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 الشباب وأثرها  لغةمفردات وعبارات أجنبية تغسو 
 يف االعتساز باهلوية العربية

 

 أ.م.د. خالدة عبد عبداهلل           أ.م.د. صبيحة حسن طعيس
 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية

 
 المستخمص

ل مف المغة العربية ىي ىكية لمناطقيف بيا كىي ذات خصكصية مميزة فيي أعمى مستك    
العربية تنافسيا المغة  إال ،ككنيا مجرد لغة كأكثر عمقا كاشد التصاقا بناطقييا كتميزا ليـ

يا لغات أجنبية منتجة لمحضارة كتنافسنبض الحياة اليكمية ألبنائيا،  يتشكؿ بياليجات 
ة، حديثال المصطمحاتك كالحاسكب ـ كالتكنكلكجيا ك العمالسيما في مجاؿ الطب ك   الحديثة،
    كأفكارىـ. شتت جيكد أبنائيامما ي

كلمحفاض عمى المغة العربية مف المفردات االجنبية يكصي الباحثاف مف خالؿ بحثيـ 
تعميـ المغة العربية باستعماؿ نصكص مرتبطة بالكاقع عدد مف التكصيات كاىميا الحالي  

إلى المعاصر عمى أف تككف ىذه النصكص ذات معنى، كتأثير استعماؿ النصكص القديمة 
 حيف امتالؾ الطالب ميارات لغكية يستطيع مف خالليا التعامؿ معيا بنجاح.

Abstract 

   Arabic is an identity of its speakers. It is distinguished by its 

special characteristics. It is the highest level of being just a language 

and is more profound and more in line with its logic and 

distinctiveness. The Arabic language competes with the dialects of 

the everyday life of its citizens. It competes with foreign languages 

that produce modern civilization, especially in medicine, science and 

technology. Computer and modern terminology, which distracts the 

efforts of their children and their ideas. 

In order to protect the Arabic language from foreign vocabulary, the 

researchers recommend, through their current research, a number of 

recommendations, most important of which is the teaching of the 
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Arabic language using texts related to contemporary reality. These 

texts should be meaningful and the use of old texts until the student 

possesses language skills through which he can successfully deal 

with them. 

 :مقدمةال
الحمد هلل الذم جعمنا مف الناطقيف بمغة الضاد، كالصالة كالسالـ عمى مف أرسمو اهلل    

 رحمة لمعباد محمد صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ، كبعد: 
المغة العربية ىي ىكية لمناطقيف بيا كىي ذات خصكصية مميزة فيي أعمى مستكل مف    

د التصاقا بناطقييا كتميزا ليـ، إنيا ىكية مف طراز ككنيا مجرد لغة كأكثر عمقا كاش
مختمؼ، تمتمؾ الكثير مف عناصر القدرة التي تعطييا ىذا كمو، فيي لغة مقدسة في نظر 
أبنائيا، كقدسيتيا مستمدة مف ارتباطيا بكالـ اهلل تعالى، كىذه القدسية تجعؿ منيا جزءا مف 

كرا عند اإلنساف، كقد قدر اهلل تعالى ليذه الديف كالديف ىك أىـ عكامؿ اليكية كأقكاىا حض
، فقد حفظت بحفظ القرآف الكريـ إلى يكـ الديف، قاؿ تعالى)  المغة أف تستمر كتدـك

نا لو لحافظكف"  8الحجر:  (" إنا نحف نزلنا الذكر كا 
يا لغات كتنافسنبض الحياة اليكمية ألبنائيا،  يتشكؿ بياليجات العربية تنافسيا المغة  إال   
كالحاسكب ـ كالتكنكلكجيا ك العمالسيما في مجاؿ الطب ك   نبية منتجة لمحضارة الحديثة،أج
    كأفكارىـ. ة، مما يشتت جيكد أبنائياحديثال المصطمحاتك 

 المغة كمكانتيا
تعدُّ المغة البعد الرمزم الذم يرجع إليو تميز اإلنساف عف غيره، ككنيا كظيفة      

اجتماعية، فيي الشجرة التي تثمر األفكار كالكعاء الذم  عضكية، كممكة إنسانية، كظاىرة
نتاج العمـ كالمعرفة، كالتعمـ كالتعميـ كاإلعالـ كاالتصاؿ كالتكاصؿ  يحتضنيا، كآلة التفكير، كا 
بيف األفراد كالجماعات، لذلؾ فيي محرؾ أنشطة المجتمع، كميسـ الحدكد النفسية 

الت، كالمستكيات االجتماعية كالمينية  كىي كاالجتماعية كالسياسية بيف القكميات كالسال
الفيصؿ األبرز لكؿ خطة سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية، كاألداة لمخططات الييمنة 
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كاالحتكاء كاالستئثار كاإلقصاء، كىك ما جعميا محؿ اىتماـ عمماء االجتماع كالعمـك 
عميا محكر أساس في اإلنسانية كالمسانيات كاالقتصاد كالسياسة عمى حد سكاء، مما ج

إصالحات التعميـ كتنمية ميارات اإلنساف في البمداف، كعمى أساسيا تشكمت أغمب 
األحالؼ السياسية الحديثة: الككمنكلث االنكميزم، منظمة الدكؿ الناطقة بالفرنسية، منظمة 

 الدكؿ الناطقة باألسبانية، كجامعة الدكؿ العربية.
 ميتيا كدكرىا في الحفاظ عمى اليكيةالمبحث األكؿ: المغة كداللتيا كأى

