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 في ضوء االعالم الشبكيمهارات االتصال و التواصل 

 بوعمامة العربي.د.     خيرة مكرتار أ.

  -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

ر يف رلتمعنا هتدف ىذه الدراسة و من خالل منهجها ادلسحي إذل تسليط الضوء على ظاىرة ىامة بدأت تنتش  :خلصالم
يف  كمتغَتات جديدة أثرت على اجملتمعاحلاصلة يف تكنولوجيات اإلعالم و االتصال احلديثة،   ادلعاصر و اليت أفرزهتا التطورات

ادلستخدم ذلذه الوسائل احلديثة و كذا ادلهارات االتصالية و التواصلية اليت و، مبا يف ذلك ادلنظومة اللغوية للفرد دتفصالتسلتلف 
على عنصر اذلوية لديو و الفرد اجلزائري ليس ببعيد عن ىذا  أنتجتها وسائل االعالم الشبكي مبختلف مضامينها، مؤثرة بذلك

ل الشبكية طيلة الوقت، و ىو ما ترمجتو التغَت احلاصل يف دول العادل، حيث أصبح يقبل و بشدة على استخدام ىذه الوسائ
، يتوو أساليب غريبة عن ىذا اجملتمع و ىو  ت تربز يف عملية تواصلية جديدة بسلوكياتسلتلف األساليب و ادلهارات اليت بدأ

ال ىي التينية و ال ىي عربية، لغة حاملة ذلوية رقمية تقتضي جينة ىي لغة ىاليت يتواصل هبا مستخدمو ىذه الوسائط فاللغة 
 وس جديد ليحتويها.وجود قام

وية للفرد اجلزائري يروم لنا طرح اإلشكال ادلشهد التواصلي الراىن و ادلتميز بًتاجع ادلهارات التواصلية و اللغ يف ظل و       
 اآليت: 

ادلشهد اللغوي عند أثر استخدام الفرد اجلزائري لوسائط اإلعالم على ادلهارات االتصالية و التواصلية لديو؟ و ما حقيقة كيف 
 الفرد اجلزائري؟
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This study aims to research on an important phenomenon that has started 

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

developments in modern media and communication technologies, as new 

variables affecting the society in its various branches, including the linguistic 

system of the individual using these modern means. The communication skills 

was produced by the network media in its various contents affect their identity. 

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

become very receptive to the use of these networks all the time. The language 

used by the new media users is a hybrid language that is not latin or non-arabic, 

a language that carries a digital identity that requires a new dictionary to be 

contained in it. 

    In light of the current communication landscape, characterized by the 

decline of communication and linguistic skills of the algerian individual, We 

propose this problematic: 

How did the algerian individual’s use of the network media affect his 

communicative skills? 

key words: 

communication Skills , Network media, Individual, Arabic language, social 

networking.  

 
 مقدمة

يتسم العصر الراىن بالعديد من ادلتغَتات ادلتسارعة و الثورات التكنولوجية اليت طالت اجملتمع يف كل مفاصلو، وعلى رأسها       
فقد شهد العادل حتوالت الثورة التكنولوجية يف حقل التواصل اإلنساين  و اليت ثورت من وسائط اإلعالم و االتصال على حد سواء، 

االتصال وسلتلف اجملاالت العلمية و التقنية األخرى دتخض عنها تغَتات طالت حياة األفراد واجملتمعات يف كل  دالة يف تكنولوجيات
أبعادىا، وقد كان لتوسع الشبكة العنكبوتية األثر البارز يف تلك التغَتات من خالل الربط تارة والفصل تارة أخرى بُت أجزائو كنتيجة 

كان، و ىو ما حمح بالتواصل وطرح األفكار والتعريف مبختلف الثقافات من جهة و إبراز حتمية الختزال عاملي الزمان وادل
 التناقضات والصراعات من جهة أخرى، مؤديا بذلك إذل تعزيز اذلوية الثقافية للمجتمعات تارة و ملغيا إياىا تارة أخرى.

  فردللشبكي آثارا مجة على ادلهارات االتصالية و التواصلية  الذي نعيشو الساعة شلثال باإلعالم ال لقد أفرز ادلشهد التكنولوجي    
هبذه الوسائط التكنولوجية آثارا سلبية على  جلزائريالفرد ا للعيان، فقد أصبح الحتكاك  اظاىر  األخَت اىذ ى، حيث أضحاجلزائري

ىجينة، ال ىي عامية و ال لغة من لغات  ، حيث خلق اإلعالم الشبكي سلوكيات مهجية و لغة جديدة،ادلنظومة التواصلية لديو
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العادل و إمنا ىي ألفاظ عربية حبروف التينية، بعيدة كل البعد عن مقومات و قواعد لغة الضاد، إمنا ىي لغة أقل ما يقال عنها أهنا 
 لغة "متكنجة" تفتقر إذل البٌت و القواعد العامة دلقومات أي لغة.

