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 كلمة الشكر

 بسم هلل الرمحن الرحيم

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن احلمد هلل الذي حنمده ونستعينه 
أشهد أن . سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 أما بعد. ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا رسول اهلل

. فقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، بإذن اهلل عز وجل وهدايته
عربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة وقدمتها إىل قسم اللغة ال

الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسة املقررة على الطلبة 
 .يف اللغة العربية وأدهبا" S.Hum"للحصول على شهادة 

وقد اختارت الباحثة تطوير اللغة العربية واستخدامها يف وسائل االعالم 
علم اللغة االجتماعية دراسة حتللية لطلبة اجلامعة اإلسالمية االجتماعية مقاربة ب

الرانريي موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة خاصة وللقارئني 
 .عامة

ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر على مشرفني الكرميني 
هشامى مها األستاذ الدكتور نورخالص سفيان املاجستري واألستاذ رشاد 

املاجستري الذين قد انفقنا أو قاهتما وأفكارمها يف االشراف على تأليف هذه 
 .الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهاية

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة 
 .وزودوها ميختلفة العلوم واملعارف النافعة وارشدوها إرشادا حسنا



 ب 

ة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع وتقدم الباحث
األساتذ واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه 

 .الرسالة

وتقدم الباحثة الشكر خاصة لوالديها وأسراهتا احملبوبني على دعائهم يف 
وتقدم . ا واالخرةإمتام هذه الرسالة لعل اهلل جيزيهم أحسن الثواب يف الدني
 .الشكر إىل أصدقاء املكرمني الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة

حسبنا . وأخريا عسى اهلل أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة
اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم 

 . واحلمد هلل رب العاملني
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 اإلعالم وسائل يف واستخدامها العربية اللغة تطوير" هو البحث هذا عنوان

 اإلسالمية الرانريي جامعة لطلبة حتليل) اإلجتماعية اللغة بعلم بةمقار  ماعيةتاإلج
 تطور أسباب هي الدراسة هذه يف الباحثة تبحث اليت واملشكالت( " احلكومية

 طلبة يستخدمها عربية كلمة وأي ماعية،تاإلج اإلعالم وسائل يف العربية اللغة
 شرح إىل الدراسة هذه وهتدف فيها، احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة

 الرانريي جامعة لطلبة ماعيةتاإلج اإلعالم وسائل يف العربية اللغة استخدام
 امليداين البحث طريقة ةلاسالر  هذه يف الباحثة وتستخدم ، احلكومية اإلسالمية
البحث يف هذه الرسالة خلصتها   نتائج ومن, االستبانة وتوزيع املقابلة بتقنيات

 والبيئة، ٪51والرتبية، ٪50 اإلسالم تأثري فهي ، اليت عوامل ثالثةالباحثة اىل 



 و 

٪   11 بقدر( شكرا) كلمة استخدام أن هي البحث نتائج وأما ،٪01العربية
٪ 5( اهلل أمان يف) وكلمة٪  58( اهلل بارك) وكلمة٪   01( اهلل شفاك) وكلمة
 .٪52( خريا اهلل جزاك) وكلمة
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Judul penelitian ini adalah “Tathawir al-lughah al-Arabiah wa 
Istikhdamuha  fi Wasailil Al-I’lam al-Ijtimai’ah Muqarabah bi’lmi lughah al-

Ijtimai’ah (Thahlil li Thalabah al- Jamiah Ar-Raniry al-Islamiah)” permasalahn 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah penyebab perkembangan bahasa arab di 

sosial media,dan kata bahasa arab apa saja sering digunakan oleh mahasiswa UIN 

Ar-Raniry di sosial media, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengunaan 

bahasa arab di sosial media pada mahasiswa UIN Ar-Raniry dengan melihat 

faktor apa saja yang mempengaruhi pengunaan bahasa arab di sosial media, 

kemudian menganalisis kata bahasa arab  apa saja sering digunakan oleh 

mahasiswa UIN Ar-Raniry di sosial media,penelitian ini mengunakan metode 

penelitian lapangan, mengunakan teknik wawancara dan membagi kuisioner dari 

hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan ada tiga faktor pengunaan bahasa 

arab di sosial media yaitu pertama disebakan pengaruh agama islam, kedua 

pendidikan,  ketiga pengaruh lingkungan yang berbahasa arab, dan hasil penelitian 

pengunaan kata-kata  dalam bahasa arab ditemukan hasil,pengunaan kata (شكرا) 

sebanyak 33% , kata ( هللا شفاك )10%, kata (هللا بارك) 28%, kata  في امان هللا) ) 2%, dan 

kata ( خيرا اللة جزاك )27%. 
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث  .ا

اللغة هي كل وسيلة لتبادل املشاعر واألفكار كاإلشارات واألصوات 
صوات املهملة، واألاجلسم طبيعية كبعض حركات : نوهي ضربا لفاظ،واأل

ات أو ألفاظ متفق عليها ألداء املشاعر شار إ رموز او وهي جمموعة ،ووضعية
 0.فكارواأل

يعربهبا كل قوم  اصطالحا هي كل كلمغة لواما الوقل اوريل حبرالدين 
اللغة نظام من الرموز الصوتية االعتباطية يتم  ابن جين أن وقالرض معني لغ

، ختضع هذه األصوات للوصف من حيث اجملتمع فرادأ بواسطتها التعارف بني
واهر النطق ومن حيث الصفات والظ هازج احلركات الىت يقوم هبا واملخارج أ

لتحقيق و ظاهرة اجتماعية تستخدم . الصوتية املصاحبة هلذه الظواهر النطقية
 5.التفاهم بني الناس

 و. ذلك غري وكان لفظيا أ  اللغة هي صورة من صور التخاطب سواء 
ومن  ،فرد من االفراد اط انساين يتمثل من جانب يف جمهود عضلي يقوم بهنش

تسب تتم اط مكاللغة نش .فرادينفعل هبا فرد أو أ دراكيةإ خر عمليةآ جانب
                                                             

 :)0185:الطبعة الثانية( اللغة واالدب، معجم المصطلحات في جمدي وهبه،كامل املهندس،  0
         051 .ص

  ،سال ميةاحلكومية ماالنقجبا معة موالنا ملك ابراهيم اال,ماالنق) ،فقه اللغة العربية ،اوريل حبرالدين 5
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، وهذا مجاعة معينة فرادشخصني أو بني أ والعواطف بني فكاربواسطته تبادل األ
 .معينةعمل وفق نظم صوات تستخدم وتستالنشاط عبارة عن أ

اللغة بعد وصول اإلسالم مع ظهور اإلسالم وتراجع القرآن يف اللغة 
العربية الفصحى  أصبح موقف اللغة العربية أكثر أمهية وجذب انتباه اجملتمع 

