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 الممّخص

 رصد واقع المغة العربية في "يقصد ىذا التعقيب إلى تقديم قراءة منيجية لمشروع 
وتستنفد ىذه القراءة المنيجية ". ميدان التواصل عمى الشابكة والياتف المحمول

: المشروع من خمسة جوانب ىي

 بيان مختصر عن  المغة والشابكة  . 

 جراءاتو العممية  .المنيج العممي؛ ويتعمق بمنطمقات البحث المنيجية، وتدابيره، وا 

 إطار الدراسة النظري . 

  خالصات المشروع ونتائجو النظرية والعممية، وبيان أىمية ىذه النتائج   مقارنة
 .باألقاويل السائدة حول وضع المغة العربية في وسائل التواصل الشابكي

 استدراكات . 

 

  



 
     

 بيان عن  المغة والشابكة: 

المغة ظاىرة اجتماعية تعيش في مجتمع حي يمارس شعائره االجتماعية وعاداِتو 
ويتوسَّل ىذا المجتمُع المغة أداة تعبيرية وتواصمية أولى في . وتقاليَده وأعرافو يومًيا

ولما كانت المغة ىي األداة التعبيرية عن . تمك الممارسات والشعائر واألعراف
ممارسات المجتمع الناطق بيا، وما يتصل بذلك المجتمع من مستجدات األشياء 

واألحداث فإنو كان بدىًيا أن تدخل المغة في عالقات تأثر وتأثير مع تمك 
ولعل أجمى مظير من مظاىر ىذا التأثر دخول المصطمحات . المستحدثات

الدالة عمى المبتكرات والمخترعات واألفكار الجديدة  إلى لغات المجتمعات 
المستوِردة؛ وعمى ذلك استقبمت مجتمعات العالم المتنوعة الحاسوب والشابكة 

والياتف المحمول واألطباق الالقطة بوصفيا أدواٍت قبل أن تكون مصطمحاٍت، 
ثم ىيأْت ليا الوسيط المغوي بالمغة المحمية فصارت شطًرا من معجم تمك المغة 

. وشطًرا من خبرتيا االجتماعية

 و سرعان ما يظير أثر مستحدثات األفكار واألدوات  في حياة المجتمع 
وسيرورتو، وما تعكسو ىذه السيرورة من نشاط اجتماعي في البحث العممي 

. واألكاديمي عمى اختالف وجوىو

والشك أن اختراع الحاسوب وممحقاتو والسيما الشابكة قد مثَّل انعطافة تاريخية 
ولم تكن الدراسات . في تاريخ العمم الحديث؛ فصار أداة ميمة في البحث العممي

                                                           

واقعيا .. المغة العربية في وسائل التواصل االجتماعي :وزميليه العناتي وليد بحث في والتقنية اللغة بين العالقة تفصيل من مزيد-   
، منشورات "سبل النيوض بالمغة العربية" مؤتمر ....، الموسم الثقافي  الثالثون لمجمع المغة العربية األردني"وسبل النيوض بيا

 .2012المجمع، 
 



المسانية بمنأى عن ذلك فنشأت المسانيات الحاسوبية بما ىي عمٌم جامٌع لكل ما 
. تعمق بالمغة والحاسوب نظًرا أو تطبيًقا

ولما كانت الشابكة عالًما اجتماعًيا افتراضًيا جديًدا فقد انبثقت  اتجاىات لسانية 
تعتني بدراسة المغة المستعممة في التواصل الشابكي نسمييا اسًما جامًعا ىو  

.  "لسانيات الشابكة" 

وانطالًقا من ذلك  فإن دراسة الظواىر المغوية الطارئة أو المستحدثة في وسائل 
وغيرىا من مجاالت التواصل في اإلعالم " فيسبوك وتويتر" التواصل االجتماعي 

اإللكتروني واليواتف المحمولة إنما يمثِّل قضايا أساسية  في بحوث لسانيات 
. الشابكة

