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                           شــــــــــكر وتقديــر          

يستحق الحمد والثناء لجالل وجيو وعظيم سمطانو ولمن أنار الكون بكممة اقرأ فكانت لمعالمين  لمن

فكانت لمعالمين سراجا وىاجا ونورا مبينا، الحمد هلل الذي وفقنا بقدرتو إلتمام ىذا العمل وأيدنا 

 تحمل صعاب العمم والمعرفة التي دلمتيا اإلرادة والعزيمة. مىبالصبر ع

عمى  صفاح أمالاذة المحترمة الجميل لألستبير واالمتنان واالعتراف بالفضل و ر الكنتقدم بالشك

 دعميا ومساندتيا لنا في إتمام ىذه الدراسة المتواضعة.

رشادا ونصحا ولو بالقميل، كما   كما نخص بالذكر كل من ساىم في إنجاح ىذه المذكرة توجييا وا 

 أشكر كل أساتذة عموم اإلعالم واالتصال الذين لم يبخموا عمينا بتقديم المعمومات.

يعم شكرنا كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد عمى تكممة مسيرتنا النظرية والتطبيقية بداية من 

 تجاوز الميدان بعقباتو وصعوباتو. المراجع والمصادر وصوال إلىأمددنا ب

 
 



 ةــدراســـص الـــخــمـــم

المغة األكثر انتشارا وتداوال لدى الطمبة مستخدمي شبكة  الكشف عن تيدف ىذه الدراسة إلى

التواصل االجتماعي من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك في قسم عموم اإلعالم 

في ىذه الدراسة عمى وقد اعتمدنا  واالتصال في جامعة عبد الحميد بن باديس بوالية مستغانم،

المنيج المسحي الوصفي من أجل أن ندرس ىذه الظاىرة ومعرفة المغة التي يستخدميا الطمبة 

يث قسمت االستمارة باستخدام أداة االستبيان لجمع المعمومات والبيانات من المبحوثين ح أكثر،

واقع التواصل االجتماعي السيما استخدام م لجوء الطالب إلى :األولالمبحث  ،مباحثأربعة  إلى

 في موقع الفايسبوك من طرف الطمبةالثاني استخدام المغة العربية  بحثأما الم الفايسبوك،

الثالث المغة العامية كمغة  بحثفي الدردشة، وأخيرا الم عنوان المغة الرمزيةالثالث تحت  ثحبوالم

مفردة لكال الجنسين بغية معرفة أي لغة 011تواصل جديدة في الفايسبوك، وتم توزيعيا عمى 

وكانت  الدردشة أوالمحادثة االلكترونية، تستخدم بكثرة من طرف الطمبة الجامعيين في عممية

 اره وسيمة لمتواصل ومنبرا لمتعبيروباعتب األكثر انتشارا واستخداما،النتائج أن الفايسبوك ىو الموقع 

بداء اآلراء فمن خاللو يقوم المستخدمين باستعمال مجموعة من المفردات والمصطمحات  كبيرة وا 

ي التواصل، وبالمجوء إلى استعمال المغات المختمفة بداية بالمغة العربية المغوية التى قد تساعدىم ف

معتبر،  وذلك بسبب أن الطمبة اليفضمون التواصل التي حددت نسبة تواجدىا في ىذا الموقع بقدر 

 بيا بحكم قواعدىا الصعبة وعدم التمكن الجيد منيا والخوف من الوقوع في األخطاء المغوية

فيي المغة األكثر  وتستخدم فقط مع فئة معينة وىي األساتذة فقط بحكم رسميتيا، أما المغة الرمزية

غة الفايسبوكية الجديدة التي باتت ضرورية وأصبح الطمبة انتشارا مقارنة بالمغة العربية وىي الم

 أما المغة العامية فيييستخدمونيا ويستعممونيا بكثرة بحكم سيولتيا وتفضيال منيم لعامل السرعة، 



تتقارب نسبة استخداميا مع المغة الرمزية فيمكن القول أنيا تستعمل مع أبناء المحيط بكثرة، ويعود 

ه المغات إلى محاولة توصيل الرسالة إلي اآلخرين بسيولة تامة وسرعة التنوع في استعمال ىذ

نما ىي مزيجا من  كبيرة، خاصة المغة الرمزية باعتبارىا لغة حرة التضبطيا أي قاعدة لغوية وا 

أن أغمبية المبحوثين يمجأون إلى استخدام موقع الفايسبوك إضافة إلى  الحروف واألرقام والرموز

قامة العديد من العالقات االفتراضية، وذلك بنسبة لمتسمية والترفيو و  التواصل مع األصدقاء وا 

متوسطة ويستعممون في الدردشة لغة جديدة تمزج بين الحروف العربية واألجنبية زائد األرقام 

 والرموز واىم ما يميزىا أنيا لغة بسيطة، وتوفر لمستخدمييا السرعة والتواصل السيل فيما بينيم .
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                                                                                                  :اإلشكالية/1

إنيا أتاحت أحدثت مختمؼ التطورات الحاصمة في تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ قفزة فريدة حيث 

مكانيات جديدة في مجاؿ التواصؿ فتعددت إشكالو ووسائمو باإلضافة إلى مجموعة  رفاىية وفرصا وا 

 مف الخصائص األخرى وذلؾ عندما برزت االنترنت وتزايد عدد مستخدمييا بوتيرة مرتفعة فيذه

يما بينيـ بواسطة األخيرة تعتبر كساحة مفتوحة أو فضاء واحد في متناوؿ الجميع وجعمتيـ يتفاعموف ف

ساىمت في سيولة انتشارىا كالسرعة لغة متنوعة ومختمفة إضافة إلى وجود عدة خصائص أخرى 

وسيولة االستخداـ وىذا ما جعميا مف الوسائؿ الفعالة في نشر المعمومات ونقؿ األخبار كما تعد منبرا 

ي التي مف خالليا يمكف لنا لالتصاؿ وتبادؿ األفكار والخبرات السيما في مواقع التواصؿ االجتماع

احتضاف مناقشات وأثار مواضيع لمحديث عنيا وتشكيؿ آراء ومف ىنا نذكر موقع فيسبوؾ أو ما 

الجديد الذي يشيد حركة ديناميكية مف التطور واالنتشار مقارنة بالمواقع  يعرؼ باإلعالـ االجتماعي

األخرى فيو يركز بالدرجة األولى عمى التواصؿ بيف المستخدميف مف خالؿ المجوء إلى مجموعة مف 

تنوعيا وفي بعض األحياف  إلى أدىالصيغ والعبارات التي الفاو آف يستخدموىا  فيما بينيـ وىذا ما 

 فالمغة ،خاصة وحسب مستواهفأصبح الكؿ يعبر بمغتو ال، لى المزج مما ولد لغة جديدةوف إيمجأ 

في عممية التواصؿ بيف المستخدميف  أساسيتعتبر عنصر فيي  وميما تنوعت واختمفت حروفيا

إضافة إلى اعتبارىا وعاء حامؿ لمقيـ بفعؿ  وتزيؿ كؿ الحواجز التي مف شأنيا أف تقؼ في وجييـ

وفي ىذا الصدد ارتأينا تسميط الضوء ، لوجيا والحداثة وغدي أفراد المجتمع السيما الشبابأمواج التكنو 

أو ما يطمؽ  قبمة األكثرعمي المغة المستخدمة في موقع التواصؿ االجتماعي  فيػػػػػػػػػػسػبوؾ باعتباره 
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فكال يعبر عف ميولو فالتي مف خالليا يتبادلوف أطراؼ الحديث ويتبادلوف الخبرات  ،عميو لغة الدردشة

 ائـ .                          والدفالمستخدموف يسعوف إلى كسر حواجز البعد مف خالؿ التفاعؿ المستمر  وخبرتو،

فايسبوؾ مف طرؼ الطمبة موقع الوعمي ىذا األساس ارتأينا أف نحاوؿ دراسة المغة واستخداميا في 

وعمي  نتشاراواالمغة األكثر تداوال معرفة وكذلؾ  ،عيالجامعييف المستخدميف لمواقع التواصؿ االجتما

 ىذا األساس ارتأينا أف نطرح اإلشكاؿ التالي:

من طرف طمبة عموم اإلعالم واالتصال المستخدمين لموقع لمتواصل استخداما  األكثرهي المغة  ما

                   ؟                                        الفايسبوك 
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 :الفرعيةالتساؤالت / 2

 ؟ماعادات وأنماط استخداـ الطمبة لموقع الفايسبوؾ  

 الجامعييف المغة العربية في عممية التواصؿ ؟ بةىؿ يستخدـ الطم 

 الجامعييف المغة الرمزية في عممية التواصؿ؟ بةىؿ يستخدـ الطم 

  الجامعييف المغة العامية في عممية التواصؿ؟ بةيستخدـ الطمىؿ 

   :الفرضـيات/3

ف أي بحث أكاديمي عممي وجب عميو إيجاد مجموعة مف التساؤالت كمنطمؽ وضرورة تستمـز وجود إ

مجموعة مف  إلىإجابات مبدئية أولية تصاغ عمى شكؿ فرضيات تساعد الباحثيف في الوصوؿ 

 .الفرضية مف أكثر األدوات فعالية اعتبار إلىالنتائج تؤكد صحة تمؾ التساؤالت ,إضافة 

ىي بياف مسبؽ لوجود عالقة بيف متغيريف أو أكثر :كمايمي موريس أنجرسوفي ىذا الصدد يعرفيا 

لموضوع بحثنا  واستنادا .1باإلضافة إلى أنيا إجابة افتراضية عف سؤاؿ البحث تستمـز تحققيا ميدانيا

                                                                          ىذا اعتمدنا عمى الفرضيات اآلتية:

 موقع الفايسبوؾ  لمطمبة عادات وأنماط  يستخدمونيا في. 

 التواصؿ.في عممية  أكثر الجامعييف المغة العربية بةطميستخدـ ال 

 التواصؿ.في عممية  أكثر المغة الرمزية الجامعييف ةيستخدـ الطمب 

 في عممية التواصؿأكثر الجامعييف المغة العامية  ةيستخدـ الطمب. 

                                     
                                                           

 
1
 ،دطللنشر،الجزائر البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة "تدرٌبات علمٌة "،دار القصبةمورٌس أنجرس: بوزٌد صحراوي ،كمال بوشرف وآخرون ،منهجٌة  - 

 .050،ص4002
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 :أهمية الدراسة/4

االجتماعي مف التواصؿ  في مواقعالمغة استخداـ  الكامنة وراءتكمف أىمية الدراسة في إبراز األسباب 

يمكنيـ مف و مستخدميف الفي قياـ دردشة وحوار بيف مساعدتيـ  إضافة إلى الجامعييف طرؼ الطالب

باستعماؿ مجموعة مف المغات التي تسيؿ العممية االتصالية  ،التحدث مع أي شخص في العالـ

أكبر عدد مف المستخدميف  إليوالوصوؿ  ،وتساىـ في نقؿ المعمومات وتبادؿ الخبرات بيف الطالب

 .التي مف شأنيا عرقمة ىذه العمميةتزيؿ كؿ العقبات  أنياكما 

 :أهداف الدراسة/5

 األخيرةتعد مرحمة تحديد أىداؼ البحث مف الخطوات الميمة التي البد لمباحث أف يمر بيا فيذه 

 والتيالدراسة  إجراءنحدد أىداؼ  األساستمكف مف ضبط الموضوع بطريقة صحيحة وعمى ىذا 

 كانت في بحثنا كالتالي:

  التعرؼ عمي مدى استخداـ الطالب الجامعييف لمواقع التواصؿ االجتماعي 

 معرفة مدى استخداـ المغة العربية والمغة الرمزية مف طرؼ الطالب الجامعييف في الدردشة 

  يسبوؾافالتواجد المغة العامية في مدى 

  فايسبوؾموقع المحاولة معرفة أي لغة تتداوؿ بكثرة في 

 :اختيار الدراسة أسباب/6 

أنو قبؿ الخوض في أي بحث أو دراسة ىناؾ أسباب معينة وخاصة تدفع بالباحث  مف المألوؼ عميو

واالستفسار والتعمؽ بغية الوصوؿ إلي نتائج موضوعية وعممية وعميو سنقوـ بتحديد أىـ لالستطالع 

 األسباب التي أدت بنا إلي اختيار الموضوع :
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 :  الذاتية األسباب/6-1

مف طرؼ الطالب الجامعييف مف أجؿ التواصؿ فيما بينيـ استخداما  األكثرالتعرؼ عمي المغة  -

براز أىمية مو و  مف  يأومعرفة  المغة ىومدى تأثير استخدامو عم ،االجتماعية الفايسبوؾ لتواصؿاقع اا 

  .المغات األكثر استعماال وتداوال

  .أساليب التواصؿ الحديثةمعرفة أسباب استخداـ الطمبة لمغة المتنوعة في  -

 .ابراز المشكؿ الذي يقع فيو الطالب مف خالؿ الخمط بيف عدة لغات  -

 :األسباب الموضوعية/6-2

محاولة معرفة سيطرة شبكات ألتواصؿ االجتماعي عمييـ مف خالؿ االنتشار الواسع لمقاىي  -

وظيور تطبيقات جديدة تستعمؿ فييا المغة بمختمؼ أنواعيا والتي مف خالليا قضت عمي  ،االنترنت

 والزمنية.كؿ الفواصؿ المكانية 

 محاولة معرفة الدوافع التي أدت إلي ظيور المغة الفايسبوكية الجديدة .-

  .موضوع أني وواسع لو عدة جوانب لمدراسة -

 :منهج الدراسة/7

ونيجو بمعني سمكو  ،والمنيج الواضح ونيج الطريؽ بمعني أبانو وأوضحو ،الطريؽ :ىولغة :المنهج

 .1بوضوح واستبانو

                                                           
1
 .383ص ،لجزء الثانً ،المصرٌة للتؤلٌف والترجمة،القاهرة، الدار ا، لسان العرباألنصاريابن المنظور جمال الدٌن - 
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فكال يعرفو مف والدارسيف البحث العممي باختالؼ وجيات النظر لمباحثيف تتعدد التعريفات لممنيج في 

:"الطريؽ األقصر بدويعبد الرحمن  تعريؼ مفيومو ولعؿ أكثر التعريفات وضوحا وشموال نجد

 1."لموصوؿ إلي اليدؼ المنشود واألسمـ

متبناة مف أجؿ المنيج ىو مجموعة مف اإلجراءات والخطوات الدقيقة ال":موريس أنجرسوقد عرفو 

 .2"الوصوؿ إلي نتيجة

 يالوصف وذلؾ لكوننا اعتمدنا عمي المنيج  الوصفية المسحية تدخؿ ىذه الدراسة ضمف الدراسات

جمع البيانات مف مجتمع  إمكانيةالمسحي الوصفي  لنا المنيجالمسحي كمنيج لمدراسة حيث يتيح 

وتفسيرىا ويسمح بوصفيا وتحميميا  ،البحث ويساعد في الكشؼ عف العالقات الموجودة بيف المتغيرات

المحددة في  وتـ اختيارنا لممنيج وفقا لإلشكالية، كما وكيفا ومف ثـ استخالص النتائج وتعميميا

لدى الطالب في شبكة التواصؿ  نسعى إلي معرفة استخداـ المغة مما، البحث ونوع الدراسة

االجتماعي"الفايسبوؾ" في الفضاء الجامعي محاولة منا الوصوؿ إلي استنتاجات منطقية مفيدة تساىـ 

 في حؿ المشكالت أو إزالة الغموض الذي يكتنؼ ىذه الظاىرة .

  :الدراسة أداة/8

ألنيا االستبيان أو  االستمارةلموصوؿ إلي المعطيات التي تخدـ بحثنا لجأنا إلي االعتماد عمي تقنية  

ضوعيا فعف طريقيا يمكف جمع البيانات الخاصة باستخداـ المغة و األداة األنسب لمنيج الدراسة وم

 ."الفايسبوؾ"لدي الطالب مستخدمي شبكة التواصؿ االجتماعي 

                                                           
1
 .1، ص0911 ،0، طالجامعٌة، القاهرةالعلمً، وكالة المطبوعات البحث  مناهج بدوي،عبد الرحمن - 

2
 .484، ص4000، 2، طاحمد بن مرسلً، مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم واالتصال، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر- 
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كممة مشتقة مف الفعؿ استباف األمر,بمعنى أوضحو وعرفو وفي البحث العممي يعرؼ  االستبيانو 

التي يحضرىا الباحث بعناية في تعبيرىا عف الموضوع المبحوث في  :ىو تمؾ القائمة مف األسئمةػب

خطة الموضوع مف أجؿ الحصوؿ عمي إجابات تتضمف المعمومات والبيانات المطموبة لتوضيح  إطار

 1.لمدروسة وتعريفيا مف جوانبيا المختمفةا الظاىرة 

:أنيا أسموب جمع البيانات الذي يستيدؼ األفراد المبحوثيف بطريقة منيجية ومقننة ػب االستمارة تعرؼو 

لتقديـ حقائؽ أو أراء أو أفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأىدافيا دوف تدخؿ 

 2.لممبحوثيف في ىذه البياناتلذاتي مف الباحث في التقرير ا

،خاصة في  اإلنسانيةويعتبر االستبياف مف أدوات البحث األساسية الشائعة االستعماؿ في العمـو -

أنو :"وسيمة مف وسائؿ جمع المعمومات وقد  ىويعرؼ كذلؾ االستبياف عم ،عمـو اإلعالـ واالتصاؿ

  3.تجمع بيف أفرادىا خصائص مشتركة جزء أوعينة مف ذلؾ المجتمعإطار واسع لتشمؿ  ىتستخدـ عم

 :مجتمع البحث/9

بحث في لغة العمـو اإلنسانية ىو مجموعة عناصر التي ليا خاصية أو عدة خصائص مجتمع ال إف

 4 .تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرى والتي يجري عمييا البحث والتقصيمشتركة 

بجامعة عبد  المستوياتفي كؿ  واالتصاؿ عموـ اإلعالـشعبة ىو طالب ومجتمع بحثنا في دراستنا 

 فايسبوؾ"الومف كؿ الجنسيف المستخدميف لشبكات التواصؿ االجتماعي " ،الحميد بف باديس

                                                           
1
 .440ص، السابق المرجعمرسلً، احمد بن - 

2
 .353، ص4000 ،0، طالقاهرة محمد عبد الحمٌد، البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة، عالم الكتب،- 

3
 .419-418ص ص  ،0998،دط ،بٌروت دار للنشر والتوزٌع، عربً"،-فرنسً-فردرٌك معتوق،معجم العلوم االجتماعٌة "انجلٌزي- 

4
 .498ص ،مرجع سابق ،مورٌس أنجرس- 
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معمومات مف المبحوثيف كونيـ يستخدموف المغة في الشبكات  ىفيدفنا ىو محاولة الحصوؿ عم

الفئة  ىقة االستمارة عمالقسـ وتوزيع وثي ىالجامعة وال ىالتوجو إل ىاالجتماعية وىذا ما أدي بنا إل

 .المقصودة

الباحث االتصاؿ بجميع المبحوثيف لطرح األسئمة عمييـ  ىف الصعب عمم العينة والمعاينة:/10

ألخذ صورة عف  ،خذ العينات الممثمة لمجتمع البحثبمجاؿ الدراسة، فانو يمجأ إلي أسموب أالمتعمقة 

فنظاـ العينات يسمح لمباحث باستنتاج خصائص لعدد كبير جدا مف المفردات  ،المجتمع األصمي

وىي مشتقة مف الفعؿ عيّف الذي العينة خالؿ االتصاؿ المباشر مع عدد صغير مختار منيا يسمي 

متعددة  سماءأتحت   تعػػػػػرؼالقصدية:"المعاينة و .العربية معنى خيار الشئ المدروس يفيد في المغة

العينة التي يقوـ  ىالغرضية أو العينة العمدية أوالعينة النمطية" وأسماء تشير كميا إل مثؿ العينة

ريقة تحكمية ال مجاؿ صديا أي بطقالباحث باختيار جزء صغير مف وحدات مجتمع البحث اختيارا 

 بؿ يقـو ىو شخصيا باقتناء المفردات الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنو مف ،فييا لمصدفة

 1.معمومات وبيانات

لباحث كونيا تتالءـ مع طبيعة الدراسة وحتى يكوف ا والعينة النمطية ينة القصديةاعمويعود اختيارنا لم

 وبالتالي ال تكوف ىناؾ صعوبة في سحب مفرداتيا بطريقة مباشرة ،مدركا بمجتمع بحثو وعناصره

الذي يعتقد أنيـ صالحوف ومالئموف لتزويد البحث بالمعمومات  األشخاصفالباحث يقوـ باختيار 

 المطموبة.