 أكال: مصطمح المغة بيف المعنى المعجمي كالداللة االصطالحية
 كممة المغة مف معناىا المعجمي مأخكذة مف الجذر لغك، أك لغي   
الرمي كالطرح كاإللقاء)المحكـ  كىذا الجذر يشمؿ معاني:، األفعاؿ، (2881)السرقسطي)

(، أما في الداللة االصطالحية، فميس لمغة 1/142:(1222)كالمحيط األعظـ في المغة
تعريؼ محدد كذلؾ بسبب كثرة التعريفات كتعددىا ىذه الكثرة المتأتية مف ارتباط المغة بكثير 

، كمف أىـ تمؾ التعريفات تعريؼ )ابف جني ت ( 2814)ق ، الخصائص281مف العمـك
أغراضيـ" كىذا التعريؼ مف  ( الذم قاؿ فيو: " حد المغة أصكات يعبر كؿ قكـ عف2/22:

التعريفات الدقيقة إلى حد بعيد، ذلؾ انو أشار فيو إلى الطبيعة الصكتية لمغة فضال عف 
 كظيفتيا االجتماعية في التعبير، إذ لكؿ مجتمع لغة معينة.   

 ثانيا: أىمية المغة
يا ال يدرؾ الكثير مف الناس أىمية المغة في حياة الشعكب، فال يدرككف أف حفظ   

كاستمرارىا يككف بقدر محافظتيـ عمييا بككنيـ أفرادا ناطقيف بيا، كضعؼ إدراؾ ذلؾ يككف 
 السبب الرئيس في انقراض الكثير مف لغات العالـ. 

كلمغة العربية أىمية كبيرة كمكانة عظيمة اعترؼ بيا غير العرب، كمنيـ المستشرؽ    
نما ليا كظيفة دينية لكيس ماسينيكف الذم يرل أف العربية ليست لغة تكا صمية فحسب  كا 

فيي كسيمة المسمـ لمناجاة اهلل كمجدىا يقكـ عمى ىذه القدسية التي تربطيا بالقرآف الكريـ، 
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(:"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعمكـ تعقمكف"، كبذلؾ اكتسبت العربية صفة 1يكسؼ/قاؿ اهلل تعالى)
ـ، كال تقؼ أىميتيا عند حدكد الديانة العالمية، إذ يتكمـ بيا المسممكف في شتى بقاع العال

نما تتعدل ذلؾ إلى ككنيا لغة الشعر العربي الذم القى إقباال كاسعا مف  اإلسالمية، كا 
العرب كغيرىـ، بجماؿ مضمكنو، كبالغة ألفاظو، مما دعا أدباء العالـ إلى االىتماـ 

ر ككنيا لغة العمـ بالتعرؼ عمى أسرار األدب العربي قديمو كحديثو، كما أف أىميتيا تظي
كالحضارة الفذة لفترة طكيمة مف الزمف، إذ تميزت الحضارة كالعمكـ العربية باتساعيا كتنكع 
مجاالتيا، كىي أثرل لغات العالـ في ارثيا المخطكط، إذ ال يقؿ عدد المخطكطات المكتكبة 

بعضيا بالمغة العربية ما يزيد عمى ثالثة مالييف مخطكط في مكتبات كمتاحؼ العالـ ك 
يشكؿ المصدر األساس لممعرفة كمؤلفات الخكارزمي كجابر بف حياف، كابف سينا، كالحسف 

 ابف الييثـ كغيرىـ.
كفضال عف ذلؾ فأف المغة العربية تتمتع بقدر مف العظمة يتمثؿ في قدرتيا عمى إنتاج    

جعميا  عدد كبير مف المرادفات التي تصؼ شيئا كاحدا فقط، كىذه القدرة غير اعتيادية،
تتميز عف غيرىا مف المغات فأصبحت بذلؾ مف أكسع المغات العالمية انتشارا، كما إنيا 
الكسيمة التي مف خالليا تمكف أف تتعرؼ عمى شعكب العالـ عمى اإلرث الحضارم العريؽ 
لممنطقة العربية، فتعمـ فنكف المغة العربية يسيـ بشكؿ كبير في التعرؼ عمى حضارة كثقافة 

 العرب.
كعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي تتمتع بيا المغة العربية، فنحف العرب بدأنا شيئا    

فشيئا نتخمى عف لغتنا في حيف تتمسؾ الشعكب بمغاتيا كتحرص عمى استمراريتيا كاف 
كانت عمى دراية بمغات أخرل، كلذلؾ أصبحت المغة العربية غريبة بيف المغات التي 

كثير مف المفردات األجنبية المغة العربية كأصبحت بديمة عف  يتداكليا الناس، إذ غزت
مفرداتيا، كالسيَّما في كالـ طالب الجامعات بشكؿ خاص كىـ الشريحة الميمة مف 

 المجتمع، ألنيـ عماد المستقبؿ، كبيـ تنيض البالد، كيبنى صرح األمة الحضارم.
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 ثالثا: دكر المغة قي الحفاظ عمى اليكية
ة ىما كجياف لشيء كاحد، بعبارة أخرل إف اإلنساف في جكىره ليس سكل المغة كاليكي   

لغة كىكية، فالمغة ىي فكره كلسانو، كفي الكقت نفسو ىي انتماؤه، فيي المستكدع األميف 
الذم يمكف عف طريقو حفظ مقكمات االنتماء، كذاكرة المستقبؿ، كما أنيا صكرة كجكد األمة 

