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 الدراسة ملخص
 اتالمعلوم تقانة في وخطابا   كتابة   العربية اللغة استعمال لواقع رصد هي الدراسة هذه
 التي والتحديات التواصل، ميدان في ،(المحمول والهاتف والشابكة، ،الحاسوب) واالتصاالت
 النحو على موزعة نصا   8338 من تكونت عينة تناولت وقد. معالجتها وسائل واقتراح تواجهها،

 المواقع من نصوص 5351و تويتر من نصا   5351و الفيسبوك من نصوص   2352: اآلتي
 الهاتف رسائلنصوص  من 2352و عليها والتعليقات المدونات من نصا   355و اإلخبارية
 .تفسيرية ولغوية تحليلية، إحصائية بدراسة المحمول

 الشابكي للتواصل اللغوية البنية بدراسة السابقة الدراسات تجاوز إلى الدراسة هذه وسعت
 المعجم، في: العربية لغةال في الجتماعي التواصل ووسائل الشابكة تأثير مظاهر رصد إلى وصول  

 بتداولية تعتني مستقبلية لدراسات بداية تكون أن وتأمل. الستعمال ومستويات واألسلوب، والتركيب،
 في جديد ا موضوع ا بوصفه( ، إلخاإللكترونية الرسائل المحادثة،)  الشابكي التفاعلي الخطاب
ا وبوصفه ناحية، من العربي اللساني الدرس  تنهجه الذي اللغوي الواقع دراسة من ينطلق منهج 

ناتال لسانيات  .مدوَّ

 :مشكالت ثالث في محصورة وهي الميدان، هذا في اللغوية المشكالت الدراسة أظهرت وقد

 فةي العربيةة اللغةة جانةب إلةى إنجليزيةة مفةردات اسةتخدام فةي وتجلةت اللغويةة، الثنائية مشكلة -1
 اإلنجليزيةةة باألبجديةةة العربةةي الةةنص كتابةةة وفةةي الدراسةةة، شةةملتها التةةي النصةةوص مةةن% 3

 .النصوص تلك مجمل من% 51 في" عربيزي" باسم عرفت التي

 النصةوص فةي الفصةحى للغة العامية اللهجة مزاحمة في وتجلت اللغوية، الزدواجية مشكلة -2
 عاميةةة، بلهجةةة كتبةةت قةةد%( 33) العينةةة نصةةوص نصةةف مةةن أكثةةر أن تبةةين إذ ؛المكتوبةةة
 كتبةت %33 حةوالي العينةة نصةوص وباقي وعامية، فصحى من بمزيج كتبت% 8 وحوالي
 .الخالصة الفصحى باللغة

 والنحويةةةةةة والصةةةةةرفية والمعجميةةةةةة الكتابيةةةةةة اللغةةةةةة مسةةةةةتويات فةةةةةي اللغةةةةةوي الضةةةةةعف مشةةةةةكلة -3
 .والتركيبية
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 الشابكة: الحديثة التصال وسائل مع مباشر ارتباط لها اللغوية الثنائية مشكلة أن لوحظ وقد
 العصور، باختالف باستمرار موجودة كانت فقد اللغوية الزدواجية مشكلة أما ول،المحم والهاتف

 المكتوبة، اللغة إلى المنطوقة اللغة مستوى من نقلها أنه الجانب هذا في التواصل ميدان أثر لكن
 .واضحة خطورة ذات جعلها ما وهو

 التشريعية الجوانب على توزعت والتوصيات المقترحات من بمجموعة الدراسة وخرجت
 المقترحات هذه أكثر ولعل. واإلعالم والتطوير والبحث والتعليم والتربية والمعرفية والعلمية

 :يأتي ما األجيال على وتأثيرها التقنية تطور لمواكبة اإلحاح   والتوصيات

 وبنائها التقنيات تعريب إلى القاصدة والتقني العلمي البحث مشروعات على اإلنفاق زيادة 
 .العربية باللغة

 برمجياتهةا ودعةم العربيةة اللغةة ومعالجة الحاسوبية اللسانيات في والتطوير البحث تشجيع 
 .المحمولة الهواتف وتقنيات الجتماعي التواصل وسائل وفي الحاسوب بنية في المتنوعة
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 المقدمة: األول الفصل

 تمهيد -1-1

واإلنتةةاا المعرفةي؛ ذلةك أن اللغةة إنمةةا  والحضةارة اللغةة بةين الوطيةةدة بالعالقةة يةةالبدا منةذُنسةلمم 
نجةازهم، وتتةةأخر وتتراجةةع وتتقهقةةر بالنكمةةا  الحضةةاري  ترقةى وتنمةةو وتتفةةوق برقةةي أهلهةةا وتفةةوقهم وات
ةةرال فيهةةا ول جةةدال؛ فكةةل  والتوجةةه السةةتهالكي والكسةةل المعرفةةي والفكةةري. وهةةذه الجدليةةة مسةةلَّمة ل مل

 ألمثلة الشاخصة تؤيد ذلك وتدعمه.ا
ةةا بةةأن اللغةةة نظةةام رمةةزي محايةةد لةةيس لةةه قيمةةة فةةي حةةد ذاتةةه؛ ولكنةةه يكتسةةب قيمتةةه  ونسةةلمم أيض 
ةةا ونشةةر ا؛ وبةةذلك فلةةيس ألي لغةةة فضةةل بةةذاتها علةةى لغةةات  نتاج  ومنزلتةةه مةةن النةةاطقين بةةه اسةةتعمال  وات

ا لغة  ترقى بأهلها من ذاتها؟  سواها: فهل رأيَت يوم 
ا كانةةت اللغةةة محايةةدة  وايةةَر قةةادرة  علةةى إنجةةاز أي شةةيل مةةن تلقةةال ذاتهةةا فةة ن هةةذا يعنةةي ولمةة

، وهةي تتةأثر كةذلك بمةا َيفلةُد إليهةا  ضمن ا أنها تتأثر بما ُيْنَتُج في المجتمةع مةن معةارَف وعلةوم  وتقنيةات 
والتقنيةات، إلةخ(  من منتجةات اسةتهالكية ُمْسةَتوَردة؛ فة ذا كانةت هةذه الماديةات )البضةائع، والمةأكولت،

ا.  مستوردة، فال شك أن مسمياتلها ودللتلها ستكون مستوردة أيض 
ومنذ أن كان الحاسوب كان باللغة اإلنجليزية: بنية  وتركيب ا وبرمجيات  ولغة  ونشر ا! فالحاسوب 

تمةةع، إنمةةا ُأْنةةتلَج فةةي ثقافةةة ناطقةةة باإلنجليزيةةة، وحرفهةةا حةةرف لتينةةي معةةروف ومتةةداَول  فةةي ذلةةك المج
وتأسيس ا على ذلك كان بديهي ا أن يتوجه مخترعو الحاسوب وملحقاته توجه ا داخلي ةا لخدمةة مجةتمعهم 
لةةيس إل؛ فلةةيس اريب ةةا إذن أن يقةةدمم الحاسةةوُب وملحقاتُةةه خةةدمات  جليلةةة  للغةةة اإلنجليزيةةة أول  وللغةةات 

 التي تستعمل الحرف الالتيني ثاني ا. 
بط ا سببي ا بةين اختةراا الحاسةوب وملحقاتةه فةي بلةدان تةتكلم اللغةة وبذلك ف نه يمكننا أن نربط ر 

اإلنجليزيةةةة وانتشةةةار اللغةةةة اإلنجليزيةةةة وهيمنتهةةةا علةةةى الحواسةةةيب وملحقاتهةةةا. وفةةةي الوقةةةت نفسةةةه مثَّةةةل 
الحرُف الالتينيُّ تحدي ا كبير ا لألبجديات األخرى واللغات التي تستعمل تلك األبجديات كاللغةة العربيةة 

 ة والكورية.والصيني
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وتفاقمت هذه األوضاا وازدادت التحدياُت مع ابتكار الشابكة والتوّجةه نحةو النشةر اإللكترونةّي 
وتوّسةةعه توسةةع ا ظةةاهر ا؛ فقةةد أدى ذلةةك فةةي أواخةةر القةةرن الماضةةي إلةةى هيمنةةة اإلنجليزيةةة هيمنةةة  كبةةرى 

 .1%85ا ما على المحتوى المعرفّي المنشور على الشابكة؛ إذ بلغت نسبة المنشور يوم  

ولشةةك أّن هةةذهل الهيمنةةَة قةةد مثَّلةةت تحةةدي ا كبيةةر ا وخطيةةر ا لجميةةع األبجةةديات األخةةرى ومجتمعاتهةةا 
الساعية إلى استثمار تقنيات الشابكة وخياراتها المتعددة، ولم يكن أمام هذه المجتمعات الطامحةة إل 

طةةاق عةةريً جةةد ا ليتمكنةةوا مةةن أحةةُد خيةةارين: أولهمةةا تعلةةيم اإلنجليزيةةة لجميةةع أبنةةال الشةةعب وعلةةى ن
التعامل مع الحاسوب والستفادة من محتوى الشابكة المعرفّي؛ وهذا خيةار يشةبه النتحةار الحضةاري 
ول يمكن أن يحقق نتائج مجدية وسريعة في األفق المنظور. أما الخيار الثاني، وهو األيسر واألكثر 

 ت الَمحّلّية؛ فماذا كان؟منطقية، فهو السعي إلى تطويع الحاسوب والشابكة للغا

لقةةةد دخلةةةت كثيةةةر مةةةن اللغةةةات هةةةذا السةةةباق التقنةةةي والمعرفةةةّي تجنب ةةةا للهيمنةةةة اللغوّيةةةة والثقافّيةةةة 
والمعرفّيةةة، وتمهيةةد ا إلدخةةال مجتمعاتهةةا عصةةَر المعرفةةة والتكنولوجيةةا. وقةةد نجحةةت كثيةةر مةةن البلةةدان، 

هةةا اللغويةةة؛ ومنهةةا البلةةدان العربيةةة، فةةي هةةذا المسةةعى، واسةةتطاعت تطويةةع  الحاسةةوب لحروفهةةا وُنُظمل
فكان ذلك البوابة العريضة التةي ذذنةت بتراجةع هيمنةة اإلنجليزيةة علةى المحتةوى الشةابكّي. ولكةن ذلةك 
لُةةه علةةى ازديةةاد  نمةةا َنْحمل التراجةةع لةةم يكةةن محمةةول  علةةى تراجةةع اإلنتةةاا المعرفةةي المنشةةور باإلنجليزيةةة وات

%؛ 33قةةديرات إلةةى تراجةةع مسةةتوى اإلنجليزيةةة إلةةى حةةدود المنشةةور باللغةةات األخةةرى حتةةى وصةةلت الت
 .52 جدولالعلى ما ُيْظهلُره 

                                                           

(1) Ethan Zuckerman, English is no longer the language of the web, 

http://qz.com/96054/english-is-no-longer-the-language-of-the-web/, June 2013 

(2) Wikipedia, Languages Used on the Internet, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet, estimated as of 12 march 

2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet
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 الشابكة على محتوى األعلى اللغات : 0 جدولال

 النسبة المئوية اللغة التسلسل

 %33.2 اإلنكليزية 5

 %3.5 الروسية 2

 %3.5 األلمانية 3

 %3.5 اليابانية 1

 %1.3 ةالسباني 3

 %1.5 الفرنسية 3

 %3.3 الصينية 2

 %2.3 البرتغالية 8

 %5.8 اإليطالية  9

 %5.2 البولندية 55

 %5.3 التركية  55

 %5.2 الهولندية 52

 ..%8 العربية 53
 ..%8 الفارسية 51
 %3.3 باقي لغات العالم 
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 الشابكة على محتوى األعلى اللغات بين مقارنة  :0  شكلال

% وبةةذلك يةةأتي ..8يظهةةر الجةةدول والرسةةم القطةةاعي أن المحتةةوى العربةةي علةةى الشةةابكة يبلةة  
%، 33.2بةين لغةات العةالم )اإلنكليزيةة الةث عشةر المحتوى باللغة العربية على الشةابكة بالتسلسةل الث

الصةةةةينية % ، 1الفرنسةةةةية %، 1.3اإلسةةةةبانية ،  %3اليابانيةةةةة  %،3.5ة %، األلمانيةةةة3.5الروسةةةةية 
( %5.2%، الهولنديةة 5.3%  التركيةة 5.2، البولنديةة %5.8 اليطالية%، 2.3البرتغالية  %،3.3

دون نسبة عدد الناطقين باللغة العربية بين  هيوهذه النسبة ..% 8بينما تتساوى مع الفارسية بنسبة 
 %. 3قرب من سكان العالم التي ت

أما من حيث عدد المستخدمين فقد أظهرت الدراسات عن اللغات المستعملة علةى الشةابكة أن 
 2555و 2555مسةةةتخدمي الشةةةابكة مةةةن النةةةاطقين باللغةةةة العربيةةةة قةةةد زاد خةةةالل الفتةةةرة بةةةين عةةةامي 

 %. وقةةد أظهةةرت هةةذه الدراسةةات أن2355بةةأعلى نسةةبة زيةةادة فةةي العةةالم؛ حيةةث بلغةةت نسةةبة الزيةةادة 
% مةن مسةتخدمي 3.3وهةو مةا يعةادل  امليون   33بل   2555عدد مستخدمي الشابكة في نهاية عام 
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مقارنة بين أعداد مستخدمي اللغات العشر األولى على الشابكة  2جدول الالشابكة في العالم. ويبين 
 .25553و 2555خالل الفترة بين عام  مع أعداد السكان المتكلمين بهذه اللغات ونسبة الزيادة

 المستخدمين عدد حيث من الشابكة على لغات عشر أعلى : 4 جدولال

اللغات العشر 
األولى على 
 الشابكة

مستخدمي 
الشابكة حسب 

 اللغة

نسبة التغلغل 
 حسب اللغة

نسبة النمو بين 
-4111سنتي 

4100 

نسبة مستخدمي 
 الشابكة من الكل

عدد سكان العالم 
 حسب اللغات لعام

4100 

 5352223325 %23.8 %355.1 %13.1 333551523 اإلنكليزية

 5322223512 %21.2 %5128.2 %32.2 359933553 الصينية

 123583853 %2.8 %852.1 %39.5 531938212 اإلسبانية

 523123331 %1.2 %555.2 %28.1 99582555 اليابانية

 233912391 %3.9 %995.5 %32.3 82383355 البرتغالية

 91812333 %3.3 %521.5 %29.3 23122321 أللمانيةا

 312552995 %3.3 %2355.2 %58.8 33333155 العربية

 312932353 %3.5 %398.2 %52.2 39229323 الفرنسية

 539395253 %3.5 %5823.8 %12.8 39255555 الروسية

 25393313 %2.5 %552.5 %33.2 39115555 الكورية

مجموا العشر 
 لغات األولى

5353932333 33.1% 125.2% 82.2% 1112533539 

 2153333895 %52.8 %388.3 %51.3 335332183 باقي اللغات

 3935533531 %555.5 %185.2 %35.3 2599923933 مجموا العالم

مقارنة بيانية بين أعداد مستخدمي اللغات العشر األولى على الشابكة، حيةث  2ويبين الشكل 
ةةةا أن هةةةذهة العةةةرب يةةةأتون فةةةي المرتبةةةة السةةةابعة بةةةين لغةةةات العةةةالميتضةةةن أن مسةةةتخدمي الشةةةابك  ؛ علم 

وهذه البيانات هي  النصوص المكتوبة ول تشمل المقاطع الصوتية والمرئية. قتصر علىالمعلومات ت
ول تتةةوفر بيانةات أحةةدث مةةن ذلةك حسةةب اللغةات لكنهةةا تتةةوفر حسةب األقطةةار وبةةالرجوا  2555لعةام 

نجةد أن دولتةي البحةرين وقطةر  2551الشةبكة فةي األقطةار العربيةة عةام  إلى بيانات عةدد مسةتخدمي
% من عدد السكان، في حةين تنةزل إلةى نسةبة متدنيةة فةي الصةومال 92فيهما بنسبة  كان الستخدام

                                                           

(3) Internet World Stats, Internet World Users By Language: Top 10 Languages, 

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm, June 2010 
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ذا مةةةةا حسةةةةب 18% فةةةةي األردن و13% فةةةةي موريتانيةةةةا بينمةةةةا تبلةةةة  55% و 5.3 % فةةةةي مصةةةةر. وات
 .4%13بية ككل ف نه يقرب من متوسط استعمال الشبكة في األقطار العر 

 

 الشابكة على األعلى العشر اللغات مستخدمي بين مقارنة : 4  شكلال

ولشةةك أن زيةةادة المحتةةوى العربةةي علةةى الشةةابكة أمةةر ظةةاهر للعيةةان ُتصةةدمقُه مؤشةةرات  متنوعةةة 
 أهمها:

 الدوريات والمجالت اإللكترونية العلمية المحكَّمة. 

 ورات مراكز األبحاث والدراسات وعمادات البحث العلمي بالجامعات العربيةمنش. 

 الكتب اإللكترونية. 

                                                           

(4)  Internet Live Stats, Internet Users by Country (2014), 

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/, July 1, 2014. 

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
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 الصحف اإللكترونية اليومية. 

لقةةةد أدت الشةةةابكة بوصةةةفها وسةةةيلة  للتواصةةةل الجتمةةةاعي إلةةةى تةةةأثيرات لغويةةةة ظةةةاهرة فةةةي لغةةةة 
رمح بةةال َحةَرا أن الشةابكة ثةةورة التواصةل اليةومي والشةابكّي، وهةةي تةأثيرات جعلةت "ديفيةةد كريسةتال" ُيصة

شةةابكة أنهةةا أحةةدثت تةةأثيرات  وقةةد ظهةةر للمشةةتغلين بةةالعلوم المتداخلةةة مةةع ال (3)لغويةةة بالدرجةةة األولةةى!
؛ وانتهى بعضهم إلى دراسات متعددة تبحث في في طرائق التواصل اإلنساني وطبيعته ومدته عميقة

شةةةابكة وتعلةةةيم اللغةةات األجنبيةةةة، وعلةةةم الجتمةةةاا طبيعةةة هةةةذه العالقةةةة وتأثيراتهةةا، ومةةةن ذلةةةك مةةثال : ال
 .6اآللي، وعلم نفس الشابكة، إلخ. ويعنينا هنا اللغة العربية والشابكة

ول خةةةالف علةةةى أن مواقةةةع التواصةةةل الجتمةةةاعي المتنوعةةةة، والهواتةةةف المحمولةةةة، والصةةةحف 
 اإللكترونية كلها قد أثرت في اللغات ومثَّلت تحديات  كبيرة لها.

موضوعية يمكن القول إن تأثيراتل الشةابكة لةم تقتصةر علةى اللغةة العربيةة أو ايرهةا وبصدق و 
من اللغات الُمْسَتْهللكة؛ ذلك أن الجأر بالشكوى من الشةابكة قةد بةدأت فةي اللغةة اإلنجليزيةة فةي كتةاب 

علةى كريستال المشهور "اللغة واإلنترنت"؛ ففي هذا الكتاب أبةدى كريسةتال قلقةه مةن تةأثيرات الشةابكة 
اإلنجليزية واللغات األخرى من حيث تأثيراتها السلبية على اإلنجليزية والناطقين بها ولسيما الناشئة. 

 ف ذا كان هذا الحال في اإلنجليزية األم الشرعية للحاسوب؛ فكيف حال اللغات األخرى؟

الشةابكة؛ من المنطقي القول: إّن تةأثيرات الشةابكة عامةة  فةي اللغةات التةي تسةتخدم الحواسةيب و 
ولكننا نحترس بالقول إّن مقدار هذا التأثير يتناسةب طردي ةا مةع ُمشةابهة األبجديةة الالتينيةة؛ فكلمةا زاد 
الختالف بين لغة معينةة مةع اإلنجليزيةة زاد تةأثير الشةابكة فةي تلةك اللغةة! ولعةل العربيةة تكةون أبةرز 

ةةا حيةةث لةةيس هنةةاك درا ةةا عام  سةةات كافيةةة عةةن المقارنةةة علةةى األمثلةةة علةةى ذلةةك، وقةةد يكةةون هةةذا حكم 
 الشابكة بين تأثر مختلف اللغات التي ل تستعمل األبجدية الالتينية.

ويمكننةةةا القةةةول إن ظةةةاهرة "العربيةةةزي" بوصةةةفها كتابةةةة الكةةةالم العربةةةي بةةةالحرف الالتينةةةي ظةةةاهرة 
ة، ناجمة عن الضعف في مواصفات األنظمة العربية على الحاسةوب والهواتةف المحمولةة، فةي البداية

                                                           

. تفاصيل مؤلف أول كتاب علمي يدرس أثر الشابكة في اللغة اإلنجليزية بشكل خاص واللغة بشكل عاموهو   (3)
 ي لحقا  في هذا التقرير.إضافية عن كتابه "اللغة واإلنترنت" في فقرة الدراسات السابقة التي ستأت

مقاربة في علم الجتماا العربي والتصال عبر  :نظر مثال : علي محمد رحومة، علم الجتماا اآلليأ( 3)
ا: الدراسات السابقة في هذه أ. و 312/2558الحاسوب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  نظر أيض 

 الدراسة.
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ن الحرف العربي يختلف اختالف ا جوهري ا عن الحرف الالتيني، وهذه ظاهرة فريدة ل يمكن أن إحيث 
تظهر في اللغات التي ُتْكَتب بالالتينيةة لعةدم الحاجةة إليهةا، ولكنهةا يمكةن أْن َتْظهَةَر فةي اللغةات التةي 

أن يظهر ما يشبه العربيزي فةي  ُتْكَتب بالحرف العربي )مثل الفارسية والبشتونية وايرها(، كما يتوقع
اليابانيةةةة والصةةةينية وأي لغةةةة ل ُتْكتَةةةب بةةةالحرف الالتينةةةي؛ اسةةةتجابة  لةةةدواا  تقنيةةةة أول ، وسةةةعي ا لتةةةوفير 

 اقتصادي ثاني ا!

نمةا يتجاوزهةا إلةى الجانةب المعجمةّي الةدللّي؛  ول يقتصر تأثير الشابكة على الكتابةة فحسةب وات
دللت والشتقاق منها، إلخ، وهذه ظواهر ل تختلف عن نظيراتها في كالقتراً اللغوي، وتطوير ال
 الستعمال اللغوّي العتيادّي.

ويظهر أْن أكثر الباحثين فةي التواصةل الشةابكّي، وهةم ُنةْدرة  وقلَّةة ، ينصةرفون إلةى رصةد اآلثةار 
فوَن عةن اآلثةار اإل يجابيةة المفيةدة والنافعةة! السلبية التي أحةدثتها الشةابكُة والهواتةُف المحمولةة، وَيْصةدل

فةةأكثر البةةةاحثين والمهتمةةةين بالموضةةوا ينصةةةرفون إلةةةى التةةأثيرات البنيويةةةة والمعجميةةةة فةةي اللغةةةة، ومةةةا 
يتصةةل بهةةا مةةن فسةةاد السةةليقة اللغويةةة، وتةةدني مسةةتويات الكفايةةة بالعربيةةة الفصةةحى، وطغيةةان العاميةةة 

 طغيان ا لفت ا.

كةل فقةد ل يكةون هذه الوسائل مةن زاويةة إيجابيةة نافعةة؛ ولعله يبدو مناسب ا النظر إلى تأثيرات 
ن علةةى الشةةابكة ومواقةةع التواصةةل الجتمةةاعي لغةةة  فاسةةدة  وعامّيةةة  سةةخيفة ؛  نجةةد أدالات  إذ قةةد مةةا ُيةةدوَّ

لغويةةة  راقيةةة وعلةةى مسةةتوى رفيةةع مةةن الفصةةاحة والبالاةةة والبيةةان، ولعلةةك واجةةد  كثيةةر ا مةةن النصةةوص 
 فن حكمة  وذوق ا لغوي ا رفيع ا!اللغوية الرصينة التي تط

ونظةةر ا لشةةن دراسةةات واقةةع اللغةةة العربيةةة علةةى الشةةابكة وفةةي الرسةةائل النصةةية المتداولةةة علةةى 
الهةاتف المحمةةول، كةةان ل بةد مةةن القيةةام بدراسةة تجيةةب عةةن عةدد مةةن األسةةئلة التةي تخطةةر علةةى بةةال 

تجد مةن وسةائل تقنيةة. مةن هةذه الحريصين على سالمة اللغة العربية وضرورة دخولها إلى كل ما يس
األسةئلة: هةل اللغةة العربيةة المسةةتخدمة فةي الشةابكة والهةاتف المحمةول فةةي خطةر مةن البةة األبجديةةة 
الالتينيةةة أو مةةا يعةةرف بةةالعربيزي؟ وهةةل طغيةةان اللهجةةات العاميةةة قةةد وصةةل حةةد ا ينةةذر بةةالخطر علةةى 

؟ وهةل ثمةة تةأثير فيهةاغةة المتداولةة اللغة العربية؟ وهل أّدت وسائل التصةال هةذه إلةى ضةعف فةي الل
واقةع اللغةة العربيةة لبحةث لهذه الوسائل فةي جةودة اللغةة؟ ثةم بعةد كةل ذلةك مةا فوائةد مثةل هةذه الدراسةة 

علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول؟ وهةةل يمكةةن لمثةةل هةةذه الدراسةةة أن تقتةةرح وسةةائل لمعالجةةة الجوانةةب 
 السلبية الموجودة فعال ؟
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جيةةةب عةةةن بعةةةً هةةةذه التسةةةاؤلت وتتةةةرك بعضةةةها اآلخةةةر لدراسةةةات تحةةةاول هةةةذه الدراسةةةة أن ت
 لحقة.

 الدراسة أهداف -1-2

 العربية أقرته القمة الذي المعرفة مجتمع نحو للتوجه العربية باللغة النهًو مشروا بنود َنصَّت

 العربيةة أمتنةا حيةاة مةن مجةالت مجةال كل في العربية باللغة النهًو على م، 2559 سنة الدوحة في

حاللها العربية، مهارات اللغة إلتقان فيها العاملين بمستوى والرتقال والعملية، لعلميةا  الالئةق مكاَنها وات

 .والخدمية واإلعالمية واألكاديمية والتربوية والتعليمية العلمية المجالت في بها

مشةروعات  العربيةة أربعةة باللغةة للنهةًو األردنيةة الوطنيةة اللجنةة وتحقيق ةا لهةذا التوجةه أقةرت
أحدها هذا المشروا؛ فقد وجدت اللجنة أن وسائل التصةالت الحديثةة تحتةل أهميةة بالغةة فةي الحيةاة 
العصةةةرية مةةةن حيةةةث إنهةةةا اةةةدت وسةةةيلَة تواصةةةل يةةةومّي ل انةةةى للمةةةواطنين العةةةرب عنهةةةا، وهةةةم فةةةي 

المة اللغةة تواصلهم هذا إنما يستعملون وسيلة التواصل األولةى وهةي اللغةة العربيةة. ومةن هنةا فة ن سة
 على الوطنية اللجنة من العربية المستخدمة في هذه الوسائل قضية تستحق العناية والدراسة. وحرصا  

الوسةائل، وتعةرُّف التحةديات التةي  هةذه فةي اللغةة العربيةة واقةع معرفةة إلةى توجهةت فقةد كلةه هةذا تأكيةد
 تواجه العربية في وسائل التواصل الجتماعي المختلفة.

لمشةةةروا أحةةةد المشةةةروعات التةةةي تبنتهةةةا اللجنةةةة الوطنيةةةة األردنيةةةة للنهةةةًو باللغةةةة يعةةةدُّ هةةةذا ا 
؛ قصةةد ا إلةةى دراسةةة التحةةديات الداخليةةة والخارجيةةة التةةي تواجههةةا اللغةةة العربيةةة داخةةل الةةوطن 2العربيةةة

 العربي وتعيين ا في األردن. وتأسيس ا على ذلك ف ن الهدف العريً لهذه الدراسة يتمثل في:

اسددتعمال اللغددة العربيددة كتابددة  وخطابددا  فددي تقانددة المعلومددات واالتصدداالت )الحاسددوب، رصددد واقددع 
والشددابكة، والهدداتف المحمددول(، فددي ميدددان التواصددل، والتحددديات التددي تواجههددا، واقتددراح وسددائل 

 معالجتها.

 ويقتضي هذا الهدف العام تحقيق أهداف فرعية وتفصيلية أهمها:

                                                           

وكليات  وا الكفاية باللغة العربية، ومشروا واقع اللغة العربية في القضالالمشروعات الثالثة األخرى هي: مشر   (2)
 وسائل اإلعالم.واقع اللغة العربية في ، و الحقوق في الجامعات األردنية
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عربيةةة فةةي التواصةةل الشةةابكّي والهواتةةف الخلويةةة مةةن حيةةث دراسةةة واقةةع اسةةتعمال اللغةةة ال  -1
 مستوى اللغة المستعملة وبنيتها اللغوية.

دراسةةة ذثةةار التواصةةل الشةةابكّي فةةي مفةةردات اللغةةة العربيةةة والمفةةردات الدخيلةةة واألعجميةةة،  -2
 وما يتصل بذلك من ظواهَر دللية  ومعجمية.

صةل الشةابكي فةي األردن بوصةفه مثةال  دراسة ظاهرة العربيزي )الهجةين اللغةوي( فةي التوا -3
 على هذا الستعمال في البالد العربية األخرى.

يجابياته.  -4  رسم صورة لواقع اللغة العربية في التواصل الشابكي من حيث سلبياته وات

رصةةةد التحةةةديات التةةةي تواجةةةه اللغةةةة العربيةةةة فةةةي الشةةةابكة ووسةةةائل التواصةةةل الجتمةةةاعي   -5
 المتنوعة.

 وعينتها ةالدراس مجتمع -1-3

يتمثةةةل مجتمةةةع الدراسةةةة فةةةي الشةةةابكة ووسةةةائل التواصةةةل الجتمةةةاعي والهواتةةةف المحمولةةةة فةةةي 
أن طبيعة هذه الوسائل متشابهة في جميع البالد العربيةة، ويغلةب علةى  افتراً األردن حصر ا؛ على

 استعمالها المالمن اللغوية والتقنية نفسها.

ية من مجتمع الدراسة، وقد راعى الفريق أن تكةون استقرَّ فريق البحث على اتخاذ عينة عشوائ
 العينة ممثلة تمثيال  دقيق ا لمجتمع الدراسة، فاشتملت العينة على الفئات اآلتية:

 .ساحات التواصل الجتماعي على موقع الفيسبوك  -1

 .ساحات التواصل الجتماعي على موقع تويتر  -2

 .الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول  -3

نات(موا  -4  .قع التدوين اإللكتروني )المدوَّ

 .تعقيبات القرال على مواقع الصحافة اإللكترونية )الشبكات اإلخبارية(  -5
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 الدراسة منهجية -1-4

ملخص لمنهجية الدراسة المفصلة في الفصل الثالث. اعتمدت هةذه الدراسةة علةى  يأتيفي ما 
 البحث الوصفي التحليلي، وأنجزت وفق الخطوات اآلتية:

يد حجم العينات المناسبة إحصائي ا للدراسة؛ للوصول إلى دللت  ونتائَج إحصائية  تحد -1
 صادقة  وحقيقية  ومعبمرة .

 بنال استبانة الدراسة وفق األهداف المرجوة من الدراسة وأهمها: -2

 .اللغات( ةفقط أو متعدد ةملة )عربيوصف اللغة المستع   -أ

ي المسةةةةتويات اآلتيةةةةة: الصةةةةرفي والكتةةةةابي رصةةةةد المالحظةةةةات واألخطةةةةال اللغويةةةةة فةةةة  -ب
 .وي التركيبي والستعمالي الدلليوالنح

طبيعة الكتابة المستعملة: الحروف العربية أو األجنبية المكتوبة بحروف أجنبيةة أو   -ت
 .العربية المكتوبة بحروف لتينية )العربيزي(

ع التواصل الجتماعي جمع عينة الدراسة من نصوص اللغة العربية المتداولة على مواق  -3
علةةى الشةةابكة ومةةن مسةةتعملي الهةةاتف المحمةةول فةةي األردن حسةةب المعةةايير اإلحصةةائية 

 المعتمدة.

حصائيا .  -4  تحليل البيانات تحليال  لغويا  وات

 وقد ُنفمذت الدراسة في سنة كاملة وفق المراحل اآلتية:
. وتضمنت مجموعة مةن العمليةات : وهي المرحلة التحضيرية للدراسة ومدتها شهران المرحلة األولى

 التحضيرية والتشاورية لفريق العمل كّله. وتضمنت هذه المرحلة إنجاز المهام اآلتية:
 .إعداد الخطة التفصيلية للعمل -1

اختيار العينة الدالة في كل مجال من المجالت التي سترصد وفق ا للمعايير اإلحصائية  -2
 .المالئمة

 .يا  تصميم الستبانات ورقيا  وحاسوب -3

 .تجهيز خطط العمل الميداني والمكتبي -4



 

 

23 

: وهةةي مرحلةةة الرصةةد وجمةةع البيانةةات ومةةدتها أربعةةة أشةةهر وتضةةمنت هةةذه المرحلةةة المرحلددة النانيددة
 إنجاز المهام اآلتية:

( ألفةةةةين وخمسةةةةمائة وسةةةةبع 2352رصةةةةد عينةةةةة ُمَمثملةةةةة مةةةةن الفيسةةةةبوك حيةةةةث تةةةةم جمةةةةع ) -1
 .مشاركات

( ألةةةف وخمسةةةمائة وأربةةةع عشةةةرة 5351م جمةةةع )رصةةةد عينةةةة ُمَمثملةةةة مةةةن تةةةويتر حيةةةث تةةة -2
 .مشاركة

نين حيةث تةم جمةع  ) -3 حةدى عشةرة مشةاركة ات ( خمسةمائة و 355رصد عينة ُمَمثملة من الُمدوم
 .من مدوناتهم

للهاتف المحمول وجمةع مةا  مستعمال   ان متطوع  ي( مئة وواحد وأربع515رصد عينة من ) -4
ائل النصةةية متداولةةة علةةى الهةةاتف ( ألفةةان وخمسةةمائة واثنتةةان مةةن الرسةة2352مجموعةةه )
 .المحمول

( سةةةةبع صةةةةحف 2( ألةةةةف وخمسةةةةمائة وأربعةةةةة تعليقةةةةات لقةةةةرال )5351رصةةةةد عينةةةةة مةةةةن ) -5
 إلكترونية على مجموعة منوعة من أخبار هذه الصحف.

 : وهي مرحلة تحليل البيانات ومدتها أربعة أشهر.المرحلة النالنة

عداد الدراسة بصورتها النهائية ومدتها : وهي مرحلة استخالص النتائج، المرحلة الرابعة ومناقشتها وات
 شهران.

 التقرير محتويات -1-5

يتكون هذه التقرير من خمسة فصول: الفصل األول هو هذا الفصل وهو فصل المقدمة الذي 
ويعطةي ملخصةا  لمنهجيةة الدراسةة.  تهةاوعينيتضمن التمهيد وتحديد أهداف الدراسة ومجتمةع الدراسةة 

يستعًر أبةرز الدراسةات السةابقة المتعلقةة بهةذه الدراسةة ويحةدد اإلطةار النظةري لهةذه  والفصل الثاني
الدراسة. والفصل الثالث يشرح تفاصيل منهجية هذه الدراسة التي اعتمدت على برنامج ُطومر لغًر 

يحدد هذا الفصل اآلليةات المعتمةدة فةي رصةد و جمع العينات لهذه الدراسة وتحليل العينات المجمعة، 
ينات ممثلة من مصادر الدراسة الخمسة والمنهجية المتبعة في التحليل اإلحصائي. والفصل الرابع ع

يحتوي على نتائج التحليل اللغوي واإلحصائي للعينات المرصودة من مصادر الدراسة الخمسة، كمةا 
يعطةةةي شةةةروحات وأمثلةةةة وتفاسةةةير لهةةةذه النتةةةائج. والفصةةةل الخةةةامس األخيةةةر يلخةةةص نتةةةائج الدراسةةةة 
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شرح بعً األساليب اإلحصائية المستعملة في هذه حق يتضمن لوتوصياتها.  وقد ُذيملت الدراسة بم
 .الدراسة
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 النظرية الخلفية: الثاني الفصل

 السابقة الدراسات -2-1
ُنسلمُم بأنَّ ثمَة عالقة  وثيقة  بين اللغة واستعمالها وما يستجد في المجتمعات من أفكار 

ت  وتقنيات  متنوعة، ويتأسس على هذا التسليُم بأن الناطقين باللغة ُيطومعون ونظريات  وُمْخَترعا
 لغاتلهم للمبتكرات الجديدة من ناحية ويطورون المبتكراتل الجديدَة للغة أحيان ا أخرى.

ول نشك بأن هذا التفاعل بين اللغة واألفكار الجديدة والمخترعات المعاصرة لبد أْن ينعكس 
ف والعلوم التي تعتني بدراسة اللغة وعالقاتها المتنوعة بدل ا بعلوم اللغة ذاتها في جميع المعار 

)اللسانيات( وانتهال  بعلوم الحاسوب والتقنية. وينعكس هذا التفاعل في البحث العلمي على اختالف 
 توجهاته؛ ولذلك ف نه من الطبيعي أن نجد العلوم اللسانية تدرس عالقة اللغة بالحاسوب من ناحية
وعالقة اللغة بالشابكة )اإلنترنت( وتجليات هذه العالقة في وسائل التواصل الجتماعي المختلفة: 

 فيسبوك، وتويتر، والمدونات، والهواتف المحمولة، إلخ.

ورام مضي فترة ليست قليلة، نسبي ا، على استعمال الشابكة والهاتف المحمول وسيلة  
ية التي تعتني بدراسة طبيعة اللغة واستعمالتها في هذه للتواصل الجتماعي إل أن البحوث العلم

نما في اإلنجليزية لغةل الشابكةل  الوسائل ما تزال قليلة قللَّة ظاهرة، ليس في العربية وحدها وات
 والحاسوب األولى.

ونحترس بالقول إن وسائل التواصل الجتماعي قد أحدثت تأثيرات  متنوعة في حقول البحث 
ية واإلنسانية؛ كعلم الجتماا، وعلوم التربية، وعلم النفس، واللسانيات، إلخ، ولكننا العلمي الجتماع

 سنقتصر على الدراسات وثيقة الصلة بموضوعنا؛ أي تلك الدراسات ذات الطابع اللغوي الخالص.

 وكان مما وقف عليه فريق البحث الدراساُت اآلتيُة:

  (3)اللغة واإلنترنتدراسة ديفيد كريستال،  -1

                                                           

 ،982الكتاب مصر، للثقافة، األعلى المجلس للترجمة، القومي المشروا ،5ط الخطيب، شفيق أحمد ترجمة  (8)
2553. 
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ح "كريستال" في هذا الكتاب أسئلة مهمة تمثل الجدل المطروح في الساحة، وهةي تسةاؤلت طر 
ةةةه فةةةي ذلةةةك الكتةةةاب أن يجيةةةب عةةةن سةةةؤال  مشةةةروعة فةةةي جةةةدل عالقةةةة اللغةةةة بالشةةةابكة، فقةةةد جعةةةل َهمَّ

أسةةئلة فرعيةةة تتةةوزا فةةي إلةةى عةريً هةةو: مةةا اآلثةةار المتبادلةةة بةةين اللغةةة والشةةابكة؟ وهةو سةةؤال ينحةةلُّ 
 الكتاب، ومن هذه األسئلة:ثنايا 

 ما أثر الشابكة في اللغة؟ 
 ما أثر اللغة في الشابكة؟ 
 دفعها إلى تي تهيمن عليها اإلنجليزية، نهاية للغات األخرى و تهل تمثل الشابكة، ال

 النقراً؟
    هل تمثل لغة الشابكة تنوعا  لغويا  خاصا ؟ 

 هل ثمة خصائص لغوية تميز التواصل اللغوي بالشابكة؟ 

 ل ثمة فروق بين استراتيجيات التواصل البشري مواجهة  والتواصل عن بعد؟ه 
  كيف تؤثر تقنيات الشابكة في عناصر الرسالة اللغوية؛ َحْجملها وشكللها، وكيفيةل

 استقبالها، والعناصر التي تؤثر في وضوحها؟

 هل يمكن ضبط التطور اللغوي الذي أحدثته الشابكة؟ 
 لشابكة؟ما هو المستقَبُل اللغوي ل 

 ويجمل  كريستال أثر الشابكة في اللغة في ثالثة وجوه رئيسة، هي:

تأثير في بنية اللغة المسةتخدمة، مةن حيةث الصةرف والنحةو والمفةردات والكتابةة والسةمات  -5
 األسلوبية.

تأثير فةي بنيةة الحةدث التواصةلي واسةتراتيجيات الخطةاب والمحادثةة، علةى ايةر مةا جةرت  -2
 ة.به أعراف الكالم والكتاب

تةةةأثير تفرضةةةه طبيعةةةة تكنولوجيةةةا الشةةةابكة، ويتمثةةةل فةةةي شةةةكل الرسةةةالة اللغويةةةة مةةةن حيةةةث  -3
 طولها، وحجمها )بالبايت(، وحجم استقبالها، وشكل الصفحة، وسرعة النتقال، إلخ.

لقةةةد درس كريسةةةتال هةةةذه التةةةأثيرات فةةةي اللغةةةة اإلنجليزيةةةة مةةةن خةةةالل وجةةةوه اسةةةتعمال اللغةةةة فةةةي 
غةةة البريةةد اإللكترونةةّي، ولغةةة مجموعةةات الدردشةةة، ولغةةة العةةوالم المتخيلةةة، الشةةابكة: كةةالم الشةةبكة، ول
 ولغة الشبكة العنكبوتية.
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وقد استعًر وجوه تأثير الشابكة في اللغة اإلنجليزية في كل واحد من هذه المجةالت متوقف ةا 
ة، واألخطةال عند المفةردات والتراكيةب، واألسةاليب اللغويةة، والمختصةرات، واألشةكال والرسةوم المسةاند

 اللغوية الشائعة، إلخ.

ويمكةن القةول إن جميةع التةأثيرات التةي أوردهةا كريسةةتال قةد انتقلةت إلةى كثيةر مةن لغةات العةةالم 
التةةي تسةةتخدم الحاسةةوب، ومنهةةا العربيةةة. ولكةةن هنةةاك فرق ةةا جوهري ةةا  نلحظةةه وهةةو ظهةةور"العربيزي" أو 

ة( َجةةدَّ فةةي العربيةةة بةةأثر مةةن الشةةابكة ولغتهةةا الهجةةين اللغةةوي، وهةةو أسةةلوب لغةةوي )فةةي القةةرالة والكتابةة
 اإلنجليزية، ولعل هذا األثر موجود في لغات أخرى تكتب بغير الالتينية.

االختيدددار اللغدددوا علدددى الشدددابكة: العولمدددة دراسةةة مةةةارك ورشةةور واةةةادة السةةيد وأيمةةةن ُزهةةري،  -2
مددا اللغددة سةةي: وقةةد هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى اإلجابةةة عةةن السةةؤال الرئي (9)،والهويددة فددي مصددر

وقةةد أظهةةرت الدراسةةة سةةمات  لالسةةتعمال اللغةةوي علةةى  التددي تسددتعملها عينددة البحددث؟ ولمدداذا؟
الشةةابكة ومةةن أهمهةةا هيمنةةة اللغةةة اإلنجليزيةةة علةةى اسةةتعمال عينةةة البحةةث، واسةةتعمال الحةةرف 

 الالتيني لكتابة العربية فصحى ولهجة  عامية  مصرية .

 استطالُع رأا (55)اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب  -3

أجرت هذا الستطالَا مؤسسُة الفكر العربي لستطالا ذرال الشباب العربي في عدد من 
البلدان العربية حول قضايا متعددة: اللغة، وثقافة الهوية والنتمال لدى الشباب، وواقع اللغة 

وواقع الزدواجية األساسية لدى الشباب مفهوم ا واستخدام ا، وواقع الثنائية اللغوية لدى الشباب، 
اللغوية لدى الشباب، وعالم التواصل بين الشباب، واللغة العربية وذدابها في الكيان المعرفي 

 للشباب.

وقد قامت الدراسة على استطالا الرأي بتوزيع استبانات تتضمن مجموعة من األسئلة التي 
 يجيب عنها أفراد العينة، وانتهت بتحليلها تحليال  إحصائي ا.

                                                           

(9) Mark Wrschauer, Ghada R. ELSaid, and Ayman Zohry, Language Choice Online: 

Globalization and Identity in Egypt,                    -                        

      Vol. 4, No. 7, July 2002. 

عية اللسانيات اللقاء السنوا لجموقد أشار الباحثون إلى أصل أن هذه الدراسة ورقة ُقدممت في مؤتمر "
، ونشرت ثالثة في 2552. ثم نشرت في هذه المجلة عام 2555في فانكوفر بكندا عام   "التطبيقية األمريكية

 .2553النسخة اإللكترونية من هذه المجلة عام 

 .2555 بيروت، ،5ط العربي، الفكر مؤسسة الثقافية، للتنمية الرابع العربي التقرير في خاص ملف( 55)
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قف الستطالا عند بعً األسئلة المتصلة باستعمال العربية في وسائل التقنية وقد تو 
الحديثة، وكان مما جال في أسئلة الستطالا مدى استعمال اللغة العربية في الشابكة )لغة 

(، واستخدام جهاز البالك بيري، وكتابة الحروف الالتينية لمضمون مفاهيم يدركها الشباب MSNالة
 ت النتائج على التوالي:بالعربية، وكان

 %25اعتماد اللغة العربية بنسبة  -5

 %53( بنسبة MSNاعتماد )لغة الة -2

 %2.3استخدام جهاز البالك بيري بنسبة  -3

 %15الكتابة بحروف لتينية لمضمون مفاهيم تدرك بالعربية  -1

 %33الكتابة بحروف لتينية لمضمون مفاهيم تدرك باألجنبية  -3

ا انتهةى التقريةر إلةى مجموعةة مةن المؤشةرات أهمهةا أن نتةائج وبعد تحليل السةتطالا إحصةائي  
اإلحصةةةةال ومةةةةا قدمتةةةةه مةةةةن دللت رقميةةةةة ل يتةةةةرك الباحةةةةث مطمئن ةةةةا إلةةةةى سةةةةيادة اللغةةةةة العربيةةةةة فةةةةي 
مجتمعات عربية تحفةل بالنفتةاح المعرفةي، وتكتسةب الثقافةات بلغاتهةا األصةلية، وتتطلةع إلةى امةتالك 

 ب السبل.وسائل التقانة اليسيرة من أقر 

 (55)من استعماالت اللغة الُمْحَدنة: استعماالت العربيزادراسة وسمية المنصور،  -4

تناولت الباحثة وجوه ا من التطور الذي طرأ على اللغة العربية بشكل عام ولسيما في المجال 
الدللي المعجمي والتركيبي. وتناولت على وجه العناية والتخصيص بروز ظاهرة العربيزي في 

ابة العربية المعاصرة، وتتبعت نشأتها وأسبابها ُمَركمزة  على األسباب التقنية المتعلقة ببنية الكت
 الحواسيب وبرمجياتها، وهيمنة اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة الحاسوب األولى.

ثةةم استعرضةةت الباحثةةة المفةةاهيم المتعةةددة للعربيةةزي. ودرسةةت ميةةادين اسةةتعمالها فةةي الشةةابكة: 
ي منتديات المحادثة، والرسةائل اإلخوانيةة فةي البريةد الشةبكي، ورسةائل الجةوال، والرسةائل المحاورات ف

 المبثوثة في شريط الفضائيات العربية. 

                                                           

 ،"العصر ومواكبة العربية اللغة" مؤتمر وقائع ،(العربيزا) المحدنة اللغة استعماالت من لمنصور،ا وسمية( 55)
 .2553 المنورة، بالمدينة اإلسالمية الجامعة
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وانتهت الدراسةة إلةى تقةديم توصةيات يتعلةق بعضةها بتقنيةة الحواسةيب، وبعضةها اآلخةر يتصةل 
 باتخاذ القرارات الكفيلة بنشر الفصحى وحمايتها وترقيتها.

 (12)اإلنترنت وتهديداته للغة العربيةة سيد أبو الفضل سجادي وأحمد أميدوار، دراس -5

يتناول الباحثان في هذه الدراسة مظاهر تهديد اإلنجليزية للعربية في الشابكة، ومن هذه 
المظاهر: كتابة العربية بالحرف الالتيني، ولغة الدردشة، إلخ، انتهال  إلى مقترحات لمواجهة هذه 

 التهديدات.

  (53)اللغة العربية والشابكة: االستعمال والمحتوىدراسة رشا عبداهلل،  -6

تناولةةت الباحثةةة فةةي هةةذه الدراسةةة عةةددا  مةةن القضةةايا منهةةا: التحةةديات اللغويةةة علةةى الشةةابكة، 
والعوائةةق التقنيةةة والجتماعيةةة التةةي تعيةةق اسةةتعمال العربيةةة علةةى الشةةابكة.  وقةةد أقامةةت دراسةةتها علةةى 

 األسئلة اآلتية:
 ما منزلة المحتوى اللغوي العربي على الشابكة؟ 

 ما هي األشكال اللغوية التي يستعملها المصريون في الشابكة؟ 

 ما هي التحديات والعقبات التي تواجه بنال المحتوى العربي على الشابكة؟ 

: الكلمةةةات العربيةةةة اآلتيةةةةوقةةةد توقفةةةت فةةةي اإلجابةةةة عةةةن سةةةؤالها الثةةةاني عنةةةد األشةةةكال اللغويةةةة 
ة بةةةالحرف الالتينةةةي، والمةةةزيج بةةةين العربيةةةة واإلنجليزيةةةة، ولغةةةة المحادثةةةة. وتوقفةةةت كثيةةةر ا عنةةةد مكتوبةةة

العوائق التقنية التي تؤثر تأثيرات حاسمة  في األشةكال واألسةاليب اللغويةة المسةتعملة؛ فغيةاب لوحةات 
 ني، مثال .مفاتين معرَّبة يجبر مستعملي الشابكة على تحويل المنطوق العربي إلى مكتوب بالالتي

 (51)الشابكة واستعمال اللغة: دراسة حالة في اإلمارات العربية المتحدةدراسة رتشارد بيل،  -7

                                                           

سيد أبو الفضل سجادي وأحمد أميدوار، اإلنترنت وتهديداته للغة العربية، مجلة اللغة العربية وذدابها، السنة  (52)
 .25-32، ص2555-2555ادي عشر، السادسة، العدد الح

 

)13  ( Rasha A. Abdulla, (2008) Arabic Language: Use and Content on the Internet,  in: 

Bibliotheca Alexandrina, pp124-140. 

)14  ( Richard Peel, The Internet and Language Use: A Case Study in the United Arab 

Emirates, International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 6, No. 1, 2004, pp. 

146 – 158. www.unesco.org/shs/ijms/vol6/issue1/art5. 
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جالت هذه الدراسة ضةمن مشةروا اليونسةكو لتعةرُّف أثةر اللغةة اإلنجليزيةة فةي اللغةات الوطنيةة 
الشةابكة  على الشابكة. وقد تضمن البحث جملةة مةن قضةايا لسةانيات العولمةة والشةابكة، ومنهةا: دور

في العولمة والهيمنة الثقافية واللغوية، وهيمنة اإلنجليزية على الشابكة وأثر ذلك في اللغات األخرى، 
 واألوضاا اللغوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقةةد أظهةةرت هةةذه الدراسةةة نتةةائج متباينةةة، ونجةةن الباحةةث فيهةةا بموضةةوعية فةةي تفسةةير الظةةواهر 
يهةةا الدراسةةة، فقةةد رأى أن البةةة اسةةتعمال اإلنجليزيةةة علةةى العربيةةة لةةدى عينةةة اللغويةةة التةةي وقفةةت عل

الدراسة مرجعه إلى أن كثير ا من مواقةع التسةوق واأللعةاب واألاةاني واألفةالم ومواقةع الصةور والرسةوم 
هي باإلنجليزية. ورأى أن الزمن المستغرق في استعمال اإلنجليزية على الشةابكة لةيس معيةار ا مناسةب ا 

ا للدللة على مدى تهديد اإلنجليزية للعربية؛ ألن المواقع العربية التي دخلها الطلبة ورجعوا  أو حاسم 
 إليها أانى في محتواها ومضمونها ولغتها من تلك المنشورة باإلنجليزية.

االختيار اللغوا في الرسائل الهاتفية القصيرة بين دراسة محمود الخطيب وعناق الصباح،  -8
 (53)األردنية طلبة الجامعات

قامت هذه الورقة على دراسة التحول اللغوي بين العربية واإلنجليزية في الرسائل القصيرة التي 
يكتبها الطلبةة فةي الجامعةات األردنيةة. وقةد كشةفت الدراسةة عةن أن نسةبة ارتفةاا اسةتعمال اإلنجليزيةة 

أن هةةذا التحةةول اللغةةوي هةةو )الكتابةةة بةةالحرف الالتينةةي( تعةةود االب ةةا إلةةى أسةةباب تقنيةةة. كمةةا أظهةةرت 
 استراتيجية تواصلية لتخفيف الحواجز اللغوية والندماا في الهوية الثقافية. 

وقةةةد أرجةةةع الطلبةةةة عينةةةة الدراسةةةة أسةةةباب كتةةةابتهم بةةةالحرف الالتينةةةي إلةةةى أن الكتابةةةة بةةةالحرف 
وتخصصةةاتهم  الالتينةةي أسةةهل مةةن الكتابةةة بةةالحرف العربةةي. فةة ذا تأملنةةا خلفيةةة هةةؤلل الطلبةةة العلميةةة

وجدنا أنهم يدرسون تخصصاتهم باللغةة اإلنجليزيةة؛ وهةذا يعنةي أنهةم أسةرا طباعةة بةالحرف الالتينةي 
 من العربية؛ لعتيادهم الطباعة والكتابة بالحرف الالتيني.

%، وأن نسبة كتابة العربية 9كما وجدت الدراسة أن نسبة كتابة العربية بحروف عربية بلغت 
%. ولعةل أسةباب ذلةك 31%، وأن نسبة الكتابةة باإلنجليزيةة وحةدها بلغةت 32 بحروف لتينية بلغت

تقنيةةة؛ ألن تصةةميم األجهةةزة وخياراتهةةا ُأعةةدَّت لصنجليزيةةة أصةةال . ووجةةدت الدراسةةة أن أسةةباب تحةةول 

                                                           

)15( Mahmoud A. Al-Khatib & Enaq H. Sabbah, Language Choice in Mobile Text Messages 

among Jordanian University Students, SKY Journal of Linguistics, Vol. 21, 2008,  pp. 

37-67. 
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الطلبةةة إلةةى اإلنجليزيةةة فةةي كتابةةة الرسةةائل فةةي أثنةةال الكتابةةة بالعربيةةة هةةي: سةةهولة الكتابةةة ومرونتهةةا 
 .تهاومساح حجم الرسائل بالعربيةومحدودية 

 أما استخدام اللغة اإلنجليزية ف ن له وظائف متعددة هي:
  إظهار المكانة الجتماعية. 

   التعبير عن المصطلحات األكاديمية والفنية. 

  التلطُّف؛ البتعاد عن المحظورات اللغوية والجتماعية العربية. 

 المسةةةتطلع أعةةةداد وقلةةةة العينةةةة انحيةةةاز بسةةةبب تكانةةة ربمةةةا النتةةةائج تلةةةك أن إلةةةى اإلشةةةارة تجةةةدر
 .ذراؤهم

ةةةن ليةةةو،  -9 فدددة وةويدددة الشدددباب: تمنيدددل اللهجدددات  بدددالرموز/الحروف حر نالكتابدددة المُ دراسةةةة جل
 (53)الصينية

هدفت هذه الدراسة إلةى تلمةس تةأثير الشةابكة فةي اللغةة الصةينية، وذلةك بدراسةة التواصةل عبةر 
اإللكترونةةةةي ومواقةةةةع التواصةةةةل الجتمةةةةاعي )فيسةةةةبوك(  الشةةةةابكة بةةةةين الشةةةةبان الصةةةةينيين فةةةةي البريةةةةد

ومنتديات التواصل وارف المحادثة وايةر ذلةك مةن النصةوص اإللكترونيةة. وقةد كشةفت الدراسةة عةن 
ميةةةل الشةةةباب إلةةةى التةةةدوين والكتابةةةة باللهجةةةات المحليةةةة المختلفةةةة إلثبةةةات الهويةةةة والتمةةةرد علةةةى اللغةةةة 

 لى حساب اللهجات المحلية المنطوقة.الرسمية الفصحى التي أقرَّتها الدولة ع

وقةةد أظهةةرت الدراسةةة أن أهةةم مةةا يميةةز لغةةة هةةؤلل الشةةبان وأسةةاليبهم أنهةةا تمةةزا بةةين الفصةةحى 
 المكتوبة والعاميات المنطوقة.

 (52)أنر الشابكة في لغة الشباب اإلنجليزيةدراسة  ديفيد كري ،  -11

المراحةل التعليميةة المتوسةطة؛  إذ قصدت الدراسة إلى تلمس تأثير الشابكة في لغة الطلبة في 
يةةةذكر تةةةذمر األهةةةالي مةةةن تةةةدني مسةةةتوى الكفايةةةة اللغوية/الثقافةةةة اللغويةةةة لةةةدى أبنةةةائهم، وأنهةةةم ينحةةةون 
بالالئمةةة علةةى التكنولوجيةةا الحديثةةة بوسةةائلها المختلفةةة ولسةةيما الشةةابكة )البريةةد اإللكترونةةي والرسةةائل 

 الفورية وارف المحادثة، إلخ(.
                                                           

)16(  Jin Liu, Deviant Writing and Youth Identity, Representation of Dialects with Chinese 

Characters on the Iinternet, Chinese Language and Discourse, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 

58–79.  DOI 10.1075/cld.2.1.03liu 

)17  ( David Craig, Instant Messaging: The Language Of Youth Literacy, The Boothe Prize 

Essays, 2003 
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باحث يعاًر هذا الرأي؛ فهو يرى أن الشابكة ليست سبب ا في تدني مستويات ويظهر أن ال
نما هي عامل مساعد على ذلك، وهو يفسر رأيه هذا بكثير من الفوائد التي  الطالب وانهيارها وات
يجنيها الطالب من انخراطهم في المحادثات الفورية. ويرى ايرهم أن انخراط الشباب في سن مبكرة 

اكتساب كفايات القرالة والكتابة السليمة ويستبدل بها  علىات يحد من قدراتهم في هذه المحاور 
 عادات  خاطئة .

سةطر ا مةن المحادثةات للتعةرف علةى مةدى ظهةور اللهجةات العاميةة  55315وقد حلل الباحةث 
وقةد أظهةرت  والستعمالت ايةر الفصةيحة، دون أن يعةي المشةاركون فةي البحةث بأهدافةه وأاراضةه.

 ن سمات اللغة المستعملة في هذه المحاورات تتمثل في:الدراسة أ
 .كتابة الحروف كما تُقرأ بالفعل، وليس كما ُتْكتب في الكتابة المعيارية -1
 اختصارات أوائل الكلمات؛ انتقال الحرف األول من كل كلمة ودمجها في كلمة واحدة -2
 .المختصرات؛ اختصار حروف الكلمة الواحدة -3
 عدة لهجات وخصائص مختلفة تفاهات وسخافات تتألف من -4

اللغددة العربيددة فددي وسددائل التواصددل االجتمدداعي: واقعهددا وسددبل دراسةةة وليةةد العنةةاتي وزميليةةه،  -11
 (58)النهوض بها

اعتنةةت الدراسةةةة بةةالتركيز علةةةى مسةةتوى اللغةةةة المسةةتعملة فةةةي التواصةةل فةةةي البريةةد اإللكترونةةةي 
شيوا استعمال العربية )فصةحى وعاميةة(، وفيسبوك وتويتر وتعليقات المواقع اإلخبارية، وانتهت إلى 

واستعمال اإلنجليزية على قلَّة في عينة الدراسة، وكذلك بالنسبة للعربيزي. لقد اقتصةرت هةذه الدراسةة 
على تعرف مستويات اللغة المستعملة ولم تعتنل بالتأثيرات المعجمية والبنيوية واألسلوبية التي تعتني 

دراسةةة أسةةلوب اسةةتطالا الةةرأي؛ تقةةديمل اسةةتبانات يجيةةب عنهةةا أفةةراد بهةةا الدراسةةة الحاليةةة. واعتمةةدت ال
 العينة.

داريةة وحاسةوبية فةي كيفيةة النهةًو  وانتهت هذه الدراسة إلةى تقةديم توصةيات متنوعةة لغويةة وات
 باللغة العربية، وتعميم األساليب الفصيحة والتخلص من األساليب الركيكة واأللفاظ البذيئة والمسيئة.

 

                                                           

براهيم خليل وليد العناتي ويوسف ربابعة( 58)  وسبل واقعها: الجتماعي التواصل وسائل في العربية اللغة ،وات
ؤتمر "سبل النهًو باللغة العربية"، الثالثون لمجمع اللغة العربية األردني، م  الموسم الثقافي ،بها النهًو

 .118-125، ص2552منشورات المجمع، 



 

 

33 

 (59)الشباب ولغة العصرسراا، دراسة نادر  -12

تقةةوم هةةذه الدراسةةة علةةى تتبةةع التطةةورات التةةي طةةرأت علةةى لغةةة الشةةباب فةةي لبنةةان فةةي جوانةةب 
حيوية مختلفة: في الملبس والمأكل والمشرب والتقنيات. وتركمز الدراسة على المفردات المقترضة من 

مةةن تحةةويرات واشةةتقاقات علةةى هةةذه الفرنسةةية واإلنجليزيةةة فةةي المجتمةةع اللبنةةاني، ومةةا أحدثةةه الشةةباب 
 المقترضات.

وقد عًر الكتاب ب يجاز للمختصرات والتحويرات التةي جةرت علةى ألسةنة الشةباب فةي مواقةع 
التواصةةةل الجتمةةةاعي والتواصةةةل الشةةةابكي المتنوعةةةة. ويتميةةةز الكتةةةاب باحتوائةةةه علةةةى مسةةةارد لأللفةةةاظ 

 والمختصرات المستعملة على ألسنة الشباب وأقالمهم. 

******* 
وتةةأتي دراسةةتنا هةةذه  لتتجةةاوز الدراسةةاتل السةةابقَة إلةةى دراسةةة البنيةةة اللغويةةة للتواصةةل الشةةابكي 
وصول  إلى رصد مظاهر تأثير الشابكة ووسائل التواصل الجتماعي في اللغة العربية: فةي المعجةم، 

اقةع اإلخباريةة، والتركيب، واألسلوب، ومستويات الستعمال في فيسةبوك وتةويتر والتعليقةات علةى المو 
والمةةةدونات، والرسةةةائل القصةةةيرة؛ قصةةةد ا إلةةةى الوقةةةوف علةةةى صةةةورة العربيةةةة فةةةي السةةةتعمال الشةةةابكي 

 ف مستقبل هذه اللغة في التواصل الشابكي.ر، ومحاولة  لتشوُّ المعاص

ا بالوقوف على وجوه تبةاين السةتعمال اللغةوي وفق ةا لعناصةر السةياق  وتعتني هذه الدراسة أيض 
جةةةنس المخاطةةةب، وموضةةةوا الةةةنص، والمسةةةتوى اللغةةةوي المسةةةتعمل، وهةةةي تقةةةرن ذلةةةك كلةةةه  المتنوعةةةة:

بتحليةةةل إحصةةةائي دقيةةةق يمكنةةةه تقةةةديم صةةةورة حقيقيةةةة وواقعيةةةة لسةةةتعمال العربيةةةة المعاصةةةرة فةةةي هةةةذه 
 الوسائل.  

وتأمةةل الدراسةةة أن تكةةون بدايةةة لدراسةةات مسةةتقبلية تعتنةةي بتداوليةةة الخطةةاب التفةةاعلي الشةةابكي 
ثة، الرسائل اإللكترونية، إلخ( بوصفه موضوع ا جديد ا في الدرس اللساني العربي من ناحيةة، )المحاد

ا ينطلق من دراسة الواقع ال  .(21)لغوي الذي تنهجه لسانيات المتونوبوصفه منهج 
                                                           

 .2552 بيروت، للعلوم، العربية الدار ،5ط ،اجتماعية لسانية دراسة: العصر ولغة الشباب سراا، نادر( 59)

ات فرا من اللسانيات الحاسوبية يقوم على جمع عين  (Corpus Linguisticsلسانيات المتون /المدونات ) (25)
ضخمة من الستعمال اللغوي الواقعي وتحليلها ودراستها حاسوبي ا؛ كما فعلنا في هذه الدراسة ولكن بتوسيع 
حجم المواد اللغوية المجموعة وتحديد أهداف لغوية أوسع؛ فقد تهدف لسانيات المتون إلى تحديد المفردات 

 إلخ. ،الشائعة، او التفريق بين األساليب العلمية واألساليب األدبية
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  للدراسة النظري اإلطار -2-2

 مقدمة -2-2-1

ةةا أداة للتواصةةل بةةين البشةةر فحسةةب،  أن تحصةةر فةةي إطةةار حمةةل ل يمكةةن و لةةم تكةةن اللغةةة يوم 
نمةا تمثةل اللغةة المتةداد الطبيعةي المحقةق للوجةود اإلنسةاني، والمحةدد لهويتةه،  الفكر والنهًو بةه، وات
وهي الفكر مجسةد ا بكلمةات وجمةل، ومةن ثةّم فة ن البحةث فةي اللغةة ودراسةة واقعهةا المتحقةق ل بةّد أن 

فهةةةم اللغةةةة إلةةةى رحابةةةة هةةةذا المنجةةةز يؤسةةةس علةةةى نظةةةرة تتجةةةاوز الحالةةةة القواعديةةةة التةةةي ينتهةةةي إليهةةةا 
 اإلنساني شديد الصلة بفكره وحياته ووجوده. 

