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 تأثير مواقع التواصل االجتماعي
دراسة  على سالمة اللغة العربية

على عينة من مستخدمي  تطبيقية
 للفترة من (فيسبوك)موقع 
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التقدم العلمي والتكنولوجي والطفرة التي شهدها العالم أحدثا خلال في اللغـة العربيـة   إن 

مما أدى الى ظهور لغة خليط بين العربية والالتينية، لذا فإن الوعي لمسببات هذه الظاهرة يجعل 
مدركا ألهميتها، وهذا يتطلب وجـود مؤسسـات قـادرة علـى     الفرد مسؤوال تجاه اللغة العربية 

  التعريف وحث الناس على ضرورة االهتمام باللغة العربية ومكوناتها.
فلألسف انتشرت في السنوات األخيرة لغة أوجـدها الشـباب علـى مواقـع التواصـل      

في األمر االجتماعي، حتى أصبحت سمة سائدة للتواصل فيما بينهم، ولكن أكثر ما صار مزعجاً 
في اآلونة األخيرة، هو خضوع مواقع الترجمة العالمية لهذه اللغة، بمعنى إنك عنـدما تسـتدعى   

على سبيل المثال، سوف تصدمك الكلمـة العربيـة   » جوجل للترجمة«معنى كلمة من موقع مثل 
  وهى مكتوبة باألحرف الالتينية.

هي علم قائم بذاتـه، وتُـنظم   إن من أبرز ما يميز اللغة العربية هي الحروف العربية، و
للخط العربي مهرجانات دولية، والتحول إلى الكتابة بحروف التينية يهدد كل هذا العلـم والفـن   
باالنقراض، فكتابة اللغة العربية بحروف التينية، ال تؤدي إلى توصيل المعنى الصحيح، وتـأتي  

طريقـة للتواصـل والتفـاهم     في كثير من األحيان بمعنى عكسي تماماً للمقصود، لذا فإن أفضل
  لتحقيق المعنى، هو استخدام الحروف األصلية للغة التخاطب.

من هنا فوسائل التواصل االجتماعي يمكن ان تقوم بدور سلبي وذلك بنشرها للغة غريبة 
على لغتنا العربية، واذا لم يتم التصدي لها ستتحول اللغة العربية الى مسخ مشوه مـن الكلمـات   

  لعربية والالتينية واالرقام غير المفهومة.الخليط بين ا
وانطالقاً مما سبق، فان مشكلة الدراسة تتبلور في السعي إلى التعرف على اإلشـكاليات  
التي تواجه اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي، وكيفية الحد منها ألجل الحفـاظ علـى   

 لمجابهة هذه المخاطر التي تتعـاظم  تميزها على اللغات األخرى والخروج بتوصيات تمثل دليال
بسبب سرعة انتشار تلك المواقع وارتباط االفراد بها بشكل جعلها ذات أثـر كبيـر فـي بنـاء     

  سلوكيات وثقافات قد ال تتواف مع هوية وخصوصية المجتمع العربي.
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األبـرز   شهد عالمنا المعاصر الكثير من التغيرات، وجاء مصطلح العولمة ليكـون هـو  

واألكبر بين األحداث في نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين، وقد أدى دخول 
هذا المصطلح إلى بلداننا العربية إلى الكثير من االضطراب؛ لعدم معرفة مفهوم هذا المصـطلح  

  ومدى التأثير الذي سوف يقوم به في جميع المجاالت ومنها اللغة القومية.
حيث كان للعولمة مظاهر عديدة أبرزها وأخطرها العولمة الثقافية، وال شك أن العولمـة  
الثقافية هي أشد خطرا من العولمة االقتصادية؛ على أساس أن الفكر هو المؤثر األول في سلوك 
اإلنسان وفي حياته، واإلنسان أسير عقيدة وفكرة قبل أن يكون أسير معدتـه وبطنـه ومطعمـه    

لشيء الذي ال يجوز عولمته هو الثقافة؛ ألن الثقافة ليست هي العلم، بل هي ما يعبر ومشربه، وا
عن خصوصية كل أمة، في عقائدها، وفي شرائعها، وفي قيمها، وفي نظرتها إلى الكون والحياة 

  واإلنسان، والى الدين والدنيا، والى الفرد والمجتمع.
شهدها العالم أحدثا خلال في اللغة العربيـة   لذا، فالتقدم العلمي والتكنولوجي والطفرة التي

مما أدى الى ابتعاد تدريجي عن اللغة العربية؛ لذا فإن الوعي لمسببات هذه الظاهرة يجعل الفـرد  
مسؤوال تجاه اللغة العربية مدركا ألهميتها، وهذا يتطلب وجود مؤسسات قادرة علـى التعريـف   

  ة ومكوناتها.وحث الناس على ضرورة االهتمام باللغة العربي
فلألسف انتشرت في السنوات األخيرة اللهجات العامية في أكثر البلدان العربيـة، وهـذه   
اللهجات بدأت باالبتعاد شيئا فشيئا عن اللغة العربية الفصـحى، بـل أصـبح الـبعض يعتمـد      
مصطلحات أجنبية في وسط الجملة العربية، غير المصطلحات التي يظن البعض أن ال تعريـب  

هذه لغة أوجدها الشباب على مواقع التواصل االجتماعي، حتـى أصـبحت سـمة سـائدة     لها، و
  للتواصل فيما بينهم.

بل تعدى األمر ذلك، وأصبح بعض الشباب يكتبون اللغة العربية بأحرف وأرقام أجنبية، 
وهـو  » العربيزى«أو » الفرانكو آرب«وانتشرت هذه الظاهرة حتى أصبحوا يطلقون عليها اسم 

يعبر عن كتابة اللغة العربية بحروف إنجليزية، باإلضافة إلى استبدال بعض الحـروف  مصطلح 
:ع)، 3:أ)، (2العربية التي ال يوجد لها نظير في اللغة اإلنجليزية إلى أرقام، ومن هذه الرموز: (

:غ) ويسوِّغ الشباب اعتمادهم على هذه اللغة بأنها أصبحت شـائعةً  8:ح)، (7:ط)، (6:خ)، (5(
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تعملةً في صفحات التواصل ومفهومةً من القراء، وأن كثيرا من أنظمة تشـغيل الحواسـب   ومس
ومتصفَّحات الشبكة ال تدعم استعمال اللغة العربية؛ ألسباب تقنيّـة أو جغرافيـة، وهـذا يعـود     

  بمسئولية التعريب إلى الشركات التقنية العربية ومهندسي الحواسيب والمعلوماتية.
كتابة اللغة العربية بحروف التينية، خصوصاً عبر الهواتف المتحركـة  إن انتشار ظاهرة 

ووسائل التواصل االجتماعي، بات يهدد حروف اللغة العربية باالنقراض! وخصوصا في البلدان 
العربية، وبلدنا ماض بهذا االتجاه، وإن كانت المشكلة لدينا أهون من غيرنا من البلدان العربيـة؛  

ترنت إلينا... لذا دورنا اآلن هو الحد من خطورة انتشار هـذه الظـاهرة   بسبب تأخر وصول اإلن
بين مستخدمي وسائل االتصال، حيث تؤدى إلى زيادة األخطاء اإلمالئية لديهم، وتمثل الظـاهرة  
اللغوية خطرا على لغة الضاد، والبحثُ العلمي يساعدنا على عداد دراسة بشأنها، لتحديـد سـبل   

