
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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لغتهن العربية  على  وانعكاسهباللغة اإلجنليزية  تقيين الشباب لدراسة ختصص اإلعالم
 دراسة هيدانية 

 

 د/ مٌرهان محسن محمد السٌد طنطاوي                                              
Adam20112011@live.com                       

 

 جبيؼخ انؼٍٛ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب                                                                                        

ىىىى:ملخص
محًا لفتح آفاق أرحب في سوق العمل، حشك أن المغات اةجنبية بشكل عام باتت تشكل مطمبًا مُ 

ا بالمغة اثنجميزية من شأنو إضعاف ميارات المغة العربية ورغم أن البعض يرى تدريس اثعخم تحديدً 
اثعخم، إح أن ثمة آراء أخرى ترى تدريس اثعخم بالمغة اثنجميزية ح يعني بأي حال من لدى خريجي 

واقع اةمر لتمك العخقة بين المغة العربية والمغة اثنجميزية  اةحوال إىمال أو إغفال المغة اةم، بل إن
ة العربية إضافة إلى لغة ىي عخقة تكامل ح صراع، سيما وأن إعخميي اليوم حبد أن يتمكنوا من المغ

 أخرى؛ بل لغات أخرى.
ومن ىذا المنطمق فإن التطورات الراىنة والثورة احتصالية المتسارعة واحنفتاح اليائل عمى العالم؛ 

ا من الرغبة والطموح المتزايد لدى كثير من الشباب لمواكبة ىذه التطورات والتقنيات التي تعد خمق نوعً 
مدراسة لالمغة اثنجميزية ىي المحور اةساسي فييا، وزاد احتجاه من قبل نسبة كبيرة من الشباب؛ لمتوجو 

 .كنولوجياالعصر ولغة التقنية والتبالمغة اثنجميزية باعتبارىا لغة المستقبل، ولغة 
 ىدفت الدراسة إلى:

 .مغة اثنجميزية لدى طخب اثعخمالتعرف عمى أىمية ال -
 التعرف عمى انعكاس دراسة الطخب لجعخم بالمغة اثنجميزية عمى لغتيم العربية.  -
 .التعرف عمى كيفية تنمية الطالب الدارس لجعخم بالمغة اثنجميزية لمياراتو بالمغة العربية -
نعكاس دراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية عمى مستقبل شباب الدارسين عمى عمميم االتعرف عمى  -

 .كإعخميين في المستقبل
توصمت الدراسة إلى أن العخقة بين المغة العربية والمغة اثنجميزية ىي عخقة تكامل وليست عخقة 

 صراع باي حال من اححوال.
نجميزية، المغة العربية.دراسة اثعخم بالمغة اث الكممات المفتاحية:  
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ى:مقدمة
لمىىدور الىىذي تمارسىىو فىىي تحقيىىق احتصىىال بىىين اةفىىراد فىىي  اً نظىىر  ،تحظىىى المغىىة العربيىىة بمكانىىة ميمىىة

فىىىإن سىىىخمة المغىىىة العربيىىىة المسىىىتخدمة فىىىي اثعىىىخم، ًا؛ المجتمعىىىات المختمفىىىة، وفىىىي مجىىىال اثعىىىخم تحديىىىد
تقانيا ووضىوحيا ودقتيىا ىىي عوامىل  عىريض يتمقىى  لجميىور، جوىريىة ثيصىال رسىالة إعخميىة صىحيحةوا 

 .كانت مسموعة أو مقروءةأالرسالة اثعخمية سواء 
الىراىن فىي ثىورة تكنولوجيىا احتصىاحت والوسىائل الحديثىة  ورغم التقدم الكبير الذي يتسىم بىو العصىر 

وثيقًا وبخاصىة أن الرسىالة  ارتباطً ا في نقل الرسالة احتصالية؛ فإن ىذا التقدم أصبح لو متطمبات ترتبط بو
اثعخميىة أصىبحت رسىىالة عىابرة لمقىىارات، بفضىل القريىة الكونيىىة التىي أصىىبحنا نعىيش فييىا، ومىىن ثىم تتزايىىد 
المطالب دومًا بتطوير خبرات وميارات طالب اثعخم باعتباره إعخميَّ المستقبل الذي حبد أن يكون متقنًا 

 ادة لغات أخرى يفترض أن تتوافر في اثعخمي.لمغتو العربية، إضافة إلى إج
، إح أن اثشىىىكالية العربيىىىةمىىن سىىىيطرة المغىىىات اةجنبيىىة وتأثيرىىىىا عمىىىى المغىىة  اورغىىم أن ىنىىىاك تخوفًىىى

تتبمور في كون اثعخم يشكل أىم مصادر الخبر والمعمومة لمجميور، ومن ثىم فىإن اثعخمىي إن لىم يكىن 
 . فإنو بالتالي سينقل المعمومة الخاطئة نصًا وحرفاً  ؛ متمكنًا من المغة العربية اةم

حىًا لفىتح آفىاق أرحىب فىي سىوق العمىل، ية بشكل عام باتت تشكل مطمبىًا مموحشك أن المغات اةجنب 
ا بالمغىىة اثنجميزيىىة مىىن شىىأنو إضىىعاف ميىىارات المغىىة العربيىىة ورغىىم أن الىىبعض يىىرى تىىدريس اثعىىخم تحديىىدً 

ثمة آراء أخرى ترى تدريس اثعخم بالمغة اثنجميزية ح يعنىي بىأي حىال مىن  لدى خريجي اثعخم، إح أن
اةحوال إىمال أو إغفال المغة اةم، وفي الوقت الذي تتعالى فيىو اةصىوات بااثىار السىمبية لمدراسىة بالمغىة 

عمىىم لغىىات اثنجميزيىىة وتيديىىدىا لمغىىة العربيىىة؛ فىىإن واقىىع العصىىر الىىذي نعيشىىو ح يجعمنىىا نىىدعو إلىىى تجاىىىل ت
واقىىع اةمىىر لتمىىك العخقىىة بىىين المغىىة العربيىىة والمغىىة اثنجميزيىىة ىىىي عخقىىة تكامىىل ح صىىراع،  أخىىرى؛ بىىل إن

 سيما وأن إعخميي اليوم حبد أن يتمكنوا من المغة العربية إضافة إلى لغة أخرى؛ بل لغات أخرى.
رعة واحنفتىاح اليائىل عمىى العىالم؛ ومن ىذا المنطمق فإن التطىورات الراىنىة والثىورة احتصىالية المتسىا

خمىق نوعىا مىن الرغبىىة والطمىوح المتزايىد لىدى كثيىىر مىن الشىباب لمواكبىة ىىىذه التطىورات والتقنيىات التىي تعىىد 
المغىىة اثنجميزيىىة ىىىي المحىىور اةساسىىي فييىىا، وزاد احتجىىاه مىىن قبىىل نسىىبة كبيىىرة مىىن الشىىباب؛ بىىل وأوليىىاء 

ميزيىىة باعتبارىىىا لغىىة المسىىتقبل، ولغىىة العصىىر ولغىىة التقنيىىة والتكنولوجيىىا مدراسىىة بالمغىىة اثنجلاةمىىور لمتوجىىو 
غير متغافمين المغة العربية واحىتمام بيا إلىى حىد كبيىر، فكممىا تمكىن الفىرد مىن لغىة أجنبيىة أخىرى توسىعت 

 ، إذاةممعارفىىو وثقافاتىىو العالميىىة، وكممىىا توسىىعت مداركىىو؛ انعكىىس ذلىىك عمىىى أمىىور عديىىدة لعىىل منيىىا لغتىىو 
 .(1) يصبح ذا دراية ومعرفة ببنيتيا وعمقيا بل وثرائيا أيضاً 

ومىىا مىىن شىىك فىىي أن السىىبيل لمنيىىوض بواقىىع المغىىة العربيىىة فىىي اثعىىخم يكمىىن فىىي بمىىورة إسىىتراتيجية 
تعميم المغات اةجنبية اةخرى جنبًا إلى جنب مىع المغىة اةم فىي إطىار دعىم و لمتنمية المغوية، تتكامل فييا، 
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الشىىاممة لمىىدول العربيىىة التىىي تتطمىىب أن تكىىون المغىىة العربيىىة متصىىدرة لممشىىيد ومتقنىىة بشىىكل  خطىىط التنميىىة
 .(2)كبير إلى جانب لغة أجنبية واحدة عمى اةقل

ىاإلطارىالنظريىللدراسة:
وىىو مىا  إليىو، تصىل الىّذي والتِّكنولىوجي العممىي بىالتَّطور المجىاحت شىتى فىي وتطورىا اةمم تقدم يقاس

 فىي خاصىةوب يشىيدىا العىالم، اّلتىي والتَّغيرات التَّحوحت بتواك أن النظم التعميمية التي يجب جاىزية يتطمب

 العىالم بيىذا دائىمٍ  اتصىالٍ  عمىى نكىون قرية صغيرة، ولكي مجرد العالم جعمت التَّي احتصال وسائل تطور ظلِّ 

لغتنىا العربيىة إضىافة  إتقان الضروري أصبح من ؛والتكنولوجيا العمم في مجاحت بجديد لحظة كل يأتينا الّذي
 لمجىاراة أنفسىىنا ودرايىة بىالتطورات المتخحقىىة، ولنعىد مىمع إلىى لغىة أو لغتىىين عىالميتين حتىى نكىىون عمىى

 .(3)ااخر فيم في يساعد مما الثَّقافي لمتَّفاعل انفتاح اافاق إلى إضافة معيا، والتَّكيف المستجدات
ىىذا ىىو  افي العديد من اةنظمىة التعميميىة حىول العىالم، وتحديىدً  وتحتل المغة اثنجميزية مكانة ميمة

فىي التواصىل حىول العىالم، يىا الحال في الخميج، وتظيىر عالميىة المغىة اثنجميزيىة فىي تزايىد الىدور القيىادي ل
دم، وفي العخقات احجتماعية والثقافية عالميًا، ورغم أن المغة اثنجميزية تمثل قىوة عالميىة تمىنح فرصىًا لمتقى

وزيىىىىىادة المعرفىىىىىة، إح أن ثمىىىىىة مخحظىىىىىات حىىىىىول التىىىىىأثير السىىىىىمبي لمغىىىىىة اثنجميزيىىىىىة عمىىىىىى المغىىىىىات المحميىىىىىة 
 .(4)والثقافات

وتتىدرج اةىىداف فىىي ، ا لتىىداف التىي تتبناىىا الدولىة نعكاًسىإىىداف تعمىيم المغىات اةجنبيىة تعىد إن أ
تمد مىىن طبيعىىة المجتمىىع ودينىىو وفمسىىفتو مسىىتوياتيا وأىميتيىىا كمىىا تتىىدرج فىىي عموميتيىىا، وىىىذه اةىىىداف تسىى

 :مع مسايرة مستجدات وتغيرات العصر، فتعميم اّلمغات اةجنبية ييدف إلى، وتراثو القومي 
  .تأىيل المتعمم لمتمكن من وسائل التعبير الكتابي والشفيي  -1
 .تمكين المتعمم من فيم المحيط احجتماعي والثَّقافي بسيولة أكثر، وعدم احكتفاء بمغة واحدة  -2
 .تسييل عممية احتصال بين البمدان المتخمفة والبمدان المتقدمة في مختمف المجاحت  -3
ز ن الحاجىة إلىى لغىة أخىرى بجانىب اّلمغىة اةولىى، تبىر أإثراء اّلمغىة العربيىة فىي جميىع المسىتويات،   -4

نتيجىىىة لعىىىدد مىىىن الظىىىروف المتنوعىىىة، فىىىبعض اّلمغىىىات محىىىدودة فىىىي خبراتيىىىا العمميىىىة نتيجىىىة لمىىىدور 
 .(5)اليامشي الّذي يمعبو أبناُؤىا في بناء الصرح العممي العالمي

انطخقىىىىا مىىىىن مواكبىىىىة متطمبىىىىات العصىىىىر بىىىىدأت منظومىىىىة التعمىىىىيم بالمغىىىىة اثنجميزيىىىىة فىىىىي عىىىىدد مىىىىن و 
جامعىىىات فىىىي دولىىىة ال ا مىىىنعىىىددً ا فىىىإن عمىىىق ببىىىرامج تىىىدريس اثعىىىخم تحديىىىدً الجامعىىىات اثماراتيىىىة، وفيمىىىا يت

جامعىىىة  :اثمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة تطىىىرح بىىىرامج لتىىىدريس اثعىىىخم بالمغىىىة اثنجميزيىىىة وعمىىىى سىىىبيل المثىىىال
جامعىة زايىد وجامعىة أبىوظبي التىي تقىوم بتىدريس بىرامج اثعىخم بمختمىف ، كميات التقنية العميىا ، اثمارات 

فروعىىىو بالمغىىىة اثنجميزيىىىة، فىىىي حىىىين تطىىىرح كميىىىة اثعىىىخم فىىىي جامعىىىة الشىىىارقة برامجيىىىا بىىىالمغتين العربيىىىة 
 واثنجميزية وتتيح لمطالب حرية احختيار. 
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ي سىبيل تعزيىز مكانىة المغىة العربيىة فى اً وفي الوقت ذاتو؛ لم تىأل دولىة اثمىارات العربيىة المتحىدة جيىد
نيا تعّد أحد المحددات الحيوية لميويىة الوطنيىة العربيىة، وىىي إمثل مصمحة وطنية لكافة الدول، كما تي تال

