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األستاذ الدكتور محمد زكً خضر
الجامعة األردنٌة

األحد  24ذي الحجة 1435هـ -الموافق  9تشرٌن الثانً 2014م

1

2

الملخص
لغرض رصد لواقع استعمال المغة العربية كتابةً وخطاباً في تقانة المعمومات

واالتصاالت (الحاسوب ،والشابكة ،والياتف المحمول) ،في ميدان التواصل،

والتحديات التي تواجييا ،واقتراح وسائل معالجتيا كان البد من جمع عينات زادت

عمى  8500نصاً موزعة عمى الفيسبوك و تويتر والمواقع اإلخبارية و المدونات
والتعميقات عمييا و رسائل الياتف المحمول بدراسة إحصائية والقيام بدراسة

تحميمية ،ولغوية تفسيرية.
وسعت ىذه الدراسة إلى تجاوز الدر ِ
اسات السابقةَ بدراسة البنية المغوية

لمتواصل الشابكي وصوالً إلى رصد مظاىر تأثير الشابكة ووسائل التواصل

االجتماعي في المغة العربية :في المعجم ،والتركيب ،واألسموب ،ومستويات

االستعمال.

وقد أظيرت الدراسة المشكالت المغوية في ىذا الميدان ،وىي محصورة في

ثالث مشكالت:

 - 1مشكمة الثنائية المغوية ،وتجمت في استخدام مفردات إنجميزية إلى جانب
المغة العربية في  %5من النصوص التي شممتيا الدراسة ،وفي كتابة النص

العربي باألبجدية اإلنجميزية التي عرفت باسم "عربيزي" في  %14من مجمل تمك

النصوص.
 - 2مشكمة االزدواجية المغوية ،وتجمت في مزاحمة الميجة العامية لمغة

الفصحى في النصوص المكتوبة ،إذ تبين أن أكثر من نصف نصوص العينة
( )%55قد كتبت بميجة عامية ،وحوالي  %8كتبت بمزيج من فصحى وعامية،
وباقي نصوص العينة حوالي ( )%36كتبت بالمغة الفصحى الخالصة.
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 - 3مشكمة الضعف المغوي في مستويات المغة الكتابية والمعجمية والصرفية

والنحوية والتركيبية.

وقد لوحظ أن مشكمة الثنائية المغوية ليا ارتباط مباشر مع وسائل االتصال

الحديثة :الشابكة والياتف المحمول ،أما مشكمة االزدواجية المغوية فقد كانت

موجودة باستمرار باختالف العصور ،لكن أثر ميدان التواصل في ىذا الجانب أنو
نقميا من مستوى المغة المنطوقة إلى المغة المكتوبة ،وىو ما جعميا ذات خطورة

واضحة.

وخرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات توزعت عمى الجوانب

التشريعية والعممية والمعرفية والتربية والتعميم والبحث والتطوير واإلعالم .ولعل

إلحاحا لمواكبة تطور التقنية وتأثيرىا عمى األجيال
أكثر ىذه المقترحات والتوصيات
ً
ما يأتي:
 زيادة اإلنفاق عمى مشروعات البحث العممي والتقني القاصدة إلى تعريب
التقنيات وبنائيا بالمغة العربية.
 تشجيع البحث والتطوير في المسانيات الحاسوبية ومعالجة المغة العربية
ودعم برمجياتيا المتنوعة في بنية الحاسوب وفي وسائل التواصل االجتماعي

وتقنيات اليواتف المحمولة.
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 - 1المقدمة
زاد عدد مستخدمي الشابكة من الناطقين بالمغة العربية خالل الفترة بين عامي

 2000و  2011بأعمى نسبة زيادة في العالم؛ وبمغت نسبة الزيادة

ليصبح مستخدمو الشابكة العرب في المرتبة السابعة بين لغات العالم.

.%2500

()1

كما أدت الشابكة بوصفيا وسيمةً لمتواصل االجتماعي إلى تأثيرات لغوية

الشابكي من خالل مواقع التواصل االجتماعي
ظاىرة في لغة التواصل اليومي و
ّ
ٍ
تحديات كبيرة ليا.
المتنوعة ،واليواتف المحمولة ،والصحف اإللكترونية ،ومثَّمت
ويمكن القول إن ظاىرة "العربيزي" بوصفيا كتابة الكالم العربي باألبجدية
الالتينية ظاىرة ناجمة عن الضعف في مواصفات األنظمة العربية عمى الحاسوب

واليواتف المحمولة ،في البداية ،حيث إن الحرف العربي يختمف اختالفًا جوىرًيا
عن الحرف الالتيني ،وىذه ظاىرة فريدة ال يمكن أن تظير في المغات التي تُ ْكتَب

ظيَ َر في المغات التي تُ ْكتَب
أن تَ ْ
باألحرف الالتينية لعدم الحاجة إلييا ،ولكنيا يمكن ْ
بأحرف غير األحرف الالتينية.
وال يقتصر تأثير الشابكة عمى الكتابة فحسب ،وانما يتجاوزىا إلى الجانب

الداللي؛ كاالقتراض المغوي ،وتطوير الدالالت ،واالشتقاق منيا ،إلخ،
المعجمي
ّ
ّ
االعتيادي.
المغوي
وىذه ظواىر ال تختمف عن نظيراتيا في االستعمال
ّ
ّ
ونظر لشح الدراسات المتعمقة بواقع المغة العربية عمى الشابكة والرسائل
ًا
النصية المتداولة عمى الياتف المحمول ،كان ال بد من القيام بدراسة تجيب عن
عدد من األسئمة التي تخطر عمى بال الحريصين عمى سالمة المغة العربية،

وضرورة دخوليا إلى كل ما يستجد من وسائل تقنية .من ىذه األسئمة :ىل المغة
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العربية المستخدمة في الشابكة والياتف المحمول في خطر من غمبة األبجدية

حدا ينذر
الالتينية أو ما يعرف بالعربيزي؟ وىل طغيان الميجات العامية قد وصل ً
بالخطر عمى المغة العربية؟ وىل وسائل االتصال ىذه قد ّأدت إلى ضعف في
المغة المتداولة عمييا؟ وىل ليذه الوسائل تأثير عمى جودة المغة؟ ثم بعد كل ذلك

ما ىي فوائد مثل ىذه الدراسة لدراسة واقع المغة العربية عمى الشابكة والياتف

المحمول؟ وىل يمكن لمثل ىذه الدراسة أن تقترح وسائل لمعالجة الجوانب السمبية

الموجودة فعالً؟

واليدف العريض ليذه الدراسة يتمثل في رصد واقع استعمال المغة العربية

كتاب ًة وخطاباً في تقانة المعمومات واالتصاالت (الحاسوب ،والشابكة ،والهاتف

المحمول) ،في ميدان التواصل ،والتحديات التي تواجهها ،واقتراح وسائل
معالجتها.

ويقتضي ىذا اليدف العام تحقيق أىداف فرعية وتفصيمية أىميا:
الشابكي واليواتف الخموية
 - 1دراسة واقع استعمال المغة العربية في التواصل
ّ
من حيث مستوى المغة المستعممة وبنيتيا المغوية.
الشابكي في مفردات المغة العربية والمفردات الدخيمة
 - 2دراسة آثار التواصل
ّ
ٍ
داللية ومعجمية.
اىر
واألعجمية ،وما يتصل بذلك من ظو َ
 - 3دراسة ظاىرة العربيزي (اليجين المغوي) في التواصل الشابكي في األردن

بوصفو مثاالً عمى ىذا االستعمال في البالد العربية األخرى.
 - 4رسم صورة لواقع المغة العربية في التواصل الشابكي من حيث سمبياتو
وايجابياتو.
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 - 5رصد التحديات التي تواجو المغة العربية في الشابكة ووسائل التواصل

االجتماعي المتنوعة.

وقد استند مجتمع الدراسة إلى عينة ممثمة تمثيالً دقيقًا لمجتمع الدراسة،
فاشتممت العينة عمى الفئات اآلتية:
 ساحات التواصل االجتماعي عمى موقع الفيسبوك
 ساحات التواصل االجتماعي عمى موقع تويتر
 الرسائل النصية القصيرة عمى الياتف المحمول
المدونات)
 مواقع التدوين اإللكتروني ( َّ
 تعقيبات القراء عمى مواقع الصحافة اإللكترونية (الشبكات اإلخبارية)
وقد رصدت عينة تتكون من  8538نصاً موزعة عمى النحو اآلتي2507 :

نصاً من الفيسبوك و 1514نصاً من تويتر و 1504من المواقع اإلخبارية و 511

نصاً من المدونات والتعميقات عمييا و 2502نصاً من رسائل الياتف المحمول.
 - 2الخمفية النظرية

كان ىناك بعض الدراسات السابقة وىي مختمفة بوجو عام عن ىذه الدراسة

في منطمقاتيا ومنيجيتيا وأىدافيا .و يمكن النظر إلى ىذه الدراسة في مبحث
"التخطيط المغوي" ،الذي ييدف إلى فتح أفق منيجي لدراسة المغة العربية في
واقعيا المتحقق ومآليا الالحق.

ومن ىذا المنطمق يمكن النظر إلى المغة في واقعيا المتحقق نظرة شمولية ال

تغفل المعطيات الجوىرية التي أُنجز بيا نظام المغة ،وذلك بتأسيس مرتكزات نظرية

قادرة عمى بمورة الرؤية المنيجية التي بنيت عمييا ىذه الدراسة ،وشكمت األساس
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العممي المغوي الذي يحتضن ىذا الجيد ويبمور أبعاده ورؤيتو .وذلك وفق نموذج

رومان ياكبسون )2 ( ،الذي أبرز ستة مظاىر لمحدث المغوي ،وىي :المرسل،

والرسالة ،السياق ،والسنن ،وقناة االتصال ،والمرسل إليو ،وقد ربطت ىذه المظاىر

بما رصدتو الدراسة من واقع المغة العربية في ميدان التواصل عمى الشابكة

والياتف المحمول ،كما استفادت الدراسة من المسانيات التداولية في تجاوزىا لمفيوم

الجممة لموصول عمى الصيغة التداولية لمغة من خالل مفيوم النص ،وقد أدرجت

ىذه التصورات جميعيا في إطار دراسات "التخطيط المغوي" ،وأبرز اإلطار النظري
مشكالت الدراسة في أطرىا المسانية والمغوية في مشكالت ثالث :مشكمة الثنائية
المغوي ،ومشكمة االزدواجية المغوية ،ومشكمة الضعف المغوي.