  على اللغة. تغيير هذا النمط السيئ
إن من أبرز ما يميز اللغة العربية هي الحروف العربية، وهي علم قائم بذاتـه، وتُـنظم   
للخط العربي مهرجانات دولية، والتحول إلى الكتابة بحروف التينية يهدد كل هذا العلـم والفـن   

وتـأتي   باالنقراض، فكتابة اللغة العربية بحروف التينية، ال تؤدي إلى توصيل المعنى الصحيح،
في كثير من األحيان بمعنى عكسي تماماً للمقصود، لذا فإن أفضل طريقـة للتواصـل والتفـاهم    

  لتحقيق المعنى، هو استخدام الحروف األصلية للغة التخاطب.
من هنا فوسائل التواصل االجتماعي يمكن ان تقوم بدور سلبي وذلك بنشرها للغة غريبة 

صدي لها ستتحول اللغة العربية الى مسخ مشوه مـن الكلمـات   على لغتنا العربية، وإذا لم يتم الت
  الخليط بين العربية والالتينية واالرقام غير المفهومة.

 
يقصد بمشكلة البحث الحالة التي يصل اليها الباحث حيـال موقـف محيـر أو ظـاهرة     

قضية متبعا في غامضة يصعب فهمها بالدرجة التي تثير رغبته في كشف الغموض وفك شفرة ال
ذلك منهجا علميا معينا يمكنه من الوصول إلى اجابات لألسئلة التـي تبلـور المشـكلة البحثيـة     

  باستخدام األسلوب العلمي.
إن ظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي اصبحت تحتل موقع الصدارة في عمليات 

يلة االهم التي يعتمدها النـاس  االتصال االنساني على مستوي المجتمعات كلها، بل باتت هي الوس
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في اتصاالتهم مع بعضهم البعض، خاصة فئات الشباب وقد صحب ذلك االستخدام احد الظواهر 
التي يراها كثير من المختصين جانبا سالبا ومهددا يزيد من ضعف اللغة العربية كلغـة يفتـرض   

العربية، والظاهرة التي أن تكون هي اللغة األصل المستخدمة في وسائل االتصال في المجتمعات 
نشير اليها هي ظاهرة االبتعاد عن اللغة العربية فيما يسمي بلغة المحادثة (الشات) علـى فـيس   
بوك وتويتر، وفي التواصل عبر البريد االلكتروني، ويعزو البعض السبب في ذلك إلـى سـهولة   

االجهزة االلكترونية خاصـة   الكتابة العامية، وسهولة الكتابة بالحروف الالتينية على لوحة مفاتيح
حال استخدامهم لهذه المواقع من خالل الهواتف النقالة، يضاف إلـى ذلـك أن لغـة الهواتـف     

  المتحركة غالبا ما تكون إنجليزية.
تأسيسا على ما سب جاء احساس الباحث بالمشكلة، وتأكدت رغبته في السـعي لمعرفـة   

تماعي، والتعرف على وجهات النظر حولها مـن  اشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل االج
قبل مستخدمي هذه المواقع، وانطالقا من المفهوم االجتماعي للبحث العلمي، فقد سـعى الباحـث   
إلى دراسة علمية يتعرف من خاللها على هذه الظاهرة وتأثيراتها على اللغة العربية ليتمكن مـن  

تعلق بالمشكلة محل البحث، وذلك من خالل الوصول إلى نتائج تصلح ان تكون تعميمات علمية ت
  اإلجابة بشكل منهجي على سؤال أساسي، وهو:  

ما طبيعة وحدود التأثير الذي يمكن أن تلعبه وسائل االتصال الحديثة في المكون اللغوي 
  كواحد من المكونات الثقافية الخاصة بكل مجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات األخرى؟

هذه القضية مقرونة مع انتشار وسائل التواصـل االجتمـاعي وعلـى     خاصة إذا تناولنا
راسها الهواتف المتحركة، االمر الذي أدي إلى ابتكار الشباب لغة خاصة تسرع حسب زعمهـم  
من عملية التواصل فيما بينهم، وتعتمد هذه اللغة على استبدال الحروف العربية التي لـيس لهـا   

  مر بنا أعاله. مقابل في اإلنجليزية بأرقام، كما
كل ما سبق اصبح يزيد من قلق المختصين تجاه هذه االستخدامات الخاطئة التي تضـاف  
إلى غيرها من المؤثرات التي تعمل على طمس هوية ولغة المجتمع العربـي، فمسـائل تـدنّي    
مستوى الطالب في اإلمالء، وكثرة أخطائهم اللغوية وعدم قدرتهم على التعبير السليم فضال عن 

لضعف الحاد في الجوانب النحوية والصرفية ، لذا فإن اعتماد كتابة اللغـة العربيـة بحـروف    ا
اجنبية من قبل الشباب على مواقع التواصل االجتماعي تشكل خطرا علـى الحـرف العربـي،    
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وتهدده باالنقراض، وذلك النتقال لغة التواصل إلى لغة صنعت بال هوية تمثال مسخا غريبـا تـم   
وابط من لغات عدة لتأتي على حساب مكانة وقداسة اللغة العربية كأعظم لغة على تجميعه بال ض

  االطالق .
 

االسلوب البحثي المنهجي يقتضي تحويل المشكلة إلـى مجموعـة مـن التسـاؤالت أو     
االفتراضات التي ترتب بشكل تسلسلي منطقي يمثل حلقات متسقة تفضي كل حلقة إلى التي تليها 

كن الباحث من الوصول إلى النتائج العلمية المفيدة التي تشكل اضافات علمية، وقـد تمثلـت   ليتم
  -اسئلة البحث في االتي: 

  . ما العقبات التي تحول دون انتشار اللغة العربية السليمة في مواقع التواصل االجتماعي؟١
  ة بديلة للغة العربية؟. ما الذي يدعو مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى اللجوء إلى لغ٢
  . هل أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في تدهور اللغة العربية؟٣
  . ما اإلشكاليات التي تواجه اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي؟٤
  . ما دور المؤسسات المعنية بالمحافظة على اللغة العربية تجاه هذه اإلشكاليات؟٥
  . كيف يمكن التصدي لإلشكاليات التي تواجه اللغة العربية على مواقع التواصل االجتماعي؟  ٦

 
كل بحث علمي البد له من غاية يسعى إلى تحقيقها، والبد أن تتسـم األهـداف الجيـدة    

ـ  ي بوضوح عالقتها المباشرة والمفسرة والمحددة لمشكلة الدراسة، تتمثل أهداف البحث الحالي ف
  اآلتي:

. التعرف على العقبات التي تحول دون انتشار اللغة العربية السليمة فـي مواقـع التواصـل    ١
  االجتماعي.

. تحديد االسباب التي تدعو مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى اللجوء إلى لغة بديلـة  ٢
  للغة العربية.

