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الملخص

هتدف الدراسة إىل استقصاء مدى القبول الذي حتظى 
به مصطلحات اهلندسة املدنية املعربة لدى كل من طلبة 
وأساتذة قسم اهلندسة املدنية يف كل من جامعة الريموك 
ع��دد من  إىل  ب��اإلض��اف��ة  والتكنولوجيا،  ال��ع��ل��وم  وج��ام��ع��ة 
املهندسني العاملني يف امليدان. وكذلك، عملت الدراسة 
على تقييم مدى فعالية هذه املصطلحات، وحبثت يف ما 
إذا كانت مستخدمة على أرض الواقع بالفعل. وسعت 
هذه الدراسة أيضاً للكشف عن مواقف واجتاهات عينة 
الدراسة حنو املصطلحات املعربة و ناقشت املشاكل اليت 
أسئلة  عن  ولإلجابة  استخدامها.  نتيجة  يواجهوهنا  قد 
الدراسة؛ وظفت الدراسة منهجني خمتلفني: املنهج النوعي 
واملتمثل يف املقابالت الشخصية، واملنهج الكمي املتمثل 
يف استبيان يتضمن سبع عشرة عبارة تكشف عن مواقف 
واجتاهات عينة الدراسة حنو عميلة التعريب بشكل عام 
امل��دن��ي��ة بشكل خ��اص.  اهل��ن��دس��ة  وت��ع��ري��ب مصطلحات 
وجت��در اإلش��ارة أيًضا إىل أن عينة الدراسة قد مشلت ما 
جمموعه 244 ف���رًدا يف جم��ال اهل��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة. وأظ��ه��رت 
النتائج املستخلصة منهم أن مدى قبوهلم للمصطلحات 
املعربة كان متدنًيا جًدا. وخلصت الدراسة إىل أن تعريب 
مؤسسي  عمل  إىل  حباجة  املدنية  اهلندسة  مصطلحات 
بدال من العمل الفردي لتوحيد هذه املصطلحات املعربة، 
املصطلحات.  ه��ذه  باستخدام  ملزم  سياسي  ق��رار  وإىل 

وأظهرت الدراسة أن
 

 اسرتاتيجية اإلقرتاض تعترب األمثل للتغلب على مشكلة
املكافئ اللغوي.

مصطلحات؛  الرتمجة؛  التعريب؛  المفتاحية:  الكلمات 
هندسة مدنية؛ األردن.

Abstract

The present study aims to investigate the extent 
of acceptability of Arabicized civil engineering 
terms in Civil Engineering departments at 
both Yarmouk University (YU) and Jordan 
University of Science and Technology (JUST) 
along with some of project field engineers. The 
study attempts to evaluate the effectiveness 
of these terms and whether they are actually 
used or not. The study examines the attitudes 
of the participants towards the Arabicized civil 
engineering terms and tackle the problems 
behind using them. To do so, the researchers 
adopted a mixed method; a qualitative method 
implemented in interviews and a quantitative 
method implemented in a questionnaire. The 
sample of the study consisted of a total of 244 
individuals in the field of civil engineering. The 
results showed that the extent of acceptability 
for the Arabicized terms were very low even 
for the terms which sounded familiar to the 
subjects of the study. Moreover, the study 
reveals that Arabicizing civil engineering 
terms need institutional rather than individual 
standardization to have unified Arabicized 
terms and a binding political decision to enforce 
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the use of these terms. Also, the study shows 
that borrowing proves to be the most suitable 
strategy to overcome the lack of equivalence.

Keywords: Civil Engineering Terms; 
Terminology; Translation; Language   Planning; 
Arabicization; Jordan

المقدمة

تعترب ه���ذه ال���دراس���ة األوىل م��ن ن��وع��ه��ا ال���يت ت��ق��ارن بني 
مصطلحات اهلندسة املدنية املعربة و االستخدام الفعلي 
هلذه املصطلحات على أرض الواقع. عالوة على ذلك، 
نتائج  لتوصيل  املتبعة  املنهجية  تطبيق  املمكن  م��ن  فإنه 
ه��ذه ال��دراس��ة على عينات يف اجمل��ال نفسه ويف جماالت 
أخرى؛ لتعزيز دور وأمهية املصطلح يف اللغة العربية، كما 
ال��دراس��ة املسامهة بقوة والتأثري على واضعي  ميكن هل��ذه 
امل��ص��ط��ل��ح امل���ع���رب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ص��ط��ل��ح��ات معربة 
م��ق��ب��ول��ة ت��ت��ن��اس��ب و أذواق اجل��م��ه��ور امل��س��ت��ه��دف. ل��ذا، 
تسعى هذه الدراسة إىل قياس مدى القبول الذي حتظى 
الشائكة  املعربة  املدنية  اهلندسة  مصطلحات  بعض  ب��ه 
املدنية  اهلندسة  ال��يت اختريت من كتيب مصطلحات  و 
األردين  العربية  اللغة  قبل جممع  م��ن  امل��ن��ش��ور  وامل��ع��م��اري��ة 
الدراسة على  اعتمدت  2001. ولتحقيق ذلك  يف عام 
 ، (Cooper, 1989) معايري القبول األربعة اليت اقرتحها
وهي: املعرفة، والتقييم، واإلتقان، واالستخدام. باإلضافة 
إىل ذلك، تقارن الدراسة بني مصطلحات اجملمع املعربة 
هذه مع الصورة اليت مت تعريبها واستخدمها فيها يف كتاب 
املواصفات الفنية للمباين: األعمال املدنية واملعمارية لعام 
2002 وذلك يف ضوء نظرية اهلدف  Skopos.  وتسلط 
الدراسة أيضا الضوء على ما إذا كانت هناك حاجة إىل 
اجلامعات  لطالب  خصيصاً  املصطلحات  ه��ذه  تعريب 
قد  ال��يت  املشكالت  وتناقش  مستخدميها.  أول  كوهنم 
يواجهها مستخدمي هذه املصطلحات واحللول املقرتحة 

لتالفيها.
 

