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  إقرار

  
يجة أبحاثي  أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها نت، مقدم هذه الرسالة،أقر أنا

 حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي أشير إليهالخاصة ، باستثناء ما 
  . أو معهد أخرى درجة عليا ألي جامعة 

  
  
  
  

  ............................:التوقيع 

   ة حوا مد  عوض اهللا  محمد عمار

  .  م 2012   /6 /  2:    التاريخ 
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  الشكر والتقدير
  

بعد الحمد هللا الذي منلدكتور لألستاذ ا  أجزلهالشكروأشكره  بإنجاز هذا البحث المتواضع،  علي
 جهد ومتابعة واهتمام فترة إعداد  الذي تكرم بإشرافه على هذه الرسالة لما بذله من،أحمد فهيم جبر

  . في إنجاز الرسالة  الكبير هاته األثريالرسالة، فكان لتوج
  

جامعة القدس وأخص بالذكر كلية العلوم التربوية لما قدموه لي من عون في ل أمتن وأشكركما 
   .إنجاح هذا العمل

  
لبيانات المطلوبة عن الطلبة   قدموا لي جميع اأنقسم التسجيل في جامعة القدس ل أقدر وأشكر كما 
لطلبة الذين كانوا عينة الدراسة الستجابتهم والتزامهم بتعبئة  و لسهلوا مهمتي داخل الحرم الجامعيف

  .    ا حسب الوقت والمكان المخصص لذلكاالستبانات وإعادته
  

، لظروف دراستي الجامعية  صبرهم وتقديرهم أمتن وأشكر ألسرتيوأخيراً ال يسعني إال أن 
  .  الفرصة الكافية لكتابة هذا البحث ودعمهم المتواصل لييومنح

  
  .إليهم جميعا فائق االحترام والتقدير

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةعمار محمد حوامد
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  :الملخص
  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 
الجنس، : تحديد مدى تأثير بعض المتغيرات مثلو  في فلسطين،في جامعة القدس التدريس الجامعي،

وأعدت استبانة والكلية، ومكان السكن، والسنة الدراسية، وعالمة اللغة العربية في الثانوية العامة، 
عبارة تقيس اتجاهات الطلبة نحو استخدام اللغة  (43)من األدب التربوي السابق اشتملت على 

  . ريس الجامعيالعربية الفصحى  في التد
  

   طالبا وطالبة من طلبة جامعة القدس للعام الجامعي(476)عينة مكونة من طُبقت على 
 من عينة الدراسة ،أما عدد 49.6%طالبا، أي ما نسبته  (236)م فكان عدد الطالب 2011/2012

نة بطريقة من عينة الدراسة ،وقد اختيرت العي  (50.4%) طالبة، أي ما نسبته (240) فهو الطالبات 
طالبا )9704( من المجتمع  الكلي للدراسة البالغ عدده(5%)العينة العشوائية الطبقية أي ما نسبته 

   .وطالبة
  

الستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي عاٍل هناك ميل وبعد تحليل النتائج تبين أن 
 العربية الفصحى تكمن في عدد من بين طلبة جامعة القدس ؛ لكن هناك تدنيا في استخدام اللغة

األمور منها ضعف األمة العربية وعدم توحدها ،وكذلك الغزو العالمي لألمة العربية عن طريق 
الثقافة وغيرها ،كما أن هناك أسبابا في نفس األمة العربية ونفس الشخص منها الخجل من التحدث 

ما أن اللغة العامية هي الدارجة في ك. بالعربية الفصحى والسخرية من متحدث العربية الفصحى
الحياة اليومية بين الناس، وعدم استخدام المدرس في المدارس  للغة الفصحى في اغلب األحيان مع 
عدم استخدام الفصحى في البيت وعدم تدريب الطفل عليها منذ البداية ونظرة بعض أساتذة 

مور وغيرها، قللت من استخدام اللغة الجامعات للّغة العربية الفصحى وعدم استخدامها، فهذه األ
    .العربية الفصحى بين الطلبة، وخاصة في التدريس الجامعي

  
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو كما 

نة  والكلية، والساستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير الجنس،
 و هي غير 0.05≥حيث كانت الداللة اإلحصائية الدراسية، وعالمة اللغة العربية في الثانوية العامة 

 .دالة إحصائياً

  



 
 

د 

كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة 
وكانت الفروق لصالح الطلبة  العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير مكان السكن،

من سكان المخيم فكانت اتجاهاتهم نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي أعلى فبلغ 
  . عند الطلبة من سكان المدن3.57 مقابل متوسط حسابي 3.62المتوسط الحسابي لديهم 

  
أن تتبنى الجامعة ، ات منهاوبناء على نتائج  هذه الدراسة ومناقشتها اقترح الباحث عددا من التوصي

   .سياسة التدريس بالعربية الفصحى وخاصة في مساقات اللغة العربية وتلزم الكادر التدريسي بذلك
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Attitude of  the students of Al-quds University toward the use of Classical 

Arabic as the Medium of Instruction at university 

Prepared by: Ammar Mohammed Hawamdeh 

 Supervisor: prof. Ahmad Fahim Jabr  

  

Abstract:  
 
This study aimed at knowing the degree at the attitude of the students of al-

Quds university in Palestine toward the use of classical Arabic in University 

teaching and to reveal the influence of some variables such as: gender, 

college, place of residence, student’s average in Arabic at the General 

Secondary Certificate/ the researcher reviewed 25 relevant studies and 

prepared a questionnaires from the relevant literature.  

To achieve the objectives of the study, a random sample was chosen of (476) 

students from the university. Sample percentage was 5% of the whole 

population. Data was dealt with SPSS. After calculating the means and the 

standard deviation, the following statistical tests were applied: t-test for 

independent samples, one way ANOVA, Cronbach Alpha which showed a 

reliability to coefficient (0.93) according to Pearson’s formula.  

Results of the study were that the attitudes of the university student towards 

the use of classical Arabic was high. 

Results showed that the only factor that had an effect on the Students attitudes 

was place of residence and it was in favor of the residents of the refugee 

camps. All other factors were insignificant.  

After discussing results of the study, recommends that the University ought to 

use the official classical Arabic language in teaching and learning.  
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  دمة المق1.1

  
يقول اهللا عز وجل في محكم تنزيله بعد ،نزل على عبده قرآنا عربيا غير ذي عوجالحمد هللا الذي أ

  . باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ
  :بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ).9(الزمر ،آية  سورة .)اِببلاَأل اولُوُأ ركَّذَتَ يامنَِّإ نوملَعا ي لَينِذالَّ وونملََع يينِذي الَِّوتَس يْل هْلقُ(
  ).76(يوسف ،آية  سورة.  )يمِل عٍملْي ِع ِذِل كُوقَفَ واءشَن نَّ ماٍتجر دعفَرنَ(
)ولََّعمكم ن تَكُ تَا لَملَعمكَ وفَان اِهللاُلض لَّ عيك113(،آيةالنساءسورة . ) يماًِظ ع.(  
  

 لهآو عليهاهللا   صلى،الرفعة والتكريم ،فهي لغة الرسول محمدب العربية فخصها ،عز وجل،أحب اهللا 
 من روايات واألدبالحديث والسنة وكتب التاريخ   ما تضمنته كتبإلى إضافةن الكريم آ،ولغة القر

   . خير دليل على ذلك العربية والكشف عن ذخائرها البيانية وأحاديث في تمجيد
  .)103(النحل ،آية سورة . )ينِب ميِبر عانسا ِلذَهو:( تعالى قوله

  
)ِلذَكَوَأ كنَلْنزقُاه آناًرع ِبراًيو صِميِها ِفنَفْر نلَيِدِع الو لَّعهمقُتَّ يوَأ وني حلَثُد هراًكْ ِذم(.  

  ).113(طه،آية  سورة 
  ).195(آية  الشعراء،سورة .  )يٍنِب ميِبر عاٍنسِلِب(
  )28(الزمر،آية سورة . )ونقُتَّ يمهلَّع لٍَّجوي ِع ِذري غَاًيِبر عآناًرقُ(
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)ِلذَكَوَأك وحلَا ِإنَييقُك آناًرع ِبرنِذتُ لِّاًيُأر القُم رى ومنح لَوهنِذتُا وري وم الجلَِعم ا ريي  ِفقٌيِر فَيِه ِفب
ِةنَّالجِفيقٌِرفَ و 7( الشورى،آية سورة. )يِرِعي الس(.  
  )3(سورة الزخرف ،آية . )ونلُِقع تَمكُلَّع لَّاًيِبر عآناًر قُاهنَلْعا جنَِّإ(
  )3 (، آيةسورة فصلت.)ونملَع يٍموقَ لِّاًيِبر عآناًر قُهاتُ آيتْلَص فُابتَِك(
)لََووج نَلْعقُاه َأ آناًرعِمجوا لَالُقَ لَّاًيال فُوتْلَصاتُ آيَأ هعِمجيو عِبرْل قُيه يِنِذلَّ ِلونُ آموا هدىِش وفاء 
ِذالَّولَين نُِمْؤا يهِِاِني آذَ ِفونمقْ ورو هولَ عِهيم ُأع مىِئلَوكنَ يادوِمن اٍنكَن مآية ،سورة فصلت   )يٍدِع ب
)44.(  
  

العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد المتحدثين، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في 
 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم الوطن 422 أكثر من تحدثهايالعالم، 

 واز وتركيا وتشاد وماليهمن المناطق األخرى المجاورة كاألالعربي، باإلضافة إلى العديد 
وللغة العربية أهمية قصوى لدى أتباع الديانة اإلسالمية، فهي لغة مصدري التشريع . والسنغال

، وال تتم - عليه السالم- القرآن، واألحاديث النبوية المروية عن النبي محمد: األساسيين في اإلسالم
والعربية هي أيضاً . ات هذه اللغةإال بإتقان بعض من كلم،) وعبادات أخرى(الصالة في اإلسالم 

 بها الكثير من أهم سيحية في العالم العربي، كما كتبة لدى عدد من الكنائس المرئيسلغة طقسية 
  . األعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى

  
 والعلم ر انتشار اإلسالم، وتأسيسه دوالً، ارتفعت مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسةثإو

واألدب لقرون طويلة في األراضي التي حكمها المسلمون، وأثرت العربية، تأثيراً مباشراً أو غير 
العربية لغة .مباشر على كثير من اللغات األخرى في العالم اإلسالمي، كالتركية والفارسية مثال
 ومالي، وتشاد، رسمية في كل دول العالم العربي إضافة إلى كونها لغة رسمية في دول السنغال،

  .إحدى لغات منظمة األمم المتحدة الرسمية الستبية وقد اعتمدت العر. وإريتريا وإسرائيل
  
 يطلق العرب على اللغة ،يسارها الصفحة إلى  يمينمنتكتب  –بعكس الكثير من لغات العالم و

  . الضادصوتعلى تحتوي  لغات العالم التيالعتقادهم بأنها الوحيدة بين " لغة الضاد"العربية لقب 
  
 وتضم. آسيوية- فرواألتنتمي العربية إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات  

والكنعانية والعبرية ) األكادية(مجموعة اللغات السامية أيضاً لغات حضارة الهالل الخصيب القديمة 
وعلى وجه التحديد، . مهريةواآلرامية واللغات العربية الجنوبية وبعض لغات القرن اإلفريقي كاأل

يضع اللغويون اللغة العربية في المجموعة السامية الوسطى من اللغات السامية الغربية، فتكون بذلك 
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هي أقرب اللغات السامية إلى ) أي اآلرامية والعبرية والكنعانية(اللغات السامية الشمالية الغربية 
  .العربية

  
 أنها األقرب إلى اللغة  الباحثينبعضاريخاً ولكن يعتقد لغات نشأة وتوالعربية من أحدث هذه ال

السامية األم التي انبثقت منها اللغات السامية األخرى، وذلك الحتباس العرب في جزيرة العرب فلم 
  . تتعرض لما تعرّضت له باقي اللغات السامية من اختالط

  
تغير اللغة هو عملية مستمرة عبر ولكن هناك من يخالف هذا الرأي بين علماء اللسانيات، حيث أن 

 الزمن واالنعزال الجغرافي قد يزيد من حدة هذا التغير حيث يبدأ نشوء أي لغة جديدة بنشوء لهجة
  ).2011مجلة دهشة،(  .   جديدة في منطقة منعزلة جغرافياً

  
 أفرادن االتصال المتاحة بي وسيلة من وسائل أيسر ،واللغة أفرادهلكل مجتمع لغته التي تصل بين 

لبني البشر ليتعارفوا بها فيما بينهم على _سبحانه وتعالى_يسره اهللا   سبيل قدأسهل ،وهي المجتمع
جل هذا كانت اللغة معجزة من معجزات اهللا وأماكنهم ،من أ  وأزمنتهم وأجناسهم ألوانهممختلف 
 واِتم السقُلْ خَِهاِت آينِمو (:وآية من آيات عظمته  الدالة عليه في خلقه مصدقا لقوله تعالى تعالى،

اَألوِضركُِتنَلِسَأ اِفلَِتاخْ وم لَْأوكُاِنوِإ مِلي ذَ ِفنَآ لَكلِْل اٍتيِماِلع22(سورة الروم ،آية  )ين(.  
  

 اإلنسانبرز خصيصة من الخصائص التي تميز اإلنسانية البارزة ،وهي أ اإلشارات من إشارةفهي 
  . الحيةعن غيره من الكائنات 

  
 المجتمع الواحد ،هو أن أفراد وسيلة من وسائل االتصال المتاحة بين أيسرومما يزيد في جعل اللغة 

 الوجه المقروء ويتمثل في الكتابة ،والثاني الوجه هماأحدلها وجهين من وجوه االتصال السريع ،
لم نحط ا صة به ،وم الخاوأنظمته أسرارهالمنطوق ويتمثل في المشافهة ولكل من هذين الوجهين ،

 لغته فإن وسيلة اتصاله ستتعسر ،وإن بأسرار هذين الوجهين ،وما لم يظفر المتعلم بأسرارعلما 
 هذه القوالب أكانت ،سواء أيضا في قوالبها التعبيرية الصحيحة ستختل أفكارهقدرته على صياغة 

   ).م1997الدراويش،( . مقروءة كانتأممكتوبة 
  

الشائعة الذكر التي كانت ى اللغات السامية وهي لغة أمة العرب القديمة العهد إحدهي واللغة العربية 
 ،قرب اللغات السامية إلى أصلها الجزيرة المنسوبة إليها في الطريق الغربي من آسيا وهي أتسكن
أمة أعجمية وهذه األمة منها القدماء  ولم تدخل طويال تحت حكم ،ن العرب لم تخالط غيرها كثيراأل
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سكندري وعناني األ (.اة العربية سليمة طبعلذين كانوا يسكنون تلك الجزيرة وينطقون باللغوهم ا
،1919 . (  
  

 يعتمد عليه الطفل في كسب المعلومات والمهارات واالتجاهات الذيإذ أن اللغة العربية هي األساس 
يئة ومع األمة التي ينتمي التي تعينه على االتصال ببيئته ليتم له عن طريقها المفاهيم والتفاعل مع الب

  . )1994،ية رالعام (.لتراثها الديني والثقافي والفكري والحضاريإليها ويرتبط 
  
يوجد شعور هام في أرجاء الوطن العربي بأهمية العناية باللغة القومية وتعليمها سواء على و

 ىأجد إلىية يتعرفون هب الكثير من الباحثين في اللغة العرب  ولذا،الرسمية أو الشعبيةالمستويات 
 أسباب اإلخفاق إلىالوسائل في تعليمها ، وفي غرس الميل إليها في نفوس أبنائها ،ويتعرفون كذلك 

 ، وهناك تطور كان له أثره الكبير يدونون بها هذه اللغة في تدريسها ويعالجون ذلك بالوسائل التي 
 اتصال تتمثل اللغة العربية أداة على أن فلسفة خاصة به تقومفي تغيير التفكير في تعليم اللغة وله 

تعلم اللغة يجب أن يتم في والقراءة والكتابة ،وعلى أن االستماع والحديث : في فنون أربعة هي 
 االستماع والحديث والقراءة والكتابة في وحدة وتكامل وعلى أن فروع اللغة :ضوء فنون أربعة هي

 إحدى ةاالبتدائيعد اللغة العربية في المدارس لناس وين اليست إال أداة لتحقيق االتصال اللغوي بي
 االتصال والتفاهم بين ن اللغة هي من وسائللوظائفها ، أل المدرسة المهمة في تحقيقالوسائل 

كما يعتمد عليه محل نشاطه التعليمي في . التلميذ وبيئته وهي األساس الذي يعتمد عليه في تربيته 
اللغة العربية منذ بداية المرحلة االبتدائية في القراءة والكتابة المدرسة وخارجها ويهدف تعليم 

والحديث ومساعدته على اكتساب عاداتها الصحيحة واتجاهاتها السليمة ،والتدرج في واالستماع 
تنمية هذه المهارات على امتداد المراحل التعليمية بحيث يصل التلميذ في نهاية المراحل إلى مستوى 

يونس ( .تخدام النقد استخداما ناجحا عن طريق التحدث والقراءة والكتابةلغوي يمكنه من اس
  )  1999 ،وآخرون

  
لغة ضرب بجذور عميقة ألصول اللهجة الفصحى األم ، الجزيرة العربية تال شك أن لهجات سكان

القرآن الكريم ولهذا فإن العناية بتلك اللهجات مما تقوى به اللغة الفصحى وتنتشر وتتغلب على 
 هذه الجزيرة مع من وفد إليها من مختلف األجناس ىالتي وفدت عليرها من اللهجات األعجمية غ

التي تمتد في أصولها إلى جذور غير عربية ومن هنا فإن من أول األمور للحفاظ على اللغة العربية 
مال في العناية بلهجاتها عناية يراد منها انتقاء الصالح القريب إلى الفصحى وتعميمه في االستع

  )م1993،الجاسر (. جميع الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية
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   مشكلة الدراسة2.1 
  

 لمتعلميها و مشكلة صعبة  تبدون العربية الفصيحة في عصرنا الحديثانبثقت مشكلة الدراسة من أ
 ها كالماحاجة إلى أن تيسر رسما وبناء لتصبح لغة يباشرها المعربون ، فيتصرفون بفي أن لغتنا 

 أن  يعني  لغة متطورة، والتطور في حاجة ألن تكونأن العربيةوفكرا وكتابة ، وأننا شاعرون أبدا 
  ) 1972السامرائي ،. (ت المتقدمة ما للغاالعصر، وأن يكون لها في هذا األمرتساير 

  
اونة  إلى المعمدعاةوالغرض من كالم العرب كغيره اإلبانة عما في النفس من األفكار ليكون 

  )1919األسكندري وعناني،(  .حياةوذريعة إلى تسهيل أعمال ال
  
 عن  تعبيريةً لكونها وسيلةً مهم الوقوف على االختالفات النطقية للهجات العربية في فلسطينو

ولكل لهجة من هذه ) الفصحى واللهجات(الشارع الفلسطيني ، تمارس ضمن االزدواجية اللغوية 
ن األخرى بتراكيبها ونبراتها الصوتية وإن ما يميز هذه اللهجات صيات تميزها عاللهجات خصو

  ).2003خريوش،( على أرض فلسطين عبر الزمان قديما وحديثا وجدتاحتكاكها بالحضارات التي 
  

مية الل فقوة ،وما اللهجات العاصحة واعتالل فتماثل للشفاء فإعويعتري اللغة ما يعتري األحياء من 
ها تخلصنا من والطب ل)تشخيصها(،فإن نحن أحسنا  ألمت باللغة الجامعة ةمثال إال أمراض تقهقري

  )1971األفغاني ،  (.أكثر أخطارها
  

 للغة اطالب من كونه و،في التدريس  مراجعة الباحث لعدد من األدبيات التربوية ومن تجربته ومن
 ،غة العربية الفصحى في استخدام اللانيالحظ أن هناك تد،من الزمالء واختالطه بغيره  ،العربية

