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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 

الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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نحــو  األكادمييــة  اإلعالميــة  النخبــة  اجتاهــات 
تأثير مواقع التواصل االجتماعي يف استخدامات 

اللغــة العربيــة

د. محمد أحمد هاشم الشريف
األستاذ املساعد يف قسم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة امللك 

فيصل، واملدرس يف كلية اإلعالم جامعة األزهر.
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Abstract:

The problem of social media sites and their relationship to the Arabic 
language is one of the most important issues for those concerned and interested 
in the linguistic and media affairs in the Arab world in general, where the 
efforts of researchers are combined in the field of language and media to study 
and approach them from different dimensions.  This study represents a series 
of studies centered on this problem. The researcher focuses on the study of one 
of the important issues closely related to this phenomenon, especially there is a 
large gap in this regard, which this study tries to bridge. This issue is "Academic 
media elite attitudes towards the impact of social media in the use of Arabic 
language". The study found a series of results, most notably:-

The study revealed the diversity of attitudes of the academic media elite 
towards the impact of social networking sites in the use of Arabic language 
between the positive trends, specifically with regard to the definition and 
luminaries of the Arabic language, and contribution to its dissemination. 
And negative attitudes, specifically with regard to the publication of "hybrid 
languages" and writing in  impolite and  vulgar language  lacking the common 
sense; in addition to the dissemination of foreign languages that contribute to 
the obliteration and forget the Arabic language for users of these sites of youth 
or the so-called "Digital Generation. “

Concerning the interest of Arab media elites in observing the rules of 
Arabic language when writing on social media sites, the study showed that the 
percentage of the interested did not exceed %53.2. In spite of top rank the interest 
has in observing the rules of the Arabic language, it does not reflect the role the 
media elite group should play to preserve and protect the Arabic language from 
any effects that lead to its vulnerability and degradation. Moreover; the elite 
(somewhat interested)  that take into account The Arabic rules (grammar) is up 
to %42.3, However; there are among them %4.3.who do not care about the basic 
Arabic rules (grammar). 

 One of the controversial results ,this study showed, concerning the interest 
of the Arab academic media elite to follow the impact of social media sites in 
the use of Arabic language is that the  interest of the elite is ‘to some extent’ – 
meaning that they may care or not care-in the first order by %59.6. While the 
interest (to a great extent) has come in the second order by only %34. However, 
the Arab media elite who do not really care about this problem is %6.4. What 
makes this result controversial is that it is contrary to the importance of the 
elite, which, by virtue of their work, is the most interactive and knowledgeable 
group of society variables due to the fact that  that their members have many  
distinctive characteristics .
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تعــّد إشــكالية مواقــع التواصــل االجتماعــي وعاقتهــا باللغــة العربيــة مــن أبــرز القضايــا المطروحــة 
علــى المعنييــن والمهتميــن بالشــأن اللغــوي واإلعامــي فــي الوطــن العربــي عمومــًا، حيــث تتضافــر 
مــن زواياهــا  أغوارهــا  لدراســتها وســبر  اللغــوي واإلعامــي  المجــال  فــي  الباحثيــن  حولهــا جهــود 
وأبعادهــا المتعــددة، وتمثّــل هــذه الدراســة حلقــة فــي سلســلة دراســات تمحــورت حــول هــذه اإلشــكالية...

وقــد ركــز الباحــث علــى دراســة أحــد المحــاور المهمــة ذات االرتبــاط الوثيــق بهــذه الظاهــرة، الســيما 
وأن هنــاك فجــوة كبيــرة فــي األدبيــات المرتبطــة بهــذا المحــور تأتــي هــذه الدراســة لتســهم فــي ســدها. 
هــذا المحــور هــو »اتجاهــات النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 

فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة«. وقــد توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا: 
مواقــع -  تأثيــر  نحــو  األكاديميــة  اإلعاميــة  النخبــة  اتجاهــات  تنــّوع  عــن  الدراســة  كشــفت 

التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة مــا بيــن االتجاهــات اإليجابيــة وتحديــدًا 
فيمــا يتعلــق بالتعريــف باللغــة العربيــة وأعامهــا، واإلســهام فــي نشــرها...واالتجاهات الســلبية 
وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بنشــر »اللغــات الهجيــن«، والكتابــة بلغــة مبتذلــة خارجــة عــن اآلداب 
والــذوق العــام، ونشــر اللغــات األجنبيــة بمــا يســهم فــي طمــس ونســيان اللغــة العربيــة لــدى 
 the المســتخدمين لهــذه المواقــع مــن فئــة الشــباب أو مــن يطلــق عليهــم “الجيــل الرقمــي

”digital generation

أظهــرت الدراســة فيمــا يتعلــق بمــدى اهتمــام النخبــة العربيــة اإلعاميــة بمراعــاة قواعــد اللغــة - 
العربيــة عنــد الكتابــة فــي مواقــع  التواصــل االجتماعــي، أن نســبة المهتميــن لــم تتجــاوز 
53.2%. وبالرغــم مــن مجــيء االهتمــام بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة فــي الترتيــب األول إال 
أنهــا نســبة ال تعبــر عــن الــدور الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه فئــة النخبــة اإلعاميــة بمســؤولية 
الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وحمايتهــا مــن أيــة تأثيــرات تــؤدي إلــى ضعفهــا وتدهورهــا، وأن 
النخبــة )المهتمــة إلــى حــد مــا( بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة تصــل نســبتها إلــى %42.3، 
كمــا أنــه يوجــد مــن بيــن النخبــة مــن ال يهتمــون باألســاس بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة حيــث 

بلغــت نســبتهم %4.3.
توصلــت الدراســة إلــى إحــدى النتائــج المثيــرة للجــدل والمتعلقــة بمــدى اهتمــام النخبــة العربيــة - 

ملخص:
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اإلعاميــة األكاديميــة بمتابعــة تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة 
العربيــة حيــث جــاء اهتمــام النخبــة إلــى حــد مــا – بمعنــى أنهــا قــد تهتــم أو ال تهتم-فــي 
الترتيب األول بنســبة 59.6%، بينما االهتمام بشــكل كبير جاء في الترتيب الثاني وبنســبة 
34% فقــط، فــي حيــن أن هنــاك مــن النخبــة العربيــة اإلعاميــة مــن ال يهتمــون أصــًا بهــذه 
اإلشــكالية، وتبلــغ نســبتهم 6.4%.إن مــا يجعــل هــذه النتيجــة مثيــرة للجــدل كونهــا تتنافــى مــع 
أهميــة النخبــة، والتــي بحكــم عملهــا ُتعــدُّ أكثــر الفئــات تفاعــًا مــع المتغيــرات المجتمعيــة، 
واألكثــر إلمامــًا ووعيــًا لكــون أعضائهــا يتســمون بالكثيــر مــن الســمات التــي ال تتوافــر فيمــن 

دونهــم.
مدخل عام للدراسة:

 ظهــرت مواقــع التواصــل االجتماعــي كمصطلــح أطلــق علــى مجموعــة المواقــع اإللكترونيــة 

عــرف  فيمــا  الويــب،  علــى  المتعــددة  االتصــال  وســائط  مــن  الثانــي  الجيــل  مــع  ظهــرت  التــي 
 YouTube يوتيــوب Facebook بالموجــة الثانيــة للويــب )ويــب2( ، ولعــل أشــهرها: فيســبوك
 Google plus جوجــل بلــس LinkedIn لينكــد إن  Instagram إنســتجرام Twitter تويتــر
جــود   Flickr فليكــر  Tumblr تمبلــر  My space ســبيس مــاي   Pinterest بينتيريســت
  Snapchat ســناب شــات  WhatsApp واتســاب Orkut  أوركــوت Good reads ريــدز
بيزوغــار    Periscope بريســكوبVine فين   quora كــورا  Digg ديــغ   Viber فايبــر
العالــم  ويشــهد   .  Delicious StumbleUpon ديليشــيوس   Reddit Bizsugarريديــت 

العربــي حقبــة جديــدة عنوانهــا النمــّو فــي عــدد مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت،« والــذي يتوقــع أن يبلــغ 
ــا   لـــ »تقريــر اقتصــاد المعرفــة العربــي  نحــو 226 مليــون مســتخدمًا فــي عــام 2018م. وذلــك وفًقـ
 Orient Planet( ”2015-2016م، والــذي تــّم إعــداده مــن قبــل “اورينــت بانيــت لألبحــاث
Research( حيــث تشــير التقديــرات الــواردة فــي التقريــر أن أكثــر مــن نصــف المســتخدمين )%55 

تحديــدًا( يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل أساســي1.وهو مــا يعكــس الــدور المتعاظــم 
لهــذه الشــبكات وزيــادة تأثيراتهــا فــي حيــاة المجتمعــات العربيــة يومــًا بعــد يــوم.

ووفقــًا لنتائــج العديــد مــن الدراســات -التــي يعــرض لهــا الباحــث فــي الجــزء الخــاص بأدبيــات هــذه 
الدراســة-فإن هــذه النســبة الكبيــرة مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي يتعاظــم تأثيرهــا فــي 
اللغــة العربيــة علــى هــذه المنصــات، تتمثــل أبــرز مظاهــره فــي عــدم التركيــز علــى الكتابــة الصحيحــة 
لغويــًا، كمــا أن الكثيــر بــات يفضــل اســتخدام الحــروف اإلنجليزيــة مــع الرمــوز للتعبيــر عــن المعانــي 
العربيــة فيمــا ُيعــرف بالفرانكــو آراب، والعربتينــي، والعربيــزي أو اللغــة الهجيــن أو األرابيــش، إلــى 
جانــب االعتمــاد بشــكل رئيــس علــى األشــكال الرســومية فــي أداء المعانــي. هــذا باإلضافــة إلــى 
ظاهــرة ضعــف األداء اللغــوي وشــيوع األخطــاء اللغويــة والنحويــة واإلمائيــة واللجــوء إلــى العاميــة 



د. محمد هاشم 

397 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

وعــدم ســامة النطــق، األمــر الــذي أصبــح يمثــل تحديــًا غيــر مســبوق تواجهــه اللغــة العربيــة فــي 
عصــر أصبــح يتســم باالنفتــاح الثقافــي واإلعامــي.

وفــي مقابــل النتائــج الســابقة تشــير دراســات حديثــة إلــى أن المحتــوى العربــي علــى اإلنترنــت 
سيشــهد قفــزة فــي الســنوات القادمــة. وغالبــًا مــا يعــود ذلــك إلــى االنتشــار الســريع والمتزايــد لمواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة، حيــث كشــف أحــدث تقريــر تــم إصــداره مــن ِقَبــل كليــة 
دبــي لــإلدارة الحكوميــة »أن اللغــة العربيــة أصبحــت اليــوم اللغــة األســرع نمــوًا عبــر مختلــف منصــات 
التواصــل االجتماعــي فــي المنطقــة، كمــا لعبــت أيضــًا الهواتــف الذكيــة والتطبيقــات المتنقلــة دورًا مهمًا 

فــي انتشــار المحتــوى الرقمــي العربــي فــي الشــرق األوســط«2.
وتعكــس النتائــج الســابقة أن شــبكات التواصــل االجتماعــي لهــا العديــد مــن التأثيــرات اإليجابيــة، 
وفــي الوقــت نفســه تنطــوي علــى كثيــر  مــن اآلثــار الســلبية علــى كل العناصــر المشــكلة للهويــة 

الوطنيــة لألمــة اإلســامية والعربيــة وفــي مقدمتهــا اللغــة العربيــة.
والســؤال المهــم الــذي يطــرح نفســه والــذي لــم تلتفــت لــه األدبيــات المرتبطــة بعاقــة اللغــة العربيــة 
بشــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي، والتــي صرفــت جــل تركيزهــا علــى اللغــة الســائدة فــي هــذه 
المواقــع... هــذا الســؤال هــو: كيــف تنظــر النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة لتأثيــر شــبكات التواصــل 
االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة؟  وهــو الســؤال الرئيــس الــذي تســعى هــذه الدراســة 
لإلجابــة عليــه، الســّيما وأن فئــة النخبــة هــي الفئــة التــي تضطلــع بقيــادة المجتمــع وتســهم _ عبــر 
قيامهــا بمتطلبــات مســؤولياتها المهنيــة_ فــي توجيــه أفــراده عبــر مختلــف القنــوات والوســائل الرســمية 
والخاصــة، لمــا تتســم بــه مــن قــدٍر عــاٍل مــن التأهيــل العلمــي والثــراء الفكــري، والخبــرات المهنيــة 
المتراكمــة فــي مجــال عملهــا، كمــا أنهــا ُتعــدُّ أكثــر الفئــات تفاعــًا مــع المتغيــرات التــي تحــدث فــي 

المجتمــع، واألكثــر إلمامــًا ووعيــًا بهــذه المتغيــرات.
الدراسات السابقة:

يقّسم الباحث أدبيات هذه الدراسة إلى محورين رئيسين:
المحــور األول: دراســات خاصــة باللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعي...ويســتعرضها 

