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اعد النشر                    ق

مراجع الكت  الدراس  ث  تق المج بنشر البح
: اعد اآت ف الق الترجم  ر  ر ث تقبل  التق نشر البح ن ل غت ل ز العرب ب ث المج تنشر  .اانج ن بح ئ مع س ه  التدر

ل كمتط حص ر درجت ع ل جست  الم
راه ا المج تنشر  .الدكت م المق ء الع ئ أعض  ه

س ذ بدرج التدر ن تحك ع النشر عتمد  .أست تذة من اثن  اإعا أس
البحث  تحته ندرج الذ الدق التخصص ف 

د ل دة مدى تحد نشر.صاح الم ن آخر.  ل ن البحث قد سب نشره ف أ مك ك د عن   أا  ز ا  م  قل البحث عن خمس آاف ك ا 
تحمل  دة  ل الز ف ح م ...  عشرة آاف ك

حث فر تك النشر. حث المج بثاث نسخ من البحث   الب د الب ز
نسخ ع   تر ....  لكمب ع ب ، C Dمطب

كت اس الب ان بحثه ع ع أن  عن حث 
امش ف  ال ر إل المراجع  ش غاف مستقل 
ئمت ف ن البحث ا ف  ترد ق المتن بأرق 

. ح ل الص ب ....   اس رة إل أصح ث المنش ا ترد اأبح
ز  ف حق النشر،  ظ المج بك تحت
دة  دة نشر م ب قبل إع افق كت ل ع م الحص

. نشر .ت  نشر ف ل ل ث بأسبق قب .  نشر اأبح ب ث الت ا تقبل النشر أصح  ترد اأبح
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ماعي، عل  اصل ا اقع ال هي م ا  د عبر أه أد يرا السلبي لإعام الجد أ صد ال اس  استهدف الد
بي ي اللغ الع ي ف الا بي بالح اب اللغ الع ك ي  ائي اللغ الث ا اللغ  د بصف خاص ا  ، اب ك ا  حد  

ماعيب اصل ا اقع ال  في م

مد  ، كما اع هج امقا ام هج امسحي  خدم الباح كا م ام اس  ، صفي ا البح إل البح ال ي ه
الكيفي مض ي  حليل الك ربعل ال ي ك  عليقا الفيسب ا  ش  م عي م م

ك  اس الفيسب ماعي محل الد اصل ا قعي ال اء م عليقا ق ا  ش اس إل أ لغ م صل الد
سب رها باللغ العامي ب اء أك ر  4 ي سب  93ب ( ب فصح د اللغ )عامي  اء م 4%، كما  ب 4 ،%

ب سب اء باللغ الع اب ب73ي الفصح ب ك ا ا ب بلغ الف عليقا امك ال ا  ش سب ام بلغ   ،%
ي في  ي ف الا ب بالح ب4امك  %ب4

ك  خدم الفيسب لها مس ا عا التي  ض اء أعل ام ياضي  عا ال ض اس إل أ ام صل الد كما 
ر حي بلغ  ب97ي عا الف2 ض سب %،  ام 7ي ب سب 73ب رفيهي ب عا ال ض %،  92ب73%،  ام

سب  ماعي ب عا ا ض  %ب9ب77ام
بي بكثير م ألفاظ  ماعي قد أمد اللغ الع اصل ا اقع ال م د  سائل إعام الجد ر  أ شبك ا

لد م ألفاظ ال ام د  راكي الجد ال ا  العبا دا  بامف بي م ع اللغا أ ر بي أ ام  ع
سمي  سميا في السياقا ال ء  امق ب  ا مهيم عل امح امك بي الفصح ا  كما أ اللغ الع

ب لي امحافل الد ي  القا  العلمي 
 

summary  

"The use of social media sites for bilingualism, Latin letters and its effects on Arabic: 
An analytical study of a sample Twitter and Facebook posts and readers' their comments 
on it”" 

The study aimed to monitor the negative effects of the new media through its most important 

tools, namely social media, on Arabic language speaking and writing, in particular bilingual and 

writing Arabic in Latin letters on Social media. 

The study found that the language of the posts and comments of the readers in Social Media 

Facebook and Twitter came the most in colloquial Arabic with %4..93, as well as bilingual 

(colloquial Arabic and classical Arabic) by %...%3, and in classical Arabic at %9..43, and the 

proportion of publications and comments written in Arabic, but written in Latin letters was %..%3 

Or the so-called "Franco-Arabic”" 

This research belongs to the descriptive researches, and the researcher used both the survey 

method and comparative approaches, and relied on quantitative and qualitative analysis of the 

content of a sample of Facebook and Twitter posts and comments. 

The study also found that sports topics were top topics   that users interact by Facebook and 

Twitter at .5.403, then Fun and music topics at % .593, then entertainment topics by %9..03, and 

social topics by %%..43. 

The Internet, new media and social media have provided Arabic with many words, vocabulary, 

phrases, new compositions, generated by Arabic or translated from foreign languages. 

Classical Arabic continues to dominate the officially written and readable content in official, 

scientific and legal contexts and international forums. 
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يعد )ع₭ـ اإعاـ ا€₭غكم( مف ا€ع₭ـك ا€₱ظرية ا€تي ظ₵رت ₱تيجة ا€تح₭يات ا€ع₭مية ا€تي 
تبحث في أصكؿ ا€عاقة ا€متداخ₭ة بيف اإعاـ كا€₭غة, كا€تي اتج₵ت في₵ا أقاـ مجمكعة مف 

عامية ك₱لؿ ماامي₱₵ا, كقد ا₴تـ ₴اا ا€باحثيف كا€₫تاب إ€ى دارسة دكر ا€₭غة في ب₱اء ا€رسا€ة اإ
ا€ع₭ـ بدارسة اأس₭كب اإعامي مف حيث معايير₲ ا€₭غكية, كخصائص₳ اأس₭كبية ₫ما ع₱ي 

 . (1)باستخداـ ا€₭غة مف خاؿ عم₭ية ااتصاؿ 
إف ا€₵كية اات ثاث شػعب, ا€₭غػة كا€ػديف كا€تػراث, كفػي حا€ػة ا€₵كيػة ا€عربيػة فػثف ₴ػا₲ ا€ثاثيػة 

ف ₴₱ػاؾ فػي ا€ملابػؿ ثاثػة شػعب أخػرل تلػـك ع₭ػى ا€ػدعكة إ€ػى متداخ₭ػة مت مازجػة ك€يسػت متكازيػة, كاه
 . (2)ا€₭غة ا€عامية, كا€دعكة إ€ى ₫تابة ا€عربية با€حركؼ ا€اتي₱ية, كا€دعكة إ€ى ا€تغريب 

إف ا€عاقة بيف ا€₭غة كاإعاـ كخصكصا كسائؿ ااتصػاؿ ا€حديثػة, ا تسػير دائمػا فػي خطػكط 
طرفػػاف ا يتبػػاداف ا€تػػنثير, ₱ظػػرنا إ€ػػى ا₱عػػداـ ا€ت₫ػػافؤ بي₱₵مػػا, أف اإعػػاـ ₴ػػك ا€طػػرؼ متكازيػػة, فا€

اأقكل, ك€ا€ؾ ي₫كف تنثير₲ في ا€₭غة با€غا €₭درجة ا€تي تاعؼ ا€خصائص ا€مميزة €₭غة, كت₭حػؽ ب₵ػا 
ت أارارا تصؿ أحيا₱ا إ€ى تشٌك₴ات تفسد جما€₵ا, كيم₫ف أف ₱ست₱تج في ₴اا ا€جا₱ػب أف ا€₭غػة صػار 

 .(.(3تابعا €إعاـ ا€مرئي ككسائؿ ا€تكاصؿ ا€حديثة
₫مػػا أف عاقػػة ا€₭غػػة اإعاميػػة بع₭ػػـ ا€₭غػػة ₴ػػي أياػػا عاقػػة تػػنثر كتػػنثير, فعاقػػة ا€تػػنثير بػػيف 
ا€₭غة اإعامية كع₭ـ ا€₭غة ₴ي عاقة ا€ت₱مية ا€₭غكية, فكسػائؿ ااتصػاؿ اإعاميػة تسػا₴ـ فػي ₱شػنة 

ة مػػف قبػػؿ, كفػػي ₴جػػر ₫₭مػػات ₫ا₱ػػت مسػػتخدمة في₵ػػا أك ا₱لرااػػ₵ا ₫₭مػػات €ػػـ ت₫ػػف مكجػػكدة فػػي ا€₭غػػ
ا. ا€ؾ أف كسػائؿ ااتصػاؿ اإعاميػة تع₫ػس أ₴ػـ ا€عكامػؿ ا€تػي تػدعك إ€ػى ₱شػنة ₫₭مػات  ا₱لرااا تامن
ػا اجتماعيػا أـ  في ا€₭غة, ₫ملتايات ا€حاجة إ€ى تسمية مستحدث اجتمػاعي جديػد, سػكاء أ₫ػاف ₱ظامن

ا مادينا جديدنا اقتصادينا, أـ ₱ظرية ع₭مية جد  .(4)يدة أك ف₭سفية أك مخترعن
كتحظى ا€₭غة في أم مجتمع بن₴مية با€غة با€₱ظر إ€ى ا€دكر ا€ام تمارس₳ في ا€تكاصؿ 
ااجتماعي, ف₵ي عا€ـ رحب ككطف فسيح ييمارس مف خا€₳ اإ₱ساف حرية ا€تعبير كا€تف₫ير, فا€₭غة 

دد صدا₲ مف خاؿ مؤسسة ا€₭غة, رداء ا€ف₫ر ك€باس₳, ك₫ؿ تطكر يحصؿ في ا€مجتمع يتر 
باعتبار₴ا ا€₱اطؽ ا€رسمي باسـ اأمة كا€معبر عف حيات₵ا. ك€ا€ؾ تيعد ا€₭غات أصدؽ سجؿ €تاريخ 
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ا€شعكب, أ₱₵ا أداة ا€حاار كصكرة ا€تاريخ, كم₱₵ا تلتبس اأ€كاف ا€حاارية كااجتماعية ا€دا€ة 
 .(5)ع₭ى مجارم اأمكر كمصائر اأقكاـ 

ا كقػػدرت₱ا ع₭ػػى تكسػػيع مجا€₵ػػا, كحم₭₵ػػا ع₭ػػى فحيػػاة ا€₭غػػة ا €عربيػػة كحيكيت₵ػػا ر₴ػػف اسػػتعما€₱ا €₵ػػ
بلاؤ₴ػػا €غػػة  ااسػػتجابة €حاجات₱ػػا ا يتػػكفر إا بلػػدر ممارسػػت₱ا €₵ػػا كتحمي₭₵ػػا €تجػػارب بشػػرية جديػػدة, كاه
تكاصػؿ بػػيف ₫ػػؿ ا€عػػرب ر₴ػيف جمع₱ػػا €شػػتات معطيات₵ػػا كتجسػػيم₵ا فػي كسػػائؿ عمػػؿ متجػػددة كسػػعي₱ا 

متابعة تطكر₴ا كتع₵د₲, كمف ا€طبيعي أف يػؤدم ₴جػر ا€₭غػة إ€ػى ₴جػر ا€ثلافػة كا€لػيـ  ا€متكاصؿ ع₭ى
 .(6)ا€مرتبطة ب₵ا, كبا€ؾ يتنسس فراغ €غكم كثلافي تتدفؽ ا€₭غات كا€ثلافات اأج₱بية إ€ى م₭ئ₳

, مف بي₱₵ا ع₭ـ ااتصاؿ كاإعاـ, ا€ػام ترجمػت  فع₭ـ ا€₭غة كفركع₳ ارتبط بمجمكعة مف ا€ع₭ـك
ف خا€₳ ع₭ى أ₱₵ا اات كظيفة م₵مة في اإباغ ا€متمثؿ في ا€معا₱ي كا€ػداات ا€تػي تعػرؼ ا€₭غة م

باإشارات ا€صكتية, كي₱ظر ع₭ماء ااتصاؿ إ€ى ا€₭غة ع₭ى أ₱₵ا أ₴ـ ₱سؽ مف بػيف عامػات كأدكات 
ة ا€تكاصؿ ا€تي عرف₵ا اإ₱ساف كا€تي تساعد ع₭ػى ا€تف₫يػر كا€تعبيػر عػف ا€ػاات, ₫مػا يظ₵ػر دكر ا€₭غػ

في ا€عم₭ية ااتصا€ية مف خاؿ قدرت₵ا في إف₵ػاـ ا€جم₵ػكر ك₱لػؿ ا€مع₭كمػات كاأف₫ػار, ا€شػيء ا€ػام 
 .(7)يزيد مف أ₴ميت₵ا في عم₭ية اإعاـ 

دراسة: ية ا ا  إش
يتفؽ جميع ا€لائمكف ع₭ى شؤكف ا€تربية كا€تع₭يـ في مراحؿ ا€تع₭يـ ا€جامعي كقبؿ ا€جامعي 

₭ى اعؼ مستكل ا€طاب في ا€₫تابة كا€تعبير, كيؤ₫دكف ع₭ى أف كخاصة مع₭مك ا€₭غة ا€عربية ع
ا₱تشار ا€₫تابة با€₭غة اا₱ج₭يزية كا€₭غات ااج₱بية, ك₫تابة ا€محادثات با€₭₵جة ا€عامية كاستخدام₵ا 

ا عبر ا€₵كاتؼ ا€محمك€ة ككسائؿ بفي رسائ₭₵ـ, ك₫تابة ا€₭غة ا€عربية  حركؼ اتي₱ية, خصكصن
ت₵دد بكاكح ا€₭غة ا€عربية باا₱لراض كتمحك خصكصيات₵ا محاريف مف  ا€تكاصؿ ااجتماعي باتت

ا₱تشار ₴ا₲ ا€ظا₴رة في ا€مدارس كا€جامعات, ك₴ك ما أدل با€فعؿ إ€ى زيادة اأخطاء ا€₭غكية 
 كاامائية فاان عف ا€اعؼ في ا€تعبير كاإ₱شاء €دي₵ـ.

بح₫ػػـ مرح₭ػػة ا€مرا₴لػػة إ€ػػى  كا€متتبػػع ا₴تمامػػات ا€شػػباب فػػي ₴ػػاا ا€عصػػر ياحػػظ أ₱₵ػػـ يمي₭ػػكف
ػك جديػػػد, خاصػػػة إاا ₫ػػػاف صػػػعبا كبػػػ₳ ₱ػػػكع مػػػف ا€جػػػرأة كا€مغػػػامرة, ₫مػػػا يتاػػػح مػػػف  اسػػػتخداـ مػػػا ₴ػػ
ماحظػػػػة ₱شػػػػاطات₵ـ ع₭ػػػػى كسػػػػائؿ اإعػػػػاـ ا€جديػػػػد كبػػػػرامج كتطبيلػػػػات ا€تكاصػػػػؿ ااجتمػػػػاعي ايػػػػكع 

عػػددة تتغيػػر مػػف كا₱تشػػار اسػػتخدام₵ـ أسػػا€يب جديػػدة فػػي ا€تكاصػػؿ, €ت₭ػػؾ اأسػػا€يب مظػػا₴ر ₫ثيػػرة كمت
مػدة أخػرل, ممػا يكجػب ع₭ػى ا€بػاحثيف تتبػع ت₭ػؾ ا€ظػكا₴ر سػكاء ₫ا₱ػت سػ₭بية أك إيجابيػة كم₱اقشػػت₵ا 

 كتتبع آثار₴ا ع₭ى ا€مدل ا€بعيد.
مػػف ت₭ػػؾ ا€مظػػا₴ر ا₱تشػػار اسػػتخداـ ا€₭غػػة اإ₱ج₭يزيػػة بػػدان مػػف ا€₭غػػة ا€عربيػػة, شػػ₫ان كماػػمك₱ا, 

مية بما تحتكيػ₳ مػف ₫₭مػات دخي₭ػة ع₭ػى ا€عربيػة كأ€فاظنػا ا ك₫اا ₫تابة ا€محادثات كا€رسائؿ ب₭₵جة عا
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تكجد في قامكس ا€₭غة ا€عربية كا م₱لك€ة مف أساسػيات₵ا, كأخيػرا ₫تابػة ا€₭غػة ا€عربيػة بحػركؼ اتي₱يػة 
 سكاء ₫اف ا€خطاب با€₫₭مات ا€فصحى أك ا€₫₭مات ا€عامية.

كاء بػا€حركؼ اا₱ج₭يزيػة با€ػاات ك€عؿ ₫تابة اأ€فاظ ا€عربية ا€فصحى م₱₵ا كا€عامية ع₭ػى حػد سػ
تمثؿ ظا₴رة €ـ ت₱ؿ حّل₵ا مف ا€دراسة إا في بعض ا€ملاات ا€عامػة, كا€دارسػات ريػر ا€متخصصػة, 
د €عاج₵ػػػا بحكثنػػػا ع₭ميػػػة جػػػادة, كزاد اأمػػػر سػػػكءنا حػػػيف ا₱تل₭ػػػت ₴ػػػا₲ ا€ظػػػا₴رة إ€ػػػى اإعػػػاـ  ك€ػػػـ تيفػػػرى

ات ا€جم₵ػػػكر ا€شػػػبابي تخػػػطا ع₱اكي₱₵ػػػا كأسػػػماء ا€مرئػػي, فصػػػارت بعػػػض ا€بػػػرامج ا€ترفي₵ّيػػػة كا€دي₱يػػػة ا
ا€لػػائميف ع₭ي₵ػػا ب₵ػػا₲ اأحػػرؼ, ك₴ػػاا مؤشػػر سػػيس جػػد ال أ₱ػػ₳ يرسػػخ ₴ػػا₲ ا€ظػػا₴رة بػػيف ا€شػػباب, أ₱ػػ₳ 
يىشي بعدـ ت₱با₳ اإعامّييف إ€ػى خطػكرة ا₱تشػار ₴ػا₲ ا€ظػا₴رة كشػيكع₵ا بػيف ا€شػباب, كمػا تىحم₭ػ₳ ًمػف 

 .معاًكؿ ₴دـ €₭عربية
ـ مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي أصبحت تحتؿ مكقع ا€صدارة في عم₭يات فظا₴رة استخدا

ااتصاؿ اإ₱سا₱ي ع₭ي مستكم ₫ؿ ا€مجتمعات, بؿ باتت ₴ي ا€كسي₭ة اأ₴ـ ا€تي يعتمد₴ا 
ا, خاصة فئات ا€شباب, كقد صحب ا€ؾ ااستخداـ  ا€جم₵كر في اتصاات₵ـ مع بعا₵ـ بعان

جا₱با سا€با كم₵ددا, يزيد مف اعؼ ا€₭غة ا€عربية بعض ا€ظكا₴ر ا€تي يرا₴ا ₫ثير مف ا€مختصيف 
₫₭غة يفترض أف ت₫كف ₴ي ا€₭غة اأصؿ ا€مستخدمة في كسائؿ ااتصاؿ في ا€مجتمعات ا€عربية, 

 كتت₭خص ت₭ؾ ا€ظكا₴ر في:
ا€ث₱ائية ا€₭غكية كما ترتب ع₭ي₵ا مف ا€ت₵جيف ا€₭غكم. حيث تسربت ا€₫₭مات  -1

مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ككسائؿ اإعاـ اا₱ج₭يزية كأزاحت ا€₭غة ا€عربية في 
 ا€جديد.

اازدكاجية ا€₭غكية كما ترتب ع₭ي₵ا مف ₴يم₱ة ا€₭₵جة ا€عامية ع₭ى كسائؿ  -2
 ا€تكاصؿ ع₭ى حساب ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى.

₫تابة ا€₭غة ا€عربية با€حرؼ ا€اتي₱ي ا€معركفة ب₭غة )فرا₱₫ك(, كظ₵كر₴ا  -3
 ₫بديؿ حديث كعصرم ي₱اسب ا€شباب.

ؾ ذا ت باحث اختيار  تي دفعت ا بحثية ا ة ا مش ا€مكاكع أ₴ميت₳ ا€مستلب₭ية ع₭ى  ي ا
ا€₭غة ا€عربية كاستخدامات₵ا في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, أف ا€عاقة بيف ا€₭غة كاإعاـ عاقة 
م₱افسة ₫بيرة, ₴ا₲ ا€م₱افسة أدت إ€ى ظ₵كر ا€عديد مف ا€فااءات ا€جديدة ع₭ى رأس₵ا مكاقع 

€تكاصؿ ااجتماعي, ا€تي يت₱افس في₵ا ااث₱اف, كمع تزايد استخدامات شب₫ة اا₱تر₱ت ₫ن₴ـ كسي₭ة ا
إعامية كفاع₭ة, كتكر₭₵ا في حياة ا€عامة كا€خاصة, كزيادة تطبيلات₵ا ا€تي شم₭ت جميع ₱كاحي 
ا€حياة, كسرعة تطكر₴ا, أصبحت ا€حاجة م₭حة أ₫ثر مف أم كقت ماى استخداـ ₴اا ا€فااء 

دمة ا€₭غة ا€عربية كدعم₵ا في مكاج₵ة ا€₭غات اأج₱بية كخاصة ا€₭غة اا₱ج₭يزية, حيث يخت₭ؼ €خ
اأمر في عصر₱ا ا€حا€ي عف ا€سابؽ حي₱ما ₫ا₱ت ت₭جن ا€دكؿ €دعـ €غت₵ا ا€كط₱ية مف خاؿ دعم₵ا 
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خت₭ؼ في €₭تع₭يـ ا€رسمي, كاتخاا قرارات ح₫كمية تمت₭ؾ في₵ا ا€دك€ة آ€يات ت₱فيا₴ا, رير أف اأمر ي
ا€كقت ا€را₴ف ا€ام استحكا في₳ اإعاـ ا€جديد ع₭ى ا€ساحة اإعامية قاطبة, كاحت₭ت مكاقع 
ا كاسعة  ا€تكاصؿ ااجتماعي ملدمة كسائ₭₳, حيث أعطت ت₭ؾ ا€مكاقع €₭جم₵كر كا€فرد ا€مت₭لي فرصن

بداء اآراء ع₭ى حساب ا€لائـ بااتصاؿ, كبا€تا€ي ₫اف €₵ا ا ا€تغيير في مف ا€حرية كاابداع كاه
ا€₱مكاج اإعامي أثرة ا€₫بير ع₭ى طبيعة ا€مادة اإعامية ك€غت₵ا كصيارة ترا₫يب₵ا, سكاء مف 
خاؿ ا€لائـ بااتصاؿ أك ا€مت₭لي, ك₴ك ما يع₱ي تغييرنا آخر في ا€عاقة بيف ا€₭غة كاإعاـ, حيث 

 اـ كا€بحث.أصبحت ا€عاقة بيف ا€₭غة كاإعاـ تش₫ؿ ظا₴رة €غكية جديرة باا₴تم

دراسة داؼ ا  :أ
ا فػػي تتبػػع ا€تػػنثير ا€سػػ₭بي ا€ػػام أحدثتػػ₳   -كمػػا زا€ػػت-يتمثػػؿ ا€₵ػػدؼ ا€عػػاـ €₵ػػا₲ ا€دراسػػة تحديػػدن

ة, مػػع مػػا تم₭₫ػػ₳ ت₭ػػؾ ا€مكاقػػع مػػف ام₫ا₱ػػات  م₱ظكمػػة مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػاعي ع₭ػػى ا€₭غػػة ا€عربيػػ
ا ك€غكينػػػا كسػػػ₭ك₫ينا, حيػػػث أصػػػبح جبػػػارة كقػػػدرات عا€يػػػة اات تػػػنثير بػػػا€ك ع₭ػػػى ا€مت₭لػػػي ف₫رينػػػا كثلافينػػػ

 ااعتماد ع₭ى ا€تل₱ية ₴ك ا€ر₫يزة اأساسية ا€تي تلدـ مف خا€₵ا ا€خدمات €₭جم₵كر.
 كيم₫ف اجماؿ أ₴ـ ₴ا₲ اأ₴داؼ فيما ي₭ي:

رصػػػد ا€تػػػنثيرات ا€سػػػ₭بية €إعػػػاـ ا€جديػػػد عبػػػر أ₴ػػػـ أدكاتػػػ₳ ك₴ػػػي مكاقػػػع ا€تكاصػػػؿ  .1
, بعػػد أف سػػادت ₫ثيػػر مػػف اأخطػػاء ا€₭غكيػػة ااجتمػػاعي, ع₭ػػى ا€₭غػػة ا€عربيػػة تحػػدثا ك₫تابػػة

ػػػر قصػػػد, حتػػػى أاػػػحت ₴ػػػا₲ اأخطػػػاء جػػػزءن أساسػػػيا مػػػف  ا€عربيػػػة سػػػكاء عػػػف قصػػػد أك ري
ا€ممارسػػػػات اإعاميػػػػة €₭لػػػػائـ بااتصػػػػاؿ كا€جم₵ػػػػكر ا€مسػػػػت₵دؼ, كا€ػػػػؾ مػػػػف خػػػػاؿ تح₭يػػػػؿ 

 مامكف بعض م₱شكرات مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي كتع₭يلات ا€لراء ع₭ي₵ا.

₱ائيػػػػة ا€₭غكيػػػػة ك₫تابػػػػة ا€₭غػػػػة ا€عربيػػػػػة رصػػػػد حجػػػػـ اسػػػػت .2 خداـ اازدكاج ا€₭غػػػػكم كا€ث
بػػا€حركؼ ا€اتي₱يػػة فػػي مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػاعي, كتح₭يػػؿ ₴ػػاا ا€حجػػـ كمػػدل تػػنثير₲ ع₭ػػى 

.  ا€₭غة ا€عربية مستلبان

ا€كقػػػكؼ ع₭ػػػى ا€تحػػػديات ا€تػػػي تكاجػػػ₳ ا€₭غػػػة ا€عربيػػػة فػػػي عصػػػر اإعػػػاـ ا€جديػػػد,  .3
براز ₴ا₲ ا€تحديات €₭لائ  ميف ع₭ى ا€تربية كا€تع₭يـ.كاه

نثيرات ا€سػػػ₭بية €إعػػػاـ ا€جديػػػد بصػػػفة عامػػػة,  .4 كاػػػع تصػػػكر ملتػػػرح €مكاج₵ػػػة ا€تػػػ
كمكاقػػع ا€تكاصػػػؿ ااجتمػػػاعي بصػػفة خاصػػػة ع₭ػػػى ا€₭غػػة ا€عربيػػػة تحػػػدثا ك₫تابػػة, مػػػع كاػػػع 

 ملترحات كاكابط كاقتراح تدابير ازمة €₭حد مف تنثير ت₭ؾ ا€مخاطر ع₭ى ا€₭غة ا€عربية.

ع₭ػػى اا₴تمػػاـ با€₭غػػة ا€عربيػػة كصػػيا₱ت₵ا بصػػفة ا€ػػؾ كاجبنػػا كط₱ينػػا كقكمينػػا, ا€تن₫يػػد  .5
ػػة ₴ػػي ا€م₫ػػكف ا€ػػرئيس €₭₵كيػػة ا€عربيػػة ككعػػاء  إاػػافة إ€ػػى أ₱ػػ₳ كاجػػب دي₱ػػي, أف ا€₭غػػة ا€عربي

 ف₫ر₴ا كثلافت₵ا.

 



                                                            

                                                35 

سابقة دراسات ا  :ا
عربي - شباب ا ى ا تواصؿ ااجتماعي ع واف "تقييـ أثر وسائؿ ا  .(8)" دراسة بع

اسػت₵دفت ا€دراسػة رصػػد تػنثير شػب₫ات ا€تكاصػػؿ ااجتمػاعي مػف كج₵ػػة ₱ظػر طػاب ا€جامعػػات 
فػػػي ₫ػػػؿ مػػػف مصػػػر كا€مم₭₫ػػػة ا€عربيػػػة ا€سػػػعكدية مػػػف خػػػاؿ ثاثػػػة مجػػػاات ₴ػػػي: ا€تػػػنثير ا€₱فسػػػي, 
كا€تػػنثير ا€ثلػػافي كا€ف₫ػػرم, كا€تػػػنثير اأخاقػػي كا€سياسػػي, أجريػػت ا€دراسػػػة ا€ميدا₱يػػة ع₭ػػى عي₱ػػة مػػػف 

كطا€بػة بجامعػات مصػر كا€سػعكدية. كتكصػ₭ت ا€دراسػة إ€ػى أف آراء ا€طػاب كا€طا€بػات  اطا€بن  222
ا₱لسػمت بشػ₫ؿ متسػاك فيمػا يتع₭ػػؽ بتػنثير كسػائؿ ا€تكاصػؿ ااجتمػػاعي ا€سػ₭بي ع₭ػى ا€جا₱ػب ا€₱فسػػي 

حيػث رأل ا€شػباب ا€سػعكدم أف ا€تػنثيرات ا€سػ₭بية €مكاقػع ا€تكاصػؿ ااجتمػاعي , كا€ثلافي ا€ف₫رم €₵ػـ
 ع₭ى ا€جا₱ب اأخاقي كا€سياسي, بع₫س ا€شباب €مصرم.أ₫ثر 

حػف - ػواف " خاصػة دراسػة بع تواصػؿ مواقػ  فػي ا موذًجػا )تػويتر)ااجتمػاعي  ا  :أ

, , أسباب واع وقاية طرؽ ,آثار أ عاج ا  .(9) وا

ػػػة بػػػيف ا€خاصػػػة ك₴ػػػـ اأ₫ػػػاديميكف ₫نسػػػاتاة  اسػػػت₵دفت ₴ػػػا₲ ا€دراسػػػة م₱اقشػػػة مشػػػ₫₭ة €حػػػف ا€₫تاب
كا€معا₴ػػد ا€ع₭يػػا كأسػػاتاة ا€₭غػػة ا€عربيػػة با€مػػدارس, ك₫ػػؿ مػػف زاد عػػدد متابعيػػ₳ مػػ₱₵ـ عػػف ا€جامعػػات 

ػػة كا يخػػػط سػػػكا₴ا, ₫مػػػا اسػػػت₵دفت ا€دراسػػػة  ₱صػػػؼ م₭يػػػكف شػػػخص, كي₫تػػػب تغريداتػػػ₳ با€₭غػػػة ا€عربيػ
اإجابة عف بعض ا€تساؤات م₱₵ا: ما أ₱كاع ا€₭حف ع₱د ا€خاصة؟ كما أسباب₳؟ كمػا آثػار₲ ع₭ػى ا€₭غػة 

 ا€فصحى؟ كما طرؽ ا€كقاية كأسا€يب ا€عاج مف ₴اا ا€₭حف؟ ا€عربية
 كتكص₭ت ا€دراسة إ€ى:

أف قػػػادة ا€ػػػرأم ع₭ػػػى مكاقػػػع ا€تكاصػػػؿ ااجتمػػػاعي €₵ػػػـ تػػػنثير ₫بيػػػر ع₭ػػػى ا€عامػػػة,  -1
 ₱₵ـ ع₭ية ا€لـك كخاصت₵ـ.قتداء جم₵كر ₴ا₲ ا€مكاقع ب₵ـ, كأا

€₭غػة ا€عربيػة, ك₴ػك ₫اف €مكقع ا€تكاصؿ ااجتماعي تكيتر تنثير س₭بي ₫بيػر ع₭ػى ا -2
ػػا ع₭ػػى  ػػا مػػف مسػػتخدمي₳ عػػف ا€مػػن€كؼ, كت₵₫من ₱لػػؿ اأصػػكات إ€ػػى حػػركؼ, ممػػا يعػػد خركجن

 ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى كص₱يعنا رير محمكد.