 ا، فييا تتحد األمة في صكر تفكيرىا. بأفكارىا كمعانييا كحقائؽ نفكسي
كالمغة العربية كانت في مقدمة المغات التي نجحت في القياـ بدكرىا الحضارم، إذ        

ارتقت باألمة العربية مف  مجتمع الصحراء المتكارم إلى مستكل رفيع أصبحت فيو ىذه 
 عددة.األمة كلغتيا قائدة الحضارة كالمعرفة عمى مستكل العالـ قركنا مت

لقد ساعدت المغة العربية األمة العربية في تشكيؿ ىكيتيا، كذلؾ منذ نزكؿ القرآف الكريـ    
بيا، كما ساعدتيا عمى االنفتاح عمى ثقافات العالـ السابقة عمييا كالمعاصرة ليا، ككاف 

نما ا لعربية شعارىا في االنفتاح ذلؾ األثر القائؿ: "ليست العربية مف أحدكـ بابيو كال بأمو كا 
لساف فمف تكمـ العربية فيك عربي"، فتسابؽ أبناء الحضارات كاألعراؽ لتحمؿ شرؼ 
االنتماء إلى العربية مف خالؿ تعمـ المساف العربي، فأبدع كأجاد الكثير ممف عاش في كنؼ 
اإلمبراطكرية اإلسالمية في كضع أسس كقكاعد مختمؼ العمكـ العربية كاإلسالمية بيا، 

ق( 272رمكزا بارزة في بعض جكانب المعرفة، كمف أمثمتيـ سيبكيو)ت فأصبحت أسماؤىـ
ق( في التفسير كغيرىـ، 427ق(البالغة، كالزمخشرم)ت 362في النحك، كالجرجاني)

فاستطاعت المغة العربية في فترة انطالقيا كتكسعيا اف تحمؿ نمكذج المغة التي يحرص 
، بؿ استعارت كثير مف المغات األخرل، المثقفكف مف غير أبنائيا عمى اف يتحمكا بمعرفتيا

كالسيَّما المغات اإلسالمية حركفيا كي تكتب بيا كمماتيا كمنيا الفارسية في إيراف، 
كأفغانستاف، كاألردية في اليند كباكستاف المتاف كانتا كما تزاالف تكتباف بالحركؼ العربية، 

يخططكف لتدمير النسيج المغكم كبعد أف أدرؾ أعداء امتنا أف لغتنا ىي سبب قكتنا، راحكا 
في مجتمعاتنا العربية كبالتالي تمزيؽ ىكيتنا، كمف ابرز ىذه المحاكالت ىي عكلمة الثقافة 
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كسيادة المغة االنكميزية التي تعدُّ أكثر خطكرة عمى المغة كاليكية العربية مف االستعمار 
ار، كالسيما بعد أف تحكؿ نفسو، فما يحدث اليكـ لمغة العربية اخطر مما حدث أياـ االستعم

التعميـ في المدارس كالجامعات إلى المغة االنكميزية في أكثر الدكؿ العربية، إذ أصبحت 
االنكميزية ىي المغة الغالبة في المؤسسات)القطاعات المختمطة( لذلؾ أصبحت األجياؿ 

 الجديدة ال تفيـ لغة العبادة، لغة القرف الكريـ، إذ تقرأ بالمغة العربية.  
  المحكر الثاني: الغزك الثقافي كالفكرم

 التحدث بكممات كعبارات أجنبيةأكال: 
انتشرت ظاىرة استعماؿ كممات أجنبية في الحديث اليكمي، كصارت بعض الكممات    

األجنبية جزء مف حكارنا، في التحية )ىمك، ىام، بام، ككد مكرننج، ككدنايت(، أك كممات 
كغيرىا، بدال مف كممات عربية "حسنا، كآسؼ، كشكرا"  أخرل مثؿ "اككي كسكرم كثنكيك"

بتطعيـ كممات كعبارات أجنبية كسط الكالـ كىكذا صارت طريقة بعض الناس في الحديث 
، حتى أف بعضيـ لـ يكتؼ باستخداـ المصطمحات، العربي ككأنيا كممات كعبارات عربية

 عبارات أجنبية مثؿ:جمؿ ك بؿ أدرج في حديثو 
ات از ايزم، ىاك آر يك، نكككمنت، بككرنؾ، باركنؾ، ركنؾ سايد،    ) آ كاف دك ات،

 تكب سيكرت،  سي يك ليتر،  اكه مام كاد (
 التقميد األعمى

كفي ىذه العبارات كأمثاليا تشكيو لمغتنا العربية، كفقداف الحس باالنتماء  فضال عف    
ف يفقد المرء انتماءه لمغتو تعريض ىكيتنا الثقافية إلى الضياع، ثـ يككف مف الطبيعي جدا أ

كقكمو، كانسالخو عف ىكيتو، كانقياده ببساطة لمغريات الحياة لدل األمـ األخرل، فمحاكلة 
التقميد األعمى لمغرب حتى في لغتيـ، مع كجكد الجيؿ كالفراغ المعرفي الذم يعاني منو 

 كاكبكف الحضارة.الشباب، نجد لدييـ االستعداد لتقميد الغرب في كؿ شيء ظنا منيـ أنيـ ي
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 الشعكر بالنقص
يكاكب الحضارة، الحؿ  يشعر المنبير بحضارة الغرب بالنقص لككنو ينتمي لمجتمع ال  

، كالتظاىر بأنو عقدة النقص التي يعانكف منيا أكبنظرىـ يكمف بالتقميد في تعكيض مركب 
 .يساير لغة الحضارة ببعض الكممات األجنبية التي يمككيا في لسانو