 - 3المنهجية
معد لغرض ىذه الدراسة ،ويشمل ىذا
رصدت العينات بوساطة برنامج ّ
البرنامج صفحة إلكترونية يعبئيا راصد العينات لجمع المعمومات المتوفرة عن كل
نص ،كما يشمل ىذا البرنامج صفحات إلكترونية يعبئيا محمل العينات إلدخال

التحميل المغوي لمعينات المجمعة.
لغويا
 - 4التحميل اإلحصائي لمظاهر المغة في ميدان التواصل وتفسيرها ً
قامت المنيجية اإلحصائية عمى مجموعة من المتغيرات تقيس بمجموعيا

جودة لغة التخاطب عبر الشابكة وفي الرسائل النصية في اليواتف المحمولة،
بعض ىذه المتغيرات كان متعمقاً بالمغة المستعممة في التخاطب ،وبعضيا

اء كانت
بالحروف الحاممة ليذه المغة ،وىناك متغيرات تقيس عدد األخطاء سو ً
إمالئية أو معجمية أو صرفية أو تركيبية.
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أما جودة النصوص من حيث قوة ترابطيا ،فقد قيست بتقدير مقيمين خبيرين

في المغة ،وقد أعطيت جودة النص درجة ممتاز لمنص القوي في ترابطو ودرجة

ضعيف لمنص سيء الترابط أو لمنص المكتوب بميجة عامية أو المكتوب بحروف

التينية .وىناك درجات ما بين المستويين تبدأ بجيد جداً وتنتيي بمقبول.

والى جانب المتغيرات التي تقيس جودة المغة درست متغيرات يعتقد أنيا تؤثر

في جودتيا ،شممت ىذه المتغيرات جنس الكاتب وعمره ومستواه التعميمي وموضوع

النص .واليدف من إضافة ىذه المتغيرات ىو دراسة ما إذا كانت جودة النصوص
تختمف باختالف جنس كاتبيا أو عمره أو مستواه التعميمي أو حتى باختالف

موضوع النص.

وقد انقسمت منيجية التحميل اإلحصائي لمبيانات قسمين :وصفي واستداللي.

أما الوصفي فيو عرض بالجداول التك اررية والرسومات (األعمدة) البيانية لمتغيرات
الدراسة ،حيث تتضمن الجداول األعداد والنسب المئوية في كل فئة من فئات

المتغيرات ،وىي بذلك تعطي توصيفاً لمتغيرات الدراسة من خالل العينات دون

الوصول إلى استنتاجات .أما التحميل اإلحصائي االستداللي فيو المعتمد لموصول
إلى استنتاجات حول افتراضات متعمقة بنسب أو متوسطات المتغيرات المقصودة

في الدراسة ،أو استنتاجات حول عالقة المتغيرات بعضيا ببعض .واستخدمت

العدية لموصول إلى ىذه االستنتاجات ،مثل
الطرائق اإلحصائية الخاصة بالبيانات ّ
اختبار "كاي تربيع  "Chi-Square Testوطريقة "نموذج بواسون الموغاريتمي
 "Poisson Loglinear Modelوطريقة "ذو الحدين السالب

Negative

."Binomial with Log Link
) (categoriesمن حيث معدالت

عند المقارنة بين المتغيرات أو فئاتيا

األخطاء المغوية بأشكاليا ،وحتى ال نصل إلى استنتاجات مغموطة ،أخذ بعين
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االعتبار عدد كممات النصوص عند إجراء التحميالت اإلحصائية ،فمثالً بدل

حساب متوسط األخطاء ،حسب متوسط نسب األخطاء؛ وكان المقصود بنسب

األخطاء نسبة األخطاء في النص إلى مجموع الكممات في ذلك النص .أما عند

اجراء التحميالت اإلحصائية المتقدمة "نموذج بواسون الموغاريتمي

Poisson

 "Loglinear Modelوطريقة "ذو الحدين السالب Negative Binomial with
 ،"Log Linkفقد وزع عدد األخطاء في النص بالموغارتم الطبيعي لعدد الكممات

كمتغير وازن ”.“offset variable

وتوزعت نتائج التحميالت اإلحصائية لمحدث المغوي التواصمي عمى مظاىر

المغة األساسية :الكاتب/المرسل ،والنص/الرسالة ،والمغة/الشيفرة،
والموضوع/السياق ،وميدان التواصل/قناة االتصال.
 -1-4المغة

اىتم ىذا المبحث بالنظام الترميزي لمغة ،وقد درس ىذا النظام في ميدان

التواصل عمى الشابكة والياتف المحمول وفق أربعة محاور :مشكمة الثنائية

المغوية ،ومشكمة االزدواجية المغوية ،ومشكمة الضعف المغوي ،ومستوى المغة

اإلبالغي في التعبير.

-1-1-4مشكمة الثنائية المغوية
األم في االستخدام ،وقد
ارتبط مفيوم الثنائية المغوية بمزاحمة لغة أخرى لمغة ّ
أممت التطورات الحديثة ىذه الوضعية ،وكانت الشابكة من أىم ما عمل عمى تعميم
ىذه المشكمة وتوسيع نطاقيا ،ويعرض ىذا المبحث ىذه المشكمة في محورين:

استخدام المفردات اإلنجميزية إلى جانب العربية ،واستخدام األبجدية اإلنجميزية في

كتابة الحرف العربي.

10

أن المشاركات باإلنجميزية في موقع فيسبوك قد بمغت ما نسبتو
وقد تبين ّ
أن المشاركات في موقع تويتر بالمغة اإلنجميزية قد بمغت ما نسبتو ،%24
 ،%14و ّ
وىي نسبة –كما يمحظ– ليست قميمة ،وتشير إلى مشكمة الثنائية المغوية بوضوح.

 -2-1-4استخدام المفردات اإلنجميزية إلى جانب العربية
أظيرت اإلحصائيات أن النسبة الطاغية

 %95من النصوص قد كانت

نصوصاً عربية خالصة .وكانت نسبة النصوص ،التي اتسمت بأنيا ثنائية المغة،
قميمة إال أنيا مؤثرة ودالة عمى واقع المغة العربية في ميدان التواصل ،فالنصوص

التي احتوت عمى مفردات إنجميزية قميمة نسبياً ال تتجاوز %5في مجمميا .وقد كان
ىذا المزيج أكثر شيوعاً في موقع تويتر حيث وصل إلى نسبة

النصية بنسبة .%6

 %7تمتو الرسائل

وقد ميز في ىذا الجانب بين أمرين:
 استخدام مفردات إنجميزية عادية ليا بدائل في المغة العربية االعتيادية ،وال

عذر لمستخدم المغة في استخداميا .ويظير أن أغمب ىذه المفردات األعجمية

تتصل بحقل وسائل التواصل االجتماعي والحاسوب أكثر من غيرىا؛ وذلك ألن

ىذه المفردات ىي جزء أساسي من مقتضيات استعمال الحاسوب والمشاركة في
التواصل االجتماعي عمى فيسبوك وتويتر ،وكان أكثر ظيورىا في النصوص

المكتوبة بالعربيزي.
 واستخدام مفردات إنجميزية ذات ارتباط بمجاالت محددة؛ كأن تكون
مصطمحات ،أو أسماء مخترعات ،أو أسماء مواقع عمى الشابكة ،أو ما شابو ذلك،
وىو في بعض األحيان يوقع مستخدمة المغة بضرورة ال مندوحة عنيا ،وقد ظيرت
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في شكمين :إما أن تحتفظ بالحرف اإلنجميزي واألبجدية اإلنجميزية ،واما أن تكتب
المفظة اإلنجميزية بأبجدية عربية.

وقد تبين أن استعمال ىذه المفردات األعجمية يرجع إلى طبيعة ىذه المفردات

ب بالحرف العربي.
ً
أحيانا؛ فاألسماء األعجمية تُْن َق ُل كما ىي دون تغيير ولكنيا تُ ْكتَ ُ
وقد ظيرت ىذه المفردات في النصوص المكتوبة بالعربية (فصحى وعامية)
بالحرف العربي حتى ال يختل نسق الكتابة؛ فكاتب النص كان يكتب بالعربية ولم

تيسير لموقت
ًا
يرغب بالتحول إلى استعمال الحرف اإلنجميزي في أثناء الكتابة

والجيد.

كما ظيرت تراكيب ىجينة جمعت بين العربية واإلنجميزية ،وىي تؤكد مرة
أخرى وقوع المغة العربية تحت تأثير المغة اإلنجميزية في ميدان التواصل خاصة،

مما ىو شديد الصمة بمشكمة الثنائية المغوية.

 -3-1-4استخدام األبجدية اإلنجميزية في كتابة الحرف العربي
لقد ظير أثر قنوات التواصل وأدواتيا الحديثة في ميدان التواصل مثل
الحاسوب والياتف المحمول عمى األبجدية المستخدمة بشكل واضح ،ولعل مما

أن طريقة كتابة الحرف ىو ما أطمق عميو مصطمح "األبجدية"،
يجدر إيضاحو ّ
فالحرف العربي ىو حزمة من السمات الصوتية المميزة التي ترتبط بمنظومة

خاصة محددة ىي حروف المغة العربية ،وتأتي الكتابة لتترجم الصورة الصوتية

وتمييز لمفرق بين الحرف ذاتو وطريقة كتابتو،
ًا
لمحرف العربي إلى صورة كتابية،
وىي المقصودة ىنا ،خصص مصطمح "األبجدية" ليدل عمى صورة كتابة الحرف.
وكشفت الدراسة أن أقل من

 %1من النصوص كتب بأبجدية إنجميزية

خالصة ،وأن  %13منيا كتب بالعربيزي .أما الغالبية العظمى من النصوص
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 %86فقد كتبت بأبجدية عربية خالصة .وقد توزعت نسب حضور العربيزي عمى
مواقع التواصل عمى النحو اآلتي :الفيسبوك

 %8وتويتر  %8والمدونات %4

والمواقع اإلخبارية أقل من  %1بينما كانت النسبة في الرسائل النصية  %31من

النصوص العربية.

 -4-1-4مشكمة االزدواجية المغوية
ارتبطت مشكمة االزدواجية المغوية باستخدام الميجة العامية بدالً من المغة

العربية الفصحى أو إلى جانبيا ،وىي ظاىرة طبيعية ما دامت محصورة في إطار

المشافية في الحديث والتواصل اليومي ،لكنيا تصبح مشكمة إذا ما أصبحت ىذه
الميجة مدونة ،وقد لوحظ انتشارىا في ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف

المحمول.

 -5-1-4توزيع عينات النصوص حسب لهجة النص
يشار إلى مشكمة االزدواجية المغوية في ىذه الدراسة باصطالح خاص ىو
"ليجة النص" ،حيث يراد منو كشف مدى حضور الميجة العامية إلى جانب
الفصحى ،أو بديالً عنيا.

وقد جاء توزيع عينات النصوص حسب ليجة النص مبيناً أن أكثر من

نصف نصوص العينة  %55قد كتبت بميجة عامية ،وحوالي  %8كتبت بمزيج
من فصحى وعامية ،وباقي نصوص العينة حوالي

الخالصة.
 -6-1-4استخدام المفردات العامية
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 %36كتبت بالمغة الفصحى

بينت الدراسة أن أعمى متوسط نسبة استخدام لممفردات العامية ضمن

النصوص الفصحى كان في نصوص المواقع اإلخبارية

 0.066تالىا في ذلك

التعميقات عمى المدونات .وأما أقل متوسط نسبة استخدام لممفردات العامية فقد كان
في نصوص الرسائل النصية ثم المدونات وفيسبوك.