 والمساعدة على اللغة العربية الفصحى،ب ا كبيرااموهذا ما أثبتته الدراسات كما أن هناك اهتم
  . التدريس الجامعيالتحدث بها في الحياة اليومية وفي 

  
اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة الفصحى وهذا ما شجع الباحث على التعرف على 

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام ما :  اآلتيالرئيساسة إجابة عن السؤال وجاءت هذه الدر
  ؟التدريس الجامعي اللغة الفصحى في
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  : أهداف الدراسة  3.1

  
  :الهدفين التاليينسوف تعمل هذه الدراسة على تحقيق 

  .التدريس الجامعي اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة الفصحى فيتعرف  .1
عالمة اللغة و، السكن مكانو،المستوى الدراسي و الكلية ،و الجنس،(عرف تأثير كل من ت .2

  .  الفصحى على اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة)العربية في الثانوية العامة
  

   أهمية الدراسة4.1

  
ة القدس نحو اتجاهات طلبة جامعتعرف  أهمية الموضوع الذي طرقته وهو تنبثق أهمية الدراسة من

  . التدريس الجامعياستخدام اللغة الفصحى في
  

 والتي ستعمل  علم الباحث أن هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت هذا الموضوعوفق
  . دراسات المحلية حول نفس الموضوع للعلى إضافة دراسات جديدة 

  
 اللغة العربية مالستخداأهمية  ثية المؤسسات التربوية البحإعطاءأهمية الدراسة من تأتي وكذلك 
مجتمع يتحدث العربية بطالقة ويستطيع أن يدافع عن هذه اللغة بكل سهولة دون إليجاد  ؛الفصحى

يهتم بها أصحاب العقول لبين اللغات العالمية المهمة في هذا العالم  تعب أو خجل بل يفتخر بها
يتحدث أمام و ،عرفوا فائدة هذه اللغة  العليا ليالدراسات الجامعية وصلوا إلى وكثير من طلبتنا الذين

  . تلعثم تلكؤ أوعامة الشعب باللغة الفصحى دون 
  

 ؛التربوي من الناحية النظرية والعلمية والبحثيةكذلك تأتي أهمية هذه الدراسة بما ستضيفه للمجتمع 
حو استخدام اللغة طلبة نال اتجاهات فمن الناحية النظرية تعتبر الدراسات التي عملت على تحديد

تساعد نتائج هذه الدراسة على إعادة ف ،أما على الصعيد العملي .قليلة التدريس الجامعيالفصحى في 
  . الجامعات و وكذلك في التدريس في المعاهدالتدريس الجامعيالنظر في 

  
خدام نها ستفتح اآلفاق أمام أعمال بحثية أخرى الحقة حول موضوع استأما على الصعيد البحثي فإ

  .بمتغيرات أخرىاللغة العربية 
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  أسئلة الدراسة  5.1 

  
  : اآلتيةتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة س 

  :الرئيسالسؤال 

  ؟التدريس الجامعيالفصحى في  العربية  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغةما
  

  :والذي انبثقت عنه األسئلة الفرعية اآلتية
  :لالفرعي األوالسؤال 

التدريس  الفصحى في  العربية اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغةفروق في توجد هل 
  تعزى إلى متغير الجنس ؟  الجامعي

  
  :السؤال الفرعي الثاني

التدريس الفصحى في  هل توجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية
  ية؟ تعزى إلى متغير الكلالجامعي

  
  :السؤال الفرعي الثالث

التدريس هل توجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 
   تعزى إلى متغير المستوى الدراسي؟الجامعي

  
  : السؤال الفرعي الرابع

دريس التهل توجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 
    ؟مكان السكنتعزى إلى متغير  الجامعي

   
  :السؤال الفرعي الخامس

التدريس هل توجد فروق في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 
  عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة؟ تعزى إلى متغير  الجامعي
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  فرضيات الدراسة  6.1

   
  : اآلتيةصفريةالفرضيات ال الفرعية إلى لةاألسئحول الباحث 

    
في )  α ≥ 0و05(ئية عند مستوى الداللة اإلحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصا .1

 تعزى إلى التدريس الجامعي الفصحى في العربية اتجاهات نحو استخدام اللغةمتوسطات 
  .الجنس

  
في ) α ≥ 0و05(ائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحص  .2

 تعزى إلى التدريس الجامعي الفصحى في  العربيةمتوسطات اتجاهات نحو استخدام اللغة
  .مكان السكن

  
في ) α ≥ 0و05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .3

لى  تعزى إالتدريس الجامعيالفصحى في  العربيةمتوسطات اتجاهات نحو استخدام اللغة 
  .الكلية

  
 في )α ≥ 0و05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  .4

 تعزى إلى التدريس الجامعيالفصحى في العربية متوسطات اتجاهات نحو استخدام اللغة 
  . المستوى الدراسي

  
في ) α ≥ 0و05(حصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإل .5

 تعزى إلى التدريس الجامعي الفصحى في  العربيةوسطات اتجاهات نحو استخدام اللغةمت
  .للغة العربية في الثانوية العامةعالمة ا
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  محددات الدراسة  7.1
  

  : مجموعة من العوامل منها نتائج هذه الدراسة بتتحدد
  

الدراسي ام  هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العأجريت :نيالمحدد الزم
  ). م2011/2012(

  .في فلسطين هذه الدراسة في جامعة القدس أجريت: المحدد المكاني
 القدس في جامعةفي  البكالوريوس  طلبة مستوى هذه الدراسة علىتقتصرا :المحدد البشري

  ). م2011/2012(الفصل الثاني من العام
نتائج  كما حددت ،مفاهيم الواردة فيها نتائج هذه الدراسة بالمصطلحات والحددت: يلمفاهيمالمحدد ا

  .  فيها تستخدمهذه الدراسة باألدوات التي ا
  

  :مصطلحات الدراسة 8.1

  
طوق وفق قواعد لغة القرآن الكريم هو المستوى التعبيري المقروء والمن :اللغة العربية الفصحى •

 الحديث ورواة والحديث الشريف والشعر العربي القديم ووفق ما تناقلة قراء القرآن وحفاظ
الشعر والكتاب واألدباء والخطباء منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا فأصبحت اللغة العربية 
الفصحى بهذا اللغة األدبية المشتركة واللغة الرسمية في كتب العلم وكتب التدريس والصحافة 

  )2012 المالح،( .والمناسبات الرسمية والصكوك والخطب الدينية
  

وتمنح بالقدس  قرية أبو ديسحدى الجامعات الفلسطينية التي تقع في هي إ: امعة القدسج •
   .عدد من التخصصات  في ر والماجستيسدرجتي البكالوريو

  
سي لعام الدرا للفصل الثاني من اجامعة القدس  فيبكالوريوسالهم جميع طلبة : لطلبةا •

)2011 -2012(  
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  يـانــثــل الــــصــــالف

  

  

  .لدراسات السابقةاإلطار النظري وا

  

  

  . اإلطار النظري1.2

  

  

  

  الدراسات السابقة2.2
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
األدب  جانب األول منها بتناول الباحث في هذا الفصل موضوع الدراسة من جانبين ،اهتم ال

  . ،بينما اهتم الجانب الثاني بالدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التربوي 
  
  

  اإلطار النظري 1.2

  
اللهجات  ه سادت العربية وتفوقت علىيأبرز تحول في تاريخ العربية يرتبط بظهور اإلسالم، ف وإن

كان السبب الحاسم  استها، كذلكواللغات المجاورة، وكان اإلسالم الحافز على جمعها ودر المحلية
وقع في تاريخ البشرية  إن اغرب ما: النتشارها في اآلفاق مع موجات الفتوح، ومن هنا قيل

أخرى من لغات هي  انتشاراً واسعاً كما لم تنتشر أية لغة وصعب حلُّ سر انتشاره اللغة العربية
  )1997مجلة التراث العربي،( . األحوالوحدها في معظم اللغة األدبية المشتركة التي لها المكانة

  
ناضل المخلصون ليصلوا بالنظام التعليمي إلى ثمرته الطبيعية ، فأنشأوا التعليم الجامعي، لتخريج و

المثقفين الذين يستطيعون االطالع على الثقافة العالمية، وتخير الصالح منها لمجتمعاتهم، وأخيرا 
  . المشاركة في ركب الحضارة

  
ة هذه الجامعات، وإلقاء ء المخلصين فوجئوا بخلو البالد العربية من القادرين على إدارولكن هؤال

  : المحاضرات فيها، واضطروا إلى أمرين 
  
 . أو ال يستطيعون التدريس بها ةاستدعاء العلماء األجانب الذين ال يعرفون اللغة العربي -1



 
 

- 13 -

 . علم فيها باللغات األجنبية وإيفاد الطلبة العرب إلى البالد األوربية لتلقي ال -2

  
وأدى ذلك إلى بعد اللغة العربية عن الجامعة ، واستعمال اللغة األجنبية بدال منها، ففي مصر 
والعراق والسودان استعملت  اإلنجليزية، وفي سورية ولبنان وتونس و الجزائر والمغرب استعملت 

  . اللغة  الفرنسية في التدريس الجامعي  
  

آلراء على أن اللغة العربية هي األداة الطبيعية للتعليم الجامعي ، على اختالف علومه، وتتفق جميع ا
وإنه إذا كان قد عدل عنها في بعض العلوم فإن ذلك ألجل محتوم ، وألنها تفقد بعض الصفات التي 

  .يطالب بها أصحاب هذه العلوم 
  

والعربية هي . موعة من البشر واللغة أهم مظهر من مظاهر استقالل الشخصية القومية ألية مج
المقوم الرئيس للوجود العربي ، وأقوى الروابط التي تجمع بين األقطار العربية ، والدعامة الوطيدة 

  . التي يعتمد العرب عليها  في الوحدة التي يسعون إليها
  

لمتحدثين والتعليم باللغة القومية أمر طبيعي، تحرص عليه جميع األمم ، مهما اتسع أو ضاق نطاق ا
 المفردات بهذه اللغة، وال يخرج على هذا اإلجماع إال أصحاب اللغات البدائية الفقيرة في

 والغجر واإلسكيمو ، أو أصحاب اللغات المحلية التي بلغت من نوالمجردات من أمثال األفريقيي
م لغة أجنبية التشتت والتعدد ما جعلها متدابرة ال يربط بينها رابط ، مما اضطر أهلها إلى استخدا

  . عنهم مثل الهنود 
  

فمثل هذا الصنيع . واستخدام لغة بديلة عن اللغة القومية ضار بها ، وبالمجتمع الذي يفعل ذلك 
ومثل هذا الصنيع يخلق في المجتمع . يعزل اللغة القومية عن مصادر الحياة والنماء ، وقد يقتلها 
ب كل ثقافة بعضهم في بعض ، وقد الواحد جماعات ذوات ثقافات مختلفة ، فينضم أصحا

الثقافة الفرنسية يخاصمون غيرهم ، كما كنا نرى هذه الخصومة في مجتمعنا العربي بين أصحاب 
  . اإلنجليزية وأصحاب الثقافة 

  
والجامعات  . اوأمثال هذا التفرق والخصومة  ضار بالمجتمع حين يساء تأويلها و استعماله

لق بالتعليم الجامعي ، والبحث العلمي الذي تقدمه كلياتها تختص بكل ما يتع(مؤسسات علمية 
ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع ، واالرتقاء به حضاريا ، متوخية في ذلك المساهمة في رقي 
الفكر ، وتقدم العلوم وتنمية القيم اإلنسانية ، وتزويد البالد بالتخصصين وإعداد اإلنسان المزود 
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 بحث المتقدم ، والقيم الرفيعة ، ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنعبأصول المعرفة ، وطرائق ال
   ).مستقبل الوطن، وخدمة اإلنسانية

  
ولن تستطيع الجامعة خدمة المجتمع العربي إال باالرتباط به ،وتعرف حاجاته ، ودراسة أسبابها ، 

واقب وخيمة  يؤدي إلى أما الفصل بين الجامعيين ومجتمعهم فيؤدي إلى ع. ومواجهة هذه األسباب  
التمزق النفسي المدمر لحيرة الجامعيين إزاء االختالف بين القيم التي يتلقونها في جامعاتهم والقيم 
التي يجدونها في مجتمعهم ، فإن نجوا من هذا التمزق وقعوا في شبكة السخط على هذا المجتمع 

فإن برئوا من التمزق والسخط  . المتخلف ، دون أن يدفعهم ذاك السخط إلى محاولة االرتقاء به
خشينا أن يقعوا في وهم يوسوس لهم أنهم فئة ممتازة ال تماثل بقية أبناء مجتمعهم ، فيترفعون عنهم، 

والمجتمعات العربية .  على المجتمع كله ، وتترقى به تحافظويمزقون ما يربط بهم من وشائج ،
 التي تقوم على إتاحة ةئها ، تلك الديمقراطي السليمة ألبناةالحديثة تسعى إلى تحقيق الديمقراطي

الفرص المتساوية أمام المجتمع ، وعدم حرمان أحد من حقوقه الدستورية بسبب المولد أو الدين أو 
وفي استخدام لغة غير اللغة القومية في تعليم جامعي ، وهم قلة أتاح لهم غناهم . الثروة أو ما إليها 

اديا وثانويا خاصا ، على حين لم يتح ذلك للجمهور األعظم من أبناء أن يتلقوا تعليما ابتدائيا وإعد
وأضف إلى ذلك أن استخدام لغة للعلوم الحديثة يتيح للهواة والطامحين من غير رجال تلك .الشعب 

فيتسع نطاق الثقافة العلمية في المجتمع العربي ، ويرسخ الميل إليها . العلوم أن يطلعوا عليها 
فيقدم المجتمع لهذه العلوم رعايته وتشجيعه في طواعية ، وسخاء ، نظرا . راتها وتعرف قيمها وقد

وال تسعى إلى هذا الهدف الدول النامية وحدها ، بل الدول . الرتفاع المستوى الثقافي لألمة كلها 
المتقدمة أيضا مما جعل كبار العلماء يصدرون الكتب المبسطة التي تتناول أرقى العلوم ، وأدق 

وال يلجأون في تلك الكتب إلى تبسيط المادة العلمية بل إلى تبسيط . ائل ، وأعوص القضايا المس
  . اللغة التي يعرضون بها تلك المادة 

  
وأدى بهم إلى الوصول إلى ما أسموه اللغة األساسية ، التي تقتصر على مفردات قليلة ، وتتخفف 

  .من المصطلحات 
  

السابق لقات ، ال ينفصل فيها التعليم الجامعي عن التعليم والتعليم عملية متصلة مترابطة الح
  ) .الدراسات العليا ( وال عن التعليم التالي له ) العام(عليه
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 ويقتضي هذا االتصال وجود إطار للمناهج التعليمية بحيث تكمل مناهج كل مرحلة مناهج المرحلة 
. ي تتطلبه الدراسة في المرحلة التالية التي تسبقها ، وتعمل على الوصول بالطلبة إلى المستوى الذ

  )1994نصار،(
  

وإن تعريب التعليم شيء وتعريب المصطلح شيء آخر ولن يضير التعريب أن تكون المصطلحات 
المستخدمة بألفاظها األجنبية ، فنحن عندما نطالب باستخدام اللغة القومية ألن اللغة كيان فكري 

ية جعلت الستيعاب معان محددة وليست هي بحد ذاتها ونفسي ، أما المصطلحات فهي قوالب لفظ
 المصطلحات كلها باألجنبية ، أن صميم المشكلة وبالتالي فال ضير من أن نعلم بالعربية ونستعمل

  . كون مادة أو آلة أجنبية االسم ال يدعونا أن يكون شرحنا لخصائصها وآليتها باللغة األجنبية ت
  
العربية لغة تدريس العلوم في الجامعات العربية ليس مبعثها فقط  اللغة  تكونبأنإلى  ن دعوتنا إ

اعتزازنا بلغتنا القومية وإنما هي أيضا لتدارك خطر داهم يتهدد التعليم الجامعي بالسطحية 
 دفعا  أجنبية ودفعهوالضحالة وحرمان الطالب من الفهم الصحيح واإلدراك الواعي لما يتعلمه بلغة

  . استظهاراإلى استظهار ما يتعلمه 
  
ن الصعوبة إ. ن الخوف وعدم الثقة هما األساس في عزوف األساتذة عن التدريس باللغة العربية إ

في التدريس باللغة العربية لن تالزم األستاذ طوال حياته الجامعية ، وال تتحقق إال في خطواته 
سة والزراعة ممن تعلم األولى ، بدليل أن هناك عددا من األساتذة العرب في الطب والعلوم والهند

أنها مشقة مؤقتة وصعوبة  ويرون باللغة األجنبية يلقون دروسهم بالعربية ويؤلفون ويبحثون فيها،
  . مرحلية

  
إن معظم أساتذة العلوم ال يعرفون شيئا عن المعاجم اللغوية والمعاجم العربية،بل ولم تتح لهم 

  . لعلمي العربي طالع على المصطلحات العلمية في التراث ا لالالفرصة
  

مصطلحات العصر وكانت حملتهم ضد التعريب بدعوى عدم قدرة اللغة العربية على استيعاب 
إن العلة ليست في اللغة العربية ، بل فيمن  ال يجيد استخدام اللغة وأساليبها في عرض . وعلومه 

  .  الموضوع والمصطلح العلمي 
  
  :ما يأتي في ينيق تأهيل األساتذة الجامعين التصدي لهذه المشكلة يمكن أن يتم عن طروإ
  



 
 

- 16 -

  .  بتخصصهم المتصلة حث األساتذة على مطالعة كتب التراث العلمي العربي  - أ
  .دعوة األساتذة إلى قراءة المؤلفات العربية العلمية في مختلف التخصصات  العلمية  - ب
ة في الجامعات العربية لكي تنظيم برنامج تبادل زيارات بين مدرسي المادة العلمية الواحد -   ج

يتسنى للمدرسين حديثي العهد باستعمال اللغة العربية في التدريس أن يشهدوا تدريس المواد في 
  . الجامعات العربية التي تمرست بتدريسها باللغة العربية 

م لقيام بأعبائهلتنظيم دورات تدريسية مستمرة وذلك لتأهيل أعضاء هيئة التدريس أثناء خدمتهم  -د
  . التدريسية باللغة العربية 

طالع أعضاء هيئة التدريس على تجارب نقل العلوم إلى اللغات القومية في مجتمعات ال ا - ـ ه
 . تمللك لغة مرنة وواسعة في المفردات اللغوية كتلك التي نجدها في اللغة العربية 

   .لتي صدرت قديما وحديثاالع أعضاء هيئة التدريس على جملة المعاجم اللغوية والعلمية اطْإ - و
  

ومن المسلم به أن الطالب الجامعي العربي يفضل أن تكون دراسته الجامعية بلغته العربية ألن ذلك 
إذ يسهل عليه إلى درجة كبيرة مهمة التحصيل ويزيد من قدرته على  رين،ييوفر له جهدا ووقتا كب

راجم ومعاني األلفاظ في القواميس ، استيعاب العلوم ، ويوفر له الوقت الضائع في البحث عن الت
كما أنه يعمل على سرعة تفهم األمور الغامضة والمسائل المعقدة ، ويساعد الطالب على التعبير عن 

  .نفسه واالنطالق المتحرر في التفكير والتحصيل
  

نا واقع و تتخذ اللغات األجنبية للدراسة ألنها توفر لقرائها عددا كبيرا من المراجع ولكننا إذا تأمل
الحال في جامعاتنا العربية، نجد أن اللغة األجنبية وقد أريد لها أصال أن تكون وسيلة لسعة االطالع 
قد أصبحت، لقدرة الطالب المحدودة جدا فيها ، أغالال يرسف بها الطالب مقيدا في متن واحد ضيق 

تياد سواه حتى بافتراض حاول أستاذه جاهدا أن يذلل له بعض الصعوبات ، وال تمكنه قدراته من ار
  . توفره أو وجوده 

  
ويؤدي استخدام اللغة األجنبية في التعليم الجامعي إلى فصل هذا التعليم عن التعليم السابق عليه 

