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بع ـ ــد تص ـ ــنيفها ـ ــي ص ـ ــنف  Cتواص ـ ــل المجل ـ ــة ص ـ ــدورها لتط ـ ــل علـ ـ ـ قرا ه ـ ــا الكـ ـ ـرا بع ـ ــدد كبي ـ ــر م ـ ــن
المق ـ ـ ــارت وه ـ ـ ــاا راج ـ ـ ــل سلـ ـ ـ ـ المش ـ ـ ــاركات الكسي ـ ـ ــرة ل س ـ ـ ــاتاة الب ـ ـ ــاحسين دون سقص ـ ـ ــا أح ـ ـ ــدهم و سـ ـ ـ ـ مج ـ ـ ــال
المشـ ـ ــاركة والتس ـ ـ ــهيل ل خ ـ ـ ــوة األس ـ ـ ــاتاة والب ـ ـ ــاحسين لتس ـ ـ ــيير مس ـ ـ ــارهم العلم ـ ـ ــي قص ـ ـ ــد الترقي ـ ـ ــة أو المناقش ـ ـ ــة ـ ـ ــي
ماكراتهم العلمية.
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الملخص:

معلومات المقال

يشه ههاد عالمنه هها المعاصه ههر انب ا ه هها تاريخيه هها ل قافه ههة جديه ههدي تسه ههتند فه ههي أساسه ههاا له ههع مرجعيه ههة تواصه ههليّة متعه ههددي
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ت ه ه ههدعماا التكنولوجي ه ه هها الر مي ه ه ههة الحدي ه ه ههة متج ه ه ههاوتي المحا ه ه ههوي التقلي ه ه ههدي للتواص ه ه ههل اله ه ه ه ي يقت ه ه ههي الح ه ه ههور الحعل ه ه ههي

والمباشر بين الباث والمتلقي لكي يتحقق الحعل التواصلي.

الكلمات المحتاأية:

و ههد بات ههت لغ ههة التواص ههل عب ههر المنص ههات االجتماعي ههة م ه هودي العص ههر أت ههع أأ ال ههبعذ أال ههق عل ههع ه ه ا ال ههز

 اللغة
 أشكال التواصل



المعرفه ههي والمعلومه ههاتي والتكنوله ههوجي أعجوبه ههة ال ه ههدنيا ال امنه ههة فقه ههد أصه ههبحت ات ه ه المنصه ههات تشه ههكل العه ههال االفترا ه ههي

منصات التواصل االجتماعي.

ال ي ألغي الك ير من الحواجز بين البشر.
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Our contemporary world is witnessing a historic emergence of a new culture,
based on a modern communication reference supported by modern technology,
transcending the traditional concept of communication that requires the actual and
direct presence between the Sender and the Receiver in order to achieve what is
intended . The language of communication across social platforms has become the
affection of the times, so that some have called this cognitive, informatics and
technological momentum miraculously the eighth world, as these platforms have
become the virtual world that has eliminated many barriers between human beings.
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التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

مقدمة:

ال تعت ربربّ اللعغرب ربربة عرب ربربحم ول و رب ربربا ال رب ربربي ص ربربول ا رب رب عربي ،رب رب ليرب ربربل عرب ربربول ع ربربي ،ايرب ربربنت اللعغو رب ربربة ،ن رب رب أبكرب رب ،رب رب لرب ربربو رب ربربا رب ربربو الخلقرب ربربة ،مرب ربا أ
أ مولرب ربربوأ ن رب رب ل بيسرب ربربة ترب ربربتكل ليرب ربرباتا صالبرب ربربا لليرب ربربا أبو رب رب  ،ييتواصرب ربربل بليرب ربربا القرب ربربو ال رب رب ي ا،ت رب ربربنو مرب ربربا لرب ربربو رب ربربا أ،رب ربربلا مرب ربربن عل رب ربربا لغرب ربربة ،بالترب ربربا ال
وجرب ربربل أ ابرب ربربه لبغ رب رب ب صرب ربربل اللغرب ربربو  ،ل  ،رب رب رب ربربلي عورب ربربل اليرب ربربحم اايرب ربربل أ اللعغرب ربربة ليي رب رب ابغرب ربربة جنيرب ربربية ال عل يرب ربربة رب ربربا ابغرب ربربة قا يرب ربربة تؤ رب ربربل ابرب ربربه

اتتماء  ،ا  ،ل لك تتووأ منولة الوعل اإلتياين عّ تا خ األم ( .المسدي  2891ص)98
اللغ رب ربربة ب رب ربربكل ع رب ربربا ت رب ربربليل ل رب ربربل ش رب ربرباالت ا،ي رب ربرباة الو رب ربربل ة رب ربربي يصيص رب ربربة ب رب ربربل ة بامتي رب ربربا  ،الغويع رب ربربة اإلتي رب ربرباتية تاج رب ربربة ا رب ربربا ة التواص رب ربربل
بيرب ربربور اا رب ربربا ة اةرب ربربا ة اةتمعيرب ربربة ،ربع ربربا حيرب ربربت علينرب ربربا تصرب ربربنيت النرب ربربا تاعرب ربربات متغاتيرب ربربة ابلرب ربربة أل تتبرب ربربا برب ربربنب اللغرب ربربة أ أ ع رب ربربيلة أيرب ربربلي متلا لرب ربربة
رب ربربلت اعليرب ربربة

ل ربربل ا ،اإلتيرب ربربا اليرب ربربو أأاترب رب التوا رب ربربة رب ربربي اد ربربا اللغرب ربربو  ،أمرب ربربا األبكرب رب تو رب ربربل لل رب ربربة ب ربرباءة اد رب ربربا اإلشرب ربربا  ،ربربا رب ربربا أبكرب رب أ مرب رب
اد ا اللميي و التبا ت ل الباعلية التواصلية بين .
مرب ربربو التغرب ربربو ااتيرب ربربا ل االتبغرب ربربا ااعرب ربربلل ال رب رب عل ت رب رب الو رب ربربل ة  -رب ربربو رب ربربوأاأ ومرب ربربا بعرب ربربل رب ربربو -ل تيرب ربربو اةرب ربرباالت اإلتيرب ربرباتية ،أيرب ربربو تكنولوجيرب ربربا
ااعلوم رب ربربات م رب ربربي أ رب رب رب الو رب ربرباتل البعال رب ربربة ل التواص رب ربربل اإلتي رب ربرباين ل تن رب ربربا ا،اي رب ربربل ،ل رب ربربلا علرب رب رب ااي رب ربربتوي اللغ رب ربربو  ،متغ رب ربربا ة برب رب رب لك ااب رب ربربو التقلي رب ربربل
للتواصل ال قت ي ا ،و البعلي ااواشل ب الواث ااتلقي لكي توقق االاأ.
حن ربربي اليرب ربربو ل األلبي ربربة اللاللرب ربربة أ ربربي باترب رب لغرب ربربة التواص ربربل عرب ربربّ اانص ربربات االجتماعيرب ربربة مرب رب وأة العصرب ربربل ،رب رب أ ال ربربوعا أخلرب ربربق علرب رب رب رب ا ال ربربوي ااعرب ربربلل ااعلومرب ربربا
التكنولرب ربربوجي أعغوبرب ربربة الرب ربربلتيا اللامنرب ربربة ،قرب ربربل أصرب ربربوو اترب رب اانصرب ربربات ت رب ربربكل العرب ربرباا اال أايرب ربربي الرب رب ألغرب رب الكلرب ربربا مرب ربربي ا،رب ربواجو برب رب برب رب الو رب ربربل ،مرب ربربي نرب ربربا
جا لنا أ تغلح اإلشكاالت اآلتية:

 ما أمهية مب و التواصل بالنيوة للمغتمعات الو ل ة؟
 ما ملي جناعة ات اانصات (اال أايية) ل قيق تواصل لغو عال؟
 أ ي تلم ت ا ا ال كل مي التواصل عل اللغة العلبية تلميوا بنية تل يوا؟
لإلجاب رب ربربة ع رب ربربي رب رب التي رب ربربانالت ااعل ي رب ربربة الوولي رب ربربة ،رب ربربا لوام رب ربربا علين رب ربربا الو رب ربربو عن رب ربربل بع رب ربربا ا غ رب ربربات ااص رب ربربغلوات ال رب رب تب رب ربربت ش رب رب ية الوو رب رب الوا ،رب رب
من ا:
-2التواصل:
-2-2محاوم ه ه ه  :ال ميك رب ربربي ب رب رب  ،رب ربربال م رب ربربي ا أل ،رب ربوال تص رب ربربو شتم رب ربربو تي رب ربرباين أ تواص رب ربربل ،رب ربربو أب رب ربربل ات رب رب ي رب ربوة ام رب ربربة ي رب ربربتنل لي رب ربربا ق رب ربربو رب ربربا،
تغل رب رب ل صتل رب ربربت رب ربوا ل معتم رب ربربلا ب رب ربربكل أ ا رب ربربي عل رب رب اللغ رب ربربة ،م رب ربربا اتي رب ربربو تغا رب رب لي رب ربربمل

رب ربلات أي رب ربربلي أي رب ربربو

رب ربربا أمهي رب ربربة ص رب ربربوي ل التواص رب ربربل

اإلتياين.
ل ا ت نا ول ا،ل عي التم ل اللغو للتواصل عّ اانصات االجتماعية أ تقل تو ة عي مب و التواصل أشكال .
أ-لغ ه ههة :التواصرب ربربل لغرب ربربة مرب ربربي صرب ربربل ،صرب ربربل ،اتصرب ربربل ،تواصرب ربربحم ،اتصرب ربرباال جرب ربرباء ل الصرب ربربواح صرب ربربل ال رب ربربيء صرب ربربحم صرب ربربلة ،صرب ربربل لي رب رب ص رب ربوال :أ بل رب رب

أ صل وا  ،صل مبعىن اتصل

(الجو ري 2882

ص ،)2982الوصل يل ا غلا  ،و يحم البصل.

