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: مقدمة
 نحك لمتكجو العربية بالمغة النيكض لمشركع األردنية الكطنية المجنة أخذت لقد

 تنفيذ عمى العمؿ عاتقيا عمى ـ19/11/2010 بتاريخ أنشئت التي المعرفة مجتمع
 كاقع: دراسة مشركع بينيا مف كاف لذلؾ عدة مشركعات كحددت المشركع، ىذا بنكد
. األردنية الجامعات في الحقكؽ األردني ككميات القضاء في العربية المغة

 الجامعات في الحقكؽ كميات بو تقكـ الذم الدكر ألىمية منيا إدراكان  كذلؾ
 السمطة مؤسسات كفي القضاء، في كالعامميف الخريجيف تأىيؿ في األردنية
 الياشمية، األردنية المممكة في المحاميف كنقابة المتعددة، كمحاكميا القضائية

 عف تصدر التي القرارات أىمية إلى يرقى ال لغكم مستكل مف الحظتو لما كنظران 
 رقـ قرارىا اتخذت فقد كالخريجيف، الجامعية الرسائؿ كمستكل العميا، المحاكـ

: عمؿ يتككف مف فريؽ بتشكيؿ ـ،2012 أيار 7 تاريخ (62-2012)

الدكتكر سمير ، الدكتكر أنكر أبك سكيمـ، الدكتكر عبد الحميد الفالح
األستاذ مأمكف ، الدكتكر فتحي العاركرم، الدكتكر غازم أبك عرابي، الدركبي
. الحطاب

 العربية المغة كاقع تشمؿ المشركع، ليذا تحميمية ميدانية دراسة كذلؾ إلعداد
االستئناؼ في عماف  كمحاكـ كمحكمة التمييز، العميا، العدؿ محكمة قرارات في

ربد كمعاف،  محاضرات كبعض كالدكتكراه، الماجستير: الجامعية الرسائؿ كفي كا 
 ست جامعات كميات الحقكؽ في طمبة امتحانات كأكراؽ التدريس، ىيئة أعضاء
 (األردنية، كاليرمكؾ، كمؤتة، كآؿ البيت)أربع جامعات رسمية، ىي : أردنية

جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، كجامعة اإلسراء : كجامعتاف خاصتاف ىما
. (2011-2008)لمفترة  الخاصة



 

 
 

4 

كفي ضكء ذلؾ تألفت الدراسة مف مقدمة كتمييد اشتمؿ عمى أىمية الدراسة 
طارييا الزماني كالمكاني، كالدراسات السابقة، كمجتمع الدراسة  كأىدافيا كمشكمتيا كا 
كأداتيا، كآليات تنفيذىا كاستباناتيا، كأنكاع األخطاء التي رصدىا فريؽ العمؿ كىي 

 .أخطاء في الطباعة كالترقيـ كاإلمالء كالنحك كالصرؼ كالصياغة

كسأحاكؿ في ىذا البحث أف أقدـ ممخصان عف ىذه الدراسة يتضمف أىـ 
. محاكرىا مستعينان ببعض الجداكؿ اإلحصائية التي حفمت بيا الدراسة األصمية

: كقد تكزعت الدراسة عمى أربعة أبكاب، ىي
: واقع المغة العربية في القضاء األردني، وجاء في أربعة فصول: الباب األول

كاقع المغة العربية في محكمة التمييز : الفصؿ األكؿ
كاقع المغة العربية في محكمة العدؿ العميا : الفصؿ الثاني
ربد : الفصؿ الثالث كاقع المغة العربية في محاكـ االستئناؼ في عماف كا 

. كمعاف
مقارنة بيف نتائج دراسة كاقع المغة العربية في قرارات محكمة التمييز : الفصل الرابع

ربد كمعاف . كالعدؿ العميا، كاالستئناؼ في عماف كا 
واقع المغة العربية في كميات الحقوق في الجامعات األردنية، : الباب الثاني

 (األردنية، واليرموك، ومؤتة، وآل البيت): واقتصر عمى أربع جامعات رسمية، هي
جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، وجامعة اإلسراء : وجامعتين خاصتين، هما

. الخاصة
: كجاء في سبعة فصكؿ

الماجستير ) كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية :الفصل األول
. في الجامعة األردنية (كالدكتكراه



 

 
 

5 

في  (الماجستير)كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية : الفصل الثاني
. جامعة اليرمكؾ

في  (الماجستير) كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية :الفصل الثالث
. جامعة مؤتة

في  (الماجستير) كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية :الفصل الرابع
. جامعة آؿ البيت

الماجستير ) كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية :الفصل الخامس
. في جامعة عماف العربية لمدراسات العميا (كالدكتكراه

في  (الماجستير)كاقع المغة العربية في الرسائؿ الجامعية : الفصل السادس
. جامعة اإلسراء الخاصة
 مقارنة بيف نتائج دراسة كاقع المغة العربية في كميات :الفصل السابع

الحقكؽ بالجامعات المشمكلة بالدراسة 
واقع المغة العربية في محاضرات أعضاء هيئة التدريس : الباب الثالث

في كميات الحقوق بالجامعات األردنية المشمولة بالدراسة، وجاء في سبعة 
: فصول هي

 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس في :الفصل األول
. كمية الحقكؽ بالجامعة األردنية

 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس في :الفصل الثاني
. كمية الحقكؽ بجامعة اليرمكؾ

 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس في :الفصل الثالث
. كمية الحقكؽ بجامعة مؤتة
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 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس في :الفصل الرابع
. كمية الحقكؽ بجامعة آؿ البيت

 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس :الفصل الخامس
. في كمية الحقكؽ بجامعة عماف العربية لمدراسات العميا

 كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس :الفصل السادس
. في كمية الحقكؽ بجامعة اإلسراء الخاصة

واقع المغة العربية في أوراق امتحانات الطمبة في كميات : الباب الرابع
: وجاء في ستة فصول، هي. الحقوق في الجامعات األردنية المشمولة بالدراسة

 كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ :الفصل األول
. في الجامعة األردنية

كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ : الفصل الثاني
. في جامعة اليرمكؾ

 كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ :الفصل الثالث
. في جامعة مؤتة

 كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ :الفصل الرابع
. في جامعة آؿ البيت

 كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ :الفصل الخامس
. في جامعة عماف العربية لمدراسات العميا

 كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية الحقكؽ :الفصل السادس
. في جامعة اإلسراء الخاصة
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كختمت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات في ضكء النتائج التي تكصمت 
أكثر مف ألفي خطأ، - عمى سبيؿ التمثيؿ–إلييا، كقد رصدت الدراسة في كؿ باب 

كقد ألحؽ بالكتاب الذم يتضمف ىذه الدراسة كستصدره المجنة بإذف اهلل فيرس 
. مبكب بيذه األخطاء حسب المكضكعات

بالنسبة لدراسة كاقع المغة العربية في المحاكـ األردنية، كنظران لسعة 
المكضكع، كتعدد مصادره كتنكع ىذه المحاكـ، فقد اقتصرت الدراسة عمى المحاكـ 
العميا، كىي محكمة العدؿ العميا، كمحكمة التمييز، كمحكمة االستئناؼ في عماف 

ربد كمعاف لبياف كاقع المغة العربية في ىذه المحاكـ لممدة              -2008)كا 
2011) .

أهمية الدراسة 
مصدر : الحكـ في المغة القضاء، كيجمع جمع تكسير عمى أحكاـ، كالحكـ

ـُ؛ أم َقَضى: قكلؾ ـَ بينيـ َيْحُك َحَك
() .

الحاء كالكاؼ كالميـ أصؿ كاحد، كىك المنع، كأكؿ ذلؾ : "يقكؿ ابف فارس
َحَكْمُت : الحكـ، كىك المنع مف الظمـ، كسميت َحَكمة الدابة ألنيا تمنعيا، يقاؿ

كسمي . ()َحَكْمت السفيو كأحكمتو إذا أخذت عمى يديو: الدابة كأحكمتيا، كيقاؿ
كقاؿ  ().الحاكـ حاكمان ألنو يمنع مف الظمـ، كالقاضي ألنو ينصؼ كيمنع مف الظمـ

                                                           

، لساف العرب، دار (ىػ711ت ) ابف منظكر، جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر ()
 .(ـ-ؾ- ح)، مادة 3المعارؼ، القاىرة، ط

، معجـ مقاييس (ـ1004/ىػ941ت ) ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ()
 .2/91المغة، تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف، دار الكتب العممية، بيركت، ج

 ىكيدم شعباف ىكيدم، ألفاظ الحكـ كاإلدارة حتى نياية العصر األمكم، نقالن عف لغة الحكـ ()
 .17القضائي، ص
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كتحاكما إليو، كاحتكما، كىك يتكلى . رافعتو: كحاكمتو إلى القاضي: "الزمخشرم
 كلمحكـ معاف أخرل، منيا العمـ كالفقو ()"الحككمات كيفصؿ الخصكمات

. ()كالحكمة

كؿ إعالف لفكر القاضي في : "كيعرؼ فتحي كالي الحكـ القضائي بأنو
استعمالو لسمطتو القضائية، كذلؾ أيان كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ، كأيان كاف 

. ()"مضمكنو
في  (قاض أك أكثر)قرار يصدر عف محكمة : "كيعرفو محمكد ىاشـ بأنو

 ()"خصكمة قضائية بيدؼ الفصؿ فييا بالشكؿ المقر قانكنان 

فصؿ في نزاع قضائي بيف طرفيف أك أكثر : "كيعرفو سعيد بيكمي بأنو
. ()"يصدر عف محكمة، أيان كاف تشكيميا أك درجتيا بالشكؿ المقر قانكنان 

أف لمحكـ داللة مركزية ىي : "كيستدؿ مف ىذه المعاني كالتعريفات عمى
المنع، كقد تفرعت عنيا كحدات داللية؛ إذ دؿ لفظ الحكـ عمى الفقو كالقضاء، 

. ()"كالرئاسة الدينية، كىك بيذه المثابة مف الكممات المتعددة المعاني

                                                           

، أساس البالغة، تحقيؽ عبدالرحيـ (ىػ544ت ) الزمخشرم، جاراهلل محمكد بف عمر ()
 .91ت، ص.محمكد، دار ابف خمدكف، اإلسكندرية، د

 .ـ1961، 1/196، ج1 مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، القاىرة، ط()

 .ـ1998، 615ت، ص. فتحي كالي، الكسيط في القضاء المدني، د()

 .ـ1989، 190، ص1 محمكد ىاشـ، إجراءات التقاضي كالتنفيذ، الرياض، ط()

 سعيد بيكمي، لغة الحكـ القضائي، دراسة تركيبية داللية، دار الكتب القانكنية كدار شتات ()
 .ـ2009، 18لمنشر، مصر، ص

 .17 لغة الحكـ القضائي، ص()
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يتناكؿ مكضكع ىذه الدراسة عينة مف قرارات المحاكـ في القضاء األردني، 
الصادرة عف محكمة العدؿ العميا، كمحكمة التمييز، كمحاكـ االستئناؼ في كؿ مف 

ربد كمعاف . عماف كا 

كقرارات ىذه المحاكـ تتضمف األحكاـ القضائية المعركضة عمييا في 
الحكـ القضائي ىك : "ضكء التعريفات السابقة لمحكـ القضائي، ككما قيؿ أيضان 

عنكاف الحقيقة، كالحقيقة بنت المداكلة، كالمداكلة تستمـز تبادؿ الرأم، كغالبان ما 
تختمؼ فييا كجيات النظر، كانتصار إحداىما عمى األخرل ال يككف إال بحجة 
قاطعة أك أقرب ما تككف إلى القطع، أك بفكرة مقنعة يتحكؿ بسببيا صاحب رأم 

كيستقر بعد قبكليا الرأم عمى قكؿ فصؿ يصكغو كاتب الحكـ القضائي . إلى غيره
في أسبابو التي تميد لمنطكقو، كتحمؿ ما يفصؿ بو ىذا المنطكؽ بيف 

. ()"المتنازعيف

كالعالقة بيف المغة كالقضاء عالقة تالزمية، كحتمية كضركرية، كىما 
يمثالف عنصريف أساسييف ال ينفصؿ أحدىما عف اآلخر، فالقضاء يحتاج إلى لغة 
عالية تحفظو، كتؤديو بكؿ صدؽ كأمانة، فالمغة إذف ىي القالب الذم تصاغ فيو 
أحكاـ القضاء، كىي مستكدع نصكص الدستكر كالقانكف، كىي زاد القاضي كأداتو 

التي يفصح بيا عف كجو الحؽ كالحقيقة؛ نطقان في قاعة المحكمة، ككتابة حيف 
كالقضاء يحفظ . يسبح قممو في أنيار الصحؼ معبران عف دقيؽ فيمو، كحقيؽ رؤيتو

لمغة ىيبتيا بأحكامو التي تتأكد مصداقيتيا كمما حرصت عمى سالمة المغة، 
. ()"كاجتنبت المحف فييا

                                                           

 .5 المرجع السابؽ، ص()

 .9 المرجع السابؽ، ص()
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إف ىذا القكؿ يؤكد دكر المغة في صياغة قرارات المحاكـ مف ناحية فيـ 
النصكص كمراعاة دالالتيا العميقة كمعانييا الخفية، كقكانيف قكاعدىا، كأساليبيا 
المتعددة، كتراكيبيا في تقديميا كتأخيرىا كحذفيا كذكرىا كأنماط كتابتيا، كدقة 

كالقضاة . تعابيرىا، كخمكىا مف األخطاء الطباعية كالمغكية، كبالتالي إتقاف مياراتيا
. يتداكلكف، بحكـ القانكف، ما يعرض عمييـ مف قضايا ليفصمكا فييا بيف الخصكـ

كالحكـ تكتبو في النياية يد كاحدة يحمؿ سماتيا كينطؽ بمسانيا، كَتَدخُّؿ سائر "
أعضاء الدائرة القانكنية القضائية في مسكدة الحكـ بتعديؿ عبارة أك تغيير كممة أك 

. ()"تصكيب جممة ال يناؿ مف ككنو بيانان لغكيان، كنتاج عقؿ كاحد كقمـ كاحد

كال شؾ في أف يد ىذا الكاتب كمينيتو القضائية تفرضاف عميو أف يككف 
عمى دراية تامة بأصكؿ العربية كخصائصيا المغكية كالنحكية كالصرفية، 

. كاألسمكبية، كمياراتيا اإلمالئية كالداللية كما ذكرنا آنفان 

كقد كشفت الدراسة األخطاء التي ترد في قرارات المحاكـ في الترقيـ 
النحكية كالصرفية كفي الصياغة القانكنية، كتأثير : كاإلمالء كاألخطاء المغكية

العامية في لغة الحكـ كغيرىا، كما تناكلت رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في 
الجامعات المشمكلة بالدراسة لبياف مستكاىا المغكم مف جميع جكانبو كفؽ ما ذكرناه 
في قرارات المحاكـ، كمستكل لغة أعضاء ىيئة التدريس في محاضراتيـ، كالطمبة 

. في إجاباتيـ في امتحاناتيـ

لك أتيح لي : "كألىمية المغة في القضاء قاؿ الفيمسكؼ الصيني ككنفكشيكس
. ()"الحكـ لبدأت بإصالح المغة

                                                           

 .16 لغة الحكـ القضائي ، ص()

 .16 المرجع السابؽ، ص()
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إذا لـ تكف المغة صحيحة فإف ما يقاؿ ال يككف ىك المقصكد، : "كقاؿ أيضان 
ذا تدىكرت  كما كاف يجب عممو يظؿ ميمالن، كعندئذ تتدىكر األخالؽ كالفنكف، كا 
األخالؽ كالفنكف ضاع الحؽ كالعدؿ، كأصبح الناس في حاؿ فكضى، كلذلؾ مف 

الميـ أال يككف ىناؾ ارتجاؿ فيما يقاؿ، كىذا األمر تسمك أىميتو فكؽ كؿ 
. ()"اعتبار

كىذا يؤكد أف المغة تمثؿ المحكر المركزم لمعمميات الفكرية المعقدة، 
ككسيمة التكاصؿ كاالتصاؿ بيف الجماىير، كالتعبير الكاضح البّيف لكؿ مككنات 

نجازاتو . العقؿ البشرم كا 

أجمؿ بعض القانكنييف ما يؤخذ عمى الجممة التشريعية كالقضائية في "كقد 
طكؿ الجممة القانكنية طكالن مبالغان : التشريعات كقرارات المؤسسات القضائية كمنيا

فيو، كاعتمادىا دائمان عمى تراكيب معقدة، كالتباعد بيف أجزاء الجممة التي تككف في 
الجممة العادية، عادة، بعضيا بجكار بعض، كاستخداـ العبارات المقيدة لممعنى 

بإفراط، لتقييد أجزاء معينة في الجممة أك لتقييد الجممة كميا، كازدحاـ الجممة عادة 
. ()"بتفاصيؿ تجعؿ مف الصعب اختراقيا، كالتكصؿ إلى العالقات بيف أجزائيا

كىذه أمكر كشفت عنيا ىذه الدراسة في بند الصياغة المغكية لقرارات 
. المحاكـ المشمكلة بالدراسة

كمف المالحظ في عينات الدراسة أف القضاة في قراراتيـ يميمكف في 
عباراتيـ إلى الطكؿ المبالغ فيو لمجممة، كاألصؿ أف تككف عبارات القرارات كاضحة 