 

                                                           
1
 .091-091صص  مرجع سابق، ،احمد بن مرسلً- 
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 : االطارالزماني والمكاني لمدراسة/11

ىو المدة التي تمت بيا الدراسة الميدانية ،وتمثؿ ىذا المجاؿ الزمني في شير :المجال الزماني

بالجانب المنيجي الذي قمنا أوال  ،ع الممسات األولي لبداية الدراسةحيث قمنا بوض ،2016نوفمبر

 2017ثـ االنتقاؿ إلي الجانب النظري في شير جانفي  ،انات المتعمقة بالمنيجية السميمةبجمع البي

أساتذة ذوي 3قديميا إلي تتصميـ االستمارة و أما اإلطار التطبيقي فقد كاف في شير فيفري فقد تـ فيو 

ميا في شكميا وبعد ذلؾ تـ تصمي ،والنصائحميا واألخذ باالقتراحات االختصاص مف أجؿ تحكي

إضافة إلي السمات العامة لممبحوثيف، ثـ شرعنا في التقسيـ والجمع  سؤاؿ،27ىالنيائي وتحتوي عم

 .60/03/2017الي 01/03واستغرقت المدة مف مف المبحوثيف،

تصاؿ بجامعة :ىوالمكاف الذي قمنا بإجراء الدراسة فيو وىو قسـ عموـ اإلعالـ واالالمجال المكاني

 وىو القسـ الذي تمدرست فيو بجانبيـ . ،عبد الحميد بف باديس لوالية مستغانـ

مفردة مف مجتمع الطالب 100:اشتمؿ مجتمع البحث عمي عينة متكونة مف المجال البشري

االستجواب مف  وتـ في جميع المستويات، عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، لتخصصالدارسيف في الجامعة 

 االستمارة.خالؿ 

 :تحديد المفاهيم/12

تقاس مدى أىمية أي دراسة بمدى تحديد المفاىيـ والمصطمحات التي يستقييا الباحث مف النظرية 

مي الذي تقـو عميو كافة التي تبناىا واإلشكالية التي طرحيا إذ تعتبر ىذه األخيرة محور المنيج العم

 وانطالقا مف ىذا االعتبار فاف مفاىيـ دراستنا تتمثؿ فيما يمي:   ،المعارؼ
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 خادما، طمبمستخدـ واألخر اتخذه فيو:استخدمو استخداما (استخداـ الرجؿ غيرهاالستخدام:لغة:)-1

 1.استعمميا في خدمة نفسومنو أف يخدمو)استخدـ اإلنساف اآللة والسيارة..(

أفراد الجميور لوسيمة إعالمية دوف أخرى وىو ما يتخذ  اختيارالمتمثؿ في  ىو ذلؾ الفعؿاصطالحا:

مف الفرد فعميا مف المعمومات أي أنو االستخداـ العقمي لممعمومات التي يحتاجيا بالفعؿ إضافة إلى 

 2.أف االستخداـ يرضي حاجيات  المستخدـ أوال يرضييا عندما ال يجد معمومات التي يحتاجيا بالفعؿ

إلي أف مفيـو االستخداـ يرتبط بحقيقة ماذا يفعؿ الناس الوهاب بوخنوقة" ويشير الدكتور عبد

 3.دوره إلي مسألة التممؾ االجتماعية ليذه التكنولوجيا باألدوات واألشياء التقنية ويحيؿ 

ىوعممية التصفح التي يقوـ بيا الطالب عند استعماليـ ألكثر مواقع التواصؿ االجتماعي إجرائيا:

قباالشيرة   وىو الفايسبوؾ. وا 

والطالب 4،:الطالب:طمبة وٌطالب وطمب وُطمب وىو التمميذوردفي المنجد في المغة واألعالـالطمبة:-2

 .مف يطمب العمـ

أال وىي  ،ري يمثؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ العم:الطالب الجامعي ىو ذلؾ الشخص الذاصطالحا 

 5.في المجتمع بصفة عامةفالطمبة ىـ جماعة أو شريحة مف المثقفيف  ،مرحمة الشباب

لمغة في عممية التواصؿ وتستعمؿ االطمبة ىـ الفئة التي تدرس في المرحمة الجامعية إجرائيا:

 .االجتماعي

                                                           
1
دراسة مٌدانٌة علً عٌنة من طالب جامعة باتنة ، مذكرة لنٌل  واالتصال الحدٌثة باغتراب الشباب الجامعً، اإلعالممنصر خالد،عالقة استخدام تكنولوجٌا  - 

 .4004-4000،واالتصال ،جامعة باتنة اإلعالمشهادة الماجستٌر فً علوم 
2
 .021ص ،4003 القاهرة، والتوزٌع،النشر دار  ،2مجلد ،اإلعالمٌة ، الموسوعةمحمد منٌر حجاب- 

3
 .021،ص4005ً،األسس العلمٌة لنظرٌات االتصال ، لبنان ،جٌهان أحمد رشت- 

4
 .114ص ،4003بٌروت لبنان، ،دار الشروق ،02المنجد فً اللغة واألعالم:ط- 

5
 .9،ص4004مصر، مركز جامعة القاهرة للتعلٌم المفتوح، ،اإلعالمٌةفً النصوص  اإلعالمٌةاللغة  إنتاجمحمد خلٌل ،محمد منصور هٌبة ،- 
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معجـ  لغة، ففيواختمفت اآلراء في أصؿ كممة  األقواؿ في تعريؼ المغةتعددت المغــــــة: لغة: -3

 1".لساف العرب جاء "المغة ىي أصوات يعبر بيا كؿ قـو عف أغراضيـ 

 2".وثمة مف يرى بأف كممة لغة قد تكوف مأخوذة مف لوغوس اليونانية ومعناىا "كممة 

يعرفيا عمـ االجتماع عمى أنيا قدرة ذىنية مكتسبة يمثميا نسؽ تتكوف مف رموز اعتباطية :اصطالحا

أو ىي مرآة شعب ومستودع تراثو وديواف أدبو وسجؿ مطامحو  ،أفراد مجتمع مانطوقة يتواصؿ بيا م

وعواطفو ورمز كيانو الروحي وعنواف تقدمو وخزانة عاداتو وتقاليده ومظير  وأحالمو ومفتاح أفكاره

 .3 الحضارة المجتمع

 4". :"أف المغة مؤسسة اجتماعيةدي سوسير  كما اعتبر

والتي  الطالب كؿ األفراد مف بينيـ مستخدمي الفايسبوؾ مف يستعممياالوسيمة التي  المغة ىي إجرائيا:

  . ،وىي المغة المكتوبةتختمؼ مستوياتيا

  شبكة التواصل االجتماعي:-4

حيث  world wide webمصطمح يطمؽ عمي مجموعة مف المواقع عمي شبكة االنترنت العالمية 

لبمد أو فئة معينة  أواالنتماءيجمعيـ االىتماـ  مجتمع االفتراضي،تتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة 

كخدمة الكترونية تسمح الشبكات االجتماعية ، وجاء تعريؼ في نظاـ عالمي لنقؿ المعمومة

 5لممستخدميف بإنشاء وتنظيـ ممفات شخصية ليـ كما تسمح ليـ بالتواصؿ مع اآلخريف .

 
                                                           

1
 .001ص ،40الجزء  ،0طالعرب، لسان  المصري،البن المنظور - 

2
 .141،ص0911،دار الفكر ،بٌروت ،09لوٌس معلوف ،المنجد،ط- 

3
 .424، ص4005، 0بٌروت، ط ،الحدٌثة، دار الكتب العلمٌةمعجم المصطلحات حجازي، سمٌر سعٌد - 
4

      المنظمة العربٌة للترجمة توزٌع مركز دراسات الوحدة العربٌة  الصادق رابح،تارٌخ نظرٌات االتصال، ،ل ماتالر:ترجمة نصر الدٌن العٌاضًأرمان ومٌشا-

 .98،ص0،4005،طبٌروت
5
 .24، ص4008، 0الشروق، عمان، طدار والتطبٌقات، والوسائل  الجدٌد المفاهٌم اإلعالم عباس مصطفى الصادق،- 
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  فتح فييا الطمبة حسابات شخصية مف بينيا الفايسبوؾ مجموعة مف الشبكات التي ي ىيإجرائيا: 

عمي أنو موقع خاص قاموس اإلعالم واالتصال "الفايسبوك " : يعرفواصطالحاالفايسبوك:-5

ويتيح نشر الصفحات الخاصة وقد وضع في البداية لخدمة  2004بالتواصؿ االجتماعي أسس سنة 

 1طالب الجامعة وىيئة التدريس والموظفيف لكنو اتسع ليشمؿ كؿ األشخاص. 

موقع افتراضي يستخدمو الطالب الجامعييف أثناء الدردشة أو المحادثة باستعماؿ لغة  إجرائيا:

  أخرى. استخداماتناؾ وىما

ويدؿ عمى الوصؿ واالقتراف واالقتراب  أف التواصؿ مف الفعؿ المثاؿ المعتؿ)وصؿ(لغة:التواصل:-6

واالنتساب واالجتماع والتضاـ والبموغ والوصوؿ واالنتياء، ويعد الفراؽ واالنقطاع والبيف واليجراف مف 

 .أضداد التواصؿ

  :اصطالحا

، وقد يكوف ىذا بيف الذوات واألفراد والمجموعات والتجارب والمشاعرعممية نقؿ األفكار عمي يدؿ 

المعارضة واالختالؼ.  ىالموافقة أو عم ىعم وقد يبني .اصؿ ذاتيا شخصيا أو تواصال غيرياالتو 

عالما –ويفترض التواصؿ أيضا  وشفرة يتفؽ عمي تسنينيا ومتقبال، ،رسالة مرسال،-باعتباره نقال وا 

 2وسياقا مرجعيا ومقصدية الرسالة. ،والمستقبؿ المتكمـكؿ مف  وتشفيرىا

الذيف يتبادلوف  .ما تعماؿ المغةوالمستقبؿ مف خالؿ اس :ىو التواصؿ الذي يكوف بيف المرسؿإجرائيا

 األدوار

                                                           
1
 Marcel Daines, Dictionary Of Media Communication, M.E Sharpe, New York, 2009, P117. 

2
 .05،01،ص ص 0،4005،طشبكة األلوكة ،المغرب جمٌل حمداوي ، التواصل اللسانً والسٌمٌائً والتربوي ، - 
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التي يعبر بيا العرب  ، ىي الكمماتالعربيةالمغة مصطفى الغاليني: حسب الشيخ:المغة العربية-7

،وما  القراف الكريـ واألحاديث الشريفة، وحفظيا لنا عف أغراضيـ، وقد وصمت إلينا عف طريؽ النقؿ

 1رواه الثقات مف منثور العرب ومنظموىـ .

يحقؽ التواصؿ  المغويةىي نظاـ مف الرموز الصوتية االصطالحية في أذىاف الجماعة اصطالحا:

ى تستوي حتالمغة العربية وانقساميا إلي ليجات واستقالؿ ىذه الميجات  روذلؾ بدراسة تطو  بينيما،

 2.كؿ واحدة منيا لغة قائمة

المغة إنيا  ،نحت مف كممتيف عربي/انجميزيىي يطمؽ عمييا المغة العربيزي التي  المغة الرمزية :-8

وىي تعتمد عمي  العربية،التي بدأت تحؿ محؿ المغة  ..."لغة الشاّت"العصرية الدخيمة عمي لغتنا

وأرقاـ تحؿ محؿ الحروؼ التي اليوجد ليا مقابؿ في  ،لحروؼ العربية إلي حروؼ انجميزيةتحويؿ ا

  3.(7مثؿ :حرؼ الحاء ) االنجميزية،ولكنيا تشبو الحروؼ العربية في الشكؿ أوالصوت.

 لغة مستحدثة. وىيالطمبة المستخدمة في الدردشة لدى  ىي المغةإجرائيا: 

ينطؽ  فيناؾ مف يري بأف العامي ما ،ختمؼ العامية تعريفاتيا في األصؿت:اصطالحا:المغة العامية-9

والعامية لغة  ،ف يعبر عنيـ في المجتمع باألدباءدوف أف يخص ذلؾ م ،بو العامة وشاع عمي لسانيـ

 4فصيحة وضعت في عصور مختمفة لمتعبير عف األفكار بقوالب كثيرة .

 الدردشة.المختمطة والدارجة التي يستعمميا الطالب الجامعييف أثناء  المغةىي إجرائيا: 

                                                           
1
 .01ص ،4000 ،لبنان ،دار النهضة العربٌة ،اإلعالمرجال  وإعداداللغة العربٌة  ،سمٌر كبرٌت - 

2
 .09،ص4000، مصادر فقه اللغة العربٌة "قراءة فً المادة والمنهج "،دط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،عبد الرحمان خربوش  - 

3
عبد هللا بن  مركز الملكمنً شرافً تٌم، اللغة أعربٌة أم عربٌزٌة،لغة الشباب العربً فً وسائل التواصل الحدٌثة ،بحوث ومقاالت حول اللغة الهجٌن ،- 

 .200،ص0،4002لً،الرٌاض،طعبدالعزٌزالدو
4
 .04، ص0984، 0ط، لبنان، نوفل ، مإسسة0910-0900البحث اللغوي فً العالم العربً  قاسم، اتجاهاترٌاض  - 
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وقد رمز أو  ،تصاؿ عبر وسائط اإلعالـ الجديدةىي نموذج التراسؿ أو االاصطالحا: الدردشة:-10

تعارؼ وأشاع بيف الناس تسميتيا ب)الدردشة(ألنيا تعد شكال مف أشكاؿ التراسؿ ألتشاركي بيف 

 1األشخاص عبر اليواتؼ أوالمواقع االلكترونية وغيرىا. 

 مف أجؿ التواصؿ  يا الطمبة التي تستعممالرسائؿ المتبادلة في الفضاء الفايسبوؾ ىي  إجرائيا:

اإلعالـ   High Tech Dictionary التكنولوجيا الرفيعةيعرفه قاموس  الجديد: اإلعالم-11

ىومجموعة :"ليستر وبحسب ،بكات االنترنت والوسائط المتعددةشالجديد بأنو اندماج الكمبيوتر و 

الطباعة  التصاؿ التي تولدت مف التزاوج بيف الكمبيوتر والوسائؿ التقميدية لإلعالـ،ا تكنولوجيات

والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو ػوتقـو فمسفة اإلعالـ الجديد عمي مبدأ استغالؿ بيف الوسائؿ 

المحوسبة والشبكات االلكترونية وتكنولوجيا االتصاالت المتقدمة لموصوؿ إلي اكبر عدد مف الجميور 

عمومة زمني وأسرع نقؿ لمم ،قةبأقؿ تكمفة وأقصر طري اإلعالـالميتـ بالمعمومة التي تقدميا مؤسسة 

 2غيرىا.و ، الشبكات االجتماعية الـ الجديد المدونات االلكترونيةومف أىـ وسائؿ اإلع

 :التفاعل االجتماعي-12

بيف سموؾ األفراد والجماعات مف خالؿ عممية االتصاؿ والتصور ىو التأثير المتبادؿ اصطالحا: 

بيف القوى  ينبع عف المجتمع مف تػأثير متبادؿ البسيط لمتفاعؿ االجتماعي ويقصد بو كذلؾ ما

 3 االجتماعية.

                                                           
1
مقدم لمإتمر اللغة  عماد الدٌن تاج السر فقٌر ،اللغة العربٌة ووسائط اإلعالم المتعددة :قراءة  فً لغة التآنس عبر مواقع التواصل والهواتف النقالة ،بحث- 

 .02واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة ,جامعة عجمان، اإلمارات،صالعربٌة الدولً الثانً ،كلٌة المعلومات 
2
 .30ص ،4008 ،0، طعمان دار الشروق،التطبٌقٌة، اإلعالم الجدٌد المفاهٌم والوسائل  ،دقعباس مصطفً الصا- 

3
 .15-12ص،4000، ،دط،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ناصر قاسمً ،دلٌل مصطلحات علم االجتماع التنظٌم والعمل ،- 
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وبالتالي  الطمبة المستخدميف لمفايسبوؾ مع مستخدميف آخريف مف خالؿ الدردشة تفاعؿ إجرائيا :

 ىناؾ تأثير متبادؿ.

                        :                                                                                                                             الدراسات السابقة/13

التي يعتمد عمييا الباحث في انجاز بحثو وليذا البد مف المراجع  أىـ إحدىالدراسات السابقة  تعد

 الدراسات السابقة التي ليا عالقة ببحثنا نجد مايمي:توفرىا ومف بيف 

والذي يري أف ثقافة الشباب العربي  بعنوافعمي صالح محمود  الدكتوردراسة الدراسة األولى:*

تمرد عمي النظاـ االجتماعي ليذا اجتيدوا في تشكيؿ لوف ثقافي  اختيار الشباب لمغة ثقافة ليـ ىو

عمي فؾ رموزه وفي نياية دراستو حذر مف ظيور لغة موازية يستخدميا الشباب  األقدرجديد ،ىـ 

وأوضح  ،لعربية في الحياة اليومية ليؤالءالعربي في محادثتيـ عبر االنترنت تحدد مصير المغة ا

وكممة 3 العينو2 الهمزةو7الحاءوباتت  وأرقاـالدكتور أيضا أف حروؼ لغة القراف تحولت إلى رموز 

 ....الخuوتكتب   youوكممة  so3adتكتب سعاد وكممة   7war  تكتب حوار

وقاؿ إف واقع شبابنا ولجوؤه إلي استعماؿ لغة حديثة موازية بوجود شعور باالغتراب لدييـ يدفعيـ 

لمتمرد عمي النظاـ االجتماعي وتكويف عالميـ الخاص بعيدا عف قيود اإلباء وأضاؼ أنيـ يؤلفوف ىذه 

 1مواجية اآلخريف.المغة كقناع في 

استخدام طمبة الجامعة المغة العربية بحروف بعنواف هاشم صالح مناع دراسة : الدراسة الثانية*

بينت ىذه الدراسة بإيجاز مكانة المغة  ،في أساليب التواصؿ الحديثة)االنجميزية وغيرىا ( التينية

                                                           
 

1
  www.ahewar.orgمن الرابط  40:00 الساعة علً 05-04-4001ثقافة المجتمع العربً ،تم استرجاعها فً محمود، علً صالح -

http://www.ahewar.org/
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حيث عددىا وترتيبيا وأىميتيا مف ثـ تحدثت عف الحروؼ العربية  ،العربية ومنزلتيا قديما وحديثا

 .مف حيث أنواعيا وأىميتيا وأثارىا، ا تناولت أساليب التواصؿ الحديثةوتاريخيا كم

 حرص عمي اإلجابة عمي السؤاليف التالييف : وفي الدراسة 

في أساليب  )االنجميزية وغيرىا(ىؿ يستخدـ طمبة الجامعة المغة العربية بحروؼ التينية  .1

 التواصؿ الحديثة ؟

في أساليب  )االنجميزية وغيرىا(ماأسباب استخداـ الطمبة المغة العربية بحروؼ التينية  .2

 ؟ التواصؿ الحديث

ىذه اإلجابة  كانت مف خالؿ االستبانة التي صممت مف أجؿ ذلؾ وقد تضمنت محوريف إذا احتوى 

تـ التوصؿ إلي وقد  ،ترجـ كؿ بعد مف البعديف السابقيفكؿ محور عمي مجموعة مف األسئمة التي ت

عدد مف النتائج التي ربما تساعد في بناء دراسات أخرى لعالج بعض المشكالت التي تواجو المغة 

 1 .العربية

العربتيني :الكتابة العربية باألحرف  عنواف" تحتسعد بن طفمة العجمي  دراسة الدراسة الثالثة:*

العربية في نظاـ كتابتيا وىي ظاىرة الدراسة ظاىرة جديدة اجتاحت المغة  تناولت ىذهالالتينية "

 مف كال الجنسيف  موجز عمى طمبة جامعة الكويت الباحث بإجراء استبياف وقد قاـ العربتيني

ىؿ تكتب -1وكاف السؤاؿ التالي محور الدراسة :)طالب وطالبة 44(وقد بمغت عينتو )ذكور/إناث (

 تماعي؟المغة العربية باألحرؼ الالتينية في مواقع التواصؿ االج

                                                           
1
من  09-04-4001هاشم صالح مناع ،استخدام طلبة الجامعة اللغة العربٌة بحروف التٌنٌة فً أسالٌب التواصل الحدٌثة ،تم االطالع علٌها فً - 

www.ahewar.org . 44:04الساعة. 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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أحيانا  ،)طالب1(7الأبد،)طمبة70(: دائما تستعمؿ المغة العربية بأحرفا التينيةوكانت النتائج كالتالي:

 : ورافقتيا عدة استخالصات )طالب25(

  إف ىذه المغة تنحصر فقط في الدردشة الحاسوبية والمواقع مثؿ الفايسبوؾ 

 ظيرت بكثرة عند طالب الجامعييف والمتمدرسيف 

  1استخداميا ييدؼ إلى سرعة التخاطب كتابة وليس مف أجؿ  كتابة نصوص مطولة 

 :الخمفية النظرية/14

ظرية لمدراسة ألننا نراىا كخمفية ن االستخدامات واالشباعاتنظرية  لقد اعتمدنا في دراستنا عمي  

وكذلؾ  ،وقع التواصؿ االجتماعي الفايسبوؾمناسبة لموقوؼ عمي حاجيات الجميور مستخدمي م

 المجوء إلى استعماؿ مجموعة مف الصيغ والمفردات التي تساىـ في نجاح العممية االتصالية .

وسائؿ اإلعالـ الذي  بأنيا دراسة جميور عرفت ىذه النظرية:االستخدامات واالشباعات  مفهوم

 2. معينة إلشباع حاجات فردية معينة يتعرضوف بدوافع

نما  وبحكـ ىذا التعريؼ يتضح أف الجميور يتعرض لوسائؿ اإلعالـ ليس بحكـ أنيا متاحة فقط، وا 

ويمكف  شعر في فترة ما أنو بحاجة الييا، ألنو ييدؼ إلي إشباع مجموعة مف الحاجات المعينة،

إلي أف تأسيس وزمالئه  ادلستاينتحقيقيا عف طريؽ التعرض ليذه الوسائؿ وىذا ما تحدث عنو 

ولمنظرية مجموعة قوة وسائؿ اإلعالـ الطاغية :د فعؿ لمفيوـنموذج االستخدامات واالشباعات جاء كر 

 كالتالي: وىيجورفيتش و بمومرمف  كانز وكؿمف الفروض األساسية وضعيا الياىو 

                                                           
1
اللغة الهجٌن  سعد بن طفلة العجمً،العربتٌنً :الكتابة العربٌة باألحرف الالتٌنٌة ،لغة الشباب العربً فً وسائل التواصل الحدٌثة ،بحوث ومقاالت حول - 

 .8،ص0،4002د هللا بن عبد العزٌز الدولً ،الرٌاض،طبؤقالم مجموعة من الباحثٌن والمهتمٌن بالشؤن اللغوي فً الوطن العربً ،مركز الملك عب
2
 .009،ص4002،دار الفجر للنشر والتوزٌع ،0،طواالشباعات  االستخداماتالصحفٌة :دراسة فً  اإلعالناتمرزوق عبد الحكٌم العادلً ، - 
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  جميور وسائؿ اإلعالـ جميور نشط ويتسـ بااليجابية والفاعمية ويرتبط استخدامو بوسائؿ

 االتصاؿ بأىداؼ محددة لديو 

  يختار الجميور وسائؿ اإلعالـ التي يوقع منيا إشباع رغباتو وحاجاتو 

  األخرى إلشباع احتياجات الجميور مثؿ االتصاؿ تتنافس وسائؿ اإلعالـ مع الوسائؿ

الشخصي أو المؤسسات الرسمية أو األكاديمية وغيرىا وتتأثر العالقة بيف الجميور ووسائؿ االتصاؿ 

 1بعوامؿ بيئية عديدة لديو. 

  ألنو ىو  ،الحقيقية الستخداـ وسائؿ اإلعالـالجميور ىو وحده القادر عمي تحديد الصورة

 الذي يحدد اىتمامو واحتياجاتو ودوافعو وبالتالي اختيار الوسائؿ التي تشبع حاجاتو .

 محتوى معيف يجب أف  األحكاـ حوؿ قيمة العالقة بيف حاجات الجميور واستخدامو لوسيمة أو

يحددىا الجميور نفسو المحتوي بطرؽ مختمفة باإلضافة إلي أف المحتوي يمكف أف يكوف لو نتائج 

 2مختمفة. 

