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:ملخص
لقد أدى التطور يف وسائل اإلعالم و االتصال يف املنتصف الثاين من القرن املاضي إىل ظهور وسائل اتصال جديدة
غريت أمناط كثرية من حياة الناس و اليت من بينها اللغة اليت أبدت نشاط منقطع النظري عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث
اختلفت و تنوعت اللغات املستخدمة كما أسفر االستعمال العشوائي للغة العربية إىل تلوث لغوي أدى لتشتت اآلراء و األفكار
 و نظرا ألمهية اللغة يف حياة اجملتمعات لكوهنا ركيزة و أساس اهلوية الوطنية جاءت، فتصدعت العالقة بني اللغة و الرأي العام
 كيف تؤثر اللغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك يف تشكيل الرأي العام ؟ و لقد:دراستنا هذه لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التايل
. خلصت دراستنا هذه إىل وجود عالقة قوية بني اللغة و الرأي العام على اعتبار أهنا أساس تشكيله و تغيري اجتاهه
.  الراي العام،  الفيسبوك،  مواقع التواصل االجتماعي،  اللغة: الكلمات المفتاحية
Abstract:
The development in the media and communication in the second half of the last
century led to the emergence of new means of communication that changed many patterns of
people's lives, among which was the language that showed unrivaled activity on social media
sites, as the languages used differed and varied, and the indiscriminate use of the language
resulted. Arabic leads to a linguistic pollution that led to the dispersion of opinions and ideas,
and the relationship between language and public opinion cracked, and given the importance
of language in the life of societies as it is a pillar and basis of national identity, our study
came to answer the following main question: How does the language used on Facebook affect
the formation of public opinion ? Our study concluded that there is a strong relationship
between language and public opinion, as it is the basis for its formation and its change of
direction.
Keywords: language, social networking sites, Facebook, public opinion.
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مقدمة:

تعد اللغة هي احملرك الرئيسي ألي جتمع و تكتل يف اجملتمع الواحد  ،ألن اللغة جتمع شتات اجملتمع
وتوحد الكلمة و تعمق املفاهيم  ،و قد أبدع اإلنسان عرب العصور يف حتديث اللغات و حتسني استعماهلا و العمل
على فهم لغة اآلخر.
و قد برزت اللغة أكثر حبلول مواقع التواصل االجتماعي و اشتهرت بلغات حازت على نسبة استعمال
أكثر من غريها  ،فعلى مواقع التواصل االجتماعي تنوعت و اختلفت اللغات باختالف مستخدميها  ،و
استطاعت هذه املواقع أن توحد العامل من خالل لغة الرموز و اإلشارات التعبريية وانتشار اللغة العامية بكل
أنواعها ناهيك عن خلق لغة جديدة ذات معاين عربية حبروف أجنبية و أرقام مما جعل املستخدمني عن اللغة
الرمسية و يتبنون هذا اخلليط من اللغات  ،و الذي احدث نوع من التلوث يف اجملال اللغوي استلزم تدخل عاجل
النقاض ما تبقى من اللغة العربية الفصحى اليت فقدت قيمتها يف اآلونة األخرية حيث أصبح يقتصر استخدامها
يف املدارس و األماكن الرمسية  ،فعلى الرغم من كوهنا حمدودة االستخدام إال أهنا تبقى اللغة الرمسية الراقية اليت ال
تقبل أي متطفالت كالرموز املستعملة والعامية املتغرية و املتدنية الن الروابط بني بين البشر ال تقبل الرداءة.
و لقد أثبتت اللغة براعة يف مجع أراء اجملتمع الواحد يف كل بقاع األرض حيث ما إن تطرح قضية بلغة ما
إال أبدى الكبري و الصغري آراءهم باللغة نفسها و هتافتت احللول من كل مكان و ازدادت أواصر اجملتمع قوة ،
إهنا اللغة اليت تقرب البعيد و تبعد القريب و جتعل لآلخرين مكانة يف النفس و اجملتمع  ،و عليه فكلما كانت
اللغة متداولة بني فئة معينة يف اجملتمع كلما ازداد التواصل و تعمقت العالقة بني األفراد واجلامعات .
 -1اإلشكالية :

اإلنسان ابن بيئته و تعد اللغة املتداولة أهم عنصر تعتمد عليه الكائنات احلية يف التواصل االجتماعي،
وأهم عنصر من مقومات البيئة ،إذ أن اللغة هي السند الرئيسي الذي تعتمد عليه الشعوب لالحتكاك بني البشر
و التواصل فيما بينها.
و ما إن حلت الثورة الصناعية و متكن اإلنسان من أنواع التواصل عرب شبكات االنرتنت و اهلاتف
النقال ،حىت برزت اللغة أكثر من ذي قبل  ،و أصبحت تأطر البيئة مرة أخرى و تعطي للمكان و الزمان طابعا
خاصا و استطاعت كل فئات اجملتمع املشاركة يف أهم األحداث و االلتفاف حول القضايا املهمة و مجع اآلراء
حول خصوصيات القضايا اهلامة يف اجملتمع  ،و مبا أن اللغة هي الرابط الرئيسي الذي جيمع بني أفراد اجملتمع
الواحد و هي اليت تذلل الصعاب أمام مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي و جتمع آراءهم يف بوتقة واحدة  ،و
قد عملت اللغة على تقريب الفهم و سرعة نشر ما ميكن نشره للمجتمع .
اللغة هي رابط جيمع اجملتمع و أية عراقيل حتدث تؤثر تأثريا مباشر على هذا التواصل و تضعف مواطن
الرتابط أكثر و هذا باستعمال الرموز الدخيلة عن اللغة و العامية املتغرية من مكان إىل أخر  ،أما اللغة املستعملة
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الرمسية فهي توطد األواصر حىت و إن كانت مرتمجة ألن الرتمجة ما هي إال توسع يف رقعة املتواصلني  ،كما خيدم
هذا التواصل تطوير اللغة ب استعمال األلفاظ اجلديدة و صناعة رأي عام على اللغة نفسها  ،كما أن اللغة تعد
رابط رمسي بني فآت اجملتمع و بالتايل توسع مستوى التواصل و تعمقه  ،و على هذا فعلينا استعمال لغة راقية
موحدة يتم استعماهلا من طرف كل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لربط العالقات و الصالت أكثر و أي
تشبث باللغة ينجم عنه التمسك باهلوية  ،مما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل  :كيف تؤثر اللغة
المستخدمة عبر موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام ؟
و من خالل هذه اإلشكالية ميكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية :
 )2ما هي طبيعة اللغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك ؟
 )8ما هي أهم األمناط اللغوية األكثر تأثريا على الرأي العام عرب موقع الفيسبوك ؟
 )0ما هي التأثريات السلبية للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام ؟






 -2أهداف الدرااة :
تسليط الضوء على تأثري اللغة املستخدمة يف تشكيل الرأي العام عرب موقع الفيسبوك.
معرفة طبيعة اللغة األكثر استخداما عرب مواقع التواصل االجتماعي .
معرفة أسباب استخدام لغة بديلة عن اللغة العربية الفصحى عرب مواقع التواصل االجتماعي ومدى تأثريها
على تشكيل الرأي العام .
الوقوف على اإلشكاليات اليت تواجه تشكيل الرأي العام عرب مواقع التواصل االجتماعي من ناحية اللغة
املستخدمة .
الكشف عن التأثريات املختلفة ملواقع التواصل االجتماعي على اللغة العربية.

 -0أهمية الدرااة :

 االستخدام الواسع ملوقع الفيسبوك و قدرته على حشد أكرب عدد ممكن من املستخدمني حول فكرة أو
موضوع معني من خالل استخدام لغة واضحة و مؤثرة .
 التلوث اللغوي احلاصل يف مواقع التواصل االجتماعي و تأثريه السليب على بعض القضايا االجتماعية اليت
تتطلب تشكيل رأي عام ملعاجلتها.
 أمهية اللغة يف حياة اجملتمعات و اليت تعترب ركيزة و أساس اهلوية الوطنية وجب احلفاظ عليها و محايتها .
 تقدمي حلول فعالة للحد من اإلشكاليات اليت تعاين منها اللغة العربية عرب مواقع التواصل االجتماعي .
 -4تحديد مفاهيم الدرااة :

-1-4اللغة  :يعرفها إدوارد سابري ( )Sapir.Eأهنا وسيلة ال غريزية مكتسبة خاصة باإلنسان يستعملها
إليصال األفكار واملشاعر والرغبات عرب رموز يؤديها بصورة اختيارية وقصدية ،فهي وسيلة تعبري قصدية قائمة
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على رموز كما يعرفها فريديناند دوستوسري ( )Desaussure.Fبأهنا تنظيم من اإلشارات املفارقة  ،أي جمموعة
من اإلشارات والرموز أو الكلمات والوحدات اللغوية املغايرة فيما بينها (خمتلفة).
ويعرفها ليونارد بلومفيلد ( )Bloomfield.Lعلى أهنا الكالم اخلاص الذي يتلفظ به اإلنسان من خالل
سيطرة مثري معني خيتلف باختالف اجملموعات البشرية  ،فاللغة عنده أصوات مكتسبة يتميز اها اإلنسان عن غريه
وختتلف من جمتمع إىل آخر.
ويعرفها أندري مارتينيه ( )Martinet.Aأهنا وحدات تشتمل على حمتوى داليل وعلى عبارة صوتية (مونيمات)
تتلفظ يف وحدات مميزة ومتتابعة (فونيمات)
1
وهي أيضا نظام تواصلي اجتماعي مكون من رموز صوتية مكتسبة اعتباطيا
اللغة إجرائيا:هي عبارة عن رموز صوتية أو كتابية مكتسبة تستخدم كنظام تواصلي اجتماعي يتم من خالله
إيصال األفكار واملشاعر والرغبات واآلراء وختتلف من جمتمع إىل آخر.