إن ذلةةك يعنةةي ببسةةاطة ضةةرورة الهتمةةام بةةأولى الخطةةوات المنهجيةةة العلميةةة وهةةي السةةتقرال، 
، وهةةو مةةا يملةةي النظةةري الفرضةةيات المؤسسةةة علةةى مةةا قدمةةه الةةدرس اللغةةويكثيةةر مةةن والتخلةةي عةةن 

الجامدة  لدراسة وفق نظريات علم اللغة وتصوراتها التي تتجاوز القواعديةضرورة التأسيس لموضوا ا
 إلى بلورة فهم ظاهرة اللغة بقدر من الرحابة والشمول لمكوناتها وتحققاتها. والمسبقة

 قديًما اللغة علم -2-2-2

ا ومنظم ا على نحو ملحوظ، وقد استطاا هؤلل  لقد قدم علمال العربية درس ا لغوي ا ناضج 
ذا كانت نظرتهم قد تركزت على  .ما تثيره اللغة من قضايا ومشكالتعلمال اإلحاطة بقدر كبير مال وات

الهتمام بسنن اللغة وقواعدها، فقد ظهرت تصورات التفتت إلى سعة الظاهرة اللغوية وشموليتها، 
ولي ا فقد أظهر اهتمام ا شم ؛ولعل بعً ذلك يمكن تمثله بمراجعة ما قدمه سيبويه في "الكتاب"

باللغة، وبدت اللغة في مجمل عمله كأنها منظومة كلية قادرة على إنجاز ما ل حصر له من أنماط 
ويلفت النتباه ما اعتمده سيبويه من ركائز في النظر إلى اللغة؛ فقد  .التعبير والستخدام اللغوي

ر العربي، كما لم يغفل الثابت من حالت استخدام اللغة في القرذن الكريم والشع ارتكز على المرويّ 
 ما قالته العرب، أو ما تتحدث به، وهو ما يشير بوضوح إلى ارتكازه على الستقرال.

ةةا أشةةار فيةةه إلةةى مسةةتويات السةةتخدام اللغةةوي،  وقةد اهةةتم سةةيبويه بأنمةةاط التعبيةةر اللغةةوي اهتمام 
فكثير ا ما ردد عبارات مثل: "قول العرب..."
هةي تشةير إلةى مةا قالتةه ، و (22)، و"كما قال العةرب..."(25)

                                                           

 ،3ط القةةةةةةةةةةةاهرة، الخةةةةةةةةةةةانجي، مكتبةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةارون، محمةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةالم عبةةةةةةةةةةةد: تحقيةةةةةةةةةةةق ،الكتددددددددددداب سةةةةةةةةةةةيبويه،(  25)
 (.35) ،5ا م،5988-هة5158
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، و"سمعنا من العةرب مةن (23) العرب في اير زمنه، كما ردد عبارات مثل: "من يقول من العرب..."
، وهي إشارة إلى ما يتحدث به العرب في زمنه. وكل ذلك يؤكد أن هةذا (21) يقول ممن يوثق به...."

 النمط هو مما تحقق من نظام اللغة في الستخدام.

فت النتبةاه فةي هةذا السةياق أنةه بعةد حديثةه عةن نمةط  تركيبةين يسةمن بةه نظةام ولعل أكثر ما يل
، وكأنةه بةذلك يشةير إلةى إمكانيةات (23)اللغة، جملة أو تركيب ا يعطفه بقوله: "وهذا تمثيل ولم ُيتكلم بةه"

 اير متحققة من الستخدام اللغوي.

ؤسسةي علةم اللغةة، لهةو دليةل إن هذا الوعي لحقيقة اللغة وسعتها في فهم سيبويه، أحد أبةرز م
واضن يشي ب دراك العلمال العرب لحقيقة اللغة وشموليتها التي تتجاوز إمكانية حشرها في قوالب أو 
قواعةةةد معياريةةةة، أو حصةةةرها فةةةي مرحلةةةة زمنيةةةة دون أخةةةرى، وهةةةذا يفةةةتن المجةةةال للةةةدارس اللغةةةوي أن 

راسةةة اهتماماتهةةا علةةى أبعةةاد نحويةةة يتعامةةل مةةع أبعةةاد متنوعةةة للغةةة، وعلةةى هةةذا األسةةاس تقةةيم هةةذه الد
 النحويةةةواألخطةةال  وصةةرفية ومعجميةةة ودلليةةة وتداوليةةة، ول تسةةعى إلةةى حصةةر الهتمةةام فةةي القواعةةد

 فقط.

ومما ل شك فيه أن مثل هذه الطريقةة فةي النظةر إلةى اللغةة قةد تحقةق عنةد كثيةر مةن اللغةويين 
ذا كان السياق الحالي ل يسةمن بتتبة ع مثةل هةذه الهتمامةات فة ن باإلمكةان اإلشةارة العرب األوائل، وات

فممةةا يلفةةت النتبةةاه مةةا جةةال بةةه ابةةن جنةةي مةةن  ؛لةةى ذلةةكإلةةى بعةةً اآلرال والمباحةةث التةةي بنيةةت ع
تصورات جّذرت فهم اللغة على نحو مغاير عن النظرة المعيارية، كما في بةاب "الستحسةان"، وكةان 

و"باب أّن ما قيس على كالم العرب فهةو مةن كةالم  ،(23)رأيه: "أّن فيه ضرب ا من التساا والتصرف"
العرب"، كما فةي قةول العةرب: "َدْرهمةْت الخبَّةازي، أي صةارت كالةدراهم. فاشةتق مةن الةدرهم وهةو اسةم 

، ف ّن هةذا المةنهج فةي دراسةة (22) أعجمي، وحكى أبو زيد: رجل ُمَدرهم. قال ولم يقولوا فيه: ُدْرهم..."
 ياة ومستجدات الحضارة من توسع لغوي.اللغة ل يغفل عما تفرضه الح

                                                                                                                                                                          

 (.35) ،5ا السابق،( 22)

 (.35) ،5ا السابق،( 23)

 (.33) ،5ا السابق،( 21)

 (.83)و( 22) ،5ا السابق،( 23)

 رقةةةةةةةةم أو تةةةةةةةةاريخ بةةةةةةةةدون العلميةةةةةةةةة، المكتبةةةةةةةةة النجةةةةةةةةار، علةةةةةةةةي محمةةةةةةةةد: تحقيةةةةةةةةق ،الخصددددددددائص جنةةةةةةةةي، ابةةةةةةةةن( 23)
 (.533) ،5ا طبعة،

 (.332) ،5ا السابق،( 22)
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 حديثًا اللغة علم -2-2-3

لمةةا كةةان موضةةوا الدراسةةة مرتبط ةةا بةةأبرز تجليةةات العصةةر الحةةديث مةةن معطيةةات تقنيةةة، ولمةةا 
كانةةت هةةذه التقنيةةات قةةادرة علةةى إضةةافة أوجةةه جديةةدة مةةن التعبيةةر اللغةةوي متضةةمنة مصةةاحبات لهةةذا 

ري يضةةةع هةةةذا الجهةةةد فةةي الدراسةةةة فةةةي مبحةةةث "التخطةةةيط األوجةةه، فةةة ّن ذلةةةك يتطلةةةب بلةةةورة إطةةار نظةةة
 اللغوي"، الذي يهدف إلى فتن أفق منهجي لدراسة اللغة العربية في واقعها المتحقق ومآلها الالحق.

ومةةةن هةةةذا المنطلةةةق ل بةةةّد مةةةن النظةةةر إلةةةى اللغةةةة فةةةي واقعهةةةا المتحقةةةق نظةةةرة شةةةمولية ل تغفةةةل 
لغة، ول بّد كذلك مةن تأسةيس مرتكةزات نظريةة قةادرة علةى المعطيات الجوهرية التي ُأنجز بها نظام ال

بلورة الرؤية المنهجية التي بنيت عليها هذه الدراسة، وشةكلت األسةاس العلمةي اللغةوي الةذي يحتضةن 
 هذا الجهد ويبلور أبعاده ورؤيته.

 إّن تأثير وسائل التصال الحديثة في اللغة قد ارتةبط بطبيعةة هةذه الوسةائل التةي أملةت طرائةق
ق ل يمكن أن ُتدرس في إطةار توصةيفي للغةة ذاتهةا دون ائجديدة واير مرتادة في التعبير، هذه الطر 

الهتمةةام بالوسةةائل التةةي ُأنجةةزت مةةن خاللهةةا، وقةةد نقلةةْت هةةذه الحالةةة اسةةتخدام اللغةةة فةةي أمةةور حياتيةةة 
ةةا ومشةافهة إلةى تحقيةةق الكةالم والمشةافهة كتابةةة باسةتغالل ال مبتكةرات الحديثةةة بسةيطة كانةت تنفةذ كالم 

كالشابكة والهاتف المحمول، وهو ما يعني ضرورة التعامل مع اللغة بلعدمها حدث اتصال لغةوي، وقةد 
أصبن بمثابة جهاز اتصال بكامل مدلولت هذا التعبير، وهو ما يبرر ضرورة الهتمام باللغة ضمن 

 منظور أوسع يتعامل مع مكونات هذا الجهاز المختلفة.

 ياكبسون رومان جنموذ -2-2-3-1

لقةد نظةةرت بعةةً توجهةةات اللسةانيات الحديثةةة إلةةى اللغةةة علةةى أنهةا جهةةاز متكامةةل مشةةكل مةةن 
مجموعةةة مةةن األطةةراف؛ بعضةةها لغةةوي وبعضةةها اآلخةةر ايةةر لغةةوي بالقصةةد المباشةةر، فكةةل مةةا يحةةيط 

رس بحةالت اسةةتخدام اللغةةة، ويكةةون جةزل ا ضةةروري ا إلنجةةاز حةةدث لغةةوي سةيكون جةةزل ا ممةةا يطالةةه الةةد
اللغةةوي، ولعةةل إحةةدى أبةةرز النظريةةات وأكثرهةةا قيمةةة، فةةي هةةذا السةةياق، مةةا جةةال بةةه رومةةان ياكبسةةون 

(Roman Jakobson ؛ إذ أقام نظريته على أساس وظائف اللغةة، وقةد أوضةن ذلةك بقولةه: "ولكةي)
نقدم فكرة عن هذه الوظائف، من الضروري تقديم صورة مختصرة عن العوامةل المكونةة لكةل سةيرورة 

. ولكةةي تكةةون الرسةةالة المرَسددل يليددهإلةةى  رسددالةيوجةةه  الُمرِسددلانية ولكةةل فعةةل تواصةةل لفظةةي. إّن لسةة
ةا "المرجةع" باصةطالح  سدياق افاعلة، ف نها تقتضي، بةاد  ذي بةدل،  تحيةل عليةه )وهةو مةا يةدعى أيض 

ألن يكةةون  اةةامً نسةةبي ا(، سةةياق ا قةةابال  ألن يدركةةه المرَسةةل إليةةه، وهةةو إمةةا أْن يكةةون لفظي ةةا أو قةةابال  
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ل والمرَسل إليه )أو بعبارة  سنن اكذلك؛ وتقتضي الرسالة بعد ذلك،  مشترك ا، كلي ا أو جزئي ا، بين المرسل
، أي قنةاة فيزيائيةة وربط ةا اتصداال  أخرى بين المسنمن وُمفكك سنن الرسةالة(؛ وتقتضةي الرسةالة، أخيةر ا، 

ل والمرَسل إليه، اتصال  يسمن لهم ا ب قامة التواصل والحفاظ عليه. ويمكةن لمختلةف نفسي ا بين المرسل
 :اآلتيةهذه العناصر التي ل يستغني عنها التواصل اللفظي أن ُيمّثل لها في الخطاطة 

 

 سياق                                 

 مرَسل إليه....................  رسالة....................   مرِسل  

 اتصال                                 

 سنن                                  

 

يولمد كّل عامل من هاته العوامل وظيفة لسانية مختلفة. ولنقل على الفور إنه إذا ميزنا ستة 
 .(28)مظاهر أساسية في اللغة، سيكون من الصعب إيجاد رسائل تؤدي وظيفة واحدة ليس اير"

يقدمها النموذا المقترح من رومان ياكبسون تتضن فةي إّن قيمة المظاهر األساسية للغة التي 
هذه الدراسة من قدرتها على تفسير العناصةر التةي تةم رصةدها بدقةة فةي مادتهةا األساسةية، وفةي قةدرة 
هذا المقترح على النظر إلى اللغة نظرة شمولية ل تغفل خصوصية مجالت التواصل التي حقق بها 

أن مجةةةالت التواصةةةل هةةةذه قةةةد فرضةةةت علةةةى اللغةةةة العربيةةةة نظةةةام اللغةةةة العربيةةةة، ومةةةا مةةةن شةةةك فةةةي 
ونظامها تغييرات شتى؛ لعل أبرزها قد طال أبجدية الكتابة، ففي التسعينات من القرن الماضي ظهر 

، والتةةي اسةةتقر علةةى تسةةميتها بةةالعربيزي، لمحاولةةة التغلةةب علةةى الفجةةوة (29)مةةا عةةرف بلغةةة "األرابةةي "

                                                           

 البيضةةال، الةدار للنشةةر، توبقةال دار حنةةون، ومبةارك الةةولي محمةد: ترجمةةة ،الشددعرية قضددايا رومةان، ياكبسةون،( 28)
 (.28-22) ،5988 ،5ط

نمةةا إنكليزيةةة، ول عربيةةة ايةةر" بأنهةةا األرابةةي  لغةةة وصةةفت( 29)  اللغةةوي النحةةت إلةةى تعرضةةت غتةةينالل مةةن مةةزيج وات
 كلمةةة مةةن األخيةةر والجةةزل Arabic كلمةة مةةن األول الجةةزل أي الشةةباب، يسةميها كمةةا «األرابةةي » اسةةمها فأصةبن

English .لكةةل إنكليزيةةة بةةدائل تجةةد أن اسةةتطاعت بحيةةث ومبتكةةرة، ذكيةةة أنهةةا أيضةةا   الشةةبابية اللغةةة هةةذه وميةةزة 
 مرحبةا   القةول وبةدل رسةميهما، لتقةارب 7 بةالرقم لةه يرمةز أصةبن الحةال فحرف. استثنال دون من العربية األحرف
 مرحبةا   أنهةا فةيفهم اإللكترونيةة، المحادثةة أثنال mar7aba القول الممكن من وصار بالرقم يكتب بات h بحرف
 كلمةة بةدل« 3ala» القةول فةيمكن ،3 رقةم يشةبه الةذي العةين لحةرف بالنسةبة الحةال هةي وكذلك. العربي وبنطقها

 الةةذي والصةةاد 6 الةةرقم يشةةبه الةةذي الطةةال وحةةرف 2 بةةالرقم تسةةتبدل التةةي الهمةةزة علةةى األمةةر ويسةةري ،«علةةى»
 لترمةز األرقةام هةذه على نقاط إضافة إلى «باألرابي » المتحدثون يعمد كما. له المشابه9  بالرقم عنه يستعاً



 

 

15 

تابةة باألبجديةة العربيةة متاحةة. إن حصةيلة هةذه الترتيبةات المنهجيةة الرقمية ذنذاك، عندما لةم تكةن الك
 تجمع على أهمية التأصيل لواقع اللغة العربية من منطلق نظري يلم بمظاهر اللغة.

لقةةد تةةم رصةةد واقةةع اللغةةة العربيةةة فةةي ميةةدان التواصةةل علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول ب عةةداد 
رها لسةةاني ا وفةةق نمةةوذا ياكبسةةون هةةذا، وذلةةك علةةى اسةةتبانة خاصةةة ضةةمت عناصةةر عةةدة، يمكةةن تفسةةي

 النحو اآلتي:
 هةةو منشةةر الرسةةالة، وصةةاحب المشةةاركة فةةي ميةةدان التواصةةل الجتمةةاعي، ولمةةا المرِسددل :

كةةةان التواصةةةل مةةةن خةةةالل الشةةةابكة يعتمةةةد علةةةى بيئةةةة تواصةةةل افتراضةةةية ل حالةةةة تقابةةةل 
ةل يعتمةةد علةى الم ةةا، فة ن حضةةور المرسل قةةدار الةذي يكشةةف فيةه عةةن ومخاطبةة واقعيةة تمام 

ةةل قةةد ظهةةرت فةةي عناصةةر ثالثةةة:  نفسةةه، ولعةةل أهةةم العناصةةر التةةي حةةددت طبيعةةة المرسل
ةةل، وعمةةره، ومسةةتواه التعليمةةي. وهةةي تتبةةاين فةةي مةةدى توافرهةةا فةةي مجةةالت  جةةنس المرسل

وتةويتر بشةكل  الفيسةبوكالتواصل، ففةي الغالةب تبةدو المعلومةات بهةذا الشةأن موجةودة فةي 
 ا، على الرام من النقص الملحوظ بشكل عام.أفضل من ايره

 وهةةي الةةنص المكتةةوب والمةةدون علةةى أحةةد مجةةالت التواصةةل، وتةةم رصةةدها فةةي الرسددالة :
الدراسةةةة بالهتمةةةام بعناصةةةر مثةةةل: التةةةرابط النصةةةي، وقةةةد اهتمةةةت الدراسةةةة بتقيةةةيم مسةةةتوى 

لةة. كمةا الترابط النصي الةذي يعكةس التةرابط والتسةاق النصةي فةي مسةتويي المبنةى والدل
فرضت مجالت التواصل عبر الشابكة والهاتف المحمول خصوصةية فةي إنتةاا الرسةائل 
التواصةةلية مةةن خةةالل إمكانيةةة اسةةتخدام رسةةوم أو تشةةكيالت كتابيةةة إلةةى جانةةب اللغةةة فةةي 

 الرسالة، والتي يمكن عدها جزل ا أساسي ا من الرسالة.

 فةي حةال أشةير  -، وحضةوره : وهو عنصر افتراضي بشةكل كلةي فةي الغالةبالمرَسل يليه
 حضور ضمني، ول مجال لدراسته. -إليه في الرسالة 

  يعتمةةةد تحديةةةد السةةةياق علةةةى تحديةةةد موضةةةوا الةةةنص، وقةةةد اتضةةةن حضةةةور هةةةذا السددديا :
                                                                                                                                                                          

 والهةاتف اإلنترنةت لغةات واللبنانيةةةة اإلنكليزيةةةة والعاميتةةان األرابيةة " ريفال، افري،". الظال أو الضاد حرفي إلى
 وفةةق  الشةةابكة علةةى السةةفير جريةةدة موقةةع عةةن ،2559-55-53 السددفير، جريدددة ،"الشةةباب لغةةات.. المحمةةول

 :الرابط
http://assafir.com/Archive.aspx?Action=Search&SearchStr=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8

%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B4&AuthorID=0&OP=1&FromDate=13-11-

2009&ToDate=&AuthorName=%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7&S

ectionID=0 
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العنصر من خالل الوظيفة التةي يسةندها فةي الرسةالة، وهةي المرجعيةة، وقةد حضةرت مةن 
الرصةةد فةةي عةةدد مةةن لغةةًر ت خةةالل الموضةةوعات التةةي تعلقةةت بهةةا الرسةةائل، وقةةد حةةدد

الموضةةةةوعات مثةةةةل: اجتمةةةةاعي، سياسةةةةي، اقتصةةةةادي، دينةةةةي، إلةةةةخ، حيةةةةث جعلةةةةت هةةةةذه 
الموضةةوعات الرسةةالة تعمةةل علةةى اإلحالةةة إلةةى مرجعيةةة محةةددة وحةةدث ظرفةةي معةةين، ول 

 شك في مدى تأثيرها على طبيعة اللغة المستخدمة وسماتها العامة.

 الصةةةرفية والتركيبيةةة، ويةةةتم تحليلهةةةا مةةةن خةةةالل : وتتعلةةةق بأنظمةةة اللغةةةة المعجميةةةة و السدددنن
رصد األخطةال اللغويةة فةي هةذه المسةتويات، وفيمةا تضةمنته الرسةائل فةي المشةاركات مةن 

 ألفاظ أعجمية وتعابير اصطالحية.

 وهةةي محةةددة فةةي أدوات التواصةةل: أجهةةزة الحاسةةوب، والشةةابكة، والهةةاتف قندداة االتصددال :
، الفيسةةةبوكل مجةةةالت التواصةةةل الفتراضةةةية: المحمةةةول، وقةةةد تبلةةةورت وظيفتهةةةا مةةةن خةةةال

 وتويتر، والرسائل النصية، والمدونات، والمواقع اإلخبارية.
ولعةةةل ممةةةا يجةةةدر التنبيةةةه إليةةةه أن مجةةةالت التواصةةةل هةةةذه ينظةةةر إليهةةةا بصةةةفة تشةةةكلها كنظةةةام 

اللغة تواصلي له حيثياته ونظمه الخاصة التي أملت على مستخدمه نمط ا محدد ا ومستوى معين ا من 
وسةةةبل التواصةةةل اليةةةومي والحيةةةاتي؛ بشةةةكل فيةةةه كثيةةةر مةةةن الخصوصةةةية التةةةي ميزتةةةه عةةةن أيةةةة وسةةةيلة 

 تخاطب عرفها اإلنسان على مدى التاريخ السابق لها.

إّن المظةةةةاهر األساسةةةةية للغةةةةة ماثلةةةةة فةةةةي أّي حةةةةدث لغةةةةوي، علةةةةى اخةةةةتالف تحققاتهةةةةا وقنةةةةوات 
ذا كةةان ياكبسةةون قةةد أشةةار إلةةى التصةةال اللفظةةي، فةة ّن تقنيةةات التصةةال  التصةةال التةةي تةةتم بهةةا، وات

الحديثةةة، التةةي شةةكلت بةةديال  للجانةةب اللفظةةي المتحقةةق صةةوتي ا، قةةد أسةةفرت عةةن تمظهةةر اللغةةة بقنةةاة 
تواصل تحاكي اللفظية في الكتابة باستخدام أجهزة الحاسوب أو الهواتةف المحمولةة، وقةد مكنةت هةذه 

يدة تتةين لةه قاعةدة أوسةع مةن التواصةل، األمةر الةذي األجهزة مستخدم اللغة من توظيف إمكانيات جد
نجم عنةه حالةة تفاعليةة مكنةت مسةتخدمي اللغةة مةن التواصةل السةريع والواسةع، ممةا سةّرا فةي انتشةار 
كثيةةر مةةن التعةةابير الصةةطالحية تحةةت تةةأثير العوامةةل المتغيةةرة اجتماعي ةةا وسياسةةي ا وثقافي ةةا، وهةةو مةةا 

 ا الدراسة.اهتمت به الستبانة التي قامت عليه

 التداولية اللسانيات -2-2-3-2

، فحسةةب أنهةةا نظةةام ترميةةزعلةةى تقةةوم اللسةةانيات التداوليةةة علةةى عةةدم حصةةر النظةةرة إلةةى اللغةةة 
وتأخةةذ علةةى عاتقهةةا تحليةةل اللغةةة مدمجةةة  بظةةروف اسةةتعمالها، فالتداوليةةة اللسةةانية، التةةي تعنةةي بأبسةةط 
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عامل مع البنية اللغوية في إطار ظروف التخاطب، ، تسعى إلى الت(35)تعريفاتها "علم استعمال اللغة"
ومةةن ثةةّم تتغيةةر النظةةرة إلةةى نظةةام اللغةةة الترميةةزي ليةةربط بمعطيةةات السةةياق التواصةةلي ومةةا يمكةةن أن 

ولعل المعطيات الخاصة باستخدام اللغة في  .يسبغه على نظام اللغة من تغييرات وتضمينات دللية
ةةةا مةةةن ظةةةروف ميةةةدان التواصةةةل الجتمةةةاعي علةةةى الشةةةابكة  والهةةةاتف المحمةةةول قةةةد شةةةكلت جةةةزل ا مهم 

 استعمالها. 
 –إن األهمية المنوطة بمتابعة أثر الوسائل والتقنيات الحديثة في ميدان التواصل الجتمةاعي 

ق التحليةةل اللغةةوي التةةي ارتبطةةت ائةةأنهةةا تتةةين للدارسةةين تجةةاوز طر  –مةةن جهةةة الدراسةةة اللسةةانية للغةةة 
إلةةةةى الهتمةةةةام بوقةةةةائع اسةةةةتخدام اللغةةةةة النصةةةةي فةةةةي إطةةةةار التواصةةةةل  بالجمةةةةل التوضةةةةيحية المنعزلةةةةة

والتخاطةةب والحةةوار اليةةومي، بعةةد أن مكنةةت أدوات التواصةةل الجديةةدة )الحاسةةوب والهةةاتف المحمةةول( 
مةةن توثيةةق ذلةةك بطريقةةة مدونةةة، كمةةا أنهةةا تشةةعر بمةةدى التحةةول الةةذي طةةال الةةدرس اللغةةوي ليتجةةاوز 

لمجتةةةةزأة عةةةةن سةةةةياقاتها التفاعليةةةةة إلةةةةى األبعةةةةاد التداوليةةةةة للغةةةةة فةةةةي بداياتةةةةه النتقائيةةةةة مةةةةن الشةةةةواهد ا
 استخداماتها التواصلية اليومية المنجزة في نصوص. 

إن اللغة العربية على درجة عالية من التركيب في نظامها وفي تجلياتها شةأنها فةي ذلةك شةأن 
ا الوجةود اإلنسةاني اجتماعي ةا كل اللغات اإلنسانية، ذلةك أنهةا تتشةعب بالطريقةة ذاتهةا التةي يتجلةى فيهة

ونفسةةي ا وفكري ةةا...، إن هةةذه الحالةةة للغةةة هةةي رهينةةة حةةالت تخاطبيةةة تجعلهةةا قةةادرة علةةى التوسةةع فةةي 
دللتهةةا وأنماطهةةا التركيبيةةة وفةةق سةةياقات تةةداولها إلةةى حةةّد مةةده  وانةةي، وقةةد اهتمةةت الدراسةةة بمثةةل 

بالتضةةةمين الةةةدللي فةةةي حةةةال اسةةةتخدام اللغةةةة هةةةذه األبعةةةاد التداوليةةةة باللتفةةةات إلةةةى قضةةةايا لهةةةا صةةةلة 
استخدام ا محمال  بدللت إيحائية تشير إلى ظروف اجتماعية وسياسية ذنيةة، ولعةل مةن أهةم مةا يقةع 
في إطار تداولية اللغة العربية في وسائل التصال الحديثة الشابكة والهاتف المحمةول مةا اهتمةت بةه 

التي بحةث فيهةا عةن اللغةة المسةتخدمة فةي وسةائل التصةال الدراسة تحت باب "طبيعة اللغة العربية" 
هذه: العربية أو اإلنجليزية أو المزا بينهما، واألبجدية التةي كتبةت بهةا اللغةة، والحةروف المسةتخدمة، 
ونسةةةبة حضةةةور اللهجةةةة العاميةةةة واتخاذهةةةا بةةةديال  للعربيةةةة الفصةةةحى، أو المةةةزا بينهمةةةا، وصةةةلة ذلةةةك 

ر ذلك مما ينقل مستويات التعبير باللغة مةن التواصةل المباشةر إلةى بالسياقات التي طرحت بها، واي
 أبعاد تداولية ترتقي إلى مستويات مجازية أو تعبيرات ساخرة وما شابه ذلك.

                                                           

 إعداد ،اللغة استعمال علم التداوليات ،"المعاصر التداولي للدرس المفاهيمي الجهاز في" مسعود، صحراوي،( 35)
 (.32) م،2555-هة5132 ،5ط ن،األرد-إربد الحديث، الكتب عالم علوي، إسماعيلي حافظ: وتقديم
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 اللغوي التخطيط -2-2-3-3

 اللغوي التخطيط مفهوم -2-2-3-3-1

قةع اللغةة ومةا يشير مفهوم التخطيط اللغةوي إلةى شةكل مةن الدراسةة الممنهجةة والمخطةط لهةا لوا
سةةيؤول إليةةه حالهةةا فةةي المسةةتقبل، وهةةي عمليةةة تةةتم بشةةكل مةةنظم مةةن جهةةات سياسةةية، أو مؤسسةةات 

يشةةمل كةةل تةةدخالت  –بةةالمعنى الواسةةع–أكاديميةةة أو ثقافيةةة أو أحيان ةةا اجتماعيةةة، و"التخطةةيط اللغةةوي 
 .(35)الحكومة في مجال التصال"

 وغاياته اللغوي التخطيط أهداف -2-2-3-3-2

لغة مةن اللغةات إلةى تهديةد  االحاجة إلى التخطيط اللغوي في األوقات التي تتعًر فيهتظهر 
يمس وجودها أو أهم أصولها، وقد يهدد باندثارها، ولعل اللغة العربية قد واجهت على مةدى العصةر 
الحديث منذ بداياته حالت مماثلة توزعت على أماكن انتشارها، وقد برزت هذه المشكلة في نهايةات 

عهةةد العثمةةاني، عنةةدما بةةدأت تطةةرح سياسةةة التتريةةك، ويكفةةي للتةةدليل علةةى ذلةةك أن مراسةةالت أجهةةزة ال
الدولة في مصر في بدايات القرن التاسع عشر قد جرت باللغة التركية، وقةد كتبةت أول صةحيفة فةي 

ة . وقةةةد تجلةةةت المشةةةكلة بشةةةكل هةةةدد اللغةةة(32)ذلةةةك الوقةةةت "جورنةةةال الخةةةديو" بةةةاللغتين التركيةةةة والعربيةةةة
 العربية كما حدث في الجزائر على إثر الستعمار الفرنسي.

واليةوم تشةهد اللغةةة العربيةة شةةأنها شةأن كثيةةر مةن لغةات العةةالم ايةر النةةاطق باإلنجليزيةة تهديةةد ا 
ةةةا عةةةن تةةةأثيرات العولمةةةة. ول شةةةك أن التقنيةةةات الحديثةةةة )الحاسةةةوب، والشةةةابكة، والهةةةاتف  كبيةةةر ا ناجم 

 لعولمة.المحمول( هي أبرز أدوات ا
سياسةية وثقافيةة واجتماعيةة  مةن وتأتي أهمية التخطيط اللغوي للحّد من أثةر العوامةل الخارجيةة

 وتقنية على اللغة، ومحاولة توجيهها وجهة إيجابية.
 :يأتيولعل من أهم األهداف التي يسعى التخطيط اللغوي إلى تحقيقها ما 

ص الفجوة الرقمية، وتبعات العولمة المحافظة على اللغة العربية من خالل الهتمام بتقلي -1
 على اللغة.

                                                           

، أحمد: ترجمة ،واالقتصاد اللغة فلوريان، كولماس،( 35)  وطنيال المجلس رضوان، السالم عبد: مراجعة عًو
 الثاني، تشرين/نوفمبر-هة5125 شعبان ،233ا المعرفة، عالم سلسلة الكويت، ،واآلداب والفنون للثقافة
 (.539) م،2555

 وزارة المتحدة، العربية الجمهورية القلم، دار ،عام مائة في المصرية لصحافةا أحمد، الطيف عبد حمزة،( 32)
 (.55-55) ت،. د الجنوبي، اإلقليم القومي، واإلرشاد الثقافة



 

 

11 

إثرال اللغة العربية بالستفادة من المسةتجدات العصةرية، وتطةوير أسةاليب اسةتخدامها بمةا  -2
 يتاللم مع اللحظة الحضارية لمستخدميها.

تعزيةةز حةةّس اإلبةةداا اللغةةوي، والرقةةي فةةي ميةةدان التواصةةل ليةةتم فةةي مسةةتويات لئقةةة مةةن  -3
 التعبير.

النتمةةال لألمةةة العربيةةة مةةن جهةةة، والةةدين اإلسةةالمي مةةن جهةةة أخةةرى لعالقةةة  تجديةةد روح -4
 التالزم بينه وبين اللغة العربية.

 اللغوي التخطيط أشكال -2-2-3-3-3

تتنوا أشكال التخطيط اللغوي، وتتبلور وفق ا لمعطيات سياسةية وعلميةة واجتماعيةة، ومةن أبةرز 
 حالت تمظهر هذه األشكال:

ة المنظمةةة التةةي تبلةةور بقةةوانين ومؤسسةةات حكوميةةة، ولعةةل أكثةةر صةةورها اإلرادة السياسةةي -1
، ومجمةع اللغةة العربيةة (33)تحقق ا المجامع اللغوية، مثل مجمةع اللغةة العربيةة فةي القةاهرة

 .م5925أنشر في عام الذي  اتحاد عام للمجامع اللغوية العلمية العربيةو  ،(31)األردني

ز علةى شةكل دراسةةات أو بحةوث، ومةةؤتمرات أو جهةود أكاديميةة فرديةةة أو جماعيةة، تنجةة -2
 ندوات علمية في إطار العمل األكاديمي لمشكالت اللغة العربية.

جهةةود أمميةةة ومجتمعيةةةة تتمثةةل فةةةي إنشةةال مجةةةالس أو جمعيةةات أهليةةةة للمحافظةةة علةةةى  -3
 اللغة العربية، ولعل من أبرزها:

   عاملةةة فةةي إطةةار المجلةةس الةةدولي للغةةة العربيةةة، وهةةو منظمةةة دوليةةة أهليةةة مسةةتقلة
 .(33)األمم المتحدة

   المجلس العةالمي للغةة العربيةة، وهةو مؤسسةة عالميةة علميةة ثقافيةة تعنةى بالهتمةام
باللغةةةة العربيةةةة والحفةةةاظ علةةةى سةةةالمتها، وتسةةةعى إلةةةى تشةةةجيع العربيةةةة الفصةةةحى، 
ظهار جمالها وقدرتها على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثةة، ورفةع شةأنها  وات

 .(33)ها في مواجهة التحديات المعاصرة، والمؤامرات التي تحاك ضدهاوالذود عن

وقةةةةد قةةةةدمت هةةةةذه المجةةةةامع والمجةةةةالس جهةةةةود ا حثيثةةةةة للمحافظةةةةة علةةةةى اللغةةةةة العربيةةةةة وربطهةةةةا 
                                                           

 http://www.arabicacademy.org.eg: الشابكة على القاهرة في العربية اللغة مجمع موقع( 33)

 http://ww.majma.org.jo: ابكةالش على األردني العربية اللغة مجمع موقع( 31)

 http://www.alarabiah.org: الشابكة على العربية للغة الدولي المجلس موقع( 33)

 http://www.cil-a.org: الشابكة على العربية للغة العالمي المجلس موقع( 33)

http://ww.majma.org.jo/
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بمسةةةتجدات العصةةةر الحضةةةارية والعلميةةةة، ويمكةةةن مالحظةةةة الهتمةةةام ب صةةةدار قةةةانون لحمايةةةة اللغةةةة 
 . (32)العربية في بعً البلدان العربية

 اللغوي بالتخطيط الدراسة موضوع صلة -2-2-3-3-4
( األكاديميةات 5يشار عادة في مبحث التخطيط اللغوي إلى أربةع طرائةق لتحقيةق التخطةيط: ")

( المشةةروعات المؤقتةةة إلصةةالح اللغةةة أو تحةةديثها. 2اللغويةةة الرسةةمية والهيئةةات اإلشةةرافّية األخةةرى، )
 .(38)ترويج للحلول المراوبة لمشكالت اللغة"( اإلعالم وال1( مشروعات بحث معينة. )3)

ذا كان هدف األكاديميات اللغوية  تعليم اللغة، وهدف المشروعات المؤقتة التخلص  –االب ا–وات
مةةةن هيمنةةةة لغةةةة أجنبيةةةة علةةةى أجهةةةزة الدولةةةة، فةةة ن هةةةذه الدراسةةةة تقةةةع فةةةي إطةةةار المشةةةروعات البحثيةةةة 

المشةةكالت الصةةطالحية  –سةةابق ا–ر منهةةا الخاصةةة بمشةةكالت لغويةةة طارئةةة، وقةةد كةةان أبةةرز مةةا ظهةة
 وتعريب التعليم في التخصصات العلمية.

ابكة وتعةةةالج هةةةذه الدراسةةةة مشةةةكالت اللغةةةة العربيةةةة فةةةي ميةةةدان التواصةةةل الجتمةةةاعي علةةةى الشةةة
 مشكالت ثالث: هاوالهاتف المحمول، ولعل أبرز 

    احمةةة اللهجةةات للغةةة : يةةرتبط موضةةوا الزدواجيةةة اللغويةةة بمز مشددكلة االزدواجيددة اللغويددة
الفصةةحى، وقةةد ظلةةت مشةةكلة الزدواجيةةة فةةي إطةةار الحةةديث اليةةومي مقبولةةة مةةا دامةةت لةةم 

وقد بررت هذه الزدواجية في الدراسات اللغوية المعاصةرة  .تتجاوز المشافهة إلى التدوين
اسةةةتناد ا إلةةةى وظيفةةةةة كةةةل منهةةةا، فةةةة ذا كانةةةت العربيةةةة الفصةةةةحى هةةةي "لغةةةة حضةةةةارة وأدب 

 ن اللهجةةةات هةةةي لغةةةة الحةةةديث اليةةةومي، لكةةةّن المشةةةكلة أن ميةةةدان التواصةةةل ، فةةة(39)وفكةةةر"
الجتمةةةةاعي علةةةةى الشةةةةابكة والهةةةةاتف المحمةةةةول قةةةةد نقةةةةل اللهجةةةةات مةةةةن أن تحصةةةةر فةةةةي 

 خطورة.الكمن مالمشافهة والحديث اليومي لتصبن لغة مكتوبة، وهنا 

    لغةة ثانيةة قةد تحةل بةديال  : تتعلق مشكلة الثنائية اللغوية باسةتخدام مشكلة الننائية اللغوية
عن اللغة العربية في بعً المجالت، أو تستخدم إلى جانبها. وقد حظيت هذه المشكلة 
باهتمامةةةةات المجةةةةامع العلميةةةةة اللغويةةةةة منةةةةذ عقةةةةود مضةةةةت، وكةةةةادت تحصةةةةر فةةةةي إطةةةةار 

                                                           

 اإلقرار هذا مثل يزال ل فيما ،2551 لسنة العربية اللغة مايةح قانون مشروا األردنية الحكومة أقرت لقد( 32)
 .المغربية والمملكة كالجزائر العربية الدول بعً في جدل مجال

 (.515) سابق، مرجع ان،يفلور  كولماس،( 38)

 ،5ط البيضال، الدار توبقال، دار ،العربي اللساني البحث في والتخطيط المقارنة الفاسي، القادر عبد الفهري،( 39)
5998، (533.) 
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مشكالت المصطلحات العلمية والمخترعات الحديثة، ثم في تعليم العلوم الحديثة كالطةب 
ق شةتى؛ بعضةها اهتمةت بالتعريةب، وأخةرى ائةوقد عولجت هذه المشةكالت بطر والهندسة، 

استندت إلةى أن ذلةك ل يةؤثر علةى اللغةة العربيةة مةا دامةت محةدودة فةي مجةالت معرفيةة 
، لكةةن الخطةةر الةةذي بةةدأ يتبلةةور مةةع انتشةةار مجةةالت التواصةةل الجتمةةاعي (15)مخصصةةة

بةةدأت تحةةل مكةةان العربيةةة فةةي عمليةةة علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول أن اللغةةة األجنبيةةة 
 التواصل اليومي، وهو ما يتطلب الهتمام البال  بهذا األمر.

    لهةذه المشةكلة أبعةاد حضةارية وتربويةة ونفسةية وثقافيةة، وهةي ل مشكلة الضعف اللغدوا :
–تقتصر على حدود األخطال اللغوية في مستوياتها النحوية والصرفية والكتابية، ولكنها 

ةةا ديدة الصةةلة بضةةعف الحصةةيلة اللغويةةة المعجميةةة واألسةةلوبية، وهةةو أمةةر قةةد ل شةة –أيض 
 يسهل معالجته إل بوضع برامج مستقبلية شاملة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسات البحثية من هذا النوا، الةذي تنتمةي إليةه هةذه الدراسةة، "لةيس 
ةةةةا مهمةةةةة لتطةةةةوير ال لغةةةةات لألاةةةةراً الخاصةةةةة لهةةةةا تطبيةةةةق فةةةةوري، ولكّنهةةةةا فةةةةي النهايةةةةة تضةةةةع أسس 

، وهةةو مةةا ُيظهةةر أن المةةأمول مةةن هةةذه الدراسةةة ل يمكةةن (15)والمصةةطلحات وأنظمةةة المعرفةةة األخةةرى"
جدولته زمني ا وفق خطوات إجرائية، ولكن ذلك يتحقق بمتابعة نتائجها وتوصياتها على مراحل، وهي 

 بحاجة إلى متابعات بحثية وعملية.

 خالصة -2-2-4

ر النظةري ليوضةن مشةكلة الدراسةة وأبعادهةا وفةق النظريةات اللغويةة، وبغيةة لقد جةال هةذا اإلطةا
 تحقيق جملة من األهداف لعل أهمها:

تجةةةاوز النظةةةرة المجتةةةزأة للغةةةة بحصةةةرها فةةةي قواعةةةد وقةةةوانين، والهتمةةةام بتفاعالتهةةةا مةةةع  -1
 المعطيات الحضارية، وتأصيل هذه النظرة في علم اللغة قديم ا وحديث ا.

ة اللغةةةةة مةةةةن حةةةةدود الجملةةةةة والنظةةةةرة المعياريةةةةة إلةةةةى الةةةةنص والقيمةةةةة توسةةةيع إطةةةةار دراسةةةة -2
التداوليةةةة للغةةةة فةةةي عمليةةةة التواصةةةل اللسةةةاني والجتمةةةاعي، ولفةةةت النتبةةةاه إلةةةى تعاضةةةد 
مجموعة مةن عناصةر التواصةل فةي تحقيةق نفعيةة اللغةة وقةدرتها التداوليةة وفةق نظريةات 

                                                           

 الفصةةةيحة وضةةةع تحسةةةين إلةةةى بالضةةةرورة يةةةؤدي ل اللغةةةوي الزدواا نبةةةذ أن الفهةةةري الفاسةةةي القةةةادر عبةةةد يةةةرى (15)
نعاشها  (.532) السابق، المرجع. وات

 (.513) سابق، مرجع ن،يافلور  كولماس،( 15)
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 لغوية معاصرة.

عمليةة "التخطةيط اللغةوي" لتكةون جةزل ا مةن جهةود تحديد هةدف الدراسةة وقيمتهةا بربطهةا ب -3
 أخرى تبذل للغاية ذاتها.
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 المنهجية: الثالث الفصل

 مقدمة -3-1

يتضةةمن وصةةفا  لبرنةةامج فهةةو نقةةدم فةةي هةةذا الفصةةل المنهجيةةة التةةي اتبعناهةةا فةةي هةةذه الدراسةةة، 
ترونيةةة يعبئهةةا ويشةةمل هةةذا البرنةةامج صةةفحة إلك .رصةةد العينةةات وتحليلهةةا المعةةّد لغةةًر هةةذه الدراسةةة

فرة عن كل نص، كما يشمل صةفحات إلكترونيةة يعبئهةا محلةل اراصد العينات لجمع المعلومات المتو 
 العينات إلدخال التحليل اللغوي للعينات المجمعة.

اآلليةةةات المعتمةةةدة لرصةةةد عينةةةات ممثلةةةة مةةةن مصةةةادر الدراسةةةة كةةةذلك يتضةةةمن هةةةذا الفصةةةل و 
 وصنصة 2352: اآلتةينصةا  موزعةة علةى النحةو  8338الخمسة، حيث تم رصد عينة  تتكون من 

نصةةا  مةةن المةةدونات  355مةةن المواقةةع اإلخباريةةة و 5351نصةةا  مةةن تةةويتر و 5351مةةن الفيسةةبوك و
 رسائل الهاتف المحمول.نصوص من  2352والتعليقات عليها و

ويتضةمن هةذا الفصةل أيضةا  شةرحا  للمنهجيةة المتبعةة فةي التحليةل اإلحصةائي والتحليةل اللغةةوي 
 لنصوص العينة.

 وتحليلها العينات رصد برنامج -3-2

ليكةةون برنامجةا  مةن نةةوا ويةب، وتةةم  MySQLو  PHPطةومر هةذا البرنةةامج باسةتخدام تقنيةات 
بحيةةث يمكةةن ألعضةةال الفريةةق اسةةتخدامه علةةى نحةةو  http://arabicnlp.netتنصةةيبه علةةى العنةةوان 

ابكة. ويتميةةةز هةةةذا البرنةةةامج بميةةةزات تسةةةجيل الةةةدخول؛ إذ ل يسةةةتطيع دخولَةةةه إل تشةةةاركي علةةةى الشةةة
المسةةةتخدمون المسةةةجلون  لدخولةةةه فحسةةةب، وتحقيقةةةا  لةةةذلك ُأنشةةةر حسةةةاب لكةةةل عضةةةو مةةةن أعضةةةال 

 الفريق، ويمكن للمستخدم الدخول للبرنامج بعد إدخال اسم الحساب وكلمة المرور الصحيحين.

موعةةةةة مةةةةن الصةةةةفحات حسةةةةب نةةةةوا المسةةةةتخدم، وقةةةةد وزمعةةةةت و يتكةةةةون هةةةةذا البرنةةةةامج مةةةةن مج
 الصفحات على النحو اآلتي:

 وهو مسؤول عن إعطال الصالحيات للمستخدمين وحذف العينات اير مدير النظام :
 الصحيحة.

http://arabicnlp.net/
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 )الذي يجمع العينات من مصادرها الخمسة ويدخلها راصد العينات ) الخبير الحاسوبّي :
 في هذا البرنامج.

 الذي يحلل العينات المجموعة لغويا ، ويدخلها إلكترونيا   ) الخبير اللغوا( محلل العينات :
 من خالل هذا البرنامج.

 Excelكما يمكن تصدير معلومات العينات المجمعة وتحليالتها على شكل ملف نةوا إكسةل 
 شرح لهذه الصفحات مرتبة حسب مستخدمها. يأتيإلجرال التحليالت اإلحصائية عليها. وفي ما 

 النظام مدير صفحات -3-2-1

لمةةةةدير النظةةةةام ثةةةةالث صةةةةفحات هةةةةي: صةةةةفحة اإلحصةةةةائيات، وصةةةةفحة تفعيةةةةل المسةةةةتخدمين، 
 بيان لهذه الصفحات. يأتيوصفحة حذف النصوص. وفي ما 

 اإلحصائيات صفحة -3-2-1-1

ا من أنواا العينات الخمسة صفحة اإلحصائيات التي تعطي لكل نو  3  شكلاليظهر 
 :اآلتيةاألعداد 
  )َز تحليلها لغويا  )مكتمل  .عدد العينات التي ُأْنجل

  )َدْت ولم تحلل )اير مكتمل  .عدد العينات التي ُرصل

  )العدد الكلي للعينات )العدد. 

 علما  أنه يمكن لجميع المستخدمين فتن هذه الصفحة؛ فهي اير مقصورة على مدير النظام.



 

 

35 

 

 اإلحصائيات صفحة : 3  شكلال

 المستخدمين تفعيل صفحة -3-2-1-2

صفحة  تفعيل المستخدمين، ويستخدم مدير النظام هةذه الصةفحة لألاةراً  1  شكلال يظهر
 :اآلتية

المفعَّةةل هةةو حسةةاب عامةةل  تفعيةةل حسةةاب المسةةتخدم أو إلغةةال تفعيةةل الحسةةاب، والحسةةاب -5
ةةةن المسةةةتخدم  يمكةةةن لصةةةاحبه الةةةدخول واسةةةتخدام البرنةةةامج. فةةةي البدايةةةة توجةةةد صةةةفحة تمكم
الجديةةةد مةةةن طلةةةب حسةةةاب جديةةةد وعليةةةه النتظةةةار حتةةةى يقةةةوم مةةةدير النظةةةام بتفعيةةةل هةةةذا 

 الحساب الجديد.

تعريةةةف كلمةةةة المةةةرور للمسةةةتخدمين الجةةةدد وللمسةةةتخدم الةةةذي ينسةةةى كلمةةةة السةةةر لةةةدخول  -2
 لبرنامج.ا

تحديد نوا المستخدم؛ إذ يوجد نوعان: النوا األول هو "حاسوبّي" ومهمته رصد العينات،  -3
 والنوا الثاني هو "لغوي" ومهمته تحليل العينات.
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 المستخدمين تفعيل  صفحة  :2  شكلال

 النصوص حذف صفحة -3-2-1-3

لسةةةةتعراً العينةةةةات المدخلةةةةة وحةةةةذف العينةةةةات  وثمةةةة صةةةةفحة ثالثةةةةة لمةةةةدير النظةةةةام يسةةةتعملها
 .3  شكلالالخاطئة أو المكررة، وتشبه هذه الصفحة صفحة تصفن العينات المبينة في 

 العينات راصد صفحة -3-2-2

إلدخةال معلومةات العينةات  هايستخدموهو ، 3  شكلال لراصد العينات صفحة واحدة مبينة في
 :يأتيالتي يقوم بجمعها، وتشمل هذه المعلومات ما 

 .: وهو الكلمات واألحرف والرموز المشكلة للعينةنص العينة -5

حسب تقدير الراصد وهو: سياسي، وعلمي، وديني، وأكاديمي،  موضوع العينة -2
ويمكن للراصد أن يحدد أكثر من  واقتصادي، واجتماعي، ورياضي، وفني، وأخرى.

 .موضوا للعينة الواحدة، كأن يكون موضوا العينة سياسيا  واقتصاديا  في ذن واحد

َذت منه العينة URLوهو الرابط  :رابط العينة -3  .لموقع العينة على الشابكة الذي ُأخل

، من المصادر الخمسة: فيسبوك، وتويتر، وتعليقات المواقع اإلخباريةمصدر العينة  -1
والمدونات، ورسائل الهاتف المحمول. علما  أنه يمكن أن يحدد لعينات الفيسبوك نوا 

 .المشاركة للعينة وهي تحديث الحالة أو نشر على جدار أو تعليق
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بالسنوات: ويمكن أن يترك هذا الحقل فاراا  إذا كان عمر الكاتب  عمر كاتب العينة -3
 .مجهول  

 .روف إذا تعذر التعرف على جنس الكاتب: ذكر أو أنثى أو اير معجنس الكاتب -3

 .: جامعي أو اير جامعي أو اير معروفالمستوى التعليمي للكاتب -2

 

 العينات راصد صفحة : 5  شكلال

 العينات محلل تاصفح -3-2-3

يسةةةةتعمل محلةةةةل العينةةةةات صةةةةفحتين لتحليةةةةل العينةةةةات المجمعةةةةة، األولةةةةى هةةةةي صةةةةفحة تصةةةةفن 
 لثانية هي صفحة تحليل العينات. وبيان ذلك في ما يأتي: العينات، وا
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 العينات تصفح صفحة -3-2-3-1

، وُتْظهةر القائمةة الةرقم المميةز للعينةة (3  شةكلال) الصفحة هةي قائمةة للعينةات المجموعةة ههذ
لتهةةا مةةن ناحيةةة اكتمةةال التحليةةل اللغةةوي، وبدايةةة نصةةها، ومصةةدرها، واسةةم الراصةةد الةةذي جمعهةةا، وحا

واسم ذخر محلل لغوي عمةل عليهةا )إن وجةد(. ويمكةن للمحلةل الوصةول إلةى صةفحة تحليةل العينةات 
ألي عينةةةة مةةةن عينةةةات هةةةذه القائمةةةة بالضةةةغط علةةةى أيقونةةةة التعةةةديل فةةةي ذخةةةر عمةةةود للعينةةةة. ويمكةةةن 

 :تييأللمحلل تصفية العينات التي تظهر في هذه القائمة حسب ما 
 .: اير مكتمل أو مكتمل أو الكلحالة النص -5

: فيسةةبوك أو تةةويتر أو تعليقةةات المواقةةع اإلخباريةةة أو المةةدونات أو رسةةائل مصدددر الددنص -2
 .الهاتف المحمول أو الكل

 .الذي جمع العينات اسم الراصد -3

 .لعينة واحدة الرقم المميز -1

العينةات  ن اسةتعراً بةاقيعلما  أن القائمة في هذه الصةفحة تتسةع لخمسةين عينةة فقةط، ويمكة
خمسين عن طريق أزرار السابق والتالي وأرقام الصفحات الفرعية الموجودة في أسفل  لىالتي تزيد ع

 القائمة.
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 العينات تصفح صفحة : 6  شكلال

 العينات تحليل صفحة -3-2-3-2

ت تظهةر صةفحة تحليةل العينةة بعد اختيار تحليل عينة من عينات قائمة صفحة تصةفن العينةا
. وتشةةمل هةةذه الصةةفحة الةةنص المرصةةود للعينةةة، ورابةةط الموقةةع الةةذي رصةةدت 2  شةةكلال المبينةةة فةةي

منه، وعدد كلمات النص الذي يحسبه البرنامج ذليا . ويقوم المحلل ب دخةال تحليلةه علةى تسةعة حقةول 
 هي:

 .معلومات اللغة -5

 .المفردات األعجمية -2

 .مفردات شائعة -3

 .التعابير الصطالحية المستعملة -1

 .السوابق واللواحق األعجمية -3

 .تراكيب هجينة من العربية واإلنجليزية -3

 .المختصرات -2

 .المستوى اللغوي -8
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 .مالمن شكلية في طريقة الكتابة -9

الجةزل السةفلي  حيث يتنقل المحلل بين هذه الحقول باختيار أحةد الةروابط التسةعة الموجةودة فةي
 :اآلتيةاأليمن من هذه الصفحة. وعند النتهال من التحليل يستطيع المحلل تنفيذ أحد الخيارات 

 .إنهال عملية تحليل العينة والرجوا إلى صفحة تصفن العينات -5

 .اآلتيةإنهال عملية تحليل العينة والنتقال إلى تحليل العينة  -2

نهةةال تحليةةل العينةةة الحاليةةة، أي أن حالةةة العينةةة دون إ اآلتيةةةالنتقةةال إلةةى تحليةةل العينةةة  -3
 .تبقى )اير مكتمل(

 

 العينات تحليل صفحة : 7  شكلال
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 شرح للحقول التسعة الخاصة بتحليل العينة المختارة. يأتيوفي ما 

 اللغة معلومات حقل -3-2-3-2-1

 

 اللغة معلومات حقل : 8  شكلال

نجليزيةة. أمةا اإلنجليزيةة فقةد اسةتبعدت اللغة المستعملة : إما أن تكون عربية أو إنجليزية أو عربيةة وات
نجليزيةةة( فتشةةير إلةةى  مةةن األول ألن عنايةةة الدراسةةة منصةةرفة إلةةى واقةةع اللغةةة العربيةةة. وأمةةا )عربيةةة وات

 نص عربي تتخلله كلمات مكتوبة بحروف لتينية.

 :اآلتيةالحروف المستعملة في كتابة النص وتحتمل الخيارات  : أواألبجدية المستعملة

 الفصحى.بأكان بالعامية أم  سوال الحروف العربية: النص المكتوب باألبجدية العربية - أ

مةع خلةوه مةن المالمةن  ةإنجليزي أبجديةب بلفظ عربي و الحروف اإلنجليزية: النص المكتو  - ب
 الكتابية األخرى.

وأشةةةكال ورسةةةوم وعالمةةةات تةةةرقيم، وقةةةد  ةإنجليزيةةة يةةةةبأبجدعربيةةةزي: نةةةص عربةةةي مكتةةةوب  - ت
 يتضمن مزيجا  لغويا  من العامية والفصحى واإلنجليزية.
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: إما أن تكون فصحى أو عامية أو فصحى مع بعةً الكلمةات لغة النص المكتوب بحروف عربية
 العامية.

 :طبيعة العناصر المكونة النص

 .الفصحىبأم لغة خالصة: حروف فقط سوال أكان النص بالعامية  - أ
: نةةص مكتةةوب  بمةةزيج مةةن الحةةروف (42)مةةزيج مةةن اللغةةة والرسةةومات والكتابةةة اإليحائيةةة - ب

 .والرسوم وعالمات الترقيم واألشكال، إلخ

 :اآلتية: ويحتمل الخيارات مستوى اللغة المستعملة

 .اعتيادي: اللغة العتيادية المتداولة بين الناس - أ

 .لكناية مما يتجاوز المستوى العتياديمجازي: مستوى التصوير الفني والتشبيه وا - ب

 .ساخر: يتضمن طرفة  أو استهزال  أو مواقف ساخرة - ت

 .مبتذل: نص بذيل أو يتضمن شتائم وكالما  سوقيا  اير لئق - ث

 .أخرى: القرذن الكريم، والحديث الشريف، والكالم المقتبس، والشعر، واألااني - ج

 األعجمية المفردات حقل -3-2-3-2-2

مفةةردات أعجميةةة األصةةل؛ فهةةي مةةن لغةةات أخةةرى سةةوى اللغةةة العربيةةة اسةةتخدمها ويقصةةُد بهةةا ال
 كاتب النص في سياق النص العربي، وذلك مثل: اإلنترنت، الدسك، لب توب، إلخ.

نمةا يصةةنفها وفةةق الحقةول الدلليةةة علةةى  ول يقتصةر التحليةةل علةةى رصةد المفةةردات األعجميةةة وات
 أحد أمثلة الرصد المعمول بها في البحث. 9  شكلال وجه التقريب. ويبين

                                                           

حالةةة انفعاليةةة مةةا، ولعةةل أبةةرز ( يقصةةد بالكتابةةة اإليحائيةةة فةةي هةةذا السةةياق اسةةتغالل شةةكل الحةةروف للتعبيةةر عةةن 12)
 نماذجها المتكررة استخدام حرف الهال المتكرر للتعبير عن الضحك، مثل: "هههههههه".
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 األعجمية المفردات حقل : 9  شكلال

 الشائعة المفردات حقل -3-2-3-2-3

وهةةي تلةةك المفةةردات التةةي شةةاعت وتةةواترت كثيةةرا  فةةي الفتةةرة الزمنيةةة التةةي نشةةرت فيهةةا عينةةات 
ت الدراسةة أن ثمةة تةواترا  لكثيةر مةن المفةردات العامةة أو المصةطلحات مرجعةه إلةى البحث؛ فقةد أظهةر 

طبيعة الظروف السياسية والجتماعية والتقنية السائدة في األردن والبلدان العربية والعالم. وقد تكةون 
ن هذه المفردات قديمة ومعروفة ولكنها عادت إلى الظهور والتواتر بأثر الظروف المحيطة، وقةد تكةو 

مفردات قديمةة ولكنهةا اكتسةبت معنةى  جديةدا ، وقةد تكةون كلمةة جديةدة لةم تسةتعمل سةابقا . وذلةك مثةل: 
 الثورة، التطرف، النقالبيون، الطائفية، إلخ.

ظهور كلمة "التطرف" في أحةد النصةوص، ومةدى تكةرار تلةك المفةردة فةي  55  شكلال ويظهر
 ص المحلَّل.الن

 

 الشائعة المفردات حقل  :01  شكلال
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 المستعملة االصطالحية التعابير حقل -3-2-3-2-4

والتعبيةةر الصةةطالحي هةةو تركيةةب لغةةوي قصةةير لةةه دللةةة ُعْرفيةةة اصةةطالحية ل تمثمةةل مجمةةوا 
تعمال والتةةداول حتةةى يصةةير معنةةى المفةةردات التةةي يتضةةمنها، ويكتسةةب هةةذا التركيةةب دللتةةه مةةن السةة

متعارفةةةةةةا  عليةةةةةةه بةةةةةةين النةةةةةةاس بدللتةةةةةةه الُعرفيةةةةةةة الصةةةةةةطالحية ل دللتةةةةةةه اللغويةةةةةةة. وتتنةةةةةةوا التعةةةةةةابير 
الصطالحية بين تعبير قديم أعيُد بعثه واستعماله بمقتضى ظةروف  مشةابهة  لظةروف وضةع التعبيةر 

 ر.ُيْسَتْعَمل بدللة جديدة وفق الستعمال المعاصوتعبير األول، 

 ومن ذلك مثال : ثورة الياسمين، الربيع العربي، الشعب يريد، إلخ.

تعبير "رابعة العدوية" بوصفه أحةد أكثةر التعبيةرات الصةطالحية المتةواترة  55  شكلال وُيْظهلرُ 
تصوفة رابعة العدويةة، وعليةه ُسةممي في الدراسة؛ وأصل التعبير اسم علم يشير إلى العابدة الزاهدة الم

ميةةدان رابعةةة العدويةةة فةةي مصةةر. ثةةم صةةار النةةاس يسةةتعملونه علمةةا  علةةى "اعتصةةام رابعةةة العدويةةة"، 
 و"مذبحة رابعة العدوية"، و "اقتحام رابعة العدوية"، إلخ.

 وكان من ضرورات التوثيق تأصيل التعبير: عربي  أم أعجمي؟

 

 المستعملة االصطالحية التعابير حقل : 00  شكلال

 األعجمية واللواحق السوابق حقل -3-2-3-2-5

تلك الحروف التي تسبق الكلمة أو تلحقهةا؛ فهةي إضةافة لفظيةة وشةكلية السوابق واللواحق هي 
ول يراد  )كتابية( ُيْقَصُد منها التعبيُر عن معان  إضافية تكتسبها المفردة من هذه السوابق أو اللواحق.

. )ون/ يةةن(مثةةل: تنقةةل السةةم المفةةرد إلةةى جمةع المةةذكر السةةالم السةةوابق واللواحةةق العربيةةة التةي -هنةا-
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نما كةان القصةد رصةد السةوابق واللواحةق األعجميةة )اإلنجليزيةة( التةي أضةافها العةرب فةي التواصةل  وات
 ، إلخ.,com, Eالشابكي، وذلك مثل: 

 

 األعجمية واللواح  السواب  حقل  :04  شكلال

 واإلنجليزية العربية من الهجينة التراكيب حقل -3-2-3-2-6

والتراكيةةب الهجينةةة تراكيةةب  تتةةألف مةةن عةةدد مةةن الكلمةةات أقلهةةا كلمتةةان، وتتةةألف مةةن مفةةردات 
  عربية تتخللها مفردات أجنبية )إنجليزية(؛ ومرجةع ذلةك إلةى أن بعةً المفةردات دخلةت اللغةة العربيةة
بلفظها ومعناها فةي اإلنجليزيةة ثةم أدخلهةا العةرب فةي سةياق كالمهةم فصةارت كأنهةا عربيةة فةي سةياق 
التركيةةةب اللغةةةوي العربةةةي. وأمثلةةةة ذلةةةك كثيةةةرة ولسةةةيما فةةةي حقةةةل التقنيةةةة والشةةةابكة، مةةةثال : لب تةةةوبي: 

 مكونة من لب توب+ يال المتكلم، ومثله:

 رد، إلخ.ايَّرُت الباس وورد: ايَّرُت+ ال+ باس+وو  

استعمال تركيب هجين هو: مصومر سكاي نيوز؛ فكلمة "مصومر" عربيةة،  53  شكلال ويظهر
 وأضيفت إلى تركيب إنجليزي هو اسم قناة تلفزيونية معروفة.
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 إلنجليزيةوا العربية من الهجينة التراكيب حقل : 03  شكلال

 المختصرات حقل -3-2-3-2-7

نمةةةا ُيسةةةتعمل لالقتصةةةاد  والمختصةةةرات حةةةرف أو  أكثةةةر يةةةدلُّ علةةةى كلمةةةة أو تركيةةةب  كامةةةل؛ وات
والختصةةار. وكثيةةرا  مةةا تشةةيع هةةةذه المختصةةرات بةةين البةةاحثين وتنتقةةةل إلةةى العامةةة وتصةةير معروفةةةة  

 jdدودة، و أ.د لقةةب علمةةي، وومألوفةةة لةةدى النةةاس.  ومةةن أمثلةةة ذلةةك :  .م.م: شةةركة مسةةاهمة محةة
 إشارة إلى الدينار األردني باإلنجليزية.

المعةةروف فةةةي السةةياق األكةةةاديمي والبحثةةي ثةةةم  صةةةار   drمختصةةةر  اآلتةةيويظهةةر الجةةةدول 
ةل التحليةةل هةذا الختصةةار الةةدكتوراهمعروفةا  بةةين النةاس اختصةةارا  دالا علةى الدرجةةة العلميةة ) (. ويؤصم

 كر تكراراته في النص المحلَّل.ف نه من اإلنجليزية، ويذ

 

 المختصرات حقل : 02  شكلال
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 اللغوي المستوى حقل -3-2-3-2-8

وُيقَصةةُد بالمسةةتوى اللغةةوي هنةةا جةةودة الةةنص مةةن حيةةث تماسةةكه وبنةةاؤه، وقدرتةةه علةةى إيصةةال 
تقيةيم تةرابط الةنص، وقد نظر إلةى ذلةك وفةق مسةتويين: األول يهةتم بالفكرة دون امًو أو تشوي . 

وجدير بالتذكير هنا أن  تقدير مستوى جةودة الةنص ل  ه.يشير إلى تكرار األخطال الواردة فيالثاني و 
نما يرتبط بمدى تماسكه وانسجامه.  يرتبط بعدد األخطال التي وقعت في النص، وات

ولبةةةد مةةةن توضةةةين  المسةةةتوى الضةةةعيف؛ ذلةةةك أن الةةةنص حةةةين ُيصةةةنَّف بأنةةةه ضةةةعيف يكةةةون: 
توبا  بالعامية أو بالعربيزي؛ فال حاجة إذن لتحليل األخطال اللغوية الواردة فيه. وقد يكةون فصةيحا  مك

 أو مزيجا  من الفصحى والعامية ولكنه اير متماسك ول ترابط فيه.

 

 اللغوا المستوى حقل : 05  شكلال

 بةالكتا طريقة في الشكلية المالمح حقل -3-2-3-2-9

وهي مالمن الرسم والكتابة التي أحدثها مستعملو العربية في التواصةل الشةابكي، وهةي مالمةن 
 خارجة عن الرسم الصطالحي المعروف للعربية.

فقد يستعمل بعضهم رسوما  للدللة على المشاعر والعواطف المختلفة، وقد يعمُد بعضةهم إلةى 
 لم، إلخ.تكرار حروف لدللة إيحائية تعبر عن الصوت أو األ

 ملمحين شكليين: اآلتيويظهر الجدول 



 

 

33 

: اختصةةار الكلمةةة بحةةرف واحةةد )َا( بةةدل  مةةن علةةى، وهةةذه السةةمة تكثةةر فةةي النصةةوص األول
 العامية.

)ههههههههه( لدللة إيحائية تشير إلى صةوت القهقهةة الةذي أثةاره الهال :  تكرار حرف الناني
 .القار  كالم ما في نفس

 

 الكتابة طريقة في الشكلية المالمح حقل : 06  شكلال

 العينات رصد -3-3

 فيسبوك -3-3-1

( هةةةةةةي أشةةةةةةهر شةةةةةةبكات التواصةةةةةةل www.facebook.comشةةةةةةبكة التواصةةةةةةل الجتمةةةةةةاعي )
الجتماعي وأكثرها استعمال  عالميا  ومحليا ، وترتبط المعلومات علةى الفيسةبوك عةادة  بأحةد العناصةر 

 :اآلتية

  عاما ( 53لشخص )ويشترط أن يكون عمره فوق حساب. 

