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 ملخص البحث : 

إن لِلُّغة قيمة جوهرية في حياة كل أمة، فهي األداة التي تحمل األفكار، وتنقل المفاهيم، فُتقيم بذلك روابط االتصال بين أبناء 

األمة الواحدة. واللغة هي األداة التي تحمي األمة وتحفظ هويتها وكيانها ووجودها، وتحميها من الذوبان في الحضارات 

األخرى، ولغتنا العربية هي سيدة اللغات، فال تجاريها أو تعادلها أي لغٍة أخرى في دقة التعبير فهي هوية ولسان واألمم 

 .األمة العربية

الفيس بوك والمنتديات  -ولكن انتشرت في السنوات األخيرة لغة أوجدها الشباب على مواقع التواصل االجتماعى

للتواصل فيما بينهم، حتي أصبحنا نراها في مواقع الترجمة العالمية، بمعنى  حتى أصبحت سمة سائدة -والمدونات والشات

على سبيل المثال سوف تصدمك الكلمة العربية وهى « جوجل للترجمة»إنك عندما تستدعى معنى كلمة من موقع مثل 

 .مكتوبة باألحرف الالتينية

العربية بحروف إنجليزية، باإلضافة إلى استبدال بعض  وهو كتابة اللغة« الفرانكو آرب»وقد أطلق الشباب على هذه اللغة 

 .الحروف العربية التى ال يوجد لها نظير في اللغة اإلنجليزية إلى أرقام

وبمالحظة اإلعالنات في الفترة األخيرة لوحظ استخدام لغة الفرانكو آراب في عرض الرسالة اإلعالنية المقدمة سواء علي 

لي أفيشات األفالم العربية أوالمجالت والكتب ووسائل اإلعالم المختلفة، مما يزيد من لوحات اإلعالنات الخارجية أوع

انتشارها وترسيخها في ذهن الشباب، مما يشكل خطراً علي لغتنا العربية من ناحية، ويهدد الهوية العربية من ناحية 

 أخري. 

 في محاولة اإلجابة عن التساؤل الآلتي : مشكلة البحثومن هنا تظهر 

كيف يمكن توظيف اللغة العربية البسيطة في صياغة رسالة إعالنية ناجحة تحافظ علي هويتنا العربية وتتناسب مع فئات 

 الجمهور ) خاصة الشباب ( ممن يستخدمون تلك اللغة ) الفرانكو آراب ( وال تثير نفورهم نحو اإلعالن؟

 :هدف البحث

ها في جميع نواحي، الحياة خاصة اإلعالن بمختلف وسائله باعتباره وسيلة التمسك بلغتنا العربية وتوظيف يهدف البحث إلي 

 مؤثرة علي هويتنا العربية.

 منهج البحث: 

يتبع البحث المنهج الوصفي لبعض النماذج اإلعالنية المصرية المستخدمة للفرانكو آراب في توصيل الرسالة اإلعالنية، 

بعض النماذج اإلعالنية باستخدام اللغة العربية البسيطة مرة، وهي نفسها  يليه الجانب العملي من قبل الباحثة في تصميم

ثم عمل استبيان علي عينة عشوائية للوقوف علي نقاط  باستخدام الفرانكو آراب مرة أخري في تصميم الرسالة اإلعالنية،

 لمقدمة.القوة والضعف بين اللغتين وأيهما المفضلة لدي الشباب في تصميم الرسالة اإلعالنية ا
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عد هي األكثر شيوعاً في مجال اإلعالن، ولكن امتدت لتشمل اللغة العربية الـفصحي لم تأن  توصلت الدراسة إليوقد 

أهمية لغات كثيرة منها لغة الفرانكو آراب، مما يؤثر بالسلب علي هويتنا العربية خاصة بين الشباب، مما يترتب عليه 

اللغة الرسمية لبالدنا غرس االعتزاز باللغة العربية في نفوس أبنائنا من الشباب لكونها لغة القرآن الكريم، وباعتبارها 

العربية، فعلينا تربية األطفال منذ صغرهم علي احترام اللغة العربية واالعتزاز بها فتمسكنا باللغة العربية يعني التمسك 

 بهويتنا العربية وديننا االسالمي وبثقافتنا وماضينا.
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