-2-4مواقع التواصل اإلجتماعي  :يعرفها بريس  Preeceومالوين كريشمانMaloneyKrichman
على أهنا مكان يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طرف سياسات تتضمن عدد من القواعد
2
واملعايري اليت يقرتحها الربنامج
أما مصطفى يوسف كايف فريى أهنا عبارة عن موقع الفيس بوك ويب يقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني
مثل احملادثة الفورية والرسائل اخلاصة والربيد اإللكرتوين والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من اخلدمات
3
ومن أشهرها حاليا الفيس بوك وتويرت
مواقع التواصل االجتماعي إجرائيا :

هي جمموعة من املواقع التفاعلية على شبكة االنرتنت تتيح للمستخدمني فتح صفحة ضمن نظام اجتماعي
إلكرتوين معني يسمح هلم بالتواصل فيما بينهم عرب فضاء افرتاضي جيتمع فيه األفراد ألهداف معينة ومن هذه
املواقع نذكر منها الفيسبوك واليوتيوب واألنستغرام.
-3-4الفيس بوك  :يعرفه عبد الرزاق حممد الدليمي على أنه موقع يتحتم فيه على الزائر االشرتاك كي تتاح له
القدرة على التصفح بسهولة وبإمكان املستخدم اجلديد بعد ذلك االشرتاك يف جمموعات الشبكات االجتماعية
اليت يكوهنا األصدقاء واملتألقون يف فضاء املوقع وبإمكان املستخدم حجب اآلخرين عن دخول حسابه وأن يعرض
4
ما يشاء وخيفي ما يشاء لكن يبقى األكثر إثارة هو تكوين عالقات داخل هذا اجملتمع االفرتاضي
كما يعرفه إيهاب خليفة على أنه هو موقع من مواقع التواصل االجتماعي يسمح للمشرتك به بالتواصل مع
بعضهم البعض عن طريق استخدام أدوات املواقع وتكوين روابط وصداقات جيدة من خالله  ،كما يسمح
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لألشخاص الطبيعيني بصفتهم احلقيقية أو األشخاص االعتباريني كالشركات واهليئات واملنظمات باملرور من خالله
5
وفتح آفاق جديدة للتعريف اهويتهم
الفيس بوك إجرائيا  :هو أشهر مواقع التواصل االجتماعي استخداما أسس سنة  8334ميكن الدخول إليه
جمانا ،كما أنه يسمح للمشاركني فيه بالتواصل السهل والسريع فيما بينهم سواء من خالل خدمة الدردشة أو
املشاركة مبا يريدون من معلومات وفيديوهات وصور خاصة اهم كما ميكن للمشارك فيه أن يعرض ما يشاء وخيفي
ما يشاء عرب جمتمع افرتاضي مستخدمني فيه أمساء حقيقية أو مستعارة.

-4-4تشكيل  :هو احلالة التكوينية إلدراكات واستجابات مستخدم وسائل اإلعالم اجلديد إزاء القضايا املثرية
االهتمام وتتمظهر أثار هذه احلالة يف األبعاد املعرفية والنفسية والسلوكية أساسا للمستخدم

6

تشكيل إجرائيا  :يقصد به ما ينجم عن عملية التفاعل بني املستخدم واملنشورات اليت تعرض عرب موقع الفيس
بوك من خالل عملية تفاعلية اليت يتم من خالهلا تبادل اآلراء واألفكار حول خمتلف قضايا اجملتمع أي أنه خمتلف
الوظائف اليت يقوم اها مستخدمي موقع الفيس بوك يف تفاعلهم باستخدام لغة تواصل معينة.

-5-4الرأي العام  :يعرفه  Pierre alberبأنه جمموعة آراء األفراد حول موضوع ذو أمهية عامة أي اآلراء
7

اليت يف مقدورها ممارسة التأثري على مواقف األفراد واجلماعات وعلى سياسات احلكومات
يرى إمساعيل سعد أن الرأي العام هو حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف األفراد واجملتمعات إزاء شأن أو شؤون
متس النسق االجتماعي  ،كأفراد وتنظيمات ونظم اليت ميكن أن تؤثر يف تشكيلها عمليات االتصال اليت قد تؤثر
8
نسبيا أو كليا يف جمريات اجلماعة اإلنسانية على النطاق احمللي والدويل
الرأي العام إجرائيا  :هو االجتاه الذي يعرب عن أفكار ومعتقدات مجاعة حول قضية أو مشكلة ختص كافة أفراد
اجملتمع كما ميثل قوة حقيقية يف اجملتمع باعتباره يعرب عن وجهة نظر األغلبية اليت قد تؤثر سلبا أو إجيابيا على
األحداث وجمرياهتا ومتس مصاحل األغلبية أو القيم اإلنسانية املشرتكة.
 -5اإلطار النظري للدرااة :

التعدد اللغوي في شبكة الفيسبوك :
إذا كان الواقع اللغوي العريب بصفة عامة متعدد اللغات واللهجات فإن الواقع اللغوي يف الفيسبوك أشد تعددا
وتعقيدا  ،وذلك الختالف خصائص مرتادي الشبكة من حيث االنتماء االجتماعي والتوجهات العلمية والثقافية.
إن النظر يف واقع اللغة التواصلية عرب شبكة الفيسبوك جير بالقول أهنا  :خليط من اللغات اختلطت فيها الفصحى
بالدارجات وما استعجم من اللغات دون نسيان ما استحدث من غريب الرموز واإلشارات  ،فرغم هذا التعدد
اللغوي ظاهرة تتجلى يف اللغة على صورهتم املنطوقة حسب ميزات املكتملني اجتماعيا وثقافيا إال أن الواقع
املكتوب يف اللغة املتداولة على الشبكة أظهر تعددا ال يقل شأنا عن املنطوقة . 9
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وقد يظهر التعدد اللغوي جليا يف اجملتمع اجلزائري أين جند اللغة العربية و األمازيغية كلغتني رمسيتني إضافة إىل
تدريس كل من اللغة الفرنسية واإلجنليزية مما جيعل الفرد له قدرة على استعمال أكثر من لغة سواء يف عامله الواقعي
أو يف العامل االفرتاضي  ،حيث جند انه يف أغلب األحيان يستعمل الثنائية اللغوية مهما كانت درجة اإلتقان
واملهارة مثل املزج بني اللغة العربية والفرنسية  ،وهنا ميكن تعريف ثنائية اللغة على أهنا  :أن يستعمل الفرد لغتني
وقد تكون هذه الثنائية يف فرد ما دون أن تكون ظاهرة عامة يف جمتمع ما . 10
التعدد اللهجي  :يعين وجود هلجات متعددة داخل اللغة الواحدة وأغلبها فصيح ويرجع اختالف هذه اللهجات

فيما بينها إىل تنوع البيئات اجلغرافية أو األصول القبلية مثل تلك اللهجات اليت انتشرت يف شبه اجلزيرة العربية إبان
العصر اإلسالمي وأبرز مظاهر التعدد اللهجي تلك القراءات املتعددة للقرآن الكرمي  ،فاملتواتر منها سبعة واملشهور
ثالثة والباقي صنف يف خانة شاذة.
فالتعدد اللهجي داخل اجلزائر ما هو إال جمموعة لغات اليت مل تأيت من العدم هلجات كانت هلا جذورها املتجذرة
يف حلقات التاريخ وما حصل من أحداث جعل هذه اللهجات تسري يف طريق متوازي يف مجيع امليادين واجملاالت
. 11
يف األخري ميكن القول أن التعدد يف اللغة املكتوبة املتداولة عرب مواقع التواصل االجتماعي يعود لسببني أثنني مها :
 -1الكتابة ليست مبنأى عن التأثريات االجتماعية واجلوانب التفاعلية يف اللغة كما أهنا تساهم يف رسم كثري
من أشكال التعدد اللغوي  ،فما يتجلى يف النطق واملشافهة يتجلى فيما يكتب على الشبكة

 -2إن من يتواصل على شبكة الفيسبوك كتابيا إمنا حياول أن حياكي اجلانب املنطوق فرتاه جيسد كتابيا كل ما
يفكر به من قوالب وأصوات لغوية يف أدائه الشفهي كما أنه ميلك حرية اختياراته التواصلية  ،إذ يهتم باتصال
الرسالة أو التعليق دون مراعاة للجوانب اللغوية .12

