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الملخص

لقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي األداة التواصلية والتفاعلية األكثر استخداما لقوهتا التقنية،
ويف مقدمتها "الفيس بوؾ" ،إىل جانب شبكات التواصل االجتماعي األخرى كالتويًت وماي سبيس...اخل ،ما
جعل موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ زلل دراسات عديدة وم سلتل اوجوانب.
لذلك ضلاوؿ يف دراستنا إبراز الدور اوجديد الذي ديك أف يلعبو موقع الفيس بوؾ على مستوى التفاعلية بُت
األفراد واوجماعات أو ادلؤسسات ،وكذا طريقة اخلطاب اللغوي اليت زبتل ع اخلطابات واللغة الرمسية واألكادديية
اليت درسناىا ونعرفها.
الكلمات المفتاحية :الفضاء اإللكًتوٍل ،اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،الفيسبوؾ ،التفاعل ،التفاعلية.
Abstract:
Social networking has become the most interactive and interactive tool of its
technological power, especially Facebook, along with other social networks such
as Twitter, Myspace, etc., making the social networking site Facebook the subject
of many studies and various aspects.
In this study, we try to highlight the new role Facebook can play in the interaction
between individuals, groups or institutions, as well as the language discourse that
differs from the official and academic discourse and language that we have
studied and know.
Key words : Electronic Space, Electronic Media, Facebook, Interaction,
Interactive.
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مقدمة:
شهدت اجملتمعات اإلنسانية خبلؿ العقد األخَت م القرف ادلاضي ،تطورات متسارعة ومتبلحقة لتكنولوجيا
االتصاالت وادلعلومات ،شلا سامهت يف تسهيل إمكانية التواصل اإلنساٍل واحلضاري ،أبرزىا شبكة ادلعلومات
العادلية "اإلنًتنت" حيث انتشرت يف كافة أرجاء ادلعمورة ،ومهدت الطريق لكافة اجملتمعات للتقارب والتعارؼ
وتبادؿ الرغبات واألفكار ،وأصبحت وسيلة لتحقيق التواصل الفعاؿ واآلٍل بُت األفراد واوجماعات.
وم أىم سلرجات اإلنًتنت شبكة التواصل االجتماعي ،اليت سبثل رلموعة م ادلواقع االلكًتونية ربتوي على كم
ىائل م ادلعلومات الرئيسية يف سلتل اجملاالت وعلى كافة األصعدة ،وتشَت اإلحصائيات إىل وجود أكثر م
 2000موقع دلواقع التواصل االجتماعي ،كما أف عدد التطبيقات ادلساعدة وادلسهلة الستخدامها يزداد بنسبة
 %20يف العاـ الواحد ،وىو ما يوضح أف العامل يتجو ضلو االستقرار يف بيت جديد ىو مواقع التواصل
االجتماعي.1
كما أف الشبكات االجتماعية سبثل اليوـ أىم ثورة إلكًتونية عرفتها البشرية يف رلاؿ التواصل االجتماعي والتفاعل
الدائم بُت أعضاء البٌت االجتماعية ،ليكونوا بناء إلكًتونيا تفاعليا حيقق ذلم أسرع الطرؽ للتواصل وأبسطها لتلبية
حاجاهتم ورغباهتم اليت تًتاوح بُت احلاجة إىل ادلعرفة والوصوؿ إىل ادلعلومة اوجديدة ،االتصاؿ ،االنتماء،
الًتفيو...وم أشهر الشبكات االجتماعية وأكثرىا مجاىَتية ،موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ.2
ويعترب الفيس بوؾ الوحدة ادلكونة للعامل اإللكًتوٍل األكرب عرب وسائل التواصل االجتماعية حبيث يعترب الفرد فيها
الوحدة االجتماعية ادلكونة ذلا ،ويتم التفاعل بينها حبيث تؤثر وتتأثر فيها ،ويكوف ىذا التفاعل م خبلؿ األنشطة
اخلاصة باجملموعات عرب وسائل التواصل االجتماعي ،واليت تتميز بأهنا تتخطى احلواجز وتزيد م احتمالية التأثر
والتأثَت فيها شلا يساىم يف تشكيل اخلربة وتكوي التوجو والتوقع للمجموعة وما سبثلها ،وكذلك حيدد شكل العبلقة
3

بُت ادلكونات م خبلؿ طرؽ التفاعل بينها وربليلها ،كما استقطبت شبكات التواصل االجتماعي مبليُت

ادلستخدمُت م شىت بقاع األرض.4

وجاء موقع الفيس بوؾ ليشكل عادلا الكًتونيا يفتح اجملاؿ على مصراعيو لؤلفراد والتجمعات وادلؤسسات دبختل
أنواعها ،إلبداء آرائهم ومواقفهم يف سلتل ادلوضوعات ونشرىا ومعاوجتها والتفاعل معها ،ويعترب موقع الفيس بوؾ
م االذباىات اوجديدة يف االتصاؿ اليت حققت اوجدة يف كثَت م اوجوانب ،كادلرونة الزمكانية ،والعادلية ،وإتاحة
التواصل وسرعتو بُت األفراد فيما بينهم أو أفراد مع مجاعات ،أو أفراد مع مؤسسات بأشكاذلا ادلختلفة وبدوف
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قيود ،و إعطاء القيمة ادلعلوماتية ،وضماف وصوذلا وربقيق التفاعل معها وليس كونو إعبلما مرسبل م جانب واحد
شلا خلق مساواة داخل اجملتمع يف االتصاؿ ...اخل.
كما إننا سنتناوؿ نقطتُت جوىريتُت يف كل ىذا ،التفاعلية عرب موقع الفيس بوؾ وإنتاجها واحملافظة عليها م
جهة ،وعنصر اللغة واخلطاب اللغوي ادلستعمل م جهة ثانية.
وذلذا سنتطرؽ يف السؤاؿ الرئيسي للدراسة إىل:
ما ىي األشكاؿ التفاعلية واخلطابات اللغوية على الفيس بوؾ كوسيط إعبلمي إلكًتوٍل؟
م خبلؿ ىذا السؤاؿ الرئيسي ندرج األسئلة الفرعية التالية:
ما ىو اإلعبلـ اإللكًتوٍل؟ ،ما ىي التفاعلية؟ ،ماذا نقصد دبوقع الفيس بوؾ؟
كي تتجلى وتتبلور األشكاؿ التفاعلية واخلطابات اللغوية على الفيس بوؾ كوسيط إلكًتوٍل بامتياز؟

الفضاء اإللكتروني :Electronic Space
بفضل ثورة ادلعلومات ومع ظهور اإلنًتنت ومواقع الويب أصبح الفضاء اإللكًتوٍل أحد العناصر الرئيسية اليت تؤثر
يف النظاـ الدويل دبا حيملو م أدوات تكنولوجيا تلعب دورا مهما يف عملية التعبئة واحلشد يف العامل ،فضبل ع
التأثَت يف القيم السياسية وأشكاؿ القوة ادلختلفة سواء صلبة أو ناعمة ،وتتعدد تعريفات الفضاء اإللكًتوٍل
وزبتل  ،حيث عرفو الربوفيسور " جوزي ناي " نطاؽ تشغيلي  Operational Domainزلكم
باستخداـ اإللكًتونيات الستكشاؼ ادلعلومات عرب أنظمة مًتابطة وبنية ربتية ذلا".
وعرؼ فريق جامعة ا لدفاع الوطٍت األمريكية الفضاء اإللكًتوٍل بأنو عبارة ع " رلاؿ تشغيلي ذبري فيو رلموعة
م العمليات ذات الطابع اإللكًتوٍل ،ويتميز بأنو ذو طابع فريد ومتفرد ،زلكم دبجموعة م االستخدامات اليت
تعتمد على اإللكًتونيات واألطياؼ الكهرومغناطيسية وذلك إلنشاء وزبزي وإبداؿ وتبادؿ واستغبلؿ ادلعلومات

م خبلؿ رلموعة م نظم ادلعلومات ادلًتابطة وادلتصلة عرب اإلنًتنت والبٌت التحتية اخلاصة بو.5

