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 عمادة البرامج التحضيريةطالب لدى على التلوث اللغوي  جتماعيال مدى تأثير وسائل التواصل 

 من وجهة نظرهمبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 فتحي زغاري أحمد محمد أحمد 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -عمادة البرامج التحضيرية -والدراسات اإلسالمية تدريس اللغة العربية مساعد املناهج وطرائق ستاذأ

dr_design2010@yahoo.com 

  امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة 

اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحديد مفهوم التلوث اللغوي، وتصنيفاته، وأسبابه، وكذلك وسائل 

هي التلوث اللغوي بشكل عام، والتلوث الهجيني، والتلوث  محاور ( 8التواصل االجتماعي وعالقتها بالتلوث اللغوي، وقام الباحث ببناء استبانة تضمنت )

( طالب 167تبانة على )الصوتي، والتلوث الصرفي، والتلوث التركيبي، والتلوث الداللي ، والتلوث اإلمالئي، والتلوث العامي، ثم قام الباحث بتطبيق االس

لوسائل التواصل االجتماعي بشكل  امن طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير 

 جزئي على التلوث اللغوي لدى عينة الدراسة.

 .طالب عمادة البرامج التحضيرية، وسائل التواصل االجتماعي ،التلوث اللغوي  الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة 
حياة الفرد واملجتمع وضرورة من ضرورات الحياة االجتماعية، وتتضمن اللغة العربية أربعة فنون لغوية:  يا فتعد اللغة جزًءا أساسي  

ستجابة لالستماع، أما االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، ويعد االستماع أول هذه الفنون اللغوية ممارسة، بينما يعد التحدث نوع من أنواع اال 

د الكتساب املعارف والوقوف على فكر اآلخرين، ويأتي فن الكتابة متأخًرا بحسب ترتيبه بين بقية الفنون؛ استجابة وتطبيًقا وسيلة الفر  يالقراءة فه

 للفنون السابقة.
 يتم بين أفراد املجتمع إال من خالل الوظيفية التواصلية، فالتواصل ال يلعل أهمها وأبرزها بل وأقدمها ه وتشتمل اللغة على وظائف عديدة

 اللغة فعن طريقها يعبر اإلنسان عن أفكاره ومشاعره واتجاهاته ومتطلباته سواء باللغة املنطوقة أو املكتوبة.

ال يقل أهمية عن الوسائل ات عبر مواقع التواصل االجتماعي وما وصل إليه اإلعالم من تطور بعد ظهور الشبكة العنكبوتية وما أتاحته من خدم

تقدم معلومات في مناحي  كما إنهاوقت يشاءون،  يعبرها الناس في أ لت العالم قرية كونية صغيرة يلتقيقربت املسافات وجعاإلعالمية التقليدية، حيث 

 (12، 2014الحياة املختلفة؛ كتابة ونطًقا وسمًعا وصورة في آن واحد )عوفي، 

ي تتيح لألفراد أو الجماعات التواصل فيما بينهم عبر الفضاء تعد مواقع التواصل االجتماعي الركيزة األساسية لإلعالم الجديد أو البديل، فهو 

وهيأت ملستخدميها فرص إنشاء املدونات  ،وتبادل مقاطع الفيديو ،والصور ، االفتراض ي، وقد مكنت هذه املواقع متصفحيها من مشاركة امللفات

مواقع هامة و رئيسة هي: الفيسبوك و تويتر وموقع  هذه ثالثة الشبكات االجتماعية وإجراء املحادثات الفورية وإرسال الرسائل، وتصدرت لكترونيةاإل

) القرني وآخرون،   فقد أقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكه االنترنت. وتطور هذه املواقع االجتماعية؛لتنامي  ةاليوتيوب ونتيج  مقاطع الفيديو 

2015 ،211) 

الفائقة على االشتقاق وتوليد املعاني، واأللفاظ، وقدرتها على التعريب، واحتواء األلفاظ من اللغات األخرى،  تتميز اللغة العربية بقدرتهاو 

 (866، 2010بجانب غزارة صياغتها، وكثرة أوزانها، وهذه السعة من األوزان والتراكيب أكسبتها القدرة على التعبير بوضوح وسالسة )متولي، 

ما يوجد في بعض املنتديات  العديد من التحديات التي تقف أمامها لعل أبرزها ظهرتنه إإال ، التي تتميز بها اللغة العربيةلفائقة ومع هذه القدرة ا

ديات بعيًدا عن اللغة توالصحف واملجالت اإللكترونية من وجود أخطاء إمالئية ونحوية ولفظية يضاف إليها التعبير عن األفكار وتداولها في كثير من املن

فظة على عربية الفصحى باستخدام اللهجات بصفة أساسية سواء في املجاالت األدبية أو غيرها من املجاالت مما يشكل عائًقا أمام األجيال في املحاال

 (174، 2014) على،  اللغة العربية 

وتتمثل هذه الظاهرة في: استخدام وتعد ظاهرة التلوث اللغوي من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي،    

صاحبته أثار الكلمات األجنبية على حساب اللغة العربية، وكذلك استخدام مزيج بين اللغة العامية واألرقام الالتينية والرموز نتج عنه لغة ملوثة، و 
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، و بذلك  تفوق على دول العالم العربي في الصناعةضارة على االستخدام السليم للغة العربية، وبذلك أصبحت تمثل أحد أوجه الغزو الثقافي فالغرب م

الدول العربية تستورد هذه التكنولوجيا وما تحمله من  ثقافات وافدة مما زاد من حالة ضعف اللغة العربية خاصة في ظل ، و للتكنولوجيا ا هو مصدر 

ا بين اللغة العربية يرً ت األجنبية األخرى وتطورها، حتى أصبح الفرق كبعدم انتباه املسؤولين عن اللغة العربية، أو بسبب عدم مواكبة اللغة العربية للغا

يدل على عدم وجود ما يقابلها في اللغة العربية أو لسهولة  ممانجليزية؛ فنجد الكثير يستخدمون املصطلحات األجنبية مثل اإل  واللغات األجنبية

   يزعمون .كما أكثر عملية من لغة القرآن الكريم  لتكون االستخدام 

وراء لقمة العيش واالهتمام بتوفير االحتياجات املادية  يانشغال األهل في السع( أن من أهم أسباب التلوث اللغوي: 2014) يويرى السالمون

اختالف شكل األسرة و  االهتمام بتنميته عقلًيا وروحًيا ،ا دون اهتمام األم بتنمية الطفل جسديً ليحهم بذخيرة من القيم اإلسالمية ، و لألبناء دون تس

تاب يحتل مكانة هامة من ، كما كان الك  طالًبا 20 واملدرسة واملجتمع عن املاض ي حيث كانت األم متفرغة ألبنائها، وتالميذ الفصل الواحد ال يزيدون عن

ما تأتي به الفضائيات من مواد ومتدنية ، و ما تحمله من كلمات هابطة األغاني العشوائية التي يرددها املطربون الشعبيون ب، وكذلك  اهتمامات األسرة

 التفكك األسري وانتشار ظاهرة الطالق ألقى باألبناء في دائرة الفساد األخالقي.تدمر ثقافة ولغة األطفال والكبار ، و 

بها مختلف قد استشعر الباحث هذه الظاهرة من خالل تواجده بشكل مستمر على العديد من مواقع التواصل االجتماعي التي يتواجد و 

، وتوصل بعضها إلى التأثير الفئات من الشباب، وكذلك العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة من حيث أسبابها ومظاهرها وسبل عالجها

  ،(2013سة )عمر، (، ودرا2011مان، (، ودراسة )أبو سلي2014من هذه الدراسات: دراسة )عوفي،  السلبي ملواقع التواصل االجتماعي على اللغة العربية

 (.2013ودراسة )عثمان، صالح، 

( التي Salim, 2017) سالم وكذلك نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى استخدام نسبة كبيرة جّدا من الشباب ملواقع التواصل االجتماعي منها دراسة 

 توصلت إلى أن:

 ين على مأكثر الدول بها عدد مستخدFacebook  من عدد سكانها ، تليها السعودية بها أكثر 37مليون مستخدم بنسبة  33مصر حيث بها  هي %

 % من السكان.43مليون مستخدم بنسبة  16% من السكان ، تليها الجزائر بها أكثر من 58مليون مستخدم بنسبة  18من 

  أكثر الدول املستخدمة ملوقعTwitter    1.7% من السكان ، تليها مصر بها أكثر من 8.1ستخدم بنسبة مليون م 1.7السعودية بها أكثر من  هي 

 % من السكان.2ألف مستخدم بنسبة  800% من السكان، تليها الجزائر بها أكثر من  1.8% مليون مستخدم بنسبة 

   أكثر الدول املستخدمة ملوقعLinkdin   تليها السعودية بها أكثر من % من السكان ،  32.5مليون مستخدم بنسبة  3اإلمارات بها أكثر من  هي

 % من السكان. 2.6مليون مستخدم بنسبة  2.4كان ، تليها مصر بها أكثر من % من الس8.7مليون مستخدم بنسبة  2.5

التي توصلت إلى: أن نسبة الشباب الشباب الذين  (2008) الحاج، ودراسة  (2014 ) السلمان، حراقنتائج بعض الدراسات منها دراسة  وكذلك 

% يميلون إلى استخدام الرموز 41% يستخدمون اللغة العامية ، و87% ، و 61% إلى 56فصحى تتراوح ما بين يستخدمون لغة مزدوجة بين العامية وال

 واالختصارات.