موضوًعا جديًدا في الدرس المساني عامة، وىو " لسانيات الشابكة" ويمّثل موضوع  
وعمى ذلك فإن  حصيمة البحث . ما يزال يبني أسسو النظرية ومنيجو التطبيقي

ويصدق ىذا الحكم عمى . العممي في لسانيات الشابكة ما تزال ضئيمة ومبعثرة
لسانيات الشابكة في العربية؛ فإذا وقفنا عمى الدراسات السابقة التي استفادت منيا 
ىذه الدراسة وجدناىا قميمة ومبعثرة ومتفاوتة العناية واالىتمام، ولم يكن بين ىذه 

. الدراسات جميًعا دراسٌة واحدٌة  تضاىي ىذه الدراسَة التي بين أيدينا

إن ىذه الدراسة تمثِّل مشروًعا عممًيا ريادًيا يؤسس لما بعده من بحوث تقصد إلى 
لقد  تجاوزت ىذه . دراسة تعالق المغة بالتقنية والسيما الشابكة والياتف المحمول

: الدراسُة الدراساِت المعروضَة سابًقا في

 . منيجيا العممي المتكامل تخطيًطا وتنفيًذا -

                                                           
للُت  قد-     قيد وهو ،"العربية اللغة في االجتماعي التواصل وسائل أثر " المخطوط بحثي في الشابكة لسانيال مفهوم في القول فصَّص

 .السعودية الرحمن، عيد بنل نورة األميرة بجامعة الحديثة اللغوية للدراسال الجزيرة صحيفة بحث كرسي لدى النشر



 نًصا متنوًعا  8538حجم المتن المغوي المدروس؛ فقد اعتمدت الدراسة عمى  -
 .مصدًرا ونوًعا وموضوًعا

تكامل طريقة معالجة النصوص لغوًيا وسياقًيا وربطيا بإطار لساني نظري  -
 .دقيق

إن ىذه المزايا البحثية  تحتفظ ليذه الدراسة باألسبقية والريادة، وتكسبيا شرعية 
 .المؤسس في لسانيات الشابكة العربية

 

 منيج الدراسة ومنطمقاتيا المنيجية، وتدابيرىا اإلجرائية 

يمكن القول باطمئنان إنو توافرت ليذه الدراسة منطمقاٌت منيجيٌة مكينة 
أسيمت في نجاحيا عمى المستوى النظري والتطبيقي؛ وبيان ذلك ماثل في 

: جوانَب متعددٍة تتمثل في ما يمي

؛ وىو إنما يصدر في ذلك عن منطمق منيجي التضافر المعرفي واالختصاصي -1
شائع ومعروف اآلن في البحث العممي الراقي، ويعرف ىذا المنيج بتضافر 

 ".الدراسات البينية" المعارف وتكامميا وما انتيى إليو فيما يعرف بـ 

وتقوم الدراسات البينية عمى فكرة جوىرية مفادىا أنو ليس ثمَة حقوٌل معرفيٌة مستقمٌة 
تماَم االستقالل، وأنو لم يعد ممكًنا القول بانتماء موضوع إلى حقل معرفي ضيق 

وىكذا فإن إنجاز ىذا النوع من البحوث يقتضي منذ البدء  جيود . فحسب
. متخصصين في حقول معرفية تشترك في عنايتيا بموضوع ما من جوانبو المتعددة

ولقد ظير ىذا المنطمق المنيجي بوصفو منطمًقا تأسيسًيا ينبني عميو البحث من 
يعتنون بتحميل المادة المغوية  (لسانيين )األول؛ فيو بحث يحتاج إلى محممين لغويين 



وىو يحتاج متخصصين في . المجموعة التي تمثِّل عينة الدراسة ونموذجيا المعتمد
البرمجة الحاسوبية والتحميل الحاسوبي لمنصوص المغوية والمشتغمين بحقل معالجة 