العام باللغة فصال سيء النتائج ، ففي أغلب األقطار العربية يدرس الطالب علومه كلها في تعليمه 
ة كان عليه أن يعيد دراسة بعض هذا الذي درسه بلغة جديدة ، نتقل إلى الجامعالعربية ، فإذا ما ا

  . مما يزيد أعباءه ويفقده ميزة االنتفاع بمعلوماته السابقة أو يعوقه عن االنتفاع بها 
  

وإن تدريس العلوم باللغة العربية في الجامعات سوف يزيل الحواجز العلمية والفنية بين طبقة 
من طبقة الفنيين الذين يحتاجون قدرا من العلوم المتقدمة ليكون المتخصصين الجامعيين ومن يليهم 
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باستطاعتهم السيطرة على اآللة الحديثة وصيانتها وإصالحها ، ولن يستطيع المجتمع العربي إيجاد 
طالع على الكتب الجامعية المؤلفة بالعربية فيستكملون ما ينقصهم هذه الطبقة إال إذا أتاح لها اال

  .  يتعامل معهم من المتخصصين الجامعيين ويتفاهمون مع من
  

وإن التعليم في كل بالد العالم تقريبا باللغات القومية لتلك البالد ، وذلك فيما عدا قلة ضئيلة ، تلك 
التي تعددت فيها اللغات اإلقليمية ، والتي خضعت لالستعمار األجنبي طويال فاضطرت التخاذ لغة 

حتى هذه وتلك أخذت في السنين األخيرة ، بمبدأ التعليم بلغتها المستعمر لغة رسمية وتعليمية ، و
  . القومية 

  
وقد يبدو من باب المتناقضات ، أن وطننا العربي ، بإمكاناته الهائلة ، االقتصادية والبشرية 
والحضارية ، ما يزال يتهيب الدخول بعمق في تجربة التعريب مع أن تاريخ الحضارات يثبت أن 

  . ع بلغاتها القومية األمم إنما تبد
  

إن ما لحق اللغة العربية من قصور في العصور المتأخرة ال يعود إلى العربية نفسها وإنما يرتد إلى 
 من مساعدة بينها وبين أصحابها ، ومن تشكيك – على درجات متفاوتة –ما فرضه الغزو اللغوي 

 بحكم طبيعتها وحضارتها وتراثها –إن اللغة العربية قادرة . فيها ، وعزلها عن الحياة والمجتمع 
  .  الذي أسهمت به في الحضارة اإلنسانية على أن تكون لغة العلم الحديث تدريسا وتأليفا وبحثا 

  
منهجية عمل واضحة تستفيد من كل ما كتب ونشر : ان ، أولهما إن كل ما نحتاج إليه أمران رئيس

ام والتقيد به لكي ال تبقى قضية التعريب برنامج زمني يراعي االلتز: حول الموضوع ، ثانيهما 
  )1998الشاوي ،. (بة من غير حدود سائ
  
  " مشكلة األداء في اللغة العربية، أسباب الضعف ووسائل العالج  ")1997(ة بوبو عام في محاضرو

  والتالوة واإلتقان وإنمااالتصالداء فبين أنه ال يقتصر على تناول الدكتور مسعود بوبو مفهوم األ
يتجاوز ذلك إلى كل ما من شأنه أن يؤثّر في اللغة العربية نطقاً وكتابةً وتعبيراً، مما يجعل المشكلة 

ومن ثم بحث الدكتور بوبو عن .تتصدر همومنا العلمية والتعليمية وتمتد حتى تالمس الخطر القومي
عن حيز االقتصار على أسباب المشكلة وحاول تحديدها موسعاً من دائرة هذه األسباب ومخرجاً لها 

المدرسة أو الجامعة أو التعليم عموماً ، فهو يشرك كل هذه المؤسسات بالمسؤولية ويبرز جانباً آخر 
له تأثير كبير في ضعف األداء وهو غياب الحافز القديم على إتقان العربية، فقد كانت العربية مطلباً 
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قيدة اإلسالمية ، وهو خير سبيل لصون لغة وكان تحصيلها استجابة لمتطلبات الع... حيوياً أثيراً
    .القرآن من فساد األلسنة

  
وبعد ذلك عرض الدكتور بوبو لمحاوالت التجديد والتيسير في النحو قديماً وحديثاً ، وبمعزل عن 

وجعل من أسباب الضعف في األداء أيضاً تأثر بعض األقطار ... التذوق وتفجير الطاقات الكامنة
    : االستعمار العربية لغوياً ب

  
ثم عرض الباحث " في هذا المضطرب زاحم العربية الدخيُل واللغات الهجينة والتعدد اللغوي " 

لمظهر من أعظم مظاهر هذا الضعف في األداء يتجلَّى في وسائل اإلعالم، حيث مثّل بأمثلة عملية 
فإن هناك ضعفاً ملحوظاً في " : تبدى فيها مبلغ الجناية على العربية لدى بعض العاملين في اإلعالم

قراءةً، وإلقاء، وصياغة أخبار وافتتاحيات، وتعليقات، وتحقيقات، ضعف : األداء اللغوي اإلعالمي
    ...".يصل حدود الخطأ في القرآن الكريم

  
ت في إقامة ندوات واجتماعات أبدفحكومات والهيئات والمؤسسات العلمية باللغة القومية اهتمت  ال
    .ت وبحوث، ومواجهة الغزو اللغوي بالحدَ من تفشِّي التسميات األجنبيةومحاضرا

  
وقد أشار إلى اإلجراءات التنفيذية التي تفرض العقوبات على المخالفين معتبراً هذه اإلجراءات 

جهة معينة، بل محرضاً لفعل شيء في طريق صون لغتنا ، وداعياً إلى عدم قصر المسألة على 
    .سؤولية كاملة واشتراك كل المؤسسات في هذه المسؤولية المالبد من تحمل

  
    :هذا وقد ختم الدكتور بوبو بحثه بجملة من الحلول نشير إلى أبرز ما جاء فيها

  
    . البدء بحملة لتعميم القراءة في خطة منهجية شاملة-1
  
 مما يمتع ويفيد من  إخراج الكتب التعليمية مشكولة الكلم، والحرص على تخير النصوص فيها،-2

    .القديم والحديث، مع تعزيز منهج حفظ النصوص
  
 التركيز على النحو الوظيفي، واستقراء النصوص واستخالص األحكام بالتأمل والمحاكمة ال -3

    .ب بالوعظ والعقا
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تقويم، وعقد دورات جادة مطولة للمدرسين  و أإخضاع الكتب والمناهج التعليمية إلى اختبار -4
بغية إعدادهم اإلعداد المطلوب، والتركيز على التكامل في تحصيل العربية، نحواً وصرفاً وبالغةً 

وأساليب وإمالء....    
  
    .قصر التجديد اللغوي أو التطور اللغوي على أرباب اللغة العالمين بها -5
  
امج المعلوماتية الحديثة  اإلقبال على استخدام التقنيات الحديثة كالحواسيب والمخابر اللغوية وبر-6

  ).1997بوبو،(.في الترجمة وتخزين المعاجم أو تصنيف القواعد
  

يشعرون الناطقين بالعربية والكاتبين بها وفي موضوع تفشي ظاهرة الضعف اللغوي إلى أن جمهرة 
الصواب ،  الفصحى يقتصر على استكمال مظاهر أن أداءنا للعربية: شعورا قويا محرجا مؤداه 

، يستوي في امة ال يكاد أحد يطيق أن يجانبهاسقطة ع"أنا فيها حين نقرأ وحين نعبر أصبح وأن خط
ذلك طلبة المدارس والمتقدمون في التحصيل من طلبة الجامعات حتى أصبح موضوع الخطأ أو 

  )1990الموسى ،. (الضعف اللغوي هما لغويا عريضا في حياتنا العلمية والتعليمية العامة
  

امعي ليس عملية عشوائية ، بل هو عملية مخططة ومقصودة تهدف إلى إحداث تغييرات والتعليم الج
إيجابية مرغوبة في سلوك الطالب الجامعي وتفكيره ، ووجدانه ،وهذا يضع على عاتق عضو هيئة 
التدريس في الجامعات العربية جهداً تعليمياً وتربوياً مميزاً إبداعياً يتناول شخصية الطالب الجامعي 

إن التعليم .  جميع جوانبها ، بقصد إنماء فكره وتهذيب وجدانه وتكوين شخصيته السليمة من
الجامعي هو الذي يحدد هوية األمة ، وطلبة الجامعة سيتخرجون ليعيشوا في القرن الحادي 
 والعشرين بمتطلباته وتحدياته الصعبة ، وبالتالي فإن التربية العلمية التي يحتاجونها يجب أن تهتم 

 للمجتمع بدرجة اهتمامها بالمهارات العلمية األخرى ، كحل المشكالت ، وتكوين القيمةبالجوانب 
العقول االستقصائية االستكشافية ، ليكون الطالب الجامعي في النهاية مواطناً صالحاً مسؤوالً 

في الوقت ذاته  التعلمية واإلنسانية ، ومستجيباً –ومبادراً نشطاً ، وفاعالً في الخبرات التعليمية 
  . للقضايا والمشكالت الحياتية بفاعلية واقتدار 

  
وفي عصر العلم والتكنولوجيا ، والفضاء ، واالتصال ، والحاسوب ، والهندسة الوراثية ، وجراحة 
الجينات ، واالستنساخ الحيوي ، ونظام االنترنت يشهد تدريس العلوم تطوراً واهتماماً كبيرين بقصد 

ولتحقيق األهداف اآلنفة الذكر بفاعلية واقتدار يجب أن تُدرس العلوم . لقرن القادم تلبية متطلبات ا
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باللغة العربية الفصيحة ، لغة القرآن الكريم التي تعد جوهر وجود أمتنا العربية وهي وحدها التي 
حفظت بقاء أمتنا ووحدة انتمائها على مر العصور ، ووفق ما يراه المتخصصون فإنه ال سبيل 

  .) 1998خطايبة،.(ضة هذه األمة ووحدتها في العصر الحاضر إال من خالل لغتنا لنه
  

على اختالف أجناسهم ولغاتهم أن التعليم باللغة القومية ،  في أنحاء المعمورة كلهم ناللغويوأجمع و
 ءيفايمثل تصوراً أفضل للذات ،وسهولة أكثر في التعبير والتعلم ، وسعة أكبر فيهما ، فضالً عن است

 للتعليم والتعلم اإلبداع وهو الهدف الرئيس على ىكبر في األذهان ، مما يعطي قدرة  ماتالمعلو
كما أضافوا أن في اللغة القومية تكمن أفكار األمة وتقاليدها وتاريخها ودينها ، . والبحث العلمي 

ن أفراد المجتمع وأسس حياتها وقلوب أبنائها وأرواحهم ، وبالتالي فهي األداة المثلى للتواصل بي
بجميع مستوياته وهي الوسيلة الفضلى النتقال األفكار واإلبداع من المبدعين إلى العامة ومن 
المختصين إلى أصحاب الحاجة لهذا التخصص ، وبذلك تتطور المجتمعات وتتقدم ، وإذا تحدثت 

 وجمد المجتمع طبقة الصفوة بلغة غير اللغة القومية انقطع التواصل بينهم وبين عامة الناس ،
واللغة ليست مجرد حروف تكتب أو صوت ينطق إنما هي كائن حي ينمو ويتطور . وتخلف 

 ونمو أي ا وتطور،برعاية أبنائها لها ، وتموت وتندثر بإهمال أبنائها لها ، واللغة هي أداة الحضارة
وخير مثل على ذلك حضارة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحافظة أهل هذه الحضارة على لغتهم وتنميتها ، 

انقطاع الصلة بين المصريين وحضارتهم الفرعونية نظرا الندثار لغة تلك الحضارة ، وهي 
 والحضارة اليونانية القديمة ، ولكن هذه  اليونانيين بين  الصلة   انقطاع  الهيروغليفية ، وأيضا

، وقامت بتنميتها الحضارات نمت في مجتمعات أخرى بلغات تلك المجتمعات التي تمسكت بلغتها 
من خالل النقل من لغة ألخرى أو الترجمة ، وكان للعرب باع كبير في ذلك في بداية عصر 

 اللغة العربية – ، وكانت أداتهم في ذلك هي لغة القرآن يالنهضة العربية في القرن السابع الميالد
أننا نعيش في عالم متعدد يجدر اإلشارة هنا إلى   التي بنوا بها حضارتهم اإلسالمية العربية ، و–

الشعوب وبالتالي متنوع الحضارات واللغات ، وهذا التنوع في اللغات يعتبر عالمة صحية وإيجابية 
  .وتتفق وناموس الحياة على عكس ما ينادي به دعاة العولمة بإيجاد لغة عالمية واحدة

   
يولوجي إال خير دليل على وما التنوع الب. فالتنوع بشكل عام دليل صحي ألي مجتمع أو أي بيئة 

ذلك ، فكلما زاد تنوع األنواع في بيئة ما كان ذلك دليالً على أن هذه البيئة صحية غير ملوثة 
ومنتجة ، أما إذا قل التنوع البيولوجي لهذه البيئة فهو دليل على التلوث ونذير سوء لهذه البيئة ، 

 بترجمة ابعضتفاعل هذه اللغات مع بعضها ما توالتنوع بالنسبة للغات يكون مفيداً وإيجابياً عند
مفرداتها ومصطلحاتها ، وتنمو وتزدهر وال تموت كما ماتت واندثرت لغات جمد أهلها فجمدت 

  . وانتهت 
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  : ضروريات تعريب التعليم العالي

  
 التعليم والتعلم باللغة األم يعطي سهولة أكثر في االستيعاب والتعبير مما يعطي قدراً أكبر -1

 .  للتعليم العالي داع ، وهو الهدف الرئيسعلى اإلب

  
اللغة القومية هي األداة المثلى النتقال األفكار واإلبداع من المبدعين إلى العامة ومن  -2

 .المتخصصين إلى أصحاب الحاجة لهذا التخصص وبذلك تتطور المجتمعات وتتقدم 
 

متلك القدرة الذاتية على تعريب التعليم العالي هو خير وسيلة لخلق شخصية إبداعية عربية ت -3
 . إنتاج العلم وصناعة التكنولوجيا 

 
تعريب التعليم العالي والبحث العلمي يولد لدى المجتمع قدراً من الثقافة البحثية تزيد الشعور  -4

 . وسيلة وحيدة لتقدمه وتطوره واعتباره لديه بالحاجة إلى البحث العلمي 
 

 الجامعات بالمجتمع ، وذلك عندما يبحث تعريب التعليم العالي هو أقصر الطرق لربط -5
 .نفسهاوينشر الباحثون لغة المجتمع 

  
عملية التعريب تنشط حركة الترجمة وبالتالي تفاعل اللغة العربية مع اللغات األخرى وبذلك  -6

 . تثري مفرداتها ومصطلحاتها فتنمو وتزدهر وال تجمد 
 

اظ على الهوية العربية وحمايتها من مخاطر ازدهار اللغة العربية يرتبط ارتباطا وثيقاًُ بالحف -7
 .العولمة 

  
 التعريب يمكن األمة العربية من أن تسهم في الحضارة العالمية أخذاً وعطاء  -8

  
وذلك بنقل اإلبداع والفكر العربي إلى المجتمعات األجنبية مما يساعد على التعريف بثقافتنا 

 . وهويتنا العربية ومواقفنا وقضايانا القومية 

  
وباستقراء تاريخ األمة العربية نجد أن الحضارة العربية مرتبطة صعوداً وهبوطاً بعملية التعريب 
فمع ازدهار عملية التعريب تزدهر الحضارة العربية ، ومع إهمال اللغة العربية وبالتالي عملية 

لعالم ، التعريب تضمحل الحضارة العربية ، ويتضاءل دور العرب ثقافياً وحضارياً على مستوى ا
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ومن هنا يصبح تعريب التعليم العالي بالنسبة لألمة العربية ضرورة من ضروريات الحياة كالماء 
  )2004بسيوني ،(  .والهواء

  

التعليم الجامعي باللغة العربية يتناسب مع القدرات المعرفية وطاقات اإلدراك لدى الطالب كما إن 
 اليومية ويعبر بها عن حاجاته و مشاعره وهي قبل الجامعي ألنها اللغة التي يتعامل بها في حياته

ذلك مرتبطة بدينه وعقيدته والقناعة العقلية والنفسية بأهمية التعليم باللغة العربية يحقق عملية 
ألن من أهم مقومات النجاح وأعمقها " التفاعل بين الطالب واألستاذ ويسهل عملية الفهم واإلفهام 

ع والطالب واألستاذ وخلق االستعداد النفسي واالجتماعي في تقبل قبول التعريب نفسيا من المجتم
الدراسة باللغة العربية ضرورة من ضرورات اإلبداع وخلق الثقة بقابلية العرب في استيعاب العلوم 
الحديثة وهضم الحضارة الجديدة لتكون وحدة روحية تزرع الثقة العميقة بأصالة العربية واالعتداد 

 ".العتداد بالمستوى العلمي لألستاذ وبالتالي إعادة الثقة بقابلية الطالب العربي وابالتراث اإلسالمي
  )2007محجوب،(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

- 23 -

  :  الدراسات السابقة2.2

  
الدراسة التي أعدتها إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم حول تعليم اللغة 

   : )م1974(بالبالد العربية في عام العربية في مراحل التعليم العام 
من يهتمون باللغة العربية م  المسئولين في البالد العربية أداة البحث فيها استفتاء وجه إلىوكان

وطرق تدريسها من أعضاء المجامع اللغوية وأساتذة الجامعات في الكليات المعنية بالدراسات 
 التعليمي ، بغية تعرف واقع تعليم اللغة العربية اللغوية والتربوية ، كذلك بعض العاملين في المجال

  . بعامة ، والوقوف على ما تواجهه من مشكالت ، واستطالع الرأي في وسائل معالجتها 

  

وقد اشتمل االستفتاء على أسئلة حول مكانة اللغة العربية في خطة الدراسة ، وصلتها بالمواد 
ينة ، والكتب المقررة ، وأساليب التقويم وأدواته الدراسية األخرى ، وطرق التدريس والوسائل المع

   .وإعداد المعلمين والتوجيه

  
  إذ ضرورة إجادة التالميذ استخدام القواعد النحوية في نهاية الدراسة الثانويةعنوقد أسفرت النتائج 

  يرى المسؤولون أن ذلك يتم بدرجة قليلة وبدرجة متوسطة 
  
  

  :)1980(إلهيتي 
وتتكون عينة ،عراقوالصرف في ال تقويم اللغة العربية في النحو  معرفة إلىدفت هذه الدراسة ه

  . كلية التربية جامعة بغداد في العراق المستوى الرابع في قسم اللغة العربية بالبحث من طالب 
  

الشخصية ألساتذة  المقابلة  و آراء الطالب في البرنامجلمعرفة  استبانه :اعتمد الباحث على أداتين
،وآرائهم في واقع إعداد معلم اللغة العربية النحو والصرفللغة العربية لمعرفة أهداف تدريس اقسم 

  . في العراق 
  

   :اآلتي وكانت نتائج الدراسة على النحو 
  . بكلية التربية ببغداد ال يراعي رغبات الطالب أن اختيار الطالب بقسم اللغة العربية  -1  
  
  .  الجيدةياتوال يقتصر على اختيار النوع -2
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  . اللغة العربية ،وطرق التدريس غير متنوعة ولم يخضع القبول المتحان في مادة -3
ة التي تجري في بل تقتصر على المحاضرة ،وأساليب التقويم تنحصر في االختبارات المقالي -4

  .نهاية العام 
    

  :م1984أبو حلو ولطفية 
صين بتكليف من مجمع اللغة األردني بعنوان وأظهرت دراسة تقويمية أجراها مجموعة من المتخص

، "تقويم المرحلة األولى في تعريب التعليم العلمي الجامعي التي تبناها مجمع اللغة العربية األردني"
% 3عندما كان التدريس باللغة اإلنجليزية إلى % 30إذ انخفضت نسبة الرسوب من . نتائج باهرة

 ودرس الطالب باللغة العربية مادة أوسع وبصورة أعمق .فقط عندما درس الطالب باللغة العربية
  .وأدق، ووفروا كثيرا من الوقت والجهد في دراسة المادة 

