اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة
فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضائٌة
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ممدمة :
اللغة هً عصب اإلعالم فال ٌزدهر اإلعالم وٌرتمى وٌتطور إال إذا ازدهرت اللغة وارتمت وتطورت ،
وكلما كانت اللغة سلٌمة محافظة على لوتها ونصاعتها وافٌة بمتطلبات التعبٌر عن روح العصر كان اإلعالم
ناجحا فً إٌصال الرسابل إلى المتلمٌن ،وإذا فسدت اللغة اإلعالمٌة فسد بالتبعٌة الذوق العام وفسد الفهم
لألمور وتعذر التواصل فتكون البلبلة وٌحدث الخلل فً الرأي العامٔ .
والعاللة بٌن اللغة واإلعالم ال تسٌر دابما فً خطوط متوازٌة؛ فهما ال ٌتبادالن التأثٌر ،نظرا إلى انعدام
التكافؤ بٌنهما؛ ّ
ألن اإلعالم هو الطرف األلوى ،ولذلن ٌكون تأثٌره فً اللغة بالغا بالدرجة التً تضعف
وتشوهات تفسد جمالها  ،وبالتالً فإن وسابل اإلعالم لها أشد
الخصابص الممٌزة للغة ،وتُلحك بها أضرارا
ّ
ٕ
األثر فً رفع مستوى اللغة العربٌة ،أو تخرٌبها واإلساءة إلٌها .
ومن ٌمعن النظر فً والع حال المنوات الفضابٌة العربٌة ٌجد أنها غٌر معنٌة بأزمة اللغة العربٌة بل إنها ال
تبشر بخٌر .فمن الواضح أن اللغة العربٌة الفصحى تُخنك فً معظم وسابل اإلعالم العربٌة المسموعة منها
والمربٌة بطرٌمة تشعر بأن بعض المابمٌن على هذه األجهزة على عداوة راسخة مع العربٌة ،حٌث ال
ٌعطونها من الولت إال ألل الملٌل ،وال ٌمنحونها من البرامج إال برامج معٌنة لد ال ٌكون اإللبال علٌها كثٌرا
وال ٌبرزونها للجمهور إال بطرٌمة منفرة ٖ.
والمتأمل لسلسلة البرامج التً تذاع علً شاشات التلٌفزٌونات العربٌة ٌجد أنها فً الغالب ال تعٌر اللغة
العربٌة أي اهتمام  ،فعدد المنوات التً تحاول االلتزام باللغة العربٌة الفصٌحة فً تمدٌم مادتها ال ٌتجاوز
عشر لنوات تمرٌبا منها ثالث لنوات إخبارٌة ،وأن نسبة المواد اإلعالمٌة التً تحاول االلتزام بالعربٌة
الفصٌحة ال تتجاوز ٘  %بالنسبة لما ٌمدم بالعامٌاتٗ.
ومن هنا أضحى الحفاظ على اللغة العربٌة ضرورة أكثر من ذي لبل مع تطور وسابل اإلعالم بمجاالتها
المختلفة ،منها وظهور شبكات االتصال وتكنولوجٌا الفضاء  ،وتأتً أهمٌة اللغة العربٌة فً اإلعالم المربً
أٌضا عندما نرى أن لغة الصورة أخذت مولعا متمٌزا صا َحبَهُ تراجع فً استخدام اللغة العربٌة الفصحى فً
ممارساتنا وبرامجنا ونتج عن ذلن كثٌر من األخطاء اللغوٌة٘ .
ولذلن تزداد أهمٌة االعتناء باللغة العربٌة فً ألسام اللغة العربٌة على وجه الخصوص ،فً كون هذه
األلسام تحظى بنخب متمٌزة من المتخصصٌن فً اللغة العربٌة من ذوي الكفاءات المادرٌن على الذود عن
حمى اللغة فً وسابل اإلعالم  ،وتفعٌل وجودها وتحسٌن وضعها والحد مما تعانٌه من ترد وتراجع بٌن
أهلها. ٙ
وانطاللا مما سبك فإن هذه الدراسة تسعً للتعرف علً اتجاهات النخبة األكادٌمٌة بالجامعات المصرٌة نحو
مستوٌات اللغة بالبرامج الحوارٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة .

مشكلة الدراسة :
تتبلور مشكلة الدراسة فً التعرف على اتجاهات النخبة األكادٌمٌة خاصة أعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌات
وألسام اللغة العربٌة فً الجامعات المصرٌة حول مستوٌات اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات
الفضابٌة المصرٌة والعربٌة  ،انطاللا من أن البرامج الحوارٌة تغطً مساحة واسعة من ساعات المنوات
الفضابٌة  ،وتعد هذه البرامج أحد األسباب المهمة التً تفسد اللغة العربٌة وتسا إلٌها إساءة بالغة  ،وتبعد
المشاهدٌن عن لغتهم األم  ،كما تموم المسلسالت الدرامٌة بدور فً تمٌٌع اللغة العربٌة واإلساءة إلٌها. 7
وٌعد التشوٌه الذي ٌلحك باللغة العربٌة عبر الفضابٌات العربٌة  ،أشد خطرا وأفدح أثرا من أي تشوٌه ٌمع فً كتاب
8
أو صحٌفة أو مجلة ألن برامج هذه المنوات تصل إلى الناس كافة.
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أهمٌة الدراسة:
ٔ – تنبثك أهمٌة الدراسة من أهمٌة اللغة العربٌة التً تعد مع الدٌن المموم الربٌس للهوٌة الوطنٌة لألمة
اإلسالمٌة والعربٌة األمر الذي ٌجعل أي تطور ٌتعلك بها ظاهرة تستحك الدراسة .
ٕ  -تأتً أهمٌة الدراسة من أهمٌة النخبة التً تعد أكثر فبات المجتمع تفاعال مع المتغٌرات المجتمعٌة
وإلماما ووعٌا لكونهم ٌحملون أعلً الشهادات العلمٌة  ،وأحد أعمدة المجتمعات التً على ٌدٌها تُصمل أجٌال
المستمبل وتخرج إلى الوالع العملً . .
ٖ  -أهمٌة تموٌم المستوي اللغوي فً البرامج الحوارٌة بالفضابٌات من خالل أراء النخبة األكادٌمٌة
المتخصصة فً اللغة العربٌة.
ٗ  -لٌاس اتجاه النخبة األكادٌمٌة المتخصصة فً تدرٌس ممررات اللغة العربٌة نحو تشوٌه هذه اللغة
ومعرفة مستوٌاتها فً المنوات الفضابٌة ٌساعد على تأصٌل هذه اإلشكالٌة ومعرفة أسبابها ووضع الحلول
المناسبة لها.
٘  -الحاجة الماسة للبرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة فً دعم اللغة العربٌة .
 - ٙإثراء المكتبات العربٌة بما ٌمكن أن تضٌفه هذه الدراسة إلى األدبٌات السابمة بسبب ندرة الدراسات
العربٌة – علً حد علم الباحث – التً تناولت مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الفضابٌات.
أهداف الدراسة :
اتسالا مع طبٌعة المشكلة البحثٌة ٌمكن تحدٌد هدف الدراسة فً إطارها العام فً رصد وتفسٌر اتجاهات
النخبة األكادٌمٌة حول مستوٌات اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة .
هذا بشأن الهدف العام للدراسة أما األهداف الفرعٌة فٌمكن بلورتها علً النحو التالً :
ٔ  -تشخٌص والع اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة ومستوي أدابها .
ٕ  -معرفة مستوي األداء اللغوي عند ممدمً البرامج الحوارٌة فً المنوات الفضابٌة .
ٖ  -الكشف عن أهم األخطاء اللغوٌة عند معدي وممدمً البرامج الحوارٌة فً الفضابٌات .
ٗ  -التعرف على أثر برامج الحوار بالمنوات الفضابٌة فً مستوٌات اللغة العربٌة عند المتلمً .
٘ – رصد وتحلٌل اتجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة نحو أهمٌة اللغة العربٌة فً البرامج الفضابٌة .
 - ٙالتعرف على أراء النخبة األكادٌمٌة المصرٌة فً مستوٌات اللغة بالمنوات الفضابٌة العربٌة.
 - 7الوصول الى رؤٌة لكٌفٌة النهوض باللغة العربٌة فً المنوات الفضابٌة وتحسٌن األداء اللغوي فً هذه
المنوات.
التراث العلمً للدراسة :لسم الباحث التراث العلمً لهذه الدراسة إلً ثالثة محاور هً :
أوال ً  :المحور األول  :تناولت دراسات هذا المحور عاللة المنوات الفضائٌة باللغة العربٌة .
سعت دراسة فٌاض (  ، 9) ٕٓٔ2لإلجابة عن هذا التساؤل  :هل استطاع اإلعالم العربً توظٌف اللغة
العربٌة الفصحى فً رسابله وبرامجه المتنوعة وتحدٌدا فً المنوات الفضابٌة ،خاصة فً المضاٌا التً تمس
جوهر الهوٌة الوطنٌة والوحدة وبناء اإلنسان؟  ، ،واستخدم الباحث المنهج الكٌفً التحلٌلً وتوصلت
الدراسة الً أن اللغة العربٌة لادرة على مواكبة التطورات باألفعال ال باأللوال ،وإنها تمتلن حلوال سحرٌة
متمٌزة إذا ما أحسن توظٌفها بشكل علمً مدروس ،وأن اللغة الفصحى صالحة للبرامج الحوارٌة ،مثلما هً
صالحة للمسلسالت  ،وتهدف دراسة الخفاجً (  ، ٔٓ) ٕٓٔ2إلى اظهار دور اللغة العربٌة والحرف
العربً فً إضافة الطابع الجمالً لفن الخط العربً من خالل تركٌبة الحروف العربٌة المتصلة وطبٌعة
تشكٌلها  ،وأجرت الباحثة مماربة وممارنة بٌن كتابات تظهر على أحدي شاشات التلفزٌون الروسً بالخط العادي
واالخرى كتابات بالخط العربً حٌث وجدت أن عدد الذٌن اثارت نصوص اللغة العربٌة المكتوبة بفن الخط العربً
اهتمامهم هم نسبة كبٌرة ,وصلت الً ٓ % 9ممن اهتموا بهذا الفن  ،ونسبة ٓٔ  %كان فن الخط العربً بالنسبة
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لهم شا مبهم وعبارة عن لغز اثار حفٌظتهم عن تمبله  ،وهدف بحث الحمدانً ( ٕ٘ٔٓ )ٔٔ إلً الولوف
على والع اللغة العربٌة المعاصرة فً وسابل اإلعالم المربٌة والسٌما التلٌفزٌون ،ومدى توظٌف هذه
الوسابل للغة العربٌة السلٌمة ألجل االرتماء بها  ،والولوف على اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة التً تركتها هذه
الوسابل على اللغة، ،وألجل الوصول إلى هذه األهداف تم تمسٌم البحث إلى ثالثة مباحث  :تناول المبحث
األول بٌان مكانة اللغة العربٌة  ،وتضمن المبحث الثانً اللغة العربٌة فً وسابل اإلعالم المربٌة ،ولغة
اإلعالم المربً وسماته  ،والمبحث الثالث جاء بعنوان:اللغة العربٌة والتلفاز آثار ومتطلبات  ،وتوصل
البحث ،إلً أن اللغة العربٌة تمتلن من الخصابص والممٌزات التً تجعلها لادرة على مساٌرة العصر
جراء الثورة المعلوماتٌة واالنفتاح على شبكات االنترنٌت
ومواكبة عالم التكنولوجٌا والتطور الحاصل ّ
05
ووسابل االتصال الحدٌث  ،وسعت دراسة آل علي (  ) 5102إنٍ انتعرف عهً اتجاهاث وآراء انجًهىر
َحى دور انقُىاث انفضائُت انًحهُت فٍ كُفُت تذعُى انهغت انعربُت وانقُى االجتًاعُت وانثقافُت وانذَُُت فٍ عصر
انعىنًت  ،ورنك بانتطبُق عهً عُُت يٍ طالب وطانباث جايعت انشارقت  ،وأسفرث انذراست عٍ عذة َتائج
أهًها  :أٌ يشاهذة انفضائُاث انًحهُت عهٍ يستىٌ انهغت انعربُت نه تأثُر كبُر فٍ إًَاء انثروة انهغىَت ثى
تطىَر انقذراث فٍ انكتابت نذي أفراد انعُُت انًبحىثت  ،وتقُُى أداء انقُىاث انفضائُت نهغت انعربُت جاء يٍ
خالل أسهىب انتقذَى وَال انًركس األول  ،وتالها اإلعذاد انجُذ نهبرايج وَال انًركس انثاٍَ ،وتالها انُطق
انصحُح  ،هدفت دراسة غزال ( ٖٕٔٓ )ٖٔ إلى الكشف عن كٌفٌة استخدام اللغة العربٌة فى البرامج
الحوارٌة فً ظل تحدٌات العولمة  ،وذلن من خالل اختٌار عٌنة لبعض البرامج الحوارٌة عبر ثالث لنوات
فضابٌة تلٌفزٌونٌة إحداها حكومٌة ،واألخرى خاصة ،أما الثالثة فهى لناة أجنبٌة مترجمة للعربٌة ،وذلن فى
فترة زمنٌة لدرها ثالثة شهور كاملة من أول ٌونٌو وحتى نهاٌة أغسطس عام ٕٔٔٓ ،ولد أسفرت الدراسة
عن بعض النتابج التالٌة  :على الرغم من أن لناة فرنسا ٕٗ هى لناة أجنبٌة مترجمة للعربٌة إال أن برنامج
بارٌس مباشر الذى ٌبث عبر شاشة هذه المناة هو البرنامج الذى تعد اللغة الفصحى فٌه هى لغة الحوار
األساسٌة التى ٌستخدمها المذٌع وكذلن الضٌوف  ،حٌث ٌالحظ االستخدام السلٌم لمعظم الحروف والكلمات،
بٌنما احتلت العامٌة مركز الصدارة من لبل المذٌع وكذلن من لبل الضٌوف غٌر المتخصصٌن فى المنوات
المصرٌة بشمٌها الحكومى والخاص ،وسعت دراسة حمٌدان وبلغٌث ( ٖٕٔٓ )ٗٔ إلى معرفة والع استخدام
اللغة العربٌة فً وسابل اإلعالم المربٌة ،من خالل استكشاف دورها فً تعمٌم استعمال اللغة العربٌة،
والعمبات التً تحول دون احتالل اللغة العربٌة مكانة البمة بها فً زمن العولمة  ،وتوصلت هذه الدراسة إلً
أن وسابل اإلعالم المسموعة والمربٌة صارت مٌدانا فسٌحا لتشوٌه النطك والعبث بالتراكٌب والتجاوز عن
المواعد النحوٌة والصرفٌة ،فضال عن التوسع فً استخدام اللهجات العامٌة من خالل األعمال الدرامٌة
وبعض البرامج الحوارٌة  ،وتتعرض اللغة العربٌة فً التلفزٌون ٌومٌا لموجات من التشوٌه والتحرٌف .
ثانٌا ً  :المحور الثانً  :تناولت دراساته عاللة وسائل اإلعالم الحدٌثة باللغة العربٌة
سعت دراسة المثامً (  ٔ٘) ٕٓٔ2الً التعرف علً التساهل اللغوي عند مغردي" توٌتر "وأثره على
مستمبل اللغة العربٌة .ومعرفة بعض األسالٌب اللغوٌة المستخدمة فٌه وانحرافاتها عن اللغة العربٌة األم ،
وتوصلت الدراسة الً عدة نتابج أهمها  :بعض تحدٌثات تطبٌك" توٌتر" تجبر مستخدمٌه على تحوٌل اللغة
من اللغة العربٌة إلى لغة أجنبٌة ،وبذلن ٌتضاءل دور اللغة العربٌة فً الحٌاة الٌومٌة ،فتسلب وظابفها
الحٌاتٌة وتعطى للغة األجنبٌة ،فال ٌشعر بأهمٌة العربٌة وٌنظر إلٌها نظرة دونٌة  ،والكتابة بالعامٌة مظهر
للتساهل لدى بعض المختصٌن  ،وهذا من شأنه أن ٌحول جٌال واسعا من النشء والشباب إلى استخدام اللغة
الدارجة فً كتاباتهم  ،وتكمن مشكلة دراسة آل علً ومكً (  ، ٔٙ) ٕٓٔ2فً طبٌعة استخدام طالب
المدارس للغة العربٌة فً شبكات التواصل االجتماعً ،وما هً المؤشرات السلبٌة أو االٌجابٌة على استخدام
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اللغة العربٌة  ،وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفٌة التً اعتمدت علً منهج المسح اإلعالمً  ،وتم
تطبٌمها على عٌنة عمدٌة لوامها ٕٓٓ مفردة من طلبة المدارس الثانوٌة فً الشارلة خالل العام
الدراسً ٕٓٔ8 / ٕٓٔ7م  ،وأسفرت الدراسة عن عدة نتابج أهمها  :أن النسبة االكبر من عٌنة الدراسة من
الطلبة ٌجٌدون اللغة العربٌة لراءة وكتابة بمستوى أكثر من جٌد  ،وأكثر من ثالثة أرباع العٌنة ٌرون ان
الشبكات االجتماعٌة ذات تأثٌر فً تدنً مستوى اللغة العربٌة ،ونحو ثلثً العٌنة ٌراودهم الشعور بأن اللغة
العربٌة فً خطر  ،وسعت دراسة آل علً ( ٔ7 ) ٕٓٔ2الً معرفة مدى وعً الشباب االماراتً باستخدام
شبكات التواصل االجتماعً وتأثٌرها على اللغة العربٌة  ،وتنتمً هذه الدراسة الى الدراسات الوصفٌة ،
واعتمدت على منهج المسح  ،و ُ
طبمت على عٌنة عمدٌة مكونة من ٕٓٓ مفردة من طلبة وطالبات لسم
االتصال الجماهٌري بكلٌة االتصال بجامعة الشارلة خالل العام ٕٓٔ7 / ٕٓٔٙم  ،واستخدمت صحُفت
االستبُاٌ كأداة نجًع انبُاَاث  ،وتبٍُ يٍ َتائج انذراست أٌ  % 46يٍ أفراد انذراست َستخذو انريىز واألرقاو وانحروف
اإلَجهُسَت بذل يٍ انحرف انعربٍ فٍ وسائم انتىاصم االجتًاعٍ ،وأن اللغة العربٌة العامٌة جاءت فً المرتبة األولً

