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 الشبكي إلاعالمء وض اصل فيو التو مهارات الاتصال 

 عمامة العربي.و ب د.       خيرة مكرتار  أ.

 مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس

تهدف هذه الدراسة و من خالل منهجها املسحي إلى تسليط الضوء على ظاهرة هامة بدأت : لخصامل -

الاتصال الحديثة، الحاصلة في تكنولوجيات الاعالم والتي أفرزتها التطورات في مجتمعنا املعاصر و  تنتشر 

املستخدم كمتغيرات جديدة أثرت على املجتمع في مختلف تمفصالته، بما فيها املنظومة اللغوية للفرد 

كذا املهارات الاتصالية و التواصلية، التي أنتجتها وسائل الاعالم الشبكي لهذه الوسائل الحديثة و 

الفرد الجزائري ليس ببعيد عن هذا التغير لك على عنصر الهوية لديه، و ة بذبمختلف مضامينها مؤثر 

بشدة على استخدام هذه الوسائل الشبكية طيلة الوقت، في دول العالم، حيث أصبح يقبل و  الحاصل

املهارات التي بدأت تبرز في عملية تواصلية جديدة بسلوكيات وهو ما ترجمته مختلف ألاساليب و 

دة هي هويته، فاللغة التي يتواصل بها مستخدمو هذه الوسائط الجديا املجتمع و وأساليب غريبة عن هذ

 ال هي عربية، لغة حاملة لهوية رقمية تقتض ي وجود قاموس جديد ليحتويها.لغة هجينة ال هي التينية و 

الجزائري،  واللغوية للفرداملهارات التواصلية  واملتميز بتراجع التواصلي الراهنفي ظل املشهد و

الشبكي على املهارات كيف أثر استخدام الفرد الجزائري لوسائط إلاعالم  وم لنا طرح الاشكال آلاتي:ير 

 املشهد اللغوي عند الفرد الجزائري؟ وما حقيقية التواصلية لديه؟الاتصالية و 

 ة.الاتصالية، الاعالم الشبكي، الفرد، لغة الضاد، وسائط امليديا الجديد املهارات الدالة:الكلمات  -

The Communication Skills and The Network Media 

For the researcher: Mokretar Kheira. 

And Dr: Larbi Bouamama. 

University of Abdel Hamid Ben Badis - Mostaganem - 

- Abstract: This study aims to research on an important phenomenon that has started to 

spread in our modern society and which has been produced by the developments in modern 

media and communication technologies, as new variables affecting the society in its various 

branches, including the linguistic system of the individual using these modern means. The 

communication skills was produced by the network media in its various contents affect their 

identity. So The algerian individual is not far from this change in the world. He has become 

very receptive to the use of these networks all the time. The language used by the new media 

users is a hybrid language that is not Latin or non-Arabic, a language that carries a digital 

identity that requires a new dictionary to be contained in it. 
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In light of the current communication landscape, characterized by the decline of 

communication and linguistic skills of the algerian individual, we propose this problematic: 

How did the algerian individual's use of the network media affect his communicative skills?  

and what is the real linguistic landscape of the algerian individual? 

-Key words: Communication skills, Network Media, Individual, Arabic language, New Media. 

 :مقدمة -

جية التي طالت املجتمع و لو رات التكنو الثو يتسم العصر الراهن بالعديد من املتغيرات املتسارعة 

سائط و رت من و التي ثو  نسانياصل إلاو جية في حقل التو لو رة التكنو على رأسها الثو في كل مفاصله، 

مختلف و جيات الاتصال و لو الت دالة في تكنو فقد شهد العالم تحاء، و الاتصال على حد سو إلاعالم

املجتمعات في كل أبعادها، و التقنية ألاخرى تمخض عنها تغيرات طالت حياة ألافراد و املجاالت العلمية 

 الفصل تارة أخرى و تلك التغيرات من خالل الربط تارة تية ألاثر البارز في و سع الشبكة العنكبو قد كان لتو 

لتعريف او طرح ألافكار و اصل و ما سمح بالتو هو املكان، و بين أجزائه كنتيجة حتمية الختزال عاملي الزمان 

ية و لهالصراعات من جهة أخرى، مؤديا بذلك إلى تعزيز او إبراز التناقضات و بمختلف الثقافات من جهة 

 الثقافية للمجتمعات.