الوعىىاء الحضىىاري الىىذي تسىىتمد منىىو سىىمات الشخصىىية التىىي يسىىتند إلييىىا فىىي بنىىاء اةوطىىان وتطورىىىا؛ ةن 
عتبارىىىا أداة الفكىىر، ووعىىاء الثقافىىة كمىىا إنيىىا تعكىىس إمغىىة العربيىىة باليويىىة العربيىىة مرتبطىىة بشىىكل جىىوىري بال

 القيم واةصالة العربية واثسخمية.
وفي ىذا اثطار تسعى الدول العربية لتعزيز ربط الشىباب الىذين يمثمىون جيىل الغىد بمغىتيم وثقىافتيم  

ادرات الداعمىىة لمغىىة العربيىىة، وقىىيميم العربيىىة، وقىىد أطمقىىت دولىىة اثمىىارات العربيىىة المتحىىدة حزمىىة مىىن المبىى
، والتركيىىىز عمىىىى مكانتيىىىا فىىىي المجتمىىىعوضىىىع المغىىىة العربيىىىة  ، بيىىىدف تعزيىىىز: "ميثىىىاق المغىىىة العربيىىىة"يىىىاومن
وتعزيىىز اسىىتخداميا فىىي الحيىىاة ، ن المتعمقىىة بحمايىىة المغىىة العربيىىةا لجميىىع السياسىىات والقىىوانين مرجًعىىو وليكىى

عطىىاء اةولويىىة فىىي البىىرامج اثع خميىىة عمىىىى القنىىوات المحميىىة لمغىىة العربيىىة؛ إضىىافة إلىىى تىىىوفير العامىىة، وا 
 .المعمومات التي يحتاجيا المستيمك بالمغة العربية بجانب المغات اةخرى

وتيىىىدف ، ا عىىىن مبىىىادرة إليكترونيىىىة لتعزيىىىز المحتىىىوى العربىىىي عمىىىى اثنترنىىىت كمىىىا تىىىم اثعىىىخن أيًضىىى
محتىىوى العربىىي عمىىى الشىىبكة العنكبوتيىىة بالتعىىاون مىىع لتطىىوير اةدوات والبىىرامج التىىي سىىتعمل عمىىى تعزيىىز ال

 .(6)الباحثين والميتمين في ىذا المجال من المؤسسات واةفراد
ومىىىن جانبيىىىا أطمقىىىت إمىىىارة الشىىىارقة مبىىىادرة لىىىتعمم المغىىىة العربيىىىة فىىىي مىىىدارس الشىىىارقة، والتىىىي تسىىىمى 

الوسىائل والبىرامج العصىرية وتييئىة  واليادفة إلى تعزيز المغىة العربيىة والىتعمم بيىا مىن خىخل أحىدث« لغتي»
البيئة المدرسية المخئمة لجبداع بالمغة العربية، سعيًا ثيجىاد حمىول يمكىن مىن خخليىا إدمىاج المغىة العربيىة 

 .(7) من خخل الوسائل التقنية الحديثة، من خخل تشجيع القراءة والكتابة بالوسائل اثليكترونية الحديثة
 

  :العربية والمغة اإلنجميزية في اإلعالمإشكاليات المغة 
مىن المخحىىظ إن المغىة العربيىىة فىىي وسىائل اثعىىخم تواجىىو مشىاكل عديىىدة تتمثىىل محاورىىا فىىي: شىىيوع 

بالعاميىىة فىىي  فىىي العربيىىة الفصىىحى المسىىتخدمة والتىىي تتسىىم بالركاكىىة، وشىىيوع الكتابىىة اةخطىىاء النحويىىة
المفىىردات اةعجميىىة فىىي  لتميفزيونيىىة واثذاعيىىة، وكثىىرة اسىىتخدامالمقىىاحت واثعخنىىات، وفىىي تقىىديم البىىرامج ا

الصىىحف العربيىىة إعخنىىات كاممىىة  العربىىي، وفىىي بعىىض اةحيىىان تنشىىر يثنايىىا الخطىىاب الموجىىو إلىىى الممتقىى
إذاعيىة وتميفزيونيىة تحمىل أسىماء وعنىاوين أعجميىة  بالمغىات اةجنبيىة، بىل إن ىنىاك مجىخت عربيىة وبىرامج

 .(8)العربيةمكتوبة باةحرف 
ىذا إلى جانب احنتشار الواسع لوسائل التواصل احجتماعي والتي أصبحت تستخدم لغىة "العربيىزي" 

 .ا صارخًا لمغة الضادح يشكل تيديدً مما أصب



 
 

  www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  871

ذا كان الصحفي  و أو فكرتو في قالب المغة، فاثعخم ىو الذي يصنع المغىة تالمذيع يصب خبر  وأوا 
ب، واةلفاظ والتراكيب والمعىاني المسىتحدثة، وىىذا يسىتدعي التوقىف عنىد ىىذه ويحدد اةذواق ويجدد اةسالي

 .ا وتمحيصاً المغة اثعخمية، ومراجعتيا باستمرار نقدً 
إن ىذه السمبيات ح يمكن القضاء عمييا إح باحىتمام بتكوين اثعخميين تكوينًا لغويًا كافيًا، وحشك 

ركىىن أساسىىي ح غنىىى عنىىو لنجىىاح وصىىول  ،بشىىكل عممىىي ومىىنظم ودائىىمن إعىىداد الكىىوادر اثعخميىىة لغويىىًا أ
 .(9)الرسالة اثعخمية بشكل صحيح، وضمان تحقيق التأثير المنشود وتوفير الوقت والجيد

ومنيىىىا ، وقىىىد حىىىّذرت العديىىىد مىىىن المؤسسىىىات والييئىىىات المينيىىىة بالمغىىىة العربيىىىة مىىىن تمىىىك اةخطىىىار 
التابعة لجامعة الىدول العربيىة، والتىي حىذرت مىن مخىاطر « ألكسو»المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم 

أن ىنىىاك العديىىد مىىن المخىىاطر التىىي تحىىيط بالمغىىة بىىتيىىدد مسىىتقبل المغىىة العربيىىة فىىي الىىدول العربيىىة، مؤكىىدة 
 .(10)عدد من الجامعات العربية  العربية، بسبب مواصمة احعتماد عمى المغات اةجنبية في التدريس في

وعمىىىىى الجانىىىىب ااخىىىىر تشىىىىترط الصىىىىحف اليوميىىىىة والعديىىىىد مىىىىن وسىىىىائل اثعىىىىخم اليىىىىوم إجىىىىادة المغىىىىة 
ث فىي المىؤتمر يفربما تطمب اةمر في بعض المؤتمرات أن يكون الحىد، اثنجميزية إجادة تامة لمصحفيين 

ومىن  وميزيىة صىعوبة وحرجىًا بالغىًا فىي متابعىة عممىبالمغة اثنجميزية، ىنا يجد الصحفي الذي ح يجيىد اثنج
ثم فىإن ىىذا الشىرط منطقىي وطبيعىي فىي العصىر الحىالي بالنسىبة لتمىك المؤسسىات المرتبطىة أنشىطتيا دومىًا 

مىا أوجىد مجموعىة مىن مبالعديد من المنظمات والييئات، حيث تعتبر المغة اثنجميزية المغة اةولى عالميًا، 
وا إلييا من بوابة المغة، بعضيم تمكن من اثلمام بميارات المينة، والبعض ااخىر العاممين في المينة دخم

 .(11)اقتصر دوره عمى ترجمة اةنشطة التي يتابعيا
ورغم كل ىذه اثشكاليات؛ تتعالى بعض اةصوات المؤيدة لمتدريس بالمغىة اثنجميزيىة دون المسىاس 

تراتيجي لمغىىة العربيىىة فىىي ترسىية منظومىىة تعمىىيم متطىىور سىبالمغىة العربيىىة، فىىي إطىار تعزيىىز أىميىىة الىىدور اث
تؤىىىىل الطالىىىب لمواكبىىىة العصىىىر والتفاعىىىل مىىىع تحدياتىىىو العمميىىىة والتقنيىىىة، وتكىىىرس اعتىىىزاز الطالىىىب بيويتىىىو 
العربية، وذلك من خخل تعزيز المغة العربية التي تمثل العمىود الفقىري الىذي تسىتند إليىو دولىة اثمىارات فىي 

مية متمّيزة، إضافة إلى احىتمام بالمغة اثنجميزية؛ وبخاصىة أن طبيعىة العصىر تجعىل إعداد مخرجات تعمي
مىىن الصىىعوبة بمكىىان أح يىىتعمم الجيىىل الجديىىد لغىىة أخىىرى بىىل العديىىد مىىن المغىىات اةخىىرى التىىي تمكنىىو مىىن 

 اقتحام عوالم التكنولوجيا والتقنية في ظل التطورات المتخحقة يومًا بعد يوم.
ة التنافسية في سوق العمل اليوم حّفزت الكثير من الشىباب لختجىاه نحىو البحىث عىن وحشك أن البيئ

بىىدائل أخىىرى تمىىنحيم الفرصىىة لخلتحىىاق بفرصىىة عمىىل أفضىىل، ومىىن ثىىم كىىان البحىىث عىىن المغىىات اةجنبيىىة 
افز الحى ىوتدشين أقسام لمدراسة بالمغة اثنجميزية في العديد من الكميات الجامعية ومنيا كميىات اثعىخم ىى

اةساسىىي حلتحىىاق كثيىىر مىىن الطمبىىة ببىىرامج اثعىىخم التىىي تىىدرس التخصىىص بالمغىىة اثنجميزيىىة دون إغفىىال 
 لمغة اةم.
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  اإلعالمتقٌٌم الشباب لدراسة تخصص  مٌرهان محسن السٌد طنطاوي: د/ 871

ىالدراساتىالسابقة:
مىىن خىىخل مسىىح التىىراث العممىىي المتعمىىق بموضىىوع الدراسىىة، حرصىىت الباحثىىة عمىىى تقسىىيم الدراسىىات 

 السابقة إلى عدة محاور كالتالي:
 دور كميات اثعخم في تعزيز مكانة المغة العربية لدى الطخب.أوًح: محور أىمية 

 ثانيًا: محور تأثير التدريس بالمغة اثنجميزية عمى المغة العربية.

 أوال: الدراسات التي تتناول أىمية دور كميات اإلعالم في تعزيز مكانة المغة العربية لدى الطالب.
لدراسةةة العوامةةل المةتمفةةة التةةي تةةلير فةةي فاعميةةة ىةةدفت  التةةي( م4102)دراسةةة ميةةا عبةةد المجيةةد  -1

اإلعداد األكاديمي المغوي لطمبة اإلعالم في عةدد مةن الجامعةات العربيةة مةن ةةالل إجةرات م ةابالت 
؛ واسىتبيان لمعرفىة رأي الطمبىة متعم ة مع أساتذة اإلعالم والمغويات في عدد من الجامعات العربية،

 إجىادة بأىميىة يىرى، الطمبىة عينىة مىن اةكبىر النسىبة بىين لسىائدا احتجىاهبىأن  أظيةرت نتةا ا الدراسةة

 العمىل ممارسىة فىي لمنجىاح كمتطمب وكذلك اثعخمي، العمل سوق في العربية كمتطمب المغة استخدام

، وفيمىا يتعمىق اثعخمىي العمىل لممارسىة العربيىة المغىة إجىادة ةىميىة إدراك الطمبىة يؤكد مما اثعخمي،
ن إ عمىى ،)المغويىات وأساتذة اثعخم العينة: )أساتذة من العظمى الغالبية أجمعتبمغة دراسة اثعخم، 

 العربىي لممجتمىع إعخميىة رسىالة يوجىو سىوف الخىريج ةن العربية، تكون بالمغة وأن حبد اثعخم دراسة

 .اةول المقام في

 لمعرفة حاجة في فاثعخمي اةجنبية ولكن بشكل عام، المغاتوأجمع أفراد العينة عمى أىمية دراسة 

 أكيىد بشىكل يحتىاج العربيىة، لمغىة إجادتىو ومىع المختمفىة، المصىادر مع التواصل يعرف كيفية حتى ااخر لغة

  .(04) واحدة أجنبية لغة ثجادة
الجامعةة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمةى اتجاىةات طةالب  (م4112دراسة ريما سعد الجرف ) -2

والتعىرف عمىى آراء الطىخب فىي مىدى صىخحية المغىة العربيىة لمتعمىيم  نحو تعميم وتعمم المغة العربية،
قىىابخت الشخصىية واحسىىتبيانات عمىىى عينتىين مىىن الطىخب فىىي الجامعىىة مالجىامعي، وأظيىىرت نتىائج ال

ئيم مسىتقبًخ % مىن طىخب الجىامعتين يرغبىون فىي وضىع أبنىا45أن ، اةردنية وجامعىة الممىك سىعود 
% مىن 82 :في مدارس دوليىة تعمميىم جميىع المقىررات بالمغىة اثنجميزيىة، وكشىفت الدراسىة أيضىًا عىن

التىارية  :طالبات كمية المغات يرين أن المغة العربيىة تصىمح لمعمىوم الدينيىة ولمتخصصىات اةدبيىة مثىل
اليندسىىىة والحاسىىىب وغيرىىىىا، واةدب العربىىىي والتربيىىىة، بينمىىىا تصىىىمح المغىىىة اثنجميزيىىىة لتىىىدريس الطىىىب و 

واتضىىح مىىن اسىىتجابات الطىىخب فىىي الجىىامعتين، حىىرص الشىىباب الشىىديد عمىىى تعمىىم المغىىة اثنجميزيىىة 
 .(13)وتعميميا ةبنائيم، ونظرة اثجخل واحنبيار بالمغة اثنجميزية، والنظرة الدونية لمغة العربية 
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 :بالمغة اإلنجميزية عمى المغة العربيةيانيًا: الدراسات التي تناولت محور تأيير التدريس 
(،ىةدفت إلةى معرفةة أيةر تعمةيم وتعمةم م4102ومنال حميدي الديحاني ) ،يميلادراسة عيد ص ر  -1

تعمىيم المغىات  :،وأكدت النتائج عمىالمغة اإلنجميزية، وعالقتو بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والت نية
نىو يعىد الوسىيمة اةولىى لتحصىيل المعرفىة،وتكوين أخاصىة بفي الوقت الحاضىر يحظىى باحىتمىام الكبيىر و 

 الخبرة وتنميتيا إضافة إلى كونو وسيمة اتصال ونقل لتفكار من جيل اخر.