ميكن القول أن طبيعة اللغة املكتوبة اليت يتم من خالهلا طرح خمتلف قضايا اجملتمع عرب موقع الفيسبوك قد تؤثر
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على الرأي العام اإللكرتوين ومنه وجب ضرورة اختيار اللغة املناسبة لكل قضية حىت
تصل إىل فئة كبرية من اجملتمع.
 -6الدرااات السابقة :

لكل دراسة البد أن تسند على تراث علمي سابق على اعتبار أن البحث العلمي ميثل نوع من الرتاكمية وسريورة
مستمرة تكمل بعضها البعض وتنوعت هذه الدراسات وتعددت وميكن أن نذكر منها:
الدرااة رقم ( : )11درااة رقاد حليمة والمواومة بآثار ااتخدام مواقع التواصل االجتماعي على
المماراة اللغوية للطلبة الجامعيين – الفيسبوك نموذجا  ،درااة على عينة من طلبة جامعة وهران وهي
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ()2112-2116
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وقد كانت هذه الدراسة تسعى الكتشاف طبيعة األمناط اللغوية اليت يستخدمها الطلبة كشرحية مهمة من فئة
الشباب اجلزائري وكذا إلقاء الضوء على تأثري امليديا اجلديدة عموما على مكانة اللغة العربية ومدى التعامل اها يف
الفضاءات التفاعلية على صفحات التواصل االجتماعي ولقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها  :أن
الطلبة املستخدمني لشبكة الفيس بوك قاموا بإدخال كلمات خمتزلة مواكبة حلركية العصر يف االختصار والسرعة
حيث يعتمدون بصفة كبرية على اللغة اهلجينة اليت متزج بني كل اللغات وتفتح جماال أكرب الستخدام األيقونات
واالختصارات يف غرفة احملادثة والتعليقات أيضا  ،كما يرون أن استخدام اللغة األجنبية مظهرا من مظاهر العصرنة
على عكس اللغة العربية .13
الدرااة رقم ( )12درااة محمد أحمد أحمد فتحي زغاري والمواومة بمدى تأثير التواصل االجتماعي
على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن اعود اإلاالمية من

وجهة نظرهم وهي درااة تم نشرها في المجلة الدولية للدرااات التربوية والنفسية :
وقد كانت هذه الدراس ة تسعى لتحديد مدى تأثري وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب
عمادة الربامج التحضريية،ولقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها وجود أثر كبري ملواقع التواصل
االجتماعي على التلوث اللغوي بشكل عام وكذا إىل أن الطالب دائما يبحثون على اختصارات تسهل عملية
التواصل مما جيعلهم يستخدمون بعض احلروف الالتينية أو بعض حروف اللغة اإلجنليزية وكذلك استخدام األرقام
والرموز .14
الدرااة رقم ( )13درااة عماد محمد فرحان وشافي جمعة الحلبواي والمواومة بتأثير مواقع التواصل
االجتماعي على االمة اللغة العربية درااة تطبيقية على عينة من مستخدمي موقع الفيس بوك للفترة من
 2112/12/25ولغاية  2112/11/15وهي درااة تم نشرها في مجلة مداد األدب .

وقد كانت هذه الدراسة تسعى إىل التعرف على العقبات اليت حتول دون انتشار اللغة العربية السليمة يف مواقع
التواصل االجتماعي وكذا تبني تأثريات مواقع التواصل االجتماعي يف استخدامات اللغة العربية بشكل علمي دقيق
 ،وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن نسبة  % 20من جمتمع البحث ممن يكرتثون ملستوى اللغة
العربية اليت يكتبون اها على مواقع التواصل االجتماعي  ،وهي نسبة ضعيفة جدا ويتأكد من خالل ذلك أن
استخدام مواقع التواصل تلك يف معظم أحواله يؤثر سلبا على سالمة اللغة العربية  ،ويؤكد نسبة الذين ال يهتمون
بسالمة اللغة العربية اليت بلغت  % 8من مجلة املبحوثني أي أهنم غري معنيني باألثر السالب املرتتب على عدم
اهتمامهم بتسخري تلك األدوات التقنية احلديثة يف ضبط وجتويد اللغة .15

الدرااة رقم ( )14درااة بضياف اهيلة والمواومة بـ  :الشبكات االجتماعية اإللكترونية وتشكيل الرأي
العام في الجزائر – درااة في تمثيالت وااتخدامات الشبكات لشبكة الفيسبوك ()2112-2112
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وقد كانت هذه الدراسة تسعى الستكشاف بعض مالمح العالقة بني موقع الفيسبوك وتشكيل الرأي العام لدى
الشباب اجلزائري  ،ولقد توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها  :أن نسبة  % 42من أفراد العينة يرون بأن
تأثري الفيسبوك على تشكيل الرأي العام حمدود وكذا يرون بأن االحتجاجات عرب شبكة الفيسبوك ال تؤثر يف
تشكيل الرأي العام.
من خالل التطرق للدراسات السابقة جند أن هناك اهتمام كبري لدى الباحثني حول موضوع تأثري مواقع التواصل
االجتماعي على اللغة كما جند أن هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع مواقع التواصل االجتماعي
وتشكيل الرأي العام إال أنه قد تنعدم الدراسات يف تأثري اللغة املستخدمة عرب مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل
الرأي العام.
 -2اإلطار المنهجي للدرااة :
-1-2نوع الدرااة:

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت هتتم بتصوير ما هو كائن أي الوضع الراهن أو احلادثة وهنا
يستلزم مجع الكثري من احلقائق والبيانات املتعلقة مبوضوع دراستنا و القيام بتحليلها و تفسريها للوصول إىل
توصيف دقيق للظاهرة حمل الدراسة  ،وهذا يساعد كثريا يف حتديد معامل الظاهرة أو املشكلة كما يساعد يف حتديد
العالقة االرتباطية بني اللغة املستخدمة عرب مواقع التواصل االجتماعي ( الفيسبوك) وتشكيل الرأي العام واملتمثلة
يف مشكلة دراستنا هذه .
وعلى العموم ميكن القول أن أهداف الدراسة هي اليت فرضت علينا النوع الوصفي وهذا ملا لديه من أمهية كبرية
خاصة يف جمال الدراسات اإلنسانية وبالتحديد ختصص علوم اإلعالم واالتصال واليت من بني مواضيعه اإلعالم
اجلديد والذي يشمل موقع الفيسبوك إضافة إىل موضوع الرأي العام و كذا اللغة والذي يندرج ضمن دراسات
علوم اإلعالم واالتصال ،هلذا كان هذا النوع مالئما لدراستنا هذه .
ومن خالل ما سبق ميكن القول أن االعتماد على هذا النوع من الدراسة راجع إىل كونه يعترب أسلوبا فعاال يف مجع
ال بيانات واملعلومات كما يزود الباحث بوصف املتغريات اليت تتحكم يف الظواهر قيد الدراسة  16وهذا ما نريد
حنن الوصول إليه من خالل دراستنا هذه.

 -2-2نوع المنهج المستخدم :

إن طبيعة البحث أو الدراسة ترتبط بطبيعة املنهج وعالقته بالظاهرة املراد دراستها وعلى الرغم من وجود عدة
أصناف خمتلفة للمناهج إال انه على الباحث أن خيتار بشكل سليم و علمي املنهج املالئم لدراسته وهذا من أجل
الوصول إىل نتائج علمية موضوعية و صحيحة
ومن هنا ميكن القول أن املنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف معاجلة دراسته استنادا إىل موضوع الدراسة
ومتغرياهتا 17وألن موضوع دراستنا هو تأثري اللغة املستخدمة عرب مواقع التواصل االجتماعي ( الفيسبوك ) على
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تشكيل الرأي فإن هدف الدراسة و طبيعتها قد فرض علينا استخدام منهج املسح االجتماعي والذي هو من بني
املناهج الوصفية اليت تصور وتصف الظروف احلالية للظاهرة املدروسة دون تعمق اهدف توفري املعلومات و حتليلها
وذلك من اجل معرفة العلل واألسباب اخلاصة بالظاهرة و حماولة إجياد احللول هلا  .إذا ميكن القول أن منهج
املسح االجتماعي هو دراسة الظروف االجتماعية اليت تؤثر يف جمتمع معني موضوع الدراسة و الذي ميكن قياس
الظاهرة حمل الدراسة و تطبيقها عليه بقصد احلصول على بيانات ومعلومات كافية ميكن االستفادة منها يف وضع
وتنفيذ مشروعات إنشائية لإلصالح االجتماعي ، 18و مما سبق ميكن القول إن منهج املسح االجتماعي هو
املنهج املالئم لدراستنا هذه.
 -3-2مجتمع الدرااة:

19

يقوم الباحث بتحديد الدراسة تبعا لطبيعة املوضوع والذي ميكن قياس الظاهرة حمل الدراسة و تطبيقها عليه
مما سبق ميكن القول أن طبيعة املوضوع و اليت تندرج يف إطار الكشف عن تأثري اللغة املستخدمة عرب مواقع
التواصل االجتماعي ( الفيسبوك ) على تشكيل الرأي العام قد أجربنا على اختيار جمتمع مستخدمي الفيسبوك و
هو عامل افرتاضي يتضمن أشخاص ليسوا اعتباريني معظمهم حيملون أمساء مستعارة  ،وكان اختيارنا هلذا اجملتمع
مقصود نظرا لطبيعة املوضوع واليت تنصب حول دراسة مستخدمي الفيسبوك وهو جمتمع يتميز بالضخامة والتشتت
حيث يصعب حتديد خصائصه و معامله  ،وقد قمنا باختيار املسح بالعينة من خالل مسح بعض مفردات جمتمع
الدراسة وهذا على أن متثل هذه العينة جمتمع الدراسة

-4-2عينه الدرااة :

ميكن القول إن العينة هي عبارة عن جمموعة جزئية من األفراد أو الظاهرة اليت تشكل اجملتمع األصلي للدراسة
حيث يتم اختيا رها بطريقة معينة ومن خالهلا ميكن تعميم النتائج اليت مت احلصول عليها يف جمتمع الدراسة
20
األصلية
وهلذا فان عملية اختيار عينة الدراسة هلا دور كبري يف جناح البحث واحلصول على نتائج دقيقة و عليه فإنه ينصح
بضرورة أن يكون جمتمع الدراسة ممثال ومتجانسا خيدم أغراض وأهداف الدراسة ، 21إن العينة اليت مت اختيار
مفرداهتا يف هذه الدراسة هي العينة العشوائية أين قمنا بنشر االستبيان االلكرتوين عرب حساب الباحثة
للعامة) (publicو متت مشاركته من طرف األصدقاء و تفاعل معه  203مستخدم و كان ذلك كايف للحصول
على املعلومات املطلوبة .
-5-2أدوات جمع البيانات :
يف ما خيص الدراسة ومبا أهنا دراسة وصفيه فقد قمنا باالعتماد على أداة االستبيان االلكرتوين وقد ساعدت هذه
األداة على وصف الظاهرة وحتليلها للوصول إىل نتائج دقيقة وصحيحة وقد تعد هذه األداة األنسب لدراستنا هذه
واملالئمة للمنهج املستخدم.
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االاتبيان االلكتروني :
ويعرف االستبيان على انه أسلوب جلمع البيانات هتدف إىل استشارة املبحوثني بطريقة منهجية ومقننة لتقدمي أراء
وأفكار معينة يف إطار البيانات املرتبطة مبوضوع الدراسة وأهدافها دون تدخل من قبل الباحث يف التقرير الذايت
للمبحوثني يف هذه البيانات 22و قد اعتمدنا الطريقة اإللكرتونية احلديثة لتوزيع االستبيان نظرا ملميزات هذه
الطريقة واليت تتمثل يف :
)2سهولة وسرعة يف تعبئه االستبيان  ,كذا سهولة وسرعة يف احلصول على النتيجة.
 )8تكلفة اقل من الطريقة التقليدية الورقية .
)0سهولة النشر حيث انه عبارة عن رابط ميكن نشره بكل سهولة.
)4سهولة احلصول على املبحوثني والذين ميثلون مستخدمي موقع الفيسبوك.
وهي األداة األساسية اليت اعتمدنا عليها للحصول على البيانات الضرورية من عينة الدراسة باعتبارها أفضل
األدوات هلذا النوع من الدراسات خاصة فيما يتعلق بالتقييم و إبداء الرأي حول املوضوع مما يتيح للمبحوثني
بإدالء آرائه وأفكاره بكل حرية وسرية .
 -6-2صدق و ثبات االاتبيان  :و مت التحقيق من الصدق الظاهري لالستبيان من خالل عرضها على
جمموعة من احملكمني يف اجملالت اليت ترتبط مبوضوع الدراسة يف جمال املنهجية و علوم اإلعالم و االتصال و مت
تعديل االستبيان وفقا ملا أبدوه من مالحظات ،و مت اختبار ثبات االستبيان عن طرق إعادة تطبيق االستمارة
 retestعرب فرتة زمنية من إجابتهم عليها  ،و ذلك على عينة و قوامها  20مفردة و ذلك بعد مرور  20يوم من
التطبيق األول لالستبيان و قد أظهرت املعاجلة اإلحصائية أن نسبة ثبات االستبيان قدر ب  % 20وهو معامل

ثبات مرتفع يؤكد على صالحية االستبيان للتطبيق  ،أما عن أساليب املعاجلة اإلحصائية فقد قامت الباحثة بعملية
املعاجلة اإلحصائية من خالل ترميز اإلجابات و إدخال البيانات على احلاسوب و استخدام برنامج احلزم
اإلحصائي ) )spssحيث متت عمليات التدقيق و حتليل البيانات من خالل استخدام التكرارات و النسب
املئوية جلميع حماور استبيان الدراسة  ،كما متت استخراج النتائج .

 -2-2حدود الدرااة :

اإلطار المكاني  :وقع اختيار الباحثة على عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك يف اجلزائر ملا يتمتع به أفراد العينة

من اإلملام باملعلومات حول استخدام اللغة يف موقع الفيسبوك وتأثريها على تشكيل الرأي العام وميكن القول أن
اإلطار املكاين للدراسة هو فضاء افرتاضي إلكرتوين.
اإلطار الزماني  :امتدت هذه الدراسة يف الفرتة ما بني  2جانفي  8383و  03أكتوبر من نفس السنة وقد وقع
اختيار الباحثة على الفرتة املذكورة نظرا لالستخدام الواسع هلذه املواقع واالرتفاع اهلائل يف عدد مستخدمي موقع
الفيسبوك والذي أصبح له تأثري كبري على تشكيل الرأي العام.
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 -2عرض وتحليل بيانات الدرااة الميدانية :

الجدو رقم ( )11يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس :
يتضح لنا من خالل بيانات اجلدول أن أغلب
أفراد العينة املدروسة وبنسبة  % 04هم ذكور
وقد يرجع ذلك إىل االهتمام الكبري الذي أصبح
يوليه هذا املوقع اهذه الفئة من خالل تقدمي خمتلف
اخلدمات ،إضافة إىل أن هذه الفئة تتيح هلم
العديد من الفضاءات واألساليب الستخدام شبكة االنرتنت سواء من خالل مقاهي االنرتنت وغريها من األماكن
املتوفرة على شبكة االنرتنت واليت قد ال تتاح لفئة اإلناث الدخول إليها إال يف أوقات معينة  ،كما قد يرجع ذلك
لكون أن فئة اإلناث هلا التزامات يف احلياة اليومية قد جيعلها تستخدم مواقع التواصل لفرتات أقل وهو ما تعكسه
نسبة  % 40من أفراد العينة املدروسة والذين ميثلون فئة اإلناث قد يرجع ذلك لكون هذه الفئة أصبحت تفضل
استخدام مواقع التواصل االجتماعي األخرى على حساب الفيسبوك مثل انستجرام  ،سناب شات وغريها  ،وقد
تعكس لنا صحة هذه النتائج آخر اإلحصائيات يف سنة  8383واليت أثبتت أن مستخدمي موقع الفيسبوك يف
اجلزائر أغلبهم ذكور وذلك بنسبة  % 08أي ما يقدر بـ  88مليون وتعترب نسبة كبرية مقارنة بفئة اإلناث.

الجدو رقم ( )12يبين توزيع أفراد العينة المدرواة حسب متغير العمر:

يبني اجلدول أن أغلب أفراد العينة
املدروسة واملقدرة نسبتهم بـ % 08
هم الفئة العمرية اليت أقل من  03سنة
وقد يرجع ذلك إىل كون هذه املواقع
تستقطب أكثر فئة الشباب الذين
أصبحوا مهووسني اهذه املواقع
اإللكرتونية بل وصل احلد بالبعض
منهم إىل اإلدمان على هذه املواقع
اليت أصبحت تتميز بالعديد من اخلصائص اليت جتعلها يف املقدمة دائما حيث يف كل فرتة تقدم خدمات
وتطبيقات جديدة جتعل منها مميزة ومفضلة لدى الكثريين خاصة فئة الشباب  ،وهو ما تطابق مع قول سيد عبد
الفتاح أن أكثر مستخدمي موقع الفيسبوك من فئة الشباب واألقل من  03سنة وهم من يتبنون األفكار اجلديدة
ويستوعبون التكنولوجيا 23يف حني جند أن نسبة  % 2..2من أفراد العينة املدروسة متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح
بني  03إىل  00سنة  ،بينما جند أن نسبة  % 20من أفراد العينة املدروسة متثل الفئة اليت ترتاوح أعمارهم ما
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بني  00إىل  42سنة  ،كما جند أن نسبة  % 8.2من أفراد العينة املدروسة متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح
أعمارهم ما بني  48إىل  4.سنة وجند أيضا أن نسبة  % 0.2من أفراد العينة املدروسة متثل الفئة العمرية اليت
ترتاوح ما بني  42إىل  00سنة  ،أما أقل نسبة واملتمثلة يف  % 8من أفراد العينة املدروسة متثل الفئة العمرية اليت
تفوق  00سنة  ،وميكن القول أن هذا التباين منطقي ألنه كلما ازداد سن الفرد كلما قل اهتمامه اهذه املواقع
والعكس.
الجدو رقم ( )13يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي :

تؤكد لنا املعطيات املوضحة يف
اجلدول أن نسبة  % 00من أفراد
العينة املدروسة من ذوي املستوى
اجلامعي ألن استخدام هذه املواقع
حيتاج إىل مهارة ومعرفة ومستوى
علمي البأس به الستخدام
تكنولوجيا االتصال  ،يف حني جند
أن نسبة  % 03من أفراد العينة
املدروسة من ذوي املستوى الثانوي ،
بينما جند أن نسبة  % 83من أفراد العينة املدروسة من ذوي مستوى الدراسات العليا وقد ترجع هذه النسبة
املعتربة لكون أن الباحثة قامت بنشر االستبيان يف جمموعة علمية وتلتها نسبة  % 23من أفراد العينة املدروسة
يرون أن العينة املدروسة من ذوي مستوى املتوسط  ،فيما جند أن أقل نسبة واملتمثلة بـ  % 4من أفراد العينة
املدروسة من ذوي املستوى االبتدائي وهذا منطقي لعدم معرفة وحتكم هذه الفئة باستخدام تكنولوجيا االتصال
على اعتبار أن استخدامها يتطلب خربة ومعرفة عالية إضافة لنقص خربة هذه الفئة يف التعامل مع أجهزة االتصال
سواء كانت هواتف نقالة أو أجهزة احلاسوب أو غريها.
الجدو رقم ( )14يبين

توزيع أفراد العينة حسب

انوات ااتخدام موقع
الفيسبوك :

أكدت بيانات اجلدول
أعاله أن أغلب أفراد العينة
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املدروسة واملقدرة نسبتهم بـ  % 02.0يرتاوح استخدامهم ملوقع الفيسبوك من  0إىل  8سنوات وهذا قد يعكس
املعرفة اجليدة ألفراد العينة املدروسة اهذا املوقع وكيفية استخدامه والتعامل معه  ،كما يدل ذلك أيضا على أن
استخدام موقع الفيس بوك أصبح يف اآلونة األخري من بني العادات الرقمية األكثر شيوعا واليت يصعب االستغناء
عنها نظرا لكون ه ذا املوقع ال ميثل منتدى اجتماعيا فقط وإمنا أصبح قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص
أن يفعل بواسطتها ما يشاء

24

يف حني جند أن نسبة  % 03من أفراد العينة املدروسة يرتاوح استخدامهم ملوقع الفيسبوك من  0إىل  0سنوات
وهذا بدوره قد يعكس خربة هؤالء اهذا املوقع كما جند أن نسبة  %80.4من أفراد العينة املدروسة يستخدمون
موقع الفيسبوك منذ أكثر من  8سنوات وهي فرتة طويلة جتعل لديهم خربة ومعرفة كبرية هلذا املوقع  ،بينما جند أن
أقل نسبة واملتمثلة يف  %28من أفراد العينة املدروسة يستخدمون موقع الفيسبوك منذ أقل من  0سنوات  ،من
النتائج السابقة يتضح لنا أن اختيارنا هلذه العينة صائب ألنه كلما كانت مدة االستخدام أطول كلما كان
للمستخدم معلومات دقيقة وصحيحة عن هذا املوقع تفيدنا يف دراستنا هذه .
الجدو رقم ( )15يبين توزيع أفراد العينة حسب ااعات ااتخدام موقع الفيسبوك :
تبني النتائج املوضحة يف اجلدول أن
أغلب أفراد العينة املدروسة واملقدرة
نسبتهم بـ  % 40.0يستخدمون موقع
الفيسبوك ألكثر من  4ساعات يف اليوم
وقد يدل ذلك على األمهية الكبرية اليت
أصبح ميثلها موقع الفيسبوك يف حياة
الناس من خالل إشباعهم ملختلف
حاجاهتم يف حني جند أن نسبة  % 80.4من أفراد العينة املدروسة يرون أن العينة املدروسة يستخدمون موقع
الفيسبوك ملدة ساعتني يف اليوم  ،بينما جند ان نسبة  % 22.0من أفراد العينة املدروسة يستخدمون موقع
الفيسبوك ملدة  4ساعات وهي مدة معتربة قد يسعى من خالهلا املستخدم إىل اإلطالع على املستجدات  ،كما
جند أن نسبة  %..2من أفراد العينة املدروسة يستخدمون موقع الفيسبوك ملدة ساعة فقط وقد ميثلون هؤالء
الفئة اليت تستخدم هذا املوقع وقت احلاجة فقط ويرونه مضيعة للوقت  ،أما أقل نسبة واملتمثلة بـ  % 0من أفراد
العينة املدروسة فهم يستخدمون موقع الفيس بوك ملدة أقل من ساعة حيث يرون أن استخدام هذا املوقع شيء غري
ضروري بالنسبة هلم حيث يفتح هؤالء هذا املوقع لتصفح سريع ومعرفة ما هو جديد فقط.
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الجدو رقم ( )16يبين توزيع أفراد العينة حسب قوالب النشر األكثر تأثير على تشكيل الرأي العام عبر

موقع الفيسبوك :

إن هذا اجلدول يسلط الضوء على
قوالب النشر األكثر فعالية واملتبعة
لنشر خمتلف قضايا اجملتمع عرب موقع
الفيسبوك لتشكيل الرأي العام أين
توصلت النتائج إىل أن نسبة 82.2
 %من أفراد العينة املدروسة
يعتقدون أن قالب النشر األكثر
فعالية لتشكيل الرأي العام هو مقاطع الفيديوهات مع النص املكتوب حيث يكون مزيج بني الكلمة املكتوبة
والصوت والصورة وقد يرجع ذلك لكون أن الصورة والصوت توضح أكثر القضية املطروحة كما تدعم الكلمات
وتشرح وتفسر ما حيتويه املقطع  ،مما يكمل املشهد ويوضح الرسالة وتكون أكثر فعالية وتأثري  ،يف حني جند أن
نسبة  % 88.0من أفراد العينة املدروسة يرون أن القالب األكثر فعالية لتشكيل الرأي العام يتمثل يف مقاطع
الفيديو وقد يرجع ذلك إىل كون هذا القالب جيمع بني الصورة والصوت مما يقرب املستخدم من احلقيقة والواقع ،
مما يؤدي إىل معرفة كل جوانب القضية وبالتايل يؤثر على تشكيل الرأي العام  .بينما جند أن نسبة % 82.8
من أفراد العينة املدروسة يرون أن القالب األكثر تأثريا على تشكيل الرأي العام هو النص املكتوب مع الصورة
حيث يكون هناك تكامل بني ما هو مرئي وما هو مقروء وقد يؤدي ذلك إىل تشكيل رأي عام  ،كما جند أن
نسبة  % 24.0من أفراد العينة املدروسة يرون أن قالب النشر األكثر فعالية لتشكيل الرأي العام حول خمتلف
قضايا اجملتمع هو النص املكتوب وقد يرجع ذلك لكون هؤالء يفضلون القراءة ملا تتميز به من فتح اجملال لتخيل
األحداث مما يؤدي إىل نشاط العقل  ،فيما جند أن أقل نسبة واملقدرة بـ  % 28.8من أفراد العينة املدروسة
يرون أن القالب األكثر تأثريا على الرأي العام هي الصورة حيث يعتقد هؤالء أن الصورة كافية للتأثري على الرأي
العام  ،وميكن القول يف األخري أن قالب النشر يلعب دورا كبريا يف عملية التأثري والتفاعل مع أي قضية .
الجدو رقم ( )12يبين توزيع أفراد العينة حسب اللغة التي يفضل ااتخدامها لطرح مختلف قضايا
المجتمع عبر موقع الفيسبوك :