                                                           

 .174 المرجع السابؽ، ص()

ت، القاىرة، . محمكد محمد عمي صبرة، أصكؿ الصياغة القانكنية بالعربية كاإلنجميزية، د()
 .57نقالن عف لغة الحكـ القضائي، ص
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كأال تككف عرضة لالنحراؼ بمدلكليا بالتفسير "ال لبس فييا عند المخاطبيف بيا، 
متى كانت عبارة النص "كالتأكيؿ، كقد كردت في بعض النصكص التشريعية أنو 

كاضحة، كال لبس فييا، فإنو يجب أف تعّد تعبيران صادقان عف إرادة المشرع، كال 
يجكز االنحراؼ عنيا عف طريؽ التفسير كالتأكيؿ أيان كاف الباعث عمى ذلؾ، كال 
الخركج عمى النص متى كاف كاضحان جمي المعنى قاطعان في الداللة عمى المراد 

. ()"منو

تقاف ميارة كتابة القرارات يتأتى عنو  حكـ سميـ قائـ عمى تحصيؿ جيد "كا 
لمكقائع، كعمى تفكير كتمحيص معمقيف لألحكاـ القانكنية التي تحكـ ىذه الكقائع، 

. ()"كعمى صياغة سميمة لمدكنات حكمو

كمف خصائص أسمكب كتابة القرارات كاألحكاـ أيضان أنو أسمكب تغمب 
عميو سمات الكتابة اإلجرائية الكظيفية، كما أنو يغمب عميو األسمكب العممي الذم 
ييدؼ إلى أداء الحقائؽ كاستقصاء األفكار، كسيكلة العبارة ككضكحيا، كما يغمب 
عميو أسمكب السرد المتسمسؿ المترابط في حيف تخضع الحيثيات لمنطؽ المقدمات 

. ()كالنتائج، كيتسـ المنطكؽ بالتركيز كاإليجاز الشديد

كلغة كتابة القرارات كاألحكاـ في الغالب تخمك مف المحسنات البديعية 
كاألساليب البالغية، ألف استخداـ ىذه األساليب يضيؼ غمكضان لممعنى، قد يككف 

. ()مطمكبان في األساليب األدبية لكنو مف المحرمات في أساليب الصياغة القانكنية

                                                           

 .61 المرجع السابؽ، ص()

 .66 لغة الحكـ القضائي، ص()

 .96-95 المرجع نفسو، ص()

 .27، كأصكؿ الصياغة القانكنية بالعربية كاإلنجميزية، ص117 المرجع نفسو، ص()



 

 
 

13 

كمف المالحظ أف لغة القضاء قد تأثرت ببعض الظكاىر المغكية األجنبية، 
كذلؾ العتماد األحكـ القضائية في بعض مرجعياتيا عمى الترجمة مف القكانيف 

األخرل، مثؿ المغة الفرنسية كالمغة اإلنجميزية كغيرىما؛ كلذا نجد فييا جمالن حديثة 
طبقان ليذا، كنظران ألف، أما كقد اتفقنا، ): ليس ليا مثيؿ في العربية القديمة، مثؿ

: فيي في اإلنجميزية

(According to this ك ،Because of ك ،Having agreed) 
كما نجد استعماالت لغكية أخرل مثؿ أشباه جمؿ ليس ليا في العربية 

. (مف ثـ)التي تأتي في لغة القضاء بمعنى  (كبالتالي): الفصيحة حضكر، مثؿ
التي  (ثمة)كاستخداـ بعض الظركؼ في مكاقع غير مألكفة في الفصيحة، مثؿ 

، كحذؼ حرؼ العطؼ، كخاصة بيف معطكفات األرقاـ التي (أم)تستخدـ بمعنى 
.  المبسأمنال يتكافر فييا 

كيجب أف تتسـ لغة القضاء بالكقار الذم ينسجـ مع الميمة الجميمة التي 
مف أراد معنى كريمان فميمتمس لو : "()يضطمع بيا القضاء، قاؿ بشر بف المعتمر

لفظان كريمان، فإف حؽ المعنى الشريؼ المفظ الشريؼ، كمف حقيما أف تصكنيما عما 
ككف في ثالث منازؿ؛ فإف أكلى الثالث أف يككف لفظؾ ... يفسدىما كييجنيما

رشيقان عذبان كفخمان سيالن، كيككف معناؾ ظاىران مكشكفان كقريبان معركفان، إما عند 
ما عند العامة إف كنت لمعامة أردت . الخاصة إف كنت لمخاصة قصدت، كا 

كالمعنى ليس يشرؼ بأف يككف مف معاني الخاصة، ككذلؾ ليس يتضع بأف 
حراز المنفعة مع مكافقة  نما مدار الشرؼ عمى الصكاب كا  يككف مف معاني العامة، كا 

الحاؿ، كما يجب لكؿ مقاـ مف المقاؿ، ككذلؾ المفظ العامي كالخاصي، فإف أمكنؾ أف 
تبمغ مف بياف لسانؾ، كبالغة قممؾ، كلطؼ مداخمؾ، كاقتدارؾ عمى نفسؾ، عمى أف 

                                                           

ىػ، خير الديف الزركمي، 210 فقيو معتزلي مناظر، مف أىؿ الككفة، تكفي في بغداد سنة ()
 .ـ1990، دار العمـ لممالييف، بيركت، 2/55األعالـ، 
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تفيـ العامة معاني الخاصة، كتكسكىا األلفاظ الكاسطة التي ال تمطؼ عف الدىماء، 
. ()"كال تجفك عمى األكفاء، فأنت البميغ التاـ

أف مف القضاة مف : "كيرل سعيد بيكمي في دراستو  لغة الحكـ القضائي
يؤثر مراعاة المخاطبيف بحكمو عمى اختالؼ مداركيـ كثقافاتيـ فيستخدـ بعض 

كيكاد يقتصر ىذا عمى إيراد بعض األلفاظ كالعبارات التي تأتي ... األلفاظ المتداكلة
عمى ألسنة الشيكد، كأطراؼ الخصكمة، التزامان بنص ما قالكه، استدالالن بيا أك 

كأكثر ما يظير ىذا ... تكخيان لمفيـ الصحيح الذم يتكقؼ عميو الفصؿ في الدعكل
في األحكاـ الصادرة في الجرائـ التأديبية، إذ يغمب عمييا سرد أقكاؿ الشيكد، 

-  كلك كانت مبتذلة أك سكقية–كأطراؼ الخصكمة كما جاءت عمى ألسنتيـ 
. ()"لمكقكؼ عمى حجـ المخالفة كنكعيا، كتحديد العقاب األنسب عمييا

تقاف المغة في الدراسات العميا ككتابة الرسائؿ الجامعية أساس يقكـ عميو  كا 
تقكيـ مستكل الرسالة، كما أف كميات الدراسات العميا تحرص عمى كضع مكاصفات 

إخراج الرسالة، كتعّد الحفاظ عمى المستكل المغكم مطمبان ال مندكحة عنو، كما 
تشترط ىذه الكميات أف تدقؽ الرسالة لغكيان قبؿ إرساليا إلى المحكميف أك 

المناقشيف، لمتأكد مف خمكىا مف األخطاء المغكية كاإلمالئية كالطباعية، كأف 
كىذه مطالب أساسية غير أف فريؽ العمؿ لـ . صياغتيا المغكية سميمة كمناسبة

يجدىا قد تحققت في ما درسو مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه، كال في محاضرات 
أعضاء ىيئة التدريس، كال في أكراؽ امتحاف طمبة كميات الحقكؽ في الجامعات 

. األردنية، كما سيتضح فيما يأتي

أهداف الدراسة 

                                                           

، 4البياف كالتبييف، تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف، ط (255ت ) الجاحظ، عمرك بف بحر ()
 .(ت.د)، بيركت، 1/135-136

 .132 لغة الحكـ القضائي، ص()
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: سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
معرفة كاقع المغة العربية في القرارات التي تصدر عف محكمة العدؿ  -أ 

العميا كمحكمة التمييز كمحاكـ االستئناؼ في المممكة األردنية الياشمية، كبياف 
مستكاىا المغكم في الصياغة القانكنية؛ ألف ىذه القرارات تمثؿ مرجعية قانكنية في 

. مسيرة القضاء األردني
مدل التزاـ ىذه القرارات بمعاني المصطمحات كالمفردات القانكنية  -ب 

تحقيقان لمعدالة في . الدقيقة، كالقدرة عمى اختيار الكممة المناسبة لممعنى المناسب
. األحكاـ كالقرارات الصادرة عف المحاكـ في السمطة القضائية في األردف

بياف حاجة العامميف في السمطة القضائية إلى التأىيؿ المغكم، كفؽ  -ج 
خطط كبرامج كدكرات لغكية كتدريبية، تتناسب مع مستكياتيـ كفئاتيـ كطبيعة 

. أعماليـ
تشخيص كاقع المغة العربية في كميات الحقكؽ في الجامعات األردنية  -د 

. لمعرفة ما فييا مف سمبيات لغكية، كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا
رفع مستكل األداء المغكم لدل الطمبة كالباحثيف كالدارسيف في كميات  -ق 

الحقكؽ في الجامعات األردنية، كفؽ خطة متكاممة، تتعاكف في صياغتيا المجنة 
الكطنية األردنية لمنيكض بالمغة العربية ككميات الحقكؽ؛ لتمكيف الطالب في مرحمة 

. البكالكريكس كالدراسات العميا مف إتقاف الميارات المغكية بمستكل لغكم جيد
التعرؼ عمى المشكالت المغكية لدل أعضاء ىيئة التدريس في كميات  -ك 

. الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة
مشكمة الدراسة 

نصت بنكد مشركع النيكض بالمغة العربية لمتكجو نحك مجتمع المعرفة 
ـ، عمى النيكض بالمغة العربية في 2009الذم أقرتو القمة العربية في الدكحة سنة 

كؿ مجاؿ مف مجاالت حياة أمتنا العربية العممية كالعممية، كاالرتقاء بمستكل 
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حالليا مكانيا الالئؽ بيا في  العامميف فييا إلتقاف ميارات المغة العربية، كا 
. المجاالت العممية كالتعميمية كاألكاديمية كالتربكية كاإلعالمية كالخدمية

كانطالقان مف ىذا فقد رأت المجنة الكطنية األردنية لمنيكض بالمغة العربية 
أف لمؤسسات القضاء األردني ككميات الحقكؽ في الجامعات األردنية دكران أساسيان 
كميمان في بناء المجتمع األردني، كأمنو كاستقراره، كتحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف 

. أبنائو، كالحفاظ عمى لغتو، كاالرتقاء بيا
كحرصان مف المجنة الكطنية عمى تأكيد ىذا كمو فقد تكجيت إلى معرفة كاقع 

المغة العربية في ىذه المؤسسات، كتبيف ليا مف خالؿ بعض الدراسات كالرسائؿ 
الجامعية أف المغة العربية تكاجو مشكمة لغكية في مستكل الصياغة القانكنية 

بخاصة، كفي منظكمتيا المغكية بعامة، في قرارات المحاكـ كفي كميات الحقكؽ في 
. الجامعات األردنية

كجاءت ىذه الدراسة لبياف ذلؾ كمو كفؽ منيج إحصائي تحميمي لعينة 
عشكائية مما صدر مف قرارات عف ىذه المحاكـ، كمما صدر مف رسائؿ جامعية 

في كميات الحقكؽ، كأكراؽ امتحانات الطمبة، كبعض  (الماجستير كالدكتكراه)
 ـ؛2011-2008محاضرات أعضاء ىيئة التدريس في ىذه الكميات لمفترة 

 لمكقكؼ عمى جكانب  شكًك بيانياً 41 جدواًل إحصائيا و140وتضمنت أكثر من 
. ىذه المشكمة، كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا

اإلطار الزماني والمكاني لمدراسة 
ـ كتنتيي في عاـ 2008ُحدد اإلطار الزماني لمدراسة بأربع سنكات، تبدأ مف 

أما اإلطار المكاني فيشمؿ الجامعة األردنية في عماف، كجامعة اليرمكؾ في . 2011
إربد، كجامعة مؤتة في الكرؾ، كجامعة آؿ البيت في المفرؽ، كجامعتيف خاصتيف، 
ىما، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا في عماف، كجامعة اإلسراء الخاصة في 

. مادبا
 الدراسات السابقة
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كاقع المغة العربية في " لـ ُتجر دراسات ميدانية إحصائية تحميمية في مكضكع 
في حدكد معرفة فريؽ " القضاء األردني ككميات الحقكؽ في الجامعات األردنية 

العمؿ، تناكلت المكضكع كفؽ منيجية ميدانية، كاعتمدت عمى استبانات تفصيمية 
لقرارات المحاكـ المشمكلة بالدراسة، كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه، كأكراؽ امتحانات 
الطمبة، كمحاضرات الييئة التدريسية في الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة لمفترة 

 .ـ2011 – 2008
كانطالقان مف الحرص عمى اإلفادة مف كؿ ما كتب في مجاؿ المغة العربية 

 :في، ككانت عمى النحك اآلتي
المغة العربية في القضاء األردني؛ المشككت "محاضرة بعنوان : أوالً 

، ألقاىا في المكسـ الثقافي العشريف لمجمع المغة لألستاذ فاروق الكيكني" والحمول
 . ـ2002العربية األردني عاـ 

لألستاذ " المغة العربية ودورها في التشريع والقضاء: "محاضرة بعنوان: ثانياً 
، ألقاىا في المكسـ الثقافي التاسع كالعشريف لمجمع المغة العربية فهد أبو العثم
 . ـ، تحدث فييا عف أىمية المغة العربية في التشريع كالقضاء2011األردني عاـ 
إعداد " أهمية المغة العربية في التقاضي أمام المحاكم: "مقالة بعنوان: ثالثاً 

، رئيس تحرير الصكيرة نيكز نشرىا عمى المكقع عبد الجبار سهم
(essaouiranews.com)  ـ2011-4-6بتاريخ. 

كتمتقي ىذه المقالة مع ما أشارت إليو ىذه الدراسة مف أىمية المغة العربية 
 .كدكرىا الفاعؿ في مككنات األمة بعامة كالقضاء بخاصة

 منقكؿ مف مكقع "المغة العربية عمى كرسي القضاء"مقال بعنوان : رابعاً 
ىػ 1429 جمادل اآلخرة سنة 23الجمعية العممية السعكدية لمغة العربية، نشر بتاريخ 

. 
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كىك يؤكد في مقالتو أىمية المغة العربية كدكرىا في القضاء، كفيـ النصكص 
القانكنية فيمان عميقان إلحقاؽ الحؽ، كتأكيد العدالة كالمساكاة في كؿ ما يصدر عف 

 .القضاء مف قرارات كأحكاـ

كىك مف إعداد ديكاف الفتكل كالتشريع، : دليل الصياغة التشريعية: خامساً 
 –كزارة العدؿ الفمسطينية كمعيد الحقكؽ في جامعة بيرزيت، كمشاركة الدائرة القانكنية 

كىك جيد بحثي جيد، شارؾ . ـ2000المجمس التشريعي، كصدر في فمسطيف عاـ 
. فيو عدد كبير مف الباحثيف

لغة الحكم القضائي، دراسة تركيبية : "دراسة سعيد بيومي بعنوان: سادساً 
كاقتصرت دراستو ىذه عمى محاكـ مجمس . كىي رسالة ماجستير في عمـ المغة" داللية

.  (2003-1998)الدكلة بالقاىرة في الفترة 
دراسات أخرى : سابعاً 

ظير لفريؽ العمؿ أف ىناؾ دراسات أخرل تمتقي مع أىداؼ ىذه الدراسة، 
الكسيط في شرح القانكف لعبد الرزاؽ السنيكرم، كالكسيط في القضاء : كذلؾ مثؿ

المدني لفتحي كالي، كأصكؿ النقض الجنائي كتسبيب األحكاـ لمجدم الجندم، 
كالمدخؿ لدراسة القانكف لمحمد حساـ لطفي، كعمـ المنطؽ القانكني لمحمكد السقا، 
كأصكؿ الصياغة القانكنية بالعربية كاإلنجميزية لمحمكد صبرة، كألفاظ الحكـ كاإلدارة 

. ليكيدم شعباف ىكيدم
مجتمع الدراسة 

قدـ فريؽ العمؿ خطة متكاممة لمجنة الكطنية األردنية لمنيكض بالمغة العربية، 
: كقد ناقشتيا كأقرتيا، كبناء عمييا تككف مجتمع الدراسة مف قسميف

دراسة واقع المغة العربية في القضاء األردني في المممكة : القسم األول
 (2011-2008)األردنية الهاشمية في لمفترة 

 :كاقتصر مجتمع الدراسة في ىذا القسـ عمى المحاكـ اآلتية
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 محكمة العدؿ العميا في عماف -

 محكمة التمييز في عماف -

ربد كمعاف -  محاكـ االستئناؼ في عماف كا 

كاعتمدت الدراسة عمى استخداـ العينات العشكائية الممثمة لمجتمع الدراسة، 
مف إجمالي قرارات المحاكـ المشمكلة بيذه % 1كذلؾ مف خالؿ عينة عشكائية بكاقع 