  اللغة العربية بشكل علمي دقيق.. تبيين تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي في استخدامات ٣
  . الوقوف على االشكاليات التي تواجه اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي.٤
  . التعرف على دور المؤسسات المعنية بالمحافظة على اللغة العربية تجاه هذه اإلشكاليات.٥
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ية على مواقـع التواصـل   . تقديم مقترحات لكيفية التصدي لإلشكاليات التي تواجه اللغة العرب٦
  االجتماعي.

 
تنبع أهمية البحث من أنه يشكل أساساً يمكن أن يفتح الباب أمام المزيـد مـن البحـوث    
العلمية في مجال اللغة العربية وكيفية المساعد في نشرها بين المسـتخدمين لوسـائل االعـالم    

وع من البحوث صناع القرار على كيفيـة االسـتفادة مـن هـذه     واالتصال، حيث يساعد هذا الن
  البحوث في زيادة فهم ونشر اللغة العربية.

وتعتمد هذه الدراسة على استخدام منهج المسح، والذي هو أحد األشكال الخاصة بجمـع  
المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وادراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم، ويمكن تلخيص أهميـة  

  ة في األشخاص والمؤسسات المستفيدين من الدراسة وهم:الدراس
  . كليات ومعاهد اللغة العربية في الجامعات.١
  . مجاميع اللغة العربية في البلدان العربية.٢
  . طالب اللغة العربية والمهتمين بها.٣

 
إلـى   يمثل المنهج مجموعة القواعد واإلجراءات التي يجب أن يتبعها الباحث للوصـول 

النتائج المستهدفة، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج كلي، وهو الذي يعتمد علـى  
تجميع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة، وتجدر 

لك سـيلمس  اإلشارة هنا إلى أن الدراسة حديثة، تركز على الجانب العملي أكثر من النظري؛ لـذ 
القارئ الكريم قلة المصادر والمراجع المعتمدة في الكتابة، كون الدراسة ال تركز على ما كتبـه  

  الباحثون سابقا، إنما يكون التركيز على دراسة الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم.
 

ة ويقصد الباحث بمجتمع البحث هنا، جميع مفـردات أو وحـدات الظـاهرة أو المشـكل    
موضوع الدراسة، ومجتمع البحث يشمل عينة من مستخدمي الفيس بوك وآراؤهم حـول اللغـة   
العربية في هذه المواقع، وسيستهدف الباحث من خالل الدراسة التعرف على رأى العينة حـول  
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الخروج بتوصيات تسهم في زيادة االستخدام االمثل للغة العربية في المواقع االجتماعية، وتقـديم  
  ت يمكن للمؤسسات ومجامع اللغة العربية والمهتمين بهذا الشأن االستفادة منها.مقترحا

 
وقع اختيار الباحث على عينة من مستخدمي الفيس بوك فـي العـراق فقـط، تتـراوح     

عاما، لما يمتع به معظم أفراد العينة من اإللمام الجيد بمجـال التقنيـة    ٥٠و  ١٥أعمارهم بين 
  ية، ودورها كذلك في التأثير على اللغة العربية.االلكترون

 
، ٢٠١٩كـانون الثـاني    ١٥ولغاية  ٢٠١٨كانون األول  ٢٥سيتناول الباحث الفترة من 

وقد وقع اختيار الباحث على الفترة المذكورة، لقربها من الفترة التي تسـبق المـؤتمر لمراعـاة    
أضافة لمالحظة الباحث بانها فترة تشهد تصاعدا ملحوظـا  حداثة المعلومات الواردة في البحث، 

  في استخدام مواقع التواصل االجتماعي بسبب األحداث السياسية المتسارعة في العراق.
 

يقصد بها األدوات المراد توظيفها في الحصول على بيانات الدراسة، وتم تحديد طريقـة  
البيانات المراد الحصول عليها من حيث كونها رقميـة أم لفظيـة،   جمع البيانات بناء على طبيعة 

ومن مصادر أولية أم ثانوية، كما تم تحديد أداة جمع البيانات بناء على طبيعة مشـكلة البحـث،   
والمنهج المتبع في البحث، وتمت مراعاة مجتمع البحث وعينته، والجهد والمقدرة المالية والوقت 

  ر أدوات جمع البيانات، ولذلك سيستخدم الباحث األدوات اآلتية:المتوفر للباحث في اختيا
  ) المالحظة:١

وتُستخدم المالحظة لرصد أنماط السلوك الخارجي بالعالقة بين الفرد ووسائل اإلعالم أو 
تأثيرها، لذلك تعتبر ضرورة لدعم التغيرات الخاصة باآلراء واالتجاهات، وسيسـتهدف الباحـث   

لدور الذي يتبعه عينة البحث من مستخدمي الفيس بوك اثناء تعاملهم مع بالمالحظة الكشف عن ا
  هذه المواقع ونوعية اللغة التي يكتبون بها.

  ) المقابلة:٢
يجتمع في أسلوب المقابلة خصائص نموذج االتصال وجها لوجه، وتُعرف بأنها تفاعـل  

احث، وسيسـتخدم الباحـث   لفظي منظم بين الباحث وعينة البحث أو عينة البحثين على أسئلة الب
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المقابلة مع عدد من مستخدمي الفيس بوك وسؤالهم عن طبيعة اللغة التي يتواصـلون بهـا مـع    
  أصدقائهم.
  ) االستبيان:٣

وهو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد عينة البحثين بطريقة منهجيـة  
بيانـات المرتبطـة بموضـوع الدراسـة     ومقنعة لتقديم حقائق وآراء أو أفكار معينة، في إطار ال

وأهدافها، دون تدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هـذه البيانـات، وسيسـتخدم    
الباحث هذه األداة االشكاليات اللغوية التي يقع فيها مستخدمي الفيس بوك في تعاملهم مـع هـذه   

تار الباحـث أداة االسـتبيان لجمـع    المواقع، ومعرفة مدى رصانة اللغة التي يكتبون بها، وقد اخ
  -المعلومات لألسباب اآلتية: 

  . تعدد وتنوع البيانات التي سيستهدفها هذا البحث.١
  . سهولة مراجعة البيانات وتصنيفها وتحليلها وايجاد المعالجة المطلوبة.٢
  . يستطيع الباحث من خالل االستبيان استطالع آراء أعداد غفيرة من الجمهور.٣

 
 سنة) ٣٠، أكبر من  ٣٠و  ٢٥، بين  ٢٥و  ٢٠، بين  ٢٠(أقل من     العمر:   .١
 (ذكر، أنثى).      الجنس .٢
 (ثانوي، جامعي، شهادة عليا)  المستوى التعليمي .٣
 هل تستخدم اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي؟ (نعم، إلى حد ما، ال) .٤
 ى حد ما، ليست مناسبة)(مناسبة، مناسبة إل  كيف ترى اللغة العربية؟ .٥
 هل تهتم بسالمة اللغة العربية عند استخدام مواقع التواصل؟ (نعم، إلى حد ما، ال) .٦
 ما هي اللغة التي تستخدمها في مواقع التواصل؟ (الفصحى، العامية، االثنين معا) .٧
  هل تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على مستوى اللغـة العربيـة لـدى المسـتخدمين؟      .٨