 (101، 2008( ، )الحاج، 22، 2013( ، )عمر، 21-20، 2013يلي: )عثمان، صالح، هذا التلوث اللغوي ما من مظاهر  ولعل     

 فيما يتعلق بالكتابة: - أ

 .كثره االخطاء اللغوية الشائعة املخالفة للمسموع من اللغة وأصولها الثابتة 

  في األسلوب و تركيب الجمل تركيًبا ينُم عن التكلف، وغلبة الركاكة. عدم السالمة 

  .إهمال عالمات الترقيم من فاصلة وقاطعة وشارحة وغيرها إهماال تاًما 

   .املبالغة في  استعمال الكلمات العامية في الصحافة العربية عموًما 

  .اإلكثار من استعمال الكلمات األجنبية بال داٍع مع سهولة املقابل العربي لها 

 فظية:لفيما يتعلق باللغة ال - ب

  .القضاء تقريبا على النطق الصحيح للذال والثاء والظاء 

  .الوقف على التاء املقفلة تاء ال هاء في نحو فتاة، الزكاة 

 اللهجة العامية و بنبرات الحديث الدارج. اء الكالم املكتوب بالفصحى بطريقةأد 

  اللهجات العامية املحلية على الفصحى في معظم اإلذاعات املسموعة واملرئية. غلبة 

  .إدخال الكالم الهجين بكثرة إلى اللغة 

  . اتسام األصوات املصاحبة للمقاطع املصورة، وكذلك التعليقات املرافقة للصور بالكثير من اإلشكاالت اللغوية من حيث النطق و املخارج 
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بث لغة عامية محشوة باألخطاء عبر وسائل اإلعالم املختلفة، وكذلك ما ينشر على مواقع اإلنترنت  أيّضا اللغوي من مظاهر هذا التلوث 

 (205، 2014ووسائل التواصل االجتماعي من لغة عامية تعتمد على الرموز واألرقام مكان الحروف العربية )السيد، 

والتي يستخدمها الكثير في كتابة املحادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي وهذه اللغة  ما يعرف باللغة الهجينة وكذلك من مظاهر التلوث اللغوي 

هذه  تفرضها بعض الظروف منها عدم توفر لوحة مفاتيح عربية على األجهزة التي يستخدمونها، فأصبحوا يكتبون لغة إنجليزية بمعان عربية، وتسعى

 (.14، 2016( ، )ميلود، 196، 2015الظاهرة إلى هدم الهوية العربية )البانول، 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة:
 التلوث اللغوي: 

 نشأة التلوث اللغوي: .1

اضية و بدأت ظاهرة التلوث اللغوي نتيجة ظهور اللغة الهجينة التي اصطلح عليها الشباب باسم العربيزي أو الفرانكو أراب مع نهاية األلفية امل

الشبابية في العقدين األخيرين من األلفية الثالثة، وهي ظاهرة لغوية وليدة الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل  تنامت بشكل سريع في األوساط

ات املحلية االجتماعي يستعملها أصحابها في التواصل مع بعضهم البعض باستعمال خليط من اللغة اإلنجليزية و العربية و اللهجات الدارجة و بعض اللغ

ي كتابتها طية و الكردية و العربية وغيرها، وتنطق هذه اللغة املولدة في املجتمعات العربية غالًبا العربية العامية إال إن الحروف املستعملة فالبربرية و القب

واقع املختلفة و التلفظ بها يغلب عليها الحرف الالتيني مع استبدال حروف عربية بأرقام التينية وهذه اللغة أشبه ما تكون الشيفرة تستعمل في امل

 (14، 2014للتواصل االجتماعي و الدردشة. )عوفي، 

وهذا النسق اللساني الشبابي الجديد الذي ارتبط بمواقع التواصل االجتماعي تغول بعدما بات يستمد خطره من الغموض الذي يتسم به، 

إمالئية وكل من يستخدم هذا النسق الجديد يتصرف فيه بحسب فهو نسق لغوي غير واضح املعالم، ال تحكمه قواعد لغوية، أو نحوية، أو صرفية، أو 

نية يكتب حاجته، وبحسب هواه، فمرة يكتب اللهجة العامية بالحروف العربية مع ركاكة واضحة في التعبير، وأخطاء لغوية، ونحوية، وصرفية ، ومرة ثا

، ويكثر من األخطاء النحوية والصرفية ، ومرة ثالثة يمزج كتاباته في مواقع اللهجة العامية بحروف أجنبية )فرنسية أو إنجليزية ( فيكتب تراكيب ركيكة

في شكل صور مثل:  ،، ؛ لذلك فإن نتيجة هذه الصدمة  يانيين السابقين، ونسق ثالث إيقونالتواصل االجتماعي بين نسق لساني مكون من النسقين اللس

عربية الفصحى جعل املهتمين باللغة العربية يدقون ناقوص الخطر، ويشيرون صراحة إلى اللغوية التي مست جانبا مهما من النسق اللساني للغة ال

 .خطورة مثل هذه األنساق اللغوية على اللغة العربية

 تعريف التلوث اللغوي: .2

أسماها الشباب ( التلوث اللغوي بأنه تداخل األعجمية بالعربية تولد عنه لغة كتابه تسمى اللغة الهجين 153، 2014تعرف املنصور )   

 بالعربيزي لوثت اللغه املكتوبة بالعجمة والرقمنة و الرموز التصويرية وغيرها.

ظاهرة تطلق على التداخل لخليط يجمع بين اللغة العربية الفصحية، واللهجة العامية، واألجنبية، واألرقام، والحروف، والرموز  : ويعرفه الباحث بأنه

يتفوه بها الشباب أو يكتبونها، وتتسم بعدم وجود قواعد تتميز بالثبات والدقة تتشكل على أساسها الكلمات  ليكون تراكيب جديدة على مجتمعنا،

ثة ألذ و 
َ
َوثة بالتعابير العامية وغيرها من األرقام والحروف والرموز، وُمل

َ
 ن السامع وعين القارئ.املكتوبة، ليكون املنتج النهائي عبارة عن لغة هجينة ُمل

على توصل إلى مجموعة من أشكال هذا التلوث تم استنباطها من خالل تعريف التلوث اللغوي، وكذلك التواجد بشكل مستمر ويمكن ال  

 تستقطب الشباب كما في النقطة التالية: يمواقع التواصل االجتماعي الت

 :أشكال التلوث اللغوي  .3

 :يه"، أو إبدال حركة بأخرى مثل:  وهو التلوث الناتج عن إبدال حرف بحرف مثل: إبدال  التلوث الصوتي يك" بالهاء لتكون "لبَّ الكاف في كلمة "لبَّ

عبة كرة القدم" بكسر الالم، وكذلك التلوث الناتج عن حذف حرف مثل:    حذف حرف التضعيف  عبة كرة القدم" لتكون "ل 
ُ
في إبدال الضمة في " ل

َقاعة"، وحذف حركة النون في كلم
ُ
اعة" لتصبح "ف قَّ

ُ
ة "أشعر بالَحَنق" لتصبح ساكنة "أشعر بالحْنق"، وأيًضا التلوث الناتج عن الزيادة كلمة " ف

ُك ما واجبه اإلدغام، أو القلب وكل
َ
ها من أشكال كالزيادة في حرف من حروف اللين مثل: كلمة "ر يتاج" والصواب "ر تاج" ، وكذلك التلوث الناتج عن ف

