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أداء  على أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا، و انجاز هذا العمل إلى وفقناالحمد هلل الذي    

الذي استمتعت من خالله  بحالوة التعب و المسؤولية  العلمية في استثمار ما هذا الواجب 

 تعلمت بما استطعت من جهد ـ 

العربي نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذ المشرف على انجاز الرسالة الدكتور 

تجنا في إمدادنا بالمعلومات متى احونقول له من هذا المنبر أننا نقّدر جهودكم  بوعمامة،

 ـ أهٌل للّشكر والّتقدير  مفأنت   ، انشغاالتكمو  كثرة أعباءكم  رغم ذلك

لم يبخلوا عنا بتوجيهاتهم و المعرفة العلم، و  غرسوا فينا حب كل العرفان أيضا لألساتذة الذين 

 .إتمام هذا البحث في ونصائحهم القيمة التي كانت عونا لنا

 .كّل الّثناء والّتقديرجميعا مّنا  ملك
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 ـ أهدي هذا العمل المتواضع إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره  

 أمي ـقطعة السكر ـ إلى من علمتني الصبر والصمود مهما تبدلت الظروف.. 

 المرح أبي ــ ـ  عمري. إلى من لم يضجر على حثي على طلب العلم طيلة

 زوجي كريم ـمن فتح لي قلبه وكان لي سندا، وأمال، لن أقول له شكرا ولكن سأعيش الشكر معه ـ ـ ـ  إلى

 والدي زوجي ـإلى من احتضناني بنتا لهم ولم يبخلوا عني يوما بالدعم المعنوي ـ ـ ـ 

 أخي سفيان وعائلته ـإلى مثلي األعلى في األخالق الطيبة و المعاملة الحسنة . ـ ـ 

 أختاي  "حكيمة و نسيمة"  ـاقتسمت معهما ثمرة الحب والدالل ـ ـ ـ إلى من 

 من حولي: أنفال، أيمن، انس، محمد، أمينة، وماريا ـ العصافير المغردةإلى 

 .إال وعاء العلم فإنه يتسع كل إناء يضيق بما جعل فيهإلى كل من يؤمن بأن 

 

 ـرقاد حليمة 

 



 ملخص الدراسة : 

، نحو ارتسام لمالمح جديدة في األبعادالغرفة المعولمة محدودة انطالقا من فكرة أننا نعيش حالة من   

حاولنا من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على اآلثار التي أحدثتها مواقع التواصل  ،اإلنسانيالسلوك 

على مستوى االتصال اإلنساني و بالتحديد على اللغة باعتبارها من  -نموذجا الفايسبوك-االجتماعي  

ركائز العملية االتصالية، حيث سطرنا مجموعة من األهداف أهمها معرفة طبيعة األنماط اللغوية التي 

م يستخدمها الشباب الجزائري على مستوى الشبكات االجتماعية في مقدمتها الفايسبوك، ودرجة تحقيقها للفه

ذلك في التواصل، وعرض التحوالت الحاصلة على مستوى الممارسات اللغوية داخل هذا الفضاء الرقمي 

ما اثر  حيث لخصنا إشكالية البحث في السؤال التالي : لغة مرهون بازدهار العلوم و التقانة، أينمو  أن

طلبة جامعتي ية لدى على الممارسة اللغو -الفايسبوك نموذجا–استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

أين تمت المعاينة بصفة غير احتمالية قصدية لمفردات البحث،  ، ؟ احمد بن بلة ومحمد بن أحمد

لتحديد خصائص وطبيعة اللغة  المسحي الوصفيالمنهج  واعتمدنا في اإلجابة عن هذه اإلشكالية على

، من ذلك الواقع اجانب أوكشف واقعها ي أوشخص التي يتداولها الطلبة على الفايسبوك، و إيجاد تفسير ي

أداتين رئيستين   واستمارة االستبيان، -غير المشاركة -المالحظة العلمية البسيطةحيث حددنا كل من 

 :  ، وتوصلنا إلى مايلي قصد جمع المعطيات

في  لحركية العصر منهم لمات مختزلة مواكبةك بإدخال لشبكة الفايسبوك الطلبة المستخدمينقام  

تح تفهجينة التي تمزج بين كل اللغات و اللغة الحيث يعتمدون بصفة كبيرة على  ،السرعةو  االختصار

التي تسمح بفك و  في غرفة المحادثة، والتعليقات أيضا، اتاالختصار و  األيقوناتمجاال أكبر الستخدام 

كما يرون  اء اللغوي،رغم نقص األد صبح بذلك فضاء للتعبير بكل حريةالنحوية للغات لتالقيود الصرفية و 

 على عكس اللغة العربية ـفي استخدام اللغات األجنبية مظهرا من مظاهر العصرنة 

 الكلمات المفتاحية : 

 األثر، االستخدام، اللغة، الفايسبوك، الممارسات اللغوية، الشباب.  



 

 Résumé : 
  Dans un monde devenu un village planétaire, où la nature, le contenu des 

medias, les modes de vivre, se changent rapidement, et où tous les moyens de 

communication modernes avancent à la "tout-va-vite", vers la réduction du 

temps et de l’espace entre les humains. Le champ du langage humain ne peut 

esquiver à ce changement. Nous avons essayé à travers cette étude de mettre en 

évidence les effets provoqués par les réseaux sociaux – facebook comme 

modèle-,  au niveau de la communication humaine, et plus particulièrement sur 

les pratiques langagiers qui participent à cette façon d’être plus malléable, là où 

on peut dire beaucoup de choses avec peu de productions langagières dans 

l'espace numérique, de sorte que  le développement de toutes les langues dépend 

de l’avancement de la science et de la technologie .  

  Donc nous essayons de répondre à la question suivante :   - Quel est l'impact 

de l'usage des réseaux sociaux –facebook comme model - sur les pratiques 

langagiers entre les étudiants d’université d’Oran1 et Oran2? . Nous avons 

adopté  la Méthode d'enquête descriptive pour déterminer les caractéristiques et 

la nature de la langue qui  circule entre les étudiants sur Facebook, afin de 

trouver une interprétation diagnostiquée qui révèle la réalité de ce phénomène. 

Et nous sommes arrivés à ce qui suit: Les étudiants utilisent tous les procédés 

d’abréviation, et l’orthographe de leurs messages soit en commentaire, soit en 

publications  ressemble à l’orthographe phonétique, qui dépend en grande partie 

du langage hybride qui combine toutes les langues à la fois, et qui remplace 

quelques lettres arabes par des chiffres, des symboles, et des lettres latines. 

Emoticons sont utilisés pour transmettre ce que l'utilisateur se sent sans avoir à 

écrire. Facebook représente un lieu qui donne naissance à quelques nouvelles 

expressions qui reflètent la modernité et l'élégance pour les étudiants 

utilisateurs.  

Mots clés: 

L’Impact, l’usage, la langue, les réseaux sociaux, les pratique langagiers,  la 

jeunesse. 



Abstract : 
 
   The world today has become a global village,  in which media technologies 

have made great impact on nature, content, and human style of life without any 

boundaries, it offers the opportunity for people to stay connected .  

  Therefore, the planet is changing rapidly, where all the modern means of 

communication advance too fast toward the reduction of time and the space 

between individuals. The field of human language cant avoid this change, so we 

tried through this study to answer the following question : What is the impact 

of the use of social networks –facebook as model - on language 

practices ?,and we seek to shed light on the effects caused by using social 

networks - Facebook as model-, on  how we communicate, especially on 

language practices because the development of all languages depends on the 

advancement of science and technology. 

  As mentioned above,   language  becomes more malleable to allowed us to say  

a lot with less linguistic productions in the digital space,  We adopted the 

descriptive survey method to determine the characteristics and nature of the 

language that flows between students on Facebook .  

   The outcome of this analysis shows that the language used on Facebook is 

based on abbreviation, either by comment or by publications. The conversations 

depends largely on the hybrid language that combines all languages at once, and 

replacing some Arabic letters with numbers, symbols, and Latin letters . 

Emoticons are used to convey what the user is feeling without actually having to 

write it . Facebook has also done more than other platforms ,it gives birth to 

some new expressions that reflect the modernity and elegance for the users.  

Keywords: 

Impact,  use , language, social networks, language practices, youth. 
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 مـــقـــدمــــة
    يط��رح موض��وع اللغ��ة ف��ي زم��ن الن��ترنت والهوات��ف الذكي��ة العدي��د م��ن الش��كاليات والتوجه��ات المعرفي��ة،

في اغلب مجتمعات العالم، خاصة في العق��د الخي��ر ال��ذي زاد في��ه القب��ال عل�ى أدوات العلم الجتم��اعي

مثل المدونات، الشبكات الجتماعية، وبرامج المحادثة الفوري��ة، لش��باع حاج��ة التواص��ل، ه��ذا الخي��ر ال��ذي

يتخ��ذ م��ن اللغ��ة بش��قيها اللفظ��ي وغي��ر اللفظ��ي مح��ددا للتفاع��ل الجتم��اعي بي��ن الف��راد ، وتض��من اس��تمرار

العلقات داخل البنية الجتماعي�ة، وبن�اءا عل�ى أن لغ�ة الف��راد تعك�س س��لوكاتهم ودوافعه��م الجتماعي�ة ال�تي

يت���م استحض���ارها ف���ي عملي���ة التص���ال ع���ن طري���ق اس���تخدامها للتع���بير عم���ا نري���د م���ن مع���ان وأفك���ار، ولن

النس��ان بحك��م  ط��بيعته مرتب��ط بالش��ياء ال��تي تش��كل بيئت��ه الجتماعي��ة والتص��الية، فه��و يت��أثر به��ا لتص��بح

مؤش��را أخ��را ع��ن س��لوكه. ه��ذا م��ا اس��تطاعت ش��بكات التواص��ل الجتم��اعي كوس��يلة اتص��ال الوص��ول إلي��ه

ه��ا  ف��ي العلق��ات الجتماعي��ة بي��ن الف��راد بالس��يطرة عل��ى الش��كال التص��الية ف��ي عص��رنا، م��ن خلل تحكمه

م��ن جه��ة وعلق��ة ه��ؤلء الف��راد بلغته��م م��ن جه��ة أخ��رى، باعتب��ار اللغ��ة وس��يلة للوص��ف والتص��ور م��ع م��ا

يتماشى من مطالب ودوافع و استجابات لحامليها.

    إن مواق��ع التواص��ل الجتم��اعي رم��ت بظلله��ا عل��ى الطريق��ة ال��تي يتواص��ل به��ا المس��تخدمين م��ن خلل

التطبيقات والخدمات المتاحة على صفحاتها، المر ال��ذي فت�ح المج��ال أم��ام الب��احثين للتس��اؤل ح�ول طبيع��ة

ه��ذا التواص��ل الق��ائم، خاص��ة عل��ى مس��توى ش��بكة الفايس��بوك ب��النظر إل��ى ع��دد الف��راد ال��ذين يمتلك��ون عل��ى

القل حساب على الشبكة، أين يقومون بنش��ر مجري��ات حي��اتهم اليومي�ة ويت��ابعون حي��اة الخري��ن المتواج��دين

ا خوف��ا م�ن على صفحاتهم الشخص�ية، حي�ث ل�م تع�د اللغ�ة عائق�ا أم��امهم، ب�ل ق��اموا بتس��خيرها و تحويره�ا إما�

ع��دم مواكب��ة العص��ر،أو مس��ايرة ل��ه، فوق��ع الش��باب خاص��ة ب��ذلك تح��ت ت��أثير ه��ذه  الوس��ائل، إل��ى درج��ة أن

اغلبهم كما هو ملحظ للعيان ل��م يع��د يقي��م  للغ�ة الس��ليمة النقي�ة أي  قواع��د أو ض��وابط، فأض��اف م��ا يخ�دمه

من كلم�ات،  م��زج بي��ن م��ا يس��تطيع  أن يمزج��ه و اس��تحدث بع�ض الكلم�ات م��ع م��ا يلئم��ه، كم��ا تخل��ىه ع�ن

م عص���ره. وم���ن الم���ور المنطقي���ة ال���تي س���هلت الم���ر طبيع���ة  اللغ���ة الج���زء ال���ذي رأى أن���ه ل ي���واكب تق���ده
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ال��ة ل بفع��ل النس��ان ال��ذي ينش��ئ الرم��وز الده عم، يه��دم أو يض��محه باعتباره��ا كائن��ا ينم��و ويتط��ور، منه��ا م��ا ي��ده

ك��ونه اجتم��اعي يحت��اج للتص��ال م��ع م��ا يتكي��ف م��ن تط��ورات فيرك��ن ب��ذلك إل��ى الحق��ل اللغ��وي ليجع��ل من��ه

فضاء مسايرا و موازيا لهذا التطور و إن كان على حساب اللغة الم، ليتجاوزه��ا إل��ى لغ�ة أخ��رى تحم��ل ف��ي

طياتها رموز جديدة أو مستحدثة تستطيع بذلك أن تشبع حاجاته وتحقق دوافعه . 

   سنحاول م�ن خلل دراس��تنا ه�ذه، تس��ليط الض�وء عل�ى الممارس��ة اللهغوي�ة ال��تي ينتهجه��ا الطلب�ة الجزائريي��ن

عل���ى مس���توى مواق���ع التواص���ل الجتم���اعي وبالتحدي���د موق���ع فايس���بوك ،إذ اعتم���دنا عل���ى تقس���يم البح���ث إل���ى

مجموع���ة م���ن الج���وانب مح���اولين ف���ي ذل���ك اح���ترام التسلس���ل المنطق���ي لص���يرورة البح���ث العلم���ي،  ف���احتوى

الج���انب الول م���ن الدراس���ة عل���ى ك���ل البج���ديات المنهجي���ة انطلق���ا م���ن الدراس���ة الس���تطلعية إل���ى بن���اء

الش��كالية  وم��ا يتف��رع عنه��ا م��ن تس��اؤلت، وص��ول إل��ى الدبي��ات ال��تي اعتم��دنا عليه��ا، والمف��اهيم المحرك��ة

للبحث .

 للدراس��ة فق��د س��عينا ف��ي بن��اءه الجاب�ة ع�ن الس��ئلة التالي�ة، ال��تي ك��انت بمثاب��ة إط��ار م��نالجانب النظريأما 

واجبنا احترامه تفاديا للحشو الذي ل يخدم أهدافنا العلمية : 

 ما هي أهم المراحل التاريخية لتطور شبكات التواصل الجتماعي ؟

فيما تتمثل الخدمات و الخصائص التي تميز التواصل عبر شبكة الفايسبوك ؟ 

ما هي أصول اللهجات السائدة في الجزائر ؟ و كيف اثر ذلك على تشكيل المشهد اللغوي ؟

ما مكانة اللغة العربية في الخريطة اللغوية للشبكة الرقمية ؟ 

م��ا أه��م التص��ورات النظري��ة الحديث��ة لمنظ��ور الس��تخدامات و الش��باعات ؟ وكي��ف يمك��ن إس��قاط ذل��ك

على دراستنا ؟ �
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 في علقتهما باستخدام الفايسبوك تحديدا ؟كيف يمكن الربط سببيا بين متغيري اللغة والتصال

: المحاور التالية   انطلقا مما سبق ذكره تم تقسيم البحث في شقه النظري إلى 

اللغ�وي الج��زائري أين ركزنا على رصد أصول التنوع المشهد السوسيولساني في الجزائر، الفصل الول : 

قبل وصل السلم إلى ارتباط اللغ��ة العربي��ة بالمرجعي��ة الديني��ة و تص��نفيها رم��زا م�ن ث��وابت الدول�ة الجزائري��ة

وشخصيتها ، مرورا بعلقة الدوائر اللغوية المتعايشة مع بعضها البعض، والتي تعتبر محصلة تاريخية لما

ش��هدته منطق��ة المغ��رب العرب��ي عموم��ا م�ن تع��اقب للحض��ارات � كم��ا حاولن��ا تخص��يص المبح��ث الخي��ر م�ن

الوض���ع اللغ���وي ف���ي علقت���ه بتي���ارات الوس���ائط المتع���ددة و لس���انيات العولم���ة تح���تالفص���ل  للح���ديث ع���ن 

الرقمية والعولمة اللغوية � عنوان: 

مواقع التواصل الجتماعي : بانورامــا التطــورات التكنولوجيــة والســتخدامات التصاليةـ   الفصل الثاني: 

، حي���ث ب���دأناالشــبكات الجتماعيــةخصص���نا ه���ذا المح���ور لح���د أه���م المف���اهيم المحرك���ة لدراس���تنا أل وه���و 

، ث��م قمن��ا ب��التتبع المرحل��ي للتط��ور الت��اريخي2.0بمس��اءلة المفه��وم وم��ا يحمل��ه م��ن معن��ى ف��ي ع��الم ال��ويب 

لشبكة الفايبسوك ورصد أهم التطبيقات والخدمات التي تنفرد بها مقارنة بالشبكات الجتماعية الخرى، كم��ا

ركزنا على إضافة كل الساليب التي استحدثتها إدارة الموقع في تسهيل عملية التواص��ل بي��ن المس��تخدمين،

بم��ا ف��ي ذل��ك الث��ار ال��تي يمك��ن أن تطبع��ا ه��ذه الوس��يلة التص��الية عل��ى الس��لوك التص��الي للش��باب خاص��ة

تلك المتعلقة بمستوى الممارسة اللغوية � 

، بم��ا أن الخلفي��ة النظري��ة ال��تي ارتكزن��ا عليه��ا تمثل��تمنظور الستخدامات والشباعات     الفصل الثالث:

ف��ي منظ��ور الس��تخدامات والش��باعات، ك��ان م��ن واجبن��ا تخص��يص فص��ل خ��اص بالنظري��ة للوق��وف عل��ى

الظروف السياس��ية والقتص��ادية وخاص�ة الكاديمي��ة ال��تي أدت إل��ى التأس��يس له��ذا الرث النظ��ري المه��م ف��ي

مج���ال البح���ث ف���ي عل���وم العلم والتص���ال، وع���رض له���م العناص���ر والنم���اذج ال���تي س���اهمت ف���ي إث���راء
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المنظور الستخدامات والشباعات � وتزامنا مع التطور الحاصل ف��ي مج��ال التواص��ل الرقم��ي وتكنولوجي��ات

مقترب الستخدامات والشباعات في سياقالتص��ال الحديث��ة خصص��نا مبحث��ا م��ن ه��ذا الفص��ل بعن��وان : 

ـــة  ، غاي�����ة من�����ا ف�����ي فه�����م أه�����م التص�����ورات النظري�����ة الحديث�����ة لمنظ�����ور الس�����تخداماتالشـــبكات الجتماعي

والشباعات، مركزين في ذلك على الدراسات الجنبية الرائدة في هذا السياق � وصول في أخر الفص��ل إل��ى

جمع جملة من النتقادات الموجهة للمنظور بهدف تطويره والرتقاء بعلميته � 

ت��م تخص��يص ه��ذا الفص��ل للح��ديث   الفصل الرابع:  ثنائية اللغة والوسيلة في بناء العمليــة التصـالية، 

مرورامستعرضين في ذلك مستويات التصال في علقته باللغة، ، عن اللغة في زمن الشبكات الجتماعية

للتميي�����ز بي����ن م����ا يس�����مي التص�����ال النس�����اني والتص�����ال الوس�����يلتي خاص�����ة ف�����ي زم�����ن تعددي�����ة الوس�����ائط

التكنولوجي�ة، لنح�اول بع�دها رص��د للمش��هد التواص��لي ع�بر ش�بكة الفايس��بوك وكي��ف اس��تطاع ه�ذا الخي�ر أن

يكون منعطفا في عالم التواصل النساني والوسيلتي معا � 

 ، أي���ن قمن���ا بتحلي���لللطــار التطــبيقي    أم���ا الج���انب الث���الث م���ن الدراس���ة فق���د خصص���ناه بطبيع���ة الح���ال 

المعطي��ات الكمي��ة المتحص��ل عليه��ا وتمثي��ل اغلبه��ا ف��ي تم��ثيلت بياني��ة تراوح��ت بي��ن العم��دة، المخ��روط،

وال��دوائر النس��بية به��دف تس��هيل قراءته��ا، وتفس��ير النت��ائج  ومناقش��تها للجاب��ة ع��ن الش��كال الرئيس��ي ال��ذي

انطلقنا منه منذ البداية، ولفهم الممارس��ة اللغوي�ة للطلب�ة الجزائريي��ن ع�بر ص�فحات الفاس��يبوك، والكش��ف ع�ن

أه��م الس��باب ال��تي دفعته��م ل���ذلك،بالستعانة ببع��ض النم��اذج ال��تي ت��م اعتماده��ا كعين��ة م��ن أس��اليب تواص��لهم

للخروج بعدها بخلصة عامة حول الموضوع محط الدراسة .
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 الدراسة االستطالعية : -1

اللبنة ذلك أنها تمثل  ،في البحث االجتماعيأساسي  منهجي متطلبتعتبر الدراسة االستطالعية    

، خاصة ما تعلق دواتاألمن حيث المنهج و البحث  جراءاتإل الباحث تمهيداا يستند عليهالتي األولى 

جوانب القصور والضعف  هدف استشرافب، تم فيهاتلظروف التي سورصد جملة االدراسة الميدانية ب

وتعد بمثابة تغذية راجعة للباحث ، الوقوع فيها لتفاديفي جمع البيانات التي قد تقف عائقا والصعوبات 

من هذا األساس  1ـج المتوقعةواالطمئنان مبدئيًا على النتائفعالية خططه المنهجية من حيث مدى 

ارتأينا لالختبار القبلي لألدوات المسطرة للبحث على مجتمع بحث مجهري متبعين في ذلك الخطوات 

 التالية :

العلمية  ، والتجمعاتطرح فكرة الموضوع على عدد كبير من األساتذة في مختلف المناسبات -1

لمعرفة قابلية الموضوع للدراسة، وحجم األهمية العلمية لنلقى الحافزية العلمية من طرف 

لحقل علوم  ةاغلبهم على الشروع في البحث مع تصحيح طريقة الطرح الموضوعي المالئم

  بداية األمر ـغامضة في  كانت واالتصال،  وتوضيح بعض الزوايا التي اإلعالم

اللغة على  اثر مواقع التواصل االجتماعيما عام مبدئيي بالشكل التالي:  قمنا بصياغة تساؤل -2

على مستوى الشبكات  المراد دراستها الخاصة دون تحديد للنماذج ة؟الطلبة الجامعيبين  المتداولة

  .االجتماعية

  كالتالي:ثالثة تساؤالت فرعية صياغة  -3

 بصورة أكبر؟هي الشبكات االجتماعية التي يستخدمها الطلبة الجامعيين  ما  -

 ما طبيعة اللغة التي يتداولها الطلبة الجامعيين بينهم على الشبكات االجتماعية؟ -

                                                           
، دليل الباحث في البحث االجتماعي، الطبعة االولى، مكتبة العبيكان، الرياض، آمال صالح عبدالرحيم,عدنان أحمد مسلم - 1

 ـ194، ص 2011
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ما هي أهم األسباب التي تستدعي خلق أنماط لغوية جديدة على مستوى الشبكات  -

  االجتماعية؟

تم اعتماد  أربع محاورللتساؤالت متكونة من خاصة باالختبار القبلي  استمارةالقيام بتصميم  -4

وفي نفس الفترة التساؤالت السابقة في بناءها إضافة إلى محور البيانات الخاصة بالمبحوثين ـ 

للطلبة على شبكة كنا نقوم برصد للتعليقات المكتوبة للطلبة على بعض المجموعات المفتوحة 

  بيعة ومالمح هذه اللغة ـالفايسبوك تركيزا على ط

حيزين جغرافيين مختلفين بهدف المقارنة والخروج بحيز جغرافي تحديد العينة االستطالعية في  -5

منها في كليات مختلفة من  20استمارة وزعت  40حيث تم طبع ، امثل للدراسة الميدانية

الدراسية، و وزع جامعة عبد الحميد ابن باديس بطريقة عشوائية بين الجنسين والمستويات 

 ( على طلبة من جامعة وهران في تخصصات مختلفة أيضااستمارة  20الثاني ) فالنص

على  أسئلة االستمارة  ،وحاولنا في مرحلة توزيع االستمارة طرح استفسارات خاصة بمفهومية 

وقمنا عقب ذلك بإعادة صياغة األسئلة الغامضة و اعتماد غلق اغلب األسئلة  المبحوثين

 يا لفتح مجال من التأويل لدى الطلبة ـ تفاد

بعد جمع االستمارات قمنا بعملية التفريغ وتحليل النتائج باستخدام أساليب اإلحصاء دون  -6

 ـ العودة لبرامج الحاسوب المعتمدة في هذا النوع من الدراسات الكمية

غاية فيفري  إلى 2014امتد المجال الزمني الخاص بالدراسة االستطالعية من شهر جانفي   -7

 من نفس السنةـ
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 عما يلي :  نتائج الدراسة االستطالعيةأهم أسفرت   -8

( يستخدمون شبكة الفايسبوك بنسبة اكبر مقارنة % 73اغلب الطلبة المبحوثين ) نسبة  -

الشبكات  أما (،%16المرتبة الثانية ) نسبة التويتراألخرى، ليحتل بالشبكات االجتماعية 

 ـ ( %05، ولينكد ان %06فقد تقاربت وبنسب قليلة )الواتس اب  األخرى 

في يستخدم الطلبة الشبكات االجتماعية عن طريق الحواسب والهواتف الذكية بنسب متقاربة،  -

منهم التواصل عن طريق النص مقارنة باألساليب االتصالية األخرى  % 81حين يفضل 

 (ـ 11%( و التسجيل الصوتي)%09المتاحة عبر المواقع االجتماعية كالفيديو )

نشاء عالقات الصداقة الدافع األول الذي يحفز الطلبة الستخدام  - تمثل الرغبة في التعارف وا 

يلجئون الستخدامه بهدف التثقيف،  % 32، في حين % 41الشبكات االجتماعية بنسبة 

الترفيه دافعا على أن اكتساب خبرات جديدة هو الدافع الرئيسي لذلك ،و شكل  %14واتفق 

من الطلبة الذين يرون في الشبكات االجتماعية وسيلة تسلية لقضاء أوقاتهم على  %13لنسبة 

 هذه المواقع ـ 

 أنيعد التخصص عامل أساسي لدى الطالب الجامعي في تحديد تفضيالته اللغوية، حيث  -

المبرمج باللغة الفرنسية( ذات المقرر الجامعي )الطلبة في التخصصات العلمية والتقنية 

 % 45ـ في حين ال تشكل اللغة العربية سوى نسبة باللغة الفرنسية  %89 يتواصلون بنسبة

لمستخدمة في نوافذ التواصل االجتماعي بغض النظر عن الجنس في اللغات المكتوبة ا

 والتخصص ـ 

من العينة  % 76تعد االختصارات اللغوية أفضل طريقة في التواصل الكتابي بين  -

 االستطالعية التي تم استجوابها ـ 
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من الطلبة المبحوثين ال يجدون أي صعوبة على المستوى اللغوي في التواصل على  %91 -

 ـ واصل االجتماعي  مواقع الت

طريقة التواصل اللغوي عبر الشبكات االجتماعية  من الفئة المدروسة على أن %65اتفق  -

وتضعف قدرتهم على التواصل بلغة سليمة نقية خالية من األخطاء، تشكل خطرا على اللغات 

والهاتفي  أن هذه اللغة تقتصر فقط على التواصل الشبكي %45في حين يرى البعض األخر

   ـ وال يمكن أن تتجاوزه إلى مستويات أخرى من التواصل الواقعي فقط

 وعززت من االستمرارية في دراسته،  من تحمسنا للموضوع، الدراسة االستطالعية المتواضعة زادت

استطعنا أن نقوم بجملة من التحديدات و التعديالت على مستوى البناء العام للموضوع وطريقة و 

 طالقا من النتائج التي أسفر عنها هذا البحث االستطالعي قررنا:طرحه، وان

اإلبقاء على متغير الشبكات االجتماعية مع تحديد الفايسبوك نموذجا للدراسة دون غيره من  -

 المواقع باعتباره التفضيل األول لدى األغلبية ـ  

ووهران  1بجامعتي وهران تحديد المجال الجغرافي في والية وهران وبالتحديد الطلبة الجامعيين  -

 ، ذلك لتعدد التخصصات من جهة، والتنوع في المناطق الجغرافية التي ينحدر منها الطلبة2

 لنا التي ينتمي إليها الفردللموضوع خاصة وان للبيئة   إثراءوالتي رأينا فيها  من جهة أخرى 

 تأثيرا على لغته ـ

 بالنموذج االستطالعي ومحاولة الغوص أكثرالقيام بتغيير على مستوى بناء االستمارة مقارنة  -

 المتغيرات التي اعتبرناها محركا رئيسيا للدراسة ـ  في
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  اإلشكالية:بناء  -2

، االتصال ة في مجالمتسارع بوتيرة التكنولوجي التغير عالما من يعيش هذا العصر إنسان إن    

االشباعات التمثالت و من حيث  ، التي فرضت نمطا جديدا من الحياةالرقمية واالختراعات

 ،لغويا، وحتى روحياو  ،خلقياوسلوكيا ،و ،  مادياو ديناميكية المجتمع فكريا ،على  انعكس ،االهتماماتو 

وسائل التواصل االلكتروني التي ساهمت في هذا التحول وبدرجة كبيرة  أهممن  أنومما ال شك فيه 

عتماد على االو  ،الصفحاتواستخدام النوافذ و رض المعلومات شبكة االنترنت من خالل تفعيل طرق ع

  . التصال و التفاعل مع بعضهم البعضعند ا األفرادنها تطوير قدرات أوسائط الكترونية من ش

على مستوى التشكل لم يحدث  فقط تغييرات  او قنواته امنابرهو تعدد  ،الرقميةالوسائط توسع  إن 

احدث تغيرات على كل مستويات الحياة و مجاالتها في  إنماالبنى المعهودة في عالمنا و االجتماعي و 

متجاوزة الفرضية  ،ته حائرا في كيفية التعاطي معهاجعلو  اإلنسان أبهرتظل الموجة الوسيالتية التي 

ارات ، حيث سقطت اعتباألبعادفكرة الغرفة المعولمة محدودة  إلىفي تحدي القرية الكونية  ةالمكلوهاني

، اللباسبداية من طريقة  اإلنساني، نحو ارتسام لمالمح جديدة في السلوك المكانية الحدود الزمانية و

 بروزو العميق لهذه الوسائط  التأثيرظهر  أين، اتصاله و تواصله أساليب إلى، وصوال والمعمار، كلاأل

 غات واللهجات التيما تشهده ساحة اللسانيات من تنوع في الل أمام، التأملظاهرة لغوية تستحق 

قام  مستخدمي هذه  أين، المعاني، والعواطف، واألفكارالتي تتيح لنا فرصة ترجمة و  ،نتواصل بها

، ومتوافقة مع رلمات مختزلة مواكبة لحركية العصكتعبيرية مستحدثة و  أنماط بإدخالالوسائل 

 ـ  السرعةو  االختصاراقتصاديات هذه الوسائل في 

 المتدفقة والمتسارعة بمخلفات الثورة المعلوماتية التأثرالتطور دون النمو و  بإمكانهالم تعد هناك لغة    

تكنولوجيا  فان مجاال جديدا كامال لاالتقانة فعندما تتطور لغة مرهون بازدهار العلوم و  أينمو  أنذلك 



يــالمنهج ارــاإلط  

7 
 

 أن، كما سبق لها عناصرها، مستجيبة بذلك لظروف البيئة بكل 1من اللغة المحدودة سوف ينشا 

تتماشى مع  أساليبالصحافة المكتوبة من خالل ظهور لمتطلبات  فترات تاريخية سابقة في  استجابت

غة المنطوقة حسب لبدوره مستويات ل ضليظهر البث التلفزيوني و يفر  ،االقوالب الصحفية و معاييره

الطفرة التكنولوجية في  إلى، وصوال درجة فهم المتلقين على حد سواءو غايات القائمين باالتصال 

 on line -سلسلة االبتكارات البشرية من خالل الفضاءات االفتراضية المتاحة على عالم االون الين

world - الباحثين  أذهانمشكلة نظاما لغويا شغل  تعبيرية بإبداعاتظهرت اللغة الموازية المكتنزة  أين

غاية  االتصالو  اإلعالم، و علماء نفسانيون  ، االجتماع، علماء ن السنيون باختالف حقولهم البحثية م

 . منهم في فهم اللغة البشرية كما هي مختزنة في العقل اآلدمي

المجتمع  أننتخذ من هذه الظاهرة مجاال للبحث و االستفسار خاصة و  أنمن هذا المنطلق حاولنا  

من مستخدمي   % 74 –شباب حديد التالجزائري كغيره من المجتمعات يشهد تفاعل فئاته و بال

الذين يتصفون بحبهم لإلبداع و التجديد   - 2سنة 24و 15بين  أعمارهماالنترنت في الجزائر تترواح 

و فهم ، و الن لغة التداول تؤكد لغة السلوك رغبة منهم في التميز و االنفراد حتى في طرق تواصلهم

نسلط االهتمام على مختلف متغيرات  أنيتواصل بها كان من واجبنا كباحثين  الجيل هو فهم للغة التي

يتم من خاللها معرفة مستوى التغييرات  تحديد مؤشرات، و الظاهرة لنفهم العالقة الترابطية بينها

 ظهور  أسبابو الحاصلة على اللغة المتداولة بين الشباب داخل فضاءات مواقع التواصل االجتماعي 

ستحداثات جديدة تمزج تم تجاوز االتفاقيات التقليدية المتعارف عليها نحو ا أين ،اللغوية التحوراتهذه 

عربية ، ما أنتج خليطا لغويا بعيدا في كثير من األحيان عن اللغة الالرموز، والحروف ،بين األرقام

                                                           

1 -  Crystal,D , language and the internet , cambridge university presse, 2nd Edition , Cambridge, 
2006, p19.   

متاحة على :  CONSUMERLABاحصائيات مرصد   - 2
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200254/120964  12:48، سا  2015-01-15، تصفح يوم . 

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200254/120964
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عامية الو  المكسرةربية عالمن  ، واقترب أكثر من كونه مزيجمقبولةالعامية عن ال السليمة وحتىنقية ال

إضافة إلى اإليماءات التعبيرية المتاحة عبر خدمات التواصل  لغات أجنبية،و  بلهجات محلية

 نهاأل ،يستخدمونها الذين الناس عن النظر بصرف مستقل وجود لها ليس، بحكم أن اللغة االجتماعي

سنخص من خالل هذه الدراسة  و ،التفاهم الفهم و غاية لتحقيق وسيلة  بل ،ذاتها حد في غاية ليست

باختالف  والمتعلمة داخل المجتمع الشبابييمثلون الطبقة الواعية  أنهمبحكم  فئة الطلبة الجامعيين

كانت اللهجة متغيرا سعيا منا إلى معرفة ما إن  ،وانتماءهم الجغرافي ،جنسهم و تخصصاتهم الجامعية

بناءا على الدراسة  (facebook)  شبكة الفايسبوك كما تم اختيار ،يتحكم في درجة التحوير اللغوي 

ما يمثل   ،مليون مستخدم 4,3 وصل عدد المستخدمين  أين الجزائرلشعبيتها في  االستطالعية أوال، و

مات منها المحادثة و نشر على عدة خدبالنظر لتوفره  1،السكاني  من مجموع التعداد %,8727نسبة 

 (+Google) كغوغل بلس  األخرى رنة بالشبكات االجتماعية امق هي اكبر نسبةو  ،الفيديوهاتالصور و 

 %0,02أالف مستخدم بنسبة  8الذي بلغ عدد مستخدميه حوالي  األخيرهذا (  twitter) تويترلاأو 

 . للسكان من العدد اإلجمالي 

 : األتي السؤال في الدراسة إشكالية تتلخص ذكره سبق مما 

 لدىعلى الممارسة اللغوية  -الفايسبوك نموذجا–استخدام مواقع التواصل االجتماعي اثر ما  -  

 ؟الطلبة الجامعيين 

 :الفرعية التالية  التساؤالتلإلجابة عن هذا اإلشكال الرئيسي تم تفكيكه إلى  -

 ما هي أنماط وعادات استخدام الطلبة لشبكة الفايسبوك ؟ -1

 من استخدام شبكة الفايسبوك على مستوى التواصل؟ ما هي االشباعات المحققة لدى الطلبة -2

                                                           
 االحصائيات الرسمية لموقع سوشال باكرز متاح على  :  - 1
  http://www.socialbakers.com/search?query=facebook+users+in+Algeria   2015-01-26،شوهد يوم 

 .   23على سا 

http://www.socialbakers.com/search?query=facebook+users+in+Algeria
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لشبكة التواصل االجتماعي الشباب المستخدم  بين مدى زحف األشكال اللغوية المستحدثة ما -3

 ؟ المكتوب و اللفظي مستوى االتصال  على

 للغة العربية السليمة في المحادثات الرقمية ؟ الطلبة تشويهما هي األسباب الرئيسية وراء   -4

ـــة ئلالرســـا مالمـــح مـــا هـــي -5 ـــر شـــبكة الفايســـبوك مـــن حيـــث  اللغوي ، درجـــة شـــكلال الحجـــم ، عب

 ؟ بين مستخدمي الشبكة الوضوح ، و كيفية استقبالها و التفاعل معها

 أهمية الموضوع :  -3

 تتلخص جدوى دراسة الموضوع في النقاط التالية :    

إن الفائدة العلمية تكمن في أن هذه الدراسة تندرج ضمن سلسلة الدراسات العلمية التي من  .1

االتصال، كما شأنها دعم اإلرث األكاديمي لمجال البحث العلمي في حقل علوم اإلعالم و 

 . مهد الطريق للباحثين لمعالجة ظواهر أخرى ذات عالقة بمتغيرات البحثيمكن أن ت

 التي تمثل أغلبية التعداد السكانيالشباب فئة كجزء من  الطلبة دراسةموضوع بحثنا ب يختص .2

من دونها ، أين يمكن إدراج األهمية التطبيقية في فهم هذه الشريحة التي ال يمكن في الجزائر

 داخل البناء االجتماعي.ق االستقرار و االستمرار يحقت

تعتبر في كل المجتمعات جزء من  و التي أهمية الموضوع جزء من مكانة اللغة في حد ذاتها .3

نا من و التي يمكن اتخاذها معيارا يمكن اإلنسانية،المعاني ترسانة الثقافية الحاملة للقيم و ال

 الفكري.قياس درجة التقدم العلمي و 

خصوصا  -الفايسبوك  – الشبكات االجتماعيةات التي أحدثها عالم الويب عموما، و التغيير  .4

، ارها من ركائز العملية االتصاليةني و بالتحديد على اللغة باعتبعلى مستوى االتصال اإلنسا

فسنحاول من خالل هذا المشروع البحثي معرفة التحوالت الحاصلة على مستوى الممارسات 

   .  للطلبةهذه الفضاءات االفتراضية و امتدادها إلى واقع الحياة اليومية اللغوية داخل 
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 الموضوع : أسباب اختيار  -4

 حاجتنا لدراسته ما يلي :  أيدت و موضوعال التي أدت بنا الختيار هذادوافع المن أهم 

 األسباب الموضوعية : -أ

الحالي من  عصرنانعيشه اآلن في  استنادا إلى ما موضوعيةبصفة  هذا الموضوع اختيار تم   -1

ثورة االستخدام الواسع لشبكات التواصل االجتماعي معايشة لالوسائط اإلعالمية المتعددة و  حيث انتشار

 التكنولوجي.االتصاالت والمعلومات والتفجير 

، إال أن دراستها بقيت حكرا على في حياة األفراد كالماء و الهواءتعد اللغة من المواضيع البارزة  -2

بمجال واسع من الدراسة داخل الدائرة البحثية لعلوم اإلعالم حقول اللسانيات و علوم اللغة و لم تحظى 

و االتصال  رغم تجاوز اعتبارها أداة لالتصال إلى كونها رسالة و ووسيلة في كثير من الحاالت داخل 

 المخطط االتصالي البشري .

ألنه و موضوع الدراسة  في مرحلة ما بعد التدرج الصلة العلمية بين تخصص المسار البحثي -3

، وما سبوك و الشباب المستخدم لهادل الحاصل بين شبكة الفاياالتأثير المتبتناول مظهر من مظاهر ي

ينجم عن ذلك من سلوك لغوي دخيل على ما هو متعارف عليه، و إشباع الفضول العلمي حول 

 الظاهرة .

 : لذاتيةاألسباب ا  -ب

 .الذي تم اختياره عن قناعة ضوعالرؤى العلمية حول المو رغبة الشخصية في تعميق الدراسة و ال -1

االهتمام الذاتي بالمواضيع ذات الصلة باللغة و طموحا منا في معرفة ما يشوب اللغة العربية في  -2

 المحادثات االلكترونية و داخل غرف الدردشة.  

أن يعكس درجة الطموح ، وان يساهم في إثراء السعي في االجتهاد لتقديم عمل علمي من شأنه  -3

 االتصالية  . مجال الدراسات

http://vb.elmstba.com/t208539.html
http://vb.elmstba.com/t208539.html
http://vb.elmstba.com/t208539.html
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 أهداف الدراسة : -5

 جملة من األهداف نسعى لتحقيقها من خالل دراستنا تم تلخيصها في النقاط اآلتي ذكرها:لقد سطرنا 

 مع مواقع التواصل االجتماعي.  ينالجزائري الطلبةكيفية  استخدام و تفاعل  -1

الشباب  الطلبة كشريحة مهمة من فئة معرفة طبيعة األنماط اللغوية التي يستخدمها -2

درجة تحقيقها للفهم الجتماعية في مقدمتها الفايسبوك، و الجزائري على مستوى الشبكات ا

 في التواصل .

عموما على مكانة اللغة العربية، و مدى التعامل  الميديا الجديدةإلقاء الضوء على تأثير  -3

 جتماعي .بها في الفضاءات التفاعلية على صفحات التواصل اال

 وض باللغة العربية في عالم متعددالتقنية التي تحول دون النه العوائقالوقوف على  -4

 اللغات .

شرعية لغوية  أيالعادات اللغوية الدخيلة عن الحقيقية وراء ظهور  األسبابالكشف عن  -5

 .اعتبارها لغة المجتمع الجزائري ب ،السليمةالعربية اللغة بما في ذلك 

 :الدراسة حدود  -6

الذي يخدم األهداف  المحددة دون الخروج عن اإلطار جملة من المتغيراتهذه الدراسة على تقتصر 

بينية المتمثلة في تسليط الضوء على اآلثار التي يخلفها استخدام شبكة الفايسبوك على السابق ذكرها، و 

، باإلضافة إلى معرفة حدود امتداد ذلك داخل هذا الفضاء المستحدثةواألنماط التعبيرية الرائجة و  اللغة

 في :  دون الغوصإلى مجاالت أخرى 

وصف السلوكيات األخرى التي يمكن أن تطبعها هذه الوسيلة التواصلية على تعامالت الشباب  -1

 داخل جماعات انتماءاهم أو في المجتمع بصفة عامة .

 . ج و تفسيرها ئحليل النتاالقيمية بين اإليجاب و السلب في ت العاطفية و إطالق األحكام -2
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، ووصف سلسلة صفة عامةي االتصالر المرحلي لتكنولوجيات اإلعالم و التطو و  السرد التاريخي -3

   التغييرات التي أحدثتها على مستوى العملية االتصالية .

 تحديد المفاهيم و المصطلحات: -7

الباحث ال يستطيع التعرف على الظاهرة الخاضعة للدراسة إال تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون 

السكة الحديدية التي المفاهيم بمثابة  أنمن خالل تشريح المفاهيم المتداولة إلى أبعاد و مؤشرات، ذلك 

حث ايسير عليها القطار ، فكما أن القطار ال يمكنه الوصول إلى مبتغاه دون سكة حديد ،فكذلك الب

قق أهدافه بموضوعية إال إذا قام الباحث بمجموعة من الخطوات أهمها تحديد االجتماعي ال يح

 "فرونسوا دبلتوكما يعرفها  أو، ل بين النظرية و الميدان مفص  ،التي تعد حلقة وصل أو ت   1المفاهيم 

François Dépelteau" اإلدراكية المتشكلة بواسطة الصورة الذهنية :  الفكرة العامة المجردة ، و

، كما يمكن أن نعدد مجموعة من  2المالحظة المباشرة ألكثر من مؤشر واحد من واقع ميدان البحث "

 الوظائف التي تتحقق من جراء تحديد المفاهيم : 

توجيه الباحث من خالل تحدي المفاهيم للمنظور و تعيينها نقطة االنطالق ، حيث يسهل  -1

 العالقات بين الظواهر ـ إدراك

و المتغيرات التي يمكنها ان الضرورية لمالحظة تلك الفئات  اإلجراءاتو تحديد العمليات  -2

 ـعن موضوع الدراسة  أكثرتمدنا بمعلومات 

                                                           
علي غربي ،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ،الطبعة الثانية ،منشورات مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و  - 1

 ـ 47،ص 2009 ة،الترجمة ،الفائز للنشر و التوزيع، قسنطين
2 - François DEPELTEAU, La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question 
de départ à la communication des résultats, 5eme tirage, les presses de l’université Laval, 
canada, 2007, p181 ـ  
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السماح بإجراء االستنتاجات العلمية ،ألنه عن طريق االستنباط و باستخدام قواعد المنطق  -3

يمكن أن نعمم من المفاهيم التي طورناها على حاالت أخرى ـ كما يمكن أن يتعلق التعميم 

 1بالمستقبل فيتخذ صورة االستشراف و التنبؤ ـ 

النظري قاباًل للتمييز أو  المفهوم يث يصبحتعريف مفهوم غامض بحهو عملية  التحديد اإلجرائيأما 

شير إلى عملية تحديد يوبمعنى أشمل، فإنه  2 ،ات التجريبيةالقياس بوضوح وفهمه من منطلق المالحظ

في كونها  اإلجرائيةة المفاهيم و تكمن أهميـ  لتصف ما يمثل جزًءا منه وما ليس كذلك المفهوم امتداد

للقياس بحيث يمكن  قابل” متغير أجرائي“تحويل البناء أو المفهوم أو المتغير إلي تتيح للباحث 

من مستوى المفاهيم البنائية و النظرية إلى مستوى  االنتقالو بالتالي  3، استخدامه في الدراسة

  . الباحث المالحظة التي يعتمد عليها

انطالقا من هذا االعتبار قمنا بالتحديد اللغوي و االصطالحي و من ثمة اإلجرائي للمفاهيم المحركة 

 يلي:  ت ماالتي ضمللدراسة، و 

 الممارسة اللغوية ،الفايسبوك ، الشباب . اللغة ، مواقع التواصل االجتماعي ،  ، االستخدام ، األثر

 :  ffectE  األثرمفهوم  -1

األ ثر بقية الشيء والجمع آثار وُأثور وخرجت في ِإْثره وفي أ ث ره أ ي :  لسان العرب في ابن منظور قال

سي ويقال آث ر  كذا وكذا بكذا وكذا أ ي أ ْتب عه ِإياه واأل ثر بعده وْأت ث ْرُته وت أ ثَّْرته تتبعت أ ثره عن الفار 

،  4 بالتحريك ما بقي من رسم الشيء والتْأثير ِإْبقاُء األ ثر في الشيء وأ ثَّر  في الشيء ترك فيه أ ثراً 

 والجمع آثار ، وأثور . 

                                                           

 . 49علي غربي ،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ،مرجع ساق الذكر ،ص  -  1
 ـ28 ص ، 1984 الكويت، المطبوعات الجامعية، وكالة ومناهجه، العلمي البحث بدر، أصول أحمد -  2
 ـ3 ،ص. 1999 وائل، مصر،دار العلمي، البحث منهجية: عبيدات محمد  -  3
 ـ 24،ص  2010،دار صادر،بيروت ، 1،ج  3،لسان العرب ، ط (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ابن منظور -4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%AB%D8%B1/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%AB%D8%B1/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%AB%D8%B1/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=9305&bk_no=122
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=9305&bk_no=122
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األثر هو كل ما يحدث في مسار انتقال الرسالة اإلعالمية إلى المتلقي، أي مختلف ،ف اصطالحا أما

التغييرات والسلوكيات التي يمكن أن يحدثها النص اإلعالمي عند استقباله من طرف الجمهور المتلقي، 

وهو يتمثل في ذلك السلوك االتصالي الذي ينتج من خالل ردود أفعال واستجابات الجمهور لمثيرات 

نفسية واقتصادية وثقافية  -منبهات مختلفة، حيث تختلف من فرد آلخر نتيجة لعدة عوامل سوسيوو 

، ويتحقق أثر وسائل اإلعالم من خالل تقديم األخبار والمعلومات والترفيه و اإلقناع وتحسين مختلفة

(، و برنارد فالي Alain Laraméeفي حين يعرفه كل من أالن الرامي ) 1الصورة الذهنية.

(Bernard Vallée على انه ذلك التغيير الذي يطرأ على سلوك مستقبل الرسالة اإلعالمية، فقد ،)

ّوُن اتجاها جديدا، أو يعدل من تل فت انتباهه ويدركها و يتعلم منها شيئا، أو أنه قد يغير من اتجاهه وُيك 

، فهو بذلك تغيير اآلراء واالتجاهات وتعديل سلوكيات 2سلوكه القديم، أو أّنه ال يولي أي اهتمام به

خصائصه ومكوناته النفسية إعالمية معينة انطالقا من  الذين يتلقون الرسائل عبر وسائط المتلقين

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية المختلفة، وهذا حسب الحاجيات والرغبات التي تشبعها له هذه 

يتجسد في السلوك  –وبعبارة أخرى إذا كان العائد في الدراسات التسويقية ماديا أو ملموسا  الرسائل،

والذي يظهر في  feedback) ع الصدى)فإن العائد في دراسات الجمهور يتمثل في رج -الشرائي

سلوك المتلقي عند استقباله للخطاب اإلعالمي، وبالتالي فهو كشرط أساسي الستمرار العملية 

األثر مفهوم " العائد اإلعالمي " والذي يتجسد من خالل  على أطلقهذا االعتبار من االتصالية، 

 FRANKINGأما حسب  3 استجابات األفراد للمنبهات اإلعالمية عن طريق تفاعله معها.

                                                           

، ص 1998المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر،   عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياتهحسن  - 1
 ـ 52

2 -Alain Laramée, Bernard Vallée : La recherche en communication: éléments de méthodologie, 
Presses de l'Université du Québec, Canada, 1991, p124 . 
3  -  ibidemـ 

https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=624&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+Vall%C3%A9e%22&sa=X&ei=v4DTVPaSHs6qaZr1gZAD&ved=0CCAQ9AgwAA
https://www.google.ro/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Laram%C3%A9e%22
https://www.google.ro/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+Laram%C3%A9e%22
https://www.google.ro/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernard+Vall%C3%A9e%22
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FEARING فاألثر  «  the effect »  يشير إلى العالقة التفاعلية بين وسائل اإلعالم و الجمهور

 واحد . و في اتجاه  عالقة خطية يوحي الىالذي  » "« the impactالتأثيرو هذا عكس 

على انه جملة المخلفات الناتجة على تداول اللغة داخل  نحدد مفهوم األثرانطالقا مما سبق ذكره   

تحدث على بنية اللغة  أنو جل التغييرات التي يمكن  ،أوساط الشبكات االجتماعية بالتحديد الفايسبوك

و من الفضاء االفتراضي إلى العالم الممارسة اللغوية اللفظية ، إلىوى المكتوب تو امتداد ذلك من المس

السعي و المستخدمين بتسخير الخدمات المتاحة في تحقيق رغبة االتصال  قيام يةكيفحول  الواقعي،

وراء ابتكار أساليب مستحدثة داخل هذه الصفحات من شأنها خلق سلوك لغوي يستجيب للطبيعة 

المعالم اللغوية ضمن هذه النافذة والتأكيد على المالمح و  ،ة معاتصاليالتكنولوجية و الحاجة اال

 االفتراضية ـ الفايسبوكية 

  (: Use ،Usageالستخدام ) امفهوم  -2

يعتبر مفهوم االستخدام في حقول اإلعالم و االتصال من المفاهيم التي مازال الغموض يحيط بها، و  

مفهوم مشترك بين العديد من الحقول  ذلك انه عليها،لم يتوصل الباحثون إلى ضبطه بطريقة متفق 

ام في الكثير من السياقات االستخدمعنى كما يتم إشراك    CHAMBATPIERRE ،1حسب  البحثية،

حيث يشير الباحث "عبد الوهاب  األداة في حد ذاتها و مدى التحكم المعرفي فيها تملكبمفهوم 

أوال الوصول إلى التقنية أو الوسيلة، بمعنى أن تكون متوفرة بوخنوفة" إلى أن مفهوم االستخدام يقتضي 

العوامل االجتماعية والفردية التي تعمل على تشجيع االستخدام أو تعمل على  هابعد لتتدخل ، 2ماديا

من مستخدم إلى أخر كما أورد تخلق اختالفا و تفاوتا في التعامل معها  األهم من ذلك أنها و ،إعاقته

من  (1989)الذي طرح مفهوم االستخدام في الثمانينات  Jacques Perriault ذلك جاك بريولت
                                                           

1  - Pierre Chambat, in Technologies de l’information et société, vol.6, n°3, 1994, p250 . 
المدرسة، التلميذ والمعلم وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،أطروحة دكتوراه تحت اشراف : نصر الدين  بوخنوفة عبد الوهاب،  - 2

 . 50، ص 2007االتصال، جامعة الجزائر، العياضي، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم و 
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بعيدا عن التتبع الزمني لإلبداعات التقنية ، ليفتح  منظور قيمة االستخدام و ممارسات المستخدمين

منطق  1في مؤلفه بذلك رؤية نقدية جديدة على المفهوم في حقل علوم اإلعالم و االتصال، 

 La logique de l’usage, Essai sur les machines، اختبار على آالت التواصل: االستخدام

à communiquer  ،يحمل وظيفة رمزية  ألنهأداتيا  االستخدام الضروري أن يكون ليس من  إذ

وعليه يمكن أن يكون ألداة واحدة  عدة استخدامات على  ،2يضيفها المستخدم على التقنية أو األداة

 التي تتواجد بينها :حسب األيادي 

 « Un appareil peut avoir les usages les plus divers selon les mains dans 
lesquels il se trouve »3 . 

فيما  فصال فقد طرحا  Philipe Bretonو فليب بروتون Proulx   Serge بروكس الباحثين أما  

 منإذ  ،، االستعمال،و التملكالممارسةكاالستخدام يخص المفاهيم المشابهة و المتداخلة مع مفهوم 

 أو األداة ، جهازال معبصفة خاصة  فردال مباشرة الذي يربط "االستخدام" بين نميز أن الضروري 

 نشطةاأل و المجاالت بالعديد من على عالقة الفرد فيه ملتتش أوسع امفهومالتي تعتبر  ،"الممارسة"و

 البريد ممارسة" مصطلح حيث يمكن توظيفواألسرة، واالستهالك، والترفيه العمل مثل المجتمع داخل

، و يمكن أن  النشاط لتنفيذ الفعلية الطريقةو  المفهوم، لهذا العملي الجانب إلى لإلشارة" اإللكتروني

 صفة) نعت(  لحق بهي عندما في المعنى الممارسة مع التساوي درجة من  إلى ستخداماال مفهوم يميل

usages  (lesأو ما يصطلح عليه االستخدامات االجتماعية ) ) adjectif social’l( 4اجتماعي

sociaux  عادات صيغة في متكرر بشكل تبرز االستعماالت من أنماط و التي ينظر لها على أنها 
                                                           
1  -Jacques Perriault, La logique de l’usage. Essai sur les machines à communiquer, 
Flammarion, 1ere édition, Paris, 1989. (251 PAGES)   
2 - Jacques Perriault, La logique de l’usage. Essai sur les machines à communiquer, Éd 
L’Harmattan , Paris 2008, p 211.  
3   -Jacques Perriault, op cit , p 128 . 
4  -Philippe Breton, Serge Proulx, L’explosion de la communication à l’aube du XXIe siècle. 
Paris, Éd. La Découverte, coll. Sciences et société, 2002, p 257. 
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أما ،  خصوصية كممارسات المقاومة على قادرة تكون  كي المستخدمين يوميات في اجتماعية

 بصفة بسيطة ال تخرج عن نطاق التعامل معهافانه يقتصر على إدراك األداة أو التقنية و  االستعمال

 يتطلبفي حين  .أي انه يحيل إلى المعنى األداتي الصرف   بين يدي الفرد مادية استيعابها كوسيلة

 la sociologie des  (من قبل سوسيولوجيا االستخدامات و تحليله الذي يتم دراسته التملك

usages   اإللمام المعرفي و اإلضافات اإلبداعية في الممارسات اليومية (  حسب رأي نفس الباحثين

    .1بهدف صياغة أساليب تجديدية في التعامل مع التقنية لألفراد

  2 ذكرها: اآلتيانطالقا من االعتبارات  االستخدامو يمكن النظر إلى 

التمثالت الخاصة  االستخدام، سياق ذلك في بما للجهاز المستخدم باستعمالاالستخدام المتعلق   -1

 في استخدام الجهاز و كل ما يشير إلى ذلك بدقة . الشخصي وتاريخه ،بالمستخدم 

مع األداة إما بصفة فردية أو جماعية ضمن ممارسة  لتعاملطرق  إلى يشير الذي ستخداماال  -2

 ـ (الخ والعمل... التواصل،، )االستهالكحسب الهدف معينة 

 . حو معين نو المحددة على  االستخدام االجتماعي الذي يشير إلى جملة السلوكيات المستقرة  -3

أن االستخدام يملك مستويين من المعنى، المفهوم إلى  ديذهب الدكتور نصر الدين العياضي في تحديو 

إذ يقصد به الممارسة االجتماعية التي يحولها التكرار والقدم إلى ممارسة طبيعية تقترب من مفهوم 

 الطقوس. 

                                                           

1 - Philippe Breton, Serge Proulx, opcit , p 255 . 
2 - Florence Millerand, L’appropriation du courrier électronique en tant que technologie cognitive 
chez les enseignants chercheurs universitaires. Vers l’émergence d’une culture numérique ? 
Département de communication Faculté des arts et des sciences, Thèse présentée à la Faculté 
des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Ph.D. en communication Novembre, 
Université de Montréal,  2003, p126. 
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 Use and gratification االشباعات ة االستخدامات ومن جوهر نظريب الثاني يقتر المعنى أما 

 1.خاصة حاجات المادية أو الرمزية لتحقيقالتي تحيل إلى استعمال األشياء 

إلى  األولى ه يشير بالدرجةنفا في دراستنا أما االستخدام من منظور األهداف التي حددناها سابقا

الذي يربط المستخدم بمواقع التواصل االجتماعي  -االستخدام االجتماعي  –الجانب االجتماعي 

 ، -التركيز على الجانب اللغوي  – جماعة المستخدمينتواصله مع في تفاعله و  ليخلق بذلك عادات

هذه  ملموسة ذات داللة في حياتهم االجتماعية ناتجة عن تعاملهم مع سلوكيات يبرز بالمقابلو 

حد في التحكم  أدنىذلك حسب تحديدنا يتطلب ، إذ ءات بتواتر يختلف من فرد إلى أخرالفضا

الوصول إلى   بشكل صحيح و صائب بعدفي التعامل مع هذه الشبكات التقني اإلدراكي، المعرفي، و 

  .و االتصال  لإلعالم الجديدة تكنولوجياتال

 : "langue , language"  اللغة مفهوم  -3

إن تحديد مفهوم اللغة يوجب علينا الوقوف على الداللة المعجمية لهذه الكلمة، ففي اللسان 

اللسان في أما ، 2 المفيد وغير النافعغير و اللغو و تعني الكالم  العربي نجد أنها مشتقة من اللغن

  أما اللغة اإلنجليزية (Parole( و الكالم )(Langage( تتضمن اللغةLa langueاللغة الفرنسية)

معجم اللسانيات ذهب و  (Speech) والكالم (Language)فهي تشير إلى اللغة

القدرة على التواصل بواسطة نسق من العـالمات   »: أنهاتحديدها على  إلى  LAROUSSEالروس

أما في لسان  ،3»الصوتية "اللسـان" و هي قـدرة تتطلب وظيفة رمـزية و مراكز عصبية متخصصة وراثيا

                                                           

نصر الدين العياضي، الشباب و االنترنت في دولة اإلمارات : مقاربة للتمثالت و االستخدامات ،المجلة العربية لعلوم  - 1
 على :  pdf،متاح بصيغة   2012اإلعالم ،المملكة العربية السعودية، العدد السابع ، ابريل 

http://filaty.com/storage/beta/d0/d06e12724b48855b9b73ba3b7ac33bf3  
خالـد العبيـوي،اللغة االنسانية و اللغة الحيوانية، متاح على :  - 2

4.docwww.mohamedrabeea.com/books/book1_39  14:34، على الساعة  2015-4-6، تصفح يوم . 
1-Le petit Larousse,  édition Larousse, Paris ,2005,p 260 . 

http://filaty.com/storage/beta/d0/d06e12724b48855b9b73ba3b7ac33bf3
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_394.doc
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، و يركز ابن منظور  1أغراضهم عن قوم كل بها يعّبر أصوات هي اللغةورد أن العرب البن منظور 

التي  lingua من الالتينية language اللسان الفرنسي نجد كلمةعلى البعد التواصلي للغة، و في 

فلها معان متعددة كاللسان و الكالم و الخطاب  logos تعنـي الكـالم و الخطاب، أما الكلمة اليونانية

 .و العقل، و يفهم معناها من خالل السياق الذي وردت فيه

بأنها ملكة في اللسان للعبارة  «( يعرفها:IBN Khaldoun( )1332-1406) إبن خلدون أما 

أنها عبارة المتكلم عن مقصوده  «ويقول أيضا:  2.»اصطالحاتهاعن المعنى، وفي كل أمة بحسب 

وتلك العبارة فعل اللسان، فال بد أن تصير ملكة مستقرة في عضو اللسان، وهو في كل أمة حسب 

التي  إلنسانية التي تمر بها الجماعةالحاالت الحياتية ا حسبفإن اللغة بدورها تتغير  3،»اصطالحها

أي فرد من أفراد جماعة  كانت اللغة تشمل كل ما قاله أو يقوله أو سيقوله ولما تشترك في اللسان،

ما  ،لغوية ما فإنها تشكل اإلطار االجتماعي لكالم الفرد والذي يتم في إحدى صورتين: إما النطق وا 

 .  الكتابة

، وباعتبارها ظاهرة إنسانية محددةفي جماعة  وظائف متباينةباعتبار اللغة نظامًا تركيبيًا يؤدى   

تكشف عن ميكانيكية النشاط الذهني في الفرد أواًل ثم ما  و اللسانية متطورة، فإن الدراسات اللغوية

ما تغطى جانبًا ك 4اجتماعية،و معايير يفرضه المجتمع على هذا النشاط الفردي من قواعد سلوكية 

مهمًا من دراسة التطور اإلنساني وتقدم صورة لتطور النشاط العقلي من مكتسبات داللية، ونظم 

                                                           

 ، ص2003، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، 1الطبعة ، 20 الجزء العرب، في لسان المصري، منظور ابن -1 
116. 

 .44.ص1995، 3، مصر، طالمكتبة األكاديميةنوال محمد عطية: علم النفس اللغوي،  - 2
، مركز البيان للبحوث والدراسات،  310مجلة البيان العدد منظـــور ابن خلدون في اكتساب اللغة العربية، احميدة العوني،  -3

 .68م، ص 2013مايو  -الكويت، إبريل 
، موقع فكر تربوي متجدد ، متاح بصيغة    2012مارس  10وجيه مرسي ابو لبن ، مقال بعنوان مفهوم اللغة، نشر فى  - 4

pdf  : عبرhttp://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/395146 ـ 

http://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=57
http://albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=57
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/395146
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تطور الحياة العقلية  في تحليل، قد تساعد معرفته التداولتركيبية ومن دالالت أو تراكيب سقطت من 

   .للفرد والمجتمع معاً 

المتعلقة   analogueاالستفهام عن النظائر  إلى فسنحتاجي، ر اللغة من منظور تطو  خذناألو 

 إننابطها بنا عالقة وطيدة جدا ، ر ، خصوصا تلك التي ت أخرى بالسلوك اللغوي عند كائنات حية 

بلغويين كثر بمن  أدى، مما ما صوتيا ملفوظا بوضوحطور كال قد األنواعهذه ، طبعا أال أحد من ندرك

و مدرسته إلى أن يجادلوا في عدم وجود أي رابط بين  "Noam Chomsky"فيهم تشومسكي 

ا فاصال ، و هي تشكل "خطاللغة قد تفرد بها البشر اإلنسان و بين أي نوع أخر من الكائنات و أن

أن لكل مختلفة تفيد ضمنا  أنواعبين ، فان حقيقة تمييزنا بالذات ـ و للتقين 1ا " بالمفهوم التطوري ضخم

ه، وان النزعة إلى التركيز على هذه التفردات، متحدة مع مقاومة راسخة نوع مميزات فريدة خاصة ب

 تجاه االعتراف بالصالت الموجودة بين البنيتين البشرية و الحيوانية و سلوكهما ـ 

 بين من نسق أهم أنها على اللغة إلى االتصال الباحثين و العلماء في حقل ينظركما 

 كما الذات، عن والتعبير التفكير على تساعد والتي اإلنسان عرفها التي التواصل وأدوات العالمات

 2واألفكار، المعلومات ونقل الجمهور إفهام في قدرتها خالل من التواصلية العملية في اللغة دور يظهر

 (Roman Jakobson) يفترض جاكبسون  حيث ، اإلعالم عملية في أهميتها من يزيد الشيء الذي

أن اللغة ناقلة للمعرفة واألفكار والمشاعر بشكل شفاف، أي قابل لإلدراك والفهم، شريطة وجود عوامل 

مكونة للتواصل اللساني حددها في العناصر التالية: المرسل، والمرسل إليه، والرسالة، والسنن، 

 من أصغر الواقع جعلت التي اإلعالمي االتصال ثورة خالل منو   3ومنظومة رمزية، واالتصال.

                                                           
،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و 342جوزيف،تر: عبد النور خراقي، اللغة و الهوية، سلسلة عالم المعرفة، العدد جون  - 1

 ـ 50-49، ص ،ص  2007اآلداب، الكويت، 
 . 19مصر، د. س ، ص  القاهرة، العامة للكتاب، المصرية اإلعالم، الهيئة لرجال خفاجة، النحو ومحمد شرف العزيز عبد -2
 خالـد العبيـوي،اللغة االنسانية و اللغة الحيوانية، مرجع سبق ذكره ، نفس توقيت التصفح . - 3
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 وتعبير، تبليغ، أداة باعتبارها االتصال عملية في ودورها اللغة بين الوثيقة الصلة برزت الحقيقة،

قناعو  د،ااألفر  سلوك على وتأثير وتقويم،  وغيرمراقبتها و  للبيئة ورصد ونشر ،وا عالن وجدل، ،إثارة و ،ا 

 مع االتفاق منلتمكنه  االتصالية حاالته معظم في الفرد جنب إلى تكون  الّلغوية فالرموز 1ـ  ذلك

 كل بها يّتصف التي والقدرات الخصائص عن آخر جانب من تكشفكما  التوازن، له تحققو  حوافزه

 فتمثل وهوّيته، ماهيته من يتجزأ ال جزء فهي بالفرد، المتعّلقة الحياة نواحي جميع مع تتداخل ألنها  فرد

وت طبيعة من أحياًنا تّتضح ،2له بالّنسبة الهامة الميزات إحدى بذلك  لألنشطة الفرد ممارسة أثناء الصَّ

 .المجتمع مع التأّقلم عليه يفرضها التي

إذا كانت  :3في كتابها " اللغة ذلك المجهول " في هذا السياق (  Julia Kristiva)تقول كرسيتيفا إذ 

ا أنه ليس هناك لغة، كماللغة مادة للفكر، فهي أيضا عنصرا للتواصل االجتماعي، فال مجتمع بدون 

  . مجتمع بدون تواصل

 تحقق الوظيفة و العالمات من الرموز متكامل نظام اللغة نعتبر خاللنا دراستنامن أما  

كل ما يتعلق ،و تلبية حاجاته، وتنفيذ رغباته في المجتمع الذي يعيش فيهو تمكنه من لفرد لاالتصالية 

 ، عن طريقها يمكن تحقيق الفهم المشترك البناء التي تستجيب لتحوالت هذا بالصيغ المتغيرة

"Commun Understanding لة لنقل المعارف في " بين األفراد و اإلطالع على تجاربهم ووسي

الشبكات عبر  من دون الفئات األخرى  ، خاصة بين الشباب المحيطة البيئة في شتى المجاالت

و  ،و تجاوز العرف اللغوي  بالقواعد اللغوية ،التالعب أين يتم   -الفايسبوك نموذجا –االجتماعية 

 لتصبح اللغة في هذاالشبكة للمستخدمين ،إبداع أساليب تتأقلم مع طبيعة الخدمات التي تقترحها 

                                                           

، المغرب البيضاء، الدار المعرفة، بالجماهير، دار لالتصال االجتماعي المنظور فتحي، محمد ترجمة ريت، ا تشارزد - 1
 ـ27 ص ،1983

 ـ  26،ص  2003القاهرة الكتب، عالم ،1 المجتمع،ط في اّللغة ،حّسان تمام ترجمة، م لويس - 2
3  -Julia Kristiva ,Le langage, cet inconnu ,Editions du Seuil ,paris, 1981 , p 24 . 
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اإلطار وعاء خاص بجماعات و أفراد محددين ال يفهمها سواهم، بفعل المشاركة و التفاعل للوصول 

سواء كانت هذه اللغة معتمدة في الكتابة عبر هذا ،  صودالمعنى المقفهم  وإلى تفكيك هذه الرموز 

أو  المباشر) المستوى اللفظي االتصالإلى  متدادهااأو  مكتوب(،  نسق رمزي )  االفتراضيالفضاء 

. أين أصبح يطلق بصفة واعية  هذه الوسيلة باستخدام لة تقنية مستمدة من التواص( ، كلغالكالم

 ، و بالفرنسية) (internet slang language باللغة اإلنجليزية :اللغة األنترنيتية، و عليها: 

(L’argot Internet) وكتابة اللغة العربية األرقام في الكتابة،  واستخدام، اختصارات. بما في ذلك من

  .بحروف التينية ، باإلضافة إلى اإليقونات و الصور الخاصة بالتعبير عن الحاالت النفسية 

 " pratiques langagières"  ،"language practices"  الممارسات اللغوية -4

 .J. Boutet, P. Fiala et J، من طرف 1970 أواخرظهر استخدام هذا المصطلح في  

Simonin-Grumbach  ((1976 الممارساتعلى انه مجموعة من  جوهره، و تم تحديد 

 اآلثار تنتج فإنها نفسه الوقت وفي االجتماعية، المواقف تحددها التي ،مزدوجال تنظيمال مع االجتماعية

وبين بين اللغوي واالجتماعي من جهة ، ، أين يظهر التأثير المتبادلالحاالت هذه على المترتبة

  le langage" وتعتبر في هذا السياق اللغة نشاطا عمليا ،1الممارسة و الوضع من جهة أخرى 

comme une praxis"2اإلنتاج" مفاهيم إلى تشير "اللغوية الممارسة" ، تجريبية نظر وجهةفمن  ـ 

 من يختلف لكنه " performance األداء" أو"parole الكالم" إلى" énonciation النطق" من" اللفظي

 الممارسات من مجموعة من جزء سوى  اللغة ما و": الممارسة" مفهوم على التركيز إلى النظرية الوجهة

 فيه باللغة" الممارسة" ربط إن إذا ،إنتاج إعادة أو تحويل أو إنتاج ممارسات كانت سواء االجتماعية،
                                                           

1 1 - J. Boutet, P. Fiala et J. Simonin, Sociolinguistique ou sociologie du langage, Critique, 
no 344, paris, 1976,  p  68-85. 

2 - Paulette Roulon-Doko, « Josiane Boutet, Le pouvoir des mots », Cahiers de littérature 
orale [En ligne], 69 | 2011, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 13 septembre 2015. 
URL : http://clo.revues.org/623 
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ذلك أن الممارسة في حد  .1البشري  النشاط هذا من  " praxéologique" الفعلي البعد على تركيز

 ذلك في بما،الفعل المنتظم والمدروس خالل من االجتماعي المحتوى  خلق ذاتها تعبر عن دينامكية

فهي تعرف بوصها تجليات  ،2اجتماعي ممثل يتوالها التي والمواقف السلوك، إلى تشير التي األعمال

لتفاعل مختلف العوامل اللغوية و النفسية و السوسيولوجية و الثقافية و التربوية و العاطفية التي هي 

مقومات الخصائص الفردية و الجماعية ،و يشكل هذا المفهوم تطورا في الوصف اللساني و 

لك أن األمر لم يعد يتعلق بتحليل القواعد الداخلية للنظام اللساني التي تنظم كفاءة السوسيولساني، ذ

، و العناية بتنوع أداء المتكلمين و سلوكاتهم بمعنى اإلبانة عن « CHOMSKY » الناطق المثالي

 مجموعات واحدة، إلىالتفاعالت الحاصلة بين السلوكات اللغوية و غير اللغوية من حيث انتماءها 

 العوامل مختلف بين تفاعل كمحصلة اللغوي  النشاط في الناتجة المظاهر عنالممارسة اللغوية  تعبرو 

 خصوصية تشكيل في يساهم ما)...(  والعاطفية والتعليمية والثقافية والسوسيولوجية والنفسية اللسانية

 تنوع هذا في و يتضح Bautier Élisabeth3بوتيه  إليزابيث حسب الوقت ذات في الجماعة و الفرد

كما يمكن تناول مفهوم الممارسات اللغوية من حيث هو أداة ، باللغة المتعلقة الظواهر تجانس وعدم

، تسمح بجمع مدونة من المعلومات حول الواقع السوسيولساني للمجتمع و   heuristiqueاستكشافية 

 . 4للناطقين بها يولوجية ليس بمعزل عن الممارسات السيكولوجية و السوساعتبار اللغة نظام فرعي 

                                                           

1 - Emmanuelle Cambon, Isabelle L´eglise. Pratiques langagi`eres et registres discursifs. 
Langage et Societe, Maison des Sciences de L’homme Paris, 2008, pp.15-38. 
2 - Gilles Forlot , Avec sa langue en poche: Parcours de Français émigrés au Canada (1945-
2000), UCL presses de LOUVAIN, Belgique ,2008 , p116 . 
3 - Bautier (Elisabeth). - Pratiques langagières, pratiques sociales. De la sociolinguistique à la 
sociologie du langage. Paris, L'Harmattan (Sémantiques), 1995 , p 37 . 

خولة طالب االبراهيمي،تر:محمد يحياتن ، الجزائريون و المسالة اللغوية : عناصر من أجل مقاربة اجتماعية لغوية للمجتمع - 4
 ـ49ص  ،2013، دار الحكمة، الجزائر، 2الجزائري،ط
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في مجال بحثنا في الكثير من المواقع من منطلق أنها تدل على  الممارسة اللغويةسنستخدم مفهوم   

 بنية في ين" مستخدمي الشبكات االجتماعية"الفاعل وفق منهجي ينشأ بشكل  واع كل نشاط لغوي 

 هذا في التموقع تحديد إعادةفي  تأثيرمحددة بالزمان و المكان ، لها  فضاءات في مهيكلية اجتماعية

يسمح  أن المفهوم هنا يمكن لهذاجري فيه،ومن ، حيث تظل في تفاعل مستمر مع الوسط الذي تالهيكل

لنا بوضع العديد من االفتراضات المتعلقة بمجموعة من العالقات و االرتباطات بين عناصر ال يمكن 

مقاربة دينامكية  إطارفي  مبنية بها، أو بانية لها ،اللغوية إال أن تكون جزءا من هذه الممارسات

للتفاعلية التبليغية بمنظور وصفي ال يقوم على عزل المتغير اللغوي،بل بالعكس التركيز على وضع 

 اتجاه بناء لغة مشتركة للتواصل ـ الممارسات اللغوية بين المستخدمين للشبكات االجتماعية في

 Jeunesse( ،(youth)( :الشـــــباب -5

يقال لقيته في شباب النهار، كما جاء في لسان العرب  1شباب الشيء أوله، بمعنى الفتاء و الحداثة، 

منظور، فهو مصطلح يطلق على مرحلة عمرية هي ذروة القوة الحيوية و النشاط بين  البنالمحيط 

يتفق لم إذ  وم،وهناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح لهذا المفه 2جميع مراحل العمر لدى البشر.

 في وعدم االتفاقلمرحلة الشباب بسبب عدة عوامل أهمها  محدد تعريفالباحثون و المختصون على 

، األفكار العامة التي يقوم عليها التحليلو  اختالف األهداف هم، ووجهات النظر االيدولوجية بين

 بنيت وفق منظور معين: اتجاهاتالتخصصات إال أن هناك  اختالفإضافة إلى 

، 3أن الشباب ليس مرحلة عمرية تتحدد بيولوجيا االتجاهيرى أنصار هذا النفسي:  االتجاه -أ

الشباب بمقدار ما يستطيع الفرد أن يولد في اآلخرين الرغبة في الحياة، « (:D.Mortonفيقول)

                                                           

 ـ 312ص،2003، القاهرة ،العلمية للنشر و التوزيعابن منظور: لسان العرب، دار الكتب -1
 .25ص،1985بيروت،  ،، دار النهضة العربيةاالجتماعيالشباب العربي و التفكير  ،محمد علي محمد -2

3 -Alexander.T : journal of Youth and Adolescence ,U.S.A, n° 259,2013.p68  
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بدايات مرحلة وحين يخفق في ذلك يشعر باليأس و اإلحباط في الهروب من الحياة وهذه هي 

 1.»الشيخوخة

 اإلنساناصطلحنا على تسليم دورة حياة  إذاانه  إلىالنظم العقلية  تيار ذهبي االتجاه العقلي : -ب

بينما  بيولوجيغالبها ذات طابع  في األولىفان المرحلة  ، بين الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة

مستويات النضج  أعلى فإنها تشكلالثالثة  أما ،تجمع بين ما هو سيكوسوسيولوجي و بيولوجيالثانية 

وهى  -مرحلة الشباب-والمرحلة الثانية  ،الشيخوخة مرحلةالتحلل خالل  في يبدأ الذيوهو المستوى 

الشخصية  أنوذلك يعنى و اإلبداع ، ضافةاإل تتميز بالبحث عنمرحلة االكتمال  ألنهامرحلة المعاناة 

 ـ2من العناصر البيولوجية الشابة تعتبر بناء يتكون من مجموعة

تشخيصهم العلمي و الموضوعي لفئة الشباب، وهو أنه  االجتماععلماء السوسيولوجي:  االتجاه -ت

باإلضافة إلى تحديد السابق فإن فترة الشباب تبدأ حينما يحاول المجتمع تأهيل الشخص ليتبوأ مكانه 

مكانة في  احتالل، ويؤدي دورا أو أدوارا في بناءه، وتنتهي حينما يتمكن الشخص من اجتماعية

 في  Jean Marie Mignonحيث يرى  3.االجتماعيةوفقا لمعايير الحياة  االجتماعيالسياق 

"، شباب ِمطر، شباب موحد، أن  Jeunesse unique, Jeunesse encadrée" كتابه

الموجود حسب  باالختالفالمجتمعات العصرية مقياس العمر له أهمية في تحديد عمر الشباب وذلك 

و المالحظ  4الجنس ونوعية النشاط، و التحرر من سلطة الوالدين ويصبح مالكا لحقوقه وتصرفاته.

                                                           

و سلوكيات الشباب، أطروحة دكتوراه تحت إشراف األستاذ بلقاسم بن روان،  السعيد بومعيزة ، اثر وسائل اإلعالم على قيم -1
 .18،ص2006جامعة الجزائر، 

2 - Anoop Nayak, Mary Jane Kehily, Gender, Youth and Culture: Young Masculinities and 
Femininities, saffron house ,London , 2008,p 9 ـ 
3 - Abdesslam Dachmi ; Mustafa Hadiyah : Insertion des jeunes et problème d’identité, université  
Mohamedv, Royaume du Maroc, 1996 ,p65. 

، 2زدام عمر ، محاولة لتحديد مفهوم الشباب، مجلة يصدرها المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب، دار شريفة، ع  -  4
  .8.ص1996الجزائر، 
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ى األفراد أو حسب التغيرات التي أن مفهوم الشباب ينبغي أال يتم تحديده حسب مستوى السن لد

تتميز  اجتماعيةتظهر لدى الفرد في مرحلة معينة من العمر، بل علينا أن نعرف الشباب أنه ظاهرة 

بصفات مختلفة مثل: المبادرة، واعتناق كل ماهو جديد ومثير، ولذا فإنه من الواجب توسيع نطاق فئة 

الشباب دون حصرها في مدة زمنية من العمر إذا تم تجاوزها يظهر للفرد أن حظه من الدنيا قد 

ء وظائفه المختلفة، القرارات و أدا اتخاذ و ،االجتماعيالحتمي بالعرف  االلتزامانقضى، و أن عليه 

التي تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر خالل  1االجتماعيةلعملية التنشئة  استمراريةفهي مرحلة 

فهي اذا مرحلة انتقالية لها مقوماتها النفسية و االجتماعية و التاريخية والبيولوجية سواء كل الحياة. 

 2ـن فهمها و مواجتها مرتبط بفهم كل مرحلة عمرية كانت هذه المرحلة االنتقالية هادئة ام عاصفة، فا

مفهوم الشباب يختلف من المنظور االجتماعي عن المفهوم البيولوجي من هذا يدفعنا للقول أن   

حيث االقتصار على جوانب النضج الجسمي ، كما يختلف عن المفهوم السيكولوجي من حيث 

وعلى الرغم من طبيعة الفروق بين المجتمعات في التحديد  . االقتصار على جوانب النضج النفسي

إال أن الشيء المتفق عليه هو أن كافة المجتمعات تدرك األهمية اإلستراتيجية للشباب، وتستخدم 

عادة مؤشرات اجتماعية لتحديد بداية المرحلة و نهايتها، وان كانت هذه المؤشرات ينقصها االتساق 

 ـ   3في الكثير من األحيان

أما إطار المفاهيم الذي تتبناه الدراسات الموضوعية للشباب يستعين بمجموعة من األدوات التصورية 

التي تناسب طبيعة هذه المرحلة العمرية، و لعل أهم هذه المفاهيم هي المسؤولية،المشاركة في 

                                                           

وآخرون: القنوات الفضائية و تأثيرها على القيم اإلجتماعية و الثقافية و السلوك لدى الشباب الجزائري، دار عبد هللا بوجالل   -1
 .150ص، 1999 الهدى، عين مليلة،

2 -D , Matza , position and behavior patterns of youth, handbook of modern sociology , 
chicago,rand Mcnally,1964 ,PP 191-216 . 
3 -Margaret Mead , growing up in new guinea, London, Pelican book , 1964 , p 11 . 
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،من خالل هذه المفهومات 1اإلنتاج،و الحاجة إلى التغيير، و التعبير عن الذات،و االبتكار و التجديد

نستطيع تشخيص مرحلة الشباب و فهم خصائصها، والتعرف على الجوانب االيجابية من سلوك 

الشباب ـ خاصة وان معظم الدراسات التي تناولت دراسة األنماط السلوكية للشباب تركز في الكثير 

ها مثل :التمرد والعصيان، من المرات على الزوايا السلبية من خالل شبكة المفاهيم التي تستعين ب

وتكمن أهمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثلونه من القلق والتوتر، التحرر واالستقالل واالغتراب ـ 

من خالل القيم الجديدة، التي يتبناها الشباب و التي تدخل عادة في مصدر للتجديد و التغيير 

اب محرك للتغيير الثقافي و االجتماعي في مواجهة ما هو سائد من قيم تقليدية، و لهذا يعد الشب

 ـ 2المجتمع ككل

الشباب ال يحمل تحديدا معينا يختلف عن المفاهيم التي تم تقديمها، ولكن  بالنسبة إليناو 

 في -الطلبة الجامعيين–تحديد المعنى اإلجرائي لهذا المفهوم يعد أمرا مهما من خالل تحديد فئة 

،  المستوى التعليمي عقلي باعتماد مؤشر التصنيف على أساس ، األقرب إلى( سنة17/33مرحلة )

 عن الفئات األخرى  مختلفينيتميز أفرادها ببعض الخصائص السوسيوثقافية و النفسية تجعلهم حيث 

هو  على كل ما في بعض الحاالت في التطلع إلى كل ما هو موجود تكنولوجيا وتقنيا، و الثوران

قدرة على ال إلى ، باإلضافةتوجهاتهم و حرياتهم من تحد قد التي القيود كل وكسر ، تقليدي وقديم

ستيعاب، وتقبل الجديد المستحدث وتبنيه والدفاع عنه، االسرعة في الو  ماالستجابة للمتغيرات من حوله

ن  تفي تغيير الواقع الذي وجد -حسب تحديدنا -اورغبته هذه الفئةوهذه السمات تعكس قناعة  فيه وا 

 ـ و بناءه صنعهشارك في تلم 

 

                                                           

 ـ 18، ص 1988بيروت،، دار النهضة العربية، 1ط  محمد علي محمد، الشباب العربي والتغير االجتماعي، - 1
 ـ 22ص  المرجع نفسه، - 2
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 : منهج الدراسة  -8

فن التنظيم بعملية االستقصاء المتسلسل ، و إن مفهوم المنهج ارتبط دائما باختالف ميادين البحث 

معطيات العديدة ، من اجل الكشف عن حقيقة مجهولة ،و البرهنة على  األفكارالصحيح لسلسلة من 

و عالقات ال يعرفها اآلخرون لضمان صيرورة البحث العلمي ، على هذا األساس ارتأينا في هذه 

 ،  -The Descriptive Survey Method– المسحي الوصفيالمنهج  علىالدراسة االعتماد 

لتصور الدقيق للعالقات المتبادلة بين المجتمع واالتجاهات والميول والرغبات والتطور الذي يسمح با

، 1 واألنشطة األخرى بحيث يعطي البحث صورة للواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية

على انه محاولة منظمة لتقرير وتحليل و   whitneyالذي يعرفه ويتني  المسحالن يجمع بين ذلك 

ليس نة،و هو ينصب على الوقت الحاضر و جماعة بيئية معي أوتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي 

، هاعلى اللحظة الحاضرة ، كما انه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها و تفسيرها و تعميم

القائم على تفسير  الوصفو  ، 2وذلك لالستفادة بها في المستقبل و خاصة في األغراض العلمية 

الظاهرة موضوع البحث من خالل تحديد ظروفها و أبعادها و توصيف دقيق للعالقات بينها بهدف 

لذلك فان  3االنتهاء الى وصف عملي دقيق و متكامل للظاهرة يقوم على الحقائق المرتبطة بها فعال ،

أو في  -نوعية–هذا المنهج يهتم بوصف دقيق و تفصيلي لظاهرة محددة ،سواء في صورة كيفية 

، وسعيه لتوفير بيانات مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة ، و تقديم تفسيرا واقعيا  -رقمية–صورة كمية 

منهج المسحي بني السيتم تللعوامل المرتبطة  بموضوع الدراسة للتعرف على معالمه و أبعاده ، و 

 من خالل : الوصفي 

                                                           

1 - Charles Y. Glock,John Bennett, Survey Research in the Social Sciences, russel sage 
foundation, USA, 1967 , p 5. 