  
  :)1986(أجرى عبد الحافظ 

حيث هدفت ) مهارات معلم اللغة العربية بالمرحلة الثانوية تحديدها وتقويمها (دراسة بعنوان 
اإلجابة عن السؤالين ب العربية بالمرحلة الثانوية الدراسة إلى تحديد وتقويم مهارات معلم اللغة

  :اآلتيين
   
ما المهارات الالزمة لنجاح معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية في أداء األدوار المنوطة . 1س

  به ؟ 
  ما مدى إتقان معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية لهذه المهارات ؟؟ . 2س
  

العربية في المرحلة الثانوية في فروع اللغة  لمعلمي اللغة  من استبانةوكانت أداة الدراسة مكونة
   .  التعبير/ القراءة / النحو / النصوص : وهي 
  

معلما من معلمي اللغة العربية ) 50(التفاعل مع الطالب ، التقويم ، وتكونت عينة الدراسة من 
  . بالمرحلة الثانوية في مصر 

  
     : تياآلعلى النحو  النتائج وكانت

، %)       43، 7(إتقانهم للنصوص  حيث كان مستوى اد العينة ضعيفاكان مستوى أداء أفر
   .%) 34،2(، التعبير %)39،6(، النحو %)39،6(للقراءة 
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  ):1987(وأجرى موسى 

  
بناء برنامج لتطوير الكفاءات التدريسية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة (دراسة بعنوان 

و تكونت أداة الدراسة من أداتين من بطاقة مالحظة احتوت على ) لمملكة العربية السعوديةفي ا
كفاية تعليمية استخدمت البطاقة لمعرفة مدى ممارسة معلمي اللغة العربية في المرحلة )100(

اء المتوسطة لهذه الكفاءات ولتطوير الكفاءات التدريسية لمعلم اللغة العربية ، حيث قام الباحث ببن
وتكونت عينة الدراسة من معلمي اللغة العربية .برنامج تضمن مجموعة من الخبرات والمعلومات 
  .في المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية 

  
هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية هدفت إلى إلقاء الضوء على واقع معلم اللغة العربية في 

 االتجاهات الحديثة في العالم حول الكفاءات التدريسية ،ومفهوم المرحلة المتوسطة وعرض أهم
تربية المعلمين وتقديم قائمة بالكفاءات التدريسية الالزمة لمعلم اللغة العربية في المرحلة المتوسطة 

  . بالمملكة،والقيام ببناء برنامج مقيد في تدريب معلمي اللغة العربية في ضوء استخدام الكفاءات 
  

المصادر التي اعتمدها الباحث أعدت قائمة مبدئية بالكفاءات التدريسية لمعلم اللغة وفي ضوء 
العربية في المرحلة المتوسطة ،ثم وضعت هذه القائمة في بطاقة مالحظة لتقويم مدى ممارسة 
معلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لهذه الكفاءات ،وبعد ذلك بنى 

لباحث برنامجا لتطوير الكفاءات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية ثم قام الباحث بتقويم ا
  .معلمي اللغة العربية 

  
 تقويما قبليا باستخدام بطاقة المالحظة ، ثم طبق البرنامج على عينة المعلمين ، - عينة البحث–

مين تقويما بعديا باستخدام بطاقة المالحظة باالستفادة من أسلوب التعليم الذاتي ، وبعد ذلك قوم المعل
بناء قائمة بالكفاءات التدريسية : نفسها وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها 

  الالزمة لمعلم 
  .اللغة العربية في المرحلة المتوسطة 

  
  حلة وكذلك بناء برنامج لتطوير الكفاءات التدريسية لدى معلمي اللغة العربية في المر

  . المتوسطة في المملكة العربية السعودية 
  



 
 

- 26 -

وأن المتوسطات الحسابية لدرجات التقويم البعدي قد ارتفعت بشكل إيجابي ، وهذا يعني أن للبرنامج 
  . الذي طبق عليهم أثراً في تحسين مستوياتهم التدريسية

  
  ):م1988(عيسى والمطوع 

 الحاج عيسى والمطوع ىزية في التدريس، فقد أجرأما فيما يتعلق بسلبيات استخدام اللغة اإلنجلي
وسيلة اتصال اللغة اإلنجليزية دراسة علمية في جامعة الكويت تبين فيها أن استخدام ) م 1988(

من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم % 64 أشار وقد. تعليمية مشكلة لدى عدد كبير من الطلبة
منهم أن ضعف طلبة كلية % 66اإلنجليزية متدن وأفاد  في اللغة ةبللطبجامعة الكويت أن مستوى ا

أن منهم % 76وذكر . العلوم في اللغة اإلنجليزية هو السبب في ضعف استيعابهم للمفاهيم العلمية
 يعانون من ةبأن الطل% 48وأشار. فعيتهم للتعلم في اللغة اإلنجليزية يقلل من داةبالطلضعف 

 يواجهون صعوبة في ةب أن الطل منهم %54ورأى . جليزيةغة اإلنصعوبة فهم الكتاب المقرر بالل
 الشديد في الكتابة ةبالطلإضافة إلى ضعف . فهم المحاضرات التي تقدم لهم باللغة اإلنجليزية

   .واإلمالء باللغة اإلنجليزية وصعوبات في التحدث شفهيا بلغة سليمة
  
 إلى حصيلة من المصطلحات العلمية ةبل، وافتقار الط وتلخيصها ما يقال في المحاضرةمتابعةكذلك و

  المستجدينةب أن الطل منهم %84أفاد ن في الدراسة، فقد و المشتركةبلطلأما ا. باللغة اإلنجليزية
 أن  منهم %80غة اإلنجليزية، ويرى يواجهون صعوبة في استيعاب المفاهيم العلمية التي تدرس بالل

لون جهدا أكبر مما يتطلبه ذلك لو كانت باللغة العربية،  الذين يتعلمون باللغة اإلنجليزية يبذةبالطل
 يعانون من مشكلة عدم فهم الكتاب المقرر باللغة اإلنجليزية، وأن ةبالطلأن منهم  % 50وذكر 

من % 54ويؤيد . يجدون صعوبة في استيعاب توضيحات األستاذ باللغة اإلنجليزيةمنهم % 42
  .ن ذلك سيحقق لهم فهما أفضل للمادة العلمية التي يدرسونها تدريس العلوم باللغة العربية ألةبالطل
  

  ):1988(دراسة هواري 
كاديمي التخصصي الوقوف على نقاط القوة ،ونقاط الضعف في البرنامج األدراسة هواري حول 

إلعداد معلم اللغة العربية بكليتي التربية بالفيوم ،وعين شمس لتدعيم ما به من نقاط القوة ،وتالفي 
 الضعف وعالجها ،كما تهدف إلى تقديم معيار علمي يشمل ما ينبغي أن تكون عليه أهداف نقاط

قويم على جانبي وقد اقتصر الت. برنامج إعداد معلم اللغة العربية ،ومحتواه بالكليتين المذكورتين 
تين يسواالستبانة أداتين رئواستخدم الباحث المنهج الوصفي والمقابلة الشخصية  ،األهداف والمحتوى

  . لبحثه
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أن برنامج اإلعداد األكاديمي ،والتخصصي بكليتي التربية بالفيوم ،عين وكان من أهم النتائج    
  ومتطلباتهحاجة إلى إعادة النظر في محتوياتهما ،وأهدافهما ليفيا بحاجات معلم اللغة العربيةبشمس 

   : اآلتية وقد كشف تطبيق المعايير الخاصة بالتقويم نواحي القصور
عدم وجود أهداف محددة لبرنامج اإلعداد األكاديمي التخصصي بكليتي التربية بالفيوم ،وجامعة عين 

  .شمس ،وقد أدى ذلك إلى عدم وجود أهداف خاصة لكل مقرر دراسي 
  

  :)1990(أجرى الخطيب 
ب فاعلية استخدام برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات التعليمية لدى الطال( دراسة بعنوان 

فاعلية معرفة  الدراسة إلى حيث هدفت)المعلمين تخصص اللغة العربية في كليات المجتمع األردنية 
تخصص اللغة (استخدام برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات التعليمية لدى الطالب المعلمين 

بداية الفصل في كليات المجتمع األردنية الحكومية الواقعة في محافظتي عمان والزرقاء من )العربية
  .الدراسي الثالث 

  
 وتكونت أداة الدراسة من بطاقة مالحظة متدرجة حسب نظام ليكرت ،ومن برنامج تدريبي مقترح 

  . لتنمية الكفايات التعليمية عند المعلمين 
  

طالبا متخصصا في اللغة العربية من محافظتي عمان والزرقاء في ) 70 (تكونت عينة الدراسة من 
  .  األردنية كليات المجتمع

  

  :)1992 (السحيمي والبار
 ةبعن موقف طلوتبين من نتائج دراسة استطالعية أجريت في كلية الطب بجامعة الملك فيصل 

 يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند القراءة باللغة ةبمن الطل% 80عريب العلم الطبي أن الطب من ت
 يوفرون ثلث الزمن أو أكثر عند الكتابة ةبمن الطل% 72 العربية مقارنة باللغة اإلنجليزية، وأن
 أسئلة  عن اإلجابةةبفقط من الطل% 23ويفضل  .نجليزيةباللغة العربية مقارنة بالكتابة باللغة اإل

أن مقدرتهم على اإلجابة الشفوية والنقاش أفضل باللغة % 75ويرى . االمتحان باللغة اإلنجليزية
  . العربية

  
  
  



 
 

- 28 -

  :)م1995(السباعي دراسة 
 بين نتائج تعليم المقرر نفسه باللغة العربية وباللغة للموازنةاك دراسات تجريبية أجريت وهن

 منها دراستان أجريتا في الجامعة األمريكية ببيروت والجامعة األردنية على مجوعتين ،اإلنجليزية
 المنهج نفسه باللغة من الطالب درست إحداهما منهجا طبيا باللغة العربية ودرست األخرى

  .إلنجليزيةا
  
أظهرت نتائج التجربة أن درجة االستيعاب لدى المجموعة األولى كانت أفضل من المجموعة و

   .الثانية
  
   :)م1995(ودلت دراسة أجراها السباعي  

على مجموعة من طالب الطب وأطباء االمتياز واألطباء المقيمين عن متوسط سرعة القراءة 
 النص باللغة العربية على أن سرعة القراءة قرئالتحسن إذا باللغتين العربية واإلنجليزية ونسبة 

 كلمة في الدقيقة باللغة اإلنجليزية، أي 76.7 كلمات في الدقيقة، بينما هي 109.8باللغة العربية هي 
% 43أي أن سرعة القراءة باللغة العربية تزيد .  كلمة في الدقيقة لصالح اللغة العربية23.1بفارق 

وتبين أن استيعاب النص باللغة العربية أفضل من استيعاب .  باللغة اإلنجليزيةعلى سرعة القراءة
لو كان % 66.4أي أن نسبة التحصيل العلمي ستزداد %. 15النص نفسه باللغة اإلنجليزية بزيادة 

 أو كتبوا باللغة واقرأمن وقتهم لو % 50التعليم باللغة العربية، وأن طلبة الطب سوف يوفرون 
  .العربية

  
من مجموع الكلمات الواردة % 3.3ن نسبة المصطلحات الطبية في المراجع اإلنجليزية ال تتجاوز إ 

من الكلمات عبارة عن مفردات من الكالم العادي غير % 96.7في كل مرجع، في حين أن 
إذ . والواقع أن العائق ليس صك المصطلحات بقدر ما هو ترجمة الكتب واألبحاث. المتخصص

ات ي في كثير من التخصصات ولكن أغلبها ألف في الستين)ةعربي/ ةإنجليزي(يوجد قواميس
أي أننا ال نستمر في تطوير القواميس العربية . ات ووقفت عند ذلك الحديات والثمانينيوالسبعين

ذلك أن القائمين على القواميس . اإلنجليزية المتخصصة ونضيف إليها كل ما يستجد من مصطلحات
ومن ناحية أخرى، . ؤسسات ومجموعات من المتخصصين تقتسم عبء العمل مواهم أفراد وليس

للعلوم والتقنية على التابع لمدينة الملك عبد العزيز ) باسم(يحتوي البنك اآللي السعودي للمصطلحات 
  .  كافة ألف سجل مصطلحي في المجاالت العلمية400,000نحو 

  



 
 

- 29 -

ة ولكن المشكلة تكمن في أن هذه الجهود كما وضعت المجامع العلمية المختلفة مصطلحات كثير
ادوا أن رإذا سمعوا بها وأمبعثرة، ولم يسمع بها وال يعلم بوجودها الكثير من المتخصصين، وحتى 

  .يستخدموها ال توضع تحت تصرفهم
  
  :)1995(صياح  

 حد  ،الرسمية منها والخاصة على وجامعاته في مدارس لبنان بتعليمنا الحاضر، أحد أنناال يعتقد 
و يدافعون عنها ويحملون لواءها في عربية الفصحى سواء ،قادرون على جعل أوالدنا يتقنون اللغة ال

مستقبل حياتهم ؛فالدالئل المتعددة في هذا الميدان من انخفاض في مستوى إتقان اللغة العربية 
تعليمنا اللغة الفصحى كتابة ومشافهة ، ومن ميل أوالدنا الواضح إلى استعمال اللغة العامية في 

وتظهر حدة هذا المأزق في أننا ال .العربية هو في مأزق كما هي الحال في تعليمنا اللغات األجنبية 
  .فعاالو اًنتقن وسيلة التعبير األولى إتقان

  
 العربي في هذا الهزل الفاضح األدبعن بال أحد منا دور المناهج في اللغة العربية وفي  بنوال يغي
 وغيرها من العوامل التي تجعل االهتمام بإتقان اللغة العربية لعربية الفصحى تقان اللغة افي إ

من الضرورات الملحة لتلميذنا في مراحل وبتحسين  طرق تعليمها ،وبتنويع طرق التعبير فيها ،
  .التعليم كافة

  
  :)1997(أجرى عافشي 

ة لطالبات قسم اللغة العربية  لتحديد المهارات النحوية الالزم( بالمملكة العربية السعودية دراسة
من أهم نتائج هذه الدراسة أن ، بالمملكة العربية السعودية ، وكان )بكلية التربية للبنات بالرياض 

الطالبات ال يتمكن من المهارات النحوية حيث لم تبلغ نسبة الالتي حققن مستوى اإلتقان المطلوب 
  .من أفراد العينة %) 9(سوى 

   
  :)1998(واألنصاري دراسة الجار اهللا 

يجابيات استخدام اللغة العربية في التعليم الجامعي منها دراسة إأظهرت نتائج عدد من الدراسات 
 بجامعة الملك ه وطالبات من طالب الطب516التي أجرياها على ) 1998(الجار اهللا واألنصاري 

ة عندما تلقى من المحاضر% 75من الطالب أنهم يستوعبون أكثر من % 49حيث أفاد . سعود
وتزيد نسبة . من المحاضرة% 75- 25أنهم يستوعبون ما بين % 45باللغة اإلنجليزية، بينما أكد 
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أما إذا . من الطالب% 90استيعاب المحاضرة إذا استخدمت اللغة العربية مع اإلنجليزية عند حوالي 
  . زيدمنهم أن نسبة االستيعاب ت% 60كانت كلها باللغة العربية فقد أفاد حوالي 

  
من الطالب أنهم يحتاجون إلى نصف الزمن لقراءة مادة % 46وأفاد . بأنها ال تزيد% 40.4 وأفاد

منهم أنهم يحتاجون إلى ثلث الوقت، % 30مكتوبة باللغة اإلنجليزية لو كتبت بالعربية، كما أفاد 
ووجد . لوقتمنهم إلى ثالثة أضعاف ا% 6.3أنهم يحتاجون إلى نفس الوقت، بينما يحتاج % 17.7و

من الطالب يحتاجون إلى ثلث الزمن لكتابة مادة باللغة العربية % 27.6الجار اهللا واألنصاري أن 
  . إلى الزمن نفسه% 27منهم إلى نصف الزمن، و% 36.9كانت أصال باللغة اإلنجليزية، كما يحتاج 

  
ها ن اإلجابة ع%36.9من الطالب اإلجابة على ورقة االمتحان باللغة العربية، و% 45ويفضل 

اإلجابة باللغة العربية مع كتابة المصطلحات باللغة % 15.1باللغة اإلنجليزية، بينما يفضل 
أن التدريس باللغة % 50.7 ويرى. الخلط بين اللغتين دون ترتيب% 3اإلنجليزية، وفضل 

  . اإلنجليزية يقلل من فرصة المشاركة أثناء المحاضرات
  

منهم أن ال فرق بين التدريس بأي % 8.7 باللغة العربية، ويرى من الطالب التدريس% 60ويؤيد 
  .من الطالب بأنه يمكن البدء في تطبيق التعريب فورا% 92.9وأفاد . اللغتين

  
  :)م1998(أبو عرفة والتهامي وحسن،  أجرى 
لتهامي ، قام أبو عرفة وا العربية السعوديةلتقويم تجربة التعريب في الكليات التقنية بالمملكةدراسة 
راء بعض األساتذة والطالب في تخصصي تقنية اإلنتاج وااللكترونيات آباستطالع ) م1998(وحسن 

من المدرسين يرون أن تجربة التدريس باللغة العربية % 52الصناعية حول التجربة فوجدوا أن 
  . تجربة ناجحة وتستحق التشجيع والدعم

  
من المدرسين أن لديهم % 25وأفاد . في التدريس ضرورة استخدام اللغة العربية  منهم %52ويرى 

ويرى .في التعليم باللغة اإلنجليزيةمنهم  % 71ويرغب . مساهمات في مجال التعريب والترجمة
وجاء في .  أن التعليم باللغة اإلنجليزية ضروري ويساعدهم في الحصول على وظيفة منهم 84.5%

أن ) 1998(تعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة تقرير إدارة تطوير المناهج بالمؤسسة العامة لل
من المسئولين في قطاع العمل يرون أن مستوى العاملين من خريجي الكليات جيد بشكل % 48.37

  . أن مستواهم مقبول  منهم %44.74عام، بينما يرى 
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  :)1998(وفي دراسة أجراها المهيدب 
موقفهم من لمعرفة ة بجامعة الملك سعود  طالب بكلية الهندس300تدريس و عضو هيئة 77على  

من % 73.7من أعضاء هيئة التدريس و% 75تعريب التعليم الهندسي، كشفت نتائج الدراسة أن 
من % 62.7ومن األساتذة % 49.4ويعتقد .  يفضلون تدريس العلوم الهندسية باللغة العربيةبة الطل
من األساتذة % 85.7كما يرى . حاضر ممكن أن تدريس الهندسة باللغة العربية في الوقت الةبالطل
  . أن تدريس الهندسة باللغة العربية ممكن إذا توفرت المراجعةبمن الطل% 81.1و
  

  ):1998(دراسة كنعان 
يهدف هذا البحث إلى تعرف واقع اللغة العربية في كلية التربية بجامعة دمشق ، ويسعى إلى تحديد 

 العربية لغير المختصين وذلك بعد مرور عقدين من موقف طالب كلية التربية من مقرر اللغة
المنهاج أو طرائق أم كان من حيث الزمن على إقراره وتطبيقه ، سواء أكان ذلك من حيث األهداف 

  . التدريس أو األساليب والتقنيات والمناشط وغير ذلك 
  

في اللغة مما ويتطلع البحث إلى كشف النقاط التي يشكو منها الطالب والتي تؤدي إلى ضعفهم 
  .يسهل طريقة معالجتها واقتراح الحلول الناجعة بشأنها ولتحقيق هدف البحث

   
قام الباحث بإعداد استبانه حكم على صدقها مجموعة من الزمالء في قسم المناهج وأصول التدريس 

امل وقسم أصول التربية بكلية التربية وقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بجامعة دمشق ، وكان مع
وطبقت االستبانة على طالب السنة الرابعة الذين يدرسون مقرر اللغة العربية  % 96,00الثبات  

نسبة (استبانة 1140مدة أربع سنوات وشملت التربية وعلم النفس وكانت حصيلة التطبيق 
  % ) .28ونسبة العينة % 93: االستجابة