الباحــث علــى النحــو التالــي:
ُتعــّد دراســة محمــود عبدالعاطــي مســّلم )2015(3 مــن الدراســات الحديثــة التــي أجريــت فــي هــذا 
الحقــل البحثــي، والتــي أشــارت أبــررز نتائجهــا إلــى أن نســبة مــن يســتخدمون العربيــزي أو الفرانكــو 
آراب بصفة دائمة بلغت 72.02% من عينة الدراســة ،  بينما بلغت نســبة من يســتخدمونها أحيانا 
27.08%  ، فــي حيــن أن 0.87% يســتخدمونها نــادرًا، كمــا أثبتــت الدراســة أن المبحوثيــن مــن 
الشــباب لديهم إدراك يتمثل في أن اســتخدامهم لما يســمى بالعربيزي أو الفرانكوآراب له تأثير ســلبي 
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علــى اللغــة العربيــة وذلــك بنســبة 76.9 % مــن مجمــوع المبحوثيــن، ويتســاوى فــي ذلــك المصريــون 
ناثــًا... وفــي الســياق نفســه توصلــت دراســة محمــد رضــا أحمــد ســليمان  والســعوديون ذكــورًا واإ
)2015(4 إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة ذات االرتبــاط الوثيــق بهــذه الدراســة أبرزهــا: وافــق 
تمامــًا 48.8% مــن عينــة الدراســة علــى أن اســتخدام الحــروف الاتينيــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي 
يمّثــل خطــرًا علــى اللغــة العربيــة، بينمــا 23.8% وافقــوا علــى ذلــك، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن لــم 
يوافقــوا 27.5%...كمــا أشــارت أيضــًا إلــى أن 49.2% مــن العينــة يســتخدمون مواقــع التواصــل 
االجتماعــي بشــكل دائــم، بينمــا يســتخدمها »أحيانــا« نســبة 31.80% مــن العينــة ، بمــا يعنــي أن مــن 
يستخدمها بشكل فعال تصل نسبتهم 81% من عينة الدراسة...كما أظهرت أن تطبيق »واتساب« 
علــي الهواتــف الذكيــة يســتخدم بدرجــة أكبــر فــي المجتمــع الســعودي عــن اســتخدامه بالمجتمــع 
المصــري. وقــد كشــفت دراســة دراســة محمــد زكــي خضــر )2014(5 عــن مشــكات اللغــة فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتتمثل-وفقــًا للدراســة- فــي ثــاث مشــكات رئيســة، األولــى: مشــكلة 
الثنائيــة اللغويــة، وتجلــت فــي اســتخدام مفــردات إنجليزيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة فــي 6% مــن 
النصــوص التــي شــملتها الدراســة، وفــي كتابــة النــص العربــي باألبجديــة اإلنجليزيــة التــي عرفــت باســم 
»عربيــزي« فــي 14% مــن مجمــل تلــك النصــوص، والثانيــة: مشــكلة االزدواجيــة اللغويــة، وتجلــت 
فــي مزاحمــة اللهجــة العاميــة للغــة الفصحــى فــي النصــوص المكتوبــة، إذ تبيــن أن أكثــر مــن نصــف 
نصــوص العينــة )55%( قــد كتبــت بلهجــة عاميــة، وحوالــي 8% كتبــت بمزيــج مــن فصحــى وعاميــة، 
وباقــي نصــوص العينــة حوالــي )36%( كتبــت باللغــة الفصحــى الخالصــة، والثالثــة: مشــكلة الضعــف 
اللغــوي فــي مســتويات اللغــة الكتابيــة والمعجميــة والصرفيــة والنحويــة والتركيبية.أمــا دراســة محمــد 
البدرشــيني وآخــرون)2014(6 حول:«الكلمــات األجنبيــة والمعالجــة الفوريــة للنصــوص العربيــة فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي« فقــد اســتهدفت تقديــم نظــام للترجمــة مــن اللغــة العربيــة المكتوبــة 
بالحــروف األبجديــة الرومانيــة »عربيــزي« إلــي اللغــات األخــرى، و إتاحــة ذلــك علــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، ويتغلــب النظــام علــي المشــكات المتعلقــة بازدواجيــة اللغــة، أي المــزج بيــن العربيــة 
ولغــات أخــري فــي جملــة واحــدة، أي الكلمــات المعربــة بنفــس منطوقهــا األجنبــي مثــل كلمــة » 
كمبيوتــر - موبايــل« إلــخ، وقــد تــم اختبــار نظــام الترجمــة اإللكترونيــة وحقــق نجاحــًا بنســبة %83.8  
فــي االختبــار علــي المجموعــات التــي تســتخدمه. فــي حيــن أظهــرت دراســة محمــد معمــوري وآخريــن 
)2014(7 حول:ترجمــة »عربيــزي« إلــي حــروف الهجــاء العربيــة : تطويــر نظــام مــوازي لشــرح » 
»اللغــة العربيــة بواســطة عربيــزي« فــي ســيناريوهات الرســائل القصيــرة والدردشــة. أظهــرت أن اللغــة 
المســتخدمة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تبتعــد كليــا عــن القواعــد الهجائيــة والصرفيــة للغــة 
العربيــة الرســمية، وأن الدردشــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والرســائل النصيــة تســتخدم فــي 
معظمهــا الحــروف الاتينيــة فــي الكتابــة، وأنهــا تســتخدم الرمــوز التعبيريــة غيــر اللغويــة ) عامــات 
الترقيــم(، تســتخدم تعبيــرات الوجــه للداللــة علــي االبتســام أو الضحــك أو العبــوس والغضــب، وأن 
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اللغــة الحديثــة  التــي تســتخدم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تعانــي مــن القصــور الشــديد. وقــد 
توصلــت دراســة: إشــكاليات اللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعي)2013(8إلــى أن 
الذيــن يــرون حتميــة تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة  هــم النســبة األكبــر إذ وصلــت 
إلــى70% مــن جملــة المبحوثيــن، ممــا يــدل علــى أن هــذه المواقــع تلعــب دورًا مهمــًا وتســهم فــي نشــر 
لغــات المجتمعــات األخــرى بغــض النظــر عــن نوعيــة التأثيــر ســلبيًا او إيجابيــًا. بينمــا خلصــت 
دراســة: شــبكات التواصــل االجتماعــي وتأثيــر اســتخدامها علــى الّلغــة العربيــة عنــد الشــباب 
الجزائري)2013(9فــي هــذا اإلطــار إلــى أّن شــبكات التواصــل االجتماعــي( فيســبوك )جــزء أساســي 
فــي صناعــة الّلغــة الشــبابية الجديــدة إذ لــم تقتصــر علــى أحــرف التينيــة أو عربيــة ولكــن بــرزت 
تنوعــات فــي أســلوب عــرض الحــوار وعــدد الكلمــات وحريــة التنــاول والبعــد النفســي واالجتماعــي، 
األمــر الــذي جعــل هــذه الّلغــة تعــرف بيــن مســتخدميها بعــدة مصطلحــات: العربيزيــة والشــبابية 
والفيســبوكية والفرانكــوآرب والشــغابيا وغيرها.وقــد كشــفت دراســة: اللغــة العربيــة ووســائط اإلعــام 
المتعــددة: قــراءة فــي لغــة التآنــس( الدردشــة )عبــر مواقــع التواصــل والهواتــف النقالــة)2013(10 
عــن أن  المتفحــص فــي الخطــاب اللغــوي عبــر المواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل والهواتــف 
النقالــة يستشــعر بالفعــل مــدى الخطــورة التــي تتعــرض لهــا مســيرة اللغــة العربيــة عبــر األجيــال. فــي 
حيــن أكــدت دراســة: اللغــة العربنجليزيــة فــي وســائط اإلعــام الجديــد أو تهجيــن اللغــة العربيــة 
فــي وســائط اإلعــام الجديــد؛ اإلنترنــت وتطبيقاتهــا أنموذجــًا)2013(11 علــى أن لغــة وســائط 
اإلعــام الجديــد واإلنترنــت يمكــن أن تثــرى اللغــة وتمنحهــا المزيــد مــن األبعــاد واألفــاق، لكــن األكيــد( 
فــي المرحلــة الراهنــة علــى األقــل )أن هــذا الفضــاء الجديــد قــد بــدأت معــه بــوادر هــدم واضــح للغــة 
العربيــة مــن طــرف شــبابنا، تســرعًا أو مســايرة أو تمــردًا. وأيــا كان الســبب فالظاهــرة خطيــرة وتحتــاج 
منا إلى وقفة جادة للحيلولة دون انتشــارها البعيد واســتفحالها بالشــكل الذي ال نســتطيع معه الحفاظ 
عليهــا ومــن ثــم الحفــاظ علــى ثقافتنــا وهويتنــا ووجودنــا وتفاعلنــا مــع المجتمــع العالمــي. وفــي الســياق 
نفســه بّينــت نتائــج دراســة: اســتخدام طلبــة الجامعــة اللغــة العربيــة بحــروف التينيــة( اإلنجليزيــة 
وغيرهــا( فــي أســاليب التواصــل الحديثــة)2013(12 أن هنــاك شــبه إجمــاع بيــن طــاب الجامعــة 
علــى اســتخدام األجهــزة الحديثــة، كمــا أوضحــت الدراســة أن أســباب اســتخدام أفــراد العينــة لألحــرف 
الاتينية في التواصل باألجهزة الحديثة يرجع إلى: ســهولة االســتخدام، أو بســبب العادة أو التعود، 
أو التقليــد، أو كثــرة االســتخدام أو القناعــة بهــذا االســتخدام، أو مــن أجــل المتلقــي الــذي ال يســتطيع 
الفهــم إال باســتخدام الحــروف الاتينيــة، أو ألن افــراد العينــة يحفظــون األحــرف الاتينيــة أكثــر مــن 
باألحــرف  العربيــة  الكتابــة  العربتينــي:  دراســة:  انتهــت  وقــد  العربيــة.  اللغــة  أحــرف  حفظهــم 
فــي  العربيــة باألحــرف الاتينيــة ظاهــرة تنحصــر عمومــًا  الكتابــة  إلــى أن  الاتينيــة)2013(13 
الرســائل الهاتفيــة النصيــة، والدردشــة الحاســوبية )chatting( وبعــض وســائل التواصــل االجتماعــي 
social media، مثــل برامــج )واتســآب(، ومواقــع )فيســبوك، وتويتــر، وجوجــل+........... وأن 
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الغالبيــة العظمــى مــن مســتعملي العربتينــي هــم ممــن يســمون بجيــل اإلنترنــت، أو الجيــل الرقمــي 
لــدى   WhatsApp تطبيــق  فــي  اللغــات  مــزج  أمــا دراســة:   .)the digital generation(

الســعوديين: أشــكاله وأســبابه مــن منظــور لغــوي اجتماعــي)2013(14 فقــد كشــفت عــن وجــود 
قابليــة لغويــة واجتماعيــة متعــددة األســباب، تتيــح إدراج أشــكال متنوعــة مــن )مــزج اللغــات( فــي 
ــج دراســة:  المحادثــات الكتابيــة لــدى الســعوديين مســتخدمي تطبيــق WhatsApp  وتوضــح نتائ
ــباب العمانــي فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي)2013(15  مســتوى اســتخدام العربيــزي لــدى الشَّ
أن اســتخدام الشــباب العمانــي  للعربيــزي بنســب متفاوتــة يؤكــد أن المشــكلة ليســت متفاقمــة كثيــرًا، 
بــل التــزال ظاهــرة بســيطة يمكــن الســيطرة عليهــا. ومــن النتائــج ذات الصلــة بالدراســة التــي نحــن 
المشــكلة،  الســعوديين:  المســتخدمين  عربيــة  علــى  تويتــر  أثــر  دراســة:  نتائــج  بصددهــا 
والحــل)2013(16 حيــث أبــرزت أن الســّر فــي تحــول تقاليــد إنتــاج اللغــة علــى تويتــرtwitter هــو أن 
أدوات التواصــل االجتماعيــة لــم تعــد مملوكــة للنخــب، كمــا كان الحــال عليــه فــي زمــن الصحافــة 
الرســمية، ومــادام المســتخدم قــد تحــول إلــى منتــج للمعنــى عبــر امتــاك الوســيط، فمــن المنتظــر أن 
يتمــرد علــى اللغــة النخبــة المســتوفية شــروط الفصاحــة والجزالــة. فــي حيــن أشــارت دراســة: الشــباب 
الســعودي يغــرد بالعربيــزي! مــا الدوافــع؟)2013(17 إلــى أن 70% مــن المبحوثيــن قــد تنصلــوا مــن 
مســؤولية اختيارهــم التغريــد بالعربيــزي ألســباب تقنيــة وانعــدام دعــم تويتــر للغــة العربيــة، كمــا يــرى 
40% مــن المشــاركين أن اســتخدام العربيــزي ال يؤثــر فــي اللغــة العربيــة والهويــة اإلســامية. كمــا 
اعتبــر 60% مــن المشــاركين أن )العربيــزي( موضــة نشــأت فــي عصــر التواصــل الشــبكي وســوف 
تندثــر مــع الوقــت، بينمــا ذهــب 40% إلــى أنهــا تشــكل منحنــًى خطيــرًا فــي المجتمــع الســعودي. بينمــا 
ــباب الجزائــري:  ــدى الّش ــة ل ــة فــي وســائل االتصــال الحديث أوضحــت دراســة: الممارســات الّلغوّي
يفضــل  الجزائــري  الشــباب  مــن   %90 18أن  لازدواجيــة)2013(  نمــوذج  اللغويــة  الّتداخــات 
اســتعمال الكتابــة بالفرنســية فــي وســائل االتصــال الحديثــة للتعبيــر عــن مضاميــن عربيــة عاميــة أو 
فصيحــة، وأن 93.02% يرجعــون ســبب إدراجهــم للغــة األجنبيــة فــي رســائلهم المكتوبــة بالعربيــة إلــى 
العــادة والتعــّود. أمــا دراســة محمــد رضــا أحمــد )2012(19 فقــد تناولــت بعــض المصطلحــات 
 Digital الرقميــة   اللغــة  مثــل:   ،)CMC( االنترنــت  بواســطة  االتصــال  لغــة  خــال  المتداولــة 
مــن  وغيرهــا   ،Text Speak الــكام   ونــص   ،  Digitalk الرقمــي  والــكام   ،  Language

المصطلحــات التــي تعبــر جميعهــا عــن ثــورة اللغــة Language Revolution ، وذلــك مــن واقــع 
 CMC( Computer(الكمبيوتــر بواســطة  االتصــال  خــال  مــن  جديــد  لغــوى  لنمــط  االســتخدام 
Mediated Communication،ومــن أبــرز نتائجهــا أن 31% مــن العينــة يســتخدمون الكتابــة 

اإللكترونيــة، ويقضــون فــي اســتخدامها علــى اإلنترنــت أكثــر مــن ثــاث ســاعات يوميــا، وأشــارت 
النتائــج إلــي أن 38.3% مــن العينــة يكتبــون أكثــر مــم يتكلمــون أحيانــا. وتظهــر دراســة: نــزال 
Nazzal )2013م(20 أن مســتخدمي العربيــزي يعتقــدون أنهــا أســهل مــن العربيــة، ويســهل فهمهــا 
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مــن الجميــع ماعــدا كبــار الســن، كمــا يؤكــدون أنهــا ال تؤثــر علــى هويتهــم العربيــة ألنهــم أساســًا 
يخلطــون بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي حياتهــم اليوميــة، كمــا يعتقــدون أنهــا ليســت لغــة جديــدة 
بــل طريقــة جديــدة للتعبيــر عــن الجيــل الشــاب ولــن تؤثــر علــى الهويــة والثقافــة. كمــا اســتهدفت 
دراســة: عبــد الغفــار وآخــرون Abdel-Ghaffar, N., et al.. )2011(21 التعــرف علــى 
الســياق الــذي يســتخدم فيــه العربيــزي ومــا إذا كان مرتبطــًا بإحســاس المســتخدمين بهويتهــم الوطنيــة، 
وذلــك بالتطبيــق علــى المســتخدمين المصرييــن لـــــ )Facebook(. وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلــى 
أن )82%( مــن المشــاركين اســتخدموا العربيــزي وأن العربيــزي قــد اســتخدمت بشــكل رئيــس فــي 
محمــد  رانــدا  دراســة  بّينــت  اللغة.وقــد  ثنائــي  المســتخدمين  وبيــن  الرســمية  غيــر  الســياقات 
وآخــرون)2011(22 »كشــف حســاب عربيــزي أو الرومانيــة، معضلــة كتابــة النصــوص العربيــة« 
أن ظاهــرة كتابــة اللغــة العربيــة باســتخدام الحــروف الاتينيــة، تنتشــر علــى نطــاق واســع بيــن الشــباب 
العربــي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي Facebook ، وأجــرت الدراســة مســحا علــى عينــة مــن 
مســتخدمي arabizi علــى الفيســبوك،  وأشــارت النتائــج إلــى أن 82% منهــم يســتخدمون )عربيــزى( 
والســبب الرئيســي الســتخدامها هــو أنهــا أســرع وأســهل فــي الكتابــة، وأن اللغــة العربيــة ليســت لغــة 
صديقــة للتكنولوجيا.فــي حيــن اختبــرت دراســة ســارة القــواس ) 2011(23المعنونــة »الكتابــة 
المختزلة:التطــور بيــن الطــاب فــي لبنــان وأثرهــا علــي كتابــة المقــاالت باللغــة اإلنجليزيــة«...
اختبــرت مــا إذا كانــت الكتابــة المختزلــة المســتخدمة فــي الدردشــة والرســائل القصيــرة قــد أثــرت علــى 
مســتوى الكتابــة األكاديميــة لــدى طــاب الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة فــي بيــروت، وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إلــى أن 47% مــن المبحوثيــن مــن الطــاب يســتخدمون الكتابــة المختزلــة واالختصــارات 
المســتخدمة فــي لغــة االتصــال بواســطة الكمبيوتــر فــي تدويــن مذكراتهــم داخــل الفصــول، بينمــا أشــار 
عليهــم  المفروضــة  الــدروس  بعــض  أداء  فــي  االختصــارات  هــذه  اســتخدامهم  إلــى  منهــم   %12
Assignments ،بينما أشار 67% منهم أنهم ال يستخدمون الكتابة المختزلة فى كتابة المقاالت 