وألف نظرية االستخدامات واالشباعات تستخدـ بشكؿ واسع باعتبارىا األكثر مالئمة لدراسة استخداـ 

وعات محددة مف األشخاص وبالتالي الشبكات االجتماعية وىي أماكف افتراضية تمبي حاجات مجم

 خمؽ مجتمع كثيروف فيو غير قادريف عمي إيجاد حاجاتيـ خارج بيئة االنترنت .

تماعية ذوأىمية االجويعتبر تطبيؽ نظرية االستخدامات واالشباعات اليـو في دراسات مواقع الشبكات 

أكثر العوامؿ لفتا بالنسبة لنظرية  ىحيث وبعد استعراض األدبيات السابقة تـ التوصؿ إل ،بالغة

حيث أف عوامؿ االستخداـ  ،ليا عالقة مع الشبكات االجتماعيةاالستخدامات واالشباعات والتي 

                                                           
1
 .420ص، 4001 ،1ط ،القاهرة اللبنانٌة،دار المصرٌة المعاصرة، حسٌن السٌد، االتصال ونظرٌاته  مكاوي، لٌلىحسن عماد - 

2
 .443-444، ص4000 ،0ط القاهرة، ،التؤثٌر، عالم النشرنظرٌات اإلعالم واتجاهات محمد، عبد الحمٌد - 
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التواصؿ  ، الدردشة،خمؽ صداقات :شبكات االجتماعية ىيواإلشباع الرئيسية الخاصة بمواقع ال

  ييا .الحصوؿ عمي المعمومات مف خالؿ استعماؿ المغة ف ،التسمية

، جذور النظرية التفاعمية الرمزية إلى أفكار يرجع أصحاب ىذه النظرية نظرية التفاعمية الرمزية :-2

خالؿ فيـ  الذي أكد عمى أنا فيـ العالـ االجتماعي يكوف مف ماكس فيبراالجتماع األلماني  عالـ

حميؿ الفعؿ مف خالؿ ت يكوف، واف فيـ الظواىر االجتماعية جاىات األفراد الذيف نتفاعؿ معيـات

جورج النفس االجتماعي مف أمثاؿ  ، ثـ تولي تطويرىا الكثير مف عمماءاالجتماعي في المجتمع

ويشير مصطمح الرمز إلى : الشيء الذي يشير إلى شيء أخر ويعبر عنو  .هربت ميد

 كالعالقات و االشارت والقوانيف المشتركة، والمغة المكتوبة . بالمعنى

معظـ و  الرموز، عؿ الرمزي يشير إلى : ذلؾ التفاعؿ الذي يأخذ مكانو مف الناس مف خالؿأما التفا

يمكف حدوثو بأشكاؿ أخرى كاالتصاؿ  ىذا التفاعؿ يحدث عمى أساس االتصاؿ القائـ وجيا لوجو لكنو

عندما تقرا جممة لو ويحدث أيضا عندما تطيع أو  الرمزي الذي يحدث بينؾ وبيف المؤلؼ عندما

شارةتخال  .عدـ التجاوز ؼ اإلشارة الضوئية وا 

عمى التعامؿ بالرمز  و التفاعؿ الرمزي ىو الحد الفاصؿ بيف اإلنساف والحيواف، فاإلنساف وحده القادر

نما جاءت  وواستعمال الرمزويتفاعؿ بواسطتو، ومقدرة اإلنساف في إنتاج  لـ تأت بيف يوـ وليمة، وا 

 حصيمة تطور مستمر مئات السنيف.

مجموعة مف الفرضيات إطار نظري لتحميمو التفاعمي الرمزي لمظواىر "بمومرهربت "طرح  : فروضها

 االجتماعية يمكف صياغتيا في النحو التالي: 
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لمتفاعؿ االجتماعي عمى أساس معاني الموضوعات التي  الناس فرادى وجماعات، مييئوف -1

ىذه جتماعية المرتبطة بموضوع معيف و واف السموؾ يرتكز عمى المعاني اال عالميـ،يتضمنيا 

الموضوعات الطبيعية، الموضوعات االجتماعية، الموضوعات أنواع:الموضوعات عمى ثالث 

  المجردة.

تمثؿ الترابطات العممية التي يشكؿ فييا الناس اإلشارات فيما بينيـ ويؤؿ كؿ منيـ إشارات  -2 

  .اآلخريف

ويقدروا المواقؼ  فلو ويؤو مية التي يالحظ فييا الفاعموف العمإف األفعاؿ االجتماعية تتشكؿ خالؿ  -3

 ، وعميو فاف الكائف البشري ىو ذلؾ العضو الفاعؿ بنفسو والذي يشارؾ في شغؿ الدور. التي تواجييـ

، واف شبكة االعتماد لمعقدة الترابط تكوف التنظيمات والنظـ وتقسيـ العمؿاف األفعاؿ المتداخمة و أ -4

 1.وليست أمورا ثابتة  دينامكيةالمتبادؿ 

 

                                                           
1
 .11-11ص ص ،4005 األردن،، عمان ،المتقدمة، دار وائل للنشرالنظرٌات االجتماعٌة  إحسان،حسن - 



 



   

 

  مواقع التواصل االجتماعي الفصل األول: 

         تمهيــــــد:       

             تعريف شبكة التواصل االجتماعيالمبحث األول: 

              تعــــــــريف موقـــع الفايســـــبوكالمبـــــــحث الثاني: 

           مـــــميزات الفايســـــــبوك:المبـــــحث الــــــــثالث 

               استخدام المغة في الفايسبوك: المبحث الرابع 

 خالصــــــــــــة                                          
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:تمهيد   

 الجماىيريةوسائل اإلعالم  ىالتواصل االجتماعي أكثر استخداما وطغيانا عم تعتبر مواقع      

الذين أصبحوا  فال يمكن تناسي االنتشار الواسع ليذه الشبكات بين الجماىير خاصة الشباب،

وىي ظاىرة برزت خالل  اليستطيعون االستغناء عمييا، أصبحت منبرىم األول لمتعبير والتواصل،

السنوات الخمس الماضية وتطورت بفضل التطورات اليائمة في تكنولوجيات االتصال فقد باتت 

 ر التي تمعبيا في مختمف المجاالتىذه الشبكات جزءا ميما بفضل الوظائف التي تقدميا واألدوا

وىذا ما أدي إلي اعتبارىا شبكة مجتمعية تستطيع أن ترضي وتزود اشباعات المتمقي  عن طريق 

ويمكن لألفراد التأثر واالستفادة من أفكار اآلخرين عن طريق  الخدمات التي تقدميا لمستخدمييا،

 أو حتى التعميقات في بعض األحيان. قراءة ما يقومون بإرسالو لبعضيم البعض في الدردشة،

تبر من أىم المجتمعات من بين ىذه الشبكات التي كان ليا الصدى األكبر الفايسبوك الذي يعو 

إذ يعد األكثر قبمة من طرف الطالب الجامعيين فيو يتيح ليم فرصا غير المواقع  ،االفتراضية

كما أصبح الفايسبوك عالم كبير  األخرى وىذا ما أدى إلي االدمان عميو وعدم االستغناء عنو.

يد ومثير ومتغير تري فيو الحقيقة والكذب ولكن ىو عالم داخل موقع واحد تعرض أفكارك وجد

 يمكن أن تستعمميا أيضا في الدردشة أو التواصل .   وتعبر عنيا بحرية تامة بأي لغة كانت،
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 :تعريف شبكات التواصل االجتماعي المبحث األول

ما يميز الفترة الحالية وذلك بفضل التطور تعتبر شبكات التواصل االجتماعي من أكثر         

مما أدي إلي ظيور مجتمع معموماتي يعتمد عمي السرعة والحركة  اليائل لتكنولوجيات االتصال،

   .فيذه التطبيقات قدمت مصطمحات جديدة  أثر بشكال كبيرا عمي مستخدميو،

 تندة إلي الويب تتيح التفاعلة مس:"بأنيا عبارة عن تطبيقات تكنولوجيمحمد جابر خمف اهلل يعرفيا 

إمكانية العثور بين الناس وتسمح بنقل البيانات االلكترونية وتبادليا بسيولة وتوفر لممستخدمين  

 ينتج عن ذلك ما يسمى بالمجتمعات وبناء عميو ،عمي آخرين يشتركون في نفس المصالح

 .1"تشبو الكيانات الواقعيةحيث يستطيع المستخدمون التجمع في كيانات اجتماعية  اضية،االفتر 

:بأنيا شبكة مواقع فعالة جدا في تسييل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المنصور وقد عرفيا

كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال بعضيم البعض وبعد طول  المعارف واألصدقاء،

التي توطد العالقة وغيرىا من اإلمكانات  وتمكنيم أيضا من التواصل المرئي والصوتي، سنوات،

 2االجتماعية بينيم. 

:"بأنيا مواقع الكترونية اجتماعية عمي االنترنت وأنيا الركيزة األساسية لإلعالم  عرفت أيضاوقد 

 .  3الجديد أوالبديل التي تنتج لألفراد أوالجماعات التواصل فيما بينيم عبر ىذا الفضاء االلكتروني

 .1تصنف ىذه مواقع الجيل الثاني لمويب وسميت اجتماعية ألنيا أثبت مفيوم بناء المجتمعات 

                                                           
1

    http://kenanaonline.com/Azhar-gaperمن الرابط11/11/7112تم استرجاعها في  االجتماعي،شبكات التواصل محمد جابر خلف هللا،  -

-
2
 .72،ص7117محمد المنصور،تأثير شبكات التواصل االجتماعي علي جمهور المتلقين ،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية ،الدنمارك،دط، 

3
 .2،ص7117،خرطوم ،1مبارك خضر فضل هللا ،أثر الفايسبوك علي المجتمع ،المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع ،طوائل  - 



 الفصل األول                                                                مواقع التواصل االجتماعي
 

 

 

32 

 المبحث الثاني :تعريف موقع الفايسبوك  

 نيعتبر الفايسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما خاصة عند فئة الشباب الذي

  .توفير خدمات عامة لكل المستخدمينفمن خاللو يمكن  مفارقتو ولو لحظة، وناليستطيع واأصبح

االنترنت  عن مدونة شخصية أو صفحة شخصية عمىفي مدونتو:"أنو عبارة  النويهيويرى 

ويتكون الموقع من مجموعة  وأنو مجتمع شبابي عمي االنترنت، تتواصل مع أصدقائك من خاللو،

الجامعة  ،كان العملوم ،تصنف المجموعات عمي أساس اإلقميمو  من الشبكات تتألف من أعضاء،

وبإمكان المشترك الجديد أن يختار أحد تمك التصنيفات ثم يبدأ بالتصفح واختيار  والمدرسة،

وجود  إضافة إلى والتعميقات، داخل المجموعات ىناك مساحة لمتحاور، مجموعة لالشتراك فييا،

بدءا من  جموعة،نتيجة الشير التي تدون فييا أىم األخبار التي ييتم بيا المشتركون في الم

األحداث القومية أو المحمية حتى أعياد ميالد األعضاء، كما توجد مساحة لإلعالنات البيع 

جانب وجود  ىإل ولكل عضو مساحة يضيف فييا صورة شخصية، والشراء الخاصة باألعضاء،

  2إتاحة التعارف بين الشباب. الموقع وييدف الموقع بشكل عام إلىمدونات مرتبطة ب

 أنو يعد من أشير مواقع التواصل االجتماعي عمي الشبكة العنكبوتية أسسو ىعم:"عوض وعرفو

ويعتبر موقع التواصل االجتماعي العالمة  4002ىارفادعام بجامعة"مارك زوكربيرج" الطالب

فيما  الفارقة في ظيور مواقع التواصل االجتماعي حيث يمكن مستخدميو من تبادل المعمومات

تاحةبينيم  وىو موقع تواصل  ،رصة أماميم لموصول إلي أصدقائيم ولقاءاتيم الشخصيةالف وا 

                                                                                                                                                                                                 
1
 .61، ص7113، 1االنترنت واإلعالم والصحافة االلكترونية، مكتبة الفالح النشر والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة، ط ،حسن محمد نصر- 

2
 .712،ص7111ل الحديثة من الجريدة إلي الفايسبوك ،دار العربي للنشر والتوزيع،القاهرة ،فتحي حسين عامر ،وسائل االتصا- 
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يستطيع أي شخص الوصول إليو عبر االنترنت والتسجيل بو مجانا، ويقوم باالتصال مع اآلخرين 

أما كممة بوك فأتت من أوروبا وتعني دفتر ورقي يحمل صورا أو معمومات ألفراد  والتفاعل معيم.

 1الطمبة المنتسبين عمي الطالب المتواجدين في نفس الكمية . ىتعرف عموجماعة معينة من أجل 

أن من يتأمل شبكة الفايسبوك فسيفاجأ بيذا الكم من التواصالت  هبة العالو أمينة السيدوتري 

وتجد لدي كل شخص عشرات  ،في العالم كمو من شرقو إلي غربو والتشبيكات بين البشر

ولدى كل شخص صفحة خاصة بو يتصرف فييا كما يريد وىوما  األصدقاء من شتى أنحاء العالم،

فكر كيف يجعل صورة منفردة يطرح لدى الشباب رغبة ال تقاوم في إظيار ذاتو كما يود فيو ي

مادام  وكيف يضع في صفحتو أشياء غريبة تختمف عن غيره ليشد بيا انتباه اآلخرين فيو ،وغريبة

فيو ما يشاء يكتب عمي الحائط الخاص بو ويدعو  فمو أن يفعل ،صاحب موقع إن جاز التعبير

  2أصدقائو لمكتابة والتعميق .

                                                           
1
،ص )ن  د س(حسني عوض ،أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب ،"برنامج تدريبي ،جامعة القدس فلسطين ،دط، - 

 .22-23ص
2
-2ألخصائي المكتبات والمعلومات في الفترة مابين 13،الشبكات االجتماعية وتأثيرها علي األخصائي والمكتبة ،المؤتمر أمينة السيد ،هبة عبد العال  - 
 .11،ص7112يوليو ،مصر :جامعة حلوان ،2
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 الفايسبوك المبحث الثالث:مميزات 

لو مجموعة من الخصائص والميزات إلى ينفرد بيا عن باقي بوك وكغيره من المواقع األخرى الفايس

ط االجتماعي داخل الترابيخمق جوا من  فيو موقع تواصمي بالدرجة األولي، ،المواقع األخرى

 ومن أىم مميزاتو نجد: إضافة إلي اعتباره عنصرا بارزا في تحقيق التفاعمية، ،المجتمع الواحد

العديد من الحواجز الجغرافية والمكانية حيث يمكن لألفراد في  إلغاء بحركتيواستطاع :العالمية

بمصطمحات كالسيولة وغيرىا وبتنا نسمع  ببساطة وسيولة، الشرق التواصل مع أفراد في الغرب،

 وىو حينما وفر مجموعة إضافية من التطبيقات سمح بالتواصل المقروء والمسموع والمرئي .

ويقرأ ويتفاعل مع األحداث والتعميقات  يستقبل يكتب، :إن الفرد في الفايسبوك يرسل، التفاعمية

فبعدما  قنيات التي غيرت مجرى االتصالويعتبر الفايسبوك من الت فيو في عممية أخذ ورد مستمر.

فايسبوك ثورة أحدثت الوسائل التفاعمية ومنيا ال مرسل متمقي، كانت اتصاالت خطية مباشرة،

أن يشارك ويسيم  ىإن ىذه التفاعمية تعطي لمفرد بشكل أكبر عم غيرت مسار االتصاالت.

 بشخصو في الموضوع تحميال، نقدا أو تعميقا.

أتاحت التحديثات العديدة التي قام بيا موقع الفايسبوك الفرصة أمام  :االستخدامالتنوع وسهولة 

التي الفايسبوك أحد البرامج االفتراضية السيمة  كين فيو الكثير من الفرص واألنشطة،المشتر 

 .1الرموز والصور التي تيسر لممستخدم التفاعل ،تستخدم الحروف ببساطة، المغة

                                                           
1
كرة نموذجا،ماجستير،علم الفايسبوك وطلبة جامعة بس–بدر الدين بن بلعباس ،شبكات التواصل االجتماعي والهوية الثقافية عند الطلبة الجامعيين -- 

 .26،ص7112/7112االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،
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السيولة وىي رأس  ،الدراي المسير لمفايسبوك البساطةي فيمو الفريق اىذا ىو الفرق األساسي الذ

فكل لحظة تمر عمي ىذا العالم إال ويتم فييا خمق  المال الحقيقي في مواجية المد التقني الكبير،

فكرة إبداعية جديدة، المنافسة عمي أوجيا ولم تعد المعايير قائمة عمي ذلك الزخم الكبير المتعمق 

أللوان أو غيرىا، بل أصبحت الوظائف الجديدة الذكية السيمة والمتنوعة ىي المعيار بالحجم أو ا

 ببساطة ىي لغة التكنولوجيا.

كانية امتالك فضاء عمي تاحت لمفرد إم:إن مجانية االشتراك والتسجيل أالتوفير واالقتصادية

فرد يرغب في فتح  وبات يشعر بانتمائو ولم يعد ذلك حكرا عمي أصحاب األموال فأي ،الفايسبوك

ستثمارية تخصصت في غير أن الفايسبوك وكونو مؤسسة ا صفحة عمي الفايسبوك فمو ذلك،

فانو يحصل سنويا عشرات الماليير من األرباح الناتجة عن تداول األفراد  ،المجال الرقمي

بقاء الفايسبوك كما ىو مجاني ىو في  ىفالحرص عم .شطتيم وصورىم وتفاعالتيم اليوميةألن

 .1األساس حرص عمي زيادة مؤشرات األرباح

 إضافة إلي:

 الفايسبوك يعد أقرب وسيمة حديثة لمتواصل فيو برنامج اجتماعي من الطراز األول -

يتيح فرصا نادرة لمتعارف والتواصل بين األىل واألصدقاء والتعارف دون التقيد بجغرافية الزمان  -

 والمكان

 والدردشة.الكثير من الوقت لمتصفح قضاء -
                                                           

1
 . 22المرجع السابق، ص - 
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خمق ترابط بين الناس وتقوية الصمة االجتماعية والتواصل بين الشخص البعيد عن أىمو وأحبائو -

بسيولة ويسر، إضافة إلي جانب الصفحات العممية واإلخبارية والطبية والثقافية والرياضية التي 

 معمومات قيمة ومفيدة كل حسب طمبو.تزود المتصفح ب

 رصيدك من الصداقات الجديدة يفتح أفاقا جديدة ويعزز -

 يمعب دورا أساسي في تعبئة الشباب ونشر التوعية السياسية -

 تسييل عممية اإلقناع باألفكار غير مقبولة دينيا واجتماعيا وسياسيا -

 أصبح صوت من الصوت لو   -

 .1الفايسبوك أتاح فرصة لترويج المنتوجات التقميدية وتسويقو -

 والفايسبوك عموما يتكون من مجموعات تتألف من أعضاء وتصنف عمي أساس اإلقميم ومكان 

 وبإمكان مشترك جديد أن يختار أحد تمك التصنيفات أو المجموعة ثم يبدأ العمل والجامعة،

ويمكن أن نكتب البريد االلكتروني أواسم أحد أصدقائك في مكان  ،بالتصفح واختيار مايناسبو

 2.ث ولو كان مشترك عمي الفايسبوك تجده وتواصل بوالمخصص لمبح

 

 

 

                                                           
1
الحكمة للنشر محمد الفاتح حمدي ، مسعود بوسعدية ،ياسين قرناني ، تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة "االستخدام والتأثير " ،مؤسسة كنوز  - 

 .12،21،ص ص1،7111والتوزيع ، الجزائر،ط
2
 . 113،ص1،7117عبد الرزاق محمد الدليمي ،مدخل إلي وسائل اإلعالم الجديد ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن ،ط- 
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 المبحث الرابع:المغة في الفايسبوك 

التواصل عبر مجموعة من المغة في الفايسبوك ىي تمك المغة التي يستعمميا األفراد من اجل 

وىي المغة المستخدمة في الدردشة، تتميز ىذه المغة بأنيا مصطمحات خاصة ال يعرفيا  التقنيات،

حيث تسمح تطبيقات الدردشة الثنان أو  ،تمرار في محادثاتيم عبر االنترنتإال من يستخدميا باس

 خالل الدخول إلىأكثر من األشخاص بالحوار، أو مجموعة أشخاص من أماكن عديدة يمتقون من 

لذلك يمكن االستفادة من ىذه الخدمة في إجراء حمقات المناقشة أو حتى عقد  ،المواقع المخصصة

 1لمؤتمرات عن بعد.ا

كما يستعمل المشاركون تراكيب لغوية عمي مستوى الشكل والمعنى ذلك أن الوقت والدقة والسرعة 

من األولويات الضرورية التي يسعى المشاركون دائما إلي اكتسابيا وتفعيميا لبموغ الغايات 

يصال األفكار و  االتصالية بأكبر قدر من الفائدة والمياقة في التعبير، فكثيرا ما يستخدم  اآلراء،وا 

طفة الرسالة تشكل من خالل عا ىالمشاركون ما يعرف بأيقونات الوجوه المبتسمة لمتعبير عم

ونالحظ أنيم يكتسبونيا ويتقنون استعماليا لتضفي تميزا  ،وانتشرت بين المستخدمين ،حروفيا

كز المغوي لمدردشة فتر  أما بالنسبة لمبناء ،تماعي من نوع مختمف عبر االنترنتخاصا التصال اج

ففي بعض األحيان يطرأ الشباب إلي استخدام لوحة األحرف الالتينية  ،ىذه المغة عمي تقنيات كثيرة

 2لعدم توفر لوحة األحرف المغة العربية .

 

                                                           
1
 .321،ص1222، 2،طالفرا عبد هللا عمر،تكنولوجيا التعليم واالتصال ،،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن- 
2

 .122،ص1،7112محمد علي رحومة ،منظومة التكنواجتماعية ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط-
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 خالصــــة

تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر االنترنت وأشيرىا عمي اإلطالق الفايسبوك باعتباره من    

تكنولوجيات االتصال واألكثر شعبية وىوما جعمو جزءا ميما من حياتنا ال يمكننا االستغناء احدث 

، وسبيال لمتواصل مع األصدقاء عبير والتفاعل في مختمف المواضيععنو فيو منبرا حرا لمت

فيذا الموقع وتطبيقاتو قام باختصار المكان  واإلقميمية، متناسيين في ذلك الحدود الجغرافية،

االلتفاف حولو وترابط بين مختمف الفئات السيما مجتمع  ىإل ما أدىمان لممستخدمين وىذا والز 

ما بعد يوم وتأثيره البالغ خاصة عند انتشاره الالفت يو  الطمبة الذين أصبحوا األكثر قبمة عميو،

مما جعميم يعيشون في نفس البيئة ويطمعون عمي مختمف  وعمي عالقاتيم بأصدقائيم، ،عمييم

 من خالل تنوع تطبيقاتو وانتشاره الالمحدود.  قافات لبعضيم البعض،الث

ويمجأ الطمبة عند تصفح ىذا الموقع إلي استعمال غرف الدردشة من أجل التواصل فيما بينيم 

وذلك من خالل استعمال مصطمحات لغوية قد ألفوا استخداميا فيما بينيم، تساىم ىذه 

إضافة إلي أنيم يمجأون الييا ألنيا األقرب  ،فيما بينيم قديم تسييالت لمتواصلالمصطمحات في ت

 واألبسط في تبادل المعمومات واألخبار فيما بينيم .   