أف ا€سػػرعة فػػي ا€₫تابػػة ع₭ػػى مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػاعي تتسػػبب فػػي كقػػكع ₫ثيػػر  -3
 ₱₵ا.مف مستخدمي₵ا في اأخطاء ا€₭غكية كخاصة اأخطاء اإمائية م

ػات ₫ثيػػػػرة ع₭ػػػػى ا€₭غػػػػة ا€عربيػػػػة م₱₵ػػػػا  -4 €مكقػػػػع ا€تكاصػػػػؿ ااجتمػػػػاعي تػػػػكيتر إيجابيػػػ
اسػػتخداـ ا€مصػػط₭حات ا€عربيػػة ا€فصػػحى, ممػػا أسػػ₵ـ فػػي شػػ₵رة ₴ػػا₲ ا€مصػػط₭حات كتػػداك€₵ا 
ب₭سػػػػاف ا€عامػػػػة مثػػػػؿ أ€فػػػػاظ ا€مغػػػػرد, تغريػػػػدة, تغريػػػػدات, تفاػػػػيؿ, إرسػػػػاؿ, أتابعػػػػؾ, ع₭ػػػػى 

 ا€خاص.
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عرب- غة ا واف "ا حديثة" دراسة بع تواصؿ ااجتماعي ا ا في وسائؿ ا  12))ية وتأثير
ػػػا €معرفػػػة تػػػنثير ا€تطبيلػػػات كا€بػػػرامج  اسػػػت₵دفت ا€دراسػػػة اسػػػتطاع آراء أربعمائػػػة كسػػػتيف شخصن
ا€خاصة بكسػائؿ ا€تكاصػؿ ااجتمػاعي ع₭ػى ا€شػباب, كقػد ر₫ػزت ا€دراسػة ع₭ػى ا€جا₱ػب ا€سػ₭بي €₵ػا₲ 

% 45, كتمث₭ت أ₴ـ ا€₱تػائج ا€تػي تكصػ₭ت ا€ي₵ػا ا€دراسػة أف ا€تنثيرات خاصة ما يتع₭ؽ با€₭غة ا€عربية
مف ا€عي₱ة يركف أف ₴ا₲ ا€كسائؿ قد أٌثرت بش₫ؿ س₭بي ع₭ى ا€₭غة ا€عربية, ₫مػا احظػت ₴ػا₲ ا€₱سػبة 
اات₵ا كجكد إ₴ماؿ ₫بير فيمػا يتع₭ػؽ با€₫تابػة با€₭غػة ا€عربيػة ا€صػحيحة فػي كسػائؿ ا€تكاصػؿ ا€حديثػة, 

مكاقػػع فػػي اأخطػػاء ا€₭غكيػػة, أ₴م₵ػػا ااختصػػارات ريػػر ا€مفيػػدة €₭₫₭مػػات, كيلػػع ا€مسػػتخدمكف €ت₭ػػؾ ا€
مػػد فػػي ا€₫₭مػػة دكف فائػػدة, ك₫تابػػة ا€₫₭مػػات  دخػػاؿ حػػركؼ ا€جػػر فػػي ا€₫₭مػػات مػػع ت₫ػػرار حػػركؼ ا€ كاه
كا€جمػػؿ بػػدكف مسػػافة بي₱₵ػػا ₱ظػػرنا €ل₭ػػة مسػػاحة اأحػػرؼ ا€مسػػمكح ب₵ػػا فػػي بعػػض ا€تطبيلػػات, ك₫ػػا€ؾ 

ا يسػمى "ا€عربيػزم" ك₴ػك ₫تابػة ا€₫₭مػات ا€عربيػة بػاأحرؼ اإ₱ج₭يزيػػة, أك اسػتخداـ أسػا€يب ا€₫تابػة بمػ
ا€ع₫ػػس ممػػا يػػ₱ع₫س با€سػػ₭ب ع₭ػػى م₵ػػارات ا€₭غتػػيف €ػػدل ا€مسػػتخدمتيف, ₫مػػا أثبتػػت ا€دراسػػة أف أ₴ػػـ 
أسباب ا€كقكع في اأخطاء ₴ك استخداـ عدة برامج أك صفحات تكاصػؿ اجتمػاعي فػي ₱فػس ا€كقػت, 

 .تلر إ€ى ا€ابط ا€₭غكم كاإمائيب₫تابة عبارات مختصرة تفمما يجعؿ ا€مستخدـ يسرع 
اتؼ - ترت وا ة اإ ى شب تواصؿ ع عربية في ميداف ا غة ا واف "رصد واق  ا دراسة بع

محموؿ  .(11) ا

است₵دفت ₴ا₲ ا€دراسة رصد استعماؿ ا€₭غة ا€عربية باستخداـ ا€حاسب اآ€ي كاا₱تر₱ػت كا€₵ػاتؼ 
 8522اصػػؿ ااجتمػػاعي, حيػػث قػػاـ ا€باحػػث بتح₭يػػؿ ماػػمكف عي₱ػػة ب₭غػػت ا€محمػػكؿ فػػي مكاقػػع ا€تك 

₱ص با€فسيبكؾ كتكيتر كرسػائؿ ا€₵ػاتؼ ا€محمػكؿ, كتكصػ₭ت ا€دراسػة إ€ػى مجمكعػة مػف ا€₱تػائج ₫ػاف 
 أ₴م₵ا:

ظ₵ػػرت بكاػػكح مشػػ₫₭ة ا€ث₱ائيػػة ا€₭غكيػػة فػػي ا€₱صػػكص محػػؿ ا€دراسػػة, حيػػث اسػػتخدـ  -1
% مػػػف ا€عي₱ػػػة, ₫مػػػا ب₭غػػػت ₱سػػػبة 5₭يزيػػػة ب₱سػػػبة ركاد ₴ػػػا₲ ا€مكاقػػػع مفػػػردات ك₫₭مػػػات كجمػػػؿ ا₱ج

 % مف ا€₱صكص محؿ ا€دراسة.14₫تابة ا€₭غة ا€عربية با€حركؼ ا€اتي₱ية "عربيزم" ₱سبة 

ظ₵ػػرت مػػف ₱تػػائج ا€دراسػػة مشػػ₫₭ة "اازدكاجيػػة ا€₭غكيػػة" ك₴ػػي مزاحمػػة ا€₭₵جػػة ا€عاميػػة  -2
ي₱ػػة ا€دراسػػة % مػػف ع55€₭غػػة ا€عربيػػة ا€فصػػحى فػػي ا€₱صػػكص محػػؿ ا€تح₭يػػؿ, حيػػث يسػػتخدـ 

%, كجػاءت ا€₭غػة ا€مخت₭طػة 36ا€₭₵جة ا€عامية, بي₱مػا ب₭غػت ₱سػبة مػف يسػتخدـ ا€₭غػة ا€فصػحى 
 %.8بيف ا€عامية كا€فصحى ب₱سبة 

₫مػا ظ₵ػػرت مشػػ₫₭ة ا€اػػعؼ ا€₭غػػكم فػػي مسػػتكيات ا€₭غػػة ا€₫تابيػػة كا€معجميػػة كا€₱حكيػػة  -3
ت اا₱تر₱ػػت, حيػػث احػػظ كا€صػػرفية كا€تر₫يبيػػة, مػػف خػػاؿ اسػػتخداـ ا€عي₱ػػة €₭₫تابػػة ع₭ػػى شػػب₫ا

 ا€باحث أف مش₫₭ة "ا€ث₱ائية ا€₭غكية" €₵ا ارتباط مباشر مع شب₫ة اا₱تر₱ت كا€₵اتؼ ا€محمكؿ.
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ػػػبع  - وجية  عربيػػػة دراسػػػة سوسػػػيو غػػػة ا جػػػيف ا جديػػػد وت ػػػواف " اإعػػػاـ ا دراسػػػة بع
فيسبوؾ   .(12)مستخدمي ا

ػة رصػػػد ا€تػػػنثيرات ا€تػػػي يحػػػدث₵ا اإعػػػاـ ا  €جديػػػد با€₭غػػػة ا€عربيػػػة مػػػف خػػػاؿ اسػػػت₵دفت ا€دراسػػ
 ا€تفاعات بيف مستخدمي كسائؿ ا€تكاصؿ ااجتماعي)ا€فيس بكؾ(.

كتكصػ₭ت ا€دراسػة إ€ػى أف شػػب₫ات ا€تكاصػؿ ااجتمػاعي)ا€فيس بػكؾ( جػػزء أساسػي فػي صػػ₱اعة 
ا€₭غة ا€شبابية ا€جديدة, اا €ـ تلتصر ع₭ي احرؼ اتي₱ية أك عربية, ك€₫ف برزت ت₱كعات فػي أسػ₭كب 

€₱فسػػي كااجتمػػاعي, ₫مػػا ادت إ€ػػى زيػػادة حػػدة عػػرض  ا€حػػكار كعػػدد ا€₫₭مػػات كحريػػة ا€ت₱ػػاكؿ كا€بعػػد ا
ا€فجػػكة بػػيف جي₭ػػي اآبػػاء كاأب₱ػػاء, تمث₭ػػت ₴ػػا₲ ا€فجػػكة فػػي رفػػض اآبػػاء أفعػػاؿ أب₱ػػائ₵ـ بػػا ₱ظػػر أك 

ؿ م₱اقشػػة, ₱تيجػػة €اػػيؽ أكقػػات₵ـ, كا₱شػػغا€₵ـ فػػي محاك€ػػة مكا₫بػػة ا€ظػػركؼ ااقتصػػادية ا€سػػيئة با€عمػػ
ا€مسػػتمر, ك₴ػػك مػػا أكجػػد ₴ػػا₲ ا€فجػػكة, أمػػا اأب₱ػػاء فيحػػاك€كف مكا₫بػػة عصػػر₴ـ, كقػػد ترتػػب ع₭ػػي ₴ػػاا 
زيادة حادة في رفا₵ـ €جيؿ آبائ₵ـ, ك₴اا اأمر عمؽ ا€فجكة, كقػاد إ€ػى ا€تمػرد ا€ػام تتج₭ػي صػكرت₳ 

ف سػ₭طة اأك€ية في €غة تشب₳ ا€₭غػات ا€سػريةل أدت إ€ػى ا₱غػاؽ مجتمػع ا€شػباب ع₭ػي ₱فسػ₳ بعيػدنا عػ
 اآباء كا€مؤسسات.

ة جديدة قديمة " - و معر فرا ا وا واف "شباب  (13)دراسة بع

اسػػت₵دفت ا€دراسػػة معرفػػة دكافػػع ا€شػػباب ا€حليليػػة اسػػتخداـ €غػػة ا€فرا₱₫ػػك اراب ₫₭غػػة €₭تكاصػػؿ 
ا بيػػ₱₵ـ, ك₴ػػي دراسػػة ميدا₱يػػة اسػػتخدـ في₵ػػا ا€باحػػث ااسػػتبياف ₫كسػػي₭ة €جمػػع ا€بيا₱ػػات اسػػتطاع  فيمػػ

مجمكعػة مػػف ا€شػػباب مػف جميػػع فئػػات₵ـ ا€عمريػة كا€دراسػػية كااجتماعيػػة, كتكصػ₭ت ا€دراسػػة إ€ػػى  آراء
 أف أ₴ـ دكافع ا€شباب استخداـ ا€شباب €₭غة ا€فرا₱₫ك اراب تت₭خص فيما ينتي:

ػة ا€مفػػػػاتيح ا€خاصػػػػة با€حاسػػػػكب أك ا€₵ػػػػاتؼ  .1 صػػػػعكبة ا€₫تابػػػػة با€عربيػػػػة ع₭ػػػػى €كحػػػ
 ااعتياد ع₭ي₵ا.ا€₱لاؿ, كس₵ك€ت₵ا باإ₱₫₭يزية بسبب 

ا€تجديػػد ا€ػػام يائػػـ ركح ا€شػػباب, كا€تجػػاكب مػػع اآخػػريف ا€ػػايف  أ₱₵ػا تسػػاعد ع₭ػػى .2
ي₫تبكف ب₱فس ا€طريلة, كعػدـ ا€رربػة فػي ا€ظ₵ػكر بمظ₵ػر ا€متخ₭ػؼ أك ا€جا₴ػؿ بد€يػةو جديػدةو 

 ًمف آ€يات ا€تكاصؿ, كا€ظ₵كر بمظ₵ر متميز جااب )مكدرف ستايؿ(

شػػػباب ك₴مػػػكم₵ـ كأسػػػرار₴ـ سػػػكل مكاقػػػع ا€تكاصػػػؿ عػػػدـ كجػػػكد ميتىػػػ₱ىّفس €مشػػػا₫ؿ ا€ .3
₫شػػفرةو ا يف₵م₵ػػا  ااجتمػػاعي, كا€خػػكؼ مػػف أف يتعػػرؼ ع₭ػػي₵ـ اأ₴ػػؿ, فػػابت₫ركا ا€فرا₱₫ػػك

 .سكا₴ـ

تػػػكفير ا€₱فلػػػات أف رسػػػائؿ ا€محمػػػكؿ ا€م₫تكبػػػػة با€عربيػػػة تحمػػػؿ عػػػددنا أ₫بػػػر مػػػػف  .4
ػات أ₫ثػػػر فػػػي رسػػػائؿ أ₫ثػػػر, ك€₵ػػػاا اعتػػػا دكا إرسػػػاؿ ا€حػػػركؼ, فياػػػطر ا€مرسػػػؿ €ػػػدفع ₱فلػػ

ت₭خػيص  (isa) ا€رسائؿ با€حركؼ ا€اتي₱ية €غة ااختصارات, إا يم₫ف بػثاث حػركؼ فلػط
 جم₭ة مثؿ إف شاء اه.

 .حب₵ـ €₭غة اإ₱₫₭يزية, ك₫ير₴₵ـ €₭غة ا€عربية, كعدـ ا€تشرؼ باا₱تساب إ€ي₵ا .5
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غة - واف ا يزية دراسة بع ج عرب جديػد أو اإعاـ وسائط في ا جػيف ا غػة ت ع ا  ربيػةا

جديد, اإعاـ وسائط في ترت ا ا اا موذجا. وتطبيقات  (14)أ
 خصائصػ₳ كمػا ا€جديػد اإعػاـ اسػت₵دفت ا€دراسػة ااجابػة عػف بعػض ا€تسػاؤات مثػؿ, مػا

 خاصػة ا€جديػد اإعػاـ كسػائط في ا€عربية ا€₭غة كاقع كما ا€تل₭يدم؟ اإعاـ عف تميز₲ ا€تي كسمات₳

 ا₱تشػار أسػباب كتلػرأ؟ كمػا ت₫تػب ك₫يػؼ ا€عرب₱ج₭يزيػة ₴ػي ا€يػة؟ كمػاكفع كجػكدا م₱₵ا اا₱تر₱ت شب₫ة

أف تػنثير اإ₱تر₱ػت ع₭ػى مفػردات ا₱تشػار₴ا؟ كتكصػ₭ت ا€دراسػة إ€ػى  مػف ₱حػد ك₫يػؼ ا€ظػا₴رة؟ ₴ػا₲
ػة ا€متداك€ػػة بػػيف ا€شػػباب ع₭ػػى مكاقػػع اإ₱تر₱ػػت كا€مػػدك₱ات كرػػرؼ ا€محادثػػات كمكاقػػع ا€تكاصػػػؿ  ا€₭غػ

كيعػػكد ا€ػػؾ €طبيعػػة ا€شػػب₫ة ا€ع₱₫بكتيػػة ₫كسػػي₭ة اتصػػاؿ سػػريعة  ااجتمػػاعي مكجػػكد كبشػػ₫ؿ كااػػح,
اع, قػػد كا₫بت₵ػػا محػػاكات €فػػرض عػػدد مػف ا€مفػػردات ا€سػػريعة كا€مختصػػرة €₭تعامػػؿ بػػيف ا€شػػباب,  اإيلػ
كأف ا€اػػركرة فراػػت ₱فسػػ₵ا, ₫عػػدـ كجػػكد €كحػػة مفػػاتيح تم₫ػػف ا€مسػػتخدـ مػػف ا€₫تابػػة با€₭غػػة ا€عربيػػة 

 .ب ا€عربي في خارج أكطا₱₵ـ ا€عربية€دل ا€بعض, كأخص با€ا₫ر ا€شبا
ػواف اسػتخداـ - بػة دراسػة بع جامعػة ط عربيػة غػة ا يػة  بحػروؼ ا يزيػة(اتي ج  اإ

ا يب في) وغير تواصؿ أسا حديث.  ا  15) )ا
است₵دفت ا€دراسة اإجابة ع₭ى سؤا€يف اث₱يف ₴ما: ₴ؿ يستخدـ ط₭بة ا€جامعة ا€₭غة ا€عربية 

رير₴ا في أسا€يب ا€تكاصؿ ا€حديثة؟ كما أسباب استخداـ ا€ط₭بة €₭غة بحركؼ اتي₱ية ₫اإ₱ج₭يزية ك 
ا€عربية بحركؼ اتي₱ية ₫اإ₱ج₭يزية كرير₴ا في أسا€يب ا€تكاصؿ ا€حديثة؟ ك₴ي دراسة ميدا₱ية 

طا€بنا كطا€بة مف طاب جامعة عجماف €₭ع₭ـك كا€ت₫₱ك€كجيا بدك€ة اإمارات  282أجريت ع₭ى 
 ا€عربية ا€متحدة.

ا تكص₭ت إ€ي₳ مف ₱تائج أف استخداـ ط₭بة ا€جامعة €₭غة ا€عربية بنحرؼ اتي₱ية ₫اف كأ₴ـ م 
ق₭يا, كأف حجـ استخداـ كسائؿ ااتصاؿ ا€حديثة ₫بيره جدا اشتمؿ ا€غا€بية ا€عظمى مف أفراد 
ا€عي₱ة. ك€عؿ ₴اا يبيف أ₴مية ₴ا₲ اأج₵زة كاركرة استخدام₵ا في ا€تكاصؿ, إا ا يم₫ف ااستغ₱اء 

 ا €ما تلدم₳ مف خدمات ع₭ى جميع اأصعدة ا€تي ا يم₫ف إرفا€₵ا بنم ش₫ؿ مف اأش₫اؿ.ع₱₵
أسباب استخداـ أفراد ا€عي₱ة €أحرؼ ا€اتي₱ية في مكاقع ا€تكاصؿ  ₫ما تكص₭ت ا€دراسة إ€ى أف

ااجتماعي يرجع با€ترتيب إ€ى س₵ك€ة ااستخداـ, كا€عادة أك ا€تعكد, كا€تل₭يد, ك₫ثرة ااستخداـ 
ا€ل₱اعة ب₵اا ااستخداـ, كمف أجؿ ا€مت₭لي ا€ام ا يستطيع ا€ف₵ـ إا باستخداـ ا€حركؼ ا€اتي₱ية, ك 

 كأف أفراد ا€عي₱ة يحفظكف اأحرؼ ا€اتي₱ية أ₫ثر مف حفظ₵ـ أحرؼ ا€₭غة ا€عربية.
تواصؿ ااجتماعي, دراسة   - عربية في مواق  ا غة ا يات ا ا واف إش دراسة بع

ة  ى عي فيس بوؾ. تطبيقية ع  (16)مف مستخدمي ا
 في ا€س₭يمة ا€عربية ا€₭غة دكف ا₱تشار تحكؿ ا€تي ا€علبات ع₭ى است₵دفت ا€دراسة ا€تعرؼ

 إ€ى ااجتماعي ا€تكاصؿ مكاقع مستخدمي تدعك ا€تي اأسباب ا€تكاصؿ ااجتماعي, كتحديد مكاقع

ع₭ى ا€₭غة ا€عربية,  اجتماعيا ا€تكاصؿ ا€عربية, كمعرفة تنثير مكاقع بدي₭ة €₭غة €غة إ€ى ا€₭جكء
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 ع₭ي كا€تعرؼ ااجتماعي, ا€تكاصؿ مكاقع في ا€عربية ا€₭غة تكاج₳ ا€تي ااش₫ا€يات ع₭ي كا€كقكؼ

 ملترحات ااش₫ا€يات, كتلديـ ₴ا₲ تجا₲ ا€عربية ا€₭غة ع₭ى با€محافظة ا€مع₱ية ا€مؤسسات دكر

 ا€تكاصؿ ااجتماعي. كاقعم ع₭ي ا€عربية ا€₭غة تكاج₳ ا€تي €إش₫ا€يات ا€تصدم €₫يفية
 ت₭ػؾ مػع م₱اسػبة أف ا€₭غػة ا€عربيػة يلك€ػكف ا€ػايف ₱سػبة كأ₴ـ ما تكص₭ت إ€ي₳ ا€دراسة ₴ك تلػارب

%, 22₫مػا ب₭غػت ₱سػبة ا€ػايف ي₵تمػكف با€₭غػة ا€عربيػة كا€تكاصػؿ ب₵ػا  م₱اسػبة, ريػر أ₱₵ػا تػرل ا€تػي
جم₭ػة ا€مبحػكثيف, ₫مػا تكصػ₭ت مػف   55: ا€عربيػة ا€₭غػة بسػامة ي₵تمػكف ا ا€ػايف بي₱ما ب₭غت ₱سبة
 حسػاب ع₭ػى ا€عاميػة ا€محادثػة با€₭غػة ع₭ػى يعتمػدكف ا€تكاصػؿ مكاقػع مسػتخدمي ا€دراسػة إ€ػى أف

 %.75ا€فصحى حيث ب₭غت ₱سبت₵ـ 
تخاب باراؾ اوباما  Budakدراسة بودؾ  - فيسبوؾ وتويتر وا واف ا  .(17)2008بع

اعي فػػي تنثير₴ػػا ع₭ػػى ا€بػػا€غيف فػػي اسػػت₵دفت ₴ػػا₲ ا€دراسػػة معرفػػة دكر مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػ
, كحددت ا€دراسة عي₱ة ا€بحػث فػي ا€فيسػبكؾ كتػكيتر, 2228ا€تصكيت ا₱تخابات ا€رئاسة اأمري₫ية 

 مبحكثنا مف ا€ج₱سيف. 2254كأجريت ع₭ى عي₱ة ب₭غت 
ػا₲ ا€دراسػػػػة إ€ػػػػى أف ا€فيسػػػػبكؾ كتػػػػكيتر €₵مػػػػا دكر ₫بيػػػػر بجػػػػكار كسػػػػائؿ اإعػػػػاـ  كتكصػػػػ₭ت ₴ػػػ

ػا إ€ػى ج₱ػب مػع كسػائؿ ا€تل₭يدية, فلػد أ شػار ا€مبحكثػكف إ€ػى أ₱₵ػـ اعتمػدكا ع₭ػى ا€فيسػبكؾ كتػكيتر ج₱بن
 اإعاـ ا€تل₭يدية, كأ₱₵ـ يركف أف دكر ا€فيسبكؾ كتكيتر سي₫كف €₳ أثر أ₫بر في ا€مستلبؿ ا€لريب.

 Thomas V. Pollet (18))دراسة توماس  -
اصػػػؿ ااجتمػػػاعي كا€تراسػػػؿ اسػػػت₵دفت ₴ػػػا₲ ا€دراسػػػة معرفػػػة عاقػػػة ا€جم₵ػػػكر ا€عػػػاـ €مكاقػػػع ا€تك 

مبحكثنػػػا  117ا€فػػػكرم ع₭ػػػى ا€عاقػػػات ااجتماعيػػػة, ك₴ػػػي دراسػػػة ميدا₱يػػػة طبلػػػت ع₭ػػػى عي₱ػػػة قكام₵ػػػا 
 ( عاما.63إ€ى  18تتراكح أعمار₴ـ ما بيف )

تكصػػ₭ت ا€دراسػػة إ€ػػى أف مسػػتخدمي ₴ػػا₲ ا€مكاقػػع كبصػػفة خاصػػة ا€فيبسػػبكؾ كتػػكيتر يشػػغ₭ك₱₵ا 
 €كحيدة ا€تي تربط₵ـ بنصدقاء ₫ثيريف في ا€عا€ـ اافترااي. معظـ أكقات₵ـ, كأ₱₵ا ₴ي ا€طريلة ا

يػة بػيف  - عربيػة, دراسػة تقاب ار ا غويػة فػي اإشػ ائيػة ا ث واف "اازدواجيػة وا دراسة بع
يزيػػة" ) ج عربيػػة واإ اسػػت₵دفت ا€دراسػػة ا€كقػػكؼ ع₭ػػى مػػدل تجػػاكر ا€ث₱ائيػػة ا€₭غكيػػة بػػيف  (,19ا

ا₱ػات فػي كسػائؿ اإعػاـ, كتنثير₴ػا ا€₭غػكم ع₭ػى ا€مسػت₵₭ؾ ا€₭غتيف ا€عربية كاا₱ج₭يزية فػي اإع
 ا€عربي.

كتكصػػ₭ت ا€دراسػػة إ€ػػى أف ترا₫يػػب ا€جمػػؿ ا€مدرجػػة فػػي اإعا₱ػػات €₵ػػا دكر ₫بيػػر فػػي ا€تػػنثير  
ع₭ػػى ا€مشػػترم بخصػػكص اتخػػاا قػػرار ا€شػػراء, ₫مػػا أف ا€₭غػػة اإعاميػػة €₵ػػا تػػنثير ₫بيػػر ككااػػح مػػف 

€تر₫يبيػة, إا تحػاكؿ ا€جمػؿ اإعا₱يػة كاػع ا€مشػترم فػي بيئػة أخػرل ا€₱احية ا€كظيفية كمف ا€₱احيػة ا
بمعػػزؿ عػػف ا€حليلػػة, مكظفػػة بػػا€ؾ ع₱صػػر ا€تر₫يػػب ا€₱حػػكم كا€صػػرفي كا€ػػدا€ي €₭₫₭مػػات كاأ€فػػػاظ 
ػػرة كفػػػػؽ بي₱يػػػػة خفيػػػػة تظ₵ػػػػر €₭مت₭لػػػػي فػػػػي صػػػػكرة ع₱ػػػػاكيف أك أقػػػػكاؿ أك آراء أك  ا€م₱تلػػػػاة بع₱ايػػػػة ₫بيػػ

 تصريحات, أك مدح.
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ػػوا - عربػػي, دراسػػة دراسػة بع مغػػرب ا ػداف ا غويػة فػػي وسػػائؿ اإعػػاـ ب ف "اازدواجيػػة ا
 (20)قدية" 

اسػػت₵دفت ا€دراسػػة رصػػد كاقػػع اازدكاجيػػة ا€₭غكيػػة فػػي كسػػائؿ إعػػاـ ب₭ػػداف ا€مغػػرب ا€عربػػي مػػف 
ػة حتميػػػة €غكيػػة ابػػػد ع₭ػػى ب₭ػػػداف ا€مغػػػرب  خػػاؿ مجمكعػػػة مػػف ا€تسػػػاؤات ₴ػػي: ₴ػػػؿ ₴ػػػا₲ اازدكاجيػ

ػى أم مػػػدل يم₫ػػػف أف تخػػدـ ₴ػػػا₲ اازدكاجيػػػة  ا€عربػػي أف تتعامػػػؿ €ػ مع₵ػػػا كتتفاعػػؿ مػػػع محتكيات₵ػػػا؟ كاه
₴كية ا€ب₭داف ا€مغاربية كملكمات₵ا ا€ثلافية كا€حاارية كا€دي₱يػة؟ كمػا مػدل تػنثير ₴ػا₲ اازدكاجيػة ع₭ػى 

 ا€₭غة ا€عربية كتطكر₴ا في ₴اا ا€جزء مف ا€باد ا€عربية؟ 
زدكاجيػة اإعاميػة €يسػت كقفػا ع₭ػى ب₭ػداف ا€مغػرب كتكص₭ت ا€دراسة إ€ى ₱تػائج, أ₴م₵ػا أف اا 

ا€عربي, بؿ ₴₱اؾ فااءات ₫ثيرة في ا€عا€ـ تعيش ₱فػس ا€ظػا₴رة, €₫₱₵ػا تتعػايش مع₵ػا با€شػ₫ؿ ا€ػام 
اإعػاـ ا€م₫تػكب كا€₱ػاطؽ با€₭غػة ا€فر₱سػية . ₫مػا أف يعكد ع₭ي₵ا با€فائدة كدكف ا€مساس بثكابت اأمػة

₫مػػا ₫ػػاف ا€حػػاؿ مػػع ا€صػػحافة ا€كط₱يػػة ا€م₫تكبػػة با€₭غػػة  اأمػػة,بثم₫ا₱ػػ₳ أف ي₫ػػكف فػػي خدمػػة أ₴ػػداؼ 
مخت₭ػػؼ ا€مكاثيػػؽ كا€تشػػريعات , ₫مػػا ₱فػػت ا€دراسػػة إم₫ا₱يػػة تطبيػػؽ ا€فر₱سػػية أث₱ػػاء ا€حلبػػة ااسػػتعمارية

كفػػي ملػػدمت₵ا قػػكا₱يف تعمػػيـ اسػػتعماؿ ا€₭غػػة ا€عربيػػة دكف إتبػػاع سياسػػة مرح₭يػػة كاسػػتراتيجية مدركسػػة 
 .م₱طلة كا€تحكات ا€جارية في₵اتراعى في₵ا خصكصية ا€

سابقة: دراسات ا ى ا  تعقيب ع
مف خاؿ تح₭يؿ ا€دراسات ا€سابلة كا€₱تائج ا€تي تكص₭ت إ€ي₵ا ₴ا₲ ا€دراسات كاستعراض 
جكا₱ب ا€لكة كا€اعؼ في₵ا, احظ ا€باحث أف ₴ا₲ ا€دراسات €ـ تت₱اكؿ تح₭يؿ مامكف ما ي₫تب₳ 

عاـ ا€جديد, €₭كقكؼ ع₭ى أما₫ف ا€لكة كا€اعؼ في₵ا, مستخدمك مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي كاإ
بؿ اقتصر ت₱اكؿ أ₫ثر ₴ا₲ ا€دراسات ع₭ى إجراء دراسات ميدا₱ية ع₭ى ₴ؤاء ا€شباب ا€مستخدميف 
فلط خاصة شباب ا€جامعات ا€عربية, كفى ₴ا₲ ا€₱لطة با€اات تظ₵ر مش₫₭ة ا€دراسة في أ₱₵ا تت₱اكؿ 

ي €₭م₱شكرات اأ₫ثر تفاع₭ية مف خاؿ تع₭يلات ا€لراء ع₭ي₵ا تح₭يؿ ا€مامكف بشلي₳ ا€₫مي كا€₫يف
كردكد₴ـ ع₭ى مكقعي ا€تكاصؿ ااجتماعي تكيتر كفيسبكؾ, ب₵دؼ ا€كقكؼ ع₭ى مدل اعتماد 
مستخدمك ₴ا₲ ا€مكاقع ) قائـ بااتصاؿ كجم₵كر( ع₭ى ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى أك اعتماد₴ـ ع₭ى 

 ك₴ي:  رير₴ا مف خاؿ ا€مظا₴ر ا€₭غكية ا€ثاثة
ا€ث₱ائية ا€₭غكية كما ترتب ع₭ي₵ا مف ا€ت₵جيف ا€₭غكم بيف ا€عربية كرير₴ا مف  -1

 ا€₭غات.