ب-اصه ه ه أا :تكرب ربرباأ تتبرب ربربق أولرب ربربر الل ا رب ربربات الوورب ربربوث ،رب ربربول مويرب ربربول التواصرب ربربل ل صرب ربربعوبة عغرب ربرباء تعل رب ربربت ا،رب ربربل رب ربربلأ اصرب ربربغل التواصرب ربربل ،لجرب ربربو

الي رب ربربور ل ل رب ربربك

أ التواص رب ربربل اإلتي رب ربرباين أص رب ربربو ،ق رب ربربحم معل ي رب ربربا تتقا رب رب العل رب ربربل م رب ربربي ااع رب ربربا
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العل رب ربربو (عل رب رب ال رب ربربنب  ،عل رب رب الأبي رب ربربة ،عل رب رب االجتم رب ربربال،

د .يونسي محمد

مزاري بودربالة

رب رب رب الل ا رب رب ربربات تع رب رب ربربلأ ا

البلي رب رب ربرببة ،االتغولوجي رب رب ربربا ،اللي رب رب ربرباتيات ...ام) ل رب رب رب لك جن رب رب ربربل تعل ب رب رب ربربات صتلب رب رب ربربة متع رب رب ربربلأة ب رب رب ربربايتحم
االتصال و عملية أ ناميكية وا ابتة ،تيتلعي تحم عنصل التباعل اال تملا ة.
قرب رب ربربول ليترب رب ربربل جرب رب ربربو ( )L.johnصرب رب ربربعر عغرب رب ربرباء تعل رب رب ربربت ع لمرب رب ربربي أ أ رب رب ربرباأميي للتواصرب رب ربربل و رب رب رب

(عل ه ه ه ههوي 2222

ص،)29

البعرب رب ربربل (ت واصرب رب ربربل) ل رب رب رب جرب رب ربربوأ ل القرب رب ربربامو

الع رب ربرباأ (عل ه ه ههوي  2222ص ،)29رب ربربالكلا م رب ربربي ااب رب ربربلأات ت رب ربربل  ،رب ربربول ،ق رب ربربل التواص رب ربربل ،ترب رب ربو،ي أالالت متامخ رب ربربة رب رب رب ا ااع رب ربربىن  ،م رب ربربي أ رب رب رب التع رب ربربا ت
اا مرب ربربة م رب ربربا لم رب رب بالي رب ربربو ( )Birelsanرب ربربتاتا ( )Steinerالل رب رب ا اعت رب ربّا التواص رب ربربل عمليرب ربربة تق رب ربربل ااعلوم رب ربربات اللوو رب ربربات اا رب ربرباعل ااعل رب ربربة التغ رب ربربا م رب ربربا
شرب رب ربرببو ا أ با رب رب ربربتعمال اللمرب رب ربربو الكتابرب رب ربربات الصرب رب ربربو اإل،صرب رب ربرباتيات بقصرب رب ربربل اإل نرب رب ربربال أ الترب رب رب ا علرب رب رب اليرب رب ربربلو (دلي ه ه ههو  2889ص ،)29تتغلرب رب رب أمهيرب رب ربربة رب رب رب ا
التعل رب ربربت ل ت رب ربلحي اصرب ربربغل التواصرب ربربل مرب ربربي ج رب ربربة التنرب ربربول ال رب رب شرب ربربكل  ،صرب ربربا،ر التعل رب ربربت ا قصرب ربربل التواصرب ربربل عل رب رب رب ربربه رب ربربلأ مرب ربربي الل رب ربرباتل برب ربربل رب ربربل
التنول شكحم م موتا.

الشكل  :1ااة ب لسوأ وستان للتواصل
عملية التواصل

م موأ الرسالة متعدد ( معلومات ر بات تجارب معرفة مشاعر)...

شكل الرسالة ( شحوي رموت لمات صور أصائيات)...

المصدر( :دليو  2889ص )29

نقل المعلومات

د الرسالة :يتوصل ب لع ا نا أو الت ثير علع السلو

اشيا مو ما تع ل تّ حمث اتت م مة اب و التواصل ميكي تا
(التواأل / Exchange:التولي  / Informing :الت ا)Affecting :

ا ل( :الحمداوي 2222

ص)8

تبص رب رب ل ل خرب ربربلح اابرب ربربا ي االتوغرب ربربة بالتواصرب ربربل ،ال ب رب رب مرب ربربي العرب ربربوأة ال رب ربأاث العرب ربربل الك رب ربربت عرب ربربي ا تمامرب ربربات بعرب ربربا علماتنرب ربربا القرب ربربلام  ،بيرب ربربا
ورب ربربل أ ع
ما جان ا ب عي ا ااب و أ مال عحم ة ب .
-2-2التواصل في التراث العربي:
و رب رب مص رب ربربغل التواص رب ربربل  ،رب ربربل الن رب رب ة ل اللقا رب ربربة العلبي رب ربربة ،ال أ بع رب ربربا علم رب ربرباء العلبي رب ربربة الق رب ربربلام ا تم رب ربوا بالعملي رب ربربة التواص رب ربربلية ب رب ربوا عل رب رب
أ اهن رب ربربا ا رب ربربا ل رب ربربك بغل ق رب ربربة و رب ربربا ن غ رب ربربة ،لع رب رب عربل الي رب ربربور ل ل رب ربربك ع رب ربربوأ أ اإلش رب ربربا ات الرب رب رب أت مولو رب ربربة ل ت رب ربربو ج رب ربرباءت ل خ رب ربربا أ ا رب ربربة
بعرب ربربا العلرب ربربو ال رب رب كرب ربربل اللغرب ربربة العلبيرب ربربة الوحمورب ربربة الوي رب ربا (عل ه ههوي  2222ص ،) 28رب رب ا األيرب ربربا ال رب رب ميكرب ربربي أ كرب ربربو ااصرب ربربغل الورب ربربل ل للتواصرب ربربل ياصرب ربربة
عن ربربل اد ربربا ، ،رب رب ا م ربربا تحم ،رب رب بويرب ربربوح ل تصرب رب الرب رب جرب ربرباء يرب رب  :الويرب ربربا ا رب رب ج ربربامو لكرب رب عربل ش ربربيء ربربت لرب ربربك ع ربربي ن ربربال ااعرب ربربىن ،ت ربربك ا،غرب ربربا أ
ال رب ربربما ،رب رب ب رب ربربي اليرب ربربامو ،قيقترب رب غرب رب علرب رب صرب ربول اتنرب ربربا مرب ربربا رب ربربا لرب ربربك الويرب ربربا  ،مرب ربربي أ جرب ربربن رب ربربا الرب ربربلليل ،ال مرب ربربلا األمرب ربربل الغا رب ربربة الرب رب
لي ربربا ا ربربل القات ربربل الي ربربامو ربربا ربربو الب رب رب اإل ربربا  ،ورب رب ش ربربيء بلغرب رب اإل ربربا أ ي ربربو ع ربربي ااع ربربىن رب رب لك ربربو الوي ربربا ل ل ربربك ااوي ربربو (الجه ههاأ ب
س ص.)81

بناء عل ا التعل ت لي صاحل يليل أبو صوو أ أ ا التواصل مخية
 القاتل و قابل ااتصل القات باالتصال (االخ ل).
 اليامو و قابل ااتلقي (اايتقوخل).

ي( :أبو أصبع 2888

ص)28

 ل شيء ت القنال ( ت لك نال ااعىن تك ا،غا أ ال ما) و قابل الل الة.
 اللليل أ أصنا اللالالت عل ااعاين مي لب أ وا لب

و قابل الو يلة.
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التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

 الغا ة ال ال لي ا القاتل (الب

اإل ا ) ي تقابل الت ا.

ال تص رب ربربو اد رب ربربا ،يغاب رب ربربا لغو رب ربربا م م رب ربربا رب ربربا مي رب ربربتوا  ،ال ك رب ربربو الب رب رب رب اإل رب ربربا اعلترب رب رب  ،وا رب ربربة رب رب رب الو رب ربرباتت تيع رب ربربا رب ربربي الي رب ربربامو
(صمود  2222ص ،)288و ما ك ت عي اللن ة اللا وة الن لة ال املة اويول التواصل عنل ادا. ،
ال ميكرب ربربي أ تبرب رب عربوت مرب ربربا رب ربربل ابرب ربربي ج رب رب عرب ربربي اللغرب ربربة  ،رب رب رب ربربال عن رب ربربا أمرب ربربا  ،رب رب عل ا أص رب ربوات عرب ربربّ رب ربا رب ربربل رب ربربو عرب ربربي أولاي رب رب (اب ه ههن جن ه ههي د.س
ص ، )22اللغ رب ربربة أصرب رب ربوات متع رب ربربا علي رب ربربا برب رب رب رب ربربو تع رب ربربا و يم رب ربربا بي رب ربربن  ،رب ربربل ا التعو رب ربربا ع رب ربربي أولايرب رب رب ااختلب رب ربربة ،ن رب ربربا تتغلرب رب رب اللغ رب ربربة ل م ا ل رب ربربا
اللحمث (األأاتي اإلبحموي أياا ل م ل ا التواصلي) ،مث أليي العملية بلمت ا عملية تواصلية؟
مرب ربربي العلمرب ربرباء العرب ربربل القرب ربربلماء ال رب رب ي اترب رب رب رب شرب ربربا ات ايرب ربربوة ل شرب ربربال التواصرب ربربل جنرب ربربل ابرب ربربي رب ربربينا ل تاب رب رب ال رب ربربباء ،يرب رب قرب ربربول ارب ربربا ات رب رب
ربلل رب ربربا علرب رب رب م رب ربربا ل ال رب ربربنب
الغويع رب ربربة اإلتي رب ربرباتية تاج رب ربربة ا رب ربربا ة الي رب ربربغلا ا اا رب ربربا ة اة رب ربربا ة  ...مالرب رب رب الغويع رب ربربة ا رب ربربتعمال الص رب ربربوت  ...لي رب رب ع
مرب ربربي أ رب ربربل ،مث رب ربربو ايرب ربربغلا رب ربربا عرب ربربحم الغرب ربرباتو مرب ربربي ااوجرب ربربوأ ي ل الومرب ربربا  ،أ مرب ربربي اايرب ربربتقول عحممرب ربربا بترب ربربل ي مرب ربربا عل رب رب  ،رب ربربا،تي يرب ربربل آيرب ربربل مرب ربربي
(ابن سينا  2882ص.)2-2