 بناء اإلشكالية

عملية اتصالية و تواصلية ناجحة، ناىيك عن أهنا من مقومات اذلوية  ةاللغوية من ادليكانيزمات الضرورية أليتعترب ادلنظومة      
الثقافية ومكونات الشخصية والوحدة الوطنية ألي رلتمع، و ذلك كوهنا السبيل األوحد للتخاطب بُت أفراده، فهي أداة ال غٌت عنها 

رات و صمودىا، كما أن للمهارات التواصلية بُت أفراد اجملتمع قدرة ىائلة يف  تنظيم لبٍت البشر يف تشكيل األمم و بناء احلضا
اجملتمع و الًتسيخ لتارخيو، حيث يقول الباحث نور الدين حاطوم: "لقد أصبحت اللغة ابتداًء من منتصف القرن التاسع عشر من 

غَتىا من لغات العادل أسست حلضارة اسالمية و أمة امتدت أىم ادلقومات احملددة للجنسية ألي شعب أو أمة"، و اللغة العربية ك
من مشارق األرض إذل مغارهبا يف عصور مضت، أما حاليا و يف ظل التطور الذي طال سلتلف بقاع العادل و بظهور وسائل اإلعالم 

أضحت اللغة تشهد حتورا و فقد  احلديثة و ادلستحدثة بدأ يشوب مصطلحاهتا بعض الغموض و االخًتاقات يف البٌت ادلؤسسة ذلا،
جتاوزا و إفراغا من بنيتها يف شكل تثاقف أحيانا أو ىيمنة أحيانا أخرى، و ىو ما ينبئ مبالمح اصدار قاموس لغوي جديد حيوي 

اجلزائري فادلشهد التواصلي احلارل  يتميز بًتاجع  ادلهارات التواصلية و اللغوية للفرد  ادلفردات الناجتة عن االحتكاك هبذه الوسائل،
و انقراض للغة  و ادلريب و ادلصلح يف أي رلتمع، عموما و للمرأة خصوصا، و ىو ما يشكل خطرا أكرب باعتبار ادلرأة ىي ادلنتج

واضحة ادلعادل لديهم، ىذه األخَتة اليت فقدت ىويتها الطبيعية بظهور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، فراح البعض ينعتها بلغة 
يل اذل  استخدام االختصار و االرقام ولغة  تكتب باحلروف الالتينية، فهي عربية لفظا التينية كتابة، لغة تعتمد على التشات اليت حت

 االرقام بدال من األحرف، أي أهنا لغة مربرلة.

للبحث، حيث لذلك، و شلا سبق ارتأينا تسليط الضوء على ىذه الظاىرة اليت شكلت بالنسبة إلينا استفهاما علميا و حقال      
 تبلورت اشكالية البحث يف:

؟ و ما حقيقية ادلشهد اللغوي لوسائط اإلعالم الشبكي على ادلهارات االتصالية و التواصلية لديو اجلزائري الفردكيف أثر استخدام  
 ؟الفرد اجلزائري عند

 و يف ظل ىذه التحوالت اذليكلية نستهدف معاجلة ىذا اإلشكال من خالل طرح التساؤالت التالية: 

 يف ظل البيئة االعالمية اجلديدة ؟  اجلزائري لفردتواصل اي يف أصبحك 
  ؟ اجلزائري الفردماىي أىم التأثَتات اليت أحدثتها وسائط التواصل االجتماعي على لغة 
 ؟اجلزائري لفردما مدى تأثَت لغة "تشات" على ادلهارات التواصلية ل 
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 المهارات االتصالية و التواصلية.مفهوم  -0

لقد ظهر يف العقود األخَتة مصطلحا جديدا غَتر الفهم السائد للفرد أال و ىو ادلهارات االتصالية للفرد، الذي يعرف على أنو: 
"كتلة لغوية و ثقافية واحدة متماسكة إذل أنو رلموعة من العناصر ادلختلفة ادلكونة لنسق االتصال داخل اجملتمع،  تتجسد يف 

ت ثقافية سلتلفة ديكن أن تكون نتيجة لعدة عناصر، كالعادات و التقاليد، اللغة، الدين، ذلجات و لغات خالقة ذلويا
 .(01، 7660نبيل علي:)واجلماليات وحىت األكل ، اللهجةاجلنسية التاريخ،