وستجيب الدراسة على األسئلة المحورية التالية:
1. إىل أي مدى تعترب مصطلحات اهلندسة املدنية املعربة 

مقبولة؟
2. ما هي مواقف واجتاهات عينة الدراسة حنو فكرة و 

نتائج عملية تعريب مصطلحات اهلندسة املدنية؟
3. إىل أي مدى تتأثر نتائج الدراسة باختالف اجلنس 

والعمر واملستوى األكادميي لعينة الدراسة؟
4. م��ا ه��ي املشاكل ال��يت يواجهها ال��ط��الب واألس��ات��ذة 
وامل��ه��ن��دس��ني امل��ي��دان��ي��ني ع��ن��د اس��ت��خ��دام��ه��م مصطلحات 

اهلندسة املدنية املعربة؟
5. ك��ي��ف مي��ك��ن التغلب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��أت��ي��ة عن 

استخدام مصطلحات اهلندسة املدنية املعربة؟

المدخل النظري
(Language planning) التخطيط اللغوي

يعرف كوبر (Cooper, 1989, P) التخطيط اللغوي ب” 
السلوك املتعمد اهلادف إىل التأثري على سلوك اآلخرين 
حتديدهم  أو  بنيتها  أو  للغتهم،  اكتساهبم  خي��ص  فيما 
لعبد احل��ق (1996) ف��إن هذا  لوظائف رم��وزه��ا”. وف��ق��اً 
التعريف هو األنسب للتعبري عن معىن ووظيفة التخطيط 
اللغوي، حيث أنه  يسلط الضوء على أمهية التأثري على 

السلوكيات وليس على حل مشاكل اللغة فقط. 
ناهري  وض��ع  ال��ل��غ��وي،  التخطيط  ب��أه��داف  يتعلق  وفيما 
يف عام 1984 ( ,Garia, 2015) 11 هدفاً، هي: (1) 
تنقية اللغة. (2) إحياء اللغة. (3) إصالح اللغة . (4) 
توحيد اللغة (5) انتشار اللغة. (6) التحديث املعجمي. 
(7) التوحيد االصطالحي. (8) تبسيط األسلوب. (9) 
 )11( اللغة.  على  احلفاظ   )10( اللغات.  بني  التواصل 

تقييس رموز اللغة.

علم المصطلح و التخطيط المصطلحي
لعلم  م��ع��ان  ث��الث��ة   (Kageura, 2015) حي���دد ك���ج���ورا 
املصطلح: األول هو “جمموعة من املمارسات واألساليب 
يف  املصطلحات.”  وع��رض  ووص��ف  جلمع  املستخدمة 
ح���ني أن ال���ث���اين ه���و “جم��م��وع��ة م���ن األس�����س، واحل��ج��ج 
واالس���ت���ن���ت���اج���ات ال���الزم���ة ل���ش���رح ال��ع��الق��ة ب���ني امل��ف��اه��ي��م 
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خاص  حقل  “م��ف��ردات  ه��و  والثالث  واملصطلحات.” 
من حقول املعرفة”.

ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ص��ط��ل��ح��ي، ي��ع��رف ال��ع��ب��د 
احلق (Al-Abed Al-Haq, 1998) هذا املفهوم بكونه 
»ال��ع��م��ل��ي��ة ال����يت ت��ش��ري إىل األن��ش��ط��ة واجل���ه���ود امل��ت��ع��م��دة 
لتخطيط ك��ل م��ن: حم��ت��وى، وم��ك��ان��ة، وطريقة اكتساب 
امل��ص��ط��ل��ح��ات.« وي��ض��ي��ف م��وض��ح��اً إن ختطيط احمل��ت��وى 
امل��ص��ط��ل��ح��ي أو م���ا ي���ع���رف ب��ت��خ��ط��ي��ط اجل���س���م ال��ل��غ��وي 
للمصطلح هو يشري إىل قضايا لغوية حبتة، على شاكلة 
أو  املصطلحات  تعديل  أو  اجلديدة  املصطلحات  سك 
اختيار املصطلح األنسب من بني عدد من املصطلحات 
)املرجع نفسه(. أما ختطيط ملكانة املصطلح فيشري إىل 
الرامية إىل  مكانة املصطلح عند مستخدميه، و اجلهود 
إعطاء كل مصطلح معىن حمدد يف جمال معني باإلضافة 
تضيقيها  أو  امل��ص��ط��ل��ح��ات  اس���ت���خ���دام���ات  ت��وس��ي��ع  إىل 
وحتديدها أو اإلبقاء عليها كما هي )املرجع نفسه(. يف 
التخطيط الكتساب املصطلح إىل األنشطة  حني يشري 
)املرجع  مصطلحات  م��ن  م��ا صيغ  وتعليم  بتعلم  املعنية 

نفسه(.

 (Tauli, �ل وجت��در اإلش��ارة إىل إن املصطلح املثايل وفقاً 
املعلومات  و  الكامل  املعىن  ينقل  أن  أ( جي��ب    1968)
ال��ض��روري��ة يف العملية  ي����ؤدي مج��ي��ع امل��ه��ام  ال���الزم���ة وأن 
تكون  أن  أي  سهاًل؛  يكون موجزاً  أن  االتصالية. ب( 
ع��دد ال��وح��دات اللغوية للمصطلح أق��ل ما ميكن والبناء 
أكثر  معىن  املصطلح  ينقل  فال  ما ميكن  أبسط  اللغوي 
مما هو ض��روري. ج( أن يكون املصطلح مرناً؛ فيسهل 
تطبيقه وتكييفه للتعبري عن معاين جديدة. د( أن يكون 
التعبري  ب��ني  باالنسجام  يتمتع  أن  أي  مج��ي��اًل؛  املصطلح 

واحملتوى وأن يكون نظامه اللغوي والصويت متناغمان.

وأخ��رياً، لتبين مصطلح ما ووضعه قيد االستخدام هناك 
بعض املعايري اليت جيب أن تؤخذ يف عني االعتبار. هلذا 
اق��رتح روج��رز (Rogers, 1983) مخسة معايري،  السبب 
وه���ي : )امل��ع��رف��ة، واالق��ت��ن��اع، واخت����اذ ال���ق���رار، والتطبيق، 
تبين  عملية  يف  بسهولة  تطبيقها  ميكن  ال��يت  وال��ت��أك��ي��د( 

املصطلح حيث متثل املعرفة: املعرفة بوجود هذا املصطلح، 
االقتناع: أي اكتشاف املواقف االجيابية أو السلبية حنو 
امل��ص��ط��ل��ح، ال���ق���رار: أي  اع��ت��م��اد أو رف���ض امل��ص��ط��ل��ح، 
التطبيق: وضع املصطلح قيد االستخدام، والتأكيد: من 
خالل السعي لتعزيز القرار احلايل بقرار قد مت اختاذه من 

قبل العتماد املصطلح.

الع��ت��م��اد  م��ع��اي��ري  أرب���ع���ة   (Cooper, 1989) اق�����رتح  و 
امل���ص���ط���ل���ح، وه�������ي: )امل����ع����رف����ة، وال���ت���ق���ي���ي���م، واإلت�����ق�����ان، 
واالستخدام( حيث ميكن استخدام هذه املعايري لتحديد 
املعرفة: معرفة  املعرب. هذا ومتثل  املصطلح  قبول  مدى 
املرء بوجود املصطلح املعرب. وميثل التقييم: مدى قبول 
املرء للمصطلح املعرب. يف حني ميثل اإلتقان: قدرة املرء 
على استخدام املصطلح املعرب بدقة يف الوقت والسياق 
املناسب. وأخرياً، ميثل االستخدام: عدد مرات استخدام 

املرء للمصطلح املعرب.