اإلعحم وا النغق ،ايأع أشكال الكتابة
قل ابي ينا ل ا النص علة واعل تواصلية ،أبل ا اعلتا تيييتا :
أ ال :أمهية التواصل و يبة أ ا ية ل أ شتمو تياين.
اتيا :تغل تعلأ أشكال الل الة مي (ا تعمال الصوت) يل آيل مي اإلعحم و (أشكال الكتابة).
رب رب ا كرب ربربو العرب ربربل القرب ربربلام رب ربربل أ رب ربربل ا ال رب ربأاث العرب ربربل اإلتيرب ربرباين ب شرب ربربا ات أ كرب ربربا ال تقرب ربربل ل أمهيت رب ربربا عمرب ربربا رب ربربل ،اليرب ربربا ل خرب ربربا عل رب رب التواصرب ربربل ،ال أت رب رب
ب رب ربرباللو م رب ربربي رب ربربل م رب ربربا تق رب ربربل  ،ال ميك رب ربربي الن رب ربربل رب رب رب اإلش رب ربربا ات األلب رب ربربا ن ل رب ربربات ش رب ربرباملة متكامل رب ربربة ،أ علرب رب رب لرب رب رب أص رب ربربول واع رب ربربل ،أل ش رب ربربا ا
جرب ربرباءت ل رب ربربيا ات صتلبرب ربربة ا ترب ربربل رب ربربق منرب ربربا رب ربربلأة ات ني متكاملرب ربربة نعل رب ربربا تصرب ربربل ملتورب ربربة الن ل رب ربربة ،مرب ربربو لرب ربربك ال ميكرب ربربي مرب ربربيل مرب ربربا ال حي رب ربق
ميل

ا  ،بل موا ما الوا ق عصل

-2-2التواصل في الدراسات الحدي ة:

ماهن بيست

(علوي 2222

ص.)29

أصرب ربربو التواص رب ربربل ل العصرب ربربل ا ،رب ربربل ،قرب ربربحم معل ي رب ربربا تتقا رب رب ش رب ربرباالت متع رب ربربلأة اوتن رب رب بالن ل رب ربربات الليرب ربرباتية الييي رب ربربيولوجيا النبيرب ربربية الويولوجي رب ربربة ااعلوماتي رب ربربة
وا ا، ،ي اعتّ ا عيل بنكلاأ اتو بحموية تنل ج يمي ،االت االجتمال اإلتياين (بنكراد  2228ص.)2
ورب ربربل أ ادميرب ربربو مرب ربربي أ رب ربربغو و رب ربربا برب ربربا ورب ربربا رب ربربا عترب ربربّ أت رب رب مرب ربربي ال رب ربربل جرب ربربوأ ت ل رب ربربة عامرب ربربة للتواصرب ربربل أ ا مكاتيرب ربربة ،رب ربربل ث لرب ربربك،
و رب رب صرب ربربلة التواص رب ربربل الو يقرب ربربة باللغرب ربربة ال أت رب رب رب ربل ت رب رب ل بيس رب ربربة ورب ربربا بيست رب ربربا ،ك رب ربربل ت ل رب ربربات التواصرب ربربل ت ي رب رب تقل ورب ربربا عل رب رب رب ربربو ج ا،رب ربربل رب ربربو النم رب ربو ج
الأميرب رب ربربو  ،ال رب رب رب عرب رب ربربل بنمرب رب ربربو ج اليرب رب ربربني (عش ه ه ههير  2222ص ) 222أ مرب رب ربربا غلرب رب ربربق علي رب رب رب الرب رب ربربوعا بنمرب رب ربربو ج لرب رب ربربوأ شرب رب ربرباتو ( )C.Shannonا رب رب ربربي برب رب ربربل
( )W.Weaverال رب رب ع عم رب رب يم رب ربربا بعرب ربربل عل رب رب أش رب ربربكال التواصرب ربربل ا رب ربربة  ،رب ربربل رب ربربا ل رب رب ا التعم رب ربربي رب ربربو ج م رب ربربا جا وي رب ربربو ( )R.Jacobsonال رب رب
ا،تب بالاتات الي  ،أعاأ تيميت ا ي اعل ا أ لل محمءمة لتوليل النعص األأ بال عل جة األ (مستر  2222ص.)22
ع

و رب ربربل الرب رب ربربو ل رب رب ربربو ج جا ويرب رب ربربو ال برب رب ربربل م رب ربربي العرب رب ربربوأة النعمرب رب ربربا ج ااقلمرب رب ربربة ل اللعيرب رب ربرباتيات ،من رب ربربا مرب رب ربربا علمرب رب رب و رب رب ربربا عنرب رب ربربلما ،رب رب رب علأ أ ة
الشكل  :2ااة دوسوس للتواصل (التحاور)
التعخاخر أ ما أخلق علي ا (التوا ) ،و ما ا أ ،ل شكل يغاخة بياتية
سمع

ن ق

ص

ص

ت

ت

ن ق

سمع

ا صدر(:جا بسوأ  2007ص)83
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ااحم ،رب ربربة األ الواأ رب ربربة عل رب رب الغاخرب ربربة رب ربربي رب ربربا لة االتغرب ربربحمم ،ويرب ربربا الغيرب ربربة ي رب ربربا كرب ربربل رب ربربامو تورب ربربول مرب ربربتكل  ،رب ربربل مرب ربربتكل رب ربربيتوول
امو.
م رب ربربي النم رب ربربا ج ااقلم رب ربربة ل ش رب ربربال التواص رب ربربل اللغ رب ربربو رب ربربو ج ب رب ربربو لل ( )Buhlerالرب رب رب
امي -ملجعية) التواصل ات عنل عل :

الشكل  :3وذ بو لر للتواصل

الو يحة االنحعالية

 مرسل (متكل )

أمرب رب ربربا ا عرب رب ربربلتا

ب رب ربربه برب رب رب عناص رب ربربل التواص رب ربربل اتبرب رب رب اللحم رب ربربة (اتبعالي رب ربربة –

 مرسل الي (مخاا )

الو ييحة االفاامية

 مرجع (الشخص)

الو يحة المرجعية
ا صدر( :بومزبر  2007ص )18

مرب رب ربربا جا ويرب رب ربربو  ،قرب رب ربربل ا رب رب ربربتباأ مرب رب ربربي الرب رب ربربلا ة الكحمميرب رب ربربة عنرب رب ربربل و رب رب ربربا ياصرب رب ربربة خرب رب ربربلل التخاخرب رب ربربر أ التواصرب رب ربربل أ التورب رب ربربا

(االخ رب رب ربربل اال رب رب ربربل ليرب رب رب ) أ مرب رب ربربا ا امهرب رب ربربا و رب رب ربربا (اارب رب ربربتكل اليرب رب ربربامو) ،مرب رب ربربا أ النمرب رب ربربو ج التقليرب رب ربربل لورب رب ربربو لل رب رب ربرباعل مرب رب ربربا جا ويرب رب ربربو ل اال رب رب ربربتلالل
بيرب رب رب ولة علرب رب رب بع رب ربربا الو رب ربرباتت اللي رب ربرباتية خ
الص رب ربربل ة (الحاه ه ههري  2882ص )82ليي رب ربربتكمل و جرب رب رب اليلا رب ربربي الو رب ربرباتت اللغو رب ربربة اليرب رب رب  ،الرب رب رب ملعرب رب ربل لرب رب رب
الشكل  :4الو ائ اللغويةالست عند جا بسوأ
اآل :
السيا ()CONTEX
ا رسل ()SENDER

الرسالة ( )MESSAGE

ا تلقي()RECIEVER

االتصال ()CONTACT
السنن ()CODE

ل مقابل

ا صدر( :بومزبر  2007ص)65

الغاخة ل جا ويو ( )2812اتت اللغة الي عل النوو اآل

( :علوي 2222

 الو يبة التعوا ة ( )expressiveأ االتبعالية ( )emotiveتلتوه أ ا ا بااتكل (االخ ل).

ص)222

 الو يبة التوجي ية ( )directiveتلتوه باليامو (اايتقول).
 الو يبة االجعية ( )referentialتلتوه بالييام أ االجو.
 الو يبة ال عل ة ( )poeticتلتوه بالل الة.
 الو يبة اايتا لغو ة ( )meta_ linguisticتلتوه بالو يلة اللغو ة اايتعملة ل التواصل.
 يبة امة اتصال ( )function phaticا ا نا تل يو عل اتصال ( )contactو ب متكل

امو.