اازدكاجية ا€₭غكية كما ترتب ع₭ي₵ا مف ₴يم₱ة ا€₭₵جة ا€عامية ع₭ى ا€₭غة ا€عربية  -2
 ا€فصحى.

 ₫تابة ا€₭غة ا€عربية با€حرؼ ا€اتي₱ي )فرا₱₫ك اراب( -3
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دراسة:  تساؤات ا
 €إجابة ع₭ى ₱كعيف مف ا€تساؤات ₴ما:تسعى ₴ا₲ ا€دراسة 

 أكا: تساؤات تتع₭ؽ با€دراسة ا€تح₭ي₭ية ا€₫مية ك₴ي:
 ما ₱كع ا€₭غة كا€₭₵جة ا€تي يستخدم₵ا ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر -

 ؟سكاء قائـ بااتصاؿ أك جم₵كر قراء

ة ا€عامية م₱₵ا, كا€₭غة كما ₱سب₳ ت₫رارات ₫ؿ ₱كع مف ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى, كا€₭₵ج -
 ا€₵جي₱ة, ك₫تابة ا€₭غة ا€عربية با€فرا₱₫ك آراب مف ₴اا ااستخداـ؟

ما ₱كع ا€مكاكعات ا€مثارة ع₭ى مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي؟ كما ₱سبة استخدام₵ا  -
 كعاقت₵ا با€₭غة أك ا€₭₵جة ا€مستخدمة في ا€فيسبكؾ كتكيتر؟

 €₫يفية ك₴ي:ثا₱يا: تساؤات تتع₭ؽ با€دراسة ا€تح₭ي₭ية ا
ما تنثير استخداـ ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي €ازدكاجية ا€₭غكية ع₭ى ا€₭غة  -

 ا€عربية.

 ما تنثير استخداـ ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي €₭ث₱ائية ا€₭غكية ع₭ى ا€₭غة ا€عربية. -

مػػػػا تػػػػنثير اسػػػػتخداـ ركاد مكاقػػػػع ا€تكاصػػػػؿ ااجتمػػػػاعي €₫تابػػػػة ا€₭غػػػػة ا€عربيػػػػة بػػػػا€حركؼ  -
 تي₱ية ا€فرا₱₫ك ع₭ى ا€₭غة ا€عربية؟ا€ا

مػا ا€تحػػديات ا€تػػي تفراػػ₵ا مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػاعي ع₭ػػى ا€₭غػػة ا€عربيػػة؟ كمػػا كاجػػب  -
 ا€ج₵ات ا€مع₱ية با€غة ا€عربية €₭حفاظ ع₭ي₵ا؟

 : ج ا بحث وم  وع ا
ي₱تمي ₴ػاا ا€بحػث إ€ػى ا€بحػكث ا€كصػفية ا€تػي ت₵ػدؼ إ€ػى جمػع ا€حلػائؽ كا€مع₭كمػات كا€بيا₱ػات 

(, كتتمثػػؿ ₴ػػا₲ 21عػػف ظػػا₴رة مػػا أك مكقػػؼ معػػيف مػػع محاك€ػػة تفسػػير ₴ػػا₲ ا€حلػػائؽ تفسػػيرنا ₫افينػػا )
ا€ظػػا₴رة فػػي ا₱تشػػار ا€ث₱ائيػػة ا€₭غكيػػة كمػػا ترتػػب ع₭ي₵ػػا مػػف ا€ت₵جػػيف ا€₭غػػكم. كاازدكاجيػػة ا€₭غكيػػة كمػػا 

ك( فػػي مكاقػػع ترتػػب ع₭ي₵ػػا مػػف ₴يم₱ػػة ا€₭₵جػػة ا€عاميػػة. ك₫تابػػة ا€₭غػػة ا€عربيػػة بػػا€حرؼ ا€اتي₱ػػي )فرا₱₫ػػ
 ا€تكاصؿ ااجتماعي كخاصة ا€فيسبكؾ كتكيتر, كمحاك€ة تحديد أارار₴ا ع₭ى ا€₭غة ا€عربية.

دراسة:  ج ا ا  م
ت₱تمي دراسة تنثير مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ع₭ى ا€₭غة ا€عربية ₴ا₲ إ€ى ₱كع ا€دراسات 

ا€ؾ إ€ى معا€جة ا€كصفية ا€تي ا تلتصر ع₭ى مجرد جمع ا€بيا₱ات كا€مع₭كمات, بؿ تتعدل 
ا€معطيات م₱₵جيا كاستخاص ا€₱تائج طبلا أ₴داؼ ا€دراسة كما ترمي ا€كصكؿ إ€ي₳, مف خاؿ 
ا€كصؼ ا€₫مي كا€₫يفي €₭ظكا₴ر ا€مخت₭فة. كبما أف دراست₱ا ا ت₱ت₵ي ع₱د حد ا€رصد ا€₫مي €ت₫رار 

, بؿ تطمح €₭كصكؿ اأسا€يب ا€₭غكية ا€تي يعتمد ع₭ي₵ا مستخدمك مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي فلط
إ€ى تح₭يؿ ₫يفي يفسر تكاجد ₴ا₲ اأسا€يب أك ا₱عدام₵ا كسبب تفاكت ₱سب₵ا بيف مكاقع ا€تكاصؿ 
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محؿ ا€دراسة, فثف إتباع م₱₵ج محدد يحلؽ أ₴داؼ ا€دراسة أمر ابد م₱₳, كبما أف دراست₱ا دراسة 
سب €₵ا₲ ا€دراسة ₴ك تح₭ي₭ية كصفية تحاكؿ ا€₫شؼ عف مكاطف ا€اعؼ ا€₭غكية, فثف ا€م₱₵ج اأ₱

م₱₵ج تح₭يؿ ا€مامكف, ا€ام يم₫₱₱ا مف دراسة ا€رسا€ة €₭تعرؼ ع₭ى مظا₴ر ا€تنثيرات ا€₭غكية 
ا€س₭بية في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, كا€تعرؼ ع₭ى مستكيات₵ا. ك€لد أثبت ₴اا ا€م₱₵ج فاع₭يت₳ 

ا€يب ا€بحث ا€ع₭مي أف تح₭يؿ ا€محتكل ₴ك أحد أس Brelson في ₴اا ا€مجاؿ, حيث يرل بي₭رسكف
ا€تي ت₵دؼ إ€ى ا€كصؼ ا€مكاكعي كا€م₱ظـ كا€₫مي €₭مامكف ا€ظا₴ر €مادة مف مكاد ااتصاؿ 

, كسكؼ ₱طبؽ ₴اا ا€م₱₵ج ع₭ى عي₱ة ا€بحث مف مكاقع ا€تكاصؿ ا€فيسبكؾ كتكيتر بغية تكفير (22)
 بيا₱ات ₫مية كمؤشرات ₫يفية تحاكؿ اإجابة ع₭ى تساؤات ا€دراسة.

€باحػػث ع₭ػػى مجمكعػػة مػػف ا€م₱ػػا₴ج اأخػػرل €₭كصػػكؿ إ€ػػى معا€جػػة كثيلػػة €مكاػػكع ₫مػػا اعتمػػد ا
 ا€بحث ع₭ى ا€₱حك اآتي:

مسحي: ج ا م  ا

كيلصد ب₳ ا€محاك€ة ا€م₱ظمة €تلرير كتح₭يؿ كتفسير ا€كاع ا€را₴ف €₱ظاـ أك جماعة أك بيئة 
اختيار تح₭يؿ  معي₱ة, كاستعاف ا€باحث في ₴ا₲ ا€دراسة بم₱₵ج ا€مسح با€عي₱ة كا€ؾ با€₱سبة

مامكف عي₱ة مف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, ركعي في₵ا أف ت₫كف ₴ي اأش₵ر كاأ₫ثر تفاع₭ية 
يجابا.  ك₴ي ا€فيسبكؾ كتكيتر €دراسة تنثيرات ₴ا₲ ا€مكاقع ع₭ى ا€₭غة ا€عربية س₭بنا كاه

مقارف: ج ا م  ا

تاؼ بػيف ا€م₱شػكرات فػي استخدـ ا€باحث ₴اا ا€م₱₵ج €تحديد ₱لاط ا€تشاب₳ كااتفاؽ أك ااخػ 
مكقػػع ا€فيسػػبكؾ كتع₭يلػػات ا€لػػراء ع₭ي₵ػػا مػػف جا₱ػػب, كبػػيف ا€تغريػػديات ع₭ػػى مكقػػع تػػكيتر كتع₭يلػػات 
ا€لراء ع₭ي₵ػا مػف جا₱ػب آخػر, ك₫ػاا تحديػد ₱لػاط ا€تشػاب₳ كااتفػاؽ كااخػتاؼ بػيف مسػتخدمي ₴ػايف 

يػػػػة, إا يفتػػػػرض ا€باحػػػػث أف €₫ػػػػؿ مسػػػػتخ دـ €₵ػػػػايف ا€مػػػػكقعيف ا€مػػػػكقعيف فػػػػي اسػػػػتخدام₵ـ €₭غػػػػة ا€عرب
 شخصية تميز₲ عف رير₲ مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي اأخرل.

ات:  بيا  طرؽ وأدوات جم  ا
في إطػار مػ₱₵ج ا€مسػح اإعامػي اسػتخدـ ا€باحػث أسػ₭كب ا€تح₭يػؿ ا€₫مػي كا€₫يفػي €₭ماػمكف 

تػػي تسػػعى إ€ػػى ا₫تشػػاؼ ا€معػػا₱ي ا€₫ام₱ػػة فػػي  ا€محتػػكل, باعتبػػار₲ "مجمكعػػة ا€خطػػكات ا€م₱₵جيػػة ا€
"₫مػػا اعتمػد ا€باحػػث ع₭ػى اسػػتمارة تح₭يػؿ ا€ماػػمكف إا يعتبػر تح₭يػػؿ ( 23)كا€عاقػات اارتباطيػػة ب₵ػا 

ا€ماػػمكف مػػف أبػػرز اأدكات ا€تػػي تسػػتخدـ فػػي ا€بحػػكث اإعاميػػة ب₵ػػدؼ ₫شػػؼ ماػػمكف كسػػائؿ 
 ااتصػػاؿ كمػػا تطرحػػ₳ ₴ػػا₲ ا€كسػػائؿ مػػف قػػيـ كأف₫ػػار كاتجا₴ػػات كمع₭كمػػات تػػؤثر فػػي سػػ₭كؾ اأفػػراد

كاتجا₴ػػات₵ـ, كتح₭يػػؿ ا€محتػػكل ₴ػػك " مجمكعػػة ا€لكاعػػد ا€م₱₵جيػػة ا€تػػي تسػػعى إ€ػػى ا₫تشػػاؼ ا€معػػا₱ي 
 (24)ا€محتكل  مف خاؿ ا€بحث ا€₫مي ا€مكاكعي كا€م₱ظـ €₭سمات ا€ظا₴رة في ₴اا
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صدؽ   اختبار ا
قاـ ا€باحث بعد أعػداد اسػتمارة تح₭يػؿ ا€ماػمكف يعراػ₵ا ع₭ػى مجمكعػة مػف ا€مح₫مػيف كبعػد 

€تعػػػديات ا€تػػػي اتفػػػؽ ع₭ي₵ػػػا ا€مح₫مػػػكف قػػػاـ ا€باحػػػث بتحديػػػد فئػػػات ا€تح₭يػػػؿ ككاػػػع د€يػػػؿ إجػػػراء ا
ػػػدريب₵ما ع₭ػػػى ا€ترميػػػز كتزكيػػػد₴ما بػػػد€يؿ  €تعريفػػػات فئػػػات ا€تح₭يػػػؿ كشػػػرح₵ا اث₱ػػػيف مػػػف ا€بػػػاحثيف كت
ا€تعريفات اإجرائية €فئات ا€تح₭يؿ, كتـ تحديد معامػؿ ا€تبػايف بي₱₵مػا كفلنػا €معاد€ػة ثبػات "₴ك€سػتي", 

%, ك₴ػي ₱سػبة مرتفعػة تػدؿ 91.12كبلياس ا€متكسط ا€حسابي كجد ا€باحث أف معامػؿ ا€ثبػات ب₭ػك 
 ع₭ى صاحية ا€ملياس €₭تعميـ.

ية.  زم ة ا عي دراسة وا  مجتم  ا
يتمثػػؿ ا€مجتمػػع ا€₫₭ػػي €₭دراسػػة فػػي جميػػػع مكاقػػع ا€تكاصػػؿ ااجتمػػاعي, ك₱ظػػرنا اسػػتحا€ة تتبػػػع 

ؿ ماػمك₱₵ا إجػراء ا€دراسػة, فػاف ا€باحػث اسػتلر ع₭ػى عي₱ػة جميع مكاقػع تكاصػؿ ااجتمػاعي كتح₭يػ
مف أش₵ر ت₭ؾ ا€مكاقع فػي ا€ػكطف ا€عربػي, ك₴مػا مػكقعي ا€فيسػبكؾ كتػكيتر, حيػث يعػد ا€فيسػبكؾ ₴ػك 
ا€مكقػػع اأشػػ₵ر عا€ميػػا كخاصػػة فػػي مصػػر كا€سػػكداف كا€مغػػرب ا€عربػػي, ₫مػػا يعػػد مكقػػع تػػكيتر ₴ػػك 

, ك₴ك اأش₵ر كاأكؿ فػي ا€سػعكدية كا€خ₭ػيج كا€مشػرؽ ا€عربػي, ا€مكقع ا€تا€ي €₭فيسبكؾ عا€مياي كعربينا
% 93حيث أكاحت إحدل ا€دراسات أف ₱سبة مكاقع ا€تكاصػؿ ااجتمػاعي ا€فيسػبكؾ كتػكيتر ب₭غػت 

 .  (25)% م₱₵ـ يستخدمك₱₳ يكمينا €فترة تزيد عف ساعتيف في ا€يـك ا€كاحد 49مف ا€شباب, كأف 

يؿ تح خاضعة  مواد ا ة ا ًثا: عي  ثا
قاـ ا€باحػث بػثجراء دراسػة اسػتطاعية ع₭ػى بعػض ا€م₱شػكرات كا€تغريػدات €حسػابات كصػفحات 
ريػػر شخصػػية فػػي مػػكقعي ا€فيسػػبكؾ كتػػكيتر مػػف أشػػ₵ر ا€صػػفحات فػػي ₫ػػؿ مػػف مصػػر كا€سػػعكدية, 
ركعػػي في₵ػػا أف ت₫ػػكف ا€حسػػابات اأ₫ثػػر تفاع₭يػػة كمتابعػػة كتع₭يلػػات مػػف ا€لػػراء, €ػػاا اسػػتلر ا€باحػػث 

 €عي₱ة ا€دراسة.ع₭ى تحديد شركط 
ـ أف مصػر تحتػػؿ ا€مر₫ػز اأكؿ فػػي عػػدد 2218كفػي أحػػدث إحصػاء كصػػؿ إ€يػ₳ ا€باحػػث عػػاـ 

% مػػف 41م₭يػػكف مسػػتخدـ, ك₴ػػك مػػا يشػػ₫ؿ ₱سػػبت₳  43أ₫ثػػر مػػف مسػػتخدمي ا€فيسػػبكؾ بعػػدد تجػػاكز 
ا ا€مر₫ػػػز ا€ثػػػا₱ي احت₭تػػػ₳ ا€مم₭₫ػػػة ا€عربيػػػة .% مػػػف مسػػػتخدمي₳ فػػػي ا€ػػػكطف ا€عربػػػي33سػػػ₫ا₱₵ا ك بي₱مػػػ

% 13% مػػف سػػ₫ا₱₵ا كمػػا ₱سػػبت₳ 58م₭يػػكف مسػػتخدـ  18أ₫ثػػر مػػف ة بعػػدد مسػػتخدميف ب₭ػػك ا€سػػعكدي
 .(26) مف مستخدمي ا€كطف ا€عربي

ك₴ك مف أ₴ـ ا€مكاقع ا€تي تعمؿ ع₭ى تتبع ك₱شر  Social Watch list₫ما ا₫ر مكقع 
احصاءات عف أش₵ر ا€صفحات ا€عربية رير ا€شخصية ع₭ى ا€فيسبكؾ مف حيث أعداد ا€معجبيف, 

أ₫ثر عشر صفحات ع₭ى ا€فيس بكؾ ع₭ى  2218ا€خ في آخر إحصاءات₳ €عاـ …€₱مك كا€تفاعؿا
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, صفحة MBC4صفحةصفحة ق₱اة ا€عربية,  ,MBC2صفحة ا€تكا€ي ₴ي )صفحة ق₱اة ا€جزيرة,
 , صفحة فكدافكف مصر(MBC Action, صفحة  Arabs Got talentصفحة  شب₫ة رصد,

ا€ا₫ر فلد تـ تحديد عي₱ة ا€بحث في تح₭يؿ مامكف  كب₱اء ع₭ى ا€دراسة ااستطاعية سا€فة
م₱شكر €₫ؿ  252م₱شكر €₫ؿ صفحة مف اأع₭ى إعجابا كمتابعة ع₭ى ا€فيسبكؾ, ك 252عدد 

حساب رير شخصي ₴ك اأع₭ى متابعة ع₭ى تكيتر, مع تح₭يؿ تع₭يلات ا€لراء ع₭ي₵ا كم₱اقشت₵ـ 
, 2218حتى ₱₵اية مايك  2218كؿ أبريؿ ا€لائـ بااتصاؿ كا€جم₵كر, €مدة ش₵ريف في ا€فترة مف أ

₴ػ حيث يتكقع ا€باحث 1442كا€ؾ €معاصرة ₴ا₲ ا€فترة €مكعد ا€بحث, كا₱ت₵ائ₵ا قبؿ ش₵ر رمااف 
 ق₭ة مشار₫ة مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ مع ا€مكاقع ا€شبابية في ₴اا ا€ش₵ر. 

حث ع₭ى ا€فيسبكؾ كب₱اء ع₭ي₳ فلد ب₭ك ا€عدد ا€₫₭ي €₭م₱شكرات كا€تع₭يلات ا€تي ح₭₭₵ا ا€با
 تع₭يؽ.5275م₱شكر بكاقع   252م₱₵ا  5525

تغريدة  2852₫ما ب₭ك ا€عدد ا€₫₭ي €₭تغرديدات كتع₭يلات ا€لراء ع₭ي₵ا ا€تي ح₭₭₵ا ا€باحث 
 تع₭يلنا. 2622كعدد ا€تع₭يلات  252كتع₭يؽ, ب₭ك عدد ا€تغريدات 

تح₭يؿ مامك₱₵ا كتكزيع₵ا كا€جدكؿ ا€تا€ي يكاح تكزيع عدد ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ا€تي تـ  
 ع₭ى مكقعي تكيتر كفيسبكؾ طبلنا €عي₱ة ا€دراسة. 

 

يؿ 1جدوؿ رقـ ) تح خاضعة  يقات ا تع شورات وا م يقات ا تع  ( يوضح عدد ا

رارات    ت  ا
موق   اسـ ا

شورات م يقات ا تع مجموع ا  ا

فيسبوؾ تواصؿ ا  5525 5275 250 موق  ا

تواصؿ تويتر  2850 2600 250 موق  ا

مجموع  8375 7875 500 ا

دراسة حات ا  :مصط
غوية -1 غوية واازدواجية ا ائية ا ث  ا

ازدكاجّية ا€₭اغة ₴ي استعماؿ ا€₭غة ا€فصيحة  أف كرد في ₫تاب معجـ ا€₭غة ا€عربية ا€معاصر
 ة.كا€₭غة ا€دارجة ك₴ك خاؼ ا€ث₱ائية ا€تي تع₱ي استعماؿ €غتيف مخت₭فتيف ₫ا€عربية كاإ₱ج₭يزي
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فا€ث₱ائية ا€₭غكية أك اازدكاجية ا€₭غكية ₴ي حا€ة €سا₱ية مستلرة ₱سبينا يتكاجد في₵ا مستكياف 
€₭₫اـ مف ₱فس ا€₭غة ₫ا€عامية كا€فصحى, أك مف €غتيف مخت₭فتيف ₫ا€عربية كاا₱ج₭يزية, ك₴ااف 

₱سبينا  ا€مستكياف يستخدماف بطريلة مت₫ام₭ة, رير أف أحد₴ما €₳ مكقع اجتماعي كثلافي مرمكؽ
 .(27) عف ا€مستكل اآخر ع₱د ا€مجمكعة ا€₭غكية ا€₱اطلة ب₵ا₲ ا€₭غة

عربية غة ا ائية ا  ث
₴₱اؾ مجمكعة مف ا€مستكيات ا€₭غكية في ا€₭غة ا€عربية ك€يس فلط مستكييف ك₴ك ما سمك₲ 
 با€تعددية ا€₭غكية, كتعد ا€حا€ة ا€عربية مف أ₫ثر ا€حاات ش₵رة بخصكص اازدكاجية كا€تعددية

 ا€₭غكية, كا€ؾ بسبب كجكد مستكييف كااحيف جدا ك₴ما ا€₭غة ا€فصحى كا€₭غة ا€عامية.
كا€₭غة ا€عربية عرفت حاات مف اازدكاجية ا€₭غكية في جميع مراحؿ تطكر₴ا كحتى في مرح₭ة 
ا€شعر ا€جا₴₭ي, فلد ₫اف ₴₱اؾ €غة ا€₱اس ك€غات ا€لبائؿ, كتعيش بجا₱ب ت₭ؾ ا€₭غات أك ا€₭₵جات 

قة ₴ي €غة ا€شعر ا€جا₴₭ي كا€خطب ا€ش₵يرة, كتكج ا€ؾ ا€مستكل ا€فصيح ب₱زكؿ ا€لرآف €غة مرمك 
ا€₫ريـ ب₳ احلنا, ك€₫ف ا€فارؽ بيف ا€₭غتيف أك ا€مستكييف ا€فصحى كا€عامية تااعؼ ₫ثيرنا في 

 ا€عصر ا€حا€ي ك₴ك ما سيتـ تكاحي₳ في اإطار ا€₱ظرم €₭دراسة.
غوي -2 جيف ا ت  ا

ي اأصؿ ₫مصط₭ح في ع₭ـ ا€حيكاف يدؿ ع₭ى عم₭ية تزاكج بيف كاع مصط₭ح ا€ت₵جيف ف
ج₱سيف مخت₭فيف ي₱تج م₱₵ما ج₱س ثا€ث, ₫ما ا€تزاكج بيف ا€حصاف كا€حمار ا€₭ااف ي₱تجاف حيكا₱نا 
مف ج₱س ثا€ث ₴ك ا€بغؿ, ثـ استعير مصط₭ح ا€ت₵جيف إ€ى عا€ـ ا€₱بات €يط₭ؽ ع₭ى عم₭ية دمج 

ثا€ث مخت₭ؼ ع₱₵ما, ثـ شاع استخداـ ₴اا ا€مصط₭ح في ₫ؿ ₱كعيف مف ا€₱بات €ي₱تج ع₱₵ما ₱كع 
 ا€ع₭ـك حتى كصؿ إ€ى ع₭ـك ا€₭غة ا€عربية. 

فا€ت₵جيف ا€₭غكم في ا€₭غة ا€عربية يلصد ب₳ استياد €غة ا ₴ي با€عربية كا ₴ي باأعجمية, 
رير با€مزج في ا€خطاب بيف ₫₭مات عديدة مف ا€₭غات, كيحصؿ ₴اا أحيا₱ا بتعمد, كأحيا₱ا عف 

تعمد, كتتـ عم₭ية ا€ت₵جيف بش₫ؿ م₱₵جي, €تصبح ₱مطا مميزا أس₭كب ا€خطاب كا€₫تابة ا€معاصرة 
€دم ا€شباب. ك₴ي ا€₭غة ا€₵جي₱ة مف ت₭ؾ اأ€فاظ ا€مستغربة, كيعبر ا€ت₵جيف ا€₭غكم عف ش₫ؿ مف 

ف اا₱تلاؿ اازدكاجية, بمع₱ي استعماؿ ₱ظاميف €غكييف في آف كاحد, €₭تعبير أك €₭شرح, ك₴ك ₱كع م
مف €غة آخرم, ك₴اا مكجكد ₫ظا₴رة €غكية اتصا€ية في ا€شعكب ا€تي تحررت مف ااستعمار 
كظ₭ت آثار ا€مستعمر باقية في ا€تكاصؿ ا€يكمي, كا€ام أصبح بش₫ؿ مف اأش₫اؿ صكرة عفكية 

 €₭ممارسات ا€₫امية ا€عادية. 
ا€مستعمؿ ا€₭غكم مف €غة إ€ى كيحدث ا€ت₵جيف ا€₭غكم أياا ع₱د مزدكجي ا€₭غة, حيث ي₱تلؿ 

أخرم, كيحدث ₴اا بسبب ا€شرح أك ا€ملاـ أك ا€حاؿ, كي₫كف اا₱تلاؿ في بعض ا€ملامات محبكبا 
₫ك₱₳ يعمؿ ع₭ي تندية ا€مراد كا€ملصكد. كيم₫ف إجماؿ ₫ؿ ₴اا في أف ا€ت₵جيف ا€₭غكم €غة متعددة 

ـ €₭تفا₴ـ بيف مجمكعتيف في خطاب كاحد, ت₱شن مف اختاط مفردات €غتيف أك أ₫ثر, تستخد
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€غكيتيف, أك ₴ك ₫اـ خ₭يط ي₱تج في ا€عادة في مجتمعات خ₭يط, أكفي ا€تجمعات ا€تي تحصؿ في 
ا€ب₭داف ا€تي تفد إ€ي₵ا ا€عما€ة اأج₱بية ₫ما ₴ك ا€حاؿ في دكؿ ا€خ₭يج, ك₴ي تعرؼ ع₱د ا€مختصيف 

 .(28)با€₭غة ا€₵جيف €₫ك₱₵ا تمزج بيف €غات مخت₭فة 
و -3 فرا  اربؾ غة ا

يط₭ػػػؽ ركاد مكاقػػػع ا€تكاصػػػؿ ااجتمػػػاعي كاإعػػػاـ ا€جديػػػد ع₭ػػػى ₫تابػػػة ا€₭غػػػة ا€عربيػػػة بحػػػركؼ 
ر₭ب₵ػػا حػػكؿ مػػد€كؿ كاحػػد ₴ػػك اسػػتبداؿ ا€حػػرؼ ا€عربػػي أاتي₱يػػة مصػػط₭حات كمسػػميات ₫ثيػػرة, تػػدكر 

بحػػرؼ اتي₱ػػي, كا€ػػؾ فػػي ا€حػػركؼ ا€عربيػػة ا€تػػي يلاب₭₵ػػا بػػ₱فس ا€₱طػػؽ حػػركؼ اتي₱يػػة مثػػؿ حػػرؼ 
, ككاػع أرقػاـ اتي₱يػة قريبػة فػي ... ك₴₫ػااA يلاب₭ػ₳ حػرؼ , كحػرؼ اأ€ػؼKلاب₭ػ₳ حػرؼ ي ا€₫ػاؼ

 3رسػم₵ا €₭حػػرؼ ا€عربػػي ا€ػػام ا يلاب₭ػػ₳ فػي ₱فػػس ا€₱طػػؽ حػػرؼ اتي₱ػػي مثػؿ حػػرؼ ا€عػػيف يلاب₭ػػ₳ رقػػـ
ا€ػام يشػب₵₳  7, كحػرؼ ا€حػاء يلاب₭ػ₳ رقػـ ك₴ك قريب مف رسـ حػرؼ ا€عػيف ا€مع₫كسػة با€₭غػة ا€عربيػة

–كيم₫ػف حصػر مسػميات₵ا كمصػط₭حات₵ا فػي )ا€فرا₱₫ػك ارابػؾ, ا€فرا₱₫ػك عػرب  ك₴₫ػاا, في ا€شػ₫ؿ...
ػ₳ يكجػػػػػد اخػػػػػتاؼ بسػػػػػيط بػػػػػيف ت₭ػػػػػؾ  -عربيػػػػػزم –عربتي₱ػػػػػي –اأرابػػػػػيش  اأ₱ج₭ػػػػػك عربػػػػػي ( ريػػػػػر أ₱ػػػػ

 مف ج₵ة أخرل.3arabishا€مصط₭حات مف ج₵ة كبيف مصط₭ح اأرابيش ا€عرابش" 
 عربيزم (:  –ي عربتي₱ –€غة ا€فرا₱₫ك ارابؾ, ا€فرا₱₫ك عرب 