أيضا على أهنا رلموعة من ادلركبات و السلوكيات اليت تتفاعل مع بعضها البعض طبقا لقواعد زلددة تواصلية ادلهارات ال و تعرف
أيضا بادلنظومة اللغوية اليت تعرف بأهنا رلموعة من  ادلهارات التواصليةتساعد يف احلفاظ على معادل ذاك اجملتمع، ىذا و يرتبط مفهوم 

 (.7600)محسن ناني:أجزاء متفاعلة تتكون منها اللغة لتؤدي وظيفة معينةالعالقات ادلتداخلة اليت تربط بُت 

أما يف ىذا البحث فإن ادلهارات االتصالية و التواصلية  تدل على أهنا مجلة من األساليب االجتماعية و النفسية، ادلتداولة بُت -   
ن ادلضامُت االعالمية من وسائل االعالم الشبكي و اليت حتكمها لغة تواصل مشًتكة، سلططة بالعناصر و تلقي الذينو اجملتمع أفراد 

من مدلوالت ىذه ادلنظومة ىو اذلدف الذي تتواجد ألجلو ىذه القواعد اللغوية، و ، و ادلختلفة ادلكونة للمنظومة اللغوية للفرد 
، و اليت بدأت تتغَت مالزلها اجلزائري  فردلليقو يف كنف ادلهارات التواصلية اذلدف الذي تعمل ادلنظومة التواصلية ككل على حتق

 جراء التطورات ادلتسارعة للتكنولوجيا احلديثة.ها من لدي

 .لغة الضاد -7

غَتىا من تنحدر اللغة العربية احلالية من اللغة السامية، و دتتد بتارخيها إذل قرون خلت قبل ظهور اإلسالم، دتيزت لغة الضاد عن 
اللغات بقوة الصمود، واحملافظة على الروابط اليت تصلها باللغة األصل، ويرجع ذلك إذل عدة عوامل تارخيية وجغرافية ودينية، يأيت يف 
مقدمتها ارتباطها بكتاهبا ادلقدس الذي حفظتو وحفظها بكيفية مكنتها من التغلب على مجيع اللغات اليت احتكت هبا بعد الفتح 

 ، كالفارسية والقبطية والسريانية والفينيقية والرببرية والرومانية ...اخلاإلسالمي
حيث حمح ذلا ىذا التميز الرباين بالتأثَت يف ىذه اللغات أكثر شلا تأثرت هبا، وأقوى دليل على ذلك أن أية لغة يف العادل اليوم ال  

ات السنُت دون تغيَت، مثلما ىو الشأن بالنسبة للغة العربية اليت تكاد مفرداهتا تصمد يف االستعمال باأللفاظ والدالالت ذاهتا لعشر 
نتحدث هبا اليوم بالكيفية اللفظية والداللية ذاهتا اليت كان يتحدث هبا القريشيون يف مكة ادلكرمة حلظة نزول القرآن الكرمي، يف حُت 

ليزي أو فرنسي أو إسباين أو أدلاين مكتوب يف القرن يصعب أحيانًا أن نقرأ نصرًا لديكارت أو شكسبَت أو موليَت أو نص أديب إصل
التاسع عشر دون أن نستعُت بادلناجد ذات الشروح ادلتعددة اخلاصة لتطور الدالالت اللفظية للمفردة الواحدة، ىذا من حيث ثبات 

ور احلضاري يف سلتلف اجملاالت واستقرار استعمال اللغة العربية بادلعاين واأللفاظ ذاهتا لعدة قرون، أما من حيث مواكبتها للتط
)محمد المبارك: بدون سنة نشر، واللغات، فهي تتوفر على قدرة عجيبة يف ىذا اجملال مبا تتميز بو من خاصية فريدة يف االشتقاق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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أو  والنحت والًتكيب والتعريب، حبيث ال يعوقها عائق ذايت يف استيعاب أي لفظ منطوق بأية لغة وتبينو بلفظو أو مبعناه (،70
)جاك بارك: وىذه ادليزة الفريدة اعًتف ذلا هبا علماء أجانب  -فيما ىو معلوم-باالثنُت معاً، دون أي عائق حيول دون ذلك 

حيث يقول الدكتور شرباطوف، و ىو مستشرق روسي أن: "اللغة العربية قد أظهرت قوهتا يف القرون ادلاضية، ، (01، 7661
ء أصلها التارخيي، ودلا اكتسبتو من الظواىر اجلديدة مثل كثرة ادلصطلحات العلمية والفنية احلديثة وتستطيع ىذه اللغة اليوم بفضل ثرا