 ( مجموعة من األشخاصgroup).  

 ( صفحةpage... لمؤسسة أو منتج أو قضية أو معجبين ) 

(، ويرتبط األشخاص مع المجموعةة بعالقةة friendويترابط األشخاص معا  بعالقات صداقة )
(. وبنةةةال  علةةةى هةةةذه like(، ويةةةرتبط األشةةةخاص مةةةع الصةةةفحات بعالقةةةة اهتمةةةام )memberعضةةةو )
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العالقات يطلع مستعمل الفيسبوك في الصفحة الرئيسية على أخبةار ومشةاركات مةن يةرتبط بعالقةات 
 :اآلتيةمعهم. وتكون مشاركات عناصر الفيسبوك من األنواا 

 ( تحديث الحالةstatus update وتعكس في العادة معلومة شخصية أو معلومة عامة )
 .ين معه عليهايراب العنصر باطالا المرتبط

 رفع صور أو فيديو. 

  مثل: الصورة والدراسة والعالقاتللفرد تحديث معلومات الملف الشخصي. 

 ( النشرpost( على جدران )wall or timelineاآلخرين ). 

 ( الدعوة إلى حدثevent). 

 ( التشاركshare ب عادة بث مشاركة من ) ذخرشخص. 

 ( التعليقcommentعلى أي من المشاركات أ )عاله. 

 ( إبدال الهتمامlikeبأي من المشاركات أعاله ). 

 ( بعث رسالة خاصةmessage إلى )ذخرين أشخاصأو  شخص. 

( فال تصل privateوللفيسبوك نظام متقدم للخصوصية؛ فمشاركات شخص قد تكون مقيدة )
 .على مجموعة فال تصل إل إلى أفراد المجموعةقد تقتصر  إل إلى أصدقائه، والمشاركات 

( نصوص من عناصر ممثلة من األشخاص والمجموعةات 2352ولقد قمنا برصد عينة من )
 :اآلتيةوالصفحات وذلك من أنواا المشاركات 

 نص تحديث الحالة. 

  إن وجد –النص المرافق لرفع صورة أو فيديو. 

 نص النشر على جدران اآلخرين. 

  إن وجد –النص المضاف عند التشارك. 

 اركةنص التعليق على أي مش. 

ولقد تم رصد النصوص العربية أو النصوص المختلطة العربية واإلنجليزية المكتوبة باألحرف 
العربيةة أو بةةاألحرف الالتينيةةة، أمةةا النصةةوص اإلنجليزيةةة فقةةد تةةم عةةدها فقةةط ألجةةل تقةةدير نسةةبتها مةةن 

مشةاركات  % والبةاقي هةي51مجموا مشاركات األردنيين، وتقدر نسبة المشاركات باللغة اإلنجليزيةة 
 باللغة العربية أو مختلطة باألحرف العربية أو الالتينية.
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شةةةةرح لكيفيةةةةة رصةةةةد العينةةةةات مةةةةن العناصةةةةر الممثلةةةةة لألشةةةةخاص وللمجموعةةةةات  يةةةةأتيوفيمةةةةا 
 وللصفحات.

 األشخاص عينات -3-3-1-1
للفيسةةةبوك ميةةةزة البحةةةث عةةةن األشةةةخاص أو المجموعةةةات أو الصةةةفحات؛ فةةةيمكن البحةةةث عةةةن 

يسبوك من القواسم المشتركة مثل المدينة أو المدرسة أو األصةدقال أو الجامعةة أو األصدقال على الف
العمةةةل، لكةةةن هةةةذا البحةةةث متحيةةةز للباحةةةث، وبالتةةةالي َيصةةةُعب الوصةةةول إلةةةى عينةةةة ايةةةر متحيةةةزة مةةةن 

 األشخاص أو المجموعات أو الصفحات.
يا  مةةن ( نصةةا  مةةن صةةفحات أشةةخاص علةةى الفيسةةبوك تةةم اختيةةارهم عشةةوائ983ولقةةد رصةةدنا )

( واحةةدة مةةن المةةدن األردنيةةة. وللتغلةةب علةةى current cityصةةفحة البحةةث عةةن أصةةدقال وتحديةةد )
من خةالل حسةاب جديةد مصةطنع ُأدخةل فيةه أقةل قةدر ممكةن مةن  ذلكمشكلة تحيز هذا البحث قمنا ب

 المعلومات وذلك لتقليل تحيز البحث للملف الشخصي للباحث.

 المجموعات عينات -3-3-1-2
( وممثلةةةة groups( نصةةةا  مةةةن مشةةةاركات األعضةةةال فةةةي مجموعةةةات مختةةةارة )232تةةةم رصةةةد )

نصةةةا ( وعشةةةائرية  538نصةةةا ( وأكاديميةةةة ) 99بحيةةةث تةةةم رصةةةد مجموعةةةات تمثةةةل تجمعةةةات تجاريةةةة )
 13نصةا ( وهةواة ) 95نصةا ( ورياضةية ) 535نصةا ( واجتماعية/سياسةية ) 35( ودينيةة )ا  نص 255)

( وعةدد الشةابكةعات التي تةم رصةد نصةوص منهةا وعنوانهةا )رابةط المجمو  اآلتينصا (. يبين الجدول 
 ( وعدد النصوص المأخوذة من كل مجموعة.58/3/2551أعضال المجموعة باآللف )بتاريخ 
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 منها نصوص رصد تم التي الفيسبوك مجموعات  :3 جدولال

 النوع اسم المجموعة ورابطها 
 األعضاء
 باآلالف

 العدد

5 
Garage Sale Amman 

https://www.facebook.com/groups/garagesaleamman/ 
 99 32 تجاري

2 
Zenon 

https://www.facebook.com/groups/zenooon/ 
 15 3 ييمأكاد

3 
Engineering Registration 

https://www.facebook.com/groups/engregistration/ 
 25 2 أكاديمي

1 
الجامعة األردنية -كلية الفنون و التصميم   

https://www.facebook.com/groups/215458315333/ 
 25 3 أكاديمي

3 
 تسجيل كلية األعمال / الجامعة األردنية

https://www.facebook.com/groups/businessfaculty/ 
 53 3 أكاديمي

3 
ة القتصاد جامعة ذل البيتشباب وصبايا كلي  

https://www.facebook.com/groups/210176725666105/ 
 35 5 أكاديمي

2 
 جامعة عمان األهلية كلية العمارة و التصميم

https://www.facebook.com/groups/Adham.A.A.U/ 
 55 5.2 أكاديمي

8 
 ديوان عشيرة عبندة

https://www.facebook.com/groups/abandeh/ 
 22 5.1 عشائري

9 
 عشيرة الغزو

https://www.facebook.com/groups/222911257851144/ 
 23 3 عشائري

55 
 عشيرة العطيات

https://www.facebook.com/groups/atiyatfamily/ 
 25 5.8 عشائري

55 
 عشيرة الخريسات األردن

https://www.facebook.com/groups/ALKHRAISAT/ 
 25 5.1 عشائري

52 
 عشيرة السكران

https://www.facebook.com/groups/191925640853613/ 
 25 5.1 عشائري

53 
حسنبني   

https://www.facebook.com/groups/113571575374020/ 
 12 33 عشائري

51 
 ديوان ذل شاهين نابلس في األردن

https://www.facebook.com/groups/205641392798916/ 
 23 5.2 عشائري

53 
 الحويطات

https://www.facebook.com/groups/300369576687721/ 
 25 5.1 عشائري

53 
 جبل عمان -شارا الرينبو 

https://www.facebook.com/groups/RanbowStreet/ 

اجتماعي
 /سياسي

51 23 

52 
 شباب األردن

https://www.facebook.com/groups/gampino10/ 

اجتماعي
 /سياسي

22 23 

58 
 األردن

https://www.facebook.com/groups/angel.jordan/ 

اجتماعي
 /سياسي

3 55 

59 
 ORDAN ♥ األردن 

https://www.facebook.com/groups/JO.GROUP.F/ 

اجتماعي
 /سياسي

53 35 

https://www.facebook.com/groups/garagesaleamman/
https://www.facebook.com/groups/garagesaleamman/
https://www.facebook.com/groups/zenooon/
https://www.facebook.com/groups/zenooon/
https://www.facebook.com/groups/engregistration/
https://www.facebook.com/groups/engregistration/
https://www.facebook.com/groups/215458315333/
https://www.facebook.com/groups/businessfaculty/
https://www.facebook.com/groups/210176725666105/
https://www.facebook.com/groups/Adham.A.A.U/
https://www.facebook.com/groups/abandeh/
https://www.facebook.com/groups/abandeh/
https://www.facebook.com/groups/222911257851144/
https://www.facebook.com/groups/atiyatfamily/
https://www.facebook.com/groups/ALKHRAISAT/
https://www.facebook.com/groups/191925640853613/
https://www.facebook.com/groups/113571575374020/
https://www.facebook.com/groups/205641392798916/
https://www.facebook.com/groups/300369576687721/
https://www.facebook.com/groups/RanbowStreet/
https://www.facebook.com/groups/gampino10/
https://www.facebook.com/groups/angel.jordan/
https://www.facebook.com/groups/JO.GROUP.F/
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25 
 أنا األردن

https://www.facebook.com/groups/www.Jordan2012/ 

اجتماعي
 /سياسي

2 35 

25 
 ل للفوضى في األردن

https://www.facebook.com/groups/Not.For.Chaos/ 

اجتماعي
 /سياسي

22 35 

 
اجد في األردنشباب المس  

https://www.facebook.com/groups/191740344269875/ 
 25 52 ديني

22 

 تكنيك إسالم
https://www.facebook.com/groups/215385388482903/?ref=b

r_rs 

 55 2 ديني

23 
 نادي التصوير األردني

https://www.facebook.com/groups/photographyclubofjordan/ 
 25 55 هواة

21 
األردن -صيد و سالح   

https://www.facebook.com/groups/hunting.and.guns/ 
 23 3 هواة

23 
 النادي الفيصلي

https://www.facebook.com/groups/208854492469845/ 
 35 1 رياضي

23 
 جماهير الوحدات الزعيم

https://www.facebook.com/groups/166197700255434/ 
 35 2 رياضي

22 
 @ عشاق نادي الحسين اربد

https://www.facebook.com/groups/463828176999181/ 
 35 5 رياضي

 الصفحات عينات -3-3-1-3

( التي لها عدد كبير من المعجبين من األردن pages( نصا  من الصفحات )239تم رصد )
Social Bakersوذلك حسب موقع 

43Error! Hyperlink reference not valid.  وتم رصد
من تعليقات األفراد المعجبين على الصفحة أو مشاركاتهم وذلك من خالل تفعيل اختيار  نصوص

(posts by othersوذلك لنتمكن من الطالا على مشاركات المعجبين بالصفحة )دون هذا ف ؛
الصفحات التي تم  اآلتيالختيار يتم عًر مشاركات القائمين على الصفحة فقط. ويبين الجدول 

( وعدد 58/3/2551( وعدد المعجبين بها )بتاريخ الشابكةا وعنوانها )رابط رصد نصوص منه
 النصوص المأخوذة من كل صفحة.

                                                           

(43) Social Bakers, Jordan Facebook Statistics, http://www.socialbakers.com/facebook-

statistics/jordan, last visited Apr 23, 2014. 

https://www.facebook.com/groups/www.Jordan2012/
https://www.facebook.com/groups/Not.For.Chaos/
https://www.facebook.com/groups/191740344269875/
https://www.facebook.com/groups/215385388482903/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/215385388482903/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/photographyclubofjordan/
https://www.facebook.com/groups/hunting.and.guns/
https://www.facebook.com/groups/208854492469845/
https://www.facebook.com/groups/166197700255434/
https://www.facebook.com/groups/463828176999181/
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 منها نصوص رصد تم التي الفيسبوك صفحات : 2 جدولال

 العدد عدد المعجبين سم الصفحة ورابطهاا 

5 
Zain Jordan 

https://www.facebook.com/zainjordan  
5.552.399 528 

2 
 برنامج بصراحة مع الوكيل

https://www.facebook.com/AlwakeelShow  
5.221.391 95 

3 
Ro'ya – رؤيا 

https://www.facebook.com/Royatv  
938.515 528 

1 
 مين سمير

https://www.facebook.com/Meen.Samer  
5.155.223 552 

3 
 فوق السادة

https://www.facebook.com/fooqalsada  
5.538.239 532 

3 
 المدينة اإلخبارية

https://www.facebook.com/AlmadenahNews  
331.922 553 

2 
حمد حسن الزعبيأسواليف   

https://www.facebook.com/sawaleif  
522.531 25 

 تويتر -3-3-2

اعي المشةهورة عالميةا  ( هو شةبكة مةن شةبكات التواصةل الجتمةwww.twitter.comتويتر )
مليةون مسةتخدم،  313حةوالي إلةى  2551، وقد وصل عةدد مسةتخدمي تةويتر فةي بدايةة عةام ومحليا  

 ألف مستخدم في األردن. 35منهم ما يزيد على 

مشةاركات بعضةهم ( بحيةث يتتبةع followر هةي عالقةات تتبةع )العالقات بين مستخدمي تويت
(، وهةةةذه التغريةةةدات هةةةي tweetsبعةةةً، ويسةةةمى مسةةةتخدم تةةةويتر ُمَغةةةرمد ا، والمغةةةرد يغةةةرد تغريةةةدات )

 مشاركاته على تويتر تظهر على الصفحة الرئيسية لمتتبعيه، وتتكون التغريدة من:

 ( حرفا  بحد أقص 515نص التغريدة)ى 

  عنوانهواسم المغرد و 

 ووقت التغريدة 

يمكةن و تبةدأ ب شةارة الشةبكة )مثةل داألردن(،  (هةا  تاجةات)ويمكن أن يتضمن نةص التغريةدة 
 أن يكون المغرد فردا  أو حسابا  لمؤسسة ما، وللمغرد معلومات هي:

 صورة وجود عدم أو لغيره صورة أو له شخصية صورة تكون قد المغرد، يختارها صورة 

  ن حقيقي ا، بل اسما  مستعارا  اسم المغرد قد ل يكو 

https://www.facebook.com/zainjordan
https://www.facebook.com/zainjordan
https://www.facebook.com/AlwakeelShow
https://www.facebook.com/AlwakeelShow
https://www.facebook.com/Royatv
https://www.facebook.com/Royatv
https://www.facebook.com/Meen.Samer
https://www.facebook.com/fooqalsada
https://www.facebook.com/AlmadenahNews
https://www.facebook.com/sawaleif
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  عنوان المغرد ويبدأ ب شارة @ ، مثل@abandah 

 ( ملف المغردprofile ويتضمن المعلومات الختيارية )اآلتية: 

 تعريف 

 موقعه على الشابكة 

 البلد والمدينة 

(. ويوجةد إمكانيةة للبحةث المتقةدم retweetتغريةدها ) ايمكن أن تكون التغريدة أصيلة أو معةاد  
تويتر حيث يستطيع الباحث أن يستعًر أحدث التغريدات مةن لغةة معينةة أو مةن مكةان معةين، في 

ولكن هذا البحث اير دقيةق، فقةد يتضةمن تغريةدات ألفةراد مةن خةارا األردن أحيانةا  عنةد البحةث عةن 
 التغريدات من األردن.

ثلة من تةويتر وباستعمال هذا البحث للعثور على تغريدات ألفراد من األردن تم رصد عينة مم
( تغريةةدة. ولقةةد تةةم رصةةد التغريةةدات العربيةةة أو التغريةةدات المختلطةةة العربيةةة 5351حيةةث تةةم جمةةع )

 أحصةيتواإلنجليزية المكتوبة باألحرف العربية أو بةاألحرف الالتينيةة، أمةا التغريةدات اإلنجليزيةة فقةد 
تغريةةدات باللغةةة اإلنجليزيةةة ، وتقةةدر نسةةبة الفقةةط ألجةةل تقةةدير نسةةبتها مةةن مجمةةوا تغريةةدات األردنيةةين

 % والباقي هي تغريدات باللغة العربية أو مختلطة باألحرف العربية أو الالتينية.21

حتةى  2553تمةوز  58وتم رصد هذه التغريدات الصادرة من األردن خالل الفترة الممتدة من 
كةةد أنهةةا جميعهةةا وذلةةك علةةى مةةدار أيةةام األسةةبوا وسةةاعات اليةةوم المختلفةةة، وتةةم التأ  2553أيلةةول  1

صادرة من مغردين من األردن. ولقد تةم إهمةال التغريةدات الصةادرة مةن مؤسسةات والتغريةدات المعةاد 
تغريةةدها والتغريةةدات الصةةادرة مةةن أجانةةب والتغريةةدات بلغةةة ايةةر عربيةةة أو ايةةر إنجليزيةةة ألنهةةا علةةى 

 األالب تكون صادرة من وافدين يعملون في األردن.

، ولقةةد تةةم ةثةةم دينيةة ةثةةم رياضةةي ةثةةم سياسةةي ةلتغريةةدات هةةي: اجتماعيةةوقةةد لةةوحظ أن مواضةةيع ا
 متعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتم تصنيفها تحت موضوا "أخرى".الرصد عدد من التغريدات 

 اإلخبارية المواقع تعليقات -3-3-3

 موقع، ولقد تةم 155يوجد عدد كبير من مواقع الصحافة اإللكترونية في األردن تقدر بحوالي 
موقعا  منها مؤخرا  بموجب قانون المطبوعات والنشر الجديد. وتسمن معظم هذه المواقع  295حجب 
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، وبعةةةً هةةةذه المواقةةةع ل تسةةةمن كتابةةةاتعلةةةى مةةةا ينشةةةر فيهةةةا مةةةن للقةةةرال بةةةالتعليق علةةةى األخبةةةار أو 
 بتعليقات القرال.

(، كمةا إلةخ ويكون عادة  للخبر عنوان ونص وتاريخ نشر وتصنيف )محلي، اقتصةاد، رياضةة،
يكةةون للةةرأي عةةادة  عنةةوان ونةةص وتةةاريخ نشةةر واسةةم الكاتةةب. أمةةا تعليقةةات القةةرال فتتكةةون عةةادة  مةةن 

 :اآلتيةالعناصر 

 ) اسم المعلق )قد ل يكون حقيقيا. 

 )عنوان البريد اإللكتروني للمعلق )اختياري. 

 نص التعليق. 

 وقت التعليق. 

؛ فةةبعً األخبةةار ل تعليقةةات آلخةةرخبةةر علمةةا  أن عةةدد التعليقةةات يتفةةاوت بشةةكل شاسةةع مةةن 
 عليها وبعضها عليه مئات التعليقات.

ولقد قمنا باختيار مواقع الصحافة اإللكترونية التي جمعنا عينات منها بنال  علةى شةعبيتها فةي 
 558( هةي قائمةة مةن http://ar.wikipedia.orgاألردن. ويوجد صةفحة علةى ويكيبيةديا العربيةة )

لكترونيةة، واسةم هةذه الصةفحة موقعا  للصحافة اإل لكترونية األردنية تتضمن صحفا  يومية وأسةبوعية وات
يعطةةةي قائمةةةة بةةةأكثر مواقةةةع  يالعةةةالم "الكسةةةا""ملحةةةق: قائمةةةة الصةةةحف اإللكترونيةةةة األردنيةةةة". وموقةةةع 

، ومن أعلى مواقع الصحافة اإللكترونية زيةارة  مةن األردن فةي شةهر تمةوز 44األردنفي زيارة   الشابكة
جفةرا نيةوز )وترتيبةةه السةادس علةى جميةةع المواقةع واألول علةى مواقةةع الصةحافة اإللكترونيةةة(،  2553

وترتيبةةه ، وموقةةع الوكيةةل اإلخبةةاري وترتيبةةه الحةةادي عشةةر، وأنبةةال سةةرايا وترتيبةةه العاشةةروجةةرالة نيةةوز 
 وترتيبةةةه الحةةةادي، ووكالةةةة عمةةةون اإلخباريةةةة وترتيبةةةه الرابةةع عشةةةر، وخبرنةةةي مةةةن عمةةةان الثالةةث عشةةةر

 .وترتيبه الثاني والعشرون، ووكالة أنبال عيون البلد اإلخبارية والعشرون

تتكةون مةن  ولقد قمنا برصةد عينةة مةن التعليقةات علةى مواقةع الصةحافة اإللكترونيةة فةي األردن
هذه التعليقات من أعلةى سةتة مواقةع زيةارة   مةن األردن تسةمن  ت، وجمعتتعليقا 5351ما مجموعه 

شهرين وذلك على مدار أيام األسبوا وساعات اليةوم المختلفةة. ولمةا كةان مدة ها بتعليقات الزوار علي

                                                           

(44) Alexa, Top Sites in Jordan, http://www.alexa.com/topsites/countries/JO, last visited Apr 

23, 2014. 
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صد عدد من التعليقات ل يزيد على عشةرة عدد التعليقات يتفاوت بشكل شاسع من خبر لخبر، فقد رُ 
 خبرا . 535هذه التعليقات من أكثر من  تصدللخبر الواحد، وبهذا فقد رُ 

ةي رُ التنوا فةي األخبةار التة روعيولقد  منهةا تعليقةات بحيةث تضةمنت األخبةار السياسةية  تدصل
 تالمواقةةةع التةةةي رصةةةد اآلتةةةيوالقتصةةةادية والرياضةةةية والجتماعيةةةة والفنيةةةة والثقافيةةةة، ويبةةةين الجةةةدول 

 ( وعدد النصوص المأخوذة من كل صفحة.الشابكةتعليقات منها وعنوانها )رابط 

 منها تعليقات ترصد التي باريةاإلخ المواقع : 5 جدولال

 العدد اسم الموقع ورابطه 

5 
 موقع جفرا نيوز 

http://www.jfranews.net/ 
292 

2 
 موقع خبرني 

http://www.khaberni.com/ 
353 

3 
 موقع عمون نيوز 

http://www.ammonnews.net/ 
232 

1 
 صحيفة الغد 

http://www.alghad.com/ 
333 

3 
 موقع السبيل 

http://www.assabeel.net/ 
228 

3 
 موقع تصوير نيوز 

http://www.tasweernews.com/ 
25 

2 
 أخرى 

- 
1 

 المدونات -3-3-4

المدونةةةة هةةةي "مسةةةاحة شخصةةةية" للمةةةدون حيةةةث للمةةةدون الحةةةق والحريةةةة فةةةي النعتةةةاق مةةةن كةةةل 
وعةة تةةدوينات معيةار وقيةد والتةدوين بهةا بكةل مةةا يراةب وكةل مةا يريةد قولةةه. وتتكةون المدونةة مةن مجم

، يكةةون للتدوينةةة عةةادة عنةةوان هالمةةدون علةةى فتةةرات زمنيةةة قةةد تطةةول أو تقصةةر حسةةب نشةةاطيكتبهةةا 
ونص وتاريخ النشر. علما  أنه قد يتشارك أكثر من مدون في مدونة واحدة، وعادة  ما تُنشةر التدوينةة 

 مع اسم المدون الذي كتبها.
ر سةنوات، ويعتقةد الكثيةرون أن المةدونات وقد نشط التةدوين فةي األردن منةذ مةا يزيةد علةى عشة

( التةي Black Irisالمحلية أسهمت في رفع سقف الحريات فةي األردن، كمةا هةو الحةال مةع مدونةة )
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. وقد ُينشر المةدون مدونتةه علةى موقةع خةاص بةه أو علةى موقةع 45تتناول قضايا محلية بجرأة شديدة
 ة:متخصص للمدونات، ومن مواقع التدوين المجانية المشهور 

 ( مدونة بلوجرhttps://www.blogger.com) 

 ( مدونة إديوبلوجزhttps://edublogs.org) 

 ( مدونة وردبرسhttps://wordpress.org) 

 ( مدونة مكتوبhttps://en-maktoob.yahoo.com) 

ولكةن يعتقةةد كثيةةر مةةن المةةراقبين أن التةةدوين بطريقتةةه التقليديةةة قةةد فقةةد شةةعبيته وأنةةه فةةي تراجةةع، 
نين الحةةديثين يلجةةؤون إلةةى الفيسةةبوك وتةةويتر لنشةةر ذرائهةةم. كمةةا أن كثيةةرا  مةةن المةةدونين فةةي وأن المةةدو 

 األردن يدونون باللغة اإلنجليزية وليست العربية.

نمةةةا مةةةدونات األردنيةةةين موزعةةةة علةةةى  ول يوجةةةد موقةةةع أو خدمةةةة تحصةةةر مةةةدونات األردنيةةةين، وات
تةةةي تحةةةدد بعةةةً المةةةدونات األردنيةةةة مواقةةةع عديةةةدة ويصةةةعب حصةةةرها، ولكةةةن يوجةةةد بعةةةً المواقةةةع ال

. 47(Best Jordanian blogsوموقةع ) 46(Jordan Blogsالمشةهورة، ومةن هةذه المواقةع موقةع )
كمةةةةا يمكةةةةن البحةةةةث عةةةةن هةةةةذه المةةةةدونات باسةةةةتعمال محركةةةةات البحةةةةث علةةةةى الشةةةةابكة مثةةةةل جوجةةةةل 

(http://google.com). 
مةدونات وقمنةا برصةد عينةة ممثلةة وباسةتعمال مثةل هةذه المواقةع والمحركةات وجةدنا عةددا  مةن ال

تعليقةةةا  علةةةى المةةةدونات. وجميةةةع مةةةا ُرصةةةد هةةةو  139نصةةةا  لتدوينةةةة و 32مةةةن المةةةدونات تتكةةةون مةةةن  
لتةةدوينات باللغةةة العربيةةة ( ا3يبةةين الجةةدول )نصةةوص باللغةةة العربيةةة بةةالحرف العربةةي أو الالتينةةي. و 

ها التدوينة ورابطها علةى الشةابكة التي تم رصدها ويحتوي الجدول على اسم المدونة التي رصدت من
 وعنوان التدوينة.

                                                           

(45) The Black Iris of Jordan, http://black-iris.com 

(46) Araboo, Jordan Blogs, http://www.araboo.com/dir/jordan-blogs, last visited Apr 23, 2014. 

(47) Squidoo, Best Jordanian Blogs, http://www.squidoo.com/jordan-blogs,  last visited Apr 

23, 2014. 
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 رصدةا تم التي العربية باللغة لتدويناتا  :6 جدولال

 عنوان التدوينة الرابط اسم المدونة 

 شوية تركيز /http://www.sha3teely.com شعتيلي 1

2 Jordanian Issues http://jordanianissues.blogspot.com/ فضائن في األردن تتحدى الملل 

3 

Blogs about Jordan 

on WordPress.com 
 أبو النون

http://en.wordpress.com/tag/jordan/ يسعد رب النسوان 

4 

 لكيالنيامصطفى 
Jordanian Eyes 

Passion 

http://en.wordpress.com/tag/jordan/ اإلدارة في سلطة الملفوف 

 شجرة سامي /Voice http://en.wordpress.com/tag/jordanعائشة /  5

 نلتقي في حمص /Voice http://en.wordpress.com/tag/jordanأم أديب /  6

7 
Jordanoholic 

 لونا حسني
http://www.jordanoholic.com/ أنثى ليس بمفهوم الرجال 

فرا منظومة اليوم فزعة وبكرة /http://www.jordanoholic.com راني دبابنة 8  

 رسالة إلى أبنتي ريتا /http://www.jordanoholic.com رفعت دبابنة 9

 نحو حكومة دكتاتورية /http://www.jordanoholic.com عدي مناصير 11
 اعتذار /http://www.jordanoholic.com يارا أيوب 11
 أعيدوا لنا حبر اآلن /http://romoh.me مدونة رمن 12
 ضائع هو /http://fazlakat.wordpress.com فزلكات 13

 ماذا يحدث في سوريا /http://la194la.blogspot.com جفرال الوطن المسبي 14
 سياسة النفس /http://tghafor2007.blogspot.com أرواق الرند 15

 ممكن؟ /http://ba6e5-7yati.blogspot.com نورنياتي 16
 دمي ليس شاطئا  للعشاق/قصيدة /http://ibrahimabuawwad.blogspot.com إبراهيم أبو عواد 17
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 المحمول الهاتف رسائل -3-3-5

يتبادل حاملو الهاتف المحمول الرسائل النصية من خالل إدخال رسائلهم على الهاتف 
شاا في اآلونة األخيرة بعد توفر الهواتف المحمولة الذكية  المحمول وتلقي الرسائل مباشرة، وقد

 تبادل الرسائل النصية من خالل مواقع وتطبيقات معينة مثل واتساب

(http://www.whatsapp.com) ( وسكايبhttp://www.skype.com/en)  وفايبر
(http://www.viber.com)، ان على وقد زاد استعمال هذه المواقع بحيث طغى في بعً األحي

الرسائل المباشرة العادية بسبب كونها مجانية على الهواتف المتصلة على الشابكة، بينما الرسائل 
 .النصية العادية هي بثمن

هواتةةف المرسةةل والمسةةةتقبل، ول فةةي فرهةةا اوتتميةةز الرسةةائل النصةةية بأنهةةا خاصةةة وينحصةةر تو 
لرسةائل النصةية لةم نجةد سةبيال  يمكن الحصول عليها من موقةع مفتةوح. لةذا ولغةًر جمةع عينةة مةن ا

سوى أن يكون مصدر الرسائل من متطوعين يوافقون على تقديم عينات رسائل نصةية مةن هةواتفهم. 
 لدعوة متطوعين للمشاركة في هذه الدراسة. اآلتيةولهذا الغًر قمنا ب عداد الدعوة 
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 دراسةال ةذه في للمشاركة متطوعين دعوة  :07  شكلال

ضةةرورة تزويةةدنا بالرسةةائل أكةةدت توضةةن هةةذه الةةدعوة ذليةةة جمةةع العينةةات مةةن متطةةوعين، حيةةث 
النصةةية التةةي وردت لهةةاتف المتطةةوا ولةةيس الرسةةائل التةةي صةةدرت مةةن هاتفةةه، وذلةةك للحصةةول علةةى 
عينة تمثل قطاع ا واسع ا من حملة الهاتف المحمول واير متحيزة للمتطوعين المشاركين في الدراسةة 

أن ل يقل عدد الرسائل من المتطوا  حددنا. ولحصر عدد الرسائل المجمعة من كل متطوا فقد فقط
 رسالة. 23زيد على يرسائل ول  3الواحد عن 

 مالفصةةحى أم العاميةةةة أأكانةةةت  سةةوال كمةةا اشةةترطت الةةةدعوة أن تكةةون الرسةةائل باللغةةةة العربيةةة
ل تكةةةةون الرسةةةةالة باللغةةةةة اإلنكليزيةةةةة العربيةةةةزي، ويمكةةةةن أن تحةةةةوي حروفةةةةا  لتينيةةةةة ولكةةةةن يجةةةةب أن 

الخالصةةةة، وأن تكةةةون الرسةةةائل عشةةةوائية قةةةدر اإلمكةةةان أي عةةةدم اختيةةةار صةةةفة معينةةةة أو أسةةةلوب أو 
موضوا معين أو استبعاد رسائل ذات لهجة أو نمط معين، وضرورة استبعاد أي رسةالة وصةلت مةن 

يجب أن تكون مرسلة من شخص جهة معينة للدعاية أو اإلعالن أو من جهة رسمية أو تجارية بل 
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ألن الرسائل من مثل هذه الجهات تكون عادة  مكتوبة بعناية ول تمثل الرسةائل العاديةة المتبادلةة بةين 
 األفراد.

ةا بمعةدل  515مةن  تانرسةالألفةان وخمسةمائة و وبهذه الطريقة جمع  رسةالة مةن كةل  58متطوع 
زودونا بنسخ من الرسائل التي وصلت إلى  متطوا، واالبية المتطوعين من طلبة الجامعات األردنية

هةةواتفهم، ويفتةةةًر أن هةةةذه الرسةةةائل قةةةد أرسةةةلت مةةن أصةةةدقائهم أو أقربةةةائهم ذكةةةورا  أو إناثةةةا  وبأعمةةةار 
مختلفةةة وبمهةةن مختلفةةة. وعلةةى الةةرام مةةن احتمةةال التحيةةز فةةي هةةذه المجموعةةة مةةن البيانةةات، إّل أن 

ئية قةةةدر اإلمكةةان، وقةةةد اسةةةتبعدت الرسةةةائل باللغةةةة الطريقةةة المسةةةتعملة هةةةذه قةةةد جعلةةت البيانةةةات عشةةةوا
 اإلنكليزية أو الرسائل التي اتضن أنها مرسلة من أشخاص اير أردنيين.

 اإلحصائي التحليل منهجية -3-4

تكونةةت هةةذه الدراسةةة مةةن مجموعةةة مةةن المتغيةةرات تقةةيس بمجموعهةةا جةةودة لغةةة التخاطةةب عبةةر 
بعةةً هةةذه المتغيةةرات متعلقةةا  باللغةةة كةةان وقةد مولةةة. الشةابكة وفةةي الرسةةائل النصةةية فةةي الهواتةةف المح

ك متغيرات تقيس عةدد األخطةال المستعملة في التخاطب وبعضها بالحروف الحاملة لهذه اللغة. وهنا
تركيبيةة. أمةا جةودة النصةوص مةن حيةث قةوة ترابطهةا،  مصةرفية أ ممعجميةة أ مكانت إمالئيةة أأ سوال

درجةةة ممتةةاز  القةةوي فةةي ترابطةةه الةةنص لغةةة، وقةةد أعطةةيمةةين خبيةةرين فةةي المةةن خةةالل مقي تفقةةد قيسةة
درجة ضعيف للةنص سةيل التةرابط أو للةنص المكتةوب بلهجةة عاميةة أو المكتةوب بحةروف أعطيت و 

 لتينية. وهناك درجات ما بين المستويين تبدأ بجيد جدا  وتنتهي بمقبول.

لةةى جانةةب المتغيةةرات التةةي تقةةيس جةةودة اللغةةة ُدرلَسةةت متغيةةرات عتقةةد أنهةةا تةةؤثر فةةي ي أخةةرى وات
جودتها. شملت هذه المتغيرات جنس الكاتب وعمره ومستواه التعليمي وموضوا الةنص. والهةدف مةن 

جةودة النصةوص تختلةف بةاختالف جةنس كاتبهةا أو عمةره  إن كانةتإضافة هذه المتغيرات هو دراسة 
 أو مستواه التعليمي أو حتى باختالف موضوا النص.

كسةةل. إ مةةن نةةوا إلةةى ملةف حولةةتت )النصةةوص( وتحليلهةةا لغويةا  وبعةد اسةةتكمال إدخةةال البيانةا
مةن عةةدم وجةود نقةص فةةي  نااألخطةةال حةال وجودهةا. كةةذلك تأكةد وصةححتالبيانةات  دققةةتعنةد ذلةك 

الةذي  SPSSالبرنةامج اإلحصةائي المعةروف بةة  إلةىالبيانات  حولت ذلك البيانات أو متغيراتها، وبعد
التحلةيالت اإلحصةائية المناسةبة لتمكةين فريةق  أجريتبعد ذلك استخدم في تحليل البيانات إحصائيا . 

العمل من الطالا عن كثب على واقع اللغة العربية في مواقع التواصل على الشابكة أو من خةالل 
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الرسةةائل النصةةية فةةي الهواتةةف المحمولةةة، ولتمكيةةنهم أيضةةا  مةةن اإلجابةةة عةةن أسةةئلة الدراسةةة والتعليةةق 
 عليها.

اإلحصةةةةائي للبيانةةةةات انقسةةةةمت إلةةةةى قسةةةةمين: وصةةةةفية واسةةةةتدللية. أمةةةةا إن منهجيةةةةة التحليةةةةل 
الوصةةةفية فهةةةي عةةةًر بالجةةةداول التكراريةةةة والرسةةةومات )األعمةةةدة( البيانيةةةة لمتغيةةةرات الدراسةةةة. حيةةةث 
تتضمن الجداول األعداد والنسب المئوية في كل فئة من فئات المتغيرات، وهي بذلك تعطي توصيفا  

العينةةةةات دون الوصةةةةول إلةةةةى اسةةةةتنتاجات. أمةةةةا التحليةةةةل اإلحصةةةةائي  لمتغيةةةةرات الدراسةةةةة مةةةةن خةةةةالل
السةةةتدللي فهةةةو المعتمةةةد للوصةةةول إلةةةى اسةةةتنتاجات حةةةول افتراضةةةات متعلقةةةة بنسةةةب أو متوسةةةطات 

فقةةةةد . بةةةةبعً لمتغيةةةةرات بعضةةةةهاالمتغيةةةةرات المقصةةةةودة فةةةةي الدراسةةةةة، أو اسةةةةتنتاجات حةةةةول عالقةةةةة ا
ات العّدية للوصول إلى هذه الستنتاجات، مثل اختبار الطرائق اإلحصائية الخاصة بالبيان تماستخد

 Poisson Loglinearوطريقةة "نمةوذا بواسةون اللواةاريتمي  "  Chi-Square Test"كةاي تربيةع

Modelوطريقةةة  "ذو الحةةدين السةةالب "Negative Binomial with Log Link ." نظةةر ا
 الملحق.

مةةن حيةةث معةةدلت األخطةةال اللغويةةة  (categories)عنةةد المقارنةةة بةةين المتغيةةرات أو فئاتهةةا 
بأشكالها، وحتى ل نصل إلى استنتاجات مغلوطة،  أخذ بعين العتبار عدد كلمةات النصةوص عنةد 
إجةةةةرال التحلةةةةيالت اإلحصةةةةائية. فمةةةةثال  بةةةةدل حسةةةةاب متوسةةةةط األخطةةةةال، فقةةةةد  حسةةةةب متوسةةةةط نسةةةةب 

ى مجموا الكلمات فةي ذلةك األخطال. والمقصود بنسب األخطال هنا هو نسبة األخطال في النص إل
 Poissonالةةنص. أمةةا عنةةد إجةةرال التحلةةيالت اإلحصةةائية المتقدمةةة "نمةةوذا بواسةةون اللواةةاريتمي 

Loglinear Modelوطريقةة "ذو الحةدين السةالب "Negative Binomial with Log Link "، 
 عةةةةةةةةةدد األخطةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةنص باللواةةةةةةةةةاريتم الطبيعةةةةةةةةةي لعةةةةةةةةةدد الكلمةةةةةةةةةات كمتغيةةةةةةةةةر وازن فقةةةةةةةةةد وزن

“offset v    b  ” . 
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 ميدان في اللغة لمظاهر اإلحصائي التحليل: الرابع الفصل

 لغويًا وتفسيرها التواصل

 مقدمة -4-1

لقةةةد أشةةةير سةةةابق ا إلةةةى أّن اللغةةةة تةةةرتبط بحقيقةةةة الوجةةةود اإلنسةةةاني، فهةةةي تحةةةدد هويتةةةه وانتمةةةاله 
بةةّد مةن النظةةر إلةةى اللغةةة  تعكةةس واقعةةه الحضةاري والفكةةري، ولّمةةا كةةان األمةر كةةذلك كةةان لو القةومي، 

ةةةا ترميزي ةةةا مّكةةةن اإلنسةةةان مةةةن التواصةةةل، فعمليةةةة التواصةةةل  نظةةةرة ل تتوقةةةف عنةةةد حةةةدود كونهةةةا نظام 
اإلنساني هي مسألة شعورية وفكرية في األسةاس ُجسةدت فةي رمةوز لغويةة، وهةذا األمةر يضةعنا أمةام 

واصةةل والتصةةال بمفهومةةه مفهةةوم أوسةةع للغةةة جعلهةةا تتعلةةق بوسةةائط تحققهةةا التةةي توظةةف إلحةةداث الت
اإلنساني الشةامل، ولةذلك ل تحتةاا دراسةة واقةع اللغةة العربيةة النحصةار فةي جانةب الترميةز اللغةوي، 
فينظر في أخطال استخدام هذا النظام فحسب، بل ل بّد من اسةتظهار تجليةات هةذا النظةام فةي سةبل 

جةةذرها فةةي فكةةر اإلنسةةان وعقلةةه تحققةةه ووسةةائطه وأطرافةةه المشةةكلة بدرجةةة تكشةةف عةةن حقيقةةة اللغةةة وت
رس فةي ميةدان التواصةل فةي الشةابكة ومةن أجةل تكثيةف هةذه النظةرة بمتابعةة مةا دُ  .ووجوده الحضاري

ظهةةار خصوصةةية هةةذا الميةةدان فةةي تجسةةيد حالةةة التصةةال اللغةةوي، وأثةةر ذلةةك  والهةةاتف المحمةةول، وات
يجاب ةةا علةةى هةةذا النظةةام، يسةةعى هةةذا الفصةةل إلةةى اسةةتخالص التح لةةيالت البيانيةةة اإلحصةةائية سةةلب ا وات

 لتشفع باألمثلة الّداّلة، والتفسير اللغوي لمظاهر اللغة األساسية.

ولتحقيةةق هةةذه الغايةةة فقةةد توزعةةت نتةةائج التحلةةيالت اإلحصةةائية للحةةدث اللغةةوي التواصةةلي علةةى 
فرة، الكاتب/المرسةةةل، والنص/الرسةةةالة، واللغة/الشةةةي مظةةةاهر اللغةةةة األساسةةةية التةةةي أشةةةير إليهةةةا سةةةابق ا:
 والموضوا/السياق، وميدان التواصل/قناة التصال.

ولعةةةل أولويةةةة هةةةذا الفصةةةل تةةةرتبط بةةة براز المشةةةكالت اللغويةةةة، ولةةةذلك ل بةةةّد مةةةن تحليةةةل النظةةةام 
اللغةةوي أول ، ثةةم النظةةر فةةي طبيعةةة النصةةوص، ليصةةار بعةةد ذلةةك إلةةى تحليةةل أثةةر العناصةةر األخةةرى 

، وذلةةةك رابةةةة فةةةي محاولةةةة تحديةةةد سةةةبب المشةةةكالت كالمرسةةةل والسةةةياق وقنةةةوات التواصةةةل علةةةى اللغةةةة
 اللغوية، ووضعها في إطار "التخطيط اللغوي" الذي تندرا تحته هذه الدراسة.

عشةوائيا  مةن  تويعًر هذا الفصل توصيفا  وتحليال  إحصائيين لعينات النصوص التي اختير 
ي تشةةكل المتغيةةةرات التةةةي مواقةةع الشةةةابكة، التةةي أشةةةير إليهةةا سةةةابقا ، وفةةةق مظةةاهر الحةةةدث اللغةةوي التةةة
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حيةةث ُيعةةًر توزيةةع النصةةوص بحسةةبها، بمةةا يضةةم تفريعةةات ذلةةك ممةةا تضةةمنته  ،تضةةمنتها الدراسةةة
 الستبانة التي قامت عليها الدراسة كما وضن في فصل سابق.

 اللغة -4-2

بةةةع هةةةذا النظةةةام فةةةي ميةةةدان التواصةةةل علةةةى و يهةةةتم هةةةذا المبحةةةث بالنظةةةام الترميةةةزي للغةةةة، وقةةةد ت
الهةاتف المحمةول وفةق أربعةة محةاور: مشةكلة الثنائيةة اللغويةة، ومشةكلة الزدواجيةة اللغويةة، الشابكة و 

 ومشكلة الضعف اللغوي، ومستوى اللغة اإلبالاي في التعبير.

 اللغوية الثنائية مشكلة -4-2-1

، بمزاحمة لغة أخرى للغة األّم في الستخدام -كما أشير سابق ا –يرتبط مفهوم الثنائية اللغوية 
وقةةةد أملةةةت التطةةةورات الحديثةةةة هةةةذه الوضةةةعية، وكانةةةت الشةةةابكة مةةةن أهةةةم مةةةا عمةةةل علةةةى تعمةةةيم هةةةذه 

ويعةةةًر هةةةذا المبحةةةث هةةةذه المشةةةكلة فةةةي محةةةورين: اسةةةتخدام المفةةةردات  .المشةةةكلة وتوسةةةيع نطاقهةةةا
 اإلنجليزية إلى جانب العربية، واستخدام األبجدية اإلنجليزية في كتابة الحرف العربي.

ذلك من اإلشارة إلى أّن هذه الدراسة لم تعتنل بدراسة المشاركات التةي كتبةت باللغةة ول بّد قبل 
اإلنجليزية في ميدان التواصل، لكن مالحظة حجم هذه المشةاركات فةي بعةً المواقةع يعطةي صةورة 

%، 51عن واقع الحال، فقةد تبةين أّن المشةاركات باإلنجليزيةة فةي موقةع فيسةبوك قةد بلغةت مةا نسةبته 
كما يلحظ  –%، وهي نسبة 21شاركات في موقع تويتر باللغة اإلنجليزية قد بلغت ما نسبته وأّن الم

 ليست قليلة، وتشير إلى مشكلة الثنائية اللغوية بوضوح. –

 العربية جانب إلى اإلنجليزية المفردات استخدام -4-2-1-1

إنجليزيةةة مةةع انةةى  مةةن المثيةةر حق ةةا مالحظةةة ولةةع أبنةةال اللغةةة العربيةةة باسةةتخدام مفةةردات لغويةةة
اللغةة العربيةةة الفصةةحى المعجمةي، وهةةو أمةةر اتضةن مةةن خةةالل متابعةة اسةةتخدام المفةةردات اإلنجليزيةةة 

 التحليالت اإلحصائية. تفي جمل باللغة العربية كما أظهر 

أعةةداد النصةةةوص المكتوبةةةة بلغةةةة عربيةةة خالصةةةة خاليةةةة مةةةن  2 جةةةدولالو  58  شةةةكلالويظهةةر 
. ونسةةتدل مةةن هةةذه اإلحصةةائيات هاونسةةب المفةةردات األعجميةةة وتلةةك التةةي حةةوت مفةةردات ايةةر عربيةةة

 % قد كانت نصوصا  عربية خالصة.93من النصوص بأن النسبة الطااية 
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 النص لغة حسب العينات توزيع  :08  شكلال
 

 النص لغة حسب العينات توزيع  :7 جدولال

 النسبة العدد اللغة
 %93.1 8552 العربية
 %1.3 395 مزيج

 %555 8352 المجموا

إل أنهةا مةؤثرة ودالةة علةى واقةع  ،مت بأنها ثنائية اللغةة قليلةةتسنسبة النصوص التي اومع أن 
مةن المصةادر توزيةع النصةوص  8 جةدولالو  59  شةكلاليوضةن و  .تواصةلان اليةداللغة العربية في م

وفةةةق اللغةةةة المسةةةتخدمة فيهةةةا، أهةةةي لغةةةة عربيةةةة خالصةةةة أم لغةةةة عربيةةةة ممزوجةةةة بمفةةةردات المختلفةةةة 
التةةةةي احتةةةةوت علةةةةى مفةةةةردات إنجليزيةةةةة قليلةةةةة نسةةةةبيا  ل  إنجليزيةةةةة. وحسةةةةب الجةةةةدول فةةةة ن النصةةةةوص
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% فةي مجملهةا. وقةد كةان هةذا المةزيج أكثةر شةيوعا  فةي موقةع تةويتر حيةث وصةل إلةى نسةةبة 3تتجةاوز
 %.3% تلته الرسائل النصية بنسبة 2

 

 ولغته النص مصدر حسب النصوص  :09  شكلال
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 ولغته النص مصدر حسب النصوص  :8 جدولال
 لغة النص 

 المجموع
 مزيج العربية

 مصدر النص

 2352 93 2152 فيسبوك
93.2% 3.8% 555.5% 

 5353 555 5393 تويتر
92.2% 2.3% 555.5% 

 2192 539 2338 الرسائل النصية
93.3% 3.1% 555.5% 

 5199 52 5182 المواقع اإلخبارية
99.2% 5.8% 555.5% 

 353 51 189 المدونات
92.2% 2.8% 555.5% 

 8352 395 8552 المجموا
93.1% 1.3% 555.5% 

 وهذه أمثلة دالة من عينة البحث:
 المثال اللغة المستخدمة

تبين مما يحدث في مصر أن أرخص شيل في الدنيا طلع البني ذدم !  عربية خالصة
 )فصحى وعامية(
 وقت متأخر جدا!  )عامية( 55ساعة و اجا وقت اشوف ال

 i love u, u e بكونو تعرفو على بعً مبارح وخطبو تقليدي وكاتبه: عربية ممزوجة بمفردات إنجليزية

r my soul mat )عامية ممزوجة بمفردات إنجليزية( 
 (إنجليزية ومفردات فصحى) Syria Breaking عاجل سوريا

ر المختلفةةة يقةةل قلةةيال عةةن األعةةداد التةةي اختيةةرت، ونالحةةظ هنةةا أن أعةةداد العينةةات للمصةةاد 
والسةةبب فةةي ذلةةك يعةةود إلةةى أن النصةةوص المفقةةةودة إمةةا ايةةر مكتملةةة أو مكتوبةةة باللغةةة اإلنكليزيةةةة. 
ةةُم مفةردات أجنبيةةة بحرفهةةا اإلنجليةةزي بأسةةباب  ويمكةن تفسةةير النسةةبة الضةةئيلة مةن النصةةوص التةةي تُْقحل

ال طةةةابع مةةةن أسةةةباب تتعلةةةق برابةةةة الشةةةخص فةةةي إضةةةف متعةةةددة لعةةةل أهمهةةةا أسةةةباب اجتماعيةةةة، وهةةةي
علةةةةى كتابتةةةةه ومةةةةن ثةةةةمَّ علةةةةى شخصةةةةيته بمةةةةا يةةةةوحي أنةةةةه ثنةةةةائي اللغةةةةة أو مةةةةتقن  المكانةةةةة الجتماعيةةةةة
رابةةة فةةي اخةةتالق هويةةة اجتماعيةةة شةةبابية أهةةم مةةا هةةذا السةةلوك فةةي مجملةةه العةةام  لصنجليزيةةة.  ويقةةع

وسةةائل التواصةةةل الجتمةةةاعي، ومةةةا يتصةةةل بهةةةا مةةةن يميزهةةا القةةةدرة علةةةى اسةةةتعمال التقنيةةةات الحديثةةةة و 
 معرفة اللغة اإلنجليزية.
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وقد يتصل ذلك من ناحية أخرى بظن الشخص المستعمل أنه ليس لها مقابل عربي معروف؛ 
فيستعملها دخيلة  كما ُتْسَتْعمل في لغتهةا األم. وقةد تكةون هةذه المفةردات اإلنجليزيةة الُمْقَحَمةة عالمةات  

 ل تقنيات أو أجهزة ُعرلَفت باسمها اإلنجليزي كما هو دون تغيير. تجارية  أو أسما

 ولعل مما ينبغي اإلشارة إليه التمييز بين: 

  استخدام مفردات إنجليزية عاديةة لهةا بةدائل فةي اللغةة العربيةة العتياديةة، ول عةذر لمسةتخدم
 اللغة في استخدامها، كما ظهر في األمثلة السابقة. 

 جليزية ذات ارتباط بمجالت محددة؛ كأن تكون مصطلحات، أو أسةمال واستخدام مفردات إن
ممةا يفةًر نفسةه علةى مسةتخدم  قع على الشابكة، أو ما شابه ذلكمخترعات، أو أسمال موا

ةةةا فةةةي بعةةةً األحيةةةان. فةةةي شةةةكلين: إمةةةا أن تحةةةتفظ تلةةةك المفةةةردات وقةةةد ظهةةةرت  اللغةةةة فرض 
ما أن  تكتب اللفظة اإلنجليزية بأبجدية عربية،  بالحرف اإلنجليزي واألبجدية اإلنجليزية، وات

 ومن أمثلة الشكل األول:
Tweet, Tweets, like, Ultras share, version, laptop, marketing, miss, restart, sign, 

user, upload, whatsapp, WIFI. 

ويظهةةةةةر أن أالةةةةةب هةةةةةذه المفةةةةةردات األعجميةةةةةة تتصةةةةةل بحقةةةةةل وسةةةةةائل التواصةةةةةل الجتمةةةةةاعي 
أكثةةةر مةةةن ايرهةةةا؛ وذلةةةك ألن هةةةذه المفةةةردات هةةةي جةةةزل أساسةةةي مةةةن مقتضةةةيات اسةةةتعمال والحاسةةوب 

الحاسةةةةوب والمشةةةةاركة فةةةةي التواصةةةةل الجتمةةةةاعي علةةةةى فيسةةةةبوك وتةةةةويتر، وكةةةةان أكثةةةةر ظهورهةةةةا فةةةةي 
 النصوص المكتوبة بالعربيزي.

 ومن أمثلة الشكل الثاني:

يتر، هكةةةر، اةةةرام، راوتةةةر، أكاونةةةت، بةةةاس، بةةةيج، فيرسةةةت، سةةةكند، فاينةةةال، فيفةةةورلت، للْسةةةْت، تةةةو 
ريتويةت، موبايةةل، لبتةةوب، نوكيةةا، رونالةةدو، ميسةي، يونايتةةد، بوندسةةليغا،  اوارديةةول، تشلسةةي، 

 فيسبوك، بيكيه، برشلونة.

وظةةةةاهر أن اسةةةةتعمال هةةةةذه المفةةةةردات األعجميةةةةة يرجةةةةع إلةةةةى طبيعةةةةة هةةةةذه المفةةةةردات أحيان ةةةةا؛ 
هةةةا ُتْكتَةةةُب بةةةالحرف العربةةةي. وقةةةد ظهةةةرت هةةةذه فاألسةةةمال األعجميةةةة تُْنَقةةةُل كمةةةا هةةةي دون تغييةةةر ولكن

المفةةردات فةةي النصةةوص المكتوبةةة بالعربيةةة )فصةةحى وعاميةةة( بةةالحرف العربةةي حتةةى ل يختةةل نسةةق 
التحول إلى استعمال الحرف اإلنجليةزي فةي في لنص كان يكتب بالعربية ولم يراب الكتابة؛ فكاتب ا

 أثنال الكتابة تيسير ا للوقت والجهد.
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 راكيب هجينة جمعت بين العربية واإلنجليزية، من مثل:كما ظهرت ت 
 عناصره التركيب عناصره التركيب

 DHخاصية +  DHخاصية   مصور + سكاي نيوز مصور  سكاي نيوز
 اعمل + لها + فولو اعمل لها فولو Windows   +iWنظام +  TR swod iWنظام 

 puwrg+  ال puwrgال  مجلة + فوربس مجلة  فوربس
الداون تاون في  كأس + السوبر+ اإليطالية السوبر اإليطالية كأس 

 يوستن تكساس
 + في + + تاون الداون

 تكساس + هيوستن
aswelk  add aswelk +  add بروفايل صورة + ال صورة  البروفايل + 

وهةةي تؤكةةد مةةرة أخةةرى وقةةوا اللغةةة العربيةةة تحةةت تةةأثير اللغةةة اإلنجليزيةةة فةةي ميةةدان التواصةةل 
 مما هو شديد الصلة بمشكلة الثنائية اللغوية.خاصة، 

 العربي الحرف كتابة في اإلنجليزية األبجدية استخدام -4-2-1-2
لقةةد ظهةةر أثةةر قنةةوات التواصةةل وأدواتهةةا الحديثةةة فةةي ميةةدان التواصةةل مثةةل الحاسةةوب والهةةاتف 

تابة الحةرف إيضاحه أّن طريقة ك المحمول على األبجدية المستخدمة بشكل واضن، ولعل مما يجدر
مصةةطلن "األبجديةةة"، فةةالحرف العربةةي هةةو حزمةةة مةةن السةةمات الصةةوتية المميةةزة  امةةا أطلةةق عليهةة يهةة

التي ترتبط بمنظومة خاصة محددة هي حروف اللغة العربية، وتأتي الكتابة لتترجم الصورة الصوتية 
، وهةةي المقصةةودة للحةةرف العربةةي إلةةى صةةورة كتابيةةة، وتمييةةز ا للفةةرق بةةين الحةةرف ذاتةةه وطريقةةة كتابتةةه

 هنا، خصص مصطلن "األبجدية" ليدل على صورة كتابة الحرف.

عن توزيع عينات النصوص حسب األبجدية المستخدمة في  9 جدولالو  25  شكلالويكشف 
% 53% مةن النصةوص كتةب بأبجديةة إنجليزيةة خالصةة، وأن 5مةن كتابتها. ونتبين منهما، أن أقل 

% فقةةةد كتبةةةت 83منهةةةا كتةةةب بمةةةزيج مةةةن العربةةةي واإلنجليةةةزي. أمةةةا الغالبيةةةة العظمةةةى مةةةن النصةةةوص 
  بأبجدية عربية خالصة.
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 األبجدية حسب العينات توزيع  :41  شكلال
 

 األبجدية حسب العينات يعتوز   :9 جدولال

 النسبة العدد األبجدية
 %83.1 2332 ةعربي

 %53.5 5553 عربيزي
 %5.3 15 ةإنجليزي
 %555.5 8352 المجموا
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 وتتضن الصورة بتحليل أمثلة على ذلك:
 المنال طبيعة األبجدية المستخدمة

 عالجميع مباركة جمعة - العربية

 ! بكلمه تكسبهم الناس لباا ترى بالحترام ابشر و اسلوبك اضبط -
 LiamInfects Me Shoobb w Grfet- اإلنجليزية

عربيةةةةةةةةةزي )مةةةةةةةةةزيج مةةةةةةةةةن الحةةةةةةةةةروف 
 والرسوم وعالمات الترقيم(

@- FarahSharawi tab3an momken, el so2al bgool.. km 

3adad el ahramart fe maser? a. 20 b.15 c.ma fe ahramat 

 فكيف نفسمر ذلك؟
 مخالفةةة تخةالف( العاميةةة أو الفصةحى) العربيةةة باألبجديةة المكتوبةةة لنصةوصا نسةةبة ارتفةاا إن

 مةةةةن تصةةةةدر أنهةةةةا ولسةةةةيما نقرأهةةةةا أو نسةةةةمعها التةةةةي المطلقةةةةة واألحكةةةةام العامةةةةة النطباعةةةةات كبيةةةةرة
 مةن المحذمرون عنه يصدر الذي السائد فالنطباا! الجتماعية أو اللغوية الدراسات في متخصصين

 اللغةةةةوي الهجةةةةين يسةةةةتخدمون العةةةةرب والمثقفةةةةين المتعلمةةةةين معظةةةةم أن" ياعهاوضةةةة العربيةةةةة انقةةةةراً"
 وهةةي مجةةتمعهم فةةي المتداولةةة األم بلغةةتهم النةةاس يكتةةب فةةأن. للعربيةةة خطيةةر تهديةةد وهةةذا( العربيةةزي)

  .العتيادي الطبيعي الوضع هو العربية
 ميةدان فةي تعمال  اسة واألكثةر الشةائعة هةي العربيةة األبجديةة أن اإلحصةائي التحليةل أظهةر وقد
 .استثنال بال التواصل

إن حصةةيلة الوقةةوف عنةةد مشةةكلة الثنائيةةة اللغويةةة تشةةير إلةةى حضةةور اإلنجليزيةةة فةةي التواصةةل 
علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول حضةةور ا دالا علةةى وجةةود المشةةكلة، وقةةد تبةةين حضةةورها فةةي ثالثةةة 

 جوانب:

وقةةع اختيةةةار المةةتكلم عليةةةه نتيجةةةة  اسةةتخدام اللغةةةة اإلنجليزيةةة بالكامةةةل، وهةةو خيةةةار لغةةةوي -5
 وضعية حضارية بشكل خاص.

اسةةةةتخدام مفةةةةردات إنجليزيةةةةة إلةةةةى جانةةةةب العربيةةةةة، وتفسةةةةيره فةةةةي واحةةةةد مةةةةن أمةةةةرين: إمةةةةا  -2
اإلعجاب باللغة اإلنجليزية كونها ممثلة للغة العصر خاصة مع انتشةار قنةوات التواصةل 

يزيةة عمةدة هةذه القنةوات، وهةو على الشابكة والهاتف المحمول، والتةي تشةكل اللغةة اإلنجل
ما ضعف الحصةيلة  ما يفسر عدم ظهور لغات أخرى اير اإلنجليزية كاأللمانية مثال . وات
اللغويةةةة، حيةةةث يةةةنقص مسةةةتخدم اللغةةةة المعرفةةةة بةةةالمفردات العربيةةةة التةةةي تلبةةةي حاجةةةات 

 التواصل، وهي حالة نادرة ترتبط ببعً المفاهيم التقنية أو المتقدمة.
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عربي بأبجدية إنجليزية، وهي مشكلة بدأت مع بدايةة اسةتخدام الحاسةوب، كتابة الحرف ال -3
ن كةان بنسةبة  وعلى الرام من التخلص من وضعية البدايات، إل أنها مةا زالةت ماثلةة، وات

 قليلة ومحدودة.
 ولعل الملحوظ في ذلك كله أنها تمثل نسبة قليلة ومحدودة بشكل نسبي.

 اللغوية االزدواجية مشكلة -4-2-2

باسةتخدام اللهجةة العاميةة بةدل  مةن اللغةة  –كما حدد سةابق ا–تبط مشكلة الزدواجية اللغوية تر  
العربيةةة الفصةةحى أو إلةةى جانبهةةا، وهةةي ظةةاهرة طبيعيةةة مةةا دامةةت محصةةورة فةةي إطةةار المشةةافهة فةةي 
الحةةةديث والتواصةةةل اليةةةومي، لكنهةةةا تصةةةبن مشةةةكلة إذا مةةةا أصةةةبحت هةةةذه اللهجةةةة مدونةةةة، وقةةةد لةةةوحظ 

في ميدان التواصةل علةى الشةابكة والهةاتف المحمةول، ويسةعى هةذا المبحةث إلةى دراسةة هةذه  انتشارها
 المشكلة دراسة دقيقة.

 النص لهجة حسب النصوص عينات توزيع -4-2-2-1

يشةةار إلةةى مشةةكلة الزدواجيةةة اللغويةةة فةةي هةةذا المبحةةث باصةةطالح خةةاص هةةو "لهجةةة الةةنص"، 
 ة إلى جانب الفصحى، أو بديال  عنها.حيث يراد منه كشف مدى حضور اللهجة العامي

. 55 جةةدولالو  25  شةةكلالتوزيةةع عينةةات النصةةوص حسةةب لهجةةة الةةنص مبينةةا  فةةي وقةةد جةةال 
% كتبةت 8حةوالي قةد كتبةت بلهجةة عاميةة، و  %33ونجد فيهما أن أكثر من نصف نصوص العينة 

 كتبت باللغة الفصحى الخالصة. %33بمزيج من فصحى وعامية، وباقي نصوص العينة حوالي 
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 النص لهجة حسب النصوص عينات توزيع  :40  شكلال

 
 النص لهجة حسب النصوص عينات توزيع : 01 جدولال

 النسبة العدد اللهجة
 %33.1 1252 ةعامي

 %33.1 3593 فصحى
 %8.2 392 فصحى وعامية

 %555.5 8352 المجموا
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 أمثلة دالة من عينة الدراسة: يأتيوفي ما 
 المنال اللهجة المستخدمة

 يشاا كما ،،! نفسه ليعيد التاريخ - العربية الفصحى
 .اباله يكرر اإلنسان لكن

 ". قهر ا ابكاني قلب ا ترح ل اللهم -
 محد   والبيت انى انك العيب و  تدرى::: عيب ماهو الفقر - العامية

 ........ديدله

 المدرسه ايام ترجع ريت يا -

 معها وأبكي األحرف بهذه أتلذذ - مرة وألول- جعلتني التي أنت العربية الفصحى ممزوجة بالعامية
 سكر بعضك ا وكلك حبيتك! ..  عليها ل

 بتفصةةيل سيتضةةن كمةا اإلخباريةةة المواقةع فةةي ةالفصةةيح النصةوص نسةةبة ارتفةاا تفسةةير ويمكةن
 ألنهةا الفصةحى؛ باللغةة كانةت المنشورة اإلخبارية النصوص بأن 35 جدولالو  38  شكلال في لحق ا
 حتةةى المتةةابعين مةةن ممكةةن قةةدر أكبةةر عمةة التواصةةل فةةي يراةةب رسةةمي موقةةع عةةن تصةةدر رسةةمية لغةةة

 بةةالد فةةي والعةةرب العربةةي الةةوطن أقطةةار شةةتى مةةن القةةرال تجمةةع التةةي هةةي فالفصةةحى األردن؛ خةةارا
 المواقةةع علةةى كثيةةر ا ويعتمةةدون العربيةةة يعرفةةون الةةذين األجانةةب إلةةى ذلةةك األمةةر يتجةةاوز بةةل الغربةةة،

 .العربية لغتهم وتنمية العربي، الوطن عن المعلومات معرفة في اإلخبارية

ول شك أن التواصل بالمستوى اللغوي نفسه يمثل أهم عمليات التواصل الناجن الفعال، ولذلك 
تجد أالب المتابعين يعلمقون بالعربية الفصحى، وهم يرابون فةي أن يقةرأ اآلخةرون تعليقةاتهم وذرالهةم 

 في الموضوا أو الخبر المنشور.