مفهوم اإلعالم اإللكتروني :Electronic Media
ظهر اإلعبلـ اإللكًتوٍل كمصطلح واسع النطاؽ يف اوجزء األخَت م القرف العشري ليشمل دمج وسائل اإلعبلـ
التقليدية مثل األفبلـ والصور وادلوسيقى والكلمة ادلنطوقة وادلطبوعة ،مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا
االتصاالت ،وتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدىا رلاؿ االتصاؿ واإلعبلـ ،وادلقصود بوسائل اإلعبلـ اإللكًتونية
ببساطة ىي وسائل اإلعبلـ الرقمية وذلك لتفريقها ع ( )Interactiveالتفاعلية )Internet( ،الشبكية،
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( ) Digitalالرقمية ،ولقد جاءت وسائل اإلعبلـ اإللكًتونية لتحل سيطرة مركزية وسائل اإلعبلـ التقليدية
ادلركزية ،وأصبح بإمكاف األفراد وادلؤسسات سلاطبة اوجميع مباشرة وبتكلفة معقولة.6
ويطلق اإلعبلـ اإللكًتوٍل على تكنولوجيات االتصاؿ اوجديدة وثورة ادلعلومات اليت ظهرت يف اوجزء األخَت م
القرف العشري  ،كما أصبح لشيوع وسائط اإلعبلـ اإللكًتونية واستهبلكها م جانب اوجمهور ،عبلقة غَت قابلة
للشك يف ميبلد عصر اتصايل جديد أطلق عليو البعض عددا م ادلسميات مثل :العامل االفًتاضي ،االتصاؿ
الرقمي...وغَتىا م التعبَتات ،7وديك القوؿ أيضا أف اإلعبلـ اإللكًتوٍل ىو رلموعة م األساليب واألنشطة
الرقمية اوجديدة اليت سبكننا م إنتاج ونشر احملتوى اإلعبلمي وتلقيو ،دبختل أشكالو م خبلؿ األجهزة
اإللكًتونية(الوسائط) ،يف عملية تفاعلية بُت ادلرسل وادلستقبل.8
ونقوؿ أيضا بأف اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،ىو اإلعبلـ الذي يتم عرب الطرؽ اإللكًتونية وعلى رأسها اإلنًتنت ،حيظى
ىذا التنوع م اإلعبلـ حبصة متنامية يف سوؽ اإلعبلـ وذلك نتيجة لسهولة الوصوؿ إليو وسرعة إنتاجو وتطويره
وربديثو كما يتمتع دبساحة أكرب م احلرية الفكرية وتعد التسجيبلت الصوتية وادلرئية والوسائط ادلتعددة واألقراص
ادلدرلة أىم أشكاؿ اإلعبلـ اإللكًتوٍل احلديث ،9كما يعترب نوع جديد م اإلعبلـ ينشط يف الفضاء االفًتاضي
ويستخدـ الوسائط اإللكًتونية كأدوات لو تديرىا دوؿ ومؤسسات وأفراد بقدرات وإمكانيات متباينة وديتاز بسرعة
االنتشار وقلة التكلفة وشدة التأثَت.10
موقع الفيسبوك :Face book

الفيس بوؾ ىو أحد أشهر مواقع الشبكات االجتماعية وأكثرىا شيوعا يف الوقت احلاضر ،مت إطبلقو على الويب
يف عاـ  ، 2006وقد كانت عضوية ادلوقع يف بداياتو مقيدة ومقصورة على طبلب جامعة ىارفارد ،مث توسعت
لتشمل طبلب الكليات ادلوجودة يف منطقة بوسط  ،وجامعة ستانفورد ،مث أصبحت تشمل طبلب أي جامعة م
اوجامعات ،مث طبلب ادلرحلة الثانوية ،وأخَتا أصبحت متاحة لعضوية أي شخص يبلغ م العمر الثالثة عشرة أو
أكثر ،ويتيح الفيس بوؾ للمستخدـ االتصاؿ باألعضاء يف نفس الشبكة والتواصل مع األصدقاء ،وإعطاءىم احلق
يف الوصوؿ إىل السمات (الربوفايل) اخلاصة بأصدقائهم وديك دلستخدمي اخلدمة ربميل عدد ال زلدود م
الصور ،وكذلك ربميل التدوينات أو استَتادىا م خدمات التدوي ادلختلفة  ،blogging servicesفضبل
ع خدمة الدراسة مع األصدقاء م خبلؿ الرسائل الفورية.11
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والفيس بوؾ ،ىو أىم منوذج دبا يسمى مواقع الشبكات االجتماعية ،12أما كلمة " بوؾ " فأصلها م أوروبا،
وتعٍت دفًت ورقي حيمل صورا أو معلومات ألفراد ومجاعة معينة م أجل تعرؼ الطلبة ادلنتسبُت على باقي الطبلب
ادلتواجدي يف نفس الكلية.13
وترى الدكتورة شعيب يف الفيس بوؾ" :أنو يعترب مدونة عمبلقة يشارؾ فيها اوجميع كمهرجاف ملوف مضيء للحياة
الفكرية واألدبية ،جيب أال يكوف الكاتب أو ادلثق منعزال أو وحيدا أو مغًتبا يف ذاتو أو زليطو أو يف رلتمعو ،بل
جيب أف حيلق يف فضاء التواصل زلاطا باحمل بة حىت يبدع أكثر ،وحىت يزيد التفاؤؿ لديو وبذلك ينعكس ىذا على
إبداعو وحياتو عامة...واللغة ادلتداولة تتأرجح بُت الشخصي واألديب والنقدي ،لك اوجو العاـ مرح وتسوده روح
الصداقة وحب احلياة ،فالكل ديد أذرعو للكل.14
مفهوم التفاعلية :Interactive

االتصاؿ التفاعلي يعٍت ادلشاركة الدديقراطية ادلفتوحة مثل حلقات النقاش احلالية ( )Onlineادلباشرة واحلية يف
حجرات احملادثة ( )Chat roomومواقع تبادؿ رسائل الربيد اإللكًتونية احلالية Online Email
 ،15Sitesونقوؿ أيضا االتصاؿ التفاعلي ىو الذي يتم فيو تبادؿ األدوار االتصالية.16
االتصاؿ التفاعلي ( )Interactive Communicationوفق اخلدمات لنظاـ االتصاؿ عرب االنًتنت
واألىداؼ اليت تتحقق م خبلؿ االستخداـ ادلتواصل ،ىناؾ ثبلث خدمات رئيسية يقدمها االنًتنت
للمستخدمُت كما يلي:
 االتصاؿ م فرد إىل فرد أو م فرد إىل مجاعة أو م مجاعة إىل مجاعة أخرى وأكثر ألغراض شخصية أو عامة. التفاعل :أي استخداـ االنًتنت للتسلية أو التعلم ألغراض اجتماعية وثقافية وسياسية. اإلعبلـ وادلعلومات :استخداـ االنًتنت لنشر واسًتجاع ادلعلومات اليت تعطي مساحات واسعة م األنشطةاإلنسانية وادلعرفية.17
والتفاعلية  Interactivityمركبة م كلمتُت يف أصل البلتيٍت أي م الكلمة السابقة  interوتعٍت بُت أو
فيما بُت وم الكلمة  activesوتفيد ادلمارسة يف مقابل النظرية وعليو يًتجم مصطلح التفاعلية م البلتينية
معناه شلارسة بُت اثنُت أو تبادؿ وتفاعل بُت شخصُت.18
التفاعلية ىي تلك العبلقات اليت تنشأ م التفاعل بُت األفراد واجملموعات يف الفضاء اإللكًتوٍل كشبكات
التواصل االجتماعي ،اليت تتيح لؤلفراد واجملموعات مساحة وفرص للتبادؿ الثقايف وادلعريف ولعل م أشهر ىذه
الشبكات التواصلية شبكة التواصل االجتماعي-الفيسبوؾ ،19-وتعترب السمة الرئيسية اليت تسمح للجمهور
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للتحرؾ يف مواقع اإلنًتنت ،وإذا ما افتقر ادلوقع إىل ىذا العنصر ،فإف الزائر لو سينتقل إىل موقع آخر تتوفر فيو
أبسط مظاىر التفاعلية.20
وتعٍت أيضا حالة ادلساواة بُت ادلشاركُت يف االتصاؿ والتماثل يف القوى االتصالية أي أنو يؤدي إىل االتصاؿ
واالتفاؽ اوجماعي م خبلؿ التبادؿ احلر لآلراء دوف تدخل أو تأثَت م مصادر وقوى خارجية أخرى .21