 .80، ص1996 محمد الغريب عبد الكريم، البحث العلمي، التصميم و المنهج و األدوات، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، - 2
 ـ 83ص  الذكر،سابق  الجامعية، مرجعأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل  غربي،علي  - 3

http://csnotes.upm.edu.my/kelasmaya/web.nsf/de8cc2082fc4d31b4825730e002bd111/b93e729709271690482575e3002fe0c5/$FILE/5090-chapter8.ppt
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 – المستقلالمتغير  –الكشف عن اآلثار التي يخلفها استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -

، على مستوى هذه الفضاءات التواصلية  -المتغير التابع –على الممارسات و األنماط اللغوية 

 ـ  دون التعمق في التطور التاريخي للظاهرة في الوضع الحالي

التصوير الكمي لمدى انتشار الظاهرة في أوساط العينة المدروسة و في هذا المقام  سنخص  -

باالستخدام نظرا الكتفائنا  " Descriptive Survey by sampler"بالعينة الوصفي المسح

 . بين أيديناالمتوفرة  اإلمكانياتلمفردات في حدود الوقت والجهد و ا أوبدراسة عدد من الحاالت 

بهدف توخي  هاأبعادها و مؤشراتمسح األدبيات الخاصة بكل مفاهيم الدراسة و التركيز على  -

 . الدقة في االقتراب من الواقع وعدم الخروج عن مجال البحث المحدد سابقا 

مسح محدود للسلوكات اللغوية و التعابير الرائجة بين الشباب في أوساط الشبكات االجتماعية  -

، فظي ، محاولة منا لتحديد خصائصهاو امتداد بعضها إلى التداول الل على المستوى المكتوب

 ـ  جانب من ذلك الواقع أوكشف واقعها ي أوص شخيو إيجاد تفسير 

 البحث:أدوات  -9

ميدان لما تصل إليه من بيانات و معطيات بعد التعامل مع التعد أدوات البحث سبل الستنطاق 

 الموضوع طبيعة و تتماشى أداة حدود في السير الضروري من  لذلك فإنهالمجتمع المدروس، 

مجموعة من  وانطالقا من طبيعة دراستنا و منهجها اعتمدنا على 1 ،الوقت نفس في األساسي

األدوات نرجو من خاللها جمع اكبر عدد من المعلومات ، الن الجمع بين األدوات يجعل من كل 

 من بيانات ،و حددناها كاألتي :أداة بمثابة ضابط لما تصل إليه األداة األخرى 

 األفراد استشارة تستهدف البيانات لجمع أسلوب التي تعد ":Le Questionnaire" استمارة االستبيان

 المرتبطة البيانات إطار في معينة أفكار أو أراء أو حقائق لتقديم ومقننة منهجية بطريقة المبحوثين
                                                           

 ص، 2006 الجزائر، للنشر، هومة دار ،2الجزء الجامعية، الدراسات في الوسيط العام، والرأي الجمهور قياس، باي سي - 1
 ـ96
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 هذه في للمبحوثين الذاتي التقرير في الباحث من تدخل دون  أهدافها و الدراسة بموضوع

بطريقة  باستجوابهمسمح تي العلمي، تستعمل إزاء األفراد و تقنية مباشرة للتقص ، و1البيانات

عد أكثر تو  2موجهة، و القيام بسحب كمي بهدف إيجاد عالقات رياضية، و القيام بمقارنات رقمية.

  ـ سحي الذي نعتمده في هذه الدراسةبالمنهج الم ارتباطااألدوات 

 وصف االستمارة : –أ -1

أربع محاور أساسية باالعتماد على اإلشكالية التي بتصميم االستمارة األولية التي احتوت قمنا  

اآلثار شكلت المرجع األول في بناءها، وبما ان الهدف المحوري من الدراسة هو تسليط الضوء على 

التي يخلفها استخدام شبكة الفايسبوك على الممارسات و األنماط اللغوية، على مستوى هذه الفضاء 

 يلي : لى ماإ بالسمات العامةضافة إلى الجزء الخاص باإلالتواصلي، وقسمت االستمارة 

 بأنماط وعادات استخدام الطلبة لشبكة الفايسبوك، ناه لألسئلة المتعلقةخصص: المحور األول  

  بهدف قياس درجة االرتباط بينهم وبين هذا الفضاء ـ

باإلفصاح عن أهم  االشباعات المحققة من استخدام هذه الشبكة،جملة متعلق ب المحور الثاني :  

، باالضافة  Likertالرغبات التي تدفعهم للتوجه الستخدام الفايسبوك واعتمدنا في ذلك على مقياس 

 للكشف عن أهم تصوراتهم حول الشبكة ـ

بالتركيز على طريقة الممارسات االتصالية بين المستخدمين  أهم تناولنا فيه  المحور الثالث :  

فة تفضيالتهم حول الخدمات االتصالية التي تقترحها الشبكة على الترتيب حسب األولويات لعر 

  عليها، ومعرفة مدى رضاهم على المستوى االتصالي بهذه الخدمات ـ  المترددين

                                                           

 ـ183ص 1993 الكتب، عالم ، مصر القاهرة ، األولى الطبعة اإلعالم، بحوث في الجمهور دراسات الحميد، عبد محمد - 1
 .468وآخرون، منهجية البحث في علم اإلجتماع، دار القصبة، الجزائر.صموريس أنجرس: ترجمة: بوزيد صحراوي  - 2
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من خالل  ، ألثار استخدام الفايسبوك على الممارسة اللغوية هذا الجزءخصصنا  المحور الرابع:

، بما في شبكة الفايسبوك لصياغة أسئلة خاصة مباشرة بطبيعة اللغة المتداولة بين عينة الدراسة داخ

ذلك االختصارات والرموز، وفتح المجال لهه في الخير بسؤال مفتوح حول اقتراحاتهم الخاصة 

   باستخدام اللغة بطريقة سليمة ـ 

والتي تحتوي على أهم المؤشرات التي   المغلقة بدرجة كبيرة في بناء االستمارة على األسئلة كما ركزنا

من جهة  تفاديا لتأويالت المبحوثين في األسئلة المفتوحةتسمح لنا بالقياس الدقيق من جهة،  و 

الخاص الذي يصب مباشرة في  إلى ، وحرصنا في ذلك على االنتقال المنطقي من العام وصوالاخرى 

   ـجوهر الموضوع وتفاصيله 

  تحكيم االستمارة: -ب-1

 *1تصميم االستمارة ال يكتمل منهجيا دون إخضاعه للتحكيم من طرف أساتذة وباحثين مختصينإن 

في حقل البحث بهدف تقييمه، ومعرفة مدى االلتزام في البناء باألسس المنهجية العلمية القادرة على 

لميدان، وتحقق الترابط المنطقي أن تجعل من هذه األداة البحثية همزة وصل تجمع بين الباحث وا

عملية التحكيم تم اخذ كل  عقبوبعد إعادة إرجاع االستمارة  أيضا بين الجانبين المنهجي والتطبيقي ـ

المالحظات الخاصة سواء بالنقائص على مستوى االستمارة األولية أو اإلضافات التي اقترحها 

   األساتذة بهدف إثراء البحث ـ

                                                           

 األساتذة هم:  -*1 
 الدكتور كمال حميدو، أستاذ بقسم اإلعالم، جامعة قطر ـ .1
 باتنة ـجامعة بأستاذ الدكتور بدر الدين زواقة،  .2
 ـ األردن ، أستاذ بجامعةالحمامأبو عزام  الدكتور .3
 الدكتور طاهر سعود، أستاذ جامعة سطيف ـ  .4
 ـ  واالتصال بجامعة العربي التبسي اإلعالمأستاذ محاضر في  الدكتور رضوان بلخيري  .5
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بتوزيعها على عينة متكونة من  لالختبار القبليبعد تعديل االستمارة من طرف المحكمين تم إخضاعها 

 أيغموضها، واتضح بعد استجوابهم أنهم لم يجدو طلبة، بهدف معرفة مدى وضوح االستمارة من  10

  ـ صعوبات في ملئ االستمارة خاصة وان العينة المقصودة طلبة جامعيين

، في البحوث االجتماعية تعتبر إحدى أهم الطرق العلمية  : L’observation "المالحظة -1

و هي ال تستعمل لوحدها بقدر ما تكون للكشف عن كينونة الظواهر بصفة دقيقة عن طريق المشاهدة، 

من أجل الوصول إلى الخصائص و العوامل المتحكمة في الظاهرة، مساعدة او مكملة ألدوات أخرى 

مختلف الحواس، وتقوم المالحظة  استخدامكما تتطلب الوقوف على األشياء و التمعن فيها بواسطة 

العقل و الحواس، للتدخل اإليجابي من جانب العقل الذي يقوم بدور رئيسي في إدراك  استخدامعلى 

العلمية  المالحظةفي دراستنا على  واعتمدنا 1ظواهر موضع المالحظة.العالقات المختلفة بين ال

. سواء في دون إخضاعها للضبط العلمي في مختلف مراحل إنجازها -غير المشاركة -البسيطة

الموضوع و ذلك من خالل التعرف على إشكالية الدراسة و مالحظتنا لتداول هذه اللغة  اختيارعملية 

. والتأكد من المعلومات التي تم جمعها في أثناء التواصل عبر شبكات االجتماعيةبين الشباب الهجينة 

 الظاهرة. اكتشاف

النمطية  العينات مننصوص  بعرضحيث سنقوم :  كأداة مساعدة  التواصلية لنصوصل عرض -2

 من مجموع إلى ،-الفايسبوك  – عبر موقع التواصل االجتماعي التواصلمن  نماذجك ي سنختارهاالت

 مجملها في تشكل التي المختلفة التواصل رسائل في المضمن اللغوي  االستخدام حول الدالالت

 .التواصلية أهدافهم لتحقيق المستخدمين يختارها التي اللغوية الطريقة أو الكالمي األسلوب

 

                                                           

 .4ص، 2006عالم الكتاب، القاهرة، مصر،  ،2ط بحوث اإلعالم، األسس و المبادئ، ،سمير محمد حسين - 1



يــالمنهج ارــاإلط  

33 
 

  تحديد مجتمع البحث و العينة: -10

، حيث إن خطوة اختيار العينة تعتبر من أكثر الخطوات المنهجية أهمية و صعوبة في نفس الوقت 

كفاءته و نتائجه ،فهي تتطلب منا دقة و و تتوقف عليها باقي إجراءات البحث األخرى ،و تصميمه 

 ، و بما أن مجتمععناية كبيرتين بهدف جمع المعطيات التي تخدم أهداف البحث من ارض الواقع 

للشبكة االجتماعية الفايسبوك واسع الوحدات و  ينالمستخدم الطلبة الجامعيينبحثنا المتمثل في 

 عينة الباحث الختيارالمفردات فان المعاينة تفرض نفسها في الدراسات الميدانية كأسلوب يلجأ إليه 

، األصليللمجتمع  و حاملة لنفس الصفات الموجودة في Représentative ممثلة  ذات و حدات 

للظهور ضمن مفردات  Equal chancesإضافة إلى شرط أن تكون لهم فرص متساوية لالختيار

كبيرة، فاشتملت عينة الدراسة على  أهميةجب علينا أن نعيل هذه المرحلة و  من هذا األساس 1العينة.

 المجتمعمن مجموع " ألسباب سيتم تحديدها في نوع العينة الحقا "  بوالية وهران الجامعيين طلبةال

ينا وفر لدت لعدم ذلك (non probabiliste) غير احتمالية طريقةالكلي وتم اختيار الوحدات ب

في  و انتشاره، و طبيعته، هعدد أفراد من حيث، بحثالالدقيقة عن مجتمع  والقوائم اإلحصائيات

غيرها من األسباب التي تعيق الباحث في عالقاته بالجهات المتخصصة  إلى مجاالت جغرافية واسعة

 اختيار "بأنها التي تعرف (Par choix raisonné) قصدية، و بصفة اإلحصائياتفي قضايا 

 تتوفر خصائص أو سمات من مناسبا الباحث يراه لما طبقا ، typiqueنمطية  بطريقة العينة مفردات

ال يتم اختيار المبحوثين من خالل الجدول العشوائي أو  أين،  2"البحث أهداف يخدم بما المفردات في

إال أننا و 3تعطي الفرص المتكافئة لكل وحدة اجتماعية ألن تكون ضمنها، عن طريق القرعة، فهي ال

                                                           

1 -François depelteau, la méthode de la recherche scientifique en sciences humaines, , 
2emeeditition, de boeck, Canada, 2003, p 222. 

 ـ133 ص ،1993 الكتب، عالم مصر، القاهرة األولى، الطبعة اإلعالم، بحوث في الجمهور دراسات الحميد، عبد محمد - 2
3- François depelteau, Ibid, p 224 . 
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الحصول على المعلومات من خالل  أن نجعلها ممثلةقمنا بجهد علمي سعيا منا بكل موضوعية 

 البحثي ـ التي تخدم هدفنا   األفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اختيارالكاملة قبل 

البحث  بما أن طريقة المعاينة تمت بصفة غير احتمالية ، حاولنا أن تكون عينة :  نوع العينة -أ

بعض اإلجراءات المنهجية المتبعة في  ممثلة تمثيال صادقا لمجتمع البحث، وذلك من خالل

 مثل هذه الحاالت : 

 والية وهران كما ذكرنا سابقا تم تحديد اإلطار الجغرافي للبحث فيالتحديد الجغرافي:  -1

 ،1بجامعة وهران ، والمعروفة أيضا احمد بن بلة تيجامعوبالتحديد  ،الجزائر تقع في غرب التي

 بموجب ، وبجامعة الجزائر كانت ملحقة حيث1961 تم إنشاؤها أول مرة في نوفمبروالتي 

حولت  1967 ديسمبر 20، وفي أبريل 13 وهران جامعة مركز أنشئ 119-65 رقم المرسوم

 - أحمدوجامعة محمد بن  1ـرسميا إلى جامعة، وهي أول جامعة يتم إنشاؤها بعد استقالل الجزائر

 التالية :  لألسبابختيار االتم  و - 2وهران

يتخرج منها  الجزائر أهم وأكبر الجامعات في قطبين جامعيين يعتبران من وهران ضم واليةت -

، ذلك أن الباحث يعتقد أن التنويع في سنويا آالف الطلبة في جميع االختصاصات

 التخصصات قد يكون إضافة للبحث، ويمكن له أن يؤثر على النتائج ـ 

،  تعتبر والية وهران من واليات الغرب الجزائري األولى المستفيدة من خدمة الجيل الثالث -

 بمعنى إتاحة خدمات االنترنت للمستخدمين في نطاق أوسع ـ 

                                                           

، -2016- 2 -30 ، تصفح يوم /http://www.univ-oran1.dz، -احمد بن بلة -1الموقع الرسمي لجامعة وهران  - 1
 ـسا 23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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التي تجذب الطلبة من باقي واليات الوطن، األمر  جامعتي وهران على بعض التخصصات انفراد -

ون ولهجات متنوعة أيضا قد تكدمين يحملون ثقافات جهوية مختلفة التقرب من مستخنا الذي قد يتيح ل

         لغوية متغايرة تسمح لنا بإثراء النتائج التي سنتوصل لهاـ  ممارساتفي رأينا سببا في خلق 

 حجم العينة:  -ب

ذلك أنها  المنهجية التي تواجه الباحث في حقل العلوم االجتماعية الصعوباتمن أهم تعتبر المعاينة  

محمد  2وهرانتشمل جامعة حيث   عدد محدود من المفردات، في الكلي مجتمع البحث حصر تمثل

موزعة على ( طالبا 27867و ثمانية مائة و سبعة و ستين ) ألفسبعة و عشرين  على بن أحمد

 1 كاألتي: كليات، معهد واحد  خمسة

 ـكلية الحقوق والعلوم السياسية  -

 ـكلية اللغات األجنبية  -

 ـكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  -

 ـ كلية علوم األرض والكون  -

 ـ العلوم االجتماعيةكلية  -

 ـمعهد الصيانة واألمن الصناعي  -

 ،2طالبا  48000، تضم في إجمالها فيه تتكون من خمسة كليات ومعهد  احمد بن بلةأما جامعة 

  3كاألتي: معهد واحدو كليات،   خمسةموزعة على 

 كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية  ـ -

                                                           

- 2 -26 تصفح يوم،  /http://www.univ-oran2.dz/AR،محمد بن أحمد ،  2الموقع الرسمي لجامعة وهران  - 1
 سا ـ 23، -2016

 سا ـ11على  2016-08 -29، يوم  1البيداغوجي بجامعة وهران احصائيات مقدمة من قسم التسيير  - 2
 سا ـ23:20، 2016-2-26:  ،احمد بن بلة ، تصفح يوم 1الموقع الرسمي لجامعة وهران - 3
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 كلية علوم الطبيعة والحياة ـ -

 والصيدلة ـكلية الطب  -

 كلية اآلداب والفنون ـ -

 ـ اإلسالميةكلية العلوم اإلنسانية والحضارة  -

 الترجمة ـ معهد  -

 وتم حساب حجم العينة باستخدام معادلةطالبا ،  75867وبالتالي فان المجموع الكلي للطلبة بلغ 

 كالتالي :  ثامبسون  ستيفن

 

 

 

N = ـ المجتمع حجم 
 Z = ـ 1.96  وتساوي   0.95 الداللة لمستوى  المقابلة المعيارية الدرجة 

D = ـ  0.05 وتساوي   الخطأ نسبة 
P = ـ 0.50=  والمحايدة الخاصية توفر نسبة 

موزعة على الجامعتين  مفردة 382فان حجم العينة بلغ  EXCELبتطبيق هذه المعادلة في برنامج 

ليس بالتساوي ولكن باستخدام القاعدة الثالثية في استخراج عدد المبحوثين في كل جامعة مقابل العدد 

 اإلجمالي كالتالي: 

 عدد المفردات المبحوثة في جامعة احمد بن بلة : -1

 

 ـمفردة  241 =س 

 
     ppzdN

ppN
n






11

1
22

          75867382    

 س            48000
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 عدد المفردات المبحوثة في جامعة محمد بن احمد: -2

  ـمفردة  141 =س 

كما مفردة، وهي نسبة متقاربة مع حجم المجتمع األصلي ـ  382وبالتالي ستشمل عينة الدراسة على 

 اختياريجدر بالذكر أننا اتخذنا من متغير استخدام الشبكة االجتماعية فيسبوك عامال أساسيا في 

 صلي تمثيال حقيقيا ـالمجتمع األ يمثلواالمفردات المنتقاة للدراسة قبل التعامل معها ، أمال منا أن 

 الدراسات السابقة : -11

نقطة مركزية في البحوث األكاديمية، بل هي  (Literature Review) تمثل مراجعة الدراسات السابقة

ال ُتبنى من  األكاديميةالقاعدة الرئيسة لبناء جهد بحثي رصين. وهذا بال شك يؤكد على أن الدراسات 

نما هي عملية معرفية تراكمية تنطلق من جهود الباحثين السابقين وغايتها   (Vacuum)   فراغ وا 

ضافة للمعرفة اإلنسانية  اعتبارها ب ، (Contribution to Knowledge)  المنجزةتحقيق تقدم وا 

 سواًء كانت نظرية –منطلق البحوث االكاديمية وكونها قاعدة مهمة لبناء أي دراسة علمية 

(Theoretical) أو تطبيقية(Empirical)  .1 

لنا على البحوث السابقة التي تسمح من خالل هذه الخطوة المنهجية االطالع بدورنا حاولنا لذلك  

من  اآلخرون التي وقع فيها الباحثون  و الصعوبات تجنب المزالقبضبط الموضوع بصفة محكمة ، و 

 قبل ، ومن أهم الدراسات التي توصلنا إليها بعد عملية التنقيب العلمي ما يلي :  

 

 

                                                           

عبدهللا بن مداري الحربي ، بحث على مفهوم مراجعة الدراسات السابقة ودوره في بلورة وتكوين الدراسات األكاديمية، مجلة  - 1
magazine/issue-http://sacmmedia.org/mubtaath-199/97-، متاح على : 199ث، العدد المبتع

5.htm-author-authors/issue  سا . 13.37،    2015 -01-30، تصفح يوم 

          75867382    

 س           27867

 

 

http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-199/97-authors/issue-author-5.htm
http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-199/97-authors/issue-author-5.htm
http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-199/97-authors/issue-author-5.htm
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 الدراسة األولى:   -1

 .1تباينات الخصائص ،الممارسات و العادات اللغوية لدى الشباب الجزائري  عمورا :-نوال حمادوش

تتضمن هذه الدراسة المنشورة في مؤلف اللغات في الفضاء العائلي الجزائري الصادر عن مركز 

( ، و التي استندت على المقارنة بين CRASCالبحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية )

مجموعتين متشابهتين في السن، فروع التكوين،الجنس، و مدة التكوين و لكن مختلفتين في منطقة 

و الثانية  -سطيف –مفردة من كل منطقة (،  األولى ممثلة لبوابة الهضاب العليا  100العيش  )

 سؤال التالي :ممثلة لمنطقة القبائل بجاية ، ومن ثم اإلجابة عن ال

هل يملك الشباب الجزائري مهما كانت المنطقة التي ينتمي إليها و من ثم مهما كانت لغته األم،   

 نفس الخصائص، العادات، االستعماالت و الممارسات اللغوية ؟ 

السؤال الذي لم يتم المباشرة في اإلجابة عنه إال بعد ضبط و تحديد اللغات األم للمبحوثين حسب 

ة الجغرافية و التنشئة اللغوية الوالدية ، األمر الذي أكد أن النسب التوصل إليها تعكس دور المنطق

 الدراسة إلى : خلصت األولياء في توريث و قولبة الممارسة اللغوية لألفراد  ، كما 

فرنسية( سواء من جهة المبحوثين أو من -أمازيغية ( ،)أمازيغية  -االستعماالت الثنائية )عربية -

  . (13،75%( و)18.75%أفراد المحيط  بنسب متفاوتة ) جهة

عدم التشابه في لغات التعرض لوسائل اإلعالم المرئية منها، المسموعة أو المكتوبة تبعا  -

للمناطق الجغرافية، أين يتراوح األمر بين التعرض بشكل ثنائي، أو ثالثي وفي بعض األحيان 

و الرغبة في تجاوز الحواجز اللغوية من اجل بشكل إقصائي وفقا للقابلية االستيعابية ، 

 ـ الحاضرة ضمن الفضاء اللغوي العاماستهالك كل ما يشاهد،يبث، ينطق و يكتب باللغات 

                                                           

عمورا، اللغات في الفضاء العائلي الجزائري : تباينات الخصائص ،الممارسات و العادات اللغوية لدى -حمادوشنوال  - 1 
 ـ 62-33،ص  2013، مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية ،وهران ،C CRASالشباب الجزائري ، منشورات
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كن من االنفالت من حالة دون التمسشكل عائقا عدم توحيد لغات التكوين في الجامعة الجزائرية،  -

 هو األدب العربي ـإقصائي سوى لفرع واحد أال و  كويناللغوية أين تبقى اللغة العربية لغة ت الثنائية

مع دراستنا من حيث أنها ركزت على الممارسة اللغوية  تتوافقويتضح مما سبق ان هذه الدراسة 

للشباب الجزائري باختالف انتماءه الجغرافي و معرفة تأثيرات التنشئة العائلية ،التعليمية و اإلعالمية 

االتصالية ، غوية و على تباين السلوك اللغوي للشباب في بيئة متعددة و متباينة لغويا، وقدراته الل

تكييف المجال الوظيفي للغة و ضرورة اكتساب مختلف القدرات االستهالكية أو باإلضافة إلى طرق 

 اإلنتاجية الخاصة بها حتى تفي بمختلف الحاجات اللغوية للناطقين بها ـ 

 :ثانيةالدراسة ال -2

بعض العوامل التي تحدد اإلقبال على المحادثات استكشافية لدراسة  ، كمال رويبح و سامية رويبح

 exploring factors associated، )1العلوم اإلدارية  كلية باالنترنت و آثارها على طلبةالّرقمية 

with Chat Programs adoptation and its impact on Kuwait student’s 

performanceـ  ) 

ثات تناولت الّدراسة استكشاف سلوك عينة من طلبة كلية العلوم اإلدارية أثناء استخدام تكنولوجيا المحاد

عن  211قصاء آراء الّرقمية و أثرها على مستواهم الّدراسي، و لتحقيق الهدف قامت الدراسة باست

استقصاء سلوك بهدف من الطلبة كلية  30و إجراء حوارات مفتوحة مع عينة تشمل يان طريق االستب

  النتائج:حيث أظهرت  المستخدم اتجاه استخدام المحادثات الرقمية

 ـإلى متغير الجنس  ى دام برامج المحادثات الرقمية يعز في استخعدم وجود اختالف  -1

عدم وجود اختالف في استخدام المحادثات الرقمية )من حيث كثافة االستخدام و أوقات  -2

 ـ ين أفراد العينة الذكور و اإلناثاالستخدام( ب
                                                           

عض العوامل التي تحدد اإلقبال على المحادثات الّرقمية باالنترنت و آثارها كمال روبيح، سامية روبيح ، دراسة استكشافية لب  - 1
 ـ56-1ص 2005، الكويت ،2العدد  12على طلبة كلية العلوم اإلدارية ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد 
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 لهوية،وجود عالقة بين كثافة االستخدام و الدوافع الثقافية و االجتماعية بغرض إخفاء ا -3

الكتابية  و يطّورون مهاراتهم يحشدون  للّتعلم إذ جعلتهم تحولت الى فضاءالمحادثات الرقمية  -4

 ـ من حيث الّسرعة و أسلوب الّتعبير و تعلم الّلغات األجنبية

غالبا ما تنقش في مخيلته مما ،  مختصرةال كلماتال استخدام بسبب الّتعود على الّلغة ضعف -5

 ـ استعمالها أثناء الّدراسةتؤدى به العادة إلى 

من بحثنا من حيث أنها سلطت الضوء  تقترب يمكن القول من خالل ما تم عرضه أن هذه الدراسة 

 عالجت الّظاهرة من منظور عقالنيعلى المحادثات الرقمية لطلبة ينتمون لغويا إلى اللغة العربية ، و 

(Rational)  على كيفية االستفادة القصوى من الّتكنولوجيا بغض النظر عن االعتبارات  ت فيهركز

و معرفة أثار هذا االستخدام على القدرات اللغوية إيجابا و سلبا انطالقا من قياس  المتغيرات الثقافية، 

معامل  اختبارباستخدام عدة اختبارات يمكنها أن تفيدنا في الشق التطبيقي لموضوع دراستنا منها 

ـ غير أن  (Mann-Whitneyاختبار مان ويتني ) و ( ،Pearson Chi-Square) 2كاالرتباط ا

يكمن في المجال الجغرافي للدراسة أين يمكن لالنتماء بمختلف محدداته السوسيوثقافية،  االختالفوجه 

 أن يفرز نتائج مغايرة من مناخ إلى آخر ـ

 الدراسة الثالثة: -3

 اندثار في الفيسبوك استخدام مساهمة لكيفية ميدانية دراسة، الباحثينفطيمة بوهاني و مجموعة من   

  ألشغال قدم ذيالا البحث لقد حاول الباحثون من خالل هذ،  1الجامعيين عند العربية الّلغة ونسيان

 اإلجابة عن إشكالية أساسية مفادها : لمجلس الدولي للغة العربيةلالمؤتمر الثاني 

                                                           
 عند العربية الّلغة ونسيان اندثار في الفيسبوك استخدام مساهمة لكيفية ميدانية فطيمة بوهاني و مجموعة من الباحثين ،دراسة - 1

 : 348على الموقع الرسمي للمجلس ، الدراسة pdfالجامعيين،ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني للمجلس الدولي للغة العربية، متاح صيغة 
index.php?op=view_all_studies&id=19/http://www.alarabiah.org  09سا  2014-31-28,تحميل يوم ,  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.alarabiah.org%2Findex.php%3Fop%3Dview_all_studies%26id%3D19&ei=FZfQVIOlJdivae_ngcAI&usg=AFQjCNE7V0a7JLMRlVAkof6hZfhJJOFBiw&sig2=nw9-4UhuaUmItiIDwXsA9A&bvm=bv.85076809,d.bGQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.alarabiah.org%2Findex.php%3Fop%3Dview_all_studies%26id%3D19&ei=FZfQVIOlJdivae_ngcAI&usg=AFQjCNE7V0a7JLMRlVAkof6hZfhJJOFBiw&sig2=nw9-4UhuaUmItiIDwXsA9A&bvm=bv.85076809,d.bGQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.alarabiah.org%2Findex.php%3Fop%3Dview_all_studies%26id%3D19&ei=FZfQVIOlJdivae_ngcAI&usg=AFQjCNE7V0a7JLMRlVAkof6hZfhJJOFBiw&sig2=nw9-4UhuaUmItiIDwXsA9A&bvm=bv.85076809,d.bGQ
http://www.alarabiah.org/index.php?op=view_all_studies&id=19
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 الماستر طلبة عند العربية الّلغة واندثار نسيان في الفيسبوك شبكة استخدام مساهمة مدى ما   

  ؟ قالمة بجامعة اإلنسانية العلوم بقسم

تم استجوابهم  ةمقال بجامعة الماستر بقسم لبااط أربعين من تكونت ة دراسال عينة أنّ  إلى اإلشارة مع

 خالل من اد الباحثينأر  حيث متعمدا كان بل صدفة يكن لم  همار اختي وأنّ  ،باستخدام أداة االستبيان 

 بمثل التعامل في العالي التعليمي المستوى  وذوي  الجامعين توّرط مدى معرفة ستكشافيةاال الدراسة هذه

توصلوا و  ،على حساب اللغة العربية  االجتماعي التواصل شبكات علىو تقبلهم لها  الجديدة اللغة  ههذ

 إلى النتائج التالية :

 بين تعرف التي الّلغة صناعة في أساسي جزء )فيسبوك( االجتماعي التواصل شبكات أنّ  -1

ا، اين يتم وغيره والشغابيا والفرانكوآرب والفيسبوكية والشبابية العربيزية :مصطلحات بعدة مستخدميها

 للغة العربية . كسر كل القواعد النحوية و التركيبية

 الثقافات اختالف على الجميع مع والتحاور التخاطب لغة يسهلاللغة االنترنتية  استخدام -2

 ـ والعمرية التعليمية والمستويات

 الهوية من يجعل الذي صعبة األمر منظورهم في باتت لمصطلحات بديال هذه اللغة أصبحت -3

 التحديات ـ  من جملة مواجهة في العربية

 جوانب أكاديمية وفي التربوية التعليمية والمشوهة إلى المؤسسات الموازية تجاوز استعمال الّلغة -4

حتى  مّست بل فقط الشباب من العادية الفئات على الجديدة الّلغة استخدام يقتصر لم إذ متعددة،

 .واألكاديميين األساتذة من المثقفة الفئات

مع دراستنا في تسليطها الضوء على مكانة  تتفق بعد عرض النتائج يتضح أن هذه الورقة البحثية

فضاءاتها، و ما يشوبها من تغيير بين الناطقين بها  مختلف اللغة العربية في األوساط الرقمية في

فات نلخصها في كونها اقتصرت فقط على طلبة الماستر بجامعة كلغة رسمية، إال أن أهم االختال
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قالمة ، إضافة إلى أن التمعن في الدراسة يظهر أن فريق البحث ركز أكثر على  كون اللغة العربية 

رمزا من رموز الهوية الوطنية أكثر من كونها قناة و أداة لالتصال ، واعتبارها ظاهرة في إطار 

 وية  أكثر منها اتصالية واجتماعية  ما قد يشكل زاويتين مختلفتين للبحث ـ  الدراسات األدبية و النح

 الدراسة الرابعة:-4

 لدى الكتابية الممارسة على اآللي اإلعالم تأثير:  MICHOT Nicolasميشو نيكوال  دراسة

 ، «L’influence de l’informatique sur les pratiques écrites des jeunes»  الشباب

بدراسة   قام حيث texte et corpus » ،1 »للمجلة االلكترونية   03منشورة في العدد الثالث دراسة

 :حول األساسية تساؤالت الباحث ودارت "اإلنترنيت" فضاء عبر النقاش عينة من الحوارات و

 ؟ "األنترنيت" عبر الشباب مميزات لغة هي ما -

  التقني؟ الجانب من يميزها ما -

، «Texte manuscrits»يدويا  المكتوبة النصوص بين مقارنة بدراسة التطبيقي الجانب في قام حيث

 االتصال إلى امتدادها وكيفية«Texte Tapuscrits » اإلنترنيت  صفحات عبر المتبادلة والنصوص

 الدراسة نهاية في توصل و .الفرنسية اللغة على الدخيلةت الكلما بهذه خاص قاموس بوضع اللفظي

 :ما سيتم ذكره  إلى

 و المحادثات في السرعة عامل بسبب للغة،وهذا البنيوية الخصائص على تؤثر الحديثة الوسائط -

 االختصارات. يتطلب الذي

 االختالفات بعض خلفي مما اإللكتروني إلى الورقي الحامل من باالنتقال يتغير الكتابة فعل -

 .الشكلية

                                                           

1 - MICHOT Nicolas, Influence de l’informatique sur les pratiques écrites des jeunes, Revue 
électronique, Texte et corpus, N°3 Août 2008, P57-66. 
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 أثناء باالنتماء اإلحساس و الشباب فضاء في تضامنا اللغوية اإلستحداثات من النوع هذا يشكل -

 قتحق فهي،.أوساطهمفي  داخل انتشارها في ساهم مما اللفظية، أو المكتوبة سواء اللغة نفس تبادل

 .بينهم الجوارية

المؤشرات الخاصة باالستحداث اللغوي بين الشباب،  كبير بشكل تدعم إليها المتوصل النتائج 

داخل  Bilinguismeإضافة إلى االحتكاك بين اللغتين العربية و الفرنسية " االزدواجية اللغوية " 

المجتمع الجزائري ، وما لها من عالقة بالتهجين اللغوي ، رغم هذا التقاطع بين الدراستين إال أننا 

ثقافي و  سياقواضح في اللغة المعنية بالدراسة، زيادة إلى جغرافية البحث ضمن  اختالفنسجل 

 بعيد بمميزاته و خصائصه عن مجتمع البحث المزمع دراسته ـ  اجتماعي

 ة:الخامسالدراسة  -5
 االنترنت عالم في اللغة دراسة منشورة في كتابها،  Naomi S. Baron نعومي بارون  دراسة

قامت  Always On : Language in an Online and Mobile World،1النقالة،  والهواتف

نعومي بارون أستاذة اللغويات في قسم اللغة والدراسات الخارجية في الجامعة األمريكية في واشنطن 

ُنِشر لها العديد من الكتب واألبحاث التي تناولْت موضوع التقنية والكتابة واللغة في السياق والتي 

 ، وتطبيقات التواصل االجتماعيِّ والرسائل النصية على الهواتف النقالة، وعن اكتساب االجتماعيِّ

بين  التفاعل لغةيف أثرت االنترنت والهواتف النقالة على ك، بدراسة  اللغة، وتاريخ اللغة اإلنجليزية

، العالم خاللها من نرى  التي العدسة لتصبح الشخصية والعالقات حياتنا تغير  أنها وكيف األفراد،

مفردة من  4000على  2005غاية  إلى 2001امتدت من  حيث قامت بدراسة استقصائية

مع احترام ، واالنترنت بما تحمله من مواقع للدرشة، وشبكات التواصل االجتماعي مستخدمي المحمول

                                                           

1 - Naomi, S Baron ,Always On : Language in an Online and Mobile World, 1 edition, Oxford 
University Press, USA, March 3, 2010, 304 pages . 
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لما تحمله هذه األخيرة من ميزة تتمثل  بواشنطن AU األمريكية، في الجامعة التساوي بين الجنسين

على المنهج  في كونها تضم الطلبة القدمين من القارات الخمسة وبلغات أم متنوعة، معتمدة 

في سرد تطورات وتمثالت اللغة اإلنسانية في عالقتها بالوسائل التقنية بداية من هاتف  التاريخي

إلى أساليب االتصال اللغوي على في  وصوال  Alexander Graham Bell بيل غراهام الكسندر

 غرف الدردشة على شبكة االنترنت  ، أهم النتائج المتوصل إليها فيما يلي :  

عن طريق الوسائل التي اعتمدت على مبدأ عمل  أنفسهم عن التعبيرفي  ترددا أقليظهر األفراد  -

 قد من قرن  من أكثر في الهاتف مع األلفةأن  يبدوإذ  ،المادي القرب في هي عليه كانت مما الهاتف،

 عبر أو اإللكتروني البريدبين الناس وينطبق ذلك على االتصال عبر  الصراحة زيادة في ساهمت

 1عموما ـ  اإلنترنت

نما تجاوز ذلك إلى النظام اللغوي  - ، حيث لم يتوقف تحدي اإلنترنت على الجانب التقني فقط وا 

القواعد اللغوية المتعارف عليها بداية من اختيارهم لعناوينهم يتجاوز اغلب المستخدمين لفضاء اإلنترنت 

 الخاصة بحسابات البريد االلكتروني وصوال إلى محتوى االتصال ـ

 محاولة مختلفة، نصوصتغير اللغة حتمية مع مرور الزمن، خاصة عندما يحاول مستخدمين من  -

فيحاولون باالعتماد على مخيالهم  عبر اإلنترنت بلغات غير لغتهم األم، البعض بعضهم مع التواصل

إلى تشكيل معان ال وجود لها في المجال اللغوي المراد التعبير فيه، وهذا ما حدث تماما االجتماعي 

اإلنجليزية كلغة أم، لهم  باللغة الناطقين غير هم االنترنت مستخدمي مع اللغة االنجليزية، فالماليين من

ة كبيرة في تداول هذه اللغة بينهم، سواء على المستوى المنطوق انعكست وبدرج متنوعة، ثقافية خلفيات

  أو المكتوب ـ  

                                                           
1  -Naomi, S Baron ,Always On : Language in an Online and Mobile World, ibidem . 
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 the linguisticاللغوية للمستخدمين يقلل بالمقابل الكفاءة اللغة، كتابة عدم االلتزام بقواعد -

competence (تشومسكي نعوم بمعنى ) من جهة، وكفاءة التواصلcommunicative 

Competence  (هايمز ديل عنه عبر كما)  من جهة أخرى ـ 

 األساسية المعالم تحديد بوسعنا يزال ال المكتوبة، اللغة وظائف في التاريخي التطور من الرغم على -

، أما الثانية فهي  "monologue"، فاألولى تتخذ شكل المونولوجالمحكية واللغة اللغة المكتوبةبين 

، أما اللغة المستخدمة عبر االنترنت فهي وسطية بين dialogic حواري تتجه أكثر نحو  الشكل ال

 االثنين لذلك كانت اقرب للغة الطبيعية لألفراد خاصة مع إدماج الوسائط المتعددة ـ 

إذ يتدخل كل من السن والجنس في تحديد هذه  الفورية، الرسائل تجاها مختلفة األفراد مواقف -

، ويظهر ذلك المواقف بدرجة كبيرة بين طالب الجامعة األمريكية التي كانت أرضا للبحث الميداني

 في التواصل من فئة إلى أخرى ـ  اللغوية السمات جليا على مستوى 

 إلىبحكم االختالف في جغرافية البحث، مع الباحثة في اللغة الموضوعة تحت الدراسة  نتباينرغم أننا 

" التاريخي" حيث لمسنا أن الباحثة ركزت على جانب االختالف في المنهج األساسي المتبع في الدراسة

الممارسات ، إال أنها تعتبر من الدراسات الرائدة في مجال العالقة بين التحوالت التكنولوجية تاريخيا

الحديثة " االنترنت "، خاصة وأنها في نتائجها ركزت على فكرة االستخدام اللغوية واستخدام التكنولوجيا 

 اللغة، تقنيات ستخدمي ومتى كيف االجتماعي للغة من خالل التلميح إلى أن الفرد وحده من يحدد

 التكنولوجيا بين الحاصل التآزر محاولة منذ البداية فهم  ،واالجتماعية الشخصية المنافع بين والموازنة

دون إطالق األحكام على اللغة  ، األبعادمحدد  ثقافي سياقها في الحياة اليومية ضمن واستخدام واللغة

، إلى جانب تركيزها في أحد محاور البحث على الفايسبوك الذي صاحب ظهوره فترة المولدة عن ذلك

في توليد خطاب متسائلة حول إمكانية أن تكون هذه الشبكة مستقبال مصدرا جديدا قيامها بالدراسة،

     يومي مغاير عما هو سائد ـ  
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:تمهيد

 من المستحيل تصور أن البشر يمكن لهم العيش بدون لغ�ة، إن اللغ�ة ه�ي وس�يلة التواص�ل بينه��م و ل�و

افترضنا جدل أن البش��ر وج��دوا عل��ى وج�ه الرض م�ن دون لغ�ة م��ا، ك��ان ل ب�د م�ن أن يخترعوه�ا، ذل��ك

أن اللغ��ة تعت��بر وس��يلة التفكي��ر ال��ذي يح��دد رؤي��ة الع��الم، ولعل��ه ه��ذا ال��ذي ك��ان، حي��ث أص��ل اللغ��ة ه��و

الص��وت فحول��وا الص��وات إل��ى ألف��اظ لتتط��ور إل��ى كلم��ات تت��ألف منه��ا الجم��ل ال��تي تفي��د معن��ى، و هك��ذا

حصلت عملية التواص�ل بي�ن البش��ر بفض��ل اللغ�ات المتنوع�ة ف�ي ش��تى ن��واحي الع���الم.ما جعله��ا ف��ي ذات

ال���وقت تق���وم ب���دور الممي���ز بي���ن الش���عوب، فمثل مي���ز اليون���انيون أنفس���هم ع���ن ال����بربر لنه���م ل يتقن���ون

اليوناني���ة، و اس���تخدم اليه���ود ف���ي الن���دلس اللغ���ة العبري���ة، كونه���ا وس���يلة تحف���ظ طقوس���هم الديني���ة، بينم���ا

اس��تخدم الطب��اء اليه�ود ف��ي بولن��دا مص��طلحات طبي�ة عربي��ة ب�دل اللتيني�ة ال��تي ك�ان يس��تخدمها الطب�اء

المسيحيون، هذا كله يفسر أن لغة كل شعب مرت بظروف تاريخية جعلته��ا ممي��زة ع�ن غيره��ا ، ه�ذا م��ا

س��نحاول عرض��ه م��ن خلل ه��ذا الفص��ل بتس��ليط الض��وء عل��ى المنظ��ر اللغ��وي للج��زائر و العلق��ة ال��تي

تربط الناطقين الجزائريين بلغاتهم، خاصة و أن الواقع اللغوي الجزائري يتميز بتع��ايش لغ��ات أو نوعي��ات

لغوية، نتيجة لتاريخها و موقعها من البني�ة الس�فلى المازيغي��ة إل��ى اللغ�ات الجنبي�ة،و إل�ى اللغ�ة العربي��ة

حامل���ة الس���لم إل���ى الش���مال الفريق���ي � م���ا أدى إل���ى جع���ل الج���زائر بل���دا متع���دد اللغ���ات، كم���ا ك���ان م���ن

المنطق��ي منهجي��ا ع��رض نب��ذة ع��ن تط��ور اللهج��ات ف��ي الج��زائر و العامي��ة اعتب��ارا للعلق��ة الموج��ودة بي��ن

اس��تخدام العامي��ة ال��تي تع��د بمرتب��ة اللغ�ة الم للن��اطقين به�ا، و تس�تعمل ك�أداة للتواص��ل الي�ومي ف��ي وس�ط

العائل��ة و م��ع الص��دقاء، و ف��ي جمي��ع المناس��بات و الوض��عيات غي��ر الرس��مية، كم��ا أنه��ا أداة مهم��ة و

وس��يلة لحم��ل الثقاف��ة الش��عبية م��ن ش��عر و ن��ثر ش��عبي ف��ي المجتم��ع الج��زائري ال��ذي ارتبط��ت في��ه اللغ��ة

العربية بالمرجعية الدينية و صنفت فيه لغة دستورية، و رمزا من ثوابت الدولة الجزائرية وشخصيتها �
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المتداد التاريخي للغة العربية في الجزائر -1

 لم يأتي من العدم، ح��تى وان ك�ان م�ن ال��واجب التحف��ظ ف��ي إعط��اء تاري��خ مح��دد إن بروز اللغة العربية 

للعربية لقدمها قدم النسانية ، فهى اللغة التي اختارها ا سبحانه ف��ي مخاطب��ة س��يدنا آدم علي�ه الس��لم،

دسسن مننوق��د أحس��ن وص��فها ا س��بحانه و تع��الى ف��ى الق��رآن الكري��م بق��وله ع��ز و ج��ل  وحس الققس "قسلق نهزللههس رس

لنمنينه ( رهى  لنلقمسسق//////// بسشق//////// ى وه نس////////وا وههس////////دى ينه آمه قتن لنيسثهبتن////////ته الل////////ذن بتن////////كه بن////////القحه دق102رل لهقه//////// له////////مس ) وه نهعق

مق ولسونه أهنلهس ا يهقس ر  يسعهلتنمسهس إننلمه انس بهشه ونه اللذني لنسه دس لقحن هن يس مني إنلهيق جه ا  عق ذه ان  وههه  بني  لنسه  "س���ورة )103مسبنين  ( عهره

لغة مسلمون ينتشرون من أقصى غرب آسيا تركيا إلى باكس�تان و الهن�د م�رورا ، و اللغة العربية1النحل"

 ب��إيران إل��ى أندونيس��يا و بع��ض ال��دول ف��ى جن��وب الص��حراء بإفريقي��ا إل��ى الجمهوري��ات الس��وفياتية س��ابقا

كأذربيج��ان و كازاخس��تان، و أقب��اط و م��ارونين و أش��وريين ،وص��ول إل��ى الجالي��ات المس��لمة المس��تقرة ف��ي

"  Ernest Renan 2  الم�ؤرخ الفرنس�ي إرنس�ت رين�ان قارات الع�الم . ق�ال عنه�ا إن م�ن أغ�رب م�ا وق�ع: 

 ه���ذه اللغ���ة غي���ر معروف���ة ف���ي تاري���خ البش���ر، و ص���عب ح���ل س���ره، انتش���ار اللغ���ة العربي���ة، فق���د ك���انت

ذى بدء، فبدأت فى غاية الكمال سلسة أي سلسة، غنية أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها بادىء

 و إلى يومها ه�ذا أي تع�ديل مه�م، فلي��س له��ا طفول�ة و ل ش��يخوخة، ظه��رت لول أمره��ا تام�ة محكم��ة."

عرف���ت اللغ���ة العربي���ة تط���ورا ملحوظ���ا حي���ث انتعش���ت و انتش���رت م���ع الحض���ارة الس���لمية تح���ت س���لطة

 وق��ال  الع��الم والم��ؤرخالسلم و قد كان يدرسها المسيحيون الروبيون فى الندلس و كانت لغة قداسهم.

Laحض��ارة الع��رب  " " ف��ي م��ؤلفه الش��هيرGustave Le Bonوالفيلس��وف الفرنس��ي كوس��تاف لوب��ون" 

Civilisation des Arabesالقطار التي دخلها أصبحت اللغة العالمية في جميع اللغة العربية ": إن

 من سورة النحل �103 -102القران الكريم � اليتين -  1

2  - Ernest Renann , Etudes d'histoire religieuse , 2eme édition , imprimerie de saint germain, 
Paris ,1863 , p 293 .
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العرب حيث خلفت تماما اللهجات التي كانت مستعملة في تلك البلد كالسريانية، واليونانية، والقبطية ،

والبربري��ة... ووق�ع نف�س الح��ادث ك��ذلك ف��ي ف��ارس م�دة طويل�ة. ورغ��م انبع��اث الفارس��ية بقي��ت العربي��ة لغ�ة

 ف�ي دراس�ته للغ�ة العربي�ة إل�ى الق�رار بنف�س الفك�رة ح�ولJ-FUCK � وي�ذهب ي � ف�وك 3 "جمي�ع المثقفي�ن

مكان��ة اللغ��ة العربي��ة بع��د ارتباطه��ا ب��القرآن الكري��م فيق��ول : " ل يوج��د ف��ي تاري��خ اللغ��ة العربي��ة ح��دث أث��ر

س��نة حي��ن ك��ان محم��د يتل��و الق��ران1300فيه��ا مثلم��ا أث��ر دي��ن الس��لم ف��ي ه��ذه الف��ترة ، وك��ان ذل��ك قب��ل 

 ويس��عى إل��ى إقام��ة علق��ة بي��ن ال��دين الجدي��د ولغت��ه ،س��تكون له��ا أث��اربلسان عربي مبينعلى المؤمنين 

� به��ذه العناي��ة عاش��ت اللغ�ة العربي��ة الفص��حى ف��ي ثوبه��ا ال��ذي ك��ان له��ا4جم��ة عل��ى مس��تقبل ه��ذه اللغ��ة " 

قب��ل س��تة عش��ر قرن��ا أو تزي��د مم��ا بي��ن أي��دينا م��ن نم��اذج الش��عر الج��اهلي و كم��ا ك��انت قب��ل أل��ف ع��ام أو

يزيد كما يمكن أن نستنتج من أحوالها ال��تي ك�انت له��ا بالض��افة إل��ى م��ا نعرف��ه م�ن تاري��خ اللغ��ات ، ه��ذا

ال��ذي عرفن��اه م��ن حي��اة اللغ��ة العربي��ة ص��حيحة فص��حى من��ذ ذل��ك الزم��ن الس��حيق أم��ر انف��ردت ب��ه اللغ��ة

5العربية لم يكن لسواها من اللغات التي تعرف اليوم � 

 هجري��ة أي79-76  أما إفريقيا عرفت اللغة العربية منذ حوالي أكثر من أل��ف س��نة، أي - بي��ن ع��امي

 ميلدية مع الفتح السلمي الذي ق��اده موس��ى اب�ن نص��ير، حي�ث حم�ل الع��رب المس�لمون698 و 695

إل��ى س��كانها الص��ليين و معظمه��م م��ن قب��ائل ال��بربر رس��الة الس��لم، وج��اء ذل��ك ف��ي الج��زائر ف��ي بداي��ة

 ، حيث أبدى البربر عدوانية ناحي�ة الع�رب المس�لمين ف�ي بداي�ة التواص�ل بينه�م و6القرن الثامن الميلدي

3 - Gustave Le Bon , La civilisation des Arabes. Paris : Firmin-Didot, 1884. Édition réimprimée 
à Paris en 1980 par Le Sycomore, 1980, p473

4 -J-Fuck, Arabiyya : recherche sur l’histoire de la langue et style arabes, Déniseau , Paris, 
1955, p2 .

خولة طالب البراهيمي،تر:محمد يحياتن ، الجزائريون و المسالة اللغوية : عناصر من أجل مقاربة اجتماعية لغوية للمجتمع-  5
 �16،ص2013، دار الحكمة، الجزائر، 2الجزائري،ط

 �18، ص 1931كتاب الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر ، ،  المدني أحمد توفيق- 6
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 ولم يدم الصراع طويل بعد أن تعرفوا على مضمون الرسالة المحمدية، أقبل��وا عل��ى بين العرب الفاتحين

حي��ث اس��تدل الس��تاذ عب��د المجي��د اعتن��اق الس��لم و تعل��م اللغ��ة العربي��ة -لغ��ة ا س��بحانه و تع��الى-،

مزي���ان رحم���ه ا به���ذه الحقيق���ة التاريخي���ة ف���ي إح���دى مق���الته ح���ول إقب���ال ال���بربر الجزائريي���ن من���ذ الفت���ح

 ك��انت " السلمي على تعلم اللغ�ة العربي��ة كونه��ا الراف��د الساس��ي لعقي��دتهم و ثق��افتهم الس��لمية  ق��ائل:

تب��ذل ك��ل جماع��ة ف��ي الحص��ول عل��ى ق��در أدن��ى م��ن الثقاف��ة العربي��ة الس��لمية لتنتس��ب للم��ة، و ترك��ت

الك��ثير م��ن القب��ائل لهجاته��ا الص��لية للخ��ذ باللس��ان العرب��ي الع��امي كخط��وة أول��ى للوص��ول إل��ي لس��ان

الثقاف���ة الس���لمية ال���ذي ه���و اللس���ان العرب���ي الفص���يح، و ل تتن���افي ه���ذه الحقيق���ة م���ع تمس���ك ك���ثير م���ن

الجماعات بلغاتها المحلية غير أن اللغات المحلية لم تزاحم في يوما من الي��ام لغ�ة الم�ة و لغ�ة الثقاف�ة

السلمية التي كانت تحل محل البني�ة العلي��ا من��ذ ظه�ور الس��لم به�ذه البلد و س�واء تع��رب الن��اس ع�ن

طريق المدن، أو عن طريق البوادي، سواء تركوا لهجاتهم الصلية نهائيا أو ح��افظوا عليه��ا م�ع اكتس��اب

العربي��ة كلغ�ة للم��ة الس��لمية ال��تي ينتس��بون إليه��ا م�ن أعم��اق ش��عورهم، ف��إن أن��واع التعري��ب كله��ا راجع�ة

� 7 إلى الثقافة السلمية."

هكذا إذا دخل البربر السلم واختلط��وا بالن��اطقين بالعربي��ة لغ�ة ال��دين وال��ديوان (الحك�م)، ناله��ا ش��يء م�ن

التغيير - كما ف��ي لهج��ات أخ��رى ك�ثيرة - لن ألس�نة الم��ازيغ ل�م تتع�ود عل��ى الص�وات العربي��ة والنط��ق

بها، كما أن العرب لم تتعود النطق بالمازيغية، مما أدى إلى تأثر اللغة العربية في ه�ذه المنطق�ة (وف�ي

المن��اطق الخ��رى) باللغ��ة الص��لية، فتبن��ت ك��ثيرا م��ن كلماته��ا وح��تى م��ن قواع��دها النحوي��ة. تع��ادل نس��بة

عل���م. وتقق���اس ف���ي ال���وطن العرب���ياس���تحالة تغير���ر اللغ���ة العربي���ة ف���ي الج���زائر نظيرته���ا ف���ي جمي���ع أنح���اء 

 الول ، متاح عبر الموقع التالي:اللغة العربية فى الجزائر.. بين الوجود والتغييب الجزءعفاف عنيبة ،  - 7
http://www.veecos.net/portal/index.php?

option=com_content&view=article&id=4579:arabia-alageria-1&catid=20:intellect-
articles&Itemid=18 ،  13:02 ،سا 2015-09-25تم التصفح يوم� 
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- أك��ثر بك��ثير مم��ا تق��اس بالحتك��اك م��ع لغ��ة أخ��رىاللغة الم بالبتع��اد الزمن��ي ع��ن الم��ورد- اللس��انيات

 تختل��ف أح��والهم ف��ي تلق��ي الواح��د منه��ا لغ��ة غي��ره، فمنه��م م��ن يح��فالع��رب»: اعل��م أن اب��ن جن��يويق��ول 

ويسرع فيقول ما يسمع، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغت�ه البت�ة، ومنه��م م��ن إذا ط��ال تك��رار لغ�ة غي��ره

الع��رب«وه��ذا م��ا ح��دث ف��ي لغ��ة الج��زائري م��ن ت��أثير وت��أثر بي��ن 8علي��ه ألص��قت ب��ه ووج��دت ف��ي كلم��ه 

.والبربر

 م ف��ي غ��رب الج��زائر، وبس��طت الدول��ة نفوذه��ا ف��ي ش��رق777حل��ت س��لطة الرس��تميين والغالب��ة س��نة    

ووسط الجزائر وفي منطقة بن�ي م�زاب، حي�ث بل�غ التس��امح و التع��ايش ال��ديني ف��ي دول�ة بن��ي رس��تم مبلغ�ا

"يهوذا ب/ن قري/ش الت/اهرتيس��مح لليه��ود بمزاول��ة العل��م كالمس��لمين و التبح��ر في��ه، ح��تى نب��غ م��ن بينه��م 

Judah ibnKuraish"ال���ذي ك���ان م���ن القل���ة ال���ذين يتقن���ون اللغ���ات العربي���ة ؛ العبري���ة ؛ الرامي���ة ؛ 

البربري��ة ؛ الفارس��ية م��رة واح��دة ،حي��ث ت��رك كتاب��ا عجيب��ا لزال إل��ى الي��وم موج��ودا بمكتب��ة أكس��فورد، أي��ن

وض�ع، حس��ب محم��د الم��دلوي، أول مقارن��ة ثلثي��ة بي�ن العربي��ة و العبري��ة و البربري��ة و أثب�ت أن أص��لها

واحد في رس��الة خاص�ة م�ن ح��والي م�ائة ورق��ة، وأق��ام أك��ثر م�ن ذل�ك ق��وانين التق�ابلت الص�وتية بي�ن ه�ذه

 الرس��تمية والغلبي��ة  و بع��د ال��دولتين9بع��د ذل��ك بثماني��ة ق��رون. Jacob Grim اللغ��ات تمام��ا كم��ا فع��ل

 م دول��ة بن��ي1062 م و أعقب��ت الدول��ة الفاطمي��ة ف��ي 911أس��س الف��اطميون دول��ة له��م ف��ي الج��زائر ف��ي 

حماد ال�تي امت�دت إل�ى كام��ل ال��تراب الج��زائري بع��د أن حل�ت بالقلع�ة أول ث�م ف��ي بجاي�ة، و ق��د ك�ان دينه��ا

السلم و لغته��ا العربي��ة، و حل�ت بع��دها قب��ائل بن��و هلل عربي�ة بش��مال إفريقي��ا أي�ن وج��دوا الترح��اب م�ن

إخوانهم البربر و اندمجوا في المجتمع ال��بربري المس��لم للمغ��رب الوس��ط، فتع��زز ش��أن اللغ�ة العربي��ة ل��دى
�76، ص 1995أنطوان صباح: دراسات في اللرغة العربية الفصحى، دار الفكر اللبناني، بيروت، -  8

عبر :PDF،متاح بنسخة  2013 يونيو 13 - د.عبدا لرحمن السليمان - الرسالة ليهوذا بن قريش،9
 http://www.atinternational.org/index.php?view=article&catid=41%3Avolume-1-no-1-january-

2013&id=112%3A2013-06-13-22-04-46&format=pdf&option=com_content 10-8 ، تص�������������فح ي�������������وم-
.10 ، سا 2015
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 إذن ص�ارت اللغ�ة10البربر المسلمين و أخذت تنتشر أكثر فأكثر بحكم كون بن�و هلل ذو لس�ان عرب�ي.

 لغة جل سكان الجزائر من بربر و عرب و هذا من الق��رن التاس��ع الميلدي أي ف��ي عه��د دول�ة العربية،

بني حماد �  و من المهم في هذا المقام التنويه بأن العرب الفاتحين بقيادة موسى بن نصير و عقب��ة ب��ن

ن��افع و حس��ان ب��ن نعم��ان فتح��وا إفريقي��ا وحرص��وا عل��ى ع��رض الس��لم عل��ى ال��بربر دون إلزامه��م بتعل��م

 و ل�م11اللغة العربية تاركين لهم مجال من الحرية ف�ي ف�ي تعلمه�ا ع�ن طواعي�ة أو الحف�اظ عل�ى البربري�ة،

يعترض البربر ذو اللسان المعرب على إخوانهم البربر المتمسكين بلهجاتهم.

عش��ر تل حك��م بن��ي حم��اد حك��م الموح��دين و المرابطي��ن م��ن الق��رن التاس��ع الميلدي إل��ى الق��رن الث��الث

ال��ذين أسس��وا دول��تين قوي��تين و مزدهرتي��ن وك��انوا  أه��ل خي��ر ودي��ن وري��ادة ف��ي مج��ال العل��وم ،و ق��د ك��ان

منه��م الش��يوخ والعلم��اء والس��اتذة ال��ذين لعب��وا ال��دور الك��بير ف��ي نش��ر العل��م وتك��وين العلم��اء، و ج��اء دور

 وأسسوا دولة لهم  )1554-1230الزيانيين الذين حكموا في غرب الجزائر في الفترة الممتدة ما بين ( 

 إل أن القوة المتعاظمة لسبانيا ف�ي بداي�ة الق�رن الراب�ع عش�ر ب�اتت تقل�ق الجزائريي�ن12عاصمتها تلمسان،

ش����به الجزي����رة ش����عبا و حكام����ا خاص����ة م����ع سلس����لة م����ن الح����روب ال����تي أنه����ت الوج����ود الس����لمي ف����ي

،1492ع�ام  ش�به جزي�رة أيبيري�ا أخ�ر معاق�ل المس�لمين ف�ي مملك�ة غرناط�ةوالتي انتهت بسقوط  اليبيرية

ش���رع الس���بان ف���ي الهج���وم عل���ى س���واحل الج���زائر واش���تدت هجوم���اتهم بع���د م���ا احتل���وا مواق���ع هام���ة م���ن

 بالخوة بربروس العثم��انيين ال��ذين لب��وا ن��دائهم  م1518الساحل الجزائري، فاستنجد الجزائريون فى عام 

و ط��ردوا الغ��زاة الس��بان، م��ن الث��ار ال��تي تركه��ا الس��بان ف��ي الج��زائر وم��ازالت باقي��ة (بعي��دا ع��ن الث��ار

10
اب��ن خل��دون، كت��اب الع��بر ودي��وان المبت��دأ والخ��بر أي��ام الع��رب والعج��م وال��بربر وم��ن عاش��رهم م��ن ذوي الس��لطان الك��بر، دار- 

 �48، ص 1981الكتاب اللبناني، بيروت، 

_10-8 الول، مرج��ع س��ابق ال��ذكر، تص��فح ي��وم اللغ��ة العربي��ة ف��ي الج��زائر.. بي��ن الوج��ود والتغيي��ب الج��زء عف��اف عنيب��ة ، - 11
 �11:18، سا 2015

نفس المرجع السابق ، نفس توقيت التصفح �-  12
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مث��لبدون ش��ك تل��ك الكلم��ات ال��تي يت��م ت��داولها ف��ي لهجتن��ا اليومي��ة،  المادية المتمثلة في العمران ) ، هي

ان ا” ( يم  وم ة” (Semana“سري�� )Babor، ب ��ابقور  ( ) ال��تي تعن��ي المجم��وعSuma)، أي  الس��بوع، وال�: “سو��

فينة)، ب رااك ����ة ( ة (Barraca(السا����� لق�����وز ة (Plaza) (الك����وخ)، ب ل ص ����� ير  (Blusa)  (الس�����احة)، ب  ) (، ب ن �����دي

Pandero) ين ��ة وي ف)، الرر  كم��ا يض��رب ال��دكتور ،)  (خ��راب)Ruina) (آل��ة اليق��اع التقليدي��ة ش��بيهة بال��دو

 الطم��اطم ،Tomatich " أي المطب��خ، طوم��اطيش " Kuzinaع��زي عب��د الرحم��ان مث��ل ذل��ك: كوزين��ا "

 وه��ذه الكلم��ات عموم��ا منتش��رة بك��ثرة ف���ي س��واحل مس���تغانم و بجاي��ة 13 الح��ذاء، )SEBBATس��براط (

، و ح��تى الدول��ة14ودل��س وآرزي��و ومن��اطق م��ن العاص��مة وك��ل ه��ذه من��اطق خض��عت للحتلل الس��باني

العثماني��ة ترك���ت ه��ي الخ���رى رواس��ب لغوي��ة طبع��ت عل��ى اللس��ان الج���زائري بقلوة ن��وع م��ن الحلوي��ات،

قه���وجي (مال���ك المقه���ى)، (ج���اوري)،أي أجن���بي، كم���ا أن جمي���ع ه���ذه الممال���ك ال���تي تع���اقبت عل���ى أرض

الجزائر منذ فتح البلد على أيدي القائد حسان ب�ن نعم��ان إل��ى ف��ترة الحماي��ة العثماني��ة، أنجب��ت الع��ام تل�و

العام و القرن تلو القرن علماء و أدباء و مؤرخين و هؤلء العلماء كلهم تتلمذوا و تلق��وا العل��م و اجته��دوا

فل��م يكتف��ي المس��لمون بنس��خ م��ا توص��ل إلي�ه فلس��فة، و نهضوا لمهمة طلب العلم و تبليغه باللغة العربية

و علم��اء الغري��ق ب��ل ق��اموا بحرك��ة ترجم��ة واس��عة م��ن و إل��ى اللغ��ة العربي��ة ال��تي بمقتض��ى ذل��ك ص��ارت

أك��ثر اللغ��ات العالمي��ة ازده��ارا و ش��يوعا. وق��د أعط��ت الج��زائر و من��ذ أي��ام الفت��ح الس��لمي إل��ى الش��هور

 م أمثلة رائعة عن تمسك البربر بلغة دينهم العربية.1830الخيرة قبل الحتلل الفرنسي لها في 

  إن ت��راث المخطوط��ات ال��تى أورثن��ا إي��اه المس��لمون الجزائري��ون ع��بر أل��ف س��نة دلي��ل آخ��ر ع�ن تمس��كهم

بلغة القرآن، و الدارس لتاريخ الجزائر على مدى عشرة القرون لن يج��د أى ذك��ر لن��زاع ق��ام بي�ن الع��رب و

،2007 عزي عبد الرحمان، فقه اللغة و عنف اللسان و العلم في المنطقة العربية، جامعة المارات ،المستقبل العربي ، - 13
.8ص

14-Lameen  Souag,  Notes  on  the  Algerian Arabic  Dialect  of  Dellys, 2005 , view  on
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/dellys-dialect.pdf ; 8-10-2015 at 18:42 .
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البربر حول اللغة العربية، مع العلم أن العرب كانوا أقلية ب��النظر إل�ى غالبي�ة الس�كان ال��بربر و م�ن غي��ر

 العربية عل��ى غالبي�ة بربري��ة، فق��د ك��ان إقب��ال ال��بربر عل��ى العربي��ة المعقول أن تفرض أقلية عربية مسلمة

بمليء إرادتهم الحرة �

 حل معه الستيطان الفرنسي الذي لم تتوقف ح��دود وج��وده ف��ي انته��اك ال��ثروات1830  مع حلول عام 

القتصادية بل امت��در إل�ى  أبع��د م�ن ذل��ك ف��راح يغ��رس ثق��افته ولغت�ه ويمن�ع أن ت��درس اللغ�ة العربي��ة لبن��اء

الم��������ة،وهذا م����ا يظه����ر جلي����ا عل����ى ملم����ح أبن����اء الش����عب الج�����زائري ف����ي تبعيت����ه الفكري����ة و ممارس�����ته

السوسيولوجية خاصة اللغوية منها  إلى المجتمع الفرنسي فلم يتردد المستعمر الفرنسي في تعطيل عمل

المراكز الثقافية العربية كالمدارس والجوامع والزوايا التي كانت قائمة في البلد، فحول البعض منها إلى

معاهد للثقافة الفرنسية وبعضها سلمه إلى الهيئات التبشيرية المسيحية التي اتخذتها مراك��ز لنش��اطها ف��ي

هدم عقيدة الجزائريين ، وهدم بعضا من هذه المراكز بدعوى إعادة تخطيط المدن الجزائرية ، ومن أمثلة

 ثم�انون مدرس��ة، وس��بعة معاه��د ،1837ذلك : كان في مدينة قسنطينة قبل دخ�ول الحتلل إليه��ا س�نة 

وثلثم����ائة مدرس����ة وزاوي����ة ، ل����م يب����ق بع����د الحتلل س����وى ثلثي����ن مدرس����ة ح����تى حك����م علين����ا ب����المجتمع

» عم��ارة, ص��وتي ( bâtiment الفرنكف��وني و قائم��ة الكلم��ات الفرنس��ية المتداول�ة طويل�ة مث��ل: باطيم��ا «

sauté) بوبي���ا ،(poupée" فيل���و (véloدراج���ة كم���ا احتفظ���ت الدارج���ة ببع���ض المف���ردات م���ن العربي���ة "

. 15الفصحى أمثال:  مكتبة ،محفظة , دار , حانوت (الدكان) 

لي��ة م��ع الفرنس��ية كلغ��ة مش��تركة وك��انت ه��ذه سياس��ة فرنس��ا اللرغوي��ة. ول��ذلك   س��ادت ب��ذلك اللرهج��ات المحر

اتس��مت اللرهج��ة الجزائري��ة بال��دخيل الفرنس��ي، واس��تعمال كلم��ات أجنبي��ة م��ن بقاي��ا الفرنس��ية ال��تي م��ا زال��ت

ا وك��ثيرا م��ن اللرغ��ات العالمي��ة ال��تي ت��أثرتاللرغ��ة الفرنس��يةحي��ة ف��ي الدارج��ة. وش��ملت عملي��ة الت��أثر   أيضا��

 �بالسامية

.9 - عزي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص15
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 دخلت الفرنسية في عص��ورعربيةقائمة طويلة من كلمات 16، بيار جيرو     في نفس هذا الطار، قدم

مختلفة، مع إقامة الدليل العلمي في المعاجم الفرنسية. كما أن للتجاور المكاني دوره في التبادل الثق��افي

بي��ن الش��عوب المتج��اورة، وم��ا ي��تركه ذل��ك م��ن آث��ار ف��ي لغ��اتهم فل تلب��ث أن تص��بح ظ��واهر لغوي��ة تمي��ز

  ارل���ذي يتج���اوز اللف���اظ إل���ى الص���يغ17إقليم���ا تميي���زا لغوي���ا ع���ن غي���ره، وتأخ����ذ دور الق���تراض اللرغ���وي،

 اللرهج�ة الواح�دة ب�التميز والتف�رد حي�ث يق�ول: "ولك�ل لغ�ة لهجاته�ا ولي�سسوس�يروال�تراكيب. وبه�ذا وص�ف 

18لواحدة منها السيادة على الخرىات وهي في العادة متفرقة مختلفة".

ظل��ت الفص��حى تق��اوم ف��ي بع��ض الزواي��ا ال��تي يس��مح له��ا بالنش��اط التعليم��ي مث��ل: زواي��ا زواوة ، وزاوي��ة

وك��انت المس��اجد الرس��مية ق��د ح��افظت أيض��ا عل��ى الفص��حى إل��ى ح��د ك��بير م��ن19الهام��ل، وزاوي��ة طولق��ة 

جهتين  الجهة الولى هي الخطب الدينية، والجهة الثاني�ة ه��ي بع��ض ال��دروس العام��ة و مجه��ودات ه��ذه

المس��اجد والزواي��ا ف��ي تعلي��م اللغ��ة العربي��ة ونش��رها بي��ن الجزائريي��ن , ك��انت س��ببا مباش��را ف��ي نج��اح عملي��ة

التعريب التي خاضتها الجزائر بعد الستقلل �

الدوائر اللغوية في الجزائر : -2

إن دراسة الواق�ع اللغ��وي ف��ي الج��زائر أو ف�ي أي مجتم�ع يعتم��د عل�ى دراس��ة برام�ج الذاع�ة و التلفزي��ون و

الجرائد في عصر التكنولوجيا و لكن في هذه الحالة تبقى الم��ادة العلمي��ة ناقص��ة لن الك��ثير م��ن اللغ��ات

تعتبر في نظر البعض إحدى الطبوهات فهي لغة مسكوت عنها، كما هو الحال في الج��زائر حي��ث نج��د

اللرهجات المستعملة في الحياة اليومية خاصة المنطوق��ة ش��به غائب��ة ف��ي وس��ائل العلم له��ذا يج��ب عل��ى

16
 27 ،26، ص 1998عبد الغفار حامد الهللي: اللرهجات العربية نشأة وتطورا، دار الفكر العربي، القاهرة ، - 

� 3، ص 1983،دار الندلس، بيروت 3 - إبراهيم السمرائي: التطور اللرغوي التاريخي، ط 17

.11 عزي عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص- 18

 �120، ص 2004 - مبارك بن محمد الميلي ، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتبة النهضة، الجزائرية،19

9

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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variétésالب���احث الوق���وف عل���ى التنوع���ات اللغوي���ة   linguistiques «  »  ،الموج���ودة ف���ي المجتم���ع

. إن اس��تعمال اللغ��ات20فالواقع اللغوي هو التعبير عن الوضعية اللغوية ووصف واقعه��ا كم��ا ه�و موج��ود

وق الش���فوية و تحق���ق تواص���ل بي���ن لي���س بنف���س الدرج���ة و بالت���الي فالدارج���ة الجزائري���ة مهيمن���ة عل���ى السر���

 لغوي��ة تتع��ايش21المجموع�ات الرلغوي�ة المختلف�ة حي�ث تتموق��ع ف��ي الخريط��ة التعبيري��ة للج��زائر ثلث دوائر

فيما بينها هي:

دائرة التلغة العربية .1

هي الدائرة الكبر من حيث تعداد الناطقين بها و النتشار الجغرافي و التي بفضلها تشترك الجزائر مع

العالم العربي جيو-سياسيا و حضاريا ،شهدت استمرارية منقطعة النظير عبر التاريخ و العالم بوصفها

لغة القران الكريم و التي بفضل هذه الصلة حافظت العربية على صفائها و سلمتها وهو أمر انفردت

 � و تنقسم بدورها في المجتمع الجزائري إلى مستويين22به و لم يكن لسواها من اللغات الخرى

أساسيين هما : 

 التلغة العربية الفصحى- الكلسيكية-:     -أ 

،م���ن دع���ائم الشخص���ية الوطني���ة حي���ث تعت���بر لغ���ة1963 دس���تور ه���ي اللغ���ة الرس���مية ف���ي الج���زائر من���ذ

نموذجي��ة ل��ديها ق��وة فرض��ت نفس��ها بس��بب ترفعه��ا ع��ن خص��ائص اللرهج��ات فه��ي ب��ذلك ل ت��ؤدي أي دور

وظيفي في التواصل الجتماعي إذ يبقى استعمالها محصور عند عدد ضئيل من المثقفين و هي وسيلة

للتواص��ل الفك��ري و الثق����افي.فاللغة العربي��ة الفص��حى متص��لة ف��ي الواق��ع  الج��زائري وذل��ك لن المرجعي��ة

.10- عزي عبد الرحمن، نفس المرجع السابق, ص 20

استعملنا في هذا الموقع مصطلح دوائر و في بعض الحيان تنوعات لنتف��ادى اللب�س ال�ذي يح�وم ح�ول مص�لح اللغ��ات و م��ا - 21
تحمله من مستويات لم يفصل فيها بين الباحثين �

 �86-84،ص 1961، دار العلم للمليين،بيروت،2-عمر فروخ، القومية الفصحى،ط 22
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الديني��ة ه��ي ال��تي ض��منت له��ا اس��تمراريتها باعتباره��ا ك��انت تلق��ن ف��ي المس��اجد، الزواي��ا وبع��ض المعاه��د

. كما تتصف العربي��ة23الدينية التقليدية حيث مازلت تفرض نفسها  ووجودها رغم ما تعانيه من المشاكل

الكلس��يكية بانتظ��ام قواع��دها النحوي��ة ،والقواع��د الدقيق��ة لتراكيبه��ا ال��تي تزخ��ر باللط��ائف اللمتناهي��ة ال��تي

تكاد تخلو منها العربية المنطوقة الحديثة، وكذا بسعة مفرداته��ا حي��ث تك��ثر اللف��اظ الخاص��ة بالم��اكن و

المراكز وابتك��ارات الكت�اب،إن ه��ذا كل�ه ي�دل دلل�ة واض�حة عل��ى أنن��ا حي�ال لغ�ة ثقاف�ة ل لغ�ة اس��تعمالت

24يومية �

  س��ادت اللغ��ة العربي��ة الفص���حى بلد الج���زائر بع��د ق���دوم الف��اتحين إل��ى الش��مال الفريق���ي واعتن��اق أهل��ه

للديانة السلمية كباقي دول المغرب العربي فكان هذا التعري��ب للمنطق��ة ق��د ت��م عل��ى م��دى س�نين عدي�دة

كم��ا ذكرن��ا ف��ي العنص��ر الس��ابق-أي منذ القرن السابع وقدوم عقب�ة ب�ن ن��افع والقب��ائل الهللي��ة للمنطق��ة- 

ومنذ ذلك الحي��ن ،ام��تزج التواج��د العرب��ي م��ع ال��بربري، وأص��بح للعنص��ر العرب��ي دور ب��ارز لي��س فق��ط ف��ي

تش��كيل التض��اريس الثني��ة واللغوي��ة للبلد ب��ل وأيض��ا ف��ي ت��ذويب الك��ثير م��ن النت��وءات العرقي��ة واللغوي��ة

الخ���رى، وق���د ش��اءت الق���دار أن تك��ون اللغ��ة العربي���ة، لغ��ة الجزائريي���ن ال���تي ت���م اختياره���ا كلغ��ة خط��اب

وحض��ارة ولغ��ة الب��داع الدب��ي والعلم��ي، ب��ل واتخاذه��ا نموذج��ا ف��ي الحي��اة السياس��ية والجتماعي��ة لتك��ون

:25بها هذه اللغة  بذلك اللغة الوطنية والرسمية للبلد� وهذا يرجع إلى مجموعة الخصائص التي تتميز

،تعد لغة متطورة من حيث بناؤها اللفظي والتركيبي والدللي، بالض��افة إل��ى كونه��ا لغ��ة مكتوب��ة

تم بها تدوين التراث الحضاري والثقافي الضخم. 

.قداسة اللغة العربية التي استمدتها من قداسة السلم ،فهو الدين الذي يعتنقه الجزائريون

.345’ ص1970 -محمود حجازي، اللغة عبر القرون، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ’ القاهرة’ 23

24 -Antoine  Meillet,  Les langues  du  monde  ,CNRS,  Centre  National  de  la  Recherche
Scientifique, France,1952 ,p 41 ,   

"340- محمود حجازي، نفس المرجع ،ص   25
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اللغ���ة القومي���ة للجزائريي���ن ، تربطه���م ب���المجتمع العرب���ي ، وتح���دد انتم���اءهم إل���ى ثق���افته العربي���ة

وحضارته �

 ب-اللغة العامية  :

إذا كانت اللغة العربية الفصحى مشتركة بين الرقعة الجغرافي��ة الممت�دة م�ن المحي��ط إل��ى الخلي�ج فالعربي��ة

 ،حيث ل نسجل عامي�ة مش�تركة26العامية متعددة و مختلفة من مجتمع لخر وحتى داخل القطر الواحد

بي��ن مجتمعي��ن وه��ذا م��ا نج��ده داخ��ل العامي��ة الواح��دة فلغ��ة التواص��ل الي��ومي والتعام���ل الجتم��اعي عن��د

س��كان الش��مال مختلف��ة ع��ن س��كان الجن��وب ولغ��ة الش��رق أيض��ا مختلف��ة ع��ن  لغ��ة الغ��رب .وكله��ا أنم��اط

تواص���لية ت���ؤدي الوظيف���تين التبليغي���ة والتعبيري���ة ،تس���تخدم ف���ي الوس���اط  العائلي���ة ،الش���ارع وبي���ن جماع���ة

الص��دقاء ل تخض��ع لنظ��ام خط��ي تبق��ى ف��ي علق��ة تكام��ل وظيف��ي ل تن��افس مص��يري م��ع اللغ��ة العربي��ة

الفصحى . ونظرا للتوسع الجغرافي يمكن توزيع التنوعات اللهجية وفق معيارين :

 وه��ذا بحص��رنا أرب��ع رق��ع لهجي��ة ذات خص��ائص ج��د متمي��زة والمعي/ار الجغراف//ي –اللس//اني الص/رف-:-أ

متغايرة:

من ولياتle constantinoisالرقعة الشرقية التي تشمل بعامة ما يعرف بمنطقة قسنطينة وما جاورها-

 والتي  تحقق لهجتها نوعا من التداخل و التفاهم مع التنوع��ات المج��ارة التونس��يةالشرق الجزائري 

�

 والتي تشترك في تنوعاتها اللهجية معL’Oranieالرقعة الغربية التي تشمل منطقة وهران و ما جاورها -

الدائرة المغربية � 
.12 -عزي عبد الرحمان، مرجع سابق الذكر، ص26
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الرقعة الصحراوية التي تشترك مع المجموعة اللهجية من الجزيرة العربية إل��ى س��واحل المحي��ط الطلس��ي-

�

،l’Intérieur و ال��داخل l’ALGEROISالرقع��ة الوس��طى ال��تي تش��مل بص��فة عام��ة منطق��ة العاص��مة -

وال��تي تعت��بر لهج��ة قديم��ة تزاوج��ت فيه��ا العدي��د م��ن اللهج��ات لمتلكه��ا منزل��ة مركزي��ة اقتص��اديا و

  ،ف��ي حي�ن تس��اءل بع�ض الب�احثينCosmo politisationإداريا ما جعلها مدينة ك�ل الجن��اس 

ح��ول احتم��ال أن تك��ون ه��ذه اللهج��ة ال��تي ذاع ص��يتها بفض��ل الممث��ل الكومي��دي رويش��د ف��ي فيل��م "

27 " العربية الجزائرية �Matriceعمر قاتلتو"  منشأ "

 ال��ذي يمي��ز التنوع��ات اللهجي��ة للع��الم الريف����ي(يشمل أغلبي��ة الن��اطقين)المعي//ار القتص//ادي الجتم//اعي:-ب

والتنوعات الحضرية للمدن الكبرى الجزائرية.

 )  ال��تيla diaglossive الختلف ف��ي أداءات اللغ��ة العربي��ة ف��ي الج��زائر يؤك��د ط��ابع الزدواجي��ة(إن

 عل��ى أنه��ا التن��افس بي��ن اللغ��ة الدبي��ة المكتوب��ة1930  ع��ام William Marçaisعررفه��ا ولي��ام مارس��ي 

 ه�ذا م��ا ي�بيرن الزدواجي��ة ف��ي الواق��ع اللغ�وي الج��زائري فالعامي��ة ل��م تك�ن مس�تقلة28واللغة العامية الشفهية .

عن الدبية الفصحى بل كانت مستوى من مستوياتها التعبيرية.

فالعربية العامية ما هي إل حصيلة تفاعل لغوي بين اللرهج�ات العربي��ة الواف�دة م�ن الجزي��رة رفق��ة الف�اتحين

كان الصلين للبلد ونتيجة التطور الذي طرأ على هذا التفاعل عبر القرون  .29ولغة السر

 �19-18-خولة طالب البراهيمي، الجزائريون و المسألة اللغوية، مرجع سابق الذكر،ص 27

.70، ص1992دار الكتب العلمية،  لبنان،  ، 1- سمير روحي الفيصل، مشكلة اللغة العربية، ط28

. �76 - نفس المرجع السابق، ص29
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العربيةكما يج��در بن��ا الش��ارة ض��من ه��ذا الس��ياق إل��ى م��ا ذه��ب بع��ض اللس��انيون الجتم��اعيون بتس��ميته 

  ،J.Mac.Loughlin، وجون ماك لولن W.Cown أمثال كون الفصحى المشتركة أوالحديثة

وحلم���ي ابراهي���م، حي���ث ت���دل العربي���ة الحديث���ة عل���ى" لغ���ة وس���ائل العلم و النق���اش السياس���ي و الدب

المعاصر، كما هي و بشكل مطرد لغ�ة التخ��اطب بي�ن عربيي�ن ق��ادمين م�ن بل�دان عربي��ة مختلف�ة ش��ريطة

، وتوص�ف أيض�ا30أن يكونوا قد حظوا بتمدرس أدنى، وانه يعتذر عليهم التخاطب بلغ�ة أخ�رى مش�تركة "

بكونه����ا اللغ����ة المس����تعملة ف����ي الكتاب����ات و الخط����اب الرس����مي المنط����وق وف����ي وس����ائل العلم والخط����ب

Arabeعل��ى تس��ميتها العربي��ة الوس��طى  J .Berque ف��ي حي��ن يرك��ز ج��اك ب��ارك 31المس��جدية وغيرها�

médianتتوسط حدين اثنين هما الداب والحياة اليومية ،لكن مفراداته��ا تتماش��ى والع��الم الراه�ن ويمك��ن 

32 بين مرونة هذا ومعيارية ذاك �compromisعدها نوعا من التراضي 

   دائرة اللغة المازيغية:-2

Tamazi"المازيغي���ة t /ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜɣتام���ازيغت" تعت���بر م��ن المقوم��ات الساس��ية للشخص��ية الوطني���ة/

ومن الص�عب إعط�اء رق��م مح��دد ودقي��ق ذات طابع شفوي يتحقق بها التواصل بين مجموعة لغوية معينة

تت��وزع أما القبائلية فهي الك��ثر اس��تعمال م�ن بي�ن اللهج�ات المازيغي��ة ف�ي الج��زائر. ولعدد الناطقين بها،

 :33المازيغيات في الجزائر إلى مجموعات كبيرة أهمها 

30 - Amr Helmy Ibrahim,. Fonction des niveaux de langue dans la communication sociale en 
Egypte, Peuples  méditerranéens, No. 05, bookstores Dif Pop, 1978, p26.

31 - W, Cowan ; notes towards definition of modern arabic, in languange learninig, Vol. 18, Nos.
1 et 2,1966, p29

32 - Jacques Berque, langages arabes au présent, Gallimard, paris,1974,p114 .

333 -محمود حجازي، اللغة عبر القرون، مرجع سابق، ص33
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 و هي اللغة المازيغية الكثر انتشارا و تعد منطقة القبائل أه��م منطق��ة ناطق��ة بالمازيغي��ةالقبائلية:أ - 

ذات مس���احة مح���دودة ، لك���ن كثافته���ا الس���كانية ج���د مرتفع���ة ، ويحتم���ل أن تع���د لوح���دها أك���ثر م���ن ثل���ثي

الجزائريي���ن الن��اطقين بالمازيغي���ة و تش���مل منطق��ة القب���ائل : بجاي��ة و تي���زي وزو، م��ع وج��ود أقلي��ات ف��ي

المحور الممتد من سطيف إلى العاصمة �

 ه��ي اللغ��ة ال��تي يتح���دث به���ا مجموع��ة م��ن الس��كان الم���ازيغ الق��اطنين بجب��ال الوراسب- الش//اوية: 

ضمن وليات : باتنة ، أم بواقي، خنشلة، تبسة، و الجهة الجنوبية من سطيف. 

 يتح��دث به��ا الط��وارق، وه��م قبيل��ة ك��بيرة موزع�ة بي��ن الج��زائر، ليبي��ا ،و النيج��ر، ل يتع��دىج- التواريقية:
عدد المتحدثين بها في الجزائر بضع عشرات اللف نسمة. 

 و ه���ي لغ���ة الس���كان المتمركزي���ن ف���ي من���اطق متفرق���ة كتيب���ازة ، وم���دن الش���ريط المح���اذيد- الش//لحية:
للمغرب القصى كمغنية ، ولهم امتدادات عالية في المغرب.  

 وه����ي اللغ����ة ال����تي يتح����دث به����ا س����كان بن����ي مي����زاب، المس����توطنون ف����ي غرداي����ة والم����دنه- الميزابي//ة:

الباضية الخرى من الجنوب الجزائري � 

 تعت��بر اللغ��ات المازيغي��ة ،لغ��ات ش��فوية بمختل��ف لهجاته��ا و لك��ن ه��ذا ل يعن��ي ع��دم وج��ود كتاب��ة له��ذه

اللغات، كتبت المازيغيات بحروف اللغ�ة القبائلي�ة المس�ماة التيفن��اغ ال��تي يق�ول عنه��ا جل��بير غرانغي�وم: "

للغة البربرية حروف هجائية خاصة هي التيفناغ، لم تنتشر أبدا بش��كل جي��د  و النص��وص البربري��ة ال��تي

 �  تمث�ل34دونت تم تدوينها إما بحروف عربية عن طري��ق إدخ��ال بع��ض التع��ديلت أو بح��روف لتيني�ة "

ه��ذه القس��ام، اللهج��ات الك��ثر اس��تعمال م��ن قب��ل المجموع��ات الناطق��ة باللغ��ات المازيغي���ة ،م��ع وج��ود

و تس���تعمل  أقلي���ات ل يتج���اوز ع���دد المتح���دثين به���ا عش���رات اللف نس���مة مث���ل ورقل���ة، نقوس�����ا،قورارة �

.35بكيفيات و درجات متفاوتة و بالتالي تعتبر المازيغية الموجودة في الجزائر من أقدم اللغات

�47،ص 2003 -لحسن سرياك ، الهوية المازيغية ،الجزائر في أصول بشرية ثلثون قرنا من التاريخ،دار القصبة ،الجزائر ،34

.60- نفس المرجع،ص35
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البربري��ة القليل�ة م�ن حي�ث ع��دد اللهج�ات ورغم كونها مستودع تقاليد وتراث حي وق��ديم ج�دا، إل أن ه�ذه 

الناطقين بها و المحصورة في دائرة المشافهة كما سبق الذكر لم تحظ بالتوحيد بل ظلت عرضة للهيمنة

36و التهميش رغم محاولت التأهيل و الترقية التي استفادت منها اللهجات و الثقافة البربرية .