التعريب.
التعريب  الباحثني حول ماهية  على الرغم من اختالف 
الغالبية  أن  إال  املفهوم  هل��ذا  خمتلفة  لتعريفات  وتقدميهم 
أهم  أح��د  ه��و  التعريب  أن  على حقيقة  متفق  العظمى 
العوامل اليت سامهت يف تطور اللغة العربية. فيفرد غنيم 
التعريب  ب��أن  يفيد  أوهل��ا  للتعريب؛  (1989) ثالثة معان 
هو عملية استيعاب اللغة العربية للمفردات األجنبية وفقا 
للقوالب اللغوية العربية، أو أن التعريب هو  ترمجة مباشرة 
العربية من خالل عملية  اللغة  اللغات األجنبية إىل  من 

تسمى الرتمجة االقرتاضية.
 

ويف م��ا يتعلق ب��أس��س ال��ت��ع��ري��ب وأس��ال��ي��ب��ه، ي��س��رد غ��زال��ة 
(2001) ثالث طرق خمتلفة: 1( التطبيع ، مثل: بريوقراطية، 
ب��ريوق��راط��ي��ون��ة ب��ريوق��راط��ي��ات م��ن كلمة ال��ب��ريوق��راط��ي��ة. 2( 
الرسم أو النسخ اللفظي: ويرى غزالة هذه العملية اقرب 
للتغريب منها للتعريب، مثل: فيديو، كاسيت، كمبيوتر. 
3( النقش أو السك: رغم أن هذه العملية هي األصعب 
من بني العمليات الثالث، إال أن غزالة يعتربها األمثل. 
وتقوم األخرية على ثالث عمليات: أ( االستنباط: إحياء 
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الكلمات العربية اليت عفا عليها الزمن من خالل منحها 
معىن جديد، مثل كلمة قطار واليت تعين يف األصل قافلة 

من اجلمال، ب( االشتقاق، وج( االستحداث.

أما إلياس (Ilyas, 1989) فقد اقرتح األساليب التالية:
1. استخدام املصطلحات التقنية العربية الفصحى قدر 
 :acid acetic ،نشادر :ammonia :اإلمكان كما يف

محض اخلليك، lamp : مصباح...
2. يف حال غياب املعادل العريب ميكن إتباع األساليب 
التالية: أ( االشتقاق، مثل: مذيع وأذاع و إذاع��ة.  ب( 
أخ��رى  هل��ا دالل���ة  تعيني معىن تقين ج��دي��د لكلمة عربية 
– وهو ما أشار إليه غزالة (1002) ب “ االستنباط”- 
، مثل س��ي��ارة ال��يت ت��دل يف األص���ل على ح��رك��ة األش��ي��اء 
ان��ت��زاع كلمة من كلمتني   كالنجوم. ج( النحت:  وه��و 
أو أكثر من خالل اجلمع بني جذورها الصرفية، مثل: 
 :Electromagnetic  ، ال���زم���ك���ان   space-time  :

كهرطيسي.

العوامل المؤثرة في انتشار وقبول المصطلح 
المعرب.

ختضع املصطلحات املعربة جملموعة من القواعد والشروط 
اليت جيب هلا أن جتتازها لضمان دقتها و ليتم اعتمادها 
وق���ب���وهل���ا م����ن ق���ب���ل م��س��ت��خ��دم��ي��ه��ا. أول ه�����ذه ال���ش���روط 
توافرها  الواجب  الرئيسية  املبادئ  أحد  »الوضوح« وهو 
يف املصطلح ليكون مثاليا، وفقا (Tauli, 1968)،  فمثاًل 
ب�  ت��ع��ري��ب��ه  مت  وال����ذي   “Cantilever beam” مصطلح 
“جائز عاتويل” ال يعرب عن معىن هذا املصطلح بشكل 
واض��ح، وبالتايل لن يقبل من قبل اجلمهور. أما الشرط 
الثاين فهو اإلجياز؛ فوفقا ل� تويل (Tauli, 1968) جيب أن 
يتكون املصطلح من أقل عدد ممكن من الوحدات اللغوية 
، و أن ال ينقل املصطلح املعرب معىن أقل أو أكثر من 
Water-re- مثل  امل��ث��ال مصطلح  فعلى سبيل   ال���الزم، 

”ducing admixture “ ال��ذي مت تعريبه  ب� “ خليط 
لن  وبالتايل  الشرط  هل��ذا  يفتقر  للماء”  منقص  مضاف 
يكون مقبوال. يف حني أن الشرط الثالث لقبول املصطلح 
املعرب هو مجاليته (Tauli, 1968) ، فيجب أن يكون 

الوقع على األذن، وإيقاعي، و متناغم،و معرب،  حسن 
و مصطلح مثل ”Sealant“  الذي عرب ب�”مصطكاء” 
بعيد ك��ل البعد ع��ن حتقيق  ه��ذا ال��ش��رط، وب��ال��ت��ايل فأنه 
من الصعب جدا أن يقبل. وأخريا واألهم من بني هذه 
الشروط هو وجوب تعريب املصطلح مبشورة املعنيني و 
املختصني مبوضوعه، فمن غري املعقول أن يعرب مصطلح 
هندسي، على سبيل املثال، دون الرجوع إىل املهندسني 

لضمان دقة املصطلح املعرب وقابليتهم الستخدامه.
 

منهجية البحث
العينة

ض��م��ت ع��ي��ن��ة ال���دراس���ة م��ا جم��م��وع��ه 244 ف����رداً يف جم��ال 
ومهندس  مهندسة  و16  أس���ات���ذة،   8( امل��دن��ي��ة  اهل��ن��دس��ة 
ميداين و 220 طالباً وطالبة(، اختري منها ما جمموعه 200 
فرداً؛ نظراً لكون هذا العدد كاف للحصول على نتائج 
صحيحة.  وي��وض��ح اجل���دول رق��م (1) )ان��ظ��ر امل��الح��ق( 

اخلصائص الدميوغرافية للعينة.
الدميوغرافية،  امل��ت��غ��ريات  م��ن  جمموعة  إىل  العينة  قسمت 
وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ل��ك��ون أح���د أه�����داف ه���ذه ال���دراس���ة هو 
القبول األرب��ع��ة  امل��ت��غ��ريات على معايري  ت��أث��ري ه��ذه  معرفة 
اليت اقرتحها (Cooper, 1989)؛ ولذلك ضمت استبانة 
التعليمي، وجنس، وعمر  الدراسة أسئلة حول املستوى 
امل��ش��ارك كما ه��و مبني يف اجل���دول (1) . وم��ن اجلدير 
بالذكر أن السبب وراء اختيار الدراسة جلامعتني يعود إىل 
سببني أوهلما تاريخ نشأة قسم اهلندسة املدنية والسبب 
جامعة  املدنية يف  اهلندسة  فقسم  ال��دراس��ة؛  لغة  األخ���ر 
يف  املدنية  اهلندسة  قسم  م��ن  أق��دم  والتكنولوجيا  العلوم 
جامعة الريموك، باإلضافة إىل أن لغة التدريس يف جامعة 
العلوم والتكنولوجيا هي العربية واإلجنليزية، أما يف جامعة 
الريموك فهي اإلجنليزية فقط. ويف ما يتعلق بضم متغري 
العمر واملستوى التعليمي فهما مهمان يف الدراسة؛ كون 
اختالفهما وتفاوهتما بني أفراد العينة ميكن أن يكون له 
ت��أث��ري واض���ح على نتائج ال���دراس���ة. ويف م��ا خي��ص متغري 
اجلنس، فقد أظهرت العديد من الدراسات ميل الذكور 