تنشيط حوار تفاعلي على الفيسبوك:
لقد عززت شبكة اإلنًتنت والتطبيقات ادلصاحبة ذلا كالفيس بوؾ أو ما يطلق باسم العامل االفًتاضي ،على
التواصل احلضاري والثقايف والتفاعل البشري وادخرت اوجهد والوقت على الفرد واوجماعات وادلؤسسات ،إىل أف
أصبح العامل اليوـ متعارفا يف تواصلو على لغة العصر ،أال وىي لغة االنًتنت ،22كما أف احلوار التفاعلي يتصل
بالكيانات الرقمية اوجديدة يف الفضاء اإللكًتوٍل ،كما يرتبط بشكل وثيق بتطور استخدامات االتصاؿ احلديثة عرب
شبكة اإلنًتنت ،23كما أف االختبلؼ يف الوسيط ادلستعمل يعطينا اختبلؼ يف ادلضموف.24
ويرى الباحثوف أف التفاعل يعٍت مرسل ومتلقي وم أىم خصائص التفاعل االستجابة Responsiveness
أي أف االتصاؿ التفاعلي يتعدى حدود االتصاؿ اإلنساٍل إىل االتصاؿ والتفاعل مع الوسيلة ذاهتا بُت الفرد
وأطراؼ العملية االتصالية ،والتفاعل يعٍت حالة مساواة بنب ادلشاركُت يف االتصاؿ ،والتماثل يف القوى االتصالية،
أي أنو يؤدي إىل االتصاؿ واالتفاؽ اوجماعي م خبلؿ التبادؿ احلر لآلراء دوف تدخل أو تأثَت م مصادر وقوى
خارجة أخرى.
وىو يعٍت كذلك ادلشاركة الدديقراطية ادلفتوحة مثل :حلقات النقاش احلالية ( )Onlineادلباشرة واحلية يف
حجرات احملادثة ( )Chat roomومواقع تبادؿ رسائل الربيد اإللكًتوٍل احلالية .25Online Email
ويقوؿ عزي عبد الرمحاف ،أف كل اكتشاؼ يف االتصاالت حيدث ىزة ثقافية خاصة ،فاكتشاؼ الكتابة أوجد
الرموز ،واكتشاؼ اإلذاعة والتلفزيوف أدخل ثقافة مسعية بصرية ،وأخَتا أدى اكتشاؼ احلاسوب والشبكات
ادلعلوماتية إىل بروز الثقافة التفاعلية.26
ىناؾ تقدـ آخر ىاـ يساعد يف تشكيل وسائل إعبلمنا ادلستقبلة ،وىو تطور تكنولوجيا اتصاالت التفاعل
التباديل ،ويشَت التفاعل التباديل بوجو عاـ إىل عمليات االتصاالت اليت تتخذ خصائص االتصاالت بُت
األشخاص ،ففي االتصاالت الشخصية يشًتؾ ادلرسل وادلستقبل يف أداء دور رجل اإلعبلـ واالتصاؿ بالتناوب
ويستقبل كل شريك التغذية ادلرتدة "  " Feed Backفورا وبصورة كاملة يف شكل رسائل شفهية وغَت شفهية،
والواقع أف وسائل االتصاالت اوجماىَتية التقليدية ليست ذات تفاعل تباديل ،ألف تدفق االتصاالت ذات االذباه
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الواحد ال يسمح ألعضاء مجهور ادلشاىدي بالتقدَل ،أو لرجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ اوجماىَتي باستقباؿ التغذية
ادلرتدة كاملة وفورا ،ألف رجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ اوجماىَتي ال يعرفوف ماذا يفعل ادلشاىدوف ،أو ماذا يفكروف فيو
أو يشعروف بو ،وعضو ادلشاىدي ال يستطيع التعبَت ع احلَتة ،أو احلزف ،أو الغضب ،أو اإلثارة أو أي رد فعل
آخر يعود إىل ادلصادر ،وكاف ىذا ديثل إحدى اخلصائص الرئيسية التقليدية لوسائل االتصاؿ اوجماىَتية .
ويع ٍت التفاعل التباديل أيضا سيطرة متبادلة على تدفق زلتويات وسائل االتصاالت ،ففي االتصاالت بُت
األشخاص مثبل ،يستطيع الشركاء أف يؤثروا على طبيعة احملادثة بتغيَت ادلوضوع ،أو إظهار عدـ ادلوافقة على ما
يقولو الشريك ،ومل تستطع أية تكنولوجيا جديدة لوسائل االتصاؿ اوجماىَتية حىت رلرد االقًتاب م ىذا التفاعل
التباديل الغٍت م االتصاالت بُت األشخاص.27
وكمثاؿ على وسيط إلكًتوٍل الفيس بوؾ ،ديك احملافظة على نشاط اوجمهور ادلتابع لك وتفاعلو ،م خبلؿ
تطبيق أو لعبة على الفيس بوؾ ذبعلهم يعودوف دائما لزيارة صفحتك ومتابعتها.28
ويق دـ الفيس بوؾ العديد م اإلجيابيات لتنشيط حوار تفاعلي وضماف فعاليتو بالنسبة وجميع ادلستخدمُت
وباألخص ادلؤسسات وىي:
 سبكيننا م التواصل بشكل تفاعلي. ربفيز احملادثات ادلعتمدة على اإلصغاء ادلتبادؿ. خلق الوعي والثقافة يف زليط اجتماعي مزدحم وفوضوي. السماح لنا بابتكار وتطوير أساليب تواصل أكثر حنكة.29ولنتشيط حوار تفاعلي على الصفحة الرمسية على الفيس بوؾ ،جيب االلتزاـ م طرؼ القائمُت عليها بالنقاط
التالية:
 اختيار منط معلومايت أصلي ومؤثر يف اجملموعة أو ادلعجبُت بالصفحة. عرض بوضوح األىداؼ م ىذه الصفحة ،ومشاركة ادلعلومات وتبادؿ يف ادلواضيع ادلقًتحة. ال نقًتح مواضيع عميقة جدا ال يفهمها إال أصحاب التخصص ،فادلواضيع ذات األمهية ادلشًتكة والواضحةذبلب العديد م الفاعلُت وادلشاركُت شلا خيلق تفاعلية أكرب.
 اختيار وسيلة دعم أو أرضية ثانية تكوف مناسبة ،كربط الفيس بوؾ مع تويًت واإلنستاغراـ. طرح السؤاؿ ماىي الطريقة األحس للوصوؿ إىل ادلتلقي (وضع رلموعة م اخليارات ادلتاحة والعمل بأحسنها). إنتاج زلتويات ذات قيمة مضافة ،وتكوف وفق طبيعة السياؽ وجذب ادلشاركُت وادلعجبُت أكثر.المجلد 13 :العدد 02 :ديسمبر 2012
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 جيب معرفة نوعية اجملتمع ادلتلقي. دائما جيب ربضَت ادلشاركُت ادلساعدي لتنشيط الصفحة. عرض بوضوح القواعد العامة ،دلختل العمليات. عدـ الًتدد يف القواعد واإلجراءات ادلوضوعة ،ألهنا تعطي القوة واالنضباط. السماع اوجيد لآلخر واألخذ باالقًتاحات ادلناسبة. إشراؾ اجملتمع االفًتاضي التابع للصفحة ،يف تطوير اخلدمات وادلنتوج. ربديد اخلط االفتتاحي الشبكي م خبلؿ ادلنشورات. الوفاء أمر ضروري بالنسبة لؤلعضاء النشطُت. اإلجابة على مجيع التساؤالت. العمل دببدأ الشفافية.30
 عرض بوضوح األىداؼ اليت تسعى إليها م خبلؿ ىذا التواجد االفًتاضي .والشكل التايل يوضح الصفحة اليت تتسم بالتفاعلية والديناميكية على الفيسبوؾ:
 كما أف ليس كل اإلنًتناتيُت مهوسُت ،وذلذا جيب أف يكوف التواصل بشكل براغمايت وفعاؿ وسريع ،مع طرحأسئلة توضح اىتماـ الزبوف أو ادلعجب أو الصديق ،كطرح السؤاؿ  :ما الذي..؟ ،ما ىو العمل...؟ ،كي أفعل
 .. .وجيب االلتزاـ دائما بأمانة السرد ،شلا سيجعل العبلقة مع ادلتلقي تقفز إىل مستويات وأسهم خيالية م
اوجانب اإلجيايب ،كما جيب أيضا طرح باستمرار السؤاؿ " دلاذا " ،وىنا نقصد على وجو التحديد احلافز على ما
ىو منشور م طرؼ اوجمهور ،وتعترب كلمة " دلاذا " ىي طريقة تصحيحية لكل عمل على الفيس بوؾ ،فتقوؿ "
دلاذا ىكذا. ..وليس هبذه الطريقة " " ،دلاذا السؤاؿ طرحناه هبذا الشكل " " ،دلاذا النص كاف قصَتا " " ،دلاذا
اوجمهور مل يتفاعل " " ،دلاذا ادلتتبعُت أو ادلتلقُت مل يعجبهم ادلنشور" .
 كما أف الفيس بوؾ ،وبطابعو احلواري ادلتميز (احملادثة) ،يصبح ادلتلقي أو ادلعجب ،على عبلقة تشاركية ،وىذايعزز قوة الرابط ،وىو ما يساعد على تسيَت عبلقة ادلتلقُت أو ادلعجبُت ويعترب وسيلة للهيمنة والسيطرة عليهم ،كما
ديك ع طريق إدارة حوار على الفيس بوؾ ،م تسيَت مسعة ادلؤسسات مهما كاف نوعها أو ما يعرؼ (e-
.31)reputation
 جيب عدـ استخداـ أسلوب ادلقاالت والردود الضارة ادلؤذية (  ،) Flameيف كثَت م األحياف قد ذبدادلؤسسة بعض ادلقاالت ( ضم رلموعات األخبار ) تتحدث بصورة سلبية ع ادلؤسسة أو ع سلعها أو
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خدماهتا ،ويف ىذه احلالة ينبغي عدـ الرد على كتاب تلك ادلقاالت بصورة سيئة أو سلبية وعبارات جافة وجارحة
وعدـ إثارة حروب الرسائل والكلمات ،إف ىذا األسلوب جيلب الضرر والدعاية السلبية للمؤسسة ،إف الطريق
السليم للتعامل مع مثل ىذه احلاالت ىو إما إمهاذلا أو عدـ الرد عليها ،وإما سلاطبة كتاهبا بصورة إجيابية وطلب
آرائهم ومقًتحاهتم لتحقيق رضاىم ع ادلنظمة ومنتجاهتا.32
كما أف م بُت األمور اليت تساعد على صلاح احلوارات التفاعلية على الفيس بوؾ ىو طرح بعض األنواع م
األسئلة دائما جملتمعك (داخل الصفحة) يف أي وقت وىي:
ما الذي ترغب أف تراه أكثر هبذا اجملتمع؟م يلهمك أكثر؟أي أكثر األماك إثارة حُت استخدمت منتجنا؟مىت استخدمت خدمتنا ألوؿ مرة؟33
دلاذا تعجبك ىذه الصفحة؟ إف احلوار التفاعلي يكسب عدد كبَت م االعجابات إذا استغل جيدا ،كإرساؿ رسائل ع طريق اإلديايلألصدقائك لئلعجاب بالصفحة ومتابعتها ،وكمثاؿ على ىذا " :صباح اخلَت ،مؤخرا قمت بإنشاء صفحة على
الفيس بوؾ م أجل تنشيط أعمايل واليت تتضم ( ،)...والكائنة ( ،)...ديكنكم مساعديت بالضغط على زر
اإلعجاب ،ومشاركتها مع أصدقائكم على مواقع التواصل االجتماعي م فضلكم...شكرا ويومكم سعيد،كما
ديك إرساؿ طلب اإلعجاب إىل كل االتصاالت على قائمة الفيس بوؾ لديك ،ولتنشيط جيد لصفحة الفيس
بوؾ ىو مراجعة كل يوـ نشاط الصفحة كما جيب وعدـ ذباوز ثبلثة منشورات يف اليوـ ،فهذا ىو احلد
األقصى.34
واحلوار التفاعلي ديك أف يكوف يف األصل دعوة إىل ادلستخدمُت أو الزبائ الغَت ادلنتمُت إىل الصفحة ليعجبوا هبا
فمثبل م بُت أساليب ربريك احلوار والعمل بتقنية االستقطاب كأف تقوؿ:
 شاركنا رأيك على (.)... اربح جوائز وانضم للحوار على (.)... دعم رلاٍل لًتؾ التدخُت على (.)... انضم للحوار بصفحتنا على (.)... احصل على بعضها بصفحة على (.)...المجلد 13 :العدد 02 :ديسمبر 2012
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ألف مجهور الويب ككل ،أوسع شلا ديكنك م أف تقوؿ للناس زوروا موقعي دوف أف زبربىم دلاذا عليهم زيارتو ،فإف
الفيسبوؾ أكرب بكثَت م أف تقوؿ للناس بأف يعجبوا بك دوف أف زبربىم دلاذا ،حىت إف كانوا زبائنك ،م
الضروري تطوير عرض القيمة ىذا درلو بتواصبلتك مع الزبائ وادلعجبُت احلاليُت واحملتملُت.35
القوالب التحريرية واللغوية لنشر الموضوعات في وسائل اإلعالم اإللكتروني:

