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إلى نبع الحب والحناف، إلى رمز التضحية والعطاء، إلى التي غرست في نفسي عمو 
 اليمة وحب الطموح رغـ كؿ الصعاب، إليؾ أنت يا حبيبتي يا أمي.

الحياة ورباني عمى أف المطالب ال تؤخذ إلى مف عممني معنى المثابرة والجد في 
 بالتمني... إلى أبي ألؼ رحمة تنزؿ عميو في ىذا المقاـ.

 إلى مف كاف سندي وعوني بعد اهلل، إلى زوجي محمد العيد بخيش.

                              إلى أبنائي: شفاء تسنيـ، أروى، أنس عبد الصمد الذيف تحمموا معي عناء
 دراسة.ومشاؽ أياـ ال

 إلى حبيبتي أختي األستاذة تيكور عتيقة وأسرتيا.

                   إلى أفراد عائمتي تيكور وبخيش صغيرا وكبيرا وأخص بالذكر األـ حميدي خيرة
 واألب بخيش الشيخ.

 ، HMSإلى أخواتي في قسـ القرآف خميؿ الحصري، وأخوات 

 وأمياتي في مسجد سعد ابف الربيع.

 إلى ىؤالء جميعا أىدي ثمرة جيدي.
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 ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير الكتابات المغوية المتداولة عمى صفحات  
المتمدرسيف الفيسبوؾ عمى المغة العربية لممراىؽ مف خبلؿ دراسة عينة مف المراىقيف 

الذيف لدييـ حساب في الفيسبوؾ، وتـ االعتماد عمى االستبياف لجمع البيانات مف 
طار نظري وجانب تطبيقي الذي تـ  المبحوثيف، حيث قسمت الدراسة إلى إطار منيجي وا 

 فيو التحقؽ مف الفرضيات التي ىي محاور مف االستبياف.

نية وأرقاـ عمى صفحات الفيسبوؾ فالمحور األوؿ كتابة المغة العربية بحروؼ التي 
أما المحور الثاني تبادؿ المنشورات عمى الفيسبوؾ بالمغة العامية ثـ يميو محور استعماؿ 
األلفاظ والمصطمحات الدخيمة بدال عف المصطمحات العربية ورابع محور جاء تحت 

دؿ المغة عنواف ازدواجية المغة، فرنسية وعامية، المستعممة في الكتابات الفيسبوكية ب
العربية الفصيحة وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة كبيرة مف المراىقيف تستعمؿ الحروؼ 
البلتينية واألرقاـ بدال عف الحروؼ العربية في الكتابة الفيسبوكية واف اغمب المنشورات 
بالمغة العامية بدال عف العربية الفصحى كما أف المراىؽ يوظؼ المصطمحات واأللفاظ 

 عف العربية في نسبة كبيرة مف المنشورات سواء المرسمة او المستقبمة ورغـ الدخيمة بدال
ذلؾ لـ يكف ليا أي تأثير عمى المستوى المغوي لكف المراىؽ يقر بتراجع مستواه في المغة 
العربية الفصحى حيث قدـ جممة مف المقترحات والحموؿ ككثرة المطالعة وممارسة المغة 

استعماؿ المغة العربية في الكتابات الفيسبوكية بدال عف  في ارض الواقع والعودة الى
 العامية والفرنسية.

 

 

  



VII 

  ممخص الدراسة بالفرنسية:

Résumé : 

 L’étude a la découverte l’influence d’écritures linguistique qui se 

déroule sur les pages Facebook sur la langue arabe de l’adolescent à partir 

d’un échantillon scolarisés qui ont des Facebook, on utilisant le questionnaire 

pour ramasser les données questionnés.   

 L’étude a été basée sur trois parties, méthodologique, théorique et 

pratique. On a déduet la réalité de ces hypothèses, la première partie l’écriture 

de la langue arabe par des lettres balines et les chiffres sur les pages de 

Facebook de publication, deuxième partie l’échange de publication on 

Facebook par le dialecte, puis suivi par l’utilisation des mots et des 

terminologies estrangères à la place de terminologie arabe. 

 Enfin les résultats de cette études sont about, les adolescents ont 

proposé les solutions comme la lecture, pratiqué la langue sur le terrain puis 

l’utilisation de la langue arabe sur les pages de Facebook 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــمقدم
 



 مقدمــــــة

 أ 

 مقدمة:

تعتبر شبكات التواصؿ االجتماعي وعمى رأسيا الفيسبوؾ أخر ما أفرزتو تكنولوجيا  

اإلعبلـ واالتصاؿ حيث أضحى الفيسبوؾ يشغؿ حيزا كبيرا في حياة األفراد والجماعات 

باختبلؼ أعمارىـ وفئاتيـ وتوجياتيـ فيو أسرع قناة لمتواصؿ وبكؿ أساليب االتصاؿ، 

ف المتباعديف جغرافيا وأصبح العالـ كقرية صغيرة مكتوب، سمعي، بصري حيث قرب بي

والكؿ انصير في ىذا العالـ االفتراضي وخاصة فئة المراىقيف التي تعتبر مرحمة مفصمية 

في حياة األفراد لما ليا مف تغيرات بيولوجية ونفسية وما عمييا مف أثار مترتبة ظاىريا 

ي بالمغة مف خبلؿ الكتابات المغوية وبما أف ىذا األخير يتواصؿ في ىذا العالـ االفتراض

التي يستعمؿ فييا منظومة حرفية معينة وبما إف ىذا الفضاء مفتوح عمى كؿ المغات جاء 

التواصؿ شبكات موضوعنا في ىذا السياؽ وعنوف بأثر الكتابات المغوية المتداولة في 

 االجتماعي عمى المغة العربية لممراىؽ الفيسبوؾ نموذجا.

ا ليذا الموضوع باعتباره مف المواضيع الحديثة وموضوع حصري وكاف اختيارن 

 يتماشى ومستجدات الثورة الرقمية.

وانطبلقا مما سبؽ ذكره ولئلجابة عمى ىذا اإلشكاؿ بدأنا دراستنا بمقدمة ثـ اإلطار  

المنيجي لمدراسة وشرحنا فيو الموضوع مبرزيف أىمية اإلشكالية وعمى ماذا تدور حيث 

، أما اإلطار النظري تضمف فصميف ويعالج أربعة محاور رئيسية في فاترضيانبثؽ عنيا ف

الدراسة بداية بمواقع التواصؿ االجتماعي ثـ الفيسبوؾ والتواصؿ المغوي ويميو محور المغة 



 مقدمــــــة

 ب 

ثـ المغة العربية وخصائصيا ثـ اإلطار التطبيقي الذي احتوى عمى تحميؿ الجداوؿ 

 .والنتائج وفي األخير جاءت الخاتمة
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 أوال: موضوع الدراسة

 :الدراسة إشكالية-0

لتواصؿ االجتماعي بيف البشر في فضاء ا مف شيد العالـ في السنوات األخيرة نوعا 

وزاوج بيف مختمؼ الثقافات، الكتروني قرب المسافات بيف الشعوب، وألغى الحدود، 

بشبكات التواصؿ االجتماعي، والتي يأتي عمى اصطمح عمى ىذا النوع مف التواصؿ 

 رأسيا الفيسبوؾ الذي يشيد حركة ديناميكية مف التطور واالنتشار، حيث وصؿ عدد

تخدمي ىذا الموقع حسب مارؾ زكربيرج نحو مميار مشترؾ، فبعدما كاف مجتمعا مس

مع الوقت ليتحوؿ مف أداة افتراضيا عمى نطاؽ ضيؽ في بداياتو ما لبث أف تطور 

إعبلمية نصية مكتوبة إلى أداة إعبلمية سمعية بصرية ما أحدث طفرة نوعية ليس فقط 

االتصاؿ الذي مس جميع مجاالت الحياة في مجاؿ االتصاؿ بؿ في نتائج وتأثير ىذا 

الظواىر والبنى االجتماعية ومختمؼ الفئات العمرية التي تأتي في مقدمتيا مرحمة وخاصة 

المراىقة. إف المراىقة أىـ مرحمة يمر بيا االنساف إذ تحدث خبلليا مجموعة مف التغيرات 

لتي تطرأ عمى وظائؼ الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية ومف ضمنيا التغيرات ا

 لبدنية والعقمية وتأخذ صفات المراىؽ فيا تنمو القدراتالغدد الجنسية لكبل الجنسيف. 

لظيور وتستمر حتى مرحمة الرشد التي يكوف فييا قد وصؿ إلى مرحمة االستعداد ا

الوظيفي المتكامؿ بحرية مطمقة بعدما مر بنمو االنفعاالت والقدرات والمواىب، ويترؾ 

التغير الجسمي أثرا نفسيا عمى المراىؽ فيشد اىتمامو بمظاىره ورشاقتو وجذب اىتماـ 
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تكويف شخصيتو المستقمة وتختمؼ آثار المراىقة مف فرد اآلخريف، ويسعى لبلستقبللية و 

فالمراىقة آلخر باختبلؼ الظروؼ األسرية والعادات االجتماعية واألدوار االجتماعية، 

مف خبلليا ىوية وذات الفرد، وبما أف المغة أحد متغيرات ىاتة اليوية  مرحمة تتحدد

مف خبلؿ الوظائؼ التي  وعنصر مف العناصر األساسية في وحدة وتماسؾ أي مجتمع،

تؤدييا في سياقيا االجتماعي والتاريخي والسياسي والثقافي والمغوي لكف تضمحؿ المغة 

التدفؽ الحر لمختمؼ الكتابات المغوية عمى صفحات الفيسبوؾ، أماـ ىذا  وتتحسر في ظؿ

قع قبمية كاف وال بد مف الوقوؼ عمى واتالمشيد المغوي وما يكتنفو مف تحديات آنية ومس

المغة العربية الفصحى وأماـ ىذا التصادـ المغوي، وتقنيات العصر الممزوجة بالثقافة 

الرقمية والتدفؽ المكثؼ لمكتابات المغوية الفيسبوكية عبر صفحات المراىقيف ىذا ما يقودنا 

 إلى طرح اإلشكاؿ التالي:

لمغة العربية الكتابات المغوية المتداولة عمى صفحات الفيسبوؾ عمى سبلمة ا ما أثر 

 ىؽ؟االفصحى لممر 

 تساؤالت الدراسة:-6

ما اثر كتابة المغة العربية بحروؼ التينية وأرقاـ عمى صفحات الفيسبوؾ عمى  -1

 سبلمة المغة العربية الفصحى لممراىؽ؟

ىؿ لممنشورات الفيسبوكية المكتوبة بالعامية المتداولة بيف المراىقيف تأثير عمى  -2

 ى؟مستوى المغة العربية الفصح
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عامية( المستعممة عمى صفحات  –ازدواجية الكتابات المغوية )فرنسية ما أثر  -3

 الفيسبوؾ عمى مستوى التحكـ في المغة العربية الفصيحة لممراىؽ؟ 

ىؿ ساىـ الكـ اليائؿ مف األلفاظ والمصطمحات المتدفقة في صفحات الفيسبوؾ  -4

 في إضعاؼ المغة العربية؟

 فرضيات الدراسة:-4

 دراستنا حوؿ الفرضيات التالية:وتمحورت 

 :نية وأرقاـ عمى صفحات الفيسبوؾ يكتابة المغة العربية بحروؼ الت الفرضية األولى

 يساىـ في تشويو المغة العربية الفصحى لممراىؽ.

  لعربية ا الكـ اليائؿ مف األلفاظ والمصطمحات الدخيمة عمى المغة :الثانيةالفرضية

 الفيسبوكية ساىـ في إضعاؼ المغة العربية الفصحى لممراىؽ.المتداولة في الكتابات 

 أىمية الدراسة:-3

الجتماعي بمختمؼ برامجيا ومجاالتيا يتطمب عمؿ دراسات ا انتشار مواقع التواصؿ -

 لتوظيفيا إيجابيا داخؿ المجتمع.

تتعاطى أغمب الدراسات في مجاؿ اإلعبلـ الجديد عمى أنو كتمة واحدة لكف ىذه  -

 سوؼ تركز عمى الفيسبوؾ وتأثيراتو عمى المغة العربية الفصحى.الدراسة 



 اإلطار انمنهجي

5 

أف المغة تتنوع فروعيا فسوؼ لباحثوف موضوع المغة العربية بشكؿ مجمؿ وبما ا يتناوؿ -

 لكتابات المغوية لموصوؿ إلى نتائج عممية وعممية.ا نركز في ىذه الدراسة عمى

 أىداف الدراسة:-5

 ارتأيت مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى:

تسميط الضوء عمى حمقة مف حمقة اإلعبلـ الجديد وآفاقو الواسعة وأشكالو المتنوعة مف  -

بالكتابات المغوية خبلؿ التعرؼ عمى مدى تأثير المغة العربية الفصحى لممراىقيف 

 المتداولة عمى صفحات الفيسبوؾ.

صحى الوصوؿ إلى نتائج يستطيع المراىؽ مف خبلليا المحافظة عمى لغتو العربية الف -

 سميمة في خضـ ىذه التحوالت والتطورات المتسارعة لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ.

الوقوؼ عمى درجة الخطورة والتيديد الذي تواجيو المغة العربية الفصحى في ظؿ  -

 لفيسبوؾ.ا االنتشار والتدفؽ الحر لعديد الكتابات المغوية عمى

 أسباب اختيار الموضوع:-2

 :أسباب موضوعية 

 لمواقع مف طرؼ المراىقيف لدرجة اإلدماف.ا االنبيار بيذه -

التعرؼ وبشكؿ دقيؽ عمى الكتابات المغوية المنشورة عمى صفحات الفيسبوؾ ومدى  -

 عبلقتيا بتراجع مستوى المغة العربية الفصحى عند المراىقيف.
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 أىمية فئة المراىقيف في تركيبة النسيج االجتماعي. -

 :أسباب ذاتية 

 لمراىقيف.ا مستوى التحكـ في المغة العربية الفصحى بيف مبلحظة تراجع -

 التدفؽ الحر لعديد المغات عمى صفحات الفيسبوؾ وأثرىا في إضعاؼ المغة العربية. -

 سيولة الكتابات المغوية المتداولة عؿ المنشورات الفيسبوكية لممراىقيف. -

 الجدؿ الواسع بيف قطبي النخبة حوؿ المغة العربية الفصحى. -

 مفاىيم الدراسة:-2

لشبكات ا "موقع التواصؿ االجتماعي منظومة مف مواقع التواصل االجتماعي: -

االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو ومف ثـ ربطو مف خبلؿ 

نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات واليوايات نفسيا أو 

 (1)الثانوية".جمعو مع أصدقاء الجامعة أو 

موقع اجتماعي تفاعمي عمى شبكة األنترنيت تسمح لمستخدمييا إدخاؿ  الفيسبوك: -

بياناتيـ الشخصية وتبادؿ المعمومات واألخبار بشكؿ نصوص مكتوبة، فيديوىات، 

 صور مع مستخدمي الموقع.

                                                           
، السػوداف،  (1) وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل، أثر الفيسبوؾ عمى المجتمع، فيرسة المكتبة الوطنية أثنػاء النشػر، الخرطػـو

 .9، ص 2011، 1ط



 اإلطار انمنهجي

2 

يعبر ىػ( في باب القوؿ عف المغة "أما حدىا فإنيا أصوات 392قاؿ ابف جني ) المغة: -

 (1)يا كؿ قوـ عف أغراضيـ".ب

أما ابف خمدوف فيقوؿ: "إف المغة ىي عبارة المتكمـ عف مقصوده، وتمؾ العبارة فعؿ  

لساني فبل بد أف تعبير ممكة مقررة في العضو الفاعؿ ليا وىو المساف ويتطرؽ إلى تحديد 

ؿ عف أبنية المدلوالت، اعمى مستوييف، األوؿ فصؿ أبنية الدو  باالعتمادفكرة الممكة 

بداعا".والثاني بياف مراتب التعبير   (2)إببلغا وا 

والعمـ واإلحساس مف فرد إلى آخر في مختمؼ  كما أنيا وسيمة لنقؿ الفكر 

 العصور.

لتاريخ االنساني، نزؿ بيا ا لسامية الضاربة فيا ىي مف بيف المغات المغة العربية: -

اتسعت القرآف الكريـ، قاؿ تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعمكـ تعقموف"، مع نزؿ الوحي 

أغراضيا وارتقت أساليبيا فظمت فصيحة بمسانيا وبيانيا فيي لغة ثرية مف حيث 

كممة مكتوبة مف األبجدية  12305412المفردات حيث يحصي الفراىيدي في معجمو 

لمضعؼ والثبلث المضعؼ وتقاليبو الستة والرباعي المضعؼ ا الثنائي مفية العرب

 وغيرىا وىي لغة الضاد. 120والخماسي المضعؼ وتقاليبو  24وتقاليبو 

                                                           
                ، 2010فضػػػيؿ دليػػػو، العولمػػػػة واليويػػػة الثقافيػػػػة، مخبػػػر بحػػػػث عمػػػـ اجتمػػػػاع االتصػػػاؿ لمبحػػػػث والترجمػػػة، الجزائػػػػر،  (1)

 .229ص 
 .211، ص 2006اعي، اإلبداع في تربية األوالد، دار الخمدونية، الجزائر، توفيؽ الو  (2)
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 Adolescèreكممة التينية مشتقة مف الفعؿ  Adolescenceالمراىقة " المراىقة: -

 (1)والذي يعني النمو نحو الرشد".

سنة التي يكوف فييا  20إلى  10لمفترة العمرية مف  لمراىقة مصطمح وصفيا إف 

الفرد غير ناضج، انفعالي، خبراتو في الحياة محدودة ويكوف قد اقترب مف النضج العقمي 

 والبدني.

 شرنقة الطفولة ليخرج إلىويعرفيا ىوروكسي "أنيا الفترة التي يكسر فييا المراىؽ  

 (2)ماج فيو".لعالـ الخارجي ويبدأ في التفاعؿ معو واالندا

ىو فرد يعيش مرحمة انتقالية ما بيف طفولتو ورشده تتحدد شخصيتو  المراىق: -

 المستقبمية انطبلقا مف ىذه المرحمة.

 الدراسات السابقة:-1

 :الدراسة األولى 

دراسة جزائرية لمدكتورة فطيمة بوىاني والباحثاف حميدة خذري وحمزة ىويدي،  

االجتماعي وتأثير استخداميا عؿ المغة العربية عند جاءت تحت عنواف "شبكات التواصؿ 

 الشباب الجزائري".