. (2011-2008)الدراسة، لمفترة 
 (1)جدول 

 عدد القرارات الصادرة عن المحاكم المشمولة بالدراسة

 (2011-2008)لمفترة 

المحكمة 
عدد القرارات 

المشمولة بالدراسة 
 142محكمة العدؿ العميا في عماف 

 167محكمة التمييز في عماف 
ربد  محاكـ االستئناؼ في عماف كا 

 857كمعاف 

 1166المجموع 
دراسة واقع المغة العربية في كميات الحقوق في الجامعات األردنية : القسم الثاني

 :الرسمية والخاصة

: كتككف مجتمع الدراسة في ىذا القسـ مف ثالثة مجتمعات رئيسة، ىي
: الرسائل الجامعية- 1
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الماجستير كالدكتكراه في كميات : اقتصرت الدراسة عمى الرسائؿ الجامعية 
 .  2011-2008الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة بيذه الدراسة، لمفترة 

كاعتمدت عمى استخداـ العينات العشكائية الممثمة لمجتمع الدراسة، كذلؾ 
مف خالؿ عينة عشكائية مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في الجامعات المذككرة، 

مف إجمالي عدد ىذه الرسائؿ، كاختيرت عينة % 10تمثؿ كسر معاينة يساكم 
مف صفحات كؿ رسالة مف الرسائؿ المختارة لغايات ىذه  (%10)عشكائية بكاقع 
 .صفحة (917)الدراسة، كبمغت 

 :دراسة واقع المغة العربية في محاضرات أعضاء هيئة التدريس-  2
اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف محاضرات أعضاء ىيئة التدريس التي 
ألقيت عمى بعض الشعب مف مستكل البكالكريكس كالماجستير كالدكتكراه في كميات 

، بكاقع 2011 – 2008الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة بيذه الدراسة، لمفترة 
كاحدة إجبارية كاألخرل اختيارية لممستكيات الثالثة، كلكؿ سنة مف السنكات : مادتيف
. الدراسية

دراسة واقع المغة العربية في أوراق امتحانات الطمبة في كميات الحقوق في - 3
: المشمولة بالدراسة الجامعات

اقتصرت عينة الدراسة عمى عدد محدد مف أكراؽ االمتحانات النيائية التي 
، كقد ركعي في 2012/2013عقدت في الفصؿ األكؿ مف العاـ الجامعي 

اختيارىا أف تككف ممثمة لممكاد اإلجبارية كاالختيارية لمسنكات كالمستكيات كافة 
كاختيرت كرقتا إجابة . المشمكلة بالدراسة (البكالكريكس كالماجستير كالدكتكراه)

بصكرة عشكائية مف كؿ شعبة مف الشعب التي كقع عمييا االختيار، كفي كؿ 
. جامعة مف الجامعات المشمكلة بالدراسة

: منهجية العمل
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استخدـ فريؽ العمؿ في ىذه الدراسة أسمكب المعاينة العشكائية الطبقية، 
أم اعتبار كؿ كاحدة مف كميات الحقكؽ المشمكلة بالدراسة طبقة، كاستخدـ الفريؽ 

أسمكب التخصيص النسبي في تخصيص العينة عمى الجامعات المشمكلة 
في كؿ  (2011-2008)بالدراسة، كاعتمد األمر نفسو بالنسبة لمفترة الزمنية 

أما فيما يتعمؽ بدراسة أكراؽ االمتحانات، . جامعة مف الجامعات المشمكلة بالدراسة
فقد اختيرت، بالتنسيؽ مع عمداء كميات الحقكؽ في الجامعات المشمكلة بالدراسة، 
المكاد التي جرل تدقيقيا لغكيان مف بيف أكراؽ االمتحانات التي عقدت في الفصؿ 

، كما اختيرت المحاضرات التي تمكف 2012/2013األكؿ مف العاـ الجامعي 
الفريؽ مف تسجيميا أك حضكرىا كتدقيقيا لغكيا مف بيف المكاد التي طرحت في 

 كذلؾ بالتنسيؽ مع عمداء كميات 2012/2013الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي  
 . الحقكؽ في الجامعات المشمكلة بالدراسة

قرارات المحاكم 
طبؽ الفريؽ أسمكب التخصيص النسبي عمى قرارات المحاكـ المشمكلة 

 .بالدراسة بالطريقة نفسيا التي طبؽ فييا عمى الجامعات المشمكلة بالدراسة

مف % 1كاختار فريؽ العمؿ عينة عشكائية تمثؿ كسر معاينة يساكم 
إجمالي عدد األحكاـ التي صدرت عف المحاكـ المشمكلة بالدراسة في األردف  في 

. حكمان  (1166)، ككاف عدد  األحكاـ المشمكلة بالدراسة (2011-2008)الفترة 
. السابؽ (1)كما كرد في الجدكؿ رقـ 

 أداة الدراسة  

صمـ فريؽ العمؿ عددان مف االستبانات لقياس كاقع المغة العربية في 
المجاالت المشمكلة بالدراسة، كالتعرؼ عمى مستكل الرضى لدل الباحثيف عف ىذا 

:  الكاقع، ككانت  عمى النحك اآلتي
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صمـ فريؽ العمؿ استبانة لقياس مستكل الرضى عف كاقع المغة العربية .  1
محكمة التمييز كمحكمة : في القرارات الصادرة عف المحاكـ المشمكلة بالدراسة

ربد كمعاف لمفترة  . 2011-2008العدؿ العميا ، كمحاكـ االستئناؼ في عماف كا 

كاشتممت ىذه االستبانة عمى بيانات تعريفية بالمحكمة كالقرار، كتضمنت 
مكقعيا كاسميا كنكعيا، كرقـ الدعكل، كرقـ القرار : البيانات الخاصة بالمحكمة

كتاريخو، كعدد صفحاتو، كحصر األخطاء التي رصدت في كؿ صفحة مف 
صفحات القرار كفؽ خطة الدراسة، كتكزعت ىذه األخطاء إلى أخطاء طباعة 
مالء كنحك كصرؼ كصياغة، كانتيت االستبانة بالمجمكع الكمي ليذه  كترقيـ كا 

األخطاء، كذلؾ لمعرفة درجة الرضى عف المستكل المغكم لكؿ حكـ، كفؽ مقياس 
 . (5-1)ليكرت الخماسي 

صمـ فريؽ العمؿ استبانة لقياس مستكل المغة العربية في الرسائؿ .  2
الجامعية في مستكيات الماجستير كالدكتكراه في كميات الحقكؽ في الجامعات 

. 2011-2008المشمكلة بالدراسة لمفترة 

كقد اشتممت االستبانة عمى معمكمات أساسية تخدـ الدراسة، إذ تضمنت 
حككمية أك خاصة، كبرامج : مكقعيا كاسميا كنكعيا: بيانات تعريفية بالجامعة

. ماجستير أك دكتكراه: الدراسات العميا

كما تضمنت معمكمات عف نكع الرسالة كتخصصيا، كعنكانيا كتاريخ منحيا، 
كعدد صفحاتيا، كعدد الصفحات المختارة منيا لغاية الدراسة، كحصر األخطاء 

مالء، كنحك  الكاردة فييا، كقد تكزعت األخطاء بيف أخطاء طباعة، كترقيـ كا 
كصرؼ، كصياغة قانكنية منفردة كمجتمعة، كدرجة الرضى عف المستكل المغكم 
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مف خالؿ حصر عدد ىذه  (5-1)العاـ لمرسالة، كفؽ مقياس ليكرت الخماسي مف 
.  األخطاء، كحجميا كأىميتيا

صمـ فريؽ العمؿ استبانة لقياس مستكل الرضى عف كاقع المغة العربية .   3
في المحاضرات التي ألقيت في كميات الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة 

كاشتممت عمى بيانات تعريفية بالجامعة كالمحاضرة، كاقتصرت عمى مستكل . بالدراسة
كمادة المحاضرة كمستكاىا، كىؿ ىي  (بكالكريكس أك ماجستير أك دكتكراه)المحاضرة 

إجبارية أك اختيارية، كمكعدىا، كعدد الطمبة المسجميف في الشعبة، كحصر األخطاء 
الكاردة فييا، سكاء أكانت نحكية أـ صرفية أـ أسمكبية، كدرجة استخداـ العامية، ىؿ 
ىي كبيرة أك متكسطة أك قميمة، كمستكل األسمكب ىؿ ىك فصيح أك عامي أك مزيج 
مف الفصيح كالعامي، كمدل استخداـ المحاضر لمتعبيرات كاأللفاظ األجنبية، كبياف 
مستكل الرضى عف كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ 

.  (5-1)عاـ، كفؽ مقياس ليكرت الخماسي               

صمـ فريؽ العمؿ استبانة لقياس مستكل الرضى عف كاقع المغة العربية . 4
في أكراؽ امتحانات الطمبة كفؽ عينة الدراسة في كميات الحقكؽ في الجامعات 

األردنية المشمكلة بالدراسة، كاشتممت عمى بيانات تعريفية بالجامعة، كمادة 
: كاسـ المادة، كمستكاىا (بكالكريكس أك ماجستير أك دكتكراه)االمتحاف كمستكاىا 

سنة أكلى أك ثانية أك ثالثة أك رابعة، كىؿ ىي إجبارية أك اختيارية، كمستكل خط 
أخطاء ترقيـ أك إمالء أك نحك كصرؼ أك صياغة، : الطمبة، كاألخطاء الكاردة فييا

كأسمكب الطالب ىؿ ىك جيد جدان أك جيد أك مقبكؿ أك ضعيؼ أك ضعيؼ جدان، 
.  (5-1)كدرجة الرضى عف المستكل العاـ كفؽ مقياس ليكرت الخماسي 

كقبؿ استخداـ ىذه االستبانات لغايات ىذه الدراسة فقد مرت كؿ استبانة 
: منيا بالمراحؿ اآلتية
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: مرحمة التحكيم-  أ

ُحكمت ىذه االستبانات مف فريؽ العمؿ، كأجرل عمييا تعديالت عدة، 
شممت الصياغة كالمضمكف قبؿ أف تعتمد بشكميا النيائي لممرحمة التي بعدىا، 

. كىي مرحمة التجربة
: مرحمة التجربة- ب

قاـ فريؽ العمؿ بتجربة ىذه االستبانات في مجاالتيا المتعددة، كذلؾ 
. بيدؼ التعرؼ عمى الصعكبات التي يمكف أف تكاجو الباحثيف مف الناحية العممية

كقد أجريت تعديالت أخرل عمى االستبانات حتى اعتمدت بشكميا النيائي، إذ قدـ 
فريؽ العمؿ ىذه االستبانات إلى المجنة الكطنية األردنية  التي كافقت عمييا، 

. كاعتمدىا الفريؽ بصكرتيا النيائية

كنظران لمطبيعة الخاصة ليذه الدراسة التي التتضمف جمع البيانات مباشرة 
مف مفردات مجتمع  الدراسة، فميس ىناؾ ضركرة لقياس مستكل الثبات فييا 

. باستخداـ معامؿ الثبات  ألفا كركنباخ

أعد الفريؽ البرامج كالخطط الالزمة إلدخاؿ المعمكمات التي -  ج
تضمنتيا ىذه االستبانات في الحاسكب بعد تعبئتيا مف الباحثيف بالمعمكمات 
المطمكبة، كذلؾ كفؽ قكاعد بيانات مرنة تسمح بعمميات اإلدخاؿ كاالسترجاع 

.  بسيكلة كيسر

آلية التنفيذ  
: كزع الفريؽ خطة عممو عمى النحك اآلتي
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محكمة التمييز، )تصكير نصكص قرارات المحاكـ المشمكلة بالدراسة - 1
ربد كمعاف ، حسب الخطة، (كمحكمة العدؿ العميا، كمحاكـ االستئناؼ في عماف كا 

كعمؿ فريؽ العمؿ عمى فرزىا كتصنيفيا كدراستيا كتدقيقيا، كذلؾ باستخداـ 
االستبانات اإلحصائية التي اعتمدىا ليذه الغاية، كأدخمت النتائج في الحاسكب، 

كبمغ مجمكع الصفحات . كذلؾ كفؽ البرنامج الزمني المتفؽ عميو في خطة الدراسة
صفحة، كتمثؿ مجمكع  (4120)التي درسيا الفريؽ، كاستقراىا كحمميا إحصائيان 

 .قراران  (1166)صفحات 

صكرت، بالتعاكف مع عمداء كميات الحقكؽ في الجامعات المشمكلة -  2
بالدراسة، صفحات مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه المشمكلة بالدراسة، كفؽ الخطة 
كالمنيجية التي اعتمدىا الفريؽ، كقاـ الفريؽ بفرزىا كتصنيفيا كدراستيا، كاستقرائيا 
كتدقيقيا، كاستخراج األخطاء الكاردة فييا، كذلؾ باستخداـ االستبانات اإلحصائية 
التي اعتمدىا الفريؽ ليذا الغرض، كأدخمت النتائج في الحاسكب، كفؽ البرنامج 

كبمغ عدد الرسائؿ التي أجريت عمييا . الزمني المتفؽ عميو في خطة الدراسة
صفحة، كبمغ مجمكع  (9262)رسالة، كبمغ مجمكع صفحاتيا  (60)الدراسة 

 .صفحة (917)صفحات عينة الدراسة منيا 

حصؿ فريؽ العمؿ، بالتعاكف مع عمداء كميات الحقكؽ في الجامعات -  3
محاضرة مف محاضرات  (60)المشمكلة بالدراسة عمى عينة عشكائية بمغت 

أعضاء ىيئة التدريس في كميات الحقكؽ  المشمكلة بالدراسة في الفصؿ الثاني مف 
، كقاـ فريؽ العمؿ بفرزىا، كتصنيفيا كاستقرائيا، 2012/2013العاـ الجامعي 

كأدخمت النتائج في الحاسكب،  كفؽ البرنامج الزمني المتفؽ عميو  في خطة 
. الدراسة

تمكف فريؽ العمؿ، بالتعاكف مع عمداء كميات الحقكؽ في الجامعات -  4
المشمكلة بالدراسة، مف الحصكؿ عمى عينة عشكائية مف أكراؽ امتحانات الطمبة 
النيائية  في  كميات الحقكؽ  المشمكلة بيذه الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ 
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 حسب الخطة، كقاـ بفرزىا، كتصنيفيا كاستقرائيا، كأدخمت 2012/2013الجامعي 
كبمغ . النتائج في الحاسكب كفؽ البرنامج الحاسكبي المتفؽ عميو في خطة الدراسة

. دفتران  (96)مجمكع دفاتر إجابة الطمبة في االمتحانات التي خضعت لمدراسة 
دقؽ فريؽ العمؿ جميع االستبانات التي جمعيا في جميع أجزاء ىذه - 5

الدراسة كمراحميا، كتأكد مف أف تعبئتيا قد تمت حسب األصكؿ، كذلؾ قبؿ ترميزىا 
دخاليا في الحاسكب  .كا 

لغايات  (SPSS)استخدـ فريؽ العمؿ برنامج الحـز اإلحصائية الجاىزة - 6
 . إدخاؿ البيانات التي جمعيا، كتحميميا تحميالن إحصائيان في جميع مراحميا

  تنظيف البيانات اإلحصائية وعرضها وتحميمها

بعد أف فرغ فريؽ العمؿ مف جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بكاقع المغة 
العربية في القضاء األردني، ككميات الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة 

بالدراسة مف مصادرىا المختمفة، كتفريغيا، قاـ بتدقيؽ البيانات بيدؼ التأكد مف 
كاستخدـ الجداكؿ . خمكىا مف األخطاء التي يمكف أف تخؿ بنتائج ىذه الدراسة

. اإلحصائية المفردة كالمزدكجة لعرض نتائج ىذه الدراسة

كما استخدـ الجداكؿ التكرارية، كالجداكؿ التكرارية النسبية، كالنسبة المئكية 
: لتحميؿ نتائج ىذه الدراسة، إضافة إلى استخداـ مقاييس تكصيؼ البيانات، مثؿ
الكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم، كاشتممت الدراسة عمى إجراء االختبارات 

اإلحصائية، مثؿ تحميؿ معدالت بكاسكف كغيرىا مما يساعد في فيـ أفضؿ، 
. كالحصكؿ عمى نتائج أدؽ لحيثيات الدراسة

بنود االستبانات 
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انطمؽ فريؽ العمؿ في تحديد بنكد االستبانات اإلحصائية التي اعتمدىا 
في ىذه الدراسة مف رؤية مفادىا أف المغة العربية بكؿ مككناتيا كسماتيا 

كخصائصيا تشكؿ كحدة متكاممة في منظكمتيا المغكية، كما أنيا تشكؿ كحدة 
مالئيا كحركفيا كنحكىا كصرفيا  متكاممة في كتابتيا كطباعتيا كترقيميا كا 

كصياغتيا كأسمكبيا، كأف أم نقص في ذلؾ يؤثر عمى بقية مككناتيا، كمف ىذا 
: الفيـ فقد حصر فريؽ العمؿ األخطاء في عينات الدراسة باألمكر اآلتية

الخط والطباعة   -1

الخط ىك ما يكتبو اإلنساف بيديو، مستعمالن األدكات األكلية في ذلؾ، أما 
كىما كسيمتاف ميمتاف .. الطباعة فيي استخداـ كسائؿ التقنية الحديثة في الكتابة

لمتفاىـ كالتعبير عف المعاني كاألفكار التي يريد اإلنساف أف يتكاصؿ بيا مع 
اآلخريف، كلذا فإف إتقانيما كتأديتيما بسكّية عالية، يجعؿ الكتابة كاضحة تسيؿ 