يوجد بعض القواعد التحريرية اخلاصة باستخداـ الكلمات واوجمل يف وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل ويف وسائل
اإلعبلـ التقليدية جيب مراعاهتا عند الكتابة لتلك الوسائل حيث ادلقدمة والعناوي والتعليقات وىذه القواعد ىي:
 االختبلفات يف الكتابة للرسائل تعود أساسا إىل خصائص الوسيلة ،ففي رلاؿ استخداـ الوسائط ادلتعددة فإفاالىتماـ بالصورة يأيت أوال مث تأيت الكلمات ألف الصورة ادلصحوبة بكلمات تأثَتىا أقوى مضافا إليها الوصبلت
شلا يقلل اوجمل الوصفية وخيتصر الزم .
 تركز الكتابة اإللكًتونية على العناوي ادلوجزة مع توفر الروابط للتفاصيل مع تقسيم ادلوضوعات إىل أجزاءحسب مضموهنا.
 ذبنب الكتابة اخلطية واعتماد األسلوب الرقمي غَت اخلطي.وتعد وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل م ادلصادر ادلعلوماتية واإلخبارية ادلهمة لوسائل اإلعبلـ التقليدية وذلك ألف
اوجمهور ادلستخدـ لوسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل يهتم بسياؽ األخبار ويعمل على نشر األخبار وادلعلومات
واألحداث لتحقيق نسبة متابعُت ومشاىدي ومعلقُت على تلك ادلضامُت اليت ينشرىا ،ما جعل وسائل اإلعبلـ
التقليدية تعمل على تدعيم قصصها اإلخبارية بالصور ومقاطع الفيديو اليت يلتقطها األشخاص لؤلحداث اليت
يصعب الوصوؿ إليها أو التأخر يف وصوؿ وسائل اإلعبلـ التقليدية لتلك األحداث شلا جيعل تلك ادلؤسسات
اإلعبلمية التقليدية االعتماد على الصور ومقاطع الفيديو اليت ينشرىا اوجمهور يف وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل.
زبتل وسائل اإلعبلـ التقليدية ع وسائل اإلعبلـ اإللكًتونية يف أف األوىل ربتاج إىل اإلعبلف ألغراض التمويل
بينما اوجمهور الذي ينشر يف وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل ال حيتاج لئلعبلنات كما أف الوسائل التقليدية ربمي
نفسها وسلطتها بادلعايَت ادلهنية وأخبلقيات ادلهنة شلا يقلل األخبار الزائفة ،أما وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل فبل
ربكمها معايَت مهنية إال الرقابة الذاتية فكثَت م اوجمهور ادلستخدـ لوسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل ال يطبقوف ادلعايَت
ادلهنية ،وكثَت منهم غَت صحفيُت أصبل لك ما حيكم مستخدمي وسائل اإلعبلـ اوجديد ادلعايَت الذاتية واألخبلقية
يف نشر ومشاركة االخبار وادلعلومات شلا يدعو مستخدمي تلك الوسائل إىل عدـ اخلضوع لئلشاعات واحلروب
اإلعبلمية عرب وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل لكي ال يكوف أداة يف نقل األخبار وادلعلومات ادلزيفة للجمهور ،وأف
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مصداقية نقل األخبار وادلعلومات يف وسائل اإلعبلـ اإللكًتوٍل ذبعل الناشطوف يف تلك الوسائل يكتسبوف شعبية
كبَتة وذلك لضع مصداقية اوجمهور باألخبار وادلعلومات اليت تنشر يف تلك الوسائل ،شلا حيتم على اوجمهور
التأكد م مصادر تلك ادلضامُت قبل نشرىا يف تلك الوسائل.
وأحدثت شبكات التواصل االجتماعي انقبلبا حقيقيا يف شكل ومضموف وسائل اإلعبلـ ،حبيث أظهرت شبكات
التواصل االجتماعي مثل  :فيس بوؾ وتويًت ويوتيوب يف بداية األمر كوسائل قليلة االىتماـ بالنسبة لوسائل
اإلعبلـ التقليدية لكنها ربولت بسرعة كبَتة كوسائل اإلعبلـ موازية لوسائل اإلعبلـ التقليدية وقنوات اتصالية
تفاعلية بُت اإلذاعات والقنوات التلفزيونية وكل م الصحفيُت واإلعبلميُت العاملُت فيها م جانب ،وبُت اوجمهور
م جانب آخر ،ومل يق دورىا عند ىذا احلد ،إذ أصبحت مصدرا أوليا للمعلومات اليت يتم التحقق منها
بالوسائل الصحفية التقليدية ،ولعبت شبكات التواصل االجتماعي دورا شليزا وبارزا يف الربامج والفقرات اإلخبارية
وباخلصوص الفقرات والربامج اليت تذاع أو تبث بصورة مباشرة ،ما يستدعي م اإلعبلميُت ادلتخصصُت دراسة
وفهم أساليب التعامل مع ىذه ادلواقع وضرورة االستفادة منها يف تضمُت الربامج خبدمتها ،واستعماذلا كأدوات
للتفاعل االجتماعي بُت اوجمهور وادلؤسسات اإلعبلمية فضبل ع أف شبكات التواصل االجتماعي كالفيس بوؾ
جعلت الصحفيُت يعيدوف النظر يف أساليب وطرؽ التحقيق والكتابة اليت ديارسوهنا ،بصورة اعتقدوا أهنا تشكل
تطويرا ىاما للعمل اإلعبلمي ،وذلك بفضل اخلدمات التفاعلية والتشاركية والطرؽ العديدة لتبادؿ اآلراء
وادلعلومات.
وأصبحت وسائل اإلعبلـ تتغَت وفقا الحتياجات اوجمهور الذي يرغب بشكل كبَت يف إيصاؿ صوتو للمؤسسات
اإلعبلمية أو لؤلشخاص اآلخري والتعرؼ على آرائهم بشأف ادلوضوعات اليت تنشرىا ،وتؤثر شبكات التواصل
االجتماعي يف وسائل اإل عبلـ التقليدية وفقا لعدة أبعاد منها  :كأداة للصحفيُت إلنشاء احملتوى عرب الكم اذلائل
م ادلعلومات واألخبار يف شبكات التواصل االجتماعي وكأداة لتوزيع ونقل ادلعلومات بُت الصحفيُت واوجمهور أو
بُت الصحفيُت أنفسهم ،وكأداة اللتماس ادلعلومات وتلقيها والوصوؿ إليها ،إذ أف طريقة احلصوؿ على ادلعلومات
واألخبار م شبكة اإلنًتنت م أسهل الطرؽ وأسرعها ،فضبل ع عدـ وجود أي عائق أو حاجز يف حصوؿ
ادلستخدمُت على ادلعلومات.36
ويف رلاؿ استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ،فإف االىتماـ بالصورة يأيت أوال مت تأيت الكلمات ،ألف الصورة
ادلصحوبة بكلمات تأثَتىا أقوى مضافا إليها الوصبلت ،شلا يقلل اوجمل الوصفية وخيتصر الزم  ،وجيب توفَت
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الروابط للتفاصيل مع تقسيم ادلوضوعات إىل أجزاء حسب مضموهنا ،وتدعيم التفاعلية م خبلؿ طرح األسئلة
الستثارة ادلتلقي للبحث ع اإلجابة وطلب التعليقات أو التصويت على ادلوضوعات ادلنشورة.
وكذا ادلتابعة القائمة على التحديث الفوري للقصص اخلربية ادلنشورة ،وجذب ادلتلقي مع الوضع يف االعتبار أف
جوىر الكتابة يف الشبكات ينبغي أال زبتل ع الوسائل التقليدية م حيث الدقة والوضوح وبساطة األسلوب
باعتبار أف ادلتلقي يف اإلعبلـ اإللكًتوٍل ىو القارئ وادلشاىد وادلستمع معا.37
 م الضروري أيضا ،معرفة اللغات األكثر انتشارا وسبركزا على مواقع التواصل االجتماعي ويف الفضاء األنًتنايتبصفة عامة وىذا دلعرفة اختيار اللغة األوىل للرسالة والثانية وإذا اقتضى األمر حىت الثالثة ،واوجدوؿ التايل يوضح
اللغات العشر األكثر استخداما على شبكة اإلنًتنت:38
الرقم