 كر بالتخمؼ مقارنة بالغرب الشع
قد يككف الشعكر بالتخمؼ مقارنة بالغرب كحضارتو، دافعا لمتقميد، فال يككف الحصاد      

مف قـك  إال لكممات تممع بيا المساف كالتحدث بيا كدليؿ لالنتماء إلى قكـ أكثر رقيا كحضارة
 .يتكممكف المغة العربية، كأنيا أصبحت بنظرىـ طراز قديـ

 قافي كالفكرمالغزك الث
تعاني أكثر البمداف العربية مف االحتالؿ كالغزك بصكر كأشكاؿ شتى، سكاء كاف ظاىرا      

لمعياف متنو لو، اـ مستترا غفؿ الناس عنو، إال انو بدا يظير عمى التأثر بالعادات كالتقاليد 
مف  في الممبس كالمآكؿ كطرؽ العيش كحتى في المغة، كلعؿ اخطر ما تكصؿ إليو الغرب

الغزك الفكرم ىك التركيز عمى اإلنساف مف الداخؿ في احتياجاتو األساسية كبتذكيب 
 شخصيتو تضيع األمة. 

 اآلثار السمبية لمظاىرة       
o تشكيو المغة العربية باستعماؿ كممات أجنبية 

كصكال إلى جمؿ  (no( ك )yes( ك)okتنتشر بيف الشباب في كممات أجنبية تبدأ بػ)   
(، في الحديث الشفكم، كما what can I do( ،)I don’t  know( ، )Oh may gadمثؿ)كعبارات 

ينتشر مف محادثات كتعميقات في منشكرات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالفيس بؾ كغيره 
ما تقكـ بو كسائؿ اإلعالـ مف تخريب لمغة تختمط مع لغتنا العربية كممات  فضال عف 

، في تعميؽ لو عمى الفايبر: مكقع تدريسي قسـ 28/3/1226العربية)أ. د. يكنس الجنابي: 
كما يكتب عمى  ،(NEWSالمغة العربية( ابتداء مف عنكاف نشرات األخبار الرئيسة بػ)العراقية 
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الفتات األسكاؽ كالمحاؿ التجارية كما تحمؿ مف أسماء أجنبية كبحركؼ لغات أجنبية بدال 
 مف العربية.

o عامية متعددة تشكيو المغة العربية بميجات 

تحتكر التخاطب ال يكفي أف تتحكؿ المغة العربية الفصحى إلى ليجات عامية متعددة       
كالمحاؽ  متطمبات العصر لمكاكبة أنيا غير مكتكبة، أك  عمى الرغـ مفكنبض الحياة، 

بركب التطكر، فصار لكؿ دكلة عربية ليجتيا الخاصة في الخطاب اليكمي كانتقالو إلى لغة 
كاألدبي ككسائط اإلعالـ الفني ، كالفيس بؾ كغيره كالتكاصؿ االجتماعي ئؿ اإلعالـكسا

ككاجيات المحاؿ التجارية كاألسكاؽ، كالسينما كالمسرح كاإلذاعة كالتمفاز كالقنكات الفضائية، 
لميجات اأخذت مسافة التخمؼ تتسع بيف كقد  تعدد الميجات لكؿ بمد عربي، كمف نتائجو

ضعؼ التفاىـ كبالتالي حتى أصبح بعضيا غريبنا عف بعض في النطؽ كالتعبير  العربية
  العربية. دافمببيف مكاطني ال

o فال ،ـ كالتكنكلكجياك العمالطب ك ديد في سكد في كؿ ج: ت)االنكميزية غالبا(جنبيةاأل اتمغال 
ترجمة، كلكنيا غائبة أك تكاد، مالالقميؿ مف المؤلفات يكاد يصؿ منو إلى المغة العربية إال 

عف التخاطب كنبض الحياة، كعف المكركث الثقافي الذم يشكؿ مرجع الفيـ كاالستيعاب 
، كىي عند لمتخصص رسيفمالدل أبناء المغة العربية، كتختص بجماعة محدكدة مف الم

ف المستخدـ مف استعماليا كسيمة لإلبداع، ألنيا حاجز أماـ األفكار أغمبيا سميكة ال تمك
، اإلبداعي عف أداء كظيفتيا كأداة لمتفكيرستككف قاصرة المغة  أفكالمفاىيـ، كالمحصمة 

  .كالتطكير 

o فضال عف ، في مراحؿ الدراسة األساسية السياسات التربكية كالمناىج الدراسية النظرية
  طالب،في تدريس ال، فصحىدرس باستخداـ المغة العربية الالمضعؼ قدرات المعمـ ك 
، كقمة استخداـ ة العربيةالمغ دريسقياس المكضكعي في تقكيـ تالاالفتقار إلى أدكات 

درس النحك بيف ما ىك  في يا، كالخمطدريسفي تكمختبرات الصكت التقنيات الحديثة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø¬Ø§Øª_Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø¬Ø§Øª_Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©


العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

112 

 

، قكاعد المغة العربية كصيؼقدـ الطرؽ المستخدمة في تمع كظيفي كما ىك غير كظيفي، 
ف بيالمستكل المغكم  تفاكتممبتدئيف، ك المغة العربية العامة لؽ تدريس ائكضكح طر قمة ك 
تراث ب طالبملحاضر الفكرم النتاج ال، كدراسة األدب كالنصكص التصؿ ةمنيجيالكتب ال