، وىو ما يؤكد ما ورد يف كتاب "اللغة العربية لغة عادلية"، حيث (00، 0720)جاك بارك:أن تساير التطور يف مجيع مراحلو ورلاالتو
عن موقف العربية من اللغات العادلية الكربى، فعدىا قوم واحدة منها، وأنكر عليها جاء فيو : " تساءل الناس منذ ربع قرن أو يزيد 

ذلك أقوام آخرون، وسبق أن أثبتنا أهنا كانت يف ادلاضي ولعدة قرون اللغة الوحيدة للعلم والفلسفة يف العادل بأسره )من القرن الثامن 
ية فأخذت منها واجتهت عن طريقها إذل كنوز احلضارات القددية، وبرىنا إذل القرن الثاين عشر ادليالدي(، مث انضمت إليها الالتين

على أهنا جديرة بأن تستعيد رلدىا، وليس يف طبيعتها ما يعوق مطلقًا دون أن تؤدي كل متطلبات العلم واحلضارة، ومنذ النصف 
وفَت ومتنوع و أقامت العربية الدليل على  األخَت من القرن ادلاضي أخذت جتدد نشاطها وتتدارك ما فاهتا، وحظيت أخَتًا بإنتاج

 حيويتها وعلى قدرهتا يف البقاء، ودل جتد اذليئات الدولية بداً من أن تعًتف هبا وتقدرىا قدرىا وقد بقي ىذا القرار لسنوات عديدة بُت
ات الدولية على قدم ادلساواة مع تأييد ومعارضة، إذل أن أخذ بو يف ادلدة األخَتة، وأصبحت اللغة العربية يف ادلؤدترات واالجتماع

 (.00، 0721لمجمع اللغوي بالقاهرة:ا")اللغات العادلية الكربى

و إذن لغة الضاد ىي لغة قارة، ذلا إرثها الوفَت من القواعد النحوية و الصرفية، ما يزيدىا ثباتا و استقرارا يف ظل الزوبعة اإلعالمية     
 التكنولوجية اليت نشهدىا حاليا.

 .عالم الشبكياال -3

يرتبط مفهوم االعالم الشبكي بالتحوالت اليت فرضتها الثورة التقنية على رلارل اإلعالم  و االتصال، حيث نلمح العديد من     
 التعريفات ذلذا ادلفهوم ادلتعدد التسميات، كلها تدل على التطبيقات اإلعالمية ادلستحدثة مثل الفضاء السيربنيطيقي، ادليديا اجلديدة،

" كذلك إعالم ادلعلومات   interactive media" ، اإلعالم التفاعلي "digital mediaل ، اإلعالم الرقمي" اإلعالم البدي
"info media :و من خالل ىذه ادلفاىيم ديكن ضبط مفهوم االعالم الشبكي" 

كمبيوتر و (على أنو:" اندماج الكمبيوتر و شبكات ال High Tech Dictionaryيعرفو قاموس التكنولوجيا الرفيعة )    
 (.070، 7603")فريد صالح فياض:الوسائط ادلتعددة
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و يعرف كذلك على أنو: "رلموعة من تكنولوجيات االتصال اليت تولدت من التزاوج بُت الكمبيوتر و الوسائل اإلعالمية     
تشكلو التكنولوجيات التقليدية أو ىو رلموعة ادلمارسات اليت تتيحها الوسائط الرقمية أو على أنو رلال متعدد األبعاد 

 (.60، 7660)الصادق الحمامي: اجلديدة

فإذا    أما الدكتور صادق احلمامي فيعرفو على أنو :" منظومة  تواصلية جديدة تقوم على وسائط و مضامُت و مناذج اقتصادية     
عالم منظومة رابعة تضاف كانت األنًتنت دتثل الوسيط اإلعالمي السادس الذي تعتمده ادلؤسسات االقتصادية ، فهو يف حقل اإل

 (.07، 7607الصادق الحمامي:  )"إذل ادلنظومات الكالسيكية 

"ليفيقستون" يرفضان تعريف االعالم    Sonia livingstoneليفرو" و "  leah A . Lievrouwأما الباحثتُت "     
الشبكي من منطلقات تقنية )التكنولوجيا الرقمية مقابل التكنولوجيا التناظرية( أو حىت من منطلق الوسائل و ادلضامُت )ادلضامُت 