 ق، موافق إلى حد ما، غير موافق)(مواف        
 كيف ترى مستوى اللغة العربية لدى مستخدمي مواقع التواصل؟ (ممتاز، جيد، ضعيف) .٩
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بماذا توصي لالستفادة من مواقع التواصل لنشر اللغة العربية؟ (تسهيل عملية التواصـل   .١٠
تـوفير قاعـدة   إذا ما استخدم بشكل سليم، إمكانية تبادل اآلراء والخبرات بين األفـراد،  

 معلوماتية تفيد المستخدم)
ما هي التأثيرات السلبية لمواقع التواصل االجتماعي علـى اللغـة العربيـة؟ (ضـعف      .١١

الحصيلة اللغوية خاصة الكتابة، طمس هوية الحرف العربي، إحـداث تـراكم لغـوي ال    
في التغريب عالقة له باللغة العربية، تعزيز حالة ضعف االهتمام باللغة العربية، اإلسهام 

 اللغوي).  
برأيك: كيف يمكن التحول إلى االستخدام السليم للغة العربيـة علـى مواقـع التواصـل      .١٢

  االجتماعي؟
 
 

كثيرة هي الدرر التي سطرها علماؤنا األجالء عن اللغة العربية الفصحى، وقد صـدقوا  
لى لغته يشعر أن كل ما قالوه عن العربيـة  جميعا في وصف العربية، وإن كان العربي الغيور ع

ال يفي قدر هذه اللغة، التي قدر لها أن تكون وعاء لكالم الخالق عز وجل، القرآن الكريم، الـذي  
جعله اهللا تعالى دستور حياة للناس، وكفى العربية فخرا أن وصفها ربنا الخالق فـي قولـه عـز    

  )٢(وما أبلغه من وصف وأكمله. )١( M  u     t  sL وجل: 
هكذا كانت في غابر الزمـان، وهكـذا    –شئنا أم أبينا  –والعربية وعاء اإلسالم الحنيف 

تكون إلى أبده، وليس معنى هذا التعانق بين العربية واإلسالم أنها لغة كهنوت، كمـا قـد يحلـو    
فتـه األديـان قبلـه،    لبعض المستشرقين أن يصفوها؛ ألن اإلسالم ال يعرف الكهنوت الذي عر

وخلعته على اللغات التي نطقت بها، بل إن اإلسالم دفع بالعربية إلى ارتياد آفاق العلم التجريبي، 
حتى صارت لغة العلم، كما هي لغة الدين واألدب، ولم يطرأ على العربية شيء يخلع عنها هـذا  

كصالح اإلسالم ليكون دينا  الثوب الذي كساها به اإلسالم، فهي لغة صالحة لتكون لغة للعالمين،
  )٣(للعالمين، ال يخامرنا في هذا شك.

فإن هنالك من ال يتردد في الطعن بهذه اللغة، محاولين وصفها بعدم  –ولألسف  –ولكن 
القدرة على التجدد والمعاصرة، ويبدو أن هؤالء قد نسوا العربية وعالميـة الجـذور والعراقـة،    
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بية وعالمية التأثير، والعربية وعالمية المعاصرة، وتجـاهلوا أن  والعربية وعالمية االنتشار، والعر
اللغة العربية حقيقة هي اللغة األقوى، برصيدها الحضاري الذي يقـاس بـالكيف ال بـالكم، وأن    
عالمية اإلسالم قد منحتها قدرة على اجتياز كل العقبات التي تعترضها، خاصـة فـي ارتباطهـا    

ان ومستجداته، وال بأس أن نذكر هنا بأن عدد المتكلمين باللغة وقدرتها على استيعاب تطور الزم
  )٤(العربية الفصحى في العالم قد بلغ أكثر من أربعمئة واثنين وأربعين مليون شخص!

وال بد من اإلشارة إلى أن التطور العلمي الهائل في العصر الحاضر وما نتج عنه مـن  
إذ نقل هذا التطور اإلنسان إلى مستوى جديد  اختراع يعد من أزهى العصور في تاريخ البشرية،

في كل مناحي الحياة، وساهم بشكل كبير في حل المشكالت التي كانت تواجهـه، وزوده بقـدرة   
وطاقة كبيرة على مواجهة الصعاب وتذليلها، وزرع الثقة في نفسه للتعامل مع التحديات، وإيجاد 

وفير الوقت والراحـة، وتـأمين األمـان    أسهل السبل لحلها، يضاف إلى ذلك ما ساهم في من ت
والسالمة، وتحقيق الرخاء والسعادة، وتسهيل سبل الحياة وتـذليل الصـعاب، وعـدم الـروابط     
االجتماعية، وتقوية أواصر الصداقة من خالل تقريب المسـافات، وكسـر الحـواجز، وتيسـير     

والغرباء، وجعل العـالم   االتصال المباشر دون قيود، وفتح الحوار بين المتباعدين والمتخاصمين
بين يديك دون حدود سياسية أو مكانية أو زمانية، ولم يكن لهذه المزايا واإليجابيـات أن تتحقـق   
لوال تظافر جهود العلماء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل سعادة اإلنسان ورفاهيته في الحياة، 

كانت ثمرة تلك الجهود، فمـن هـذه   ذلك أن كثرة االكتشافات والمنجزات واالختراعات العلمية 
المنجزات التي تتعلق بالتقنيات شبكة اإلنترنت، وخصوصا شبكات التواصـل االجتمـاعي مثـل    

  )٥(الفيسبوك والتويتر، وغيرهما من مواقع التواصل المشهورة.
وإن التقدم العلمي الهائل الذي أنتج هذه التقنيات قد أحدث أثرا فاعال في نفـوس النـاس   

على جميع األصعدة، إذ كانت في بدايتها من الكماليات عند كثير مـنهم، ثـم أضـحت    وحياتهم 
ضرورة عند غالبيتهم، لدرجة عدم القدرة على االستغناء عنها، وأصبحت جزء ال يتجـزأ مـن   
حياة اإلنسان ومستقبله، وال يمكن أن نتصور إنسانا في العصر الحاضـر يمكنـه العـيش دون    

الحياة بأية نسبة كانت، وال شك أن استخدام هذه الوسائل يختلف بنسـب  توظيف هذه التقنيات في 
متفاوتة من جيل إلى جيل، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن شخص إلى شخص، وهذا يخضع إلـى  

  )٦(مدى توافر هذه الوسائل وتوفر المادة، وثقافة المستخدم وحاجته إليه.
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التـي مـن    –ونبقى أمام تساؤل قائم يحتاج إلى إجابة شافية، وهو: هل وجود التقنيـات  
وما هـي   المحافظة عليها؟ووقف عائقا ضد تقدمها وانتشارها  –المفترض أن تخدم اللغة العربية 

  الحلول؟
  وهذا ما سيتبين لنا في ثنايا هذا البحث.

 
 

 
تناول الباحث في اإلجراءات والخطوات المنهجية التي اتبعت فـي الدراسـة الميدانيـة    

دراسة تطبيقية على عينـة   –المتعلقة بتأثير مواقع التواصل االجتماعي على سالمة اللغة العربية 
  م.٢٠١٩/ ١/ ١٥ولغاية  ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٥من مستخدمي موقع (فيسبوك) للفترة من 

 
يقصد بالمجتمع جميع المفردات أو وحدات الظاهرة موضوع الدراسة، ويمثـل مجتمـع   

) مفردة، وهذه العينة هي األفضل للبحث ٢٠٠الدراسة عينة من مستخدمي الفيس بوك وعددهم (
من خالل آراء هذه العينة النوعية، التي ستفيد البحث، وسيخرج من خاللها بنتائج علمية قيمـة،  

بعد ملء االستبيان تمت مراجعته من قبل الباحث، ومراجعة بعض المبحوثين لنقصـان بعـض   ف
  المعلومات وإكمالها.