ل القصةةيرة فمرجعةه إلةةى أن التواصةل بةةالهواتف المحمولةةة وأمةا البةةة اللهجةة العاميةةة فةي الرسةةائ
بةةةات يقةةةارب الخطةةةاب المكتةةةوب بةةةالمنطوق؛ فيكتةةةب النةةةاس كمةةةا ينطقةةةون. ويتصةةةل بهةةةذا الرابةةةُة فةةةي 
اختصار الجهد الفكري الذي يستهلكه المتواصل في تحويل المعاني العامية إلى ألفاظ فصيحة؛ فهةو 

 بالعامية. يوفمر هذا الجهد الذهني والعقلي فيكتب

ثم إن كثير ا من عمليات التواصل تتم بين أشخاص تربطهم عالقةات وديةة بعيةدة عةن الرسةمية 
 فيكون ذلك مسوما ا لرفع" الكلفة والرسمية" عن التواصل.
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 العامية المفردات استخدام -4-2-2-2

متوسط نسبة العامية إلةى الفصةحى فةي النصةوص حسةب  55 جدولالو  22  شكلالكما يبين 
. كافةة مصدر النص. وهذه النسبة هي نسبة عدد الكلمات العامية في النص إلى عدد كلمات الةنص

ويتبةةين مةةن الجةةدول أن أعلةةى متوسةةط نسةةبة اسةةتخدام للمفةةردات العاميةةة كةةان فةةي نصةةوص المواقةةع 
تالهةةةةا فةةةةي ذلةةةةك التعليقةةةةات علةةةةى المةةةةدونات. وأمةةةةا أقةةةةل متوسةةةةط نسةةةةبة اسةةةةتخدام  5.533 اإلخباريةةةةة

يالحةةةةظ أن  للمفةةةةردات العاميةةةةة فقةةةةد كةةةةان فةةةةي نصةةةةوص الرسةةةةائل النصةةةةية ثةةةةم المةةةةدونات وفيسةةةةبوك.
ا للمفردات العامية لما في  مستخدمي المواقع اإلخبارية والتعليقات على المدونات كانوا أكثر استخدام 

 ر تلقائي عما يدور في خلدهم دون عمق في التمحيص لختيار األلفاظ الفصيحة.ذلك من تعبي

 

 العامية المفردات نسب متوسطات  :44  شكلال
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 العامية المفردات نسب متوسطات:  00 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 المدونات 25 5.5255 5.52235
 التعليق 592 5.5133 5.52523
 فيسبوك 5881 5.5252 5.52322
 المواقع اإلخبارية 195 5.5335 5.55233
 الرسائل النصية 5985 5.5559 5.53322
 تويتر 815 5.5235 5.59139
 المجموا 3151 5.5228 5.58523

الزدواجيةة اللغويةة، حيةث تمتةزا يرتبط استخدام اللهجةة العاميةة إلةى جانةب الفصةحى بمشةكلة 
العامية بالفصحى في التعبير اللغوي، والمقياس المعتمد في تحديد هذه الحالةة مبنةي علةى أسةاس مةا 
إذا كانةةةةت أالةةةةب مفةةةةردات الةةةةنص مةةةةن الفصةةةةحى، وتخللةةةةه بعةةةةً المفةةةةردات العاميةةةةة، وقةةةةد أظهةةةةرت 

ت علةةى المواقةةع اإلخباريةةة، التحلةةيالت اإلحصةةائية أن أكثةةر حضةةور لهةةذه المشةةكلة كةةان فةةي التعليقةةا
ولعل مرد ذلك إلى أن الموضوعات التي تطةرح فةي هةذه المواقةع ذات صةلة باألحةداث المباشةرة ذات 
المسةةةاس بةةةالعوام مةةةن النةةةاس، وفةةةي كثيةةةر مةةةن األحيةةةان يشةةةعر كةةةاتبو التعليقةةةات أن اسةةةتخدام اللفظةةةة 

مةةن التعليقةةات  اآلتةةيوالةةنص خه فةةي التعليةةق. يالدارجةةة مالئةةم أكثةةر إلحةةداث األثةةر الةةذي يراةةب بترسةة
 على المواقع اإلخبارية يظهر هذه الزدواجية بوضوح:

 فائدة من وجود السوريين 
خلينا يا سيدا نتعلم من السوريين العمدل واتقانده وندتعلم ان العمدل مد  عيدب وخلدي ابنا ندا 
ة يددروا ان لقمدددة العدددي  تتطلدددب العمددل والدددتعلم فدددال يجدددوز ان يبقددى ابنا ندددا ينتظدددرون وظيفددد

 . حكومية وبعزفون عن العمل في االعمال الخدمية والمهنية

فمراجعة التشكيل اللغوي للةنص تظهةر تةوزا مفرداتةه وتراكيبةه بةين الفصةحى والعاميةة، فةالجزل 
خلينا يا سيدا نتعلم من السوريين العمل واتقانه وندتعلم ان العمدل مد  عيدب وخلدي األول منه: "
لهجة العامية كما يبدو في استخدام لفظة "خلينةا" و"خلةي" باألسةلوب يظهر فيه سمات الابنا نا يروا" 

ا–الذي ركبت فيه بالعبارة، وكما يظهر بوضوح  فةي اسةتخدام لفظةة "مة " العاميةة، أمةا الجةزل  -أيض 
 الثاني من النص فيظهر التزامه بالفصحى. 
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 اللغوي الضعف مشكلة -4-2-3

اللغوي في ميدان التواصل على الشةابكة يسعى هذا المبحث إلى الكشف عن مشكلة الضعف 
ا باألمثلةةة الدالّةةة والتفسةةير  والهةةاتف المحمةةول، بتحليةةل عينةةات الدراسةةة تحلةةيال  إحصةةائي ا دقيق ةةا، مشةةفوع 
اللغةةةوي، وقةةةد بلةةةورت هةةةذه المشةةةكلة فةةةي األخطةةةال اللغويةةةة موزعةةةة علةةةى أربعةةةة مسةةةتويات: المسةةةتوى 

 ي، والمستوى النحوي والتركيبي.الكتابي، والمستوى المعجمي، والمستوى الصرف

 اللغوية التحليل اإلحصائي لألخطاء
ميةةةة األخطةةةال اللغويةةةة التةةةي تةةةم البحةةةث عنهةةةا فةةةي النصةةةوص هةةةي األخطةةةال اإلمالئيةةةة والمعج

وفةةي هةةذا البنةةد نسةةتعًر إحصةةائيات هةةذه األخطةةال ثةةم نجيةةب عةةن  والصةةرفية واألخطةةال التركيبيةةة،
 :اآلتيالسؤال 

مةن حيةث متوسةطات األخطةال  ،ة إحصائية بين المواقةع قيةد الدراسةةهل توجد فروق ذات دلل
 ،كةةل هةةذه األخطةةال مجتمعةةةمةةن حيةةث أو  ،اللغويةةة سةةوال إمالئيةةة أو معجميةةة أو صةةرفية أو تركيبيةةة

 طال الكلية"؟"األخ ةوالتي سنشير إليها ب
واحةدة  تكةون بعةً النصةوص مةن كلمةةتففةي حةين  النصوص تتفاوت في أعداد كلماتهةا؛ إن

اآلخةر تزيةةد كلماتةةه عةن األلةةف كلمةةة، كمةا فةةي نصةةوص المةدونات. لةةذلك فةة ن  هابعضةةفقةط، نجةةد أن 
األخطةةةةال لكةةةةل نةةةةص ل يكةةةةون مقياسةةةةا  مناسةةةةبا  للمقارنةةةةة بةةةةين األخطةةةةال اللغويةةةةة فةةةةي  أعةةةةدادحسةةةةاب 

 ر؛أخةذ عةدد كلمةات الةنص بعةين العتبةاسةوف نقةوم ب، ولتكون المقارنة ممكنةةالنصوص المختلفة.  
 نسةةمي ذلةةةك "نسةةةبة األخطةةةال". فمةةةثال :و  ،سةةةب عةةةدد األخطةةةال فةةي الةةةنص إلةةةى عةةةدد كلماتةةةهحيةةث سنن

لحسةةاب متوسةةط نسةةب األخطةةال اإلمالئيةةة فةةي تةةويتر، نقةةوم أول  ب يجةةاد نسةةب األخطةةال اإلمالئيةةة فةةي 
وذلك بقسةمة عةدد األخطةال اإلمالئيةة فةي الةنص علةى عةدد كلمةات ذلةك الةنص، ومةن  ،النص الواحد

هةذه النسةب لكةل نصةوص تةويتر وقسةمتها علةى عةدد نصةوص تةويتر، وبةذلك نحصةل نقوم بجمةع  ثمّ 
 على متوسط نسب األخطال اإلمالئية لكل نص في تويتر. 

، أن نسةةب العينةةات الكبيةةرة تةةؤول فةةي توزيعهةةا 48مةةن المعلةةوم، وحسةةب نظريةةة النهايةةة المركزيةةة
جةةةرال تحلةةيالت إح العتمةةادإلةةى التوزيةةع الطبيعةةةي. ويمكةةن  صةةائية مبنيةةةة علةةى فرضةةةية علةةةى ذلةةك وات

أو تحليل التباين( للمقارنة بين مختلةف المتوسةطات باعتبةار العينةات قيةد  tالتوزيع الطبيعي )اختبار 
 Generalizedالتحليل هي بيانات كثيرة العدد. اير أننا سةنعتمد تحليةل "النمةوذا الخطةي المعمةم 

Linear Modelّديةة، حيةث يوجةد خيةاران لهةذا التحليةل "، وتحديةدا  التحلةيالت الخاصةة بالبيانةات الع
                                                           

(48) Bain and Engelhardt, Introduction to Probabilty and Mathematical Statistics, Page 238. 
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 Negative" أو نمةوذا "ذو الحةدين السةالب Poisson؛ إمةا نمةوذا "بواسةونSPSSفةي برنةامج 
Binomial جةرال اختبةارات "حسةن المطابقةة "،  Goodness-of-fit". وبعةد اسةتخدام النمةوذجين وات

 اتنا.تبين لنا أن نموذا "ذو الحدين السالب" هو التحليل األنسب لبيان
وتطبيق ةةةةا لهةةةةذا المةةةةنهج فةةةةي التحليةةةةل اإلحصةةةةائي سةةةةينظر فةةةةي األخطةةةةال المشةةةةار إليهةةةةا وفةةةةق  

 مستوياتها اللغوية: الكتابية، والمعجمية، والصرفية، والتركيبية النحوية.

 الكتابي المستوى -4-2-3-1

يةةةراد بالمسةةةتوى الكتةةةابي تجسةةةيد المراسةةةالت والمشةةةاركات فةةةي ميةةةدان التواصةةةل علةةةى الشةةةابكة  
والهةةاتف المحمةةول كتابةةة، وقةةد حصةةرت جوانةةب الضةةعف فةةي هةةذا الجانةةب باألخطةةال اإلمالئيةةة كمةةا 

 :اآلتييكشف التحليل اإلحصائي حجم هذه المشكلة وحضورها على النحو 
طةةةال اإلمالئيةةةة، ويتضةةةن منهمةةةا أن متوسةةةطات نسةةةب األخ يبينةةةان 52 جةةةدولالو   23  شةةةكلال

وأقلهةةا فةةي مةةوقعي تةةويتر  5.533 أعلةةى متوسةةط نسةةبة أخطةةال إمالئيةةة كةةان فةةي موقةةع فيسةةبوك بواقةةع
. وقةةد تقةةارب متوسةةطا أخطةةال المواقةةع اإلخباريةةة والتعليقةةات علةةى المةةدونات 5.533 والمةةدونات بواقةةع

. ويالحظ تقارب النسب فةي النسب في الرسائل النصية ا متوسطفي نسب األخطال اإلمالئية، تالهم
المواقةةع الثالثةةة األعلةةى )الفيسةةبوك والمواقةةع اإلخباريةةة والتعليقةةات( ولعةةل ذلةةك يعةةود إلةةى التلقائيةةة فةةي 

 التدوين في هذه المواقع دون تمحيص عميق.
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 اإلمالئية األخطاء نسب متوسطات  :43  شكلال

 
 اإلمالئية األخطاء نسب متوسطات:  04 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 فيسبوك 398 5.5329 5.52553
 تويتر 335 5.5319 5.53288
 الرسائل النصية 151 5.5338 5.55389
 المواقع اإلخبارية 5555 5.5558 5.52131
 المدونات 32 5.5335 5.53382
 التعليق 235 5.5555 5.53335
 المجموا 2911 5.5899 5.53252
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إلةةى أن نسةةبة األخطةةال اإلمالئيةةة قةةد جةةالت مرتفعةةة فةةي  -هنةةا –تشةةير الةةدللت اإلحصةةائية 
الفيسبوك، وقد يكةون شةيوا الفيسةبوك علةى نحةو ملحةوظ يجعةل شةريحة المتواصةلين فةي هةذا الميةدان 

ةةةا، وأقةةةل انتقائيةةةة، علةةةى الم سةةةتوى الثقةةةافي والعلمةةةي، ولةةةذلك شةةةهدت اللغةةةة قةةةدر ا أكبةةةر مةةةن أكثةةةر تنوع 
 .51 جدولالوفي  53 جدولالفي  األخطال اإلمالئية كما أظهر التحليل اإلحصائي

 

 اإلمالئية األخطاء على النص مصدر أنر لدراسة" السالب حدينال ذو" تحليل: 03 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 1329.288 )القاطع(
 5.555 3 325.353 مصدر البيانات

  

 بونفروني طريقة) اإلمالئية األخطاء حيث من النصوص مصادر بين الننائية المقارنات: 02 جدولال
Bonferroni) 

 النص مصدر
 )م(

 النص مصدر
 )ن(

 فر  المتوسطات
 ن(-)م

الخطأ 
 المعيارا

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المدونات

 5.58a 5.555 5 5.555- التعليق
 5.59a 5.559 5 5.555- فيسبوك

 5.52a 5.558 5 5.555- المواقع اإلخبارية
 5.932 5 5.558 5.55- لرسائل النصيةا

 5.555 5 5.552 5.55 تويتر

 التعليق

 5.555 5 5.555 5.55- فيسبوك
 5.555 5 5.555 5.52 المواقع اإلخبارية
 5.52a 5.555 5 5.555 الرسائل النصية

 5.58a 5.559 5 5.555 تويتر

 فيسبوك
 5.53a 5.558 5 5.551 المواقع اإلخبارية

 5.58a 5.558 5 5.555 النصية الرسائل
 5.59a 5.552 5 5.555 تويتر

 5.53a 5.553 5 5.555 الرسائل النصيةالمواقع 
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 5.52a 5.553 5 5.555 تويتر اإلخبارية
الرسائل 
 5.52a 5.553 5 5.555 تويتر النصية

عهةةودة فةةي ولعةةل ممةةا يلفةةت النتبةةاه أن نوعيةةة األخطةةال اإلمالئيةةة ل تكةةاد تفةةارق األخطةةال الم
 من الفيسبوك، يوضن األخطال اإلمالئية ونوعيتها: اآلتيالكتابة العادية، والنص 

شكرا لشركة زين على ةذه المبدادرة االنسدانية الرائعدة وحبدذا لدو يقتضدي بهدذه الخطدوة جميدع 
 الشركات الكبيرة والمواطنون الميسورين ليدخلوا البهحة والفرح لقلوب العائالت الفقيرة.

ع الكاتةةب فةةي خطةةأين: األول فةةي كتابةةة همةةزة القطةةع فةةي كلمةةة "اإلنسةةانية" فكتبهةةا همةةزة فقةةد وقةة
وصل، وهو خطأ شائع، وقد يفسر بمشكلة تقنيةة، فكتابةة همةزة القطةع علةى جهةاز الحاسةوب يتطلةب 

 (.وحرف األلف shiftالضغط على مفتاحين لكتابته: )
يقتةةدي، فكتبةةت: يقتضةةي، وتفسةةير  والخطةةأ الثةةاني: إبةةدال حةةرف الضةةاد بحةةرف الةةدال فةةي كلمةةة

 هذا الخطأ في التقارب الصوتي من جهة المخرا والصفات الصوتية للحرفين.
 :يأتيويمكن حصر أبرز األخطال اإلمالئية التي وقع فيها مستخدمو مواقع التواصل فيما 

 النص األول
 لى المواطنارحم من الحرب التي يشنها عبداهلل نسور ع او الكيميائيهالحرب الكيماويه 

 األخطال اإلمالئية التي وردت في النص وتصويبها:

 تصويب الخطأ مناله نوع الخطأ

 او الهمزة في بداية الكلمة
 ارحم

 أو
 أرحم

 الكيماويه التال المربوطة
 الكيميائيه

 الكيماوية
 الكيميائية

 النص الناني
ال نكابر فالشدعب واعدي لدرجدة بماذا تم االستعداد او ما ةي طبيعة ةذا االستعداد ..ارجوا ان 

كبيره ويعرف الحقيقة من عدمها واذا كاندت ةنداك اسدتعدادات ايدن الدواقي وايدن التنقيدف وايدن 
 التجارب الوةميه واين واين...

 األخطال اإلمالئية التي وردت في النص وتصويبها:
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 تصويب الخطأ مناله نوع الخطأ
 الهمزة في بداية الكلمة

 
 

 او
 ارجوا
 ان
 اذا
 اين

 أو
 أرجو
 أن
 إذا
 أين

 كبيره التال المربوطة
 الوهميه

 كبيرة
 الوهمية

 أرجو ارجوا األلف الفارقة
 النص النالث

 واللة الكالم كلة موزون واحنا معاك على طول

 األخطال اإلمالئية التي وردت في النص وتصويبها:
 تصويب الخطأ مناله نوع الخطأ

 اللة الهال في نهاية الكلمة
 كلة

 هللا
 كّله

 النص الرابع
وكنددا يقددال لدديس بددالخبز وحددده يحيددى االنسددان ةندداك شددي  اةددم اال وةددو كرامددة االنسددان التددي 
تعددادل عنددد اهلل االرض ومددا عليهددا وبالنتيجدده ابندداء غددزه ةددم اقددرب نسددبا وروحددا الةددل االردن 
يكفدي ان غددزة ةاشددم سدمية علددى اسددم ةاشددم بدن عبددد مندداف جددد الرسدول الددذا يوجددد مقامدده 
على ارض غزه وبين اةلها ويفاخر اةل غزه بده الددنيا كلهدا واخيدرا مدا ل اةدل غدزه اال اهلل ندم 

 الملك عبداهلل الذا ال يظلم في بيته وبيوت الهاشميون احد .
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 األخطال اإلمالئية التي وردت في النص وتصويبها:
 تصويب الخطأ تكراره مناله نوع الخطأ

 نالنسا الهمزة في بداية الكلمة
 اهم
 ال
 الًر

 ابنال
 اقرب
 لهل
 الردن
 ان

 واخيرا
 ال
 احد

2 
5 
5 
2 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 

 اإلنسان
 أهم
 أل
 األًر

 أبنال 
 أقرب
 ألهل
 األردن
 أنّ 

 وأخير ا
 إل
 أحد

 شيل 5 شير الهمزة في نهاية الكلمة
 النتيجه التال المربوطة

 ازه
5 
3 

 النتيجة
 ازة

التال المفتوحة في نهاية 
 الكلمة

 ُسميتْ  5 سمية

 النص الخامس
 سامح أعدائك لكن ال تنسى أسمائهم.  جون كينيدا

 األخطال اإلمالئية التي وردت في النص وتصويبها:

 تصويب الخطأ مناله نوع الخطأ
 أعدائك الهمزة في وسط الكلمة

 أسمائهم
 أعدالك
 أسمالهم

عينةةةة الدراسةةةة أن يلحةةةظ مةةةن تتبةةةع النصةةةوص السةةةابقة، ومةةةا جةةةرى تحليلةةةه مةةةن نصةةةوص فةةةي 
األخطةةال فةةةي كتابةةةة همةةةزة القطةةع والوصةةةل، والتةةةال المربوطةةةة والهةةال، والهمةةةزة المتوسةةةطة وفةةةي نهايةةةة 
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، وهذه الحالة عامة، فمةن المعةروف أن هةذه هةي أالةب شيوع ا في مواقع التواصل الكلمة هي األكثر
ي لوحة المفاتين إلى الكبس ويالحظ أن همزة القطع تحتاا ف األخطال اإلمالئية الشائعة في الكتابة.

على مفتاحين مما يولد صةعوبة فةي السةتعمال لةذلك تسةهل الستعاضةة عنهةا بحةرف األلةف المعبةر 
 عن همزة الوصل بالكبس على مفتاح واحد.

 المعجمي المستوى -4-2-3-2

يشار عادة إلى ارتباط المقدرة اللغويةة بحجةم الحصةيلة المعجميةة فةي اللغةة عنةد مسةتخدمها،  
ذا كانت الملكة اللغوية هي ما تشةكل الحةّد األدنةى الةالزم للتواصةل اللغةوي، فة ن تنميةة هةذه المقةدرة وات 

تتطلةةب توسةةيع حجةةم الحصةةيلة اللغويةةة المعجميةةة، ويحةةاول هةةذا المبحةةث الكشةةف عةةن حجةةم المشةةكلة 
اللغويةةةة فةةةي هةةةذا الجانةةةب بحصةةةر األخطةةةال المعجميةةةة فةةةي ميةةةدان التواصةةةل علةةةى الشةةةابكة والهةةةاتف 

 محمول.ال

طال المعجمية، ونجد فيهما أن أعلى متوسطات نسب األخ 53 جدولالو  21  شكلالويكشف 
ثةةم فةةي الرسةةائل النصةةية  5.5529 متوسةةط نسةةبة أخطةةال معجميةةة كةةان فةةي المواقةةع اإلخباريةةة بواقةةع

. أمةا متوسةطا نسةةب 5.5553 ثةم تةةويتر 5.5553 وأقلهةا فةي موقةةع المةدونات بواقةع 5.5528 بواقةع
وتشةير ، علةى التةوالي. .5و  5.5553 كل من التعليقةات علةى المواقةع اإلخباريةة وفيسةبوك فقةد كانةا

وجةود فةروق دالةة إحصةائيا  بةين مصةادر  إلةى عةدم 53 جدولالنتائج تحليل "ذو الحدين السالب" في 
 النصوص في متوسطات نسب األخطال المعجمية.

 



 

 

555 

 

 المعجمية األخطاء نسب متوسطات : 42  شكلال

 
 المعجمية األخطاء نسب متوسطات:  05 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 فيسبوك 398 5.5551 5.55538
 تويتر 335 5.5553 5.55955
 الرسائل النصية 122 5.5528 5.52521
 المواقع اإلخبارية 5555 5.5529 5.55228
 المدونات 32 5.5553 5.55551
 التعليق 235 5.5553 5.55938
 المجموا 3552 5.5559 5.55323
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 المعجمية األخطاء على النص مصدر أنر لدراسة" السالب لحدينا ذو" تحليل  :06 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 2393.255 )القاطع(
 5.593 3 9.132 مصدر البيانات

ئية ل شك أن األخطال المعجمية لها صلة بالحصيلة اللغوية، ولّما كانت هذه النتائج اإلحصا
مرتبطة بالنصوص التي كتبت بلغة عربية فصيحة، ف ن هذه النتائج متوقعة، ألن ما يةتم تداولةه مةن 
ألفاظ ل تعدو ما يقرأ في الصحف وما يرد في نشرات األخبار، فهذه لغة أنصاف المثقفين، وهةو مةا 

يهتمةةةةون يظهةةةر فةةةي التعليةةةةق علةةةى المواقةةةةع اإلخباريةةةة، ول شةةةةك أن مرتةةةادي هةةةةذه المواقةةةع هةةةةم ممةةةن 
بالنشرات اإلخبارية والصحف، لذلك ف ن اختالف مجالت التواصل وقنواته ل يبةدو أنهةا مةؤثرة علةى 

 هذا الصعيد.

 ان من مواقع التعليقات اإلخبارية يقدمان أمثلة من هذه األخطال:اآلتيوالنصان 

 النص األول
ون الضدددمان النددده فيددده امدددور وقدددوانيين تدددم نقاشدددها وبحنهدددا طدددويال مدددن المجلدددس مندددل قدددان

االجتماعي البدال  االةميدة للمدواطن االردندي فداذا تدم حدل المجلدس الدى ايدن سدوف نصدفي يدا 
 عالم؟؟!! الرجاء التروا

فمةةةن الواضةةةن أن كلمةةةة "نصةةةفي" اختيةةةار ايةةةر مالئةةةم للجملةةةة، وكةةةان ينبغةةةي أن يكةةةون مكانهةةةا 
 كلمة: "نصل".
 النص الناني

ط وحيدد ان تكدون مرتبطدة باسدتراتيجية عامدة ليس ةنالك مانع من توسيع باب اإليرادات بشدر 
للدولة طويلة المدى تحق  مصلحة عامة للوطن تنعكس على كافدة األطدراف وبالتدالي نهضدة 
شمولية تجعلنا بعد عقد مدن العمدل باإلسدتراتيجية تلدك وقدد اصدبح لددينا )معلدم وتعلديم( )بيئدة 

 ائب (((((( بامتنانمواصالت واتصاالت ( واالةم من كل ذلك ))) دافع ضر  وصحة( )

فاسةةتخدام "بالتةةالي"، وهةةو ممةةا يشةةيع فةةي السةةتخدام، تقةةدم العربيةةة الفصةةحى بةةديال  لةةه أكثةةر  
 فصاحة وهو: "من َثمَّ".
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إن األخطال المعجمية التةي ظهةرت فةي عينةة الدراسةة تةرتبط بضةعف الحصةيلة المعجميةة مةن 
ه لمسةتخدمها مةن خيةارات علةى صةةعيد مفةردات اللغةة العربيةة، وهةي مةن أكثةر اللغةات انةى بمةا تتيحة

المفةةةردات المعجميةةةة، ول بةةةّد مةةةن اإلشةةةارة إلةةةى أّن الحصةةةيلة المعجميةةةة التةةةي ظهةةةرت فةةةي النصةةةوص 
المدروسة في ميدان التواصل محدودة إلى حّد كبير، وهي في الغالب ل تكاد تتجاوز المسةتخدم مةن 

مستغرب قلةة وجةود األخطةال المعجميةة، مفردات اللغة العربية في الحديث اليومي. ولذلك ليس من ال
ةةةا–وتنبغةةةي اإلشةةةارة  إلةةةى أن ضةةةعف الحصةةةيلة اللغويةةةة علةةةى الصةةةعيد المعجمةةةي يةةةرتبط بعةةةدم  -أيض 

 يظهر ذلك: اآلتيالتناسب الدللي بين المفردات أكثر مما يرتبط بأخطال معجمية، والمثال 
 عمال النظافة المتجوليين في االحياء والشوارع

 ال يعملونغير متواجديين و 
 

 لو استبدلت مئة اسطول
 النظافة معدومة

فكلمة "استبدلت" ل تناسب المعنى والقصد الذي ينبغي أن تؤديه في الجملة، وكان ينبغةي أن 
 يقول بدل  منها: "أحضرت".

 المفردات الشائعة
ل مةن وحري بنا في هذا المستوى لفت النتباه إلى تأثر اللغة العربية بما فرضه ميدان التواص

مفةردات اكتسةةبت خصوصةةية مةن هةةذا الميةةدان، ولعةةل مةرد ذلةةك أن طبيعةةة التواصةل فةةي هةةذا الميةةدان 
اقترنت بالظروف الطارئةة والمتجةددة، التةي أصةبن بمقةدور البشةر معرفتهةا بيسةر وسةهولة، ومثةل هةذا 

مفةةردات األمةةر قةةد يصةةبن محفةةز ا، تحةةت تةةأثير البعةةد التةةداولي للغةةة، لتوليةةد سةةياقات اسةةتخدام جديةةدة ل
، وانتشةةارها علةةى نحةةو فيةةه خصوصةةية أظهةةرت الدراسةةة تةةواتَر عةةدد مةةن المفةةردات العربيةةةاللغةةة، فقةةد 

 :اآلتيةويمكن تقسيم هذه المفردات إلى األقسام 

ولكنهةا تةواترت فةي وسةائل التواصةل الجتمةاعي  ،داولدة فدي اللغدة العربيدةمعروفدة ومتمفردات  -1
ة وأحداث ذنية معينة، ومنها: أعوان، إصالح، حةذف، نتيجة اقترانها بظروف سياسية واجتماعي

 إلخ.، النظام، التديُّن
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لسياسةية بةأثر مةن األحةداث والظةروف ا مفردات معروفة متداولة ولكنها اكتسبت معاني جديدة -2
تغيرت معاني كثير منها وتوسَّعت بحكم اسةتعمالها فةي وسةائل التواصةل والجتماعية والتقنية، و 

 إلخ.، جيا الحديثة، مثل: الرابط، الشبكة، الجوال، الموقع، الشاحنالجتماعي والتكنولو 

ةةةلميَّة، أو دللتهةةةا التركيبيةةةة الصةةةرفية صدددورتهافدددي مفدددردات جديددددة  -3 ، ومةةةن ذلةةةك: األْخَونةةةة، السم
 َشْيَطَنة، موازي، َتَمرُّد )حركة سياسية مصرية(.

 أمثلة من هذه المفردات: يأتيوفي ما 
ّي، يصدددالح، اعتصدددام، األْخَوندددة، اشدددتراك، يرةددداب، االنقدددالب، حدددذف، تعليددد ، أعدددوان، يخدددوان

التحليل )عكس التحدريم(، التددي،ن، التشدكيلة، التطدر،ف، التوقعدات، الحريلدة، الددلَركّي، الرجولدة، 
ددلميلة، الس،ددنلة، الشاشددة، الصددفحة، الطرطددور )الددرئيس الم قددت(، الَعددْزل، الَقْمددع،  الرحيددل، السم

ة، المسددرحية )االنقددالب فدددي مصددر(، المعاندداة، المنتدددى، النظددام، الوسدددطيلة، الَقْتددل، المددزاود
ددي،  الوضددع، بددالح، تحددديث، تخدداذل، تضددليل، َتفدداُوض، َتَمددر،د )حركددة سياسددية مصددرية(، َتنحم
تويتددة، تددويتر، جدددار، جلسددة، حجدداب، خددط، دفدداع، رابددط، رابعددة، راصددد )م سسددة يعالميددة 

ان، ِسددِجّل، سددنافر، َشددْيَطَنة، صددورة، فرعددون، َفددْتح )حسدداب(، قندداة، قنلاصددة،  مصددرية(، سددجل
َل،  ندة، َمخداِوف، ُمْشدَتِرك، َمْشددَهد، المشدير، مدوازا، نددزل مد امرة، م يمدد، متضدامن، مجددزرة، ُمَدول

 كذبة، ونائقّي.

ولعةةةل التفسةةةير اللغةةةوي لمثةةةل هةةةذه الظةةةاهرة يكمةةةن فةةةي مبحةةةث التضةةةمين الةةةدللي، إذ تتجةةةاوز  
ة دللتهةا المعتةادة فةي أصةل الوضةع اللغةوي لتشةحن بمةدلولت جديةدة، ويمكةن عةّد هةةذه المفةردة اللغوية

المسةةألة مةةن أوجةةه التوسةةع فةةي اللغةةة العربيةةة، ويةةدخل ضةةمن هةةذا المجةةال اسةةتخدام بعةةً التعةةةابير 
ةةةةا، وقةةةةةد  ظهةةةةةرت التعةةةةابير الصةةةةةطالحية فةةةةةي نصةةةةوص الدراسةةةةةة علةةةةةى اسةةةةتخدام ا اصةةةةةطالحي ا خاص 

 صورتين:

 الحية العربيةالتعابير االصط -1

وهي تتألف من ألفاظ عربية خالصة ُتَعدُّ تركيب ا مسةتقال  ل يمكةن عةزل عناصةره واإلبقةال علةى 
أمثلةةة مةةن التراكيةةب والتعةةابير الصةةطالحية التةةي ظهةةرت فةةي  عينةةة  يةةأتيالمعنةةى كمةةا هةةو. وفةةي مةةا 

 الدراسة:
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االنقالبيدين، يعدالم الهدواة،  تمّرد غزة، أحداث القاةرة، أحداث رمسيس، أنصار اإلسالم، يعالم
ينجددازات الداخليددة، سياسددة األبددواب المغلقددة، األرواح الطدداةرة البريئددة، اإلخددوان الشددياطين، 
اإلخوان المسلمين، اإلسالم دين وحدة، االنتماء السياسي، التغيرات السياسدية، التكالدب علدى 

الخريددف العربددي، الدولددة  فلسددطين، الجمعيددة الوطنيددة للتغييددر، الجددي  الحددر، الحيدداد الزائددف،
اإلسددالمية فددي العددرا  والشددام)داع (، الربيددع العربددي، الشددعب الجبددار، الصددفحة الرسددمية، 
الصددفحة ميتددة، الصددفقة األغلددى فددي التدداريع، الضددمير العربددي، العددرس الددوطني، القتددل باسددم 
ة الدددين، القضددداء المصدددرا، القدددوة الغاشدددمة، اللعدددب الهجدددومي، المجاةددددون العدددرب، المرحلددد

األصعب، المخابرات األمريكية، النائب العام، الواقع المتدردا، أمدة عربيدة واحددة، أمدل ابلديس 
بالجنددة، بشددار الجحدد ، بمعنددى الكلمددة، بنددت الحددالل، تدددخل علددى الطريقددة الليبيددة، تصددلب 
شرايين، تصميم داخلي، تنمية المحافظات، تهافدت الضدباع، ندورة ينداير، جددار القمدع، جدائزة 

 6م، جميع األطراف، جهاز لوحي، حالة تأةب قصوى، حرب عالمية نالندة، حركدة نوبل للسال
أبريل، حساب عسير، حكم العسدكر، حلقدة خاصدة، حملدة " نسدفين يدا ريدس"، خدار  قضدبان 
السجن، حملة حذف قناة الرسالة، خطة احتياطية، دبابدة مصدرية، درامدا الديمقراطيدة، دعايدة 

يداء، ذةبدت ريحندا، رابعدة العدويدة، ربطدة خبدز، رجدال القسدام، انتخابية، دفاع كارني، دم األبر 
رصدداص الرحمددة، ركددالت الجددزاء، ركلددة قويددة، رمددز الصددمود، قذيفددة مدددفع، سددالح الشددهادة، 
سددلطة رجددال الكهنددوت، شددعب مصددر، شددهداء الغوطددة، شدديع األزةددر، صددراع تدددمير سددوريا، 

ويددة، قتلددى األحددداث، ضددرب المنشددعت، عصددير التفدداح، صددفحتي، فددض اعتصددام رابعددة العد
قضددية فسدداد، قطدداع خدداص، قطددع مسدداعدات امريكددا لمصددر، قنبلددة نوويددة، قيددادات اإلخددوان، 
كددالب مسددعورة، ال لمحاكمددة المدددنيين عسددكريا ، مئذنددة الفددتح، مددال الخلدديج، مخدديم الزعتددرا، 
مدددعي حقددو  االنسددان والحريددة، مسددح جددوا، مشددروبات غازيددة، مصددر االنقالبيددة، مصددر 

ر رفدددح، معتصدددمي رابعدددة العدويدددة، )ةيكدددل( ةدددرم الصدددحافة األكبدددر، اليدددد التدددي تحتدددر ، معبددد
تددد لمني، يددددورون فدددي حلقدددة مفرغدددة، ةددددف بماركدددة خاصدددة، نقدددا  بيزنطدددي، علدددى نفقتددده 

 الخاصة.

وظاهر لنا أن هذه التراكيب تتراوح في جدَّتها بين تراكيةب جديةدة عناصةرها معروفةة فةي اللغةة 
ةدددف ، مصددر تحتددر ، )ةيكددل( ةددرم الصددحافة األكبددركيبهةةا وتآلفهةةا: العربيةةة ولكنهةةا جديةةدة فةةي تر 

. ومنها تعابير وتراكيب جديدة ظهرت بأثر مةن الواقةع السياسةي والجتمةاعي والتقنةي: بماركة خاصة
ل علددى الطريقددة الليبيددة، جهدداز  مخدديم الزعتددرا، حملددة "نسددفين يددا ريددس"، درامددا الديمقراطيددة، تَددَدخ،

 ، إلخ.ي، شبكات التواصل االجتماعي، الصحافة اإللكترونيةَلْوِحّي، الربيع العرب



 

 

553 

وثمة نوا ثالث معروف ومألوف ولكنه عاد إلى الستعمال والدوران بتأثير األحةداث المحيطةة 
 :بالوطن العربي والسياسة الدولية، ومنها

اليدد التددي تد لمني، يدددورون فددي حلقدة مفرغددة، نقدا  بيزنطددي، علددى نفقتده الخاصددة، تصددلب 
 ين، الواقع المتردا، أمة عربية واحدة، أمل يبليس بالجنة، حفظ الملفات، نسع الملف.شراي

 التعابير االصطالحية اإلنجليزية -2

وقد ظهرت التعابير والتراكيب اإلنجليزية في جميع أنواا النصوص )العربية فصحى وعامية، 
 والعربيزي(، وتمثل ظهورها في صورتين هما:

 Facebook, Laptop, Whatsapp :صلبالحرف اإلنجليزا على األ - أ

ةْت، الكامةب نةو، برميةر لية ، بالحرف العربي  - ب ، فيسةبوك: ها  تاق، ذراب ايةدل، أوفةر للمل
 إلخ.، فيسيبوك وول، مي تووو، هافينج فن، واتساب، باس وورد، هوم بيج

 المستوى الصرفي -4-2-3-3

تخدم اللغةةة اسةةتظهار مةةدى لعةةل مةةن أهةةم مةةا يظهةةر الوضةةع اللغةةوي والمقةةدرة اللغويةةة عنةةد مسةة 
تمكنةةه مةةن المسةةتوى الصةةرفي فةةي اللغةةة العربيةةة، وربمةةا يتبةةاين حضةةور هةةذه المشةةكلة بحسةةب طبيعةةة 
اللغة المستخدمة من جهةة، وسةعة الحصةيلة اللغويةة مةن جهةة أخةرى، وقةد تتبعةت هةذه الدراسةة حجةم 

الميةةةدان، والتحليةةةل األخطةةةال الصةةةرفية التةةةي وقةةةع فيهةةةا مسةةةتخدمو اللغةةةة العربيةةةة الفصةةةحى فةةةي هةةةذا 
 اإلحصائي يكشف ذلك.

أن أعلةى نسةبة أخطةال صةرفية كانةت فةي نصةوص موقةع  52 جةدولالو  23  شةكلالإذ يظهر 
تسةةاوي متوسةةطات نسةةب فيسةةبوك وأدناهةةا فةةي المةةدونات والرسةةائل النصةةية. كمةةا يظهةةر مةةن الجةةدول 

األخطال الصرفية في نصوص باقي المواقع تقريبا . ويلحظ هنا انخفاً نسبة األخطال الصرفية في 
إلى عدم وجةود فةروق  03 جدولالوتشير نتائج تحليل "ذو الحدين السالب" في نصوص كل المواقع. 

 النصوص في متوسطات نسب األخطال الصرفية.دالة إحصائيا  بين مصادر 
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 الصرفية األخطاء نسب متوسطات : 45  شكلال

 
 الصرفية األخطاء نسب متوسطات:  07 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 فيسبوك 398 5.5553 5.55383
 تويتر 335 5.5555 5.55553
 الرسائل النصية 352 5.5555 5.55253
 المواقع اإلخبارية 5555 5.5555 5.55932
 المدونات 32 5.5555 5.55533
 التعليق 235 5.5555 5.55295
 المجموا 3532 5.5555 5.55551

 الصرفية طاءاألخ على النص مصدر أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل : 08 جدولال

 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع (Wald)وولد  مصدر التباين
 5.555 5 5395.222 )القاطع(

 5.555 3 9.252 مصدر البيانات
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إن نقص نسبة األخطال الصرفية في مجمل المواقع يرجع إلى أن المعجم اللفظةي لمسةتخدمي 
ة اللغوية من مفردات اللغة يحصر التركيز فةي اللغة في هذه المواقع محدود للغاية، فضعف الحصيل

ألفاظ معينة، وصي  صةرفية محةددة، هةي األكثةر شةيوع ا وانتشةار ا، خاصةة أن بعةً مواقةع التواصةل 
لةةم تبتعةةد كثيةةر ا عةةن لغةةة الحةةةديث اليةةومي كمةةا هةةو الحةةال مةةع موقةةةع الفيسةةبوك، وهةةو مةةا يظهةةر فةةةي 

 :اآلتيالنموذا 
؟؟؟؟ ةددا المجلدس لدم يكدن بالمتسدوى الددا يتطلدع اليده قانون التقاعد المدني شدو صدار فيده

المواطن، ولم نالحظ اا قرار لصالح الواطن بل جميع القدرارات ضدد الدواطن والقدرارات القادمدة 
بغيدددداب مجلددددس االمددددة سددددتكون صددددعقه قويدددده للمددددواطن، انتظددددروا ، اهلل يكددددون بعونددددك يددددا 

 مواطن،،،،،،،،

لزدواجية اللغويةة بةين الفصةحى والعاميةة يةرد فيةه فهذا النص الذي يقع مستخدمه في مشكلة ا
كلمة "نالحظ" والصيغة الصرفية الصائبة للفعل هي "نلحظ"، إذ إن صيغة "لحظ" اير موجةودة فةي 

 .(19)المعاجم العربية القديمة
ولعةل مةن األخطةال الصةرفية الشةةائعة اسةتخدام صةيغة "مبةروك" بةةدل  مةن "مبةارك"، ومةن أمثلةةة 

 ذلك:
 نشد على أياديكم وأقالمكم.ألف مبروك 

 فعلى الرام من أن النص كتب بعربية فصحى إل أنه استخدم صيغة "مبروك".

 المستوى النحوي والتركيبي -4-2-3-4

يشةةكل النحةةو أبةةرز مظةةاهر نظةةام اللغةةة الترميةةزي، وذلةةك لرتباطةةه باألبعةةاد الوظيفيةةة والدلليةةة 
ب من أكثر ما يؤثر في النظام، وهةو أكثةر مةا يظهةر التي تعطي اللغة قيمتها، ولذلك كان هذا الجان

مشكلة الضعف اللغوي، ولعل مالحظة حجم حضور هذه المشكلة هو ما يظهره التحليل اإلحصةائي 
 واألمثلة الداّلة.

متوسةةط نسةب األخطةال النحويةةة التركيبيةة، فنجةد منهمةةا أن  نايكشةف 59 جةدولالو  23  شةكلال
أعلى متوسط نسبة أخطال كان في نصوص المواقةع اإلخباريةة وأدناهةا فةي نصةوص المةدونات. وقةد 
تقاربةةةت متوسةةةطات نسةةةب نصةةةوص تةةةويتر مةةةع مثيلتهةةةا فةةةي نصةةةوص التعليقةةةات علةةةى المةةةدونات مةةةن 

دونات مةع متوسةط نسةب األخطةال النحويةة ناحية، وكذلك تقاربت نسةب نصةوص التعليقةات علةى المة
                                                           

 (.لحظ) مادة العرب، لسان منظور، ابن( 19)
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التركيبية في نصةوص الرسةائل النصةية. وبشةكل عةام فقةد كانةت متوسةطات نسةب األخطةال التركيبيةة 
وجةود فةروق دالةةة  إلةى 25 جةدولالوتشةير نتةائج تحليةل "ذو الحةدين السةةالب" فةي  النحويةة منخفضةة.

ن مصةةةادر النصةةةوص فةةةي متوسةةةطات نسةةةب األخطةةةال النحويةةةة التركيبيةةةة. ويتبةةةين مةةةن إحصةةةائيا  بةةةي
هةةذه الفةةروق هةةي بةةين المةةدونات وبةةاقي النصةةوص باسةةتثنال الرسةةائل النصةةية، وبةةين ن أ 25 جةةدولال

روق دالةة إحصةةائيا  مةةن حيةةث المواقةع اإلخباريةةة والرسةةائل النصةية. أمةةا بةةاقي المصةةادر فلةيس بينهةةا فةة
 متوسطات نسب األخطال النحوية التركيبية.

 

 التركيبية النحوية األخطاء نسب متوسطات : 46  شكلال

 التركيبية النحوية األخطاء نسب متوسطات:  09 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 فيسبوك 398 5.5553 5.53855
 تويتر 335 5.5583 5.53532
 الرسائل النصية 352 5.5523 5.53333
 المواقع اإلخبارية 5555 5.5528 5.53333
 المدونات 32 5.5533 5.55133
 التعليق 235 5.5585 5.52553
 المجموا 3532 5.5555 5.53322
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 التركيبية النحوية األخطاء على النص مصدر أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل : 41 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 3359.133 القاطع
 5.555 3 28.958 مصدر البيانات

 بونفروني طريقة) التركيبية النحوية األخطاء حيث نم النصوص مصادر بين الننائية المقارنات  :40 جدولال
Bonferroni) 

 النص مصدر
 )م(

 النص مصدر
 )ن(

 فر  المتوسطات
 ن(-)م

الخطأ 
 المعيارا

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المدونات

 5.553 5 5.552 5.55 التعليق
 5.555 5 5.555 5.55 فيسبوك

 5.555 5 5.555 5.55 المواقع اإلخبارية
 5.398 5 5.555 5.55 الرسائل النصية

 5.525 5 5.555 5.55 تويتر

 التعليق

 5.555 5 5.552 5.55 فيسبوك
 5.555 5 5.552 5.55 المواقع اإلخبارية
 5.231 5 5.552 5.55 الرسائل النصية

 5.555 5 5.552 5.55 تويتر

 فيسبوك
 5.555 5 5.555 5.55 المواقع اإلخبارية

 5.255 5 5.552 5.55 ائل النصيةالرس
 5.555 5 5.552 5.55 تويتر

المواقع 
 اإلخبارية

 5.552 5 5.555 5.55 الرسائل النصية
 5.223 5 5.555 5.55 تويتر

الرسائل 
 5.555 5 5.555 5.55 تويتر النصية

يرجةةةع سةةةبب نقةةةص األخطةةةال النحويةةةة بشةةةكل إجمةةةالي إلةةةى طبيعةةةة الكتابةةةة فةةةي اللغةةةة العربيةةةة، 
فالحركةةةات فةةةي أواخةةةر الكلمةةةات الدالةةةة علةةةى الموقةةةع اإلعرابةةةي إمةةةا أن تكةةةون حركةةةات أصةةةلية مثةةةل: 
)الضمة والفتحة والكسرة، إلخ(، أو فرعية مثل: )الةواو واأللةف واليةال وثبةوت النةون، إلةخ(، ففةي حةال 
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لعةادة ل كانت العالمة اإلعرابية من العالمات األصلية فقد يمكن السةتغنال عةن كتابتهةا، وهةي فةي ا
تكتب سوى في عالمة واحدة وهي تنوين النصب في بعً الحالت، أما العالمات الفرعية فهي مةا 

حةةروف ل يمكةةن السةةتغنال وفيهةةا يظهةةر الصةةواب والخطةةأ  -فةةي الغالةةب  –تسةةتوجب كتابتهةةا ألنهةةا 
 نحوي ا.

د شةةملت أمةةا أبةةرز األخطةةال النحويةةة التةةي وقةةع فيهةةا مسةةتخدمو مواقةةع التواصةةل ووسةةائطه، فقةة
أالةةةب مباحةةةث النحةةةو العربةةةي، ويمكةةةن إجمالهةةةا بتحليةةةل األخطةةةال النحويةةةة والتركيبيةةةة فةةةي النصةةةوص 

 :اآلتية

 النص األول
النواب مسدتهترين بالشدعب والدولدة، وةدم غيدر ملتدزمين بحضدور الجلسدات، ويعتبدر المجلدس 

حمدل زائدد بالنسبة لهم مدن بداب الجداه والوجداه والنفدوذ الشخصدي وكسدب المندافع. والمجلدس 
على الخزيندة دون اا مندافع حقيقيدة يقددموةا للدوطن، وانمدا يشدرعون الغدالء ورفدع االسدعار 
مع الدرئيس دون العنداء بالبحدث عدن حلدول جذريدة لحدل مشداكل الشدعب االقتصددية واخراجده 

 من عناء الفقر والجوع وذل الحاجة.
 

 الصواب الخطأ الجملة
 ستهترونالنواُب م نصب الخبر النواب مستهترين

حذف النةون دللةة علةى نصةب الفعةل أو جزمةه  يقدموها
وهةةةةو مةةةةن األفعةةةةال الخمسةةةةة مةةةةع أنةةةةه لةةةةم يسةةةةبق 

 بناصب أو جازم

 يقدمونها

 النص الناني
ةل من العدالة تعيين وزراء لمددة شدهران دون خدمدة جكوميدة سدابقة ويأخدذوا راتدب تقاعددا 

ة او يسددتقيل لفتددرة محدددودة مددن طددوال العمددر ؟؟ةددل مددن العدالددة ان يأخددذ بعددض الندداس اجدداز 
الشركة التي يعمل بها او الم سسة التي يعمل بها ليتيعين وزير ليحصل علدى راتدب تقاعددا 
طددوال العمددر ويعددود لموقعدده بعددد عملدده كددوزير ألشددهر ؟الدديس ةددذا فسددادا؟ بددأا حدد  يأخددذون 

جامعدات امنلة كنيرة منها رئديس االتصداالت وبعدض ال--تقاعد دون خدمة من اموال الشعب 
 وغيره نر رجعي فمن لم يكن له خدمة طويلة يجب ان يقف راتبه التقاعدا
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 الصواب الخطأ الجملة
هل من العدالة تعيين وزرال 

 لمدة شهران...؟
رفع المضاف إليه باأللف 
 وحقها الجر باليال ألنه مثنى

هل من العدالة تعيين وزرال 
 لمدة شهرين؟

في ذخر الفعل حذف النون  ويأخذوا راتب تقاعدي
"يأخذوا" دللة على نصب 
الفعل أو جزمه وهو من 
األفعال الخمسة مع أنه لم 
 يسبق بناصب أو جازم

 ويأخذون

 راتب ا عدم نصب المفعول به "راتب" 
 تقاعدي ا عدم نصب الصفة "تقاعدي" 

 ليتعين وزير ا عدم نصب التمييز "وزير" ليتيعين وزير
ا عدم نصب المفعول به "تقاعد" يأخذون تقاعد  يأخذون تقاعد 

 النص النالث
نعلم بما تعاني منه ألنك من النواب الجدد األوفياء وخوفك علدى مصدلحة البلدد والمدواطن ةدو 

شي  لدم ةدفك نهنيك على مواقفك المشريفه يلى اإلمام ونحن وراك وكالمك بانك يذا لم تعمل 
 ابن البار واألصول يلى البرلمان ةذا برفع الرأس يا ترجع

 
 الجملة الخطأ الصواب

 لم تعمل شير عدم نصب المفعول به "شيل" لم تعمل شيئ ا
 إذا لم تعمل شير لم ترجع استخدام )لم( في جملة جواب الشرط إذا لم تعمل شيئ ا لن ترجع

 النص الرابع
 % من الشعب غير واعي وغير مدرك81

 
 الجملة/ التركيب الخطأ الصواب

عةةةدم حةةةذف يةةةال السةةةم المنقةةةوص "واعةةةي" علةةةى الةةةرام مةةةن  واا   اير
 وقوعه منون ا تنوين كسر

 اير واعي

 



 

 

553 

 النص الخامس
مع احترامي للجميع انا ليس دفاعدا عدن رئديس الدوزراء ولكدن ةدذا القدرار مدن مصدلحه جميدع 

 األردنيين واالردني لن يتانر بهذا القرار بل الغير اردنيين سيتانرون
 

 التركيب الخطأ الصواب
خطأ أسلوبي تركيبي فمعنى الجملة على النحو المذكور  أنا ل أدافع

 يفيد بأن المتكلم ينفي اإلخبار عن ذاته أنه دفاا
 انا ليس دفاعا

 الغير اردنيين دخول أل التعريف على كلمة "اير" اير األردنيين

 النص السادس
ولكندده سددر  وانقددظ فاقدددا الضددمير أوافدد  معكددي سدديدة جمانددة أندده لددم يكددن مدد امرة فددي بدايتدده 

 وبائعي الفتاوى ومروجي الكراةية على مقدمة الجموع
 

 الصواب الخطأ التركيب
 وانقً فاقدو الضمير عدم رفع الفاعل وانقظ فاقدي الضمير

 وبائعو الفتاوى عدم رفع السم المعطوف على المرفوا وبائعي الفتاوى
 ومروجو الكراهية ف على المرفواعدم رفع السم المعطو  ومروجي الكراهية

 النص السابع
كددل شددخص يظددن ان قلبدده ةددو األكنددر بياضددا مددن األخددرين ، ف لنتددرك الظنددون جانبددا ولنددرى 

 األفعال
 
 

 التركيب الخطأ الصواب
 ولنرى األفعال عدم جزم الفعل المضارا بعد أن سبق بجازم ولنَر األفعال

 النص النامن
 حالل يا عبدة الدرةم والديناراهلل اكبر دم المسلم اصبح 

 
 التركيب الخطأ الصواب

 اصبن حالل رفع خبر أصبن أصبن حالل  
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 النص التاسع
 قرأنا قبل مدة أن كنير من المس لين والموسرين والواصلين ةم من يتمرد على الدولة

 
 الصواب الخطأ التركيب

 أن كثير ا من المسؤلين رفع اسم إنّ  أن كثير من المسؤلين

 النص العاشر
 ال تعيروةم اةمية انهم معادين للديمقراطية صحيفتكم منبر حر وللجميع

 
 الصواب الخطأ التركيب

 إنهم معادون نصب خبر إنّ  انهم معادين

إّن هةةذه األمثلةةة تظهةةر تةةوزا األخطةةال النحويةةة علةةى أالةةب المباحةةث واألبةةواب النحويةةة: فةةي 
ّن الجملةة الفعليةةة: الفعةةل والفاعةل والمفعةةو  ل بةةه، وفةي الجملةةة السةةمية: الخبةر وعمةةل كةةان وأخواتهةةا وات

 وأخواتها، والتوابع، واير ذلك.

ولعل مما يجدر تمثيله األخطال التركيبية، والتي ترجع إلى أسةلوب بنةال الجمةل والتراكيةب فةي 
 اللغة العربية، ومن أمثلة ذلك:

الشعب من يقدف معهدم ةدم  السيسي والعلمانيين الخون والجي  المصرا والداخليه وجزء من
خون ويشاركون بقتل ة الء االبرايداء الدذا ذندبهم فقدط بدانهم يريددون الح ....اكتشدفت بدان 

 الجي  المصرا خاين أيضا
 

 الصواب التركيب
 الذي ذنبهم أنهم يريدون الحق فقط الذي ذنبهم فقط بانهم يريدون الحق

 ذخر الجملة.وحق "فقط" أن تأتي في وهذا من األخطال الشائعة، 

 األخطاء الكلية -4-2-3-5

متوسطات نسب األخطال اللغوية الكلية فةي النصةوص حسةب  22 جدولالو  22  شكلاليبين 
 وص الفيسةةبوك بواقةةعمصةةدرها. نسةةتنتج منهمةةا أن أعلةةى متوسةةط نسةةبة أخطةةال لغويةةة كةةان فةةي نصةة

فالتعليقةةةات علةةةى المةةةدونات. وأمةةةا أدنةةةى متوسةةةط  5.528 تلتهةةةا نصةةةوص المواقةةةع اإلخباريةةةة 5.513
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ثةم الرسةائل  5.513 تلتهةا نصةوص تةويتر 5.539 نسبة أخطال لغوية فكةان فةي نصةوص المةدونات
إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة ( 23 جةةدولال)ويشةةير جةةدول تحليةةل "ذو الحةةدين السةةالب"  .5.533 النصةةية

إحصةةائيا  بةةين مصةةادر النصةةوص مةةن حيةةث متوسةةطات نسةةب األخطةةال اللغويةةة الكليةةة. ويتضةةن مةةن 
ن هةةةذه الفةةةروق هةةةي بةةةين المةةةدونات وكةةةل مةةةن فيسةةةبوك والمواقةةةع أ 21 جةةةدولال المقارنةةةات البينيةةةة فةةةي

ريةةةة والتعليقةةةات علةةةى المةةةدونات. كةةةذلك توجةةةد فةةةروق بةةةين فيسةةةبوك وكةةةل مةةةن الرسةةةائل النصةةةية اإلخبا
وتةويتر، وبةين المواقةع اإلخباريةة والرسةائل النصةية وبةين التعليقةات علةى المةدونات وكةل مةن الرسةةائل 

 النصية وتويتر.

 

 الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات : 47  شكلال
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 الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات: 44 جدولال

 مصدر النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا

 فيسبوك 398 5.5133 5.52353
 تويتر 335 5.5135 5.52299
 الرسائل النصية 151 5.5333 5.52553
 المواقع اإلخبارية 5555 5.5223 5.52952
 المدونات 32 5.5395 5.53135
 التعليق 235 5.5253 5.53953
 المجموا 2911 5.5535 5.53215

إن تفسير هذه الدللت اإلحصائية التي تربط بين مواقع التواصل واألخطال بعامةة، لةه صةلة 
بالسةةةياقات التةةةي تسةةةتخدم بهةةةا مةةةن جهةةةة، كمةةةا لهةةةا صةةةلة بشةةةريحة المشةةةاركين والمتواصةةةلين فةةةي هةةةذا 

هةم فةي الغالةب مةن متوسةطي الثقافةة، ولةم تكةن لغةتهم لغةة عةوام النةاس كمةا الميدان من جهة ثانية، ف
كان في الرسائل النصةية؛ ومةن ثةم ل تحصةى أخطةاؤهم. كمةا أن اهتمامةاتهم مةن جهةة الموضةوعات 
وسةةةياقات المشةةةاركة تتجةةةاوز موضةةةوعات الحتياجةةةات اليوميةةةة، ولةةةذلك تتبةةةاين درجةةةة ارتباطهةةةا بهةةةذه 

لةةى الموضةةوعات، فكمةةا يبةةدو أن األحةةداث الجماهيريةةة الطارئةةة والمتجةةددة السةةياقات تبع ةةا لتركيزهةةا ع
للمةةت رواد موقةةع الفيسةةبوك، ولةةذلك فةة ن طبيعةةة هةةذه الموضةةوعات التةةي تتعلةةق بشةةريحة واسةةعة مةةن 
مسةةةتخدمي اللغةةةة، قةةةد فرضةةةت نمط ةةةا مةةةن اسةةةتخدام اللغةةةة جعلهةةةا لصةةةيقة بموضةةةوعاتها، فكثةةةرت فيهةةةا 

باه تقارب النتائج اإلحصائية بين التعليقات اإلخبارية والتعليقات علةى األخطال، ولعل مما يلفت النت
المةةدونات، ألن هةةذين المةةوقعين ينتميةةان إلةةى سةةياق متماثةةل تطةةرح فيةةه الموضةةوعات المتشةةابهة مةةن 

 سياسية واقتصادية واجتماعية عليا.

التةةةي  يتعلةةةق بقلةةةة األخطةةةال فةةةي تةةةويتر والرسةةةائل النصةةةية علةةةى الهةةةاتف المحمةةةولفةةةي مةةةا أمةةةا 
انشةةغلت بالقضةةايا الجتماعيةةة، فةة ن ذلةةك يرجةةع إلةةى أن المشةةاركات والرسةةائل التةةي قةةدمت مةةن خةةالل 
هذه الوسائط قد كتبةت فةي الغالةب باللهجةات العاميةة وكانةت محاكيةة للحةديث اليةومي المنطةوق، ولةم 

 نها لغة اير قواعدية في النهاية.يتم إحصال األخطال في اللهجة أل
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 الكلية األخطاء على النص مصدر أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل:  43 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
مستوى  درجات الحرية كاا تربيع

 الداللة
 5.555 5 1252.228 )القاطع(

 5.555 3 292.225 مصدر البيانات
 

 بونفروني طريقة) الكلية اللغوية األخطاء حيث من النصوص مصادر بين ائيةالنن المقارنات : 42 جدولال
Bonferroni) 

 النص مصدر
 )م(

 النص مصدر
 )ن(

 فر  المتوسطات
 ن(-)م

الخطأ 
 المعيارا

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المدونات

 5.5895a 5.55223 5 5.555- التعليق
 5.5552a 5.55513 5 5.555- فيسبوك

 5.5283a 5.55835 5 5.555- المواقع اإلخبارية
 5.298 5 5.55832 5.5255- الرسائل النصية

 5.555 5 5.55283 5.5513- تويتر

 التعليق

 5.555 5 5.55232 5.5523- فيسبوك
 5.555 5 5.55582 5.5553 المواقع اإلخبارية
 5.5395a 5.55588 5 5.555 الرسائل النصية

 5.5812a 5.55528 5 5.555 تويتر

 فيسبوك
 5.522 5 5.55823 5.5232 المواقع اإلخبارية
 5.5853a 5.55822 5 5.555 الرسائل النصية

 5.5921a 5.55852 5 5.555 تويتر

 اقع اإلخباريةالمو 
 5.5381a 5.55319 5 5.555 الرسائل النصية

 5.5212a 5.55313 5 5.555 تويتر
 5.539 5 5.55313 5.5532 تويتر الرسائل النصية
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متوسةةطات نسةةب األخطةةال اللغويةةة الكليةةة فةةي النصةةوص  23 جةةدولالو  28  شةةكلالويبةةين 
حسب مصدرها وجةنس كاتبهةا. ونسةتنتج منهمةا أن متوسةطات نسةب األخطةال عنةد الةذكور أعلةى 

إلةةى  23 جةةدولالعنةةد اإلنةةاث باسةةتثنال المةةدونات. ويشةةير تحليةةل "ذو الحةةدين السةةالب" فةةي  منهةةا
 وجود فروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث من حيث متوسطات نسب األخطال الكلية.

 

 الكاتب وجنس المصدر حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات  :48  شكلال
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 الكاتب وجنس المصدر حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات:  45 جدولال

 مصدر النص الجنس العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 المدونات ذكر 52 5.5339 5.51215
  أنثى 8 5.5151 5.52533
  المجموا 23 5.5323 5.53581
 التعليق ذكر 523 5.5338 5.58323
  أنثى 32 5.5233 5.58595
  المجموا 535 5.5225 5.52552
 فيسبوك ذكر 135 5.5182 5.58585
  أنثى 533 5.5153 5.53223
  المجموا 383 5.5131 5.52331
 المواقع اإلخبارية ذكر 225 5.5351 5.53533
  أنثى 81 5.5925 5.55232
  المجموا 853 5.5239 5.52955
 الرسائل النصية أنثى 1 5.5582 5.53933
  المجموا 1 5.5582 5.53933
 تويتر ذكر 382 5.5185 5.52323
  أنثى 211 5.5158 5.52533
  المجموا 323 5.5133 5.52323
 المجموا ذكر 5391 5.5535 5.51353
  أنثى 352 5.5855 5.55383
  واالمجم 2253 5.5523 5.51553

 الكلية اللغوية األخطاء على الكاتب جنس أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل : 46 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 1235.829 )القاطع(
 5.555 5 29.329 الجنس
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متوسةةطات نسةةب األخطةةال اللغويةةة الكليةةة فةةي النصةةوص  22 جةةدولالو  29  شةةكلال يبةةينكمةةا 
متوسةةةطات نسةةةب األخطةةةال عنةةةد نسةةةتنتج منهمةةةا أن و . والمسةةةتوى التعليمةةةي لكاتبهةةةا حسةةةب مصةةةدرها

يتر والتعليق على المدونات، وهي المصةادر الجامعيين أقل منها عند ايرهم في كل من فيسبوك وتو 
الثالث التي عرف أو تنوا فيها مستوى الكاتب التعليمي. إّل أن هةذه الفةروق، كمةا يشةير تحليةل "ذو 

 ، هي فروق اير دالة إحصائيا .28 جدولالالحدين السالب" في 

 

 للكاتب التعليمي والمستوى المصدر حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات: 49  شكلال
  

 للكاتب التعليمي المستوى حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات:  47 جدولال

 المستوى التعليمي العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 جامعي 112 5.5883 5.52332
 اير جامعي 33 5.5835 5.52511
 المجموا 352 5.5553 5.53158
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 الكلية اللغوية األخطاء على للكاتب التعليمي المستوى أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل : 48 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 2293.258 )القاطع(
 5.555 3 323.221 مصدر النص

 5.593 5 1.383 المستوى التعليمي

متوسةةةطات نسةةةب األخطةةةال اللغويةةةة الكليةةةة فةةةي النصةةةوص  29 جةةةدولالو  35  شةةةكلاليبةةةين و 
متوسطات نسب األخطال اللغوية الكلية كانت أعلى منهما أن  نستنتجو  وموضوعها. حسب مصدرها

من ايرها في موضوا الرياضة مةن الموضةوعات األخةرى فةي معظةم المصةادر، وبشةكل واضةن فةي 
وجةةةةةود فةةةةةروق بةةةةةين  35 جةةةةةدولالتحليةةةةةل "ذو الحةةةةةدين السةةةةةالب" فةةةةةي التعليقةةةةةات والفيسةةةةةبوك. ويبةةةةةين 

يعًر المقارنات الثنائية بين  35 جدولالالكلية. و وضوعات المختلفة من حيث األخطال اللغوية الم
الموضةةةوعات. ويتضةةةن مةةةن الجةةةدول، مةةةثال ، أنةةةه ل توجةةةد فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيا  مةةةا بةةةين الموضةةةوا 

 الفنية. السياسي وكل من الموضوعات األكاديمية والرياضية و 
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 وموضوعه النص مصدر حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات : 31  شكلال

 
 وموضوعه النص مصدر حسب الكلية اللغوية األخطاء نسب متوسطات:  49 جدولال

 مصدر النص موضوع النص العدد المتوسط االنحراف المعيارا
 سياسي 559 5.5333 5.51355

 فيسبوك

 اجتماعي 519 5.5188 5.58383
 اقتصادي 1 5.5923 5.52133
 أكاديمي 29 5.5955 5.52533
 علمي 3 5.5331 5.52951
 ديني 25 5.5523 5.51339
 رياضي 33 5.2359 5.23335
 فني 23 5.5338 5.59525
 أخرى 511 5.5139 5.53399
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 لمجمواا 398 5.5133 5.52353
 سياسي 532 5.5123 5.52533

 تويتر

 اجتماعي 535 5.5139 5.52352
 اقتصادي 3 5.5555 5.55555
 أكاديمي 55 5.5353 5.53232
 علمي 93 5.5152 5.58519
 ديني 52 5.5332 5.51333
 رياضي 33 5.5852 5.58238
 فني 29 5.5153 5.53993
 أخرى 532 5.5155 5.53885
 المجموا 335 5.5135 5.52299
 سياسي 2 5.5238 5.53332

 الرسائل النصية

 اجتماعي 251 5.5222 5.51221
 اقتصادي 3 5.5323 5.51253
 أكاديمي 35 5.5338 5.58833
 علمي 2 5.5235 5.53893
 ديني 532 5.5323 5.59318

 رياضي 5 5.5555 5
 فني 5 5.5239 5

 أخرى 55 5.5522 5.53385
 المجموا 151 5.5333 5.52553
 سياسي 835 5.5299 5.53523

 المواقع اإلخبارية

 اجتماعي 25 5.5399 5.53338
 اقتصادي 13 5.5133 5.53982
 أكاديمي 8 5.5555 5.52833
 ديني 2 5.5228 5.53928
 فني 3 5.5883 5.53583
 أخرى 55 5.5185 5.51353
 االمجمو  5555 5.5223 5.52952
 سياسي 8 5.5392 5.52382

 المدونات
 اجتماعي 52 5.5332 5.53253
 اقتصادي 2 5.5532 5.55552

 أكاديمي 5 5.5291 5
 علمي 5 5.5535 5
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 فني 3 5.5232 5.51331
 أخرى 3 5.5385 5.55539
 المجموا 32 5.5395 5.53135
 سياسي 83 5.5915 5.52915

 التعليق

 اجتماعي 33 5.5532 5.53339
 اقتصادي 53 5.5322 5.53125
 أكاديمي 9 5.5958 5.51522
 علمي 25 5.2555 5.52355
 ديني 29 5.5289 5.55215
 رياضي 2 5.3823 5.11591
 فني 21 5.5598 5.23593
 أخرى 55 5.5932 5.53332
 المجموا 235 5.5253 5.53953
 المجموا سياسي 5255 5.5585 5.52893
  اجتماعي 333 5.5938 5.51335
  اقتصادي 23 5.5322 5.59233
  أكاديمي 88 5.5233 5.52532
  علمي 525 5.5251 5.55813
  ديني 223 5.5232 5.55535
  رياضي 91 5.5821 5.21522
  فني 83 5.5983 5.52335
  أخرى 315 5.5889 5.52222
  المجموا 2911 5.5535 5.53215

 الكلية األخطاء على النص موضوع أنر لدراسة" السالب الحدين ذو" تحليل : 31 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 1521.381 )القاطع(
 5.555 8 23.929 موضوا النص
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 بونفروني طريقة) الكلية اللغوية األخطاء حيث من النصوص موضوعات بين الننائية المقارنات  :30 جدولال
Bonferroni) 

 النص مصدر
 )م(

 النص مصدر
 )ن(

 فر  المتوسطات
 ن(-)م

الخطأ 
 المعيارا

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 سياسي

 5.5222a 5.55318 5 5.552 اجتماعي
 5.5393a 5.55952 5 5.555 اقتصادي
 5.223 5 5.55233 5.5333 يأكاديم
 5.5335a 5.55532 5 5.535 علمي
 5.5129a 5.55223 5 5.555 ديني
 5.385 5 5.52238 5.5385- رياضي
 5.555 5 5.55329 5.5222 فني
 5.5222a 5.55283 5 5.558 أخرى

 اجتماعي

 5.5339a 5.55931 5 5.551 اقتصادي
 5.555 5 5.55295 5.5559 أكاديمي

 5.555 5 5.55593 5.5521 لميع
 5.319 5 5.55283 5.5252 ديني
 5.5852a 5.52282 5 5.553- رياضي
 5.555 5 5.55155 5.5555 فني
 5.555 5 5.55832 5.5513 أخرى

 اقتصادي

 5.555 5 5.55138 5.5235- أكاديمي
 5.555 5 5.55231 5.5213- علمي
 5.555 5 5.55558 5.5532- ديني

 5.5523a 5.52321 5 5.555- اضيري
 5.358 5 5.55312 5.5325- فني
 5.521 5 5.55535 5.5321- أخرى

 أكاديمي
 5.555 5 5.55333 5.5553 علمي
 5.555 5 5.55335 5.5591 ديني
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 5.5953a 5.52328 5 5.555- رياضي
 5.555 5 5.55221 5.5559- فني
 5.555 5 5.55333 5.5533- أخرى

 علمي

 5.555 5 5.55515 5.5528 ديني
 5.5935a 5.52133 5 5.553- رياضي
 5.555 5 5.55333 5.5521- فني
 5.555 5 5.55528 5.5528- أخرى

 ديني
 5.5559a 5.52355 5 5.555- رياضي
 5.555 5 5.55112 5.5253- فني
 5.555 5 5.55898 5.5532- أخرى

 رياضي
 5.532 5 5.52395 5.5853 فني
 5.5832a 5.52329 5 5.559 أخرى

 5.555 5 5.55122 5.5513 أخرى فني

 التعبير في اإلبالغي اللغة مستوى -4-2-4

يقصةةد بالمسةةتوى اإلبالاةةي فةةي التعبيةةر مالحظةةة القيمةةة البالايةةة التعبيريةةة للغةةة وظيفي ةةا، أي 
تتجةةاوز المسةةتوى كيةةف اسةةتغلت إمكانيةةات اللغةةة وطاقتهةةا لتحقيةةق قةةدرة أعلةةى علةةى توصةةيل المقاصةةد 

 العتيادي في التعبير، كأن تأخذ بعد ا مجازي ا، أو ساخر ا، ومبتذل .