كلما زاد عدد أتباع اإلسالم  كلما زاد تأثري هذه املعايري العربية على . األوسع
سواء  ،وروح الدين على قراءة القرآنيشجع املسلمون روح . حياة الناس العاديني
 . القرآن فقط أو أكثر لفهم حمتويات القرآن( قراءة)للتعبري عن القرآن 

واستكشف تعاليم اإلسالم ، ونظرًا لتطور العالقة اليت تبين اللغة العربية 
مع اإلسالم ، فإنه يؤدي إىل عواقب طويلة األجل ملستقبل اللغة العربية اليت 

 1.ة الدين والثقافة للعامل اإلسالميتصبح حينئذ لغ

" البنجابان"تطور اللغة العربية يف العصر األموي ، بعد إدارة حكومة 
منذ حوايل سبعة ومثانني هجريًا ، أصبحت اللغة العربية هي اللغة ( التعريب)

الرمسية للدولة اإلسالمية، واللغة العربية هي لغة اجملتمع الراقي ، وهي تستخدم 
 .سؤولني واملسؤولني احلكوميني ، وهي استخدام اللغة العربية فوشهمن قبل امل

تزال اللغة العربية لغة شاعرية فاشية ، بينما يفخر الناس من الطبقة العليا 
بأن اللغة العربية هي لغة القرآن ، وهي اللغة املستخدمة يف العبادة، حبيث يكون 

غة العربية يف العصر للمسلمني مصلحة يف تعلمها ، يف حني أن تطور الل
ال تزال . ، لكن العرب مل يسقطوا( بانو أمية)العباسي سقطت احلكومة العربية 

                                                             
 :( 5102أغسطس ،  1: كوم.إقرأ املزيد على موضوع ) ،العربيةتطور اللغة  اسراء عبد القادر، 1
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اللغة العربية حتتل مكانة عالية ولعبت دورها األصلي ، على الرغم من أن 
 املؤرخني كان العباسيون نصراً للفرس ضد عرب األمويني العرب

بينما يفخر الناس من الطبقة العليا تزال اللغة العربية لغة شاعرية فاشية ، 
بأن اللغة العربية هي لغة القرآن ، وهي اللغة املستخدمة يف العبادة، حبيث يكون 
للمسلمني مصلحة يف تعلمها ، يف حني أن تطور اللغة العربية يف العصر 

ال تزال . ، لكن العرب مل يسقطوا( بانو أمية)العباسي سقطت احلكومة العربية 
ربية حتتل مكانة عالية ولعبت دورها األصلي ، على الرغم من أن اللغة الع

 5.املؤرخني كان العباسيون نصراً للفرس ضد عرب األمويني العرب

العربية يف العصر احلديث، إن وجود اللغة العربية كأحد أقدم  اللغة
در قلق ملختلف اللغات يف العامل ، والذي ال يزال يستخدم ، هو مص

من املمكن أن تصبح اللغة العربية اللغة . لغويني واملؤرخني اصةاجملموعات ، وخ
األوىل لإلنسان األول حبيث تسرتعي االنتباه إىل كيفية انتقال الرحلة اللغوية 

ميكن رؤية ذلك يف مجيع  .خالل فرتة طويلة جًدا من الوقت حىت الوقت احلايل
املصدران الرئيسيان آيات القرآن ومقتطفات من تقاليد النيب حممد ، وكالمها 

أدت هذه احلقيقة إىل ظهور الرأي القائل إن اللغة العربية . للتعاليم اإلسالمية
هي لغة املسلمني ، واللغة العربية هي اللغة اليت يستخدمها العرب يف نقل 

 2.أفكارهم

                                                             
 5.ص : (5102مايو1:كوم.إقرأ املزيد على موضوع)  ،مراحل تطور اللغة العربية ميمونة صاحل،  

 :،( 0121بريوت ؛ املكتوبة األشنية ، )،  0، اجمللد  رابيةعجامع الدرس المصطفي الغالييين ،  2
 2.ص
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اللغة العربية باعتبارها واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل لديها جمموعة 
اليت متيزها عن اللغات األخرى ، ومن بني ميزات هذه اللغة ، إىل من امليزات 

جانب كوهنا أغىن لغة أدبية من حيث النطق واملعىن يف مجيع أحناء العامل ، فهي 
 6.أيًضا لغة من هو األكثر قدرة على التعبري عن مجال اللغة

نشأت وتطورت وتطورت .كما لغات أخرى هلا أصول تارخيية والتنموية
العربية أصالً يف بلدان منطقة الشرق األوسط ، أكثر من تلك اليت انتشرت  اللغة

يف العامل الدويل حىت مت قبوهلا وأعلنت أهنا واحدة من اللغات الرمسية يف العامل 
، يف حني أن . الدويل ، والعربية يف اعتقاد املسلمني هي لغة سكان اجلنة

 .السماء نفسها هي مكان أصل آدم ، اجلد البشري

التصور الناشئ هو أن آدم ونسله استخدموا اللغة العربية يف وقت مبكر  
يظهر البحث بنظريات خمتلفة أن أصل اللغة العربية يرتبط بسام بن . من حياهتم

ومع ذلك ، إذا مت حساهبا من . نوح الذي أرسل بعد النيب أدب بفارق قرون
السنني وما زالت باقية يف العصر الفرتة احلالية ، فقد تطورت اللغة العربية آلالف 

  2.زاحلديث

    ، فمنذ ةم املتحدمبعدما اصبحت اللغة العربية احدى اللغة رمسية يف ا
 ويشهد اليوم، .ذلك تستخدم كثريا كلغة التواصل بني االجتماعي بني الناس

 وتكنولوجيا االتصاالت جمال يف السريعة التحوالت سلسلة املعاصر العامل

                                                             
6
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran. 

(Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1997), hal. 1-2 
7
 Perkembangan dan Masa Depan Bahasa Arab, Zaenal Abidin &Andi 

SatrianingsihJurnal Diwan Vol. 3 Nomor 2/2017 hal.142 
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 واحلدود، املسافات تتالشى حيث ،"صغرية قرية" العامل هذا جيعل مما املعلومات،
  .العامل أحناء كل إىل سريعا املعلومات إرسال ويتم

 أو كان سلبيا العربية، اللغة إىل مباشر تأثري له التغيري هذا أن شك وال
 إىل الشاملة اخلدمات من احلديثة التكنولوجيا جتلبه ملا رفض يوجد وال إجيابيا،

 على حافظت اليت اإللكرتونية والتطبيقات األجهزة توفري حيث من العربية اللغة
 يف كان سواء بسالسة، العربية املباين على االعتماد مع العربية اللغة تعليم فكرة

 بقواعد يتعلق فيما عليه، حيتوي الذي النص يف أو تقدمها اليت الدروس
 8.الصحيح واإلمالء األصوات