دكف أف تخترؽ  ،حكؿ النص غالباتحدث ماضيو كصال يظير أثره في حياتو، كتبقى ت
الحاضر كالمستقبؿ في تدريس في يمكـ الحياة لمفارقة  مضاميفظيكر ، ك مادتو الفكرية

مستكاىـ في أغمب مراحؿ التعميـ.  ضعؼصيف ك تخصاألدب، كنقص عدد المعمميف الم
س ك در في الكبعد المغة التي يتعمميا التالميذ في المدارس عف فصحى العصر، كاستبعادىا 

التحفيظ في أغمب األحياف، كاعتماد المناىج عمى دبية أك األالعممية لدركس ااألخرل ك
 مـ الطالب ميارات، التي تعكاالستنتاج كاالستنباطكالتحميؿ التمقيف بدؿ االستقراء كالكصؼ ك 

 .كاالستنتاج، كتنمية لغة الطالب كأسمكبو الخاص تحدثا ككتابة النقدتحميؿ ك التفكير كال
o طفاؿغياب المغة العربية الفصحى عف سماع األ 

يحتاج األطفاؿ في مراحؿ نمكىـ تككيف المغة األـ، كمف الميـ بمكاف أف يكتسب        
األطفاؿ في مرحمة مبكرة مف حياتيـ المغة األـ، إال أف ىذا التشكه في المغة العربية، سكاء 

مية أك المغة المختمطة بكممات مف لغات أجنبية، سيستقبؿ األطفاؿ صكرة ابالميجات الع
ف لغتو األـ كبالتالي فاف ىذا سيترؾ في نفسيتو نكع مف التغريب، يككف لديو مشكىة ع

 شعكر باال انتماء إلى المغة العربية كلغتو األـ.
o ضياع الثقافة العربية كجماليا 

تشكؿ المغة العنصر األساس ألم ثقافة، كبضياعيا تضيع الثقافة كميا، فضال عف    
المغة مف الديف كالديف فرض ككاجب كضياعيا ضياع ضياع الثقافة الدينية، إذ إف معرفة 

الديف، كالثقافة العربية كاالنتماء ليذا الكطف، الذم ال يستطيع اإلنساف اختيار كطف بديؿ 
  عنو، إذ ال حياة بدكنو.
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o  اليزيمة كاالنيزاـ الداخمي 

ره كتسيطر يكلد التحدث بمغة الغير شعكرا باالنيزاـ النفسي لإلنساف، أماـ نفسو استصغا    
عميو فكرة أف لغة غيره كثقافتو ىي األجمؿ كاألكمؿ، كيضيع شعكرىـ بالفخر بالشخصية 
ىماليا كااللتجاء إلى مفردات لغة أجنبية غريبة  العربية كانجازاتيا الحضارية بترؾ المغة كا 
عنو، لذا فالتحدث بمغات الغير في التحية كغيرىا مف المفردات التي تجرم عمى المساف في 

كالتربكية كاالجتماعية، الحياة اليكمية تخفي كراءىا الكثير مف المخاطر العممية كالنفسية 
 كالثقافية كالحضارية.

لنكعية التصنيؼ  لغة )طبقنا 5222ك 4222يكجد في الكقت الحاضر ما بيف          
 لغة تنقرض سنكينا بفعؿ 222ك 142كاحتساب الميجات(، كتشير اإلحصائيات  أف ما بيف 
األكثر فاعمية، كىذا ما يسمى بالغزك  سرعة التكاصؿ، كالميؿ إلى استعماؿ المغات العالمية

بسيطة، يبيف أف القرف الميالدم الحالي سيشيد اندثار  الثقافي أك المغكم، كبعممية حسابية
 .نصؼ لغات العالـ قرابة ثالثة آالؼ لغة، أم

 لعالـ ميددة باالنقراض، كمف بينيا المغةاليكنسكك، أّف عددنا مف لغات ا كفقا لتقارير   

بما جاء  العربية، كما كرد في مداخمة المغكم المصرم الدكتكر رشدم طعيمة، معززا ذلؾ
المساني البريطاني ديفيد كريستاؿ بعنكاف: "مكت المغة" الصادر عف مطبعة  في كتاب

 .كيعّدد ىذا الكتاب تسعة شركط لمكت المغات جامعة كمبردج،

العربية في كضعيا الراىف، كفى مقدمتيا شرط انتشار  الشركط تنطبؽ عمى المغة كىذه   
مات األمة لغة الغالب في بالد المغمكب،       .كحمكليا محّؿ لغتو التي ىي مف مقكِّ

االجتماع أشار اليو العالمة ابف خمدكف في كتابو "المقدمة"  كىذا مبدأ مف مبادئ عمـ   
باالقتداء بالغالب في شعاره كزّيو، كنحمتو كسائر أحكالو  بدنابقكلو: إف المغمكب مكلع أ

 .ُغمبت كصارت في ممؾ غيرىا، أسرع إلييا الفناء كعكائده، إف األمة إذا
 العينة: الجانب العممي: المحكر الثالث:
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اختيرت عينة عشكائية مف طالب قسـ المغة العربية/ المرحمة الثالثة/ الدراسة          
 ( طالبا كطالبة.22كمية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية، تبمغ) الصباحية في

الستطالع آراء الشباب في استعماؿ مفردات أجنبية في كالميـ، تككنت  2كزعت استبانة   
جابتيا)بنعـ اكال(، السؤاؿ الثاني مفتكحا، يستطمع عف المفردات  2مف  أسئمة: األكؿ مغمؽ كا 