 امت" و حركاتها "الصوائت".التلوث املتصلة بأصوات اللغة العربية "الصو 

  :وهو التلوث املتصل باألبنية الصرفية، سواء أكانت أبنية أسماء أم أبنية أفعال، على سبيل املثال للتلوث املتصل بأبنية األسماء: التلوث الصرفي

ْرُت برؤيتك" ، وكذلك ْرُت برؤياك" والصواب "ُسر  هاًبا"  الخلط بين مصادر الفعل املتعدد املعاني مثل: "ُسر  ضبط أبنية املصدر مثل: "ذهَب فالٌن ذ 

ب". س 
ْ
َسب يك

َ
َسب" والصواب "ك

ْ
ب َيك هاًبا" بفتح الذال ، وكذلك التلوث الخاص بأبنية األفعال مثل: "كس 

َ
 والصواب "ذ
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 :لتعريف على "ال" النافية فمثال وهو التلوث املتصل باألغالط النحوية، وله أشكال متعددة منها على سبيل املثال: إدخال حرف ا التلوث التركيبي

يقال: "هذا من الالمعقول" والصواب "هذا من غير املعقول"، وكذلك التوظيف املخطئ لألداة النحوية مثل: "كلما ذاكرت دروسك كلما نجحت" 

 والصواب "كلما ذاكرت دروسك نجحت".

 :تُه سيارُته"،  التلوث الدللي
َّ
وهو التلوث املتصل بالداللة، ولها أشكال كثيرة منها: قلب املعنى ومثال ذلك " استقل فالن سيارته" والصواب "استقل

 ومن أشكاله أيًضا  الخلط بين معاني املصادر ومثال ذلك "بكى من شدة التأثير" والصواب "بكى من شدة التأثر".

 :الرسم اإلمالئي للكلمات فنجد الكثير من امللوثات اإلمالئية منها: كتابة التاء املربوطة هاًء، والخطأ في الهمزات، وهو ما يتصل ب التلوث اإلمالئي

مات والخلط بين واو الجماعة وعالمة رفع املذكر السالم، والخلط بين التاء املفتوحة واملربوطة، وكتابة همزة الوصل همزة قطع والعكس، وعال 

 الترقيم.

 وهو عمل هجين من اللغة العربية وغيرها من اللغات األخرى كاألجنبية أو الفرنسية مما ينتج عنه شكل جديد يسمى أحياًنا  هجيني:التلوث ال

 حراي ن مثل: "أنا "بالعربيزي" أو "العربتيني" أو "الفرانكو" أو "األرابش" أو "اللغة الهجينة" ، وهذا التلوث الهجيني ال يتوقف عند حد الدمج بين لغتي

بي = ال أريد" ، بل تتعدى ذلك لتحل األرقام والرموز محل  " "ال ماLAA MABIهناك س ي يو"، وال استعمال األجنبية لتعبر عن العربية مثل: "

 يشير إلى وجه يدل على الغضب. p:"والرمز  " وتعنى "ال نسيتLa2 nesait:pالحروف ومثال ذلك: " 

 :يمكن اعتبارها فصحى وال يمكن  وهو خلط اللغة العربية الفصحية باأللفاظ العامية الدارجة مما ينتج عنها لغة مشوهة ال التلوث العامي

 اعتبارها عامية، ومثال ذلك "أنت قروشتني" بمعنى "أنت أربكتني".
ث اللغوي الذي هو عبارة عن مزيج من التلوث الصوتي، وبالرجوع إلى كافة أشكال امللوثات السابقة نجد أنها تصنع لنا مفهوًما جديًدا هو التلو   

 والصرفي، والتركيبي، والدللي، واإلمالئي، والهجيني، والعامي.

 أسباب التلوث اللغوي: .4

 ( أن من أسباب هذه الظاهرة:21، 2014يرى عوفي)

  للكتابة، مما  أجبر الكثير من العرب على استخدام الحروف الالتينية،  ةالتي لم تتح سوى الحروف الالتينيظهور برامج الدردشة في التسعينات

ة في ومن املعلوم أن برامج الدردشة ظهرت قبل ظهور الهاتف املحمول أو الرسائل القصيرة في البلدان العربية، و لم تكن الحروف العربية متاح

 لالتينية حيث يكتبون اسمائهم في جوازات السفر بالعربية والالتينية.األجهزة الحاسوبية و شبكة اإلنترنت وللعرب سابقة في الكتابة با

 قافية، االكتساح الخطير للغة اإلنجليزية الذي عم الوطن العربي عامة في العقدين األخيرين، شمل األسرة، والشارع، واملؤسسات التعليمية، والث

غيرها،  إذا لم يستعمل هذه اللغة أو –والسيما الشباب منه –العربي واالقتصادية، واالجتماعية، واإلدارية، و السياسية جعل اإلنسان

هذا االكتساح ترويج وسائل اإلعالم املختلفة لهذا  تأثيركالفرنسية كما هو الحال في البلدان املغاربية فهو متخلف و غير متحضر، وقد زاد من 

 
ً
 ، وتعددت اللغات بسبب االزدواجية و الثنائية اللغوية.االمتداد، فكثر شيوع املفردات األجنبية على ألسنة الناس طلبة وأساتذة وعماال

  فقد أصبح الكثير منها يقدم باللغة العامية مع الكثير من املحطات الفضائية العربية التلفزيونية املحطات اإلذاعية من برامج و لقاءات ،

 االبتعاد تماًما عن اللغة العربية الفصحى، بل وإدراج كلمات من اللغة اإلنجليزية في كالم تلك البرامج بدال من إدراج اللغة الفصحى.

  سب انتماءاتها ألن هذه العمالة جاءت إلى اململكة كما أن الغاية تحقيق التواصل بين مستعملي العربية والعمالة الوافدة التي تتعدد لغاتها ح

  وهي ال
ً
عن اللغة العربية ولم تخضع لتعليم رسمي وغير رسمي عن اللغة العربية، و مع ضرورة تواصلها مع املجتمع الجديد الذي  تعرف شيئا

 قدمت إليه كان والبد من تطوير لغة سهلة ومبسطة لتتواصل  مع لغة هذه الثقافة الجديدة.

  راء طغيان الثقافة العربية وسيطرة اإلنجليزية على البرامج التعليمية الجامعية جعل الطالب والطالبات ينظرون إلى اللغة العربية نظرة ازد

 وسخرية فهم يمجدون اإلنجليزية ألنها لغة الحضارة  وتحقيق الرغبات.

  الم  له دور خطير في ذيوع  وانتشار ظاهرة العربيزية.يرى الكثير من املتخصصين واملعنيين بشؤون العربية الفصحى أن اإلع 

 ( أن من أسباب هذه الظاهرة :226-218، 2011كما يرى أبو سليمان )

  لغة أو فكًرا أو طبيعة مرحلة املراهقة و ما يقترن بها من توافر أجواء الترف و االنفتاح األمر الذي يدفع املراهق إلى االبتداع غير املراعي للموروث

 ات أو أعرافا.عاد

 .رياء األنا و املحاكاة العمياء و هو يتمثل في التمظهر الكاذب و الزهو بمعرفه لغة غريبة أو أجنبية،  والقدرة على االبتداع في لغته 

 .املشكالت التي تواجه الشباب في الوطن العربي و التي منها البطالة وعدم االهتمام بقدرات ومواهب الشباب 

  حيث يعانون من االنزواء و االنكفاء على معالجة املشاكل التي يدبرها األعداء و عدم القدرة على مالحقة ومواكبة التقدم و حالة العرب اليوم

 االزدهار ، مما انعكس على لغتهم.
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 .التنشئة األسرية واملجتمعية حيث ضعف املتابعة واملراقبة، و قلة العناية باألبناء و خاصة في مرحلة الشباب 

  اإلعالمية حيث تسهم بعض وسائل اإلعالم العربية في بعض برامجها و مسلسالتها و أفالمها و أقالمها في إضعاف تمسك الشباب املؤسسة

املألوف في بعروبتهم و لغتهم العربية وذلك باستئثار العامية فيها بأحياز زمنية  كبيرة وإذاعتها أللفاظ أجنبية، أو محرفة، أو تراكيب خارجة عن 

 لغتنا. 