ن تعميم المغة اثنجميزية أصبح مطمبًا ضروريًا في العصىر الحىالي، وبخاصىة أنوأكدت الدراسة عمى 
لمعرفىىة المتقدمىىة نقطىىاع عىىن متابعىىة مصىىادر العمىىم وايىىؤدي إلىىى اح؛ عىىدم الىىتمكن مىىن المغىىة اثنجميزيىىة أن

 وعدم احستفادة من التقدم العممي والتكنولوجي في شتى مناحي الحياة وأنشطتيا.، والمتطورة دوماً 
عتبارىا لغىة التىراث إإضفاء مزيد من احىتمام بتعميم وتعمم المغة العربية ب إلىالدراسة أيضًا  شارتوأ

ن ضىىىىعف مسىىىتوى بعىىىض الطمبىىىة فىىىىي أعمىىىى ؛ اأكىىىدت الدراسىىىة أيًضىىىكمىىىىا والمعبىىىرة عىىىن اليويىىىة الوطنيىىىة، 
مما يعكىس أىميىة تكامىل ، أو بآخر بدراسة المغة اثنجميزيةالتحصيل الدراسي لمغة العربية ح يرتبط بشكل 

 .(14)كل من المغة العربية والمغة اثنجميزية دون إغفال أي منيما
( حةول اتجةاه الشةباب والمدرسةين نحةو تةأيير المغةة م4102) Sarah Hopkynsأمةا دراسةة  -2

حةدين  يذ اباعتبارىةا سةالحً  ،اإلنجميزية العالمية عمى الي افة واليوية في دولة اإلمارات العربية المتحةدة
عىىدد مىىن الطمبىىة تىىم تطبيىىق الدراسىىة عمىىى و لةةو العديةةد مةةن اإليجابيةةات وأيلةةًا لةةو العديةةد مةةن السةةمبيات،

الدارسىىين بجامعىىة زايىىد باثمىىارات بفرعييىىا أبىىوظبي ودبىىي، وأظيىىرت نتىىائج الدراسىىة وجىىود اتجاىىىات إيجابيىىة 
% كونيا لغة التواصل مع 70بمغت قرابة  ؛ نحو المغة اثنجميزية بين المعممين وطمبة الجامعة بنسبة كبيرة
ميمىة لمحصىول عي، وةنيىا لغىة عالميىة، وةنيىا ااخرين فىي الىدول اةخىرى وعبىر وسىائل التواصىل احجتمىا

% مىىن العينىىة 57، كمىىا أبىىرزت الدراسىىة فيمىىا يتعمىىق بالتىىأثير عمىىى ثقافىىة اثمىىاراتيين بىىأن عمىىى فرصىىة عمىىل
ثرت بشدة عمى ثقىافتيم مىن خىخل تطىوير وتحسىين الدولىة والمخبىس ونمىط أن المغة اثنجميزية أأكدوا عمى 

درسين، وأظيرت الدراسة تخوف الشىباب مىن اختفىاء المغىة العربيىة، وأكىدت الحياة لدى كل من الطخب والم
أكثىىىر مىىىن نصىىىف العينىىىة بىىىأن المغىىىة اثنجميزيىىىة أثىىىرت عمىىىى ىىىىويتيم بشىىىكل كبيىىىر مىىىن خىىىخل التعبيىىىر عىىىن 
مشىىىىاعرىم باثنجميزيىىىىة، وأثىىىىرت عمىىىىى أسىىىىموب وطريقىىىىىة التفكيىىىىر والكىىىىخم والكتابىىىىة وحتىىىىى أسىىىىموب التفكيىىىىىر 

 .(15)ضا من خخل احنفتاح في التفكير وتغير وجية النظر نحو ااخرين في العالمكاةجانب، وأثرت أي

( والتةةي سةةعت لمتعةةرف عمةةى إظيةةار أيةةر التعمةةيم م4102دراسةةة إليةةام بنةةت عبةةد العزيةةز الغنةةام) -3
الصىىراع المغىىوي ىىىو صىىراع بىىين لغىىة وأخىىرى  أن وأبىىرزت النتىىائج بالمغةةات األجنبيةةة عمةةى العربيةةة وأىميتيةةا

أجنبية، أو صراع بىين لغىة وأخىرى داخىل لغىة واحىدة )ليجىات(، وصىراع بىين لغىة مثاليىة وأخىرى عاميىة فىي 
داخل لغة واحدة، كما إن أىم العوامل المؤدية لمصراع المغوي العوامل الداخمية والتي تشمل التعميم بالمغات 

ة، وشددت الدراسة عمى ضرورة التمييز بين التعميم بالمغة اةجنبية وتعمم المغىة اةجنبية وتعمم المغة اةجنبي
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لمخحقىىة التطىىور ومواكبىىة المسىىتجدات فىىي  اةجنبيىىة، ةن تعمىىيم العمىىوم بيىىا لىىو آثىىار سىىمبية، وتعمميىىا مطمىىبٌ 
اةجنبيىة فىي ن تعمىيم المغىة أالعصر الحديث، وةن تقدم اةمة مرىون بمغتيا اةم، كمىا أكىدت الدراسىة عمىى 

 .(16)سن مبكرة يؤثر سمبًا عمى تعمم المغة العربية وثقافتيا

فيىىدفت لمتعىىرف عمىىى مىىدى اىتمىىام الطمبىىة بىىتعمم المغىىة  (م4102دراسةةة رفعةةة رافةةع الزعبةةي )أمىىا  -4
اثنجميزية، وأظيرت نتىائج الدراسىة بىأن الطمبىة يتمتعىون بىدرجات اىتمىام عاليىة لىتعمم المغىة اثنجميزيىة، ولىم 

وكانىت اتجاىىات الطمبىة بشىكل عىام ، روق ذات دحلة إحصائية في مستوى احىتمام بىين الجنسىين تظير ف
نحو تعمم المغة اثنجميزية إيجابية، وظيرت فروق ذات دحلة إحصائية في احتجاىات نحو تعمم اثنجميزية 

 .(17)لصالح الطالبات

 لمغىة العىرب الشىباب اسىتخدام عمىى اثنجميزيىة المغىة أثىرحىول  (م4119دراسةة فتيحةة حنةاني ) -5

، وتىم تحديىد عينىة الدراسىة مىن الطىخب النىاطقين بالمغىة العربيىة الىذين تتىراوح أعمىارىم اثمىارات فىي العربيىة
مىىن مختمىىف اةعمىىار والىىذين تتنىىوع جنسىىياتيم العربيىىة مىىن مختمىىف الخمفيىىات الثقافيىىة، ، عامىىاً  16و 14بىىين 

مىىىن خمسىىىة مىىىدارس دوليىىىة خاصىىىة فىىىي دبىىىي والشىىىارقة حيىىىث يكىىىون التعمىىىيم ىىىىو المغىىىة اثنجميزيىىىة والعربيىىىة، 
ات العديىد مىن أنظمىة التعمىيم ومنيىا دولىة اثمىار فىي وكشفت الدراسة عن تعمىيم المغىة اثنجميزيىة جىزء حيىوي 

العربية المتحدة، والتي تعىد المغىة الرسىمية فييىا ىىي المغىة العربيىة؛ ولكىن مىع تنىوع السىكان، واسىتخدام المغىة 
اثنجميزية عمى نطاق واسع؛ أصبح ينظىر إلييىا بأنيىا لغىة أساسىية ةي طالىب يسىعى لمحصىول عمىى مينىة 

لشباب العربىي إلىى إحساسىيم بىأنيم مزدىرة، وقد أدى استخدام المغة اثنجميزية عمى نطاق واسع بين جيل ا
نتاج المعرفة بالمغة العربية.   تدريجيًا يفقدون قدرتيم عمى التفكير وا 

وعمىىىىى الىىىىرغم ممىىىىا كشىىىىفت عنىىىىو النتىىىىائج لمىىىىا لببىىىىاء واةميىىىىات مىىىىن دور فىىىىي دفىىىىع أبنىىىىائيم لمدراسىىىىة 
كمال درا فضىل ومسىتقبل مزدىىر اة؛ كونيىا مفتىاح الوظىائف ستيم الجامعيىة أيضىًا باثنجميزيىةباحنجميزية وا 

مىىىا فىىىي الخىىىارج؛ إح أن ىىىىذا لىىىم يعىىىِن إغفىىىال المغىىىة العربيىىىة، حيىىىث أوضىىىحت الدراسىىىة بىىىأن الشىىىباب عىىىادة 
  .بينما يستخدمون المغة اثنجميزية بشكل أقل نسبياً ، نطاق اةسرة بشكل كبير فييستخدمون المغة العربية 

من المغىة اثنجميزيىة بشىكل أكثىر مىن الىذكور، الفتيات اةكبر سىنًا يسىتخد أن كما كشفت الدراسة عن
 في حين أن الفتيان اةكبر سنًا يستخدمون المغة العربية أكثر من جميع الفئات.

نحىو القىراءة والكتابىة بالمغىة العربيىة، كمىا أظيىرت  امنخفًضى أن ىنىاك تفضىيخً أيضىًا وكشفت الدراسة 
 .ا بالمغة العربيةميزية وأقل اىتمامً الفتيات أكثر تفضيًخ لمقراءة والكتابة بالمغة اثنج

صىىحيًا  العربيىىة واثنجميزيىىة كىىان سىىموكاً  ووفقىىًا لمنتىىائج وجىىد بىىأن الطىىخب رأوا بىىأن المىىزج بىىين المغتىىين
وسىىاىم فىىي تحسىىين المغتىىين معىىًا والتعبيىىر بشىىكل أفضىىل ، فىىي التعبيىىر عىىن أفكىىارىم بشىىكل أفضىىلسىىاعدىم 

ن المغة اثنجميزية كانت ىي المغة المييمنة لدي الطخب في حديثيم أوتحسين المغتين، وأوضحت الدراسة 
خىىىارج المنىىىزل، وتسىىىتخدم المغىىىة اثنجميزيىىىة تمقائيىىىًا بسىىىبب بيئىىىة متعىىىددة المغىىىات فىىىي دولىىىة اثمىىىارات العربيىىىة 
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وىكىىذا يشىىعر الشىىباب العىىرب فىىي اثمىىارات العربيىىة المتحىىدة بالحاجىىة إلىىى التواصىىل مىىع مىىواطنين ، المتحىىدة 
ومع أشخاص من جنسيات متنوعة ومن ثىم فىإن المغىة اثنجميزيىة ىىي القاسىم ، ن من خمفيات مختمفة آخري

 .(18) المشترك لدييم
ىىدفت لمقارنىة واقىع تعمىيم المغىة العربيىة و م(4119)زبيدة بنت محمد ةير عرقسوسةي دراسة  -6

السىىن، ومىىدى التعىىرض لمغىىة المتعممىىة، واتجاىىىات  :بواقىىع تعمىىيم المغىىة اةجنبيىىة مىىن منطمقىىين أساسىىيين ىمىىا
ومىىىدى التعىىىرض لمغىىىة  بعامةةةل السةةةنالطىىىخب نحىىىو المغىىىة المَتعمَّمىىىة، وتوصىىىمت نتىىىائج الدراسىىىة فيمىىىا يتعمىىىق 

المتعممىىىة عىىىن ضىىىرورة تعمىىىيم المغىىىة العربيىىىة فىىىي المراحىىىل المبكىىىرة مىىىن التعمىىىيم، وأن تؤجىىىل الدراسىىىة بالمغىىىة 
اةجنبية لما بعىد المرحمىة المغة حاجتيم إلييا، مما يعني بأن تأجيل إدخال اثنجميزية لحين إدراك الطخب ل

 .االمبكرة ىو قرار في صالح المغتين معً 
لمغىىة اةجنبيىىة فأكىىدت الدراسىىة عمىىى عىىدم وجىىود إثبىىات أنىىو أحىىد مىىواطن  لمةةدى التعةةرضأمىىا بالنسىىبة 

تمييديىة واحىدة لطمبىة كميىة الطىب قد تزيد من التحصيل، فالواقع يكشف عىن أن سىنة  زيادتوالخمل رغم أن 
تكفىي ثكسىاب ، ا دورات تأىيمية في معاىىد خاصىة ح تزيىد مىدتيا عىن سىتة أشىير أو طمبة المغات، وأحيانً 

  .المتعمم كفاءة لغوية عالية في حال توفر الدافع
نحىىىو المغتىىىين العربيىىىة واثنجميزيىىىة؛ فكشىىىفت نتىىىائج الدراسىىىات عىىىن أن  أمةةةا عةةةن اتجاىةةةات الطةةةالب