الشبكي آثارا جمة على املهارات  اإلعالمالذي نعيشه الساعة ممثال ب جيو لو قد أفرز املشهد التكنل

اصلية  للفرد الجزائري، حيث أضحت هذه ألاخيرة ظاهرة للعيان، فقد أصبح الحتكاك و التو الاتصالية 

يه، حيث خلق اصلية لدو مة التو جية آثارا سلبية على املنظو لو سائط التكنو الجزائري بهذه ال فردال

إنما هي و ال لغة من لغات العالم ولغة جديدة، هجينة، ال هي عامية و كيات همجية و الشبكي سل إلاعالم

اعد لغة الضاد، إنما هي لغة أقل ما و قنية، بعيدة كل البعد عن مقومات و ف التيو ألفاظ عربية بحر 

 مات أي لغة.و اعد العامة ملقو القو يقال عنها أنها لغة "متكنجة" تفتقر إلى البنى 

 :بناء إلاشكالية -

اصلية ناجحة، ناهيك و تو رية ألي عملية اتصالية و ات الضر ية من امليكانيزمو مة اللغو تعتبر املنظ

نها و ذلك كية والوحدة الوطنية ألي مجتمع، و نات الشخصو مكو ية الثقافية و مات الهو عن أنها من مق

ي تشكيل ألامم وبناء الحضارات نى عنها لبني البشر فحد للتخاطب بين أفراده، فهي أداة ال غو السبيل ألا 

الترسيخ قدرة هائلة في تنظيم املجتمع و  اصلية بين أفراد املجتمعو دها، كما أن للمهارات التو صمو 

م: "لقد أصبحت اللغة ابتداًء من منتصف القرن التاسع و ر الدين حاطو ل الباحث نو لتاريخه، حيث يق

ات العالم اللغة العربية كغيرها من لغأمة"، و  للجنسية ألي شعب أو حددة مات املو عشر من أهم املق

في ظل ور مضت، أما حاليا و أمة امتدت من مشارق ألارض إلى مغاربها في عصو أسست لحضارة اسالمية 

ب و املستحدثة بدأ يشو الحديثة  إلاعالمسائل و ر و بظهو ر الذي طال مختلف بقاع العالم و التط
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زا و تجاو را و فقد أضحت اللغة تشهد تح ختراقات في البنى املؤسسة لها،الا وض و مصطلحاتها بعض الغم

ي و س لغو ما ينبئ بمالمح اصدار قامو هو هيمنة أحيانا أخرى،  و إفراغا من بنيتها في شكل تثاقف أحيانا أو 

يتميز بتراجع   اصلي الحاليو فاملشهد الت سائل،و ي املفردات الناتجة عن الاحتكاك بهذه الو جديد يح

اضحة املعالم لديهم، هذه ألاخيرة التي و انقراض للغة و ية للفرد الجزائري، و اللغو اصلية و ارات التامله

الاتصال، فراح البعض ينعتها بلغة التشات التي و إلاعالمجيات و لو ر تكنو يتها الطبيعية بظهو فقدت ه

ة لفظا التينية كتابة، ف الالتينية، فهي عربيو لغة  تكتب بالحر و الارقام ولى  استخدام الاختصار إتحيل 

 لغة تعتمد على الارقام بدال من ألاحرف، أي أنها لغة مبرمجة.