وينضاف إلى ذلك متخصصون في عمم . المغات الطبيعية والسيما المغة العربية
اإلحصاء ليكون انتقاء العينات الممثمة خاضًعا لألصول العممية المتعارفة في عمم 
اإلحصاء واستالل العينات أواًل، ثم معرفة دقيقة بمعالجة البيانات وتحميميا إحصائًيا 

.  عمى وفق األعراف اإلحصائية ومنيجياتيا العممية المستقرة

واجتمع إلى ذلك كمو معرفة دقيقة بوسائل التواصل االجتماعي وفنياتيا الدقيقة ما 
. أسيم في تنويع عينات الدراسة ومتغيراتيا المتعددة

والشك أن تضافر ىذه االختصاصات المسانية والحاسوبية واإلحصائية كان أىم 
المنطمقات المنيجية الرشيدة ليذا البحث، وىي منطمقات سيكون ليا تأثيراتيا البعيدة 

. في صدق إجراءات البحث وصحة نتائجو

وحًقا لقد  انعكس ىذا التضافر االختصاصي في أىم إجراءات البحث وتدابيره؛ فقد 
: ظير ذلك واضًحا في

؛ فمم تقتصر نتائج البحث عمى الجوانب المغوية ص النتائج استخال -أ
نما كان عمادىا األساس إحصائًيا وحاسوبًيا  .فحسب وا 

؛ إذ توزع تفسير الوقائع المغوية وأدلتيا اإلحصائية بين تفسير النتائج -ب
تفسيرات لغوية خالصة تتعمق بواقع استعمال العربية وبعض خصائصيا  

من ناحية، وتفسيرات تقنية خالصة تتعمق ببنية الحاسوب والياتف 
المحمول وانعكاس العوامل التقنية عمى المغة العربية واستعماالتيا في ىذه 

الوسائل؛ فافتقار كثير من اليواتف المحمولة إلى برمجيات تدعم 



التطبيقات العربية يحمل كثيًرا من المستخدمين عمى التحول إلى 
 .اإلنجميزية والحرف الالتيني

فقد بنيت التوصيات عمى دراسة واقع العربية المتأثر التوصيات؛ - ج
بعوامَل متعددٍة منيا العوامل التقنية والحاسوبية، وأْرجَعت التفسيراُت جممة 

وبناء . من مظاىر استعمال الحرف الالتيني إلى أسباب تقنية متنوعة
عمى ذلك كمو كان بدىًيا أن تتضمن التوصيات عناية  بتطوير البرامج 

ثم إن العناية بمعالجة المغة العربية . العربية التي تدعم العربية وتطبيقاتيا
. مثَّمت أولوية فائقة في السياق األكاديمي لتوصيات الدراسة

 قد أسيم في توفير انسجام "تكامل المعارف" وىكذا فإن ىذا المنطمق المنيجي 
واضح بين عناصر ىذه الدراسة بدًءا بالتخطيط لمدراسة  وتنفيذىا بتدابيرىا المختمفة 
وصواًل إلى تفسير النتائج تفسيًرا عممًيا مرتكًزا عمى اإلحصاء، وانتياًء بالتوصيات 

. المنبثقة من تحميل النتائج

 بناء استبانة المشروع  -2

ال نغالي حين نقول إن  استبانة أي بحث عممي تتحكم إلى حد بعيد في توجيو 
وُيْظِيُر النظُر في استبانة . البحث نحو أسئمتو المباشرة وتحقيق أىدافو المقصودة

البحث أنيا قد ُأنجزت بعد مناقشات مستفيضة ودؤوبة استنفدت جميع جوانبيا المغوية 
والحاسوبية؛ فكانت استبانًة صادقًة  تفضي إلى اإلجابة عن أسئمة واقع العربية 

. المعاصرة في وسائل التواصل الشابكيّ 

 الجانب اإلحصائي -3



وظاىر أن ثمة تنبًُّيا مبدئًيا ألىمية اإلحصاء في توجيو االستبانة أوال وتوجيو الدراسة 
ثانًيا؛ وذلك بالتوثق من مدى كفاية العينات وصالحيتيا الستنتاج أحكام تصدق أن 