وقد الحظ الباحث أن أفراد العينة كانوا األكثر تفاعال مع البحث، نسبة الستخدامهم بشكل 
  متكرر خالل اليوم لهذا الموقع اإللكتروني.

 
ة الدراسة، فقد قام الباحث بعرضها على عدد من الخبراء فـي علـم   والختبار صدق أدا

اللغة العربية والبحث العلمي، ومن أعضاء هيئة التدريس ممن تتوفر لـديهم الكفـاءة والخبـرة،    
للتأكد من مدى صدق االستبيان، ومدى قياسه لما أعد لقياسه، حيـث تـم األخـذ بالمالحظـات     

  مين على فقرات االستبيان.والتعديالت المقترحة من قبل المحكّ
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  فيما يتعلق بمعامل الثبـات، فقـد تـم توظيـف طريقـة االختبـار وإعـادة تطبيقـه         

)Test and Re-test) من مجتمع الدراسة ممن لم ٢٠) بفارق زمني مدته أسبوع واحد على (
باستخدام معامـل (كرونبـاج   يتم اختيارهم ضمن العينة، وتم حساب معامل الثبات ألداة الدراسة 

%) وهي نسبة تؤكد إمكانيـة اسـتخدام   ٩٥ألفا) فكانت نسبة التأكد على جميع فقرات االستبيان (
  األداة.

 
تمت عملية معالجة اإلحصائية مرورا بترميز اإلجابات وإدخال البيانات علـى الحاسـب   

) وتم إجراء عمليات التدقيق واالتسـاق  SPSSاالجتماعية ( من خالل برنامج الحزم اإلحصائية
الداخلي، وقد تم تحليل البيانات من خالل استخدام التكرارات والنسب المئويـة لجميـع محـاور    

  استبيان الدراسة، واستخراج النتائج، وعلى ضوء هذه النتائج تم مناقشتها مع أسئلة الدراسة.
 

د جمع االستبيان ومراجعته من قبل الباحث، تم التأكد من إجابات المبحـوثين، وقـام   بع
الباحث بتفريغ البيانات وتوزيعها وجدولتها واستخالص النتائج وأهم التوصيات، والعرض التالي 

  يوضح التحليل اإلحصائي:
 

  ) يوضحان العمر١الجدول والشكل رقم (
  النسبة المئوية %  التكرارات  الفئة

  %٤،٥  ٩  سنة ٢٠أقل من 
  %١٤  ٢٨  سنة ٢٥وأقل من  ٢٠
  %٢٦  ٥٢  سنة ٣٠وأقل من  ٢٥
  %٥٥،٥  ١١١  سنة فأكر ٣٠

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
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% ٥يتضح من الجدول والشكل أعاله، أن نسبة من هم دون العشرين عاما هـم تقريبـا   
إما طلبة الجامعات في المراحل األولى، أو طلبة الثانوية، وهـم شـريحة    –على األغلب  –وهم 

مهمة في عمليات البحث واالستبيان؛ فهم في مقتبل العمر، وهم مؤثرون فـي ومتـأثرون فـي    
الوقت نفسه، وتبين أيضا أن نسبة من هم دون الخامسة والعشرين وفوق العشـرين عامـا هـي    

ت والمعاهد باختالف تخصصاتها، وأما مـن هـم فـوق    % وهم عادة يكونون طلبة الجامعا١٤
% وهم غالبا من الخريجين الـذين أكملـوا   ٢٦الخامسة والعشرين وتحت الثالثين فكانت نسبتهم 

دراستهم الجامعية، من الشباب الناضجين فكريا، وأما النسبة األكبر من عينة البحث فكانت لمـن  
% وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل علـى   ٥٥ هم فوق الثالثين عاما، فكانت نسبتهم أكثر من

تنوع المجموعة التي شاركت في الدراسة، مما يضمن لنا بأن نتائج الدراسة قد بنيت علـى آراء  
  مجتمع ناضج وواع فكريا.

  ) يوضحان النوع٢الجدول والشكل رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة

  %٧٩،٥  ١٥٩  ذكر
  %٢٠،٥  ٤١  أنثى

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
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% ٧٩من الجدول والشكل أعاله يتبين لنا أن نسبة الذكور من بين عينة البحـث كانـت   
% تقريبا، وتعكس النتيجة بوضوح تفوق عدد الـذكور علـى   ٢٠تقريبا، فيما كانت نسبة اإلناث 

عدد اإلناث، وهي مقاربة طبيعية إذا ما قورنت مع موضوع البحث الخاص باسـتخدام مواقـع   
التواصل االجتماعي، فالمتوقع فيه أن يكون استخدام النساء أقل؛ ويرجع السبب فـي ذلـك إلـى    
عوامل عدة، منها أن ثقافة المجتمع العراقي إضافة إلى المسـتوى االقتصـادي المختلـف فـي     
العراق، فنجد كثيرا من اإلناث ال تمتلك جهازا ذكيا لتصفح مواقع التواصل االجتمـاعي، سـواء   

هاتفا، أو جهازا لوحيا، أو حتى أجهزة الحاسوب، كذلك ينصب اهتمام اإلنـاث أثنـاء    أكان ذلك
فترة الدراسة على الدراسة في الغالب، ثم بعد الزواج تكون منشغلة مع األطفال وتربيتهم وإدارة 

  شؤون المنزل، عن المجتمع العراقي أتحدث طبعا.
  ) يوضحان المستوى التعليمي٣الجدول والشكل رقم (

  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %١٢،٥  ٢٥  ثانوي
  %٧  ١٤  دبلوم

  %٥٤  ١٠٨  جامعي
  %٢٦،٥  ٥٣  شهادة عليا

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
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تعتبر المؤهالت العلمية أساسا لقياس آراء واتجاهات الجمهور؛ فكلمـا كـان الجمهـور    
طيبا يسهم في نجاح البحث، وهذا مـا  متعلما ومتفهما لطبيعة البحث العلمي، أعطى ذلك مردودا 

  توفر للباحث مع المجتمع من عينة البحث الخاص بالدراسة.
ومن الجدول والشكل أعاله يتبين جليا النسبة الكبيرة لطلبة الجامعات، فكانـت نسـبتهم   

% وهي نسبة ال بأس بها فـي  ٧% من عينة البحث، وتبين أيضا أن نسبة طلبة الدبلوم كانت ٥٤
في كثير من الدراسات تكون نسبة طلبة الدبلوم شبه معدومة، وأما طلبة الثانوية فكانـت  العينة؛ ف

% تقريبا، وهي أيضا في غالب الدراسات تكون مهملة، إال أنني ارتأيت ضمهم إلـى عينـة   ١٢
الماجسـتير   –البحث طلبا للتنوع، وإسهاما في إنجاح البحث، أما نسبة طلبة الدراسـات العليـا   