من اجلدول يتضح لنا أن
أغلب أفراد العينة املدروسة
واملقدرة نسبتهم بـ % 04
يفضلون استخدام اللغة
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العربية الفصحى لطرح أهم قضايا اجملتمع عرب موقع الفيسبوك على اعتبار أن الفصحى اللغة الرمسية اليت يفهمها
اجلميع وهي اللغة املالئمة لنشر خمتلف قضايا اجملتمع فعلى الرغم من كوهنا ال تستخدم إال يف املواضيع الرمسية
وكذا جمال التعليم ويقل التعامل اها يف احلياة اليومية إال أهنا تبقى هي اللغة املفهومة من طرف مجيع املستويات يف
حني جند أن نسبة  % 08.2من أفراد العينة يفضلون استخدام خليط من الفصحى والعامية لكون أن هذا
اخلليط يسهل على املستخدم فهم القضية املطروحة كما أن العامية قد تزيل الغموض على مصطلحات الفصحى
 ،بينما جند أن نسبة  % 20.8من أفراد العينة يفضلون استخدام اللغة األجنبية لطرح خمتلف قضايا اجملتمع على
اعتبار أن اللغة األجنبية أكثر عاملية من اللغة احمللية وبالتايل حيقق النشر أكثر فعالية  ،مث تليها نسبة % 23.8
من أفراد العينة يفضلون استخدام العامية لطرح خمتلف قضايا اجملتمع على اعتبار أن العامية أقرب للفهم ومتعامل
اها يف احلياة اليومية  ،أما أقل نسبة واملتمثلة بـ  % 8.2من أفراد العينة يفضلون استخدام اللغة األمازيغية لطرح
خمتلف قضايا اجملتمع وقد متثل هذه الفئة القبائل الذين يستخدمون هذه اللغة يف حياهتم اليومية وكذا املواضيع
الرمسية خاصة بعد إقرار اجلزائر واالعرتاف اهذه اللغة كلغة رمسية إىل جانب العربية.
الجدو رقم ( )12يبين توزيع أفراد العينة حسب تأثير اللغة المستخدمة عبر موقع الفيسبوك على تشكيل
الرأي العام :
أكدت نسبة  % 0..2من أفراد العينة
املدروسة أن اللغة املستخدمة تأثر بدرجة
كبرية على تشكيل الرأي العام على اعتبار
أنه كلما طرحت القضية بلغة واضحة
ومفهومه ألكرب شرحية من املستخدمني
كلما تفاعل معها اكرب عدد ممكن وبالتايل يتم تشكيل رأي عام والعكس كلما طرحت القضية بلغة غامضة
فق دت قيمتها وكان مستوى التفاعل معها حمدود وبالتايل ال يتم تشكيل رأي عام فاللغة عنصر هام جدا ومؤثر
على مسار القضايا املطروحة  ،يف حني جند أن نسبة  % 88.0من أفراد العينة يرون أن تأثري اللغة اليت يتم من
خالهلا طرح خمتلف قضايا اجملتمع متوسط أي أن تأثريها حمدود على تشكيل الرأي العام  ،بينما جند أن نسبة
 % 28..من أفراد العينة يرون أن اللغة اليت يتم من خالهلا طرح خمتلف قضايا اجملتمع ال تأثر على تشكيل
الرأي العام ألن أمهية القضية تكمن يف املوضوع املطروح ومدى أمهيته بالنسبة للمجتمع وليس يف اللغة.
يف األخري ميكن القول أن اللغة تشكل عامل أساسي لعملية التفاعل مع أي قضية  ،كما ميكن القول أن توحد
اللغة قد ي ساهم يف توحد األفكار واآلراء بني مجيع املستخدمني كما ميكن أن تشكل اللغة عائقا لفهم القضية
املطروحة يف الكثري من احلاالت مما يفقدها قيمتها احلقيقية ويصبح التفاعل معها حمدود  ،ومنه وجب ضرورة نشر
القضايا املهمة بلغة سهلة واضحة ومفهومة حىت حتقق اهلدف املطلوب ويتم معاجلتها ،و ميكن القول أن اللغة
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ظاهرة اجتماعية و تعد أهم عناصر تكوين الرأي العام  ،الذي يسعى اإلعالم بوسائله املختلفة إىل التأثري فيه  ،مع
25
افرتاض وجود عالقة قوية بني اللغة و الرأي العام
الجدو رقم ( )12يبين توزيع أفراد العينة حسب إمكانية وجود صعوبة في فهم بعض القضايا المطروحة

عبر موقع الفيسبوك :

انطالقا من هذا اجلدول يتضح لنا أن
أغلب أفراد العينة املدروسة واملقدرة نسبتهم
بـ  %03يرون أنه أحيانا جيدون صعوبة يف
فهم القضايا املطروحة عرب موقع الفيسبوك
وقد يرجع ذلك لصعوبة فهم اللغة
املستخدمة لطرح هذه القضايا من خالل
استخدام اللغة األجنبية اليت ال يتقنها الكثري أو استخدام اللغة العامة اليت ختتلف من منطقة ألخرى أو يف الكثري
من األحيان يتم استخدام الرموز وهذا قد يساهم يف عدم فهم املستخدم للقضية املطروحة  ،يف حني جند أن نسبة
 % 82من أفراد العينة املدروسة يرون أهنم ال جيدون صعوبة يف فهم القضايا املطروحة عرب موقع الفيسبوك
بينما جند أقل نسبة واملتمثلة بـ  % 88من أفراد العينة دائما جيدون صعوبة يف فهم خمتلف قضايا اجملتمع اليت يتم
طرحها عرب موقع الفيسبوك.
الجدو رقم ( )11يبين توزيع أفراد العينة حسب مستوى اللغة المستخدمة لطرح مختلف قضايا المجتمع

عبر موقع الفيسبوك :

بالرجوع إىل البيانات الواردة يف اجلدول يتضح
لنا أن أغلب أفراد العينة املدروسة واملقدرة
نسبتهم بـ % 02يرون أن مستوى اللغة
املستخدمة لطرح خمتلف قضايا اجملتمع عرب
موقع الفيسبوك ضعيفة وهذا قد يدل على
تدهور مستوى اللغة املستخدمة خاصة مع بروز
لغات جديدة من طرف الشباب عرب هذا املوقع واستخدام لغات بعيدة عن اللغة العربية الفصحى الرمسية وهنا
ميكن القول أن هناك تلوث لغوي يف هذه املواقع  ،و توافقت هذه النتيجة مع ما أشارت له الباحثة ظافرة سعيد
األمحدي " إىل أن الربامج و التطبيقات أثرت بشكل سليب يف اللغة العربية  ،إذ أن هناك إمهاال كبريا يف الكتابة
باللغة العربية الصحيحة يف وسائل االتصال احلديثة  ،حىت من قبل املتلقني لتعليم جيد و امللمني بقواعد اللغة
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و إمالءها إضافة إىل ما يقع بيه املستخدمون من أخطاء تكمن يف االختصارات غري املفيدة للكلمات أو إدخال
حروف اجلر يف الكلمات مع تكرار حروف املد يف الكلمة دون فائدة  ،أو كتابة الكلمات و اجلمل بدون مسافة
بينها نظرا لقلة مساحة األحرف املسموح هلا يف بعض التطبيقات  ،يضاف لذلك انتشار األخطاء اإلمالئية
كاستبدال كتابة مهزة القطع اهمزة الوصل و حرف املد  ،التاء املربوطة باهلاء املربوطة ،26و هذا يدل على املستوى
الضعيف للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك لنشر خمتلف قضايا اجملتمع  ،يف حني جند أن نسبة % 0..2
من أفراد العينة يرون أن مستوى اللغة املستخدمة لطرح خمتلف قضايا اجملتمع عرب موقع الفيسبوك هو جيد على
اعتبا ر أن معظم القضايا اليت يتم طرحها يف هذا الفضاء تكون بلغة عربية فصحى مفهومة و سهلة  ،بينما جند أن
أقل نسبة واملتمثلة بـ  %84.8من أفراد العينة يرون أن مستوى اللغة املستخدمة لطرح خمتلف قضايا اجملتمع عرب
موقع الفيسبوك هو ممتاز والدليل على ذلك التفاعل الكبري مع هذه القضايا اليت يتم معاجلتها يف الكثري من
احلاالت .
الجدو رقم ( )11يبين توزيع أفراد العينة حسب ما إذا كانت اللغة العربية الفصحى مناابة لنشر مختلف
قضايا المجتمع التي يراد من خاللها تشكيل رأي عام :
إن من أهم متطلبات الرأي
العام التعبري ،حيث ميكن القول
ا ن أي قيمة يؤمن اها اإلنسان
أو موقف يتخذه ال يتم التعبري
عنه ال ميكن اعتباره رأي  ،و
مبعىن أخر برغم من االعرتاف
بان لكل فرد فكر مقتنع به و قيم مستعد االستشهاد من أجلها إال أن هذا الفكر و هذه القيم لن يعترب رأي
إال إذا قام هذا الفرد بالتعبري عنها  27و هنا وجب اختيار أسلوب التعبري املناسب و اللغة الواضحة السهلة
املناسبة لل تعبري عن األفكار و اآلراء عرب مواقع التواصل االجتماعي اليت باتت من أهم الوسائل لنشر خمتلف قضايا
اجملتمع اليت يراد من خالهلا تشكيل رأي عام  ،و يف هذا الصدد خلصت النتائج املتحصل عليها يف اجلدول
أعاله أن أغلب أفراد العينة املدروسة واملقدرة نسبتهم بـ % 48.2يرون أن استخدام اللغة العربية الفصحى لنشر
خمتلف قضايا اجملتمع اليت يراد من خالهلا تشكيل رأي عام مناسب جدا على اعتبار أن هذه اللغة واضحة
ومفهومة ألغلب أفراد اجملتمع مما يساهم يف نشر هذه القضايا والتفاعل معها من طرف شرحية كبرية من
املستخدمني وبالتايل تكوين حشد حوهلا وتوحيد أفكارهم مما يساهم يف تشكيل رأي عام يف حني جند أن نسبة
 % 03.0من أفراد العينة يرون أن استخدام اللغة العربية الفصحى مناسب إىل حد ما يف نشر خمتلف قضايا
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اجملتمع اليت يراد من خالهلا تشكيل رأي عام بينما جند أن أقل نسبة واملقدرة بـ % 83.0من أفراد العينة يرون أن
استخدام اللغة العربية الفصحى غري مناسب لنشر خمتلف قضايا اجملتمع اليت يراد من خالهلا تشكيل رأي عام.
وميكن القول يف األخري أن اختيار اللغة املناسبة يف النشر يساهم كثريا يف حتقيق اهلدف احملدد وكلما كانت هذه
اللغة واضحة سهلة كلما حققت نسبة معتربة من التفاعل وبالتايل يتم التعبئة وااللتفاف حول القضية ومنه يتم
تشكيل رأي عام ميكن من خالله الضغط على صناع القرار ملعاجلة هذه القضية.