 -7-1-4مشكمة الضعف المغوي
كشف ىذا المبحث عن مشكمة الضعف المغوي في ميدان التواصل عمى
مشفوعا
إحصائيا دقيقًا،
الشابكة والياتف المحمول ،بتحميل عينات الدراسة تحميالً
ً
ً
باألمثمة الدالّة والتفسير المغوي ،وقد بمورت ىذه المشكمة في األخطاء المغوية
موزعة عمى أربعة مستويات :المستوى الكتابي ،والمستوى المعجمي ،والمستوى
الصرفي ،والمستوى النحوي والتركيبي.

 -8-1-4التحميل اإلحصائي لألخطاء المغوية
األخطاء المغوية التي بحثت في النصوص ىي األخطاء اإلمالئية والمعجمية
والصرفية واألخطاء التركيبية ،وقد درست لإلجابة عن السؤال اآلتي:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع قيد الدراسة ،من حيث
متوسطات األخطاء المغوية سواء إمالئية أو معجمية أو صرفية أو تركيبية ،أو من

حيث كل ىذه األخطاء مجتمعة ،والتي سنشير إلييا بـ "األخطاء الكمية"؟
 -9-1-4المستوى الكتابي

قصد بالمستوى الكتابي تجسيد المراسالت والمشاركات في ميدان التواصل عمى

الشابكة والياتف المحمول كتابة ،وقد حصرت جوانب الضعف في ىذا الجانب
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باألخطاء اإلمالئية كما يكشف التحميل اإلحصائي حجم ىذه المشكمة وحضورىا عمى

النحو اآلتي:

اتضح من الدراسة أن أعمى متوسط نسبة أخطاء إمالئية كان في موقع فيسبوك

بواقع  0.133وأقميا في موقعي تويتر والمدونات بواقع  .0.035وقد تقارب متوسطا
أخطاء المواقع اإلخبارية والتعميقات عمى المدونات في نسب األخطاء اإلمالئية،

تالىما متوسط النسب في الرسائل النصية.

كما لوحظ من تتبع النصوص ،وما جرى تحميمو منيا في عينة الدراسة أن

األخطاء في كتابة ىمزة القطع والوصل ،والتاء المربوطة والياء ،واليمزة المتوسطة

شيوعا في مواقع التواصل ،وىذه الحالة عامة ،فمن
وفي نياية الكممة ىي األكثر
ً
المعروف أن ىذه ىي أغمب األخطاء اإلمالئية الشائعة في الكتابة.
 -10-1-4المستوى المعجمي

يشار عادة إلى ارتباط المقدرة المغوية بحجم الحصيمة المعجمية في المغة عند

الحد األدنى الالزم لمتواصل
مستخدميا ،واذا كانت الممكة المغوية ىي ما تشكل ّ
المغوي ،فإن تنمية ىذه المقدرة تتطمب توسيع حجم الحصيمة المغوية المعجمية ،وحاول
ىذا المبحث الكشف عن حجم المشكمة المغوية في ىذا الجانب بحصر األخطاء

المعجمية في ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف المحمول.

وكشفت الدراسة أن أعمى متوسط نسبة أخطاء معجمية كان في المواقع

اإلخبارية بواقع  0.0029ثم في الرسائل النصية بواقع

 0.0028وأقميا في موقع

المدونات بواقع  0.0003ثم تويتر  .0.0006أما متوسطا نسب كل من التعميقات
عمى المواقع اإلخبارية وفيسبوك فقد كانا

 0.0016و  ،0.0014عمى التوالي.

وتشير نتائج تحميل "ذو الحدين السالب" إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين
مصادر النصوص في متوسطات نسب األخطاء المعجمية.
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 -11-1-4المفردات الشائعة
لفت ىذا المبحث االنتباه إلى تأثر المغة العربية بما فرضو ميدان التواصل من

مفردات اكتسبت خصوصية من ىذا الميدان ،ولعل مرد ذلك أن طبيعة التواصل في

ىذا الميدان اقترنت بالظروف الطارئة والمتجددة ،التي أصبح بمقدور البشر معرفتيا

محفزا ،تحت تأثير البعد التداولي لمغة،
بيسر وسيولة ،ومثل ىذا األمر قد يصبح
ً
اتر عدد من
لتوليد سياقات استخدام جديدة لمفردات المغة ،فقد أظيرت الدراسة تو َ

المفردات العربية وانشارىا عمى نحو فيو خصوصية ،ويمكن تقسيم ىذه المفردات إلى

األقسام اآلتية:

 - 1مفردات معروفة ومتداولة في المغة العربية

 ،ولكنيا تواترت في وسائل

التواصل االجتماعي نتيجة اقترانيا بظروف سياسية واجتماعية وأحداث آنية معينة،

ومنيا :أعوان ،إصالح ،حذف ،النظام ،التديُّن ،إلخ.

 - 2مفردات معروفة متداولة ولكنها اكتسبت معاني جديدة بأثر من األحداث

والظروف السياسية واالجتماعية والتقنية ،وتغيرت معاني كثير منيا وتوسَّعت بحكم

استعماليا في وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ،مثل :الرابط ،الشبكة،

الجوال ،الموقع ،الشاحن ،إلخ.

 - 3مفردات جديدة لم تكن موجودة في المغة العربية في معناها أو صورتها

ط َنة ،موازي ،تَ َم ُّرد (حركة سياسية
األخ َونة ،السِّمميَّةَ ،ش ْي َ
الصرفية ،ومن ذلكْ :
مصرية).

ولعل التفسير المغوي لمثل ىذه الظاىرة يكمن في مبحث التضمين الداللي،

إذ تتجاوز المفردة المغوية داللتيا المعتادة في أصل الوضع المغوي لتشحن

عد ىذه المسألة من أوجو التوسع في المغة العربية،
بمدلوالت جديدة ،ويمكن ّ
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خاصا،
اصطالحيا
استخداما
ويدخل ضمن ىذا المجال استخدام بعض التعابير
ً
ً
ً
وقد ظيرت التعابير االصطالحية في نصوص الدراسة عمى صورتين:
 - 1التعابير االصطالحية العربية:
تركيبا مستقالً ال يمكن عزل عناصره
وىي تتألف من ألفاظ عربية خالصة تُ َع ُّد
ً
واإلبقاء عمى المعنى كما ىو.
 - 2التعابير االصطالحية اإلنجميزية:
وقد ظيرت التعابير والتراكيب اإلنجميزية في جميع أنواع النصوص (العربية
فصحى وعامية ،والعربيزي) ،وتمثل ظيورىا في صورتين ىما:
أ -بالحرف اإلنجميزي عمى األصل
ب -بالحرف العربي
-12-1-4المستوى الصرفي
لعل من أىم ما يظير الوضع المغوي والمقدرة المغوية عند مستخدم المغة
استظيار مدى تمكنو من المستوى الصرفي في المغة العربية ،وربما يتباين حضور

ىذه المشكمة بحسب طبيعة المغة المستخدمة من جية ،وسعة الحصيمة المغوية من

جية أخرى ،وقد تتبعت ىذه الدراسة حجم األخطاء الصرفية التي وقع فييا

مستخدمو المغة العربية الفصحى في ىذا الميدان ،والتحميل اإلحصائي يكشف

ذلك.

وأظيرت الدراسة أن أعمى نسبة أخطاء صرفية كانت في نصوص موقع

فيسبوك وأدناىا في المدونات والرسائل النصية .كما يظير تساوي متوسطات نسب

األخطاء الصرفية في نصوص باقي المواقع تقريباً .ويمحظ ىنا انخفاض نسبة
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األخطاء الصرفية في نصوص كل المواقع .وتشير نتائج تحميل "ذو الحدين

السالب" إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مصادر النصوص في متوسطات
نسب األخطاء الصرفية.

-13-1-4المستوى النحوي والتركيبي
يشكل النحو أبرز مظاىر نظام المغة الترميزي ،وذلك الرتباطو باألبعاد

الوظيفية والداللية التي تعطي المغة قيمتيا ،ولذلك كان ىذا الجانب من أكثر ما
يؤثر في النظام ،وىو أكثر ما يظير مشكمة الضعف المغوي ،ولعل مالحظة حجم

حضور ىذه المشكمة ىو ما يظيره التحميل اإلحصائي واألمثمة الدالّة.

وقد كشفت الدراسة عن متوسط نسب األخطاء النحوية التركيبية ،فكان أعمى

متوسط نسبة أخطاء في نصوص المواقع اإلخبارية وأدناىا في نصوص المدونات.

وقد تقاربت متوسطات نسب نصوص تويتر مع مثيمتيا في نصوص التعميقات

عمى المدونات من ناحية ،وكذلك تقاربت نسب نصوص التعميقات عمى المدونات

مع متوسط نسب األخطاء النحوية التركيبية في نصوص الرسائل النصية .وبشكل
عام فقد كانت متوسطات نسب األخطاء التركيبية النحوية منخفضة .وتشير نتائج

تحميل "ذو الحدين السالب" إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مصادر النصوص
في متوسطات نسب األخطاء النحوية التركيبية .وتبين أن ىذه الفروق ىي بين
المدونات وباقي النصوص باستثناء الرسائل النصية ،وبين المواقع اإلخبارية

والرسائل النصية .أما باقي المصادر فميس بينيا فروق دالة إحصائياً من حيث
متوسطات نسب األخطاء النحوية التركيبية.

وقد تبين أن سبب نقص األخطاء النحوية بشكل إجمالي يرجع إلى طبيعة

الكتابة في المغة العربية ،فالحركات في أواخر الكممات الدالة عمى الموقع اإلعرابي
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إما أن تكون حركات أصمية مثل( :الضمة والفتحة والكسرة ،إلخ) ،أو فرعية مثل:

(الواو واأللف والياء وثبوت النون ،إلخ) ،ففي حال كانت العالمة اإلعرابية من

العالمات األصمية فقد يمكن االستغناء عن كتابتيا ،وىي في العادة ال تكتب سوى
في عالمة واحدة وىي تنوين النصب في بعض الحاالت ،أما العالمات الفرعية
فيي ما تستوجب كتابتيا ألنيا حروف ال يمكن االستغناء وفييا يظير الصواب

نحويا.
والخطأ ً

أما أبرز األخطاء النحوية التي وقع فييا مستخدمو مواقع التواصل ووسائطو
فقد شممت أغمب مباحث النحو العربي وتوزعت عمى األبواب النحوية :في الجممة

الفعمية :الفعل والفاعل والمفعول بو ،وفي الجممة االسمية :الخبر وعمل كان
وأخواتيا وا ّن وأخواتيا ،والتوابع ،وغير ذلك.
-13-1-4األخطاء الكمية

بينت الدراسة أن أعمى متوسط نسبة أخطاء لغوية كان في نصوص الفيسبوك

بواقع  0.146تمتيا نصوص المواقع اإلخبارية  0,128فالتعميقات عمى المدونات.
وأما أدنى متوسط نسبة أخطاء لغوية فكان في نصوص المدونات

 0.039تمتيا

نصوص تويتر  0.045ثم الرسائل النصية  .0.066ويشير جدول تحميل "ذو

الحدين السالب" إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مصادر النصوص من حيث
متوسطات نسب األخطاء المغوية الكمية .ويتضح من المقارنات البينية أن ىذه

الفروق ىي بين المدونات وكل من فيسبوك والمواقع اإلخبارية والتعميقات عمى

المدونات .كذلك توجد فروق بين فيسبوك وكل من الرسائل النصية وتويتر ،وبين

المواقع اإلخبارية والرسائل النصية وبين التعميقات عمى المدونات وكل من الرسائل

النصية وتويتر.
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وبينت الدراسة أن متوسطات نسب األخطاء عند الذكور أعمى منيا عند

اإلناث باستثناء المدونات .ويشير تحميل "ذو الحدين السالب" إلى وجود فروق دالة
إحصائياً بين الذكور واإلناث من حيث متوسطات نسب األخطاء الكمية.
كما بينت الدراسة أن متوسطات نسب األخطاء عند الجامعيين أقل منيا عند
غيرىم في كل من فيسبوك وتويتر والتعميق عمى المدونات ،وىي المصادر الثالث

التي عرف أو تنوع فييا مستوى الكاتب التعميمي .إالّ أن ىذه الفروق ،كما يشير

تحميل "ذو الحدين السالب" ىي فروق غير دالة إحصائياً.