 .املؤسسة التعليمية حيث ضعفت املؤسسة التعليمية التربوية، والتثقيفية، والدينية في تحصين الشباب ضد الخروج على املوروث اللغوي 

 .وسائل التواصل االجتماعي 

 ( أن من أسباب التلوث اللغوي: 314، 2007ويرى الزاوي )    

 الحديثة، وكذلك اليد العاملة الوافدة، وهذا السبب خاص ببلدان الخليج.مخلفات االستعمار، والتدفق املصطلحي للتكنولوجيات 

نه من خالل عرض الباحث للسابق تأكد له  أن حصر هذه األسباب ليس باألمر السهل؛ وذلك لتفاوت تأثير تلك األسباب في نشأتها ونموها، كما أ 

التوصل إلى مجموعة من أهم  أسباب التلوث اللغوي عند الشباب موضوع شائك يتداخل فيه العديد من العناصر ؛ لذا سيحاول الباحث 

 :باململكة العربية السعودية بشكل خاص و مجمل على النحو التالي

 :أسباب ثقافية اجتماعية 

وق، باإلضافة انفتاح املجتمع السعودي على الثقافات الغربية أدى إلى دمج بعض املفردات األجنبية في اللغة العربية بشقيها املكتوب واملنط

والرقى، كما أن طبيعة العصر الذي يعيشه الشباب، والذي يتطلب السرعة في كل ش يء إلى أن إتقان اللغة اإلنجليزية أو األجنبية أصبح نوًعا من التباهي 

اصل السريع فيما بينهم وال لكى يتواكب والتطور الذي يحدث في شتى املجاالت بشكل لحظي أدى ذلك إلى بحث الشباب عن لغة سريعة تحقق لهم التو 

 تقيدهم بالكثير من الضوابط والقواعد التي تخضع لها اللغة العربية.

 : أسباب نفسية 

ة يعتبر من األسباب النفسية عدم اعتزاز الشباب بلغتهم وأهمية الحفاظ عليها ؛ أدى ذلك إلى ضعف الوعى اللغوي لديهم، وتعتبر هذه مسئولي

واملؤسسات التعليمية، كما أن طبيعة مرحلة املراهقة والتي يتسم الشباب فيها بالتمرد على الواقع ومحاولة الخروج عن املألوف مشتركة بين الشباب 

 جعلت الشباب يستمتعون بهذه اللغة التي يتواصلون بها والتي تحتاج من اآلخرين التعرف على قواعدها غير الثابتة حتى يستطيعوا فهمها.

 :أسباب تعليمية 

، قلة الثقة باللغة العربية ومقدرتها لالستجابة للتحديات املعاصرة وقدرتها أن تكون حاملة للمعرفة مثلما كانت حافظة للتراث وناقلة له

ومها؛ وعل انعكس ذلك كله على قلة االهتمام باللغة العربية وتدريس معظم العلوم باللغة األجنبية خاصة للنشء الصغير، وكذلك إهمال اللغة العربية

 كبير. مما أثر على لغة الشباب واهتمامهم بها، وبالتالي تواجد جيل من الشباب ال يعرف الكثير عن لغته وليس لديه الرغبة في استخدامها بشكل 

 :أسباب عاملية 

طور الكبير والسريع الذي تتمثل األسباب العاملية في حالة الضعف التي يعيشها العرب في شتى أرجاء املعمورة، وعدم القدرة على مواكبة الت

تخدامها، يشهده الغرب في شتى املجاالت خاصة فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا؛ مما أكسب لغة الغرب مكانة كبيرة وأجبر الكثيرين على تعلمها واس

االبتعاد عنها كلًيا أو إغفالها كوسيلة من وسائل باإلضافة إلى ظهور برامج الدردشة ومواقع التواصل االجتماعي التي باتت من األمور التي ال يستطيع الفرد 

 التواصل االجتماعي الحديثة.

 :أسباب تقنية 

تتعلققق ببنققاء الحواسققيب ونظققام عملهققا، ففققي البدايققة كانققت ال توجققد لوحققة مفققاتيح عربيققة وكققذلك العديققد مققن البرمجيققات، وإلققى اآلن مققازال هنققاك 

، باإلضافة إلى عدم وجود برامج التدقيق اللغوي الداعمة لشبكات التواصل االجتماعي والبريد ياملاض  بشكل أقل مما كان عليه في لوحات غير معربة لكن

 اإللكتروني وغيرها.

 األثار السلبية للتلوث اللغوي: .5

تشقوهت اللغقة ملفوظققة تعتبقر مقن أشقد األثققار السقلبية لهقذه الظققاهرة واقًعقا و تقأثيًرا و سققرعة فقي االنتشقار االنحقراف فققي الرسقم الكتقابي فبعققد أن 

أرققى املؤسسققات اسقتجدت ظقروف لتمهقخها مكتوبقة، فاألخطقاء اإلمالئيققة والنحويقة ال تبقرأ منهقا املخاطبقات الرسقمية، وال تسققلم منهقا التعقاميم األكاديميقة فقي 

لغقة املحدثقة، واسقتكمل تهجينقه بالرقمنقة، والتقزم التعليمية التي تنشد االمتياز و تتطلع إلى مرتبة متقدمة في سباق الجودة، وقد تحقور الرسقم الكتقابي فقي ال

 (16، 2014كثير من الشباب بالخط الالتيني. )عوفي، 

 (51، 2014)الحميد،  ومن اآلثار السلبية للتلوث اللغوي:   
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  العربيققة أو إتقققان اسققتخدام هققذه اللغققة قققد يققؤدي الققى قلققة اسققتخدام اللغققة العربيققة وهققذا األمققر يقققود بطبيعققة الحققال إلققى ضققعف التحققدث باللغققة

 مهاراتها النحوية واإلمالئية واللغوية.

  .كثره استخدامها يؤدي إلى  ضعف املحتوى العربي في اإلنترنت و تقليله بشكل عام 

  الققرار  تقليل االعتزاز باللغة العربية والدفاع عنها وتسويتها باللغات األخرى من حيث توفير الدعم الالزم لها من قبل الشركات املصقنعة وصقنع

 في العالم.

اقع التواصل الجتماعي:   مو

اقع التواصل الجتماعي وتطورها: .1  نشأة مو

تم إطالق موقع كالس  1995األمريكية بفضل شبكة اإلنترنت،  وفي عام  ةنشأت مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني في الواليات املتحد

ظهر موقع آخر عرض وظائف أولية على شبكة  1997الربط بين زمالء الدراسة، وفي سنه الذي كان الغرض منه هو  Calssmates.comمايت دوت كوم 

يضم قائمة من األعضاء وجماعات يدور بينهم نقاش حول حياتهم الشخصية  Sixdgrees.com  التواصل االجتماعي وهو موقع سكس دجريز دوت كوم

يث سمح هذا املوقع بإنشاء ملفات شخصية مع إرسال الرسائل الخاصة إلى األصدقاء لكن بغض النظر عن انتمائاتهم العرقية والدينية أو الثقافية ، ح

كانت معظم الشبكات االجتماعية موجهة  1999هذا املوقع لم يدم طويال حيث أغلق ألسباب مالية وعدم جني أرباح مادية لصاحب املوقع ، وفي سنة 

هذا املوقع القى رواًجا كبيًرا؛ حيث   Frendster.comتم إطالق موقع فرندستر دوت كوم   2002 للشعب األسيوي و إلى ذوي البشرة السمراء ، وفي سنة

الذي نال أكثر شهرة على مستوى العالم كأول   Myspace.comظهر ماى سبيس  2003كان وسيلة للتعارف وتكوين الصداقات اإللكترونية، وفي عام 

على يد مارك زوكربيرج وأصبح املوقع األكثر رواًجا على  Facebook.comع آخر وهو الفيسبوك  ظهر موق 2004شبكة اجتماعية مفتوحة، وفي سنه 

أطلقت  2006مستوى العالم من قبل رواد اإلنترنت بفضل تطبيقاته املتجددة إلى درجة تربعه على عرش مواقع التواصل االجتماعي،  و في بداية سنة 

املدونات الصغيرة، كما ظهرت مواقع التواصل االجتماعي حسب االختصاص أو املهن املختلفة. )فوزي، شركة أودي األمريكية موقع تويتر مع ظهور 

2014 ،246-247) 

اقع التواصل الجتماعي: .2  تعريف مو

 من املستخدمين يجمع بين أفرادهابير : مجموعة من املواقع على شبكة اإلنترنت تتيح التواصل بين عدد كهيقع التواصل الجتماعي امو 

 
ً
  اهتماما

ً
البريد اإللكتروني ومشاركة امللفات النصية واملصورة وملفات  شبه انتماء يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو املحادثة الفورية أو أو مشتركا