  
نفسه ، وهي أداة تلقي المعرفة ، وأداة التفكير ،  وتكتسب اللغة العربية أهميتها هذه باعتبارها الفكر 

ولها عالقة وطيدة مع الموقف السيكولوجي ، فهي متصلة مع علم النفس ، ومع علم االجتماع ، 
. ومع الفكر والثقافة ، كما لها أبعاد عدة من أبرزها البعد القومي والبعد االجتماعي والبعد الثقافي 

ر العربية جميعها ، وأما االجتماعي فألنها وسيلة التفاهم االجتماعي فأما القومي فألنها لغة األقطا
لثقافي بأشكاله والتواصل بين األفراد ، وأما الثقافي فألنها تربط الماضي بالحاضر وتواجه الغزو ا

  .القديمة والجديدة
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  :) 1998 (دراسة المهندس وبكر
الب من جميع الكليات بجامعة الملك سعود التي قاما فيها باستقصاء آراء عينتين من األساتذة والط

% 66  أظهرت نتائج الدراسة أنف ،بشأن قضية الترجمة واستخدام اللغة العربية في العملية التعليمية
من الطالب يفضلون استخدام اللغة العربية إلى جانب اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، ويفضل 

  . في تقديم االختبارات% 39منهم استخدامها في الكتب المقررة،  و% 57
  

يفضلون % 32منهم استخدام اللغة اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، و% 22يفضل  في حين
  . في االختبارات% 44في كتابة المشاريع، و% 33استخدامها في الكتب المقررة، و

  

  ):1999(دراسة إسمير
، فقد اعتبرا أن شيوع " ية التدريس في اللغة العرب"في كتابهما ) م1984(أما ظافر والحمادي 

العامية في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه ظاهرة خطرة جداً واتفقا مع مؤسسات التربية 
وكان من األسس  التي استندت إليها هذه المؤسسات في مناهضتها لهذا "اللغوية على مناهضتها ، 

  ":االتجاه فوق ما تحس به من خفاياه المسمومة 
   
 ليست سهلة التعليم ، كما يزعم دعاتها ، ألن قواعدها غير مضبوطة وال قياسية إن العامية -1

  ". كمان ، لسه ، علشان ، مافيش : "وألنها صعبة الكتابة في كثير من صيغها المنحوتة ، مثل 
  .إنها إن فهمت في البيئة التي نشأت فيها ، فقلما تفهم في البيئات األخرى -2
 . لعربية للتمزق ، ألن اللغة الفصحى أقوى رباط لهذه الوحدة إنها تعرض وحدة اللغة ا-3

   
أن من الخطأ أن يقوم مدرسو المواد األخرى بالتدريس : "4 ص)م1991(كذلك كتب مدكور ، أحمد 

باللغة العامية ؛  فذلك ال يساعد التعليم على تعلم اللغة العربية ويصبح الخطأ جسيماً ، عندما يدرس 
إن اللغة ال تعلم إال باللغة نفسها ؛ فهل يتصور أن يتعلم . ة باللغة العامية مدرس اللغة العربي

  ". التالميذ اللغة العربية من مدرس يتكلم أمامهم ، بل ويدرسهم باللغة العامية 
  

  :)1999(قام كنعان 
دراسة تقويمية لدى " تدريس اللغة العربية لغير المتخصصين بين الواقع والطموح "بدراسة حول 

 معرفة لبة السنة األخيرة في الكليات العلمية واإلنسانية بجامعة دمشق وتهدف هذه الدراسة إلى ط
واقع اللغة العربية لغير المختصين في الكليات العلمية واإلنسانية بجامعة دمشق ،وتسعى إلى تحديد 
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يل الصعوبات المشكالت التي يعاني منها طالب الجامعة من تدريس اللغة العربية ،وتعمل على تذل
  . واقتراح الحلول المالئمة لها 

  
  :اعتمد الباحث في دراسته على أداتين،هما استبانتان

الذين يدرسون مقرر اللغة ) الرابعة والخامسة( إحداهما موجهة إلى الطالب في السنة األخيرة -1
 جامعة دمشق العربية مدة أربع أو خمس سنوات ، وشملت الكليات العلمية و اإلنسانية جميعها في

  ) . ما عدا قسم اللغة العربية(
  

 موجهة إلى أعضاء الهيئة التدريسية الذين يدرسون مقرر اللغة كانتف أما االستبانة الثانية -2
 عدا قسم اللغة ما(العربية لغير المختصين في جامعة دمشق وأقسامها العلمية واإلنسانية جميعها 

رحلة الجامعية بمختلف  في تدريس اللغة العربية لطلبة الم االستمرارالدراسة من أهم ، ) العربية
اهجها المقررة بما وللسنوات الدراسية كلها وذلك بعد إجراء التعديالت الخاصة في مناالختصاصات 

التربوية ،وتطوير طرق تدريسها والتوسع في استخدام التقنيات يتناسب مع تلك االختصاصات
  .الحديثة وتعدد نشاطاتها

  

  :)2000(مس الدين  شأجرى 
 دراسة تتعلق باألخطاء الصفية في تعليم اللغة العربية وتعلمها في الجامعة اإلسالمية العالمية في 

  .استراتيجيات التصحيح وماليزيا 
  

تناولت هذه الدراسة إحدى الظواهر السائدة في أثناء التعليم الصفي ، وهي ظاهرة األخطاء الصفية 
هج تعليم اللغة  يتعامل معها أعضاء هيئة التدريس في ضوء استناد منوتصويبها ، وكيف ينبغي أن

المكون من في المستوى المبتدئ  استبانة على مجتمع الدراسة العربية كما طبقت أداة الدراسة وهي 
  . ي الجامعة من المتعلمين الذين كانوا يدرسون في مركز اللغات ف) 115(
  

 الصفي ، في معالجة التصحيح "مين يفضلون استخدام أساليب  أن معظم المتعل: ومن نتائج الدراسة 
  ". الفوري المباشر على نحو تعليمي منهجي  الصفية ، إضافة إلى نظام التصويبأخطائهم
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  ): 2000(دراسة الدبس 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على صعوبات التعلم األكاديمية في اللغة العربية لدى الطلبة 

 لديهم صعوبات في مهارتي القراءة والكتابة في الصف الرابع في المدارس الحكومية األذكياء الذين
  .في محافظة بيت لحم 

  
 مديرية مدرسة ذكور وإناث في52طالبا وطالبة موزعين على 2067تكون مجتمع الدراسة من 

  . وطالبة طالبا 62مدارس استخرج منها عينة قصدية عددها 8قام الباحث باختيار و بيت لحم ،تربية 
  

 :أهم النتائج 

 .وجود فروق إحصائية تعزى إلى موقع المدرسة في مجال صعوبات القراءة -1

 . كلما زاد التحصيل لدى الطلبة قلت معاناتهم في مجال صعوبات التعليم -2

 . إن صعوبات التعليم المتعلقة بالكتابة أكثر وضوحا من الصعوبات المتعلقة بالقراءة -3

  
  :)2000(  الدناندراسة 

إعداد المعلّم وتدريبه على تعليم اللغة العربية الفصحى في : اهللا بحثاً بعنوان  قدم الدكتور عبد
 وفي هذا البحث أبان عن مشكلة تعليم العربية لألطفال ونظريته في حلّها مع ،المرحلة االبتدائية 

ينطلق هذا الحل من الفكرة "طفال حل مشكلة تعليم اللغة العربية ابتداء من رياض األ" بيان أساسها 
استغالل القدرة الفطرية الهائلة الكتساب اللغات عند األطفال قبل سن السادسة وإكسابهم  ، وهياآلتية

  .اللغة العربية الفصحى قبل أن تبدأ بالضمور بعد سن السادسة
  

  : سنتعرف إلى ذلكلتوضيح
  : األساس النظري للحّل -1

 ) 1967لينبرغ (و ) 1964إرفن ( ، و  ) 1965‘ 1959 يتشو مسك(كشف علماء اللغة النفسيون 
منذ حوالي أربعين عاماً أن الطفل في دماغه قدرةٌ هائلةٌ على اكتساب اللغات ، وأن هذه القدرة 

 لغتين أو تمكنه من كشف القواعد اللغوية كشفاً إبداعياً ذاتياً ، وتطبيق هذه القواعد ومن ثم إتقان
والعجيب أن الطفل في هذه المرحلة يعمم القواعد بعد كشفها حتى على  .  آٍن واحدثالث لغات في

  . الكلمات التي ال تنطبق عليها ثم هو يصحح تصحيحاً ذاتيا هذا التعميم الخاطئ 
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أن هذه القدرة الكتساب اللغات تبدأ بالضمور بعد سن السادسة ، وتتغير ) 1967( وقد كشف لينبرغ 
 تغييراً بيولوجياً من تعلم اللغات إلى تعلم المعرفة ، ولذلك يمكن القول إن مرحلة ما برمجة الدماغ

. قبل السادسة مخصصة الكتساب اللغات ، وإن مرحلة ما بعد السادسة مخصصة الكتساب المعرفة 
وبناء على ذلك فإن المفروض بحسب طبيعة خلق اإلنسان أن يتفرغ الطفل لتعلم المعرفة بعد سن 

  . وأتقنها قبل سن السادسة ) أو أكثر ( ادسة من العمر ، بعد أن تفرغ لتعلم لغٍة الس
  

أما تعلم اللغة بعد سن السادسة فيتطلب جهداً من المتعلم ألنه يحتاج إلى معلّم يكشف له قواعد اللغة 
لخطأ كما يحتاج إلى وقت طويل يبذله في التدرب على تطبيق هذه القواعد مع تعرضه ل. الجديدة 

  . بينما هو يقوم بهذه العملية بصورٍة تلقائيٍة قبل سن السادسة . والتصحيح من قبل المعلم 
  

  :وهكذا يمكن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة 
قبل السادسة من العمر وهي الطريقة الفطرية التي يكشف الطفل فيها القواعد اللغوية : األولى 

   . ويطبقها دون معرفٍة واعيٍة بها
تبدأ بعد السادسة من العمر وهي الطريقة المعرفية الواعية والتي ال بد فيها من كشف : والثانية 

  . القاعدة للمتعلّم وتدريبه على ممارستها تدريباً مقصوداً ضمن خطة منهجية 
  :ي أت بين الطريقتين نالحظ ما يوازناوإذا 

نما اللغة بعد سن السادسة ال يمكن أن تكتسب هذه األولى تسمى اللغة المكتسبة بها لغة األم ، بي) 1(
  .الصفة 

  . األولى تتم دون تعب ،بينما الثانية تحتاج إلى جهد كبير) 2(
األولى تمتزج فيها اللغة بالعواطف فال يحس المتكلم أنه يعبر عن عواطفه تعبيراً صادقاً إالّ ) 3(
  . بها

أما اللغة الثانية فتبقى في .ج شوقه وحبه وحنينه س بها عن غضبه ، ويبث فيها لواعفينفهي التي 
المكان الثاني من حيث التعبير العاطفي ، وقلَّ بل ندر من وصل باستخدامها إلى مستوى اللغة 

  .األولى في هذا المجال 
األولى يكون فهم العبارات فيها أدقّ وقريباً جداً بل ومتطابقاً مع ما أراده المتكلم أو الكاتب ، ) 4(
  . نما ال يكون كذلك باللغة الثانية بي
في ، بينما يظّل هناك نقص ، ) رفية النحوية والص( األولى يكون إتقانها كامالً بكّل تفاصيلها ) 5(

  .اللغة الثانية ، ولو كان ضئيالً 
ن الحاجة إلى اللغة األولى تلقائياً ودوفي ل اللغة وبالغتها وحالوتها يكون اإلحساس بجما) 6(

  .اللغة الثانية إلى شرح وتعليل يفقدانه الكثير من قيمته في نما يحتاج شرح، بي
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الزمن المخصص إلتقان اللغة بالطريقة األولى ال يمكن أن يفعل فيه الطفل شيئاً آخر ، بينما ) 7(

يحتاج إلى زمن أطول يمكن االستفادة منه لتخصيص ] بعد سن السادسة [ تعلّم اللغة بالطريقة الثانية 
  .أطول للمواد األخرىزمن 

في مجاالت  ] بعد السادسة[ تتدخّل اللغة األولى بشكل سلبي في عملية تعلّم اللغة الثانية ) 8(
  .  والمفاهيم المعرفية .التراكيب اللغوية 

الطريقة األولى تمكن الطفل من اكتساب أكثر من لغٍة في آٍن واحٍد دون إرهاٍق بينما ال يتمكّن ) 9(
  .السادسة من تعلّم أكثر من لغٍة في آٍن واحٍد الطالب بعد 

  
  : واقع التلميذ العربي في ضوء األساس النظري-2
  

يدخل التلميذ العربي إلى المدرسة وقد أتقن العامية في سن القدرة اللغوية الهائلة للدماغ على 
ة وذلك بحسب اكتساب اللغات ، أي أنه تزود باللغة التي يفترض أن يكتسب بها المعارف المختلف

طبيعته وتكوينه ، إال أنه يفاجأ بأن لغة المعرفة ليست اللغة التي تزود بها وإنما هي لغة أخرى ال 
  .بد له أن يتعلمها ويتقنها لكي يتمكن من فهم المواد المعرفية األخرى 

  
نه يقع التلميذ العربي في أسوأ وضع يمكن أن يكون فيه تلميذ ، وهو وضع يمكن أن يوصف بأو

معاكس لطبيعة الخلق ، ألن التلميذ يكون قد بدأ يفقد القدرة الدماغية الهائلة على تعلّم اللغات ولذا ال 
 وضعه بوضع التلميذ اإلنجليزي مثالً نجد وازناوإذا . بد أن يتعلم المعرفة بهذه اللغة التي لم يتقنها 

آٍن واحٍد ، وزاد األمر سوءاً أن لغة أن التلميذ العربي عليه أن يتعلم المعرفة ولغة المعرفة في 
وأن الطالب ال ) الدارجة ( التواصل العادي ولغة شرح المواد العلمية جميعها هي اللهجة العامية 

يمارس الفصحى إال عندما يقرأ أو يكتب ، أما المعلم فليس في وضع أفضل إطالقاً ، ألنه يشرح 
لفصحى من جهة ولكي يضمن فهم الطلبة لهذه المادة من المادة العلمية بالعامية لعدم إتقانه الشرح با

وأما الطالب المظلوم فيطلب منه الرجوع إلى الكتاب المكتوب بالفصحى ، وأن يقدم . جهة أخرى 
وتكون النتيجة أن يظّل المعلم يشكو من عدم فهم تالميذه ومن ضعف . االمتحان بالفصحى أيضاً 

  أدائهم المعرفي اللغوي وأن يظّل 
  

ندوة تعليم اللغة ( .التالميذ يشكون من صعوبة اللغة العربية وفهم المواد األخرى المكتوبة بهذه اللغة
العربية المنعقدة في وزارة المعارف بالمملكة )  الواقع والتطلّعات -العربية في المرحلة االبتدائية 

  .السعودية



 
 

- 37 -

  :)2001(قام العراعرة 
بة معلم مجال اللغة العربية لمهارات الكتابة في جامعة ي مدى امتالك طلبدراسة هدفت إلى تقص

طالبا وطالبة للعام )325(وقد طبق الباحث اختبارا على ممتحني الدراسة المكون من . اليرموك 
م يتعلق بالمهارات الكتابية معدا من قبل مجموعة من المدرسين في جامعة )2000/2001(الدراسي 

وجود تدن في مدى امتالك طلبة معلم مجال اللغة العربية اليرموك وقد أظهرت نتائج الدراسة 
، )4(في حين أن السقف العلوي هو درجة )2.01(لمهارات الكتابة حيث بلغ المتوسط العام لألداة 

  .وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع العديد من الدراسات
  

  ):2002(دراسة الجليدي 
 السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في المهارات عنوان هذه الدراسة قياس مستوى أداء طلبة الصف 

  . اإلمالئية والموضوعات النحوية المقررة عليهم 
  

  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى أداء طلبة الصف السادس االبتدائي 
  .  في المهارات اإلمالئية المقررة 

  
م الباحث اختبارين واستخدة ،من طلبة الصف السادس بالمحافظطالبا 669وقد بلغت عينة الدراسة 

  . جراء هذه الدراسة إلتحصيليين في مادتي اإلمالء والنحو 
  

  : اآلتية وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج 
الهمزة المتوسطة ودخول حروف الجر عن : إن مستوى أداء الطلبة مرتفع في المهارات اآلتية  -1
  .من على ما االستفهاميةو
  
الهمزة المتطرفة ، وهمزة الوصل وهمزة القطع ، وزيادة واو : اآلتية متوسط في المهارات  و-2

   . ،وزيادة األلف بعد واو الجماعةوعمر
  
القوسان وحذف األلف من وسط الكلمة ، وحذف ألف ما : منخفض في المهارات اآلتية  و-3

   . االستفهامية ،وعالمة الحذف
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  ): 2003(دراسة سالمة 
اللغة العربية بفة األخطاء الشائعة لدى طلبة الصف الخامس األساسي هدفت هذه الدراسة إلى معر

 وطالبة من المدارس الحكومية اطالب1453وقد تكون مجتمع الدراسة من .من وجهة نظر معلميهم
شعبة ،أما عينة المعلمين فقد 42 مدرسة موزعين على 28التابعة لمحافظة القدس والبالغ عددها 

   .مة معلما ومعل40اشتملت على 
  

 مجاالت وذلك للتعرف إلى أهم 4 فقرة مقسمة إلى 36واستخرجت الباحثة استبانه مكونة من 
  . األخطاء 

  
 :اآلتيةوقد بينت الدراسة النتائج 

  .استخدام المعلم لأللفاظ العامية بكثرة داخل الصف -1
  .المدرسة  الوالدين للطالب ،وعدم التواصل مع إهمال2-

  . لهذه األخطاء بشكل عام معالجة بعض المعلمين3- 
  . عند المعلمين في النطق أو في الكتابة أمام الطالب تكال بعض المش4-
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  : عام على الدراسات السابقةتعقيب 3.2

  
 استخدام اللغة العربية في التدريس ،يتضح من الدراسات أهمية ،في ضوء مراجعة الباحث ألدبيات
قدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي ،لما دراسة اتجاهات طلبة جامعة ال

 وفي العملية التربوية بوجه خاص ،كما دلت هتمثله هذه الشريحة من أهمية خاصة في المجتمع كل
على وجود تباين وتنوع في نتائج  الدراسات التي تناولت استخدام اللغة العربية في التدريس تبعا 

بينت أن الطلبة لديهم اتجاهات نحو استخدام العربية الفصحى باختالف لمتغيرات كل دراسة و
  .مستوياتهم 

  
 النظري للدراسة اإلطارطالعه على الدراسات والبحوث السابقة في بناء لقد استفاد الباحث من ا

 واألسلوبوصياغة المشكلة وتحديدها ،وصياغة الفرضيات المالئمة ،وبناء أدوات الدراسة ،
 فكانت هذه الدراسة تأكيدا على ما جاء في الدراسات السابقة. حليل النتائج ومناقشتها لتاإلحصائي

  .دراسة  )25 (التي كان عددها
  

  الطلبةعينةالعربية من حيث دراسات تناولت استخدام اللغة  في زمرتين الدراسات السابقة وتصنيف
باعي سال و،)1992(ي والباروالسحيم ،)1990(والخطيب  ،)1984 (ولطفيه وأبو حل :وهي دراسات

 وحسن والتهامي عرفة وأبو ،)1998 (واألنصاري والجار اهللا ،)1997 (وعافشي ،)1995(
وكنعان  ،)1998( والمهندس وبكر ،)1998(والمهيدب  ،)1988(و عيسى والمطوع  ،)1999(
 ،)2002(والجليدي  ،)2001(والعراعرة  ،)2000(والدبس  ،)2000(الدين وشمس  ،)1999(