األكاديمية باللغة اإلنجليزية.  أما دراســة: بيورنســون Bjornsson )2010(24)15( فقد هدفت 
الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تأثيــر اللهجــة المحليــة علــى الكتابــة بالعربيــزي بيــن مســتخدمي 
العربيــزي مــن الشــباب المصــري علــى موقــع التواصــل )Facebook(. وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة 
أنــه ال توجــد قاعــدة موحــدة لتمثيــل حــروف العلــة عنــد الكتابــة بالعربيــزي، فــي المقابــل كان هنــاك 
ثبــات نســبي فــي تمثيــل الحــروف الســاكنة عنــد اســتخدام العربيــزي. بينمــا ســعت دراســة: ريسشــايلد 
Rieschild، )2007م(25 إلــى التعــرف علــى أســباب اســتخدام الشــباب العربــي المقيــم باســتراليا 
للعربيــزي، حيــث أوضحــت الدراســة أن العربيــزي تســتخدم إلظهــار الهويــة العربيــة فــي مجتمــع ناطــق 
اســتهدفت دراســة:  وقــد  المجتمــع.  فــي  المرفهــة  الطبقــة  مــن  تســتخدم  وأنهــا  اإلنجليزيــة،  باللغــة 
وارشــاور Warschauer )2002م(26 التعــرف علــى نــوع اللغــة التــي يســتخدمها الشــباب علــى 
اإلنترنــت فــي مجــال العمــل فــي مصــر، وقــد كشــفت عــن أن اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى كان 
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نــادرًا جــدًا بيــن المشــاركين فــي الدراســة، حيــث اســتخدموا الكثيــر مــن العربيــزي فــي المراســات 
فــي  والمحادثــات غيــر الرســمية، وقــد أطلــق شــاور تســمية )العربــي الرومانــي( علــى العربيــزي 

دراسته. 
المحور الثاني دراسات تناولت عاقة النخب بمواقع التواصل االجتماعي:

ســعت دراســة منصــة التواصــل االجتماعــي تويتــر والنخبــة السياســية فــي مصــر )2018(27 
للتعــرف علــى طبيعــة الــدور  الــذي يقــوم بــه موقــع تويتــر فــي دعــم وتحفيــز النخبــة السياســية 
للتفاعــل مــع األحــداث والموضوعــات المختلفــة خــال فتــرة 30 يونيــو 2013...بينمــا أكــدت دراســة 
مصعــب عبــد القــادر وهشــام زكريــا )2016(28أن قضيــة إدراك أهميــة التنميــة اللغويــة فــي اإلعــام 
)مؤسســات وأفــراد( مازالــت مثــار جــدل بيــن النخــب اإلعاميــة والعربيــة ممارســين وأكاديمييــن، بمــا 
يعنــي ضــرورة طــرح هــذه القضيــة فــي ميــدان البحــث والنقــاش حتــى يتــم الوصــول إلــى صيــٍغ توافقيــة، 
فقــد وافــق 33.3% مــن عينــة الدراســة علــى أن اإلعــام بمؤسســاته وأفــراده أكثــر إدراكًا ألهميــة 
التنميــة اللغويــة، بينمــا بلغــت نســبة مــن وافقــوا بشــدة علــى ذلــك 11.2%، فــي حيــن أن %33.3 
مــن المبحوثيــن لــم يوافقــوا علــى ذلــك، وكانــت نســبة مــن لــم يوافقــوا بشــدة 3.7%، بينمــا لــم يبــدي 
18.5% رأيهــم فــي مــا إذا كان اإلعــام بمؤسســاته وأفــراده أكثــر إدراكًا ألهميــة التنميــة اللغويــة. كمــا 
كشــفت دراســة إبراهيــم محمــود المصــري )2016(29عــن اســتخدام عينــة الدراســة لموقــع الفيــس بــوك 
بشــكل دائــم بنســبة 100%، وموقــع اليوتيــوب فــي الترتيــب الثانــي بنســبة 81.5%، ثــم المنتديــات 
بنســبة 80.2%، ثــم موقــع فليكــر بنســبة 76.3%، وأخيــرًا المدونــات بنســبة 73.6%. بينمــا كشــفت 
دراســة شــيرين خليفــة )2016(30 التــي أشــارت إلــى ارتفــاع معــدل متابعــة النخبــة لمواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــا بيــن دائمــًا  وأحيانــًا، حيــث جــاءت فــي الترتيــب األول )دائمــًا( بنســبة 48.9 % مــن 
إجمالي أفراد العينة، يليها معدل المتابعة) أحيانًا( بنســبة 36.70% بواقع 33 مبحوثًا في الترتيب 
الثانــي، وأخيــًرا معــدل المتابعــة ) نــادرًا( بنســبة14.4% بواقــع 12 مبحوثًــا فــي الترتيــب الثالــث. وقــد 
أظهرت دراســة نضال عبداهلل بربخ )2015(31 أن شــبكات التواصل االجتماعي تأتي في مقدمة 
المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا النخبــة كمصــدر للمعلومــات بنســبة 78.6%، حيــث جــاء الفيســبوك 
فــي مقدمــة شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي اعتمــد عليهــا المبحوثــون للحصــول علــى المعلومــات 
أثنــاء العــدوان بنســبة 96.34%، تاهــا تويتــر بنســبة 31.71%، ثــم اليوتيــوب بنســبة %22.56. 
ــرة محمــد أحمــد )2015(32 فقــد بّينــت أن أعلــى معــدالت تصفــح النخبــة لمواقــع  أمــا دراســة أمي
التواصــل االجتماعــي جــاءت لصالــح معــدل تصفــح أكثــر مــن ســاعة والتــي بلغــت نســبتها%41.10، 
يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة معــدل التصفــح أقــل مــن ســاعة والتــي بلغــت نســبتها30%، فــي حيــن وجــد 

أن أقــل معــدل تصفــح لتلــك الفئــة هــو معــدل التصفــح لمــدة ســاعة، والــذي جــاء بنســبة %28.9.
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التعليق على الدراسات السابقة:
تبــرز الدراســات والبحــوث الســابقة وتحديــدًا العربيــة منهــا أهميــة تنــاول موضــوع تأثيــر مواقــع - 

التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة، لمــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر تهــّدد 
اللغــة العربيــة.  

إلــى االســتخدام منقطــع النظيــر مــن جانــب الفئــات -  أشــارت غالبيــة الدراســات الســابقة 
الجمهــور عمومــا، والنخــب تحديــدًا، ممــا يؤكــد ويزيــد مــن أهميــة هــذه  المختلفــة مــن 

الدراســة.
ياحــظ الباحــث أن الدراســات األجنبيــة التــي تناولــت اللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل - 

االجتماعــي تســتهدف التركيــز علــى الجوانــب اإليجابيــة، وأنــه ال يوجــد تأثيــر ســلبي لهــذه 
المواقــع فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة.

توفــرت للباحــث مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث العلميــة )المنشــورة باللغــة العربيــة وباللغــة - 
اإلنجليزيــة( تناولــت الظواهــر اللغويــة المتمثلــة فــي »اللغــات الهجينيــة« الناتجــة عــن ظهــور 
مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى دراسات تناولت عاقة النخب بمواقع التواصل 
االجتماعــي، وقــد ســاعدت هــذه الدراســات فــي إحاطــة الباحــث بأبعــاد الموضــوع وأهميتــه 
العلميــة والتقديــم المعرفــي والمنهجــي لدراســته، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق ببلــورة مشــكلة الدراســة، 
وصياغــة تســاؤالتها وفروضهــا، وتطويــر اســتراتيجياتها البحثيــة، والمقارنــة بيــن نتائجهــا 

ونتائــج الدراســة الحاليــة. 
تتفــق الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة فيمــا يتعلــق بمجتمــع الدراســة والمتمثــل - 

أنــه )مجتمــع النخــب( فــي الدراســات الســابقة – فــي النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة، إال 
باســتثناء دراســة مصعــب عبــد القادر&هشــام زكريــا- نخــب محلية...بينمــا فــي هــذه الدراســة 

مــن جنســيات عربيــة متعــددة، وهــو مــا يثــري ويضيــف لهــذه الدراســة.
تأكــد  الباحــث بعــد اطاعــه علــى مــا توافــر لــه مــن أدبيــات مرتبطــة بموضــوع دراســته،  مــن - 

عــدم وجــود دراســة تعرضــت لبحــث اتجاهــات النخبــة اإلعاميــة العربيــة األكاديميــة نحــو 
تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة وهــو مــا تحــاول هــذه 

الدراســة تســليط الضــوء عليــه، ويجعلهــا محاولــة لإلضافــة فــي هــذا المجــال.
مشكلة الدراسة:

تتحدد مشــكلة هذه الدراســة في التعرف على تأثير مواقع التواصل االجتماعي في اســتخدامات 
اللغــة العربيــة، والكشــف عــن مظاهــر هــذا التأثيــر، وذلــك مــن خــال رصــد وتحليــل اتجاهــات النخبــة 

اإلعاميــة العربيــة نحــو هــذا التأثيــر.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسة تتمثل في:

دراســة الظواهــر اللغويــة الســائدة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، ومــدى تأثيرهــا فــي اللغــة - 
العربية.

رصد مدى إسهام شبكات التواصل االجتماعي في نشر/تدهور اللغة العربية.- 
والتعــرف علــى أهــم العقبــات التــي تحــول دون االنتشــار الســليم للغــة العربيــة علــى شــبكات - 

التواصــل االجتماعــي. 
تحديــد األســباب التــي تدعــو مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى اللجــوء للكتابــة - 

بلغــة غيــر اللغــة العربيــة.
التعــرف علــى مــدى اهتمــام النخبــة العربيــة اإلعاميــة بمتابعــة تأثيــر شــبكات التواصــل - 

االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة.
رصــد وتحليــل اتجاهــات النخبــة العربيــة اإلعاميــة نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي - 

فــي اللغــة العربيــة.
الوقوف على واقع اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي.- 
تقديم مقترحات لتطوير استخدامات اللغة العربية في شبكات التواصل االجتماعي.- 

أهمية الدراسة:
إن لــكل دراســة علميــة أهميتهــا التــي تحــث الباحــث علــى إجرائهــا، وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن 

طبيعــة الموضــوع الــذي تناقشــه فضــًا عــن مجموعــة مــن االعتبــارات الرئيســة أبرزهــا:
تنبثــق أهميــة الدراســة مــن أهميــة اللغــة العربيــة التــي تشــّكل مــع الديــن المقّــوم الرئيــس للهويــة - 

الوطنية لألمة اإلســامية والعربية، األمر الذي يجعل أي تطور يتعلق بها ظاهرة تســتحق 
الدراسة.

التواصــل -  لمواقــع  واألرقــام-  اإلحصائيــات  ألحــدث  وفقــًا  النظيــر–  منقطــع  االســتخدام 
العربيــة. المنطقــة  فــي  الجمهــور  قبــل  مــن  االجتماعــي 

كمــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة النخبــة، والتــي بحكــم عملهــا ُتعــدُّ أكثــر الفئــات - 
بــكل  تفاعــًا مــع المتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمعــات، وأنهــا األكثــر إلمامــًا ووعيــًا 

المجــاالت المختلفــة. فــي  القضايــا المجتمعيــة 
تعــد الدراســة محاولــة لإلســهام فــي الجهــود العلميــة وكــذا فــي إثــراء التــراث البحثــي فيمــا يتعلــق - 

بموضوع الدراسة.
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تعــد الدراســة انطاقــة أمــام المعنييــن باللغــة العربيــة للتعــرف علــى المشــكات التــي تواجههــا - 
تمهيــدًا لوضــع المقترحــات والحلــول والمعالجــات مــن خــال دراســة علميــة منهجيــة.

تساؤالت الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت أهمها:

ما عادات استخدام النخبة العربية لمواقع التواصل االجتماعي؟. 1
إلــى أي مــدى تهتــم النخبــة العربيــة بمتابعــة تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات . 2

اللغــة العربية؟
مــا مصــادر النخبــة العربيــة فــي متابعــة تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات . 3

اللغــة العربيــة؟
مــا اتجاهــات النخبــة العربيــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة . 4

العربيــة؟
ما مقترحات النخبة العربية لتطوير استخدامات اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي. 5

فروض الدراسة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن عــادات اســتخدام النخبــة العربيــة لمواقــع التواصــل . 1

اللغــة  اســتخدامات  فــي  االجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  تأثيــر  نحــو  واتجاهاتهــم  االجتماعــي 
العربيــة. 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اتجاهــات النخبــة العربيــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل . 2
)التخصــص  الديموغرافيــة  لخصائصهــم  تبعــًا  العربيــة  اللغــة  اســتخدامات  فــي  االجتماعــي 

العلمــي، النــوع، العمــر(
نوع الدراسة ومنهجها:

 Descriptive وفقًا لطبيعة المشكلة البحثية تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية
Studies التــي تســعى لرصــد وتوصيــف طبيعــة اتجــاه النخبــة العربيــة اإلعاميــة نحــو تأثيــر مواقــع  

التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة، وال تكتفــي الدراســة بالوصــف ولكنهــا تســعى 
لتفســير أهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج .وفــي إطــار المشــكلة البحثيــة التــي تعالجهــا الدراســة 
وأهدافهــا، فإنهــا تعتمــد علــى منهــج المســح اإلعامــي الــذي يعــد أكثــر المناهــج ماءمــة ألغــراض 
الدراســة، وتــم تطبيقــه بشــقه الميدانــي أي فــي مســتواه المتعلــق بالجمهــور، كمنهــج أساســي فــي جمــع 

وتحليــل كافــة البيانــات والمعلومــات بغيــة الوصــول إلــى تعميمــات مبنيــة علــى أســس علميــة.
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مجتمع الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي النخبــة اإلعاميــة مــن األكاديمييــن العــرب العامليــن فــي الجامعــات 
الســعودية ، بمختلــف درجاتهــم العلميــة( أســتاذ مســاعد، وأســتاذ مشــارك، وأســتاذ( حيــث تمثــل 
الجامعــات الســعودية إطــارًا نموذجيــًا لمجتمــع النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة فــي العالــم العربــي، 
فمنســوبوها ينتمــون إلــى جنســيات عربيــة مختلفــة، ويمثلــون مختلــف الجامعــات العربيــة ويتفاوتــون 
فــي المســتويات العمريــة والتخصصــات اإلعاميــة، وهــو مــا يســمح بــدوره بتمثيــل النخبــة اإلعاميــة 
األكاديميــة العربية...ويرجــع اختيــار النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة كمجتمــع إلجــراء هــذه الدراســة 

انطاقــًا مــن مجموعــة مــن االعتبــارات أبرزهــا:
أن النخبة اإلعامية األكاديمية هي من النخب األكثر تعايشًا مع موضوع الدراسة.- 
أن النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة -بحســب طبيعــة عملهــا- هــي األكثــر تماســًا بالشــباب - 

الذيــن يمثلــون الفئــة األكثــر اســتخداما لمواقــع التواصــل االجتماعــي.
عينة الدراسة:

نظــرًا التســاع مجتمــع الدراســة، حيــث يوجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية حوالــي 30 جامعــة 
حكوميــة، و12 جامعــة أهليــة وخاصــة، بإجمالــي 42 جامعــة، اضافــة إلــى مــا يقــارب 13 كليــة 
حكوميــة وخاصــة وأهليــة، و7 كليــات عســكرية .33 األمــر الــذي جعــل الباحــث يعتمــد علــى منهــج 