قراءتيا، كيفيـ مرادىا، أما عدـ إتقانيما فيجعؿ القارئ عاجزان عف فيـ المكتكب أك 
دراؾ مقاصده كمعانيو . المطبكع، كا 

بقدر ما في الخط مف حسف : "فالخط الجميؿ كالتعبير الجميؿ، كقد قيؿ
العرض، ككضكح الكممات، كانسجاـ الحركؼ، كجماؿ الشكؿ، يككف القارئ متمكنان مف 

أما إذا كاف الخط ردمء السمة، فاقد الجماؿ، ضائع . فيـ ما ىك مكتكب، مطمئنان إليو
فكـ مف . الكضكح، فاقد االنسجاـ، فال بّد أف يؤثر ذلؾ في فيـ المكتكب تأثيران قكيان 

ككـ مف أفكار تاىت في رمكز الخط الردمء، ككـ ! معاف أضاع سكء الخط داللتيا
كليذا كاف االىتماـ . مف خط ساءت فيو الكممات شكالن، فأثرت في القارئ مكضكعان 

  ()".بتعميـ الخط، كاالىتماـ بكضكحو مف بيف برامج تعميـ المغة

                                                           

 .79، ص1989، عماف، 1 الركساف، سميـ سالمة، قكاعد الكتابة كالخط، ط()
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ف كثيران مف ىذه الصفات غائب عف كتابة بعض أبناء العربية في كثير  كا 
كالخط كالفكرة عنصراف متالزماف مف مجاالت تخصصاتيـ كاستخداماتيـ، 

فإذا اجتمعت الفكرة العظيمة مع الخط الجميؿ، كاف ذلؾ ىك الفف ... كمتكامالف
 .الصحيح في أرفع مستكياتو

ذا كانت الفكرة سطحية تافية كالخط جميالن، كاف الفف قشكران ال لباب  كا 
ذا كانت الفكرة عظيمة كالخط سيئان، عرضت الفكرة عرضان سيئان  قاؿ . ()" فيو، كا 

 .()(الخط الحسف يزيد الحؽ كضكحان )رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كنظران لذلؾ جعؿ فريؽ العمؿ الخط بندان مف بنكد استبانة دراسة أكراؽ 
 .امتحانات الطمبة

كحمت الطباعة محؿ الكتابة اليدكية نظران لتكفر كسائميا الحديثة في كقتنا 
الحاضر، كالعناية بيا مف جية ترتيب الكالـ، كاألسطر، كالمسافات، كشكؿ 

الحرؼ، كالدقة في النقؿ، كاإلخراج الفني، أمكر ذات أىمية أساسية في فيـ القارئ 
لمنصكص المطبكعة، ككضع العبارات كالفقرات في مكانيا الصحيح مف النص، 
كألىمية ذلؾ كغيره فقد جعؿ فريؽ العمؿ ليا بندان في استبانات قرارات المحاكـ 

. كالرسائؿ الجامعية
الترقيم - 2

نشأتو كتطكره، فقد ألؼ : ليس قصدنا أف نتحدث عف الترقيـ في العربية
نما نريد أف نتعرؼ إلى مدل التزاـ قرارات المحاكـ، كالرسائؿ  في ذلؾ الكثير، كا 

                                                           

 .6، ص1993، 1 معركؼ زريؽ، مكسكعة الخط العربي كزخارفيا، دار المعرفة، ط()

، الفردكس بمأثكر الخطاب، (ـ1118/ىػ509) الديممي، أبك شجاع شيركيو بف شيردار، ()
 .ـ1986، دار الكتب العممية، بيركت، 2/200تحقيؽ السعيد ابف بسيكني زغمكؿ، 
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الجامعية، كأكراؽ امتحانات الطمبة بعالمات الترقيـ التي حددت الدراسات في ىذا 
الفاصمة، كالفاصمة المنقكطة، كالنقطة، )المجاؿ أشيرىا كأكثرىا استعماالن بػ 

كالنقطتيف، كالشرطة، كعالمة االستفياـ، كالتعجب، كالحذؼ، كالمعترضة، 
 .(كالقكسيف، كعالمة التنصيص

نما ليا  كمف المؤكد أف عالمات الترقيـ ليست زينة في الكتابة العربية، كا 
دالالتيا كحاجاتيا كضركراتيا في النصكص المطبكعة كالمكتكبة؛ إذ إنيا تساعد 
القارئ في عممية الفيـ كتحديد مكاف الكقؼ كمكاطف انتياء المعنى أك جزء منو، 
كالفصؿ بيف أجزاء الكالـ، كاإلشارة إلى انفعاؿ الكاتب في سياؽ االستفياـ أك 

التعجب، كفي معارض االبتياج أك االكتئاب أك الدىشة كنحك ذلؾ، كبياف ما يمجأ 
إليو الكاتب مف تفصيؿ أمر عاـ، أك تكضيح شيء ميـ، أك التمثيؿ لحكـ مطمؽ، 

كتصكر . فيساعد إدراكيا في فيـ المعنى. ككذلؾ بياف كجكه العالقات بيف الجمؿ
 .()األفكار

كعالمات الترقيـ في النص المطبكع أك المكتكب تقكـ مقاـ ما يستخدمو 
شارات بيديو كتغييرات في قسمات كجيو أك تنكيعات في  المتحدث مف حركات كا 

ثارة  نبرات صكتو ليضيؼ إلى كالمو قدرة عمى دقة التعبير كصدؽ الداللة، كا 
 .السامع، كشد انتباىو، كتحفيزه عمى المتابعة كاالستماع

كنظران ألىمية عالمات الترقيـ ىذه فقد حرص فريؽ العمؿ عمى جعؿ 
الترقيـ بندان ميمان مف بنكد االستبانات التي استقرل فييا كاقع المغة العربية في 

 . قرارات المحاكـ، كالرسائؿ الجامعية، كأكراؽ امتحانات الطمبة

                                                           

، 1975 عبدالعميـ إبراىيـ، اإلمالء كالترقيـ في الكتابة العربية، دار المعارؼ، القاىرة، ()
 .95ص
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 اإلمكء- 3

أقيمت دراسات، ككضعت مؤلفات، كعقدت دكرات كثيرة لمعالجة قضية 
اإلمالء العربي، تضمنت مزاياه كأىميتو، كقكاعده، كمشكالتو، كاقتراح الحمكؿ لما 
يكاجيو الطمبة مف ضعؼ في تطبيؽ قكاعده فيما يكتبكف كيطبعكف في مختمؼ 

مراحؿ التعميـ العاـ، كالتعميـ الجامعي كالحياة العممية، كذلؾ ألىمية اإلمالء 
الصحيح، كالكتابة الصحيحة في فيـ المطبكع كالمكتكب، كتسييؿ تكصيؿ األفكار 

 .كالمعمكمات إلى اآلخريف

كال تزاؿ مؤسسات التعميـ تشكك مف ضعؼ المتعمميف في الخط ك اإلمالء 
كلإلمالء منزلة : " العربي، كقاؿ عبد الجكاد الطيب في أىمية اإلمالء الصحيح

كبيرة بيف الدراسات المغكية، فيك ال يقؿ في أىميتو كخطره عف النحك كالصرؼ 
كغيرىما؛ فمكؿ غايتو كىدفو، كأثره في إبراز العمؿ الكتابي بصكرة متكاممة، بعيدة 

عف األخطاء، فمما ال ريب فيو أف الخطأ اإلمالئي يشكه العمؿ المكتكب أك 
 .ثـ ىك مدعاة إلى االحتقار كاالزدراء. المطبكع، كقد يحكؿ دكف الفيـ الصحيح

كىكذا نجد لإلمالء في تكخيو لمرسـ الصحيح لمكممات العربية ىذه األىمية 
كنظران لذلؾ جعؿ فريؽ العمؿ . ()"التي ىي في غنى عف اإلطناب كاإلسياب

لإلمالء بندان مف بنكد االستبانات التي استقرل فييا كاقع المغة العربية في قرارات 
. المحاكـ، كالرسائؿ الجامعية، كأكراؽ امتحانات الطمبة

النحو والصرف - 4

النحك كالصرؼ مككناف أساسياف مف مككنات المنظكمة المغكية في المغة 
نظاـ عممي يحمي المغة مف فكضى التعبير كاختالط "العربية، كالنحك العربي 

                                                           

 .7، ص1986 عبد الجكاد الطيب، دراسة في قكاعد اإلمالء، دار األكزاعي، بيركت، ()
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المقاصد، كيجعميا سيمة كميسرة كجميمة، كبذلؾ يضمف ألبناء المجتمع لغة مكحدة 
يتفاىمكف بيا، كتتكحد مف خالليا عقكليـ، كتتآلؼ قمكبيـ، كتتقارب أساليبيـ، 
كتبعدىـ عف التشرذـ النابع مف الخضكع إلى الميجات، فيسيؿ عمييـ االلتفاؼ 

حكؿ أىداؼ كاحدة مشتركة، تعممكىا يـك انضبط التفكير بالتعبير، كالتعبير 
بالتفكير، كبذلؾ تتـ ليـ كحدة التكاصؿ بيف الماضي كالحاضر كاألصالة 

 ()".كالمعاصرة

كالنحك ال تقتصر ميمتو عمى معرفة حركات أكاخر الكمـ كعالماتيا في 
نما أىميتو تنبع مف أنو  عمـ يخدـ "النصكص العربية سكاء في اإلعراب كالبناء، كا 

التجريبية، كاإلنسانية، كاآلداب، كالسياسة كالقانكف كالفنكف، كىك ال : العمـك كميا
يخدـ تخصص المغة العربية كحدىا، كما يتصكر بعض الناس، بؿ ىك عمـ يحكـ 

كىك حماية لممعنى مف ... نظاـ المغة العربية، لغة جميع العمـك كالفنكف كاآلداب،
كىك العمـ الذم يعمـ اإلنساف ... فكضى المقاصد، كتحريؼ الكمـ عف مكاضعو

التحميؿ المنطقي السميـ لفيـ المغة، كيكجد لديو القدرة عمى التأليؼ إف كاف متحدثان 
أك الفيـ إف كاف مستمعان، كىك انعكاس لطرائؽ األمـ في التفكير كالتفاىـ 

 ()...".كالتعبير

كالنحك إعراب فرضتو حاجة اإلنساف لحماية المعنى كتخميصو مف 
التحريؼ كالتغيير كالتشكيو، كعالقات يستعاف بيا عمى فيـ السياقات كالتركيبات، 

كتبياف المعاني التي ال تتضح في أحياف كثيرة إال بضبط حركة آخر الكممة، 
 .كمعرفة مكقعيا في السياؽ، كما يعترييا مف تقديـ أك تأخير أك حذؼ أك غير ذلؾ

                                                           

، جمعية عماؿ المطابع األردنية، (ب)عباس المناصرة، أطمس النحك العربي، المقدمة  ()
 .ـ1994عماف، 

 (.ب)المرجع نفسو، المقدمة  ()
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النحك يرتب المغة ترتيبان يؤدم إلى الحؽ : "كقاؿ القدماء في أىمية النحك
 ()".المعركؼ أك إلى العادة الجارية

إذا كاف النحك قكاعد تحدد كظيفة كؿ كممة داخؿ الجممة، كضبط أكاخر 
الكممات، ككيفية إعرابيا، كىؿ ىي معربة أـ مبنية، كعالقاتيا التركيبية كالسياقية 
كدالالتيا مع غيرىا مف مفردات الجممة كالعبارة، فإف الصرؼ عمـ يختص بنظاـ 
أبنية الكمـ، أم يتضمف أبنية الكممة، كييتـ بأصميا كاشتقاقيا ككزنيا كتطكرىا، 

 .كحركاتيا، كنظاميا الصرفي المتكامؿ

: " كيكتسب عمـ الصرؼ أىمية كبيرة في عمـك العربية، قاؿ ابف جني
التصريؼ ميزاف العربية، كبو تعرؼ أصكؿ كالـ العرب مف الزكائد الداخمة عمييا، 
كال يكصؿ إلى معرفة االشتقاؽ إال بو، كقد يؤخذ جزء مف المغة كبير بالقياس، كال 

 .() ..."يكصؿ إلى ذلؾ إال عف طريؽ التصريؼ
كمف المؤكد أف أم خطأ في حركة أكاخر الكممة أك في بنيتيا أك 

اشتقاقاتيا يؤدم إلى تغيير أك تحريؼ في المعنى مما يؤثر سمبان في منطكؽ الحكـ 
أك فيما قصد إليو الباحث في رسالتو الجامعية أك في الطالب في عباراتو في 

 .امتحاناتو، كعضك ىيئة التدريس في محاضراتو
كانطالقان مف ذلؾ كمو فقد حرص فريؽ العمؿ عمى أف يككف لمنحك 

كالصرؼ بند أساسي مف بنكد االستبانات التي اعتمدىا في استقراء نصكص عينة 

                                                           

، مطبعة محمد، 489، المقدمة، ص (ىػ808ت )ابف خمدكف، عبدالرحمف بف محمد،  ()
 .(ت.د)القاىرة 

ىػ، المنصؼ في شرح كتاب 392ابف جني، أبك الفتح عثماف بف جني النحكم، ت  ()
 .1/2ـ، 1954التصريؼ لممازني، تحقيؽ إبراىيـ مصطفى كعبداهلل أميف، مصر، 
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الدراسة في قرارات المحاكـ، كالرسائؿ الجامعية، كأكراؽ امتحانات الطمبة، 
. كمحاضرات أعضاء ىيئة التدريس

الصياغة - 5
عمؿ الحمي مف فضة كذىب كنحكىما، أم تخميص الذىب : الصياغة

كالفضة مف الشكائب، كصياغتيما صياغة فنية بأشكاؿ مختمفة تظير فييا براعة 
كاستخدمت ىذه الكممة استخداما مجازيان لمداللة عمى الكالـ الجيد الذم . الصائغ

تتكافر فيو الجكدة كاإلحكاـ في تراكيبو كعباراتو كترتيب حركفو كحركاتو كألفاظو 
ككيفية إنشائيا كبنائيا كتقديميا كتأخيرىا، كاختيار الكممة المناسبة لممعنى 

المناسب، كالرشاقة في العبارة كاالبتعاد عف الحشك كالتكرار، كالمحسنات البديعية 
 .المممة

كصياغة الكالـ الجيد تختمؼ باختالؼ المكضكع، فالصياغة األدبية تختمؼ 
كالصيغة التنفيذية في قانكف . عف الصياغة العممية، كعف الصياغة القانكنية كغيرىا

المرافعات عبارة معينة يضعيا المكظؼ عمى صكرة الحكـ لينفذ جبران، كما أقرىا مجمع 
 (مادة صاغ، المعجـ الكسيط)المغة العربية بالقاىرة 

كالصياغة الجيدة ىي كؿ كالـ خاؿ مف الخمؿ في مادتو، كذلؾ بعدـ تنافر 
كمماتو، كالخمؿ في تأليفو، كذلؾ بعدـ الضعؼ فيو، كمف الخمؿ في داللتو عمى 

كىي التي يحافظ فييا كاتبيا ... المعنى التركيبي، كذلؾ بعدـ التعقيد المفظي كالمعنكم
قؼ عند مقاطع : "قاؿ أبك العباس لكاتبو. عمى الفصؿ كالكصؿ بيف أجزاء الكالـ

ياؾ أف تخمط المرعّي بالميمؿ، كمف حمية البالغة المعرفة بمكاضع  الكالـ كحدكده، كا 
: ككاف الحارث ابف أبي شمر الغساني يقكؿ لكاتبو المرقش. () ..."الكصؿ كالفصؿ

إذا نزع بعض الكالـ إلى االبتداء بمعنى غير ما أنت فيو، فافصؿ بينو كبيف تبيعو "

                                                           

، 1988بدكم طبانة، معجـ البالغة العربية، دار المعارؼ، جدة، كدار الرفاعي، الرياض،  ()
 .501ص
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مف األلفاظ، فإنؾ إذا مذقت ألفاظؾ بغير ما يحسف أف تمذؽ بو، نفرت القمكب عف 
 .()"كعييا، كمّمتو األسماع، كاستثقمتو الركاة

كمف حسف الصياغة مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ، كعدـ نبّك الكممات "
 .()"المستعممة فيو، بحيث لك استعمؿ غيرىا في مكضعيا ألخّؿ بالمعنى

نما نقصر حديثنا  كلسنا في مجاؿ الحديث عف الصياغة بأنكاعيا المتعددة، كا 
أف الصمة : "عمى الصياغة القانكنية التي يكاد يجمع كثير مف المشرعيف كالقضاة عمى

بيف القضاء كالمغة العربية كثيقة، فاألحكاـ القضائية يجب أف تككف بصياغة لغكية 
جيدة، كأف تخمك مف األخطاء المغكية، كتفسير األحكاـ لمنصكص القانكنية يجب أف 

يككف تفسيران ال يتعارض مع قكاعد المغة العربية؛ إذ إف األخطاء في القرارات القضائية 
لى أف تحمؿ في ثناياىا مخاطر  في الصياغة أك المغة يؤدم إلى غمكضيا كا 

 .()"اجتماعية كقانكنية
كيؤكد األستاذ فاركؽ الكيالني دكر المغة كأىميتيا في صياغة األحكاـ 

. فالمغة ىي التي يتـ بيا التعبير عف األفكار التي تتضمنيا األحكاـ: "القضائية بقكلو
فاألحكاـ التي تتـ صياغتيا بعبارات غامضة أك متناقضة، أك ال يفيـ منيا شيء ال 