يجابً  ا نحو المغة اةجنبية، ممىا يعكىس عىن مىوطن آخىر اتجاىات الطخب تتنامى سمبًا نحو المغة العربية وا 
ممىا يتطمىب تصىحيح اتجاىىات الشىباب و دون اةجنبية في البرامج التعميميىة لمغىات،  العربيةلمخمل في حق 

 .(19)ا مغة العربية مع اثبقاء عمى التوجو اثيجابي نحو اةجنبية لحاجتنا إلييا أيضً نحو ال
ىةةدفت إلةةى تحديةةد تةةأيير المغةةة اإلنجميزيةةة عمةةى المغةةة ( والتىىي م4118محمةةد نةةواز ) دراسةةة -7

والعوامل المؤثرة في ذلك، إضىافة إلىى معرفىة احنعكاسىات اثيجابيىة والسىمبية التىي تبىرز  العربية اإلعالمية
تأثير المغة اثنجميزية عمى  أن وأظيرت النتا ابسبب تأثير المغة اثنجميزية عمى المغة العربية اثعخمية، 

خطىىاء المغويىىة والميجىىات المغىىة العربيىىة اثعخميىىة تنىىتج عىىن احنعكاسىىات السىىمبية التىىي تتضىىمن التىىرويج لت
العامية ونشر ظىاىرة المسىة المغىوي عبىر إدراج الكممىات اثنجميزيىة فىي المغىة العربيىة وتىردي المغىة العربيىة 

 وفساد تعابيرىا إضافة إلى ترويج احزدواجية بين المغة العربية الفصحى والمغة اثنجميزية.
خىىىزون المغىىىوي وسىىىد احتياجىىىات الجمىىىاىير أمىىىا عىىىن احنعكاسىىىات اثيجابيىىىة مثىىىل: تطىىىوير وتنميىىىة الم

مداد المغة العربية الفصحى بألفاظ الحضارة وكممات الحياة العامة وتيسير لمفىرد والمجتمىع سىبل  التعبيرية وا 
 ) 41) التفاىم مع العالم واحندماج فيو والمساىمة في زيادة المبتكرات.

 االستفادة من الدراسات الساب ة:
 الساب ة يتلح ما يمي:بعد عرض نتا ا الدراسات 
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مىىىن خىىىخل طىىىرح ، تحىىىرص العديىىىد مىىىن كميىىىات اثعىىىخم عمىىىى تعزيىىىز المغىىىة العربيىىىة لدارسىىىي اثعىىىخم  -
 إح أنيا غير كافية ثتقان المغة العربية لطمبة اثعخم.، مساقات تطور من مياراتيم المغوية 

ة اثنجميزيىىىىة بشىىىىكل عىىىىام ىنىىىىاك العديىىىىد مىىىىن الدراسىىىىات التىىىىي تتنىىىىاول التىىىىأثير السىىىىمبي لمدراسىىىىة بالمغىىىى -
ولتخصىىىص اثعىىىخم بشىىىكل خىىىاص، رغىىىم أن متطمبىىىات سىىىوق العمىىىل أصىىىبحت تتطمىىىب إجىىىادة المغىىىة 

 اثنجميزية بشكل أساسي.

وىىو مىا ، بتدريس المغة اةجنبية جنبًا إلى جنب مع المغة العربية وبشىكل متىوازي ةاىتمت دراسة واحد -
مبىات سىوق العمىل فىي الوقىت الحىالي ح صىراع يحتاج إليو اثعخمىي، فالموضىوع تكامىل تفرضىو متط

 لغوي.

 وقد استفادت الباحية من الدراسات الساب ة في الجوانب التالية:
 ممشكمة البحثية لمدراسة الحالية.لالتحديد البحثي  -1

 تحديد أىداف البحث بدقة. -2

 التعرف عمى أثر التدريس بالمغة اثنجميزية عمى المغة العربية. -3

 من خخل ربطيا بنتائج الدراسات السابقة. تفسير نتائج الدراسة -4

 لمدراسة:اإلطار المنيجي 
ى:مشكلةىالدراسة

انطخقًا من أىمية لغتنا العربية لدورىا البارز في اثعخم ، والحرص عمى أن يكون اثعخم البحث 
العربيىة، إلىى  ةداء لغتنا العربية لدورىا البارز في اثعىخم، والحىرص عمىى أن يكىون اثعخمىي متقنىًا لمغىة

وفىىي إطىىار توجىىو عىىدد مىىن الجامعىىات لتىىدريس اثعىىخم بالمغىىة اثنجميزيىىة  جانىىب لغىىة أخىىرى عمىىى اةقىىل،
ا من الخوف المتزايىد مىن اةخطىار المحدقىة بالمغىة العربيىة والخىوف مىن مواكبة لمتطمبات العصر؛ وانطخقً 

فىي محاولىة التعىرف عمىى "تقيىيم  لدراسةمشكمة ااندثارىا لدى إعخميي المستقبل، من ىذا المنطمق تحددت 
 الطخب لدراسة تخصص اثعخم بالمغة اثنجميزية وأثره عمى لغتيم العربية".

ىالدراسة:ىأهموةى
ا فيمىىا يتعمىىق لمىىتعمم بالمغىىة اثنجميزيىىة وتحديىىدً  وجىىود اتجىىاه متنىىامٍ لتعىىود أىميىىة ىىىذا الموضىىوع نتيجىىة 

المغىىة العربيىىة ليىىؤحء الدارسىىين باعتبىىارىم سىىفراء لنقىىل بتخصىىص اثعىىخم ورافىىق ذلىىك قمىىق كبيىىر مىىن تىىأثر 
رسىىائل إعخميىىة لمخيىىين الجمىىاىير عبىىر العىىالم، ومىىن ثىىم حبىىد أن تكىىون لغىىتيم العربيىىة سىىميمة ومتقنىىة إلىىي 
جانب المغة اثنجميزية، وأح يكون احىتمىام بالمغىة اثنجميزيىة عمىى حسىاب لغىة الضىاد، اةمىر الىذي يطىرح 

تائج المتوقعة من تدريس اثعخم واحتصال بالمغة اةجنبية في تخصصات وأقسام اثعىخم تساؤًح حول الن
 .ىذه الدراسةبالجامعات العربية ؟ ومن ىنا تأتي أىمية 

ىالدراسة:أهدافى
 كالتالي:دراسة تتحدد أىداف ال مشكمة الدراسةفي إطار 
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 التعرف عمى أىمية المغة اثنجميزية لدى طخب اثعخم. -

 التعرف عمى انعكاس دراسة الطخب لجعخم بالمغة اثنجميزية عمى لغتيم العربية.  -

 .التعرف عمى كيفية تنمية الطالب الدارس لجعخم بالمغة اثنجميزية لمياراتو بالمغة العربية -

نعكاس دراسة اثعخم بالمغة اثنجميزيىة عمىى مسىتقبل شىباب الدارسىين عمىى عمميىم االتعرف عمى  -
 يين في المستقبل.كإعخم

ىفروضىالدراسة:
 الفرض األول:

ىمية المغة اإلنجميزية ت ييم المبحويين )أل توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات
االىتمةام بتنميةة الميةةارات فةي المغةةة ، مةةدى تةةأيير الدراسةة باإلنجميزيةة عمةةى المغةة العربيةةو  ،فةي حياتنةا

 وذلك وف ًا لمتغير النوع.، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي ، وتأيير تدريسالعربية
 الفرض الياني:

ىمية المغة اإلنجميزية ت ييم المبحويين )أل توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات
االىتمةةام بتنميةةة الميةةارات فةةي المغةةة ، مةةدى فةةي حياتنةةا تةةأيير الدراسةةة باإلنجميزيةةة عمةةى المغةةة العربيةةة

 وذلك وف ًا لمتغير التةصص الدراسي.، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي ، وتأيير تدريسالعربية
 :الفرض اليالث

ىمية المغة اإلنجميزية ت ييم المبحويين )أل توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات
الميةةارات فةةي المغةةة االىتمةةام بتنميةةة ، مةةدى فةةي حياتنةةا تةةأيير الدراسةةة باإلنجميزيةةة عمةةى المغةةة العربيةةة

 .المغة األساسية لممبحويينوذلك وف ًا لمتغير ، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي ، وتأيير تدريسالعربية
   الرابع: الفرض
عةةن دراسةةة اإلعةةالم أفةةراد العينةةة رلةةا  بةةين متوسةةطات درجةةاتداللةةة إحصةةا ية ذات  فةةروقتوجةةد 
 وف ًا لمتغير النوع. باإلنجميزية

 الةامس:الفرض 
عةةةن دراسةةةة اإلعةةةالم أفةةةراد العينةةةة رلةةةا  بةةةين متوسةةةطات درجةةةاتداللةةةة إحصةةةا ية  فةةةروقتوجةةةد 
 .وف ًا لمتغير التةصص باإلنجميزية

ىنوعىومنكجىالدراسة:
تعىد مىن الدراسىات الوصىفية، وتتميىز البحىىوث الوصىفية بوصىف خصىائص الظىواىر أو المجموعىىات 

. والمنيج المستخدم ىىو (21)إضافة إلى الخروج بتنبؤاتمحل الدراسة وتحديد درجة احرتباط بين المتغيرات 
مىىىنيج المسىىىح الىىىذي يتىىىيح التعىىىرف عمىىىى وجيىىىات نظىىىر اةفىىىراد ومىىىا يعتقىىىدون ويفكىىىرون فيىىىو حىىىول موضىىىوع 
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الدراسة، كذلك دراسة عدد كبير من المتغيرات، ومن خخلو يمكىن الحصىول عمىى معمومىات وبيانىات دقيقىة 
 .(22)أصمية لوصف مجتمع الدراسة

ىدواتىالمستخدمة:األ
موجيىىة لطىىخب اثعىىخم الدارسىىين بالمغىىة اثنجميزيىىة، وحىىول اختبىىارات  اسةةتمارة اسةةتبيانتةةم إعةةداد 

 الصدق؛ تم تحكيم احستمارة من قبل بعض أساتذة اثعخم، وتم تعديل بعض النقاط فييا.
ى:لدراسةمجتمعىا

جامعىات دولىة اثمىارات العربيىة ن لمتخصص بالمغة اثنجميزيىة فىي عىدد مىن و طخب اثعخم الدارس
المتحىىدة، والقىىائم عمىىى برنىىامج اثعىىخم فىىي جامعىىة أبىىوظبي فىىرع العىىين، لمتعىىرف عمىىى أسىىباب اتجىىاه الطمبىىة 

 لدراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية، ومدى تأثير ذلك عمى لغتيم العربية.
 :الدراسةصونةى

البىىات الجامعىىات الىىذين يدرسىىون مىىن طمبىىة وطمفىىردة(  100مكونىىة مىىن ) عينةةة عمديةةةتىىم اختيىىار 
مىن مختمىىف التخصصىىات )عخقىات عامىىة ،إعىىخن، صىحافة، إذاعىىة وتمفزيىىون،  اثعىخم بالمغىىة اثنجميزيىىة،
وتىىىم تحديىىىد عينىىىة الدراسىىىة مىىىن الطىىىخب النىىىاطقين بالمغىىىة العربيىىىة الىىىذين تتىىىراوح  جرافيىىىك، اثعىىىخم الجديىىىد(،

ت الباحثىىة أن تتنىىوع خصىىائص عينىىة الطمبىىة مىىا بىىين وقىىد  راعىىعامىىًا مىىن الجنسىىين،  25-18أعمىىارىم بىىين 
نىىىاث كالتىىىالي :) كالتىىىالي: ) اثمىىىارات،  تتنىىىوع جنسىىىياتيم العربيىىىةطالبىىىًا (، كمىىىا  37طالبىىىة ( و) 63ذكىىىور وا 

 مصر، احردن، فمسطين، السودان، العراق(.
 (8جدول رقم )

 بٌانات عٌنة طلبة اإلعالم

 توزٌع تكرارت العٌنة البٌان

 37إناث  73ذكور  النوع
 
 

 التخصص الدراسً
عالقات عامة 

54 
 8إعالن 

صحافة 
01 

إذاعه وتلفزٌون 
08 

 4جرافٌك 
اإلعالم الجدٌد 

05 

 77مصر  الجنسٌة
االمارات  

01 
 3السودان  3العراق  04فلسطٌن  01 األردن

 عٌنة الطلبة إجمالً
011 
 

الباحىث باختيىار مفىردات العينىة بنىاًء عمىى وتعرف العينة العمدية بأنيا "العينة التي تعتمد عمىى قيىام 
 .(23)خبرتو الشخصية وتقييمو الشخصي لمخصائص التي يجب توافرىا في عينة الدراسة"

ىنتائجىالدراسةىالمودانوة:
 نعرض فيما يمي نتائج البحث:

، وتعكس ىىذه النتيجىة % إناث 62% ذكور، و27عينة الدراسة بمغت كشفت نتائج الدراسة بأن  -
وىىىىو عمديىىىة زيىىىادة إقبىىىال اثنىىىاث عمىىىى دراسىىىة تخصىىىص اثعىىىخم بنسىىىبة تفىىىوق الطىىىخب، لمعينىىىة ال
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تواجىىد اثنىىاث بشىىكل يفىىوق الىىذكور فىىي العديىىد مىىن كميىىات اثعىىخم عمىىى مسىىتوى الىىوطن  مىىايعكس
 العربي.