إىل استخدام املصطلح املعرب أكثر من اإلناث.
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أداة جمع البيانات 
أه��داف��ه��ا،  لتحقيق  خمتلفني  منهجني  ال��دراس��ة  ووظ��ف��ت 
ومها: 1( املنهج النوعي واملتمثل يف املقابالت الشخصية، 
حيث أج���رت ال��دراس��ة م��ق��اب��الت م��ع بعض أف���راد عينة 
الدراسة واليت سامهت يف متابعة الدراسة للنتائج وتقدميها 
استبيان  يف  متثل  ال���ذي  الكمي  املنهج   )2 للتوصيات. 

صمم على النحو التايل:
يف اجل����زء األول م���ن اإلس��ت��ب��ي��ان، طُ��ل��ب م���ن امل��ش��ارك��ني 
تقدمي بعض البيانات الدميوغرافية، واليت ضمت كل من 
العمر، واجلنس، واملستوى التعليمي. باإلضافة إىل بعض 
اإلجنليزية،  اللغة  املشارك يف  مبستوى  املتعلقة  املعلومات 
العربية أو اإلجنليزية   اللغة  وإذا ما كان يفضل استخدام 

سواء يف الدراسة أو التدريس أو العمل.
يف حني ضم اجلزء الثاين 22 مصطلحاً يف جمال اهلندسة 
املدنية باللغة اإلجنليزية وما يقابلها من املصطلحات املعربة 
من قبل جممع اللغة العربية األردين (2001). وطُلب من 
ملعايري  وفقا   22 ال  املصطلحات  ه��ذه  تقييم  املشاركني 
أال   ،(Cooper, 1989) قبل كوبر  م��ن  املقرتحة  القبول 
املعرب،  باملصطلح  املشارك  )م��دى معرفة  املعرفة  وه��ي: 
أي ه��ل مس��ع��ه م��ن ق��ب��ل أم ال(، وال��ت��ق��ي��ي��م )م����دى قبول 
امل��ش��ارك للمصطلح امل��ع��رب، وه��ل ي��راه مكافئ مناسب 
للمصطلح األج��ن��ي أم ال(، واإلت��ق��ان )ال���ذي يشري إىل 
قدرة املرء على استخدام املصطلح املعرب بدقة يف الوقت 
والسياق املناسب( وأخرياً، االستخدام )الذي ميثل مدى 
تكرار استخدام املرء للمصطلح املعرب(. وُأضيف عمود 
آخر إىل اجلدول يطلب فيه من املشاركني اقرتاح البديل 
اختبار كل  ومت  اإلجن��ل��ي��زي.  للمصطلح  املناسب  ال��ع��ريب 
معيار من هذه املعايري بإستخدام مقياس العدد الصحيح 
 (0) ن��ق��اط، حيث ك��ان  اخلمس  ”integer scale ذي 
منخفض جداً، (1) منخفض،  (2)متوسط، (3) مرتفع 

و (4) مرتفع جداً.
أم��ا اجل��زء الثالث واألخ��ري من االستبيان، فضم17 فقرة 
ختترب مواقف املشاركني جتاه املصطلحات املعربة وعملية 
التعريب بشكل عام. مت توزيع االستبيانات إىل ما جمموعه 
244 فرداً يف كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة 
العاملني يف  املهندسني  م��ن  ال��ريم��وك باإلضافة إىل ع��دد 

امليدان وبعد أن مت مجع االستبيانات اختري ما جمموعه 
املستخلصة  البيانات  أدخلت  واليت  منها   200استجابة 

منها إىل احلاسوب ليتم حتليلها. 

تحليل البيانات
قبل إدخال أي بيانات إىل احلاسوب، كان من الضروري 
دراس��ة اإلستبيانات بشكل فردي من أجل تقييم مدى 
مالئمتها وصحة تعبئتها، وبعد االنتهاء من املرحلة األوىل 
استثين 44 إستبيان من أصل 244، من مث مجعت املئيت 
منها  املستخلصة  البيانات  حتليل  مت  و  املتبقية  استبانة 
وإدخاهلا يف جهاز احلاسوب لتحليلها باستخدام  برنامج 

.(SPSS) احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
كما وتعتمد هذه الدراسة نظرية اهلدف لصاحبها هانس 
فريمري كإطار نظري لتحليل مصطلحات اهلندسة املدنية 
املعربة وحتديد مدى جدواها. وهي نظرية متكن املرتمجني 
النص األصلي  ت��رمج��ات تأخذ بعني االعتبار  م��ن وض��ع 
من جهة، والنص اهل��دف من جهة أخ��رى، لكنها تركز 
كثريًا على الغاية املتوخاة من الرتمجة، فهي متكن املرتجم 
ال��يت يرغب  وواض��ع املصطلح من حتديد  طريقة الرتمجة 
بإتباعها، سواء أكانت الرتمجة احلرفية أو الرتمجة احلرة أو 
واهل��دف  الرسالة  الرتمجة  توصل  أن  ش��رط  بينهما  خليط 
ال��دراس��ة تسعى لتطبيق  ف��أن  امل��ط��ل��وب منها. وب��ال��ت��ايل، 
هذه النظرية والكشف عما إذا ما كان مرتمجي وواضعي 
مصطلح اهلندسة املدين املعرب قد جنحوا  أو قد فشلوا 

يف  حتقيقهم للغاية املتوخاة من ترمجتهم.

النتائج والمناقشة
ويعرض هذا اجلزء النتائج املتأتية من كل من االستبيان 
واملقابالت مع مناقشة أهم هذه النتائج يف ضوء نظرية 
اهل��دف. وُقسم ه��ذا اجل��زء من البحث إىل أربعة أقسام 
فرعية وفقاً أله��داف ال��دراس��ة لكون أه��م أه��داف هذه 
ق��ب��ول مصطلحات اهلندسة  م���دى  ق��ي��اس  ال���دراس���ة ه��ي 
املدنية املعربة وإذا ما كانت هذه املصطلحات مستخدمة 
على أرض الواقع أم ال فقد خصص هلا القسم األول، 
أم����ا ال��ق��س��م ال���ث���اين ف��ت��ن��اول م����دى ت��أث��ر ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة 
للعينة،  األك��ادمي��ي  وامل��س��ت��وى  والعمر  اجل��ن��س  باختالف 
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يف ح��ني خ��ص��ص ال��ق��س��م ال��ث��ال��ث  مل��ع��رف��ة م��واق��ف عينة 
الدراسة جتاه املصطلحات املعربة وعملية التعريب بشكل 
عام، أما القسم الرابع واألخري فخصص ملناقشة النتائج 

املستخلصة من املقابالت.