، كال أف تحقؽ العدالة   .()"يمكف أف تحسـ المنازعات بيف الخصـك

                                                           

 .502المرجع نفسو، ص ()

مجدم كىبة ككامؿ الميندس، معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، دار لبناف، بيركت،  ()
 .8ـ، ص1984

فاركؽ الكيالني، المغة العربية في القضاء األردني، عماف، المشكالت كالحمكؿ، المكسـ  ()
 .26ـ، ص2002الثقافي العشركف، مجمع المغة العربية األردني، عماف، 

 .26المرجع السابؽ، ص ()
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أف الصياغة الجيدة لألحكاـ ىي الكسيمة التي مف خالليا تتـ مناقشة "كيرل 
الجكانب المختمفة لمتطبيقات القانكنية التي بنيت عمييا األحكاـ كتحميميا كنقدىا، 

 .()"فتتفاعؿ االجتيادات، كيزدىر الفقو كالقضاء
الصياغة المغكية الجيدة لألحكاـ ىي التي تؤدم إلى احتراـ "  كيؤكد أيضان أف

القضاء، فاحتراـ القضاء كىيبتو يستمداف مف الثقة في أحكامو، فإذا كانت أحكامو 
 .() "ليست محالن لمثقة ، انتفت الييبة كاالحتراـ

إف إتقاف المشرعيف كالمشتغميف في :"كيذىب األستاذ فيد أبك العثـ إلى القكؿ
ف القاضي ال  عالـ القانكف لمغة الكطنية ليس ضركريان فحسب، كلكنو أمر حتمي، كا 

 .()"يمكف أف ينيض بمسؤكلياتو إف لـ يكف كذلؾ
كفي شأف الصياغة القانكنية كأىميتيا في اإلقناع كاالقتناع، كما تتكصؿ إليو 

إف إعماؿ قكاعد اإلقناع كاالقتناع ىك الذم يضفي :" المحكمة مف قناعة يقكؿ أيضان 
المصداقية الحقيقية لألحكاـ القضائية، كىذه تقـك بشكؿ أساسي عمى التكظيؼ 

األسمى كاألصح في صياغة األحكاـ، ىذه الصياغة التي تمثؿ الصكرة التي تظير 
كىذه القناعة تختمؼ باختالؼ الصياغة، . فييا ما تكصمت إليو المحكمة مف قناعة

 .()"فالصياغة إذف ىي المعبرة عما تكصمت إليو المحكمة مف قناعة
كقد جعؿ فريؽ العمؿ الصياغة القانكنية بندان مف بنكد االستبانات التي 

اعتمدىا في دراسة عينات قرارات المحاكـ كالرسائؿ الجامعية كأكراؽ االمتحانات لما 
ليا مف أىمية بالغة في عمؿ القضاة كالمشرعيف؛ ألف المغة ىي كسيمة التعبير عف 
إرادة المشرع كالقاضي، كىذه اإلرادة تظير مف خالؿ مفردات المغة كتعابيرىا؛ إذ إف 

                                                           

 .26المرجع السابؽ،  ص ()

 26المرجع السابؽ، ص ()

فيد أبك العثـ، المغة العربية كدكرىا في التشريع كالقضاء، المكسـ الثقافي التاسع كالعشركف  ()
 .45ـ، ص2009لمجمع المغة العربية األردني، عماف، 

 .46-45المرجع نفسو، ص ()
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أكؿ ما يجب أف يتبادر إلى الذىف عند محاكلة فيـ النص كتفسيره ىك فيـ المعنى 
المغكم ثـ االصطالحي أللفاظ النص كعباراتو، أم المعنى الذم تؤديو مباشرة ألفاظ 

كىذه األىمية ال . ()"المغة كتعابيرىا، سكاء أكانت ىذه المعاني حقيقية أـ مجازية
تقتصر عمى المشرع كالقاضي بؿ ىي ضركرية في عمؿ المحامي، فالمحامي مطمكب 

منو أف يحسف استعماؿ كسيمة االتصاؿ في مرافعاتو كآرائو القانكنية، كبخاصة أف 
الصياغة القانكنية لمنصكص تعتمد المعنييف المغكم كاالصطالحي، كأف الكصكؿ إلى 
رأم في الذىف شيء، كالتعبير عف ىذا الرأم شيء آخر؛ إف مجاؿ أعماؿ المحاماة 

يحتاج إلى القدر نفسو مف العناية كاالىتماـ إف لـ يكف أكثر، فإذا كانت ميمة 
فراغ ىذا التفسير في شكؿ حكـ قضائي، فإف ميمة  القاضي تفسير النص القانكني كا 

. ()"المحامي أكثر لزكمان الستعماؿ المنطؽ كالتعبير مف خالؿ المغة
كالمشرع كالقاضي كالمحامي يعتمد في تككينو المغكم كالقانكني عمى العممية 
األكاديمية التي صقمت فييا قدراتو كمكاىبو، كالمتمثمة في كميتو كمناىجيا كخططيا 
الدراسية كتفكؽ أساتذتو، كحرصيـ عمى تخريج طمبة متمكنيف مف مينية القضاء 

. كالتشريع بكؿ مقكماتو كمككناتو

                                                           

 47المرجع نفسو، ص ()

 46المرجع نفسو، ص ()
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 واقع المغة العربية في القضاء األردني

مؤسسات القضاء األردني متعددة، كاختصاصاتيا متنكعة، كمحاكميا 
متدرجة، كقراراتيا كما يصدر عنيا مف أحكاـ متفاكتة، كما تنظر فيو مف قضايا 
كحقكؽ متباينة، كنظران ليذا كمو فقد رأت المجنة الكطنية األردنية لمشركع النيكض 
بالمغة العربية لمتكجو نحك مجتمع المعرفة، أف تقتصر دراسة كاقع المغة العربية في 
مؤسسات القضاء األردني عمى عينة عشكائية مما صدر مف قرارات عف محكمة 
ربد كمعاف، لمفترة  التمييز كمحكمة العدؿ العميا، كمحاكـ االستئناؼ في عماف كا 

، كفؽ البند األكؿ مف مذكرة التفاىـ التي أبرمت بيف المجنة الكطنية 2008-2011
يكمؼ فريؽ العمؿ بدراسة ميدانية لغكية كتحميمية : "األردنية كفريؽ العمؿ، كنصو

...". لسالمة المغة العربية في قرارات المحاكـ العميا في الدكلة

كانطالقان مف ذلؾ فقد تمكف الفريؽ مف جمع القرارات المشمكلة بالدراسة 
ليذه المحاكـ، كفؽ الخطة التي اعتمدت لذلؾ، كالمتمثمة في عينة عشكائية بكاقع 

، كبمغت في 2011-2008مف القرارات التي صدرت عف ىذه المحاكـ لمفترة % 1
قراران، تكزعت عمى محكمة التمييز كمحكمة العدؿ العميا  (1166)مجمكعيا 

كمحكمة االستئناؼ في عماف، كمحكمة االستئناؼ في إربد، كمحكمة االستئناؼ 
قراران في قضايا  (357)منيا قرارات في قضايا حقكقية، ك (809)في معاف، كاف 

جزائية، كتكزعت ىذه القرارات عمى ثالث محافظات مف محافظات المممكة األردنية 
يبيف تكزيع ىذه األحكاـ  (2)الياشمية التي احتضنت ىذه المحاكـ، كالجدكؿ 

. حسب المحافظات المذككرة كنسبيا المئكية
 (2)جدول 
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 . حسب المحافظاتالقرارات ونسبها المئويةتوزيع 

النسبة العدد المحافظة 
% 60 697عماف 
% 24 279إربد 
% 16 190معاف 

% 100 1166المجموع 

كيالحظ مف الجدكؿ أف عدد القرارات في عماف عاؿ؛ كذلؾ ألنيا تضـ 
. محكمة التمييز، كمحكمة العدؿ العميا، كمحكمة استئناؼ عماف

عمى المحاكـ المشمكلة بالدراسة، كما  (1166)كتكزعت قرارات المحاكـ الػ
 (167)؛ إذ يظير منيما أف نصيب محكمة التمييز كاف (3)ىك مبيف في الجدكؿ 

قراران، كبنسبة  (142)، كأف نصيب محكمة العدؿ العميا كاف %14.3قراران كبنسبة 
ربد كمعاف كاف 12.2% قراران،  (857)، كأف نصيب محاكـ االستئناؼ في عماف كا 
%. 73.5كبنسبة 

 (3)جدول 

توزيع القرارات حسب نوع المحكمة ونسبتها المئوية 

 النسبة المئوية العدد المحكمة

 %14.3 167 تمييز

 %12.2 142 عميا عدؿ

 %73.5 857 استئناؼ

 %100 1166 المجموع
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 (4)جدول 

عدد األخطاء حسب أنواعها، ونسبها المئوية 

 النسبة العدد نوع الخطأ

 %2 1844  أخطاء الطباعة 

 %41 40047  أخطاء الترقيـ 

 %47 45823  أخطاء اإلمالء 

 %4 3993  أخطاء النحك 

 %6 5522  أخطاء الصياغة 

 %100 97229 األخطاء الكمية 

اآلتي معدؿ األخطاء في القرارات حسب أنكاع  (5)كيبيف الجدكؿ 
. المحاكـ
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 (5)جدول  

 صفحة حسب أنواع المحاكم لكلمعدل األخطاء في القرارات 

المحكمة 

معدل 
أخطاء 
 ص/الطباعة
 لكل قرار

معدل 
أخطاء 
 ص/الترقيم

 لكل قرار

أخطاء معدل 
 ص/اإلمكء

 لكل قرار

معدل 
أخطاء 
 ص/النحو

 لكل قرار

أخطاء معدل 
 ص/الصياغة
 لكل قرار

معدل 
خطاء األ
 ص/ةكميال

 لكل قرار

 14.186 1.522 0.551 1.363 10.599 0.151التمييز 

 14.372 1.103 0.413 7.689 4.278 0.888العدؿ العميا 

 26.570 1.199 1.009 14.027 9.899 0.437االستئناؼ 

 23.311 1.233 871. 11.442 9.314 451. كمياؿالمعدؿ 

أخطاء  (كسط حسابي)يتبيف مف الجدكؿ األخير أعاله أف أعمى معدؿ 
أما معدال األخطاء في . لمصفحة الكاحدة لكؿ قرار كاف في محكمة االستئناؼ

 كتجدر اإلشاة ىنا إلى أف معدؿ .محكمتي التمييز كالعدؿ العميا فكانا متقاربيف
أخطاء أم نكع مف األخطاء لمصفحة الكاحدة ىك مجمكع أخطاء ذلؾ النكع في 

كليس مجمكع أخطاء ذلؾ النكع . قرار معيف مقسكمان عمى عدد صفحات ذلؾ القرار
مقسكمان عمى عدد صفحاتو، كأف معدؿ األخطاء الكمية لمصفحة الكاحدة في قرار 

أم مجمكع )معيف ىك مجمكع األخطاء في أنكاع األخطاء األربعة في القرار 
مقسكمان عمى عدد صفحات  (األخطاء في القرار بغض النظر عف الخطأ المغكم

أما المعدؿ الكمي ألخطاء أم نكع مف ىذه األنكاع فيك مجمكع . ذلؾ القرار
. معدالت األخطاء لمصفحة الكاحدة في كؿ القرارات مقسكمان عمى عدد القرارات

بمعنى أف معدؿ المعدالت أك الكسط الحسابي لألكساط الحسابية لكؿ صفحة لكؿ 
. قرار في خطأ لغكم معيف
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 حسب أدناهفي الجداكؿ  كما  فييالقراراتأما بالنسبة لمستكل الرضى عف لغة 
 أف كيتبيف مف الجدكؿ األكؿ منيا . نكع المحكمة كسنة الحكـ كنكع القضية كالمحافظة

العدؿ محكمة كاف في عف المستكل المغكم العاـ  (أقؿ معدؿ)أعمى درجة رضى 
 بمعدؿ التمييز، بينما أقؿ درجة رضى كانت لمحكمة (3.0183) بمعدؿ العميا،

مستكل ؿ  كانتأف أعمى مستكيات الرضى (6)كما يتبيف مف الجدكؿ . (3.1066)
خطاء الترقيـ أل كمستكل النحك كالصرؼ، كأف أقؿ درجات الرضى كانت ،الطباعة
 . كافة بمعدالت رضى منخفضة جدان في المحاكـ،كاإلمالء

 (6)جدول 

مستوى الرضى عن لغة القرارات حسب نوع المحكمة 

المحكمة 
مستوى 
الطباعة 

مستوى 
الترقيم 

مستوى 
اإلمكء 

مستوى 

النحو والصرف 

أخطاء 
الصياغة 

المستوى 
العام 

 3.1066 3.3952 2.6946 3.1497 4.5449 1.7485 التمييز

 3.0183 2.6197 2.3380 3.9507 3.8451 2.3380 العدؿ العميا

 3.0530 2.5187 2.4731 4.1343 4.2056 1.9334االستئناؼ 

 2.0066 4.1985 3.7449 2.5019 2.8445 3.0593 

 معدالت ناحيةأنو ال تكجد فركؽ بيف السنكات مف  (7) يظير الجدكؿك
 سكاء في المستكل العاـ، أك في كؿ مستكل مف مستكيات المغة ،مستكل الرضى

 . مف الطباعة كحتى الصياغة

 (7)جدول 
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مستوى الرضى عن لغة القرارات حسب السنة 

مستوى السنة 
الطباعة 

مستوى 
الترقيم 

مستوى 
اإلمكء 

مستوى 
النحو والصرف 

أخطاء 
الصياغة 

المستوى 
العام 

2008 1.9247 4.2343 4.0879 2.5188 2.6276 3.07866 
2009 2.0026 4.1984 4.0741 2.3704 2.5159 3.03228 
2010 1.9924 4.3182 4.0341 2.7311 2.7955 3.17426 
2011 1.8873 4.1056 3.6761 2.3944 2.7394 2.96056 
 1.95175 4.214125 3.96805 2.503675 2.6696 3.06144 

كفيما يتعمؽ بمستكل الرضى العاـ في القرارات الجزائية كالحقكقية فإف 
. اآلتي يكضح ذلؾ (8)الجدكؿ 

 (8)جدول 

مستوى الرضى عن لغة القرارات حسب نوع القضية 

مستوى القضية 
الطباعة 

مستوى 
الترقيم 

مستوى 
اإلمكء 

مستوى النحو 
والصرف 

أخطاء 
الصياغة 

المستوى 
العام 

 2.98094 2.6190 2.2577 4.0504 4.2017 1.7759 جزائية

 3.08984 2.6733 2.5903 3.9356 4.2141 2.0359 حقكقية

 1.9562 4.2103 3.9708 2.4884 2.6567 3.05648 

أف مستكل الرضى العاـ عف المستكل المغكم في  (8)يتبيف مف الجدكؿ 
. القضايا الجزائية أفضؿ منو في القضايا الحقكقية
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بعد ىذا العرض العاـ لألخطاء في قرارات المحاكـ العميا في القضاء 
األخطاء التي رصدىا فريؽ العمؿ في كؿ محكمة مف ىذه األردني تناكلت الدراسة 

دراسة كاقع المغة العربية في قرارات المحاكـ  مقارنة بيف نتائج كعممت. المحاكـ
.  بأنكاعيا

إف ىذه الدراسة لـ تيدؼ إلى رصد كؿ خطأ كمدل تكراره في ىذه 
نما  لى زيادة صفحات ىذه الدراسة، كا  القرارات؛ ألف ذلؾ يحتاج إلى كقت طكيؿ، كا 

اقتصرت عمى إيراد شكاىد عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كاكتفت بإيراد عدد 
. األخطاء التي كردت فييا في كؿ بند مف بنكد االستبانة التي أعدتيا الدراسة

ضافة إلى ما ذكرناه في الصياغة القانكنية في قرارات المحاكـ بأنكاعيا  كا 
فيما سبؽ، لكحظ أنو يؤخذ عمى الصياغة القانكنية فييا طكؿ الجممة القانكنية طكالن 
مبالغان فيو، كاعتماد تراكيب معقدة، كفييا تباعد بيف أجزاء الجممة، يخؿ بتركيبيا، 

كيمبس دالالتيا كمعانييا، كما أنيا تميؿ إلى استخداـ العبارات المفيدة لممعنى 
الكاحد بإفراط لتقييد أجزاء معينة في الجممة أك لتقييد الجممة كميا، كازدحاـ الجممة 

عادة فييا بتفاصيؿ تجعؿ مف الصعب اختراقيا، كالتكصؿ إلى العالقات بيف 
. أجزائيا

 

 

 

 
واقع المغة العربية في رسائل الماجستير والدكتوراه 
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في كميات الحقوق في الجامعات األردنية 
ىذا الباب كاقع المغة العربية في كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية درس 

فعينة . مف خالؿ عينات مف الرسائؿ الجامعية الصادرة مف جامعات أردنية مختمفة
نية، تكزعت بيف رسائؿ د رسالة جامعية مف الجامعات األر60الدراسة تتككف مف 

. رسالة (%82) 49 كرسائؿ ماجستير بكاقع ،رسالة (%18) 11دكتكراه بكاقع 
مف مجمكع صفحات الرسالة لغرض رصد األخطاء % 10 مقدارىا كاختيرت عينة
يمثؿ عدد صفحات العينة في كؿ رسالة، كمنو يتبيف  (1) الجدكؿك. المغكية فييا

