تتعارض مع التعريب، كما يظير في إجاباتيم عن الفقرة 

ال يرون التعريب مانعًا لتعمم لغة أجنبية، وفي إجاباتيم ف (0.80انحراف معياري 
أظير أفراد العينة  (0.79= انحراف معياري / 3.85= متوسط ) 23 الفقرة نع

 نسبيًا فيما يتعمق باستخدام كممات أجنبية الختراعات تكنولوجية اً  إيجابياً تجاوب
، إن "حاسوب"بداًل من استخدام ما يقابميا في المغة العربية " كمبيوتر"حديثة مثل 

ىذه اإلجابة قد تدل عمى أن الكممة المقابمة في العربية تكون شاذة وغريبة، ليس 
نما لكممات أخرى بالمثل" حاسوب"فقط لكممة  . وا 

ويظير أن مجتمع الدارسة ال يفضمون استخدام مصطمحات أجنبية في 
يظير  (1.05= انحراف معياري  /3.68= متوسط ) 44 ففي الفقرة ؛األعمال

تؤكد   ومن جانب آخر،أنيم ال يحبذون استخدام مصطمحات أجنبية في األعمال
قيمة االنحراف المعياري عدم االتفاق بين أفراد مجتمع الدراسة عمى استخدام 

- كما ُذكر سابقاً –مصطمحات أجنبية في األعمال، وىذا من المحتمل بسبب 
. طبيعة أعمال بعض أفراد مجتمع الدراسة

 يظير لنا بوضوح أن لمنواب توجيات 27 و 26وبمراجعة معطيات الجدولين 
فيما يتعمق باستخدام لغات  (0.64= انحراف معياري  /4.02= متوسط )سمبية 

أجنبية في تواصميم اليومي، ومن جانب آخر فإن األعيان لدييم توجيات أقل 
فيما يتعمق باستخدام لغة  (0.64= انحراف معياري  /3.56= متوسط )سمبية 

. أجنبية اجتماعياً 
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 (متغيرات الدراسة)النتائج المتعمقة بالمتغيرات الديمغرافية لمدراسة 

: بين العناصر الديمغرافية لمدراسة- إن وجدت–يتناول ىذا الجزء العالقات 
، العمر، المستوى التعميمي، االنتماء الحزبي، العقيدة (النواب واألعيان)السمطة 

السياسية، المغات المتقنة، عدد الدورات البرلمانية التي انتخب بيا من ناحية 
. 7 إلى 1وتوجيات مجتمع الدراسة بالنسبة لمتعريب كما ظير في السؤال 

: وفي ىذا الجزء من الدراسة، استخدمت الرموز اآلتية
(A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1) في الجدول لتدل عمى المتغيرات اآلتية .

A1 :1السؤال . تدل عمى الصعوبات التي تواجو التعريب .

A2 :2السؤال . تدل عمى القرارات المتعمقة بالتعريب .

A3 : تدل عمى التعريب كوسيمة إلعادة إحياء اليوية واإلرث العربي في العموم
. 3السؤال . واألدب والفن

A4 :4السؤال . تدل عمى دعم المعربين وتخطيط المغة العربية .

A5 :5السؤال . تدل عمى قانون المغة العربية .

A6 :عمى التطور في التكنولوجيا اً تدل عمى استخدام المغة األجنبية مؤشر 
. 6السؤال . واألعمال والتجارة والصناعة والسياحة

A7 :7السؤال . تدل عمى استخدام المغات األجنبية في التخاطب االجتماعي .

. (النواب واألعيان)السمطة 
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لتأثير السمطة عمى توجيات أعضاء السمطة التشريعية " T"نتائج اختبار : (28)الجدول 

: بالنسبة لمتعريب
السمطة 

المتغيرات 
 Tدولة  Tقيمة األعيان النواب 

انحراف 
معياري 

انحراف المتوسط 
معياري 

المتوسط 

A1 0.58 3.61 0.58 3.88 1.43 

1.14 
2.59 

3.11 

3.25 

1.36 

2.56 

0.15 

0.16 

0.01 *

0.03 *

0.02 *

0.13 *

0.02 *

A2 0.47 3.51 0.39 3.33 

A3 0.63 3.92 0.48 3.48 

A4 0.48 3.90 0.52 3.45 

A5 0.55 3.75 0.44 3.26 
A6 0.63 3.70 0.37 3.48 

A7 0.62 4.01 0.14 3.57 

  0.05  داللة إحصائية عند المستوى يإشارة لوجود فرق ذ* 

 ( 0.05 المستوى )وجود فروق ذات داللة إحصائية  (28)يظير الجدول 
 (النواب واألعيان) ذات عالقة بمستوى السمطة 7-1 األسئمة نفي اإلجابات ع

حيث أظير مجمس النواب في كل حالة توجيات تفضل التعريب بالمقارنة مع 
 مثل ىذا التوجو، وتظير في الدراسة 7، 5، 4، 3األعيان، وتعكس األسئمة 