دائرة التلغات الجنبية: -3

إن التموق����ع الجغراف����ي للج����زائر جع����ل منه����ا مرك����زا اس����تراتيجيا ومحل لعب����ور العدي����د م����ن الحض����ارات و

الثقافات، وهذا م�ا خل�ق بالمقاب�ل تنوع�ات لغوي�ة جعل�ت م�ن المش��هد اللغ�وي ف�ي الج��زائر فسيفس��اء مركب��ة

من مختلف الكلمات المتراكمة ع��بر أزمن��ة غ�ابرة تمت��د تاريخي��ا إل�ى ف��ترة وج�ود البونيقي�ة و اللتيني��ة، كم��ا

اق��ترض اللس��ان الج���زائري كلم��ات متص��لة بالحي��اة اليومي��ة م��ن اللغ��ة التركي��ة و بص��فة تظه��ر أك��ثر م��ن

الفرنسيةاللغات الجنبي��ة –الس��بانية ف��ي الغ��رب الج��زائري و اليطالي��ة ف��ي الس��واحل الش��رقية- ، إل أن 

تعت��بر أك��ثر اللغ��ات الجنبي��ة ت��أثيرا و بق��اء ف��ي الممارس��ة اللغوي��ة للمجتم��ع الج��زائري كب��اقي المجتمع��ات

المغاربي��ة  تزام��ن ظهوره��ا ف��ي المجتم��ع الج��زائري م��ع ق��دوم المس��تعمر الفرنس��ي، ن��الت خط��وة ممي��زة ع��ن

اللغات الوطنية و أصبح تأثيرها في السنوات الخيرة أكثر من تأثيرها في سنوات الحرب نتيجة السياس��ة

 ه��ذا37 اللغوية سيرئة التخطيط التي لم يعاد فيها النظر بعد الستقلل و لم يفسح المجال أم��ام اللهج��ات.

ما يعبرر عنه باستمرار برواسب الستعمار اللغوي الفرنسي و الذي انعك��س  بالس��لب عل��ى هوي��ة الثقافي��ة

الجزائرية حتى بعد رحيل الحتلل عسكريا فكان بذلك المستعمر الفرنسي أك��ثر حنك��ة و إس��تراتيجية ف��ي

ت��أمين المحافظ��ة عل��ى حض��وره م��ن خلل هج��ومه عل��ى الرم��وز الثقافي��ة م��ن: الفك��ر ،القي��م ، الع��راف

م���ن خلل الج���راءات التمييزي���ة المجحف���ة إزاء العربي���ة وتدريس���ها، 38الثقافي���ة، الق���وانين، ال���دين و اللغ���ة.

 .28-خولة طالب البراهيمي، مرجع سابق الذكر ،ص 36

 �212 -مبارك بن محمد الميلي, مرجع سابق, ص 37

. 214 - نفس المرجع, ص 38
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الم��ر ال�ذي ترت��ب عن�ه ه��دم المس��اجد والزواي��ا ال�تي ك�انت تمث��ل البني�ة القاعدي�ة للتعلي��م التقلي�دي، إض��افة

إل��ى الق��رارات العدي��دة المتخ��ذة لف��رض اللغ��ة الفرنس��ية، واس��تبدال أس��ماء الم��اكن بأس��ماء فرنس��ية أو ع��ن

 حين كان وزيرا للتربية و التعلي���مأ/رامبوطريق الفرنسة الصوتية لها ويتضح هذا جليا من خلل ما كتبه 

 بتجري��د1871ف��ي ف��ترة الجمهوري��ة الثالث��ة ق��ائل: " إن غ��زو الج��زائر الول ق��د ت��م بالس��لح وانته��ى ف��ي 

القبائل من السلح، أما الغزو الثاني فقد تمثل في حمل الهالي على قب��ول إدارتن��ا و ع��دالتنا أم��ا الغ��زو

الثالث فسيتم عن طريق المدرسة : يتعين على المدرسة بسط هيمنة لغتنا على اللغات المحلية المختلف��ة

حلل المفاهيم الولية الدقيقة وتلقين المسلمين القيم التي نستضمرها نحن عن فرنسا ودورها في العالم واح

� وح��تى بع��د الس��تقلل تع��اظم ت��داول اللغ��ة39للعل��م الوروب��ي مح��ل الجه��ل والحك��ام المس��بقة المتعص��بة"

» ، إل��ى غاي��ة une francisation à rebours الفرنسية من خلل الح��ديث ع�ن فرنس��ة ارتجاعي��ة «

، تاريخ تطبيق المدرسة الساسية المعربة تماما، وأصبحت اللغة الفرنسية بعدها لغة أجنبية ليس1978

إل، ولكنها ل ت��زال طاغي�ة ف��ي التعلي�م الع�الي خاص�ة ف�ي التخصص��ات العلمي�ة والتكنولوجي�ة، بالض��افة

إلى الحياة القتصادية �

تحديات اللغة العربية في المجتمع الجزائري: -3

المد الفرنكفوني و المقاومة التعريبية في الجزائر:  -أأ

إن الس��ياق الت��اريخي الس��تعماري ال��ذي م��رت ب��ه الج��زائر تس��بب ف��ي إح��داث مرحل��ة م��ن التش��تت عل��ى

مستوى هوية المجتمع ولغته باعتبارها أحد أهم ركائز هذه الهوية، حيث ب��دأت تش��هد اختراق��ات واض��حة

ته����دف إل����ى خل����ق إنس����ان مغ����اربي مس����تلب لغوي����ا، مفك����ك الشخص�������ية،تابع سياس����يا واقتص����اديا وثقافي����ا

39 -Mostefa Lacheraf, L’Algérie : nation et Société , SNED, Alger  ,1975, pp 314,315 �
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la Fra، ومن بين البقايا التي خلفتها تل�ك المرحل�ة المس�ألة الفرانكفوني�ة 40للمجالت الحيوية للستعمار

ncophonie،وال��تي تع��رف لغوي��ا: أنه��ا ك��ل م��ا يتعل��ق باللغ��ة الفرنس��ية ف��ي ك��ل اس��تخداماتها الجغرافي��ة 

نس��انياا تعن��ي م��ن يتكل��م ع�ادة اللغ��ة الفرنس��ية بص��فة دائم��ة طبيعي��ة أو عل��ى الق��ل ف��ي بع��ض الظ��روف واح

كم��ا تطل��ق 41والمناس��بات الجتماعي��ة، س��واء كلغ��ة أم، أو كلغ��ة أجنبي��ة ذات ط��ابع مؤسس��ي أو تعليم��ي.

للش�����ارة إل�����ى جماع�����ات يتح�����دثونها ف�����ي منطق�����ة م�����ا؛ إذ يق�����ال: «المغ�����رب الفرنكوف�����وني» أو «إفريقي�����ا

الفرنكوفوني���ة». وباس���تثناء فرنس���ا، ص���احبة اللغ��ة ال���تي تنس���ب إليه���ا؛ فهن���اك ثلث���ة بل��دان عل���ى ح���دودها

 ملي��ون ن��اطق96،2تتح��دث به��ا ه��ي: بلجيك��ا، ومقاطع��ة لوكس��مبورج، وسويس��را، ووج��د بإفريقي��ا لوح��دها 

بالفرنسية من مجموع البلدان العضاء بالمنظمة. لتصبح إفريقيا الق��ارة ال��تي تش��مل أك��ثر ع��دد الن��اطقين

،1970  م��ارس س��نة20بالفرنس��ية حس��ب إحص��ائيات المنظم��ة الدولي��ة للفرنكوفوني��ة ال��تي تأسس��ت ف��ي

 42 ).2015 مراقبا، ولم تنظم إليها الجزائر إلى غاية يومنا الحالي( سنة 20 عضوا 57والتي تضم 

ف��ي   Onésime Reclu  من طرف الجغراف��ي19يعود ظهور مصطلح الفرانكفونية إلى نهاية القرن 

 حي��ث عرفه��ا بكونه��ا  فك��رة لس��انية وعلق��ة جغرافي��ة بي��ن1986كت��ابه "فرنس��ا، الج��زائر و المس��تعمرات" 

مجموعة أشخاص مقدر لهم أن يش��اركونا اللغ�ة " ف��ي الظ��اهر، ولك�ن س�رعان م��ا ت�م التغاض��ي ع�ن ه�ذا

Léopold المفه�����وم والتعم�����ق أك�����ثر، حي�����ث منحه�����ا س�����نغور  Sédar Senghorالدي�����ب والرئي�����س

 بع��دا جدي��دا حي��ث عرفه��ا تعريف��ا عاطفي��ا نابع��ا م��ن رغبت��ه ف��ي تأس��يس منظوم��ة1962الس��ينغالي س��نة 

لل��دول المتح��دة باللغ��ة الفرنس��ية "ه��ي تل��ك النس��انية جمع��اء ال��تي نس��جت ح��ول الرض،ه��ي تل��ك الطاق��ة

 �70، ص 2000- عبد العلي الودغيري، اللغة والدين والهوية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  40

زينب عبد العزيز، الفرانكفونية والمسالة الحضارية، مقال منشور على:   -41
http://www.alarabnews.com/alshaab/gif/20-09-2002/a15.htm 12:06، على 2015-11-26، تصفح يوم 

،2015-11-26تص��فح ي��وم ،�� http://www.francophonie.org- للمنظم��ة الدولي��ة للفرنكوفوني��ة  -الموق��ع الرس��مي 42
 �20:27سا 
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هك��ذا يك�ون الرئيس��ين43الرمزي��ة الكامن�ة خل��ف الق��ارات و ع��بر ك��ل الجن��اس ال��تي تمنحه��م روح��ا دافئة "،

للبع��د الجغراف��ي  سنغور والحبيب بورقيب��ة م�ن مؤسس��ي ه�ذا المفه�وم ليض��م البع�دين اللغ�وي والجتم��اعي

 الفرانكفوني���ة ب���ذلك ص���فة تنس���ب إل���ى مجم���ل س���كان الع���الم م���ن المتح���دثين باللغ���ةلتص���بحالس���تعماري 

و ه���ذا ه���و اله���دف ال���ذي ع���بر عن���ه الرئي���س الفرنس���ي44الفرنس���ية بغ���ض النظ���ر ع���ن أي ارتب���اط جيوسياس���ي.

بتص���ريحه:" إن الفرانكفوني���ة ليس���ت ه���ي اللغ���ة الفرنس���ية François Mitterrand فرونس���وا م���تران

فق��ط، إذا ل��م نتوص��ل إل��ى القتن��اع ب��ان النتم��اء إل��ى الع��الم الفرانكف��وني سياس��يا واقتص��اديا وثقافي��ا

 � الم��ر ال��ذي يعك��س45يمث��ل إض��افة، فإنن��ا س��نكون ق��د فش��لنا ف��ي عملن��ا ال��ذي ب��دأناه من��ذ س��نوات"

مباشرة أن هذا التيار أراد منذ البداية ممارسة قوة ناعمة من شأنها ضمان تبعية هذه الدول لسلطتها �

ومن بين أهم الستراتيجيات التي بدا الستعمار في زرعه��ا له��داف مس�تقبلية تروي�ج فك��رة تخل��ف اللغ�ة

العربي���ة وبداي��ة تلقي��ن الجزائريي���ن بنف���س الكت��اب المتب��ع ف��ي الم���دارس الفرنس���ية، وتمجي���د أص���ولهم بفك��رة

 وص�در بي�ان ع�ن وزارة الداخلي�ة الفرنس��ية يقض��ي ب�ان،Les Gauloisالنتم��اء إل��ى الج��داد الغ��اليين 

، واتخذت فرنسا م�ن الج��زائر نموذج�ا لنج�اح مش��روعها الفرانكف�وني، ذل�ك أنه�ا46اللغة العربية لغة أجنبية

ك��انت تع��ي جي��دا أن الس��يطرة العس��كرية تنته��ي م��ع الزم��ن أم��ا الس��تعمار الثق��افي واللغ��وي يع��د م��دخل

،م��ا يجع��ل الف��رد47اس��تراتيجيا لسياس��ة تبعي��ة طويل��ة الم��دى س��تخلق فيم��ا بع��د معام��ل القابلي��ة للس��تعمار

43  - Philipe Lavodrama, Senghor et la réinvention du concept de francophonie, revue les 
temps modernes, numéro 643-644, avril-juillet 2007, TM, France, 2007, p 187.

44-ibid, 189,

 نقل عن: إبراهيم القادري بوتشيش، لحظات تفكير في قضايا عالم1989-2-9 الفرنسية le monde -جريدة لوموند 45
 �148،ص 2010مضطرب، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 �51،ص 1992، لبنان ،92 -بن سالم حميش، لماذا الفرانكفونية بضاعة عائبة ومردودة؟، مجلة الوحدة، العدد  46

 �  - اقتبسنا هذه الفكرة من كتاب مالك بن نبي "شروط النهضة"47
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المقس��تعم ر يس��تبطن مف��اهيم المقستعم�ي��ر عن��ه ويقب��ل بالح��دود ال��تي رس��مها المس��تعمر لشخص��يته � ويظه��ر

: " وهل يعني أنن��ا إذا تركن��اهمCharles de Gaulle ذلك بصفة صريحة في مذكرات شارل ديغول

يحكمون أنفسهم يترتب التخلي عنهم بعيدا عن أعيننا وقلوبنا، قطعا ل فالواجب يقتض��ي من��ا مس��اعدتهم

� ولي��س ب��المر الغري��ب أن تخص��ص ميزاني��ات ض��خمة48لنه��م يتكلم��ون لغتن��ا ويتقاس��مون معن��ا ثقافتن��ا"

لنجاح المشروع م��ن خلل المن�ح والعان��ات المالي��ة، وتخص��يص امتي��ازات للب��احثين ف��ي مج��الت ذات

صلة بالثقافة الفرنسية لستكمال رسم هذه السياسة اللغوية �

وفي المقاب�ل، بع��د ال�وعي باله��داف الخفي�ة للم��د الفرانكف��وني ،ب�دأت موج�ة م�ن ردود الفع��ال ف��ي ال��بروز

داخ��ل نط��اق إقلي��م المغ��رب العرب��ي عام��ة، خاص��ة الحكوم��ة الجزائري��ة ف��ي عه��د الرئي��س الراح��ل ه��واري

بوم��دين، ال��تي أق��رت ف��ي ه��ذا الس��ياق باللغ��ة العربي��ة ف��ي المع��املت الداري��ة، وت��دعم التعري��ب أك��ثر من��ذ

وترك��زت الجه��ود بع��دها لض��فاء الص��بغة  حي��ن احتض��نت الج��زائر الم��ؤتمر الث��اني للتعري��ب،1973سنة 

الوطني��ة عل��ى المنظوم��ة التربوي��ة م��ن خلل جع��ل اللغ��ة الفرنس��ية مج��رد لغ��ة أجنبي��ة يت��م تدريس��ها كلغ��ة

محاي��دة ل ترتب��ط ب��المواد الخ��رى، وق��د اعت��بر الميث��اق ال��وطني أن" اللغ��ة العربي��ة عنص��را أساس��يا للهوي��ة

تقانها كوس�يلة عملي�ة خلق��ة يش��كلن أح��د المه��ام الثقافية للشعب الجزائري، ولهذا فإن تعميم استعمالها واح

 ه��ي س�نة ميلد المدرس��ة الجزائري��ة1976الساسية ". ولذا يرى الك��ثير م�ن الب��احثين والمثقفي�ن أن س�نة 

لغ��اء العم��ل بالتش��ريع الفرنس��ي  � تواص��لت المح��اولت بع��دها بص��دور49باس��تعادة لغته��ا وج��زأرة قوانينه��ا واح

 م��ادة، ال��ذي يه��دف إل��ى التعري��ب36 يحت��وي عل��ى 1990ق��انون تعمي��م اس��تخدام اللغ��ة العربي��ة  ع��ام  

الش���امل للدارة وللجامع���ة، وك���ل وثيق���ة تح���رر ف���ي لغ���ة أخ���رى غي���ر اللغ���ة العربي���ة تع���د بل قيم���ة، وك���ل

ت��ر: م��ن س��موحي ف��وق الع��ادة وأحم��د عوي��دات، منش��ورات ،�� 1 ،ط1962 � 1958 - ش��ارل ديغ��ول: م��ذكرات الم��ل ��� التجدي��د 48
 �47، ص.1971عويدات، بيروت، 

،101مولود قاسم نايت بلقا سم: "العربية في التعليم العام والعالي وأساليب النهوض بها في الجزائر"، مجلة الثقافة، ع  - 49
.25، ص1989الجزائر 
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متجاوز يمكن تغريمه بمبلغ مالي ضخم، وأسست هيئة تهتم باللغة العربية أطلق عليها المجلس العل��ى

، احتل��ت الج��زائر2014تقري��ر للمنظم��ة الدولي�ة للفرانكفوني��ة ال��ذي ت��م نش��ره س��نة   وحسب 50للغة العربية �

المرتبة العاشرة من حيث استعمال اللغة الفرنسية، حي��ث وض��ع التقري��ر نقط��ة اس��تفهام ح�ول ه��ذه المرتب��ة

 إل��ى غاي��ة1830ال��تي لتعك��س -حس��به- الم��دة ال��تي قض��اها الس��تعمار الفرنس��ي ب��الجزائر من��ذ الع��ام 

.51 سنة من الحتلل132 أي 1962

 أن  المقاوم���ة التعريبي���ة ح���اولت ص���يانة الهوي���ة اللغوي���ة بع���د اكتس���اح اللغ���ةنخل//ص إلي//ه  م���ا يمك���ن أن 

"  فئتي��نKhaouala-Ibrahimiالفرنسية للسان الجزائري ،الوضع الذي خلق حس��ب "خول��ة البراهيم��ي"

الفرق بينهما هو طبيعة الثقافة التي يستلهم منها كل توجه أفكاره، فالول مناص��ر للتعري��ب " يتحك��م ف��ي

قواعد اللغة العربية وآدابها ويمثل نمط الثقافة العربية السلمية وله إحساس النتماء إليه��ا " أم��ا الت��وجه

الثاني " متأثر بالثقافة المنقولة بواسطة اللغة الفرنسية، ويأخذ مصادره من رموز العالم الغربي، الذي ل

 � ك��ل ه��ذه الص��راعات اللغوي��ة خلق��ت عائق��ا يمن��ع م��ن52يمك��ن ال��دخول إلي��ه إل بواس��طة اللغ��ة الفرنس��ية

التحك���م اللغ���ة العربي���ة، مم���ا أدى ب���الرئيس بوتفليق���ة ف���ي إح���دى خطب���ه إل���ى اس���تنكار لغ���ة التواص���ل بي���ن

الجزائريي��ن وص��رح ف��ي حال�ة غض�ب ان��ه ل��م يس��تطع أن يت��بين أي لغ�ة بالض��بط يتح��دث به��ا الجزائري��ون،

نم���ا خلي���ط م���ن ذل���ك كل���ه، كلم هجي���ن م���ن الص���عب فهم���ه، فل ه���ي عربي���ة ول أمازيغي���ة ول فرنس���ية، واح

�156 - إبراهيم القادري بوتشيش، مرجع سابق الذكر،ص 50

،2015-11-26تص�فح ي�وم ،� http://www.francophonie.org- للمنظم�ة الدولي�ة للفرنكوفوني�ة  - الموق�ع الرس�مي 51
 �21:47سا 

52 - Khaouala Taleb Ibrahimi : Les Algériens et leurs langues, les édition el hikma, Alger, 1997,
p.76
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وض���رب مثل بكلم���ة "م���ايكزيزتيش" (بمعن���ى ل يوج���د)، وه���ي كلم���ة ل يفهمه���ا إل ج���زائري الق���رن الواح���د

� 53والعشرين 

 الرقمية والعولمة اللغوية  :-بب

تعتبر الترسانة التكنولوجية والثورة المعلوماتية وما تحذوه من خطى المش��اركة ف��ي التط��ور والنتش��ار ف��ي

الع��الم م��ن أه��م النقلت المتمي��زة ف��ي الق��رن الواح��د و العش��رين ال��ذي أص��بحت في��ه الص��بغة الرقمي��ة ف��ي

القاعدة الساسية ال��تي تنطل��ق منه��ا دول الع��الم ف��ي تعاملته��ا، ورف��ع مس�تواها، وتق��دمها وتنميته��ا لمواكب�ة

التت���ابع الزمن���ي ال���ذي اختص���ر المس���افات ويس���ر الحص���ول عل���ى المعلوم���ة. وأص���بحت معي���ارا أساس���يا و

قاعدة أولى لمتطلبات التنمي�ة و النهض��ة للش�عوب عام�ة، وش�بهت بالخيم��ة الرقمي��ة تس��تظل تحته��ا جمي��ع

 وهي تعطي الصورة الحضارية لتقدم كل دولة و ارتقائها. 54الدول،

 بحرب اللغات في ظلري تعميم عصر اللسن الخرى   كما تأثرت اللغة العربية على غرار باقي 

التكنولوجيا والتصالت والمعلومات، رغم أنها مازالت تحصد المراتب الولى في ترتيب اللغات الكثر 

 من بين العشر لغات الكثر استعمالا في 2014استعمال عالميا ( حصدت المرتبة الخامسة لسنة 

 العولمة وجه رياح ما جعلها متصدية في  ، بفضل الثراء اللغوي و الكفاءة التعبيرية55العالم،)

كمواجهتها في القرن الماضي صراعات عديدة كانت أسبابها الحملت الحربية والستعمارية وتداعياتها،

التي عملت جاهدا على طمس الهويات الوطنية والقومية والساليب الحياتية الدخيلة عن مجلداتها 

أصبحت عملة العصر بتعدد أوجهها إذ لم تبق منحصرة في ميدان وقواميسها، ذلك أن العولمة  
� �31،ص 2014  - عابد محمد بوهادي،تحديات اللغة العربية في المجتمع الجزائري،اليازوري للنشر والتوزيع،عمان، 53

.مخت��بر اللغ��ة العربي��ة،3إبراهي��م من��ور، حم��داني محم��د، اللغ��ة العربي��ة ف��ي ش��بكة الن��ترنت، مجل��ة اللغ��ة و التص��ال، الع��دد- 54
.�11 ص2012جامعة وهران، الجزائر. 

55 -  jaspahr, TDM Magazine, les langues les plus parlés dans le monde ,31 janvier 2014 , vu
sur :  http://topdesmeilleurs.com/le-top-5-des-langues-les-plus-parlees-dans-le-monde/,  le
15-02-2015, à 19 :30     
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النتاج المادي و الربح القتصادي، بل تعاظمت إسقاطاتها على المجالت الحياتية الخرى بسرعة 

متباينة حيث زحفت إلى المجال الثقافي بمختلف فروعه والى المجال القانوني والتواصلي والعلمي. 

، 56وفي هذا السياق يقول الدكتور بطرس غالي " ليست هناك عولمة واحدة بل ثمة عولمات عديدة

"النسانهذه الفكرة في رأينا اقرب إلى ما مهد له مشروع ماركوز من خلل كتابه  منها العولمة اللغوية

أن عالم الحضارة الصناعية المتقدمة عالما  في - One-Dimensional Manذو البعد الواحد" - 

" (كليا)، و أن الدعوة إلى الثقافة الواحدة أو القرية الصغيرة Totalitaryzmاستبداديا  توتاليتاريا " 

أصبح واقيعاا ، اجتماعياا و ثقافياا و اقتصاديا ، فالرض كلها تقعد أرضاا ذو بقعدا واحدا، كغرفة واحدة، 

واستطاعت لغة  57وأسرة واحدة ، ل يقوجد فيها الكثير من الختلفات خاصة في السياقات الغربية .

ذلك أن التحدي الكبر الذيالضاد رغم ذلك أن تؤكد قوة مناعتها و المحافظة على كينونتها وجوهرها، 

يواجه المة العربية هو أن تكون أمة منتجة للتكنولوجيا، خاصة و أنه لدينا مصادر قوة يمكن أن 

تحقق قيمة مضافة إلى العالم في إنتاج ثقافي علمي متميز. فاستخدام المفردات التكنولوجية الحديثة 

 58في إطار العربية يعتبر دللة على قوة هذه اللغة و ليس ضعفا.

 ذو علق��ة وثيق�ة باللغ�ات، فاللغ��ات ه��ي الم�ادة الول��ى   إن الشبكة العالمية الرقمية في صلتها بالعولمة

ال��تي نمث��ل بواس��طتها المعلوم��ات المت��وفرة ف��ي ص��فحات ال��ويب المتبادل��ة بي��ن الش��خاص و المؤسس��ات

والتي تجري عليها المعالجة اللية المتعددة مثل البحث بالعتم��اد عل�ى المض�مون كركي��زة ف�ي التخ��اطب

 .34 ،ص 2002 ، مركز الهرام للترجمة و النشر ،مصر ،1-بطرس غالي، الديمقراطية هي الحل لمخاطر العولمة، ط56

 �59 ، ص 1988 ،دار الداب  ،بيروت ، 3 - هاربرت ماركيوز،تر: جورج طرابيسشي، ط57

.12 - إبراهيم منور، حمداني محمد، مرجع سابق الذكر، ص58
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لطلب الخ��دمات و لص�ياغة الس�ئلة الموجه�ة للنظ��م Communication support(( 59مع الشبكة 

المتاحة �

 انطلقا من اعتبار أن اغلب التطورات التكنو-اتصالية بداي��ة م�ن الن��ترنت ول��دت ف��ي الولي�ات المتح��دة

المريكية، واستمرت هناك سنوات عديدة قبل أن تنتشر في بقية العالم فكانت ج��ل الص��فحات و المواق��ع

 عند التخاطب مع مستخدميها، تغيرت هذه الوضعية اليوم وأص�بحت ج�ل لغ��ات الع��المالنجليزيةباللغة 

المكتوب��ة ممثل��ة بطريق��ة متفاوت��ة وذل��ك بت��وفر الص��فحات المكتوب��ة بك��ل ه��ذه اللغ��ات، والنظم��ة متع��ددة

اللغات مثل محركات البحث و أنظمة البريد اللكتروني.

  ف��ي نف��س الس��ياق وص��ف التقري��ر العرب��ي الخ��امس للتنمي��ة الثقافي��ة وال��ذي أع��د تح��ت عن��وان “القتص��اد

،وض���ع اقتص���اد الثقاف���ة العربي���ة عموم���ا بالض���عف، وارج���ع التقري���ر ه���ذا60العرب���ي الق���ائم عل���ى المعرف���ة”

الض��عف ف��ي مج��ال التنمي��ة الثقافي��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي إل��ى ع��دة أس��باب م��ن بينه��ا تراج��ع مكان��ة اللغ��ة

العربية إذا م��ا اعتبرناه��ا وع�اء معرف��ي قاب��ل للتوظي��ف القتص��ادي، وأك��د التقري��ر أن اس��تخدام لغ�ة الض��اد

 ف��ي بل��دان المغ��رب العرب��ي أم��ر ي��دعو للقل��ق،موقع الفيس بوكعلى شبكات التواصل الجتماعية على 

 ف��ي زم��ن مع��ولم زاد في��ه الح��ديث ع��ن  مس��ألة "تس��ليع" اللغ��ة وخل��ق م��ا-،01يوض//حه الج//دول -كم��ا 

يس��مى ب��رأس الم��ال اللغ��وي أو اقتص��اديات اللغ��ة، لفت��اا إل��ى أن الغ��رب اس��تفاد إل��ى أقص��ى ال��درجات م��ن

ه��ذا الرأس��مال، خصوص��اا الش��ركات العملق��ة مث��ل "غوغ��ل" ال��تي ت��بيع الكلم بمليي��ن ال��دولرات، فيم��ا ل

، متاح عبر :2001عبد المجيد بن حمادو: اللغة العربية والنترنت، المحاضرة الخامسة، قسم العلم، جامعة صفاقس، -59
http://www.majma.org.jo/index.php/2009-02-10-09-35-28/264-2009-02-12-09-13-43.htmlش��������وهد ي��������وم ، 

�17:16، سا 27-11-2015

 - التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية، القتصاد العربي الق�ائم عل�ى المعرف���ة،الطبعة الول��ى،مؤسسة الفك�ر العرب��ي،بيروت،60
 �273 ،ص 2012
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يزال يقعتبر قاموس أوكس��فورد ال��ذي يس��تخدم اللغ�ة كوع��اء للثقاف��ة، أح��د أعم�دة القتص��اد النكلي��زي ، إل��ى

جانب استخدامات اللغة العربية في مستويات كثيرة هي في صلب استثمار اللغة كاقتصاد . 

عددنسبة حضور اللغة في الموقع
المستخدمين

الدولة
العربيةالنجليزيةالفرنسية

تونس%95%3%11.554.760
الجزائر%87%6%7878.600
ليبيا%2%42%50143.960
المغرب%82%6%111.767.380

61 نسبة حضور اللغة العربية عل شبكة الفايسبوك في المغرب العربي -:01الجدول -

يمكن تفسير ما سبق عرضه بالعودة إلى الفكر الخلدوني و أهمية العلقة بين الغ��الب و المغل��وب   

كمرجع أساسي لتفسير هذه الظاهرة اللغوية ،س�واء ف��ي مجتمع��ات المش��رق العرب��ي ال��تي تش��هد اكتس��اح

اللغ���ة النجليزي����ة للس����ان العرب����ي ، أو مجتمع����ات المغ����رب العرب����ي ال����تي وق���ع س����كانها فريس����ة اللس����ان

الفرنسي كص��ورة م�ن مخلف�ات  الس��تعمار الثق��افي وتع��بيرا ع�ن التخل��ف الخ��ر اتج��اه اللغ�ة الم كمعل��م

لغوي ثقافي �

       يمكن لنا أن تقييم مكانة اللغة العربية في شبكة النترنت حسب الجوانب التالية:

  من حيث عدد الصفحات و مواقع الويب المكتوبة بالعربية :.1

 - التقرير الخامس للتنمية الثقافية العربية، مرجع سابق الذكر، نفس الصفحة � 61
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تش��ير آخ��ر الحص��اءات إل��ى أن ع��دد مس��تخدمي الن��ترنت ف��ي ال��دول العربي��ة يع��د ض��عيفا إذ ل يتج��اوز

عل��ى ش��بكة الن��ترنت، ولك��ن20% م��ن الس��كان، ف��ي حي��ن ل يتع��دى ع��دد المواق��ع العربي��ة نس��بة 20%

حضورا عربيا متزايدا عل��ى ش�بكة الن��ترنت و تس��ارع ملح��وظ ف��ي ع��دد المس��تخدمين 2007شهدت سنة 

� 62.موقع عربي اتسمت بجمال الشكل و غنى المحتوىألف 20العرب فلقد بلغ عدد المواقع أكثر من 

من حيث وجود محركات البحث: .2

 والتي تتعام��ل بس�هولة و بطريق��ة ناجح�ة م�ع اللغ�ة العربي��ة عل�ى مس��توى ص�ياغة الس�ئلة وع��رض نت�ائج

البح��ث. ه��ذه المحرك��ات هام��ة ج��دا عن��دما تك��ون متخصص��ة ف��ي اللغ��ة العربي��ة حي��ث تس��اعد أك��ثر م��ن

63) و الوصول إليها بسرعة.Information Visibilityغيرها على كشف المعلومات العربية (

توفر آليات و خدمات متعددة :.3

تعتم���د عل���ى اللغ���ة العربي���ة كم���ادة أول���ى تج���رى عليه���ا المعالج���ة عل���ى المس���توى الص���رفي و النح���وي و 

ال���دللي � م��ن بي��ن ه��ذه الخ���دمات : الترجم��ة اللي��ة م��ن العربي���ة و إليه���ا ال���تي تمك��ن م��ن الس��تفادة م��ن

 " ال��تي تمك��ن م��ن انتق��اءinformation filtringالمعلومات المكتوبة باللغات الخرى ، التصفية اللية "

64ما يحتاجه المستعمل العربي من بين زحمة المعلومات المتوفرة في الشبكة �

   يجب الشارة إلى أن اللغة العربية في البداية لم تكن تعرض بش��كل جي��د عل��ى الص�فحات، لق��د ك��انت

تب���دو عب���ارات غي���ر مفهوم���ة و علم���ات اس���تفهام و مربع���ات غامض���ة، فك���ان الح���ل ف���ي البداي���ة إنش���اء

، ل�ه الفض�ل ف�ي ح�ل ج�زء م�ن المش�كلة و م�ن جه�ة أخ�رى لج�أ المص�ممون65متصفح عرب�ي ه�و س�ندباد 

- إبراهيم منور، حمداني محمد، مرجع سابق الذكر، نفس الصفحة � 62

- عبد المجيد بن حمادو، مرجع سابق الذكر، نفس توقيت التصفح. 63

- نفس المرجع السابق �64

 �23 نفس الرجع السابق، ص  منور، حمداني محمد،- إبراهيم65
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العرب إلى حيلة الصور حيث حولوا نصوص المواقع إلى صور يمكن عرضها ف��ي كاف��ة الحواس��يب � و

«م����ع التط����ور الك����بير ال����ذي ش����هدته الن����ترنت ف����ي الع����الم العرب����ي، وك����ذا وج����ود نظ����ام تش����غيل وين����دوز 

Windows  «  : بالعربية، وأص��بحت المواق�ع تص��مم بلغ�ة HTMLمم�ا س�اهم ف��ي جع�ل اللغ�ة العربي��ة 

 إستراتيجية كتابة عناوينNativa Names Net " 66في طليعة الركب الحضاري � كما طورت شركة "

، له��ا ع�دة1999البريد اللكتروني باللغة العربية ، وهي شركة أمريكية تأسست ف��ي ل�وس انجل�وس ع�ام 

دبي، الرياض، القاهرة ، ولوس انجلوس �حيث قدموا أكثر التقنيات تطورا و قابلية للنسجام معمكاتب: 

باقي النترنت لستيعاب اكبر عدد م�ن اللغ��ات و عل��ى رأس��ها اللغ�ة العربي�ة، وم�ن أه��داف ه�ذا المش��روع

تقديم حلول عملية و بدون تغيير لجه��از المس��تخدم الع��ادي م�ن اس��تعمال الن��ترنت باللغ�ة العربي��ة، ب��ذلك

يمكن للمستخدم العربي الستغلل المثل للمكانات المتوفرة ف��ي الش��بكة وال��تي تش��مل الرس��ائل بالض��افة

67إلى ترجمة المواقع غير العربية و استعمالها في التجارة اللكترونية و غيرها من الخدمات �

  وجود اللغة العربية على النترنت أمر له بع��د حض��اري و ع��المي ف��ي تمثي��ل المجتم��ع والحض��ارة عل��ى

ه����ذه الش����بكة و إس����قاط الح����واجز ال����تي يمك����ن أن تمن����ع م����ن اس����تخدام اللغ����ة العربي����ة و مواكب����ة الث����ورة

المعلوماتية� 

 �30-  نفس الرجع السابق، ص 66

، دمش�ق، م��ارس13- فرح منصور، آثار الفجوة الرقمية في تطور اللغة العربية والفرص المتاح�ة، مجل�ة دراس��ات، الع�دد 67
 �71، ص2007
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مم��ا ت��م عرض��ه ف��ي ه��ذا الفص��ل، أن اللغ��ة العربي��ة تح��ت مظل��ة العولم��ة ال��تي ألق��ت  نخلص للقول   

بظلله��ا عل��ى المن��اخ الك��وني ت��واجه ص��راعات و تح��ديات حض��ارية ك��برى، وتحظ��ى ف��ي المقاب��ل بف��رص

ق��وة، رغ��م ك��ل المع��ارك اللغوي��ة ال��تي خاض��تها ف��ي تاري��خ حياته��ا، إل ان��ه ل يمك��ن إخف��اء بع��ض م��واطن

العربي���ة خاص���ة اللغ���ة ف���ي لي���س أن الض���عف المؤك���د م���ن وب���اتال���تراجع اعتم���ادا عل���ى الحص���ائيات، 

لمتيازها بالشتقاقية و التوليدية، فاستطاعت احت��واء م��ا ه�و جدي��د م�ن كلم��ات وتع��ابير مس��تحدثة ض��من

،، ولك����ن ق����د يع����ود ذل����ك ل����تراجع ولء الن����اطقين به����ا م����ا يع����رف ب����الثورة العلمي����ة والمعلوماتي����ة والتكنلج����ة

والتلعب بقواعدها خاص��ة ف��ي الفض�اءات الرقمي��ة  دون أي اعتب��ار بفك�رة اللرح��اق بالع��الم المع�ولم ورك�ب

الحض��ارة المتس��ارع، ل��ذلك ف��إن أمامه��ا ف��ي عص��ر القري��ة الكوني��ة تح��ديات جس��اما، ف��ي مق��دمتها أن تق��وى

عل��ى النم��و داخلي��ا بجه��د الن��اطقين به��ا، و م��دى إدراكه��م لهمي��ة الرأس��مال اللغ��وي ف��ي تحقي��ق النهض��ة

الفكرية، والتنمية البشرية � 
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تمهيد :

، ظه��ور الش��بكات2   أتاحت الثورة التكنولوجية الحاصلة في عالم ش��بكة الن��ترنت ض��من تطبيق��ات ال�ويب 

الجتماعي��ة ال��تي فتح��ت فض��اءا جدي��دا للمس��تخدمين به��دف التفاع��ل ح��ول فك��رة أو موض��وع أو ه��دف معي��ن

باس����تخدام الوس����ائط المتع����ددة مث����ل المحادث����ة الفوري����ة، والرس����ائل الخاص����ة، والبري����د اللك����تروني، والفي����ديو،

والت���دوين، ومش���اركة الملف���ات وغيره���ا م���ن الخ���دمات ال���تي تع���د نقل���ة نوعي���ة ف���ي التواص���ل اللك���تروني مث���ل

التوي���تر، الفايس���بوك، م���اي س���بايس، لينك���د ان،ه���اي ف���ايف � وتتن���وعع أش���كال وأه���داف الش���بكات الجتماعي���ة،

فبعضها عام يهدف إلى التواصل وتشكيل الصداقات حول العالم وبعضها الخر خاص ي��دور ح��ول تك��وين

شبكات اجتماعية في نطاق محدد في مجال معين دون الخر �

 يعتبر الفايسبوك من أهم هذه الشبكات استقطابا للمستخدمين بالنظر إلى جمل��ة التطبيق��ات ال��تي يتمت��ع به��ا

م��ن حي��ث التش��ارك بالمعلوم��ات م��ع إمكاني��ات التفاع��ل المباش��ر م��ع المحي��ط الجتم��اعي والح��ر م��ن جه��ة ،

وم���ن س���رعة النتش���ار والتوس���ع  والقيم���ة الس���وقية م���ن جه���ة أخ���رى � إذ تمك���ن بالمق���ال أن يش���بع احتياج���ات

المتع���اطين مع���ه ف���ي إط���ار خل���ق ج���و م���ن التواص���ل الفتراض���ي دون اعتب���ار للح���دود الجغرافي���ة ، ول ح���تى

الختلف��ات العرقي��ة والديني��ة واللغوي��ة � ومث��ل أي تقني��ة أو وس��يلة ف��ان ش��بكة الفايس��بوك طرح��ت العدي��د م��ن

القض��ايا ال��تي م��ازالت ف��ي إط��ار البح��ث والنق��اش خاص��ة تل��ك المتعلق��ة بالخصوص��ية والتح��ولت التص��الية

والجتماعية التي أحدثتها بي�ن فئات المس��تخدمين بالخص��وص الش��باب ال��ذي ش��كل الفئة الك��ثر ت�داول عل��ى

 م��ن خلل ه��ذا الط��رح النظ���ري تس���ليط الض��وء عل��ى الش��بكات الجتماعي��ة – الفايس��بوكســنحاولالموق��ع � 

بالتحدي��د- م��ن خلل المفه��وم والتط��ور الكرونول��وجي له��ا، بالض��افة إل��ى الممي��زات والس��تخدامات الش��ائعة

خاصة في المجال التواصلي واللغوي بين الشباب � 

1
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مساءلة للمفهوم والنشأةـ»: Social Networking Sitesالشبكات الجتماعية «-1

، ومن ابرز المس��تحدثات التكنولوجي�ة ف��ي ع�الم ث�ورة تطوررت وسائل التصال بين البشر حديثا  بوتيرة سريعة،

ال��تي أزاح��ت الح��دود الجغرافي��ة و الزماني��ة"  web 2المعلومات توسع خ��دمات الجي��ل الث��اني م�ن الن��ترنت"

بي��ن الف��راد وتح��ولت إل��ى المح��رك الفع��ال لمختل��ف النش��طة لجمي��ع فئات المجتم��ع عل��ى المس��توى الع��المي

كأحد أهم معالم العصر الحديث، لما أحدثته من آثار عميقة وتغيرات جذري��ة ف��ي أس��اليب وأش��كال التواص��ل

 و تحولت مع تزايد عدد المستخدمين إلى أسلوب للتعامل الي��ومي ونمط��ا  والتصال المباشر وغير المباشر

للتبادل المعرفي ، المر الذي زاد من تنوع و تع��دد المح��اولت لتق��ديم العدي��د م��ن الخ��دمات وتحقي��ق مختل��ف

الش���باعات، ولعل���ل م���ن أه���م الخ���دمات ال���تي عرف���ت انتش���ارا واس���عا بي���ن مس���تخدمي الش��بكة خلل الس���نوات

 .وغيرها  Facebook ، Myspace ، LinkedIn، Twitterمواقع التواصل الجتماعي الخيرة 

م)،1954 ع����ام (جــون بــارنزويرج����ع ظه����ور مفه����وم ش����بكات التواص����ل الجتم����اعي إل����ى ع����الم الجتم����اع 

 تتمث��ل ف��ي ن��وادي المراس��لة العالمي��ة ال��تي ك��انت تس��تخدم ف��ي رب��ط1فالش��بكات الجتماعي��ة بش��كلها التقلي��دي

العلق���ات بي���ن الف���راد م���ن مختل���ف ال���دول باس���تخدام الرس���ائل العتيادي���ة المكتوب���ة، وس���اهم ظه���ور ش���بكة

النترنت في انتشار ظاهرة التواصل الجتماعي، وتطوير الممارسات المرتبطة بشبكاتها.

Balas  تتع��دد تعريف��ات مواق��ع الش��بكات الجتماعي�ة واختلف�ت م�ن ب��احث إل��ى آخ��ر حي��ث  يعرفه��ا ب��الس 

عل��ى "أنه��ا برنام��ج يس��تخدم لبن��اء مجتمع��ات عل��ى ش��بكة الن��ترنيت أي��ن يمك��ن للف��راد أن يتص��لوا 2006

 ومـــالوني كريشـــمارPreeceبريـــس يبعض����هم البع����ض لعدي����د م����ن الس����باب المتنوع����ة"، وبالمث����ل يع����رف 

Maloney-Krichmar  2005 مواقع الشبكات الجتماعية على أنها" مكان يلتقي فيه الناس لهداف

 دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات،الطاهات ، زهير ياسينالدبيسي عبدالكريم علي-  1
�70، ص2013، ، الجامعة الأردنية1 ، العدد40والجتماعية ، المجلد  مجلة الدراسات النسانية الأردنية،
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2مح���ددة وه���ي موجه���ة م���ن ط���رف سياس���ات تتض���من ع���دد م���ن القواع���د والمع���ايير ال���تي يقترحه���ا البرنام���ج".

وي����ذهب زاه����ر راض����ي ف����ي نف����س الس����ياق عل����ى أن مواق����ع التواص����ل الجتم����اعي: "منظوم����ة م����ن الش����بكات

اللكترونيرة التي تس��مح للمش��ترك فيه��ا بإنش�اء موق�ع خ��اص ب�ه، و م�ن ث�م ربط��ه ع�ن طري��ق نظ��ام اجتم��اعي

. 3إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الهتمامات والهوايات نفسها"

-4 ( مثال لرسم بياني لشبكة اجتماعية1-شكل (

) تم��ثيل بياني��ا للش��بكات الجتماعي��ة حي��ث تمث��ل النق��اط مجموع��ة الف��راد المنخرطي��ن ف��ي1 يمث��ل الش��كل (

الشبكة،  أما الخطوط التي تربط بينهم تشكل العلقة الفتراضية بينهم داخل مجموعات شبكية �

2 - Danah m. Boyd, Nicole B. EllisonSocial Network Sites; Definition, History and Scholarship, 
Journal of computer Mediated Communication, vol 13, 1, 2010, viewed online , 20-10- 2015 at 
11:06 https://www.google.dz/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjx_LSm5tDIAh
VBbxQKHaewBjs&url=http%3A%2F%2Fwww.danah.org%2Fpapers
%2FJCMCIntro.pdf&usg=AFQjCNEtyg2qE24DRl3ZQsYMGPe4TuNtpw&sig2=2h1lQRGJQhu04HAsQ
ulwsA&bvm=bv.105454873,d.d24 

 ، جامعة عمان الهلية، عمان،15- زاهر راضي، "استخدام مواقع التواصل الجتماعي في العالم العربي"، مجلة التربية، ع 3
.23، ص2003

 - مجموعة من المؤلفين، المعرفة وشبكات التواصل الجتماعي اللكترونية ، مركز الدراسات الستراتيجية، الصدار التاسع4
�03 ،ص 2012والثلثون،جامعة الملك سعود ،
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https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjx_LSm5tDIAhVBbxQKHaewBjs&url=http%3A%2F%2Fwww.danah.org%2Fpapers%2FJCMCIntro.pdf&usg=AFQjCNEtyg2qE24DRl3ZQsYMGPe4TuNtpw&sig2=2h1lQRGJQhu04HAsQulwsA&bvm=bv.105454873,d.d24
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ب����التعريف بأنفس����همف����ي حي����ن وص����فها بع����ض الب����احثين أيض����ا عل����ى أنه����ا مواق����ع إلكتروني����ة تس����مح للف����راد 

وتتك�ون ه�ذه الش�بكات م�ن،5والمشاركة في شبكات اجتماعية من خللها يقومون بإنشاء علق�ات اجتماعي�ة 

مجموعة من الفاعلين ال�ذين يتواص�لون م��ع بعض��هم ض��من علق��ات مح��ددة مث��ل ص��داقات، أعم��ال مش��تركة

أو تبادل معلوم�ات وغيره��ا، وتت��م المحافظ��ة عل��ى وج�ود ه�ذه الش��بكات م�ن خلل اس��تمرار تفاع��ل العض��اء

خل��ق ص��فحة خاص��ة به��م  يق��دمون فيه���ا لمح��ة ع��ن شخص���يتهم أم��ام جمه��وربالض���افة إل��ى  6فيم��ا بينه��م،

عري��ض أو مح��دد وفق��ا لنظ��ام معي��ن يوض��ح قائم��ة لمجموع��ة م��ن المس��تخدمين ال��ذي يتش��اركون معه��م ف��ي

التص���ال؛ م���ع إمكاني����ة الطلع عل���ى ص����فحاتهم الخاص����ة أيض����ا والمعلوم���ات المتاح���ة، علم���ا أن طبيع����ة

7وتسمية هذه الروابط تختلف وتتنوع من موقع إلى آخر".

ليسون  أما حسب   فإن مواقع الشبكات الجتماعية هي خدمات عبر شبكة الن��ترنت تس��مح للف��رادبويد وال

ببن��اء شخص��ية عام��ة أو ش��به عام��ة م��ن خلل نظ��ام مح��دد، وتوض��يح لئح��ة خاص��ة بالمس��تخدمين ال��ذين

يشاركونهم التصال، لضافة إلى عرض واجتياز قائمة التص��الت الخاص��ة به��م والق��وائم الخاص��ة ب��آخرين

8 خلل نفس النظام.

5 - Rebecca, A. Hayes(2009) : New Media , New Politics : Political Effigy and The Examination
of Uses of Social Network, Sites for political Engagement., Unpublished Ph.D.Dissertation , 
(Michigan State University , ),Online:, viewed on 20-10-2015, at 11:20 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1974378471&Srchmode=1&side=1&Fmt=6&V 
Inst=PROD&VTyoe=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=128021925&cilentId=93083

6-  Amy Y. Chou, David C. Chou , Information System Characteristics and Social Network Software,
2009, p336. Viewed Online ,www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9K02.pdf 

. ،  شوهد في�http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab-  مازن الدراب ، مواقع الشبكات الجتماعية وطريقة عملها 7

 سا �11  ، 2015  ـ 10  -21

8 - Jamel alrshad. :Towards a Taxonomy of Privacy Concerns of Online Social Network Sites 
Users,Master of Science Thesis , Stockholm, Sweden, 2010.p11. viewed online, 20-10-2015 at 
11:47 kth.divaportal.org/smash/get/.../FULLTEXT01
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Michael، ومايك���������ل ه���������انلين  Kaplanأن���������درياس ك���������ابلن   كم���������ا ع���������ررف  Haenleinالش���������بكات 

ال�ويببأنها "مجموعة من تطبيقات النترنت التي تبني على أسس أيديولوجية والتكنولوجي�ة م�ن  الجتماعية

"9ؤه . والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى الذي يتم إنشا،  2

 من خلل سرد هذه السلس��لة م�ن التعريف��ات الخاص�ة بالش��بكات الجتماعي�ة، تع��ددها و اختلفه��ا م�ننسجل

فيالفتراضية باحث إلى آخر رغم اتفاقها في ذات الوقت في نقاط معينة من خلل ربط كل منها بالصفة 

طبيع���ة العلق���ة ال���تي تجم���ع المس���تخدمين ف���ي إط���ار التفاع���ل بينه���م ع���بر الش���بكة ض���من ق���وائم الص���دقاء.

web 2.0تقنيات التصال المتط�ورة ف��ي الجي��ل الث��اني م�ن الن��ترنتبالضافة لتركيز جل التعريفات على 

 س��لط بع��ضفـي حيـنلنش��اء ح��ورات تفاعلي��ة و تش��اركية داخ��ل مواق��ع و ص��فحات ذات ص��فة اجتماعي��ة، 

الباحثين اهتم��امهم ف��ي تق��ديم تعري��ف للش��بكات الجتماعي�ة ع�بر الن��ترنيت م�ن خلل الخ��دمات ال��تي تق��دمها

عن طريق خدمات التواصل المباش��ر مث��ل إرس��الأو من خلل الهدف الذي يدفع الفراد إلى الولوج للشبكة 

الرسائل أو الطلع على الملفات الشخصية � 

 في هذا السياق أن الشبكات الجتماعية هي مجموعة من المواقع ال��تي تس��مح للف��راديمكننا القولوعموما 

إشباع رغبة التواصل داخل مجتمع افتراضي يععرفون فيه بأنفسهم بتقديم لمحة عن حياتهم العامة ويتب��ادلون

في��ه الهتم��ام ويع��برون م��ن خلل��ه ع��ن وجه��ات نظره���م، م��ن خلل مش���اركة ع��دد م��ن المواض���يع والص��ور

والفيديوهات وغيرها من النشاطات التي يستقبلون تعليقات عليها من طرف المستخدمين ال�ذين ينتم�ون له�ذه

الشبكات ويملكون روابط مشتركة.

9 - Kaplan، Andreas M.؛ Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media". Business Horizons, 2010. 53 (1): pp 59–68.
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 ويع�د اس��تعمال ه�ذه الوس�ائل الجدي�دة بش�كل مكث�ف، ع�امل م�ن عوام�ل التغي��ر الجتم�اعي الحاص�ل، وم�ن

عوام��ل الت��أثر والت��أثير الثق��افيين، فمس��تعمل ه�ذه التقني��ات لب��د و أن يت��أثر به��ا و بمض��مونها، كم��ا أن�ه ي��ؤثر

هو بدوره على غيره من الفراد عبر الحتكاك و التفاعل معهم داخل الشبكة.

 فينظر إلى الشبكات الجتماعية على أنه��ا إح��دى ش��بكات التواص��لالسوسيو-اتصاليأما من المنظور 

الجتماعي، حيث تخلق نوعا من الدينامكية الجتماعية لتصبح ش��كل م�ن التظي��م و العم�ل � وي��رى كاس��تال

Castelle في ه��ذا الس��ياق أنه�ا تش�كل قن�وات تواص��لية تخل��ق بني�ة اجتماعي�ة مفتوح�ة متفاعل�ة ق��ادرة عل�ى 

البتكار، دون المساس بشكل ه�ذه البني�ة، م�ع ص�عوبة تحدي��د ه��دفا معين��ا له�ذه الخلي�ا الجتماعي�ة المبتك�رة

، ه���ذا الس���تخدام المعي���اري للش���بكات الجتماعي���ة ف���ي خض���م الك���م10م���ن خل التط���ور التقن���ي والمعلوم���اتي 

الهائل من الخبار والصور، ساهم في خلق سلوك اتصالي جديد يجم�ع بي�ن الف��راد داخ��ل ه�ذا البن�اء ال�ذي

ذل��ك لعتباره��ا م��ن ه��ذايع��بر عن�ه ب��المجتمع الفتراض��ي رغ��م امت��داد أث��اره و ت��أثيره إل��ى واق��ع ه��ؤلء الف��راد، 

المنظور فضاء اتص��الي اس��تطاع أن يس��تقطب العدي�د م�ن الف��راد ف�ي وق�ت قياس��ي، فرغ�م أنه�ا مج��رد خدم�ة

توفرها شبكة النترنت، إل أنه��ا اس��تطاعت فعل أن تن��افس وس�ائل إعلمي�ة واتص��الية بأكمله��ا، وتمكن�ت م�ن

صرف أنظار عدد ل بأس به من الجمهور، وجعله يقضي أوقاتا كبيرة فيها، مما جعل الناس يقبلون عليه��ا

11إل�ى درج�ة الثمال�ة بفع�ل التص�ال،�"فيليب بروتون" و يس�تخدمونها إل�ى ح�د الدم�ان عليه�ا، أو كم�ا يق�ول 

ويعنظ��ر إليه��ا عل��ى أنه��ا تجمع��ات اجتماعي��ة يجم��ع بينه��ا ش��عور إنس��اني ك��اف، واهتمام��ات مش��تركة لتحقي��ق

 ه�ذا م�ا أدى  إل�ى خل�ق بيئة تواص�لية جدي�دة12رغب�ة التواص�ل فيم�ا بينه�م إل�ى ح�د أنه�م ف�ي مجتم��ع حقيق�ي.

10 - Castelle,M, la societé en réseaux, Tome1, Paris : Fayard , 1998 ,p 68.

11 - Breton Ph, le culte de l’Internet, une menace pour le lien social, la découverte, Paris  2000. 
p09.

.37، ص 2012 - ليلى احمد جرار، الفيسبوك و الشباب العربي ، مكتبة الفلح، عمان، 12
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متحولة ساهمت في إعادة تشكيل النماط التواصلية الكلسيكية وأتاحت الظه��ور لش��كال تعبيري��ة مس��تحدثة

� 13من شأنها النخراط في تحريك عجلة الحراك الجتماعي 

 فقد أشارت كل الدراسات إلى ظهورها في الولي��ات المتح��دة المريكي��ة حي�ث يمك�ن تص��نيفنشأتهاأما عن 

نشأتها تاريخيا إلى مرحلتين أساسيتين كالتالي:

المرحلة الولى:-أ

تلخ�ص ه�ذه المرحل�ة المح�اولت الول�ى ف�ي أواخ�ر التس��عينات ف��ي ظه��ور مجموع�ة م�ن المواق�ع الجتماعي�ة

م، وتلهم��ا1994) ف��ي Geocities) ، وموق��ع (Theglobe.comللرب��ط بي��ن زملء الدراس��ة مث��ل موق��ع(

) بع��د ذل��ك بع��ام، حي��ث رك��زت ه��ذه التجمع��ات عل��ى رب��ط لق��اءات بي��ن الف��راد للس��ماح له��مTripodموق��ع (

بالتفاعل من خلل غرف الدردشة، وتشارك المعلومات والفكار الشخصية حول مواضيع مختلفة باستخدام

 ف��ي حي��ن » blogsوس��ائل شخص��ية للنش��ر ع��بر ص��فحات، وه��و الس��اس ال��ذي ق��امت علي��ه الم��دونات«

Class، وه�ذا بداي�ة م�ع موق�ع (14قامت بعض التجمع�ات برب�ط الف�راد م�ن خلل عن�اوين البري�د اللك�تروني

mates.com من تصميم (راندي كونرادز(، الذي اهتم بجمع زملء الدراسة الس��ابقين ورب��ط م1995) عام

م، ال��ذي يرك��ز عل��ى الرواب��ط غي��ر المباش��رة،1997) ع��ام SixDegrees.comالتص��ال بينه��م، وموق��ع (

الملف����ات الشخص����ية للمس����تخدمين، الرس����ائل المتبادل����ة المدمج����ة ض����من قائم����ة أص����دقاء، كم����ا ظه����رت ع����ام

م نم��اذج مختلف��ة م��ن ش��بكات التواص��ل الجتم��اعي تق��وم أساس��ا عل��ى الثق��ة والص��داقة، حي��ث ش��ملت1999

التح��ديثات من��ح المس��تخدمين س��لطة التحك��م ف��ي المض��مون والتص��ال وال��تركيز عل��ى الرواب��ط المباش��رة بي��ن

الشخاص، و ظهر أيضا عدة مواقع أخرى مثل "لي��ف جورن��ال" و موق��ع "كايوورل��د" ال��ذي أنش��ئ ف��ي كوري��ا

، اتحاد إذاعات الدول4 -الصادق الحمامي، العلم الجديد:مقاربة تواصلية ،مقال نشور في مجلة الذاعات العربية،العدد 13
�6، ص2004العربية، 

.24،ص 1،2013 - خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات الجتماعية، دار النفائس للنشر، الردن، ط 14
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، و كان ابرز ما ركزت عليه مواقع التواصل الجتماعي ف��ي ب��دايتها خدم�ة الرس��ائل القص��يرة و1999سنة 

15الخاصة بالصدقاء.

المرحلة الثانية : -ب

،2005» ع�ام  Web02 Conference«  ف��ي م��ؤتمر2,0بدأت هذه المرحلة م��ع ظه��ور مص��طلح وي�ب 

 ) ،Media Live International)  وش��ركة مي��ديا لي��ف العالمي�ة(OReilyوالذي نظمت�ه ش�ركة اورايل��ي(

أين قدموا المصطلح وعرفوه على انه مجموعة من المواقع والخدمات والتطبيقات والتي تتوفر فيها عدد م��ن

 وتط����ورت16ل����م تك����ن موج����ودة م����ن قب����ل، هك����ذا إذا تط����ورت بالمقاب����ل الش����بكات الجتماعي����ة، الخص����ائص

التجمعات الفتراضية مركزة على درجة كبيرة من التفاعل و الندماج و التعاون، و يمك��ن الق��ول أن مرحل��ة

م���ن أوائل –م���اي س���بايس- و ه���و Myspace.comاكتم���ال الش���بكات الجتماعي���ة ك���انت ب���انطلق موق���ع 

مواق��ع التواص��ل الجتم��اعي المفتوح��ة وأكثره��ا ش��هرة عل��ى مس��توى الع��الم، كم��ا ظه��رت ب��التوزاى العدي��د م��ن

ف���ي الخ���امس م���ن م���ايو ع���ام ( وال���تي انطلق���ت رس���ميا  linkedin.comمواق���ع التواص���ل الجتم���اعي مث���ل 

ث��م 17)،2012 () ملي��ون مش��تركا  بنهاي��ة ش��هر ديس��مبر250)؛ وال��ذي وص��ل ع��دد مس��تخدميه إل��ى (2003

ك��انت النقل��ة الك��بيرة ف��ي ع��الم الش��بكات الجتماعي��ة ب��انطلق موق��ع التواص��ل الجتم��اعي الش��هير الفيس��بوك

Facebook.com) 2004؛ حيث انطلق رسميا  فى الرابع من فبراير عام� (

    م���ن خلل التسلس���ل الكرونول���وجي له���ذه المرحل���ة الثاني���ة م���ن تط���ور الش���بكات الجتماعي���ة يتض���ح أنه���ا

ش��هدت إقب��ال متزاي��دا م��ن قب��ل المس��تخدمين لمواق��ع الش��بكات العالمي��ة، وتناس��ب ذل��ك م��ع تزاي��د مس��تخدمي

الن����ترنيت عل����ى مس����توى الع����الم، حي����ث ظه����رت بع����د المح����اولت الخ����رى إل أن الميلد الفعل����ي للش����بكات

. 20، ص 2011،المكتبة الوطنية للنشر، الخرطوم، 1 - وائل مبارك خضر فضل ا، اثر الفيسبوك على المجتمع، ط 15

16 -Alain DEGENNE et  MICHEL.F,  les  réseaux sociaux une analyse structurale  en sociologie.
Armand colin. Paris.1994.p 13.

  .26خالد غسان يوسف المقدادي، مرجع سبق ذكره،ص  - 17
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" ال��ذي حق��قfriendester، حي��ث ظه��ر موق��ع " 2002الجتماعي��ة كم��ا نعرفه��ا الي��وم ك��ان م��ع بداي��ة ع��ام 

، لك��ن ل��م يت��م التواف��ق عل��ى ش��روط الس��تحواذ، و ف��ي2003نجاح��ا دف��ع "غوغ��ل" إل��ى محاول��ة ش��رائه س��نة 

» كمنص�ة للت�دوين skyrock النصف الثاني م�ن نف�س الع��ام ظه��ر ف�ي فرنس��ا موق�ع "س��كا ي��روك" تحقي��ق «

، و قد استطاع موقع "سكا ي روك " تحقيق انتش��ار2007ثم تحول بشكل كامل إلى شبكة اجتماعية سنة 

 18 إلى المركز السابع في ترتيب المواقع الجتماعية وفقا لعدد المشتركين.2008واسع ليصل في جانفي  

 وهكذا بدأ النتشار الواسع لشبكات التواصل الجتماعي مستفيدة من الستراتيجية التجارية للنترنت حي��ث

) أول المبادرين باستغلل مواقع الشبكات الجتماعية في اس��تراتيجية التجاري��ة ب��إطلقYahooكان موقع (

) م��ن قب��ل مجموع��ة الديناص��ورMy spaceم، كم��ا ت��م ش��راء موق��ع (2005 س��نة )Yahoo 360(موق��ع 

)ITV) ال���ذي بي���ع إل���ى ش���ركة (Friendsterم أيض���ا، تله���ا موق���ع (2005المريك���ي روب���رت م���ردوخ ف���ي 

المواق��ع الجتماعي��ة  ظه��ور الك��ثير م��ن2البريطانية في كانون الول م�ن نف�س الع��ام، وبع��دها ع��رف ال�ويب 

 ال�تي2009بع�ض المؤش�رات الرقمي��ة لع�ام. وه�ذا م�ا توض�حه 19 موقع�ا200 ،ب 2009ق�در بعض��ها ع�ام 

ستكشف عنها الرقام المطروحة في الجدول التالي:

عدد المستخدميناسم الشبكة الجتماعية م
1Face bock 350مليون 
2Qzone200مليون 

،2003، جامعة عم�ان الهلي��ة، عم�ان، 15 - زاهر راضي،استخدام مواقع التواصل الجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية،ع 18
.23ص

،الم��ارات المتح��دة،.395- مشري مرسي، شبكات التواص�ل الجتماعي�ة الرقمي��ة: نظ�رة ف�ي الوظ�ائف، مجل�ة المس�تقبل العرب��ي،عدد 19
155 ، ص2012
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3My space130مليون
4Windows live space120مليون 
5Hbbo117مليون 
6Orkut100مليون 
7Flixster63مليون 
8Fleckr32 مليون 
9Last.fm30مليون 
10Fotolog20مليون 

-200920-جدول يوضح عدد مستخدمي الشبكات الجتماعية على الصعيد العالمي في 

 أن الج���زائر س���جلت  ف���ي نس���بة دخ���ولsocialbacker.com كش���ف موق���ع  "2012  وم���ع بداي���ة ع���ام 
%   ب����النظر إل����ى30،60وبنس����بة   % مقارن����ة بع����دد الس����كان ف����ي الج����زائر08،20" ق����درت ب الفيســـبوك"

 ألف��ا، وأش��ار أيض��ا أن ع��دد535" ملي��ونين و الفيســبوكمس��تخدمي الن��ترنت. حي��ث بل��غ ع��دد مس��تخدمي "
%  ف��ي حي��ن بل��غ68أك��ثر م��ن ع��دد الن��اث، حي��ث بل��غ ع��دد ال��ذكور  "الفيسبوكال��ذكور ال��ذين يس��تخدمون "

21% �32عدد الناث 

شبكة الفايسبوك بين المميزات و الستخدامات : -2

كرونولوجيا تطور شبكة الفايسبوك : -

  يعت�����بر الفايس�����بوك موقع�����ا الكتروني�����ا للتواص�����ل الجتم�����اعي، أي أن�����ه يتي�����ح ع�����بره للش�����خاص الع�����اديين

ز مكانته عبر الدوات التي يتيحها للتواصل مع أش��خاص والعتباريين (كالشركات) أن يبرز نفسه وأن يعزر

آخري��ن ض��من نط��اق ذل��ك الموق��ع أو ع��بر التواص��ل م��ع مواق��ع تواص��ل أخ��رى، و إنش��اء رواب��ط تواص��ل م��ع

ولي��د رش��اد زك��ي، نظري��ة الش��بكات الجتماعي��ة  م��ن الي��دولوجيا إل�ى الميثودولوجي��ا ، سلس��لة قض��ايا اس��تيراتيجية، المرك��ز العرب��ي  -20
�06، مصر،ص 2012لبحاث الفضاء اللكتروني، مارس 

 - مريم نريمان نومار، استخدام مواقع الشبكات الجتماعية وتأثيره في العلقات الجتماعية دراسة عينة من مستخدمي موقع21
،2012 ، جامعة باتنة، 2012الفايسبوك، ماجستير في علوم العلم والتصال تخصص العلم وتكنولوجيا التصال الحديثة، 

 �59ص 
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Mark وتررج�ع فك�رة إنش�اء ه�ذه الش�بكة إل�ى الط�الب المريك�ي بجامع�ة هارف�ارد م�ارك جزكربي�رج 22الخري�ن.

Zuckerberg،(داس���تين موس���كوفيتز، وكري���س هي���وز) :وق���د اس���تعان ب���اثنين م���ن زملئه بالجامع���ة وهم���ا ،

) أطلق��وا علي��ه2003 أكت��وبر ع��ام (28حي��ث ق��اموا بتص��ميم موقع��ا  للتواص��ل بي��ن طلب الجامع��ة فق��ط ف��ي 

 ليمكنهم من تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهم، ثم يقوم رواد الموقع باختيار Face Matchاسم فيس ماش 

23الشخص الكثر جاذبية من بين تلك الصور�

)، وهو موقع يتب��ع ش��ركة2004) في فبراير عام (feedbackقد انطلق موقع الفيسبوك بمسماه الحقيقي (و

فيسبوك الخاص��ة، ويس�مح ه��ذا الموق��ع بالنض��مام إل��ى ع�دة ش��بكات فرعي�ة م�ن نف��س الموق��ع تص��ب ف��ي فئة

معينة مثل منطقة جغرافية محددة أو مدرسة معينة، وغيرها م�ن الم��اكن ال��تي تس��اعد عل��ى اكتش��اف المزي��د

من الشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة، كما أنه يعمل على تك��وين مجموع��ات م��ن الص��دقاء،

ويساعدهم على تبادل المعلومات والصور ومقاطع الفيديو، ويسهل إمكانية تكوين علقات في فترة قصيرة،

ويس��اعد عل��ى الش��تراك ف��ي ش��بكة أو أك��ثر عل��ى الموق��ع نفس��ه؛ مث��ل الم��دارس أو أم��اكن العم��ل أو من��اطق

 فمرجعها يعود إلى اسم الدليل الذي تعسلرممهFacebook أمرا التسمية 24 ، جغرافية أو مجموعات اجتماعية

بع�ض الجامع��ات المريكي��ة لطلبه��ا المس��تجدين وفي�ه أس��ماء وص��ور زملئه��م الق��دامى ومعلوم�ات مختص��رة

ون بالغتراب.     25عنهم حتى ل يشعر المستجدر

 مهاب نصر : "الفايسبوك" صورة المثقف وسيرته العص�رية، وج�وه المثق�ف عل�ى الفيس�بوك ه�ل تعي�د انت�اج ص�ورته أم تص�نع افق�ا -22
.10،ص 2010 نوفمبر 3 ، 13446مقابرا؟ جريدة القيس الكويتية اليومية ، العدد 

23 - Phillips,Sarah, A brief history of Facebook   , The Guardian, 25 juillet 2007,viewed on :
 http://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia , on 22-10-2015. at 18:3

24  - David Kirkpatrick, The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting
the world,Simon and Schuster paperback, New york,2010,pp, 19 ,20 .

�11، ص2011 - بهاء الدين محمد يزيد، المجتمعات الفتراضية – كتاب الوجوه نموذجا-، جامعة المارات العربية،  المارات، 25
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  اس��تمر موق��ع الفيس�بوك ف��ي اقتص��اره عل��ى طلب الجامع��ات والم��دارس الثانوي�ة لم�دة س��نتين، فق��د اس��تغرق

) يوم���ا  فق���ط لجت���ذاب المئة ملي���ون225الم���ر ثلث س���نوات لتجمي���ع أول مئة ملي���ون مس���تخدم، وبع���دها (

) يوم��ا  أخ��رى، وحق��ق أس��رع160) ملي��ون ف��ي (300مس��تخدم الثاني��ة، ث��م تخطر��ى (الفي��س ب��وك) ح��اجز ال�(

) يوم���ا  أخ���رى، حي���ث ك���ان يس���جل143) ملي���ون مس���تخدم خلل (400مع���دل نم���و ل���ه عن���دما وص���ل إل���ى (

) أل��ف عض��و جدي��د يومي��ا ، ث��م ق��رر جزكربي��رج أن يخط��و خط��وة أخ��رى للم��ام؛ وه��ى أن يفت��ح700ح��والي (

أبواب موقعه أمام كل من يرغب في استخدامه، وكانت النتيجة طف��رة ف��ي ع��دد مس��تخدمي الموق��ع؛ إذ ارتف��ع

) ملي��ون مس��تخدما  ف��ي40) إلى أكثر م�ن (2006) مليون مستخدما  في شهر ديسمبر عام (12العدد من (

و يع��ود ه��ذا التط��ور الك��بير ال��ذي ط��رأ عل��ى ش��بكة الفيس��بوك إل��ى ق��درة الش��بكة عل��ى26).2007بداي��ة ع��ام (

)؛ وم��ا ت��تيحه م��ن ترمكي��ن المس��تخدمين م��ن التفاع��ل والت��أثير والبن��اء2.0التوظي��ف المث��ل لتقني��ات ال��ويب (

والتعديل؛ فكانت نقلة نوعية في شبكة الفيس��بوك، كم��ا أنه��ا أك��بر مواق��ع التواص��ل الجتم��اعي ت��دعيما  للغ�ات

العالمية حتى أصبحت ت�دعم أك��ثر م�ن م�ائة لغ�ة ح�ول الع��الم وم�ن بينه��ا اللغ�ة العربي��ة مم�ا س�اعد ك��ثيرا  ف��ي

 27 .زيادة شعبيتها

مجموع��ة ك��بيرة م��ن الوظ��ائف والخ��دمات   كم��ا ان��ه يق��دمالخدمات التي يقـدمها الفايسـبوك للمســتخدمين :-

التي جعلت منه اختيارا  للمستخدمين بمختلف انتماءاتهم، نلخص أهمها في النقاط التية: 

خلق روابط اجتماعية بين الفراد:-1

26 - David Kirkpatrick, ibid, p 25.

، الس���عودية،8 - أم���اني مجاه���د، اس��تخدام الش���بكات الجتماعي���ة ف���ي تق��ديم خ���دمات مكتبي���ة متط��ورة، مجل���ة دراس���ات العل��وم، الع���دد27
�21، ص 2010
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تدعيم العلقات الجتماعية بين الفراد سواء كان تواصل  متزامنا  في الوقت نفس��ه أو تواص��ل  من خلل  

غير متزامن، داخل مجتم�ع افتراض��ي تقن�ي يجم�ع مجموع�ة م�ن الش�خاص م�ن من��اطق ودول مختلف�ة عل�ى

،ع�ن طري�ق ت�وفير28موق�ع واح�د، رغ�م اختلف وجه�اتهم ومس�توياتهم التعليمي�ة وأل�وانهم، وتتف�ق لغته�م التقني�ة

مس��احات مجاني��ة للمس��تخدمين، فيس��تطيع المس��تخدم فت��ح ح��وار مش��ترك م��دعم بالص��ور والفي��ديو والرواب��ط،

ذلك أن المبدأ الساسي لتكوين الفايسبوك وفكرة بنيتها قائمة على التعارف والعمل التع��اوني ،وعل��ى الش��بكة

 29النسانية ومشاركة المستفيدين في المحتوى.

التعبير عن الراء : -2

إن الشخص في هذا المجال عضو فاعل، أي أنه يرسل ويس�تقبل ويق��رأ ويكت��ب ويش��ارك، ويس��مع ويتح��دث،

فدوره هنا تجاوز الدور السلبي من الس��تماع والطلع فق��ط، ولك��ن تجع��ل الش��بكة م�ن ص��فحة ك��ل مس��تخدم،

ضافة المحتوى الذي يع��بر ع�ن فك�ره و معتق�داته، وال�تي ق�د تتع��ارض م�ع الغي��ر، مكانا  ليعبر فيه عن رأيه واض

فالمج���ال مفت���وح أم���ام حري���ة التع���بير مم���ا جع���ل مواق���ع التواص���ل الجتم���اعي أداة قوي���ة للتع���بير ع���ن المي���ول

والتصورات و التجاهات نحو القضايا اليومية والحداث المتجددة، ودور صاحب الموقع في هذه الشبكات

30دور الرقيب فقط، أي الطلع ومحاولة توجيه الموقع للتواصل اليجابي.

الستخدامات العلمية: -3

28  -Fred Colantonio, Communication professionnelle en ligne: comprendre et exploiter les médias
sociaux, Edipro,Belgique,2011,p91.

29 - Fred Colantonio, Ibidem.

 - صادق عباس مصطفى, العلم الجديد دراسة في التحولت التكنولوجية وخصائصه العامة", مجلة الكاديمية العربية المفتوحة30
 �187، ص2007 ، 2في الدنمارك العدد  
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شكلت الشبكات الجتماعية عموما في العصر الذي نعيشه مصدرا أصيل من مص��ادر الخب��ار لك��ثير م��ن

رواده��ا كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة للفايس��بوك، وه��ي معلوم��ات تتمي��ز ف��ي غ��الب الحي��ان بأنه��ا م��ن مص��درها

الول، وقد تميزت المدونات الخاصة باستقطاب الصحفيين ورجال العلم، ومواق��ع الخب��ار المتخصص��ة،

وقنوات إخبارية كبيرة، وكان لصحابها الت��أثير الك��بير ف��ي نق�ل الخب��ار الص�حيحة لل�رأي الع�ام. كم��ا أص�بح

بالمقاب��ل لك��ل وس��يلة إعلمي��ة امت��دادها عل��ى ه��ذه الش��بكة لم��ا تحظ��ى ب��ه م��ن ش��عبية به��دف اس��تقطاب اك��بر

31عدد من الجماهير �

الستخدامات التعليمية:-4

إن الدور الذي تلعبه شبكة الفايسبوك في تطوير التعليم اللكتروني مهم، حي��ث تعم��ل عل��ى إض��افة الج��انب

فاستخدام الشبكات الجتماعية يزيد فرص،الجتماعي له، والمشاركة من كل الطراف في منظومة التعليم 

التواص��ل والتص��ال خ��ارج نط��اق الم��دارس والجامع��ات، ويكس��ر ح��اجز ال��وقت فيمك��ن التواص��ل خ��ارج وق��ت

الدراس��ة، ويقض��ي عل��ى ك��ثير م�ن الرس��ميات داخ��ل ه��ذا الفض��اء، ويمك��ن التواص��ل الف��ردي أو الجم��اعي م��ع

ب�داء المدرسين والساتذة، كما أن التواصل يكسب الط�الب مه�ارات أخ��رى كالتواص��ل والتص��ال والمناقش��ة واض

ا داخ��ل أس��وار المج��ال التعليم��ي،  إذ ل يمك��ن اعتباره��ا مج��رد أداة أو موق��ع32ال��رأي، وه��ي مس��احة ض��يقة ج��دا

للتعارف أو التواصل مع الصدقاء أو معرفة ما يجري حولنا في العالم فحسب؛ ب�ل إنه�ا أيض��ا أداة تعليمي�ة

وتدريبي��ة مهم�ة  وم��ورد  مه��م للمعلوم�ات، ويمك�ن للمعلمي�ن اس��تخدامها ف��ي التعلي��م م�ن أج�ل تحس��ين التواص��ل

مع الطلب ودمجهم في أنشطة تشاركية تختلف عن أساليب التعليم والتعلم التقليدية، وه��ي تس��تخدم بص��ورة

-عبد الجبار احمد عبدا ل، كوركيس عزيز،دور شبكات التواصل الجتماعي في ثورات الربيع العربي،مجلة العلوم السياسية،الع�دد 31
� 214 ص 2011، جامعة بغداد، العراق،44

32-  Griffith & Liyanage , An introduction to the potential  of  social  networking sites  in  education,
university of Wollongong , Australie,2008, p 74.
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رس��مية لتق��ديم التعلي��م ف��ي العدي��د م�ن الم��دارس والجامع��ات، والمنظم��ات التعليمي��ة بالولي��ات المتح�دة، وكن��دا،

 .33وبعض الدول الوربية

الستخدامات الترويجية والتسويقية:-5

لمنتجاته��ا وقي��اس أراء التس��ويقأص��بحت العدي��د م��ن الش��ركات تس��عى إل��ى اس��تخدام الفيس��بوك ف��ي العم��ال و

الزب���ائن والعملء ح��ول تل���ك المنتج���ات، وأص���بحت تجن���ى م��ن وراءه الش��هرة وج���ذب العملء بش���تى ثقاف���اتهم

 -إحص���ائيات34 ملي���ون2.5وأعم���ارهم ،وتس���عى ش���ركة في���س ب���وك ال���تي بل���غ ع���دد المعلني���ن الناش���طين به���ا 

-، لمتلكه��ا أش��هر تط��بيق بالع��الم للهوات��ف المحمول��ة وتجن��ي م��ن خلل��ه أك��ثر م��ن ثلث��ة2015س��بتمبر 

 إل�ى إقن�اع المعلني�ن35 مليارات دولر من العلنات عل�ى الهوات�ف،10أرباع عائداتها السنوية التي تتجاوز 

خاص��ة ال��ذين يس��تخدمون الفي��ديو ب��أن أم��والهم س��تنفق بش��كل أفض��ل إذا وجه��ت للعلن ع��بر الهوات��ف ب��دل

 و يق��وم36م��ن التلفزي��ون خاص��ة وأن الجي��ال الجدي��دة تقض��ي وقت��ا أط��ول م��ع هواتفه��ا ولي��س أم��ام التلفزي��ون،

(الفيسبوك) باستقطاع مبلغ عن كل نقرة يتم الوصول لها من قبل أي مستخدم قام ب��النقر عل��ى العلن، إذ

تقوم فكرة الصفحات عل��ى إنش�اء ص�فحة يت��م فيه��ا وض�ع معلوم�ات ع�ن المنت�ج أو الشخص�ية أو الح�دث، و

يقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقس��يمات مح��ددة، ث��م إن وج��دوا اهتمام��ا بتل��ك

37الصفحة يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي.

33- Ibid, P75. 

34  - David Cohen, Facebook Tops 2.5 Million Active Advertisers, Adds TV-Like Ad Buying, social
times, on Sep. 28, 2015, viewed on http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-pre-
advertising-week-2015/627358, at05 AM . 

،2015-11-23، تصفح يوم 2015-09 -28- مقال منشور في الموقع الرسمي للخبر أونلين، منقول عن وكالة النباء،  35
 http://www.elkhabar.com/press/article/91319/#sthash.Fdas3e74.dpbsسا،  05

 - نفس المرجع السابق، نفس توقيت التصفح �36

.42 - ليلى احمد جرار، مرجع سابق الذكر،ص 37
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الستخدامات الدينية والخلقية: -6

من خلل تبادل النصيحة والمواد الدينيرة المسموعة والمرئيرة والمكتوبة، وفرصة للناشطين في مج��ال ال��دعوة

إلى نشر الفكار والتأثير على الفراد بالتواصل معهم ، كما يعد فرصة للناشطين الجتماعيين في الترويج

لوجهات نظرهم وحملتهم والدعوة للمشاركة في العمال النفعية والخيرية � 

 تعت��بر النق��اط الس��ابق ذكره��ا م��ن أه��م الس��تخدامات ال��تي تش��كل مح��ور اهتم��ام الف��راد وتوجه��اتهم ع��بر ه��ذه

" ال����تي توفره����ا لمش����تركيها أو ال����تي يق����وم Applications"التطبيقـــات الخاصـــةالش����بكة، ويع����ود ذل����ك إل����ى 

المطورون و المستخدمون باستحداثها �

 ال��تي تنف��رد به��ا الش��بكةالمميــزات بالمقاب��ل سنختص��ر أه��م مميزات استخدام الموقع الجتماعي فايسبوك: -

دون غيرها من المواقع الجتماعية فيما يأتي : 

): openness النفتاح (-1

 ،وتع��ديلها، والتحك��م ف��ي"profile page"تسمح ش��بكة الفايس��بوك للمس��تخدمين بإنش��اء ص��فحات شخص��ية 

 بي��ن نقط��تين م�ن ق��ارتين » conversations  «محتواه��ا ب��دون أي ح��واجز أو عقب��ات ك��إجراء محادث��ات

م��ا جع��ل من��ه ناف��ذة ح��رة للف��راد للطلع عل��ى أفك��ار و ثقاف��ات الع��الم بأس��ره، وفرص��ة  لتعزي��ز مختلف��تين،

الذات، فمن ل يملك فرصة لخلق كيان مس��تقل ف��ي المجتم��ع يع��بر ب�ه ع�ن ذات�ه، ف��إنه عن��د التس��جيل بمواق��ع

التواصل الجتماعي و تعبئة البيانات الشخصية، يصبح لك كيان مستقل و على الصعيد العالمي.

معين���ة، يت���م م���نوأه���داف  ذات اهتمام���ات مش���تركة "groups" تتي���ح له���م أيض���ا ف���رص تك���وين مجموع���اتو

 38خللها فتح نوافذ النقاش وتبادل الرسائل،والصور والفيديوهات والملفات �

.27،،ص 2013،دار النفائس للنشر، الردن ،1- خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات الجتماعية،، ط  38
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 ):sharing and interactivityالمشاركة والتفاعلية (-2

تعتبر من أهم خاصيات التواصل ع��بر الش��بكة إذ يمك��ن مش��اركة المحت��وى بي�ن أعض��اء قائم��ة الص��دقاء أو

تاح�ة المج�ال ل��ردود الفع��ال م�ن المهتمي��ن بالمنش��ور � ليكون ب��ذلك39بي�ن الص��فحات المش��تركة ف�ي الموق�ع ،واض

الفايسبوك للتفاعلية الحقيقية م�ن خلل التحك��م ف��ي الخ��دمات التقني�ة المتاح�ة، وخل��ق حال�ة م�ن المس�اواة بي�ن

المش����اركين ف����ي التص����ال والتماث����ل ف����ي الق����وى التص����الية م����ن خلل تب����ادل الدوار ف����ي أط����راف العملي����ة

التص��الية م��ن خلل م��ا ت��تيحه الش��بكة م��ن آلي��ات للتص��ال و المش��اركة الديمقراطي��ة المفتوح��ة مث��ل حلق��ات

و تب��ادل الرس��ائل و المعلوم��ات ،أي )Chat room)المباشرة والحي��ة ف��ي غ��رف المحادث��ة(Onlineالنقاش (

انه يؤدي إلى التصال والتفاق الجماعي م�ن خلل التب��ادل الح��ر للراء دون ت�دخل أو ت��أثير م�ن مص��ادر

 40وقوى خارجية أخرى .

»: connecteness الترابط «-3

 و الرواب��ط ال��تي توفره��ا ص��فحات الموق��ع)Hyper Links(تش��عبية يتحق��ق ذل��ك ع��ن طري��ق الوص��لت ال

ـ HTMLبفض��ل لغ��ة الن��ص الف��ائق  وال��تي تربط��ك بمواق��ع أخ��رى للتواص��ل الجتم��اعي أيض��ا مث��ل مش��اركة،

رس��اله إل��ى معارف��ك عل��ى فيس��بوك، وهك��ذا مم��ا يس��هل خ��بر أو مقط��ع في��ديو م��ا عل��ى توي��تر أو يوتي��وب  واض

 قي��اس درج��ة ق��وتهإض��افة إل��ى المعن��ى الت��الي لل���ترابط ال��ذي يمك��ن41ويس��رع م��ن عملي��ة انتق��ال المعلوم��ات.

انطلق��ا م��ن التناس��ب الط��ردي للرواب��ط بي��ن العلق��ات ودرج��ة التواص��ل بينه��م داخ��ل ه��ذا التجم��ع الفتراض��ي

» community «:كما هو موضح في الشكل التالي 

 �41 - ليلى احمد جرار،مرجع سابق الذكر،ص 39

.73، ص 2005تكنولوجيا المعلومات و التصال ومستقبل صناعة الصحافة، السحاب للنشر والتوزيع،   - محمود علم الدين،40

. 27 - خالد غسان يوسف المقدادي، مرجع سابق،ص 41
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42- : درجات الترابط داخل المجتمع الفايسبوكي-2الشكل -

آليات التواصل عبر شبكة الفايسبوك : -3

إن فكرة التواصل داخل هذا الفضاء الشبكي مبنية على عدة مب��ادئ مط�ورة م��ن قب��ل الق��ائمين عل��ى الموق��ع،

م��ع الخ��ذ بعي��ن العتب��ار اقتراح��ات المس��تخدمين، الم��ر ال��ذي س��اهم أك��ثر ف��ي تط��ويره وجعل��ه أك��ثر س��هولة

ومرونة في ربط الفراد بعضهم ببعض، من أهم هذه الليات : 

 :  "statusواجهة الحالة "  -1

، أي إذاع���ة، العق���ل wall  عب���ارة ع���ن مس���احة ف���ي ج���دار الص���فحة"  mind-casting،43" ، بمثاب���ة ب���ثر

تجي��ب ع��ادة عم��ا ي��دور ف��ي ذه��ن المس��تخدم م��ن خ��واطره ومج��املت وأفك��ار وتعليق��ات عل��ى م��ا ي��دور م��ن

أح���داث بالس���تعانة بالعلم���ات، الكلم���ات، والص���ور، والل���وان، والص���وات، والحرك���ات، وغيره���ا وينش���رها

لتصل إلى أصدقائه أو إلى جميع من يطالعون صفحته.

42- ZIZI Papacharissi, Anetworked self : identity, community, and culture on social network sites,01
edition, Routledge, New York ,2011,p 11 .

�14 -  بهاء الدين محمد يزيد، مرجع سبق ذكره ص43
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: ""Messagesالرسائل الخاصة "-2

تش���ترك ك���ل المواق���ع الجتماعي���ة ف���ي ه���ذه الخاص���ية المتمثل���ة ف���ي إرس���ال الرس���ائل الخاص���ة إل���ى الص���دقاء

ف��ي الفيس��بوك، بحي��ث تك��ون ه��ذه الرس��ائل مخفي��ة ل يطل��ع عليه��ا إل المرس��ل والمرس��ل (وغي��ر الص��دقاء ) 

ـ   المتواجدين في ذات اللحظةالصدقاء  إليه فقط� � ويمكن أن تكون الدردشة فورية مع

 ":Comment "التعليق-3

 تعتبر سمة متعلقة بالت��دوين أي��ن يمك��ن للمس��تخدم أن يعق��ب عل��ى الم��ادة المنش��ورة س�واء ف��ي ح��ائط ص��فحته

 داخ�ل مس��احة غي�ر مح�دودة م�ن حي�ث ع�دد الح��روف، ويمك�ن ان يتج��اوز التعلي��ق44أو الص�فحات الخ��رى،

الكلمة خاصة إلى اليماءات،الصور والفيديوهات والروابط � حيث يمكن اكتشاف من خلل خانة التعليق��ات

أم��ورا  ك��ثيرة منه��ا دائرة أص��دقاء ص��احب الص��فحة والمهتمي��ن بم��ا يكت��ب وردود أفع��ال المعجب��ات والمعج��بين

هاتهم � 45والمععقربين وتوجر

»:Likeالعجاب «-4

  ) تح�ت ك�ل منش�ور،likeيص��نف ض��من اللي�ات أك��ثر اس��تخداما، حي��ث يض��ع الفيس�بوك كلم�ة ( أعجبن�ي،

ويعبر فعل الضغط عليها إما بالمرور، أو الهتمام  بالمادة المنشورة م��زودة بمب��دأ ع�د لك�ل المعج�بين، كم��ا

"dislikeم��ارك زوكربي��رغ" بتمكي��ن المس��تخدمين م��ن تقيي��م م��ا ينش��ر عل��ى الموق��ع بواس��طة علم��ة " "تعه��د

ليعجبن���ي كم���ا ع���رض بع���ض المس���تخدمين اقتراح���ات بديل���ة، يعتق���دون أنه���ا س���تقلل م���ن المض���ايقات عل���ى

 46الموقع، مثل إضافة زر "تعاطف" بدل من "ل يعجبني".