وأظيرت الدراسة أن متوسطات نسب األخطاء المغوية الكمية كانت أعمى من

غيرىا في موضوع الرياضة من الموضوعات األخرى في معظم المصادر ،وبشكل
واضح في التعميقات والفيسبوك .ويبين تحميل "ذو الحدين السالب" وجود فروق بين

الموضوعات المختمفة من حيث األخطاء المغوية الكمية.
-14-1-4مستوى المغة اإلبالغي في التعبير

قصد بالمستوى اإلبالغي في التعبير مالحظة القيمة البالغية التعبيرية لمغة
وظيفيا ،أي كيف استغمت إمكانيات المغة وطاقتيا لتحقيق قدرة أعمى عمى توصيل
ً
بعدا مجازًيا،
المقاصد بطريقة تتجاوز المستوى االعتيادي في التعبير ،كأن تأخذ ً

ساخرا ،ومبتذالً.
أو
ً

وكشفت الدراسة عن مستوى المغة المستخدمة في عينات النصوص .حيث

وجد أن النسبة العظمى  %81من النصوص كان اعتيادياً و  %9كان ساخ اًر

و %5مجازياً و  %2مبتذالً.

-15-1-4مجمل التحميل المغوي
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إن مجمل ما أظيره التحميل اإلحصائي لواقع المغة في ميدان التواصل يمكن

إجمالو في المشكالت التي تواجييا المغة العربية في ىذا الميدان ،وقد حصرت في
ثالث مشكالت :الثنائية المغوية ،واالزدواجية المغوية ،والضعف المغوي ،وقد لوحظ
أن مشكمة الثنائية المغوية ليا ارتباط مباشر مع وسائل االتصال الحديثة :الشابكة

والياتف المحمول ،أما مشكمة االزدواجية المغوية فقد كانت موجودة باستمرار

باختالف العصور ،لكن أثر ميدان التواصل في ىذا الجانب أنو نقميا من مستوى

المغة المنطوقة إلى المغة المكتوبة ،وىو ما جعميا ذات خطورة واضحة ،خاصة إذا
ما لحظنا أن  %36من عينة الدراسة قد كتبت فييا النصوص بمغة عربية
فصحى ،أما بقية النصوص فتأثرت بالثنائية المغوية أو االزدواجية المغوية.

أما مشكمة الضعف المغوي فتكاد ال تختمف عما ىو شائع في ميادين استخدام

المغة األخرى ،سواء كان ذلك عمى المستوى الكمي أو النوعي ،فاألخطاء

بمستوياتيا األربعة :اإلمالئي ،والمعجمي ،والصرفي ،والنحوي ،ىي ذاتيا مما يشيع
ويعرف.
أن مستوى المغة اإلبالغي ال يفارق – بطبيعة الحال – المتوقع،
كما لوحظ ّ
حيث قامت مجمل المشاركات عمى المستوى العادي من التعبير ،وحضور المجاز

أو السخرية أو االبتذال توافق مع ما يشيع في استخدام المغة عادة.
-2-4النص

لقد نظر إلى النص المغوي عمى أنو يمثل وحدة كمية مشكمة من مجموعة من
األجزاء والوحدات ،تتسم ىذه الوحدة بصفة أساسية ىي التماسك والترابط النصي،
واالىتمام بالنص ىو سعي جاد لتجاوز مفيوم الجممة في النحو التقميدي

والمسانيات البنيوية ،لفحص المغة في إطارىا التداولي في االستخدام ،وعمى أساس
21

ذلك فقد اىتم ىذا المبحث بجانبين مما يتعمق بالنص :المكونات النصية ،والترابط

النصي.

1-2-4المكونات النصية
إن استخدام وسائل االتصال الحديثة :الشابكة والياتف المحمول ،أتاح المجال

إلى تشكيل الرسائل المغوية تشكيالً يتجاوز الحدود المغوية من خالل استغالل ما

فنيا
تتيحو ىذه الوسائل من إمكانية إدراج رسومات أو التحكم في الكتابة
تحكما ً
ً
موحيا ،وىو ما لفت االنتباه إلى ضرورة تحديد مدى استغالل ىذه اإلمكانيات في
ً

ميدان التواصل في األردن ،وقد لوحظ مقدرة مستخدمي المغة عمى تجسيد مشاعرىم

وأحاسيسيم عمى أساس ذلك إذ تبين أن ما نسبتو  %21من العينات احتوت عمى

مثل ىذه األشكال التعبيرية.

-2-2-4النصوص حسب مكوناتها النصية وعالقتها بمصدر النص
إن استخدام ىذه األشكال التعبيرية شائع إلى حد ما ،حيث إن نسبتو في
مجمل النصوص ناىزت  .%21وكان ىذا المزيج أكثر استخداماً نسبياً في موقع

تويتر حيث وصمت نسبتو إلى  .%37ونمحظ أن المواقع اإلخبارية والمدونات ىما

األقل استعماالً لمثل ىذه األشكال والتعابير حيث لم تتجاوز النسبة في أي منيما

 .%7وتقاربت نسب االستعمال من بعضيا في موقعي فيسبوك ورسائل الياتف
المحمول بنسب دارت حول .%20

-3-2-4مستوى الترابط النصي
لعل أىم سمة يدور حوليا مفيوم النص المغوي ىي سمة التماسك والترابط،

ذلك أن االلتفات إلى النص في لغة التواصل ىو تجاوز لمفيوم الجممة النحوية
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ثم قد تتشكل الرسالة المغوية من جممة
التقميدي إلى المستوى التداولي لمغة ،ومن ّ
واحدة ،وقد تتجاوز ذلك إلى مجموعة من الجمل ،وقد اىتم ىذا المبحث بدراسة
مدى نجاح مستخدم المغة في إنجاز نصوص متماسكة ،بحيث تكون قادرة عمى

حمل القصد والرسالة المرادة من النص.

وتبين أن ما يقرب من نصف النصوص  %48ضعيف في ترابطو ،وما يقل

قميالً عن ربعيا  %23ممتاز في ترابطو ،وتتوزع باقي النسبة بين جيد جداً

 %12وجيد  %9ومقبول  .%8ويرجع السبب في ارتفاع ىذه النسبة إلى أن
النصوص المكتوبة بالميجة العامية والتي زادت نسبتيا عن

 %50كانت في

غالبيتيا العظمى نصوصاً ضعيفة .وقد كانت النصوص ضعيفة الترابط ىي

األعمى نسبة في رسائل الياتف المحمول ،حيث وصمت إلى  ،%74تالىا موقع

فيسبوك بنسبة  .%68ثم المدونات وتعميقاتيا فالمواقع اإلخبارية بنسبة  %32و23

 %عمى التوالي .أما النصوص ذات الترابط الممتاز فكانت النسبة الغالبة عمى
نصوص موقع تويتر وبنسبة

 .%73أما المدونات وتعميقاتيا فقد كانت نسبة

النصوص الممتازة في ترابطيا  .%18وباستثناء الرسائل النصية وفيسبوك ،فإنو
يمكن القول بأن ترابط النصوص كان في أغمبو جيداً.
-3-4أثر عناصر الحدث المغوي في المغة
سعى ىذا المبحث إلى الكشف عن أثر المتغيرات في واقع المغة العربية في

ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف المحمول ،وقد سبق أن حددت ىذه العوامل
عمى أساس العناصر المشكمة لمحدث المغوي مما لم يدرس حتى المحظة ،وقد

لوحظ حضور ثالثة عناصر كانت ذات أثر ما في المغة ،وىي :المرسل/الكاتب،

والسياق/الموضوع ،وقناة االتصال.
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-1-3-4المرسل/الكاتب
ىو صاحب المشاركة ومنشئ النص والمرسل في ميدان التواصل ،وىو

عنصر أساسي في عممية التواصل المغوي ،وتأتي أىمية الحديث عن الكاتب
مرسل النص من أجل فيم واقع المغة العربية في األردن ،فمستخدم المغة ىو محقق

اقعا وفعالً ،وقد قامت االستبانة عمى محاولة الكشف عن طبيعة الكاتب
وجودىا و ً
في عينات الدراسة ،وقد تجمت في عناصر ثالثة :جنس الكاتب وعمره ومستواه

التعميمي ،وأظيرت إحصائيات كاتبي عينات النصوص أن اإلحصائيات متعمقة
بكاتبي النصوص من حيث جنسيم ومستواىم التعميمي .أما أعمارىم ،فإن نسبة

قميمة  %6منيم قد أفصحوا عن أعمارىم ،وقد تراوحت أعمار ىؤالء بين  14و59
عاماً بمعدل  23.7عاماً .وقد وزعت نتائج التحميل اإلحصائي –عمى أساس ذلك

 عمى محورين :جنس الكاتب ،مستواه التعميمي .وىذا يشير إلى أن العينة خمتنيائيا سن
من أي مشارك عمره أقل من  14سنة ويعني ذلك أن الدراسة ال تشمل ً
األطفال دون عمر  14سنة مما يستدعي دراسة خاصة ليذه الفئة العمرية في
المستقبل.
-2-3-4جنس الكاتب
إن ارتباط المغة بالفكر أمر ال مراء فيو ،واذا كان تفكير اإلنسان يتباين بتبيان
فإن أثر
عوامل كثيرة؛ كالجنس والعمر والبيئة والعرق والثقافة والتعميم وغير ذلكّ ،
الجنس في المغة يطّرد ضمن ىذه العالقة بطبيعة الحال ،فاىتمامات الرجل وتفكيره
غير اىتمامات المرأة وتفكيرىا ،وقد سعت الدراسة إلى مالحظة تأثير جنس
مستخدم المغة عمييا ،وىو ما بينتو التحميالت اإلحصائية.
24

وأشارت اإلحصائيات إلى أنو لم يتم تحديد جنس كاتبي النصوص في %36
منيا ،وأن  %42كانوا ذكو اًر و  %22إناثاً .نمحظ أن نسبة الذكور تقل قميالً عن
ضعف نسبة اإلناث ،قد تكون نسبة عالية من غير المحدد جنسيم من اإلناث،
بافتراض أن اإلناث أكثر تحفظاً في اإلفصاح عن معموماتين الشخصية عمى
مواقع اإلنترنت.
-3-3-4جنس الكاتب وموضوع النص
لوحظ أن الموضوعات السياسية تحظى باىتمام أكثر عند الذكور  %38منو
عند اإلناث  ،%24بينما نجد أن نسب الموضوعات االجتماعية عند اإلناث
 %26تزيد عن مثيمتيا عند الذكور  .%19أما باقي الموضوعات المحددة فقد
تقاربت نسبيا عند كل من الذكور واإلناث ،واختمفت النسب في الموضوعات
األخرى غير المحددة .وتدل احصائية اختبار كاي تربيع عمى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين جنس الكاتب وموضوع النص.
-4-3-4جنس الكاتب وطبيعة المغة
تتحدد طبيعة المغة وفقًا لمغة المستخدمة ،فيما إذا كانت المشاركة في ميدان
التواصل تقوم عمى ثنائية لغوية ،أو ازدواجية لغوية ،أو لغة عربية فصحى
خالصة ،كما يرتبط بذلك مستوى المغة اإلبالغي والتعبيري مما حدد سابقًا.
-5-3-4جنس الكاتب والمغة المستخدمة
بينت الدراسة أن اإلناث يستخدمن المغة الممزوجة بنسبة

 %5.2أعمى من

الذكور  ،%3.7وان كانت النسبتان متدنيتين .وتدل نتائج التحميل اإلحصائي عمى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جنس الكاتب والمغة المستخدمة في النص.
إذ تشير ىذه الداللة اإلحصائية إلى أمرين:
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 تدني نسبة استخدام اإلنجميزية إلى جانب العربية بشكل عام ،وىو أمر

يبعث عمى التفاؤل بشأن استخدام المغة العربية في ميدان التواصل.