. تكون ممثمة لواقع الدراسة ومجيبة عن أىدافيا

 

 إطار الدراسة النظري: 

َصَدرت ىذه الدراسُة عن رؤية منيجية واضحة منذ البدء، ومن عناصر ىذه الرؤية 
المنيجية المتسقة انطالقيا من إطار نظري عممي واضح المعالم، وىو إطار لساني 

 في سياقيا المساني "واقع استعمال المغة العربية" خالص يضع قضية البحث 
. االجتماعي والتداولي دون أن يغفل أثر العوامل التقنية الطارئة عمى ىذا الواقع

: وقد استقام اإلطار النظري لمدراسة عمى العناصر اآلتية

 .المدونات/ لسانيات المتون -أ

ولسانيات المتون منيج لساني حاسوبي يقوم عمى جمع موادَّ لغوية كبيرة ثم تحميميا  
تحمياًل حاسوبًيا يجيب عن أسئمة الدراسة ومن ثمَّ  بناء  صورة واقع استخدام العربية 

 .في وسائل التواصل االجتماعي والياتف المحمول

 .إطار لساني وفق نظرية  تواصمية وحسب نموذج ياكبسون -ب

انطمقت الدراسة من افتراض لساني اجتماعي مفاده أن المغة وسيمة تواصل ديناميكية 
غير ثابتة، وأن استعمال المغة وتبادليا إنما ىو عممية تواصمية  متكاممة  وتقتضي 

لقد اعتمدت الدراسة نموذج . توافر عناصر محددة ليتم التواصل عمى الوجو األمثل
ويفترض نموذج . ياكبسون لتحميل عناصر الرسالة المغوية بوصفيا حدثًا تواصمًيا

                                                           
 اللغوية المدونال.. اللغوي والبحث الحاسوب: صالح إسماعيل محمود كتاب في (المدونال ) المتون لسانيال عن وافية تفاصيل-  

 .نموذًجا



ياكبسون أن الكالم عممية تواصل وتبادل كالمي ينبغي أن يفتتحيا ُمْرِسٌل لنقل رسالة 
المخاَطب، وىذه الرسالة إنما ىي رموز لغوية منطوقة  أو / معينة إلى المستقِبل

مكتوبة  تستند إلى معرفة لغوية وخبرة مشتركة بين المرِسل والمستقِبل ونظام لغوي 
. مرجعي يشتركان فيو

لقد تناولت الدراسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي الشابكي والياتف المحمول 
بوصفيا عمميَة تواصٍل متكاممَة األركان تقصد إلى التواصل إضافة إلى أغراض 

.  إضافية خبيئة

ثم إنيا وظَّفت ىذه العناصر في سياق تداولي يستعين بعناصر الخطاب ومرجعياتو 
المختمفة؛ تمك العناصر غير المغوية التي تسيم في تفسير العناصر المغوية لمنص؛ 

، وطبيعة ...جنس المرِسل، وثقافتو، ومستوى تعميمو: ومن ىذه العناصر الخارجية
فيسبوك، تويتر، تعقيبات المواقع  )النص وموضوعو، وطبيعة وسيمة التواصل 

.  (اإلخبارية، الرسائل النصية

لقد أسيم ىذا اإلطار النظري المنيجي في الكشف عن كثير من العوامل المؤثرة في 
 .النص وبنيتو، وطبيعة األخطاء المغوية، ومستوى الثنائية واالزدواجية 

 تتطير مشككت  المغة العربية في إطار كميّ  -ت

االزدواجية، والثنائية، : ويتمثل ىذا اإلطار الكمّي بمثَّمث متساوي األضالع ىي
والشك أن ىذه األضالع الثالثة تتعالق تأثيًرا وتأثًرا بحيث ال يمكن . والضعف المغوي