عن مستوى اللغة المستخدمة في عينات النصوص. حيةث  32 جدولالو  35  شكلال ويكشف
% 2% مجازيةا  و 3% كان سةاخرا  و9% من النصوص كان اعتياديا  و85ظمى أن النسبة الع نجد

 مبتذل . 
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 المستخدمة اللغة مستوى وف  النصوص توزيع : 30  شكلال

 
 المستخدمة اللغة مستوى وف  النصوص توزيع : 34 جدولال

 النسبة العدد مستوى اللغة
 %82.3 2523 دياعتيا

 %1.2 399 مجازي
 %9.1 855 ساخر
 %5.9 539 مبتذل
 %5.3 521 أخرى
 %555.5 8352 المجموا

 فقةد. اإلبالايةة مسةتوياتها وفةق النصةوص توزيةع اآلتيان 33 جدولالو  32  شكلال يظهر كما
لةةى ومبتذلةة وسةةاخرة ومجازيةة عاديةةة نصةوص إلةةى النصةوص تصةةنيف تةم  لةةم إن" أخةةرى نصةوص" وات

 أعلةةى أن 33 جةةدولالو  32  شةةكلال مةةن ونتبةةين. السةةابقة األربعةةة المسةةتويات مةةن واحةةدا   الةةنص يكةةن
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 وأعلةى منهمةا، لكةل% 52 بنسةبة تةويتر موقةع فةي كان الساخرة واللغة المجازية باللغة استخدام نسبة
 عةن تقةل بنسةبة المةدونات في وأقلها% 1 بنسبة فيسبوك موقع في كان المبتذلة باللغة استخدام نسبة
5%. 

 

 اللغة ومستوى النص مصدر حسب النصوص : 34  شكلال
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 اللغة ومستوى النص مصدر حسب النصوص  :33 جدولال

 أخرى مبتذل ساخر مجازا اعتيادا المجموع مستوى اللغة 

 مصدر النص

 2352 21 93 333 31 5923 فيسبوك
28.9% 2.2% 51.5% 3.8% 5.5% 555.5% 

 5353 23 23 232 231 931 تويتر
32.5% 52.3% 52.5% 5.2% 5.2% 555.5% 

 2192 35 55 35 11 2335 الرسائل النصية
93.1% 5.8% 2.5% 5.1% 2.1% 555.5% 

 5199 8 21 551 22 5323 المواقع اإلخبارية
88.3% 5.8% 2.3% 5.3% 5.3% 555.5% 

 353 3 3 23 55 139 المدونات
95.3% 2.5% 3.5% 5.3% 5.2% 555.5% 

 8352 521 539 855 399 2523 المجموا
82.3% 1.2% 9.1% 5.9% 5.3% 555.5% 

 ومن أمثلة ذلك:
 المنال مستوى اللغة

 اعتيادي
 اإللكترونيةة المواقةع جميع نشرت ان بعد خاص قطاا الخارجية وزارة ان ثبت -

 ...الخارجية ب ستثنال مناصبهم و الوزرال اسمال

 .المرصاد في|  ةكيماوي أسلحة استخدمت األسد قّوات: األميركية المخابرات -

 مجازي
 رب يةا الةرأس فوق مدفع قديفة سقوط من أسوأ.. الشمس اروب بعد الصداا -

 .رحمتك و سترك
 !! تغني وانت صوتك يتحمل الذي الصديق على حافظ -

 ساخر

 هيروين كيلو 53 تضبط المخدرات مكافحة: خةبر -
 (هيك معقول م  ؛ مخدرات ول اصالح ل يعني)    
 خطيبته: هجرته ان بعد لصديقه أحدهمقال  -

 هون عليك سوف تنساها ادا
 فأجابه:

 كيف انساها
 ، و انا مشتري لها )أي فون( بالتقسيط لسنة و كل جمعه بدي ادفع.

 الزبالة النترنت خدمة على شكرا Orange_JTG@ مبتذل
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 أخرى
 [11:يونس] يظلمون أنفسهم الناس ولكن شيئا الناس يظلم ل اهلل إن -

 .فولتير. نعي  ان امل على دائما نحن ابدا نعي  ل نحن -

 (فوك فً ل) -

وَيْظهَةةُر لنةةا أن البةةة المسةةتوى العتيةةادي مرجعةةه إلةةى طبيعةةة اسةةتخدام هةةذه الوسةةائل؛ فةةأكثر 
النةةاس يسةةتعملونها ألاةةراً التواصةةل اليةةومي العتيةةادي ولقضةةال حةةوائجهم المسةةتعجلة التةةي تحتةةاا 

 صود بسهولة ويسر.لغة واضحة سهلة ميسورة تَُبلم  المق

أما ارتفاا نسبة المستوى المجةازي فةي تةويتر فلعةل مرجعةه إلةى أن كثيةر ا مةن مسةتعملي تةويتر 
يسةتعملون لغةة راقيةة تميةةل فةي كثيةر مةن جوانبهةةا إلةى التشةبيهات والعبةارات المجازيةةة التةي تنبةر عةةن 

 مستوى تعليمي مرتفع.

ا فةةةي األسةةةلوب ا نمةةةا يةةةدلُّ ذلةةةك علةةةى مراعةةةاة كمةةةا يظهةةةر لنةةةا أن هنةةةاك تةةةدني ا واضةةةح  لمبتةةةذل؛ وات
 اآلداب العامة وحسن الخلق لدى أالب المشتركين في وسائل التواصل الجتماعي في األردن.

 اللغوي التحليل مجمل -4-2-5

إن مجمةةل مةةا أظهةةره التحليةةل اإلحصةةائي لواقةةع اللغةةة فةةي ميةةدان التواصةةل يمكةةن إجمالةةه فةةي 
ة فةةي هةةذا الميةةدان، وقةةد حصةةرت فةةي ثةةالث مشةةكالت: الثنائيةةة المشةةكالت التةةي تواجههةةا اللغةةة العربيةة

اللغويةةة، والزدواجيةةة اللغويةةةة، والضةةعف اللغةةوي، وقةةةد لةةوحظ أن مشةةكلة الثنائيةةةة اللغويةةة لهةةا ارتبةةةاط 
مباشر مع وسائل التصةال الحديثةة: الشةابكة والهةاتف المحمةول، أمةا مشةكلة الزدواجيةة اللغويةة فقةد 

ختالف العصور، لكةن أثةر ميةدان التواصةل فةي هةذا الجانةب أنةه نقلهةا مةن كانت موجودة باستمرار با
مسةةةتوى اللغةةةة المنطوقةةةة إلةةةى اللغةةةة المكتوبةةةة، وهةةةو مةةةا جعلهةةةا ذات خطةةةورة واضةةةحة، خاصةةةة إذا مةةةا 

% من عينة الدراسة قد كتبت فيها النصوص بلغة عربية فصحى، أما بقية النصوص 33لحظنا أن 
 الزدواجية اللغوية.فتأثرت بالثنائية اللغوية أو 

أما مشكلة الضعف اللغوي فتكاد ل تختلف عما هو شائع في ميادين استخدام اللغة األخةرى، 
سةةةةةوال كةةةةةان ذلةةةةةك علةةةةةى المسةةةةةتوى الكمةةةةةي أو النةةةةةوعي، فاألخطةةةةةال بمسةةةةةتوياتها األربعةةةةةة: اإلمالئةةةةةي، 

 والمعجمي، والصرفي، والنحوي، هي ذاتها مما يشيع ويعرف.

المتوقةع، حيةث قامةت مجمةل  –بطبيعة الحال–للغة اإلبالاي ل يفارق كما لوحظ أّن مستوى ا
المشاركات على المستوى العادي من التعبير، وحضور المجاز أو السخرية أو البتذال توافق مع ما 

 يشيع في استخدام اللغة عادة.
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 النص -4-3

م بصةةفة يمثةةل الةةنص اللغةةوي وحةةدة كليةةة مشةةكلة مةةن مجموعةةة مةةن األجةةزال والوحةةدات، وتتسةة
أساسةةية هةةي التماسةةك والتةةرابط النصةةي، والهتمةةام بةةالنص هةةو سةةعي جةةاد لتجةةاوز مفهةةوم الجملةةة فةةي 

 النحو التقليدي واللسانيات البنيوية، لفحص اللغة في إطارها التداولي في الستخدام.

 النصي والترابط النصية المكونات -4-3-1

انبين ممةةا يتعلةةق بةةالنص: المكونةةات وعلةةى أسةةاس ذلةةك فقةةد تةةّم الهتمةةام فةةي هةةذا المبحةةث بجةة
 النصية، والترابط النصي.

 النصية المكونات -4-3-1-1

إن اسةةةةتخدام وسةةةةائل التصةةةةال الحديثةةةةة: الشةةةةابكة والهةةةةاتف المحمةةةةول، أتةةةةاح المجةةةةال لتشةةةةكيل 
الرسةةةائل اللغويةةةة تشةةةكيال  يتجةةةاوز الحةةةدود اللغويةةةة مةةةن خةةةالل اسةةةتغالل مةةةا تتيحةةةه هةةةذه الوسةةةائل مةةةن 

ةةا فني ةةا موحي ةةا، وهةةو مةةا لفةةت النتبةةاه إلةةى ضةةرورة إمكانيةةة إدر  اا رسةةومات أو الةةتحكم فةةي الكتابةةة تحكم 
تحديةةد مةةدى اسةةتغالل هةةذه اإلمكانيةةات فةةي ميةةدان التواصةةل فةةي األردن، وقةةد لةةوحظ مقةةدرة مسةةتخدمي 

 اللغة على تجسيد مشاعرهم وأحاسيسهم على أساس ذلك.

يبينةةةان توزيةةةع عينةةةات النصةةةوص وفةةةق طبيعةةةة العناصةةةر المكونةةةة  31 جةةةدولالو  33  شةةةكلالو 
للةةنص، مةةن حيةةث احتةةوال النصةةوص علةةى أشةةكال تعبيريةةة مةةن صةةور وايرهةةا. نتبةةين أن مةةا نسةةبته 

 % من العينات احتوت على مثل هذه األشكال التعبيرية.25
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 للنص المكونة العناصر طبيعة حسب النصوص عينات توزيع : 33  شكلال

 
 للنص المكونة العناصر طبيعة حسب النصوص عينات توزيع : 32 جدولال

 النسبة العدد طبيعة العناصر
 %25.8 5223 مزيج

 %29.2 3231 لغة خالصة
 %555.5 8352 المجموا
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 أمثلة ذلك: ومن
 الكنانه مصر في المتردي الواقع هذا في يليق ما هو الفذ الجوادي اسلوب - لغة خالصة 

 وحمةةةةص دمشةةةةق بةةةةين معلةةةةول حةةةةاجز علةةةةى يسةةةةيطر الحةةةةر الجةةةةي :  عاجةةةةل -
 .النظام قوات جنود من عددا ويقتل مفخخة سيارة بواسطة

مةةةةةةةةةةزيج مةةةةةةةةةةن اللغةةةةةةةةةةة 
 والرسوم واألشكال

 ●•ツ ღ₡ღ ★ ●•5iMi5[      تعشةق]  لةم فانةت بةالغيره تشةعر لةم إن -

★ ღ₡ღ ツ 

 ~ '' 2aLoOL <3د -

ةةةةةر ظهةةةةةور المةةةةةزيج مةةةةةن اللغةةةةةة واألشةةةةةكال التعبيريةةةةةة والعالمةةةةةات اإليحائيةةةةةة  يمكةةةةةن لنةةةةةا أن نفسم
برابةةةةة منةةةةتج الةةةةنص فةةةةي إيصةةةةال قصةةةةده بةةةةأعلى درجةةةةات الدقةةةةة والضةةةةبط بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك المشةةةةاعر 

لةةةةةوا الةةةةةنصَّ المكتةةةةةوَب خصةةةةةائَص والعواطةةةةةف والنفعةةةةةالت المختلفةةةةةة، وهةةةةةم بةةةةةذلك يحةةةةةاولون أ ن ُيَحمم
اللغةةةةةة المنطوقةةةةةة ومالمحهةةةةةا الصةةةةةوتية الدالةةةةةة كةةةةةالتنغيم وتلةةةةةوين الكةةةةةالم، والوقفةةةةةات، ومالمةةةةةن النبةةةةةر 

 المختلفة.

 النص بمصدر وعالقتها النصية مكوناتها حسب النصوص -4-3-1-2

النصةية؛ أهةي لغةة  اتوزيةع النصةوص وفةق مكوناتهة 33 جةدولالو  31  شةكلاليوضن كل من 
خالصةةة؟  أم لغةةة ممزوجةةة بةةبعً الصةةور واألشةةكال التعبيريةةة؟  كالوجةةه المبتسةةم أو الوجةةه الحةةزين 

ته فةي ن نسةبإالتعبيرية شائع إلى حد ما، حيةث  وايرهما. وحسب الجدول ف ن استخدام هذه األشكال
ويتر حيةةةث %. وكةةةان هةةةذا المةةةزيج أكثةةةر اسةةةتخداما  نسةةةبيا  فةةةي موقةةةع تةةة25مجمةةةل النصةةةوص نةةةاهزت 

حةةظ أن المواقةةع اإلخباريةةة والمةةدونات همةةا األقةةل اسةةتعمال  لمثةةل هةةذه %. ونل32وصةةلت نسةةبته إلةةى
%. وتقاربت نسب الستعمال من بعضها 2األشكال والتعابير حيث لم تتجاوز النسبة في أي منهما 

 %.25هاتف المحمول بنسب دارت حول في موقعي فيسبوك ورسائل ال
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 النصية ومكوناته النص مصدر حسب النصوص : 32  شكلال
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 النصية ومكوناته النص مصدر حسب النصوص:  35 جدولال

 مزيج الصةلغة خ مصدر النص طبيعة العناصر المكونة للنص المجموع
 %22.5 %22.9 %555.5 فيسبوك 332 5935 2352
 %32.3 %32.2 %555.5 تويتر 332 911 5353
 %59.2 %85.8 %555.5 الرسائل النصية 185 2552 2192
 %3.8 %93.2 %555.5 المواقع اإلخبارية 552 5392 5199
 %53.3 %81.2 %555.5 المدونات 22 123 353
 %25.8 %29.2 %555.5 المجموا 5223 3231 8352

يبرز التساؤل حول حضةور الرسةوم أو الصةور أو الكتابةة اإليحائيةة إلةى جانةب الةنص اللغةوي 
ةةا، ولعةةل ذلةةك  ةةا تعبيري ةةا خاص  فةةي مجةةالت التواصةةل علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول، لتشةةكل ملمح 

الشةةةعورية، فةةة ذا كانةةةت هةةةذه يظهةةةر اسةةةتغالل مةةةا تتيحةةةه هةةةذه الوسةةةائط مةةةن إمكانيةةةات لتجسةةةيد الحالةةةة 
ةةةا  لحالةةةة التخاطبيةةةة التةةةي تظهةةةر فيهةةةا سةةةمات المخاطةةةب والمتحةةةدث عةةةن االوسةةةائط قةةةد جةةةالت عوض 

الجسدية ف ن هذه الوسائل قد نقلت ذلك من المسةتوى المنطةوق إلةى المكتةوب، ودفعةت قةار  الرسةالة 
الة الشةفاهية، ولعةل مةن أبةرز إلى تلقيها بحاسة البصر لتسند الحالة اإلدراكية التي يكتسةبها فةي الرسة

الحالت وأكثرها ورود ا التعبير عن الضحك بتكرار حرف الهال: )هههههههههةه(، أو تقطيةع حةروف 
الكلمةةةة لتجسةةةيد طبيعةةةة الةةةتلفظ والنطةةةق بهةةةا ومحاكاتهةةةا فةةةي العةةةالم الفتراضةةةي الةةةذي تقدمةةةه وسةةةائل 

 ومن أمثلة ذلك: التواصل هذه.

 مصدر النص النص الملمح القيمة التعبيرية للملمح

 تويتر هههههههههههههه كانت رائعة الحلقة هههههههههههههه التعبير عن الضحك

 ♥♥♥ التعبير عن الحب
جَميل جدا  ، خَيالي حَين يرَسمنا معا  ' 

♥♥♥ 
 تويتر

التعبير عن الحيرة 
 والتردد

 ممممم
ممممم عنجد انا محتارة شو احكي بس 

 عنجد انك حدا بتجنن و بتنحب

ائل الرس
 النصية
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ومةةن الالفةةت للنظةةر أنةةه فةةي حةةال أراد المشةةارك التعبيةةر عةةن الضةةحك لنكتةةة أو حالةةة انبسةةاط 
اسةةتخدم حةةرف الهةةال مكةةرر ا )هههههههههةةه(، أمةةا إذا كةةان مةةن بةةاب الةةتهكم والزرايةةة لجةةأ علةةى حةةرف 

لهمةةا إلةةى ين، وهمةةا مةةن التعليقةةات اإلخباريةةة ليشةةار مةةن خالاآلتيةةالخةةال أو العةةين كمةةا فةةي النمةةوذجين 
 التعبير عن موقف التهكم والسخرية:

 القيمة التعبيرية للملمح الملمح النص

 هههخخخخخخخخخخخ

 جيد الشعره من نسور مكسب
 التهكم والسخرية هههخخخخخخخخخخخ

 التهكم والسخرية خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نص اللغةةوي لةةتعكس الحالةةة الشةةعورية وتنقةةل لقةةد جةةالت هةةذه المالمةةن التشةةكيلية المصةةاحبة للةة
اإلحسةةةةاس العةةةةاطفي بشةةةةكل يعةةةةًو عةةةةن كسةةةةر نسةةةةق التواصةةةةل الشةةةةفاهي، ويحةةةةدث ا تفةةةةاعال  متشةةةةعب ا 

 لموضوا الرسالة.

 النصي الترابط مستوى -4-3-2
لعل أهم سمة يدور حولها مفهوم النص اللغوي هي سمة التماسةك والتةرابط، ذلةك أن اللتفةات 

التواصل هو تجاوز لمفهوم الجملة النحوية التقليدي إلةى المسةتوى التةداولي للغةة،  إلى النص في لغة
ومةةن ثةةّم قةةد تتشةةكل الرسةةالة اللغويةةة مةةن جملةةة واحةةدة، وقةةد تتجةةاوز ذلةةك إلةةى مجموعةةة مةةن الجمةةل، 
ويحسن أن يلتفةت إلةى مةدى نجةاح مسةتخدم اللغةة فةي إنجةاز نصةوص متماسةكة، بحيةث تكةون قةادرة 

 لرسالة المرادة من النص.على حمل القصد وا

يبينان مستوى الترابط النصي في عينات النصوص. ويتبين أن ما  33 جدولالو  33  شكلالو 
متةاز فةي %  م23% ضعيف في ترابطه، وما يقل قليال  عةن ربعهةا 18يقرب من نصف النصوص 

 فةةةي السةةةبب ويرجةةةع %.8مقبةةةول % و 9% وجيةةةد 52جةةةدا  جيةةةد ابطةةةه، وتتةةةوزا  بةةةاقي النسةةةبة بةةةين تر 
 كانةت% 35 عةن نسةبتها زادت والتةي العاميةة باللهجة المكتوبة النصوص أن إلى النسبة هذه ارتفاا

 .ضعيفة نصوصا   العظمى االبيتها في
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 النصي الترابط مستوى حسب النصوص توزيع : 35  شكلال
 

 النصي الترابط مستوى حسب النصوص توزيع : 36 جدولال

 النسبة العدد المستوى
 %22.8 1939 ممتاز
 %12.1 1027 جيد جدا  
 %9.0 764 جيد
 %7.9 672 مقبول
 %48.3 4105 ضعيف
 %100.0 8507 المجموا

 وفق ةةةةا ترابطهةةةةا، قةةةةوة حيةةةةث مةةةةن النصةةةةوص توزيةةةةع 32 جةةةةدولالو  33  شةةةةكلالكمةةةةا يبةةةةين 
 المحمةول، الهةاتف رسةائل فةي نسةبة األعلةى هي الترابط ضعيفة النصوص كانت وقد. لمصادرها
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 فةةالمواقع وتعليقاتهةةا مةةدوناتال ثةةم%. 38 بنسةةبة فيسةةبوك موقةةع تالهةةا ،%21 إلةةى وصةةلت حيةةث
 النسةبة فكانةت الممتةاز التةرابط ذات النصةوص أمةا. التةوالي علةى% 23و% 32 بنسبة اإلخبارية
 نسةةةبة كانةةةت فقةةةد وتعليقاتهةةةا المةةةدونات أمةةةا%. 23 وبنسةةةبة تةةةويتر موقةةةع نصةةةوص علةةةى الغالبةةةة

 القةةول يمكةةن هف نةة وفيسةةبوك، النصةةية الرسةةائل وباسةةتثنال%. 58 ترابطهةةا فةةي الممتةةازة النصةةوص
 .جيدا   أالبه في كان النصوص ترابط بأن

 

 ترابطه ومستوى النص مصدر حسب النصوص : 36  شكلال
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 ترابطه ومستوى النص مصدر حسب النصوص  :37 جدولال

 يفضع مقبول جيد جيد جدا   ممتاز المجموع مستوى الترابط النصي 

 مصدر النص

 2352 5253 599 533 221 255 فيسبوك
8.1% 9.5% 3.2% 8.5% 38.3% 555.5% 

 5353 32 25 93 239 5592 تويتر
22.8% 52.2% 3.2% 5.3% 2.3% 555.5% 

 2192 5835 529 85 552 321 الرسائل النصية
53.5% 1.3% 3.2% 3.2% 21.5% 555.5% 

 5199 313 235 332 335 258 المواقع اإلخبارية
51.3% 23.3% 23.8% 53.1% 22.9% 555.5% 

 353 535 93 22 82 95 المدونات
52.9% 53.3% 53.3% 58.3% 32.5% 555.5% 

 8352 1553 322 231 5522 5939 المجموا
22.8% 52.5% 9.5% 2.9% 18.3% 555.5% 

 

 أمثلة دالة من عينة الدراسة: يأتيوفيما 

 المنال ابط النصيمستوى التر 

 ممتاز
 شةةةةيل كةةةةل يفعلةةةةون الفقةةةةرال أن هةةةةو والفقةةةةرال األانيةةةةال بةةةةين الفةةةةارق -

 بتةةي -. أعمةةالهم لهةةم يةةؤدي مةةن فيسةةتأجرون األانيةةال أمةةا بأيةةديهم،
 (أمريكية مؤلفة) سميث

 المواقةع جميةع نشةرت ان بعةد خةاص قطةاا الخارجيةة وزارة ان ثبت جيد جدا
 ..الخارجية ب ستثنال اصبهممن و الوزرال اسمال اإللكترونية

 ...لين التايم الى التدريجية بالعودة بدأت جيد

 عالجميع مباركة جمعة مقبول

 ضعيف
 تتأكةةد بعةةدما ال اسةةرارك وتعطيةةه كةةويس انةةه انسةةان علةةى تحكةةم ل

 احسن بكون اسرارك حكيت ما ازا و منه

 النحو اآلتي:أما تفسير هذه المستويات من الترابط النصي فيمكن بيانه على 

  إن ارتفةةةاا نسةةةبة ضةةةعف التةةةرابط النصةةةي فةةةي الرسةةةائل النصةةةية مرجعةةةه إلةةةى أسةةةباب تتعلةةةق
بطبيعةةةةة التواصةةةةل وبالكلفةةةةة القتصةةةةادية وجوانةةةةب تقنيةةةةة أخةةةةرى؛ فمعلةةةةوم أن كتابةةةةة الرسةةةةائل 
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هةو مةا يقتضةي كتابةة الرسةالة و النصية يغلب أن تقترن بالحاجات المستعجلة والملحة االب ا، 
ن العجلةةة التةةي تجعةةل كاتةةب الرسةةالة يميةةل إلةةى العاميةةة العتياديةةة والعربيةةزي، فةةي ظةةروف مةة

وهي في مجملهةا تفتقةر إلةى التةرابط النصةي المتعةارف فةي الفصةحى. وأمةا إن ظهةر ضةعف 
التةةرابط فةةي النصةةوص الفصةةيحة فلعةةل مرجةةع ذلةةك إلةةى أسةةباب تقنيةةة خالصةةة تتعلةةق بضةةيق 

سةةةباب تتصةةةل بالكلفةةةة أرنةةةة باإلنجليزيةةةة، وهةةةي المسةةةاحة التةةةي توفرهةةةا الحةةةروف العربيةةةة مقا
ةةا؛ ولهةةذا كلةةه تجةةد أن كثيةةر ا مةةن النصةةوص الفصةةيحة تعمةةد إلةةى إافةةال الةةروابط  الماديةةة أيض 

 وعالمات الترقيم، وحشر الجمل مع ا كأنها جملة واحدة فحسب.

 أما في فيسبوك فال يختلف األمر كثيةر ا؛ فاسةتعمال العاميةة والعربيةزي يةرتبط بضةعف الةنص 
 وضعف تماسكه النصي.

  وأما ضةعف التةرابط النصةي بمجملةه العةام فةي المةدونات وتعليقةات المواقةع اإلخباريةة فيغلةب
أن يكةةةون مرجعةةةه إلةةةى أن أكثةةةر النةةةاس يعلمقةةةون بالعاميةةةة ل بالفصةةةحى بةةةالرام مةةةن أن نةةةص 

لسةةيما المدونةة أو الخبةر نفسةه بالفصةحى؛ إذ تتةين العاميةة مجةال  أكبةر للسةخرية والتظةرُّف و 
 حين يتعلق األمر بقضايا اقتصادية أو سياسية محلية.

  ويلفت النظَر ارتفاُا نسبة النصوص الممتازة في تويتر؛ فقد بلغةت نسةبة النصةوص الممتةازة
ةةا إلةى المصةادر األخةرى للنصةةوص. فكيةف نفسمةر ذلةك؟ لعةةل 23 % وهةي نسةبة مرتفعةة قياس 

ز المتاح لنصوص تويتر يفًر على من ذلك يرجع إلى أسباب تقنية مفادها أن ضيق الحي
يكتب أن يكثمف لغته ويختزلها لتكون معبمرة بأعلى درجات التماسك والترابط. وقد يرجع ذلةك 
إلةةى طبيعةةة مسةةتخدمي تةةويتر مةةن النةةاس؛ فأالةةب مسةةتخدمي تةةويتر مةةن أصةةحاب الةةدرجات 

توى اللغةة التةي العلمية العالية والمثقفين بخةالف فيسةبوك، ول شةك أن هةذا يةنعكس علةى مسة
 يستعملونها.

 اللغة في اللغوي الحدث عناصر أثر -4-4

يةةةرتبط مسةةةعى هةةةذا المبحةةةث بالكشةةةف عةةةن أثةةةر المتغيةةةرات فةةةي واقةةةع اللغةةةة العربيةةةة فةةةي ميةةةدان 
التواصةل علةى الشةةابكة والهةاتف المحمةول، وقةةد سةبق أن حةةددت هةذه العوامةل علةةى أسةاس العناصةةر 

حتةةى اللحظةةة، وقةةد لةةوحظ حضةةور ثالثةةة عناصةةر كانةةت ذات المشةةكلة للحةةدث اللغةةوي ممةةا لةةم يةةدرس 
 أثر ما في اللغة، وهي: المرسل/الكاتب، والسياق/الموضوا، وقناة التصال.
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 الكاتب/المرسل -4-4-1

هو صاحب المشاركة ومنشر الةنص والمرسةل فةي ميةدان التواصةل، وهةو عنصةر أساسةي فةي 
اتةةب مرسةةل الةةنص مةةن أجةةل فهةةم واقةةع اللغةةة عمليةةة التواصةةل اللغةةوي، وتةةأتي أهميةةة الحةةديث عةةن الك

العربيةةةة فةةةي األردن، فمسةةةتخدم اللغةةةة هةةةو محقةةةق وجودهةةةا واقع ةةةا وفعةةةال ، وقةةةد قامةةةت السةةةتبانة علةةةى 
محاولة الكشف عن طبيعة الكاتب في عينات الدراسة، وقد تجلت في عناصةر ثالثةة: جةنس الكاتةب 

حصةةةائيات متعلقةةةة أن اإل النصةةةوص إحصةةةائيات كةةةاتبي عينةةةاتوعمةةةره ومسةةةتواه التعليمةةةي، وأظهةةةرت 
% مةنهم قةد 3بكاتبي النصوص من حيث جنسهم ومستواهم التعليمي. أما أعمارهم، ف ن نسةبة قليلةة 

وقةةةد  عامةةةا . 23.2عامةةةا  بمعةةةدل  39و 51وقةةةد تراوحةةةت أعمةةةار هةةةؤلل بةةةين  ،أفصةةةحوا عةةةن أعمةةةارهم
كاتةةةةب ومسةةةةتواه علةةةةى محةةةةورين: جةةةةنس ال -علةةةةى أسةةةةاس ذلةةةةك–وزعةةةةت نتةةةةائج التحليةةةةل اإلحصةةةةائي 

 التعليمي.

 الكاتب جنس -4-4-1-1
ذا كان تفكير اإلنسةان يتبةاين بتبيةان عوامةل كثيةرة؛  إن ارتباط اللغة بالفكر أمر ل مرال فيه، وات
كالجنس والعمر والبيئةة والعةرق والثقافةة والتعلةيم وايةر ذلةك، فة ّن أثةر الجةنس فةي اللغةة يطّةرد ضةمن 

مةةات الرجةةل وتفكيةةره ايةةر اهتمامةةات المةةرأة وتفكيرهةةا، وقةةد سةةعت هةةذه العالقةةة بطبيعةةة الحةةال، فاهتما
 الدراسة إلى مالحظة تأثير جنس مستخدم اللغة عليها، وهو ما بينته التحليالت اإلحصائية.

حسةةةب جنسةةةهم.  همكةةةاتبي عينةةةات النصةةةوص ونسةةةب يبينةةةان أعةةةداد 38 جةةةدولالو  32  شةةةكلال
% كةانوا 12% منهةا، وأن 33وتشير اإلحصائيات إلى أنه لم يتم تحيد جةنس كةاتبي النصةوص فةي 

قد تكون نسبة عالية  تقل قليال  عن ضعف نسبة اإلناث، حظ أن نسبة الذكور% إناثا . نل22ذكورا  و
ث أكثر تحفظا  فةي اإلفصةاح عةن معلومةاتهن من اير المحدد جنسهم من اإلناث، بافتراً أن اإلنا

 الشخصية على مواقع اإلنترنت.
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 النص كاتب جنس حسب العينات توزيع  :37  شكلال
 

 النص كاتب جنس حسب العينات توزيع  :38 جدولال

 النسبة العدد الجنس
 %15.8 3332 ذكر
 %22.5 5828 أنثى

 %33.5 3522 اير محدد
 %555.5 8352 المجموا

توزيع عينة النصوص من ميدان التواصل وفق مصدرها  39 جدولالو  38  شكلالكما يظهر 
% مةةن هةةذه النصةةوص، وأن 33.5يتضةةن مةةن الجةةدول أنةةه لةةم يحةةدد جةةنس كةةاتبي و وجةةنس كاتبيهةةا. 
% منهةا. ووفةق هةذا الجةدول فة ن 22.5% مةن هةذه النصةوص واإلنةاث كتةبن 15.8الذكور قد كتبوا 

%، فةةي حةةين لةةم تةةزد هةةذه 98هةةي األعلةةى وبواقةةع  الفيسةةبوكنسةةبة مةةن حةةددوا جنسةةهم فةةي نصةةوص 
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نس كاتةب %. والسبب في ذلك يرجع إلى أننا ل نعةرف جة2النسبة في رسائل الهاتف المحمول عن 
 الرسالة في الهاتف ما لم تذيل الرسالة باسمه أو يستدل على جنسه من سياق النص.

 

 الكاتب وجنس النص مصدر حسب النصوص توزيع  :38  شكلال
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 الكاتب وجنس النص مصدر حسب النصوص  :39 جدولال

 
 الجنس

 المجموع
 غير محدد أننى ذكر

 مصدر النص

 فيسبوك
5352 913 35 2352 
35.2% 32.8% 2.5% 555.5% 

 تويتر
853 332 39 5353 
31.5% 13.3% 2.3% 555.5% 

 الرسائل النصية
2 19 2113 2192 
5.5% 2.5% 98.5% 555.5% 

 المواقع اإلخبارية
989 533 321 5199 
33.5% 9.5% 21.9% 555.5% 

 وناتالمد
211 93 533 353 
18.3% 59.5% 32.1% 555.5% 

 المجموا
3332 5828 3522 8352 
15.8% 22.5% 33.5% 555.5% 

 أن شةك ول وتةويتر الفيسةبوك مثةل جنسةهم تحديةد لمسةتخدميها تتةين التواصةل مواقةع بعً إن
طبيعةةة  واضةةحة مةةن مسةةتخدمي ميةةدان التواصةةل لتحديةةد جنسةةهم، ألّن ذلةةك متجةةذر فةةي رابةةة هنةةاك

التواصل وحيثياتةه، وخاصةة صةلته بالموضةوعات المطروحةة، التةي تمثةل انعكاس ةا لهتمامةات كةاتبي 
النصوص وتفكيرهم، وهو ما سيؤثر في اللغة المستخدمة، ولذلك ل بّد من اإلشارة إلى عالقة جةنس 

 الكاتب بالموضوعات.

 النص وموضوع الكاتب جنس -4-4-1-1-1

توزيةةةةةةع النصةةةةةةوص وفةةةةةةق جةةةةةةنس كاتبيهةةةةةةا وموضةةةةةةوعات  15 جةةةةةةدولالو  39  شةةةةةةكلاليوضةةةةةةن 
% منه عنةد اإلنةاث 38نصوصها. نلحظ أن الموضوعات السياسية تحظى باهتمام أكثر عند الذكور

% تزيةةةد عةةةن مثيلتهةةةا عنةةةد 23نةةةاث %، بينمةةةا نجةةةد أن نسةةةب الموضةةةوعات الجتماعيةةةة عنةةةد اإل21
%. أمةةةا بةةاقي الموضةةةوعات المحةةددة فقةةةد تقاربةةت نسةةةبها عنةةد كةةةل مةةن الةةةذكور واإلنةةةاث، 59الةةذكور 

واختلفةةت النسةةب فةةي الموضةةوعات األخةةرى ايةةر المحةةددة. وتةةدل احصةةائية اختبةةار كةةاي تربيةةع فةةي 
 ة ذات دللة إحصائية بين جنس الكاتب وموضوا النص.على وجود عالق 15 جدولال



 

 

513 

 

 النص وموضوع الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :39  شكلال

 النص وموضوع الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :21 جدولال

 موضوع النص  
 المجموع

 أخرى فني رياضي ديني ميعل أكاديمي اقتصادا اجتماعي سياسي  

 الجنس

 ذكر
5311 332 81 535 82 552 583 553 813 3332 

32.8% 58.3% 2.1% 3.2% 2.1% 3.3% 3.2% 3.5% 23.8% 555.5% 

 أنثى
113 195 23 93 33 33 35 555 383 5828 

23.2% 23.5% 5.2% 3.5% 2.9% 2.8% 5.2% 3.1% 35.5% 555.5% 

 المجموا
5295 5518 552 223 512 525 252 252 5128 3133 

32.9% 25.5% 2.5% 1.2% 2.3% 3.5% 1.5% 3.8% 23.3% 555.5% 
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 تربيع كاا اختبار : 20 جدولال

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
253.222a 8 5.555 

ي النصةةوص والمشةةاركات ول شةةك أن موضةةوعات النصةةوص، بمةةا تظهةةره مةةن اهتمامةةات كةةاتب
في ميدان التواصل على الشابكة والهاتف المحمول، تشير إلى ما تحيل إليه هةذه النصةوص اللغويةة 
مةةن سةةياقات، ولّمةةا كةةان السةةياق مةةن محمةةولت اللغةةة التةةي تحقةةق لهةةا الوظيفةةة المرجعيةةة فةةال شةةك فةةي 

 التعبيرية واإلبالاية.أثرها الواضن على اللغة المستخدمة في النص في طبيعتها ومستوياتها 

 اللغة وطبيعة الكاتب جنس -4-4-1-1-2

تتحةةدد طبيعةةة اللغةةة وفق ةةا للغةةة المسةةتخدمة فيمةةا إذا كانةةت المشةةاركة فةةي ميةةدان التواصةةل تقةةوم 
على ثنائية لغوية، أو ازدواجية لغوية، أو لغة عربية فصحى خالصة، كما يرتبط بذلك مستوى اللغةة 

 سابق ا. اإلبالاي والتعبيري مما حدد

 المستخدمة واللغة الكاتب جنس

بعةةةد أن تبةةةين أثةةةر جةةةنس الكاتةةةب فةةةي الموضةةةوعات التةةةي تحةةةدد سةةةياقات التواصةةةل، ل بةةةّد مةةةن 
إظهار أثر ذلك في اللغة في أكثر من عنصر له صةلة بةذلك: اللغةة المسةتخدمة، اللهجةة، األبجديةة، 

 إلخ.

اللغةةة المسةةتخدمة مةةن توزيةةع النصةةوص وفةةق جةةنس كاتبيهةةا و  12 جةةدولالو  15  شةةكلالويبةةين 
حيث إنها لغة عربية خالصة، أو لغة عربية ممزوجة بمفردات أعجمية. نلحةظ أن اإلنةاث يسةتخدمن 

ن كانةةت النسةةبتا%3.2أعلةةى مةةن الةةذكور %3.2 اللغةةة الممزوجةةة بنسةةبة ن متةةدنيتين. وتةةدل نتةةائج ، وات
بةةين جةةنس الكاتةةب علةةى وجةةود عالقةةة ذات دللةةة إحصةةائية  الجةةدولأسةةفل التحليةةل اإلحصةةائي فةةي 
 النص.واللغة المستخدمة في 
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 المستخدمة واللغة الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :21  شكلال

 
 المستخدمة واللغة الكاتب جنس وف  صوصالن توزيع  :24 جدولال

 لغة النص  
 المجموع

 مزيج العربية  

 الجنس
 ذكر

3122 535 3332 
93.3% 3.2% 555.5% 

 أنثى
5285 92 5828 
91.8% 3.2% 555.5% 

 المجموا
3258 222 3133 
93.8% 1.2% 555.5% 
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 مجموع كاا تربيع درجات الحرية مستوى الداللة

5.558 5 2.553a 

 إذ تشير هذه الدللة اإلحصائية إلى أمرين:
تةةدني نسةةةبة اسةةتخدام اإلنجليزيةةةة إلةةى جانةةةب العربيةةة بشةةةكل عةةام، وهةةةو أمةةر يبعةةةث علةةةى  -1

 التفاؤل بشأن استخدام اللغة العربية في ميدان التواصل.
 ظهور الثنائية اللغوية عند اإلناث بدرجة تفوق ذلك عند الذكور. -2

الثنائية اللغوية بين العربية واإلنجليزية إلحدى المشاركات، وتوزيع  تياآليلحظ في النص  كما
 مفرداته:

 النص المفردة في النص اللفظة المقابلة  أصلها
 LynnAladwan @LynnAladwan no wait I guess لينا العدوان عربي )اسم علم(

takhasos tani :P ma 3am 
bamayez, stanni I'll ask them 

  no ل إنجليزي
  wait تنتظري إنجليزي
ضمير المتكلم  إنجليزي

 )أنا(
I  

  guess أخمن/أبحث إنجليزي
  @ على إنجليزي
  takhasos تخصص عربي
  tani تاني/ ثاني عربي
  ma ما عربي
  3am عم عربي
  bamayez بميز /أميز عربي
  stanni استني/انتظري عربي
  I'll أنا سوف إنجليزي
  ask أسأل إنجليزي
ضمير الغائب  إنجليزي

 الجمع )هم(
them  

التواصل على الشابكة تحاكي اللغةة  ميدانلعل تفسير ذلك يكمن في أن اللغة المستخدمة في 
بيئة تخاطب افتراضية أتاحت الوسائل الحديثة نقلهةا إلةى صةورة  -في النهاية–المنطوقة تمام ا، فهي 
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اسةةتخدام مفةةردات ن الملحةةوظ بهةةذا الشةةأن ميةةل اإلنةةاث إلةةى مكتوبةةة بةةدل  مةةن أن تكةةون منطوقةةة. ومةة
كمةا  ةالمسةتخدم األبجديةة، واألمةر ذاتةه ينطبةق علةى لةذكورأكثر مما هو عليةه الحةال عنةد اإنجليزية 

 .اآلتيسيأتي في التحليل 

 النص وأبجدية الكاتب جنس

ي طغةةت مةةع ظهةةور تشةةكل األبجديةةة المسةةتخدمة بالكتابةةة جةةزل ا مةةن مشةةكلة الثنائيةةة اللغويةةة التةة
قنوات التواصل الحديثة وأدواتةه؛ كالحاسةوب والشةابكة والهةاتف المحمةول، إذ ظهةر الميةل نحةو كتابةة 
اللغة العربية وحروفها بأبجدية إنجليزية؛ وهو ما عرف باسةم "عربيةزي"، وقةد حضةر هةذا الجانةب فةي 

 المشكلة بشكل لفت.

األبجديةة المسةتخدمة توزيع النصوص وفةق جةنس كاتبيهةا و  13 جدولالو  15  شكلالويكشف 
فةةي كتابةةة الةةنص؛ أهةةي أبجديةةة عربيةةة أم أبجديةةة أعجميةةة لتينيةةة؟ ويلحةةظ أن نسةةبة اإلنةةاث اللةةواتي 

%. وتةدل 3ضعف نسةبة الةذكور % تكاد تساوي 9يستخدمن الحروف الالتينية في كتابة النصوص 
بةةين جةةنس الكاتةةب علةةى وجةةود عالقةةة ذات دللةةة إحصةةائية  نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي فةةي الجةةدول

 .واألبجدية المستخدمة في كتابة النصوص
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 المستخدمة واألبجدية الكاتب جنس وف  النصوص توزيع : 20  شكلال

 
 المستخدمة واألبجدية الكاتب جنس وف  النصوص توزيع : 23 جدولال

 أبجدية الكتابة  
 المجموع

 عربيزا عربي  

 الجنس
 ذكر

3323 585 3333 
91.9% 3.5% 555.5% 

 أنثى
5255 521 5823 
95.2% 9.3% 555.5% 

 المجموا
3521 331 3128 
93.3% 3.3% 555.5% 
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 مجموع كاا تربيع درجات الحرية مستوى الداللة

5.555 5 33.212a 

 اير عربية: بأبجديةإلحدى المشارلكات يوضن طبيعة اللغة التي كتبت  اآلتيالنص 
Momken tgeeb el calculator tb3tk bokra la gadomi? 

 :اآلتيوتتوزا مفرداته على النحو 

 المفردة في النص المفردة باألبجدية العربية اللفظة المقابلة في اللغة العربية أصلها
 Momken ممكن ممكن عربي
 tgeeb تجيب تحضر عربي
 el إل الة عربي
 calculator ------------ اآللة الحاسبة إنجليزي
 tb3tk تبعك التي تخصك عربي
 bokra بكرة اد ا عربي
 la لةَ  لةل  عربي
 gadomi قدومي )اسم علم( قدومي  عربي

إنجليزية إلى جانب المفردات العربية بشكل واضن فةي  ويوضن تحليل النص حضور مفردات
، وهةةو أمةةر طبيعةةي، ألن المشةةكل الحضةةاري الةةذي ةاإلنجليزيةة باألبجديةةةاالبيةةة النصةةوص المكتوبةةة 

يعانيةةةه العةةةرب فةةةي اللحظةةةة الراهنةةةة قةةةد جعةةةل التعلةةةق باللغةةةة اإلنجليزيةةةة دال  علةةةى تحضةةةر اإلنسةةةان 
 يفوق ما يظهر في لغة الذكور اليومية.وعصريته، وهو ما يظهر عند اإلناث بقدر 

 النص ولهجة الكاتب جنس

لقةةةد أشةةةير سةةةابق ا إلةةةى أن ظهةةةور مشةةةكلة الزدواجيةةةة اللغويةةةة بمزاحمةةةة اللهجةةةة العاميةةةة للعربيةةةة 
الفصةةحى ل يمثةةل مشةةكلة مةةا دامةةت المسةةألة محصةةورة فةةي إطةةار المشةةافهة والمنطةةوق مةةن الحةةديث 

لة خطيرة على اللغة العربية إذا ما انتقل إلى ميدان الكتابة، اليومي العتيادي، لكن ذلك يشكل مشك
 وهو برز في ميدان التواصل، وقد ظهر أثر جنس مستخدم اللغة في ذلك.

اللهجة المستخدمة في تبيها و توزيع النصوص وفق جنس كا 11 جدولالو  12  شكلالويظهر 
كتابة النص من حيث إنها لهجة فصيحة أو عامية أو خليط من اللهجتين. نلحظ أن نسةبة اسةتخدام 

%. وتةدل نتةائج التحليةل 15% أعلى بكثيةر مةن مثيلتهةا عنةد الةذكور 33اللهجة العامية عند اإلناث 
نس الكاتب واللهجة المستخدمة بين جعلى وجود عالقة ذات دللة إحصائية  اإلحصائي في الجدول
 .في كتابة النصوص
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 النص في المستخدمة واللهجة الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :24  شكلال

 
 النص في المستخدمة واللهجة الكاتب جنس وف  النصوص توزيع : 22 جدولال

 لهجة النص  
 المجموع

 فصحى وعامية صحىف عامية  

 الجنس
 ذكر

5132 5228 332 3332 
15.5% 18.3% 55.3% 555.5% 

 أنثى
5228 325 529 5828 
33.1% 22.2% 3.9% 555.5% 

 المجموا
2395 2219 193 3133 
19.3% 15.1% 9.5% 555.5% 
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 مجموع كاا تربيع درجات الحرية مستوى الداللة

5.555 2 295.133a 

اإلحصائي السابق، الذي يظهر مشكلة الزدواجية في اللغة العربية بةين الفصةحى إن التحليل 
والعاميةةة، قةةد أظهةةر ميةةل اإلنةةاث إلةةى اللهجةةة العاميةةة بشةةكل يفةةوق بوضةةوح هةةذا الميةةل عنةةد الةةذكور، 

 إلحدى المشارلكات يظهر هذا الميل: اآلتيوالنص 
 ه بيخزازمان كان اللي يحمل تلفون وخطه زين كان سيد سيده اما ةس

 :اآلتيوتحليل مفرداته يبدو على النحو 
 المفردة في النص أصلها في العربية

ا  زمان قديم 

 كان كان

 اللي َمنْ 

 يحمل يملك

 تلفون هاتف ا

 وخطه وخطه

 زين زين

 كان كان

ا  سيد سيده متسّيد 

 اما أما

 هسه هذه الساعة

 بيخزي فهو يخزي

تخدام اللهجةةة فةةي التعبيةةر ل يةةرتبط بألفةةاظ عاميةةة فحسةةب، ُيلحةةظ فةةي التحليةةل السةةابق أن اسةة
فطبيعة اللهجة العامية في ارتباطهةا باللغةة الفصةحى يجعلهةا ل تسةتغني عةن بعةً األلفةاظ التةي لةم 
لةةى خفةةة  ُتحةةّرف عةةن أصةةلها فةةي الفصةةحى، وهةةي مسةةألة ترجةةع إلةةى مبةةدأ "الشةةيوا فةةي السةةتعمال"، وات

"، أو جري ةا ورال مسةتجدات العصةر حةين كةانها تخفيف ا مثل كلمة "بعً األلفاظ فلم ُيلجأ إلى استبدال
" لتشةةةير إلةةةى نظةةةام معةةةروف فةةةي أجهةةةزة خةةةطتكتسةةةب اللفظةةةة مةةةدلول  جديةةةد ا كمةةةا فةةةي اسةةةتخدام لفظةةةة "

 التصال الحديثة.
أن استخدام اللهجة العامية يحدث أخطةال  لغويةة فةي مسةتويات  -من جهة أخرى –كما ُيلحظ 

 عدة:
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ا"، ومعلوم أن لفظة زمان كما هي في أصل الوضع  مثل: معجمية: استخدام لفظة "زمان" بدل "قديم 
اسةم  والزَّمةاُن: اللغوي ل تشير إلى الزمن الماضي وحده، فقد ورد في لسةان العةرب مةا نصةه: "الةزََّمنُ 

نةة" وَأْزمةان الَعْصةُر، والجمةع َأْزُمةن والزَّمةانُ  لقليل الوقةت وكثيةره، وفةي المحكةم: الةزََّمنُ  ، فلةيس (35)وَأْزمل
ا".   هناك ما يشير إلى أّن لفظة "الزمان" تفيد معنى لفظة "قديم 

ولعل األخطر في الوضع اللغوي ميل اللهجة العامية إلى اسةتغالل مةا تسةمن بةه قةوانين اللغةة 
لختصةارات تشةةوه اللغةةة كمةا يظهةةر فةةي اسةةتخدام لفظةة "هسةةه"، والتةةي ترجةةع إلةى عمليةةات كثيةةرة مثةةل 

والتركيب والستبدال بطريقة خاطئة، ول يكن القول إن ذلك يشبه ما سمحت به العربية مثل: النحت 
"هلل" أي قال: "ل إله إل اهلل"، فةال يمكةن عةّد هةذا مةن بةاب القيةاس علةى مةا قالتةه العةرب، ألن ذلةك 

عبيةر يحدث تشوهات في اللغة أكثةر ممةا يفيةدها، خاصةة عنةدما تعةًر اللغةة مفةردات قةادرة علةى الت
عن الدللة بدقة، فقد كان باإلمكان وضع كلمةة "اآلن" لتفةي بالحاجةة التعبيريةة دون أن تخةل بعمليةة 

 التصال، وبذلك ف ن هذه الحالة تشير إلى نقص في الحصيلة اللغوية.
ويبةةدو أن اسةةتخدام اللهجةةة العاميةةة ومفةةردات تبتعةةد عةةن أصةةلها فةةي الفصةةحى، كمةةا فةةي لفةةظ 

بة في تحقيق درجة من الرقة تالئم اإلناث وتعكس طبيعتها، وعلى الرام من )هسه(، يرجع إلى الرا
ا، إل أنه حتى في هذه الحالةة فاللغةة توصةف بةأن فيهةا شةيئ ا  هذه اللفظة ترد على ألسنة الذكور أيض 
مةةةن التخنيةةةث إذا مةةةا قسةةةنا ذلةةةك علةةةى موقةةةف القةةةدمال مةةةن بعةةةً التعبيةةةرات التةةةي وردت علةةةى ألسةةةنة 

 س:يأنها مما يالئم النسال، كما في موقف أبي بكر الباقالني من قول امر  القالشعرال فأحسوا 
 أفةةةةةةةةةاطَم مهةةةةةةةةةال  بعةةةةةةةةةً هةةةةةةةةةذا التةةةةةةةةةدللل 

 
ْن كنةةتل قةةد أزمعةةتل صةةرمي فةةأجملي  وات

 
 (35)فقد وصفه بأن فيه "تأنيث ورقة وتخنيث"

ينبغةي  : فعلى المستوى النحوي تّم تعطيةل عمةل الفعةل "يحمةل" دون مبةرر، فقةد كةاننحوية وتركيبية
(. ومثةةل Telephoneلتركيةب: "يحمةةل تلفةةون" أن تكةون: "يحمةةل تلفون ةةا" إذا مةةا أجيةز تعريةةب لفظةةة )

ذلةةك يبةةدو مةةع تركيةةب: "بيخةةزي"، ففيةةه شةةكل مةةن التحةةوير والختةةزال لتركيةةب لغةةوي كةةان ينبغةةي أن 
 يكون: "فهو يخزي" مثال .

يشيع وينتشر إلى حّد كبير جد ا فةي  : كما يظهر في كتابة كلمة "أما" بهمزة وصل. وهو ممايمالئية
 اإلمالل بشكل عام.

                                                           

 (.زمن) مادة العرب، لسان منظور، ابن( 35)

 (.538) ،.ت.د ،3ط مصر، المعارف، دار صقر، أحمد السيد: تحقيق القرذن، إعجاز بكر، أبو الباقالني،( 35)
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ويبةةةدو أن ظهةةةور أثةةةر الجةةةنس فةةةي اسةةةتخدام اللهجةةةة العاميةةةة رابةةةة فةةةي التحلةةةي بالرقةةةة يتجلةةةى 
لةى إبةدال الحةروف، كمةا فةي إبةدال الثةال تةال، وهةو مةا يظهةر فةي كلمةة "تبعتلةي" إبوضوح في اللجول 

 :اآلتيفي المثال 
 بيبتيمساء الخير لينا كيفك ح

 اغلبك بس لو تبعتيلي صور الدفعة اللي كانوا ع موبايلك

إّن حصيلة هذه المتابعة لستخدام اللهجة العامية إلى جانب الفصحى تظهر تعدد المستويات 
اللغوية لمشكلة الزدواجيةة اللغويةة؛ معجميةة وتركيبيةة وصةوتية، كمةا تظهةر ميةل اإلنةاث إلةى اللجةول 

 تواصل والتعبير.في الالعامية إلى اللهجة 

 اإلبالغي اللغة ومستوى الكاتب جنس
يبرز هذا المبحث صلة المستوى اإلبالاي بجنس الكاتب، ف ذا كان قد ظهر، في مباحث سابقة، 
ارتبةةاط بةةين جةةنس الكاتةةب، بصةةفته متغيةةر ا مةةؤثر ا، وبعةةً المشةةكالت اللغويةةة، مثةةل الزدواجيةةة اللغويةةة 

 تمية ظهور أثر هذا العامل في مستوى اللغة.والثنائية اللغوية، فال يعني ذلك ح

مسةةةةةتوى اللغةةةةةة النصةةةةةوص وفةةةةةق جةةةةةنس كاتبيهةةةةةا و توزيةةةةةع  13 جةةةةةدولالو  13  شةةةةةكلال يظهةةةةرو 
ن كانةةت تبةة دو متقاربةةة بةةين الةةذكور المسةةتخدمة فةةي كتابةةة الةةنص. ويشةةير الجةةدول إلةةى أن النسةةب وات

 بين جنس الكاتب ومستوى اللغة المستخدمة.ذات دللة إحصائية  فروق واإلناث، إل أنه توجد
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 النص في اإلبالغي اللغة ومستوى الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :23  شكلال

 النص في اإلبالغي اللغة ومستوى الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :25 جدولال

 مستوى اللغة  
 المجموع

 أخرى مبتذل ساخر مجازا اعتيادا  

 الجنس

 ذكر
2295 598 133 93 15 3332 

28.1% 3.3% 52.2% 2.3% 5.2% 555.5% 

 أنثى
5153 515 235 39 25 5828 

23.1% 2.3% 53.9% 2.5% 5.5% 555.5% 

 المجموا
1253 339 393 532 32 3133 

22.1% 3.2% 52.8% 2.1% 5.5% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع

53.515a 1 5.555 
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إن تقةةارب النسةةب بةةين مسةةتويات التعبيةةر اللغةةوي للةةذكور واإلنةةاث ل يحتةةاا إلةةى تفسةةير، ففةةي 
المسةةتوى التعبيةةري، ألن  الغالةةب طبيعةةة السةةياق التةةي تحةةدد طبيعةةة متلقةةي الرسةةالة هةةي مةةا تةةتحكم فةةي

هذا المستوى يةرتبط بالجانةب اإلبالاةي، والغايةة مةن الرسةالة، ومةن ثةّم إذا مةا تطلةب األمةر أن تكةون 
الرسةةالة واضةةحة فةة ن حاجةةة منشةةر الرسةةالة إلةةى اإليضةةاح أكثةةر، ولةةذلك جةةرت أالةةب الرسةةائل علةةى 

على متلقي  ُركزلغوية كلما % من الرسائل، ومن الناحية ال23المستوى العتيادي فشغلت أكثر من 
الرسالة أو سياقها المةرتبط بالموضةوا زاد اهتمةام منشةر الرسةالة بالوضةوح، أمةا إذا مةا اهةتم بالرسةالة 
ذاتها والرابة فةي العنايةة باللغةة التعبيريةة ذاتهةا، فتصةبن اللغةة أكثةر كثافةة بحيةث تتطلةب مةن القةار  

 :اآلتيجمالية كما يبدو في النص فسيرها، وهو ما يمنن الرسالة وظيفة تجهد ا في 

كالم الناس اشبه بالتراب يذا لم يطير به الهواء فهو يدداس! عد  حياتدك فداألفواه لدن 
 تصمت واأللسنه لن تتوقف

فمن الواضةن كثافةة اللغةة الدلليةة التةي تشةير إلةى مسةتوى إبالاةي خةاص، ول شةك أن منشةر 
للغةة البيانيةة لتشةكيل جملةة التشةبيه: "كةالم النةاس النص قد اهةتم بالتشةكيل اللغةوي، واسةتغالل طاقةة ا

أشبه بالتراب"، ثم تمادى في عالقة القياس التي أقامها من خالل التشبيه وكأنه تناسةى ذلةك فتحةدث 
عن "كالم الناس" على اعتبار أنه أصبن تراب ا، والتراب إمةا أن يطيةر أو يةداس، وكةأن منشةر الةنص 

ة التةةي شةةكلت الصةةورة التشةةبيهية متناسةةي ا القيةةاس والتشةةبيه، وهةةو مةةا يجةةّر قارئةةه ورال الحالةةة التخييليةة
 جعل مستوى التعبير مجازي ا بالمفهوم العام للمجاز.

ولعل مما يلفت النتباه عدم الهتمام بسالمة اللغة، كما يظهر في الخطأ اإلمالئي فةي كتابةة 
وكمةةا يظهةةر فةةي الخطةةأ النحةةوي  الهمةزة فةةي كلمةةة "اشةةبه"، وكةةان ينبغةةي أن تكتةةب بهمةةزة قطةةع "أشةةبه"،

 ".ْر طل في: "لم يطير"، واألصل فيها أن تكون: "لم يَ 

 باللغة الكاتب جنس عالقة خالصة

لقةةد اتضةةن أن جةةنس الكاتةةب ذو أثةةر فةةي اللغةةة فةةي البعةةد الخةةاص بطبيعةةة اللغةةة، حيةةث لةةوحظ 
لهجةةة العاميةةة، أكثةةر ميةةل اإلنةةاث إلةةى اسةةتخدام مفةةردات إنجليزيةةة، واسةةتخدام األبجديةةة اإلنجليزيةةة، وال

ممةةا ظهةةر عنةةد الةةذكور، ممةةا يعنةةي أّن واقةةع اللغةةة العربيةةة يشةةير إلةةى ظهةةور مشةةكلتي الثنائيةةة اللغويةةة 
 والزدواجية اللغوية عند اإلناث أكثر مما هو عليه الحال عند الذكور.
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 والنص الكاتب جنس -4-4-1-1-3

 للنص المكونة العناصر وطبيعة الكاتب جنس

ط التكنولوجيا الحديثة في ميدان التواصل سهولة إدماا اللغة بمكونةات أخةرى لقد أتاحت وسائ
إلى جانبها في الةنص، مثةل: الرسةومات والتشةكيالت الكتابيةة بةالحروف ومةا إلةى ذلةك، وقةد حضةرت 

 هذه المكونات إلى جانب اللغة بشكل لفت لالنتباه.

طبيعةةةة العناصةةةر توزيةةةع النصةةةوص وفةةةق جةةةنس كاتبيهةةةا و  13 جةةةدولالو  11  شةةةكلالويظهةةةر 
المكونةةة للةةنص مةةن حيةةث اسةةتخدام أشةةكال تعبيريةةة فةةي كتابةةة الةةنص. ويشةةير الجةةدول إلةةى أن نسةةبة 

 التةةةي تبلةةة  عنةةةد الةةةذكورمةةةم أكثةةةر منهةةةا وهةةةي % 29اسةةةتعمال تلةةةك األشةةةكال التعبيريةةةة عنةةةد اإلنةةةاث 
بةةين علةةى وجةةود عالقةةة ذات دللةةة إحصةةائية  %. وتةةدل نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي فةةي الجةةدول59

 جنس الكاتب وطبيعة العناصر المكونة للنص.

 

 للنص المكونة العناصر وطبيعة الكاتب جنس وف  النصوص توزيع : 22  شكلال

 



 

 

539 

 للنص المكونة العناصر وطبيعة الكاتب جنس وف  النصوص توزيع  :26 جدولال

 
 طبيعة العناصر المكونة للنص

 المجموع
 لغة خالصة مزيج

 الجنس
 ذكر

381 2823 3332 
59.2% 85.8% 555.5% 

 أنثى
338 5315 5828 
28.3% 25.1% 555.5% 

 المجموا
5222 1253 3133 
22.3% 22.3% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيعمجموع 

32.318a 5 5.555 

ظهور ملمن شكلي باسةتغالل الرسةوم والكتابةة المقطعةة أو مةا شةابهها قةد جةال لنقةل الحالةة  نّ إ
الشةةعورية والعاطفيةةة، ولّمةةا كانةةت األنثةةى بطبيعتهةةا أكثةةر مةةيال  للعاطفةةة والتعبيةةر عنهةةا، وكانةةت كةةذلك 

ركشةةة مةةن الةةذكور فةة ن مةةن الطبيعةةي، والحالةةة هةةذه، أن تظهةةر المالمةةن أكثةةر رابةةة فةةي التزويةةق والز 
يظهةر  اآلتةيالشكلية المصاحبة للنص اللغوي عند اإلناث بشكل يفةوق ظهةوره عنةد الةذكور، والمثةال 

 هذه الرابة في الزركشة والتزيين:

 و هللا آلنكاييفˆ•( ⌣)•ˆبكرة حفلة تخرج أختي  

`°•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°`°•.¸¸.•°``°` 

فقةةةةةد أظهةةةةةرت الرسةةةةةوم المصةةةةةاحبة للةةةةةنص حالةةةةةة الفةةةةةرح والنشةةةةةراح التةةةةةي نقلةةةةةت فةةةةةي الرسةةةةةالة، 
ذا ما نظر إلى  واستطاعت هذه الرسوم التأثير على حواس القار  محدثة تفاعال  أعمق مع النص، وات

قنيةة التةي هذه الرسةوم وعالقتهةا بوسةائط نقلهةا وقنةوات التصةال لتبةين مةدى صةلتها بهةذه الوسةائط الت
مكنت مستخدمها من توليد هذه األشكال المعبرة، وهو ما كان يحتاا جهد ا كبير ا فيما لو رسمت هذه 
األشةةكال كتابةةة بخةةةط اليةةد دون السةةتفادة مةةةن وسةةائط التواصةةل التقنيةةةة الحديثةةة، خاصةةة أن حةةةالت 

 لرسالة إلى هذا الحّد.التواصل هذه تتم في سياقات اجتماعية حياتية تتطلب السرعة وعدم العناية با
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 النصي الترابط ومستوى الكاتب جنس

توزيةةع النصةةوص حسةةب جةةنس الكاتةةب ومسةةتوى  12 جةةدولالو  13  شةةكلاليبةةين كةةل مةةن 
% تزيةد كثيةرا  12ضعيف عند اإلناث الترابط النصي، ونالحظ أن نسبة النصوص ذات الترابط ال

%، وبالمقابل ف ن نسبة النصةوص الممتةازة فةي ترابطهةا كانةت أعلةى 31عن مثيلتها عند الذكور 
. وقةةد شةةكلت النصةةوص الجيةةدة أو الجيةةدة جةةدا  فةةي %23% عنةةد اإلنةةاث منهةةا عنةةد الةةذكور 32

ممةةةا كتبتةةةه % 53% مةةةن مجمةةةل النصةةةوص التةةةي كتبهةةةا الةةةذكور مقابةةةل 13ترابطهةةةا مةةةا نسةةةبته 
 اإلناث.