                                                           
 .21، ص 2009، 1رغدة شريـ، سيكولوجية المراىقة، دار المسيرة، عماف، األردف، ط (1)
 .211، ص مرجع سابؽتوفيؽ الوعي، اإلبداع في تربية األوالد،  (2)
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اندثار ونسياف المغة العربية دراسة ميدانية لكيفية مساىمة استخداـ الفيسبوؾ في  

عند الجامعييف، حيث جاءت إشكالية الدراسة تحت عنواف "ما مدى مساىمة استخداـ 

ربية عند طمبة الماستر بقسـ العمـو االنسانية شبكة الفيسبوؾ في نسياف واندثار المغة الع

مجموعة مف التساؤالت جاءت كاآلتي: ما المغة ىذا اإلشكاؿ عف بجامعة قالمة"، وتفرع 

العربية؟ وما أىميتيا في التواصؿ بيف األفراد والجماعات؟ ما مدى أىمية شبكة التواصؿ 

كيؼ يؤثر استخداـ شبكة الفيسبوؾ عمى  االجتماعي عند طمبة الماستر بجامعة قالمة؟

 المغة العربية عند طمبة الماستر بجامعة قالمة؟

 حيث توصمت في نياية الدراسة إلى أف:

خطرا ليس االستخداـ السمبي والسيء لمغة الوطنية مف طرؼ رواد شبكة الفيسبوؾ  -1

 العربية فحسب بؿ عمى اليوية الوطنية لممستخدـ الجزائري.عمى المغة 

ير مف الجامعييف لـ يعد ليـ القدرة عمى تركيب جممة بسيطة صحيحة بالمغة الكث -2

العربية كما انيـ يجدوف صعوبات في التواصؿ مع أندائيـ في البمداف العربية فأصبح 

 لدييـ خميط لغوي.

مصطمحات االنترنيت واإلعبلـ الجديد والشبكات االجتماعية والعولمة أىـ  -3

 تشارا واسعا واستيبلؾ في دنيا الثقافة وعالـ الفكر.تمقى انالمصطمحات التي أخذت 

جديدة فرضتيا أبعاد التكنولوجيا واستخداـ  في الجزائر يتعامموف بمغة أنترنيتيةالشباب  -4

ىذه المغة مبرر عند معظـ المستخدميف ولـ تعد المغة األنترنيتية مقتصرة عمى 
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حيث أصبحت بديبل لحياة اليومية ا الشبكات االجتماعية بؿ ىي متداولة في

 لمصطمحات باتت في منظورىـ صعبة.

 عدـ وجود اىتماـ بالمغة الوطنية رغـ ما تشيده مف تحديات.  -5

  :الدراسة الثانية 

أما الدراسة الثانية فيي لمدكتور نصر الديف عبد القادر عثماف ومريـ محمد  

صالح، تحت عنواف "إشكاليات المغة العربية في مواقع التواصؿ االجتماعي" دراسة 

، حيث 2013-2012تطبيقية عمى عينة مف مستخدمي الفيسبوؾ في الفترة مف فبراير 

و المغة العربية التي تواجاإلشكاالت ؼ عمى تبمورت مشكبلت الدراسة في السعي إلى التعر 

لحفاظ عمى تميزىا عمى المغات ا لتواصؿ االجتماعي وكيفية الحد منيا ألجؿا في مواقع

 األخرى وانبثؽ عنيا عدة تساؤالت:

ما العقبات التي تحوؿ دوف انتشار المغة العربية السميمة في مواقع التواصؿ  -

 االجتماعي؟

المجوء إلى لغة بديمة لمغة  لتواصؿ االجتماعي إلىا مواقعما الدي يدعو مستخدمي  -

 العربية؟

 ىؿ ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في تدىور المغة العربية؟ -

 ما اإلشكاالت التي تواجو المغة العربية في مواقع التواصؿ االجتماعي؟ -

 ات؟ما دور المؤسسات المعنية بالمحافظة عمى المغة العربية اتجاه ىذه اإلشكالي -
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 حيث كانت نتائج الدراسة كاآلتي:

 قاربت نسبة الذيف يقولوف أنيا مناسبة مع تمؾ التي ترى أنيا غير مناسبة. -1

مف مجتمع البحث يكترثوف لمستوى المغة العربية التي يكتبوف بيا عؿ مواقع  20% -2

 إلكترونية.

كؿ مستخدمي مواقع التواصؿ يعتمدوف عمى استخداـ العامية عمى حساب الفصحى بش -3

 ممحوظ.

 نظرية الدراسة:-9

 مدخل االستخدامات واإلشباعات:

، حينما تحدث عالـ االتصاؿ كاتز 1959قدـ ىذا المدخؿ لممرة األولى في عاـ  

Katz  ميو بحوث االتصاؿ والتركيز عمى كيفية ععف ضرورة تغيير الخط الذي تسير

عمى الجميور، واقترح تعامؿ الناس مع وسائؿ اإلعبلـ بدال مف الحديث عف تأثيراتيا 

عمى الباحثيف ضرورة التحوؿ إلى دراسة المتغيرات التي تمعب دورا وسيطا في ىذا التأثير 

 مف خبلؿ البحث عف إجابة السؤاؿ: ماذا يفعؿ الجميور مع وسائؿ اإلعبلـ؟

وركز مدخؿ االستخدامات واإلشباعات عمى جميور الوسيمة اإلعبلمية التي تشبع  

وتمبي حاجاتو الكامنة في داخمو، ومعنى ذلؾ أف الجميور ليس سمبيا يقبؿ كؿ ما  تورغبا
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عف المضموف الذي تعرضو عميو وسائؿ اإلعبلـ، فأعضاء الجميور ىـ باحثوف نشطوف 

 يبدو أكثر إشباعا ليـ.

"وجميور المتمقيف يعتبر طرؼ فاعؿ ونشط في العممية االتصالية، فيو يقـو بدور  

لعممية يسيـ في حركتيا ا وكطرؼ في ىذه االجتماعيةبمجرد اشتراكو فييا كمظير لمذات 

واستمرارىا، ومف ىنا يأتي الدور النقدي الذي يقـو بو كؿ عضو مف أعضاء الجميور 

 (1)فيما يتعمؽ بعناصر العممية كميا".

 فرضيات مدخل االستخدامات واإلشباعات:

لوسائؿ االتصاؿ واإلشباعات التي يسعوف إلى وتتعمؽ بكيفية استخداـ األفراد  

 تحقيقيا مف وراء ىذا االستخداـ.

إف أعضاء الجميور مشاركوف فاعموف في عممية االتصاؿ الجماىيري ويستخدموف  -1

 التصاؿ لتحقيؽ أىداؼ مقصودة تمبي توقعاتيـ.ا وسائؿ

تحكـ في يعبر استخداـ وسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور وي -2

 ذلؾ عوامؿ الفروؽ الفردية. 

لذيف يختاروف الرسائؿ والمضموف الذي يشبع حاجاتيـ، ا إف أعضاء الجميوري ىـ -3

 وأف وسائؿ اإلعبلـ تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تمبية ىذه الحاجات.

                                                           
 .220، ص 1998ـ، عالـ الكتب، القاىرة، محمد عبد الحميد، دراسة الجميور في بحوث اإلعبل (1)
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لتي يسعوف إلى ا وحاجاتيـإف أفراد الجميور لدييـ القدرة عمى تحديد دوافع تعرضيـ  -4

 بيتيا، لذا فيـ يختاروف الوسائؿ المناسبة إلشباع ىذه الحاجات.تم

لمجتمع مف خبلؿ استخداـ ا يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة في -5

 الجميور لوسائؿ االتصاؿ وليس مف خبلؿ محتواىا فقط.

 ويتميز ىذا المدخؿ بجممة مف العناصر أىميا:

 مف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ. الجميور النشط واإلشباعات المتحققة -1

 :إلعبلـ إلى نوعيفا لقد قسـ "لورانس وينز" اإلشباعات المتحققة مف وسائؿ -2

لتي تحقؽ مف التعرض لمضموف الوسائؿ ا وتمثؿ اإلشباعات إشباعات المحتوى: - أ

اإلعبلمية، فيي ترتبط بالرسالة أكثر مف الوسيمة وتنقسـ إلى نوعيف ىما اإلشباعات 

لحاجة التي ىي زيادة المعمومات والمعارؼ وتنمية ا وتتمثؿ في إشباعالتوجييية 

الميارات الشخصية وتأكيد الذات واكتشاؼ الواقع وىذا ينطبؽ عمى مواقع التواصؿ 

مف خبلؿ أداء آرائيـ أو حرياتيـ خدمييا تاالجتماعي مف حيث أنيا تشبع رغبات مس

واالستفادة مف تجارب اآلخريف وعمؿ التي يشعروف أنيـ غير قادريف عمى إيصاليا 

عبلقات مع مف ىـ أصحاب خبرة. والنوع الثاني اإلشباعات االجتماعية وتتمثؿ في 

 آلخريف والتحدث معيـ، مف خبلؿ الربط بيفا لحاجة إلى التواصؿ معا إشباع

 لمعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد مف وسائؿ االتصاؿ وشبكة عبلقاتو االجتماعية.ا
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وتحدث نتيجة لعممية االتصاؿ واختيار الفرد لوسيمة  عممية االتصال: إشباعات - ب

معينة دوف سواىا، فيي تتعمؽ بالوسيمة اكثر منيا بالمضموف، وتنقسـ إلى نوعيف 

ىما: اإلشباعات شبو التوجييية وىي إشباعات مكممة لئلشباعات التوجييية وتتعمؽ 

الدفاع عف الذات. واإلشباعات شبو بإشباع الحاجة إلى الراحة واالسترخاء والمتعة و 

االجتماعية وىي إشباعات مكممة لئلشباعات االجتماعية وتتعمؽ بإشباع الحاجة إلى 

 (1)التخمص مف العزلة واإلحساس بالضيؽ والممؿ وعدـ الشعور بالوحدة.

 منيجية الدراسةثانيا: 

 :الدراسةمنيج -0

بما أف المنيج مجموعة منظمة مف العمميات تسعى لبموغ ىدؼ، وبما أف ىذه  

مدى تأثير و كيؼ وتحميميا انطبلقا مف الدراسة تسعى إلى جمع معمومات ومعطيات 

شبكات التواصؿ االجتماعي وعمى رأسيا الفيسبوؾ عمى سبلمة المغة العربية لممراىؽ، 

 لوصفية التحميمية.فإف طبيعة ىذه الدراسة تندرج ضمف البحوث ا

والمنيج الوصفي التحميمي أسموب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمومات  

كافية ودقيقة عف ظاىرة أو موضوع محدد ومف خبلؿ فترة أو فترات زمنية معمومة وذلؾ 

                                                           
حناف بنت شعشوع الشيري، اثر استخداـ شبكات التواصؿ االلكترونية عمى العبلقات االجتماعية "الفيس بوؾ وتػويتر  (1)

 .25ىػ، ص 1434نموذجا"، رسالة ماجستير، 
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مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة موضوعية وبما ينسجـ مع 

 (1)رة.المعطيات الفعمية لمظاى

حيث يستخدـ في البحوث التي تستيدؼ وصؼ سمات وآراء أو اتجاىات أو  

سموكات عينات مف األفراد ممثمة لمجتمع البحث، مما يسمح بتعميـ النتائج، والمنيج 

الوصفي التحميمي يمعب دورا وصفيا إال أنو يمكف أف يمعب دورا تفسيريا، والمنيج الوصفي 

قابمية لبلستخداـ عند دراسة المحاور االنسانية، كما يعد التحميمي ىو مف أكثر المناه 

 األكثر استخداما في بحوث اإلعبلـ.

 أدوات الدراسة:-6

تعتبر مرحمة تجميع المعمومات والبيانات مف أىـ مراحؿ البحث العممي وال تتأتى  

الدراسة ىاتو األخيرة إال مف خبلؿ االعتماد عمى أدوات البحث المناسبة والمبلئمة لطبيعة 

 .مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج دقيقة ومف بيف ىذه األدوات الموظفة في ىذه الدراسة

"عبارة عف مجموعة مف األسئمة تدور حوؿ مواضيع نفسية،  :االستبياناستمارة  -

ربوية ويجيب عنيا المفحوص بنعـ أو ال أو وضع عبلمة حوؿ اإلجابة اجتماعية، ت

                                                           
 .176، ص 1977، 3عبد الرحمف بدوي، مناىج البحث العممي، ط (1)

     www.f-law.net 05/04/2017 :15:10. سا 

http://www.f-law.net/
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المينية والثقافية والمعتقدات أو عف سمات المختارة وىو يصمح لمكشؼ عف ميوؿ 

  (1)".خمقية أو اجتماعية

"أسئمة االستمارة يجب أف تصاغ مف خبلؿ مؤشرات مستخمصة مف الفرضيات وأف  

تصميـ االستمارة يعد مف المراحؿ المنيجية اليامة والتي ال بد مف إيبلئيا األىمية الكافية 

 (2)حتى توصمنا إلى حقائؽ دقيقة".

لمقابمة فبل تقؿ أىمية عف استمارة االستبياف لجمع البيانات، حيث "أنيا أداة ا أما 

بحث مباشرة تستخدـ في مساءلة األشخاص المبحوثيف فرديا أو جماعيا قصد الحصوؿ 

 (3)ألفراد".ا استكشاؼ العمؿ العميقة لدىعمى معمومات كيفية ذات عبلقة 

ستعممنا األداتيف معا، وعميو قمت الدراسة، انظرا لطبيعة الفئة المستيدفة في ىذه  

سنة مف أجؿ تقديـ األسئمة  15-10بإجراء مقاببلت بصفة شخصية مع الفئة العمرية 

بصفة مبسطة وواضحة، أما االستمارة فقمت بتوزيع استمارة أولية تغطي بعض المحاور 

لردود التي مبحوثيف، وعمى ضوء المبلحظات مف األساتذة المحكميف وا 10ووزعت عمى 

 حصمتيا قمت بالتعديبلت البلزمة لتتخذ شكميا النيائي.

                                                           
 .84، ص 2001طمعت ابراىيـ لطفي، أساليب وأدوات البحث االجتماعي، دار غريب، القاىرة،  (1)
، 1ة، طمحػػي الػػديف مختػػار، االتجاىػػات النظريػػة والتطبيقيػػة فػػي منيجيػػة العمػػـو االجتماعيػػة، دار المنشػػورات الجامعيػػ (2)

 .7، ص 1995
           ، 2010، 1ي، منػػاىج البحػػث العممػػي فػػي عمػػـو اإلعػػبلـ واالتصػػاؿ، ديػػواف المطبوعػػات الجامعيػػة، طمأحمػػد بػػف مرسػػ (3)

 .214ص 
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 وقمت بتفريغ النتائج في جداوؿ.

 عينة الدراسة:-4

تعرؼ عمى انيا "عبارة عف عدد محدود مف المفردات التي سوؽ يتعامؿ معيا  

 الباحث منيجيا ويسجؿ مف خبلؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموب، ويشترط في ىذا

لعدد أف يكوف ممثبل لمجتمع البحث في الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خبلليا ا

 (1)المجتمع".

الحتمالية حيث ا ونظرا لطبيعة الموضوع المتناوؿ في ىذه الدراسة، فالعينة غير 

المواصفات الثمج حيث نختار مفردة مف مجتمع البحث تستوفي  تعتمد عمى عينة كرة

األخير يدؿ عمى باقي أفراد العينة فتبدأ في التكويف حتى تكتمؿ  الموضوعة لبلختيار وىذا

 لثمج.ا وتتشكؿ كؿ مفردات العينة مثؿ كرة

 حدود الدراسة:-3

سنة  20-10أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تمثيمية مف المراىقيف تتراوح أعمارىـ مف  -1

واإلصبلح لبمدية في مدرسة خميؿ الحصري لمقرآف الكريـ التابعة لجمعية اإلرشاد 

 تيغنيؼ والية معسكر.

                                                           
 .104، ص 1محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، عالـ الكتب، القاىرة، ط (1)
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إلى  01/03/2017الحد الزماني: أجريت ىذه الدراسة في الفترة الزمانية مف  -2

15/03/2017. 
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 مواقع التواصل االجتماعيالمبحث األول: 

 نشأة مواقع التواصل االجتماعيالمطمب األول: 

تحوال كبيرا في عالـ تكنولوجيا اإلعبلـ  20لقد عرفت العشرية األخيرة مف القرف  

واالتصاؿ مما أتاح لمباحثيف والعمماء في فضاء الرقمنة بوضع بصماتيـ مف خبلؿ ظيور 

، حيث 1995ما يسمى بشبكات التواصؿ االجتماعي، التي كاف أوؿ ظيور ليا سنة 

ثـ تبله موقع  clossates.comمبلئو في الدراسة صمـ "راندي كو" موقعا لمتواصؿ مع ز 

sixdegrees.com  حيث اعتمدت ىذه المواقع عمى فتح صفحات 1997سنة ،

شخصية لممستخدميف وعمى إرساؿ رسائؿ لمجموعة مف األصدقاء والرابط المباشر بينيف، 

لكف ىذه المواقع لـ ترقى إلى المستوى المطموب ولـ تدر عمى أصحابيا فوائد، واصطمح 

لفية الثانية وبالضبط بحموؿ ، أما مطمع األweb 1عمى تسمية ىذه المرحمة بالجيؿ األوؿ 

الذي فتح آفاقا واسعة ليذا النوع مف المواقع  Myspace.comظير موقع  2003عاـ 

 Facebookاالجتماعية وحقؽ نجاح ىائبل، لكف كانت العبلمة الفارقة بظيور موقع 

والذي مكف مستخدميو مف  2004الذي أسسو طالب جامعة "ىارفرد مارؾ زكربيدج" عاـ 

تاحة الفرصة أماـ األصدقاء لموصوؿ إلى ممفاتيـ تبادؿ ال معمومات فيما بينيـ وا 

 2005فيفري عاـ  14الشخصية. ثـ ظير اليوتيوب الذي تأسس كموقع مستقؿ في 

بواسطة ثبلثة موظفيف ىـ األمريكي "تشاد ىيرلي" والتايواني "تشيف" والبنغالي "جاود كريـ" 
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وىو موقع عمى  (1)جارة االلكترونية.المتخصصة في الت Paypalيعمموف في شركة 

األنترنيت متخصص بمشاركة الفيديو ممموؾ مف قبؿ محرؾ البحث غوغؿ يستخدـ تقنية 

Adobflash.يستخدـ مف طرؼ األشخاص ومف طرؼ المؤسسات والشركات اإلعبلمية ، 

وىناؾ موقع آخر ىو موقع فميكر خاص بتبادؿ الصور ومقاطع الفيديو عمى  

 .2004ر عاـ األنترنيت ظي

أما موقع تويتر "ىو موقع شبكات اجتماعية يقدـ خدمة تدويف مصغر والتي تسمح  

حرؼ لمرسالة  140عمى حالتيـ بحد أقصى  « Tweets »لمستخدميو بإرساؿ تحديات 

الواحدة، وذلؾ مباشرة عف طريؽ موقع تويتر أو عف طريؽ إرساؿ رسالة نصية قصيرة 

SMS  رية أو التطبيقات التي يقدميا المطوروف وتظير تمؾ أو برامج المحادثات الفو

التحديثات في صفحة المستخدـ ويمكف لؤلصدقاء قراءتيا مف صفحتيـ الرئيسية أو زيارة 

 (2)ممؼ المستخدـ الشخصي، وكذلؾ يمكف استقباؿ الردود والتحديثات".