  .وغيرهم ،)2003( وسالمة
  
مثل دراسة كل  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة تففاختللمدرسين ناحية عينة ا دراسات منأما ال
   إدارة التربية بالمنظمة العربية :من
 وأبو ،)1988(وهواري  ،)1987( وموسى ،)1986(وعبد الحافظ  ،)1980 (إلهيتيو ،)1974(

 الدنانو ،)1998(والمهندس وبكر  ،)1988( وعيسى والمطوع ،)1998(عرفة والتهامي وحسن 
  .غيرهم  ،)2000(
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  :انقسمت الدراسات السابقة من حيث أداة الدراسة إلى عدة أقسام منها كما 
  
 ،)1988(ودراسة هواري ) 1986(ودراسة عبد الحافظ ) 1980(إلهيتي مثل دراسة :االستبانة-1

    .وغيرها )2000(والدبس ) 2000(،وشمس الدين )1999(،وكنعان )1998(ودراسة كنعان 
  
  .)1980(مثل دراسة إلهيتي: مقابلة-2
  
  ).1990(،ودراسة الخطيب )1987(مثل دراسة  موسى:بطاقات المالحظة -3
  
  ).2002(دراسة الجليدي ،و)2001( مثل دراسة  العراعرة: اختبار-4
  

   :دراسة إلى )25(قسم الباحث الدراسات السابقة وهي كما 
  
  .دراسات  )8(ويبلغ عددها  1989قديمة وهي حتى عام -1
  
  .دراسة )11(ويبلغ عددها  1999متوسطة وهي حتى عام و-2
  .دراسات )6(حديثة ويبلغ عددها و-3
  

  .   باللغة العربية الفصحى بشكل كبير في الفترة المتوسطةوالحظ الباحث وجود اهتمام
  

تبحث في اتجاهات الطلبة نحو هذه الدراسة  اسات أنيميز هذه الدراسة عن باقي الدر أما ما
  ع استخدام اللغة العربية  أم ال؟استخدام اللغة العربية في التدريس الجامعي وهل اتجاهات الطلبة م

  
والمستوى  والكلية، ومكان السكن، الجنس،: وهي في هذه الرسالة عدد من المتغيراتواستخدم
  .الثانوية العامةوعالمة اللغة العربية في  الدراسي،

  

  

  

  

  



 
 

- 41 -
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  إجراءات الدراسة

  
 دراسةالتي قام بها الباحث لتنفيذ هذه ال اإلجراءات طريقةوتناول هذا الفصل وصفاً كامالً ومفصالً ي

 ،لدراسة من حيث مجتمع ا، في الدراسة  الباحثتباعهم باقاالذي ، دراسةوشمل وصف منهج ال
 ، في إعدادهااتُّبعتوالطرق التي تم ،أدوات الدراسة و ، العينة بهااختيرت الطريقة التي ، ووعينتها

 والمعالجة اإلحصائية اوإجراءاته،وتصميم الدراسة ،وخطوات تطبيقها ،والتأكد من صدقها وثباتها 
  . المستخدمة في تحليل النتائج 

  
  

  منهج الدراسة  1.3 
  

اتجاهات طلبة لقياس  ستخدم الباحث المنهج الوصفيف المرجوة من هذه الدراسة ،التحقيق األهدا
 من  هذا المنهج يعتبرو، التدريس الجامعي الفصحى في  العربيةجامعة القدس نحو استخدام اللغة

أكثر المناهج شيوعا في الدراسات التربوية حيث يقوم هذا المنهج على جمع البيانات ثم وصف 
  . يلها والتوصل إلى نتائج الظاهرة وتحل

  
  مجتمع الدراسة 2.3 
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حسب اإلحصائيات الرسمية جامعة القدس البكالوريوس في تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 
 طالبا وطالبة )10256(والبالغ عددهم  )م2011/2012 ( للعاملدائرة التسجيل في جامعة القدس

 )357(البالغ عددهم د طلبة السنة التحضيرية وبعد استبعا ،ةكليات الجامععلى جميع يتوزعون 
  .طالبا وطالبة9704) (طالبة، حيث أصبح مجتمع الدراسة  )225(طالبا و

  
   عينة الدراسة   3.3

  
) %05.( الدراسة التي تشكل نسبة العشوائية في اختيار عينة  الطبقية ستخدم الباحث أسلوب العينةا

استبانة ،استرد الباحث (500)  وقد وزعت،لة للمجتمعتمع الدراسة بحيث تكون العينة ممثمن مج
 ،والجدولمن االستبانات التي وزعت على أفراد العينة (95.2%)نسبة ما استبانة ، أي (476)منها 

  : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الدراسةيبين) 1.3(
  

  :دراسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات اليبين): 1.3(جدول ال
  النسبة  العدد  مستويات المتغير  المتغير

  الجنس 49.6% 236  ذكر
 50.4% 240  أنثى

  الكلية 47.7% 227  علمية
 52.3% 249  أدبية

 47.5% 226  مدينة

  مكان السكن 47.7% 227  قرية
 4.8% 23  مخيم

 30.7% 146  السنة األولى

 18.7% 89  السنة الثانية

 26.3% 125   الثالثةالسنة
  المستوى الدراسي

 24.4% 116  السنة الرابعة فما فوق

 12.2% 58  متوسط

 22.5% 107  جيد

 41.8% 199  جيد جدا

عالمة اللغة العربية في 
  الثانوية العامة

 23.5% 112  ممتاز
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  أداة الدراسة  1.4.3

  
الدراسات السابقة حول من األدب التربوي السابق و استفادت استبانة على شكل دراسة أداة البنيت

وذلك من  ،التدريس الجامعي  الفصحى في  العربية اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة
  تكونتقد و .مراجعة األدبيات التربوية السابقة من رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث عربية 

 القدس نحو استخدام اللغة اتجاهات طلبة جامعةقياس   فيتشترك جميعهافقرة ) 43(االستبانة من 
جراء التعديالت الالزمة من إ و للتحكيم وبعد عرضهاالعربية الفصحى في التدريس الجامعي، 

  . بصيغتها النهائية بناء على طلب المحكميناعتمدتإضافة و حذف 
  

  :دراسة صدق أداة ال2.4.3 

  
 والذين . االختصاص بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذويدراسة من صدق أداة التُحقق

، هذا من ناحية، و من  االستبانة بشكلها الحاليأخرجتأبدوا بعض المالحظات حولها، وبناء عليه 
 Pearson( من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون تحقق الباحثناحية أخرى 

correlation (في الجدول لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة، وذلك كما هو واضح )2.3.(  
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لمصفوفة ارتباط  )Pearson correlation(االرتباط بيرسون نتائج معامل ): 2.3(جدول ال

  .فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة

  الفقرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية
  الداللة اإلحصائية  )ر(قيمة   الفقرات  الرقم

1 Q1 0.062 0.180 23 Q23 0.625 0.000 
2 Q2 0.333 0.000 24 Q24 0.636 0.000 
3 Q3 0.542 0.000 25 Q25 0.591 0.000 
4 Q4 0.492 0.000 26 Q26 0.614 0.000 
5 Q5 0.575 0.000 27 Q27 0.458 0.000 
6 Q6 0.593 0.000 28 Q28 0.623 0.000 
7 Q7 0.513 0.000 29 Q29 0.609 0.000 
8 Q8 -0.025 0.593 30 Q30 0.618 0.000 
9 Q9 0.467 0.000 31 Q31 0.660 0.000 
10 Q10 0.417 0.000 32 Q32 0.631 0.000 
11 Q11 0.548 0.000 33 Q33 0.490 0.000 
12 Q12 0.557 0.000 34 Q34 0.538 0.000 
13 Q13 0.553 0.000 35 Q35 0.609 0.000 
14 Q14 0.638 0.000 36 Q36 0.570 0.000 
15 Q15 0.586 0.000 37 Q37 0.616 0.000 
16 Q16 0.505 0.000 38 Q38 0.639 0.000 
17 Q17 0.481 0.000 39 Q39 0.416 0.000 
18 Q18 0.588 0.000 40 Q40 0.576 0.000 
19 Q19 0.465 0.000 41 Q41 0.591 0.000 
20 Q20 0.618 0.000 42 Q42 0.593 0.000 
21 Q21 0.649 0.000 43 Q43 0.574 0.000 
22 Q22 0.624 0.000     

  
فقرات أداة الدراسة  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط

مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائياً إال فقرتين، مما يشير إلى قوة اتساق داخلي لفقرات األداة و 
امعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في إنها تشترك معا في قياس اتجاهات طلبة ج

  .ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه التدريس الجامعي، على
  

  

  :دراسةثبات أداة ال 3.4.3
 حيث بلغت قيمة الثبات ،لفاأ الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ حسب

 وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف من الثباتعالية جداً  بدرجة نةتباتمتع االست، وبذلك )0.93(
  .)3.3(، وذلك كما هو موضح في الجدول الدراسة
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  .دراسة الأداةنتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات ): 3.3(جدول ال

  

  ة ألفامقي  عدد الفقرات  عدد الحاالت  البيان

  0.93  43  476 ثبات أداة الدراسة
  
  
  لدراسة متغيرات ا 5.3

  
  : ة المتغيرات المستقل.أ

  ).ذكر ، أنثى  (: بمستويينهو: متغير الجنس     1- 
 .)ةأدبي  ،ةعلمي:( بمستويينمتغير الكلية وهي2- 

  . )مدينة ، قرية ، مخيم  (: وهي ثالثة مستوياتمتغير مكان السكن -3
  .) فوق فما أولى، ثانية،ثالثة ،رابعة(:توياتسأربعة موهي  السنة الدراسية-4

عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة وهي أربع 5-
  ).ممتاز،جيدجدا،وجيد،ومتوسط:(عالمات

  
  :المتغير التابع . ب

  في جامعة القدسالتدريس الجامعي  الفصحى في  العربية استخدام اللغة 
  

  إجراءات الدراسة 6.3

  

  :دراسةخطوات تطبيق ال
  . بموضوع الدراسةالمتعلق لتربوي  على األدب ااطلع  الباحث  1-
 أداة الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه حضرت  -2

  .الدراسة 
  صدق األداة منمحكمين من ذوي االختصاص للتأكد الدراسة على أداة الباحث عرض  3- 
  . التعديالت الالزمة جراء وإ
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ية في جامعة القدس ألخذ اإلذن و التربهمة من كلية العلوم على كتاب تسهيل م الباحث حصل 4- 
  .بتطبيق الدراسة 

 الباحث إلى دائرة التسجيل في جامعة القدس للحصول على البيانات الضرورية مثل أعداد توجه 5- 
  .في كل مستوى من مستويات المتغيرات المستقلة الطلبة 

  . في جامعة القدسسطلبة البكالوريوالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في جميع 6-
  . اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة طبقية عشوائية 7-
  

من طالب  على مجموعة ةاستبان) 500 (وزعو الباحث طبع دراسة الأداةبعد التأكد من صدق 8-
  . وطالباتهاجامعة القدس

  الباحث منهمجمع وبعد ذلك نهم م االستبانة بما هو مطلوب عن  الطالب و الطالباتأجاب -9
  .%)95.2( أي بنسبةة استبان476انات المسترجعة بلغت االستبف االستبانات

لتحليل النتائج الحاسوب   إلى جهازأدخلها االستبانات إلى المحلل اإلحصائي الذي  الباحثسلم.-10
  .ومعالجتها إحصائيا)(SPSS برنامج الرزم اإلحصائيةباستخدام 

  .  ووضع التوصيات بناء عليها فسرهاوناقشها النتائج وث  الباحعرض - 11
  

  المعالجة اإلحصائية 7.3

  
 المعالجة اإلحصائية إلجراء إلدخالها للحاسوب،  الباحث تمهيداًراجعها،دراسةبعد جمع بيانات ال

ى كل مستوى من مستويات  معينة، حيث أعطأرقاماً بإعطائها أدخلت إلى الحاسوبللبيانات، وقد 
 درجات، 3 درجات، محايد 4 درجات، موافق 5موافق بشدة  الموافقة درجة معينة، فأعطيت،جةدر

زادت اتجاهات طلبة جامعة كلما زادت الدرجة فمعارض درجتان، معارض بشدة درجة واحده ، 
كانت مستويات ) 8( ما عدا الفقرة رقم الجامعيتخدام العربية الفصحى في التدريس القدس نحو اس
  .عكسية فيها فقة درجة الموا

  
المتوسطات الحسابية، والمئوية،  النسب و، عدادإحصائية باستخراج األ معالجة عولجت البيانات

للعينات )ت(واختبار ، )Pearson correlation(معامل االرتباط بيرسون واالنحرافات المعيارية، و
، ومعادلة  )One Way Anova( اختبار التباين األحادي و، )Independent t-test (ةالمستقل

  .SPSSالثبات كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
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  .   النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع 5.4
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  تحليل نتائج الدراسة

  

  مقدمة
 الباحث عن إليهادراسة،التي توصل  ال الناتجة عنلبياناتل  إحصائياًهذا الفصل تحليالًيتضمن 

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في (موضوع الدراسة وهو 

استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة  ،وتحليل بوبيان أثر كل من المتغيرات ) التدريس الجامعي
خالل متوسطات استجابة أفراد تحديد درجة من ول، الباحث ل عليهاحص التي ةانات اإلحصائيالبي

   :اآلتيةالدراسة تم اعتماد الدرجات عينة 
  :تصحيح المقياس

  .مفاتيح التصحيح): 1.4(جدول

  الدرجة  المتوسط الحسابي

  منخفضة  2.33 – 1.00
  متوسطة  3.67 – 2.34
  مرتفعة  5.00 – 3.68
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس 1.4

  
تخدام العربية الفصحى في التدريس  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو اسما :الرئيس السؤال

  ؟يالجامع

 المعيارية التجاهات طلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافاتاستخرجتلإلجابة عن السؤال السابق 

 وذلك كما هو موضح في  في التدريس الجامعيجامعة القدس نحو استخدام اللغة  العربية الفصحى

  ).2.4(الجدول 

 التجاهات طلبة جامعة القدس نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 2.4( جدولال

  .ةاألهمي حسب  ، مرتبةاستخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي

  الفقرة  الترتيب
لمتوسط ا

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  ارالمعي

1 
يستخدم موظفو جامعة القدس اللغة العربية الفصحى في معامالتهم بشكل -1

 قليل
  مرتفعة 1.16 3.99

2 
 .يعزز التعليم باللغة العربية الفصحى الفرص لرفع مستوى الطلبة أكاديميا-5

  مرتفعة 1.05 3.81

3 
 .يلعب استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى تحسين جودة الطلبة-12

  مرتفعة 0.95 3.80

4 
يساهم التعليم باللغة العربية الفصحى في تنمية شعور الطلبة باالنتماء -36

 .إلى جامعتهم
  مرتفعة 1.00 3.78

5 
يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى تطوير أداء المعلمين -13

 .المهني
  مرتفعة 1.04 3.76

6 
 . ربية الفصحى إلى تكوين العقل المبدعيؤدي استخدام التعليم باللغة الع-11

  مرتفعة 1.03 3.75

7 
 .يستطيع المعلم أن يفيد الطلبة من خالل التعليم باللغة العربية الفصحى-4  

  مرتفعة 1.00 3.74

8 
هناك مميزات واضحة من خالل استخدام اللغة العربية الفصحى في -2

 .التعليم
  مرتفعة 0.96 3.71

9 
 . ى تشجيع الطلبة على االهتمام باللغة العربية الفصحىتعمل الجامعة عل-38

  مرتفعة 1.03 3.71

10 
 .يزيد التعليم باللغة العربية الفصحى من مهارات الطلبة في التعلم-9

  مرتفعة 1.01 3.70
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11 
يمكن من خالل التعليم باللغة العربية الفصحى تحقيق االتصال التعليمي -14

 . بين الطلبة
  ةمرتفع 0.99 3.67

12 
يساعد التعليم باللغة العربية الفصحى في إنجاز مهام الطلبة التعليمية -3

 .بشكل سريع
 متوسط 1.04 3.66

13 
 .إن التعليم باللغة العربية الفصحى ينمي شخصية الطلبة-37 

 متوسط 1.06 3.63

14 
 .يهتم الطلبة بشراء الكتب العلمية التي تكون باللغة العربية الفصحى-32

 متوسط 1.05 3.63

15 
 .يساعد التعليم باللغة العربية الفصحى الطالب على أن يعلم نفسه بنفسه-21

 متوسط 1.01 3.62

16 
يزيد استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى من اهتمام الطلبة بموضوع -29

 .المحاضرة
 متوسط 1.06 3.62

17 
 .حو العمل الجماعيينمي التعليم باللغة العربية الفصحى اتجاه الطلبة ن-22

 متوسط 1.05 3.62

18 
 استخدام اللغة العربية الفصحى يثير الدافعية لدى الطلبة-17

 متوسط 0.93 3.59

19 
أن المادة المعتمدة على التعليم باللغة العربية تكون ذات فائدة كبيرة  -31

 . للطلبة
 متوسط 1.04 3.59

20 
 عالج مشاكل الخجل لدى الطلبةيسهم التعليم باللغة العربية الفصحى في -34

 متوسط 1.06 3.58 .