 

 النصي الترابط ومستوى الكاتب جنس حسب النصوص توزيع : 25  شكلال
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 النصي الترابط ومستوى الكاتب جنس حسب النصوص توزيع  :27 جدولال

 مستوى الترابط النصي  
 المجموع

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز  

 الجنس
 ذكر

922 323 132 332 5253 3332 

23.5% 52.3% 53.5% 9.3% 33.9% 555.5% 

 أنثى
392 585 559 555 895 5828 
35.8% 9.3% 3.8% 3.3% 12.1% 555.5% 

 المجموا
5321 853 325 132 2592 3133 
28.5% 51.8% 55.3% 8.5% 38.3% 555.5% 

 

 لداللةمستوى ا درجات الحرية مجموع كاا تربيع
255.332 1 5.555 

يتعلةةةق التةةةرابط النصةةةي بطبيعةةةة اللغةةةة، فةةة ذا مةةةا كتةةةب الةةةنص باللهجةةةة العاميةةةة أثةةةر ذلةةةك علةةةى 
ترابطةةةه، وقةةةد تبةةةين أن اإلنةةةاث أكثةةةر مةةةيال  للكتابةةةة باللهجةةةة العاميةةةة، فلةةةذلك كةةةان ضةةةعف التةةةرابط فةةةي 

 يظهر ذلك: اآلتيالنصوص التي كتبتها اإلناث أظهر منه فيما كتبه الذكور، والنص 
الشعب االردني اكتر شعب حساس مع قلة حيلته لكنه بيشعر بوجدع العربدي اخدوه اندا بصدد  
ةالحكي النه مواقفهم كتيره لما كدانوا بالمخيمدات والحدارات واالمداكن الشدعبيه يتبرعدوا بتمدوين 
بيدددوتهم لمدددا تمدددر ازمنددده عربيددده او اسدددالميه متدددل العدددرا  والبوسدددنه مدددا حددددى بيقددددر ينسدددى 

 واقف للشعب االردني النشمي واهللةالم

خلةل فةي البنةال اللغةوي للةنص، وقةد  إلةىمن الواضن أن الضعف اللغوي فةي التركيةب قةد أدى 
تمثل ذلك في جملة: "بيشعر بوجع العربي اخوه"، فتأخير كلمة أخوه يؤثر في تماسةك الجملةة، وكةان 

ما يظهةر فةي النتقةال المفةاجر مةن : "يشعر بوجع أخيه العربي"، كاآلتييمكن أن تكون على النحو 
الحديث عن الشعب األردني إلى الحديث عن رأي كاتبة النص في جملة: "انا بصةدق هةالحكي"، ثةم 
العةةودة للحةةديث عةةن الشةةعب األردنةةي، ومةةا يظهةةر فةةي تكةةرار كلمةةة "لّمةةا"، والسةةبب ورال عةةدم التماسةةك 

 لكتابة.هذا أن كاتبة النص تنقل اللغة المنطوقة الرتجالية إلى ا

ذا كةةان هنةةاك مةةن صةةلة  ةةا، وات ويةةؤثر حجةةم الةةنص وموضةةوعه فةةي مسةةتوى التةةرابط النصةةي أيض 
لجةةنس الكاتةةب بةةالترابط النصةةي مةةن هةةذا الجانةةب، فهةةي ترجةةع إلةةى طبيعةةة الهتمامةةات وبالرابةةة فةةي 
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إطالةةةة الحةةةديث أو قصةةةره، ومةةةا تشةةةير إليةةةه البيانةةةات اإلحصةةةائية يظهةةةر مفارقةةةة اريبةةةة فيمةةةا يخةةةص 
فةةي ظةةاهرة إذ تجاذبةةت المشةةاركات األنثويةةة طرفةةي التقيةةيم: الممتةةاز والضةةعيف، وهةةذه الحالةةة اإلنةاث، 
 ين ما يظهر هذه العناية بالترابط النصي:اآلتيالنصين 

 النص األول
 فّكر بما تريد ، ال بما ال تريد !

 النص الناني
  ضجرنا من تفنن سادة

 ومللنا ولم نعرف السعادة
  اردنا حبة سكر فجئنا

 يكم نبغي منكم السعادة...ال

فةال شةك أن قصةر النصةين قةد مّكةن كاتبتيةه مةن السةيطرة علةى التةرابط النصةي، كمةا أن تعلةق 
موضةةوا النصةةين بالحكمةةة والةةوعظ واإلفصةةاح عةةن الةةذات فةةي حةةال مةةن األريحيةةة، وهةةي أمةةور جديةةة 

 وعقلية، قد ساهم في تواشج النص دللي ا، فامتازا بترابطهما النصي.

ذا م  لةوحظ أثةر ذلةك علةى التةرابط ضةوا فنةي ا نظر في مقابل ذلك إلى نةص يقةوم علةى مو وات
 :اآلتيالنصي، كما يبدو في النص 

 اذكر ان احد مخرجى االفالم فى مصر قال فى برنامج تليفزيونى
 أن الرقابة منعت عرض احد أفالمه بسبب انه ال توجد قصة حب فى الفيلم

" التي أطالت الجملة وأضعفت التماسك النصي، وقد كان إذ يلحظ قول الكاتبة: "بسبب انه ل
 يمكنها القول: "لعدم وجود" ليكون النص أكثر ترابط ا.

إن عدم تمكن كاتبي النصوص مما تتيحه اللغة العربية من أساليب التعبير هو ما يؤدي إلةى 
 :اآلتيعدم القدرة على إحداث الترابط النصي كما يبدو في النص 

  سنعود يلى أمورنا الطبيعية.يسعد مساكم. ال

 :اآلتيوكان ينبغي أن تكون على النحو 
 ال، )و(سنعود يلى أمورنا الطبيعية. يسعد مساكم. 
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فعدم القدرة على استخدام عالمات الترقيم، وعدم التمكن من أساليب الوصل والفصل، هةو مةا 
ةةا فةةي عمليةةة التواصةةل والتصةةال اللغةةوي،  يكمةةن ورال عةةدم التةةرابط النصةةي الةةذي يسةةبب خلةةال  وتشويش 

ومعلةةوم أن عالمةةات التةةرقيم تسةةهم فةةي بلةةورة طريقةةة لفةةظ الجملةةة كمةةا تشةةكلت فةةي ذهةةن المةةتكلم، وألن 
ةا مكتوب ةا  أالب ما كتب من نصوص في ميدان التواصةل علةى الشةابكة والهةاتف المحمةول كةان كالم 

فقةةد فاقةةت نسةةبة النصةةوص الضةةعيفة ل ملفوظ ةةا، وألن كاتبيهةةا ل يملكةةون الكفايةةة الالزمةةة فةةي ذلةةك، 
 ايرها في مستويات الترابط النصي.

 للكاتب التعليمي المستوى -4-4-1-2

من أصةحاب النصةوص فةي العينةة  %59أن نسبة قليلة  18 جدولالو  13  شكلال يظهر في
% مةةن كتةةاب النصةةوص 53 ويتبةةين مةةن الشةةكل أو الجةةدول أنّ  ،صةةحوا عةةن مسةةتواهم التعليمةةيقةةد أف

 % اير جامعيين.3جامعيون و

 

 النص لكاتب التعليمي المستوى حسب العينات توزيع : 26  شكلال
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 النص تبلكا التعليمي المستوى حسب العينات توزيع : 28 جدولال

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 %53.5 5323 جامعي

 %3.5 233 اير جامعي
 %85.2 3838 اير معروف
 %555.5 8352 المجموا

كتةةاب عينةةة النصةةوص لةةم % مةةن 85أن نسةةبة عاليةةة  12  شةةكلالو  19 جةةدولاليتبةةين مةةن و 
لمسةةتواهم  يحةةددوا مسةةتواهم التعليمةةي. كمةةا يظهةةر الجةةدول أن كتةةاب الفيسةةبوك كةةانوا األكثةةر تحديةةدا  

أن نسبة من حددوا مستواهم بأنهم جةامعيون مةن بةين كةل كتةاب النصةوص % و 13التعليمي وبنسبة 
صةةر علةةى دراسةةة سنقتة ف ننةةا يةةن نسةةبة اإلفصةةاح عةةن المسةةتوى التعليمةةي متدن%. وحيةةث إ53هةةي 

 .العالقة بين المستوى التعليمي والترابط النصي فقط

 

 للكاتب التعليمي والمستوى النص مصدر حسب النصوص  :27  شكلال
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 للكاتب التعليمي والمستوى النص مصدر حسب النصوص  :29 جدولال

 المستوى التعليمي  
 المجموع

 غير معروف غير جامعي جامعي  

 مصدر النص

 فيسبوك
819 229 5121 2352 
33.9% 9.2% 33.9% 555.5% 

 تويتر
153 33 5533 5353 
22.3% 2.3% 25.5% 555.5% 

 الرسائل النصية
9 5 2188 2192 
.1% 5.5% 99.3% 555.5% 

 المواقع اإلخبارية
18 5 5135 5199 
3.2% 5.5% 93.8% 555.5% 

 المدونات
35 2 135 353 
55.5% 5.1% 89.3% 555.5% 

 المجموا
5323 233 3838 8352 
53.5% 3.5% 85.2% 555.5% 

 النصي والترابط للكاتب التعليمي المستوى -4-4-1-2-1

توزيةةع النصةةوص وفةةق المسةةتوى التعليمةةي لكاتةةب الةةنص  35 جةةدولال 18  شةةكلاليظهةةر 
% 35ومسةةتوى التةةرابط النصةةي، ويظهةةر منهمةةا أن نسةةبة النصةةوص الممتةةازة فةةي ترابطهةةا كانةةت 

% 13% عند اير الجامعيين. أما النصوص ضعيفة التةرابط فكانةت 51عند الجامعيين وحوالي 
ويشةير التحليةل اإلحصةائي فةي أسةفل الجةدول  % عند اير الجامعيين.39عند الجامعيين مقابل 

 إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين المستوى التعليمي لكاتب النص ومستوى الترابط النصي.
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 النصي الترابط ومستوى النص لكاتب التعليمي المستوى وف  النصوص توزيع  :28  شكلال

 
 النصي الترابط ومستوى النص لكاتب التعليمي المستوى وف  النصوص توزيع : 51 جدولال

 
 مستوى الترابط النصي

 المجموع
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز

المستوى 
 التعليمي

 جامعي
153 583 93 555 383 5323 
29.3% 53.3% 2.5% 2.3% 12.2% 555.5% 

اير 
 جامعي

18 22 53 22 538 233 
58.5% 8.3% 3.5% 8.3% 39.1% 555.5% 

 المجموا
131 252 552 522 211 5339 
22.2% 52.3% 3.8% 2.1% 13.1% 555.5% 
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 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
29.283 1 5.555 

إن التحليةةل اإلحصةةائي يقةةدم نتيجةةة متوقعةةة، فةةالجزل المهةةم واألساسةةي فةةي التعلةةيم الجةةامعي 
منهجيةة ناضةجة، وهةو مةا انعكةس أثةره فةي كتابةة نصةوص أكثةر ترابط ةا لمةا للتعلةيم  تشةكيل عقليةة

 ين:اآلتيمن أثر في إحكام بنية التفكير المتجلية في التعبير اللغوي، وهو ما يتضن من النصين 
 النص األول )وكاتبه جامعي(

لبدك من السهل ان تضع يدك على فمك كي ال تدتكلم ولكدن مدن الصدعب ان تضدع يددك علدى ق
 كي ال تتألم.

 النص الناني )وكاتبه غير جامعي(
ااهمسا ئي ناس راقية , أحترم ََ 

 مَ هلَكلمااّت مععارَتوا َمن أةازيج  ۆ
 مسأيأيأگم اهلل ب الخير  ##

 الموضوع/السياق -4-5

يشةةار عةةادة إلةةى الموضةةوا باعتبةةار عالقةةة اإلحالةةة فةةي اللغةةة إلةةى مرجعيةةة مةةا، فعنةةدما يحيةةل 
اللغوية في نسقها النصي إلى مرجعيةة خاصةة بالوضةع الجتمةاعي، فة ن هةذا الوضةع مجموا الدوال 

يشةكل سةياق ا هةو مةةا يحةدد موضةوا الةنص، بحيةةث يمثةل هةذا الموضةوا حمولةةة الةنص الدلليةة، ومةةن 
هذا المنطلةق ربةط بةين موضةوا الةنص والسةياق الةذي كتةب فيةه، وقةد أظهةرت التحلةيالت اإلحصةائية 

 ل اللغوي كما يكشف هذا المبحث.أثر السياق في التشكي

 النصوص موضوعات إحصائيات -4-5-1

. ويتبةةين 19  شةةكلالو  35 جةةدولالإن توزيةةع النصةةوص حسةةب موضةةوعاتها يبينةةه كةةل مةةن 
. أمةا الموضةوا الجتمةاعي فقةد كةان الفيسةبوكي منهما أن موضوا الرياضة كان األعلةى نسةبة فة

األعلةةةى نسةةةبة فةةةي الرسةةةائل النصةةةية. وحةةةاز الموضةةةوا السياسةةةي علةةةى النسةةةبة العليةةةا فةةةي المواقةةةع 
اإلخباريةةةة والمةةةدونات. وبالمجمةةةل فقةةةد كةةةان الموضةةةوا الجتمةةةاعي أكثةةةر الموضةةةوعات طرقةةةا  فةةةي 
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%. أمةةا 23ات السياسةةية بنسةةبة % تلتةةه الموضةةوع32مواقةةع الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول وبنسةةبة 
 %.3نسب باقي الموضوعات المحددة في الدراسة فقد كانت متدنية؛ إذ لم يتجاوز أعالها نسبة 

 

 موضوعه النص مصدر حسب النصوص : 29  شكلال
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 وموضوعه النص مصدر حسب النصوص : 50 جدولال

 موضوع النص  
 مجموعال

 أخرى فني رياضي ديني علمي أكاديمي اقتصادا اجتماعي سياسي  

مصدر 
 النص

 فيسبوك
222 339 52 539 1 559 539 523 5552 2352 
55.9% 23.2% 5.2% 3.1% 5.2% 1.1% 3.3% 3.5% 15.2% 555.5% 

 تويتر
125 231 2 11 525 23 23 33 118 5353 
35.3% 53.9% 5.3% 2.9% 8.5% 5.3% 3.5% 1.2% 29.2% 555.5% 

الرسائل 
 النصية

3 5939 23 225 3 233 52 3 35 2192 
5.2% 22.2% 5.5% 8.8% 5.2% 9.1% 5.3% 5.2% 2.5% 555.5% 

المواقع 
 اإلخبارية

5233 538 38 51 5 3 5 2 52 5199 
83.2% 9.2% 1.3% 5.9% 5.5% 5.3% 5.5% 5.3% 5.8% 555.5% 

 المدونات
535 533 39 53 23 35 9 38 51 353 
32.5% 35.5% 2.8% 2.3% 1.3% 9.9% 5.8% 2.3% 2.8% 555.5% 

 المجموا
2531 3533 532 135 532 122 233 239 5335 8352 
23.1% 32.5% 5.8% 3.3% 5.8% 3.5% 2.8% 2.8% 58.5% 555.5% 

 واللغة النص موضوع -4-5-2

يظهةةران توزيةةع النصةةوص تبعةةا  لموضةةوا الةةنص واللغةةة المسةةتخدمة  32 جةةدولالو  35  شةةكلال
فيةةةه. ويظهةةةر منهمةةةا أن النسةةةبة الغالبةةةة فةةةي لغةةةة النصةةةوص هةةةي العربيةةةة ايةةةر الممزوجةةةة بمفةةةردات 

% مةةةةن نصةةةةوص 9أن  ايةةةةر%، 93وزادت هةةةةذه النسةةةةب فةةةةي معظةةةةم الموضةةةةوعات عةةةةن أعجميةةةةة، 
وتشير نتيجة التحليل اإلحصائي  نجليزية(.إالموضوعات األكاديمية اشتملت على مفردات أعجمية )

 إلى وجود عالقة ذات دللة إحصائية عالية بين موضوا النص ولغة النص. 32 جدولالفي أسفل 
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 ولغته النص موضوع حسب النصوص توزيع  :51  شكلال
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 ولغته النص موضوع حسب النصوص توزيع : 54 جدولال

 لغة النص  
 المجموع

 مزيج العربية  

 موضوا النص

 سياسي
2552 32 2531 
92.5% 2.9% 555.5% 

 اجتماعي
2983 523 3533 
91.3% 3.3% 555.5% 

 اقتصادي
531 3 532 
98.5% 5.9% 555.5% 

 أكاديمي
158 12 135 
95.2% 9.3% 555.5% 

 علمي
518 1 532 
92.1% 2.3% 555.5% 

 ديني
152 55 122 
92.3% 2.1% 555.5% 

 رياضي
223 55 233 
93.3% 1.2% 555.5% 

 فني
235 8 239 
93.2% 3.3% 555.5% 

 أخرى
5131 22 5335 
93.5% 3.5% 555.5% 

 المجموا
8552 395 8352 
93.1% 1.3% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
33.288 8 5.555 

يحةةدد موضةةوا الةةنص السةةياق الةةذي يطةةرح فيةةه الكاتةةب رأيةةه، فةة ذا كةةان موضةةوا الةةنص يةةرتبط 
ون شديدة الخصوصية كما فةي بسياقات خاصة تفًر على مستخدمها حالة تواصل معينة، كأن تك

 الةةةنص يتخلةةةل بحيةةةثبعةةةً الموضةةةوعات األكاديميةةةة، فةةة ن ذلةةةك يةةةنعكس علةةةى اللغةةةة المسةةةتخدمة، 
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 الةةنص فةةي يبةةدو كمةةا اللغويةةة، الثنائيةةة بمشةةكلة مسةةتخدمها أوقةةع ممةةا العربيةةة، باللغةةة ألفةةاظ اإلنجليةةزي
 :اآلتي

@sheeshany @Ola_Eliwat @mayyasi ةاةا   thank you all we used 
education enhancers ;) and each of you ...can win a book once 
printed ... xx 

كمةةا ظهةةر ذلةةك فةةي بعةةً الموضةةوعات الجتماعيةةة التةةي اعتةةاد مسةةتخدموها الوقةةوا فةةي مشةةكلة 
فيهةا الثنائية اللغوية التي رأوا فيها مظهر ا دال  على التحضر والتمكن من اللغة اإلنجليزية مع أن ما ورد 

 من ألفاظ إنجليزية هي ألفاظ عادية موجودة في اللغة العربية المستخدمة، ومن أمثلة ذلك:
 

@Yara_Musher Allah ybarek fekeeeee thanks lovvv 

ويظهةةةر فةةةي الةةةنص أن اسةةةتخدام ألفةةةاظ إنجليزيةةةة قةةةد تصةةةاحب باسةةةتخدام األبجديةةةة اإلنجليزيةةةة 
 للكلمات العربية.

 يتهوأبجد النص موضوع -4-5-3

توزيع النصوص حسب موضوا النص والحرف المستخدم في  33 جدولالو  35  شكلاليبين 
كتابته.  ونتبين منهما أن النسبة الغالبة من النصوص مكتوبة بأبجدية عربية في كةل الموضةوعات، 

% فةةةةةةي 23تناقصةةةةةةت إلةةةةةةى  % فةةةةةةي معظةةةةةةم الموضةةةةةةوعات، إّل أنهةةةةةةا95ذه النسةةةةةةبة عةةةةةةن وزادت هةةةةةة
 وجةود إلةى الجةدول أسةفل فةي اإلحصةائي التحليةل نتةائج وتشير جتماعي واألكاديمي.الموضوعين ال

 .وأبجديته النص موضوا بين إحصائي ا دالة عالقة
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 كتابته في المستخدم والحرف نصال موضوع حسب النصوص توزيع : 50  شكلال
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 كتابته في المستخدم والحرف النص موضوع حسب النصوص توزيع  :53 جدولال

 حروف النص  
 المجموع

 عربيزا عربي  

 موضوا النص

 سياسي
2583 23 2535 

93.3% 3.3% 555.5% 

 اجتماعي
2339 238 3522 

23.1% 21.3% 555.5% 

 اقتصادي
519 8 532 

91.9% 3.5% 555.5% 

 أكاديمي
332 555 118 

23.2% 21.8% 555.5% 

 علمي
519 3 532 

98.5% 2.5% 555.5% 

 ديني
158 51 122 

93.2% 3.3% 555.5% 

 رياضي
223 55 233 

93.2% 1.3% 555.5% 

 فني
222 55 238 

93.1% 1.3% 555.5% 

 أخرى
5152 553 5322 

92.3% 2.3% 555.5% 

 المجموا
2332 5553 8132 

83.8% 53.2% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
225.853 8 5.555 
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 :اآلتييظهر استخدام أبجدية إنجليزية لكتابة كلمات عربية في النص 

 مفرداته موضوعه النص
مفرداته باألبجدية 

 العربية
@SofiaYaseen 
nyalk ifr7e ana lesa 
ma nmt -.- 
mosebtk ahwan mn 
msebti 

 

 اجتماعي
 

SofiaYaseen 
nyalk 
ifr7e 
ana 
lesa 
ma 
nmt 

mosebtk 
ahwan 

mn 
msebti 

 صوفيا ياسين )اسم علم(
 نيالك
 افرحي
 أنا
 لسه
 ما
 نمت

 مصيبتك
 أهون
 من

 مصيبتي

ه بةأمر الكتابةة، فيلجةأ فيةه إلةى اللهجةة فال شك أن الموضوا الجتماعي الةذي يةتم التسةاهل فية
 العامية، وهي ل تكتب في األصل، قد أتاح لكاتبة النص الكتابة بأبجدية اير عربية.

 ولهجته النص موضوع -4-5-4

النصةةوص وفةةق الموضةةوا واللهجةةة المسةةتخدمة فةةي توزيةةع  31 جةةدولالو  32  شةةكلاليكشةةف 
النص. ويتبين منهما أن أعلى نسبة فةي اسةتخدام العاميةة كانةت فةي الموضةوعات الجتماعيةة حيةث 

% متجةاوزة موضةوعي 39%. أما أن تصل النسبة في الموضوعات األكاديمية إلى 22وصلت إلى 
 كةل يشةمل كةان األكاديميةة الموضةوعات عةن الحةديث ألن ربمةا، الرياضة والفن فهذا لةم يكةن متوقعةا  

. أما أقل نسبة استخدام للعاميةة فقةد كانةت الدراسية أمورهم بتنظيم المتعلقة بينهم فيما الطلبة أحاديث
%. ويتبةين 35%، فالقتصةادية 35% فالسياسةية 58%، تلتها الدينية 53في الموضوعات العلمية 

قةةة ذات دللةةة إحصةةائية عاليةةة بةةين موضةةوا مةةن التحليةةل اإلحصةةائي فةةي أسةةفل الجةةدول وجةةود عال
 النص واللهجة المستخدمة في كتابته.
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 كتابته في المستخدمة واللهجة النص موضوع حسب النصوص توزيع : 54  شكلال
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 كتابته في المستخدمة واللهجة النص موضوع حسب النصوص توزيع : 52 جدولال

 لهجة النص  
 المجموع

 فصحى وعامية فصحى عامية  

 موضوا النص

 سياسي
333 5225 295 2531 
35.2% 33.1% 53.1% 555.5% 

 اجتماعي
2229 252 535 3533 
22.2% 22.2% 3.5% 555.5% 

 اقتصادي
18 85 29 532 
35.3% 35.5% 58.3% 555.5% 

 أكاديمي
352 555 32 135 
39.3% 22.1% 8.2% 555.5% 

 علمي
21 522 3 532 
53.8% 85.3% 3.9% 555.5% 

 ديني
23 351 12 122 
58.5% 22.5% 55.5% 555.5% 

 رياضي
552 555 59 233 
19.3% 12.1% 8.5% 555.5% 

 فني
533 89 52 239 
33.3% 32.2% 2.5% 555.5% 

 أخرى
5523 339 92 5335 
25.2% 23.1% 3.3% 555.5% 

 المجموا
1252 3593 392 8352 
33.1% 33.1% 8.2% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
5335.212 53 5.555 
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اللهجة العامية تكون يحيل الموضوا الجتماعي إلى سياق الحياة اليومية، ففي الحياة اليومية 
مةةةةت محصةةةةورة فةةةةي إطةةةةار امشةةةةكلة لغويةةةةة مةةةةا د هةةةةي اللغةةةةة األساسةةةةية فةةةةي الحةةةةديث، وهةةةةذا ل يشةةةةكل

المنطةةوق، أمةةا إذا تحةةول األمةةر لتصةةبن اللهجةةة هةةي لغةةة مكتوبةةة فةة ن ذلةةك يوقةةع مسةةتخدم اللغةةة فةةي 
مشكلة الزدواجية اللغوية، ألن هذا المستخدم ل يمكنه نقل اللهجة المكتوبة في أطر العمل الرسمية 

نقل اللهجة من إطارها المنطةوق إلةى الكتابةة ف ن ك أو ايرها من السياقات التي تفًر الجدية، ولذل
مؤشةةةةر خطةةةةر يهةةةةدد اللغةةةةة الفصةةةةحى، ول شةةةةك أن ارتبةةةةاط ميةةةةدان التواصةةةةل علةةةةى الشةةةةابكة والهةةةةاتف 

 يظهر ذلك: اآلتيالمحمول بالتواصل الجتماعي قد أثر كثير ا في هذا الجانب، والنص 

 بحكي ةيك مارح اكل بعدين بالئي حالي باكل صرت دوووووبه

 :اآلتيومثل هذا األمر ظهر في الموضوا الرياضي، كما يبدو في النص 
 زا العنجد بس يال كسبو السفرة ع االورجوااااا

ذا ما قورن ذلك بنص ذي موضوا سياسي للوحظ الفرق بينهما من حيث طبيعة اللغة، كمةا  وات
 :اآلتيفي النص 

سددي تختلددف عددن البيددت ، أو كالمددك صددحيح فددي أغلبدده ولكددن الديمقراطيددة فددي الشددارع السيا
بداألحرى طريقددة التطبيد  ةددي المختلفدة، كالمددك ةدذا يرجعنددا يلدى قددول الغدابرين أحبدداء مبددارك 
الزفددت حددين قددالوا " ترضددى حددد يعمددل فددي أبددوك كددده ! " وةددو لدديس أبددي وال أب أا أحددد مددن 

 المصريين ولن يكون .
ن التطبيقددات، والحدداكم الددذكي الديمقراطيددة فددي السياسددة لهددا الكنيددر مددن التعريفددات والكنيددر مدد

الحقيقددي، ةددو الددذا يشددرك شددعبه معدده فددي الحكددم ويحقدد  لهددم مطددالبهم حسددب مددا تقتضدديه 
 المصلحة العامة

إذ يتضةةن اهتمةةام كاتةةب الةةنص باللغةةة الفصةةحى، وعنةةدما لجةةأ إلةةى العاميةةة ميزهةةا بةةين قوسةةين 
كلمةةة "الزفةةت" هةةي كلمةةة العامةةة، وليسةةت لغتةةه. مةةع مالحظةةة أن  ليشةةير إلةةى أنهةةا مقتبسةةة مةةن قةةول

ْفةةةةةةةُت؛ ْفةةةةةةةتُ  فصةةةةةةةيحة، وقةةةةةةةد جةةةةةةةال فةةةةةةةي لسةةةةةةةان العةةةةةةةرب: " الزم ؛ وقيةةةةةةةل الزم .  بالكسةةةةةةةر: كةةةةةةةالقليرل القَةةةةةةةارل
، وعال   " َمْطلليَّة مَزفَّتة، وَجرَّةُ  ُمَزفَّت   (32)بالزمْفتل

                                                           

 (.زفت) مادة العرب، لسان منظور، ابن( 32)
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 له المكونه العناصر وطبيعة النص موضوع -4-5-5

توزيةع النصةوص مةن حيةث موضةوا الةنص وطبيعةة العناصةر  33 جدولالو  33  شكلاليبين 
المكونةةةة لةةةةه. وتشةةةةير النسةةةب إلةةةةى أن أكثةةةةر نسةةةبة اسةةةةتخدام للصةةةةور واألشةةةكال التعبيريةةةةة كانةةةةت فةةةةي 

بنسةب دارت حةول  نصوص موضوعات كل من الرياضة والفن والموضوعات اير المحددة )أخةرى(
والعلميةةةة  فالسياسةةةية% 22فالجتماعيةةةة  %23 %. ثةةةم تلتهةةةا كةةةل مةةةن الموضةةةوعات األكاديميةةةة23
ويشةةةةير التحليةةةةل  .%52 الدينيةةةةةف %8ت أقةةةةل النسةةةةب فةةةةي الموضةةةةوعات القتصةةةةادية . وكانةةةة58%

ة اإلحصائي في ذيل الجدول إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين الموضوا وطبيعة العناصر المكونة
 للنص.

 

 له المكونة العناصر وطبيعة النص موضوع حيث من النصوص توزيع : 53  شكلال
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 له المكونة العناصر وطبيعة النص موضوع حيث من النصوص توزيع  :55 جدولال

 طبيعة العناصر المكونة للنص  
 المجموع

 لغة خالصة مزيج  

 ا النصموضو 

 سياسي
383 5285 2531 
52.2% 82.3% 555.5% 

 اجتماعي
395 2133 3533 
25.9% 28.5% 555.5% 

 اقتصادي
52 513 532 
2.3% 92.1% 555.5% 

 أكاديمي
553 313 135 
23.3% 23.2% 555.5% 

 علمي
22 523 532 
52.8% 82.2% 555.5% 

 ديني
31 338 122 
52.8% 82.2% 555.5% 

 رياضي
39 522 233 
23.5% 23.5% 555.5% 

 فني
38 585 239 
21.3% 23.2% 555.5% 

 أخرى
381 5512 5335 
23.5% 21.9% 555.5% 

 المجموا
5223 3231 8352 
25.8% 29.2% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
25.332 8 5.555 

فةي اسةتخدام الرسةومات والصةور إلةى جانةب اللغةة فةي موضةوعات  من الواضن تقارب النسةب
الرياضة والفن والموضوعات الجتماعيةة واألكاديميةة، وقةد سةبقت اإلشةارة إلةى أهميةة هةذه المكونةات 

يظهةر  اآلتةيإلى جانب اللغة لتوليد اإلحساس بالناحية النفعالية المراد تحقيقها في الرسالة، والةنص 
 تماعي:ذلك في الموضوا الج

 الف مبرووووووووووووووووك الي سعادة االا حسن ومنور شيع نضال
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فقد لجأ كاتب النص إلى مد حرف الواو في كلمة )مبروك( إلظهار انشراحه وفرحه بالمناسبة 
 الجتماعية التي تعلق بها النص.

 اإلبالغي اللغة ومستوى النص موضوع -3-5-6

توزيةةةع النصةةةوص حسةةةب الموضةةةوا ومسةةةتوى اللغةةةة  33 جةةةدولالو  31  شةةةكلاليبةةةين كةةةل مةةةن 
اديةة. وأمةا تيعاالمكتوب بها. وتدل اإلحصالات على أن النسةبة الغالبةة مةن النصةوص مكتوبةة بلغةة 

فةةةي الرياضةةةة ثةةةم الفةةةن فالسياسةةةة الموضةةةوعات التةةةي تضةةةمنت قةةةدرا  مةةةن النصةةةوص السةةةاخرة فكانةةةت 
الدنيا مةن  فالقتصاد فالموضوعات األكاديمية. أما الموضوعات العلمية والدينية فقد تضمنت النسب

فةي  أعالهةا كةانو  ،المبتذلةة متدنيةة فةي كةل الموضةوعاتالكتابة الساخرة. وقد كانت نسبة النصوص 
ص المجازيةةة. واشةةتملت النصةةوص الموضةةوعات الفنيةةة التةةي تضةةمنت أيضةةا  أعلةةى نسةةبة مةةن النصةةو 

% من النصوص المجازية. ويشير التحليل اإلحصائي فةي نهايةة الجةدول 52العلمية على ما نسبته 
ونشةير هنةا  لوجةود عالقةة ذات دللةة إحصةائية بةين موضةوا الةنص والمسةتوى اللغةوي المكتةوب بةه.

ر العتياديةة فةي عمةود مستويات اللغةة اية تأنه، وألاراً إجرال تحليل إحصائي صحين، قد دمج
 واحد، وبعدها أجري اختبار كاي تربيع.
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 بها المكتوب اللغة ومستوى الموضوع حسب النصوص توزيع : 52  شكلال
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 بها المكتوب اللغة ومستوى الموضوع حسب النصوص توزيع  :56 جدولال

 مستوى اللغة  
 جموعالم

 أخرى مبتذل ساخر مجازا اعتيادا  

موضوا 
 النص

 سياسي
5283 553 253 13 55 2531 
82.1% 3.2% 9.8% 2.5% 5.3% 555.5% 

 اجتماعي
2855 23 583 29 33 3533 
88.2% 2.1% 3.9% 5.9% 2.5% 555.5% 

 اقتصادي
531 2 53 3 5 532 
83.1% 5.3% 9.3% 3.8% 5.5% 555.5% 

 ميأكادي
153 5 32 2 5 135 
92.2% 5.2% 2.5% 5.1% 5.5% 555.5% 

 علمي
525 52 3 5 55 532 
28.9% 55.2% 3.3% 5.5% 3.3% 555.5% 

 ديني
322 58 59 5 52 122 
88.2% 1.3% 1.3% 5.2% 2.8% 555.5% 

 رياضي
583 8 32 53 5 233 
22.3% 3.1% 53.3% 3.3% 5.5% 555.5% 

 فني
533 29 28 53 52 239 
31.9% 52.5% 55.2% 3.3% 3.5% 555.5% 

 أخرى
5533 533 225 18 53 5335 
39.1% 8.8% 52.3% 3.5% 5.5% 555.5% 

 المجموا
2523 399 855 539 521 8352 
82.3% 1.2% 9.1% 5.9% 5.3% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
333.32 8 5.555 
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مةةةن الضةةةروري التأكيةةةد أن مسةةةتوى اللغةةةة اإلبالاةةةي والتعبيةةةري يةةةأتي رابةةةة لتحقيةةةق فكةةةرة  لعلةةةه
الكاتب في موضوعه الذي يتحدث فيه، ف ذا ما كان الموضوا جاد ا، ويهةدف إلةى التوضةين والنقةا  
أو الةةةوعظ واإلرشةةةاد كمةةةا هةةةو الحةةةال فةةةي الموضةةةوعات الدينيةةةة فةةة ن لغةةةة الةةةنص ل تفةةةارق المسةةةتوى 

 يظهر ذلك: اآلتيالتعبير، والمثال  العتيادي في

تطبي  القصاص فيه تربية لآلخرين وفيه تكفير لذنب القاتل .. العقوبات الشرعية تكفر عن 
 اإلنسان

أما إذا كان موضوا النص فني ا فاللجول فيه إلى السخرية مبرر لطبيعة الموضوا ايةر الجةادة 
الةةذي جةةال تعليق ةةا علةةى رأي  اآلتةةي، والةةنص فةةي الغالةةب، خاصةةة إذا مةةا مةةزا الفةةن كةةالرقص بالسياسةةة
 إحدى الشخصيات الفنية في السياسية يشير إلى ذلك:

 من نمارةم تعرفنوةم
 ةاا ةي االشكال الي مع الانقالب ورقصني يا قدع

 ترابطه ومستوى النص موضوع -4-5-7

توزيةةع النصةةوص وفةةق موضةةوا الةةنص ومسةةتوى ترابطةةه.  32 جةةدولالو  33  شةةكلاليظهةةر 
وتةةةدل اإلحصةةةالات علةةةى أن الموضةةةوعات العلميةةةة حةةةازت علةةةى أعلةةةى نسةةةبة ممتةةةاز فةةةي التةةةرابط 

% . وتقاربةةت 31% تالهةةا فةةي ذلةةك الموضةةوعات الدينيةةة ونالةةت 25النصةةي حيةةث وصةةلت إلةةى 
%. أمةا أقةل نسةبة تميةز فةي التةرابط 35السياسةية والفنيةة بحةوالي نسب الممتاز بين الموضةوعات 

%. 58% فالرياضةةةةية 53% ثةةةةم األكاديميةةةةة 55النصةةةةي فكانةةةةت فةةةةي الموضةةةةوعات الجتماعيةةةةة 
ويشير الجدول إلى أن أعلى نسبة ضعف فةي التةرابط النصةي كةان فةي الموضةوعات الجتماعيةة 

%، 33عات األخةةةرى ايةةةر المحةةةددة %، ثةةةم الموضةةةو 31%، تلتهةةةا الموضةةةوعات األكاديميةةةة 39
%. وقةةد كانةةةت أقةةل نسةةبة ضةةعف فةةي التةةةرابط 32% فالقتصةةادية 39% فالرياضةةية 11فالفنيةةة 

%. ويشير التحليل اإلحصائي 25% فالسياسي 58% ثم الديني 2النصي في الموضوا العلمي 
 في أسفل الجدول إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين موضوا النص ومستوى ترابطه.
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 ترابطه ومستوى النص موضوع وف  النصوص توزيع : 55  شكلال
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 ترابطه ومستوى النص موضوع وف  النصوص توزيع  :57 جدولال

 مستوى الترابط النصي  
 المجموع

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز  

 موضوا النص

 سياسي
335 132 323 219 135 2531 
35.5% 25.5% 52.2% 55.3% 25.3% 555.5% 

 اجتماعي
315 215 583 252 2585 3533 
55.8% 2.3% 3.8% 3.2% 39.5% 555.5% 

 اقتصادي
31 15 58 51 35 532 
25.2% 23.3% 55.3% 8.9% 32.3% 555.5% 

 أكاديمي
33 15 35 22 282 135 
51.2% 8.9% 3.2% 3.5% 33.8% 555.5% 

 علمي
552 53 55 59 3 532 
25.1% 8.3% 3.3% 52.3% 2.5% 555.5% 

 ديني
223 33 21 33 21 122 
33.3% 51.9% 3.2% 8.3% 52.3% 555.5% 

 رياضي
13 32 35 59 92 233 
58.2% 22.5% 52.2% 8.5% 39.5% 555.5% 

 فني
39 23 58 22 553 239 
28.9% 55.3% 2.3% 9.2% 13.9% 555.5% 

 أخرى
153 522 28 23 833 5335 
23.3% 8.5% 3.5% 1.9% 33.2% 555.5% 

 المجموا
5939 5522 231 322 1553 8352 
22.8% 52.5% 9.5% 2.9% 18.3% 555.5% 

 

 مستوى الداللة درجات الحرية مجموع كاا تربيع
5938.231 32 5.555 

حالةةة والمرجعيةةة السةةياقية التةةي تحققهةةا اللغةةة، يتجلةةى تةةأثير الموضةةوا باللغةةة نتيجةةة لعالقةةة اإل
فالسياق يحكم طبيعة المشاركة ومدى جدية الطرح الذي تتناوله اللغة، فحين تبدو الموضوعات على 
درجةةة عاليةةة مةةن األهميةةة والجديةةة مثةةل الموضةةوعات السياسةةية تصةةبن اللغةةة أكثةةر رصةةانة وتماسةةك ا، 

 :اآلتيةنماذا ولعل من األمثلة الدالة على ذلك مقارنة ال
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 النص األول وموضوعه ديني
 سبحان من سجد له المصلون

 سبحان من بكت من خشيته العيون
 سبحان قاضي الحاجات
 سبحان رافع السماوات

 سبحان الذا يذا أراد شيئا قال له كن فيكون
 اللهم يني أسألك ييمانا كامال

 الال طيبا و يقينا صادقا و رزقا واسعا وقلبا خاشعا و لسانا ذاكرا و ح
 و توبة نصوحا

 و توبة قبل الموت
 و راحة عند الموت

 و مغفرة و رحمة عند الموت
 و العفو عند الحساب

  و الفوز بالجنة
 و النجاة من النار

 برحمتك يا عزيز يا غفار

 النص الناني وموضوعه سياسي
 ون السالحفي وجه من ترفع

 جلشيٌء من الخ
 أم أّنكم ما عدتم تخجلون

 نالث، وموضوعه سياسي محليالنص ال
لي  لما كنت تحت القبة ما واجهت رئيس الوزراء وانت حسب الدستور كنائب أقوا من 

 رئيس الوزراء يا محترم ؟

 النص الرابع وموضوعه فني
شو صار على جريمة الشروع بالقتل اللي متهمة فيها غادة عبدد الدراز ؟ بلد  التحقيد  واال 

 لسة؟
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قة التي تمثل نماذا لنتائج التحليل اإلحصةائي يتضةن أنةه كلمةا ارتةبط بمقارنة النصوص الساب
موضةةوا الةةنص بالموضةةوعات الجةةادة المرتبطةةة بالمصةةالن العليةةا أظهةةر رصةةانة فةةي اللغةةة، ودقةةة فةةي 
التعبير، وترابط ا دللي ا وبنائي ا أعلى، أي أن الةنص فةي هةذه الحالةة منسةجم أسةلوبي ا ودللي ةا، كمةا فةي 

 ويالحظ أن النص األول مقتبس وليس من إنشال المستخدم نفسه. والثاني. النصين األول
فةي حةةين ُيظهةةر الةنص الثالةةث أن السياسةةة المحليةة ل تسةةتوجب العنايةةة بمسةتوى تةةرابط الةةنص 
وقيمتةةه األسةةلوبية والدلليةةة، فةةالمهم عنةةد كاتبةةه هةةو تفريةة  مةةا فةةي جعبتةةه مةةن شةةحنة عاطفيةةة. وكةةذلك 

ه األسةةةلوبية فلمةةةا كةةةان الموضةةةوا فني ةةةا جةةةال مسةةةتوى التةةةرابط النصةةةي وقيمتةةةاألمةةةر فةةةي الةةةنص الرابةةةع، 
 والتعبيرية متواضعة.

 النص مصدر/االتصال قناة -4-6

يمثةةةل ميةةةدان التواصةةةل بيئةةةة اتصةةةال افتراضةةةية؛ إذ حلةةةت قنةةةوات التواصةةةل: الشةةةابكة والهةةةاتف 
وتي الشةفاهي، ممةا جعةل المحمول، بمجالتها المعروفة مثل: الفيسبوك وتويتر، مكان التواصل الصة

تحقةةةق التواصةةةل مةةةن خةةةالل هةةةذه المجةةةالت يشةةةكل قنةةةوات جديةةةدة للتواصةةةل، ول شةةةك فةةةي تةةةأثير قنةةةاة 
 :اآلتيةالتصال اللغوي على واقع اللغة كما تظهر التحليالت اإلحصائية 

 مصدرها حسب العينات توزيع -4-6-1

 يبينان أعداد كل مصدر من مصادر هذه النصوص ونسبها: 38 جدولالو  33  شكلال
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 مصدرةا حسب العينات توزيع  :56  شكلال
 

 مصدرةا حسب العينات توزيع : 58 جدولال

 النسبة التكرار المصدر

 %29.1 2352 فيسبوك
 %52.2 5353 تويتر

 %29.1 2192 الرسائل النصية
 %52.3 5199 المواقع اإلخبارية

 %5.3 32 المدونات
 %3.3 135 التعليق
 555.5 8352 المجموا

ويالحظ هنا أن أعداد العينات تنحرف قليال  عن العةدد الةذي ُحةدد واختيةر، وهةذا يعةود إلةى 
 ها.لينات مما استلزم استثناالنقص الشديد في معلومات بعً هذه الع
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 الكتابة وأبجدية النص مصدر حسب النصوص -4-6-2

توزيةةع النصةةوص حسةب األبجديةةة المسةةتخدمة فةةي  39 جةةدولالو  32  شةكلاليبةين كةةل مةةن 
% مةةةن هةةةذه النصةةةوص قةةةد كتبةةةت بةةةالحرف العربةةةي 83حةةةوالي الكتابةةةة. وتشةةةير األرقةةةام إلةةةى أن 

% كتبةةت كليةةا  بأبجديةةةة 5% كتبةةت بةةالعربيزي )مةةةزيج مةةن أرقةةام أبجديةةةة لتينيةةة( وأقةةل مةةةن 53و
% مةةةن الرسةةةائل النصةةةية فةةةي الهواتةةةف 35لتينيةةةة )إنجليزيةةةة(. والالفةةةت فةةةي الجةةةدول أن حةةةوالي 

رتبةة الثانيةة مةن حيةث اسةتخدام الحةرف المحمولة قد كتبت بحروف عربيةزي. وجةال الفيسةبوك بالم
% وهةةةي نسةةةبة تقةةةل كثيةةةرا  عةةةن مثيلتهةةةا فةةةي الرسةةةائل النصةةةية. وأقةةةل اسةةةتخدام 8العربيةةةزي بنسةةةبة 

للعربيةزي ولألبجديةة النجليةةزي كةان فةي التعليقةةات علةى المواقةةع اإلخباريةة حيةث لةةم تصةل النسةةبة 
 %.5إلى 

 

 واألبجدية النص مصدر حسب النصوص : 57  شكلال
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 واألبجدية النص مصدر حسب النصوص  :59 جدولال

 أبجدية الكتابة  
 المجموع

 ينجليزا عربيزا عربي  

 مصدر النص

 فيسبوك
2291 251 1 2352 
95.2% 8.2% 5.2% 555.5% 

 تويتر
5383 559 2 5353 
92.5% 2.9% 5.5% 555.5% 

 النصية الرسائل
5252 233 29 2192 
38.2% 35.2% 5.2% 555.5% 

 المواقع اإلخبارية
5195 1 1 5199 
99.3% 5.3% 5.3% 555.5% 

 المدونات
185 22 5 353 
93.1% 1.1% 5.2% 555.5% 

 8352 15 5553 2332 المجموا
83.1% 53.5% 5.3% 555.5% 

مة، وعلةةى ايرهةةا مةةن عناصةةر تمثةةل طبيعةةة إّن تةةأثير مصةةدر الةةنص علةةى األبجديةةة المسةةتخد
اللغة المكتوبة، يظهر أهمية قناة التصال في التةأثير علةى اللغةة، وهةو مةا أوجةد فروق ةا واضةحة بةين 
وسائط التواصل، ول شك في اختالف الطبيعة التقنية المرتبطة بهذه الوسةائط، فالهةاتف المحمةول ل 

سهولة في تحويل طريقة إدخال اللغة. كما ل عربية، و يتين لمستخدمه سهولة في استخدام الحروف ال
ا فةي السةياقات  أن هذه القنةوات تختلةف فةي الوظيفةة التةي تقتةرن بهةا؛ ففةي حةال كانةت أكثةر اسةتخدام 

كةةةان الميةةةل إلةةةى  - الفيسةةةبوككالرسةةةائل النصةةةية علةةةى الهةةةاتف المحمةةةول و  -الجتماعيةةةة والحياتيةةةة 
 ان يظهران ذلك:اآلتيصان استخدام أبجدية اير عربية أظهر، والن

 مصدر النص النص النص باألبجدية العربية
ولك ل يا أهبل ولك واهلل 
عادي باجيك عل مستشفى 
أنا م  حاب أدرس كم يعني 
حتى إذا بدي أدرس رح 
أدرس لب أو كويز و 
صراحة قرفان م  حاب 

 أدرس هادا

walk l2 ya ahbl 
walk wallah 3ade 
 bajek 3l mostshfa 

ana mesh 7ab 
adros com y3ne 
7ata 2etha bde 

adros r7 adros lab 

 الرسائل النصية
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aw quiz o sar7a 
garfan mesh 7ab 

adros hada 
 

 مصدر النص النص النص باألبجدية العربية
 هههههههه م  شايفاني
 عامله ليك من أول هههه

زاكي  ههههههههه هاد أكييد
 مو متل هداك األرف

hhhhhhhh mesh 
shayfane 3amleh like 

mn awal hhhh 
hhhhhhhhhh had 

2keeed zakii mo mtl 
hdak l2raf 

 الفيسبوك

فالموضوعات المطروحة فيها ل تتوافةق إل مةع هةذه القنةوات التةي تسةتخدم لتلبيةة الحتياجةات 
 الحوارية والتواصلية البسيطة، وهي ليست سوى حكي مكتوب بدل  من أن يكون منطوق ا.

 األبجدية عن تخرا تكاد ل والمدونات اإلخبارية الشبكات على التعليقات ف ن ذلك مقابل يوف
 مةةةن يكةةةون أن يغلةةةب المةةةدونات جمهةةةور وأن جهةةةة، مةةةن جةةةادة موضةةةوعات مةةةن بةةةه تهةةةتم لمةةةا العربيةةةة
 اسةتخدامها ألن ثالثةة جهةة مةن وكةذلك ثانيةة جهة من التعليم من مرتفع مستوى وذات المثقفة النخب

 إدخال طريقة تحويل في وسهولة الكتابة، في أكثر حرية لمستخدمه يتين وهو الحاسوب ساطةبو  يتم
 . واإلنجليزية العربية بين النص

 ولهجته النص مصدر حسب النصوص -4-6-3

 وتعليقاتها المدونات متضمنة واللهجة النص مصدر حسب النصوص -4-6-3-1

توزيع النصوص وفق اللهجة المستعملة فةي كتابةة النصةوص.  35 جدولالو  38  شكلاليبين 
% مةن مجمةل 33ويتضن منهما هيمنة اللهجة العامية على النصوص حيث شكلت ما نسةبته حةوالي

من كل من الشكل والجدول  %. كما يتبين33النصوص، بينما شكلت الكتابة باللغة الفصحى نسبة 
% تلتهةا المةةدونات 32أن أعلةى نسةبة كتابةةة بالفصةحى كانةةت فةي نصةوص المواقةةع اإلخباريةة بنسةةبة 

%. وطغةةت اللهجةةة العاميةةة علةةى نصةةوص رسةةائل الهواتةةف المحمولةةة فوصةةلت 32وتعليقاتهةةا بنسةةبة 
ة فكانةةةت %. أمةةةا الكتابةةةة بفصةةةحى ممزوجةةةة بعاميةةة38بنسةةةبة  الفيسةةةبوك% تلتهةةةا نصةةةوص 23إلةةةى 

%. وكانت أكثر شيوعا  فةي نصةوص المواقةع اإلخباريةة حيةث شةكلت 8نسبتها في مجمل النصوص 
 % من هذه النصوص.58
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 وتعليقاتها المدونات متضمنا   ولهجته النص مصدر حسب النصوص  :58  شكلال
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 وتعليقاتها المدونات متضمنا   ولهجته النص صدرم حسب النصوص  :61 جدولال

 لهجة النص  
 المجموع

 عامية فصحى وعامية فصحى  

 مصدر النص

 فيسبوك
358 595 5391 2352 
21.2% 2.3% 32.2% 555.5% 

 تويتر
333 82 231 5353 
11.2% 3.8% 35.5% 555.5% 

 الرسائل النصية
353 83 5893 2192 
25.2% 3.1% 23.9% 555.5% 

 المواقع اإلخبارية
5558 238 223 5199 
32.2% 52.9% 51.9% 555.5% 

 المدونات
283 32 535 353 
33.9% 53.3% 29.8% 555.5% 

 المجموا
3593 392 1252 8352 
33.1% 8.2% 33.1% 555.5% 

 الخالصةةة بالفصةةحى المكتوبةةة النصةةوص بةةين بالمةةدونات يتعلةةق فيمةةا المقارنةةة بعةةين النظةةر إن
 المةدونات) المدونات نصوص كانت ولما. بينهما كبير ا تفاوت ا يظهر% 52 الخالصة والعامية% 32
 الخالصةة الفصةحى إلةى أقةرب% 22 عاميةة مفردات تتضمن التي( 35 جدولال وفق تعليقاتها بدون
 .الفصحى بالعربية كتبت قد المدونات نصوص من% 88 مجموعه ما إن القول يمكن ف نه

إن تركيز ظهور الزدواجية اللغوية في الرسةائل النصةية أمةر متوقةع للغايةة، فالرسةائل النصةية 
ةا، فوسةيلتها )الهةاتف  ( متاحةة أمةام مسةتخدم اللغةة المحمةولهي بةديل مباشةر للحةديث التخةاطبي تمام 

 وطغت عليها اللهجة العامية، ومن أمثلة ذلك: في أية لحظة، ولذلك تعلقت بها موضوعات الحياة،

 مصدر النص النص
 أنا كمان شوي بدي أروح ا فحص السواقة

 إن شال اهلل

 الرسائل النصية
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 تعليقاتها دون المدونات متضمنة واللهجة النص مصدر حسب النصوص -4-6-3-2

لتعليقةةةات وحيةةةث إن نصةةةوص المةةةدونات اشةةةتملت علةةةى المدونةةةة نفسةةةها وعينةةةة عشةةةوائية مةةةن ا
عليها. ف نه يجدر بنا أن ننظر فةي نصةوص المةدونات، دونمةا تعليقاتهةا، لتوصةيفها بةذاتها ومقارنتهةا 

( وجةدول 38  شةكلالبالنصوص األخرى من حيةث لهجةة الةنص. وعليةه ف ننةا نعيةد التمثيةل البيةاني )
 ( إلظهار لهجة نصوص المدونات فقط مقارنة بلهجات المواقع األخرى. 35 جدولالالتوزيع )

توزيةع النصةوص حسةب لهجةة الةنص ومنهمةا نجةد أن  35 جةدولالو  39  شكلاليبين كل من 
% بالفصةحى الممزوجةة بمفةردات عاميةة وحةوالي 22% من المةدونات كتبةت بالفصةحى و32حوالي 

 % بلهجة عامية. 52

 

 تعليقاتها دون المدونات متضمنة واللهجة النص مصدر حسب النصوص : 59  شكلال
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 تعليقاتها دون المدونات متضمنة ولهجة النص مصدر حسب النصوص : 60 جدولال

 لهجة النص  
 المجموع

 عامية فصحى وعامية فصحى  

 مصدر النص

 فيسبوك
358 595 5391 2352 
21.2% 2.3% 32.2% 555.5% 

 تويتر
333 82 231 5353 
11.2% 3.8% 35.5% 555.5% 

 الرسائل النصية
353 83 5893 2192 
25.2% 3.1% 23.9% 555.5% 

 إلخباريةالمواقع ا
5558 238 223 5199 
32.2% 52.9% 51.9% 555.5% 

 المدونات
32 51 3 32 
35.3% 23.9% 55.3% 555.5% 

 المجموا
2839 311 1323 8533 
33.2% 8.5% 33.8% 555.5% 

يتضةةةن مةةةن البيانةةةات اإلحصةةةائية أن التعليقةةةات علةةةى المواقةةةع اإلخباريةةةة والمةةةدونات قةةةد كتبةةةت 
صةةةةحى، وهةةةةو أمةةةةر منطقةةةةي يرجةةةةع إلةةةةى طبيعةةةةة مجةةةةالت التصةةةةال هةةةةذه وطبيعةةةةة بنسةةةةبة االبةةةةة بالف

اسةةةتخدامها، فمةةةن يكتبةةةون فيهةةةا هةةةم فةةةي الغالةةةب مةةةن ذوي العنايةةةة بالقضةةةايا السياسةةةية والقتصةةةادية 
إلةى التعبيةر بلغةة والموضوعات الجادة، وهي سياقات تفًر مسةتوى معين ةا مةن القةرال ل يحتةاا فيةه 

 التي تجد تحققها في أبسط المستويات اللغوية في اللهجة العامية.الحياة اليومية البسيطة 

من المواقع اإلخبارية يظهر نضج اللغةة المسةتخدمة بدرجةة تعكةس مسةتوى  اآلتيولعل النص 
 :اآلتيتعبيري ا مميز ا، كما يبدو في النص 

 مصدر النص النص
نعم.. سوف تداهمكم التوقعات مرة بل 

قرؤون التجارب مرات!! صدقني.. ألنكم ل ت
الثورية في العالم.. المؤدى أن الثورات 
سوف تنجن، ولكن ليس قبل أن تدفع هذه 
الشعوب أثمانا  من دمائها قبل التحرر 

 والمضي في الديمقراطية

 التعليقات على الشبكات اإلخبارية
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 ففضةةال  عةةن خلةةو الةةنص مةةن األخطةةال والتزامةةه اللغةةة العربيةةة الفصةةحى، فقةةد تجلةةت فيةةه قيمةةة
 تعبيرية وتميز أسلوبي واضن.

ذا كان باإلمكان مالحظة مستوى قريب  من هذا المسةتوى فةي  أو الرسةائل النصةية  الفيسةبوكوات
أو تةةويتر فةة ن هةةذه النصةةوص االب ةةا مةةا تكةةون مقتبسةةة أو ممةةا يشةةيع اسةةتعماله فةةي المناسةةبات الدينيةةة 

 :اآلتيوالجتماعية وايرها، كما في لنص 

 

 مصدر النص النص
ك اهلل خيرا..جزاك اهلل خيرا..جزاك اهلل جزا

خيرا اخي وحبيب قلبي..صديقي الرائع... 
اسأل اهلل العظيم رب العر  العظيم لك 
الجنة...والخير كله في الدنيا والخرة 
وأسأله تعالى كما رفعتي اليوم أن يرفع 
مقامك في عليين..في سدر مخضود، 
وطلن منضود ،وظل ممدود، ومال 

ة كثيرة لمقطوعة ول وفاكه مسكوب،
 ممنوعة، وفر  مرفوعة

 الرسائل النصية

عةن حصةيلة لغويةة معجميةة  -على الّرام ممةا فيةه مةن أخطةال إمالئيةة–إذ يكشف هذا النص 
مميزة، وظهور هةذا الكةم مةن األخطةال اإلمالئيةة ل يتوافةق مةع المسةتوى البالاةي واألسةلوبي للةنص، 

مةا وقةع فيةه مةن أخطةال عنةد  منشر لهذا النص، فهو لم يعل  ن مستخدمه ناقل لأوهو مما يدل على 
 الكتابة.

. "ذو الحةةةدين السةةةالب"ولدراسةةةة أثةةةر مصةةةدر الةةةنص علةةةى األخطةةةال اإلمالئيةةةة، أجرينةةةا تحليةةةل 
متوسةطات إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين مصةادر النصةوص فةي  31 جدولالوتشير النتائج في 

نسب األخطال اإلمالئية. ولتحديد أي النصوص مختلفة عن بعضها، أجرينا تحليل المقارنات البينية 
الذي يظهر أن هناك فروق ةا فةي متوسةطات نسةب األخطةال  33 جدولالبين أزواا النصوص كما في 

باستثنال نصوص تويتر ورسائل الهاتف المحمول النصية.  اإلمالئية بين المدونات وباقي النصوص
كما يظهر الجدول وجود فروق بين التعليقات على المدونات وبين كل من الرسةائل النصةية وتةويتر. 
كمةةا توجةةد فةةروق بةةين فيسةةبوك وكةةل مةةن المواقةةع اإلخباريةةة والرسةةائل النصةةية وتةةويتر، وبةةين المواقةةع 

 ذلك بين الرسائل النصية وتويتر.وتويتر، وك اإلخبارية وكل من الرسائل النصية
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 اإلمالئية األخطاء على النص مصدر أنر" السالب الحدين ذو" تحليل  :64 جدولال

 (Wald)وولد  مصدر التباين
 مستوى الداللة درجات الحرية كاا تربيع

 5.555 5 1329.288 )القاطع(
 5.555 3 325.353 مصدر البيانات

 بونفروني طريقة) اإلمالئية األخطاء حيث من النصوص مصادر بين الننائية المقارنات : 63 جدولال
Bonferroni) 

 النص مصدر
 )م(

 النص مصدر
 )ن(

 فر  المتوسطات
 ن(-)م

الخطأ 
 المعيارا

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

  المدونات

 5.58a 5.555 5 5.555- التعليق
 5.59a 5.559 5 5.555- فيسبوك

 5.52a 5.558 5 5.555- المواقع اإلخبارية
 5.932 5 5.558 5.55- الرسائل النصية

 5.555 5 5.552 5.55 تويتر

  التعليق

 5.555 5 5.555 5.55- فيسبوك
 5.555 5 5.555 5.52 المواقع اإلخبارية
 5.52a 5.555 5 5.555 الرسائل النصية

 5.58a 5.559 5 5.555 تويتر

  فيسبوك
 5.53a 5.558 5 5.551 المواقع اإلخبارية
 5.58a 5.558 5 5.555 الرسائل النصية

 5.59a 5.552 5 5.555 تويتر
المواقع 
 5.53a 5.553 5 5.555 الرسائل النصية  اإلخبارية

 5.52a 5.553 5 5.555 تويتر
الرسائل 
 5.52a 5.553 5 5.555 تويتر  النصية

 
فظهور تأثير قناة التصال في اللغةة يظهةر أن دراسةة واقةع اللغةة العربيةة فةي ميةدان التواصةل 
له خصوصيته، ول شك أّن هذه الخصوصية هي حصيلة طبيعية ناجمة عن حدث التواصل اللغوي 

دمة فةي أدوات التواصةل عبر قنوات مختلفة عن الشةفاهية أو الكتابةة الورقيةة، فطبيعةة التقنيةة المسةتخ
نمةةا كانةت قةةادرة علةى توليةةد أفةةق خةاص للتواصةةل يضةةع  تجةاوزت حضةةورها أن تكةون مجةةرد أدوات، وات



 

 

599 

مستخدم اللغة في وضعية حضةارية مشةدودة نحةو منجةزات العصةر الحةديث، وهةذا مةا سةعت الدراسةة 
 إلى استظهاره.

 خالصة -4-7

ل اإلحصةةةةةائي لعينةةةةةة النصةةةةةوص لعةةةةةل باإلمكةةةةةان بلةةةةةورة أهةةةةةم نتةةةةةائج هةةةةةذا الفصةةةةةل فةةةةةي التحليةةةةة
المستخلصةةة مةةن ميةةدان التواصةةل علةةى مواقةةع الشةةابكة والرسةةائل النصةةية علةةى الهةةاتف المحمةةول فةةي 

 األردن، والتفسير اللغوي لها، في جانبين:

 : المشكالت اللغوية التي ظهرت في هذا الميدان، وهي محصورة في ثالث مشكالت:األول

في استخدام مفردات إنجليزيةة إلةى جانةب اللغةة العربيةة،  ، وتجلتمشكلة الننائية اللغوية -0
 وفي كتابة النص العربي باألبجدية اإلنجليزية التي عرفت باسم "عربيزي"

، وتجلةةةت فةةةي مزاحمةةةة اللهجةةةة العاميةةةة للغةةةة الفصةةةحى فةةةي مشدددكلة االزدواجيدددة اللغويدددة -4
 النصوص المكتوبة.

ئيةةةة والمعجميةةةة والصةةةرفية والنحويةةةة فةةةي مسةةةتويات اللغةةةة اإلمال مشدددكلة الضدددعف اللغدددوا -3
 .واألسلوبية والتركيبية

في هذه  العناصر المشكلة للحدث اللغويوقد استطاعت الدراسة أن تبرز أثر 
، والموقع أو التقنية التي حقق بها نسهالمشكالت، وقد حصرت بأثر الكاتب من حيث ج

ي يحيل إلى سياقات محددة التواصل والتي كانت بمثابة قناة التصال، ثم موضوا النص الذ
ن كان أثر هذه العوامل في الجملة أثر ا محدود ا، فهذه  تفسر مرجعيته وتحدد وظيفته، وات

 المشكالت هي ذاتها التي يعاني منها واقع اللغة العربية بشكل إجمالي في الوقت الراهن.
از القيمةةةة البالايةةةة : اإلمكانيةةةات اإلبداعيةةةة التةةةي وفرتهةةةا قنةةةوات التصةةةال، وعملةةةت علةةةى إبةةةر النددداني

للنصةةوص، وقةةد تحقةةق ذلةةك فةةي جملةةة مةةن األمةةور التةةي حللةةت بدقةةة، فقةةد اهتمةةت الدراسةةة ب ظهةةار 
المسةةةةتويات التعبيريةةةةة للةةةةنص، فكشةةةةفت عةةةةن المسةةةةتويات السةةةةاخرة والمجازيةةةةة، كمةةةةا اهتمةةةةت الدراسةةةةة 

لهةةاتف بالكشةةف عةةن اسةةتغالل كةةاتبي النصةةوص لمةةا تتيحةةه تقنيةةات التصةةال وقنواتةةه كالحاسةةوب وا
المحمول من تجسيد اإلحساس المقترن بالرسالة من خالل الرسوم والصور والكتابة التشةكيلية بدرجةة 

كمةا ظهةةر ذلةةك مةن جهةةة ثالثةةة فةي أثةةر ميةةدان  سةاهمت فةةي تحقيةق وظيفةةة الرسةةالة علةى نحةةو مميةةز.



 

 

255 

ظةةروف التواصةةل فةةي اللغةةة مةةن حيةةث إكسةةاب المفةةردات اللغويةةة أبعةةاد ا دلليةةة جديةةدة تحةةت تةةأثير ال
السياسةةةية والجتماعيةةةة، إذ وسةةةعت أدوات التصةةةال وقنةةةوات التواصةةةل؛ تةةةويتر والفيسةةةبوك، والرسةةةائل 

 النصية وايرها، جمهور المتحاورين في القضايا الطارئة.