 بالوسائل املعروفة املختلفة العامل مناطق يف مواقع حاليا وتوجد
 بفيسبوك  األشخاص بعض يسميها ما اجلديدة الوسائل أو االجتماعية،

  .وغريها  واالستقرام وواتساب والتغريد

 حياة يف نوعيا حتوال أحدثت قد التفاعلية الشبكات أن سرا وليس
 يف صعوبة وجيدون االجتماعية، بالوسائل مهووسني أصبحوا وأهنم الناس،
 وال. للمستخدمني االجتماعية الوسائل توفرها اليت القدرات بسبب اإلقالع

 وهذه العربية، اللغة استخدام على املواقع هذه تأثري إنكار للمستخدمني ميكن
  .املظاهر

 مستقبل" كتابه يف املشكلة هذه عن التوجيري عثمان بن العزيز عبد قالو 
 ألن متواز، بشكل دائما التعمل واإلعالم اللغة بني العالقة بأن ،"العربية اللغة

 أقوى من اإلعالم ألن بينهما املساواة عدم بسبب التأثريات اليتبادالن الطرفني
                                                             

 بزنيس-، موقع إي5106/ 00/ 2،  نشر بتاريخ اللغة العربية والتكنولوجياجمد مالك خضر،   
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 احملددة اخلصائص يضعف حىت متشائم اللغة يف التأثري إن ولذلك،. العوامل
 هلا،مجا تدمر تشوهات إحداث األحيان بعض يف الفساد ويسبب اللغوية،
 وسائل وتستحق1.الوسائل على تعتمد اللغة أن إىل اجلانب هذا يف وخيلص
 بسالسة الكالسيكية اللغات أو اللغات إلحياء كثريا ثناء احلديثة اإلعالم
 األمة بني الفجوة سد يف وجنحت العامة، بني ونشرها

 مشكلة البحث. ب

 :التاليةكالت و ن تبحث مشأالباحثة  تريد يف هذه الرسالة

د الطلبة جبامعة الرانريي األ سالمية دمة عنخلحة العربية املستطما املص .0
 ؟االجتماعية اإلعالم وسائليف  احلكومية 

 اإلعالم وسائل ما هي أسباب تطوير واستخدام اللغة العربية يف .5
 ؟ االجتماعية

 ض البحثاغر ا. ج

 الرسالةهذه فاألغرض الباحثة ان تبحث  ةبا لنظر اىل مشكالت املذكور 
 :فهي

الطلبة جبامعة الرانريي األسالمية  ددمة عنخلحة العربية املستطاملصمعرفة  .0
  االجتماعية اإلعالم وسائل يف احلكومية

                                                             
 
 ص ) :5102، 5إيسسكو، ط ) ، منشوراتمستقبل اللغة العربية: عبدالعزيز بن عثمان التوجيري 
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 االجتماعية اإلعالم وسائل معرفة أسباب تطوير استخدام اللغة العربية يف .5
 .الطلبة جبامعة الرانريي األ سالمية احلكومية

 لحاتمصطالني امع. د

 اللغة .0
تأيت يف   logos (لوغوس)كلمة  كانت كلمة اللغة لغة فهو: لغة

أو  (كالم)أو ( كلمة)، اليت معناها األصلي اليونانيةاللغة 
 01(لسان)

اللغة هي كل وسيلة لتبادل املشاعر واألفكار كاإلشارات   :اصطالحا
طبيعية كبعض حركات : واألصوات واأللفاظ، وهي ضربان

ووضعية، وهي جمموعة رموز او اجلسم واألصوات املهملة، 
 00إشارات أو ألفاظ متفق عليها ألداء املشاعر واألفكار

 اإلعالم وسائل .5
اليت  (medius) الالتينية اللغة تأيت يف اإلعالم كلمة وسائل:  لغة

تعين حرفيا الوسط أو الوسيط أو املقدمة ، يف اللغة العربية 
أو تسليم الرسائل من ( وسائل)وسيطة هي وسائل اإلعالم 

 05. املرسل إىل املتلقي للرسالة

                                                             
ادارالشامية طبعة النية  دمشق،) ل الى معرفة اللغةخاللسان واالنسان مد، حسن ظاظا   

 051:ص( م0111-ه0501
:  )0185 :الطبعة الثانية( ،اللغة واالدب معجم المصطلحات في جمدي وهبه،كامل املهندس،   

 051  .ص
12 Azhar arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004 ) hal.3 
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وسائل التواصل االجتماعي هي وسيلة إعالم عرب اإلنرتنت  :اصطالحا
على . ُتستخدم كوسيلة للتفاعل االجتماعي على اإلنرتنت

وسائل التواصل االجتماعي، ميكن للمستخدمني التواصل مع 
بعضهم البعض والتفاعل وتبادل املعلومات والثقافة، وميكن 

ج لوسائل التواصل االجتماعي حتويل التواصل إىل منوذ 
افرتاضي بعض أمثلة الوسائط االجتماعية املستخدمة على 

و  Twitterو  Blogs  و Facebook و YouTubeنطاق واسع هي 
WhatsApp 01وما إىل ذلك 

 منهج البحث. ه

اما املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذه الرسالة فهو منهج  البحث 
من الطلبة اجلامعة امليداين من خالل التأكيد على مجع البيانات األولية 

 .اإلسالمية الرانري

الطريقة يف هذه الدراسة هي طريقة حبثية نوعية مع النظرية االجتماعية 
لذلك ، هذا البحث هو مزيج من علم االجتماع . اللغوية كسكني للتحليل

إىل ثالث مراحل،  طريقيةلتحقيق نتائج حتليل جيد، تنقسم هذه ال. واللغويات
ات ، ومرحلة حتليل البيانات ، ومرحلة تقدمي نتائج حتليل هي مرحلة مجع البيان

 05.البيانات

 
                                                             

 00.ص (5105: انرتنسيونل ادى) ،، وسائل التواصل االجتماعياريك اسلون   

14
 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 120 
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 مرحلة مجع البيانات .0

. يف مرحلة مجع البيانات هي حماولة لتوفري البيانات ألغراض التحليل
طريقة املالحظة  مالحظة.هناك طريقتان جلمع البيانات ، ومها املالحظة واملقابلة

اليت نفذت من خالل االستماع إىل  وهي الطريقة. تسمى طريقة االستماع
يف تطبيقه ، هناك أسلوبان مستخدمان ، مها طريقة املشاركة  02.استخدام اللغة

عبارة عن اجتماع  املقابلة.املباشرة مع اجلمهور واالستماع إىل اجملتمع املعين
لشخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل األسئلة واألجوبة ، حبيث ميكن 