21 
يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى  إلى تهيئة  الجو الدراسي -25

 .الممتع
 متوسط 1.05 3.58

22 
 .يشجع التعليم باللغة العربية الفصحى على التعلم الذاتي عند الطلبة-24

3.56 0.99   

23 
 . لعربية الفصحى للطلبة فرصة للتنافس اإليجابييتيح التعليم باللغة ا-23

 متوسط 1.06 3.56

24 
يعزز استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى دور المعلم المرسل -20

 .والطالب المستقبل
 متوسط 1.01 3.56

25 
 .يشجع وجود التعليم باللغة العربية الفصحى على البحث-35

 متوسط 1.14 3.55

26 
 .للغة العربية الفصحى يساعد على رفع تحصيل الطلبةإن التعليم با-6

 متوسط 1.06 3.51

27 
يوظف التعليم باللغة العربية الفصحى مواد من البيئة المحلية لخدمة -43

 المفاهيم المطروحة
 متوسط 1.16 3.49
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28 
يجب استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى في مختلف المواد العلمية -7

 .واألدبية
 متوسط 1.15 3.49

29 
 .يجنب التعليم باللغة العربية الفصحى الملل لدى الطلبة-18

 متوسط 1.06 3.48

30 
يستطيع الطلبة إنجاز واجباتهم الجامعية عن طريق التعليم باللغة العربية -15

 .الفصحى بسرعة أكبر
 متوسط 1.07 3.47

31 
 ر الطلبةيزيد استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس من حضو-40

 متوسط 1.15 3.46

32 
 .يثير التعليم باللغة العربية الفصحى الحوافز الداخلية عند الطلبة-28

 متوسط 1.14 3.43

33 
 .أسلوب التعليم باللغة العربية الفصحى يساعد على تثبيت المعلومات-30

 متوسط 1.10 3.43

34 
 .بين المعلم والطلبةيزيد استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى العالقة -27

 متوسط 1.19 3.36

35 
 .يصلح التعليم باللغة العربية الفصحى لتعليم مختلف المواد الدراسية-26

 متوسط 1.15 3.36

36 
 أشجع زمالئي على استخدام العربية الفصحى في حياتهم-16

 متوسط 1.16 3.32

37 
  .بة بأنفسهميعمل التعليم باللغة العربية الفصحى على تعزيز ثقة الطل-19

 متوسط 1.11 3.28

 متوسط 1.19 3.26 .طريقة التعليم باللغة العربية الفصحى قابلة للتطبيق-33 38

39 
إن نسبة استيعاب الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية الفصحى أكبر من -41

 .غيرهم
 متوسط 1.14 3.24

40 
يس باللغة العربية إن كثرة االشتقاقات في اللغة العربية تساعد على التدر-42

 .الفصحى
 متوسط 1.20 3.22

41 
ن استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى يقلل من التكلفة االقتصادية إ-10

 .للتعليم
 متوسط 1.07 3.04

42 
 .تناسب اللغة العربية الفصحى التعليم الجامعي أكثر من غيرها-39

 متوسط 1.25 3.04

43 
 . الفصحى من قدر المعلم أمام الطلبةيقلل التعليم باللغة العربية-8

 متوسط 1.28 2.42

 متوسطة 0.57 3.51  الدرجة الكلية
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تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إن اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية 
 مع انحراف 3.51الفصحى في التدريس الجامعي كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، و يشير الجدول إلى أن أهم اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية 0.57معياري 
يستخدم موظفو جامعة القدس اللغة العربية الفصحى في (الفصحى في التدريس الجامعي كان 

يعزز التعليم باللغة (ها ، تال1.16 مع انحراف معياري 3.99 بمتوسط حسابي) معامالتهم بشكل قليل
 مع انحراف معياري 3.81بمتوسط حسابي ) .صحى الفرص لرفع مستوى الطلبة أكاديمياالعربية الف

بمتوسط ) .يلعب استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى تحسين جودة الطلبة(، تالها 1.05
يساهم التعليم باللغة العربية الفصحى في تنمية (ها ، تال0.95 مع انحراف معياري 3.80 حسابي

ها ، تال1.00اف معياري  مع انحر3.78بمتوسط حسابي ) بة باالنتماء إلى جامعتهمشعور الطل
بمتوسط حسابي  ) .أداء المعلمين المهني يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى تطوير(

، و كان أقل اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية 1.04 مع انحراف معياري 3.76
يقلل التعليم باللغة العربية الفصحى من قدر المعلم أمام ( التدريس الجامعي أهمية الفصحى في

تناسب اللغة العربية الفصحى (ها ، تال1.28 مع انحراف معياري 2.42 بمتوسط حسابي) .الطلبة
أن (، تالها 1.25 مع انحراف معياري 3.04بمتوسط حسابي ) .التعليم الجامعي أكثر من غيرها

 3.04 بمتوسط حسابي ) عليم باللغة العربية الفصحى يقلل من التكلفة االقتصادية للتعليماستخدام الت
إن كثرة االشتقاقات في اللغة العربية تساعد على التدريس باللغة (ها ، تال1.07مع انحراف معياري 

إن نسبة استيعاب ( تالها 1.20 مع انحراف معياري 3.22بمتوسط حسابي ) .العربية الفصحى
 مع انحراف 3.24بمتوسط حسابي ) .لبة الذين يدرسون باللغة العربية الفصحى أكبر من غيرهمالط

  .1.14معياري 
  

  .    النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول2.4

هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية  :السؤال األول

  ؟الجنس  إلى متغير تعزى التدريس الجامعيالفصحى في 

  
   :اآلتية ة الفرضيفُحصت لإلجابة عن السؤال السابق

  :فحص الفرضية واختبارها
 متوسطات في) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

 لمتغير تعزىاتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي 
  .سالجن
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اتجاهات طلبة جامعة القدس   في  للفروق)ت( اختبار استخدمت للتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 الباحث على  وقد حصل ،ستعزى لمتغير الجننحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي 

  ).3.4(جدول ال في ة موضحيما هك النتائج
  

ين  تللعين نتائج اختبار ت ة واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابي):3.4(جدول ال

تجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي ال المستقلتين

  .ستعزى لمتغير الجن

  العدد الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.58 3.50 236  ذكر

 0.57 3.52 240  أنثى
474 0.430-  0.670 

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال أنه إلى تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق
)α≥0.05 ( في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي

  أي أن،)0.67( الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  وذلك ألن قيمة ،ستعزى لمتغير الجن
متوسطة حيث بلغ  كانت إجابات المبحوثين بدرجة ، وقد)0.05(هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا 

  .، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية) 3.52(ولإلناث ) 3.50(المتوسط الحسابي للذكور 
  

  . الثاني   النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي3.4

هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية  :السؤال الثاني

   تعزى إلى متغير الكلية ؟التدريس الجامعيالفصحى في 

    
  :فُحصت الفرضية اآلتية لإلجابة عن السؤال السابق

   

 متوسطات في) α≥0.05(لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال: الفرضية الثانية
لمتغير تعزى العربية الفصحى في التدريس الجامعي  اللغةاتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام 

  .الكلية
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تجاهات طلبة جامعة ال للعينتين المستقلتين )ت( اختبار استخدمتللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

  وقد حصل ،الكليةتعزى لمتغير ريس الجامعي العربية الفصحى في التداللغة القدس نحو استخدام 
  ).4.4(جدول ال في ة موضحيما هك الباحث على النتائج

  
للعينتين   نتائج اختبار ت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و): 4.4(جدول ال

التجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي المستقلتين 

  .الكليةتعزى لمتغير 

  العدد  الكلية
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.57 3.49 227  علمية

 0.58 3.53 249  أدبية
474 0.729-  0.054 

  

ند المستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية ع ال أنه إلى تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق
)α≥0.05 (العربية الفصحى في التدريس  اللغةفي اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام 

 ،)0.54( وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  ،الكليةتعزى لمتغير الجامعي 
متوسطة حيث بلغ بدرجة  كانت إجابات المبحوثين ، وقد)0.05(أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا 

  .الثانية ، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية) 3.53(و األدبية ) 3.49(المتوسط لطلبة الكلية العلمية 
    

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث 4.4

  
هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية  :السؤال الثالث

   تعزى إلى متغير مكان السكن؟ دريس الجامعيالتالفصحى في 

  
   :فُحصت الفرضية اآلتية لإلجابة عن السؤال السابق
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  متوسطات في) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
تعزى  العربية الفصحى في التدريس الجامعي  اللغة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام

  .لمتغير مكان السكن
في اتجاهات  اختبار تحليل التباين األحادي للفروق استخدمتللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

لمتغير مكان تعزى  العربية الفصحى في التدريس الجامعي  اللغة طلبة جامعة القدس نحو استخدام
  ).5.4( كما هو موضح في الجدول  الباحث إلى النتائجوقد توصل ، السكن

  

في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ): 5.4(جدول ال

  .لمتغير مكان السكنتعزى العربية الفصحى في التدريس الجامعي اللغة استخدام 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 1.313 2 2.627  بين المجموعات

  473 155.367  داخل المجموعات

  475 157.994  المجموع
0.328 

4.003 **0.019  

  

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى أ  إلىتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق
)α≥0.05(  في التدريس الجامعي في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى

أي ) 0.01(لقة بهذا المتغير بلغت  وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتع ،لمتغير مكان السكنتعزى 
   . الثالثة وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،)0.05(أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا 

  . مكان السكن اختبار توكي للمقارنات البعدية لمتغيراستخرجوإليجاد مصدر الفروق فقد 
  

  مكان السكن نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمتغير): 6.4(جدول ال

 مخيم قرية مدينة  مكان السكن

 0.1946- 0.1423-*   مدينة

 0.0522-*    قرية

     مخيم
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 وبين  بين الطلبة من سكان المدن ت أن الفروق كان إلىتشير المعطيات الواردة في جدول السابق
لصالح الطلبة من سكان القرى حيث كانت اتجاهاتهم نحو استخدام العربية ن سكان القرى والطلبة م

 مقابل متوسط 3.57الفصحى في التدريس الجامعي األعلى حيث بلغ المتوسط الحسابي لديهم 
 عند الطلبة من سكان المدن، كما يظهر الجدول وجود فروق بين طلبة سكان القرى و 3.43حسابي 

لمخيم وكانت الفروق لصالح الطلبة من سكان المخيم حيث كانت اتجاهاتهم نحو طلبة سكان ا
العربية الفصحى في التدريس الجامعي أعلى شيء حيث بلغ المتوسط الحسابي لديهم اللغة استخدام 

  . عند الطلبة من سكان المدن3.57 مقابل متوسط حسابي 3.62
  
 في اتجاهات طلبة االنحرافات المعيارية للفروقاألعداد، المتوسطات الحسابية، و): 7.4(جدول ال

  لمتغير مكان السكنتعزى جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

 0.55 3.43 226  مدينة

 0.59 3.57 227  قرية

 0.56 3.62 23  مخيم

  

  قة بالسؤال الفرعي الرابع المتعلالنتائج  5.4

  
هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية  :السؤال الرابع

   تعزى إلى متغير المستوى الدراسي؟التدريس الجامعيالفصحى في 

  
   :فُحصت الفرضية اآلتية لإلجابة عن السؤال السابق

  

في متوسطات ) α≥0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دالل:الفرضية الرابعة
لمتغير تعزى اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي 

  .المستوى الدراسي
  

في اتجاهات اختبار تحليل التباين األحادي للفروق استخدمت للتحقق من صحة الفرضية السابقة 
لمتغير تعزى اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي   نحو استخدامطلبة جامعة القدس
  ).8.4( كما هو موضح في الجدول وقد توصل الباحث إلى النتائج ، المستوى الدراسي
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في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ): 8.4(جدول ال

  .لمتغير المستوى الدراسيتعزى ى في التدريس الجامعي  العربية الفصحاللغةاستخدام 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.351 3 1.054  بين المجموعات

  473 156.938  داخل المجموعات

  475 157.994  المجموع
0.331 

1.060 0.367 

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال نه أ  إلى الواردة في الجدول السابقتشير المعطيات
)α≥0.05(  في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي

 وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  ،لمتغير المستوى الدراسيتعزى 
  . الرابعة  الفرضية الصفريةتقبل وبذلك  ،)0.05(ي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا أ) 0.36(
  

اتجاهات طلبة  في األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق): 9.4(جدول ال

لمتغير المستوى تعزى الجامعي  العربية الفصحى في التدريس اللغةجامعة القدس نحو استخدام 

  .راسيالد
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي

 0.53 3.51 146  السنة األولى

 0.56 3.58 89  السنة الثانية

 0.55 3.52 125  السنة الثالثة

 0.65 3.44 116  السنة الرابعة
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  .   النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس6.4
 في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية هل توجد فروق:السؤال الخامس

   تعزى إلى متغير عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة؟ التدريس الجامعيالفصحى في 

  
   :فُحصت الفرضية اآلتية لإلجابة عن السؤال السابق

  
في ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية الخامسة

العربية الفصحى في التدريس الجامعي اللغة متوسطات اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام 
  .لمتغير عالمة اللغة العربية في الثانوي العامةتعزى 

  

اتجاهات طلبة  في األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق): 10.4(جدول ال

لمتغير عالمة اللغة تعزى ام العربية الفصحى في التدريس الجامعي جامعة القدس نحو استخد

  .العربية في الثانوية العامة

  
في اتجاهات طلبة  اختبار تحليل التباين األحادي للفروق استخدمتحقق من صحة الفرضية السابقة للو

لمتغير عالمة اللغة تعزى  العربية الفصحى في التدريس الجامعي  اللغة جامعة القدس نحو استخدام
  ).11.4( كما هو موضح في الجدول  الباحث إلى النتائجوقد توصل ،  العامةةالعربية في الثانوي

  

  

  

  

  

  

عالمة اللغة العربية 

   العامةةفي الثانوي
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد

 0.69 3.53 58  متوسط

 0.58 3.48 107  جيد

 0.56 3.51 199  جيد جدا

 0.53 3.52 112  ممتاز
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في اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ): 11.4(جدول ال

لمتغير عالمة اللغة العربية في تعزى العربية الفصحى في التدريس الجامعي اللغة استخدام 

  . العامةةالثانوي

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  تالمربعا

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.028 3 0.083  بين المجموعات

  473 157.911  داخل المجموعات

  475 157.994  المجموع
0.334 

0.0838 0.970 

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال نه أ  إلىتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق
)α≥0.05( العربية الفصحى في التدريس اللغة امعة القدس نحو استخدام في اتجاهات طلبة ج

 وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية  ، العامةةلمتغير عالمة اللغة العربية في الثانويتعزى الجامعي 
 تقبلوبذلك  ،)0.05( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ،)0.97(المتعلقة بهذا المتغير بلغت 

  .مسة الخاالفرضية الصفرية
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  الفصل الخامس

  :مناقشة النتائج 1.5

  

  .  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1 .1.5

  

  .   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول2.1.5

  

  .   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني3.1.5

  

  .ثالث   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي ال4.1.5

  

  .  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع 5.1.5

  

  .   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس6.1.5

  

  . التوصيات والمقترحات2.5
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  النتائج والتوصياتمناقشة 

  
  : النتائجمناقشة 1.5

ام اللغة بعد إجراء هذه الدراسة التي هدفت إلى دراسة اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخد
  :اآلتيةفإن الباحث قد توصل إلى النتائج العربية الفصحى في التدريس الجامعي، 

  

  :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1 .1.5

  
  ؟س نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي اتجاهات طلبة جامعة القدما

أظهرت النتائج إن اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي 
أهم ، و تبين أن 0.57 مع انحراف معياري 3.51كانت متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

يستخدم (بية الفصحى في التدريس الجامعي كان اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العر
يعزز التعليم باللغة العربية ، موظفو جامعة القدس اللغة العربية الفصحى في معامالتهم بشكل قليل

يلعب استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى ، الفصحى الفرص لرفع مستوى الطلبة أكاديميا
للغة العربية الفصحى في تنمية شعور الطلبة باالنتماء إلى يساهم التعليم با، تحسين جودة الطلبة

، و كان )أداء المعلمين المهني يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى إلى تطوير، جامعتهم
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أقل هذه االتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي أهمية 
تناسب اللغة العربية الفصحى التعليم ، عربية الفصحى من قدر المعلم أمام الطلبةيقلل التعليم باللغة ال(

إن ، أن استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى يقلل من التكلفة االقتصادية، الجامعي أكثر من غيرها
عاب إن نسبة استي، كثرة االشتقاقات في اللغة العربية تساعد على التدريس باللغة العربية الفصحى

  )..الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية الفصحى أكبر من غيرهم
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول 2.1.5

  
هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 

   تعزى إلى متغير الجنس ؟التدريس الجامعي

  
في ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :مناقشة الفرضية األولى

صحى في التدريس الجامعي تعزى إلى اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الف
  .متغير الجنس

  
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في اتجاهات طلبة جامعة 

حو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير الجنس ، حيث القدس ن
  .   كانت الداللة اإلحصائية غير دالة إحصائياً

  
تقريبا ،وكذلك إلى  الطالب والطالبات في جامعة القدس تساوي نسبةويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

  .امعي  في التدريس الجةبة التي يواجهها الطلبوالصع
  

من الطلبة %)60(حيث أفاد  )1998(اسة الجار اهللا واألنصاري در نتيجة واتفقت نتيجة الدراسة مع
 على اإلجابةمن الطلبة %)45(كما يفضل . أن نسبة االستيعاب تزيد إذا كان التدريس باللغة العربية

تفقت مع او.إلنجليزية من الطلبة اإلجابة باللغة ا%)36.9( يفضل ورقة االمتحان باللغة العربية و
من الطلبة يفضلون تدريس العلوم الهندسية %)73.7(ن أالتي كشفت نتائجها )1998(نتيجة المهيدب 
   .باللغة العربية 

  
  يفضلون استخدامةبمن الطل% 66  أن) 1998(وبكر  التي قام به المهندسأظهرت نتائج الدراسةو

 منهم استخدامها في الكتب% 57لمحاضرات، ويفضل العربية إلى جانب اإلنجليزية في إلقاء ا اللغة
منهم استخدام اللغة اإلنجليزية في % 22يفضل  في حين. في تقديم االختبارات% 39المقررة، و
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في كتابة المشاريع، % 33يفضلون استخدامها في الكتب المقررة، و% 32إلقاء المحاضرات، و
  . في االختبارات% 44و
  
  
  

  :الثانيمتعلقة بالسؤال الفرعي مناقشة النتائج ال 3.1.5

  
هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 

   تعزى إلى متغير الكلية ؟التدريس الجامعي

  
في ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : مناقشة الفرضية الثانية
لقدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى اتجاهات طلبة جامعة ا

  .متغير الكلية
  

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  في اتجاهات طلبة جامعة 
القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير الكلية ، حيث 

  . نت الداللة اإلحصائية  غير دالة إحصائياًكا
  

التي أجريت في كلية التربية في دمشق ) 1998(واتفقت نتائج  الدراسة مع نتائج دراسة كنعان 
حيث تكتسب اللغة العربية أهميتها هذه باعتبارها الفكر نفسه ، وهي أداة تلقي المعرفة ، وأداة 

يكولوجي ، فهي متصلة مع علم النفس ، ومع علم التفكير، ولها عالقة وطيدة مع الموقف الس
 عدة من أبرزها البعد القومي والبعد االجتماعي الها أبعادأن االجتماع ، ومع الفكر والثقافة ، كما 

فأما القومي فألنها لغة األقطار العربية جميعها ، وأما االجتماعي فألنها وسيلة . والبعد الثقافي 
 بين األفراد ، وأما الثقافي فألنها تربط الماضي بالحاضر وتواجه التفاهم االجتماعي والتواصل

  . الغزو الثقافي بأشكاله القديمة والجديدة 
  

 التي كان من أهم نتائج هذه الدراسة أن )1997(واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عافشى 
حققن مستوى اإلتقان المطلوب  من المهارات النحوية حيث لم تبلغ نسبة الالتي الطالبات ال يتمكن

  .من أفراد العينة %) 9(سوى 
   



 
 

- 65 -

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث 4.1.5

  
التدريس هل توجد فروق في  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في 

   تعزى إلى متغير مكان السكن؟الجامعي

في ) α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: مناقشة الفرضية الثالثة
اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى 

  .متغير مكان السكن
  

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في اتجاهات طلبة جامعة 
و استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير مكان السكن، القدس نح

  . هي دالة إحصائياًائية حيث كانت الداللة اإلحص
  

كنون في  المخيمات مقارنة مع عدد ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قلة عدد الطالب الذين يس
أن القرى لديهم لهجة لغوية قد تكون أقرب المدن وكذلك إلى  وأالطالب الذين يسكنون في القرى 

إلى اللغة العربية الفصحى ،كما أن التقدم في المدن ومواكبة التطور والتقليد أكثر من القرية كان له 
أثر أيضا ،مع عدم وجود ترابط نسبي بين طالب المدن كما هو موجود في القرى وذلك للعدد 

  . الكبير في المدن 
  

وهي وجود فروق إحصائية تعزى إلى ) 2000( مع نتائج دراسة الدبس واتفقت نتائج  الدراسة
  .موقع المدرسة 

  

  :رعي الرابع مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الف

التدريس  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في هل توجد فروق في

   تعزى إلى متغير المستوى الدراسي؟الجامعي

  
في ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : الفرضية الرابعةمناقشة

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى 
  .متغير المستوى الدراسي
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 اتجاهات طلبة جامعة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في
القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير المستوى 

   .الدراسي، حيث كانت الداللة اإلحصائية غير دالة إحصائياً
  

يكونون أكثر بحثا  عما يكون مفيدا  طلبة السنة الثانية والثالثة  أنويعزو الباحث هذه النتيجة إلى
 ويبحثون عن التقدم في الجامعة ويهتمون وذلك ألنهم في مجال التعلم ولديهم خبرة في الجامعةلهم، 

،وهم ليسوا مثل طلبة السنة  بالمواد الدراسية وكيفية تدريس هذه المواد وهل هي مناسبة أم ال 
لبحث عما يريدون ا الذين  لم يتعرفوا بعد على أنظمة الجامعة  أو مثل طلبة السنة الرابعة األولى

  .هو جديد خارج الجامعة وانطالقهم في الحياة العملية 
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس 6.1.5

  
التدريس اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في هل توجد فروق في 

  لعامة؟  تعزى إلى متغير عالمة اللغة العربية في الثانوية االجامعي

  

في ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :مناقشة الفرضية الخامسة
اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى 

  .متغير عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة
  

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  في اتجاهات طلبة جامعة أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
القدس نحو استخدام العربية الفصحى في التدريس الجامعي تعزى إلى متغير عالمة اللغة العربية 