 

 



 

 

اللغة العربية في موقع الفايسبوك الفصل الثانــــي:  

 تمهيد:             

                          تعريف اللغة العربية:األول المـــبحث

                        أهمــــــــية اللغة العربية:الثاني المـــبحث

       الفايسبوكالعربية من خالل موقع   اللغة استخدام:الثالث المبحث

 اللغة العربية             ى استخدامالفايسبوك عل تأثير:المبحث الرابع

                                                   خالصة
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 تمهيد:

تعد المغة من أىم المظاىر التي بنيت عمييا الحضارة اإلنسانية، فيي تمثل المحرك لمتواصل بين 

 الشعوب وتبادل الخبرات، فيي أصل الحضارة وصانعة الرقي والتقدم.

عمق  ىن خالليا يستطيع الفرد الولوج إلفم ،الكائن البشريفالمغة من أىم العناصر التي تميز 

، كما نظر العمماء إلي المغة عبر العصور كسموك معرفي عن لثقافة والبيئة االجتماعية لمناسا

 وجيةلالكائنات الحية األخرى وىذا ما جعل المغة نظام تتكامل فيو عوامل البيئة والعوامل البيو 

ليذا ، وتماسكيم إضافة إلي اعتبار المغة كمقوم من مقومات المجتمع التي تساىم في ترابط أجزائو

اىتم العديد من الدارسين والباحثين بالمغة العربية باعتبارىا أقدم لغات العالم التي تتمتع 

والمغة العربية  ،تبخصائصيا التعبيرية المختمفة إذ يعتبر معجميا أغني معاجم المغات في المفردا

وىذا ما جعميا  وكغيرىا من المغات تطورت خصوصا عندما ارتبطت بوسائل االتصال الحديثة

تعرف من عدة جوانب من أجل الوصول إلي تعريف مبسط وسيل يمكن من معرفة أىميتيا فيما 

 تكمن ومكانتيا في مواقع التواصل االجتماعي ومدى اعتماد الطالب عمي ىذه المغة في عممية

إضافة إلي المستخدمين الذين أصبحوا يتفنون في طريقة  تواصميم ومكانتيا من بين ىذه المغات،

 الكتابة .
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 المبحث األول: تعريف المغة العربية 

 مفهوم المغة العربية وأصولها: -1

تعتبر المغة من أىم الظواىر االجتماعية التي تتجمي وظيفتيا في خدمة الحياة اإلنسانية ومن      

فمن خالليا نستطيع أن  أىم ظواىر الحضارات اإلنسانية فيي وسيمة لمتفكير والتعبير والتواصل،

 نا اليومية .نعبر عن أغراضنا المختمفة بناءا عمي بعض المفردات التي ألفنا أن نستعمميا في حيات

ت الدارسين وعمي ىذا األساس تعددت التعريفات لمغة وتنوعت وذلك عمي حسب اختالف اىتماما

وكل عمم من العموم عرف المغة من منظوره فعمم االجتماع ركز عمي  ،والباحثين في كل مجال

كما  ،وعمم النفس عمي أن المغة تتطور بشكل خاص جانب المغة ووظيفتيا التواصمية التفاعمية،

 الفمسفة وغيرىا. ،المغة ،تعريفيا بعموم أخرى كعموم الدين أرتبط

وىي في كل أمة بحسب  :"بأنيا ممكة في المسان ،لمعبارة عن المعنى، ابن خمدون المغةويعرف 

 .1اصطالحاتيا"

 أنيا أداة اتصال وتعبير تحتوي عمي عدد كبير من الكممات بينيا عالقاتديوي:" وعرفيا أيضا

 .2تساعد عمي نقل الثقافة والحضارة عبر األجيال"تركيبة 

:"المغة العربية أغني لغات العالم بل ىي أرقي من فيال سباراوعرفت المغة العربية حسب االسباني 

لغات أوروبا ألنيا تتضمن كل أدوات التعبير في أصواتيا في حين الفرنسية واالنجميزية وااليطالية 

                                                           
1
 .44، ص9995، 3نوال محمد عطٌة، علم النفس اللغوي، المكتبة األكادٌمٌة، مصر، ط - 

2
عدنان ٌوسف العتوم ،قاسم محمد كوفحً،شوقً محمد مٌرزا ،التواصل االجتماعً من منظور نفسً واجتماعً وثقافً ،عالم الكتب الحدٌث للنشر  - 

 . 990، ص9،0292والتوزٌع ، األردن ،ط
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أني ألعجب لفئة كثيرة من أبناء الشرق العربي يتظاىرون أفرادىا و  وسواىا انحدرت من لغات ميتة،

 بتفيم الثقافات الغربية ويخدعون ليقال عمييم أنيم متمدينون.

وفي  وواضحة في معانييا فالمغة العربية لغة غنية بمعجميا، وسيمة بألفاظيا، وميسورة لمتعمميا،

 1ربية من أسيل لغات العالم وأوضحيا " ىذا السياق قال البمجيكي جورج سارتون:"إن المغة الع

عن اآلراء و الترجمة عن  في العالم كمو وأداة تعبير ىالعربية ىي وسيمة لمتفاىم األول فالمغة

 2.وقد حددىا بعض المختصين بأنيا لغة الصحف واإلذاعات العربية ولغة األدب الحديث ،راألفكا

وىا األفراد الذين تعودوا عمييا وعمي مصطمحاتيا ووظفإضافة إلي الحديث عن المغة المتداولة بين 

أي أن الناس ىم من يتفقون عمي المعاني والمدلوالت والقواعد  ،فيما بينيم حتى يسيل التواصل

 المغوية  حيث أن ىذه األخيرة تعبر عن ثقافة محددة يتفق عمييا أىميا وتنقميا من جيل إلي أخر.

مصطفى مغة الرسمية لدي العرب وىذا ما تطرق إليو الشيخ فالمغة العربية بصفة جامعة ىي ال

العرب عن ىي الكممات التي يعبر بيا  والمغة العربية:  فقال فيياالمغة العربية  عنالغالييني 

وما  ،القران الكريم واألحاديث الشريفةوحفظيا لنا  ،وقد وصمت إلينا عن طريق النقل ،أغراضيم

  .ومنظوميمرواه الثقات من منثور العرب 

ة الوطنية ، من دعائم الشخصيلمغة العربية الرسمية في الجزائروقد عرفيا محمود جعفري :"ىي ا

لدييا قوة فرضت نفسيا بسبب ترفعيا عن خصائص الميجات فيي بذلك  ،حيث تعتبر لغة نموذجية

ل من إذ يبقي استعماليا محصور عند عدد ضئي ،دور وظيفي في التواصل االجتماعي التؤدي أي

فالمغة العربية متصمة في الواقع الجزائري وذلك ألن  ،ي وسيمة لمتواصل الفكري والثقافيالمثقفين وى

                                                           
1
 .934هنزج لٌجر،تع: محمد عبد العلً موسى ،التربٌة فً ألمانٌا نزوع نحو التفوق واالمتٌاز،القاهرة،ص - 

2
 .969، ص9998محمود فهمً حجازي، اللغة العربٌة فً العصر الحدٌث قضاٌا ومشكالت، دار قباء للنشر والتوزٌع، القاهرة، - 
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الزوايا  المرجعية الدينية ىي التي ضمنت ليا استمراريتيا باعتبارىا كانت تمقن في المساجد،

 1و من المشاكل.وبعض المعاىد الدينية التقميدية حيث مازالت تفرض نفسيا ووجودىا رغم ماتعاني

 وتعرف المغة العربية بأنيا:"لغة ألفاظ يعبر بيا كل قوم عن مقاصدىم".

 . المغة وعاء المعاني والحضارة 

  .المغة ىي وسيمة التعبير عن األفكار 

 . المغة العربية ىي لغة التراث العربي 

 . المغة العربية ىي لغة القرآن الكريم 

  تؤلف بينيم.المغة العربية أقوى صمة تجمع العرب و 

 .2المغة العربية ىي المغة الوحيدة في العالم التي تمثل لغة الدين اإلسالمي 

  

                                                           
1
 .345، ص9972، 9محمود جعفري، اللغة عبر القرون، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر، القاهرة، ط- 

2
 .97-95 ص ، ص0292، 9اإلعالم، دار النهضة العربٌة، لبنان، طسمٌر كبرٌت، اللغة العربٌة وإعداد رجال  - 
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 المبحث الثاني:أهمية المغة العربية

 إذ كرم اهلل عّزوجل أدم عميو الصالة والسالم بتعميمو المغة يرتبط وجود المغة بالوجود اإلنساني،

 1"عمي المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالءوعمم أدم األسماء كمها ثم عرضهم :"ىقال تعال

ومن خالل المغة أيضا  ،من خاللو فمسفة األمم وحضاراتيا وبذلك أصبحت المغة الوعاء الذي تنتقل

 تمكن اإلنسان من اإلطالع عمي كنوز التراث اإلنساني المعرفي . 

والتعاون بين أفراد  المغة التستخدم لمتعبير عن األفكار بقدر ما تستخدم لمتواصل االجتماعي-

 الجماعة .

 . 2المغة وسيمة لمتفاىم والتواصل كونيا أداة مساعدة لمتفكير وأداة لتسجيل األفكار والرجوع الييا-

وتعميم المغة ييدف في المقام األول إلي تنمية الميارات المغوية المختمفة  ،المغة نظام متكامل-

 إذ يحقق الصحة المغوية المنشودة الفيم والتعبيربشكل متوازن وعمي النحو الذي يتيح الدقة في 

فيدف تعميم المغة العربية بوصفيا لغة وطنية يتجاوز االىتمام بالجانب المعرفي عمي حساب 

التمخيص والتعبير والضبط فالمغة بوصفيا ىدفا تعميميا أساسيا فيي تضم  الجوانب الميارية،

 .والفيم

ة الحقيقية كامنة في اإلنسان وىي قدرتو عمي اإلنتاج التعميم مفتاح التقدم وذلك ألن الثرو 

 لالنتماء في الدول العربية. ىوالمعاصرة، فالمغة العربية ىي السمة األول

                                                           
1
 (.39سورة البقرة، اآلٌة)- 

2
 .52-49،ص ص 0220محمد محمد داود،العربٌة وعلم اللغة الحدٌث ،د ط،دار غرٌب للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،- 
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 .1المغة في المقام األول ظاىرة منطوقة ومسموعة فيي أىم نظم االتصال-

واالرتباط عضويا  المغة ىي الوسيمة التي تمكن الفرد من التوحد مع الثقافة التي ينتمي الييا-

 .2بالمجتمع الذي يعيش فيو

 المغة تعبير عن خبرات اإلنسان وتجاربو ومعارفو - 

 المغة تتأثر بالمجتمع والبيئة التي يعيش فييا الفرد -

 3المغة تعبر عن قوة التماسك بين أفراد األمة وىي أحد مقوماتيا.-

 المغة تكشف عن الممكيات التي يمتمكيا كثير من الناس -

تعمل المغة عمي استيعاب الحضارات المختمفة كما استوعبت المغة العربية اليونانية والسريانية -

 4واليندية األمر الذي يدل عمي قدرة المغة العربية عمي التعبير.

إن المغة العربية كيان قد يكون مستقال عن األدب ومستقال عن أحمد حمدي:"يقول الدكتور 

تأكيد مستقال عن االتصال، إذ أن المغة البشرية أداة أساسية في اإلعالم، لكنو لن يكون بال

 5االتصال البشري.

 

 
                                                           

1
 .935-908بق ذكره، ص ص محمود فهمً حجازي، اللغة العربٌة فً العصر الحدٌث قضاٌا ومشكالت المرجع س-
2
 .07عبد الرزاق محمد الدلٌمً ، مدخل إلً وسائل اإلعالم الجدٌد، مرجع سبق ذكره،ص- 

 
3

 .935عدنان ٌوسف العتوم ، التواصل االجتماعً من منظور نفسً واجتماعً وثقافً،مرجع سبق ذكره ،ص -

 
4

 . 39-38،ص ص 0225، 9ألردن،طعاطف فضل ،مقدمة فً اللسانٌات للطالب الجامعً ، دار الرازي ،ا-
5
 .53،ص0220، 9دار الهومة للنشر والتوزٌع ،الجزائر،ط ،ب اإلعالمً العربً أفاق وتحدٌات أحمد حمدي ،الخطا - 



 الفصل الثاني                                                         اللغة العربية في موقع الفايسبوك
 

 

 

46 

 موقع الفايسبوك  المبحث الثالث:المغة العربية في

أن  عبد الحميد الدردوريأكد الخبير الدولي والرئيس العام لمؤسسة حماية الشبكات المعموماتية 

ال إفريقيا بعد المغة المغة العربية ىي المغة الثانية في المواقع الفايسبوك في الشرق األوسط وشم

مشيرا إلي إن المغة العربية ستحتل المرتبة  ،المغة الفرنسية المرتبة الثالثة فيما احتمت ،االنجميزية

المتخصص  شال باكرزسو وقد كشف موقع  ،ن حيث منتسبي الفايسبوك المعربيناألولي مستقبال م

في متابعة الشبكات التواصل االجتماعية عمي االنترنت أن عدد الجزائريين المسجمين في 

مقارنة بالسنوات 85%ألف عضو بنسبة ارتفاع بمغت538الفايسبوك وصل إلي حوالي مميونين و

تمثل أغمبية ناشطي  ،سنة42و85ن فئة الشباب بين إف وحسب ذات اإلحصائيات ،الماضية

 . %42سنة بنسبة 38الي 48تمييم فئة من 42%الفايسبوك بنسبة 

في %48و3%مميون مستعمل بما يعادل 33كما يحتل الفايسبوك الصدارة في إفريقيا 

مميون والمغة 88في أمريكا وتحتل المغة االنجميزية الصدارة في الدردشة بنسبة  %25أوروباو

الف عربي مشترك جديد شيريا وىو 233مميون و83مغة العربية بنسبة مميون، وال7الفرنسية بنسبة 

من مرتادي ىذه المواقع %24خاصة إن  ،ىمايرجح إن تكون المغة العربية لغة التواصل األول

 1يفضمون الفايسبوك .

 

 
                                                           

 
1

 علً ww.akhbare.arabe.com/2017/02/facebook.201wمن الرابط 95/20/0297تم استرجاعها فً 0294إحصائٌات الفاٌسبوك سنة-

 .09:48الساعة 

http://www.akhbare.arabe.com/2017/02/facebook.201%20علي
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 المبحث الرابع:تأثير الفايسبوك عمي المغة العربية 

، تنوعت المجتمع،وسبل التواصل الناجحئات االنتشار الواسع لمفايسبوك بين جميع ف مع

التي  خصوصا عندما ارتبطت بالشبكات االجتماعية االىتمامات بالمغة العربية كونيا لغة وطنية،

ساىمت في انتشار ثقافات مختمفة وعمي ظيور لغات جديدة ومتعددة كان لمستخدمييا دورا أساسيا 

ن البساطة والسيولة في التواصل بما يتناسب بحثا ع، ي ابتكارىا واستخداميا بشكل واسعورئيسيا ف

 مع نمط حياتيم العصرية السريعة .

وفي ىذا اإلطار نجد أن لغتنا العربية قد نالت ىي األخرى نصيبيا من ىذا الخميط المغوي الذي 

ىذه األخيرة ساىمت بقوة  أصبح معموال بو لدى مستخدمي االنترنت باألخص عند فئة الشباب،

األمر الذي  ،ا يسمي بــ الفرانكو أراب وغيرىافرادىا يبعضيم البعض في ظيور موأثناء تواصل أ

لتشكل لغة جديدة ىجينة ودخيمة  جعل من المغة العربية تكتب بأحرف التينية ورموز وأرقام وغيرىا،

 بدأت تساىم في محو معالم المغة العربية انطالقا من ىذا العالم االفتراضي.     

الفايسبوك من أىم الشبكات االجتماعية وأكثرىا انتشارا واستخداما عبر العالم فقد وباعتبار شبكة 

كان تجسيد ىذه المغة "األنترنتية الجديدة "المتشكمة من خميط من المغات )العربية الفصحى 

والدارجة والفرنسية واالنجميزية(إلي جانب جممة من األرقام والرموز والرسومات أمر جد طبيعي بل 

لسيولتيا ووضوحيا باإلضافة إلي حتمية السرعة المفروضة من  عند مستخدمي الفايسبوك، منطقي

التي أدت إلي ضرورة اعتماد االختصار عند كتابة  1طرف ىذه التكنولوجيا االتصالية الجديدة،

                                                           
1
 نٌةفاطمة بوهانً،حمٌدة خضري،حمزة هرٌدي،شبكات التواصل االجتماعً وتأثٌر استخدامها علً اللغة العربٌة عند الشباب الجزائري :دراسة مٌدا - 

 .94ص بدون سنة،لكٌفٌة مساهمة استخدام الفاٌسبوك  فً اندثار ونسٌان اللغة العربٌة عند الجامعٌٌن ،قسم العلوم اإلنسانٌة ،جامعة قالمة،الجزائر، 
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 أوعند التعميق عمي أي كان من المعمومات وىذا تفاديا ألي ممل أو تكرار الرسائل لمتواصل،

 من المصطمحات تغيرت واستبدلت بيذه األرقام والرموز..... فالكثير 

ثين بيا ومستعممييا وتحضي المغة العربية بمكانة كبيرة عمي ىذه الشبكات باعتبار كثرة عدد المتحد

إال أنو تم إدخال الكثير من التغييرات عمييا ىي األخرى )مزيج من األرقام  ،من المشتركين

والتي ال تمت ليا بأي صمة وىي بذلك لغة  لفرنسية واالنجميزية(والرموز وحروف من المغتين ا

واألكثر تداوال بينيم ألنيا تتميز  معروفة عند المستخدمين الدائمين لمفايسبوك ولمشبكات األخرى،

بمصطمحات خاصة ال تعرفيا إال مثل ىذه الفئات الشابة عمي اختالف أعمارىم ومستوياتيا 

ص الطمبة الجامعيين حيث نجدىم يستعممونيا في محادثاتيم دون أي الثقافية والتعميمية، باألخ

 حرج بل وأكثر من ذلك راضون عنيا.

ة الفايسبوك خطرا عمي المغة لم يعد االستخدام السمبي والسيئ لمغة الوطنية من طرف رواد شبك

م القدرة ، حيث نجد أن كثير من الجامعيين لم تعد لدييبل عمي اليوية الوطنية لممستخدم ،فحسب

ع ، كما أنيم يجدون صعوبات في التواصل بيا مجممة بسيطة صحيحة بالمغة الوطنيةعمي تركيب 

بل  فيم ال يتواصمون بيذا الخميط المغوي في عالميم االفتراضي فقط، ،أندادىم في البمدان األخرى

ابات واستغالل تجاوزوه ليخرجوا إلي العالم الواقعي ويظير ىذا من خالل طبيعة المحادثات والكت

ىذه المغة تجاريا عبر مختمف اإلشارات وغيرىا بل وتمادي استعماليا حتى في بعض المؤسسات 

  1.التعميمية التربوية في الجانب األكاديمي

 
                                                           

-
1
 .96-95المرجع السابق، ص ص  
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 خالصة

لنفسيا مكانة  نستخمص من ىذا الفصل أن المغة العربية كغيرىا من المغات األخرى التي أوجدت

فباعتبارىا نسقا من الرموز واإلشارات التي ألفنا أن نستخدميا في غرف  ،في موقع الفايسبوك

 الدردشة من أجل أن نتواصل ونتبادل أطراف الحديث مع األصدقاء داخل ىذا الموقع االفتراضي

وذلك  ليو حتى يتواصموا مع بعضيم البعضالذي أصبح جزءا من حياة الطمبة الذين باتوا يمجأون إ

وىذا ما أدى إلى استخداميا  لغتيم األولي التي يتمقونيا ولسيولتيا أيضا، لعدة اعتبارات كونيا

إال أننا في االوانة األخيرة نرى تراجعا ممحوظا في استخداميا ولم تحافظ  بشكال ممحوظ وسطيم،

عمي مكانتيا المرموقة بل تعرضت لبعض التغيرات والتطورات، وظيرت مكانيا لغات أخرى، وذلك 

ضافة ليا مجموعة من الرموز والمصطمحات والمفردات بسبب لجوء الطم بة إلى استخداميا وا 

والتي بدأت باالنتشار السريع  ،جديدة مغايرة تماما لمغة العربيةالدخيمة التي ساىمت في بروز لغة 

مما جعميا تسيطر عمي الفايسبوك عمى  ،ماد المستخدمين عمييا بشكال يوميداخل ىذا الموقع واعت

 العربية .حساب المغة 

 

 

 



 

 

 

زية واللغة العامية في الفايسبوكالفصل الثالث:اللغة الرم  

 تمهيد                          

اللغة الرمزية تعريف:األول المـبحث  

تعريـــــــــف اللغة العامية:الثانيالمبـحث   

 استعمال اللغة الرمزية في الفايسبوك:المبحث الثالث

الفايسبوك استعمال اللغة العامية في:الرابعالمبحث   
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 :تمهيد 

وذلؾ بسبب كونو يقدـ مجموعة بعد االنتشار الواسع لمواقع التواصؿ االجتماعي السيما الفايسبوؾ 

مستخدميو  ذه األخيرة يحضي بمكانة كبيرة لدىجعمتو ى ،الخدمات والتطبيقات المنفرد بيا مف

وذلؾ باستخداميـ لبعض الرموز والمفردات اليومية التي  ويفضموف التواصؿ فيما بينيـ عف طريقو،

اعتادوا عمي ه المصطمحات المغوية ماىي إال تراكيب فيذ ،حمؿ في طياتيا الكثير مف المعانيت

بيف ىذه المغات التي ومف  ،ة مف أجؿ أف يتواصموا فيما بينيـالمجوء إلي استعماليا في غرؼ الدردش

وقد تعددت تعريفاتيا وذلؾ حسب  أصبحت جزءا ميما ىي المغة الرمزية أو ما يطمؽ عمييا العربيزي

ش كؿ مف يستخدميا، خدـ لمتعبير عف حاالت المستخدميف ارات تستفيذه المغة التي كميا رموز وا 

د مية فيي المغة األخرى التي تشيإضافة إلي أنيا أوجدت لنفسيا مكانة كبيرة لدييـ، وأيضا المغة العا

فيي لغة الحياة اليومية التي كانت تستعمؿ في األماكف العمومية  ،انتشارا واسعا داخؿ ىذا الموقع

فيذه المغة الشبابية حتى انتقمت إلي الدردشة فقد أصبح الكؿ يستخدميا في عممية تواصمو مع غيره 

 مف خمقت مكانة ليا قواعد الصحيحة لمغة العربية ثارت عف ال الفايسبوكية التي ظيرت مؤخرا والتي

   بيف المغات السابقة. 
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 :المغة الرمزية مفهوم

ارتبط التطور اليائؿ لتكنولوجيات االتصاؿ بالمغة ارتباطا وثيقا حيث أصبحت عممية الدردشة تعتمد 

ميوالتيـ وأرائيـ عمي لغة ذات مفردات ورموز اصطمح عمييا مجموعة مف الشباب لمتعبير عف 

وىذا ماأدي إلي ظيور لغة جديدة وموازية لمغة العربية ليا عدة  ،مكانية التواصؿ السيؿ فيما بينيـوا  

تسميات منيا الرمزية ،العرابيزي ،العربتيني ،الفرانكو أراب وقد عرفت ىذه المغة مف طرؼ عدة 

 باحثيف:

والكممة منحوتة مف كممتي  ،ا العربتيني:"ىي ظاىرة أسميتي سعد بن طفمة العجمي عرفيا الدكتور

وىي ظاىرة يمارسيا في الغالب الجيؿ  ،كتابة العربية باألحرؼ الالتينيةوتعني  الالتينيو العربي

 1الرقمي الجديد ".