قبول مصطلحات الهندسة المدنية المعربة
لإلجابة على السؤال األول من الدراسة، أي دراسة مدى 
املعربة،  املدنية  اهلندسة  الدراسة ملصطلحات  قبول عينة 
أجرت الدراسة دراسة جتريبية، كان الغرض منها الوقوف 
املعربة  اهلندسية  للمصطلحات  العينة  تقبل  م��دى  على 
وفق معايري القبول األربعة اليت اقرتحها كوبر عام 1989، 
حيث يشري مدى القبول إىل معدالت اإلجابات للمعايري 
لكل مصطلح، أي إن مدى القبول = معدل   املعرفة + 
م��ع��دل   التقييم + م��ع��دل   اإلتقان+ م��ع��دل   االستخدام. 
وباالعتماد على مقياس ليكرت ذي اخلمس نقاط فقد مت 
تفسري قبول كل مصطلح يف كل معيار من معايري القبول 
امل��ق��ي��اس يف م��ا يتعلق بنتائج   األرب��ع��ة، واس��ت��خ��دم نفس 
معدالت القبول األربعة والنتائج املتعلقة مبدى قبول كل 
مصطلح كالتايل: )منخفض جدا: من 0.00 إىل 1.00(، 
)منخفض: من 1.01 إىل 2.00 (،)معتدل: من 2.01 
)مرتفع   ،)4.00 إىل   3.01 م��ن   : )م��رت��ف��ع   ،)3.00 إىل 
جدا:من 4.01 إىل 5.00(. يظهر اجلدول رقم )2( )انظر 
املالحق( واالحن��راف املعياري )ن.م( لكل معيار يف كل 
مصطلح، ومدى القبول )م.ق( لكل مصطلح، ويظهر 
أيضا املعدل لكل معيار للمصطلحات االثنني والعشرين 

باإلضافة إىل البديل الذي اقرتحه أفراد العينة. 
و باإلضافة للنتائج املوضحة يف اجلدول رقم )2( ، قورنت 
املصطلحات االثنني والعشرين بصورهتا املعربة يف كتاب 
املواصفات الفنية العامة لتنفيذ املباين يف األردن واملعروف 
ب��ال��ك��ت��اب األخ���ض���ر- وال�����ذي حي��ت��وي ع��ل��ى م��واص��ف��ات 
شاملة ومعربة بالكامل ومعتمدة لدى عدة جهات ودول 
عربية-  للتأكد من إذا ما كانت املصطلحات املعربة من 

قبل اجملمع مستخدمة على أرض الواقع أم ال.

مدى قبول واستخدام المصطلحات المعربة على 
أرض الواقع.

يعد قياس مدى قبول عينة الدراسة ملصطلحات اهلندسة 
املدنية املعربة أحد أهم األهداف اليت تصبو هذه الدراسة 
لتحقيقها، وبالرجوع إىل اجلدول رقم )2(، جند أن مدى 
قبول عينة الدراسة للمصطلحات االثنني والعشرين املعربة 
ككل قد بلغ 1.09 والذي يشري إىل اخنفاض قبول عينة 
الدراسة هلذه املصطلحات. وهذا بدوره يعين أن كل من 
االصطالحيني واملرتمجني يف جممع اللغة العربية األردين، 
وفقا لنظرية اهلدف ، قد   فشلوا يف حتقيق هدفهم، ومل 

توصل الرتمجة الرسالة واهلدف املطلوب منها.
بالرجوع إىل اجلدول رقم 2 أعاله جند أن املصطلح الذي 
للمصطلحات  بالنسبة  ق��ب��ول  درج���ة  أع��ل��ى  على  حصل 
مبعدل  القساوة  اختبار   :  Stiffness test هو  األخ��رى 
Lin- حبل غليظ مبعل 2.94، مث : Cable 3.33، يليه

ق��ب��واًل  املصطلحات  أق���ل  أم���ا   .2.32 مب��ع��دل  ق��م��ط   :tel
 :Indentation test إن��ع��ط��اط،   :Buckling ف��ك��ان��ت 
، Crazing test: اختبار  الثلم، Spline: ُلَسنينّ اختبار 
التجزُّع مبعدالت قبول 0.00.  ميكن القول إذا كان أن 
دقة ترمجة مصطلح ما ترمجة عربية أصيلة ال تكفي إلقناع 
املستخدمني الفعليني هلذا املصطلح بقبوله و استخدامه. 
كما وتشري النتائج املتأتية من اجلدول رقم )2( أن القليل 
فقط من أفراد العينة من هم على دراية بوجود املكافئ 
العريب لتلك املصطلحات كما أن هذه املصطلحات ال 
تعكس وظيفة وال املعىن الذي حيمله املصطلح األجني 
بدقة ووضوح بالنسبة ألفراد العينة مما جعلهم غري قادرين 
سليمة  بصورة  املعربة  املصطلحات  هذه  استخدام  على 
وبالتايل عزفوا عن استخدامها. وبذلك فإنه والبد جملمع 
اللغة العربية من العمل جبد على زيادة وعي أفراد العينة 
باملصطلحات املعربة؛ لزيادة قدرهتم على استخدامها يف 

السياقات الصحيحة وبتكرار.
ويف ما يتعلق باستخدام املصطلحات املذكورة يف اجلدول 
رقم )2( ، فقد متت مقارنة هذه املصطلحات بصورهتا 
املعربة واملستخدمة يف الكتاب األخضر، فتبني أن هناك 
ت��ف��اوت م��ل��ح��وظ ب��ني امل��ص��ط��ل��ح��ات امل��ع��رب��ة املستخدمة 
يف الكتاب األخ��ض��ر وت��ل��ك ال��ص��ادرة ع��ن اجمل��م��ع. ففي 
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اجملمع  نشره  مبا  األخضر  الكتاب  مؤلفي  استعان  حني 
م���ن م��ص��ط��ل��ح��ات م��ع��رب��ة م���ن ق��ب��ي��ل ُك��ح��ل��ة م��ت��س��اِط��ح��ة، 
، بيَشة َحافة،  َقمط، اختبار الثلم، اختبار التجزُّع، ُلَسنينّ
البقية واستبدهلا  اس��ت��خ��دام  ع��ن  ع��زف  ال��وص��ل��ة،  كتامية 
 Buckling ����ب��ص��ور أخ����رى ف���اق���رتح حت��ن��ي��ب ك��م��ك��اف��ئ ل
ب��دل م��ن إن��ع��ط��اط)أح��ي��ان��ا(، روب���ة ل  Grout ب��دل من 
ح��ق��ني)أح��ي��ان��ا(، خ���امت/ م���ادة خ��امت��ة ل Sealant  بدل 
من ُمصطكاء، برطاش ل Sill  بدل من عتبة برطاش، 
اختبار  ب��دل من     Stiffness test الصالبة ل  اختبار 
)أحيانا(،  من عضادة  ب��دل    Stile ل  قائمة  القساوة، 
 Water-reducing admixture �مضاف خمفف للماء ل
ل��ل��م��اء، م��رك��ب سريع  ب���دل م��ن خليط م��ض��اف منقص 
املعاجلة ل� Curing  compound بدل من مركب إيناع 
)أحيانا(، و إفريز بدل من قولبُة الَطفطاف كمكافئ ل� 
أن��ه وعلى  molding ecinroC. جت��در اإلش���ارة إىل 
امل��ق��رتح م��ن قبل مؤلفي الكتاب  ال��رغ��م م��ن أن املكافئ 
األخضر لقد القى استحساناً أكرب من قبل أفراد العينة  
إال أهن��م م��دى قبوهلم له ك��ان منخفض نظراً لكوهنم مل 
يكونوا على دراية بوجوده وبالتايل جيب أن يكون هناك 
عمل جاد على نشر هذه املصطلحات بصورة تصل إىل 