 06.املعىن يف موضوع معنيبناء هذا 

 مرحلة حتليل البيانات .5

تستخدم هذه الدراسة منهًجا اجتماعًيا لغويًا حبيث توجد عناصر من 
بالنسبة للخطوات ، يقوم الباحث جبمع البيانات من . اللغة وعناصر خارج اللغة

 احلقل ومن مث بشكل منتظم يتم تقدمي البيانات اليت مت مجعها

 البياناتعرض نتائج حتليل  .1

مرحلة تقدمي نتائج حتليل البيانات هي املرحلة األخرية من أنشطة 
 02.البحث، وهي جهود الباحثني لعرض النتائج فيتقرير مكتوب

                                                             
15

 Sailal Arimi, Ihwal Metode Penelitian Sosiolinguistik (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Budaya UGM, 2006), hal. 5. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 317 
17

 Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa (Yogyakarta: 

Carasvati books, 2007) hal. 49 
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يقة يف كاتبة هذ البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة الطر واما 
جامعة قررها قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األداب والعلوم األنسانية  اليت

 :بندا اتشية هو كتاب -الرانريي األ سالمية احلكومية دارالسال م 
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan  Bahasa dan Sastra Arab  Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2015 
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 الباب الثاني

 االطار النظر

للغة علم امفهوم   عن والأن تبحث أ الباب تريد الباحثة يف هذا 
مفهوم وسائل اإلعالم االجتماعية وأنواع  ثانيا عن ، او ما تتعلق هباالجتماعية 

 .وسائل اإلعالم

 للغة االجتماعيةعلم ا.أ

 مفهوم علم اللغة االجتماعية .0

اللغة : إّن كلمة علم اللغة اإلجتماعي تتكون على فنني من العلمني
اللغة هي وسيلة التصال أو التوصيل أو النقل أو التعبري عن طريق . واإلجتماعي

البشرية الذين يعيشون معا وأما اإلجتماعي فهو جمموعة . األصوات الكلمية
تعريف حلظت العلماء اللغة إىل أّن علم اللغة ال امن هذ. لنيل أغراض معني

اإلجتماع هو العلم الذي يدرس اللغة يف عالقتها باجملتمع، ينتظم كل جوانب 
 0.اللغة وطرائق استعماهلا اليت ترتبط بوظائفها االجتماعية والثقافية

أّن علم اللغة االجتماعي هو العلم الذي أيضا  (Gumperz)قال مجربز 
: ويف كتاب األخرى قال. حياول على إجياد عالقة بني بنية اجملتمع وبنية اللغة

هوعلم الذي يدرس فيه عالقة اللغة واجملتمع كطبقته وطائفته وعمره 
 .اللغوى الىت يكتسبها اإلنسان من اجملتمع.وجنسه

                                                             
 05. ص(  0161الطبعة الثانية، : اإلسكندرية)، اللغة والمجتمع، حممود السعران  
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 االجتماعية للغةانواع علم ا.  5

 اللغة واجملتمع 5,0 
إن أعظم اكتشاف اإلنسان على مّر العصور هو اللغة 
فهى ابرز ما مييزه عن غريه من احليوانات ومن حسن الصنيع أن 

فاللغة وسيلة . نعّرف اإلنسان بأنه احليوان القادر أو اخللق البشرى
الفرد ىف  اجتماعية وأداة للتفاهم بني األفراد واجلماعات فهى صلة

مواجهة كثري من املواقف احليوية الىت تتطلب الكالم أو االستماع 
أو الكتابة أو القراءة وهذه الفنون األربعة أدوات هامة ىف امتام 
عملية التفاهم من مجيع نواحيها وال شك أن هذه الوظيفة من أهم 

 0.الوظائف االجتماعية للغة
 العالقة اللغة والثقافة 5,5
يقر الدارسون أن هناك مخسة عناصر أساسية ميكن    

اختاذها معيارا لتصنيف البشرية إىل أمم، ولوضع الفوارق بينها 
اجلنس املشرتك والدين والقومية واللغة والثقافة، واللغة : متمثلة بـ

والثقافة بوجه خاص دور بارز يف هذا التصنيف، إذ مها مبثابة املرآة 
اإلنساين يف هذه األمة أو تلك، كما  العاكسة لكل أنواع النشاط

أن بني اللغة والثقافة عالقة وثيقة أو بتعبري آخر عالقة اجلزء 
. بالكل، فاللغة أخص والثقافة أعم وأن بينهما عالقة التأثري والتأثــر

فاللغة ليست جمرد ضوضاء أو أصوات تلقى يف اهلواء، وإمنا هي 
                                                             

 
 :مصر(، الطبعة العاشرة، دار املعارف، الموجة الفنى لمدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم 
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يل شخصيته وهويته جتسيد حي لكل معارف اإلنسان وخربته ودل
 5.الثقافية

 وسائل اإلعالم االجتماعية .ب

 مفهوم اإلعالم االجتماعية. 0

احملتوى اإلعالمي الذي يتميز بالطابع الشخصي، واملتناَقل بني طرفني 
أحدمها مرِسل واآلخر مستقِبل، عرب وسيلة او شبكة اجتماعية، مع حرية 

إن أهم ما مييز اإلعالم   ."ِبلالرسالة للمرِسل، وحرية التجاوب معها للمستق
االجتماعي هو استقالليته وقدرته على التعبري احلر املستقل ، بعيدا عن قيود 
الرقابة وسلطة رأس املال ، والقوى االجتماعية املالكة لوسائل اإلعالم  اليت 

 .تتحكم يف وسائل اإلعالم

 أنواع وسائل اإلعالم . 5  

وسائل التواصل االجتماعي إىل  تنقسم أنواع أنواع وسائل اإلعالم
 وسائل اإلعالم املطبوعة و وسائل اإلعالم  غري املطبوعة قسمني ومها

 وسائل اإلعالم املطبوعة   5,0

 اجلرائد والصحف  0,5,0 

حيث تعترب الصحف احمللية من أقدم هذه الوسائل، وختتص كل منها  
مبنطقة معينة، كما هتتم بنشر كٍل من األخبار اإلقليمية واحمللية، وتتألف اجلريدة 

                                                             
 022 .ص ،0188, القاهرة ،دار الفكر العرىب ،مدخل الى اللغة ،حممد حسن عبد العزيز  
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الورقية من املادة اإلعالمية اليت يتم عادًة كتابتها بأسلوب صحفي، كما يتم فيها 
: ضافة إىل الزوايا األخرى، مثلعرض التحليالت االقتصادية أو السياسية، باإل

اإلعالنات سواء احلكومية أو التجارية، ويتم إصدار هذه الصحف بشكل 
 .دوري، إّما شهرياً، أو أسبوعياً، أو يومياً 

 اجملالت  0,5,5

وهي عبارة عن منشور يتم إصدراه بشكل دوري سواء كان شهريًا أو  
اخلارجي، كما ختتلف إيضاً يف  أسبوعياً، وختتلف اجملالت عن اجلرائد يف الشكل