 استفهاماء على هذه الظاهرة التي شكلت بالنسبة إلينا وارتأينا تسليط الض مما سبقو لذلك، 

 شكالية البحث في:إرت و ، حيث تبلحقال للبحثو علميا 

اصلية و التو الشبكي على املهارات الاتصالية  مإلاعال سائط و كيف أثر استخدام الفرد الجزائري ل

 ي عند الفرد الجزائري؟و املشهد اللغ ما حقيقيةو  لديه؟

 الت الهيكلية نستهدف معالجة هذا إلاشكال من خالل طرح التساؤالت التالية: و هذه التح في ظلو

  الجديدة؟ية إلاعالماصل الفرد الجزائري في ظل البيئة و كيف أصبح يت -

  الجزائري؟ لغة الفرداصل الاجتماعي على و سائط التو م التأثيرات التي أحدثتها ماهي أه -

 اصلية للفرد الجزائري؟و ما مدى تأثير لغة "تشات" على املهارات الت -

 اصلية:و التو م املهارات الاتصالية و مفه -1

ات الاتصالية املهار  و هو د ألاخيرة مصطلحا جديدا غّير الفهم السائد للفرد أال و لقد ظهر في العق

عة من العناصر و احدة متماسكة إلى أنه مجمو ثقافية و ية و لذي يعرف على أنه: "كتلة لغللفرد، ا

يات ثقافية مختلفة و لغات خالقة لهو نة لنسق الاتصال داخل املجتمع، تتجسد في لهجات و املختلفة املك

 ، اللهجةالجنسية التاريخ،التقاليد، اللغة، الدين، و كالعادات  ن نتيجة لعدة عناصر،و يمكن أن تك

 .(15ص.،2001،علي) ألاكلحتى و الجماليات و 

كيات التي تتفاعل مع و السلو عة من املركبات و ا على أنها مجمأيض اصليةو املهارات الت تعرفو 

م و يرتبط مفهو اعد محددة تساعد في الحفاظ على معالم ذاك املجتمع، هذا و بعض طبقا لقبعضها ال

 عة من العالقات املتداخلة التي تربطو ية التي تعرف بأنها مجمو مة اللغو اصلية أيضا باملنظو املهارات الت

 (.2011)ناني: ظيفة معينةو ن منها اللغة لتؤدي و بين أجزاء متفاعلة تتك

اصلية  تدل على أنها جملة من ألاساليب و التو ث فإن املهارات الاتصالية أما في هذا البح

 إلاعالمسائل و ية من إلاعالمن املضامين و لة بين أفراد املجتمع الذين يتلقو النفسية، املتداو الاجتماعية 

د ية للفر و مة اللغو نة للمنظو مخططة بالعناصر املختلفة املك اصل مشتركة،و التي تحكمها لغة تو الشبكي 

الهدف و ية، و اعد اللغو اجد ألجله هذه القو الهدف الذي تت و مة هو الت هذه املنظو من مدلو الجزائري، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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التي و اصلية للفرد الجزائري، و اصلية ككل على تحقيقه في كنف املهارات التو مة التو الذي تعمل املنظ

 جيا الحديثة.و لو رات املتسارعة للتكنو بدأت تتغير مالمحها لديه من جراء التط

 لغة الضاد. -2

ر و ن خلت قبل ظهو إلى قر  تمتد بتاريخهاو تنحدر اللغة العربية الحالية من اللغة السامية، 

ابط التي تصلها و املحافظة على الر و د، و ة الصمو إلاسالم، تميزت لغة الضاد عن غيرها من اللغات بق

ي مقدمتها ارتباطها بكتابها دينية، يأتي فو جغرافية و امل تاريخية و يرجع ذلك إلى عدة عو باللغة ألاصل، 

حفظها بكيفية مكنتها من التغلب على جميع اللغات التي احتكت بها بعد الفتح و املقدس الذي حفظته 

 .مانية ...الخو الر و البربرية و الفينيقية و السريانية و القبطية و إلاسالمي، كالفارسية 

ى دليل على و أقو مما تأثرت بها،  حيث سمح لها هذا التميز الرباني بالتأثير في هذه اللغات أكثر  

الدالالت ذاتها لعشرات و م ال تكاد مفرداتها تصمد في الاستعمال باأللفاظ و ذلك أن أية لغة في العالم الي

م بالكيفية اللفظية و الشأن بالنسبة للغة العربية التي نتحدث بها الي و ن تغيير، مثلما هو السنين د

ل القرآن الكريم، في حين و ن في مكة املكرمة لحظة نز و القريشيالداللية ذاتها التي كان يتحدث بها و 