الجدو رقم ( )12يبين توزيع أفراد العينة حسب أاباب صعوبة التواصل عبر موقع الفيسبوك بين
المستخدمين :
تشري بيانات اجلدول أن أغلب
أفراد العينة املدروسة واملقدرة
نسبتهم بـ  % 04.2يرون أن من
أسباب صعوبة التواصل عرب موقع
الفيسبوك هو استخدام اللغة
العامية اليت ختتلف من منطقة
ألخرى سواء من خالل املصطلحات املستخدمة أو املعىن املراد إيصاله للطرف اآلخر  ،فاللغة العامية قد يفهمها
أفراد منطقة معينة دون باقي األفراد املستخدمني  ،إال انه جند هذه اللغة مستخدمة بكثرة عرب موقع الفيسبوك مما
أثري العديد من النقاد و املفكرين من بينهم الدكتور هيثم احلاج الذي يرى " أن استخدام العامية يف الفيسبوك
قرين باستخدامها يف احلياة اليومية و هو ما يعين أن كال منا يتعامل مع احلياة و مع الفيسبوك بسليقته اللغوية أو
يتحدث بلغته األم و لغتنا األم هي اللغة اليت نفكر اها قبل أن نتكلم  ،و يف هذه احلالة هي اللغة العامية ...
العامية ليست لغة ال جيب التعامل معها  ،هي لغة هلا إمكانيات رائعة ميكنها أن تكون إبداعية بدرجة كبرية إذا
تعاملت معها بشكل مجايل  ،و بالتايل فأنا أرى أن العامية لغة تواصل فعال و ليست زيادة  ،و ميكن أن
نستخدمها يف التواصل عرب االنرتنت  ،كما يرى أن املتلقي صار تفاعليا و ليس اجيابيا أي أن املتلقي أصبح عارفا
انه مشارك يف تأليف و إبداع النصوص و أن له رأيه اخلاص الذي جيب احرتامه و نشره و مساعه  ،و بالتايل فان
هذا الوعي اجلديد قد أسهم يف وجود منط لغوي جديد قابل هلذا التعامل التفاعلي  ،أسهل و اقدر على
التواصل و داخل يف دائرة بني الدائرة الفردية و القيمية االجتماعية  ،يعين عادات اللغة وسيلة تواصل اجتماعي
28
على نطاق واسع
و على الرغم من كل ما قيل عن اللغة العامية إال أهنا تبقى من أسباب صعوبة التواصل بني املستخدمني
الختالفها من مكان ألخر  ،يف حني جند أن نسبة  % 8..8من أفراد العينة يرون أن أسباب صعوبة التواصل
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عرب موقع الفيس بوك بني املستخدمني هو استخدام الرموز اليت تفهم لدى فئة معينة دون األخرى على اعتبار أن
هذه الرموز يتم االتفاق عليها من طرف شرحية معينة لتكون دالة على معىن متفق عليه ويصعب فهمها لدى
الفئات األخرى  ،بينما جند أن نسبة  % 83من أفراد العينة املدروسة يرون أن سبب صعوبة التواصل عرب موقع
الفيس بوك يكمن يف استخدام االختصارات واليت قد تفتح اجملال لتأويل وتعدد املعاين فيما جند أن أقل نسبة
واملقدرة بـ  % 22من أفراد العينة املدروسة يرون أن أسباب صعوبة التواصل عرب موقع الفيسبوك بني املستخدمني
راجع الستخدام اللغة األجنبية اليت ال يتقنها مما تشكل عائق يف عملية التواصل يف األخري ميكن القول أن طبيعة
اللغة املستخدمة قد تشكل عائق لدى مستخدمي موقع الفيسبوك يف عملية التواصل مما يتطلب توحيد لغة
التواصل عرب هذا الفضاء.
الجدو رقم ( )13يبين توزيع أفراد العينة حسب أاباب ااتخدام االختصارات والرموز على موقع

الفيسبوك :
بناءا على ما جاء يف
اجلدول يتضح لنا أن
أغلب أفراد العينة
واملقدرة
املدروسة
نسبتهم بـ % 03
يرون أن من أسباب
استخدام االختصارات
والرموز عرب موقع
الفيس بوك هو السرعة وربح الوقت أن تغين الرموز عن كتابة الكلمات وهذا قد يساعد يف توصيل املعىن يف أقصر
وقت  ،يف حني جند أن نسبة  % 83من أفراد العينة املدروسة يرون أن سبب استخدام االختصارات والرموز عرب
موقع الفيسبوك هو سهولة الرموز يف التعبري عن املعىن احلقيقي  ،بينما جند أن نسبة  % 22من أفراد العينة
املدروسة يرون أن سبب استخدام االختصارات والرموز عرب موقع الفيسبوك سببها عدم معرفة استخدام لوحة
احلروف  ،كما جند أن نسبة  % 20.0من أفراد العينة املدروسة يرون أن نسبة استخدام االختصارات والرموز
عرب موقع الفيسبوك هو ضعف مستوى اللغة  ،بينما جند أقل نسبة واملقدرة بـ  % 20.0من أفراد العينة املدروسة
يرون أن استخدام االختصارات والرموز سببها هو سهولة الفهم والوضوح.
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الجدو رقم ( )14يبين توزيع أفراد العينة حسب التأثيرات السلبية للغة المستخدمة عبر موقع الفيسبوك
على تشكيل الرأي العام :