نوعية املواد واملوضوعات اليت يتكون غالفها منها، وهي تعرض الكثري من 
 1.املوضوعات الفنية أو اإلخبارية أو اخلاصة باألزياء: املوضوعات، ومنها

 وسائل اإلعالم غري املطبوعة 5.5

 :متتاز هذه الوسائل بكوهنا تكون مسموعًة أو إلكرتونية أو مرئية، وهي 

 التلفاز   5,5,0

يعد التلفاز أحد أشهر وسائل اإلعالم، وأكثرها انتشارًا يف العامل، وأبرز 
ما مييزه أنه ميتلك قدرة كبرية يف التأثري على اجلماهري، كما يعرض العديد من 

واألفالم، واملسلسالت، كما يقدم العديد من  اإلعالنات التجارية، واألخبار،
 .الربامج الثقافية أو السياسية، أو الرتفيهية: الربامج، مثل

 
                                                             

 (5108مارس  8: كوم.إقرأ املزيد على موضوع)  ،انواع وسائل االعالم كتا كفا ية العبادي، 1
 1.ص
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 الراديو  5,5,5

هو أحد أقدم الوسائل اإلعالمية املسموعة فقط، ويعتمد بشكل أساسي  
يف نشر اإلعالم على التواصل السمعي القائم بني اجلمهور وبينه، ويكون ذلك 
من خالل مساع اجلمهور واملستمعني لصوت املذيع، وهو عادًة يقدم الكثري من 

ن الكرمي، واملنوعات، برامج الرياضة، والقرآ: احملتويات اإلعالمية، نذكر منها
 . واحملطات اإلخبارية

 اإلنرتنت  5,5,1

وهو يعد أحد وسائل اإلعالم اليت انتشرت حديثًا على نطاق واسع يف  
العامل، وهو وسيلة إلكرتونية شاملة ملختلف اجملاالت واملواضيع، إذ حيتوي على 

لكرتونية، ويتم املواد اإلعالمية جبميع أنواعها سواء املرئية أو املسموعة أو اإل
استخدامه من قبل املستخدم أو املتصفح من خالل تصفح العديد من 

  .املعلومات واألخبار املوجودة على املواقع اإللكرتونية

أمهية وسائل اإلعالم تساهم يف نشر املعلومات واألخبار يف خمتلف أحناء 
تعد وسيلة . تعد أحد األدوات املهمة اليت تستخدم للتسويق السياسي. العامل

تعد وسيلة . تساعد يف نشر الثقافة واملعرفة يف اجملتمع. هامة لإلعالنات التجارية
 5.ترفيهية حمببة لدى العديد من األفراد كباراً وصغاراً 

                                                             
أغسطس  05: كوم.إقرأ املزيد على موضوع ) ،انواع وسا ئل االعالم و االتصال االء طبيشات،5

 1:ض( 5108،
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وسائل التواصل االجتماعي هي وسيلة إعالم عرب اإلنرتنت ُتستخدم  
االجتماعي،  على وسائل التواصل. كوسيلة للتفاعل االجتماعي على اإلنرتنت

ميكن للمستخدمني التواصل مع بعضهم البعض والتفاعل وتبادل املعلومات 
وميكن لوسائل التواصل االجتماعي حتويل التواصل إىل منوذج افرتاضي ، والثقافة

    ،YouTube بعض أمثلة الوسائط االجتماعية املستخدمة على نطاق واسع هي
Facebook،Twitter،WhatsApp ،  ذلك ماإىلو. 
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 الباب الثالث

 التحليل عن تطوير اللغة العربية واستخدامها

  االجتماعية االعالم وسائل في

 االجتماعية االعالم وسائلفي  العربية اللغة تطويرعامة عن لمحة  . أ

امثلة كثرية من الطلبة اليت تستخدم اللغة  الباحثةرأت  اليوميف هذا   
إما باستخدام اللغة العربية عرب  ، االجتماعية االعالم وسائلالعربية من خالل 

، وصفحات التغريد وفيسبوك (twitter) ، وقنوات التلغراف((youtube يوتيوب
(facebook) ،وكثري من املنظمات واألفراد قد . خاصة يف تعليم اللغة العربية

جهدوا بالثناء، مثل اجلزيرة واملؤسسة العربية للجميع ومركز املدينة التعليمي 
 .واألكادميية االفرتاضية العربية ومركز بيان وغريها

ويشهد العامل املعاصر سلسلة التحوالت السريعة يف جمال االتصاالت  
، حيث تتالشى "قرية صغرية"وتكنولوجيا املعلومات، مما جيعل هذا العامل 

 0.سافات واحلدود، ويتم إرسال املعلومات سريعا إىل كل أحناء العاملامل
وال شك أن هذا التغيري له تأثري مباشر إىل اللغة العربية، سلبيا كان أو  

إجيابيا، وال يوجد رفض ملا جتلبه التكنولوجيا احلديثة من اخلدمات الشاملة إىل 
اللغة العربية من حيث توفري األجهزة والتطبيقات اإللكرتونية اليت حافظت على 

ى املباين العربية بسالسة، سواء كان يف فكرة تعليم اللغة العربية مع االعتماد عل

                                                             
 بزنيس-، موقع إي5106/ 00/ 2،  نشر بتاريخ اللغة العربية والتكنولوجياجمد مالك خضر،   
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الدروس اليت تقدمها أو يف النص الذي حيتوي عليه، فيما يتعلق بقواعد 
 .األصوات واإلمالء الصحيح

وتوجد حاليا مواقع يف مناطق العامل املختلفة املعروفة بالوسائل  
بفيسبوك  االجتماعية، أو الوسائل اجلديدة ما يسميها بعض األشخاص 

غريد وواتساب واالستقرام وفايرب وسكايب وغريها، واليت هي يف معظمها والت
وميكن العمالء أن ينشؤو موقع . أنظمة شبكات على هذه الشبكة الدولية

الويب اخلاص هبم، مث توصيله من خالل النظام االجتماعي عرب الشبكة الدولية 
 .مع اآلخرين الذين يشرتكون يف نفس اهلوايات واالهتمامات

ليس سرا أن الشبكات التفاعلية قد أحدثت حتوال نوعيا يف حياة و  
الناس، وأهنم أصبحوا مهووسني بالوسائل االجتماعية، وجيدون صعوبة يف 

وال . اإلقالع بسبب القدرات اليت توفرها الوسائل االجتماعية للمستخدمني
، وهذه ميكن للمستخدمني إنكار تأثري هذه املواقع على استخدام اللغة العربية

املظاهر، على سبيل املثال، نشر كلمات شنيعة، فهي تعزز الفجوة بني اجليل 
 5.اجلديد من مستخدمي الوسائل ولغة أعدائهم