لي ربربنوات ع ربربلة خغرب رب رب رب ا النم ربربو ج ،ألغ ربربي ربربل تص ربربو أ ربربو ج آي ربربل مغرب ربربا ل للتواص ربربل ،و ربربا أ ا ل ربربة تعم ربربي تتاتغرب رب علرب رب ربربل أش ربربكال التواص ربربل ابترب ربربلاء
م رب ربربي النق رب ربرباي ال رب ربربب ي الي رب ربربومي األش رب ربربكال األ ل رب ربربل تل يو رب ربربا (الي رب ربربينما ،ااي رب ربربلح ،الص رب ربربو البوتوولا ي رب ربربة ،اإلشرب رب رب ا  ...ام) اص رب ربربغل ،ي رب ربربر الكل رب ربربا بب رب رب ربل
ق رب ربربال م رب ربرباعت ،رب رب رب ا م رب ربربا رب ربربت ب رب ربربا االتتق رب ربرباأ رب رب رب ا النم رب ربربو ج ،ت رب ربربا ة رب ربربي ب رب ربربالنمو ج اآل ،يرب رب رب اا رب ربربتكل ااخاخ رب ربربر أ رب ربربل م رب ربربا كوت رب ربربا اآلالت
الص رب ربربماء (مسه ه ههتر  2222ص ، )22ت رب ربربا ة ب رب ربربالنمو ج التلغرب رب ربلال علرب رب رب  ،رب ربربل تعو رب ربربا ا رب ربربت نكرب رب رب ( ) y.Winkinوترب رب رب ت رب ربربا ل األص رب ربربل أ عت رب ربربّ اللغ رب ربربة أأاة
،يلة للتواصل  ،مغيوا ب لك ل ااكوتات األيلي وا اللغو ة ال تؤ بيكو ت ا التواصل ااعقل (مستر  2222ص.)22
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التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

رب ربربحم ع رب ربربي ل رب ربربك تو رب رب االا ،رب ربربل األي رب ربرباة للتغ رب ربربو الي رب ربربيميوخيقي أ ال رب ربوا ل اللقا ي رب ربربة (أعم رب ربربال أأبي رب ربربة ،خق رب ربربو ) ال تص رب ربربل أ تك رب ربربو موي رب ربربول
تواصرب ربربل لل رب ربرباتل رب ربربلأة متو عرب ربربة (عش ه ههير  2222ص ،)228مويرب ربربول التواصرب ربربل عنرب ربربل اليرب ربربيمياتي خيرب ربربلج مرب ربربي ،رب ربربل أ اللغرب ربربة لي رب ربربمل رب ربربل اا رب ربربا ل ال رب رب ميكرب ربربي
مي يحم ا تقل تواأل األ كا وا ا ،ألت عوا ة عي شوكة متعلأة ااكوتات ،ل ااكوتات ل عحم ة تباعلية بع ا مو بعا.
يحم رب ربربا لنم رب ربربو ج جا وي رب ربربو الو رب ربرباتت الي رب رب ق رب ربربأح و رب ربربت أ رب رب مه رب ربربو و ج رب ربربا حم رب ربربي األبع رب ربرباأ ،م رب ربربا رب ربربو ال رب رب بالني رب ربربوة مكوت رب ربربات
التواصرب ربربل تنغرب ربربو ج رب ربربة الن رب ربربل رب رب علرب رب أ تيرب ربربو الل رب ربرباالت رب ربربو رب رب الو رب ربرباتت ،يبمرب ربربا رب ربربا توع رب ربربا شرب ربربكل ا ،البرب ربربلم بين مرب ربربا كمرب ربربي ل مرب ربربلي رب ربربوة
 ،رب ربربو رب ربربل يبرب ربربة ،يرب ربربر تيرب ربربة أو رب ربلا التواصرب ربربل رب ربربل جنرب ربرباح العمليرب ربربة (أي ه ههت م ه ههو  2222ص ،)228لتقل رب ربربر ج رب ربربة الن رب ربربل رب رب ال رب رب ي لل رب رب
ل الغاخة اآلتية:
وذ أيت و ث ثي االبعاد
و ائ

ت

و ائ

تداولية

( ت

رسل وا رسل لي و صائص االس جا )

ا

-8-1أشكال التواصل:

حتو ا

معرفية

ا

اب

اب العلمي وذجا

و ائ

صورية شكلية

( ت بشكل الرسالة وفاعلية القناي وص أية الشحري)
ا عاج

اب االشااري وذجا

وذجا

ا صدر( :أيت و  2010ص)217

يم أ،لمها لغو اآليل وا لغو :

ميكي أ تقي أشكال التواصل

أ-التواص ه ههل اللح ه ه هي :يرب ربربم أ رب ربربا التواصرب ربربل اللغرب ربربو  ،رب ربربو التواصرب ربربل ال رب رب

عتمرب ربربل أ ا رب ربربا عل رب رب اللغرب ربربة اإلتيرب ربرباتية ،ي رب رب تتبرب ربربق الونيو رب ربربة التلا ليرب ربربة عل رب رب

اعتو رب ربربا اللغ رب ربربة رب ربربيلة التواص رب ربربل ،علرب رب رب عكرب رب رب التوليل رب ربربة التوو لي رب ربربة الرب رب رب ت رب ربربلي أ اللغ رب ربربة ات يبرب رب ربة تعوا رب ربربة (الحم ه ه ههداوي  2222ص ،)28باعتوا رب ربربا يرب رب ربوة
التواص رب ربربل األ ا رب ربربية ،أأاة التباع رب ربربل االجتم رب ربرباعي ،اللغ رب ربربة التواص رب ربربل ا لت رب ربربا تي رب ربرباتيتا تلتص رب ربربق  ،رب ربربلامها ب رب ربرباأليلي ا ،رب ربربل ال رب رب ال ميك رب ربربي مع رب رب البص رب ربربل
بين مرب ربربا ،التواصرب ربربل اللب رب ربربي ال رب رب عتم رب ربربل عل رب رب اللغ رب ربربة اانغو رب ربربة عتم رب ربربل ب رب ربربكل أ ا رب ربربي عل رب رب م رب ربربا (اال رب ربربتمال ،الكرب ربربحم ) ،أ عتم رب ربربل اللغرب ربربة ااكتوب رب ربربة ل
ا،الة ت كل القلاءة الكتابة ش هنما ل لك ش اا ا ت اليابقت  ،م ا ت أ ا يت ل قيق التواصل البعال الناج .
ب اا

التواصل اللب ي

مل ل أتوال االتصال ال يتخل ي ا اللب و يلة لنقل ااعاين

ب-التواص ه ههل ي ه ههر اللح ه ههي :رب ربربو التواصرب ربربل ال رب رب

(محمود 2222

ص)22

عتمرب ربربل عل رب رب اللغرب ربربة اإلشرب ربربا ة ،رب ربربو رب ربربل شرب ربربكل آيرب ربربل ميكرب ربربي أ قرب ربربو يرب ربربا ج أ رب ربوا اللغرب ربربة ،تتنرب ربربول رب رب

اإلشرب رب ربربا ات قرب رب ربربل تكرب رب ربربو شرب رب ربربا ات ج ي رب رب ربربل ة (تعو رب رب رباات الوج رب رب رب ، ،ل رب رب ربربات اليرب رب ربربل ي  ....ام) أ ش رب رب ربربا ات مرب رب ربربو اصرب رب ربربغناعية (عحممرب رب ربربات اارب رب ربربل  ،األل رب رب ربوا ،
االصرب رب ربربقات الصرب رب ربربو  ...ام) رب رب رب اإلشرب رب ربربا ات اللمرب رب ربربو األ قوترب رب ربربات ااختلبرب رب ربربة تكرب رب ربربو رب رب ربرباأ ة عل رب رب رب تقرب رب ربربل الل رب رب ربربالة اا رب رب ربلاأ توليغ رب رب ربربا للميرب رب ربربتقول ،االبتيرب رب ربربامة
اإلش ربربا ات الوأ ربربة والو ربربا م ربربا تيرب رب ل تك ربربو ي ،كرب رب ع ربربا ع ربربي م ربربلي ،ون ربربا ا تمامن ربربا ب ربربخص م ربربا ،الص ربربم ل  ،ربربل اترب رب آلي ربربة م ربربي آلي ربربات التواص ربربل ،ب ربربل
ل كو ل بعا األ،وال أبل مي الكحم .

-2اللغة العربية ووسائل التواصل االجتماعي:
-2-2وسائل التواصل االجتماعي:

رب رب ل عاان رب ربربا ااعاص رب ربربل الأة تا خيي رب ربربة لت رب ربكل قا رب ربربة جل رب ربربلة تي رب ربربتنل ل أ ا رب رب ا ملجعي رب ربربة تواص رب ربربلية و رب ربربا م لو رب ربربة ،ملعم رب ربربة بتكنولوجي رب ربربا تقني رب ربربات مي رب ربربة
معلوماتي رب ربربة ،رب ربربا م رب ربربي أبل رب ربربا رب ربربا لة ا رب ربربتخلا موا رب ربربو منص رب ربربات التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي مو رب ربربو يي رب ربربوو ( )Facebookمو رب ربربو ت رب ربوتا ( ،)twitterمو رب ربربو

اتيتغلا ( )Instagramوا ا لا ،ال بات
 االتصال البو اليل و.

تل مو و الصلا ة ل عمليات التواصل اإلتياين بيور تو ل ا عل الكلا مي ااوا ا أبل ا:
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د .يونسي محمد

مزاري بودربالة

 منا ر دميو البسات العمل ة ،ياصة ال وا من .
 اال تخلا الي ل ،تعلأ اللمات ،تنول ا تو ات (م ا ات تصية ،صو  ،ملتيات ،ابه يا جية).
 الكميرب ربربات الكورب ربرباة مرب ربربي ا ا رب ربربا ات ،ي رب رب صرب ربربل مرب ربربلحم عرب ربربلأ اا رب ربربأ ل ت رب ربوتا عرب ربربا
 222ملي ربربو

2222

ربربالة ومي ربربا ع ربربّ ااو ربربو ،أم ربربا يي ربربوو ق ربربل كغرب رب ع ربربلأ اا ربربأ االي ربربا م ربربأ ع ربربا

عل مليو م ا ة،

ال أ لل مي حمث محم م ا ة

(مجدي وآ ر 2228

 اللغة اايتخلمة ال يل ل األولر اللغة العامية ،تت

تصرب ربربت مليرب ربربا م رب ربربأ  ،قومرب ربربو ب رب ربربال مرب ربربا و رب ربربل عرب ربربي
2222

 ،ربربت ي ربربحمل ربربل ع ربربل ي أ يق ربربة ي ربربو م ربربا و ربربل

ص.)82

ال ا لة بقوة ل اللغة العلبية ب كل ياص بيور تعلأ غا ا.