دؿ وىو تطبيؽ لتبا Instgramوتوالت ىذه المواقع والبرامج في الظيور فظير  

الصور يتيح لممستخدميف التقاط صورة ومف ثـ مشاركتيا في مجموعة متنوعة مف خدمات 

الشبكات االجتماعية وصوال إلى ظيور تطبيقات الياتؼ المحموؿ والتي يأتي أكثرىا 
                                                           

، 2011، 1عبد الرزاؽ محمد الدليمي، اإلعبلـ الجديد والصحافة االلكترونية، دار وائػؿ لمطباعػة والنشػر، األردف، ط (1)
 .183ص 

ىأػػػ 1432سػػمطاف مسػػفر مبػػارؾ الصػػاعدي، الشػػبكات االجتماعيػػة خطػػر أـ فرصػػة، شػػبكة األلوكػػة، المدنيػػة المنػػورة،  (2)
 .12ص 
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، حيث سيمت ىذه Viber, Tango, Whats App, Skype, Linkedinانتشارا 

ألفراد بصورة كبيرة لكونيا متاحة عمى الموبايؿ التطبيقات عممية التواصؿ االجتماعي بيف ا

 وبشكؿ مجاني.

 مفيوم مواقع التواصل االجتماعي المطمب الثاني: 

في ظؿ الثورة العممية لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ظيرة مواقع التواصؿ  

االجتماعي أو شبكات التواصؿ االجتماعي التي أحدثت طفرة فارقة في عالـ الرقمنة، 

ؼ عمى أنيا "مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شبكة األنترنيت حيث تعر 

العالمية تتيح التواصؿ بيف األفراد في بيئة أو مجتمع افتراضي يجمعيـ االىتماـ أو 

 (1)االنتماء لبمد أو مدرسة أو فئة معينة في نظاـ عالمي لنقؿ المعمومات".

ي ىي منظومة مف الشبكات كما يطمؽ عمييا أيضا "الشبكات االجتماعية الت 

االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء حساب خاص بو ومف ثـ ربطو مف خبلؿ 

نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات واليوايات أو جمعو 

 (2)مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية".

                                                           
 .9، ص سابؽمرجع  ،ت االجتماعية خطر أـ فرصةسمطاف مسفر مبارؾ الصاعدي، الشبكا (1)
، السػوداف،  (2) وائؿ مبارؾ خضر فضؿ اهلل، أثر الفيسبوؾ عمى المجتمع، فيرسة المكتبة الوطنية أثنػاء النشػر، الخرطػـو

 .9، ص 2011، 1ط
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تركيبة اجتماعية الكترونية تتـ صناعتيا مف أفراد أو جماعات أو كما أنيا  

(، modمؤسسات وتتـ تسمية الجزء التكويني األساسي )مثؿ الفرد الواحد باسـ العقدة 

بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد بأنواع مختمفة مف العبلقات كتشجيع فريؽ معيف أو االنتماء 

في ىذا العالـ، وقد تصؿ ىذه العبلقات لدرجات أكثر  لشركة ما أو حمؿ جنسية لبمد ما

 .عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إلييا الشخص

 التواصل االجتماعي وأنواعوالمطمب الثالث: 

يحتاج الفرد الستمراريتو في ىذا المجتمع أو النسيج االجتماعي لعممية التواصؿ  

اياتيا بسيطة مف لفظية ثـ كتابية وصوال إلى توظيؼ مختمؼ الوسائؿ التي كانت في بد

 التقنية وىذا منذ أف عرؼ العالـ تكنولوجيا إعبلمية اتصالية ليصبح تواصبل الكترونيا.

 مفيوم التواصل االجتماعي:

يعرؼ التواصؿ االجتماعي عمى "أف التواصؿ كما يكوف بيف فرد وآخر، فإنو يكوف  

وآخر، وىذا يعني أف التواصؿ المنشود مع اآلخر ليس تواصبل عمى أيضا بيف مجتمع 

مستوى الحكومات والدوؿ فحسب، ولكنو ينبغي ويجب أف يكوف تواصبل عمى مستوى 

 (1)األفراد، كؿ حسب قدرتو وطاقتو واستطاعتو".

                                                           
تفسػػير وعمػػـو أثػػاره ومعوقاتػػو، ماجسػػتير قسػػـ ال –ضػػوابطو  –ماجػػد رجػػب العيػػد سػػكر، التواصػػؿ االجتمػػاعي: أنواعػػو  (1)

 .10، ص 2011القرآف، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 
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ونجد في تعريؼ آخر "أف التواصؿ االجتماعي ىو نقؿ األفكار والتجارب، وتبادؿ  

لمعارؼ بيف الذوات واألفراد والجماعات بتفاعؿ إيجابي وبواسطة رسائؿ تتـ بيف الخبرات وا

 (1)مرسؿ ومتمقي وىو جوىر العبلقات االنسانية ومحقؽ تطورىا".

كما تعرؼ الموسوعة الحرة ويكيبيديا أف التواصؿ االجتماعي ىو "مقياس لكيفية  

ردي يتضمف التواصؿ تضافر الناس وتفاعميـ مع بعضيـ البعض وعمى المستوى الف

االجتماعي نوعية وعدد العبلقات التي تربط الفرد باآلخريف في الدائرة االجتماعية التي 

تشمؿ العائمة واألصدقاء والمعارؼ وبعيدا عف مفاىيـ المستوى الفردي ىذه، فإنو يتضمف 

صؿ عبلقات تتخطى الدوائر االجتماعية لمفرد وحتى المجتمعات األخرى، ويقدـ ىذا التوا

الذي يمثؿ واحدا مف العديد مف عوامؿ التماسؾ في المجتمع مزايا لكؿ مف األفراد 

 (2)والمجتمع".

 أنواع التواصل االجتماعي:

 لمتواصؿ االجتماعي ثبلثة أنواع: التواصؿ المفظي، الكتابي وااللكتروني.

                                                           
 .10، ص مرجع سابؽ ،ماجد رجب العيد سكر، التواصؿ االجتماعي (1)
 .9:00، سا: 10/04/2017الموسوعة الحرة ويكيبيديا،  (2)
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"ىو التواصؿ الذي تستخدـ فيو المغة الشفيية واألصوات المعبرة عف  التواصل المفظي:-0

األفكار والمعارؼ التي يراد نقميا إلى المستقبؿ سواء كانت مباشرة أو باستخداـ آليات 

 (1)كالياتؼ ومكبر الصوت".

ويتـ التواصؿ المفظي غالبا وجيا لوجو وتمعب فيو اإلماءات وحركات الوجو  

وىذا ال يتوافر في التواصؿ الكتابي "كما أف التواصؿ المفظي يجمع بيف والجسـ دورا فعاال 

األلفاظ المنطوقة والرموز الصوتية فعبارة "أىبل وسيبل" يمكف أف تصبح ذات مدلوالت 

أخرى بتغيير نبرة الصوت، وىذا النوع مف االتصاؿ ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف طرؽ 

 (2)األداء األخرى مثؿ الحركة".

"يتـ عف طريؽ الكتابة ويكوف أكثر رسمية مف التواصؿ بالكبلـ  الكتابي:التواصل -6

فالكتابة تعتمد عمى استخداـ المغة والميارة في عرض المكتوب لذلؾ يجب أف تكوف 

 ، لتجنب الفيـ الخاطئ.(3)الرسالة المكتوبة كاممة في ذاتيا"

العالـ كالقرية "مع تطور وسائؿ االتصاالت الحديثة، أصبح  التواصل االلكتروني:-4

 (4)الصغيرة التي يمكف التواصؿ بيف أىميا والتأثير فييـ بسيولة".

                                                           
 .26،ػ ص 2001تاعويدات عمي، التواصؿ والتكافؿ في الوسط المدرسي، الجزائر،  (1)
                   ، 2008، 7حسػػػف عمػػػاد مكػػػاوي، ليمػػػي حسػػػيف السػػػيد، االتصػػػاؿ ونظرياتػػػو المعاصػػػرة، الػػػدار المصػػػرية المبنانيػػػة، ط (2)

 .27ص 
 .34، ص مرجع سابؽماجد رجب العيد سكر، التواصؿ االجتماعي،  (3)
 .35، ص المرجع نفسو (4)
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وفي الزمف الراىف ال يمكف لمفرد أف يعيش معزوال عف التطورات التقنية المتسارعة  

واآلثار االقتصادية واالجتماعية واألمنية الناجمة عنيا، وفي ظؿ الترابط الوثيؽ بيف أجزاء 

ت المعمومات واالتصاالت والتطبيقات التي سمحت بانسياب األمواؿ العالـ عبر تقنيا

والسمع والخدمات واألفكار والمعمومات بيف مستخدمي التقنيات بات مف الضروري لكؿ بمد 

 التواصؿ الكترونيا.

 المبحث الثاني: الفيسبوك والتواصل المغوي

 ماىية الفيسبوكالمطمب األول: 

 Facematchغير متوقعة مف موقع فيس ماتش انطمؽ موقع الفيسبوؾ كنتيجة  

التابع لجامعة ىارفارد يعتمد عمى نشر صور لمجموعة مف األشخاص ثـ يختار رواد 

أكتوبر  28المواقع الشخص األكثر جاذبية وقد قاـ مارؾ زولربيدج بابتكار الفيسماتش في 

رفارد عف طريؽ اختراؽ مناطؽ محمية في شبكة الحاسوب الخاصة بجامعة ىا 2003

 .2004فيفري  4وطور ىذا البرنامج وأسس موقع الفيسبوؾ تحديدا في 

كانت عضوية الموقع في البداية قاصرة عمى طمبة ىارفارد كوليدج، وخبلؿ الشير " 

األوؿ مف إتاحة الموقع لبلستخداـ قاـ أكثر مف نصؼ طمبة الجامعة بالتسجيؿ في ىذه 

فتح الموقع أبوابو أماـ  2006سبتمبر  26الخدمة وعرؼ عدة مراحؿ تطورية، حيث في 

اتخذ مدينة دبميف اإليرلندية  2008جميع األفراد مف ثبلثة عشر عاما فأكثر، أما عاـ 

كمقر رسمي لشركة الفيسبوؾ، ويتكوف الموقع مف مجموعة مف الشبكات تتألؼ مف 
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أعضاء وتصنؼ المجموعات عمى أساس اإلقميـ، ومكاف العمؿ والجامعة والمدرسة 

بإمكاف المشترؾ الجديد أف يختار أحد تمؾ التصنيفات، ثـ يبدأ بالتصفح واختيار و 

 (1)."مجموعة لبلشتراؾ فييا

 تعريف الفيسبوك:

يعتبر الفيسبوؾ إحدى خدمات شبكات التواصؿ االجتماعي االلكترونية واسعة  

كما معروؼ في أوروبا يشير  « Facbook »االنتشار، حيث أف مصطمح "فيس بوؾ" 

إلى دفتر ورقي يحمؿ صور أو معمومات األفراد في جامعة معينة أو مجموعة، مف ىنا 

جاءت تسمية الموقع، وتعتبر ىذه الطريقة شائعة لتعريؼ األشخاص خصوصا في 

الجماعات األجنبية ببعضيـ، حيث يتصفح المنتسبوف في الجامعة ىذه الدفاتر لمعرفة 

 (2)لطمبة المتواجديف في نفس الكمية.المزيد عف ا

موقع ويب لمتواصؿ االجتماعي يمكف  Facbook باإلنجميزيةكما أف "فيس بوؾ"  

 (3)الدخوؿ إليو مجانا وتديره شركة فيس بوؾ محدودة المسؤولية كممكية خاصة ليا.

                                                           
عية وتأثيره في العبلقات االجتماعية، دراسة عينة مف مستخدمي مريـ نريماف نومار، استخداـ مواقع الشبكات االجتما (1)

 .57موقع الفيسبوؾ في الجزائر، ص 
، السػوداف،  (2) وائؿ مبارؾ حضر فضؿ اهلل، أثر الفيسبوؾ عمى المجتمع، فيرسة المكتبة الوطنية أثنػاء النشػر، الخرطػـو

 .13، ص 2011، 1ط
 .2، السوداف، شماؿ دارفور، ص Facebookمدثر النور أحمد، شرح كيفية التسجيؿ في موقع الفيس بوؾ  (3)

Mudather-87@yahoo.com 
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 Dictionary of media andويعرؼ قاموس اإلعبلـ واالتصاؿ " 

cummunication  ويتيح  2004عمى أنو "موقع خاص بالتواصؿ االجتماعي أسس عاـ

وقد وضع في البداية لخدمة طبلب الجامعة وىيئة  Profilنشر الصفحات الخاصة 

 (1)."التدريس والموظفيف لكنو اتسع ليشمؿ كؿ األشخاص

ويوجد في الفيسبوؾ مساحة لمتحاور داخؿ المجموعات والتعميقات إضافة إلى " 

التي تدوف فييا أىـ األخبار التي ييتـ بيا المشتركوف في المجموعة بدء مف وجود الشير 

األحداث القومية أو المحمية، حتى أعياد ميبلد األعضاء، كما توجد مساحة إلعبلنات 

البيع والشراء الخاصة باألعضاء، ولكؿ عضو مساحة يضيؼ فييا صوره الشخصية إلى 

ؼ الموقع بشكؿ عاـ إلى إتاحة التعارؼ بيف جانب وجود مدونات مرتبطة بالموقع وييد

 (2)."الشباب

 خصائص الفيسبوكالمطمب الثاني: 

يتميز الفيسبوؾ بمجموعة مف الخصائص التي تجعمو ينفرد عف باقي الشبكات  

  .االجتماعية، ىذا ما مكنو مف تجاوز عقبة المميار مشترؾ في آخر اإلحصائيات

                                                           
 .3، ص مرجع سابؽمريـ نريماف نومار، استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العبلقات االجتماعية،  (1)
 .183جديد والصحافة االلكترونية، المرجع الساؽ، ص عبد الرزاؽ محمد الدليمي، اإلعبلـ ال (2)
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- « Wall »  أو لوحة الحائط وىي عبارة عف مساحة متخصصة في صفحة الممؼ

الشخصي ألي مستخدـ، بحيث تتيح لؤلصدقاء إرساؿ الرسائؿ المختمفة إلى ىذا 

 المستخدـ.

- « Pokes »  أو النكزة التي تتيح لممستخدميف إرساؿ نكزة افتراضية إلثارة االنتباه إلى

مستخدـ بأف أحد األصدقاء يقوـ بعضيـ البعض أو ىي عبارة عف إشعار يخطر ال

 بالترحيب بو.

- « Photos »  أو الصور التي يمكف المستخدميف مف تحميؿ األلبومات والصور مف

 أجيزتيـ إلى الموقع.

- « Status »  أو الحالة التي تتيح لممستخدميف إمكانية إببلغ أصدقائيـ بأماكنيـ وما

 يقوموف بو مف أعماؿ في الوقت الحالي.

- « News Feed »  أو التغذية اإلخبارية التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع

المستخدميف، حيث تقوـ بتمييز بعض البيانات مثؿ التغيرات التي تحدث في الممؼ 

 الشخصي، وكذلؾ األحداث المرتقبة وأعياد الميبلد الخاصة بأصدقاء المستخدـ.

- « Gifts » يا افتراضية إلى أصدقائيـ أو اليدايا التي تتيح لممستخدميف إرساؿ ىدا

 تظير عمى الممؼ الشخصي لممستخدـ الذي يقـو باستقباؿ اليدية.
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- "« Marketplace »  أو السوؽ الذي يتيح لممستخدميف نشر إعبلنات مبوبة

 (1)."مجانية

 كما لمفيسبوؾ مميزات أخرى ذات أىمية بالغة.

استطاع الفيسبوؾ بحركيتو إلغاء العديد مف الحواجز الجغرافية والمكانية " العالمية: -

حيث تمكف األفراد في الشرؽ التواصؿ مع أفراد في الغرب ببساطة وسيولة وبتنا 

نسمع بمصطمحات كالسيولة وغيرىا وىو حينما وفر مجموعة إضافية مف التطبيقات 

 (2) ."سمح بالتواصؿ المقروء والمسموع والمرئي

إف الفرد في الفيسبوؾ يرسؿ، يكتب، يستقبؿ ويقرأ ويتفاعؿ مع األحداث ": لتفاعميةا -

والتعميقات فيو في عممية أخذ ورد مستمرة ويعتبر الفيسبوؾ مف التقنيات التي غيرت 

مجرى االتصاالت فبعدما كانت اتصاالت خطية مباشرة مرسؿ متمقي، أحدثت الوسائؿ 

يرت مسار االتصاالت، اف ىذه التفاعمية تعطي لمفرد التفاعمية ومنيا الفيسبوؾ ثورة غ

                                                           
 .2مدثر النور أحمد، شرح كيفية التسجيؿ في مواقع الفيس بوؾ، مرجع سابؽ، ص  (1)
بدر الديف بف بمعباس، شبكات التواصؿ االجتمػاعي واليويػة الثقافيػة عنػد الطمبػة الجػامعييف، الفيسػبوؾ وطمبػة جامعػة  (2)

بسػػػػكرة نموذجػػػػا، ماجسػػػػتير: عمػػػػـ االجتمػػػػاع، كميػػػػة العمػػػػـو االنسػػػػانية واالجتماعيػػػػة، جامعػػػػة محمػػػػد خيضػػػػر، بسػػػػكرة، 
 .57-55، ص 2014/2015
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بشخصو في الموضوع تحميبل نقدا أو  الفرصة بشكؿ أكبر عمى أف يشارؾ ويسيـ

 (1)."تعميقا

أتاحت التحديثات العديدة التي قاـ بيا موقع الفيسبوؾ "التنوع وسيولة االستخدام:  -

والفيسبوؾ أحد البرامج الفرصة أماـ المشتركيف فيو الكثير مف الفرص واألنشطة 

االفتراضية السيمة التي تستخدـ الحروؼ ببساطة، المغة، الرموز والصور التي تيسر 

 (2)."لممستخدـ التفاعؿ

إف مجانية االشتراؾ والتسجيؿ أتاحت لمفرد البسيط إمكانية ": التوفير واالقتصادية -

عمى أصحاب امتبلؾ فضاء عمى الفيسبوؾ وبات يشعر بانتمائو ولـ يعد ذلؾ حكرا 

األمواؿ فأي فرد يرغب في فتح صفحة عمى الفيسبوؾ فمو ذلؾ، غير أف الفيسبوؾ 

وكونو مؤسسة استثمارية تخصصت في المجاؿ الرقمي، فإنو يحصد سنويا عشرات 

المبليير مف األرباح الناتجة عف تداوؿ األفراد ألنشطتيـ وصورىـ وتفاعبلتيـ اليومية، 

ما ىو مجاني ىو في األساس حرص عمى زيادة فالحرص عمى بقاء الفيسبوؾ ك

 (3)."مؤشرات األرباح

  
                                                           

                ، مرجػػػػع سػػػػابؽواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي واليويػػػػة الثقافيػػػػة عنػػػػد الطمبػػػػة الجػػػػامعييف، بػػػػدر الػػػػديف بػػػػف بمعبػػػػاس، شػػػػبكات الت (1)
 .57-55ص 

 .58المرجع نفسو، ص  (2)
 .44المرجع نفسو، ص  (3)
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 التواصل المغوي وعناصرهالمطمب الثالث: 

 التواصل لغة:

التواصؿ مشتؽ مف كممة اتصاؿ والتواصؿ في المغة مف الوصؿ الذي يعني لصمة  

االنفصاؿ، وبموغ الغاية، وقد ورد في قاموس محيط المحيط أف التواصؿ في المغة: "ضد 

ويطمؽ عمى أمريف أحدىما اتحاد النيايات وثانييما كوف الشيء يتحرؾ بحركة شيء 

 (1)آخر".