بنسبة ٘ ، %7ٗ4وهدفت دراسة المالحً والذٌب (  ٔ2) ٕٓٔ2الً معرفة أثر اإلنترنت ووسابل التواصل
االجتماعً على اللغة العربٌة الفصحى  ،وظهور ما ٌسمى باللغة العربٌزٌة ،ومدى خطورتها على اللغة
العربٌة الفصحى  ،وتم تطبٌك الدراسة علً عٌنة من طلبة ملتمى جامعة باتنة مولع فاٌسبون  ،واستخلصت
الدراسة أن أغلب الطلبة ٌتحاورون مع أصدلاءهم باستخدام مزٌج من اللغات) الفصحى والعا ّمٌة وكذا
الفرنسٌة (وهو ما مصطلح علٌه "بالعربٌزي ، ".وأ ّن نسبة مستخدمً العربٌزي فً الفٌسبون تجاوزتٓ8
%وهو ما كشف عن عجز فادح فً استخدام الطلبة للغة العربٌة الفصحى  ،وسعت دراسة الشامسً (
 ،ٔ9 ) ٕٓٔ2الً التعرف علً كٌفٌة توظٌف وسابل التواصل االجتماعً لخدمة اللغة العربٌة  ،من خالل
تمدٌم تطبٌمات عملٌة ومرنة لدروس معدة فً اللغة العربٌة باستخدام منصة تٌد TEDالتعلٌمٌة ،مما ٌجعل
الطالب محورا للعملٌة التعلٌمٌة ،وتوصلت الدراسة إلً أن منصة تٌد  TEDتوفر خدمات تعلٌمٌة أفضل،
حٌث تساعد على التعلّم عن طرٌك تبادل المعلومات مع اآلخرٌن ،كما أنها تجعل المتعلم إٌجابٌا له دور فً
الحوار ،ورأي ٌشارن به مع اآلخرٌن ،وتكفل للمتعلمٌن الحصول على وسٌلة تعلٌمٌة لوٌة وفورٌة  ،وهدفت
دراسة الدهمشً  ،والشرٌف ( ، ٕٓ) ٕٓٔٙإلً التعرف علً مدي اهتمام النخبة العربٌة بمتابعة تأثٌر
شبكات التواصل االجتماعً فً اللغة العربٌة  ،ورصد وتحلٌل اتجاهات النخبة العربٌة نحو تأثٌر شبكات
التواصل االجتماعً فً اللغة العربٌة والولوف علً والع اللغة العربٌة فً هذه الشبكات  ،وكشفت نتابج
الدراسة فٌما ٌتعلك بمدي اهتمام النخبة العربٌة بمراعاة لواعد اللغة العربٌة عند الكتابة فً شبكات التواصل
االجتماعً أن نسبة المهتمٌن لم تتجاوز ٕ ، % ٖ٘4وجاء اهتمام النخبة الً حد ما بمعنً أنها لد تهتم أو ال
تهتم فً الترتٌب األول بنسبة  ، % ٘94ٙفً حٌن أن هنان من النخبة العربٌة من ال ٌهتمون أصال بتأثٌر
شبكات التواصل االجتماعً فً استخدامات اللغة العربٌة وتبلغ نسبتهم ٗ.% ٙ4
ثالثا ً  :المحور الثالث  :تناولت دراساته عاللة كلٌات وألسام اللغة العربٌة بلغة الضاد
سعت الورلة البحثٌة لناعٌم ( ، ٕٔ) ٕٓٔ2إلى بٌان كٌفٌة توفٌك كلٌة اللغة العربٌة عبر مسارها التارٌخً
بٌن مدخالت تستجٌب ألهداف التأسٌس ومخرجات تستجٌب لمتطلبات سوق العمل والتحوالت االجتماعٌة
وااللتصادٌة العالمٌة  ،وتوصلت الباحثة فً ورلتها البحثٌة الً أن النهوض بالتصاد البالد وإعالمه
وخرٌجٌه ٌتولف على تأهٌل اللغة الرسمٌة للدولة لتكون هً لغة العلوم ولغة االلتصاد ومرجع الصحافة
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واإلعالم .وتبمى كلٌة اللغة العربٌة هً المادرة والكفٌلة بالنهوض باللغة العربٌة فً هذه المطاعات وتزوٌدها
بالكفاءات المتخصصة وبالتوجٌهات والتكوٌنات  ،وهدفت دراسة عبد المادر (  ، ٕٕ) ٕٓٔ2إلى وضع
تصور ممترح لتطوٌر تدرٌس اللغة العربٌة بالمرحلة الجامعٌة بكلٌتً التربٌة ودار العلوم بجامعة المنٌا فً
ضوء مشكالت تعلم اللغة من وجهة نظر الطالب ،وتمثلت عٌنة الدراسة فً طالب الفرلتٌن الثالثة والرابعة
بالكلٌتٌن ؛و بلغ عددهم  ٔٗ7ٙطالب وطالبة ،وذلن فً الفصل الدراسً الثانً ٕ٘ٔٓ  ٕٓٔٙ /م،
واستخدم الباحث فً تنفٌذ هذه الدراسة استبانة"  ،كما استخدم المنهجٌن الوصفً والتطبٌمً  ،وأسفرت نتابج
الدراسة عن تحدٌد المشكالت التً تواجه تعلم اللغة العربٌة بألسام وشعب اللغة العربٌة بكلٌتً التربٌة ودار
العلوم والتً تمثلت فً مشكالت تتعلك باألهداف ،والمحتوى اللغوي ،وطرابك التدرٌس ،والوسابط
التعلٌمٌة ،والتموٌم اللغوي ،والجانب الثمافً  ،وسعت دراسة حجازي (  ، ٕٖ) ٕٓٔ2إلى تمٌٌم برامج اللغة
العربٌة التى تدرس فً كلٌات اإلعالم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وذلن من وجهتى نظر الطالب
وأستاذ اللغة العربٌة ،للولوف على إٌجابٌات وسلبٌات تلن البرامج  ،وتنتمً هذه الدراسة الً الدراسات
الوصفٌة ،والمنهج المستخدم هو منهج المسح  ،واختارت الباحثة عٌنة عشوابٌة من طالب ألسام العاللات
العامة بكلٌات اإلعالم فى جامعة العلوم الحدٌثة والجامعة الكندٌة بدبى والجامعة األمرٌكٌة باإلمارات
وجامعة الغرٌر بدبى .بوالع ٕ٘ طالب من كل كلٌة ،على أن ٌصبح إجمالى عٌنة الطالب ٓٓٔ طالب فى
المستوٌات المتمدمة  ،وأوضحت نتابج هذه الدراسة إنه فً إطار تمٌٌم الطالب وعضو هٌبة التدرٌس لبرامج
اللغة العربٌة فً كلٌات اإلعالم بدولة اإلمارات ،اتضح أنه ٌتم عرض توصٌف المساق على الطالب فً
المحاضرة األولى وعمل منالشات حوله ،وهو ما ٌتوافك مع متطلبات الجودة  ،بٌنما اتضح أن أستاذ اللغة
العربٌة ال ٌهتم بموضوع مراجعة لواعد ومبادئ وأساسٌات اللغة العربٌة فى المحاضرة األولى.
وطرحت دراسة سلٌمانً (  ، ٕٗ) ٕٓٔ2تساؤل :كٌف ٌمكن للنخبة ان تؤثر فً تشكٌل الوالع اللغوي
عربٌا؟ وكٌف ٌمكن نمذجة هذه الفكرة لتوضٌحها والتأكٌد علً مصدالٌتها واستجالء مظاهرها ؟
واتخذت الدراسة نموذجٌن للتحلٌل هما  :نموذج فً األدب متمثال فً الكاتبة الجزابرٌة أحالم مستغانمً
ونموذج فً الفن متمثال فً الممثل المصري عادل إمام ،وأوضحت الدراسة تأثٌر أحالم مستغانمً فً إنتاج
تعبٌرات شدٌدة الخصوصٌة تمثل لغة علٌا وهً اللغة الشعرٌة التً أثرت فً لغة المبدعٌن ولغة العامة كما
تتجلً فاعلٌة النص المستغانمً مع عدد من المبدعٌن العرب الذٌن تماطعوا إبداعٌا مع لغته فأثر بموة فً
منجزهم  ،وتوصلت الدراسة أٌضا إلً أن اللمحات المصٌرة والذكٌة التً تحوز علٌها أعمال الممثل
المصري عادل أمام علً الرغم من إسفاف بعضها إال أنها تصنع لنفسها وجودا ذاتٌا ٌنسب للمثل بمجرد
النطك بها كعالمة فارلة تؤكد نجاحا عملٌا فً حضوره فً الساحة العربٌة ولدرته علً تشكٌل والع لغوي
مختلف  ،وٌهدف بحث الموسى  ،والبكار ( ٖٕٔٓ )ٕ٘  ،إلى التعرف إلى المعولات التً تواجه كل من
األستاذ والطالب والخطة الدراسٌة والمنهاج فً لسم اللغة العربٌة فً كلٌة العلوم واآلداب بجامعة الدمام من
وجهة نظر أعضاء هٌبة التدرٌس فً المسم  ،وتم تطبٌك البحث على عٌنة مكونة من (ٗٔ ) أربعة عشر
أستاذا فً لسم اللغة العربٌة فً كلٌة العلوم واآلداب العام الجامعً ٕٕٔٓ – ٖٕٔٓ م  ،وتوصلت الدراسة
إلً أن ٘ % ٙمن عٌنة الدراسة من األساتذة ٌستخدمون اللهجة العامٌة فً أثناء التدرٌس  ،وأن نسبة ٓٓٔ
 %اكدوا نمص الدعم الممدم الً أستاذ اللغة العربٌة من أجل البحث العلمً مما ٌحد من لٌام البحوث التً
تفٌد اللغة العربٌة وألسامها  ،وهدفت دراسة العمروسً ( ٕٕٔٓ ) ، ٕٙالً معرفة دور ألسام اللغة العربٌة
بالجامعات فً االهتمام باللغة العربٌة الفصحى  ،وذلن من خالل مبحثٌن رصد فً المبحث األول  :ابرز
التحدٌات التً تواجه لغتنا العربٌة الفصحى  ،وتناول المبحث الثانً دور ألسام اللغة العربٌة بالجامعات فً
االهتمام بها والتً تبلورت فً النماط التالٌة :ضرورة اختٌار الطالب الذٌن ٌلتحمون بألسام اللغة العربٌة بناء
علً اختبار أولً فبل االلتحاق بهذه األلسام  -زٌادة االهتمام بمن ٌعمل فً حمل تدرٌس اللغة العربٌة مادٌا
ومعنوٌا  -االهتمام بخطط الدراسة فً ممررات اللغة العربٌة بالنسبة أللسام اللغة العربٌة واالعتناء
بالتوصٌف الجٌد.
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أوجه االستفادة من الدراسات السابمة:
ٔ  -دعمت الدراسات السابمة إحساس الباحث بأهمٌة موضوع الدراسة والتعرف علٌها بشكل أفضل كما
ساعدت فً االلتراب من تحدٌد المشكلة وصٌاغتها وبلورتها واختٌار ومنهجٌة الدراسة ومفاهٌمها بما ٌتالءم
وأهداف الدراسة .
ٕ  -التوصل الً اإلطار النظري للدراسة .
ٖ  -بناء ممٌاس اتجاهات النخبة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً مضمون البرامج الحوارٌة.
ٗ  -بلورة أسبلة صحٌفة االستمصاء الخاصة بالنخبة األكادٌمٌة.
٘  -المعاونة علً صٌاغة تساؤالت الدراسة وفروضها بشكل علمً ٌحمك األهداف التً تسعً الدراسة
إلٌها.
 – ٙالمعاونة فً تحدٌد أسالٌب ونوع المماٌٌس اإلحصابٌة لمٌاس المتغٌرات وكٌفٌة المعالجة .
الخلفٌة النظرٌة للدراسة :لسم الباحث الخلفٌة النظرٌة للدراسة إلً محورٌن هما :
المحور األول  :تناول فٌه الباحث مستوٌات اللغة العربٌة:
ٕ7
فهنان عدة اتجاهات لدراسة مستوٌات اللغة العربٌة ٌمكن رصدها علً النحو التالً :
االتجاه األول ٌ :ري أصحاب هذا االتجاه أن المستوٌات اللسانٌّة واحدة فً ك ّل اللغات  ،وال تكاد تختلف هذه
المستوٌات فً اللسانٌّات الحدٌثة ع ّما هً علٌه فً اللسانٌّات المدٌمة ،وذلن علً النحو التالً :
 تنحصر المستوٌات اللسانٌّات المدٌمة فً ثالث  ،هً التراكٌب  ،وأبنٌة الكلمات وتصارٌفها ،واألصوات.ً،
ً ،والمستوى التركٌب ّ
 اللسانٌّات الحدٌثة ،تشمل المستوٌات التالٌة :األصوات والمستوى الصرف ًّ.
ً والدالل ّ
والمستوى المعجم ّ
ٕ2
االتجاه الثانً ٌري أن هنان مستوٌات أربعة للغة العربٌة هً :
أوال -اللغة الفصحى  :تحتل أعلى مراتب التعبٌر العربً  ،ومن أمثلة هذه اللغة ما هو ماكث بٌن جلدتً
المصحف الشرٌف  ،وفً أشعار الجاهلٌٌن  ،ونثوراتهم  ،فضال عن مكتوبات فصحاء كتّاب العربٌة .
ثانٌا ً – اللغة الفصٌحة :هً المستوى الذي تتحمك فٌه شروط سالمة اللغة  ،فً حدودها الدنٌا  ،و ٌَ ْـمثُل هذا
المستوى من اللغة فً أكثر مكتوبات التراث العربً المدٌم  ،وفً الكتابات المعاصرة.
ثالثا ً-اللغة الثالثة  :هً المتشكلة فً الكالم العربً الذي ٌمتزج فٌه صحٌح الكالم مع سمٌمه  ،وهذا المستوى
ٌطغً على الساحة اإلعالمٌة بكل صورها  ،من صحافة ،وتلفزٌون  ،ورادٌو .
رابعاً :اللغة العامٌة الدارجة  :هً التً تمازج فٌها الخطأ مع الصواب  ،وتواشج الموٌم فٌها مع السمٌم،
فانتشأ من ذلن المزٌج كٌان لغوي هجٌن  ،تبناه أكثر الناس .
االتجاه الثالث ٌ :ري أنه ٌوجد خمس مستوٌات من اللغة فً كل مجتمع لغوي متكامل  ،وهذه المستوٌات
هً ما تهمنا فً هذه الدراسة ،ألنها فرضت نفسها مع الولت على ألوان االستخدامات اللغوٌة األخرى وهذه
المستوٌات هً: ٕ9
فصحً التراث  :تكون ولفا علً رجال الدٌن .
فصحً العصر  :هً لغة األدب والعلم والفن  ،وتبدو فً كل الموضوعات التً تستخدم فٌها العربٌة
الفصحً ومثلها فً اإلذاعة نشرات األخبار والتعلٌك السٌاسً واألحادٌث العلمٌة المعدة مسبما.
عامٌة المثمفٌن  :وٌتم استخدامها فً المنالشات التً تجري بٌن المثمفٌن فً الموضوعات الحضارٌة مثل
مسابل العلم والسٌاسة والفن والمشاكل االجتماعٌة وٌمثلها فً اإلذاعة برامج الرأي والمنالشات والحوار.
عامٌة المتنورٌن  :وٌستخدمها غٌر األمٌٌن فً أمور الحٌاة العملٌة الٌومٌة من بٌع وشراء ورواٌة أخبار ،
كما ٌجري بها الحدٌث بٌن األهل عن المشاهدات الٌومٌة واالنطباعات عن األصدلاء والجٌران.
عامٌة األمٌٌن ٌ :تصل هذا المستوي بأمٌة أصحابه  ،وهذا المستوي ٌحظً بنصٌب كبٌر فً البرامج
التمثٌلٌة والمسرحٌات وخاصة الفكاهٌة منها ،كما ٌغلب علٌها استعمال لغة الشارع.
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االتجاه الرابع ٌ :ري أن للغة فً االستخدام ثالثة مستوٌات ،هً :المستوى التذولً الفنً الجمالً،الذي
ٌستعمل فً األدب والفن .والمستوى العملً النظري التجرٌدي ،الذي ٌستعمل فً أداء العلوم .والمستوى
العملً االجتماعً ،الذي ٌستعمل فً اإلعالمٖٓ.
المحور الثانً  :عالج فٌه الباحث مفهوم النخبة وأنواعها وعاللتها بوسائل اإلعالم .
أوال ً  :مفهوم النخبة :
عرف لاموس وبستر النخبة بأنها المجموعة المنتماة والتً تعد بمثابة أفضل عناصر أي مجتمع من
المجتمعاتٕٖ  ،وتعرف الموسوعة البرٌطانٌة النخبة بأنها الشرٌحة األفضل فً كل طبمة  ،أو أنها جزء ٌتسم
بالتفوق االجتماعً داخل مجتمع ما ووفك معاٌٌره  ،أو انها مجموعة من األشخاص حازوا لدرا من الموة
والتأثٌر بفضل مكانتهم االجتماعٌة أو مستوٌاتهم التعلٌمٌةٖٖ .
فالنخبة هى مجموعة من األفراد من أصحاب السلطة والتأثٌر غٌر العادى فى مجاالت الحٌاة االجتماعٌة
المختلفةٖٗ  ،وٌعرف لاموس  Wikiالنخبة بأنها مجموعة خاصة أو طبمة اجتماعٌة من الناس لها السطوة
الفكرٌة أو االجتماعٌة أو االلتصادٌة علً مجتمع ماٖ٘.
ثانٌا ً  :أنواع النخبة : ٖٙالنخبة المثقفة والنخبة الدياسية والنخبة البيروقراطية ونخبة رجال األعمال والنخبة
الدينية والنخبة الرمزية والنخبة الندوية .
عاللة النخبة بوسائل اإلعالم :
تعد عاللة النخب بوسابل اإلعالم عاللة أصٌلة متفاعلة  ،إذ تحدد بعض أنواع النخب أجندة وسابل االتصال
كما تستعٌن وسابل االتصال بهذه النخب فً اكساب رسابلها االتصالٌة مستوي من المصدالٌة  ،والتأثٌر وفً
الولت ذاته تموم النخب بمعالجة الرسابل االتصالٌة المبثوثة عبر وسابل اإلعالم عبر مناظٌر نمدٌة لتموم
بإعادة بثها علً الجماهٌر الخاضعة تحت سٌطرتها بما ٌعزز من تأثٌر الرسالة اإلعالمٌة . ٖ7
وعاللة النخبة بوسابل اإلعالم ذو شمٌن ،األول دور وسابل االعالم فً النخبة بوصفها إحدي لنوات
الحصول علً المعلومات والتثمٌف والتسلٌة  ،أما الشك الثانً فٌتعلك بتأثٌر النخبة فً وسابل اإلعالم
بوصفها مصدرا مهما ومحورا من محاور األخبار وأحد الروافد األساسٌة إلثرابها فكرٌا ، ٖ8كما تتمحور
عاللة النخب بوسابل اإلعالم فً أمرٌن: ٖ9
األول  :طبٌعة االستخدام وعادات التعرض والتفاعل مع وسابل اإلعالم حٌث إن وسابل اإلعالم تموم بتفعٌل
وظٌفة نشر الوعً العام بمضاٌا المجتمع  ،وبالتالً فإن اطالع النخب علً ما تمدمه وسابل اإلعالم والتفاعل
معها ٌستثٌر بدوره حالة من تكامل األدوار فً تحمٌك الوظابف اإلعالمٌة بما ٌتفك وأهداف المجتمع.
الثانً  :تمٌٌم األداء  :فعادات التعرض واالستخدام تتأثر بمستوي تحمك اشباعات تعرض النخب لهذه
الوسابل من جهة ومستوي تفاعلهم معها من جهة أخري  ،وبالتالً فإن الرؤٌة التموٌمٌة من جانب النخب
ألداء وسابل اإلعالم ٌؤدي بالضرورة الً أن نضع أٌدٌنا علً جوانب الخلل الوظٌفً فً مجال االتصال
وٌوضح مستوٌات هذا الخلل الوظٌفً ومكامنه بما ٌسمح للمخططٌن اإلعالمٌٌن بوضع الخطط
واالستراتٌجٌات الكفٌلة بتمرٌب وجهات النظر وتحمٌك التكامل االتصالً المرجو من الوسابل اإلعالمٌة .
النظرٌات الخاصة فً عاللة النخب بوسائل اإلعالم :
نظرٌة انتمال المعلومات علً مرحلتٌنٓٗ  :ترتكز هذه النظرٌة علً أن المعلومات تنتمل من وسابل اإلعالم
إلً الجمهور علً مرحلتٌن  :من وسابل اإلعالم الً لادة الرأي  ،ومن لادة الرأي إلً الجمهور بعد أن
ٌضفوا علً الرسالة االتصالٌة رؤاهم الذاتٌة ولناعاتهم الشخصٌة فلدٌهم المدرة علً تكوٌن وتعدٌل وتغٌٌر
اتجاهات الجمهور وفك ما ٌمتلكونه من أدوات تأثٌر تتمثل فً مصدالٌتهم ومكانتهم لدي الرأي العام .
