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  يةبل لدورهم في خدمة المغة العربمدى إدراك إعالميي المستق

دراسة تطبيقية عمى طالب قسمي الفنوف اإلذاعية والتميفزيونية واإلعالـ بجامعة 
 الحديدة باليمف

 د. حسف عبد اهلل يحيى دجرة
 اإلذاعة والتميفزيوف  قسـ

 جامعة الحديدة ػ اليمف
 
 :المقدمة 

ظاهرة اجتماعية ال يمكف قياـ المجتمعات إال بهػا   -بصفة عامة–إف المغة 
وهػػي ذات مهميػػة بالغػػة يػػي تحقيػػؽ التواصػػؿ بػػيف ميرادهػػا ويػػي التعبيػػر عػػف حػػاجتهـ 

العربيػػة  كمػػا  وميكػػارهـ ومعػػاعرهـ وهمػػالهـ وهالمهػػـ  وينطبػػؽ هػػذا القػػانوف عمػػى المغػػة
 ينطبؽ عمى سائر المغات اإلنسانية  غير مف لغتنا العربية تتميز بأنها:

لغػة ذات مكانػة صاصػة كونهػا لغػة القػػرهف الكػريـ الػذي م ػفى عميهػا مهابػة  وعػػريا   -
 وقدرة  عمى االستمرار  ومقاومة لما يواجهها مف تحديات.

 قرنا.لغة عريقة لها تاريخ طويؿ يمتد إلى قريب مف ععريف  -
 لغة حية تحتفظ بصصائصها األساسية مف حيث األلفاظ والتراكيب والدالالت. -
 لغة متطورة وقابمة لمتطور بمقدار تطور ح ارة مهمها. -

وق ػػػية المغػػػة العربيػػػة يػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ليسػػػت جديػػػدة  بػػػؿ هػػػي متجػػػددة 
دت وحا ػػرة يػػي السياسػػات المغويػػة والمػػاتمرات القائمػػة يػػي الػػدوؿ العربيػػة. وقػػد عقػػ

مػػاتمرات كريػػػرة حػػوؿ هػػػذي الق ػػية إيمانػػػا  بػػػدور وسػػائؿ اإلعػػػالـ يػػي االرتقػػػا  بالمغػػػة 
 العربية  وتحذيرا مف الحط مف عأنها.
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ويفتػػػرض مف يكػػػوف لكميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ دور كبيػػػر يػػػي النهػػػوض بمغتنػػػا 
العربية وحياتنا الرقايية إذا ما ُمحسف استرمارها وتوظيفها بعكؿ واع ومػدروس بهػدؼ 

 ريج جيؿ واع وقادر عمى إحداث تغيير إيجابي يي واقعنا المغوي.تص
األمر الذي يوجب  رورة إعداد إعالميي المستقبؿ يي مجػاؿ المغػة العربيػة 
إعػدادا  يمكػنهـ مػػف القيػاـ بػػدورهـ يػي صدمػػة لغتنػا العربيػة. وهػػذا مػا حػػدا بػي لمحاولػػة 

يونيػة واإلعػػالـ لػػدورهـ يػػي اسػتقرا  مػػدع وعػػي وادراؾ طػالب الفنػػوف اإلذاعيػػة والتميفز 
صدمػػػة المغػػػة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ المهػػػاـ التػػػي سػػػتوكؿ إلػػػيهـ بمعػػػيئة اهلل. تنبيهػػػا  لهػػػـ 

 وتحميال  لهـ لممسئولية مماـ اهلل  ومماـ ممتهـ العربية واإلسالمية.
 :الدراسات السابقة 

ُقبيػػؿ اسػػتعراض مالمػػا اإلعػػكالية التػػي تسػػعى الدراسػػة لمتصػػدي لهػػا  يػػ ني 
بعض الدراسات السابقة التي يمكف مف مستفيد منها يي بحري هػذا. والواقػ   مستعرض

منػػت توجػػد دراسػػات كريػػرة تطرقػػت لمعالقػػة بػػيف وسػػائؿ اإلعػػالـ والمغػػة العربيػػة  ولكػػف 
قميال منها ربطت بيف وسائؿ اإلعالـ والمغة العربيػة وطػالب كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ  

 واستعرض ييما يمي نماذج منها:
 حػػوؿ واقػػ  المغػػة العربيػػة يػػي كميػػات اإلعػػالـ  وقػػد (1)مػػؿ محمػػد نبيػػؿ بػػدردراسػػة م

سػػعت هػػذي الدراسػػة إلػػى رصػػد العالقػػة بػػيف كميػػات اإلعػػالـ وتنميػػة المغػػة العربيػػة 
والوقػػػوؼ عمػػػى امكانيػػػات كميػػػات اإلعػػػالـ يػػػي تنميػػػة القػػػدرات المغويػػػة عمػػػى ملسػػػنة 

يف مبحورػا  مػف طػػالب مبنائهػا. وقػد مجػرت الباحرػػة دراسػتها عمػى عينػة بمغػػت صمسػ
كميات اإلعالـ بجامعات عجماف والعارقة والجزيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وذلػػػؾ بالتسػػػاوي بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث. وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى جممػػػة مػػػف النتػػػائج 

% مػػف المبحػػوريف يػػروف مف مقػػررات 50معػػارت الباحرػػة يػػي واحػػدة منهػػا إلػػى مف 
نها كايية إلى حد مػا لتنميػة المغػة العربيػة لػديهـ  مي منهػا المغة العربية التي يدرسو 

تحتاج إلى مزيد مف المراجعة والتقيػيـ حتػى تحقػؽ يػيهـ اإلعػباع المعريػي والكفايػة 
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% مف المبحوريف مف مقررات المغة العربية و عت يقط لتػادي 24العممية  ويرع 
مساسػػػيا  يػػػي  الغػػػرض  مي منهػػػا وسػػػيمة لتحقيػػػؽ هػػػدؼ معػػػيف يتعمػػػؽ بكونهػػػا مقػػػررا  

 البرنامج الدراسي.
  والتػػػي تناولػػػت مزمػػػة المغػػػة العربيػػػة يػػػي كميػػػات اإلعػػػالـ (2)دراسػػػة صػػػميحة صمػػػويي

واالتصػػػاؿ يػػػي الجزائػػػر  وركػػػزت هػػػذي الدراسػػػة عمػػػى مجػػػاؿ التصطػػػيط اإلعالمػػػي 
باعتبػػار اإلعػػالـ مػػف مهػػـ المجػػاالت الحيويػػة يػػي المجتمػػ   كمػػا يعػػد يػػي عصػػرنا 

يػػد مصػػير المغػػة العربيػػة ايجابػػا  مو سػػمبا . ومعػػارت الباحرػػة الحػػالي مسػػئوال  عػػف تحد
إلى مف مجاؿ التكويف االعالمي يي الجزائر تعوبت العديد مف النقائص ومػف ذلػؾ 
مف التكػػويف اإلعالمػػي مدع إلػػى تكريػػؼ البػػرامج والمقػػررات الدراسػػية عمػػى حسػػاب 

مسػػتوع صريجػػي  العنايػػة بالمغػػة العربيػػة وبأسػػاليب تدريسػػها ممػػا انعكػػس سػػمبا  عمػػى
 كميات اإلعالـ واالتصاؿ الذيف ال يتحكموف يي المغة العربية وال مساليب تحريرها.

  دور الماسسػػات اإلعالميػػة يػػي حمايػػة حػػوؿ (3)دراسػػة عبػػد اهلل بػػف سػػعيد مبػػو راس
  وقػد حػاوؿ الباحػث يػي هػذي الورقػة تعػصيص واقػ  لغتنػا العربيػة يػي المغة العربيػة

وسائؿ اإلعالـ والتحديات واألصطار التػي تواجههػا يػي ظػؿ التػأرير الطػاغي لمبػث 
اإلذاعي والتميفزيوني متعدد المصادر والتوجهػات واألهػداؼ عمػى المعػاهد العربػي 

تنػاؿ مػف سػالمتها. ومكػد وما تحممت بعض القنوات مف برامج تػدمر المغػة العربيػة و 
الباحث عمى الػدور الػذي يجػب مف تػنهض بػت الماسسػات اإلعالميػة لحمايػة لغتنػا 

 العربية والتصدي لمحاوالت النيؿ منها. 
  اتجاهػػات دارسػػي اإلعػػالـ  التػػي تنػػاوؿ ييهػػا الباحػػث (4)دراسػػة معػػرؼ جػػالؿ حسػػف

وجيػػػة ميدانيػػػة نحػػػو مػػػواد التأهيػػػؿ المغػػػوي يػػػي مرحمػػػة البكػػػالوريوس: دراسػػػة موريول
مقارنة عمى كميات ومقساـ اإلعالـ الحكومية والصاصة يػي األردف ومصػر وقطػر. 
وتأتي هذي الدراسة مساهمة يي تفعيؿ اهتماـ جهات التأهيؿ األكػاديمي اإلعالمػي 
بالمغػػة العربيػػة مػػف صػػالؿ رصػػد طبيعػػة ومػػدع االهتمػػاـ وتحديػػد اتجاهػػات الطػػالب 
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رسػونها. ومجريػت الدراسػة عمػى عينػة مػف طػالب نحو مواد التأهيؿ المغػوي التػي يد
 كميات ومقساـ اإلعالـ الحكومية والصاصة يي األردف ومصر وقطر.

 حػوؿ تصػور مقتػرح لتنميػة بعػض المهػارات المغويػة (5)دراسة ريا بنت سالـ المنذري
لػػدع اإلعالمػػي العربػػي. ومكػػدت الباحرػػة يػػي هػػذي الدراسػػة عمػػى  ػػرورة االهتمػػاـ 

لػػػدع اإلعالمػػػي العربػػػي بتطػػوير مهاراتػػػت المغويػػػة. كمػػػا مو ػػػحت  بالتنميػػة المغويػػػة
الباحرػػة بعػػػض النػػػواحي النظريػػػة الصاصػػػة بػػذلؾ الجانػػػب ومهػػػـ المتطمبػػػات المغويػػػة 

 الالزمة لإلعالمي الناجا.
 دور كميات اإلعالـ ومقسامت بالجامعػات حوؿ (6)دراسة محمد منصور محمود هيبة

يميػة ورايػة مسػتقبمية. وقػد حػاوؿ الباحػث المصرية يػي التأهيػؿ المغػوي: دراسػة تقو 
يػػي دراسػػػتت الكعػػػؼ عػػػف حقيقػػة الواقػػػ  الػػػراهف لمقػػػررات المغػػة العربيػػػة يػػػي كميػػػات 
اإلعػػػػػالـ ومقسػػػػػامت بالجامعػػػػػات المصػػػػػرية  ومػػػػػدع قػػػػػدرتها عمػػػػػى تأهيػػػػػؿ صريجيهػػػػػا 
لممارسػػػة لغويػػػة صػػػحيحة يػػػي عممهػػػـ اإلعالمػػػي  وطبيعػػػة محتػػػوع هػػػذي المقػػػررات 

الصػػريجيف لمممارسػػة اإلعالميػػة الصػػحيحة لغويػػا   واستعػػراؼ ومػدع تمبيتهػػا لحاجػػة 
 راية حوؿ تمؾ المقررات يي كميات اإلعالـ ومقسامت.

