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 بعنوان:يوم دراسي تنظيم 
 "والهويّةاين ـال من اللّس يفات التّواصل الاجامتعي وأ ثره ـواقع اللّغة العربية يف ش بك" 

 الديباجة: 
ال امرتاء يف أّن الّتواصل رأس احلياة اإلنسانية؛ بوصفه أساس االندماج االجتماعي للفرد، والوتد الّذي تقوم عليه      

مغّذيا إيّاها مبا تيّسر له من  ان إىل تطوير أساليبه التواصلّيةولذلك سعى اإلنسان منذ أن ك طرق االنتماء إىل ثقافة ما؛
صغّية، ولعّل أمّهها مطلقا " األنرتنت" اليت غّّيت موازين القوى االتصالية ملّا جعلت من العامل قرية  ،املدارك العلمية

اليت حتيا هبا ويف ظّلها أوضح دليل على متظهرات أنستغرام، واتساب...( وشبكات التواصل االجتماعي)الفايسبوك، تويرت،
ة قد غدا أكرب دليل على قمّ   بكات حتديداتلك الشّ  املشهد الّتواصلي احلديث من خالل عوملة الّنامجة عنها، بدليل أنّ ال

تفاعل اجلنس البشري، بله جتاوزت حّد الّتواصل لتصبح ممارسات حجاجّية تروم تغيّي الوقائع االجتماعية والّسياسية 
 -غوي الذي يوازي يف خطورتها ألمننا اللّ ماتيا يف ذاك تشّكل يف آٍن هتديدا فعليّ غواالقتصادية والثّقافية، وهي إذ تسهم برا

  .اللغوية سنداهتااألمن الغذائي، وهذا حبكم اختالف طبيعة  -حقيقة
شف عن تنوّع لغوّي رهيب، جيمع بني حدود لسانية متغايرة، إذ تك إىل فنيات التواصل اللغوي فيهافالّنظرة العجلى      

غوية احملدثة، وكذا غات األجنبية واملواضعات اللّ هجات( وبني اللّ ات واللّ غة العربية الفصحى وتوابعها املشوبة )العاميّ بني اللّ 
 .يتنامى انتهاك االنتماء اللغوي بله الوطين والعريب واإلنساين أيضا والعرنسي والعربتيين لغة األرابيش

اليوم يقّدمون لغة جديدة متاما، ونربة وأسلوبا مل يكن متوقّعا، حيث تعّدوا على  التواصليةبكات الشّ  إن مستخدمي     
حدود الّنسق اللساين فأمهلوا سالمة قواعده، بل إّّنم جيعلون من املمنوع الّلغوي منفذا لإلبداع والّتفّرد، لدرجة أن باتت 

 لغة هذه الشبكات لغة داخل اللغة.
دة ذات أطراف لسانية متعّددة تتجاوز األصل الواحد )اللغة العربية( إىل اللغة الثانية والثالثة، بل وهذه الّلغة اجلدي     

غات كأن تكون اللغة العربية حبرف ويت بني اللّ العب الصّ ساين لتجعل من العدد حرفا، ناهيك عن ذاك التّ خترق األفق اللّ 
سانية متفاوتة، كاجلمع بني العامية والعربية والفرنسية أو أجنيب أو العكس، فضال عن امتهان التداخل بني عناصر ل



قم لتأدية وظيفة احلرف مع الرّ  إقحامبكات، إذ ينبين على غوي مبفهوم جديد يف لغة الشّ ل االقتصاد اللّ االجنليزية، ويتدخّ 
 وافر ممزوجة غالبا بشركائها... هجات حبظّ يات واللّ لسانية، كما يأخذ من العامّ 

ة إىل حماورة طرائق استعماهلا على مستوى غة العربيّ ني بقضايا اللّ هذه املعطيات كفيلة بدعوة الباحثني املهتمّ  إنّ      
ها، إذ فيها من حاالت عالء بغية مكاشفة أوجه صالح عبّييةووصف متظهراهتا التّ  عةواصل االجتماعي املتنوّ شبكات التّ 

بكات( ض مستخدميها )الشّ ، ألّن كثرة تعرّ تعّلمهاسّيورة  يفر وجه الفساد املؤثّ أ الّلغة الّنموذجية ما ُيشهد له، وكذا متييز
من املواد  مي إىل االعتقاد بسالمتها اللغوية، وتصبح لديهعليمية يؤدّ رات التّ مع غياب املؤشّ اللغوية  جلملة األخطاء