العوادل الشبكية مقابل ادلضامُت الكالسيكية(، فاالعالم الشبكي من منظورمها ىو:" تكنولوجيات ادلعلومات و االتصال و 
 (.02، 7607الصادق الحمامي: )االجتماعية ادلرتبطة هبا" 

، من تعريف االعالم الشبكي خارج الديناميات اخلاصة اليت تعمل داخلو،  (régis Debray)ىذا، و حيذر روجيس دوبري    
يف عالقتو بتنظيم العالقات فتعريف االعالم و الوسائط التكنولوجية عملية عسَتة، وجب تعريفو ضمن احلاالت اليت يعمل فيها أي 

 .(67، 7661)عباس مصطفى صادق: اليت ينتجها

من ادلنظور ادليديلوجي فإن االعالم الشبكي ال ديكن اقتصار تعريفو فقط على إدراج التكنولوجيا يف العملية اإلعالمية و االتصالية، 
و  (   practicesاالستقبال الرقمي، ادلمارسات ) أي أجهزة (artefactsبل ىو يدمج يف ثالث عناصر مهمة: األنظمة التقنية) 

( و social arrangementيقصد بو التدوين، نقل و نشر ادلعلومات و غَتىا من ادلمارسات ادلتاحة و الًتتيبات االجتماعية )
العالم الشبكي حسب يقصد هبا اجملتمع، األسرة، احلمالت السياسية... اخل تعترب ىذه العناصر الثالثة البنية التحتية لتشكل ا

leah A . Lievrouw  وSonia livingstone  (00، 7662محمود: الدين وعلم تيمور، محمد الحسيب )عبد. 

 :وسائط االعالم الشبكي -3-0

 أدوات من العديد بُت جتمع اليت االجتماعية، الشبكة مواقع صفة اكتسبت مواقع عن عبارة مواقع التواصل اإلجتماعي: -
 مثل مثلو الذايت التفاعلي و الشخصي تصاللإل كأداة يعمل "فيسبوك" ادلثال، سبيل على و شعبية كبَتة، ذات و ادلختلفة،اإلنًتنت 

 كمنتدى استخدامون وديك الفورية، الرسائل خدمة يتيح الشخصية، األنًتنت شبكة على موقع و Blog ب يعرف ما
 (".761، 7661)بارعة شقير و سميرة شيخاني: للنقاش...اخل
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 و من أىم أنواع مواقع التواصل االجتماعي صلد:   
 وتتنافس عالية قيمتو السوقية والتوسع، االنتشار سرعة ناحية من االجتماعي التواصل مواقع أكرب: Facebook "فيسبوك"-

سلتلف دول  من أتاحها للمستخدمُت اليت " التطبيقات " ىي "فيسبوك" يف األساسية القوة نقطة الشركات، كربيات ضمو على
  .(Bonneau, Joseph, Anderson, Jonathan, and Danezis, George:2009,19)العادل

 و ىو موقع التدوين ادلصغر األكثر رواجا يف العادل.: Twitter تويتر"" -
 . مؤخرا فيسبوك" مع" شديدة منافسة يف يدخل أن قبل رواجا الذي كان األكثر ادلوقع :MySpace "الماي سبيس" -
 .و"تويًت" "فيسبوك" العمالقُت لوجود أمريكا يف كبَتا رواجا دل يلق   غوغل و الذي منتج :Orkut ""أركوت-
 مليون حساب يف سلتلف اجملاالت. 80و يضم ادلوقع قرابة  :Hi 1هاي""-
 رلموعات يف يتشاركون وسلتلفة متنوعة رلاالت يف زلًتف حساب مليون 150 قرابة ادلوقع يضم:  LinkedIn "لنكد إن" -

 تزكيتك شغلتها معينة وظيفة يف السابقُت زمالئك أو مديرك فبإمكان ، خاصية "التزكيات" ىي ادلوقع يف شليزة اىتمام، ىناك خاصية
 (Steve Jones : 2002,29)الشركة يف عملك عن

 . في ظل االعالم الشبكيري ئفرد الجزاللالمهارات االتصالية و التواصلية  -1

مفرزة  الكثَت من السلوكيات الغريبة عن اجملتمع اجلزائري   اجلزائري فردللقلصت وسائط اإلعالم الشبكي من ادلهارات االتصالية  -   
، و ىو ما يشكل خطرا على اجملتمع اجلزائري ككل باعتبار ادلرأة ىي كالعزلة و االنطواء و الركاكة يف أسلوب التواصل مع اآلخر