 ا ،و اللات مي يحمل ا اتت النقال.
 القل ة عل التعوسة التباعل.
رب ربربل ا رب ربربتعمل ات رب رب اانصرب ربربات اال أايرب ربربية مرب ربربي أ جرب ربربل امرب ربربة ترب ربربول مرب ربربي العحم رب ربربات االجتماعيرب ربربة تكرب ربربو ي صرب ربربلا ات عرب ربربّ ال رب ربوا ) ،(WEBلكن رب ربربا
رب ربرباء ا رب ربربو لتغغيرب ربربة شل رب ربربات ا،يرب ربرباة اليوميرب ربربة احم رب رب النرب ربربا مرب ربربي يرب ربربحمل صرب ربربيل الصرب ربربو البيرب ربربل و
رب ربربلعا مرب ربربا ول رب رب مرب ربربي مصرب ربربل للمعلومرب ربربات التيرب ربربو ق
تابرب رب ربربة اآل اء ،التعليقرب رب ربربات ب رب رب ربربكل منرب رب ربربت  ،ا عرب رب ربربل ا رب رب رب خ
ربكلة ،رب رب ربرباج خو اللغرب رب ربربة أ أ ل منرب رب ربربو التواصرب رب ربربل برب رب رب ميرب رب ربربتخلمي اانصرب رب ربربات اال أايرب رب ربربية ،تقل رب رب ربربر
اايا ات ب ال عو عل ايتحم قا ا ا أعلا ا.
لع رب ربربل أ ل رب ربربة م رب ربربي رب ربربات رب رب رب ا التغي رب ربربا الو رب ربربا ة ل ش رب ربربال التواص رب ربربل ادل رب ربربل ااي رب ربربتنل أ ا رب ربربا التكنولوجي رب ربربا التقني رب ربربات الل مي رب ربربة ا،ل ل رب ربربة رب ربربي
التباعليرب ربربة الكورب ربرباة ،لقرب ربربل أ رب ربربلت مع رب رب رب ربربا ج االتصرب ربربال التقليل رب ربربة ال رب رب مرب ربربلت بنرب ربربا مرب ربربي ورب ربربل أهنرب ربربا رب ربربا ج اتصرب ربربالية ات انرب ربربا ا،رب ربربل، ،ي رب رب تغيرب ربربر جوتيرب ربربة
جرب رب ربربول ااعلومرب رب ربربة أ مرب رب ربربا يرب رب ربربم باال ترب رب ربربلاأ (( )retroactionمسه ه ه ههتر  2222ص ،) 22ل  ،رب رب رب أ عرب رب ربربل التواصرب رب ربربل أ التباعرب رب ربربل ا،قيقرب رب ربربي تغلرب رب ربربر و جرب رب ربربا
اتصاليا ا انا أ انا ات متعلأة ،ال أصو عحم آليا.
ت ييرب ربربا عل رب رب رب رب ا الغرب ربربلح قرب ربربل يلق رب رب رب رب التباعليرب ربربة أ ناميرب ربربة جل رب ربربلة ل اةتمعرب ربربات اإلتيرب ربرباتية ،أتا ،رب رب التواصرب ربربل مرب ربربو عرب ربربلأ ورب ربربا مرب ربربي النرب ربربا
(أ رب ربربا  ،م رب ربربحمء ،أص رب ربربل اء  ،ولب رب ربرباء أ رب ربربل م رب ربربا رب ربربوق ) رب ربربلت رب ربربلعة توص رب ربربيل ااعلوم رب ربربة عل رب رب تغ رب ربربام ا رب ربربو  ،رب ربربا أت رب ربرباح للمتلق رب ربربي الق رب ربربل ة عل رب رب اا رب ربربا ة
الن رب ربربغة األ لرب ربربل تباعليرب ربربة ل العمليرب ربربة التواصرب ربربلية ،ي رب رب أصرب ربربو يرب ربربع للوصرب ربربول عل رب رب ااعلومرب ربربة ايتيرب ربربا األتيرب ربربر ل رب رب  ،تورب ربرباأل الل رب ربرباتل مرب ربربو االخ رب ربل  ،بعرب ربربلما
رب ربربا أ ل اليرب ربربابق شرب ربربلأ متلرب ربربق للمعلومرب ربربات  ،رب رب أت رب رب برب ربربات مرب ربربي الصرب ربربعر ،يرب ربربر الكلرب ربربا ي التمييرب ربربو ب رب رب االخ رب ربل ااتلقرب ربربي ل ،رب ربرباالت متعرب ربربلأة  ،االخ رب ربل
أصو ميتقوخحم  ،اايتقوخل أصو ملخ حم ،و ما عاأت تتاتغ عل العملية التواصلية ل علة جواتر من ا:
 ترب ربربو ل رب ربرباتل عرب ربربحم

جل رب ربربلة (media

)new

مرب ربربي تلت رب ربربا منصرب ربربا ت التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي أأي ترب ربربو ا ااو رب ربربل مرب ربربي اليرب ربربا ات االتصرب ربربالية ،بالترب ربربا

اأة الولاتل ااغل ،ة أما ااتلق .
 الرب ربربتوك ل ااعلومرب ربربة تواأ رب ربربا لك رب رب التباعليرب ربربة الكورب ربرباة ات رب رب اانصرب ربربات ،رب ربرباأة عل رب رب الك رب رب ا اترب ربربل مرب ربربي ا تو رب ربربات تنوع رب ربربا ،باإليرب ربربا ة العرب ربربلأ ال رب ربربخ
مي اا أ يمي

الب اءات اال أايية.

 ت رب ربربكل رب ربربا لة جل رب ربربلة للتواص رب ربربل تغ رب ربربات ي رب ربربا مع رب ربربا ا العملي رب ربربة التواص رب ربربلية ،أخا ،رب رب ا ج رب ربربا ادل رب ربربلة بالعل رب ربربل م رب ربربي ااب رب ربربا ي ااي رب ربربلمات التقليل رب ربربة
(االخ ل ،ااتلقي ،الل الة).
تا

اانصات اال أايية ا مل ا توي ااتلقي قه ،بل امتل لي مل تيو أخلا
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عناصل العملية التواصلية.

التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

لعرب ربربل أبرب ربربل أليرب ربربل عل رب رب التباعليرب ربربة الكورب ربرباة انصرب ربربات التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي خل ،رب ربربا العل رب ربربل مرب ربربي الق رب ربربا ا اا رب ربربا ل رب ربواء عل رب رب اايرب ربربتو ات ا ليرب ربربة
العااي رب ربربة ،الني رب ربربوة العالي رب ربربة م رب ربربي اا رب ربربا ة الباعل رب ربربة م رب ربربي خ رب ربربل ااتلق رب رب  ،عن رب ربربل التغ رب ربربلم م رب ربربلحم موي رب ربربول ع رب ربربا ل موا رب ربربو التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي رب رب النت رب ربربات
تكرب ربربو ورب ربرباة متنوعرب ربربة ،ملرب ربربال عرب ربربي لرب ربربك عنرب ربربل الوو رب رب ل ت رب ربوتا با رب ربربتخلا ( اش ه ههتا  )#agعرب ربربي مويرب ربربول مع رب رب  ،لرب ربربيكي مويرب ربربول اليرب ربرباعة ال رب رب
العرب ربرباا أترب ربربو ل التعرب ربرباخي مع رب رب جبميرب ربربو اللغرب ربربات ،ااتملرب ربربل ل جاتورب ربربة و ترب ربربا ( #ورون ه هها في ه ههروس) رب ربربتكو النترب ربربات برب ربربااحم