   .في الثانوية العامة، حيث كانت الداللة اإلحصائية  غير دالة إحصائياً
  

هم ، ةذين حصلوا على تقدير متوسط في الثانوية العامويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الطلبة ال
 تقوية إلى وهم بحاجة ، في اللغةاأكثر الطلبة حاجة إلى اللغة العربية الفصحى ألن لديهم ضعف

يرون أن لديهم القدرة على مواكبة اللغة العربية ف أما طلبة التقدير الممتاز .أنفسهم أكثر في الجامعة
 مشقة عليهم في هناك علم بها ، ولن تكون ول يسٍر وسهولة ألنهم ذو والتعامل معها بك،الفصحى
 في اللغة قدير الجيد جدا، فهم ليسوا ضعفاءأما طلبة التقدير الجيد والت.،أو االستفادة منها تعلمها 

    .اللغة العربية مثل التقدير الممتاز من تمكنالعربية وكذلك ليس لديهم 
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فقت مع الدراسات السابقة التي تناولت استخدام اللغة العربية ويرى الباحث أن هذه الدراسة ات
والسحيمي  ،)1990(الخطيب ،و)1984( ولطفيه وأبو حل:من حيث العينة مثل الفصحى 

وأبو  ،)1998( واألنصاري والجار اهللا ،)1997(وعافشى  ،)1995(والسباعي  ،)1992(والبار
 والمهندس وبكر ،)1998(والمهيدب  ،)1988(وعيسى والمطوع  ،)1999(عرفة والتهامي وحسن 

 ،)2001(والعراعرة  ،)2000(والدبس  ،)2000(وشمس الدين  ،)1999(وكنعان  ،)1998(
  .،وغيرهم)2007(،ومحجوب )2003(وسالمة ،)2002(والجليدي 

  
أما من ناحية اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الفصحى من حيث 

،وعبد الحافظ )1980(وإلهيتي  ،)1974(إدارة التربية بالمنظمة العربية :مثل دراسة كل من فعينة ال
،وعيسى )1998(،وأبو عرفة والتهامي وحسن )1988(، وهواري ) 1987(،وموسى)1986(

  .،غيرهم )2000(وعبدا هللا ،)1998(،والمهندس وبكر )1988(والمطوع
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  : والمقترحات التوصيات2.5
  

  : يأتيبناء على النتائج السابقة فإن الباحث يقترح و يوصي بما
  .بذلكة الفصحى و تلزم الكادر التدريسي أن تتبنى الجامعة سياسة التدريس بالعربي1-
 
  .أن يراعي استخدام اللغة العربية الفصحى قدرات الطلبة على التعامل بها-2
 

  .لتخصصات التي تتطلب التدريب باللغة العربية العربية الفصحى في اتستخدم أن 3-
  
     .في التدريس استخدام اللغة العربية الفصحى لنجاعةالتقييم المناسب بالجامعة تقوم أن -4

  
  . بلغته عامٍل على نشرها المعرفة والمطالعة والبحث متعلّق عربي محب للعلم و إنشاء جيل-5
  

 مثل استخدام اللغة العربية الفصحى بمتغيرات أخرى أخرى الحقة حول موضوع إجراء أبحاث 6-
   . سرة والتخصص وغيرها الكثير المحافظة ومستوى تعليم األ

  

فرض اللغة العربية في مؤسساتنا االقتصادية واإلدارية والتربوية والملتقيات والمؤتمرات العلمية -7
  .والسياسية

  

اإلبداع والعمل واإلنتاج؛ ألن اللغة تتقدم  تشجيع كل أفراد األمة على االختراع واالكتشاف و-8
  .بتقدم الفكر وتنحط بانحطاطه

  

تخصيص الجوائز المادية والمالية للباحثين العرب والمسلمين وحتى لألجانب على غرار جائزة 9-
  .نوبل بشرط أن يوظفوا اللغة العربية

  
  .ية والفضائية المتطورةربط اللغة العربية بالتكنولوجيا الرقمية و شبكة االتصاالت األرض10-

  

ذواتنا وقدراتنا وأصالتنا، والوعي ب مستويات  التعليم وإعادة الثقة استخدام اللغة العربية في كل 11-
  .بأهمية هذه اللغة وقدرتها على المواكبة والمسايرة لكل مستجدات العلم والتكنولوجيا
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ة مستقبلية لتطوير اللغة العربية ستراتيجية قريبة المدى أو بعيدة ، أو وضع خطخلق رؤية ا12-
  .وتهذيبها وترقيتها وتحسين أساليبها والعمل على نشرها اقتداء بفرنسا وسياستها

  

السهر على تكوين أساتذة الجامعات باللغة العربية وخاصة الذين تلقوا معارفهم في المراكز 13-
  .األجنبية أو تابعوا دراساتهم العليا في جامعات الغرب

  

عاد عن التبعية للغرب واالعتماد على قدراتنا الذاتية واحترام خصوصياتنا الحضارية االبت14-
  .والثقافية

  

 دور وسائل اإلعالم واإلعالن لخدمة اللغة العربية وتطويرها وجعلها لغة التداول تنشيط15-
  .والحوار

  
 العربيةإلى ترجمة  تشجيع العلى أهمية  تشجيع صناع القرار في الجامعات و الدوائر السياسية 16-
   .منها

  
  . إدخال البرامج الحاسوبية باللغة العربية17-

  
اللغة العربية في مكتبة كل كلية في مراجع و المصادر المالئمة للتخصص في  زيادة ال18-

  . الجامعة
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  المالحق
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  :قائمة بأسماء المحكمين):1(ملحق رقم 
  

  مكان العمل   االسم   ةالدرجة العلمي  الرقم 
  جامعة القدس   محسن عدس  دكتوراه 1-
  جامعة القدس  إبراهيم عرمان   دكتوراه 2-
  جامعة القدس  اجة زياد قب  دكتوراه 3-
  جامعة القدس  عفيف زيدان   دكتوراه 4-
  جامعة الخليل   جمال أبو مرق  دكتوراه 5-
  جامعة الخليل  فضل أبو عقيل   دكتوراه 6-
  جامعة الخليل  إبراهيم أبوعقيل   دكتوراه 7-
  جامعة الخليل  نضال غوادرة   دكتوراه 8-
  )يطا(وحة جامعة القدس المفت  تيسير أبو عرام   دكتوراه 9-

مدرسة ذكور البخاري   محمود النواجعة   ماجستير  10-
  ) السموع(األساسية
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  االستبانة بصورتها األولية) : 2(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .العلوم التربوية: كلية
  .أساليب التدريس:قسم 

  
  

  أخي الطالب ،أختي الطالبة 
  :اته السالم عليكم ورحمة اهللا وبرك

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو استخدام العربية (تهدف هذه االستبانة  إلى معرفة 
لذا أرجو قراءة فقرات .م 2011/2012للعام الدراسي ) الفصحى في التدريس الجامعي

فقرات :البيانات الشخصية والقسم الثاني :هذه االستبانة بتمعن واإلجابة عن القسم األول
علما بأن البيانات سوف تعامل بسرية تامة .سب ورأيك الشخصي االستبانة بما يتنا

  .وتستخدم لغاية البحث العلمي فقط شاكرين لكم تعاونكم واهللا ولي التوفيق
  
   

  

  

  

  عمار حوامدة:الباحث 

   جامعة القدس
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  :المعلومات العامة: القسم األول

  (       ). أنثى -    ب(      )                 ذكر -أ:                الجنس  -1

  

  (      )أدبية -ب(        )                 علمية  -أ:                   الكلية-2

  

  (   ).مخيم -ج(    )    قرية -ب(     )         مدينة -أ:          مكان السكن-3

  
)                     (     ثانية -ب(      )              السنة األولى -أ:  المستوى الدراسي-4

  (     ) ابعة فما فوقر-د(      )          ثالثة -                         ج

  

                 (     )ب جيد (      )     متوسط -أ: عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة -5
  (     )ممتاز - د(      ) جيد جدا -                                              ج

  
  

  : القسم الثاني
 
            درجة     

  الموافقة

موافق   مضمون الفقرة قمالر

  بشدة

  معارض  معارض محايد موافق

   بشدة

إن استخدام الجامعة للغة العربية الفصحى في معامالتها   -1
  .قليلة 

          

باللغة هناك مميزات واضحة من خالل استخدام التعليم   -2
  .العربية

          

  التعليميةةفي إنجاز مهام الطلبباللغة العربية يساعد التعليم   -3
  .بشكل أسرع

          

 يستطيع  المعلم باللغة العربية أنمن خالل التعليم أرى   -4
  إفادة شاملةة إفادة الطلب

          

 ة الفرص لرفع مستوى الطلب باللغة العربية التعليميعزز  -5
  أكاديميا
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            .ةيساعد على رفع تحصيل الطلبباللغة العربية ن التعليم إ  -6
في مختلف المواد باللغة العربية عليم يجب استخدام الت  -7

  العلمية واألدبية
          

            ةمن قدر المعلم أمام الطلبباللغة العربية يقلل التعليم   -8
             التعلميالطلبة فمن مهارات باللغة العربية يزيد التعليم   -9

 يقلل من التكلفة  باللغة العربيةأن استخدام التعليم -10
  يماالقتصادية للتعل

          

 إلى تكوين العقل  باللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم -11
  .المبدع 

          

 إلى تحسين جودة  باللغة العربيةيلعب استخدام التعليم -12
  المتعلمين

          

 إلى تطوير أداء  باللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم -13
  علمين المهنيمال

          

 دوراً ناجحاً في تغيير المناهج بية باللغة العريلعب التعليم -14
  التعليمية وفقاً الحتياجات المستقبل

          

تحقيق االتصال باللغة العربية يمكن من خالل التعليم  -15
  . ةالتعليمي بين الطلب

          

في جميع  باللغة العربية  تعميم التعليميضرورمن ال -16
  المراحل التعليمية

          

 عن طريق التعليم الجامعية واجباتهم  إنجازةبليستطيع الط -17
  .باللغة العربية بسرعة أكبر

          

            أشجع زمالئي على استخدام العربية الفصحى في حياتهم -18
يوظف التعليم باللغة العربية مواد من البيئة المحلية لخدمة  -19

  .المفاهيم المطروحة
          

            افعية لدى الطلبةيثير استخدام التعليم باللغة العربية الد -20
            يجنب استخدام التعليم باللغة العربية الملل لدى الطلبة -21
            يعمل التعليم باللغة العربية على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم -22
يعزز استخدام التعليم باللغة العربية دور المعلم المرسل  -23

  والطالب المستقبل
          

غة العربية الطالب على أن يعلم نفسه يساعد التعليم بالل -24
  بنفسه

          

 الطلبة نحو العمل هينمي التعليم باللغة العربية اتجا -25
  الجماعي

          

             فرصة للتنافس اإليجابي ةيتيح التعليم باللغة العربية للطلب -26
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  مضمون الفقرة

موافق 

  بشدة

  معارض  معارض محايد موافق

   بشدة

            . باللغة العربية على التعلم الذاتي عند الطلبةيشجع التعليم -27

يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية إلى تهيئة الجو  -28
  الدراسي الممتع

          

29- 
  .يصلح التعليم باللغة العربية لتعليم مختلف المواد الدراسية

          

يوثق استخدام التعليم باللغة العربية العالقة بين المعلم  -30
  .الطلبةو

          

  يتحول دور المعلم من مصدر للمعرفة إلى موجة للتعلم -31
  

          

            يثير التعليم باللغة العربية الحوافز الداخلية عند الطلبة-32

يزيد استخدام التعليم باللغة العربية من اهتمام الطلبة  -33
  .بموضوع المحاضرة

          

34- 
  عد على تثبيت المعلوماتأسلوب التعليم باللغة العربية يسا

          

أن المادة المعتمدة على التعليم باللغة العربية تكون ذات  -35
  .فائدة قليلة للطلبة 

          

            أهتم بشراء الكتب العلمية التي تكون باللغة العربية -36
            .طريقة التعليم باللغة العربية قابلة للتطبيق -37
ربية في عالج مشاكل الخجل لدى يسهم التعليم باللغة الع -38

  .الطلبة 
          

إن وجود التعليم باللغة العربية يشجعني على البحث  -39
  .واالكتشاف

          

يساهم التعليم باللغة العربية في تنمية شعور الطلبة  -40
  .باالنتماء إلى جامعتهم

          

            .ة إن التعليم باللغة العربية ينمي جوانب شخصية الطلب -41
تعمل الجامعة على تشجيع الطلبة على االهتمام باللغة  -42

  .العربية 
          

ن اللغة العربية ال تصلح للتعليم الجامعي لعدم وجود إ -43
  .مصادر معتمدة باللغة العربية

          

          األسرة (دور وسائل األعالم في توعية أفراد المجتمع إن  -44
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  .قليلة فيما يتعلق بالتعريب والترجمة) ةوالطلب

           يزيد استخدام اللغة العربية في التدريس من حضور الطلبة-45

إن نسبة استيعاب الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية أكبر -46
  .من غيرها

          

 في اللغة العربية تساعد على التدريس تإن كثرة االشتقاقا-47
  باللغة العربية
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  االستبانة بصورتها النهائية ): 3( رقم ملحق

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  .العلوم التربوية: كلية
  الدراسات العليا :قسم 

  
  أخي الطالب ،أختي الطالبة 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
خدام العربية اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو است(يقوم الباحث بدراسة للتعرف على 

لذا أرجو قراءة فقرات .م 2011/2012للعام الدراسي ) الفصحى في التدريس الجامعي
فقرات :البيانات الشخصية والقسم الثاني :هذه االستبانة بتمعن واإلجابة عن القسم األول

علما بأن البيانات سوف تعامل بسرية تامة .االستبانة بما يتناسب ورأيك الشخصي 
  .                                       ة البحث العلمي فقطوستستخدم لغاي

  .                             شاكرين لكم حسن تعاونكم واهللا ولي التوفيق
  

                                                                           الباحث 
  عمار حوامدة :

............................. .........................................................  
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  :المعلومات العامة: القسم األول

  

  (       ). أنثى -ب(      )                     ذكر -أ:                الجنس  -1

  

  (      )أدبية -ب(        )                علمية  -أ:                   الكلية-2

  

  (   ).مخيم -ج(    )        قرية -ب(     )       مدينة -أ:       مكان السكن-3

  
(     )                              الثانية -ب(      )    السنة األولى -أ: المستوى الدراسي-4

  (   )الرابعة فما فوق-د(      )          الثالثة -                        ج

  

  
      (     )جيد -ب(      )       متوسط -أ: عالمة اللغة العربية في الثانوية العامة -5

  (        )ممتاز -د      ) (جيد جدا -ج                                             
  

  القسم الثاني

  

              درجة الموافقة    

  مضمون الفقرة  الرقم
موافق 
 معارض محايد موافق  بشدة

 معارض
  بشدة

يستخدم موظفو جامعة القدس اللغة العربية   -1
  الفصحى في معامالتهم بشكل قليل  

          

هناك مميزات واضحة من خالل استخدام   -2
  .اللغة العربية الفصحى في التعليم

          

في باللغة العربية الفصحى يساعد التعليم   -3
  . بشكل سريع التعليميةةإنجاز مهام الطلب

          

          من خالل ة  الطلب أن يفيد المعلم يستطيع   -4
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  .باللغة العربية الفصحىالتعليم 
  باللغة العربية الفصحىتعليم اليعزز  -5

  . أكاديمياةالفرص لرفع مستوى الطلب
          

يساعد باللغة العربية الفصحى ن التعليم إ  -6
  .ةعلى رفع تحصيل الطلب

          

باللغة العربية يجب استخدام التعليم   -7
في مختلف المواد العلمية الفصحى 
  .واألدبية

          

من قدر فصحى باللغة العربية اليقلل التعليم   -8
  .ةالمعلم أمام الطلب

          

من باللغة العربية الفصحى يزيد التعليم   -9
  . التعلميالطلبة فمهارات 

          

  باللغة العربية الفصحىأن استخدام التعليم -10
  .يقلل من التكلفة االقتصادية للتعليم

          

 باللغة العربية يؤدي استخدام التعليم -11
  .عقل المبدع  إلى تكوين الالفصحى

          

 باللغة العربية يلعب استخدام التعليم -12
  .الطلبة إلى تحسين جودة الفصحى

          

  باللغة العربيةيؤدي استخدام التعليم -13
  .علمين المهنيم إلى تطوير أداء الالفصحى

          

باللغة العربية يمكن من خالل التعليم  -14
تحقيق االتصال التعليمي بين الفصحى 

  . ةطلبال

          

 الجامعية إنجاز واجباتهم ةبليستطيع الط -15
باللغة العربية الفصحى عن طريق التعليم 

  .بسرعة أكبر

          

أشجع زمالئي على استخدام العربية  -16
  الفصحى في حياتهم

          

 



 
 

- 89 -

  الرقم
  مضمون الفقرة

موافق 
  بشدة

 معارض معارض محايد موافق
  بشدة

ة الفصحى يثير الدافعية لدى استخدام اللغة العربي-17
  الطلبة

          

           .يجنب التعليم باللغة العربية الفصحى الملل لدى الطلبة -18
يعمل التعليم باللغة العربية الفصحى على تعزيز ثقة  -19

  .الطلبة بأنفسهم
          

يعزز استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى دور  -20
  .قبلالمعلم المرسل والطالب المست

          

يساعد التعليم باللغة العربية الفصحى الطالب على أن  -21
  .يعلم نفسه بنفسه

          

 الطلبة نحو هينمي التعليم باللغة العربية الفصحى اتجا -22
  .العمل الجماعي

          

 فرصة ةيتيح التعليم باللغة العربية الفصحى للطلب -23
  .للتنافس اإليجابي 

          

م باللغة العربية الفصحى على التعلم الذاتي يشجع التعلي -24
  .عند الطلبة

          

يؤدي استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى  إلى  -25
  .تهيئة  الجو الدراسي الممتع

          

يصلح التعليم باللغة العربية الفصحى لتعليم مختلف  -26
  .المواد الدراسية

          

ربية الفصحى العالقة يزيد استخدام التعليم باللغة الع -27
  .بين المعلم والطلبة

          

يثير التعليم باللغة العربية الفصحى الحوافز الداخلية  -28
  .عند الطلبة

          

يزيد استخدام التعليم باللغة العربية الفصحى من اهتمام -29
  .الطلبة بموضوع المحاضرة

          

 أسلوب التعليم باللغة العربية الفصحى يساعد على -30
  .تثبيت المعلومات

          

أن المادة المعتمدة على التعليم باللغة العربية تكون  -31
  .ذات فائدة كبيرة  للطلبة 

          

يهتم الطلبة بشراء الكتب العلمية التي تكون باللغة  -32
  .العربية الفصحى

          

 معارض معارض محايد موافقموافق   مضمون الفقرةالرقم
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  بشدة  بشدة
            .التعليم باللغة العربية الفصحى قابلة للتطبيقطريقة  -33
يسهم التعليم باللغة العربية الفصحى في عالج مشاكل  -34

  .الخجل لدى الطلبة 
          

يشجع وجود التعليم باللغة العربية الفصحى على  -35
  .البحث

          

موافق   مضمون الفقرةالرقم
  بشدة

 معارض معارض محايد موافق
  بشدة

اهم التعليم باللغة العربية الفصحى في تنمية شعور يس -36
  .الطلبة باالنتماء إلى جامعتهم

          

 إن التعليم باللغة العربية الفصحى ينمي شخصية  -37
  .ةالطلب

          

تعمل الجامعة على تشجيع الطلبة على االهتمام باللغة  -38
  .العربية الفصحى 

          

لتعليم الجامعي أكثر من تناسب اللغة العربية الفصحى ا -39
  .غيرها

          

يزيد استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس من  -40
  حضور الطلبة

          

إن نسبة استيعاب الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية -41
  .الفصحى أكبر من غيرهم

          

 في اللغة العربية تساعد على تإن كثرة االشتقاقا-42
  .عربية الفصحىالتدريس باللغة ال

          

يوظف التعليم باللغة العربية الفصحى مواد من البيئة -43
  المحلية لخدمة المفاهيم المطروحة
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