تضن في المتابعة الدقيقة لواقع اللغة في ميدان التواصل ورصده رصةد ا تإن قيمة هذه الفصل 
جه اللغةة العربيةة ويهةدد أبنالهةا فةي عصةر طغةت فيةه اللغةات األجنبيةة دقيق ا لتحديد التحدي الذي يوا

على اللغة العربيةة بتةأثير عوامةل كثيةرة، لعةل أبرزهةا العولمةة، ولّمةا كانةت الشةابكة والهةاتف المحمةول 
أبةةرز أدوات العولمةةة، وكانةةت العولمةةة مهةةددة للهويةةة العربيةةة، فقةةد أصةةبحت دراسةةة واقةةع اللغةةة العربيةةة 

حافظة عليها أمر ا يمس الهوية العربية والوجود العربي، ولةذلك بةات مةن الضةروري البةدل وضرورة الم
 بمشروا "التخطيط اللغوي" الذي يؤمل أن تشكل هذه الدراسة ومثيالتها نواة للعمل في هذا اإلطار.
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 والتوصيات والنتائج الملخص: الخامس الفصل

 الملخص -5-0
ة العربيةةةة فةةةي ميةةةدان التواصةةةل علةةةى الشةةةابكة والهةةةاتف لقةةةد تناولةةةت هةةةذه الدراسةةةة واقةةةع اللغةةة 

المحمول بدراسة إحصةائية تحليليةة، ولغويةة تفسةيرية، بهةدف الوصةول إلةى طبيعةة اللغةة المسةتخدمة، 
ومسةةتويات التعبيةةر اللغةةوي، ومشةةكالته، وسةةعي ا للوصةةول إلةةى رؤيةةة تمكةةن مةةن وضةةع تصةةورات أوليةةة 

 وقد بلورت ذلك في أربعة فصول:ي في هذا الميدان، لحل اإلشكاليات الناجمة عن التواصل اللغو 

 المقدمة: األول الفصل -5-1-1

عةةن الحاجةةة إلةةى هةةذا النةةوا مةةن الدراسةةة بمالحظةةة مةةا أظهرتةةه الدراسةةات عةةن  المقدمةةةكشةةفت 
اللغات المستعملة على الشابكة، حيث زاد عدد مستخدمي الشابكة من الناطقين باللغة العربية خالل 

%. 2355بةةأعلى نسةةبة زيةةادة فةةي العةةالم؛ وبلغةةت نسةةبة الزيةةادة  2555و  2555مي الفتةةرة بةةين عةةا
 ليصبن مستخدمو الشابكة العرب في المرتبة السابعة بين لغات العالم.

كمةةةا أدت الشةةةابكة بوصةةةفها وسةةةيلة  للتواصةةةل الجتمةةةاعي إلةةةى تةةةأثيرات لغويةةةة ظةةةاهرة فةةةي لغةةةة 
صةةل الجتمةةةاعي المتنوعةةة، والهواتةةةف المحمولةةةة، التواصةةل اليةةةومي والشةةابكّي مةةةن خةةالل مواقةةةع التوا
 والصحف اإللكترونية، ومثَّلت تحديات  كبيرة لها.

ويمكةةن القةةول إن ظةةاهرة "العربيةةزي" بوصةةفها كتابةةة الكةةالم العربةةي باألبجديةةة الالتينيةةة ظةةاهرة 
ة، ناجمة عن الضعف في مواصفات األنظمة العربية على الحاسةوب والهواتةف المحمولةة، فةي البداية

حيث إن الحرف العربي يختلف اختالف ا جوهري ا عن الحرف الالتيني، وهذه ظاهرة فريدة ل يمكن أن 
تظهر في اللغات التي ُتْكَتب بالالتينيةة لعةدم الحاجةة إليهةا، ولكنهةا يمكةن أْن َتْظهَةَر فةي اللغةات التةي 

ظهةةةر مةةةا يشةةةبه العربيةةةزي فةةةي إلةةةخ(، كمةةةا يتوقةةةع أن ي  ُتْكتَةةةب بةةةالحرف العربةةةي )الفارسةةةية والبشةةةتونية،
اليابانيةةةة والصةةةينية وأي لغةةةة ل ُتْكتَةةةب بةةةالحرف الالتينةةةي؛ اسةةةتجابة  لةةةدواا  تقنيةةةة أول ، وسةةةعي ا لتةةةوفير 

 اقتصادي ثاني ا!
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نما يتجاوزها إلةى الجانةب المعجمةّي الةدللّي؛  ول يقتصر تأثير الشابكة على الكتابة فحسب، وات
، والشتقاق منها، إلةخ، وهةذه ظةواهر ل تختلةف عةن وتوسيعها تكالقتراً اللغوي، وتطوير الدلل

 نظيراتها في الستعمال اللغوّي العتيادّي.
ويبدو أْن أكثر البةاحثين فةي التواصةل الشةابكّي ينصةرفون إلةى رصةد اآلثةار السةلبية التةي أحةدثتها 

عةةةة! فةةةأكثر البةةةاحثين والمهتمةةةين اآلثةةةار اإليجابيةةةة المفيةةةدة والنافيتجةةةاوزن الشةةةابكُة والهواتةةةُف المحمولةةةة، و 
بالموضةةوا ينصةةةرفون إلةةةى التةةةأثيرات البنيويةةةة والمعجميةةةة فةةةي اللغةةةة، ومةةةا يتصةةةل بهةةةا مةةةن فسةةةاد السةةةليقة 

 اللغوية، وتدني مستويات الكفاية بالعربية الفصحى، وطغيان العامية طغيان ا لفت ا.

ة والرسةةائل النصةةية المتداولةةة ونظةةر ا لشةةن الدراسةةات المتعلقةةة بواقةةع اللغةةة العربيةةة علةةى الشةةابك
على الهاتف المحمول، كان ل بةد مةن القيةام بدراسةة تجيةب عةن عةدد مةن األسةئلة التةي تخطةر علةى 
بال الحريصين على سالمة اللغة العربية، وضرورة دخولها إلى كل ما يستجد من وسائل تقنيةة. مةن 

ف المحمةةةول فةةةي خطةةةر مةةةن البةةةة هةةةذه األسةةةئلة: هةةةل اللغةةةة العربيةةةة المسةةةتخدمة فةةةي الشةةةابكة والهةةةات
األبجدية الالتينية أو ما يعرف بالعربيزي؟ وهل طغيان اللهجات العامية قد وصل حد ا ينذر بةالخطر 
على اللغة العربية؟ وهةل وسةائل التصةال هةذه قةد أّدت إلةى ضةعف فةي اللغةة المتداولةة عليهةا؟ وهةل 

ي فوائةةد مثةل هةةذه الدراسةةة لدراسةةة واقةةع لهةذه الوسةةائل تةةأثير علةةى جةودة اللغةةة؟ ثةةم بعةةد كةةل ذلةك مةةا هةة
اللغةةةة العربيةةةة علةةةى الشةةةابكة والهةةةاتف المحمةةةول؟ وهةةةل يمكةةةن لمثةةةل هةةةذه الدراسةةةة أن تقتةةةرح وسةةةائل 

 لمعالجة الجوانب السلبية الموجودة فعال ؟

رصد واقع استعمال اللغة العربية كتابة  وخطابدا  فدي والهدف العريً لهذه الدراسة يتمثل فةي 
ومددات واالتصدداالت )الحاسددوب، والشددابكة، والهدداتف المحمددول(، فددي ميدددان التواصددل، تقانددة المعل

 والتحديات التي تواجهها، واقتراح وسائل معالجتها.

 ويقتضي هذا الهدف العام تحقيق أهداف فرعية وتفصيلية أهمها:

دراسةةة واقةةع اسةةتعمال اللغةةة العربيةةة فةةي التواصةةل الشةةابكّي والهواتةةف الخلويةةة مةةن حيةةث  -1
 توى اللغة المستعملة وبنيتها اللغوية.مس

دراسةةة ذثةةار التواصةةل الشةةابكّي فةةي مفةةردات اللغةةة العربيةةة والمفةةردات الدخيلةةة واألعجميةةة،  -2
 وما يتصل بذلك من ظواهَر دللية  ومعجمية.

دراسة ظاهرة العربيزي )الهجةين اللغةوي( فةي التواصةل الشةابكي فةي األردن بوصةفه مثةال   -3
 في البالد العربية األخرى.على هذا الستعمال 
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يجابياته. -4  رسم صورة لواقع اللغة العربية في التواصل الشابكي من حيث سلبياته وات

رصةةةد التحةةةديات التةةةي تواجةةةه اللغةةةة العربيةةةة فةةةي الشةةةابكة ووسةةةائل التواصةةةل الجتمةةةاعي  -5
 المتنوعة.

الدراسة، وقد ولتحقيق هذه األهداف استقرَّ فريق البحث على اتخاذ عينة عشوائية من مجتمع 
راعةةةى الفريةةةق أن تكةةةون العينةةةة ممثلةةةة تمثةةةيال  دقيق ةةةا لمجتمةةةع الدراسةةةة، فاشةةةتملت العينةةةة علةةةى الفئةةةات 

 اآلتية:
 ساحات التواصل الجتماعي على موقع الفيسبوك. 
 ساحات التواصل الجتماعي على موقع تويتر. 

 الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول. 

 نات(مواقع التدوين اإللك  .تروني )المدوَّ

 )تعقيبات القرال على مواقع الصحافة اإللكترونية )الشبكات اإلخبارية. 

نصةا   2352نصةا  موزعةة علةى النحةو اآلتةي:  8338وقد رصد فريق العمل عينة تتكون مةن 
نصةةا  مةةن المةةدونات  355مةةن المواقةةع اإلخباريةةة و 5351نصةةا  مةةن تةةويتر و 5351مةةن الفيسةةبوك و
 نصا  من رسائل الهاتف المحمول. 2352يها ووالتعليقات عل

 النظرية الخلفية: الثاني الفصل -5-1-2

 أوضن هذا الفصل الخلفية النظرية في مبحثين:
، حيةةةث ُعرضةةةت الدراسةةةات التةةةي تناولةةةت مسةةةألة اللغةةةة والشةةةابكة، واللغةةةة األول: الدراسدددات السدددابقة

حةةةةث األول أبعةةةةاد هةةةةذه الدراسةةةةات والهةةةةاتف الحمةةةةول، وقةةةةد بلغةةةةت اثنتةةةةي عشةةةةرة دراسةةةةة، فعةةةةًر المب
 ونتائجها، ليظهر اختالف هذه الدراسة في منطلقاتها ومنهجيتها وأهدافها.

وتأمةةل الدراسةةة أن تكةةون بدايةةة لدراسةةات مسةةتقبلية تعتنةةي بتداوليةةة الخطةةاب التفةةاعلي الشةةابكي 
لعربي من ناحيةة، )المحادثة، الرسائل اإللكترونية، إلخ( بوصفه موضوع ا جديد ا في الدرس اللساني ا

ا ينطلق من دراسة الواقع اللغوي الذي تنهجه لسانيات المتون.  وبوصفه منهج 
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 الثاني: اإلطار النظري

واهةتم ببلةورة إطةار نظةري يضةع هةذه الدراسةة فةي مبحةث "التخطةيط اللغةوي"، الةذي يهةدف إلةةى 
 فتن أفق منهجي لدراسة اللغة العربية في واقعها المتحقق ومآلها الالحق.

ومةةن هةةذا المنطلةةق فقةةد ُنظةةر إلةةى اللغةةة فةةي واقعهةةا المتحقةةق نظةةرة شةةمولية ل تغفةةل المعطيةةات 
الجوهرية التي ُأنجز بها نظام اللغة، وذلك بتأسيس مرتكزات نظرية قادرة على بلورة الرؤية المنهجية 

بلةةور التةةي بنيةةت عليهةةا هةةذه الدراسةةة، وشةةكلت األسةةاس العلمةةي اللغةةوي الةةذي يحتضةةن هةةذا الجهةةد وي
 أبعاده ورؤيته.

وقد أنجز ذلك وفةق نمةوذا رومةان ياكبسةون، الةذي أبةرز سةتة مظةاهر للحةدث اللغةوي، وهةي: 
المرسةةل، والرسةةالة، السةةياق، والسةةنن، وقنةةاة التصةةال، والمرسةةل إليةةه، وقةةد ربطةةت هةةذه المظةةاهر بمةةا 

ف المحمةةول، كمةةا رصةةدته الدراسةةة مةةن واقةةع اللغةةة العربيةةة فةةي ميةةدان التواصةةل علةةى الشةةابكة والهةةات
استفادت الدراسة من اللسانيات التداولية في تجاوزها لمفهوم الجملة للوصول علةى الصةيغة التداوليةة 
للغةةة مةةن خةةالل مفهةةوم الةةنص، وقةةد أدرجةةت هةةذه التصةةورات جميعهةةا فةةي إطةةار دراسةةات "التخطةةيط 

فةةي مشةةكالت ثةةالث:  اللغةةوي"، وأبةةرز اإلطةةار النظةةري مشةةكالت الدراسةةة فةةي أطرهةةا اللسةةانية واللغويةةة
 مشكلة الثنائية اللغوي، ومشكلة الزدواجية اللغوية، ومشكلة الضعف اللغوي.

 المنهجية: الثالث الفصل -5-1-3

كشةةف هةةةذا الفصةةةل عةةةن المنهجيةةةة المتبعةةةة فةةةي الدراسةةةة، حيةةةث تضةةةمن وصةةةفا  لبرنةةةامج رصةةةد 
إلكترونيةةة يعبئهةةا راصةةد  العينةةات وتحليلهةةا المعةةّد لغةةًر هةةذه الدراسةةة، ويشةةمل هةةذا البرنةةامج صةةفحة

العينات لجمع المعلومات المتوفرة عن كل نص، كما يشمل هةذا البرنةامج صةفحات إلكترونيةة يعبئهةا 
 محلل العينات إلدخال التحليل اللغوي للعينات المجمعة.

كما تضمن اآلليات المعتمدة لرصد عينات ممثلة من مصادر الدراسة الخمسة، حيث رصدت 
 5351نصةةوص مةةن الفيسةةبوك و 2352: اآلتةةينصةةا  موزعةةة علةةى النحةةو  8338عينةةة تكونةةت مةةن 
 2352نصا  من المدونات والتعليقات عليها و 355من المواقع اإلخبارية و 5351نصا  من تويتر و

 نصا  من رسائل الهاتف المحمول.

وتضةةمن هةةذا الفصةةل أيضةةا  شةةرحا  للمنهجيةةة المتبعةةة فةةي التحليةةل اإلحصةةائي والتحليةةل اللغةةوي 
 نصوص العينة.ل
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 التواصل ميدان في اللغة لمظاهر اإلحصائي التحليل: الرابع الفصل -5-1-4

 لغويًا وتفسيرها
اهتم هذا الفصل بمعالجة المادة التي رصدت وفق المنهجيةة التةي حةددت فةي الفصةل الثالةث، 

 الدالة. وقد عولجت هذه المادة إحصائي ا، ثم فسرت النتائج اإلحصائية لغوي ا مشفوعة باألمثلة

وقةةد قامةةةت المنهجيةةةة اإلحصةةةائية علةةى مجموعةةةة مةةةن المتغيةةةرات تقةةيس بمجموعهةةةا جةةةودة لغةةةة 
التخاطةةب عبةةر الشةةابكة وفةةي الرسةةائل النصةةية فةةي الهواتةةف المحمولةةة، بعةةً هةةذه المتغيةةرات كةةان 

 ك متغيرات تقةيسمتعلقا  باللغة المستعملة في التخاطب، وبعضها بالحروف الحاملة لهذه اللغة، وهنا
 كانت إمالئية أو معجمية أو صرفية أو تركيبية.  عدد األخطال سوال

أما جةودة النصةوص مةن حيةث قةوة ترابطهةا فقةد قيسةت بتقةدير مقيمةين خبيةرين فةي اللغةة، وقةد 
أعطيت جةودة الةنص درجةة ممتةاز للةنص القةوي فةي ترابطةه ودرجةة ضةعيف للةنص سةيل التةرابط أو 

بحةةروف لتينيةةة. وهنةةاك درجةةات مةةا بةةين المسةةتويين تبةةدأ  للةةنص المكتةةوب بلهجةةة عاميةةة أو المكتةةوب
 بجيد جدا  وتنتهي بمقبول.

لةى جانةةب المتغيةةرات التةةي تقةةيس جةةودة اللغةةة درسةةت متغيةةرات يعتقةةد أنهةةا تةةؤثر فةةي جودتهةةا،  وات
شملت هذه المتغيةرات جةنس الكاتةب وعمةره ومسةتواه التعليمةي وموضةوا الةنص. والهةدف مةن إضةافة 

راسةة مةا إذا كانةت جةةودة النصةوص تختلةف بةاختالف جةنس كاتبهةا أو عمةةره أو هةذه المتغيةرات هةو د
 مستواه التعليمي أو حتى باختالف موضوا النص.

وقةةد انقسةةمت منهجيةةة التحليةةل اإلحصةةائي للبيانةةات قسةةمين: وصةةفي واسةةتدللي. أمةةا الوصةةفي 
سةةةة، حيةةةث تتضةةةمن فهةةةو عةةةًر بالجةةةداول التكراريةةةة والرسةةةومات )األعمةةةدة( البيانيةةةة لمتغيةةةرات الدرا

الجةةةداول األعةةةداد والنسةةةب المئويةةةة فةةةي كةةةل فئةةةة مةةةن فئةةةات المتغيةةةرات، وهةةةي بةةةذلك تعطةةةي توصةةةيفا  
لمتغيةةةةرات الدراسةةةةة مةةةةن خةةةةالل العينةةةةات دون الوصةةةةول إلةةةةى اسةةةةتنتاجات. أمةةةةا التحليةةةةل اإلحصةةةةائي 
السةةةتدللي فهةةةو المعتمةةةد للوصةةةول إلةةةى اسةةةتنتاجات حةةةول افتراضةةةات متعلقةةةة بنسةةةب أو متوسةةةطات 
المتغيرات المقصودة في الدراسة، أو استنتاجات حول عالقة المتغيرات بعضها ببعً.  واستخدمت 
الطرائةةق اإلحصةةائية الخاصةةة بالبيانةةات العّديةةة للوصةةول إلةةى هةةذه السةةتنتاجات، مثةةل اختبةةار "كةةاي 

" Poisson Loglinear Model" وطريقة "نموذا بواسون اللوااريتمي  Chi-Square Testتربيع
 ".Negative Binomial with Log Linkريقة "ذو الحدين السالب وط
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مةةن حيةةث معةةدلت األخطةةال اللغويةةة  (categories)عنةةد المقارنةةة بةةين المتغيةةرات أو فئاتهةةا 
بأشكالها، وحتى ل نصل إلى استنتاجات مغلوطةة، أخةذ بعةين العتبةار عةدد كلمةات النصةوص عنةد 

ل حسةةاب متوسةةط األخطةةال، حسةةب متوسةةط نسةةب األخطةةال؛ إجةةرال التحلةةيالت اإلحصةةائية، فمةةثال  بةةد
وكان المقصود بنسب األخطال نسبة األخطال فةي الةنص إلةى مجمةوا الكلمةات فةي ذلةك الةنص. أمةا 

 Poisson Loglinearعنةةد اجةةرال التحلةةيالت اإلحصةةائية المتقدمةةة "نمةةوذا بواسةةون اللواةةاريتمي

Modelوطريقةة "ذو الحةدين السةالب "Negative Binomial with Log Link  فقةد وزا عةدد ،"
 . ”  s   v    b   “األخطال في النص باللواارتم الطبيعي لعدد الكلمات كمتغير وازن

وتوزعت نتائج التحليالت اإلحصائية للحدث اللغةوي التواصةلي علةى مظةاهر اللغةة األساسةية: 
 يدان التواصل/قناة التصال.الكاتب/المرسل، والنص/الرسالة، واللغة/الشيفرة، والموضوا/السياق، وم

 اللغة -5-1-4-1

اهةةتم هةةذا المبحةةث بالنظةةام الترميةةزي للغةةة، وقةةد درس هةةذا النظةةام فةةي ميةةدان التواصةةل علةةى  
الشابكة والهةاتف المحمةول وفةق أربعةة محةاور: مشةكلة الثنائيةة اللغويةة، ومشةكلة الزدواجيةة اللغويةة، 

 في التعبير. ومشكلة الضعف اللغوي، ومستوى اللغة اإلبالاي

 اللغوية الثنائية مشكلة -5-1-4-1-1

ارتبط مفهوم الثنائية اللغوية بمزاحمة لغة أخرى للغة األّم في الستخدام، وقد أملةت التطةورات 
الحديثة هذه الوضعية، وكانت الشةابكة مةن أهةم مةا عمةل علةى تعمةيم هةذه المشةكلة وتوسةيع نطاقهةا، 

ورين: اسةتخدام المفةةردات اإلنجليزيةة إلةى جانةب العربيةةة، ويعةًر هةذا المبحةث هةذه المشةةكلة فةي محة
 واستخدام األبجدية اإلنجليزية في كتابة الحرف العربي.

%، وأّن 51وقةةةةد تبةةةةين أّن المشةةةةاركات باإلنجليزيةةةةة فةةةةي موقةةةةع فيسةةةةبوك قةةةةد بلغةةةةت مةةةةا نسةةةةبته 
 –مةةا يلحةةظك–%، وهةةي نسةةبة 21المشةةاركات فةةي موقةةع تةةويتر باللغةةة اإلنجليزيةةة قةةد بلغةةت مةةا نسةةبته 

 ليست قليلة، وتشير إلى مشكلة الثنائية اللغوية بوضوح.

 استخدام المفردات اإلنجليزية إلى جانب العربية

% مةةةن النصةةةوص قةةةد كانةةةت نصوصةةةا  عربيةةةة 93أظهةةةرت اإلحصةةةائيات أن النسةةةبة الطاايةةةة 
الةةة علةةى وكانةةت نسةةبة النصةةوص، التةةي اتسةةمت بأنهةةا ثنائيةةة اللغةةة، قليلةةة إل أنهةةا مةةؤثرة ودخالصةةة. 

واقع اللغة العربية في ميدان التواصل، فالنصوص التي احتوت على مفردات إنجليزية قليلة نسبيا  ل 
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% فةي مجملهةا. وقةد كةان هةذا المةزيج أكثةر شةيوعا  فةي موقةع تةويتر حيةث وصةل إلةى نسةةبة 3تتجةاوز
 %.3% تلته الرسائل النصية بنسبة 2

 وقد ميز في هذا الجانب بين أمرين: 

 مفةةةردات إنجليزيةةةةة عاديةةةة لهةةةا بةةةةدائل فةةةي اللغةةةة العربيةةةةة العتياديةةةة، ول عةةةةذر  اسةةةتخدام
لمستخدم اللغةة فةي اسةتخدامها. ويظهةر أن أالةب هةذه المفةردات األعجميةة تتصةل بحقةل 
وسةةائل التواصةةل الجتمةةاعي والحاسةةوب أكثةةر مةةن ايرهةةا؛ وذلةةك ألن هةةذه المفةةردات هةةي 

لمشاركة فةي التواصةل الجتمةاعي علةى جزل أساسي من مقتضيات استعمال الحاسوب وا
 فيسبوك وتويتر، وكان أكثر ظهورها في النصوص المكتوبة بالعربيزي.

  واسةةتخدام مفةةردات إنجليزيةةة ذات ارتبةةاط بمجةةالت محةةددة؛ كةةأن تكةةون مصةةطلحات، أو
أسةةةمال مخترعةةةات، أو أسةةةمال مواقةةةع علةةةى الشةةةابكة، أو مةةةا شةةةابه ذلةةةك، وهةةةو فةةةي بعةةةً 

ة اللغة بضرورة ل مندوحة عنهةا، وقةد ظهةرت فةي شةكلين: إمةا أن األحيان يوقع مستخدم
ما أن تكتب اللفظة اإلنجليزية بأبجديةة  تحتفظ بالحرف اإلنجليزي واألبجدية اإلنجليزية، وات

 عربية.

وقةةةد تبةةةين أن اسةةةتعمال هةةةذه المفةةةردات األعجميةةةة يرجةةةع إلةةةى طبيعةةةة هةةةذه المفةةةردات أحيان ةةةا؛ 
ا هةةةي دون تغييةةةر ولكنهةةةا ُتْكتَةةةُب بةةةالحرف العربةةةي. وقةةةد ظهةةةرت هةةةذه فاألسةةةمال األعجميةةةة تُْنَقةةةُل كمةةة

المفةةردات فةةي النصةةوص المكتوبةةة بالعربيةةة )فصةةحى وعاميةةة( بةةالحرف العربةةي حتةةى ل يختةةل نسةةق 
الكتابةةة؛ فكاتةةب الةةنص كةةان يكتةةب بالعربيةةة ولةةم يراةةب بةةالتحول إلةةى اسةةتعمال الحةةرف اإلنجليةةزي فةةي 

 لجهد.أثنال الكتابة تيسير ا للوقت وا

كما ظهرت تراكيب هجينة جمعت بين العربية واإلنجليزية، وهي تؤكد مرة أخرى وقوا اللغةة  
العربيةةةة تحةةةت تةةةأثير اللغةةةة اإلنجليزيةةةة فةةةي ميةةةدان التواصةةةل خاصةةةة، ممةةةا هةةةو شةةةديد الصةةةلة بمشةةةكلة 

 الثنائية اللغوية.

 استخدام األبجدية اإلنجليزية في كتابة الحرف العربي

التواصةةل وأدواتهةةا الحديثةةة فةةي ميةةدان التواصةةل مثةةل الحاسةةوب والهةةاتف  لقةةد ظهةةر أثةةر قنةةوات
المحمول على األبجدية المستخدمة بشكل واضن، ولعل مما يجدر إيضاحه أّن طريقة كتابة الحةرف 
هةةو مةةا أطلةةق عليةةه مصةةطلن "األبجديةةة"، فةةالحرف العربةةي هةةو حزمةةة مةةن السةةمات الصةةوتية المميةةزة 

ددة هي حروف اللغة العربية، وتأتي الكتابة لتترجم الصورة الصوتية التي ترتبط بمنظومة خاصة مح
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للحةةرف العربةةي إلةةى صةةورة كتابيةةة، وتمييةةز ا للفةةرق بةةين الحةةرف ذاتةةه وطريقةةة كتابتةةه، وهةةي المقصةةودة 
 هنا، خصص مصطلن "األبجدية" ليدل على صورة كتابة الحرف.

% 53ليزيةة خالصةة، وأن % مةن النصةوص كتةب بأبجديةة إنج5وكشفت الدراسة أن أقةل مةن 
% فقةد كتبةت بأبجديةة عربيةة خالصةة. 83. أما الغالبية العظمى مةن النصةوص بالعربيزيمنها كتب 

 وتةويتر% 8 الفيسةبوك: اآلتةي النحةو علةى التواصةل مواقةع علةى العربيةزي حضور نسب توزعت وقد
% 35 النصةية سائلالر  في النسبة كانت بينما% 5 من أقل اإلخبارية والمواقع% 1 والمدونات% 8
 .العربية النصوص من

 اللغوية االزدواجية مشكلة -5-1-4-1-2

ارتبطت مشكلة الزدواجية اللغوية باستخدام اللهجة العامية بدل  مةن اللغةة العربيةة الفصةحى  
أو إلةةى جانبهةةا، وهةةي ظةةاهرة طبيعيةةة مةةا دامةةت محصةةورة فةةي إطةةار المشةةافهة فةةي الحةةديث والتواصةةل 

صةةبن مشةةكلة إذا مةةا أصةةبحت هةةذه اللهجةةة مدونةةة، وقةةد لةةوحظ انتشةةارها فةةي ميةةدان اليةةومي، لكنهةةا ت
 التواصل على الشابكة والهاتف المحمول.

 توزيع عينات النصوص حسب لهجة النص

يشةةار إلةةى مشةةكلة الزدواجيةةة اللغويةةة فةةي هةةذه الدراسةةة باصةةطالح خةةاص هةةو "لهجةةة الةةنص"، 
 إلى جانب الفصحى، أو بديال  عنها.حيث يراد منه كشف مدى حضور اللهجة العامية 

وقةةد جةةال توزيةةع عينةةات النصةةوص حسةةب لهجةةة الةةنص مبينةةا  أن أكثةةر مةةن نصةةف نصةةوص 
% كتبةةةةت بمةةةةزيج مةةةةن فصةةةةحى وعاميةةةةة، وبةةةةاقي 8% قةةةةد كتبةةةةت بلهجةةةةة عاميةةةةة، وحةةةةوالي 33العينةةةة 

 % كتبت باللغة الفصحى الخالصة.33نصوص العينة حوالي 

 استخدام المفردات العامية

ضةةمن النصةةوص الفصةةحى أن أعلةةى متوسةةط نسةةبة اسةةتخدام للمفةةردات العاميةةة الدراسةةة بينةةت 
تالهةةةا فةةي ذلةةةك التعليقةةةات علةةةى المةةةدونات. وأمةةةا أقةةةل  5.533 كةةان فةةةي نصةةةوص المواقةةةع اإلخباريةةةة

متوسةةةةط نسةةةةبة اسةةةةتخدام للمفةةةةردات العاميةةةةة فقةةةةد كةةةةان فةةةةي نصةةةةوص الرسةةةةائل النصةةةةية ثةةةةم المةةةةدونات 
 وفيسبوك.
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 اللغوي الضعف مشكلة -5-1-4-1-3

كشةةف هةةذا المبحةةث عةةن مشةةكلة الضةةعف اللغةةوي فةةي ميةةدان التواصةةل علةةى الشةةابكة والهةةاتف 
ا باألمثلةةة الدالّةةة والتفسةةير اللغةةوي،  المحمةةول، بتحليةةل عينةةات الدراسةةة تحلةةيال  إحصةةائي ا دقيق ةةا، مشةةفوع 

وى الكتةةةابي، وقةةةد بلةةةورت هةةةذه المشةةةكلة فةةةي األخطةةةال اللغويةةةة موزعةةةة علةةةى أربعةةةة مسةةةتويات: المسةةةت
 والمستوى المعجمي، والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي والتركيبي.

 التحليل اإلحصائي لألخطاء اللغوية

األخطةةةال اللغويةةةة التةةةي بحثةةةت فةةةي النصةةةوص هةةةي األخطةةةال اإلمالئيةةةة والمعجميةةةة والصةةةرفية 
 :اآلتيواألخطال التركيبية، وقد درست لصجابة عن السؤال 

لة إحصائية بين المواقةع قيةد الدراسةة، مةن حيةث متوسةطات األخطةال هل توجد فروق ذات دل
اللغويةةة سةةوال إمالئيةةة أو معجميةةة أو صةةرفية أو تركيبيةةة، أو مةةن حيةةث كةةل هةةذه األخطةةال مجتمعةةة، 

 والتي سنشير إليها بة "األخطال الكلية"؟

 الكتابي المستوى

التواصةةةل علةةةى الشةةةابكة  قصةةةد بالمسةةةتوى الكتةةةابي تجسةةةيد المراسةةةالت والمشةةةاركات فةةةي ميةةةدان
والهةةاتف المحمةةول كتابةةة، وقةةد حصةةرت جوانةةب الضةةعف فةةي هةةذا الجانةةب باألخطةةال اإلمالئيةةة كمةةا 

 :اآلتييكشف التحليل اإلحصائي حجم هذه المشكلة وحضورها على النحو 

اتضةةةن مةةةن الدراسةةةة أن أعلةةةى متوسةةةط نسةةةبة أخطةةةال إمالئيةةةة كةةةان فةةةي موقةةةع فيسةةةبوك بواقةةةع 
. وقةةةد تقةةةارب متوسةةةطا أخطةةةال المواقةةةع 5.533وقعي تةةةويتر والمةةةدونات بواقةةةع وأقلهةةةا فةةةي مةةة 5.533

اإلخبارية والتعليقات على المدونات في نسب األخطال اإلمالئية، تالهما متوسط النسب في الرسائل 
 النصية.

كما لوحظ من تتبع النصوص، وما جرى تحليله منها في عينة الدراسة أن األخطال في كتابة 
الوصةةةل، والتةةةال المربوطةةةة والهةةةال، والهمةةةزة المتوسةةةطة وفةةةي نهايةةةة الكلمةةةة هةةةي األكثةةةر همةةةزة القطةةةع و 

شيوع ا في مواقع التواصل، وهذه الحالة عامة، فمن المعروف أن هذه هي أالةب األخطةال اإلمالئيةة 
 الشائعة في الكتابة.
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 المعجمي المستوى

جميةة فةي اللغةة عنةد مسةتخدمها، يشار عادة إلى ارتباط المقدرة اللغويةة بحجةم الحصةيلة المع 
ذا كانت الملكة اللغوية هي ما تشةكل الحةّد األدنةى الةالزم للتواصةل اللغةوي، فة ن تنميةة هةذه المقةدرة  وات
تتطلةةب توسةةيع حجةةم الحصةةيلة اللغويةةة المعجميةةة، وحةةاول هةةذا المبحةةث الكشةةف عةةن حجةةم المشةةكلة 

لتواصةةةل علةةةى الشةةةابكة والهةةةاتف اللغويةةةة فةةةي هةةةذا الجانةةةب بحصةةةر األخطةةةال المعجميةةةة فةةةي ميةةةدان ا
 المحمول.

وكشةةةفت الدراسةةةة أن أعلةةةى متوسةةةط نسةةةبة أخطةةةال معجميةةةة كةةةان فةةةي المواقةةةع اإلخباريةةةة بواقةةةع 
ثةةةم  5.5553وأقلهةةا فةةةي موقةةع المةةةدونات بواقةةع  5.5528ثةةم فةةي الرسةةةائل النصةةية بواقةةةع  5.5529

 اريةة وفيسةبوك فقةد كانةا أمةا متوسةطا نسةب كةل مةن التعليقةات علةى المواقةع اإلخب .5.5553تةويتر 

وتشير نتائج تحليل "ذو الحدين السالب" إلى عدم وجود فروق  .، على التوالي5.5551و  5.5553
 .دالة إحصائيا  بين مصادر النصوص في متوسطات نسب األخطال المعجمية

 الشائعة المفردات

صةةةل مةةةن مفةةةردات لفةةةت هةةةذا المبحةةةث النتبةةةاه إلةةةى تةةةأثر اللغةةةة العربيةةةة بمةةةا فرضةةةه ميةةةدان التوا
اكتسةةبت خصوصةةية مةةن هةةذا الميةةدان، ولعةةل مةةرد ذلةةك أن طبيعةةة التواصةةل فةةي هةةذا الميةةدان اقترنةةت 
بالظروف الطارئة والمتجددة، التي أصبن بمقدور البشر معرفتها بيسر وسهولة، ومثل هذا األمةر قةد 

لمفةةردات اللغةةة، فقةةد يصةةبن محفةةز ا، تحةةت تةةأثير البعةةد التةةداولي للغةةة، لتوليةةد سةةياقات اسةةتخدام جديةةدة 
شارها علةى نحةو فيةه خصوصةية، ويمكةن تقسةيم تأظهرت الدراسة تواتَر عدد من المفردات العربية وان

 :اآلتيةهذه المفردات إلى األقسام 
، ولكنها تواترت في وسائل التواصل مفردات معروفة ومتداولة في اللغة العربية -1

ية وأحداث ذنية معينة، ومنها: الجتماعي نتيجة اقترانها بظروف سياسية واجتماع
 أعوان، إصالح، حذف، النظام، التديُّن، إلخ.

بأثر من األحداث والظروف  مفردات معروفة متداولة ولكنها اكتسبت معاني جديدة -2
السياسية والجتماعية والتقنية، وتغيرت معاني كثير منها وتوسَّعت بحكم استعمالها في 

وجيا الحديثة، مثل: الرابط، الشبكة، الجوال، الموقع، وسائل التواصل الجتماعي والتكنول
 الشاحن، إلخ.
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 الصرفية صورتهابدالالتها الجديدة وف  في اللغة العربية تستخدم مفردات لم تكن  -3
لميَّة، َشْيَطَنة، موازي، َتَمرُّد )حركة سياسية مصرية(.القديمة  ، ومن ذلك: األْخَونة، السم

ذه الظةةةاهرة يكمةةةن فةةةي مبحةةةث التضةةةمين الةةةدللي، إذ تتجةةةاوز ولعةةةل التفسةةةير اللغةةةوي لمثةةةل هةةة 
المفةردة اللغويةة دللتهةا المعتةادة فةي أصةل الوضةع اللغةوي لتشةحن بمةدلولت جديةدة، ويمكةن عةّد هةةذه 
المسةةألة مةةن أوجةةه التوسةةع فةةي اللغةةة العربيةةة، ويةةدخل ضةةمن هةةذا المجةةال اسةةتخدام بعةةً التعةةةابير 

ةةةةا، وقةةةةةد ظهةةةةة رت التعةةةةابير الصةةةةةطالحية فةةةةةي نصةةةةوص الدراسةةةةةة علةةةةةى اسةةةةتخدام ا اصةةةةةطالحي ا خاص 
 صورتين:

 : التعابير االصطالحية العربية -1

وهي تتألف من ألفاظ عربية خالصة ُتَعدُّ تركيب ا مسةتقال  ل يمكةن عةزل عناصةره واإلبقةال علةى 
 المعنى كما هو. 

 التعابير االصطالحية اإلنجليزية: -2

ي جميع أنواا النصوص )العربية فصحى وعامية، وقد ظهرت التعابير والتراكيب اإلنجليزية ف
 والعربيزي(، وتمثل ظهورها في صورتين هما:

 بالحرف اإلنجليزا على األصل  -أ

 بالحرف العربي -ب

 الصرفي المستوى

لعةةل مةةن أهةةم مةةا يظهةةر الوضةةع اللغةةوي والمقةةدرة اللغويةةة عنةةد مسةةتخدم اللغةةة اسةةتظهار مةةدى  
العربيةةة، وربمةةا يتبةةاين حضةةور هةةذه المشةةكلة بحسةةب طبيعةةة  تمكنةةه مةةن المسةةتوى الصةةرفي فةةي اللغةةة

اللغة المستخدمة من جهةة، وسةعة الحصةيلة اللغويةة مةن جهةة أخةرى، وقةد تتبعةت هةذه الدراسةة حجةم 
األخطةةةال الصةةةرفية التةةةي وقةةةع فيهةةةا مسةةةتخدمو اللغةةةة العربيةةةة الفصةةةحى فةةةي هةةةذا الميةةةدان، والتحليةةةل 

 اإلحصائي يكشف ذلك.

أعلى نسبة أخطال صرفية كانت في نصوص موقةع فيسةبوك وأدناهةا فةي وأظهرت الدراسة أن 
المدونات والرسائل النصية. كما يظهر تساوي متوسطات نسب األخطال الصرفية في نصوص باقي 
المواقع تقريبا . ويلحظ هنا انخفاً نسبة األخطال الصرفية فةي نصةوص كةل المواقةع. وتشةير نتةائج 
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عةةةةدم وجةةةةود فةةةةروق دالةةةةة إحصةةةةائيا  بةةةةين مصةةةةادر النصةةةةوص فةةةةي تحليةةةةل "ذو الحةةةةدين السةةةةالب" إلةةةةى 
 متوسطات نسب األخطال الصرفية.

 والتركيبي النحوي المستوى
يشةةكل النحةةو أبةةرز مظةةاهر نظةةام اللغةةة الترميةةزي، وذلةةك لرتباطةةه باألبعةةاد الوظيفيةةة والدلليةةة 

م، وهةو أكثةر مةا يظهةر التي تعطي اللغة قيمتها، ولذلك كان هذا الجانب من أكثر ما يؤثر في النظا
مشكلة الضعف اللغوي، ولعل مالحظة حجم حضور هذه المشكلة هو ما يظهره التحليل اإلحصةائي 

 واألمثلة الداّلة.

الدراسةة عةن متوسةط نسةب األخطةال النحويةة التركيبيةة، فكةان أعلةى متوسةط نسةةبة  وقةد كشةفت
وقةد تقاربةت متوسةطات نسةب أخطال في نصوص المواقع اإلخبارية وأدناها في نصةوص المةدونات. 

نصوص تويتر مع مثيلتهةا فةي نصةوص التعليقةات علةى المةدونات مةن ناحيةة، وكةذلك تقاربةت نسةب 
نصوص التعليقات على المدونات مع متوسط نسب األخطال النحوية التركيبية في نصوص الرسائل 

ة. وتشةير نتةائج النصية. وبشكل عام فقد كانت متوسطات نسب األخطال التركيبيةة النحويةة منخفضة
تحليةةل "ذو الحةةدين السةةالب" إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا  بةةين مصةةادر النصةةوص فةةي متوسةةطات 
نسب األخطال النحوية التركيبية. وتبين أن هذه الفروق هي بين المدونات وباقي النصوص باستثنال 

ر فليس بينها فروق دالة الرسائل النصية، وبين المواقع اإلخبارية والرسائل النصية. أما باقي المصاد
 إحصائيا  من حيث متوسطات نسب األخطال النحوية التركيبية.

وقد تبين أن سبب نقص األخطةال النحويةة بشةكل إجمةالي يرجةع إلةى طبيعةة الكتابةة فةي اللغةة 
العربيةةة، فالحركةةات فةةي أواخةةر الكلمةةات الدالةةة علةةى الموقةةع اإلعرابةةي إمةةا أن تكةةون حركةةات أصةةلية 

والفتحة والكسرة، إلخ(، أو فرعية مثل: )الواو واأللف واليةال وثبةوت النةون، إلةخ(، ففةي مثل: )الضمة 
حةةال كانةةت العالمةةة اإلعرابيةةة مةةن العالمةةات األصةةلية فقةةد يمكةةن السةةتغنال عةةن كتابتهةةا، وهةةي فةةي 
العةةةادة ل تكتةةةب سةةةوى فةةةي عالمةةةة واحةةةدة وهةةةي تنةةةوين النصةةةب فةةةي بعةةةً الحةةةالت، أمةةةا العالمةةةات 

حةةروف ل يمكةةن السةةتغنال وفيهةةا يظهةةر  -فةةي الغالةةب  –مةةا تسةةتوجب كتابتهةةا ألنهةةا  الفرعيةةة فهةةي
 الصواب والخطأ نحوي ا.

أمةةا أبةةرز األخطةةال النحويةةةة التةةي وقةةع فيهةةةا مسةةتخدمو مواقةةع التواصةةةل ووسةةائطه فقةةد شةةةملت 
ل أالةةةب مباحةةةث النحةةةو العربةةةي وتوزعةةةت علةةةى األبةةةواب النحويةةةة: فةةةي الجملةةةة الفعليةةةة: الفعةةةل والفاعةةة
ّن وأخواتها، والتوابع، واير ذلك.  والمفعول به، وفي الجملة السمية: الخبر وعمل كان وأخواتها وات
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 الكلية األخطاء

 5.513بينت الدراسة أن أعلى متوسط نسبة أخطال لغوية كان في نصةوص الفيسةبوك بواقةع 
متوسط نسةبة أخطةال فالتعليقات على المدونات. وأما أدنى  5،528تلتها نصوص المواقع اإلخبارية 

ثةةةم الرسةةةائل النصةةةية  5.513تلتهةةةا نصةةةوص تةةةويتر  5.539لغويةةةة فكةةةان فةةةي نصةةةوص المةةةدونات 
ويشةةير جةةدول تحليةةل "ذو الحةةدين السةةالب" إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا  بةةين مصةةادر  .5.533

 النصوص من حيث متوسطات نسب األخطال اللغوية الكلية. ويتضن من المقارنةات البينيةة أن هةذه
الفةةروق هةةي بةةين المةةدونات وكةةل مةةن فيسةةبوك والمواقةةع اإلخباريةةة والتعليقةةات علةةى المةةدونات. كةةذلك 
توجد فروق بين فيسبوك وكل من الرسائل النصية وتويتر، وبين المواقع اإلخباريةة والرسةائل النصةية 

 وبين التعليقات على المدونات وكل من الرسائل النصية وتويتر.

طات نسةةب األخطةةال عنةةد الةةذكور أعلةةى منهةةا عنةةد اإلنةةاث باسةةتثنال وبينةةت الدراسةةة أن متوسةة
المدونات. ويشير تحليل "ذو الحدين السالب" إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث من 

 حيث متوسطات نسب األخطال الكلية.

كةل كما بينت الدراسة أن متوسطات نسب األخطال عند الجةامعيين أقةل منهةا عنةد ايةرهم فةي 
من فيسبوك وتويتر والتعليق على المدونات، وهي المصادر الثالث التي عرف أو تنوا فيها مستوى 
الكاتةةب التعليمةةي. إّل أن هةةذه الفةةروق، كمةةا يشةةير تحليةةل "ذو الحةةدين السةةالب" هةةي فةةروق ايةةر دالةةة 

 إحصائيا .

رهةةةا فةةةي وأظهةةةرت الدراسةةةة أن متوسةةةطات نسةةةب األخطةةةال اللغويةةةة الكليةةةة كانةةةت أعلةةةى مةةةن اي
موضةةةوا الرياضةةةة مةةةن الموضةةةوعات األخةةةرى فةةةي معظةةةم المصةةةادر، وبشةةةكل واضةةةن فةةةي التعليقةةةات 
والفيسةةبوك. ويبةةةين تحليةةل "ذو الحةةةدين السةةالب" وجةةةود فةةةروق بةةين الموضةةةوعات المختلفةةة مةةةن حيةةةث 

 األخطال اللغوية الكلية. 

 التعبير في اإلبالغي اللغة مستوى -5-1-4-1-4
التعبيةةةر مالحظةةةة القيمةةةة البالايةةةة التعبيريةةةة للغةةةة وظيفي ةةةا، أي  قصةةةد بالمسةةةتوى اإلبالاةةةي فةةةي

كيةةف اسةةتغلت إمكانيةةات اللغةةة وطاقتهةةا لتحقيةةق قةةدرة أعلةةى علةةى توصةةيل المقاصةةد بطريقةةة تتجةةاوز 
 المستوى العتيادي في التعبير، كأن تأخذ بعد ا مجازي ا، أو ساخر ا، ومبتذل .

فةةي عينةةات النصةةوص. حيةةث وجةةد أن النسةةبة وكشةةفت الدراسةةة عةةن مسةةتوى اللغةةة المسةةتخدمة 
 % مبتذل . 2% مجازيا  و 3% كان ساخرا  و9% من النصوص كان اعتياديا  و85العظمى 
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 مجمل التحليل اللغوي

إن مجمةةل مةةا أظهةةره التحليةةل اإلحصةةائي لواقةةع اللغةةة فةةي ميةةدان التواصةةل يمكةةن إجمالةةه فةةي 
يةةدان، وقةةد حصةةرت فةةي ثةةالث مشةةكالت: الثنائيةةة المشةةكالت التةةي تواجههةةا اللغةةة العربيةةة فةةي هةةذا الم

اللغويةةة، والزدواجيةةة اللغويةةةة، والضةةعف اللغةةوي، وقةةةد لةةوحظ أن مشةةكلة الثنائيةةةة اللغويةةة لهةةا ارتبةةةاط 
مباشر مع وسائل التصةال الحديثةة: الشةابكة والهةاتف المحمةول، أمةا مشةكلة الزدواجيةة اللغويةة فقةد 

، لكةن أثةر ميةدان التواصةل فةي هةذا الجانةب أنةه نقلهةا مةن كانت موجودة باستمرار باختالف العصور
مسةةةتوى اللغةةةة المنطوقةةةة إلةةةى اللغةةةة المكتوبةةةة، وهةةةو مةةةا جعلهةةةا ذات خطةةةورة واضةةةحة، خاصةةةة إذا مةةةا 

% من عينة الدراسة قد كتبت فيها النصوص بلغة عربية فصحى، أما بقية النصوص 33لحظنا أن 
 للغوية.فتأثرت بالثنائية اللغوية أو الزدواجية ا

أما مشكلة الضعف اللغوي فتكاد ل تختلف عما هو شائع في ميادين استخدام اللغة األخةرى، 
سةةةةةوال كةةةةةان ذلةةةةةك علةةةةةى المسةةةةةتوى الكمةةةةةي أو النةةةةةوعي، فاألخطةةةةةال بمسةةةةةتوياتها األربعةةةةةة: اإلمالئةةةةةي، 

 والمعجمي، والصرفي، والنحوي، هي ذاتها مما يشيع ويعرف.

المتوقةةةع، حيةةةث قامةةةت  –بطبيعةةةة الحةةةال  –ي ل يفةةةارق كمةةةا لةةةوحظ أّن مسةةةتوى اللغةةةة اإلبالاةةة
مجمةةةل المشةةةاركات علةةةى المسةةةتوى العةةةادي مةةةن التعبيةةةر، وحضةةةور المجةةةاز أو السةةةخرية أو البتةةةذال 

 توافق مع ما يشيع في استخدام اللغة عادة.

 النص -5-1-4-2

لقةةةد نظةةةر إلةةةى الةةةنص اللغةةةوي علةةةى أنةةةه يمثةةةل وحةةةدة كليةةةة مشةةةكلة مةةةن مجموعةةةة مةةةن األجةةةزال 
والوحةةدات، تتسةةم هةةذه الوحةةدة بصةةفة أساسةةية هةةي التماسةةك والتةةرابط النصةةي، والهتمةةام بةةالنص هةةو 
سةةعي جةةاد لتجةةاوز مفهةةوم الجملةةة فةةي النحةةو التقليةةدي واللسةةانيات البنيويةةة، لفحةةص اللغةةة فةةي إطارهةةا 
التةةةداولي فةةةي السةةةتخدام، وعلةةةى أسةةةاس ذلةةةك فقةةةد اهةةةتم هةةةذا المبحةةةث بجةةةانبين ممةةةا يتعلةةةق بةةةالنص: 

 مكونات النصية، والترابط النصي.ال

 النصية المكونات -5-1-4-2-1

إن اسةةتخدام وسةةائل التصةةال الحديثةةة: الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول، أتةةاح المجةةال إلةةى تشةةكيل 
الرسةةةائل اللغويةةةة تشةةةكيال  يتجةةةاوز الحةةةدود اللغويةةةة مةةةن خةةةالل اسةةةتغالل مةةةا تتيحةةةه هةةةذه الوسةةةائل مةةةن 

ةةا فني ةةا موحي ةةا، وهةةو مةةا لفةةت النتبةةاه إلةةى ضةةرورة إمكانيةةة إدراا رسةةومات أو الةةتحكم  فةةي الكتابةةة تحكم 
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تحديةةد مةةدى اسةةتغالل هةةذه اإلمكانيةةات فةةي ميةةدان التواصةةل فةةي األردن، وقةةد لةةوحظ مقةةدرة مسةةتخدمي 
% مةن العينةات 25اللغة علةى تجسةيد مشةاعرهم وأحاسيسةهم علةى أسةاس ذلةك إذ تبةين أن مةا نسةبته 

 تعبيرية.احتوت على مثل هذه األشكال ال

 النص بمصدر وعالقتها النصية مكوناتها حسب النصوص -5-1-4-2-2

إن اسةتخدام هةةذه األشةةكال التعبيريةةة شةائع إلةةى حةةد مةةا، حيةث إن نسةةبته فةةي مجمةةل النصةةوص 
%. وكةةةةان هةةةةذا المةةةةزيج أكثةةةةر اسةةةةتخداما  نسةةةةبيا  فةةةةي موقةةةةع تةةةةويتر حيةةةةث وصةةةةلت نسةةةةبته 25نةةةةاهزت 

والمدونات هما األقةل اسةتعمال  لمثةل هةذه األشةكال والتعةابير  %. ونلحظ أن المواقع اإلخبارية32إلى
%. وتقاربةةةت نسةةةب السةةةتعمال مةةةن بعضةةةها فةةةي مةةةوقعي 2حيةةةث لةةةم تتجةةةاوز النسةةةبة فةةةي أي منهمةةةا 

 %.25فيسبوك ورسائل الهاتف المحمول بنسب دارت حول 

 النصي الترابط مستوى -5-1-4-2-3

ي سمة التماسةك والتةرابط، ذلةك أن اللتفةات لعل أهم سمة يدور حولها مفهوم النص اللغوي ه
إلى النص في لغة التواصل هو تجاوز لمفهوم الجملة النحوية التقليدي إلةى المسةتوى التةداولي للغةة، 
ومن ثّم قد تتشكل الرسالة اللغوية من جملة واحةدة، وقةد تتجةاوز ذلةك إلةى مجموعةة مةن الجمةل، وقةد 

م اللغة في إنجاز نصوص متماسكة، بحيث تكون قةادرة اهتم هذا المبحث بدراسة مدى نجاح مستخد
 على حمل القصد والرسالة المرادة من النص.

% ضعيف في ترابطه، وما يقل قليال  عن ربعها 18وتبين أن ما يقرب من نصف النصوص 
%. 8% ومقبةةةول 9% وجيةةةد 52%  ممتةةةاز فةةةي ترابطةةةه، وتتةةةوزا  بةةةاقي النسةةةبة بةةةين جيةةةد جةةةدا  23

رتفاا هذه النسبة إلى أن النصوص المكتوبة باللهجة العاميةة والتةي زادت نسةبتها ويرجع السبب في ا
% كانت في االبيتها العظمى نصوصا  ضةعيفة. وقةد كانةت النصةوص ضةعيفة التةرابط هةي 35عن 

%، تالهةةا موقةةع فيسةةبوك بنسةةبة 21األعلةةى نسةةبة فةةي رسةةائل الهةةاتف المحمةةول، حيةةث وصةةلت إلةةى 
% علةةةةةى التةةةةةوالي. أمةةةةةا  23% و32هةةةةةا فةةةةةالمواقع اإلخباريةةةةةة بنسةةةةةبة %. ثةةةةةم المةةةةةدونات وتعليقات38

%. أمةا 23النصوص ذات الترابط الممتاز فكانت النسبة الغالبة على نصةوص موقةع تةويتر وبنسةبة 
%. وباسةةةتثنال الرسةةةائل 58المةةةدونات وتعليقاتهةةةا فقةةةد كانةةةت نسةةةبة النصةةةوص الممتةةةازة فةةةي ترابطهةةةا 

 أن ترابط النصوص كان في أالبه جيدا .النصية وفيسبوك، ف نه يمكن القول ب
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 اللغة في اللغوي الحدث عناصر أثر -5-1-4-3

سعى هذا المبحث إلى الكشف عن أثر المتغيةرات فةي واقةع اللغةة العربيةة فةي ميةدان التواصةل 
علةةى الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول، وقةةد سةةبق أن حةةددت هةةذه العوامةةل علةةى أسةةاس العناصةةر المشةةكلة 

لم يدرس حتى اللحظة، وقد لوحظ حضور ثالثة عناصةر كانةت ذات أثةر مةا فةي  للحدث اللغوي مما
 اللغة، وهي: المرسل/الكاتب، والسياق/الموضوا، وقناة التصال.

 الكاتب/المرسل -5-1-4-3-1

هو صاحب المشاركة ومنشر الةنص والمرسةل فةي ميةدان التواصةل، وهةو عنصةر أساسةي فةي 
الحةةديث عةةن الكاتةةب مرسةةل الةةنص مةةن أجةةل فهةةم واقةةع اللغةةة عمليةةة التواصةةل اللغةةوي، وتةةأتي أهميةةة 

العربيةةةة فةةةي األردن، فمسةةةتخدم اللغةةةة هةةةو محقةةةق وجودهةةةا واقع ةةةا وفعةةةال ، وقةةةد قامةةةت السةةةتبانة علةةةى 
محاولة الكشف عن طبيعة الكاتب في عينات الدراسة، وقد تجلت في عناصةر ثالثةة: جةنس الكاتةب 

أن اإلحصةةةائيات متعلقةةةة  ت كةةةاتبي عينةةةات النصةةةوصإحصةةةائياوعمةةةره ومسةةةتواه التعليمةةةي، وأظهةةةرت 
% مةنهم قةد 3بكاتبي النصوص من حيث جنسهم ومستواهم التعليمي. أما أعمارهم، ف ن نسةبة قليلةة 

وقةةةد  عامةةةا . 23.2عامةةةا  بمعةةةدل  39و 51أفصةةةحوا عةةةن أعمةةةارهم، وقةةةد تراوحةةةت أعمةةةار هةةةؤلل بةةةين 
محةةةةورين: جةةةةنس الكاتةةةةب، مسةةةةتواه علةةةةى  -علةةةةى أسةةةةاس ذلةةةةك –وزعةةةةت نتةةةةائج التحليةةةةل اإلحصةةةةائي 

سةةنة ويعنةةي ذلةةك أن  51وهةةذا يشةةير إلةةى أن العينةةة خلةةت مةةن أي مشةةارك عمةةره أقةةل مةةن  التعليمةةي.
سةةنة ممةةا يسةةتدعي دراسةةة خاصةةة لهةةذه الفئةةة  51الدراسةةة ل تشةةمل نهائي ةةا سةةن األطفةةال دون عمةةر 

 العمرية في المستقبل.

 جنس الكاتب

ذا كان تفكير اإلنسةان يتبةاين بتبيةان عوامةل كثيةرة؛ إن ارتباط اللغة بالفكر أمر ل مر  ال فيه، وات
كالجنس والعمر والبيئةة والعةرق والثقافةة والتعلةيم وايةر ذلةك، فة ّن أثةر الجةنس فةي اللغةة يطّةرد ضةمن 
هةةذه العالقةةة بطبيعةةة الحةةال، فاهتمامةةات الرجةةل وتفكيةةره ايةةر اهتمامةةات المةةرأة وتفكيرهةةا، وقةةد سةةعت 

 تأثير جنس مستخدم اللغة عليها، وهو ما بينته التحليالت اإلحصائية.الدراسة إلى مالحظة 

% منهةةا، وأن 33وأشةةارت اإلحصةةائيات إلةةى أنةةه لةةم يةةتم تحديةةد جةةنس كةةاتبي النصةةوص فةةي 
% إناثةةا . نلحةةظ أن نسةةبة الةةذكور تقةةل قلةةيال  عةةن ضةةعف نسةةبة اإلنةةاث، قةةد 22% كةةانوا ذكةةورا  و12

مةةةن اإلنةةةاث، بةةةافتراً أن اإلنةةةاث أكثةةةر تحفظةةةا  فةةةي  تكةةةون نسةةةبة عاليةةةة مةةةن ايةةةر المحةةةدد جنسةةةهم
 اإلفصاح عن معلوماتهن الشخصية على مواقع اإلنترنت.
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 جنس الكاتب وموضوع النص

% منةةه عنةةد اإلنةةاث 38لةةوحظ أن الموضةةوعات السياسةةية تحظةةى باهتمةةام أكثةةر عنةةد الةةذكور 
ن مثيلتهةةةا عنةةةد % تزيةةةد عةةة23%، بينمةةةا نجةةةد أن نسةةةب الموضةةةوعات الجتماعيةةةة عنةةةد اإلنةةةاث 21

%. أمةةةا بةةاقي الموضةةةوعات المحةةددة فقةةةد تقاربةةت نسةةةبها عنةةد كةةةل مةةن الةةةذكور واإلنةةةاث، 59الةةذكور 
واختلفةةت النسةةب فةةي الموضةةوعات األخةةرى ايةةر المحةةددة. وتةةدل احصةةائية اختبةةار كةةاي تربيةةع علةةى 

 وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين جنس الكاتب وموضوا النص.

 ةجنس الكاتب وطبيعة اللغ

تتحةةدد طبيعةةة اللغةةة وفق ةةا للغةةة المسةةتخدمة، فيمةةا إذا كانةةت المشةةاركة فةةي ميةةدان التواصةةل تقةةوم 
على ثنائية لغوية، أو ازدواجية لغوية، أو لغة عربية فصحى خالصة، كما يرتبط بذلك مستوى اللغةة 

 اإلبالاي والتعبيري مما حدد سابق ا.

 جنس الكاتب واللغة المستخدمة

، %3.2 أعلةى مةن الةذكور %3.2 إلنةاث يسةتخدمن اللغةة الممزوجةة بنسةبةبينت الدراسةة أن ا
ن كانت النسبتان متدنيتين. وتدل نتائج التحليل اإلحصائي على وجود عالقة ذات دللة إحصائية  وات

 بين جنس الكاتب واللغة المستخدمة في النص.

 إذ تشير هذه الدللة اإلحصائية إلى أمرين:

 يزيةةة إلةةى جانةةب العربيةةة بشةةكل عةةام، وهةةو أمةةر يبعةةث علةةى تةةدني نسةةبة اسةةتخدام اإلنجل
 التفاؤل بشأن استخدام اللغة العربية في ميدان التواصل.

 .ظهور الثنائية اللغوية عند اإلناث بدرجة تفوق ذلك عند الذكور 

لقةةد اتضةةن أن جةةنس الكاتةةب ذو أثةةر فةةي اللغةةة فةةي البعةةد الخةةاص بطبيعةةة اللغةةة، حيةةث لةةوحظ 
تخدام مفةةردات إنجليزيةةة، واسةةتخدام األبجديةةة اإلنجليزيةةة، واللهجةةة العاميةةة، أكثةةر ميةةل اإلنةةاث إلةةى اسةة

ممةةا ظهةةر عنةةد الةةذكور، ممةةا يعنةةي أّن واقةةع اللغةةة العربيةةة يشةةير إلةةى ظهةةور مشةةكلتي الثنائيةةة اللغويةةة 
 والزدواجية اللغوية عند اإلناث أكثر مما هو عليه الحال عند الذكور.

 جنس الكاتب وأبجدية النص

شةةكل األبجديةةة المسةةتخدمة بالكتابةةة جةةزل ا مةةن مشةةكلة الثنائيةةة اللغويةةة التةةي طغةةت مةةع ظهةةور ت
قنوات التواصل الحديثة وأدواته؛ كالحاسةوب والشةابكة والهةاتف المحمةول، إذ ظهةر الميةل نحةو كتابةة 
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ي اللغة العربية وحروفها بأبجدية إنجليزية؛ وهو ما عرف باسم "عربيزي"، وقةد حضةر هةذا الجانةب فة
 المشكلة بشكل لفت.

% تكةةاد 9ويلحةةظ أن نسةةبة اإلنةةاث اللةةواتي يسةةتخدمن الحةةروف الالتينيةةة فةةي كتابةةة النصةةوص 
%. وتةةدل نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي فةةي الجةةدول علةةى وجةةود عالقةةة 3تسةةاوي ضةةعف نسةةبة الةةذكور 

 ذات دللة إحصائية بين جنس الكاتب واألبجدية المستخدمة في كتابة النصوص.
ليل النصوص حضور مفردات إنجليزية إلى جانب المفردات العربية بشةكل واضةن فةي وأظهر تح

االبية النصوص المكتوبة باألبجدية اإلنجليزية، وهو أمر طبيعي، ألن المشةكل الحضةاري الةذي يعانيةه 
العرب في اللحظة الراهنة قد جعةل التعلةق باللغةة اإلنجليزيةة دال  علةى تحضةر اإلنسةان وعصةريته، وهةو 

 يظهر عند اإلناث بقدر يفوق ما يظهر في لغة الذكور اليومية. ما

 جنس الكاتب ولهجة النص

لقةةةد أشةةةير سةةةابق ا إلةةةى أن ظهةةةور مشةةةكلة الزدواجيةةةة اللغويةةةة بمزاحمةةةة اللهجةةةة العاميةةةة للعربيةةةة 
الفصةةحى ل يمثةةل مشةةكلة مةةا دامةةت المسةةألة محصةةورة فةةي إطةةار المشةةافهة والمنطةةوق مةةن الحةةديث 

يادي، لكن ذلك يشكل مشكلة خطيرة على اللغة العربية إذا ما انتقل إلى ميدان الكتابة، اليومي العت
 وهو برز في ميدان التواصل، وقد ظهر أثر جنس مستخدم اللغة في ذلك.

% أعلةةى بكثيةةر مةةن مثيلتهةةا عنةةد 33ولةةوحظ أن نسةةبة اسةةتخدام اللهجةةة العاميةةة عنةةد اإلنةةاث 
حصةةائي علةةى وجةةود عالقةةة ذات دللةةة إحصةةائية بةةين جةةنس %. وتةةدل نتةةائج التحليةةل اإل15الةةذكور 

 الكاتب واللهجة المستخدمة في كتابة النصوص.

 جنس الكاتب ومستوى اللغة اإلبالغي

أبرز هذا المبحث صلة المستوى اإلبالاي بجنس الكاتب، ف ذا كان قد ظهر، في مباحث سابقة، 
لمشةةكالت اللغويةةة، مثةةل الزدواجيةةة اللغويةةة ارتبةةاط بةةين جةةنس الكاتةةب، بصةةفته متغيةةر ا مةةؤثر ا، وبعةةً ا

 والثنائية اللغوية، فال يعني ذلك حتمية ظهور أثر هذا العامل في مستوى اللغة. 

ن كانةت تبةدو متقاربةة بةين الةذكور واإلنةاث، إل أنةه توجةد  وأظهرت اإلحصةائيات أن النسةب وات
 ة.فروق ذات دللة إحصائية بين جنس الكاتب ومستوى اللغة المستخدم

وقد عةزي تقةارب النسةب فةي هةذا المجةال بةين الةذكور واإلنةاث إلةى ارتبةاط المسةتوى اإلبالاةي 
 بالغاية من النص، والرسالة التي يحملها.
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 جنس الكاتب والنص

 جنس الكاتب وطبيعة العناصر المكونة للنص

ت أخةرى لقد أتاحت وسائط التكنولوجيا الحديثة في ميدان التواصل سهولة إدماا اللغة بمكونةا
إلةى جانبهةةا فةةي الةةنص، مثةل: الرسةةومات والتشةةكالت الكتابيةةة بةةالحروف ومةا إلةةى ذلةةك، وقةةد حضةةرت 

 هذه المكونات إلى جانب اللغة بشكل لفت لالنتباه.

% أكثةر منهةا عنةد 29الدراسة أن نسبة استعمال تلك األشكال التعبيرية عنةد اإلنةاث  وأظهرت
ائي فةي الجةدول علةى وجةود عالقةة ذات دللةة إحصةائية %. وتدل نتةائج التحليةل اإلحصة59الذكور 

 بين جنس الكاتب وطبيعة العناصر المكونة للنص.

 جنس الكاتب ومستوى الترابط النصي

% تزيد كثيةرا  عةن 12بينت الدراسة أن أن نسبة النصوص ذات الترابط الضعيف عند اإلناث 
 %32 متةازة فةي ترابطهةا كانةت أعلةى%، وبالمقابةل فة ن نسةبة النصةوص الم31مثيلتها عند الةذكور 

. وقةةد شةةكلت النصةةوص الجيةةدة أو الجيةةدة جةةدا  فةةي ترابطهةةا مةةا %23عنةةد اإلنةةاث منهةةا عنةةد الةةذكور 
 % مما كتبنه اإلناث.53% من مجمل النصوص التي كتبها الذكور مقابل 13نسبته 

لعاميةةة أثةةر وقةةد اتضةةحت عالقةةة التةةرابط النصةةي بطبيعةةة اللغةةة، فةة ذا مةةا كتةةب الةةنص باللهجةةة ا
ذلك على ترابطه، وقد تبين أن اإلناث أكثر ميال  للكتابة باللهجة العامية، فلذلك كان ضةعف التةرابط 

 في النصوص التي كتبتها اإلناث أظهر منه فيما كتبه الذكور.