ظيرت منذ بضع  ،ة غير رسميةمستحدث ،:"ىي لغة غير محددة القواعدلمعربيزيوكتعريؼ أخر 

لمتواصؿ عبر الدردشة عمي اإلنترنت بالمغة العربية أو  ؛يستخدـ البعض ىذه األبجدية ،سنوات

إال أف الحروؼ المستخدمة في الكتابة ىي الحروؼ واألرقاـ  ،وتنطؽ ىذه المغة مثؿ العربية بميجاتيا،

 ؿاإلنترنت أورسائؿ المحمو  بة عبرويستخدميا البعض في الكتا .الشفرةالالتينية بطريقة تشبو 

حروفيا المعبرة عف أصميا األجنبي وبعضيـ يطوع األلفاظ األجنبية لمصياغة العربية مع احتفاظيا ب

ويفرمت  ،formatيؤنتر أي يدخؿ لجياز ،وأمثمة ذلؾ ،التعامؿ مع الوسائط االلكترونية وبخاصة في

                                                           
1
 .74ص، مرجع سبق ذكرهسعد بن طفلة ،العربتيني :الكتابة العربية باألحرف الالتينية ،- 
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الترتيب أي إعادة  ويشيت أي يقـو بعمؿ الكمبيوتر، عمي شبكة االنترنت،Chatبمعني يجري 

 1والتصفية .

وكما سبؽ الذكر فاف المغة الرمزية احتوت عمي عدة تسميات جعمت العديد مف الباحثيف يمدونيا 

إضافة إلي التغييرات الحاصمة في ىذه المغة في كيفية الكتابة  ،بتسميات حسب السياؽ الموجودة فيو

 ة والكرشنة.وعمي ىذا المنطمؽ سميت أيضا بالرومن المختمفة مف شخص إلي أخر،

 ولذلؾ سميت بالرومنة " ،بة بالمغة العربية بأحرؼ رومانيةىي" الكتا الرومنةػف

الكتابة عمي لوحة مفاتيح لتسييؿ  ؛جمؿ لغة ما بأحرؼ ألبجدية أخري فيقصد بيا" كتابة الكرشنةأما 

 وىي الكتابة العربية بأحرؼ سريانية". وأصؿ الكممة ىو مف كممة )كرشوني( ،التينية

تستخدـ عمي نطاؽ ظيرت منذ بضع سنوات و  ،:"ىي أبجدية مستحدثة غير رسميةالفرانكو أرابيك

، وتنطؽ ىذه المغة عمي االنترنت في المنطقة العربيةوفي الكتابة عبر الدردشة  ،واسع بيت الشباب

بطريقة  ،بة ىي الحروؼ واألرقاـ الالتينيةإال أف الحروؼ المستخدمة في الكتا مثؿ العربية تماما،

 المحموؿ. (Sms)وتعتبر األوسع انتشارا في الكتابة عمي االنترنت أو عبر رسائؿ  ،تشبو الشفرة

نما مزيج مف المغتيف تعرضت إلي النحت ،ست المغة العربية وال االنجميزية:"ىي لياألرابيش المغوي  وا 

 English.2والجزء األخير Arabicفأصبح اسميا )األرابيش( أي الجزء األوؿ مف 

 

                                                           
1

 http://www.jo1jo.net/vb/jo1jo213605.htmمن  07:12علي الساعة 74/70/0774تعريف اللغة العربيزية تم استرجاعها في  -
2
العربي في وسائل التواصل الحديثة ،بحوث ومقاالت حول اللغة الهجين بأقالم مجموعة عبد الملك سلمان السلمان، العربيزي من منظور حسابي ،لغة الشباب - 

 .27-16ص ص ،0771من الباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي في الوطن العربي ،مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز ،الرياض،
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إذ يتـ فييا استبداؿ الكثير مف الحروؼ بأخرى مختصرة  )النقؿ الحرفي (، النقحرة وكذلؾ مصطمح 

 .1وحتى اليجد مستخدـ ىذه المغة نفسو تائيا في عالميا؛ البد لو أف يتعمـ مفرداتيا وأف يتعامؿ معيا

بظيور خدمة الياتؼ ويري بعض الباحثيف أف السبب الرئيسي لظيور ىذا النوع مف األبجدية مقترف 

وذلؾ ألف خدمة الرسائؿ القصيرة كانت تتيح لألبجدية الالتينية حروفا  المحموؿ في البمداف العربية؛

إلي  بعض الذيف ال يتقنوف االنجميزية مما دفع ،الواحدة عنيا في نظيرتيا العربيةأكثر في الرسالة 

انتشرت بيف المستخدميف لميواتؼ  وسرعاف ما ،حروؼ الالتينية ولكف بصيغة عربيةالكتابة بال

كما يفضميا بعض المستخدميف الذيف اعتادوا عمي  ألنيا توفر أكبر قدر مف الحروؼ، لممحمولة؛

إضافة إلي ذلؾ فيي تحؿ مشكمة عدـ دعـ بعض األجيزة لألبجدية  استخداـ األبجدية الالتينية،

 العربية.

نكس ة في التسعينات عبر أنظمة اليو أنيا أنشأت بسبب ظيور برامج الدردش وىناؾ مف يرى

ب عمي التي كانت الكتابة فييا مقصورة عمي الحروؼ الالتينية مما أجبر الكثير مف العر  ،الحاسوبية

مف  سيولة الكتابة بالحروؼ الالتينية أما السبب الثاني فيو يعود إلى ،استخداـ الحروؼ الالتينية

الشباب عمييا وحفظوىا، كما أنيا قد تمثؿ خصوصية خالؿ لوحة المفاتيح في األجيزة التي اعتاد 

 2عند الشباب باعتبارىا لغة شبابية.

 

                                                           
 x8119ffb6b3d5a0e4.asp-47f2-c191-http://www.alkhaleej.co.ae/portal/05bbcff0.موقع دار الخليج، -1 

2
لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة ،بحوث ومقاالت حول اللغة الهجين بأقالم مجموعة من  صالح بن ناصر الشويرخ ،ظاهرة العربيزي ، - 

 .05ص،0771الباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي في الوطن العربي ،مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز ،الرياض ،
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 :استعمال المغة الرمزية في الفايسبوكالمبحث الثاني

مف خالؿ برامج المحادثات وذلؾ  ،مع ظيور قنوات التواصؿ االجتماعي العربيزية ظاىرة انطمقت

وقمب مفتوح  ،العربي، الذيف تقبموىا بصدر رحب الشبابالتي انتشرت بسرعة البرؽ بيف  ،الفورية

وتطورت معيا  العربيزي تطورت مع تزايد قنوات التواصؿ االجتماعي، وكأنيـ وجدوا فييا ضالتيـ،

 ثـ ابتكرت فكرة األرقاـ والرموز. فبدأت بحروؼ التينية، ،ربيزيةأساليب الكتابة بالع

ت والتواصؿ الشبكي في االجتماعي ثورة االنترنالعربيزي عمي مواقع التواصؿ وافؽ ظيور 

محتوي  مف 08إذ أف ،غة السائدة عمي الشبكة بال منازععندما كانت االنجميزية الم ،التسعينيات

ىذه السيطرة  ،6882كما يشير كريستاؿ في كتابو الذي نشر عاـ  ،يةاالنترنت كاف بالمغة االنجميز 

التي   منيا المغة العربية حوؿ العالـ، اضحا في الكثير مف المغاتالكبيرة لمغة االنجميزية أثرت تأثيرا و 

ولكف بدأت المحاوالت الجادة مبكرا بفضؿ  ،دعميا عمي االنترنت حتى وقت قريبتأخر وجودىا و 

مي دعـ ىذه المواقع الذيف عمموا جاىديف ع ،العربية مف المغوييف والمبرمجيف جيود بعض أىؿ المغة

يف مواقعيـ آلف يواجو كثير مف أصحاب المواقع العربية صعوبة كتابة عناو وحتى ا ،لمغة العربية

أما عف  فنجد الكثيرة منيـ لجأ إلي استخداـ العربيزي حال ليذه المشكمة، ،االلكترونية بالعربية

ية وتقارير صحفية استعماؿ العربيزي في موقع الفايسبوؾ فقد تناولت مجموعة مف البرامج التمفزيون

رىا عمي مواقع وناقشت أسباب ظيو  ،انت محط اىتماـ الباحثيف والنقادالتي ك ،ربيزيظاىرة الع

حيث أقرت بعض التقارير أف استخداـ ىذه المغة مف طرؼ الشباب رغبة منيـ  ،التواصؿ االجتماعي
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 1.ماصرح بو بعض مستخدمييا ىستناد إلاوذلؾ  ،افتيـ أو تطورىـ أو حتى انفتاحيـفي إظيار ثق

خالؿ وتعد تقنية الرسائؿ القصيرة فنا يحاوؿ أف يكتسب شرعيتو في الحقؿ الفني والتقسيـ النوعي مف 

تتسـ ىذه  خاصة وأنيا تحمؿ في طياتيا لغة جديدة ومختصرة، ،اكتسابو لمجموعة مف الخصائص

ابتيا إما فباإلمكاف كت ،التقيدىا قواعد وال أحكاـ لغوية المغة وفؽ مستخدمييا بكونيا لغة مطواعة

جؿ ماترتكز عميو ىو التعبير الحر والطميؽ عما يدور في األذىاف دونما  ،بأحرؼ عربية أو أجنبية

فالبعض استعاض عف العربية بالعربيزي الف ىواتفيـ  صيغ فصيحة، ىحاجة إلي ترجمة األفكار إل

اـ ىذه المغة أكثر سيولة وشيئا فشيئا بات استخد الذكية أو حواسيبيـ تفتقر إلي لوحة مفاتيح بالعربية،

ولعؿ السبب األىـ النتشار العربيزي بيذا القدر الواسع ىو افتقار الغالبية  ،وسرعة، فألؼ استعماليا

مة تعود فالوضع التعميمي يعاني مشاكؿ ج سواءا كاف عربيا أـ أجنبيا لغوي مفيوـ ومقبوؿ، ىلمستو 

أي  فبات الطالب شبو أمي اليتقف استعماؿ ،أال وىو ضعؼ اكتساب المغة ،أسبابيا الختالفات عديدة

فسيولة استحضارىا وتمقائية الكتابة  ،فالعربيزي ىي لغة العصر ،وبخاصة في مجاؿ الكتابة لغة،

   2بواسطتيا تسمح لممرسؿ أو المتمقي بالتواصؿ والفيـ واإلفياـ.

  

  

 

                                                           
1
لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، بحوث ومقاالت حول اللغة الهجين  حمده بنت عبد هللا العفيص ألغامدي،الشباب السعودي يغرد بالعربيزي ،- 

 .335،ص0771،الرياض ،مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز بالشأن اللغوي في الوطن العربي،  الباحثين والمهتمين بأقالم مجموعة من
2
 لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، بحوث ومقاالت حول اللغة الهجين بأقالم مجموعة من نادر سراج ،العربيزي :دراسة حالة من لبنان ،- 

 .715ص،0771الباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي في الوطن العربي، مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز ،الرياض ،
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 تعريف المغة العامية:

لمجاؿ إال أنيا تصب حوؿ مفيوـ المغة العامية عند عدة باحثيف في ا واختمفت لقد وردت عدة تعاريؼ

بحيث أف في بعض األحياف نجد مجموعة مف التعاريؼ المتشابية والمكممة لبعضيا  ،في مجرى واحد

:"ىي المغة المستعممة اليـو عبد الرحمان الحاج صالح ومف ىذا المنطمؽ عرفيا األستاذ  البعض،

.فالمغة 1وفي وقت االسترخاء والعفوية" ،اجات اليومية، وفي داخؿ المنازؿحومنذ زمف بعيد، في ال

راد حتى يتواصموف بشكؿ سيؿ ويسير العامية ىي المغة البديمة التي اصطمح عمييا مجموعة مف األف

كما يطمؽ عمييا بالوجو الثاني لمغة الفصحى حيث أنيا مكونة مف مصطمحاتيا إضافة إلى بعض 

 الزيادات .

في كؿ يوـ عما  أف المغة العامية ىي تمؾ المغة التي نتخاطب بيا:"أحمد رضارفيا أيضا وقد ع

يعرض لنا مف شؤوف حياتنا ميما اختمفت أقدارنا ومنازلنا، فيي لساف المتعمميف وغير المتعمميف عمي 

التي  البسيطة والسيمة ،يمكف القوؿ إنيا لغة عامة الناس وفي ىذا الصدد 2،اختالؼ فئاتيـ وحرفيـ

واستمدت معظـ ألفاظيا أنيا انسمخت عنيا وفؽ بعض الظروؼ و  حمت مكاف المغة العربية الفصحى،

المغة العامية ىي لغة " : حيث يقوؿ محمد أسعد ألنادريوبالرجوع إلي تعريؼ ، وتعابيرىا منيا

في  ،في شؤوف حياتيـ العادية حد السواء، التي يستخدميا العامة والخاصة عمى اليومي الحديث

 3.البيت والشارع والسوؽ والمقيى وحتى في حـر الجامعات

 
                                                           

1
 .774، ص33العدد  العربية،، مجلة مجمع اللغة ة العربية بين المشافهة والتقريرعبد الرحمان الحاج صالح، اللغ- 

 .2ص ،7657، 0بيروت، ط ،ح، دار الرائد العربيأحمد رضا، رد العامي إلي الفصي- 2
3
 .314، ص0772، 7بيروت، طالعصرية،  ، المكتبةمناهله ومسائلهاللغة: فقه محمد أسعد ألنادري،- 
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إذا كانت المغة العربية الفصحى مشتركة بيف الرقعة الجغرافية " :عزي عبد الرحمان وقد عرفيا الدكتور

فالعربية العامية متعددة ومختمفة مف مجتمع ألخر وحتى داخؿ  الخميج،الممتدة مف المحيط إلي 

 1"القطر الواحد 

ىذا المصطمح يستعمؿ في عدة مجاالت وىو عموما يشير إلي المغة غير  والمغة العامية باالنجميزية:

وفي  نموذجية، والتي ليس ليا مكانة رسمية، والي حد اآلف لـ تكتب ولـ توصؼ ىذه المغات.

واالثنيات المختمفة، تستعمؿ في مجاؿ ضيؽ لوظائؼ غير  ،تتكمـ لغات متعددة التيالجماعات 

  2رسمية.

المغة و المغة المستخدمة في البيت  ،لغة التخاطب غير الرسمي ،لغة المعامالت اليومية في السوؽ ىي

اكيب وىي لغة تستخدـ الجمؿ القصيرة والكممات الشائعة والتر  صديقاف حميماف،التي يتخاطب بيا 

 3السيمة .

فيي لغة بسيطة أنية محمية  وكما سبؽ الذكر فالمغة العامية لغة مالزمة لمغة العربية الفصيحة،

سبب انتشارىا الواسع مرتبط بانتشار المغة العربية في مناطؽ مختمفة مما  مستعممة عند عامة الناس،

وكذلؾ مف بعض األلفاظ سمح بظيور المحف واضطراب األلسنة حيث أف ىذه المغة انبثقت عنيا 

منيا العامؿ المغوي ة مف الظروؼ والعوامؿ في تواجدىا لمغات األجنبية األخرى التي تداخمت مجموع

بسبب الفتوحات  ، فالعامؿ المغويواالجتماعي والطبيعي والسياسي فكؿ عامال ميد ليذه المغة

النطؽ وىذا ماأكده األستاذ واالحتكاؾ بمختمؼ الشعوب مما ساىـ في تحريؼ بعض الكممات وطريقة 
                                                           

1
 .70العربي، صالمستقبل  ،اإلماراتمحاضرة في جامعة  ،راجع اللغة في الخطابات المعاصرةعنف اللسان وتالرحمان، عزي عبد - 

2
 -JANET HOLMES ,An Introduction To Sosiolinguistics,Second Edition Logman Group, Pearson Education Limited, England, 

2001, P74             . .                                                                                                                                                       
3
 .27،ص7662،،دط،مصر ، اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية االجتماعي،علم اللغة السيد:صبري إبراهيم - 
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في مناطؽ واسعة  تقتضي نواميس المغات أنو ميما انتشرت المغة:"لما قاؿ عمي عبد الواحد وافي

استحاؿ عمييا االحتفاظ بوحدتيا األولى أمدا  ،وتكمـ بيا طوائؼ مختمفة مف الناس ،عمي األرض

 طويال بؿ ال تمبث أف تتشعب إلي ليجات.

الظروؼ االجتماعية المختمفة بيف الشعوب ليا صمة حيث أف البيئة :إف العامؿ االجتماعي

االجتماعية مف عادات وتقاليد تساىـ في إدخاؿ بعض المصطمحات وتبادليا بينيـ، إضافة إلي 

  الترجمة واالقتباس مما استدعي ظيور بعض المفردات الجديدة.

مما يؤثر بدوره عمي ألسنتيـ  السكاف،لدى تؤثر المناطؽ الجغرافية عمي نمط العيش :العامؿ الطبيعي

 سواء عمي مستوي النطؽ أـ عمي مستوي الداللة .

 ، والعبادات والخطاباتقؿ االىتماـ بالمغة العربية وحصرىا في المواثيؽ الرسمية:العامؿ السياسي

 1.ساىـ في سرعة انتشار العامية

ة، وقد ينعتيا المغة بالمغة الدارجة والعاميوالمغة المحكية ىي مايشار الييا في الثقافة العربية إلى 

فيذه المغة تختمؼ في بنيتيا قميال أوكثيرا عف بنية المغة  ،أي عامة الناس ،البعض بمغة العامة

بؿ إف  ،نداء النطقي سميت بالمغة المحكيةوألىمية ىذا ال ،لنموذجية، خاصة في األداء النطقيا

لحديث العاـ الجاري بيف الناس في حياتيـ اليومية وفي بعضيـ يري أنيا المغة الموظفة عادة في ا

وىي لغة دارجة ألف الناس في مجتمعيـ درجوا عمي  ،يـ اليومي عمي المستوي الجماىيرياتصال

وىي عامية ألنيا أسموب العواـ ال  ،ماليا دوف غيرىا في األغمب األعـتوظيفيا واعتادوا عمي استع

                                                           
1
 .060-067دط،ص ص ،علي عبد الواحد وافي ،علم اللغة ،دار النهضة ،القاهرة- 
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بحيث تغطي مظمتيا  ،فألنيا األكثر توظيفا وانتشارا رأي بعضيـ أما أنيا المغة العامة في ،الخاصة

وذلؾ بالرجوع إلى أف المغة العامية تحمؿ في طياتيا ثقافة المجتمع ككؿ وىي  1المجتمع في عمومو.

ومما سبؽ اإلشارة إليو فالمغة العامية ىي المغة التي تظير فييا الميجة  خير دليؿ عمى طبيعتو،

  2.وكثيرا ما يحدث أف نعرؼ قطر الشخص مف لغتوبالمتكمـ، الخاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .754،ص3،7664،طمصر، القاهرةوالتوزيع، غريب لنشر والطباعة  ، دارخلعلم اللغة االجتماعي مد كمال بشر،- 

2
 .14صبري إبراهيم السيد:علم اللغة االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص- 



اللغة الرمزية والعامية في الفايسبوك                                                         الفصل الثالث    
 

 

 

61 

  المغة العامية في الفايسبوكاستخدام المبحث الرابع:

نما تشمؿ إلي جانب ذلؾ كؿ المغة الدارجة  في االستعماؿ اليومي ليست الكالـ المنطوؽ وحده، وا 

المدونات التي شاعت وامتد تأثيرىا تبادؿ لغوي منطوقا أو مدونا يتـ تبادلو في حوارات لفظية أو عبر 

التي يتـ تداوليا  عمي األصعدة الفكرية واالجتماعية والسياسية وكذلؾ عبر الرسائؿ النصية القصيرة،

ويتنامي بشكؿ مضطرد نصيب ىذه الرسائؿ النصية في عمميات  عمي شاشات المحموؿ أو االنترنت،

ويمكف تقدير حجـ الرسائؿ  .في كؿ لحظةني الذي يتقدـ ويتوسع االتصاؿ في العصر االلكترو 

األمر الذي يفرض عمينا ضرورة أخذىا في االعتبار عند محاولة جمع  المتداولة يوميا بالمالييف،

فيذه المغة باتت تستخدـ مف طرؼ األفراد العادييف مف أجؿ التواصؿ بيا  ودراسة لغة الحياة اليومية،

تواجد المغة العامية في الفايسبوؾ ىو استعماليا مف  ومف بيف العوامؿ التي ساعدت في مع غيرىا،

 1طرؼ الشباب واتخاذىا لغة جديدة لمتواصؿ .