.29، ص 2011، 1 - وائل مبارك خضر فضل ا: اثر الفيسبوك على المجتمع، المكتبة الوطنية للنشر، الخرطوم، ط44

 � 14 - بهاء الدين محمد الزايد، مرجع سبق ذكره ، ص 45

46  - Erin McCann , Facebook working on 'dislike button , the Guardien, newyork,15-09-2015,viewed on 
23-10-2015, at 12 :42,

  http://www.theguardian.com/technology/2015/sep/15/facebook-dislike-button-mark-zuckerberg , 
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 ":Reactions  " ردات الفعل -5

أعلن عنها موق��ع الفيس��بوك ف��يتعتبر ميزة جديدة The like box  يطلق عليها أيضا اسم علبة العجاب

للتع��بير ع��ن  بع��د أن وع��د به��ا المس��تخدمين من��ذ م��دة، وه��ي إمكاني��ة إض��افة ردة الفع��ل2016،47ف��براير 24

والح��ب والن��دهاش والض��حك، أو غيره��ا م��ن المش��اعر ح�ول منش��ور، أو ص�ورة أو في��ديو التعاطف والغض��ب

أو أي ش��يء، آخ��ر ت��م نش��ره عل��ى الفيس��بوك، كتوس��يع، للطريق��ة ال��تي ي��ود به��ا الش��خص التع��بير ع��ن رأي��ه م��ن

مؤش��ر الف��أرة ف��وق زر العج��اب، وم��ن ث��م س��تظهر خلل اس��تعراض خي��ارات التع��بير الجدي��دة ع��بر وض��ع

خيارات التعبير الخرى �

 ":Poke "النكز-6

ينف��رد الفايس��بوك به��ذا التط��بيق ال��ذي يت��م اس��تخدامه فق��ط بي�ن الص��دقاء ع�ن طري��ق إرس��ال نك��زات افتراض��ية

للف��ت انتب��اه بعض��هم البع��ض، والعلم بتواج��دهم عل��ى الص��فحة، وك��أنه إش��عار يخط��ر المس��تخدم ب��أن اح��د

الصدقاء يقوم بالترحيب به.

":Applications and Games  التطبيقات واللعاب " -7

يحتوي الفيسبوك على الكثير م��ن الدوات ال��تي تس��مى ( تطبيق��ات ) وك��ذلك الك��ثير م�ن اللع��اب ال��تي ه��ي 

ف���ي الص���ل تطبيق���ات ترفيهي���ة، ه���ذه التطبيق���ات ه���ي م���ن تط���وير جه���ات خارجي���ة لي���س له���ا علق���ة بموق���ع

47 - Damien Leloup, Une autre option que le bouton « J’aime », Le Monde , vu  le 25-02-2016 à
18h sur: 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/16/une-autre-option-que-le-bouton-j-aime-ou-l-
empathie-selon-facebook_4759489_4408996.html. 
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الفيس��بوك، ذل��ك لن ادارة الموق���ع تتي��ح إنش���اء التطبيق���ات ونش���رها بي��ن المس���تخدمين للس��تفادة منه���ا، وه���ذه

 48الميزة ساعدت في انتشار الفيسبوك وتفوقه على مواقع الشبكات الجتماعية الخرى قبل عدة سنوات.

":Eventsالمناسبات " -8

 إذا كان هنالك حدث معين، ن�دوة أو احتف�ال مه�م، يمك�ن للمس��تخدم نش��رها بي�ن الص��دقاء وبي�ن مس��تخدمي

Events For الفيس�بوك بش��كل ع��ام به��دف دع��وتهم إليه��ا م�ن خلل خدم��ة المناس��بات و التب�ويب خ�اص "

Youم���ع تحدي���د الزم���ان والمك���ان وك���ذا اس���م المس���تخدم ال���ذي أنش���أ ه���ذه المناس���بة، بع���د ذل���ك يمك���ن لي ،"

ش���خص تس���جيل حض���ور له���ذه المناس���بة وك���ذا دع���وة أص���دقائه ب���دوره إليه���ا، وت���وفر ص���فحة المناس���بة قائم���ة

خاصة لسماء المستخدمين اللذين سيحضرون والشخاص الذين لن يحض��روا بج��انب المعلوم��ات المناس��بة

49الساسية.

الهاش تاج (#):-9

بعد التحديث الخير للفيسبوك وتوفير خاصية الهاشتاج، ب��دأ المس��تخدمون يس�تفدون م�ن ه�ذه الخاص�ية ف�ي

مج��ال حش��د المعلوم��ات والمص��ادر، فق��ط بإض��افة رم��ز # قب��ل الكلم��ة وي��ترتب عل��ى ذل��ك تح��ول الهاش��تاج

المستخدم إلى ارتباط تشعبي عن�د النق��ر عل�ى الراب�ط يجم�ع ك�ل الخب��ار والمص��ادر ال�تي ت�م نش�رها م�ن قب��ل

مستخدمي الشبكة حول هذه الكلمة �

رس��الة غي�ر منش�ورة، جامع��ةمريم نريمان ،استخدام مواقع الش�بكات الجتماعي�ة وت�أثيره ف�ي العلق��ات الجتماعي�ة، باتن�ة،  نومار، - 48
.47، ص،2012،2011الحاج لخضر، قسم العلم والتصال،

�16 - وائل مبارك خضر فضل ا، مرجع سبق ذكره، ص 49
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أثار الفايسبوك على سلوكات وممارسات الشباب:-4

    تع��د ف��ترة الش��باب م��ن المراح��ل الحساس��ة ال��تي يم��ر به��ا الف��رد، حي��ث تب��دأ شخص��يته بالنض��وج. وتتض��ح

معالم ه�ذه الشخص��ية م�ن خلل م�ا يكتس�به الف��رد م�ن مه��ارات ومع��ارف، ف�ي س��ياق التفاع�ل الجتم��اعي، و

 فإن مرحلة الشباب تتلخص في أنها مرحلة الطاق�ة50تكوين العلقات الجتماعية التي ضمن اختياره الحر،

النسانية المليئة بالحماسة، الجرأة والستقللية، والتطلع إلى المستقبل بمشاعر القلق، والمثالية المنزهة عن

 والروابط . كما أنها أكثر مراحل العمر تأثرا بالتغيرات الجتماعية الس��ريعة ال��تي تط��رح اختي��ارات المصالح

عديدة فيما يتعلق باللتزام  بالحاضر والمستقبل كما أن هذه التغيرات تحم��ل عل��ى وض��ع الش��باب ف��ي موق��ع

المجتم��ع، وبم��ا أن 51يش��عرهم ب��أن المجتم��ع ال��ذي ينتم��ون إلي��ه ل يمنحه��م الت��وجيه الملئم للختي��ار الس��ليم 

الجزائري عاش تغيرات وتحولت هائلة أدى ذلك بالض��رورة إل��ى تغي��ر ف��ي نم��ط الحي�اة المعيش��ية ، وق��د م��س

% م��ن المجتم��ع  الج��زائري فالش��باب م��ن أك��ثر الش��رائح75ه��ذا التغي��ر خاص��ة فئة الش��باب ال��تي تق��در ب 

تف�اعل م��ع التغي��ر ال��ذي يح��دث ف��ي ه��ذا المجتم��ع عل��ى جم��ع المس��تويات م�ن بينه��ا مس��توى امتلك الوس��ائل

 وتع��د موج��ة الش��بكات الجتماعي��ة ال��تي اجت��احت الع���الم عام��ة مرحل��ة تكن��و-52التكنولوجي��ة والتعام��ل به��ا،

اتصالية، أضحت تتدخل بعمق في أدق تفاصيل الحياة اليومية للفراد، وعامل مركزيا في تشكيل وعيه��م ،

فتحول المجتمع بذلك إلى فضاء اتصاليا يقوم على التصال الشبكي �

 وب���التوازي م���ع ذل���ك، ب���رزت س���لوكات وتع���املت ذات العلق���ة به���ذا الفض���اء الش���بكي وتطبيق���اته المعتم���دة،

وال��تي فرض��ت نفس��ها ف��ي التواص��ل بي��ن الش��باب، وبم��ا أن الوس��يلة تحم��ل ف��ي داخله��ا ثقاف��ة المجتم��ع ال��ذي

10. ص 2003، 1سامية الساعاتي، الشباب و التغير الجتماعي، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط  -50

� 71-  نفس المرجع السابق ، ص51

: الستعمالت والثار، مجلة الصورة والتصال، العدد الول والثانني، - فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة للعلم والتصال 52
 �63، ص 2012مخبر التصال الجماهيري وسيميولوجية النظمة البصرية، وهران، 
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 معرف��ة م��ا ي��ترتب م��ن أث��ار ج��راء الول��وج إل��ى الع��الم، خاص��ة بع��د أص��بح م��ن الض��روري 53أنتجه��ا ورم��وزه،

"، أن الواق���ع ل يش���بع غ���الب احتياج���اتهم، ابت���داء م���نالفايســبوكالمتفاع���ل عل���ى ص���فحات "إدراك الش���باب 

الحاج��ة إل��ى النق��د والتع��بير وح��تى الحاج��ة إل��ى الجن��س، وم��ن ث��م فق��د ت��دفقوا إلي��ه واتخ��ذوا من��ه واجه��ة مع��برة

وب��اتت تلع��ب تلع��ب دورا  حاس��ما  ف��ي ص��ياغة حي��اة الن��اس، وف��ي الكيفي��ة ال��تيلص��واتهم غي��ر المس��موعة � 

يديرون بها حياتهم، ويعبرون بها عن وجودهم. 

  أضحى الفايس��بوك ف��ي عص��رنا وس��يلة حاس��مة وهام�ة يع��بر به��ا الش��باب ع�ن ذواته��م ك��أفراد، ويع��برون م�ن

خللها عن أفكارهم كأفراد وكمجموعات، وقد ساهمت في ظهور أشكال جديدة من السلوكات و الممارسات

المتداولة بينه��م لع�ل م�ن أهمه��ا تغي��ر طبيع��ة قض��اء أوق��ات الف��راغ و إع�ادة ص�ياغة العدي��د م�ن المف��اهيم مث��ل

مفهوم الواقع، مفهوم التفاع�ل الجتم��اعي ومفه�وم الهوي�ة � حي�ث قمن��ا بتلخي�ص اغل�ب الث��ار فيم��ا يل��ي ذك�ره

دون الحكم عليها إن كانت ايجابية أو سلبية : 

:تشكيل كتلة شبابية متفاعلة افتراضيا

 فيم����ا يتعل����ق54ال����ذي ي����تيحه موق����ع الفايس����بوك إن مب����دأ التح����رر م����ن قي����ود الس����لطة الس����رية والجتماعي����ة 

بالمضامين التي يتداولها المستخدمين ساعد في تبلور مجتمع شبابي افتراضي، له آراءه وتوقعاته اتج��اه م��ا

ي�دور ح�وله، وجعل�ت من�ه فئة ناش�طة افتراض��يا وفاعل�ة ف�ي ص�ناعة الق�رارات، كم��ا أن آلي�ة التش��بيك س�محت

التصال ببعضهم البعض دون حاجز الزمان والمكان سواء كانوا في البلد نفسه ،أو في بل��دان وق��اراتلهم ب

تفصلها عن بعضها البعض مئات و ألف الميال، إذ ل يلعب النتم��اء العرق��ي أو الطبق��ي دورا  ي��ذكر ف��ي

الدخول والمشاركة في تفاعلت الموقع. فالمراهقون الفقراء السود يرغبون مث��ل بع��ض المراهقي��ن ال��بيض م��ن

 �17، ص 2007- جوهر الجموسي، المجتمع الفتراضي ، الطبعة الولى، مؤسسة نوفا برنت للطبع، تونس،  53

 المرك��زعلى ليلة، تأثير "الفيس بوك"على الثقافة السياسية والجتماعية للشباب، ورقة مقدمة في مؤتمر الفيس بوك والشباب في-  54
�13، ص 2009 مصر، يوليو العربي لبحاث الفضاء اللكتروني،
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 عل��ى الرغ�م م�ن أن م�ا يمارس��ونه عل��ى الموق�ع يت��أثر بطبيع��ة الح��الالطبقات الغنى ف��ى اللتح��اق ب�الموقع،

أدوات البح���ث والكتش���اف ف���ي الموق���ع تس���اعد الف���راد عل���ى البح���ث خاصــة و أن 55بخلفي���اتهم الجتماعي���ة،

إرادي��ا عل��ى الش��خاص ذوي العقلي��ات ذات القاس��م المش��ترك ال��تي له��ا وج��ود رقم��ي عل��ى ش��بكة المعلوم��ات،

ىبحيث ساهم ذلك في تشكيل جماعات أك��ثر تجانس��ا  وتقارب��ا تك�ون ق��ادرة عل�ى تط��وير ثقاف��ة مح�ددة، وتس��ع

لهداف معينة، بمعنى أن تشكيل الجماعات يبنى عل��ى النتق�اء العقلن��ي، وه�و م�ا أطل��ق علي�ه بالتجمع��ات

"، ويعبر وينجر وزملؤه عن ه�ذه الفك�رة كالت��الي: "مجتمع��اتCYBER COMMUNAUTEالسيبيرية أو"

الممارس��ة عب��ارة ع��ن جماع��ات م��ن البش��ر يش��تركون ف��ي غاي��ة واح��دة ومجموع��ة م��ن المش��كلت، ويقوم��ون

بتعمي��ق معرفته��م وخ��براتهم ف��ي ه��ذه الناحي��ة ع��ن طري��ق التفاع��ل بص��ورة مس��تمرة". ولق��د أظه��ر تحلي��ل ت��أثير

تكنولوجيات التص��ال عل�ى الحي�اة اليومي�ة أن المجتمع��ات المحلي�ة ل تتش��كل فق�ط ف�ي المس��احات الجغرافي��ة

ل تقوم على الج�بر أو الل�زام 56المحددة بل أيضا في الفضاء الليكتروني وتسمى "المجتمعات الفتراضية،

بل تقوم في مجملها على الختيار. 

:النفتاح على ثقافة الخر

إن اس���تخدام ه���ذا الن���وع م���ن الش���بكات يخل���ق ل���دى الف���رد إحساس���ا بالنتم���اء إل���ى الع���الم دون رس���م للح���دود 

الجغرافي��ة ف��ي ذهن��ه، وتنم��ي ل��ديه الح��س الع��المي، وتجع��ل من��ه ف��ردا عولمي��ا متفتح��ا عل��ى الثقاف��ات ومتقبل

للخر رغم اختلفاته، كم��ا تنم��ي ل�ديه الق�درة عل�ى معايش��ة ع�والم متع�ددة م�ن خلل ع�رض معلوم�ات ح�ول

مختل���ف المج���الت والثقاف���ات، ونش���ر أفك���ار ومه���ارات وع���ادات، ل تم���ارس ف���ي محيط���ه، خاص���ة أن ه���ذه

المعلوم��ات تق��دم ل��ه أحيان��ا م��ن خلل ثقاف��ة الص��ورة ومق��اطع الفي��ديو الك��ثر ملئم��ة لعقلي��ة الش��باب تجس��يدا

�15 - على ليلة، مرجع سابق الذكر، ص 55

 - أولج�ا ج�وديس بيل�ي، بيل�ي ك��اميرتس، نيكوك��اربنتيير، "فه��م العلم الب�ديل"، ترجم��ة: عل أحم��د إص�لح، مجموع�ة الني�ل العربي��ة،56
 �31م، ص2009القاهرة،  
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، تأكي����دا57لمب����دأ الحري����ة ف����ي التواص����ل النس����اني وتب����ادل الخ����برات والحس����اس بالنج����از العلم����ي المش����ترك 

الثقافة العالمية، أكانت في مجال الدب، اللغات، المعرفة ، التاريخ، العادات، والقتصاد. للتواصل مع

: الوعي بقضايا المحيط

وع���ي الش���باب خاص���ة عل���ى المس���توىيمك���ن أن تعم���ل مواق���ع التواص���ل الجتم���اعي عل���ى زي���ادة درج���ة   

السياس���ي م���ن خلل خل���ق حال���ة يتمث���ل به���ا الف���رد اتج���اه الحي���اة السياس���ية بمختل���ف أبعاده���ا و م���دى معرف���ة

المتغيرات و المشكلت السياسية و إدراك ج��وهر القض��ايا المحيط��ة ب�ه وطني��ا و دولي�ا، م�ا يمكن�ه م�ن اتخ�اذ

موقف��ا معرفي��ا أو وج��دانيا يع��بر عن��ه م��ن خلل المش��اركة و التفاع��ل م��ع م��ا تبث��ه ص��فحات الفايس��بوك ال��تي

 كم��ا أنه��ا تس��اهم ف��ي تفعي��لأصبحت تلعب دورا أساس��يا ف��ي نش��ر الخب��ار و ت��وجيه المواق��ف و التجاه��ات �

حلل الجدي��د م�ن قي��م الطاق��ات المت��وافرة ل��دى الف��رد حي�ث يوجهه�ا للبن�اء والب��داع ف��ي إط��ار "تط��وير الق��ديم واض

 وبه��ذا ف��إن58وس��لوك، وزي��ادة مج��الت المعرف��ة، وازدي��اد ق���درتهم عل��ى التقم��ص الوج��داني وتقبله��م للتغيي��ر،

التصال عل�ى مس��تواها ل�ه دور مه�م، لي�س ف��ي ب�ثر المعلوم�ات فق��ط، ب�ل ف��ي تق��ديم ش�كل الواق�ع، واس��تيعاب

فت��دفق الص��ور والرم��وز الثقافي��ة عل��ى ه��ذا النح��و الس��ياق الجتم��اعي والسياس��ي ال��ذي توض��ع في��ه الح��داث،

العجيب أتاح للناس مقارنات ثقافية غير مسبوقة، فقد ص��ار ف��ي الع�الم ك�ل واح��د يس��تطيع تلم�س موق��ع بل�ده

59بين أمم الرض �

:إشكالية الهوية الفتراضية 

،دائرة الثقاف���ة والعلم، الش���ارقة ، 1، ثقاف���ة الن���ترنت وأثره��ا عل��ى الش���باب، طعي��دابي يوس��ف ،عم��وش احم��د، بوش��لبي ماج���د -57
 �60، ص 2006

 �56-بهاء الدين محمد مزيد، مرجع سبق ذكره، ص58

،دار البش��ير للنش��ر والتوزي��ع ،عم��ان،2 - دوري��س اي��ه جربي��ر ، س��لطة وس��ائط العلم ف��ي السياس��ة ،ترجم��ة د. اس��عد أب��و لي��ده ،ط59
.277 ،ص 2000
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رغم أن عناص��ر الهوي�ة الفتراض��ية ل�م تنش��أ م�ن ف��راغ، ب�ل تمت��د ج��ذورها ف��ى الس��ياق ال��واقعي وتت��أثر ببع��ض

المجتمع��ات الفتراض��ية تتس��م بدرج�ة عالي��ة م�ن اللمركزي��ة وتنته��يملمحه والتفاعلت الحادثة فيه، إل أن 

بالتدري��ج إل��ى تفكي��ك مفه��وم الهوير��ة التقلي��دي. ول يقتص��ر تفكي��ك الهوير��ة عل��ى الهوير��ة الوطنير��ة أو القومي��ة ب��ل

يتجاوزها إلى الهويرة الشخصية، لنع من يرتادونها في أحيان كثيرة بأس��ماء مس��تعارة ووج�وه ليس��ت وج�وههم،

  وتك�ون الهوي�ة عل�ى الش�بكة أك��ثر مرون�ة م�ن الهوي�ة الحقيقي�ة ف��ي الع��رق60 وبعض��هم ل�ه أك��ثر م�ن حس��اب.

كمحاول��ة للخ��روج م��ن والمرتبة والجنس والعم��ر والخلفي��ة الجتماعي��ة والقتص��ادية وح��تى ف��ي الجن��س أحيان��ا،

 وه��ي تمن��ح تعريف��ا أك��ثر، second life61القي��ود الجتماعي��ة للحي��اة الفعلي��ة والحص��ول عل��ى حي��اة ثاني��ة

النس����انية ف����ي الفض����اء ويض����عون م����ن وج����دانهم م����ا يكف����ي لنس����ج ش����بكات م����ن العلق����ات حري����ة بال����ذات،

 بم��ا ف��ي ذل��ك الحص��ول عل��ى هوي��ات متع��ددة وهوي��ة مش��تركة ض��من ع��والم تفتق��ر إل��ى س��لطة62الس��يبراني،

المراقبة � فهناك من ذهب إل��ى ابع��د م�ن ذل��ك ف��ي النظ��ر إل�ى الفايس��بوك كغي��ره م�ن الش��بكات عل�ى ان�ه يمث�ل

عصر إنتاج الهوية وتصميمها كيفما يشاء المستخدم بعيدا عن أعين الجميع � 

 :الغتراب عن الواقع الجتماعي

إن المنط���ق ال���ذي بن���ي علي���ه اس���تخدام ش���بكة الفايس���بوك ف���ي تك���وين دائرة م���ن المع���ارف والص���داقات ع���بر

 خل��ق العدي��د م��ن الس��لوكات التص��الية الجدي��دة ال��تي ع��ززت التص��ال بي��ن الف��راد داخ��ل ع��المص��فحاتها،

افتراضي واسع البعاد، كما أنها وسعت الفجوات التواصلية بين الفراد داخل سياق اجتم��اعي واقع��ي مح��دد

 الف��رد م��ن م��وقعه الجتم��اعي ال��ذي يحتل��ه ف��ي المجتم��ع الحقيق��ي م��ع تراج��ع مظ��اهر الحي��اةسلبتالمع��الم، و

.8.ص1999، دار الرضا للنشر، بيروت، 2معن النقري:المعلوماتية وظروفها و أثارها القتصادية و الجتماعية، ج - 60

كحياة ثانية 2003 علي النترنت في العام ثلثي البعاد  (تخيلي () تم إطلقه بشكلعالم افتراضي لعبة - مصطلح مقتبس من 61
 ، سكان هذا العالم يعدون اليوم بالمليين من جميع أنحاء العالم �الرض كوكب موازية للحياة البشرية التي نعيشها علي

62 -  Rheingald Howard, les communautés virtuelles, addition-Wesley, France paris, 1995, p 2.
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،63الجتماعية في أنماطها التقليدية وضمن فضاءات معروفة كالمسجد والحمام والساحات العامة والس�واق

ه�ذه المفارق��ة ف��ي المجتمع��ات الفتراض��يرة، مفارق��ةلتواصل م��ع الخ��ر والتفاع�ل مع�ه، لوولدت أشكال جديدة 

ص���ها عن���وان كت���اب لش���يري تيرك���ل  :Alone Together ه���و كت���ابSherry Turkleيلخر  Why We

Expect  More from Technologies  than from Each Other/  "نح����ن مع����ا، لكنرن����ا وحي����دان 

64وحيدون: لماذا أصبحنا ننتظر من التكنولوجيا أكثر مما ننتظر من بعضنا "�

وق��د أش��ارت نت��ائج دراس��ات س��ابقة ف��ي مج��ال العلم الجتم��اعي أن م��ن س��لبيات الش��بكات الجتماعي��ة  

 وتحول المنازل إلى م��ا  للفراد وتفصلهم عن الواقع الجتماعي، بشكل عام أنها قد تسبب عزلة اجتماعية

 وأن الش�عور بالوح�دة يتول�د65يش�به الفن�ادق بالنس�بة إل�ى البن�اء ال�ذين ل�م يعت�ادوا عل�ى وق�ت اجتم�اع ع�ائلي،

ل��دى الش��خاص ف��ي ح��ال اس��تخدامهم ال��دائم وأن ه��ذا الدم��ان ي��ؤثر عل��ى الحال��ة المزاجي��ة بش��كل س��يء، م��ا

إل��ى درج��ة"فيليب بروتون" جعل الناس يقبلون عليها و يستخدمونها إلى ح��د الدم��ان عليه��ا، أو كم��ا يق��ول 

" حي����ث يقض����ي بع����ضAddiction وأوردت التق����ارير ع����ن ح����الت الدم����ان  " �66الثمال����ة بفع����ل التص����ال

 س���اعة يومي���ا ف���ي التص���ال المباش���ر، والقلي���ل منه���م يواص���ل جلوس���ه دون طع���ام أو ح���تى12مس���تخدميها 

 67 الذهاب إلى الحمام حتى ل يخاطر بفقدان الدردشات على الخط و تتراوح أعمارهن في الثلثين غالبا.

إضعاف التصدي اتجاه الممنوعات الثقافية:

� 11، ص 2007 - محسن بوعزيزي ، المجتمع الفتراضي، الطبعة الولى، نوفا برنت، تونس، 63

64  -  Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other,
Basic Books, New York,2011, 384 pages .

، فايس����������بوك يع����������رض مس����������تخدميه للعزل����������ة، مق����������ال منش����������ور بمجل����������ة ب����������اليوم ، مت����������اح عل����������ى الموق����������ع :65  - نه����������ى الدوس����������ري
http://www.alyaum.com/News/local_news/index.1.html  سا23 ، 2015- 12-14 ،تصفح يوم

66- Breton Ph, le culte de l’Internet, une menace pour le lien social,Paris , la découverte, 2000,p5

،ال��دار المص��رية اللبناني��ة، بي��روت،1- ش��ريف دروي��ش اللب���ان:تكنولوجيا التصال:المخ���اطر و التح��ديات و الت��أثيرات الجتماعي��ة،ط67
 �41. ص2000
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إن تع���رض الش���باب لمض���امين ش���بكة الفايس���بوك ال���تي قف���زت عل���ى ح���واجز المراقب���ة والرقاب���ة، خل���ق حال���ة

اعتيادية في تلقيهم لمواضيع تعتبر من الطابوهات والممنوعات في الفضاءات التقليدية � خاص��ة وان عملي��ة

التعرض قد تبدأ بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك بفعل التك��رار إل��ى التع��ود وه�ذا ي�ؤدي إل��ى إض��عاف وع��ي

ومناع���ة المس���تخدم ف���ي التص���دي له���ا وغربلته���ا، وأك���دت العدي���د م���ن الدراس���ات العربي���ة أن التواص���ل ع���بر

الش��بكات الجتماعي��ة بم��ا فيه��ا الفايس��بوك س��اعدت عل��ى تج��اوز الخج��ل ف��ي ط��رح المواض��يع المقي��دة ثقافي��ا

 وق��د يمت��د ذل��ك الت��أثير عل��ى س��لوكاتهم لص��عوبة الفص��ل بي��ن الع��المين ف��ي بن��اء68واجتماعي��ا بي��ن الجنس��ين،

معاني الواقع الجتماعي �

 ،pdf، مت��وفر بص��يغة 2005 - ع��زي عب��د الرحم��ان، الن��ترنت والش��باب بع��ض الفتراض��ات القيمي��ة، جامع��ة الش��ارقة، قي��د النش��ر،68
 �15ص 
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 أه��م المحط��ات ف��ي تط��ور الش��بكات الجتماعي��ة وم��دى إس��هامها ف��ي التح��ولت  يمكــن القــول بعــد عــرض

الحاص��لة عل��ى مس��توى التواص��ل خاص��ة بي��ن الش��باب م��ن جه��ة، و إش��باعها لحاج��اتهم عل��ى ع��دة مس��تويات

م��ن جه��ة أخ��رى، ان ه��ذه الش��بكة أح��دثت منعطف��ا سياس��يا واقتص��اديا واجتماعي��ا وثقافي��ا واتص��اليا، ورس��مت

مشهدا افتراضيا ذو امتدادات لها مدلولتها ومرجعيتها وأثارها الملموس�ة عل��ى ارض الواق�ع، ونقل�ت المجتم��ع

م�ن نس��ق اجتم��اعي وثق��افي وتقن��ي بطيء ف��ي حركي��ة تط�وره ،إل��ى مجتم��ع معلوم��اتي تحكم�ه أنم��اط علئقي�ة

أنتجته����ا الوس����ائط التص����الية  ف����ي علقته����ا م����ع الف����رد، محدث����ة ب����ذلك إرباك����ات عل����ى مس����توى المنظوم����ة

الجتماعية والنساق الثقافية والتصالية، ل زالت غير مستقرة ضمن مرحل��ة تاريخي��ة ل��م تح��دد ك��ل معالمه��ا

بعد ،خاصة في سياق المجتمعات النتقالية �     
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  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

  Uses and Gratification perspectiveمنظور الستخدامات والشباعات 

 :تمهيد

م�ن أه�م المقارب��ات ف��ي الرث النظ��ري لدراس�ات العلم والتص��ال، تعتبر نظرية الستخدامات والش��باعات

نظ��را لتوجهه��ا للجاب��ة ع��ن أس��ئلة جوهري��ة وفعلي��ة ف��ي تع��اطي الجمه��ور م��ع الوس��يلة العلمي��ة ب��اختلف

نوعها، وجاءت إسهامات هذه النظرية بمثاب�ة نقل�ة فكري��ة ف��ي مج��ال دراس��ات الت��أثير، بعي��دا ع�ن فك�رة س��لبية

الجمهور ال�ذي يتلق�ى ك�ل المض��امين بص�فة متماثل��ة وب��ردود أفع��ال موح�دة ، س��عت النظري��ة ف�ي البح�ث ع�ن

السباب التي تدفع الفراد للتعرض للرس��ائل العلمي��ة وكيفي�ة التلق��ي وص��ول إل��ى الش��باعات والرض��اءات

ال��تي يمك��ن تحقيقه��ا بع��د مش��اهدة التلفزي��ون،أو تص��فح جري��دة ورقي��ة آو الكتروني��ة ،أو الس��تماع إل��ى برنام��ج

إذاع��ي، أو م��ن خلل التواص��ل ع��بر الش��بكات الجتماعي��ة � وبأس��لوب أخ��ر أن للجمه��ور إرادة م��ن خلله��ا

يحدد أي الوسائل والمضامين يختار دون غيرها .

 ولن نظري���ة الس���تخدامات والش���باعات ق���امت عل���ى اف���تراض الجمه���ور النش���ط ،فق���د أف����رزت العدي���د م���ن

المف����اهيم والمص����طلحات الجدي����دة ال����تي تح����ولت فيم����ا بع����د إل����ى مفاتي����ح محرك����ة ف����ي البح����وث العلمي����ة

والتص��الية، وجعل��ت م��ن النظري��ة تقلي��دا يتبع��ه العدي��د م��ن الب��احثين والدارس��ين لفه��م العملي��ة التص��الية ، إذ

س��نحاول م��ن خلل ه��ذا الب��اب ع��رض الب��دايات الول��ى لتأس��يس النظري��ة من��ذ أربعين��ات الق��رن الماض��ي م��ع

HERZOG) وكيفي���ة اتض���اح جوهره���ا وافتراض���اتها فيم���ا بع���د م���ع إليه���و ك���اتز Elihu Katz) وبل���ومر (

Blumlerم����ن خلل كتابهم����ا "اس����تخدامات وس����ائل التص����ال الجم����اهيري" ، إض����افة إل����ى أه����م النم����اذج (

والدراس��ات ال��تي س��اعدت ف��ي تط��وير ه��ذا المق��ترب تماش��يا م��ع تح��ولت ال��بيئة التكنولوجي��ة والتص��الية أمث��ال

Windhalو Rosengren،   واه������م النتق������ادات ال������تي وجه������ت للنظري�������ة من������ذ ظهوره������ا م������عElliottو  

Chandlerف���ي س���بعينات الق���رن الماض���ي ، كم��ا س��نحاول أن نق���ف عن��د أه���م التص��ورات النظري���ة الحديث��ة 

لمنظور الستخدامات والشباعات �
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الجذور التأسيسية لبحوث الستخدامات والشباعات :-1

لق��د ش��هدت ف��ترة الربعين��ات م��ن الق��رن الماض��ي ف��ترة ازده��ار ف��ي بح��وث العلم نظ��را للظ��روف السياس��ية

والقتصادية وح��تى الكاديمي��ة ال��تي أدت إل��ى ميلد توجه��ات م��ن ش��أنها دراس��ة عملي�ة الت��أثير المتبادل�ة بي�ن

الوسائل العلمية في تلك الفترة والجمهور المتلقي وكيفية تغيير عاداته و صياغة طريقة حي��اته ، وس��ادت

في بداية المر فكرة مفادها أن الرسالة العلمية تصل إلى كل أفراد المجتمع الذين يمثلون ذرات منفص��لة

" مجهول���ون ومعزول���ون ع���ن بعض���هم البع���ض ل تفاع���ل بينه���م داخ���ل النس���يج الجتم���اعي بطريق���ة مش���ابهة

Uniform Reception،فالمتلقي بالنسبة له�ذا المنظ�ور عنص�ر ض�عيف وس�لبي1" وتأثر فيهم بدرجة قوية 

ف��ي العملي��ة التص��الية و مفع��ول ب��ه ل مناع��ة ل��ه ف��ي مقاوم��ة م��ا يتع��رض ل��ه م��ن رس��ائل "منبه��ات" وال��تي

Magicش�����بهت ف�����ي تل�����ك الف�����ترة بالطلق�����ة الس�����حرية "   Bullet" أو الب�����ر تح�����ت الجل�����د " Hypodermic

Needle،ف��ي حي��ن يبق��ى الق��ائم بالتص��ال ه��و العنص��ر المس��يطر والمتحك��م ف��ي بن��اء الرس��الة وتص��ميمها "

واختي���ار الوس���يلة العلمي���ة أو القن���اة الك���ثر ت���أثيرا و انتش���ارا، م���ع التحك���م ف���ي ض���بط الت���وقيت و الظ���رف

)،Scientific Invistigationقائمة عل��ى أس��اس تحري��ات علمي�ة (  المناسبين � ولم تكن مثل هذه الفكار،

نما مجرد أراء مستوحاة من ملحظة الشعبية الكبيرة التي تكتسبها الصحافة والوسائط الجديدة، مثل الفيل��م وان

، و ت��أملت مبني��ة عل��ى الس��س النظري��ة والتج��ارب المنهجي��ة2الس��ينمائي، والرادي��و ابت��داء م��ن العق��د الث��اني

ال�����تي ك�����انت ق�����د توص�����لت إليه�����ا مختل�����ف ف�����روع المعرف�����ة الجتماعي�����ة والنفس�����ية وبالتحدي�����د نظري�����ة فروي�����د

" Sigmund Freud ف���ي إلغ��اء وع��ي الف���رد ف���ي التعام���ل م��ع المحت��وى العلم���ي، والنظري���ة الس��لوكية " 

 "Behavioral theoryالتي كانت مهيمنة ف��ي تل��ك الف��ترة وال��تي تفس��ر س��لوكيات الف��رد عل��ى انه��ا مج��رد " 

 .297، ص 2010محمد منير حجاب، نظريات التصال، دار الفجر،  القاهرة، -  1

2 - Ali kessaissia, approches to the audience of mass media and useres of new media, journal of 
PR reasearch, ,second issue, Egyptien public Relation association, Egypte, March 2014, p28.
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ت�أتيه م�ن ال�بيئة الجتماعي�ة ال��تي يعي��ش فيه��ا، فل stimuli على منبه�ات خارجي�ة response ردود أفعال

"Harold Dwight Lasswell، وهذا ما ذهب إليه هارولد لزوي�ل "3يقوم الفرد بأعمال إرادية أو شعورية 

" ف��ي ف��ترة الح��رب العالمي��ة وتوص��ل إل��ىPolitical propagandaعندما كلف بدراسة الدعاي��ة السياس��ية " 

نتيجة مفادها أن للمض��امين الدعائي�ة ت��أثير ق��وي عل�ى الف��رد ،ويزي��د ه�ذا الت��أثير كلم�ا ك�ان الوض�ع النفس�ي "

state of mind"   ق��امت عالم��ة الجتم��اع1940للجم��اهير غي��ر مس��تقر ومض��طرب � وف��ي نف��س الف��ترة 

Herta Herzogng (1910-2010 (ال���تي ك���انت عض���و ف���ي فري���ق البح���ث ال���ذي ق���اده آن���ذاك ب���ول

بدراسة حول برنامج العاب إذاعي لتكون بذلك من أولى البحوث التي تفن�د، Paul Lazarsfeldلزرسفيلد 

الفكار التي كانت س��ائدة ،ورص��دت مجموع�ة م�ن ال��دوافع ال��تي حف��زت المس��تجوبين عل��ى القب��ال عل��ى ه�ذا

:  4النوع من البرامج 

 : م��ن خلل الس��ئلة ال��تي يت��م طرحه��ا ف��ي البرنام��ج يثق��ف المس��تمع بع��د تق��ديمEducation التعلم-

كسابه معلومات مختلفة�  إجابتها فتساعده في إثراء رصيده الثقافي، وان

: إذ يس���تطيع المش���ترك أن يق���ارن نفس���ه بب���اقي المش���تركين ف���يself evaluation التقييBBم الBBذاتي-
البرنام��ج ليتمك��ن م��ن تقيي��م مس��تواه الثق��افي، الم��ر ال��ذي يس��اعده ف��ي تحقي��ق بع��ض رغب��اته النفس��ية

وتقدير ذاته �
: ضمن العتبارات الرسمية لهذا النوع من البرامج خلف نوع من التن��افسCompetition التنافس-

بين المستمعين في الجابة عن السئلة وتحقيق الربح �

،1- كام��ل خورش��يد م�راد ،التص�ال الجم�اهيري والعلم -التط�ور –الخص�ائص -النظري�ات ،دار المس��يرة للنش�ر عم��ان الردن، ط31
.139، ص 2011

4 -  Herzog Herta ,On Borrowed Experience', Studies in Philosophy and Social Science, vol2, N1,
1941,at Google Books,p  67

3
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What مق����ال بعن����وان: "HERZOG نش�����رت 1944 ف�����ي س����نة   Do  We  Really  Know  About

Daytime Serial Listeners" "?5ماذا نعرف حقيقة عن متتبعي المسلسلت الذاعية اليومية؟" � ذلك ،

 مقابل��ة أع���دتها م���ع مس���تمعات المسلس���لت الذاعي��ة ال���تي أطل���ق عليه���ا الوب���را2500م���ن خلل القي���ام ب 

 لتص���ل إل���ى نت���ائج أح���دثت نقل���ة فكري���ة ف���ي مج���ال التنظي���ر ف���ي العلم،opera -Soap"6الص���ابونية  "

وفتحت الباب لظهور اجتهادات ونظريات جديدة لتقونن النتاج العلمي في إنش��اء رس��الة فعال��ة تحق��ق رد

 :7فعل جماهيري معين، وتمثلت أهم هذه الرغبات التي تدفع بالتوجه إلى هذه المسلسلت فيما يلي

 ": حي��ث تش���عر نس��بة م��ن النسس��وة المتابع��ات، بن��وع م��نEmotional release "الرتيBBاح النففسBBاني -

ر ال��ذاتي م�ن التنفيس العاطفي من خلل طرح نفس المشاكل ال�تي يعيش�ونها، فتس��اعدهم ف��ي التح��رس

هذه المشاكل ويشعرون بأن هذه المشاكل ليست ذاتية ولكنسها منتشرة في المجتمع.

 اذ تميل مجموع�ة أخ��رى م�ن المس�تجوبات م�ن العي�ش ف�ي ح�الت:"Daydreaming "أحلم اليقظة  -

خيالي��ة ايجابي��ة تعرض��ها ه��ذه المسلس��لت (النج��اح الجتم��اعي والع��اطفي ، ال��ثراء..). الم��ر ال��ذي

ض���هم ع���ن لبية ال���تي يعش���نها ف���ي الواق���ع الي���ومي، وتعوس يمكنه���م م���ن نس���يان الح���الت الواقعي���ة السس���

الخيبات والحالت التي ينتمون إليها.

ور الرشادي والتوجيهي الذي تلعبه"Social adjustment" السلوك الجتماعي اللئق - : عن طريق الدس

المسلسلت، والذي يدفع ب��المتتبعين إل�ى تك��رار وتبن�ي الس�لوكات والمواق��ف ال�تي ت��أثروا به�ا ف��ي الواق��ع ،م�ا

Warnerه��ذا م�ا اس�ماه ك�ل م�ن الباحث�ان ويرن��ر وهن��ري لحق�ا  قد يكسبهم قيم ومعايير اجتماعية جدي��دة �

5 - Herzog, Herta. What do we really know about daytime serial listeners?, Radio Research 1942-
3 Edited by Paul Lazarsfeld and Frank Stanton London: Sage, 1944. At Google books, 2-23.

6 -Ibid., p20

7- Mikko Lehtonen, The Cultural Analysis of Texts, Sage, London, 2010, p 153 .

4



  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

and Henry(1948بتج���اوز النق���ائص الجتماعي���ة ع���ن طري���ق تقلي���ص الش���عور بع���دم المنفع���ة وزي���ادة (

8الحساس بالقبول والتكافئ في المجتمع لدى المتتبع للمسلسلت الذاعية اليومية �

 ص��حف م�ن8التي أجراها بعد توقف ثم��اني  Berlson" 1945 دراسة بيرلسون"HERZOGثم تلت مقالة 

الص��دور لم��دة أس��بوعين بس��بب إض��راب عم��ال التوزي��ع ف��ي نيوي��ورك، وتوص��ل إل��ى أن الص��حف تلع��ب ع��دة

: نق�ل المعلوم�ات والخب�ار، اله�روب9ادوار وتق�وم بع�دة وظ�ائف تجع�ل م�ن الجمه�ور بحاج�ة دائم�ة له�ا منه�ا

م���ن المت���اعب اليومي���ة، تق���ديم المس���تجدات ح���ول الش���ؤون العام���ة ومعلوم���ات ح���ول الوض���اع القتص���ادية

والعلنات وأحوال الطقس. مدعما بذلك الفكرة التي بدأت في التبلور حول استخدام الوسائل العلمية �

، لنسه���مsatisfaction أو الرض���اء gratification  م���ن هن���ا ب���دأ الخ���براء باس���تعمال مص���طلح الش���باع  

ر بعي��دا ع�ن دائرة المش��اكل اليومي��ة بص��فة خيالي��ة وم��ا اعتبروا أن ما تعرضه وسائل التصال للفرد من تحرس

ل ل تكيف��ه ف��ي المجتم��ع، ه��و عب��ارة عل��ى ج��زاء معن��وي يتحصس�� ت��وفسره ل��ه م��ن تك��وين اجتم��اعي وع��اطفي يس��هس

 وم���ن هن���ا تختل���ف ه���ذه النظري���ة ع���ن10علي���ه مقاب���ل ال���وقت ال���ذي يمض���يه مقاب���ل ه���ذه القن���وات التص���الية.

ودوافعه انطلق��ا  م�ن مفه�وم الجمه�ور اليج��ابي ال��ذي النظريات السابقة ، إذ تركز على خصائص الجمهور

أو حاج��ات معين��ة ، أو لتحقي��ق منفع��ة م��ا بعي��دا  ع��ن مقول��ة يس��تخدم رس��الة إعلمي��ة معين��ة لش��باع حاج��ة 

( التع��ود )، و به��ذا أص��بح لزام��ا عل��ى الق��ائم بالتص��ال أن يب��ذل جه��دا  مض��اعفا  يتمث��ل ف��ي معرف��ة اتجاه��ات

وأذواق المتلقين، فضل عن صنع الرس��الة العلمي�ة ال��تي تتناس��ب ورغب��اتهم واحتياج��اتهم وبالتأكي��د تتماش��ى

11المرسل في حد ذاته من جهة أخرى � مع إمكانات 

8 - Mikko Lehtonen, Ibidem.

�172،ص 2012، دار المسيرة للنشر والتوزيع،الردن، 1منال هلل المزاهرة، نظريات التصال،ط-  9

�145كامل خورشيد مراد، مرجع سبق ذكره، ص  - 10

 .174 منال هلل المزاهرة ، مرجع سابق ، ص  -  11
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  ف�ي إط��ار ه��ذا الط�رح الت��اريخي لل��دعائم الول�ى لمق��ترب الس��تعمالت والش��باعات نش��ير أن ه�ذه المرحل�ة

 لتحس��ينWaren Weaver ووارين ويفر Claude Shanonتزامنت مع اجتهادات كل من كلود شانون 

L ولزويلwrightمن جهة، ومع بحوث تشارلز رايت 12عملية الرسال والتأسيس لنظرية العلم الرياضية 

asswel ) ف����ي تحدي����د الوظ����ائف الساس����ية للعلم والعم����ل عل����ى إرس����اء البنائي����ة الوظيفي����ة "1948)  

Functional Theoryوليدة التطور الذي عرف�ه العلم ف��ي الولي�ات المتح��دة المريكي��ة، وال��تي أعط�ت " 

دفعا قويا للدراسات العلمية، حيث أكد لزويل أن عملية التصال تعتبر عملية إجمالية تعبر عن مظهر

من مظاهر المجتمع وهي تقع بصفة حتمية ف�ي إط��ار هيكل��ي أو ف��ي إط��ار وظ�ائفي ،وي��رى هارول�د لزوي�ل

:  13أن عملية التصال تقوم في كل حالتها بثلث وظائف رئيسية 

 ع��ن طري��ق البح��ث والتنقي��ب ع��ن المعلوم��ات ف��ي جمي��ع المي��ادين ومراقب��ة الح��داثاكتشBBاف المحيBBط:-

يج��اد الحل��ول ف��ي حال��ة الكش��ف ع��ن نق��ائص أو مش��اكل � وق��د ومحاول��ة نق��ل المعلوم��ات للجمه��ور وان

يصطلح على هذه الوظيفة في بعض المراجع بحراسة المحيط �

 أو الرب��ط بي��ن أج��زاء المحي��ط، بمعن��ى أخ��ر توزي��ع المعلوم��ات وس��عي وس��ائل العلمالنشر والتنسيق:-

إل���ى تحقي���ق النس����جام بي���ن مختل����ف انس����اق المجتم���ع ( أف����راد ومؤسس����ات) والحف����اظ علي���ه بفض���ل

العتماد على مختصين في المجال �

 يتحقق ه�ذا ع�ن طري��ق تبلي��غ المعلوم�ات ونق�ل القي��م والع��اداتنقل التراث الجتماعي والمحافظة عليه:-

والتقاليد من جيل إلى أخر بهدف ضمان تماسك المجتمع، والمحافظة على كيانه �

�69، ص 2002- زهير احدادن، مدخل لعلوم العلم والتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  12

13 - François Heinderyckx, Une introduction aux fondements théoriques de l'étude des médias, 
Édition de CEFAL, Belgique ,2002 ,p 39 .
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مع ظهور التلفزيون �  distraction" 14"  وظيفة الترفيهCHARLES R. WRIGHTtوأضاف رايت 

تبلور مفهوم مقترب الستخدامات والشباعات :-2

من خلل المقال Elihu Katz  1959إن النطلقة الفعلية لنظرية الستخدامات كانت مع اليهو كاتز 

لBernard Berlsonالذي نشره ردا على فكرة موت بحوث العلم التي نش��رها برن��ارد برلس��ون   ، وح��و 

Katzالتركيز الذي كان قائما حول الرسالة والوسيلة العلمية نحو الجمهور وق��د اف��ترض ف��ي ه��ذا المق��ال 

أن قي��م الف��راد واهتمام���اتهم ومش��اكلهم وأدواره��م الجتماعي��ة ت��ؤثر عل��ى عملي��ة تلقيه��م للرس���ائل والمض��امين

العلمي�����ة. وتبل�����ور ج�����وهر النظري�����ة ف�����ي الكش�����ف ع�����ن أس�����باب التع�����رض للوس�����ائل العلمي�����ة وعلقته�����ا

بالستخدام، وتمت صياغة الس��باب ف��ي إط��ارات ع�دة أهمه��ا إط��ار ال��دوافع النفس�ية ال��تي تح��رك الف��رد لتلبي��ة

احتياجات معينة ف�ي وق�ت معي�ن، ل��ذا أص��بحت رغب�ة الف��رد ف��ي إش�باع حاج�ات معين�ة م�ن التع��رض لوس��ائل

، فب��دل ال��تركيز15العلم ه�ي الط�ار الع�ام للعلق�ة بي�ن التع��رض وم�ا يحقق�ه م�ن إش�باع للحاج�ات المتع�ددة

عل��ى العلق�ة النتيج�ة م�ن تس�اؤل م��اذا تفع��ل وس��ائل العلم ف��ي الجمه��ور؟، ب��دأ البح�ث ع�ن ج�واب العلق��ة

العكسية ماذا يفع��ل الجمه��ور بوس��ائل العلم؟  ويمث�ل الس��ؤال الخي��ر الش��ق ال��ذي يرتب��ط بوج�وب اس��تعمال

منظ���ور الس����تخدامات والش���باعات ال����ذي ي����درس الحاج���ات ال���تي يحققه���ا الن����اس م���ن اس����تخدامهم لوس���ائل

�16التصال والدوافع التي تجعلهم يقبلون عليها 

 م���ن إج���راء دراس���ة ح���ول اس���تخدام1958 "  ع���ام Johnstane جBBون جوسBBتونف���ي نف���س الس���ياق تمك���ن 

وس��ائل العلم ف��ي الولي��ات المتح��دة المريكي��ة م��ن قب��ل المراهقي��ن والتكام��ل الجتم��اعي، وتوص��ل إل��ى أن

أفراد الجمهور ل يتعاملون مع هذه الرسائل باعتبارهم أفراد معزولين، وذرات منفصلة  في جماعات مختلفة

14 -Ibidem.

.271، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة، 3حمد عبد الحميد، نظريات العلم و اتجاهات التأثير، ط م -  15

� 273،ص السابق- نفس المرجع  16
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نم���ا بص���فتهم أعض���اء ف���ي جماع���ات منظم���ة، وتع���ارض ه���ذه الرؤي���ة اس���تخدام مص���طلح" الحش���د " لتميي���ز وان

جمهور وسائل العلم والذي قد يشمل العائلة الصدقاء وبالتالي فتفاعل الفرد مع بيئت��ه الجتماعي��ة يرتب��ط

التص���ال ف���ي إط���ار التفاع���ل والتكام���ل وينعك���س ف���ي ال���وقت ذات���ه باحتياج���اته ورغب���اته ال���تي تحققه���ا وس���ائل

ن نظ�ام وس�ائل العلم الخاص�ة ب�ه، وال�ذي يخ�دم أه�دافه حس�ب الظ�روف ،17الجتماعيين  أي أن الف�رد يكك�ون

المحيط��ة ب��ه وال��تي يعتبره��ا أك��ثر أهمي��ة ف��ي ه��ذا ال��وقت، وعن��دما ينته��ي ف��إنه يع��ود إل��ى نظ��م وس��ائل العلم

اليومية � 

Lyle  اس��تمر الهتم��ام به��ذه الدراس��ات ف��ي بداي��ة الس��تينات، حي��ث توص��ل ك��ل م��ن ل ي��ل وب��اركر وش��رام، 

and parker , schramm إلى أن القدرة الذهنية للطفال تؤثر في استخدامهم للتلفزيون، كما ت�ؤثر ف��ي

�18فضل عن رغباتهم الخاصة المتعلقة بالترفيه والتقليدعلقتهم مع المحيط الذي يعيشون فيه، 

  س��نةGurvitchوجBBورفيتش  بلومر واليهو كاتزاكتمل التصور النظري لمدخل الشباعات مع طرح كل 

Mass Communication كت���اب “نظري����ات التص���ال الجم���اهيري: الس���س، الت���أثير، المس���تقبل1974

Research: Major Issues and Future Directions.  ، 19حي�ث احت�وى الكت�اب عل�ى الوظ�ائف 

 التي تقوم بها وسائل التصال ودوافع استخدام الفرد لها .

)أكد في هذا السياق أن هناك ثلثة فروض أساسية انطلق منها كاتز ف��يLittle John وأكد ليتل جون (

:20بداية المر وهي

، ص1991- حسن حمدي ، وظائف التصال الجماهيري : الوظيفة الخبارية لوسائل العلم ، دار الفكر العربي، القاهرة، 171
22�

�243،ص 2005، الدار اللبنانية المصرية، مصر، 5 - حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، التصال ونظرياته المعاصرة، ط18

19 - Littlejohn, Stephen.  Theories of Human Communication: Seventh Edition.  Albuquerque, New 
Mexico: Wadsworth, 2002. p 324.

20 - Littlejohn, Stephen.  Ibidem. 

8
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أن جمهور وسائل العلم يهدف إلى إشباع حاجة معينة من خلل تعرضه للرسائل التي تق��دمها -1

الوسيلة العلمية وتحقيق منفعة مخطط لها مسبقا.

أن جمهور الوسيلة العلمية يعتبر جمهور واع ومسئول عن اختيار ما يناسبه من وس��ائل وبرام��ج-2

دون غيره���ا تحق���ق حاج���اته ورغب��اته، فه���و يع���رف ه��ذه الحاج���ات والرغب��ات، ويح���اول إش���باعها م��ن

خلل استخدام الوسائل العلمية المتعددة.

شباع حاج��ات الجم��اهير، مث��ل-3 أن وسائل العلم تتنافس مع مصادر أخرى سعيا منها إلى تلبية وان

. بالعوامل الوسيطيةKlapper كلبرالتصال الشخصي او المؤسسات وهذا ما عبر عن 

    يمكنن����ا الق����ول أن الب����احثين اتفق����وا عل����ى أن النظري����ة بني����ت عل����ى فك����رة  اعت����برت حس����ب إدلس����تاين «

Edelsteinو زملؤه كرد فعل لمبدأ "قوة وسائل العلم الطاغية"، مفادها أن الجمه��ور بإمك��انه اختي��ار «

الوس��يلة العلمي��ة ال��تي يس��تخدمها إض��افة إل��ى المحتوي��ات ال��تي تتض��منها ه��ذه الوس��يلة وف��ي نف��س الس��ياق

ينطلق المدخل من دوافع استخدام الفراد لوسائل التصال بناءا على الدور اليجابي والنش��ط ال��ذي يلعب��ونه

ف��ي س��يرورة العملي��ة التص��الية، بفض��ل الخص��ائص ال��تي يتمي��ز به��ا ه��ذا الجمه��ور م��ن خلل ه��ذا المنظ��ور

ك�اتز وزملؤه أن ه�ذا المنظ�ورل�ذا ي�رى � 21والمتمثلة في اليجابية، النشاط، الختيار الواعي ، التفكي�ر الجيد

ق��ائم عل��ى خمس��ة ف��روض وال��تي تتس��م ه��ذه العناص��ر بالت��داخل الش��ديد ال��ذي يص��عب مع��ه الفص��ل بينه��ا ف��ي

 22الواقع العملي، وهي كالتي:

 ول��ديه الق��درة عل��ى الفع��ل ول��ديه (مناع��ة) ض��د ت��أثيرHowittالجمه��ور عنص��ر ايج��ابي حس��ب ه��وويت -1

العلم أحيانا، يشارك كفاعل نشط في عملية التصال الجماهيري، ويس��تخدم الوس��يلة ال��تي تحق��ق

حاجاته وتشبع رغباته . 

�240 - حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، مرجع سبق ذكره، ص 21

�82،ص 1998، عالم الكتب، القاهرة، 1 - محمد عبد الحميد، نظريات العلم واتجاهات التأثير، ط22
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اس��تخدام الوس��ائل يعك��س الحاج��ات ال��تي يرغ��ب الجمه��ور ف��ي إش��باعها، وتتحك��م ف��ي ذل��ك مجموع��ة م��ن-2

المعايير كالفروق الفردية، ودرجة التفاعل الجتماعي.

الجمهور هو الحلقة المسئولة عن اختيار الوسيلة العلمية، والمضمون الذين يشبعان حاجاته.-3

للجمهور القدرة في تحديد حاجاته ودوافعه، على هذا الساس يتوجه إلى الوسائل والمضامين ال��تي م��ن-4

شأنها إرضاءه.

يمك���ن الس���تدلل عل���ى المع���ايير الثقافي���ة الس���ائدة ف���ي المجتم���ع م���ن خلل اس���تخدام الجمه���ور لوس���ائل-5

لن الن��اس ق��د تس��تخدم نف�س المحت�وى بط��رق التصال، وليس من خلل الرسائل العلمي�ة فق�ط، 

 23 مختلفة، بالضافة إلى أن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختلفة.

جمل��ة م��ن الس��تفهامات ح��ول العوام��ل ال��تي يت��أثر به��ا م��ا دف��ع ف��ي إط��ار الس��ياق التط��وري للمق��ترب بط��رح 

الجمهور في إدراك حاجاته و تحديد نشاطه، وكذلك العوامل البيئية المحيطة به  والتي تؤثر في نش��وء ه�ذه

الهداف العامBBةالدوافع و تحفيزها، و قرار الجمهور بالستخدام لشباع هذه الحاجات، خاصة بعد وضوح 

: 24التي تسعى البحوث الخاصة بمقترب الستخدامات إلى تحقيقها، والتي تحددت كمايلي

إعطاء الولوية لدوافع وحاجات المتلق��ي الكامن��ة وراء التع��رض لوس�يلة معين�ة قص��د فه��م العملي�ة التص��الية،-

وتحديد الرضا الذي بلغه أفراد الجمهور.

التحري عن حقيقة دوافع الستخدام لوسيلة اتصال جماهيري بالتحديد دون غيرها.-

�83 محمد عبد الحميد، نظريات العلم واتجاهات التأثير، مرجع سابق الذكر، ص - 23

24 - Mattelart Armand et Michèle, Histoire des théories de la communication, Ed. La découverte, 
Paris, 1995, p231. 
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 فه��م العلق��ات المتبادل��ة بي��ن "دواف��ع الس��تخدام" و "أنم��اط التع��رض" لوس��ائل التص��ال والش��باعات الناتج��ة-

عن ذلك.

الكشف عن الشباعات والحاجات المطلوبة التي يسعى الجمهور لتلبيتها.-

 أن جوهر مفهوم نظرية الستخدامات والشباعات بشكل عام يتمحور حول الوصف العميقويمكننا القول

لعلقات الجمهور بوسائل العلم، التابعة من حاجات ودوافع يبق��ى الجمه��ور وح��ده المس��ئول ع��ن تحدي��دها

ت��دفع ب��ه إل��ى التع��رض إل��ى المض��امين العلمي��ة ع��بر الوس��يلة و ال��تي ي��رى فيه��ا الك��ثر إش��باعا  لح��اجته،

وكلما كان محتوى معين قادرا  على إرضاء احتياجات الجماهير كلما زادت نسبة اختيارهم له �

عناصر ونماذج منظور الستخدامات والشباعات :-3

 بم��ا أن النظري��ة حس��ب م��ا ه��و متف��ق علي�ه عب��ارة ع�ن بن��اء فك��ري يش��مل مجموع��ة م��ن المف��اهيم والتعريف��ات

والفتراض���ات ال��تي تعطين��ا نظ��رة منظم��ة لظ��اهرة م��ا ع��ن طري���ق تحدي��د العلق��ات المختلف��ة بي��ن المتغي��رات

 التي بينتالمفاهيم، كان ل بد لنا في هذا المقام الوقوف عند أهم 25الخاصة بتلك الظاهرة، بهدف تفسيرها

على أساسها نظرية الستخدامات والشباعات : 

" :  Needالحاجة "-1

وي�ؤثر ف��ي ت��وازنه عل�ى مس��توى الش��روط البيولوجي�ة أو النفس��ية أو الجتماعي�ة أو الف��رد ك�ل نق�ص يش��عر ب��ه

الثقافي��ة، ويك��ون مانع��ا  لش��باع حاج��اته. ولع��ادة الت��وازن تنش��ط الحاج��ة أو تف��رز دافع��ا  م��ا، وعن��دئذ  يح��رك

ال��دافع الس��لوك م��ن أج��ل تحقي��ق الغاي��ة ال��تي تش��بع الحاج��ة أو تعي��د الت��وازن نتيج��ة إش��باع ه��ذه الحاج��ة، مم��ا

يؤدي إلى إزال�ة الت��وتر أو خفض�ه. فه��ي حال�ة م�ن  النق�ص أو الحرم��ان م�ن ش�يء ت�ؤثر ف��ي الق�وى الداخلي�ة

25 - A . MAURICE, initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, casabah, Alger, 
1997, p 22 � 
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للفرد أو الدوافع بغرض إشباع تلك الحاجة بمستوى معين وبدرجة معينة من الش��باع، أي أن الحاج��ة ت��ؤثر

26في الدافع، إذا الحاجة هي أساس الدافع �

 ":Motivation" الدافع -2

يع��بر ال��دافع أو الح��افز ع��ن ذل��ك الم��ثير ال��داخلي النات��ج ع��ن حاج��ة مح��ددة، ال��ذي ي��ثير وينش��ط الس��لوك ف��ي

،27النفس�ية والجتماعي�ة ظروف معينة ينتهى إلى غاية معينة، تختلف درجة الدافع حس�ب مكون�ات النس�ان

 على انه  قوة داخلية ت��ثير حم��اس الف��رد وتح��رك وتنش��ط س��لوكه باتج��اه معي��ن لتحقي��قالبعضأو كما عرفه  

هدف أو نتيجة أو منفعة لشباع حاجة معين�ة فيزيولوجي�ة أو نفس�ية و ل يمك�ن ملحظته��ا أو مش��اهدتها أو

نما يمكن استنتاجها والستدلل عليها من السلوك � :29ونشاط الدافع له ثلث مراحل متميزة   28قياسها وان

مرحلة اللحاح: وهي المرحلة التي يتس��ارع فيه��ا مع��دل الت�وتر ويتزاي�د ويص�بح ال��دافع واض��حا تمام�ا-

في المجال الدراكي للفرد.

مرحلة الشباع: وهي المرحلة التي يقتم فيها إشباع الدافع وتحقيق الحاجة سواء كانت بيولوجي��ة أو-

اجتماعية.

مرحل��ة الت��زان: وه��ي المرحل��ة الخي��رة م��ن مراح��ل نش��اط ال��دافع حي��ث يت��م التواف��ق أو التع��ادل ف��ي-

عملية التفاعل بين تركيب أجهزة الفرد ووظائف هذه الجهزة. 

�92 - محمد عبد الحميد، نظريات العلم واتجاهات التأثير،مرجع سابق الذكر،ص 26

�41،ص 2006 - مصطفى نجيب شاويش، إدارة الموارد البشرية - إدارة الفراد، دار الشروق للنشر والتوزيع،مصر،27

28 - EdeuTch : les Techniques psycho-sociologiques au service de l'étude de Marché, cahier de 
l'institut de sciences économiques applique, N° 71, Paris, 1971.p 22 

.41، 40، ص 1999 - فؤاد البهي، سعد عبد الرحمن، علم النفس الجتماعي، القاهرة، دار الفكر العربي، 29
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 ": desire الرغبة "-3

المجتم��ع ال��ذي نعي��ش في��ه تمث��ل حال��ة نفس��ية أو فيس��يولوجية ناتج��ة ع��ن حاج��ة ملح��ة، حي��ث يتحك��م

 يصعب التمييز بينها وبين الحاجة، عل�ى اعتب�ار أن ه�ذهحيث 30بشكل كبير في صياغة الرغبات.

الخي��رة أص���ل له��ا، م��ن هن��ا يمك��ن الق��ول عل���ى أن الرغب��ة إنم���ا ه��ي "حاج��ة متط���ورة" بفع��ل ت���دخل

عنص����ر الرادة والختي����ار، بحي����ث تص����بح الحاج����ة الواح����دة عب����ارة ع����ن مي����ولت متع����ددة ومختلف����ة

باختلف الشخاص، كل حسب اختياره ومحيطه وثقافته، وهكذا ف��التمييز بي��ن الرغب��ة والحاج��ة ه��و

�31تمييز نظري فقط، أما في الواقع فيصعب ذلك 

 "gratificationالشباع: " -4

حال��ة م��ن الرض���ا والكتف��اء يش���عر به��ا الف���رد نتيج��ة تحقي���ق رغب��ة أو بل��وغ ه��دف م��ا أو خف��ض داف��ع م��ا،

فالش��باع ف��ي نظري��ة التحلي��ل النفس��اني يعن��ي خف��ض التن��بيه والتخل��ص م��ن التوتر� وتختل��ف درج��ة الش��عور

م��ن ف��رد إل��ي أخ��ر ب��اختلف الف��روق الفردي��ة، وأيض��ا م��ن مك��ان إل��ي أخ��ر أي العوام��لبالرض��ا والش��باع 

32الخارجية المحيطة بالفرد �

وقد ربطت النظرية بين المفاهيم السابق ذكرها في علقات ضمن النمBBاذج المفسBBرة لسBBياق تعBBرض الفBBرد

لوسائل العلم: 

كم��ا س��بق ال��ذكر ف��ي التتب��ع الت��اريخي لنظري��ة الس��تخدامات والش��باعاتنمBBBBBBBوذج كاتBBBBBBBز وبلومر: -1

يعد "كاتز" و "بلومر" من الوائل الذين اهتموا بصياغة علقة بين حاجات الف��رد واتجاه�اته الس�لوكية

�13 - مصطفى نجيب شاويش، مرجع سابق الذكر،ص 30

-http://philosophierami.blogspot.com/2014/12/blogالرامي عبد الغاني، مدونة عالم الفكر والفلسفة، متاح عبر -  31
post_7.htmlسا �20:43، 2015-،11-12 ،تصفح يوم

32 - EdeuTch, ibid,p 23 �
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لشباعها، من خلل اللجوء إلى بدائل مختلفة والتي تعد وسائل العلم واحدة منه��ا. وج��اء النم��وذج

 شارحا لهذه العناصر:  1974عام 

2-

3-

-33: - نموذج كاتز للستخدامات والشباعات 01الشكل 

إن أفراد الجمهور ل يتع�املون م�ع وس�ائل التص��ال باعتب��ارهم أف��رادا  س�لبيين العوامل النفسية والجتماعية:-1

نما انطلقا من المحتوى الذي يتوافق م��ع التركيب��ة الذهني��ة و يتلءم م��ع منفصلين عن واقعهم الجتماعي وان

الستعداد النفسي  والبيئة الجتماعية المحيطة بهم، ذلك أن الفرد المتلق��ي ج��زء م��ن جماع��ات منظم��ة ي��ؤثر

ويت��أثر به��م، كم��ا أن العوام��ل النفس��ية تخل��ق دواف��ع معين��ة بحاج��ة إل��ى إش��باع ، ف��الفراد يخت��ارون لنفس��هم

.34مضامين إعلمية مختلفة وفقا  للفروق النفسية بينهم 

284 محمد عبد الحميد، نظريات العلم واتجاهات التأثير، مرجع سابق، ص - 33

،243، ص  ، الق�اهرة2008عماد مكاوي و ليلى حسين السيد، التصال و نظرياته المعاصرة، ال��دار المص��رية اللبناني��ة،  - حسن 34
249�
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 أن الحاجات مصدرها الفراد ويتوقع هؤلء الف��راد أن وس��ائل العلم تق��ومكاتز: أشار الحاجات والتوقعات-2

 يمث��ل مط��الب الجمه��ور م��ن الت��وجه نح��و الوس��يلة العلمي��ة،مندلسBBون حس��ب فBBالتوقعبتلبي��ة حاجي��اتهم، 

واحتمالت وقوع أحداث معينة لها توقعات معينة، كما يعبر عن الجزاء والحتمال والخاصية المحددة ال��تي

 وتختل�ف التوقع�ات م�ن مجتم�ع لخ�ر تبع�ا للقي�م والس�مات الثقافي�ة الس�ائدة،35يتوقعه�ا الجمه�ور م�ن الوس�يلة،

Abraham Harold Maslowوظهرت بالمقابل عدة تصنيفات للحاجة أهمها تصنيفات ابراه��ام ماس��لو 

للحاج���ة ف����ي خم����س مس���تويات: الحاج����ات الفس���يولوجية، حاج����ات الم����ن والم����ان، الحاج����ات الجتماعي����ة،

الحاج��ة إل��ى التق��دير والح��ترام، الحاج��ة إل��ى تق��دير ال��ذات ، م��ع أهمي��ة الت��درج ف��ي النتق��ال م��ن حاج��ة إل��ى

أخرى بعد إشباع الولى، لذلك على وجب على المؤسسات العلمية القيام بالتخطيط العلمي ف��ي إنت��اج

Alexالرس���ائل والمض���امين انطلق���ا م���ن مراع���اة ه���ذه الحتياج���ات � وف���ي نف���س الس���ياق ط���ور أليك���س ت���ان (

Tan36) قائمة أكثر عمومية وشمولية لحاجات الناس بالنسبة للرسائل العلمية:

  حاج���ات معرفي���ةCognitive Needsتمث���ل رغب���ة الف���رد ف���ي فه���م ال���بيئة المحيط���ة ب���ه، والرغب���ة ف���ي :

الستكشاف �

  حاجات وجدانيةAffective needs الرغبة ف��ي إش��باع الحاج��ات العاطفي��ة: تدور هذه الحاجات حول

 �من خلل النشاط الترفيهي

 حاج��ات شخص��يةPersonal integrative needsم��ن خلل س��عي الف��رد ال��ى الخ��دمات المتعلق��ة :

بذاته فقط �

  حاج��ات اجتماعي��ةSocial integrative needs:تتعل��ق بتقوي��ة العلق��ات الجتماعي��ة م��ع الخري��ن 

بهدف تأكيد النتماء الى البناء الجتماعي.

- نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة� 35

.30، ص2004محمد الموسوي، النظرية العلمية، كلية التربية، جامعة البحرين، -  36

15



  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

  الهروب من الواقعEscapist needs :وهي حاجات متعلقة بالبتعاد عن الواقع ذهنيا وتخفيف ح�دة

 37التوتر النفسي والرغبة في الترفيه �

  :38وبالمقابل تم تصنيف دوافع التعرض لوسائل العلم إلى صنفيين أساسيين

: "Instrumentel Motives" دوافع نفعية -
حي��ث يق��وم الف��رد باختي��ار المض��مون ال��ذي يتع��رض ل��ه، وتس��تهدف التع��رف عل��ى ال��ذات واكتس��اب المعرف��ة

والخبرات وجميع أشكال التعلم بوجه عام والتي تعكسها نشرات الخبار التعليمية والثقافية ويندرج تح��ت ه��ذا

النوع من الدوافع الحاجة إلى مراقبة البيئة. 

:Ritualized Motives دوافع طقوسية -

وفيه���ا يق���وم الف���رد ب���التعرض لوس���ائل العلم ب��دون قص���د مس���بق وذل���ك به���دف تمض���ية ال��وقت الس���ترخاء 

والصداقة واللفة مع الوسيلة والهروب من المشكلت والتواصل الجتماعي وتنعك��س ه��ذه ف��ي المسلس��لت،

الدراما، والبرامج الخيالية.

:Exposure التعرض لوسائل العلم -3

 إن التعرض لوسائل التصال يعني معرف��ة الف��راد بالخب��ار ال�تي تنقله�ا وس��ائل التص��ال الجم��اهيري، فيم��ا

ع���رف المرك���ز العرب���ي للبح���وث التع���رض ب���أنه: " عملي���ة اس���تقبال الجمه���ور للوس���يلة التص���الية أو الرس���ائل

التص����الية ع����ن طري����ق ق����راءة رموزه����ا المطبوع����ة أو مش����اهدة رموزه����ا المرئي����ة أو الس����تماع إل����ى رموزه����ا

يمث�ل حلق�ة أساس�ية فه�و يش�كل  � 39المس�موعة، و ف�ك تل�ك الرم�وز، و إدراك و فه�م م�ا تحمل�ه م�ن معلومات

محمد الموسوي، مرجع سابق الذكر، نفس الصفحة� -  37

.247حسن عماد مكاوي، ليلى حسين، مرجع سابق الذكر، ص-  38

اتح�اد إذاع�ات ال�دول العربي�ة ، ( بغ�داد ، ، المركز العربي للبحوث، خص�ائص وع�ادات الجمه�ور العرب�ي ف�ي التع�رض للذاع�ة -  39
نقل ع�ن : ماج��د فاض��ل زب�ون ، التع�رض للفض��ائيات التلفزيوني�ة و علقت��ه بظ�اهرة تش��تت الجمه�ور ،  رس��الة   ،1، ص ( د. ت ) ) 

  .88 ، ص 2009ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية العلم ، 
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من حلقات العملية التصالية، بل انه يعد أهم تلك الحلقات، فأهداف أي نش��اط اتص��الي مبني��ة أساس��ا عل��ى

الطرف الذي يستقبل الرسائل التصالية، و التعرض لوسائل التصال الجم��اهيري ليس��ت عملي�ة س�هلة و ل

هي عفوية، و هي تتطلب عددا من المه��ارات والع��ادات، وترتب��ط بقي��م ومعتق��دات الف��رد ووض��عه الجتم��اعي

، فك��ثيرا  م��ا يتع��رض الف��راد40ف��ي الجماع��ة أو الجماع��ات ال��تي ينتم��ي له��ا ، وترتب���ط بعوام��ل أخ���رى عدي��دة

لوس���ائل أو رس���ائل ب���وحي م���ن ت���أثير جماع���اتهم الجتماعي���ة، و عل���ى ه���ذا يع���د س���لوك الف���رد اتج���اه وس���ائل

التصال الجماهيري جزء  من سلوكه الجتماعي، وعاداته التصالية جزء  من العادات التصالية للجماع��ة،

� وم�ن ه�ذا 41لن الش�خص ولي�د ثقاف�ة مجتمع�ه، وه�ي ال�تي تح�دد ع�اداته و تقالي�ده و أنم�اط س�لوكه الخ�رى

وال��ذي في بح�وث جوزي��ف كلب�ر  "Selective Exposure " التعرض النتقائيالمنطلق ظهر مصطلح 

على أن الناس يبحثون عن المعلومات التي تتفق ومخزونهم المعرفي، فيتعرضون لها، ويتجنبون تلك يعني

،وع��دس كلب��ر أن التع��رض النتق��ائي 42 المعلوم��ات ال��تي تتع��ارض م��ع أفك��ارهم وم��واقفهم ومي��ولهم ومعتق��داتهم

هو خط دفاعي أول يس��تخدمه المتلق�ي لتف��ادي المض��امين ال��تي ل يرغ�ب فيه��ا أو ال��تي ل يستس��يغها ، وم�ن

،ه��ذا م��ا 43 ث��م س��يقلل ذل��ك م��ن احتم��ال ت��أثير الوس��يلة العلمي��ة ف��ي المتلق��ي لن الرس��الة ل تص��له أص��ل 

يؤكد افتراض ايجابية الجمهور الذي يعتبر أهم الركائز التي بنيت عليها النظرية � 

اشباعات التعرض لوسائل العلم:-4

�43، ص1998دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  هادي نعمان الهيتي، التصال الجماهيري : المنظور الجديد، -  40

�47- نفس المرجع السابق،ص  41

�193، ص 2012، إثراء للنشر و التوزيع، عمان، 7عصام سليمان الموسى، المدخل في التصال الجماهيري، ط -  42

 �86 الخصائص – النظريات، مرجع سابق الذكر،ص  - كامل خورشيد مراد ، التصال الجماهيري والعلم : التطور –43
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تتن��وع الش��باعات ال��تي يمك��ن أن يحص��ل عليه��ا الجمه��ور م��ن وراء تعرض��ه لوس��ائل العلم، اختلف��ت ع��دة

دراسات في ذات السياق ح�ول تحدي��د ص�ورة واض�حة لحج�م ون�وع الش�باعات ال��تي يحص��ل عليه��ا الجمه�ور

:44من وسائل العلم، وتم تقسيم الشباعات إلى نوعين رئيسيين هما

: المقص��ود به��ا الش��باعات ال��تي يه��دف الجمه��ور إل��ى تحقيقه��ا م��ن خللأ- الشBBباعات المطلوبBBة

الس��تخدام المس��تمر والمتواص��ل لوس��ائل التص��ال الجم��اهيري ولي��س بالض��رورة أن ك��ل م��ا يس��عى الجمه��ور

إليه من اشباعات يتحقق.

: تمثل الشباعات التي يحصل الجمهور عليه��ا م��ن خلل اس��تخدام وس��ائلالشباعات المحققةب- 

العلم والتع���رض لمحتواه���ا، أو بص���ورة أخ���رى ه���ي تل���ك المنفع���ة أو الف���ائدة ال���تي ينط���وي عليه���ا مض���مون

الرسائل العلمية وتحقيق اشباعات حقيقية لحاجات الجمهور.

 ماكوي���ل له���ذه الدراس���ات رأى التش���ابه بي���ن ه���ذه البح���وث، فيم���ا يتعل���ق بمس���توياتMcquail وف���ي تن���اول 

التعرض والشباع من جراء استخدام وسائل التصال الذي يتجلى في إشباع الحاجات المرتبط��ة ب��الظروف

الجتماعية والنفسية للفراد عند تعرضهم لبرامج وسائل التصال مثل اكتساب الخبار المعلوم��ات الجدي��دة

ال��تي تهت��م ب��المحيط ال��ذي يعيش��ون في��ه، وبفض��ل ه��ذا الدراس��ات أص��بح م��ن الممك��ن تفس��ير الحاج��ات ال��تي

�45تلبيها وسائل التصال للفراد 

 :Rozengren- نموذج روز ينجرين 2

ش���باعإن ه���ذا النم���وذج ج���اء بإجاب���ة مباش���رة ع���ن  العلق���ة البنائي���ة بي���ن اس���تخدام الف���راد لوس���ائل العلم وان

مختلف الحاجات كالتي :

.203 منال هلل المزاهرة ،مصدر سابق ، ص -  44

45 - Denis McQuail, Mass Communication Theory, 5 edition, SAGE, London, 2005,p 225, at 
GOOGLE books 

18

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Denis+McQuail%22


  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

-46: - نموذج روز ينجرين للعلقة بين الستخدام والشباع 02الشكل 

:47   إذ يمكن أن نلخص النموذج السابق لروز ينجرين في النقاط التي ذكرها

وجود حاجة عند الفراد تتفاعل مع الخصائص النفسية والظروف الجتماعية منها وسائل العلم.-1

�288محمد عبد الحميد، نظريات العلم و اتجاهات التأثير، مرجع سابق الذكر، ص - 46

�284محمد عبد الحميد، نظريات العلم و اتجاهات التأثير، مرجع سابق الذكر، ص-  47

19



  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

ظهور مشكلت للفرد يبحث لها عن حلول مما هو متاح أمامه.-2

ظهور أنماط سلوكية أمام الفرد متعددة من وسائل العلم ومن الشخاص ومن المجتمع.-3

الش��كال الس�لوكية الص�ادرة ع�ن العلم وم�ن الجه�ات الخ��رى تعم��ل عل�ى تحقي��ق الش��باع ال�ذي يمك�ن أن-4

يصل إليه الفرد أو العكس.

تح��دث ك��ل ه��ذه العملي��ات ف��ي إط��ار الخص��ائص النفس��ية للف��راد والظ��روف الجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة-5

التي يعد العلم أحد مكوناتها.

س��اهمت ه��ذه النم��اذج بش��كل ك��بير ف��ي بل��ورة مف��اهيم النظري��ة، وتوض��يح جوهره��ا للب��احثين ف��ي مج��ال عل��وم

 تحدي��د ت��أثير مض�مون وس�ائل العلم دون الخ��ذ العلم والتص��ال، وتتف�ق كله�ا ح�ول فك�رة ان�ه ل يمك�ن

شباعها من تلك  المضامين. بعين العتبار حاجيات المستقبل وان

مقترب الستخدامات والشباعات في سياق الشبكات الجتماعية : -5

تزامنا م�ع التط�ور الحاص�ل ف��ي مج�ال التواص�ل الرقم��ي وتكنولوجي��ات التص��ال الحديث��ة، أجري��ت جمل�ة م�ن

الدراس��ات م��ن منظ��ور الس��تخدامات والش��باعات به��دف معرف��ة الش��باعات المحقق��ة م��ن ط��رف مس��تخدمي

 ،بعن�وان  لم��اذا يس��تخدم482013 س��نة Anita Whiting, David Williamsه�ذه الوس��ائط، منه��ا دراس��ة  

Why people use الف��راد وس��ائل العلم الجتماعي�ة: دراس��ة م��ن منظ��ور الس��تخدامات والش��باعات ،

social media: a uses and gratifications approachحي���ث س���عا الب���احثين لمعرف���ة ال���دوافع، 

 مقابل��ة25الساسية وراء التعامل مع هذه الشبكات، والكشف عن درجة الش��باعات المحقق��ة حي��ث أجري��ت 

معمق���ة م���ع ه���ذه المواق���ع، وتوص���لوا الش���باعات التالي���ة : التفاع���ل الجتم���اعي، والبح���ث ع���ن المعلوم���ات،

وتمض���ية ال���وقت، وال���ترفيه، والس�����ترخاء،التواصل م���ع الخري���ن، والتع���بير ع���ن ال���رأي، وتب���ادل المعلوم���ات،

48 -Anita  Whiting, David  Williams,  "Why  people  use  social  media:  a  uses  and  gratifications
approach",Qualitative  Market  Research:  An  International  Journal,  Vol.  16  Iss:  4,  Georgia,  USA,
2013,  pp.362 - 369
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ف��يBrian Britt و SORIN ADAM MATEIومراقب��ة الخري��ن.و ف��ي نف��س الس��ياق أص��درت الباحث��ان 

 كتاب��ا ح��ول نظري��ة المجتم��ع الفتراض��ي وتن��اولت فص��ل بعن��وان: م��اذا يمك��ن لنظري��ة الس��تخدامات2011

What can uses and gratifications theoryوالش��باعات أن تخبرن��ا ع��ن العلم الجتم��اعي ؟ 

tell us about social media 49حي��ث س���رد الباحث���ان أه��م ال��دوافع ال��تي يمك��ن أن تك��ون س���ببا ف���ي ،

 اهمها: الفضاء المعلوماتي الذي يضم في رحابه مليين البشراستخدام الفراد لهذا 

 : فهي توفر فرصة لربط علقات مع أفراد تجمعهم إشباع رغبة التواصل بين الفراد عبر العالم-

صداقة واقعية او افتراضية من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختلفة�

قامة الصفقات:-   ليست الشبكات الجتماعية مجال للتفاعل والتعارف فقط،مشاركة الهتمامات واق

بل أصبحت أداة تسويقية سهلة وذو فاعلية لصحاب العمال.

يتم ذلك عن طريق مناقشة مختلف القضايا و تطوير المهارات التعلم و توسيع المعارف : -

الشخصية والحياتية في مجالت متعددة، ومتابعة أخر التطورات الحاصلة في العالم �

يبحث مستخدمي هذه الشبكات حسب الباحثان وخاصة الناث منهم على  اكتشاف الذات وعرضها:-

معرفة انطباع الخرين عنهم بعيدا عن الخجل والنطواء، كما كرست هذه الفضاءات ثقافة 

في احدى دراساتها المنشورة Rosen Christine 50استعراض الذات كما تقول كريستين روزين 

 إلى تجسيد مبدأ know yourself، أننا انتقلنا من المبدأ الغريقي "اعرف نفسك" 2007في 

، من خلل استعراض الجسد بهدف التجاذب بين الجنسين. show yourself"اعرض نفسك" 

49 -SORIN ADAM MATEI, Brian Britt , Virtual sociability: from community to communitas ,Vol1,by 
Idogora,USA, 2011 ,p 38 �

50 - Rosen, Christine, Virtual friendship and the new Narcissism, The New Atlantis, Number 17,USA,
Summer 2007, pp. 15-31.
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وقد تكون الغاية من العرض تحقيق النجوميسة والمكانة أو إشباع رغبات نرجسيسة والحتفاء بالذات 

ومنجزاتها، أوالتباهي والفتخار، كما يمكن عرض النجازات العلمية والمهنيسة، وحتى الفكار 

51والقتراحات والرؤى �

من الفراد من يستخدم الشبكات الجتماعية لقتل وقت الفراغ خاصة إذا فرغ شغل وقت الفراغ: -

المرء من وظائفه وواجباته، ويندرج هذا الدافع ضمن الجوبة التي توصلت إليها دراسة سموك

Smock ) 52لماذا يرتاد الناس الفايسبوك؟ ) والتي حاولت الجابة عن سؤال 2011وآخرين

وأضاف بهاء الدين محمد في مؤلفه كتاب الوجوه إلى ما سبق بعد اندلع الثورات وانتشارها في عدد من

ساحة  كون الفايسبوك تحول في تلك الفترة إلىالدعاية والتحريض، البلد العربيسة دوافع أخرى هي 

ملئمة لتجميل الذات وتقبيح الخرين ولتبادل السباب والشتائم والتخوين والقصاء والحجب والحذف 

كم والسخرية والتبرير  والتصنيف والتشويه والتهويل والتخويف والتحريض ونشر الكاذيب والتلفيق والتهس

والتشهير في سبيل تحقيق غايات معينة ومبررة باللغة والصورة والنصوص الدينيسة والدبيسة، في تنويعات 

خطابية تتراوح ما بين الخبر والتعليق والطرفة والقتباس والحالة إلى روابط ذات صلة والمشاهد 

 53المصوسرة وغيرها.

يبقى اكبر تحد للنظرية في هذا السياق من البحوث هو تطوير أدوات القياس والحصاء المعتمدة، 

للوصول إلى نتائج أكثر دقة وعلمية �

51 - Rosen, Christine, Ibidem .

52  - Andrew D. Smock · Nicole B. Ellison · Cliff Lampe · Donghee Yvette Wohn, Facebook as a 
toolkit: A U&G approach to unbundling feature use , Computers in Human Behavior review, vol 
27 , issue 6, , University of Michigan, USA,  2011 ,PDF FORMAT on : 
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/SmockEllisonLampeWohn2011FINAL_toDistrib.pdf  .31-12-
2015. 

�13- بهاء الين محمد، مرجع سبق ذكره ، ص  53

22

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/SmockEllisonLampeWohn2011FINAL_toDistrib.pdf
https://www.researchgate.net/publication/220495612_Facebook_as_a_toolkit_A_UG_approach_to_unbundling_feature_use?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/publication/220495612_Facebook_as_a_toolkit_A_UG_approach_to_unbundling_feature_use?ev=auth_pub
https://www.researchgate.net/researcher/70303483_Donghee_Yvette_Wohn
https://www.researchgate.net/researcher/70382147_Cliff_Lampe
https://www.researchgate.net/researcher/70447935_Nicole_B_Ellison


  منظور الستخدامات والشباعاتالفصل الثالث

النتقادات الموجهة  لمنظور الستخدامات والشباعات :-6

بالرغم من أن نظري��ة الس��تخدامات ك�انت نقل�ة نوعي�ة ف��ي مج��ال البح�ث ح�ول تن�اول ت��أثير وس�ائل العلم 

عل��ى الف��راد، والتج��اه العكس��ي له��ذه العلق��ة أيض��ا، إل أن ص��ورا م�ن النتق��ادات وجه��ت إل��ى ه��ذا المق��ترب

 الذي رأى أن الشكالية التي تطرح في تطبيق نظرية الستخدام و الشباع هيبلومرمن بينها وجهة نظر 

الذي يوصف به الجمهور المتلقي في علقته بالس��تخدام والش��باع،54 النشاطعدم التحديد الواضح لمفهوم 

حي��ث ه��ذا المفه��وم ق��د يحم��ل ع��دة مع��اني منه��ا المنفع��ة. كم��ا أن اعتب��ار الف��رد نش��يط يق��وم بانتق��اء واختي��ار

الوسائل ومحتوياتها بحسب اهتماماته واحتياجاته، فالمتلقي انتق��ائي يخت��ار بنفس�ه ول يقب��ل ب��أن يف��رض علي�ه

أي شيء حتى م��ن قب��ل وس��ائل العلم وبالت��الي ف�ان نش��اطهم يجنبه��م ت��أثير وس��ائل العلم ويلغ��ي فرض��ية

 بأن بحوث الستخدام و الشباع ركزت على الختيار الكلي لوس��ائلبلومركما يرى  تأثير وسائل العلم.