بنف ₴ا₲ ا€₭غة تتصؼ بر₫ا₫ة ا€₫₭مات  2211/2212جاء في تلرير ا€معرفة ا€عربي €عاـ
كا€جمؿ ا€مستعم₭ة ا€تي يستخدم₵ا ا€شباب ع₭ى ا€شب₫ة في ا€مدك₱ات كمكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, 

€₭غة ا€عربية كا€تي يغ₭ب في₵ا استخداـ ا€₭₵جات ا€عامية أك ا€₫تابة بحركؼ اتي₱ي₳, تحك€ت مع₵ا ا
% مف ا€مدك₱ات ا€مصرية مثا تستخدـ 67.8إ€ى €غة ₴جي₱ة فلد بي₱ت اأرقاـ كاإحصاءات أف 

ا€₭غة ا€عربية في ا€تدكيف, €₫ف أر₭ب₵ا تخ₭ط بيف ا€عامية كا€فصحى, ₫ما أف ا€رسائؿ ا€لصيرة ع₭ى 
ؼ ا€₭غة ا€عربية, ا€₵كاتؼ ا€محمك€ة تجمع بيف ا€حركؼ ا€اتي₱ية كاأرقاـ €₭تعبير عف بعض حرك 

ك₴ك ما يط₭ؽ ع₭ي₵ا تجاكزا €غة ا€فرا₱₫ك, ك₴ي في كاقع اأمر أبعد ب₫ثير عف ₫ك₱₵ا €غة بؿ ₴ي 
كيط₭ؽ ع₭ي₵ا €غة تجاكزنا  (29)طريلة €₭₫تابة, أك رسـ €₱فس ا€₭غة ا€عربية بحركؼ كأرقاـ اتي₱ية,

اية تسعي₱ات ا€لرف اشت₵ار₴ا بيف ا€شباب, ف₵ي أبجدية رير رسمية مستحدثة ظ₵رت م₱ا بد
ا€مااي, اشت₵رت مؤخرنا كتستخدـ ع₭ى ₱طاؽ كاسع بيف ا€شباب كا€فتيات في ا€₫تابة عبر مكاقع 
كم₱صات ا€تكاصؿ ااجتماعي كاإعاـ ا€جديد ع₭ى اا₱تر₱ت في ا€م₱طلة ا€عربية, كت₱طؽ ₴ا₲ 

ا إا أف ا€حركؼ ا€مستخدمة في ا€₫تابة ₴ي  ا€حركؼ كاأرقاـ ا€₭غة ب₱فس ا€₱طؽ ا€عربي تمامن
ا€اتي₱ية بطريلة تشب₳ ا€شفرة, كتعتبر اأكسع ا₱تشارنا في ا€₫تابة عبر اا₱تر₱ت كرسائؿ ا€₵كاتؼ 

 (,SMSا€محمك€ة )
كا€جدكؿ ا€تا€ي يكاح أ₴ـ مامح ت₭ؾ ا€شفرة, فا€حركؼ ا€عربية ا€تي يلاب₭₵ػا فػي ₱فػس ا€₱طػؽ  

ج₭يػػزم أك ا€اتي₱ػػي, أمػػا ا€حػػركؼ ا€عربيػػة حركفنػػا ا₱ج₭يزيػػة تكاػػع ₫مػػا ₴ػػي بػػ₱فس رسػػـ ا€حػػرؼ اا₱
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ػا مثػؿ ا€اػاد كا€خػاء كا€حػاء مػثان فيػتـ ملاب₭ت₵ػا كاسػتبدا€₵ا  ا€تي ا يلاب₭₵ا في ₱فس ا€₱طؽ حرفنا اتي₱ين
 بنرقاـ اتي₱ية يكاح₵ا ا€ش₫ؿ ا€تا€ي:

 (2جدوؿ رقـ )
واراب  فرا ا مف حروؼ ا عربية وما يقاب حروؼ ا  يوضح ا

حرؼ  ا
عربي  ا

ح رؼ ا
ي اتي  ا

حرؼ  مثاؿ ا
عربي  ا

حرؼ  ا
ي اتي  ا

 مثاؿ

ب 6aleb 6 ط so2alسؤاؿ  2 أ  طا
حمد  Al7amdo  lelah 7 ح ا

 ه
 6' ظ

 

 aref '6 
 ظريؼ

 5amsa 5 خ
 خمسة

عامؿ اي  3 ع
3amel eh 

 Ya 9a7be 9 ص
 يا صاحبي

 ya 3'ale '3 غ

ي  يا غا

  9' 9'abab 

 ضباب
وف 8anon 8 ؽ  قا

 (shlonak sha5barak? wenak 9arelna muda mo shayfk?)  تيلػرأ: )شػ₭ك₱ؾ
شخبارؾ؟ كي₱ؾ صار€₱ا مدة مك شايفؾ؟( كتع₱ي: )₫يؼ حا€ؾ؟ €لد ماػى كقػت طكيػؿ ع₭ػى ريابػؾ 

 ؟ك€ـ ₱راؾ مي₱ا ا€ؾ ا€حيف
 :₫ما أف ₴₱اؾ اختصارات ظ₵رت €عبارات عربية كاشت₵ر استخدام₵ا بيف ا€شباب مثؿ

 AA€ساـ ع₭ي₫ـاختصار €عبارة ا Assalam 3alykom  
ISA  اهاختصار €عبارة إف شاء In Sha2a Allah  

MSA اختصار €عبارة ما شاء اه Ma Sha2a Allah  

JAK  اختصار €عبارة جزأ₫ـ اه خيرنا Jazakom Allaho khayra  
 

دراسة ظري   اإطار ا
غة اإعامية  أوًا: ا

تعتبر ₱سلا اجتماعيا كأداة رئيسية في تمرير ا€خطاب €₭غة اإعامية أ₴مية با€غة حيث 
اإعامي, ك₴ي ق₱اة €تكصيؿ ا€حلائؽ كا€مع₭كمات, كاات دكر ₫بير في ا€تب₭يك كاإيصاؿ, ك€₵ا 

 قدرة ₫بيرة ع₭ى جاب ا€مت₭لي أك ا€جم₵كر, ع₭ى اعتبار أ₱₵ا مف أ₴ـ ر₫ائز ا€خطاب اإعامي. 
كعة مرئية ₫ما ₴ي في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي كفي كت₫كف €₭غة أ₴مية با€غة إاا ₫ا₱ت مسم

ا€ت₭فزيكف, حيث ا ي₫كف ₴₱اؾ ₴امش كقتي ₫بير €معا€جت₵ا, كا€₭غة اإعامية ₴ي €غة تبعد عف 
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€غة اأدب بمع₱ا₴ا ا€تخي₭ي ك€غة ا€ع₭ـ ا€بحت بمع₱ا₲ ا€حليلي ا€تجريدم, ك₴ي €غة ب₱يت ع₭ى ₱سؽ 
 .(32)اسع ع₭مي اجتماعي عادم تبث ع₭ى جم₵كر ك 

غة  وظائؼ ا
ا€₭غة في ₫ؿ مجتمع ₱ظاـ عاـ يشترؾ اأفراد في إتباع₳ كيتخاك₱₳ أساسا €₭تعبير عما يجكؿ 
بخكاطر₴ـ كفي تفا₴م₵ـ بعا₵ـ مع بعض, كع₭ى ا€ؾ فث₱₱ا ا يم₫ف أف ₱درس تنثير ا€₭غة 

ـ ارات اإعامية في ا€رأم ا€عاـ دراسة مكاكعية عف طريؽ دراسة س₭كؾ اأفراد باعتبار₴
م₱فص₭ة, ₫ما €ك حاك€₱ا دراسة صفات ا€ماء با€رجكع إ€ى صفات ₫ؿ مف ا€₵يدركجيف كاأك₫سجيف 
₱ما  ا€₭ايف يتن€ؼ م₱₵ما. فا€₭غة €يست مف اأمكر ا€تي يص₱ع₵ا فرد معيف أك أفراد معي₱كف, كاه

عف تخ₭ل₵ا طبيعة ااجتماع كت₱بعث عف ا€حياة ا€جمعية, كما تلتاي₳ ₴ا₲ ا€حياة مف تعبير 
ا €غكينا يسير ع₭ي₳ مجتمع₳, فيت₭لا₲  ا€خكاطر كتبادؿ €أف₫ار, ك₫ؿ فرد م₱ا ي₱شن فيجد بيف يدي₳ ₱ظامن
ع₱₳ ت₭لائيا بطريؽ ا€تع₭ـ كا€تل₭يد, ₫ما يت₭لى ع₱₳ سائر ا€₱ظـ ااجتماعية اأخرل, كيصب أصكات₳ 

 . (31) في قكا€ب₳ كيحتاي₳ في تفا₴م₳ كتعبير₲
ا ا€₭غة اإ -كا€₭غة  ا€مت₭لي(  -مف اأمكر ا€تي يرل ₫ؿ فرد ₱فس₳ ) ا€مرسؿ -عاميةكخصكصن

ماطرنا إ€ى ا€خاكع €ما ترسم₳, ك₫ؿ خركج ع₭ى ₱طاق₵ا ك€ك ₫اف عف خطن أك ج₵ؿ ي₭لى مف 
ا€رأم ا€عاـ ملاكمة, ت₫فؿ رد اأمكر إ€ى ₱صاب₵ا ا€صحيح, كتنخا ا€مخا€ؼ ببعض أ₱كاع 

في ا€₱₵اية جزءن مف ا€₱ظاـ ا€₭غكم ا€عاـ ا€سائد, فثاا  ,ا€ؾ أف ا€₭غة اإعامية تش₫ؿ (3ا€جزاء)
اتخات ₴ا₲ ا€₭غة م₱حى مخت₭فنا عف ا€₱ظاـ ا€₭غكم ا€عاـ, فاف مصير ₴ا₲ ا€₭غة €ف ي₫كف إا 

 ا€رفض مف قبؿ ا€مت₭لي.
إف تحديد مف₵ـك ا€₭غة اإعامية ا يستغ₱ي عف ₱تاج ا€دراسات ا€₭غكية بمخت₭ؼ ميادي₱₵ا, إا 

₵تدم إ€ي₳ مف ظكا₴ر €غكية, كما ت₫شف₳ مف بحكث ف₱ية تفيد في دراسة €غة اإعاـ تمد₴ا بما ت
دخاؿ مفردات جديدة ع₭ى مفردات₵ا, كتدعيـ  كت₵ايب أ€فاظ₵ا كتكسيع ₱طاق₵ا كترقية مفردات₵ا كاه
خصائص ₴ا₲ ا€₭غة اإعامية مف تبسيط كسامة ككاكح, كاقتراب شديد مف €غة ا€كاقع ا€حي 

اؼ أك ₴بكط إ€ى ا€عامية, فاستخداـ ا€₭غة ا€عم₭ية ا€تي تعبر عف ا€حياة كا€حر₫ة ا€مثلؼ دكف إسف
 كا€عمؿ كاا₱جاز ₴ي ا€₭غة اإعامية ا€مؤثرة حلنا.

كفي ا€كقت ₱فس₳ يم₫ف €ع₭ـ ا€₭غة أف يفيد مف ا€₭غة اإعامية, ا€ؾ أف عاقة ا€₭غة 
نثير بيف ا€₭غة اإعامية كع₭ـ ا€₭غة ₴ي اإعامية بع₭ـ ا€₭غة ₴ي عاقة تنثير كتنثر, فعاقة ا€ت

عاقة ا€ت₱مية ا€₭غكية, فكسائؿ ااتصاؿ اإعامية تسا₴ـ في ₱شنة ₫₭مات €ـ ت₫ف مكجكدة في ا€₭غة 
ا. ا€ؾ أف كسائؿ  مف قبؿ, كفي ₴جر ₫₭مات ₫ا₱ت مستخدمة في₵ا أك ا₱لراا₵ا ا₱لرااا تامن

€ى ₱شنة ₫₭مات في ا€₭غة, ₫ملتايات ا€حاجة ااتصاؿ اإعامية تع₫س أ₴ـ ا€عكامؿ ا€تي تدعك إ
ا اجتماعيا أـ اقتصادينا, أـ ₱ظرية ع₭مية  إ€ى تسمية مستحدث اجتماعي جديد, سكاء أ₫اف ₱ظامن
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ا مادينا جديدا مثؿ ما ظ₵ر مف مفردات ₫ثر تداك€₵ا ع₭ى ا€صعيد  جديدة أك ف₭سفية أك مخترعن
 . (32)ب ا€كاحد..... ا€خ ااقتصادم كا€سياسي ₫ا€خصخصة أك ا€عك€مة أك ا€لط

ة وااتصاؿ اإعامي:  دا غة وا  ا
€لد أثبت ع₭ماء ا€دا€ة أف اأ€فاظ تؤثر ع₭ى ا€ج₵از ا€عصبي €إ₱ساف, ₫ما أف اختيار 

, ك€ما ₫اف خبراء اإعاـ (33)اأ€فاظ ₴ك ا€ام يساعد ع₭ى ا€تح₫ـ في اتجا₴ات ا€₱اس كتصرفات₵ـ 
₫كيف اآراء €₫سب ا€تنييد كتعبئة ا€شعكر عف طريؽ ا€كعي ي₵دفكف إ€ى تعديؿ ااتجا₴ات كت

كا€ت₱كير, مما يؤدم إ€ى تصرفات اجتماعية س₭يمة, فثف ₱تائج ع₭ـ ا€دا€ة مف أ₴ـ ا€بحكث ا€تي 
 يفيد م₱₵ا ₴ؤاء ا€خبراء. 

كع₭ى ا€ؾ يم₫ف ا€لكؿ: إف ع₭ـ ا€₭غة قد حلؽ بم₱₵ج₳ في تح₭يؿ ا€ب₱ية كا€دا€ة درجة عا€ية 
قة بحيث أصبح ₫ثيركف مف ا€مشتغ₭يف بع₭ـك ااتصاؿ با€جما₴ير يطبلكف اأسس ا€م₱₵جية مف ا€د

€₭تح₭يؿ ا€₭غكم أك تح₭يؿ ا€ب₱ية ا€₭غكية في بحث عم₭يات ااتصاؿ با€جما₴ير ا€مخت₭فة, فبدأ 
ا€تمييز بيف ا€دراسة ا€كصفية €₭ب₱ية كبيف ا€دراسة ا€تطكرية €₵ا, كتكص₭كا با€تمييز بيف ا€ع₱اصر 
ا€رمزية ا€دا€ة كما تدؿ ع₭ي₳ في إطار ا€مجتمع, كأخا ا€باحثكف في ااتصاؿ با€جما₴ير يبحثكف في 

 . (34) ا€₭غة باعتبار₴ا ع₱صرنا أساسينا في عم₭ية ااتصاؿ اإعامي
فا€₭غة إاف ₴ي ا€عركة ا€كثلى ا€تي جع₭ت ااتصاؿ عم₭ية اجتماعية ك₴ي ا€تي تحدد ا€₫ياف 

عامي أك ااطراب₳ في مكاج₵ة ا€معايير ا€تي يفرا₵ا ا€مجتمع في ااجتماعي €اتصاؿ اإ
ا€مظ₵ر كا€س₭كؾ, كع₭ى ا€ؾ فثف م₱₵ج ا€بحث اإعامي في ا€₭غة إ₱ما ي₵دؼ إ€ى ا€بحث في 
ما₴ية ا€₭غة مف حيث ₫ك₱₵ا أداة اتصاؿ يستعم₭₵ا ا€مشتغ₭كف في اأج₵زة اإعامية بحيث ي₱صب 

€₭غة اإعامية بمستكا₴ا ا€ع₭مي ااجتماعي باعتبار₴ا ₫يا₱ا ا€م₱₵ج ع₭ى ا€بحث بش₫ؿ خاص في ا
ا, متميز ا€مامح كا€سمات مستلا عف ا€₭غة بمستكيي₵ا ا€تاكقي ا€ف₱ي ا€جما€ي كا€ع₭مي  خاصن
ا€₱ظرم ا€تجريدم, ا€ؾ أف ا€₭غة اإعامية ا ت₵دؼ إ€ى م₱اشدة حاسة ا€جماؿ €₭لارئ بؿ ع₭ى 

 حا أساس₳ ا€كاكح كا€س₵ك€ة.ا€ع₫س مف ا€ؾ تتامف اتصاا ₱اج
عامية: فصحى وا غة اإعامية بيف ا  ا

إاا ₫ا₱ت ا€₭غة ا€عربية ₴ي ا€₭غة ا€شعرية أك ا€شاعرة ₫ما كصف₵ا اأستاا ا€علاد, أ₱₵ا €غة 
ب₱يت ع₭ى ₱سؽ ا€شعر في أصك€₳ ا€ف₱ية كا€مكسيلية, ف₵ي ₫ا€ؾ €غة إعامية, ك₱ريد با€ؾ إ₱₵ا €غة 

اإعامي بمف₵كم₳ ا€حديث, تعرض مكاد مبسطة يس₵ؿ ع₭ى ا€جما₴ير  ب₱يت ع₭ى ₱سؽ ا€فف
ف₵م₵ا, ₫ما إ₱₵ا تتماشى مع قيـ ا€مجتمع كعادات₳ كتلا€يد₲, فاأ€فاظ ا€عربية تدؿ ع₭ى تف₫ير ا€عرب 

, كا€₭غة ا€عربية €غة دا€ة, ترمي إ€ى ا€₱ماجة كا€تبسيط مف خاؿ م₱₵ج (35)ك₱ظرت₵ـ إ€ى اأشياء 
₭معا₱ي ا€جديدة, يختار صفة مف صفات ا€شيء ا€ام يراد تسميت₳ أك بعض أجزائ₳ €كاع اأ€فاظ €

, كع₭ي₳ فثف ا€₭غة اإعامية ا تخت₭ؼ في م₱₵ج تطكير₴ا €₭غة (36)أك ₱كاحي₳ €تحديد كظيفت₳ كعم₭₳ 
عما يريد₲ ا€₭غكيكف كحراس ا€₭غة, كررـ إف ا€صحفي مطا€ب بت₫ييؼ أخبار₲ كملاات₳ كف₱ك₱₳ 
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فلا €₭لكا€ب ا€صحفية ا€م₱شكرة, كع₭ي₳ أف يحرص ع₭ى ا€لكاعد ا€مصط₭ح ع₭ي₵ا في ا€تحريرية ك 
اا ₫ا₱ت ا€₭غة اإعامية تحرص ع₭ى مراعاة ا€لكاعد ا€₭غكية  ا€₱حك كا€صرؼ كا€بارة كما إ€ي₵ا, كاه
يجاز ككاكح  ا€مصط₭ح ع₭ي₵ا فث₱₵ا تحاكؿ ₫ا€ؾ أف تحرص ع₭ى خصائص أخرل مف تيسير كاه

, ا€ؾ أف ₫ؿ ₫₭مة في ا€₭غة اإعامية يجب أف (37)يد كأصا€ة كجاء كاختصار ك₱فاا مباشر كتن₫
ت₫كف مف₵كمة مف قبؿ ا€جم₵كر ا€مستلبؿ, ₫ما يجب أف تعرض بطريلة جاابة تحلؽ يسر ا€لراءة 
أك ااستماع, أما أ₱كاع ا€تكرية كازدكاج ا€معا₱ي أك ا€₵اات اا₱فعا€ية حكؿ اأ€فاظ كرير₴ا مف 

ا€تي تؤدم إ€ى ا€معا₱ي ا€خاصة في ا€شعر ف₵ي بعيدة تماما عف €غة اإعاـ, أ₱₵ا ف₱كف اأدب 
تلطع تيار ااتصاؿ ا€ام يجب أف يظؿ مجرا₲ صافيا, إف ا€₭غة ا€عربية €غة ر₱ية كثرية كبا€تا€ي 
ف₵ي تلبؿ أم تجديد أك أم أ€فاظ جديدة تطرأ ع₭ي₵ا, ت₭ؾ ا€تي تفرا₵ا كاقع ا€حاؿ أك ا€مرح₭ة 

ة ا€تي تتط₭ب أ€فاظا خاصة ب₵ا €تعبر عف اأحداث كا€كقائع ا€تي ترافؽ ت₭ؾ ا€مرح₭ة ا€زم₱ية ا€زم₱ي
كا€تي ا يم₫ف ا€تعبير ع₱₵ا باأ€فاظ ا€لديمة ا€تي ₴ي أياا €ـ ت₫ف إا ك€يدة مرح₭ة زم₱ية, فمف 

اس يصبح أ₴ـ ا€ملاييس ا€تي يعرؼ ب₵ا ارتلاء ا€₭غات ₴ك ملياس ا€دا€ة ع₭ى ا€زمف, ك₴اا ا€ملي
مف أ₴ـ مظا₴ر ا€₭غة اإعامية, أف ا€صحفييف كرجاؿ اإعاـ ي₫تبكف €₫ؿ ا€₱اس في ₫ؿ 
اأكقات ك€يس €جزء مف ا€₱اس في ₫ؿ اأكقات أك €₫ؿ ا€₱اس بعاا مف ا€كقت, ف₫ؿ ₫₭مة 
تتام₱₵ا عبارات ا€₱ص اإعامي يجب أف ت₫كف مف₵كمة مف عامة ا€لراء كجم₵كر ا€مستلب₭يف, 

, اف عامؿ ا€كقت (38)₵ر بارة ا€₭غة اإعامية مف عامات ا€زمف في أفعاؿ €غت₵ا اأـ ك€₵اا تظ
خراج₵ا مف ج₵ة, ₫ما يتميز اإعاـ با€دكرية  ي₭عب دكرا رئيسيا في تغطية اأخبار كتحرير₴ا كاه
كاإيلاع مف ج₵ة أخرل, ف₵ك يركم حدثا بعي₱₳ في إطار زمف محدد, فا€₭غة ا€تي تدؿ ع₭ى ا€زمف 

امات ملررة في ا€فعؿ ا₱سب كأص₭ح €إعاـ مف ا€₭غة ا€تي خ₭ت مف ت₭ؾ ا€عامات كبملدار بع
 ا€دا€ة ت₫كف ₴ا₲ ا€₭غة اإعامية أ₫ثر مف ت₭ؾ.

إف ا€₫₭مات ا تستعمؿ في كاقع ا€₭غة اإعامية تبعا €ليمت₵ا ا€تاريخية, ا€ؾ أف €أ€فاظ في  
تستعمؿ في₵ا كقيمة ا€مفردات خاصة بااستعماؿ  اإعاـ قيمة كقتية أم محددة با€₭حظة ا€تي

ا€كقتي ا€ام تستعم₭₳, كقد تمر €حظة تستعمؿ في₵ا ₫₭مة ما استعماا مجازيا, ك€₫ف ₴ا₲ ا€₭حظة ا 
. إف استخداـ ا€₭غة (39)تطكؿ أف ا€₭فظة في ا€₭غة €يس €₵ا إا مع₱ى كاحد في ا€كقت ا€كاحد 

ئؿ اإعاـ كمدل مائمة كعدـ مائمة ₫ؿ م₱₵ما في ا€عربية بشطري₵ا ا€فصيح كا€عامي في كسا
ا€كقت ₱فس₳, أدل إ€ى ظ₵كر تياريف ₴ما تيار يؤيد استخداـ ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى في كسائؿ 

دا م₱₵ا, إا يرل ا€تيار اأكؿ اإعاـ, كاآخر يرفض ₴اا ا€مبدأ داعيا إ€ى استخداـ ا€عامية ب
ا €₭غة كا€ثلافة, كأف ا€₭غة ا€عربية ا€فصيح( أف استخداـ ا€عاميات تعتبر ت) فسادن ₵جي₱ا كازدكاجية كاه

ا€فصحى تؤدم إ€ى فكائد عدة, م₱₵ا ت₱مية ا€حس ا€ف₱ي €جما€ية ا€₭غة كخ₭ؽ م₱اعة مستمرة تجا₲ 
عكامؿ ا€تجزئة ع₭ى ا€صعيد ا€لكمي كا€كط₱ي, بي₱ما سيؤدم استخداـ ا€عامية إ€ى ت₫ريس ا€تجزئة 



                                                            

                                                 

ف₵ي ا₱تحار, بي₱ما يرل ا€تيار اآخر أف كاقع ا€حاؿ يفرض استخداـ  ا€كط₱ية كا€لكمية كبا€تا€ي
 . (42)ا€عامية ف₵ي ا€₭غة ا€مشتر₫ة اأقرب إ€ى ف₵ـ ا€جم₵كر 

كبم₫ف €₱ا أف ₱₭خص €جكء ا€₭غة اإعامية إ€ى ااستعا₱ة با€عاميات إ€ى عدة أسباب أ₴م₵ا 
(41): 

تكم ع₭ى شرائح أمية أك شب₳ إف كسائؿ اإعاـ ا€جما₴يرم ص₱عت جم₵كرا إعاميا يح .1
أمية أبجديا كثلافيا مما جعؿ ا€فصحى تش₫ؿ حائا اصطاحيا كتكاص₭يا ا يم₫ف تخطي₳ إا 

 با€₭جكء إ€ى ا€عاميات. 

اعتلاد بعض ا€كسائؿ اإعامية ا€تي تدخؿ ا€عاميات إ€ى أر₭ب ماامي₱₵ا اإعامية, أف  .2
ة باعتلاد أف مكا₫بة ا€عصر كا€تطكر كمحا₫اة ا€ؾ ₴ك ا€كسي₭ة ا€مث₭ى استلطاب ا€جم₵كر, مدفكع

 اأمـ اأ₫ثر تلدما تستكجب اابتعاد عف ا€فصحى كا€₭جكء إ€ى ا€عاميات.

تحتـ ا€مااميف ا€₵ابطة €بعض ا€مكاد ) ا€برامج( كخاصة ا€ترفي₵ية ع₭ى ا€ل₱كات ككسائؿ  .3
 ع مف ا€ثلافات ا€ترفي₵ية.اإعاـ استخداـ ا€عاميات, أف ا€فصحى ا تتاءـ بطبيعت₵ا مع ₴اا ا€₱ك 

تمٌسؾ بعض اأكساط ا€ثلافية كاأ₫اديمية بحرفية ا€₭غة ا€عربية ا€تراثية إ€ى حد ا€تعصب,  .4
 مما يدفع ا€عديد مف ا€لائميف ع₭ى اإعاـ ₱حك ا€تخ₭ي ا€تدريجي عف ا€₭غة ا€فصحى.

ء €مااي₵ا كمااي كا€₭غة ا€عربية بسب ₴اا ا€كاقع تبدك ا€يـك مف أ₫ثر ا€₭غات حيرة بيف ا€كا
أصحاب₵ا ا€ثلافي, كبيف اا€تزاـ بمتط₭بات ا€كقائع كاأحداث ا€جديدة, كحرصا ع₭ى سامة ا€₭غة 
ا€عربية ا€فصحى مف ا€تجزئة كا€تشتت كا€اياع كعدـ ا€₵بكط با€مستكل ا€ثلافي ا€₭غكم €دل 

ع₭ى أرض ا€كاقع  ا€جم₵كر, كفي ا€كقت ₱فس₳ عدـ استخداـ €غة رير قادرة ع₭ى ا€تعبير عما يجرم
مف مجريات جديدة, فثف ا€مط₭كب ₴ك ا€سعي إ€ى تكازف €غكم خاؽ بيف ا€كاء €₭مااي كاا€تزاـ 

 .(42)با€حاار ₫ما أس₭ف₱ا ا€ا₫ر 
ًيا: وـ ثا تداخؿ مف جيف ا ت غوي: وا  ا

كرد في ₫تاب ا€تعريفات €₭جرجا₱ي أف ا€تداخؿ عبارة عف دخكؿ شيء في شيء آخر با 
 (43)ك ملدار زيادة حجـ 

استعماؿ “ك ا₫ر بساـ بر₫ة في ا€لامكس ا€₭غكم ) فر₱سية/عربية ( أف ₫₭مة ا€تداخؿ مع₱ا₴ا 
 (44) ”خصائص €غة معي₱ة في €غة أخرل 

فا€تداخؿ ₴ك تطبيؽ ₱ظاـ €غكم €₭غة معي₱ة أث₱اء استخداـ €غة أخرل, كرا€بنا ما ي₫كف في 
 ا€عامية ا€مح₫ية, كي₫كف ع₭ى مستكيات عدىة.

ا€₭غات في أم مجتمع ₫اف تعرؼ ا€تداخؿ ا€₭غكم, كابد أف يلـك ع₭ى عدىة تداخات ف₫ؿ 
€غكية م₵ما ₫اف ₴اا اا₱تماء ااجتماعي, بمع₱ى أف ₫ؿ ا€مجتمعات €₵ا خصكصيات₵ا ا€₭غكية, 
€₵اا فثف ا€معطيات ا€سكسيك€سا₱ية ₴ي ا€تي تلحـ ك ا€تي تؤسس ا€معطيات ع₭ى أرض ا€كاقع 

 ₴رة اجتماعية, كت₫كف ₱تيجة احت₫اؾ ا€₭غات كازدكاجيت₵ا كتعدد₴ا.. فا€تداخؿ ظا(45)



  

        

كيعرؼ ا€₭سا₱يكف ا€غربيكف ا€تداخؿ ا€₭غكم بن₱₳ تنثير ا€₭غة اأـ ع₭ى ا€₭غة ا€تي يتع₭م₵ا ا€مرء, 
أك إبداؿ ع₱صر مف ع₱اصر ا€₭غة اأـ بع₱صر مف ع₱اصر ا€₭غة ا€ثا₱ية كيع₱ي ا€ع₱صر ₴₱ا ₫₭مة 

 (46)أك تر₫يبنا 
يلتصر ا€تداخؿ ع₭ى "دخكؿ ا€جمؿ في بعا₵ا ا€بعض أك تفرع جم₭ة عف جم₭ة أخرل,  كا

". ك€₫₱₳ يشمؿ أف يستخدـ ا€مت₫₭ـ ب₭غت₳ اأص₭ية (47)أم كجكد جم₭ة فرعية داخؿ جم₭ة أص₭ية 
مامح صكتية, كتر₫يبية, كمعجمية, كصرفية خاصة ب₭غة أج₱بية أخرل, بمع₱ى أ₱₳ تحكير €₭ب₱ى 

ع₱اصر أج₱بية في مجاات ا€₭غة اأ₫ثر ب₱اءن مثؿ مجمكع ا€₱ظاـ ا€فك₱ك€كجي  ا€₱اتج عف إدخاؿ
 .(48) …(كجزءنا ₫بيرنا مف ا€صرؼ كا€تر₫يب كبعض مجاات ا€مفردات مثؿ ا€لرابة, ا€₭كف, ا€زمف 

ك₴₱اؾ مف يعرؼ ا€تداخؿ بن₱₳ استعماؿ ع₱اصر مف €غة ك₱حف ₱تحدث ب₭غة أخرل, أك ₱₫تب 
اب ك€يس خاصية ا€₭ساف, كتخت₭ؼ ₱كعينا ك₫مينا مف مزدكج €غة آخر, ب₵ا, ك ₴ي خاصية ا€خط

 .(49)كمف كقت آخر كيتغير ع₱د ا€فرد ₱فس₳ 
كمجمؿ ا€لكؿ أف ا€تداخؿ ₴ك تطبيؽ ₱ظاـ €غكم €₭غة معي₱ة أث₱اء استخداـ €غة أخرل, كرا€بنا 

ة ₴ي ا€مستكل ما ي₫كف في ا€عامية ا€مح₫ية بملابؿ ا€₭غة ا€عربية, كي₫كف ع₭ى مستكيات عدن 
 ا€صكتي كا€صرفي, ا€تر₫يبي ك ا€دا€ي.