فاالزداوجية مسؤولة عن اليوة التي تفصل بين اكتساب . فصل الواحد عن األخرى
العامية اكتساًبا سميقًيا وتعمم الفصحى تعمًما  قاصًدا ومرسوًما؛ وبذلك تكون 

االزدواجية مسؤولة عن اختراق حمى الفصحى حين تنقل إلى االستعمال المكتوب 



ن في التواصل الشابكي كما ىو الحال في البث الفضائي واإلعالنات التجارية  والمدوَّ
. المنشورة بالعامية

وأما الثنائية فإنيا تمثل الصراع بين المغة الوطنية ولغة اآلخر المتفوِّق عند أكثر 
وعمى ذلك فإن إقحام مفردات أجنبية في . الناس، وىي لغة التقنية في مراحميا األولى

إنما كان بأثر من ىيمنة اإلنجميزية تقنًيا، وبأثر من  (الفصحى والعامية )العربية 
ومن ثمَّ فإن ... االزدىاء بمغة اآلخر المقترنة بالتفوق والتقدم االجتماعي واالقتصادي

الكتابة بالحرف الالتيني إنما كانت استجابة لدواٍع تقنية أول األمر ثم صارت بعد 
ذلك شطًرا من ىوية مصطنعة لمشباب العربّي؛ عمى الرغم من أن الدعوة إلى الكتابة 

. بالحرف الالتيني قديمة وليا إرٌث استعمارٌي مشيود

وأما الضعف المغوي فإن من أىم مسبباتو االزدواجية والثنائية؛  فالعامية تمثِّل حافًزا 
لمشباب العربي إلى االنصراف عن تحقيق الحد  األدنى من الكفايات تذرًُّعا بأن 

. العامية تكفي لتسيير حياتنا، وأنيا لغة التداول اليومي

وأما الثنائية فإنيا تدفع بكثير من الشباب العربي إلى الركون إلى مقولة أن اإلنجميزية 
أىم من العربية في المجتمع الدولي؛ فال حاجة بنا إلى تعمم قواعدىا المعقدة أصاًل، 

وأن لدينا من معرفة مبادئ القراءة والكتابة ما يكفي لتحصيل المعمومات المطموبة من 
 !أي وعاء معرفي

 : التخطيط المغوي وحل المشككت وتصوراتيا المستقبمية  -ث

إن التخطيط المغوي تدابيُر منيجية مرسومة تقصد إلى إحداث تغييرات مقصودة 
: داخمية أو خارجية في لغة معينة؛  فالتغييرات الداخمية تتعمق ببنية المغة الداخمية

كوضع المصطمحات وبناء المعاجم المتخصصة، أو تيسير النحو، أو تطوير النظام 



أما التغيير الخارجي فيتعمق بوضع المغة في المجتمع ووظائفيا، .  إلخ....الكتابي
. وعالقتيا بالمغات والميجات المحمية أو المغات األجنبية

وتقتضي األعراف العممية المستقرة لمتخطيط المغوي أن ينطمق من دراسة الواقع 
وتشخيصو لموقوف عمى المشكالت المغوية الداخمية أو الخارجية التي ينبغي التعامل 

. معيا

ولقد مثَّل التخطيط المغوي منطمًقا منيجًيا ليذه الدراسة من البداية؛ فقد كان قصد ىذه 
الدراسة رصد واقع العربية المعاصر وتحميمو وصواًل إلى اقتراح تدابيَر إجرائيٍة لحل 

. أي إشكاالت، وتجاوز وجوه القصور التي أظيرىا الرصد

 وقد انتيت الدراسة إلى أن معالجة سمبيات استعمال العربية المعاصر إنما ينتمي 
إلى إطار عريض من التخطيط المغوي الدائم في العربية، وىو  التخطيط المغوي 

لمعالجة قضايا ثالث تؤرِّق المسانيين والتربويين والمفكرين العرب؛ إنيا مثَّمث 

 ".االزدواجية، والثنائية، والضعف المغوي" 