بىأن أعمىى نسىبة مىن عينىة الطمبىة  فيما يتعمق بالتخصص الدراسي لعينىة الدراسىة أوضىحت النتىائج -
فىي كافىة  % وىو بالفعل التخصص اةكثىر إقبىاحً 45تركزت في تخصص العخقات العامة بنسبة 

الجامعىىىات اثماراتيىىىة باعتبىىىاره التخصىىىص اةوفىىىر حظىىىًا فىىىي تىىىوافر فىىىرص العمىىىل، تىىىخ ذلىىىك طمبىىىة 
% وىىىىىو 14 %، ثىىىىم تخصىىىىص اثعىىىىخم الجديىىىىد بنسىىىىبة18تخصىىىىص اثذاعىىىىة والتميفزيىىىىون بنسىىىىبة 

مىن قبىل الطمبىة والطالبىىات، تىخ ذلىك تخصىىص  اتخصىص حىديث فىي الجامعىىات ويمقىى إقبىاًح كبيىىرً 
% وىىىو بالفعىىل تخصىىص أخىىذ فىىي احنحسىىار فىىي الجامعىىات اثماراتيىىة بسىىبب 10الصىىحافة بنسىىبة 

ضىىعف اثقبىىال عمىىى ىىىذا التخصىىص، وجىىاءت بنسىىب متىىأخرة كىىل مىىن: تخصىىص اثعىىخن بنسىىبة 
 %.5يك بنسبة %، وتخصص الجراف8

ىي المغة العربية بنسبة و  ،كشفت نتائج الدراسة عن: المغة التي درس بيا أفراد العينة قبيل الدراسة -
%، في حين بمغت نسبة أفراد العينىة الىذين درسىوا خىخل فتىرة المدرسىة بالمغىة اثنجميزيىة 67بمغت 
بالمغىىىة اثنجميزيىىة لتخصىىىص ا نحىىىو الدراسىىة كبيىىرً  ا% فقىىط، ورغىىىم ذلىىك فىىىإن ىنىىاك توجيًىىى33بمغىىوا 

اثعىىىخم، ممىىىا يعكىىىس اىتمىىىام أفىىىراد العينىىىة وبخاصىىىة أفىىىراد العينىىىة الىىىذين كانىىىت دراسىىىتيم السىىىابقة 
 بالعربية.

 (1جدول رقم )
 أهمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة فً حٌاتنا

 
 معارض محاٌد موافق موافق جدا

 معارض
 الوسط  جدا

 الحسابً
 االنحراف 
 المعٌاري

 % ك % ك % ك % ك % ك

هً لغة التواصل -0
 العالمٌة.

6
1 

6
1% 

1
1 

1
1% 

1 
1

% 
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1
% 

1 
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% 
1556 1115 

6 تزٌد من ثقافة الفرد.  -2
1 

6
1% 

1
1 

1
1% 

7 
7

% 
6 
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% 

1 
1

% 
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تساعد على  -1
التفاعل والتواصل مع 

 الجنسٌات األخرى.

5
1 

5
1% 

1
1 

1
1% 

5 
5

% 
8 

8
% 

1 
1

% 
1515 1115 

أصبحت لغة  -2
 التدرٌس المعتمدة فً بعض

 الجامعات.

6
1 

6
1% 

1
1 

1
1% 

8
8 

8
8% 

8 
8

% 
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1
% 

1511 1715 

ال نحتاج   -3
 الستخدامها.

8 
8

% 
8 

8
% 

6 
6

% 
1

1 
1

1% 
6

1 
6

1% 
8517 6165 

أرى أن اللغة  -4
اإلنجلٌزٌة أقل أهمٌة وتفوقاً 

 عن اللغة العربٌة.
8 

8
% 

1 
1

% 
5 

5
% 

1
1 

1
1% 

5
1 

5
1% 

8571 7115 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أىمية المغة اثنجميزية والتي تفاوتت أىميتيا بىين مفىردات عينىة  -
جىاءت مؤكىدة ةىميىة المغىة  أعمةى نسةبة ألرات العينةةالدراسة، وتوضح النتىائج مىن خىخل الجىدول السىابق 

 820نحراف معياري.، وا4.56وذلك بمتوسط حسابي قيمتو  "لغة التواصل العالمية"اثنجميزية كونيا 
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تسةاعد عمةى التفاعةل والتواصةل ةىمية المغة اثنجميزية في حياتنىا أنيىا " وجات في المرتبة اليانية 
 809.، وانحراف معياري 4.45وذلك بمتوسط حسابي قيمتو مع الجنسيات األةرى" 

وذلىىك " "أنيةةا لغةةة التةدريس المعتمةةدة فةةي بعةض الجامعةةات فجىىاءت عبىارة أمةا فةةي الترتيةةب اليالةث 
 879.، وانحراف معياري 4.43بمتوسط حسابي 

، 4.38بقيمىىة متوسىىط حسىىابي بمغىىت  مةةن ي افةةة الفةةرد " أنيىىا لغىىة "تزيىىد الترتيةةب الرابةةعوجىىاء فىىي 
 .993وانحراف معياري بمغ .

وعبةارة "ال نحتةاج  %92وبنسةبة  "معةارض جةدًا، معةارض"أمىا فىي المرتبىة الخامسىة فجىاءت عبىارة 
.، ممىىىىا يعىىىىزز أىميىىىىة المغىىىىة 646، وانحىىىىراف معيىىىىاري 1.87متوسىىىىط حسىىىىابي بمغىىىىت بقيمىىىىة  السةةةةتةداميا"

 اثنجميزية في حياتنا وبخاصة في مجتمع متعدد ومتنوع الجنسيات مثل مجتمع اثمارات.
أرى أن المغة اإلنجميزية أقل أىمية وتفوقًا عن المغة العربية" بالترتيب السادس كما حظيت عبارة "
.، ممىا يؤكىد بىأن المغىة اثنجميزيىة لىم تعىد أقىل 740، وانحىراف معيىاري 1.72غىت بقيمة متوسط حسابي بم

 أىمية من المغة العربية في عصرنا الحالي بأي حال من اةحوال .
 (1جدول رقم )

 مستوٌات أهمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة فً حٌاتنا الٌومٌة

 النسبة الم وية  التكرار  المستوى 
 %2  2 منخفض

 %12 12 متوسط 

 %86 86 مرتفع 

 100 100 اثجمالي

 

% من أفراد العينىة أكىدوا عمىى أىميىة المغىة اثنجميزيىة فىي 86تشير بيانات الجدول السابق إلى: إن 
ا وىةو مةا يتفةق تماًمةمن احىتمام لدى أفراد العينة،  ا%، مما يعكس مستوى مرتفعً 86حياتنا بنسبة بمغت 

 ريما سعد الجرف، وعيد ص ر الييم ومنال حميةدي الةديحاني،دراسة ميا عبد المجيد،ودراسة نتا ا مع 
، وغيرىا من الدراسات الساب ة التي ذكرت فةي سةياق البحةث، ويبةرز ذلةك Sarah Hopkynsودراسة 

المغة اإلنجميزية في حياتنا عمى تنوع األسباب سوات أىميتيا في االتفاق في إبراز تمك الدراسات ألىمية 
أو كونيا تساعد في التفاعل مع الجنسةيات األةةرى  متواصل االجتماعي العالمي،الدراسة،أو كونيا لغة ل

في حال السفر،إلافة إلى أىميتيا كمغة تدريس في العديد من الجامعات والتةصصات، وكذلك أىميتيا 
 في تكوين الةبرة والتنمية ومتابعة التطور العممي والتكنولوجي وبةاصة أننا نعيش في عصر العولمة.
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 (1جدول رقم )

 أسباب الدراسة لتخصص اإلعالم باللغة اإلنجلٌزٌة

 
الوسطططططططط  معارض جدا معارض محاٌد موافق موافق جدا

 الحسابً
االنحططططرا  
 % ك % ك % ك % ك % ك المعٌاري

ألنهطططا اللغطططة التطططً -0
درسطططططططت بهطططططططا منطططططططذ 

 الصغر.
11 11% 1 1% -  - 61 61% 5 5% 1516 85118 

ألنهططا لغططة وسططا ل  -0
 اإلعالم العالمٌة

51 51% 81 81% 1 1% 86 86% 1 1% 1588 85171 

ألكون قادرا على  -3
متابعطططططة وسطططططا ل 
اإلعطططالم الناطقطططة 
باللغة اإلنجلٌزٌطة 

. 

55 55% 11 11% 6 6% 85 85% 8 8% 1586 85815 

األولوٌطططططططة فطططططططً  -4
سطططططططوق العمطططططططل 
اإلعالمططً إلجططادة 
 اللغات األجنبٌة .

18 18% 86 86% - - 1 1% 8 8% 1577 5115 

دراسططططتً ل عططططالم -4
باإلنجلٌزٌططططة تمنحنططططً 
فرصططة الحصططول علططى 

 راتب أفضل .

11 11% 81 81% 1 1% 8 8% - - 1571 5815 

ألنهطططططططا تمنحنطططططططً -3
مسططططططططططاحة ل بططططططططططداع 
واالبتكطططار فطططً عملطططً 
اإلعالمطططططططططً ب طططططططططكل 

 مختل  .

16 16% 1 1% 81 81% 11 11% 5 5% 1567 85116 

اإلعالمطططً النطططاج  -3
اللغتططٌن ٌجطب أن ٌجٌطد 

 معاً.
11 11% 86 86% 1 1% - - - - 1576 5855 

 

التىىىي دفعىىىت أفىىىراد العينىىىة لدراسىىىة  م دمةةةة األسةةةبابتشىىىير بيانىىىات الجىىىدول السىىىابق إلىىىى: يىىىأتي فىىىي 
دراستي لإلعالم باإلنجميزية تمنحني فرصة الحصول عمةى راتةب تخصص اثعخم بالمغة اثنجميزية ةن "

يتفق تمامًا مع دراسة ص ر ، وىو ما 518.، وانحراف معياري 4.79وذلك بمتوسط حسابي قيمتو أفلل" 
فىي السىبب اةساسىي لدراسىة التخصصىات باثنجميزيىة ىىو: الحصىول عمىى  الييم ومنال حميدي الديحاني

 رواتب مرتفعة.

"وذلىك ت األجنبيةةأن األولويةة فةي سةوق العمةل اإلعالمةي إلجةادة المغةا" المرتبةة اليانيةةوجاء في  
ىىىذه النتيجىىة منطقيىىة وبخاصىىة  وتةةرى الباحيةةة إن، 529، وانحىىراف معيىىاري.4.77بمتوسىىط حسىىابي قيمتىىو 

في ظىل متطمبىات سىوق العمىل بشىكل عىام والعمىل اثعخمىي بشىكل خىاص الىذي يشىترط تىوافر لغىة واحىدة 
 فرصة عمل جيدة.عمى اةقل كمغة إضافية إلى جانب المغة العربية وذلك من أجل الحصول عمى 

، "أن اإلعالمي الناجح يجةب أن يجيةد المغتةين معةاً"فكان السبب اةبرز ىىو  في المرتبة الياليةأما 
وىةو مةا يتفةق مةع نتةا ا دراسةة ميةا عبةةد  ،.515، وانحىراف معيىاري4.76وذلىك بمتوسىط حسىابي قيمتىو 
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لتواصىل مىع المصىادر المختمفىة بأن اثعخمي الجيد بحاجة إلى إجادة لغة أخرى حتى يتمكن من ا المجيد
 والمتنوعة.
ا عمةةةى متابعةةة وسةةا ل اإلعةةالم الناط ةةة بالمغةةةة " ألكةةون قةةادرً  كىىان السىىبب المرتبةةة الرابعةةةوفىىي  

 1.135، وانحراف معياري 4.16" وذلك بمتوسط حسابي قيمتو اإلنجميزية 
لىىك بمتوسىىط حسىىابي وذ ألنيةةا لغةةة وسةةا ل اإلعةةالم العالميةةة" جىىاء السىىبب " المرتبةةة الةامسةةةوفىىي 

فىىي  Sarah Hopkynsوىةةو مةةا يتفةةق مةةع نتةةا ا دراسةةة .، 1.270، وانحىىراف معيىىاري 4.11قيمتىىو 
 .أىمية المغة اثنجميزية في حياتنا كونيا لغة التواصل احجتماعي التي تعد وسيمة إعخم عالمية

تمنحنةةةي مسةةةاحة "أنيةةةا لدراسىىىة تخصىىىص اثعىىىخم بالمغىىىة اثنجميزيىىىة فكىىىان  السةةةبب السةةةادسأمىىىا  
، وانحىىراف 3.67وذلىىك بوسىىط حسىىابي قيمتىىو  لإلبةةداع واالبتكةةار فةةي عممةةي اإلعالمةةي بشةةكل مةتمةةف "

 1.386معياري 
 4.86ألنيةةةا المغةةة التةةةي درسةةت بيةةا منةةةذ الصةةغر" بمتوسةةةط حسةةابي قيمتةةةو " وأخيىىرًا جىىاء سىىبب

 .0.240 هوانحراف معياري قدر 
 (5جدول رقم )

 العربٌة ألفراد العٌنة بسبب الدراسة باللغة اإلنجلٌزٌةمدى االعتقاد بتأثر اللغة 

 
الوسط  معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا

 الحسابي
االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري

ساهمت دراستً -0
باإلنجلٌزٌة فً 
ضع  إتقانً للغة 

 العربٌة.