 حػوؿ وسػائؿ اإلعػالـ المسػموعة والمرئيػة والتنميػة المغويػة  (7)دراسة محمد الصطيػب
وقد سعت هذي الدراسػة إلػى رصػد العالقػة بػيف وسػائؿ اإلعػالـ المسػموعة والمرئيػة 
والتنميػػػة المغويػػػة. ومكػػػد الباحػػػث يػػػي دراسػػػتت عمػػػى الػػػدور الكبيػػػر الػػػذي يمكػػػف مف 

ر تمػؾ الوسػائؿ تنهض بت وسائؿ اإلعالـ يػي التنميػة المغويػة إذا مػا ُمحسػف اسػترما
 بعكؿ واع ومدروس وهادؼ. 

وعمػػى  ػػو  عػػرض الدراسػػات السػػابقة يمكػػف مف مبػػيف مػػدع اسػػتفادتي منهػػا 
 ييما يمي:

 بمورة معكمة الدراسة. -
 تحديد األدوات المناسبة لمبحث. -
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 تزويد الباحث بالكرير مف المصادر والمراج  حوؿ المو وع. -
 :مشكمة البحث 

اسػتصداـ   -ومػا هػو ظػاهر لمعيػاف-البحػث إف مما و   يدي عمى معػكمة 
القنػػوات الف ػػائية العربيػػة لمهجػػات المحميػػة يػػي تقػػديـ برامجهػػا ومسمسػػالتها يػػي حػػيف 

مي  –يندر مو يقؿ استصداـ المغة العربية الفصيحة  والتي كاف مف الممكف مف تكوف 
اهديف مي ػػؿ األوعيػػة التػػي تعيػػد الحيػػاة لمغتنػػا عمػػى ملسػػنة المعػػ -القنػػوات الف ػػائية

 العرب  يم  انتعار الف ائيات العربية مصبحت المهجات العربية مكرر عيوعا .
وتتحػػػػػدد معػػػػػكمة البحػػػػػث يػػػػػي محاولػػػػػة الكعػػػػػؼ عػػػػػف مػػػػػدع إدراؾ إعالميػػػػػي 
المسػتقبؿ لػػدورهـ يػي صدمػػة المغػة العربيػػة مػػف صػالؿ وسػػائؿ اإلعػالـ التػػي سػػيمتحقوف 

 بالعمؿ بها. 
 :أهمية البحث 

المغة ألية ممة وألي مجتم   يهي مػف مهػـ مدوات  مهميةال يصتمؼ ارناف يي 
التعكيؿ الرقايي  بؿ مف مهـ عوامؿ تعػكيؿ األمػـ  لػذلؾ يكتسػب هػذا البحػث مهميتػت 
مػػف مهميػػة لغتنػػا العربيػػة ومهميػػة الػػدور الػػذي سػػيمقى عمػػى عػػاتؽ إعالميػػي المسػػتقبؿ 

 العربية.لصدمة لغتنا
ة تعتز بنفسها وبوجودها  ومف الحقائؽ التي ال يمكف تجاهمها هو مف كؿ مم

ال بد لها مف تعتػز بمغتهػا  وال يوجػد مػف ينكػر مو يحػـر عمػى انصػريف مػف مف يعبػروا 
عػػػف معػػػاعرهـ بمغػػػتهـ  لػػػذلؾ مػػػف مبعػػػ  منػػػواع السػػػيطرة عمػػػى انصػػػريف هػػػو مصػػػادرة 

 . (8)معاعرهـ بمصادرة لغاتهـ
 :تساؤالت البحث 

مػػػػا مػػػػدع إدراؾ يسػػػػعى هػػػػذا البحػػػػث إلػػػػى اإلجابػػػػة عػػػػف سػػػػااؿ رئػػػػيس وهػػػػو  
لػدورهـ يػي صدمػة لغتنػا العربيػة  -طػالب كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ–إعالميي المسػتقبؿ 

 مستقبال   وذلؾ مف صالؿ الوسائؿ اإلعالمية التي سيمتحقوف بها بمعيئة اهلل؟ . 
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 ويندرج تحت هذا السااؿ الرئيس عدة مسئمة يرعية هي:
مػػدور مقسػػاـ اإلعػػالـ يػػي تنميػػة المغػػة العربيػػة إعالميػػي المسػػتقبؿ لمػػا مػػدع ادراؾ  -1

 لديهـ؟ 
عػػػػف مسػػػػتوع مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  إعالميػػػػي المسػػػػتقبؿمػػػػا مػػػػدع ر ػػػػا  -7

 يدرسونها؟
 ما هي المقترحات التي يقدمها إعالميو المستقبؿ لتنمية المغة العربية لديهـ؟ -7
لمغػػػػة مػػػػا مسػػػػتوع إدراؾ إعالميػػػػي المسػػػػتقبؿ لػػػػدور وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ يػػػػي صدمػػػػة ا -7

 العربية؟  
يف ػػػموف إعالميػػػي المسػػػتقبؿ لمغػػػة التػػػي تقػػػدـ بهػػػا البػػػرامج التػػػي  تقيػػػيـمػػػا مػػػدع  -7

 معاهدتها؟
 :أهداف البحث 

طػالب –يهدؼ هذا البحث إلػى الكعػؼ عػف مػدع إدراؾ إعالميػي المسػتقبؿ 
لػػدورهـ يػػي صدمػػة لغتنػػا العربيػػة مسػػتقبال   وذلػػؾ مػػف صػػالؿ  -كميػػات ومقسػػاـ اإلعػػالـ

مية التي سيمتحقوف بها بمعيئة اهلل. ويندرج تحت هػذا الهػدؼ الػرئيس الوسائؿ اإلعال
 عدة مهداؼ يرعية هي:

الكعؼ عف دور مقساـ وكميات اإلعػالـ لتصػريج جيػؿ إعالمػي قػادر عمػى صدمػة  -1
 لغتنا العربية.

معرية كفاية مساقات المغة العربية التي تدرس لطالب كميات ومقساـ اإلعالـ يي  -7
 ة.تنمية لغتهـ العربي

 لتنمية المغة العربية لديهـ.إعالميي المستقبؿ استجال  مقترحات  -7
يف ػػموف معريػة مػػدع تقيػػيـ إعالميػػي المسػػتقبؿ لمغػػة التػي تقػػدـ بهػػا البػػرامج التػػي  -7

 معاهدتها.
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سػػبر مسػػتوع إدراؾ إعالميػػي المسػػتقبؿ لػػدور وسػػائؿ اإلعػػالـ يػػي صدمػػة  محاولػػة -7
 المغة العربية.

 :منهجية البحث 
البحث إلى نوعية الدراسات الوصفية والتي تعني بدراسػة الحقػائؽ ينتمي هذا 

الراهنة لطبيعة الظػاهرة المدروسػة )مػدع إدراؾ اعالميػي المسػتقبؿ لػدورهـ يػي صدمػة 
المغػػػػة العربيػػػػة( لمحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات كاييػػػػة ودقيقػػػػة عنهػػػػا وتصػػػػنيفها وتحميمهػػػػا 

 وتفسيرها واستصالص نتائجها.
مػػػنهج المسػػػا اإلعالمػػػي مػػػف صػػػالؿ المسػػػا واسػػػتصدـ الباحػػػث يػػػي دراسػػػتت 

( مبحورػػػػػا  مػػػػػف طػػػػػالب قسػػػػػمي الفنػػػػػوف اإلذاعيػػػػػة 97الميػػػػػداني عمػػػػػى عينػػػػػة بمغػػػػػت )
والتميفزيونية بكمية الفنوف  واإلعالـ بكمية انداب بجامعة الحديدة وذلؾ لمتعرؼ عمى 

 مدع ادراكهـ لدورهـ يي صدمة المغة العربية.
 :مجتمع وعينة الدراسة 

دراسػػػة يػػػي  إعالميػػػي المسػػػتقبؿ  مػػػف طػػػالب قسػػػمي الفنػػػوف تحػػػدد مجتمػػػ  ال
اإلذاعيػة والتميفزيونيػة بكميػػة الفنػوف  واإلعػػالـ بكميػة انداب بجامعػة الحديػػدة. وقػد تػػـ 

 اصتيار ذلؾ المجتم  لممبررات التالية:
عينػػة الجامعػػات: تػػـ اصتيػػار جامعػػة الحديػػدة ألنهػػا مقػػر عمػػؿ الباحػػث ممػػا يسػػهؿ  -

دانيػػة  ا ػػاية إلػػى كونهػػا الجامعػػة الوحيػػدة يػػي الػػيمف التػػي اجػػرا ات الدراسػػة المي
ت ػػػػـ  ػػػػمف كمياتهػػػػا كميػػػػة الفنػػػػوف الجميمػػػػة والتػػػػي ت ػػػػـ قسػػػػـ الفنػػػػوف اإلذاعيػػػػة 

 والتميفزيونية.
عينة الكميات: تـ اصتيػار كميتػي الفنػوف وانداب  كػوف األولػى تعػد الكميػة الوحيػدة  -

والتميفزيونية  مما كمية انداب ي نها ت ـ قسـ يي اليمف وبها قسـ الفنوف اإلذاعية 
 اإلعالـ.
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عينػػة األقسػػاـ: تػػـ اصتيػػار القسػػميف المعػػار إليهمػػا معػػالي كونهمػػا يقومػػاف ب عػػداد  -
 وتعكيؿ  اعالميي المستقبؿ  الذيف سيمتحقوف بوسائؿ اإلعالـ المصتمفة.