والشك عندي أن ضبط منيج البحث عمى ىذا النحو أفضى إلى نتائج مضبوطة 
. وموثوقة، كما سيظير لنا الحًقا

 

 خكصات المشروع ونتائجو النظرية والعممية : 

انتيى ىذا البحُث المشروُع إلى نتائَج وخالصاٍت جوىريٍة توثِّق توثيًقا دقيًقا واقع المغة 
وتكتسب .  العربية بوجو عام واستعماليا في التواصل الشابكي واليواتف المحمولة

ىذه النتائج أىميتيا من كونيا جاءت، في كثير من المواضع، مفارقة ومخالفة 
لمتوقعات العامة؛ تمك التوقعات التي تفرض نفسيا عمينا نتيجة المغط الكبير السائد  



القائل بأن المغة العربية في خطر كبير وأنيا موشكة عمى االنقراض بأثر من الشابكة 
فثمة مقاالٌت سطحيٌة كثيرة  تنشرىا الصحف اليومية ! ووسائل التواصل االجتماعي

. والمنتديات الثقافية تزعم ىذا وتروِّج لو دون أدنى بينة أو درس عممي دقيق

لقد أظيرت الدراسة في مواضَع متعددٍة أن واقع المغة العربية في التواصل 
الشابكي و الياتف المحمول إنما ىو صورة ممثِّمة لواقع المغة العربية في 

االستعمال االعتيادي؛  فاالزدواجية والثنائية والضعف المغوي عمى تعدد مستوياتو 
النحوية والصرفية واإلمالئية ظواىُر مألوفٌة منذ تاريخ العربية عمى تفاوت في 

. المنزلة والمقدار

ذا كان القائمون بقرب انقراض العربية ُيْظِيرون أمثمًة ونماذَج من وجوه الخطر  وا 
التي يرونيا وُيعظِّموَن شأَنيا بأثٍر من التواصل الشابكّي والياتف النقال فإن كثيًرا 

حصاءاتيا أظيرت آثاًرا إيجابية كبيرة لمتواصل  من  جوانب ىذه الدراسة وا 
الشابكي تمثَّمت في إشاعة الفصحى وااللتزام بيا وبأعرافيا العتيدة في مجاالت 

متنوعة ومتعددة من مجاالت التواصل الشابكي، وىي مواضع فاقت فييا 
. الفصحى العاميَة وحصرتيا في مواضعيا المعتادة في الغالب

عمى أن أظير نتائج الدراسة وأوثقيا صمة بقضية االزدواجية وطغيان العامية 
تمثمت في تجاوز العاميِة مجاليا في االستعمال اليومي المنطوق إلى 

وتمثل ىذه النتيجة حقيقة واقعة . االستعمال المكتوب وىو مجال الفصحى
. وظاىرة الفتة ال مراء، ولعميا تمثل خطًرا عمى عمود العربية وصورتيا المكتوبة

وأحترس بالقول إن محاولة ترسيم العامية وجعميا لغة رسمية مكتوبة ليس أمًرا 
جديًدا في تاريخ العربية؛ إذ شيد تاريخ العربية دعواٍت كثيرًة لمكتابة بالحرف 

. الالتيني وكتابة العربية العامية، ولكنيا جميًعا باءت بالفشل ألسباب كثيرة



ومن النتائج الالفتة في ىذه الدراسة ما تعمق بمعجم العربية وفعاليتيا االشتقاقية؛ فقد 
: أظيرت الدراسة تطوًرا داللًيا كبيرا في المغة العربية تمثل في وجوه متعددة منيا

، ومن  توسيع معاني كثير من المفردات، واستخداميا في سياقات جديدة -1
 أعوان، إصالح، حذف، حفظ، النظام، التديُّن، الرابط، الشبكة، الجوال، :ذلك