 المستوى التعليمي للكاتب
ن من أصحاب النصوص في العينة قد أفصحوا ع %59 أظهرت اإلحصائيات أن نسبة قليلة

مسةةتواهم التعليمةةي، كمةةا تبةةين أن كتةةاب الفيسةةبوك كةةانوا األكثةةر تحديةةدا  لمسةةتواهم التعليمةةي وبنسةةبة 
% 3% و53% وأن نسبة من حددوا مستواهم بأنهم جامعيون من بين كل كتاب النصوص هي 13

ايةةر جةةامعيين. وحيةةث إن نسةةبة اإلفصةةاح عةةن المسةةتوى التعليمةةي متدينةةة ف ننةةا لةةم نةةدرس تةةأثير هةةذا 
 محور على جودة لغة النصوص بأبعادها المختلفة.ال

 المستوى التعليمي للكاتب والترابط النصي

% عند الجةامعيين وحةوالي 35أظهرت الدراسة أن نسبة النصوص الممتازة في ترابطها كانت 
% عنةةةد الجةةةامعيين مقابةةةل 13% عنةةةد ايةةةر الجةةةامعيين. أمةةةا النصةةةوص ضةةةعيفة التةةةرابط فكانةةةت 51
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معيين. ويشير التحليل اإلحصائي إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين المستوى % عند اير الجا39
 التعليمي لكاتب النص ومستوى الترابط النصي.

إن التحليل اإلحصائي قدم نتيجة متوقعة، فالجزل المهم واألساسي في التعليم الجامعي تشكيل 
رابط ةا لمةا للتعلةيم مةن أثةر فةي عقلية منهجية ناضجة، وهو ما انعكس أثره في كتابةة نصةوص أكثةر ت

 إحكام بنية التفكير المتجلية في التعبير اللغوي. 

 الموضوع/السياق -5-1-4-4

يشةةار عةةادة إلةةى الموضةةوا باعتبةةار عالقةةة اإلحالةةة فةةي اللغةةة إلةةى مرجعيةةة مةةا، فعنةةدما يحيةةل 
ذا الوضةع مجموا الدوال اللغوية في نسقها النصي إلى مرجعيةة خاصةة بالوضةع الجتمةاعي، فة ن هة

يشكل سياق ا هو ما حدد موضوا النص، بحيث يمثل هذا الموضوا حمولة النص الدللية، ومن هذا 
المنطلةق ربةط بةين موضةوا الةنص والسةياق الةذي كتةب فيةه، وقةد أظهةرت التحلةيالت اإلحصةائية أثةر 

 السياق في التشكيل اللغوي كما كشف هذا المبحث.

 النصوص موضوعات إحصائيات -5-1-4-4-1

إن توزيةةع النصةةوص حسةةب موضةةوعاتها أظهةةر أن موضةةوا الرياضةةة كةةان األعلةةى نسةةبة فةةي 
الفيسةةبوك. أمةةا الموضةةوا الجتمةةاعي فقةةد كةةان األعلةةى نسةةبة فةةي الرسةةائل النصةةية. وحةةاز الموضةةوا 
السياسةةةةي علةةةةى النسةةةةبة العليةةةةا فةةةةي المواقةةةةع اإلخباريةةةةة والمةةةةدونات. وبالمجمةةةةل فقةةةةد كةةةةان الموضةةةةوا 

% تلتةةةةه 32موضةةةةوعات طرقةةةةا  فةةةةي مواقةةةةع الشةةةةابكة والهةةةةاتف المحمةةةةول وبنسةةةةبة الجتمةةةةاعي أكثةةةةر ال
%. أمةةا نسةةب بةةاقي الموضةةوعات المحةةددة فةةي الدراسةةة فقةةد كانةةت 23الموضةةوعات السياسةةية بنسةةبة 

 %.3متدنية حيث لم يتجاوز أعالها نسبة 

 واللغة النص موضوع -5-1-4-4-2

وص هةةةةي العربيةةةةة ايةةةةر الممزوجةةةةة أظهةةةةرت اإلحصةةةةائيات أن النسةةةةبة الغالبةةةةة فةةةةي لغةةةةة النصةةةة
% مةةةةن 9%، ايةةةةر أن 93بمفةةةةردات أعجميةةةةة، وزادت هةةةةذه النسةةةةب فةةةةي معظةةةةم الموضةةةةوعات عةةةةن 

نصوص الموضةوعات األكاديميةة اشةتملت علةى مفةردات أعجميةة )انجليزيةة(. وتشةير نتيجةة التحليةل 
 اإلحصائي إلى وجود عالقة ذات دللة إحصائية عالية بين موضوا النص ولغة النص.
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 وأبجديته النص موضوع -5-1-4-4-3

بينت الدراسة أن النسبة الغالبة من النصوص مكتوبة بأبجدية عربيةة فةي كةل الموضةوعات، 
% فةةةةةةي 23% فةةةةةةي معظةةةةةةم الموضةةةةةةوعات، إّل أنهةةةةةةا تناقصةةةةةةت إلةةةةةةى 95وزادت هةةةةةةذه النسةةةةةةبة عةةةةةةن 

 الموضوعين الجتماعي واألكاديمي.

 ولهجته النص موضوع -5-1-4-4-4

أعلى نسبة في استخدام العامية كانت في الموضوعات الجتماعيةة، حيةث  كشفت الدراسة أن
% متجةاوزة موضةوعي 39%. أما أن تصل النسبة في الموضوعات األكاديمية إلى 22وصلت إلى 

الرياضةةة والفةةن فهةةذا لةةةم يكةةن متوقعةةا . أمةةا أقةةةل نسةةبة اسةةتخدام للعاميةةة فقةةةد كانةةت فةةي الموضةةةوعات 
%. وتبةةةةين مةةةةن التحليةةةةل 35%، فاإلقتصةةةةادية 35% فالسياسةةةةية 58%، تلتهةةةةا الدينيةةةةة 53العلميةةةةة 

اإلحصةةائي وجةةود عالقةةة ذات دللةةة إحصةةائية عاليةةة بةةين موضةةوا الةةنص واللهجةةة المسةةتخدمة فةةي 
 كتابته.

 له المكونه العناصر وطبيعة النص موضوع -5-1-4-4-5

فةةي نصةةوص أشةةارت النسةةب إلةةى أن أكثةةر نسةةبة اسةةتخدام للصةةور واألشةةكال التعبيريةةة كانةةت 
%. 23موضوعات كل من الرياضةة والفةن والموضةوعات ايةر المحةددة )أخةرى( بنسةب دارت حةول 

%. 58% فالسياسةةةية والعلميةةةة 22% فالجتماعيةةةة 23ثةةةم تلتهةةةا كةةةل مةةةن الموضةةةوعات األكاديميةةةة 
%. ويشةةير التحليةةل اإلحصةةائي 52% فالدينيةةة 8وكانةةت أقةةل النسةةب فةةي الموضةةوعات القتصةةادية 

 قة دالة إحصائيا  بين الموضوا وطبيعة العناصر المكونة للنص.إلى وجود عال

 اإلبالغي اللغة ومستوى النص موضوع -5-1-4-4-6

دلةةةةةت اإلحصةةةةةالات علةةةةةى أن النسةةةةةبة الغالبةةةةةة مةةةةةن النصةةةةةوص مكتوبةةةةةة بلغةةةةةة اعتياديةةةةةة. وأمةةةةةا 
الموضةةةوعات التةةةي تضةةةمنت قةةةدرا  مةةةن النصةةةوص السةةةاخرة فكانةةةت فةةةي الرياضةةةة ثةةةم الفةةةن فالسياسةةةة 

القتصاد فالموضوعات األكاديمية. أما الموضوعات العلمية والدينية فقد تضمنت النسب الدنيا مةن ف
الكتابة الساخرة. وقد كانت نسبة النصوص المبتذلةة متدنيةة فةي كةل الموضةوعات، وأعالهةا كةان فةي 
الموضةةوعات الفنيةةة التةةي تضةةمنت أيضةةا  أعلةةى نسةةبة مةةن النصةةوص المجازيةةة. واشةةتملت النصةةوص 

% من النصةوص المجازيةة. وأشةار التحليةل اإلحصةائي إلةى وجةود عالقةة 52علمية على ما نسبته ال
 . ذات دللة إحصائية بين موضوا النص والمستوى اللغوي المكتوب به
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 ترابطه ومستوى النص موضوع -5-1-4-4-7

دلةةت اإلحصةةالات علةةى أن الموضةةوعات العلميةةة حةةازت علةةى أعلةةى نسةةبة ممتةةاز فةةي التةةرابط 
%. وتقاربةت نسةب 31% تالهةا فةي ذلةك الموضةوعات الدينيةة ونالةت 25نصي حيث وصلت إلةى ال

%. أمةةا أقةةل نسةةبة تميةةز فةةي التةةرابط النصةةي 35الممتةةاز بةةين الموضةةوعات السياسةةية والفنيةةة بحةةوالي 
%. وأشةةةةةارت 58% فالرياضةةةةةية 53% ثةةةةةم األكاديميةةةةةة 55فكانةةةةةت فةةةةةي الموضةةةةةوعات الجتماعيةةةةةة 

نسةةةبة ضةةةعف فةةةي التةةةرابط النصةةةي كةةةان فةةةي الموضةةةوعات الجتماعيةةةة  اإلحصةةةالات إلةةةى أن أعلةةةى
%، فالفنيةة 33%، ثم الموضوعات األخرى ايةر المحةددة 31%، تلتها الموضوعات األكاديمية 39
%. وقةةد كانةةت أقةةل نسةةبة ضةةعف فةةي التةةرابط النصةةي فةةي 32% فالقتصةةادية 39% فالرياضةةية 11

%. ويشةةةير التحليةةةل إلحصةةةائي إلةةةى وجةةةود 25% فالسياسةةةي 58% ثةةةم الةةةديني 2الموضةةةوا العلمةةةي 
 عالقة دالة إحصائيا  بين موضوا النص ومستوى ترابطه.

 النص مصدر/االتصال قناة -5-1-4-5

يمثةةةل ميةةةدان التواصةةةل بيئةةةة اتصةةةال افتراضةةةية، إذ حلةةةت قنةةةوات التواصةةةل: الشةةةابكة والهةةةاتف 
ل الصةوتي الشةفاهي، ممةا جعةل المحمول، بمجالتها المعروفة مثل: الفيسبوك وتويتر، مكان التواص

تحقةةةق التواصةةةل مةةةن خةةةالل هةةةذه المجةةةالت يشةةةكل قنةةةوات جديةةةدة للتواصةةةل، ول شةةةك فةةةي تةةةأثير قنةةةاة 
 :اآلتيةالتصال اللغوي على واقع اللغة كما أظهرت التحليالت اإلحصائية 

 مصدرها حسب العينات توزيع -5-1-4-5-1

 النصوص حسب مصدر النص وأبجدية الكتابة

% كتبةت 53% مةن النصةوص قةد كتبةت بةالحرف العربةي و83رقام إلى أن حةوالي أشارت األ
% كتبةةت كليةةا  بأبجديةةة لتينيةةة )إنجليزيةةة(. 5بةةالعربيزي )مةةزيج مةةن أرقةةام أبجديةةة لتينيةةة( وأقةةل مةةن 

% مةةن الرسةةائل النصةةية فةةي الهواتةةف المحمولةةة قةةد كتبةةت بحةةروف عربيةةزي. 35والالفةةت أن حةةوالي 
% وهي نسةبة تقةل كثيةرا  8تبة الثانية من حيث استخدام الحرف العربيزي بنسبة وجال الفيسبوك بالمر 

عةةن مثيلتهةةا فةةي الرسةةائل النصةةية. وأقةةل اسةةتخدام للعربيةةزي ولألبجديةةة النجليةةزي كةةان فةةي التعليقةةات 
 %.5على المواقع اإلخبارية حيث لم تصل النسبة إلى 
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 تعليقاتهاالنصوص حسب مصدر النص ولهجته متضمناً المدونات و

% مةن مجمةةل 33هيمنةة اللهجةة العاميةة علةى النصةوص حيةث شةكلت مةا نسةبته حةوالي تاتضةح
%. كما تبين أن أعلةى نسةبة كتابةة بالفصةحى 33النصوص، بينما شكلت الكتابة باللغة الفصحى نسبة 

%. وطغةةةت 32% تلتهةةةا المةةدونات وتعليقاتهةةةا بنسةةةبة 32كانةةت فةةةي نصةةةوص المواقةةع اإلخباريةةةة بنسةةةبة 
 الفيسةةبوك% تلتهةةا نصةةوص 23هجةةة العاميةةة علةةى نصةةوص رسةةائل الهواتةةف المحمولةةة فوصةةلت إلةةى الل

%. وكانةةت 8%. أمةةا الكتابةة بفصةةحى ممزوجةة بعاميةةة فكانةت نسةةبتها فةي مجمةةل النصةوص 38بنسةبة 
 % من هذه النصوص.58أكثر شيوعا  في نصوص المواقع اإلخبارية حيث شكلت 

% والعامية الخالصة 32وص المكتوبة بالفصحى الخالصة إن النظر بعين المقارنة بين النص
% 35% يظهر تفاوت ا كبيةر ا بينهمةا. ولمةا كانةت نصةوص المةدونات التةي تتضةمن مفةردات عاميةة 8

% مةةن نصةةوص المةةدونات قةةد 92أقةةرب إلةةى الفصةةحى الخالصةةة ف نةةه يمكةةن القةةول إن مةةا مجموعةةه 
بةةالنظر إلةةى أن نصةةوص المةةدونات تشةةبه أن كتبةةت بالعربيةةة الفصةةحى. وهةةذه نسةةبة مرتفعةةة ومتوقعةةة 

ةةا رسةةمية ، وهةةي نصةةوص تراةةب فةةي أن تحقةةق أكبةةر قةةدر مةةن التواصةةل والتعليةةق، وأن  تكةةون نصوص 
نات، والتفاعل مع ذرال  ون متابعة المدوَّ أكثر المعلقين عليها والمتفاعلين معها من النخب الذين يتحرَّ

 اآلخرين.

 المدونات دون تعليقاتها النصوص حسب مصدر النص واللهجة متضمنة

حيث إن نصوص المدونات اشتملت على المدونة نفسها وعينة عشوائية من التعليقات عليها. 
ف نةةةةه يجةةةةدر بنةةةةا أن ننظةةةةر فةةةةي نصةةةةوص المةةةةدونات، دونمةةةةا تعليقاتهةةةةا، لتوصةةةةيفها بةةةةذاتها ومقارنتهةةةةا 

لفصةةحى % مةةن المةةدونات كتبةةت با32بالنصةةوص األخةةرى مةةن حيةةث لهجةةة الةةنص لنجةةد أن حةةوالي 
 % بلهجة عامية. 8% بالفصحى الممزوجة بمفردات عامية وحوالي 35و

. "ذو الحةةةدين السةةةالب"ولدراسةةةة أثةةةر مصةةةدر الةةةنص علةةةى األخطةةةال اإلمالئيةةةة، أجرينةةةا تحليةةةل 
وتشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين مصادر النصةوص فةي متوسةطات نسةب األخطةال 

ختلفةةة عةةن بعضةةها، أجرينةةا تحليةةل المقارنةةات البينيةةة بةةين أزواا اإلمالئيةةة. ولتحديةةد أي النصةةوص م
النصوص الذي يظهر أن هناك فروق ا في متوسطات نسب األخطةال اإلمالئيةة بةين المةدونات وبةاقي 
النصوص باستثنال نصةوص تةويتر ورسةائل الهةاتف المحمةول النصةية. كمةا يظهةر وجةود فةروق بةين 

لرسةائل النصةية وتةويتر. كمةا توجةد فةروق بةين فيسةبوك وكةل التعليقات على المدونات وبين كل من ا
مةةن المواقةةع اإلخباريةةة والرسةةائل النصةةية وتةةويتر، وبةةين المواقةةع اإلخباريةةة وكةةل مةةن الرسةةائل النصةةية 

 وتويتر، وكذلك بين الرسائل النصية وتويتر.
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 النتائج -5-2

المةادة التةي رصةدت ل شك في أن الفصل الرابع هةو أهةم فصةول هةذه الدراسةة، ففيةه عولجةت 
صائي، والتفسير اللغوي، حفي ميدان التواصل على الشابكة والهاتف المحول، وفيه جرى التحليل اإل

 ومن هذا المنطلق، فقد خلص هذا الفصل إلى مجموعة من النتائج، ويمكن بلورتها في بعدين:

 الكلية النتائج -5-2-1

 وتمثلت في: 
 في هذا الميدان، وهي محصورة في ثالث مشكالت:: المشكالت اللغوية التي ظهرت أوال  

مشكلة الثنائية اللغويةة، وتجلةت فةي اسةتخدام مفةردات إنجليزيةة إلةى جانةب اللغةة العربيةة،  -5
 .وفي كتابة النص العربي باألبجدية اإلنجليزية التي عرفت باسم "عربيزي"

فصةةةةحى فةةةةي مشةةةكلة الزدواجيةةةةة اللغويةةةةة، وتجلةةةت فةةةةي مزاحمةةةةة اللهجةةةةة العاميةةةة للغةةةةة ال -2
 النصوص المكتوبة.

مشةةةكلة الضةةةعف اللغةةةوي فةةةي مسةةةتويات اللغةةةة اإلمالئيةةةة والمعجميةةةة والصةةةرفية والنحويةةةة  -3
 والتركيبية.

وقةةد اسةةتطاعت الدراسةةة أن تبةةرز أثةةر العناصةةر المشةةكلة للحةةدث اللغةةوي فةةي هةةذه المشةةكالت، 
لتواصةل والتةي كانةت وقد حصرت بأثر الكاتةب مةن حيةث جنسةه، والموقةع أو التقنيةة التةي حقةق بهةا ا

بمثابةةة قنةةةاة التصةةال، ثةةةم موضةةةوا الةةنص الةةةذي يحيةةةل إلةةى سةةةياقات محةةةددة تفسةةر مرجعيتةةةه وتحةةةدد 
ن كان أثةر هةذه العوامةل فةي الجملةة أثةر ا محةدود ا، فهةذه المشةكالت هةي ذاتهةا التةي يعةاني  وظيفته، وات

 منها واقع اللغة العربية بشكل إجمالي في الوقت الراهن.

انيات اإلبداعية التةي وفرتهةا قنةوات التصةال، وعملةت علةى إبةراز القيمةة البالايةة : اإلمكناني ا
للنصةةوص، وقةةد تحقةةق ذلةةك فةةي جملةةة مةةن األمةةور التةةي حللةةت بدقةةة، فقةةد اهتمةةت الدراسةةة ب ظهةةار 
المسةةةةتويات التعبيريةةةةة للةةةةنص، فكشةةةةفت عةةةةن المسةةةةتويات السةةةةاخرة والمجازيةةةةة، كمةةةةا اهتمةةةةت الدراسةةةةة 

اتبي النصةةوص لمةةا تتيحةةه تقنيةةات التصةةال وقنواتةةه كالحاسةةوب والهةةاتف بالكشةةف عةةن اسةةتغالل كةة
المحمول من تجسيد اإلحساس المقترن بالرسالة من خالل الرسوم والصور والكتابة التشةكيلية بدرجةة 
سةاهمت فةةي تحقيةق وظيفةةة الرسةةالة علةى نحةةو مميةةز. كمةا ظهةةر ذلةةك مةن جهةةة ثالثةةة فةي أثةةر ميةةدان 
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الظةةةروف  بةةةأثر مةةةنإكسةةةاب المفةةةردات اللغويةةةة أبعةةةاد ا دلليةةةة جديةةةدة التواصةةةل فةةةي اللغةةةة مةةةن حيةةةث 
السياسةةةية والجتماعيةةةة، إذ وسةةةعت أدوات التصةةةال وقنةةةوات التواصةةةل؛ تةةةويتر والفيسةةةبوك، والرسةةةائل 

 النصية وايرها، جمهور المتحاورين في القضايا الطارئة.

 الجزئية النتائج -5-2-2

 وتمثلت فيما يأتي:

عً النصوص العربية أقحمةت مفةردات  أعجميةة  بحرفهةا اإلنجليةزي أظهرت الدراسة أن ب -1
في متنها، وهي فةي مجملهةا العةام قليلةة جةدا مقارنةة بةالمفردات العربيةة المسةتعملة. ولعةل 
مرجةةع ذلةةةك إلةةى ميةةةل بعةةً الشةةةباب إلةةى إضةةةفال نةةوا مةةةن المكانةةة الجتماعيةةةة والتميةةةز 

فةي مجملةه العةام تحةت الرابةة فةي الجتماعي علةى سةلوكهم وأنفسةهم؛ ويقةع هةذا السةلوك 
اخةةتالق هويةةةة اجتماعيةةةة شةةةبابية أهةةةم مةةةا يميزهةةةا القةةةدرة علةةةى اسةةةتعمال التقنيةةةات الحديثةةةة 
ووسائل التواصل الجتماعي، وما يتصل بها من معرفة اللغة اإلنجليزية. وقد تكون هةذه 

زة ُعرلفَةت باسةمها المفردات اإلنجليزية الُمْقَحَمة عالمات  تجاريةة  أو أسةمال تقنيةات أو أجهة
 اإلنجليزي كما هو دون تغيير.

ئ ةا  -2 لقد كان ارتفاا نسبة النصوص المكتوبة بالحرف العربةي )بالفصةحى أو العاميةة( مفاجل
راةةم أنةةه الوضةةع الطبيعةةي؛ وذلةةك لكثةةرة مةةا يةةردده مثقفةةون وأكةةاديميون ومتخصصةةون فةةي 

كل تهديةد ا للغةة العربيةة قةد العربية أن أالب العرب يكتبون بالعربيزي واإلنجليزيةة ممةا يشة
يةةؤدي إلةةى موتهةةا! لقةةد كشةةفت الدراسةةة أن هةةذه التحةةذيرات إنمةةا هةةي انطباعةةات عامةةة ل 
 ترقى إلى النتائج العلمية القائمة على دراسات استقرائية ميدانية كما َفَعلْت هذه الدراسة.

رة أالبهةا أسةباب لم يظهر )العربيزي( ظهور ا لفت ا كما ُيشاا، ويرجع ذلك إلى أسباب كثي -3
لغويةةة خالصةةة؛ فكثيةةر  مةةن مسةةتعملي الهواتةةف المحمولةةة يجهلةةون الكتابةةة بةةالعربيزي؛ فهةةم 
ن كانوا يكتبون بالعامية؛ فهذا أيسر وأسهل عليهم،  يكتبون ويتواصلون بالحرف العربي وات

 وأقرب إلى اإلفهام. 

مةدونات يغلةةب أن إن ارتفةاا نسةبة الحةرف العربةّي فةي المةةدونات يرجةع إلةى أن جمهةور ال -4
يكةةةون مةةةن النخةةةب المثقفةةةة وذات مسةةةتوى مرتفةةةع مةةةن التعلةةةيم. ثةةةم إن النصةةةوص مكتوبةةةة 



 

 

223 

ةا مةن  احتةرام أسةلوب الكاتةب والتعامةل معةه بالمثةل؛  بالعربية الفصةحى وهةذا يقتضةي نوع 
 لذلك يكتبون بالعربية الفصحى، وقد يعلمق بعضهم بالعامية ولكن بحرف عربي خالص.

في تعليقات المواقع اإلخبارية بشةكل قليةل جةدا؛ ألن األخبةار تتعلةق  ظهر الحرف المزيج -5
بشةةةؤون محليةةةة أو عربيةةةة، وهةةةي نصةةةوص  منشةةةورة بعربيةةةة خالصةةةة ، ويقتضةةةي التعليةةةق 

بدال الرأي بالعربية حتى لو كانت عامية بقصد مزيد من التعبير عن الرأي.  عليها وات

وذلةك ألن النصةوص اإلخباريةة  ارتفعت نسبة النصةوص الفصةيحة فةي المواقةع اإلخباريةة -6
المنشةةةورة  كانةةةت باللغةةةة الفصةةةحى اللغةةةة الرسةةةمية فةةةي اإلعةةةالم الملتةةةزم الةةةذي يراةةةب فةةةي 
التواصةةل مةةع أكبةةر قةةدر ممكةةن مةةن المتةةابعين حتةةى خةةارا األردن؛ فالفصةةحى هةةي التةةي 

إن المقارنةةة بةةين  تجمةةع القةةرال مةةن شةةتى أقطةةار الةةوطن العربةةي والعةةرب فةةي بةةالد الغربةةة.
ظهةةر تفاوت ةةا ت% 52% والعاميةةة الخالصةةة 32المكتوبةةة بالفصةةحى الخالصةةة  النصةةوص

% أقةةرب 22كبيةةر ا بينهمةةا. ولمةةا كانةةت نصةةوص المةةدونات التةةي تتضةةمن مفةةردات عاميةةة 
% مةن نصةوص المةدونات 88إلى الفصحى الخالصة ف نةه يمكةن القةول إن مةا مجموعةه 

النظر إلةةةةى أن نصةةةةوص قةةةةد كتبةةةةت بالعربيةةةةة الفصةةةةحى. وهةةةةذه نسةةةةبة مرتفعةةةةة ومتوقعةةةةة بةةةة
ا رسمية ، وهي نصوص تراب فةي أن تحقةق أكبةر قةدر  المدونات تشبه أن تكون نصوص 
مةةةن التواصةةةل والتعليةةةق، وأن أكثةةةر المعلقةةةين عليهةةةا والمتفةةةاعلين معهةةةا مةةةن النخةةةب الةةةذين 

نات، والتفاعل مع ذرال اآلخرين. ون متابعة المدوَّ  يتحرَّ

مةةةن ايرهةةةا، وذلةةةك ألن التواصةةةل بةةةالهواتف  ظهةةةرت العاميةةةة فةةةي الرسةةةائل القصةةةيرة أكثةةةر -7
ثةم إن  المحمولة بات يقارب الخطاب المكتوب بالمنطوق؛ فالناس يكتبون  كمةا ينطقةون.

كثير ا من عمليةات التواصةل تةتم بةين أشةخاص تةربطهم عالقةات وديةة بعيةدة عةن الرسةمية 
 فيكون ذلك مسوما ا لرفع "الكلفة والرسمية" عن التواصل.

اللغةةةةةة واألشةةةةةكال التعبيريةةةةةة والعالمةةةةةات اإليحائيةةةةةة فةةةةةي جميةةةةةع أنةةةةةواا  ظهةةةةةر المةةةةةزيج مةةةةةن -8
النصوص على تفةاوت فةي المقةدار، ويتصةل ذلةك برابةة منةتج الةنص فةي إيصةال قصةده 

إن  بأعلى درجات الدقة والضبط بما في ذلك المشةاعر والعواطةف والنفعةالت المختلفةة.
تةةف المحمولةةة يرجةةع إلةةى ضةةيق قلةةة ظهةةوره الصةةور واألشةةكال التعبيريةةة فةةي رسةةائل الهوا

الوقت والمساحة المتاحة، وكذلك ألن أالب الرسائل تكتب بالعاميةة التةي يمكنهةا التعبيةر 
عن هذه المالمن بصور مختلفة عن الفصحى. إنه من الطبيعي أل تظهر هةذه المالمةن 
الشكلية في نصوص المدونات والتعليق على المواقةع اإلخباريةة؛ ذلةك أن هةذه النصةوص 
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كتةةةب بالعربيةةةة الفصةةةحى التةةةي تعبمةةةر عةةةن المالمةةةن الصةةةوتية بالرسةةةم وعالمةةةات التةةةرقيم ت
 وعالمات النفعال )التعجب، الستغراب، الستهجان، السخرية(.

الةةةةةةب المسةةةةةةتوى العتيةةةةةةادي فةةةةةةي التواصةةةةةةل الشةةةةةةابكي والهواتةةةةةةف المحمولةةةةةةة ألن النةةةةةةاس  -9
هم المسةةةتعجلة التةةةي يسةةةتعملونها ألاةةةراً التواصةةةل اليةةةومي العتيةةةادي ولقضةةةال حةةةوائج

أظهةةرت الدراسةةة ارتفةةاا نسةةبة المسةةتوى المجةةازي فةةي  تحتةةاا لغةةة واضةةحة سةةهلة ميسةةورة.
تةةويتر،  ولعةةل سةةبب ذلةةك أن كثيةةر ا مةةن مسةةتعملي تةةويتر يسةةتعملون لغةةة راقيةةة تميةةل فةةي 
كثيةةةر مةةةن جوانبهةةةا إلةةةى التشةةةبيهات والعبةةةارات المجازيةةةة التةةةي تةةةدل علةةةى مسةةةتوى تعليمةةةي 

نمةةا يةةدلُّ أظهةةرت ا مرتفةةع. ا وكبيةةر ا فةةي األسةةلوب المبتةةذل؛ وات لدراسةةة أن هنةةاك تةةدني ا واضةةح 
ذلك على مراعاة اآلداب العامة وحسن الخلق لدى أالب المشتركين في وسائل التواصل 

 الجتماعي في األردن.
أظهرت الدراسة ارتفاا نسبة ضعف الترابط النصي في الرسائل النصية، وهذا يرجع إلى  -11

بطبيعةةة التواصةةل وبالكلفةةة القتصةةادية وجوانةةب تقنيةةة أخةةرى؛ فمعلةةوم أن أسةةباب  تتعلةةق 
كتابةةةة الرسةةةائل النصةةةية يغلةةةب أن تقتةةةرن بالحاجةةةات المسةةةتعجلة والملحةةةة االب ةةةا، هةةةو مةةةا 
يقتضي كتابة الرسالة في ظروف من العجلة التي تجعل كاتب الرسالة يميل إلى العامية 

تقةةةةر إلةةةةى التةةةةرابط النصةةةةي المتعةةةةارف فةةةةي وهةةةةي فةةةةي مجملهةةةةا تف ،العتياديةةةةة والعربيةةةةزي
الفصةةحى. إن ظهةةور ضةةعف التةةرابط فةةي النصةةوص الفصةةيحة يرجةةع إلةةى أسةةباب تقنيةةة 
خالصةةة تتعلةةق بضةةيق المسةةاحة التةةي توفرهةةا الحةةروف العربيةةة مقارنةةة باإلنجليزيةةة، وهةةي 
ةةا؛ ولهةةذا كلةةه تجةةد أن كثيةةر ا مةةن النصةةوص الفصةةيحة  أسةةباب تتصةةل بالكلفةةة الماديةةة أيض 

 د إلى إافال الروابط وعالمات الترقيم، وحشر الجمل مع ا كأنها جملة واحدة فحسةب.تعم
أظهةةرت الدراسةةة ضةةعف التةةرابط النصةةي بمجملةةه العةةام فةةي المةةدونات وتعليقةةات المواقةةع 
اإلخباريةةة؛ وذلةةةك ألن أكثةةر النةةةاس يعلمقةةةون بالعاميةةة ل بالفصةةةحى بةةالرام مةةةن أن  نةةةص 

؛ ألن العاميةةةة تةةةوفمر مجةةةال  أكبةةةر للسةةةخرية والتظةةةرُّف المدونةةةة أو الخبةةةر نفسةةةه بالفصةةةحى
أظهةرت الدراسةة ارتفةاا  وخاصة حين يتعلق األمر بقضايا  اقتصادية أو سياسية محلية.

ةةةا إلةةةى 23نسةةةبة النصةةةوص الممتةةةازة فةةةي تةةةويتر؛ فقةةةد بلغةةةت  % وهةةةي نسةةةبة مرتفعةةةة قياس 
ا أن ضةيق الحيةز المصادر األخرى للنصةوص. لعةل ذلةك يرجةع إلةى أسةباب تقنيةة مفادهة

المتةةاح لنصةةوص تةةويتر يفةةًر علةةى مةةن يكتةةب أن يكثمةةف لغتةةه ويختزلهةةا لتكةةون معبمةةرة 
بأعلى درجات التماسك والترابط. وقد يرجع ذلك إلى طبيعة مستخدمي تويتر من النةاس؛ 
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فأالةةةةب مسةةةةتخدمي تةةةةويتر مةةةةن أصةةةةحاب الةةةةدرجات العلميةةةةة العاليةةةةة والمثقفةةةةين بخةةةةالف 
 ينعكس على مستوى اللغة التي يستعملونها.فيسبوك، ولشك أن هذا 

أظهةةةرت الدراسةةةة أن عةةةدد المفةةةردات األجنبية/األعجميةةةة التةةةي دخلةةةت اللغةةةة العربيةةةة قليلةةةة  -11
ومحةةةةدودة نسةةةةبة إلةةةةى مفةةةةردات الةةةةنص الواحةةةةد ونسةةةةبة إلةةةةى حجةةةةم مفةةةةردات اللغةةةةة العربيةةةةة 

مةةةن المتداولةةةة، وهةةةي تكةةةاد تقتصةةةر علةةةى حقةةةول معينةةةة كحقةةةول التقنيةةةة ومةةةا يتصةةةل بهةةةا 
 منتجات.

أظهرت الدراسة أن كثير ا من المفةردات األعجميةة التةي دخلةت اللغةة العربيةة لةم تتفةرَّد فةي  -12
نمةةةةا بةةةةدأت مرادفةةةةات عربيةةةةة تنافسةةةةها فةةةةي السةةةةتعمال العربةةةةي؛ ومةةةةن ذلةةةةك  السةةةةتعمال وات
المفةةردات المسةةتعملة فةةي التواصةةل الشةةابكي وتقنيةةات الحاسةةوب وملحقاتةةه، ومنهةةا: حفةةظ، 

ال، سةةلة المهمةةةالت، الملفةةات، الطابعةةة، الرسةةةالة، البريةةد اإللكترونةةةي، حةةذف، إعةةادة إرسةةة
إلةةخ. وهةةذا يعنةةي ضةةمن ا أن هةةذه المفةةردات األعجميةةة لقيةةت منافسةةة كبيةةرة مةةن  مقابالتهةةا 

 العربية، وربما يغلمبها الستعمال فتحل محل المفردات األعجمية في وقت قريب.

اللغة العربية تمثل فةي توسةيع معةاني كثيةر مةن أظهرت الدراسة تطور ا دللي ا ملحوظ ا في  -13
المفردات، واستحداث مفردات جديدة بالترجمة والتعريب واإلدخال وخاصة تلةك المفةردات 
التي تتصل بالواقع السياسي والجتماعي والتقني المعاصر؛ فكثير من المفردات اتصلت 

تطةةةةوير دللت  بواقةةةةع اسةةةةتعمال الحاسةةةةوب والهواتةةةةف المحمولةةةةة والشةةةةابكة، ففةةةةًر ذلةةةةك
مفةردات وتراكيةب متعةددة َأثْةَرت المعجةم العربةي وأانتةُه. وهةذا دليةل علةى طواعيةة العربيةةة 
وقدرتها على مواكبةة المسةتجدات العلميةة والمعرفيةة والتقنيةة؛ ومةن ذلةك مةثال  أن الكلمةات 

مةة والتراكيب )الخط، الشحن، الموقع، الصفحة، الرصيد، البطاقة، الشةريط، الُمشةترلك، كل
السةةر، كلمةةة المةةرور، قةةرص مةةدمج، إلةةخ( اكتسةةبت معةةاني جديةةدة بحكةةم السةةتعمال وفق ةةا 

لةةم يكتةةف  لقةةوانين التوسةةع الةةدللي، وهةةي مةةن َسةةَنن اللغةةات فةةي مواكبةةة التطةةور والتغيةةر.
الناطقون بالعربية ب دخةال مفةردات ومصةطلحات جديةدة إلةى اللغةة العربيةة ولكةنهم فعَّلوهةا 

اق فكان منها اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والسم المنسوب، وأنتجوا منها بالشتق
 إلخ، ومن ذلك: الشابكة، التغريد، التشبيك، التواصل، شبكات، مواقع، صفحة، إلخ.

رام أن الدراسة أظهرت سلبيات عديدة فةي واقةع التواصةل ولسةيما اسةتعمال العربيةزي إل  -14
العربيةةةة؛ ذلةةةك أنةةةه يمثةةةل مسةةةتوى  يكةةةاد يكةةةون أن ذلةةةك ل يمثمةةةل خطةةةر ا حقيقي ةةةا علةةةى اللغةةةة 

ةةةةد ذلةةةةك أن العربيةةةةة  مسةةةةتوى منطوق ةةةةا وتواصةةةةال  ذني ةةةةا ل يلبةةةةث أن يةةةةزول وينقضةةةةي، ويؤكم
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الفصحى ما تزال هي اللغة الرسمية المقدَّمة في اإلعالم والتعليم والبحث العلمي والنشر، 
م يتجرأ أحد حتى اآلن علةى إلخ، وما يزال أسلوب العربيزي أسلوب ا لالستهالك السريع؛ فل

النشر الورقي بهذا األسلوب. ثم إن الشباب مستعملي هذا النمط الكتابي  يعلمون أنه لن 
 يرقى أن يكون لغة التعليم الجامعي ول لغة  رسمية لصجابة عن المتحانات الرسمية.

 لقةةد اتضةةن أن جةةنس الكاتةةب ذو أثةةر فةةي اللغةةة فةةي البعةةد الخةةاص بطبيعةةة اللغةةة، حيةةث -15
لوحظ ميل اإلناث إلى استخدام مفردات إنجليزية، واستخدام األبجدية اإلنجليزية، واللهجة 
العامية، أكثر مما ظهر عند الةذكور، ممةا يعنةي أّن واقةع اللغةة العربيةة يشةير إلةى ظهةور 
مشكلتي الثنائية اللغويةة والزدواجيةة اللغويةة عنةد اإلنةاث أكثةر ممةا هةو عليةه الحةال عنةد 

ا مةةا يتعلةةق بمسةةتوى اللغةةة اإلبالاةةي، فلةةم يظهةةر الفةةرق فةةي هةةذا المجةةال بةةين أمةة .الةةذكور
الةةةذكور واإلنةةةاث، وقةةةد عةةةزي ذلةةةك إلةةةى ارتبةةةاط المسةةةتوى اإلبالاةةةي بالغايةةةة مةةةن الةةةنص، 

 والرسالة التي يحملها.

 والهةةاتف الشةةابكة مسةةتخدمي مةةن البةةالغين فئةةة فةةي تقريب ةةا انحصةةرت كلهةةا الدراسةةة ألن نظةةر ا -16
 باللغةةة حصةر ا تهةتم بدراسةة القيةام المفيةد مةن ف نةه سةنة 51 عةن أعمةارهم تزيةد الةذين المحمةول
 من أشد تكون قد الفئة هذه على الحديثة التقنيات تأثيرات أن حيث األطفال فئة بين المتداولة
 اعتمدتةةه الةذي األسةةلوب عةن مختلفةة أسةةاليب اتبةاا ذلةةك يسةتدعي وقةد البةةالغين علةى تأثيراتهةا

 .الدراسة هذه

 التوصيات -5-3

ل شةك أن واقةع اللغةة العربيةة فةي وسةةائل التواصةل الجتمةاعي والهةاتف المحمةول يعكةس إلةةى 
حةةد بعيةةد واقةةع اسةةتعمالها فةةي المجتمةةع العربةةي فةةي مختلةةف المجةةالت؛ ولةةذلك ف نةةه مةةن الطبيعةةي أن 

بةةي فةةي تظهةةر ذثةةار الثنائيةةة والزدواجيةةة والضةةعف اللغةةوي وايرهةةا مةةن إشةةكالت الوضةةع اللغةةوي العر 
 النصوص التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.

 المقترحات والتوصيات
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 التشريعي الجانب في -5-3-1

والجانب التشريعي يقع على عةاتق الدولةة ومؤسسةاتها التشةريعية المتنوعةة بةدل ا بمجلةس األمةة 
 وانتهال  باللجان التربوية متعددة الختصاصات. ومن مسؤوليات الدولة التشريعية مايلي:

  إنجةةاز قةةانون اللغةةة العربيةةة وتفعيلةةه علةةى نحةةو رسةةمي ومؤسسةةي يحفةةظ للعربيةةة الفصةةحى
 مكانتها الالئقة ويحصنها في وجه العاميات واللغات األجنبية.

  اللغةةةة العربيةةةة وتعميمةةةه فةةةي التعلةةةيم ووسةةةائل اإلعةةةالم والتواصةةةل الجتمةةةاعي  قةةةانوننشةةةر
 المختلفة.

  الدولةةةة لخدمةةةة اللغةةةة العربيةةةة ومتابعتهةةةا متابعةةةة  والتشةةةريعات التةةةي ترسةةةمها القةةةوانينتنفيةةةذ
 حثيثة.

  اشتراط وجود وظيفة مدقق لغوي في بعً المؤسسات اإلعالمية، مثل القنوات الفضةائية
قبةةةل منحهةةةا تةةةرخيص البةةةث مةةةن األردن، لضةةةمان سةةةالمة اللغةةةة العربيةةةة فةةةي اإلعالنةةةات 

 المكتوبة، وشريط األخبار.

 تةةولى أمرهةةا جهةةة مختصةةة فةةي هةةذا تاللغويةةة  تخصةةيص أرقةةام هواتةةف خاصةةة لالستشةةارة
 المجال مثل: مجمع اللغة العربية األردني، وأقسام اللغة العربية في الجامعات الرسمية.

  تصةةةةةميم مواقةةةةةع خاصةةةةةة باللغةةةةةة العربيةةةةةة تهةةةةةدف إلةةةةةى تقةةةةةديم الستشةةةةةارات اللغويةةةةةة، وحةةةةةّل
 حمول.المشكالت التي تواجه مستخدمي اللغة العربية في الحاسوب والهاتف الم

 والمعرفي   العلمي الجانب في -5-3-2

  ا فةةةي تعريةةةب التعلةةةيم والسةةةير بخطةةةى جةةةادة نحةةةو بنةةةال مجتمةةةع معرفةةةة باللغةةةة المضةةةي قةةةدم 
العربيةةةة؛ بمةةةا يقتضةةةيه ذلةةةك مةةةن تأسةةةيس بنةةةى تحتيةةةة تقنيةةةة تقةةةوم علةةةى بيئةةةة تقنيةةةة عربيةةةة 

 خالصة.

 عريب التقنيات وبنائها زيادة اإلنفاق على مشروعات البحث العلمي والتقني القاصدة إلى ت
 باللغة العربية ولسيما ما تعلق بالترجمة اآللية وبنال الذخائر النصية، إلخ.
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  افتتةةةةاح أقسةةةةام خاصةةةةة فةةةةي اللسةةةةانيات الحاسةةةةوبية تقةةةةوم علةةةةى تضةةةةافر جهةةةةود اللسةةةةانيين
والحاسةةوبيين، تمةةنن درجةةات جامعيةةة، وتسةةهم فةةي تقةةديم مشةةروعات بحثيةةة مبتكةةرة تقتةةرح 

 معالجة اللغة العربية وحوسبتها.حلول  لمشكالت 

 والتعليم التربية في -5-3-3
     تأسةةةيس بنيةةةة اتصةةةالت تحتيةةةة متينةةةة  يمكةةةن العتمةةةاد عليهةةةا فةةةي توسةةةيع بةةةرامج الةةةتعلم

والتعليم اإللكتروني التةي تةدعم اللغةة العربيةة  الفصةحى. ولشةك أن التوسةع فةي اسةتعمال 
ةةةا ظةةةاهر ا علةةةى مسةةةتوى العربيةةةة الفصةةةحى وسةةةيلة تعلةةةم وتواصةةةل يوميةةةة سةةةي نعكس انعكاس 

الكفايةةة اللغويةةة للطلبةةة، وسةةينعكس  علةةى نفسةةياتهم؛ إذ سةةتخلق فةةيهم شةةعور ا حقيقي ةةا بةةأن 
 العربية لغة علم ولغة  معاصرة ومتطورة.

ثم إن المضي في هذه السبيل سيهير للمتعلمين ما يشبه أن يكون ظروف ا تُقارُب 
 ظروف الكتساب الطبيعي للعربية.

      التوسةةةع فةةةةي العتمةةةةاد علةةةةى المواقةةةةع اإللكترونيةةةةة المحليةةةةة )الخاصةةةةة والعامةةةةة( والعربيةةةةة
عادة إنتاجها.  والعالمية في تحصيل المعرفة ونشرها وات

 والتطوير البحث في -5-3-4
   تشجيع البحث والتطوير في اللسانيات الحاسوبية ومعالجة اللغة العربية ودعم برمجياتها

سةةةةةوب وفةةةةةي وسةةةةةائل التواصةةةةةل الجتمةةةةةاعي وتقنيةةةةةات الهواتةةةةةف المتنوعةةةةةة فةةةةةي بنيةةةةةة الحا
 المحمولة. ومن مجالت التطوير والبحث الملحة:

تعريب برمجيات الهواتف المحمولة وترقيتها بحيةث تصةبن قةادرة علةى التعامةل مةع   -
الحرف العربي وفنياته دون مشكالت، ولسيما ما يتعلق بالمسةاحة التةي يحتاجهةا 

مةةةةةن مسةةةةةتعملي الهواتةةةةةف المحمولةةةةةة يفضةةةةةلون الكتابةةةةةة الحةةةةةرف العربةةةةةي؛ فكثيةةةةةر 
بالعربيزي توفير ا للكلفة المادية؛ ذلةك أن الرسةالة بةالحرف الالتينةي أقةل بكثيةر مةن 

 األبجدية العربية.

دعةةم مواقةةع التواصةةل الجتمةةاعي )فيسةةبوك، وتةةويتر( ببةةرامج التةةدقيق اآللةةي التلقةةائي  -
ةةا لغوي ةةا سةةليم ا وخالي ةةا مةةن التةةي تسةةاعد المسةةتعملين علةةى إخةةراا نصوصةةهم إخر  اج 



 

 

232 

األخطال اللغوية المختلفة، ولسةيما أن بعةً الدراسةات أظهةرت رابةة كبيةرة لةدى 
المسةةةتخدمين فةةةي أن تتةةةوافر فةةةي البريةةةد اإللكترونةةةي ومواقةةةع التواصةةةل مثةةةل هةةةذه 
البةةرامج، ولمةةا كانةةت هةةذه البةةرامج موجةةودة فةةي اإلنجليزيةةة فةة ن مسةةؤولية تطويعهةةا 

 كاهل المهندسين والحاسوبيين العرب. للعربية تقع على

  ترقيةةة بةةرامج التنقيةةة اللغويةةة؛ تلةةك البةةرامج القةةادرة علةةى تنقيةةة النصةةوص مةةن المصةةطلحات
األعجميةةةة  والعاميةةةة؛ وذلةةةك بةةةأن تسةةةتبدل بهةةةذه المفةةةردات والمصةةةطلحات ألفاظ ةةةا عربيةةةة 

 فصيحة يدعمها معجم عربي معاصر فصين.

 نةةع نشةةر نصةةوص بالعاميةةة أو العربيةةزي. أو إيجةةاد إنتةةاا بةةرامج الحجةةب والحظةةر التةةي تم
 برامج تحول هذه النصوص إلى الفصحى.

  دعةةم المشةةةاريع البحثيةةةة التةةةي ينجزهةةةا الطلبةةةة والعلمةةال والبةةةاحثون فةةةي حقةةةل معالجةةةة اللغةةةة
العربيةةةة وحوسةةةبتها، ومكافةةةأة البةةةرامج التةةةي تقةةةدم حلةةةول  أصةةةيلة ومبتكةةةرة لمشةةةكالت لغويةةةة 

 بية.حاسوبية في اللغة العر 

 اإلعالمي الجانب في -5-3-5
     البدل بتنفيذ برامج توعية بأهمية اللغة العربية في تجذير مفهوم األمة، والنهًو بها إلى

مصةةاف األمةةم المتقدمةةة، وذلةةك باسةةتغالل اإلمكانيةةات التةةي يتيحهةةا ميةةدان التواصةةل علةةى 
رسةةائل نصةةةية  الشةةابكة والهةةاتف المحمةةول، بعمةةةل مواقةةع خاصةةة لهةةذه الغايةةةة، أو إرسةةال

 للتوعية بذلك.

     إنتاا برامج تثقيفية لألطفال تقوم على محاكاة افتراضية لحةالت التواصةل باللغةة العربيةة
الفصحى، قد تكون على شكل ألعاب على الحاسوب، أو قصص مصةورة وتفاعليةة علةى 

 الشابكة والهاتف المحمول.
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 الدراسة في المستخدم اإلحصائي التحليل: الملحق

 : اختبار كاي تربيعأوالً 

ي اختبةار أاستخدم اختبار كاي تربيع في هةذه الدراسةة لختبةار اسةتقالل متغيةرين تصةنيفيين، 
وطريقةةةة إجةةةرال هةةةذا الختبةةةار تفتةةةًر عةةةدم وجةةةود عالقةةةة بةةةين  ،عةةةدم وجةةةود عالقةةةة بةةةين المتغيةةةرين

د التكةرارات فةي ب توقةع عةدسةالمتغيرين، أي افتراً اسةتقالل المتغيةرين. وبنةال علةى هةذا الفةًر حُ 
الخليةةة المتكونةةة مةةن تقةةاطع أحةةد مسةةتويات المتغيةةر األول مةةع أحةةد مسةةتويات المتغيةةر الثةةاني. وبعةةد 

حسب مربع الفرق بين التكةرار الحقيقةي والتكةرار المتوقةع فةي حساب التكرار المتوقع في كل الخاليا يُ 
ه النةةواتج وتقةةارن بقيمةةة نظريةةة الخليةةة ويقسةةم النةةاتج علةةى التكةةرار المتوقةةع فةةي تلةةك الخليةةة. تجمةةع هةةذ

تستخرا من جةداول كةاي تربيةع. فة ذا كةان مجمةوا النةواتج المشةار إليةه أكبةر مةن القيمةة النظريةة يةتم 
ل فة ن المتغيةرين يةنتاا وجةود عالقةة بةين المتغتويترتةب علةى ذلةك اسة ،رفً فًر السةتقالل رين وات

 بالمثال اآلتي:ونوضن ما ذكر  مستقالن ول عالقة دالة إحصائيا بينهما.

 العالقة بين أبجدية النص وجنس كاتبه

 ما التكرارات المتوقعة فقد ظللت.التكرارات الحقيقية هي األعداد اير المظللة، أ

 لهجة النص  
 المجموع

 فصحى وعامية فصحى عامية  

 الجنس

 ذكر

1462 

1760.5 

1728 

1471.9 

367 

324.6 
3557 

    

 أنثى

1228 

929.5 

521 

1777. 

129 

171.4 
1878 

    

 المجموع
2690 2249 496 5435 

    

 

 خطوات إجرال الختبار:
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  نحسب -5
 تشير إلى العدد المتوقع لذات الخلية.  Eتشير إلى العدد المشاهد في الخلية و  Oحيث

 

عةةدد فئةةات المتغيةةر  uحيةةث  (c-1)(r-1)نجةةد درجةةات حريةةة توزيةةع كةةاي تربيةةع وتسةةاوي  -2
 عدد فئات المتغير العمودي )اللهجة(. cو  ،الصفي )الجنس(

 2% تحت منحنى توزيع كاي تربيع بدرجات حريةة 3نجد القيمة التي إلى يمينها مساحة  -3
 .3.99وتساوي 

ن( إذا كانةةةت القيمةةةة ين مسةةةتقلي)المتغيةةةر  ، فرضةةةيةنةةةرفً الفرضةةةية األساسةةةية أو الصةةةفرية -1
(. وعليةه فة ن متغيةري 3فةي )( أعلى من القيمة المستخرجة من الجدول 5المحسوبة في )

الجنس واللهجة اير مستقلين في هذا المثال. أي توجد عالقة بين جنس الكاتةب واللهجةة 
 المكتوب بها النص.

 هناك شروط يجب توفرها إلجرال اختبار كاي:

 .وأن تكون تكرارات وليست نسبا   (categorical)أن تكون المتغيرات تصنيفية  -5

 .متوقعة في أي فئة عن خمسة تكرارتلأل يقل مجموا التكرارات ا -2

تزيةد نسةبة الفئةات التةي يقةل تكرارهةا  لإذا كان عدد الفئات خمس فئات أو أكثةر  فيجةب أ -3
ة علةى األكثةر بتكةرار % من عةدد الخاليةا بشةرط أن تكةون خليةة واحةد25عن خمسة عن 

 .مقداره واحد

جةةرال اختبةةار مربةةع إنةةد ع SPSSالجةةدولن التاليةةان همةةا اللةةذان نحصةةل عليهمةةا مةةن برنةةامج 
ويبحثون عن  ،واير مهتمين بها ،كاي. أما المستخدمون الذين ليس لديهم معرفة بتفاصيل الختبار

 ،وجود العالقة بين المتغيرين من عدمه فقط، فيمكنهم الحصول على هذه اإلجابة من الجدول الثاني
بيرسون، ف ن كانت هذه القيمة لختبار  Asymp. Sig. (2-sided))وذلك بقرالة مستوى الدللة )

نسةتنتج وجةود عالقةة بةين المتغيةرين،  ننةا .%( ف3تقةل عةن مسةتوى الخطةأ المقبةول )عةادة   تساوي أو
 % فيمكن استنتاا عدم وجود عالقة بين المتغيرين.3أما إن كانت تزيد عن 

 

Gender * language_slang Crosstabulation 

 language_slang Total 
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f t x 

Gender 

fem 
Count 1228 521 129 1878 

Expected Count 929.5 777.1 171.4 1878.0 

mal 
Count 1462 1728 367 3557 

Expected Count 1760.5 1471.9 324.6 3557.0 

Total 
Count 2690 2249 496 5435 

Expected Count 2690.0 2249.0 496.0 5435.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 291.466
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 295.294 2 .000 

N of Valid Cases 5435   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 171.39. 

 

 

"ذو الحدين  ثانياً: نموذج انحدار "بواسون" ونموذج انحدار

 السالب"

انةات إن نموذا انحدار بواسون هةو شةكل مةن أشةكال تحليةل النحةدار المسةتخدمة لنمذجةة البي
هةةذا النمةةةوذا فةةي التحليةةل اإلحصةةةائي يفتةةًر أن توزيةةةع المتغيةةر التةةةابع  ،العّديةةة والجةةداول التوافقيةةةة

أن اللواةةاريتم الطبيعةةي )مثةةل عةةدد األخطةةال اإلمالئيةةة فةةي دراسةةتنا( هةةو توزيةةع بواسةةون. كمةةا يفتةةًر 
ويقع نموذا انحدار بواسون  ،للقيمة المتوقعة يمكن نمذجتها خطيا  بمجموعة من المعلمات المجهولة

باعتبةار اللواةاريتم الطبيعةي هةو  (generalized linear models)ضمن النماذا الخطية العامةة 
 حتمالي للمتغير التابع.وتوزيع بواسون هو التوزيع ال (link function)،القتران الرابط 

، حيةث (rate data)كذلك يمكن استخدام نموذا بواسون لالنحدار لتحليل بيانةات المعةدلت 
المعدل هو عةدد األحةداث فةي وحةدة معينةة مقسةوما  علةى عةدد مشةاهدات هةذه الوحةدة. ففةي دراسةتنا، 

لواحةد مقسةوما  علةةى معةدل األخطةال اللغويةة فةي الةنص هةو عةدد األخطةال اللغويةة فةي الةنص ا يعتبةر
عدد كلمات ذلك النص. وهنا يجب إدخال اللوااريتم الطبيعي لعدد مشاهدات الوحدة المعتمدة )عةدد 

 ( في نموذا التحليل.offsetمفردات النص في دراستنا( كمتغير وازن )
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(" بةدل  مةن negative binomialهةذا ويمكةن اسةتخدام نمةوذا انحةدار "ذو الحةدين السةالب )
ذلةةك إذا مةةا كانةةت اختبةةارات حسةةن المطابقةةة للبيانةةات تبةةين أن " ذو الحةةدين السةةالب" أكثةةر بواسةةون و 

مطابقة من بواسون كتوزيع للمتغير التابع. وهذا قد يظهر من خالل الوسط والتبةاين للمتغيةر التةابع، 
 و الحدين السالب" كبديل لبواسون.ف ن كانا مختلفين بشكل واضن، عندئذ نستخدم توزيع "ذ

 ختبةارات حسةن المطابقةة.لاستخدمنا "توزيع ذو الحدين السالب" حيث كةان أكثةر مناسةبة   وقد
بنمةةوذا مةةن هةةذه الدراسةةة، ذلةةك نوضةةن  SPSSولتوضةةين مةةدخالت ونتةةائج هةةذا التوزيةةع فةةي برنةةامج 

 وهو أثر مصدر النص على معدل األخطال اإلمالئية.
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 يل وهو تحليل "ذو الحدين السالب"نختار نموذا التحل -5
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 ير التابع وهو األخطال اإلمالئيةنختار المتغ -2
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نختةةار المتغيةةر المسةةتقل وهةةو هنةةا مصةةدر الةةنص. وكةةذلك نختةةار المتغيةةر الةةوازن وهةةو هنةةا  -3
 .وااريتم الطبيعي لعدد كلمات النصالل
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هةةةذا المثةةةال فيةةةه نحةةةدد المتغيةةةرات المسةةةتقلة الداخلةةةة فةةةي النمةةةوذا وتفاعالتهةةةا إن وجةةةدت ) -1
 ط(.متغير واحد فق
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 وهنا اخترنا طريقة بنفروني. ،نختار طريقة المقارنات البينية الثنائية -3
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 النتائج

فةي برنةامج  "ذو الحةدين السةالب"للجةداول الناتجةة مةن تحليةل نمةوذا انحةدار  تفسةير   يأتيفيما 
SPSS. ( يهةةدف إلةى اختبةةار مطابقةة المتغيةةر التةابع )عةةدد األخطةال اإلمالئيةةة( لتوزيةةع 5الجةدول )م

 . والقيم الصغيرة في العمود األخير إلى اليمين تشير إلى حسن المطابقة."ذو الحدين السالب"
 

(: اختبار حسن المطابقة1جدول )م  
Goodness of Fit

b
 

 Value df Value/df 

Deviance 2802.683 2938 .954 

Scaled Deviance 2802.683 2938  

Pearson Chi-Square 2731.471 2938 .930 

Scaled Pearson Chi-Square 2731.471 2938  

Log Likelihood
a
 -4913.977   

Akaike's Information Criterion (AIC) 9839.954   

Finite Sample Corrected AIC (AICC) 9839.982   

Bayesian Information Criterion (BIC) 9875.879   

Consistent AIC (CAIC) 9881.879   

Dependent Variable:  اإلمالئيالخطأ  

Model: (Intercept), text_source, offset = offset 

a. The full log likelihood function is displayed and used in computing 

information criteria. 

b. Information criteria are in small-is-better form. 
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مطابقة نموذا النحةدار ككةل. ونلحةظ هنةا انخفةاً مسةتوى  ( يهدف إلى اختبار2الجدول )م
بعةةدد األخطةةال اإلمالئيةةة مةةن خةةالل  ؤلالنحةةدار مناسةةب للتنبةة "نمةةوذا ذو الحةةدين"الدللةةة وعليةةه فةة ن 

 مصدر النص.
(: اختبار مطابقة النموذج ككل2الجدول )م  

 Omnibus Test
a
 

Likelihood Ratio Chi-Square df Sig. 

335.544 5 .000 

Dependent Variable:  اإلمالئيالخطأ  

Model: (Intercept), text_source, offset = offset 

a. Compares the fitted model against the intercept-only 

model. 

التةابع  ( يهدف إلى اختبار تةأثير المتغيةر المسةتقل )مصةدر الةنص( علةى المتغيةر3الجدول )م
ويشير مستوى الدللة في الجدول إلةى وجةود عالقةة ذات دللةة إحصةائية  ،)عدد األخطال اإلمالئية(

 در النص وعدد األخطال اإلمالئية.عالية بين مص

(: اختبار العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع3الجدول )م  

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) 4529.288 1 .000 

text_source 321.303 5 .000 

Dependent Variable: الخطأ اإلمالئي 

Model: (Intercept), text_source, offset = offset 
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ت وهةةةي معةةةامالت مسةةةتويات المتغيةةةر المسةةةتقل )مصةةةدر الما( يبةةةين تقةةةدير المعةةة1الجةةةدول )م
قةع الفةرق فةي اللواةاريتم الطبيعةي وهةو تو  5.238 " هةوtext_source=bloفمةثال  معامةل " النص(.

لعدد األخطال اإلمالئية بين المدونات والمصدر المرجعي )وهو هنا تويتر(. بمعنى أنه بالمقارنة مع 
 .5.238تويتر، ف ن توقع اللوااريتم الطبيعي لعدد األخطال اإلمالئية في المدونات يزداد بمقدار 

موذج.(: تقدير معامالت المتغيرات في الن4الجدول )م  

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

95% Wald Confidence Interval Hypothesis Test 

Lower Upper Wald Chi-Square Df Sig. 

(Intercept) -3.420 .0741 -3.565 -3.275 2131.345 1 .000 

[text_source=blo_cm] .055 .2036 -.344 .454 .073 1 .786 

[text_source=blo] 1.268 .1077 1.057 1.479 138.759 1 .000 

[text_source=fac] 1.353 .0918 1.173 1.533 217.317 1 .000 

[text_source=new] 1.121 .0842 .956 1.286 177.235 1 .000 

[text_source=sms] .401 .1107 .184 .618 13.106 1 .000 

[text_source=twi] 0
a
 . . . . . . 

(Scale) 1
b
       

(Negative binomial) 1       

Dependent Variable:  اإلمالئيالخطأ  

Model: (Intercept), text_source, offset = offset 

a. Set to zero because this parameter is redundant. 

b. Fixed at the displayed value. 

 

فةة ن  ،الواحةةد عةةن األخةةرىلنصةةوص( مختلفةةة ( يختبةةر أي المسةةتويات )مصةةادر ا3الجةةدول )م
وجةود تةأثير لمصةدر الةنص علةى األخطةال اإلمالئيةة، يشةير إلةى كان الستنتاا مةن الجةدول السةابق 

أي هذه المصادر مختلفة فيما بينها؟ فمثال ، في العمةود األول مةن اليسةار  :يكون السؤال الالحق هو
لةةى يمينهةةا "التعليةةق،  ،نجةةد "المةةدونات" ثةةم الرسةةائل النصةةية، ثةةم المواقةةع اإلخباريةةة، ثةةم بوك، فيسةةثةةم وات

هةةةذا يعنةةةي أن المقارنةةةة تةةةتم بةةةين المةةةدونات وكةةةل مصةةةدر مةةةن المصةةةادر الخمسةةةة األخةةةرى. و تةةةويتر". 
ويمكةةةن اسةةةتنتاا وجةةةود الفةةةرق أو الخةةةتالف بةةةين المصةةةدرين مةةةن خةةةالل مسةةةتوى الدللةةةة المبةةةين فةةةي 

ل فة 5.53 فة ن زاد عةن، ”.Bonferroni Sig ”العمةود الخةامس مةن اليسةار الفرق فةال يوجةد فةرق وات
دللةةةة إحصةةةائية بةةةين معةةةدلي عةةةدد األخطةةةال اإلمالئيةةةة فةةةي المصةةةدرين. وب نعةةةام النظةةةر فةةةي موجةةةود ب
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التعليقةةةات علةةةى  والجةةةدول نجةةةد فرقةةةا ، مةةةثال ، بةةةين معةةةدلت عةةةدد األخطةةةال اإلمالئيةةةة فةةةي المةةةدونات 
رقةا  بةين معةدلت المةدونات و مةن الرسةائل النصةية المدونات وفيسةبوك والمواقةع اإلخباريةة، ول نجةد ف

 وتويتر.
 

(: المقارنات الثنائية بين مصادر النصوص من حيث عدد األخطاء اإلمالئية5الجدول )  

Pairwise Comparisons 

(I) النص مصدر (J) النص مصدر 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
df 

Bonferroni 

Sig. 

95% Wald Confidence 

Interval for Difference 

Lower Upper 

 المدونات

08.- التعليق
a
 .011 1 .000 -.11 -.05 

09.- فيسبوك
a
 .009 1 .000 -.12 -.06 

07.- المواقع اإلخبارية
a
 .008 1 .000 -.09 -.04 

 01. 04.- 952. 1 008. 01.- الرسائل النصية

 02. 02.- 1.000 1 007. 00. تويتر

 التعليق

08. المدونات
a
 .011 1 .000 .05 .11 

 02. 04.- 1.000 1 011. 01.- فيسبوك

 05. 01.- 1.000 1 010. 02. المواقع اإلخبارية

07. الرسائل النصية
a
 .010 1 .000 .04 .10 

08. تويتر
a
 .009 1 .000 .06 .11 

 فيسبوك

09. المدونات
a
 .009 1 .000 .06 .12 

 04. 02.- 1.000 1 011. 01. التعليق

03. المواقع اإلخبارية
a
 .008 1 .014 .00 .05 

08. الرسائل النصية
a
 .008 1 .000 .05 .10 

09. تويتر
a
 .007 1 .000 .07 .12 

 المواقع اإلخبارية

07. المدونات
a
 .008 1 .000 .04 .09 

 01. 05.- 1.000 1 010. 02.- التعليق

03.- فيسبوك
a
 .008 1 .014 -.05 .00 

05. الرسائل النصية
a
 .006 1 .000 .03 .07 

07. تويتر
a
 .005 1 .000 .05 .08 

 الرسائل النصية

 04. 00. 952. 1 008. 01. المدونات

07.- التعليق
a
 .010 1 .000 -.10 -.04 

08.- فيسبوك
a
 .008 1 .000 -.10 -.05 
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05.- المواقع اإلخبارية
a
 .006 1 .000 -.07 -.03 

ترتوي  .02
a
 .005 1 .009 .00 .03 

 تويتر

 02. 02.- 1.000 1 007. 00. المدونات

08.- التعليق
a
 .009 1 .000 -.11 -.06 

09.- فيسبوك
a
 .007 1 .000 -.12 -.07 

07.- المواقع اإلخبارية
a
 .005 1 .000 -.08 -.05 

02.- الرسائل النصية
a
 .005 1 .009 -.03 .00 

Pairwise comparisons of estimated marginal means based on the original scale of dependent variable الخطأ 

 اإلمالئي

a. The mean difference is significant at the .05 level. 

 