فقرة  12ة الشباب في محادثاتيـ، أما السؤاؿ الثالث فكاف في األجنبية الجارية عمى السن
مفردة أجنبية، كاإلجابة عف ىذا السؤاؿ مقيدة كفقا لمقياس  12تضمنت اختيار 

 ثالثي)كثيرا، قميال، ال استعمميا(
 االستبانة: 

المتخصصيف في قسـ المغة العربية: طرائؽ التدريس،  1عرضت عمى عدد مف الخبراء
بية، كاألدب العربي، كاقركا صالحية فقرات االستبانة، كاخذ بآرائيـ كمقترحاتيـ كالمغة العر 

 في تعديؿ فقراتيا.
( مستجيبيف، الختبار صدؽ 22اختبار الصدؽ:  عرضت عمى عينة مف مجتمع الدراسة)

  كدقة ما تقيسو. فقراتيا
 تحميؿ البيانات:

يـ يستعممكف كممات أجنبية، % أن82طالبا بنعـ، أم نسبة  16. السؤاؿ األكؿ: أجاب 2
طالب فقط بػ ال، لكف ىذه اإلجابة ال يمكف بمكاف احتسابيا ألنيـ، أجابكا 2بينما أجاب 

 %. 222عمى السؤاؿ الثالث جميعا، أم أنيـ يستعممكف كممات أجنبية بنسبة 

                                                           
 ( يزضًن نًوذجب ين االسزجبنخ.1يهحك رلى) 1

 . أ.د. جًعخ رشيد كضبض، طرائك ردريس1 2 .

 خ عرثيخأ. د. عهي جبسى ،  نغ 2

 .أ. د. حبرى انسبيرائي، طرائك ردريس 3

 , أ و. د. كًبل عجدانرزاق، أدة عرثي4

 . أ. و. د. حًيد كطت، طرائك ردريس  5
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 .maybe, nice to med you, When. ذكر عدد مف الطالب استعماليـ لكممات كعبارات منيا)1

Where, just a minute,  good night, I don’t know, I like you, love, don’t love, let, mete, play, 

continue,  shit, hate, place, salutation, Parke, delivery, lovely  ) 
القارئ ليذه المفردات يكتشؼ بشئ مف التعجب ربما، أف ىذه الكممات تقاؿ في حالة 

تسعؼ العشاؽ الجدد)حالة العشؽ التجريبي أك ما يسمكنو بمغة العصر  الحب، كيبدك أنيا
  .الزحؼ( في التعبير، إذ ربما تعجز لغتو العربية عف إظيار عكاطفو الخجكلة

. تحميؿ بيانات السؤاؿ الثالث، جرل تحميمو يدكيا لمحصكؿ عمى النسبة المئكية لإلجابات 2
 ككانت اآلتي: 

أجابات يستعمميا 5%، 66إجابة يستعمميا كثيرا بنسبة  12( yes(، كممة )2. الفقرة )2
جابة كاحدة ال يستعمميا، بنسبة تقارب 12قميال، أم بنسبة   %.2%، كا 

إجابات قميال، بنسبة  5 %، ك62إجابة يستعمميا كثيرا بنسبة  12( no(، كممة)1. الفقرة)1
 %، كثالث إجابات ال يستعمميا. 12
إجابات قميال،  2%، ك75إجابة يستعمميا كثيرا، بنسبة  15 (، ok(، كممة)2. الفقرة)2

جابة كاحدة ال يستعمميا، بنسبة تقرب مف 22بنسبة   %.3%، كا 
طالبا قميال، بنسبة  22%، ك22طالب كثيرا بنسبة  8( يستعمميا pleas(، كممة)3. الفقرة)3

 %.22طالب ال يستعممكنيا، بنسبة  %22، 16
طالبا قميال، بنسبة 22%، ك32طالبا كثيرا، بنسبة  22ستعمميا (، يHi(، كممة )4. الفقرة)4

 %.12طالب ال يستعممكنو، بنسبة 5%، ك16
طالب يستمميا  2%، ك62طالبا يستعمميا كثيرا بنسبة  12( Hello(، كممة)5. الفقرة)5

 %. 12طالب ال يستعممكنيا بنسبة 5%، ك22قميال بنسبة 
 6 %، ك43قميال بنسبة  25%، ك12ا بنسبة كثير  6( أجاب Why(، كممة)6. الفقرة)6

 %.12اليستعمميا بنسبة 
ال  4%، ك12قميال، بنسبة  5%، ك52كثيرا بنسبة  28( أجاب Bye( كممة)7. الفقرة)7

 %.26يستعمميا بنسبة 
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ال  3%، ك22قميال بنسبة  8%، ك46كثيرا بنسبة 26( أجاب Sorry( كممة)8. الفقرة)8
 %.22يستعمميا بنسبة

%، 12 قميال بنسبة 6%، ك56كثيرا بنسبة  12أجاب  ( Thank you( عبارة)22قرة). الف22
 %.22ال يستعممو بنسبة 2ك

%، 12قميال بنسبة  6%، ك22كثيرا بنسبة  3( أجاب All Right) ( عبارة22. الفقرة)22
 % .53يستعمميا بنسبة  ال 28ك

%، 36قميال بنسبة 23، ك%12كثيرا بنسبة   6(، أجاب Oh my gad( عبارة)21. الفقرة)21
 %.22ال يستعمميا بنسبة  8ك

ال  25%، ك22قميال بنسبة 8%، ك26كثيرا بنسبة  4(، أجاب Shore( كممة )22. )22
 %.43يستعمميا بنسبة 

ال  28%، ك26قميال بنسبة  4%، ك12كثيرا بنسبة  5( أجاب Bravo( كممة)23. الفقرة)23
 %.52يستعمميا بنسبة 

%، 16قميال بنسبة  7%، ك22كثيرا بنسبة  22(، أجاب See youارة)( عب24. الفقرة)24
 .32اليستعمميا بنسبة 21ك

 25% أيضا، ك12قميال بنسبة 6%، ك12كثيرا بنسبة6أجاب  happy( كممة 25. الفقرة)25
 ال يستعمميا.