03 03% 05 05% 0 0% 70 70% 03 03% 0.30 0.538 

دراستً -0
باإلنجلٌزٌة جعلتنً 
أفضل التحدث 
باللغة اإلنجلٌزٌة 
مع غٌري ممن 
ٌتكلمون نفس لغتً 

 األم .

01 01% 1 1% 4 4% 73 73% 01 01% 0.45 0.515 

عندما أفكر بٌنً -7
وبٌن نفسً أفعل 
ذلك باللغة 

 اإلنجلٌزٌة .

00 00% 00 00% 0 0% 74 74% 70 70% 0.45 0.453 

باإلنجلٌزٌة دراستً  -3
 لم تمنعنً من

 القراءة بالعربٌة.
50 50% 08 08% 0 0% 03 03% 00 00% 7.37 0.575 

دراستً باللغة -4
اإلنجلٌزٌة ال تقلل 

 من عروبتً .
33 33% 00 00% - - 0 0% 0 0% 5.30 440. 

دراستً باللغة -3
اإلنجلٌزٌة جعلتنً 
 أهتم أكثر بالعربٌة.

38 38% 05 05% 4 4 01 01% 7 7% 5.75 0.071 

تشير بيانات الجدول السابق فيما يتعمق بمدى تأثر المغة العربية ةفراد العينة بسبب الدراسة 
وسط متوذلك ب دراستي بالمغة اإلنجميزية ال ت مل من عروبتي " باثنجميزية بأن السبب اةول ىو "

 0.522، انحراف معياري 4.72حسابي قيمتو 
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دراستي بالمغة اإلنجميزية جعمتني أىتم أكير أفراد العينة بأن "وفي المرتبة اليانية أجاب 
 .1.139، وانحراف معياري 4.34وذلك بمتوسط حسابي قيمتو بالعربية" 

وذلك دراستي باإلنجميزية لم تمنعني من ال راتة بالعربية" جاءت عبارة "  وفي المرتبة اليالية
 1.434، وانحراف معياري 3.73بمتوسط حسابي قيمتو 

ساىمت دراستي باإلنجميزية في لعف إت اني  " عارض أفراد العينة بأنوفي المرتبة الرابعة 
 . 1.478، وانحراف معياري 2.72، وذلك بمتوسط حسابي قيمتو لمغة العربية"

دراستي باإلنجميزية جعمتني أفلل التحدث والسادسة جاءت عبارة "  المرتبة الةامسةأما في 
يري ممن يتكممون نفس لغتي األم " وعبارة "عندما أفكر بيني وبين نفسي أفعل بالمغة اإلنجميزية مع غ

 . 4.22ذلك بالمغة اإلنجميزية، وذلك بمتوسط حسابي قيمتو 
 (6جدول رقم )

 فئات االتجاه نحو تأثٌر الدراسة باإلنجلٌزٌة على اللغة العربٌة

 النسبة الم وية التكرار االتجاه

 %62 62 إيجابي

 %42 42 محايد

 %00 00 سمبي

 011 011 المجموع

ا نحو الدراسة % من أفراد العينة كان اتجاىيم إيجابيً 64وتشير بيانات الجدول السابق إلى: إن 
% من أفراد العينة كانوا محايدين، بينما 25باثنجميزية ولم تتأثر لغتيم العربية بشكل كبير، في حين أن 

ما يتعارض  العربية قد تأثرت جراء دراستيم باثنجميزية، وىو ا ووجدوا لغتيم% اتجاىيم سمبيً  11كان
دراستيم باثنجميزية جعمتيم يشعرون  أن حيث أكد أفراد العينة عمى جز يًا مع نتا ا دراسة فتيحة حنان

نتاج المعرفة بالمغة العربية، وتتفق أيضًا ىذه النتيجة مع نتائ ج تدريجيًا بأنيم يفقدون القدرة عمى التفكير وا 
لغتيم العربية في تناقص نتيجة قمة  أن والتي كشفت عن تخوف الشباب من Sarah Hopkynsدراسة 

استخداميا، كما أكد أفراد العينة بأن الدراسة بالمغة اثنجميزية أثرت عمييم من خخل زيادة قدرتيم عمى 
 .الجانب بالعربية جميزية وضعف ىذاالتعبير عن مشاعرىم وطريقة تفكيرىم والكخم والكتابة باثن

ا عن % من أفراد العينة راضون جدً 77ن أالنتائج إلى تشير وفيما يتعمق بالرضا عن دراسة اثعخم  -
دراستيم لجعخم بالمغة اثنجميزية، في حين بمغت نسبة أفراد العينة الراضين عن دراسة اثعخم بالمغة 

 %.1%، بينما بمغت نسبة من أجاب بشكل محايد 22اثنجميزية 
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 (7جدول رقم )

 مدى اهتمام أفراد العٌنة بتنمٌة مهاراتهم فً اللغة العربٌة

 
 الوسط معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا

 الحسابي
 االنحراف
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري

أحرص عمى ال راتة -0
 0.033 7.71 %3 3 %01 01 %01 01 %03 03 %08 08 واالطالع بالمغة العربية .

أحرص عمى تطوير -4
مياراتي في المغة العربية 

 بالكتابة.
07 07% 00 00% 75 75% 00 00% 01 01% 7.14 0.033 

أسعى لمحصول عمى -2
 0.073 0.33 %30 30 %05 05 %03 03 %4 4 %5 5 دورات في المغة العربية.

أحرص عمى مناقشة -2
أفكاري مع الزمالت بالمغة 

 العربية .
43 43% 05 05% 04 04% 4 4% 1 1% 5.14 0.700 

أحرص عمى متابعة  -4
الوسا ل اإلعالمية الناط ة 

 بالمغة العربية السميمة.
51 51% 8 8% 71 71% 3 3% 3 3% 7.83 0.031 

يسعدني الحديث بالمغة  -5
العربية بشكل عام في 

 الجامعة.
43 43% 03 03% 01 01% 0 0% 4 4% 5.03 0.001 

السابق حول مدى اىتمام أفراد العينة بتنمية مياراتيم في المغة العربية حيث تشير بيانات الجدول 
، وانحراف 4.17وذلك بمتوسط حسابي قيمتو  أحرص عمى ال راتة والكتابة بالمغة العربية "أكدوا عمى: "

 . 1.129معياري 
، العربية ""أحرص عمى مناقشة أفكاري مع الزمالت بالمغة وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة: 

 .1.321، وانحراف معياري 4.05وذلك بمتوسط حسابي قيمتو 
أحرص عمى متابعة الوسا ل اإلعالمية الناط ة بالمغة وفي المرتبة الثالثة جاء احىتمام بعبارة: "

 .1.269، وانحراف معياري 3.87وذلك بمتوسط حسابي قيمتو  العربية السميمة "
وذلك بمتوسط أحرص عمى ال راتة واإلطالع بالمغة العربية " "وفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة: 

 .1.176، وانحراف معياري بمغ 3.30حسابي قيمتو 
 وفي المرتبة الةامسة جاتت عبارة: "أحرص عمى تطوير مياراتي في المغة العربية بالكتابة"

 .1.167، وانحراف معياري بمغ 3.05وذلك بمتوسط حسابي قيمتو 
بمتوسط حسابي  عبارة: "أسعى لمحصول عمى دورات في المغة العربية "وفي المرتبة اةخيرة جاءت 

 .1.136وانحراف معياري بمغ  1.77قيمتو 
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 (1جدول رقم )
 مستوٌات االهتمام بتنمٌة المهارات فً اللغة العربٌة 

 النسبة الم وية التكرار المستوى

 %01 01 منةفض

 %22 22 متوسط

 %27 27 مرتفع

 011 011 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى مستوى احىتمام لدى أفراد عينة الدراسة بتنمية المغة العربية 
% من أفراد العينة 10ا لدى %، في حين كان احىتمام منخفضً 53وكان مستوى متوسط اىتماميم بنسبة 

ىناك اىتمام بتنمية ميارات المغة العربية من قبل أفراد : %، مما يشير إلى37ا لدى وكان احىتمام مرتفعً 
ن كان اىتمامً  ن المبرر في أ وترى الباحيةبالمغة العربية،  انوعيً  اا ولكنو يعكس اىتمامً ا متوسطً العينة وا 
اىتمام أفراد العينة بشكل كبير بميارات المغة اثنجميزية ودعميا عن تنمية ميارات ىذه النتيجة يكمن في 

 المغة العربية.
 (1جدول رقم )

 مدى تأثٌر دراسة اإلعالم باللغة اإلنجلٌزٌة على أفراد العٌنة كإعالمٌٌن فً المستقبل

 

 العبارة

 الوسط  معارض جدا معارض محايد موافق موافق جدا

 الحسابي

 االنحراف 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المعياري

دراستي لإلعالم بالمغة اإلنجميزية -0
يلير عمى قدرتي عمى استةدام ال 

 لغة عربية سميمة في اإلعالم .
22 22% 06 06% 4 4% 44 44% 02 02% 2.22 0.282 

اإلعالمي يمكن أن ينجح حتى  -4
ن لم يجيد المغة العربية.  0.228 4.62 %42 42 %20 20 %02 02 %41 41 %00 00 وا 

ال استطيع أن أكون إعالمي في -2
 0.207 4.47 %22 22 %27 27 %7 7 %04 04 %01 01 العربية .وسيمة ناط ة بالمغة 

يمكنني كتابة وصياغة مادة -2
 0.202 2.82 %8 8 %02 02 %7 7 %21 21 %24 24 نصية بمغة عربية سميمة .

يمكنني كتابة وصياغة ماده  -5
 نصية بمغة إنجميزية سميمة.

20 20% 08 08% 02 02% 08 08% - - 2.14 0.074 

عن أفكاري بالمغة  أفلل التعبير -6
 0.282 2.07 %08 08 %48 48 %8 8 %00 00 %22 22 اإلنجميزية.
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مدى تأثير دراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية عمى أفراد العينة حول تشير بيانات الجدول السابق 
يمكنني كتابة وصياغة ماده نصية بمغة كإعخميين في المستقبل إلى المرتبة اةولى جاءت العبارة: " 

 .1.172، وانحراف معياري قدره 4.02وذلك بمتوسط حسابي بمغ إنجميزية سميمة" 
وذلك  "ياغة مادة نصية بمغة عربية سميمةيمكنني كتابة وصعبارة: "وفي المرتبة الثانية جاءت 

 .1.313وانحراف معياري بمغ  3.85بمتوسط حسابي قيمتو 
دراستي لإلعالم بالمغة اإلنجميزية ال يلير عمى قدرتي عمى ثالثة جاءت عبارة: "وفي المرتبة ال

 .1.585، وانحراف معياري بمغ 3.54بمتوسط حسابي قيمتو  استةدام لغة عربية سميمة في اإلعالم "،
وسط متوذلك ب أفلل التعبير عن أفكاري بالمغة اإلنجميزيةوفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة: "

 .1.583وانحراف معياري بمغ  ،3.17بمغت قيمتو حسابي 
ن لم يج"اإلعوفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة   " د المغة العربيةالمي يمكن أن ينجح حتى وا 

 .1.338وانحراف معياري بمغ ، 2.63وذلك بمتوسط حسابي قيمتو 
وذلك في وسيمة ناط ة بالمغة العربية"  اال استطيع أن أكون إعالميً "وفي المرتبة السادسة عبارة: 

 .1.317، وانحراف معياري بمغ 2.27بمتوسط حسابي قيمتو 
 (81جدول رقم )

 فئات االتجاه نحو تأثٌر تدرٌس اإلعالم باللغة اإلنجلٌزٌة على العمل اإلعالمً فً المستقبل 

 النسبة الم وية  التكرار  االتجاه 
 %0 0 سمبي 
 %62 62 محايد 
 %22 22 إيجابي 
 %011 011 المجموع

 

تشير بيانات الجدول السابق إلى احتجاه نحو تأثير دراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية عمى العمل 
ا بنسبة %، وكان إيجابيً 65ا بنسبة %، في حين كان محايدً 1ا بنسبة اثعخمي في المستقبل كان سمبيً 

ا ن المغة اثنجميزية مطمبًا أساسيً أ%، وىو ما يتفق مع نتائج دراسة ميا عبد المجيد والتي أشارت إلى 34
 .مي إلى جانب إتقان المغة العربيةلجعخ

ىنتائجىاختباراتىالفروض:ى

 :الفرض األول
المغة اإلنجميزية في ىمية توجد فروق ذات داللو إحصا ية بين متوسطات درجات ت ييم المبحويين )أل

مدى اإلىتمام بتنمية الميارات في المغة العربية  ،ة باإلنجميزية عمى المغة العربيةتأيير الدراس ،حياتنا
 النوع. ، وذلك وف ًا لمتغيرريس اإلعالم عمى العمل اإلعالمي(،وتأيير تد
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 (88دول رقم )ج

 " "T-Testاختبار 

وثٌن )ألهمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة فً حٌاتنا ،تأثٌر الدراسة باإلنجلٌزٌة على اللغة العربٌة ،مدى متوسطات درجات تقٌٌم المبحللعالقة بٌن 

 اإلهتمام بتنمٌة المهارات فً اللغة العربٌة ،وتأثٌر تدرٌس اإلعالم على العمل اإلعالمً( ، وذلك وفقاً لمتغٌر النوع 5

 

 

 

 إناث ذكور
قيمة 
 )ت(

 درجات

 الحرية

 مستوي 

المتوسط  العدد المعنوية
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

أىميىىىة المغىىىة اثنجميزيىىىة 
 37 في حياتنا 

25.8378 

 

4.04498 

 
63 26.4603 3.20194 850.- 98 397. 

تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأثير الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
باثنجميزيىىىة عمىىىى المغىىىة 

 العربية
37 

12.4595 

 

4.93623 

 
63 13.3333 6.46330 709.- 98 480. 

احىتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام بتنميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
الميىىىىىىىىارات فىىىىىىىىي المغىىىىىىىىة 

 العربية
37 

21.0811 

 

4.83838 

 
63 19.6984 5.96396 1.197 98 243. 

تىىىىأثير تىىىىدريس اثعىىىىخم 
بالمغىىىة اثنجميزيىىىة عمىىىى 

 العمل في المستقبل.
37 

21.2973 

 

3.40641 

 
63 20.7302 3.34667 813. 98 418. 

 

األول حول مدى وجود فروق ذات داللو إحصا ية بين متوسطات درجات فيما يتعمق بالفرض      
يتضح من نتائج الجدول السابق ، وف ُا لمتغير النوع)ت ييم المبحويين )ألىمية المغة اإلنجميزية في حياتنا

بوجود فروق ذات دحلة إحصائية بين كل من النوع وأىمية المغة  ىذه الجز ية الفرعية صحة عدم 
، عند مستوي المعنوية، وعند -.850اثنجميزية في حياتنا، حيث أوضحت النتائج بأن قيمة )ت( بمغت 

 .، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا.397مستوي المعنوية 
ةىمية المغة اثنجميزية في  إدراكيم الذكور واثناث فيمما يعكس بأنو ح توجد فروق ذات دحلة بين 

ا حياتنا اليومية، مما يعني عدم التأثر بالنوع بقدر القناعة بأىمية المغة ذاتيا في حياتنا سواء أكانوا ذكورً 
حيث لم الزعبي  وىو ما يتفق مع دراسة رفعة رافعيما، يأو إناثًا، فتقدير أىمية المغة اثنجميزية ميم لكم

ا ذات دحلة إحصائية بين الذكور واثناث في مستويات تقدير أىمية المغة فروقً  تظير نتائج دراستو
 ا.ا إيجابيً وكان احتجاه بشكل عام نحو الدراسة بالمغة اثنجميزية اتجاىً  اثنجميزية،
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فروق ذات داللو إحصا ية بين متوسطات درجات ت ييم حول مدى وجود  -الفرض الفرعي ب
 الدراسة باإلنجميزية عمى المغة العربية( وف ًا لمتغير النوع.المبحويين و)تأيير 

بوجود فروق ذات دحلة إحصائية بين النوع  صحة الفرض الفرعييتضح من نتائج الجدول السابق عدم 
عند  -.709وتأثير الدراسة باثنجميزية عمى المغة العربية، حيث أوضحت النتائج قيمة )ت( التي بمغت 

 ، وىي قيمة غير دالة إحصائيُا..480مستوي المعنوية 
مما يعكس أنو ح توجد فروق ذات دحلة بين نوع أفراد العينة وتأثير الدراسة باثنجميزية عمى المغة 

 العربية.
حول مدى وجود فروق ذات داللو إحصا ية بين متوسطات درجات ت ييم  -الفرض الفرعي ج

 المغة العربية ( وذلك وف ًا لمتغيرالنوع.المبحويين و)مدى اإلىتمام بتنمية الميارات في 
بوجود فروق ذات دحلة إحصائية بين النوع  صحة الفرض الفرعييتضح من نتائج الجدول السابق عدم 

، عند 1.197واحىتمام بتنمية الميارات في المغة العربية، حيث أوضحت النتائج قيمة )ت( التي بمغت 
 لة إحصائيُا.، وىي قيمة غير دا.243مستوي المعنوية 

 مما يعكس أنو ح توجد فروق ذات دحلة بين نوع أفراد العينة واحىتمام بتنمية الميارات في المغة العربية.
مدى وجود فروق ذات داللو إحصا ية بين متوسطات درجات ت ييم المبحويين  -الفرض الفرعي د

 رالنوع.و)تأيير تدريس اإلعالم عمى العمل اإلعالمي( ، وذلك وف ًا لمتغي
بوجود فروق ذات دحلة إحصائية بين الذكور عدم صحة الفرض الفرعي يتضح من نتائج الجدول السابق 

.، 813واثناث واحىتمام بتنمية الميارات في المغة العربية، حيث أوضحت النتائج قيمة )ت( التي بمغت 
 .418، أما مستوي المعنوية فبمغ 98وبمغت درجات الحرية 

 وجود فروق ذات دحلة بين نوع أفراد العينة وتأثير تدريس اثعخم عمى العمل اثعخمي. مما يعكس عدم
 

 الفرض الياني:
ىمية المغة اإلنجميزية في ت ييم المبحويين )أل توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات

، بتنمية الميارات في المغة العربيةاالىتمام ، مدى الدراسة باإلنجميزية عمى المغة العربية تأييرو حياتنا 
 وذلك وف ًا لمتغير التةصص الدراسي.، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي وتأيير تدريس
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 (81دول رقم )ج
  One WAY ANOVAتحلٌل التباٌن أحادي االتجاه 

 الدراسًتخصص وفقاً لمتغٌر الهمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة فً حٌاتنا ألللفروق بٌن المجموعات طبقاً 

 
التةصص 
 العدد الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية
 قيمة 
 ) ف(

 مستوي 
بين  المعنوية

 المجموعات
داةل 

 المجموعات
أىمية المغة 

اإلنجميزية في 
 حياتنا اليومية 

 215. 1.447 94 5 2.28221 46.2226 22 عالقات عامة 
 2.72178 42.7211 8 إعالن 
 2.92226 42.2111 01 صحافة 
إذاعة 

 فزيون يوتم
08 46.2222 2.29728 

 4.77289 46.8111 2 جرافيك 
 0.41229 47.7022 02 اإلعالم الجديد

 2.22104 46.4211 011 اإلجمالي 
 

بوجود فروق ذات  وال ا ل: صحة الفرض الفرعي األولعدم يتضح من نتائج الجدول السابق       
وذلك وف اً (  ىمية المغة اإلنجميزية في حياتنات ييم المبحويين )أل داللة إحصا ية بين متوسطات درجات

 لمتغير التةصص الدراسي.
وجود فروق ذات دحلة إحصائية بين التخصص الدراسي وأىمية المغة اثنجميزية في حياتنا 

(، بينما بمغت 94( وداخل المجموعات )5اليومية، حيث أوضحت النتائج درجة الحرية بين المجموعات )
د .، وىو مستوى غير دال إحصائيًا، مما يعكس عدم وجو 215ومستوى المعنوية بمغ  1.447قيمة )ف( 

دراك أفراد العينة ةىمية المغة اثنجميزية في حياتنا اليومية،  عخقة ذات دحلة بين التخصص الدراسي وا 
 اةمر ليس بالتخصص بقدر القناعة بأىمية المغة ذاتيا.أن مما يعني 
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 (38جدول رقم )
 One WAY ANOVAتحلٌل التباٌن أحادي االتجاه 

 وفقاً لمتغٌر التخصص الدراس5ً الدراسة باإلنجلٌزٌة على اللغة العربٌة تأثٌرلللفروق بٌن المجموعات طبقاً 

 
 التةصص 

 الدراسي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية
 قيمة

 ) ف( 

 مستوي 

بين  المعنوية
 المجموعات

داةل 
 المجموعات

تأيير الدراسة 
باإلنجميزية عمى 

 المغة العربية 

 262. 1.321 94 5 5571851 8151111 15 عالقات عامة 

 6511111 855111 1 إعالن 

 1511617 8851111 81 صحافة 

إذاعة 
 وتلٌفزٌون 

81 8151111 5561711 

 7511181 8151111 5 جرافٌك 

 6511551 8151116 81 اإلعالم الجدٌد

 5511181 8151811 811 اإلجمالً 

 

بوجود فروق ذات داللة  عدم صحة الفرض الفرعي الياني وال ا ليتضح من نتائج الجدول السابق    
وذلك ( تأيير الدراسة باإلنجميزية عمى المغة العربيةت ييم المبحويين و) إحصا ية بين متوسطات درجات
( وداخل 5، حيث أوضحت النتائج أن درجة الحرية بين المجموعات ) وف ًا لمتغير التةصص الدراسي

، وىو مستوي غير دال .262ومستوى المعنوي بمغ  1.321(، بينما بمغت قيمة )ف( 94المجموعات )
دراك أفراد العينة لتأثير  إحصائيًا، مما يعكس عدم وجود عخقة ذات دحلة بين التخصص الدراسي وا 

عخقة بين التخصصات اثعخمية عمى  عدم وجودمى المغة العربية؛ مما يعني الدراسة باثنجميزية ع
اختخفيا وتنوعيا وتأثير دراستيا باثنجميزية عمى المغة العربية، وبخاصة أن ىناك العديد من الطمبة 

 لدييم إشكاليات في المغة العربية رغم أن دراستيم أيضًا بالعربية.
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 (81جدول رقم )
 One WAY ANOVAتحلٌل التباٌن أحادي االتجاه 

 تخصص الدراسً والبتنمٌة المهارات فً اللغة العربٌة لإلهتمام للفروق بٌن المجموعات طبقاً 
 

 التخصص  

 الدراسً
 العدد

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا  
 المعٌاري

 درجات الحرٌة

قٌمة 
()  

 مستوي 

 المعنوٌة
بين 

 المجموعات
داةل 

 المجموعات

االىتمام 
بتنمية 

الميارات في 
 المغة العربية

 304. 1.223 94 5 2.22819 41.8111 22 عالقات عامة

 6.86617 41.2111 8 إعالن

 6.90402 44.1111 01 صحافة

إذاعة 
 فزيونيوتم

08 09.2222 2.27216 

 7.66029 02.41111 2 جرافيك

 2.82220 09.6249 02 اإلعالم الجديد

 2.28904 41.4011 011 اإلجمالي

وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات  أما فيما يتعمق بالفرض الفرعي حول مدى
ذلك وف ًا لمتغير و  ،(االىتمام بتنمية الميارات في المغة العربيةمدى  ت ييم المبحويين و) درجات

، حيث أوضحت الفرض الفرعيىذا عدم صحة  الجدول السابقيتضح من نتائج ، التةصص الدراسي
 1.223(، بينما بمغت قيمة )ف( 94( وداخل المجموعات )5النتائج درجة الحرية بين المجموعات )

، وىي قيمة غير دالو إحصائيًا، مما يعكس عدم وجود عخقة ذات دحلة بين .304ومستوى المعنوية بمغ 
العينة بتنمية مياراتيم في المغة العربية، وبخاصة أن ىناك تخصصات  التخصص الدراسي واىتمام أفراد

 .بية حبًا في المغة العربية ذاتياومجاحت أخرى تيتم بتنمية مياراتيا في المغة العر 

متوسطات درجات فروق ذات داللة إحصا ية بين  ال ا ل بوجودالفرض الفرعي وفيما يتعمق ب
وذلك وف ًا لمتغير التةصص الدراسي  (اإلعالم عمى العمل اإلعالميريس ت ييم المبحويين و)تأيير تد
 :ض الفرعي كما يولح الجدول التالييتلح عدم صحة ىذا الفر 
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 (85جدول رقم )
 One WAY ANOVAتحلٌل التباٌن أحادي االتجاه 

  والتخصص الدراسً 5أثٌر تدرٌس اإلعالم باللغة اإلنجلٌزٌة على العمل اإلعالمً فً المستقبل لتللفروق بٌن المجموعات طبقاً 

 
 التةصص

 الدراسي
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية
 قيمة 

 ) ف(

 مستوي 

بين  المعنوية
 المجموعات

داةل 
 المجموعات

تأيير تدريس 
اإلعالم بالمغة 
اإلنجميزية 
عمى العمل 
اإلعالمي في 
 المست بل

 004. 3.710 94 5 2.06011 40.2000 22 عالقات عامة 

 2.10229 40.8721 8 إعالن 

 2.29764 44.7111 01 صحافة 

إذاعة 
 فزيون يوتم

08 08.4778 4.98622 

 0.28002 41.1111 2 جرافيك 

 4.94108 40.7022 02 اإلعالم الجديد

 2.26496 41.9211 011 اإلجمالي 

(، بينما 94( وداخل المجموعات )5حيث أوضحت النتائج أن درجة الحرية بين المجموعات )
.، وىي قيمة دالو إحصائيًا، مما يعكس أنو توجد 004عند مستوى المعنوية  3.710بمغت قيمة )ف( 

مي عخقة ذات دحلة بين التخصص الدراسي وتأثير تدريس اثعخم بالمغة اثنجميزية عمى العمل اثعخ
مما يعكس رلية ، 22.7000في المستقبل، وجاءت الصحافة في المرتبة اةولى بمتوسط حسابي بمغ 

المتخصصين في الصحافة؛ بأن تأثير المغة اثنجميزية عمييم إيجابي في مستقبل العمل  أفراد العينة
وقراءة ما  خاصة ةن الصحفي اثعخمي بحاجة إلى احطخع دوماً باثعخمي، وىي نتيجة منطقية و 

يكتب عن العالم العربي في الصحف اةجنبية ومن ثم فيو بحاجة إلى إتقان لغة أجنبية، في حين جاء 
 .21.8750في مرتبة تالية تخصص اثعخن بمتوسط حسابي قدره 

وترى الباحثة  21.7143جاء في المرتبة الثالثة تخصص: اثعخم الجديد بمتوسط حسابي قدره 
ن اثعخم الجديد أا في عدد من الجامعات كما ا حديثً ية كون اثعخم الجديد تخصصً أن ىذا منطقي لمغا

 ا موجود في كتب بالمغة اثنجميزية بشكل أساسي.عمومً 
، ثم تخصص الجرافيك بمتوسط 21.3111وتخ ذلك تخصص: العخقات العامة بمتوسط حسابي قدره 

 .18.2778يون بمتوسط حسابي قدره ، وأخيرا تخصص اثذاعة والتميفز 20.000حسابي قدره 
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 :الفرض اليالث
ىمية المغة اإلنجميزية في ت ييم المبحويين )أل توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات

، االىتمام بتنمية الميارات في المغة العربية، مدى حياتنا تأيير الدراسة باإلنجميزية عمى المغة العربية
 .المغة األساسية لممبحويينوذلك وف ًا لمتغير ، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي وتأيير تدريس

 (86جدول رقم )

 T- Testاختبار 

ىمية المغة اإلنجميزية في حياتنا تأيير الدراسة ت ييم المبحويين )أل درجاتلمعخقة بين متوسطات 
اإلعالم  ، وتأيير تدريسالمغة العربية االىتمام بتنمية الميارات في، مدى باإلنجميزية عمى المغة العربية

 .المغة األساسية لممبحويينوذلك وف ًا لمتغير ، (عمى العمل اإلعالمي
 

 
 
 
 

 اإلنجميزية العربية
قيمة 
 )ت(

 درجات
 الحرية

 مستوي
المتوسط  العدد المعنوية

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  العدد المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

أىميىىة المغىىة اثنجميزيىىة 
 في حياتنا 

67 25.7761 
 

3.87228 
 

33 27.1515 2.51398 1.854- 98 067. 

تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأثير الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
باثنجميزيىىة عمىىى المغىىة 

 العربية

67 10.6567 3.97169 33 17.7879 6.42144 6.832- 98 000. 

احىتمىىىىىىىىىىىىىىىىىام بتنميىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
الميىىىىىىىارات فىىىىىىىي المغىىىىىىىة 

 العربية

67 22.1343 3.79352 33 16.3030 6.59301 5.610 98 000. 

تىىىأثير تىىىدريس اثعىىىخم 
بالمغىىة اثنجميزيىىة عمىىى 

 العمل في المستقبل.

67 20.8209 3.35715 33 21.1818 3.41371 503.- 98 616. 

تحول مدى وجود فروق ذات  عدم صحة الفرض الفرعي األوليتضح من نتائج الجدول السابق: 
وذلك وف ًا  (ىمية المغة اإلنجميزية في حياتنات ييم المبحويين و)أ داللة إحصا ية بين متوسطات درجات

. وىي 067، عند مستوى معنوية -1.854، حيث بمغت قيمة )ت( المغة األساسية لممبحويينلمتغير 
قيمة غير دالة إحصائيًا، مما يعكس عدم وجود فروق بين المبحوثين الذين كانت دراستيم قبل الجامعية 

كانت دراستيم قبل الجامعية بالمغة اثنجميزية، باعتبار المغة  نوبين المبحوثين الذيبالمغة العربية 
 اثنجميزية باتت لغة ميمة في حياتنا لمشباب أيًا كانت لغة دراستيم قبل الجامعية.
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فروق ذات داللة  بوجود والقائل صحة الفرض الفرعي اليانيوتكشف نتائج الجدول السابق أيضًا 
وذلك ( تأيير الدراسة باإلنجميزية عمى المغة العربيةت ييم المبحويين و) توسطات درجاتإحصا ية بين م

 .المغة األساسية لممبحويينوف ًا لمتغير 
وجود فروق ذات دحلة إحصائية بين المغة اةساسية لمدراسة قبيل دراسة اثعخم باثنجميزية، 

، عند مستوى معنوية. -6.832بمغت قيمة )ت(  وتأثير الدراسة باثنجميزية عمى المغة العربية، حيث
ن الذين كانت دراستيم قبل الجامعية بالمغة يوىي قيمة دالة إحصائيًا، وكانت الفروق لصالح المبحوث

، وىي نتيجة منطقية ةن زيادة عدد سنوات 17.7879اثنجميزية حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي 
 كبير عمى المغة العربية اةم .الدراسة بالمغة اثنجميزية تؤثر بشكل 

بوجود فروق ذات داللة إحصا ية بين  صحة الفرض الفرعي اليالثوتشير نتائج الجدول أيضًا إلى 
وذلك وف ًا ( االىتمام بتنمية الميارات في المغة العربيةمدى  ت ييم المبحويين و) متوسطات درجات

 .المغة األساسية لممبحويينلمتغير 
. وىي قيمة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى وجود 000، عند مستوى معنوية 5.610)ت( حيث بمغت قيمة 

فروق بين المبحوثين الذين كانت دراستيم قبل الجامعية بالمغة العربية عن المبحوثين الذي كانت دراستيم 
قبل الجامعية قبل الجامعية بالمغة اثنجميزية، وجاءت ىذه الفروق لصالح المبحوثين الذين كانت دراستيم 

وىو ما يعكس ارتباط المبحوثين نوعًا ما بمغتيم العربية  22.1343بالمغة العربية بمتوسط حسابي بمغ 
 وتقديرىم ليا وسعييم لتنميتيا وتطويرىا بشكل كبير حتى يتمكنوا منيا بشكل كبير.

تأيير لمبحويين و)ت ييم ا بين متوسطات درجاتبوجود فروق ذات دحلة إحصائية الفرض ال ا ل أما عن 
 .المغة األساسية لممبحويينوذلك وف ًا لمتغير ، (اإلعالم عمى العمل اإلعالمي تدريس

عند مستوى  -.503، حيث بمغت قيمة )ت( عدم يبوت صحة ىذا الفرضأوضحت النتائج 
 . وىي قيمة غير دالة إحصائيًا. 616معنوية 

 

  الرابع: الفرض
 عن دراسة اإلعالم باإلنجميزيةأفراد العينة رلا  متوسطات درجاتبين داللة إحصا ية  فروقتوجد 

 وف ًا لمتغير النوع.
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 ( 87جدول رقم ) 
 وفقاً لمتغٌر النوع عن دراسة اإلعالم باللغة اإلنجلٌزٌة الرضا العالقة بٌن 

 النوع 

 

 الرلا

 النوع

 ذكور

 النوع

 إناث

 اإلجمالي

 % ك  % ك  %   ك

 %1.0 1   %2.7 1 محايد

 %22.0 22 %25.4 16 %16.2 6 راضي

 %77.0 77 %74.6 47 %81.1 30 راضي جداً 

 %100.0 100 %100.0 63 %100.0 37 اثجمالي

يوضح الجدول السابق العخقة بين درجة الرضا عن دراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية والنوع، 
دراستيم لجعخم بالمغة اثنجميزية ىم الذكور ا عن ويتضح أعمى نسبة من أفراد العينة كانوا راضين جدً 

ا من إجمالي العينة، بينما بمغت نسبة مبحوثً  30%، و"العخقات العامة" بعدد أفراد عينة بمغ 81.1بنسبة 
 %.74.6اثناث 

 ( 81)جدول رقم 
 1اختبار كا

 مستوى المعنوية درجة الحرية ال يمة 4كا

 

 4.742 04 426. 

عخقة ذات دحلة إحصائية بين حيث ال توجد صحة الفرض الرابع، عدم  الجدول ويتضح من
، حيث بمغ مستوى باثنجميزية وفقًا لمتغير النوع متوسطات درجات رضا أفراد العينة عن دراسة اثعخم

درجة الرضا عن دراسة اثعخم بالمغة أن . وىو مستوى غير دال إحصائيًا، مما يعكس 256المعنوية 
 ا.ا أم إناثً لم تتأثر بعامل النوع سواء أكان أفراد العينة ذكورً اثنجميزية 
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 : الفرض الةامس
 عن دراسة اإلعالم باإلنجميزيةأفراد العينة رلا  بين متوسطات درجاتداللة إحصا ية  فروقتوجد 

 .وف ًا لمتغير التةصص
 (81) جدول رقم

 باللغة اإلنجلٌزٌةالعالقة بٌن التخصص الدراسً والرضا عن دراسة اإلعالم 

 

عخم ثات رضا أفراد العينة عن دراسة ادرجمتوسطات يوضح الجدول السابق العخقة بين 
أعمى نسبة من أفراد العينة كانوا راضين عن دراستيم  أن ويتضح باثنجميزية والتخصص الدراسي 

من إجمالي العينة،  45لجعخم بالمغة اثنجميزية ىم في تخصص "العخقات العامة" بعدد أفراد عينة بمغ 
وىو ما يعبر عن الواقع كون تخصص العخقات العامة ىو اةكثر طمبًا لخلتحاق بو من قبل الطمبة 

بعدد أفراد فزيون "تخصصات المطموبة لمعمل، تخ ذلك تخصص "اثذاعة والتميإضافة إلى أنو أكثر ال
ا وطالبة من إجمالي أفراد العينة، في حين جاء في المرتبة الثالثة تخصص: "اثعخم طالبً  18عينة بمغ 

عخن ا وطالبة من أفراد العينة، وجاء في مراتب متأخرة كل من: الصحافة، واثطالبً  14الجديد" بعدد بمغ 
 .العمل الصحفي كونو عمًخ مرىقاً  والجرافيك، وربما يرجع السبب في ذلك إلى ضعف اثقبال عمى

 (11جدول رقم )
 1اختبار كا 

Chi-square 
 مستوى المعنوية درجة الحرية ال يمة

42.490 01 101. 

التخصص 
 الدراسً

 

 

 

 االتجاه

 التةصص الدراسي

 

 

 اإلجمالً اإلعالم الجدٌد جرافٌك إذاعة وتلفزٌون ةصحاف إعالن عالقات عامة

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 محاٌد

    0 01.1%     
 

 
 0 0.1% 

 %44.1 44 %7.0 0 %21.1 4 %06.7 2 %21.1 2 .%64 2 %02.6 7 راضً
راضً 
 جداً 

28 82.2% 2 27.2% 2 21.1% 02 82.2% 2 61.1% 02 94.9% 77 77.1% 

 %011 011 %011 02 %011 2 %011 08 %011 01 %011 8 %011 22 اإلجمالً 
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بوجود عخقة ذات دحلة إحصائية بين  صحة الفرض الةامسيتضح من الجداول السابقة 
الدراسي حيث وفقًا لمتخصص  أفراد العينة عن دراستيم لجعخم بالمغة اثنجميزية متوسطات درجات رضا
كان  اً .، مما يعبر عن الرضا لدراسة اثعخم بالمغة اثنجميزية ح تتأثر أي010إن مستوى المعنوية بمغ 

 ان اثنجميزية.التخصص الدراسي الذي يتم دراستو، فكافة تخصصات اثعخم بحاجة إلى إتق
 

 التوصوات:ى

بناء عمى ما جاء في البحث؛ توصي الباحثة بعدد من التوصيات التي لو تم تطبيقيا سينعكس 
 ذلك عمى تعميم المغة اةجنبية بفاعمية وبدون أثر سمبي عمى المغة اةم وثقافتو وىي كالتالي:

الحرص عمى تعميم المغة اثنجميزية من سن الحادية عشرة حتى يكون الطفل قد تشبع بالمغة العربية   -1
 بشكل متقن تحدثًا وكتابة. 

الحرص عمى تعزيز مساقات المغة العربية لدارسي اثعخم بالمغة اثنجميزية في الجامعات بشكل  -2
 كبير.

قناعيم بأنيا ح تقل عمى وسائل اثعخم بث الوعي، ونمو الشعور الق -3 ومي في نفوس أبناء العربية وا 
 .أىمية عن غيرىا من المغات التي يعتز بيا أىميا، ويستعممونيا في تدريس العموم النظرية والتجريبية

احبتعاد عن العامية في وسائل اثعخم، لترسية ممكات النمو المغوي والميارات المغوية والقدرة عمى  -4
 ب.اثبداع لدى الطخ

 دورات عربية مكثفة لمدارسين بالمغة اثنجميزية في المؤسسات اثعخمية التي يمتحقون بيا.عقد -5
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Abstract 

        There is no doubt that foreign languages in general are a pressing 

requirement to open wider horizons in the labor market, and although some see 

teaching the media specifically in English would weaken the skills of Arabic language 

graduates of the media, but there are other views that the teaching of the media in 

English does not mean in any way The fact is that the relationship between Arabic and 

English is a relationship of integration and not conflict, especially since today's media 

have to be able to use Arabic as well as other languages. 

            In this sense, the current developments, the rapid communication revolution 

and the enormous openness to the world have created a kind of desire and the growing 

ambition of many young people to keep abreast of these developments and the 

techniques that are the main language of English. The trend has been increased by a 

large percentage of young people. As the language of the future, the language of the 

century and the language of technology. 

The study aimed to: 

- Recognize the importance of English to media students. 

- Recognition of the reflection of students' study of the English language in their 

Arabic language. 

- Learn how to develop student media in English skills in Arabic. 

Identify the reflection of the media study in English on the future of young students on 

their work as future journalists. 

The study concluded that the relationship between Arabic and English is an integrative 

relationship and not a conflict relationship in any way. 

Keywords: Studying Media in English, Arabic language. 
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