اختالفات تعزى لمتغير السمطة نحو التعريب كوسيمة إلعادة إحياء اليوية واإلرث 
العربي في العموم واألدب والفن، ويبدو أن متغير السمطة لو تأثير عمى دعم 

تخطيط المغة العربية والمعربين، إن ىذه االختالفات من المحتمل أن تكون نتيجة 
 يلالختالفات في السياسات المتبناة والمطبقة والمنفذة من قبل كل من مجمس

النواب المذين يمثالن قطاعين مختمفين من المجتمع، فالنواب يمثمون واألعيان 
 ،ن لمتعريبون والمستيمكوحاجات أولئك الذين قاموا بانتخابيم ومن ضمنيم المعرب

وبالمقابل فإن مجمس األعيان يمثمون سياسة مختمفة وبالتالي فإن التزاميم تجاه 
. اآلخرين أقل
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يظير اختالفات ذات داللة إحصائية فيما يتعمق بتوجيات  (28)الجدول 
أعضاء السمطة التشريعية نحو قانون يجبر المستيمكين عمى تبني ما قام مجمع 

 االمغة العربية بتعريبو، إن توجيات السمطة التشريعية بالنسبة الستخدامو
 بمعنى أن النواب ؛االجتماعي لمغة أجنبية تخضع لالختالفات التي تعزى لمسمطة
. يظيرون دافعية أقل من األعيان بالنسبة الستخدام لغات أجنبية

ومن جانب آخر، وفيما يتعمق بإجابات أفراد السمطة التشريعية عمى األسئمة 
 ، فإنو ال توجد أي اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السمطة6، 2، 1

 نمما يدل عمى وجود اتفاق تام بين أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعمق بإجاباتيم ع
ن ىذه األسئمة ذات نوع عام بمعنى فإاألسئمة المذكورة في األعمى، وفي الحقيقة 

أنيا ال تحدد أي من األبعاد في مجال التعريب، وبالتالي فإنو ليس مفاجئًا عدم 
.  ىذه األسئمةنوجود فروق بين أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعمق بإجاباتيم ع

ر ـمـالع
 لتأثير العمر عمى توجيات أفراد السمطة التشريعية ANOVAنتائج تحميل : (29)الجدول 

نحو التعريب 
العمر 

المتغيرات 
 Fدولة  Fقيمة  40-30 50-40 50أكثر من 

انحراف 
معياري 

انحراف متوسط 
معياري 

انحراف متوسط 
معياري 

متوسط 

A1 0.54 3.56 0.72 3.53 0.17 3.068 0.13 0.88 

A2 0.43 3.44 0.51 3.56 0.43 3.26 1.33 0.33 

A3 0.59 3.82 0.66 3.39 0.66 3.43 1.42 0.25 

A4 0.48 3.72 0.57 3.94 0.51 3.82 1.46 0.24 

A5 0.54 3.57 0.58 3.76 0.66 3.60 0.88 0.42 

A6 0.49 3.63 0.76 3.66 0.53 3.83 0.25 0.77 

A7 0.57 3.88 0.80 4.02 0.50 3.75 0.54 0.58 

 0.05 تدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 
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تدل عمى عدم وجود فروق  (29)وفيما يتعمق بالعمر فإن المعطيات في الجدول 
 تعزى لمعمر، وبالتالي فإن أفراد  0.05 ذات داللة إحصائية عند المستوى 

. السمطة التشريعية لدييم نفس التوجيات بالنسبة لمتعريب بغض النظر عن أعمارىم
في الحقيقة إن مثل ىذه النتيجة متوقعة ألن معظم أفراد مجتمع الدراسة 

الذي يدل عمى عدم  (1نظر الجدول ا) 50ينتمون إلى فئة أكبر من  (58.9%)
. وجود فجوة عمرية بين أفراد مجتمع الدراسة قد تؤثر عمى إجاباتيم

عدد الدورات البرلمانية 
 لتأثير عدد الدورات التي خدميا عضو السمطة ANOVAنتائج تحميل : (30)الجدول 

: نحو التعريبه التشريعية عمى توجيات

عدد 
الدورات 

البرلمانية 
المتغيرات 

قيمة دورة واحدة  دورات 3-2 دورات 5أكثر من 
F 

دولة 
F  انحراف

معياري 
انحراف متوسط 

معياري 
انحراف متوسط 

معياري 
متوسط 

A1 0.14 3.50 0.51 3.40 0.62 3.63 1.11 0.33 

A2 0.20 3.71 0.43 3.58 0.48 3.41 1.39 0.25 

A3 0.23 4.17 0.61 3.79 0.65 3.83 0.34 0.71 

A4 0.26 3.93 0.50 3.72 0.54 3.84 0.41 0.67 

A5 0.71 3.83 0.65 3.62 0.53 3.64 0.12 0.87 

A6 0.01 4.00 0.60 3.54 0.64 3.69 0.81 0.45 

A7 0.35 4.25 0.63 3.73 0.67 3.98 1.33 0.27 

  0.05 تدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 

  عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند المستوى 30يظير الجدول 

 0.05 بين إجابات أفراد السمطة التشريعية تعزى لعدد الدورات البرلمانية التي 
 حول وىذا يعني وجود اتفاق بينيم ،مروا بيا فيما يتعمق بتوجياتيم نحو التعريب