 التواصل اصطالحا:

الذي  Communisانبثؽ مف المفظ البلتيني  Communication"لفظ التواصؿ  

 (2)يعني المشاركة".

ادؿ ولمتواصؿ معاف وتعريفات اصطبلحية عديدة فيو "عبارة عف نقؿ أو تب 

المعمومات بيف أطراؼ مؤثرة، بحيث يقصد بو، ويترتب عميو تغيير المواقؼ، والسموكات 

                                                           
 .15، ص 2010شيباني الطيب، استراتيجية التواصؿ المغوي في تعميـ وتعمـ المغة العربية، ماجستير، الجزائر،  (1)
، 2010عمي سامي الحبلؽ، المرجع في تدريس المغػة العربيػة وعموميػا، المؤسسػة الحديثػة لمكتػاب، طػرابمس، لنبػاف،  (2)

 .64ص 
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وبيذا يكوف التواصؿ مف أىـ الظواىر االجتماعية التي تندرج تحتيا كؿ األنشطة التي 

 (1)يمارسيا االنساف في حياتو".

يف والمتمقيف كما أف التواصؿ ىو تمؾ العممية التي يتـ فييا التواصؿ ما بيف المرسم 

 لمرسائؿ في سياقات اجتماعية معينة.

التواصؿ "تبادؿ كبلمي بيف المتكمـ الذي ينتج ممفوظا أو قوال موجيا نحو متكمـ  

آخر يرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية وذلؾ تبعا لمنموذج الذي أصدره 

 (2)المتكمـ".

والمعاني بواسطتيا بيف األفراد إف التواصؿ المغوي ىو الطريقة التي تنتقؿ األفكار  

بقصد التفاعؿ، والتأثير المعرفي أو الوجداني بينيـ أو تبادؿ الخبرات واألفكار بينيـ وبناء 

 عمى ما سبؽ فإف السمات الرئيسية لعممية التواصؿ أنيا:

 عممية تفاعمية بيف األشخاص. -

 اليدؼ منو نقؿ المعرفة أو تبادليا. -

 وب فيو في سموؾ الطرؼ اآلخر.الغاية منو إحداث تغيير مرغ -

                                                           
محمػػد محمػػود ميػػدلي، مػػدخؿ فػػي تكنولوجيػػا االتصػػاؿ االجتمػػاعي، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، اإلسػػكندرية، القػػاىرة،  (1)

 .12، ص 1997
 .78، ص 2003صؿ، دار ىومة، الجزائر، مراض عبد الجميؿ، المغة والتوا (2)
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 عناصر التواصل: 

 لمتواصؿ مجموعة مؤلفة مف عناصر تتفاعؿ فيما بينيا وتشكؿ نسقو العاـ وىي:

ىو عبارة عف شخص أو مجموعة مف األشخاص أو ىيئة عميمة أو إعبلمية المرسل: -0

أو ثقافية أو سياسية أو غيرىا تود أف تتصؿ باآلخريف وفؽ طريقة مف طرائؽ 

االتصاؿ، لغوية أو غير لغوية، وحتى يتمكف المرسؿ مف إنجاز رسالتو بصورة جيدة 

ال بد أف يراعي التحكـ في إضافة المغة أضافة إلى مراعاة المحيط االجتماعي 

واجتياداتو الشخصية، ويعتبر المحرؾ لممرسؿ إليو ألنو "مصدر الخطاب المقدـ إذ 

وىو الباعث األوؿ عمى إنشاء خطاب يوجو إلى  يعتبر ركنا حيويا في الدائرة التواصمية

 (1)المرسؿ إليو في شكؿ رسالة".

تحمؿ الخطاب المراد إيصالو إلى المخاطب وىي مجموعة محددة مف الرسالة: -6

العناصر المغوية المادية، والمعنوية التي يستمدىا المرسؿ مف مختزف اإلشارات 

إلى المرسؿ إليو أي ىي ثمرة  والرموز عنده ويصوغيا طبقا لقواعد محددة لتوجو

العممية التواصمية بيف الطرفيف حيث تتخذ عدة أشكاؿ قد تكوف كبلما شفييا أو إيحائيا 

عف طريؽ اإلشارة وغيرىا، وقد تكوف كتابة إذف ىي النص الكبلمي أو الشفوي أو 

 اإليحائي.

                                                           
 .7، ص مرجع سابؽشيباني الطيب، استراتيجية التواصؿ المغوي في تعميـ وتعمـ المغة العربية،  (1)
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 ىي الوسيمة التي تنقؿ عبرىا الرسالة مف المرسؿ إلى المتمقي.القناة: -4

ىو القطب الثاني في عممية التواصؿ وىو متمقي الرسالة، حيث يتمقى المرسل إليو: -3

ما يوجيو إليو المرسؿ ثـ يقـو بعممية فؾ رموزىا باعتماد اإلشارات المخزونة في 

ذاكرتو، مستعينا في ذلؾ بثقافتو، وتجاربو وأحوالو الخاصة التي ينفرد بيا عف غيره، 

ف كانت مشتركة بيف أفراد م جتمعو، حيث أف قياـ التواصؿ مرتبط أصبل بوجود وا 

مخاطب يتفاعؿ معو المرسؿ ومف خبلؿ معرفتو لممرسؿ إليو تكوف طريقة الخطاب، 

 ويختار االستراتيجية المناسبة لو.

"ىو نسؽ القاعدة المشتركة بيف الباعث والمتمقي والذي بدونو ال يمكف لمرسالة السنن: -5

 (1)أف تفيـ أو تؤوؿ".

ىو وضع الرسالة في سياؽ معيف، حيث يشكؿ الموقؼ أو السياؽ االتصالي، السياق: 

يتضمف ىذا السياؽ كؿ المكونات الثقافية واالجتماعية والفكرية التي يكتسب عمميا 

 المرسؿ والمرسؿ إليو ميارات وخبرات تسمح ليما بالتفاعؿ.

                                                           
 . 48، ص 2000أوكاف، المغة والخطاب، أفريقيا الشرؽ،  رعم (1)
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 وظائف المغة وخصائصياالمبحث األول: 

اختص بيا اهلل بني البشر لينفردوا بيا عف سائر  تعد المغة مف الخصائص التي 

مخموقاتو، حيث أف االنساف وحده ىو القادر عمى استخداـ المغة منطوقة ومكتوبة لتحقيؽ 

االتصاؿ والتواصؿ بأبناء جنسو عمى اختبلؼ بيئاتيـ، إذ أنيا أرقى ما لدى االنساف مف 

 يمة.مصادر القوة والتفرد، لقد اكتسبت المغة عدة تعاريؼ م

 مفيوم المغةالمطمب األول: 

ىػ "أف المغة جمعيا لغات، ولغيف ولغوت وقد قيؿ أنيا 466يرى ابف سناف الخفاجي  - أ

مشتقة مف قوليـ لغيت بالشيء إذ أولعت بو وأغريت بو وقد قيؿ: بؿ ىي مشتقة مف 

المغو وىو النطؽ ومنو قوليـ: سمعت لواغي القـو أي أصواتيـ، ولغوت إذ تكممت 

 (1)عمى لغوة عمى مثاؿ فعمة". وأصميا

والمغة في قاموس الصحاح تعني "لغا قاؿ باطبل، وألغى الشيء أبطمو وألغاه مف  

العد ألغاه منو والبلغية: المغو: قاؿ تعالى: )ال تسمع فييا الغية( أي كممة ذات لغو، 

ى ويرى والمغو في اإليماف ما ال يعقد عميو القمب والمغة: أصميا لغى ولغو وجمعيا: لغ

 (2)ولغات أيضا، وقاؿ بعضيـ سمعت لغاَتيـ بفتح التاء".

                                                           
: ابػػراىيـ شػػمس الػػديف، كتػػاب ابػػف سػػناف الخفػػاجي أبػػي محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف سػػعيد، سػػر الفصػػاحة، تػػح (1)

 .72، ص 2010، 1ناشروف، بيروت، لبناف، ط
اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر الػػػرازي، مختػػػار الصػػػحاح، ضػػػبط وتخػػػريج وتعميػػػؽ، مصػػػطفى ديػػػب البغػػػا، دار اليػػػدى،  (2)

 .381، ص 1990، 4الجزائر، ط
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في التراث العربي نجد ابف جني يعرؼ المغة فيقوؿ: "أما حدىا فيي  اصطالحا:  - ب

 (1)أصوات يعبر بيا كؿ قوـ عف أغراضيـ".

أما دوسوسير فيقوؿ: "أف المغة موجودة عمى ىيئة ذخيرة مف االنطباعات مخزونة  

مف أفارد مجتمع معيف: ويكاد ذلؾ يشبو المعجـ، الذي توزع منو نسخ في دماغ كؿ فرد 

 عمى كؿ فرد في المجتمع، فالمغة ليا وجود في كؿ فرد، ومع ذلؾ فيي موجودة عند

 (2)االنساف وىي ال تتأثر برغبة األفراد الذيف تخزف عندىـ".

أو  كما يرى كذلؾ دوسوسير "أف المغة في جوىرىا نظاـ مف الرموز الصوتية 

مجموعة مف الصور المفظية تختزف في أذىاف أفراد الجماعة المغوية وتستخدـ لمتفاىـ بيف 

 (3)أبناء مجتمع معيف ويتمقاىا الفرد عف الجماعة التي يعيش معيا عف طريؽ السماع".

أما ستيفيف اولماف فيعرؼ المغة عمى أنيا "نظاـ مف رموز صوتية مخزونة في  

المغوية، بينما الكبلـ نشاط مترجـ ليذه الرموز الموجودة بالقوة إلى أذىاف أفراد الجماعة 

 (4)رموز فاعمية حقيقية".

                                                           
 .57، ص 1982ابف جني، الخصائص، مطبعة الكتب،  (1)
 .38، ص 1985فرديناند دوسوسير، عمـ المغة العاـ، تر: يونيؿ يوسؼ عزيز، دار آفاؽ، بغداد، العراؽ،  (2)
 .32، 1985حاتـ صالح الضامف، عمـ المغة، مطبعة التعميـ العالي، الموصؿ، العراؽ،  (3)
 .31، ص 1988مصر،  ستيفيف أولماف، دور الكممة في المغة، تر: كماؿ محمد بشر، مكتبة الشباب، القاىرة، (4)
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كما يرى بعض المغوييف أف المغة نظاـ مف رمزو وعبلمات أو ىي األصوات التي  

يحدثيا جياز النطؽ االنساني والتي تدركيا األذف فتؤدي دالالت اصطبلحية في مجتمع 

 معيف. 

فيرى أف "المغة قدرة كامنة في الذىف قادرة عمى إنتاج عدد ال متناه  أما تشومسكي 

 (1)مف الجمؿ، التي تمكف توليدىا مف األنماط والتراكيب المغوية".

وتصاغ أفكار االنساف في قالب لغوي، حتى في حاؿ تفكيره الباطني لذلؾ قاؿ  

 ة الغير.بعض عمماء النفس أف التفكير لغة ميموسة غير منطوقة وغير مسموع

ويرى أنيس فريحة أف "المغة ظاىرة سيكولوجية )نفسية( اجتماعية ثقافية مكتسبة ال  

صفة بيولوجية مبلزمة لمفرد، تتألؼ مف مجموعة رموز صوتية لغوية اكتسب عف طريؽ 

االختبار، معاني مقررة في الذىف )العقؿ(، وبيذا النظاـ الرمزي الصوتي، تستطيع جماعة 

 (2)عؿ".أف تتفاىـ وتتفا

ويذىب أحمد عبد الغفور عطار إلى أف "المغة جياز مف الرموز أو نسؽ مف  

العبلمات ترمز بيا إلى ما تريد أف نعبر عنو، وتبمغو إلى غيرنا وتوصمو إليو، وىي 

أصوات تنفذ مف السمع، أما الكتابة فبل صمة ليا في أساسيا، بحقيقة المغة، ألنيا نشأت 

ت إال لمتدويف، وما الكتابة إال رموز بوساطة الصور والرسـو بعد نشوء الرسـ، وما نشأ
                                                           

 .40، ص 1997، 2جمعة سيد يوسؼ، سيكولوجية المغة والمرض العقمي، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، ط (1)
 .14، ص 1973، 1أنيس فريحة، نظريات في المغة، دار الكتاب المبناني، بيروت، ط (2)
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ألشياء تدؿ عمييا الصورة، فنحف إذ نرى صورة إنساف ال نحتاج إلى مف يعبر لنا 

 (1)بالصوت حتى ندرؾ ألف الصورة أفحمت لنا عف حقيقتيا، فالمغة أصوات لغوية".

 وظائف المغةالمطمب الثاني: 

قياـ لعبلقات اجتماعية متماسكة ومتكاممة إال بيا فبل  المغة أساس حياة البشر فبل 

تدرس مف أجؿ أف تكوف ألفاظ وقواعد ونصوص يتمقاىا المتعمـ ليخزنيا في ذاكرتو، بؿ 

 تدرس لتؤدي وظيفتيا في مختمؼ المواقؼ التي يمر بيا االنساف في حياتو.

ف ىؤالء لقد قدـ بعض الباحثوف في مجاؿ المغة حصرا ألىـ وظائفيا ومف بي 

 التي قسميا إلى: Halliday"ىاليداي" 

 Instrumental functionالوظيفة النفعية )الوسيمة( -0

فالمغة تسمح لمستخدمييا منذ طفولتيـ المبكرة أف يشبعوا حاجاتيـ وأف يعبروا عف  

رغباتيـ، وما يريدوف الحصوؿ عميو مف البيئة المحيطة، وىذه الوظيفة ىي التي يطمؽ 

 "أنا أريد".عمييا وظيفة 

  

                                                           
 .20، ص 2009االسكندرية،  ابراىيـ مصطفى ابراىيـ، فمسفة المغة، دار المعرفة الجامعية، (1)
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 Iregulatory functionالوظيفة التنظيمية -6

يستطيع الفرد مف خبلؿ المغة أف يتحكـ في سموؾ اآلخريف وىي تعرؼ باسـ  

وظيفة "افعؿ كذا... وال تفعؿ كذا" كنوع مف الطالب أو األمر لتنفيذ المطالب أو النيي 

 عف أداء بعض األفعاؿ.

–أو التوجيو العممي المباشر، ففي عقد القراف بمعنى أف المغة ليا وظيفة "الفعؿ"  

يتـ الزواج بمجرد النطؽ بألفاظ معينة، وكذلؾ في المحكمة، حينما يقوؿ القاضي  -مثبل

"حكمت المحكمة بكذا" فإف ىذه الكممات تتحوؿ إلى فعؿ، وكذلؾ البلفتات التي تقرؤىا 

رشادات مف ىذا القبيؿ".  (1)ىي توجييات وا 

 Interpersonal function الوظيفة التفاعمية-4

تستخدـ المغة لمتفاعؿ مع اآلخريف في العالـ االجتماعي وىي وظيفة "أنا وأنت"  

وتبرز أىمية ىذه الوظيفة باعتبار أف االنساف كائف اجتماعي ال يستطيع الفكاؾ مف أسر 

في  جماعتو، فنحف نستخدـ المغة ونتبادليا في المناسبات االجتماعية المختمفة ونستخدميا

 إظيار االحتراـ والتأدب مع اآلخريف.

  

                                                           
 .22جمعة سيد يوسؼ، سيكولوجية المغة والمرض العقمي، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 Personal functionالوظيفة الشخصية -3

أف يعبر عف رؤاه الفريدة ومشاعره  -طفبل وراشدا–يستطيع الفرد مف خبلؿ المغة  

واتجاىاتو نحو موضوعات كثيرة، وبالتالي فيو يستطيع مف خبلؿ استخداـ المغة أف يثبت 

أفكاره لآلخريف، وحمؿ "جيفونز" ىذه الوظيفة العقمية التي ىويتو وكيانو الشخصي ويقدـ 

 تؤدييا المغة، وأوضح أف المغة تخدـ ثبلثة أغراض ىي:

 كونيا وسيمة لمتفاىـ. -أ 

 كونيا أداة مناعية تساعد عمى التفكير. -ب 

 كونيا أداة لتسجيؿ األفكار والرجوع إلييا. -ج 

 Renristic functionالوظيفة االستكشافية -5

الفرد في تمييز ذاتو عف البيئة المحيطة بو يستخدـ المغة الستكشاؼ بعد أف يبدأ  

وفيـ ىذه البيئة، وىي التي يمكف أف نطمؽ عمييا الوظيفة االستفيامية بمعنى أنو يسأؿ 

 عف الجوانب التي ال يعرفيا في بيئتو حتى يستكمؿ النقص في معموماتو عف ىذه البيئة.

 Imaginative functionالوظيفة التخيمية -2

تسمح المغة لمفرد باليروب مف الواقع عف طريؽ وسيمة مف صنعو ىو، وتتمثؿ فيما  

و، كما يستخدميا سسياينتجو مف أشعار في قوالب لغوية، تعكس انفعاالتو وتجاربو وأح
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ضفاء روح الجماعة، كما ىو الحاؿ  لمترويح أو لشحذ اليمة والتغمب عمى صعوبة العمؿ وا 

 (1)ي يرددىا األفراد في األعماؿ الجماعية أو عند التنزه.في األغاني وأىازيج الت

 Informative functionالوظيفة اإلخبارية -2

فمف خبلؿ المغة يستطيع االنساف أف ينقؿ معمومات جديدة ومتنوعة إلى أقرانو بؿ  

لى أجزاء متفرقة مف الكرة األرضية  ينقؿ المعمومات والخبرات إلى األجياؿ المتعاقبة، وا 

 وعموما بعد الثورة التكنولوجية اليائمة.