المســح بالعينــة.
وقد اعتمد الباحث على عينة »كرة الثلج الشبكية« والتي تستخدم حين يصعب الوصول لكل 
المبحوثيــن التســاع مســاحة المملكــة، حيــث تــم إرســال رابــط االســتبيان إلــى مجموعــات المبحوثيــن 
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي خاصــة تلــك التــي تدعمهــا الهواتــف المحمولــة مثــل الواتــس آب، 
وطلــب  مــن المبحــوث الــذى يســتقبل الرســالة أن يشــاركها اآلخريــن ويحثهــم علــى التعــاون معــه 
وهــو جوهــر عينــة »كــرة الثلــج »الطريقــة التــي يتــم اختيــار المشــاركين فيهــا بواســطة الترشــيحات أو 
اإلحــاالت«34. والهــدف مــن اســتخدامها فــي هــذه الدراســة هــو ضمــان الوصــول إلــى نســبة كبيــرة 
مــن المبحوثيــن، خاصــة مــع تشــتت مجتمــع البحــث، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد بلــغ عــدد مفــردات العينــة 

التــي اســتجابت للباحــث 47مفــردة تلقــي ردهــا عبــر البريــد اإلليكترونــي.
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جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا لسماتهم الديموغرافية
%التكرارالسمات الديموغرافية

3268.1ذكرالنوع
1531.9أنثي

47100.00المجموع

السن

5536.4 سنة فأكثر
919.1أقل من 35

1429.8من 45 إلى أقل من 55
2144.7من 35 إلى أقل من 45

47100.00المجموع

الدرجة 
العلمية

1021.3أستاذ
1225.5أستاذ مشارك
2553.2أستاذ مساعد

47100.00المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أن الســمات الديمغرافيــة للمشــاركين فــي هــذه الدراســة جــاءت 
علــى النحــو التالــي:

متغيــر النــوع: جــاءت نســبة الذكــور 68.1% واإلنــاث 31.9% وهــي نســبة تعكــس واقعيــة 
التركيبــة األكاديميــة فــي الجامعــات العربيــة عمومــا والســعودية خصوصــًا، والتــي تتســم بزيــادة عــدد 

الذكــور األكاديمييــن عــن عــدد اإلنــاث.
متغيــر الســن: جــاءت الشــريحة العمريــة 35 إلــى أقــل مــن 45 عامــًا فــي المرتبــة األولــى 
بنســبة 44.7%، ثم شــريحة 45إلى أقل من 55 عامًا بنســبة 29.8% ثم شــريحة أقل من 35عامًا 
بنســبة 19.1%، ثم شــريحة 55 عامًا فأكثر بنســبة 6.4%.... وتظهر النتائج الســابقة ارتفاع نســبة 
الشــباب فــي العينــة، وهــو مــا يعــّد مؤشــرًا علــى أن هــذه الشــريحة العمريــة مــن النخبــة هــي األكثــر 
حرصــًا علــى التعــاون مــع الباحثيــن. واألكثــر تعايشــًا وتفاعــًا مــع ظاهــرة الدراســة، وأن معظــم 

مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن الفئــات العمريــة الشــابة.
متغيــر الدرجــة العلميــة: تتوافــق البيانــات الخاصــة بســمات المشــاركين وفقــًا لهــذا المتغيــر مــع 
البيانــات فــي متغيــر الســن، حيــث جــاء المشــاركون ممــن يحملــون الدرجــة العلميــة )أســتاذ مســاعد( 
فــي الترتيــب األول بنســبة 53.3%، ثــم درجــة أســتاذ مشــارك بنســبة 25.5%، وفــي المرتبــة الثالثــة 
جــاءت الدرجــة العلمية)أســتاذ( بنســبة 21.3%. وبشــكل عــام هنــاك تنــوع فــي الدرجــات العلميــة 
للمشــاركين فــي الدراســة بمــا يشــير إلــى أن نتائــج هــذه الدراســة قــد بنيــت علــى آراء مجتمــع مــن 

النخبــة يتســم بالنضــج والوعــي.
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أداة جمع بيانات الدراسة:
قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة اســتبيان كأداة لجمــع المعلومــات والبيانــات مــن عينــة الدراســة، 
حيــث احتــوت علــى ثاثــة محــاور رئيســة: األول خــاص بعــادات اســتخدام النخبــة العربيــة لشــبكات 
التواصــل  شــبكات  فــي  العربيــة  باللغــة  النخبــة  بعاقــة  الثانــي  ويختــص  االجتماعــي،  التواصــل 
االجتماعــي، بينمــا يتعلــق المحــور الثالــث بقيــاس اتجاهــات النخبــة نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة.  
صدق األداة وثباتها: 

وللتأكــد مــن صــدق األداة وصاحيتهــا لجمــع بيانــات الدراســة وتحقيــق أهدافهــا، فقــد قــام الباحــث 
بعــرض اســتمارة االســتبيان علــى مجموعــة مــن المحكميــن35 الذيــن أبــدوا ماحظــات وتوجيهــات 
مهمــة حــول العديــد مــن التســاؤالت والمتغيــرات فــي المحــاور الثاثــة لاســتبيان، وفــي ضــوء هــذه 
ضافــة وحــذف البعــض  الماحظــات والتوجيهــات قــام الباحــث بإعــادة صياغــة بعــض األســئلة، واإ
ثبــات االســتمارة  مــن  البيانــات. وللتأكــد  الظاهــري ألداة جمــع  اآلخــر، وبالتالــي تحقــق الصــدق 
اســتخدم الباحــث أســلوب إعــادة االختبــار Test-Re-Testحيــث قــام بإعــادة تطبيــق االســتمارة، 
والــذي أســفر عــن نســبة ثبــات بلغــت 89.00% وهــي نســبة تــدل علــى وضــوح االســتمارة والثقــة فــي 

صاحيتهــا للتطبيــق النهائــي.
المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة:

تمــت معالجــة البيانــات إحصائيــًا باســتخدام برنامــج SPSS إلجــراء المعامــات اإلحصائيــة 
حيــث تــم تطبيــق المعامــات التاليــة:

التكرارات والنسب المئوية.- 
معامل كروسكال واليس لقياس الفروق بين أكثر من متغيرين.- 

مفاهيم الدراسة:
االتجاهــات: ُيقصــد باالتجــاه إجرائيــًا فــي هــذه الدراســة وجهــة النظــر أو الموقــف الــذي - 

تتبنــاه النخبــة اإلعاميــة األكاديمية)إيجابــًا أو ســلبًا( نحــو تأثيــر اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة.

النخبــة: هــي الفئــة التــي تحمــل أعلــى المؤهــات العلميــة، والمكانــة المتميــزة ذاتهــا فــي - 
المجتمــع، بوعيهــا وثقافتهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام، وتشــكيل قيــم وثقافــة 
مجموعة كبيرة من المجتمع ومن خال إصداراتها العلمية ومشاركاتها الثقافية.. والمقصود 
بهــا فــي هــذه الدراســة »منســوبو أقســام وكليــات اإلعــام مــن األكاديمييــن المتخصصيــن فــي 

مجــال دراســات اإلعــام واالتصــال«.
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اإلطار المعرفي للدراسة:
أواًل: تأثير مواقع التواصل االجتماعي في استخدامات اللغة العربية

كشــفت العديــد مــن الدراســات -التــي اســتعرضها الباحــث فــي المحــور األول مــن أدبيــات هــذه 
الدراسة- عن مجموعة من الظواهر اللغوية التي أفرزتها استخدامات مواقع التواصل االجتماعي، 
يتمثــل أبرزهــا فــي عــدم التركيــز علــى الكتابــة الصحيحــة لغويــًا، كمــا أن الكثيــر مــن المســتخدمين 
بــات يفضــل اســتخدام الحــروف اإلنجليزيــة مــع الرمــوز للتعبيــر عــن المعانــي العربيــة فيمــا ُيعــرف 
بالفرانكــو آراب، والعربتينــي، والعربيــزي أو اللغــة الهجيــن أو األرابيــش، إلــى جانــب االعتمــاد بشــكل 
رئيــس علــى األشــكال الرســومية فــي أداء المعانــي. هــذا باإلضافــة إلــى ظاهــرة ضعــف األداء اللغــوي 
وشــيوع األخطــاء اللغويــة النحويــة والصرفيــة واإلمائيــة، واللجــوء إلــى العاميــة وعــدم ســامة األلفــاظ 
والعبــارات، األمــر الــذي أصبــح يمثــل تحديــًا غيــر مســبوق تواجهــه اللغــة العربيــة فــي عصــر أصبــح 
يتســم باالنفتــاح الثقافــي واإلعامي...وتســتعرض الدراســة أبــرز هــذه التأثيــرات بشــئ مــن التفصيــل 

والتوضيــح علــى النحــو التالــي:
الظواهر اللغوية السائدة في مواقع التواصل االجتماعي36:

 Arabtini Arabizi & :لغة العربيزي أو العربتيني
انتشــر هــذا المصطلــح فــي الدراســات اإلعاميــة واللغويــة بعــد االســتخدام منقطــع النظيــر لمواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــي اللــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، ويمــزج المصطلــح كلمتــى »عربــي« 
و«إنجليــزي« فــي كلمــة واحــدة ليكّونــا  كلمــة » عربيــزى« ، وكذلــك كلمتــى Arabic ومنطــوق 
كلمــة »إنجليــزي« بالحــروف االنجليزيــة )Inglizi( ،ليكونــا كلمــة واحــدة هــي “Arabizi” وتســتخدم 
للداللــة علــى: »اللغــة العربيــة مكتوبــة بالحــروف اإلنجليزيــة ». وقــد أطلــق علــى هــذه اللغــة العدبــد 
مــن المصطلحــات األخــرى مــن أبرزهــا: العربنجليزيــة، العربتينــي دمجــًا لكلمتــي العربيــة والاتينيــة، 
والفرانكــو آراب، واألرابيــش، دمجــًا بيــن كلمتــي Arabic &English، واللغــة الفيســبوكية، واللغــة 
اإلنترنتيــة... وكلهــا مصطلحــات تطلــق علــى اللغــة التــي تســود بيــن مســتخدمي منّصــات اإلعــام 
الجديــد عمومــًا ومواقــع التــواص االجتماعــي علــى وجــه التحديد...ومــن ثــّم فالعربيــزي نمــٌط لغــوٌي 
هجيــٌن يجمــع بيــن أكثــر مــن لغــة، كمــا يتيــح اســتخدام األرقــام واأليقونــات للتعبيــر عــن حــروف أو 
كلمــات أو مواقف...ويشــير تعريــف الموســوعة الحــرة ) ويكيبيديــا( إلــي أن » عربيــزى هــي أبجديــة 
غيــر محــددة القواعــد، مســتحدثة وغيــر رســمية، يســتخدمها البعــض فــي التواصــل عبــر غــرف 
الدردشــة علــي اإلنترنــت باللهجــات العربيــة المختلفــة، وتســتخدم الحــروف واألرقــام الاتينيــة فــي 
الكتابــة بطريقــة تشــبه الشــفرة، كمــا يســتخدمها البعــض فــي كتابــة الرســائل عبــر تطبيقــات الهاتــف 
الجــوال... وتوضــح دراســة محمــود عبــد العاطــي أن أســباب انتشــار  مايســمى » بالعربيــزي أو 
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الفرانكــو آراب » تتمثــل فيمــا يلــي : 
يهــدف الشــباب مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال  المحادثــة )الشــات( - 

إلــى توفيــر مســاحة مــن الحّرّيــة والخصوصّيــة والّســّرّية اّلتــي ال تتيــح لغيرهــم معرفــة مــا يــدور 
بينهــم مــن حــوارات. 

يــرون أن اســتخدام مــا يســمى »بالعربيــزي أو الفرانكــو آراب »يتيــح لهــم القــدرة علــى الختــزال - 
واالختصــار، وتوفيــر الجهــد والمــال ، حيــث إن الكلفــة تحســب بالحجــم. 

يتخّلــص مســتخدمو هــذه  النمــط الهجيــن مــن مشــكات ضبــط الكلمــة بالحــركات والوقــوع - 
فــي األخطــاء اإلمائيــة. 

تمنــح مســتخدميها القــدرة علــى االختصــار واإليجــاز، فيتــّم التعبيــر بأقــل عــدد مــن الكلمــات - 
أو األرقــام. 

ذا مــا أضفنــا إلــى ذلــك األســباب الّتقنّيــة المرتبطــة بســعة ذاكــرة الجهــاز وقدراتــه علــى -  واإ
الّتخزين ، فإّننا نجد أّن الّلجوء إلى هذا النمط الهجين - حســب رأي مســتخدميها -  يبدو 

ســهًا ومقبــواًل مــا دام قــادًرا علــى تحقيــق الّتواصــل اّلــذي هــو غايــة الّلغــة ووظيفتهــا . 
العربيــزي أســرع وأســهل فــي الكتابــة، وأن اللغــة العربيــة ليســت لغــة صديقــة للتكنولوجيــا. - 

  Not Technologically Friendly
 إّن اختيــار الّشــباب ثقافــة ولغــة خاّصــة بهــم، هــو تمــّرد علــى الّنظــام االجتماعــّي بســبب - 

شــعورهم باالغتــراب، لــذا ابتدعــوا لوًنــا جديــًدا مــن الثّقافــة ال يســتطيع أحــد فــّك رموزهــا 
غيرهــم، وفــي هــذا الّســياق ظهــرت »لغــة موازيــة« )العربيــزي( يســتخدمها الشــباب العربــي 
فــي محادثاتهــم عبــر اإلنترنــت تهــّدد مصيــر الّلغــة العربّيــة فــي الحيــاة اليومّيــة، وتلقــي ظــااًل 

ســلبّية علــى ثقافــة الّشــباب العربــّي وســلوكه. 
ويــرى الباحــث أن مــن األســباب الرئيســة أيضــًا التــي أدت إلــى انتشــار هــذا النمــط الهجيــن 
مــن اللغــة تلــك التســهيات التقنيــة التــي تدعــم هــذا االنتشــار...فقد اعتمــد محــرك البحــث »قوقــل 
Google« النمــط اللغــوي المســمي »عربيــزي Arabizi » كأحــد اللغــات التــي يقدمهــا المحــرك، 
فــي الثانــي عشــر مــن أغســطس عــام 2014،حيــث وفــرت أدوات اإلدخــال اللغــوي علــي المحــرك 
Google Input Tools مجــااًل لكتابــة الكلمــات العربيــة بالحــروف الاتينيــة أو تلــك الممزوجــة 