غ العػػػدد عينػػة الطػػػالب: تػػـ اصتيػػػار عينػػة عمديػػػة ُتسػػػمى بالعينػػة المتاحػػػة  وقػػد بمػػػ -
( طالبػػػا  وطالبػػػة. مػػػوزعيف عمػػػى القسػػػميف 97اإلجمػػػالي لعينػػػة الدراسػػػة الميدانيػػػة )

( مبحورػػا  مػػف قسػػـ الفنػػوف اإلذاعيػػة والتميفزيونيػػة بكميػػة 72عينػػة الدراسػػة  بواقػػ  )
 ( مبحورا  مف قسـ اإلعالـ بكمية انداب.25الفنوف  و)

  :أدوات جمع البيانات والمجال الزمني لمبحث 
احث بتصميـ استمارة استقصا  ميدانية لجم  البيانات وقيػاس األبعػاد قاـ الب

والمتغيرات المصتمفة لمبحث وذلؾ يي  و  المعكمة البحرية والهدؼ مف البحث. وقد 
تػػـ و ػػ  عػػدد مػػف األسػػئمة مفتوحػػة النهايػػات بغػػرض الحصػػوؿ عمػػى مكبػػر عػػدد مػػف 

لكايػػة الجوانػػب المرتبطػػة انرا  التػػي تسػػاعد يػػي القػػا  ال ػػو  عمػػى رايػػة المبحػػوريف 
واجػرا   (9)بمو وع البحث كايػة .وتػـ تطبيػؽ االسػتمارة بعػد عر ػها عمػى المحكمػيف

 اصتبارات الصدؽ والربات ويقا  لمقواعد العممية المعموؿ بها.
 :اإلطار النظري لمبحث 

يػػػي كتابػػػت  -رحمػػػة اهلل عميػػػت-لقػػػد مرػػػار األسػػػتاذ الػػػدكتور محمػػػد سػػػيد محمػػػد 
اال  مفػػػػػػػػادي هػػػػػػػػؿ وسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ تصػػػػػػػػدـ المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة مـ اإلعػػػػػػػػالـ والمغػػػػػػػػة سػػػػػػػػا 

نني يي هذا البحث معيد صياغة ذلؾ السااؿ بصػيغة  هػؿ اإلعالميػوف (10)تفسدها؟ وا 
العػػػرب يصػػػدموف المغػػػة العربيػػػة مـ يفسػػػدونها ؟ومػػػا هػػػي السػػػبؿ التػػػي يسػػػتطيعوف مػػػف 

 ييما يمي:صاللها صدمة لغتهـ العربية؟ ومحاوؿ اإلجابة عمى السااليف السابقيف 
 هؿ اإلعالميوف العرب يصدموف المغة العربية مـ يفسدونها؟ 

إف اإلجابة عمى هذا السااؿ تحػتـ عمينػا اإلعػارة إلػى مػا بينػت الػدكتور محمػد 
حسػػػف الطيػػػاف مػػػف امػػػتالؾ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ السػػػمطة المغويػػػة األقػػػوع تػػػأريرا  يػػػي حيػػػاة 

ادها تفسد لغة الناس  ألف الناس  وبصالح لغة هذي السمطة تصما لغة الناس  وبفس
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اإلنسػػاف يػػي لغتػػت يقمػػد مػػا يسػػم  منػػذ طفولتػػت األولػػى  وبػػذا يكتسػػب المغػػة. ومػػا تػػزاؿ 
المغة تنمو وتتطػور عمػى لسػانت عمػى مػر السػنيف متػأررة بمػا يحػيط بهػا ويريػدها  يػ ذا 
ذا كانػت الروايػد هسػنة معكػرة  كانت روايػدها صػايية نقيػة كانػت المغػة معػرقة رائقػة  وا 

ت المغػػة مزيجػػا  مػػف هػػذا الصمػػيط الفاسػػد  وال ريػػب مف اإلعػػالـ بوسػػائمت المتنوعػػة كانػػ
 .(11)وقنواتت الكريرة وطرقت السريعة يارر التأرير األقوع يي هذي المغة

ف لوسػػائؿ اإلعػػالـ  تػػأريرا  كبيػػرا  عمػػى مػػف  -المقػػرو ة والمسػػموعة والمرئيػػة–وا 
ذلؾ جميا  ييما تت منت مف رسائؿ  ويظهريقراونها مو يستمعوف إليها مو يعاهدونها. 

تػػػارر يػػػي عقػػػؿ المتمقػػػي وحواسػػػت  هػػػذا ييمػػػا تقدمػػػت مػػػف معمومػػػات ومػػػا تعر ػػػت مػػػف 
مواقػػؼ وسػػموكيات يمكػػف مف تغيػػر مػػف ميكػػاري وتػػارر يػػي اصتياراتػػت. وهػػي مػػف مقػػوع 
الوسائؿ يي بنا  الرمي العاـ ويي صمؽ االتجاهات وتعديمها وهو تػأرير عػامؿ  يعػمؿ 

 كما يعمؿ األيكار والقيـ.       المغة ذاتها
وال يعني ذلؾ مف نمـز وسائؿ اإلعالـ بتقديـ دروس ومحا رات تتعمؽ بنحو 
نمػػػػا نريػػػػد منهػػػػا مف تقػػػػدـ برامجهػػػػا وموادهػػػػا المسػػػػموعة والمقػػػػرو ة  المغػػػػة وصػػػػريها  وا 
والمعػػػاهدة بمغػػػة عربيػػػة يصػػػيحة بسػػػيطة معاصػػػرة صاليػػػة مػػػف األصطػػػا   بعيػػػدة عػػػف 

ذا كنػػاالعاميػػة.  دور وسػػائؿ اإلعػػالـ  يػػي التنميػػة المغويػػة أليػػراد المجتمػػ   ننكػػرال  وا 
يػػنحف ال نسػػتطي  مف ننكػػر صطرهػػا ومػػا تولػػد عنهػػا مػػف سػػمبيات تتهػػدد سػػالمة لغتنػػا. 
والحفاظ عمى المغة العربية حفاظ عمى هويتنا العربية بؿ والدينية  والتفريط بها يعنػي 

 التفريط باإلنساف العربي وهويتت وترارت .
وقػػد يعتقػػد بعػػض الدارسػػيف مف لغػػة اإلعػػالـ لغػػة تصتمػػؼ كريػػرا  عػػف المغػػات 

وهذا صحيا مف  -بالنسبة لمتميفزيوف–األصرع حيث إنها لغة صورة يي المقاـ األوؿ 
جانب  ولكف االعتقػاد الصػاطأ مف اسػتصداـ المغػة العربيػة الفصػحى يػي هػذا اإلعػالـ 

ي تصاطػػب جمهػػورا  معػػتركا  ال يجمعػػت يعػػد ممػػرا  صػػعبا   يمغػػة اإلعػػالـ هػػي المغػػة التػػ
 مقوع مف هذي المغة الواحدة المعتركة لمبالد العربية.
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وال تعدو المهجات مف تكوف مدواتا ووسائؿ لمتعبير ال يؽ  يمغة اإلعالـ هي 
الفصػػػحى السػػػهمة الميسػػػرة  وهػػػذا المسػػػتوع العممػػػي الفصػػػيا يػػػي المغػػػة يعػػػيف الرجػػػؿ 

هومهػػا العػػاـ  ويأصػػذ بيػػدي إلػػى مجػػاؿ مػػف الفكػػر العػػادي عمػػى التػػزود بالرقايػػة يػػي مف
موس  ومرحب  وال يسد عمى المرقؼ مو العػالـ طريقػت إلػى مػا ينعػدي مػف معريػة مجػود 
وصبرة معمؽ. كما مف المغة المذاعة مسموعة كانت مـ مرئية تتميز بسػمات يمكػف مف 

ؾ لمػػا تكػػوف المغػػة العربيػػة صيػػر معػػيف لهػػا مكرػػر مػػف المغػػات والمهجػػات األصػػرع وذلػػ
 .(12) تتمت  بت مف رصيد معريي زاصر.

ووجود المهجات العامية يي المغات العالمية  ليس م را  يي ذاتػت كمػا نػرع  
وهو عفوي  ويعبر عف جانب مف جوانب الكائف الناطؽ  إال مف الواجب يحػتـ عمينػا 
مف ن ػػػ  كػػػؿ عػػػي  يػػػي مكانػػػت  وال نحممػػػت مكرػػػر ممػػػا يسػػػتطي  ينحػػػؿ العاميػػػة محػػػؿ 

والفصػػحى قوامهػػا القواعػػد والصػػػواب والتركيػػب النطقػػي يػػي جممهػػا. يهػػػي  الفصػػحى 
وجػػدت ل ػػػرورة التفكيػػر  والعاميػػػة وجػػػدت ل ػػرورة التعبيػػػر السػػري  اليػػػومي التمقػػػائي 
العاطفي. ومف هنا كاف لكؿ عؽ مف التعبير الفصيا مو العامي دور ووظيفة ياديها 

 (13)ؿ الفصحى وليس العكس.صير مدا   ولكف الدا  يي محاولة إحالؿ العامية مح
والحقيقػػػة منػػػت ال يطمػػػب مػػػف رجػػػؿ اإلعػػػالـ مف يتحػػػدث إلػػػى الجمهػػػور بمغػػػة 
نما مقصى ما يطمب منت هو احتراـ  يصيحة غريبة بأف يبالغ يي التقعر والتفاصا  وا 
قواعػػػد المغػػػة والمعػػػايير المنظمػػػة لهػػػا  ممػػػا ي ػػػفي عمػػػى مسػػػموبت مسػػػحة مػػػف األناقػػػة 

اإلسػػفاؼ والػػردا ة والقصػػور  وعميػػت يجػػدر بمػػف يتصػػدع والجماليػػة  و ينػػأع بػػت عػػف 
لمهنػػػة اإلعػػػالـ مف يحسػػػف التقػػػدير يػػػي إبػػػالغ رسػػػالتت إلػػػى الجمهػػػور بحيػػػث يوصػػػؿ 