حات جيف مصط ت تداخؿ ا غوي: وا  ا
ا€تداخؿ ا€₭غكم ا يحدث إا بعد صراع طكيؿ كاحت₫اؾ شديد بيف مجمكعة مف ا€₭غات فيبدأ 

 ا€تداخؿ ا€₭غكم عبر عدة مراحؿ كاع₵ا ع₭ماء ا€₭غة في عدة مصط₭حات ك₴ي:
فظ  دخيؿ: ا  ا

امكس ا€مطكؿ €₭غة ا€عربية أف ا€دخيؿ ₫ؿ ₫₭مة أدخ₭ت في ₫اـ ا€عرب ك €يست جاء في ا€ل
م₱₳, ك₫ؿ مف دخؿ في قـك كا₱تسب إ€ي₵ـ ك€يس م₱₵ـ, يلاؿ ₴ك دخيؿ في₵ـ, أم ₴ك مف رير₴ـ كقد 

. مما سبؽ يتاح أف ا€دخيؿ ₴ك ما €ـ ي₫ف جزءنا مف أم محيط ي₱تسب إ€ي₳ ك ا (52)دخؿ في₵ـ 
 عاقة €₳ ب₳.

. أك ₴ك (51)ظ ا€دخيؿ ₴ك ا€₭فظ أك ا€₫₭مة ا€تي تدخؿ في ₫اـ ا€عرب ك₴ي €يست م₱₳ فا€₭ف
أ€فاظ دخ₭ت ا€₭غة ا€عربية مف ₫اـ اأمـ ا€تي خا€طت₵ا فتفك₲ ب₵ا ا€عرب ع₭ى م₱₵اج₵ا, €تدؿ في 

 .(52)ا€عبارة €₵ا ع₭ى ما €يس مف من€كف₵ا, كتجعؿ م₱₵ا سبيان إ€ى ما يجد مف معا₱ي ا€حياة 
فظ معًرب: ا  ا

₴ك ما استعم₭ت₳ ا€عرب مف اأ€فاظ ا€مكاكعة €معاف في رير €غت₵ا, ف₵ك تعريب €اسـ 
, بمع₱ى أف ا€تعريب في اأ€فاظ (53)اأعجمي, أم أف تتفك₲ ا€عرب بااسـ اأعجمي ع₭ى م₱₵اج₵ا 

₫ن₱₳ €فظ كاأسماء يع₱ي ₱لؿ ااسـ أك ا€₭فظ اأعجمي إ€ى ا€عربية مف ₱احية ا€ب₱اء, مع ا€₱طؽ ب₳ ك 
عربي. ك€₫ي يط₭ؽ ع₭ى ا€₭فظ ا€معرىب معربنا, ابد أف يتكفر في₳ شرطاف ك₴ما أف ي₫كف ا€₭فظ 
ا€م₱لكؿ مف اأعجمية إ€ى ا€عربية قد جرل ع₭ي₳ تغيير في ا€ب₱اء, كأف ي₫كف ا€₭فظ قد ₱لؿ إ€ى 
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₫اـ ا€عرب  ا€عربية في عصر ااستش₵اد, ا€ؾ بنف يرد في ا€لرآف ا€₫ريـ أك ا€حديث ا€₱بكم, أك
 .(54)ا€ام يحتج ب₫ام₵ـ 

فا€معرنب ₴ك ما دخؿ ع₭ى ا€₭غة ا€عربية في عصر ااحتجاج كأخاع₳ ا€عرب €أكزاف 
كاأصكات ا€عربية أك €ـ يخاعك₲, كبمع₱ى آخر ₴ك ا€₭فظ اأج₱بي ا€ام رير₲ ا€عرب با€₱لص, أك 

 ا€زيادة, أك ا€ل₭ب.
فظ موًد: ا  ا

ع₭ى أ₱₳ ا€₭فظ ا€ام استعم₭₳ ا€مك€دكف ع₭ى رير استعماؿ كعرف₳ ا€مجمع ا€₭غكم ا€عربي 
, فيظ₵ر مف خاؿ ا€تعريفات ا€مخت₭فة €₭فظ ا€مك€د في ااصطاح أ₱₳ €ـ يثبت بدقة مف (55)ا€عرب 

, ₫كف ا€بعض حدد₲ بفترة ما بعد عصكر ااحتجاج, كاآخر ع₭ى أ₱₳ ما ابت₫ر مف  حيث ا€مف₵ـك
 ا€مع₱ى يظ₵ر أف ا€مك€د يخرج عف ما ₴ك عربي خا€ص.قبؿ جماعة أك تـ اختراع₳, كمف ₴اا 

 ااقترا :
ااقتراض ₴ك تكظيؼ ₫₭مة أك ₫₭مات أك عبارات مف €غة ما في €غة أخرل, مث₭ما ₱لترض 

 .(56) اآف ا€مصط₭حات ا€عصرية
كصكرت₳ أف تنخا إحدل ا€₭غات أ€فاظنا, أك داات, أك ترا₫يب مف €غات أخرل بسبب 

اامتداد ا€ثلافي, أك بسبب ااجتياح ا€سياسي كا€غزك ااستعمارم, كيتلاطع ₴اا ا€تجاكر جغرافيا أك 
 ا€مكاكع مع ا€معرب كا€دخيؿ.

كااقتراض ظا₴رة €غكية عامة كعا€مية, إا ا تخ₭ك €غة في ا€عا€ـ مف ا€ؾ بفعؿ ا€تنثر كا€تنثير 
تب₱ى مف €غة إ€ى أخرل ك₴ي بيف ا€₱اطليف, فتنخا ا€₭غة ا€مستلرة أ€فاظا أك ترا₫يب أك أصكاتا, أك 

 .(57)ما تسمى با€₭غة ا€كافدة 
فااقتراض ₴ك ا€₫₭مات كاأ€فاظ ا€تي اقترات كتغيرت €تاءـ طبيعة ا€₭غة ا€تي اقترات₵ا 

 فصارت مف ₫ام₵ا.
تقاؿ: يلصد ب₳ اا₱تلاؿ مف €غة إ€ى €غة أخرل, ك₫ن₱₳ ا₱تلاؿ مف مستكل إ€ى مستكل  اا

, كي₫كف اا₱تلاؿ code switchingا€ملاـ أك ا€حاؿ, كي₭لب₳ ا€غربيكف آخر, ك₴اا بسبب ا€شرح أك 
 .(58)في بعض ا€ملامات محمكدنا ₫ك₱₳ يعمؿ ع₭ى تحديد ا€مراد كا€ملصكد بؿ يعمؿ ع₭ى ا€شرح 

مف ₴₱ا يظ₵ر €₱ا أف اا₱تلاؿ ي₫كف في عدة ملامات كحاات مخت₭فة, يستعم₭₵ا ا€مت₫₭ـ في 
 مكاقف₳ ا€₫امية ف₵ك يس₵ؿ عم₭ية ا€تع₭يـ خاصة تع₭يـ ا€₭غات اأخرل.

تخطيط غوي ا  Linguistic Engineering)) ا

يا₱ات كيط₭ؽ ع₭ي₵ا أياا مصط₭ح ا€₵₱دسة ا€₭غكية, كيس₱د ا€تخطيط ا€₭غكم عادة €₫ 
متخصصة, كمؤسسات كأ₫اديميات كأحيا₱نا إ€ى أفراد, كيرتبط ا€تخطيط ا€₭غكم بمف₵كميف ₴ما 
ا€سياسة ا€₭غكية كااتجا₴ات ا€₭غكية, كيمارس ا€تخطيط ا€₭غكم €حؿ مش₫₭ة خاصة في م₱طلة 

₭ية جغرافية تسكد في₵ا €غة ما, ررـ ا€ؾ تتعرض ا€₭غة ا€مختارة €م₱افسة ا€₭غات اأخرل, ك€يست عم
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 language treatmentا€تخطيط ا€₭غكم با€عم₭ية ا€س₵₭ة, €اا يط₭ؽ ع₭ي₵ا با€معا€جة ا€₭غكية 
.ف₵ي مجمكعة مف ا€ج₵كد ا€مباك€ة €تغيير ش₫ؿ €غة ما كاستعما€₵ا, €تغيير ا€خطاب عمدنا. (59)

يتع₭ؽ  كيم₫ف ا€لكؿ أف ا€تخطيط ا€₭غكم يشير إ€ى ا€ج₵كد ا€حيثية €₭تنثير ع₭ى س₭كؾ اآخريف, بما
 با€تحصيؿ ا€₭غكم كب₱ية ا€₭غة كتحديد كظيفت₵ا.

غوية  غوية واازدواجية ا ائية ا ث فرؽ بيف ا ا: ا ًث  ثا
تعٌد ا€ٌث₱ائٌية ا€ٌ₭غكٌية ظا₴رة €غكٌية رير كااحة ا€معا€ـ, €دل معظـ ا€باحثيف ع₭ى أرض ا€كاقع, 

غكٌية في مخت₭ؼ زكايا₴ا سكاء أ₫ا₱ت في ₴اا ما أ₫دت₳ ا€ٌدراسات اٌ€تي ت₱اك€ت مكاكع ا€ثٌ₱ائٌية ا€₭ٌ 
أثر₴ا ع₭ى ا€فرد أك أثر₴ا ع₭ى ا€ٌ₭غة ا€عربٌية, كبح₫ـ اا₱فتاح ع₭ى ا€عا€ـ في ظؿ ا€ٌثراء ا€مع₭كماتي 
كا€ٌتلدـ ا€ٌت₫₱ك€كجي, أصبح مف ا€ٌاركرم تع₭يـ أب₱اء أم مجتمع مف ا€مجتمعات ا€ٌ₭غات اأج₱بٌية 

ؿ كاا₱فتاح ع₭ى ا€عا€ـ كا€حاارات اأخرل, كأف تع₭يـ باعتبار₴ا خاصية مف خصائص ااتصا
ثراء تجارب₳ في ت₫كيف  ا€فرد €₭غات ₫₭غة أخرل بجا₱ب €غت₳ اأصي₭ة ₴ك ا€سبيؿ €تكسيع مدار₫₳, كاه

  شخصٌيت₳.
اا ما تطٌرق₱ا إ€ى مف₵ـك كمصط₭ح ا€ٌث₱ائٌية ا€ٌ₭غكٌية ₫ظا₴رة €غكٌية €كجد₱ا إٌ₱₵ا تخت₭ؼ مف  كاه

 كفؽ ا€ٌزاكٌية ا€مت₱اك€ة في ₫ٌؿ دراسة.دراسة إ€ى أيخرل 
عرفت ا€معاجـ ا€عربية ا€ث₱ائية ا€₭غكية بن₱₵ا "ا€حا€ة ا€₭غكية ا€تي يستخدـ في₵ا ا€مت₫₭مكف, فلد  

كبا€ت₱اكب كحسب ا€بيئة كا€ظركؼ ا€₭غكية, €غتيف مخت₭فتيف, ف₵ي استعماؿ شخص أك مجمكعة 
عٌرف₵ا ا€بعض بنٌ₱₵ا استخداـ ا€فرد €غتيف ما أشخاص €غتيف أك أ₫ثر في ش₫₭₵ما ا€مح₫ي بخاصة.₫

مخت₭فتيف ₫ا€ٌ₭غة ا€عربٌية كا€ٌ₭غة اإ₱ج₭يزٌية, كأ₱₵ا تعٌ₭ـ ا€فرد €غة ثا₱ية رير ا€ٌ₭غة اأـ مع استخدام₵ا 
ا متبادان مع ا€ٌ₭غة اأـل ي₵دؼ مف تعٌ₭م₵ا إ€ى تم₫يف ا€فرد مف استخداـ ₫₭تا ا€ٌ₭غتيف ب₱فس  استخدامن

 (62) تلاف.ا€لدر مف اإ
€ا€ؾ يكجد اختاؼ ₫بير بيف اازدكاجٌية ا€ٌ₭غكٌية كا€ٌث₱ائٌية ا€ٌ₭غكٌية ₫ظا₴رتيف مخت₭فتيف في 
ا€ب₱اء ا€ٌ₭غكم, كأٌف €₫ؿ م₱₵ما عكام₭₳ كأثر₲. فمف عكامؿ كجكد ا€ٌث₱ائٌية ا€ٌ₭غكٌية في أم مجتمع مف 

ى ا€دك€ة ا€مغ₭كبة, كا€₵جرات ا€مجتمعات ا€ٌتكسع ااستعمارم ع₱دما تتكسع ا€ٌدك€ة ا€غا€بة ع₭
ا€جماعية €دل بعض ا€شعكب حيث يتحتـ ع₭ى ت₭ؾ ا€جماعات تع₭ـ €غة ا€ب₭د ا€مايؼ €₵ا, ك₫اا 

 أسباب ع₭مٌية ثلافٌية €مكا₫بة ا€ٌتطكرات ا€مع₭كماتية ك₴اا كااح كظا₴ر في مجتمعات₱ا ا€عربٌية.
ئٌية ا€ٌ₭غكٌية كا€حليلة خاؼ ا€ؾ أف ك₴₱اؾ مف يرل أٌف اازدكاجٌية ا€ٌ₭غكٌية ₴ي ₱فس₵ا ا€ثٌ₱ا

اازدكاجٌية ا€₭غكية كاعه €غكٌم يظ₵ر في ش₫₭يف مف أش₫اؿ ا€ٌ₭غة ا€كاحدةل ₫ا€ٌ₭غة ا€عربٌية ا€فصحى 
كا€ٌ₭₵جات ا€عامٌية كا€دارجة في ₫ٌؿ قطر, أٌما ا€ثٌ₱ائٌية ا€ٌ₭غكٌية ت₫كف بيف €غتيف تخت₭ؼ ₫ٌؿ م₱₵ما عف 

 اأخرل.
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كٌية تصؼ €₱ا قدرة ا€فرد ع₭ى ا€ٌتعامؿ مع €غتيف مخت₭فتيف أك أ₫ثر, أٌما اازدكاجٌية كا€ٌث₱ائٌية ا€ٌ₭غ
₴ي كاعه €غكٌم يظ₵ر في مجتمع مف ا€مجتمعات في ا€ٌ₭غة ₱فس₵ال كبا€ؾ ت₫كف مف خصائص 

  .(61)ااستعماؿ في مجتمع مف ا€مجتمعات
ؿ يع₱ي ب₳ قياـ مجمكعة €غكية كثمة فرؽ آخر بيف اازدكاجية ا€₭غكية كا€ث₱ائية, فا€تعبير اأك 

باستعماؿ ت₱كعيف مف ا€₭غة ا€مشتر₫ة ا€كاحدة اات₵ا, أحد₴ا اك اعتبار أرقى مف اآخر, فيستخػػدـ 
في ا€₫تابة اأدبية كا€ع₭مية كا€ف₫رية كا€خطب كرير ا€ؾ ك₴ي ا€₭غة ا€فصحى, كاآخر يستخدـ فيمػػػا 

ا أد₱ى مف ا€سابؽ ا€ام يستعمؿ عدا ا€ؾ أم في €غة ا€تخاطب ا€يكمي, كي₱ظر إ€ي₳  باعتبار₲ ₱كعن
في ا€₫تابة, كخير مثاؿ €ا€ؾ ا€عامية ا€دارجة في ا€عربية ف₵ي تستعمؿ في €غػػة ا€حديث ا€يػػكمي, 

 كا تستعمؿ في €غة ا€₫تابة إا ₱ادرنا.
بم₱ز€ة أما ث₱ائية ا€₭غة أك ا€ث₱ائية ا€₭غكية فتع₱ي كجكد €غتيف مت₱افستيف في ااستعماؿ تتمتعاف 

كاحدة مف حيث ا€₫تابة ا€رسمية كااستعماؿ ا€رسمي, مث₭ما ₱احظ في ا€جزائر كا€مغرب ا€عربي 
حيث ا€عربية €غة مشتر₫ة كا€فر₱سية ₫ا€ؾ, ك₴ما تمثاف €غتاف يجيد₴ما ا€مت₫₭مكف با€لدر ₱فس₳ مف 

افساف ₴ما ا€₫فاءة, ك₴اا شيء ي₱سحب ع₭ى أ₴ا€ي ₫₱دا كقبرص كا€₭ك₫سمبكرغ ففي₵ا €غتاف تت₱
ا€فر₱سية كاأ€ما₱ية, كتتمتعاف با€درجة ₱فس₵ا, ك₴₱ا ابد مف تكايح شيء قد يخفى ع₭ى ₫ثيريف, ك 
₴ك أف ا€₭غة ا€م₫تسبة اأك€ى قد ا ت₫كف با€اركرة ₴ي ا€₭غة اأـ كقد ت₫كف €غة ا€خدـ أك أم 

مدة كجيزة  أشخاص يليمكف مع ا€طفؿ بصفة دائمة, فلد ي₫تسب ا€طفؿ اك ا€س₱كات ا€خمس في
€غة ثا₱ية ت₱سي₳ بعض €غت₳ اأك€ى. كع₱دما تت₱افس €غتاف مف ا€طبعي أف تتفكؽ إحدا₴ما ع₭ى 
اأخرل, فتستعمؿ بطريلة أ₫ثر أم₱نا كأ₫ثر دقة في مكاقؼ معي₱ة, ك₴اا ي₱سحب ع₭ى مف يتع₭مكف 

ف ₴اتاف €غتيف مخت₭فتيف معا في أث₱اء طفك€ت₵ـ, فمف ا€صعب إف €ـ ي₫ف مف ا€مستحيؿ أف ت₫ك 
₱ما سيظ₵ر مف حيف آخر درجة مف ا€تفايؿ كاإيثار إحدا₴ما ع₭ى  ا€₭غتاف مت₫افئتيف تمامنا, كاه

 اأخرل كفؽ ا€مكاكع كا€مكقؼ.
كب₱اء ع₭ى ا€ؾ ي₱ظر €₭حياة مع €غتيف ₱ظرة خاصة, ف₵ي قد تؤدم إ€ى ₫ثير مف ا€مش₫ات 

ا ت₫كف مفيدة إاا ₱جح ا€مت₫₭ـ في ا ع₭ى مستكل ا€ترجمة فحسب بؿ ع₭ى مستكل ا€تعبير, ك€₫₱₵
دمج ₱ظاميف مف ا€تف₫ير دكف أف يخؿ أحد₴ما باآخر, أما إاا أخفؽ ا€مت₫₭ـ في دمج ₴ايف 
ا€₱ظاميف مف ا€تف₫ير فيخشى أف يظ₵ر ما يعرؼ بتدخؿ أحد ا€₱ظاميف في اآخر, كتكايح ا€ؾ 

صعبة با€₱ظر اختاف₵ا عما  أف مستعمؿ ا€₭غة ا€ثا₱ية يجت₱ب استعماؿ ترا₫يب معي₱ة ₫ك₱₳ يجد₴ا
يلاب₭₵ا في ا€₭غة اأك€ى, في₭جن إ€ى ما يعد₲ ₴ك حي₭ة ا₫ية €تج₱ب ا€خطن, ك₴ي اابتعاد عف مثؿ 

 .(62)₴ا₲ ا€ترا₫يب ابتعادا ₫₭يا, كبدا مف ا€ؾ يحاكؿ ₫تابة أك ا€ت₫₭ـ بتر₫يب يظ₱₳ أ₫ثر يسر
€ثا₱ية اقتراض تعبيرات أك ₫₭مات كمف مظا₴ر ₴اا ا€تدخؿ €جكء ا€مت₫₭ـ ا€ام يستعمؿ ا€₭غة ا

 مف ا€₭غة اأك€ى ع₱دما ياحظ أ₱₳ ا ي₵تدم بيسر €ما يلابؿ ا€تر₫يب ا€ملترض.
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كقد ي₫كف ا€تدخؿ مف ا€₭غة اأص₭ية في ا€ثا₱ية صكتينا في₱طؽ ا€مت₫₭ـ اإ₱ج₭يزية مث₭ما ي₭فظ 
₭مت₭لي بيد أ₱₳ يثير ا€₫₭مات با€عربية, ك₴ك تدخؿ قد ا يعيؽ ا€مع₱ى عف ا€كاكح كا€كصكؿ €

 متحدثي ا€₭غة اأص₭ييف.
كيستخدـ ا€₭غكيكف اازدكاجية ا€₭غكية €₭دا€ة ع₭ى ش₫ؿ ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى كا€عامية, ا€ؾ 

 .(63)أف ا€عامية كا€فصحى فصي₭تاف مف €غة كاحدة, كا€فرؽ بي₱₵ما با€تا€ي فرعي ا جارم
مية شائعة, كيظ₵ر ا€مصط₭ح بش₫₭يف فاازدكاجية صراع بيف €غة أدبية م₫تكبة كأخرل عا

مخت₭فيف مف ااستخداـ ا€₭غكم €₭ساف ₱فس₳, يبدك اأكؿ معلدا كمحدكد ااستخداـ, فيما اأخر 
 .(64)بسيط كشائع ااستخداـ, كقد أط₭ؽ ع₭ى اأكؿ ا€₭ساف ا€فصيح كاآخر ا€₭ساف ا€عامي 

اجية, ف₵₱اؾ بعض €كظيفة ا€تي يؤدي₵ا ا€ش₫ؿ ا€₭غكم مف أ₴ـ خصائص ₴ا₲ اازدك فا
ا€م₱اسبات أك اأكااع ااجتماعية ا€تي تحتـ استخداـ ا€₭₵جة ا€ع₭يا, ₫ا€₭₵جة ا€عربية ا€فصحى, 
بي₱ما ₴₱اؾ بعض اأكااع ا€تي ي₫كف استخداـ ا€₭₵جة ا€د₱يا ا€عامية اركرة حتمية, ك₴اا 

ستطيع استعماؿ ااختاؼ في ا€كظيفة يحدث في ₫ؿ ا€مجتمعات كباختاؼ أفراد ا€مجتمع, فا ₱
€₵جة متد₱ية في ملاـ رفيع, ف₫ؿ م₫اف أك م₱اسبة ما ع₭ي₱ا أف ₱ستخدـ ا€₭₵جة ا€م₱اسبة €₵ا, 
₫ا€م₱اسبات ا€دي₱ية مثا ₱ستعمؿ ا€ش₫ؿ ا€₭غكم اأع₭ى, أما ا€تحدث مع شخص ما في ا€شارع 

 .(65)₱ستعمؿ ا€ش₫ؿ ا€₭غكم اأد₱ى 
 

مي( يؿ ا تح ية )ا ي تح دراسة ا  تائج ا
ا: أ سبت تواصؿ ااجتماعي و مستخدمة في مواق  ا غة ا وع ا  وًا: 

قاـ ا€باحث بتح₭يؿ مامكف ا€م₱شكرات ا€تحريرية فلط ا€تي ₱شر₴ا ا€لائـ بااتصاؿ كتع₭يلات 
ا€جم₵كر ع₭ي₵ا في مكقعي ا€فيسبكؾ كتكيتر, حيث استبعد ا€باحث ا€تع₭يلات رير ا€تحريرية, مثؿ 

إعا₱ية, ك₫اا اأش₫اؿ مثؿ ا€صكر بجميع أ₱كاع₵ا ا€فكتكررافية كا€₫رتك₱ية ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ا
كا€رسكمات ا€خطية كا€تعبيرية, ₫ما استبعد ا€باحث أياا ا€ركابط كا€فيديك₴ات €عدـ صاحيت₵ا 

كيرجع ا€سبب في استبعاد ت₭ؾ ا€مكاد مف ا€تح₭يؿ إ€ى أف مستخدمي  €₭تح₭يؿ في مثؿ ₴ا₲ ا€دراسة.
صؿ ااجتماعي عي₱ة ا€دراسة يعتمدكف بصفة أساسية ع₭ى ا€₱صكص ا€تحريرية في مكقعي ا€تكا

ا€ملاـ اأكؿ, ثـ تنتي ا€صكر في ا€ترتيب ا€ثا₱ي, ثـ ا€مكاد ا€مسمكعة كا€مرئية في ا€ترتيب ا€ثا€ث, 
 ع₭ى ع₫س مكاقع ا€تكاصؿ أخرل مثؿ اا₱ستجراـ ا€ام يعتمد ع₭ى ا€صكرة في ا€ملاـ اأكؿ.

 €تا€ي يكاح ₱كع كحجـ ا€تع₭يلات كا€م₱شكرات ا€تي خاعت €₭تح₭يؿ.كا€جدكؿ ا 
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تواصؿ 3جدوؿ رقـ ) ا في مواق  ا توبة ب م غة ا ا وا شورات وحجم م يقات وا تع وع ا  )
 ااجتماعي

   
رارات ت  ا

اسـ 
موق   ا

يقات  تع ا
فصيحة عامية ا يقات ا تع  ا

يقات  تع ا
غة  ازدواجية ا

عامية  )ا
فصحى  (وا

يقات  تع ا
غة  ائية ا ث
عربية  )ا
يزية( ج  واا

يقات  تع ا
حرؼ  با
ي  اتي ا
و( فرا  )ا

مجموع  ا

موق  
فيسببوؾ  ا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

742 13.43 2110 38.19 2424 43.87 117 2.12 132 2.39 5525 100 

موق  
 100 2850 6.63 189 5.41 154 29.05 828 41.26 1176 17.65 503 تويتر

مجموع  100 8375 3.83 321 3.23 271 38.83 3252 39.24 3286 14.87 1245 ا

 مف ₱تائج ا€جدكؿ ا€سابؽ يتاح €₱ا ما ينتي:
أف €غة م₱شكرات كتع₭يلات قراء مكقعي ا€تكاصؿ ااجتماعي محؿ ا€دراسة  -1

سبت₵ا ا€فيسبكؾ كتكيتر جاءت أ₫ثر₴ا با€₭غة ا€عامية ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, حيث ب₭غت ₱
ك₴ك ا€ترتيب ا€ثا₱ي في  38.19%, كب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ  39.24في ا€مكقعيف 

 %.41.26₴اا ا€مكقع بعد ا€تع₭يلات مزدكجة ا€₭غة, كفي تكيتر 

تؤ₫د ₴ا₲ ا€₱سب ما تكص₭ت إ€ي₳ ا€دراسات ا€سابلة في ₴اا ا€شنف, حيث أجمعت ع₭ى  -
رات كتع₭يلات ا€لراء في مكاقع ا€تكاصؿ أف ا€₭₵جة ا€عامية ₴ي ا€تي تسيطر ع₭ى أ₫ثر م₱شك 

ااجتماعي كخاصة ا€فيسبكؾ, خاصة إاا أايفت إ€ي₵ا ₱سبة ا€تع₭يلات كا€م₱شكرات مزدكجة 
 (.2ا€₭غة ا€عامية كا€فصحى ك₴ي ما سينتي تفص₭ي₵ا في ا€₱لطة ا€تا€ية رقـ )

تماما مع تبيف مف خاؿ تح₭يؿ مامكف ₴اا ا€تع₭يلات أف ا€₭غة ا€عامية جاءت متكافلة  -
ا€م₱شكرات ا€تي ₱شر₴ا ا€لائـ بااتصاؿ, بمع₱ى أف ا€لراء عادة ما يع₭لكف ع₭ى ا€م₱شكر 
ا€م₫تكب با€₭₵جة ا€عامية ب₱فس ا€₭₵جة أياا, ₫ما أ₱₵ـ يع₭لكف ع₭ى ا€م₱شكرات كا€تغريدات 

 ا€م₫تكبة با€₭غة ا€عربية ا€فصحى ب₱فس ا€₭غة.

با€₭₵جة ا€عامية كا€تع₭يلات ا€مصاحبة €₵ا تكص₭ت ا€دراسة إ€ى أف ا€م₱شكرات ا€م₫تكبة  -
جاءت متع₭لة با€مكاكعات ا€خفيفة, ك₴ي ا€مكاكعات ا€ريااية كا€ف₱ية كا€ترفي₵ية كا€رحات, 
بي₱ما ق₭ت ا€تع₭يلات ا€م₫تكبة با€₭₵جة ا€عامية مع ا€مكاكعات ا€جادة ك₴ي ا€مكاكعات 

 ا€سياسية كااقتصادية كا€عس₫رية كااجتماعية.
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شكرات كتع₭يلات قراء مكقعي ا€تكاصؿ ااجتماعي محؿ ا€دراسة أف €غة م₱ -2
ا€فيسبكؾ كتكيتر جاءت مزدكجة ا€₭غة )عامية كفصحى( في ا€ترتيب ا€ثا₱ي ع₭ى مستكل 

% ك₴ي ₱سبة ملاربة €₱سبة 38.83ا€مكقعيف, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€مكقعيف ب₱سبة 
% ك₴ك ا€ترتيب 43.87ا€فيسبكؾ  ا€تع₭يلات ا€م₫تكبة با€₭غة ا€عامية, كب₭غت ₱سبت₵ا في 

 %.29.25اأكؿ في ₴اا ا€مكقع, كفي تكيتر 
يتبيف مف خاؿ ا€₱سب ا€سابلة أف مكقع ا€فيسبكؾ يرتفع في₳ استخداـ ا€₭غة ا€عامية ₫₭غة 

ف ارتفعت في₳ ا€₭غة ا€عامية فلط إا ا₱₳  م₱فردة كا€₭غة ا€مزدكجة عامية كفصحى, كأف مكقع تكيتر كاه
داـ ازدكاجية ا€₭غة, بمع₱ى أف مستخدـ تكيتر إما أف يع₭ؽ با€₭غة ا€عامية فلط أك ا₱خفض في₳ استخ

 يع₭ؽ با€₭غة ا€فصحى فلط متنثرا في ا€ؾ بتغريدات صاحب ا€م₱شكر. 
جاءت ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ا€م₫تكبة با€₭غة ا€عربية ا€فصحى في ا€ترتيب ا€ثا€ث  -3

تكيتر ع₭ى حد سكاء, حيث ب₭غت ع₭ى مستكل مكقعي ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ ك 
% 13.43% ع₭ى مستكل ا€مكقعيف حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ 14.87₱سبت₵ا 

 %.17.65كفي تكيتر 

تؤ₫د ا€₱سب ا€سابلة أف استخداـ ا€₭غة ا€فصحى يلؿ في جميع مكاقع ا€تكاصؿ  -
 ااجتماعي كم₱₵ا ا€مكاقع عي₱ة ₴ا₲ ا€دراسة.