بأرقــام ويقــوم بترجمتهــا إلــي اللغــات األخــرى.
charabia لغة الشغابيا 

يقصــد بالشــغابيا: اللغــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام االختصــارات والرمــوز وتعبيــرات الوجــه 
االنفعاليــة فــى كتابــة الكلمات.وتتمثــل االختصــارات غيــر اللغويــة فــي العامــات وتحديــدًا  عامــات 
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الترقيــم التــي تعبــر عــن الحــروف، واألرقــام التــي تعبــر عــن الحــروف بحيــث أصبــح ُيعّبــر  عــن حــرف 
الحــاء مثــا برقــمّ  يبرقــم )7( وحــرف العيــن برقــم )3( وغيرهــا مــن البدائــل الجديــدة التــي أتــت بهــا 
هــذه االســتعماالت، وهــذه  اللغــة الدخيلــة أصبحــت لغــة أغلــب تعليقــات وآراء شــباب اليــوم الحريــص 
علــى التواصــل بهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعي.أمــا تعبيــرات الوجــه فهــي تلــك الصــور التــي 
تعبــر عــن وجــه اإلنســان فــي حــاالت مختلفــة مثــل الغضــب أو االبتســام أو الضحــك أو البــكاء....، 
ويســتخدم المشــاركون فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي هــذه التعبيــرات فــي حواراتهــم أو تواصلهــم، 
وتكــون عمليــة اختيــار الشــكل المعبــر عــن حالــة المتصــل، أو رد الفعــل للجانــب اآلخــر مــن العمليــة 
االتصاليــة التفاعليــة، أو للتعليــق علــي موقــف معيــن، أو للتعليــق علــي المراســات علــي الصفحــات 
والحوائــط الخاصــة باألفــراد أو المجموعــات، ولــدي الجميــع فهمــا مشــتركا لمدلــول هــذه التعبيــرات بعــد 
نشــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تعريفــا دالليــا لهــذه الصــور التعبيريــة. وتشــّكل المظاهــر اللغويــة 
الســابقة الســائدة فــي لغــة التواصــل بيــن مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة  لغــة  جديــدة تعــرف 

.charabia بـــالشغابيا
 عدم االلتزام بالقواعد الهجائية أو البنائية للغة التقليدية المكتوبة )اللغة الفصعمية(: . 1

مــن أبــرز مظاهــر تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة مشــكلة 
الضعــف اللغــوي فــي مســتويات اللغــة الكتابيــة والمعجميــة والنحويــة والصرفيــة والتركيبيــة، فاللغــة 
الســائدة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تتســم بالقصــور الشــديد، حيــث تبتعــد كليــًا عــن القواعــد 
الهجائيــة والصرفيــة للغــة العربيــة الرســمية، باإلضافــة إلــى مشــكلة االزدواجيــة اللغويــة والتــي تتمثــل 
فــي المــزج بيــن اللهجــات العاميــة ومســتوى اللغــة الفصحــى أو اســتخدام أكثــر مــن مســتوى لغــويٍّ فيمــا 
يعــرف بــــــــــ )اللغــة الفصعميــة( أي اللغــة الخليــط مــن الفصحــى والعاميــة، وبعــّد ذلــك مــن المشــكات 
المتجــذرة فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة، إال أن مواقــع التواصــل االجتماعــي نقلتهــا مــن مســتوى 
اللغــة المنطوقــة إلــى اللغــة المكتوبــة، وهــو مــا يجعلهــا ذات خطــورة واضحة.وقــد أظهــرت العديــد مــن 
الدراســات أن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي يكتبــون جمــًا أكثــر تبســيًطا ، وأقــل التزاًمــا 
بالقواعــد الهجائيــة البنائيــة للغــة المتعــارف عليهــا. ووفقــًا لهــذه الدراســات فــإن معظــم االمســتخدمين 
يدركــون أن البنــاءات اللغويــة فــي االتصــال عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي أقــل دقــة وأقــل تعقيــًدا.

2 . Onomatopoeic Spelling استخدام كلمات يوحي نطقها بالمعنى 
 مــن هــذه املظاهــر أيضــاً: كتابــة احلــروف معــاً لتعطــى معــًى حمــدداً، هــو عبــارة عــن حالــة الشــخص املســتخدم ، مثــل 
الضحــك أو االســتهجان، ويســتخدم ذلــك  يف احملادثــة والدردشــة أو الرســائل القصــرة باللغــة العربيــة يف مواقــع وتطبيقــات 

التواصــل االجتماعــي، فمثــًا تكتــب )هههههــه ... للتعبــر عــن الضحــك(.
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ثانيًا: مواقع التواصل االجتماعي وأنواعها37:
إن اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي أصبــح يحتــل موقــع الصــدارة فــي عمليــات االتصــال 
اإلنســاني علــي مســتوى كل المجتمعــات، بــل باتــت هــي الوســيلة األهــم التــي يعتمدهــا الجمهــور فــي 
اتصاالتهــم مــع بعضهــم البعــض خاصــة فئــات الشــباب، وتقــدم الدراســة نبــذة مختصــرة عــن هــذه 

المواقــع، حيــث تتنــوع وفقــًا لعــدٍد مــن المعاييــر علــى النحــو التالــي:
أواًل: من حيث االستخدامات واالهتمامات تتنوع إلى:

مواقــع شــخصية: وهــي لشــخصيات محــددة، وأفــراد، ومجموعــة أصدقــاء تمكنهــم مــن التعــارف . 1
نشــاء صداقــات بينهــم مثــل )فيســبوك، تويتــر، يوتيــوب، ريديــت،(. واإ

شــبكات ثقافيــة: وهــي تختــص بفــن معيــن، وتجمــع المهتميــن بموضــوع أو علــم معيــن، مثــل . 2
)جــود ريــدز، ديــغ، كــورا(

شــبكات مهنيــة: وتهتــم بأصحــاب المهــن المتشــابهة، لخلــق بيئــة تعليميــة وتدريبيــة فاعلــة مثــل . 3
)لينكــد إن، بيزوغــار(  

ثانيًا: من حيث الخدمات وطرق التواصل تتنّوع إلى:
مواقع تتيح التواصل الكتابي...مثل تويتر،فيس بوك.. 1
مواقع  تتيح التواص الصوتي...مثل واتس آب، فايبر، ايمو، ماسنجر.. 2
ــح التواصــل المرئي...مثــل يوتيــوب، ســناب شــات، انســتجرام، فليكــر، أوركــوت، . 3 ــع تتي مواق

فيــن، بريســكوب.
ثالثًا: من حيث إمكانية المشاركة في أنشطة الموقع:

مواقــع داخليــة خاصــة: وتتكــون مــن مجموعــة مــن المســتخدمين، الذيــن يمثلــون مجتمعــا مغلقــا . 1
أو خاصــا، كأعضــاء شــركة أو تجمــع مــا أو داخــل مؤسســة تعليميــة أو منظمــة، ويتحكــم فــي 
دعــوة هــؤالء األشــخاص فقــط، وليــس اغيرهــم مــن المســتخدمين للدخــول للموقــع، والمشــاركة 
فــي أنشــطته، مــن تدويــن تبــادل آراء، وملفــات وحضــور اجتماعــات والدخــول فــي مناقشــة 

مباشــرة وغيرهــا مــن األنشــطة...مثل الواتــس آب.
مواقــع خارجيــة عامــة: وهــي متاحــة لجميــع مســتخدمي اإلنترنــت، بــل صممــت خصيصــا . 2

لجــذب المســتخدمين للشــبكة، ويســمح فيــه للعديــد مــن المســتخدمين بالمشــاركة فــي أنشــطته 
بمجــرد أن يقــوم المســتخدم بالتســجيل فــي الموقــع، وتقديــم نفســه للموقــع مثــل شــبكة )فيســبوك، 

تويتــر.....(  
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نتائج الدراسة:
أواًل: اإلجابة على تساؤالت الدراسة:

عادات استخدام النخبة اإلعامية العربية األكاديمية لمواقع التواصل االجتماعي:. 1
      جدول رقم)2( توزيع عينة الدراسة وفقًا لبداية استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي

%التكراربداية االستخدام 

12.1منذ عام إلى أقل من عامين

48.5منذ عامين إلى أقل من ثالثة

4289.4منذ ثالثة أعوام فأكثر

47100.00المجموع

تبيــن النتائــج فــي الجــدول الســابق أن اســتخدام النخبــة العربيــة اإلعاميــة لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي يتواكــب مــع ظهــور هــذه الشــبكات وانتشــارها بمــا يعكــس تفاعلهــا مــع هــذه الشــبكات 
حاطتهــا باإلشــكاليات التــي تثيرهــا وأبرزهــا تأثيرهــا فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة، حيــث جــاء  واإ
اســتخدام النخبــة اإلعاميــة  لهــذه الشــبكات منــذ ثاثــة أعــوام فأكثــر فــي المرتبــة األولــى وبفــارق كبيــر 
عمــا يليهــا وذلــك بنســبة 89.4%، بينمــا النخــب التــي تســتخدمها منــذ عاميــن إلــى أقــل مــن ثاثــة لــم 
تتجــاوز نســبتها 8.5%، فــي حيــن أن هنــاك نســبة ضئيلــة ال تتعــدى 2.1% مــن النخبــة حديثــة عهــد 

باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي. 
جدول رقم)3( توزيع عينة الدراسة وفقًا للوسائل التي تستخدمها في تصفح مواقع التواصل االجتماعي

%التكرارالوسائل 

I bad 714.9الحاسوب اللوحي

Desktop 1429.8الحاسوب المكتبي

Laptop 2144.7الحاسوب المحمول

Mobile 4795.7الهاتف المحمول

تكشــف البيانــات فــي الجــدول الســابق عــن تعــّدد وتنــّوع الوســائل التــي تعتمــد عليهــا النخبــة العربيــة 
اإلعاميــة فــي تصفــح شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأنهــا ال تعتمــد علــى وســيلة واحــدة بــل أكثــر 
مــن وســيلة، وهــو مــا يعكــس تعايــش النخبــة مــع الوســائط اإلعاميــة الجديــدة، والولــوج لهــا مــن أي 
مــكان وفــي أي زمــان وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف. كمــا يعكــس ذلــك أيضــًا تغلغــل تقنيــات 

االتصــال واإلعــام وســيطرتها علــى جميــع الفئــات فــي مجتمــع المعلومــات.    
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كمــا تشــير النتائــج إلــى أن أجهــزة الهاتــف المحمــول أصبحــت هــي الوســيلة األولــى للولــوج لهــذه 
الشــبكات الســيما وأنهــا تتيــح عمليــة التصفــح بــكل ســهولة ويســر وبتكلفــة أقــل إلــى حــد مــا مقارنــة 
بالوســائل األخرى...فقــد جــاءت فــي الترتيــب األول وبنســبة كبيــرة جــدًا 95.7%، يليهــا الحاســوب 
المحمــول بنســبة 44.7%، ثــم الحاســوب المكتبــي بنســبة 29.8%، فالحاســوب اللوحــي فــي الترتيــب 
األخيــر بنســبة 14.9%. وتختلــف هــذه النتائــج مــع دراســة إبراهيــم محمــود المصــري )2016(38 
التــي توصلــت إلــى أن الحاســوب هــو الجهــاز المســتخدم بشــكل اكبــر الطــاع النخبــة اإلعاميــة 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،  وذلــك بنســبة 59.2%، ثــم الجــوال بنســبة %40.7.
جدول رقم)4( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمعّدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي

%التكرارالمدة الزمنية 

48.5أقل من 10 دقائق

714.9من 10 دقائق إلى أقل من 20 دقيقة

1327.7من 20 دقيقة إلى أقل من 30 دقيقة

302348.9 دقيقة فأكثر

47100.00المجموع

تشــير البيانــات فــي الجــدول الســابق إلــى المــدة الزمنيــة الكبيــرة التــي تقضيهــا النخبــة العربيــة فــي 
كل مــرة تتصفــح فيهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا يشــير إلــى االعتمــاد الكبيــر للنخــب علــى 
هــذه المواقــع. وتظهــر النتائــج فــي الجــدول أّن 48.9% مــن النخبــة العربيــة تقضــي أكثــر مــن 30 
دقيقــة فــي كل مــرة تتصفــح  فيهــا مواقــع  التواصــل االجتماعــي، بينمــا 27.7% مــن النخبــة تقضــي 
مــن 20 إلــى أقــل مــن 30 دقيقــة، و14.9% يقضــون مــن 10 إلــى أقــل مــن 20 دقيقــة، فــي حيــن 
أن 8.5% فقــط مــن النخبــة هــم الذيــن يقضــون أقــل مــن 10 دقائــق. وتعــد النتائــج الســابقة مؤشــرًا 
علــى تعمــق عينــة الدراســة فــي تحليــل وتفســير ورصــد المــواد المنشــورة علــى صفحــات هــذه المواقــع 
، واالطــاع علــى وجهــات النظــر المختلفــة، وتقييمهــا ومقارنــة بعضهــا ببعــض، للخــروج بــرؤى 
موضوعيــة حــول الموضوعــات والقضايــا التــي تثيرهــا هــذه المواقــع. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة أميــرة 
أحمــد)2015(39 التــي توصلــت إلــى أن أعلــى معــدالت تصفــح النخبــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
جــاءت لصالــح معــدل تصفــح أكثــر مــن ســاعة والتــي بلغــت نســبتها41.10%، يليهــا فــي المرتبــة 
الثانيــة معــدل التصفــح أقــل مــن ســاعة والتــي بلغــت نســبتها30%، فــي حيــن وجــد أن أقــل معــدل 
تصفــح لتلــك الفئــة هــو معــدل التصفــح لمــدة ســاعة، والــذي جــاء بنســبة 28.9%.كمــا تتفــق النتائــج 

الســابق أيضــًا مــع دراســتي شــيرين خليفــة )2016(40 ونضــال بربــخ )2015(41 .
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جدول رقم)5( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمّرات االستخدام اليومي لمواقع التواصل االجتماعي 
%كمّرات االستخدام اليومي 

12.1مرة يومياً
36.4مرتان يومياً

714.9ثالث مرات يومياً
3676.6أربع مرات فأكثر يومياً

47100.00المجموع

التواصــل  لشــبكات  العربيــة  للنخبــة  اليومــي  االســتخدام  عــادات  الجــدول  فــي  البيانــات  تبــرز 
االجتماعــي ومــدى ارتبــاط النخبــة العربيــة بهــذه المنصــات اإلعاميــة علــى مــدار اليــوم، ووفقــًا 
لبيانــات الجــدول يســتخدم نحــو 76.6% مــن النخبــة هــذه المنصــات أكثــر مــن أربــع مــرات يوميــًا، 
بينمــا 14.9% يســتخدمونها ثــاث مــرات يوميــا، و6.4% يســتخدمونها مرتيــن، و2.1% يســتخدمونها 
مــرة واحــدة فقــط يوميــًا. وتعــّد النتائــج الســابقة مؤشــرًا علــى ارتفــاع معــدل متابعــة النخبــة لمواقــع 
القضايــا  حــول  المثــارة  والمعلومــات  األخبــار  علــى  للحصــول  كمصــدر  االجتماعــي  التواصــل 
واألزمــات، للتعــرف علــى آخــر المســتجدات، وعلــى مــا يثــار مــن حــوارات بشــأنها بيــن متصفحيهــا ، 
وبالتالــي المســاهمة فــي اتخــاذ العديــد مــن القرارات. وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة أميــرة أحمــد42 
التــي أشــارت إلــى ارتفــاع معــدل متابعــة النخبــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي مــا بيــن دائمــًا  وأحيانــًا، 
حيــث جــاءت فــي الترتيــب األول )دائمــًا( بنســبة 48.9 % مــن إجمالــي أفــراد العينــة، يليهــا معــدل 
المتابعــة) أحيانــًا( بنســبة 36.70% بواقــع 33 مبحوثًــا فــي الترتيــب الثانــي، وأخيــًرا معــدل المتابعــة 

) نــادرًا( بنســبة14.4% بواقــع 12 مبحوثًــا فــي الترتيــب الثالــث.
جدول رقم)6( مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدى عينة الدراسة