ري عن هذه املشكلة يف كتابه حويبحث عبد العزيز بن عثمان التو  
، بأن العالقة بني اللغة واإلعالم التعمل دائما بشكل "مستقبل اللغة العربية"

ألن الطرفني اليتبادالن التأثريات بسبب عدم املساواة بينهما ألن اإلعالم متواز، 
ولذلك، إن التأثري يف اللغة متشائم حىت يضعف اخلصائص . من أقوى العوامل

احملددة اللغوية، ويسبب الفساد يف بعض األحيان إحداث تشوهات تدمر 
 .ائلمجاهلا، وخيلص يف هذا اجلانب إىل أن اللغة تعتمد على الوس

                                                             
 01:ص.5102، 5، منشورات إيسسكو، طمستقبل اللغة العربية: عبدالعزيز بن عثمان التوجيري  
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وتستحق وسائل اإلعالم احلديثة ثناء كثريا إلحياء اللغات أو اللغات  
الكالسيكية بسالسة ونشرها بني العامة، وجنحت يف سد الفجوة بني األمة 

ومتكنت وسائل اإلعالم باحتاد العربيني وتوحيد اللغة . واألمم املتحدة وتعزيزها
  1.ملعظمهم

 
عند  االجتماعية االعالم وسائلفي عوامل استخدام اللغة العربية  .ب

 الطلبة بجامعة الرانيري األسالمية الحكومية
لدراسة عوامل استخدام اللغة العربية بني طالب جامعة الرانريي  

اإلسالمية احلكومية، ولتحقيق النتائج املستهدفة يف استخدامها عرب وسائل 
يف حبث  هذه  الرسالة املقابلة  طريقة  ستخدامتالباحثة ت االجتماعي، كان

 دبيف كلية اآلو  مها اللغة العربية وآداهبا  ة يف قسمنيصامائة طالب خعلى 
 .، وتعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمنيوالعلوم االنسانية

وملعرفة كيفية ترقية اللغة العربية يف وسائل االجتماعية فتحتاج الباحثة  
 :من يقدر على إجابة األسئلة التالية إىل إجراء استبيان على

 االجتماعية؟ االعالمالوسائل يف كيف ترقى اللغة . 0
 ة العربية يف الوسائلاستخدام اللغالطلبة يف ما العوامل اليت تدفع . 5

 ؟االجتماعية االعالم
االجتماعية  االعالم أصحيح أن استخدام اللغة العربية يف الوسائل. 1

 اإلسالم؟موافقا بدين 

                                                             
 02:نفس املرجع ، ص   
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ديسمرب  10إىل  5101ديسمرب  50ومت تنفيذ هذا النشاط من  
من كلية اآلداب والعلوم  21متحدث يف ختصصني،  011، و  5101

طالب من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية و تأهيل  21اإلنسانية و
 يف كلية الرتبية املعلمني

سؤال تتعلق باستخدام اللغة  05ونتائج جدول البيانات على إجابة  
طالب، فتستنبط الباحثة أن  011ومن إجابة . العربية يف الوسائل االجتماعية

عام يقولون أن تأثري  52و  51أعمارهم بني الطلبة كانت ٪ من 50حوايل 
عوامل دينية االجتماعية يرجع إىل  االعالماستخدام اللغة العربية يف الوسائل 

اللغة فيها بسبب التعليم، وإما اختار  وااستخدامهم ٪ 51إسالمية، واختار 
ونتائج . فيها هم استخدموا للغة بعوامل البيئة ٪ العالقة البيئية مما أدى 01

 :هذه الدراسة فيما يليعن املقابلة 

 
تعلم , ولذلك. إن اللغة العربية هي جزء ال يتجزأ من حياة املسلمني 

وهي حتتاج إىل تقومي شخص كمسلم . مسلمواجب لكل وإتقان اللغة أمر 
وجيب . وتزيد مقدار اإلميان وفهم التعاليم الدينية، بل كوسيلة لنشر اإلسالم

و إقليمية أو لغة كلغة ثقافية أو عرقية أ  تاعتبار اللغة العربية لغة دينية وليس

41% 

40% 

0% 

19% 
agama 

pendidikan 

keluarga 

lingkungan 



50 

 

ومتيزت بعدد من الشخصيات والعلماء املسلمني من املناطق غري العربية، . حمددة
والرازي والكندي وإخل، ولكنهم أتقنوا اللغة مثل الغزايل والبريوين وابن سينا 

يسيطروهنا  وهم يتعلموهنا و يستخدموهنا  العربية كجزء من الدراسات اإلسالمية
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يصبح اإلسالم، أحدها عريب، الثقافة . هنا متام

 5.السائدة اليت تلون حياة املسلمني على املستوى الشخصي والعائلي واجملتمع
 أيضا وتستخدم دولية كلغة اآلن العربية اللغة تعرف السياسية، الناحية ومن

 . املتحدة أمم يف الرمسية الدبلوماسية اللغات كإحدى
 بلده يف بالعربية ماليزيا، مثل العامل، يف غريها الدول بعض واعرتفت 

 الوضع تطور حيث ومن العامة األماكن يف العربية باللغة عروضا وقدمت
 من هذا ويتضح. للغاية مهمني ودور مكانة العربية تأخذ العاملي، االقتصادي

 واملوارد للطاقة عاملي كمركز  األوسط، الشرق ملنطقة املتزايدة األمهية خالل
 لالقتصاد ذلك بعد متهد واليت الثقافات بني للتواصل انطالق كنقطة ، املعدنية

 2.وإخل السياسية والعالقات
ولتعليم تأثري قوي على تطور اللغة العربية يف الوسائل االجتماعية، ال  

ميكن إنكاره، فهناك املواقع املختلفة يف الوسائل االجتماعية اليت تقدم تعلم 
اللغة، بالطبع هناك أسباب كثرية جلعل الوسائل االجتماعية بيئة مفضلة ملتعلمي 

ية بالقرب من اجملتمع العاملي اللغة، حيث يدرك الطالب هذه الشبكة االجتماع
يف أي وقت ويف أي  وهاان يدرس وميكنهم . وميكن بسهولة ألغراض تعلم اللغة

مكان، وال يسافرون أو مشغولون خالل الفصل الدراسي، على سبيل املثال، 
                                                             

4 Ubaid Ridlo , Bahasa Arab Dalam Arus Pusaran Globalisasi, (Tangerang 

Banten  : 2010) hal. 216 

5 Ibid 
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. مينعوهنم من البقاء يف دورات تعلم اللغة، ألن الوسائل االجتماعية يف أيديهم
اللغة يف الوقت الذي يقضونه يف تعلم اللغات باستخدام هذه وال يفكر متعلمو 