اللغــة

عدد المستخدمين

1

اإلصلليزية

 565مليوف

2

الصينية

 509.9مليوف

3

اإلسبانية

 164.9ملبوف

4

اليابانية

 99.18مليوف

5

الربتغالية

 82.52مليوف

6

األدلانية

 75.42مليوف

7

العربية

 65.36مليوف

8

الفرنسية

 59.77مليوف

9

الروسية

 59.70مليوف

10

الكورية

 39.44مليوف

11

باقي اللغات

 350.557مليوف

 إف ادلستخدمُت عندما ديسحوف النص ،يقرأوف فقط اوجملة األوىل م كل فقرة ما يعٍت أف اوجملة األوىل ىياألكثر أمهية وبالتايل فإف اذلرـ ادلقلوب يعترب مهما جدا يف الكتابة للواب.
 إف القارئ على الفيس بوؾ يريد احلصوؿ على ادلعلومات بسرعة وبأقل جهد ،لذلك جيب أف يكوف النصقصَتا.
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 إف العناصر التيبوغرافية رلندة عند القارئ (رسومات – صور -جداوؿ – أشكاؿ  ،)...إذا كانت تضيجديدا للنص ،ألف حشو النص برسومات ليست متناسقة وال زبدـ النص وتعترب مضيعة للوقت بالنسبة للقارئ.
 إف ادلستخدـ يفضل األسلوب البسيط وغَت الرمسي ،أي غَت األكادديي ألف القارئ يريد أف يقرأ بسرعة ،واليريد أف يقرأ كل كلمة حىت يفهم النص.
 إف ادلستخدـ يريد احلصوؿ على ادلعلومة بسرعة ،فهو ربت ضغط الوقت ،لذلك فإف عدـ التنظيم اوجيد للنص،وصعوبة الدخوؿ يف النص الفائق ،ينفر ادلستخدـ.
 إف ادلستخدـ ال حيبذ ادلواضيع الطويلة بل يفضل القصَتة. إف ادلستخدـ ال يريد معلومات مبعثرة وغَت منظمة ألنو ال يريد أف يبذؿ جهدا يف تنظيمها ،لذلك يتعُت تنظيمادلعلومات بشكل جيد (فكرة واحدة يف فقرة واحدة ،الكم ادلقبوؿ م ادلعلومات يف الفقرة الواحدة.)...
 وكأوجو للمقارنة مع إحدى الوسائل اإلعبلمية األخرى ،أخذنا مثاؿ أحد الباحثُت ،إذ يقوؿ جاكوب نيلس :" إف الفرؽ بُت الكتابة للواب والكتابة للتلفزيوف مثل ادلقارنة بُت التحرؾ لؤلماـ والتحرؾ إىل اخلل  ،ففي الواب
يقوـ ادلستخدموف بالبحث ع ادلعلومات ويرغبوف يف احلصوؿ على أشياء منجزة ،فالواب ىو وسيلة إجيابية ،بينما
عندما نشاىد التلفزيوف فإف ادلشاىدي يرغبوف يف " التكفل هبم " ألهنم يف حالة اسًتخاء ،ال يرغبوف يف االختيار،
فالتلفزة إذف وسيلة سلبية ".39
ودي ك القوؿ بأف أي نص أو كتابة إلكًتونية جيب أف تكوف مقنعة ،ويوجد جانب م احلقيقة يف ىذا القوؿ :ألنو
جيب أف ربوي النصوص أو الكتابة الفعالة يف جوىرىا إرادة اإلقناع ،وجيب عليك دائما أف " تروج " ما تكتبو،
حىت وإف كنت رباوؿ ترويج نفسك ،والقدرة على اإلقناع ال تتطلب مهارات متقدمة أو كلمات بليغة ويف احلقيقة
قبل كتابة أي شيء ،جيب أف تطرح السؤاؿ على نفسك األسئلة التالية:
-1دلاذا أكتب ىذه الوثيقة؟ وما ىديف م كتابتها؟
-2ما النقاط الرئيسية اليت أحتاج إىل إخبار القارئ عنها؟
-3ما الذي أريد م القارئ أف يشعر بو حياؿ ىذا ادلوضوع؟ ىنا ضل حباجة إىل مس مشاعرىم.
40
-4ماذا أريد م القارئ أف يفعل؟ ما اخلطوات التالية أو اإلجراءات اليت ينبغي ازباذىا؟
لغة التخاطب على الفيس بوك:

إف اللغة تؤدي دورا مركزيا يف التواصل ،وإنتاج ادلعٌت على مواقع التواصل االجتماعي ،وىي لغة سهلة تراوح بُت
ا لعامية والدارجة خصوصا فيما يتعلق دبواقع التواصل االجتماعي ،فهذه اللغة استقطبت جيبل بأسره ،فهي لغة
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تنحدر م سجبلت لغوية متحررة ،متنوعة ،جامعة بُت الدارج والغريب ويبلحظ الدارس وادلتتبع حللقات التواصل
االجتماعي عرب اإلنًتنت ،أف لغة التواصل تراوح بُت العامية والفصحى ،ويف أحياف عديدة تكوف العامية أي اللغة
الدارجة السجل اللساٍل األساسي ادلعتمد وقد يعود ذلك الرتباطها الوثيق بواقع الناس ،فهي رمز للواقعية ،م
حيث قدرهتا الببلغية على تصوير ادلألوؼ يف حياة عامة الناس وىو مهم جدا لتحقيق القصد التواصلي ،فهذه
اللغة ظلت لغة التفاعل األوىل بامتياز  ،وىي ادلتحررة م ضوابط الشكل وادلضموف.41
كما أف اللغة ادلستخدمة يف غرؼ احلوار ( ،)Chat Roomزبتل مستوياهتا م اللغة األكادديية الراقية إىل
الثرثرة العادية اليت قد تتجاوز احلد األدٌل للذوؽ ادلقبوؿ ،وكي تتمك م التحدث باقتدار يف غرؼ احلوار عليك
اإلدلاـ بلغتها ومصطلحاهتا ،ألف ادلتحاوري يف بعض ىذه الغرؼ يقوموف عادة باختصار كثَت م الكلمات
واستعماؿ مفردات جديدة دخيلة على اللغة النظامية ،وذلك لتسريع وتَتة احملادثة أو لتسريع ظهور رسالتهم على
الشاشة ،42ويف اآلف نفسو اللغة اليت تستخدـ يف وسائل التواصل االجتماعي على غرار الفيس بوؾ ،تعترب اللغة
ادلفهومة واألكثر انتشارا وسهولة ،فاللغة ىي رمز يوضح ويعرب ع شيء معُت ،وىذا ما دييز اللغة يف وسائل
التواصل واليت مل تقتصر على ادلقروءة منها ،بل تنوعت لتشمل ادلسموع وادلرئي بتقنيات سلتلفة ،تعرب ع الفكرة
اليت يتم تبنيها لعرضها ونقاشها ،وما دييز ذلك ىو سهولة فهم ىذه اللغة وزلتواىا ودالالهتا ،كما أهنا منتج
اجتماعي (شعيب) يستطيع الوصوؿ إليها وإنتاجها بأدوات بسيطة.43
يقوؿ ىاريف كاببل ( ،)Hervé Kablaجيب األخذ دائما بكلمات سلتلفة عما ىو زلل التفكَت ،كما أف
ا لتنشيط صفحة على الفيس بوؾ ىو اوجزء الكبَت الذي حيتاج قرب أكثر وخطاب مصنوع م قبل ادلؤسسة أو
العبلمة أو ادلستخدـ ،مع عبلقة قوية باوجانب اخلدمايت ،كما أف رلتمع ادلدراء عليهم اختيار اخلطاب بشكل دقيق
ويف بعض األحياف تعطى ادلهمة لقسم التسويق ،وىذا لطبخو وإعداده بالصيغة ادلناسبة.44
ونبلحظ م خبلؿ شبكات التواصل االجتماعي ويف مقدمتها الفيس بوؾ ،أف التعليقات وادلنشورات واحملادثات،
والرسائل القصَتة على اذلات النقاؿ قد تغَتت لغتها ضلو االختصار واالعتماد على اللغات األجنبية كأف نقوؿ
 hmdبدال م احلمد هلل ،و slmبدال م السبلـ عليكم ،كما يعتمد ادلستخدموف على األرقاـ بدؿ احلروؼ
العربية ،كأف يكتب  mar7abبدال م مرحبا ،أو  2albبدال م قلب ،وهبذا نكوف نشهد ظهور لغة جديدة
ال ىي عربية وال ىي أجنبية ،بل ىي سلتلفة سباما عنهما وال يفهمها إال مستعملوف التكنولوجيا احلديثة م
حاسوب ولوحات إلكًتونية وىوات نقالة .45
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وذلذا عندما قاؿ األديب اللبناٍل جرباف خليل جرباف " اللغة تلد على أمنل شاعر" ،مل يك يدري خبلد ىذا
األديب أنو مل يعد بوسع الشعراء وحدىم إيبلد اللغة ،فهناؾ لغة أشبو باخللطة ولدت مع مواقع التواصل
االجتماعي ،واستعملت كلغة رمسي ة على الفيس بوؾ وىي أشبو باخللطة الغريبة اليت ذبمع بُت كلمات م اللغة
العربية وأخرى م اللغة اإلصلليزية أو الفرنسية يف آف واحد ،واليت يطلق عليها رلازا " العربيزي " ويستمر زح "
العربيزية " أو " الفرانكو عربية " بشكل كبَت جدا ،ووفق ىذا السياؽ أصبح ىناؾ أجبدية متعارؼ عليها بُت
ادلتحدثُت على صفحات الفيس بوؾ وباقي مواقع التواصل االجتماعي ىي على النحو التايل:
الحرف باللغة العربية