ؿ أصبحت شبكة االنترنت تعني باألساس الدردشة أوتشانج وسيمة إلقامة العالقات مع األخر وتباد

مغترب ،ولكنو وفي مناخ  ،ير ذلؾ يتسـ باألساس بمغة أجنبيةوغ ،الرسائؿ عمي البريد االلكتروني

، ومف ىذا المنطمؽ أفرز تداوؿ عبير التي تصب في الحياة اليوميةيتجسد في مزيد مف األلفاظ والت

، ذلؾ أف الوقت ىالمعن ىالشكؿ ومستو  ىة عمي مستو تراكيب لغوي ،ئؿ االلكترونية عبر االنترنتالرسا

المشاركوف دائما الكتسابيا  كميا مف األولويات الضرورية التي يسعي ،والسرعة ،والدقة ،والتخزيف

يصاؿ األفكار واآلراء  ،مف الفائدة والمباقة في التعبير وتفعيميا لبموغ الغايات االتصالية بأكبر قدر وا 

بحيث أصبحت ىذه المغة لغة الشباب يستعمميا  ،تصالية بأبعادىا النصية والصوتيةوتمثيؿ المحظة اال
                                                           

1
 71،ص 7،0774معجم لغوي،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة القاهرة،ط الجوهري، لغة الحياة اليومية، محمد .- 



اللغة الرمزية والعامية في الفايسبوك                                                         الفصل الثالث    
 

 

 

62 

القنوات االتصالية القوية نشر تمؾ المغات الخاصة  ويتداوليا مع أبناء محيطو،وىكذا أعادت تمؾ

واستطاعت أف تدخميا إلي قاموس باقي  والتعميمية، ،وعبر الخريطة االجتماعية المكاف،:عبر الزماف و 

ويجب أف  .امتداد صناعي أو مصطنعالفئات...وبذلؾ اكتسبت تمؾ المغة حياة جديدة ممتدة ولكنو 

وسيـ اليومي وذلؾ الناس قد يستخدمونيا ويضمونيا إلي قامالنيمؿ عمي أية حاؿ أف كثير مف 

منيا مثال أف تكوف األداة مستحدثة ككؿ المفردات المتعمقة بالكمبيوتر والمحموؿ  ،العتبارات ميمة

لية ىؿ يمكف القوؿ لف تمؾ الوسائؿ االتصا ،نيا وأساليب تشغيمو والتعامؿ معوومكونات كؿ م

 1الوطف الواحد خطابا لغويا متجانسا الجماىيرية قد حققت عمي مستوى

فيي أيضا شيدت  كاف ليا نصيب في الشبكات االجتماعية، األخرىالعامية شانيا شاف المغات  فالمغة

 مجموعة مف التغيرات في ألفاضيا.

لمغة كثير مف وتؤثر الميجات االجتماعية في لغة المحادثة العادية تأثيرا كبيرا فتستعير منيا ىذه ا

وبخاصة المفردات التي خصص مدلوليا العاـ واصطمح عمي إطالقيا عمي أمور  ،والمفردات التراكيب

فمغة المحادثة العادية في العصر الحاضر قد دخؿ فييا  ،ي ذلؾخاصة تتعمؽ بفف أو حرفة وما إل

باب وكذلؾ الشأف في عف ىذا الطريؽ كثير مف المفردات الميجات االجتماعية وبخاصة ليجات الش

 2.األخرى المغات

 

 

                                                           
1
 .07، صالمرجع السابق - 

2
 .767، صمرجع سبق ذكرهاللغة،  ، علمعلي عبد الواحد- 
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 ةـــــالصـــــخ

 ويحكـ انتشارىا الواسع شبكات التواصؿ االجتماعي والفايسبوؾ أفمف خالؿ ىذا الفصؿ نستنتج 

السيما في طريقة التواصؿ بيف المستخدميف الذيف أصبحوا يبحثوف عف  ،أثارت جممة مف التغييرات

كؿ ما ىو جديد وذلؾ مف خالؿ ابتكار مجموعة مف المفردات والمصطمحات التي رأوا فييا السبيؿ 

بعد أف ابتعدوا عف استعماؿ المغة العربية وتعويضيا بمغة جديدة  اصؿ،التو االستخداـ و  السيؿ في

المغة المثالية لمتواصؿ وتبادؿ أطراؼ كية جديدة اعتبرىا المستخدموف ذات مصطمحات فايسبو 

فيذه المغة انتشرت بسرعة كبيرة وسط الجيؿ الرقمي الذي أصبح اليستطيع االستغناء عنيا  الحديث،

التي حينما يقوـ بالدردشة، إضافة إلي اعتبارىا لغة سيمة ومختصرة وذلؾ لوضوح رموزىا معانييا 

ايسبوؾ حيث أصبح الكؿ وأيضا المغة العامية التي ليا نصيبا في الف ،ـ واإلشاراتامتزجت باألرقا

وذلؾ مف  ويدردشوف بيا بعد أف كانت تقتصر فقط عمي االستعماؿ في الحياة اليوميةيتواصموف 

 وفقا لما ساعدتيـ في التواصؿ. خالؿ أنيـ انشأوىا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            نتائج الدراسة الميدانية اإلطــــار التــــطـــبيــــقي:

    

 :السمات العامة للمبحوثينالمبحث األول

 :.عادات استخدام  الطلبة لالنترنت والفايسبوك المبحث الثاني

 :استخدام اللغة العربية في الفايسبوك لدى الطلبة المبحوثينالمبحث الثالث

 :استخدام اللغة الرمزية في الفايسبوك لدى الطلبة المبحوثينالرابعالمبحث 

 :استخدام اللغة العامية في الفايسبوك لدى الطلبة المبحوثينالمبحث الخامس

 مناقشة الفرضيات

 استنتاجات عامة 
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  : عرض النتائج

 السمات العامة لممبحوثين المبحث األول: 

 .اتستمارة فقط99 وتـ اتسترجاع  ،تستمارةوحدة مف اال100 قمنا بتوزيع 

 :يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس1م قجدول ر 

 المجموع الذكور               اإلناث                          

 99                    66                  33 التكرار

 100%                  66.66%         33.33% النتسبة المئوية

 :التعميق

مفردة بنتسبة 66بػ  ـ،قدرت مفرداتي أف أغمبية المبحوثيف مف فئة اإلناث نالحظ مف خالؿ الجدوؿ

ويعود تسبب ىذا  ،33.33%مفردة بنتسبة 33مقارنة مع فئة الذكور الذيف قدر عددىـ بػ ،66.66%

والذي  إلي توزيع االتستمارة عمى أفراد العينة الذيف يتستخدموف موقع الفايتسبوؾ،  التبايف في النتسب

 ،مف طرؼ الطمبة الجامعييف ييمنا في ىذا الصدد ىو معرفة المغة األكثر اتستعماال في الفايتسبوؾ،

وقد تميز  ىي األكثر تواجدا وانتشارا في الوتسط الجامعي،ومف المتعارؼ عميو أيضا أف فئة اإلناث 

 التخصص. الجنس، التسف، التعميمي، مثؿ ىاألخر في المتستويات  مجتمع البحث بتنوعات مختمفة
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن  :2جدول رقم 

 النتسبة المئوية تكراراتال التسف

18-20  09 9.09% 

21-23  33 33.33% 

 %57.57 57  ؽفما فو  23

 %100  99 المجموع

 

 :التعميق   

تسنة فما فوؽ بنتسبة  23التي تتراوح مابيف  ىي رنتسبة أعما أف أكبر في ىذا الجدوؿ نرى  

وما نفتسره  ،9.09%بنتسبة 20-18ثـ التسف  ،33.33%بنتسبة23-21وتمييا نتسبة التسف   %57.57

فيو التسف  ،وذلؾ طبقا لمحد األدنى لمدراتسة ،الوتسط الجامعيأف ىذه الفئة ىي أكثر تواجدا في 

 .المطابؽ لمدارتسيف في كؿ المتستويات
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 :يمثل المستوي التعميمي لمطمبة 3جدول رقم 

 النتسبة المئوية تكراراتال التعميمي المتستوى

 %30.30 30 ليتسانس

 65.65% 65 ماتستر

 04.04% 04 دكتوراه

 100% 99 المجموع

 التعميق:

مف المجموع 65أي ما يعادؿ  %65.65نالحظ في ىذا الجدوؿ أف أكبر نتسبة ىي الماتستر بنتسبة 

، ثـ تمييا الدكتوراه مف العدد اإلجمالي30أي مايعادؿ 30.30%ثـ تمييا الميتسانس بنتسبة  ،الكمي

ختالؼ والتبايف إلي كوننا قمنا ويرجع ىذا اال ،مف المجموع الكمي04أي ما يعادؿ  04.04%بنتسبة 

بغية الوصوؿ إلي  العينة النمطية أتساسالعينة الذيف تـ اختيارىـ عمى  أفرادعمى بتقتسيـ االتستمارة 

وتسبب ارتفاع نتسبة الماتستر  ممف يتستخدموف موقع الفايتسبوؾ الموجودة في الجامعة كافة المتستويات

  حتسب إحصائيات الجامعة.  لكثرة تواجدىـ بالمحيط الجامعي
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 لمطمبة  مكان اإلقامة:يمثل 4جدول رقم 

 النتسبة المئوية      تكراراتال         التسكف          

 %41.41        41           حضري         

         32.32%    32           شبو حضري     

       26.26% 26           ريفي         

        100%              99           المجموع       

 التعميق:

 أي41.41%الطمبة المقيميف بالتسكف الحضري يمثموف أعمي نتسبة بػ نالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف

ثـ تمييا التسكف  32.32%ثـ يمييا التسكف بالشبو الحضري بنتسبة ،مف المجموع الكمي41ما يعادؿ 

مف المجموع الكمي وىنا ما ينبأ بأف معظـ المبحوثيف ىـ الذيف يقطنوف في  26.26%بالريؼ بنتسبة 

    .المدينة
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 :يمثل المستوي المعيشي لمطمبة 5جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات المتستوي المعيشي

 08.08% 08 ضعيؼ

 %      75.75 75 متوتسط

 16.16% 16 جيد

 100% 99 المجموع

 :التعميق

أي ما يعادؿ  75.75%أف أكبر نتسبة ىي نتسبة المتستوي المعيشي المتوتسطنالحظ في الجدوؿ التالي 

مف  16أي مايعادؿ 16.16%ثـ تمييا نتسبة المتستوي المعيشي الجيد بػ  مف العدد اإلجمالي،75

ونفتسر ارتفاع  العدد الكمي مف8أي ما يعادؿ 08.08%وأخيرا المتستوي الضعيؼ بػػ ،المجموع الكمي

دخؿ  ىحيث أف تقريبا كؿ العائالت ذات متستو  نتسبة المتستوي المتوتسط إلي طبيعة المجتمع الجزائري،

 متوتسط. 
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 عادات استخدام الطمبة لالنترنت والفايسبوك:الثانيا المبحث

 :يمثل استخدام الطمبة لالنترنت 66جدول رقم 

 المئويةالنتسبة  التكرارات االحتماالت

 48.48% 48 دائما

 41.41% 41 أحيانا

 10.10% 10 نادرا

 100% 99 المجموع

 ق:التعمي

أف اتستخداـ الطمبة لالنترنت يختمؼ مف فرد إلي أخر فيناؾ مف يتستعمميا نالحظ في الجدوؿ التالي 

األكثر جمالي وىي النتسبة مف العدد اإل 48أي مايمثؿ 48.48%دائما والتي قدرت ىذه النتسبة بػ

وأخيرا نادرا بنتسبة  ،مف العدد الكمي41أي 41.41%ثـ تمييا أحيانا بنتسبة  ،ارتفاعا

وذلؾ وما نفتسره باف أغمب الطمبة يتستعمموف االنترنت بشكؿ دائـ  مف العدد الكمي،10أي%10.10

 .مما يدؿ عمي مواكبة عصر التسرعة والتكنولوجيا  والفايتسبوؾ االنترنتبحكـ اتتساع نطاؽ اتستخداـ 
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 :يمثل استخدام الطمبة لمفايسبوك 67جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 51.51% 51 دائما

 38.38% 38 أحيانا

 10.10% 10 نادرا

 100% 99 المجموع

 ق:التعمي

 51.51%نتسبة اتستخداـ الطمبة لموقع الفايتسبوؾ، بداية باحتماؿ دائما بنتسبة نالحظ في ىذا الجدوؿ 

 مف العدد اإلجمالي،10أي مايعادؿ 10.10%نادرا بنتسبة  ثـ أخيرا ،38.38%ثـ تمييا أحيانا بنتسبة 

ودائما ألنو يقدـ ليـ ما بشكؿ يومي  وأي أف أغمبية المبحوثيف يمتمكوف حتساب الفايتسبوؾ ويتصفحون

مجموعة مف حيث أف ىذا الموقع يقـو بتحقيؽ  ،ودوافعيـ لمتعرضويشبع حاجاتيـ  يحتاجونو،

واكتشاؼ الواقع فيـ  وتنمية الميارات،التوجييية وتتمثؿ في زيادة المعمومات والمعارؼ  تاالشباعا

فجميور الطمبة  1.بيذا يختاروف الفايتسبوؾ باعتباره كوتسيمة اتصاؿ تشبع حاجات ىذا الجميور

لذلؾ يحتاجوف إلى المغة  األتساتذةمف بعض الزمالء و  يأخذونيايحتاجوف إلى مكتتسبات عممية 

 .1الممحؽ رقـ أنظر العربية 

 

                                                             
1           القنوات التلفزيونية المحلية والدولية:الدوافع واالشباعات ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،جامعة األزهر، تعبد الرحمان محمد الشامي،استخداما - 

 .47،ص 2002مصر،
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   يمثؿ المدة التي بدأ الطمبة اتستخداـ الفايتسبوؾ :68جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 14.14% 14 أقؿ مف عاـ

 17.17% 17 حوالي عاـ

 68.68% 68 أكثر مف عاـ

 100% 99 المجموع

 ق:التعمي

الفايتسبوؾ بمدد زمنية متفاوتة فيناؾ مف يمتمؾ الحتساب  فأف الطمبة يتستخدمو نالحظ في الجدوؿ 

ثـ حوالي عاـ بنتسبة  ،مف العدد الكمي14أي مايتساوي 14.14%بمدة وجيزة أقؿ مف عاـ بنتسبة 

أي  68.68%ثـ أعمي نتسبة تسجمناىا ىي أكثر مف عاـ بنتسبة  ،مف العدد الكمي17 أي%17.17

  وقع الفايتسبوؾ في بداياتو األوليموا ماإلجمالي ونبرره بػػ أف الطمبة اتستخدمف العدد 68مايعادؿ

 وكانوا التسباقيف إلي االطالع عمي تطبيقاتو .
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 :أغراض استخدام الطمبة لمفايسبوك 69جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 42.42% 42 التتسمية

 29.29% 29 الدراتسة

 28.28% 28 أمور أخري

 100% 99 المجموع

 ق:التعمي

ما  أي42.42%يتستخدموف الفايتسبوؾ أغراضا مختمفة بداية بالتتسمية بنتسبة  الطمبةنالحظ في الجدوؿ 

 ثـ أخيرا ،مف العدد اإلجمالي 29 أي29.29%مف العدد اإلجمالي ،ثـ الدراتسة بنتسبة  42يعادؿ 

 ويمكف القوؿ أف الطمبة يتستعمموف الفايتسبوؾ ،مف العدد اإلجمالي28أي 28.28%أمور أخرى بنتسبة 

وبيذا يكوف الفايتسبوؾ كوتسيمة تشبع حاجاتيـ الكامنة  ،اليومية ـلمتعرض لممضاميف التي تشبع حاجاتي

مف  مف أجؿ الترفيو والترويح عف النفس الدردشةالتردد عمي غرؼ يقوموف ب أنيـكما داخميـ، 

 الدراتسة.لغرض ونادرا ما يكوف  الروتيف اليومي،
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 لدي الطمبة  لمفايسبوك  شخصيحساب امتالك :يمثل 16جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 75.75% 75 نعـ

 24.24% 24 ال

 100% 99 المجموع

  :قالتعمي

أي 75.75%بنتسبة  بوؾتسييمتمؾ حتساب واحد لمفا بعد اتستجواب المبحوثيف الحظنا أف أغمبيـ

وىذا راجع إلي كونيـ يفضموف حتسابا واحدا مف أجؿ التفرغ لو  العدد اإلجماليمف 75مايعادؿ 

مف العدد 24أي ما يعادؿ24.24% ومف يممؾ أكثر مف حتساب قدرت نتسبتيـ بػػ وتسيولة التواصؿ،

 حتى يكونوا وينظموا صدقاتيـحتساب أكثر مف جابات أنيـ يفضموف اإلوقد كانت أغمب  ،الكمي

 أكثر مف حتساب يعود إلي أف ىناؾ حتساب لمعائمة وحتساب لؤلصدقاء.إضافة إلي أف امتالؾ 

  



 اإلطار التطبيقي                                                                                                  
 

 

 

76 

 في الفايسبوك  الموجودين األصدقاء طبيعةيمثل :11جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 49.49% 49 زمالء في الدراتسة

 %06.06 06 األتساتذة

 44.44% 44 العامة

 100% 99 المجموع

 :قالتعمي

أف عدد األصدقاء في الفايتسبوؾ بنتسب مختمفة بداية بزمالء في الدراتسة نالحظ في الجدوؿ التالي 

 ،مف العدد اإلجمالي 06أي 06.06%ثـ األتساتذة بنتسبة  مف العدد الكمي، 49ي أ 49.49%بنتسبة

الطمبة وىذا راجع إلي أف  مف العدد اإلجمالي.44أي مايقارب 44.44%وأخيرا العامة بنتسبة 

    يتواصموف فيما بينيـ أكثر ويتبادلوف األخبار التي تيميـ داخؿ الحـر الجامعي.
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 الفايسبوك  م:يمثل المدة التي يقضيها الطمبة أثناء استخدا12جدول رقم 

 النتسبة المئوية      التكرارات           االحتماالت     

       28.28%     28 تساعة 1اقؿ مف   

       42.42% 42  تسا 4-2مف    

       29.29%           29    تسا 4مف أكثر   

        100%           99  المجموع      

 :قالتعمي

بنتسبة  وذلؾأف أغمب المبحوثيف يقوموف بتصفح الفايتسبوؾ أقؿ مف تساعة نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 

بنتسبة المدة مف تساعتيف إلي أربع تساعات تمييا  ،مف المجموع الكمي28أي مايعادؿ%28.28

وفي األخير قدرت نتسبة مدة تصفح الفايتسبوؾ أكثر  مف المجموع الكمي،42أي ما يعادؿ %42.42

ومف خالؿ ىذه النتائج يمكف  مف العدد اإلجمالي،29أي مايعادؿ29.29%مف أربع تساعات بنتسبة

صبح يتستولي راجع إلي أف ىذا الموقع أوذلؾ  ،عدؿ متوتسطالقوؿ أف الطمبة يتستخدموف الفايتسبوؾ بم

 عمي وقتيـ واىتماميـ.
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 :يمثل الوسائط التي يستخدمها الطمبة عند استعمالهم الفايسبوك 13جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 36.36% 36 الحاتسوب

 63.63% 63 الياتؼ النقاؿ

 100% 99 المجموع

 :قالتعمي

أف الطمبة يقوموف بتصفح الفايتسبوؾ عمي مجموعة مف الوتسائط أوليا  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ

أي 63.63%ثـ الياتؼ النقاؿ بنتسبة  ،مف العدد اإلجمالي36أي مايعادؿ36.36%الحاتسوب بنتسبة 

أجيزة  التطور التكنولوجي الذي نعيشو وانتشاروىذا ما يدؿ عمي  ،مف العدد اإلجمالي63مايعادؿ 

نوعا ما مقارنة الياتؼ النقاؿ التي تتيح لمتستخدمييا تصفح االنترنت بكؿ تسيولة وبتكمفة منخفضة 

الطمبة يفضموف التصفح عمي الياتؼ النقاؿ ألنو عممي أكثر وتسيؿ الحمؿ وغير مكمؼ و  بالحاتسوب،

ير يتساعد في أما الذيف يتصفحوف عمي الحاتسوب فكاف تسبب االختيار أف ىذا األخ ،عمي حد تعبيرىـ

  .الدراتسة والتحميؿ أكثر مف الياتؼ
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 استخدام المغة العربية في الفايسبوك  : المبحث الثالث

 :يمثل استعمال الطمبة المغة العربية في عممية الدردشة 14جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 23.23% 23 دائما

 47.47% 47 أحيانا

 29.29% 29 نادرا

 100% 99 المجموع

 :قالتعمي

يمجأوف إلي اتستخداـ المغة العربية في عممية الدردشة فيناؾ مف الطمبة  نالحظ في الجدوؿ أف

اي ما يعادؿ 47.47%ثـ أحيانا بنتسبة  عدد اإلجمالي،مف ال 23اي 23.23%يتستعمميا دائما بنتسبة 

ونرجع تحصمنا عمي  ،اإلجمالي مف العدد29اي 29.29%وأخيرا نادرا بنتسبة  ،مف العدد اإلجمالي47

مع فقط  في غرؼ الدردشة بشكؿ محدود ونتسبي مغة العربيةىذه النتائج إلي أف الطمبة يتستعمموف ال

 ويكوف اتستعماليا عند الضرورة الممحة فقط.  ،معينة ةوفي فترة زمني ،فئة معينة
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 في الفايسبوك استخدام المغة العربية مدى :يمثل 15جدول رقم

 االحتماالت التكرارات المئوية النتسبة

 نعـ 43 %43.43

 أحيانا 47 %47.47

 دائما 09 %9.09

 المجموع 99 %100

 :قالتعمي

وقد كانت اإلجابة بنعـ  ،نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف الطمبة يتستخدموف المغة العربية في الدردشة

مف العدد  47اي 47.47%ثـ تمييا أحيانا بنتسبة  ،مف العدد اإلجمالي 43أي  43.43%بنتسبة

وىذا راجع إلي أف الطمبة  مف العدد اإلجمالي. 09اي 09.09% ةوأخيرا دائما بنتسب اإلجمالي

وأيضا  كثر بالمغة العربية، االاحيانا العتبارىا لغة توجد فييا الكثير مف الرتسميةأ الدردشة اليفضموف

 معي إلي أف األصدقاء اليفضموف التواصؿإضافة  ،ةتأخذ الوقت في الكتابة والتقيد بقواعدىا المغوي

 ويطمبوف مني تغييرىا كما أجاب احد المبحوثيف.   ،بيا
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 :يمثل الفئة التي يتواصل معها الطمبة من خالل المغة العربية16جدول رقم

 المئويةالنتسبة  التكرارات االحتماالت

 38.38% 38 األتساتذة

 24.24% 24 الطالب

 37.37% 37 األصدقاء

 100% 99 المجموع

  :قالتعمي 

 نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف الطمبة يتستخدموف المغة العربية مع فئة معينة وقد كانت النتائج كالتالي

مف 24اي 24.24%أما الطالب فكاف بنتسبة  ،مف العدد اإلجمالي38أي  38.38%األتساتذة بنتسبة