 لديكارت أ
ً
 أن نقرأ نّصا

ً
 و إسباني أ و فرنس ي أ و نص أدبي إنجليزي أ و ليير أو م و شكسبير أ و يصعب أحيانا

ر و ح املتعددة الخاصة لتطو ن أن نستعين باملناجد ذات الشر و ب في القرن التاسع عشر دو أملاني مكت

استقرار استعمال اللغة العربية باملعاني و احدة، هذا من حيث ثبات و ية للمفردة الالدالالت اللفظ

اللغات، فهي و ر الحضاري في مختلف املجاالت و اكبتها للتطو ن، أما من حيث مو ألالفاظ ذاتها لعدة قر و

-د: )محمد املبارك فر على قدرة عجيبة في هذا املجال بما تتميز به من خاصية فريدة في الاشتقاقو تت

ق بأية و قها عائق ذاتي في استيعاب أي لفظ منطو التعريب، بحيث ال يعو التركيب و النحت و  (،26ص.،ت

، د و بمعناه أ و تبينه بلفظه أو لغة 
ً
هذه امليزة و  -مو معل و فيما ه-ن ذلك و ل دو ن أي عائق يحو باالثنين معا

 و هو ف، و ر شرباطو تل الدكو حيث يق (،14ص.،2005،بارك)الفريدة اعترف لها بها علماء أجانب 

م و تستطيع هذه اللغة اليو ن املاضية، و تها في القر و س ي أن: "اللغة العربية قد أظهرت قو مستشرق ر 

الفنية و العلمية اهر الجديدة مثل كثرة املصطلحات و ملا اكتسبته من الظو بفضل ثراء أصلها التاريخي، 

رد في كتاب و ما يؤكد ما و هو  (،16ص.،1971،بارك) مجاالتهو ر في جميع مراحله و الحديثة أن تساير التط

قف العربية من و يزيد عن م و تساءل الناس منذ ربع قرن أ: ""اللغة العربية لغة عاملية"، حيث جاء فيه

سبق أن أثبتنا أنها و ن، و ام آخر و أنكر عليها ذلك أقو احدة منها، و م و اللغات العاملية الكبرى، فعدها ق

الفلسفة في العالم بأسره )من القرن الثامن إلى و حيدة للعلم و ن اللغة الو لعدة قر و كانت في املاض ي 

ز و اتجهت عن طريقها إلى كنو القرن الثاني عشر امليالدي(، ثم انضمت إليها الالتينية فأخذت منها 

 دو ليس في طبيعتها ما يعو برهنا على أنها جديرة بأن تستعيد مجدها، و الحضارات القديمة، 
ً
ن و ق مطلقا

منذ النصف ألاخير من القرن املاض ي أخذت تجدد نشاطها و الحضارة، و بات العلم أن تؤدي كل متطل
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 بإنتاج و تتدارك ما فاتها، و 
ً
على قدرتها في و يتها و أقامت العربية الدليل على حيو ع و متنو فير و حظيت أخيرا

 من أن تعترف بها و لم تجد الهيئات الدو البقاء، 
ً
ات و لسنقد بقي هذا القرار و تقدرها قدرها و لية بدا

أصبحت اللغة العربية في املؤتمرات و معارضة، إلى أن أخذ به في املدة ألاخيرة، و عديدة بين تأييد 

، ي بالقاهرةو ملجمع اللغا) "اة مع اللغات العاملية الكبرى و لية على قدم املساو الاجتماعات الدو

 (.16ص.،1978

 ، ما يزيدها ثباتاالصرفيةو ية و نحاعد الو فير من القو إذن لغة الضاد هي لغة قارة، لها إرثها ال

 نشهدها حاليا. جية التيو لو التكنو ية إلاعالمبعة و استقرارا في ظل الز و 

رة التقنية على مجالي و الت التي فرضتها الثو الشبكي بالتح إلاعالمم و يرتبط مفه :الشبكي إلاعالم -3

دد التسميات، كلها تدل على م املتعو الاتصال، حيث نلمح العديد من التعريفات لهذا املفهو إلاعالم