 .إلخ... الموقع، الشاحن

 والسيما المفردات التي استحداث مفردات جديدة بالترجمة والتعريب واإلدخال -2
تتصل بالواقع السياسي واالجتماعي والتقني المعاصر؛ فكثير من المفردات 
اتصمت بواقع استعمال الحاسوب واليواتف الخموية والشابكة، ففرض ذلك 

 . تطوير دالالت مفردات وتراكيب متعددة َأْثَرت المعجم العربي وأغنتوُ 

مفردات وتراكيب جديدة لم تكن موجودة في المغة العربية  في معناىا أو  -3
مميَّة، َشْيَطَنة، موازي، َتَمرُّد:  الصرفية، ومن ذلكصورتيا حركة  )األْخَونة، السِّ

، شيطنة العدو، الجيش الحر، الحياد الزائف، الخريف (سياسية مصرية
 .إلخ....العربي، إعالم اليواة

 

ويمثل ىذا التطور الداللي بأنواعو المتعددة أدلة ساطعة عمى طواعية العربية 
وقدرتيا عمى مواكبة المستجدات العممية والمعرفية والتقنية؛ وىي أدلة عممية يمكن 

البناء عمييا في تعريب العموم وبناء مناىج تعميمية حديثة بالعربية، ولعل مبتدأ 
 .ذلك يكون بالحاسوب وممحقاتو مما صار معروًفا وشائًعا متداواًل بين الناس

ثم إن وجوه التطور ىذه تمثل أساًسا ميًما لممعاجم الوصفية المرحمية؛ إذ يمكننا 
بناء معجم وصفي يوثِّق الدالالِت واأللفاَظ والتراكيَب واالستعماالِت المستحدثَة مع 



شواىدىا المتنوعة، لتكون ىذه المعاجم الجزئية َلِبناٍت تأسيسيًة إلنشاء معجم 
. تاريخي لمعربية

أثر التقنية وحيز المساحة ومن النتائج الظاىرة والسيما في الرسائل النصية القصيرة 
فقد ظير واضًحا غياب الروابط النصية والسيما حروف  المحدود في  بنية النص؛

وقد ُحِمَمْت ىذه الخصائص . العطف، كما غابت عكمات الترقيم غياًبا شبو تام
النصية عمى العامل التقني من حيث محدودية المساحة وكبر حجم الرسالة النصية 

ويترتب عمى العامل التقني عامل اقتصادي؛ إذ إن . العربية مقارنة باإلنجميزية
. الرسالة المكتوبة بالحرف العربي قد تحتاج أن تكون في رسالتين بداًل من واحدة

 

 استدراكان :

ومع كل ما ُقدِّم من بيان وتوضيح ُيعمي من شأن البحث ويعظِّم فوائده إال أن ثمة 
استدراكاٍت ىيِّنة عرضت في أثناء إنجاز المشروع والسيما في مرحمة التحميل المغوي، 

: ومن ىذه االستدراكات

 اعتماد اإلحصاء الرقمي لألخطاء بداًل من اإلحصاء النوعي؛ فقد ناقش  -1
ىل  يحتسب الخطأ : الفريق كيفية احتساب عدد األخطاء الواردة في النص

الواحد خطأ نوعًيا واحًدا أم تحصى جميع األخطاء من النوع نفسو؟ والمقصود 
إن أىمل كاتب النص نقطتي التاء المربوطة عشر مرات؛ فيل يحسب : بذلك

 خطأ واحًدا أم عشرة أخطاء؟

 وقد غمب الرأي ِبَعدِّىا أخطاء عددية ال نوعية، اعتقاًدا بأنيا ستكون مؤشًرا عمى 
. جودة النصوص المجموعة، وىو بند رئيس من بنود االستبانة



: ويظير أن فريق البحث ناقش المسألة نقاًشا كبيًرا، وكان ثمة رأيان

يرى ضرورة توظيف  نسبة األخطاء في النصوص  في الحكم عمى جودة : األول
. النص قوًة وضعًفا