%التكرارمواقع التواصل االجتماعي 

24.3ماي سبيس

714.9لينكد إن
817.00سناب شات
1327.7انستجرام

2144.7تويتر
2451.1يوتيوب

3574.5فيس بوك
4187.2واتس آب

48.5شبكات وتطبيقات أخري
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تشــير البيانــات فــي الجــدول الســابق إلــى تفضيــل النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة العربيــة لتطبيــق 
الواتــس آب، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول بنســبة 87.2%، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى  الساســة 
التــي يتمتــع بهــا هــذا التطبيــق و المزايــا العديــدة المتوفــرة فــي الدردشــة إضافــة إلــى ميــزة المكالمــات 
الصوتيــة التــي أصبــح يدعمهــا تطبيــق الواتســاب فــي الفتــرة األخيــرة، فضــًا عــن االعتمــاد الكبيــر 
مــن جانــب األكاديميــن علــى قروبــات الواتــس آب لتســيير أعمالهــم. وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء الفيــس 
بوك بنســبة 74.5%، حيث يقدم فيســبوك لمســتخدميه خصائص عديدة ومتنوعة ومتجددة، تمكنهم 
مــن ســهولة اســتخدامه، وســهولة التواصــل بمــن حولهــم ؛ عــن طريــق الرســائل النصيــة أو الصوتيــة، 
أو الفيديــو وغيرهــا مــن خصائــص كثيــرة تتســم بالســهولة والتطــور. ثــم اليوتيــوب بنســبة 51.1% فــي 
الترتيــب الثالــث، وهــو مــن المواقــع األكثــر اســتخداًما علــى شــبكة اإلنترنــت فــي عالــم الفيديــو والتــي 
توظفهــا النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة بشــكٍل مكثّــف فــي إطــار عملهــا. بينمــا جــاء تويتــر فــي المرتبــة 
الرابعــة فــي اســتخدامات النخبــة بنســبة 44.7%، ومــن المعــروف أن نســبة كبيــرة مــن مســتخدمي 
تويتــر ممــن ينتمــون للنخــب فــي المجــاالت المختلفــة. ثــم تطبيــق انســتجرام بنســبة 27.7% ثــم ســناب 
شــات بنســبة 17.00%،وفــي الترتيــب الســابع جــاء لينكــد إن بنســبة  14.9%، وربمــا يرجــع ذلــك 
ألنــه يتخــذ طابًعــا واتجاهــًا مهنًيــا أكثــر منــه بحثيــًا، لذلــك تســتخدمه فئــة عمريــة محــددة وطبقــات 
ثقافيــة تعليميــة معينــة، فيغلــب علــى أعضائــه المســتثمرون والباحثــون عــن فــرص عمــل، لــذا تترّكــز 
اســتخدامات الموقــع وتطبيقاتــه وخدماتــه المختلفــة فــي المجــال المهنــي .وأخيــرًا جــاء مــاي ســبيس 

بنســبة 4.3%. وتتفــق النتائــج الســابقة مــع دراســة لميــاء حســن )2015(43.
وتظهــر النتائــج فــي الجــدول الســابق أن النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة تســتخدم أشــهر مواقــع 
وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي، وأن هــذا االســتخدام ال يقتصــر علــى منصــة واحــدة فقــط، وهــو مــا 
يتوافــق _مــن ناحيــة_ مــع تنــوع وتعــدد اهتمامــات النخبــة كفئــة تأتــي علــى رأس الفئــات األخــرى فــي 
المجتمــع، ويؤكــد –مــن ناحيــة أخــرى- أنهــا علــى تمــاس شــديد بتأثيــرات هــذه المواقــع فــي اســتخدامات 

اللغــة العربيــة، وهــو مــا يجعلهــا تســهم فــي تقديــم رؤيــة موضوعيــة حــول هــذه اإلشــكالية.
عاقة النخبة اإلعامية العربية األكاديمية باللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي:. 2

جدول رقم)7( توزيع عينة الدراسة وفقًا للغة التي تستخدمها في مواقع التواصل االجتماعي
اللغة التي تستخدمها النخبة في مواقع التواصل 

%التكراراالجتماعي 

2130.9اللغة اإلنجليزية 

4769.1اللغة العربية

47ن
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تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن أن النخبــة اإلعاميــة األكاديميــة العربيــة ال تســتخدم اللغــة 
العربيــة فقــط فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتســتخدم بجانبهــا اللغــة اإلنجليزيــة وهــي نتيجــة 
منطقيــة حيــث أنهــا تعــد اللغــة الثانيــة فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة. فقــد جــاء اســتخدام اللغــة العربيــة 
فــي الترتيــب األول بنســبة 69.1%، ثــم اللغــة اإلنجليزيــة بنســبة 30.9%. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
دراســة إبراهيــم المصــري44 التــي توصلــت إلــى أن اللغــة العربيــة أكثــر لغــة تســتخدمها النخبــة فــي 

مواقــع التواصــل االجتماعــي وذلــك بنســبة 94.7% ، ثــم اللغــة االنجليزيــة بنســبة %5.2.  
وتبــرز هــذه النتيجــة جوانــب مــن الســمات الخاصــة بالنخبــة المتمثلــة فــي القــدر العالــي مــن 
التأهيــل العلمــي والثــراء الفكــري، والخبــرات المهنيــة المتراكمــة فــي مجــال عملهــا والتواصــل مــع 
نظرائهــا فــي الــدول الناطقــة بغيــر العربيــة. كمــا تعكــس هــذه النتيجــة داللــة خطيــرة فــي حالــة مــا إذا 
كان هــذا التواصــل بيــن النخــب العربيــة. وفــي هــذه الحالــة تكــون النخبــة شــريكًا فــي تراجــع اســتخدام 

اللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.
جدول رقم)8( 

توزيع عينة الدراسة وفقًا لمدى اهتمامها بمراعاة قواعد اللغة العربية عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي

%التكرارمدى االهتمام بمراعاة قواعد اللغة العربية 

24.3ال أهتم 

2042.3أهتم إلى حد ما

2553.2أهتم بمراعاة قواعد اللغة تماماً

47100المجموع

مــن النتائــج الجديــرة باالهتمــام فــي هــذه الدراســة، مــا تكشــف عنــه البيانــات فــي الجــدول الســابق 
فيمــا يتعلــق بمــدى اهتمــام النخبــة اإلعاميــة العربيــة بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة عنــد الكتابــة فــي 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، فبالرغــم مــن مجــيء االهتمــام بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة فــي 
الترتيــب األول إال أن نســبة المهتميــن لــم تتجــاوز 53.2%. وهــي نســبة ال تعبــر عــن الــدور الــذي 
ينبغــي أن تضطلــع بــه فئــة النخبــة بمســؤولية الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وحمايتهــا مــن أيــة تأثيــرات 
تــؤدي إلــى ضعفهــا وتدهورهــا، وأن النخبــة المهتمــة إلــى حــد مــا بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة تصــل 
نســبتها إلــى 42.3%، كمــا أنــه يوجــد مــن بيــن النخبــة مــن ال يهتمــون باألســاس بمراعــاة قواعــد اللغــة 
العربيــة حيــث بلغــت نســبتهم 4.3%...وتتفــق النتائــج الســابقة مــع دراســة فطيمــة بوهانــي وآخــرون 
شــبكات التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى الّلغــة العربيــة عنــد الشــباب الجزائــري والتــي أكــدت 
أن » الشــبكات االجتماعيــة قــد أصبحــت خطــرا  علــى لغتنــا الوطنيــة التــي باتــت منســية علــى هــذه 
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الشــبكات ليــس فقــط مــن طــرف ذوي المســتوى التعليمــي المتوســط ، بــل ومــن طــرف ذوي المســتوى 
العالــي )أســاتذة دكاتــرة، باحثيــن ...( حيــث أصبــح هــؤالء يتعاملــون بهــا رغــم الصعوبــات التــي 
يجدونهــا عنــد اســتعمالها ،كونهــا جــد منتشــرة وشــائعة بيــن الشــباب والمراهقيــن أكثــر منهــم ، إال نهــم 
وجــدوا أنفســهم مضطريــنّ  لذلــك رغــم كونهــم غيــر راضيــن عمــا يقومــون بــه مــن تجريــح للغــة الوطنيــة 

فأغلــب الطلبــة يتواصلــون مــع أســاتذتهم ومعارفهــم )مــن ذوي المســتوى التعليمــي العالــي(«45.
و تطــرح النتائــج الســابقة ســؤااًل مهمــًا: هــل النخبــة العربيــة فــي العصــر الراهــن تمتلــك مــن 
المقومــات واالســتعدادات مــا ُيمّكنهــا مــن الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وحمايتهــا مــن التأثيــرات الســلبية 
التــي ظهــرت مــع اللغــات الســائدة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي، أم أن أســاليب ومســتويات 

اســتخداماتها اللغويــة تمثــل أحــد عوامــل ظهــور هــذه التأثيــرات؟ 
جدول رقم)9( 

توزيع عينة الدراسة وفقًا للمستويات اللغوية التي تستخدمها في الكتابة على مواقع التواصل االجتماعي

%التكرارالمستويات اللغوية 

612.8فصحى التراث

817.00ال يوجد مستوى محدد

1531.9عامية المثقفين

1838.3فصحى العصر

47100.00المجموع

توضــح بيانــات الجــدول الســابق أن النخبــة اإلعاميــة العربيــة ال تتقيــد بمســتوى لغــوي محــدد 
فــي الكتابــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي. فقــد جــاء مســتوى فصحــى العصــر فــي الترتيــب 
األول بنســبة 38.3%، فمســتوى عاميــة المثقفيــن بنســبة 31.9%، ثــم عــدم وجــود مســتوى محــدد فــي 

الترتيــب الثالــث بنســبة 17.00%، وأخيــرًا جــاء مســتوى فصحــى التــراث بنســبة %12.8.
إن النتيجــة الســابقة تتفــق مــع مــا أشــارت إليــه دراســة محمــد زكــي خضــر مــن أن »مشــكات 
مشــكلة  األولــى:  رئيســة،  مشــكات  ثــاث  فــي  تتمثــل  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  فــي  اللغــة 
الثنائيــة اللغويــة، وتجلــت فــي اســتخدام مفــردات إنجليزيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة فــي 6% مــن 
النصــوص التــي شــملتها الدراســة، وفــي كتابــة النــص العربــي باألبجديــة اإلنجليزيــة التــي عرفــت باســم 
»عربيــزي« فــي 14% مــن مجمــل تلــك النصوص.والثانيــة: مشــكلة االزدواجيــة اللغويــة، وتجلــت 
فــي مزاحمــة اللهجــة العاميــة للغــة الفصحــى فــي النصــوص المكتوبــة، إذ تبيــن أن أكثــر مــن نصــف 
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نصــوص العينــة )55%( قــد كتبــت بلهجــة عاميــة، وحوالــي 8% كتبــت بمزيــج مــن فصحــى وعاميــة، 
وباقــي نصــوص العينــة حوالــي )36%( كتبــت باللغــة الفصحــى الخالصة.والثالثــة: مشــكلة الضعــف 

اللغــوي فــي مســتويات اللغــة الكتابيــة والمعجميــة والصرفيــة والنحويــة والتركيبيــة«46.
جدول رقم)10( 

توزيع عينة الدراسة وفقًا لمدى اهتمامهم بمتابعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي في اللغة العربية

مدى االهتمام بمتابعة تأثير مواقع التواصل 
%التكراراالجتماعي في اللغة العربية 

36.4ال أهتم  

1634.00أهتم جداً

2859.6أهتم إلى حد ما

47100المجموع

ــرة للجــدل فــي هــذه الدراســة  ــات فــي الجــدول الســابق عــن أحــد النتائــج المثي تكشــف البيان
والمتعلقــة بمــدى اهتمــام النخبــة اإلعاميــة العربيــة بمتابعــة تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 
فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة، فقــد جــاء اهتمــام النخبــة إلــى حــد مــا – بمعنــى أنهــا قــد تهتــم أو 
ال تهتم-فــي الترتيــب األول بنســبة 59.6%، بينمــا االهتمــام بشــكل كبيــر جــاء فــي الترتيــب الثانــي 
وبنســبة 34% فقــط، فــي حيــن أن هنــاك مــن النخبــة العربيــة مــن ال يهتمــون أصــًا بهــذه اإلشــكالية 
وقــد بلغــت نســبتهم 6.4%. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أكدتــه دراســة مصعــب عبــد القــادر& هشــام 
زكريــا مــن »أن قضيــة إدراك أهميــة التنميــة اللغويــة فــي اإلعــام )مؤسســات وأفــراد( مازالــت مثــار 
جــدل بيــن النخــب اإلعاميــة والعربيــة ممارســين وأكاديمييــن، بمــا يعنــي ضــرورة طــرح هــذه القضيــة 
فــي ميــدان البحــث والنقــاش حتــى يتــم الوصــول إلــى صيــٍغ توافقيــة، فقــد وافــق 33.3% مــن عينــة 
الدراســة علــى أن اإلعــام بمؤسســاته وأفــراده أكثــر إدراكًا ألهميــة التنميــة اللغويــة، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن وافقــوا بشــدة علــى ذلــك 11.2%، فــي حيــن أن 33.3% مــن المبحوثيــن لــم يوافقــوا علــى ذلــك، 
وكانــت نســبة مــن لــم يوافقــوا بشــدة 3.7%، بينمــا لــم يبــدي 18.5% رأيهــم فــي مــا إذا كان اإلعــام 

بمؤسســاته وأفــراده أكثــر إدراكًا ألهميــة التنميــة اللغويــة«47.
إن مــا يجعــل هــذه النتيجــة مثيــرة للجــدل كونهــا تتنافــى مــع أهميــة النخبــة، والتــي بحكــم عملهــا 
ُتعــدُّ أكثــر الفئــات تفاعــًا مــع المتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمعــات، والفئــة األكثــر إلمامــًا ووعيــًا 

لكــون أعضائهــا يتميــزون بالكثيــر مــن الســمات التــي ال تتوافــر فــي الفئــات األخــرى.
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جدول رقم)11(
المصادر التي تعتمد عليها عينة الدراسة في متابعة تأثير مواقع التواصل االجتماعي في استخدامات اللغة العربية

%التكرارالمصادر 

72.1المؤسسات والمجامع المعنية باللغة العربية

126.4المحافل العلمية المعنية باللغة العربية

2114.9وسائل اإلعالم العربية المختلفة

2876.6مواقع التواصل االجتماعي

تظهــر البيانــات فــي الجــدول الســابق الــدور المهــم لوســائل اإلعــام المختلفــة ســواء التقليديــة منهــا 
أو الجديــدة وفــي مقدمتهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــدر مــن المصــادر الرئيســة للمعلومــات 
بالنســبة لمختلــف الفئــات فــي المجتمعــات العربيــة وفــي مقدمتهــا النخبــة، حتــى فــي القضايــا ذات 
الصلــة بتخصصــات نوعيــة كقضيــة اللغــة العربيــة التــي تطرحهــا هــذه الدراســة. حيــث جــاءت شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي الترتيــب األول كمصــدر تعتمــد عليــه النخبــة العربيــة فــي متابعــة تأثيــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة وبنســبة كبيــرة جــدًا وصلــت إلــى 76.6%، وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة اعتمــاد النخبــة الفلســطينية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــدر 
للمعلومــات48 والتــي توصلــت إلــى مجــئ شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي مقدمــة المصــادر التــي 

اعتمــد عليهــا المبحوثــون كمصــدر للمعلومــات بنســبة %78.6.
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت وســائل اإلعــام العربيــة المختلفــة بنســبة 14.9%، ثــم المحافــل 
اللغــة العربيــة بنســبة  المعنيــة باللغــة العربيــة بنســبة 6.4%، وأخيــرًا جــاءت مؤسســات ومجامــع 
2.1%. وهــذه النتيجــة تؤكــد أهميــة تكثيــف الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســات والمجامــع اللغويــة، كمــا 

يلقــي عليهــا بمزيــد مــن المســؤوليات للتعريــف بهــذه القضيــة المحوريــة.
 اتجاهات النخبة اإلعامية العربية نحو تأثير مواقع التواصل االجتماعي في استخدامات . 3

اللغة العربية.
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يوضح اتجاهات النخبة اإلعامية العربية نحو تأثير مواقع التواصل االجتماعي في استخدامات اللغة العربية

                                         

                         درجة الموافقة    
  

     العبارة 

المجموعال أوافقمحايدأوافق
ا2

ة ك
قيم

رية
لح

ة ا
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ى 
تو

مس
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ال

%ك%ك%ك%ك

تعد مواقع التواصل االجتماعي من أهم 
الوسائل االتصالية واإلعالمية لنشر اللغة 

العربية.
1940.41429.81429.847100.001.064a2587.