% وهي نسبة عالية جدا إذا ما قورنت بغيرها من الدراسـات  ٢٦فكانت أكثر من  – والدكتوراه
    االستقصائية للباحثين العراقيين.
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) يوضحان هل يستخدم المبحوث اللغة العربية في مواقع التواصل ٤الجدول والشكل رقم (
  االجتماعي:

  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %٨٢  ١٦٤  نعم

  ١٦،٥  ٣٣  إلى حد ما
  ١،٥  ٣  كال

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدى استخدام اللغة العربية في مواقع التواصل  –وكذلك الشكل  –يوضح الجدول أعاله 
االجتماعية، كمحور أساسي في موضوع البحث، ويتضح لنا أن الـذين يسـتخدمونها هـم فـي     

% أما الذين يسـتخدمون اللغـات   ٨٢المرتبة األولى في إحصائيات الجدول، حيث كانت نسبتهم 
% فقط، وهي نسبة ال بـأس بهـا؛ إذ   ٣مواقع التواصل فكانت نسبتهم  األجنبية بشكل أساسي في

في محادثـاتهم   –وغيرها  –أنها تبين جليا أن هنالك بعض العراقيين يستخدمون اللغة اإلنكليزية 
لغـتهم األم،   –لسـبب مـا    –ومنشوراتهم على مواقع التواصل االجتماعي، أي أنهم هجـروا  

ا فئة الذين يستخدمونها إلى حد ما، أي بمعنى أنهم يستخدمونها وأصبحوا يستخدمون لغة ثانية، أم
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في الغالب، إال أنهم أحيانا يستخدمون غيرها من اللغات األجنبية عبر تواصلهم في هذه الشـبكة،  
  % بشيء قليل.١٥فكانت نسبتهم أكثر من 

  ) يوضحان كيف يرى المبحوث اللغة العربية:٥الجدول والشكل رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %٤٣،٥  ٨٧  مناسبة جدا

  %٣٩،٥  ٧٩  مناسبة إلى حد ما
  %١٧  ٣٤  غير مناسبة

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

الجدول أعاله يبين لنا نسبة رضى عينة البحث عن اللغة العربية في مواقـع التواصـل   
االجتماعي، من كافة النواحي، ويتبين لنا أن النسبة األكبر من عينة البحث يـرون أن مسـتوى   

% ٤٣اللغة العربية في مواقع التوصل االجتماعي هي مناسبة جدا، وكانت نسـبتهم أكثـر مـن    
اضون عن مستوى تحدثهم العربية، وعن مستوى من يتحدث معهـم، ولعـل   بشيء قليل، فهم ر

أغلبهم في منشوراتهم ورسائلهم على مواقع التواصل االجتماعي، ال يحتـاجون التواصـل مـع    
% ٣٩غيرهم من أصحاب اللغات األجنبية، وأما من يرون أنها مناسبة إلى حد ما فكانت نسبتهم 

% من عينة البحث، وقد يفسر ذلـك أن  ١٧اسبة فكانت نسبتهم تقريبا، وأما من يرون أنها غير من
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اللغة العربية تعيق اتصالهم مع مجتمعات وأفراد ال يتكلمون العربية؛ لذلك فهم يـرون أن اللغـة   
  العربية غير مناسبة للتواصل االجتماعي.

مواقع  ) يوضحان هل يهتم المبحوث بسالمة اللغة العربية في استخدامه٦الجدول والشكل رقم (
  التواصل:

  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %١٣  ٢٦  نعم

  %٨٥  ١٧٠  إلى حد ما
  %٢  ٤  كال

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الجدول أعاله يتضح لنا مدى اهتمام عينة البحـث بسـالمة اللغـة العربيـة، لـدى      
% منهم ال يهتمون إطالقا بسـالمة  ٢استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، وتبين لنا أن نسبة 

% من المجتمع يهتمـون  ٨٥اللغة العربية، في تواصلهم عبر شبكات التواصل االجتماعي، وأن 
هذه النسبة كبيرة جدا إذا ما قورنت بغيرها، فهذه النسبة تدل على أن أنهم غيـر  بها إلى حد ما! و

معنيين باألثر السالب المترتب على عدم اهتمامهم بتسخير األدوات التقنية الحديثـة فـي ضـبط    
وتحسين اللغة العربية كلغة تمثل ركنا أساسيا في حياتهم اليومية، أما من يهتمون فعـال بلغـتهم   
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% فقط! وهي نسبة قليلة جدا جدا من المجتمع، وهي نسـبة  ١٣المتها، فكانت نسبتهم العربية وس
مقلقة، تقتضي الوقوف عندها من قبل الباحثين والمختصين، لمعرفة أسباب تدني نسبة المهتمـين  

  بسالمة لغتهم.
  ) يوضحان نوعية اللغة التي يكتب بها المبحوث:٧الجدول والشكل رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %١٨ ٣٦  الفصحى
  %٧٠   ١٤٠  العامية

  %١٢   ١٢  االثنين معا
  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

% يستخدمون اللغة الفصحى، ولعلهم من طلبـة  ١٨من الجدول أعاله يتبين لنا أن نسبة 
الدراسات العليا، أو حملة الشهادات العليا، في مخاطباتهم ورسائلهم ومنشوراتهم العلمية وغيرها، 

فـي منشـوراتهم    –الفصـحى والعاميـة    –% يستخدمون كال النوعين من اللغة ١٢وأن نسبة 
% ٧٠شبكات التواصل االجتماعي، إال أن النسبة العظمى من عينة البحث وهـي  ورسائلهم على 

هي لألسف تستعمل اللغة العربية العامية فقط، وهي نسبة كبيرة جدا بالمقارنة مع باقي النسـب،  
وهي تنبئ بخيبة التخطيط الخاص بكيفية إسهام التكنولوجيا في إشـاعة ونشـر وتعلـيم اللغـة     
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فرصة التي أتيحت للفرد بفعل التطور العلمي الهائل لفائدة وخدمة البشـرية،  العربية، واستغالل ال
فالتقنية إنما وجدت لتسهيل الحصول على العلم ومشاركة المعرفة، واللغة أحد أهم أقسام العلـم،  

  وها نحن نرى التقنية ساعدت في فقدان هذا العلم المهم!
التواصل االجتماعي على مستوى اللغة ) يوضحان هل تؤثر مواقع ٨الجدول والشكل رقم (

  العربية لدى المستخدمين:
  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة

  %٥٣،٥ ١٠٧  موافق
  %٣٦،٥  ٧٣  موافق إلى حد ما

  %١٠  ٢٠  غير موافق
  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

يتبين لنا من الجدول أعاله قياس األثر المترتب على تطور مستوى اللغة لدى مستخدمي 
% تقريبا ترى أن مواقـع  ٥٣مواقع التواصل االجتماعي، فنرى النسبة العظمى من عينة البحث 

على مستوى اللغة العربية لدى المسـتخدمين،   –سلبا أو إيجابا  –التواصل االجتماعي قد أثرت 
% فقط، فهم يعتقدون أن مواقع ١٠وهي نسبة كبيرة نوعا ما، بينما نسبة من يعتقدون العكس هي 