 .مسألة التعريب
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: المستوى التعميمي
 التعميمي عمى توجيات أفراد السمطة المستوى لتأثير ANOVAنتائج تحميل : (31)الجدول 

: التشريعية نحو التعريب
المستوى 
التعميمي 

المتغيرات 

س أو دبموم وبكالوريماجستير دكتوراه 
عال 

قيمة دبموم أو أقل 
F 

دولة 
F 

انحراف 
معياري 

انحراف  متوسط
معياري 

انحراف متوسط 
معياري 

انحراف متوسط 
معياري 

متوسط 

A1 0.67 3.77 0.60 3.53 0.53 3.49 0.60 3.49 0.87 0.64 

A2 0.45 3.68 0.48 3.36 0.48 3.42 0.38 3.47 1.49 0.23 

A3 0.67 4.08 0.68 3.54 0.62 3.77 0.42 3.96 2.04 0.12 

A4 0.68 3.99 0.57 3.53 0.48 3.83 0.27 3.81 1.80 0.16 

A5 0.57 3.88 0.54 3.36 0.56 3.64 0.48 3.62 2.00 0.14 

A6 0.69 3.86 0.56 3.63 0.57 3.62 0.56 3.55 0.77 0.51 

A7 0.68 4.13 0.59 3.87 0.72 3.87 0.52 3.48 0.68 0.56 

 0.05 إشارة لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 

 المبينة في الجدول ANOVAفيما يتعمق بالمستوى التعميمي فإن نتائج تحميل 
تظير بشكل غير متوقع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى  (31)

. أفراد السمطة التشريعية التعميمي فيما يتعمق بتوجياتيم نحو التعريب
ومن الجدير بالذكر ىنا أنو عمى الرغم من عدم وجود فروق ذات داللة 

 ألن ، بأن التوجيات ىنا ذات داللةانن يؤمني فإن الباحث،إحصائية ليذه المعطيات
 المستوى التعميمي األعمى ىم إما مع أو ضد التعريب، ومن جانب آخر فإن ذوي ويذ

 اً التعميم المدرسي فقط أولئك الذين لم يدرسوا أبدًا سوف يعتبرون دعم التعريب التزام
بغض النظر عن االعتبارات األخرى مثل قدرة المغة العربية عمى التعامل مع 

 أن يقوال أن انإلخ، لذا فالباحثان يجرؤ...التطورات الحديثة، وتحتاج لمتخطيط أم ال
 المستوى الدراسي الذين وفر ليم تعميم عال ىم مع التعريب ألسباب، أما ذواالذين تو

وقد يدل عدم وجود فوارق ذات . لم يدرسوا ليم دافعية حماسية فيما يتعمق بالتعريب
أن أفراد مجتمع الدراسة يرون - بغض النظر عن المستوى التعميمي– داللة إحصائية 

ثرائيا عمى أساس  أن المغة القومية والرسمية في األردن ىي العربية، فيجب تطويرىا وا 
. وجود العربية ولغات أخرى
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اونتماء الحزبي 
: لتأثير السمطة عمى توجيات أفراد السمطة التشريعية نحو التعريب" T"نتائج اختبار : (32)الجدول 
الحزب 

المتغيرات 
 Tدولة  Tقيمة انتماء حزبي عدم وجود انتماء حزبي 

المتوسط انحراف معياري المتوسط انحراف معياري 
A1 0.57 3.50 0.61 3.79 1.58 0.06 

A2 0.49 3.43 0.22 3.69 1.86 0.04 *

A3 0.63 3.78 0.59 4.09 1.63 0.06 

A4 0.53 3.76 0.38 4.05 1.84 0.04 *

A5 0.58 3.61 0.50 3.78 0.94 0.18 

A6 0.58 3.63 0.59 3.85 1.22 0.11 

A7 0.68 3.89 0.51 4.11 1.77 0.04 *

 0.05 تشير لوجود فروق إحصائية عند المستوى  (*)

بعض الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين إجابات مجتمع  (32)يظير الجدول 
الدراسة عمى الوالء الحزبي بعكس ما ظير في مجال المستوى الدراسي وعدد الدورات 

. النيابية والعمر
وفي كل حالة فقد كان األفراد المنتسبون ألحزاب سياسية لدييم قيمة متوسط 

 وعمى وجو الخصوص فإن األفراد ،أعمى من أولئك الذين ال ينتمون ألي من األحزاب
الذين ينتمون ألحزاب سياسية لدييم توجيات إيجابية بالنسبة لممواضيع التي طرحت 

إن دعم السمطة التشريعية لمتشريعات المتعمقة بالتعريب . 7، 4، 2في األسئمة 
 اتعزى لالنتماء الحزبي، بمعنى أن االنتماء الحزبي يولد دافعية وحماس (2السؤال )