تقيّد بعض مواقع التواصل االجتماعي 
المستخدمين بعدد محدود من الحروف بما ال 

يسمح باالستطراد في طرح األفكار.
2348.91531.9919.147100.006.298a2043.

تتيح شبكات التواصل االجتماعي للمستخدمين 
نشر بحوث تخدم اللغة العربية. 

2757.41531.9510.647100.0015.489a2000.

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تعريب 
مصطلحات تثري اللغة العربية.

1736.21634.001429.847100.00298a.2862.

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في التعريف 
باللغة العربية.

2042.61634.001123.447100.002.596a2273.

تعد اللغة السائدة في مواقع التواصل 
االجتماعي خطراً يهدد اللغة العربية.

2451.11736.2612.847100.0010.511a2005.

تتيح مواقع التواصل االجتماعي لبعض 
المستخدمين الكتابة بلغة مبتذلة خارجة عن 

اآلداب والذوق العام.
3574.5714.9510.647100.0035.915a2000.

ال يهتم مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي 
بمراعاة قواعد اللغة العربية عند الكتابة. 

3983.0714.912.147100.0053.277a2000.

تعد مواقع التواصل االجتماعي عامالً 
أساسياً في ظهور لغات تهدد اللغة العربية 
كــــــــــــــــــ: األرابيش، الفرانكو آراب، 

العربتيني. 

3574.5817.0048.547100.0036.298a2000.

يمكن أن تسهم اللغة السائدة في مواقع 
التواصل االجتماعي في طمس ونسيان اللغة 

العربية.
1940.41736.21123.447100.002.213a2331.

كانت مواقع التواصل االجتماعي سبباً في 
شعور الشباب بأهمية اللغات األجنبية، 
وعزوفهم عن استخدام اللغة العربية في 

التواصل فيما بينهم. 

2553.21327.7919.147100.008.851a2012.

تساعد مواقع التواصل االجتماعي في تصحيح 
الكثير من األخطاء اللغوية الشائعة.

1123.41634.002042.647100.002.596a2273.

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في انتشار 
اللغة العامية.

3574.5919.136.347100.0036.936a2000.

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في التعريف 
بعلماء اللغة العربية.

1531.91327.71940.447100.001.191a2551.
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تشــير الدراســة – وفقــًا للبيانــات فــي الجــدول رقــم 12-إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة الخاصــة 
بقيــاس اتجاهــات النخبــة العربيــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة 

العربيــة وذلــك باســتخدام معامــل كا2، ويمكــن عــرض هــذه النتائــج علــى النحــو التالــي:
توضــح البيانــات فــي الجــدول أن نســبة 40.4% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة يؤيــدون أن 
شــبكات التواصــل االجتماعــي تعــد مــن أهــم الوســائل االتصاليــة واإلعاميــة لنشــر اللغــة العربيــة، 
بينمــا يعــارض ذلــك عــدد مــن النخبــة بلغــت نســبتهم 29.8%، فــي حيــن أن قطــاع ليــس بالقليــل 
مــن النخبــة بنفــس النســبة الســابقة لــم يعــرب عــن رأيــه بوضــوح وكان محايــدًا. وكمــا تشــير البيانــات 
هنــاك اتجــاه عــام يميــل نحــو الموافقــة إال أنــه ال يعكــس فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة تعبــر عــن اتجــاه 
ــادر عثمــان: إشــكاليات  ــد الق ــن عب إيجابــي أو ســلبي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة نصــر الدي
اللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي أكــدت »أن الذيــن يــرون حتميــة تأثيــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة  هــم النســبة األكبــر إذ وصلــت إلــى70% مــن جملــة المبحوثيــن، ممــا 
يــدل علــى أن هــذه المواقــع تلعــب دورًا رئيســًا فــي نشــر لغــات المجتمعــات األخــرى بغــض النظــر 

عــن نوعيــة التأثيــر ســلبيًا او إيجابيــًا«.49
يــرى 48.9% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة أن بعــض شــبكات التواصــل االجتماعــي - 

تقّيــد المســتخدمين بعــدد محــدود مــن الحــروف بمــا ال يســمح باالســتطراد فــي طــرح 
األفــكار، بينمــا لــم يوافــق علــى ذلــك 19.1% مــن النخبــة، وبلغــت نســبة المحايديــن 
19.1%. وقــد بلغــت قيمــة كا6.298a 2 عنــد مســتوى معنويــة .043 وهــو مــا يشــير 
إلــى وجــود فــروق فــي اتجاهــات النخبــة تدعــم االتجــاه الســلبي لهــم نحــو تأثيــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي هــذا المجــال مــن مجــاالت اســتخدام اللغــة العربية.وتتفــق هــذه 
ــد اهلل الغامــدي: الشــباب الســعودي يغــرد بالعربيــزي!  النتيجــة مــع دراســة حمــدة بنــت عب
مــا الدوافــع؟ والتــي أشــارت إلــى أن »70% مــن المبحوثيــن قــد تنصلــوا مــن مســؤولية 

اختيارهــم التغريــد بالعربيــزي ألســباب تقنيــة وانعــدام دعــم تويتــر للغــة العربيــة«.50
هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا فــي اتجاهــات النخبــة اإلعاميــة العربيــة تتجــه نحــو التأييــد - 

والموافقــة الشــديدة علــى أن شــبكات التواصــل االجتماعــي تعــد أحــد األوعيــة المهمــة 
لنشــر البحــوث التــي تخــدم اللغــة العربيــة، وهــو مــا يشــير إلــى االتجــاه اإليجابــي للنخبــة 
نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ودورهــا فــي هــذا الصــدد. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع رحيمــة الطيــب عيســاني: اللغــة العربنجليزيــة فــي وســائط اإلعــام الجديــد أو تهجيــن 
اللغــة العربيــة فــي وســائط اإلعــام الجديــد؛ االنترنــت وتطبيقاتهــا أنموذجــا، والتــي أوضحــت 
أن »لغــة وســائط اإلعــام الجديــد واإلنترنــت -أو مــا أســماه«ديفيد كريســتال« بالســرد 

اإللكترونــى - يمكــن أن تثــرى اللغــة وتمنحهــا المزيــد مــن األبعــاد واألفــاق«.51
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تظهــر النتائــج أن 36.2% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة توافــق علــى أن شــبكات - 
التواصــل االجتماعــي تســهم فــي تعريــب مصطلحــات تثــري اللغــة العربيــة، فــي حيــن 
رفــض ذلــك 29.8% مــن النخبــة، وكانــت نســبة المحايديــن 34.00%، وهــو مــا ال يشــير 
إلــى وجــود فــروق فــي اتجاهــات النخبــة نحــو إســهام شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي 

تعريــب مصطلحــات تثــري اللغــة العربيــة.
أن -  تؤيــد  العربيــة  اإلعاميــة  النخبــة  مــن  نســبة %42.6  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت 

منصــات التواصــل االجتماعــي تقــوم بــدور مهــم فــي التعريــف باللغــة العربيــة، وأن 
23.4% منهــم ال توافــق علــى ذلــك، فــي حيــن عبــر 34.00% مــن النخبــة عــن موقفهــم 
المحايــد تجــاه ذلــك، ووفقــًا للبيانــات فإنــه ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات النخبــة نحــو 
الــدور الــذي يمكــن أن تســهم بــه شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي التعريــف باللغــة 
العربيــة وهــو مــا ال يعكــس اتجاهــًا إيجابيــًا أو ســلبيًا للنخبــة بشــكل عام.وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة: ريسشــايلد Rieschild والتــي أوضحــت أن »أســباب اســتخدام 
الشــباب العربــي المقيــم باســتراليا للعربيــزي، هــو إظهــار الهويــة العربيــة فــي مجتمــع 

ناطــق باللغــة اإلنجليزيــة«.52
تؤيــد النخبــة اإلعاميــة العربيــة وبشــدة بنســبة 74.5% أن وســائط التواصــل االجتماعــي - 

بلغــة مبتذلــة خارجــة عــن اآلداب والــذوق  الكتابــة  المســتخدمين  لبعــض  أتاحــت  قــد 
العــام، ولــم يرفــض ذلــك ســوى 10.6% مــن النخبــة، وعّبــر 14.9% منهــم عــن الموقــف 
المحايــد. ويتضــح مــن البيانــات أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصائيــًا تؤكــد االتجــاه الســلبي 
للنخبــة العربيــة نحــو تأثيــر هــذه الشــبكات فــي اللغــة العربيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
دراســة بدريــة بنــت عبــد العزيــز العبيــد: أثــر تويتــر علــى عربيــة المســتخدمين الســعوديين: 
المشــكلة، والحــل، والتــي »أبــرزت أن الســّر فــي تحــول تقاليــد إنتــاج اللغــة علــى تويتــر

twitter هــو أن أدوات التواصــل االجتماعيــة لــم تعــد مملوكــة للنخــب، كمــا كان الحــال 
عليــه فــي زمــن الصحافــة الرســمية، ومــادام المســتخدم قــد تحــول إلــى منتــج للمعنــى 
عبــر امتــاك الوســيط، فمــن المنتظــر أن يتمــرد علــى اللغــة النخبــة المســتوفية شــروط 

الفصاحــة والجزالــة«53  
التواصــل -  شــبكات  مســتخدمي  أن  العربيــة  اإلعاميــة  النخبــة  مــن   %83.00 يــرى 

االجتماعــي ال يهتمــون بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة عنــد الكتابــة، ولــم يعتــرض علــى 
ذلــك ســوى 2.1% منهــم، فــي حيــن أبــدى نحــو14.9% موقفهــم الحيــادي، وتعكــس 
البيانــات وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا فــي اتجاهــات النخبــة تدعــم االتجــاه الســلبي لهــم 
نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي واعتبارهــا خطــرًا يهــدد اللغــة العربيــة. وتتفــق 
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هــذه النتيجــة مــع دراســة هاشــم صالــح منــاع: اســتخدام طلبــة الجامعــة اللغــة العربيــة 
بحــروف التينيــة( اإلنجليزيــة وغيرهــا( فــي أســاليب التواصــل الحديثــة، والتــي أشــارت إلــى 
أن »أســباب اســتخدام أفــراد العينــة لألحــرف الاتينيــة فــي التواصــل باألجهــزة الحديثــة 
كثــرة  أو  التقليــد،  أو  التعــود،  أو  العــادة  بســبب  أو  االســتخدام،  ســهولة  إلــى:  يرجــع 
االســتخدام أو القناعــة بهــذا االســتخدام، أو مــن أجــل المتلقــي الــذي ال يســتطيع الفهــم 
إال باســتخدام الحــروف الاتينيــة، أو ألن افــراد العينــة يحفظــون األحــرف الاتينيــة أكثــر 

مــن حفظهــم أحــرف اللغــة العربيــة«54.
تظهــر الدراســة أن 74.5% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة يوافقــون علــى أن شــبكات - 

التواصــل االجتماعــي كانــت عامــًا مــن رئيســًا مــن عوامــل ظهــور اللغــات الهجيــن، 
ولــم يوافــق علــى ذلــك ســوى نســبة ضئيلــة لــم تتجــاوز 8.5%، وبلغــت نســبة المحايديــن 
تؤكــد  التــي  اإلحصائيــة  داللتهــا  لهــا  فــروق  وجــود  إلــى  يشــير  مــا  وهــو   ،%17.00
االتجــاه الســلبي للنخبــة نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة: العربتينــي: الكتابــة العربيــة باألحــرف الاتينيــة، 
والتــي أظهــرت أن »الكتابــة العربيــة باألحــرف الاتينيــة ظاهــرة تنحصــر عمومــًا فــي 
الرســائل الهاتفيــة النصيــة، والدردشــة الحاســوبية )chatting( وبعــض وســائل التواصــل 
االجتماعــي social media، مثــل برامــج )واتســآب(، ومواقــع )فيســبوك، وتويتــر، 
وجوجــل+........... وأن الغالبيــة العظمــى مــن مســتعملي العربتينــي هــم ممــن يســمون 

.55»)the digital generation( بجيــل اإلنترنــت، أو الجيــل الرقمــي
تبيــن الدراســة أن نســبة 40.4% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة يــرون إمكانيــة أن تســهم - 

اللغــة الســائدة فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي طمــس ونســيان اللغــة العربيــة، 
ووصلــت نســبة غيــر الموافقيــن علــى ذلــك 23.4%، بينمــا كانــت نســبة المحايديــن 
أنــه ال  إال  الموافقــة  نحــو  يميــل  عــام  اتجــاه  هنــاك  البيانــات  تشــير  وكمــا   ،%36.2
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعبــر عــن اتجــاه إيجابــي أو ســلبي. لكنهــا تعكــس 
اتجاهــًا يميــل نحــو ســلبية تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة 
ــة  ــة العربي ــن عمــر: اللغ ــاج الدي ــن ت العربيــة. وتتفــق هــذ النتيجــة مــع دراســة عمــاد الدي
ووســائط اإلعــام المتعــددة: قــراءة فــي لغــة التآنــس( الدردشــة )عبــر مواقــع التواصــل 
والهواتــف النقالــة، والتــي أشــارت إلــى أن » أن  المتفحــص للخطــاب اللغــوي عبــر المواقــع 
اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل والهواتــف النقالــة يستشــعر بالفعــل مــدى الخطــورة التــي 

تتعــرض لهــا مســيرة اللغــة العربيــة عبــر األجيــال«.56
توضــح الدراســة أن نســبة 53.00% مــن النخبــة اإلعاميــة العربيــة يؤيــدون أن شــبكات - 
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التواصل االجتماعي كانت سببًا في شعور الشباب بأهمية اللغات األجنبية، وعزوفهم 
عــن اســتخدام اللغــة العربيــة فــي التواصــل فيمــا بينهــم، بينمــا كانــت نســبة غيــر الموافقيــن 
علــى ذلــك 19.1%، وبلغــت نســبة المحايديــن 27.7%، وكمــا تشــير البيانــات فــإن هنــاك 
اتجاهــًا عامــًا يميــل نحــو الموافقــة إال أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعبــر 
عــن اتجــاه إيجابــي أو ســلبي. لكنهــا تعكــس اتجاهــًا يميــل نحــو ســلبية تأثيــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
فاطمــة الزهــراء عمــر الناصــر: الممارســات الّلغوّيــة فــي وســائل االتصــال الحديثــة لــدى 
ــى أّن »أن  ــت إل ــة، والتــي توصل ــة نمــوذج لازدواجي ــباب الجزائــري: الّتداخــات اللغوي الّش
90% مــن الشــباب الجزائــري يفضــل اســتعمال الكتابــة بالفرنســية فــي وســائل االتصــال 
الحديثــة للتعبيــر عــن مضاميــن عربيــة عاميــة أو فصيحــة، وأن 93.02% يرجعــون 

ســبب إدراجهــم للغــة األجنبيــة فــي رســائلهم المكتوبــة بالعربيــة إلــى العــادة والتعــّود«57
تبيــن الدراســة أن نســبة 31.9% مــن النخبــة العربيــة يعتقــدون أن شــبكات التواصــل - 

االجتماعــي تســاعد فــي تصحيــح الكثيــر مــن األخطــاء اللغويــة الشــائعة، بينمــا كانــت 
نســبة غيــر الموافقيــن علــى ذلــك 42.6%، وبلغــت نســبة المحايديــن 34.00%، وكمــا 
تشــير البيانــات فــإن هنــاك اتجاهــًا عامــًا يميــل نحــو عــدم الموافقــة إال أنــه ال يعكــس 
فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة تعبــر عــن اتجــاه إيجابــي أو ســلبي للنخبــة فــي هــذا الصــدد. 