،رب ربربل

رب ربربا اعرب ربربل اا رب ربربا ات تنقي رب رب

تتعلأ آ اء تصية أيوا ابه ملتيات صو وا ا ،ا عغينا كلة عامة عي ت كل اللأ العا بالنيوة اويول مع .
بن رب ربرباء عل رب رب رب رب ا  ،تعت رب ربربّ عملي رب ربربة التواص رب ربربل عملي رب ربربة ،يو رب ربربة ت رب ربربمل رب ربربل العملي رب ربربات ال رب رب بوا رب ربربغت ا رب ربربؤ ل الن رب ربربا ل بع رب رب ال رب ربربوعا (لبوأسه ه ههيني
 2222ص ،) 12رب ربربو مرب ربربا تقرب ربربو ب رب رب رب ربرباتل التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي رب ربربي تلعرب ربربر أ ا عرب ربرباال تاجعرب ربربا ل قيرب ربربق العمليرب ربربة التواصرب ربربلية ل رب رب ا ا ا بغرب ربربا الن رب ربربل ع رب ربي
توع رب رب رب ربواء أ رب ربربا تواص رب ربربحم لغو رب ربربا أ و رب ربربا لغ رب ربربو  ،م رب ربربي ج رب ربربة أي رب ربربلي تتوق رب ربربق ي رب ربربا أ رب ربربلا التواص رب ربربل اإلتي رب ربرباين م رب ربربي معل رب ربربة الع رب ربرباا أ ا رب ربيه ا ت رب ربربا ،
اال رب رب ربأا التقرب رب ربربا ب رب رب رب ه العحم رب رب ربربات مرب رب ربربو اآليرب رب ربربل ي تقو ت رب رب ربربا ،ا لرب رب ربربة نرب رب ربربال اآليرب رب ربربل ي ل شرب رب ربرباالت متعرب رب ربربلأة (عل رب رب رب ميرب رب ربربتوي عرب رب ربرباا األ كرب رب ربربا  ،عرب رب ربرباا
قق ل لك ل عاا ا أايي.
ااعتقلات ،عاا اليلو ا،االت) ،
-2-2اللغة العربية علع منصات التواصل االجتماعي:
عغبرب ربربا عل رب رب مرب ربربا رب ربربوق ،تعترب ربربّ اللغرب ربربة ليرب ربربلة اةتمرب ربربو رب ربربل يرب ربربل بنيرب ربربة اللغرب ربربة تعك رب رب بنيرب ربربة العرب ربرباا ( ه ههرمي  2228ص  )228رب ربربي م رب ربلآة ا ،رب ربربا ة اإلتيرب ربرباتية،
رب ربربيلة للتواصرب ربربل الي رب رب ل ،اللغرب ربربة العلبيرب ربربة مرب ربربي اللغرب ربربات اليرب ربربامية ال رب ربربا بة ج رب رب ا ل عمرب ربربق الترب ربربا خ اإلتيرب ربرباين ،رب ربربي مرب ربربي أورب ربربىن اللغرب ربربات معغمرب ربربا ياصرب ربربة ل
ااب رب ربربلأات االاأ رب ربربات ،رب ربربي وقي رب ربربة اللغ رب ربربات ي رب ربربع لي رب ربربا ة الت رب ربربا خ بق رب ربربلت أص رب ربواتا بني رب ربربات ل رب ربرباة ،ي رب ربربو با،تكا رب ربربا ال رب ربربلات ااي رب ربربتمل مبويغ رب ربربا
مبرب ربربلأات ألبا رب ربا بنيرب ربربات جل رب ربربلة ،رب ربربو العلبيرب ربربة مرب ربربا رب ربربو صرب ربربي مرب ربربا رب ربربو عرب ربربامي لرب ربربك مرب ربربي يرب ربربحمل تعرب ربربلأ الل غرب ربربات ل صتلرب ربربت األ غرب ربربا العلبيرب ربربة ،مرب ربربو
رب ربربو اا رب ربربليحمت التكنولوجي رب ربربة ا،ل ل رب ربربة ،رب ربربل جلي رب ربربا ت رب رب ا تكنولوجي رب ربربا االتص رب ربربال ياص رب ربربة منص رب ربربات التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي رب ربربل مع رب ربربا م رب ربربا ي رب ربربم رب ربرباج
الو عل اللغة العلبية أما ا الغو ا ادل ل.
رب رب اللغرب ربربة العلبيرب ربربة مبكاترب ربربة ورب ربرباة عل رب رب ات رب رب ال رب ربربوكات باعتورب ربربا ل رب ربلة ااتورب ربربل رب ربربا ميرب ربربتعملي ا مرب ربربي اا رب ربربأ يرب ربربمي ات رب رب ااوا رب ربربو ،ال أهنرب ربربا ول رب رب
م رب ربربو م رب ربربي األ رب ربربا اللم رب ربربو ألب رب ربربا عو رب ربربا ات علبي رب ربربة مكتوب رب ربربة باللغ رب ربربة األجنوي رب ربربة  ،رب ربربو تاب رب ربربات جل رب ربربلة العلبي رب ربربة ااكتوب رب ربربة بالبلتي رب ربربية ااي رب ربربماة ب رب ربربالبلاتكو
ال ا لة :
آ ا  ،العلبية ااكتوبة باإلجنليو ة اايماة بالعلبيو ة ،لجو ااختصو أ وا
 يغلة اللقا ة الغلبية عل العقول ،يعت االتتماء ااغلو مولول بتقليل الغالر ما قول ابي يلل .
 يعت اان ومة التعليمية ،ياصة مو التل
 ويا

باللغات األجنوية ل ميتو ات تعليمية لأة ،مهال ا،ل العل .

يا ات لغو ة ايوة ل الوللا العلبية.

 يعت اتل اإلعحم

ل ا ل اال تقاء باللغة العلبية.

 اش رب ربربت ا رب رب رب ا الل رب ربربيه اللغ رب ربربو أ م رب ربربا ي رب ربربمي ا ال رب ربربوعا باللغ رب ربربة اإلتأتتي رب ربربة ادل رب ربربلة (
ميتعملي

ه ه ههرمي

2228

ص ) 228ل الو رب ربربه ال رب ربربوا  ،أج رب ربربّ الكل رب ربربا م رب ربربي

اانصات اال أايية عل التعامل ا.

رب ربربا اأ م رب ربربي ات ت رب ربربا رب رب رب ال رب ربربا لة ت رب ربربو ل ا وات رب ربربت ا مول رب ربربة ،ك رب ربربل رب ربربلأ ل اةتم رب ربربو أص رب ربربو ال ي رب ربربتغيو التو رب ربربل ب رب ربربل
لتو ل ا عل علة يصاتص تكنولوجية (االتصال اليل و ،ولة الليول االتأت  ،ولة التنقل ا محل ا  ...ام).
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اترب رب رب األج رب رب ربوة ال ي رب ربربة

د .يونسي محمد

مزاري بودربالة

رب ربربا ااويرب ربربول ل رب ربربي
رب ربربل ات رب رب األ رب ربربوا شتمعرب ربربة رب ربربامه ل رب ربربو أجبل رب ربربة ورب ربربا رب ربربلأة القواعرب ربربل ميرب ربربتول ة ورب ربربا يرب ربربة (ويكيبي ه ههديا  ، )2222رب رب
ليرب ربربل اليرب ربربو  ،رب ربربا ل رب رب ج رب رب تا خييرب ربربة برب ربربلأت من رب رب اال،رب ربربتحمل األ للرب ربربوحمأ اإل رب ربربحممية ل العصرب ربربل ا،رب ربربل  ،قرب ربربل تعلي رب رب اللغرب ربربة العلبيرب ربربة للوصرب ربربا مرب ربربي رب ربربل
اد ات، ،و ب مي خل أعلات ا  ،مي بعا أبنات ا ال ي تاأ ا ب أيا ا ااتوت اال تعاية بلال عن ا باللغات العامية األجنوية.
أمرب ربربا اليرب ربربو و رب ربرباتل التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي -ال رب رب ال تعرب ربربل اابيا رب ربربا -ترب ربربؤأ أ ا رب ربربلويا مرب ربربي يرب ربربحمل ت رب ربربل ا للغرب ربربة ول ورب ربربة عرب ربربي لغتنرب ربربا العلبيرب ربربة عل رب رب أ لرب ربربل مرب ربربي
مي رب ربربتوي ،علرب رب رب مي رب ربربتوي الكتاب رب ربربة أص رب ربربو ا رب ربربتعمال ا ،رب ربربل الحمتيرب رب رب و رب ربربل ل للو رب ربربل الع رب ربربل رب ربربلأ رب رب رب ا األي رب ربربا ب رب ربرباالتقلا ميو رب ربربو يصوص رب ربربيت -علرب رب رب
اعتوا أ ما مييو اللغة العلبية ي ا،ل العلبية و عل ات ب ات  ،-أيت لك ا تخلا األ ا لتعّ عي ا،ل .
التوول الكتابة باأل،ل الحمتينية ال ؤأ توصيل ااعىن الصوي  ،صو ا تعمال ا،ل العل اآل :
 ،2القرب رب ربربا

 ،2الغ رب رب رب

 ،9أصرب رب ربربوو لمرب رب ربربة

ا م رب رب ربوة  ،2ا،رب رب ربرباء  8الرب رب ربرباء  8الصرب رب ربرباأ  ،8ال رب رب ربرباأ  ،8الغرب رب ربرباء  ،1ال رب رب ربرباء  ،َ1الع رب رب رب
مل تكتر ( ،)mo7amedلمة أيوا تكتر ( ،)a7barلمة ؤال تكتر ()so2al
تحم ،رب رب نرب ربربا ا رب رب تعمال ا،رب ربربل الحمتي رب رب مقابرب ربربل ا،رب ربربل العرب ربربل  ،الكتابرب ربربة ل والرب ربربر األ،يرب ربربا تكرب ربربو باللغرب ربربة العاميرب ربربة لرب ربربي بالعلبيرب ربربة البصرب ربربو  ،مرب ربربا رب ربربا
الغل قة الكلا مي االيتصا ات ااتعا علي ا ب م أ ي ات اانصات اال أايية ملل:
 Hiمل،وربربا  ،عوربربا ة ت ربلا ال،قربربا

)(see you

 ،cuعوربربا ة

too) u2

 (youأت رب أ ربربا  ،أمربربا ل البلتيربربية نربربا عوربربا ات ملربربل:

slt

مل،وربربا :b1 ،

جيل
تا يرب ربربك عرب ربربي لرب ربربك تغرب ربربل منصرب ربربات التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي م رب ربربأ ي ا ال رب ربربتخلا تعو رب رباات الوج رب رب (االميرب ربربوجي) ل موا رب ربربت متعرب ربربلأة باعتوا رب ربربا لغرب ربربة تواصرب ربربل ،أمرب ربربا
عل رب رب اايرب ربربتوي اللب رب ربربي اانغرب ربربوم قرب ربربل ت رب رب لت اان ومرب ربربة اللغو رب ربربة مبيرب ربربتو ا ا النوو رب ربربة الصرب ربربل ية اللالليرب ربربة ،ااترب ربربابو اوا رب ربربو التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي ياصرب ربربة موا رب ربربو
الترب ربربات (الل أشرب ربربة) حم ،رب رب أهنرب ربربا ترب ربربل ج للعاميرب ربربة رب ربواء بقصرب ربربل أ برب ربربل صرب ربربل ،مع رب رب ميرب ربربتخلمي ات رب رب اانصرب ربربات عرب ربربّ بل غرب ربربة التخاخرب ربربر العاأ رب ربربة أ
اللغرب رب ربربة الل يرب رب ربربة ،رب رب رب اللناتيرب رب ربربة رب رب ربربلث ل لغرب رب ربربة ا،رب رب ربربلة ،تت رب رب ربربمي تنرب رب ربربوع لغرب رب ربربو ملرب رب ربربال لرب رب ربربك العلبيرب رب ربربة البصرب رب ربربو اللا جرب رب ربربة ادواتل رب رب ربربة مرب رب ربربي ،ي رب رب رب
اال تعماالت ،ما و مو ل ادل ل اآل :
الجدول  :2العربية الحصحع والدارجة الجزائرية من أيث االستعماالت

االستعماالت

الحصحع

الدروس المدرسية والجامعية

*

المسجدية

*

الخ
اآلداب

*

الخ ابات السياسية

*

الدارجة

الرسائل الشخصية

*

األأاديث اليومية

*

األدب الشعبي

*

وسائل ا ع ي

*

برامج التلحزي والراديو

*

المصدر( :بكال  2228ص)222

08

التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

م رب ربربي ي رب ربربحمل اد رب ربربل ل تحم ،رب رب أ الل رب ربرباتل ال خص رب ربربية األ،اأ رب رب اليومي رب ربربة اللقا رب ربربة ال رب ربربعوية ع رب ربربّ عن رب ربربا بالعامي رب ربربة أ اللا ج رب ربربة ،أي رب ربربت