 إلاعالم البديل، إلاعالمية املستحدثة مثل الفضاء السيبرنيطيقي، امليديا الجديدة، إلاعالمالتطبيقات 

 info mediaمات "و كذلك إعالم املعل "interactive media "التفاعلي  إلاعالم ،”digital mediaالرقمي" 

 الشبكي: عالمإلا م و من خالل هذه املفاهيم يمكن ضبط مفهو "

تر و اندماج الكمبي" أنه: ( علىHigh Tech Dictionaryجيا الرفيعة )و لو س التكنو يعرفه قام

 (.126.، ص2013)فياض: "سائط املتعددةو الو  تر و شبكات الكمبيو 

ج بين و لدت من التزاو جيات الاتصال التي تو لو عة من تكنو على أنه: "مجم يعرف كذلكو 

على  و الرقمية أسائط و عة املمارسات التي تتيحها الو مجم و ه و التقليدية أ ةسائل إلاعالميو الو تر و الكمبي

 (.06.، ص2006 ،الحمامي)الجديدة جيات و لو أنه مجال متعدد ألابعاد تشكله التكن

سائط و م على و جديدة تق اصليةو مة تو منظ" أنه:ر صادق الحمامي فيعرفه على و أما الدكت

ي السادس الذي تعتمده إلاعالمسيط و نترنت تمثل الفإذا كانت ألا  نماذج اقتصاديةو مضامين و 

 الكالسيكية"مات و مة رابعة تضاف إلى املنظو منظ إلاعالمفي حقل  و فه الاقتصادية،املؤسسات 

 (.19.، ص2012،الحمامي)

ريف ن" يرفضان تعو ليفيقست“ Sonia livingstoneو" و ليفر  ” leah A. Lievrouwأما الباحثتين "

حتى من  و جيا التناظرية( أو لو جيا الرقمية مقابل التكنو لو الشبكي من منطلقات تقنية )التكن إلاعالم

الشبكي من  اإلعالمف ،الكالسيكية(املضامين )املضامين الشبكية مقابل املضامين و سائل و منطلق ال

 ،ماميالح)الم الاجتماعية املرتبطة بها" و العو الاتصال ومات و جيات املعلو لو " تكن:وهرهما و منظ

 (.17ص.،2012

الشبكي خارج الديناميات  إلاعالممن تعريف  ،(régisDebray) بري و جيسدو يحذر ر و هذا، 

جب تعريفه ضمن و جية عملية عسيرة، و لو سائط التكنو الو  إلاعالمالخاصة التي تعمل داخله، فتعريف 

 .(09.، ص2008،)صادق ينتجهاالحاالت التي يعمل فيها أي في عالقته بتنظيم العالقات التي 



 تار    د. بوعمامة العربيخيرة مكر. أ                        الشبكي علامالإ ضوء في والتواصل الاتصال مهارات

 

بمجلة الجامع في الد يةراسات النفسية والعلوم التر و 7201 سبتمبر                    (60العدد ) 88   
 

جيا و لو الشبكي ال يمكن اقتصار تعريفه فقط على إدراج التكن إلاعالمجي فإن و ر امليديلو من املنظ

(أي artefactsالتقنية)يدمج في ثالث عناصر مهمة: ألانظمة  و الاتصالية، بل هوية إلاعالمفي العملية 

غيرها من و مات و نشر املعلو قل ين، نو يقصد به التدو ( practicesأجهزة الاستقبال الرقمي، املمارسات )

يقصد بها املجتمع، ألاسرة، الحمالت و ( social arrangementالترتيبات الاجتماعية )و املمارسات املتاحة 

 .leah Aالشبكي حسب  إلاعالمتشكل السياسية... الخ تعتبر هذه العناصر الثالثة البنية التحتية ل

Lievrouw وSonia livingstone (11ص.،2007ومحمود، ر و تيم). 

 الشبكي: إلاعالمسائط و  -3-1

اقع الشبكة الاجتماعية التي تجمع و اقع اكتسبت صفة مو عن م هي عبارةو  :الاجتماعياصل و اقع التو م -

 " يعملكو قع "فيسبو كبيرة، فعلى سبيل املثال: م ذا تشعبيةو ات الانترنت املختلفة و بين العديد من أد

كما يمكن رية، و يتيح خدمة الرسائل الف Blogمثل ما يعرف ب  تفاعلية مثلهاو كأداة اتصال شخصية 

 (.205.، ص2004 ،شيخانيو )شقير لخ إاستخدامه كمنتدى للنقاش...