نظرٌة المسئولٌة االجتماعٌة لوسائل اإلعالمٔٗ  :وتسعى هذه النظرٌة إلً تحمٌك تمبل وسابل اإلعالم المٌام
بالتزامات معٌنة تجاه المجتمع  ،وضرورة وضع مستوٌات مهنٌة للصدق والموضوعٌة والدلة والتوازن ،
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و تجنب كل ما ٌؤدى إلً نشر الجرٌمة أو العنف أو اإلساءة إلً األللٌات فى المجتمع  ،وأن ٌكون الصحفٌون
والمهنٌون مسبولٌن أمام المجتمع ومسبولٌن أمام مؤسساتهم وتجاه السوق .
اإلجراءات المنهجٌة :
تساؤالت الدراسة :
فً ضوء مشكلة البحث ٌمكن صٌاغة التساؤل الربٌسً للبحث فً :ما اتجاهات النخبة األكادٌمٌة فً كلٌات
وألسام اللغة العربٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة ببرامج الحوار بالفضابٌات ؟ .
وٌتفرع من التساؤل الربٌسً السابك التساؤالت الفرعٌة التالٌة:
ٔ – ما مدي متابعة النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة لبرامج الحوار فً المنوات الفضابٌة ؟
ٕ  -ما المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة التً تفضل النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة متابعتها؟
ٖ  -ما أفضل برامج الحوار التً تتابعها النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة فً المنوات الفضابٌة ؟
ٗ  -هل تتعرض اللغة العربٌة فً المنوات الفضابٌة للتشوٌه والتحرٌف ؟
٘  -ما المستوي اللغوي التً تفضل النخبة األكادٌمٌة استخدامه فً برامج الحوار بالمنوات الفضابٌة ؟
 - ٙما مالمح التشوٌه اللغوي فً برامج الحوار فً المنوات الفضابٌة ؟ وما اهم صور هذا التشوٌه ؟
 - 7ما رأي النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة فً أسباب التشوٌه اللغوي ؟
 - 8ما رأي النخبة األكادٌمٌة فً مستوي أداء ممدمً البرامج الحوارٌة فً المنوات الفضابٌة ؟
 – 9ما ممترحات النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة لتحسٌن مستوي اللغة العربٌة بالمنوات الفضابٌة ؟
فروض الدراسة :
الفرض األول  :توجد درجة اتفاق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة
فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر النوع ( ذكر -أنثى ) .
الفرض الثانً  :توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً
برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر التخصص العلمً ( األدب والنمد – اللغوٌات والنحو – التارٌخ
والحضارة اإلسالمٌة ).
الفرض الثالث  :توجد فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً
برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر الدرجة العلمٌة ( مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ) .
الفرض الرابع  :توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن مدي متابعة النخبة األكادٌمٌة لبرامج الحوار فً
المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة  ،ومتغٌر مكان العمل .
نوع الدراسة ومنهجها :
ٔ  -نوع الدراسة  :تنتمً هذه الدراسة الً الدراسات الوصفٌة التً تسعً لرصد وتوصٌف اتجاه النخبة
األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة وتفسٌر وتحلٌل أهم
ما توصلت إلٌها من نتابج .
ٕ  -منهج الدراسة  - :اعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمً للنخبة األكادٌمٌة المكونة من أساتذة
الجامعات ( مدرسٌن – أساتذة مساعدٌن – أساتذة ) بكلٌات وألسام اللغة العربٌة بالجامعات المصرٌة.
أسلوب الممارنة المنهجٌة  :وهً أداة من أدوات االستمراء الموظفة فً إطار الدراسات اإلعالمٌة التحلٌلٌة
والمٌدانٌة وتنتمً الً الدراسات  MICROفً التحلٌلٕٗ ،واعتمد الباحث على هذا األسلوب لرصد أوجه
االتفاق واالختالف بٌن رؤٌة النخبة األكادٌمٌة فً كلٌات وألسام اللغة العربٌة بالجامعات المصرٌة
لمستوٌات اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة بالفضابٌات والممارنة والكشف عن أوجه االتفاق واالختالف
بٌن النتابج النهابٌة للدراسة المٌدانٌة.
مجتمع الدراسة ٌ :تكون مجتمع الدراسة من النخبة األكادٌمٌة المصرٌة المتمثلة فً أعضاء هٌبة التدرٌس
بمختلف درجاتهم العلمٌة ( مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ) فً كلٌة دار العلوم جامعة الماهرة وكلٌة اللغة
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العربٌة جامعة األزهر فرع الماهرة وكلٌة اللغة العربٌة جامعة األزهر فرع الزلازٌك ،وألسام اللغة العربٌة
بكلٌات اآلداب بجامعات بنها والزلازٌك وبنً سوٌف والمنوفٌة وكفر الشٌخ ودمٌاط وسوهاج.
ولد اختار الباحث النخبة األكادٌمٌة المتخصصة فً اللغة العربٌة باعتبارهم أكثر الفبات المتخصصة
والمهنٌة التً تستطٌع تمٌٌم مستوي األداء اللغوي فً المنوات الفضابٌة بحكم خبرتهم األكادٌمٌة ومتابعتهم
لهذه المنوات  ،وأنهم ٌعملون علً تنمٌة لدرات طلبتهم ومهاراتهم ومعرفة حاجاتهم واتجاهاتهم وطرق
تفكٌرهم وتعلمهم وٌرشدونهم الً مصادر المعرفة.
عٌنة الدراسة وأسلوب اختٌارها  :اختار الباحث ٕٓٓ مفردة بطرٌمة العٌنة العمدٌة وهى نوع من العٌنات
غٌر االحتمالٌة وفٌها تختار الوحدات أو المفردات بطرٌمة عمدٌة وتتٌح للباحث نوعٌة معٌنة ذات خصابص
وسمات وصفات ممصودة ترتبط بمشكلة البحث وتخدم أهدافهٖٗ  ،ولتحدٌد عٌنة الدراسة بطرٌمة علمٌة دلٌمة
وفما ألسلوب العٌنة العمدٌة المتمثلة فً أعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌة دار العلوم جامعة الماهرة وكلٌة اللغة
العربٌة جامعة األزهر بالماهرة وكلٌة اللغة العربٌة جامعة األزهر فرع الزلازٌك ،وألسام اللغة العربٌة
بكلٌات اآلداب جامعات بنها والزلازٌك والمنوفٌة وكفر الشٌخ ودمٌاط وسوهاج وبنً سوٌف  ،تم تطبٌك
معادلة روبرت ماسون وخطواتها بالملحك  ،وأسفرت نتٌجتها علً أن عٌنة الدراسة المطلوبة بلغ عددها (
ٕٖٔ مفردة )  ،ولد تم توزٌع صحف االستبٌان علً هذه العٌنة بطرٌمتٌن :
ٔ  -الممابلة الشخصٌة  :حٌث لابل الباحث المبحوثٌن فً كلٌة دار العلوم جامعة الماهرة وكلٌة اللغة العربٌة
جامعة األزهر بالماهرة وكلٌة اللغة العربٌة جامعة األزهر فرع الزلازٌك وألسام اللغة العربٌة فً جامعات
بنها والمنوفٌة وواجه الباحث عند استٌفاء هذه االستمارات صعوبات عدة منها :الوضع األمنً والروتٌن
اإلداري فً مصر  ،وعدم تعاون بعض المبحوثٌن مع الباحث ألنه معروف أن عٌنة النخبة وخاصة
األكادٌمٌة تعد من أصعب العٌنات ،وتتمٌز بعدم التعاون مع الباحثٌن النشغالها بأعمالها .
ٕ  -البرٌد االلكترونً  :بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة التى الترحها السادة المحكمون ،تم وضع االستبانة
فى صورتها النهابٌة ،ولد تم تحوٌلها للصورة اإللكترونٌة ،وتحمٌلها على هذا المولعٗٗ الً المبحوثٌن فً
ألسام اللغة العربٌة فً جامعات سوهاج وبنً سوٌف ودمٌاط وكفر الشٌخ ،ولد بلغ عدد االستمارات
الصالحة للتطبٌك بعد استٌفاؤها بالممابلة الشخصٌة وبالبرٌد االلكترونً ٕ٘ٔ استمارة .
خصائص عٌنة الدراسة :
تشٌر بٌانات الجدول رلم ( ٔ ) بملحك الدراسة إلً النتابج التالٌة :
أوال ً  :متغٌر النوع  - :بلغت نسبة الذكور من النخبة األكادٌمٌة الذٌن شاركوا فً اإلجابة عن أسبلة استبٌان
البحث  % 8848ممابل ٕ % ٔٔ4إناث  ،وهذه النتٌجة تدل علً عدم إلبال اإلناث علً التخصص فً اللغة
العربٌة  ،وٌعد أساتذة اللغة العربٌة بكلٌتً اللغة العربٌة بنٌن فً جامعة األزهر فرعً الماهرة والزلازٌك
من أكثر المشاركٌن فً اإلجابة عن أسبلة االستبٌان حٌث بلغت نسبة الذكور المشاركٌن ٓٓٔ  %ولم ٌوجد
أي عنصر نسابً شارن برأٌه فً هذا البحث  ،وٌرجع ذلن الً أن الكلٌتٌن لاصرتٌن علً البنٌن فمط ،وفً
كلٌة دار العلوم جامعة الماهرة أجاب عن أسبلة االستبٌان  ٕ9اكادٌمٌا متخصصا فً اللغة العربٌة منهم ٕٗ
مفردة ذكور بنسبة  % 8ٕ48و٘ مفردة إناث بنسبة ٕ، % ٔ74وفً لسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة
بنها أجاب عن أسبلة االستبٌان  ٔ7مفردة منهم ٖٔ ذكور بنسبة ٘ % 7ٙ4وٗ إناث بنسبة ٘ ، % ٕٖ4وفً
لسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة بنً سوٌف اجاب عن أسبلة االستبٌان ٔٔ مفردة ذكور بنسبة 8ٗ4ٙ
 %ومفردتان من اإلناث بنسبة ٗ. % ٔ٘4
أما الجامعات األخري فمد أرسل الباحث رابط االستبٌان علً البرٌد االلكترونً الً أساتذة اللغة العربٌة فً
ألسام اللغة العربٌة بكلٌات اآلداب جامعات سوهاج ودمٌاط وكفر الشٌخ حٌث لام ٘ أساتذة ذكور بنسبة
٘ % ٕٙ4من هذه األلسام باستٌفاء االستبٌان  ،وشاركت ثالث أساتذة إناث بنسبة ٘. % ٖ74
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 وبتطبٌك معامل اختبار كإ اتضح وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن األكادٌمٌٌن من حٌث نوع الجامعةلصالح جامعتً الماهرة واألزهر الشرٌف حٌث بلغت لٌمة كإ ٔٓ ٔٙ49عند درجة حرٌة ٖ ومستوي
معنوٌة ٔٓٓ. ٓ4
ثانٌا ً  :متغٌر التخصص العلمً  :وبلغت نسبة المتخصصٌن فً األدب والبالغة والنمد الذٌن أجابوا عن
أسبلة االستبٌان  ، % ٕ٘48من كلٌة دار العلوم جامعة الماهرة وكلٌتً اللغة العربٌة بنٌن جامعة الزهر
فرعً الماهرة والزلازٌك وألسام اللغة العربٌة بكلٌات اآلداب جامعات بنً سوٌف وبنها وسوهاج ودمٌاط
وكفر الشٌخ ودمٌاط  ،كما بلغت نسبة النخبة المتخصصة فً اللغوٌات والنحو والصرف  ، % ٗٓ48وفً
تخصص التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة ٗ ، % ٙ4وبتطبٌك معامل اختبار كإ اتضح وجود فروق دالة
إحصابٌا بٌن األكادٌمٌٌن من حٌث التخصص العلمً لصالح المتخصصٌن فً األدب والنمد والبالغة 4
واللغوٌات والنحو والصرف حٌث بلغت لٌمة كإ  ٔٓ47ٙٙعند درجة حرٌة  ٙومستوي معنوٌة . ٓ4ٓ9ٙ
ثالثا ً  :متغٌر الدرجة العلمٌة  :نسبة  % ٘ٙمن المدرسٌن من كلٌة دار العلوم جامعة الماهرة وكلٌتً اللغة
العربٌة بنٌن جامعة الزهر فرعً الماهرة والزلازٌك وألسام اللغة العربٌة بكلٌات اآلداب جامعات بنً سوٌف
وبنها وسوهاج ودمٌاط وكفر الشٌخ ودمٌاط  ،شاركوا فً اإلجابة عن أسبلة االستبٌان  ،وتعد هذه الشرٌحة
من النخبة هً األكثر حرصا علً التعاون مع الباحث  ،واألكثر تعاٌشا وتفاعال مع ظاهرة البحث  ،فهم
األغلبٌة وفً طور الترلٌة ،كما شارن فً اإلجابة عن أسبلة االستبٌان نسبة ٗ % ٕٙ4من الحاصلٌن علً
درجة أستاذ مساعد  ،أما الحاصلٌن علً درجة أستاذ الذٌن شاركوا فً هذا البحث فمد بلغت نسبتهم ٔ74ٙ
 ، %وتوضح هذه النتٌجة أن النخبة األكادٌمٌة بدرجة أستاذ جاءت مشاركتهم فً هذا البحث ضعٌفة لكبر
سنهم  ،وكثرة مسبولٌاتهم العلمٌة .
وبتطبٌك معامل اختبار كإ اتضح وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن األكادٌمٌٌن من حٌث الدرجة العلمٌة
لصالح درجتً مدرس وأستاذ مساعد 4حٌث بلغت لٌمة كإ ٕٖٓٔٔ4عند درجة حرٌة  ٙومستوي معنوٌة
ٔٗٓ ، ٓ4وبشكل عام هنان تنوع فً الدرجات العلمٌة للمشاركٌن فً البحث بما ٌشٌر الً أن نتابج هذا
البحث لد بنٌت علً آراء مجتمع من النخبة ٌتسم بالوعً والنضج الفكري.
أسالٌب تحلٌل البٌانات  :استخدم الباحث أسلوب التحلٌل الكمً للبٌانات وإحصاء التكرارات والنسب ثم
التحلٌل الكٌفً للمٌام بتحلٌل البٌانات فً صورتها الرلمٌة للخروج بالنتابج وتفسٌرها واستنباط داللتها
ومؤشراتها وبما ٌفً تحمٌك أغراض الدراسة .
صدق وثبات االستبٌان :
ٔ – الصدق الظاهري لالستبانة  :للتأكد من صدق االستبٌان وصالحٌته لجمع بٌانات الدراسة وتحمٌك
اهدافها تم عرضها علً مجموعة من الخبراء فً اإلعالم واللغة العربٌة٘ٗحٌث أبدوا مالحظات مهمة وفً
ضوء توجهاتهم تم تعدٌل األسبلة بالحذف واإلضافة وبالتالً تحمك الصدق الظاهري ألداة جمع البٌانات .
ٕ – ثبات االستبانة  :تم عن طرٌك معامل ألفا كرونباخ لفمراته جمٌعا ولكل محور علً حدة  ،وبلغت لٌمة
الثبات لجمٌع الفمرات (ٗ ) ٓ48وهً نسبة مرتفعة من الثبات.
مفاهٌم الدراسة :
النخبة األكادٌمٌة  :هً الفبة التً تحمل اعلً المؤهالت العلمٌة والمكانة المتمٌزة فً المجتمع بوعٌها
وثمافتها ولدرتها علً التأثٌر فً الشباب والرأي العام وتشكٌل ثمافة الشباب ولٌمها  ،وٌمصد بها فً هذه
الدراسة  :أساتذة الجامعات فً كلٌات وألسام اللغة العربٌة فً الجامعات المصرٌة من درجة مدرس فأعلً ،
وتتسم هذه النخبة بالعلم وأن رسابلها االتصالٌة ٌنظر إلٌها علً أنها حمٌمة علمٌة ال تمبل الجدال أو الشن
وبالتالً فإن مصدالٌتها لدي الرأي العام أكبر من النخب السٌاسٌة وااللتصادٌة فً أي مجتمع ٌمدر العلم 4
وهذه النخبة عالوة علً اتسامها بالمكانة االجتماعٌة التً تسمح لها بالتأثٌر فً المحٌط االجتماعً العام فإن
تأثٌرها فً محٌطها األكادٌمً الخاص أشد ولعا ..
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اتجاهات النخبة ٌ :مصد بها أفكار وتصورات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عن برامج الحوار بالمنوات
الفضابٌة المصرٌة والعربٌة ومدى مٌولهم ورضابهم نحو أدابها اللغوي ولبولهم أو رفضهم لمستوي اللغة
العربٌة فً هذه البرامج.
المنوات الفضائٌة ٌ :مصد بها فً هذه الدراسة  :المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة سواء كانت ذات ملكٌة
حكومٌة أو ملكٌة خاصة ولغتها األساسٌة هً اللغة العربٌة وتخاطب المواطن العربً وموجهة من خالل
احد الممرٌن الصناعٌٌن العربٌٌن ( ناٌل سات – عربسات ) .
البرامج الحوارٌة ٌ :مصد بها فً هذه الدراسة بأنها البرامج المذاعة فً المنوات الفضابٌة ٌتم فٌها استضافة
شخص متخصص أو أكثر لٌتحدث أو ٌتحدثون الً المشاهدٌن مباشرة فً موضوع معٌن ومن ذلن
األحادٌث السٌاسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة وااللتصادٌة وٌتولف نجاح البرنامج علً شخصٌة المتحدث وحسن
عرض الموضوع واللغة المستخدمة وطرٌمة التحدث إلً المشاهدٌن .
معالجة بٌانات الدراسة إحصائٌا ً :
استخدم الباحث عدة أسالٌب إحصابٌة لتحمٌك أهداف الدراسة وتحلٌل بٌاناتها وذلن علً النحو التالً :
التوزٌعات التكرارٌة والنسب المبوٌة التً تهدف الً التعرف علً توزٌع أفراد عٌنة الدراسة بعد التطبٌكحسب المتغٌرات الدٌموغرافٌة  ،والتعرف علً تكرار اإلجابات لدي افراد عٌنة الدراسة .
 اختبار كإ  Chi-Square Testلمٌاس العاللات االرتباطٌة .المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري للتعرف علً مدي تشتت إجابات أفراد عٌنة الدراسة .اختبار ) (t_testالختبار الفروق بٌن متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة . -معامل الثبات ألفا كرونباخ  Cronbach’s Alphaلمٌاس ثبات أداة الدراسة.