 (%24) 224 صفحة، منيا 917أف مجمكع الصفحات التي تمت دراستيا ىك 
. صفحة مف رسائؿ ماجستير (%76 )(693) كالباقي ،صفحة مف رسائؿ دكتكراه

 صفحات الرسائؿ في الجامعات قيد الدراسة حسب نكع عدد (2) الجدكؿكما يبيف 
 .ـ2011ـ إلى 2008كذلؾ في المدة الزمنية مف  :الرسالة

كتحقيقان ألىداؼ ىذه الدراسة اعتمد فريؽ العمؿ المنيج الكصفي 
 (ست جامعات)اإلحصائي لعينة عشكائية مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في 

ـ، ككانت العينة المنتخبة تمّثؿ كسر 2011ـ إلى 2008أردنية في الفترة مف 
رسالة كجاءت  (600)مف إجمالي عدد الرسائؿ التي بمغت % 10معاينة يساكم 
رسالة كاختيرت عينة عشكائية مف صفحات الرسائؿ المختارة  (60)العينة المختارة 

. مف صفحات كؿ رسالة% 10لغايات الدراسة بكاقع 

%. 18رسالة دكتكراه كنسبتيا إلى مجمكع الرسائؿ  (11)منيا 

% 82رسالة ماجستير كنسبتيا إلى مجمكع الرسائؿ  (49)ك 

 صفحة مف رسائؿ 224صفحة، منيا  (917)جاء عدد صفحاتيا 
%. 24الدكتكراه، بنسبة 
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كتراكح عدد % 76صفحة مف رسائؿ الماجستير بنسبة  (693)ك 
الصفحات في الرسالة الكاحدة مف سبع صفحات إلى سبع كثالثيف صفحة، كما في 

. (2)الجدكؿ رقـ 

مف مجمكع الرسائؿ % 68كمثمت رسائؿ الجامعات الحككمية ما نسبتو 
. رسالة (41)صفحة مف  (616)بكاقع 

مف مجمكع الرسائؿ بكاقع % 32كرسائؿ الجامعات الخاصة ما نسبتو 
. رسالة (19)صفحة مف  (301)

كاستقرأ فريؽ العمؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في الجامعات األردنية، 
كفرزىا كصّنفيا كدققيا كدرسيا كحمميا، كأحصى ما فييا مف ُعكار ضمف خطة 

يبيف  (9)صارمة كاف قد أعدىا، كاختبرىا، كجّربيا عمى النماذج المختارة، كالجدكؿ 
، كعدد (ماجستير أك دكتكراه أك كمييما)أسماء الجامعات، كالرسائؿ التي تمنحيا 

: الرسائؿ كعدد الصفحات كنسبتيا

 (9)جدول 

عدد الرسائل والصفحات ونسبتها في الجامعات حسب عدد الرسائل ونوعها 

 الجامعة

 نوع الرسالة

عدد رسائل 
 دكتوراهال

عدد 
 الصفحات

عدد رسائل 
 ماجستيرال

عدد 
 الصفحات

مجموع عدد 
 الصفحات

نسبة عدد 
 الصفحات

 %17.7 162 89 7 73 4 األردنية

2 192 192 10 - 0  مؤتة    
0.9% 
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1 117 117 9 - 0 اليرمكؾ
2.8% 

1 110 110 9 - 0 اإلسراء
2.0% 

1 145 145 11 - 0 آؿ البيت
5.8% 

عماف 
 191 40 3 151 7 العربية

2
0.8% 

1 917 693 49 224 11 المجموع
00.0% 

 .أعداد الرسائؿ حسب نكعيا كحسب الجامعة (9)الجدكؿ كيظير مف 
 بكاقع أربع  كالعينة الجامعة األردنيةال ُتمنح إال مف نالحظ أف رسائؿ الدكتكراه كفيو

 مف ، كمف جامعة عماف العربية بكاقع سبع رسائؿرسالة (40) مف أصؿ رسائؿ
 الجامعة األردنية كجامعة فقد منحت مفأما رسائؿ الماجستير . رسالة (70)أصؿ 

 كيظير مف الجدكؿ .مف جامعة اليرمكؾ كمؤتة كآؿ البيت كاإلسراءكعماف العربية، 
كأما أقؿ % 20.8أف أعمى نسبة الصفحات كانت في جامعة عماف العربية بكاقع 

%. 12نسبة فكانت في جامعة اإلسراء بكاقع 

باب كاقع المغة العربية في كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية مف كدرس 
فعينة . خالؿ عينات مف الرسائؿ الجامعية الصادرة مف جامعات أردنية مختمفة

نية، تكزعت بيف رسائؿ د رسالة جامعية مف الجامعات األر60الدراسة تتككف مف 
. رسالة (%82) 49رسالة كرسائؿ ماجستير بكاقع  (%18) 11دكتكراه بكاقع 
مف مجمكع صفحات الرسالة لغرض رصد األخطاء % 10 مقدارىا كاختيرت عينة
 يمثؿ عدد صفحات العينة في كؿ رسالة، كمنو يتبيف  الثانيالجدكؿك. المغكية فييا
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 (%24) 224 صفحة، منيا 917أف مجمكع الصفحات التي تمت دراستيا ىك 
 . صفحة مف رسائؿ ماجستير (%76 )(693) كالباقي ،صفحة مف رسائؿ دكتكراه

نستطيع مف خالؿ الجدكؿ اف نخمف أم الجامعات تختمؼ عف بعضيا 
 يككف االستنتاج مبنيان عمى تحميؿ إحصائي فإننا كيمف حيث معدالت األخطاء، كؿ

 الختبار فيما إذا كاف ىناؾ فركؽ دالة  نموذج بواسون لكنحدارسكؼ نستخدـ
بشكؿ إحصائيان في معدالت األخطاء المغكية، بعضيا أك جميعيا، بيف الجامعات 

كبيف الجامعات الرسمية كالخاصة، كبيف الجامعات الرسمية فيما بينيا، كبيف  ، عاـ
 .جامعتي عماف العربية كاإلسراء

 (10)الجدول 

جامعة حسب الفي الرسائل الجامعية ة كميخطاء الأل لبواسونتحميل 

 اختبار العامل الرئيسي (أ

 المصدر
 ((Wald وولد 

 كاي تربيع
 مستوى الداللة درجات الحرية

 0.000 1 1801.807 (القاطع)

 0.000 5 132.201 جامعةاؿ

 

 

تحميل بواسون / بين الجامعات( البعدية)المقارنات البينية  (ب
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الجامعة 
(I) 

الجامعة 
(J) 

 متوسط الفرق
(I-J) 

 الخطأ
 المعياري

 درجات
 الحرية

 مستوى
 الداللة

األردنية 

 12.8909a 1.40489 1 0.000مؤتة 
 13.4242a 1.40040 1 0.000اليرمكؾ 
 6.9798a 1.63621 1 0.000اإلسراء 
 0.084 1 1.68611 2.9091آؿ البيت 

 8.7909a 1.54393 1 0.000عماف العربية 

مؤتة 

 12.8909a 1.40489 1 0.000-األردنية 
 0.558 1 0.90962 0.5333اليرمكؾ 
 5.9111a 1.24236 1 0.000-اإلسراء 
 9.9818a 1.30739 1 0.000-آؿ البيت 

 4.1000a 1.11803 1 0.000-عماف العربية 

اليرمكؾ 

 13.4242a 1.40040 1 0.000-األردنية 
 0.558 1 0.90962 0.5333-مؤتة 
 6.4444a 1.23728 1 0.000-اإلسراء 
 10.5152a 1.30256 1 0.000-آؿ البيت 

 4.6333a 1.11239 1 0.000-عماف العربية 

اإلسراء 

 6.9798a 1.63621 1 0.000-األردنية 
 5.9111a 1.24236 1 0.000مؤتة 

 6.4444a 1.23728 1 0.000اليرمكؾ 
 4.0707a 1.55329 1 0.009-آؿ البيت 

 0.195 1 1.39766 1.8111عماف العربية 

آؿ البيت 

 0.084 1 1.68611 2.9091-األردنية 
 9.9818a 1.30739 1 0.000مؤتة 

 10.5152a 1.30256 1 0.000اليرمكؾ 
 4.0707a 1.55329 1 0.009اإلسراء 

 5.8818a 1.45577 1 0.000عماف العربية 

عماف 
العربية 

 8.7909a 1.54393 1 0.000-األردنية 
 4.1000a 1.11803 1 0.000مؤتة 

 4.6333a 1.11239 1 0.000اليرمكؾ 
 0.195 1 1.39766 1.8111-اإلسراء 
 5.8818a 1.45577 1 0.000-آؿ البيت 
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أف ىناؾ فرقان ذا داللة إحصائية عالية بيف  ( أ10)نستنتج مف الجدكؿ 
، التكجد فركؽ ذات ( ب49)الجامعات في األخطاء المغكية الكمية، كمف الجدكؿ 

: داللة إحصائية بيف معدالت األخطاء الكمية بيف كؿ اثنتيف مف الجامعات التالية
األردنية كآؿ البيت، اليرمكؾ كمؤتة، اإلسراء كعماف العربية، اإلسراء كآؿ البيت، بينما 

. تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف كؿ اثنتيف مف باقي الجامعات
 (11)جدول 

جامعة ال نوع  حسب في الرسائل الجامعيةةكميخطاء الأل لبواسونتحميل 
 ((Wald وولد  المصدر

 مستوى الداللة درجات الحرية كاي تربيع

 0.000 1 2532.869 (القاطع)
 0.224 1 1.479 جامعةاؿ

أف ال فرؽ داؿ إحصائيان في مجمكع األخطاء المغكية  (11)يكشؼ الجدكؿ 
.  بيف الجامعات الرسمية كالخاصة

 (12)الجدول 

رسالة ال نوع حسبفي الرسائل الجامعية  ة كميخطاء الأل لبواسونتحميل 

 المصدر
 ((Wald وولد 

 كاي تربيع
 مستوى الداللة درجات الحرية

 0.000 1 1830.918 (القاطع)

 0.855 1 0.033 جامعةاؿ

فركقان دالة إحصائيان في مجمكع األخطاء المغكية بيف  (12)يكشؼ الجدكؿ 
.  رسائؿ الدكتكراه كرسائؿ الماجستير

 



 

 
 

50 

 (13)الجدول 

 معدالت األخطاء المغوية في الرسائل الجامعية حسب نوع الرسالة

النحو اإلمكء الترقيم الطباعة  نوع الرسالة 
والصرف 

األخطاء الصياغة 
الكمية 

 دكتكراه

 2130 309 88 748 937 48 عدد األخطاء

معدؿ 
 األخطاء

4.36 85.18 68 8 28.1 193.64 

 11 11 11 11 11 11 عدد الرسائؿ

 ماجستير

 6374 1154 351 2313 2386 170 عدد األخطاء

معدؿ 
األخطاء 

3.46 48.69 47.20 7.16 23.55 130.06 

 49 49 49 49 49 49عدد الرسائؿ 

المجموع 

 8504 1463 439 3061 3323 218عدد األخطاء 

معدؿ 
ألخطاء ا

3.63 55.38 51.17 7.32 24.38 138.63 

 60 60 60 60 60 60عدد الرسائؿ 

كضعؼ الصياغة كركاكة التعبير ناجماف عف الفقر بمفردات المغة 
كمصطمحاتيا، كالفقر بأبنية الكالـ كقكاعده، كالضعؼ بقكانيف العمـ كمصطمحاتو؛ 

لذلؾ كثر الحشك كالتكرار، كسكء الصياغة، كاختالؿ التراكيب، كعدـ االتساؽ 
. كالتخبط في استخداـ الحركؼ... كاالنسجاـ بيف فقرة كأخرل
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كليات  واقع اللغة العربية في محاضرات أعضاء هيئة التدريس في
الحقوق في الجامعات األُردنّية 

كُدرس في ىذا الباب كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء ىيئة 
كقد تـ أخذ . التدريس بالجامعات األردنية مف خالؿ عينات مف ىذه المحاضرات

العينات مف ست جامعات أردنية، أربع منيا جامعات حككمية، كاثنتاف جامعتاف 
كتـ مراعاة التنكع في المحاضرات، فبعضيا كاف محاضرات لطمبة .  خاصتاف

كبعضيا . البكالكريكس في مستكيات مختمفة، كبعضيا اآلخر لطمبة الدراسات العميا
 أحصيناكقد .  كاف محاضرات لمكاد إجبارية، كبعضيا اآلخر لمكاد اختيارية
 استخداـ كَقيَّمنا.  األخطاء النحكية كالصرفية، كأخطاء الصياغة لكؿ محاضرة

 إعطاء درجة ا، كمف ثـ تـ أك قمتواالمفردات العامية في المحاضرة مف حيث كثرتو
 التاـ، لتشير إلى الرض" كاحد" تتراكح ما بيف كاحد كخمسة، فالدرجة لرض

كقد أعطيت ىذه الدرجات تقييمان لممستكل .  التاـلإلى عدـ الرض" الخمسة"ك
النحكم كالصرفي، كمستكل الصياغة، كاستعماؿ العامية، كالخمط بيف العامية 

كفيما يمي نستعرض نتائج ىذه الدراسة . كالفصحى، ككذلؾ لممستكل المغكم العاـ
فرادان لكؿ جامعة عمى حدة في الفصكؿ  إجماالن لكؿ الجامعات في ىذا الفصؿ، كا 

 .  التالية تباعان 

ينبغي التنبو إلى أف لغة المحاضرة في ىذه الجامعة ينبغي أف تككف المغة 
إيصاؿ ب ُتِخؿُّ العربية الفصيحة السميمة مف آفة العامّية، أك الزالت كاألخطاء التي 
. المعنى إلى السامع، فتغيـ الفكرة، كتضؿ طريقيا إلى ذىف السامع

التي أعدت ليذا كعمى العكس مف ىذا، فقد اتضح لفاحصي االستبانة 
أف عددان كبيران مف محاضرم كمية الحقكؽ يتحدثكف المغة العامية، أك في الغرض 
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 كما يتضح مف الجداكؿ ، ال تخفىبصكرةاألقؿ يخمطكف بيف الفصيحة كالعامية 
: اإلحصائية، كالرسـك البيانية

إذ يتبيف مف . تكزيع المحاضرات عمى الجامعات (14) يبيف الجدكؿ
محاضرة في كؿ مف الجامعة األردنية،  (13)الجدكؿ أف عدد المحاضرات كاف 

أما . لكؿ منيا% 22كجامعة اإلسراء، كجامعة عماف العربية بنسبة تقرب مف 
، %8، كفي مؤتة %17العينة المدركسة مف جامعة اليرمكؾ فقد بمغت نسبتيا 

 محاضرة كاحدة فقط لكؿ كينبغي أف ننبو إلى أننا اعتمدنا%. 10كفي آؿ البيت 
. عضك ىيئة تدريس في العينة

 (14)جدول 

 هيئة التدريس ونسبها حسب الجامعة عدد محاضرات أعضاء

 النسبة العدد الجامعة

 %21.7 13 األردنية

 %16.7 10 اليرمكؾ

 %10.0 6 آؿ البيت

 %8.3 5 مؤتة

 %21.7 13 اإلسراء

 %21.7 13 عماف العربية

 %100.0 60 المجموع

 

 (15)جدول 
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الجامعة  حسب لكميةألخطاء ال بواسونتحميل 

 اختبار العامل الرئيسي (أ

 المصدر
  ((Wald وولد  

 كاي تربيع
درجات 

 الحرية
مستوى 

 الداللة

 000. 1 38550.828 (القاطع)

 000. 5 1145.407 الجامعة

 

 المقارنات البينية (ب

(I)  

 الجامعة
(J) ااجامعة 

متوسط الفرق 

(I-J) 
 مستوى الداللة درجات الحريةالخطأ المعياري 

األردنية 

 726. 1 2.40638 8420.-اليرمكؾ 

 9.2395a 2.59292 1 .000آؿ البيت 

 116.6781a 5.54883 1 .000-مؤتة 

 9.3695a 2.44754 1 .000-اإلسراء 

 11.8302a 2.37261 1 .000-عماف العربية 

 726. 1 2.40638 8420.األردنية اليرمكؾ 
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 10.0815a 2.68501 1 .000آؿ البيت 

 115.8361a 5.59246 1 .000-مؤتة 

 8.5276a 2.54490 1 .001-اإلسراء 

 10.9882a 2.47293 1 .000-عماف العربية 

آؿ البيت 

 9.2395a 2.59292 1 .000-األردنية 

 10.0815a 2.68501 1 .000-اليرمكؾ 

 125.9176a 5.67522 1 .000-مؤتة 

 18.6090a 2.72196 1 .000-اإلسراء 

 21.0697a 2.65479 1 .000-عماف العربية 

مؤتة 

 116.6781a 5.54883 1 .000األردنية 

 115.8361a 5.59246 1 .000اليرمكؾ 

 125.9176a 5.67522 1 .000آؿ البيت 

 107.3085a 5.61029 1 .000اإلسراء 

 104.8479a 5.57801 1 .000عماف العربية 

 9.3695a 2.44754 1 .000األردنية اإلسراء 



 

 
 

55 

 8.5276a 2.54490 1 .001اليرمكؾ 

 18.6090a 2.72196 1 .000آؿ البيت 

 107.3085a 5.61029 1 .000-مؤتة 

 327. 1 2.51299 2.4606-عماف العربية 

عماف العربية 

 11.8302a 2.37261 1 .000األردنية 

 10.9882a 2.47293 1 .000اليرمكؾ 

 21.0697a 2.65479 1 .000آؿ البيت 

 104.8479a 5.57801 1 .000-مؤتة 

 327. 1 2.51299 2.4606اإلسراء 

أف ال فركؽ ذات داللة إحصائية في األخطاء الكمية  (15)يظير الجدكؿ 
في محاضرات أعضاء ىيئة التدريس بيف كؿ مف الجامعة األردنية كجامعة 

اليرمكؾ، كبيف جامعة اإلسراء كجامعة عماف العربية، بينما تكجد فركؽ ذات داللة 
. إحصائية بيف باقي الجامعات

 

 

 
واقع اللغة العربية في أوراق امتحانات الطلبة في 
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 كليات الحقوق بالجامعات األردنية

أكراؽ امتحانات طمبة الحقكؽ في الجامعات األردنية مؤشر ميـ كذك 
 ىذا الباب، كييدؼمصداقية عمى ما سيككف عميو شأف القضاء في قابؿ األياـ، 

 دراسة عّينات محّددة مف ىذه األكراؽ في سبيؿ تمحيصيا كتكصيفيا، كالكقكؼ إلى
عمى أىـ األخطاء التي يقع فييا الطمبة، لعؿ ذلؾ يككف سبيالن إلصالح الخمؿ 

 .كالعكدة إلى الصكاب

كصمـ فريؽ العمؿ استبانة إحصائية لبياف كاقع المغة العربية في أكراؽ 
امتحاف طمبة الحقكؽ في الجامعات المشمكلة بالدراسة، كتضمنت بيانات تعريفية 

كاسـ  (بكالكريكس، أك ماجستير، أك دكتكراه)بالجامعة، كمادة االمتحاف كمستكاىا 
سنة أكلى أك ثانية، أك ثالثة، أك رابعة، كىؿ ىي إجبارية أـ : المادة، كمستكاىا

اختيارية، كمستكل خط الطمبة ىؿ ىك جيد جدان، أك جيد، أك مقبكؿ، أك ضعيؼ، 
أك ضعيؼ جدان، كدرجة الرضى عف المستكل العاـ، كفؽ مقياس ليكرت الخماسي 

(1-5) .