 .(14)محتواها إلى المتمقي دوف التجني عمى المغة تطريا  مو قصورا  
   ما هي السبؿ التي يستطي  اإلعالميوف مف صاللها صدمة لغتنا العربية؟ 
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رة يستطي  اإلعالميوف مػف صاللهػا صدمػة لغتنػا العربيػة  والحػؽ رمة سبؿ كري
مف مولػػػى هػػػػذي السػػػػبؿ ومهمهػػػا صػػػػالح لغػػػػتهـ وصموهػػػػا مػػػف الصمػػػػؿ المغػػػػوي  يبصػػػػالح 
ملسنتهـ تتديؽ إلى جمهورهـ مف المعاهديف والمستمعيف والقرا  لغة سميمة صالية مف 

 األصطا .
 :األمور انتية ومما يمكف مف يسهـ بت اإلعالميوف يي صدمة لغتنا 
مف يحػػػرص مقػػػدمو البػػػرامج اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة عمػػػى لغػػػة إعالميػػػة يصػػػيحة  -1

تتوير ييها السػالمة والسػهولة والو ػوح والدقػة  متجنبػيف العاميػة  وكػذا االبتعػاد 
 .عف الغريب والمتقعر

مف يركػػػػػػػز القػػػػػػػائموف عمػػػػػػػى المسمسػػػػػػػالت اإلذاعيػػػػػػػة والتميفزيونيػػػػػػػة عمػػػػػػػى كتابػػػػػػػة  -2
 .المسمسالت بالعربية الفصيحة لغة  لمحوار ييها سيناريوهات تمؾ

التركيػػز عمػػى تحبيػػب العربيػػة إلػػى الجمهػػور بتقػػديـ لغػػة بسػػيطة يكػػوف لهػػا معظػػـ  -3
 .األرر يي نفوس الناس ولغتهـ

تصصيص وانعا  إدارات لغوية يػي  الماسسػات اإلعالميػة كايػة لإلعػراؼ عمػى  -4
 ػػػػمف إحيػػػػا  لغتنػػػػا العربيػػػػة إنتػػػػاج البػػػػرامج والمػػػػواد اإلعالميػػػػة المصتمفػػػػة وبمػػػػا ي

 .ونعرها وتعميمها وتذوقها وري  رايتها
إعػػداد بػػرامج تعميميػػة تسػػهؿ معريػػة عمػػـو العربيػػة وتحببهػػا إلػػى قمػػوب جمهورنػػا  -5

الػػػذي حظػػػي بنسػػػبة (15)العربػػػي بأسػػػموب عػػػيؽ وممتػػػ  كبرنػػػامج  مدينػػػة القواعػػػد 
ة بأسػػموب معػاهدة كبيػرة ألسػػموب البرنػامج الطريػػؼ يػي عػػرح قواعػد لغتنػػا العربيػ

 تمريمي متقف يقـو ب يصاؿ المعمومة إلى المعاهد بكؿ سهولة.
تصصػػػيص بػػػرامج إلكسػػػاب األطفػػػاؿ المغػػػة الفطريػػػة السػػػميمة. وقػػػد مربتػػػت بعػػػض  -6

البرامج التمفزيونية يي بعض القنوات الف ائية  كقناة براعـ  صدؽ هذي المقولة  
ها عمى اصتالؼ لهجاتهـ إذ كاف لها األرر الناج  يي لساف األطفاؿ  يالتفوا حول

 ومقطارهـ.
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مف يحترؼ الكتاب يي الصحؼ والمجالت مسػموبا  ممتعػا  يػزرع يػي قمػوب قػرائهـ  -7
 حب المغة العربية  ويصمدها يي مذهانهـ. 

ممػػا بالنسػػػبة إلعػػداد إعالميػػػي المسػػػتقبؿ يقػػد تممسػػػت احتياجػػاتهـ مػػػف صػػػالؿ 
ساالهـ عما يقترحوف لبنائهـ لغويا  بنا   سميما  صػحيحا   وقػد مسػهموا بطػرح كريػر مػف 
دراكهػػػـ لممهػػػاـ التػػػي سػػػتناط بهػػػـ لصدمػػػة لغتنػػػا  المقترحػػػات ممػػػا ينبػػػأ عػػػف حرصػػػهـ وا 

 العربية  ومف تمؾ المقترحات:  
ث المناهج بكميات ومقساـ اإلعالـ واعتماد مػادة المغػة العربيػة مػادة تطوير وتحدي -1

مساسية يػي كػؿ المسػتويات الرتباطهػا التػاـ بالتصصػص ولتنميػة مهػارات وقػدرات 
 الطالب المغوية.

تكميػػؼ الطػػالب بكتابػػة تقػػارير ومعػػاهد حواريػػة بالمغػػة العربيػػة الفصػػيحة  ػػمف  -2
 مقررات التطبيقات اإلعالمية.

ة باسػػػػتصداـ المغػػػػة العربيػػػػة عنػػػػد الكتابػػػػة والقػػػػرا ة  ومحاسػػػػبتهـ عمػػػػى الػػػػزاـ الطمبػػػػ -3
 األصطا  اإلمالئية والنحوية.

تطػػػػػػػوير مهػػػػػػػارات مدرسػػػػػػػي مقػػػػػػػررات المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  ومف يػػػػػػػتـ تكميػػػػػػػؼ دكػػػػػػػاترة  -4
 متصصصيف لتدريسها مف ذوي الكفا ة والصبرة.

 توظيؼ الطرؽ العممية الحديرة يي تعميـ المغة العربية. -5
 همية المغة العربية يي موساط الطالب مف صالؿ:نعر الوعي بأ -6
 التحدث بالمغة العربية مف قبؿ األساتذة لتعجي  الطالب عمى ذلؾ. -
 تبني وتعجي  المسابقات يي مجاؿ المغة العربية. -
إقامة ندوات عممية يي كميات ومقساـ اإلعػالـ حػوؿ العالقػة بػيف وسػائؿ اإلعػالـ  -

 والمغة العربية.
سػػػنوية يػػػتـ ييػػػت تكػػػريـ المبػػػرزيف والمبػػػدعيف يػػػي مجػػػاؿ المغػػػة إقامػػػة مهرجانػػػات  -

 العربية مف طالب كميات ومقساـ اإلعالـ.



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

77 

 

 :نتائج البحث 
 سمات وصصائص عينة الدراسة:  -1

( طالبػػا  وطالبػػة مػػف 97مجريػػت الدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة عمديػػة بمغػػت )
اإلعػالـ بكميػة انداب  وقػد تػـ قسـ الفنوف اإلذاعية والتميفزيونية بكميػة الفنػوف  وقسػـ 

( اسػػتمارات 8( اسػتمارات  وتػػـ اسػتبعاد )105( اسػػتمارة  وتػـ اسػػتعادة )120توزيػ  )
 لعدـ صالحيتها. ويبيف الجدوؿ التالي صصائص عينة الدراسة:

 (1جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة

 انداب الفنوف الكمية
 القسـ االجمالي

 
 المتغيرات

الفنوف اإلذاعية 
 والتميفزيونية

 اإلعالـ

 % ؾ % ؾ % ؾ

 النوع
 62.0 60 64.0 16 61.9 44 ذكر
 38.0 37 36.0 9 38.1 28 منرى

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع

 اإلقامة
 66.0 64 80.0 20 61.1 44 ح ر
 34.0 33 20.0 5 38.1 28 ريؼ

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع
الدراسػػػػػػػػػػة 
 الرانوية

 18.0 17 16.0 4 18.1 13 مدبي
 82.0 80 84.0 21 81.9 59 عممي

 100.0 97 100.0 25 100.0 72 المجموع
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 مدع اهتماـ عينة الدراسة بسالمة المغة العربية )نطقا  وكتابة (:  -7
 (2جدول رقم )

 مدى اهتمام عينة الدراسة بسالمة المغة العربية )نطقًا وكتابًة(

 الفئة
 كتابة نطقا  

 % ؾ % ؾ
 48.5 47 22.7 22 اهتـ بدرجة كبيرة
 45.4 44 57.7 56 اهتـ إلى حد ما
 6.2 6 16.5 16 نادرا ما اهتـ بذلؾ
 - - 3.1 3 ال اهتـ بذلؾ مطمقا

 100.0 97 100.0 97 المجموع
%  مػػف عينػػة الدراسػػة يهتمػػوف 57.7تعػػير نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى مف  

العربية عند النطؽ بها إلى حد ما  ولعؿ ما يفسر ذلؾ مف طػالب قسػـ بسالمة المغة 
الفنػػػوف اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة وقسػػػـ اإلعػػػالـ يػػػأتوف مػػػف محايظػػػات متعػػػددة مصتمفػػػة 
المهجات  لذا يعند حديرهـ م  بع ػهـ بع ػا يحػاولوف إلػى حػد مػا االهتمػاـ بسػالمة 

 الئهـ.المغة العربية حتى يستطيعوا ايصاؿ ميكارهـ إلى زم
ويػػػأتي مػػػف يهتمػػػوف بسػػػالمة المغػػػة العربيػػػة نطقػػػا  )بدرجػػػة كبيرة(يػػػي المرتبػػػة 

عينػػة –% . وتعطينػػا هػػذي النسػػبة ماعػػرا  مطمئنػػا  بػػأف الطػػالب 22.7الرانيػػة بنسػػبة  
سيحمموف دورهـ عمى مكمؿ وجػت يػي صدمػة لغتنػا إذا مػا تػـ صػقؿ مػواهبهـ  -الدراسة

 المغوية وتطويرها.  
ر مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ درجتػػػيف متقػػػاربتيف مػػػف اهتمػػػاـ ويو ػػػا الجػػػز  انصػػػ

المبحػػػػوريف بالمغػػػػة العربيػػػػة عنػػػػد الكتابػػػػة  حيػػػػث جػػػػا ت نسػػػػبة  اهػػػػتـ بدرجػػػػة كبيػػػػرة  
%  ممػا ياكػػد حػرص المبحػػوريف 45.4%  وجػا ت نسػػبة  اهػتـ إلػػى حػد مػػا   48.5 
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عمػى عمى الكتابة بمغة عربية يصيحة. ونأصذ هاتيف النتيجتيف بنظر االعتبار لمعمؿ 
 تطوير مهارات طالبنا المغوية بما يمكنهـ مف تحسيف مستواهـ المغوي نطقا  وكتابة .