ف أف مكقع تكيتر ترتفع في₳ ₱سبة اس - تخداـ ا€لراء €₭غة ا€فصحى عف مكقع ا€فيسبكؾ كاه
 ₫ا₱ت ₴ا₲ ا€₭غة ₱سبت₵ا اعيفة في ₫ا ا€مكقعيف.

أ₫دت ا€دراسة ا€تح₭ي₭ية أف أ₫ثر ₴ا₲ ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ا€م₫تكبة با€₭غة ا€عربية  -
ا€فصحى ت₱اك€ت ا€مكاكعات ا€جادة مثؿ ا€مكاكعات ا€سياسية كااقتصادية كا€عس₫رية 

ية, بي₱ما قؿ استخداـ قراء ا€مكقعيف محؿ ا€دراسة €₭غة ا€عربية ا€فصحى في كااجتماع
 ا€مكاكعات ا€خفيفة ك₴ي ا€ريااة كا€ف₱ية كا€ترفي₵ية بصفة خاصة.

₫ما أكاحت ₱تائج ا€دراسة ا€تح₭ي₭ية أف تع₭يلات مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€تي 
₭ى بعض اأخطاء ا€₭غكية م₱₵ا أخطاء ص₱ف₵ا ا€باحث في فئة ا€تع₭يلات ا€فصحى احتكت ع

متعمدة أك ₱اتجة عف ج₵ؿ بعض ا€لراء بلكاعد ا€₭غة ا€عربية, مثؿ رفع جمع ا€ما₫ر ا€سا€ـ 
 مف ا€كاك مثؿ " ثـ جاء ا€عثما₱ييف بعد ا€مما€يؾ فح₫مكا كاستخداـ ا€ياء ₫عامة إعراب بدان 

ر ا€₭لاء اعبيف ا€فريؽ با مصر.." كعدـ حاؼ ا€₱كف مف ا€مث₱ى كا€جمع ا€مااؼ مثؿ "حا
استث₱اء..", كأخطاء قد ت₫كف رير متعمدة بؿ إجبارية مثؿ اأخطاء في ₫تابة بعض ا€₵مزات 
كا€ت₱كيف ا€تي €ـ تتح في €كحات مفاتيح ا€حركؼ ا€تي ي₫تب ب₵ا جم₵كر مكاقع ا€تكاصؿ 

ف ₴كاتف₵ـ ااجتماعي, كيرجع ا€سبب في₵ا إ€ى تص₱يع ₴ا₲ اأج₵زة خاصة ا€ايف ي₫تبكف م
ا€محمك€ة, حيث احظ ا€باحث تفشي ا€₫تابة ب₵مزة ا€كصؿ كا€₵اء ا€مربكطة بدا مف ₴مزة ا€لطع 
كحرؼ ا€مد كا€تاء ا€مربكطة, كيعكد ا€ؾ إ€ى €كحة ا€مفاتيح ا€تي ا تستكعب جميع أحرؼ ا€₭غة 



                                                            

                                                3 

إبداؿ ا€عربية, مما يتط₭ب مف ا€مستخدـ ا€اغط ع₭ى أ₫ثر مف ار في كقت كاحد كخاصة ار ا
ا€مسمى "ا€شفت" في اا₱ج₭يزية كاختيار ا€حرؼ ا€م₱اسب €₭₫₭مة مما يزيد اأمر تعليدنا كصعكبة 
ع₭ى ا€مستخدـ, بع₫س ا€₭غة اا₱ج₭يزية ا€تي كاعت €₫ؿ حرؼ زر₲ ا€خاص ب₳ كاستكعبت ا€₭كحة 

 جميع أحرف₵ا.
₱تبا₲ إ€ي₳ حيث ₫ما أف €تلارب كتاصؽ اأحرؼ في اأج₵زة ا€ا₫ية ا€محمك€ة أثر يجب اا

يلع ا€مستخدـ ا€متعجؿ في أخطاء ₱تيجة €تسرع₳ فياغط ع₭ى اأحرؼ ا€ملاربة ش₫ان €₭حرؼ 
ا€صحيح مثؿ تلارب حركؼ ا€خاء كا€حاء في اأج₵زة ا€ا₫ية ا€تي يترتب ع₭ي₵ا ₫تابة ₫₭مة )حير 

 ₵ـ €₭₱اس( بدكف ₱لطة كبلصد )خير ا€₱اس أ₱فع₵ـ €₭₱اس( ك₴₫اا.ع₱فأ سا€₱ا

ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ا€م₫تكبة ب₭غة ا€فرا₱₫ك ارابؾ ا€م₫تكبة با€حركؼ جاءت  -4
% ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا 3.83ا€اتي₱ية في ا€ترتيب ا€ثا€ث ب₱سبة 

% بي₱ما ارتفعت ₱سبت₵ا في تكيتر بش₫ؿ م₭حكظ حيث ب₭غت 2.39في ا€فيسبكؾ 
6.63.% 

ا€م₫تكبة با€₭غتيف ا€عربية كاا₱ج₭يزية –جاءت ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات ث₱ائية ا€₭غة  -5
% 3.23بحد أد₱ي ثاث ₫₭مات في ا€م₱شكر اك ا€تع₭يؽ ا€كاحد في ا€ترتيب ا€رابع ب₱سبة 

% بي₱ما ارتفعت ₱سبت₵ا 2.12ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ 
 %.5.41في تكيتر بش₫ؿ م₭حكظ حيث ب₭غت 

ا€حرؼ -€₱ا أف استخداـ ا€₭غة ا€عربية ا€₵جي₱ة سكاء في ا€ش₫ؿ مف ا€₱سبتيف ا€سابلتيف يتبيف 
% مف ا€مجمكع ا€₫₭ي 7ب₭غت ₱سب₱₵ا ما يلارب  -ا€₭غة ا€₵جي₱ة -أك ا€مامكف -ا€اتي₱ي

ف ₫ا₱ت ما  €₭م₱شكرات كا€تع₭يلات في مكقعي ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر, ك₴ي ₱سبة كاه
في ا€س₱كات ا€ل₭ي₭ة ا€لادمة طبلا €₭دراسات ا€مستلب₭ية, ا€تي  تزاؿ اعيفة إا أ₱₵ا مرشحة €ارتفاع

€مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي  -ا€خاصة كا€عامة م₱₵ـ-تتكقع أف يزيد استخداـ ا€جم₵كر ا€عربي 
 بجميع أ₱كاع₵ا في ظؿ تزايد ا€خدمات ا€حيايتية ا€تي تلدم₵ا ₴ا₲ ا€مكاقع €₭مكاطف ا€عادم.

ح₭ي₭ية أف مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ محؿ ا€دراسة تشت₵ر ₫ما اتاح مف ₱تائج ا€دراسة ا€ت
بي₱₵ـ بعض ا€مصط₭حات اا₱ج₭يزية ا€مختصرة ا€تي يعربك₱₵ا حتى أاحت أش₵ر مف ₱ظيرات₵ا 

( كمع₱ا₴ا سنا₴ب كأعكد ك₫₭مة " Be Right Backا€عربية مثؿ "برب" ك₴ي اختصار €جم₭ة )
خا راحتؾ, ك₫₭مة "سيس" ك₴ي ( كمع₱ا₴ا Take Your Timeتيتت ك₴ي اختصار €جم₭ة )

 ( كمع₱ا₴ا أراؾ احلنا.See You SOONاختصار €جم₭ة )
ا €ـ يلابؿ ا€باحث إا في تع₭يؽ كاحد ك₴ك ما  ₫ما أظ₵رت ₱تائج ا€دراسة ش₫ا شعرينا جديدن
يسمى با€شعر ا€ح₭م₱تيشي أك ا€شعر ا€خ₭يط بيف ا€₭غتيف ا€عربية كاا₱ج₭يزية, ك₴ك ت₫كيف جم₭ة 

ا€₭غة ا€عربية كا€₭غة اا₱ج₭يزية بحيث يؤدياف ا€مع₱ي ا€ملصكد سكاء بحركؼ ا₱ج₭يزية  مخت₭طة بيف
 أك بحركؼ عربية, ي₭تـز في₵ا ا€شاعر با€لافية ا€شعرية ا€تي تميز ا€شعر ا€عربي كمف أمث₭ة ا€ؾ
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  Injectionف₭ف تجدم علاقير ك€ف يشفيؾ  Infectionأيا اا ا€ل₭ب ا تحزف فااؾ ا€حب 
  Mentionست₱₫ر₲ كت₱سا₲ ك€ف يبلى €₳  Directionؿ فطف ماى با€حب ف₫ـ مف عاق

 Selectionك ا يحز₱ؾ مف باعؾ فلد أخطنت  Sectionفا ت₫تب €₳ شعرنا كا ت₫تب €₳ 
 exceptionفثف ا€حب م₱ز€ةه €بعض ا€₱اس  actionكا تبدم €₳ أسفنا كا تبدم €₳ 

ض ا€₱اس إف ₴جركا يظؿ كيبلى كبع tensionكبعض ا€₱اس إف ₴جركا فا حزفه كا 
connection 

 affectionبدعكة في جكؼ €يؿ €₵ا تنثير ك  reactionفكصؿ ا€ركح €₳ مفعكؿ كما أحا₲ 
 .conversionفا أسؼ ع₭ى د₱يا €ؾ ا€يـك كردا ع₭يؾ 

كاستخداـ ا€₭غة ا€₵جي₱ة أك ث₱ائية ا€₭غة أك ازدكاجية ا€₭غة €₵ا مؤيدك₴ا ₫ما أف €₵ا معاراك₴ا, 
€مؤيدكف €₵ا يست₱دكف ع₭ى أف ا€ف₫ر €₳ اأك€كية ع₭ى ا€₭غة, فا€₭غة أينا ₫ا₱ت ₴ي كسي₭ة إيصاؿ فا

ا€ف₫ر, فنك€كية ا€تكاصؿ ع₱د₴ـ تلدـ ع₭ى أداة ا€تكاصؿ ا€تي ₴ي ا€₭غة, فا€₭غة مف كج₵ة ₱ظر₴ـ 
€ف₫ر مجرد حامؿ €₭ف₫رة, كمعبر €₭معا₱ي, ككسيط أميف €أف₫ار, رير أ₱₵ـ ت₱اسكا أف ا€₭غة كا

كج₵اف €عم₭ة كاحدة, كأف ا€ف₫ر يتجدد با€₭غة مث₭ما تتجدد ب₳ ا€₭غة, كأف تطكير ا€₭غة مف تطكير 
ا€ف₫ر, كا₱حصار ا€ف₫ر مف ا₱حصار ا€₭غة, كأف ₫ؿ محاك€ة €تكسيع م₱اط ا€لكؿ في €غة ما ₴ك 

 تكسيع €مساحات ا€ف₫ر في₵ا.
 

تواصؿ ااجتماعي وع ى مواق  ا موضوعات ع وع ا ًيا:  ا.ثا توبة ب م غة ا ا با  اقت
تست₵دؼ ₴ا₲ ا€فئة تحديد ₱كعية ا€مكاكعات ا€تي يت₱اك€₵ا مستخدمك مكاقع ا€تكصؿ 

ااجتماعي محؿ ا€دراسة كعاقت₵ا با€مكقع ا€م₱شكرة ع₭ي₳, كمف ثـ ا€₭غة ا€م₫تكبة ب₵ا, حيث 
ؽ, فا€فيسبكؾ مثان يفترض ا€باحث أف ₫ؿ مكاكع ي₱اقش €₳ مكقع ي₱اسب₳ €₭₱شر كا€م₱اقشة كا€تع₭ي

ي₱اسب ا€مكاكعات كا€لاايا ا€تي تحتاج إ€ى م₱اقشات أ₫ثر مف مكقع تكيتر ا€ام يتيح ا€₫تابة 
 :اآتيفي₳ بعدد محدكد مف ا€حركؼ, ك₴ك ما يكاح₳ ا€جدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            

                                                 

 
 (4جدوؿ رقـ ) 

. ي شورة ع م موق  ا ا با تواصؿ ااجتماعي وعاقت ى مواق  ا موضوعات ع  .وعية ا

موضوعات     ا
موق   اسـ ا

فيسببوؾ مجموع موق  تويتر موق  ا  ا

 
سياسية  ا

 % ؾ % ؾ % ؾ
720 13.03 213 7.47 933 11.14 

رية عس  5.62 471 7.02 200 4.90 271 ا
 8.08 677 9.33 266 7.44 411 ااقتصادية
 11.27 944 11.62 331 11.10 613 ااجتماعية
رياضية  20.75 1738 21.09 601 20.58 1137 ا
ية ف  16.04 1343 15.12 431 16.51 912 ا

ية ترفي  14.25 1193 14.00 399 14.37 794 ا
تجارية تسويقية وا  9.94 832 11.05 315 9.36 517 ا

 2.91 244 3.30 94 2.71 150 اأخرى 
مجموع  %100 8375 %100 2850 100% 5525 ا

ا  سابؽ يتبيف  جدوؿ ا تائج ا  ما يأتي:مف 
أف ا€مكاكعات ا€ريااية جاءت أع₭ى ا€مكاكعات ا€تي ت₱اك€₵ا مستخدمك  .1

مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر ا€ايف خاعت م₱شكرات₵ـ كتع₭يلات₵ـ €تح₭يؿ 
%, ك₴ي ما ₱سبت₳ 21.29% كفي تكيتر 22.58مامك₱₵ا, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ 

₲ ا€₱تيجة ا يم₫ف تعميم₵ا ع₭ى جميع مكاقع ا€تكاصؿ % ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, ك₴ا22.75
ااجتماعي, كا€ؾ بسبب طبيعة عي₱ة ا€دراسة, حيث اختار ا€باحث ا€م₱شكرات ا€تي احتكت 
ع₭ى ثاثة تع₭يلات ع₭ى اأقؿ ث₱ائية ا€₭غة أك مزدكجة ا€₭غة أك م₫تكبة ب₭غة ا€فرا₱₫ك أرابؾ, 

بية مما يجعؿ مف ا€₱تيجة ا€سابلة ₱تيجة مما ترتب ع₭ي₳ أف أ₫ثر ا€مكاكعات ₫ا₱ت شبا
م₱طلية,حيث أف ا€مكاكعات ا€ريااية مف ا€مكاكعات ا€خفيفة ا€تي ت₱اسب ا€شباب أ₫ثر 

 مف أم فئة أخرل, يؤ₫د ا€ؾ باقي ₱تائج ا€جدكؿ.

جاءت ا€مكاكعات ا€ف₱ية في ا€ترتيب ا€ثا₱ي في ₫ا ا€مكقعيف حيث ب₭غت ₱سبة  .2
%, ₫ما ب₭غت ₱سبت₵ا 15.12% كفي تكيتر ب₭غت 16.51ؾ ا€مكاكعات ا€ف₱ية في ا€فيسبك 

%, ك₴ا₲ ا€₱تيجة تؤ₫د ما سبؽ أف تكص₭ت إ€ي₳ ا€₱تيجة ا€سابلة 16.24ع₭ى مستكل ا€مكقعيف 
ك₴ي أف أ₫ثر ا€مكاكعات ا€تي تحتكم ع₭ى تع₭يلات با€₭غة ا€عامية أك ا€تع₭يلات ث₱ائية ا€₭غة 



  

        

ك ارابؾ ترتفع مع ا€مكاكعات ا€شبابية كا€مكاكعات أك مزدكجة ا€₭غة أك ا€م₫تكبة ب₭غة ا€فرا₱₫
 ا€خفيفة كم₱₵ا ا€ريااية كا€ف₱ية محؿ ا€ا₫ر.

جاءت ا€مكاكعات ا€ترفي₵ية مثؿ مكاكعات ا€رحات كا€سفر كا€سياحة  .3
% كفي تكيتر ب₭غت 14.37كا€مسابلات في ا€ترتيب ا€ثا€ث, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ 

%, كي₱سحب ع₭ى ₴ا₲ 14.25مستكل ا€مكقعيف ا€تي ب₭غت %, ك₴ي تلارب ₱سبت₵ا ع₭ى 14
 ا€₱تيجة ما سبؽ أف تكص₭ت إ€ي₳ ا€دراسة في ا€₱لطتيف ا€سابلتيف.

جاءت ا€مكاكعات ااجتماعية في ا€ترتيب ا€رابع بيف ا€مكاكعات ا€تي تمت  .4
%, ₫ما ب₭غت ₱سبت₵ا في 11.27م₱اقشت₵ا ع₭ى مستكل ا€مكقعيف حيث ب₭غت ₱سبت₵ا 

%, ك₴ا₲ ا€₱تيجة تؤ₫د أف ا€مكاكعات 11.62% كب₭غت في تكيتر 11.12ا€فيسبكؾ 
ااجتماعية تنتي أكؿ ا€مكاكعات ا€جادة ا€تي تت₱اك€₵ا مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي متلدمة 
ع₭ى ا€مكاكعات ا€سياسية في تكيتر, ك€₫₱₵ا متنخرة عف ا€مكاكعات ا€سياسية في ا€فيسبكؾ 

 ك₴ك ما ينتي تفصي₭₳ احلنا.

€مكاكعات ا€سياسية في ا€ترتيب ا€خامس مف بيف ا€مكاكعات ا€تي جاءت ا .5
% ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, 11.14ت₱اك€ت₵ا مكاقع ا€تكاصؿ محؿ ا€دراسة حي ب₭غت ₱سبت₵ا 

رير أف ₱سبة ا€مكاكعات ا€سياسية في ا€فيسبكؾ ₫ا₱ت أع₭ى ب₫ثير مف ₱سبت₵ا في تكيتر 
, ك₴اا يؤ₫د أف مستخدمي مكاقع %7.47% كفي تكتير 13.23حيث ب₭غت في ا€فيسبكؾ 

ا€تكاصؿ ااجتماعي يفا₭كف مكقع ا€فيسبكؾ ع₭ى تكيتر في م₱اقشة ا€مكاكعات كا€لاايا 
ا€سياسية, كيرجع ا€ؾ إ€ى أف مكقع ا€فيسبكؾ ا يحدد عدد ₫₭مات أك حركؼ €₭م₱شكر أك 

 ا€تع₭يؽ مث₭ما ₴ك ₫ائف في مكقع تكيتر.

% 9.94ة في ا€ترتيب ا€سادس كب₱سبة جاءت ا€مكاكعات ا€تسكيلية كا€تجاري  .6
%, 11.25% كفي تكيتر 9.36ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, حيث ب₭غت ₱سبت₵ا في ا€فيسبكؾ 

 ك₴ي مف ا€مكاكعات ا€خفيفة.

جاءت باقي ا€مكاكعات ااقتصادية كا€عس₫رية كا€مكاكعات ا€تي ص₱ف₵ا  .7
ات ااقتصادية ا€باحث امف فئة أخرل في ترتيب متنخر كب₱سب ق₭ي₭ة حي ب₭غت ا€مكاكع

% كاأخرل مثؿ ا€مكاكعات ا€ت₫₱ك€كجية كا€صحية كاأدبية ب₱سبة 5.62% كا€عس₫رية 8.28
% ع₭ى مستكل ا€مكقعيف, كأ₫ثر ₴ا₲ ا€مكاكعات مف ا€مكاكعات ا€جادة مما يؤ₫د 2.91

 ع₭ى صدؽ ا€₱تيجة ا€تي ا₫ر₴ا ا€باحث في تفسير ا€₱تيجة اأك€ى €₵اا ا€جدكؿ.

€سابؽ كجمع ₱سب ا€مكاكعات ا€جادة في خا₱ة كاحدة ك₴ي ا€مكاكعات مف ₱تائج ا€جدكؿ ا
)ا€سياسية كااقتصادية كا€عس₫رية كااجتماعية(, كجمع ₱سب ا€مكاكعات ا€خفيفة في خا₱ة كاحدة 
ك₴ي ا€مكاكعات )ا€ريااية كا€ف₱ية كا€ترفي₵ية كا€تسكيلية كا€تجارية( كملار₱ت₵ا يستطيع ا€باحث أف 

 تلرة يم₫ف تعميم₵ا مفاد₴ا:يخ₭ص إ€ى ₱تيجة مس
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   أف ا€عاقة بيف ث₱ائية ا€₭غة كازدكاجية ا€₭غة كا€₭غة ا€عامية كبيف ا€مكاكعات
ا€خفيفة عاقة ارتباطي₳", أم ا₱₳ ₫₭ما ارتفعت ₱سبة ا€مكاكعات ا€خفيفة في مكاقع 

امية ا€تكاصؿ ااجتماعي ₫₭ما ارتفعت مع₵ا ₱سبة ث₱ائية ا€₭غة كازدكاجية ا€₭غة كا€₭غة ا€ع
 كا₱خفات ₱سبة استخداـ ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى.

  أف ا€عاقة بيف استخداـ ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى كبيف ا€مكاكعات ا€جادة عاقة
ارتباطي₳" أم أ₱₳ ₫₭ما ارتفعت ₱سبة ا€مكاكعات ا€جادة في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي 

₱سبة استخداـ ث₱ائية  ₫₭ما ارتفعت مع₵ا ₱سبة استخداـ ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى كا₱خفات
 ا€₭غة كازدكاجية ا€₭غة كا€₭غة ا€عامية.

 

يفي ( يؿ ا تح ية )ا ي تح دراسة ا  تائج ا
غة. ى ا فيسبوؾ وتويتر ع تواصؿ ااجتماعي ا مواق  ا تأثيرات اإيجابية   أوا ا

تكصؿ ا€باحث مف خاؿ تح₭يؿ مامكف عي₱ة ا€بحث إ€ى أف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي €ـ 
تخت₭ؼ ₫ثيرنا في تنثيرات₵ا اإيجابية عف تنثيرات اإعاـ ا€جديد كا€شب₫ة ا€دك€ية اا₱تر₱ت ع₭ى ا€₭غة 
ا€عربية, كا€ؾ €تشاب₳ اأدكات كاإم₫ا₱ات كا€جم₵كر, حيث €ـ ت₫ف تنثيرات₵ا س₭بية ع₭ى طكؿ ا€خط 

 بؿ ₫اف €ت₭ؾ ا€مكاقع كا€كسائؿ تنثيرات إيجابية تمث₭ت في:
  ت ككسائؿ اإعاـ ا€جديد كمكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي قد أمدت أف شب₫ة اا₱تر₱

ا€₭غة ا€عربية ب₫ثير مف اأ€فاظ كا€مفردات كا€عبارات كا€ترا₫يب ا€جديدة كا€مك€دة مف اأ€فاظ 
ا€عربية أك ا€مترجمة عف ا€₭غات اأج₱بية مثؿ €فظ ا€عك€مة, كا€لطب ا€كاحد, اقتصاد ا€سكؽ, 

خامس, ااشترا₫ية, ا€حرب ا€باردة ك₴₫اا..., ك₴اا مف خصائص رسيؿ اأمكاؿ, ا€طابكر ا€
جميع ا€₭غات كم₱₵ا ا€₭غة ا€عربية, فا€₭غة ا€عربية €₵ا كسائ₭₵ا في ا€تك€يد ا€₭فظي كأ₴م₵ا 
ااشتلاؽ كا€₱حت كااقتراض كا€تر₫يب كااختصار. فكسائؿ اإعاـ ا€جديد كم₱₵ا مكاقع 

ية في استخراج كاستحداث أكزاف ك₫₭مات جديدة €₵ا ا€تكاصؿ ااجتماعي ساعدت ا€₭غة ا€عرب
أصكؿ عربية أك مليسة ع₭ى ا€عربية, كمرتبطة را€بنا با€صيك ا€صرفية كأ₱كاع ااشتلاؽ ₫لياس 
₫₭مة ع₭ى أخرل أك تتابع ا€مفردات ك₱مك₴ا ك₴اا ما يط₭ؽ ع₭ي₳ مصط₭ح تك€يد ا€₭غة, بشرط 

 مراعاة اأ₱ظمة كا€لكاعد €₭غة ا€عربية.

 خدمي كسائؿ ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر مف ا€شباب ا أف مست
يستعم₭كف أسا€يب₵ـ ا€مستحدثة في ا€دردشة ك₫₭مات₵ـ ا€عامية, كمعجم₵ـ ا€₵جيف فلط في 
ا€₫تابة كتع₭يلات₵ـ ك₫ام₵ـ, بؿ يستخدمكف أياا ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى في ا€سياقات ا€رسمية 

ية ا€فصحى ا تزاؿ م₵يم₱ة ع₭ى ا€محتكل ا€م₫تكب كا€ملركء كا€ع₭مية كا€لا₱ك₱ية, فا€₭غة ا€عرب
رسميا, حيث ظ₵ر ج₭يا مف تح₭يؿ ممكف تع₭يلات₵ـ كم₱شكرات₵ـ ع₭ى ا€فيسبكؾ كتكيتر أف 
ا€غ₭بة €₭غة ا€عربية ا€فصحى, كأ₱₵ا تسبؽ ا€عامية كا€₭غة ا€₵جي₱ة بمسافات طكي₭ة في م₱تديات 
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€ثلافية كحتى ا€سياسية, رير أف ₴اا ا ي₱طبؽ في ₫ؿ ا€₱لاش كا€م₱تديات ا€ع₭مية كاأدبية كا
اأحكاؿ عؿ م₱تديات ا€مؤا₱سة كا€دردشة كا€م₱شكرات ا€ترفي₵ية كا€مكاكعات ا€خفيفة مثؿ 
ا€مكاكعات ا€ف₱ية كا€ريااية كا€م₱كعات كا€ترفي₳ ا€تي سبؽ تكايح₵ا في ₱تائج ا€دراسة 

ؿ مف ا€₭₵جة ا€عامية كازدكاجية ا€₭غة كث₱ائية ا€₫مية, ا€تي را€با ما تعتمد اعتمادا ₫₭يا ع₭ى ₫
ا€₭غة, كاستخداـ ا€₭غة اا₱ج₭يزية ك₫تابة ا€₭غة ا€عربية بحركؼ اتي₱ية, ع₭ى ا€₱حك سا€ؼ 

 ا€ا₫ر.

  أف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي جع₭ت طريؽ ا€كصكؿ إ€ى أم مكاكع €₭م₱اقشة
اف ا€عربي ع₭ى عدـ ا€تكقؼ ع₱د طريلنا مباشرنا باستخداـ اقرب اأ€فاظ كأدق₵ا, كعكدت ا€₭س

ا€₱تكءات ا€ف₫رية كا€₭فظية ا€فرعية, كظ₵ر ا€ؾ بصفة خاصة في ا€م₱شكرات كا€تع₭يلات محؿ 
 ا€دراسة في مكقع تكيتر.

  ,يستخدـ ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي اأ€فاظ ا€س₵₭ة ا€مباشرة ا€كااحة
 ا€عصر ا€حديث.كيتج₱بكف استخداـ اأ€فاظ ا€صعبة ا€م₵جكر استخدام₵ا في 

  ساعدت مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ككسائؿ اإعاـ ا€جديد ع₭ى ا€تخفيؼ مف
اأثلاؿ ا€₭غكية كا€خيا€ية كا€محس₱ات ا€بديعية, حتى كص₭ت إ€ى ا€تخ₭ص ا€تاـ مف ا€صكر 
ا€بيا₱ية, ا€تي يص₱ف₵ا ع₭ماء ا€₭غة ا€عربية ₫نخطر مرض يعيب ا€₭غة ا€عربية, حيث ح₭ت 

 ا€مباشرة محؿ ا€عبارات ا€بيا₱ية. اأ€فاظ ا€س₵₭ة

  تستخدـ ₫ثير مف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي خاصة ا€فيسبكؾ محؿ ا€دراسة
ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى مف خاؿ ما تصطفي₳ مف مكاد ت₭فزيك₱ية كفيديك₴ات ك₱شرات إخبارية 

ا عكد كبرامج €أطفاؿ كملطكعات في₭مية كأفاـ تسجي₭ية تتحدث با€₭غة ا€عربية ا€فصحى مم
 اأاف ا€عربية ع₭ى ت₱لية اأ€فاظ ا€صحيحة ك₱طل₵ا بش₫ؿ عربي س₭يـ.

  تكص₭ت ا€دراسة مف خاؿ تح₭يؿ ا€مامكف أف ركاد كمستخدمي مكقع فيسبكؾ
يتفاع₭كف ب₱سبة أ₫بر مف تفاعؿ ركاد كمستخدمي تكيتر كخاصة فيما يتع₭ؽ با€مكاد ا€مت₭فزة 

اأخبار كتلارير ا€مراس₭يف كا€مح₭₭يف ا€سياسييف,  ا€₱اطلة با€₭غة ا€عربية ا€فصحى مثؿ ₱شرات
كا€تلارير ااقتصادية كا€ع₭مية كاأدبية كبعض اأعماؿ ا€ف₱ية ₫اأفاـ كا€مس₭سات ا€تاريخية 

 كاأفاـ كا€مس₭سات كاأعماؿ ا€مدب₭جة.

  أف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي محؿ ا€دراسة كخاصة ا€فيسبكؾ قد استحدثت
بت₫رة في ا€تع₭يـ كا€ت₭ليف ك₱لؿ ا€معرفة, مما يجع₭₵ا كسي₭ة تع₭يمية ₴امة أسا€يب جديدة كم

كاركرية في ا€مستلبؿ, حيث س₵₭ت ا€صعاب أماـ ا€ع₭ـ, كقربت ا€مسافات, كأتاحت أكعية 
 جديدة €اطاع ع₭ى ا€₫تب كا€معارؼ في شتى مجاات ا€ع₭ـك كم₱₵ا ا€₭غة ا€عربية.