يرى أن احتساب  عدد األخطاء ال نوعيا لن يكون مؤشًِّرا دقيًقا وصادًقا : الثاني
عمى جودة النص أو رداءتو؛  فقد أظير التحميل أّن ثمة نصوًصا تضمنت ثالثين 

وبمغت نسبة ىذه  (إغفال ىمزة القطع ونقطتي التاء المربوطة )خطأ إمالئًيا 
أو أكثر  من مجموع كممات النص، ولكن النص كان يتمتع  % 25األخطاء  

! بجودة عالية وتماسك ظاىر ولغة راقية

وبناء عمى ذلك غمب الرأُي الثاني ولم ُيتَّخْذ معيار نسبة األخطاء مؤشًِّرا عمى 
حساسيما  نما ُترَك األمر لممحممين المغويين ومدى اقتناعيما وا  جودة النص؛ وا 

. بجودة النص وتماسكو

 معالجة بعض المتغيرات التي لم  تظير بصورة كافية في عينات الدراسة  -2
والسيما متغير العمر والجنس؛ فقد أفصح عدد قميل من كاتبي النصوص في 

أما في الرسائل .  فيسبوك وتويتر عن  أعمارىم وجنسيم بشكل صريح
وقد قدَّرُت أنو ليس ثمة . النصية  فيبدو أن حصر ىذه المتغيرات كان صعًبا

ن كانت كشفت عن فروقات ذات  حاجٌة إلقحام ىذه المتغيرات في الدراسة، وا 
داللة إحصائية في النصوص الُمْفَصح فييا عن الجنس والعمر والمستوى 

. التعميمي



 

 

: خاتمة

: يخمص ىذا التعقيب إلى القول إن ىذه الدراسة كشفت عن النتائج التالية

أن ىذا المشروع يمثل ريادة معرفية في دراسات لسانيات الشابكة بالنظر إلى   -1
 .امتداده عمى نطاق واسع في التواصل الشابكي

 أن الدراسة التي انتيى إلييا المشروع دراسة ُمْحَكَمٌة من حيث منطمقاتيا  -2
جراءاتيا التنفيذية التي استفادت من لسانيات  المنيجية النظرية وتطبيقاتيا وا 

 .المتون و التحميل التداولي واإلحصاء وحوسبة العربية ومعالجتيا

أن واقع استخدام المغة العربية في وسائل التواصل االجتماعي الشابكي  -3
والياتف المحمول  إنما ىو صورة تمثيمية لواقع استخدام العربية في المجاالت 

األخرى مع اختالفات طفيفة فرضتيا طبيعة التقنية؛ فاالزدواجية والثنائية 
ومظاىر الضعف المغوي ظواىر لغوية مألوفة في تاريخ العربية منذ قرون 

نما تتجاوزىا . عمى تفاوت في المقدار وىي ظواىر ال تقتصر عمى العربية وا 
 .إلى لغات العالم كميا بما فييا اإلنجميزية

أنَّ ثمَة مؤشراٍت إيجابيًة كثيرًة في واقع استعمال العربية في التواصل الشابكي  -4
ثراء المعجم العربي بما ينبئ بقدرة العربية عمى  أىميا التطور الداللي وا 

مواكبة التطورات السياسية واالجتماعية والتقنية؛ وىي أدلة ميدانية من واقع 
تدحض كثيًرا من االنطباعات المتسرعة التي ال تستند إلى أدلة  االستعمال

 .عممية من مدونة االستعمال المغوي



أن المؤشرات السمبية المتمثمة بتمدد العامية في الخطاب المكتوب إنما تتعمق  -5
بالجانب االستعمالي غير الرسمي، وىو استعمال آني سرعان ما يزول مثمما 

 .يزول الكالم المنطوق فيزيائًيا بعد إنجازه

أنو يمكن اشتقاق عدد من الدراسات واألبحاث الفرعية من ىذه الدراسة لغايات  -6
. وأىداف أكثر تحديًدا من غايات ىذه الدراسة
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