   .تربية النشء ادلسؤول األول عن

يؤثر  االعالم الشبكي يف اجلزائر كثَتا يف الرفع من مستوى األسلوب التواصلي و إدارة احلوارات أو احلط منو و كذا يف تغيَت  -
سلوكيات أفراد اجملتمع، حيث ختاطب ىذه الوسائط التكنولوجية مستخدميها بأسلوب رقمي و بلغة تطغى عليها العامية، و اللغات 

  ما كانت عليو آنفا.ع فردبية اللفظ التينية احلروف و للهوية اجملتمعاتية عموما و منو تغَت ادلهارات االتصالية للر األجنبية أو لغة ع
، أضحت تشكل خطرا على اجلزائري اجملتمع أفرادسلتلف خلقت الوسائط التقنية ادلتعددة منطا ىشا يف مهارات التواصل بُت  -

مستخدم دائم ذلا و خلق ة كاجلزائريمرأة ، مؤدية بذلك إذل إفساد الذوق الفٍت واحلس التواصلي للاجلزائري فردلة لادلنظومة التواصلي
 ىوية رقمية جديدة بنمط تواصلي جديد.

و إن ما جاء بو  االعالم الشبكي يف عادلي االعالم و االتصال ، أنتج أشكاال و شلارسات إعالمية جديدة، بسلوكات غريبة    -
لغة "متكنجة" و ىوية رقمية ختتلف عن اذلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري قبل غزو ىذه الوسائط التكنولوجية لالعالم الشبكي،  

عادل شبكة األنًتنت أثر بشكل أو بآخر يف ادلنظومة  اجلزائري فرداللغة مثال  تعترب مرآة اجملتمع و وعاؤه الثقايف، غَت أن دخول الف
، فتفشى يف اجملتمع اجلزائري ركاكة يف األسلوب اللغوي بُت أفراده رلتمعاتيا و يف العادل اإلفًتاضي، و ىنا جتدر ديوالتواصلية ل
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مؤسسات التنشئة يف اجلزائر، فما كان للغة العربية أن حتافظ على مكانتها ورونقها وكرامتها يف مجيع اإلشارة إذل تكثيف جهود 
نظومة قيمو وأجهضت قواميسو جراء الغزوات ادلتتالية سواء الثقافية أو السياسية أو التكنولوجية رلتمع تصدعت أركانو وتدىورت م

 (.71، 0721)محمد الفاسي:حاليا، ذلك أن اعوجاج اللسان ىو عالمة على اعوجاج احلال حسب "ابن حزم" 
يف مواقع التواصل االجتماعي بكثرة األخطاء اللغوية و القاعدية و  تتميز لغة الضاد باعتبارىا لغة التواصل األوذل للفرد اجلزائري -

اجلزائري  تدعم يف معظم األحيان بكلمات أجنبية و حبروف التينية ال عربية، و ىو ما يؤثر سلبا على ادلنظومة اللغوية للمتصفح
 لل مهارات االتصال داخل اجملتمع اجلزائري ككل.لوسائل االعالم الشبكي و بالتارل سيطال ىذا اخل

حباجة إذل الرجوع إذل أصول و سلوكيات اجملتمع اجلزائري قبل غزو ىذه  ،ال يزال مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي يف اجلزائر -
كمتلقي فرد  الجملتمعاتية ذلذه الوسائل على سلوكيات و ا ن السيطرة على ادلخلفات النفسيةالوسائل التقنية ألعماقو، بغرض التمكن م

 و كمستخدم ذلذه الوسائط.

بأساليب و بلغة تطغى عليها البساطة، حاملة ذلوية افًتاضية تكنولوجية ال  يتواصل أغلب مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي -
 اجملتمع اجلزائري و عاداتو و تقاليده.ىوية اجملتمع اجلزائري، فهي بعيدة كل البعد عن معادل 

يف الوسائط التكنولوجية زلل الدراسة على اقصاء السلوكيات االجتماعية و ادلنظومة اللغوية ادلعتادة و ىو  اجلزائريُت عتمد أغلبي -
 ما ينم عن عجز واضح يف اإلدلام بالوعاء التواصلي الواقعي و االفًتاضي.