اصل االجتماعي ال تؤثر سلبا على مستوى اللغة العربية لدى مستخدميها، ويتفق إلى حد مـا  التو
% من عينة البحث مع السؤال المطروح من حيث إمكانية تأثير مواقع التواصل االجتمـاعي  ٣٦

  على مستوى اللغة العربية في بعض الجوانب على المستخدمين.
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لمبحوث مستوى اللغة العربية مستخدمي مواقع ) يوضحان كيف يرى ا٩الجدول والشكل رقم (
  التواصل:

  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %٢ ٤  ممتاز

  %٣٤  ٦٨  جيد
  %٦٤  ١٢٨  ضعيف

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتضح من الجدول أعاله أن الغالبية العظمى مـن عينـة البحـث يـرون أن مسـتوى      
% وهـي  ٦٤االجتماعي ضعيف جدا، وهـم نسـبة   مستخدمي اللغة العربية في مواقع التواصل 

% من عينة البحـث أن  ٣٤مؤشر ال تحمد عقباه وال يالئم مستوى هذه اللغة العظيمة، بينما يرى 
مستوى اللغة العربية المستخدمة في مواقع التواصل االجتماعي هي جيدة نوعا ما، ولعـل مـن   

يجين وحملة الشـهادات العليـا؛   يرى أن المستوى ضعيف أو جيد هم من طلبة الجامعات والخر
ألنهم على دراية ومعرفة بأصول اللغة العربية، وهم يميزون بين الصحيح وغيره من المفـردات  

% فقط ٢اللغوية، أما من يرون أن مستوى اللغة العربية في مواقع التواصل ممتاز فيمثلون نسبة 
  من المجتمع عينة البحث.
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صيات لالستفادة من مواقع التواصل لنشر اللغة ) يوضحان التو١٠الجدول والشكل رقم (
  العربية:

  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة
  %١٥ ٣٠  تسهيل عملية التواصل إذا ما استخدم بشكل سليم

  %١٥  ٣٠  إمكانية تبادل اآلراء والخبرات بين األفراد
  %١٣  ٢٦  توفير قاعدة معلوماتية تفيد المستخدم

  %٥٧  ١١٤  جميع ما ذكر أعاله
  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح الجدول أعاله أهم التوصيات التي يراها مجتمع البحث ضرورية فـي االسـتفادة   
  من مواقع التواصل االجتماعي، لنشر اللغة العربية، وكاآلتي:

% من مجتمع البحث يرى أن أهم التوصيات تسهيل عملية التواصل إذا ما اسـتخدم بشـكل   ١٥
 سليم

 البحث يرى أن أهم التوصيات إمكانية تبادل اآلراء والخبرات بين األفراد% من مجتمع ١٥
 % من مجتمع البحث يرى أن أهم التوصيات توفير قاعدة معلوماتية تفيد المستخدم١٣
  % من مجتمع البحث يرى أن أهم التوصيات جميع ما ذكر أعاله ٥٧
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  ع التواصل على اللغة العربية:) يوضحان التأثيرات السلبية لمواق١١الجدول والشكل رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الفئة

  %٢٣،٥ ٤٧  ضعف الحصيلة اللغوية خاصة الكتابة
  %٥،٥  ١١  طمس هوية الحرف العربي

  %١٢،٥  ٢٥  إحداث تراكم لغوي ال عالقة له باللغة العربية
  %٩  ١٨  تعزيز حالة ضعف االهتمام باللغة العربية

  %٨  ١٦  اللغوياإلسهام في التغريب 
  %٤١  ٨٣  جميع ما ذكر أعاله

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح الجدول أعاله أهم التأثيرات السلبية لمواقع التواصـل االجتمـاعي علـى اللغـة     
  العربية، وعلى النحو اآلتي:

 % من مجتمع البحث يرون أن ضعف الحصيلة اللغوية خاصة الكتابة٢٣،٥
 أن طمس هوية الحرف العربي% من مجتمع البحث يرون ٥،٥

 % من مجتمع البحث يرون أن إحداث تراكم لغوي ال عالقة له باللغة العربية١٢،٥
 % من مجتمع البحث يرون أن تعزيز حالة ضعف االهتمام باللغة العربية٩
 % من مجتمع البحث يرون أن اإلسهام في التغريب اللغوي٨

  عاله  من مجتمع البحث يرون أن جميع ما ذكر أ ٤١،٥
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بالوقوف على أسئلة البحث: هل أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في تـدهور اللغـة   
العربية؟ بتت اللغة العربية وتأثير المدخالت التكنولوجية عليها موضع نقاش الكثير من المفكرين 

علماء اللغة واألدباء والمثقفين العـرب، بـال   والباحثين، وال زالت تأخذ حيزا تفاعليا بين مختلف 
شك ومن خالل نتائج البحث، ظهر جليا تأثير تكنولوجيا االتصال المتمثلـة بشـبكات التواصـل    
االجتماعي وغيرها، حيث زاد هاجس ما يسمى بالخوف على اللغة العربية، وفي المقابـل فـإن   

الحوار فيما بينهم، معتمـدين علـى    الشباب أخذوا يتعاملون بلهجات عامية ترفع من سقف حرية
السرعة والسهولة وكسر القواعد اللغوية، وخلق حالة من التآلف مع طبيعة الكتابة والنطق، التـي  

  تعتمد على اللغة البعيدة عن الصواب.
  وفيما يخص السؤال: هل أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في تدهور اللغة العربية؟

) يتبين لنا أن الذين يرون حتميـة التـأثير هـي النسـبة     ٨وبالرجوع إلى الجدول رقم (
% من جملة المبحوثين، مما يدل على أن هذه المواقع تلعب دورا مهمـا  ٥٣األكبر؛ إذ تجاوزت 

وتسهم في تغيير لغات المجتمعات بغض النظر عن نوعية التأثير سلبا أو إيجابيا؛ لذا البـد مـن   
يتم توجيهه صوب عمليـات تطـوير اللغـة ونشـرها      لفت األنظار إلى ذلك الدور الكبير، حتى

وتنميتها من خالل تفاعل الشعوب مع بعضها، خاصة في ظل اليسر الذي أتاحته تلـك المواقـع   
خاصة اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن الكريم، أما نسبة الذين ال يرون أنها تؤثر على اللغـة  

ذه المواقع تؤثر على اللغة العربية، وتوسـطت  % وهي داللة أخرى على أن ه١٠العربية فبلغت 
% مـن المجتمـع   ٣٦الفئتين السابقتين فئة الذين يرون أنها تؤثر في بعض الجوانب، حيث بلغت 

  الكلي.
وأما السؤال القائل: ما هي السلبيات التي تحول دون انتشار اللغة العربية السـليمة فـي   

  مواقع التواصل االجتماعي؟ فقد تبين منه أن:
 من مجتمع البحث یرون ضعف الحصیلة اللغویة خاصة الكتابة %٢٣،٥   .١

  من مجتمع البحث یرون إحداث تراكم لغوي ال عالقة لھ باللغة العربیة  %١٢،٥   .٢

  من مجتمع البحث یرون تعزیز حالة ضعف االھتمام باللغة العربیة  %٩   .٣
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  من مجتمع البحث یرون اإلسھام في التغریب اللغوي  %٨   .٤

  مجتمع البحث یرون طمس ھویة الحرف العربيمن   %٥،٥   .٥

  من مجتمع البحث یرون جمیع ما ذكر أعاله   %٤١   .٦

  
 

  أوال: نتائج الدراسة الميدانية 
  خلصت الدراسة إلى ما يلي:

% مـن اإلنـاث، وتعكـس    ٢٠% تقريبا من مجتمع البحث من الذكور، و ٨٠) كانت نسبة ١
على عدد اإلناث، وهي مقاربة طبيعية إذا ما قورنـت  النتيجة بوضوح تفوق عدد الذكور 

مع موضوع البحث الخاص باستخدام مواقع التواصل االجتماعي، فالمتوقع فيه أن يكـون  
  استخدام النساء أقل، وهو أمر طبيعي ومتوقع.