%، 16قميال بنسبة 7%، ك22كثيرا بنسبة  22 أجابgrope ( كممة 26. الفقرة)26
 .32بنسبة اليستعمميا 21ك

27 .fantastic ال يستعمميا بنسبة  27%، ك16قميال بنسبة 7%، ك22كثيرا بنسبة  3 أجاب
52.% 
 12%، ك22قميال بنسبة  3%، ك22كثيرا بنسبة  2 أجاب company( كممة 28. الفقرة)28

 %.66ال يستعمميا بنسبة 
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% لكؿ 26بنسبة   لكال االختياريف كثيرا كقميال22أجاب welcome( كممة 12. الفقرة )12
 %.15ستعمميا بنسبة تقرب مف يال15منيما، ك

 

ررجذ انًعطيبد في انجدول وفمب ألعهى ليًخ السزعًبل  رفسير انجيبنبد:       

 )كثيرا(نهكهًبد األجنجيخ إنى الم ليًخ

رلى  د

 انفمرح

كثيرا/ عدد 

 اإلجبثبد

اننسجخ  انًئويخ 

% 

 انكهًبد

1 3 26 66% Ok 

2 1 23 77% Yes 

3 2 21 77% No 

4 6 21 77% Hello 

5 17 27 67% Thank you 

6 6 11 63% Bye 

7 1 17 57% Sorry 

6 5 13 43% Hi 

1 27 11 37% Welcome 

17 15 17 33% See you 

11 17 17 33% Grope 

12 4 1 37% Pleas 

13 7 7 23% Why 

14 12 7 23% Oh my gad 

15 16 7 23% Happy 

16 14 6 27% Bravo 

17 13 5 17% Shore 

16 11 4 13% All right 

11 16 4 13% Fantastic 

27 11 3 17% Company 
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كثيرا بمعنى المكافقة،  okيستعمؿ الطالب كممة كفقا إلجابات الطالب في الجدكؿ أعاله،  
ايجابي، )اجؿ، بمى، رأم ايجابي، صكت ايجابي، قرار  yesمرة، تمييا كممة  15إذ تكررت 

مرة، 12اقؿ، إذ تكررت  no(، المالحظ أف تكرار كممة 1226مكافقة، نعـ()قامكس ككرد 
لمترحيب، ، عمى الرغـ مف كثرة استعماالتيا )اإلجابة عف الياتؼ helloبالتساكم مع كممة 

، إذ إف (تعبيرا عف الشكر) thank you ،لمتعجب، لمفت االنتباه(، تأتي بعدىما بالترتيب كممة
( مرة، كىذا الرقـ قميؿ مقارنة 28( تكررت )byeي العينة يستعمميا تقريبا، ثـ كممة )ثمث

مرة، يككف الرقـ  26( بمعنى األسؼ فقد تكررت sorry(، لكف إف جمعت مع)yes, noمع)
ذا أخذنا بعيف االعتبار أف كممة ) مرات، فالنسبة ستككف  22( تكررت See youكبيرا، كا 

( مرة إلى كممات الترحيب، مثؿ 22( التي تكررت )hiاؼ كممة )أعمى، بمعنى التكديع تض
 Grope( نجد الطالبات يحافظ عمى التكاصؿ مع زمالئو بدرجة كبيرة، أما كممة helloكممة )
مرات ىذه النسبة قميمة، إذ إف عدد الطالب الذيف يميمكف إلى التجمع بكجكد  22تكررت 

( التي كانت اقؿ الكممات Companyعيا كممة)كسائط التكاصؿ االجتماعي، حتى اف جمعنا م
استعماال تضؿ النسبة قميمة كتظير قمة ميؿ الطالب لمتجمع كالتكاصؿ الجماعي، ربما ليس 

( الدالة عمى Happy( متساكيا مع كممة)Oh my gadمف الصدؼ أف يككف نصيب كممة )
امعة، مع إخالء الفرح، فأفراح الطالب قميمة في ضكء ضيؽ الكقت الذم يقضكنو في الج

الكمية لمدكاـ المسائي، فضال عف الخطكط التي تنتظرىـ، اذ بدكنيا يتعذر اك يصعب التنقؿ 
مف كالى الكمية لككنيا في مكقع ينأل عف كسائط النقؿ كالمكاصالت، فضال عف قمة 

( مع مدلكليما العالي لمتشجيع، إال أف استعماليما كاف Fantastic( ك)Bravoاستعماؿ كممتي)
 في ذيؿ القائمة.   
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 التكصيات لمحفاظ عمى المغة العربية
. تعميـ المغة العربية باستعماؿ نصكص مرتبطة بالكاقع المعاصر عمى أف تككف ىذه 2   

النصكص ذات معنى، كتأثير استعماؿ النصكص القديمة إلى حيف امتالؾ الطالب ميارات 
 نجاح.لغكية يستطيع مف خالليا التعامؿ معيا ب

نما جعؿ 1 . تجنب االقتصار عمى حصص المغة العربية في تدريس المغة العربية فقط، كا 
 المكاد األخرل رافدا قكيا كميما ليا كذلؾ مف خالؿ تدريسيا بالعربية الفصحى.