 تقدير عينة الدراسة لمدع كفاية مقررات المغة العربية لتنميتها لديهـ:  -7
 (3جدول رقم )

 تقدير عينة الدراسة لمدى كفاية مقررات المغة العربية لتنميتها لديهم
 % ؾ الفئة

 8.2 8 كايية جدا  
 33.0 32 كايية إلى حد ما

 49.5 48 غير كايية
 9.3 9 ال مدري
 100.0 97 المجموع

تقػػػػر ماعػػػػرات الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ عػػػػدـ كفايػػػػة مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة بقسػػػػمي 
اإلذاعة والتميفزيوف واإلعالـ لتنمية المغة العربية لدع طالب القسميف المعار إليهما  

 .%  مف المبحوريف49.5حيث مياد ذلؾ  
وتقودنػػا هػػذي النتيجػػة إلػػى  ػػرورة مراجعػػة وتقيػػيـ مقػػررات المغػػة العربيػػة يػػي 
مقسػاـ اإلذاعػة والتميفزيػوف واإلعػالـ وتطويرهػا حتػى تحقػؽ االعػباع المعريػي والكفايػػة 
العممية سوا  يي مفردات مقررات المغة العربية مو طرؽ تدريسػها. يمغتنػا العربيػة هػي 

صػذ مكانتهػا وقيمتهػا يػي كميػات ومقسػاـ اإلعػالـ يهػي لغة ابداع وابتكػار وينبغػي مف تأ
الوسػػيمة واألداة الوحيػػدة التػػي يمتمكهػػا طػػالب تمػػؾ الكميػػات واألقسػػاـ لمصاطبػػة ماليػػيف 

 المعاهديف والمستمعيف والقرا . 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

72 

 

وممػػػػا ال بػػػػد مػػػػف اإلعػػػػارة إليػػػػت مف مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة يػػػػي قسػػػػـ الفنػػػػوف 
تطمبات الجامعية يقط وتدرس لسػنة واحػدة وهػي اإلذاعية والتميفزيونية تأتي  مف الم

 السنة األولى. 
 تقييـ عينة الدراسة لدور القسـ والكمية  لتنمية المغة العربية لديهـ:  -7

 (4جدوؿ رقـ )
 تقييـ عينة الدراسة لدور القسـ والكمية  لتنمية المغة العربية لديهـ

 ـ
 درجة الموايقة                

 الدواي 
 نادرا محيانا دائما

 % ؾ % ؾ % ؾ

1 
يبذؿ مدرسو المغة العربية جهدا  كبيرا  يي 

 تنمية مهارات الطالب المغوية.
29 29.9 46 47.4 22 22.7 

2 
يسػػػػػتمت  الطػػػػػالب بمقػػػػػررات المغػػػػػػة 
العربيػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػتويات كايػػػػػػػػػة 

 بالكمية.

9 9.3 44 45.
4 

44 45.
4 

3 
تهػػتـ الكميػػة ب قامػػة النػػدوات العمميػػة 

 بالمغة العربية.الصاصة 
2 2.1 12 12.

4 
83 85.

6 

4 
يتفاعػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػالب مػػػػػػػػػ  مدرسػػػػػػػػػي 
مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة يػػػػي جميػػػػ  

 األنعطة.

10 10.
3 

57 58.
8 

30 30.
9 

5 
تاكػػػػػػػػػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػػػػػػػػػاهج والمقػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
التصصصية يي الكتابة عمى مهمية 

 الكتابة بالمغة العربية الفصيحة.
24 

24.
7 

42 
43.
3 

31 
32.
0 

.23 53.23 22.52 22يتنػايس الطػالب يػي الػدرجات التػػي  6
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يحصػػموف عميهػػا يػػي مقػػررات المغػػة 
 العربية.

7 6 7 

7 
ال يهتـ الطالب بالتحصػيؿ العممػي 

 لمقررات المغة العربية.
13 13.

4 
58 59.

8 
26 26.

8 

8 

مهػػػػارات القػػػػرا ة والتحػػػػدث والكتابػػػػة 
بالمغػػػة العربيػػػة نكتسػػػبها مػػػف صػػػالؿ 
مقػػػػػػػررات المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة والكتابػػػػػػػة 

 لمصحاية واإلذاعة والتميفزيوف. 

54 55.
7 

32 33.
0 

11 7.3 

9 
يهػػػػػػػػػتـ الطالػػػػػػػػػب بمقػػػػػػػػػررات المغػػػػػػػػػة 
االنجميزيػػة مكرػػر مػػف مقػػررات المغػػة 

 العربية.

41 42.
3 

37 38.
1 

19 19.
6 

10 
طالبػػػػػػػػا يػػػػػػػػتكمـ بالمغػػػػػػػػة إذا سػػػػػػػػمعت 

العربيػػػػػة الفصػػػػػػيحة معػػػػػعر بػػػػػػالفصر 
 واالعتزاز ومتمنى مف متكمـ مرمت.

68 70.
1 

18 18.
6 

11 11.
3 

 97 ف
 نستنج مف الجدوؿ السابؽ عدة ماعرات نتبينها ييما يمي:

لمفقرة األولى حوؿ  يبذؿ مدرسو المغة العربية جهدا  كبيرا   جا  تقييـ المبحوريف  -1
%  47.4يػػي تنميػػة مهػػارات الطػػالب المغويػػة  بػػػ  محيانػػا   بنسػػبة كبيػػرة بمغػػت  

األمػػر الػػذي يعػػير إلػػى  ػػرورة إعػػادة النظػػر يػػي تػػدريب وتأهيػػؿ مدرسػػي المغػػة 
 العربية بكميات ومقساـ اإلعالـ.

يػة ماكػدة لمنتيجػة السػابقة يعػدـ عػعور الطالػب وتأتي ماعرات نتائج الفقػرة الران -2
ببػػػذؿ جهػػػد كبيػػػر مػػػف قبػػػؿ مدرسػػػي مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة يجعػػػؿ الطػػػالب ال 
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%   مػف المبحػوريف نػادرا  45.4يستمتعوف بتمؾ المقررات. وممػا ياكػد ذلػؾ مف 
 ما يستمتعوف بمقررات المغة العربية.

العمميػػػة الصاصػػػة بالمغػػػة عػػػدـ اهتمػػػاـ كميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ ب قامػػػة النػػػدوات  -3
يبػػػػػرر لنػػػػػا النتيجتػػػػػيف  -حسػػػػػبما يػػػػػرع المبحورػػػػػوف يػػػػػي الفقػػػػػرة الرالرػػػػػة–العربيػػػػػة 
 السابقتيف.

تو ػػا الفقػػرة الرابعػػة مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ تفاعػػؿ المبحػػوريف مػػ  مدرسػػي  -4
مقػػػررات المغػػػة العربيػػػػة يػػػي األنعػػػػطة جميعهػػػا ويرجعػػػػوف ذلػػػؾ إلػػػػى عػػػدـ بػػػػذؿ 

 يرة معهـ.مدرسي تمؾ المقررات لجهود كب
معػارت نتيجػػة الفقػػرة الصامسػػة إلػػى  عػدـ تأكيػػد المنػػاهج والمقػػررات التصصصػػية  -5

يػػػػي الكتابػػػػة عمػػػػى مهميػػػػة الكتابػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  إال محيانػػػػا  لػػػػدع 
%  مػنهـ. ممػا ي ػ  بػيف ميػدينا 32.0% مف المبحوريف مو نادرا  لدع  43.3 

 اـ وكميات اإلعالـ.عمى مسباب  عؼ المغة العربية لدع صريجي مقس
ولعػػؿ نتػػائج الفقػػرات السػػابقة يترتػػب عميػػت  عػػدـ تنػػايس الطػػالب يػػي الػػدرجات  -6

التي يحصػموف عميهػا يػي مقػررات المغػة العربيػة   ممػا يػادي إلػى  عػدـ اهتمػاـ 
الطػػػالب بالتحصػػػػيؿ العممػػػػي يػػػي مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػة  إال محيانػػػػا مو نػػػػادرا   

 ؽ.حسبما مو حت بيانات الجدوؿ الساب
%  مف المبحوريف منهـ يكتسبوف  مهارات القػرا ة والتحػدث والكتابػة 55.7مكد   -7

بالمغػػػة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة والكتابػػػة لمصػػػحاية واإلذاعػػػة 
والتميفزيوف  ولكنهـ ال يجػدوف  ػالتهـ المنعػودة حسػبما مو ػحوا يػي إجابػاتهـ 

 السابقة. 
يزيػػة مكرػر مػػف مقػػررات المغػة العربيػػة. ولعػػؿ يهػتـ الطالػػب بمقػررات المغػػة االنجم -8

ذلؾ يأتي بسبب حرص كرير مف الماسسات عمى إجادة المغػة االنجميزيػة لػدع 
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%  مػػػػف المبحػػػػوريف لالهتمػػػػاـ 42.3المتقػػػػدميف إليهػػػػا ممػػػػا يصمػػػػؽ دايعػػػػا لػػػػدع  
 بمقررات المغة االنجميزية دائما.

وا طالبػػا  يػػتكمـ %  مػػف المبحػػوريف بػػالفصر واالعتػػزاز إذا مػػا سػػمع70.1يعػػعر   -9
بالمغة العربيػة الفصػيحة ويتمنػوف مف يتكممػوا مرمػت  ولكػنهـ ال يجػدوف مػا ينمػي 
لػػػديهـ المغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة. واعتػػػزاز المبحػػػوريف بمغػػػتهـ يػػػوحي بأنػػػت إذا مػػػا 

 صقمت مواهبهـ سيبذلوف كؿ جهدهـ يي صدمة لغتنا التي تجسد هويتنا.
 سب تعر هـ لها:ترتيب عينة الدراسة لوسائؿ اإلعالـ ح -7

 (5جدول رقم )
 ترتيب عينة الدراسة لوسائل اإلعالم حسب تعرضهم لها

 الترتيب      
 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت الوسيمة

 الترتيب (16)الوزف المرجا

 % النقاط
 3 17.05 239 17 19 28 15 8 الصحؼ
 5 14.65 205 17 36 26 7 2 المجالت
 4 14.76 207 36 17 15 13 8 الراديو

 1 29.60 415 2 5 2 33 53 التميفزيوف
 2 23.97 336 12 7 16 28 30 االنترنت

  100.0 1402 مجموع األوزاف المرجحة
يػػػػأتي التميفزيػػػػوف عمػػػػى رمس قائمػػػػة الوسػػػػائؿ اإلعالميػػػػة التػػػػي يتعػػػػرض لهػػػػا 
المبحورػػػوف ممػػػا يعػػػير إلػػػى مهميػػػة هػػػذي الوسػػػيمة وقػػػدرتها عمػػػى التػػػأرير عمػػػى جمهػػػور 

 المعاهديف. 
ويػػأتي  االنترنػػت  يػػي المرتبػػة الرانيػػة  وهنػػا ناكػػد عمػػى مهميػػة هػػذي الوسػػيمة 
وصطورتهػػػا عمػػػى لغتنػػػا العربيػػػة حيػػػث مكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات مف مسػػػتصدمي مواقػػػ  
التواصػػػؿ مػػػف يئػػػات طمبػػػة الجامعػػػات يعتمػػػدوف عمػػػى اسػػػتصداـ العاميػػػة عمػػػى حسػػػاب 
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فيػػػػة اسػػػػهاـ الفصػػػػحى بعػػػػكؿ ممحػػػػوظ ممػػػػا يعػػػػير إلػػػػى صيبػػػػة التصطػػػػيط الصاصػػػػة بكي
 التكنولوجيا يي إعاعة ونعر المغة العربية.