 ظيور الثنائية المغوية عند اإلناث بدرجة تفوق ذلك عند الذكور.
لقد اتضح أن جنس الكاتب ذو أثر في المغة في البعد الخاص بطبيعة المغة،
حيث لوحظ ميل اإلناث إلى استخدام مفردات إنجميزية ،واستخدام األبجدية

أن واقع المغة
اإلنجميزية ،والميجة العامية ،أكثر مما ظير عند الذكور ،مما يعني ّ
العربية يشير إلى ظيور مشكمتي الثنائية المغوية واالزدواجية المغوية عند اإلناث
أكثر مما ىو عميو الحال عند الذكور.
-6-3-4جنس الكاتب وأبجدية النص
تشكل األبجدية المستخدمة بالكتابة جزًءا من مشكمة الثنائية المغوية التي
طغت مع ظيور قنوات التواصل الحديثة وأدواتو؛ كالحاسوب والشابكة والياتف
المحمول ،إذ ظير الميل نحو كتابة المغة العربية وحروفيا بأبجدية إنجميزية؛ وىو

ما عرف باسم "عربيزي" ،وقد حضر ىذا الجانب في المشكمة بشكل الفت.

ويمحظ أن نسبة اإلناث المواتي يستخدمن الحروف الالتينية في كتابة
 .%5وتدل نتائج التحميل
النصوص  %9تكاد تساوي ضعف نسبة الذكور
اإلحصائي في الجدول عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جنس الكاتب
واألبجدية المستخدمة في كتابة النصوص.
وأظير تحميل النصوص حضور مفردات إنجميزية إلى جانب المفردات العربية
بشكل واضح في غالبية النصوص المكتوبة باألبجدية اإلنجميزية ،وىو أمر
طبيعي ،ألن المشكل الحضاري الذي يعانيو العرب في المحظة الراىنة قد جعل
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التعمق بالمغة اإلنجميزية داالً عمى تحضر اإلنسان وعصريتو ،وىو ما يظير عند
اإلناث بقدر يفوق ما يظير في لغة الذكور اليومية.
-7-3-4جنس الكاتب ولهجة النص
لقد أشير سابقًا إلى أن ظيور مشكمة االزدواجية المغوية بمزاحمة الميجة
العامية لمعربية الفصحى ال يمثل مشكمة ما دامت المسألة محصورة في إطار
المشافية والمنطوق من الحديث اليومي االعتيادي ،لكن ذلك يشكل مشكمة خطيرة
عمى المغة العربية إذا ما انتقل إلى ميدان الكتابة ،وىو برز في ميدان التواصل،
وقد ظير أثر جنس مستخدم المغة في ذلك.
ولوحظ أن نسبة استخدام الميجة العامية عند اإلناث  %65أعمى بكثير من
مثيمتيا عند الذكور  .%41وتدل نتائج التحميل اإلحصائي عمى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين جنس الكاتب والميجة المستخدمة في كتابة النصوص.
-8-3-4جنس الكاتب ومستوى المغة اإلبالغي
أبرز ىذا المبحث صمة المستوى اإلبالغي بجنس الكاتب ،فإذا كان قد ظير،

مؤثرا ،وبعض
ًا
في مباحث سابقة ،ارتباط بين جنس الكاتب ،بصفتو
متغير ً
المشكالت المغوية ،مثل االزدواجية المغوية والثنائية المغوية ،فال يعني ذلك حتمية
ظيور أثر ىذا العامل في مستوى المغة.

وأظيرت اإلحصائيات أن النسب وان كانت تبدو متقاربة بين الذكور واإلناث،

إال أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جنس الكاتب ومستوى المغة

المستخدمة.

وقد عزي تقارب النسب في ىذا المجال بين الذكور واإلناث إلى ارتباط

المستوى اإلبالغي بالغاية من النص ،والرسالة التي يحمميا.
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-9-3-4جنس الكاتب وطبيعة العناصر المكونة لمنص
لقد أتاحت وسائط التكنولوجيا الحديثة في ميدان التواصل سيولة إدماج المغة

بمكونات أخرى إلى جانبيا في النص ،مثل :الرسومات والتشكالت الكتابية

بالحروف وما إلى ذلك ،وقد حضرت ىذه المكونات إلى جانب المغة بشكل الفت

لالنتباه.

وأظيرت الدراسة أن نسبة استعمال تمك األشكال التعبيرية عند اإلناث %29
أكثر منيا عند الذكور  .%19وتدل نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول عمى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جنس الكاتب وطبيعة العناصر المكونة

لمنص.
-10-3-4جنس الكاتب ومستوى الترابط النصي
بينت الدراسة أن أن نسبة النصوص ذات الترابط الضعيف عند اإلناث %47

تزيد كثي اًر عن مثيمتيا عند الذكور  ،%34وبالمقابل فإن نسبة النصوص الممتازة

في ترابطيا كانت أعمى  %32عند اإلناث منيا عند الذكور  .%26وقد شكمت

النصوص الجيدة أو الجيدة جداً في ترابطيا ما نسبتو  %43من مجمل النصوص
التي كتبيا الذكور مقابل  %15مما كتبنو اإلناث.

وقد اتضحت عالقة الترابط النصي بطبيعة المغة ،فإذا ما كتب النص بالميجة

العامية أثر ذلك عمى ترابطو ،وقد تبين أن اإلناث أكثر ميالً لمكتابة بالميجة

العامية ،فمذلك كان ضعف الترابط في النصوص التي كتبتيا اإلناث أظير منو

فيما كتبو الذكور.

-11-3-4المستوى التعميمي لمكاتب
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أظيرت اإلحصائيات أن نسبة قميمة  %19من أصحاب النصوص في العينة

قد أفصحوا عن مستواىم التعميمي ،كما تبين أن كتاب الفيسبوك كانوا األكثر
تحديداً لمستواىم التعميمي وبنسبة

 %43وأن نسبة من حددوا مستواىم بأنيم

جامعيون من بين كل كتاب النصوص ىي  %16و %3غير جامعيين .وحيث إن
نسبة اإلفصاح عن المستوى التعميمي متدينة فإننا لم ندرس تأثير ىذا المحور عمى

جودة لغة النصوص بأبعادىا المختمفة.

-12-3-4المستوى التعميمي لمكاتب والترابط النصي
أظيرت الدراسة أن نسبة النصوص الممتازة في ترابطيا كانت

 %30عند

الجامعيين وحوالي  %14عند غير الجامعيين .أما النصوص ضعيفة الترابط

فكانت  %43عند الجامعيين مقابل  %59عند غير الجامعيين .ويشير التحميل
اإلحصائي إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بين المستوى التعميمي لكاتب النص
ومستوى الترابط النصي.

إن التحميل اإلحصائي قدم نتيجة متوقعة ،فالجزء الميم واألساسي في التعميم
الجامعي تشكيل عقمية منيجية ناضجة ،وىو ما انعكس أثره في كتابة نصوص
أكثر ترابطًا لما لمتعميم من أثر في إحكام بنية التفكير المتجمية في التعبير المغوي.
-4-4السياق/الموضوع
يشار عادة إلى الموضوع باعتبار عالقة اإلحالة في المغة إلى مرجعية ما،
فعندما يحيل مجموع الدوال المغوية في نسقيا النصي إلى مرجعية خاصة بالوضع
االجتماعي ،فإن ىذا الوضع يشكل سياقًا ىو ما حدد موضوع النص ،بحيث يمثل
ىذا الموضوع حمولة النص الداللية ،ومن ىذا المنطمق ربط بين موضوع النص
والسياق الذي كتب فيو ،وقد أظيرت التحميالت اإلحصائية أثر السياق في التشكيل
المغوي كما كشف ىذا المبحث.
29

-1-4-4إحصائيات موضوعات النصوص
إن توزيع النصوص حسب موضوعاتيا أظير أن موضوع الرياضة كان
األعمى نسبة في الفيسبوك .أما الموضوع االجتماعي فقد كان األعمى نسبة في
الرسائل النصية .وحاز الموضوع السياسي عمى النسبة العميا في المواقع اإلخبارية
والمدونات .وبالمجمل فقد كان الموضوع االجتماعي أكثر الموضوعات طرقاً في
مواقع الشابكة والياتف المحمول وبنسبة  %37تمتو الموضوعات السياسية بنسبة
 .%25أما نسب باقي الموضوعات المحددة في الدراسة فقد كانت متدنية حيث لم
يتجاوز أعالىا نسبة .%6

-2-4-4موضوع النص والمغة
أظيرت اإلحصائيات أن النسبة الغالبة في لغة النصوص ىي العربية غير

الممزوجة بمفردات أعجمية ،وزادت ىذه النسب في معظم الموضوعات عن

 ،%95غير أن  %9من نصوص الموضوعات األكاديمية اشتممت عمى مفردات
أعجمية (انجميزية) .وتشير نتيجة التحميل اإلحصائي إلى وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عالية بين موضوع النص ولغة النص.
 -3-4-4موضوع النص وأبجديته
بينت الدراسة أن النسبة الغالبة من النصوص مكتوبة بأبجدية عربية في كل

الموضوعات ،وزادت ىذه النسبة عن

 %90في معظم الموضوعات ،إالّ أنيا

تناقصت إلى  %75في الموضوعين االجتماعي واألكاديمي.