النتائج العامة للدراسة :
المحور األول  :عاللة النخبة األكادٌمٌة ببرامج الحوار بالمنوات الفضائٌة .
ٔ – مدي متابعة النخبة األكادٌمٌة لبرامج الحوار فً المنوات الفضائٌة المصرٌة والعربٌة:
تشٌر بٌانات الجدول رلم ( ٕ ) بملحك الدراسة إلً هذه المتابعة من خالل النتابج التالٌة :
 انخفاض كبٌر فً نسبة النخبة األكادٌمٌة الذٌن ٌتابعون برامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌةبشكل منتظم ( دابما ) حٌث وصلت الً ٌ ، % 94ٙلٌها نسبة ٕ % ٔ٘4الذٌن ٌتابعون هذه البرامج بصفة
نادرة أما الذٌن ٌتابعون برامج الحوار بشكل غٌر منتظم ( أحٌانا ) فمد احتلت نسبتهم ٕ % 7٘4المرتبة
األولً .
ارتفاع النخبة األكادٌمٌة ( درجة أستاذ مساعد ) الذٌن ٌتابعون برامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة بشكلغٌر منتظم ( أحٌانا ) الً ٌٓ ، % 8لٌها درجة أستاذ بنسبة ٘ ، % 7ثم درجة مدرس فبلغت نسبتهم ٖ7ٖ4
.%
 اتضح عدم وجود عاللة دالة إحصابٌا بٌن الدرجة الوظٌفٌة ومتابعة برامج الحوار فً المنوات الفضابٌةحٌث بلغت لٌمة كإ المحسوبة  ٔ4ٙ٘8وهً الل من لٌمتها الجدولٌة ٕ ٕٔ4٘9عند درجة حرٌة ٙ
ومستوي معنوٌة . ٓ4798
ٕ  -المنوات الفضائٌة التً تفضل النخبة األكادٌمٌة متابعة برامج الحوار فٌها  :وتوضحها بٌانات الجدول
رلم ( ٖ ) علً النحو التالً :
 جاءت المناة األولً المصرٌة فً المرتبة األولً بمتوسط حسابً ٖٖ ٓ4وانحراف معٌاري  ٓ4ٗ7لديالنخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة من بٌن المنوات المصرٌة الحكومٌة والخاصة ٌلٌها فً التفضٌل بنسب
متساوٌة لناتا المحور ودرٌم الخاصتٌن بمتوسط حسابً ٕ٘ ٓ4وانحراف معٌاري ٖٗ ، ٓ4وجاءت فً
المرتبة الثالثة لناتا الفضابٌة المصرٌة الحكومٌة ولناة صدي البلد الخاصة بمتوسط حسابً  ٓ4ٔ7وانحراف
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معٌاري ٌ ٓ4ٖ7لٌهما فً المرتبة الرابعة لناة النٌل لألخبار الحكومٌة بمتوسط حسابً ٘ٔ ٓ4وانحراف
معٌاري  ، ٓ4ٖٙثم لناة النٌل الثمافٌة بمتوسط حسابً ٔٔ ٓ4وانحراف معٌاري ٕٖ ، ٓ4وجاءت لناة
 DMCالخاصة فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً  ٓ4ٓ7وانحراف معٌاري .ٓ4ٕٙ
أما المنوات األخري التً تفضل النخبة األكادٌمٌة متابعتها فكلها لنوات مصرٌة خاصة بمتوسط حسابً
ٔ٘ ٓ4وانحراف معٌاري ٓ٘ ، ٓ4وتتمثل فً لنوات  :الحٌاة –  mbcمصر – الماهرة والناس – النهار –
الرحمة – النٌل الرٌاضٌة – . TEN - Extra news – ON SPORT
 علً مستوي المنوات الفضابٌة العربٌة احتلت لناة العربٌة المرتبة األولً بمتوسط حسابً  ٓ4ٖ8وانحرافمعٌاري  ٓ4ٗ8لدي النخبة األكادٌمٌة المصرٌة ٌلٌها لناة الجزٌرة المطرٌة الحكومٌة بمتوسط حسابً ٓ4ٔ8
 ،وانحراف معٌاري  ،ٓ4ٖ9ثم لناة  MBCالسعودٌة الخاصة بمتوسط حسابً ٘ٔ ،ٓ4وانحراف معٌاري
 ، ٓ4ٖٙفمناة الحدث بمتوسط حسابً ٓٔ ، ٓ4وانحراف معٌاري ٖٔ ،ٓ4فمناة سكاي نٌوز عربٌة بمتوسط
حسابً  ،ٓ4ٓ7وانحراف معٌاري ٕ٘ ، ٓ4وجاءت لناتا دبً وأبو ظبً فً مرتبة أخٌرة بمتوسط حسابً
ٔٓ ، ٓ4وانحراف معٌاري ٖٔ،ٓ4أما المنوات العربٌة األخري التً تفضل النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة
الدراسة متابعتها فتتمثل فً لنوات  :إلرأ – الرسالة – الكوٌتٌة – الشارلة – روتانا – الشرق – اإلخبارٌة
السعودٌة – السنة النبوٌة – المعالً الفضابٌة الكوٌتٌة – األنٌس الفضابٌة الجزابرٌة  ،وذلن بمتوسط حسابً
ٖٓ ، ٓ4وانحراف معٌاري . ٓ4ٗٙ
 جاءت لناة العربٌة وهً لناة سعودٌة خاصة فً ممدمة المنوات المصرٌة والعربٌة التً تفضل النخبةاألكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة متابعتها ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة المناة االولً المصرٌة وهً لناة حكومٌة
 ،واحتلت لناتا درٌم والمحور( خاصة مصرٌة ) المرتبة الثالثة  ،ثم لناة الجزٌرة المطرٌة  ،فمناة صدي البلد
المصرٌة الخاصة  ،واحتلت لناتا النٌل لألخبار الحكومٌة  MBCالخاصة المرتبة السادسة .
 وٌعزي احتالل المنوات الخاصة المرتبة األولً الً أن المهنٌة فً هذه المنوات والتمٌز والمردود المالًالكبٌر  ،فهذه المنوات تختار اإلعالمٌٌن الممٌزٌن وتدفع لهم مرتبات عالٌة وامتٌازات ال تستطٌع المنوات
الحكومٌة توفٌرها لهم  ،كما أن هؤالء اإلعالمٌٌن وكل العاملٌن فً المنوات الخاصة ٌتمتعون برضا وظٌفً
عال جدا .
 وتتفك نتابج هذه الدراسة مع نتابج دراستً وافً والشامً حٌث احتلت لناتا الجزٌرة والعربٌة المرتبةاألولً فً الدراستٌن ،ٗٙكما تتفك هذه النتٌجة مع نتابج عدة دراسات بشأن تعرض النخبة األكادٌمٌة
للمنوات الفضابٌة العربٌة بمعدل أكبر من غٌرها من المنوات الفضابٌة مثل دراسة ( العزعزي وعبد الغفار
. ٗ7
والصوفً )
ٖ  -البرامج الحوارٌة التً تفضل النخبة األكادٌمٌة متابعتها فً المنوات الفضائٌة :
بمراءة بٌانات الجدول رلم ( ٗ ) بملحك الدراسة تتضح عدة نتابج توضح هذه البرامج :
 تفضل النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة برامج الحوار فً المنوات اإلخبارٌة فً الممام األول بنسبة ٖٓ47 ، %وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ  ، ٘4ٖ88عند درجة حرٌة ٕ ومستوي معنوٌة  ٓ4ٓٙوهً دالة
إحصابٌا  ،وتشٌر هذه النتٌجة الً أهمٌة المنوات اإلخبارٌة فً جمٌع األولات ٌ ،لٌها برامج الحوار فً
المنوات الدٌنٌة بنسبة  ، % ٕٗ48وبلغت لٌمة كإ ٗ٘ٗ ٓ4عند درجة حرٌة ٕ ومستوي معنوٌة ، ٓ4797
وهً غٌر دالة إحصابٌا  ،ثم برامج الحوار فً المنوات الثمافٌة بنسبة  % ٕٖ4ٙوبلغت لٌمة معامل اختبار
كإ ٘٘ ٓ49عند درجة حرٌة ٕ ومستوي معنوٌة ٕٓ ، ٓ4ٙوهً غٌر دالة إحصابٌا  ،ثم برامج الحوار فً
المنوات الرٌاضٌة بنسبة ٖ ، % ٔٗ4وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٕٔ ٗ47عند درجة حرٌة ٕ ومستوي
معنوٌة ٘ ٓ4ٓ9وهً دالة إحصابٌا  ،فبرامج الحوار فً المنوات االلتصادٌة بنسبة  % ٙ4ٙوبلغت لٌمة
معامل اختبار كإ ٕٗٓ ٔ4عند درجة حرٌة ٕ ومستوي معنوٌة  ٓ4٘ٗ8وهً دالة إحصابٌا.
وتتفك هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة ( وافً )  ٗ8التً أثبتت ان المنوات اإلخبارٌة جاءت فً المرتبة األولً
تلٌها فً المرتبة المنوات الدٌنٌة ثم المنوات الثمافٌة .
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 نسبة ٖ % ٖ٘4من النخبة األكادٌمٌة بدرجة استاذ ٌفضلون برامج الحوار فً المنوات اإلخبارٌة ٌ ،لٌهانسبة  % ٖٕ4ٙبدرجة استاذ مساعد  ،ثم نسبة  % ٕ8.8بدرجة مدرس .
 نسبة  % ٕ٘47بدرجة مدرس من النخبة األكادٌمٌة تفضل برامج الحوار فً المنوات الدٌنٌة  ،ونسبة٘ % ٕ٘4بدرجة أستاذ تفضل برامج الحوار فً المنوات الثمافٌة  ،ونسبة ٕ % ٔ74بدرجة مدرس تفضل
برامج الحوار فً المنوات الرٌاضٌة  ،ونسبة ٔ % 84بدرجة أستاذ مساعد تفضل برامج الحوار فً المنوات
االلتصادٌة  ،وهذه النتابج طبٌعٌة نظرا لطبٌعة اهتمامات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة ومسبولٌتهم االجتماعٌة
والدور المناط بهم اتجاه طالبهم ومجتمعهم وتتفك هذه النتابج مع نتابج دراسة ( موافً ). ٗ9
المحور الثانً  :محور اتجاهات النخبة نحو مستوٌات اللغة العربٌة بالفضائٌات المصرٌة والعربٌة :
ٔ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار بالمنوات الفضائٌة :
توضح بٌانات جدول رلم ( ٘ ) أن نسبة ٗ % ٕٙ4من النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة تري أن مستوٌات
اللغة العربٌة فً برامج الحوار بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة هو مستوي متوسط  ،كما تري نسبة
 % ٖٙمن النخبة أن مستوٌات اللغة العربٌة هو مستوي ضعٌف جدا  ،فً حٌن أن نسبة بسٌطة جدا من
النخبة األكادٌمٌة بلغت  % ٔ4ٙتري أن مستوٌات اللغة العربٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة هو مستوي
راق  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٖ٘٘ ٖ4عند درجة حرٌة  ٙومستوي معنوٌة  ٓ47ٖ9وهً غٌر دالة
إحصابٌا  ،وٌمكن تفسٌر النتابج السابمة بأن التلفزٌون أصبح مصدرا لثمافة كثٌر من الناس ،ومنها الثمافة
اللغوٌة التً هبطت إلى مستوى ضعٌف ،بل إلى العامٌة الخالصة فً بعض محطات التلفزٌون الخاصة
والمتخصصة فً نشاطها ،وفً كثٌر من المواد اإلعالمٌة للمحطات التلفزٌونٌة الرسمٌة أٌضآ٘.
ٕ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوي أداء ممدمً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضائٌة :
 من بٌانات الجدول رلم ( ٌ ) ٙتضح أن فمرة ( معظمهم ٌتحاور بلهجة عامٌة ) احتلت المرتبة األولًبمتوسط حسابً ٖٓ ٕ4وانحراف معٌاري ٗٓٔ ٓ4ودرجة الموافمة ( موافك بشدة ) وتؤكد هذه النتٌجة أن
معظم ممدمً البرامج الحوارٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة ٌتحاورون بلهجة عامٌة  ،وٌمكن تفسٌر هذه
النتٌجة بأن معظم المنوات الفضابٌة العربٌة  ،تموم بحشو ساعات بثها ببرامج الحكً ،أو االتصاالت بالعامٌة،
لجذب المتلمٌن وتعوٌدهم على هذا الخطاب المنافً لعمٌدتنا ،وأخاللنا ،ولٌمنا اإلسالمٌة ،فً إطار خطة شاملة
لتذوٌب هوٌتنا اإلسالمٌة والحضارٌةٔ٘  ،واإلغراق فً استعمال العامٌة فً وسابل اإلعالم الجماهٌري ،له
انعكاسات سلبٌة على اللغة العربٌة ،ألنها تعمل على تهجٌن لغة سطحٌة مبتذلة ،األمر الذي ٌؤخر جهود بلورة
لغة فصٌحة مشتركة .ثم إن اإلغراق فً استعمال العامٌة سٌكون عامال فً تكرٌس حالة التجزبة والتشرذمٕ٘ ،
وتتفك هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة ( حمٌدان وبلغٌث )ٖ٘ والتً توصلت إلً أن ندبة  % 54من
المبحوثين ذكروا أن القنوات الفضائية العربية أدت إلى تخريب الذوق اللغوي العربي من خالل استعمال