كل الفئات اليت ستستخدمها.
 

معايير القبول.
نوقشت نتائج كل معيار على حدة، كالتايل:

املعرفة: إن املعدل العام هلذا املعيار هو 1.07، وهذه 1. 
ليكرت  ملقياس  وفقاً  املنخفض  املستوى  يف  تقع  القيمة 
ال��ذي اتبعناه ، مم��ا يشري إىل أن هناك ع���دداً ك��ب��رياً من 
أفراد العينة ال يعلم بوجود  هذه املصطلحات املعربة ومل 

يسمع هبا من قبل. 
وهذه 2.   ،1.01 املعيار  هل��ذا  العام  املعدل  بلغ  التقييم: 

يشري  وال���ذي  أي��ض��اً،  املنخفض  املستوى  تقع يف  القيمة 
ب��دوره إىل أن مدى قبول أف��راد العينة للمصطلح املعرب 
منخفض، حيث أهنم  ال يرونه مكافئاً مناسباً للمصطلح 

األجني.
اإلت��ق��ان: بلغ املعدل العام هل��ذا املعيار 1.16، وهذه 3. 

ال��ق��ي��م��ة ت��ق��ع يف امل��س��ت��وى امل��ن��خ��ف��ض ك��م��ا ه��و احل����ال يف 
العينة  أف���راد  ق��درة  أن  مم��ا يشري إىل  السابقني،  املعياريني 
على استخدام املصطلح املعرب بدقة ويف الوقت والسياق 

املناسب ضعيفة.
املعيار 4.  ال��ع��ام هل��ذا  امل��ع��دل  االس��ت��خ��دام: بلغت قيمة 

ج��داً  املنخفض  امل��س��ت��وى  يف  تقع  القيمة  وه���ذه   ،0.72
ال��ذي اتبعناه، أي أن مدى تكرار  ملقياس ليكرت  وفقاً 
واملهندسني  أس��ات��ذهت��م  وم��ع  أنفسهم   الطلبة  اس��ت��خ��دام 

العاملني يف امليدان للمصطلح املعرب منخفض جداً .

بعد مناقشة نتائج كل معيار على حدة جند أن املعايري توثر 
بشكل واضح كل منها على اآلخر وعلى الرغم من كون 
املعايري الثالث األوىل هي يف املستوى املنخفض إال أهنا 
قريبة جداً من مستوى املعيار األخري )االستخدام( وهو 
املنخفض جداً؛ مما أدى بطبيعة احلال إىل كون مستوى 
معدل القبول العام للمصطلحات االثنني والعشرين حتت 

االختبار منخفض حيث بلغت قيمته 1.09.

مواقف واتجاهات عينة الدراسة تجاه المصطلحات 
المعربة

ل��إلج��اب��ة ع��ل��ى ال��س��ؤال ال��ث��اين م��ن ال���دراس���ة، أي دراس���ة 
مواقف واجتاهات عينة الدراسة جتاه فكرة و نتائج عملية 
التعريب بشكل عام وتعريب مصطلحات اهلندسة املدنية 
بشكل خاص، خصصت 17 عشر عبارة تناقش مواقف 
كل من أعضاء هيئة التدريس وطالب اهلندسة املدنية يف 
جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الريموك باإلضافة إىل 
عدد من املهندسني العاملني يف امليدان كما هو موضح 

يف اجلدول رقم )3( )انظر املالحق(.
أظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج أن ط���الب اهل��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة، السيما 
ط���الب ال��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة وال���راب���ع���ة، ه��م إىل ح��د م���ا، على 
استعداد الستخدام املصطلحات املعربة كما أهنم يؤمنون 
بأمهيتها جمل���ال دراس��ت��ه��م وع��م��ل��ه��م، يف ح��ني ج���اء رأي 
ك��ل م��ن ط��الب السنة اخلامسة واألس��ات��ذة واملهندسني 
متاماً.كما  ذل��ك  م��ن  النقيض  على  امل��ي��دان  العاملني يف 
أظهرت النتائج أن عدداً قلياًل جداً من أفراد العينة من 
يستخدم املصطلحات املعربة يف نقاشاهتم مع زمالئهم 
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يف العمل أو ال��دراس��ة وم��ن ه��م على اس��ت��ع��داد للرتويج 
العظمى  الغالبية  أن  إال  املصطلحات،  ه��ذه  الستخدام 
من أف��راد العينة قد فضلت استخدام املصطلح األجني 
ك��م��ا ه��و ن��ظ��راً ل��غ��راب��ة املصطلح امل��ع��رب وع���دم دق��ت��ه يف 
التعبري عن معىن ووظيفة املصطلح الفعلية والذي يعكس 
ب��دوره قلة معرفة وخ��ربة املرتجم وواض��ع املصطلح مبجال 
اهلندسة املدنية، كما أن النقص يف احملتوى العريب املتعلق 
باهلندسة يزيد من صعوبة استخدام املصطلحات املعربة 
بالنسبة لعدد كبري من أفراد العينة. وبالتايل فإنه من املهم 
العمل على إعادة صياغة هذه املصطلحات لتكون أكثر 
دقة وإجيازًا، كما أن العمل على نشر املصطلحات املعربة 
بني طلبة اهلندسة املدنية منذ بادئ األمر يساعد بشكل 
كبري يف زي��ادة نسبة قبوهلا  لديهم. باإلضافة إىل ذلك 
فإن غالبية أفراد العينة يرون يف أسلوب االستعارة كأحد 
أساليب عملية التعريب والرتمجة هو احلل األفضل يف هذه 
املرحلة فهم يفضلون قراءة املواد والكتب اهلندسية العربية 
ويروهنا  املستعارة  اهلندسية  املصطلحات  تستخدم  ال��يت 
الطريقة األفضل لتعلم هذا اجمل��ال. وأخ��رياً، يعزوا غالبية 
التعريب واملصطلحات  العينة سبب قبوهلم لعملية  أف��راد 
للمجمع  ميكن  وبالتايل  وقومية،  دينية  ألس��ب��اب  املعربة 
االستفادة من هذه النقطة يف عملية تسويق املصطلحات 

املعربة.