ELLIOT، كما قدم الي��وت 55العلم ومحتوياتها، وأغفلت البحث عن ماذا يفعل الجمهور بتلك المحتويات

:56مجموعة من النقاط التي انتقد فيها النظرية أهمها 

همال البعاد الجتماعية �- اهتمام النظرية بالخصائص النفسية وان

 الستدلل على الحاجات الساسية من خلل استجواب الفراد �-

�286- نفس المرجع السابق،ص  54

ملفي��ن دفلي��ر ، س��اندر راب��ول روكيت��ش ، نظري��ات وس��ائل العلم ترجم��ة : كم��ال عب��د ال��رؤوف ، ال��دار الدولي��ة للنش��ر والتوزي��ع،-  55
.268، ص1993القاهرة،  

�70- السعيد بومعيزة، مرجع سابق الذكر،ص  56
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عدم التفاق حول الحاج��ات ذل��ك أنه��ا تع��دد بي�ن فس��يولوجية واجتماعي�ة ونفس�ية، بحي��ث تختل��ف أهميته��ا-

من فرد إلى آخر، ومن أج�ل تحقي��ق ه�ذه الحاج�ات تتع��دد ط��رق وأنم��اط التع��رض لوس��ائل التص��ال

 .57واختيار محتوياته

ليس بالضرورة ان يكون التعرض دائما مخططا له من قبل المتلق��ي فق��د يح��دث أحيان��ا بص��فة عرض��ية،-

 �58Chandlerوهذا ما أشار إليه بالتحديد 

ل يمك��ن التعمي��م ف��ي إط��ار النظري��ة، لن الس��تخدامات والش��باعات م��ن وس��ائل العلم ليس��ت موح��دة-

ولكنها تختلف باختلف الثقافات، والسياقات، والعوامل الديمغرافية.

الج���دل الك���بير ح���ول كيفي���ة قي���اس واس���تخدام المتلق���ي للوس���يلة العلمي���ة والتص���الية وح���تى زم���ن ذل���ك-

القياس.

إن اغلب النتقادات التي وجهت إلى النظرية دارت حول الخاص��ية الوظيفي��ة له��ا، ذل��ك ان الق��ائم ب��التخطيط

على المستوى المؤسسة العلمية، أو صناع القرار يمكنهم الستدلل ب�أن التنظي��م الح�الي لوس��ائل العلم

تنظي��م وظيف��ي بالنس��بة لف��راد الجمه��ور يحق��ق له��م م��ا يري��دونه، م��ا يمك��ن بالمقاب��ل أن يخ��دم إنت��اج المحت��وى

اله����ابط، و الدع����اء أن����ه يل����بي الحتياج����ات الفعلي����ة لعض����اء الجمه����ور و م����ن ث����م فل حاج����ة لتغيي����ر ه����ذا

 59المضمون.

 �268ملفين دفلير ، ساندر رابول ، روكيتش، مرجع سابق ص-  57

السعيد بومعيزة، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة � - 58

292 - محمد عبد الحميد، نظريات العلم و اتجاهات التأثير، مرجع سابق، ص 59
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من أوجه القص��ور ف��ي نظري��ة الس��تخدامات و الش��باعات أيض��ا ع��دم وج�ود البح�اث المقارن�ة الكافي�ة ع�بر

المجتمع���ات المختلف���ة لمقارن���ة دور العوام���ل المحيط���ة ب���الفرد ف���ي ه���ذه المجتمع���ات عل���ى وج���ود احتياج���ات

60معينة، يسعى من خللها الفرد لستخدام وسائل التصال من أجل إشباعها�

 رغ���م النتق���ادات المنطقي���ة ال���تي وجه���ت لنظري���ة الس���تخدامات والش���باعات ، أوردنخلBBص للقBBول انBBه   

 بمراع��اة التط��ور ال��ذي تعرف��ه وس��ائل التص��ال وال��ذي تق��ابله تغي��رات ف��ي حي��اة الف��راد س��واء عل��ىالمؤيBدين

المس��توى الس��يكولوجي، أو الجتم��اعي أو القتص��ادي، إل أن ه��ذا المق��ترب  يبق��ى إرث��ا أكاديمي��ا مهم��ا ف��ي

أن الظ�����اهرة العلمي����ة عموم�����ا معق����دة ي�����دخل ف�����ي دراس�����تها اعتب�����ارات س����يكولوجية دراس�����ات العلم ذل����ك

واجتماعية كثيرة من الصعب أحيانا التحكم في دراستها دراسة دقيق��ة ف��ي الواق��ع، إذ ل ينق��ص ذل��ك م��ن وزن

النظري��ة ف��ي أهميته��ا العلمي��ة  خاص��ة تل��ك ال��تي تتن��اول التع��رض للوس��يلة العلمي��ة، والحاج��ات الساس��ية

للف��رد ال��تي يس��عى لش��باعها قب�ل ،أثن�اء، وبع��د التع��رض � ه�ذا م�ا سنس��عى الوص�ول الي�ه م�ن خلل اعتمادن��ا

عل��ى ه��ذا المق��ترب ف��ي دراس���تنا أي��ن س��نحاول ال���تركيز عل��ى بع��ض ولي��س ك��ل الفتراض��ات ال��تي ج��اء به��ا

 �95، ص2005 - الحسيني أماني عمر، الدراما التلفزيونية و أثرها على حياة أطفالنا، الطبعة الول، عالم الكتب، مصر، 60
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والبح��ث ع��ن أس��باب، ودواف��ع، وأنم��اط اس��تخدام الش��باب لمواق��ع التواص��ل الجتم��اعي، وم��ا ه��ي الش��باعات

التي يحققونها من خلل التواصل؟ وه�ل اللغ�ة العربي��ة كفيل�ة بإش��باع رغبته��م ف��ي التواص�ل؟، أم أن ابتك��ارهم

لس��اليب لغوي��ة وتع��ابير مس��تحدثة، حاج��ة تواص��لية، أم أنه��ا تحم��ل رغب��ات أخ��رى يه��ف المس��تخدمون ف��ي

تلبيتها جراء ذلك � 

الهوامش: 

الحس��يني أم��اني عم��ر، ال��دراما التلفزيوني��ة و أثره��ا عل��ى حي��اة أطفالن��ا، الطبع��ة الول، ع��الم الكت��ب، مص��ر،-1
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 : تمهيد

بارزة، انتقلت معها العملية  تحوالتشهد خاللها  ومحطات مراحلعدة االتصال اإلنساني  قطع   

التقنيات إلى السمع البصر و اشد االرتباط بالحواس خاصة ة مرتبطال االتصالية من اإلشارات البسيطة

 كتابهفي  M.Mcluhan لوهان اعتبرها مارشال، التي واألجهزة التكنولوجية المتطورة

understanding  media  أجهزتنا العضوية، وجهازنا و  ا لحواسناامتداد (1964)لفهم الوسائل

نوعية كبيرة في  ةاتصالية قلبت كل الموازين، ونقل ثورةورغم أن الوسيلة شكلت  العصبي،

، إال أن اللغة في هذه المعادلة ثالثية األطراف كانت منذ البداية الوسيلة األقدم اإلنساني االتصال

شارية والمنطوقة والمكتوبة، وال زالت صورة السلوك اإلنساني من خالل األنساق اإلللتواصل بأشكالها 

ر رغم الرمزية والصوتية التي نقلت األفكار والرغبات والخبرات والتقاليد والمعاني من جيل إلى أخ

 بعض التحوالت التي مست بنيتها تماشيا مع هذا التطور الوسيالتي في جانبه التقني ـ  

من خالل هذا الفصل طرح مستويات االتصال البشري في عالقته باللغة باعتبارها مفهوم سنحاول    

في مدلولها البسيط من جهة  وسيلة للتواصل واالتصال بين الناسمحوري في دراستنا من جهة، و 

التي أعطت تتبعا مرحليا لثنائية االتصال  أفكار النزعة المكلوهانية في ذلك مستعرضينأخرى، 

والوسيلة منذ المجتمعات البدائية وصوال إلى تصور استشرافي لمجتمعاتنا الحالية، كما نسعى لمعرفة 

ما يسمي االتصال فراد ، وصوال للتمييز بين بين األ القدرة التواصليةأهمية اللغة ووظائفها في بناء 

، وفي نفس السياق سنقوم بطرح جملة من اإلشكاالت التي تربط بين االتصال الوسيالتياإلنساني و 

سلطة الوسيلة التي و " Hypermediaة " التكنولوجيمتغيري اللغة واالتصال في زمن تعددية الوسائط 

إلى ما  بيئة امتدت جغرافيا داخل للشعوب للتعبير عن قضاياها، والكلمة الثقيلة الصوت القوي أضحت 

نابعة من تحوالت سيتم ذكرها  التفكيرمن التصور و  أنماطيعرف بالفضاء المعولم ُفرضت علينا فيه 

 بالتفصيل ـ 
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 مستويات االتصال في عالقته باللغة :  -1

تعد اللغة نوعا من أنواع التعبير الكالمي الذي يؤديه اإلنسان، ساعيا بواسطته إلى الفهم واإلفهام   

والى التوصيل واألداء ـ وتتخذ اللغة اإلنسانية حيزا مهما في منظومة التواصل متعدد القنوات التي تربط 

منطوقة والمكتوبة تمثل الوسيلة الحالي ـ واللغة بأشكالها اإلشارية وال المجتمعات البشرية في عصرنا

األقدم للتواصل البشري، فهي في نهاية المطاف صورة المجتمع، تعكس أولوياته وكيفية تعبيره عن 

ذاته، وطرائق فهمه لعالقته بأفراده وباآلخرين وبالعالم ـ وال يتصل  معناها الشمولي بالمجتمع بصورته 

والثقافي ووعي المجتمع بذاته، وتْوِقِه إلى  عن نفسه فحسب، بل يتصل أيضا بالتطور الحضاري 

  1االتصال بالحضارات اإلنسانية األخرى والتفاعل معها دون التخلي عن الخصوصيات الثقافية ـ

حواسنا كلها تضطلع بمهمات اتصالية مع بيئتنا، في حين تعطي اللغة لعملية باإلضافة إلى إن 

وعلى الـخصوص أن "االتـصال هــو النشـاط األساسي لإلنسان، االتصال بعًدا آخر، وتثريه ثراًء كبيًرا، 

هو إال مظاهر مختلفة لما نعنيه "باالتصال" الذي يحدد بدوره  ماومعظم ما نقوم به في حياتنا اليومية إن

 2ـ معالم الشخصية اإلنسانية، من خالل ممارستها االتصالية

ى حقل بحث معين دون غيره، فقد حظيت كما أن تناول اللغة كموضوع للدراسة لم يكن حكرا عل

باالهتمام منذ زمن بعيد ولعل أهم هذه البدايات الحديث عن الغايات األساسية للغة من خالل البعدين 

 : 3التالين 
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 ـ 16،ص 1989المدخل إلي وسائل اإلعالم، دار الكتاب المصري، القاهرة،   شرف عبد العزيز، - 2

، المجلس الوطني 342وية: قومية، اثنية، دينية، سلسلة عالم المعرفة، العدد جون جوزيف، تر: عبد النور خراقي، اللغة واله - 3

  ـ35، ص 2007للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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وهذا طبيعي إذ اعتبرنا أن إذ يستحيل على بني البشر العيش في عزلة،  التواصل مع الغير، -1

محتاج لالتصال بغيره ونوعية االتصال تتغير وتتجدد بتجدد اإلنسان اجتماعي بالطبع فإنه دائما 

 1الوسيلة ـ

ألنفسنا في عقولنا وكيفية تعلم تصنيف األشياء   universe representations تمثل الكون   -2

التجارب باستخدام الكلمات التي توفرها لنا اللغة، وتلقين بعضنا بعضا هذه األشياء والمسميات و 

 تصبح فاللغة  2المتراكمة، فالتمييز يقصد به التمثل، وتلقين احدنا األخر هذه األشياء يعني التواصل ـ 

 ورغباته منافعه تتحقق به مهما وعامال مجموعته أفراد بين لإلنسان والرعاية الحماية لتوفير أساساً 

لى وتجاربه، أفكاره تنميةو  عيشه أمور وتيسير تنشئته، سبل وتسهيل  إطار واإلبداع في للعطاء تهيئته وا 

 3ـ »البشري  الكائن منزل هي اللغة «قوله يعنيه هيدجر من كان ما هذا هو كان وربما المجموعة، هذه

جهاز من المبنية أساسا على اللغة  على أنالتعريفات  جلتؤكد  باالتصال وفي مجال عالقة اللغة  

وبالمقابل يشكل االتصال الجوهر  ،في االتصال باختالف مستوياته موقع الفاعل والمؤثر تحتلالرموز 

بأن الرموز هي العمود  الفقري   بعض علماء االتصال، فيهاللدرجة التي أشار األساسي للغة ، 

 4الرموز إشارات، إيماءات أو كلمات لالتصال وبدونها ال يمكن أن يحقق االتصال أهدافه سواء كانت

ففي اللغة ال  .اتصاليةتؤدي وظيفة   أن اللغةو ، وظائف اللغةأن االتصال وظيفة من إذ يمكننا القول ب

 اق هو الذي يحدد معنى الكلمة تحديدا مؤقتا ويخلصها منييقوم اللفظ وحده باالتصال؛ ألن الس

فهي   5 الدالالت الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها  وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية.

متواجدة في الذهن بكل المعاني الكامنة مستقلة عن جميع االستعماالت التي تستعمل، مستعدة للخروج 
                                                             

 ـ   80، ص 2002زهير احدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة  - 1
 ـ 35جون جوزيف، تر: عبد النور خراقي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 ـ110ص ، 2012، تيزي وزو، 17العدد  ،الممارسات اللغوية نصيرة زيد المال، أهمية اللغة ومكانة الثروة اللفظية منها، مجلة -3
 .9، ص1984 ،القاهرة ،عالم الكتب ،محمد سيد، اإلعالم واللغة - 4
 ـ 51،52ص، 1981مصر، ألدب؟. ترجمة محمد غنيمي هالل، مكتبة اآلنجلو مصرية،جون بول سارتر، ما ا -5
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 محتوى  فهم، و كتابة أو كالما لغته عبارات إنتاج من فتمكنه 1،بحسب الظروف التي تدعوها والتشكل 

 اآلخرين وأفكار فكره ينالرابطة اللغوية ب تخلق وبذلك العبارات، هذه من جماعته أفراد ينتجه ما

متعلقة بتركيب األذن والجهاز العصبي والمخ والجهاز  فسيولوجية عوامل القدرة هذه تكوين فيوتشترك 

 الصوتي عند اإلنسان ـ 

بعض العلماء أن كلمة لغة تقتصر فقط على اللغة اللفظية و حينما يذهب  ى ير ، في نفس السياق 

البعض اآلخر إلى أن اللغة ال تقتصر على اللغة اللفظية وحدها على اعتبار أن كل منهج يعبر به 

، ولغة ا، فالصورة لغة ولغة األجسام لغةيمكن اعتباره لغة قائمة بذاتهفكره أو إحساسه اإلنسان عن 

باللغة ، فاللغة تستند إلى وظيفة الرمز سواء كان الرمز ينطق أو يكتب إذ تسمى 2غةالموسيقى ل

باللغة غير وتسمى  أو أيقونةأو كان الرمز صورة، إشارة، حركة، االتصال اللفظي/ اللفظية

 .االتصال غير اللفظي/اللفظية

 : » Verbal communication   «االتصال اللفظي  -أ

الفهم المشترك للمعنى  إلى تحقيقللوصول  العملية االتصالية، أطرافتبادل اللغة المنطوقة بين هو  

يعتمد أساسا على  إذعبر القناة الصوتية السمعية  هذا النوعويتم ، طرافاأل بين هذه األلفاظالذي تثيره 

عبارة عن نظام من اللغة اإلنسانية ويتحقق سمعيا وصوتيا. فاللغة المنطوقة لها مستوى لغوي هو 

 الرموز من نظام شيء كل وقبل فاللغة 3العالمات الدالة ) عالقة الدال بالمدلول بالمفهوم السوسيري(،

 تقوم اللغوي  الرمز وقيمة به، تتعامل التي األطراف بين عليه االّتفاق في رمز يأ قيمة وتكمن الصوتية

 وسيلة واللغة .المتلقي هو قارئ  أو مخاطب وبين المؤّثر، هو كاتب أو متحدث بين عالقة على

                                                             

 والفنون  للثقافة الوطني المجلس إصدارات ،تنميتها ووسائل مصادرها، أهميتها، اللغوية الحصيلة المعتوق، محمد أحمد -1
 ـ30 ص ،1996 ، الكويت واآلداب،

 ـ 35ص ،2006 ،المكتب الجامعي الحديث، مصر سيد فهمي، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية، محمد -2
 ـ 09، السعودية، ص 2010، دار االلوكة للنشر، 1، طالتواصل اللساني والسيميائي والتربوي جميل حمداوي،  -3
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 محددة معان ألداء اللغوية الصوتية الرموز هذه وصدور والمتلقي، المؤثر بين الفكر ونقل التعامل

 عن للتعبير الرموز هذه استخدام على الطرفين اتفاق معناه المتلقي ويفهمها المتحدث يعنيها متميزة

 والجهاز للمتّكلم العصبي الجهاز بين مباشر غير ارتباط هناك يكون  وبهذا المقصودة الدالالت

هذا ما جعل من لغة أي أمة مرآة  1،التعبير وأداة بينهما الربط وسيلة إال اللغة وما للمخاطب، العصبي

قول نادر محمد سراج:" إذ يـ  2الرابطة الحقيقية بين عالم األجسام وعالم األذهانعاكسة لثقافتها و 

إنسانية معينة فيما بينهم بسهولة ويسر، وذلك مرده إلى أن كال منهم يمتلك يتواصل متكلمو لغة 

رسال،  ويستخدم في البيئة اللغوية عينها، نسق القواعد نفسه، األمر الذي يتيح له سهولة استقبال، وا 

 وتحليل المرسالت اللغوية كافة، هذا ما يحدث مبدئيا عبر ما نسميه شكل التواصل الكالمي

Communication verbal  الن اللغة اللفظية قد تكون مكتوبةـ  "3الشائعوهو الشكل ، 

 :« Non-verbal communication»  االتصال غير اللفظي -ب

، وترى جيديت  تواصل بدون اللغة اإلنسانية أي بدون تحقق سمعي وصوتيترتكز هذه الفئة على ال

 نماذجوآخرون في كتابهم حول االتصال غير اللفظي والتفاعل االجتماعي وجود  Judith Hallهال 

 االتصال (أ):منها  مختلفة عمل وأساليب أصول لها التي البشري  في هذا المستوى من التواصل متميزة

 غير االتصال (ب) المباشر، االجتماعي الوضع في والتالعب والعواطف المواقف من اللفظي غير

تشمل هذه إذا  4.للغة كبديل اللفظي غير االتصال (ج) و لفظية، وتكملة لدعم كوسيلة اللفظي

 ،غير لفظيالمجموعة كل أنواع االتصال التي ال تعتمد على اللغة اللفظية و تعتمد على كل ما هو 

                                                             

  ـ111نصيرة زيد المال، مرجع سابق الذكر، ص  - 1
 ـ 39، ص1986اللغة و الفكر، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، عثمان أمين، في  - 2
محمد نادر سراج، التواصل غير الكالمي بين الخطاب العربي القديم والنظر الراهن، الفكر العربي المعاصر، العددان:  -3

 ـ 84، ص1990، لبنان، 80/81
4 - Knapp, Mark, Judith Hall, and Terrence Horgan, Non-verbal communication in human 
interaction, 8 edition, Cengage Learning,Boston, 2013,p 62 . 
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شهدت توسع مفهوم التواصل المتعدد األقنية  نعيشها التي الحقبة المعاصرة يمكن القول أن ومن ثم

 ـ نظرا للتطور الحال على مستوى وسائط االتصال وتكنولوجيا المعلومات

 1 مستويات لغوية:إلى ثالث  غير اللفظي االتصالو يقسم العلماء  

  : » Signe language «  لغة اإلشارة -1

 هو أحادي بسيط وتتكون من اإلشارات المختلفة التي يستخدمها اإلنسان في التفاهم مع غيره. منها ما 

 ممارسات يمكن تصنيفها ضمن مستويات التخاطب اإلشاري مثل إشاراتك هنا، و منها ما هو معقد

 .                                                                )البكم(أو صوتيا، )الصم(سمعياً  االحتياجات الخاصة ي ذو  مع كإشارات التفاهم 

   « Action language»: األفعاللغة الحركة أو  -2

ويمكنها ان تختلف من  أو ال إراديبشكل إرادي  يقوم بها الفرد تتضمن هذه اللغة مجموعة الحركات

مرفقة بالمعاني و األحاسيس وقد تكون  بلد إلى أخر ذلك أنها اتفاق اجتماعي بين أفراد البيئة الواحدة،

 2. كلغة المسرح

  « Object language» : لغة األشياء-3

أو أحاسيس يقصد باألشياء ما يستخدمه مصدر االتصال غير الحركة و اإلشارة للتعبير عن معاني 

ويعرف هذا النوع  3ـ يود نقلها للمستقبل كلغة ارتداء اللون األسود في بعض المجتمعات إشعار بالحزن 

أشياء يروضها اإلنسان، وينتجها ، ب ذات الصلةاألنساق  لقيامه على 4لتواصل الشيئيأيضا با

 ـوفنون رمزية موسيقىو وأدوات مختلفة وآالت من كل نوع  ومعمار : ثياب وحلي وزخارفمن ويستعملها

                                                             

 ـ 102، ص 2006 ، مصر،الجامعي الحديث االجتماعية، المكتبمحمد سيد فهمي، تكنولوجيا االتصال في الخدمة  - 1
 102محمد سيد فهمي، مرجع سابق،ص - 2
 103ص نفس المرجع السابق ـ  - 3
  ـ17جميل حمداوي، مرجع سبق ذكره،ص  - 4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%83%D9%85
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عالقة اللغة بمستخدميها في إطار جدر بالذكر على أن كل المستويات المذكورة تشترط قوة ي    

صّب هذا المفهوم أساسا على وظيفة اللغة على ي ، حيثتحقيق تواصل يتماشى ومقصدية المقامات

للغة  1مفهوم الوظيفة التواصليةل تجسيداأنها أداة تواصل بين أفراد معينين ينتمون إلى مجتمع لغوي 

المنطلق األساسي للتصّور االجتماعي للغة على أنها تعكس مجموعة من األعراف والعادات  باعتبارها

 .2االجتماعية التي يتمثلها أفراد المجتمع في تواصلهم نطقا ومكتوبا

لغة و  األجسامغير اللفظية، فالصورة لغة و  وأفظية لفي اتصاله قد يستعمل اللغة ال فاإلنسان

التفاهم و قد يجمع بينهما في موقف التواصل و فكل منهما يؤدي دورا في عملية  3،لغة أيضاالموسيقى 

غير اللفظية لالتصال منذ القدم في نقل األفكار، تعان اإلنسان باللغتين اللفظية و وعليه اس واحد.

التي  ،4أن يعبر عنها بدقة اعتمادا على اللغة اللفظية بمفردها و األحاسيس التي يصعب عليه المعاني

الذي يالحظ أن كلمة  SIMEON Potter،5يتفوق فيها اللسان بين أعضاء الكالم حسب سيمون بوتر

 The spokenباالنجليزية، في معظم اللغات تعني الّلغة المنطوقة ) (TONGUE اللسان

language  :(Langue) االيطالية والاّلتينية في الفرنسية ،(Lingua) ،(Lengua) ،في االسبانية 

 (Yazyk) .في الروسيةو  ،Jalyk)  (التشيكيةفي  ،( (Limbaفي الرومانية 

 

 

                                                             

ميشال زكريا، االلسنية )علم اللغة الحديث( قراءات تمهيدية، المؤسسة تر: رومان جاكسيون، التواصل اللغوي ووظائف اللغة،  -1
 .89، ص1984 ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

 . 47، ص2009، وهران، 46، العدد إنسانيات مجلة ، بن المعتمرمسار الخطاب التواصلي عند بشر  ،لزعر مختار - 2
، 2010، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، 2محمد سيد فهمي، فن االتصال في الخدمة االجتماعية، ط -3

 .34ص
 .104،ص مرجع سبق ذكره، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية، محمد سيد فهمي 4- 

5 - SIMEON Potter, Language in Modern world, Andre Deutsch, London, 1975, p 37. 
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 أهمية اللغة ووظائفها في العملية االتصالية :  - 2

 للغة الذاتيالجانب أن الغاية األساسية للغة هي الوظيفة التواصلية، وهذا يمثل من المتفق عليه   

لتفاهم لنقل المعلومات بهدف تحقيق ا منسجمة من العالقات الداخلّية  و  كونها منظومة متكاملةب ةتعلقالم

onctions duf إال أن الباحثين ميزوا بين وظائف متعددة للغة  1،والتداول والتواصل بين البشر

langage،  أشكال الرسائل والوسائل المعتمدة في التواصل، من بينهم البريطاني  وتنوع  تتماشى

إلى  وقسمهاثالثة وظائف كبيرة للغة ، الذي صنف  "Michael Alexander Hallidayهاليداي"

 و بالنص اللغوي  من جهة بالعالقات بين األشخاص بعضهم البعضمتعلقة  أساسيين تجريبية صنفين

ولخص هاليدي  2المتكلم والمستمع، والعالقات الداخلية للنص اللغوي،بين  ومنطقية ،من جهة أخرى 

  3هذه الوظائف في سبعة مواقف أساسية هي :

للتعبير عن ويقصد بها استخدام اللغة  : Instrumental function الوظيفة النفعية  -

شباع   ـ .I want " ويلخصها في عبارة "أنا أريد، الرغباتالحاجات، وا 

أن يتحكم ويقصد بها استخدام اللغة من أجل  : Regulatory function التنظيميةالوظيفة  -

 ـ  .Do as I tell you "، ويلخصها هاليداي في عبارة "افعل كما أطلب منكفي سلوك اآلخرين

دام اللغة من أجل تبادل ويقصد بها استخ : Interactional function الوظيفة التفاعلية -

. بطبعه اآلخرين في العالم االجتماعي باعتبار أنَّ اإلنسان كائن اجتماعيلتفاعل مع وا المشاعر،

 .Me and you "ويلخصها هاليداي في عبارة "أنا وأنت

                                                             

1 -  J. Dubois et all, Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage, Larousse, Paris, 
1994.p 205. 

http://www.al-محمد شطب، وظائف اللغة، مقال منشور على موقع الناس العراقي،  - 2
nnas.com/ARTICLE/MShatab/1spo.htm  : سا ـ  19:49على  2016-02-15، تصفح يوم 

 ـ153 ، ص2004، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1مستوياتها تدريسها صعوبتها، ط -رشدي احمد طعيمة، المهارات اللغوية  - 3

http://www.al-nnas.com/ARTICLE/MShatab/1spo.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/MShatab/1spo.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/MShatab/1spo.htm
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ويقصد بها استخدام اللغة من أجل أن يعبر الفرد  : Personal function الوظيفة الشخصية -

نقاط  استخدامهاكل فرد وتتكشف عن طريق  شخصيةتنعكس من خاللها و  عن مشاعره، وأفكاره.

 ـ .Here I come "ويلخصها هاليداي في عبارة "إنني قادم ه،ضعفه وقوت

عن  الكشفويقصد بها استخدام اللغة من أجل  : Heuristic function الوظيفة االستكشافية -

"  Tell meأسباب الظواهر، والرغبة في التعلم منها. ويلخصها في عبارة "أخبرني عن السبب

why. 

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل التعبير عن  : Imaginative function الوظيفة التخيلية  -

ن لم تتطابق مع الواقع. ويلخصها هاليداي في عبارة "دعنا  تخيالت، وتصورات من إبداع الفرد، وا 

 .Let us Pretend "نتظاهر أو ندعي

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل تمثل  :  functionRepresentational الوظيفة البيانية  -

 "األفكار والمعلومات، وتوصيلها لآلخرين. ويلخصها هاليداي في عبارة "لدي شيء أريد إبالغك به

 I have got something to tell you. 1ـ 

ويقصد بها اللعب باللغة، وبناء كلمات منها حتى  : Play function وظيفة التالعب باللغة  -

 ولو كانت بال معنى، ومحاولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي. 

ويقصد بها استخدام اللغة لتحديد شخصية الجماعة،   : Ritual function الوظيفة الشعائرية -

 2ـ" ? How do you do والتعبير عن السلوكيات فيها. ويلخصها هاليداي في عبارة "كيف حالك

أن تضاف للقائمة فهناك وظائف أخرى يمكن  مهما كانت مستوياتها إذا ربطنا اللغة بالوسيلة اإلعالمية

السابقة حسب هاليدي، ذلك أن الوظيفة ال تقتصر على الفرد فقط بل على الوسيلة أيضا، ولعل أهم 

                                                             

 ـ 154رشدي احمد طعيمة، مرجع سبق ذكره،  - 1
 نفس المرجع السابق ـ نفس الصفحة ـ  - 2
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تعد من  أنالتي يمكن  functionInformative ،1(  اإلعالمية) اإلخباريةالوظيفة هذه الوظائف 

 إلىينقلها  أنومن جانب ثان يمكن . ، والخبراتمعلوماتال نقل فرصة للفرد تتيحالوظائف،  أهم

، اإلعالموسائل  أجهزةالثورة التكنولوجية الهائلة التي عمت كل  خاصة مع اكتساح مجتمعات أخرى 

 persuasive function تأثيرية، اقناعيةهذه الوظيفة لتصبح وظيفة امتداد  إلى ساعدتالتي و 

يهدف المرسل من ورائها إلى التأثير على مواقف أو حيث ، السياقفي هذا  أكثر وهذا هو ما يهم

ذلك لما للغة من  فكرة أو منتوج معينعلى  اإلقبالحث الجمهور على و سلوكات وأفكار المرسل إليه؛ 

غير  أو صائباالبتعاد عن نمط سلوكي غير  أو، للقيام بسلوك الترغيب والترهيب والترشيد فيدور 

  . 2انفعاليا ووجدانيا لغة غنية، مستخدمين في ذلك في إطار اجتماعي معين مقبول

نموذج االتصال واضع ، akobsonRoman J رومان جاكبسون  العالم اللغوي الروسي يضيف    

، وهي الوظيفة للغة االتصال إقامةوظيفة  1964،3سنة  schéma de la communicationالشهير

عملية االتصال، من  إيقاف أوقيام االتصال بين المرسل والمتلقي واستمراره  تأكيد إلىالتي تهدف 

وتؤدي هذه  .عملية االتصال إيقاف أو إطالةالنقاش بغية  أوحيث المفردات المستخدمة في الحوار 

   4ـ وال يمكن حصرها في االتصال اإلعالمي فقط االتصال المختلفة  أشكالالوظيفة دورا مهما في كل 

إن وظائف اللغة كما تم عرضه متعددة وقد تختلف حسب السياقات التواصلية االجتماعية التي وجدت  

فيها عملية االتصال، كما يمكن لها أن تتأثر بمكانة طرفي هذه العملية ) المرسل والمستقبل(، 

يط في إتمام ليست ذات شأن بس التي الوسيلةوالظروف الزمنية والمكانية المحيطة بها، باإلضافة إلى 

                                                             

 .40، ص1978،على الدراسات اللغوية ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  أضواءنايف خرما،  - 1
 ـ 41نفس الرجع السابق ـ ص  - 2
 .10، ص1981انطوان ابي زيد، منشورات عويدات، بيروت  :يرو، السيمياء، ترجبيار  - 3
  ـ12، ص السابقمرجع ال نفس - 4
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بعض وصل إلى درجة المزج بين الرسالة البل  ،إنها قد تساعد عليها وقد تعوقها عملية االتصال،

 1ـ   the medium is the message والوسيلة فيقولون إن أداة االتصال هي الرسالة

 : عبر الفايسبوك  التواصليوالنشاط اللغوية  المنظومة -3

دام يشكل الخلفية التي تسمح ما هابرماس هو خلفية للنشاط التواصليعالم المعيش كما يقول إن ال

طبيعة الفعل التواصلي ذاتها هي التي تجبر اللغة بالفعل على العمل فبالتراضي التواصلي بين الناس 

كوسيلة للتفاهم، يتوصل بفضلها المشاركون في التواصل إلى التفاهم حول ما يهم العالم الموضوعي، 

  2 .ماعي والعالم الذاتيالعالم االجت

ت فكرة أن تركن استحال الوسائل اإلعالمية،من تفجر عام في تكنولوجيا  به العصرمتاز يومع ما  

وحيويتها  أي لغةياة ، ألن حدرجة عمقه  أو اللغة دون أن يمسها التغير بغض النظر عن طبيعته،

 التكيف مع محيطنا المادي والمعنوي، علىاستعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالها، وحملها ب مرهونة

،يتم  تحميلها لتجارب بشرية جديدة، إذ ال يمكن أن يتحقق ذلك دون قدرتنا على لحاجاتنا  االستجابةو 

 االّتصال لتكرار نتيجة  تداوال، أكثر يصبحف المتوافر اللفظي المحصولتناقلها بين األلسن من خالل 

 المحصول هذا تكاثر إلى يؤدي ال وذلك االحتكاك وممارسة االّتصال هذا رقعة واّتساع باآلخرين

نمافحسب، وتنوعه واتساعه  المكتسبة واألساليب والصيغ والتراكيب المفردات جعل إلى أيضا يؤدي وا 

األمر الذي يساعد في استحضارها ضمن  الذاكرة، في وجالء بروزا وأكثر الذهن في حضورا أكثر

(، ما مثال شبكة الفايسبوك  (الحياة حتى بعيدا عن الفضاء الذي خلقت فيهالمواقف االتصالية في 

تستمد اللغة سلطتها من الداخل ) قواعد  ال بورديويساهم في إعطاءها سلطة بين مستخدميها فحسب 

       الكالم والكتابة (، بل من الخارج ) المجتمع أو الفئة االجتماعية(، بمعنى أن الوسط االجتماعي

                                                             

 ـ 84ص  زهير احد ادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، مرجع سبق ذكره،  - 1
2 - Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, 1981, vol 2, Fayard, Paris, 1987, p 
116 . 
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...( هو الذي يمنح الشخص الحق في استعمال سلطة اللغة، وقد يحرم ، الجامعةاألسرة، المدرسة) 

 1من ذلك. خارج هذه الدائرة االجتماعية شخصا آخر

 اثقافي امنعطفأن يكون  كغيره من الوسائل والوسائط التي سبقت وجود، استطاع فضاء الفايسبوك 

، وأن يغير البيئة التي يعيش فيها اإلنسان بداية من طرح أغلب المجتمعات الحديثة في حياة اوتكنولوجي

، في تحقيق هذا التواصل أسلوب تواصلي جديد داخل فضاء واسع األبعاد لكل فيه لغته و طريقته

ون صورة األفراد الذين يحاولل اانعكاسالتي تعتبر شكل تحديًا يواجه مجموع اللغات المكتوبة األمر الذي 

أو تلك التي   2من خالل التفاعل الّرمزي القائم على اللغة أساسا تقديم أفضل صورة ممكنة عن ذواتهم

بما في ذلك اللغة العربية، فجعلوا من مساحة التعليقات، يعتقدون أنها أكثر مالئمة لتحقيق أهدافهم، 

ا المستخدمين خاصة ب فيهيتالع ةحر الدردشة، والكتابة على الحائط التي يوفرها الفايسبوك مساحة 

يعّرب الخاصة فبة فيمزج بين اللغات على طريقته كيفما شاء دون مراق الشباب منهم بقواعد اللغة

، باإلضافة إلى مع إدخال جزء من االنجليزية إذا سمح له مستواه بذلكويفرنس العربية  ،الفرنسية

واألرقام،  استبدالها بحروف اللغة الالتينية، وتغيير حروف اللغة العربية و الكتابة باللهجة العامية

عها بروفيسور علم الكمبيوتر األمريكي ا اختر التي تم  والتعبير عن حاالتهم المزاجية بالصور واإليقونات

أزعجه عدم قدرة الكثير من زمالئه  ، عندما1982في جامعة كارنجي ميلون، سكوت فالمان، عام 

 3،االتهم الرقمية، فصمم االبتسامة البشرية في اللغة الرقميةعلى استيعاب مزاحه وتعليقاته في اتص

لطرق صياغة جديدة،  منهم  انتهاجاً ، في نسج هذه اللغة الجديدةمبدأ االقتراض اليومي، واعتمدوا على 

                                                             

1 - Jacques Dubois, le symbolique et le social : la réception internationale de la pensée de 
Pierre Bourdieu, édition de l’université de Liège ULG, Belgique,2005, P82 . 

، شركة 1م الموجه، طعلي محمد درويش ، أزمة اللغة العربية والترجمة والهوية في عصر االنترنت والفضائيات واإلعال - 2
 ـ 94، ص 2005رايتسكوب ، استراليا، 

3 - Tina Ganster and her colleagues ,  The differential influence of smilies and emoticons on 
person perception. , Cyberpsychology Behavior And Social Networking, Germany , 2012, p69 . 
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واهتماماتهم، فيبتدعون المقترضات ألفاظًا مفردة أو مركبات أو 1تفكيرهم،وطبيعة تتماشى مع أمزجتهم، 

 . عبر هذه الصفحات ويتناقلون مختلف صيغها المتناسلةمختصرات، 

على والرغبة في التمرد  2،بسبب شعور الشباب باالغتراب اللغوي  حاول البعض تفسير هذا التراجع   

هجر الثقافة والقيم المرتبطة بها، وبذلك يتأسس فراغ لغوي وثقافي تتدفق ، و قيود اآلباء ومن ثم لغتهم

في اللغة المكتوبة، فهم  الضعف إلى ُأرجعت حسب البعضكما  3،نبية إلى ملئهاللغات والثقافات األج

أن ظهور لغات جديدة للشباب أمر  أخرون .  بينما يرى يعدونها تكاساًل عن التعبير بلغة مكتوبة دقيقة

بعض ألفاظها في  زيادة استخدام اللغة األجنبية أوحيث برز اتجاه إلى  طبيعي يحدث من مدة ألخرى،

والتفجر المعرفي المتنامي لثورة االتصاالت  لعولمةكمظهر بارز للغة الحياة اليومية، 

نحو  من طرف الشباب سعياالتعبير اللغوي كما يصنف هذا   4.والمواصالت،والسماء المفتوحة

    Tinaاالجتماعي تينا غانستر ترى المتخصصة بعلم النفس و  ،كمال مالمح الهوية الشبابيةاست

Ganster  طريقة مبدعة التي عرف تداولها توسعا بين  مستخدمي الفايسبوك، في األيقونات التعبيرية

، ذلك أنها تشكل بدياًل عن التعابير غير اللفظية في الحياة للتعامل مع صعوبات االتصال الرقمي

اللغة ويذهب عالم 5،  الواقعية كلغة الوجه والجسد ونبرة الصوت غير المتوفرة في النصوص المكتوبة

إلى أبعد من ذلك بتفسير لجوء مستخدمي الفايسبوك إلى  من جامعة اليبنز،   األلمانية شلوبنسكي

 الرغبة في "االقتصاد اللغوي"السعي وراء استخدام االختصارات والرموز التعبيرية بدل الحروف إلى  

Economie langagière  ، النفسية ، أو ما يود قوله  حالتهعن  طباعة رمز يعبرفالمستخدم يفضل 

                                                             

 ـ 21، ص2012نادر سراج، الشباب ولغة العصر، الطبعة االولى، الدر العربية للعلوم : ناشرون، لبنان،  - 1
 ـ 280علي محمد درويش ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 ـ 54،ص2003 1علي ليلة ،الثقافة العربية والشباب،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،ط - 3

 ـ 24نادر سراج، مرجع سابق الذكر، ص  - 4
5 -  Tina Ganster and her colleagues ,  ibid., p179 . 
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حيث امتدت هذه اللغة خارج شاشة صفحات الفايبسوك لتظهر  1ـعوض طباعة الكثير من األحرف 

عندما استخدمت الرموز ،  USA Todayفي لغة التعامل اليومي، األمر الذي  حدث مع صحيفة 

وظهرت رموز الغضب والفرح على مختلف  على صفحتها األولى، ' émoticons'التعبيرية 

ُألحق خبر القصف الروسي عل سوريا مثال بوجه  لى حسب طبيعة الخبر حيثالصفحات األخرى ع

، 2احمر غاضب، ووجه يبكي على خبر طعن مواطن امريكي ساعد سابقا في إحباط هجوم إرهابي  

البريطانية للتقنيات   intelligent environmentsأن شركة   «Time »  وذكرت مجلة التايم

الحديثة قررت إضافة إدخال كلمة السر إلدارة حساب البنوك عبر االنترنت باستخدام  الوجوه الضاحكة 

 ،في إدارة حسابتهم البنكية عبر شبكة االنترنت بدال من رقم التعريف لمن يرغب من العمالء بذلك 

التخلص من حاجز اللغة الذي قد يقف عائقا دارة موقع الفايسبوك في اوسعيا من طرف القائمين على 

اسمه حتى اآلن "المؤلف متعدد تطبيقا جديدا  بإطالقالمستخدمين من مختلف أنحاء العالم، قاموا ن يب

مجرد ، بيقوم بترجمة مشاركات المستخدمين إلى عدة لغات مختلفة بصورة آلية وفي وقت واحد "اللغات

باللغة  تصلهم المشاركةموقع أمام كل مستخدم ممن اليعرضها  إذما يقوم المستخدم بإرسال مشاركته، 

متكونة قائمة اختيار ر هذا التطبيق على لمنشور، ويتوفل األم المفضلة لديه بغض النظر عن اللغة 

 .اإلنجليزية وحتى الفلبينية والليتوانية العربية، لغة مختلفة من 45 من

اعتدنا أن نتواصل بها مع ما سبقه من الطريقة التي  ال يمكن أن ننكر أن الفايسبوك ساهم في تغيير

نشر  ), ،أشارك(، je partage ،أحب( ، )  j’aime) ولعل تداول ألفاظ مثل :  وسائل، 

publier,) ،( ،جدارmurخير دليل على اكتساح لغة الشاشة الزرقاء واقعنا ـ ، ) 

                                                             

1 - Dele Adegboku,  De l’économie en langue ou dans le langage : une linguistique ‘’des temps 
qui pressent’’, Centre interuniversitaire d’études françaises , revue numéro 4, France , 2011, 
P26 – 37. 

 ، 1é-06-2016وائل نادي، هل تشكل االيموجي لغة جديدة ؟، للتواصل بين البشرـ مجلة الحياةـ الرقمية، تصفح يوم   - 2
http://www.alhayat.com/m/aboutus#sthash.vAfyIyqw.dpbs  

http://www.alhayat.com/m/aboutus#sthash.vAfyIyqw.dpbs
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ة، وموجة مواقع التواصل االجتماعي التي التكنولوجيزمن تعددية الوسائط في  انه نخلص للقول    

اكتسحت  مجال التواصل اإلنساني ، أصبح من الضروري التعامل مع ُمفرزات التفاعل الرقمي الشبكي 

بما في ذلك الفايسبوك خاصة ما تعلق منها بالمسألة اللغوية ، أين طغت الرموز واالختصارات 

ال تُنطق بلسان  التي اللغة المتتبادلة، وتوسع مجال  واأليقونات على الرسائل والتعليقات والمنشورات

نما ُتفهم بكتابة حروفها   بين المستخدمين على مستوى هذا الفضاء االفتراضيوال احد يتكلم بها وا 

، مثال واالشارةالحياة الواقعية كلغة الوجه والجسد  بديال عن التعابير المألوفة في ،للتعبير عن المشاعر

 ،الوظيفة التواصلية من شأنها تحقيقبهدف تحقيق الفهم المشترك، والسعي لخلق لغة افتراضية جديدة 

ال تعتمد  تعلق األمر باللغة العربية التي إذا، خاصة شفراتها رغم اختالف اللسان األم فكفرصة  بإتاحة
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التعريف بعينة الدراسة وخصائصها حسب متغيرات البحث :  -1

 م��ن مجتم��ع البح��ث الكل��ي، ت��م تحدي��دها بالعتم��اد مفردة382من واجبن��ا الت��ذكير ب��أن عين�ة الدراس��ة تض��م 

على استخدام معادلة ستيفن ثامبسون، حي�ث اش�تملت عل��ى طلب�ة ج��امعتي احم��د ب�ن بل�ة، ومحم�د ب�ن أحم�د

بولية وهران، والذين تم اختيارهم استنادا إل�ى مجموع�ة م�ن المح��ددات طبق�ا لم�ا رآه الب��احث مناس��با ومتوافق��ا

 من جهة أخ��رى � إل أنن��اغير احتمالية قصديةمع ما يخدم أهداف من جهة، ويتماشى مع طبيعة المعاينة 

لغ�اء تل�ك ال��تي ل��م يح��ترم 420قمنا بتوزيع  استمارة ليتم بع��دها اختي��ار الس��تمارات المكتمل��ة ف��ي الجاب��ة، وال

فيها المبحوثين طريقة الجابة عن السئلة  �

متغيرات الدراسة :    

 موقع التواصل الجتماعي -الفايسبوك نموذجا-.المتغير المستقل:

 الممارسة اللغوية بين الطلبة.المتغير التابع:

وبم��ا أن الس��مات العام��ة تس��اعد ف��ي ع��ادات التع��رض للفايس��بوك، أس��اليب المحادث��ة، المتغيرات الوسيطة :

المبحوثة و استنتاج العلقة بين المتغيرات، تم تحديدها بالشكل التالي:معرفة أهم الفروق بين المفردات 

ــر الجنــس:)1  حاولن���ا من���ذ البداي���ة أن نعتم���د عل���ى العين���ة الحصص���ية ف���ي اختي���ار الجن���س ليت���ممتغي

السحب بطريقة متساوية، ولكن رغم ذلك بعد عملية إلغ��اء الس��تمارات ال��تي ل��م يت��م ملئه��ا بش��كل يخ��دم

 مفردة، وتجاوزه عدد الناث بنسبة طفيف�ة ن��رى أنه��ا ل يمك��ن أن ت��ؤثر184البحث، بلغ عدد الذكور  

. مفردة 198على النتائج حيث بلغ 

 س��نة، ول��م يت��م ه��ذا34 إل��ى 17 ش��ملت عين��ة الدراس��ة عل��ى الطلب��ة الب��الغ س��نهم م��نمتغير السـن:)2

نم���ا التحدي���د ج���اء بن���اءا عل���ى الدراس���ة الس���تطلعية ال���تي قمن���ا به���ا ف���ي الحص���ر بطريق���ة عش���وائية، وال

البداية.
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 حاولنا الوصول لجميع التخصصات الجامعية للطلب��ة بج��امعتي وه��رانمتغير التخصص الجامعي:)3

 وجاءت النسب متفاوتة حسب العدد الجمالي للطلبة المسجلين ف��ي ك��ل تخص��ص ، وهن��ا2 ووهران 1

يجب الشارة إلى صعوبة الحصول على الحصائيات الدقيق��ة ، ذل��ك أن المواق��ع الرس��مية غ�ي مححينن�ة

)non mis à jour � وحتى مصالح الدراسات تقدم نسب تقريبية ، (

بما أن اللغة تمث��ل حج��ر الزاوي�ة ف��ي الدراس��ة ال��تي نح��ن بص��ددمتغير مستوى التحكم في اللغات : )4

القيام بها، كان من الضروري معرف��ة درج�ة إتق�ان الطلب�ة للغ�ة الم أو اللغ�ات الجنبي��ة الخ��رى، وه�ذا

ق��د يس��اعدنا ف��ي تفس��ير النت�ائج المتعلق�ة ب المح��ور الخ�اص بآث��ار اس��تخدام الفايس��بوك عل�ى الممارس��ة

اللغوية �   

أسلوب تفريغ بيانات البحث والساليب الحصائية المستخدمة :-2

 ي��وم، أي��ن15، وقمن��ا باس��ترجاعها بع��د م��دة 2016ب��دأنا توزي��ع اس��تمارات البح��ث بداي��ة م��ن ش��هر ج��انفي -1

 ، بالض��افة إل��ى تص��نيفها حس�ب الجن��س ث��م حس�ب382ال��ى 1شرعنا بعدها في ترقيم كل الس��تمارات م�ن 

التخصص الجامعي حتى تسهل عملية تفريغها � 

 ، ف��ي إع��داد الج�داول  التكراري��ة والش��كال البياني��ة، وم�نExcelقمنا بتفريغ البيانات معتم��دين عل�ى برنام��ج-2

أهم الساليب الحصائية التي طبقناها: 

والنس���ب ع���دد ظه���ور الفئة م���ن مجم���وع إجم���الي المجم���ع الم���دروس ،التك���رارات ال���تي تمث���ل

المئوية الموافقة لكل تكرار � 

 � معامل التوافق بهدف معرفة درجة العلقة بين المتغيرات

2 كااختبار )chi-squar (�  لتبيان ما إذا كانت هناك علقة بين المتغيرين

لنف���س طلب���ة العين���ة المعتم���دة م���ن خلل ص���فحات عــرض لبعــض النمــاذج مــن النصــوص التواصــلية:-3

الفيسبوك الرسمية الخاصة ببعض الكليات، ومجموعات النقاش التي يقوم على إدارتها الطلبة �

2
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نتائج الدراسة الميدانية: -4

محور السمات العامة :-1

 : توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس �)01  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالمتغير

%18448.16ذكر
%19851.84أنثى

%  382100المجموع 

- تمثيل بياني بالعمدة لتوزيع عينة الطلبة حسب متغير الجنس -

 مف��ردة، وتج��اوزه184 يتضح من الجدول الول ذو المدخل الواحد أل و هو الجن��س، أن ع��دد ال��ذكور بل��غ 

% . ويع�ود ذل�ك كم��ا ش��رحنا س��ابقا فيم��ا51.84 مفردة أي م��ا يع��ادل 198 مفردة ليبلغ 14عدد الناث ب 

يخص طريقة المعاينة إلى إتباع طريقة المعاينة الحصصية في تحديد الجنس التي من الفروض أن تعط��ي

سحب متساوي  لعتقادنا أن الجنس ل�ه ت��أثير ك��بير عل�ى التوجه��ات والس�لوكات خاص�ة ف��ي مرحل�ة الش��باب

التي تعتبر مرحلة حاسمة في تحديد اختيارات كل فرد اعتبار لعدة عوامل تختلف بي��ن الجنس��ين، ولك�ن بع��د

إلغاء بعض الستمارات لعدم صلحيتها ، ظهرت الناث بنسبة اكبر جزئيا من الذكور بدرجة ل يمكن لها

أن ت��أثر عل��ى المعاين��ة الحصص��ية، كم��ا أن الزي��ادة ال��تي ظه��رت يمك��ن أن تفس��ر أيض��ا بتف��وق الن��اث ف��ي

1، بالم���ائة 65.38 ه���ادة البكالوري���ا والت���وجه إل���ى الجامع���ة � فالن���اث مثل حقق���ن نس���بة نج���اح عالي���ة ق���درت

 سا، من الموقع: 17 على2016-04-12، بوابة الشروق، تم التصفح يوم 2012الخاص ببكالوريا   وزارة التربية الوطنية- بيان 1
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/134150.html � 
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 � كم��ا حقق��ت الن��اث2012 بالمائة ف��ي بكالوري��ا 34,62قدرت ب� :  نجاح نسبة حققوا الذين مقارنة بالذكور

2 �2015 بالمائة في بكالوريا 66نسبة نجاح مقدرة ب 

 توزيع عينة الطلبة حسب متغير السن � :)02  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالمتغير
 43.97%168 سنة17-22
%16342,67 سنة23-28
%5113,36 سنة 29-34

  %382100المجموع

- تمثيل بياني بالعمدة لتوزيع عينة الطلبة حسب متغير السن- �

 س�نة، و قس��مناها ض�من ثلث فئات عمري�ة ( ط�ول الم��دى =17  قمنا بتحديد سن أفراد العين�ة بداي�ة م�ن 

خمس���ة س���نوات )، ويتض���ح م���ن خلل الج���دول الخ���اص بتوزي���ع عين���ة الطلب���ة حس���ب متغي���ر الس���ن أن الفئة

 ال��ى23، ف��ي حي�ن بلغ�ت فئة الس�ن م�ن 43.97 سنة، بلغت أكبر نس�بة مق�درة ب� : %22-17الممتدة من 

 س���نة وال���تي ق���درت ب�:34 ال���ى29% ، ف���ي حي���ن أدن���ى نس���بة س���جلت ل���دى فئة  42,67 س���نة، نس���بة 28

% ، ويمكن أن نفسر ذلك بان فئة السن الغالبة عل�ى المجتم��ع الطلب��ي عموم�ا ه��ي الفئة المتوافق�ة13,36

 ف��ي م��دته الدن��ى المق��درة بثلث��ةLMDمع مرحلة الليسانس خاصة في ظل التكوين ضمن نظ��ام ل- م -د 

سنوات والمتاحة لكل الحاصلين على شهادة البكالوريا ، في حين أن مرحلة الماستر التي تس��تقبل ع��دد اق��ل

من الطلبة نظرا لشروط اللتح��اق ال��تي ل يمك�ن أن تت��وفر ف�ي ك�ل الطلب�ة وله��ذا فئة الس�ن الثاني�ة اق�ل نوع��ا

 س�نة ش�كلت ادن��ي نس�بة ذل�ك29ما لنه�ا تتواف��ق م�ع مرحل�ة التك�وين الثاني�ة ، أم�ا الفئة ال�تي يتج��اوز س��نها 

 سا من موقع: 17 على2016-04، تم التصفح يوم -2015الخاص ببكالوريا   وزارة التربية الوطنية- بيان 2
http://www.elbilad.net/article/detail?id=41146 � 
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أنها تمثل مرحلة الحياة المهنية بعيدا عن التردد عل��ى مقاع��د الجامع��ة باس��تثناء بع��ض الح��الت المتمل��ة ف��ي

متابع��ة الدراس��ات العلي��ا م��ن ماجيس��تر و دكت��وراه ���وحتى إن ك��ان ك��ذلك ف��أن ه��ذه الفئة غي��ر متواج��دة فيزيائي��ا

في الجامعة بشكل دائم المر الذي لم يتح لهم فرصة الظهور  في فئات السن الخاصة بالبحث  � 

 احم��د1 توزيع عين�ة البح�ث حس��ب متغي��ر التخص��ص الج��امعي حس�ب ج��امعتي وه�ران ):03  الجدول رقم (
 محمد بن احمد � 2بن بلة، و وهران

التكرار النسبة المتغير
%10.74 41 كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية

%09.94 38 كلية علوم الطبيعة والحياة �

%08.90 34 كلية الطب والصيدلة �

%12.56 48 كلية الداب والفنون �

%11.52 44 كلية العلوم النسانية والحضارة السلمية �

%09.42 36 معهد الترجمة �

%08.38 32 كلية الحقوق والعلوم السياسية �
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%06.28 24 كلية اللغات الجنبية �

%07.32 28 كلية العلوم القتصادية التجارية وعلوم التسيير �

%04.72 18 كلية علوم الرض والكون

%06.55 25 كلية العلوم الجتماعية �

%03.67 14 معهد الصيانة والمن الصناعي

100% 382 المجموع

�

-– تمثيل بياني بالعمدة لتوزيع العينة حسب متغير التخصص الجامعي

م���ن خلل ع���رض النت���ائج المتعلق���ة بتوزي���ع العين���ة حس���ب متغي���ر التخص���ص الج���امعي، نلح���ظ أن جمي���ع

التخصصات التي تت��وفر عليه��ا ج��امعتي احم�د ب�ن بل�ة، ومحم��د ب�ن أحم�د ظه��رت ف��ي الدراس�ة، ذل�ك أنن�ا ل�م

نلغ��ي أي تخص��ص لي اعتب��ار، إل أن النس��ب الخاص��ة بظه��ورهم تختل��ف حس��ب الع��دد الجم��الي المق��رب

للمسجلين في كل تخصص من جهة، وحسب توفر شرط استخدام شبكة الفايسبوك من جه��ة أخ��رى، وعلي��ه

ظه��رت النت��ائج متفاوت��ة نوع��ا م��ا بي��ن التخصص��ات حي��ث بلغ��ت أعل��ى نس��بة بكلي��ة الداب والفن��ون بجامع��ة

)، وكلية العلوم النسانية والحضارة السلمية م��ن12.56 طالبا (%48احمد بن بلة بعدد من الطلبة يبلغ 

 )طالب��ا أن10.74 (%41 كلي��ة العل��وم الدقيق��ة والتطبيقي��ة)، وكلي�ة 11.52 طالبا (%44نفس الجامعة ب

هذه الكلي��ات عل��ى العم��وم تش��هد ع��دد طلب��ة مرتف��ع مقارن��ة بالتخصص��ات الخ��رى، لنه��ا ل تش��ترط مع��دلت
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مرتفعة لللتحاق بمقاعدها على عكس المعاهد مثل التي تشترط عدد معين من لطلبة تتوفر فيهم مجموعة

معه��د الص��يانة والم��ن الص��ناعي م��ن جامع��ة محم��د ب��ن أحم��د طالب��ام��ن الش��روط، حي��ث بلغ��ت نس��بة طلب��ة 

 م�ن08.90 ت�م اختي��ار%والصيدلة أما من كلية الطب � 09.42 )، ومعهد الترجمة ب� : 03.67%(14%

 �08.38%طالبا ، أي ما يقارب 32كلية الحقوق والعلوم السياسية ب�:  مجموع الطلبة المبحوثين، و

 توزيع عينة البحث حسب متغير المستوى الجامعي �):04  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالمتغير
45.55%174ليسانس
43.72%167ماستر

0.78%03ماجيستر
09.95%38دكتوراه

 %382100المجموع

-– تمثيل بياني بالعمدة توزيع عينة البحث حسب متغير المستوى الجامعي

 أي45.55يتضح من خلل الج�دول الممث�ل أعله أن نس�بة طلب�ة مرحل�ة الليس�انس ق��درت ب�أعلى نس�بة %

 طالب���ا)،167 أي (43.72 طالب���ا، ه���ي نس���بة متقارب���ة م���ع طلب���ة الماس���تر ال���تي بلغ���ت %174م���ا يق���ارب 

ويمك���ن أن نفس���ر ه���ذه النس���بة ب���أن مرحل���ة الليس���انس متاح���ة لك���ل الحاص���لين عل���ى ش���هادة البكالوري���ا دون

اس��تثناء، عل��ى عك��س مرحل��ة الماس��تر ال��تي أي��ن تتب��ع بع��ض الكلي��ات ف��ي جامع��ة وه��ران مع��ايير معين��ة ف��ي

كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية، كلي��ة اللغ��اتاختيار الطلبة لمواصلة مشوارهم الدراسي في هذا المستوى مثل 

الجنبية ، كلية عل��وم الرض والك��ون ،بالض��افة لمعه��دي الص��يانة والم�ن الص��ناعي، والترجم��ة، أم�ا نس��بة

، وه��ي تمث��ل ال��دفعات الخي��رة الخاص��ة بالنظ��ام الكلس��يكي، ال��ذي خلف��ه0.78%طلب��ة الماجس��تر بلغ��ت  
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09.95 في كل الجامعات الجزائرية، أما الطلبة المسجلين في الدكتوراه بلغوا نس��بة %LMDالنظام الجديد 

من المجموع الكلي للعينة المنتق�اة، ذل�ك نظ��را لتزاي��د ع�دد التخصص��ات ال�تي أص�بحت تتي�ح فرص��ة مواص�لة

دراسات ما بع�د الت�درج لطلب�ة النظ��ام الجدي�د حي�ث بل��غ الع��دد الجم��الي للمناص�ب المفتوح�ة للس�نة الجامعي�ة

3) منصبا � 85 ( 1 بجامعة أحمد بن بلة وهران 2016/ 2015

توزيع عينة البحث حسب مستوى التحكم في اللغات � ):05  الجدول رقم (

مستوى التمكن  

  اللغة

مستوى الكتابة  مستوى التحدث
جيد متوسط دون المستوى جيد متوسط دون المستوى

ت ن ت ن ت ن ت  ن ت ن ت ن
اللغة العربية 316 82 .72 62 16.23 04 01.04 374 97.9 6 1.57 2 0.52

اللغة المازيغية 41 10.73 18 04.71 323 84.55 63 16.49 23 6.02 296 77.48
اللغة الفرنسية 73 19.10 272 71.20 37 09.68 101 26.43 169 44.24 112 29.31

اللغة النجليزية 82 21.46 188 49.21 112 29.31 98 25.65 152 39.79 132 34.55
أخرى (06,80) 46 

 تمثيل بياني بالعمدة توزيع عينة البحث حسب متغير درجة التحكم في اللغات � --

 اللغات ال��تي يتحك��م فيه��ا الطلب�ة عل�ى مس��توى الكتاب�ة والتح�دث، أي�ن ح��ددنا اللغ�تين05يوضح الجدول رقم 

العربي���ة والمازيغي���ة باعتبارهم���ا اللغ���تين الرس���ميتين حس���ب م���ا ين���ص علي���ه الدس���تور الج���زائري بع���د التع���ديل

،حيث جاء في المادة الثالثة : اللةغة العربيةة هي اللةغة الوطنيةة والرةسميةة.2016مارس 7الصادر في 

ول�ة،  أم�ا ترس��يم اللغ�ة المازيغي�ة ورد ف�ي الم�ادة الرابع�ة م�ن4مرفق�ة بعب�ارة :تظ�ل العربي�ة اللةغ�ة  الرس�ميةة  للدة

ول��ة نف��س الوثيق��ة الرس��مية كالت��الي: تم��ازيغت  ه��ي  ك��ذلك  لغ��ة  وطنية��ة  ورس��ميةة .مرفق��ة بعب��ارة تعم��ل  الدة

 http://www.univ-oran1.dz  1- نننننن نننننن نننننن نننن نن ننن ننننن 3

، 2016مارس 7، الباب الول، الفصل الول، المبادئ العامة للجزائر، الجزائر، 14- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  4
�6ص
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لترقيةته��ا  وتطويره��ا  بك��ل  تنوةعاته��ا  اللةس��انيةة  المس��تعملة ع��بر  ال��تراب  ال��وطني � حي��ث ق��در ع��دد الطلب��ة

 طالبا62، و 382 طالبا من أصل 316بصفة جيدة : الذين يتقنون اللغة العربية على المستوى الكتابي 

 بالمئة منه��م ان مس�تواهم دون المتوس��ط،  رغ�م كونه��ا اللغ�ة الرس��مية01.04بمستوى متوسط، في حين أقر

، وق���د يع���بر ه���ذا الع���دد ع���ن وع���ي الطلب���ة ع���ن ع���دم إتق���انهم لص���ول1963الول���ى للج���زائر من���ذ دس���تور 

الملئي��ة ف��ي امتحان��ات الطلب��ة، وكتاب��اتهم والص��رف ف��ي اللغ��ة العربي��ة، وه��ذا يؤك��ده تزاي��د الخط��اء النح��و

 أي مايق��ارب الحج��م الكل��ي للعين��ة المدروس��ة374الكاديمي��ة ، أم��ا بالنس��بة لمس��توى التح��دث فق��د ت��بين أن 

يتقنون التحدث بها وهذا أمر اقرب للتقبل المنطق��ي باعتباره��ا لغ�ة المجتم��ع الول��ى كم��ا س��بق ال��ذكر، مقاب��ل

)ي��رون أنه��م دون المس��توى، وق��د يع�ود0.52 طلب يحقيممون مستواهم على أن�ه متوس��ط، وط�البين فق��ط (6%

ذل��ك لنش��أتهم ف��ي محي��ط ع��ائلي، أو اجتم��اعي يس��تخدم اللغ��ة العربي��ة بص��فة ن��ادرة ج��دا ، لن تنئش��ة الف��رد

نموهم(طفولة،مراهقة، رشد، شيخوخة) أساليب س��لوكية معين��ة، تهدف إلى إكساب الفراد في مختلف مراحل

)%84,55(323بما في ذلك اللغة حتى يتعايش مع ثقافة مجتمعه، أما بالنسبة للمازيغية فق��د ت��بين أن  

) ممن يجيدون ذلك بصفة جيدة ، وقد يعود10.73 (%41طالبا لهم مستوى كتابي دون المستوى، مقابل 

اويةه،بنو مزاب ،والطوارق  ـذلك إلى أن التمركز الكبر للمازيغ يقع في منطقة القبائل الكبرى، منطقة الشة

كما وض�حنا ف��ي الفص�ل الول م�ن الدراس�ة عن��د عرض��نا لل�دوائر اللغوي�ة ف��ي الج��زائر، ول تعت��بر وه�ران م�ن

) م�ن طلب�ة العين�ة له�م44.24 (% و)71.20مناطق التمركز الك�بر،  أم�ا بالنس�بة للغ�ة الفرنس��ية ف�ان (%

الج��امعي ح��دد اللغ�ةأن المق��رر مستوى متوسط فيم��ا يخ��ص المس��توى الكت��ابي والتح�دث عل�ى ال��ترتيب، ذل�ك 

العربية في التخصصات الدبية، واللغة الفرنسية في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطب، إضافة إلى

اللغة الفرنس��ية اللغ�ة الجنبي��ة الول��ى ف��ي الج��زائر، وه��ي نس��ب متقارب��ة م��ع مس��توى التحك��م ف��ي اللغ�ةاعتبار 

 مس��تواهم متوس��ط كتابي��ا ) ال��تي تعت��بر لغ��ة أجنبي��ة م��ن الدرج��ة الثاني��ة، إل أنه��ا ف��ي49.21النجليزي��ة (%

توسع اكبر مقارنة بالسنوات الخيرة، إلى درجة مطالبة البعض لعتمادها لغة أجنبية أولى � حيث ت��م جم��ع

9



 الطـــار التــطبــيقــي

آلف توقيع��ا الكتروني��ا م��ن ط���رف المنظم��ة الوطني��ة لولي��اء التلمي��ذ لتنص���يب النجليزي���ة لغ��ة أجنبي��ة 10

5. عالم اليوم  الجزائر قصد مواكبة التطورات الحاصلة في أولى في

 طالبا من مجموع العينة المخت��ارة للدراس��ة أنه��م يتقن��ون لغ��ات أخ��رى46 %) أي 06,80   أضافت نسبة (

سيتم تحديدها في الجدول التالي � 

توزيع عينة البحث حسب اللغات الخرى التي يتحكم فيها المبحوثين �): 06  الجدول رقم (

النسبةالتكراراللغات
 %2804,14السبانية
%1101,63التركية
%0701,03اليطالية
%4606,80المجموع

- تمثيل بياني بالعمدة لتوزيع عينة البحث حسب فئة اللغات الخرى التي يتقنها المبحوثين �

 % م��ن04,14 ت��م تحدي��د اللغ��ات الخ��رى ال��تي يتقنه��ا أف��راد العين��ة، أي��ن ت��بين أن 06    ف��ي الج��دول رق��م 

%، وق��د يع��ود ذل��ك لن��دراج ك��ل01,03الطلبة يجيدون اللغة السبانية،  إضافة إل��ى اللغ�ة اليطالي��ة بنس��بة 

منهم��ا ض��من المش��هد اللغ��وي للبح��ر البي��ض المتوس��ط أي��ن ل يمك��ن التحك��م ف��ي الحتك��اك الحاص��ل بي��ن

الثقافات الخاصة بالمجتمعات التي تتقارب جغرافيا من جهة، وكون أوروبا وجهة يسعى العديد من الش��باب

الجزائري الوصول اليها، نتيجة تأثره بالمناخ المعاش هناك بما يحمله من ثقافات، وأنماط حي��اة، حي��ث ي��رى

الشباب في اللغة جسرا يمكن أن يختصر عليهم طريق الوصول إلى هناك �       

 ، تصفحhttp://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200254/120964 متاحة على : CONSUMERLABاحصائيات مرصد -  5
  .12:48 ، سا 2015-01-15يوم 
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% من المبحوثين يتقنون التركية، ه��ذه الخي��رة ال��تي ش��هد تعلمه��ا01,63 كما تبين من نفس الجدول أعله 

س���واء ف���ي الجامع���ات أو ح���تى ف���ي الم���دارس إقب���ال م���ن ط���رف الجزائريي���ن عموم���ا ف���ي الس���نوات الخي���رة 

الخاصة، وقد يفسر هذا القبال تزايد ع�دد المتتبعي�ن  لل��دراما المروج��ة للثقاف��ة التركي��ة، وال�تي أع��ادت الك��ثير

إل��ى أص��لها ال��تركي مث��ل (بقلوة ) ن��وع م��ن الحلوي��ات، قه��وجي الج��زائر م��ن الع��ادات والكلم��ات المنتش��رة ف��ي

(مال��ك المقه��ى)، كفت��ه (أكل��ة ب���اللحم المف��روم)  ، (البوس��تاجي) م��وزع البري���د) ، ه��ذا بالض���افة لم��ا تطرح��ه

وك�ذا تق��ديم المتي��ازات التوجهات التركية التي تعتمد أساسا على النفتاح عل�ى المش��هد القتص��ادي ال�دولي،

للطلبة الجزائريين �  تركيا والمنح الدراسية نحو جامعات

 أنماط وعادات استخدام الطلبة لشبكة الفايسبوك :  المحور الول

  توزيع عينة البحث حسب درجة استخدام الفايسبوك �) :07  الجدول رقم (

النسبةالتكراردرجة الستخدام
 %89. 26769دائما
 %9324.35احيانا
  %2205.76نادرا

%382100المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع عينة البحث حسب درجة استخدام الفايسبوك � - � 

 بتوزي��ع عين��ة البح��ث حس��ب الخاص07رقم      م��ن خلل ق��راءة المعطي��ات المتوص��ل إليه��ا ف��ي الج��دول 

 % م���ن المبح���وثين يس���تخدمون الفايس���بوك بص���فة دائم���ة،89. 69درج���ة اس���تخدام الفايس���بوك، يتض���ح أن 

الم��ر ال��ذي يعك��س الهمي��ة ال��تي يوليه��ا مجتم��ع الطلب��ة له��ذه الش��بكة الجتماعي��ة ، وحرص��هم عل��ى التعام��ل

 % منهم يستخدمونها أحيانا أي بدرجة أقل من الفئة الول��ى، و24.35معها بوتيرة مستمرة، في حين أن  
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، يتع���املون م���ع الفايس���بوك بص���فة ن���ادرة أي أنه���م ل���م يص���ل وال���ى درج���ة التعل���ق ال���دائم، والحاج���ة%05.76

الملحة في استخدام هذه الشبكة � 

   لكن على العموم، هذه النتائج تتوافق مع الحصائيات الخاصة بتزايد شعبية شبكة التواص��ل الجتم��اعي

  إذ يمك���ن الق���ول أن���ه أص���بح ع���ادة6 ملي���ون مس���تخدم �4,3فايس���بوك بي���ن الجزائريي���ن  ع���دد المس���تخدمين  

استهلكية يسعى من خللها هؤلء الطلبة إلى خلق عالم خاص بهم يرتقي لتطلعاتهم واهتماماتهم.   

  توزيع عينة البحث حسب درجة استخدام الفايسبوك بدللة الجنس � ) :08  الجدول رقم (

الجنس
درجة الستخدام

المجموع أنثىذكر

135132267دائما

395493احيانا

101222نادرا

184198382المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع عينة البحث حسب درجة استخدام الفايسبوك ( حسب الجنس) �� -

ليج��اد العلق��ة بي��ن متغي��ري درج��ة اس��تخدام الفايس��بوك والجن��س � لتبي��ان م��ا إذا ك��انت 08 الجدول يه��دف

 " X2هناك علقة بين المتغيرين : نقوم باختبار الستقللية لحساب الكاي تربيع "

 - الحصائيات الرسمية لموقع سوشال باكرز متاح على  : 6
  http://www.socialbakers.com/search?query=facebook+users+in+Algeria 23 على سا 2015-01-26  ،شوهد يوم.   

12

http://www.socialbakers.com/search?query=facebook+users+in+Algeria


 الطـــار التــطبــيقــي

X2 = Σ = (fo-fe)2 /fe

درجة استخدام الفايسبوك والجنس ) �: ل توجد علقة بين المتغيرين (H0الفرض الصفري -1

درجة استخدام الفايسبوك والجنس � هناك علقة بين : H1الفرض البديل -2

حساب التكرارات المتوقعة:-3

 =feمج الكلي/ مج صف * مج عمود   

X2  = (135-128.6)2 / 128.6 + (39-48 ,2)2 / 48 .20 + (10-10.59)2 /(10.59)
+ (132-138.39)2/(138.39) + (54-48.20)2/48.20 + (12-11.4)2 /11.4

X2 = 03.09             
α=   0.05    نختار درجة حرية -4

ddl درجة الحرية الجدولية :  نقوم بحساب-5

 =ddl)*(عدد العمدة)  عدد الصفوف)-1

 (3 ddl =3 *  (1-

ddl =6 ‘  

) ونرفض الفرضH0رض الصفري (ف الجدولية فإننا نقبل ال X2 ) من < (اصغر  المحسوبة    X2بما أن 

درج��ة اس��تخدام الفايس��بوك والجن��س،، أي أن�ه ل توج��د علق��ة بي��ن المتغيري��ن المح��ددين س��ابقا   H1الب��ديل 

وانما هما متغيران مستقلن تماما في الدراسة �

  توزيع عينة البحث حسب استخدام الشبكات الجتماعية الخرى  �) :09  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالشبكة
 Twitter    46.07%176 تويتر

linked in04,18%16 لينكد ان 
MySpace 03.14%12ماي سبايس
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Instagram25.13%96 انستغرام
Googleplus19.89%76 جوجل بلس

You tube  51.30%196 يوتيوب

-تمثيل بياني بالعمدة لمتغير الشبكات الجتماعية الخرى المستخدمة � -

 توزي��ع عين�ة البح��ث حس��ب اس��تخدام الش��بكات الجتماعي��ة الخ��رى ع�دا الفاس��بوك،09يوض�ح الج�دول رق��م 

والتي تم إدراجها ضمن قائمة  اعتمدنا ف��ي تحدي��دها عل��ى الدراس�ة الس��تطلعية ، أي�ن أتحن��ا فرص��ة اختي��ار

  ، ه��ذا الخي��رYou Tube من جملة الطلبة يستخدمون اليوتيوب 51.30أكثر من شبكة، وتبين أنه  %

الذي يجد اهتمامام واسعام بين الش�باب، م�ن خلل إظه��ار الم�واهب البداعي�ة ال��تي ق��د ل تج��د لنفس��ها مس�احة

ع���بر العلم الرس���مي، م���ع إمكاني���ة التفاع���ل المباش���ر م���ع م���ا يع���رض م���ن في���ديوهات مهم���ا ك���انت طبيع���ة

محتواه��ا م�ن جه�ة، وس��هولة الوص�ول إل��ى محتوي��ات ق��د يحج��ب عرض��ها ع��بر المن��ابر التقليدي��ة س��واء ك��انت

الم��بررات أخلقي��ة، سياس��ية، أو ديني��ة،  ولن س��هولة المتع��ة تكم��ن ف��ي س��هولة المش��اهدة والمتابعة،اص����بح

اليوتي���وب م���ن بي���ن الش���بكات الجتماعي���ة ال���تي ن���الت رواج���ا ك���بيرا خاص���ة م���ن ط���رف الشباب،أم�����ا التوي���تر

Twitter%  يستخدمونه دون التعم��ق ف��ي درج�ة التعام��ل مع�ه لن  من المبحوثين  46.07،  فقد تبين أن

ذل��ك ل يش��كل أح��د أه��داف دراس��تنا، وق��د تع��ود ه��ذه النس��بة إل��ى ك��ون توي��تر ف��ي ب��دايته وحج��د أساس��ا لمعرف��ة

، ورغ��م إت��احته فيم��ا بع��د إل��ى إمكاني��ة أخب��ار الص��دقاء وم��ا يقوم��ون ب��ه و ل��م يك��ن لنش��ر الفك��ار والتواص��ل

، إل أن الفايس���بوك بق���ي متص���درا لقائم���ة اس���تخدام الش���بكات الجتماعي���ة ) ح���رف140النش���ر ف���ي ح���دود (

عالميا، بما في ذلك الج��زائر وه�ذا م��ا تؤك�ده النس�ب � أم��ا الش��بكات الخ��رى ج�اء اس��تخدامها متقارب��ا وبنس�ب

% لكونهم��ا م�ن الش��بكات04,18 لينك��د ان linked in ،� 03.14 ماي سبايس%MySpaceضئيلة مثل 

التي يتيح للمشتركين الحتفاظ بقائمة تواصل مع الشخاص الذين لهم بهم علقة م��ا، تس��مى "العلق��ات أو
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 الطـــار التــطبــيقــي

"،دون إمكاني��ة توس��يع ه��ذه ال��دائرة بنف��س الطريق��ة ال��تي يتيحه��ا الفايس��بوك ، أم��اConnectionsالتص��الت 

 م�ن مجم��وع العين�ة يتخ��دمونها وه�ي نس�بة تعك��س ن�وع25.13 انستغرام فق��د ت�بين أن %Instagramشبكة 

من الهتمام بهذه الشبكة المبنية في مبدئها على مشاركة عدد لنهائي الصور ومقاطع الفي��ديو م��ع إمكاني��ة

التعلي��ق والعج��اب، وق��د يتواف��ق م��ع الخص��ائص العمري��ة لغلبي��ة المبح��وثين ، ال��ذين يبحث��ون ف��ي مث��ل ه��ذه

براز النفس �     المرحلة عن حب التجمةل وال

    توزيع عينة البحث حسب الجهاز الذي يستخدم منه الفايسبوك �):10  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالجهاز
82.19%314الكمبيوتر

53.40%204الهاتف المحمول
56.54%216معا

-تمثيل بياني بالعمدة لمتغير الجهاز الذي يتم استخدام الفايسبوك من خلله � -

 معرفة من أي جهاز يس��تخدم الطلب��ة الفايس��بوك ف��ي س��ياق التع��رف عل��ى جمل�ة10أردنا من خلل الجدول 

 منه���م ي���دخلون82.19النم���اط والع���ادات الخاص���ة به���م ف���ي تع���املهم م���ع ه���ذه الش���بكة، حي���ث ت���بين أن  %

للموقع من جهاز الكمبيوتر، لنه ليس لكل الطلبة إمكانية الحصول على هاتف ذك��ي باعتب��ار أن غ��البيتهم

متفرغ للدراسة، وليس لديه دخل مالي يستطيع من خلل��ه إش��باع رغب�اته المادي��ة، إض��افة إل��ى أن الحواس��يب

مت��وفرة ف��ي مق��اهي الن��ترنت، الن��وادي الثقافي��ة، والمكتب��ات الجامعي���ة،واستعمال الن��ترنت م��ن الحاس��وب أق��ل

 منه��م يس��تخدم53.40تكلف��ة م��ن الهوات��ف الذكي��ة ف��ي حال��ة ت��م العتم��اد عل��ى رص��يد اله��اتف، ف��ي حي��ن %

الزرق، لك���ون تط���بيق الفيس���بوك مت���اح عل���ى جمي���ع الجه���زة الذكي���ة الهوات���ف الذكي���ة للول���وج إل���ى الفض���اء

) Android–iOS Apple–Blackberry–WindowsPhone وبصفة مجانية خاصة بعد التحديث ، (
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الجدي��د ال��ذي م��ن ش��أنه تقوي��ة الداء أدائه وزي��ادة س��رعة التش��غيل باس��تهلك نس��بة أق��ل م��ن ال��ذاكرة مقارن��ة

 من مجموع العين��ة يس��تخدمون الجه��ازين مع��ا ويمك��ن تفس��ير ذل��ك ب��العودة56.54بالصدار السابق، أما %

 ك��ون جمه��ور أي وس��يلة إعلمي��ة يعت��بر واع ومس��ئول ع��ن اختي��ار م��ا)ف��يLittle John ليت��ل ج��ون (إل��ى

يناس���به م���ن وس���ائل دون غيره���ا تحق���ق حاج���اته ورغب���اته، فه���و يع���رف ه���ذه الحاج���ات والرغب���ات، ويح���اول

.7إشباعها من خلل استخدام ما يتلءم معه من وسائل

توزيع عينة البحث حسب مكان استخدام الفايسبوك �   ):11  الجدول رقم (  

النسبةالتكرارالمكان 
62.61%243البيت

19.89%76مقاهي النترنت
02.09%08عند الصدقاء
15.44%59مكتبة الجامعة

64.92%248أينما تتوفر النترنت

7 - Littlejohn, Stephen.  Theories of Human Communication: Seventh Edition.  Albuquerque, New 
Mexico: Wadsworth, 2002. p 324
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- تمثيل بياني بالعمدة لمتغير مكان استخدام الفايسبوك � --

إن الجدول المتعلق بمكان استخدام شبكة الفايسبوك والذي أتيحت فيه فرصة القيام بأكثر من اختيار، يبين

، بمعن��ى أنه��م يس��تغلون أي فرص��ة به��دف64.92أن اغلب المبحوثين يستخدمونها أينما تت��وفر الن��ترنت %

الطلع عل��ى ص��فحاتهم، النش��ر، أو التواص��ل ع��بر ه��ذا الفض��اء، وه��ذا م��ا يؤك��د ارتب��اطهم الوثي��ق ب��ه، ول

، ب��أنهم62.61، كم��ا ع��بر %09الجدول رقم  يتخالف مع النتائج المتعلقة بدرجة استخدام الفايس��بوك ف��ي 

يس����تخدمون الش����بكة ف����ي بي����وتهم، مم����ا ي����دل عل����ى ت����وفر ه����ذه الوس����ائل ال����تي تتي����ح له����م ذل����ك إل����ى ج����انب

التكنولوجيات المنزلية الخرى، وأنهم جزء من بيئة جديدة تزخر بمتغيرات جديدة تساهم في تشكيل مداركهم

،15.44وبن���اء مع���ارفهم وثق���افتهم داخ���ل وس���ط "تكن������و-اتصالي"، يمت���د إل���ى قاع���ات المكتب���ة الجامعي���ة %

 ، الم���ر ال���ذي يؤك���د عل���ى التفاع���ل المتب���ادل ال���ذي يق���وم، بي���ن التكنولوجي���ا،19.89ومق���اهي الن���ترنت  %

للف��ردeveryday lifeومس��تقبل ه��ذه التكنولوجي��ا، وص��ول ال��ى ادماجه��ا اجتماعي��ا ف��ي محي��ط الحي��اة اليومي��ة 

مثلما هو الحال مع الفايس�بوك بن�اء عل�ى النت�ائج ال��تي تؤك��د تبن��ي ه�ذا الخي��ر ف��ي مختل��ف الفض�اءات ال��تي

يحتك بها الطلبة � 

مكان استخدام الفايسبوك ( حسب الجنس) � توزيع عينة البحث حسب  ):12  الجدول رقم (

       الجنس
 المكان

المجموع أنثىذكر

65178243البيت
631376مقاهي النترنت
060208عند الصدقاء
283159مكتبة الجامعة

134114248أينما تتوفر النترنت

17



 الطـــار التــطبــيقــي

- تمثيل بياني بالعمدة لمتغير مكان استخدام الفايسبوك حسب الجنس � -

ليجاد العلقة بين متغيري مكان استخدام الفايسبوك والجنس � لتبيان م��ا إذا ك��انت 12 الجدول رقم يهدف

 " X2هناك علقة بين المتغيرين : نقوم باختبار الستقللية لحساب الكاي تربيع "

X2 = Σ = (fo-fe)2 /fe

مكان استخدام الفايسبوك والجنس) �: ل توجد علقة بين المتغيرين (H0الفرض الصفري -1

مكان استخدام الفايسبوك والجنس � هناك علقة بين : H1الفرض البديل -2

حساب التكرارات المتوقعة:-3

 =feمج الكلي/ مج صف * مج عمود   

X2  = (65-188.29)2 / 188.29 + (63-58.89)2 / 58.89 + (06-6.19)2 /(6.19) +
(28-45 .71)2/(45 .71) + (134-192.16)2/192.16 + (178-215.01)2 /215.01)

+ (13-67.24)2/67.24 + (02-7.07)2 /7.07+ (31-52.2)2 /52.2) + (114-
219.13)2 /219.13(

X2 = 17.9             
α=   0.05    نختار درجة حرية -4

ddl درجة الحرية الجدولية :  نقوم بحساب-5

 =ddl)*(عدد العمدة)  عدد الصفوف)-1

 (5 ddl =3 *  (1-

ddl =12 ‘  
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 الطـــار التــطبــيقــي

) ونقب�ل الف��رضH0رض الص��فري (ف� الجدولي�ة فإنن��ا نرف��ض ال X2  (<) م�ن اك��بر  المحس�وبة   X2بما أن 

مك��ان اس���تخدام الفايس��بوك والجن��س،، أي أن��ه توج��د علق��ة بي��ن المتغيري���ن المح��ددين س��ابقا   H1الب��ديل 

فالبنات مثل اقل ترددا على مقاهي النترنت مقارنة بالذكور �  

فترة امتلك حساب في شبكة الفايسبوك � توزيع عينة البحث حسب ):13  الجدول رقم (  

النسبةالتكرارالفترة

37.18%142اقل من سنة إلى سنتين

27.75%106من سنتتين إلى أربع سنوات 

35.07%134أكثر من أربع سنوات

 %382100المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل فترة فتح المستخدمين حساب الفايسبوك � -

،  تتمث��ل2004  إن غايتنا من معرفة منذ متى تتعامل عينة بحثنا م��ع ش��بكة الفايس��بوك ال��ذي ظه��رت ف��ي 

 م�ن37.18في تحديد درجة العلقة في التعامل مع هذا الفضاء كوسيلة اتصال، حيث أكدت الرقام أن%

اقل من سنة إلى سنتين، في نسبة جد متقاربة مع أولئك الذين يس��تخدمونهاالمبحوثين يستخدمونها في مدة 

) منه��م يس��تخدمونها م��ن27.75) من الع��دد الجم��الي،  و (%35.07منذ أزيد من أربع سنوات بنسبة (%

، ه��ذه النت��ائج المتوص��ل إليه��ا تعك��س درج��ة الرتب��اط والعلق��ة ال��تي نحس��جت بي��نس��نتتين إل��ى أرب��ع س��نوات

الطلب��ة والفايس��بوك � فكلم��ا ط��الت ف��ترة التعام��ل م��ع أي وس��يلة تكنولوجي��ة يتج��اوز خلله��ا المس��تخدم مرحل��ة
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النبهار والندهاش إلى ترشيد  الستخدام  فيتحول المستخدم من متلقي و مستقبل ف��ي البداي�ة إل�ى مش��ارك

ف��ي إنت��اج الرس��الة بن��اءا عل��ى إمكان��اته التقني��ة ،الفني��ة ،واللغوي��ة ال��تي يص��قلها م��ع الزم��ن ال��ذي يمض��يه ف��ي

 م��ع إع�ادة تحدي��د،إمكانية أن تؤدي هذه  التكنولوجيا المستخدمة إلى  ظهور القدرة على البداعالستخدام، 

أو إعادة تعريف للروح الولى للتكنولوجيا، من قبل الفراد الذين تبنوها، بما يتلءم وحاج��اتهم المرتبط��ة بها�

 ليست العلق��ة بي�ن المس��تخدم والوس�يلة ف��ي8 فحسب كاترين ديستلرالتقنو-اجتماعييعرف هذا بالستخدام 

رادة الفاعلين على إدارة التقنية في حد ذاتها �  المظهر التقني لللة و إنما في قواعد الستخدام وال