أكثر لدعم تخطيط المغة العربية والمعربين لدى المنتمين إليو من الذين ال ينتمون ألي 
حزب، باإلضافة لذلك فيناك فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعمق بتوجيات المنتمين 

. منتمين لألحزاب بالنسبة الستخدام لغات أجنبية في تواصميم اليوميالوغير 
 بمعنى أن أولئك المنتمين ؛وقد تعزى ىذه الفروق لمعقائد اإلسالمية والقومية

 نألحزاب ذات توجيات إسالمية يدعمون عممية التعريب كما ظير في إجابتيم ع
ومن الواضح أن . 7 و4و (0.59= انحراف معياري  /3.65= متوسط ) 2السؤال 

حيث أشار األفراد المنتمون ، 7 السؤال نىذه الفروق ظيرت من خالل اإلجابات ع
أن ىؤالء بحزبيًا بأنيم ال يحبذون استخدام لغات أجنبية، وباإلمكان تفسير ذلك 
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 وقد يدل ذلك أيضًا عمى ،يحبذون استخدام لغتيم القومية وبالنتيجة يدعمون التعريب
، (العربية)أن اليوية واإلعزاز الوطني ال يمكن التعبير عنيا إال من خالل المغة األم 
نظر ا)وفي الحقيقة إن ىذه النتائج تدعميا الفروق التي تعزى لمعقيدة السياسية 

. (، في األسفل36، 35، 34لمناقشة الجدول 
 فإنو ال توجد ىناك فروق 6 و 5، 3، 1ومن جانب آخر فيما يتعمق باألسئمة 

ذات داللة إحصائية، وبكممات أخرى يبدو أن االنتماء الحزبي ال تربطو عالقة 
: أوالً : بتوجيات أفراد السمطة التشريعية بالنسبة لمتعريب في المجاالت اآلتية

العربية كوسيمة إلعادة : ، ثانياً (1 السؤال)الصعوبات التي تواجييا عممية التعريب 
دعم قانون : ، ثالثاً (3السؤال )إحياء اإلرث واليوية العربية في العموم واألدب والفن 

، وأخيرًا (5السؤال )يجبر المستيمكين عمى تبني ما قام مجمع المغة العربية بتعريبو 
. اعتبار استخدام لغة أجنبية في التجارة واألعمال والسياسة والصناعة كمؤشر لمتطور

المغة األجنبية 
لتأثير المغة األجنبية المتقنة عمى توجيات أفراد السمطة " T"نتائج اختبار : (33)الجدول 

: التشريعية نحو التعريب
عدد المغات 

األجنبية 
المتغيرات 

 Fدولة  Fقيمة يعرف لغتين أجنبيتين أو أكثر و يعرف لغتين أجنبيتين 
متوسط انحراف معياري متوسط انحراف معياري 

A1 0.57 3.55 0.70 3.58 0.19 0.43 
A2 0.46 3.47 0.50 3.44 0.18 0.43 
A3 0.61 3.84 0.72 3.67 0.66 026 
A4 0.49 3.80 0.71 3.78 0.80 0.46 
A5 0.55 3.65 0.61 3.50 0.86 0.20 
A6 0.61 3.66 0.53 3.58 0.42 0.34 
A7 0.68 3.86 0.45 4.18 1.60 0.06 

 0.05 إشارة لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 

 ذات انتائجو ال تظير فروق" T"أن اختبار  (33)تظير النتائج في الجدول 
دالالت إحصائية في توجيات أفراد السمطة التشريعية بالتعريب تعزى إلى عدد 

 وىذا يعني أن كل أفراد السمطة التشريعية يدعمون ،المغات األجنبية المتقنة
 .التعريب بنفس الدرجة
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ال  (6جدول )إن ىذه النتائج كانت متوقعة ألن معظم أفراد مجتمع الدراسة 
يتقنون لغتين أجنبيتين أو أكثر، إذًا فمن المتوقع أيضًا عدم وجود فروقات بين أفراد 

. مجتمع الدراسة في ىذا المجال
العقيدة السياسية 

 لتأثير العقيدة السياسية عمى توجيات أفراد السمطة ANOVAنتائج تحميل : (34)الجدول 
  :التشريعية نحو التعريب