العامية الفجة.
 جاءت فمرة (ٌستخدمون مصطلحات أجنبٌة فً حواراتهم ) فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً ٖٕٕ4وانحراف معٌاري ٖ ٓ4ٓ9وكانت درجة الموافمة ( موافك )  ،وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن طغٌان مفردات
اللغات األجنبٌة ٌرجع إلى تراجع العرب علمٌا؛ ومن ثم تخلفت العربٌة عن ركب لغات العلم ،والتباطؤ فً
تعرٌب المصطلحات العلمٌة الحدٌثة ،السٌما فً وسابل االتصال ،وال ٌجد المواطن العربً سوى المصطلح
األجنبً أمامه لالستعمال فٌلجأ إلى تعرٌبه وتطبٌك لواعد العربٌة علٌه ،دون وجود بدٌل عربًٗ٘.
وفً المرتبة الثالثة جاءت فمرة (لهم خبرة لغوٌة فً البرامج الحوارٌة ) بمتوسط حسابً  ٖ4ٔ9وانحراف
معٌاري  ٓ4ٔٓ7وكانت درجة الموافمة ( محاٌد )  ،أما فمرة متمكنون من لغتهم العربٌة فمد جاءت فً
المرتبة الرابعة بمتوسط حسابً  ٖ4ٖ9وانحراف معٌاري  ٓ4ٔٓٙودرجة الموافمة ( معارض بشدة ) .
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وٌمكن تفسٌر النتابج السابمة بأن االنحرافات اللغوٌة لد غلبت علً العدٌد من البرامج بالفضابٌات التً كان
ٌمكن ان تمدم بالفصحً مثل النشرات االلتصادٌة والرٌاضٌة والجوٌة  ،وتدنً المستوي اللغوي لممدمً هذه
البرامج  ،وتفاوت مستوي المتحدثٌن الخارجٌٌن وتدنً لغة بعضهم الً الحد الذي ٌستفز المشاعر وٌستثٌر
الغضب والدهشة فً آن واحد٘٘ .
ٖ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو المستوي اللغوي الذي ٌفضلون استخدامه فً المنوات الفضائٌة :
توضح بٌانات الجدول رلم (  ) 2أن النخبة األكادٌمٌة المتخصصة فً اللغة العربٌة عٌنة الدراسة تفضل
استخدام فصحً العصر فً البرامج الحوارٌة بالمنوات المصرٌة والعربٌة ،حٌث فضلت نسبة كبٌرة من
عٌنة الدراسة عبارة ( أفضل استخدام فصحً العصر ) التً احتلت المرتبة األولً بمتوسط حسابً ٔ4ٙ8
وانحراف معٌاري ٗ ٓ4ٓ8وبدرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وتتفك هذه النتٌجة مع نتٌجة دارسة ( الشرٌف
) ٘ٙالتً اكدت ان مستوي الفصحً العصرٌة جاء فً الترتٌب األول بنسبة ٖ ، % ٖ84وٌمكن تفسٌر هذه
النتٌجة بأن فصحً العصر تبدو فً كل الموضوعات التً تتصل بحٌاتنا المعاصرة ،ومثلها فً اإلذاعة؛
نشرات األخبار ،والتعلٌك السٌاسً ،واألحادٌث العلمٌة المعدة مسبما والتً ٌمرؤها أصحابها من ورلة
مكتوبة  ،ونظرا التساع هذا المستوى وشموله؛ فإن بداخله أنماطا مختلفة؛ مثل :النمط العلمً ،والنمط
السٌاسً ،والنمط األدبً ،والنمط االجتماعً.
وجاءت عبارة ( أفضل استخدام فصحً التراث ) فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً ٖٕ ٕ4وانحراف
معٌاري ٔٓٔ ٓ4وبدرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وتكاد تكون فصحى التراث اآلن ولفا على رجال الدٌن
من علماء األزهر ،واستخداماتها المنطولة تكاد تنحصر أٌضا فً البرامج الدٌنٌة المعدة مسبما  ،وٌضم هذا
المستوى بخالف المرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف ،األدب العربً (شعره ونثره) ،منذ العصر الجاهلً إلى
نهاٌة عصر االحتجاج اللغوي الذي ٌمتد إلى نهاٌة المرن الثانً الهجري تمرٌبا. ٘2
وفً المرتبة الثالثة جاءت عبارة ( أفضل استخدام أكثر من مستوي لغوي ) بمتوسط حسابً ٕ4٘ٙ
وانحراف معٌاري ٖٔٔ ، ٓ4وبدرجة موافمة ( موافك ) ٌ ،لٌها عبارة (أفضل استخدام عامٌة المثمفٌن )
بمتوسط حسابً  ٕ477وانحراف معٌاري ٖٔٔ ٓ،ودرجة موافمة ( معارض )  ،وجاءت عبارة (أفضل
استخدام عامٌة المتن ّ َِورٌن ) فً المرتبة الخامسة بمتوسط حسابً ٗٔ ٖ4وانحراف معٌاري  ٓ4ٔٔٙودرجة
موافمة ( معارض )  ،واحتلت عبارة (أفضل استخدام عامٌة األمٌٌن ) المرتبة السادسة بمتوسط حسابً
ٗ ٖ48وانحراف معٌاري ٖٕٔ ٓ4ودرجة موافمة ( معارض بشدة ) .
والضرر الذي ٌمكن أن ٌلحمه توظٌف العامٌّة بدل العربٌة الفصحى فً المنوات الفضابٌة على المستوى
اللغوي ٌتمثل فً تشوٌه النطك السلٌم واإلخالل بفصاحة الكلمة ووفرة المفردات والمركبات المنمولة كال أو
بعضا من اللغات األعجمٌة كالتركٌة والفارسٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة  ،وفما لعوامل المرب الجغرافً أو
المجردة ،والصور العملٌة . ٘2
االستعمار ومحدودٌة المفردات التً تتصل بالمفاهٌم
ّ
ٗ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو األزمات التً تعٌشها اللغة العربٌة :
بمراءة بٌانات الجدول رلم ( ٌ ) 2تضح أن اهم أزمات اللغة العربٌة من وجهة نظر النخبة األكادٌمٌة
المتخصصة فً اللغة العربٌة بالجامعات المصرٌة عٌنة الدراسة أتت األزمات الخاصة بالنظام التعلٌمً فً
مصر فً ممدمة األزمات حٌث احتلت المرتبة األولً بمتوسط حسابً  ٔ4ٕ9وانحراف معٌاري ٓ4٘ٙ8
ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،تلٌها األزمات الخاصة بالنظام اإلداري فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً
٘ ٔ4ٙوانحراف معٌاري ٗٓ ٓ48ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاءت األزمات االجتماعٌة فً المرتبة
الثالثة بمتوسط حسابً  ٔ479وانحراف معٌاري  ٓ49ٙ9ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً المرتبة
الرابعة جاءت األزمة السٌاسٌة كأهم أزمات اللغة العربٌة بمتوسط حسابً  ٕ4ٓ8وانحراف معٌاري ٘٘ٓٔ4
ودرجة موافمة ( معارض )  ،وفً المرتبة األخٌرة والسادسة جاءت األزمة االلتصادٌة كأهم أزمات اللغة
العربٌة بمتوسط حسابً  ٕ4ٖٙوانحراف معٌاري ٘ٓ٘ ٗ4ودرجة موافمة ( محاٌد ) .
المحور الثالث  :اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو التشوٌه الذي تتعرض له اللغة العربٌة .
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ٔ  -مولف النخبة األكادٌمٌة من التشوٌه الذي تتعرض له اللغة العربٌة فً المنوات الفضائٌة :
 تؤكد بٌانات الجدول رلم (  ) 9أن اللغة العربٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة تتعرض للتشوٌهبصفة دابمة حٌث ذكرت نسبة  % ٘ٙ48من النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة ان اللغة العربٌة
تتعرض للتشوٌه  ،كما ذكرت نسبة  % ٗٓ48من العٌنة نفسها أن اللغة العربٌة تتعرض الً حد ما للتشوٌه
فً حٌن عارضت نسبة ٗ % ٕ4هذا االتجاه .
 نسبة ٓ % ٙمن النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة بدرجة مدرس  ،ونسبة  % ٘ٙ47بدرجة أستاذمساعد ونسبة ٘ٗ  %بدرجة أستاذ ذكرت أن اللغة العربٌة تتعرض للتشوٌه بصفة دابمة فً المنوات
الفضابٌة المصرٌة والعربٌة .
 توضح بٌانات الجدول السابك وجود عاللة احصابٌة دالة بٌن برامج الحوار بالفضابٌات العربٌة والتشوٌهالذي تتعرض له اللغة العربٌة حٌث بلغ معامل اختبار كإ (  ) ٘48ٔ7عند درجة حرٌة ( ٗ ) ومستوي
معنوٌة ٕٔ ٓ4وهً ألل من ٘ٓ. ٓ4
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن العربٌة تخنك وتغتال فً المحطات الفضابٌة واألرضٌة الرسمٌة وغٌر الرسمٌة
 ،وتتعرض ٌومٌا لموجات من التشوٌه والتحرٌف ،وكأن هنان عداوة بٌن المابمٌن على أجهزة اإلعالم واللغة
العربٌة  ،ومن هنا فإن أجهزة اإلعالم خاصة المربٌة تتحمل لسطا أكبر من مسبولٌة تدهور اللغة العربٌة.٘9
فالتشوٌه الذي ٌلحك باللغة العربٌة عبر المنوات الفضابٌة العربٌة المربٌة ،هو أشد خطرا وأفدح أثرا من أي
تشوٌه ٌمع فً كتاب أو صحٌفة أو مجلة ألن هذه كلها موجهة الى جمهور له لسط من الثمافة والتعلٌم ،بٌنما
برامج المنوات الفضابٌة تصل الى الناس أجمعٌن ،وهم بوجه عام ،غٌر لادرٌن على التصوٌب.61
ٕ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو الوسائل التً تساعد فً نشر التشوٌه اللغوي :
ٌتضح من بٌانات الجدول رلم ( ٓٔ ) أن األفالم السٌنمابٌة جاءت فً ممدمة الوسابل اإلعالمٌة التً تموم
بنشر التشوٌه اللغوي بمتوسط حسابً ٖ٘ ٔ4وانحراف معٌاري ٓٔ ٓ47وبدرجة موافمة ( موافك بشدة ) ،
كما جاءت اإلعالنات فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً ٕٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٘ٔ ٓ48وبدرجة موافمة (
موافك بشدة )  ،وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بأن أغلب هذه اإلعالنات تتسم فً جانبها اللغوي بكثرة األخطاء
النحوٌة ،وركاكة التركٌب ،وعدم داللة اللفظة على معناها األساسً ،واستعمال العامٌة بدل الفصحى ،أو
الخلط بٌن الفصحى والعامٌة ،وبٌن العربٌة واألجنبٌةٔ ، ٙكما أن من ٌتابع اإلعالنات المنتشرة فً الطرلات،
والفتات الدعاٌة ،فً أي بلد من البلدان العربٌة أو فً أي لناة من المنوات المربٌة ٌشعر باألسف واألسى لما
وصلت إلٌه لغتنا العربٌة من تدن فً مستوى تراكٌبها واستعماالتها ،وفً عاللة اللفظ بالمعنى ،والعجمة
والرطانةٕ. ٙ
وفً المرتبة الثالثة جاءت وسابل التواصل االجتماعً بمتوسط حسابً ٘ٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٓ48ٓ8
وبدرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاءت المنوات الفضابٌة فً المرتبة الرابعة بمتوسط حسابً ٔ4٘9
وانحراف معٌاري  ٓ47ٔ9وبدرجة موافمة ( موافك )  ،وجاءت المدارس األجنبٌة فً المرتبة الخامسة
بمتوسط حسابً ٖ ٔ48وانحراف معٌاري  ٔ4ٖٓ7وبدرجة موافمة ( معارض )  ،كما احتل المسرح المرتبة
نفسها بمتوسط حسابً ٕ ٔ48وانحراف معٌاري ٕٖٓ ٔ4ودرجة موافمة ( معارض بشدة )  ،وفً المرتبة
السادسة جاء الرادٌو بمتوسط حسابً  ٕ4ٗ9وانحراف معٌاري ٗٗٓ ٔ4ودرجة موافمة ( محاٌد )  ،واحتلت
الصحافة المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ٕ٘ ٕ4وانحراف معٌاري  ٔ4ٓٙٙودرجة موافمة ( معارض ) .
ٖ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مالمح تشوٌه اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة :
اتجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة نحو مالمح تشوٌه اللغة العربٌة بالفضابٌات العربٌة
والمصرٌة ٌوضحها الجدول رلم ( ٔٔ ) علً النحو التالً :
 أول ملمح من مالمح تشوٌه اللغة العربٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة واحتل المرتبة األولًبمتوسط حسابً  ٔ4ٖ8وانحراف معٌاري ٕٔ ٓ4ٙوبدرجة موافمة ( موافك بشدة ) هو اخطاء صوتٌة
ونطمٌة مثل نطك األصوات نطما معٌبا والخلط بٌن همزتً الوصل والمطع .
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 وفً المرتبة الثانٌة جاء ملمح ( أخطاء نحوٌة وتركٌبٌة مثل أحكام العدد واالستثناء ) بمتوسط حسابًٖٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٓ ٓ4ٙ7ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاء ملمح أخطاء معجمٌة وداللٌة مثل
الخطأ فً ضبط األعالم والخطأ فً داللة الكلمات فً المرتبة الثالثة بمتوسط حسابً  ٔ4ٗ8وانحراف
معٌاري ٗ ٓ4ٙ9ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً المرتبة الرابعة جاء ملمح أخطاء صرفٌة مثل أخطاء
الجمع والنسب بمتوسط حسابً  ٔ4٘ٙوانحراف معٌاري  ٓ4ٙ٘ٙودرجة موافمة ( موافك بشدة ) .
وٌمكن تفسٌر النتابج السابمة بأن تشوٌه اللغة العربٌة بالفضابٌات ترجع الً عدة أسباب منها  :اداء الكالم
المكتوب بالفصحً بطرٌمة العامٌة  ،وغلبة اللهجات المحلٌة علً الفصحً فً معظم هذه المنوات  ،وضعف
اهتمام هذه المنوات بتصحٌح مادتها اإلعالمٌةٖ. ٙ
ٗ  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو صور تشوٌه اللغة العربٌة :
تدل بٌانات الجدول رلم ( ٕٔ ) علً عدة نتابج تتعلك باتجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة
نحو صور التشوٌه فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة ٌمكن رصدها علً النحو
التالً :
 ( النطك غٌر الصحٌح للكلمات العربٌة ) أول صورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌةبالفضابٌات المصرٌة والعربٌة بمتوسط حسابً ٖٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٖ ٓ4ٙ7ودرجة موافمة ( موافك
بشدة )  ،وفً المرتبة الثانٌة جاءت عبارة (استخدام اللهجات العامٌة الدارجة ) بمتوسط حسابً ٘ٗٔ4
وانحراف معٌاري  ٓ47ٖٙودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،كما احتلت عبارة ( شٌوع الكلمات المحرفة
والمصطلحات المبتذلة بٌن الجماهٌر ) المرتبة نفسها بمتوسط حسابً ٘ٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٓ48ٓ9
ودرجة موافمة ( موافك بشدة ) .
 جاءت فً المرتبة الثالثة صورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة التً عبرت عنها العبارة التالٌة (اللحنواألغالط اللغوٌة فً اللغة الفصحى التً ٌؤدٌها الكتاب والمذٌعون ) بمتوسط حسابً ٘٘ ٔ4وانحراف
معٌاري ٘ٔ ٓ49ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاءت فً المرتبة الرابعة عبارة ( دخول كلمات أجنبٌة
كما هً إلى اللغة العربٌة دون ترجمة ،وكتابتها بحروف عربٌة ) كصورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة
بمتوسط حسابً  ٔ4٘9وانحراف معٌاري ٘ٓ ٓ48ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاءت عبارة (تحوٌل
اللهجات العامٌة من المستوى الشفوي إلى المستوى الكتابً ) فً المرتبة الخامسة بمتوسط حسابً ٔٔ4ٙ
وانحراف معٌاري ٘٘ ٓ49وبدرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،كما جاءت عبارة (استخدام المصطلحات
األجنبٌة) فً المرتبة السادسة بمتوسط حسابً ٗ ٔ4ٙوانحراف معٌاري ٖ٘ ٓ48وبدرجة موافمة ( موافك
بشدة )  ،وفً المرتبة السابعة جاءت عبارة (التروٌج لألفكار واأللفاظ التً تحرف كلماتها وتغٌر معانٌها )
بمتوسط حسابً  ٔ4ٙ7وانحراف معٌاري  ٓ4878ودرجة موافمة ( موافك )  ،وجاءت عبارة ( اللهجات
المختلفة التً ٌتحدث بها أصحاب كل عصر ) فً المرتبة الثامنة كصورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة
بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة بمتوسط حسابً ٕ ٔ47وانحراف معٌاري ٓ ٓ489وبدرجة موافمة ( محاٌد )
 ،وفً المرتبة التاسعة جاءت عبارة (تغٌر تركٌب الجمل من حٌث الفعل واالسم والحرف عن الترتٌب
والتركٌب ) بمتوسط حسابً  ٔ478وانحراف معٌاري ٕٗ ٓ48ودرجة موافمة ( معارض )  ،وجاءت فً
المرتبة العاشرة عبارة (تغٌر حروف بعض الكلمات إلى حروف أخرى سواء باإلضافة أو الحذف أو التبدٌل
) بمتوسط حسابً ٓ ٔ49وانحراف معٌاري ٗ ٓ487ودرجة موافمة ( محاٌد )  ،وفً المرتبة األخٌرة جاءت
عبارة (حركة الترجمة غٌر الدلٌمة للمصطلحات األجنبٌة الجدٌدة ) بمتوسط حسابً ٕ ٔ49وانحراف
معٌاري ٖٓ ٓ48ودرجة موافمة ( محاٌد ) .
٘  -اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو أسباب تشوٌه اللغة العربٌة :
فً الجدول رلم ( ٖٔ ) تم رصد أسباب تشوٌه اللغة العربٌة فً المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة ،
وذكرت النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة فً صحٌفة االستبٌان أن (إزدراء معلم اللغة العربٌة فً
وسابل اإلعالم وسوء تمدٌره المادي واألدبً ) ٌعد فً ممدمة األسباب لتشوٌه اللغة العربٌة بالمنوات
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الفضابٌة  ،وذلن بمتوسط حسابً ٖٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٘ٔ ٓ47ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً
المرتبة الثانٌة جاء سبب ( ضعف الوالء واالنتماء للغة العربٌة لدى بعض المثمفٌن الذٌن تلموا تعلٌمهم فً
بلدان أجنبٌة ) بمتوسط حسابً  ٔ4ٗ7وانحراف معٌاري  ٓ4ٙٙ9ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً
المرتبة الثالثة جاء سبب (انتشار األسماء األجنبٌة فً اإلعالنات والمأكوالت والمشروبات علً أنها أسماء
عالمٌة ) بمتوسط حسابً  ٔ4٘8وانحراف معٌاري ٕٓ ٓ49ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً المرتبة
الرابعة جاء سبب (غٌاب السٌاسة المومٌة اللغوٌة ) بمتوسط حسابً ٖ ٔ4ٙوانحراف معٌاري ٕٓ47ٙ
ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وجاء سبب (اتجاه األبناء لاللتحاق بمدارس اللغات التى تدرس جمٌع
المناهج باللغات األجنبٌة ) فً المرتبة الخامسة بمتوسط حسابً ٕ ٔ47وانحراف معٌاري ٔٔ ٓ49ودرجة
موافمة ( معارض )  ،وفً المرتبة السادسة وبمتوسط حسابً  ٔ48ٙوانحراف معٌاري ٕ ، ٓ49ٙودرجة
موافمة ( موافك ) جاء سبب (انشغال المهتمٌن باللغة العربٌة عن االهتمام بها ،مما أدى إلى دخول كثٌر من
األلفاظ الغرٌبة إلٌها دون أن تجد من ٌتصدى لها )  ،وفً المرتبة نفسها جاء سبب (تعمد ممدمو البرامج
بالفضابٌات تشوٌه اللغة العربٌة مستخدمٌن أسلوبا فكاهٌا ٌساعد على ترسٌخ المصطلح المشوه لدى
المشاهدٌن )  ،بمتوسط حسابً  ٔ48ٙوانحراف معٌاري ٕٓ ٔ4ودرجة موافمة ( موافك )  ،وفً المرتبة
السابعة واألخٌرة جاء سبب (مساهمة المنوات الفضابٌة فً نشر اللغة األجنبٌة )  ،بمتوسط حسابً ٔ497
وانحراف معٌاري ٔٓ ٔ4ودرجة موافمة ( موافك ) .
 - ٙممترحات النخبة األكادٌمٌة لتحسٌن مستوي اللغة العربٌة بالمنوات الفضائٌة :
لتحسٌن مستوي اللغة العربٌة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة ذكرت النخبة األكادٌمٌة المصرٌة
عٌنة الدراسة عدة ممترحات تم رصدها فً الجدول رلم ( ٗٔ ) علً النحو التالً :
 جاء ممترح (إلحاق المذٌعٌن والمذٌعات بدورات تدرٌبٌة سابمة أو الحمة على التعٌٌن إلجادة اللغة العربٌةالفصحى ) فً ممدمة الممترحات بمتوسط حسابً ٕٔ ٔ4وانحراف معٌاري  ٓ4ٖ٘8ودرجة موافمة ( موافك
بشدة ) ٌ ،لٌه فً المرتبة الثانٌة ممترح (االهتمام باختٌار المذٌعٌن الذٌن ٌجٌدون استخدام اللغة العربٌة
الفصحى )  ،بمتوسط حسابً  ٔ4ٔ7وانحراف معٌاري ٕٕٗ ٓ4ودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً
المرتبة الثالثة جاء ممترح (تنمٌة برامج الفضابٌات من شوابب الخطأ اللغوي )  ،بمتوسط حسابً ٔ4ٔ8
وانحراف معٌاري  ٓ4ٗٗٙودرجة موافمة ( موافك بشدة ) .
 ممترح (تصحٌح األخطاء اللغوٌة لألبناء إذا ما تكرر حدوثها منهم ) جاء فً المرتبة الرابعة بمتوسطحسابً ٕ٘ ٔ4وانحراف معٌاري  ٓ4٘ٓٙودرجة موافمة ( موافك )  ،وجاء فً المرتبة الخامسة ممترح
(تنمٌة الشعور المومً بمٌمة اللغة العربٌة لدى األبناء ،وزٌادة الرغبة لحماٌتها فً ظل العولمة ) بمتوسط
حسابً  ٔ4ٕٙوانحراف معٌاري ٕٗ ٓ4ٙودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً المرتبة السادسة جاء
ممترح (المتابعة المستمرة ألنشطة المجامع اللغوٌة ومراكز التعرٌب وتوظٌف جدٌدها إعالمٌا حتى تجد هذه
المفاهٌم طرٌمها للذٌوع الجماهٌري ) بمتوسط حسابً  ٔ4ٕ8وانحراف معٌاري ٕٖ٘ ٓ4ودرجة موافمة (
موافك )  ،وفً المرتبة السابعة جاء ممترح (إنتاج المصطلحات العربٌة وتروٌجها إعالمٌا ) بمتوسط حسابً
 ٔ4ٖ8وانحراف معٌاري ٔ ٓ4ٙ8ودرجة موافمة ( موافك ) .
 جاء ممترح (سن الموانٌن التً تحد من انتشار ظاهرة التشوٌه اللغوي ،ومتابعة تنفٌذها ) فً المرتبة الثامنةبمتوسط حسابً ٔٗ ٔ4وانحراف معٌاري ٖ٘ ٓ47ودرجة موافمة ( موافك )  ،وفً المرتبة التاسعة جاء
ممترح (إجبار شركات الدعاٌة واإلعالن على نشر إعالناتها باللغة العربٌة الفصحى ) بمتوسط حسابً ٗٗٔ4
وانحراف معٌاري ٘ ٓ4ٙٙودرجة موافمة ( موافك بشدة )  ،وفً المرتبة العاشرة واألخٌرة جاء ممترح
(إلزام أصحاب المصانع والشركات باختٌار أسماء منتجاتهم باللغة العربٌة الصحٌحة) بمتوسط حسابً
 ٔ4ٗٙوانحراف معٌاري  ٓ4ٙٙٙودرجة موافمة ( محاٌد ) .
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نتائج فروض الدراسة :
الفرض األول  :توجد درجة اتفاق دالة إحصائٌا ً بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة
العربٌة فً برامج الحوار فً الفضائٌات ومتغٌر النوع ( ذكر -أنثى ) .
 تشٌر بٌانات الجدول رلم ( ٘ٔ ) الً وجود عاللة ارتباط دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌةالمصرٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر النوع ( ذكر -أنثى ) حٌث
توجد درجة اتفاق عالٌة بٌن الذكور واإلناث من النخبة األكادٌمٌة علً أن أفضل مستوي لغوي ٌجب
استخدامه فً برامج الحوار بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة هو مستوي فصحً العصر ،وبلغت
معامل االتفاق ٕ٘ٔ ٓ4عند مستوي معنوٌة ٕٗٗ ٓ4وهً ألل من ٘ٓ ٓ4وبالتالً فهً دالة احصابٌا ،
ودرجة الموافمة هً ( موافك بشدة )  ،كما توجد درجة اتفاق جاءت فً المرتبة الثانٌة بٌن الذكور ( موافك
بشدة )  ،واإلناث ( موافك ) علً أن المستوي اللغوي الذي ٌجب استخدامه بالمنوات الفضابٌة هو فصحً
التراث  ،وبلغت لٌمة معامل االتفاق ٖٕ٘ ٓ4عند مستوي معنوٌة ٓٓٓ ، ٓ4وهً دالة إحصابٌا .
 توجد درجة معارضة بٌن الذكور ( معارض بشدة ) واإلناث ( معارض بشدة ) علً عدم استخدام عامٌةاألمٌٌن فً برامج المنوات الفضابٌة حٌث بلغت لٌمة معامل التوافك ٘ٗٔ ٓ4عند مستوي معنوٌة ، ٓ4ٔٓٙ
كما توجد درجة معارضة بٌن الذكور ( معارض ) واإلناث ( معارض ) علً عدم استخدام مستوي عامٌة
المتنورٌن بالمنوات الفضابٌة وبلغة لٌمة التوافك ٘ ٓ4ٔٙومستوي معنوٌة  ٓ4ٖٓ8وهً دالة إحصابٌا .
 توجد درجة اتفاق بٌن الذكور واإلناث عٌنة الدراسة علً استخدام أكثر من مستوي لغوي فً برامجالمنوات الفضابٌة وبلغت لٌمة معامل التوافك  ٓ4ٔٔ9ومستوي معنوٌة ٗ ٓ4ٕ9وهً دالة إحصابٌا .
وهذه النتابج تثبت صحة الفرض المابل  :بوجود درجة اتفاق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة
نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر النوع ( ذكر -أنثى ) .
الفرض الثانً  :توجد فروق دالة إحصائٌا ً بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً
برامج الحوار فً الفضائٌات ومتغٌر التخصص العلمً ( األدب والنمد – اللغوٌات والنحو – التارٌخ
والحضارة اإلسالمٌة ).
تثبت بٌانات الجدول رلم (  ) ٔٙصحة الفرض المابل بوجود فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة
األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر التخصص العلمً ( األدب
والنمد – اللغوٌات والنحو – التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة )  ،حٌث اختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو
مستوٌات اللغة العربٌة المستخدمة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة علً النحو التالً :
 توجد درجة اتفاق بٌن اتجاهات النخبة فً التخصصات العلمٌة المختلفة تفاوتت بٌن موافك وموافك بشدةنحو أفضل مستوي لغوي ٌجب استخدامه فً برامج الحوار بالمنوات الفضابٌة  ،حٌث النخبة األكادٌمٌة
تخصصات اللغوٌات والنحو والتارٌخ والحضارة اإلسالمٌة وافموا بشدة علً أن أفضل مستوي لغوي هو
فصحً التراث  ،وبلغت لٌمة كإ ٓٗ ٖ٘4ٙعند درجة حرٌة  ٙومستوي معنوٌة ٓٓٓ ٓ4وهً دالة
إحصابٌا .
 اتفمت بشدة اتجاهات النخبة فً تخصصات األدب والنمد واللغوٌات والنحو علً أن افضل مستوي ٌجباستخدامه فً البرامج الحوارٌة هو فصحً العصر  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٔ ٕ84ٕ7عند درجة
حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة ٕٓٓ ، ٓ4وهً دالة إحصابٌا  ،كما اتفمت النخبة فً التخصصات نفسها
وع ارضت النخبة فً تخصص التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة استخدام مستوي عامٌة المثمفٌن فً البرامج
الحوارٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ  ٕ74ٖٔ8عند درجة حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة ٕٓٓ ٓ4وهً
دالة إحصابٌا .
 اختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة فً تخصصات األدب والنمد ( معارض )  ،واللغوٌات والنحو ( محاٌد) وتارٌخ الحضارة اإلسالمٌة ( معارض ) نحو استخدام مستوي عامٌة المتنورٌن فً البرامج الحوارٌة
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بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٔ ٕٖ4ٓ9عند درجة حرٌة ٓٔ ومستوي
معنوٌة ٓٔٓ ٓ4وهً دالة إحصابٌا .
 عارضت بشدة النخبة األكادٌمٌة فً تخصصات األدب والنمد  ،واللغوٌات والنحو استخدام مستوي عامٌةاألمٌٌن فً البرامج الحوارٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٖٔٔ ٕ84عند
درجة حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة ٕٓٓ ٓ4وهً دالة إحصابٌا .
 اختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة فً تخصصات األدب والنمد ( موافك )  ،واللغوٌات والنحو ( محاٌد )وتارٌخ الحضارة اإلسالمٌة ( معارض ) نحو استخدام أكثر من مستوي لغوي فً البرامج الحوارٌة
بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وبلغت لٌمة اختبار كإ  ٘ٗ4٘ٔٙعند درجة حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة
ٓٓٓ ٓ4وهً دالة إحصابٌا .
الفرض الثالث  :توجد فروق دالة إحصائٌا ً بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً
برامج الحوار فً الفضائٌات ومتغٌر الدرجة العلمٌة ( مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ) .
تؤكد نتابج الجدول رلم (  ) ٔ7صحة الفرض المابل بوجود فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة
األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر الدرجة العلمٌة ( مدرس –
أستاذ مساعد – أستاذ )  ،حٌث اتفمت بشدة النخبة األكادٌمٌة المصرٌة بالدرجات العلمٌة ( مدرس – أستاذ
مساعد – أستاذ ) علً أن أفضل مستوي ٌمكن استخدامه فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة
والعربٌة هو مستوي فصحً العصر  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٘ ٕٔ4ٕ8عند درجة حرٌة ٓٔ
ومستوي معنوٌة  ٓ4ٕٓ8وهً دالة إحصابٌا  ،واختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة بدرجة مدرس ( موافك )
 ،واستاذ مساعد ( موافك بشدة )  ،وأستاذ ( محاٌد ) نحو استخدام مستوي فصحً التراث فً البرامج
الحوارٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٘ ٕ٘47ٙعند درجة حرٌة  8ومستوي معنوٌة ٔٓٓ ٓ4وهً دالة
إحصابٌا  ،وعارضت بشدة النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة بدرجات مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ استخدام
مستوي عامٌة األمٌٌن فً الفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٔٓ٘ ٔ94عند
درجة حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة ٖٗٓ 4 ٓ4وهً دالة إحصابٌا  ،واختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة بدرجة
مدرس ( معارض )  ،واستاذ مساعد ( معارض )  ،وأستاذ ( موافك ) نحو استخدام مستوي عامٌة المثمفٌن
فً برامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وبلغت لٌمة معامل اختبار كإ  ٖٕ47ٔ8عند درجة
حرٌة ٓٔ ومستوي معنوٌة ٓٓٓ ٓ4وهً دالة إحصابٌا  ،وبالنسبة التجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة
عٌنة الدراسة نحو استخدام مستوي عامٌة المتنورٌن فً البرامج الحوارٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة
عارض هذا االستخدام النخبة بدرجة مدرس كما عارض بشدة درجة أستاذ مساعد فً حٌن كان اتجاهات
درجة األستاذ كانت محاٌدة  ،ولد بلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٕٖ ٖٗ49عند درجة حرٌة ٓٔ ومستوي
معنوٌة ٓٓٓ ٓ4وهً ذات داللة إحصابٌة .
الفرض الرابع  :توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مدي متابعة النخبة األكادٌمٌة لبرامج الحوار فً
المنوات الفضائٌة المصرٌة والعربٌة  ،ومتغٌر مكان العمل .
ٕ
للتأكد من صحة أو عدم صحة هذا الفرض تم استخدام معامل اختبار كا  ،واختبار) ، (t_testوذلن علً
النحو التالً  :أثبتت بٌانات الجدول رلم (  ) ٔ8صحة الفرض المابل بوجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
مدي متابعة النخبة األكادٌمٌة لبرامج الحوار فً المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة  ،ومتغٌر مكان العمل
 ،حٌث بلغت لٌمة معامل اختبار كإ ٔ ٕ94٘7عند درجة حرٌة  ٙومستوي معنوٌة ٓٓٓ ، ٓ4كما بلغة لٌمة
معامل  ، ٗ74ٔ٘9 One-Sample Testعند درجة حرٌة ٖٕٗ ٓ4ومستوي معنوٌة ٓٓٓ ، ٓ4وهً دالة
إحصابٌا .
وٌمكن تفسٌر ذلن بأن النخبة األكادٌمٌة بكلٌتً اللغة العربٌة جامعة األزهر فرعً الماهرة والزلازٌك أكثر
متابعة لبرامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،ثم جاءت النخبة األكادٌمٌة بكلٌة دار العلوم بجامعة
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الماهرة فً المرتبة الثانٌة ٌ ،لٌها النخبة األكادٌمٌة فً لسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة بنها  ،فالنخبة
األكادٌمٌة فً لسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة بنً سوٌف .