ء تم التعرف عليهم من خالل الفيديو والصوتيات، وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد سواء أكانوا أصدقاء معروفين في الواقع أم أصدقا

 (3281، 2015السياقات االفتراضية. ) العريش ي، الدوسري، 

خدمات تعتمد على شبكة اإلنترنت تسمح للمستخدم بإنشاء حساب شخص ي مغلق أو متاح لالطالع في نظام وإطار ( بأنها : 6، 2017) ويعرفها متولى    

دة قائمة محدد باإلضافة إلى تحديد قائمة باملستخدمين اآلخرين الذين يمكنهم االطالع على ما يتم نشره ومشاهدة ما يقومون بنشره، كما يمكن مشاه

 ر املنصة وقواعدها. بمن يتواصلون معهم داخل إطا

 أنواع شبكات التواصل الجتماعي:

 تصنف شبكات التواصل االجتماعي حسب األهداف التي تسعى إلى تحقيقها على النحو التالي:  

  عرض شبكات التنشئة االجتماعية : وهي الشبكات التي أنشئت من أجل الترفيه والتواصل االجتماعي بين األعضاء وغالًبا ما تستخدم للعثور و

 قوائم األصدقاء املوجودة على الشبكة مثل الفيسبوك وماي سبيس.

   مثل شبكة التواصل االجتماعي : هي الشبكة التي تستخدم من أجل إيجاد عالقات جديدة، وتضم عدًدا كبيًرا من أسماء املستخدمين غير املعروفة

 موقع لينكد إن.

   املستخدمين على إيجاد نوع من املعلومات أو املصادر، كما تستخدم من أجل نشر قوائم الشبكات االجتماعية لالبحار : وهي وسيلة ملساعدة

 (132-131، 2016هو موقع روابط انترنت. )قادري،  Diggاالتصال وقوائم توفير سبل الوصول إلى املعلومات واملوارد املرتبطة بها مثل موقع 

 ( 132-131، 2016ئل التي تستخدمها على النحو التالي: )قادري، كما تصنف شبكة التواصل االجتماعي تبًعا إلى الوسا    

  العامة مثل : فيسبوك وماي سبيس. االجتماعيةالشبكات 

  .املدونات مثل : سكاي بلوج و ويكيبيديا 

  .أدوات التشارك لتهجيالت الفيديو من اليوتيوب واملوسيقى مثال ديزر والصور مثل : فلكر أر 

    أدوات الدردشة مثل : املنتدياتPHpbb  نظام املراسلة اآلني ماسنجر، وويندوز اليف، منصات إنشاء الشبكات االجتماعية مثلNing . 

 شتركوسائل اإلشهار الصغيرة تويتر واملواقع املشتقة منها تويتكسر إضافة إلى غيرها من املواقع األخرى التي تربط شعوب العالم تحت موضوع م 
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 ير وسائل التواصل الجتماعي على اللغة العربية:تأث  .3

تعد وسائل التواصل االجتماعي من الوسائل التي لها فوائد كثيرة إذا أحسن استخدامها، فقد قربت املسافات وجاوزت الحدود واآلفاق 

واحدة وجمعت بين الشتات وأصبحت ملتقى يجمع فيه الناس الذين تناءت ديارهم وتباعدت أوطانهم، والذين لم يكونوا يحلمون باالجتماع حول مائدة 

 حول قضايا مختلفة تهمهم جميع اآلراءب أطراف الحديث وتبادل لتجاذ
ً
وكان نفعها عظيًما ألهل العلم والدعوة  وللمتعلمين واملعلمين، فقد تيسر  ،ا

وإن كانت  هيلهؤالء وأولئك الوصول إلى بغيتهم وإجابات تساؤالتهم وإشكاالتهم بأسرع طريقة إلى غير ذلك من فوائد ومنافع هذه الوسائل املستحدثة. ف

دوات وسائل إعالم أساسا ولكنها في الوقت نفسه وسائل تعليم، ووسائل تجارة، ووسائل تسلية، ووسائل معرفة، ووسائل دعوة، بل وأداة قوية من أ

 (3، 2017الحروب املختلفة. )أنصاري، 

مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي ليسوا على مستوى على اللغة سلًبا ألن  ويعتبر انتشار وسائل التواصل االجتماعي عامال مهًما في التأثير

 (.103، 2017تعليمي وثقافي واحد، كما أنها ساعدت على انتشار العاميات بحيث صارت معلًما لها ومن ثم خلقت واقًعا لغوًيا جديًدا. ) عبد الكريم، 

 تحديد املشكلة:
االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة بحث مدى تأثير مواقع التواصل تتحدد مشكلة البحث الحالي في 

 ، ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم

اقع التواصل الجتماعي مدى تأثير ما  ة اإلمام محمد بن سعود بجامع عمادة البرامج التحضيريةلدى طالب على التلوث اللغوي مو

 ؟من وجهة نظرهم اإلسالمية 

 فروض البحث: 

يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد 

 بن سعود من وجهة نظرهم، ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض التالية: 

 أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل عام( لدى طالب عمادة البرامج  يوجد

 .التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 ( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الهجيني

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 مج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث النحوي( لدى طالب عمادة البرا

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الداللي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 لتواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل ا

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 عة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجام

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 أهمية البحث:
ثة والتي رغم وجود العديد من الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها أحد املستحدثات التي فرضتها التكنولوجيا الحدي

مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة التلوث اللغوي كأحد  تناولت العالقة بين –في حدود علم الباحث  –نه لم توجد دراسة انتشرت بشكل واسع، إال إ

 الظواهر التي تنامت في ظل مواقع التواصل االجتماعي، وبالتالي تتجلى أهمية البحث الحالي في:

  ا و
ً
 ظاهرة التلوث اللغوي. هيتناول ظاهرة هامة من الظواهر التي تنامت حديث
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  االجتماعية وكذلك التكنولوجيا الحديثة وهو مواقع التواصل االجتماعي.تناول موضوع حديث ومرتبط بالحياة والعالقات 

 مع السعودي، ولهم الدور األهم في اإلنتاج تحليل نتائج ومعطيات عينة من الشباب السعوديين الجامعيين باعتبارهم العنصر األنشط في املجت

 والتطور.

  التلوث اللغوي بشكل أكثر تفصيال وعمًقا . أن يكون البحث الحالي نواة لسلسة من األبحاث التي تتناول 

 د البحث:و حد
 يلتزم البحث الحالي بالحدود التالية:

  167  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بلغت عمادة البرامج التحضيرية عينة من طالب  
ً
 .طالبا

  هيثالثة مواقع من مواقع التواصل االجتماعي  
ً
 عاملي األكثر انتشارا

ً
 وعربي ا

ً
 .فيس بوك، وتويتر، ولينكد إن  هيو  ا

 مصطلحات البحث:  
( التلوث اللغوي بأنه تداخل األعجمية بالعربية تولد عنه لغة كتابه تسمى اللغة الهجين أسماها الشباب 153، 2014تعرف املنصور ) التلوث اللغوي:

 املكتوبة بالعجمة والرقمنة و الرموز التصويرية وغيرها. اللغةبالعربيزي لوثت 

ظاهرة تطلق على التداخل لخليط يجمع بين اللغة العربية الفصحية، واللهجة العامية، واألجنبية، واألرقام، والحروف، والرموز  ويعرفه الباحث بأنه:

م بعدم وجود قواعد تتميز بالثبات والدقة تتشكل على أساسها الكلمات ليكون تراكيب جديدة على مجتمعنا، يتفوه بها الشباب أو يكتبونها، وتتس

ثة ألذ و 
َ
َوثة بالتعابير العامية وغيرها من األرقام والحروف والرموز، وُمل

َ
 ن السامع وعين القارئ.املكتوبة، ليكون املنتج النهائي عبارة عن لغة هجينة ُمل

اقع التواصل الجتماعي:  من خالل منصات فريدة من نوعها تشجع على املشاركة    Service Networking Socialياجتماعهي خدمة تواصل مو

 .(Reitz, 2012,44) النشطة بين أعضائها، ويمكن وصفها بأنها االندماج بين علم االجتماع والتكنولوجيا

 :الدراسةإجراءات 
 
ً
 : منهج الدراسة:أول

الب عمادة البرامج لدى ط التلوث اللغوي على مواقع التواصل االجتماعي مدى تأثير نظًرا ألن الهدف الرئيس من الدراسة الحالية هو تحديد 

ة ، فإن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب لهذه الدراسة، والذي يعتمد على دراسة الظاهر عة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهمالتحضيرية بجام

 في الواقع، ويهتم بوصفه هيكما 
ً
  ا وصفا

ً
 ، ويعبر عنها كيفيدقيقا

ً
 وكمي ا

ً
 تحديد –الباحث م، وقد استخدا

ً
املنهج الوصفي املسحي امليداني، الذي يتم  –ا

 بواسطته استجواب عينة من أفراد مجتمع الدراسة، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة.