مف العدد اإلجمالي، ونتستنتج مف ىذه 37 أي37.37%ثـ مع األصدقاء بنتسبة  ،لعدد اإلجماليا

ىناؾ وأف  يا المغة الرتسمية في الجامعة،المعطيات أف الطمبة يتواصموف مع األتساتذة بالمغة العربية ألن

بر رموزىا داخؿ النتسؽ االجتماعي ع وىي التي يكوف مف خالليا التفاعؿ ،درجة مف االحتراـ بينيـ

ثانيا األصدقاء بنتسبة وباعتبارىا لغة مفيومة لدي األغمبية،وىي المغة التي يتفاعموف بيا، ،المختمفة

، ثـ تمييا مع الطمبة الذيف اليوجد بينيـ أي تفاوت أو رتسمية فيمكف اتستعماؿ أي لؤلتساتذةقريبة جدا 

 .الذي يحتاج إلى المغة الرتسمية و ىي المغة العربية الحديثحتسب موضوع   1.أخرىلغة 

  

                                                             
 .920،ص9111لقاهرة، اوالتوزيع،كمال لطفي، النظرية المعاصرة في علم االجتماع، دار غريب للنشر  - 1
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  التواصللمطمبة في العربية ومدى مساعدتها  المغة: يمثل 17جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 46.46% 46 نعـ

 38.38% 38 أحيانا

 15.15% 15 نادرا

 100% 99 المجموع

 :قالتعمي

ىناؾ مجموعة مف المبحوثيف يروف أف المغة العربية تتساعد في التواصؿ  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف

مف 38أي  38.38%ثـ أحيانا بنتسبة  ،مف العدد اإلجمالي46 أي46.46%وقد كانت اإلجابة بنعـ 

ىي إلي أف المغة العربية  عمف العدد اإلجمالي وىذا راج15 أي15.15%العدد اإلجمالي وأخيرا نادرا 

في التواصؿ كثيرا تتساعد يا الكؿ و وىي لغة يفيم ،الجزائري ولغة المجتمع ،الجامعةالمغة الرتسمية في 

 خاصة ىناؾ مف يفضؿ ويحب أف يتواصؿ بيا . ،والدردشة فيما بينيـ
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 المغة الرمزية في الدردشة استخدام : المبحث الرابع

  تصور المبحوثين لمغة الرمزيةيمثل :18جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %29.29 29 لغة رموز مختمفة

 %47.47 47 لغة فييا الحرؼ والرمز

 %23.23 23 التينية ورموز بأحرؼلغة 

 %100 99 المجموع

  :التعميق

فمنيـ مف  فكال عرفيا مف مفيومو الخاص، الحظ في الجدوؿ التالي أف تعريؼ المغة الرمزية اختمؼن

ثـ تمييا لغة فييا الحرؼ  ،يمف العدد اإلجمال 29اي 29.29%بنتسبةعرفيا أنيا لغة رموز مختمفة 

وأخيرا لغة بأحرؼ التينية ورموز  مف العدد اإلجمالي،47 اي47.47%والرمز بنتسبة 

 اتستخدامو لياوفؽ عرفيا مبحوثا فنرى ىنا أف كؿ  مف العدد اإلجمالي،23أي 23.23%بنتسبة

 ويتساعده. فيناؾ تنوع في كتابتيا وكؿ واحدا يختار ما يناتسبو وطريقة كتابتو ليا،
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 المغة الرمزية  عممية تعمم :يمثل19جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 10.10% 10 تعممتيا مف األصدقاء

 55.55% 55 مف التواصؿ

 34.34% 34 مف الدردشة

 100% 99 المجموع

 :التعميق

اكتتساب المغة الرمزية يكوف مف خالؿ بعض المصادر أوليا تعمميا مف  خالؿ الجدوؿ أفنالحظ مف 

وأخيرا مف الدردشة 55.55%أما تعمميا مف التواصؿ فتسجمنا اعمي نتسبة 10.10%األصدقاء بنتسبة 

وما نفتسره أف مف خالؿ التواصؿ أكثر واكتتساب أصدقاء أكثر يتساعد في االطالع  34.34%بنتسبة 

إضافة إلي أف كؿ متستخدما يبتكر رموزا جديدة  ،مصطمحات التي تكوف المغة الرمزيةعمي أكثر ال

 ويعمميا لآلخريف الذيف يتواصموف معو وقد تكوف أما حرفا أو رقما .
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 :يمثل أسباب استخدام المغة الرمزية أثناء التواصل في الفايسبوك 26جدول رقم

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 05.05% 05  األخطاءالخوؼ مف 

 05.05% 05 الضعؼ المغوي 

 89.89% 89 تسيولة التواصؿ 

 100% 99 المجموع 

 :قالتعمي

مزية أثناء التواصؿ في الفايتسبوؾ يعود إلي عدة نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف تسبب اتستخداـ المغة الر 

ثـ يمييا كؿ مف  بيا، وف ىذه المغة لتسيولة التواصؿيتستخدم89.89%أتسباب حيث تسجمنا نتسبة

ونفتسر ىذه النتائج بأف المبحوثيف يتستخدموف 05.05%الخوؼ مف األخطاء والضعؼ المغوي بنتسبة 

في  والتفاعمية ألنيا المغة التي تعتمد في تركيبيا الرمز وىي ما توفر التسيولة والتسرعة المغة الرمزية

لمواضيع واألحداث وبالتالي تمكف إضافة إلي أف تحمؿ مجموعة مف المعاني لؤلشياء وا ،التواصؿ

وتمجأ ىذه  الوقت، كما أنيا تختصرالمتستخدـ مف تجاوز العراقيؿ واالتصاؿ والتفاعؿ مع اآلخريف، 

أنظر  1اتستخداميا خوفا مف الوقوع في أخطاءا لغوية أوضعفا منيـ في قواعد المغة العربية. ىالعينة إل

 .03الممحؽ رقـ 

 

                                                             
 .929ص كمال لطفي، مرجع سابق، -1
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 :يمثل القدرة عمي فهم الرموز التي يتواصل بها اآلخرين 21جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 43.43% 43 دائما

 50.50% 50 أحيانا

 06.06% 06 نادرا

 100% 99 المجموع

 :التعميق

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف الطمبة عندما يتواصموف ىناؾ بعض الرموز التي تكوف غير واضحة 

وأحيانا بنتسبة 43.43%وقد اإلجابة بدائما حيث بمغت النتسبة فيناؾ مف يفيميا وىناؾ ال 

ونتسبة اطالعو وىذا يعود إلي أف كؿ متستخدـ 06.06% مف العدد اإلجمالي ونادرا بنتسبة%50.50

ضوء صورة معينة معانييا في إضافة إلي  ،في تعامالتيـ مع بعضيـ البعض الرموزعمي ىذه 

واتفقوا عمييا مف خالؿ  مف األفراد عمييا مجموعةقد اتفقت  يوىذه الرموز والمعان ،لممجتمع المتفاعؿ

  تواجدىـ الدائـ في موقع الفايتسبوؾ.
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 التواصل  في الطمبةالمغة الرمزية مساعدة : 22جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 56.56% 56 نعـ

 40.40% 40 أحيانا

 03.03% 03 نادرا

 100% 99 المجموع

 :التعميق

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي أف المغة الرمزية تتساعد في التواصؿ مع الطالب وذلؾ بالعودة إلي 

أحيانا وأخيرا نادرا 40.40%بالنتسبة لنعـ ونتسبة 56%حيث تسجمنا نتسبة ،المبحوثيف إجابات

الطالب وأف ىناؾ تجاوب وما نفتسره بػأف ىذه المغة تتساعد عمي التواصؿ التسريع مع  03.03%بػ

  تتستطيع كتابتيا. وبأي طريقة  أي قواعد، ابحكـ أنيا تسيمة وال تحكمي معيا أكثر،
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 لألفراداستخدام المغة الرمزية وتعبيرها عمي المستوي التعميمي :يمثل 23جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %70.70 70 نعـ

 %29.29 29 ال

 %100 99 المجموع

 :التعميق

اتستخداـ المغة الرمزية يعبر  أكثر مف نصؼ عدد المبحوثيف يروف أف نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف

ونفتسر 29%في حيف ال بنتسبة 70.70%عف المتستوي التعميمي لؤلفراد فقد كانت اإلجابة بنعـ تمثؿ 

التعميمي في الجامعة متستوي الالف النتائج أف ىذه المغة ىي انعكاس لممتستوي التعميمي لممتستخدميف ،

التي تقدـ  أعمي في الشيادة وأيضا المعمومات المتستوى ، أيتمؼ مف متستوى الميتسانس و الماتستريخ

عبارة عف قاعدة وتمييد  سليتسانو  تكوف معمقة وأكثر تفصيال مف المعمومات المقدمة في الميتسانس

  لشيادة الماتستر. 
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 المغة العامية كمغة تواصل جديدة في الفايسبوك  استخدام :المبحث الخامس

 :يمثل استخدام المغة العامية في الدردشة 24جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %42.42 42 دائما

 %52.52 52 أحيانا

 %05.05 05 نادرا

 %100 99 المجموع

 :التعميق

نادرا فيناؾ  الطمبة متفاوتوف في اتستخداميـ لمغة العامية في الدردشة مف خالؿ الجدوؿ أفنالحظ  

مف 42اي 42.42%مف العدد اإلجمالي ،ثـ تمييا دائما بنتسبة 5اي05.05%بنتسبة ما يتستعمميا 

وذلؾ مف العدد اإلجمالي 52اي 52.52%العدد اإلجمالي وأخيرا واعمي نتسبة ىي لالحتماؿ أحيانا بػ

 المغةوباعتبار  التحدث بياو  في غرؼ الدردشة، ااتستعماليخالؿ  فالطالب عمييا ملتعود يعود 

عف بيا مع أبناء بيئتيـ  فلمحياة اليومية يتفاعمو  العامية لغة تتكوف مف مجموعة مف الرموز المختمفة

 داخؿ النتسؽ االجتماعيطريؽ االتفاؽ بيف أبناء الجماعة 
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 :يمثل نسبة استعمال الطمبة لمغة العامية 25جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %39.39 39 نتسبة كبيرة

 %52.52 52 نتسبة متوتسطة

 %08.08 08 نتسبة ضئيمة

 %100 99 المجموع

 :التعميق

اوتة بداية بنتسبة ضئيمة إف الطمبة يتستعمموف المغة العامية بنتسب متف نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي

مف 39اي 39.39%تمف العدد اإلجمالي ثـ تمييا بنتسبة كبيرة وقد بمغ08اي 08.08%وقد بمغت

مف العدد اإلجمالي وىذا يعود إلي إف  52اي 52.52%اإلجمالي وأخيرا بنتسبة متوتسطة بػ العدد

وىذا يعود إلي طبيعة المتفاعميف في غرؼ الدردشة ،فيـ  ،يا أحيانا وبنتسبة متوتسطةالطمبة يتستعممون

 فالمغة العامية ىي أحد مف خالليا ينشطوف ويتبادلوف األخبار والمعمومات التي يشتركوف فييا،

 المرتكزات األتساتسية في التواصؿ بالنتسبة لمطمبة .
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  في مساعدة الطمبة في التواصل المغة العاميةدور يمثل :26جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 %75.75 75 نعـ

 %24.24 24 ال

 %100 99 المجموع

  :التعميق

المغة العامية تتساعد أكثر مف المغات التسابقة أي العربية والرمزية  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي أف

العدد  مف75.75%بنعـ  و24.24%فقد بمغت نتسبة اإلجابة بال  ،وذلؾ عمي حتسب إجابة المبحوثيف

كما أف العامية لغة  ،وذلؾ يعود إلي نقص االىتماـ بالمغة العربية وعدـ التواصؿ بيا كثيرا اإلجمالي،

وأيضا ىي المغة التي مف خالليا يقـو الطمبة بإشباع حاجياتيـ وىي التواصؿ  القواعد،التحكميا 

 ويعبروف بيا عف ميوالتيـ ورغباتيـ. التسيؿ مع اآلخريف ويكوف ىناؾ نوعا مف التفاعؿ بينيـ
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 :يمثل طريقة كتابة المغة العامية 27جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 %34.34 34 بالحروؼ العربية 

 %39.39 39 بالمغة الالتينية 

 %26.26 26 أومعا 

 %100 99 المجموع 

 :التعميق

فيناؾ مف  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي أف طريقة كتابة المغة العامية تختمؼ مف طالب إلي أخر

بالحروؼ العربية مف العدد اإلجمالي  26اي 26.26%بالمغة الالتينية والعربية أي معا بنتسبة يكتبيا

 ةالالتيني ثـ أعمي نتسبة بالمغة مف العدد اإلجمالي،34اي 34.34%والتي بمغت نتسبتيا

وألنيـ  مف العدد اإلجمالي وىذا يعود إلي أف أغمب الوتسائط بالمغة الالتينية،39اي 39.39%بنتسبة

فيي عممية أكثر مف الطرؽ ، بالتسرعةفالطمبة أصبحوا يفضموف كؿ ما يتتسـ  ألفوا اتستخداميا.

   .األخرى
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 أبناء المحيط مع :يمثل استعمال الطمبة المغة العامية 28جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

 %55.55 55 نعـ 

 %44.44 44 ال 

 %100 99 المجموع 

 :التعميق

وكانت اإلجابة بنعـ  المحيطمع أبناء نالحظ في الجدوؿ أف الطمبة يتستعمموف المغة العامية 

مف العدد اإلجمالي 44اي 44.44%مف العدد اإلجمالي بينما ال جاءت بنتسبة 55اي 55.55%بنتسبة

وتسبب اتستعماؿ المغة العامية مع أبناء المحيط بحكـ اشتراكيـ في نفس الميزات ويفيموف بعضيـ 

   البعض بيا 

  



 اإلطار التطبيقي                                                                                                  
 

 

 

94 

 تساعد في التواصل اليومي يمثل الجدول المغة العامية :29جدول رقم

 النتسبة المئوية       التكرارات          االحتماالت          

 %70.70 70 نعـ

 %29.29 29 ال

 %100 99 المجموع

 :التعميق

في الجدوؿ أف أغمبية المبحوثيف أجابوا بأف المغة العامية تتساعد في عممية التواصؿ اليومي وكانت 

مف العدد اإلجمالي ثـ بمغت نتسبة  70اي 70.70%اإلجابة بنعـ ىي النتسبة األكثر ارتفاعا بنتسبة 

تواصؿ مف العدد اإلجمالي ويعود تسبب إف المغة العامية تتساعد في ال29اي29.29%اإلجابة بال 

إضافة إلي  وبحكـ تسيولتيا، ريقة التعود عمييا،وط ناوؿ الجميع،ة اليومية ولغة في متألنيا لغة الحيا

 أبناء الرقعة الجغرافية الواحدة.   أنيا لغة المجتمع الجزائري فيي لغة يفيميا
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 :يمثل الصعوبات التي تواجه الطمبة أثناء استعمال المغة العامية36جدول رقم 

 النتسبة المئوية  التكرارات  االحتماالت 

 27.27 27 عدـ فيـ اآلخريف 

 47.47 47 طريقة الكتابة تختمؼ 

 25.25 25 أمور أخرى 

 100 99 المجموع 

 :التعميق 

نالحظ في الجدوؿ أف الطمبة يواجيوف عدة صعوبات مف خالؿ اتستخداـ المغة العامية في عممية 

مف العدد اإلجمالي ثـ أمور أخرى بنتسبة  27اي 27.27%الدردشة بداية بعدـ فيـ اآلخريف بنتسبة 

فيي النتسبة األكثر ارتفاعا بنتسبة أما طريقة الكتابة تختمؼ  ،مف العدد اإلجمالي25اي %25.25

مف العدد اإلجمالي وىذا راجع إلي أف كؿ فردا يتستخدـ الطريقة التي تتساعده والتي 47اي %47.47

  في عممية الكتابة. تناتسبو
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 :يمثل المغة التي تساعد الطمبة في التواصل 31جدول رقم 

 النتسبة المئوية التكرارات االحتماالت

 20.20% 20 العربية

 40.40% 40 الرمزية

 36.36% 36 العامية

 03.03% 03 العامية /العربية 

 100% 99 المجموع

 التعميق:

يتستخدموف المغة التي تتساعدىـ في التواصؿ مع الغير بكؿ نالحظ في الجدوؿ األخير أف الطمبة 

أكثر لغة يتستخدميا الطمبة ىي المغة الرمزية تسيولة فنرى في النتائج األخيرة أف 

أخيرا و  20.20%المغة العربية بنتسبة  يضاوأ 36.36%بنتسبةتمييا المغة العامية و 40.40%بنتسبة

بكثرة المغة ف الطمبة يتستخدموف أوىذا إف دؿ عمي  ،%03.03بنتسبة االحتماؿ المغة العامية /العربية

إضافة الشباب مف خالؿ تفاعميـ اليومي  اصطمح عميياالتي  ،لفايتسبوكية الجديدةالمغة ا ألنياالرمزية 

واف  ،ـتتساعد في التواصؿ فيما بيني اكوني ااالتستيعاب يمجأ الطمبة إلي اتستخداميإلي أنيا تسيمة 

 بذلؾ تختصر الوقت. يكبير وىرموزىا تحمؿ معاني تسيمة تتساعد في التفاعؿ بشكؿ 
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:مناقشة الفرضيات       

 :1الفرضية -

ىي مجموعة  لمجداوؿ التسابقة توصمنا إلي أف شبكات التواصؿ االجتماعي وتحميمنا مف خالؿ قراءتنا

مف الشبكات التي تمكف المتستخدميف مف االرتباط ببعضيـ البعض والتجمع في كياف واحد، وىي 

وتسيمة ضرورية في ظؿ التطور اليائؿ في التكنولوجيا الحديثة، وذلؾ بفضؿ ميزاتيا المتعددة. ومف 

الذيف أصبحوا يتنافتسوف  ،باعتباره األكثر قبمة وخاصة الطمبة منيـ ،ر الفايتسبوؾبيف ىذه المواقع نذك

والفايتسبوؾ الذي لـ يمض الوقت الكثير عمي  ،وفي معرفة تطبيقاتو واىـ التحديثات الموجودة في

 ،%51فقد بمغت نتسبة اتستخدامو متستخدميو ىالفرؽ لنفتسو ومكانة كبيرة لد تواجده إال أنو صنع

تسا إلي 2، لمدة معتبرة مف أف أغمبية المبحوثيف يتستعمموف ىذا الموقع حوالي أكثر مف عاـإضافة إلي 

فيو بمثابة قاعدة تكنولوجية  ،يولة االتستخداـ والتفاعميةوىذا بفضؿ ما يتيحو الموقع مف تس تساعات4

دؿ بغية تبا ،ؿ مع الزمالء في الدراتسة والعامةيتستطيع أي متصفحا أف يمج إليو مف أجؿ التواص

التواصؿ حاؿ طمبتنا الذيف يتسعوف إلي امتالؾ حتساب شخصي مف أجؿ  االمعمومات واألخبار وىذ

ميا مف المراتسالت الشخصية والصور والقرب مف كؿ الفضاءات وذلؾ وفؽ خدماتو التي يقدأكثر 

مف خالؿ واقعنا أف طمبة  ىونر  والفايتسبوؾ كتقنية يتستعمؿ مف أجؿ الترفيو والتتسمية لدييـ والممفات

الجامعة أصبح ليـ اليوس التستعماؿ وتسائؿ التكنولوجيا الحديثة مثؿ اليواتؼ الذكية التي تتساعدىـ 

 موقع ما تسبؽ  فإف ىواتستنادا إل ،%63بنتسبة ةفي عممية الدردشة بحكـ أنيا عممية أكثر وتسيم

مف خالؿ تتسييميا  تستخدميفالمالفايتسبوؾ وخدماتو المتنوعة تتسعي إلي إشباع حاجات ورغبات 

.وىذا ما أثبتتو صحة الفرضية في دراتستنا ،ي نقطة واحدة بمعزؿ عف كؿ القيودلمتواصؿ والتجمع ف
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 :2الفرضية 

لمجداوؿ التسابقة تعد المغة العربية الوتسيمة التي تحمؿ المفاىيـ وتنقؿ وتحميمنا مف خالؿ قراءتنا 

مف  لما لمغة العربيةاألفكار وأنيا لغة ألفاظ يتستعمميا األفراد مف أجؿ أف يتواصموا بتسيولة تامة، 

يجازىا وتفوقيا عمى غيرىا  مميزات يدركيا جيدًا عمماء المغة بداية مف صوتياتيا الجميمة وبالغتيا وا 

والمغة بصفة عامة حاضرة في شتى مجاالت الحياة ومف ذلؾ لغة وتسائؿ اإلعالـ   .المغات مف

وتحقيؽ عنصر  التسيما مواقع التواصؿ االجتماعي باعتبارىا األكثر انتشارا وقبمة مف طرؼ الجميع،

 كما أنيا خمقت لنفتسيا مكانة بفضؿ التطور اليائؿ التفاعمية الذي تفتقر إليو الوتسائؿ األخرى،

لتكنولوجيات الحديثة وأصبحت مف المغات التي نتواصؿ بيا مع الغير وندردش بيا في موقع 

واصؿ ألنيا مفيومة مف طرؼ الفايتسبوؾ  وباألخص الطمبة الجامعييف الذيف ألفوا اتستخداميا لمت

ميف وجدوا فييا أف المتستخد ىوىي المغة الرتسمية في الجامعة ويعود اتستعماليا بكثرة إل ،الجميع

، ويعتبر الطمبة ف شأنيا عرقمة العممية االتصاليةراحتيـ حيث أنيا تزيؿ كؿ العقبات التي م

ولغة القراف الكريـ ويجب أف تكوف جزءا مف حياتنا لكف ى الجامعيوف أف المغة العربية ىي المغة األول

مغة التي يعممونيا وفؽ شروطا وىو اتستعماليا مع األتساتذة بكثرة ويكوف ذلؾ احتراما ليـ وبحكـ أنيا ال

ونري أيضا اختالؼ إجابات المبحوثيف حوؿ مدي اتستعماليـ لمغة العربية فيما نادرا ما يمجأوف  ليـ،

خاصة لدي أصدقائيـ خارج  ،%20وقد بمغت نتسبة اتستعماليا اتستعماليا عند الضرورة الممحة ىإل

فيذه المغة ىي لغة  الذيف اليفيموف المغات األخرى عمي حد تعبيرىـ الحدود وباألخص المشارقة،

فيي تشبع حاجات المتفاعميف وتمبي  المجتمع التي مف خالليا نتفاعؿ بفضؿ رموزىا ومعانييا العربية،