 Symbolic functionالوظيفة الرمزية -1

يرى البعض أف ألفاظ المغة تمثؿ رموزا تشير إلى الموجودات في العالـ الخارجي،  

 (2)وبالتالي فإف المغة تخدـ كوظيفة رمزية.

أما النموذج التقميدي لمغة كما وضحو "بوىمر" فيقتصر عمى ثبلث وظائؼ:  

الوظيفة االنفعالية، الوظيفة الندائية والوظيفة المرجعية، حيث يمثؿ ىذا النموذج مثمث 

رؤوسو المتكمـ )أي المرسؿ( والمخاطب )المستقبؿ( والغائب أي الشخص أو الحدث الذي 

 نتحدث عنو.

                                                           
 .23جمعة سيد يوسؼ، سيكولوجية المغة والمرض العقمي، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .24المرجع نفسو، ص  (2)
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ز بيف أربع وظائؼ لمغة وىي: الوظيفة التعبيرية أو االنفعالية، يأما جاكبسوف فيم 

 لندائية، الوظيفة المرجعية والوظيفة االتصالية.الوظيفة ا

 ويتفؽ جؿ عمماء المغة أف وظيفتيا ىي التعبير أو التواصؿ أو التفاىـ.

 خصائص المغةالمطمب الثالث: 

بما أف المغة نظاـ مف الرموز والعبلقات التي تستخدـ لمداللة عمى مفاىيـ مقصودة 

 تكتسب جممة مف الخصائص أىميا: ومتعارؼ عمييا داخؿ نسؽ اجتماعي معيف فإنيا

 المغة بشرية: -0

المغة بطبيعتيا الصوتية ونظاميا الرمزي ووظيفتيا االجتماعية ىي ظاىرة انسانية  

بشرية تميز االنساف عف الحيواف، حيث أف األشكاؿ التي تستخدميا الحيوانات في 

الرغبات. أما االتصاؿ محدودة لمغاية، كما أنيا محصورة في إطار شيؽ مف الغرائز و 

المغة االنسانية فتبمغ أشكاليا حدا ال يمكف حصره، وتتسع مضامينيا حتى تشمؿ كؿ 

 تجارب االنساف ومعارفو.

يستخدـ االنساف لغتو وفقا لقواعد صوتية وصرفية ونحوية معقدة متعارؼ عمييا " 

شارلز  ، حيث أجمؿ(1)"بيف أفراد جماعتو، أما سموؾ الحيواف االتصالي فيكاد يكوف ثابتا

                                                           
 .18، ص Linguistics ،2014صفوت عمي صالح، محاضرات في عمـ المغة العاـ  (1)
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 Theىذه الفروؽ في خمسة عشر فرقا في كتابو  Charles F. Hchettىوكيف 

problem of universals in language. 

 المغة مكتسبة:-6

"المغة يكتسبيا الطفؿ مف المجتمع الذي ينشأ ويتربى فيو، وال يرثيا عف أبويو،  

فرداتيا مف أفراد أسرتو فالمغة اكتساب وممارسة، فالطفؿ يمتقط نماذج المغة وعباراتيا وم

في البيت ومف زمبلئو ومعمميو في المدرسة ومف الوسائؿ التعميمية والترفييية كبرامج 

 (1)التمفزيوف واأللعاب والمغة ليست وراثية".

 المغة ذات طبيعة صوتية:-4

ىي في األصؿ رموز صوتية، منطوقة  Linguistic Symbols"الرموز المغوية  

السمعي لمغة إلى  –أو مسموعة أما الرموز المكتوبة فيي محاولة لنقؿ الواقع الصوتي 

 (2)واقع كتابي مرئي".

 المغة نظام:-3

لو مكوناتو المتكاممة وعبلقاتو المترابطة، يعكس قدرة  System"المغة نظاـ  

االنساف عمى استخداـ المغة في المجتمع، والنظاـ المغوي، كما يراه دي سوسير، نظاـ 

                                                           
 .21، ص ، مرجع سابؽLinguisticsصفوت عمي صالح، محاضرات في عمـ المغة العاـ   (1)
 .22صفوت عمي صالح، محاضرات في عمـ المغة العاـ، مرجع سابؽ، ص  (2)
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كمي كبير يتكوف مف أنظمة صغرى تربطيا عبلقات تأثير وتأثر متبادلة وىذه األنظمة 

 Syntaxوالنحوي  Morphologyوالمورفولوجي  Phonologyىي: النظاـ الفونولجي 

وتكتسب العناصر المغوية قيمتيا وؽ عبلقاتيا بعضيا ببعض في  Semanticsوالداللي 

 (1)ىذا النظاـ المترابط وليس بشكؿ منعزؿ ومطمؽ".

 المغة منظومة من الرموز:-5

بما أف النظاـ المغوي يتكوف مف وحدات وعناصر تؤلفو، فإف ىذه األخيرة ما ىي  

تستخدـ في مستوى ما تعارؼ عميو أبناء  Linguistic Symbolsإال رموز لغوية 

المجتمع، والرموز المغوية ذات طبيعة محدودة، ومع ذلؾ فيي قادرة عمى إنتاج عدد ال 

 نيائي مف العناصر المغوية الكبرى.

فأكثر المغات تتعامؿ بحوالي ثبلثيف رمزا صوتيا، وتتعامؿ كؿ المغات االنسانية  

 د عمى خمسيف رمزا صوتيا لكؿ لغة منيا نصيب.مجتمعة بما ال يزي

ولكف ىذه الرموز المحدودة تعبر في كؿ لغة مف ىذه المغات الكثيرة عف أكثر ما  

 (2)يريد االنساف التعبير عنو في كؿ مجاالت الحياة والفكر".

  

                                                           
 .23صفوت عمي صالح، محاضرات في عمـ المغة العاـ، مرجع سابؽ ، ص  (1)
 .25المرجع نفسو، ص  (2)
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 المغة اعتباطية عرفية:-2

مسمياتيا )المدلوالت( بطريقة بمعنى أف الرموز المغوية الدوؿ ال ترتبط بمعانييا أو  

نما ترتبط بطريقة عرفية أي كما تعارؼ عمييا أبناء المجتمع، ولو كانت العبلقة  طبيعية، وا 

بيف الداؿ والمدلوؿ عبلقة طبيعية لكاف لممدلوؿ الواحد داؿ واحد في كؿ المغات. إذف 

ة وىي عبلقة عبلقة اعتباطي Naturalالعبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ ليست عبلقة طبيعة 

عرفية أي استقرت في المجتمع المعيف واتفقت عمييا الجماعة المغوية وتعارؼ عمييا أفراده 

 يكتسبونيا ويستخدمونيا ويمتزموف بيا. 

إف المغة مرآة الفكر وأداتو، وثمرة العقؿ ونتاجو، ثـ ىي معرض الثقافة االنسانية  

ف عما يختمج في صدره مف أفكار وحضارتيا ووسيمة لمتواصؿ البشري يعبر بيا االنسا

ومشاعر، أما المغة العربية فيي واسطة عقد المغات العالمية لمسايرتيا الزمف ووعاء سنة 

نبيو المطيرة. تنتمي المغة العربية إلى أسرة المغات السامية المنبثقة مف مجموعة المغات 

رسمية وكذلؾ مئات األفريقية اآلسيوية، فالعربية لغة يتحدثيا عشرات المبلييف كمغة 

إف ىذه المغة قد بمغت حد الكماؿ في قمب المبلييف كمغة دينية يقوؿ عنيا أرسنتريناف 

الصحراء عند أمة مف الرحؿ فقامت المغات بكثرة مفرداتيا، ودقة معانييا، وحسف نظاـ 

 .مبانييا
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 المغة العربية وخصائصيا المبحث الثاني: 

 ةتعريف المغة العربيالمطمب األول: 

يعرفيا عبد الرزاؽ السعدي "العربية لغة كاممة معجبة تكاد تصور ألفاظيا مشاىد  

الطبيعة، وتمثؿ كمماتيا خطوات النفوس، وتكاد تنجمي معانييا في أجراس األلفاظ كأنما 

 (1)كمماتيا خطوات الضمير ونبضات القموب ونبرات الحياة".

فييا ونحف نممكيا كما كاف وىذا طو حسيف يقوؿ "لغتنا العربية سير ال عسر  

األقدموف يممكونيا، ولنا أف نضيؼ إلييا، ويقوؿ حافظ ابراىيـ أنا البحر في أحشائو الدر 

 (2)كامف فيؿ سألوا الغواص عف صدقاتي".

حيث أف المغة العربية تتكوف مف أبجدية صوتية رتبت أصواتيا بحسب المخارج  

ا أف أعضاء النطؽ ليذه المغة مرتبة ترتيبا الشفتيف، كم ابتداء مف أقصاىا في الحمؽ حتى

مف الرئة إلى الحنجرة والحمؽ والمساف والشفتيف. والحمؽ بيف أقصى ووسط وأدنى والمساف 

إلى أعمى وأقصى ووسط وحافة وطرؼ، كما أف األصوات تتراوح ما بيف شديدة ورخوة 

لى مجيورة وميموسة.  ومطبقة ومفخمة وا 

                                                           
عبد  الرزاؽ  السعدي، مقومات العالمية في المغة العربية وتحدياتيا في عصر  العولمة، مجمة آفػاؽ الثقافػة والتػراث،  (1)

 .14، ص 2008، 63ع 
 .100ابراىيـ مصطفى ابراىيـ، فمسفة المغة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 ة العربيةمميزات المغالمطمب الثاني: 

 تعرؼ: الفصاحة: -1

 لغة: خمو الشيء مما يشوبو ومف شروط فصاحة الكبلـ خموه مف:

تنافر الكممات وىذا يتصؿ باألصوات أيضا ألنو مبني عمى تكرار صوت ما بنسبة  -أ 

 معينة.

ضعؼ التأليؼ المفظي، بجريانو عمى خبلؼ المشيور مف القواعد وىذا يتصؿ  -ب 

 بالنحو.

 باضطراب مرجع الضمير وغير ذلؾ وىذا يتصؿ بعمـ النحو.التعقيد المفظي، وذلؾ  -ج 

التعقيد المعنوي، وذلؾ بصعوبة الوصوؿ مف المعنى األساس لمكممات إلى المعنى  -د 

 المراد وىذا يتصؿ بعمـ البياف.

يقوؿ الفارابي "ىذا المساف كبلـ أىؿ الجنة وىو المنزه مف بيف األلسنة مف كؿ  

لميذب مما يستيجف أو يستشنع، فبنى مباني بايف بيا نقيصة والمعمى مف كؿ خسيسة، وا

جميع المغات مف إعراب أوجده اهلل لو وتأليؼ بيف حركة وسكوف حبّله بو، فمـ يجمع بيف 

ساكَنْيف، أو متحرَكْيف متضادَّْيف، ولـ يبلؽ بيف حرَفْيف ال يأتمفاف وال يعذب النطؽ بيما أو 

، كالغيف مع الحاء، والقاؼ مع الكاؼ، يشنع ذلؾ منيما في جرس النغمة وحس السمع
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الصاد مع الضاد في أخوات ليما، و  والحرؼ المطبؽ مع غير المطبؽ، مثؿ تاء االفتعاؿ،

والواو الساكنة مع الكسرة قبميا، والياء الساكنة مع الضمة قبميا، في خبلؿ كثيرة مف ىذا 

 (1)."الشكؿ ال تحصى

 اإلعراب:-6

النحوية لمكممات بتغير العوامؿ الداخمة عمييا، إف اإلعراب ىو تغيير الحالة  

فاإلعراب مف أقوى عناصر المغة العربية وأخص خصائصيا بو يعرؼ فاعؿ مف مفعوؿ 

وأصؿ مف دخيؿ وتجب مف استفياـ، فظاىرة اإلعراب مف خصائص معظـ المغات مثؿ 

ؿ األفكار ونقؿ البابمية واليونانية والبلتينية واأللمانية، ولئلعراب أىمية بالغة في حم

المفاىيـ، ودفع الغموض، فيرى ابف فارس "أف اإلعراب ىو الفارؽ بيف المعاني المتكافئة 

في المفظ، ييدي إلى التمييز بيف المعاني والتوصؿ إلى أغراض المتكمـ عف مجمؿ 

 (2)عواطفو وأفكاره ومعانيو".

  

                                                           
محمد عبد الشافعي القوصي، عبقرية  المغة العربية، منشورات المنظمة االسبلمية لمتربية والعمػـو والثقافػة، إيسيسػكو،  (1)

 .60، ص 2016
 .161، ص 1997، 1ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة، دار الكتب العممية، بيروت، ط (2)
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 االشتقاق:

بداع في المغة وىو رافد ىاـ يرفدىا  بكؿ ما تحتاج إليو مف المفردات  "عممية خمؽ وا 

والصيغ، إنو عامؿ مف عوامؿ نمو المغات وتطورىا ووسيمة رائعة مف وسائؿ إثرائيا 

 (1)بالمفردات لتتمكف مف التعبير عف مستجدات الحياة مف األفكار والعمـو والفنوف".

االشتقاؽ في المغة أخذ شيء مف شيء، ىو اقتطاع فرع مف أصؿ ولفظ مف لفظ  

صيغة مف صيغة أخرى مع التوافؽ والتناسب بينيما في المعنى والمادة األصمية أو 

ويطمؽ عمييا المشتقات منيا اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ واسـ التفضيؿ واسـ الزماف واسـ 

المكاف... وغيرىا. فمثبل مف الحروؼ "س، ؿ، ـ: يشتؽ نحو سمـ، سّمـ، سمماف، 

 مسمـ...الخ.

 المترادفات واألضداد:

الترادؼ ىو التتابع أو داللة عدد مف الكممات المختمفة عمى معنى واحد مثؿ " 

 (2)."الكآبة، الجزع الحزف، الغـ، الغمة، األسى، الشجف،

الترادؼ مظير مف مظاىر المغة العربية، حيث أف ىذه األخيرة تتميز غزارة األلفاظ  

نوف اسما منيا: الشَّيد، والمفردات فمثبل كممة "غسؿ" قد بمغ عدد أسمائو المرادفة ثما

                                                           
 .162ص مرجع سابؽ، ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة،  (1)
 .65محمد عبد الشافعي القوصي، عبقرية  المغة العربية، مرجع سابؽ، ص  (2)
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الضريب، الشوب، الذوب، الرحيؽ، لعاب النحؿ... ولكممة سيؼ لكممة "سيؼ" عشرات 

، الحساـ، الصمصامة، الميند، الصقيؿ، وما إلى ذلؾ، وجرجی  مف األسماء مثؿ: الصاـر

زيداف يقوؿ: "في كؿ لغة مترادفات أي عدة ألفاظ لممعنى الواحد، ولكف العرب، فاقوا في 

اسما،  52اسما، ولمظبلـ  21اسما، ولمنور  20لؾ سائر أمـ األرض، ففي لغتيـ لمسنة ذ

اسما، ولمبف  170، ولمماء 88، ولمبئر 64، ولممطر50اسما، ولمسحاب  29ولمشمس 

اسـ  100اسما، ولمحية  350اسـ، ولؤلسد  100اسما، ولمعسؿ نحو ذلؾ، ولمخمر  13

اسما، وقس عمى ذلؾ أسماء الثور والفرس  255ا ومثؿ ذلؾ لمجمؿ، أما الناقة فأسمائي

والحمار وغيرىا مف الحيوانات التي كانت مألوفة عند العرب، وأسماء األسمحة كالسيؼ 

 160لفظا، ولمقصير 91والرمح وغيرىما، ناىيؾ بمترادفات الصفات، فعندىـ لمطويؿ 

 (1)ائو".والكريـ والبخيؿ مما يضيؽ المقاـ عف استف لمشجاع لفظا، ونحو ذلؾ

أما األضداد فيو داللة المفظ الواحد عمى معنييف متضاديف أو تسمية المتضاديف  

 باسـ واحد كالصريـ لميؿ والنيار، والزوج لمذكر واألنثى والسبؿ لمحبلؿ والحراـ.

 األصوات: -5

بمغت المغة العربية منتيى اإلعجاز والكماؿ في مدارجيا الصوتية حيث ثبتت  

ارجيا بمر العصور دوف أف يصيبيا ما أصاب المغات السامية، فالمغة بنطؽ حروفيا ومخ

                                                           
 .45، ص 1911جرجي زيداف، تاريخ آداب المغة العربية، دار اليبلؿ،  (1)
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العربية تتفرد بيف جميع أخواتيا باالحتفاظ عمى مقوماتيا الصوتية عمى الرغـ مف تقمباتيا 

الصرفية ومف ىذه المقومات مخارج الحروؼ وصفاتيا مثؿ اليمس والجير والشدة 

الترقيؽ والقمقمة والميف والغنة واالنفتاح واإلطباؽ، والرخاوة واالستعبلء واالستفاؿ والتفخيـ و 

أما مخارج الحروؼ فتتوزع بيف الشفتيف إلى أقصى الحمؽ، ومف ىذه الحروؼ ما تخرج 

بيف وسط المساف وطرفو ورأسو كما منيما ما تخرج بيف جوؼ الصدر وبيف الشفتيف 

ج الصوتي اختبلفا والحؽ وبيف المساف وما فوقو مف الحنؾ فتختمؼ جميعيا في المدر 

 واضحا.

وفي ىذا يقوؿ ابف خمدوف: "الممكات الحاصمة العرب أحسف الممكات وأوضحيا  

إبانة عف المقاصد لداللة غير الكممات عمى كثير مف المعاني مثؿ الحركات التي تعيف 

الفاعؿ مف المفعوؿ والمجرور أي المضاؼ ومثؿ الحروؼ التي تغذى باألفعاؿ إلى ذوات 

كمؼ ألفاظ أخرى وال يوجد ذلؾ إال في لغة العرب، وأما غيرىا مف المغات، فكؿ مف غير ت

معنى أو حاؿ ال بد لو مف ألفاظ تخصو بالداللة، ولذلؾ نجد كبلـ العجـ في مخاطبتيـ 

 (1)أطوؿ مما تقدره بكبلـ العرب..."