  ثيرا مف ا€فكارؽ ا€عاتية بيف ا€₭₵جات أف مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي أزا€ت₫
ا€عامية ا€مح₭ية ا€تي ت₱تشر في ₫ثير مف ا€دكؿ ا€عربية بؿ داخؿ ا€دك€ة ا€كاحدة, حيث قربت 
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₴ا₲ ا€₭₵جات مف ا€₭₵جة اأـ, ₫ما قات مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ع₭ى ₫ثير مف ا€ظكا₴ر 
 ا€₭₵جية ا€شااة حيث ساعدت ع₭ى ا₱دثار₴ا.

 كاصؿ ااجتماعي في زيادة ااحت₫اؾ ا€₭غكم بيف ا€₭غة ا€عربية سا₴مت مكاقع ا€ت
كرير₴ا مف ا€₭غات اأج₱بية كخاصة ا€₭غة اا₱ج₭يزية, ك₴ك احت₫اؾ محمكد في بعض جكا₱ب₳, 
حيث أمدت ت₭ؾ ا€₭غات اأج₱بية ا€₭غة ا€عربية بركافد جديدة سا₴مت في إثراء ا€معجـ ا€عربي 

طاق₵ا ₫₭غة عصرية عا€مية كخركج₵ا مف برج₵ا ا€عاجي كتطكير كتطكيع ا€₭غة ا€عربية كا₱
 ₫₭غة ص₭بة رير مر₱ة.

غة  ى ا ترت ع جديد واا تواصؿ ااجتماعي واإعاـ ا مواق  ا بية  س تأثيرات ا ًيا ا ثا
عربية  ا

إف ا€تطكر ا€تل₱ي ا€₵ائؿ في كسائؿ اإعاـ كااتصاؿ كخاصة مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي 
 ات €غكية ظا₴رة في €غة ا€تكاصؿ ا₱ع₫ست ع₭ى €غة ا€ممارسة في ا€حياة كا€عمؿ.أدت إ€ى تنثير 

كيرجع كاكح ا€تنثيرات ا€س₭بية €مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ع₭ى ا€₭غة ا€عربية إ€ى مجمكعة 
مف اأسباب ا€تل₱ية كااقتصادية كااجتماعية ع₭ى حد سكاء, اجتمعت مع بعا₵ا مفرزة ₴ا₲ 

 ا€ظا₴رة ا€س₭بية.
ثا ظا₴رة ₫تابة ا€₭غة ا€عربية بحركؼ اتي₱ية ا€متعارؼ ع₭ي₵ا ب₭غة ا€فرا₱₫ك اراب أك فم

ا€عربيزم ₴ي ظا₴رة ₱اتجة عف اعؼ اأ₱ظمة ا€ت₫₱ك€كجية ا€عربية كعدـ مبادرت₵ا €تحليؽ ا€سبؽ 
في اختراع كتطكير أ₱ظمة ا€حكاسيب اآ€ية كا€₵كاتؼ ا€محمك€ة م₱ا بداية ظ₵كر₴ا, حيث أف ا€حرؼ 

€عربي يخت₭ؼ اختافا ₫بيرنا عف ا€حرؼ ا€اتي₱ي, كا€ؾ أف را€بية كسائؿ ا€ت₫₱ك€كجيا ككسائؿ ا
ااتصاؿ تـ تص₱يع₵ا كابط مص₱ع₵ا ع₭ى ا€حرؼ ا€اتي₱ي فلط, ₫حرؼ افترااي دكف باقي 
حركؼ ا€₭غات كم₱₵ا با€طبع ا€حرؼ ا€عربي, حيث تـ إاافت₵ا احلنا ₫حركؼ دخي₭ة كمعد€ة ع₭ى 

ائؿ ااتصاؿ, مما يتسبب في صعكبة ا€عمؿ ب₵ا, كيتـ ااستغ₱اء ع₱₵ا با€₭جكء إ€ى ₫تابة أ₱ظمة كس
 ا€₫₭مات ا€عربية بحركؼ اتي₱ية, ك₴ا₲ ا€مش₫₭ة €ـ تكاج₳ ا€₭غات ا€م₫تكبة با€حرؼ ا€اتي₱ي.

ك€ـ يلتصر تنثير كسائؿ ااتصاؿ ا€حديثة كم₱₵ا مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي كاإعاـ ا€جديد 
₫ؿ ₫تابة ا€₭غة ا€عربية بحركؼ اتي₱ية, بؿ تعدا₴ا إ€ى تنثيرات₵ا ا€س₭بية ع₭ى ب₱ية ا€₱ص ع₭ى ش

ا€عربي مثؿ ا€معجـ ا€دا€ي كااقتراض ا€₭غكم, كتطكير ا€داات, كااشتلاؽ كرير₴ا مف أسا€يب 
€ت₵جيف ا€₭غة ا€عربية ا€متخصصة, ك₴اا ما أكجد في ا€₱₵اية ا€ث₱ائية ا€₭غكية كاازدكاج ا€₭غكم كا

 ا€₭غكم كا₱تشار ا€عامية ع₭ى حساب ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى.
أثبتت ₱تائج ا€دراسة ا€تح₭ي₭ية €م₱شكرات كتع₭يلات ا€لراء ع₭ى مكقعي ا€فيسبكؾ كتكيتر أف 

 تنثيرات مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€س₭بية ع₭ى ا€₭غة ا€عربية تمث₭ت في ثاثة ظكا₴ر ₴ي:
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تشار) رة ا ى ظا صورة اأو غة ا ى حساب  (ازدواجية ا عامية ع جة ا رة ا ي ش وتع
فصحى  غة ا  ا

صوتي مستوى ا غوية في ا ا اازدواجية ا ا€تي ت₱ع₫س ع₭ى ا€₫تابة في مكاقع ا€تكاصؿ  وم
ااجتماعي, حيث يستطيع أم باحث أف يرصد بس₵ك€ة مظا₴ر تكرؿ ا€₭₵جة ا€عامية ع₭ى ا€₭غة 

تكاصؿ ااجتماعي, خاصة في ا€صفحات كا€حسابات ا€شبابية أك ا€عربية ا€فصحى في مكاقع ا€
 ا€صفحات ا€تي تت₱اكؿ ا€مكاكعات ا€خفيفة كتفاؿ تغطيت₵ا.

ك₴₱ا أم₫ف ا€باحث أف ياع يدي₳ ع₭ى أ₴ـ مظا₴ر ا₱تشار ا€₭غة ا€عامية ع₭ى حساب 
بداؿ ا€₵مزة ا€فصحى مف خاؿ تح₭يؿ مامكف ا€م₱شكرات كا€تغريدات كتع₭يلات ا€لراء ع₭ي₵ا مثؿ إ

أ€فنا مثؿ €فظ راسي ا€تي ي₫تب₵ا جميع مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي بدكف ₴مزة كا€صحيح 
ا مثؿ جئتؾ  رأسي, كم₱₵ا إبداؿ ا€اـ ₱ـك مثؿ اسمع₱ي كا€صحيح اسمع €ي, أك إبداؿ ا€باء ميمن

ما₱ية كتاتة ث امبارح كا€صحيح ا€بارح. كم₱₵ا ا€خ₭ط بيف ا€ثاء كا€سيف أك ق₭ب ا€ثاء تاء مثؿ
كا€صحيح ثما₱ية كثاثة. كمف أش₵ر اأخطاء أياا اإبداؿ في ا€حر₫ات كخاصة عامات 
اإعراب مثؿ تحكيؿ ا€فتحة إ€ى أ€ؼ كا€₫سرة إ€ى ياء كا€امة إ€ى كاك ك₴₫اا مثؿ تحكيؿ ا€ت₱كيف 

تاء مثؿ إ€ى حرؼ مثؿ خاصتنا كا€صحيح خاصة كش₫رف كا€صحيح ش₫رنا. كم₱₵ا إدراـ ا€اـ في ا€
 ق₭ت₭ؾ كا€صحيح ق₭ت €ؾ. كم₱₵ا إدراـ ا€مث₭يف مثؿ "مديت يدم €ؾ" كا€صحيح مددت يدم €ؾ.

كم₱₵ا ا€تس₵يؿ ا€ام يؤدم إ€ى دمج أ₫ثر مف ₫₭مة في ₫₭مة كاحدة مثؿ مع₱ديش كا€صحيح ما 
ع₱دم شيء. كبرجع ع₭ماء ا€صكتيات اأسباب في ا€ؾ إ€ى أف ₴ا₲ ا€ظا₴رة ا€صكتية تحلؽ شيئا 

ا€خفة كا€يسر في ا€₱طؽ, كمف ثـ يترتب ع₭ي₵ا ااقتصاد في ا€ج₵د ا€عا₭ي ا€ام يبا€₳ ج₵از مف 
ا€₱طؽ في اإ₱ساف إث₱اء ممارسة ااتصاؿ, ك₴ك ما يكجب ع₭ى ع₭ماء ا€₭غة مراعاة تخفيؼ ₴اا 
ا€ج₵د إث₱اء إقرار مصط₭ح ما أك ₫₭مة ما امف عمؿ مجامع ا€₭غة ا€عربية سكاء في حا€ة 

 ا€₭غكم أك ااقتراض ا€₭غكم أك ا€ت₵جيف ا€₭غكم أك ما شاب₳ ا€ؾ.ااستياد 
₫ما ظ₵ر مف ا€دراسة ا€تح₭ي₭ية استخداـ ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي €إبداؿ ا€متعدد, ك₴ك 
ا€تغير ا€ام يصيب ا€₫₭مة في أ₫ثر مف مكاع حيث يحدث في ا€₫₭مة إبداؿ في ا€حر₫ات 

₫اف" كا€صحيح ا₱تشر ا€اباب في ا€م₫اف. كمف اأخطاء كا€حركؼ مثؿ "كا₱تشر ا€دباف في ا€م
ا€م₱تشرة أياا دمج ₫₭متيف مع بعا₵ما أك حرؼ ك₫₭مة مثؿ سنفعؿ ا€ؾ ردا ا₱شاء اه كا€صحيح 

 إف شاء اه.
ي دا يبي وا تر مستوى ا ى ا غوية ع فلد طغت ع₭ى مجمؿ م₱شكرات  أما اازدواجية ا

تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر ع₭ى حد سكاء, حيث ي₫اد كتع₭يلات قراء كمستخدمي مكاقع ا€
حصاء₴ا  ا يخ₭ك م₱شكر كا تع₭يؽ مف ₴ا₲ اازدكاجية مما صعب ₫ثيرا ع₭ى ا€باحث عد₴ا كاه
كمعا€جت₵ا إحصائيا, مما دفع ا€باحث إ€ى اا₫تفاء با₫ر عي₱ة مف ₴ا₲ اازدكاجية كم₱₵ا ع₭ى 

 سبيؿ ا€مثاؿ ا ا€حصر:



                                                            

                                                55 

مستوى ا ى ا يلع أ₫ثر مستخدمي مكاقع ا€تكاصؿ في أخطاء مثؿ ا€تغيير في ب₱ية  صرفيفع
ا€امير مثؿ إح₱ا €₭مستخدـ ا€مصرم را€باى كح₱ا €₭مستخدـ ا€سعكدم كا€خ₭يجي بدان مف امير 
ا€مت₫₭ـ "₱حف", كأ₱تي بدان مف امير ا€مخاطبة ا€مؤ₱ثة أ₱ًت, حيث يل₭ب ا€مستخدـ ا€₫سرة إ€ى ياء 

ر ₴كما بدان مف امير ا€مث₱ى ا€غائب ₴ما ك₴₫اا....حيث تتعرض ا€امائر كي₫تب₵ا, كا€امي
 ا€مستخدمة €مجمكعة مف ا€تغييرات كحاؼ كمطؿ €بعض ا€حر₫ات.

ا مف  ₫ما يغير مستخدمك مكاقع ا€تكاصؿ في ب₱ية اأسماء ا€مكصك€ة, حيث ظ₵ر كااحن
اـ اسـ ا€مكصكؿ ا€عامي خاؿ تح₭يؿ مامكف تع₭يلات ا€لراء كبصفة خاصة في ا€فيسبكؾ استخد

"إ€₭ي" بدا مف اأسماء ا€مكصك€ة "ا€ام كا€تي كا€ايف" مثؿ قك€₵ـ كميف ا€₭ي أعطى €₫ـ ا€حؽ في 
ا€₫اـ, كميف إ€₭ي بدأ ا€غ₭ط؟ كميف إ€₭ي ₴جمكا ع₭ي₱ا اأكؿ, كميف إ€₭ي قا€ت €ؾ تحارم بدا 

 م₱₵ا؟
حوي مستوى ا ى ا صؿ في أخطاء تتع₭ؽ ب₱ظاـ فيلع ₫ثير مف مستخدمي مكاقع ا€تكا وع

ا€جم₭ة ا€عربية كب₱يت₵ا, ك₴ك ا€معركؼ بع₭ـ ا€₱حك, كم₱₵ا ما أثبتت₳ ₱تائج ₴ا₲ ا€دراسة, مثؿ ₫ثرة 
استخداـ ا€جمؿ ااسمية ع₭ى حساب ا€جمؿ ا€فع₭ية ا€تي ت₫اد تخ₭ك م₱₵ا أر₭ب ا€م₱شكرات 

عاقد مع ₱ادم €يفربكؿ" كاأصح كا€تع₭يلات في ا€فيسبكؾ كتكيتر عي₱ة ا€دراسة, مثؿ "محمد صاح ت
تعاقد محمد صاح مع ₱ادم €يفربكؿ, ك"محمد عبد₲ يحيي أكؿ حفؿ €₳ با€سعكدية كا€صحيح يحيي 

 محمد عبد₲ أكؿ حفؿ €₳, أف ₴اا خ₭ؿ في ا€س₭سة ا€₫امية كعدـ مراعاة ب₱اء ا€جم₭ة ا€عربية.
صر أدكات ا€₱في با€₭غة كم₱₵ا استخداـ أدكات ₱في رير مكجكدة با€₭غة ا€عربية حيث ت₱ح

ف كا(, حيث تكص₭ت ا€دراسة إ€ى أف ا€₭غة ا€عامية استحدثت  ا€عربية في )€ـ ك€ما ك€ف كما كاه
أدكات كحركؼ €₭₱في يستعم₭₵ا ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي مثؿ )مكش كا€شيف( ا€تي تستخدـ 

ش, ما أ₫₭تش, مش معي أحيا₱ا ₫نداة ₱في كأحيا₱ا أخرل تستخدـ ₫اختصار €₫₭مة شيء " ما €عبت
 ف₭كس".

₫ما استحدثت ا€₭غة ا€عامية مف خاؿ ₫تابة ا€لراء أدكات استف₵اـ جديدة رير ا€مكجكدة با€₭غة 
ا€عربية, أك ريرت في تر₫يب₵ا مثؿ "م₱يف جبت ₴اا ا€خبر؟ أك "كيف أ₱ت مف زماف؟ حيث ا تكجد 

-متى-مااا-مف اا –بية في )مف ₴اتاف اأداتاف في أدكات ااستف₵اـ ا€تي حصرت₵ا ا€₭غة ا€عر 
أم( فتجد ركاد مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي يستعم₭كف €استف₵اـ عف  -₫ـ -أ₱ا-₫يؼ-أيف-أياف

م₱يف( ك€₭سؤاؿ عف ا€عدد كا€سعر يستخدمكف أداة )إي₳( مثؿ بلد إي₳ ₴اا ا€ج₵از؟ أك –ا€م₫اف )كيف 
 بلد إيش ₴اا ا€جكاؿ؟

قع ا€تكاصؿ ااجتماعي €فظ "إي₳" €يدؿ ع₭ى مع₱ى كع₭ى ا€مستكل ا€دا€ي يستخدـ ركاد مكا
₱عـ ₫ما في ا€₭₵جة ا€خ₭يجية ك₴ي ₫₭مة فصيحة في دا€ت₵ا €₵اا ا€مع₱ى, أك ₫نداة استف₵اـ ₫ما في 

€₭دا€ة ع₭ى ا€تصديؽ أك ا€رد بمع₱ى ₱عـ. كم₱₵ا "ياا" اسـ فعؿ أمر  كمث₭₵ا "أيك₲", ا€₭₵جة ا€مصرية
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خ₭ي₵ا" بمع₱ى اتر₫₵ا أك دع₵ا, ك₫₭مة "صباعي" كمع₱ا₴ا أصبعي, بمع₱ى ₴يا أك تلدـ, ك₫₭مة " 
 ك₫₭مة " شفت" بمع₱ى رأيت, ك₫₭مت "است₱ى" بمع₱ى ا₱تظر.

₫ما تكص₭ت ا€دراسة إ€ى بركز ظا₴رة جديدة تستحؽ ا€دراسة, حيث يتكقع ا€باحث ا₱تشار₴ا 
, تبعنا €ش₵رت₵ا ع₭ى جميع مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ح يث حللت ماييف كش₵رت₵ا مستلبان

ا€مشا₴دات كق₭د₴ا ماييف ا€لراء كا€مشا₴ديف, ك₴ي ظا₴رة €ـ يكاع €₵ا مصط₭ح إ€ى اآف, 
كتت₭خص في حاؼ ا€حركؼ مف ا€₭غة ا€عربية سكاء حركؼ جر أك تك₫يد أك ₱صب, كترتيب 

د ربط ا€جم₭ة ا€عربية ب₫₭مات₵ا ا€فصحى كا€عامية, بش₫ؿ يشب₳ ب₱اء حائط با€حجارة دكف استخداـ مكا
أك €صؽ ا€حجارة بعا₵ا ببعض, يلكد₴ا إعاف احمد ح₭مي أحدل شر₫ات ااتصاات في 
ا كش₵رة ₫بيرة م₱ا ا€₭حظات اأك€ى €₱شر₲, مما دفع ا€شر₫ة ا€مع₭₱ة إ€ى  مصر, ا€ام حلؽ ايكعن
تصميـ كتصكير جزء ثاف €₳ ع₭ى ₱فس ا€₱سؽ, مما حكؿ ₴اا اإعاف €ظا₴رة €غكية سادت مجتمع 

, كصحبت₵ا مكجة مف تل₭يد ₴اا اإعاف في شتى أمكر ا€حياة في مصر, حيث حلؽ ₴اا ا€شباب
م₭يكف مشا₴دة في عدد محدكد مف ا€مكاقع  52اإعاف ₱سبة مشا₴دة ع₭ى ا€فيسبكؾ فلط تجاكزت 

ا€تي تتبع₵ا ا€باحث, ك€يس ا€ؾ ع₭ى سبيؿ ا€حصر بؿ ₫ا₱ت عي₱ة مف ا€مكاقع ا€تي ₱شرت₳. ₫ما 
عادة ₱شر₲ مرة  15مف حاز ع₭ى أ₫ثر  م₭يكف تفاعؿ ما بيف أعجب₱ي كا€تع₭يؽ ع₭ى اإعاف كاه

 أخرل.
ك₱ص اإعاف ي₫ي قصة ا€بحث عف زكاج كخ₭ى تماما مف أم حرؼ أك أداة با€ررـ مف 
طكؿ اإعاف "أ₱ا أتجكز, أ₱ت ت₭بس, استلرار دكر, ماما ردم, عركسة ميف؟ سامية ش₫رم. 

₱ي, ز₴ر ا€عب, كميف يدفع؟ أ₱ت تدفع. ك₴ك يدخؿ؟ عي₭ة أعمؿ, سامية جيزة؟ فرح ياا, شيب₳ ر
طفؿ ي₱زؿ, حفاظة دكر, ق₭ب ₱ا₱ا, مداـ صدع, بيبي رجع, €بس ارسؿ, صحاب أ, شارع بخ, 
بكدم يخرج, سامية شبشب ترفع, سامية د€ع, ₫رش يد€دؿ, رأس₳ اقرع, عركسة ت₫ر₲, بكدم ط₭ؽ, 

 , شيب₳ ر₱ي, إ₱ا اتلطع.عفش يرجع, ₱فل₳ تدفع, سجف ادخؿ, حزف ياا
كفكر ₱شر اإعاف قاـ ا€جم₵كر بتل₭يد₲ في جميع م₱احي ا€حياة, حيث قاـ أرباب ا€كظائؼ 
كا€ص₱اعات بملاب₭ة كمعاراة ₱ص اإعاف ب₱ص يتكافؽ مع كظيفت₳ أك ص₱عت₳, ك₱شر₲ ع₭ى 

ع. سا₱دكيتشات كسائؿ اإعاـ, كم₱₵ا ا€تاميا ع₭ى سبيؿ ا€مثاؿ مثؿ "دراسة ارجع. مصاريؼ ادف
اعمؿ. دركس اطحف. شارع بخ. ₱ت اقطع. ₱ـك بدرم ₫اـ اسمع. مدرس زعؽ. مس تارب" 
كم₱₵ا رب ا€بيت ا€مسئكؿ مثؿ "مرتب ا₱زؿ. جمعي₳ ادفع. قسط اخص. فيزا سدد. مرتب اخ₭ص. 

كع₭ى ₴اا ا€م₱كاؿ سار أصحب ا€كظائؼ كا€حرؼ كا€ص₱اعات يؤ€فكف ₫₭مات تماثؿ  إ₱ا أشحت"
 اا اإعاف, كا يخفي تنثير₴ا ا€س₭بي ع₭ى ا€₭غة ا€عربية كخاصة ب₱ية ا€جم₭ة ا€عربية.₫₭مات ₴

 
 
 



                                                            

                                                53 

غوي. جيف ا ت ى ا تي تؤدي إ غة ا ائية ا رة ث ية: ظا ثا صورة ا  ا
إف ظا₴رة استخداـ ا€₫₭مات اأج₱بية ع₭ى حساب ا€₭غة ا€عربية كا₱تشار اأ€فاظ اأج₱بية في 

ي محؿ ا€دراسة أ₫ثر مف أف تعد أك تحصى, كينتي ا€ؾ ₫ا₱ع₫اس طبعي مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماع
€طبيعة ا€حياة ا€تي تعكد ع₭ي₵ا ا€مكاطف في ا€دكؿ ا€عربية, فع₭ى سبيؿ ا€مثاؿ تمثؿ كاج₵ات 
ا€محات ا€م₫تكبة با€₭غة ا€₵جي₱ة حيث تجمع بيف ا€₭غات ا€عربية كاا₱ج₭يزية كا€فر₱سية كا€با₫ستا₱ية 

 % €أسماء ا€م₫تكبة با€₭غة ا€عربية €فظنا ك₫تابة.22% ملابؿ 82 كاأردك أ₫ثر مف
كباا أصبح استخداـ ك₫تابة اأسماء با€₭غة تمثؿ احدل أكج₳ ا€غزك ا€ثلافي فا€غرب متفكؽ 
ع₭ي دكؿ ا€عا€ـ ا€عربي با€ص₱اعة كبا€ؾ ف₵ك مصدر €₭ت₫₱ك€كجيا كا€دكؿ ا€عربية تستكرد ₴ا₲ 

ات كافدة مما زاد مف حا€ة اعؼ ا€₭غة ا€عربية خاصة في ظؿ عدـ ا€ت₫₱ك€كجيا كما تحم₭₳ مف ثلاف
ا₱تبا₲ ا€مسئك€يف عف ا€₭غة ا€عربية, أك بسبب عدـ مكا₫بة ا€₭غة ا€عربية €₭غات اأج₱بية اأخرل 
ا بيف ا€₭غة ا€عربية كا€₭غات اأج₱بية كم₱₵ا اإ₱ج₭يزية بصفة  كتطكر₴ا, حتى أصبح ا€فرؽ كااحن

دـ كجكد ما يلاب₭₵ا في ا€₭غة ا€عربية, أك €س₵ك€ة ااستخداـ مما يجع₭₵ا خاصة, ك₴اا يدؿ ع₭ي ع
أ₫ثر مائمة €حيات₵ـ, ₫ؿ ا€ؾ قد زاد مف مظا₴ر ا€اعؼ ا€عاـ في استخداـ ا€₭غة كفيما ي₭ي 
₱مااج مف م₱شكرات كتع₭يلات ا€لراء ع₭ى مكاقع ا€تكاصؿ عي₱ة ا€دراسة باستخداـ أس₭كب ث₱ائية 

 ا€مزيد ا€₭غة

ك حطي₱₳ ع₭ي ا€سكشياؿ  AFCON2219يف ₫₭₵ـ مصكريف اا₫ريديتاشف بتاع #ا€صحفي
 Euro2228, 2212 &worldcup 2226,2212  &Olympicsميديا... أقـك اجيب 

2228,2212  &Premier League .ا₫ريديتاش₱ز ك اظيط مع ا€ظيطة 
 "Nothing will make us to leave you” "ا شيء سيجع₭₱ا ₱تر₫ؾ" 
  

صورة  و ارابؾ( ا فرا غة )ا معروفة ب ية تغيير ا عربية بحروؼ اتي غة ا تابة ا رة  ثة: ظا ثا  ا
 كيم₫ف ت₭خيص أ₴ـ اأسباب ا€تي أدت إ€ى ش₵رة ₴ا₲ ا€₫تابة كايكع₵ا فيما ينتي: 
اختػػػراع ا€حاسػػػبات اآ€يػػػة كجميػػػع أ₱ػػػكاع ا€₫مبيػػػكتر ا€تػػػي اعتمػػػدت آ₱ػػػااؾ ع₭ػػػى ا€حػػػركؼ  أوًا:

كاحػدة أساسػية افترااػية, ممػا ق₭ػؿ مػف اسػتعماؿ حػركؼ ا€₭غػات اأخػرل كم₱₵ػا ا€₭غػة  ا€اتي₱ية ₫₭غػة
ا€عربيػة كأدل إ€ػى ظ₵ػكر جيػؿ مػف مسػتخدمي كمحترفػي ا€تعامػؿ مػع ا€حاسػبات ا يعػرؼ إ€ػى ا€₭غػػة 
ا€عربية سبيا في ا€تعامؿ مع حاسبات₵ـ, كحتى اآف ما زا€ت بعض شر₫ات تص₱يع ا€حاسػبات ت₱ػتج 

دة فلػػط ع₭ػػى ا€حػػركؼ ا€اتي₱يػػة, ممػػا يجعػػؿ ₴ػػا₲ ا€حاسػػبات ا تتعػػرؼ ع₭ػػى ا€حػػرؼ حاسػػبات₵ا معتمػػ
ا€عربػػي بػػؿ ا تتعػػرؼ ع₭ػػى جميػػع ا€حػػركؼ ريػػر ا€اتي₱يػػة, فتجبػػر معػػ₳ مسػػتخدمي₵ا ا€عػػرب كريػػر₴ـ 

 ع₭ى تسمية م₭فات₵ـ كرسائ₭₵ـ ا€عربية كجميع معامات₵ـ اا€ي₫ترك₱ية بحركؼ اتي₱ية.
ًيػػػػا: ( مػػػػع بدايػػػػة ظ₵ػػػػكر ا€₵كاتػػػػؼ SMSؿ ا€لصػػػػيرة ا€معركفػػػػة باسػػػػـ )ظ₵ػػػػكر خدمػػػػة ا€رسػػػػائ ثا

ا€محمك€ة في تسعي₱يات ا€لرف ا€مااي في ا€م₱طلة ا€عربية, كا€ؾ أف ₴ا₲ ا€خدمة €ـ ت₫ػف مدعكمػة 
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أياػػا بػػا€حرؼ ا€عربػػي شػػا₱₵ا فػػي ا€ػػؾ شػػنف ا€حاسػػبات اآ€يػػة بػػؿ ₫ا₱ػػت مدعكمػػة بػػا€حرؼ ا€اتي₱ػػي 
ا€₵كاتػػػؼ ا€محمك€ػػػة آ₱ػػػااؾ ع₭ػػػى ₫تابػػػة رسػػػائ₭₵ـ ا€عربيػػػة  فلػػػط, ممػػػا أجبػػػر ا€مايػػػيف مػػػف مسػػػتخدمي

بػػا€حركؼ ا€اتي₱يػػة ا€متاحػػة ع₭ػػى ₴ػػكاتف₵ـ, كقػػد تػػنخرت ₴ػػا₲ ا€شػػر₫ات فػػي إتاحػػة ا€₭غػػة ا€عربيػػة كقتنػػا 
€يس با€ل₭يؿ في ظػؿ ا€تسػارع كا€تسػابؽ بػيف ا€شػر₫ات ا€مصػ₱عة €₭حاسػبات كا€₵كاتػؼ ا€محمك€ػة حتػى 

كدعمػػت أج₵زت₵ػػا با€₭غػػة ا€عربيػػة كأر₭ػػب €غػػات ا€عػػا€ـ, ك€₫ػػف بعػػد تغ₭بػػت ع₭ػػى ₴ػػا₲ ا€مشػػ₫₭ة ا€تل₱يػػة 
تعػػكد شػػريحة ₫بيػػرة مػػف ا€مسػػتخدميف ع₭ػػى اسػػتعما€₵ـ €₭حػػركؼ ا€اتي₱يػػة ممػػا صػػعب ع₭ػػي₵ـ بشػػ₫ؿ 

 ₫بير تع₭ـ ا€₫تابة با€حرؼ ا€عربي مف جديد.
ثًػػا: ا€عػػا€ـ  إف شػػر₫ات تطػػكير ا€بػػرامج تعمػػؿ دك₱مػػا ا€تفػػات إ€ػػى أم مػػف ا€مجػػامع ا€₭غكيػػة فػػي ثا

ا€عربػػي, كأظػػف أف ا€ع₫ػػس أياػػا صػػحيح. كا€مجػػامع ا€₭غكيػػة م₱شػػغ₭ة بلاػػايا €ػػيس مػػف بي₱₵ػػا تطكيػػع 
ا€تل₱يػػة €₭غػػة أك تكافػػؽ ا€₭غػػة مػػع ا€تل₱يػػة, فم₱ػػا كقػػت قريػػب ₫ا₱ػػت مسػػائؿ ا€₭غػػة تعػػرض ع₭ػػى مجػػامع 

ا ي₱تظػركف قػرارا ا€₭غة ا€عربيػة ككزارات ا€تع₭ػيـ با€عػا€ـ ا€عربػي, €₫₱₱ػا ا€يػـك ₱جػد مسػتخدمي اإ₱تر₱ػت 
مف أحد كأصبح مف ا€من€كؼ في )رػرؼ ا€دردشػة( اسػتخداـ €كحػة ا€مفػاتيح ا€اتي₱يػة فػي ₫تابػة ا€₭غػة 