العدد الذي ينوب عن هذا الحرف

حرؼ األل (أ)

2

حرؼ العُت (ع)

3

حرؼ اخلاء (خ)

5

حرؼ الطاء (ط)

6

حرؼ احلاء (ح)

7

حرؼ الغيم (غ)

8

وبناء على ذلك إذا أراد أحدىم أف حيي اآلخر ،فيقوؿ لو بلغة الًتاسل اوجديدة( sba7o :صباحو  /أو صباح
اخلَت)( sho3ml ،شو عامل) ،وإما يتم اختصار الكلمة الطويلة إىل بعض احلروؼ أو إىل حرفُت منها لتفي
بغرض التعبَت ع الكلمة ادلراد قوذلا كما يف الكلمات األجنبية التالية:46
الكلمة األجنبية

اختصار ىذه الكلمة

Welcome

Wlc

Take care

Tc

See you

Cu

Because

Bcz

Please

Plz

Some one

Sime 1

المجلد 13 :العدد 02 :ديسمبر 2012

December 2018

230 Vol :13 N :2

المجلة الجزائرية للمخطوطات

E-ISSN: 2600-6251

ط /بن عبو وليد /أ.د بن نعمية عبد المجيد

األشكال التفاعلية واللغوية في الوسائط اإلعالمية اإللكترونية

ISSN : 1112-511X

ويوجد أمثلة أخرى لبلختصار باللغة الفرنسية:
الكلمة األجنبية

اختصار ىذه الكلمة

Bonsoir

Bns

Bonjour

Bnj

Salut

Slt

Au revoir

A.r

Ça va

Cv

Monsieur

M.S

Madame

M.d

q.d.9 / koi 29 il Ya des nouvelle/ quoi de neuf
Bonne 8

Bonne nuit

الجدول من إعداد صاحب المقال.
العبارة

اختصارا لـ

معناها وسياقها العام

BTW

BY the way

بادلناسبة عندما ترغب يف إضافة بعض ادلعلومات
غَت ادلهمة ادلتعلقة دبوضوع ما أو تقدَل موضوع
جديد.

LOL

out
Loud

FOCL

 Falling out ofلقد وقعت م الكرسي م شدة الضحك.
chair Laughing

ROFL

 Rolling on theأتدحرج على األرض م الضحك.
Floor Laughing

IMHO

 Laughingاضحك بصوت عاؿ.

humble
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opinion
 Inيف رأي غَت ادلتواضع.

IMNSHO

my not so
humble opinion

YMMV

 Your mileage mayقد زبتل األمور لديك عما لدي.
vary

وبناء على ىذا فإف اللغة عرب الفيس بوؾ جيب أف تراعي ىذه التغَتات اوجديدة اليت طغت يف االستعماؿ
التواصلي ،إذ ال ديك سلاطبة ادلتلقي سواء كاف معجب ،أو زبوف ،بلغة ذات كلمات طويلة قد تأثر على مستوى
وعيو على نص الرسالة بشكل كبَت ،إذ م الضروري الكتابة والرد والتواصل معهم على نفس النسق اللغوي
ادلسيطر ،فهذه اللغة أصبحت عادلية االنتشار ،كما أشارت إحدى الباحثات يف األلسنية واللغويات م اوجمعية
اإلصلليزية للتهجئة اإلمبلئي ( بريطانيا ) ،إف اإلنًتنت أحدث تغيَتا جوىريا دبعٌت أنو قلب ادلوازي يف اللغة
اإلصلليزية ،وىو ناجم ع السرعة يف الكتابة على اإلنًتنت.
وجيب مراعاة يف لغة التخاطب على الفيس بوؾ أو مواقع التواصل االجتماعي ،عدة خطوات أبرزىا:
أكتب بطريقة طبيعية وبصدؽ:حاوؿ أف تظهر اىتماما صادقا بالقارئ ومشكبلتو ،وينبغي أف تتسم رسالتك باإلخبلص مع الكتابة بأسلوبك
أنت ،وأكتب بطريقة طبيعية ،كما لو كنت ذبري زلادثة.
ك مهذبا ومراعيا للمشاعر:التحلي بالتهذيب ومراعاة مشاعر اآلخري يف كتابتك يعٍت اآلتػػي:
 الرد العاجل على كل الرسائل ،ولًتد عليهم يف اليوـ ذاتو إف استطعت ذلك.
 إذا مل تستطع الرد على الفور ،فلتكتب للمرسل ملحوظة موجزة وبُت فيها السبب يف عدـ الرد الفوري،
وسوؼ يساعد ىذا يف إنشاء ادلودة بينكما.
 تفهم وجهة نظر ادلتلقي واحًتامها.
 قاوـ رغبتك يف الرد على ادلرسل بطريقة هتامجو فيها كما لو أنو سلط..
 إذا شعرت بأف بعض تعليقاتو غَت منصفة ،فك لبقا وحاوؿ أال تشعره باإلىانة.
 قاوـ رغبتك يف الرد على اخلطاب ادلهُت بنربة شلاثلة ،وبدال م ذلك ،رد عليو بتهذب وال زبفض م
منزلتك.
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وال يعٍت التهذب استخداـ تعبَتات عتيقة الطراز مثل " حضرتك " أو " سيادتك " ،بل يعٍت إبداء مراعاتك
دلشاعر مراسلك والتحلي بالتعاط  ،أي إظهار االحًتاـ دلشاعر قارئك ،والكتابة بأسلوب مهذب ديكنك م
رفض الطلب بدوف قطع كل حباؿ األمل يف إجراء معامبلت ذبارية مستقبلية ،وىو ما ديكنك م تقدَل الرفض
بدوف ىدـ الصداقة.
– استخدـ كلمات بسيطة ومجل قصَتة:
نظرا لكونك تعمل على تطوير قدرتك الكتابية ،فينبغي عليك تذكر مبدأ " أ – ر – ؽ – ب " ،وىذه ىي
احلروؼ األوىل لكلمات التالية :أبق – رسالتك – قصَتة – وبسيطة ،وىذا اوجدوؿ يوضح بعض األمثلة:
بدال من قول:

قل:

يف ادلستقبل القريب العاجل.

قريبا.

يف وقت الحق.

الحقا.

نود أف نطلب منك.

م فضلك.

يف ضوء احلقيقة.

نظرا لػ.

فيما يتعلق بػ.

بشأف.

يف اللحظة احلالية.

اآلف.

سوؼ أكوف مسرورا إذا.

م فضلك.

– استخدـ لغة عصرية:
العبارات الطويلة عتيقة الطراز ال تضي أي شيء دلعانيك ،وم احملتمل أف تًتؾ انطباعا سيئا عنك ،وقد تؤدي
إىل الشعور باحلَتة ،واحلوار اإللكًتوٍل اوجيد ال يستخدـ م الكلمات إال ما ىو ضروري لنقلها بوضوح ودقة ،كما
يوضحو اوجدوؿ التايل:
بدال من قول:

قل:

لقد تلقينا خطابك ادلرسل بتاريخ  12يونيو.

شكرا لك على خطابك ادلرسل بتاريخ  12يونيو.

توجد كلمات مرفقة ينبغي عليك العثور عليها.

لقد أرفقت ملفات بالرسالة.

م فضلك ،أبق يف ذاكرتك.

م فضلك ،تذكر.

ىبل تكرمت بإعبلمي ع األمر.

م فضلك ،أعلمٍت باألمر.
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– استخدـ لغة إجيابية:
يعد تقدَل نفسك يف صورة الشخص ادلتفائل اسًتاتيجية للنجاح ثبتت صحتها ،وينجح ىذا األمر يف الكتابة
أيضا ،وببساطة فلتخترب القارئ دبا ديكنك فعلو ودبا ستفعلو بدال م إخباره دبا ال ديكنك فعلو وما ل تفعلو ،م
اإلرشادات ادلهمة لكتابة إجيابية أف تتجنب استخداـ كلمة " لك " قدر اإلمكاف :فهي سبحو كل شيء إجيايب
سبقها ،وسوؼ تدفع القارئ إىل الًتكيز على السلبيات فقط.48
أبعاد الخطاب اإللكتروني:

-1بعد خاص بالتكتبلت االجتماعية :حيث يصبح الفرد أكثر اندماجا يف اجملموعات اليت ينتمي إليها ،ويتعرؼ
على أفراد يشاركونو اىتماماتو ويتفقوف معو يف معتقداتو ،ويتبادؿ االتصاؿ مع رلموعات تقع يف النطاؽ احمللي
للمجتمع الذي ينتمي إليو.
-2بعد خاص دبدى التقارب والتواصل :حيث يتبادؿ الفرد االتصاؿ مع اآلخري  ،خيتلفوف عنو يف العمر أو
اوجنس وغَت ذلك.
-3يتبادؿ مع آخري خيتلفوف عنو يف خلفياهتم ادلعرفية أو العرقية واالجتماعية.
إف ىذه األبعاد توحي بالتنوع واحلرية اليت سبنحها مواقع احلوار واخلطابات اإللكًتونية ،للفرد حيث ذبعلو إما
متحدثا مع م ينتموف إىل إطاره ادلرجعي والفكري والثقايف نفسو ،أو مع م يناقضونو سباما ،فالتكنولوجيا الرقمية
مل تقربنا فحسب م األجهزة اإللكًتونية ،بل فتحت أمامنا رلاالت وخربات جديدة ،هبا وبفضلها نعيش كل يوـ
لنتعلم اوجديد ونكتش ثقافات غَت متوقعة ،فكثَت م ادلدافعُت ع احلوار اإللكًتوٍل يروف أف ذلا فوائد مجة ال
ديك ذباىلها ففي حديثو ع موقع الفيس بوؾ – مثبل  -يقوؿ  " Jérome Batoutإف موقعا يقنع 500
مليوف شخص البد أف يكوف ملبيا حلاجة اجتماعية ،فقد ديك ىذا ادلوقع م خلق فضاء عمومي عادلي مل خيلقو
موقع إلكًتوٍل قبلو ،ونفسر ذلك بأف مواقع احلوار ككل سبكنت م استقطاب أعداد ىائلة م اوجماىَت اليت تعترب
ىذه ادلواقع فضاءات مناسبة للتنافس واإلدالء بآرائهم والتعبَت ع آالمهم وأفراحهم والتعرؼ على أفكار اآلخري
وثقافاهتم ادلختلفة ،فإذا ما ابتعدنا ع اوجانب التقٍت ادلعقد فإننا نستطيع القوؿ ببساطة أف ىذه التقنية توفر للمرء
الدخوؿ إىل فضاء رحب وواسع ال حدود لو ،وال ضوابط  ،وال قيود ،فهي م مث تربطو بالعامل شرقا وغربا ،بل
أكثر م ذلك  ،فهي تتيح لو أف يتحدث مع صديق يف أي مكاف يف العامل ،بالصوت والصورة ،كما يستطيع أف
خيط سطرا اآلف حيث ىو موجود لَتسلو إىل أي مكاف على وجو األرض فسيصل خبلؿ ثواف معدودة.
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وم الناحية ادلعرفية واإلعبلمية أحدث التحاور والتخاطب اإللكًتونيُت حالة معرفية ثورية حقا يف تاريخ البشرية إذ
منح الفرد العادي م غَت ذوي النفوذ وادلكانة ،أو السلطة ،أو الثروة إمكانية إعبلمية يف مواجهة نفوذ ادلؤسسات
اإلعبلمية ادلختلفة وغَتىا ،وشكل أحيانا ربديات يف مواجهتها ،فبعد أف كاف شرطا عليو حىت يصل صوتو أو
تعليقو أف ينتظر موافقة مشروطة ألف يظهر بعد ادلرور على احلراس البوابات اإلعبلمية التقليدية ،صار ديتلك
اإلتاحة وأصبح لو صوت وصورة ونص ،كما سبنح مواقع التحاور فيضا معلوماتيا ىائبل وتقدـ يف كثَت م األحياف
معلومات حصرية قبل أي مؤسسة إعبلمية وتسمح للفرد باالطبلع عليها والتعليق بكل حرية وكذا تبادؿ ىذه
األخبار مع غَته عرب العامل بأسره ،وىكذا أدت متبلزمات اإلنًتنت (يف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي) ،إىل
أف يوجد عوامل ثبلثة:
 عامل نعيشو ونستخدـ داخلو سلتل حواسنا الطبيعية.
 عامل آخر ينتقل إليو اوجميع بكل خواصهم ادلادية بعد طوؿ بقاء.
 عامل سلتل سباما غَتمها صنعتو تكنولوجيا احلاسبات واإلنًتنت.49
نتائج الدراسة:

 كشفت الدراسة أف التزايد ادلستمر للمشًتكُت يوميا عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ،انعكس إجيابياعلى ادلوقع شلا جعلو يف صدارة ادلواقع اإللكًتونية ،وبالتايل استمرارية االىتماـ بو م طرؼ ادلستخدمُت والباحثُت،
كوسيلة إعبلمية ناجعة وبديلة ع اإلعبلـ التقليدي.
 الغرض األوؿ م ظهور موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ىو التواصل وإنتاج التفاعلية. وجود زيادات مضطردة يف عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ،أدى إىل تشكيل رلتمعإلكًتوٍل يتمتع دبميزات لغوية خاصة بو ،إىل جانب نشاط تفاعلي مل تشهده الوسائل اإلعبلمية التقليدية م
قبل.
 يعترب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ م أىم الوسائل االتصالية احلديثة ،واليت بإمكاف األفرادواوجماعات وادلؤسسات االستفادة م خصائصو ادلختلفة ،على غرار التفاعلية اليت ينتجها ادلوقع واألشكاؿ اللغوية
ادلختصرة والسريعة اليت أصبحت تنافس اللغات األـ يف كل مكاف يف العامل.
 االىتماـ باحملتويات ادلنشورة عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ،م حيث التجديد ودديومة النشاط،والتواجد على الصفحة بشكل ديكنك م الرد على االنشغاالت والرسائل وىو ما جيعل الصفحة حيوية
وديناميكية.
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 تبادؿ الصور والفيديو وادلعلومات ،يعترب م أقوى السبل النتقاؿ ادلعلومات ودوراهنا وتبادذلا ،وخلق التفاعليةداخل الوسط الفايسبوكي.
 موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ لو دور مهم يف تقدَل ادلعلومات واألفكار واحللوؿ والتوجيو ،وىو مايعكس الزخم الكبَت الذي يتمتع بو م مشاركات وتعليقات وحوارات.
 توعية ادلستخدمُت دلوقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ باألدوار اإلجيابية اليت ديك أف يقدمها. ربفيز ادلستخدمُت على التسجيل يف موقع التواصل االجتماعي الفيسبوؾ سواء ألغراض شخصية أو اجتماعية،مؤسساتية...اخل ،واالستفادة م خصائصو.
 إجراء ادلزيد م الدراسات يف سلتل االنتاجات اوجديدة اليت تقدمها الشبكات االجتماعية م ناحية الشكلوادلضموف وباألخص موقع الفيسبوؾ ،للتعرؼ على كيفية االستخداـ األمثل ذلا وآليات التواصل الفعاؿ فيها.

الخاتمة:
يف ختاـ ىذه الدراسة ديك القوؿ إف استخداـ شبكات التواصل االجتماعي ديك م إنتاج التفاعلية وبصيغ
سلتلفة ،سواء مع األفراد فيما بينهم أو مع مجاعات ،أو مؤسسات وىيئات...اخل ،كما حاولنا م خبلؿ دراستنا
تقدَل صورة على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ وكيفية استغبللو اوجيد م طرؼ الفيسبوكيُت
 ، Facebookeursيف إنتاج أشكاؿ لغوية وتفاعلية متنوعة ومتعددة ،وكذا التحكم فيها وبالتايل وجدنا أف
موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ يشكل طفرة ربررية نوعية م حيث العامل اللغوي والتفاعلي.
كما نستنتج م خبلؿ الدراسة أف موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ساىم بشكل كبَت يف ظهور أشكاؿ
متعددة م التفاعلية وبروز أشكاؿ لغوية جديدة واليت ميزت ىذا الوسيط اإللكًتوٍل ع غَته م الوسائط
اإلعبلمية األخرى.
المراجع والمصادر:

-1سحر منصور القطاوي ،فعالية برنامج تدرييب باستخداـ مواقع التواصل االجتماعي " الفيس بوؾ "يف ربسُت
جودة احلياة للمراىقُت الصم ،دراسات عربية يف علم النفس ،مج  ،12العدد  ،3يوليو  ،2013ص 464.
-2رضواف قطيب ،شبكات التواصل االجتماعي وادلشاركة السياسية للشباب ادلغريب يف االنتخابات اوجماعية
واوجهوية لسنة – 2015دراسة ميدانية على عينة م الشباب اوجامعي ،-رللة اوجامعة العربية األمريكية للبحوث،
رللد ،3العدد  ،2017 ،1ص103.
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-3ميسوف عزالدي برىومو ،اجملتمع ادلدٍل يف مواقع التواصل االجتماعي ،رللة الباحث للدراسات األكادديية،
العدد الثالث ،سبتمرب  ،2014ص.61
-4زلمد سليم الزبوف ،ضي اهلل عودة أبو صعيليك ،اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي
على األطفاؿ يف س ادلراىقة يف األردف ،اجمللة األردنية للعلوـ االجتماعية ،اجمللد  ،7العدد  ،2014 ،2ص
225.
-5إيهاب خليفة ،حروب مواقع التواصل االجتماعي ،العريب للنشر والتوزيع ،ط ،2016 ،1القاىرة ،ص 23.
-6زغدود بلقاسم ،سعدي وحيدة ،اإلعبلـ اوجديد كمحرؾ للوعي السياسي لدى الشباب ،رللة آفاؽ للعلوـ،
العدد الثام  ،اوجزء  ،1جواف  ،2017ص 350.
-7حامت سليم العبلونة ،دور مواقع التواصل االجتماعي يف ربفيز ادلواطنُت األردنيُت على ادلشاركة يف احلراؾ
اوجماىَتي "دراسة ميدانية على النقابيُت يف إربد" ،رللة ارباد اوجامعات العربية لآلداب ،اجمللد  ،10العدد،1
 ،2013ص 670.
-8شفيعة حداد ،أثر اإلعبلـ التفاعلي يف بناء وتفعيل الدور السياسي للرأي العاـ العريب ،رللة الباحث للدراسات
األكادديية ،العدد اخلامس ،مارس  ،2015ص300.
-9عباس ناجي حس  ،الوسائط ادلتعددة يف اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط،2016 ،1
عماف ،ص 98.-97
-10وساـ فاضل راضي ،مهند محيد التميمي ،اإلعبلـ اوجديد :ربوالت اتصالية ورؤى معاصرة ،دار الكتاب
اوجامعي ،ط ،2017 ،1اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص 78.-77
-11فات سعيد بامفلح ،خدمات ادلعلومات يف ظل البيئة اإللكًتونية ،الدار ادلصرية اللبنانية ،ط،2015 ،3
القاىرة ،ص 104.
-12الصادؽ احلمامي ،اإلذاعة والتلفزيوف وادليديا االجتماعية يف السياؽ العريب ،عصر ادليديا اوجديدة ،منشورات
إرباد إذاعات الدوؿ العربية ،سلسلة حبوث ودراسات إذاعية ،جامعة الدوؿ العربية ،2016 ،ص7.
-13حياة دلوشي ،اإلدماف على الفيسبوؾ وعبلقتو بالتوافق الدراسي لدى ادلراىق ،رللة آفاؽ للعلوـ ،العدد
التاسع ،سبتمرب  ،2017جامعة اوجلفة ،ص58.
-14زلي الدي إمساعيل زلمد الديهى ،تأثَت شبكات التواصل االجتماعي اإلعبلمية على مجهور ادلتلقُت ،مكتبة
الوفاء القانونية ،ط ،2015 ،1اإلسكندرية ،ص 458.
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-15عبد العزيز الشري  ،اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،ط ،2014 ،1ادلملكة األردنية
اذلامشية ،ص 17.
-16زلي الدي إمساعيل زلمد الديهى ،تأثَت شبكات التواصل االجتماعي اإلعبلمية على مجهور ادلتلقُت ،ادلرجع
سابق ،ص 315.
-17عبد العزيز الشري  ،اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،ادلرجع السابق ،ص 16.
-18مروى عصاـ صبلح ،اإلعبلـ اإللكًتوٍل األسس وآفاؽ ادلستقبل ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع،
ط ،2015 ،1عماف ،األردف ،ص 133.
-19ببلؿ بوترعة ،التفاعل اإللكًتوٍل وأثره على الوظيفة الًتبوية لؤلسرة اوجزائرية :دراسة على عينة م الشباب
مستخدمي الفيس بوؾ ،رللة البحوث والدراسات ،العدد  ،22السنة  ،13صي  ،2016ص 307.
-20عباس مصطفى صادؽ ،اإلعبلـ اوجديد :ادلفاىيم والوسائل والتطبيقات ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،د.س،
عماف ،األردف ،ص177.
-21مصطفى يوس كايف ،اإلعبلـ التفاعلي ،دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ،ط ،2016 ،1عماف،
األردف ،ص35.
-22كسَتة إمسهاف ،بلحضري بلوفة ،مواقع التواصل االجتماعي "الفايسبوؾ" واذلوية االفًتاضية ،رللة الصورة
واالتصاؿ ،رللد  ،6العدد  ،1ص3.
-23أمسا حسُت حافظ ،تكنولوجيا االتصاؿ اإلعبلمي التفاعلي يف عصر الفضاء اإللكًتوٍل ادلعلومايت والرقمي،
الدار العربية للنشر والتوزيع ،ط ،2005 ،1ص 15.
-24ديانا إـ لويس ،اللغة اإلعبلمية اوجديدة ومنظومة التطوير ،تر :راغب أمحد مهراف ،دار الفجر للنشر والتوزيع،
ط ،2009 ،1القاىرة ،مصر ،ص 78.
-25عبد العزيز الشري  ،اإلعبلـ اإللكًتوٍل ،مرجع سابق ،ص 18.-17
 -26أمسهاف كسَتة ،تأثَت اإلنًتنت على ثقافة الشباب اوجامعي اوجزائري :دراسة ميدانية لطلبة جامعة مستغاًل
أمنوذجا ،رللة جيل العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،علمية دولية زلكمة تصدر شهريا ع مركز جيل البحث
العلمي ،العاـ الرابع ،العدد  ،27يناير  ،2017ص .144
-27مي العبد اهلل ،نظريات االتصاؿ ،دار النهضة العربية ،ط ،2006 ،1بَتوت ،لبناف ،ص 333. – 332
-28علي عبد الفتاح ،إدارة اإلعبلـ ،دار اليازوري ،ط ،2014 ،1عماف ،األردف ،ص 28.
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-29نيل ريتشاردسوف ،روث غوسناي ،أصليبل كاروؿ ،التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي واإلنًتنت ،تر:
سلمى بيطار ،دار الفراشة للطباعة والنشر والتوزيع ،2013 ،بَتوت ،لبناف ،ص 13.
30-David Fayon, camille alloing, Développer sa présence sur internet :
concevoir et déployer une stratégie sur les média sociaux, Dunod, paris,
2012, p126-127.
31- François Laurent, et Alain Beauvieux, les médias sociaux sans bla
bla # de la réputation au social CRM, edition kawa, 2012, France,
p13-51.
-32يوس أمحد أبو فارة ،التسويق االلكًتوٍل :عناصر ادلزيج التسويقي عرب اإلنًتنت ،دار وائل للنشر والتوزيع،
 ،2003عماف ،ص 49.
-33دي كَتب  ،وسائل التواصل االجتماعي ادلفضلة ،تر :مكتبة جرير ،مكتبة جرير للنشر والتوزيع ،ط،1
 ،2015ادلملكة العربية السعودية ،ص119.
34-Jules Texier, Facebook pour les TPE/PME : le guide pas à pas pour
réussir sur facebook, une publication de l’agence nubiz, 2016, p20 – 22.
-35دي كَتب  ،وسائل التواصل االجتماعي ادلفضلة ،مرجع سابق ،ص55.
-36وساـ فاضل راضي ،مهند محيد التميمي ،اإلعبلـ اوجديد :ربوالت اتصالية ورؤى معاصرة ،دار الكتاب
اوجامعي ،ط ،2017 ،1اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص 120.-109
-37جبلؿ الدي الشيخ زيادة ،العبلقة بُت اإلعبلـ التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي :اخلصوصية وادلهنية
(دراسة مقارنة) ،مؤسبر وسائل التواصل االجتماعي التطبيقات واالشكاليات ادلنهجية ،جامعة االماـ زلمد ب
سعود اإلسبلمية ،كلية اإلعبلـ واالتصاؿ ،السعودية ،ص.13
-38زلمد لعقاب ،مهارات الكتابة لئلعبلـ اوجديد ،دار ىومة للطباعة والنشر ،اوجزائر ،2013 ،ص 29.
-39زلمد لعقاب ،مهارات الكتابة لئلعبلـ اوجديد ،مرجع سابق ،ص 40.-34
-40شَتيل تيلور ،مناذج خطابات ورسائل إلكًتونية ومستندات لؤلعماؿ التجارية ،مكتبة جرير ،ط،2015 ،1
ادلملكة العربية السعودية ،ص ( .478بتصرؼ)
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-41عبد اهلل الزي احليدري ،ادليديا االجتماعية ،األدوات الببلغية اوجديدة للسلطة اخلامسة ،أشغاؿ ادللتقى
الدويل :شبكات التواصل االجتماعي يف بيئة إعبلمية متغَتة دروس م العامل العريب ،اوجمعية العربية األوروبية
لباحثي اإلعبلـ ،تونس  ،2015ص102.-101
-42كيم بيكر ،ساٍل بيكر ،كي تتحدث على شبكة اإلنًتنت ،تر :أماٍل الدجاٍل ،مكتبة العبيكاف ،ط،1
 ،2005ادلملكة العربية السعودية ،ص119.
-43ميسوف عزالدي برىومو ،اجملتمع ادلدٍل يف مواقع التواصل االجتماعي ،مرجع سابق ،ص61.
44-François Laurent, et Alain Beauvieux, les médias sociaux sans bla
bla # de la réputation au social CRM, edition kawa, 2012, France, p98.
-45دريس سفياف ،دور التكنولوجيا احلديثة يف ضياع اللغة العربية بُت الشباب العريب ،رللة أنسنة للبحوث
والدراسات ،العدد اخلامس عشر ،اجمللد الثاٍل ،2016 ،ص 76.
 -46مأموف طربيو ،أثر الفايسبوؾ على حياة الشباب اللبناٍل (دراسة استطبلعية للرأي) ،رللة االتصاؿ والتنمية،
العدد الرابع ،كانوف الثاٍل ،2012 ،دار النهضة العربية ،لبناف ،ص 25.
-47وداد مسيشي ،ادلنتديات اإللكًتونية :بُت التفاعلية وف احلوار االفًتاضي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط1
 ،2016،عماف ،األردف ،ص 144.
-48شَتيل تيلور ،مناذج خطابات ورسائل إلكًتونية ومستندات لؤلعماؿ التجارية ،مرجع سابق ،ص-42
(51بتصرؼ).
-49وداد مسيشي ،ادلنتديات اإللكًتونية :بُت التفاعلية وف احلوار االفًتاضي ،مرجع سابق ،ص .78-70

المجلد 13 :العدد 02 :ديسمبر 2012

December 2018

240 Vol :13 N :2