  

                                                           
 .61محمد عبد الشافي، القوصي، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 دقة التعبير: -2

التعبير، فتمؾ الميزة وثمة محاسف المغة العربية التخصص في المعاني والدقة في  

تعطييا الممكة عمى التمييز بيف األنواع المتباينة واألحواؿ المختمفة مف األمور الحسية 

والمعنوية عمى السواء، فالكممة إذا كانت تحمؿ معنى معينا موافقا لمقتضى الحاؿ ومناسبا 

غة العربية لمواقع كاف لو أحسف الوقع في النفوس وأجؿ تأثير في القموب ونبلحظ أف الم

أوسع المغات في دقتيا لمتعبير عف األحواؿ والصفات فمثبل تقوؿ العرب في تقسيـ 

أعضاء الجسـ: فبلف جدع أنفو، فقأ عينو، شـر شفتو، جذـ يده، وتقوؿ في ترتيب النوـ: 

، ثـ الوسف وىو ثقؿ النعاس، ثـ  أوؿ النـو النعاس وىو أف يحتاج االنساف إلى النـو

لطة النعاس العيف، ثـ الكرى والغمض، وىو أف يكوف اإلنساف بيف النائـ الترنيؽ وىو مخا

، ثـ اإلغفاء، وىو النـو الخفيؼ،  واليقظاف، ثـ التغفيؽ، وىو النـو وأنت تسمع كبلـ القـو

."  (1)ثـ اليجود وىو النـو الغرؽ ثـ التسبيخ، وىو أشد النـو

 التعريب: -2

فقا ألوزاف العربية وأينيتيا، وىو صيغ التعريب ىو عممية تيذيب كممة خارجية و  

كممة أجنبية بصيغة عربية أو رسـ لفظة أعجمية بأحرؼ عربية عند انتقاليا حتى تتفوه 

بيا العرب عمى مناىجيا، فالعربية ليا القدرة الفائقة عمى تمثيؿ الكبلـ وتعريبو حسب 

                                                           
 .206-205، ص 1999أبو منصور الثعالبي، فقو المغة العربية، المكتبة العصرية، صيدا،  (1)
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بية وتنمية عبلقات قوالبيا والذي يعد مف أخص خصائصيا، وكاف اتساع دائرة المغة العر 

العرب باألجانب ونقميـ العمـو مف الثقافات المستجدة مثؿ الفارسية واليندية واليونانية، مما 

دفعيـ عمى األخذ منيا كممات وتعبيرات متنوعة ومصطمحات مستحدثة متطورة، فالعربية 

مسفية اقتبست مف ىذه الثقافات االصطبلحات العممية واألدبية واإلدارية والطبية والف

وغيرىا مف التقنيات والمعارؼ مف الدرجة األولى ومما عربت العربية عف األعاجـ عمى 

سبيؿ المثاؿ: الترياؽ والطالسـ، والقولنج والسرساـ والقباف والقنطار واالضطرالب 

والفردوس والقسطاس وغيرىا مف الياقوت والجمنار واليمور والكافور والزنجبيؿ والدسكرة 

يباج والسندس والسكنجبيف والبركار والصابوف عف الفارسية، واألستوف واالستبرؽ والد

والسقمونيا والبقدونس والزيدقوف مف اليونانية والفمفؿ والجاموس والشطرنج ومندؿ مف المغة 

 (1)اليندية والسنسكريتية".

 الكتابة العربيةالمطمب الثالث: 

 تعريف الكتابة:

المرئية أو المحسوسة والتي تستخدـ لتمثيؿ  الكتابة نظاـ يمثؿ في مجموعة الرموز 

وحدات لغوية بشكؿ منظـ بغرض حفظ أو إيصاؿ معمومات يمكف استرجاعيا بواسطة أي 

النظاـ،  شخص يعرؼ ىذه المغة والقواعد المنظمة لعممية الترميز المستخدمة في ىذا

                                                           
 .338أبو منصور الثعالبي، فقو المغة العربية، مرجع سابؽ، ص  (1)
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الكتابة ما ىي أف  1970ويتفؽ في ىذا الرأي المغويوف العرب والمحدثوف، إذ يرى حجاز 

 (1)"إال محاولة الرمز إلى منطوؽ".

"ورأى ابف خمدوف في مقدمتو أف الخط والكتابة مف عداد الصنائع االنسانية وىو  

رسـو وأشكاؿ حرفية تدؿ عمى الكممات المسموعة الدالة عمى ما في النفس، فيو ثاني 

االنساف التي تميز بيا رتبة مف الداللة المغوية وىو صناعة شريفة إذ الكتابة مف خواص 

عف الحيواف، وأيضا فيي تطمع عمى ما في الضمائر وتتأدى بيا األغراض إلى البمد 

البعيد، فتقضي الحاجات وقد دفعت مؤونة المباشرة ليا ويطمع بيا كؿ العمـو والمعارؼ، 

وصحؼ األوليف وما كتبوه مف عموميـ وأخبارىـ، فيي شريفة بيذه الوجوه والمنافع 

 (2)ا مف االنساف مف القوة إلى الفعؿ إنما يكوف بالتعميـ".وخروجي

تصنؼ الكتابة العربية واحدة مف أكبر الكتابات السامية، وىي آخر مولود في  

الكتابات المنحدرة مف اآلرامية، لقد أوفى العرب بعد استقرار الدولة األموية شروط العمراف 

رأى ابف خمدوف ضرورة توفرىا لبموغ  والتطور االقتصادي والسياسي، وىي الشروط التي

الكتابة مرحمة االنتظاـ والكماؿ، وقد أنجز األنباط، وىـ قـو مف العرب، ومف بعدىـ 

التدمريوف تمؾ الشروط، لكف أّيا مف لغاتيـ لـ تبمغ مف النفوذ ما يجعميا قادرة عمى منافسة 

وقد تأخر ظيور كتابة خاصة الكتابتيف اآلرامية أو اإلغريقية في تمؾ المنطقة مف العالـ، 
                                                           

 .5، ص 2006محمد عمي الخيري، نظـ كتابة المغات، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،  (1)
                  ىػػػػػ 15/7/1438، آخػػػػر تحػػػػديث 2/4/20165ابػػػػراىيـ عمػػػػي ربايحيػػػػة، تعريػػػػؼ الكتابػػػػة ومفيوميػػػػا، شػػػػبكة األلوكػػػػة،  (2)

 .14:00الساعة 
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بالعرب ألف عرب الشماؿ أبدعوا ألوؿ مرة حضارة بمقدورىا منافسة الحضارة اآلرامية، 

مجسمة في كتابتيا، وبذلؾ انتقؿ العرب مف حالة قبائؿ تعيش عمى عادات شفوية 

باألساس إلى ثقافة تقدس المكتوب، وقد افتتحتو أوؿ كممة مف أوؿ آية مف الوحي العظيـ 

قرأ" وسيأخذ تعظيـ الكتابة في ما بعد أبعادا قدسية تتجسد في تقسيـ األدياف مثبل إلى "ا

مف يحتكـ إلى كتاب ومف ليس لو كتاب، وقد بمغت ىذه القدسية أوجيا في فف التخطيط 

 باعتباره فنا حامبل ألسرار الخمؽ )وبخاصة لدى الصوفية(.

ببطء، بفضؿ اقتراض األشكاؿ التي  وفي ما ييـ الكتابة العربية التي تكونت ىويتيا 

 استخدمت فييا مف الكتابات المنحدرة مف اآلرامية وتكييفيا،

وتعود أوؿ شيادة عنيا إلى القرف السادس قبؿ الميبلد، وقد أنجزت في الترميز  

العربي الجنوبي المعروؼ بالمسند لرسـ الثمودية والمحيانية وبخاصة الصفوية، حيث أف 

تبلئـ فونولوجيا المغة العربية مبلءمة أشد مف الترميزات األلفبائية  ىذه الكتابة كانت

حرفا في حيف  22المنحدرة مف اآلرامية مثؿ السريانية والنبطية، فالنبطية ال تحوي إال 

ؽ.ـ 1200 رمزا 29حرؼ، األلفباء العربية الجنوبية ذات الػ  29تشتمؿ الصفوية عمى 

 والحبشية.… الصفوية والديدانيةوقد تفرعت عنيا السبئية الحميرية و 

لذلؾ كانت الكتابات العربية الجنوبية قادرة عمى رسـ ما يسمى بالحروؼ الروافد  

( أف سبب تخمي  Ch.Robin)حسب روبيف  وىي ستة : غ ث ظ ض ذ خ. ويبدو



 ةـــانهغـانثاني                                انفصم اإلطار اننظري                                

59 

العرب عف ىذا الترميز الذي يبلئـ المغة العربية العتماد ترميز ثاف منحدر مف اآلرامية، 

 دـ مبلءمتو ىو انييار حضارة جنوب الجزيرة بعد ىزيمتيا أماـ األحباش.رغـ ع

إف معظـ بالعربية يعود إلى النقوش بالترميز الجنوبي، بينما النقوش بالحروؼ  

الشمالية اآلرامية األصؿ نادرة جدا. وىي حسب التسمسؿ التاريخي نقشاف مف الصنؼ 

ـ ونبلحظ فيو التأثير 328النمارة  ـ، ونقش 250النبطي ىما نقش أـ الجماؿ األوؿ 

 النبطي وحوالي خمسة نقوش مف صنؼ الحروؼ السريانية.

وبعد شيوع الكتابة في الحضارة الوليدة ظير خطاف الخط العربي النسخي والثاني " 

 (1)."الكوفي

                                                           
، ألكسو،  (1)  .11:11، 16/04/2017المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
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بعد التطرؽ إلى الجانب المنيجي الذي ضـ اإلشكالية وفرضيات الدراسة واليدؼ  
لمجانب النظري الذي جمعنا مف خبللو كما ىائبل مف تطرقنا كذلؾ ، وأىمية الدراسة

المعمومات التي وظفناىا في اإلطار التطبيقي الذي شمؿ األدوات البحثية المستعممة 
 .التي اعتمدنا عمييا في تحميؿ وتفسير النتائج إلى جانب األساليب اإلحصائية كاالستبياف

ت بيا الباحثة والتي تعتمد عمى لقد تكونت عينة ىذه الدراسة بعد المعاينة التي قام 
مجموعة مف العمميات تيدؼ إلى بناء عينة تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼ وجاءت 

عينة الكرة الثمجية التي تشكمت انطبلقا مف مفردة  عينة الدراسة غير احتمالية وبالضبط
اوح حتى وصمت إلى خمسيف مفردة بنفس المميزات يتر  واحدة تستوفي الشروط المطموبة

حيث قمنا بتوزيع االستبياف الذي يتكوف مف خمس ، سنيا بيف عشر سنوات وعشريف سنة
مغمقة وفؽ تدرج مقياس ليكرت  األسئمةمحاور بداية بالسمات العامة. حيث جاءت معظـ 

 وسؤاؿ واحد مفتوح.

 :اعتمدت في تحميؿ البيانات عمى مستوييف مف التحميؿ

 التحميل الكمي:

الكمي يسمح لنا بإعطاء صورة مبكرة عف المراىقيف الذيف لدييـ ذلؾ أف التحميؿ  
 حساب في الفيسبوؾ.

 التحميل الكيفي:

أما ىذا النوع مف التحميؿ يسمح لنا بتعميؽ تحميؿ العبلقة الموجودة بيف الكتابات  
 المغوية المتداولة عمى صفحات الفيسبوؾ وتراجع مستوى المغة العربية عند المراىؽ.

، متغير السف، متغير الجنس، في تحميؿ البيانات عمى أربع متغيراتاعتمدت  
 ثـ متغير المستوى المعيشي.، متغير المستوى الدراسي

 :كانت كالتالي المستعممة في ىذه الدراسة اإلحصائيةأما األساليب 
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 النسب المئوية:

 اإلحصائيةيمجا الباحث إلى استخراج النسب المئوية نظرا ألىميتيا في العمميات  
 .خاصة عند حساب فروؽ النسبتيف وداللة ىذه الفروؽ

 تحميل الجداول:

 يوضح متغير الجنس (: 0)الجدول رقم 

 التوزيع النوع النسبة
 الجنس

 ذكور 28 ٪56
 اناث 22 ٪44

 المجموع 50 ٪100

العينة ذكور واف ما مف مفردات  ٪56يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف ما نسبتو  
حيث أف لكبل الجنسيف حساب في الفيسبوؾ ومنو أصبح المراىؽ ، ٪ إناث44نسبتو 

 .مرتبط بيذه التكنولوجيا بغض النظر عف طبيعة جنسو
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 يوضح متغير السن (: 6) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 10 الى15 18 ٪36
 16الى18 14 ٪28
 19الى20 18 ٪36
 المجموع 50 ٪100

يتضح جميا اف كؿ األعمار في مرحمة المراىقة  مف خبلؿ فحص النسب والنتائج 
٪ بالنسبة لمفردات العينة في بداية المراىقة وكذا  36ليـ إقباؿ عمى الفيسبوؾ حيث اف 

 ٪.28فكانت نسبتيا  18-16أما السف مف ، 20الى19الفترة العمرية 

 يوضح متغير المستوى الدراسي (: 4) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 متوسط 17 ٪34
 ثانوي 17 ٪34
 الجامعي 16 ٪32

 المجموع 50 ٪100

 ٪34يظير مف خبلؿ الجدوؿ أف نسب المستوى الدراسي تقاربت جميا مف  
بالنسبة لمجامعي مما يدؿ عمى أف فتح حساب في الفيسبوؾ  ٪32لممتوسط وكذا الثانوي و

لـ يعد مقتصرا عمى مستوى دراسي بعينو بؿ أصبح االشتراؾ في الفيسبوؾ السمة السائدة 
 .والمشتركة بيف كؿ المستويات
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 يوضح متغير المستوى المعيشي(: 3) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 ضعيف 00 00
 متوسط 32 ٪64
 جيد 18 ٪36

 المجموع 50 ٪100

مف مفردات العينة ذات مستوى  ٪64يظير مف خبلؿ نسب الجدوؿ اف ما نسبتو  
معيشي متوسط أما المستوى المعيشي ضعيؼ انعدمت نسبتو مقارنة بالمستوى الجيد الذي 

 إال أف المراىؽ يممؾ ىذه التكنولوجيا٪ وبذلؾ رغـ المستوى المتوسط 36بمغت نسبتو 

 الفيسبوكيوضح متغير زمن تأسيس حساب عمى (: 5) رقم الجدول

 العدد النسبة
 التوزيع

 النوع
 أكثر من سنتين 27 ٪54
 منذ سنة 8 ٪16
 اقل من سنة 15 ٪30
 المجموع 50 ٪100

أكثر مفردات العينة أسسوا حسابيـ في الفيسبوؾ المبلحظ لنتائج الجدوؿ أعبله إف  
مما يدؿ عمى تجربة أفراد العينة مع ىذه التكنولوجيا أما  ٪54 منذ أكثر مف سنتيف بنسبة

٪ فيـ المشتركوف 16٪ اما30األقؿ مف سنة وىـ الجدد في الفضاء األزرؽ فكانت النسبة 
 منذ سنة. 
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يوضح متغير استعمال المغة العربية الفصحى في المنشورات (: 2) رقم الجدول
 الفيسبوكية

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 دائما 10 ٪20
 غالبا 8 ٪16
 أحيانا 20 ٪40
 نادرا 12 ٪24

 المجموع 50 ٪100

٪ 40مف افراد العينة دائما أما  ٪20يتضح مف خبلؿ نتائج الجدوؿ اف ما نسبتو  
مف مفردات  ٪24ونادرا ما تكتب بالمغة العربية ، فأحيانا ما تكتب بالمغة العربية مف العينة

فغالبا ما  ٪16 أما نسبة، العينة وىذا يدؿ عمى التراجع الممحوظ في استعماؿ المغة العربية
 مقارنة بباقي النسب.، تستعمؿ المغة العربية

 متغير طبيعة الحروف التي تكتب بيا المغة العربيةيمثل (: 2) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 حروف عربية 18 ٪36
 حروف التينية 8 ٪16
 حروف التينية وأرقام 24 ٪48

 المجموع 50 ٪100

تكتب المغة  ٪48 يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدوؿ أف تقريبا نصؼ العينة بنسبة 
العربية بحروؼ التينية وأرقاـ وىذا مؤشر خطير عمى تراجع الكتابة العربية بحروفيا 
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 فتستعمؿ حروؼ التينية ٪16أما ، مف مفردات العينة ٪36فأصبح يكتبيا بأبجديتيا 
 ال يستعمموف الحروؼ العربية. ٪64يصبح  ٪16و ٪48وبجمع النسبتيف 

يمثل متغير تأثير الكتابة بغير الحروف العربية عمى سالمة المغة (: 1) رقم الجدول
 العربية الفصحى

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 نعم 10 ٪20
 ال 40 ٪80

 المجموع 50 ٪100

مف مفردات العينة رغـ كتابة المغة  ٪80 المتأمؿ لنتائج الجدوؿ يبلحظ آف نسبة 
مف العينة تأثر  ٪20 أما، العربية بغير الحروؼ العربية ال تتأثر سبلمة لغتيا العربية سمبا

 الحروؼ البلتينية واألرقاـ التي تكتب بيا المغة العربية عمى سبلمة ىذه األخيرة.