بعدما  ،االوانة األخيرة تراجعت مكانتيافي  أف إال وتتساعدىـ حتى يتواصموف بشكؿ كبير، رغباتيـ
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وذلؾ لعدة اعتبارات أف لغة خاصة بيـ لمتواصؿ مع اآلخريف عبر موقع الفايتسبوؾ أوجد الطمبة 

 واألحرؼ ،تعماؿ مجموعة مف الرموز واألرقاـالطمبة أصبحوا يبحثوف عف الجديد والمغة المختصرة باتس

ونرى أف الطمبة يتستخدموف المغة العربية بشكؿ نتسبي وذلؾ بتسبب  ،العربية األحرؼالالتينية مكاف 

 ،يف ىذه المغات في موقع الفايتسبوؾظيور ىذه المغة الفايتسبوكية الجديدة  التي خمقت لنفتسيا مكانة ب

وىذا ما يؤكد  ،حب الدردشة بيات تمازال فئةإال إننا نري إف  المغة العربية مازالت تقاوـ البقاء وىناؾ 

 ثبوت فرضيتنا .
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 :3 الفرضية-

أو ما يعرؼ بالعربيزي المغة  ةالمغة الرمزيتعتبر  وتحميميا  التسابقةمف خالؿ االطالع عمي الجداوؿ 

ويعود إطالؽ ىذا االتسـ عمييا إلي امتزاج  ،تالفايتسبوكية الجديدة، التي تعددت تتسمياتيا واختمف

وتتميز ىذه  الحرؼ العربي بالالتيني الذي اصطمح عميو الطمبة مف أجؿ إف يتواصموا فيما بينيـ،

التي تكتب باختصار وباتستعماؿ الحرؼ والرمز واألرقاـ بميزات جعمتيا قبمة  المغة المختمطة

 ،ؽ عمييا أيضا لغة العصر والحداثةفقد أطم ،بذلؾ المغة األولي في الفايتسبوؾ لممتستخدميف وأصبحت

فيي بذلؾ تختصر الوقت والكالـ  ،ومفيومة عمي حد تعبير المبحوثيف ألنيا تسيمة في طريقة كتابتيا

ولو  ،ورنا كتابة رمزا فقط أو حرؼ واحدفي وقت تسابؽ نكتب جممة مركبة اآلف أصبح بمقد حيث كنا

والنتيجة ظيور مايتسمي بالتميز في التواصؿ بطرؽ حديثة ومتنوعة وذلؾ  ،نفس المعني لمجممة ككؿ

 ،التعميقاتتعدت إلي اتستعماليا في بعد انتشار ىذه المغة التي لـ تعد مقتصرة عمي الدردشة فقط بؿ 

فيذه المغة تساىمت عدة  االتصاؿ،فالمغة الرمزية لغة نمت وتطورت بفعؿ التطور اليائؿ لتكنولوجيات 

ا عوامؿ في انتشارىا الممفت والكبير ىو أنيا تتساىـ في التواصؿ التسريع بيف األصدقاء بحكـ أني

الفايتسبوكية كما يحب  فالمغة ،األغمبية ىوالمفيومة لد ةتكوف ببعض المصطمحات والرموز الواضح

ي إف يتسمييا األغمب ىي المغة التي يتستخدمونيا مف اجؿ تسرعة التخاطب كتابة وكما أنيا التتقيد بأ

ويمكف ألي متستخدما وميما كاف متستواه التعميمي أف يكتبيا دوف أف  ،قاعدة لغوية عكس المغة العربية

فاف المغة الرمزية انتشرت بتسرعة ىائمة وتسط  اإلشارة ؽوكما تسب يخاؼ مف الوقوع في األخطاء،

بؿ ويتنافتسوف في اختراع  ،يا موضة جديدة ويحاولوف مواكبتياالطمبة فقد أصبحوا يعتبرونمجتمع 

 غير معروفة وتمقينيا لبعضيـ ويتفننوف في إيجاد مصطمحات بيا، كممات ورموز جديدة يتباىوف
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ضافة البعض ورا في ميؿ ىذا الجيؿ الرقمي إلي اتستخداـ ىذه إلي ماتسبؽ  فعامؿ التسرعة يمعب د وا 

س يمكف ومف ىذا األتسا عمي حد قوليـ، المغة ألنيا تتساعد في التواصؿ أكثر مقارنة بالمغات التسابقة

  %40بنتسبة األكثر تواجدا في موقع الفايتسبوؾ ،المغات األخرى القوؿ إف المغة الرمزية كغيرىا مف

  تتستخدـ مف طرؼ الطمبة بنتسبة كبيرة وىذا ما يؤكد صحة فرضيتنا.التي  الدردشة، غرؼ يوالتسيما ف

  



 اإلطار التطبيقي                                                                                                  
 

 

 

102 

 :64الفرضية 

لمجداوؿ التسابقة تعد المغة العامية باعتبارىا الوجو الثاني لمغة العربية  وتحميمنا مف خالؿ قراءتنا

 التي الصمة ليا بالمغةوالمغة العامية ىي اتستخداـ الكممات والتعبيرات الغير الرتسمية  الفصحى

 العديد دخمت وقدفيي الميجة أومايتسمييا البعض المغة المحكية في األوتساط االجتماعية،  الفصحى

 مف بالرغـ الرتسمي، الحديث في وأحياًنا الرتسمي، غير التسائد الحديث في العامية المصطمحات مف

 جديدة معاف   ابتكار العامية تتضمف ما كثيًراو  ،االتستخداـ أو المعنى في تغييًرا يتضمف قد ىذا أف

وفي بعض  ،جميـ العاميلكممات متستخدمة مف طرؼ األفراد حيث أنيـ ابتكروىا وأتسندوىا إلي مع

فمثال العامية في الجزائر ليتست  األحياف نجد اختالؼ وتنوع في الميجات وذلؾ حتسب كؿ بيئة وبمد،

إضافة إلي أنيا تتكوف مف مزيجا مف المغات العربية والفرنتسية والتركية  ،العامية في دولة مف الخميج

وتعد المغة العامية مف المغات التي بات الطالب وذلؾ يعود إلي طبيعة التاريخ الطويؿ لمجزائر، 

يتستخدمونيا في دردشتيـ اليومية مع أصدقائيـ وأبناء بيئتيـ ألنيا تتسيؿ التواصؿ بشكال كبير خاصة 

تركوف في نفس الخصائص وليـ نفس المفردات التي اصطمحوا عمييا مف اجؿ التواصؿ فيما وأنيـ يش

المحيط لغة غير مقيدة  لغةفالمغة العامية  خصوصا في الفايتسبوؾ باعتباره الموقع األكثر تداوال، ـبيني

يمجأوف الييا  والعامية بيذا تكوف المغة األكثر انتشارا لكونيا تسيمة واف اغمب المتستخدميف ،بأي قاعدة

ألنيا مفيومة وبتسيطة وفي متناوؿ الجميع، ويمكف لذوي المتستوي المتوتسط أف يتواصموا بيا ألنيـ 

عمي دراية كافية بيا إضافة إلي أنيـ اليبذلوف جيدا في اتستعماليا ألنيـ ألفوىا وأصبحت روتينية 

لو ألننا يمكف أف نتستعمؿ كما أنيا تختصر الوقت والزمف وأيضا تكوف مختصرة  في التواصؿ،لدييـ 

 رفما نتحدث بو ندردش بو وال نغي ،نفضؿ وىي ذات صمة بطريقة تحدثنا الكممات والمفردات التي
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وعميو يمكف القوؿ أف  ،لؾ خمؽ التفاعمية بيف المتستخدميفمنو شيئا ىذا ما يؤدي إلي ربح الوقت وكذ

وقد بمغت نتسبة المغة العامية لغة مف المغات التي ألؼ الطالب عمي اتستخداميا في الفايتسبوؾ 

     وربما يمكف تصنيفيا أنيا مف األوائؿ واألكثر تداوال،وىذا مايدؿ عمي صحة فرضينا. %36اتستخداميا 
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 :ةعامال اتستنتاجاال

الفايتسبوؾ مف طرؼ  موقع الضوء عمي المغة األكثر اتستخداما فيلقد حاولنا في ىذه الدراتسة تتسميط 

فتوصمنا إلي عدة نتائج مفادىا أف الطمبة يمجأوف لمتواصؿ فيما بينيـ عف طريؽ  الطمبة الجامعييف،

تعمؿ لمتتسمية والترويح عمي ويتس ،األكثر انتشارا وتسط الحـر الجامعي الموقع الفايتسبوؾ باعتباره

أنيـ يمتمكوف أكثر مف حتساب مف أجؿ أف   إضافة إلي ،يمجأوف إليو بغرض الدراتسةونادرا ما  ،النفس

تساعات وىـ 2حتى أنيـ يقضوف أكثر مف  والعائمة، ينظموا عالقاتيـ االفتراضية مع األصدقاء

وىذا الموقع وباعتباره وتسيمة اتصالية يتستعمؿ يتصفحونو وىذا مما دؿ عمي انو يشغؿ حيزا مف وقتيـ،

 يـ داخؿ الحـر الجامعيالمعمومات ونقؿ األخبار فيما بين التواصؿ بيف الطمبة وأصدقائيـ لتبادؿفي 

كما أف الطمبة يفضموف التصفح عمي الوتسائط المتعددة خاصة  وحتى التفاعؿ في أمورا تخصيـ،

 الياتؼ النقاؿ الذي يعد أكثر انتشارا وذلؾ ألنو عممي وغير مكمؼ وحجمو الصغير المتساعد في

 يتواصموا جعؿ المتصفحيف يبتكروف كؿ ما ىو جديد مف أجؿ أف األمر الذي ،%63بنتسبة  الحمؿ

وظيرت بما  خاصة وأنيـ باتوا يتستعمموف مجموعة مف المفردات والصيغ المغوية الجديدة لمدردشة،

احتمت  يتسمى بالمغة الرمزية أو ما بات يطمؽ عمييا المغة الفايتسبوكية نتسبة لموقع الفايتسبوؾ، التي

دوف الخوؼ  مكانة كبيرة أوتساط ىذه الفئة لما قدمتو مف تتسييالت في التواصؿ وتسرعة كتابة الرتسائؿ،

وأصبحوا يتفنانوف في ابتكار ىذه الرموز  %40وقد بمغت نتسبة اتستعماليا مف الوقوع في األخطاء،

إلي تراجع ممحوظ لمغة  ىأد اتستخداميا إال أف ،ت واإليقوناتإضافة إلي اإلشارا وربطيا بالمعاني

قميمة وفي بعض  نتسبة اتستخداميا فقد أصبحت ىذا الموقع العربية والمغة العامية ومكاف تواجدىما في

مما فتسح المجاؿ النتشار ىذه المغة التي يمكف اعتبارىا  وذلؾ لمضرورة الممحة، ،األحياف شبو نادرة



 اإلطار التطبيقي                                                                                                  
 

 

 

105 

 المحادثات االلكترونية ألنيااصة في الكؿ في الكؿ، حيث أصبح أكثر طمبا لدى المتستخدميف، وخ

ىذا ما أدى إلى انتشارىا و   ويمكف كتابتيا بأي طريقة كانت، أي قاعدة اوال تحكمي تسيمة المفردات

ألنيا تشبع حاجاتيـ في التواصؿ والتفاعؿ  ة أصبحوا يفضمونيا أكثر مف غيرىاأف الطمبالالفت و 

 األخرى.ارنة بالمغات مق

 



 د

 خاتـــــــــــــمة

من المؤكد أن شبكات التواصل االجتماعي أحدثت طفرة نوعية ليس فقط في مجال 

ويعد موقع الفايسبوك  ،الجماعات بل في مدى نجاح االتصالاالتصال والعالقات بين األفراد و 

والذي  أىمية،األكثر انتشارا واتساعا مقارنة بالمواقع األخرى خاصة عند الطالب الذين منحوه أكثر 

ومساىمتو في بناء العالقات القوية وربط  اتخذ منبرا لمتواصل وتبادل األفكار واآلراء فيما بينيم،

 ومن ىذا األساس قاموا بإحداث تغيير عمي مستوى المغة التي يتواصمون بيافيما بينيم  األواصر

عن  خبرتيم ويعبرذي يحوى واعتبارا في ذلك لمغة التي تعد أداة ميمة في التواصل وىي الوعاء ال

  ماليم لغرف الدردشة منوقد تنوعت المغات التي يمجأ الييا الطمبة عند استع ،ثقافتيم وميوليم

داوال وذلك بحكم العامية والرمزية التي كان ليا النصيب األوفر ألنيا المغة األكثر ت ،عربيةالمغة ال

وبذلك تكون قد  جيات والتقنياتالتكنولو فيي تطورت بفعل التطور اليائل في  ،سيولتيا وسرعتيا

ت تستعمل فقط في أىممت جزاء من ىويتنا وىي المغة العربية التي تراجعت مكانتيا وأصبح

وبالرجوع إلى موضوع دراستنا بجوانبيا يمكن القول أن المغة الرمزية احتمت  ،المواقف الرسمية

من طرق التواصل من الكتابة إلى  مكانة كبيرة في موقع الفايسبوك وذلك من خالل أنيا غيرت

استعمال الرموز والحروف واألرقام فيي ليا طريقة خاصة في الكتابة تميزىا عن غيرىا من المغات 

ار التي فقد أصبح الكل يمجأ الييا من أجل أن يشارك اآلخرين ويتبادل معيم المعمومات واألخب

ر التي من خالليا يتفاعل المستخدمين وتعد ىذه األخيرة موضة العص ،تشغل حيزا من ىذا الموقع

 .اليومية في االتصال وأيضا تحاول إشباع حاجاتيم فيما بينيم،
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 طالب : نموذج أخذ من غرفة الدردشة بين أستاذ و نموذج للتواصل باللغة العربية:1الملحق رقم

 وقد كانت كالتالي:  في موقع الفايسبوك،

  السالم عميكم أستاذ: طالبال-

  وعميكم السالماألستاذ:-

 :كيف األحوال؟طالبال-

 وأنت؟ السؤال :الحمد هلل، شكرا عمىاألستاذ-

 العفو، أستاذ من فضمك أحتاج مرجعا حول موضوع نظريات االتصال، بخيرالحمد هلل  :طالبال-

 : هناك عدة كتب تتحدث حول هذا الموضوع، لكن أي واحدة تريداألستاذ-

 االستخدامات واالشباعات .:نظرية طالبال-

رسال نسخة لك غدا إن شاء اهلل  و  بالبحث ، سأقومأكيد:ألستاذا-  ا 

  ،شكرا أستاذ :إن شاء اهللطالبال-

  ،أنا في الخدمة : العفوألستاذا-

 

 

 

 

 

 



: نموذج مأخوذ من غرفة الدردشة بين فتاتين في  نموذج للتواصل باللغة الرمزية:2الملحق رقم 

 فاطمة(: الفايسبوك لمطالبتين )سعاد،

 :مرحباslt (salut):سعاد

 مرحبا البأسslt cv (salut cava ):فاطمة

 (bien)اختصار لكممة b1mrc:سعاد

 )اختصار لكممة ربي يحفظك (hfdk:فاطمة

 )ابتسامة بعينين مفتوحين( =D:سعاد

 هل أنت فرحة ماهو الجديد()anti fra7na QN:فاطمة

 (21)نجحت وبمعدل nj7t &mou3del 12سعاد:

 (praying/)الدعاء o:/فاطمة

 )شكرا وقبمة ( :mrc Kسعاد:

 )العفو(Drnفاطمة:

 )وأنت( et vsسعاد:

 )الضحك بصوت عالي (LOl :فاطمة

 مشكال( )ليس no probe:سعاد

  )سأعود بعد قميل(Brb:فاطمة

 (، وداعا)حسنا ok، byسعاد:

  



 نموذج مأخوذ من غرفة الدردشة لطالبين ) :نموذج للتواصل باللغة العامية:3الملحق رقم 

 (محمد، يوسف

 (صديقي  عميكم كيف الحالالسالم ) Salm 3likem wach rak Sahbiمحمد:

 (الحمد هلل وعميكم السالم) Wa 3likem Salm gayaيوسف:

 (هل هناك من جديد صديقي)kch jadid Sahbi:محمد

 (إطالقا اليوجد شئ)  wlh walou nachfaيوسف:

 ( أين أنت لم أرك من مدة)waink markch ga3 tabenمحمد:

 ( أنا هنا) rani gire hanaيوسف:

 هل أتيت إلي الجامعة()rak taji llajmi3a :محمد

  )نعم أتيت البارحة واليوم لم أتي( wah jait bareh Wa youm mjitchيوسف: 

 (ماذا فعمت بشأن المذكرة)ah Saha wach rak dire Fe mémoireمحمد:

 لم أفعل شيئا( )واهلل wlh walou rani hasel fihaيوسف:

 )ال عميك أنا أيضا مثمك اهلل يسهل(ma3lich rana ga3 kif kif Rabi yashelمحمد:

 ) أمين يا رب وأنت ماذا فعمت ( Amin ya rab Wa antيوسف:

 )أنا مع االستمارة(rani ma3 estimeraمحمد:

 )آه هل قمت بتوزيعها أم ال(yak mlih rak tagsem fiha wale mazelيوسف:

 بتوزيعها لكن لم أقم بالتفريغ()نعم قمت wah gasmtha baseh mazel manferg:محمد

 )جيد اهلل يسهل (ya mlih Rabi yashel gire bachwia:يوسف

 



 40الممحق رقم 

 عبيةــــــة الشـــــــقراطيـــرية الديمـــــــة الجزائوريـــالجمه

ممي ــــث العــــوزارة التعميم العالي و البح  

مستغانم  –تماعية ــكمية العموم االج  

 قسم عموم اإلعالم واالتصال 

 

وسائل اإلعالم والمجتمع تخصص:  

 استمارة االستبيان

 تخصص:وسائل اإلعالم والمجتمع حول:نحن بصدد انجاز مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر 

 ما هي المغة األكثر استخداما من طرف طمبة عموم اإلعالم واالتصال المستخدمين لموقع
دراسة ميدانية عمي طمبة عموم اإلعالم واالتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس  الفايسبوك؟

 .أنموذجا 

ونحيطكم  إلجابة المناسبةمنكم ملء ىذه االستمارة بكل صدق وموضوعية وذلك بتقديم ا نرجو

وفي األخير تقبموا  العممي.ث عمما أن المعمومات المقدمة من طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البح

 م.تعاونكى عممنا فائق التقدير 

 

 

 األستاذة: تحت إشرافمن إعداد:                                                                           

 صفاح أمال                                                                           حنان بن أحمد

 6102/6102السنة الجامعية                                                            



 االستمارة:

 السمات العامة:

 أنثى                          ذكر :الجنس

 فما فوق 30              23   الي08من                  02الي88لسن:من ا

 دكتوراه                      ماستر                 ليسانس المستوى التعميمي:

 حضري                    شبو حضري                    ريفي السكن:

 جيد               متوسط                ضعيفالمعيشي:المستوى 

  المحور األول:عادات استخدام الطمبة لالنترنت و الفايسبوك 

 ىل تستخدم  االنترنت -8

 نادرا                           دائما                     أحيانا  

 ىل تستخدم الفايسبوك ؟-0

 نادرا                             أحيانا                       دائما

 تستخدم الفايسبوك ؟ منذ متى وأنت-3

 من عام                   حوالي عام                    أكثر من عام  أقل

 تستخدمو ؟ألي غرض -4

 أمور أخرى                            الدراسةالتسمية                       

 ىل لديك حساب شخصي واحد -5

                 نعم                       ال

              لماذا...............................................................................

 



 أصدقائك ؟أكثر -6

 العامة                        أساتذة                         زمالء في الدراسة 

 الفايسبوك؟تستخدم  ماىي المدة التي تقضييا وأنت -7

  سا4أكثر من  سا                 4-0أقل ساعة                        8أقل من 

 :عمي  الفايسبوك تستخدمىل -8

 لياتف النقال  الحاسوب                                     ا  

    ....................................................................................لماذا

  استخدام المغة العربية في فيسبوك:المحور الثاني

 ىل تستعمل المغة العربية في عممية الدردشة -9

 نادرا   دائما                                    أحيانا                           

 معينة.ىل يكون استخدام المغة العربية مع فئة -82

 دائما                           أحيانانعم                                

  كان نعم من ىي ىذه الفئة إذا-88

 األساتذة                                 الطالب                    األصدقاء

  العربية تساعدك في التواصل أكثر مع االخرين ىل المغة -21

  أحيانا                       نادرا                         نعم 

 نعم....................................................إذا كان الجواب -21



 

 :المغة الرمزية في الدردشة المحور الثالث

 برأيك ماىو تعريف المغة الرمزية -84

 لغة  رموز مختمفة            لغة فييا الحرف والرمز        لغة بأحرف التينية ورموز

  ؟من أين اكتسبتيا -85

 من الدردشة  تعممتيا من األصدقاء               من التواصل                

 الفايسبوك .لماذا تستخدم المغة الرمزية أثناء التواصل في  -86

 سيولة التواصل   الضعف المغوي                         الخوف من األخطاء

 أخرى أذكرىا............................................................................

 ىل لك القدرة عمى فيم الرموز التي يتواصل بيا معك اآلخرين  -87

 دائما                                  أحيانا                        نادرا  

 في التواصل  ىذه المغة أكثر كىل تساعد-88

 نعم                       أحيانا                                  نادرا

 لألفرادفي نظرك ىل استخدام المغة الرمزية يعبر عن المستوى التعميمي -89

 نعم                                           ال

 المغة العامية كمغة تواصل جديدة في فيسبوك  :الرابعالمحور 

 ؟ىل تستخدم المغة العامية في الدردشة -02

 دائما                      أحيانا                            نادرا 

 



 ؟ ماىي نسبة استعمالك لمغة العامية في فيسبوك -08

  متوسطة                     ضئيمة                       نسبة كبيرة

 ؟ىل المغة العامية تساعد في التواصل أكثر من المغات السابقة-00

 ال                                        نعم   

  ...............................................................إذا كان نعم كيف ذلك

  ؟بأي طريقة تكتب المغة العامية-03

 أو معا      بالحروف العربية                        بالمغة الالتينية             

 ؟ل المغة العامية مع أبناء محيطك فقط ىل تستعم-04

 نعم                                   ال

 ما  حد مك اليومي ىل ساعدتك ىذه المغة إلىمن خالل تواص -05

 نعم                                    ال   

 ؟ماىي الصعوبات التي تواجيك أثناء استعمال المغة العامية -06

 طريقة الكتابة تختمف                 أمور أخرى                 فيم اآلخرين  عدم

 ؟ تساعدك في التواصل التي  برأيك ما ىي المغة-07

 العربية                         الرمزية                              العامية

 ...........................................................لماذا .......................
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