تابػة ك₴ػا₲ ₴ػي ا€عم₭يػة ا€ملاب₭ػة €₫ ,"ا€سػاـ ع₭ػي₫ـ" مػف بػدان  assalamo alaykomا€عربيػة, فتجػد 
€مع₭كمػػػات فػػػي مدارسػػػ₱ا ا ₫مػػػا أف ملػػػررات ا€حاسػػػب أك ت₫₱ك€كجيػػػا ا, اإ₱ج₭يزيػػػة بػػػا€حركؼ ا€عربيػػػة

تشتمؿ ع₭ى دركس في استخداـ €كحة ا€مفاتيح ا€عربية. كعمكما ₱جد أف استعماؿ ا€حاسػب قػد صػار 
ػا بػػػنف ا€عربيػػػة ا تتكافػػػؽ مػػػع ت₫₱ك€كجيػػػا  من€كفػػػا إا فػػػي حصػػػص ا€₭غػػػة ا€عربيػػػة, ممػػػا ₫ػػػكف ا₱طباعػػ

ف €ػـ ي₱تبػ₳ مصػممك ا€م₱ػ ا₴ج إ€ػى €كحػة ا€مفػاتيح ا€عربيػة ا€حاسبات, أك ا تكافل₵ا ₴ا₲ ا€ت₫₱ك€كجيا, كاه
 (66) .فثف جيا اتي₱يا سكؼ يسكد في باد ا€عرب قريبنا جدنا

ػاعي ا€جما₴يريػػػة كع₭ػػػى رأسػػػ₵ا ا€فػػػيس بػػػكؾ  رابًعػػػا: ظ₵ػػػكر تطبيلػػػات ككسػػػائؿ ا€تكاصػػػؿ ااجتمػػ
كتػػكيتر, ا€تػػي €ػػـ تػػتح فػػي بدايػػة ظ₵كر₴ػػا ا€₭غػػة ا€عربيػػة ₫₭غػػة €₭تراسػػؿ بػػيف مسػػتخدمي₵ا, فع₭ػػى سػػبيؿ 

ـ, كاعتمد ع₭ػى ا€حػركؼ ا€اتي₱يػة فلػط م₱ػا إ₱شػائ₳ 28/12/2223ثاؿ فاف ا€فيس بكؾ ظ₵ر في ا€م
ـ ا€ػػام أتيحػػت فيػػ₳ ا€حػػركؼ ا€عربيػػة ₫كسػػي₭ة €₭مراسػػ₭ة كا€دردشػػة ك€₫ػػف بعػػد تعػػكد 2227حتػػى عػػاـ 

 ا€مستخدميف ع₭ى ش₫ؿ كرسـ ا€حركؼ ا€اتي₱ية في محادثات₵ـ كم₱شكرات₵ـ كتع₭يلات₵ـ. 
ا€مػػدارس ا€دك€يػػة ا€معركفػػة )باا₱تر₱اشػػيك₱اؿ( ع₭ػػى حسػػاب ا₱حسػػار ا€مػػدارس  ا₱تشػػار خامًسػػا:

ا€عربية بدكؿ ا€عا€ـ ا€عربي, ك₴رك€ة أك€ياء اأمكر ع₭ى إ€حاؽ أب₱ػائ₵ـ ب₵ػا م₱ػا ₱عكمػة أظفػار₴ـ كقبػؿ 
سػػف ا€سادسػػة, كاعتلػػاد ا€لػػائميف ع₭ػػى شػػؤكف ا€تع₭ػػيـ بػػنف ا€تع₭ػػيـ اأج₱بػػي ₴ػػك اأمػػؿ €مػػف أرد ا€تلػػدـ 

مػػي كا€ت₫₱ك€ػػكجي, ممػػا جعػػؿ ا€تع₭ػػيـ ا€عربػػي ح₫ػػر ع₭ػػى أب₱ػػاء ا€طبلػػة ا€فليػػرة فػػي ا€ػػدكؿ ا€عربيػػة, ا€ع₭
ا, ممػا رسػخ فػي اأا₴ػاف صػكرة ₱مطيػة كا₴₱يػػة  بي₱مػا ا₱حسػر ا€تع₭ػيـ ا€ػدك€ي €₭طبلػة اأع₭ػى اقتصػادين

طاب عػف عػدـ قػػدرة ا€₭غػة ا€عربيػة بحركف₵ػػا شػ₫ا كماػمك₱ا ع₭ػػى مكا₫بػة ا€حيػاة ا€عصػػرية كحػدا بػػا€
 إ€ى استخداـ ا€₭غة اا₱ج₭يزية في محادثات₵ـ €غة كحرفنا. 
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إف اختيار ا€شباب ثلافة ك€غة خاصة يتعام₭كف ب₵ا مف خاؿ شب₫ات ااتصاؿ ا€حديثة يعد 
تمردنا ع₭ي ا€₱ظاـ ااجتماعي, كمحاك€ة إيجاد بدائؿ €ما ₴ك ₫ائف في مجتمع₵ـ, ك ₴ك ₱كع مف 

€₫بار, كأف ا€تعامؿ مع ₴ا₲ ا€ظا₴رة يحتاج إ€ى ا€تمحيص ا€₵ركب مف ا€مجتمع كا€تمرد ع₭ي ا
 كا€تركم.

أ₫دت ₴ا₲ ا€دراسة كجكد تنثير €مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي كاإعاـ ا€جديد ك€إ₱تر₱ت ع₭ي 
مفردات ا€₭غة ا€متداك€ة بيف ا€شباب ع₭ي مكاقع اإ₱تر₱ت كا€مدك₱ات كررؼ ا€محادثات,.كتكصؿ 

ااجتماعي بصفة خاصة كسي₭ة اتصاؿ سريعة اإيلاع, قد كا₫بت₵ا  ا€باحث إ€ى أف مكاقع ا€تكاصؿ
 محاكات €فرض عدد مف ا€مفردات ا€سريعة كا€مختصرة €₭تعامؿ بيف ا€شباب.

إف أ₴ـ أسباب اإقباؿ ا€₫بير مف ا€شباب ا€عربي ع₭ى مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ₴ي طريلة 
كا€تي ₴ي €غة ₴جيف كخ₭يط بيف ا€₭غة  ا€₭غة ا€تي يستخدمك₱₵ا في ا€تكاصؿ ع₭ي ₴ا₲ ا€مكاقع

ا€عربية كبعض ا€₭غات اأخرل كا€رمكز رير ا€مف₵كمة. ك €عؿ في ₴اا ا€تفسير ما يص₭ح أف ي₫كف 
دافعنا ا₱طاقة أ₫ثر كاقعية €محاك€ة تح₭يؿ ظا₴رة ا€ركاج ا€جما₴يرم ا€ام اقت₳ شب₫ات ا€تكاصؿ 

 €مستلبؿ ا€لريب إ€ى ا€زيادة ا€₫بيرة.ااجتماعي بيف جميع شرائح ا€مجتمع كمرشحة في ا
ف₭غة ا€فرا₱₫ك أك ا€₭غة ا€₵جي₱ة أك ا€₭غة ا€ث₱ائية ₴ي مزيج بيف ا€₭غات ا€عربية كاأج₱بية اأخرل 
ف €كسائؿ اإعاـ  ا₱تشرت بفاؿ سيطرة ا€ثلافات ا€غربية ع₭ي ا€شباب كاعؼ اا₱تماء €دي₵ـ, كاه

تلي با€جم₵كر, إا ا₱₳ ياحظ استخداـ ا€دكر اأ₫بر في ا€ؾ, حيث مف ا€مفترض أف تر 
اإعامييف خاصة في ا€برامج ا€شبابية ₱فس ا€₭غة ا€تي يستخدم₵ا ₴ؤاء ا€شباب ع₭ي ت₭ؾ ا€مكاقع, 
اأمر ا€ام يؤثر ع₭ي ا€₵كية ا€عربية, ك₫ما ₴ك مع₭ـك فا€₭غة تتنثر بلكة أ₴₭₵ا كاعف₵ـ, كا€شا₴د 

رربي كحا€ة ا€اعؼ ا€تي تعترم ا€شباب ا€عربي, اآف ₴ك اعؼ اأمة ا€عربية تجا₲ ₫ؿ ما ₴ك 
أف ا€₭غة ا€عربية ₫ك₱₵ا €غة ا€لرآف ف₵ي  إا كا شؾ أف ا€₭غة ا€عربية سكؼ تتنثر ب₵اا ا€اعؼ,

 ا€₭غة ا€محفكظة ا€تي يجب أف تتاافر ا€ج₵كد €₭حفاظ ع₭ي₵ا.
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 ₱مكاج مف استخداـ €غة ا€فرا₱₫ك ارابؾ في تغريدة ع₭ى تكيتر

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ا دراسة وتوصيات  مقترحات ا
اركرة اا₴تماـ با€تعاكف بيف مرا₫ز ا€مع₭كمات كا€مؤسسات ا€تع₭يمية €₭لياـ   -1

بدراسات مستمرة كدكرية €معرفة مستكل ا€₭غة ا€عربية €دل ا€طاب كمستخدمي ا€مكاقع 
 ااجتماعية, كتكجي₵₵ـ بااستخداـ اآمف €₭غة ا€عربية.

في ا€تكاصؿ ي₱مي ا€₭غة ا€عربية كيحافظ ع₭ي₵ا, بشرط أف  أف استخداـ ا€₫تابة  -2
ت₫كف ا€₫تابة بحركؼ ا€₭غة ا€مستخدمة ₱فس₵ا, €اا يجب أف تت₫اتؼ ا€ج₵كد €₭حفاظ ع₭ى 

 ₴كية كخصكصية ا€حرؼ ا€عربي بصفت₳ م₫ك₱نا أساسينا في ا€₭غة ا€عربية.

غة ا€عربية إ₱شاء قاعدة مع₭كماتية معرفية تحتكم ع₭ى برامج خاصة بتع₭يـ ا€₭ -3
 ₱طلا ك₫تابة €تس₵ـ في ₱شر ا€₭غة ا€عربية كا€تعريؼ ب₵ا كا€دعكة €ا₴تماـ ب₵ا.

كاع خطة €رصد ااستخدامات ا€خاصة بمكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, خاصة   -4
مف قبؿ ا€شباب كتح₭ي₭₵ا كتفسير₴ا €معرفة اأسباب ا€فع₭ية ا€تي تلؼ كراء مجافات₵ـ €₭غة 

 ا€عربية.
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با€تعاكف بيف مرا₫ز ا€مع₭كمات كا€مؤسسات ا€تع₭يمية €₭لياـ اركرة اا₴تماـ  -5
بدراسات مستمرة ك دكرية €معرفة مستكل ا€₭غة ا€عربية €دل ا€طا€ب كمستخدمي ا€مكاقع 

 ااجتماعية, كتكجي₵₵ـ بااستخداـ اآمف €₭غة ا€عربية.

فظ أف استخداـ ا€₫تابة في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي ي₱مي ا€₭غة ا€عربية كيحا  -6
ع₭ي₵ا, بشرط أف ت₫كف ا€₫تابة بحركؼ ا€₭غة ا€مستخدمة ₱فس₵ا, €اا يجب أف تت₫اتؼ 
ا€ج₵كد €₭حفاظ ع₭ى ₴كية كخصكصية ا€حرؼ ا€عربي باعتبار₲ م₫كف أساسي في ا€₭غة 

 .ا€عربية

إف ا€₱₵كض با€₭غة ا€عربية €يس ملصكرنا ع₭ى ا€مجامع ا€₭غكية كحد₴ا, بؿ ₴ك  -7
كاأدباء كا€ع₭ماء كا€باحثيف كرجاؿ ا€ثلافة كاإعاـ, €اا قبؿ ₫ؿ شيء مف ص₱ع ا€₫يتاب 

€ما €₵ـ مف قدرة ع₭ى  ,ابد مف تفاعؿ ا€متخصصيف اأ₫اديمييف في ا€₭غة مع ₴ا₲ ا€مكاقع
تكجي₳ ا€متصفحيف كا€مستخدميف €₵ا₲ ا€مكاقع با€₱صح كاإرشاد كا€تكجي₳ مف خاؿ ما 

 ي₱شئك₱₳ مف مكاقع متخصصة.

تتب₱ا₲ جامعة ا€دكؿ ا€عربية €كاع إستراتيجية شام₭ة  صيارة مشركع عربي  -8
₫ما يم₫ف ت₱فيا ملترحات €₱شر  €₭حفاظ ع₭ي أ₴ـ م₫كف جامع ك₴ك ا€مكاط₱ة ا€₭غكية,

ا€كعي بخطكرة ا€ت₵جيف ا€₭غكم, كررس ثلافة ااعتزاز با€عربية شفا₴ة ك₫تابة في ₫ؿ 
عداد برامج تع₭يمية مبسطة €تيسير ت ع₭ـ ا€عربية أ₴₭₵ا ك€غير ا€محاؿ كا€م₱اسبات, كاه

أ₴₭₵ا, كربط ا€عربية با€مستجدات ا€حديثة, كتجسيد برامج حاسكبية €₫ؿ ا€فئات ا€عمرية, 
 كتجديد ا€₫تب ا€مدرسية €ت₱افس ا€₫تاب اأج₱بي في ا€ش₫ؿ كا€مامكف. 

ع₭ي ا€مدرسة أف تعمؿ ع₭ي إيجاد تكازف يتيح €₭طفؿ أف يتع₭ـ ا€₭غة ا€عربية  -9
, كفي ا€كقت ₱فس₳ يتم₫ف مف ا€تفاعؿ مع مجتمع₳ كمحيط₳ باستعماؿ ₫₭غة معارؼ حديثة

 €غت₳ ا€عربية اأص₭ية ا€تي تستطيع أف تستكعب ا€حداثة. 

إ€زاـ اإعاـ أف ي₫كف طرفنا فاعان في تلديـ ا€ح₭كؿ عف طريؽ ا€تكعية بن₴مية  -12
كا€عمؿ ا€₭غة ₫كعاء شفاؼ €₫ؿ ا€عرب, كحث ا€جما₴ير ع₭ي ا€₱طؽ با€عربية ا€س₭يمة, 

ع₭ي ت₵ايب ما ₴ك خارج €غة ا€تكاصؿ ا€س₭يمة, كعدـ مجاراة ا€س₭كؾ ا€₭غكم ا€غريب, 
كتخصيص برامج يكمية كأسبكعية مع ا€خبراء كا€مختصيف €₭تعريؼ با€مفردات كاأسا€يب 
ا€مستحدثة كمدم قبك€₵ا أك تعدي₭₵ا أك رفا₵ا, كحث ك₫اات اإعاف ع₭ي ا€ع₱اية 

 .ا₱اتبا€جا₱ب ا€₭غكم في اإع
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ت, , دار ا€معرفة, ا€دار ا€بيااء, د.9( تشارزد ا ريت, ترجمة محمد فتحي, ا€م₱ظكر ااجتماعي €اتصاؿ با€جما₴ير, ط  1
 .27ا€مغرب ص

 .12, ص2225اأبعاد ا€تربكية كا€سياسية, ا€لا₴رة,  ( محمد سعيد اسماعيؿ ا€صاكم: ₫تابة ا€عربية با€حركؼ ا€اتي₱ية, 2

, 2, م₱شكرات ا€م₱ظمة اإسامية €₭تربية كا€ع₭كـ كا€ثلافة ابسيس₫ك, طعبدا€عزيز بف عثماف ا€تكيجرم, مستلبؿ ا€₭غة ا€عربية ) 3
 .37, ص 2215

 .15, ص2226( محمد ₱ادر ا€سيد: €غة ا€خطاب اإعامي في اكء ₱ظرية ااتصاؿ, دار ا€ف₫ر ا€عربي, ا€لا₴رة,  4
 ,2225, كزارة اإعاـ دك€ة ا€₫كيت, سبتمبر 562( محمد فريد عبد اه: أثر ا€سياحة في ا€₭غة ا€عربية, مج₭ة ا€عربي, ا€عدد 5

 .22,21ص
 .54ص ,2223, 1كا€شباب, ا€دار ا€مصرية ا€₭ب₱ا₱ية, ا€لا₴رة, ط ( ع₭ي €ي₭ة: ا€ثلافة ا€عربية 6
 . 19عبد ا€عزيز شرؼ كمحمد خفاجة: ا€₱حك €رجاؿ اإعاـ, ا€₵يئة ا€مصرية ا€عامة €₭₫تاب, ا€لا₴رة, د.ت, ص ( 7

امعة ا€₫كيت, ا€عدد ا€تربكية, ج ا€عربي, ا€مج₭ة ا€شباب ع₭ى ااجتماعي ا€تكاصؿ كسائؿ أثر ( أما₱ي خ₭ؼ ا€غامدم: تلييـ 8
 ـ.2217, ا€₫كيت, سبتمبر 124

ا: )ااجتماعي)تكيتر ا€تكاصؿ مكاقع في ا€خاصة أحمد ا€حازمي: €حف بف ع₭ي بف (محمد 9  - آثار₲ - أسباب₳ - أ₱كاع₳ أ₱مكاجن

 ـ.2214يك€يك  53ا€شرقية, ا€عدد  ا€دراسات كا€عاج, مج₭ة ا€كقاية طرؽ
ا€₭غة ا€عربية كتنثير₴ا في كسائؿ ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€حديثة, بحث ملدـ إ€ى ا€مؤتمر  ( ظافرة سعيد آؿ زياف اأحمرم: 12

 ـ.2214اأكؿ €لسـ ₱ظـ ا€مع₭كمات, ب₫₭ية ا€ع₭ـك كاآداب جامعة ا€م₭ؾ خا€د بمحايؿ عسير, ا€رياض, 
€₵اتؼ ا€محمكؿ, مج₭ة ( محمد ز₫ي محمد خار: رصد كاقع ا€₭غة ا€عربية في ميداف ا€تكاصؿ ع₭ى شب₫ة اإ₱تر₱ت كا 11

 ـ.2214مجمع ا€₭غة ا€عربية اارد₱ي, تشريف ا€ثا₱ي, 
12  ) 
13 :)Nva2NozQ4/#ixzz2/55454http://www.alukah.net/publications_competitions/  

 ا€جديدل اإعاـ كسائط في ا€عربية ا€₭غة ت₵جيف ا€جديد أك اإعاـ كسائط في ا€عرب₱ج₭يزية عيسا₱ي: ا€₭غة با€طي رحيمة ( 14

 .2213مايك  12-7أ₱مكاجا, ا€مؤتمر ا€دك€ي ا€ثا₱ي €₭غة ا€عربية, دبي  كتطبيلات₵ا اا₱تر₱ت
اإ₱ج₭يزية كرير₴ا في أسا€يب ا€تكاصؿ ا€حديثة,  استخداـ ط₭بة ا€جامعة ا€₭غة ا€عربية بحركؼ اتي₱ية ( ₴اشـ صا€ح مّ₱اع: 15

 .2213مايك  12-7بحث ملدـ ا€مؤتمر ا€دك€ي ا€ثا₱ي €₭غة ا€عربية, دبي 
إش₫ا€يات ا€₭غة ا€عربية في مكاقع ا€تكاصؿ ااجتماعي, دراسة : ( ₱صرا€ديف عبدا€لادر عثماف, كمريـ محمد محمد صا€ح16

 .2213مايك  12-7, بحث ملدـ ا€مؤتمر ا€دك€ي ا€ثا₱ي €₭غة ا€عربية, دبي تطبيلية ع₭ى عي₱ة مف مستخدمي ا€فيس بكؾ

17   )Budak, A. Face book , twitter and Barack Obama: New media 2228 presidential election. 

Unpublished M. A ,WASHINGTON De: George Town University. 2228.  
18  )Pollet, T. V, rbertsm S. G, &. Dunbar, R. 1. Use of social network sites and instant 

messaging does lead to increased offline social network size. Or to emotionally closer 

relationships with offline network members Cyberpsychology Behavior and social Networking. 

2211.   

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55454/#ixzz4NozQ0Nva
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ر: اازدكاجية كا€ث₱ائية ا€₭غكية في اإش₵ار ا€عربي: دراسة تلاب₭ية بيف ا€عربية كاإ₱ج₭يزية, رسا€ة ماجستير ( سعيد بف عام 19

في ا€₭سا₱يات ا€تطبيلية, قسـ ا€₭غة ا€عربية كآداب₵ا, ₫₭ية اآداب كا€ع₭ـك اإ₱سا₱ية كا€ع₭كـ ااجتماعية, جامعة أبك ب₫ر ب₭لايد, 
 .2226-2227ت₭مساف, ا€جزائر, 

 http://www.arabiclanguageic.org/view_all_pages.php?id=29, 2215/22/29, 12.16(.سا 22
   213, ص11,طػ1992, ا€لا₴رة, م₫تبة ك₴بة, 11( عبد ا€باسط محمد حسف: أصكؿ ا€بحث ااجتماعي, ط21)

 .23, ص1987رشدم طعيمة, تح₭يؿ ا€محتكل في ا€ع₭ـك اإ₱سا₱ية, دار ا€ف₫ر, ا€لا₴رة,  ) 22
 .222, ص2222محمد عبدا€حميد: ا€بحث ا€ع₭مي في ا€دراسات اإعامية, ا€لا₴رة, عا€ـ ا€₫تب,  ( 23

 .55, ص2229( محمد عبد ا€حميد, تح₭يؿ ا€محتكل في بحكث اإعاـ, دار ا€شركؽ €₭₱شر كا€تكزيع, جدة,  24
راسة ملار₱ة, ₫₭ية ا€ع₭كـ كا€تلا₱ة, ( مصطفى بشير محمد ₱كر: شب₫ات ا€تكاصؿ ااجتماعي ا€فيسبكؾ كتكيتر ككاتس ىب د 25

 .198ص 2216جامعة أـ درماف, رسا€ة ماجستير رير م₱شكرة, ا€سكداف, 
26  )  https://weedoo.tech/%D8:A7:D8:AD%D8:B5:D8:A7:D8:A6:D9:8A%D8:A7:D8:AA-

%D9:81:D9:8A%D8:B3-%D8:A8:D9:88:D9:83-%D9:81:D9:8A-

%D8:A7:D9:84:D8:A8:D9:84:D8:AF%D8:A7:D9:86-

%D8:A7:D9:84:D8:B9:D8%B1:D8:A8:D9:8A%D8:A9-2217/ 

27 (https://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=77257 
( صا€ح ب₭عيد: ا€ت₵جيف ا€₭غكم في كسائؿ ا€تكاصؿ ااجتماعي €دل فئة ا€شباب: مخاصمة أـ مرافلة, بحث ملدـ €₭مؤتمر  28

 .2219ا€لا₴رة,  85ا€دك€ي €مجمع ا€₭غة ا€عربية في دكرت₳ 
29  )http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=25712 

 .9, ص 1991( عبدا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, دار ا€جيؿ, بيركت,  32
 .12( عبدا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, ا€مرجع ا€سابؽ, ص  31
 .17-15, ص 2226( محمد ₱ادر ا€سيد: €غة ا€خطاب اإعامي, دار ا€ف₫ر ا€عربي, ا€لا₴رة, 32
 .57, ص2223عبد ا€ج₭يؿ: ع₭ـ ا€دا€ة, اتحاد ا€₫تاب ا€عرب, دمشؽ,  ( م₱لكر 33
 .179ـ, ص496,2225( صلر خكرم: ا€ف₫ر كا€₭غة, مج₭ة ا€معرفة ا€سكرية, ا€عدد  34
 .133( عبد ا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, مرجع سابؽ,ص 35
 116, ص423,1997ا€سكرية,ا€عدد  ( محمد عبدك ف₭فؿ: ا€₭غة ا€عربية بيف ا€ثبات كا€تغيير, مج₭ة ا€معرفة 36
 .134( عبد ا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, مرجع سابؽ,ص 37
 .135( عبد ا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, ا€مرجع ا€سابؽ, ص 38
 .136( عبد ا€عزيز شرؼ: ا€₭غة اإعامية, ا€مرجع ا€سابؽ, ص 39
 .426, ص2229دمشؽ,  ( ₫ماؿ ا€حاج: اإعاـ ا€₱امي, س₭س₭ة مطبكعات جامعة دمشؽ, 42
 .427( ₫ماؿ ا€حاج: اإعاـ ا€₱امي, ا€مرجع ا€سابؽ, ص41
 .115( محمد عبدك ف₭فؿ: ا€₭غة ا€عربية بيف ا€ثبات كا€تغيير, مرجع سابؽ, ص 42
 .56ـ, باب ا€تاء, ص2222عبدا€لا₴ر ا€جرجا₱ي: ا€تعريفات, م₫تبة €ب₱اف, ₱اشركف,  ( 43
44 ) Dictionnaire la linguistique francais arabe, larousse, le banon, p11 
فتيحة حداد: ا€₭غة ا€عربية بيف ا€ت₵جيف كا€ت₵ايب اأسباب ك ا€عاج, كاقع ا€ت₵جيف ا€₭غكم في ا€مدرسة ا€جزائرية, أبعاد₲ ك  ( 45

 .393ـ, ص2212, ا€جزائر, 1أسباب₳ ا€سكسيك€سا₱ية, مج₭ة جامعة تيزم كزك, ا€عدد

https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
https://weedoo.tech/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017/
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 .77ـ, ص 2212, ا€جزائر, 1ا€₭غكم ك ا€تحكؿ ا€₭غكم, مج₭ة جامعة تيزم كزك, ا€عدد ع₭ي ا€لاسمي: ا€تداخؿ(  46
عبد ا€رحمف ا€حاج صا€ح: مشركع ا€اخيرة ا€₭غكية ك أبعاد₴ا ا€عامة ا€تطبيلية, مج₭ة اآداب, جامعة قس₱طي₱ة, مع₵د (  47

 .35ـ, ص1996, ا€جزائر, 3اآداب, ا€عدد 
 .34ـ, ص2226ا€₭غكم, ترجمة: محمد يحياتف, دار ا€لصبة €₭₱شر, ا€جزائر,  €كيس جكف ₫ا€في: ع₭ـ ااجتماع ( 48
ـ, 2212, 1₫ريمة سا€مي: ا€₭غة ا€عربية ا€فصحى في ا€ممارسة ا€₭غكية €متعددم ا€₭غات, مج₭ة جامعة تيزم كزك, ا€عدد ( 49
 .152ص
 .272( بطرس ا€بستا₱ي: محيط قامكس مطكؿ €₭غة ا€عربية, ص 52
ثر ا€دخيؿ ع₭ى ا€عربية ا€فصحى في عصر ااحتجاج, م₱شكرات كزارة ا€ثلافة ك اإرشاد ا€لكمي, دمشؽ, ( مسعكد بكبك: أ 51

 .22ـ, ص1982
( مصطفى صادؽ ا€رافعي: تاريخ آداب ا€عرب, راجع₳ عبد اه ا€م₱شاكم ك م₵دم ا€بحليرم, م₫تبة اإيماف با€م₱صكرة,  52

 .171, ص1دط,دت, ج
, دار ابف حزيمة €₭₱شر ك ا€تكزيع, ا€مم₭₫ة 1فل₳ ا€₭غة مف₵كم₳ ك قاايا₲ ك مكاكعات₳, ط( محمد بف إبرا₴يـ ا€حمد:  53

 .18ـ, ص2225₴ػ/1426ا€عربية ا€سعكدية, ا€رياض, 
-13ـ, ص1992, 1( أبك م₱صكر ا€جكا€يلي: ا€معرب مف ا€₫اـ اأعجمي ع₭ى حركؼ ا€معجـ, دار ا€ل₭ـ, دمشؽ, ط 54
14. 
 .32-31ـ, ص2228₭ي ا€غيؿ: اأ€فاظ ا€دخي₭ة ك إش₫ا€ية ا€ترجمة ا€₭غكية ك ا€حاارية, ( عبد ا€مجيد بف محمد بف ع 55
 .18ـ, ص2229, 4( صا€ح ب₭عيد: دركس في ا€₭سا₱يات ا€تطبيلية: دار ₴كمة €₭طباعة ك ا€₱شر, ا€جزائر, ط 56
ـ(, 2221ق/1422, )1ط( مشتاؽ عباس معف: ا€معجـ ا€مفصؿ في فل₳ ا€₭غة, دار ا€₫تب ا€ع₭مية, بيركت, €ب₱اف,  57
 .49ص
( صا€ح ب₭عيد: ا€ت₵جيف ا€₭غكم ا€مخاطر ك ا€ح₭كؿ, مج₭ة ا€₭غة ا€عربية بيف ا€ت₵جيف ك ا€ت₵ايب,, جامعة تيزم كزك, ا€عدد  58

 .22ـ, ص2212, 1
ا€₭غات, ( عبد ا€عظيـ أحمد عبد ا€عظيـ: ا€تخطيط ا€₭غكم €تنصيؿ ا€₵كية ا€عبرية في ف₭سطيف, دراسة في دراسة جغرافية  59

سا₱يات, ا€دكحة, بحث ملدـ في مؤتمر ا€₵كية ك ا€₭غة في ا€كطف ا€عربي, ا€مر₫ز ا€عربي €أبحاث ك دراسة ا€₭
 .2ص ـ(,2212₴ػ/1433)

 .35ميشاؿ ز₫ريا: قاايا أ€س₱ية تطبيلية, دراسات €غكية اجتماعية, دط, دت, ص62) 
61  )http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3338 
 .78ػػػ 75( مدخؿ إ€ى ع₭ـ ا€₭غة: إبرا₴يـ خ₭يؿ, مرجع سابؽ, ص  62
, 1إبرا₴يـ صا€ح ا€فاحي: ازدكاجية ا€₭غة ا€₱ظرية ك ا€تطبيؽ, م₫تبة ا€م₭ؾ ف₵د ا€كط₱ية, ا€رياض, ط ( 63

 .137ـ(, ص1966ق/1417)
مستلب₭₵ا في اكء ا€دراسات ا€₭غكية,  ( محمد راجي ا€زر₭كؿ: ازدكاجية ا€₭غة ₱ظرة في حاار ا€₭غة ا€عربية كتط₭ع ₱حك 64

 .122-121ـ,ص 1982آب ₫ا₱كف أكؿ,  8,21مج₭ة مجمع ا€₭غة ا€عربية اأرد₱ي, ا€س₱ة ا€ثا€ثة, ا€عدد ا€مزدكج 
65  )http://www.aqlamalhind.com/?p=1252 
 .44,ص 2223ياسية, ا€لا₴رة, ( محمد سعيد إسماعيؿ ا€صاكم: ₫تابة ا€عربية با€حركؼ ا€اتي₱ية: اأبعاد ا€تربكية كا€س 66
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