 ثاني
ً
 : بناء أداة الدراسة )الستبانة(ا

واققع وقع اختيار الباحث على االستبانة لتكون أداة لهذه الدراسة؛ ألنها من األدوات املالئمة للحصقول علقى بيانقات ومعلومقات وحققائق مرتبطقة ب

 ، وتم بناء االستبانة وفًقا للخطوات التالية:( 109، 2007)عبيدات ، عدس ، كايد،  معين

 في بناء الستبانة على : أ ـ تحديد مصادر بناء الستبانة: اعتمد الباحث

 .الدراسات والبحوث املرتبطة بالتلوث اللغوي، ومواقع التواصل االجتماعي 

  عينة من طالب الجامعة.استطالع رأى أجرى على 

 ب ـ بناء الستبانة في صورتها األولية:

في ضوء املصادر السابقة، تم بناء االستبانة في صورتها األولية، وقد اشتملت على غالف ومقدمة تخاطب املحكمين، ثم الجزء األول من 

الدرجة  -التخصص  -االستبانة ويشتمل على: تعريف التلوث اللغوي وتعديد أشكاله، ثم املطلوب من املحكمين، وأخيًرا معلومات عن املحكم )االسم 

: التلوث اللغوي بشكل هي محاور جهة العمل(، أما الجزء الثاني من االستبانة فقد اشتمل على محاور التلوث اللغوي، وتم وضعها في ثمانية  -علمية ال

( 27وبلغ عدد الفقرات ) التلوث العامي، -التلوث اإلمالئي -التلوث الداللي -التلوث النحوي  -التلوث الصرفي -التلوث الصوتي-التلوث الهجيني  -عام 

 رتها املبدئية تمهيًدا لضبطها.داد االستبانة في صو املحققة له، وبذلك تم إع الفقرات محور ويندرج أمام كل    ،فقرة

 ج ـ ضبط الستبانة:

 تم ضبط االستبانة والتحقق من صدقها وثباتها وفًقا للخطوات التالية:    

 صدق الستبانة: -د 

 االستبانة وأنها صالحة لقياس ما وضعت من أجله وذلك من خالل:تم التحقق من صدق 
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 صصققين فققي املنققاهج التأكقد مققن الصققدق الظققاهري لالسققتبانة: وتقم ذلققك مققن خققالل عققرض االسقتبانة فققي صققورتها املبدئيققة علققى عقدد مققن املحكمققين املتخ

ومدى السالمة اللغوية لكل بند، وقد أبدى املحكمقون عقدًدا مقن ؛ ملعرفة آرائهم حول مدى اتساق كل محور مع البنود املحققة له،  وطرق التدريس

مل علققى أنقواع أخققرى الثالقث مقن )التلققوث النحقوي( إلققى )التلقوث التركيبقي( ألن التلققوث النحقوي يشقتتغييقر املحققور والتعليققات، كققان أبرزهقا املالحظقات 

 استجاب الباحث لذلك.، وتعديل بعض الصياغات، وقد ويتداخل معها 

 ( مققققن طققققالب 25التأكققققد مققققن صققققدق االتسققققاق الققققداخلي لالسققققتبانة: فبعققققد إعققققادة صققققياغة االسققققتبانة، تققققم تطبيقهققققا علققققى عينققققة قوامهققققا ) عمققققادة البققققرامج

درجقة كقل  بقينبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )من غير العينة األصلية للدراسقة الحاليقة(، وققد تقم حسقاب معقامالت االرتبقاط  التحضيرية

االسقتبانة والدرجقة  محقاور مقن  محقور إليه، وكذلك معامالت االرتباط بقين درجقة كقل  حور الذي تنتميلمة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية لعبار 

دق ، وتقم حسقاب الصقاالستبانة، وقد تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود املحور ودرجة املحور القذي تنتمقي إليقه  ملحاور الكلية 

على معامل  تدل هيو  0.93،  0.58العاملي باستخدام معيار مربعات االرتباط وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية بين 

 0.01،  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  هيصدق مقبول و 

درجقة وهقو معامقل ثبقات مقبقول  0.67تم حساب ثبات االسقتبانة باسقتخدام معامقل ألفقا كرونبقاي ، حيقث وصقل معامقل الثبقات إلقى   ثبات الستبانة:  -هـ 

 ملثل هذه األداة.

   
ً
 : تحديد العينة : ثالثا

تم اختيار عينة البحث من طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بطريقة عشوائية حيث بلغت العينة   

استبانة نتيجة عدم  33هق، وبعد تطبيق االستبانات عليهم بشكل إلكتروني تم استبعاد  1440ق  1439طالبا من طالب العمادة خالل العام الدراس ي  200

 ( طالبا .167) هيالجدية في تهجيل االستجابات، وبذلك أصبحت العينة النهائية للبحث 
 
ً
 : املعالجة اإلحصائية :  رابعا

  استخدم الباحث في معالجاته اإلحصائية األساليب التالية:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة البحث . .1

 معامل ألفا كرونباي لضبط االستبانة.  .2

 الحسابي املرجح للوقوف على آراء عينة البحث .املتوسط  .3

 وقد أسفر تطبيق هذه األساليب اإلحصائية عن العديد من النتائج يمكن إجمالها وتفسيرها من خالل املحور التالي : 

 خام
ً
 : وتفسيرها نتائج البحث: سا

 ، وتحقيقا لهذا الهدف يتم تناول اآلتي: املتعلقة بأسئلة البحث وفروضه وتفسيرها يستهدف هذا املحور عرض نتائج البحث 
 جابة سؤال البحث الحالي: نتائج تتعلق بإ - أ

ما مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن ينص سؤال البحث على : 

 سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم؟

 السؤال تم صياغة الفرض الرئيس التالي:ولإلجابة عن هذا 

ن سعود يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد ب

 من وجهة نظرهم، ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض التالية: 

   الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل عام(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

  ة البرامج التحضيرية بجامعة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الهجيني( لدى طالب عماد

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  م وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدا

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  بجامعة  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث النحوي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.
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  معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الداللي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

   جتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل اال

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  عة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجام

 .مد بن سعود من وجهة نظرهماإلمام مح

 
ً
للتحقق من الفرض الفرعي األول )يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل  : أول

التكررات ، والنسب املئوية ، ، قام الباحث بحساب عام(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم( 

 توسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند األول )التلوث اللغوي بشكل عام ( وجاءت النتائج كما يلي: وامل

 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند األول )التلوث اللغوي بشكل عام( :(1جدول )
 

 التلوث اللغوي 

 )بشكل عام(

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.4 0.60176 

 وتم حساب املتوسط حسب املقياس الخماس ي للمتوسط املرجح ق الذي سيطبقه الباحث في جميع نتائج البحث الحالي اآلتي: 

 الذي يوضح طريقة حساب املتوسط املرجح :(2جدول) 
افق غير  1.79إلى  1من    تمامامو

  غير موافق 2.59إلى  1.80من 

 محايد 3.39إلى  2.60من 

  موافق 4.19إلى  3.40من 

  موافق بشدة 5إلى  4.20من 

، وهو ما يعني أن  3.4 األول )التلوث اللغوي بشكل عام( ( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند 1يتضح من الجدول )

ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي بشكل عام، وبذلك يستطيع  كبير ، مما يدل على وجود أثر البندموافقة عينة البحث على عبارات هذا 

جد الطالب إلى أن توا –من وجهة نظر الباحث  –الباحث أن يحكم على وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي بشكل عام ويرجع ذلك 

على حساب اللغة لفترات طويلة على مواقع التواصل االجتماعي مما جعلهم يبحثون عن لغة سهلة وسريعة تساعدهم على التواصل حتى وإن كان ذلك 

 .الفصيحة وقواعدها

 
ً
لوث اللغوي )التلوث الهجيني(  لدى : للتحقق من الفرض الفرعي الثاني )يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التثانيا