ل رب ربربك

أ ا رب ربربتعماالت البصرب ربربو ل اال رب ربربة ادامعرب ربربة اايرب ربربغل رب ربرباتل اإلعرب ربربحم  ،رب ربربي أ رب ربربا ال كل رب ربوا مرب ربربي ا رب ربربتعمال اللا جرب ربربة ،-ي رب رب رب ربربكل عرب ربربلأ ااتكلم رب رب
بالعلبيرب ربربة اللا جرب ربربة  ،رب ربوا  82باااترب ربربة بالتقل رب ربربر مرب ربربي اليرب ربربكا  ،رب رب ا باإليرب ربربا ة عرب ربربلأ ااتورب ربربل باألما غي رب ربة ال رب رب ت رب ربربكل تيرب ربربوة ال تقرب ربربل عرب ربربي  22باااترب ربربة ،مرب ربربو
ج رب ربربوأ تي رب ربربوة ي رب ربربسيلة تي رب ربربتعمل اللغ رب ربربة البلتي رب ربربية ل تعامحم رب ربربا الل ي رب ربربة ياص رب ربربة( -بكه ه ههال  2228ص ،)228-221رب رب ال رب ربربا لة موج رب ربربوأة بق رب ربربوة ل اللغ رب ربربة العلبي رب ربربة
ب رب ربربكل يرب ربرباص ،رب ربربلو جرب ربربوأ لغرب ربربة يرب ربربة ا،رب ربربلة نرب ربربا غرب ربربات لرب ربرباة متنوعرب ربربة رب ربربا عغينرب ربربا ك رب ربلة لرب ربربو مرب ربربوجوة أ ا رب ربربو اللغرب ربربة العلبيرب ربربة ل موا رب ربربو التواصرب ربربل
االجتماعي ما و ال اتعكا للمما ات اللغو ة اليومية ل اةتمعات العلبية.
وي رب رب اال رب ربربال ل اد رب ربربل ل أ رب ربرببل أل رب ربربيحم عل رب رب مي رب ربربل الغالوي رب ربربة الع م رب رب م رب ربربي اأ التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي ا رب ربربتعمال العامي رب ربربة ب رب ربربلل البص رب ربربو ل
ربربا ا ال ربلأ الع ربربا  ،م ربربو تغ ربربو جاتو ربربة و ت ربربا م ربربا أ ربربلبنا لي رب اإلش ربربا ة م ربربي و ربربل ،تص ربربل

رب

(AT HOME SAVE LIVES

 )#STAYموا ربربو

التواصل االجتماعي ،و ما تلت اأ التواصل االجتماعي العل بعلة غات ما ب ع ل ادل ل اآل :

الجدول  :2وس ( )#STAY AT HOME SAVE LIVESباللاجات العربية

اللاجة

الجملة

العربية الحصحع

ابق في بيتك واأ أرواأا

اللاجة الجزائرية

ا عد في دار

اللاجة المغربية

ليك في دار

اللاجة الليبية

ليك في الحوش

با ي اللاجات العربية

ليك في البيت

وي رب رب االرب ربربال االيرب ربربتحم ب رب رب جرب رب عربل الل غرب ربربات العلبيرب ربربة ل التعورب ربربا عرب ربربي تب رب رب ااعرب ربربىن ، ،رب رب ل تب رب رب الولرب ربربل الوا،رب ربربل كتلرب ربربت الل غرب ربربة مرب ربربي منغقرب ربربة
أيلي ،و أ ااعىن باللغة البصو ا لتو،يل ااعىن.
م رب ربربي ي رب ربربحمل م رب ربربا ي رب ربربل تورب رب رب لن رب ربربا أ مص رب ربربغلوات ال رب ربربوكات االجتماعي رب ربربة ا تواخ رب ربربا با و رب ربربة اللغ رب ربربة ياص رب ربربة أيرب رب رب ت تلقرب رب رب اتت رب ربربا ا ا رب ربربت حم ا ا رب ربربعا ل
أ اط ميتخلمي ات ال وكات ،ميكي القول ت اا ا اليلوية عل اللغة العلبية بلأت ت ل مي ،ي هنا:
 أيعب ا،صيلة اللغو ة ياصة الكتابة.
 أ،ل تلا ما لغو ا ال عحم ة ل باللغة العلبية.
 خمي

و ة ا،ل العل مي يحمل ا تولال با،ل الحمتي اللمو األ ا وا ا.

 أ م ل ،الة التغل ر اللغو  ،مي يحمل ابتعاأ ال وا العل عي لغت .
 أصوو جوءا أ ا يا ل صناعة اللغة ال وابية ادل لة.
عغبرب ربربا عل رب رب مرب ربربا رب ربربوق ارب ربربر علينرب ربربا التبكرب ربربا ل يرب رب أ رب رب ا ترب ربربوي الل مرب ربربي باللغرب ربربة العلبيرب ربربة منرب ربربة رب ربربل مال رب رب عحم رب ربربة باللغرب ربربة العلبيرب ربربة  ،رب ربربا ميكننرب ربربا
م رب ربربي ا رب ربربتلما أأ ات ااعل رب رب ربربة النب رب ربربا تكنولوجي رب ربربا ااعلومرب رب ربربات االتص رب ربرباالت تا،ت رب رب ربربا دمي رب ربربو البس رب ربربات  ،ال تقرب رب ربربت رب رب رب البات رب ربربلة علرب رب رب ااعل رب ربربة اللقا يرب رب ربربة
اللغو رب ربربة قرب ربربه برب ربربل ت رب ربربمل تيرب ربربو ع رب ربواا اال تصرب ربرباأ التغرب ربربا ة وا رب ربربا  ،مرب ربربا ميكرب ربربي لو رب ربرباتل التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي أ تيرب ربربا ل ت رب ربربل اللغرب ربربة العلبيرب ربربة اليرب ربربليمة
عرب ربربي خل رب ربربق ا تنرب ربرباص لصرب ربربة رب رب ولة الوصرب ربربول ااعلومرب ربربة موا رب ربربا ات رب رب ااوا رب ربربو مرب ربربي يرب ربربحمل ك رب رب اا رب ربربأ مرب ربربي ا رب ربرباة  ،رب ربوا ات تابرب ربربات النرب ربرباخق باللغرب ربربة
العلبية ،ولة التواصل يما بين .
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د .يونسي محمد

مزاري بودربالة

بع رب ربربل رب رب الق رب ربلاءة البا،ص رب ربربة اوي رب ربربول اللغ رب ربربة أش رب ربربكال التواص رب ربربل رب ربواء أ رب ربربا رب رب ا التواص رب ربربل تقلي رب ربربل ا أ بوا رب ربربغة تقني رب ربربات التكنولوجي رب ربا ا،ل ل رب ربربة،
الو ة الوولية النتات التالية:
ت ا ا ال كل األيا من عل اللغة العلبية يلص
 للغ رب ربربة أ ،ي رب ربربو ل رب ربربل شتم رب ربربو ،وهن رب ربربا رب ربربيلة للتعو رب ربربا التواص رب ربربل الوج رب ربربوأ ،م رب ربربوا لل و رب ربربة (البلأ رب ربربة ،االجتماعي رب ربربة ،اللقا ي رب ربربة ...ام) بعو رب ربربا ة أي رب ربربلي
اللغ رب ربربة رب ربرباتي  ،رب ربربي متب رب ربربت علرب رب رب مه رب ربربو الن رب ربربا

رب ربربا ا  ...تص رب ربربو اللغ رب ربربة أأاة التواص رب ربربل األ ا رب ربربية
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ص ،)28تت رب رب رب الص رب ربربو ة م رب ربربي ي رب ربربحمل

الصنو ا اتلة لحم تخلامات اللغو ة ب قي ا (لب ي ،وا لب ي) للي األعلاأ ا اتلة مي ميتخلمي منصات التواصل االجتماعي.
 ت رب ربربو ل منص رب ربربات التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي (الع رب ربرباا اال أاي رب ربربي) مي رب ربربا،ة م رب ربربي ا،ل رب ربربة عل رب رب تي رب ربربو ااي رب ربربتو ات من رب ربربا مي رب ربربتوي ا رب ربربتخلا اللغ رب ربربة التواص رب ربربلية رب ربربا
مين

(اا أ ) قيق تواصل لغو أ أأىن اعتوا لل وابه اللغو ة ،أ ا ل أ ال أياا قيق التواصل بغا الن ل عي اداتر اللغو .
 ا رب ربربتخلا الل غ رب ربربات العامي رب ربربة ل ا،ي رب ربرباة اليو مي رب ربربة ل رب ربربلي الع رب ربربل ايتحم رب ربربا م رب ربربي غ رب ربربل آي رب ربربل ألقرب رب رب ب حملرب رب رب علرب رب رب التو رب ربرباأل التواص رب ربربلي ع رب ربربّ منص رب ربربات
التواصل االجتماعي.
 ا رب ربربتعمال رب رب ا الرب ربأا اللغرب ربربو (اللغرب ربربة اإلتأتتيرب ربربة) ا عرب ربربل مقتصرب ربلا علرب رب ال رب ربربوا قرب ربربه ( رب ربربل أ اايرب ربربتوي اللغرب ربربو ) برب ربربل مرب رب ،رب رب البسرب ربربات االقبرب ربربة م رب ربي
األ ات ة األ اأميي .
 أ ل ا النول مي التواصل عل اللغة العلبية تلميوا بنية تل يوا ،أ

ل ،الة مي التغل ر اللغو باعل ب ال وا العل لغت .