العقيدة 

السياسية 

المتغيرات 

قيمة غيرىا إسالمي إسالمي قومي قومية شيوعية عممانية 

F 

دولة 

F 

انحراف 

معياري 

انحراف متوسط 

معياري 

انحراف متوسط 

معياري 

انحراف متوسط 

معياري 

انحراف متوسط 

معياري 

انحراف متوسط 

معياري 

  متوسط 

A1 0.52 3.48 0.61 3.47 0.66 3.54 0.41 3.52 0.57 3.65 0.58 3.58 0.99 0.99 

A2 0.42 3.17 0.67 3.33 0.40 3.35 0.22 3.57 0.45 3.88 0.48 3.52 3.37 0.01 *

A3 0.61 3.40 1.20 3.83 0.60 3.68 0.55 4.00 0.70 4.19 0.45 3.97 2.02 0.09 

A4 0.28 3.37 1.70 3.45 0.51 3.74 0.50 3.83 0.50 4.19 0.29 3.83 2.48 0.04 *

A5 0.55 3.26 0.67 3.59 0.50 3.50 0.29 3.47 0.61 4.10 0.50 3.81 3.22 0.01 *

A6 0.38 3.10 0.33 3.67 0.55 3.47 0.59 3.64 0.66 4.06 0.58 3.52 2.31 0.06 

A7 0.92 3.75 0.38 4.17 0.73 3.85 0.46 3.71 0.44 4.29 0.57 3.85 1.81 0.33 

  0.05  داللة إحصائية عند المستوى اتإشارة لوجود فروق ذ* 

: نتائج تحميل نيومان كولنر لتأثير العقيدة السياسية عمى دعم قانون المغة العربية: (35)الجدول 
 6المجموعة المتوسط المجموعة 

3.2667 

 5المجموعة 

3.4667 

 4المجموعة 

3.5033 

 3المجموعة 

3.5926 

 2المجموعة 

3.8056 

 1المجموعة 

4.010 

6 3.2667  -0.20 0.2366 0.3259 0.5389 0.8352 *

5 3.4667  - -0.0366 0.1259 0.3389 0.6352 

4 3.5033  - - -0.0893 0.3023 0.5986 *

3 3.5926 -  - - -0.213 0.5093 

2 3.8056  - - - - -0.2963 

1 4.1016  - - - - - -

  0.05 إشارة لوجود داللة إحصائية عند المستوى * 
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نتائج تحميل نيومان كولنر لتأثير العقيدة السياسية عمى توجيات أفراد السمطة : (36)الجدول 
: التشريعية نحو دعم قوانين تتعمق بالتعريب

المتوسط المجموعة 
 

 6المجموعة 

3.1714 

 5المجموعة 

03.3333 

 4المجموعة 

3.3529 

 3المجموعة 

3.5165 

 2المجموعة 

3.5714 

 1المجموعة 

3.8810 

6 3.1714  -0.1619 0.1815 0.3451 0.4000 0.7096 *

5 3.3333  - -0.0196 0.1832 0.2381 0.5477 

4 3.3529  - - -0.1636 0.2185 0.5281 *

3 3.5165  - - - -0.0549 0.3645 

2 3.5714  - - - - -0.3096 

1 3.8810  - - - - - -

  0.05 إشارة لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 

نتائج تحميل نيومان كولنر لتأثير العقيدة السياسية عمى دعم أفراد السمطة : (37)الجدول 
: التشريعية لممعربين وتخطيط المغة العربية

المتوسط المجموعة 
 

 6المجموعة 

3.3750 

 5المجموعة 
3.5417 

 4المجموعة 

3.7462 

 3المجموعة 

3.8269 

 2المجموعة 

3.8333 

 1المجموعة 

4.1875 

6 3.3750  -0.1667 0.3712 0.4519 0.4583 0.8125 *

5 3.5417  - -0.2045 0.2852 0.2916 0.6458 

4 3.7462  - - -0.0807 0.0871 0.4413 *

3 3.8269  - - - -0.0064 0.3606 

2 3.8333  - - - - -0.3542 

1 4.1875  - - - - - -

 0.05 إشارة لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى * 

 يشير لوجود بعض 34فيما يتعمق بمسألة العقيدة السياسية فإن الجدول 
الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أعضاء السمطة التشريعية واألسئمة المتأثرة 

. 5 و4، 2: بالعقيدة السياسية وىي

 ذات داللة اوبكممات أخرى فإن النتائج التي حصمنا عمييا تظير فروق
إحصائية بين أعضاء السمطة التشريعية تعزى لمعقيدة السياسية فيما يتعمق بدعميم 

باإلضافة لذلك فيناك فروق ذات داللة ، (2السؤال )لمتشريعات المتعمقة بالتعريب 
إحصائية بين أعضاء السمطة التشريعية تعزى إلى العقيدة السياسية فيما يتعمق 

 وىناك فروق ذات داللة ،(4السؤال )بالحاجة لدعم تخطيط المغة العربية والتعريب 
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إحصائية تعزى لتوجياتيم العقائدية فيما يتعمق بدعميم لقانون يجبر المستيمكين 
. عمى تبني ما قام مجمع المغة العربية بتعريبو

ومن أجل أن نعرف أي مجموعة من المجموعات الست المصنفة وفقًا 
 وتظير ،دام إجراء نيومان كولنرخلمعقيدة السياسية قد تأثرت بيذا لمتغير تم است

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 37 و36، 35، 34النتائج في الجداول 
 من جية 6، 5، 4، 3، 2 والمجموعات ،من جية (اإلسالميين) 1المجموعة 