. العمؿ عمى جعؿ المغة العربية لغة اليكـ بكؿ تجمياتو الحداثية في العمكـ كالفنكف، 2
 لماضي كالتاريخ فقط.كليست لغة مرتبطة با

. االستفادة مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي إلنشاء صفحات خاصة بتعميـ المغة العربية 3
 عمى المستكيات المتنكعة. 

. أغناء معاجـ الحاسكب بكممات كاشتقاقات كتصاريؼ كمعاف متعددة كمتنكعة لممفردات 4
 العربية.

لترجمة الحاسكبية كقياـ دراسات جادة . أتمنى عمى متخصصي المغة العربية االىتماـ با5
لتككف الترجمة إلى المغة العربية منطقية مقاربة لمترجمة البشرية حاليا حاؿ الترجمة إلى 

 المغة االنكميزية كالمغات الحية األخرل.
.االىتماـ بشريحة الشباب كفتح مجاالت لمتعبير كالتكاصؿ، حتى ال تبَقى مشاعرىـ 6

 أفكارىـيـ ال يجيدكف التعبير عنيا بدقة مقصكد مكجية لتنمية مكبكتو كغريبة في دكاخم
 .   أىدافيـكتحقيؽ 

 خاتمة:ال
إف المغة العربية ىي المغة التي اختارىا اهلل ليتحدث بيا الناس كافة عندما نطؽ بيا في    

محكـ كتابو العزيز"القرآف الكريـ"، الحفاظ عمييا حؽ ككاجب عمينا جميعا، فضال عف ككنيا 
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غة العبادة كالديف ىي لغة األـ، البد مف أف يستعمميا األطفاؿ كالطالب خالصة سائغة ل
 محببة إلى نفكسيـ كمالئمة لفطرتيـ. 

إف التطكر التقني كاستعماؿ أدكات التكنكلكجيا في االتصاؿ كالتكاصؿ يحممنا مسؤكلية   8
يا لتكاكب متطمبات اكبر في تطكير المغة العربية بمعاجميا كنحكىا كصرفيا كاشتقاقات

 الحضارة كتقنياتيا.  

 قيمنا تميز أسمكبنا في الحياة، كتشكؿ شخصيتنا

o  كلذا فإف عمينا أف نتفيـ ىذه القيـ،  كأف ندرؾ دكرىا هويتنا تقودنا إلى النجاح والتميز ،
 في إنجازاتنا الشخصية.

o  نقكـ بو. : نحف نسعى إلى تحقؽ االمتياز في األداء في كؿ عمؿالتميز في األداء 

o  بالتطكير إلى أقصى الحدكد. كنستمر : نشجع التعمـ المستمر،التطكير كالتعميـ المستمر 

o  المغة كعاء الفكر: تكاكب تطكر العمـ كالفكر، كالميارات الشخصية، تعبر عف التميز في
 . كمستكاه الفكرم كالعممي الفكر كاألسمكب، كتحدد ىكية صاحبيا كتميز شخصيتو

 
 المصادر

 آف الكريـ.القر  .2
(/ الخصائص. 2814ق(: تحقيؽ محمد عمي النجار)281بف جني، أبك الفتح عثماف) ت  .1

 بيركت: دار اليدل لمطباعة كالنشر. -. 1ط –
ق(: تحقيؽ عبد 347بف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي)ت  .2

 بيركت: دار الكتب العممية. –(، المحكـ كالمحيط األعظـ. 1222الينداكم)

ق(: تحقيؽ حسيف محمد شرؼ 322رقسطي، المعافرم أبك عثماف سعيد بف محمد)ت . الس .3
 القاىرة: الييأة العامة لشؤكف المطابع األميرية.  –(/ األفعاؿ. 2881كمحمد ميدم عالـ)
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 المراجع
(، محادثة عمى فايبر في مكقع تدريسي كمية التربية 1226الجنابي، يكنس) .2

  1226/ 8/3األساسية/الجامعة المستنصرية، في 

، التحديات التقنية كالحاسكبية التي تكاجو المغة العربية(، 1222الحسني، ركضة ناصر) .1
 1222/ 4/5في:   //www.voiceofarabic. nethttpمتاح عمى الرابط: 

المغة العربية كخطر االنقراض. متاح عمى الرابط: ، (1222)القاسمي، عمي .2
www.diwanalarab.com. 

، القدس كالتيميش الداخمي المغة العربية بيف الخطر الخارجي(، 1228) محمد عبد الحي .3
، تاريخ اإلتاحة في:  .www.   Alquds2009.org\index phpعاصمة الثقافة العربية في الرابط: 

4/5 /1222 

العربية فى خطر  -(، المغة كالُيكيَّة فى معركة الحضارة 1222)داكد محمد محمد .4
، الدراسة منشكرة في كتاب: المغة 22:44 28/21/1222آخر تحديث   13:47 24/01/2011
مركز  -االرتقاء )المنتدل الفكرم الثامف( الفمسطيني بيف التمكيف ك  العربية في الداخؿ

 المعاصرة الدراسات

5. ( دار  -. 4ط –. 1ىػ(، مكسكعة الثقافة كالمعمكمات ج2311ميدم سعيد رزؽ كريـز
 طكيؽ لمنشر كالتكزيع. 
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