كاقتصرت عينة الدراسة عمى عدد محدد مف أكراؽ االمتحانات، كركعي 
في اختيارىا أف تككف ممثمة لممكاد اإلجبارية كاالختيارية لمسنكات الدراسية 

. (البكالكريكس، كالماجستير، كالدكتكراه)كالمستكيات كافة 

كرقة  (96)كاستقرل فريؽ العمؿ عينة الدراسة العشكائية كتمثمت في 
مف مجمكع صفحات ىذه العينة لمفصؿ الدراسي % 10إجبارية كاختيارية بكاقع 
. 2012/2013األكؿ لمعاـ الجامعي 

كتكزعت ىذه األكراؽ عمى الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة، كفؽ ما 
: اآلتي (16)جاء في الجدكؿ 
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 (16)جدول 

  حسب الجامعة ونسبهاعدد أوراق االمتحان

 النسبة العدد الجامعة

 %25.0 24 األردنية

 %15.6 15 اليرمكؾ

 %14.6 14 مؤتة

 %16.7 16 آؿ البيت

 %12.5 12 عماف العربية

 %15.6 15 اإلسراء

 %100.0 96 المجموع

أف عدد أكراؽ االمتحانات متفاكت بيف  (16)يظير مف الجدكؿ رقـ 
كرقة إجابة،  (24)الجامعات؛ إذ بمغ عدد أكراؽ االمتحانات في الجامعة األردنية 

ثـ جامعتا اليرمكؾ % 16.7، كتمتيا جامعة آؿ البيت كبنسبة %25كبنسبة 
فجامعة عماف % 14.6ثـ جامعة مؤتة كبنسبة % 15.6كاإلسراء، كبنسبة 
، كيعكد السبب في ذلؾ إلى عدـ تكفر أكراؽ إجابات %12.5العربية، كبنسبة 
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االمتحانات لمدة تزيد عمى فصؿ دراسي في بعض الجامعات المشمكلة بالدراسة، 
. أعاله (16)كبخاصة في الجامعات التي تقاربت نسبتيا، كما يكضح الجدكؿ رقـ 
البكالكريكس، ): أما فيما يخص تكزيع أكراؽ االمتحاف عمى المستكل الدراسي

: اآلتي يبيف ذلؾ (17)، فإف الجدكؿ رقـ (كالماجستير، كالدكتكراه

 (17)جدول 

 عدد أوراق االمتحان حسب المستوى الدراسي

 النسبة العدد المستوى
 %79.2 76 بكالكريكس
 %4.2 4 دكتكراه
 %16.7 16 ماجستير
 %100.0 96 المجموع

 كانتأف أعمى نسبة مف عينة أكراؽ االمتحانات  (17)  الجدكؿيظير مف
 ثـ ،(%16.7)ثـ الماجستير بنسبة ، (%79.2) بنسبة ،لطمبة البكالكريكس
 كيعكد تفاكت أعداد أكراؽ االمتحانات بيف المستكيات .(%4.2)الدكتكراه بنسبة 

الثالثة إلى أف الجامعات المشمكلة بالدراسة تمنح درجة البكالكريكس، كأف ثالث 
. جامعات منيا تمنح الماجستير، كجامعتيف تمنح الدكتكراه

تكجد فركؽ ذات ال أنو بكاسكف الذم أعدتو الدراسة بيف جدكؿ تحميؿ ك
في أكراؽ امتحانات الطمبة في كميات الكمية داللة إحصائية في معدالت األخطاء 

 تكجد فركؽ بينما، يرمكؾ كطمبة جامعة عماف العربية اؿةجامعطمبة الحقكؽ بيف 
 .الجامعات األردنيةباقي دالة إحصائيان بيف 
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أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف كؿ مف الجامعة  ككجدت الدراسة
األردنية كجامعة آؿ البيت، كبيف جامعة اليرمكؾ ككؿ مف جامعة اإلسراء كجامعة 

في أكراؽ الترقيـ في معدالت أخطاء عماف العربية، كبيف اإلسراء كعماف العربية 
، بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف باقي امتحانات الطمبة في كميات الحقكؽ

 .الجامعات

ألردنية ة اتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجامعال  أنو كما تبيف
في اإلمالء في معدالت أخطاء كجامعة آؿ البيت، كبيف اليرمكؾ كعماف العربية 

، بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف أكراؽ امتحانات الطمبة في كميات الحقكؽ
 .باقي الجامعات

في مستكل  بيف الجامعات األردنيةأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ك
.  أكراؽ االمتحاناتالخط في

في مستكل  بيف الجامعات األردنيةأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ك
.  أكراؽ االمتحاناتالرضى العاـ عف المستكل المغكم في

بيف المكاد أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كاتضح لمدراسة 
 أكراؽ اإلجبارية كاالختيارية في مستكل الرضى العاـ عف المستكل المغكم في

. االمتحانات

 

 
: النتائج

تككف مجتمع الدراسة مف عينة عشكائية مف قرارات المحاكـ المشمكلة 
. صفحة (4120)قراران، كبمغ عدد صفحاتيا  (1166)بالدراسة، كبمغ مجمكعيا 
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خطأ، تكزعت إلى أخطاء طباعة، كبمغت  (96868)رصد فريؽ العمؿ فييا 
خطأ، كأخطاء إمالء، بمغت  (40047)خطأ، كأخطاء ترقيـ، بمغت  (1844)
خطأ، كأخطاء طباعة،  (3993)خطأ، كأخطاء نحك كصرؼ، بمغت  (45823)

، كمحكمة %16ككانت نسبة أخطاء محكمة التمييز منيا . خطأ (5522)بمغت 
%. 76، كمحاكـ االستئناؼ الثالثة %8العدؿ العميا 

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ضعفان عامان في لغة كؿ ما يصدر عف 
مالء، : يشمؿ جميع مككنات منظكمتيا المغكية. ىذه المحاكـ طباعة، كترقيمان، كا 

كأف نسبة الرضى العاـ عف كاقع المغة العربية . كنحكان كصرفان، كصياغة قانكنية
متدنية، إذ بمغت في قرارات محكمة  (5-1)فييا كفؽ معيار ليكرت الخماسي 

كفي قرارات محكمة  (3.8)كفي قرارات محكمة العدؿ العميا  (3.4)التمييز 
ربد كمعاف  كبمغ المجمكع الكمي لمستكل الرضى . (3.1)االستئناؼ في عماف كا 

. (3.2)العاـ 

كتكصمت الدراسة أيضان إلى ممحكظات عدة حكؿ صياغة ىذه القرارات، 
مالء كنحك كصرؼ، مما يعيب : منيا كثرة ما كقع فييا مف أخطاء طباعة كترقيـ كا 

صياغتيا القانكنية، كيؤدم إلى المبس كالغمكض في مقاصدىا؛ كما أنو يؤخذ عمييا 
طكؿ جمميا طكالن مبالغان فيو، كاعتمادىا تراكيب معقدة، كفييا تباعد بيف أجزاء 

الجممة، مما يخّؿ بتراكيبيا، كيمبس في دالالتيا كمعانييا، كيغّير في منطكؽ الحكـ 
فييا، كما أنيا تميؿ إلى اإلكثار مف استخداـ العبارات المقيدة لممعنى الكاحد؛ لتقييد 
لى استخداـ تفاصيؿ عدة تجعؿ  أجزاء معينة في الجممة، أك لتقييد الجممة كميا، كا 

. مف الصعب التكصؿ إلى العالقات بيف أجزائيا

كمف الكاضح أف المغة المستخدمة فييا ىي لغة نمطية، كأنماطيا ساكنة 
. مستقرة، كيغمب عمييا التقميد، ال سيما في فكاتح الفقرات
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إف الصياغة القانكنية في قرارات المحاكـ المشمكلة : كىذا كمو يجعمنا نقكؿ
بالدراسة ال ترقى إلى المستكل الذم يجب أف تتبكأه المغة العربية في ىذه المحاكـ 

. جميعيا

يمانان مف المجنة األردنية لمنيكض بالمغة العربية بأىمية الرسائؿ العممية  كا 
العممي : في المجاليف (الماجستير كالدكتكراه)في كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية 

كالمغكم رأت أف يتكّلى فريؽ العمؿ دراسة كاقع المغة العربية في الجامعات 
ظيار مشكالتيا، كاقتراح الحمكؿ  الحككمية كالخاصة دراسة إحصائية كصفية، كا 

. المناسبة ليا

كتحقيقان ألىداؼ ىذه الدراسة اعتمد فريؽ العمؿ المنيج الكصفي 
اإلحصائي لعينة عشكائية مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في أربع جامعات 

: كجامعتيف خاصتيف ىما. األردنية، كاليرمكؾ، كمؤتة، كآؿ البيت: حككمية، ىي
ـ، كالعينة المنتخبة تمثؿ 2011–ـ2008عماف العربية كاإلسراء في الفترة مف 

مف إجمالي عدد الرسائؿ التي نكقشت في الفترة المشار % 10كسر معاينة يساكم 
جمالي عدد الرسائؿ ىك  رسالة،  (60)رسالة، كالعينة المنتخبة  (600)إلييا، كا 

كاختار فريؽ العمؿ عينة عشكائية أيضان مف صفحات الرسائؿ المختارة بكاقع 
: مف صفحات كؿ رسالة، فكانت الحصيمة ما يمي% 10

صفحة، كنسبتيا إلى المجمكع الكمي  (224)رسالة دكتكراه تقع في  (11) -ٔ
18 .%

صفحة، كنسبتيا إلى المجمكع  (693)رسالة ماجستير تقع في  (49) -ٕ
 %.76الكمي 
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مف مجمكع الرسائؿ بكاقع % 68كمثمت رسائؿ الجامعات الحككمية ما نسبتو 
مف مجمكع الرسائؿ % 32صفحة، كرسائؿ الجامعات الخاصة ما نسبتو  (616)

. صفحة (301)بكاقع 

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ضعفان عامان في رسائؿ الماجستير 
كالدكتكراه، كليس ىناؾ فرؽ بّيف في مكضكع الرسالة أك مستكاىا فمعدؿ األخطاء 

خطأ في الرسالة الكاحدة، كمعدؿ األخطاء في رسائؿ  (182)في رسائؿ الدكتكراه 
. خطأ في الرسالة الكاحدة (128)الماجستير 

القانكف )كليس ىناؾ فرؽ في مكضكع الرسالة، فالرسالة التي مكضكعيا 
. أخطاؤىا تشابو الرسالة في القانكف المدني أك الدستكرم (الجنائي

أما أخطاء  (%75)كالنسبة القصكل لألخطاء جاءت في الترقيـ كاإلمالء 
. (%25)الطباعة كالنحك كالصرؼ كالصياغة فنسبتيا 

كتفاكتت أعداد األخطاء في الرسائؿ العممية في الجامعات األردنية 
خطأ في إحدل  (2758)كاحتمت الجامعة األردنية أعمى نسبة في مجمكع األخطاء 

خطأ في إحدل عشرة رسالة، ثـ جامعة عماف  (2088)عشرة رسالة، ثـ آؿ البيت 
خطأ في تسع  (1026)خطأ في عشر رسائؿ، ثـ جامعة اإلسراء  (1570)العربية 

خطأ في تسع  (403)خطأ في عشر رسائؿ، ثـ اليرمكؾ  (659)رسائؿ، ثـ مؤتة 
. رسائؿ

كجاءت نسبة الرضى العاـ عف كاقع المغة العربية في رسائؿ الماجستير 
متدّنية؛ كبمغ معدؿ مستكل  (5-1)كالدكتكراه عمى كفؽ معيار ليكرت الخماسي 

درجة، كمستكل الرضى في رسائؿ الدكتكراه  (3.8)الرضى في رسائؿ الماجستير 
. درجة (3.5)
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درجة، كأسكأ  (2.3)كأفضؿ معدؿ درجة رضى جاء في مستكل الطباعة 
 (3.45)ثـ الصياغة  (3.93)ثـ اإلمالء  (4)درجة رضى جاء في مستكل الترقيـ 

. (3.15)ثـ النحك كالصرؼ 

كبعد أف استقرل فريؽ العمؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه في الجامعات 
األردنية، كدرسيا كحمّميا، كأحصى أخطاءىا تكّصؿ إلى ممحكظات كثيرة عمى 

ىماؿ  الرسائؿ العممية في الجامعات األردنية تكشؼ عف سكء البناء المغكم العاـ، كا 
المبادئ األكلى في الكتابة العممية، كغمكض العبارة كاختالؿ الداللة، كلبس المعنى 

كفي المجمؿ لـ ترَؽ الرسائؿ الجامعية في كميات الحقكؽ في الجامعات . فحسب
. األردنية إلى المستكل المطمكب لمرسالة العممية ضبطان كجكدة صياغة، كدقة لغة

كتحقيقان لتكامؿ الدراسة في كاقع المغة العربية في كميات الحقكؽ في 
الجامعات األردنية، درس فريؽ العمؿ كاقع المغة العربية في محاضرات أعضاء 

الجامعة األردنية، )ىيئة التدريس في الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة، كىي 
كجامعة اليرمكؾ، كجامعة مؤتة، كجامعة آؿ البيت، كجامعة عماف العربية 

كبمغ مجمكع المحاضرات التي درسيا فريؽ . (لمدراسات العميا، كجامعة اإلسراء
محاضرة، اختيرت عف طريؽ العينة العشكائية مف الجامعات  (60)العمؿ 

، (%21.7)محاضرة، بنسبة  (13)المذككرة، كبمغ عددىا في الجامعة األردنية 
 (6)، كفي آؿ البيت (%16.7)محاضرات، بنسبة  (10)كفي اليرمكؾ 

، (%8.3)محاضرات، بنسبة  (5)، كفي جامعة مؤتة، (%10)محاضرات، بنسبة 
 (13)، كفي عماف العربية (%21.7)محاضرة، بنسبة  (13)كفي اإلسراء 

، كبمغ مجمكع األخطاء التي أحصاىا الفريؽ في (%21.7)محاضرة، بنسبة 
خطأ نحك كصرؼ بمعدؿ  (2143)خطأ، منيا  (3356)المحاضرات عامة 
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خطأ صياغة بمعدؿ  (1213)، كمنيا (40.03)كبانحراؼ معيارم  (36.95)
. (14.29)، كبانحراؼ معيارم (20.91)

كبينت الدراسة أف درجات الرضى عف المستكل المغكم العاـ في 
محاضرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة، تميؿ إلى 

، كنسبة غير راض تمامان كانت (%60.0)كانت " غير راض"عدـ الرضى، فنسبة 
، كنسبة راض (%18.3)، كنسبة راض (%11.7)، كنسبة غير محدد (8.3%)

. (%1.7)تمامان 

أما نسب استعماؿ أعضاء ىيئة التدريس لمعامية في محاضراتيـ، فقد 
. (%26.7)، كبنسبة قميمة (%48.3)، كبنسبة متكسطة %25كانت بنسبة كبيرة 

كبكجو عاـ فقد كانت جامعة مؤتة األعمى في أخطاء النحك، تمييا جامعة 
اإلسراء، ثـ جامعة عماف العربية، ثـ الجامعة األردنية كاليرمكؾ كآؿ البيت 