التي تستعمل بدال من  يمثل متغير األرقام والحروف الالتينية ودالالتيا(: 9) رقم الجدول
 الحروف العربية

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 دائما 17 ٪34
 غالبا 11 ٪22
 أحيانا 17 ٪34
 نادرا 5 ٪10

 المجموع 50 ٪100
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نسبتيا  مف خبلؿ فحص نتائج الجدوؿ يتضح أف فئة مف مفردات العينة 
أما فئة ، بيف المراىقيف٪تستعمؿ ارقاـ وحروؼ التينية محددة بعينيا وىي مشتركة 34

فبل  ٪10 ٪ غيراف ما نسبتو34 أما أحيانا ٪22 غالبا ما تكتب بيذا الترميز بمغت نسبتيا
مف أفراد العينة  ٪90ومنو ما يربو عف ، تستعمؿ ىذه الحروؼ البلتينية واألرقاـ إال نادرا

 األرقاـ.و  يستبدلوف األبجدية العربية في كتاباتيـ الفيسبوكية بالحروؼ البلتينية

يمثل متغير المغة التي يفضميا المراىق في كتابة المنشورات في (: 01) رقم الجدول
 الفيسبوك

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 العامية 36 ٪72
 المغة العربية الفصحى 14 ٪28

 المجموع 50 ٪100

الجدوؿ أعبله أف متغير المغة التي نبلحظ مف خبلؿ فحص النتائج المبينة في  
 أما ٪72 يفضميا المراىؽ في كتاباتو الفيسبوكية يتضح أف الغالبية يفضموف العامية بنسبة

 .٪ فيفضموف المغة العربية الفصحى وىذا يدؿ تراجع حاد في استعماؿ المغة العربية28

 استعمال العامية يعود لسيولة التعبير عن المعنى يوضح متغير (: 00) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 دائما 17 ٪34
 غالبا 22 ٪44
 أحيانا 11 ٪22

 المجموع 50 ٪100
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٪ غالبا ما توظؼ العامية 44 مف خبلؿ قراءة نتائج الجدوؿ يتضح أف ما نسبتو 
٪فدائما توظؼ العامية أما أحيانا 34أماعف المعنى الذي يريده المراىؽ  لسيولة التعبير
  .مقارنة بباقي النسب ٪22 فكانت نسبتيا

يمثل متغير توظيف العامية يعود إلى عدم مقدرة صياغة فقرة بعربية (: 06) رقم الجدول
 سميمة

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 نعم 9 ٪18
 ال 41 ٪82

 المجموع 50 ٪100

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف توظيؼ العامية ال يعود إلى عدـ مقدرة أفراد العينة  
فتوظيؼ العامية يعود إلى  ٪18 ٪ أما نسبة82 صياغة فقرة بمغة عربية سميمة بنسبة

 .عدـ المقدرة عمى صياغة فقرة بمغة عربية سميمة

 متغير األلفاظ الغير عربية في الفيسبوكيمثل (: 04) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 نعم 36 72٪
 ال 14 28٪

 المجموع 50 ٪100

مف مفردات العينة تستعمؿ األلفاظ الغير عربية  ٪72 نبلحظ مف خبلؿ النتائج أف 
 واأللفاظمف أفراد العينة ال تستعمؿ المصطمحات  ٪28 في الكتابات الفيسبوكية أما نسبة

 الدخيمة رغـ التدفؽ المستمر ليذه األلفاظ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
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 يوضح متغير طبيعة األلفاظ المستعممة (: 03) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 عربية فصيحة 4 ٪8
 عامية 16 ٪32
 فرنسية 7 ٪14
 خميط 23 ٪46

 المجموع 50 ٪100

المبلحظ مف خبلؿ فحص النتائج أف األلفاظ التي يستعمميا أفراد العينة في  
أما األلفاظ العربية فنسبتيا ، ٪46 كتاباتيـ في الفيسبوؾ عبارة عف خميط لغوي بنسبة

٪ أما األلفاظ الفرنسية كانت 32 مقارنة بالعامية التي جاءت نسبتيا ٪8ضعيفة حوالي 
 .٪14نسبتيا 

 يمثل متغير تأثير استعمال ىذه األلفاظ عمى المصطمحات العربية(: 05) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 دائما 0 0

 نادرا 12 ٪24
 أحيانا 8 ٪16
 أبدا 30 ٪60

 المجموع 50 ٪100

الدخيمة عمى العربية أبدا  نبلحظ مف خبلؿ قراءة النتائج أف األلفاظ والمصطمحات 
، ٪24 أما نادرا ما ينسى فنسبتيا، ٪60 ال تنسي أفراد العينة المصطمحات العربية بنسبة
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  ٪16جاءت نسبتيا ضعيفة ب  مفردات العينة المصطمحات العربية تنسى اما أحيانا ما
 أما نادرا فانعدمت نسبتيا.

 يوضح متغير المصطمحات الدخيمة (: 02) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 نعم 43 ٪86
 ال 7 ٪14

 المجموع 50 ٪100

٪ مف مفردات العينة تشترؾ في المصطمحات الدخيمة التي 86 نبلحظ أف ما نسبتو 
ىذه األلفاظ  وىي نسبة ضعيفة التي ال تستعمؿ ٪16تستعمؿ في صفحات الفيسبوؾ أما 

  الدخيمة.

 يمثل استعمال عديد المغات(: 02) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 أبدا 35 ٪70
 أحيانا 12 ٪24
 دائما 3 ٪6

 المجموع 50 ٪100

مف خبلؿ تفحص الجدوؿ يتراء أف استعماؿ عديد المغات في الفيسبوؾ أبدا ال  
فكانت النسبة  المغات ٪ أما أحيانا ما تؤثر70العربية الفصحى بنسبة يؤثر عمى المغة 

 وىي قميمة. ٪6أما أفراد العينة التي تتأثر فكانت نسبتيا، 24٪
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 يوضح متغير تراجع مستوى التحكم في المغة العربية(: 01) رقم الجدول

 التكرار النسبة
 التوزيع

 النوع
 نعم 11 ٪22
 ال 39 ٪78

 المجموع 50 ٪100

يبلحظ المتأمؿ لنتائج الجدوؿ أف تراجع مستوى التحكـ في المغة العربية ال يعود  
٪ مف مفردات العينة فتؤكد أف 22أما ، ٪78إلى كثرة استعماؿ لغة أخرى وجاءت النسبة 

  إلى كثرة استعماؿ لغة اخرى. تراجع المستوى ال يعود

 يمثل متغير المغة التي استعممت بكثرة في المنشورات (: 09) رقم الجدول

 التوزيع التكرار النسبة
 النوع

 عربية فصيحة 8 ٪16
 عامية 28 ٪56
 فرنسية 14 ٪28

 المجموع 50 ٪100

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف المغة التي استعممت بكثرة مف طرؼ أفراد العينة ىي  
أما المغة العربية فجاءت في ، ٪28أما الفرنسية فجاءت بنسبة ، ٪56 بنسبة العامية

 ٪.16 المرتبة األخيرة بنسبة

يتعمؽ بكيفية المحافظة عمى المغة العربية في ظؿ تدفؽ العديد  (20) المتغير رقـ 
، كانت إجابات أفراد العينة إلى حد ما متشابية فاجمعوا عمى ضرورة المطالعة مف المغات
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ممارسة المغة العربية في ارض الواقع مف خبلؿ التكمـ ، الكتابة بالعربية في كؿ الظروؼ
 بيا وتجنب األلفاظ الغير عربية.

تحميؿ بيانات الدراسة وفؽ المتغيرات التي نفترض  التحميؿ الكيفي لبيانات الدراسة: 
، السف، ذات داللة وىي تتمثؿ في الجنس إحصائيةأنيا يمكف أف تتسبب في فروؽ 

 .ى المعيشي ونربطيا بمتغيرات أخرىالمستو ، المستوى التعميمي

يبين كتابة المغة العربية واثر الحروف الغير عربية عمى المغة (: 61) رقم الجدول
 العربية لممراىق حسب متغير الجنس

 التوزيع كتابة المغة العربية المجموع
 

 العدد النسبة النوع
حروف التينية 

 وارقام
 حروف عربية حروف التينية

 الجنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 ذكور 10 35,7 5 17,8 13 46,4 28 100
 إناث 8 36,3 4 18,1 10 45,4 22 100
 تأثير الكتابة بغير الحروف العربية عمى المغة العربية لممراىق 50 100

 المتغير
 نعم ال المجموع

 الجنس التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة
 ذكور 4 14,28 24 85,71 28 100
 اناث 4 18,18 18 81,81 22 100

 نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف نسبة الذكور المراىقيف التي تستعمؿ الحروؼ العربية 
ناىزت  التينية واألرقاـ اما حروؼ، التوالي عمى 3653و 3557 متقاربة مع نسبة االناث

ويتضح مف نتائج ، %4554وتقريبا نفسيا بالنسبة لئلناث حيث بمغت ، ٪ لذكور4654



إلطار انتطبيقيا  

24 

الجدوؿ الظاىرة أف مواقع التواصؿ االجتماعي وعمى رأسيا الفيسبوؾ أدخمت رموز وأرقاـ 
عمى المستوى الحرفي المغوي وأصبحت المغة العربية تكتب عند شريحة واسعة مف 

وصار المراىؽ سواء كاف ذكر أو أنثى مف خبلؿ ىذه ، ف بغير الحروؼ العربيةالمراىقي
التكنولوجيا يتعرؼ عمى بعض القيـ والمواقؼ والمعايير التي يتبناىا ويندمج معيا ويطبقيا 

الوجدانية وما ارتبط بالنواحي العاطفية  في تفاعمو اليومي كما يسعى إلى إشباع حاجاتو
المراىقة التي يتعرض الفرد خبلليا لجممة مف التغيرات  يعة فترةوالمشاعر وىذا نظرا لطب

وبذلؾ أصبح ال يدرؾ خطورة استعماؿ ، عمى جميع المستويات البيولوجية والنفسية
المنظومة الحرفية الجديدة مف حروؼ وأرقاـ عمى المغة العربية وىذا ما أكدتو فطيمة 

وتأثير استخداميا عمى المغة العربية  بوىاني في دراستيا حوؿ شبكات التواصؿ االجتماعي
عند الشباب الجزائري وتوصمت إلى أف المغة الشبابية الجديدة التي حممتيا ىذه التكنولوجيا 
أصبحت تسمى بالمغة االنترنيتية غير اف المراىؽ المندمج مع ىذه المنظومة الحرفية ال 

ت بنعـ أما اإلناث التي ذكور أجاب ٪14528 تتأثر لغتو العربية حيث نجد أف ما نسبتو
٪ أما غالبية أفراد العينة مف كمتا الجنسيف ال تتأثر لغتيا 18518 تتأثر لغتيا فكانت النسبة

٪ وبذلؾ رغـ تبنيو لمختمؼ المعايير 81581ذكور أما اإلناث  ٪85571 بنسبة
تأىمو والسموكيات التي يطبقيا في تفاعمو اليومي إال أف كبل الجنسيف يتميز بقدرات فكرية 

 .الختيار ما يتعرض لو وفؽ حاجات ورغبات محددة
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يبين تاريخ تأسيس حساب في الفيسبوك وفق متغير المستوى (: 60) رقم الجدول
 المعيشي

 أكثر من سنتين منذ سنة اقل من سنة المجموع
 التاريخ

 المتغير

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
المستوى 
 المعيشي

 ضعيف 0 0 0 0 0 0 0 0
 متوسط 19 59,4 5 15,6 8 25 32 100
 جيد 8 44,4 3 16,6 7 39 18 100

مف المراىقيف مف ذوي المستوى  ٪5954يتضح مف خبلؿ تفحص الجدوؿ جميا أف  
أما المستوى ، المعيشي المتوسط أسست حساب في الفيسبوؾ منذ أكثر مف سنتيف

ومنو أصبح امتبلؾ التكنولوجيا ال يرتبط بالمستوى  ٪4454المعيشي جيد فبمغت نسبتيا 
المعيشي وىذا ما أكدت دراسة ماكوباي حيث يرى أف الطبقة المتوسطة تسجؿ اعمي 

وانطبلقا مف نتائج الجدوؿ ، مستوى في استعماؿ محتوى تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ
طة مف أكثر الطبقات سبقا لذلؾ الف محتوى وسائؿ اإلعبلـ وخاصة تصبح الطبقة المتوس

الفيسبوؾ تمبي حاجات مرتبطة بالثقافة الفرعية لمجماعات ذات المراتب االجتماعية األدنى 
أما اقؿ ،  وبمستويات أدنى مف النشاط االجتماعي وبعناصر القمؽ في شخصية المراىؽ

مى التوالي لكبل المستويف وبذلؾ فاستعماؿ ع ٪3858٪ و25 مف سنة فنسبتيا تراوحت بيف
المراىؽ ليذه التكنولوجيا منذ زمف يدؿ عمى أف استخداـ وسائؿ االتصاؿ يعبر عف 
الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور وبالضبط فئة المراىقيف حيث أف ما يتعرض لو 

ماه فريد بالمتعة مف الواقع أو اليروبية اعتمادا عمى ما اس مف تغيرات يدفعو إلى" اليروب
توفر المتعة مف خبلؿ أحبلـ اليقظة التي تؤدي إلى  فمحتويات وسائؿ اإلعبلـ، والواقع
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 (1)اإلشباع المؤجؿ لمرغبات أما محتويات الواقع فتؤدي إلى اإلشباع اآلني لرغبات"
سقاطا عمى دراستنا فالكتابات المغوية عمى صفحات الفيسبوؾ تؤدي إلى اإلشباع اآلني  وا 

ويسعى ىذا األخير إلى تكويف صداقات مع جماعة الرفاؽ وىذا ما وفرتو  لرغبات المراىؽ
الثورة الرقمية مف خبلؿ جماعة افتراضية تساعده عمى مواجية ىذه التغيرات ولعب دور 
في الحياة االجتماعية العصرية حيث أف ىذه الدوافع ناتجة عف االغتراب أو الشعور 

التعرض العالي لوسائؿ اإلعبلـ ومنيا الفيسبوؾ ومحتواه المتميز  بالحرماف التي تقوده إلى
 . كالكتابات ومف خبلؿ عمميات نفسية سيحصؿ المراىؽ عمى إشباع تعويضي

يبين المغة التي يفضميا المراىق في كتابة المنشورات في الفيسبوك (: 66) رقم الجدول
 حسب متغير السن 

 العامية المغة العربية الفصحى
 لغة الكتابة في الفيسبوك

 النوع
 السن التكرار النسبة التكرار النسبة المج
100 42,9 9 57,1 12 01-05  =60 
100 41,6 5 58,3 7 02-01  =06 
100 17,6 3 82,3 14 09-61  =02 

توظؼ  18-16و 15 -10نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف الفئتيف العمريتيف  
٪ في كتابة المنشورات الفيسبوكية أما المغة العربية 5853٪ و5751العامية بنسبة 

مما يدؿ عمى  ٪4156-٪4259الفصحى فنسبة استعماليا لدى ىاتيف الفئتيف كانت 
وىي مرحمة  20-19أما الفئة ، انخفاض معدؿ استعماؿ العربية الفصحى في ىذه المواقع

٪ وىذه النسبة تنبؤ بخيبة 8253ة بشكؿ كبير ما نسبتو نياية المراىقة فتستعمؿ العامي

                                                           
 ،2005/2006أثػػػر وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ عمػػػى القػػػيـ والسػػػموكيات لػػػدى  الشػػػباب، أطروحػػػة دكتػػػوراه، السػػػعيد بػػػومعيزة،  (1)

 . 60ص
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إسياـ التكنولوجيا في إشاعة ونشر المغة العامية عمى حساب المغة العربية الفصحى وىذا 
ما أكدتو دراسة نصر الديف عبد القادر عثماف ومريـ محمد محمد صالح بعنواف إشكاليات 

ؾ فاف أعضاء الجميور واخص بالذكر بذلو  ،المغة العربية في مواقع التواصؿ االجتماعي
االتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ  وسائؿالمراىقيف المشاركيف في عممية االتصاؿ يستخدموف 

اكده كاتز والزسفيمد " الحظا أف محتوى الحياة في وسائؿ  مقصودة تمبي توقعاتيـ وىذا ما
مف النشاط اإلعبلـ تمبي حاجات مرتبطة بالثقافة الفرعية لمجماعات ذات مستويات أدنى 

حيث طرح السؤاؿ الذي غير مجريات بحوث ولعناصر القمؽ في الشخصية، االجتماعي 
نما ماذا يفعؿ الجميور  اإلعبلـ وىو ليس ماذا تفعؿ وسائؿ اإلعبلـ في الجميور وا 

أف مف مظاىر إشباع الرغبات  Horton and Wohlفقد توصبل ومنو  "بوسائؿ اإلعبلـ
الذي يتـ بيف الشخوص الحقيقية أو  (1)خذ"ي الرد واألأالتفاعؿ االجتماعي الشبيي 

وىذا ما يحدث مع المراىقيف في الفيسبوؾ وىذا التفاعؿ يتـ بيف الخيالية وأفراد الجميور، 
ويحدث التفاعؿ مف خبلؿ االستجابة وىذا  .2الشخوص الحقيقية والخيالية وأفراد الجميور
 .معامية عمى حساب المغة العربية الفصحىما تترجمو النسب العالية الستعماؿ المراىؽ ل

  

                                                           
 :عف 57والسموكيات لدى الشباب، صالسعيد بومعيزة، اثار وساىؿ االعبلـ عمى القيـ  (1)

 Wilbur Schramm et al, (1983) : « television in the livre of ourchildren » cited in sheason 
lowery and melbin defler opcit, pp 268-294. 

2
 .Elihikatz and paul lazarsfeld opcit. عن 75، ص المرجع نفسه 
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يبين استعمال ألفاظ ومصطمحات دخيمة بدال عن المصطمحات (: 64) رقم الجدول
 العربية حسب متغير المستوى الدراسي

االلفاظ الدخيمة عمى  نعم ال 
 المغة العربية

 التكرار النسبة التكرار النسبة المجموع النوع

 02متوسط = 13 76,5 4 23,5 100
 02ثانوي = 14 82,4 3 17,6 100
 02جامعي = 15 93,8 1 6,2 100

المبلحظ مف نتائج الجدوؿ أف كؿ المستويات الدراسية متوسط وثانوي وجامعي  
اشتركت في توظيؼ مصطمحات وألفاظ دخيمة عمى المغة العربية وبنسب مرتفعة جدا 

الفئة التي نفت استعماؿ ىذه المصطمحات كانت ضعيفة  أما 93٪-8253٪-٪ 7654
٪ وىذا نظرا الف ىذه الفئة تعيش المراىقة في أوجيا 652 وخاصة فئة جامعي فكانت

إف التوظيؼ الكبير ليذه المنظومة  .وبذلؾ تسعى لتبني كؿ ما ىو جديد عف واقعيا
يراىا مستخدمو شبكات الجديدة مف المصطمحات الدخيمة أنتج لغة انترنيتية جديدة 

التواصؿ االجتماعي سيمة وسريعة وبسيطة ومفيومة لدييـ وىذا ما أكدتو الدراسات 
وبذلؾ فاف أعضاء الجميور وبالضبط المراىقوف ىـ ، الحديثة خاصة دراسة فطيمة بوىاني

الذيف يختاروف الرسائؿ والمضموف الذي يشبع حاجاتيـ وأف وسائؿ اإلعبلـ تتنافس مع 
إذ أف المراىؽ وفي جميع ، إلشباع األخرى في تمبية ىذه الحاجات والرغباتمصادر ا

أطوار الدراسة مف خبلؿ مداومتو عمى الفيسبوؾ يتعرؼ عمى بعض القيـ والمواقؼ 
والمعايير والسموكيات التي يتقبميا ويتبناىا ويندمج معيا كما ىو الحاؿ مع المصطمحات 

 تفاعمو اليومي الدخيمة عمى العربية ويبدأ يطبقيا في
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 يبين استعمال عدة المغات حسب متغير المستوى الدراسي(: 63) رقم الجدول

استعمال عديد  أبدا أحيانا دائما
 المغات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النوع

 02 متوسط = 8 47 7 43,7 2 1157
 02 ثانوي = 14 82,35 3 17,6 0 0
 02 جامعي= 13 81,2 3 18,7 0 0

يتضح أف المراىقيف ذو المستوى الدراسي متوسط ىـ أكثر فئة تؤثر فييا استعماؿ  
أحيانا  أما الفئة التي اختارت ٪1157 عديد المغات في الفيسبوؾ عمى لغتيـ العربية بنسبة