 -4-4-4موضوع النص ولهجته
كشفت الدراسة أن أعمى نسبة في استخدام العامية كانت في الموضوعات

االجتماعية ،حيث وصمت إلى

 .%72أما أن تصل النسبة في الموضوعات
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األكاديمية إلى  %69متجاوزة موضوعي الرياضة والفن فيذا لم يكن متوقعاً .أما

أقل نسبة استخدام لمعامية فقد كانت في الموضوعات العممية  ،%16تمتيا الدينية

 %18فالسياسية  ،%30فاإلقتصادية  .%31وتبين من التحميل اإلحصائي وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عالية بين موضوع النص والميجة المستخدمة في

كتابتو.
 -5-4-4موضوع النص وطبيعة العناصر المكونه له
أشارت النسب إلى أن أكثر نسبة استخدام لمصور واألشكال التعبيرية كانت

في نصوص موضوعات كل من الرياضة والفن والموضوعات غير المحددة

(أخرى) بنسب دارت حول  .%25ثم تمتيا كل من الموضوعات األكاديمية %23
فاالجتماعية  %22فالسياسية والعممية  .%18وكانت أقل النسب في الموضوعات
االقتصادية  %8فالدينية  .%12ويشير التحميل اإلحصائي إلى وجود عالقة دالة
إحصائياً بين الموضوع وطبيعة العناصر المكونة لمنص.
 -6-4-4موضوع النص ومستوى المغة اإلبالغي
دلت اإلحصاءات عمى أن النسبة الغالبة من النصوص مكتوبة بمغة
اعتيادية .وأما الموضوعات التي تضمنت قد اًر من النصوص الساخرة فكانت في
الرياضة ثم الفن فالسياسة فاالقتصاد فالموضوعات األكاديمية .أما الموضوعات
العممية والدينية فقد تضمنت النسب الدنيا من الكتابة الساخرة .وقد كانت نسبة

النصوص المبتذلة متدنية في كل الموضوعات ،وأعالىا كان في الموضوعات

الفنية التي تضمنت أيضاً أعمى نسبة من النصوص المجازية .واشتممت النصوص
العممية عمى ما نسبتو  %12من النصوص المجازية .وأشار التحميل اإلحصائي
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إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين موضوع النص والمستوى المغوي

المكتوب بو .

 -7-4-4موضوع النص ومستوى ترابطه
دلت اإلحصاءات عمى أن الموضوعات العممية حازت عمى أعمى نسبة

ممتاز في الترابط النصي حيث وصمت إلى

 %70تالىا في ذلك الموضوعات

الدينية ونالت  .%54وتقاربت نسب الممتاز بين الموضوعات السياسية والفنية
بحوالي  .%30أما أقل نسبة تميز في الترابط النصي فكانت في الموضوعات

االجتماعية  %11ثم األكاديمية  %15فالرياضية  .%18وأشارت اإلحصاءات
إلى أن أعمى نسبة ضعف في الترابط النصي كان في الموضوعات االجتماعية

 ،%69تمتيا الموضوعات األكاديمية

 ،%64ثم الموضوعات األخرى غير

المحددة  ،%56فالفنية  %44فالرياضية  %39فاالقتصادية  .%32وقد كانت
أقل نسبة ضعف في الترابط النصي في الموضوع العممي

 %2ثم الديني %18

فالسياسي  .%21ويشير التحميل إلحصائي إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بين
موضوع النص ومستوى ترابطو.

 -5-4قناة االتصال/مصدر النص
يمثل ميدان التواصل بيئة اتصال افتراضية ،إذ حمت قنوات التواصل :الشابكة
والياتف المحمول ،بمجاالتيا المعروفة مثل :الفيسبوك وتويتر ،مكان التواصل
الصوتي الشفاىي ،مما جعل تحقق التواصل من خالل ىذه المجاالت يشكل قنوات
جديدة لمتواصل ،وال شك في تأثير قناة االتصال المغوي عمى واقع المغة كما
أظيرت التحميالت اإلحصائية اآلتية:
 -1-5-4النصوص حسب مصدر النص وأبجدية الكتابة
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أشارت األرقام إلى أن حوالي  %86من النصوص قد كتبت بالحرف العربي
و %13كتبت بالعربيزي (مزيج من أرقام أبجدية التينية) وأقل من  %1كتبت كمياً
بأبجدية التينية (إنجميزية) .والالفت أن حوالي  %31من الرسائل النصية في
اليواتف المحمولة قد كتبت بحروف عربيزي .وجاء الفيسبوك بالمرتبة الثانية من
حيث استخدام الحرف العربيزي بنسبة  %8وىي نسبة تقل كثي اًر عن مثيمتيا في
الرسائل النصية .وأقل استخدام لمعربيزي ولألبجدية االنجميزي كان في التعميقات
عمى المواقع اإلخبارية حيث لم تصل النسبة إلى .%1
 -2-5-4النصوص حسب مصدر النص ولهجته متضمناً المدونات وتعميقاتها
اتضحت ىيمنة الميجة العامية عمى النصوص حيث شكمت ما نسبتو

حوالي  %55من مجمل النصوص ،بينما شكمت الكتابة بالمغة الفصحى نسبة
 .%36كما تبين أن أعمى نسبة كتابة بالفصحى كانت في نصوص المواقع
اإلخبارية بنسبة  %67تمتيا المدونات وتعميقاتيا بنسبة

 .%57وطغت الميجة

العامية عمى نصوص رسائل اليواتف المحمولة فوصمت إلى  %76تمتيا نصوص

الفيسبوك بنسبة  .%68أما الكتابة بفصحى ممزوجة بعامية فكانت نسبتيا في

مجمل النصوص  .%8وكانت أكثر شيوعاً في نصوص المواقع اإلخبارية حيث

شكمت  %18من ىذه النصوص.

إن النظر بعين المقارنة بين النصوص المكتوبة بالفصحى الخالصة

%62

كبير بينيما .ولما كانت نصوص المدونات
والعامية الخالصة  %8يظير تفاوتًا ًا
التي تتضمن مفردات عامية  %30أقرب إلى الفصحى الخالصة فإنو يمكن القول
إن ما مجموعو  %92من نصوص المدونات قد كتبت بالعربية الفصحى .وىذه

نصوصا
نسبة مرتفعة ومتوقعة بالنظر إلى أن نصوص المدونات تشبو أن تكون
ً

رسميةً ،وىي نصوص ترغب في أن تحقق أكبر قدر من التواصل والتعميق ،وأن
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المدونات،
يتحرون متابعة
أكثر المعمقين عمييا والمتفاعمين معيا من النخب الذين َّ
َّ
والتفاعل مع آراء اآلخرين.

-3-5-4ا لنصوص حسب مصدر النص والمهجة متضمنة المدونات دون
تعميقاتها

حيث إن نصوص المدونات اشتممت عمى المدونة نفسيا وعينة عشوائية من

التعميقات عمييا .فإنو يجدر بنا أن ننظر في نصوص المدونات ،دونما تعميقاتيا،
لتوصيفيا بذاتيا ومقارنتيا بالنصوص األخرى من حيث ليجة النص لنجد أن

حوالي  %62من المدونات كتبت بالفصحى و %30بالفصحى الممزوجة بمفردات
عامية وحوالي  %8بميجة عامية.

ولدراسة أثر مصدر النص عمى األخطاء اإلمالئية ،أجرينا تحميل "ذو الحدين

السالب" .وتشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مصادر النصوص في
متوسطات نسب األخطاء اإلمالئية .ولتحديد أي النصوص مختمفة عن بعضيا،

أجرينا تحميل المقارنات البينية بين أزواج النصوص الذي يظير أن ىناك فروقًا في
متوسطات نسب األخطاء اإلمالئية بين المدونات وباقي النصوص باستثناء
نصوص تويتر ورسائل الياتف المحمول النصية .كما يظير وجود فروق بين

التعميقات عمى المدونات وبين كل من الرسائل النصية وتويتر .كما توجد فروق
بين فيسبوك وكل من المواقع اإلخبارية والرسائل النصية وتويتر ،وبين المواقع

اإلخبارية وكل من الرسائل النصية وتويتر ،وكذلك بين الرسائل النصية وتويتر.
-5النتائج
ال شك في أن الفصل الرابع ىو أىم فصول ىذه الدراسة ،ففيو عولجت المادة

التي رصدت في ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف المحول ،وفيو جرى التحميل
34

اإلحصائي ،والتفسير المغوي ،ومن ىذا المنطمق ،فقد خمص ىذا الفصل إلى
مجموعة من النتائج ،ويمكن بمورتيا في بعدين:

-1-5النتائج الكمية
وتمثمت في:
أوالً :المشكالت المغوية التي ظيرت في ىذا الميدان ،وىي محصورة في

ثالث مشكالت:

 - 1مشكمة الثنائية المغوية ،وتجمت في استخدام مفردات إنجميزية إلى جانب
المغة العربية ،وفي كتابة النص العربي باألبجدية اإلنجميزية التي عرفت باسم

"عربيزي"

 - 2مشكمة االزدواجية المغوية ،وتجمت في مزاحمة الميجة العامية لمغة

الفصحى في النصوص المكتوبة.

 - 3مشكمة الضعف المغوي في مستويات المغة اإلمالئية والمعجمية والصرفية
والنحوية والتركيبية.
وقد استطاعت الدراسة أن تبرز أثر العناصر المشكمة لمحدث المغوي في ىذه
المشكالت ،وقد حصرت بأثر الكاتب من حيث جنسو ،والموقع أو التقنية التي

حقق بيا التواصل والتي كانت بمثابة قناة االتصال ،ثم موضوع النص الذي يحيل

إلى سياقات محددة تفسر مرجعيتو وتحدد وظيفتو ،وان كان أثر ىذه العوامل في

محدودا ،فيذه المشكالت ىي ذاتيا التي يعاني منيا واقع المغة العربية
أثر
الجممة ًا
ً
بشكل إجمالي في الوقت الراىن.

35

ثانيا  :اإلمكانيات اإلبداعية التي وفرتيا قنوات االتصال ،وعممت عمى إبراز
ً
القيمة البالغية لمنصوص ،وقد تحقق ذلك في جممة من األمور التي حممت بدقة،

فقد اىتمت الدراسة بإظيار المستويات التعبيرية لمنص ،فكشفت عن المستويات

الساخرة والمجازية ،كما اىتمت الدراسة بالكشف عن استغالل كاتبي النصوص لما
تتيحو تقنيات االتصال وقنواتو كالحاسوب والياتف المحمول من تجسيد اإلحساس

المقترن بالرسالة من خالل الرسوم والصور والكتابة التشكيمية بدرجة ساىمت في

تحقيق وظيفة الرسالة عمى نحو مميز .كما ظير ذلك من جية ثالثة في أثر ميدان

أبعادا داللية جديدة تحت
التواصل في المغة من حيث إكساب المفردات المغوية ً
تأثير الظروف السياسية واالجتماعية ،إذ وسعت أدوات االتصال وقنوات التواصل؛
تويتر والفيسبوك ،والرسائل النصية وغيرىا ،جميور المتحاورين في القضايا

الطارئة.