لذا مف الواجب عمينا تنمية القدرات التعبيرية لمصتمؼ العرائا وتوجيههـ إلى 
مسػػػػاليب التصاطػػػػب والكتابػػػػة السػػػػميمة والقويمػػػػة والعمػػػػؿ عمػػػػى االسػػػػتفادة مػػػػف وسػػػػائؿ 

 ػجة والوقػوؼ التواصؿ االجتماعي  بأنواعها كاية يي تكويف العصصية المغويػة النا
عمػػػػى المصػػػػاطر التػػػػي تحيػػػػؽ بمغػػػػة مسػػػػتصدمي وسػػػػائؿ التواصػػػػؿ يػػػػي ظػػػػؿ اصػػػػتالؼ 

 .(17)مستوياتهـ الرقايية والمغوية
وتػػػػػأتي الصػػػػػحؼ منايسػػػػػة لموسػػػػػائؿ األصػػػػػرع ومحتمػػػػػة المرتبػػػػػة الرالرػػػػػة لػػػػػدع 
المبحػػوريف  ممػػا يجعمنػػا ناكػػد عمػػى دورهػػا التنػػويري  ونعػػد عمػػى ميػػادي طالبنػػا ذوي 

 لمكتابة بمغة ميسرة تحبب القارئ يي لغتنا الجميمة.المواهب الصحفية 
ويػأتي الراديػو يػي المرتبػػة الرابعػة بػيف الوسػائؿ التػػي يتعػرض لهػا المبحورػػوف 

 رـ المجالت يي المرتبة الصامسة.
وعمػػى  ػػو  النتػػائج السػػابقة  يػػال بػػد مػػف اسػػترمار تمػػؾ الوسػػائؿ يػػي صدمػػة 

 اط العباب.لغتنا العربية ونعر مفرداتها الجميمة يي موس
تقيػػيـ عينػػة الدراسػػة لمسػػتوع المغػػة العربيػػة التػػي تقػػدـ بهػػا المػػواد اإلعالميػػة يػػي  -7

 وسائؿ اإلعالـ:
 (6جدول رقم )

 تقييم عينة الدراسة لمستوى المغة العربية التي تقدم بها المواد اإلعالمية
 % ؾ الفئة

 12.4 12 ممتاز
 38.1 37 جيد

 42.3 41 متوسط



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

77 

 

 7.2 7  عيؼ
 100.0 97 المجموع

%  مػػف المبحػػوريف يػػروف مف مسػػتوع 42.3يت ػػا مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ مف  
المغة العربية التي تقدـ بهػا المػواد اإلعالميػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ المصتمفػة  متوسػط   

يستعػػػعروف عػػػدـ قيػػػاـ وسػػػائمنا اإلعالميػػػة بػػػدورها يػػػي  ممػػػا يعػػػير إلػػػى مف المبحػػػوريف
%  مف المبحوريف مف مستوع المغة العربية 38.1صدمة لغتنا العربية. يي حيف يرع  
 يي وسائمنا اإلعالمية العربية  جيد .

%  مػػف المبحػػوريف  وتبريػػر هػػذي النسػػبة 12.4ويػػأتي مسػػتوع  ممتػػاز  لػػدع  
تابعوف المواد اإلعالمية التي تركز عمػى المغػة مف هاال  المبحوريف قد يكونوف ممف ي

العربية كاألصبار مرال  يػي القنػوات الف ػائية التػي تمتمػؾ مواهػب رائعػة مػف المقػدميف 
 المتمكنيف لغة.  

مػػػدع حػػػرص المبحػػػوريف عمػػػى متابعػػػة المػػػواد اإلعالميػػػة التػػػي تقػػػدـ بمغػػػة عربيػػػة  -2
 يصيحة:

 (7جدول رقم )
عمى متابعة المواد اإلعالمية التي تقدم بمغة عربية  مدى حرص المبحوثين

 فصيحة
 درجة الموايقة                 

 الرمي
 نادرا محيانا دائما
 % ؾ % ؾ % ؾ

1 
مي ػػػػػؿ االسػػػػػػتماع لمبػػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
39 40.2 39 40.2 19 19.6 

2 
مي ػػػػػؿ معػػػػػاهدة البػػػػػرامج التميفزيونيػػػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
45 46.4 37 38.1 15 15.5 

3 
مي ػػػػؿ قػػػػػرا ة الصػػػػػحؼ التػػػػػي تكتػػػػػب 

 بالمغة العربية الفصيحة.
51 52.6 32 33.0 14 14.4 
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ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  4
 تقدـ بها البرامج اإلذاعية.

9 9.3 40 41.2 48 49.5 

التػػػػي ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة  5
 تقدـ بها البرامج التميفزيونية.

12 12.4 38 39.2 47 48.5 

ال مهػػػتـ بمسػػػػتوع المغػػػػة العربيػػػػة التػػػػي  6
 تكتب بها المواد الصحفية.

13 13.4 37 38.1 47 48.5 

7 
محػػػرص عمػػػى متابعػػػة المػػػواد الدراميػػػة 

 التي تقدـ بالمغة العربية الفصيحة.
32 33.0 41 42.3 24 24.7 

8 

واأليػػػػػالـ والمسمسػػػػػالت دبمجػػػػػة المػػػػػواد 
إلػػػػى المغػػػػة العربيػػػػة مسػػػػهـ يػػػػي تعمػػػػيـ 
اسػػػػتصداـ المهجػػػػات بػػػػدال مػػػػف العربيػػػػة 

 الفصيحة.

46 47.4 35 36.1 16 16.5 

9 
البػػرامج التمفزيونيػػة واإلذاعيػػة مسػػهمت 
يػػػػػي انتعػػػػػار المهجػػػػػات العربيػػػػػة عمػػػػػى 

 حساب المغة العربية.

53 54.6 33 34.0 11 11.3 

10 
والتميفزيونيػػػػػة زادت البػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػة 

 مف حصيمتي المغوية.
32 33.0 47 48.5 18 18.6 

11 
المػػػػػواد الصػػػػػحفية التػػػػػي تكتػػػػػب بمغػػػػػة 

 سميمة زادت مف حصيمتي المغوية
46 47.4 35 36.1 16 16.5 

12 
الوسػػػائؿ الجديػػػػدة كاألنترنػػػت مسػػػػهمت 
يػػػػػي انتعػػػػػار المهجػػػػػات العاميػػػػػة عمػػػػػى 

 حساب المغة العربية.

47 48.5 34 35.1 16 16.5 

 97 ف
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تكعػػؼ نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ حػػرص غالبيػػة المبحػػوريف عمػػى متابعػػة المػػواد 
اإلعالمية التي تقدـ بالمغة العربيػة الفصػيحة سػوا  كػاف ذلػؾ اسػتماعا  مو معػاهدة مو 

 قرا ة.
دبمجة المواد واأليالـ والمسمسالت ومعار غالبية المبحوريف إلى استيائهـ مف 

بالمهجػػػات  العربيػػػة عمػػػى حسػػػاب العربيػػػة الفصػػػيحة  ممػػػا مسػػػهـ يػػػي تعمػػػيـ اسػػػتصداـ 
%  مػػػػػف المبحػػػػػوريف عػػػػػدـ ر ػػػػػاهـ عػػػػػف البػػػػػرامج 54.6المهجػػػػػات العربيػػػػػة. ومبػػػػػدع  

التميفزيونيػػة واإلذاعيػػة والتػػي تسػػهـ يػػي انتعػػار المهجػػات العربيػػة عمػػى حسػػاب المغػػة 
 العربية. 

إلى تنبت المبحوريف لمدور السمبي الذي تقوـ  -معالي–ير بيانات الجدوؿ وتع
بها لوسائؿ الجديدة كاألنترنت  حيث إف تمؾ الوسائؿ تعزز انتعار المهجػات العاميػة 

 عمى حساب المغة العربية.
ترتيػػب عينػػة الدراسػػة ألهػػـ المصػػادر التػػي يعتمػػدوف عميهػػا يػػي تعميػػؽ حصػػيمتهـ  -7

 المغوية العربية:
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 (8دول رقم )ج
ترتيب عينة الدراسة ألهم المصادر التي يعتمدون عميها في تعميق حصيمتهم 

 المغوية العربية
 الترتيب       
 الوسيمة

 
 5ت 4ت 3ت 2ت 1ت

 الترتيب الوزف المرجا
 % النقاط

 1 27.18 296 3 5 9 14 40 الكتب
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ 

 والمجالت
7 17 17 13 9 189 17.36 3 

 6 10.28 112 15 15 7 9 2 اإلذاعات
 2 19.10 208 16 11 21 8 15 القنوات الف ائية
 8 2.94 32 1 4 2 3 1 معرطة الكاسيت

األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 واألصدقا 

4 6 5 5 6 75 6.89 7 

المواقػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػى 
 االنترنت

6 8 7 16 10 125 11.48 5 

المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات 
 الدراسية

11 18 9 6 11 177 16.25 4 

  100.0 1214 مجموع األوزاف المرجحة
تحمػػػؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ محػػػددات ألهػػػـ المصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عميهػػػا 
المبحوروف يي تعميػؽ حصػيمتهـ المغويػة العربيػة  وجػا ت الكتػب يػي المصػدر األوؿ 
بػػػيف تمػػػؾ المصػػػادر األمػػػر الػػػذي يوجػػػب عمػػػى كميػػػات ومقسػػػاـ اإلعػػػالـ تػػػويير الكتػػػب 