  توزيع عينة البحث حسب مصدر تعلم استخدام شبكة الفايسبوك �) :14  الجدول رقم (

النسبةالتكرارالمصدر 
25.39%97الزملء 

69.10%264الفضول الشخصي
04.97%19أفراد السرة

53. 0%02تكوين خاص في تطبيقات النترنت

 %382100المجموع

�214احمد عبدلي ، خسوف القيمة في استخدام النترنت ،قراءة في نظرية الحتمية القيمية، مكتبة اقرأ، قسنطينة ، ص  -8   
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تمثيل بياني بالعمدة لمتغير كيفية تعلم استخدام الفايسبوك ـ --

) من مفردات العينة قد تعرفوا على شبكة الفايسبوك لول م��رة69.10 أنة (%14الجدول    تحظهر نتائج 

ع����ن طري����ق الفض����ول الشخص����ي الم����ر ال����ذي يفس����ر وع����ي الطلب����ة بض����رورة التحك����م ف����ي متغي����رات الث����ورة

المعلوماتية ورغبة منهم سواء بدافع الفضول أو القتناع ف�ي اكتش��اف م�ا يحي��ط به�م م�ن جدي�د، خاص�ة وان

) تعرف��وا عل��ى25.39الم��ر يتعل��ق بتج��اوز الح��دود الجغرافي��ة و الزمني��ة للتواص��ل م��ع الص��دقاء،  وأنة (%

فك��رة أن التع��رض بفض��ل أح��د أف��راد م��ن الس��رة، ه��ذا م��ا يؤك��د 04.97الفايس��بوك ع��ن طري��ق ال��زملء، و%

لوس��ائل معين��ة ق��د يك�ون أحيان��ا نابع��ا م�ن وح��ي ت��أثير الجماع��ات الجتماعي��ة، و عل��ى ه��ذا يع��د س��لوك الف��رد

ا من الع��ادات التص��الية للجماع��ة، ا من سلوكه الجتماعي، وعاداته التصالية جزءم اتجاه هذه الوسائل جزءم

ول�وج ه�ذه الوس�يلة إل�ى ع�والم الس��ر الجزائري��ة وتناقله��ا بي�ن أف��رادلن الفرد وليد ثقافة مجتمعه، إض�افة إل�ى 

السرة الواحدة كمؤشر للتفاعل الجتماعي والعمل على انتشار الوسائل فيما بينهم � 

(حسب متغير   توزيع عينة البحث حسب متوسط الستخدام اليومي لشبكة الفايسبوك،):15  الجدول رقم (

الجنس) �

               الجنس
متوسط الستخدام   

المجموعانثىذكر
%ت%ت%ت

45.29%25.14173%20.1596%77اقل من ساعة إلى ساعتتن

42.14%19.37161%22.7774%87أكثر من أربع ساعات يوميا

12.57%07.3348%5.2428%20استخدام بشكل غير يومي

%51.84382100%198%18448.16المجموع

21



 الطـــار التــطبــيقــي

( حسب الجنس)- -تمثيل بياني بالعمدة يمثل متوسط الستخدام اليومي لشبكة الفايسبوك

 يتعل��ق بمعرف��ة متوس��ط الس��تخدام الي��ومي لش��بكة الفايس��بوك حس��ب متغي��ر الجن��س،15  إن الج��دول رق��م 

 ي�تراوح متوس��ط اس��تخدامهم الي�ومي بي�ن اق��ل45.29حيث تبين أن اغلب المبحوثين م�ن الجنس��ين بنس�بة %

من س�اعة إل�ى س�اعتتن، إل إن ال��ذكور منه��م يتج��اوزون ذل�ك إل��ى  أك�ثر م�ن أرب��ع س�اعات يومي�ا بنس��بة %

، وق���د يع���ود ذل���ك ربم���ا إل���ى ارتب���اط وق���ت بع���ض42.14 م���ن أص���ل النس���بة الكلي���ة وال���تي بلغ���ت 22.77%

الناث بالشغال المنزلية، والتربية، مما ل يسمح لهن بإطالة استخدام الفايسبوك � ولكن بالنظر إلى النتائج

العامة، والتي تعكس قوة الرتباط بين الوسيلة والمستخدم الذي أصبح وثيق الصلة بمختل��ف الخ��دمات ال��تي

تق��دمها ل��ه الش��بكة خاص���ة م��ع كونه���ا تت���وفر عل���ى عنص���ري التش��ويق وج��ذب النتب��اه، اثن���اء متابع��ة ص��ور

العض���اء وخططه���م الخاص���ة، واهتمام���اتهم، ومس���تجداتهم ، إض���افة إل���ى ت���وفره عل���ى التطبيق���ات المختلف���ة

" ال��ذي Everet M. Rogers  "روج��رزواللع��اب ال��تي أدمنه��ا بع��ض مس��تخدميه � ه��ذا م��ا يؤك��د اعتب��ار 

ينظ����ر إل����ى أن مع����دل تبن����ي وس���يلة معين���ة يتماش����ى م���ع ممي����زات التجدي����د عل����ى مس����تواها ليؤك���د المس����تخدم

USGER� تبنيها من عدمه  

 م��ن عين��ة البح��ث ل تس��تخدمه بش��كل ي��ومي، الم��ر ال��ذي يمك��ن12.57  لك��ن رغ��م ذل��ك وج��دنا نس��بة %

تفسيره بأنهم إما بع�دم إمك��انيتهم ف��ي ال�دخول إلي�ه يومي��ا لس��باب تقني�ة متعلق�ة بالوس�يلة لع��دم ت��وفر الن��ترنت

بش��كل ي��ومي مثل، أو لنه��م يفض��لون مواق��ع اجتماعي��ة أخ��رى أش��بعت حاج��اتهم مقارن��ة بالفايس��بوك، اعتب��ارا

كلم���ا ك���ان محت���وى أو وس���يلة معين���ة ق���ادرة عل���ى إرض���اء احتياج���ات المس���تقبلين كلم���ا زادت نس���بةلفك���رة أن���ه 

 اختيارهم لها، والعكس صحيح �

 توزيع عينة البحث حسب الفترة المفضلة لستخدام شبكة الفايسبوك �):16  الجدول رقم (
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النسبةالتكرارالفترة
08.37%32الصباح
12.83%49الظهيرة
17.53%67المساء
29.59%113الليل

31.68%121ليس هناك وقت مفضل
 %382100المجموع

تمثيل بياني بالعمدة يمثل الوقت المفضل في استخدام الفايسبوك ـ --

) النت��ائج الخاص��ة ب��الفترة المفض��لة لس��تخدام ش��بكة الفايس��بوك م��ن ط��رف الطلب��ة16يتض��من الج��دول رق��م (

، لي��س ل��ديهم وق�ت مفض�ل لس��تخدام الش��بكة، إذ تتواف��ق ه�ذه النت��ائج31.68المبحوثين، حيث وج��دنا أن %

 ح��ول مك��ان اس��تخدام الفايس��بوك، وت��بين أنه��م يس��تخدمونها أينم��ا ت��وفرت11الجدول م��ع م��ا توص��لنا ل��ه ف��ي 

خدم���ة الن���ترنت، بغ���ض النظ���ر ع���ن الف���ترة الزمني���ة، لش���باع الفض���ول ف���ي معرف���ة ك���ل م���ا ه���و جدي���د عل���ى

، م�ن الطلب�ة29.59ص��فحاتهم الشخص��ية، أي أنه��ا ج��زء أساس��ي م��ن س��لوكاتهم اليومي�ة، كم��ا أن نس�بة  %

 منه��م يتص��لون بالش��بكة08.37 يميلون لستخدامه ف��ي الظهي��رة، و%12.83يفضلون فترة الليل، مقابل %

في الصباح � قد يعود ذلك لنشغالهم في النهار بمزاولة دراستهم في الجامعة، أو ذهاب بعضهم إلى العمل

ليكون الليل بذلك وقت فراغهم، و فترة تفرغهم من هذه المسؤوليات لينشغلوا بخدمات شبكة الفايسبوك �  

  : الشباعات المحققة من استخدام الفايسبوك �المحور الثاني
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: توزيع عينة البحث حسب عدد الحسابات التي يمتلكها المستخدمين �)17  الجدول رقم (

النسبةالتكرارعدد الحسابات 
50.53%193حساب واحد 

49.47%189أكثر من حساب 

 %382100المجموع

-تمثيل بياني بالمخروط يمثل عدد الحسابات الي يمتلكها المبحوثين على الفايسبوك-   

، تبين أن النسب جد متقاربة بين الطلبة ال��ذين يمتلك��ون حس��ابا واح��دا17من خلل قراءة أرقام الجدول رقم 

 )، ق��د تك��ون49.47)، م�ع أولئك ال�ذين يمتلك��ون أك��ثر م��ن حس��اب عل��ى موق��ع  الفايس��بوك (50.53%(%

الحسابات الضافية حاملة للهوية الحقيقية لهؤلء الفراد، كما قد تكون عبارة عن هوي��ات افتراض��ية مخالف��ة

رح امتلكها برغبة في التمتع أكثر بهامش الحرية المتاح على الش��بكة، أو قص��د لما هم عليه في الواقع، يحفسم

اله��روب م��ن الواق��ع بتبن��ي ملم��ح جدي��دة وكس��ر القي��ود المتع��ارف عليه��ا، كم��ا يمك��ن أن يح��دث ذل��ك به��دف

، م��عshow yourselfإشباع حاجات نرجسية  والحتفاء بال��ذات ومنجزاته��ا تكريس��ا لمب��دأ "اع��رض نفس��ك" 

كسر حاجز الخجل وتجاوزه من وراء الشاشة داخل أقنعة م��ن خلل أس��ماء مس��تعارة وص��ور غي��ر شخص��ية

ومعلومات خاطئة ، كما يذهب البعض إل��ى تفس��ير امتلك أك��ثر م�ن حس��اب بهوي�ات افتراض��ية إل�ى الرغب�ة

يقاع الضرر بالخرين � في التضليل و الهروب من المسؤولية، وال

: توزيع عينة البحث حسب عدد الحسابات التي يمتلكها المستخدمين حسب السن �)18  الجدول رقم (   - 

السن 
عدد الحسابات 

المجموع17-2223-2829-34

24



 الطـــار التــطبــيقــي

559246193حساب واحد 

1137105189أكثر من حساب 
16816351382المجموع

-تمثيل بياني بالمخروط يمثل عدد الحسابات التي يمتلكها المبحوثين على الفايسبوك حسب السن-

   يتبين من خلل الجدول الذي يربط بين متغيري عدد الحسابات الي يمتلكها المبحوثين على الفايس��بوك،

 س�نة، وق��د يع�ود22-17والسن أن اغلب المبحوثين ال��ذي يمتلك�ون أك��ثر م�ن حس��اب ت��تراوح أعم��ارهم بي��ن  

يق���ترن اس���تخدام وس���ائل التواص���ل الجتماعي���ة فيه���اذل���ك لحساس���ية ه���ذه المرحل���ة العمري���ة ال���تي يمك���ن أن 

رضاء حاج��ات ه��ويتهميغذي جهودهم لتطوير صور الذات، بفرصتهم في إنشاء صور للذات المنشودة، و وال

الجتماعي��ة، م���ن خلل مزاي���ا التص���ال الش���بكي ف���ي التع���بير ع��ن أفك���ارهم بك���ل مس���اواة وحري���ة، بعي���دا ع��ن

الرقابة الجتماعية ،ورفع التحديات للتعبير الشخصي والهويات الجنس�ية عل��ى ح��د تع��بير ب��اركر ف��ي دراس��ته

 9 �الفرص والتحديات التي تضعها وسائل التواصل الجتماعية في وجه تطور هوية المراهقحول 

ــم ( : توزي���ع عين���ة البح���ث حس���ب تعري���ف المبح���وثين للفايس���بوك انطلق���ا م���ن الس���تخدام) 19  الجــدول رق
الشخصي � 

التكرار      النسب    
         والتجاه

التعريف 

التجـــــــاهـــــــات

المجموع و
النسبة
المئوية

موافق تماما موافق غير متأكد غير موافق ـــــــق ـــــــر مواف غي
تماما

%ك          %ك         %ك         %ك         %ك   

9 - Barker, V , A generational comparison of social networking site use: The influence of age and 
social identity , International Journal of Aging and Human Development, West Virginia University, 
USA , 2012 , p187.
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موقع اجتماعي للتواصل .1
مع المعارف

273
71,46%

81
21,20

07
01,83

12
03,15

09
02,36

382
100%

موقع للتعلم والنفتاح .2
على العالم

241
63,08

92
24,08

18
04,72

20
05,25

11
02,87

382
100%

أسلوب تكنولوجي جديد.3 94
24,60

187
48,96

26
06,80

43
11,26

32
08,38

382
100%

صفحة للبحث عن .4
أصدقاء جدد 
نشاء العلقات وان

219
57,33

138
36,13

08
02,09

13
03,40

04
01,05

382
100%

فضاء للترفيه وتمضية .5
وقت الفراغ

87
22,77

75
19,64

19
04,98

106
27,74

95
24.87

382
100%

نافذة للتعبير الحر عن .6
الفكار 

281
73,57

82
21,47

05
01,30

08
02,09

06
01,57

382
100%

-تمثيل بياني بالمخروط يمثل تعريف المبحوثين للفايسبوك حسب استخدامهم الشخصي-

 معرف��ة كي��ف يمك��ن للمبح��وثين أن يق��دموا تعريف��ا للفايس��بوك م��ن منطل��ق19 الجدول رقم حاولن��ا م��ن خلل

 ، أن اغل��ب الطلب��ة يتجه��ونموافق"و"موافق تماما" اس��تخدامهم الشخص��ي، حي��ث ت��بين بع��د جم��ع نس��بتي "

نشاء العلقات، لتحديد الفايسبوك على أنه  ، في حي��ن93.46بنسبة %صفحة للبحث عن أصدقاء جدد وان

يعتقد بعض اغلب طلبة العينة أيضا أن الموقع يتمحور ح�ول ك��ونه موق��ع اجتم��اعي للتواص��ل م��ع المع��ارف

وكل التج����اهين يص����بان تقريب����ا ف����ي مفه����وم واح����د ج����وهره التواص����ل الجتم����اعي بي����ن%،ــ 92,66بنس����بة 

% م�ن المبح�وثين إل�ى اعتب�اره95,04المستخدمين، أما في المرتبة الثانية م�ن تص��نيف التجاه�ات ي�ذهب 

% يؤيدون فكرة انه موقع للتعلم والنفتاح على العالم �  87,16نافذة للتعبير الحر عن الفكار، و

   وم��ن جه��ة أخ��رى ي��بين نف��س الج��دول، أن بع��ض الطلب��ة غي��ر متأك��دين اتج��اه بع��ض التعريف��ات المقترح��ة

 %  في اعتباره  فض��اء04,92%،و 06,80لشبكة الفايسبوك وهي كونها أسلوب تكنولوجي جديد بنسبة 

للترفيه وتمضية وقت الفراغ � 
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 كم���ا يج���در بن���ا الش���ارة إل���ى أن اغل���ب المبح���وثين اتجه���وا نح���و تأكي���د جمل���ة التعريف���ات الخاص���ة بش���بكة

الفايسبوك والمقدمة أعله بعبارتي "موافق" و"مواف��ق ج�دا"، ع�دا اعتب��اره فض��اء لل��ترفيه وتمض��ية وق��ت الف��راغ،

 % � 52,61والتي لم يوافق عليها الطلبة بنسبة 

   يمكن تفسير ماتوصلنا إليه من خلل الجدول السابق، بأن شبكة الفايسبوك بالنسبة لغلب المستخدمين

ال��ذي ت��م اس��تجوابهم، تمث��ل له��م جس��را مرن��ا يتي��ح له��م فرص��ة التواص��ل بعي��دا ع��ن فك��رة الجماع��ات المرجعية��ة

بمعناها التقليدي، لتحل مكانها فكرة الجماعات الفتراض��ية القائم��ة عل��ى الهتمام��ات والطموح��ات المش��تركة

التي تجمع بين الفراد داخل فضاء اتصالي معولم، دون إقامة أي اعتبار للحدود الجغرافي��ة، وه��ذا م��ا يؤك��د

ــالم ،س���عي ه���ؤلء المس���تخدمين إل���ى  ــة التواصــل بينهــم عــبر الع مجس���دين ف���ي ذل���ك المب���دأ 10إشــباع رغب

 لتس���هيلMark Elliot Zuckerbergالساس���ي م���ن وراء تأس���يس الموق���ع م���ن ط���رف "م���ارك زوكربي���رغ" 

عملية التواصل بين طلبة الجامعة، بإنشاء موقع يمكنهم من تبادل أخبارهم وص��ورهم وآرائه��م، ليتع��ارف ك��ل

خاص��ة وأن الط��ر الجتماعي��ة التقليدي��ة الواقعي��ة كالس��رة والمدرس��ة ل��م تع��د ق��ادرة ف��يمنه��م عل��ى الخ��ر، 

 �  ل��ذلك وف��ي نف��س الس��ياق وافق��وا عل��ى أن��ه موق��ع للتعل��م والنفت��اح عل��ىالعدي��د م��ن الم��رات عل��ى احتض��انهم

مختلف�ة ته��م ال�رأي الع��ام المحل�ي و الع�المي و ط�رحم�ا ي��دور ف��ي الع�الم م�ن قض��ايا العالم م�ن خلل معرف��ة 

ه��ذه المعلوم��ات تق��دم ل��ه ب��وتيرة س��ريعة ومفص��لة، م�ن خلل تعددي��ةأراء متعددة في هذا الشأن، خاصة وأن 

الوسائط التي ترتكز على ثقافة الصورة على- أنها وسيلة التفاهم العامة- الكثر ملءمة لعقلية الشباب � 

  أما بالنسبة للغلبية ال�ذين اتجه�وا إل�ى تعري��ف الفايس��بوك عل�ى أن�ه ناف�ذة للتع��بير الح��ر ع�ن الفك��ار، ف�ان

 والتم��رد بعي��دا ع��ن القي��ود والض��بط الثق��افي الجتم��اعي،ع�ن ذواته��م،ذل��ك يع��ود لك��ونه فض��اء مفت��وح للتع��بير 

س���لطةبداي���ة م���ن التم���رد عل���ى النط���واء والخج���ل، وص���ول إل���ى التم���رد والث���وران عل���ى الع���ادات والنظم���ة، و

اختراق المسكوت عنه في مجالت كالدين والجنس والسياسة. ، إضافة إلى  الكبار

  �141انظر الفصل الثالث من الطار النظري، مقترب الستخدامات والشباعات في سياق الشبكات الجتماعية، ص   -10
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 فيم��ا يتعل��ق بع��دم موافق�ة الغلبي�ة عل��ى ك�ون الموق��ع أس�لوب تكنول�وجي، فيمك�ن تفس�ير ذل�ك ب�العودة إل�ى  

 من مجموع المبحوثين يملكون حسابا عل�ى الموق��ع من��ذ أزي��د35.07أين تبين أن نسبة % 13رقم الجدول 

م���ن أرب����ع س���نوات، بمعن����ى أنه���م تخط���وا مرحل���ة النبه����ار بالوس���يلة إل���ى مرحل���ة الس����تيعاب والتمك���ن منه���ا

11بتسخيرها لخدمة الهداف المسطرة، وتحويلها إلى واسطة للتعبير عن الذات وعن الخصوصية القائمة.

، أن فضاء الفايسبوك يتجه أكثر نحو اعتباره تكوين سوسيو-تقني م��ن ط��رف الطلب��ة، فت��حنخلص للقول  

له����م من����برا لتش����كيل رواب����ط اجتماعي����ة بص����يغة رقمي����ة ع����ابرة للق����ارات، أو م����ا يع����رف بمنظوم����ة العلق����ات

الجتماعية عن بعد  �

 ترتيب الخدمات التي يفضلها المستخدمين على صفحة  توزيع عينة البحث حسب):20  الجدول رقم (

الفايسبوك (حسب الجنس) �

الترتيب
المتوسط
الحسابي

198ن=اناث ( المجموع ) 184ن=ذكور(  ) الجنس   
% الخدمة ت % ت %  ت

01 3.18 31.41 120 14.66 56 16.75 64 الـــمحادـثـــة

03 04 .29 23.29 89 10.99 42 12.30 47 الـــمشاركـــة

02 03.70 26.97 103 17.55 67 09.42 36  الــــنشــــــر

04 05 .45 18.33 70 08.65 33 09.68 37  المـــتابـــعة

، جامع��ة36 فضيلة سيساوي، قراءة في المقاربات النظرية المفسرة لستخدام وامتلك التكنولوجيا، مجلة العل�وم النس�انية، ع�دد  - 11
 �20، ص 2011منتوري قسنطينة ، الجزائر، ديسمبر 
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 ترتيب الخدمات التي يفضلها - تمثيل بياني بالمخروط يمثل توزيع عينة البحث حسب
المستخدمين على صفحة الفايسبوك حسب الجنس –

، معرفة تفض��يلت الطلب�ة للخ��دمات التص��الية المتاح��ة ع��بر الفايس��بوك،20رقم   أردنا من خلل الجدول 

م��ن خلل تق���ديم ترتي���ب حس���ب الولوي��ة لك��ل مبح��وث، أي���ن لحظن���ا بع���د العتم���اد عل��ى حس���اب المتوس���ط

 يفض�لون خدم�ة المحادث��ة3.18، وبمتوسط حس��ايب يق��در ب� : 31.41%الحسابي، أن أغلب الطلبة بنسبة 

)discussion) داخ��ل غ��رف الدردش��ة (chatting rooms 2008)  ال��تي يوفره��ا له��م ه��ذا الفض��اء من��ذ،

%مع تسجيل التف�اوت ف��ي التفض�يل بي�ن الجنس�ين حي�ث أن النس��بة الك��بر مم�ن فض��لوا المحادث�ة ه�م ذك�ور

 من الناث، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب خدم��ة النش��ر بمتوس��ط حس��ابي14.66% مقابل 16.75

وه��ي قيم�ة اك��بر م��ن17.55% ، مع الشارة إلى أنه��ا الخدم��ة ال��تي يفض��لها الن��اث بنس��بة  03.70مقداره 

، ف���ي حي���ن ج��اءت خدم��ة مش���اركة المنش���ورات م��ن الص���فحات09.42%تل���ك ال���تي س���جلناها ل���دى ال���ذكور 

% أي ن تج���اوزت نس���بة ال���ذكور ف���ي ه���ذا 29. 04الخ���رى ف���ي المرتب���ة الثالث���ة بمتوس���ط حس���ابي قيمت���ه 

التحديد نس�بة الن�اث م�ن مجتم�ع البح�ث، أم�ا المتابع�ة فق�ط فق�د ج�اءت ف��ي أخ��ر ال��ترتيب حس�ب تفض��يلت

 مع فارق في النسب بين ال��ذكور05.45عينة الطلبة التي قمنا بدراستها، اين سجلنا متوسط حسابي قيمته 

� 08.65%والناث %09.68

، ح��ول ك��ون12 19الجدول رقم   إن تفضيل الغلبية لخدمة المحادث��ة م��ن ش��أنه تأكي��د م��ا توص��لنا ل��ه ف��ي 

نشاء العلقات، الغلبية يرون في الفايسبوك  ول يمك��ن آن يتحق��ق ذل��كصفحة للبحث عن أصدقاء جدد وان

ع�بر ه��ذا الفض�اء دون إج��راء محادث��ات م��ع ه�ؤلء المع��ارف لتم�تين ه�ذه العلق�ات س�واء ك�ان هن�اك تع��ارف

في الواقع، أو تلك العلقات التي لزالت حبيسة الفتراضي ، كما يعود ذلك إلى كون غرف المحادثة تتسم

بس��رية أك��ثر مقارن��ة بالخ��دمات الخ��رى كالنش��ر مثل، أي�ن يمك�ن تب��ادل الرس��ائل المكتوب�ة، والص��ور ومق�اطع

   �200 من الطار التطبيقي � ص 19انظر الجدول رقم  -12
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الفي��ديو م��ع الحس��اس بن��وع م��ن الخصوص��ية، كم��ا  تس��اعد الف��راد الخج��ولين وال��ذين يج��دون ص��عوبات ف��ي

المشاركة في نقاشات جماعية، في التخلص من هذه المشاكل، والتعبير بحرية تامة. أما لتف��وق ال��ذكور ف��ي

تفض��يل ه��ذه الخدم�ة ق��د يع�ود ك�ون ال��ذكور أك��ثر حري��ة ف��ي مث��ل ه��ذه المواق��ف مقارن��ة بالن��اث الل��واتي يمل��ن

إلى التستر والحفاظ على بعض الخصوصيات خاصة في المجتمعات العربية � 

   أم��ا ع��ن خدم��ة النش��ر ال��تي احتل��ت المرتب��ة الثاني��ة ل��دى الطلب��ة، ف��ذلك يؤك��د أن فك��رة مي��ل الش��باب له��ذا

 م���ن خلل مق���درة ه���ذه الخدم���ة أن توص���ل ال���ذاتالفض���اء الزرق يع���ود لك���ونه من���برا مفتوح���ا للتنفي���س ع���ن

 والتعبير عن تجاربهم اليجابية بكل فخر، وف��يأخبارهم ومناسباتهمأصواتهم بكل حرية، ومشاركة الخرين 

نفس الوقت عن إحباطهم والمواقف المحرج�ة ال�تي ت�ؤثر س�لبا عل��ى ثقته��م بأنفس��هم، الم��ر ال��ذي ق��د يش��عرهم

بالهمية واليجابية بالنظر إلى درجة التفاعل مع هذه المنشورات التي تقاس بعدد العجابات والتعليقات �

ــم (     توزي���ع عين���ة البح���ث حس���ب ترتي���ب الخ���دمات ال���تي يفض���لها المس���تخدمين عل���ى):21  الجــدول رق

 الفايسبوك (حسب المستوى الجامعي)�

ماجيستر38دكتوراه ن=
03ن=

ماستر
ن= 167

ليسانس
ن= 174

    المستوى
والمتوسط

الخدمة  المتوسط الحسابي
ال���محاد�ث���ة0,530,0291,391,45

ال����نش������ر0,270,0251,871,95

ال���مشارك���ة0,420,031,621,70

الم���تاب���عة0,390,0402,382,52
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تمثيل بياني بالمخروط يمثل ترتيب الخدمات التي يفضلها المستخدمين على الفايسبوك (حسب-
المستوى الجامعي)- �

 حاولنا الربط بين ترتيب الخدمات التي يفضلها المستخدمين عل��ى الفايس��بوك21   من خلل الجدول رقم 

حس��ب المس��توى الج��امعي، لمعرف��ة إن ك��ان له��ذا الخي��ر علق��ة ف��ي ترتي��ب الخ��دمات حس��ب الولوي��ة ال��تي

يرونه��ا أنس��ب لرغب��اتهم واهتمام��اتهم، حي��ث ت��بين أن  ك��ل م��ن طلب��ة مرحل��ة الليس��انس والماس��تر اتفق��وا ف��ي

،1,45إعط���اء المرتب���ة الول���ى لخدم���ة المحادث���ة ع���بر الفايس���بوك بمتوس���ط حس���ابي قيمت���ه عل���ى ال���ترتيب  

، وتفض��يلها ع�ن ب��اقي الخ��دمات، إذ يمك��ن أن نفس��ر ذل��ك بالعتم��اد أك��ثر عل��ى متغي��ر الس��ن الم��وازي1,39

لهاذين المستويين أين يمتز الطالب بصفةات نفسيةة تميةزه عن باقي فئات المجتمع الخرى، فالفراد في ه��ذه

المرحل���ة يحت���اجون إل���ى اس���تقللية ف���ي بن���اء ال���ذات والشخص���يةة، وكم���ا يمتلك���ون ح���سة اطةلع���ي واستكش���افي

وخي���الي ك���بيرين ويري���دون م���ن خللهم���ا التع���رف ال���دائم عل���ى الع���الم الخ���ارجي بطريقته���م الخاص���ة بغ���رض

 إض���افة إل���ى بداي���ة تفكي���ر13اكتش���اف ك���ل م���ا ه���و جدي���د، بم���ا ف���ي ذل���ك توزي���ع دائرة العلق���ات الجتماعي���ة،

الشخص سواء ذك��ر أو أن��ثى ف��ي ه�ذه المرحل�ة العمري��ة، ف��ي البح�ث ع�ن ش��ريك الحي�اة حي�ث ي�رون ف��ي ه�ذه

الوس���يلة فرص���ة لنش���اء ه���ذه العلق���ات وتطويره���ا دون التزام���ات اجتماعي���ة، وكس���را منه���م لح���اجزي الخج���ل

 ال��تي أقيم��ت ف��يRyan and Xenosوالنط��واء ، م��ذا م��ا أك��دته ف��ي نف��س الس��ياق دراس��ة ري��ان وزين��وس 

 وأف����ادت أنة م����ن يتةس����مون بالخج����ل يقض����ون وقت����ام أط����ول م����ن غيره����م ف����ي المحادث����ة ع����بر موق����ع2011،14

، ولFace to Faceالفيس��بوك لمقاوم��ة ش��عورهم بالعزل��ة والوح��دة حي��ث ل توج��د ض��رورة لمواجه��ة الن��اس 

 � 40 - فطيمة بوهاني، انظر الدراسات السابقة، ص 13

�24بهاء الدين محمد مزيد ، مرجع سابق الذكر، ص  -14    
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مك��ان للرتب��اك ال��ذي يص��احب اللق��اءات ف��ي الواق��ع م��ن ت��أثير ،ويقول��ون إنة ف��ي مقدم��ة ال��دماغ ف��صة يس��بب

، أو التع��رقق بلغ��ة ال��دراما، ف��ي المواجه��ات المباش��رة،frontal lobeالرتب��اك والخج��ل وربم��ا الع��رق يس��مى 

لكنةه ل يعمل في المواجهات الفتراضية حتى في وجود كاميرا.

)،(0,025  إل أن طلبة الماجيستر وال�دكتوراه يق�دمون خدم�ة النش��ر بمتوس��ط حس��ابي قيمت��ه عل�ى الت�والي (

 )، النتيجة التي يمكن أن تففسر ب��أن الط��الب الج��امعي ه��ذا المس��توى العلم��ي يتس��م بن��وع م�ن النض�وج0,27

المعرف��ي، والفك��ري ، وال��ذي ق��د ي��دفعه إل��ى التج��اه أك��ثر ع��بر ه��ذا الفض��اء إل��ى مش��اركة الفك��ار، وال��رؤى،

ثارة الحس النقدي حول   بحث�ا ع�ن تش��كيل ص�ورة ذهني�ة ل��دى مع��ارفهم وأص��دقائهم قضايا مجتمعية عامة،وال

في هذا الوسط الفتراضي كفيلة بأن تعكس مستواهم الكاديمي � 

السباب التي تدفع إلى استخدام الفايسبوك � توزيع عينة البحث حسب): 22  الجدول رقم (  

التكرار      النسب       
         والتجاه

الدافع 

التجـــــــاهـــــــات

المجموع و
النسبة
المئوية

موافق تماما موافق غير متأكد غير موافق ـــــــق ـــــــر مواف غي
تماما

%ك    %ك          %ك         %ك         %ك   

تكوين علقات الصداقة .1 95
24.87

186
48,69

26
06,80

43
11,27

32
08،37

382
100%

التعبير عن الراء والفكار.2 177
46.34

182
47.65

08
02.09

11
02.87

04
01.05

382
100%

إثراء الرصيد الثقافي.3 132
%34.55

193
50.53

13
03.40

27
07.06

17
04.46

382
100%

التسلية والترفيه.4 37
09.69

117
30.63

12
03.15

59
15.44

157
41.09

382
100%

متابعة الخبار .5
والمستجدات

107
28.01

248
64.92

07
01.84

16
04.19

04
01.04

382
100%
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ملئ وقت الفراغ.6 37
09.69

98
25.65

15
03.93

104
27.23

128
33.50

382
100%

التخلص من الشعور بالوحدة.7 29
07.59

59
15.44

36
09.42

125
32.72

133
34.81

382
100%

المشاركة في الحملت .8
الجتماعية

86
22.51

174
45.56

31
08.12

44
11.52

47
12.30

382
100%

متابعة الخبار الفنية وحياة .9
المشاهير

89
23.29

91
23.83

06
01.58

102
26.70

94
24.60

382
100%

تمثيل بياني بالسطوانة يمثل السباب التي تدفع إلى استخدام الفايسبوك � --
، ح��ول قي���اس ال��دوافع ال��تي تحف��ز الطلب��ة المبح��وثين إل��ى الت��وجه نح��و اس���تخدام22الجــدول      يتمح��ور 

ج���وهر نظري���ة الس���تخدامات والش���باعات ال���ذي يتمرك���ز ح���ول الوص���ف العمي���قالفايس���بوك، انطلق���ا م���ن 

لعلق��ات مس��تخدمي أي وس��يلة إعلمي��ة ب��المحتوى ال��ذي تق��دمه، وال��تي تفحف��ز ب��دوافع يبق��ى المس��تخدم وح��ده

أنظر نموذج كاتز للستخدامات والشباعاتالمسئول عن تحديدها، لنه يرى فيها الكثر إشباعام لحاجته( 

 دواف���ع بالعتم���اد عل���ى الدراس���ة الس���تطلعية،09م���ن ه���ذا المب���دأ قمن���ا بتحدي���د قائم���ة م���ن ،��� )134ص 

والدراس��ات الس��ابقة، وت��بين أن أه��م ال��دوافع ال��تي واف��ق عليه��ا الطلب��ة وبش��دة ه��ي التع��بير ع�ن الراء والفك��ار

ثراء الرصيد الثقافي بنسبة %46.34بنسبة % ، إضافة إلى متابعة الخبار والمستجدات بنس��بة34.55، وال

مف��ردة إل��ى اعتب��ار التس��لية وال��ترفيه م��ن أه��م 117 م��ن النس��بة الكلي��ة،  كم��ا اتجه��ت  28.01ق��درت ب� : %

الدوافع المحفزة لولوج هذا الفض�اء، إل أن بع��ض ال��دوافع بالنس��بة للغلبي�ة ل�م تك�ن قوي�ة إل��ى درج�ة التحفي��ز

،26.70 %لس��تخدام الفايس��بوك، مث��ل داف��ع متابع��ة الخب��ار الفني��ة وحي��اة المش��اهير ال��تي ل��م يواف��ق عليه��ا

� أما بالنسبة لدافع  المشاركة ف��ي الحملت الجتماعي�ة فق��د واف��ق علي�ه 33.50%وملئ وقت الفراغ بنسبة 

 % ـ 45.56الطلبة بنسبة تقدر ب� : 
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    يع����ود ه����ذا الختلف ف����ي اتجاه����ات الطلب����ة إل����ى ع����دة عوام����ل متعلق����ة ب����الميولت النابع����ة م����ن البع����اد

الجتماعي��ة، والخص��ائص النفس��ية ال��تي تختل��ف م��ن ف��رد لخ��ر، أل أنه��م اتفق��وا ف��ي العدي��د م��ن التجاه��ات،

فموافق��ة الغلبي��ة عل��ى داف��ع التع��بير ع��ن الراء والفك��ار يعك��س ش��غف وحاج��ة الطلب��ة إل��ى منص��ة لتفري��غ

)، مم���ا يعك���س ايج���ابيتهم وس���عيهمinteractive mediaالش���حنات كش���كل م���ن أش���كال العلم التف���اعلي (

) ، ولع���ل م���ن أه���مLiquid Democracyللتفاع���ل ف���ي ه���ذا الموق���ع تكريس���ا لمفه���وم الديمقراطي���ة الس���ائلة (

محف��زات ه��ذا ال��دافع  قه��ر ح��واجز المس��افات الجغرافي��ة و السوس���يو-ثقافية ف��ي ه��ذا المج��ال، وت��وفر الس��رعة

مكاني��ة بل��ورة والكفاءة الفائقة في تداول المعلومات، مع خلق فرص للنقاش، والح��وار، والحج��اج، والقن��اع، وال

) ،personal pagesنقاط التفاق، والتخطيط لترتيبات الفعل الجمعي، س��واء ف��ي الص��فحات الخاص��ة ( 

Groupsأو داخ�����ل ص�����فحات المجموع�����ات  (  Pagesباعتباره�����ا حلب�����ة لتب�����ادل الراء، والقناع�����ات ف�����ي (

تخصصات ومجالت محددة سابقا من طرف القائمين على إدارة هذه الصفحات، و تدشين النقاشات الح��رة

و المسئولة � 

    كما يجب الشارة ارتفاع درج�ة ت�وجه الطلب�ة ف��ي ه�ذا الفض�اء إل��ى المش��اركة ف��ي الحملت الجتماعي�ة،

المر ال��ذي ق��د يفس��ر بارتف��اع الح��س ال��واعي م�ن طرفه��م ف��ي التفاع��ل م��ع الحملت النس��انية والخيري��ة ال��تي

تحمل في طياتها بعدا وطنيا، دينيا، أو بيئيا، على سبيل المثال ل الحصر محاولة منهم في تغيي��ر ع��ادات

شاعة ثقافة احترام النظام، م��ع فرص��ة عب��ور ه��ذه الفك��ار المجتمع السلبية نحو الفضل وتقويم الخطاء، وال

للقارات وتشاركها، خاصة تلك التي تحمل بعدا إنسانيا �  

 إل انه، وبناءا على تصريحات بعض الطلبة، يعتبر ملئ وقت الف��راغ دافع��ا له��م، وق��د يحفس��ر ذل��ك ب��الهروب

إل���ى ه���ذا فض���اء الفايس���بوك ب���دون قص���د مس���بق  لقت���ل وق���ت الف���راغ، الم���ر ال���ذي يص���نف ض���من ال���دوافع
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، اذ يمكن أن يعت��اد الط��الب فك��رة الول�وج إل�ى الفايس��بوك ف��ور النته��اء Ritualized Motives15الطقوسية 

�  من أعماله دون تخطيط مسبق

  من جهة أخرى تسجيلنا لتجاه بعض الطلبة إلى الفايسبوك بغرض التخل��ص م��ن الش��عور بالوح��دة، تأكي��د

Escapistأخ����ر إل����ى س����عي الف����راد إل����ى إش����باع حاج����ة اله����روب م����ن الواق����ع  بم����ا يحمل����ه م����ن متغي����رات (

needs،(16مقاب��ل "التنفي��س النفع��الي"، وخل��ق حي��اة موازي��ة للحي��اة اليومي��ة داخ��ل نس��يج افتراض��ي ، أو م��ا 

 كب��ديل مناس��ب لتع��ويض الهم��ال17CYBER COMMUNAUTEيطل��ق علي��ه بالتجمع��ات الس��يبيرية أو"

ا أنا موجود" ، ونقص الهتمام السريين، مغيرين في ذلك المنطق الرسطي إلى  المر الذيأنا أتفاعل إذا

وفص��ل ذات�هس��ياقه الع��ائلي س��لب الف��رد م�ن بيئت�ه وم�ن خلل  اثر على طبيعة العلق��ات الجتماعي�ة للف��راد

فل���م يع���د البن���اءع��ن الج���وهر الجتم���اعي، وجعلت���ه تائه���ا ف���ي ع��الم افتراض���ي يتض���ارب في��ه الن���ا والخ���ر، 

كالسابق يلجئون لهلهم في حل مشاكلهم ومناقشة قضاياهم � 

بالضافة إلى وجود فئة من الطلبة تستمتع عن طريق الفايسبوك بمتابعة الخب��ار الفني�ة وحي��اة المش��اهير، 

في ظل وجود صفحاتهم الخاصة التي تنشر عل�ى م��دار الس�اعة الخب��ار المتعلق�ة به�م، وق��د يفس��ر ذل��ك إم�ا

بمت��ابعتهم إعجاب��ا، أو فض��ول، خاص��ة وأن الفايس��بوك فت��ح ب��اب الش��هرة أم��ام ش��باب ك��ل ناش��ط ف��ي مج��اله،

فاقت نجوميتهم مشاهير الفن والعلم، إذا ما قيست بعدد المت��ابعين والمتف�اعلين ال��ذين تص��ل أع��دادهم إل��ى

مئات اللف، وجعلوا منهم نجوما في وقت قياسي � 

 247، ص قاهرة، ال2008عماد مكاوي و ليلى حسين السيد، التصال و نظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية،  حسن  - 15

16 -  Anita  Whiting, David  Williams,  "Why  people  use  social  media:  a  uses  and  gratifications
approach",Qualitative  Market  Research:  An  International  Journal,  Vol.  16  Iss:  4,  Georgia,  USA,  2013,
pp.368 .

17 - Breton Ph. le culte de l’Internet, une menace pour le lien social, la découverte, Paris, 2000, p09
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 توزيع عينة البحث حسب ترتيب الصفحات التي يتابعها المستخدمين على صفحة:  )23  الجدول رقم (
الفايسبوك ( حسب الجنس) �

198ن=إناث ( ) 184ن=ذكور  (  )     الجنس و المتوسط
المتوسط الحسابيالصفحة المتوسط الحسابي

07,11 05,24 الرياضية-1
07,06 06,54 السياسية-2
05,67 06,14 الدينية-3
05,14 05,3 الثقافية-4

06,23 06,21 التسلية والفكاهة �-5
06,51 05,45 الخبارية-6
06,16 07,51 الفن والمنوعات-7
05,84 07,76 الموضة والناقة-8
05,21 07,86 الطبخ والشؤون المنزلية-9

تمثيل بياني بالمخروط يمثل ترتيب الصفحات التي يتابعها المستخدمين على صفحة
الفايسبوك ( حسب الجنس)-

التعمق أكثر في ميولت الطلب��ة ع�ن طري��ق ترتي��ب الص��فحات ال��تي)،ـ 23 رقم (  حاولنا من خلل الجدول

الذكوريتابعها المستخدمين على صفحة الفايسبوك حس��ب طبيع��ة المحت��وى بدلل��ة الجن���س،أين ج��اءت عن��د 

المراتب الربعة الولى- حسب قيمة المتوسط الحسابي- على التوالي بالشكل التالي: 

)، وحل��ت ف��ي أخ��ر س��لم06,14)، (الديني��ة 05,45)، (الخباري��ة 05,33 ، (الثقافي��ة )05,24( الرياض��ية 

، إض����افة إل����ى ص����فحات الموض����ة07,51ال����ترتيب الص����فحات الخاص����ة ب����الفن والمنوع����ات بمتوس����ط ق����دره 

 فق��د ج��اءت المرات��ب الربع��ة الول��ى كالت��الي: (الثقافي��ة الناثوالناق��ة، والطب��خ والش��ؤون المنزلي��ة � أم��ا عن��د
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 ، .ول��م تعط��ي05,84، الموض��ة والناق��ة 05,67 ، الديني��ة 05,21 )، (الطب��خ والش��ؤون المنزلي��ة)05,14

أغل��ب الن��اث المبحوث��ات الهمي��ة ف��ي ترتيبه��ا للص��فحات ذات المحت��وى السياس��ي، والرياض��ي � بن��اءا عل��ى

النتائج المتوصل إليها، نستنتج أن متغير النوع له دللة إحصائية في تحديد اهتمامات الطلبة، واختيار نوع

الص�فحات ال�تي يتابعونه�ا ع�بر الفايس��بوك، ل�ذلك اخت��ار ال�ذكور م�ن الطلب�ة الص��فحات الرياض��ية ف��ي المق��ام

الول، على عكس الناث اللواتي اتجهن نحو الصفحات الثقافية، وصفحات الطب��خ والش�ؤون المنزلي��ة ال��تي

تعكس جزءا من ميولتهم � 

 ق��د يفس��ر ه��ذا التع��ارض ف��ي الهتمام��ات إل��ى طبيع��ة الش��باع ال��ذي يرغ��ب ك��ل ن��وع الوص��ول إلي��ه، حي��ث

اش��تركوا ف��ي اهتم��امهم بالص��فحات الثقافي��ة، ويج��در بن��ا الت��ذكير ب��ان ص��فحة الفايس��بوك الك��ثر ش��عبية ف��ي

 ه���ي ص���فحة أحلم مس���تغانمي ذات الط���ابع الدب���ي والثق���افي بع���ددsocialbakersالج���زائر حس���ب موق���ع 

، حيث يفضل الذكور فى المقام الول الصفحات الرياضية بك��ل18 معجب10585166معجبين يقدر ب�: �

أص���نافها المتعلق���ة ب���اللعبين، أو أخب���ار الن���وادي الرياض���ية المحلي���ة والعالمي���ة، وه���ذا أم���ر ط���بيعي بالنس���بة

للشباب ليس على الفايسبوك فقط، ولكن بالنسبة للوسائل العلمية الخرى أيضا �     

 ترتيب الصفحات التي يفضلها المستخدمين على صفحة الفايسبوك بدللة المستوى):24  الجدول رقم (

 الجامعي) � 

    المستوىالمتوسط الحسابي
والمتوسط
 الصفحة

 دكتوراه
38ن=

ماجيستر
03ن=

ماستر ن=
167

ليسانس
174 ن=

18  -https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/algeria 10-20/ ، ت������م التص������فح ي������وم-
 � 14 على الساعة 2016
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الرياضية-06,2314,2306,2905,231

السياسية-05,7515,1206,3106,462
الدينية -05,2313,1105,1206,593

الثقافية �-05,1913,0105,4406,144
التسلية والفكاهة �-06,5114,1407,1705,625

الخبارية-06,0315.4206,2207,426

 الفن والمنوعات-08,3916,0907,4106,327
الموضة والناقة-10,1916,7108,1307,218
الطبخ والشؤون المنزلية-10,6016,7309,8607,719

تمثيل بياني بالسطوانة يمثل ترتيب  الصفحات التي يفضلها المستخدمين على صفحة الفايسبوك-
بدللة المستوى الجامعي –

   م���ن خلل الرب���ط بي���ن متغي���ري ن���وع محت���وى الص���فحة ال���تي يتابعوه���ا المبح���وثين، والمس���توى الج���امعي،

لحظن��ا اختلف ف��ي ترتيبه��م للتجاه��ات جمل��ة م��ن الختلف��ات، حي��ث اتج��ه أغل��ب المبح��وثين ف��ي مرحل��ة

 لتليه���ا ص���فحات التس���لية والفكاه���ة،05,23الليس���انس إل���ى تق���ديم الص���فحات الرياض���ية بمتوس���ط حس���ابي 

، أم���ا مس���توى الماس����تر فق���د أعط���وا ف����ي المق���ام الول الهمي���ة للص���فحات الديني���ة05,62بمتوس����ط قيمت���ه 

)، أم�������ا طلب�������ة الماجس�������تير وال�������دكتوراه اتفق�������وا ف�������ي ترتي�������ب05,44الص�������فحات الثقافي�������ة(  لتليه�������ا،05,12

لتليه����ا)،ـــ 05,19- 13,01اتجاه�������اتهم،أين س����بقوا الص����فحات الثقافي����ة بمتوس����ط قيمت����ه عل����ى ال����ترتيب( 

) ، والج����دير بالش����ارة ان الطلب����ة ف����ي05,23-13,11:( الص����فحات الديني����ة بمتوس����ط ق����دره عل����ى الت����والي
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المس���تويات الربع���ة اتفق���وا عل���ى أخ���ر ال���ترتيب حي���ث ل���م تن���ل ص���فحات الموض���ة والناق���ة، الطب���خ والش���ؤون

المنزلية أهمية كبرى لدى مفردات العينة � 

نستنتج أن متغير المستوى الجامعي ل�ه دلل��ة إحص��ائية بالنس��بة لتجاه��ات    بناءا على الرقام السابقة، 

الطلبة نحو محتوى معين، فكلما ارتفع المستوى الفكري للطالب كلما اتجه لصفحات الفايسبوك أكثر جدية،

وال��تي تعن��ى بتثقيف��ه س��واء ف��ي تخصص��ه أو ب��اقي مج��الت الحي��اة ، حي��ث أن الطلب��ة ف��ي مرحل��ة الليس��انس

اختاروا الص�فحات الرياض��ية، وص�فحات التس�لية والفكاه�ة، وه�ي ص��فحات تتمي��ز بمحت�وى اق�ل جدي�ة، عل��ى

عك���س طلب���ة الماس���تر ال���ذين يقبل���ون بدرج���ة ك���بيرة عل���ى الص���فحات الديني���ة رغب��ة منه���م ف���ي تط���وير ج���انبهم

الروحي، وطلبة الدراسات العليا الذي يتجهون أكثر نحو الصفخات الثقافية، والخباري��ة، وال��تي يبحث��ون م�ن

حاطتهم بما يحدث في العالم �     خللها عن الرفع من ثقافتهم وال

  توزيع العينة حسب اتجاهات الطلبة نحو الثار المترتبة عن استخدام الفايسبوك �):25  الجدول رقم (

التكرار      النسب       
         والتجاه

 الثـــار

التجـــــــاهـــــــات

المجموع و
النسبة
المئوية

موافق تماما موافق غير متأكد غير موافق غ موافق تماما

%ك    %ك          %ك         %ك         %ك   
تراجع التفاعل الجتماعي مع.1

العائلة
187

48.95
93

24.34
12

03.14
58

15.18
32

08.37
382

100%
الستفادة منه على المستوى.2

الدراسي
171

44.76
179

46.85
10

02.61
13

03.40
09

02.35
382

100%
إهدار الوقت دون فائدة.3 130

34 .03
112

29.31
22

05.75
62

16.23
56

14.65
382

100%
سهولة التواصل مع أصدقاء .4

شبكة 
144

37.69
156

40.83
11

02.87
40

10.47
31

08.11
382

100%
تراجع مستوى التحصيل .5

الدراسي
29

07.59
135

35.34
19

04.97
110

28.79
89

23.29
382

100%
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الشعور بالرهاق والتعب  .6 156
40.83

137
35.86

15
03.92

46
12.04

28
07.32

382
100%

زيادة الوعي بقضايا المحيط.7 131
34.29

193
50.52

10
02.61

27
07.06

21
05.49

382
100%

التواصل مع الثقافات .8
العالمية

111
29.05

189
49.47

07
01.83

44
11.51

31
08.11

382
100%

 – �تمثيل بياني بالعمدة يمثل اتجاهات الطلبة نحو الثار المترتبة عن استخدام الفايسبوك-

 الس��عي نح��و معرف���ة اتجاه��ات الطلب��ة فيم��ا يخ��ص الث��ار المترتب���ة25رقــم     حاولن��ا م��ن خلل الج��دول 

الفايسبوك من منطلق الستخدام الشخصي دون تقسيمها إلى أثار سلبية أو ايجابية تفادي��ا لطلق الحك��ام

م��ن جه��ة، ورغب�ة من��ا ف��ي الحف��اظ عل��ى مص��داقية المبح��وث، لن الف��رد ع��ادة م��ا يتعام��ل م��ع القي��م بن��وع م��ن

المثالي���ة،  وبع���د تفري���غ المعطي���ات الخاص���ة به���ذا الس���ؤال ت���بين أن���ه أزي���د م���ن نص���ف الع���دد الجم���الي م���ن

 ) يوافق���ون عل���ى تراج���ع التفاع���ل24.34%/ومواف���ق48.95%المبح���وثين (بع���د جم���ع نس���بتي مواف���ق تمام���ا

الجتم��اعي م��ع العائل��ة ف��ي س��ياق اس��تخدامهم لش��بكة الفايس��بوك، بالض��افة إل��ى تبنيه��م نف��س التج��اه فيم��ا

)، وعل��ى عك��س46.85%/ومواف��ق44.76يخ��ص الس��تفادة من��ه عل��ى المس��توى الدراس��ي (مواف��ق تمام��ا%

، الم��ر ال��ذي تأك��د40.83%ذل��ك س��هل، وع��زز م��ن وتي��رة التواص��ل م��ع أص��دقاء الش��بكة أي��ن وافق��وا بنس��بة

 ولم يوافقوا بالمقاب��ل عل��ى تراج��ع مس��توى التحص��يل الدراس��ي ك��أثر محتم��ل م�ن19أيضا في دوافع الستخدام،

%)، وأق����ر غالبي����ة مف����ردات البح����ث28,79/ومواف����ق07.59ج����راء اس����تخدام الفايس��������بوك(موافق تمام����ا%

بالره���اق والتع���ب م���ن خلل اس���تخدام الفايس���بوك، خاص���ة وأن معظمه���م يفض���لون اس���تخدامهم ف���يبالشــعور 

 � 208)، توزيع عينة البحث حسب السباب التي تدفع إلى استخدام الفايسبوك ، ص 22 - انظر الجدول رقم (19
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 كما ساهم الفايسبوك حس��ب تص��ريحاتهم بزي��ادة وعيه��م بالقض��ايا المحيط��ة ب��البيئة20فترات متأخرة من الليل �

التي يعيشون فيها � 

  كما نشير بناءا على قراءة بيانات الجدول أعله أن جزء من الطلبة ل يوافق�ون عل��ى مجموع�ة م�ن الث��ار

 �  )11.51(%والتواصل مع الثقافات العالمية بنسبة ) ، 16.23(%مثل إهدار الوقت دون فائدة بنسبة 

نس��تنج أن موق��ع التواص��ل الجتم��اعي الفايس��بوك خل��ق مجموع��ة م��ن الث��ار عل��ى مس��توى العلق��ات، حي��ث

عزز التصال بين الفراد داخل عالم افتراضي واسع البع��اد ، كم��ا ان��ه وس��ع فج��وة التواص��ل داخ��ل الس��ياق

الع��ائلي مح��دد المع��الم و البع��اد � م��ا ي��دفعنا للق��ول أن المس��تخدمين له��ذه الوس��يلة يع��انون م��ن تراج��ع حج��م

 بتم��وقعهم بي��ن الق��تراب داخ��ل الفض��اء الفتراض��ي، مقاب��ل النفص��ال، العزل��ة،التع��املت النس��انية، الوح��دة

والبتعاد عن السياق الجتماعي بما يحمله من علق�ات اجتماعي�ة س�واء الدموي�ة أو الص��داقة، وتعت��بر ه�ذه

النتيجة من أهم مفارقات شبكات التواصل الجتماعي بصفة عام��ة، وال��تي تأك��دت ف��ي العدي��د م��ن الدراس��ات

م���ن معه���د ماساتشوس���تسSherry Turkleأس���تاذة عل���م الجتم���اع ش���يري ترك���ل  منه���ا م���اورد ف���ي كت���اب

للتكنولوجي���ا، ب���أن "الن���اس يص���يرون معزولي���ن ع���ن الواق���ع بس���بب ه���ذه المواق���ع الجتماعي���ة لن التكنولوجي���ا

تهيم��ن عل��ى حياتن��ا وتجعلن��ا أق��ل آدمي��ة". وأن��ه ف��ي ظ��ل وه��م الس��ماح لن��ا بالتص��ال بطريق��ة أفض��ل تعزلن��ا

التكنولوجيا في الحقيق�ة ع�ن التف�اعلت البش��رية الحقيقي�ة ف��ي واق��ع افتراض��ي إلك��تروني، يحعت��بر تقلي��دا ض��عيفا

21 للعالم الحقيقي.

 إض��افة إل��ى خلقه��ا لحال��ة م�ن التع�ب والره��اق نتيج�ة المك�وث المط��ول أم��ا شاش��ات الجه��زة الذكي�ة، الم��ر

ال���ذي تس���بب ف���ي ظه���ور الم���راض الس���يكولوجية الجدي���دة، حي���ث كش���فت دراس���ة للبروفيس���ور غلوري���ا م���ارك

Gloria Markجامع���ة كاليفورني���ا، أن الرق متص���ل بع���دد الس���اعات ال���تي يقض���يها المس���تخدم عل���ى ف���ي 

 �196): توزيع عينة البحث حسب الفترة المفضلة لستخدام شبكة الفايسبوك �، ص 16 انظر الجدول رقم (-  20

21 -sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic
Books, 2011 , USA , p 16 .
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نظ���را لت���أثير ذل���ك عل���ى مس���توى ال���دماغ مخلف���ا حال���ة م���ن ال������دوار،الغثيان، وقل���ة ال����تركيز نظ���را "فيس���بوك".

للنج����ذاب ال����زائد فيتش����كل راب����ط بي����ن الحال����ة النفس����ية الس����يئة وع����دم الق����درة عل����ى الن����وم وبي����ن الول����وج إل����ى

حي��ث يقض��يFacebook addictionالفايس��بوك ، وق��د يتط��ور الم��ر ف��ي بع��ض الح��الت ال��ى ادم��ان "  

 س��اعة يومي��ا ف��ي اس��تخدامه و القلي��ل منه��م يواص��ل جلوس��ه دون طع��ام أو ح��تى ال��ذهاب12أك��ثر م��ن الف��رد 

22إلى الحمام حتى ل يخاطر بفقدان الدردشات و المناقشات �

 ورغ��م أن المبح��وثين أج��ابوا ب��أنهم يه��درون ال��وقت ب��دون ف��ائدة، إل أنه��م ف��ي ذات ال��وقت ل يحق��رون ب��تراجع

 ول يعتق���دون أن هن���اك ص���لة بي���ن نت���ائجهممس���تواهم الدراس���ي م���ن خلل الف���راط ف���ي اس���تخدام الفايس���بوك،

المتحاني��ة وع��اداتهم ف��ي الس��تخدام، الم��ر ال��ذي يمك��ن تفس��يره بانخف��اض ال��وعي بآث��ار ه��ذه الش��بكة ال��تي

فرضت نفسها وبقوة على مختلف نواحي حياتنا اليومية � 

أنه كلما زاد استخدام شبكة الفايس�بوك س��اهم ذل�ك ف��ي تفت�ح الف��رد عل�ى الثقاف�ات باختلفه��ا، نخلص للقول، 

واطلع��ه عل��ى مس���تجدات الس��احة العالمي��ة،  وي��ؤدي ذل��ك بالمقاب��ل إل��ى انخف��اض التواص��ل النس���اني ف��ي

مم��ا ق��د ينعك��س عل��ى مس��توى تحص��يلهم الدراس��ي،؛  وخل��ق أث��ار س��لبية عل��ى مس��توى اس��تغلل وق��ت الواق��ع

وفي بعض المرات على حالتهم الصحية �  

توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق استخدام الفايسبوك � ):26  الجدول رقم (   

النسبةالتكراردرجة الشباع 

62.30%127كثيرا 

،ال�دار المص��رية اللبناني��ة، بي�روت،1- شريف دروي�ش اللب��ان،تكنولوجيا التصال:المخ���اطر و التح�ديات و الت�أثيرات الجتماعي�ة،ط 22
 �41.ص2000

42



 الطـــار التــطبــيقــي

33.25%238قليل
04.45%17أبدا

 %382100المجموع

--تمثيل بياني بالمخروط يمثل توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق استخدام الفايسبوك ـ

) معرفة درجة الشباع ال��تي وص�لت إليه�ا مف��ردات العين�ة ف��ي الدراس��ة،26   أردنا من خلل الجدول رقم (

، من المجم�وع الكل�ي، ف��ي حي�ن %62.30أين تبين أن أكثر من نصف العينة حققوا اشباعاتهم بنسبة  %

 م�ن الطلب�ة ل�م يص�لوا إل�ى04.45 من المبح�وثين وص�لوا للش��باع بدرج�ة قليل�ة، أم��ا م��ا نس�بته  33.25%

إشباع رغباتهم نهائيا عن طريق استخدامهم للفايسبوك � 

   يمكن أن نفسر النتائج المتوصل إليها في الجدول أعله، والتي تحمل اختلفا في درجة الشباع، 

من مستخدم إلى أخر نظرا للفروقدرجة الشعور بالرضا والشباع تتباين بالعودة إلى الفكرة القائلة بان 

وتختل���ف  الفردي����ة، واعتب����ارا أيض���ا للعوام���ل الخارجي���ة المحيط���ة به���ذا المس����تخدم داخ���ل المجتم����ع الواح���د، 

  ول يمك��ن لي وس��يلة ك��انت أن تحق��ق23بالمقاب��ل م��ن مجتم��ع لخ��ر تبع��ا للقي��م والس��مات الثقافي��ة الس��ائدة، 

إشباعا كليا لدى مستخدميها، بما في ذلك الفايسبوك ال��ذي يتمي��ز بك�ونه فض��اء مفتوح��ا يمت��از باللمحدوي��ة،

والتفاعلي���ة، والني���ة، واللزمكاني���ة ، ويع���ود ذل���ك إل���ى طبيع���ة المس���تخدم ال���ذي يحمل���ه ف���ي ذهن���ه جمل���ة م���ن

: نح���نsherry Turkle تس���بق عملي���ة التع���رض، أو ت���تزامن م���ع التع���رض، فحس���بمط���البالتوقع���ات وال

ب��الرغم م�ن أن أغل��ب الطلب��ة تط��ابقت ل��ذلك  24نتوقع الكثير من التكنولوجيا والقليل من أنفسنا وم�ن الخري��ن.

23 - EdeuTch : les Techniques psycho-sociologiques au service de l'étude de Marché, cahier de
l'institut de sciences économiques applique, N° 71, Paris, 1971.p 22 

24 - sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each
Other, Basic Books, 2011 , USA , p 58 .
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 وخي��ارات ل��م تك��ن موج��ودة م��ن قب��ل أي أنه��م بلغ��وا درج��ةتوقع��اتهم بم��ا أت��اح له��م الفيس��بوك م��ن خ��دمات، 

، أل أن تع��بير بع��ض الطلب��ة ع��ن » Digital satisfaction« الشباع الرقمي متقدمة مما أطلقن��ا علي��ه 

المنفعة أو الفائدة �عدم الرضا الكلي، والجزئي لتعرضهم لهذا الفضاء يفسر في الصل بعدم وصولهم إلى 

توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق استخدام الفايسبوك بدللة السن  �  ):27  الجدول رقم (

السن
درجة الشباع

المجموع23-2829-34 17-22
%ت%ت%ت%ت

16.2%62كثيرا 
3

58%15.1
8

07%01.8
3

127%33.24

26.4%101قليل
4

95%24.8
6

42%11.0
0

238%62.30

01.3%05أبدا
0

10%02.6
3

02%0.5217%04.45

43.9%168المجموع
7

163%42,6751%13,36382100%

-تمثيل بياني بالمخروط يمثل توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق استخدام الفايسبوك بدللة
-السن �

رقم (  للتعمق أكثر في فه��م مس��تويات الش��باع والمتغي��رات المتحكم��ة ف��ي ذل��ك، حاولن��ا الرب��ط ف��ي الج��دول 

 بين درجة الشباع وسن مفردات العينة،  حيث تبين بالرقام أن أعلى مستوى للرضا سجل عند طلبة)27

، وه��ي16.23%  س��نة وال��تي وص��لت إل��ى 22- 17مرحل��ة الفئة العمري��ة الول��ى ال��تي ي��تراوح س��نها بي��ن 

عل��ى عك�س الطلب�ة ال�ذي%،ـ 15,18، وال��تي بلغ�ت 28-23نسبة متقاربة مع طلبة الفئة التي ت�تراوح بي�ن 

 ممن حققوا الشباع الرقمي بدرجة كبيرة،01.83% سنة، حيث سجلنا نسبة  34-29ينحصر سنهم بين 
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منهم ممن عبروا عن رضاهم ولكن بدرجة قليلة � أما أولئك ال��ذين ل��م يحقق��وا إطلق��ا  الش��باع 11.00%و

من المجموع الصلي �  02.63% سنة بنسبة  28-23فكان اغلبهم من الطلبة الذين يتراوح سنهم بين 

 من خلل الرقام والنسب التي تم عرضها أن السن يحم��ل دلل��ة إحص��ائية بالنس��بة لدرج��ة إش��باعنستنج  

الطلبة لحاجاتهم المتوقعة من استخدام الفايسبوك، وكلما زاد السن ت��تراجع درج��ة الش��باع والعك��س ص��حيح،

وق��د يحفس��ر ذل��ك ب��أنه كلم��ا ك��بر الف��رد وتق��دم ف��ي الس��ن ص��عفب إرض��ائه، نظ��را ل��تراكم تج��اربه، وزي��ادة وعي��ه،

واقترابه أكثر للحس النتقائي �     

توزي��ع العين��ة حس��ب إش��باع الحاج��ات ع��ن طري��ق اس��تخدام الفايس��بوك بدلل��ة المس��توى ):28  الجدول رقم (
الجامعي   �

المستوىليسانس ماستر ماجيستر دكتوراه المجموع
درجة 
الشباع

ت%ت%ت%ت%ت%

كثيرا %33.2412702.0908000013.095018.0669

قليل%62.3023804.72180.520230.1011526.96103

أبدا%04.451703.14120.26010.53020.5302

المجموع10038209.95380.780343.7216745.55174
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-تمثيل بياني بالمخروط يمثل توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق استخدام الفايسبوك بدللة
-المستوى الجامعي �

توزيع العينة حسب إشباع الحاجات عن طريق اس��تخدام الفايس��بوك بدلل��ة)،ـ 28 رقم (     يوضح الجدول

المس��توى الج��امعي، أي��ن نلح��ظ أن أغل��ب الطلب��ة ال��ذين حقق��وا إش��باع بدرج��ة ك��بيرة ه��م م��ن طلب��ة الليس��انس

ــ 18.06%وبنس���بة  أم���ا طلب���ة الماس���تر فق���د بلغ���ت نس���بة ال���ذين ع���بروا ع���ن الرض����ا بدرج���ة متقدم���ة م���ن،

في حين لم نسجل أي إشباع رقمي بدرجة كبيرة عند طلبة الماجيستير، ف��ي%،ـ  13.09 مجموعهم الكلي

26.96 ، امــا بالنســبة للســابع الجــزئي فقــد بلــغ نســبة عن��د طلب��ة ال��دكتوراه 02.09%حي��ن بل��غ ذل��ك  

   لدى طلبة الماجيستر، أم��ا بالنس��بة0.52%عند طلبة الماستر، و %30.10عند طلبة الليسانس، و %

من طلبة الليسانس ونفس النسبة% 0.53 � بالضافة إلى أن 04.72%لطلبة الدكتوراه فقد بلغت نسبته  

من طلبة الماستر، لم يصلوا إلى تحقيق أي إشباع من تعرضهم للفايسبوك،  وه��ي نس��بة أق��ل مقارن��ة بطلب��ة

%ـ  03.14الدكتوراه الذين بلغت نسبتهم 

 ه��ذه النس��ب المختلف��ة ح��ول إش��باع الفايس��بوك لحاج��ات ورغب��ات طلب��ة العين��ة المدروس��ة ت��دل أن المس��توى

الج��امعي يحم��ل دلل��ة إحص��ائية أيض��ا ح��ول إحس��اس الف��رد المبح��وث بتحقيق��ه للش��باع وبل��وغه درج��ة م��ن

الرض���ا م���ن ع���دمه، وال���دليل عل���ى ذل���ك الف���رق الشاس���ع بي���ن طلب���تي الليس���انس وال���دكتوراه مثل ف���ي إدلئه���م

للجابات، فكلما تقدم الفرد في المستوى الجامعي  كلما تراجعت نس�بة تحقيق�ه للرض��ا ح�ول تع�امله م�ع ه�ذه
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نضج و استعداد الفراد فكري��ا، كلم��ا س��اهم الشبكة،  قد يففسر ذلك بالعودة إلى فكرة مفادها كلما زاد مستوى

ذل����ك ف����ي تط����ويرهم للح����س النتق����ادي اتج����اه الوس����ائل والمحت����وى م����ن جه����ة، كم����ا أن الف����راد ذوي التك����وين

الك��اديمي المتق��دم ف��ي مس��توياته يرفع��ون م��ن س��قف توقع��اتهم ومط��البهم ال��تي يرج��ون تحقيقه��ا أو إش��باعها

المر الذي قد يخلق لديه حالة من اليأس وعدم الرضا في حالة تعارض هذه التوقعات مع الواقع م��ن جه��ة

أخرى �        

ـ الممارسات التصالية في استخدام شبكة الفايسبوك المحور الثالث:

توزيع العينة حسب لغة الصفحة الرئيسية على موقع الفايسبوك � ):29  الجدول رقم (  

لغة الصفحة الرئيسيةالتكرارالنسبة%

 عربية%24.3493
 فرنسية%72.52277
 انجليزية%03.1412

 أخرى%0000
 المجموع%100382

-تمثيل بياني بالسطوانة يمثل توزيع العينة حسب لغة الصفحة الرئيسية على موقع الفايسبوك ـ-

ــم      أردن���ا م���ن خلل الج���دول  ، معرف���ة اللغ���ة ال���تي اختاره���ا طلب���ة العين���ة ف���ي الص���فحة الرئيس���ية29رق

 يتخ�ذون م�ن اللغ�ة الفرنس��ية لغ�ة واجه��اتهم عل��ى72.52%لحساباتهم على شبكة الفايس�بوك، أي�ن ت�بين أن 
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ول��م يخ��تر،ـ 03.14 %واللغة النجليزية بنسبة ،ـ 24.34%الفايسبوك، في حين نالت اللغة العربية نسبة 

أي فرد لغة أخرى خارج القائمة المقترحة  � 

    الرق��ام المتوص��ل إليه��ا تعك��س هيمن��ة اللغ��ة الفرنس��ية مقارن��ة باللغ��ة العربي��ة ال��تي تعت��بر اللغ��ة الرس��مية

الول��ى للمجتم��ع الج��زائري، كم��ا تؤك��د ه��ذه النس��ب م��ن جه��ة التن��وع اللغ��وي الحاص��ل ف��ي المجتم��ع الج��زائري

 أي�ن يفس�ح المج�ال للتن��افس بينه�ا، فتتح�ول اللغ�ة الوطني��ة إل�ى لغ�ة25عامة، وامتداد ذلك في أوس��اط الطلب�ة،

 كم�ا يمكنن��ا ان نفس��ر26ثانية أو ثالث�ة ف��ي الس��تعمال الش��فوي أو الكت��ابي بم��ا ف��ي ذل��ك التعام��ل م�ع التقني�ة. 

ذلك بكوننا مجتمعا استهلكيا للتكنولوجيا، ومولعا بتقلي��د المجتمع��ات المنتج��ة له��ا عل��ى ع�دة مس��تويات منه��ا

اللغ��ة رغ��م ت��وفر نس��خة باللغ��ة العربي��ة خاص��ة ف��ي ظ��ل وج��ود إل��زام م��ن ط��رف منظم��ة ال��دفاع ع��ن حق��وق

كمؤشر عن تمتع الفرد ف��يprogrammation ) لتعريب البرمجة ((Logicielالنسان، في إنتاج البرامج (

 وه��ذا م��ا يؤك��ده ف��ي27هذه الدول بحقوقه اللغوية الكاملة و تمكنه من اس��تعمال لغت�ه الوطني��ة بص��ورة عادي�ة،

لنبن�ة أهله�ا، لنب�ة اللغ�ة العربي��ة بغن نفس سياق الفكرة قول اب�ن خل�دون " أن المغل�وب مول�ع بتقلي��د الغ�الب، وأن غن

نززلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين المم ".   وأن من

توس���ع ونض���ج بع���ض اللغ���ات الجنبي���ة ف���ي المجتمع���ات العربي���ة عموم���ا ول    ه���ذا م���ا يفس���ر ملحظتن���ا 

post"28المغاربية خصوصا على حساب اللغة الصلية، خاصة أن هذه الخيرة في مرحلة ما بعد الحداثة 

modernisme� لم تواكب التطور والنضج الحاصلين في ميدان إنتاج التكنولوجية و البرمجيات "  

 �62- انظر الفصل الول، الدوائر اللغوية في الجزائر، ص  25

26 -Algérien dialectes, www.geotéties.com/hameens/darfa   ;vu le - 6-09-2016,à  23H

.14،ص1998 ،كانون الثاني /مارس ،03 - محمود الذوادي ،في الدللت الميتافيزيقية للرموز الثقافية ،عالم الفكر ،العدد27

28jean François laytard ,la condition postmoderne : rapport sur le savoir ,paris,1992 ,p28 -.  
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توزيع مفردات العينة حسب معدل النشر على موقع الفايسبوك بدللة السن  � ):30  الجدول رقم (

السن
معدل النشر

المجموع23-2829-34 17-22
%ت%ت%ت %ت

23.2%89بصفة دائمة
9

87%22.7
8

29%07.59205%53.66

17.0%65بعض المرات
2

66%17.2
7

14%03.68145%37.97

03.6%14بصفة نادرة
6

10%02.6
2

08%02.0932%08.37

%382100%16342,675113,36 16843.97المجموع

-تمثيل بياني بالسطوانة يمثل توزيع العينة حسب معدل النشر على موقع الفايسبوك  بدللة السن- 

، ب��الربط بي��ن متغي��ري مع��دل النش��ر عل��ى الفايس��بوك بدلل��ة الس��ن  س��عيا من��ا30رقــم    قمن��ا ف��ي الج��دول 

لمعرفة إن كان له أثر في ذلك، حيث لحظنا أن أكثر الطلبة الذين يقومون بالنشر عل��ى الفايس��بوك بص��فة

  س��نة، ف��ي حي��ن الطلب��ة ال��ذين ت��تراوح أعم��ارهم بي��ن22-17) ت��تراوح أعم��ارهم بي��ن23.29%دائمة(بنس���بة 

، لم��ا اقله��م نش��را به�ذه ال�وتيرة ه��م المف��ردات22.78 سنة ، فإنهم ينشرون بصفة دائم��ة بنس��بة  23-28%

، اما اولئك الذين ينئرون بعض المرات فقد فك��ان07.59 عاما، بنسبة %34-29التي ينحصر سنها بين 

08.37، ف���ي حي���ن س���جلنا نس���بة %17.27 ، وينس���بة %28-23اغلبه���م م���ن طلب���ة الفئة العمري���ة الثاني���ة 

 � 03.66 بنسبة %22-17ممن ينشرون بصفة نادرة اغلبهم طلبة تتراوح أعمارهم بين 
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   نلحظ من النتائج المتوصل إليها أن السن يحمل دللة إحصائية بالنسبة لمعدل النشر على الفايسبوك،

بالضافة إل��ى وج��ود علق�ة تعاكس��ية بي��ن س�ن المبح�وثين، ومع��دل النش��ر عل��ى الفايس��بوك، حي��ث كلم��ا تق��دم

سن المبحوث كلما قل معد نشره على صفحته في الموقع، وق��د يع�ود ذل�ك ف��ي نظرن��ا إل�ى  ك�ون الف��رد يمي�ل

في المراحل الولى من شبابه إلى التعبير عن حالته اليومية، ومشاركة خصوصياته، المر الذي يمت��د إل��ى

، كن��وع م��ن التنفي��س، mind-casting،29إذاع��ة العق��ل " باعتب��اره statusج��دار الواجه��ة ف��ي الفايس��بوك "

عن زيادة الثقة بالنفس، لن الواقع ل يشبع غالب احتياج��اته، ابت��داءوتخفيف الضغوطات اليومية، والبحث 

من الحاجة إلى النقد والتعبير وحتى الحاجة إلى الجنس، ومن ثم فقد ت��دفق الف��راد إلي�ه واتخ��ذوا من�ه واجه�ة

وب��اتت تلع��ب تلع��ب دورام حاس��مام ف��ي ص��ياغةمع��برة لص��واتهم غي��ر المس��موعة بالنص،والص���ورة، والفي��ديو، 

حياة الناس، وفي الكيفية التي يديرون بها حياتهم، ويعبرون بها عن وجودهم. على عكس الشباب الناض��ج

من حي��ث الس�ن ال�ذين ل يفض��لون مش��اركة تفاص��يل حي��اتهم وح��التهم المزاجي��ة عل��ى الفايس��بوك حفاظ��ا عل��ى

الخصوصية، وربم��ا يفض�لون الت�وجه لرض الواق��ع والنخ��راط ف��ي حرك��ات تع��بر ع�ن اتجاه��اتهم وتص��وراتهم

بعيدا عن الفتراضي � 

اللغات التي يفض��لها المس��تخدمين ف��ي النش��ر عل��ى ص��فحة توزيع مفردات العينة حسب): 31  الجدول رقم (

الفايسبوك بدللة المستوى الجامعي والجنس �

المجموع
%

198أنثى ن=
51.84%

184ذكر ن=
48.16%

الجنس والمستوى

اللغة

، ص2011 -  بهاء الدين محمد يزيد، المجتمعات الفتراضية – كتاب الوج�وه نموذج�ا- ، جامع��ة الم��ارات العربي��ة،  الم��ارات ، 29
14�
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دكتوراه
% 

ماجيستر
 %

ماستر
 %

ليسانس
 %

دكتوراه
% 

ماجيستر
% 

ماستر
% 

ليسانس
 %

53
13.87

01
0.26

01
0.26

16
4.18

05
1.30

07
1.83

01

0.26

14
%3.66

08
%2.09

1-

العربية الفصحى 

124
32.46

02
0.52

00
00

28
7.33

23
6.02

09
2.35

00
00

25
6.54

37
09.68

2-

العربية العامية
148

38.74
06

1.57
00
00

41
10.73

50
13.09

08
2.09

01
0.26

13
3.40

29
7.59

3-

الفرنسية 
40

10.47
02

0.52
00
00

08
2.09

10
2.61

03
0.78

00
00

13
3.40

04
1.04

4-

النجليزية 

17
4 .45

00
00

00
00

04
1.04

01
0.26

00
00

00
00

05
1.30

07
1.83

5-

المازيغية 

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب اللغات التي يفضلها المستخدمين في النشر
على صفحة الفايسبوك بدللة المستوى الجامعي والجنس -

  أردن��ا م�ن خلل الج��دول الخ��اص باللغ��ات ال��تي يفض��لها المس��تخدمين ف��ي النش��ر عل�ى ص�فحة الفايس��بوك،

الوص��ول إل��ى  ترتي��ب للغ��ات المس��تخدمة حس��ب الهمي��ة ال��تي يليه��ا له��ا أف��راد البح��ث، وحس��ب م��ا توض��حه

% 38.74الرق��ام فق��د احتل��ت اللغ��ة الفرنس��ية المرتب��ة الول��ى ف��ي التعام��ل اللغ��وي بي��ن المبح��وثين بنس��بة 

%حيث سجلت اغلبها لدى الناث مقارنة بالذكور، وهي نسبة متقاربة مع العربي��ة العامي��ة ال��تي يس��تخدمها 
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وبالتحدي��د م��ن طلب��ة الليس��انس، أم��ا العربي��ة الفص��حى م��ن مجم��وع المبح��وثين أغلبه��م م��ن ال��ذكور 32.46

أم��ا بالنس��بة، من الطلبة في عملية النشر عل الشبكة،  اغلبه��م م�ن ال��ذكور أيض��ا  % 13.87 يستخدمها 

، أم��ا اللغ�ة النجليزي��ة فق��د4.18%للن��اث س��جلت اعل��ي نس��بة لمف��ردات البح��ث ف��ي مرحل�ة الماس��تر بنس��بة 

بنس��ب متقارب��ة بي��ن ال��ذكور والن��اث وح��تى % 10.47بلغت نسبة الطلبة ال��ذين اختاروه��ا لغ��ة لمنش��وراتهم 

بين مستوياتهم الجامعية، أم��ا بالنس��بة للغ�ة المازيغي��ة ال��تي تحت��ل مكان��ة اللغ�ة الرس��مية الثاني��ة ف��ي المجتم��ع

 % ـ 45. 4الجزائري فقد بلغت نسبة المستخدمين الذين ينشرون بها 

لحظن��ا أن مف��ردات البح��ث يفض��لون اللغ�ة الفرنس��ية،ـ 31من خلل الرقام التي توص��لنا إليه��ا ف��ي الج�دول 

في نشر أفكارهم ورسائلهم في حائط صفحتهم على الفايسبوك، إذ يمكن لنا أن نفسر ذلك بالعودة إل��ى ع��دة

تدرس العلوم النس��انية والدبي�ة فق��ط باللغ�ة العربي��ة، أم�ا التخصص��ات الجزائرية أسباب أهمها كون الجامعة

العلمية فهي تدرةس باللغة الفرنس��ية، الم��ر ال��ذي يس��اعد عل��ى ترس��يخها ف��ي الس��تخدام الي��ومي، إض��افة إل��ى

، إن  الطلب��ة م��ن خلل ه��ذه النس��ب أك��دوا30اس��تمرارية الس��تعمار اللغ��وي الثق��افي ح��تى بع��د رحيل��ه الم��ادي

حقيقة ل ريب فيها أل و ه��ي التخل��ف الخ��ر، ال��ذي تع��اني من�ه ج�ل مجتمع��ات الع��الم الث��الث وال��ذي يتجس��د

، بمعنى أن الكثير م�ن متعلم��ي ه�ذه ال�دول ل يس��تعمل لغت�هاللغوي الثقافيفي أهم صوره من خلل المعلم 

الوطنية، كم��ا ه�و الح�ال ف��ي بع��ض دول أفريقي��ا، ال��تي ل تس��تعمل لغته��ا الص��لية ب��ل لغ��ة المس��تعمر، ل��ذلك

 هو الجانب الذي يمثل جزءا رئيسيام من مفهوم التخلف الخر، فإذا كان الناس ل31فالجانب اللغوي الثقافي

يستعملون لغتهم في سائر مجالت العلوم، فإنها وباعتباره��ا كائن��ا حي��ا تتخل��ف تعريفي��ام، لن اللغ��ة ه��ي م��ادة

، ص2002التخلف الخ�ر: عولم�ة أزم�ات الهوي��ات الثقافي�ة ف�ي ال�وطن العرب�ي والع�الم الث�الث،، الطلس�ية للنش�ر ، ت��ونس،  - محمود الذاودي، 30
105  �

� 109- نفس المرجع السابق، ص 31
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اجتماعية تتخلف كثيرا أو قليل حسب درجة استعمال أهلها لها، وهي في المقابل تنمو وتتط��ور و تبل��غ أوج

 �32نضجها بالستعمال لها من طرف أهلها

  كما يلحظ من خلل هذا الجدول أن العنصر النثوي أكثر بعدا عن اللغة العربية وأك��ثر تفض��يل للغ��ات

الجنبي��ة عل��ى حس��اب اللغ��ة الص��لية، ذل��ك أنه��ن ي��رون ف��ي التمك��ن م��ن اللغ��ات الجنبي��ة تمي��ز اجتم��اعي،

ونقطة تفاخر تبرزها الناث أكثر من الذكور ظنا منهن أنها لغة الناقة، والمرأة معروفة ببحثها ع��ن الناق��ة

فف��ي الك��ثير م�ن الحي��ان يس��تعملن الفرنس��ية م�ن أج�ل إش��باع رغب��ة الظه��ور أينما وجدت شكل و مض��مونا، 

كمثقفات، وظهورهن بشكل لئق عند تحدثهن إلى الخرين لليحاء بالتحضر �

كم���ا نس���جل القب���ال عل���ى اللغ���ة النجليزي���ة وتق���ارب نس���بة اس���تخدامها م���ع العربي���ة الفص���حى، م���ن منطل���ق

اعتباره���ا الك���ثر انتش���ارما ف���ي الع���المين ال���واقعي والفتراض���ي، حي���ث بلغ���ت نس���بة ع���دد متح���دثيها ف���ي الع���الم

 فك���ان لب���د م��ن اس���تخدام اللغ���ة ال���تي يفهمه���ا الجمي���ع، ل���ذلك33 ملي���ار نس��مة،1.8%، وع���ددهم يتج���اوز 25

 ل ب��د من�ه لن أخذت اللغ�ة النجليزي��ة أهمي�ة ك�بيرة ف��ي أوس��اط الطلب�ة المبح�وثين، خاص�ة وان إتقانه��ا أم��ر

اغل��ب المراج��ع العلمي��ة والدراس��ات البحثي��ة ل تص��در إل ب���اللغة النجليزي��ة، فل مف��ر م��ن تعلمه��ا م��ن أج��ل

اللمام بالعلوم والتواصل مع الفراد من مختلف أقطار الرض � 

م�ن الطلب��ة المبح�وثين ف��ي منش��وراتهم عل�ى %،ـ 4.45  أما بالنسبة لستخدام اللغة المازيغي��ة م�ن ط��رف 

الفاسيبوك يفسر برغبة هذه الفئة في ممارسة لغتهم والتعبير عن انتم�اءهم، خاص�ة بع��د اعتم��اد إدارة الموق��ع

 لغ���ة م���ن إفريقي���ا والش���رق الوس���ط، بع���د11 منه���ا 34'لغ���ة معتم���دة،144 ض���من  تفينــاغللمازيغي���ة بح���روف

� 22. ص 1981 -عائشة عبد الرحمان، لغتنا والحياة، دار المعارف, مصر, 32

، متاحة على الموقع التالي: 2015 -إحصائيات خاصة بترتيب اللغات الكثر انتشارا في العالم لسنة 33
https://arabic.rt.com/news/786982 19:21، على الساعة 2016-07-03 / ، تم التصفح بتاريخ� 

 :- الفيسبوك يضيف اللغة المازيغة إلى قائمة اللغات المعتمدة، مقال منشور في جريدة البلد نقل عن وكالة النب��اء، مت��اح عل��ى 34

http://www.elbilad.net/article/detail?id=58185 ، سا �22، على الساعة 2016-08-11تصفح بتاريخ 
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 أل���ف ام���ازيغي م���ن ش���مال إفريقي���ا ط���البت إدارة الفيس���بوك ب���إدراج100عريض���ة موقع���ة م��ن قب���ل أك���ثر م��ن 

بموقعه��ا، وان ك��ان اس��تخدامها قب��ل ذل��ك يت��م بكتابه��ا بي��ن متح��دثيها بح��روف لتيني��ة أو عربي��ة، المازيغي��ة

 والشعور بالنتساب �belongingبهدف إشباع احد أهم الحاجات الجتماعية المتمثلة في حاجة النتماء 

 إذ يمكن القول أن هذه التراتبي��ة اللغوي�ة، تب�دو معقول�ة بالنس��بة للس��ياق الت��اريخي والثق��افي للط��الب الج��زائري

 "، تقاطعت فيهune société méditerranéenneالذي نشأ اجتماعيا،وتعليميا في مجتمع متوسطي " 

حض����ارات مختلف����ة، ومنفت���ح تاريخي����ا وثقافي����ا عل����ى المجتم����ع الغرب����ي، فل����م يكتف����ي بلس����انه الم ف����ي علقت����ه

بالوسائط التقنية، لن اللغة قبل أن تصوغ النص تصوغ الذات �     

 توزيع مفردات العينة حسب ترتي��ب اللغ�ة ال�تي يفض��لها المس��تخدمين ف��ي النش��ر عل�ى): 32  الجدول رقم ( 

صفحة الفايسبوك (حسب التخصص الجامعي بجامعة احمد بن بلة ) �

معهد المجموع 
الترجمة

كلية العلوم
النسانية
والحضارة
السلمية 

كلية
الداب
والفنون 

كلية الطب
والصيدلة

كلية علوم
الطبيعة
والحياة �

كلية
العلوم
الدقيقة

والتطبيقية

التخصص

اللغة 

50
13.08

03
0.78

20
5.23

19
4.97

01
0.26

04
01.04

03
0.78

العربي�������������ة-1
الفصحى 

78
20.41

08
2.09

13
3.40

17
4.45

07
1.83

16
4.18

19
4.97

العربي�������������ة-2
العامية

72
18.84

14
3 .66

05
1.30

05
1.30

19
4.97

14
3.66

15
3.92

الفرنسية -3

31
8.11

08
2.09

05
1.30

04
01.04

06
1.57

02
0.52

04
01.04

النجليزي������-4
ة 

10
2.61

03
0.78

01
0.26

03
0.78

01
0.26

02
0.52

00
00

المازيغي�����-5
ة 

241
63.08

36
9.42

44
11.51

48
12.56

34
8.9

38
9.94

41
10.73

المجموع 
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001. 0                       مستوى المعنوية = 1                   درجة الحرية = 12,86= 2كاي

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب اللغات التي يفضلها المستخدمين في النشر
على صفحة الفايسبوك بدللة التخصص الجامعي بجامعة احمد بن بلة -

توزيع مفردات العينة حسب  ترتيب اللغة التي يفضلها المستخدمين في النشر على): 33  الجدول رقم (
صفحة الفايسبوك (حسب التخصص الجامعي بجامعة محمد بن احمد ) �

معهدالمجموع
الصيانة
والمن

الصناعي

كلية العلوم
الجتماعية�

كلية علوم
الرض
والكون

كلية العلوم
القتصادية

التجارية
وعلوم التسيير

كلية
اللغات

الجنبية 

كلية
الحقوق
والعلوم

السياسية �

التخصص

 اللغة

03
0.78

00
00

02
0.52

00
00

00
00

00
00

01
0.26

العربية الفصحى -1

46
12.04

03
0.78

09
2.35

07
1.83

08
2.09

06
1.57

13
3.40

العربي���������������������ة-2
العامية

76
19.89

09
2.35

13
3.40

10
2.61

14
3.66

14
3.66

16
4.18

الفرنسية -3

09
2.35

01
0.26

01
0.26

01
0.26

02
0.52

02
0.52

02
0.52

النجليزية -4

07
1.83

01
0.26

00
00

00
00

04
01.04

02
0.52

00
00

المازيغية -5

141
36.91

14
3.66

25
6.54

18
4.71

28
7.32

24
6.28

32
8.37

المجموع 

 0,144   معامل التوافق= 001. 0      مستوى المعنوية = 1          درجة الحرية = 17. 13= 2كاي
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-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب اللغات التي يفضلها المستخدمين في النشر
 -على صفحة الفايسبوك بدللة التخصص الجامعي بجامعة محمد بن احمد

 معرف���ة م���دى ت���أثير التخص���ص الج���امعي عل���ى تفض���يل اللغ���ة ال���تي33،و32أردن���ا م���ن خلل الج���دولين 

يس���تخدمها الطلب���ة ف���ي النش���ر عل���ى ص���فحاتهم ف���ي ش���بكة الفايس���بوك، وت���م ملحظ���ة اختلف النس���ب م���ن

تخصص إلى أخر في كل من جامعتي محمد بن احمد، وأحمد بن بل�ة ، بولي�ة وه�ران � أي�ن ت�بين أن اللغ�ة

اللغــةال���تي يفض���لها الطلب���ة مش���تركة بي���ن الج���امعتين رغ���م الختلف المس���جل ف���ي بع���ض الكلي���ات، إل أن 

، م���ع تس���جيل أعل���ى نس���بة (19.89 احتل���ت المرتب���ة الول���ى  بجامع���ة محم���د ب���ن احم���د بنس��بة %الفرنســية

) بك��ل م��ن كل��تي اللغ��ات الجنبي��ة ، وكلي��ة العل��وم3.66%) بكلي��ة الحق��وق والعل��وم السياس��ية ، و(4,18%

، وت��م18.84القتص��ادية التجاري��ة وعل��وم التس��يير، مقاب��ل المرتب��ة الثاني��ة بجامع��ة احم��د ب��ن بل��ة بنس��بة %

، وكلي�ة العل�وم الدقيق�ة والتطبيقي�ة4.97تسجيل اعل�ي نس�بة ف��ي ذل��ك عل�ى مس��توى كلي�ة الط�ب والص��يدلة %

% � ولحظن��ا حس��ب المعطي��ات المتوص��ل له��ا أن أدن��ى نس��بة لس��تخدام اللغ��ة الفرنس��ية ك��انت بكلي��ة3,92

 %) �1.30العلوم النسانية والحضارة السلمية( 

 فق��د احتل��ت المرتب��ة الول��ى حس��ب تنص��يف العين��ة للغ��ات المس��تخدمة ف��ي النش��ر عل��ىالعربية العامية  أما 

،)4.45(%كلي��ة الداب والفن��ون )، وه��ذا ف��ي ك��ل م��ن 20.41صفحة الفايسبوك بجامعة أحم��د ب�ن بل�ة (%

%) ، ف��ي حي�ن ق��درت نس��بة اس��تخدامها ف��ي جامع�ة محم�د ب�ن أحم��د4,97 العل�وم الدقيق�ة والتطبيقي�ة( وكلي�ة

)، وكلي������ة العل������وم3.40)، م������ع ك������ثرة اس������تخدامها بكلي������ة الحق������وق والعل������وم السياس������ية (%12.04ب� : (%

1.83كلي�ة الط�ب والص�يدلة (%)، ومن جهة أخرى تعتبر القل اس��تخداما ف�ي ك�ل م�ن 2,35الجتماعية (

%) � 87. 0معهد الصيانة والمن الصناعي ( )، و%
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) من مجموع المبحوثين بجامعة أحمد بن بل��ة،13.08 بنسبة (%العربية الفصحى  جاء بالمقابل استخدام 

) ، ف��ي حي��ن ليت��م اس��تخدامها عل��ى5.23(%العل��وم النس��انية والحض��ارة الس��لمية اغلبه��م يدرس��ون بكلي��ة 

) عل��ى مس��توى جامع��ة محم��د ب��ن احم��د ، إل��ى ج��انب تس��جيل0.78النش��ر ف��ي ه��ذا الفض��اء إل بنس��بة  (%

انع���دام اس���تخدامها ف���ي ك���ل م���ن كلي���ة اللغ���ات الجنبي���ة، معه���د الص���يانة والم���ن الص���ناعي، وكلي���ة العل���وم

) م��ن مجم��وع2.35 ال��تي يس��تخدمها (%اللغة النجليزيةالقتصادية التجارية وعلوم التسيير ، على عكس 

طلبة هذه الجامعة وبنسب تقريب��ا متس��اوية بي�ن الكلي�ات، ولك�ن معه��د الترجم��ة تص��در ه�ذا الس��تخدام بنس��بة

) من المجموع الكلي للمبحوثين � 2.09(%

) بجامع��ة أحم��د ب��ن2.61 ال��تي تعت��بر اللغ��ة الوطني��ة الثاني��ة ل يس��تخدمها س��وى (%اللغة المازيغية   أما 

0.78%كلية الداب والفنون ومعهد الترجم��ة () من جامعة محمد بن أحمد، اغلبهم من 1.83بلة، و  (%

)،  في حين ينعدم استخدامها عن�د طلب�ة كلي�ة الحق��وق والعل��وم السياس��ية، كلي�ة عل�وم الرض والك�ون، كلي�ة

كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية � العلوم الجتماعية�، و

 لدراسة العلقة بين متغيري  اللغة المستخدمة للنشر، والتخص��ص الج��امعي، وج��ود2 تبين نتائج اختبار كا

،� (32الج��دول  المحس��وبة ف��ي 2علق��ة بي��ن المتغيري��ن، حي��ث بلغ��ت قيم��ة ك��ا )  عن��د درج��ة حري��ة12,86 

 وه��و مس��توى دال احص��ائيا يش��ير إل��ى0,144)، ومعام��ل تواف��ق 001. 0، ومس��توى المعنوي��ة (01تس��اوي 

وجود علقة بين المتغيرين ويتضح من خلل:

 زي��ادة النش��ر باللغ��ة الفرنس��ية خاص��ة عن��د الطلب��ة ذوي التخصص��ات العلمي��ة، بحك��م أنه��م يتلق��ون ال��دروس

والمحاض��رات باللغ��ة الفرنس��ية  وه��ذا م��ا اتض��ح م��ن خلل النت��ائج المس��جلة بكلي��ة الط��ب والعل��وم الدقيق��ة ،

إض���افة إل���ى ان��ه أعل���ى نس���بة خاص���ة بالنش���ر باللغ���ة النجليزي���ة س���جلت عن���د طلب���ة معه���د الترجم���ة ، واللغ���ة

� أما النشر بالعامي��ة  فق��د اش��ترك في��هالعلوم النسانية والحضارة السلمية العربية الفصحى عند طلبة كلية 
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العدي���د م���ن الطلب���ة بنس���ب مختلف��ة ذل���ك أنه���ا تمث���ل مس���توى لغ���وي مت���داول خ���ارج الط���ار الج���امعي بالنس���بة

لغلبية الطلبة إلى جانب اللغة المازيغية لصحاب النتماء المازيغي � 

   إن ملحظة هذه الرقام المتوصل إليها تعبر من جهة عن تراجع اللغة العربي��ة الفص��حى ف��ي الس��تخدام

بي��ن أوس��اط الطلب��ة مقارن��ة بالعربي��ة العامي��ة واللغ��ة الفرنس��ية، ويمك��ن تفس��ير ذل��ك ب��العودة إل��ى ع��دة أس��باب

أهمها: 

 فق��دان العربي��ة الفص��حى عنص��ر التخ��اطب الش��فوي ف��ي الحي��اة اليومي��ة، وه��و م��ا يجع��ل تعلمه��ا واس��تخدامها-1

أمر صعب بالنسبة للكثير � 

 وض���ع اللغ��ة العربي���ة ف���ي منظوم���ة التعلي���م الج���امعي الج���زائري ل���م تحظ���ى بمس���احة اك���بر مثلم���ا ه��و الح���ال-2

بالنسبة للغة الفرنسية �

الط��الب الج��زائري عن��دما بل��غ س�ن س��ت س�نوات، فح��رض علي��ه التعل��م بلغ�ة جدي��دة ذات قطيع��ة تام�ة م�ع اللغ�ة-3

التي يعرفها ويتقنها، والمتداولة ف��ي الحي�اة اليومي��ة بي��ن ال��بيت والش��ارع، وينطل��ق م�ن الص��فر لغوي��ا ، إض��افة

 فل ي��رى35إلى أن الكتب المدرس��ية ينقص��ها عنص��ر التش��ويق والرتب��اط بواق��ع الطلب��ة وحي��اتهم ومتطلب��اتهم ،

فيها حاملها على اللسان إشباعا لفكاره ومعانيه �

الستخدام اليديولوجي والهوياتي للغة العربية، يتنافى مع مهمتها ووظيفتها كلغة ف��ي ح��د ذاته��ا، وه��ذا  إل��ى-4

جانب عدم مراعاة وسائل العلم للقواعد الصحيحة الخاصة باللغة العربية �

17وهابي، تدني مستوى اللغة العربية لدى الطالب: السباب والحلول، مجلة جيل العلوم النسانية والجتماعية، العددين  - نزيهة 35

� �173 ص 2016، الجزائر، مارس 2 البليدة ،  جامعة18و
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ف���ي انتش���ار العامي���ة بش���كل ك���بير أثن���اء مناقش���اته ف���ي المحاض���رات و إلق���اء بح���وثه وه���ذا م���ا يش���كل ح���اجزا -5

استخدام اللغة العربية الفصحى، عدا بعض التخصصات التي مازالت تح��رص عل��ى اس��تخدام اللغ�ة العربي��ة

العلوم النسانية والحضارة السلمية � مثل طلبة كلية 

 إن السباب السالف ذكرها أدت بالمقابل إلى تنامي اس��تخدام اللغ��ات الجنبي��ة ف��ي النش��ر عل�ى ه�ذه النواف��ذ

الفتراض��ية، ذل��ك أنه��ا مؤش��را حس��ب البع��ض ع��ن اتس��اع رقع��ة الطلع، والتفاع��ل الجتم��اعي، إل��ى ج��انب

أنه��ا تض��في عل��ى شخص��ية المس���تخدم ش��يئام م��ن الرق���ي والتط��ور ع��ن طري���ق النش���ر باللغ��ة الجنبي��ة  ال��تي

تعكس شعورا بالعجاب المتنامي بص��انع الحض�ارة المعاص�رة ال�ذي يمث�ل المنتص��ر والغ�الب، وم�ن الب��ديهي

أن يقل���ده المغل���وب، ف���ي لغت���ه وس���ائر أح���واله وع���وائده، بالض���افة إل���ى اش���تراط إج���ادة اللغ���ة الفرنس���ية ف���ي

التوظي���ف، مم���ا ش���جع الطلب���ة ف���ي الس���عي وراء تعل���م اللغ���ات الجنبي���ة والح���رص عل���ى ت���داولها ، لن اللغ���ة

العربية في نظر هذا الجي�ل غي��ر ق��ادرة عل�ى إش�باع حاج�ات ومط��الب العص��ر، والتع��بير ع�ن مج�ال النش��اط

النس���اني  ف���ي أوس���ع ح���دوده، فك���انت اللغ���ة ب���ذلك مؤش���را جوهري���ا لع���ادة تش���كيل الملم���ح الحض���ارية له���ذا

ع��ادة تش��كيل المس���احات المخصص���ة لك��ل لغ��ة، وبالت��الي إع��ادة نس��ج العص���ر، بإع��ادة توزي���ع الولوي��ات، وال

الثقافة �   

توزيع مفردات العينة حسب الخدمة المفضلة في المحادثة مع الصدقاء على ):34  الجدول رقم (
ـالفايسبوك   

الخدمةالتكرارالنسبة%

النص%76,96294

التسجيل الصوتي%12,3047

الفيديو%10,7341

المجموع%100382
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تمثيل بياني بالسطوانة يمثل توزيع مفردات العينة حسب الخدمة التي يفضلها المستخدمين في -
– المحادثة على صفحة الفايسبوك

 يسلط الضوء على الخدمة الكثر اس��تخداما م�ن ط��رف مف��ردات البح��ث ف��ي المحادث��ة34  إن الجدول رقم 

 مفردة من العين�ة أي م��ا294من خلل الموقع الجتماعي فايسبوك، أين بينت النتائج المتوصل إليها أن  

منه��م يس��تخدمون خدم��ة% 12,30يفض��لون خدم��ة الن��ص ف��ي المحادث��ة، مقاب��ل % 76,96يقاب��ل نس��بة  

 فق��ط يفض��لون%10,13و،�� 2011ف��ي افري��ل voice callsالتس��جيل الص��وتي ال��تي أتاحه��ا الفايس��بوك 

 هذه الخدم�ة ال�تي ت�م إض��افتهاfacebook video  callingالتواصل عبر الفايسبوك باستخدام الفيديو 

 � بالتعاون مع شركة سكايب  201136للموقع في 

" فإن الن��اس ينبغ��ىJenny Sunden  يمكن لنا أن نفسر ما توصلنا اليه بالعودة الى فكرة "جينى ساندن 

  حيث يصبح النص والصورة والصوت والفيديو وس��ائل ذات قيم��ة لتط��وير37 أن يكتبوا بأنفسهم عن نفسهم.

وج��ود فعل��ى، لن الف��راد ف��ي ه��ذا الفض��اء حس��ب وجه��ة نظرن��ا يس��عون ف��ي تواص��لهم خاص��ة م��ع الص��دقاء

وم��ن الط��بيعي أن يختل��ف المنط��قالجس��م الفتراض��ى الخ��اص به��م، ال��ذين ل��م يلتق��وا به��م واقعي��ا إل��ى تك��وين 

الذي يحدد السلوب الذي نوصل به معلومات لها معنى من خلل أجسادنا عن الس��لوب ال��ذي نوص��ل ب��ه

المعاني داخل فضاء رقمي يغيب فيه الجسد، وقد يعود تفضيل الطلب�ة للن�ص لع�دة أس��باب أهمه�ا إن خدم�ة

36 -  Swartz,  Jon. "Facebook  hops  aboard  T-Mobile's  Bobsled  Service". USA  Today.
Washington ,April 19, 2011, viewed on : 
http://content.usatoday.com/communities/technologylive/post/2011/04/facebook-hops-aboard-t-
mobiles-voip-service/1#.WB4jCi3hDIU ; on 5-08-2016 , at 19 :22 .

37 -  jenny  sunden,Material  Virtualities:  Approaching  Online  Textual  Embodiment,  International
Academic Publishers, Sweden , 2003,p 103 . 
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النص تعتبر الولى في الظهور مما خلق تع�ودا ل�دى المس��تخدمين ف��ي التعام��ل به��ا أك��ثر، إض��افة إل��ى أنه��ا

خدم���ة مس���اعدة ف���ي التواص���ل للف���راد ال���ذين يع���انون م���ن الخج���ل ف���ي التص���ال الم���واجهي إذ يتفت���ح أم���امهم

فرصة لتبادل المحادثات وتكوين الصداقات دون قي��ود أو التزام��ات اجتماعية�ة، فالفايس��بوك ف��ي نظرن��ا وبن�اءا

على ما توصلنا إليه أع�اد للتص��ال الس��طري ب�المفهوم المكلوه��اني مك�انته بع�د أن س��يطر التص�ال الش�فهي

على التواصل البشري زمن ليس بالبعيد تحت تأثير التلفزيون � 

%، فه��ي س��عي م��ن ط��رف المس��تخدمين12,30 يخ��ص خدم��ة التس��جيل الص��وتي ال��تي يس��تخدمها اأم��ا فيم��

مشاركة حاسة السمع القرب إلى الحقيق�ة والوص��ول إل��ى مص��داقية التص��ال لن ثق�ة النس��ان مح��دودةإلى 

بعالمه المادي المحسوس، وارتباط التسجسل الصوتي بفعل الكلم الموصول بالصور اللفظية يرقى إل��ى م��ا

 ق��د يع��ود ذل��ك إل��ى%، و10,73، إل أن خدم��ة الفي��ديو ل يفض��لها س��وى  38يطل��ق علي��ه اللغ��ة الحقيقي��ة 

اعتبارات متعلقة بالمن والخصوصية، وقل�ة الثق�ة م�ع العلق��ات ال��تي تك�ونت ف�ي الع�الم الفتراض��ي دون أن

يح��دث لق��اء واقع��ي ليض��في عل��ى العلق��ة ن��وع م��ن الحقيق��ة والوج��ود الفعل��ي، إض��افة إل��ى ت��وفر برام��ج أخ��رى

منافسة لشبكة الفايسبوك في تطبيقات التراسل الفوري � 

الخدمة المفضلة في المحادثة بدللة الجنس �  توزيع مفردات العينة حسب):35  الجدول رقم (  

المجموع                   الجنس  ذكور اناث
الخدمة

% ت % ت % ت
%76,96 294 42.67 163 34.29 131 النص-1
%12,30 47 07.33 28 04.98 19 التسجيل الصوتي-2
%10,73 41 01.84 07 08.89 34 الفيديو-3
%100 382 51.84% 198 48.16% 184 المجموع

38 - GAIL MYERS, MICHEL TOLELA, les bases de la communication interpersonnelle, Flammaraion, paris,
1984, p04
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- تمثيل بياني بالسطوانة يمثل الخدمة المفضلة في المحادثة بدللة الجنس -

، معرفة ان كان الجنس عامل مؤثرا في اختيار الخدم�ة ال�تي يتواص�ل35    أردنا عن طريق الجدول رقم 

 م�ن الن��اث يفض�لن خدم�ة42.67بها المبح�وثين ف��ي المحادث��ات ع�ن طري��ق الفايس��بوك، حي��ث ت��بين أن %

 م�ن ال��ذكور08.89 م�ن ال��ذكور فق��ط، عل��ى عك�س خدم�ة الفي�ديو ال��تي يفض��لها %34.29النص مقابل %

مقاب��ل فق��ط م��ن الن��اث وه��و ف��رق شاس��ع بي��ن الجنس��ين، أم��ا خدم��ة التس��جيل الص��وتي فق��د ت��بين أن الن��اث

 من الذكور فقط �   04.98 مقارنة ب� : %07.33اقرب لستخدامها بنسبة %

  هذا التباين في النسب بين الجنسين يحمل تفسيرا مفاده أن الجنس يعتبر ذو دلل��ة إحص��ائية فيم��ا يخ��ص

تفض����يلت الخدم����ة المس����تخدمة ف����ي التواص����ل ع����بر ش����بكة الفايس����بوك فنس����جل مي����ول الن����اث إل����ى الن����ص

والتسجيل الصوتي باعتبارهما خدمة تض�من ع�دم الكش��ف الكل�ي ع�ن ص�ورة المس��تخدم، س��عيا منه��م لش��باع

 دون كس��ر ح��اجز الخج��ل ال��ذي يتقلة��ص ت��أثيره م��ن من خلل عرضها وتجميلهاحاج��ة التع��بير ع��ن ال��ذات

ي والتع���تيم وع���دم المواجه���ة، أو تج���اوز العتب���ارات الجتماعي���ة وأش���كال الض���بط، عل���ى عك���س خلل التخفة���

الذكور الذين يميل�ون إل�ى اس��تخدام خدم��ة الفي�ديو بحث��ا منه��م ع�ن مغ��امرات عاطفي�ة افتراض��يةة ومت�ع مجانية�ة

وهمية ل تعرقلها اللتزامات الجتماعيةة، لنهم غير مقيدين اجتماعي�ا حي�ث تتي�ح له�م الع��راف الجتماعي�ة

إمكانية القيام بسلوكات على عكس الناث � إضافة إلى أن الطبيعة البشرية تقضي اختلفات بين الجنسين

واهتمام��ات ك��ل منهم��ا، حي��ث تمت��د ه��ذه الختلف���ات إل��ى اهتمام���اتهم بوس��ائل التواص��ل الجتم��اعي فهن��اك

أس����باب مختلف���ة لس����تخدامهم أس����اليب التواص����ل ع����بر الفايس����بوك تختل����ف حس���ب احتياج����ات ك���ل منهم����ا و

حاجياتهم. 
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تغيير خدمة المحادثة حسب طبيعة ومكانة الطرف الثاني  توزيع مفردات العينة حسب):36  الجدول رقم (
من المحادثة �

النسبة التكرار تغيير الخدمة
%08.38 32 نعم

%88.22 337 ل
%03.40 13 بدون إجابة

%100 382 المجموع

- تمثيل بياني بالسطوانة يمثل تغيير خدمة المحادثة حسب طبيعة ومكانة الطرف الثاني من
المحادثة ـ -

 عن تغيير الخدمة المستخدمة في المحادثة حس��ب طبيع��ة ومكان��ة الط��رف الث��اني م�ن36يعبر الجدول رقم 

، ل يغيرون الخدمة في حال غير الطرف الثاني من العملي�ة التص��الية،88.22المحادثة، أين تبين أن %

مما يؤكد أن اختيارهم للسلوب التواصلي على هذه الشبكة يعكس قناعات خاصة بالستخدام معممة عل��ى

 الذين يقومون بذلك، كما سجلنا في هذا السؤال08.38كل الطراف التي يتواصلون معها، على عكس %

 من الفراد المدروسين لم يقدموا إجابة عن هذا السؤال، لسباب ق��د تع�ود لع�دم فهمه��م للس�ؤال03.40أن%

�  ولنفهم السباب الرئيسية التي تقع ببعض المفردات إلى تغيير  ذلك قمنا بصياغة سؤال مفت��وح م��ن ش��أنه

أن يساعدنا في ذلك ، كما يوضحه الجدول التالي �
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 توزيع مفردات العينة حسب أسباب تغيير خدمة المحادثة حسب طبيعة ومكانة):37  الجدول رقم (

الطرف الثاني من المحادثة �

النسبة التكرار السباب
%50 16 حسب درجة الثقة المتبادلة

%37,50 12 احتراما لجانب الرسميات
%12, 5 04 بدون إجابة

%100 32 المجموع

 تمثيل بياني بالسطوانة لسباب تغيير خدمة المحادثة حسب مكانة الطرف الثاني من المحادثة-- 

    من خللن�ا محاولتن�ا لفه��م الس��ؤال الخ�اص بتغيي��ر خدم�ة المحادث�ة حس��ب طبيع��ة ومكان�ة الط��رف الث��اني

م��ن المحادث��ة، تركن��ا المج��ال مفتوح��ا للطلب��ة المبح��وثين لمعرف��ة أس��باب ذل��ك، أي��ن ت��بين بع��د محاول��ة جم��ع

أن أغل�ب الجاب��ات علل�ت ذل�ك بدرج�ة الثق�ة المتبادل��ة بي�ن الطرفي��ن 37الجوبة المتشابهة في الجدول رق��م 

%  منه���م إل���ى تفس���ير ذل���ك ب���احترام ج���انب الرس���ميات، ول���م يق���دم37,50%، ف���ي حي���ن ذه���ب 50بنس���بة 

 % منهم أي تفسيرات على الطلق واكتفوا بعدم الجابة � 12.50

  إن الت��وجه نح��و الممارس��ات التص��الية اللكتروني��ة يط��رح مش��كل ثقاف��ة غي��ر الواق��ع او الع��ابر، مم��ا خل��ق

ج��دل بي��ن الن��ا والخ��ر الخف��ي، ال��ذي ل يمك��ن أن نض��ع في��ه ك��ل الثق��ة بم��ا ف��ي ذل��ك اس��تخدام الفي��ديو ف��ي

مح��ادثته، إض��افة إل��ى أن المس��تخدمين ع��بر فض��اءات التواص��ل الجتم��اعي عموم��ا يع��انون حس��ب ص��باح

 أزم���ة الثق���ة والش���ك والخ���وف جس���دت عوام���ل تفري���ق وتباع���د بي���ن الطرفي���ن لم���ا ينش���ر م���ن ج���رائم39ياس���ين 

التلعب التي تحدث على مستوى هذه الشبكات ، أما بالنسبة للطلبة الذين أجابوا ب��احترام ج�انب الرس��ميات

  �34، ص 2007ياسين صباح، العلم النسق القيمي وهيمنة القوة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -39
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فإنهم قد يقصدون ب��ذلك تفض��يلهم لخدم��ة الن�ص م�ع العل�ى منه��م مرتب�ة علمي�ة (اس��اتذهم مثل)، أو الك��بر

منهم سنا � ذلك أن استخدام الكاميرا في التصال يعتبر كسرا للجليد في العلقات القائمة بينهم �

أس��اليب تع��بير المس��تخدم ع��ن  توزي��ع مف��ردات العين��ة حس��ب تفض����يلت-إجابة واح��دة-):38  الجدول رقم (
( حسب الجنس) ـ اهتمامه بالمنشورات عبر الفايسبوك � 

أنثى ذكر    الجنس 
%  أساليب التفاعل ت % ت

12.82 49 13.08 50 1-

like buttonزر العجاب 
16.49 63 15.55 59 2-

 commentsالتعليق 
08.90 34 05.49 21 3-

 shareالمشاركة 
13.61 52 14.13 54 4-

اكتفي بالطلع فقط
51.84% 198 48.16% 184 المجموع

0,075      مستوى المعنوية= 1    درجة الحرية= 3,27= 2كا

تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب تفضيلت أساليب تعبير المستخدم عن اهتمامه-

بالمنشورات عبر الفايسبوك � ( حسب الجنس) � -

 معرف��ة م��ا ه��ي أه��م تفض��يلت الطلب��ة فيم��ا يتعل��ق بأس��اليب التواص��ل38  حاولن��ا م��ن خلل الج��دول رق��م 

تعبيرا عن اهتمامهم بالمنش��ورات ال��تي يت��م وض��عها عل�ى الص��فحات الخ��رى ول�م يقص��د هن�ا الهتم��ام موافق�ة

ال��رأي دائم��ا ولك��ن نش��ير إل��ى فع��ل التج��اوب، فت��بين كم��ا يوض��حه الج��دول أعله بدلل��ة الجن��س، أن كل م��ن
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الجنس��ين يتقاس��مان ه��ذه التفض��يلت دون تس��جيل ف��رق بينه��ا ، حي��ث ي��ذهب ك��ل منهم��ا إل��ى التع��بير أك��ثر

 م��ن الن��اث)،16.49م��ن ال��ذكور، و%15.55بالهتم��ام  م��ن خلل خدم��ة التعلي��ق عل��ى المنش��ورات(  %

م��ن الن��اث الكتف��اء ب��الطلع فق��ط دون أي تع��بير13.61 %م��ن ال��ذكور، و %14.13ف��ي حي��ن يفض��ل 

% م���ن ال���ذكور خدم���ة13,08ع���ن ذل���ك ، وه���ي نس���ب متقارب���ة م���ع اس���تخدام زر العج���اب ال���ذي يعت���بره   

 % م��ن الن��اث، ف���ي حي��ن ل تع���د مش���اركة ه��ذه المض��امين أولوي��ة بالنس��بة للطلب��ة12.82مفض��لة مقاب��ل 

 م�ن الن�اث، وه��ي نس��بة08.90 من ال��ذكور، و%05.49المبحوثين تعبيرا عن اهتمامهم ال بالنسبة ل�  %

أقل مقارنة بباقي الساليب المتاحة على الصفحة  �  

 لدراس��ة العلق��ة بي��ن متغي��ر الجن��س وعلقت��ه بأس��لوب التفاع�ل ف��ي التع��بير ع�ن الهتم��ام2وتوض��ح نت��ائج ك��ا

 المحس��وبة (2بالمنش��ورات عل��ى الص��فحات الخ��رى،  ع��دم وج��ود علق��ة بي��ن المتغيري��ن ذل��ك أن قيم��ة  ك��ا

 ، وهو مستوى غي��ر دال0,075)، ومستوى المعنوية يساوي 01) ، عند درجة الحرية تساوي واحد (3,27

إحصائيا يشير إلى عدم وجود علقة بين المتغيرين السابق ذكرهما � 

 إن تفس���ير النت���ائج المتوص���ل إليه���ا تؤك���د أن التعلي���ق بالنس���بة للجنس���ين يمث���ل أعل���ى مس���توى للتع���بير ع���ن

الهتم��ام بغ��ض النظ��ر إن ك��ان ه��ذا الخي��ر ف��ي س��ياق تقاس��م نف��س الراء والتوجه��ات أو العك��س، ذل��ك أن

التعليق يبقى في جوهره مساحة للتعبير اللغوي سواء كانت اللغة نصا أو رموزا، وفي نفس الس��ياق   إح��دى

إل��ى أن العق��ل البش��ري ق��د يتلق��ىComputers in Human Behavior  الدراسات المنش��ورة ف��ي مجل�ة

المعلومات ويخزنها حين تكون منشورة على النترنت بش�كل تعليق�ات، لنه��ا تك�ون ف��ي ص��يغة عفوي�ة وغي�ر

 ه���ذا م���ا ق���د يخل���ق ل���دى المس���تخدمين الش���عور بالرض���ا40خاض���عة للت���دقيق وأق���رب إل���ى الخط���اب الع���ادي،

40-  Gwendolyn Seidman, Expressing the “True Self” on Facebook, Computers in Human Behavior 
Volume 31, February 2014, available on : 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004020 , viewed 12-09-2016.
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ر التعليقات على "فيسبوك" لدى المشاركين كانت أقوى من قدرتهم على تذكةر والسعادة،  وتبين أن قدرة تذكة

 .إضافة إلى أن التعليق يقدم دليل أن الشخص يهتم حقيقة  عبارات من كتب،

 أما بالنسبة لزر العجاب فهو ابسط تعبير ع�ن الطلع أول، والتع��بير ع�ن الحال�ة المزاجي�ة ال��تي  تتيحه��ا

 إض��افة إل��ى أنه��ا اخ��تزال لل�وقت ف��ي التفاع��ل م��ع المنش��ورات، ،41The like box خيارات علبة العجاب

ويمكن أن يفهم في كل اللغات والثقافات مثل البتسامة والموسيقى �     

كما هناك فئة معتبرة من الطلبة الذين ل يعبرون إطلقا عن اهتمامهم حتى وان أثار اهتم��امهم، ويمك��ن أن

42 يفسر ذلك بعدة أسباب لعل أهمها:

" أنا أتفاعل إذاالرغبة في عدم الظهور لن التفاع��ل ه��و تس��جيل للحض��ور عل��ى الش��بكة ب��العودة إل��ى مب��دأ -

 � أنا موجود "

 الت����دفق المعلوم����اتي ف����ائق الس����رعة يمك����ن أم يك����ون س����ببا ف����ي ذل����ك ان����ه ل يتي����ح ف����رص التفاع����ل م����ع ك����ل-

المنشورات التي يتلقاها المستخدم في صفحته � 

 يمك��ن أن تك��ون ق��وة العلق��ة ال��تي ترب��ط بي��ن الص��دقاء م��ن ع��دمها ع��امل ف��ي التحي��ز للتفاع��ل م��ع بع��ض-

الفراد دون غيرهم حتى وان كان المنشور مثيرا للهتمام � 

  �103انظر بالتفصيل الجانب النظري، الفصل الثاني ، آليات التواصل عبر شبكة الفايسبوك ، ص 41

  -ت��م التوص��ل لرص��د ه��ذه الس��باب بط��رح الس��ؤال الت��الي: م��ا ه��ي الس��باب ال��تي ت��دفعك إل��ى ع��دم التفاع��ل م��ع منش��ور رغ��م إث��ارته42
وش�عر الب��احث طالب فقط من المجموع الكلي لنفس عينة البحث ذل�ك لن�ه ل�م ي�درج كس�ؤال مفت�وح ف��ي الس��تمارة، 12لهتمامك ؟ على 

بعد عملية جمع المعطيات بأهمية معرف��ة أس��باب ذل��ك فأعادن��ا التص�ال بالش�خاص المكلفي�ن بجم�ع الس��تمارة لجمعن��ا ببع�ض المف��ردات
فقط � 
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وجود خاصية منع الخرين من التعليق على المنشورات، والتي يمكن أن يطبقها البع��ض مم��ا يش��كل ح��اجزا-

أمام خلق مجال للتفاعل � 

  أما بالنسبة للمشاركة التي لم يتم تصنيفها من ط��رف المبح��وثين ض��من أولوي��ات تف��اعلهم م��ع المنش��ورات،

ذل��ك ق��د يع��ود ربم��ا لك��ون المس��تخدمين يحرص��ون عل��ى نش��ر افك��ارهم الخاص��ة به��م عل��ى أن يش��اركوا

أفكار، أو مواض��يع الص��فحات الخ��رى، كم�ا يمك�ن أن يلج��أ البع�ض إل�ى خاص��تي الق�ص واللص��ق ف��ي

استنساخ الفكرة التي أث��ارت اهتم��امهم حرفي��ا أو بع��د تع��ديلها عل��ى أن يش��اركونها بمج��رد الض��غط  عل��ى

" �Bouton Partagerزر المشاركة " 

 

 ( (حسب المستوى الجامعيأهم الساليب المستخدمة في التعليق على المنشورات ):39  الجدول رقم (

ن174ليسانس 167ماستر ن=03ماجيستر ن=38  دكتوراه ن= المستوى=
طرق التعليق

ت%ت%ت%ت%
النص فقط-28441. 353925. 63.152466.660223

رواب������������������������ط ذات-63372. 5019000019.163221
صلة بالموضوع

الصور-34.2113000017.362913.21233
الن����������ص مرف����������ق-86.843366.660243.717335.63624

بوسائط أخرى 
الش����ارة لس����ماء-52.632066.660215.562612.64225

TAGأصدقاء 
مق�������������اطع م�������������ن-13.1505000007.381506.89126

الفيديو
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الرم�������������������������������������������وز-44.73171000342.717237.35657
واليقونات 

0.113                            مستوى المعنوية= 1                  درجة الحرية= 50. 02=   2كا

تمثيل بياني بالسطوانة لهم الساليب المستخدمة في التعليق على المنشورات بدللة المستوى- -

 رص��د أه��م الس��اليب المس��تخدمة م��ن ط��رف عين��ة البح��ث ف��ي التعلي��ق)39الجدول رقم (  أردن��ا م��ن خلل 

على المنشورات بدللة المستوى الجامعي،  ذلك أن التعليق مساحة تعكس أهم ملمح الممارية اللغوية بي��ن

أفراد العينة،  لمعرفة ما هي أهم الساليب التي تتفاعل بها العينة على مستوى هذا الفض�اء ال�ذي أت��اح له��م

العدي��د م��ن الخي��ارات به��دف التعلي��ق بص��فة متزامن��ة ب��النص والص��وت والص��ورة ،وه��ي خدم��ة ل��م توفره��ا أي

وسيلة اتصالية من قبل، مما جعل الناس يقبلون عليها و يستخدمونها إلى حد الدمان عليها، أو كما يق�ول

� ivresse de communication'l(43)فيليب بروتون( إلى درجة الثمالة بفعل التصال ('

أم���ا المعطي���ات لمتوص���ل إليه���ا ت���بين أن التعلي���ق  ب���النص مرف���ق بوس���ائط أخ���رى،  يمث���ل اختي���ار أغلبي���ة  

، طلب���ة الماجيس���تير بنس���بة43.71المبح���وثين رغ���م تف���اوت النس���ب ف���ي ذل���ك، ( طلب���ة الماس���تر بنس���بة  %

 %) ، أم����ا بالنس����بة لطلب����ة الليس����انس فه����م يفض����لون الرم����وز86.84 %، طلب����ة ال����دكتوراه بنس����بة 66.66

 % من طلب��ة الماس��تر، و42,71 %، مقابل 37.35بنسبة  émoticônes ou smileys واليقونات

 م�ن طلب�ة ال�دكتوراه، ف�ي حي�ن يتمي��ز التعلي��ق ب�النص فق�ط بمكان�ة ل��دى الطلب��ة م�ن خلل النت�ائج%44.73

، عل��ى عك��س63.15 وال��دكتوراه %66.66المس��جلة ف��ي الج��دول أعله خاص��ة عن��د طلب��تي الماجيس��تير%

 %، وطلب���ة06.89التعلي���ق م���ن خلل رواب���ط لمق���اطع الفي���ديو، وال���تي يس���تخدمها طلب���ة الليس���انس بنس���بة 

43 - Philippe Breton, le culte de l’Internet, une menace pour le lien social, Paris: la découverte, 
2000 ,p.09  .

69



 الطـــار التــطبــيقــي

%، ول يس��تخدمها طلب��ة الماجيس��تير م��ن عين��ة البح��ث إطلق��ا � أم��ا بالنس��بة لخدم��ة07,83الماس��تر بنس��بة  

% 12.64 يعتم��د عليه��ا" facebook mention taggingالش�ارة لس�ماء أص��دقاء عل�ى الص�فحة " 

 من طلبة الماستر � 15.56 من طلبة الدكتوراه،مقابل %52.63من طلبة الليسانس، و%

 لدراس��ة العلق��ة بي��ن متغي��ر المس��توى الج��امعي وعلقت��ه بالس��اليب المس��تخدمة ف��ي2    توض��ح نت��ائج ك��ا

) ، عن��د50. 02 المحس��وبة (2التعليق على المنشورات، عدم وجود علقة بين المتغيرين ذلك أن قيمة  ك��ا

 ، وه��و مس��توى غي��ر دال إحص��ائيا0.113) ، ومس��توى المعنوي��ة يس��اوي 01درج��ة الحري��ة تس��اوي واح��د (

يشير إلى عدم وجود علقة بين المتغيرين السابق ذكرهما �

من الواضح من خلل النتائج المتوصل إليها أن المس��تخدمين عل�ى ش�بكة الفايس��بوك يس��تخدمون تقريب��ا ك�ل

الس��اليب المتاح��ة للتعلي��ق عل��ى المنش��ورات، إل ان��ه هن��اك اختلف نس��بي بي��ن الس��لوب والخ��ر، ف��النص

اللغوي مازال من الساليب المهمة في التعبير لن أقرب على إيصال فكرة المستخدم داخل مساحة التعليق

بطريقة أكثر تحديدا مقرنة مثل من الصورة ال��تي يمك�ن أن تفت��ح مج��ال للت�أويلت ل��دى المتلق��ي ول��ذلك ربم��ا

 قد تك��ون رم��وزا، أو ص��وراالنص مرفقا بوسائط أخرىاختار اغلب أفراد العينة تقريبا من كل مستوى خدمة 

به���دف إيص��ال أق���رب فك��رة مكون��ة ف��ي ذه��ن المعل���ق ع��ن الموض��وع المنش��ور، إل��ى ج��انب تفض��يل التعلي���ق

على اعتبار أنها رموز عالمية في جميع لغات وثقافات العالم المختلف�ة، وه��ذا م��ا أك��دتهبالرموز واليقونات 

بالنس��بة إلي��ه عن��دما،ــ Neil Cohenاح��دث الدراس��ات ع��ن الرم��وز واليقون��ات ل���عالم اللغ��ات ني��ل ك��وهين 

تظهر رموز تعبيرية مع النص، فإنه��ا غالب�ا م��ا تكم��ل أو تع��زز الن�ص المكت�وب، وه�ذا مش�ابه للفت��ات ال��تي

 حس���به تط���ور م���ثير للطريق���ة ال���تيthe emoji فرم���وز اليم���وجي 44تظه���ر جنب���ا إل���ى جن���ب م���ع الكلم،

فه���ي ل،ــ they are linguistic Armageddonنتواص���ل م���ع الخري���ن، فه���ي حلب���ة لغوي���ة جدي���دة

44- Neil Cohen, The Visual Language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition of 
Sequential Images, London: Bloomsbury. 2013, p32.
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تس���تخدم فق���ط مث���ل أكسس���ورات لغوي���ة، ولك���ن وظيفته���ا تتع���دى ذل���ك إل���ى توض���يح المعن���ى الم���راد إيص���اله،

ا، ولذلك أصبحت هذه الرموز لغة عالمية جديدة. والتعبير عن مشاعرنا وعما نريد أيضم

وبحسب علماء اللغة فإن رموز إيموجي تمكنت من أن تحتل مكانة كبيرة في قدرتها على التعبير أك��ثر م��ن

الكلمات، لنها محاولة لتعويض تعبير الوجه ف��ي اتص��ال وجه�ا ل�وجه، ون��برة الص��وت ف��ي التفاع��ل الص��وتي

الغ����ائبين ف����ي التفاع����ل ع����ن طري����ق الشاش����ة، إض����افة لح����رارة المش����اعر ف����ي ك����ل ه����ذا، إنه����ا محاول����ة تتي����ح

للمستخدمين التواصل بطرق غير لفظية، واجتهاد للتعويض عن هذا الغتراب .   

أم���ا بالنس���بة لقل���ة اعتم���اد مف���ردات عين���ة الدراس���ة عل���ى التعلي���ق باس���تخدام الرواب���ط ذات الص���لة بالموض���وع،

ومقاطع الفيديو قد يعود أصل إلى طبيعة هذه الخدمة في كون بعض الروابط تتطلب برامج خاصة لفتحه��ا

والطلع عل���ى محتواه���ا، وق���د تخف���ي ف����ي بع���ض الم���رات فيروس����ات م���ن ش���أنها الخلل بوظيف���ة الوس���يلة

المس��تخدمة ف��ي التواص��ل، أم��ا بالنس��بة للفي��ديو ف��انه يتطل��ب س��رعة ت��دفق معت��برة، وان ك��ان المس��تخدم يعتم��د

على تقنية الجيل الثالث في التواصل فالمر يتطلب منه رصيد مادي أكثر ف��ي الول��وج إل��ى الفي��ديوهات، م��ا

يجع���ل الغلبي���ة تتف���ادى ه���ذه الس���اليب، كم���ا يمك���ن أن ي���رى م���ن يقب���ل عليه���ا وس���يلة توض���يحية أك���ثر م���ع

اختص���ار الزم���ن ف���ي كتاب���ة أو نس���خ الن���ص كل��ه م��ن رواب���ط أخ���رى فيكتف���ي  بنق���ل عن��وان الراب���ط فق���ط عل���ى

مساحة التعليق �

وب��الرغم م��ن ك��ون الص��ور وس��يلة تواص��لية تختص��ر العدي��د م��ن اللف��اظ اللغوي��ة، خاص��ة م��ع ظه��ور ص��ور

مكت�وب عليه��ا كلم مخصص��ة للتعلي��ق عل��ى ش��بكة الفايس��بوك، إل أن اس��تخدامها لي��س بدرج��ة ك��بيرة مقارن��ة

بالحجم الكلي لعينة البحث، وقد يعود ذلك في رأينا، ومن وجهة ملحظتنا إلى طريقة اعتم��اد ذل��ك كأس�لوب

ف��ي التعلي��ق، مم��ا يتطل��ب م��ن المس��تخدم أن يحف��ظ أول الص��ور عل��ى مس��توى الجه��از ث��م إع��ادة تحميله��ا م��ن

جديدة، بمعنى أنها تتطلب وقت وهذا ل يتواف��ق م��ع خاص��ية الس�رعة ال��تي تع��بر مي�زة أساس��ية للتفاع�ل عل��ى
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هذه الشبكات، إلى جانب اتساع المجال التأويلي للصورة، والذي يمكن أن يؤدي ب�ذهن المتلق��ي إل��ى تش��كيل

معنى غير ذلك الذي يريد المرسل أن يوصله �     

صعوبة التواصل عبر الفايسبوك �  توزيع مفردات العينة حسب):40  الجدول رقم (  

النسبة التكرار صعوبة التواصل
%35.35 135 عادة

%62.30 238  أبدا

%02,35 09  بدون إجابة

%100 382 المجموع

 يمثل توزيع مفردات العينة حسب صعوبة التواصل عبر الفايسبوك -تمثيل بياني بالسطوانة - 

، معرف���ة إن ك���ان أف���راد عين���ة البح���ث يواجه���ون مش���اكل ف���ي التواص���ل ع���بر40الجــدول حاولن���ا م���ن خلل 

 %، ف��ي حي��ن62,30الفايبسوك، أين سجلنا أن أغلبية المبحوثين ل يواجه��ون أي ص��عوبة ف��ي ذل��ك بنس��بة 

% من الطلبة بأي إجابة ، أم��ا02,35 يواجهون عادة صعوبة في ذلك، ولم يدلي  35.35لحظنا أن  %

فيم��ا يخ��ص تفس��ير تل��ك النت��ائج فيمك��ن الق��ول أن س��هولة تواص��ل اغل��ب الطلب��ة تع��ود لتمكنه��م م��ن اس��تخدام

مجمل الخدمات ال��تي أتاحه��ا الموق��ع ل��ذلك، إض��افة لك�ون أف��راد العين�ة كله��م م�ن الطلب�ة الج��امعيين ال��ذين ت��م

اختيارهم بصفة قصدية، من منطلق أن الستخدام اتج��اه نح��و المتابع��ة والتعلي��ق والتفاع�ل والمش��اركة ض�من

هذا الفضاء ،ه�و الم��ر ال��ذي ل يمك�ن أن س��تحقق دون اس��تيعابهم  للح��د الدن��ى م�ن أبج��ديات التعام��ل م��ع

ه��ذا الفض��اء، باعتب��اره س��مة م��ن س��مات العص��رنة بالنس��بة إليه��م فاس���تيعاب معن���ى الش��يء ه��و أس��اس ك��ل

التفاع�ل الجتم��اعي المتب�ادل، إض��افة إل�ى اعتب��ار الف��رد ف��ي منظ��ور الس��تخدامات والش�باعات طرف��ا ف�اعل
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  ف��ي ه��ذه الس��ياق التص��الي، ل��ذلك فه��و يق��وم ب��دور بمج��رد اش��تراكه فيه��اActive Audience45وايجابي��ا 

كمظهر للذات الجتماعية ، أما بالنسبة للطلبة الذين يواجهون صعوبة في التواصل من خلل هذا الفضاء

فق��د حاولن��ا فه��م أس��باب ذل��ك م��ن خلل إتاح��ة الفرص��ة للطلب��ة ف��ي تفس��ير خي��اراتهم م��ن خلل س��ؤال مفت��وح

لذلك الغرض في الجدول التي �

مس��تويات الص��عوبة المتعلق��ة بالتواص��ل ع��بر الفايس��بوك  توزي��ع مف��ردات العين��ة حس��ب):41  الجــدول رقــم (

حسب السؤال السابق (في حالة الجابة بعادة) �  

النسبة التكرار مستويات صعوبة التواصل
%31.85 43 استخدام اللغات الجنبية

%21.49 29 الفراط في استخدام الرموز

%26.66 36 استخدام الختصارات

%20 27 بدون إجابة

%100 135 المجموع

يمثل توزيع مفردات العينة حسب مستويات صعوبة التواصل عبر الفايسبوكتمثيل بياني بالسطوانة  -

-

45 - Miller, K. Communication Théories , Perspectives, Processes and Contexts. Boston, McGraw-
Hill Higher Education. 2000, P24.
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 تكمل����ة للس����ؤال الس����ابق، إذ حاولن����ا معرف����ة م����واطن الص����عوبة ف����ي التواص����ل ع����بر41الجـــدول     يعت����بر 

 م���ن الطلب���ة يش���كل اس���تخدام اللغ���ات الجنبي���ة بالنس���بة إليه���م عائق���ا31.85الفايس���بوك، أي���ن ت���بين أن  %

 ،بالض��افة إل��ى الف��راط ف��ي26.66اتص��اليا، أم��ا الع��ائق الث��اني تمث��ل ف��ي اس��تخدام الختص��ارات بنس��بة %

 م�ن الطلب�ة ال�ذين أج�ابوا ف��ي الس�ؤال الس��ابق بع�ادة أي20 ، ول�م يق�دم %21.49استخدام الرموز بنسبة %

تفسير واكتفوا بترك خانة الجواب فارغة �

  رص���د ه���ذه الع���وائق يمك���ن تفس���يره حس���ب م���ا توص���لنا إلي���ه، إل���ى ع���دم التمك���ن الكل���ي للطلب���ة ف���ي اللغ���ات

الجنبية التي يمكن أن تتح�ول إل��ى ع�ائق اتص��الي إذا م�ا ت�م توظيفه�ا بمس��توى ع�ال، ب�الرغم م�ن أن الطلب�ة

اللغ�ات ال�تي يفض��لها المس��تخدمين ف��ي النش��ر بتوزي��ع مف��ردات العين�ة حس�ب الخاص) 31الجدول رقم (في 

 والنجليزي���ة بنس���بة38.74%عل���ى ص���فحة الفايس���بوك اق���روا أنه���م يفض���لون النش���ر باللغ���ة الفرنس���ية بنس���بة 

، وق���د يع���ود ذل���ك إل���ى اعتب���ار النش���ر يمث���ل الص���ورة ال���تي يري���د الف���رد أن يظه���ر به���ا وليس���ت 10.47%

بالضرورة مطابقة لما عليه بما في ذلك مستواه اللغ�وي، إض��افة إل��ى أن النش��ر يعتم��د عل��ى الق�ص واللص��ق،

على عكس المحادث��ة ال��تي ترتك��ز عل�ى الفه��م والتب��ادل � كم�ا يمك�ن أن يتح�ول الف��راط ف��ي اس��تخدام  الرم��وز

 إل��ى ح��اجز ف��ي تفكي��ك ش��فرات معن��ى رس��ائل المحادث��ات خاص��ة وان إدارة"Smileys"واليقونات التعبيرية 

الفايسبوك تقوم في كل مرة بإضافة قائمة جديدة من اليقون��ات والرم��وز التعبيري��ة ال��تي ل يفهمه��ا المس��تخدم

عن��د اس���تقبالها م��ن الوهل��ة الول��ى، إض��افة إل��ى تب��اين مع���اني اليقون���ات التعبيري���ة بي��ن الثقاف��ات ك���اختلف

مع��اني لغ��ة ال��وجه والجس��د م��ن ثقاف��ة إل��ى أخ��رى. فت��بين تين��ا غانس��تر:" اليقون��ات الس��يوية تحظ��ى بش��عبية

ك��بيرة ف��ي الص��ين والياب��ان، خاص��ة وأن اللغ��ة المكتوب��ة التقليدي��ة له��م مبني��ة عل��ى أش��كالها الص��ورية ولي��س

 46أصواتها حيث تتميز بمظهر مختلف ، فهي تركز على العيون وترسمها كبيرة جدام على سبيل المثال ".

46 - Tina Ganster and her colleagues ,  The differential  influence of smilies and emoticons  on
person perception. , Cyberpsychology Behavior And Social Networking, Germany, 2012. p179 .
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     من هنا يمكن توقع بعض الصعوبات في فهم اللغة غير اللفظية إذا ما كان المعنى الص��طلحي له��ا

!" ، ف��يOkمختلفام من ثقافة إلى أخرى. فرسم دائرة بالبهام مع إبراز السبابة يعني في كثير م�ن الثقاف��ات "

الوقت الذي تعد فيه نفس الحركة إهانة في البرازيل ودول أخرى كثيرة. وبناءام على ذل��ك، ف��إن وق��وع ح��الت

س��وء تف��اهم ف��ي اليقون��ات التعبيري��ة رغ��م أهميته��ا ف��ي القتص��اد اللغ��وي و ش��دة عاطفيته��ا مماث��ل لحتمالي��ة

وقوعها في الحياة الحقيقية.

 بالض��افة إل��ى اس��تخدام اليقون��ات، تعت��بر الختص��ارات المس��تخدمة ف��ي ك��ل اللغ��ات ه��ي الخ��رى تشويش��ا

)  وبالتالي تخلق لديهم حالة من ع��دم الرض��ا والش��باع أثن��اء26.66دلليا بالنسبة لبعض المستخدمين (%

التواصل، وقط يؤدي الكثار م�ن الختص��ار والخ��تزال اللغ�وي إل��ى خل��ق لغ�ة مش��فةرة يت��مة التع��بير بأق��ل ع��دد

من الكلمات ل يفهم معانيها إلة من يستخدمها.    

  أثار استخدام الفايسبوك على الممارسة اللغوية ـالمحور الرابع:

م��دى اس��تخدام اللغ�ة العربي��ة عل�ى موق�ع الفايس��بوك بدلل�ة  توزي��ع مف��ردات العين�ة حس��ب):42  الجدول رقم (
الجنس � 

ذكر أنثى الجنس
%مدى استخدام اللغة العربية ت % ت

%09.72 40 %12.12 43 بصفة كبيرة

%15.81 65 %17.75 63  إلى حد ما

%22.63 93 %21.97 78  بصفة نادرة

48.16% 198 %51.84 184  المجموع
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يمثل توزيع مفردات العينة حسب مدى استخدام اللغة العربية على موقعتمثيل بياني بالعمدة  -

– الفايسبوك بدللة الجنس

معرف��ة م��دى اس��تخدام الطلب��ة للغ��ة العربي��ة عل��ى،ـ 42 الجدول رقم    حاولن��ا م��ن خلل الس��ؤال الممث��ل ف��ي

موق��ع الفايس��بوك بدلل��ة الجن��س بص��فة عام��ة دون تحدي��د عل��ى أي مس��توى أو ب��أي ح��رف يكتبونه��ا، ولك��ن

question « تركيزن���ا عل���ى اللغ��ة العربي���ة كممارس���ة لغوي��ة، واعتبرن���ا ه��ذا الس��ؤال بمثاب���ة س���ؤالي اختب���اري

piège« وال��ذي مث��ل توزي��ع مف��ردات العين��ة حس��ب 47)،31الجدول رقم ( لنتأك��د م��ن ص��دق المبح��وثين ف��ي

اللغات التي يفضلها المستخدمين في النشر على صفحة الفايسبوك بدللة المستوى الجامعي والجن��س  أي��ن

توض��ح أن اللغ��ة العربي��ة ليس��ت تفض��يلهم الول عل��ى عك��س الفرنس��ية( خاص��ة الن��اث)، وه��ذا م��ا توض��حه

 طالب���ة م���ن%22.63، مقاب���ل 51.84 طالب���ا م���ن أص���ل %21.97بالض���بط الرق���ام الممثل���ة أعله أن %

12.12%% استخدامهم للغة العربية جاء بصفة نادرة، ول يس��تخدمها بص��فة ك��بيرة س��وى  48.16مجموع 

% من الناث �  المر الذي يؤكد مرة أخرى صدق مفردات العين��ة ف��ي تع��بيرهم ع��ن09.72من الذكور، و

 ،إض��افة إل��ى31درج��ة بحع��دهم ع��ن ه��ذه ال��دائرة اللغوي��ة لس��باب قمن��ا بتوض��يحها ف��ي تفس��ير نت��ائج الج��دول 

 تباين��ات الخص��ائصنوال حمادوش-عمــورا فـي دراســتها المعنونــة بـ :النتيج��ة ال��تي توص��لت له��ا الباحث��ة 

 ف��ي إح��دى نت��ائج الدراس��ة وال��تي نص��نفها ض��من اح��د48،الممارسات والعادات اللغوية لدى الشباب الجزائري،

 ع��دم توحي��د لغ��ات التك��وينأهم السباب في البتعاد عن تداول اللغة العربية بين الطلبة، والتي تتلخص في

في الجامعة الجزائرية، المر الذي يقف عائقا دون التمكن من النفلت من حالة الثنائية اللغوية أي��ن تبق��ى

   �229، ص 31لجدول رقم ا -47

    �38انظر الطار المنهجي، جزء الدراسات السابقة، ص  -48
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اللغ��ة العربي��ة لغ��ة تك��وين إقص��ائي س��وى لبع��ض الف��روع مث��ل العل��وم النس��انية والجتماعي��ة، الدب العرب��ي

النتق���ال الفج���ائي ف���ي التعلي���م البت���دائي م���نوالعل���وم الش���رعية، يعن���ي التخصص���ات  غي���ر العلمي���ة، و

مع اللغات الجنبية الحية ال�تي تنط��ق بلس��ان التي��ار ما قد ينتج عنه التعامل العامية إلى اللغة الفصيح،

اللغة العربية. العلمي العالمي على قدم المساواة مع

إعطاء أهمية لن تكون اللغة المكتوبة سليمة وصحيحة �   توزيع مفردات العينة حسب):43  الجدول رقم (
النسبة التكرار إعطاء أهمية لسلمة اللغة

%11,51 44  بالتأكيد

%16,49 63  بعض الحيان

%71,98 275  نادرا

%100 382  المجموع

- تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب إعطاء أهمية لن تكون اللغة المكتوبة

سليمة وصحيحة- ـ

 في معرفة مدى مس��ؤولية،43الجدول  تمحور السبب الساسي من طرح السؤال الذي لخصنا نتائجه في 

العينة المدروسة اتجاه سلمة اللغة التي يكتبون بها من مختلف ال��دوائر م��ن ع��دمها، لنه��ا           تمث��ل

ش��ريحة م��ن مجتم��ع الطلب��ة باعتب��ارهم يمثل��ون ج��زءا م��ن الطبق��ة المتعلم��ة والمثقف��ة م��ن التركيب��ة الجتماعي��ة،

 % من الطلبة يول�ون أهمي��ة لن تك��ون اللغ�ة ال��تي يكتب�ون به��ا س��ليمة وخالي�ة11,51أين توصلنا إلى أن  

71,98%منهم يحرصون على ذلك أحيانا، في حين أن اغلب المبحوثين وبنس��بة 16,49من الخطاء،و 

 ه���ذا  قــد يعــود% ل يعي���رون أهمي���ة لن تك���ون لغته���م نقي���ة ول يحرص���ون عل���ى س���لمتها م���ن الخط���اء �
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الهمال من طرف اغلب مف��ردات البح��ث لس�لمة اللغ�ة م�ن الخط��اء لطبيع��ة الس��تخدام ف��ي ح��د ذات��ه، أي�ن

يكون الرد في المحادثات فوريا، فيعير المستخدم الهمي��ة الك��برى لل��وقت والختص��ار أك��ثر م�ن الهمي��ة ف��ي

مراجع��ة الخط��اء الملئي��ة، ف��ي ظ��ل غي��اب أي ن��وع م��ن أن��واع التحس��ب للج��انب اللغ��وي، أي أن العتب��ار

 كيفما كان، ما جعل من��ه مس��احة للنفلتالتبادل التواصلي أو التشارك التصالييكون أولم لتحقيق هدف 

ع��دم عناي��ة بع��ض مدرس��ي اللغ��ة العربي��ة وغيره��م م��ناللغ��وي دون التحس��ب للض��وابط اللغوي��ة � إض��افة إل��ى 

الص��حيحة، وح��تى إن ك��انت هن��اك جه��ود تب��ذلها المدرس��ة، مدرس��ي الم��واد الخ��رى باس��تخدام اللغ��ة العربي��ة

المعاه����د، والجامع����ات  ف����ي تعلي����م اللغ����ات عموم����ا بطريق����ة ص����حيحة،  ف����إن لكتس����اح العامي����ة ف����ي ال����بيئة

الجتماعية كالشارع، ووسائل التصال الجماهيري تأثير من نوع أخ�ر عل��ى المس��توى اللغ�وي للف�رد، خاص�ة

إن كان هذا الخير يعيش داخل حالة من الثنائية اللغوية التي قد يتولد عنها غالب�ا إنس��انام غي�ر متمك��ن م�ن

د الواجه��ات اللةغوية��ة م�ن جه�ة أخ��رىأية لغة من جهة، ويعاني من  عور بالغربة النةاتجة عن تع��دة ف��الفرد ، الشة

العربي منذ طفولته يشعر بوعي صريح أو بوعي غامض بأنةه غريب بي�ن لغ�ة رس��ميةة، ولغ�ة تعاملية�ة، ولغ�ة

د أنصارها أن العجز والقصور في اللةغة ل في الفهم � 49مزاحمة  يؤكة

   أما بالنسبة للطلبة الذين يعط�ون أهمي�ة لن تك�ون لغته��م نقي�ة وس�ليمة بغ��ض النظ��ر ع�ن دائرته��ا  بص�فة

دائمة أو مترددة،  فإنهم حسب رأينا، إما تلقوا تربية وصلت بهم إلى مستوى الشعور بالمسؤولية اتجاه اللغة

أثن��اء الكتاب��ة به��ا، أو لنه��م ي��رون ف��ي لغته��م المكتوب��ة واجه��ة تع��بر ع��ن مس��تواهم التعليم��ي ول يرض��ون إل

بالظهور في صورة المتعلم الذي يتمتع بمستوى لغوي يميزه عن عامة الناس �   

استعمال العامية في المحادثات عبر صفحة  توزيع مفردات العينة حسب درجة):44  الجدول رقم (
الفايسبوك (حسب التخصص الجامعي بجامعة احمد بن بلة ) �

 لمجم�ع اللغ�ة العربي�ة26- فوةاز أحمد الزةغول، اللغغة العربية��ة ف��ي اله�اتف المحم�ول: قض��ايا وحل�ول، ورق�ة بح��ث مقدم��ة ف�ي الم�ؤتمر 49
�  /http://www.majma.org.jo من الوقع الرسمي للمجمع على الرابط : pdf، تم التحميل بصيغة 2008،  الردني
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المجموع
 

معهد 
الترجمة

كلية العلوم
النسانية والحضارة

السلمية 

كلية الداب
والفنون 

كلية الطب
والصيدلة

كلية علوم
الطبيعة
والحياة �

كلية العلوم
الدقيقة

والتطبيقية
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%8.90

38
%9.94

41
%10.74

المجموع

- تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب درجة استعمال العامية في المحادثات عبر صفحة الفايسبوك
(حسب التخصص الجامعي بجامعة احمد بن بلة ) –

استعمال العامية في المحادثات عبر صفحة توزيع مفردات العينة حسب درجة): 45  الجدول رقم (
الفايسبوك (حسب التخصص الجامعي بجامعة محمد بن احمد ) �

المجموع
 

معهد الصيانة
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كلية العلوم
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- تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب درجة استخدام العامية في المحادثات عبر صفحة الفايسبوك
(حسب التخصص الجامعي بجامعة محمد بن احمد) –

، إل��ى معرف��ة درج�ة اس��تخدام العامي�ة ف��ي المحادث��ات ع��بر ص�فحة 45و44لقد سعينا من خلل الج��دولين 

الفايسبوك حسب التخصص في كل من جامعتي احمد بن بلة، ومحمد بن أحم�د ، فت�بين م�ن خلل الق�راءة

 من المبح��وثين ل يس��تخدمون العامي��ة إطلق��ا15.96%الولية للبيانات وحسب المجموع الكلي للنتائج أن 

م�ن22.52% ف��ي بع��ض الحي�ان، واق��ر 61.52%في محادثاتهم عبر ه�ذه الش�بكة، ف��ي حي�ن يس��تخدمها 

أفراد العينة  باستخدامها بصفة دائمة � 

أم��ا بالنس��بة للتفص��يل ف��ي الرق��ام فتوض��ح أن أعل��ى نس��بة مس��جلة لس��تخدام العامي��ة ك��انت ف��ي كلي��ة الداب

وتليها كلية العل��وم النس��انية والحض��ارة الس��لمية بنف�س،ـ 12.56%والفنون بجامعة احمد بن بلة بنسبة   

، رغ��م أن مقرراته��م الجامعي�ة تس��توجب اس��تخدام اللغ�ة العربي�ة الفص��حى ف��ي نق�ل11.52% الجامع�ة بنس��بة

المعارف، وهذا يدل على أن التخصص ليس عامل مؤثرا، ول علقة له بدرجة استخدام العامية في أوساط

أم���ا النس���بة،ــ 8.90%الطلب���ة المدروس���ين، أم���ا أدن���ى نس���بة مس���جلة ك���انت بكلي���ة  الط���ب والص���يدلة بنس���بة 

08.38%لجامعة محمد بن احمد فقد سجلنا أعلى نسبة لستخدام العامية بكلية الحقوق والعل��وم السياس��ية 

، وس���جلنا اق���ل اس���تخدام ف���ي معه���د07.32%، وكلي���ة العل���وم القتص���ادية التجاري���ة وعل���وم التس���يير بنس���بة 

 ـ 03.67%الصيانة والمن الصناعي 

80



 الطـــار التــطبــيقــي

ال���تي تع���بر ع���ن نم���ط تواص���لي ي���ؤدي الوظيف���تين ه���ذه الرق���ام تحم���ل دللت مفاده���ا الرك���ون إل���ى العامي���ة 

التبليغي�ة والتعبيري��ة، يعك�س امت��داد اس��تخدامها ف��ي ش�بكة الفايس��بوك طبيع��ة انتش��ارها ف��ي الوس��اط  العائلي�ة،

فالعامي��ة ل��م تك��ن مس��تقلة ع��ن الدبي��ة الفص���حى ب��ل ك��انت مس��توى م��ن الش��ارع، وبي��ن جماع��ة الص��دقاء،

 و يعتبر في نظرنا اختلف استخدام العامية بين أفراد العينة أمر طبيعي، يرجع إل��ى50مستوياتها التعبيرية،

البع��اد الجتماعي��ة ف��ي أيعوامل ثقافية واجتماعية، فبقدر ما يكون التنوع أو التنافر بين النماط الثقافي��ة و

بيئة، يقابله التنوع و الختلف في السلوك اللغوي. المر الذي قد ينتج عنه انحسار ف��ي الثقاف��ة المجتمعية��ة

عوة إل��ى الكتاب��ة باللةهج��ة العامي��ة، كأس��لوب لغ��وي يمك��ن للمس��تخدم م��ن خلل��ه أن يتح��رر م��ن م��ن خلل ال��دة

د بأحك���ام الص���رف والنح���و واللف���اظ الدللي���ة التقيي���دات والحك���ام اللغوية،عل�����ى عك���س الفص���حى ال���تي تحح���دة

المنتقاة � 

 وه���ذا م���ا تؤك���ده النت���ائج المتوص���ل إليه���ا ف���ي دراس���ة الباحث���ة فطيم���ة بوه���اني ح��ول ت���أثير ش���بكات التواص���ل

 أي�ن51الجتماعي على اللغة العربية للطلبة قالمة، والتي اعتمدنا عليها ضمن الدبي��ات الس��ابق للطروح��ة،

أن أغلبي����ة أف����راد العين����ة يفض����لون اس����تعمال العربي����ة العامي����ة ف����ي التواص����لتوص����لت ف����ي إح����دى نتائجه����ا 

%، وفس���رت ذل���ك بتع���ود اللس��ان الج���زائري ف��ي15, 71 %، مقاب��ل40الجتم���اعي ع��بر الفيس���بوك بنس��بة 

مختلف أنشطته على التواصل وبدرجة عالية عن طريق استخدام الدارجة عل��ى حس��اب المس��توى الفص��يح ،

وطالبت بالعمل على  تنمية المهارات التعبيرية للطلب، وتوجيههم إل��ى أس��اليب التخ��اطب والكتاب��ة الس��ليمة

والص��حيحة ك��أرفع مس��توى م��ن العامي��ة، واقل��ه م��ن الفص��حى، والعم��ل عل��ى الس��تفادة م��ن وس��ائل التواص��ل

الجتم��اعي بكاف��ة أنواعه��ا ف��ي تك��وين الشخص��ية اللغوي��ة الناض��جة والوق��وف ف��ي ظ��ل اختلف المس��تويات

الثقافية واللغوية للمستخدمين.

. 76، ص1992دار الكتب العلمية،  لبنان،  ، 1 - سمير روحي الفيصل، مشكلة اللغة العربية، ط50

 � 40- انظر الدراسات السابقة، ص 51
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توزيع مفردات العينة حسب تعويض الحروف العربية باللتينية والرموز والرقام � ): 46  الجدول رقم (

النسبة التكرار الحروف العربية باللتينية والرموز
 والرقام

%60.20 230 غالبا

%39.80 152  نادرا

%100 382  المجموع

- تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب تعويض الحروف العربية بالحروف اللتينية
والرموز والرقام –

، يقوم����ون60.20، تش����ير إل����ى أن أغلبي����ة المبح����وثين بنس����بة  %46للجــدول رقــم  إن الملحظ����ة الول����ى 

 من المجم��وع الكل��ي ال��ذين39.80بتعويض الحروف العربية بالحروف اللتينية والرموز والرقام، مقابل %

يقومون بذلك بصفة نادرة � 

 تدل المعطيات السابقة المتوصل إليها،على تكريس فكرة الختصار اللغوي والبداع في ذلك بما ه��و مت��اح

من إمكانيات، فالختزال ميزة أساسية لهذه الوسائل التي قد اخ��تزلت المس��افات، الزم��ن، وتج��اوزت ذل��ك إل��ى

ب��داع الختزال اللغوي، أين استثمر الطلبة كل المكانات اللغوي��ة المحيط��ة به��م لخل��ق لغ��ة تواص��لية جدي��دة وال

ق��اموس يت��م في��ه التلع��ب بالقواع��د المتف��ق عليه��ا داخ��ل الحق��ل البني��وي والنح��وي لك��ل لغ��ة، فيت��م كتاب��ة اللف��ظ

العرب���ي بح���روف عربي���ة والعك���س، إض���افة إل���ى تع���ويض بع���ض الح���روف العربي���ة ال���تي ل مقاب���ل له���ا ف���ي

البجدية اللتينية بجملة من الرقام التي تم عقد اتف��اق حوله��ا، لتتح��ول اللغ�ة ب��ذلك إل��ى رم��وز يع��اد إنتاجه��ا

خضاعها لقيم عصرية عولمية جديدة، ومستحدثة للتم��اس، ن��وع م��ن التف��رد اللغ��وي دون الخري��ن، و يرج��عوال

البع��ض الس��بب لظه��ور ه��ذا الن��وع م��ن البجدي��ة إل��ى برام��ج الدردش��ة ف��ي التس��عينات ع��بر أنظم��ة الي��ونكس
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وال��تي ل��م تت��ح س��وى الح��روف اللتيني��ة للكتاب��ة، وبع��دها خدم��ة المحم��ول ف��ي المنطق�ة العربي��ة، ع��بر الرس��ائل

) ال���تي ك���انت تتي���ح للبجدي���ة اللتيني���ة ح���روف أك���ثر ف���ي الرس���الة الواح���دة عك���س نظيرته���اsmsالقص���يرة (

العربي��ة، مم��ا دف��ع بال��ذين ل يتقن��ون النجليزي��ة أو الفرنس��ية إل��ى الكتاب��ة ب��الحروف اللتيني��ة ولك��ن بص��يغة

وسنقوم برصد جدول يلخ��ص أه�م الرم��وز والرق��ام، م�ع م��ا يقابله��ا م�ن ح��رف عرب��ي، أم��ا ع�ن ب��اقي52عربية.

السباب سنتاولها في الجدول التالي حسب اتجاهات مفردات البحث �      

 توزيع مفردات العينة حسب أسباب استخدام الحروف اللتينية والرموز والرقام بدل ):47  الجدول رقم (
الحروف العربية �

             النسب، التكرار والتجاه
السبب        

المجموعالتجـــــــاهـــــــات
و النسبة
المئوية

غيرموافق تماماغير موافق غير متأكدموافق موافق تماما 

%ك   %ك   %ك   %ك   %ك   
212ربح الوقت في الرد .1

55.49
136

35.60
05

01.30
23

06.03
06

01.58
382

100%
لنها سهلة ومفهومة.2

للغلبية 
125

32.72
190

49.73
24

06.28
31

08.11
12

03.14
382

100%
139الندماج مع اللغة الشبابية .3

36.39
188

49.21
16

04.18
22

05.76
17

04.46
382

100%
217مواكبة السرعة التكنولوجية .4

56.80
131

34.29
07

01.84
20

05.23
07

01.84
382

100%
97ضعف مستوى الداء اللغوي  .5

25.39
198

51.83
15

03.92
49

12.82
23

06.02
382

100%
أجد في استخدامها شعور.6

بالراحة والنتماء 
127

33.24
190

49.74
11

02.87
32

08.38
22

05.76
382

100%
 لوحة استخدامل أحسن.7

الحروف العربية على الجهاز
75

19.63
109

28.54
02

0.52
117

30.64
79

20.68
 382

100

 �148، ص 2005، يونيو456- نبيل علي، أهمية اللغة العربية، رؤية معلوماتية، العربي، العدد52
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- تمثيل بياني بالعمدة توزيع مفردات العينة حسب أسباب استخدام الحروف اللتينية والرموز والرقام
بدل الحروف العربية –

اتجاه��ات الطلب��ة ح��ول أس��باب اس��تخدام الح��روف اللتيني��ة والرم��وز والرق��ام ب��دل،ـ 47 رقم   يمث��ل الج��دول

من مجموع المبحوثين الذين 55.49%يمثل اتجاه  ربح الوقت في الرد الحروف العربية، حيث توضح أن

 موافق32.72وافق��وا وبش��دة عل��ى ذل��ك، وه��و نف��س التج��اه الخ��اص بك��ون ه��ذه اللغ��ة س��هلة ومفهوم��ة (%

تسهل عملية الن��دماج م�ع على أن هذه الطريقة 49.21%)،  في حين وافق  موافق49.73 و%تماما، 

عل��ى الموافق��ة وبش�دة عل��ى أنه��ا أس��لوبا يتي��ح مواكب��ة الس��رعة التكنولوجي�ة، %56.80اللغة الشبابية، واتج��ه 

مقاب�ل م�ن الطلب�ة، 51.83%أما بالنس�بة للس��بب الخ�اص بض��عف مس��توى الداء اللغ�وي فق�د واف��ق علي�ه  

على أ نهم يجدون في استخدامها أجد في شعور بالراحة والنتماء �  من الذين وافقوا %49.74

  كم��ا يج��ب الش��ارة إل��ى أن ع��دم التحك��م ف��ي لوح��ة الح��روف العربي��ة عل��ى الجه��از ل يعت��بر س��ببا بالنس��بة

12.82)، بالض��افة إل��ى % غير موافق وبشــدة 20.68 ، غير موافق30.64%لغلبية المبحوثين ' (

غي��ر متأك��دين م��ن ك��ون ه��ذه %06.28و مم��ن ل��م يوافق��وا عل��ى س��بب ض��عف مس��توى الداء اللغوي��ة،% 

الممارسة اللغوية سهلة ومفهومة �

 نستنتج من خلل التجاهات الطلبة حول أهم السباب التي تدفع بالعينة المدروسة إلى استخدام الح��روف

اللتينية والرموز والرقام بدل من الحرف العربي إلى: 

اقتصاد الوقت لن استخدام هذه الوسائل في اغلب الحالت مرتبط بمقابل مادي من جهة، إضافة إلى-

أن الختزال اللغ�وي دون الوق�وف عن�د س�لمة اللغ�ة المس��تخدمة، يتي�ح للمس��تخدم التفاع�ل م�ع أك�ثر م�ن

شخص وأكثر من صفحة في ذات الوقت، إضافة إلى أن هذا المشهد اللغوي صورة واضحة ع�ن حال�ة
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الس��تلب، وس��يطرة الثقاف��ة الغربي��ة و ال��تي تع��تري عل��ى الش��باب العرب��ي عموم��ا بم��ا ف��ي ذل��ك الش��باب

الجزائري �

اعتب��ار اغل��ب المبح��وثين اللغ��ة الهجين��ة س��هلة، ومفهوم��ة يحم��ل دلل��ة مفاده��ا أن��ه اتجه��ت إل��ى تحقي��ق-

التف����اق الجتم����اعي بي����ن ه����ذه الفئة، وال����ذي يرتك����ز أساس����ا عل����ى خاص����ية الفه����م المش����ترك للمعن����ى  "

common understandingبي��ن الف��راد عل��ى الق��ل ف��ي ح��دود الجماع��ة ال��تي يق��ول عنه��ا الع��الم ،"

المريكي  أليبون سمول أنها: "عدد من الناس كبر أم صغر و التي بينه��م علق�ة تؤك�د ب��أنهم يج�ب أن

 و بما أن الفرد محكوم عليه أن يعيش في حراك اجتماعي يسوده  من�اخ  م��ن التغي��رات53يفكروا سويا".

paulيع����د التص����ال في����ه ج����زء م����ن طبيع����ة الف����رد و لغ����ة للتغيي����ر ف����ي نف����س ال����وقت عل����ى ح����د تع����بير 

watzlawirek. 54 رائد بالو- ألطو

يجد الطلبة الذين تم استجوابهم ف��ي تبن��ي ه�ذه الممارس��ة اللغوي��ة ش��عور بالراح��ة والنتم��اء والن��دماج م�ع-

اللغ�����ة الش�����بابية، بمعن�����ى أنه�����م يتش�����اركون ف�����ي ابت�����داع م�����ا أطل�����ق علي�����ه البع�����ض ظ�����اهرة العربي�����تي (

ARABATIN،كما يتقاسمون نوعا 55 )، المقصود بها تعويض الحروف العربية بحروف لتينية 

من التباهي العصري ( موضة لغ��وي)، تحص��ور له��م إتق��انهم للغ�ة الجنبي��ة باس��تخدامهم للح��رف اللتين��ي

م���ن جه���ة، وم���ن جه���ة أخ���رى م���واكبتهم للتكنولوجي���ا والرقمن���ة، كأح���د أه���م تمظه���رات ال���ذكاء الجتم���اعي

l’intelligence de la communauté »  « ليتج��اوز الكتاب��ة بم��ا تعلم��ه، ويبتك��ر ش��فرات جدي��دة 

 � 80، ص 1999عبد الهادي جوهري ، معجم علم الجتماع ، المكتب الجامعي  الحديث،  - 53

- رضوان بوجمعة ، اطروحة ال��دكتوراه بعن�وان أش��كال التص��ال التقليدي�ة ف��ي منطق��ة القب�ائل تح��ت إش��راف أ.زهي�ر اح��دادن، الج��زائر،54
 � 45،  ص 2006-2007

- مجموعة من الباحثين، لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، مركز الملك عبدا ل بن عبد العزيز ال��دولي لخدم��ة اللغ��ة55
 �08، ص 2014العربية، 
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» des codes " تحدد علقتهم بعضهم بالبعض، وبالخر أيضا تجسيدا لفكرة المواطن الع��المي ، «

le citoyen du monde " 56� 

- إن سعي الطلبة وراء هذا النوع من النماط الكتابية يعت��بر هروب��ا م�ن القواع�د اللغوي�ة ال��تي ق��د تش��كل

عقبة خاصة في التصال المكتوب سواء باللغة العربية أو باللغات الجنبية الخرى، والدليل على ذلك

إقرارهم بضعف مستوى أدائهم اللغوي � 

- ل يعت��بر ع��دم إتق��ان لوح��ة المفاتي��ح العربي��ة س��ببا ف��ي الت��وجه إل��ى ه��ذه الخ��تزالت ف��ي كتاب��ة اللف��ظ

العرب��ي، خاص��ة م��ع وف��رة البرام��ج ال��تي تس��مح بتط��بيق وبرمج��ة اللغ��ة العربي��ة عل��ى الحواس��يب والهوات��ف

الذكية، على عكس الفترة ال��تي ظه��رت فيه��ا ف��ي بداي�ة الم��ر، ول��م يت��م تعري��ب شاش��تها إل ف��ي منتص��ف

   57التسعينات �

إذ يمكن القول، أن هذا البداع اللغوي الذي يمارس��ه الطلب�ة -عل��ى وج�ه الخص�وص- إش�باع لحاج��اتهم

رض��اء لرغبته�م ف��ي الس��عي لمواكب�ة وتي�رة التح�ولت الرقمي��ة، ف��الفرد إن ل�م تس�عفه في التمي��ز والنف��راد، وال

أدواته اللغوية المتاحة بقضاء حوائجه، سيسعى حتما إلى الس��تثمار اللغ��وي ف��ي مس��احات لغوي�ة أخ��رى

يواء توافقت أو اختلفت عما هو متف��ق علي�ه م�ن أع�راف وتقالي��د لغوي�ة ف��ي لس�ان بيئت�ه،  وبغ�ض النظ��ر

أن كان هذا السهام ناتجا عن وعي أو من غير وعي �

 توزيع مفردات العينة حسب درجة تأثير هذه الممارسات اللغوية على المستوى اللغوي ):48  الجدول رقم (
في العالم الواقعي �

  -نقل ع�ن ن�ادر ال�دكتور ن�ادر س�راج، مق�ال ح�ول العربي�زي ف��ي لبن�ان، منش�ور بمجل�ة مرك��ز اللغ�ة العربي�ة للمل�ك عب�د العزي�ز، ص56
 بع�د إب��داء رغبت�ه ف�ي التخل�ي ع�ن الجنس��ية الفرنس��يةGérard Depardieu،  أول م�ن أطل�ق ه�ذا المص�طلح ه�و الممث�ل الفرنس��ي  23

نظرا للضرائب الباهظة التي تفرضها فرنسا على الغنياء � 

 � 1986ظهرت أولى الحواسيب المنزلية بلوحة مفاتيح عربية عام  - 57
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النسبة التكرار درجة التأثير�
%25.13 96  كثيرا

%46.85 179    إلى حد ما

%28.02 107    إطلقا

%100 382  المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة توزيع مفردات العينة حسب درجة تأثير هذه الممارسات اللغوية على المستوى
 - �اللغوي في العالم الواقعي

 والش��كل أعله ت��دل عل��ى أن درج��ة الث��ر ال��ذي تخلف��ه ه��ذه الممارس��ات اللغوي��ة،48 رقم ملحظ��ة الج��دول

 أنه��م46.85عل��ى المس��توى اللغ��وي ف��ي الواق��ع  ت��ترواح بي��ن ثلث��ة مس��تويات، إذ أج��اب أغل��ب الطلب��ة  %

 م��ن مجم��وع الطلب��ة25.13 مم��ن ل��م يت��أثروا ف��ي الواق��ع إطلق��ا، و %28.02ت��أثروا إل��ى ح��د م��ا، مقاب��ل %

ال�ذين ت��أثروا ك��ثيرا ، بمعن��ى أخ��ر ه�ذه الممارس��ات اللغوي�ة م��ن م��زج بي�ن اللغات،واخ���تزال الكلم�ات باس��تخدام

نم�ا الرقام والرموز، وكتابة اللفظ العربي بالحرف اللتيني لم تبق��ى حبيس�ة الشاش�ة داخ��ل ع�الم افتراض��ي، وال

امت��دت إل��ى ع��الم الحي��اة اليومي��ة، وتوس��عت دائرة ت��داولها واس��تخدامها اجتماعي��ا ، حي��ث حاولن��ا توس��يعا له��ذا

الس����ؤال، واختب����ارا لص����دق المبح����وثين معرف����ة ان ك����انوا يس����تخدمون الرم����وز والختص����ارات ف����ي التع����املت

المكتوبة من خلل الجدول التالي �  

 توزيع مفردات العينة حسب استخدام الرموز والختصارات في التعاملت المكتوب��ة ف��ي):49  الجدول رقم (
 العالم الواقعي �

النسبة التكرار استخدام الرموز والختصارات
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%22 .77 87 نعم

%77.23 295  ل

%100 382  المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة توزيع مفردات العينة حسب استخدام الرموز والختصارات في التعاملت
المكتوبة في العالم الحقيقي- ـ

معرف��ة إن ك��ان لس��تخدام الرم��وز والختص��ارات)،ــ 49 بالجــدول رقــم (  أردن��ا م��ن خلل الس��ؤال الخ��اص

 م�ن77.23%على مستوى التعاملت المكتوبة في العالم الفتراضي امتداد ف��ي للع��الم ال��واقعي، فت��بين أن 

المبحوثين وهم من أغلبية الطلب�ة، أنه��م ل يعتم�دون عل�ى ه�ذه الممارس��ة اللغ��وي خ�ارج ح�دود الشاش��ة، عل��ى

من المبحوثين الذين يستخدمونها في التعاملت اليومية – سنحاول من خلل 77. 22%عكس ما نسبته 

الجدول التالي معرفة الحالت التي استخدمت فيها هذه الختصارات بالنسبة للفئة التي أجابت بنعم - � 

  من الواضح أن أغلبية الطلبة واعون أن هذا النوع من المستوى السطري ل يرقى لن يكون لغة  متداول��ة

ف���ي أوس���اط ع���دا تل���ك ال���تي نش���أت فيه���ا كالرس���ائل الهاتفي���ة القص���يرة، وغ���رف الدردش���ة، وص���فحات مواق���ع

التواص���ل الجتم���اعي، كم���ا يمك���ن للتع���ود عل���ى ه��ذه الكتاب��ة نظ���را للزم���ن ال���ذي يقض���يه بع���ض الطلب���ة أم���ام

شاش��ات الحواس��يب والهوات��ف الذكي��ة، أن ت��ترك أث��را وتمت��د إل��ى ممارس��اتهم ف��ي الواق��ع  مم��ا يعك��س التعام��ل

الدائم بها � 

توزيع مفردات العينة حسب الحالت التي استخدمت فيها الختصارات والرموز في  ):50  الجدول رقم (
ـحالة كان الجواب السابق نعم ( حسب المستوى الجامعي ) 

المجموع دكتوراه ماجيستر ماستر ليسانس المستوى  
الجامعي
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استخدام الرموز
% ت % ت % ت % ت % ت

71.27 62 04.59 04 00 00 32.18 28 34.49 30 مراسلت شخصية

03.45 03 00 00 00 00 01.14 01 02.29 02 مراسلت إدارية

06.89 06 00 00 00 00 02.29 02 04.59 04  كتابات أكاديمية

18.39 16 01.15 01 00 00 09.19 08 08.05 07  أخرى

100 87 05.74 05 00 00 44.83 39 49.43 43 المجموع

0,117)                            مستوى المعنوية = 01درجة الحرية = (                  02,29= 2كا

-تمثيل بياني بالعمدة يمثل توزيع مفردات العينة حسب الحالت التي استخدمت فيها الختصارات
والرموز في حالة كان الجواب السابق نعم ( حسب المستوى الجامعي )- ـ

أهم الحالت التي استخدمت فيها الفئة التي أجابت بنعم على السؤال السابق،، 50 الجدول رقم    يلخص

الختص��ارات والرم��وز ف��ي مواق��ف لغوي��ة خ��ارج الفض��اء الفتراض��ي، وه��ذا بدلل��ة المس��توى الج��امعي لمعرف��ة

إن كان لهذا الخير علقة في ذلك � 

 لدراسة العلقة بين متغي��ر المس��توى الج��امعي وعلقت�ه بالس��اليب المس��تخدمة2 توصلنا من خلل نتائج كا

)02,29 المحس�وبة (2في التعليق على المنشورات، إلى عدم وجود علقة بين المتغيرين ذلك أن قيم�ة  ك��ا

 ، وه���و مس���توى غي���ر دال0,117) ، ومس���توى المعنوي���ة يس���اوي 01، عن���د درج���ة الحري���ة تس���اوي واح���د (

إحصائيا يشير إلى عدم وجود علقة بين المتغيرين السابق ذكرهما �

89



 الطـــار التــطبــيقــي

كم���ا حاولن���ا تلخي���ص إجاب���اتهم ح���ول ه���ذه الممارس���ات إل���ى ثلث���ة ح���الت ه���ي: ف���ي مراس���لت شخص���ية،

 مف��ردة87 م�ن أص��ل 71.27مراسلت إداري��ة، وكتاب��ات أكاديمي��ة، وأخ��رى مفتوح�ة لع��دا ذل��ك، فت��بين أن %

يتبنون هذه الممارسة اللغوية ف�ي المراس��لت الشخص��ية ال��تي ق��د تك�ون ع�بر اله�اتف، أو البري��د اللك��تروني،

 يس���تخدمونها ف���ي الكتاب��ات06.89،و %03.45وهن��اك م��ن يس���تخدمها ف���ي المراس��لت الداري��ة بنس��بة %

18.39الكاديمية التي قد تكون من خلل كتابة بحوثهم، أو أوراق إجابتهم ف��ي المتحان��ات، ول��م يح��دد %

في أي مجال بالذات واكتف��وا ف��ي تص��نيف إج��ابتهم ف��ي فئة أخ��رى ، م��ع الش��ارة هن�ا إل��ى أن الكتاب��ة المرفق��ة

بالشهار المكتوب أصبحت تتخذ من ه�ذه الب��داع اللغ��وي نص��ا له�ا، إل�ى ج��انب متع��املي اله��اتف المحم�ول

الذين يرسلون إشعارات للزبائن مكتوبة بتلك الطريقة أيضا، فهو اعتراف وان ل�م يك�ن رس��مي به�ذه الممارس��ة

اللغوية داخل المجتمع الجزائري، ومن مثال ذلك هذه الجم��ل الموظف��ة ف��ي الموق��ع الرس��مي لمتعام��ل اله��اتف

: Djezzyالنقال جيزي 

1-Connecty, partagy wine tkoun wel MODEM batel،  بمعن���ى اتص���ل، ش���ارك أينم���ا58 

تكون ومودم- جهاز الوصل- مجاني! � 

2-:Djezzy carte   FLEXY, CONNECTY WEL HADRA BATEL،بمعن���ى: اش��حن ،! 