-2-5النتائج الجزئية
وتمثمت فيما يأتي:
ٍ
 - 1أظيرت الدراسة أن بعض النصوص العربية أقحمت
مفردات أعجميةً

بحرفيا اإلنجميزي في متنيا ،وىي في مجمميا العام قميمة جدا مقارنة بالمفردات

العربية المستعممة .ولعل مرجع ذلك إلى ميل بعض الشباب إلى إضفاء نوع من

المكانة االجتماعية والتميز االجتماعي عمى سموكيم وأنفسيم؛ ويقع ىذا السموك في

مجممو العام تحت الرغبة في اختالق ىوية اجتماعية شبابية أىم ما يميزىا القدرة

عمى استعمال التقنيات الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي ،وما يتصل بيا من
ٍ
عالمات
الم ْق َح َمة
معرفة المغة اإلنجميزية .وقد تكون ىذه المفردات اإلنجميزية ُ
تجاريةً أو أسماء تقنيات أو أجيزة ُع ِرفَت باسميا اإلنجميزي كما ىو دون تغيير.
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 - 2لقد كان ارتفاع نسبة النصوص المكتوبة بالحرف العربي (بالفصحى أو

العامية) ِ
مفاجًئا رغم أنو الوضع الطبيعي؛ وذلك لكثرة ما يردده مثقفون وأكاديميون
ومتخصصون في العربية أن أغمب العرب يكتبون بالعربيزي واإلنجميزية مما يشكل
تيديدا لمغة العربية قد يؤدي إلى موتيا! لقد كشفت الدراسة أن ىذه التحذيرات إنما
ً
ىي انطباعات عامة ال ترقى إلى النتائج العممية القائمة عمى دراسات استقرائية

مت ىذه الدراسة.
ميدانية كما فَ َع ْ

ظيور الفتًا كما ُيشاع ،ويرجع ذلك إلى أسباب
ًا
 - 3لم يظير (العربيزي)
فكثير من مستعممي اليواتف المحمولة يجيمون
كثيرة أغمبيا أسباب لغوية خالصة؛ ٌ

الكتابة بالعربيزي؛ فيم يكتبون ويتواصمون بالحرف العربي وان كانوا يكتبون
بالعامية؛ فيذا أيسر وأسيل عمييم ،وأقرب إلى اإلفيام.

بي في المدونات يرجع إلى أن جميور
 - 4إن ارتفاع نسبة الحرف العر ّ
المدونات يغمب أن يكون من النخب المثقفة وذات مستوى مرتفع من التعميم .ثم إن
نوعا من احترام أسموب الكاتب
النصوص مكتوبة بالعربية الفصحى وىذا يقتضي ً
والتعامل معو بالمثل؛ لذلك يكتبون بالعربية الفصحى ،وقد يعمِّق بعضيم بالعامية
ولكن بحرف عربي خالص.
 - 5ظير الحرف المزيج في تعميقات المواقع اإلخبارية بشكل قميل جدا؛

ألن األخبار تتعمق بشؤون محمية أو عربية ،وىي نصوص منشورة بعربية خالصة
 ،ويقتضي التعميق عمييا وابداء الرأي بالعربية حتى لو كانت عامية بقصد مزيد
من التعبير عن الرأي.

 - 6ارتفعت نسبة النصوص الفصيحة في المواقع اإلخبارية وذلك ألن

النصوص اإلخبارية المنشورة كانت بالمغة الفصحى المغة الرسمية في اإلعالم
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الممتزم الذي يرغب في التواصل مع أكبر قدر ممكن من المتابعين حتى خارج

األردن؛ فالفصحى ىي التي تجمع القراء من شتى أقطار الوطن العربي والعرب

في بالد الغربة .إن المقارنة بين النصوص المكتوبة بالفصحى الخالصة

%62

كبير بينيما .ولما كانت نصوص المدونات
والعامية الخالصة  %12يظير تفاوتًا ًا
التي تتضمن مفردات عامية  %27أقرب إلى الفصحى الخالصة فإنو يمكن القول
إن ما مجموعو  %88من نصوص المدونات قد كتبت بالعربية الفصحى .وىذه

نصوصا
نسبة مرتفعة ومتوقعة بالنظر إلى أن نصوص المدونات تشبو أن تكون
ً

رسميةً ،وىي نصوص ترغب في أن تحقق أكبر قدر من التواصل والتعميق ،وأن

المدونات،
يتحرون متابعة
أكثر المعمقين عمييا والمتفاعمين معيا من النخب الذين َّ
َّ
والتفاعل مع آراء اآلخرين.

 - 7ظيرت العامية في الرسائل القصيرة أكثر من غيرىا ،وذلك ألن

التواصل باليواتف المحمولة بات يقارب الخطاب المكتوب بالمنطوق؛ فالناس
كثير من عمميات التواصل تتم بين أشخاص تربطيم
يكتبون كما ينطقون .ثم إن ًا
مسو ًغا لرفع "الكمفة والرسمية" عن
عالقات ودية بعيدة عن الرسمية فيكون ذلك ِّ

التواصل.

 - 8ظير المزيج من المغة واألشكال التعبيرية والعالمات اإليحائية في

جميع أنواع النصوص عمى تفاوت في المقدار ،ويتصل ذلك برغبة منتج النص في
إيصال قصده بأعمى درجات الدقة والضبط بما في ذلك المشاعر والعواطف

واالنفعاالت المختمفة .إن قمة ظيوره الصور واألشكال التعبيرية في رسائل اليواتف
المحمولة يرجع إلى ضيق الوقت والمساحة المتاحة ،وكذلك ألن أغمب الرسائل

تكتب بالعامية التي يمكنيا التعبير عن ىذه المالمح بصور مختمفة عن الفصحى.

إنو من الطبيعي أال تظير ىذه المالمح الشكمية في نصوص المدونات والتعميق
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عمى المواقع اإلخبارية؛ ذلك أن ىذه النصوص تكتب بالعربية الفصحى التي تعبِّر
عن المالمح الصوتية بالرسم وعالمات الترقيم وعالمات االنفعال (التعجب،

االستغراب ،االستيجان ،السخرية).
 - 9غمب المستوى االعتيادي في التواصل الشابكي واليواتف المحمولة ألن
الناس يستعممونيا ألغراض التواصل اليومي االعتيادي ولقضاء حوائجيم

المستعجمة التي تحتاج لغة واضحة سيمة ميسورة .أظيرت الدراسة ارتفاع نسبة

كثير من مستعممي تويتر
المستوى المجازي في تويتر ،ولعل سبب ذلك أن ًا
يستعممون لغة راقية تميل في كثير من جوانبيا إلى التشبييات والعبارات المجازية

وكبير
ًا
اضحا
تدنيا و ً
التي تدل عمى مستوى تعميمي مرتفع .أظيرت الدراسة أن ىناك ً
في األسموب المبتذل؛ وانما ُّ
يدل ذلك عمى مراعاة اآلداب العامة وحسن الخمق لدى
أغمب المشتركين في وسائل التواصل االجتماعي في األردن.

 - 10أظيرت الدراسة ارتفاع نسبة ضعف الترابط النصي في الرسائل
النصية ،وىذا يرجع إلى أسباب تتعمق بطبيعة التواصل وبالكمفة االقتصادية

وجوانب تقنية أخرى؛ فمعموم أن كتابة الرسائل النصية يغمب أن تقترن بالحاجات

غالبا ،ىو ما يقتضي كتابة الرسالة في ظروف من العجمة التي
المستعجمة والممحة ً
تجعل كاتب الرسالة يميل إلى العامية االعتيادية والعربيزي .وىي في مجمميا تفتقر

إلى الترابط النصي المتعارف في الفصحى .إن ظيور ضعف الترابط في

النصوص الفصيحة يرجع إلى أسباب تقنية خالصة تتعمق بضيق المساحة التي
توفرىا الحروف العربية مقارنة باإلنجميزية ،وىي أسباب تتصل بالكمفة المادية

كثير من النصوص الفصيحة تعمد إلى إغفال الروابط
أيضا؛ وليذا كمو تجد أن ًا
ً
معا كأنيا جممة واحدة فحسب .أظيرت الدراسة
وعالمات الترقيم ،وحشر الجمل ً
ضعف الترابط النصي بمجممو العام في المدونات وتعميقات المواقع اإلخبارية؛
39

وذلك ألن أكثر الناس يعمِّقون بالعامية ال بالفصحى بالرغم من أن نص المدونة

التظرف وخاصة
أو الخبر نفسو بالفصحى؛ ألن العامية توفِّر مجاالً أكبر لمسخرية و ُّ
حين يتعمق األمر بقضايا اقتصادية أو سياسية محمية .أظيرت الدراسة ارتفاع

قياسا إلى
نسبة النصوص الممتازة في تويتر؛ فقد بمغت  %73وىي نسبة مرتفعة ً
المصادر األخرى لمنصوص .لعل ذلك يرجع إلى أسباب تقنية مفادىا أن ضيق
الحيز المتاح لنصوص تويتر يفرض عمى من يكتب أن يكثِّف لغتو ويختزليا

لتكون ِّ
معبرة بأعمى درجات التماسك والترابط .وقد يرجع ذلك إلى طبيعة مستخدمي
تويتر من الناس؛ فأغمب مستخدمي تويتر من أصحاب الدرجات العممية العالية

والمثقفين بخالف فيسبوك ،والشك أن ىذا ينعكس عمى مستوى المغة التي
يستعممونيا.

 - 11أظيرت الدراسة أن عدد المفردات األجنبية/األعجمية التي دخمت المغة

العربية قميمة ومحدودة نسبة إلى مفردات النص الواحد ونسبة إلى حجم مفردات
المغة العربية المتداولة ،وىي تكاد تقتصر عمى حقول معينة كحقول التقنية وما

يتصل بيا من منتجات.

كثير من المفردات األعجمية التي دخمت المغة
 - 12أظيرت الدراسة أن ًا
تتفرد في االستعمال وانما بدأت مرادفات عربية تنافسيا في االستعمال
العربية لم َّ
العربي؛ ومن ذلك المفردات المستعممة في التواصل الشابكي وتقنيات الحاسوب

وممحقاتو ،ومنيا :حفظ ،حذف ،إعادة إرسال ،سمة الميمالت ،الممفات ،الطابعة،

ضمنا أن ىذه المفردات األعجمية
الرسالة ،البريد اإللكتروني ،إلخ .وىذا يعني
ً
لقيت منافسة كبيرة من مقابالتيا العربية ،وربما يغمِّبيا االستعمال فتحل محل

المفردات األعجمية في وقت قريب.
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دالليا ممحوظًا في المغة العربية تمثل في توسيع
ًا
 - 13أظيرت الدراسة
تطور ً
معاني كثير من المفردات ،واستحداث مفردات جديدة بالترجمة والتعريب واإلدخال
وخاصة تمك المفردات التي تتصل بالواقع السياسي واالجتماعي والتقني المعاصر؛

فكثير من المفردات اتصمت بواقع استعمال الحاسوب واليواتف المحمولة والشابكة،
ففرض ذلك تطوير دالالت مفردات وتراكيب متعددة أَثَْرت المعجم العربي وأغنتوُ.
وىذا دليل عمى طواعية العربية وقدرتيا عمى مواكبة المستجدات العممية والمعرفية

والتقنية؛ ومن ذلك مثالً أن الكممات والتراكيب (الخط ،الشحن ،الموقع ،الصفحة،
الم ِ
شترك ،كممة السر ،كممة المرور ،قرص مدمج ،إلخ)
الرصيد ،البطاقة ،الشريطُ ،