 ميك رب ربربي لو رب ربرباتل التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي أ تك رب ربربو خ رب ربربوم جن رب ربرباة للغ رب ربربة العلبي رب ربربة م رب ربربي ،يرب رب رب مكاتي رب ربربة مي رب ربربامهت ا ل ت رب ربربل اللغ رب ربربة العلبي رب ربربة الي رب ربربليمة ،ل رب ربربك
با تغحمل موا ا ات ااوا و.
ات رب رب رب رب ،صرب ربربيلة جوتيرب ربربة للو رب ربرباتو مي رب رب ،قرب ربرباتق رب ربربل ات اللغرب ربربة العلبيرب ربربة ل منصرب ربربات التواصرب ربربل االجتمرب ربرباعي مرب ربربي ،ي رب رب رب ربربل ة ات رب رب اانصرب ربربات
اال أاي رب ربربية ل قي رب ربربق تواص رب ربربل لغ رب ربربو ع رب ربربال ت اا رب ربربا عل رب رب اللغ رب ربربة العلبي رب ربربة رب ربواء بالي رب ربربلر أ اإلا رب ربربا  ،بع رب ربربل ال رب ربربو ل ا ،رب ربربل ع رب ربربي بع رب ربربا جوتي رب ربربات
بعا ااقأ،ات أ التوصيات ال ميكي لاأ ا ل ا الييام ما لي:
ا الغلح ا تل
 يرب ربربل ة رب ربربو اايرب ربربتوي اإلتترب ربرباجي للغرب ربربة العلبيرب ربربة ،تقل رب ربربا مرب ربربي يصوصرب ربربية شرب ربربعل ة أأبيرب ربربة ،رب ربربل ة يحم رب ربربة تيرب ربربتوعر رب ربربل العلرب ربربو (خرب ربربر ،يو رب ربرباء ،ايرب ربربيات،
ص رب ربربيللة ،بلشي رب ربربات ...ام) ال ت رب رب ت ل رب ربربك ال ب رب ربربل ة ا أ رب ربربا ،ل رب ربربة الأت رب ربربة م رب ربربي ج رب ربربة ،النب رب ربربا

تكنولوجي رب ربربا ااعلوم رب ربربات االتص رب ربرباالت ع رب ربربي خل رب ربربق من رب رب

ل مال عحم ة مبوتوي اللغة العلبية مي ج ة أيلي.
 اللغرب رب ربربة ملتوغرب رب ربربة بعوامرب رب ربربل القرب رب ربربوة رب رب ربربي مرب رب ربربا قرب رب ربربول رب رب ربربتال
العلبيرب ربربة لرب ربربك ياصرب ربربية ا تواخ رب ربربا بالعامرب ربربل الرب ربربل

أأاة مرب رب ربربي أأ ات اإلتترب رب ربرباج
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ص ،)82رب رب ربربي ملتوغرب رب ربربة برب رب ربربالعلو ااعرب رب ربربا ،

رب ربربو أ رب ربربوي العوامرب ربربل ،بالترب ربربا جرب ربربر اال رب ربربتباأة مرب ربربي التغرب ربربو ال رب رب ش رب رب لت بعرب ربربا الرب ربربل ل اإل رب ربربحممية ورب ربربا

الناخقة بالعلبية (تل يا ،ماليو ا ،تل تيييا  ...ام) ل ت ل اللغة العلبية.
 العمرب ربربل عل رب رب رب ربربو أ رب رب اللغرب ربربة العلبيرب ربربة ل رب ربربوم الّشيرب ربربات الليرب ربرباتيات ا،ا رب ربوبية ،لتغرب ربربو ل ب رب ربلام ياصرب ربربة رب ربرباأ ة عل رب رب معادرب ربربة اللغرب ربربة العلبيرب ربربة م رب ربربا
ايا لة اللو ة الل مية ال املة ادا ة.
 ي رب ربربل ة ج رب ربربوأ ملا رب ربربو أ ا رب ربربات تت رب ربربابو با رب ربربتملا مي رب ربربتوي اللغ رب ربربة العلبي رب ربربة ع رب ربربّ منص رب ربربات التواص رب ربربل االجتم رب ربرباعي ،متابع رب ربربة ال رب رب ربوا ل اللييل رب ربربة ا بت رب ربربا
توعية ال وا ياصة ،بكيبية اال تعمال اللشيل العقحمين اإلاا لل وكات االجتماعية.
 ت غيو ادامعات صتلت ااؤ يات العلمية االا و الوولية عل تصامي تتي بااواأئ العلبية.
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التواصل االجتماعي نموذجا-
التواصل-لغة منصات ّ
اللّغة وأشكال ّ

 يرب ربربل ة جرب ربربوأ يا رب ربربة لغو رب ربربة ايرب ربربوة تعتمرب ربربل عل رب رب التخغرب ربربيه ااتو رب ربربه الوعيرب ربربل اارب ربربلي ،ياصرب ربربة ل ال رب رب الأبرب ربربو التعليمرب ربربي ،التويرب ربربي ب مهيرب ربربة التواصرب ربربل
التعامل باللغة العلبية البصو .
-المصادر والمراجع:

 -1اايل  ،عول اليحم  ،1891 ،اللياتيات أ ي ا ااعل ية ،توت -ادواتل ،اللا التوتيية للن ل-ااؤ ية الوخنية للكتا .
 -2ادو ل  ،اعيل بي محاأ ،1881 ،الصواح ،ت  :امحل عول الغبو عغا  ،با ت ،أا العل للمحم .
 -3علو  ،ا مل ا اعيلي1131 ،ه ، 2113-التواصل اللياين-أ ا ة لياتية ،-عما  ،أا نو ااعل ة.
 -1أليو ،يل ،1889 ،مقلمة ل اتل االتصال ادما ا ة ،ادواتل ،أ وا ااغووعات ادامعية.
 -5ا،ملا  ،تيل ،2115 ،التواصل اللياين الييمياتي الأبو  ،أ  ،شوكة األلو ة.
 -1ادا ، ،أبو علما عمل بي لل ، ،الويا التوي  ،ت  :ا  ،عول اليحم مل ،القا لة ،مكتوة الاجني.
 -7أبو أصوو ،صاحل يليل ،1888 ،االتصال ادما ا  ،عما  ،أا ال ل م.
 -9صموأ ،محاأ  ،2111 ،التبكا الوحموي عنل العل -أ ي تغو القل الياأ  ،-با ت ،أا الكتا ااتولة.
 ،الصاتص ،ت  :النغا  ،مل علي ،أ  ،ااكتوة العلمية.
 -8ابي ج  ،أبو البت علما ،
-11ابي ينا ،أبو علي بي ،ي 1381 ،ه ، 1871-ال باء ،القا لة ،ا يسة ااصل ة العامة.
-11ع ا ،عول اليحم 1131 ،ه ، 2111-تغو البكل اللغو مي النوو اللياتيات التواصل ،اللباط ،مغوعة ااعا ادل لة.
-12ادابل  ،مل عابل(م ل ) ،ميأ، ،يي ،2111 ،التواصل ت ل ات تغويقات-ال عي التواصل ،-با ت ،ال وكة -13العلبية لأللاث الن ل.
 -11ش رب ربوا  ،يرب ربربي (م رب ربربل ) ،شرب ربربل  ،ليرب ربربل آيرب ربربل ،ااعادرب ربربة اآلليرب ربربة لنصرب ربربوص العلبيرب ربربة-ا رب ربربأجال ااعلومرب ربربات ،2118 ،-الل رب ربربا  ،مل رب ربربو االرب ربربك عورب ربربل ا برب ربربي عورب ربربل العو رب ربربو للمرب ربربة
اللغة العلبية.
-15اد رب ربربابل  ،م رب ربربل عابل(م رب ربربل ) ،أ رب رب رب مه رب ربربو ،و رب ربربت ،2111 ،التواص رب ربربل ت ل رب ربربات تغويق رب ربربات-م رب ربربي التواص رب ربربل ا التواص رب ربربل ال رب ربربعي ،-ب رب ربربا ت ،ال رب ربربوكة العلبي رب ربربة لأللرب رب رباث
الن ل.
-11ادرب رب ربربابل  ،مرب رب ربربل عابل(م رب رب ربربل ) ،لوو،يرب رب ربربي  ،يرب رب ربربق ،2111 ،التواصرب رب ربربل ت ل رب رب ربربات تغويقرب رب ربربات-األبعرب رب ربرباأ اللابغرب رب ربربة برب رب رب اللغرب رب ربربة العلبيرب رب ربربة التواصرب رب ربربل  ،-برب رب ربربا ت ،ال رب رب ربربوكة العلبيرب رب ربربة
لأللاث الن ل.
-17جا ويو  ،ما آيل  ،2117 ،التواصل ت ل ات مقا بات ،تل :عو الل ي الغا  ،أ  ،أ .
-19بوموبل ،الغا ل ،2117 ،عي التواصل اللياين ال عل ة-مقا بة ليلية لن ل ة ما جا ويو  ،با ت ،من و ات االيتحم .
-18الب ل  ،عول القاأ البا ي ،1883 ،عي أ ا يات الغا العلمي الغا اللياين ،ااغل  ،أا توبقال.
 -21موأ ،منال خلع  ،2111 ،مليل عل االتصال ،مصل ،جامعة اإل كنل ة.
 -21لميش ،ية ،2117،شكالية اللغة ل موا و التواصل االجتماعي-يمي صلا  :التكنولوجيا ادل لة أ ا ل صناعة اللغة العلبية ا تعما ا ،ادواتل ،اةل األعل للغة العلبية.
-22بكا  ،مل ،2117 ،أ يويحمت ما بعل ا،لا ة ،لونا  -نلا ،مكتوة مؤمي ل ش.

-المج ت:

-23بنكلاأ ،عيل ،2111 ،ا أاتيغيات التواصل مي اللب

اإلمياء ،شلة عحممات ،أ  ،ل.19-3 ،21

-21بكال ،صوتيا ،2118 ،اال أ اجية اللغو ة ،شلة اللغة األ  ،أ  ،أل.115-131 ،

-موا ع الكترونية:

 -25كيويل ا ،2121 ،علبيو ،

https : ar.wikipedia.org
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