مدى تأثر نتائج الدراسة باختالف الجنس والعمر 
والمستوى األكاديمي للعينة

لإلجابة على السؤال الثالث من الدراسة، أي دراسة تأثري 
ال��دراس��ة، مت تصنيف  نتائج  الصلة على  املتغريات ذات 
ال��ع��ي��ن��ة  وإدخ���اهل���ا يف جهاز  ال��ب��ي��ان��ات املستخلصة م��ن 
ينبغي   .SPSS برنامج  باستخدام  لتحليلها  احل��اس��وب 
الطالب وأعضاء  املستمدة من  النتائج  أن  إىل  اإلش���ارة 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  م��ن  يف ك��ل  ال��ت��دري��س  هيئة 
ال��ريم��وك، كانت إىل حد م��ا  متطابقة وبالتايل  وجامعة 
للتمييز بني االث��ن��ني. وع��الوة على  ليست هناك حاجة 
مماثلة  العمر  عامل  من  املستمدة  النتائج  كانت  ذل��ك، 
التعليمي، وبالتايل  للنتائج املستمدة من عامل املستوى 
فقد تقرر استخدام النتائج املستمدة من عامل املستوى 

التعليمي كممثل هلما.
 

ويف ما يتعلق مبستوى العينة يف اللغة اإلجنليزية فقد وجد 
أن م��س��ت��وى ٪53 أي 106 م��ش��ارك  ج��ي��د ، و 25% 
أي 50 مشارك ممتاز، و ما نسبته ٪22 أي 44 مشارك 
أغلبية  مستوى  لكون  ونظراً  اإلجنليزية.  اللغة  يف  مقبول 
أفراد العينة جيد يف اللغة اإلجنليزية فقد فضل ما نسبته 
اللغة اإلجنليزية كاللغة  %59 وهو ما ميثل 118 مشاركا 
للتدريس والتعلم واالستخدام يف جمال العمل ، يف حني 

أن 82 أو ٪41 فضلوا اللغة العربية.
 

التدريس  هيئة  أعضاء  فقد فضل مجيع  أخ��رى،  وبعبارة 
استخدام اللغة اإلجنليزية كوسيلة للتعليم فضاًل عن كامل 
املهندسني العملني يف امليدان، الذين أعربوا عن تفضيلهم 
الس��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة ك��وس��ي��ل��ة ل��ل��ت��واص��ل ع��ن��د ما 
يتعلق األمر بالعمل، وخصوصاً يف ما يتعلق باستخدام 
بالطلبة،  يتعلق  ما  أما يف  املدنية.  اهلندسة  مصطلحات 
فإن مجيع طالب السنة اخلامسة يفضلون اللغة اإلجنليزية 
السنة  ق��دم ط��الب  والتعلم، يف حني  كلغة لالستخدام 
الشأن إىل أن  ه��ذا  متباينة يف  الثالثة والرابعة ردود فعل 
والتعلم،  االستخدام  العربية كلغة  اللغة  فضل  غالبيتهم 
أي أن هناك عالقة طردية بني كل من امليل الستخدام 
اللغة اإلجنليزية وزيادة مستوى مهارة الفرد فيها مع ارتفاع 
املستوى التعليمي للفرد.  وقد يعود السبب يف ذلك لزيادة 
ومتطلباته  وعملهم  دراستهم  مبجال  العينة  أف��راد  إدراك 
املستقبلية. ويف ما خيص دور عامل اجلنس، فقد اتضح 
اإلجنليزية  اللغة  ميلن الستخدام  اإلن���اث  امل��ش��ارك��ات  أن 
أك��ث��ر م��ن امل��ش��ارك��ني ال���ذك���ور، إال أن االث��ن��ني ق��د وج��دا 
باالستخدام  ج��دي��رة  غ��ري  املعربة  اهلندسية  املصطلحات 
احلقيقية  الوظيفة  تعكس  امل��ع��ىن وال  ع��ن  تعرب  ك��وهن��ا ال 
للمصطلح كما أهنم مل يعرفوا بوجود املكافئ العريب هلذه 
املصطلحات، وبالتايل البد من العمل على حتسني آلية 
تعريب هذه املصطلحات والعمل على تسويقها يف كال 

الفئتني. 
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نتائج المقابالت.
 لإلجابة على السؤال الرابع والخامس من الدراسة، 
أي حت��دي��د امل��ش��اك��ل ال��يت يواجهها ال��ط��الب واألس��ات��ذة 
للمصطلحات  استخدامهم  عند  امليدانيني  واملهندسني 
اهلندسية املعربة واآللية اليت ميكن من خالهلا مواجهة هذه 
املشاكل وحلها، أجرت الدراسة عدد من املقابالت مع 
بعض أفراد اهليئة التدريسية  الذين طلب منهم اإلجابة 

عن األسئلة التالية:
هل أن��ت على ق��در ك��اف من الكفاءة ال��يت تؤهلك 1. 

لتدريس املواد باللغتني االجنليزية والعربية؟
ما هي اللغة اليت تفضلها للتدريس؟ وملاذا؟2. 
ما هو رأيك يف تعريب املصطلحات اهلندسة املدنية؟3. 
أه����ن����اك أس����ب����اب أخ������رى ت���ق���ف وراء ت�����دين ق��ب��ول��ك 4. 

للمصطلحات اهلندسية املعربة غري تلك اللغوية؟ 
كيف ميكن للمرء أن يتخطى تلك املشاكل؟5. 

أظ��ه��رت النتائج أن ه��ن��اك إمج���اع م��ن قبل أع��ض��اء هيئة 
ال��ت��دري��س ع��ل��ى حقيقة ك��وهن��م م��ؤه��ل��ني ك��ف��اي��ة ل��ت��دري��س 
باللغتني اإلجنليزية والعربية إال أهنم  املدنية  مواد اهلندسة 
يفضلون استخدام اللغة اإلجنليزية لذلك؛ نظراً  لكوهنم 
قد تلقوا تعليمهم باللغة اإلجنليزية يف املقام األول، عالوة 
على عدم وجود العدد الكايف من الكتب واملصادر اليت 

تتناول اهلندسة املدنية باللغة العربية. 