 العممية الحديرة لتعميـ المغة العربية.
وتأتي القنوات الف ائية يي الترتيب الرػاني  ممػا يػوحي بأهميػة هػذي الوسػيمة 
و رورة توظيفها واسترمارها يي صدمة لغتنا العربية. وعمى المتصصصيف يي كميػات 
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ومقسػػػػػاـ اإلعػػػػػالـ اكتعػػػػػاؼ المواهػػػػػب وذوي المهػػػػػارات يػػػػػي مجػػػػػالي الكتابػػػػػة والتقػػػػػديـ 
 ـ بدورهـ يي صدمة لغتنا العربية.التميفزيوني وصقؿ لغتهـ حتى يتمكنوا مف القيا

رػػـ تػػأتي الصػػحؼ والمجػػالت يػػي الترتيػػب الرالػػث ولعػػؿ ذلػػؾ ياكػػد مي ػػا  مػػا 
ذهػػب إليػػػت كػػؿ مػػػف د. ياطمػػػة محمػػد العميمػػػات و د. يرحػػػاف راعػػد العميمػػػات مػػػف مف 
العالقة تكاممية بيف المغة والصحاية يال نستطي  مف نقمؿ مف مهميػة الصػحاية ومررهػا 

ة ونمائهػا واالرتقػا  برقايػة مبنائهػا عمػى اعتبػار مف الصػحاية تحتػوي يػي يي إررا  المغػ
 .(18)األصؿ عمى مهمية التوعية والتنوير إلى جانب التعميـ والترقيؼ

معاري  اإلعالمية التػي يقترحهػا المبحورػوف لػدعـ المغػة العربيػة داصػؿ المجتمػ  ال -7
 العربي مستقبال :

حاولػػت سػػبر مغػػوار إعالميػػي المسػػتقبؿ والكعػػؼ عمػػا يرسػػموف يػػي مذهػػانهـ 
مف معاري  لصدمة لغتنػا العربيػة  يوجػدت نتػائج تػوحي بجيػؿ يعػي تمامػا  مهميػة لغتػت 
 ويغار عميها مف المغات األصرع  وقدـ المبحوروف تصورات لمعاري   صمة منها:

الق ػػػا  عمػػػى األميػػػة المغويػػػة إقامػػة دورات صاصػػػة لتعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة بهػػدؼ   -1
 لدع الععوب العربية.

إقامة الندوات واألمسيات الرقايية لنعر الوعي بيف ميػراد المجتمػ  العربػي بأهميػة  -2
 لغتت.

 تصصيص قنوات ي ائية تهتـ بالمغة العربية. -3
 إقامة مراكز صيفية لتعميـ المغة العربية. -4
دبمػـو يػي المغػة العربيػة  انعا  معاهد متصصصة يي المغة العربية تمنا عهادات  -5

 بفنونها كاية.
تبنػػي حمػػالت إعالميػػة عمػػى مسػػتوع العػػالـ مػػف يالعػػات توعويػػة وغيرهػػا لبيػػاف  -6

 جمالية لغتنا.
 صناعة ميالـ ومسمسالت بالمغة العربية الميسرة. -7
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 دبمجة المسمسالت واأليالـ األجنبية بالمغة العربية. -8
 مية المغة العربية لدع النش .تأسيس منظمات ومبادرات محمية ودولية تتبنى تن -9
 :النتائج العامة لمدراسة 

 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
%  مف عينة الدراسة يهتموف بسالمة المغػة 57.7تعير نتائج الدراسة إلى مف   -1

العربيػػة عنػػد النطػػؽ بهػػا إلػػى  حػػد مػػا   ويػػي المرتبػػة الرانيػػة يػػأتي مػػف يهتمػػوف 
% . وبالنسػبة الهتمػاـ 22.7بدرجة كبيػرة  بنسػبة  بسالمة المغة العربية نطقا    

المبحوريف بالمغة العربية عند الكتابة يقد  جا ت نسبة  اهتـ بدرجة كبيرة  لػدع 
%  45.4%  مػػػف المبحػػػوريف وجػػػا ت نسػػػبة  اهػػػتـ إلػػػى حػػػد مػػػا  لػػػدع  48.5 

 منهـ.
معػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى عػػدـ كفايػػة مقػػررات المغػػة العربيػػة بقسػػمي اإلذاعػػة  -2

 %  المبحوريف.49.5والتميفزيوف واإلعالـ لتنمية المغة العربية لدع 
جػػػا  تقيػػػيـ المبحػػػوريف لػػػػ  يبػػػذؿ مدرسػػػو المغػػػة العربيػػػة جهػػػدا  كبيػػػرا  يػػػي تنميػػػة  -3

%  مػػػػػػنهـ  ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ 47.4مهػػػػػػارات الطػػػػػػالب المغويػػػػػػة  بػػػػػػػ  محيانػػػػػػا   لػػػػػػدع  
ف مػػػػ  %  مػػػػف المبحػػػػوريف ال يسػػػػتمتعوف بتمػػػػؾ المقػػػػررات  وال يتفػػػػاعمو 45.4 

 مدرسي مقررات المغة العربية يي جمي  األنعطة إال محيانا .
معػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى  عػػػدـ تأكيػػػد المنػػػاهج والمقػػػررات التصصصػػػية يػػػي  -4

الكتابػػػػة عمػػػػى مهميػػػػة الكتابػػػػة بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  المهػػػػـ إال محيانػػػػا  لػػػػدع 
 %  منهـ. 32.0% مف المبحوريف مو نادرا   لدع  43.3 

ائج الدراسػػػة  عػػػدـ تنػػػايس الطػػػالب يػػػي الػػػدرجات التػػػي يحصػػػموف مو ػػػحت نتػػػ -5
عميهػػػػا يػػػػي مقػػػػررات المغػػػػة العربيػػػػة   ممػػػػا يػػػػادي إلػػػػى  عػػػػدـ اهتمػػػػاـ الطػػػػالب 

 بالتحصيؿ العممي يي مقررات المغة العربية  إال محيانا مو نادرا .
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%  مف المبحوريف منهـ يكتسبوف  مهارات القػرا ة والتحػدث والكتابػة 55.7مكد   -6
ة العربيػػػة مػػػف صػػػالؿ مقػػػررات المغػػػة العربيػػػة والكتابػػػة لمصػػػحاية واإلذاعػػػة بالمغػػػ

 والتميفزيوف  ولكنهـ ال يجدوف  التهـ المنعودة. 
%  مػػػف المبحػػػوريف  دائمػػػا   بمقػػػررات المغػػػة االنجميزيػػػة مكرػػػر مػػػف 42.3يهػػػتـ    -7

 مقررات المغة العربية. 
بػػػالفصر واالعتػػػزاز إذا مػػػا سػػػمعوا طالبػػػا يػػػتكمـ  %  مػػػف المبحػػػوريف7.1يعػػػعر   -8

بالمغة العربيػة الفصػيحة ويتمنػوف مف يتكممػوا مرمػت  ولكػنهـ ال يجػدوف مػا ينمػي 
 لديهـ المغة العربية الفصيحة. 

يػػروف مف مسػػتوع المغػػة  %  مػػف المبحػػوريف42.3مو ػػحت نتػػائج الدراسػػة مف   -9
العربية التي تقدـ بها المواد اإلعالميػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ المصتمفػة  متوسػط   

%  مػػف المبحػػوريف مف مسػػتوع المغػػة العربيػػة يػػي وسػػائمنا 38.1يػػي حػػيف يػػرع  
%  مػػػػػػف 12.4اإلعالميػػػػػػة العربيػػػػػػة  جيػػػػػػد . ويػػػػػػأتي مسػػػػػػتوع  ممتػػػػػػاز  لػػػػػػدع  

 المبحوريف.
البيػػة المبحػػوريف عمػػى متابعػػة المػػواد اإلعالميػػة تكعػػؼ نتػػائج الدراسػػة حػػرص غ -10

التػػػي تقػػػدـ بالمغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة سػػػوا  كػػػاف ذلػػػؾ اسػػػتماعا  مو معػػػاهدة مو 
 قرا ة.

دبمجػػة المػػواد واأليػػالـ والمسمسػػالت معػػار غالبيػػة المبحػػوريف إلػػى اسػػتيائهـ مػػف  -11
%  مػػػػف 54.6بالمهجػػػػات  العربيػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب العربيػػػػة الفصػػػػيحة  ومبػػػػدع  

وريف عػػػدـ ر ػػػاهـ عػػػف البػػػرامج التميفزيونيػػػة واإلذاعيػػػة التػػػي تسػػػهـ يػػػي المبحػػػ
 انتعار المهجات العربية عمى حساب المغة العربية. 

مكػػػدت نتػػػائج الدراسػػػة تنبػػػت المبحػػػوريف لمػػػدور السػػػمبي الػػػذي تقػػػوـ بػػػت الوسػػػائؿ   -12
الجديدة كاألنترنت  حيث إف تمؾ الوسائؿ تعزز انتعػار المهجػات العاميػة عمػى 

 مغة العربية.حساب ال
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بينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة مف الكتػػػب تػػػأتي يػػػي المصػػػدر األوؿ بػػػيف المصػػػادر التػػػي  -13
يعتمػػد عميهػػا المبحورػػوف يػػي تعميػػؽ حصػػيمتهـ المغويػػة العربيػػة وتػػأتي القنػػوات 

 الف ائية يي الترتيب الراني  رـ الصحؼ والمجالت يي الترتيب الرالث. 
  :توصيات الدراسة 

 راسة مف نتائج ي ف الباحث يوصي بما يمي:مف صالؿ ما توصمت إليت الد
مف ال روري العمؿ عمى بنا  وعي لدع طالب اإلعالـ بدور وسائؿ اإلعالـ  -1

 يي صدمة المغة العربية.
التأكيػػػد يػػػي نظػػػاـ االلتحػػػاؽ بأقسػػػاـ اإلعػػػالـ والفنػػػوف اإلذاعيػػػة والتميفزيونيػػػة مف  -7

ا  وكتابػة ممػا يجعمهػـ يمتحؽ بتمؾ األقسػاـ مػف يتقنػوف المغػة العربيػة قػرا ة  ونطقػ
 قادريف عمى حمؿ معاعؿ التنوير لمغتنا العربية.