خالصة الدراسة :
سعت الدراسة الً التعرف علً اتجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج
الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،بالتطبٌك علً عٌنة عمدٌة بلغت لوامها ٕ٘ٔ مفردة  ،وتوصلت
الً عدة نتابج ٌمكن بلورة خالصتها علً النحو التالً :
ٔ – انخفاض كبٌر فً نسبة النخبة األكادٌمٌة الذٌن ٌتابعون برامج الحوار بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة
بشكل منتظم ( دابما ) حٌث وصلت الً ٌ ، % 94ٙلٌها نسبة ٕ % ٔ٘4الذٌن ٌتابعون هذه البرامج بصفة
نادرة أما الذٌن ٌتابعون برامج الحوار بشكل غٌر منتظم ( أحٌانا ) فمد احتلت نسبتهم ٕ % 7٘4المرتبة
األولً .
ٕ  -جاءت المناة األولً المصرٌة فً المرتبة األولً بمتوسط حسابً ٖٖ ٓ4وانحراف معٌاري  ٓ4ٗ7لدي
النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة من بٌن المنوات المصرٌة الحكومٌة والخاصة ٌلٌها فً التفضٌل بنسب
متساوٌة لناتا المحور ودرٌم الخاصتٌن  ،وجاءت فً المرتبة الثالثة لناتا الفضابٌة المصرٌة الحكومٌة ولناة
صدي البلد الخاصة ٌ ،لٌهما فً المرتبة الرابعة لناة النٌل لألخبار الحكومٌة  ،ثم لناة النٌل الثمافٌة  ،وجاءت
لناة  DMCالخاصة فً المرتبة األخٌرة .
ٖ -علً مستوي المنوات الفضابٌة العربٌة احتلت لناة العربٌة المرتبة األولً لدي النخبة األكادٌمٌة المصرٌة
ٌلٌها لناة الجزٌرة المطرٌة الحكومٌة  ،ثم لناة  MBCالسعودٌة الخاصة  ،فمناة الحدث  ،فمناة سكاي نٌوز
عربٌة  ،وجاءت لناتا دبً وأبو ظبً فً مرتبة أخٌرة .
ٗ -تفضل النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة برامج الحوار فً المنوات اإلخبارٌة فً الممام األول ٌ ،لٌها برامج
الحوار فً المنوات الدٌنٌة بنسبة  ، ، % ٕٗ48ثم برامج الحوار فً المنوات الثمافٌة بنسبة  ، % ٕٖ4ٙثم
برامج الحوار فً المنوات الرٌاضٌة بنسبة ٖ ، % ٔٗ4فبرامج الحوار فً المنوات االلتصادٌة بنسبة ٙ4ٙ
.%
٘  -نسبة ٗ % ٕٙ4من النخبة األكادٌمٌة عٌنة الدراسة تري أن مستوٌات اللغة العربٌة فً برامج الحوار
بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة هو مستوي متوسط  ،كما تري نسبة  % ٖٙمن النخبة أن مستوٌات
اللغة العربٌة هو مستوي ضعٌف جدا  ،فً حٌن أن نسبة بسٌطة جدا من النخبة األكادٌمٌة بلغت % ٔ4ٙ
تري أن مستوٌات اللغة العربٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة هو مستوي راق .
 – ٙاحتلت فمرة ( معظمهم ٌتحاور بلهجة عامٌة ) المرتبة األولً  ،وجاءت فمرة (ٌستخدمون مصطلحات
أجنبٌة فً حواراتهم ) فً المرتبة الثانٌة  ،وفً المرتبة الثالثة جاءت فمرة (لهم خبرة لغوٌة فً البرامج
الحوارٌة )  ،أما فمرة متمكنون من لغتهم العربٌة فمد جاءت فً المرتبة الرابعة .
 – 7تفضل النخبة األكادٌمٌة المتخصصة فً اللغة العربٌة عٌنة الدراسة استخدام فصحً العصر فً
البرامج الحوارٌة بالمنوات المصرٌة والعربٌة ،حٌث فضلت نسبة كبٌرة من عٌنة الدراسة عبارة ( أفضل
استخدام فصحً العصر ) التً احتلت المرتبة األولً  ،وجاءت عبارة ( أفضل استخدام فصحً التراث )
فً المرتبة الثانٌة  ،وفً المرتبة الثالثة جاءت عبارة ( أفضل استخدام أكثر من مستوي لغوي ) ٌ ،لٌها
عبارة (أفضل استخدام عامٌة المثمفٌن )  ،وجاءت عبارة (أفضل استخدام عامٌة المتن ّ َِورٌن ) فً المرتبة
الخامسة .
 - 8أهم أزمات اللغة العربٌة من وجهة نظر النخبة األكادٌمٌة المتخصصة فً اللغة العربٌة بالجامعات
المصرٌة عٌنة الدراسة أتت األزمات الخاصة بالنظام التعلٌمً فً مصر فً ممدمة األزمات حٌث احتلت
المرتبة األولً  ،تلٌها األزمات الخاصة بالنظام اإلداري فً المرتبة الثانٌة  ،وجاءت األزمات االجتماعٌة
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فً المرتبة الثالثة  ،وفً المرتبة الرابعة جاءت األزمة السٌاسٌة كأهم أزمات اللغة العربٌة  ،وفً المرتبة
األخٌرة والسادسة جاءت األزمة االلتصادٌة كأهم أزمات اللغة العربٌة.
 – 9تتعرض اللغة العربٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة للتشوٌه بصفة دابمة حٌث ذكرت نسبة
 % ٘ٙ48من النخبة األكادٌمٌة المصرٌة أن اللغة العربٌة تتعرض للتشوٌه  ،كما ذكرت نسبة  % ٗٓ48من
العٌنة نفسها أن اللغة العربٌة تتعرض الً حد ما للتشوٌه فً حٌن عارضت نسبة ٗ % ٕ4هذا االتجاه .
ٓٔ  -األفالم السٌنمابٌة جاءت فً ممدمة الوسابل اإلعالمٌة التً تموم بنشر التشوٌه اللغوي  ،كما جاءت
اإلعالنات فً المرتبة الثانٌة  ،وفً المرتبة الثالثة جاءت وسابل التواصل االجتماعً  ،وجاءت المنوات
الفضابٌة فً المرتبة الرابعة  ،وجاءت المدارس األجنبٌة  ،كما احتل المسرح المرتبة  ،وفً المرتبة
السادسة جاء الرادٌو  ،واحتلت الصحافة المرتبة األخٌرة.
ٔٔ -أول ملمح من مالمح تشوٌه اللغة العربٌة بالمنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة واحتل المرتبة األولً
هو اخطاء صوتٌة ونطمٌة مثل نطك األصوات نطما معٌبا والخلط بٌن همزتً الوصل والمطع  ،وفً
المرتبة الثانٌة جاء ملمح ( أخطاء نحوٌة وتركٌبٌة مثل أحكام العدد واالستثناء )  ،وجاء ملمح أخطاء
معجمٌة وداللٌة مثل الخطأ فً ضبط األعالم والخطأ فً داللة الكلمات فً المرتبة الثالثة  ،وفً المرتبة
الرابعة جاء ملمح أخطاء صرفٌة مثل أخطاء الجمع .
ٕٔ  ( -النطك غٌر الصحٌح للكلمات العربٌة ) أول صورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة فً البرامج
الحوارٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،وفً المرتبة الثانٌة جاءت عبارة (استخدام اللهجات العامٌة
الدارجة )  ،كما احتلت عبارة ( شٌوع الكلمات المحرفة والمصطلحات المبتذلة بٌن الجماهٌر ) المرتبة نفسها
 ،وجاءت فً المرتبة الثالثة صورة من صور تشوٌه اللغة العربٌة التً عبرت عنها العبارة التالٌة (اللحن
واألغالط اللغوٌة فً اللغة الفصحى التً ٌؤدٌها الكتاب والمذٌعون )  ،وجاءت فً المرتبة الرابعة عبارة (
دخول كلمات أجنبٌة كما هً إلى اللغة العربٌة دون ترجمة ،وكتابتها بحروف عربٌة ) كصورة من صور
تشوٌه اللغة العربٌة  ،وجاءت عبارة (تحوٌل اللهجات العامٌة من المستوى الشفوي إلى المستوى الكتابً )
فً المرتبة الخامسة  ،كما جاءت عبارة (استخدام المصطلحات األجنبٌة) فً المرتبة السادسة  ،وفً المرتبة
السابعة جاءت عبارة (التروٌج لألفكار واأللفاظ التً تحرف كلماتها وتغٌر معانٌها )  ،وجاءت عبارة (
اللهجات المختلفة التً ٌتحدث بها أصحاب كل عصر ) فً المرتبة الثامنة كصورة من صور تشوٌه اللغة
العربٌة بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة.
ٖٔ  -ذكرت النخبة األكادٌمٌة المصرٌة عٌنة الدراسة فً صحٌفة االستبٌان أن (إزدراء معلم اللغة العربٌة
فً وسابل اإلعالم وسوء تمدٌره المادي واألدبً ) ٌعد فً ممدمة األسباب لتشوٌه اللغة العربٌة بالمنوات
الفضابٌة  ،وفً المرتبة الثانٌة جاء سبب ( ضعف الوالء واالنتماء للغة العربٌة لدى بعض المثمفٌن الذٌن
تلموا تعلٌمهم فً بلدان أجنبٌة )  ،وفً المرتبة الثالثة جاء سبب (انتشار األسماء األجنبٌة فً اإلعالنات
والمأكوالت والمشروبات علً أنها أسماء عالمٌة )  ،وفً المرتبة الرابعة جاء سبب (غٌاب السٌاسة المومٌة
اللغوٌة )  ،وجاء سبب (اتجاه األبناء لاللتحاق بمدارس اللغات التى تدرس جمٌع المناهج باللغات األجنبٌة )
فً المرتبة الخامسة  ،وفً المرتبة السادسة جاء سبب (انشغال المهتمٌن باللغة العربٌة عن االهتمام بها ،مما
أدى إلى دخول كثٌر من األلفاظ الغرٌبة إلٌها دون أن تجد من ٌتصدى لها )  ،وفً المرتبة نفسها جاء سبب
(تعمد ممدمو البرامج بالفضابٌات تشوٌه اللغة العربٌة مستخدمٌن أسلوبا فكاهٌا ٌساعد على ترسٌخ المصطلح
المشوه لدى المشاهدٌن )  ،وفً المرتبة السابعة واألخٌرة جاء سبب (مساهمة المنوات الفضابٌة فً نشر
اللغة األجنبٌة ).
ٗٔ  -جاء ممترح (إلحاق المذٌعٌن والمذٌعات بدورات تدرٌبٌة سابمة أو الحمة على التعٌٌن إلجادة اللغة
العربٌة الفصحى ) فً ممدمة الممترحات ٌ ،لٌه فً المرتبة الثانٌة ممترح (االهتمام باختٌار المذٌعٌن الذٌن
ٌجٌدون استخدام اللغة العربٌة الفصحى )  ،وفً المرتبة الثالثة جاء ممترح (تنمٌة برامج الفضابٌات من
شوابب الخطأ اللغوي )  ،وممترح (تصحٌح األخطاء اللغوٌة لألبناء إذا ما تكرر حدوثها منهم ) جاء فً