توسطات رات، والنسب املئوية، واملاالتكر ، قام الباحث بحساب طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الثاني )التلوث الهجيني( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 

 (الهجيني)التلوث  الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثاني :(3جدول )
 

 التلوث الهجيني

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.6165 0.78671 
     

موافقة عينة ، وهو ما يعني  3.6( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثاني )التلوث الهجيني( 3يتضح من الجدول )

ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الهجيني، وبذلك يستطيع الباحث أن يحكم على  كبير البحث على عبارات هذا البند ، مما يدل على وجود أثر

اختصارات تسهل عملية التواصل  عنإلى بحث الطالب  –من وجهة نظر الباحث  –وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الهجيني ويرجع ذلك

 .حروف اللغة اإلنجليزية وكذلك استخدام األرقام والرموز  مما يجعلهم يستخدمون بعض الحروف الالتينية أو بعض

 
ً
 : للتحقق من الفرض الفرعي الثالث )يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(  لدىثالثا

توسطات رات، والنسب املئوية، واملاالتكر ، قام الباحث بحساب طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الثالث )التلوث الصوتي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 
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 )التلوث الصوتي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثالث  :(4جدول) 
 

 الصوتيالتلوث 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.9353 0.78373 

تأثير  توسطوهو ما يعني  ،  2.93( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثالث )التلوث الصوتي( 4يتضح من الجدول )

إلى استخدام هذا النوع بشكل شبه دائم في الحياة العامة بين  –من وجهة نظر الباحث –، ويرجع ذلكجتماعي على التلوث الصوتي مواقع التواصل اال 

الطالب مثل إبدال حرف بآخر مما جعل الطالب عينة البحث غير متأكدين من أن السبب في التلوث الصوتي عندهم يرجع إلى مواقع التواصل 

 االجتماعي أم ألنهم اعتادوا على ذلك في التواصل بشكل عام .

لدى طالب   وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الثالث )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(

 .عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 
ً
كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي(   : للتحقق من الفرض الفرعي الرابع )يوجد أثر بدرجةرابعا

رات، والنسب املئوية، االتكر ، قام الباحث بحساب  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 ابع )التلوث الصرفي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: توسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الر وامل

 (الصرفي)التلوث  الرابعالذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند  :(5جدول) 
 

 التلوث الصرفي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.8467 0.74976 

ير أثت توسطوهو ما يعني   2.84( ، الصرفي)التلوث  الرابع( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند 5يتضح من الجدول )

إلى استخدام هذا النوع بشكل شبه دائم في الحياة العامة بين  –من وجهة نظر الباحث –، ويرجع ذلكجتماعي على التلوث الصرفيمواقع التواصل اال 

بين الطالب في التواصل الحياتي بشكل عام مثل: الخطأ في ضبط أبنية املصدر، والخطأ في اسم املفعول؛  وكذلك شيوع بعض األخطاء الصرفيةالطالب، 

كدين من أن السبب في التلوث الصرفي عندهم يرجع إلى مواقع التواصل االجتماعي أم ألنهم اعتادوا على ذلك في مما جعل الطالب عينة البحث غير متأ

 التواصل بشكل عام .

لدى طالب   وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الرابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي(

 .عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 
ً
)يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث التركيبي(   الخامس: للتحقق من الفرض الفرعي خامسا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

  لعبارات البند الخامس )التلوث التركيبي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة

 )التلوث التركيبي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الخامس: (6جدول) 
 

 التلوث التركيبي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.8491 0.73.23 

 توسطوهو ما يعني  ، 2.84( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الخامس )التلوث التركيبي( 6يتضح من الجدول ) 

وانتشار   ،إلى عدم التزام الطالب بالقواعد اللغوية للغة –من وجهة نظر الباحث –، ويرجع ذلكماعي على التلوث التركيبيمواقع التواصل االجتير أثت

 مما قد يجعل الطالب غير متأكدين من أن وسائل التواصل االجتماعي هي السبب في التلوث التركيبي عندهم.األخطاء اللغوية بين الناس 

بي(  لدى وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الخامس )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث التركي

 طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 
ً
)يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الدللي(   السادس: للتحقق من الفرض الفرعي سادسا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 عبارات البند السادس )التلوث الداللي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ل
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 )التلوث الدللي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند السادس :(7جدول) 
 

 التلوث الداللي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.4647 0.80481 

، وهو ما يعني أن موافقة  3.4( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند السادس )التلوث الداللي( 7يتضح من الجدول )

ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الداللي، وبذلك يستطيع الباحث أن يحكم على  كبير عينة البحث على عبارات هذا البند، مما يدل على وجود أثر

إلى بحث عدم وجود ضوابط وقواعد للتواصل عبر مواقع  –من وجهة نظر الباحث –وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الداللي ويرجع ذلك

 .على انتشار هذا النوع من التلوث التواصل االجتماعي سواء الكتابة أو بالصوت ساعد 

 
ً
: للتحقق من الفرض الفرعي السابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي(  سابعا

رات، والنسب املئوية، االتكر ، قام الباحث بحساب لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 توسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند السابع )التلوث اإلمالئي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي:وامل

 )التلوث اإلمالئي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند السابع :(8جدول)
 

 التلوث اإلمالئي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.5084 1.07851 

، وهو ما يعني عدم موافقة 2.5( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند السابع )التلوث اإلمالئي( 8يتضح من الجدول ) 

االجتماعي على التلوث اإلمالئي، وبذلك يستطيع الباحث أن يحكم على عينة البحث على عبارات هذا البند، مما يدل على عدم وجود أثر ملواقع التواصل 

إلى أن األخطاء التي يقع فيها الطالب أثناء الكتابة  –من وجهة نظر الباحث –عدم وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اإلمالئي ويرجع ذلك

 بة بشكل تام، وعدم اهتمام الطالب بأن تكون كتاباتهم سليمة لغويا.منها عدم إتقان الطالب لقواعد الكتا ترجع إلى عوامل أخرى 

السابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي(  لدى طالب وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي 

 جهة نظرهم(عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من و 

(  لدى ثامنا : للتحقق من الفرض الفرعي الثامن )يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي

املئوية، واملتوسطات رات، والنسب ا، قام الباحث بحساب التكر طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الثامن )التلوث العامي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي:

 )التلوث العامي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثامن :(9جدول)
 

 التلوث العامي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 4.3892 0.96224 

، وهو ما يعني موافقة عينة  4.4( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثامن )التلوث العامي( 9يتضح من الجدول )

، وبذلك يستطيع الباحث أن العاميملواقع التواصل االجتماعي على التلوث  كبير جدا ، مما يدل على وجود أثربدرجة كبيرةالبحث على عبارات هذا البند 

إلى انتشار اللهجة العامية بين الشباب والتي  –من وجهة نظر الباحث –ويرجع ذلك العامييحكم على وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث 

واصل االجتماعي لسهولتها وعدم وجود قواعد لها، باإلضافة إلى  اختالف املستوى الثقافي يلجأ إليها الشباب كلغة تواصل فيما بينهم عبر مواقع الت

 .والتعليمي ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مما أدى إلى انتشار العامية والبعد عن قواعد اللغة 

  من خالل النتائج السابقة يمكن للباحث قبول الفرض الرئيس
ً
يوجد أثر بدرجة كبيرة لستخدام وسائل  )والذي ينص على  للبحث الحالي ()جزئيا

 (التواصل الجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

اقع التواصل الجتماعي على التلوث : كما يمكن اإلجابة عن سؤال البحث الحالي      اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية ما مدى تأثير مو

 من خالل الجدول التالي :  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم؟
 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على فقرات بنود الستبانة :(10جدول )

 املتوسط الفقرات  البند الرئيس م

1  

 

 

 

التلوث اللغوي بشكل 

 3.754491018 ة باللغة العربية مواقع التواصل االجتماعي من العناي تضعف

 3.832335329 جتماعي إلى حدوث التغريب اللغوي تؤدي مواقع التواصل اال  2

 3.568862275 ة العربية الفصيحة لديَّ بالسلب تؤثر مواقع التواصل االجتماعي في مستوى اللغ 3

 2.874251497 إلى طمس هوية الحرف العربي تؤدي مواقع التواصل االجتماعي 4

 3.425149701 الجتماعي الحصيلة اللغوية لديَّ تضعف مواقع التواصل ا 5
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 3.724550898 غوي ال عالقة له باللغة العربيةتؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى إحداث تراكم ل عام 6