إسالمي قومي، قومي، شيوعي، عمماني، وعقائد سياسية أخرى كالمستقمة )أخرى 
 وىذا يعني أن اإلسالميين ىم األكثر دافعية من بين ،(والوسطية عمى التوالي

واألسئمة المتأثرة بشكل مباشر - بأعمى نتيجة لممتوسط–العقائد السياسي األخرى 
. 5 و4، 2بذلك ىي 

إن السب وراء ىذا التوجو التفضيمي بين اإلسالميين يعزى العتقاداتيم 
 فيم يعتبرون المغة العربية المغة المحفوظة لألبد، وىي لغة القرآن الكريم لذا ؛الدينية

يجب دعميا، وىذا في الحقيقة ظاىر في بعض أقوال أفراد مجتمع الدراسة، فقد 
" فيما يتعمق بالمغة العربية وبوجود القرآن الكريم يجب عمينا أال نجزع: "قال أحدىم
إن المغة العربية ىي لغة القرآن الكريم فيي قادرة عمى التعامل مع : "وقال آخر

". التقدم التكنولوجي ودليل ذلك إنيا كانت لغة العموم لوقت طويل في الماضي

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 34ومن جانب آخر، يظير الجدول 
 تعزى لمعقيدة 7، 6، 3، 1بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى األسئمة 

السياسية، وىذا يدل عمى أن كل أفراد مجتمع الدراسة لدييم نفس التوجيات فيما 
. يتعمق بالمواضيع التي طرحتيا األسئمة

:  جـالنتائ
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: وفي ضوء المعطيات السابقة ظيرت النتائج اآلتية

: الصعوبات التي تواجو عممية التعريب

فيما يتعمق بالصعوبات التي تواجو عممية التعريب فإن إجابات أفراد مجتمع 
 ما عدا ،الدراسة تبين أن عممية التعريب ال تواجو مشاكل ال يمكن تجازوىا

ن عن مجمع المغة يالمشاكل السياسية والمشاكل المتعمقة بإرادة أولئك المسؤول
 وعمى الرغم من ىذه النتيجة، يميل أفراد السمطة . باإلضافة لمجامع أخرى،العربية

التشريعية إلى عدم التقرير فيما إذا كانت تكاليف التطبيق والفجوة بين المغة العامية 
. والفصحى سوف تعيق التعريب

: دعم القرارات المتعمقة بالتعريب

 (10)بالنسبة لدعم القرارات المتعمقة بالتعريب فإن المعطيات في الجدول 
. تظير بشكل واضح أن أعضاء البرلمان يدعمون مثل ىذه القرارات

ويرى أعضاء البرلمان التعريب كمسؤولية مشتركة، وىذا يعني أنيم يعتبرون 
 من عممية التعريب، وتظير المعطيات أيضًا أن النواب لدييم توجيات اأنفسيم جزء

. تدعم القرارات المتعمقة بالتعريب أكثر من نظرائيم األعيان

وسيمة إلعادة إحياء اإلرث واليوية العربية في العموم واألدب والفن كالتعريب 

يشير أفراد السمطة التشريعية وبدون أي شك إلى أنيم يرون عممية التعريب 
وسيمة إلعادة إحياء اإلرث واليوية العربية في العموم واألدب والفن، وىنا تظير 

المعطيات أن النواب بالمقارنة مع األعيان لدييم توجيات أكثر إيجابية فيما يتعمق 
. بالتعريب كوسيمة إلعادة إحياء اإلرث واليوية العربية في العموم واألدب والفن

: المعربون ودعم المغة العربية
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يقر أفراد السمطة التشريعية بشكل واضح أنيم يرون دعم المعربين وتخطيط 
المغة العربية كحاجات يجب تمبيتيا، أضف إلى ذلك أنيم يرون تخطيط التعريب 
يتساوى في األىمية مع أبعاد التخطيط األخرى، وفيما يتعمق بالفروق بين النواب 

واألعيان يبدو أن النواب لدييم توجيات أكثر إيجابية بالنسبة لدعم المعربين 
. وتخطيط المغة العربية

: قانون المغة العربية

بالنسبة لدعم أفراد السمطة التشريعية لقانون يجبر المستيمكين لتبني ما تم 
 ولكن بالرغم من أنيم ا، فإن أعضاء البرلمان يجدون دعم ىذا القانون واجب،تعريبو

 فيما إذا كان يجب إجبار الجامعات ايدعمون ىذا القانون إال أنيم لم يظيروا اتفاق
عمى تبني المغة العربية الفصحى لغة لمتدريس فييا أم ال، وتظير النتائج أن النواب 

. يدعمون ىذا القانون أكثر من نظرائيم األعيان

: استخدام لغة أجنبية

ال يرى أعضاء السمطة التشريعية استخدام المغة األجنبية في التكنولوجيا 
 لمتقدم، وىم ال يرون أن المغة العربية اواألعمال والصناعة والتجارة والسياحة مؤشر
 من جانب آخر فإن النواب لدييم ،الفصحى عائق أمام نقل التكنولوجيا والتقدم