23

المرتبة الرابعة  ،وجاء فً المرتبة الخامسة ممترح (تنمٌة الشعور المومً بمٌمة اللغة العربٌة لدى األبناء،
وزٌادة الرغبة لحماٌتها فً ظل العولمة )  ،وفً المرتبة السادسة جاء ممترح (المتابعة المستمرة ألنشطة
المجامع اللغوٌة ومراكز التعرٌب وتوظٌف جدٌدها إعالمٌا حتى تجد هذه المفاهٌم طرٌمها للذٌوع الجماهٌري
)  ،وفً المرتبة السابعة جاء ممترح (إنتاج المصطلحات العربٌة وتروٌجها إعالمٌا ).
٘ٔ -وجود عاللة ارتباط دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة المصرٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة
فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر النوع ( ذكر -أنثى ) حٌث توجد درجة اتفاق عالٌة بٌن الذكور
واإلناث من النخبة األكادٌمٌة علً أن أفضل مستوي لغوي ٌجب استخدامه فً برامج الحوار بالمنوات
الفضابٌة المصرٌة والعربٌة هو مستوي فصحً العصر ،كما توجد درجة اتفاق جاءت فً المرتبة الثانٌة
بٌن الذكور ( موافك بشدة )  ،واإلناث ( موافك ) علً أن المستوي اللغوي الذي ٌجب استخدامه بالمنوات
الفضابٌة هو فصحً التراث.
 - ٔٙثبت صحة الفرض المابل بوجود فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات
اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر التخصص العلمً ( األدب والنمد – اللغوٌات والنحو
– التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة )  ،حٌث اختلفت اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات اللغة العربٌة
المستخدمة فً البرامج الحوارٌة بالمنوات الفضابٌة علً النحو التالً :
 توجد درجة اتفاق بٌن اتجاهات النخبة فً التخصصات العلمٌة المختلفة  ،حٌث النخبة األكادٌمٌةتخصصات اللغوٌات والنحو والتارٌخ والحضارة اإلسالمٌة وافموا بشدة علً أن أفضل مستوي لغوي هو
فصحً التراث ،واتفمت بشدة اتجاهات النخبة فً تخصصات األدب والنمد واللغوٌات والنحو علً أن افضل
مستوي ٌجب استخدامه فً البرامج الحوارٌة هو فصحً العصر .
 - ٔ2ثبت صحة الفرض المابل بوجود فروق دالة إحصابٌا بٌن اتجاهات النخبة األكادٌمٌة نحو مستوٌات
اللغة العربٌة فً برامج الحوار فً الفضابٌات ومتغٌر الدرجة العلمٌة ( مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ).
 - ٔ8أثبتت نتابج الدراسة صحة الفرض المابل بوجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن مدي متابعة النخبة
األكادٌمٌة لبرامج الحوار فً المنوات الفضابٌة المصرٌة والعربٌة  ،ومتغٌر مكان العمل  ،حٌث أن النخبة
األكادٌمٌة بكلٌتً اللغة العربٌة جامعة األزهر فرعً الماهرة والزلازٌك أكثر متابعة لبرامج الحوار
بالفضابٌات المصرٌة والعربٌة  ،ثم جاءت النخبة األكادٌمٌة بكلٌة دار العلوم بجامعة الماهرة فً المرتبة
الثانٌة ٌ ،لٌها النخبة األكادٌمٌة فً لسم اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة بنها  ،فالنخبة األكادٌمٌة فً لسم
اللغة العربٌة بكلٌة اآلداب جامعة بنً سوٌف .
توصٌات الدراسة :
فً نهاٌة هذه الدراسة  ،وفً ضوء نتابجها ٌمكن تمدٌم عدة توصٌات ٌمكن بلورتها علً النحو التالً :
ٔ -ضرورة الدلة واالهتمام باختٌار المذٌعٌن والمحررٌن والمدلّمٌن اللّغوٌٌن من ذوي االختصاص
والكفاءات العالٌة ،وتأهٌلهم بشكل جٌد لبل أن ٌمارسوا أعمالهم.
ٕ  -إلحاق المذٌعٌن والمذٌعات بدورات تدرٌبٌة سابمة أو الحمة على التعٌٌن إلجادة اللغة العربٌة الفصحى.
ٖ  -الامة مؤتمرات وندوات لغوٌة ونحوٌة لإلعالمٌٌن ،وإلماء المحاضرات المكثفة علٌهم بٌن الحٌن
واآلخر.
ٗ  -اعتماد العربٌة الفصحى أو العربٌة ال ُمٌسرة ،فً كافة البرامج دون استثناء ،حتى برامج األطفال
والرٌاضة والمسابمات واإلعالنات ،وذلن وفك خطط استراتٌجٌة مدروسة.
٘  -االبتعاد عن التملٌد األعمى أو محاكاة البرامج األجنبٌة ،والعمل على إنتاج برامج بلغة فصٌحة ٌفهمها
الكبٌر والصغٌر إذا ما أحسنّا التعامل معها ووضعنا مفرداتها بعناٌة فابمة وإعداد جٌد.
 - ٙإجبار الشركات على نشر إعالناتها الدعابٌة باللغة العربٌة الفصحى والبعد عن اللهجة العامٌّة .
 - 7إنتاج المصطلحات العربٌة وتروٌجها إعالمٌا والمتابعة المستمرة ألنشطة المجامع اللغوٌة.
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 - 8عمد المؤتمرات والندوات التً تؤكد أهمٌة اللغة العربٌة وتبرز جمالها ودورها فً الحفاظ على الهوٌة
والتراث والثمافة العربٌة اإلسالمٌة.
 - 9ضرورة لٌام المؤسسات الوطنٌة بدعم اللغة العربٌة من خالل المبادرات التً تسهم فً حماٌتها وتعزٌز
مكانتها .
ٓٔ  -تغٌٌر صورة معلم اللغة العربٌة فً وسابل اإلعالم كافة  ،والذي ٌظهر بصورة تعمل على تشوٌه
صورته االجتماعٌة ،مما ٌؤثر سلبا فً التحاق الطالب بكلٌات وألسام اللغة العربٌة .
ٔٔ  -ضرورة سن سٌاسات من لبل أصحاب المرار فً مجال اإلعالم والتعلٌم تجعل أبناء العربٌة أكثر
تمسكا بلغتهم وتراثهم والمختصون ٌتحملون لدرا كبٌرا من المسؤولٌة .