تبني بيانات اجلدول السابق أن اغلب أفراد العينة املدروسة و املقدرة نسبتهم ب  %03أن التأثريات السلبية للغة
املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام تتمثل يف عدم وضوح القضية املطروحة نظرا الستخدام
لغة غري واضحة و أسلوب غري مفهوم لدى مجيع مستخدمي موقع الفيسبوك و بالنظر ملا يكتب يف مواقع
التواصل االجتماعي يظهر مقدار اخللل و حجم الرتاجع يف مهارة الكتابة  ،و مدى خمالفة قواعد اإلمالء السليم
مبا يهدد اللغة العربية بصورة كبرية  ،فالكتابة غري صحيحة قد يرتتب عليها تغيري املعىن و نشوء فهم مغاير
للمطلوب  ، 29يف حني جند أن نسبة  % 28.8من أفراد العينة املدروسة يرون أن التأثريات السلبية للغة
املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام تكمن يف عدم القدرة على تعبئة اجلماهري و بالتايل عدم
تشكيل رأي عام ،كما جند أن نسبة  %22من أفراد العينة املدروسة يرون أن اللغة املستخدمة عرب موقع
الفيسبوك تفقد القضية املطروحة قيمتها نظرا لعدم استخدام اللغة املناسبة لتفسري القضية املطروحة  ،بينما جند أن
نسبة  %20.2من أفراد العينة املدروسة يرون أن التأثريات السلبية للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على
تشكيل الرأي العام تكمن يف إمهال القضية مهما كانت مهمة للمجتمع  ،مث تليها نسبة  %23من أفراد العينة
املدروسة يرون أن التأثريات السلبية للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام تتمثل يف فتح
باب التأويل فعدم وضوح اللغة يؤدي إىل تفسريات متعددة من طرف املستخدمني و بالتايل االبتعاد عن املعىن
احلقيقي للموضوع فيما جند اقل نسبة و املتمثلة ب  % .من أفراد العينة املدروسة يرون أن التأثريات السلبية
للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام يكمن يف عدم وصول القضية املطروحة إىل اكرب
عدد من املستخدمني و بالتايل عدم التفاعل معها مما يساهم يف عدم معاجلتها .
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 -2نتائج الدرااة  :نستنتج من خالل الدراسة امليدانية أن :
 اغلب مستخدمي موقع الفيسبوك هم ذكور و قد يرجع ذلك إىل االهتمام الكبري الذي أصبح يوليه هذا املوقع
اهذه الفئة من خالل تقدمي خمتلف اخلدمات  ،إضافة إىل أن هذه الفئة تتيح هلم العديد من األماكن الستخدام
االنرتنت و اليت قد ال تتاح لفئة اإلناث الدخول إليها إال يف أوقات معينة و تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه اإلحصائيات يف سنة  8383و اليت أثبتت أن مستخدمي موقع الفيسبوك يف اجلزائر اغلبهم ذكور و ذلك
بنسبة  % 08أي ما يقدر ب  88مليون و تعترب نسبة كبرية مقارنة بفئة اإلناث.
 يستقطب موقع الفيسبوك فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم اقل من  03سنة  ،حيث جند دائما هذه الفئة
تتبىن األفكار اجلديدة و يستوعبون التكنولوجيا أكثر من غريهم .
 اغلب مستخدمي موقع الفيسبوك من ذوي املستوى اجلامعي الن استخدام هذه املواقع حيتاج إىل مهارة و
معرفة و مستوى علمي ال بأس به الستخدام تكنولوجيا االتصال.
 استخدام أفراد العينة ملوقع الفيسبوك يرتاوح ما بني  0إىل  8سنوات و هذا قد يعكس املعرفة اجليدة هلم اهذا
املوقع و كيفية استخدامه و التعامل معه  ،حيث أصبح هذا املوقع يف اآلونة األخرية ميثل قاعة تكنولوجية سهلة
بإمكان أي شخص أن يفعل بواسطته ما يشاء .
 يستخدم أفراد العينة موقع الفيسبوك ألكثر من  4ساعات يف اليوم مما يدل ذلك على األمهية الكبرية اليت
أصبح ميثلها هذا املوقع يف حياة الناس إلشباع حاجاهتم املختلفة .
 يفضل أفراد العينة استخدام اللغة العربية الفصحى لطرح أهم قضايا اجملتمع عرب موقع الفيسبوك على اعتبار أن
الفصحى اللغة الرمسية اليت يفهمها اجلميع و هي اللغة املالئمة لنشر خمتلف قضايا اجملتمع فعلى الرغم من كوهنا
ال تستخدم إال يف املواضيع الرمسية و كذا جمال التعليم و يقل التعامل اها يف احلياة اليومية إال أهنا تبقى هي
اللغة املفهومة من طرف مجيع املستويات .
 قالب النشر األكثر فعالية لتشكيل الرأي العام هو مقاطع الفيديوهات مع النص املكتوب حيث يكون مزيج
بني الكلمة املكتوبة و الصوت و الصورة ،حيث يكتمل املشهد و توضح الرسالة و تكون أكثر فعالية و تأثري.
 تأثري اللغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك بدرجة كبرية على تشكيل الرأي العام على اعتبار انه كلما كان
النص ا ملكتوب مفهوم و واضح و بلغة بسيطة و سهلة ساهم ذلك يف تفاعل اكرب شرحية من املستخدمني و
بالتايل تتم عملية التعبئة و يتشكل الرأي العام و العكس كلما كانت اللغة املستخدمة غامضة و صعبة الفهم
فقد املوضوع قيمته و كان مستوى التفاعل معها حمدود و بالتايل ال يتم تشكيل رأي عام  ،فاللغة تعد أهم
عناصر تكوين الرأي العام .
 أحيانا جيد املستخدمون صعوبة يف فهم القضايا املطروحة عرب موقع الفيسبوك و قد يرجع ذلك لصعوبة فهم
اللغة املستخدمة  ،حيث تنوعت اللغة يف هذا الفضاء من استخدام اللغة األجنبية اليت قد ال يفهمها اجلميع
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أو العامية اليت يقتصر فهمها على منطقة دون األخرى أو الرموز اليت قد يصعب فهمها  ،إذن ميكن القول أن
تنوع اللغة املستخدمة عرب هذا املوقع قد يساهم يف عدم فهم بعض القضايا املطروحة .
 ضعف مستوى اللغة املستخدمة لطرح خمتلف قضايا اجملتمع عرب موقع الفيسبوك  ،و هذا قد يدل على تدهور
مستوى اللغة خاصة مع ظهور لغات جديدة من طرف الشباب  ،مما أدى إىل تلوث لغوي اثر بشكل كبري و
سليب على اللغة العربية الفصحى .
 تعترب اللغة العربية الفصحى مناسبة جدا لنشر خمتلف قضايا اجملتمع اليت يراد من خالهلا تشكيل رأي عام على
اعتبار أهنا لغة واضحة و مفهومة ألغلب أفراد اجملتمع  ،مما يساهم يف توحيد األفكار و اآلراء و تقريب
وجهات النظر حول املوضوع املطروح .
 أسباب صعوبة التواصل عرب موقع الفيسبوك هو استخدام اللغة العامية اليت ختتلف من منطقة ألخرى  ،و هي
تستخدم بكثرة عرب هذه املواقع .
 تستخدم الرموز و االختصارات عرب موقع الفيسبوك أين تغين عن كتابة الكلمات و هذا قد يساهم يف ربح
الوقت.
 التأثريات السلبية للغة املستخدمة عرب موقع الفيسبوك على تشكيل الرأي العام تتمثل يف عدم وضوح القضية
املطروحة نظرا الستخدام لغة غري واضحة و أسلوب غري مفهوم لدى مجيع مستخدمي موقع
الفيسب وك  ،و بالنظر ملا يكتب يف مواقع التواصل االجتماعي يظهر مقدار اخللل و حجم الرتاجع يف مهارة
الكتابة .
 وجود عالقة قوية بني اللغة و الرأي العام .
-11الخاتمة :
وسائل اإلعالم اجلديد مست كل قطاعات احلياة و قد أضحت احملرك الرئيسي لبعض القطاعات احلساسة و اليت
من شأهنا حتدث تغيريا شامال يدعوا له مجيع فئات اجملتمع حيث تعترب مواقع التواصل االجتماعي من أهم
وسائل االتصال اليت فرضت نفسها يف اآلونة األخرية  ،كما اخذ تأثريها منحا تصاعديا و دورا كبريا يف التحوالت
اجلارية أين أصبحت هذه املواقع املوجه للكثري من قضايا اجملتمع و قوة مؤثرة يف شىت جماالت احلياة و اليت من
بينها اللغة اليت عرفت نشاط منقطع النظري  ،حيث برز التنوع و االختالف الذي كان دائما يسعى إىل توحيد
األفكار و اآلراء حول القضايا اهلامة و ذات املنفعة العامة  ،فعلى الرغم من حدوث تلوث لغوي عرب هذه املواقع
إال انه تبقى اللغة حلقة وصل بني أفراد اجملتمع حيث تؤثر اللغة املستخدمة على تشكيل الرأي العام  ،فاللغة
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يف كل جمتمع نظام عام يشرتك األفراد يف اتباعية و يتخذونه أساسا للتعبري عما جيول خبواطرهم و يف تفامههم
بعضهم مع بعض  ،فعالقة اللغة بالرأي العام عالقة وطيدة حيث متثل اللغة العامل املؤثر لتشكيل الرأي العام .
-11االقتراحات :
 نشر الوعي بأمهية احلفاظ على اللغة العربية الفصحى خاصة يف ظل تنامي تأثري مواقع التواصل االجتماعي
على الرأي العام .
 تشجيع النشر باللغة العربية الفصحى خاصة فيما تعلق بالقضايا االجتماعية العامة اليت حتتاج إىل تشكيل رأي
عام اهدف معاجلتها .
 حث مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي على التمسك باهلوية العربية اإلسالمية واليت تقوم أساسا على
اللغة العربية .
 سن تشريعات تلزم مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي باستعمال اللغة العربية كلغة رمسية ومعاقبة كل من
خيالف هذا القانون .
 تكوين جلان ومجعيات على الفيسبوك مثل مجعية "أكتب عريب" للدفاع عن اللغة العربية ومحايتها من هذا الغزو
الذي يعترب خطرا حقيقيا خاصة على اجليل الصاعد .
 نشر الوعي باألخطار اليت قد تنتج عن استخدام اللغة العربية حبروف التينية يف هذه املواقع من خالل
امللصقات واإلعالنات ووسائل اإلعالم اليت يفرتض أن تسهم بشكل كبري يف هذا الشأن .
 حث املختصني يف جمال املعلوماتية على إنشاء تطبيقات جتمع اللغات واللهجات املختلفة للتواصل بني
املستخدمني وتبادل األفكار وتوحيد اآلراء عرب الفضاء اإللكرتوين .
 تفعيل دور مواقع التواصل االجتماعي باستخدام اللغة الواضحة و البسيطة لتشكيل رأي عام يف القضايا
االجتماعية املهمة اهدف معاجلتها.
-21قائمة المراجع :
 - 1بومجعة وعلي  :اللغة العربية والتنمية املسريات واملعيقات  ،ط e-kutubltd ، 2شركة بريطانية للنشر ،د ب ن  ، 8322 ،ص . 82
- Wasineekittiwonguivat, pimopharakkainngan face bookingyourdream, master tesis, 2010, P20
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 - 3مصطفى يوسف كايف  :اإلعالم الرتبوي والتعليمي ،ط ، 2دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان  ، 8320 ،ص . 832
 - 4عبد الرزاق الدليمي  :اإلعالم اجلديد والصحافة اإللكرتونية  ،ط ،2دار وائل للنشر والتوزيع  ،األردن  ، 8323 ،ص 220
 - 5إيهاب خليفة  :مواقع التواصل االجتماعي  ،أدوات التعبري العصرية عرب االنرتنت ،ط ،2اجملموعة العربية للتدريب والنشر د.ب.ن  8320ص . 83
 - 6حممد حممدالراجي  :دور وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل الرأي العام – دراسة حالة على الرأي العام النوعي املغريب  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه  ،جامعة أم درمان اإلسالمية  ، 8320 ،ص . .
7

- Pierre albert, lexique la presse ecrite, daloze, Paris, 1989, P132
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