  :نتائج الدراسة
لقد خلقت التطورات ادلتسارعة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال، أمناطا جديدة من التواصل مبنظومة تواصلية غامضة ادلعادل،     

قد انتهت حيثيات ىذه الورقة ىذه األمناط تستدعي إعادة النظر يف ادلهارات التواصلية "ادلرقمنة" اليت يشهدىا اجملتمع اجلزائري، و 
 تائج التالية:البحثية إذل الن

ضرورة جلوء وسائل االعالم الشبكي إذل النشر و التواصل يف مواقع التواصل االجتماعي بأساليب و طرق واضحة ادلعادل ،  -1
كمؤسسة من مؤسسات التنشئة   زائريللفرد اجلحبيث تكون سليمة شكال و مضمونا حفاظا على منظومة  قيمية مبهارات تواصلية 

 .االجتماعية
دورات تكوينية و تدريبية يف مهارات االتصال و التواصل لإلعالميُت  يف وسائل االعالم الشبكي كوهنم العنصر ادلؤثر يف  وضع -2

 ىذه الوسائط ىي انعكاس للهوية اجملتمعاتية فيو. يجملتمع اجلزائري ككل، فاذلوية الرقمية دلستخدماو  ادلتلقي اجلزائري 
تمعاتية بألفاظ ترفع من الذوق العام و احلرص على جتديد القددية منها وربط مفرداهتا بكل ما يطل االجتهاد يف إثراء ادلكتبة اجمل -3

برأسو من مستحدثات وسلًتعات وابتكارات ومعارف جديدة أنتجتها التكنولوجيا احلديثة، فاللغة ىي انعكاس و جزء ال يتجزأ من 
 تواصلية ناجحة.اجملتمع و احلجر األساس يف بناء أي عملية اتصالية أو 

أن يكون ىناك على مستوى العادل االفًتاضي " ىيئات الرقابة التواصلية " يقوم عليها خواص يف علم النفس و علم االجتماع و  -4
من  علم اللغة، مهمتها األصلية رصد استشراء العامية والسوقية واللغة ادلبتذلة يف ىذه ادلواقع التواصلية وتوقيع العقوبات ادلناسبة على

 .خيالفها
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و الرقمية على حد سواء، كعنصر ىام يف العملية زائر وتصون ىويتها اجملتمعاتية إصدار تشريعات حتمي أصول اللغة العربية يف اجل -5
 االتصالية.

ت التواصل و فنون إدارة مهارا على االعالم الشبكي، من خالل وسائطو و القائمُت عليو يف اجلزائر، التعزيز يف نفوس مجاىَته  -6
 .بأمهية الوعي هبا واحًتامها حفاظا و ازدىارا للمنظومة التواصلية لديو اجلزائري شعر ادلستخدمياحلوار بُت سلتلف أفراد اجملتمع، وأن 

 خاتمة

تعد ادلهارات االتصالية و التواصلية يف أي رلتمع احملرك األساسي دلؤسساتو و جزء ال يتجزأ من ىوية ذاك اجملتمع و العناصر      
ساسي للغتو و الواجهة العامة ذلذا اجملتمع و ادلروج األ ايف توارثها و احلفاظ عليها، باعتبارى الفاعلة يف نظامو، الذي يدين إذل أفراده

و ألن مواقع  اللغوية و ترفع من الذات اللغوية لألجيال ادلتعاقبة، اقوم جبملة من الوظائف اليت تنمي من قدراهتتىويتو، حيث 
التواصل االجتماعي من أىم وسائط االعالم الشبكي، أصلحها و أكثرىا إهباراً، فقد كان طبيعيًا أن يغدو أقوى تأثَتاً، يف ادلهارات 

 كاللغة والعادات و التقاليد السائدة يف اجملتمع.  دى ادلرأة اجلزائريةواصلية لالت

إذن لطادلا اقًتن مفهوم اللغة بالتواصل االجتماعي و مهاراتو منذ نشأهتا وتطورىا عرب ادلراحل اليت قطعتها يف جتارب سلتلفة من      
موطن آلخر ، لكنو قفز إذل الواجهة يف السنوات األخَتة بالنظر دلا أفرزتو التكنولوجيا احلديثة من سلوكيات، أساليب، عادات و 

، و اللغة العربية ليست كيانا جامدا ال حياة فيو، وإمنا ىي بعيوهبا و زلاسنها دل تفقد ىويتها، ودل تطمس ستخدميهاأمناط جديدة دل
اجملتمع الذي تتواجد فيو ىذه  شخصيتها، بيدا أن واقعها احلارل يعاين من خلل، ديكن إرجاعو إذل االفرازات التكنولوجية ادلتسارعة و

 لل، فهي مسؤولية نشًتك فيها مجيعا كمربُت، أدبيُت، إعالميُت، مستخدمُت، باحثُت و نقاد. ادلؤسسة كمسؤول عن ىذا اخل

و تفعيلها يف اخلطاب االفًتاضي ىو اسًتاتيجية ىادفة إذل إعادة فرد اجلزائري إن حبث سبل تطوير ادلهارات التواصلية و االتصالية لل   
قادرة على تطبيق قواعدىا و  بلغةحامل ذلوية ىذا اجملتمع  و أصالتو،  عضوك  فردية للاالعتبار أوال للمنظومتُت التواصلية و اللغو 

  أنساقها وفقا دلتطلبات العصر الرقمي.