) تقاربت نسبة الذين يقولون بأن اللغة العربية مناسبة، مع أولئك الذين يرون أنهـا مناسـبة   ٢
% من نسبة المبحوثين، وتفسير ذلك بأن فئة مجتمع البحث ٤٤د ما، فبلغت األولى إلى ح

ربما تتواصل بشكل أساسي مع أفراد تمثل لهم اللغة العربية اللغة األم؛ لذا فمن األسـهل  
  واألنسب استخدام اللغة العربية حتى يفهمها طرفا عملية االتصال.

% فقط من مجتمع البحث ممن يكترثون لمستوى اللغة العربية التي يكتبون ١٣) كانت نسبة ٣
بها على مواقع التواصل االجتماعي، وهي نسبة ضعيفة جدا، ويتأكد من خالل ذلـك أن  
استخدام مواقع التواصل تلك في معظم أحواله يؤثر سلبا على سـالمة اللغـة العربيـة،    

% من جملة المبحـوثين،  ٢ون بسالمة اللغة العربية التي بلغت ويؤكد نسبة الذين ال يهتم
أي أنهم غير معنيين باألثر السالب المترتب على عدم اهتمامهم بتسـخير تلـك األدوات   

  التقنية الحديثة في ضبط وتجويد اللغة.
) مستخدمو مواقع التواصل من فئات طلبة الجامعات يعتمدون على استخدام العاميـة علـى   ٤

% من جملة المبحوثين، وهي نسـبة تنبـئ   ١٢بشكل ملحوظ، حيث بلغوا نسبة الفصحى 
  بخيبة كبيرة، فيما يخص كيفية إسهام التكنولوجيا في إشاعة ونشر وتعليم اللغة العربية.
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) قياس األثر المترتب على تطور مستوى لغة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وقـد  ٥
% من ٥٣ة التأثير هي النسبة األكبر، إذ وصلت إلى تبين من خالله أن الذين يرون حتمي

جملة المبحوثين، مما يدل على أن هذه المواقع تلعب دورا كبيرا وتسهم في نشـر لغـات   
  المجتمعات األخرى، بغض النظر عن نوعية التأثير سلبا أو إيجابا.

  
  ثانيا: توصيات الدراسة

الـتمعن  ) مئتا توصية، وبعـد  ٢٠٠بمراجعة توصيات المجتمع عينة البحث، والتي هي (
اختصارها ودمج المكرر في الفكرة منهـا، يوصـي الباحـث    من ثم ، وتحليلها، وفيها ودراستها
  بما يلي:وعينة البحث 

االهتمام بنشر اللغة العربية الفصحى عبر شبكات التواصل االجتماعي، عن طريـق إنشـاء    .١
 الصفحات والمجموعات الخاصة بذلك.

لفعاليات التي تشجع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي على االنخـراط  إقامة المسابقات وا .٢
 فيها والمشاركة بكل فاعلية في كافة األنشطة التي ترفع من مستوى اللغة العربية لديهم.

التعاون الكبير بين المؤسسات التعليمية والمراكز المعلوماتية للقيام بدراسات مستمرة ودورية  .٣
 ربية مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من الطالب.لمعرفة مستوى اللغة الع

تكاتف الجهود للحفاظ على هوية وخصوصية الحرف العربي، باعتباره مكونا أساسـيا فـي    .٤
اللغة العربية عن طريق استخدام التواصل باللغة العربية الفصحى ينمي اللغة ويحافظ عليها، 

 ها.بشرط أن تكون الكتابة بحروف اللغة المستخدمة نفس
تأكيد أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين للطلبة والتالميذ على أهمية اللغة العربية، وبيان  .٥

 أن االبتعاد عن اللغة هو ابتعاد عن الهوية التي ينتمي إليها.
إنشاء وبرمجة تطبيقات لتعليم اللغة العربية الفصحى ألجهزة الجـوال واألجهـزة اللوحيـة،     .٦

 يع األطفال والشباب على استخدامها بشكل يومي.للمساهمة في نشرها وتشج
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 .١٩٥) سورة الشعراء: ١(
عبر مواقع التواصل والهواتف النقالة، د.  قراءة في لغة التآنس –) اللغة العربية ووسائط اإلعالم المتعددة ٢(

عماد الدين تاج فقير عمر، بحث مقدم إلى مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني، كلية المعلومات واإلعالم 
 .١٠م : ٢٠١٣والعلوم اإلنسانية، جامعة عجمان، للعلوم والتكنولوجيا، اإلمارات، 

 .٧م: ١٩٨٦،  ١شاهين، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، ط) العربية لغة العلوم والتقنية، عبد الصبور ٣(
م: ١٩٩٦) عالمية اللغة العربية، محمد مصطفى بن الحاج، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ٤(

١٣٣. 
اشم صالح ) ينظر: استخدام طلبة الجامعات اللغة العربية بحروف التينية في أساليب التواصل الحديثة، د. ه٥(

 .٩م : ٢٠١٤مناع، كلية التربية والعلوم األساسية، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، 
اإلنترنت وتطبيقاتها أنموذجا، د. رحيمة الطيب  –) ينظر: تهجين اللغة العربية في وسائط اإلعالم الجديد ٦(

  .٤:  ٢٠١٣عيساني، جامعة الشارقة، دولة اإلمارات، 
 

 
 بعد القرآن الكريم

استخدام طلبة الجامعات اللغة العربية بحروف التينية في أساليب التواصل الحديثة، د. هاشم صالح منـاع،   .١
 م .٢٠١٤كلية التربية والعلوم األساسية، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، 

أنموذجا، د. رحيمة الطيب عيسـاني،  اإلنترنت وتطبيقاتها  –تهجين اللغة العربية في وسائط اإلعالم الجديد  .٢
  م .٢٠١٣جامعة الشارقة، دولة اإلمارات، 

 م.١٩٩٦عالمية اللغة العربية، محمد مصطفى بن الحاج، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،  .٣
 م.١٩٨٦،  ١العربية لغة العلوم والتقنية، عبد الصبور شاهين، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، ط .٤
قراءة في لغة التآنس عبر مواقع التواصل والهواتـف النقالـة، د.    –اللغة العربية ووسائط اإلعالم المتعددة  .٥

عماد الدين تاج فقير عمر، بحث مقدم إلى مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني، كلية المعلومـات واإلعـالم   
  م .٢٠١٣اإلمارات، والعلوم اإلنسانية، جامعة عجمان، للعلوم والتكنولوجيا، 