اكتسبت معاني جديدة بحكم االستعمال وفقًا لقوانين التوسع الداللي ،وىي من َس َنن
المغات في مواكبة التطور والتغير .لم يكتف الناطقون بالعربية بإدخال مفردات
ومصطمحات جديدة إلى المغة العربية ولكنيم فعَّموىا وأنتجوا منيا باالشتقاق فكان
منيا اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واالسم المنسوب ،إلخ ،ومن ذلك:

الشابكة ،التغريد ،التشبيك ،التواصل ،شبكات ،مواقع ،صفحة ،إلخ.
 - 14رغم أن الدراسة أظيرت سمبيات عديدة في واقع التواصل والسيما
حقيقيا عمى المغة العربية؛ ذلك أنو
خطر
استعمال العربيزي إال أن ذلك ال يمثِّل ًا
ً
آنيا ال يمبث أن يزول وينقضي،
يمثل
مستوى يكاد يكون مستوى منطوقًا وتواصالً ً
ً
ِّ
ويؤكد ذلك أن العربية الفصحى ما تزال ىي المغة الرسمية َّ
المقدمة في اإلعالم
أسموبا لالستيالك
والتعميم والبحث العممي والنشر ،إلخ ،وما يزال أسموب العربيزي
ً
السريع؛ فمم يتج أر أحد حتى اآلن عمى النشر الورقي بيذا األسموب .ثم إن الشباب
مستعممي ىذا النمط الكتابي يعممون أنو لن يرقى أن يكون لغة التعميم الجامعي

وال لغةً رسمية لإلجابة عن االمتحانات الرسمية.
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 - 15لقد اتضح أن جنس الكاتب ذو أثر في المغة في البعد الخاص بطبيعة

المغة ،حيث لوحظ ميل اإلناث إلى استخدام مفردات إنجميزية ،واستخدام األبجدية

أن واقع المغة
اإلنجميزية ،والميجة العامية ،أكثر مما ظير عند الذكور ،مما يعني ّ
العربية يشير إلى ظيور مشكمتي الثنائية المغوية واالزدواجية المغوية عند اإلناث
أكثر مما ىو عميو الحال عند الذكور  .أما ما يتعمق بمستوى المغة اإلبالغي ،فمم
يظير الفرق في ىذا المجال بين الذكور واإلناث ،وقد عزي ذلك إلى ارتباط

المستوى اإلبالغي بالغاية من النص ،والرسالة التي يحمميا.

نظر ألن الدراسة كميا انحصرت تقر ًيبا في فئة البالغين من مستخدمي
ً - 16ا
الشابكة والياتف المحمول الذين تزيد أعمارىم عن  14سنة فإنو من المفيد القيام
حصر بالمغة المتداولة بين فئة األطفال حيث أن تأثيرات التقنيات
ًا
بدراسة تيتم
الحديثة عمى ىذه الفئة قد تكون أشد من تأثيراتيا عمى البالغين وقد يستدعي ذلك
اتباع أساليب مختمفة عن األسموب الذي اعتمدتو ىذه الدراسة.
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 - 5التوصيات
ال شك أن واقع المغة العربية في وسائل التواصل االجتماعي والياتف
المحمول يعكس إلى حد بعيد واقع استعماليا في المجتمع العربي في مختمف

المجاالت؛ ولذلك فإنو من الطبيعي أن تظير آثار الثنائية واالزدواجية والضعف

المغوي وغيرىا من إشكاالت الوضع المغوي العربي في النصوص التي اعتمدت

عمييا ىذه الدراسة.

المقترحات والتوصيات
-1-6في الجانب التشريعي
بدءا
والجانب التشريعي يقع عمى عاتق الدولة ومؤسساتيا التشريعية المتنوعة ً

انتياء بالمجان التربوية متعددة االختصاصات .ومن مسؤوليات
بمجمس األمة و ً
الدولة التشريعية مايمي:

 إنجاز قانون المغة العربية وتفعيمو عمى نحو رسمي ومؤسسي يحفظ لمعربية

الفصحى مكانتيا الالئقة ويحصنيا في وجو العاميات والمغات األجنبية.

 نشر قانون المغة العربية وتعميمو في التعميم ووسائل اإلعالم والتواصل
االجتماعي المختمفة.
 تنفيذ القوانين والتشريعات التي ترسميا الدولة لخدمة المغة العربية
ومتابعتيا متابعة حثيثة.
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 اشتراط وجود وظيفة مدقق لغوي في بعض المؤسسات اإلعالمية ،مثل

القنوات الفضائية قبل منحيا ترخيص البث من األردن ،لضمان سالمة المغة
العربية في اإلعالنات المكتوبة ،وشريط األخبار.
 تخصيص أرقام ىواتف خاصة لالستشارة المغوية تتولى أمرىا جية

مختصة في ىذا المجال مثل :مجمع المغة العربية األردني ،وأقسام المغة العربية

في الجامعات الرسمية.

 تصميم مواقع خاصة بالمغة العربية تيدف إلى تقديم االستشارات المغوية،
وح ّل المشكالت التي تواجو مستخدمي المغة العربية في الحاسوب والياتف
المحمول.
المعرفي
-2-6في الجانب العممي و
ّي

قدما في تعريب التعميم والسير بخطى جادة نحو بناء مجتمع
 المضي ً
معرفة بالمغة العربية؛ بما يقتضيو ذلك من تأسيس بنى تحتية تقنية تقوم عمى بيئة

تقنية عربية خالصة.

 زيادة اإلنفاق عمى مشروعات البحث العممي والتقني القاصدة إلى تعريب

التقنيات وبنائيا بالمغة العربية والسيما ما تعمق بالترجمة اآللية وبناء الذخائر

النصية ،إلخ.

 افتتاح أقسام خاصة في المسانيات الحاسوبية تقوم عمى تضافر جيود

المسانيين والحاسوبيين ،تمنح درجات جامعية ،وتسيم في تقديم مشروعات بحثية
مبتكرة تقترح حموالً لمشكالت معالجة المغة العربية وحوسبتيا.

44

-3-6في التربية والتعميم


تأسيس بنية اتصاالت تحتية متينة يمكن االعتماد عمييا في توسيع

برامج التعمم والتعميم اإللكتروني التي تدعم المغة العربية الفصحى .والشك أن

انعكاسا
التوسع في استعمال العربية الفصحى وسيمة تعمم وتواصل يومية سينعكس
ً

ظاىر عمى مستوى الكفاية المغوية لمطمبة ،وسينعكس عمى نفسياتيم؛ إذ ستخمق
ًا
حقيقيا بأن العربية لغة عمم ولغةٌ معاصرة ومتطورة.
شعور
ًا
فييم
ً
ثم إن المضي في ىذه السبيل سيييئ لممتعممين ما يشبو أن يكون ظروفًا
قارب ظروف االكتساب الطبيعي لمعربية.
تُ ُ


التوسع في االعتماد عمى المواقع اإللكترونية المحمية (الخاصة

والعامة) والعربية والعالمية في تحصيل المعرفة ونشرىا واعادة إنتاجيا.
-4-6في البحث والتطوير
 تشجيع البحث والتطوير في المسانيات الحاسوبية ومعالجة المغة العربية
ودعم برمجياتيا المتنوعة في بنية الحاسوب وفي وسائل التواصل االجتماعي

وتقنيات اليواتف المحمولة .ومن مجاالت التطوير والبحث الممحة:

 تعريب برمجيات اليواتف المحمولة وترقيتيا بحيث تصبح قادرة عمى

التعامل مع الحرف العربي وفنياتو دون مشكالت ،والسيما ما يتعمق بالمساحة التي
يحتاجيا الحرف العربي؛ فكثير من مستعممي اليواتف المحمولة يفضمون الكتابة

توفير لمكمفة المادية؛ ذلك أن الرسالة بالحرف الالتيني أقل بكثير من
بالعربيزي ًا
األبجدية العربية.
 دعم مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك ،وتويتر) ببرامج التدقيق اآللي

وخاليا
سميما
ً
اجا ً
التمقائي التي تساعد المستعممين عمى إخراج نصوصيم إخر ً
لغويا ً
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من األخطاء المغوية المختمفة ،والسيما أن بعض الدراسات أظيرت رغبة كبيرة لدى
المستخدمين في أن تتوافر في البريد اإللكتروني ومواقع التواصل مثل ىذه البرامج،
ولما كانت ىذه البرامج موجودة في اإلنجميزية فإن مسؤولية تطويعيا لمعربية تقع

عمى كاىل الميندسين والحاسوبيين العرب.

 ترقية برامج التنقية المغوية؛ تمك البرامج القادرة عمى تنقية النصوص من

المصطمحات األعجمية والعامية؛ وذلك بأن تستبدل بيذه المفردات والمصطمحات

ألفاظًا عربية فصيحة يدعميا معجم عربي معاصر فصيح.

 إنتاج برامج الحجب والحظر التي تمنع نشر نصوص بالعامية أو

العربيزي .أو إيجاد برامج تحول ىذه النصوص إلى الفصحى.

 دعم المشاريع البحثية التي ينجزىا الطمبة والعمماء والباحثون في حقل

معالجة المغة العربية وحوسبتيا ،ومكافأة البرامج التي تقدم حموالً أصيمة ومبتكرة

لمشكالت لغوية حاسوبية في المغة العربية.
-5-6في الجانب اإلعالمي


البدء بتنفيذ برامج توعية بأىمية المغة العربية في تجذير مفيوم األمة،

والنيوض بيا إلى مصاف األمم المتقدمة ،وذلك باستغالل اإلمكانيات التي يتيحيا

ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف المحمول ،بعمل مواقع خاصة ليذه الغاية،
أو إرسال رسائل نصية لمتوعية بذلك.


إنتاج برامج تثقيفية لألطفال تقوم عمى محاكاة افتراضية لحاالت

التواصل بالمغة العربية الفصحى ،قد تكون عمى شكل ألعاب عمى الحاسوب ،أو

قصص مصورة وتفاعمية عمى الشابكة والياتف المحمول.
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-7شكر وتقدير
ىذا البحث ىو خالصة لمدراسة المدعومة من:

المجنة الوطنية األردنية لمنهوض بالمغة العربية لمتوجه نحو مجتمع

المعرفة

بعنوان:

" رصد واقع المغة العربية في ميدان التواصل عمى شبكة اإلنترنت والهاتف

المحمول"

دراسة عممية ميدانية تحميمية ،الواقع والمأمول "
والتي قام بيا فريق عمل مكون من أ.د.

محمد زكي خضر و أ.د .وليد

العناتي وأ.د .أحمد الزغول و د .غيث عبندة و د .سامي عبابنة و أ .مأمون
حطاب.
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-8المصادر
(1) Fathi Arfaoui, Percentage of Internet Content for users
by Language, http://www.incomesensor.com/percentageof-internet-content-for-users-by-language/, Oct 2013
( )2كولماس ،فموريان ،المغة واالقتصاد  ،ترجمة :أحمد عوض ،مراجعة :عبد
السالم رضوان ،المجمس األعمى لمثقافة والفنون ،الكويت ،سمسمة عالم المعرفة،
ع ،263شعبان 1421ىـ-نوفمبر/تشرين الثاني2000 ،م.)139( ،
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