طالب مقساـ وكميات اإلعالـ المغويػة مػف صػالؿ  تطػوير منػاهج  مهاراتتنمية  -7
المغػػة العربيػػة يػػي مقسػػاـ وكميػػات اإلعػػالـ  والتأكيػػد عمػػى مف تكػػوف مػػواد المغػػة 

 العربية يي تمؾ األقساـ والكميات إحدع معايير الجودة.
تأسػػػيس لجػػػاف عمميػػػة يػػػي مقسػػػاـ وكميػػػات اإلعػػػالـ لتنعػػػيط واقػػػ  المغػػػة العربيػػػة  -7

ب نعػػا  جمعيػػات عمميػػة لمصطابػػة واإللقػػا   وجمعيػػات لتطػػوير مهػػارات الكتابػػة 
قامػػػػة نػػػػدوات عمميػػػػة لمتأكيػػػػد عمػػػػى جماليػػػػة لغتنػػػػا  بالمغػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػيحة  وا 

 ومهميتها.
العربيػػػػة يػػػػي مقسػػػػاـ وكميػػػػات االهتمػػػػاـ بالقػػػػائميف عمػػػػى تػػػػدريس مقػػػػررات المغػػػػة  -7

اإلعػػالـ واصتيػػارهـ ويػػؽ عػػروط و ػػوابط تمكػػنهـ مػػف مدا  رسػػالتهـ يػػي تصػػريج 
 إعالمييف متمكنيف مف المغة العربية نطقا  وكتابة .

دورية لإلنتاج اإلعالمي بالمغة العربية الفصيحة عمى المستوع  مسابقاتتنظيـ  -7
 العربي.
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عػدادا  تدريبية مستمرة لإلعالميػيف يػ دوراتعقد  -2 ي مجػاؿ المغػة العربيػة إذاعػة وا 
 وتقديما  وكتابة بغية تحسيف مدائهـ المغوي.

الدراميػػػػة بالمهجػػػات المحميػػػػة وعػػػدـ الموايقػػػة عمػػػػى انتػػػاج هػػػػذي  األعمػػػاؿريػػػض  -7
 األعماؿ بالعامية يي القطاعيف العاـ والصاص.

مهميػػة التعػػاوف بػػيف اإلعالميػػيف والمغػػوييف سػػعيا  إلػػى صدمػػة المغػػة  عمػػىالتأكيػػد  -7
 العربية والرسالة اإلعالمية.
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 :الهوامش
 

ممؿ محمد نبيؿ بػدر   واقػ  المغػة العربيػة يػي كميػات اإلعػالـ: دراسػة تطبيقيػة عمػى الجامعػات  (1 
اإلماراتية    دراسة مقدمة إلى المػاتمر الػدولي الرػاني لمغػة العربيػة:  المغػة العربيػة يػي صطػر: 

 ـ(2013مايو  10 – 7الجمي  عركا  يي حمايتها  )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 ير عمى:متوا

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1156- 
 

صميحة صمويي   مزمػة المغػة العربيػة يػي كميػات اإلعػالـ واالتصػاؿ: بػيف غيػاب التصطػيط يػي  ( 2
تجربة الجزائر منموذجا    دراسة مقدمة إلػى المػاتمر  –التكويف اإلعالمي ورهانات سوؽ العمؿ 

 ـ(2013مايو  10 – 7الدولي الراني لمغة العربية )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 ى:متواير عم

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1158-
%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9%20%D8%AE%D9%84%D9%88%D

9%81%D9%8A.p 

عبد اهلل بف سعيد مبو راس   دور الماسسات اإلعالمية يي حمايػة المغػة العربيػة   ورقػة عمػؿ  ( 3
 10 – 7الػػدولي لمغػة العربيػػة   مقدمػة إلػى المػػاتمر الػدولي الرػػاني لمغػة العربيػة )دبػػي: المجمػس

 ـ(2013مايو 
  متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1293 
 

 

معػػػػرؼ جػػػػالؿ حسػػػػف   اتجاهػػػػات دارسػػػػي اإلعػػػػالـ نحػػػػو مػػػػواد التأهيػػػػؿ المغػػػػوي يػػػػي مرحمػػػػة  ( 4
ميدانية مقارنة عمى كميات ومقساـ اإلعػالـ الحكوميػة والصاصػة  البكالوريوس: دراسة موريولوجية

يي األردف ومصػر وقطػر   دراسػة مقدمػة إلػى المػاتمر العممػي السػادس ععػر بعنػواف: اإلعػالـ 
 ـ( مف ممصصات الماتمر 2010مارس  9-7والمغة )جامعة القاهرة: كمية اإلعالـ  

ض المهارات المغوية لدى اإلعالمي العربي"  دراسة مقدمة إلى ريا بنت سالم المنذري, "تصور مقترح لتنمية بع (5

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1156-%D8%A3%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1.pdf
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مارس  9-7المؤتمر العممي السادس عشر بعنوان: اإلعالم والمغة )جامعة القاهرة: كمية اإلعالم, 
 م("من ممخصات المؤتمر2212

وي: دراسة محمد منصور محمود هيبة, "دور كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات المصرية في التأهيل المغ (6
تقويمية ورؤية مستقبمية "  دراسة مقدمة إلى المؤتمر العممي السادس عشر بعنوان: اإلعالم والمغة )جامعة 

 م("من مخمصات المؤتمر2212مارس  9-7القاهرة: كمية اإلعالم, 

محمد الصطيب   وسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية والتنمية المغوية   دراسة قدمت يي االحتفا   (7
السنوي بيـو المغة القومية  تحت عنواف  المغة العربية والتنميػة  )جامعػة البتػرا : كميػة انداب   

 ـ(31/3/2010قسـ المغة العربية وهدابها 
 متواير عمى:

https://www.uop.edu.jo/download/Research/members/47_583_ahma.pdf 
سػػميمة محفػػوظي   واقػػ  المغػػة العربيػػة بػػيف األمػػس واليػػـو   دراسػػة مقدمػػة إلػػى المػػاتمر الػػدولي  ( 8

 ـ( 2013مايو  10 – 7الراني لمغة العربية )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  
 متواير عمى:

953-oads/pdfhttp://www.alarabiah.org/upl    

 السادة المحكموف هـ: ( 9
جامعػػػػة  -كميػػػػة الصػػػػحاية واالعػػػػالـ  -د. صػػػػزيـ سػػػػالـ الصالػػػػدي  مسػػػػتاذ اإلذاعػػػػة والتمفزيػػػػوف   -

 األردف -الزرقا 
 الجزائر -قسنطينة -د. زكية منزؿ غرابة  جامعة األمير عبد القادر -
 الجزائر -قسنطينة -د. ليمى يياللي  جامعة األمير عبد القادر -
 الجزائر -د. محمد الفاتا حمدي  جامعة األغواط  -
 مصر   -د. مرزوؽ عبد الحكـ العادلي  جامعة سوهاج  -
 ليبيا -د. مفتاح محمد  اجعيت  بمعيد  جامعة مصراتة  -

 

 14ـ( ص 1984محمد سيد محمد  اإلعالـ والمغة)القاهرة: عالـ الكتب   ( 10

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-953
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-953
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محمػػػد حسػػػف الطيػػػاف   المغػػػة العربيػػػة واإلعػػػالـ   دراسػػػة مقدمػػػة إلػػػى المػػػاتمر  ( 11
مػايو  10 – 7الدولي الرػاني لمغػة العربيػة )دبػي: المجمػس الػدولي لمغػة العربيػة  

 .11ـ( ص 2013
 متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1159- 
 

صالد الحاج عمي نور الديف   واقػ  المغػة العربيػة يػي وسػائؿ اإلعػالـ: السػوداف  ( 12
منموذجا    دراسػة مقدمػة إلػى المػاتمر الػدولي الرػاني لمغػة العربيػة:  المغػة العربيػة 
 7يي صطر: الجمي  عػركا  يػي حمايتهػا  )دبػي: المجمػس الػدولي لمغػة العربيػة  

 10ـ( ص 2013مايو  10 –
 متواير عمى:

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1099 

 .11المرج  السابؽ نفست ص  ( 13

 المرج  السابؽ نفست ( 14

مدينة القواعد  مسمسؿ تمفزيوني عراقي تعميمي لتعميـ المغة العربية بطريقة " ( 15
درامية بطولة الممرؿ جعفر السعدي)مدرس المغة العربية يي المسمسؿ( والممرمة 

( والكرير مف الممرميف -ممكة مدينة القواعد-)اننسة قواعد يوزية العندي
 القديريف )مرؿ المرحـو صميؿ الرياعي ومحمد حسيف عبد الرحيـ (.

الوزف المرجا الذي يحسب ب رب التكرارات بوزف معيف بنا   عمى عدد المراتب  (16
يي السااؿ  رـ تجم  نتائج ال رب لكؿ بند لمحصوؿ عمى مجموع األوزاف 

 .رجحة وتحسب النسب المئوية لبنود السااؿ كمهاالم
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نصػػػر الػػػديف عبػػػد القػػػادر عرمػػػاف   اعػػػكالية المغػػػة العربيػػػة يػػػي مواقػػػ  التواصػػػؿ  ( 17
االجتمػػػاعي   دراسػػػػة مقدمػػػة إلػػػػى المػػػػاتمر الػػػدولي الرػػػػاني لمغػػػة العربيػػػػة:  المغػػػػة 
العربيػػػة يػػػي صطػػػر: الجميػػػ  عػػػركا  يػػػي حمايتهػػػا  )دبػػػي: المجمػػػس الػػػدولي لمغػػػة 

 30ـ( ص 2013مايو  10 – 7العربية  
 متواير عمى :

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1322- 
 

راعد العميمات   اهتماـ الصحاية األردنيػة  يرحافياطمة محمد العميمات و د.   ( 18
يي المغة العربية وق اياها: صحيفة الرمي األردنية منموذجػا    دراسػة مقدمػة إلػى 

عػركا  يػي  الماتمر الدولي الراني لمغة العربية:  المغة العربية يي صطر: الجمي 
 6ـ( ص2013مايو  10 – 7حمايتها  )دبي: المجمس الدولي لمغة العربية  

 متواير عمى:
http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1102-9 

 

http://www.alarabiah.org/uploads/pdf-1102-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%258