 2.371257485 ل االجتماعي اآلخرين عبر مواقع التواصأستخدم اللغة العربية الفصيحة في تواصلي املكتوب مع  7

 3.497005988 ئي عبر مواقع التواصل االجتماعي أجد صعوبة في استخدام اللغة العربية الفصيحة في التواصل مع أصدقا 8

9  

 التلوث الصوتي

ا مكان حرف في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل: إبدال حرف الكاف في كلمة "لبيك" 
ً
أبدل حرف

 بالهاء "لبيه" 

3.856287425 

عبة كرة ال 10 قدم" بدال من أبدل حركة بأخرى في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن اقول "ل 

عبة كرة القدم"(
ُ
 "ل

3.778443114 

 

ا من حروف اللين على الكلمة في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل:  11
ً
أن أقول "ريتاج" أزيد حرف

 بدال من "رتاج"(

3.215568862 

 

12  

 

 

 

 التلوث الصرفي

ْرُت برؤ أخلط بين مصادر الفعل متعدد املعاني في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل:  ياك" "ُسر 

ْرُت برؤيتك"(  بدال من "ُسر 

2.443113772 

 

هابً  13 ا" بدال من أخطئ في ضبط أبنية املصدر في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: "ذهب فالن ذ 

هاًبا"(
َ
 "ذهب فالن ذ

2.473053892 

 

ن أقول "مبروك" بدال من االجتماعي )مثل: أ أخطئ في اسم املفعول في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل 14

 "مبارك"(

3.892215569 

15  

 

 التلوث التركيبي

 2.0958083838 ابة على مواقع التواصل االجتماعيألتزم قواعد النحو العربي عند الكت

دخل حرف التعريف "أل" على "ال" النافية في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: 16
ُ
"هذا من  أ

 الالمعقول" بدال من "هذا من غير املعقول(

2.682634731 

سقط حرف الجر في بعض الجمل في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: "فالن ي 17
ُ
حتاُجني" بدال أ

)"  من "يحتاج إلىَّ

3.77245509 

18  

 التلوث الداللي

مواقع التواصل االجتماعي مثل: "بكى من شدة التأثير" بدال من  أخلط بين معاني املصادر في أثناء تواصلي عبر

 "بكى من شدة التأثر"

3.05988024 

 2.395209581 ول "عجبُت منه" بدال من أعجبني"(أقلب املعنى في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن أق 19

"غادر فالن قبل ُبرهة" بدال من " غادر قبل ُهنيهة"( في أثناء أخلط بين معاني ظروف الزمان )مثل: أن أقول  20

 جتماعيتواصلي عبر مواقع التواصل اال 

3.107784431 

21  

 

 التلوث اإلمالئي

 3.137724551 صلي عبر مواقع التواصل االجتماعيأخلط بين التاءين: املربوطة، واملفتوحة في أثناء توا

عنى باستخدام عالمات الترقيم 22
ُ
)مثل : عالمة االستفهام "؟" ، والفاصلة "،"  ، وعالمة التعجب "!" وغيرها(  في  أ

 صلي عبر مواقع التواصل االجتماعيأثناء توا

3.898203593 

 

صلي عبر مواقع التواصل أخلط بين همزة القطع وألف الوصل )مثل: أن أكتب أسكت بدال من اسكت( عند توا 23

 االجتماعي

3.353293413 

24  

 

 

 التلوث الهجيني

وتعني )يضحك بصوت عال( عبر مواقع التواصل  LOLأستخدم االختصارات التي تظهر باللغة الالتينية مثل: 

 االجتماعي

2.700598802 

وتعني )يضحك بصوت عال( عبر مواقع التواصل  LOLأستخدم االختصارات التي تظهر باللغة الالتينية مثل:  25

 االجتماعي

2.449101796 

 2.383233533 أستخدم األرقام والرموز بدال من الحروف في كتابتي عبر مواقع التواصل االجتماعي 26

دخل اللهجة العامية على لغتي في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: كلمة "قروشتني" بدال من  التلوث العامي  27
ُ
أ

 كلمة "أربكتني"

4.389221557 
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لى يوضح الجدول السابق متوسط استجابة عينة البحث لكل فقرة من فقرات بنود االستبانة، والجدول التالي يوضح متوسط استجابات عينة البحث ع

 جميع بنود االستبانة 

 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على جميع بنود الستبانة :(11جدول)
 املعياري  االنحراف املتوسط عدد الطالب املحور 

 0.60176 3.4000 167 التلوث بشكل عام

 0.78373 2.9353 167 التلوث الصوتي

 0.74976 2.8467 167 التلوث الصرفي

 0.73023 2.8491 167 التلوث التركيبي

 0.80481 3.4647 167 التلوث الدللي

 1.07851 2.5084 167 التلوث اإلمالئي

 0.78671 3.6156 167 التلوث الهجيني

 0.96224 4.3892 167 التلوث العامي

 0.812219 3.251125  املتوسط العام

وهذا يعني وجود تأثير متوسط ويقارب إلى درجة كبير ملواقع التواصل االجتماعي  3.25( يكون املتوسط العام لجميع املحاور هو 11من خالل جدول )

 على التلوث اللغوي بشكل جزئي 

لدى  ق بشكل جزئي ق  تأثير ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي يمكن استنتاج أن هناك ( 11رقم )( والجدول 10رقم ) من خالل الجدول و 

الخامس )التلوث اإلمالئي(  املحور عدا  املحاور ، في جميع طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

الخامس  واملحور الرابع )التلوث الصرفي(،  واملحور الثالث )التلوث الصوتي(،  املحور أما  ،املحور حيث توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير لهذا 

، املحاور لهذه  على التلوث اللغوي  االجتماعي ع التواصلمواقتوسط تأثير السابع )التلوث اإلمالئي( فتوصل البحث إلى  واملحور )التلوث التركيبي(، 

 (.2013(، ودراسة )عثمان، صالح، 2013(، ودراسة )عمر، 2011(، ودراسة )أبو سليمان، 2014دراسة )عوفي، وتتفق هذه النتيجة مع 

 التوصيات واملقترحات: 
 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات واملقترحات 

 في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي يوص ي الباحث بما يلي:  التوصيات:

 .عقد دورات وورش عمل لطالب البرامج التحضيرية لرفع الكفاءة اللغوية لديهم 

 .عقد ندوات لطالب البرامج التحضيرية لتوعيتهم بأهمية اللغة العربية واستخدامها تحدثا وكتابة 

  ب على االهتمام بها.عقد مسابقات في اللغة العربية لتشجيع الطال 

 يمكن التوصل لعدد من األفكار البحثية املنبثقة من البحث الحالي كما يلي:  املقترحات:

 .مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب املرحلة الثانوية 

  طالب اململكة العربية السعودية .)األهلية ق الخاصة( التي يدرس بها العالقة بين التلوث اللغوي ونوعية املدارس 

 دى طالب الجامعة.تأثير مواقع التواصل االجتماعي على مهارات التواصل الشفهي والكتابي ل 

 :املراجع
 
ً
 املراجع العربية: :أول

( ظاهرة الروشنة في اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بمصر، بحوث مؤتمر الدورة السابعة والسبعين القسم 2011) ،صأبو سليمان،  .1

 .299-217األول، 

 .8-3، ص 8، ع 49( وسائل التواصل االجتماعي وتهور املستخدمين، مجلة صوت األمة، الهند، مج 2017) ،أأنصاري،  .2
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The Effect of Social Media on Language Pollution among Students of the 

Deanship of Preparatory Programs at Imam Muhammad Bin Saud Islamic 

University From their Point of View 
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Abstract:  The objective of this study is to determine the effect of social media on language 

pollution among students of the Deanship of Preparatory Programs at Imam Muhammad Bin Saud University. 

In order to achieve this goal, the researcher identified the concept of linguistic pollution, its classifications and 
reasons, And the researcher built a questionnaire included (8) items are: linguistic pollution in general, and the 

pollution of the hybrid, and pollution, and verbal pollution, and synthetic pollution, and the pollution of 

semantic, and spelling pollution, and public pollution, And then the researcher applied the questionnaire to 
(200) students of the Deanship of preparatory programs at the University of Imam Muhammad bin Saud 

Islamic, and found that the study that the impact of social media in part on the linguistic contamination in the 

sample study. 

Keywords: language pollution, social media, deanship preparatory programs students. 
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