بمعدالت متقاربة، أما أخطاء الصياغة، فقد كانت جامعة مؤتة األعمى أيضان، تمييا 
جامعة عماف العربية، ثـ جامعة اليرمكؾ، ثـ الجامعة األردنية، ثـ جامعة اإلسراء، 

. ثـ جامعة آؿ البيت

كيتضح مف ىذه اإلحصائيات المدل الذم ذىب إليو كثير مف المحاضريف 
في الجامعات األردنية في تجنب الصكاب، كاالعتماد عمى لغة مميئة باألخطاء 

كتشكبيا العامية التي ال ترقى بذكؽ الطالب . النحكية كالصرفية كأخطاء الصياغة
الجامعي، كال تمنحو القدرة المغكية التي تمكنو مف التعبير السميـ عف أفكاره، كال 

. ترقى بو إلى التكاصؿ الجيد مع اآلخريف

ذا كاف المنياج كالمادة التعميمية عنصريف أساسييف في العممية التعممية  كا 
التعميمية، فإف عضك ىيئة التدريس ىك حامميا كرائدىا، كالطالب لحمتيا كسداىا؛ 
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كلذا فقد تناكؿ الباب الرابع كاقع المغة العربية في أكراؽ امتحانات طمبة كمية 
. الحقكؽ في الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة

كاقتصرت عينة الدراسة العشكائية عمى عدد محدد مف أكراؽ االمتحانات، 
كركعي في اختيارىا أف تككف ممثمة لممكاد اإلجبارية كاالختيارية لمسنكات الدراسية، 

كرقة  (96)كتمثمت في . (البكالكريكس كالماجستير، كالدكتكراه)كالمستكيات كافة 
مف مجمكع صفحات ىذه العينة لمفصؿ % 10امتحاف إجبارية كاختيارية بكاقع 
كرقة لمبكالكريكس  (76)، كاف منيا 2012/2013الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

كرقات لمدكتكراه،  (4)ك (16.7)كرقة لمماجستير، بنسبة  (16)ك (%79.2)بنسبة 
كتكزعت عمى الجامعات األردنية المشمكلة بالدراسة فكاف عدد  (%4.2)بنسبة 

كرقة،  (15)، كاليرمكؾ (%25.0)كرقة، بنسبة  (24)أكراؽ الجامعة األردنية 
كرقة،  (16)، كآؿ البيت (%14.6)كرقة، بنسبة  (14)، كمؤتة (%15.6)بنسبة 
 (15)، كاإلسراء (%12.5كرقة، بنسبة  (12)، كعماف العربية (%16.7)بنسبة 

. (%15.6)كرقة، بنسبة 

أما مجمكع األخطاء في الترقيـ كاإلمالء كالنحك كالصرؼ كالصياغة فقد 
خطأ، كفي مؤتة  (939)خطأ، كفي اليرمكؾ  (3571)بمغ في الجامعة األردنية 

خطأ،  (731)خطأ، كفي عماف العربية  (2174)خطأ، كفي آؿ البيت  (2824)
.  خطأ1327كفي اإلسراء 

كقد أظيرت إحصائيات ىذه الدراسة أف لدل الطمبة ضعفان عامان في 
خطكطيـ، كفي أساليبيـ، كأنيا ال ترقى إلى المستكل الذم يتناسب كدرجاتيـ 

العممية، كمستكياتيـ المعرفية، مما يدعك إلى تضافر الجيكد لمعالجة ما يكاجيو 
. الطمبة مف مشكالت لغكية عامة
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التوصيات 

التوصيات العامة - أ

تعد المغة العربية السميمة الركيزة األساسية لكحدة األمة العربية،  -ٔ
كألمنيا القكمي، كتحديد ىكيتيا، كبناء فكرىا كحضارتيا، كعمى السمطات التشريعية 
كالتنفيذية كالقضائية في األردف أف تعمؿ عمى تجسيد ىذه المفاىيـ كاقعان مممكسان 

إف اهلل يزع بالسمطاف ماال يزع "ك. في جميع مجاالت الحياة العممية كالعممية
، كلذا فإف الكاجب القكمي يممي عمى ىذه السمطات إصدار قانكف لمغة "بالقرآف

العربية، كالعمؿ عمى تطبيؽ النصكص الدستكرية كالقكانيف الناظمة لممحافظة عمى 
المغة العربية، كااللتزاـ بيا في جميع المجاالت الرسمية كالتعميمية كاألكاديمية 

حالليا مكانيا الالئؽ بيا،  كالثقافية كاالجتماعية لرد االعتبار ليذه المغة كاحتراميا كا 
 .أسكة بما ىك معمكؿ بو في كثير مف دكؿ العالـ

تكاجو المغة العربية في الكقت الحاضر تحديات خارجية كتحديات  -ٕ
داخمية كىذا يتطمب كضع سياسة لغكية قكمية كسياسات كطنية متناسقة معيا، 
كخطط لتنفيذىا عف طريؽ برامج قكمية ككطنية، تعالج قضاياىا المعاصرة ذات 
األكلكية في التكجو نحك مجتمع المعرفة كاقتصاد المعرفة في الكطف العربي في 

مراحمو المتعددة، ككفؽ ما نصت عميو بنكد مشركع النيكض بالمغة العربية لمتكجو 
نحك مجتمع المعرفة الذم تعمؿ المجاف الكطنية عمى مستكل الكطف العربي عمى 
خراجو إلى حيز الكجكد كالتنفيذ، عمى أف تشارؾ في ذلؾ كمو  نجازه، كا  تحقيقو كا 
جامعة الدكؿ العربية كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ككزارات التربية 

كالتعميـ ككزارات الثقافة كمجامع المغة العربية، كأقساـ المغة العربية في الجامعات 
الرسمية كالخاصة، كمراكز تنمية المكارد البشرية، كالمؤسسات اإلعالمية، 

 .كمؤسسات المجتمع المدني الثقافية كالعممية
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مكاناتيا  -ٖ تكاجو المغة العربية حممة ظالمة تحاكؿ الحّط مف طاقاتيا كا 
كقدراتيا المغكية في التعبير عما يجد مف متطمبات في مجاؿ العمـك كالتكنكلكجيا 

الحديثة، كىذا يتطمب تنظيـ حممة تكعية كطنية في كؿ بمد عربي لتكعية المكاطنيف 
باحتراـ المغة العربية، كبياف أىميتيا في بناء الشخصية العربية، كدكرىا في بناء 

المجتمع العربي عقديان كفكريان كسياسيان كثقافيان كاجتماعيان كتربكيان كحضاريان، تقكـ بيا 
كزارات الثقافة ككزارات األكقاؼ، كالمؤسسات اإلعالمية، كمجامع المغة العربية، 

 .كأقساـ المغة العربية، كمؤسسات المجتمع المدني

النيكض بالمغة العربية يحتاج إلى كضع إستراتيجية لتخطيط لغكم  -ٗ
شامؿ لنظامنا التعميمي، كىذا يدعك إلى إعادة النظر في عناصر المنظكمة 

التربكية في مرحمة التعميـ العاـ، إذ إنيا تشكؿ األساس الذم يبنى عميو اكتساب 
كعمى كزارة التربية كالتعميـ أف تعمؿ عمى تطكير . الميارات المغكية لدل المتعمميف

ستراتيجيات تعميمية  المناىج التعميمية كالكتب المدرسية عمى أسس نفسية كفنية كا 
ككضع معايير تربكية كعممية ذات مستكل . معتمدة في الكتب التعميمية العالمية

رفيع الختيار المعمميف عند التعييف، كتأىيميـ في جميع مراحؿ التعميـ تأىيالن تربكيان 
كاإلفادة مف النظريات التربكية الحديثة كنظريات عمـ النفس . كعمميان كلغكيان كافيان 

المغكم في تعميـ المغات كتحديث طرائؽ التدريس، كاالىتماـ بعممية اإلشراؼ 
عادة النظر في التشريعات  التربكم كأساليب التقكيـ كاألنشطة المرافقة لممنياج، كا 

كالتعميمات التربكية التي تأكد أثرىا السمبي عمى العممية التعميمية كبخاصة المتعمقة 
ككضع معايير دقيقة لقياس مستكل مخرجات . بالنجاح كالرسكب، كالنجاح التمقائي

 .تعميـ المغة العربية كتعمميا في المرحمتيف األساسية كالثانكية

كيرل فريؽ العمؿ أف تتكـر المجنة الكطنية األردنية بتشكيؿ فريؽ عمؿ مف 
خبراء تربكييف كمتخصصيف بالمغة العربية مف المتمرسيف بتدريسيا، كلدييـ خبرات 
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ناجحة في تعميـ المغة العربية كتعمميا؛ لدراسة سبب ضعؼ مخرجات تعميـ المغة 
العربية كتعمميا في مرحمة التعميـ العاـ دراسة ميدانية تحميمية إحصائية لتحديد 

 .المشكالت كاقتراح الحمكؿ
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التوصيات الخاصة - ب

المحاكم / السلطة القضائية- 1

مف المؤكد أف المغة أصؿ أساسي في التقاضي، كأف إتقاف مياراتيا يساعد 
حقاؽ الحؽ كقد بينت الدراسة أف الصياغة القانكنية في . في الكصكؿ إلى العدالة كا 

القرارات التي تصدر عف المحاكـ العميا المشمكلة بالدراسة تكاجو ضعفان كاضحان في 
كؿ مككنات المنظكمة المغكية لمغة العربية، مما يؤثر في قراراتيا سمبان، كانطالقان 

: مف ذلؾ فإف فريؽ العمؿ خمص إلى التكصيات اآلتية

أف تضع السمطة القضائية شرطان أساسيان عند تعييف مف يقكمكف بكتابة  -أ 
قرارات المحاكـ كمحاضر الجمسات ألف يخضعكا المتحاف كفاية لغكية، كأف ال يقؿ 

. مستكل نجاحيـ عف جيد جدان 

 أف يككف إتقاف ميارات المغة العربية شرطان أساسيان عند تعييف قضاة  -ب 
 .المحاكـ

عقد دكرات تدريبية لغكية لمعامميف في القضاء لرفع مستكل أدائيـ  -ج 
 .المغكم باستمرار كتقديـ حكافز مادية كمعنكية لممتميزيف منيـ

 أف يككف إتقاف ميارات المغة العربية شرطان أساسيان في مشركعات  -د 
 .التخرج كمزاكلة مينة المحاماة

تعييف محرريف لغكييف لمراجعة ما يصدر عف المحاكـ مف قرارات  -ق 
مراجعة لغكية دقيقة؛ لضماف سالمتيا المغكية كاإلمالئية كالترقيمية، كصياغتيا 

 .القانكنية

 . أف يمتـز المحامكف بتقديـ مرافعاتيـ بمغة عربية سميمة -ك 
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 أف تكمؼ السمطة القضائية لغكييف مشيكريف، كمشرعيف متمرسيف  -ز 
القانكف المدني، كالقانكف الجزائي، : مراجعة القكانيف التي تعتمدىا حاليان، مثؿ

كالقانكف اإلدارم، كغيرىا، مراجعة لغكية تخمصيا مما كقع فييا مف أخطاء لغكية، 
لتككف مرجعية قانكنية كلغكية لمعامميف في مينة القضاء، كلتككف نصكصيا قدكة 
تحتذل في الصياغة القانكنية؛ كأف تحرص عمى أف ال يصدر عنيا أم قانكف إال 

 .بعد تمحيصو كتدقيقو لغكيان 

أف تعمؿ المجنة الكطنية عمى تأليؼ كتاب في العربية يككف مرجعان  -ح 
ليعكد إليو  (اإلنترنت)لمعاميف في السمطة القضائية، كأف يكضع عمى الشابكة 

العاممكف في السمطة القضائية كغيرىـ ليفيدكا منو في تصكيب ما يعتقدكف أنو خطأ 
لغكم أك إمالئي أك ترقيمي أك داللي في أم كقت يحتاجكف إليو كقت عمميـ أك 

 .خارج أكقات عمميـ

أف تمتـز مجمة نقابة المحاميف بتدقيؽ جميع ما تنشره تدقيقان لغكيان  -ط 
سميمان، كأف ُتعيِّف محرران لغكيان متمرسان لتحقيؽ ذلؾ، كلصياغة ما يحتاج إلى 

 .صياغة سميمة في القرارات كالبحكث التي تنشرىا

أف تمتـز المكاقع اإللكتركنية التي تعنى بنشر ما يصدر عف السمطة  -م 
القضائية مف قكانيف أك قرارات أك أحكاـ بالمغة العربية السميمة في كؿ ما تنشره، 

 .كأف تعمؿ عمى تعييف محرريف متمرسيف لتحقيؽ ذلؾ
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توصيات خاصة بواقع المغة العربية في كميات الحقوق بالجامعات األردنية -  2
. المشمولة بالدراسة

أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ضعفان في لغة الرسائؿ الجامعية 
كضعفان في لغة الطمبة في أكراؽ امتحاناتيـ تمثمت في كثرة  (الماجستير كالدكتكراه)

األخطاء الطباعية كعالمات الترقيـ كاإلمالء كالنحك كالصرؼ، كالصياغة، كفؽ ما 
أشارت إليو الجداكؿ اإلحصائية التي تضمنت األرقاـ الدالة عمى ذلؾ، كما أف 

. ىناؾ ضعفان في لغة محاضرات أعضاء ىيئة التدريس

: كانطالقان مف ذلؾ فقد خمصت الدراسة إلى التكصيات اآلتية

 أف تعيد كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية النظر في خططيا  -أ 
تقاف الميارات  الدراسية بما يتناسب كحاجة الطمبة إلى رفع مستكاىـ المغكم كا 

األساسية لمغة العربية مف خالؿ تضميف ىذه الخطط مادة المغة العربية في جميع 
سنكات دراسة الحقكؽ، كأف تركز فييا عمى الصياغة القانكنية، كتدريب الطمبة 

عمييا، كمساعدتيـ في تقديـ نماذج ذات مستكل لغكم عاؿ في جميع مستكيات 
كأف يتعاكف في صياغة ىذه  (البكالكريكس كالماجستير كالدكتكراه)دراسة الحقكؽ 

التدريبات مشرعكف كقضاة ممف ليـ خبرة طكيمة في القضاء، كلغكيكف ممف تتكافر 
. فييـ القدرة العالية في المغة العربية كمياراتيا

 أف تجرم كميات الحقكؽ في الجامعات األردنية امتحاف كفاية لغكية  -ب 
لمطمبة الجدد في كؿ عاـ دراسي لمعرفة مستكاىـ المغكم، كلمتأكد مف قدرتيـ عمى 
الكتابة الصحيحة، كمعرفة مستكل خطكطيـ، كأف تعمؿ عمى كضع مساؽ لمطمبة 

 .الذيف لـ يحققكا النجاح لتدارؾ ضعفيـ، كرفع سكيتيـ المغكية
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أف تعمؿ كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية عمى جعؿ إتقاف  -ج 
البكالكريكس )الميارات المغكية شرطان أساسيان في تخرج الطمبة بالمستكيات الثالثة 

 .(كالماجستير كالدكتكراه

 أف تعمؿ كميات الحقكؽ بالجامعات األردنية عمى نشر الكعي المغكم  -د 
بيف طمبتيا، كبياف دكر المغة العربية كأىميتيا في بناء شخصية الفرد كالمجتمع، 

كدكرىا الرئيس في رفع مستكل مينية عمؿ خريجيا سكاء في السمطة القضائية أك 
ممارسة مينة المحاماة، كبياف العالقة التالزمية بيف تخصص الحقكؽ كالمغة 

 .العربية

 أف تعمؿ كميات الحقكؽ عمى رفع المستكل المغكم ألعضاء ىيئة  -ق 
 .التدريس فييا عف طريؽ عقد دكرات لغكية مستمرة

 أف يمتـز أعضاء ىيئة التدريس في كميات الحقكؽ بالمغة العربية  -ك 
 .السميمة في محاضراتيـ، كفي منشكراتيـ؛ أم بحكثيـ كمؤلفاتيـ

أف يحرص أعضاء ىيئة التدريس في كميات الحقكؽ عمى تصكيب ما  -ز 
مالئية كترقيمية، كتكجيييـ  يرد في أكراؽ امتحانات الطمبة مف أخطاء لغكية كا 

باستمرار لمعناية بمغتيـ، كأف يحاسب الطالب عمى أخطائو عند تقدير عالمتو في 
 .االمتحاف أك أكراؽ العمؿ أك التقارير التي تطمب منو

أال تقبؿ أم رسالة ماجستير أك دكتكراه، كأال تجاز لممناقشة إال بعد  -ح 
 .التأكد مف أنيا خالية مف أم عيب لغكم أك أسمكبي

أف يتكخى أعضاء ىيئة التدريس في اختيار المصادر كالمراجع  -ط 
لمطمبة خمكىا مف األخطاء المغكية، كأف تككف صياغتيا القانكنية عالية؛ ليحاكييا 

 .الطمبة، كلتككف ليـ دليالن كمرشدان كىاديان لرفع مستكاىـ المغكم
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 أف تتضافر جيكد أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ ىذه التكصيات،  -م 
كأف ينطمقكا مف مبدأ المسؤكلية الجماعية، كأف الكاجب القكمي يممي عمييـ جميعان 

. أف يككنكا حراسان ليذه المغة في مجاالت تخصصاتيـ
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