 اصل الاجتماعي نجد:و اقع التو اع مو أن من أهمو 

سع، قيمته و التو  الانتشار اصل الاجتماعي من ناحية سرعة و شبكات الت أكبر  و هو  :Facebookك و فيسب -

ك هي و ة ألاساسية في فيسبو لية، بحيث تتنافس على ضمه كبريات الشركات، نقطة الققية عاو الس

 ,Joseph, Jonathan, and George)العالم "التطبيقات" التي يتيحها للمستخدمين في مختلف بقاع 

2009,p.19). 

 اجا في العالم.و ين املصغر ألاكثر ر و التد قعو م و هو : Twitterيتر و ت -

 قع الذي كان ألاكثر شهرة قبل أن يدخل في منافسة شديدة معو امل و هو  :Myspaceماي سبيس  -

 .ك مؤخراو فيسب

 و ك" و د العمالقين "فيسبو جو اجا كبيرا في أمريكا لو غل، لم يلق ر و منتج تابع لغ و ه :Orkutت و أرك -

 يتر".و "ت

 ن حساب في مختلف املجاالت.و ملي 80قع قرابة و يضم املو  :Hi 5هاي -

مختلفة، و عة و حساب، محترف في مجاالت متن ن و ملي 150قع قرابة و يضم هذا املو  :Linkedinلنكدان  -

 ,Jones)" "التزكيات قع هيو ، هناك خاصية مميزة في هذا املالاهتماماتعة من و ن في مجمو يتشارك

2002,p.29). 

 الشبكي. إلاعالمالجزائري في ظل  اصلية للفردو التو املهارات الاتصالية  -4

 كياتو من السل مفرزة الكثير الشبكي من املهارات الاتصالية للفرد الجزائري  إلاعالمسائط و قلصت  -

 اصل مع آلاخر.و ب التو في أسل الركاكةو اء و الانطوالغريبة عن املجتمع الجزائري كالعزلة 
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 طالح و أ اراتو إدارة الحو اصلي و ب التو ى ألاسلو الشبكي في الجزائر كثيرا في الرفع من مست يؤثر إلاعالم -

جية مستخدميها و لو سائط التكنو كيات أفراد املجتمع، حيث تخاطب هذه الو تغيير سل كذا فيو منه 

 املهارات الاتصالية منه تغير و ما و ية املجتمعاتية عمو عليها العامية، تهدد اله بلغة تطغىو ب رقمي و بأسل

 صا.و للفرد خص

 بين أفراد املجتمع، أضحت تشكلاصل و سائط التقنية املتعددة نمطا هشا في مهارات التو خلقت ال -

اصلي و الحس التو ق الفني و اصلية للفرد الجزائري، مؤدية بذلك إلى إفساد الذو مة التو خطرا على املنظ

 اصلي جديد.و رقمية جديدة بنمط ت يةو خلق هو كمستخدم دائم لها  للفرد الجزائري 

ممارسات إعالمية جديدة، و أشكاال الاتصال، أنتج و إلاعالمالشبكي في عالمي  إلاعالمإن ما جاء به   -

 و ية الثقافية للمجتمع الجزائري قبل غز و ية رقمية تختلف عن الهو هو لغة "متكنجة" و كات غريبة و بسل

عاؤه الثقافي، غير أن وو للغة مثال  تعتبر مرآة املجتمع االشبكي،  ف لإلعالمجية و لو سائط التكنو هذه ال

اصلية لديه، فتفش ى في و مة التو بآخر في املنظ و أثر بشكل أل الفرد الجزائري عالم شبكة ألانترنت و دخ

هنا تجدر و ، الافتراض يفي العالم وي بين أفراده مجتمعاتيا و ب اللغو املجتمع الجزائري ركاكة في ألاسل

