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مستخلص الدراسة
عنوان الرسالة :اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كليات الطب السعودية حنو تعليم الطب باللغة العربية.
الباحثة :هند بنت مسفر الشهراين

املشرف العلمي :د.خالد بن سليمان القوسي

الدرجة العلمية :املاجستري

معهد تعليم اللغة العربية–جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القسم والتخصص :علم اللغة التطبيقي -التخطيط اللغوي .العام اجلامعي9341 :هـ9331-هـ
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس املعرفية ,والسلوكية ,والعاطفية حنو تعليم الطب
باللغة العربية ,كما هدفت إىل الكشف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو مكانة اللغة العربية يف كل جامعة من اجلامعتني.
وهدفت الدراسة كذلك إىل الكشف عن العالقة بني العينتني يف اجتاهاهتم السلوكية والعاطفية حنو استعمال اللغة العربية يف
تعليم الطب ,والعالقة بني العينتني يف اجتاهاهتم حنو مكانة اللغة العربية .وتظهر أمهية الدراسة يف أهنا األوىل من ِ
نوعها -
بوصفها أطروحة ماجستري -يف دراسة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كليَّات الطب حنو تعليم الطب باللغة العربية .وهي
تصورا
دراسة تفصيليَّة جلميع ِّ
مكونات االجتاه ,وباستعمال عدد من أدوات البحث ملزيد من التقصي والشمول .وهي تعطي ّ
متكامال عن القضية على نطاق عينتني يف جامعتني رئيستني ,باإلضافة إىل اشتماهلا على دراسة للواقع اللغوي يف اجلامعتني.
ٍ
بيانات عريضة للمخططني اللغويني وأصحاب القرار .وقد استعملت الباحثة املنهج الوصفي
فهي دراسة توفر قاعدة
التحليلي .وقد شارك عدد من األساتذة بوصفهم عينة للدراسة ,وكانوا على النحو التايل:
 عينة الدراسة املشاركة يف املقابلة )62( :مفردة. عينة الدراسة املشاركة يف االستبانة )961( :مفردة.وقد استعملت الباحثة أدوات البحث :املقابلة ,واالستبانة ,واملالحظة .وقد توصلت إىل عدد من النتائج ,وأمهها :أن
الدراسة قد رصدت اجتاهات معرفية وعاطفية وسلوكية متباينة حنو استعمال اللغة العربية يف التعليم ,بينما رصدت اجتاها
إجيابيا حنو مكانة اللغة العربية لدى العينتني .كما جاءت الدوافع الرباغماتية يف مقدمة دوافع تبين اجتاهات سلبية حنو
معني حنو
استعمال اللغة العربية يف تعليم الطب .وقد أثبتت الدراسة تأثري التنشئة االجتماعية ,وتأثري املزاوجة على تبين اجتاه َّ
استعمال العربية يف تعليم الطب ,كما أثبتت أن الواقع املوضوعي لكليات الطب يف اجلامعتني يشري إىل أن استعمال اللغة
العربية ضرورة ال غىن عنها.
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This study aimed to reveal the cognitive, behavioral, and emotional
attitudes of faculty members towards teaching medicine in Arabic, It also
aimed to reveal the attitudes of faculty members towards the status of the
Arabic language in each of the two universities. The study also aimed to
uncover the relationship between the two samples in their behavioral and
emotional attitudes towards the use of Arabic Language in teaching
medicine, and the relationship between the two samples in their attitudes
towards the status of the Arabic language. The importance of the study is
that it is the first of its kind - as a master thesis - in studying the attitudes of
faculty members in medical schools towards the teaching of medicine in
Arabic. It is a detailed study of all components of the trend, using a number
of research tools for further investigation and comprehension. It provides an
integrated view of the case on two samples scale at two major universities,
In addition to the inclusion of a study of the linguistic reality in the two
universities. It is a study that provides a wide database of language planners
and decision makers, the researcher used the descriptive analytical method.
A number of professors participated as a sample of the study, and they
were as follows:
 Study sample Participating in the interview :(26) items
 Study sample Participating in the survey :(128) items

The researcher used the research tools: the questionnaire, the survey, and
the observation. She reached a number of conclusions, the most important of
which is: the study has identified different cognitive, emotional and
behavioral trends towards the use of the Arabic language in education, while
a positive trend towards the status of the Arabic language has been observed.
Pragmatic motives have also been the main drivers of negative attitudes
towards the use of Arabic in medical education.
The study has shown the effect of socialization and the effect of pairing
on the adoption of a certain trend toward the use of Arabic in the teaching of
medicine. It also proved that the objective reality of the medical colleges in
both universities indicates that the use of Arabic is an indispensable
necessity.
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