توجيات سمبية بالنسبة الستخدام لغة أجنبية في المجاالت المذكورة آنفًا أكثر من 
. نظرائيم األعيان

: استخدام لغة أجنبية في التواصل اليومي

 ؛انتقد أفراد السمطة التشريعية مسألة استخدام لغة أجنبية في التواصل اليومي
بمعنى أنيم ال يحبذون استخدام لغة أجنبية في التواصل اليومي، إضافة إلى ذلك 

وبالمقارنة مع األعيان فإن النواب لدييم توجيات أكثر صرامة ضد االستخدام 
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استخدام لغات أجنبية لمتواصل في البيت، مع )االجتماعي لمغات أجنبية 
. (إلخ...األصدقاء

: تأثير المتغيرات الديغرافية
حاول الباحثان باستخدام اإلجراءات اإلحصائية المطموبة معرفة تأثير بعض 
المتغيرات الديمغرافية عمى توجيات أعضاء السمطة التشريعية نحو التعريب، وقد 

 ن باستخدام ىذه اإلجراءات لتتبع أي من الفروق في إجابات مجتمع الدراسة عاقام
. أسئمة الدراسة

 داللة لمعمر ي الباحثان عدم وجود أي تأثير ذالحظوفي الحقيقة فقد 
والمستوى التعميمي والمغات المتقنة وعدد الدورات النيابية عمى توجيات مجتمع 

الدراسة بالنسبة لمتعريب كما ظيرت في أسئمة الدراسة، ومن جانب آخر فقد وجد 
النواب ) لمعقيدة السياسية واالنتماء الحزبي والسمطة االباحثان أن ىناك تأثير

. عمى توجيات مجتمع الدراسة نحو التعريب (واألعيان
إن و 5و 4، 2قة بذلك ىي لبالنسبة لمعقيدة السياسية فإن األسئمة المتع

الفروق الظاىرة تميل لصالح اإلسالميين، أما بالنسبة لالنتماء الحزبي فإن المنتمين 
لألحزاب متحمسون لمتعريب أكثر من الذين ال ينتمون لألحزاب، إن األسئمة 

فإن النواب  (النواب واألعيان) أما فيما يتعمق بالسمطة 7، 4، 2المتأثرة بذلك ىي 
لدييم توجيات أكثر إيجابية من توجيات نظرائيم األعيان، واألسئمة المتأثرة بذلك 

. 7 و5، 4، 3ىي 
: التطبيق

ن ىذه الدراسة ذات أىمية كبيرة وذلك ألنيا تنشد دراسة دور يرى الباحثان أ
ي  القرار هيالسمطة في التعريب، إن مجمع المغة العربية والجامعات وصانع

الكيانات المستيدفة بشكل مباشر من أجل غايات ىذه الدراسة، وفي الحقيقة فإن 
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ن جميع المبادرات إىذا البحث خطوة أخرى في الرحمة الطويمة من أجل التعريب، 
 لذا فيذه الدراسة تأمل أن تكون ،سمطةي سوف تختفي بدون أي دعم حكومي ذ

 لذا فالمسؤولون عن ،األساس لمتعريب المؤسسي القومي والحكومي والسياسي
 بإمكانيم ، باإلضافة لممتحمسين لفكرة التعريبة،التعريب في مجمع المغة العربي

لمأسسة التعريب من خالل طرح - كما تم توضيحو في البحث–اغتنام الفرصة 
مشروع قانون المغة العربية ليتبناه أفراد المجمس النيابي وبإمكان ذلك أن يتم بتحفيز 

. الرأي العام من خالل اإلعالم
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الخالصة 

 في رسم سياسة لغوية ليا ىدف ا رئيساإن لمؤسسات المجتمع المدني دور -1
ن مؤسسات المجتمع المدني يرتقب منيا دور ميم في التنمية وا  ، ورسالة

. الشاممة والتنمية المغوية بشكل خاص

، يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تستفيد من عموم اإلدارة المغوية -2
وعمم صناعة القرار في تشكيل سياسة لغوية ، والتسويق، والسياسة المغوية

. قابمة لمتنفيذ

 ولكل حقل مكوناتو من أفراد ،تستعمل المغة في حقول حياتية مختمفة -3
وأزمان وأماكن حقيقية ، مشاركين ليم أدوار اجتماعية وكالمية مختمفة

فمكل حقل مجالو الخاص ولغتو . ووظائف لغوية متعددة، وافتراضية
 ولكل مجموعة بشرية سياستيا المغوية ،لذا لكل فرد سياستو المغوية. الخاصة

. المعمنة أو المبطنة

 عممية يمارسيا األفراد Linguistic Accommodationالتكيف المغوي  -4
،  االجتماعيةواألدواروالمجموعات حسب الزمان والمكان والموضوعات 

فيتكيف الفرد لغويا كما يتكّيف اجتماعيا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا 
وسياسة التكّيف المغوي تكسب األفراد مرونة واستعمااًل لغويًا . وحضارياً 