د مؤسسات التنشئة في الجزائر، فما كان للغة العربية أن تحافظ على مكانتها و إلاشارة إلى تكثيف جه

ات و اميسه جراء الغز و أجهضت قو مة قيمه و رت منظو تدهو في مجتمع تصدعت أركانه  كرامتهاو نقها و ر و 

عالمة على  و جاج اللسان هو جية حاليا، ذلك أن اعو لو التكن و السياسية أ و اء الثقافية أو املتتالية س

 .(25ص.،1974 ،"ابن حزم" )الفاس يجاج الحال حسب و اع

اصل الاجتماعي بكثرة و اقع التو في م ى للفرد الجزائري لو اصل ألا و تتميز لغة الضاد باعتبارها لغة الت -

 ماو هو ال عربية،  ف التينيةو بحر و معظم ألاحيان بكلمات أجنبية  تدعم فيو القاعدية و ية و ألاخطاء اللغ

هذا الخلل  بالتالي سيطالو الشبكي  إلاعالمسائل و ية للمتصفح الجزائري لو مة اللغو يؤثر سلبا على املنظ

 ل املجتمع الجزائري ككل.مهارات الاتصال داخ

كيات و سلو ل و ع إلى أصو ائر بحاجة إلى الرجاصل الاجتماعي في الجز و اقع التو ما و ال يزال مستخدم -

سائل التقنية ألعماقه، بغرض التمكن من السيطرة على املخلفات و هذه ال و املجتمع الجزائري قبل غز 

 سائط.و ال كمستخدمين لهذهو كمتلقين كيات أفراده و سائل على سلو املجتمعاتية لهذه الو النفسية 

عليها البساطة، حاملة  بلغة تطغىو اصل الاجتماعي بأساليب و اقع التو اصل أغلب مستخدمي مو يت -

ية املجتمع الجزائري، فهي بعيدة كل البعد عن معالم املجتمع الجزائري و جية ال هو لو ية افتراضية تكنو له

 .تقاليدهو عاداته و 

كيات الاجتماعية و جية محل الدراسة على اقصاء السلو لو سائط التكنو في ال يعتمد أغلب الجزائريين -

 .الافتراض يواقعي و اصلي الو عاء التو اضح في إلاملام بالو ينم عن عجز  ماو هو املعتادة  يةو مة اللغو املنظو 
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كذا و رأس ال بعض حركاتو الشبكي إلى الاستعانة باإلشارة باليد  إلاعالمسائل و يين في إلاعالميلجأ جل  -

اضح و ية بشكل إلاعالمالرسالة  ذلك إليصالو ، أحيانا العاميةو حديثة  جيةو لو أخرى تكنو أجنبية  بلغات

 .سائلو اصلية للمتلقي الجزائري لهذه الو مة التو سلبا على املنظ بالتالي التأثير و للفرد الجزائري 

 نتائج الدراسة: -

اصل و ، أنماطا جديدة من التتصالالاو إلاعالمجيات و لو رات املتسارعة لتكنو لقد خلقت التط

اصلية "املرقمنة" و اصلية غامضة املعالم، هذه ألانماط تستدعي إعادة النظر في املهارات التو مة تو بمنظ

 لتالية:رقة البحثية إلى النتائج او حيثيات هذه ال انتهتقد و التي يشهدها املجتمع الجزائري، 

اصل الاجتماعي بأساليب و اقع التو م اصل فيو التو ر الشبكي إلى النش إلاعالمسائل و ء ورة لجو ضر  -1

اصلية و بمهارات ت مة قيميةو منظعلى  نا حفاظاو مضمو ن سليمة شكال و بحيث تك املعالم، اضحةو طرق و 

 للفرد الجزائري.