أما ، المراىقة وال تعي ما تختارحيث تعتبر ىذه الفئة في بداية  ٪4357فكانت نسبتيا 
ومرتفعة مقارنة بالمتوسط حيث انعدـ  المستوى الثانوي والجامعي جاءت النسب متقاربة

تأثير استعماؿ المغات عمى المغة العربية لياتيف الفئتيف ويعود ذلؾ إلى أف ىذه الفئة تتميز 
تجو إلى محتويات حيث أف المراىؽ كمما كاف اكبر سنا ومستوى ي، بنضوج فكري وعاطفي

وبذلؾ فاف استخداـ ىذه التكنولوجيا وبالضبط الفيسبوؾ يمبي ، الواقع نتيجة قدراتو الفكرية
حاجات ودوافع نفسية وجدانية وبذلؾ فجميور المراىقيف ىو" جميور نشط غير خامؿ 
حيث يتصؼ باالنتقائية في االختيار واالنتفاع بالمضاميف التي يختارىا إلشباع حاجات 

اإلدراكي والتأثيري والسموكي وما  أف االستغراؽ يحدث عمى المستوىو  (1)افع معينة "ودو 
مدى توحد المراىؽ مع المضاميف في الفيسبوؾ وخاصة المغات المتداولة عمى ىذه 
المواقع وبذلؾ ازدواجية الكتابات المغوية ليس السبب في تراجع مستوى التحكـ في المغة 

 .العربية لممراىؽ

  
                                                           

 .11ص  ،طار المنيجيلى اإلإ انظر (1)
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يبين زمن تأسيس حساب في الفيسبوك والمستوى المعيشي حسب (: 65) رقم الجدول
 متغير الجنس

 المجموع
 التوزيع المستوى المعيشي

 ضعيف متوسط جيد النوع
 الجنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العدد ٪

 ذكر 0 0 20 71,43 8 28,57 28 100
 انثى 0 0 12 54,55 10 45,45 22 100

 المجموع
 زمن تأسيس حساب في الفيسبوك

 اكثر من سنتين منذ سنة اقل من سنة الجنس
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة
 ذكر 15 53,58 4 14,28 9 32,14 28 100
 انثى 13 59,1 4 18,9 5 22 22 100

فيما يتعمؽ  إحصائيةيتضح مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أف متغير الجنس لو داللة  
٪ مف اإلناث ذوات مستوى معيشي جيد 45545بالمستوى المعيشي حيث أف ما نسبتو 

أما ، ٪71543 عكس الذكور كاف مستواىـ المعيشي متوسط بنسبة مرتفعة في حدود
كما يتضح مف ، ٪28557 الذكور ذو المستوى المعيشي جيد جاءت ضعيفة قاربت

٪ 5951 تفحص الجدوؿ أف اإلناث أسسف حساب في الفيسبوؾ منذ أكثر مف سنتيف بنسبة
وبذلؾ تغمبف عمى الذكور فكانت نسبة مف أسسوا حساب في الفيسبوؾ منذ أكثر مف 

٪ وبذلؾ فاإلناث ذوات المستوى المعيشي الجيد أكثر سبقا في امتبلؾ 5355 سنتيف
بسبب ما تتميز بو األنثى عف الذكر مف شحنات عاطفية زائدة تسعى  التكنولوجيا وىذا

لتخمص منيا ومف القمؽ والتوتر الذي يميز مرحمة المراىقة وىذا ما أكدتو دراسة ىيرزوؽ 
"حوؿ إشباع الرغبات حيث أفصح المستجوبوف عمى بعض الرغبات مف التعرض لوسائؿ 
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مف الشحنات العاطفية ومف التوترات  اإلعبلـ منيا التنفيس العاطفي ومعناه التخمص
 .والقمؽ أو إزالة العقد حسب تعبير فريد"

أما دراسة أخرى كشفت عف "الدوافع مف استعماؿ االنترنيت لدى المراىقيف منيا  
التعويض االجتماعي أي تجاوز الخجؿ والنقائص الشخصية عمى العمـو وبصفة خاصة 

  (2) (1)عند اإلناث والمنطويف نفسيا"

يبين المصطمحات واأللفاظ الدخيمة عمى المغة العربية والمستوى (: 62) رقم الجدول
 الدراسي حسب متغير الجنس

 المجموع
 التوزيع المستوى الدراسي

 متوسط ثانوي جامعي النوع
 الجنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة
 ذكر 14 50 5 17,85 9 32,14 28 100
 انثى 2 9,1 11 50 9 40,9 22 100

 المجموع
 المصطمحات وااللفاظ الدخيمة عمى العربية

 نعم ال الجنس
 التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة
 ذكر 19 67,85 9 32,14 28 100
 انثى 18 81,82 4 18,18 22 100

                                                           
 :. عف70 ، صآثار وسائؿ اإلعبلـ عمى القيـ والسموكيات لدى الشباب، مرجع سابؽالسعيد بومعيزة،  (1)

 Herto Herzog (1944) : in p.lazarzfeld and f. stanton (eds), radio research. Ibid. 
 . عف:58 ، صالمرجع نفسو (2) 

Pati m vaken burg and karen, soters (2001, « children’s positive and negative 
experiences with internet : anexproratoly surveil). Communication researche, vol, 28, 
no, 50 pp 652-675. 
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مف مفردات العينة  ٪4059يظير مف خبلؿ تفحص نتائج الجدوؿ أف ما نسبتو  
٪ ضعيفة مقارنة بنسبة 32514إناث بمستوى جامعي أما الذكور الجامعييف جاءت النسبة 

أما نصؼ مفردات عينة ، أما نصؼ العينة مف اإلناث كانت بمستوى ثانوي، اإلناث
ناث فكف أكثر استعماال لؤللفاظ أما اإل، الذكور كانت لممستوى الدراسي متوسط
أما الذكور الذيف ال  ٪ مقارنة بالذكور.81582والمصطمحات الدخيمة عمى العربية بنسبة 

 يستعمموف ىذه المصطمحات واأللفاظ جاءت مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث حيث تجاوزت
تجاوز لقد اكد ورنار وىنري "حوؿ الرغبات التي يتحصؿ عمييا المستمعوف أي  ٪.32

النقائص االجتماعية حيث يتعرفوف عمى بعض القيـ والمواقؼ والمعايير والسموكيات التي 
 .(1)يتقبمونيا ويتبنونيا ويستدمجونيا وقد يطبقونيا في تفاعبلتيـ اليومية"

فيما يتعمؽ باستعماؿ األلفاظ والمصطمحات  إحصائيةومنو فمتغير الجنس ذو داللة 
قة وبما أف اإلناث أكثر سبقا في امتبلؾ التكنولوجيا أكثر وانطبلقا مف الدراسة الساب

استعماال وبما اننا مجتمع ذكوري تسعى األنثى لتجاوز ىذه النقائص االجتماعية مف 
خبلؿ التعرؼ في الفيسبوؾ عمى قيـ ومعايير ومنيا المصطمحات الدخيمة عمى العربية 

 ذا ما أكدتو النسب. فتتبناىا وتتقبميا وتطبقيا في تفاعبلتيا اليومية وى

  

                                                           
 . عف:58االعبلـ عمى القيـ والسموكيات لدى الشباب، مرجع سابؽ، ص وسائؿالسعيد بومعيزة، اثر  (1)

W.L, werner and, E. Hanry (1976). 
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 يبين المستوى الدراسي وتوظيف العامية حسب متغير الجنس(: 62) رقم الجدول

 المستوى الدراسي المجموع
 التوزيع
 النوع

  متوسط ثانوي جامعي 
 الجنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسب
 ذكر 14 50 5 17,85 9 32,14 28 100
 انثى 2 9,1 11 50 9 40,9 22 100

 المجموع
توظيف العامية لعدم مقدرة المراىق صياغة فقرة بالمغة 

 العربية
 الجنس

 نعم ال
 التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسب
 ذكر 5 17,85 23 82,15 28 100
 أنثى 5 22,72 17 77,28 22 100

٪ مف الذكور ذو المستوى الدراسي 50الجدوؿ أعبله أف ما نسبتو يتضح مف  
٪ مستوى 50 أما اإلناث فنسبة .٪ ذكور32514 أما الجامعي فكانت نسبتيا، متوسط

ومنو فأغمبية مفردات العينة مف اإلناث ذات مستوى  ٪4059ثانوي والمستوى الجامعي 
ومف خبلؿ ىذه الدراسة أكثر وعيا  مرتفع مقارنة بمفردات العينة مف الذكور ومنو فاإلناث

أما بالنسبة لتوظيؼ العامية يعود لعدـ مقدرة مفردات العينة  .ومستوى عممي مف الذكور
٪ مف 22572٪ أما 77528مف صياغة فقرة بمغة عربية سميمة نفت اإلناث ذلؾ بنسبة 

ة رغـ أف اإلناث أكدت أف استعماليا لمعامية يعود لعدـ تمكنيا مف صياغة فقرة بالعربي
حيث اإلناث ومف خبلؿ ما سبؽ ، اإلناث بمستوى عالي في ىذه الدراسة مقارنة بالذكور

ذكره أنيف السباقات في فتح حساب في الفيسبوؾ وبذلؾ ىف أكثر تأثرا بالمحتوى الكتابي 
سقاطا عمى دراسة كاتز "التي ترى أف العواقب أو النتائج التي تترتب عف ، لمفيسبوؾ وا 
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ئؿ اإلعبلـ عمى مستوى األفراد ىو حوصمة كؿ المراحؿ السابقة والعواقب استعماؿ وسا
يمكف أف تكوف ايجابية وبعضيا األخر قد يكوف سمبي اي تخدير ويعبر عف الحالة التي 

 (1)يسعى فييا األفراد إلى إشباع الحاجة إلى اليروبية."

لمستوى العممي ومنو فالتعرض المكثؼ لمفيسبوؾ وبالضبط الكتابات المغوية رغـ ا 
 . المرتفع بدأت تظير نتائجو عمى اإلناث وكذا الذكور

يبين استعمال المغة العربية في المنشورات الفيسبوكية وزمن فتح (: 61) رقم الجدول
 حساب في الفيسبوك حسب متغير الجنس

 المجموع
 التوزيع الفيسبوكيةاستعمال المغة العربية في المنشورات 

 دائما غالبا أحيانا نادرا النوع
 الجنس التكرار النسب التكرار النسب التكرار النسب التكرار النسب العدد النسب
 ذكر 4 14,28 6 21,4 12 42,8 6 21,4 28 100
 أنثى 5 22,72 2 9,1 8 36,3 7 31,8 22 100

 المجموع
 

 زمن تأسيس حساب في الفيسبوك
 الجنس

 أكثر من سنتين منذ سنة اقل من سنة
  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العدد النسبة
 ذكر 15 53,58 4 14,28 9 32,14 28 100
 أنثى 13 59,1 4 18,9 5 22 22 100

نبلحظ مف الجدوؿ أعبله أف اإلناث دائما تستعمؿ المغة العربية في الكتابات  
أما نسبة الذكور التي دائما ما تستعمؿ المغة العربية فكانت ، ٪22572 الفيسبوكية بنسبة

٪ 4258أما الذكور الذيف أحيانا ما يكتبوف بالعربية فجاءت النسبة مرتفعة ، 14528٪
 مقارنة بباقي النسب.

  

                                                           
 عف: .62صمرجع سابؽ، ات لدى الشباب، يؿ االعبلـ عمى القيـ والسموكئالسعيد بومعيزة، اثر وسا (1)

Nicholas Afercon Al (1984) : dictionnary of sociology. London, the pengvin, pp 180-181. 
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أما زمف فتح  .٪3158أما نادرا ما تستعمؿ العربية كانت مرتفعة عند اإلناث بنسبة  
الفيسبوؾ كاف السبؽ لئلناث بنسبة مرتفعة حيث طبيعة المجتمع المنغمؽ حساب في 

واألسر الممتدة يدفع اإلناث في سف المراىقة إلى إشباع حاجاتيف النفسية وىذا ما يسمى 
 (1)"باإلشباع التعويضي وىو مدى إشباع الدوافع والحاجات سواء كانت معرفية أو وجدانية"

 :النتائج األولية

الدراسة وبعد جممة مف التحميبلت التي مست الجداوؿ البسيطة والمركبة مف خبلؿ  
  :النتائج اآلتية توصمنا إلى

 اإلناث أكثر سبقا المتبلؾ التكنولوجيا مف الذكور. -
يعتبر المراىقوف ذو المستوى المعيشي المتوسط عموما ىـ أكثر الطبقات سبقا المتبلؾ  -

 التكنولوجيا وعمى رأسيا الفيسبوؾ.
مف خبلؿ الدراسة أف استعماؿ المغة العامية أصبح بنسب كبيرة عمى صفحات  يتضح -

 الفيسبوؾ عمى حساب المغة العربية التي تعرؼ تراجعا كبيرا في ىذا الموقع.
تستعمؿ غالبية مفردات العينة في كتاباتيا الفيسبوكية حروؼ التينية وأرقاـ بدال عف  -

 الحروؼ العربية.
مى منظومة حرفية معينة ودخيمة عمى الحروؼ العربية يتفؽ غالبية المبحوثيف ع -

 يداولونيا في كتاباتيـ الفيسبوكية.
، B1منيا:  يتراءى مف نتائج الدراسة انتشار مصطمحات غريبة وجديدة بيف المراىقيف -

Bon8 ،HMDL. 

                                                           
 . عف:62 ، صمرجع سابؽات لدى الشباب، يؿ االعبلـ عمى القيـ والسموكئالسعيد بومعيزة، اثر وسا (1)

Elihikatz and D. Foilkes (1962) : « On the uses of the mass media as escape », 
clarification of concept, public opinion quarterly, vol, 26, pp 378-388. 
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تراجع مستوى التحكـ في المغة العربية ليس لو عبلقة بالكـ اليائؿ مف المغات التي  -
 المراىؽ في صفحات الفيسبوؾ.يتداوليا 

 تراجع في استعماؿ األلفاظ العربية واستبداليا بمصطمحات دخيمة.  -
 يؤكد معظـ مفردات العينة عمى تراجع مستواىـ في المغة العربية الفصحى واقتراحيـ -

 جممة مف الحموؿ:
ؼ التخمي ونيائيا عف الكتابة العشوائية بحروؼ البلتينية وأرقاـ واستبداليا بالحرو  -1

 العربية. 
 اإلكثار مف المطالعة.  -2
 ممارسة المغة العربية في ارض الواقع كتابة وتكمما وقراءة. -3
 االبتعاد عف استعماؿ المصطمحات واأللفاظ الدخيمة عمى المغة العربية. -4
 اإلكثار مف قراءة القراف.  -5

 النتائج العامة:

المتداولة في الفيسبوؾ إف النتائج المتوصؿ إلييا تشير إلى أف جؿ الكتابات  
بحروؼ التينية وأرقاـ بدال عف األبجدية العربية إال انو لـ يكف لو أي تأثير عمى المغة 

المغة  كما أف ىذه الفئة العمرية لـ تؤثر عمى لغتيا العربية، العربية الفصحى لممراىؽ
األلفاظ العامية التي تستعمؿ بشكؿ كبير بيف فئة المراىقيف وال الكـ اليائؿ مف 

والمصطمحات المتدفقة عمى صفحات الفيسبوؾ غير أف ازدواجية الكتابات المغوية 
عامية المتداولة في المنشورات كاف ليا األثر عمى األفراد الذيف ىـ في بداية ، فرنسية
، ومنو فمرد تراجع مستوى المغة العربية عند المراىقيف يعود إلى ىشاشة التكويف المراىقة
 التعميمي.
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 خاتمة:

في خضـ التطور المتسارع لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ ودخوؿ العالـ برمتو في  
التغيرات مست مختمؼ مناحي الحياة االجتماعية ومع دخوؿ عصر المعمومات سمسمة مف 

والرقمنة تمكنت األنترنيت مف الوصوؿ بوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الكبلسيكية إلى أبعد ما 
تمكف الوصوؿ إليو مف التطور، وأضحى العالـ االفتراضي بديبل عف الواقع مف خبلؿ 

يا الفيسبوؾ الذي أصبح عبلمة فارقة في دنيا شبكات التواصؿ االجتماعي، وعمى رأس
االتصاؿ االنساني، وبدأ يظير ىذا األثر عمى مستوى المكونات األساسية لميوية الثقافية 
 لممجتمع وفي مقدمتيا المغة العربية التي تشيد تراجعا كبيرا مف حيث التداوؿ واالستعماؿ.

ة المتداولة عمى الفيسبوؾ عمى فقد توصمنا مف خبلؿ دراستنا ألثر الكتابات المغوي 
المغة العربية لممراىؽ، إف شريحة كبيرة مف ىذه الفئة أصبحت تجافي المغة العربية 
وسمحت لظاىر لغوية جديدة مف حيث المصطمحات الغربية والحروؼ األبجدية التي ىي 

ثات مزيج مف أرقاـ وحروؼ التينية بالتداوؿ واالستعماؿ الواسع سواء عمى مستوى المحاد
)الدردشة( أو التعميقات وتبادؿ اآلراء والمنشورات، مما أدخؿ الحرؼ العربي في دائرة 
الخطر مف حيث تدشيف مرحمة جديدة تنبئ بنتائج وخيمة عمى المغة العربية خاصة عندما 
تنتقؿ المغة الفيسبوكية مف العالـ االفتراضي إلى العالـ الواقعي، كما خمصت الدراسة إلى 

لعامية ىي أكثر المغات رواجا بيف فئة المراىقيف، حيث تحظى بإقباؿ منقطع أف المغة ا
النظير مف حيث االستعماؿ عمى حساب المغة العربية، وىذا ما أكدتو النتائج، حيث أف 
المغة العامية المستعممة في الفضاء األزرؽ ىي امتداد لمغة الواقع، مما وفر عمى المراىؽ 

لذي يريده عكس المغة العربية التي تحتاج في صياغتيا إلى سيولة التعبير عف المعنى ا
عراب، وىذا ما بات مف منظور المراىؽ صعبا  االنضباط بقواعد المغة مف صرؼ، نحو وا 
لكف ومف خبلؿ النتائج يتضح أف تراجع مستوى المغة العربية يعزى إلى ىشاشة التكويف 

 المغوي لممراىؽ في مختمؼ أطوار التعميـ.
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استبيان موجه إلي المراهقين في إطار تحضير مذكرة ماستر في علوم اإلعالم واالتصال 

شبكات الكتابات اللغوية المتداولة على أثر تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع حول 

 .التواصل االجتماعي على اللغة العربية الفصحى للمراهق

في الخانة  ×اطلب منك قراءة السؤال بتأن ثم االجابة بصراحة وذلك بوضع العالمة  

 .المناسبة

 

 .هذا االستبيان موجه لغرض علمي بحت مالحظة
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