تظهــر الدراســة أن 74.5% مــن النخبــة العربيــة يوافقــون علــى أن شــبكات التواصــل - 
االجتماعــي تســهم فــي انتشــار اللغــة العربيــة، ولــم يوافــق علــى ذلــك ســوى نســبة ضئيلــة 
لــم تتجــاوز 6.3%، وبلغــت نســبة المحايديــن 19.1%، وهــو مــا يشــير إلــى وجــود فــروق 
شــبكات  تأثيــر  نحــو  للنخبــة  اإليجابــي  االتجــاه  تؤكــد  التــي  لهــا داللتهــا اإلحصائيــة 
التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة فطيمــة بــو 
هانــي : شــبكات التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى الّلغــة العربيــة عنــد الشــباب الجزائــري، 
والتــي َخُلصــت إلــى أّن »إلــى أّن شــبكات التواصــل االجتماعــي( فيســبوك )جــزء أساســي 
فــي صناعــة الّلغــة الشــبابية الجديــدة إذ لــم تقتصــر علــى أحــرف التينيــة أو عربيــة 
ولكــن بــرزت تنوعــات فــي أســلوب عــرض الحــوار وعــدد الكلمــات وحريــة التنــاول والبعــد 

النفســي واالجتماعــي«58
التواصــل -  شــبكات  أن  يــرون  العربيــة  النخبــة  مــن   %31.9 نســبة  أن  الدراســة  تبيــن 

االجتماعــي تســهم فــي التعريــف بعلمــاء اللغــة العربيــة. بينمــا كانــت نســبة غيــر الموافقيــن 
علــى ذلــك 40.4%، وبلغــت نســبة المحايديــن 27.7%، وكمــا تشــير البيانــات فــإن هنــاك 
اتجاهــًا عامــًا يميــل نحــو عــدم الموافقــة إال أنــه ال يعكــس فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة 
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تعبــر عــن اتجــاه إيجابــي أو ســلبي للنخبــة فــي هــذا الصــدد. 
ثانيًا: اختبار فروض الدراسة:

الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اتجاهــات النخبــة اإلعاميــة العربيــة نحــو 
تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة تبعــًا لعــادات اســتخدامهم لمواقــع التواصــل 

االجتماعي
جدول )13( مدى وجود فروق في اتجاهات النخبة العربية

 نحو تأثير مواقع التواصل االجتماعي في اللغة العربية تبعًا لعادات استخدامهم.

اتجاهات 
النخبة 

اإلعالمية 
العربية

متوسط %كعادات االستخدام
الرتب

قيمة 
كا2

درجة 
الحرية

مستوى 
المعنوية

سنوات 
االستخدام

من عام إلى أقل من 
عامين

1
2.11.00

4.1352126. من عامين إلى أقل من 
48.517.25ثالثة

4289.425.19ثالثة أعوام فأكثر
47100.00المجموع

معّدل 
االستخدام 
في المرة 
الواحدة

48.519.88أقل من 10 دقائق

3.9773264.

من 10إلى أقل من 
20714.91.00 دقيقة

من 20 إلى أقل من 
302327.723.18 دقيقة

302348.926.39 دقيقة فأكثر
47100.00المجموع

3.8453279.

معّدل 
االستخدام 

اليومي

12.136.50مرة
36.411.67مرتان

714.921.29ثالثة مرات
3676.625.21أربع مرات فأكثر

47100.00المجموع

 باختبــار كا2 توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق فــي اتجاهــات النخبــة نحــو تأثيــر مواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة تبعــًا لمتغيــر ســنوات اســتخدام النخبــة لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة مربــع كاي 4.135عنــد مســتوى معنويــة .126كمــا تظهــر البيانــات 
فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق فــي اتجاهــات النخبــة نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل فــي اللغــة 
العربيــة تبعــًا لمعــدل االســتخدام فــي المــرة الواحــدة ، فقــد بلغــت قيمــة كا2 3.977 عنــد مســتوى 
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معنويــة .264، ووفقــًا للبيانــات فــي الجــدول فإنــه ال توجــد فــروق فــي اتجاهــات النخبــة نحــو تأثيــر 
مواقــع التواصــل فــي اللغــة العربيــة تبعــا لمعيــار مــرات االســتخدام اليومــي حيــث بلغــت قيمــة كا2 
3.845 عنــد مســتوى معنويــة .279 ، وهــذا يعنــي رفضــًا كليــًا لصحــة هــذا الفــرض مــن فــروض 
الدراســة، وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المتغيــرات المرتبطــة بعــادات اســتخدام 

النخبــة لمواقــع التواصــل وتأثيرهــا فــي اســتخدام اللغــة العربيــة.
ــة العربيــة نحــو تأثيــر  ــة فــي اتجاهــات النخب ــة إحصائي الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات دالل
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة تبعــًا لســماتهم الديموغرافيــة )النــوع، 

العمــر، الدرجــة العلميــة(.
جدول )14( يوضح مدى وجود فروق في اتجاهات النخبة نحو تأثير مواقع التواصل االجتماعي في اللغة العربية 

تبعًا لسماتهم الديموغرافية )النوع، العمر، الدرجة العلمية(

اتجاهات النخبة 
اإلعالمية العربية

متوسط %كالسمات الديموغرافية
درجة قيمة كا2الرتب

الحرية
مستوى 
المعنوية

 النوع
3268.126.69ذكر

3.8861049. 1531.918.27أنثى
47100.00المجموع

العمر

919.119.78أقل من 35 عاماً

3.9773527.

من 35إلى أقل 
2144.727.12من 45 عاماً

من 45 إلى أقل 
1429.822.64من 55 عاماً

5536.421.17 عاماً فأكثر
47100.00المجموع

2.2452325.

الدرجة 
العلمية

2553.223.18أستاذ مساعد
1225.521.13أستاذ مشارك

1021.329.50أستاذ

47100.00المجموع

تبيــن باختبــار كا2 وجــود فــروق فــي اتجاهــات النخبــة العربيــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة تبعــًا لمتغيــر النــوع، حيــث بلغــت قيمــة كا2 3.886 عنــد مســتوى 
اتجاهــات  فــي  فــروق  أنــه ال توجــد  الســابق  الجــدول  فــي  البيانــات  تشــير  .049 كمــا  معنويــة 
المشــاركين مــن النخبــة العربيــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة تبعــًا 
للســمات الديموغرافيــة األخــرى )العمــر، والدرجــة العلميــة( وهــو مــا يعنــي رفضــًا جزئيــًا لصحــة 

ــروض الدراســة.  هــذا الفــرض مــن ف
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النتائج العامة للدراسة:
تعــد إشــكالية مواقــع التواصــل االجتماعــي وعاقتهــا باللغــة العربيــة مــن أبــرز القضايــا المطروحــة 
علــى المعنييــن والمهتميــن بالشــأن اللغــوي واإلعامــي عمومــًا، حيــث تتضافــر حولهــا جهــود الباحثيــن 
فــي المجــال اللغــوي واإلعامــي لدراســتها وســبر أغوارهــا مــن زواياهــا وأبعادهــا المتعــددة، وتعــد هــذه 
الدراســة حلقــة مــن سلســلة دراســات تركــزت حــول هــذه الظاهرة...وقــد ركــز الباحثــان علــى دراســة 
أحــد األبعــاد المهمــة ذات االرتبــاط الوثيــق بهــذه الظاهــرة الســيما وأن هنــاك فراغــا كبيــرًا فــي األدبيــات 
المرتبطــة بهــذا الموضــوع تأتــي هــذه الدراســة لتســهم فــي ســّده. هــذا البعــد هــو »اتجاهــات النخبــة 
العربيــة نحــو تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة«. وقــد توصلــت 

الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا: 
هــذا -  االجتماعــي، وأن  التواصــل  مــن مواقــع وتطبيقــات  العديــد  العربيــة  النخبــة  تســتخدم 

االســتخدام ال يقتصــر علــى منصــة واحــدة، وهــو مــا يتوافــق مــع تنــوع وتعــدد اهتمامــات 
التواصــل  فــي المجتمــع، وياحــظ أن ترتيــب مواقــع  الفئــات األخــرى  تقــود  النخبــة كفئــة 
أحــدث  نتائــج  مــع  كبيــر  حــد  إلــى  يتوافــق  العربيــة  النخبــة  تســتخدمها  التــي  االجتماعــي 
الدراســات، واإلحصــاءات الخاصــة باســتخدام مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي فــي 

العربيــة. المنطقــة 
لــم تعــد  اللغــة األنترنتيــة -بمختلــف مظاهرهــا التــي أوضحتهــا الدراســة- مقتصــرة - 

علــى المواقــع االجتماعيــة فقــطّ بــل هــي متداولــة فــي الحيــاة اليوميــة لمســتخدمي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وتحديــًا مــن الشــباب، وأصبــح  مــن غيــر الممكــن 
فــي منظورهــم  باتــت  بديــا لمصطلحــات  أن أصبحــت  بعــد  اســتغنائهم عنهــا 
صعبة، وبعد أن تجاوزت عالمهم االفتراضي مقتحمة العالم الواقعي من خال 
طبيعــة المحادثــات والكتابــات، وتمــادى اســتعمالها حتــى فــي بعــض المؤسســات 
التعليميــة التربويــة وفــي جوانــب أكاديميــة متعــددة إذ لــم يقتصــر اســتخدام اللغــة 
الجديــدة علــى الفئــات العاديــة مــن الشــباب فقــط  بــل مّســت حتــى الفئــات المثقفــة 

مــن األســاتذة واألكاديمييــن. 
كشــفت الدراســة فيمــا يتعلــق بمــدى اهتمــام النخبــة العربيــة بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة عنــد - 

الكتابــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، أن نســبة المهتميــن لــم تتجــاوز 53.2%. وبالرغــم 
مــن مجــيء االهتمــام بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة فــي الترتيــب األول إال أنهــا نســبة ال تعبــر 
عــن الــدور الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه فئــة النخبــة بمســؤولية الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة 
وحمايتهــا مــن أيــة تأثيــرات تــؤدي إلــى ضعفهــا وتدهورهــا، وأن النخبــة المهتمــة إلــى حــد مــا 
بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة تصــل نســبتها إلــى 42.3%، كمــا أنــه يوجــد مــن بيــن النخبــة 
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مــن ال يهتمــون باألســاس بمراعــاة قواعــد اللغــة العربيــة حيــث بلغــت نســبتهم %4.3.
توصلــت الدراســة إلــى أحــد النتائــج المثيــرة للجــدل والمتعلقــة بمــدى اهتمــام النخبــة العربيــة - 

بمتابعــة تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اســتخدامات اللغــة العربيــة حيــث جــاء اهتمــام 
النخبــة إلــى حــد مــا – بمعنــى أنهــا قــد تهتــم أو ال تهتم-فــي الترتيــب األول بنســبة %59.6، 
بينمــا االهتمــام بشــكل كبيــر جــاء فــي الترتيــب الثانــي وبنســبة 34% فقــط، فــي حيــن أن هنــاك 
مــن النخبــة العربيــة مــن ال يهتمــون أصــًا بهــذه اإلشــكالية، وتبلــغ نســبتهم 6.4%.إن مــا 
يجعــل هــذه النتيجــة مثيــرة للجــدل كونهــا تتنافــى مــع أهميــة النخبــة، والتــي بحكــم عملهــا ُتعــدُّ 
أكثــر الفئــات تفاعــًا مــع المتغيــرات الحاصلــة فــي المجتمعــات، واألكثــر إلمامــًا ووعيــًا لكــون 

أعضائهــا يتســمون بالكثيــر مــن الســمات التــي ال تتوافــر فيمــن دونهــم.
هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا فــي اتجاهــات النخبــة العربيــة تتجــه نحــو التأييــد والموافقــة - 

الشــديدة علــى أن مواقــع التواصــل االجتماعــي تعــد أحــد األوعيــة المهمــة لنشــر البحــوث 
التــي تخــدم اللغــة العربيــة، وهــو مــا يشــير إلــى االتجــاه اإليجابــي للنخبــة نحــو تأثيــر مواقــع 

التواصــل االجتماعــي ودورهــا فــي هــذا الصــدد.
تظهر الدراسة أن 74.5% من النخبة العربية يوافقون على أن مواقع التواصل االجتماعي - 

كانــت عامــًا مــن رئيســًا مــن عوامــل ظهــور اللغــات الهجيــن، ولــم يوافــق علــى ذلــك ســوى 
نســبة ضئيلــة لــم تتجــاوز 8.5%، وبلغــت نســبة المحايديــن 17.00%، وهــو مــا يشــير إلــى 
وجــود فــروق لهــا داللتهــا اإلحصائيــة التــي تؤكــد االتجــاه الســلبي للنخبــة نحــو تأثيــر مواقــع 

التواصــل االجتماعــي فــي اللغــة العربيــة.
التوصيات:

تقــدم الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات المنبثقــة عــن مقترحــات النخبــة العربيــة لحمايــة اللغــة 
العربيــة والحفــاظ عليهــا وتطويــر اســتخداماتها فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، والتــي يمكــن 

اســتعراض أبرزهــا علــى النحــو التالــي: 
التركيــز فــي مجــال دراســات تأثيــر وســائل اإلعــام عمومــًا ومواقــع التواصــل تحديــدًا علــى - 

الســلوك اللغــوي للمجتمعــات العربيــة.
تعريــب البرمجيــات، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى اســتخدامها فــي الكتابــات العربيــة فــي وســائط - 

وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي، وال يــؤدي إلــى تشــويه اللغــة العربيــة كمــا أحدثــت ظاهــرة 
اللغــة الهجيــن.

القيام بالحمات التوعوية التي تستهدف الشباب وتركز على أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها. - 
العمــل علــى زيــادة وتكثيــف المحتــوى العربــي علــي شــبكة اإلنترنــت بمــا يتناســب مــع عــدد - 
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مســتخدمي الشــبكة مــن الناطقيــن باللغــة العربيــة.
تدشين المواقع اإللكترونية التي تستهدف إثراء اللغة العربية.- 
صياغــة -  مــن  البــد  الحديــد«  إال  الحديــد  يفــّل  »ال  الشــهير  العربــي  القــول  مــن  انطاقــًا 

الــرؤى ووضــع االســتراتيجيات مــن جانــب المعنييــن باللغــة العربيــة مــن الخبــراء اللغوييــن 
واإلعامييــن لتوظيــف مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي لتكــون منصــات لحمايــة اللغــة 

العربيــة والحفــاظ عليهــا.
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