 قائمة المراجع.

 :المراجع العربية

 .2003، 09-07-03، دار عادل الفكر، عولمة الحداثة و تفكيك الثقافات الوطنيةأمحد زايد:  -1
 ، دار الفكر، بَتوت، دون سنة نشر.القاموس المحيط: يعقوبالفَتوز أباذي و زلمد بن  -2
رللة اإلذاعات العربية احتاد إذاعات الدول العربية ، معهد الصحافة و علم  اإلعالم الجديد)مقاربة تواصلية(،الصادق احلمامي:  -3

 . 2006، تونس،04األخبار، العدد 
(، ادلنشورات اجلامعية، منوبة ، 1، )ط.اإلشكاليات و السياقاتالميديا الجديدة، اإلبستيمولوجيا و  لصادق احلمامي:ا- -4

2012.  
 .2004، مطابع جامعة دمشق، سوريا،و اإلتصال المعلومات تكنولوجيا بارعة شقَت و حمَتة شيخاين: -5



أ.خيرة مكرتار و د. بوعمامة العربي                              ي ضوء اإلعالم الشبكيمهارات االتصال و التواصل ف 

 

 
 

 
 92 7602سبتمبر                      (        60)العدد 

 

 الجامع في الدراسات النفسية و العلوم التربويةمجلة 
  

 اخلامسة.، رللة "الفكر" التونسية، عدد السنة تاريخ اللغات السامية إلسرائيل و لفنسون و خواطر حول العربيةجاك بارك:  -6
 .18/12/1971، منشور جبريدة الشعب يف حوار أجري معو أثناء زيارتو للجزائرجاك بارك:   -7
 .2007دار الشروق، القاىرة، ،االتصال وتكنولوجيا الكمبيوترات زلمود: الدين وعلم تيمور، زلمد احلسيب عبد -8
(، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن، 1)ط. اإلعالم الجديد)المفاهيم و الوسائل و التطبيقات(،: عباس مصطفى صادق -9

2008. 

 .1990، 136، ادلستقبل العريب، العدد المرأة العربية بين التقليد و التجديد عبد القادر عريب: -10

 واآلداب، والفنون للثقافة الوطٍت اجمللس ،265 عدد ادلعرفة، عادل سلسلة ،المعلومات و عصر العربية الثقافة :نبيل علي -11
 .2001 الكويت،

صورة الثقافات العربية و اإلسالمية على األنترنت و خطة تنفيذية مقترحة إلقامة شبكة مواقع خدمات لإلعالم  علي نبيل: -12
 .1999، ادلنظمة العربية للًتبية و العلوم و الثقافة و إدارة الربامج العامة و االتصال، تونس، الثقافي العربي

 .2013،  18رللة الباحث اإلعالمي، العدد ،االنترنت و صحافة المدونات اإللكترونية :فريد صاحل فياض -13
  .1966، ترمجة حسن صعب دار العلم للماليُت ، بَتوت، تكوين الدولةماكيفر روبرت:  -14
 .1990(، دار الشروق، 01، )ط.المرأة بين التقاليد الراكدة و الوافدةزلمد الغزال:  -15
 .1979 ،للكتاب، القاىرة العامة ادلصرية اذليئة ،االجتماع علم قاموس  :غيث عاطف زلمد -16
 . 1974، 17، حبث منشور يف رللة " األصالة" اجلزائرية، عدد التعريب ووسائل تحقيقهزلمد الفاسي: -17
 دار الفكر احلديث، بَتوت، بدون سنة النشر. ،قصة اللغة وخصائص العربيةزلمد ادلبارك:  -18
 10:00سا  2011-05-08زلسن ناين: مقدمة عن القضايا و ادلشكالت ادلرتبطة بتأىيل ادلعاقُت،  -19

http://kenanaonline.com/users/nannymuhsen1/downloads/32127  
 . 1999، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعيةنورىان فهمي:  -20

 :المراجع األجنبية
21-  Bonneau, Joseph, Anderson, Jonathan, and Danezis, George: Prying Data 
Out of a Social Network, To be presented at the 2009 International Conference 
on Advances in Social Network Analysis and Mining, 2009. 

22- Steve Jones : Ency clopedia of New Media,an Essential Reference to 
communication and technology .SAGE publication 2002. 