اليت بإمكاّنا جتاوز حّد ساين و يشّوش على األمن اللّ  ، مث إن تنوّع األساليب احملدثة واملبتدعة املغّذية له )الفساد(ميةعلّ التّ 
اد ك االجتماعي بله اخلراب والدمار! ألّن الوحدة االجتماعية يف احلقيقة منوطة باالحتّ أسيس للّتفكّ التواصل إىل التّ 

  .غوياللّ 

 أهداف اليوم الّدراسي: 
 عالجه.ووصف أسبابه وآلّيات  االجتماعيواصل ة يف شبكات التّ غة العربيّ تشريح واقع اللّ  -
 يف تلك الشبكات.غوية االجتماعية يف تكريس الفساد اللغوي لوكات اللّ تبيان أثر السّ  -
 ليب لظاهرة الّتعدد اللغوي فيها.وصف األثر اإلجيايب والسّ  -
 استتباب األمن الّلساين.ذبذبة  يفغوي وأثرها نديد بظاهرة االبتداع اللّ التّ  -
 انعكاسات هذا الواقع على مسار اهلوية الفرديّة واجلماعّية.حتديد  -
 .على مستوى شبكات التواصل االجتماعي غة العربّيةاقرتاح فّنيات تعزيز استعمال اللّ  -

 : محاوره
 على األمن الّلساين واهلوية. هانعكاساتو يف شبكات التواصل االجتماعي  اللغة العربية واقع -1
) تقدمي  اإلجيايب والسليب محني  وواقعها بني املل  أنواع املمارسات اللغوية يف شبكات التواصل االجتماعي   -2

 مناذج(.
 المستفيدون منه:

 طلبة اللغة واألدب العريب  -
 طلبة علوم اإلعالم واالتصال  -
 طلبة الدراسات العليا -
 العربيةاملعتنون بقضايا اللغة  -

 
 
 
 



 رئيس قسم اللغة واألدب العريب  د/ عميار العياشي الرئيس الشرفي لليوم الدراسي:
 .ايديةـأسماء حم د/ اليوم الدراسي: ةرئيس

 بويـرانرئيسة اللجنة العلمية: د/ وردة 

 

 رشوط املشاركة:

 الزتام الباحث بأ حد حماور اليوم ادلرايس. -

 أ ن تس تويف املداخةل رشوط املهنجية العلمية، مع عدم س بق نرشها أ و املشاركة هبا. -

 صفحة . 15أ اّل يزيد عدد الصفحات عن  -

 .traditional arabic  /18تكتب املداخةل خبط  -

 املداخةل .تكتب الهوامش بطريقة أ لية يف هناية  -

 دج. 1000دج، وللطلبة  3000رسوم املشاركة لل ساتذة  -

 توراخي هممة: 

 .2019 نومفرب 26موعد اليوم ادلرايس:  

 .2019 أ وت 25أ خر أ جل الإرسال امللخصات: 

 .2019 سبمترب 10الرد بقبولها: 

 . 2019 أ كتوبر 15أ خر أ جل الإرسال املداخالت: 

 .2019 نومفرب 05الرد بقبولها: 

 ختضع مجيع املداخالت للتحكمي العلمي.  مالحظة هامة:

 bouirane.ouarda@univ-guelma.dz    بريد االإرسال:                    

 
 
 

 أعضاء اللجنة التنظيمية الصفة أعضاء اللجنة العلمية

 قاملة 1945ماي  8جامعة  -د/ صاحل طواهري  -
 قاملة 1945ماي  8جامعة  -د/ سهام بودروعة -
 قاملة 1945ماي  8جامعة  -د/ السعيد مومين  -

 قاملة 1945ماي  8جامعة  -نبيلة قريين  /د -   
 -قاملة 1945ماي  8جامعة  -لطيفة رواحبية  د/ -

 عضوا
 عضوا

 عضوا   
 عضوا   
 عضوا   

 د/ وفاء دبيش -
 د/ أمينة جامهي-
 فريدة معّلم. -

 



 :استمارة المشاركة في اليوم الدراسي         
                              "اللّسـاين والهويّةواقع اللّغة العربية يف ش بكـات التّواصل الاجامتعي وأ ثره يف ال من "        

 26/11/2019يوم: 
 الاسم واللقب         -

 الدرجة العلمية:  -

 الجامعة:  -

 رقم الهاتف:  -

 : البريد إلالكتروني -

 محور البحث:  -

 عنوان البحث -

  : امللخص -
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