األدوات والتطبيقات الشاقة ألهنم يصفون عادة الوقت الذي يقضونه يف 
 .الفصل

ويف املكتبات . الوسائل االجتماعية هي مصدر ال هناية له من املعرفة 
وبعض املدرسية واملناهج التعليمية ملراكز اللغات، جيد الطالب أرفف وكتبا 

الوسائل التعليمية، ولكنهم ليسوا متماثلني من حيث الكم أو اجلودة أو من 
حيث املصادر السمعية والبصرية واملكتوبة اليت ال ميكنهم احلصول عليها إال عن 

وحيصلون على تعليم . على هواتفهم احملمولة. طريق عدد قليل من النقرات
رد غري حمدودة، وكل ذلك مستمر دون قيود الوقت واملساحة وبدعم من موا

 6.بتكلفة ميكن جتاهلها تقريبا

 

 الرانيري الطلبة الجامعة اإلسالمية ددمة عنخالعربية المست اتالمطلح .ج
 وسائل اإلعالم االجتماعيةفي 

االعلم  يف وسائل الطالب  اهو اليت استخدمالعربية طلحات صاملالكتشاف 
ولكن وهم  شائعةمصطلحات العربية  االجتماعية، فاستخدمت الباحثة مخس

 وسائل يف رياثك يستخدموهنا ومها ا معظم اجملتمعات غريها،وهنغالبا تستخدم
وقدمت  الرانريي اإلسالمية اجلامعة الطلبة عند حاخة االجتماعية اإلعالم

                                                             
اخبار و افكار )هشام بن صاحل القاضي، كلمة يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تعليم اللغة،   

 1.ص: ( 5102/10/01: تقنيتا التعليم
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من ونتائج . مث جتري مقابلة مع مائة طالب العربية مصطلحاتالباحثة مخس 
 :يليالدراسة هي كما هذه 

هذه الكلمات اخلمس هي النتائج اليت تصادفها الباحثة يف كثري من 
االجتماعية، وهذه  اإلعالماألحيان يف احملادثات اليومية ملستخدمي الوسائل 

الكلمات اخلمس تأيت من اللغة العربية، مث اعتمادها كلغة يومية من قبل 
االجتماعية غريها، ولكن بسبب عوامل االستخدام  اإلعالممستخدمي الوسائل 

 اإلعالماملختلفة تستخدم يف عملية التواصل بني مستخدمي الوسائل 
 االجتماعية يف بعض البلدان

اجللة يف اللغة  أصل الكلمة
 عربية

اجللة يف اللغة 
 إندونيسية

 راقم

يشكر -شكر  Syukran-afwan 0 شكرا 
يشفى -شفى  Syafakallah 5 شفاك اهلل 
يبارك -بارك  Barakallah  1 بارك اهلل 

 Fiamanillah 5 يف امن اهلل أمان
جيزى-خزى  Jazakillah khairan 2 جزاك اللة خريا 

 شكرا  .0
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، وغالبا ما تستخدم  ( يشكر -شكر )الشكر هو مصدر األفعال 
من قبل معظم مستخدمي الوسائل االجتماعية للتعبري عن ( شكرا)كلمة 

ملستخدمي وسائل اإلعالم االجتماعية األخرى، وهذه الكلمة هي إحدى 
ونتائخ الكلمات اليت يستخدمها بعض مستخدمي الوسائل االجتماعية، 

٪ من  11أن حوايل الباحثة من املقابلة على الطلبة عن هذه الكلمة 
 .خرباء املوارد خيتارون هذه الكلمات املستخدمة بشكل متكرر

  شفاك اهلل .5
وتأيت هذه الكلمة من اللغة (. يشفي -شفا )هو فعل من ( شفا)

ل العربية، وتستخدم على نطاق واسع يف الوسائل االجتماعية اليوم من قب
وبلغ استخدام هذه . مستخدميها لتعبري القلق والعاطفة وتعاطف  املرضى

 االستبيان ٪ يف نتائج هذه01الكلمة 
 بارك اهلل .1

طيها املاليو والشعب عاليت ي( يبارك -بارك )هو فعل من ( بارك)
اإلندونيسي دائما، مما يعين أهنا بركة أو نعمة، ألهنا مفهومة، وكثريا ما 

٪ من استخدامه  58تسمع وتقال إن هذه الكلمة تسود يف هذه الدراسة 
يستخدمه مستخدميها للمحادثات والتواصل بني و يف الوسائل االجتماعية 

 .املستخدمني
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 ن اهلل ايف ام .5

وتستخدام هذه الكلمة يف (. يأمن -أمن )ل من هو فع( أمان)
٪ 5بعض البلدان أمرا شائعا خاصة يف البلدان الشرقية، حيث يستخدم 

 .هذه الكلمة همن مستخدم

  جزاك اللة خريا .2
املقصود أن الكلمة هلا نفس ( جيزي-جزى)جزى هو فعل من 

، لتعبري الشكر لآلخرين، ويف السنوات األخرية، مت "شكرا"بكلمة 
االجتماعية ، ألن يصل عدد  اإلعالماستخدام هذه الكلمة يف الوسائل 

يف وسائل  ا٪ منهم الذين وافقوا على استخدامه 52مستخدميها إىل 
 يفالعربية   ه اللغةاالجتماعية، وغالبا يف التواصل بني املستخدم اإلعالم

 .االجتماعية اإلعالم ئلوسا
 

 استخدام اللغة العربية فى وسائل االعالم االجتماعية في ة الطلبةبااستج.د

وبعد احلصول على البيانات وتلخيصها، فإن اخلطوة التالية هي حتليل  
ويستخدم حتليل البيانات هلذا البحث طريقة التحليل الوصفي، وبعد . البيانات

أيام  01مت مجع البيانات واملقابلة ملدة  و كاملةحتليلها، تكون نتائج البحث  
فنتائج . ديسمرب 10ديسمرب إىل  50من اجمليبني يف الفرتة من  011على 

لالطالع على مجيع جوانب أسباب ، أسئلة طرحتها الباحثة فيما يلي 1مقابلة 
تطوير واستخدام اللغة العربية يف الوسائل االجتماعية، فقدمت الباحثة عددا من 

 :نتائج حتليل املقابلة التالية حصلتالبيانات و 
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 مسلم االجتماعي ألنين االعالموسائل يف أنا أستخدم اللغة العربية  .0

 
٪  20أن حوايل  امعة الرانريي جبلطالب ظهر امن الصورة أعالها، 

وافقوا على استخدام اللغة العربية فيها بسبب العوامل الدينية اإلسالمية 
مع تصرحيات الباحثة حول استخدام اللغة العربية ٪ يتفق بشدة  51و 

 فيها بسبب عوامل دينية، وكلما زاد عدد املسلمني يف العامل، اللغة العربية
 

 االجتماعي االعالمأوافق على أن العربية تطورت يف وسائل  .5

 
يوضح الرسم البياين أعاله أن طالب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