مراجع الدراسة وهوامشها
( ٔ ) دمحم متولى منصور ،مظاهر أزمة العربٌة فً الخطاب اإلعالمً المعاصر  ،صٖٗٗ  ،تارٌخ االطالع ٓٔ / ٕٔ /
 ، ٕٓٔ2متوافر علً الرابط التالً :
http://www.abgadi.net/pdfs/wpdsmjrg.pdf
( ٕ ) زكً الجابر ،اللغة العربٌة واإلعالم الجماهٌري  ،المجلة العربٌة للثمافة ،السنة العاشرة ،العدد ، 19سبتمبرٓٔ99م،
صٕ.9
( ٖ ) أحمد بن دمحم الضبٌب  ،اللغة العربٌة فً عصر العولمة ،الطبعة الثانٌة ،الرٌاض  ،مكتبة العبٌكان ، ٕٓٓٙ ،ص
.ٔٙ9
( ٗ ) مجلً دمحم كرٌري  ،دور اإلعالم المرئً فً اكتساب اللغة العربٌة الفصحى لدى األطفال :
لناة ) (Space toonنموذ ًجا  ، ،المؤتمر الدولً األول للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من
 ٕٖ – ٔ9مارس ٕٕٔٓ .
( ٘ ) خدٌجة زبار الحمدانً ،اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم المرئٌة التلفاز أنموذجا  :آثار ومتطلبات ،بحث ممدم الً
المؤتمر الدولً الرابع للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٔٓ – ٙماٌو ٕ٘ٔٓ م .
( ٌ ) ٙاسمٌن سعد الموسى  ،وعاصم دمحم البكار ،المعولات التً تواجه لسم اللغة العربٌة فً كلٌة العلوم واآلداب بالنعٌرٌة
من وجهة نظر األساتذة  ،بحث ممدم إلً المؤتمر الدولً الثانً للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة
من  ٔٓ – 2ماٌو ٖٕٔٓ م .
(  ) 2عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري  ،حاضر اللغة العربٌة  ،مطبعة اإلٌسٌسكو  ،الرباط  ،المغرب  ، ٕٖٓٔ ،ص. ٔ2
(  ) 2دمحم احمد فٌاض  ،المنوات الفضائٌة وتوظٌف اللغة العربٌة لخدمة لضاٌا الوحدة الوطنٌة  ،المؤتمر الدولً السابع
للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٕٔ – ٔ2ابرٌل ٕٓٔ2
(  ) 9دمحم احمد فٌاض  ،مرجع سابك.
( ٓٔ ) اٌمان سالم الخفاجً  ،اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم والمنوات الفضائٌة  ،بحث ممدم الً المؤتمر الدولً السادس
للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو  ٕٓٔ2 ،م .
( ٔٔ ) خدٌجة زبار الحمدانً  ،مرجع سابك .
( ٕٔ ) فوزٌه آل علً  ،دور المنوات الفضائٌة المحلٌة فً تعزٌز اللغة العربٌة لدى الشباب االماراتً  ،بحث ممدم الً
المؤتمر الدولً الرابع للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٔٓ – ٙماٌو ٕ٘ٔٓ م .
( ٖٔ ) إٌناس دمحم فتحى غزال  ،استخدام اللغة العربٌة فى البرامج الحوارٌة فى ظل تحدٌات العولمة – تحلٌل مضمون
لبعض البرامج التلٌفزٌونٌة المصرٌة واألجنبٌة  ،المجلة العربٌة لعلم االجتماع  -مركز البحوث والدراسات االجتماعٌة -
كلٌة اآلداب  -جامعة الماهرة  -مصر  ،العدد ٕٔ ٌ ،ولٌو ٖٕٔٓ م  ،تارٌخ االطالع ٗ  ٕٓٔ2 / 9 /م  ،متوافر علً
الرابط التالً :
https://search.mandumah.com/Record/710060
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( ٗٔ ) سلمى حمٌدان وسلطان بلغٌث ،والع استعمال اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم المرئٌة العربٌة ،مجلة التواصل فً
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة  ،الجزائر  ،العدد ٖ، ٙدٌسمبر ٖٕٔٓ م.
( ٘ٔ ) منال بنت سالم المثامً  ،ظاهرة التساهل اللغوي فً وسائل التواصل االجتماعً ) توٌتر أنموذجا(  ،دراسة ممدمة
الً المؤتمر الدولً السابع للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٕٔ – ٔ2ابرٌل . ٕٓٔ2
(  ) ٔٙفوزٌة آل علً وعالء مكً  ،استخدام طالب المدارس الثانوٌة للغة العربٌة فً وسائل التواصل االجتماعً  ،دراسة
ممدمة الً المؤتمر الدولً السابع للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٕٔ – ٔ2ابرٌل ٕٓٔ2
.
(  ) ٔ2فوزٌه عبد هللا أل علً  ،اتجاهات الشباب االماراتً ازاء استخدام اللغة العربٌة فً شبكات التواصل االجتماعً ،
بحث ممدم الً المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو ،
 ٕٓٔ2م .
(  ) ٔ2فاطمة الزهرة المالحً وسعاد بن الذٌب  ،وسائل التواصل االجتماعً وأثرها فً اللغة العربٌة ،بحث ممدم الً
المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو  ٕٓٔ2 ،م .
(  ) ٔ9وفاء الشامسً  ،توظٌف وسائل التواصل االجتماعً لخدمة اللغة العربٌة ) ،مولع  Tedالتعلٌمً أنموذجا(  ،بحث
ممدم الً المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو  ٕٓٔ2 ،م .
( ٕٓ ) فالح عامر الدهمشً  ،ودمحم أحمد هاشم الشرٌف  ،اتجاهات النخبة العربٌة نحو تأثٌر شبكات التواصل االجتماعً
فً استخدامات اللغة العربٌة  ،بحث ممدم الً ندوة " اللغة العربٌة واإلعالم  ،مركز الملن عبد هللا بن عبد العزٌز الدولً
لخدمة اللغة العربٌة  ،السعودٌة  ٕٓٔٙ ،م .
( ٕٔ ) ملٌكة ناعٌم  ،كلٌة اللغة العربٌة ورهان التنمٌة  ،ورلة بحث ممدمة الً المؤتمر الدولً السابع للغة العربٌة  ،دبً ،
المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من  ٕٔ – ٔ2ابرٌل ٕٓٔ2
ضوء واَلِ ِع
َام ِعٌَّ ِة فً
ِ
ٌس اللُّغَ ِة العَر ِبٌَّ ِة ِبال َمرحَل ِة الج ِ
ٌر تَد ِْر ِ
( ٕٕ ) بلٌغ حمدي إسماعٌل عبد المادر  ،ت َ ُّ
صور ُم ْمت َ َرح ِلتَط ِو ِ
ظر ُ
لسام اللُّغَ ِة العَربٌَِّ ِة  ،بحث ممدم الً المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة  ،دبً ،
ُمشكال ِ
ب أَ ِ
طال ِ
ت تعلُّ ِمها ِمن وجْ َه ِة نَ ِ
المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو  ٕٓٔ2 ،م .
( ٖٕ ) أسماء أبوبكر الصدٌك حسن حجازى  ،تمٌٌم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس لبرامج اللغة العربٌة دراسة على كلٌات
اإلعالم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة  ،بحث ممدم الً المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة
العربٌة  ،الفترة من ٔ – ٗ ماٌو  ٕٓٔ2 ،م .
( ٕٗ ) ٌاسٌن سلٌمانً  ،مالمح تأثٌر النخبة فً تشكٌل والع لغوي جدٌد فً الساحة العربٌة  ،أدب ونمد  ،مصر  ،العدد
ٌ ، ٖ٘ٙناٌر  ٕٓٔ2م  ،ص.ٖٓ - ٔٙ
( ٕ٘ ) ٌاسمٌن سعد الموسى  ،وعاصم دمحم البكار ،المعولات التً تواجه لسم اللغة العربٌة فً كلٌة العلوم واآلداب بالنعٌرٌة
من وجهة نظر األساتذة  ،بحث ممدم إلً المؤتمر الدولً الثانً للغة العربٌة  ،دبً  ،المجلس الدولً للغة العربٌة  ،الفترة
من  ٔٓ – 2ماٌو ٖٕٔٓ م .
(  ) ٕٙدمحم أحمد العمروسً  ،دور ألسام اللغة العربٌة بالجامعات فً االهتمام باللغة العربٌة الفصحى  ،بحث ممدم إلى
المؤتمر الدولً للغة العربٌة بعنوان) :العربٌة لغة عالمٌة :مسؤولٌة الفرد والمجتمع والدولة (  ،نظمه المجلس الدولً للغة
العربٌة بالتعاون مع الٌونسكو  ،بٌروت  ،الفترة من  19 - 23مارس 2012 ،م .
ً  ،متوافر علً الرابط التالً :
(  ) ٕ2عبدالحمٌد النوري عبد الواحد  ،المستوٌات اللّغوٌّة فً التحلٌل اللسان ّ
http://www.m-a-arabia.com/site/17159.html
(  ) ٕ2احمد حسن ،اللغة العربٌة تعدد المستوٌات  ،متوافر علً الرابط التالً :
http://arbtech.ahlamontada.com/t559-topic
(  ) ٕ9أ  -السعٌد دمحم بدوي  ،مستوٌات العربٌة المعاصرة فً مصر  ،الماهرة  ،دار المعارف  ، ٔ92ٖ ،ص. 9ٓ – 29
ب  -دمحم حسن عبد العزٌز :لغة الصحافة المعاصرة ،الماهرة ،دار المعارف ،سلسلة كتابن (  ،) 92ص. 11
ج  -أشرف عبد البدٌع عبد الكرٌم  ،مستوٌات العربٌة المعاصرة فً وسائل التواصل االجتماعً  ( ،الواجهة والبراق )
أنموذجا ً  ،متوافر علً الرابط التالً :
https://www.zu.ac.ae/main/files/images/IAL/research_papers/18The_standard_of_Modern_Arabic_used_in_social_media.pdf
( ٖٓ ) فادٌة الملٌح حلوانً  ،لغة اإلعالم العربً  ،مجلة جامعة دمشك–المجلد ٖٔ  -العدد الثالث – ٕ٘ٔٓ  ،ص٘ٔ .
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( ٖٔ ) مصطفً أحمد عبد العلٌم  ،أثر وسائل اإلعالم فً التنمٌة اللغوٌة  ،نمالً عن ،عبد العزٌز شرف  ،اللغة اإلعالمٌة ،
بٌروت  :دار الجٌل  ، ٔ99ٔ ،صٗ. 2
32 - Eugene Ehrlich. “ WEBSTERS Dictionary”. Harper Collions publishers New York. 1993.p. 176.
33 - Encyclopedia Britannica: Elite . available online at
http://www.britannica.com/dictionary?book=Dictionary&va=elite&query=elite

( ٖٗ ) دمحم الجوهرى  ,علم االجتماع ولضاٌا التنمٌة فى العالم الثالث  ,الماهرة  ,دار المعارف  , ٔ92ٕ ,صٕٗ9
35 - Wikitionary : Elite available online at http://en.wiktionary.org/wiki/elite.
(  ) 36عبدهللا كبـار ،النخبة الجامعية والمجتمع المدني في الجزائر  ،قراءة سوسيولوجية في جدلية الواقع و الممارسة ،
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة  ،الجزائر  ،العدد  ، 11يونيو  ، 3113متوافر علي

الرابط التالي https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-11-ssh/1478-2013-06-10-15-19-34 :

(  ) ٖ2عبد هللا بن دمحم الرفاعً  ،عاللة النخبة األكادٌمٌة النسائٌة السعودٌة بوسائل اإلعالم  ، ٕٓٔٓ ،تارٌخ االطالع ٕ2
 ، ٕٓٔ2 / ٔٔ /متوافر علً الرابط التالً :
https://units.imamu.edu.sa/colleges/cmc/rnd/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%
A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8.pdf

( ) ٖ9عبد الغفار ،عادل ( ٘ . ) ٔ99استخدامات الصفوة المصرٌة للرادٌو والتلٌفزٌون المحلً والدولً  ،رسالة ماجستٌر
 ،جامعة الماهرة  ،كلٌة اإلعالم  ،صٙ
( ٓٗ ) عبد هللا بن دمحم الرفاعً  ،مرجع سابك .
( ٔٗ ) عبد هللا بن دمحم الرفاعً  ،المرجع السابك .
( ٕٗ )حسن عماد مكاوى  ,أخاللٌات العمل اإلعالمً  :دراسة ممارنة  ,الطبعة األولى  ,الماهرة  ,الدار المصرٌة اللبنانٌة ,
ٗ , ٔ99صٕٗٔ
( ٖٗ ) دمحم عبد الحمٌد  ،البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة صٓ. ٔ2ٔ – ٔ2
( ٗٗ ) دمحم عبد الحمٌد  ,بحوث الصحافة  ,الطبعة الثانٌة  ,الماهرة  ,عالم الكتب  , ٔ992 ,ص2ٙ
53 - https://docs.google.com/forms/d/1oxrar8fVwoLO8mO8HIzE9BfMBQbBTdH8tlzVPd09Ecg/edit

( ٘ٗ ) أسماء السادة المحكمٌن مرتبة ترتٌبا ً هجائٌا ً :
 أ  .إبراهٌم أباظة كبٌر ممدمً برامج بالبرنامج العام باإلذاعة المصرٌة . أ  .أشرف عبد العزٌز مدٌر عام البرامج بإذاعة صوت العرب . أ.د  /ثروت الدٌب استاذ علم االجتماع المساعد بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة . أ  .صبحً حجاب الكاتب الصحفً بجرٌدة العربً الٌوم . أ.د عربً عبد العزٌز الطوخً أستاذ اإلذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اآلداب جامعة بنها . أ  .د  /عبد الهادي النجار أستاذ الصحافة المساعد بكلٌة اآلداب جامعة المنصورة. دكتور عصام شرٌف كبٌر المذٌعٌن باإلذاعة المصرٌة . أ  .د  /غادة الٌمانً أستاذ الصحافة ورئٌس لسم اإلعالم بكلٌة اآلداب جامعة طنطا. أ  .د  /محمود ٌوسف السماسٌري أستاذ اإلعالم المساعد بكلٌة اإلعالم ـ جامعة الٌرمون بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة . أ  .د  /محمود عبد العاطً رئٌس لسم اإلذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اإلعالم جامعة األزهر الشرٌف. أ  .محمود لندٌل األدٌب والماص .(  ) ٗٙأمٌن منصور وافً  ،اتجاهات الصفوة الفلسطٌنٌة نحو تناول الفضائٌات اإلخبارٌة العربٌة
لمضٌة الالجئٌن  :دراسة مٌدانٌة  ،تارٌخ االطالع ٖ  ، ٕٓٔ2 / ٕٔ /متوافر علً الرابط التالً:

http://site.iugaza.edu.ps/awafi/files/2017/02/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86.pdf

عبدالرحمن دمحم الشامً ،اتجاهات النخبة نحو أخاللٌات التغطٌة التلٌفزٌونٌة النتفاضة الشباب الٌمنً-دراسة مٌدانٌة ،تارٌخ
االطالع  ، ٕٓٔ2 / ٔٔ / ٔ2متوافر علً الرابط التالً :
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http://www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_two/session_five/shami.doc
(  ) ٗ2تم الرجوع الً :
 ودٌع العزعزي  ،اعتماد النخبة األكادٌمٌة فً جامعة ام المري علً المنوات الفضائٌة فً التغطٌة اإلخبارٌة لعملٌة عاصفةالحزم  ،دورٌة إعالم الشرق األوسط  ،العدد ٖٔ  ،خرٌف  ٕٓٔ2م .
 عادل عبد الغفار  ،استخدامات الصفوة المصرٌة للرادٌو والتلٌفزٌون المحلً والدولً  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة الماهرة  ،كلٌة اإلعالم .
 خالد الصوفً وعلً البرٌهً  ،دور اإلعالم فً تشكٌل اتجاهات النخبة األكادٌمٌة العربٌة فً الٌمن نحو الربٌع العربً ،مجلة رؤي استراتٌجٌة  ،صادرة عن مركز الدراسات االستراتٌجٌة  ،أبو ظبً  ،اإلمارات العربٌة المتحدة ٌ ،ناٌر ٕٓٔٗ ،
م  ،تارٌخ االطالع ٓٔ  ، ٕٓٔ2 / ٕٔ /متوافر علً الرابط التالً :
http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/R
ua_Strategia/Rua-Issue-05/rua05_032.pdf.
(  ) ٗ2أمٌن منصور وافً  ،اتجاهات الصفوة الفلسطٌنٌة نحو تناول الفضائٌات اإلخبارٌة العربٌة لمضٌة الالجئٌن "دراسة
مٌدانٌة"  ،تارٌخ االطالع ٖ  ، ٕٓٔ2 / ٕٔ /متوافر علً الرابط التالً:
http://site.iugaza.edu.ps/awafi/files/2017/02/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86.pdf

(  ) ٗ9أمٌن منصور وافً  ،المرجع السابك .
( ٓ٘ ) فادٌة الملٌح حلوانً  ،لغة اإلعالم العربً  ،مجلة جامعة دمشك–المجلد ٖٔ  -العدد الثالث – ٕ٘ٔٓ  ،صٕٔ .
( ٔ٘ ) عبد الخالك العف  ،لغة اإلعالم بٌن الفصحً والعامٌة  ،غزة  ،االتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن فرع فلسطٌن ،
اللغة العربٌة واإلعالم  ٔ2 ،دٌسمبر  ، ٕٖٓٔ ،صٗٔ.
( ٕ٘ ) عبد الخالك العف  ،المرجع السابك .
( ٖ٘ ) سلمى حمٌدان وسلطان بلغٌث ،والع استعمال اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم المرئٌة العربٌة ،مجلة التواصل فً
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة  ،الجزائر  ،العدد ٖ، ٙدٌسمبر ٖٕٔٓ م  ،صٖٖ
( ٗ٘ ) هبة هالل  ،كٌف ٌري طالب العربٌة لغتهم ؟  ،المؤتمر الدولً الخامس للغة العربٌة  2 – ٗ ،ماٌو ٕٓٔٙ ،
( ٘٘ ) أحمد مختار عمر  ،االنحراف اللغوي فً اإلعالم المصري المسموع  :مظاهره وسبل تموٌمه  ،الماهرة  ،مجلة
مجمع اللغة العربٌة  ،المجلد ٕ ، 9ماٌو ٕٔٓٓ  ،ص ٖٗ .
(  ) ٘ٙالشرٌف ،دمحم احمد هاشم  ،اتجاهات النخبة العربٌة نحو تأثٌر شبكات التواصل االجتماعى فى استخدامات اللغة
العربٌة  ،أعمال ندوة  :اللغة العربٌة واإلعالم  -مركز الملن عبدهللا بن عبدالعزٌز الدولً لخدمة اللغة العربٌة – السعودٌة ،
،ٕٓٔٙصٕٔٔ  ،متوافر علً الرابط التالً https://search.mandumah.com/Record/917473:
(  ) ٘2السعٌد دمحم بدوي  ،مستوٌات العربٌة المعاصرة فً مصر ،الماهرة  ،دار المعارف  ، ٔ92ٖ،ص. 9ٓ – 29
(  ) ٘2دمحم أحمد فٌاض  ،المنوات الفضائٌة وتوظٌف اللغة العربٌة لخدمة لضاٌا الوحدة الوطنٌة ، ،المؤتمر الدولً السابع
للغة العربٌة  ٕٔ – ٔ2 ،ابرٌل . ٕٓٔ2
(  ) ٘9دمحم متولى منصور ،مظاهر أزمة العربٌة فً الخطاب اإلعالمً المعاصر  ،ص٘٘ٗ  ،تارٌخ االطالع ٓٔ / ٕٔ /
 ، ٕٓٔ2متوافر علً الرابط التالً http://www.abgadi.net/pdfs/wpdsmjrg.pdf :
( ٓ ) ٙدمحم أحمد فٌاض  ،مرجع سابك .
( ٔ) ٙسلٌمان حسٌكً  ،والع اللغة العربٌة فً اإلعالم المكتوب والمرئً والمسموع واإللكترونً  ،المؤتمر الدولً للغة
العربٌة بالتعاون مع" الٌونسكو" العربٌة لغة عالمٌة مسؤولٌة الفرد والمجتمع والدولة  ٕٖ – ٔ9 ،مارس ٕٕٔٓ  ،بٌروت
.
( ٕ ) ٙحسٌن بن عثمان الحكمً " ،المصطلح العربً بٌن الوالع والمأمول" ،ضمن مؤتمر اللغة العربٌة أمام تحدٌات
العولمة ،معهد الدراسات اإلسالمٌة ،بٌروت ، ٕٖٓٓ ،صٕٖٖ .
( ٖ ) ٙدمحم دهوزي  ،والع اللغة العربٌة فً وسائل اإلعالم  :جرٌدة النهار الجزائرٌة أنموذجا  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة
اآلداب واللغات  ،جامعة الجٌاللً بونعامة  ،خمٌس ملٌانة  ،الجزائر  ،العام الجامعً  ٕٓٔ2 / ٕٓٔٙم  ،صٖٖ .