الشبكي  إلاعالمسائل و  اصل لإلعالميين فيو التو مهارات الاتصال  تدريبية فيو ينية و رات تكو ضع دو  -2

 سائط هيو ية الرقمية ملستخدمي هذه الو ككل، فاله ملجتمع الجزائري و ملؤثر في الفرد نهم العنصر او ك

 ية املجتمعاتية فيه.و انعكاس لله

تجديد القديمة منها  الحرص علىو ق العام و ة بألفاظ ترفع من الذالاجتهاد في إثراء املكتبة املجتمعاتي -3

معارف جديدة أنتجتها و ابتكارات و ت مخترعاو ربط مفرداتها بكل ما يطل برأسه من مستحدثات و 

عملية في بناء أي  الحجر ألاساسو يتجزأ من املجتمع  جزء ال و جيا الحديثة، فاللغة هي انعكاس و لو التكن

 اصلية ناجحة.و ت و اتصالية أ

م في عل اصو م عليها خو اصلية " يقو ابة التى العالم الافتراض ي "هيئات الرقو ن هناك على مستو أن يك -

اللغة املبتذلة في و  قيةو السو ية رصد استشراء العامية علم اللغة، مهمتها ألاصلو الاجتماع علم و النفس 

 .بات املناسبة على من يخالفهاو قيع العقو تو اصلية و اقع التو هذه امل

حد  الرقمية علىو  املجتمعاتيةيتها و ن هو تصو لجزائر ل اللغة العربية في او إصدار تشريعات تحمي أص -5

 في العملية الاتصالية.اء، كعنصر هام و س

ارات س جماهيره مهو في الجزائر، التعزيز في نف القائمين عليهو سائطه و الشبكي، من خالل  إلاعالمعلى  -6

عي بها و أن يشعر املستخدم الجزائري بأهمية الو ار بين مختلف أفراد املجتمع، و الح ن إدارةو فنو اصل و الت

 ة لديه.اصليو الت مةو ازدهارا للمنظو احترامها حفاظا و 

 :خاتمة -

جزء ال يتجزأ من و اصلية في أي مجتمع املحرك ألاساس ي ملؤسساته و التو تعد املهارات الاتصالية 

الحفاظ عليها، باعتباره و ا ارثهو العناصر الفاعلة في نظامه، الذي يدين إلى أفراده في تو ية ذاك املجتمع و ه

ظائف التي تنمي و م بجملة من الو يته، حيث يقو هو ج ألاساس ي للغته و املر و اجهة العامة لهذا املجتمع و ال
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اصل الاجتماعي من أهم و اقع التو ألن مو  ية لألجيال املتعاقبة،و ترفع من الذات اللغو ية و من قدراته اللغ

 أن يغدو الشبكي، أنجحها  إلاعالمسائط و 
ً
، فقد كان طبيعيا

ً
، في املهارات و أق و أكثرها إبهارا

ً
ى تأثيرا

 التقاليد السائدة في املجتمع.و العادات و لغة اصلية ألفراده كالو الت

رها عبر املراحل و تطو مهاراته منذ نشأتها و اصل الاجتماعي و م اللغة بالتو فهإذن لطاملا اقترن م

ات ألاخيرة بالنظر ملا و اجهة في السنو ، لكنه قفز إلى الآلخر طنو التي قطعتها في تجارب مختلفة من م

اللغة العربية و ، أنماط جديدة ملستخدميهاو كيات، أساليب، عادات و يثة من سلجيا الحدو لو أفرزته التكن

لم تطمس شخصيتها، بيدا و يتها، و محاسنها لم تفقد هو بها و إنما هي بعيو ال حياة فيه، ليست كيانا جامدا 

املجتمع الذي و جية املتسارعة و لو اقعها الحالي يعاني من خلل، يمكن إرجاعه إلى الافرازات التكنو أن 

ن، لية نشترك فيها جميعا كمربين، أدبييو ل عن هذا الخلل، فهي مسؤ و فيه هذه املؤسسة كمسؤ اجد و تت

 نقاد.و إعالميين، مستخدمين، باحثين 

 و الخطاب الافتراض ي ه تفعيلها فيو  الاتصالية للفردواصلية و ير املهارات التو إن بحث سبل تط

 ية هذاو كلغة حاملة له ية للفردو اللغو اصلية و متين التو ال للمنظو استراتيجية هادفة إلى إعادة الاعتبار أ

 ملتطلبات العصر الرقمي. فقاو أنساقها و اعدها و على تطبيق ق أصالته، قادرةو املجتمع 
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