على أن  "املوافقة"خيتارون هم ٪  55٪ و  22يوافقون بشدة على أن هم 
 .االجتماعية االعالم الوسائليف  ةاللغة العربية قد تطورت ويستخدم كثري 
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 اللغة العربية هلا نفس وجود اللغات الدولية األخرى وجود أن قدأعت .1

 
اإلسالمية الرسم لطالب جامعة الرانريي ظهرة ان ومن اجلدول املذكرة 

وجودها متساويا  بشدة أن اللغة العربيةهم ٪ من26 وااحلكومية اختار 
٪ على البيان أعاله ، 51 ونيوافقحيث اللغات الدولية األخرى، بوجود 

 .اال يوافقوهن فقط ٪0و 
 

 العربية هلا مجال بكل معىن الكلمة .5

 
٪ وافقوا بشدة على التعبريات العربية 61يظهر الرسم البياين أعاله أن  

٪ آخرون املوافقة 10اختار حيث اجلميلة يف معىن وكلمات الصادقني 
 .على البيان
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وسائل التواصل االجتماعي ألنين تعلمت يف اللغة العربية  تستخدما .2
 اللغة العربية وفهمتها

 
٪ يوافقون على عبارة 26أن بف و الرسم البياين أعاله، عر من ظهر 

استخدام اللغة العربية يف الوسائل االجتماعية كنتيجة للتعليم وفهم جيد 
 .٪ يعارضون0٪ يوافقون بشدة على البيان التايل و 51للغة العربية و 

وسائل التواصل يف الكلمات العربية أقرب االصدقايت يستخدم  .6
 اهنم مل يتعلموهااالجتماعي رغم 

 
يف الرسم البياين أعاله، أن نتائج املقابلة املختلفة حول البيانات  واضح

٪ يوافقون على أن كثريا من مستخدمي الوسائل  66املذكورة أعالها، 
يتعلموها  من أهنم ملاالجتماعية يستخدمون اللغة العربية على الرغم 

٪  ال  1٪ بشدة مع البيان ، و  55ويفهموهنا، ويوافق ما يصل إىل 
.٪ خيتلف 0يوافقون واآلخر 
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 الباب الرابع

 خاتمة

 البحث ئجنتا.ا

 استخالص الدراسة هذه يف ميكن ، أعاله الوصف إىل استناًدابعد 
 وسائل يف العربية اللغة استخدام بظاهرة املتعلقة األمور من العديد من النتائج

 :ذلك يف مبا ، الطلبة اجلامعة اإلسالمية الرانري على االجتماعية واالعالم

 وهي انواع ضمة من تكونن الطلبة عند املستخدامة العربية املصطلحات .0
 يف، ٪ 58( اهلل بارك) ،٪ 01( اهلل شفاك) ،٪  11(  شكرا) ،كلمة
 .٪  52( خريا اللة جزاك) ،٪ 5 اللة امان

استخدام اللغة العربية عند الطلة تتلخصى يف ثالثة عوامل ر ياسباب تطو  .5
 يقولون عاما 52 و 51 بني أعمارهم كانت  الطلبة اليت من٪ 50: وهي

 إىل يرجع االجتماعية الوسائل يف على العربية اللغة استخدام تأثري أن
 بسبب فيها اللغة استخدام آخرون٪ 51 واختار سالم،اال هدين عوامل

 اللغة استخدام إىل أدى مما البيئية العالقة٪  01 اختار ماأو  التعليم،
 فيها العربية
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 و التوصياتاقترحات .ب

 أن املستقبل يف الباحثني على احثةالب قرتحت ، البحث هذا إجراء بعد
 اجلمهور، بني اللغة استخدام حول البحوث من مزيد إجراء على قادرين يكونوا
 عن املراسالت من مباشرة االجتماعية االعالم وسائل يف  لفظًيا وغري لفظًيا
 البيانات بتحليل القيام إىل الذهاب عند االستبيانات أو املقابالت تقدمي طريق
الباحثة  يأمل ، ذلك على عالوة. استخدامها سيتم اليت للنظرية مطابقة مث ومن
 مهنية بطريقة تربيته يتم وأن االجتماعي اللغة علم جمال يف البحث يستمر أن
 اتصال كأداة اللغة استخدام ظواهر على عامة ونظرة املعرفة توفري أجل من
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 المراجع
 

 املراجع باللغة العربية.أ
جبا معة موالنا ملك ابراهيم ,ماالنق)، فقه اللغة العربيةاوريل حبرالدين، 

 (5111 :االسال ميةاحلكومية ماالنق
: كوم.إقرأ املزيد على موضوع) ، تطور اللغة العربيةاسراء عبد القادر، 

 (5102 :أغسطس 1
 (5105: ادى انرتنسيونل) ،االجتماعي التواصل وسائل اسلون، اريك
 على املزيد إقرأ)  ،االتصال و االعالم ئل وسا انواع طبيشات، االء

 ( 5108: أغسطس 05: كوم.موضوع
 دمشق،) اللغة معرفة الى مدخل واالنسان اللسان ،ظاظا حسن

 (م0111-ه0501 النية طبعة ادارالشامية
)  منشورات ،العربية اللغة مستقبل: التوجيري عثمان بن عبدالعزيز

 (5102: 5ط إيسسكو،
 الطبعة ،العربية اللغة لمدرسى الفنى الموجة إبراهيم، العليم عبد

 (م 0128: مصر) املعارف، دار العاشرة،
 ،واالدب اللغة في المصطلحات معجم املهندس، وهبه،كامل جمدي

 (0185:الثانية الطبعة)
إقرأ املزيد على ) ، مراحل تطور اللغة العربيةميمونة صاحل، 

 (5102مايو1:كوم.موضوع
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بريوت ؛ )،  0، اجمللد  جامع الدرس العرابيةمصطفي الغالييين ، 
 (0121املكتوبة األشنية ، 

/ 00/ 2،  نشر بتاريخ العربية والتكنولوجيااللغة جمد مالك خضر، 
 بزنيس-، موقع إي5106

 :الطبعة الثانية: اإلسكندرية)، اللغة والمجتمعحممود السعران، 
0161) 

 :القاهرة)، دار الفكر العرىب، مدخل الى اللغةحممد حسن عبد العزيز، 
0188) 

/ 00/ 2 بتاريخ نشر  ،والتكنولوجيا العربية اللغة خضر، مالك جمد
 بزنيس-إي موقع ،5106

 التواصل وسائل استخدام في كلمة القاضي، صاحل بن هشام
 (5102/10/01: التعليم تقنيتا افكار و اخبار) ،اللغة تعليم في االجتماعي

إقرأ املزيد على ) ، انواع وسائل االعالمكتا كفا ية العبادي، 
 ( 5مارس  8: كوم.موضوع
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