. خالقاً 

يقوم القادة المغويون بأدوار القدوة المغوية وىؤالء ىم راسمو السياسات المغوية  -5
.  Language Domainsفي كل مجاالت استعمال المغة 

فاالستطاعة المغوية شرط يضاف إلى ،  نواة التخطيط المغوي البناءاألسرة -6
. االستطاعة الجسدية والمالية في مشروع تكوين األسرة
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 حيث تساىم في تشكيل ،المؤسسة الدينية تضطمع بدور لغوي رئيس -7
المعتقدات واآلراء والقناعات واالتجاىات المغوية التي تعزز استعمال المغة 

. العربية

اشتراط إتقان المغة العربية السميمة أساس لمتوظيف واالبتعاث والدراسات  -8
. العميا والوظائف العميا يساىم في تعزيز مكانة المغة العربية

مخططا توضيحيًا إلطار مرجعي لدراسة  (Cooper, 1989)ولقد قدم كوبر  -9
 األسئمةدور التخطيط المغوي في رسم سياسات لغوية وطنية من خالل إثارة 

: اآلتية

النخبة ، Influentialالمؤثرون ، النخبة الرسمية)من ىم الفاعمون  .1
 .(منفذو السياسة من غير طبقة النخبة، القادة 

:  الذين يحاولون التأثير عمى أي سموك لغوي .2

. الخصائص البنيوية لمسموك المغوي المخطط .1

. االستعماالت واألغراض التي سيوظف فييا السموك المخطط .2

، اإلتقان، التقييم ،الفيم)مستوى التبني والقبول المرغوب  .3
. (االستعمال

لمن السموك المغوي المستيدف التأثير عميو؟  .3

. (منظمات، أفراد)نوع المستيدفين  .1

. الفرص المتاحة لممستيدفين لتعمم السموك المغوي .2

. الحوافز والدوافع لتعمم واستعمال السموك المخطط .3
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: ما اليدف من التأثير .4

. (ممارسات تتعمق باستعمال المغة)أغراض معمنة  .1

. (عالقة ليا بالمغة ممارسات ال)أغراض غير معمنة  .2

تحت أي ظروف؟  .5

. (أحداث وأحوال انتقالية)ظروف مكانية  .1

ظروف بنيوية تتعمق بالبنى السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .2
. والسكانية والبيئية

معايير النظام الحاكم والمعايير الثقافية ومدى مشاركة أفراد  .3
. الحكومة في األنشطة االجتماعية

. المعمومات المتاحة والمعمومات الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة .4

. الظروف البيئية .5

أم عن ، استخدام أسموب الترويج، استخدام القوة، السمطة)بأي الوسائل  .6
 ؟(طريق اإلقناع

 ؟ما ىي الطريقة المتبعة عند اختبار القرار .7

 ؟(النتائج المختمفة)ما ىي عواقب ومترتبات المشكمة  .8

. (2006، ترجمة األسود)
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التعليقات والمناقشات 

جامعة عمان العربية / فتحي جروان. د. أ-

قال إن المشكمة تكمن في الناطقين بالعربية وبشكل أخّص فيمن يعمِّمون 
. العربية

أىداني أحد األساتذة وىو دكتور جامعي في إحدى الجامعات : واستشيد بقولو
بًا كممة " المنتورية: "المرموقة كتابًا عنوانو اإلنجميزية التي " Mentorship"ُمعرِّ

، كما طالعت إحدى مجالت البحث العممي المحكمة فوجدتيا تحتوي "التممذة"تعني 
 master"، ألم يجدوا تعريبًا لكممة "فاعمية برنامج المساتر ثنكر: "بحثًا عنوانو

thinker " ؟"المفكر المبدع"التي تعني ببساطة !!

نما مشكمة  ورأى الدكتور جروان أن المشكمة ليست مشكمة مجامع لغة وا 
أساتذة جامعات وأساتذة لغة؛ وليذا عمى أساتذة الجامعات ومعدِّي بحوث المجالت 

مخاطبة مجامع المغة لالستشارة - إن واجيتيم مشكمة من ىذا النوع-العممية 
. المغوية الالزمة

الكونغو الديمقراطية / موتمباي رجب- 

قال إن أفريقيا بحاجة إلى دارسي لغة عربية يفقيون أمور المغة والدين؛ 
فالفرنسية تُفرض عمى األفارقة فرضًا ويشترط في النائب في البرلمان الكونغي أن 
يتقن الفرنسية قراءة وكتابة ومحادثة بطالقة دون تمكؤ أو تمعثم أو رطانة أو ُلكنة، 

. كما أن المعامالت الرسمية تصدر بيا

وأكد أنو ال وجود لمغة دون أىميا، فأىل المغة ىم المسؤولون عن ضعف 
وتراجع لغتيم، وال منطقية لمن يحاسب المغة نفسيا، كما أنو ال صالح لمغة العربية 

. والدين اإلسالمي دون صالح العرب
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