 59أتصل بالنترنت، والمكالمات مجانا �

 ، بمعنى معها تستطيع � M3ahaTeqderشعار الجيل الرابع  #-3

أين يلحظ كتابة اللفظ العربي بالحرف اللتيني، وتعويض بع�ض الح��روف بالرق��ام، م�ع اس��تخدام العامي�ة،

ومن أمثال ذلك:

الموقع الرسمي لمتعامل الهاتف -/http://www.djezzy.dz  سا ـ20:22 على الساعة 2016-12-25تصفح يوم  ، -58
جيزي ،  

- نفس المرجع السابق ـ نفس توقيت التصفح ـ  59
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3  = ع ويمكن كتابة حرف غ بالشكل التالي '3 

 � so2al  = همزة مثل كلمة سؤال تكتب 2 

  = ط �6

  = ح � 7

 �7 = خ ويمكن أن تكتب '5

و سنتاول جدول يلخص كل هذه الختصارات بعد النتهاء من تحليل ومناقشة أسئلة الستمارة  �  

 توزي���ع مف���ردات العين��ة حس���ب إمكاني���ة وج��ود ص���عوبة ف���ي فه���م الرس���ائل و المنش���ورات):51  الجــدول رقــم (
المكتوبة بخليط لغوي يمزج بين الحروف والرقام واللغات � 

النسبة التكرار وجود صعوبة من عدمها
%13.08 50 نعم
%86.92 332  ل

%100 382  المجموع

-تمثيل بياني بالعمدة توزيع مفردات العينة حسب إمكانية وجود صعوبة في فهم الرسائل و المنشورات المكتوبة بخليط
لغوي يمزج بين الحروف والرقام واللغات- 

معرف��ة إن ك��انت الرس��ائل والمنش��ورات المكتوب��ة بمزي��ج م��ن اللغ��ات،)،ـ 51الجدول رقم (حاولن��ا م��ن خلل 

باس��تخدام الرق��ام، الرم��وز، والختص��ارات تحق��ق الفه��م، أم أنه��م يج��دون ص��عوبة ف��ي ف��ك ش��فراتها، فت��بين أن

 مم��ن يج��دون13.08، من الطلبة المبحوثين ل يجدون أي صعوبة ف��ي تحقي��ق الفه��م، مقاب��ل %86.92%

صعوبة في فهم هذا النوع من الرسائل ممن قد يكونوا من الفراد الذين ل يستخدمونها أصل في تعاملتهم

اللغوي��ة، لن الس��تخدام ال��دائم، والتع��ود يخل��ق الق��درة عل��ى س��هولة التعام��ل م��ع ه��ذه النم��اط اللغوي��ة، وه��ي
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نسبة ضئيلة مقارنة بالتجاه الول، أي يمكننا القول بأن هذه الممارسة اللغوية استطاعت أن تشكل اتجاها

لغويا بإمكانه إيصال المعنى، لتجعلهم بذلك ينفردون بميزة توظيفها وفهمها � 

الثار السلبية التي يمكن لش��بكة الفايس��بوك أن تتركه��ا بي��ن توزيع مفردات العينة حسب ):52  الجدول رقم (
 المستخدمين على مستوى اللغة العربية �

             النسب، التكرار والتجاه
الثار السلبية        

المجموعالتجـــــــاهـــــــات
و النسبة
المئوية

غ موافق تغ موافق غ متأكدموافق موافق تماما

%ك   %ك   %ك   %ك   %ك   
113-التمرد على قواعد اللغة السليمة 1

29.58
185

48.42
12

03 .14
54

14 .13
18

04.71
382

100%
115-ضعف القدرة التعبيرية واللغوية2

30.10
208

54.45
16

04.18
32

08.37
11

02.87
382

100%
98-خلق اغتراب لغوي 3

25.65
190

49.73
58

15 .18
22

05.75
14

03.66
382

100%
204-إحداث فجوة لغوية بين الجيال4

53.40
141

36.91
09

02.35
18

04 .71
10

02.61
382

100%
144-تراجع مكانة الحرف العربي في التدوين5

37.69
178

46.59
14

03.66
19

04.97
27

07.06
382

100%
97-المساس بالهوية العربية6

25.39
198

51.83
13

03.40
42

10.99
32

08.37
382

100%

-تمثيل بياني بالمدرجات للثار السلبية التي يمكن للفايسبوك أن يتركها بين المستخدمين على مستوى اللغة العربية 

، هو معرفة اتجاه��ات الطلب��ة وتص��وراتهم ح��ول52بالجدول رقم الهدف الساسي من طرح السؤال المتعلق 

الثار السلبية التي يمكن للفايسبوك أن يخلفها على مستوى اللغة العربية، فتوض��ح أن  م��ن خلل إجاب��اتهم

م��ن الطلب��ة عل�ى فك��رة % 48.42أنهم وافقوا على أغل��ب ه��ذه الث��ار، ولك�ن ب��درجات متباين��ة، حي��ث واف��ق 
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مم��ن وافق��وا وبش��دة، أم��ا بالنس��بة للث��ر الخ��اص بض��عف% 29.58التمرد على قواعد اللغة السليمة، مقاب��ل

وهي أعلى نسبة موافقة مسجلة، أما فيما يخ�ص خل��ق % 54.45القدرة التعبيرية واللغوية فقد وافق عليه  

من الطلبة غير متأكدين اتجاه هذا 18. 15 %سجلنا نسبة alienation in languageاغتراب لغوي 

م�ن % 49.73الثر وقد يعود ذلك لعدم معرفة البع�ض منه��م م�دلول ه�ذا المفه�وم،و بالمقاب��ل واف��ق علي�ه 

% 53.40مجم���وع العين���ة، وع��ن إح��داث فج���وة لغوي��ة بي���ن الجي���ال واف���ق عل���ى ذل���ك وبش���دة  وه���ي تمث���ل 

 مم��ن وافق��وا عل��ى تراج��ع مكان��ة الح��رف العرب��ي46.59%الغلبية مقارنة بالحجم الكلي للعينة، إلى جانب 

وافق��وا عل��ى أن ه��ذه الممارس��ات اللغوي��ة تم��س بالهوي��ة العربي��ة باعتب��ار % 51.83 ف��ي الت��دوين، ونس��بة 

 ـاللغة العربية أحد أهم مقوماتها

     يج��در بن��ا الش��ارة إل��ى أن بع��ض الطلب��ة ل��م يوافق��وا عل��ى بع��ض الث��ار الس��لبية ال��تي ت��م إدراجه��ا ف��ي

لم  08.37%منهم على فكرة التمرد على قواعد اللغة السليمة، و 13. 14%الجدول السابق، إذ لم يوافق

ل��م يوافق��وا تمام��ا07.06%يوفقوا على ضعف القدرة التعبيرية واللغوية، إضافة إل��ى فئة منه��م مق�درة بنس��بة  

 ل��م يوافق��وا عل��ى10.99%عل��ى أن ه��ذه الممارس��ة أدت إل��ى تراج��ع مكان��ة الح��رف العرب��ي ف��ي الت��دوين، و 

 ـ لم يوافقوا تماما على هذا الثر الخير 08.37أنها يمكن أن تمس بالهوية العربية، و 

 أجابوا بغير متأكد04.18% بالضافة إلى فئة لم تكن متأكدة اتجاه بعض الثار في كونها سلبية، منهم 

 تراجع مكانة الحرف العربي في التدوين � 03.66%إزاء ضعف القدرة التعبيرية واللغوية، مع عدم تأكد 

 إن هذه الممارسة اللغوية التي يتم تداولها بين مستخدمي الفضاء الشبكي، ونظرا لكونها بعيدة ع��ن م��ا ه��و

التمرد على القواعد السليمة،متعارف عليه من قواعد لغوي��ة، وه��ذا م��ا اع��ترف ب��ه أغل��ب الطلب��ة بداي��ة م��ن 

ائعة المخالف�ة للمس�موع م�ن اللةغ�ة وأص�ولها الثةابت�ة، وتش�ويه فص��احتها إل�ى ج�انب ك�ثرة الخط�اء اللغوية�ة الشة�

لتيني��ة، ه�و رف��ض للول��ى، م�ن خلل التم��رد عل��ى قواع�دها، والبتع��اد إن استبدال الحرف العربية ب��أحرف
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ع���ن اس���تخدامها، واع���تراف بالثاني���ة، والس���عي لممارس���تها عل���ى أك���بر نط���اق، فه���م واع���ون أن ه���ذه الممارس���ة

اللغوية استطاعت أن تفطبع على لغة يومياتهم ،وتؤثر على لغة تواصلهم في الحياة الجتماعية، من خلل

ما أحدثته من إضافات، واستحداثات، فالش��باب بص��فة عام�ة، والطلب�ة بص�فة خاص�ة، م�ن خلل ه�ذه اللغ�ة

ضــعف القــدرة التعبيريــة أيضــا يري��دون إيص��ال فك��رة مف��اد ترجمته��ا العتب��ار ال��ذاتي، الم��ر ال��ذي نت��ج عن��ه

والس�هولة، وكس��ر القواع�د عل��ى الس�رعة، والخ��تزال، من خلل اعتمادهم كما ورد في أجوب��ة س��ابقة واللغوية

اللغوي��ة، وتش��كيل حال��ة لغوي��ة عل��ى المس��توىين لمكت��وب والمنط��وق، بإض��عاف اللغ��ة ح��وارا وض��بطا وج��ودة،

إضافة إلى تقليص مساحة الكلم بين الناس في المنزل وأماكن العمل، فأصبح التواص��ل بي��ن الف��رد والداة،

نم��ا ع��بر لم��س الشاش��ة ولي��س بي��ن النس��ان والنس��ان م��ن خلل لغ��ة الكلم والتخ��اطب باللغ��ة العربي��ة ، وال

والض���غط عل���ى مفاتيحه���ا وأص���بح ذل���ك ظ���اهرة ف���ي المن���ازل والمك���اتب ، فت���وجهت لغ���ة الكلم العرب���ي نح���و

التعطيل � 

 ال��تي أوردناها،وال���تي تع��بر ع��ن اغ��تراب اللغ��ة العربي��ة بي��ن مس��تخدميها،الغتراب اللغويأم��ا بالنس��بة لحال��ة 

وان كان بإمكان هذه الممارسة التقليل من حجم  المنتسبين إلى دائرتها كما أورده التقري��ر العرب��ي الخ��امس 

فنسبة حض��ور اللغ��ة العربي��ة عل��ى ش��بكة الفايس��بوك 60للتنمية الثقافية، القتصاد العربي القائم على المعرفة،

% للغ���ة81% للغ���ة العربي���ة مقاب���ل، 7 ل تتج���اوز ف���ي الج���زائر 2010ف���ي المغ���رب العرب���ي ف���ي إحص���ائية 

، م��ن منطل��ق أن اللغ��ة العربي��ة إح��دى ركائزه��ا، لنمساس بالهوية العربيةالفرنس��ية ، وبالت��الي ف��ي الم��ر 

اللغ��ة ف��ي ك��ل المجتمع��ات ه��ي معل��م أساس��ي لتحدي��د مع��الم الهوي��ة والش��عور به��ا، ونس��تدل ف��ي ه��ذا المق��ام

بقوله��ا: " إن واق��ع اللغ��ةمها خير بك ناصر، التي ربطـت بيـن اللغــة فـي علقتهـا بالهويــة بمقولة الدكتورة 

يص���طبغ بتجلي���ات الص���راع بي���ن الن���ا والخ���ر فحينم���ا يض���عف الحس���اس بالن���ا أم���ام تح���ديات الخ���ر ف���ان

الض��عف يتس��رب إل��ى اللغ��ة إذ ل يمك��ن الجم��ع بي��ن التن��ازل ع��ن الهوي��ة اللغوي��ة واح��ترام ال��ذات وله��ذا ف��ان

77- التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية، القتصاد العربي القائم على المعرفة، ص انظر إلى الجدول المقتبس من  -60   ،   

94



 الطـــار التــطبــيقــي

العام��ل الحاس��م ب��ل العام��ل الوحي��د ف��ي تحدي��د النتم��اء الق��ومي ه��و اللغ��ة " فاللغ��ة العربي��ة مرتبط��ة ارتباط��ام

مص���يريام وحتمي���ام بأبنائه���ا. فعن���دما ك���ان الع���رب ف���ي عص���ورهم الذهبي���ة، أغن���ت اللغ���ة العربي���ة الع���الم ب���العلوم

والمع���ارف، وأثبت���ت ق���درتها عل���ى النتش���ار والتوس���ع والس���تيعاب والتواص���ل الفك���ري النس���اني، ولك���نة الف���رد

ع��ن أص��الته ووج��وده، فانعكس��تتغريــب العرب��ية يعي��ش الي��وم أزم��ة ه��روب م��ن ال��ذات، وينغم��س ف��ي حال��ة 

الزم�ة س��لبام عل�ى الواق��ع اللغ�وي، ووص�مت اللغ�ة ب��العجز والقص�ور ع�ن مواكب�ة التط�ور العلم�ية والحض��اري

�  «61

   يجب أن نش��ير إل�ى فك�رة مفاده�ا أن ه�ذه الممارس��ة اللغوي�ة ال��تي نش��أت بي�ن الش��باب أح��دثت فج�وة لغوي�ة

بي���ن ه���ذا الجي����ل الرقم����ي، والجي����ل قب����ل الرقم����ي، ال����ذي ل يس����توعب الق����اموس والكلم����ات الجدي����دة ال����تي ت����م

استحداثها، والطريقة ال��تي يكت��ب به��ا عل��ى مس��توى ه��ذا الفض��اء، إل��ى درج��ة إطلق مص��طلح اللغ�ة الش��بابية

من طرف بعض الباحثيين على ه�ذا النم�ط اللغ�وي، باعتب��ارهم الك��ثر اس��تخدامام للتكنولوجي�ا والك��ثر معرف��ة

بها، وهذه القدرة تجعل هذا الجيل متفوق رقميا �

 كما يمكن أن يفسر تراجع الحرف العربي في التدوين إلى شعور الفرد العربي عموما، بما ف��ي ذل�ك الطلب�ة

ب���النقص تج���اه النفت���اح الثق���افي الحاص���ل ف���ي المجتمع���ات المتط���ورة، فك���ان م���ن الب���ديهي أن يقل���د المغل���وب

 الغالب في كل أحواله بما في ذلك لغته �

الثــار اليجابيــة الــتي يمكــن لشــبكة الفايســبوك أن تتركهــا بيــن توزي��ع مف��ردات العين��ة حس��ب ):53  الجدول رقم ( 

المستخدمين على مستوى اللغة العربية ـ 

             النسب، التكرار والتجاه
الثار اليجابية       

المجموعالتجـــــــاهـــــــات
و النسبة
المئوية

غ موافق تغير موافق غير متأكدموافق موافق تماما

، مت��اح2008،اتح��اد الكت���اب الع���رب،اللغ��ة العربي��ة والعولم��ة ف��ي ض��وء النح��و العرب��ي والمنط��ق الرياض��ي - مه���ا خي��ر ب��ك ناص��ر،61
� 118 ، ص http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/booksimple.php?author_id=727على : pdfبصيغة 
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%ك   %ك   %ك   %ك   %ك   
93- إثراء الرصيد اللغوي ـ 1

24.34
188

49.21
14

03.66
32

08.37
55

14.39
382

100%
91- اكتساب مهارات التدوين ـ2

23.82
89

23.29
17

04.45
81

21.20
104

27.22
382

100%
115- ترويج اللغة العربية لغير الناطقين بها3

30.10
167

43.71
21

05.49
36

09.42
43

11.25
382

100%
73- تسخير الفايسبوك لضبط اللغة العربية4

19.10
82

21.46
36

04.42
98

25.65
93

24.34
382

100%
لى اللغة العربية5 126-ترجمة النصوص من وان

32.98
164

42.93
09

02.35
19

04.97
64

16.75
382

100%

-تمثيل بياني بالمدرجات للثار اليجابية التي يمكن للفايسبوك أن يتركها بين المستخدمين على
مستوى اللغة العربية-

من باب الموضوعية في البحث ك��ان م�ن ال�واجب التط��رق إل��ى الث��ار اليجابي��ة، مثلم��ا تعرض��نا إل��ى الث��ار

الس��لبية، فت��بين أن��ه للطلب��ة نظ��رة ايجابي��ة اتج��اه بع��ض الس��لوكات اللغوي��ة ال��تي يمك��ن لش��بكة الفايس��بوك أن

ــق، %49.21(%تطبعه���ا عل���ى اللغ���ة العربي���ة، ك���إثراء الرص���يد اللغ���وي   ــق تمامــا) ،24.34 مواف  مواف

أما بالنسبة  موافق) ، 23.29 موافق تماما، %23.82(%واكتساب مهارات التدوين 

%لمكاني���ة أن يك���ون الفايس���بوك ناف���ذة للتروي���ج اللغ���ة العربي���ة لغي���ر الن���اطقين به���ا، فق���د واف���ق عل���ى ذل���ك 

وبم��ا أن ش��بكة الفايس��بوك يتي��ح خدم��ة الترجم��ة،  مم��ن وافق��وا تمام��ا عل��ى ذل��ك30.10%، مقاب��ل 43.71

 م�ن الطلب�ة عل�ى أنه�ا42.93%الفورية للمنشورات م�ن وال�ى ك�ل اللغ�ات بم�ا ف�ي ذل�ك العربي�ة،  فق�د واف��ق 

 ممن وافقوا وبشدة على نفس الفكرة � 32.98%ايجابية ،و 
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 في نفس السياق لم يوافق عدد معتبر من الطلبة على أن الفايسبوك يمك��ن أن يس��خر لخدم��ة اللغ��ة العربي��ة

وه��ي نس��بة تج��اوزت%ـ )،ـ 24.34، غيـر موافـق تمامـا  25.65( غير موافــق%وذل��ك بالنس��ب التالي��ة  

إسهام الفايسبوك في اكتس��اب مه��ارات الت��دوين ال��تي ل��م يواف��ق عليه��ا إلى جانب ،21.46 وافقوا بـ %الذين

 % غيـــر موافـــق تمامـــا)، ولـــم يوافـــق27.22 % غيـــر موافـــق، 21.20م����ن الطلب����ة المبح����وثين ( ج����زء

،16.75% من المجموع الكلي للعينة في كون الفايس�بوك يس��اهم ف��ي إث��راء الرص��يد اللغ�وي، و% 14.39

ل��ى اللغ��ة العربي��ة م��ن الث��ار مم��ن ل��م يوافق��وا تمام��ا عل��ى أن خدم��ة الفايس��بوك ف��ي ترجم��ة النص��وص م��ن وال

اليجابية على مستوى اللغة العربية � 

م�ن الطلب�ة غي��ر متأك��د%،ـ  04.45   كما أبدى بعض الطلبة موقف عدم التأك��د م�ن بع�ض الث��ار منه��ا 

ع�بروا ع�ن نف�س الموق�ف اتج�اه %،ـ  04.42من كون الفايسبوك يساهم ف��ي اكتس��اب مه��ارات الت�دوين، و

من الطلبة غير متأكدين أيضا من كون الفايسبوك % 03.66تسخير الفايسبوك لضبط اللغة العربية ، و 

له اثر ايجابي في إثراء الرصيد اللغوي � 

  من الواضح أن مواقف الطلبة اتجاه ما عبرنا عنه بالث��ار اليجابي��ة مختل��ف بي�ن فئات الطلب�ة، فمس��اهمة

الفايسبوك في إثراء الرص��يد اللغ�وي ق��د يختل��ف م�ن ف��رد إل�ى أخ�ر وه�ذا م��ا ت�بين م�ن خلل النس��ب المتفاوت�ة

بين الموافقة من عدمها، فمن الممكن أن يس��تثمر بع�ض الطلب�ة ف��ي الص��فحات الدبي�ة والثقافي�ة ف��ي التعل�م،

والتطل��ع إل��ى بع��ض القي��م الجمالي��ة ال��تي تتمي��ز به��ا اللغ��ة العربي��ة، كم��ا يمك��ن للمس��احة الخاص��ة بالنش��ر أن

تكس��ب المس��تخدمين مه��ارات الت��دوين إذا م��ا ح��اولوا ذل��ك، رغ��م أن اغل��ب الطلب��ة ل��م يوافق��وا عل��ى ذل��ك يقين��ا

منهم أن اغلب المنشورات ف��ي مختل��ف ص��فحاتهم، أو ص��فحات الص��دقاء ل تقي��م اعتب��ارا لس�لمة اللغ�ة م�ن

حيث السلوب والتركيب والكتابة، ولكن بالعكس فتحت لهم مجال للهروب من القواعد المتفق عليها�

 كم��ا يمك��ن حس��ب بع��ض الطلب��ة أن يتي��ح مب��دأ التواص��ل م��ع الع��الم ال��ذي تعتم��د ش��بكة الفايس��بوك، فرص��ة

إيص��ال اللغ��ة العربي��ة لغي��ر الن��اطقين به��ا، والمس��اهمة ف��ي انتش��ارها عل��ى نط��اق واس��ع مثلم��ا ه��و الح��ال م��ع
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باقي اللغات، وظهرت في هذا الس��ياق م�ن خلل ملحظتن��ا العدي��د م�ن المجموع�ات ال��تي يتقاس��م أعض��اءها

Learn and Practice Arabic  languageهدف تطوير مهارتهم في تبني اللغ�ة العربي��ة، م�ن بينه��ا 

 عض����و، إض����افة إل����ى ص����فحات وج����دت خصيص����ا ل����ذلك منه����ا32500الب����الغ ع����دد أعض����اءها أزي����د م����ن 

Apprendre  L'arabe وهن�����اك أزي�����د م�����ن ص�����فحة تتقاس�����م نف�����س الس�����م، ص�����فحة Kalimah  Arabic

Language  Learning وص����فحة ، earn  Arabic  Languageتعل����م اللغ���ة العربي����ة، م����ن الض����رورة 

الش���ارة إل���ى ان ه���ذه الص���فحات تس���تخدم تقني���ات متط���ورة ف���ي القي���ام ب���ذلك م���ن خل تس���جيل مق���اطع في���ديو

لح����وارات حس����ب مس����توى المتعل����م، إض����افة إل����ى ص����ور توض����يحية خاص����ة تل����ك ال����تي تجم����ع بي����ن العربي����ة

والنجليزية لتبسيط عملية النطق ، إلى جانب خدمة الترجمة الفورية التي يتيحه��ا الموق��ع ح��تى ول�ن ل�م تك�ن

ترجمة دقيقة، ولكنها تسمح على القل بفهم المعنى المقصود للفراد باختلف ألسنتهم � 

إن ه���ذه الث���ار اليجابي���ة ل يمك���ن له���ا أن تتجس���د ل���دى المس���تخدمين إن ل���م تنب���ع م���ن إرادته���م، ورغبته���م،

وشعورهم بالمسؤولية اتجاه تطوير اللغة العربية �   

 الفايسبوكمستوى اللغة العربية على صفحات  توزيع مفردات العينة حسب تقييم ):54  الجدول رقم (

ـ  انطلقا من الستخدام الشخصي  لشبكة الفايسبوك

النسبةالتكرارالتقييم
04.18%16ممتاز
11.78%45جيد

29.58%113مقبول
54.46%208دون المستوى

100%382المجموع
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مستوى اللغة العربية علىتمثيل بياني بالدائرة النسبية يمثل توزيع مفردات العينة حسب تقييم -

ـ انطلقا من الستخدام الشخصي  لشبكة الفايسبوك- الفايسبوكصفحات 

، حاولنا فتح المجال للمبحوثين حتى يقيموا مس��توى اللغ��ة العربي��ة عل��ى ص��فحات54من خلل الجدول رقم 

الفايس��بوك انطلق��ا م��ن الس��تخدام الشخص��ي لش��بكة الفايس��بوك، حي��ث ت��بين م��ن خلل المس��تويات المس��جلة

، مقاب��ل04.18%اختلف تقييمهم للوضع اللغوي، فالطلبة الذين ي��رون أن المس��توى ممت��از بلغ��ت نس��بتهم 

 م��ن اكتف��وا بالجاب��ة عل��ى أن29.58% م��ن مجم��وع المف��ردات ال��ذين ي��رون أ مس��تواها جي��د، و%11.78

اتفق��وا عل��ى أن درج��ة دون 54.46%المستوى مقبول، أما أغلب الجابات بما يزيد عن نصف المبح��وثين 

المستوى في وصف الواقع اللغوي �

إن تقيي�م مس��توى اللغ�ة العربي��ة عل�ى ص�فحات الفايس��بوك م�ن ط��رف المس��تخدمين يعك�س تص�ورهم، وتمثله��م

لهذه اللغة على مستوى هذا الفضاء من جهة، ووعيهم بحالتها ووضعها من طرفهم كممارسين أو متفاعلين

%م���ع مختل���ف النم���اط اللغوي���ة، والتح���ولت ال���تي ش���هدتها، ف���النظرة الس���لبية (درج���ة دون المس���توى بنس���بة 

الش��بكي ل يرق��ى للمس�توى ال�ذي ) ،دلي�ل عل�ى وع��ي منه��م ب�ان اس��تخدام اللغ�ة العربي��ة ف�ي التواص�ل54.46

تس��تحققه وتنف��رد ب��ه كلغ��ة بن��اءا عل��ى أسس��ها وقواع��دها ومكانته��ا، م��ا ق��د يتس��بب بخل��ق ش��عور م��ن الل أم��ن

حال��ة م��ن ع��دم الرض��ا اتج��اه الداء اللغ��وي، وأنه��م بحاج��ة إل��ى إع��ادة، ال��ذي يع��بر ع��ن insécuritéاللغ��وي 

 وبم��ا أنه��ا نس��بة مرتفع��ة مقارن��ة بب��اقي ال��درجات فيمك��ن62النظر فيه بهدف الوصول إل��ى معي��ار لغ��وي رفي��ع،

اعتبارها حكما دال على الواقع اللغوي، أما نسبة الطلبة التي ترى أن وضع اللغة على مس��توى ه��ذه الش��بكة

ــول  فه���م يمثل���ون تص���ورا يعك���س قب���ول ه���ذه الفئة لجمل���ة الممارس���ات اللغوي���ة دون المبالغ���ة ف���ي الحك���ممقب

، فهم��مجيــد وممتــازاليج��ابي أو الس��لبي، ف��ي حي��ن نس��بة الطلب��ة ال��ذين اعت��بروا ه��ذا المس��توى ي��تراوح بي��ن 

  �23، ص 2009، الجزائر، 1 - جون لويس كالفي، السياسات اللغوية، تر: محمد يحياتن، منشورات الختلف، ط62
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يعكس نظ�رة ايجابي��ة ناتج�ة ع�ن رض��اهم الكام�ل ع�ن مس��توى المس��تخدمين وم��دى تمكنه��م م�نيمثلون تقييما 

اللغة العربية، باعتبارهم شريحة من مجموع المستخدمين � 

لقتراحات الخاصة باستخدام اللغة العربي��ة بطريق��ة س��ليمةاتوزيع مفردات العينة حسب  ):55  الجدول رقم (

على موقع الفايسبوك �

النسبةالتكرارالتوصيات
25.39%97إنشاء العديد من الصفحات التي تدافع عن اللغة العربية � .1

25. 22%85إعادة العتبار للغة العربية في المدارس والجامعات � .2
16.49%63إنشاء قاعدة معلوماتية معرفية تحتوي على برامج لتعليم اللغة العربية�.3

13.61%52نشاط الكاديميينن المتخصصين في اللغة  مع هذه المواقع  للتوجيه �.4

12.82%49رفع وسائل العلم من مستوى الداء اللغوي � .5

09.42%36دون إجابة.6

100%382المجموع

-تمثيل بياني بالدائرة النسبية يمثل توزيع مفردات العينة حسب القتراحات الخاصة باستخدام اللغة
العربية بطريقة سليمة على موقع الفايسبوك- ـ

، ي���ترجم مجم���ل الجاب���ات ال���تي أورده���ا الطلب���ة المبح���وثين ف���ي إجاب���اتهم ع���ن الس���ؤال55رقــم  إن الج���دول 

المفتوح الخاص بالقتراحات التي من شأنها أن تساهم في استخدام اللغة العربية بطريق��ة س�ليمة عل��ى موق�ع

الفايسبوك، حيث أغلقت كل الجابات المتوصل إليها في خمس اقتراحات أساسية ال��ى ج��انب خان��ة خاص��ة

ــةبالل���ذين ل���م يق���دموا أي اق���تراح ( ــدون إجاب )، إذ ت���بين أن الطلب���ة يحمل���ون وجه���ات نظ���ر مختلف���ة ج���اءتب

بالترتيب التالي تنازليا : 
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، إذ رأت ه��ذه الفئة أن25.39 إنش��اء العدي��د م��ن الص��فحات ال��تي ت��دافع ع�ن اللغ��ة العربي��ة، بنس��بة %-1

الحل يبدأ من الفضاء نفسه من خلل ص�فحات تش�جع عل��ى الكتاب�ة باللغ�ة العربي��ة الس��ليمة، وتق�وم

ب��دور المح��امي ال��ذي م��ن واجب��ه أن يعي��د للغ��ة مكانته��ا، م��ن خلل تمثيله��ا أحس��ن تمثي��ل عل��ى ه��ذا

الموقع الشبكي الذي أصبح صورة للمجتمعات كما هو صورة للفراد �

خاصة أن بعض الجوبة، 25. 22%  إعادة العتبار للغة العربية في المدارس والجامعات، بنسبة -2

ال���تي عرض���ت ف���ي أس���ئلة س���ابقة أرجع���ت ت���دني مس���توى اللغ���ة العربي���ة للتق���ارير والمناه���ج التربوي���ة

المعتم���دة عل���ى مس���توى مؤسس���ات التعلي���م ال���تربوي، والتعلي���م الج���امعي، كم���ا يمك���ن أن تس���اهم ه���ذه

الخي���رة ف���ي ت���وجيه الطلب���ة نح���و فك���رة أن الش���بكات الجتماعي���ة بم���ا فيه���ا الفايس���بوك، ه���ي أدوات

للتثقيف، والستفادة، والتعلم، وليست مساحات للتخلي، والبتع��اد ع�ن مب��ادئ الهوي�ة بم��ا فيه��ا اللغ�ة

الم، ومدى كونها لغة علم، وعمل وتواصل � 

ين��درج ه��ذا،ـ 16.49%إنشاء قاعدة معلوماتية معرفية تحتوي على برامج لتعليم اللغ��ة العربي��ة، بنس��بة -3

القتراح ضمن المساهمة في التعريف باللغة العربية والعمل على نشرها والدعوة للهتمام بسلمتها

على المستويين اللفظي، والكتابي من خلل الستثمار في تقنيات البرمجة المتاحة �

ف��الممكن أن،ـ 13.61%نش��اط الك��اديميينن المتخصص��ين ف��ي اللغ��ة  م��ع ه��ذه المواق��ع  للت�وجيه، بنس��بة -4

ورص��د الس��باب ال��تي تق��ف نفصل في هذا القتراح، بالعمل على الهتم��ام به�ذه الممارس��ة اللغوي�ة،

وراءها، وتشجيعهم على الستخدام المن للغة العربية، مثل مجامع اللغة العربية  التي تعمل عل��ى

النشر للمواد المعرفية المتعلقة باللغة العربية.
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إن هذا الجزء من الطلبة يولي مهمة، 12.82%رفع وسائل العلم من مستوى الداء اللغوي بنسبة -5

القي��ام باللغ��ة العربي��ة لوس��ائل العلم باعتباره��ا م�ن وس��ائل التنش��ئة ال��تي تص��ل إل��ى جمه��ور واس�ع،

من خلل تبني لغة عربية بعيدة عن العنف اللفظي، والنحطاط اللغوي على مختلف منابرها � 

من الطلبة لم يجيبوا إطلقا على هذا السؤال � 09.42%إن نسبة -6

عرض لبعض نماذج التواصل اللغوي على مستوى صفحات الفايسبوك : -

بهدف توضيح الملمح الخاصة بهذه الممارسة اللغوية عدنا إلى مجموعات وصفحات عام��ة لطلب��ة جامع��ة

وهران حتى ل نخرج عن إطار خصائص العينة المدروسة، وحاولن��ا أن نع��رض ج��زء م��ن النم��اط التعبيري��ة

التي تم اختيارها بصفة عشوائية كالتالي: 

:  صفحة طلبة الصحافة جامعة وهران

 ، بمعنى رمضان مبارك أصدقائي �Saha ramdankom mes amis: � 1المنشور-

 ، بمعنى السلم ي��ا أص��دقاء، أتمن��ى أنSalam les amis jespere rakom mlah :2المنشور-

تكونوا بخير �

 � ♥    � بمعنى أين أنتم اشتقت إليكم مرفقة بقلب♥Win rakom twahachtkom :3المنشور -

صفحة طلبة التاريخ لجامعة وهران :  
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 ممك��ن تس��اعدوني ف��ي بح��ثي ه��دا ح��ول ش��ارل دي فوك��و ونش��اطه التبش��يري ف��ي الج��زائري:1المنشور-

 � بمعن���ى ه���ل م���ن الممك���ن مس���اعدتي ف���ي بح���ث ح���ول ش���ارل دي فوك���و،محتاج���اتوا دروري مرس���ي 

ونشاطه التبشيري في الجزائر � 

 هل يمكن نسجل للمرة الثانية ؟؟؟:؟؟؟؟ 2011 متخرج :2المنشور-

 ، بمعنى ل أدري، عفوا �I don’t know dsl على المنشور:  1  التعليق 

: هههههه يا تهنيت من القراية، بمعنى ضحكة ، لقد ارتحت من الدراسة � 2  التعليق 

  �Asalm 3alaykom mata sayakoum dokhol jami3i mokbil wa chokran : 3المنشور 

بمعنى السلم عليكم، متى سيكون الدخول الجامعي المقبل، وشكرا�

Stp khawti w khwatati khasni laliste ta3 histoire la lacience psq rani  :4المنشور 

b3ida chwiya w khayfa yaghaltouli stp stpبمعنى من فضلكم اخوتي، واخواتي، احتاج الى �  

قائمة طلبة ليسانس تاريخ، من فضلكم �  

مجموعة مفتوحة تحت اسم طلبة العلوم السياسية ماستر وهران :

 سلم خاوتي خاص��ني بح��ث ح�ول فك��ر اوغس�تين ش�كون يق��در يع��اوني ب��أي ش�ئء، بمعن��ى:1المنشور-

السلم، احتاج لبحث حول فكر أوغستين، من يقدر على مساعدتي بأي شئ �  

، بمعنى أظن في كتاب الفكر السياسي �   Wakila fi ktab fikr siyasi على المنشور : 1التعليق 

  ، شكرا أخي، شكرا � Mersi khouya sahit: 2التعليق 
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 � بمعن���ى ض��حكة، م���ن جماع��ةHhhhhh chkoun jma3et ratrapage ydir jaime: 2المنشــور

الستدراك يضغط على زر العجاب � 

: حاضر وبقوة ههههه اجوتيني � بمعنى حاضر وبقوة، ضحكة، أضفني �  1التعليق 

;�  ;)  ، استدراك والرأس مرفوع ، يا صاحبي (  : راطراباج والراس مرفوع صاحبي2التعليق 

  : Faculté de medcine oran  صفحة 

: بمعن��ى: عن��دما ات��ذكر أن المتحان��اتs  م��ور العطل��ة :@، les exames كي نتفك��ر بل��ي :1المنشور 

بعد العطلة، وجه غاضب + وجه حائر �   

 الرمز يدل على اساهزاء باخراج اللسان �  : ،P أيام قبل الكارثة 3: 1التعليق

 � ، بمعنى يا ربي كن معنا مرفق برمز العجاب Ya rabi koun m3ana : 2التعليق 

  ، بمقصود أنا حائرة � Chui vrai perdu: 3التعليق 

: جاموسة راحت تقابل جاموسة يا بويا � 4التعليق 

 ، الموت من شدة الضحك ، إنها كذبة واضحة � Mdrrrrr hadi kedba bayna: 5التعليق 

  ، وجوه حزينة �   : 6العليق 

: 2المنشور -

 salam les toubibs !! Avez-vous d’autres passions dans la vie mise a part la

medcine  � 
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بمعنى: السلم يا أطباء، هل منكم من لديه هوايات أخرى في الحياة عدا الطب � 

  ، الغن�اء والع��زف عل�ى الغيت�ارة، ض��حك بص�وتChanter et jouer la guitare looool: 1التعليق 

عال � 

 ، بمعنى ل أجيد حتى التص��فير، م�وت م�ن ش�دةMana3rafch mem pas nsafer mdr: 2التعليق 

الضحك � 

:  نموت على الكوزينة والطياب ممممم ، بمعنى أحب المطبخ مممم � 3التعليق 

 ه��ل تعل��م أن الخ��بيش مطل��ح يس��تعمل ف��ي الجامع��ات الجزائري��ة للدلل��ة عل��ى اله��وس بالدراس��ة :3المنشور 

ومثال عن ذلك : نهار طول وهو في لشوبر تاعو، ياخي خباش ياخي � بمعنى انه دائما ف��ي غرفت��ه، ي��اله

من مهووس بالدراسة � 

 هههههه والمخبشة هي المكان الذي يتم فيه الخبيش � :1التعليق 

  �بمعنى: ضحك خباش بشد الباء � Hihihhihihi khabach بشد الباء :2التعليق 

   :   Facultés des lettres, des langues, et des arts  صفحة  

!!، بمعن���ى الس���لم Slm 3likom … les cours du jeudi on été annulé:  1  المنشــور -

عليكم � � � تم الغاء محاضرات الخميس � 

jma3a chkoun ili: 1التعلي���ق   rah msawar la liste de master espagnolبمعن���ى ي���ا ، 

جماعة من قام بتصوير قائمة طلبة ماستر لغة اسبانية � 

 �   ، الكتفاء برمز العجاب : 2التعليق 
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: ماعلباليش اوكين ايدي ، بمعنى ل أدري ليس لدي أدنى فكرة � 3التعليق 

 ، الكتفاء بوجه متفاجئ � O.o ، O.o : 4التعليق 

hey everyone can you tell me winta test de TD pour 1ere année : 2المنشور -

anglais second groupeأهل ب��الجميع، ه��ل يمكنك��م إعلم��ي م��تى امتح��ان الحص��ص   ، بمعن��ى

 ـ التطبيقية للسنة الولى لغة انجليزية الفوج الثاني

، لن يعلموننا بذلك � they will not tell us about it: 1التعليق 

  /: ، بمعن��ى، أظن��ه س��يكون الس��بوع الق��ادم ، لس��تi’m not sure : وقيل الس��يمانا الجاي��ة، 2التعلي��ق

متأكدا ، مرفق بوجه حائر وقلق � 

مميزاتهايمكن من خلل عرض هذه النماذج الخاصة باللغة ال��تي يت��م يت��داولها ع��بر الفايس��بوك أن نلخ��ص 

فيما يلي : 

التواص�ل يت�م ب��أكثر م�ن لغ�ة  ف��ي جمل�ة واح�دة ، كحص�يلة للت�داخل اللغ�وي، وك�دليل عل�ى التمك�ن م�ن أك�ثر-

لغة  � 

?. win rak ? kirak كتابة الكلمات الدارجة بلفظها العربي ولكن باستخدام حروف لتنية -

 تطوي����ع اللغ����ة الفرنس����ية و النجليزي����ة إل����ى قواع����د الص����رف العرب����ي و النظ����ام العرب����ي الص����وتي ،إذ  يت����م-

إخض�����اعها لمعامل�����ة الكلم�����ات العربي�����ة ف�����ي التص�����ريف و الش�����تقاق : نس�����يبريميك، نكومون�����تي، اج�����وتيني،

نبارطاجي، نتيليشارجي، نفايسبوكي،  � � � الخ من الكلمات على في نفس سياق الشتقاق � 
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 نسجل غياب تقريبي للعربية الفصحى في عبارات التواصل المتداولة. -

تع���ويض العدي���د م���ن الح���روف بالرق���ام، وم���ن الواض���ح ان اختي���ار ه���ذه الرق���ام كب���دائل ج���اء حس���ب الش���به-

الشكلي الذي يجمعها ببعض الحروف � 

ل يتم توظيف الحركات والفواصل من خلل هذه الممارسة اللغوية بعض نقاط الستفهام والتعجب التي ق��د-

تستخدم كرمز مستقل عن الجمل � 

، وعب��ارات التعج��ب، والتض��خيم مث��ل : وااااااو، مممممممم��م، هههههههههههه� ، المبالغ��ة ف��ي الختص��ارات-

 ومعناه��اLaughing Out Loudاخخخخ��خ، ه��اااااااااااااااي ،  ل��وووووووول: وه��ي تعري��ب لجمل��ة 

الحرف��ي يعن��ي اض��حك بص��وت ع��الي لكنه��ا تس��تعمل عن��دما يكت��ب ش��خص م��ا ش��يئا مض��حكا، ونف��س

  الموت من شدة الضحك � mdrالمعنى يعبر عنه باللغة الفرنسية باختصار : 

تمنح هذه الممارسة مستخدميها القدرة على الختص��ار واليج�از، فيت��مة التع��بير بأق��ل ع�دد م�ن الكلم�ات،-

إذا ما تمت المقارنة بين الجملة المستخدمة من طرف الطلبة مع المعنى باللغة العربية � 

أهم الرموز المستخدمة للتعبير عن المزاج في الفايسبوك، ووصف طريقة كتابها � ):56  الجدول رقم (

  

بعضوصف كتابة الرمز الحالة التي تعبر عنها هذه الرموز 
الرموز 

:-)O:) Oالهدوء والسلم � 
o.O O.oحالى من الشك �

:'(البكاء حزنا �
3:للتعبير عن الرجولة �

:-)3:) 3ابتسامة شريرة � 
:-( :( :[ =(خيبة أمل � 
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O :O :-o :o:-التفاجئ والتعجب الكئيب �
)B (-B) 8-) 8الطلع �

D :D =D:-البتسامة الكبيرة 
>:( >:-(الغضب والتهجم �

3<التعبير عن المحبة �
^_^المدح والخجل  � 

:-* :*قبلة � 
v:التهكم � 

:-) :) :] =)البتسامة أو الوجه السعيد � 
-_-عدم الكتراث �

|B-| B| 8-| 8المرح �
P :P :-p :p =P:-الستهزاء � 

:/ :-/ : :-حالة من الحيرة � 
O >:-O >:o >:-o>:القلق، والشمئزاز � 

;-) ;)الغمز وقد يعبر عن الموافقة � 

يتضح من خلل هذه الرم��وز ال��تي ت��م جمعه��ا إخض��اع اللغ�ة للختص��ارات ف��ي الفص��اح ع�ن المش��اعر    

والم��زاج، مح��اولين ب��ذلك مل��ئ ك��ل الفراغ��ات اللغوي��ة ،ع��ن طري��ق مق��دار م��ن الرم��وز المت��وفرة ، ال��تي تح��دد

المعنى و كأنه سعي من طرف  القائمين على برمجة ه��ذه الرم��وز، إل��ى جع�ل لغ�ة الفض��اء الفتراض��ي لغ��ة

كاملة ، محتواة على الشكال التي م�ن خلله��ا نع��بر، نكت�ب و نتح��رك، ونش��عر، فنح�ن نفك�ر ونحل�ل قض��ايا

أمورنا الحياتية باستخدام اللغ�ة، فل يوج��د عاطف�ة غي�ر مع��بر عنه��ا وال��تي م�ن الب��ديهي والط��بيعي، أن تك�ون

ف��ي إط��ار اللغ��ة الم كونه��ا اللغ��ة المش��بعة بالعاطف��ة ف��ي ح��الت الخ��وف والنج��اح والح��زن والف��رح والرتب��اك

وغيرها، والتي قد يكتفي بعض الطلب�ة ف��ي بع��ض الح��الت بالكتف��اء فق��ط ب��التعبير ع�ن طري��ق الرم��وز، كم��ا

أوضحته بعض النماذج التي تم عرضها �  
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 ملي�ون م��رة، وك��انت المرتب��ة الثاني��ة م��ن241  للشارة فقط احتلت أيقونة “قل�ب الح�ب” المرتب��ة الول��ى م�ع 

 ملي�ون)، ولمعرف��ة تفض��يلت85 مليون). في حين أت��ى ال�وجه الض��احك ثالث��ام (152نصيب “دموع الفرح” (

الشعوب المختلفة للشكال التعبيرية (اليموجي) قام خبراء بتحلي��ل حس��ابات أك�ثر م�ن ملي��ار مس��تخدم ح�ول

 لغ��ة مختلف��ة، وجمع��وا معلوم��ات ح��ول ع��دد ون��وع الش��كال ال��تي يس��تخدمونها، ه��ذا16الع��الم وم��ن متح��دثي 

بحسب ما ورد في صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية، وعليه ت��بيةن أن أك��ثر الش��كال ال��تي يس��تخدمها الع��رب

هي الورود والنباتات ومن ثم تأتي الفاكهة والنجوم، ويليها رمز الس��اعة والرج��ل إل��ى ج��انب أيقون��ات الرم��وز

 م��رات م��ن4(كالسهم والرقام). كم��ا أن المس��تخدمين الع��رب يس��تخدمون رم��ز "راقص��ة الفلمينك��و" أك��ثر ب� 

ب��اقي ش��عوب الع��الم، وه��م أك��ثر المس��تخدمين لرم��ز "الفط��ر" أيض��ام، وم��ن ناحي��ة أخ��رى ه��م الق��ل اس��تخدامام

63لرموز الكحول والمأكولت السريعة.

ضة للحروف العربية: ):57  الجدول رقم (  الجدول الخاص بالرقام، والحروف اللتينية المحعوم

الرةمز باللتينيةالحرف العربية

2ء

aا

bب

tت

s / thث

 - مي خلف ،الخليج اولين ،مق�ال بعن�وان: الرم�وز الك�ثر اس�تخدامام عن�د الع��رب.. تع�رف أك��ثر!، ت�م الص�فح عل�ى الموق�ع بتاري�خ :63
 ـhttp://klj.onl/HsnjH،  22:09: على الساعة 20-11-2016
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g / jج

7ح

kh' / 7 / 5خ

dد

z / thذ

rر

zز

sس

shش

S / 9ص

'D / 9ض

TH / T / 6ط

Z / TH / 6ظ

3ع

'gh / 3غ

f / phف

q / 8 / 9 / 2ق

kك

lل
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mم

nن

hه

wو

I / yي

الموضح أعله يلخص أهم الحروف والرقام المقابلة للحرف العربي��ة ف��ي الممارس��ة)،ـ 57( إن الجدول رقم 

اللغوية التي يتبناها المستخدمين على مستوى التواصل بينهم، وقد نفسر ذل�ك ب�التطور الجتم��اعي والنفس��ي

فكل جيل له لغته و مصطلحاته، وخصائصه ال�تي يتعام��ل به�ا لتجع�ل من�ه متمي��زا ، ومن�ذ أن خل�ق ا ع�ز

وجل اللغة على لسان آدم وهي في تطور مستمر لتلبي حاجات البشر التي تج��اوزت التواص��ل م��ع الطبيع��ة

ف��ي أبس��ط ص��ورها، ف��التغير ف��ي الس��تعمال وف��ي الدلل�ة يمث��ل قانونم��ا بش��ريا اجتماعي��ا يحظ��ى ب��اعتراف عل��ى

مستوى مختلف اللغات العالمية � 

الستنتاجات العامة المتوصل إليها : 

حاولن��ا التفص��يل ف��ي النت��ائج العام��ة حس��ب تسلس��ل المح��اور المعتم��دة ف��ي بن��اء الس��تمارة، وال��تي ه��ي ف��ي

الحقيقة انعكاس لجملة التساؤلت المتفرعة عن الشكالية التي اعتمدنا عليها في بناء دراستنا :  

أنماط وعادات استخدام الطلبة لشبكة الفايسبوك ـ -1
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 % م��ن المبح��وثين يس��تخدمون الفايس��بوك بص��فة دائم��ة، إذ م��ن الواض��ح أن��ه تح��ول إل��ى89. 69إن -

ع���ادة اس���تهلكية يس���عى م���ن خلله���ا ه���ؤلء الطلب���ة إل���ى خل���ق ع���الم خ���اص به���م يرتق���ي لتطلع����اتهم

واهتماماتهم �

نما هم��اتبين من خلل الدراسة انه ل توجد علقة بين متغيري - درجة استخدام الفايسبوك والجنس، وال

متغيران مستقلن تماما في الدراسة �

مك��ان اس���تخدام الفايس��بوك والجن��س، إذ ت��بين أن الن��اث أك��ثر اس��تخداماهن��اك علق��ة بي��ن متغيري��ن -

اتصال بالفايسبوك من البيت عكس الذكور الذين يترددون على مقاهي النترنت � 

 ي���تراوح متوس���ط اس���تخدامهم الي���ومي بي���ن اق���ل م���ن45.29اغل���ب المبح���وثين م���ن الجنس���ين بنس���بة %-

ساعة إلى ساعتتن، إل إن الذكور منهم يتجاوزون ذلك إلى  أكثر من أربع س��اعات يومي��ا بنس��بة %

22.77 � 

) م���ن مف���ردات العين���ة ق���د تعرف���وا عل���ى ش���بكة الفايس���بوك لول م���رة ع���ن طري���ق الفض���ول%69.10(-

الشخصي منهم سواء بدافع الفضول أو القتناع في اكتشاف ما يحيط بهم من جديد � 

توص�لنا ال�ى أن الطلب�ة المبح�وثين يس��تخدمون ش�بكة الفايس�بوك أينم�ا ت��وفرت خدم�ة الن��ترنت، بغ�ض-

والجتماعي����ة، وع����اداتهمالنظ����ر ع����ن الف����ترة الزمني����ة، أي أنه����ا ج����زء أساس����ي م����ن س����لوكاتهم اليومي����ة 

التصالية �

اق���ل م��ن س���نة إل���ى  م���ن المبح���وثين يتع���املون م���ع الفايس���بوك ف���ي م���دة 37.18أك���دت الرق���ام أن %-

)� 35.07 منذ أزيد من أربع سنوات (%سنتين، في نسبة جد متقاربة مع أولئك الذين يستخدمونها
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الشباعات المحققة من استخدام الفايسبوك ـ -2

 س�نة، الم��ر ال��ذي22- 17اغلب المبحوثين ال��ذي يمتلك��ون أك��ثر م�ن حس��اب ت��تراوح أعم��ارهم بي�ن  -

نش��اء ص��ور فس��رناه س��ابقا ب��ان الش��اب عموم��ا ف��ي ه��ذه الرحل��ة العمري��ة يس��عى إل��ى ع��رض نفس��ه، وال

للذات المنشودة في أكثر من حساب � 

ش��بكة الفايس��بوك بالنس��بة لغل��ب المس��تخدمين ال��ذي ت��م اس��تجوابهم، تمث��ل جس��را مرن��ا يتي��ح له��م فرص��ة-

فض���اءالتواص���ل م���ا يؤك���د س���عي ه���ؤلء المس���تخدمين إل���ى إش���باع رغب���ة التواص���ل بينه���م ع���بر الع���الم،  ف

الفايسبوك يتجه أكثر نحو اعتباره تكوين سوسيو-تقني م�ن ط��رف الطلب�ة، فت��ح له��م من��برا لتش��كيل رواب��ط

اجتماعي��ة بص��يغة رقمي��ة ع��ابرة للق��ارات، أو م��ا يع��رف بمنظوم��ة العلق��ات الجتماعي��ة ع��ن بع��د ، حي��ث

نشاء العلقات �93.46%اتجه الطلبة بنسبة    إلى تعريفه بكونه صفحة للبحث عن أصدقاء جدد وال

يصال أصواتهم الذاتميل اغلب الطلبة لهذا الفضاء الزرق يعود لكونه منبرا مفتوحا للتنفيس عن-  وال

بكل حرية � 

إن ترتي��ب الخ��دمات ال��تي يعتم��دها الطلب��ة بدرج��ة ك��بيرة ج��اء ك��التي حس��ب تفض��يلت عين��ة الطلب��ة-

التي قمنا بدراستها: المحادثة، النشر، المشاركة ، ثم الكتفاء بالمتابعة فقط � 

 يعت����بر المس���توى الج����امعي ع���امل م���ؤثرا ف����ي ترتي����ب الخ����دمات الث����تي يفض����لها الطلب���ة عل����ى ش���بكة-

الفايسبوك حيث أن كل من طلبة مرحلة الليس�انس والماس��تر اتفق�وا ف�ي إعط��اء المرتب��ة الول��ى لخدم�ة

المحادثة عبر الفايسبوك، إل أن طلبة الماجيستر والدكتوراه يقدمون خدمة النشر � 

 من خلل قياس الدوافع التي تحفز الطلبة المبحوثين إل��ى الت��وجه نح��و اس��تخدام الفايس��بوك، انطلق��ا-

وت��بين أن أه��م ال��دوافع ال��تي واف��ق عليه��ا الطلب��ة وبش��دةج��وهر نظري��ة الس��تخدامات والش��باعات، م��ن 
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ث�راء الرص��يد الثق��افي بنس�بة %46.34هي التعبير عن الراء والفكار بنسبة % ، إض��افة34.55، وال

 من النسبة الكلية � 28.01إلى متابعة الخبار والمستجدات بنسبة قدرت ب� : %

ف����ي محاول����ة لن����ا للتعم����ق أك����ثر ف����ي مي����ولت الطلب����ة ع����ن طري����ق ترتي����ب الص����فحات ال����تي يتابعه����ا-

المس��تخدمين عل��ى ص��فحة الفايس��بوك حس��ب طبيع��ة المحت��وى بدلل��ة الجن��س، توص��لنا إل��ى ان  ه��ذا

الخي��ر يحم��ل دلل��ة إحص��ائية ف��ي تحدي��د اهتمام��ات الطلب��ة، واختي��ار ن��وع الص��فحات ال��تي يتابعونه��ا

 الصــفحات الرياضــية، الخباريــة، الثقافيــةع���بر الفايس���بوك، فال���ذكور يفض���لون ف���ي المرات���ب الول���ى

 الثقافيــة، الطبــخ والشــؤون المنزليــة،يفض���لن ب����الترتيب الص����فحات التالي���ة: أم���ا الن���اثوالدينيــة، 

الدينية، الموضة والناقة ـ  

الث��ار المترتب��ة م��ن اس��تخدام ش��بكة الفايس��بوك م��ن منطل��ق الس��تخدام الشخص��ي تتمث��ل ف��ي : تراج��ع-

التفاعل الجتماعي مع العائلة في س��ياق اس��تخدامهم لش�بكة الفايس�بوك، س�هل، وبالمقاب��ل زي��ادة وتي��رة

التواصل مع أصدقاء الشبكة، بالضافة إلى موافقة الغلبية على الستفادة من الش��بكة عل��ى مس��توى

التحصيل الدراسي �

ش��باع حاج��ة اله��روب- بع��ض الطلب��ة يس��تخدمون الفايس��بوك بغ��رض التخل��ص م��ن الش��عور بالوح��دة، وال

من الواقع، مقابل "التنفيس النفعالي"، وخلق حياة موازية للحياة اليومية داخل نسيج افتراضي � 

كلما زاد استخدام شبكة الفايسبوك ساهم ذلك في تفتح الفرد على الثقاف��ات باختلفه��ا، واطلع�ه عل��ى-

مستجدات الساحة العالمية،  ويؤدي ذلك بالمقابل إلى انخفاض التواصل النساني في الواقع �  

السن يحمل دللة إحصائية بالنسبة لدرجة إشباع الطلبة لحاجاتهم المتوقعة م�ن اس��تخدام الفايس��بوك،-

فكلما زاد السن تتراجع درجة الشباع والعكس صحيح � 
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Digital« الشــباع الرقمــيدرج���ة أك���ثر م���ن نص���ف العين���ة حقق���وا -  satisfaction «  %  بنس���بة

م�ن مس��تخدم إل��ى أخ��ر نظ��رادرج�ة الش�عور بالرض��ا والش��باع ، من المجموع الكلي، وتختلف 62.30

أن أعل��ى مس��توى للرض��ا س��جل عن��د طلب��ة مرحل��ة الفئة العمري��ة الول��ى ال��تي ي��تراوحللف��روق  الفردي��ة، 

 ، وه��ي نس��بة تعك��س رض��ا الغلبي��ة عل��ى16.23%  س��نة وال��تي وص��لت إل��ى 22- 17س��نها بي��ن 

تواجدهم ، تفاعلهم، واستخدامهم لخدمات الشبكة �   

الممارسات التصالية في استخدام شبكة الفايسبوك ـ -3

 يتخ�����ذون م�����ن اللغ�����ة الفرنس�����ية لغ�����ة واجه�����اتهم عل�����ى72.52 %توص�����لنا م�����ن خلل الدراس�����ة إل�����ى أن-

احتلت اللغة الفرنسية المرتبة الولى  كما ،24.34%الفايسبوك، في حين نالت اللغة العربية نسبة 

% حي���ث س���جلت اغلبه���ا ل���دى الن���اث مقارن���ة 38.74ف���ي التعام���ل اللغ���وي بي���ن المبح���وثين بنس���بة 

م�ن مجم�وع المبح�وثين 32.46%بالذكور، وه�ي نس�بة متقارب��ة م�ع العربي�ة العامي�ة ال��تي يس��تخدمها 

أغلبهم من الذكور � 

) ت��تراوح أعم��ارهم بي��ن23.29%أكثر الطلبة الذين يقومون بالنشر عل��ى الفايس��بوك بص��فة دائم���ة(بنسبة -

  سنة، مع إلى وج�ود علق�ة تعاكس��ية بي�ن س�ن المبح�وثين، ومع�دل النش��ر عل�ى الفايس��بوك،17-22

حيث كلما تقدم  سن المبحوث كلما قل معد نشره على صفحته في الموقع � 

مفردات البحث يفضلون اللغة الفرنس��ية ف��ي نش��ر أفك��ارهم ورس��ائلهم ف��ي ح��ائط ص��فحتهم عل��ى الفايس��بوك-

خاصة عند الطلبة اصحاب التخصصات العلمية، مقارنة بالتخصصات الدبية � 

منه��م يس��تخدمون% 12,30يفضلون خدمة النص في المحادثة، مقابل  من الطلبة%  76,96نسبة  -

خدم��ة التس��جيل الص��وتي، كم��ا أن الجن��س يعت��بر ذو دلل��ة إحص��ائية فيم��ا يخ��ص تفض��يلت الخدم��ة
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المس���تخدمة ف���ي التواص���ل ع���بر ش���بكة الفايس���بوك فق���د س���جلنا مي���ول الن���اث إل���ى الن���ص والتس���جيل

على عكس الذكور الذين يميلون إلى استخدام خدمة الفيديو � ، الصوتي

ع���دم وج���ود علق���ة بي���ن متغي���ر الجن���س وأس���لوب التفاع���ل ف���ي التع���بير ع���ن الهتم���ام بالمنش���ورات عل���ى-

الصفحات الخرى، فالتعليق بالنسبة للجنسين يمثل أعلى مستوى للتعبير ع�ن الهتم��ام بغ�ض النظ��ر

إن كان هذا الخير في سياق تقاسم نفس الراء والتوجهات أو العكس � 

كل الطلبة على ش��بكة الفايس��بوك يس��تخدمون تقريب��ا ك��ل الس��اليب المتاح�ة للتعلي��ق عل��ى المنش��ورات، إل-

ان���ه هن���اك اختلف نس���بي بي���ن الس���لوب والخ���ر، ف���النص اللغ���وي م���ازال م���ن الس���اليب المهم���ة ف���ي

التع��بير، إل��ى ج��انب التعلي��ق ب��النص مرف���ق بوس��ائط أخ��رى لن اللغ��ة تش��رح دللت الص��ور الثابت��ة

والمتحرك��ة، ه��ذا م��ا يمث��ل اختي��ار أغلبي��ة المبح��وثين رغ��م تف��اوت النس��ب ف��ي ذل��ك، ( طلب��ة الماس��تر

 %) � 86.84 %، طلبة الدكتوراه بنسبة 66.66، طلبة الماجيستير بنسبة 43.71بنسبة  %

 %، أم���ا62,30أغلبي���ة المبح���وثين ل يواجه���ون أي ص���عوبة ف���ي ف���ي التواص���ل ع���بر الفايبس���وك بنس���بة -

بالنسبة للذين يواجهون صعوبات في ذلك فقد لخصوها إجمال في استخدام اللغات الجنبي��ة ال��تي ق��د

 �26.66تتحول إلى عائق اتصالي، أما العائق الثاني تمثل في استخدام الختصارات بنسبة %

أثار استخدام الفايسبوك على الممارسة اللغوية ـ-4

 % ل يعي����رون أهمي����ة لن تك����ون لغته����م نقي����ة ول يحرص����ون عل����ى71,98اغل����ب المبح����وثين وبنس����بة -

سلمتها من الخطاء � 
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التخصص في هذا السياق عامل مؤثرا، كما ل يشكل، 61.52%الركون إلى العامية حيث يستخدمها -

ول علقة له بدرجة استخدام العامية في أوساط الطلبة المدروسين � 

، يقوم�ون60.20تكريس فك�رة الختص��ار والخ��تزال بدرج��ة ك��بيرة حي��ث أن أغلبي�ة المبح�وثين بنس�بة  %-

بتعويض الحروف العربية بالحروف اللتينية والرموز والرقام �

اعتم���ادا عل���ى إجاب���ات الطلب���ة تتلخ���ص أه���م أس���باب اس���تخدام الح���روف اللتيني���ة والرم���وز والرق���ام ب���دل-

الح��روف العربي��ة ف��ي: رب��ح ال��وقت ف��ي ال��رد، وك��ون ه��ذه اللغ��ة س��هلة ومفهوم��ة،و أس��لوبا يتي��ح مواكب��ة

الس��رعة التكنولوجي��ة، ال��ى ج��انب انه��ا تتي��ح فرص��ة اله��روب م��ن القواع��د اللغوي��ة ال��تي ق��د تش��كل عقب��ة

خاصة في التصال المكتوب سواء باللغة العربية أو باللغات الجنبية الخرى � 

م��ن خلل المعطي��ات ال��تي ت��م جمعه��ا ت��بين أن كتاب��ة اللف��ظ العرب���ي ب���الحرف اللتين��ي ل��م تبق��ى حبيس��ة-

نما امتدت إلى عالم مشهد الحياة اليومية، حيث أج�اب أغل��ب الطلب��ة الشاشة داخل عالم افتراضي، وال

77.23% أنه��م ت��أثروا إل��ى ح��د م��ا به��ذه الممارس��ة ف��ي الواق��ع، رغ��م وع��ي أغلبي��ة الطلب��ة %46.85

ب���أن ه���ذا الن���وع م���ن المس���توى الس���طري ل يرق���ى لن يك���ون لغ���ة  متداول���ة ف���ي أوس���اط ع���دا شاش���ات

الحواسيب والهواتف الذكية �

اجم�ع تقريب��ا ك�ل الطلب�ة أنه��م يفهم�ون المعن��ى م�ن خلل ه�ذه الممارس��ة اللغوي�ة المعتم�دة بم�ا تحمل�ه م�ن-

خصوص��يات، ذل��ك أن ك��ثرة الس��تخدام ي��ؤدي إل��ى خل��ق قناع��ات ح��ول ض��رورة الس��تخدام ال��ذي يول��د

مع الزمن قبول  تفرضه تلك القناعات، فتتحول بذلك الممارسة إلى عادة مألوفة مقبولة � 

إن هذه الممارس��ة اللغوي�ة ال��تي يت��م ت��داولها بي�ن مس��تخدمي الفض��اء الش��بكي، تحم��ل مجموع�ة م�ن الث��ار-

ض��عف الق��درة التعبيري��ةو عل��ى التم��رد عل��ى القواع��د الس��ليمة،  % 48.42الس��لبية بداي��ة م��ن موافق��ة 
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المساس بالهوية العربي�ة، باعتب��ار اللغ�ة العربي��ة إح��دى اه�معلى ذلك، و% 54.45واللغوية بموافقة  

تراج���ع حض���ور الح���رف العرب���ي ف���ي الت���دوين نظ���را للختص���ارات باس���تخدامركائزه���ا ، بالض���افة إل��ى 

الحروف اللتينية � 

بــدونأجم���ع أك���ثر م���ن نص����ف الطلب���ة المبح���وثين عل���ى وص���ف واق���ع اللغ���ة العربي���ة عل����ى الفاس���يبوك -

، ما يعكس نظرتهم السلبية وعدم رضاهم بوضعيتها � المستوى

، اقترحت أن حل استخدام اللغ�ة العربي��ة بطريق��ة س��ليمة عل��ى موق��ع الفايس��بوك يب��دأ أول25.39نسبة %-

من خلل اشاء صفحات تشجع على الكتابة باللغة العربية السليمة، ومساهمة الم��دارس والجامع��ات،

 ـ 25. 22%بنسبة في إعادة العتبار للغة العربية بنسبة 

إن المنشورات والتعليقات التي تم عرضها كعينة من الممارسات اللغوية المتداولة بين الطلبة ل تقيم أي-

اعتبار لضوابط اللغة العربية الفصحى، ب�ل عل��ى العك��س إنه�ا منغمس�ة بص�ورة واض�حة ف��ي اللهج�ات

العامية، والختصار، واليجاز، والمزج بين اللغات والرقام والرموز في التدوين � 

إن التع��بير ع��ن المش��اعر والحاس��يس ل��م يغ��ب ف��ي س��ياق ه��ذه الممارس��ة اللغوي��ة بي��ن الطلب��ة م��ن خلل-

الرموز التي تتيحها إدارة الفايسبوك، واتةفق عليها الغلبية في إبداء الفرحة، الح��زن، الج��وع أو غيره��ا

من المشاعر و الحركة .

إن القصد من المنشورات عبر صفحات الفايسبوك يؤثر بشكل كبير على طبيع��ة اللغ��ة ال��تي تص��اغ به��ا-

الرس��ائل به��دف التفاع��ل، فكلم��ا ابتع��دت أه��دافها م��ن ج��وانب الس��خرية، والتهك��م، والتس��لية اق��تربت م��ن

النقاء اللغوي، واعتدلت فيها المعايير اللغوية المعتمدة في الصياغة، ويبقى العكس صحيح � 

الحلول المقترحة والتووصيات:
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من خلل ما تم عرضه، والتوصل إليه من نتائج نقترح في نهاية الدراسة مايلي:  

 إنشاء جهات  مختصة تعمل على معالجة قضيةة اللغة في التةقنيات الحديثة، والعتماد على أس�س-1

علمية لدراسة ما استححدث من رموز  وألفاظ  مختصرة � 

أهمية تفكير وزارة التربية والتعليم في تأليف "معجم الطفل الجزائري"، وتسليمه للتلمي��ذ ف��ي نهاي��ة  -2

المرحل����ة التحض����يرية لعتم����اده ف����ي بداي����ة المرحل����ة البتدائي����ة؛ يحت����وي الكلم����ات العربي����ة الش����ائعة

الستخدام في العامية الجزائرية وم�ا يقابله��ا م�ن فص��حى بش��رح  بس��يط له�ا، وال��تركيز عل�ى الس�لوب

 الجذاب من حيث الطباعة والصور التوضيحية واللعاب اللغوية.

 نشر البرمجيات التي تعتمد اللغة العربية في الكتابة.-3

إقامة تعاون عربي إقليمي لصدار معجم للغة العربية يتم تحديثه، وتجدي��ده باس��تمرار، باش��راك ك��ل-4

 المجامع اللغوية في المنطقة، يضم المصطلحات العلمية والتقنية الرئيسية التي تظهر باستمرار.

 أهمي�����ة إج�����راء دراس�����ات مس�����تقبلية ش�����املة لمس�����تويات عمري�����ة، وتعليمي�����ة مختلف�����ة، نظ�����را لنتش�����ار-5

للس��تخدام المكث��ف لدوات العلم الجتم��اعي، مقاب��ل الث��ار ال��تي تفخلفه��ا عل��ى مس��تويات الحي��اة

الجتماعية  للفراد، حيث  مازالت الدراسات في هذا المجال البح��ثي مح��دودة، وه��ذا س��عيا لترش��يد،

وعقلنة الستخدام والستثمار أكثر في الجوانب الدراسية لهذه الوسائل �   

عمل القائمين على وسائل العلم باختلف منابرها، ووسائطها على تفص��يح مواده��ا، ومض��امينها-6

قدر المستطاع، والرقي بالعامية تدريجيا حتى الفصيح � 

تحث الدراسة الطةلبة على استغلل شبكة الفايسبوك على وجه الخصوص، بما يفيدهم في دراستهم-7

كتب���ادل المراج��ع، والبح��وث والدراس���ات م���ع الطلب���ة والب���احثين م��ن جامع���ات وطني��ة ودولي��ة لتوس���يع

ثقافتهم، ودائرة معارفهم � 
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 خـــــاتمــــة

 

 ه
 

 

 مواقع التواصل االجتماعيأن  ما يمكننا أن نخلص إليه في األخير، واستقراءا لما تقدم    

على األشكال لى درجة السيطرة الوصول إ استطاعت وبالتحديد شبكة الفايسبوك،

 لما عنها االستغناء االنترنت متصفحي بإمكان يعد لم درجة إلى ،االتصالية في عصرنا

 محادثات ومن ومتنوعة، مفيدة ومعارف معلومات من فضاءاتها مختلف في توفره

 وغيرها، الفيديوهات الصور وتبادل والعمل الدراسة وزمالء واألصدقاء األهل مع  )دردشة(

 على والردود اآلراء على والتعليقات والمعلومات اآلراء لتبادل مفتوح مجال أنها إلى إضافة

األمر الذي يؤكد ، وترفيه وثقافة واستراحة جديدة افتراضية صداقات وخلق التعليقات، تلك

 نافذةليست مجّرد ، وأنها من جهة األيام هذه الفرد ثقافة بناء في الفايسبوكشبكة  دور

نما هي و  بيئته، وتحقيق متطّلبات عصره،بأفراد  لالتصال يسّخرها اإلنسان  كغيرها من ا 

بل إّنها الموّلد الحقيقي للتفكير والّسلوك، ، تغّير من تفكيرنا وسلوكنا، االبتكارات التقنّية

 من جهة أخرى ـ  فهي تصنع الفرد أكثر مّما يصنعها

والتأثر بين الفرد واستخدامه لشبكة الفايسبوك، جملة اآلثار  التأثير في سياق عالئقية     

لسانه، والطريقة التي أصبح يتعامل بها ب الفردعالقة التي خًلفتها هذه األخيرة على مستوى 

مع اللغة داخل هذا المجال العابر للحدود باختالف طبيعتها، وهذا وما توصلنا إليه من 

 ،الجزائري  الشبابخالل رصد األساليب والممارسات اللغوية التي يتداولها الطلبة كفئة من 

 ضوابطوالقواعد لل أي اعتبارال تقيم  جديدة لغوية ظاهرة وتداول بانتشار السماح خالل من



 خـــــاتمــــة

 

 و
 

ليتجاوزها إلى لغة أخرى تحمل في  ،المتفق عليها والتي ٌتكسب اللغة صفة النقاء والتهذيب

واالختصار، سعيا  ، والمزج بين اللغات، وأيقونات مع اإلبداع في طرق الكتابةطياتها رموز

داخل هذه والتعايش مع األنساق الحديثة المتالئمة مع العصر،  محاجاتهمنهم إلشباع 

أثر ، لتكون بذلك صورة عاكسة عن التطور السريعتتمّتع بقّوة التي عالمّية البيئة ال

 ـ  االستخدام المرن لتكنولوجيا التقنية الوسائطّية

أساليب استخدام شبكة الفايسبوك تمثل  أنّ  إلى اإلطار هذا في الدراسة خلصت فقد     

، ذلك أنها تعكس الجديدة الشبابية الممارسة اللغوية صياغة مالمح  في أساسي عامل

التدوين  أسلوب في تنوعات في حرية التناول،ما أدى إلى بروز واالجتماعي النفسي البعد

بما يطابق نطقها من الحروف الالتينية، واللجوء إلى  الحروف العربية باستبدال والعرض،

لها، وصوال إلى التعبير عن الحاالت  مقابل ال التياألرقام أيضا بالنسبة للحروف 

الفايسبوك الشعورية، والمزاجية بالرموز واإليقونات التي يتيحها ويطورها موقع شبكة 

 التخاطب لغة بسهولة المستخدمين معظم عند مبرر التداول اللغوي  هذا أنّ  إلىباستمرار، 

، والعمرية، التعليمية المستوياتو  ،الثقافات اختالف على الجميع مع وسرعته والتحاور

 أزمةساهمت في تناميها و  ،التكنولوجيا أبعاد فرضتها حتمية لغوية إلىلتتحول بذلك 

على العموم بما في ذلك الجزائر، أمام المد الثقافي الغربي  العربية مجتمعاتنا في الهوّية

 البحثية والمؤسسات والجامعات الناشطة الجمعيات اهتمام، مقابل تراجع وتحديات العولمة

 أمام هذه التحديات ـ  الوطنية بالّلغةالعلمية  المراكز ومختلف



 خـــــاتمــــة

 

 ز
 

االغتراب الذي يدفعهم إلى  لغة حديثة بشعورابتداع  إلى كما ُيفسر لجوء الشباب    

 اعالمهم الخاص بعيد والسعي لتشكيل ،ما هو سائد داخل البناء الجتماعيالتمرد على 

فأوجدوا لعالمهم لغة لها شفرات متفق عليها على المستويين المنطوق  القيود التقليدية،عن 

قناع اللغة بذلك إلى  والمكتوب، لتبليغ األفكار واألغراض، ولتحقيق الفهم بينهم، ُمحًولين

 ـ لمواجهة اآلخرينيمثل بالنسبة لهم تميز، وخصوصية شبابية في تكوين ذواتهم، و 

 بل فقط، االجتماعية الشبكات على مقتصرة الجديدةالممارسات اللغوية  تعد لم      

 عنها الشباب استغناء الممكن غير من وأصبح ،للطلبة اليومية الحياة تجاوزت ذلك إلى

 من الواقعي العالم فاقتحمت بذلك صعبة، منظورهم في باتت لُلغة بديال أصبحت أن بعد

 المؤسسات بعض في حتى استعمالها وتمادى والكتابات، المحادثات طبيعة خالل

مما قلص الفجوة بين اللغة المثقفة وغير  متعددة، أكاديمية جوانب وفي التربوية التعليمية

 ـ  المثقفة

المساهمة الفعلية بين مختلف مؤسسات حول كيفية  نطرح إشكاال جوهرياوعليه    

المجاالت في جميع  األوساط الشبابيةاالرتقاء باللغة المتداولة بين المجتمع بهدف 

حتى يرتقي في المقابل كل من  الفضاء االفتراضي وأدواته الرقمية،بما في ذلك  الحياتية،

 ـ وانجازاتهالمجتمع  لقيم ةمجسد ةايجابي كصورةالثقافة الفكر و 
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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 كلية العلوم االجتماعية

  -جامعة مستغانم – واالتصال اإلعالمقسم علوم 

في إطار إنجاز  أطروحة دكتوراه في اإلعالم و االتصالاستبيان   

 

 

 

 

 ،واالتصال ، سنة ثالثة دكتوراه في جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم ،قسم علوم اإلعالمرقاد حليمةأنا الطالبة 

العربي بوعمامة، تحت إشراف الدكتور  بصدد التحضير ألطروحة دكتوراه أنا .و المجتمع اإلعالمتخصص وسائل 

على  الممارسة اللغوية بين  -الفايسبوك نموذجا –استخدام مواقع التواصل االجتماعي  آثارالسابق ) عنوانوالموسومة بال

 ( ـ الطلبة الجامعيين 

بأننا سنقوم باستخدام معلوماتكم ألغراض علمية لكم معنا في اإلجابة على هذا االستبيان.ونتعهد  التعاون نرجو منكم 

  وأكاديمية فقط.

 مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:

  ضع عالمة .في خانة الجواب الذي تختاره 
  التي ال توافق عليها . األسئلةال تشطب 
  ما عدا الذي طلب منك. آخرأمر ال تكتب اسمك وال أي 
  األسئلةعلى كل  اإلجابةنرجو منكم  

 نشكر لكم حسن تعاونكم معنا ونقدر لكم هذا الجهد.                                                   

 

 

لطلبة لالممارسة اللغوية  استخدام مواقع التواصل االجتماعي على  ثارآ

 ؟ وهراندراسة على عينة من طلبة جامعة :  -الفايسبوك نموذجا –الجامعيين
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 محور البيانات الشخصية 

 :الجنس  -1

  أنثى -ذكر                                -   

 السن : -2
 سنة 34-29من               سنة            28 -23من      سنة              22-17من 

 
 ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التخصص : -3

 
 : المستوى الجامعي -4

               دكتوراه    ماستر                  ماجيستر           ليسانس                   

 :  مستوى تحمكك في اللغاتو ماه -5

 مستوى التمكن        

         اللغة

  التحدثمستوى  الكتابةمستوى 

 دون المستوى  متوسط جيد دون المستوى  متوسط جيد

       اللغة العربية

       اللغة االمازيغية

       اللغة الفرنسية

       اللغة اإلنجليزية

       أخرى، اذكرها........

 
 أنماط وعادات استخدام الطلبة لشبكة الفايسبوك ـ   المحور األول:

 
 شبكة الفايسبوك ؟ هل تستخدم  -1

 
 دائما                                     أحيانا                                 نادرا   
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 ما هي الشبكات االجتماعية األخرى التي تستخدمها ؟  -2
 
-  Twitter             تويتر 
- linked in لينكد ان 
- MySpace ماي سبايس 
-  instagram انستغرام 
- Google plus جوجل بالس 
- You tube يوتيوب 

 ..……………………………………………أخرى، اذكرها: 

 تستخدم الفايسبوك ؟ جهازمن أي  -3
 معا                               الهاتف المحمول             الكمبيوتر                   
 

 أين تستخدم شبكة الفايسبوك بكثرة ؟   -4
 

                عند األصدقاء                               االنترنتمقاهي                          البيت                    

 أينما تتوفر االنترنت                               مكتبة الجامعة     

 شبكة الفايسبوك ؟  علىحساب  فتحتمنذ متى  -5
 من سنة إلى سنتين  -
 من سنتين إلى أربع سنوات  -
 أكثر من أربع سنوات    -
 

 كيف تعلمت استخدام شبكة الفايسبوك ؟ -6
 الزمالء بالدراسة  -
 الفضول الشخصي  -
 احد أفراد األسرة  -
 اإلنترنتتكوين خاص في تطبيقات  -
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 : استخدام الفايسبوك يوميا  الذي تستغرقه في عموما ما الوقت المتوسط  -7
 ساعتين  إلىاقل من ساعة  -
 ساعات  أربع إلىمن ساعتين  -
 ساعات يوميا  أربعمن  أكثر -
 ال استخدم الموقع بشكل يومي  -

 ما هي الفترة التي تفضل فيها االتصال بالشبكة:  -8
 في الصباح  -
 الظهيرةفي  -
 المساءفي  -
  في الليل -
  مفضلليس هناك وقت  -

 االشباعات المحققة من استخدام شبكة الفايسبوك  : المحور الثاني -2

 الفايسبوك ؟ موقعكم حسابا تملك على  -1

 من حساب أكثر                     حساب واحد                            

 ف شبكة الفايسبوك انطالقا من استخدامك الشخصي : عر  ت   أنكيف يمكن  -2
 

المقياس                                                              
 التعريف

 غير موافق تماما غير موافق غير متأكد موافق موافق تماما

      مع المعارفموقع اجتماعي للتواصل 

      موقع للتعلم واالنفتاح على العالم

      أسلوب تكنولوجي جديد

نشاء العالقات       صفحة للبحث عن أصدقاء جدد وا 

      فضاء للترفيه وتمضية وقت الفراغ 

      األفكار نافذة للتعبير الحر عن 
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، 1التي تعتقد أنها في المرتبة االولى للخدمة 1)أعط الرقم  الخدمات التي تفضلها أكثر على الموقع : رتب -3
 ذات المرتبة الثانية ، الخ ...( ـ    للخدمة 2والرقم 

 
 المحادثة                          -
 النشر   -
 المشاركة                -
 المتابعة  -

 ماهي األسباب التي تدفعك إلى استخدام الفايسبوك : -4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  أنهاللصفحة التي تعتقد  1أعط الرقم  )  عبر الفايسبوك حسب األولوية :الصفحات التي تتابعها  رتب -5

   للصفحة ذات المرتبة الثانية ، الخ ...( ـ  2، والرقم 1المرتبة االولى

                 الدينية                        السياسية                                           الرياضية

             اإلخبارية                                           التسلية والفكاهة ـالثقافية                                      

 الطبخ والشؤون المنزلية             الموضة واألناقة                الفن والمنوعات          
  

 غير موافق تماما غير موافق  غير متأكد موافق  موافق تماما  المقياسالدافع                        

      تكوين عالقات الصداقة

      التعبير عن اآلراء واألفكار

      إثراء الرصيد الثقافي

      التسلية والترفيه

      متابعة األخبار والمستجدات 

      ملئ وقت الفراغ

      التخلص من الشعور بالوحدة

      المشاركة في الحمالت االجتماعية

      متابعة األخبار الفنية وحياة المشاهير
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 ما هي اآلثار التي ترتبت عن استخدامك الفايسبوك :  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هل استطاع الفايسبوك أن يشبع حاجات استخدامك له : -7

 ابدا                         قليال                              اكثير 

  االتصالية في استخدام شبكة الفايسبوك الممارسات:  المحور الثالث  -3  

 ما هي لغة صفحتك الرئيسية على موقع الفايسبوك ؟  -1
 أخرى ، اذكرها        انجليزية                       عربية                  فرنسية             

 من النوع الذي ينشر على الفايسبوك :  أنتهل  -2
 بعض المرات                            بصفة نادرة                                بصفة دائمة 

 )اختر واحد فقط(ماهي اللغة التي تفضل أن تنشر بها غالبا :   -3
                               العربية العامية                    العربية الفصحى           

 االنجليزية                               الفرنسية 
                                   االمازيغية

 
 
 

 غير موافق تماما غير موافق  غير متأكد موافق  موافق تماما  األثر                        المقياس

      االجتماعي مع العائلةتراجع التفاعل 

      االستفادة منه على المستوى الدراسي

      إهدار الوقت دون فائدة 

      شبكةصدقاء أسهولة التواصل مع 

      تراجع مستوى التحصيل الدراسي 

      الشعور باإلرهاق والتعب  

      زيادة الوعي بقضايا المحيط 

      التواصل مع الثقافات العالمية 
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 على الصفحة هل تفضل استخدام خدمة: أصدقائك في محادثتك مع  -4
 

 النص                              التسجيل الصوتي                                 الفيديو  
 حادثة : محسب طبيعة و مكانة الطرف الثاني من ال هل تغير الخدمة -5

 نعم                                         ال 
 .....................................................................حالة االجابة بنعم  اعط تفسيرا في

 
للخدمة التي  1أعط الرقم  (:   عن ذلك باذا نالت احدى المنشورات اهتمامك عبر صفحات اخرى هل تعبر  -6

 )للخدمة في الدرجة الثانية ، الخ ... 2تستخدمها بالدرجة األولى، والرقم 
  زر االعجاب                       التعليق                    المشاركة             اكتفي باالطالع فقط

 .) األولوية بالنسبة إليك رتب ذلك حسب  ( هل تفضل التعليق على المنشورات باستخدام: -7
                   TAGذكر أسماء أصدقاء                                                          فقطالنص 

 مقاطع من الفيديو                                           روابط ذات صلة بالمنشور        

 الرموز التعبيرية واأليقونات                                                           الصور        

                  النص مرفق بوسائط أخرى        

 هل تجد صعوبة في إيصال أفكارك والتواصل عبر الفايبسوك :  -8
 أبدا                                                  عادة                 

                                             ...........................................   إذا كانت أجابتك بعادة، أين تكمن مستويات الصعوبة     

 المحور الرابع : أثار استخدام الفايسبوك على  الممارسة اللغوية ـ 

 إلى أي مدى تستخدم اللغة العربية على موقع الفايسبوك ؟  -1
 

 ة نادرة بصفكبيرة                            إلى حد ما                             بصفة
 هل تعطي أهمية الن تكون اللغة التي تكتب بها سليمة وصحيحة:  -2

 
 بالتأكيد                              بعض األحيان                           نادرا 

 هل تستعمل العامية في المحادثات : -3

 دائما                                          أحيانا                                 أبدا



8 
 

 هل تعوض الحروف العربية بالحروف الالتينية والرموز واألرقام:  -4

 غالبا                                                          نادرا

 :  العربية في الكتابة بدل الحروفوالحروف الالتينية الختصارات والرموز واألرقام ا تستخدملماذا  -5

 

 تماما غير موافق غير موافق  غير متأكد موافق  موافق تماما                                              المقياس                        السبب

      ربح الوقت في الرد  

      ألنها سهلة ومفهومة لألغلبية 

      االندماج مع اللغة الشبابية 

      مواكبة السرعة التكنولوجية 

       مستوى األداء اللغوي ضعف 

       شعور بالراحة واالنتماءأجد في استخدامها 

      ال يتوفر جهازي على لوحة الحروف العربية

 : الواقعي  العالمفي اللغوي  اكمستو هذه الممارسات اللغوية على  أثرتهل  -6

 إطالقا                                ماممكن إلى حد                             كثيرا

 في العالم الحقيقي؟ في تعامالتك المكتوبة واالختصارات هل حدث لك أن استخدمت الرموز -7

 نعم                                              ال 

 : والرموز االختصارات كر الحاالت التي استخدمت فيها تلكنعم أذ السابق إذا كان الجواب -8

 مراسالت شخصية                      مراسالت إدارية                     كتابات أكاديمية

   .....................................................................................اذكرها.أخرى، 

  واللغات:الحروف واألرقام هل تجد صعوبة في فهم الرسائل و المنشورات المكتوبة بخليط لغوي يمزج بين  -9

 كثيرا                                                         قليال -
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 بين المستخدمين على مستوى اللغة العربية :   تتركهاما هي اآلثار السلبية التي يمكن لشبكة الفايسبوك أن  -10 

 األثر                        المقياس                                            
 غير موافق تماما غير موافق  غير متأكد موافق  موافق تماما 

      التمرد على قواعد اللغة السليمة  

      القدرة التعبيرية واللغوية ضعف

      خلق اغتراب لغوي 

      إحداث فجوة لغوية بين األجيال 

      تراجع مكانة الحرف العربي في التدوين

      المساس بالهوية العربية 

 :ستخدمين على مستوى اللغة العربيةما هي اآلثار االيجابية التي  يمكن لشبكة الفايسبوك أن تطبعها بين الم-11

 األثر                        المقياس                                            
 غير موافق تماما غير موافق  غير متأكد موافق  موافق تماما 

      إثراء الرصيد اللغوي  

      اكتساب مهارات التدوين 

      ترويج اللغة العربية لغير الناطقين بها

      لضبط اللغة العربيةتسخير الفايسبوك 

لى       ةاللغة العربي ترجمة النصوص من وا 

 

 انطالقا من استخدامك لشبكة الفايسبوك، كيف يمكن أن تقي م  مستوى اللغة العربية على صفحات الموقع : -12

 ممتاز                   جيد                     مقبول                    دون المستوى 

 ؟على موقع الفايسبوك بطريقة سليمة  اللغة ستخدامال ما هي اقتراحاتكك الخاص، تصور  حسب-13

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.........  ........................................................................... 
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