وف���ي���م���ا خي����ص رأي����ه����م يف ف���ك���رة ون����ت����اج ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ري��ب 
من  فقط  واح���د  فشخص  املدنية  اهلندسة  مصطلحات 
أي��د ه��ذه العملية و أع��رب عن شعوره  بني الثمانية من 
بالفخر يف حال استخدامه للمصطلحات املعربة  شرط 
أن تكون معربة ودقيقة، يف حني جاءت ردود أفعال بقية 
عملية  اعتربوها  فقد  ج��داً  سلبية  التدريس  هيئة  أعضاء 
عبثية ال فائدة منها كون املصطلحات املعربة لن تستطيع 
أن تعكس مفهوم ووظيفة املصطلح األجني وأكرب مثال 
ال��دراس��ة.  تناولتها  ال��يت  املعربة  املصطلحات  ذل��ك  على 
عن  للعزوف  دفعتهم  ال��يت  اللغوية  لألسباب  وباإلضافة 
استخدام املصطلحات املعربة كان هناك أسباب أخرى 
اللغة اإلجنليزية،  اليوم هي  العلم  لغة  متثلت يف كون أن 
ومجيع املنشورات واألحباث تتم باللغة اإلجنليزية كما أنه 

يف حال تعلم الطالب املصطلح املعرب بدل من اإلجنليزي 
فإنه لن يستفيد منه خارج قاعة الصف؛ فالطالب الذين 
يرغبون يف مواصلة دراستهم يف اخلارج أو حىت احلصول 
على وظيفة يف املستقبل يعلمون جيداً أن اللغة اإلجنليزية 

هي اللغة اليت جيب أن يتعلموها ويتعاملوا هبا.

ول���ل���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى امل���ش���ك���الت ال���ن���اجت���ة ع����ن اس���ت���خ���دام 
املصطلحات املعربة أوصى أعضاء هيئة التدريس باللجوء 
إىل استعارة املصطلحات بدل من تعريبها تعريباً عربياً حبتاً 
، واألهم من هذا أن تتم عملية التعريب مبشورة خمتصني 
املصطلح  وقبول  جن��اح  لتحديد ضمان  املدنية  باهلندسة 

املعرب. 

الخالصة 
ج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��س��ؤال األول م��ن ال��دراس��ة  
ل��ت��ظ��ه��ر أن م���دى ق��ب��ول امل��ص��ط��ل��ح��ات اهل��ن��دس��ة امل��دن��ي��ة 
املعربة، منخفض- وفقاً ملعايري كوبر للقبول- فقد كان 
عدد من تعرف على املصطلحات اهلندسية املعربة  قليل 
كما أن درجة قبول العينة ومقدرهتم على استخدام هذه 
امل��ص��ط��ل��ح��ات ب��ص��ورة سليمة م��ن��خ��ف��ض، وع����الوة على 
ذل��ك فقد ك��ان م��دى تكرار استخدام أف��راد العينة هلذه 
ال��ق��ول أن  املصطلحات منخفض ج���داً، وب��ال��ت��ايل ميكن 
املقابل امل��ع��رب مل يصل إىل ال��درج��ة ال��يت متكنه م��ن أن 
يكون بدياًل أو مكافئ للمصطلح األجني، بعبارة أخرى 
فقد فشل كل من املرتمجني وواضعي املصطلح يف حتقيق 
هدفهم املرجو من ترمجتهم وفقاً لنظرية اهلدف. كذلك مل 
يؤثر أي عامل من العوامل الدميوغرافية )اجلنس واجلامعة 
واملستوى التعليمي والعمر(على النتائج املتأتية من العينة 
يف ما خيص درجة القبول املنخفضة للمصطلحات املعربة 

املطروحة.
أما يف ما خيص السؤال الثاني املتعلق مبواقف واجتاهات 
املعربة،  واملصطلحات  التعريب  عملية  جت��اه  العينة  أف��راد 

فقد كانت أبرز نتائجه ما يلي:
إن احد أهم األسباب اليت تدفع أف��راد العينة لقبول 1. 

املصطلح املعرب واستخدامه تعود ألسباب قومية ودينية 
حبتة.
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أب���رز امل��ش��اك��ل ال���يت مت��ن��ع أف����راد ال��ع��ي��ن��ة م��ن اس��ت��خ��دام 2. 
املصطلح املعرب تتمثل يف عدم دقة املصطلح يف تعبريه 
عن معىن ووظيفة املصطلح األجني كما أهنم قد اعتادوا 
على استخدام املصطلح األجني واستخدام نسخته املعربة 

اآلن قد حيدث إشكاالت يف التواصل يف ما بينهم.
أما أب��رز احللول فتمثلت يف إع��ادة صياغة املصطلح 3. 

الذي  للمفهوم  وتعبرياً  ودق��ة  إجي���ازاً  أكثر  ليكون  املعرب 
حيمله املصطلح األجني.

أما السؤال الثالث والذي تناول مدى تأثر نتائج الدراسة 
بالعوامل الدميوغرافية للعينة فكانت أبرز نتائجه كما يلي:

هناك عالقة طردية بني كل من امليل الستخدام اللغة 1. 
اإلجنليزية وارتفاع املستوى التعليمي للفرد. 

 إن املشاركات اإلناث ميلن الستخدام اللغة اإلجنليزية 2. 
أك��ث��ر م��ن امل��ش��ارك��ني ال���ذك���ور، إال أن االث��ن��ني ق��د وج��دا 

املصطلحات اهلندسية املعربة غري جديرة باالستخدام.

أم���ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ت��ائ��ج ال��س��ؤال��ني ال��راب��ع وال��خ��ام��س 
العينة لدى  أف���راد  ال��يت يواجهها  امل��ش��ك��الت  أي حت��دي��د 
استخدامهم املصطلح املعرب واحللول املقرتحة من قبلهم 
-واليت مت التوصل إليها عرب املقابالت- فيمكن تلخيصها 

كما يلي:

باإلضافة  إىل  املشاكل اللغوية اليت واجهها أفراد العينة 1. 
ك��ان��ت ه��ن��اك مشكلة ج���دوى تعلم ه��ذه املصطلحات 
نظراً لكون أن لغة العلم اليوم هي اللغة اإلجنليزية، ومجيع 
املنشورات واألحب��اث تتم باللغة اإلجنليزية، أي أن ليس 
هناك حاجة ضرورية لرتمجة ه��ذه املصطلحات – كما 

يعتقد أعضاء هيئة التدريس. 
ول��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى م���ش���اك���ل ق���ب���ول امل��ص��ط��ل��ح امل���ع���رب 2. 

املصطلحات  استخدام  أن  التدريس  هيئة  أع��ض��اء  ي��رى 
املستعارة هو احلل األمثل، ويف حال متت عملية التعريب 
جيب أن تكون مبشورة خمتصني باهلندسة املدنية لتحديد 
لضمان جناح وقبول املصطلح املعرب، كما أنه جيب أن 
يكون هناك اتصال دائم ومستمر بني جممع اللغة العربية 
والفئة املستهدفة واملستفيدة مما يصدره من كتيبات حول 

مصطلحات اهلندسة املدنية املعربة كاجلامعات.
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