
The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:73-92 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 

 
SIATS Journals 

The journal of media and social studies for specialized 
researches (JMSSR)  

http://jmsssr.siats.co.uk/Journal home page:  

 

 

 

 

 مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

2020، 4، المجلد 2العدد   

e-ISSN: 0127-7448 

 
 
 دراسة يف املصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية :اليات بناء املصطلحات يف الصحافة وشروط بنائها

MECHANISMS FOR BUILDING TERMINOLOGY IN THE PRESS AND THE 

CONDITIONS FOR BUILDING IT 

STUDY OF THE TERMS USED IN IRAQI NEWSPAPERS 

 
 حبث مقدم من قبل : أ.م. د. بتول عبد العزيز العاين

 قسم الصحافة –كلية اإلعالم   –اجلامعة : اجلامعة العراقية 
 الدولة : العراق : الربيد اإللكرتوين

Bh68_2007@yahoo.com  

 
 
 
 
 
 

2020 
 

http://jmsssr.siats.co.uk/
mailto:Bh68_2007@yahoo.com


The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:73-92 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 74 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 

 

 

 
Abstract: 

The media is one of the most important institutions that work to achieve the semantic, cognitive, 

cultural and social values of the society. The media present information, culture, guidance and 

entertainment as well as form the semantic meaning of the events and issues that they present 

within the priorities that must be discussed and passed on to society according to their respective 

interests. The importance of the subject is illustrated by a press message that seeks to produce 

terms that have a deliberate connotation of a particular meaning vis-à-vis current public issues, 

develop beliefs about the real world and influence behavior and ways of disposition. The aim of 

the research is to uncover mechanisms that represent reality and build meaning in the media, 

represented by the terminology used in the press, which leads to an increase in the number of 

terms. This research found that it is possible to identify the most important mechanisms that can 

be used in the formulation of terms used in the press, as follows: derivation, translation, metaphor, 

sculpture and installation, Arabization, revival.  
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  املستخلص :
تعّد وسائل اإلعالم من أهّم املؤسسات اليت تعمل على حتقيق التشكيل الداليل واملعريف والثقايف والقيمي للمجتمع، إذ 
ليت اتقّدم وسائل اإلعالم اليوم املعلومة والثقافة والتوجيه والرتفيه فضال عن تشكيل املعىن الداليل لألحداث والقضااي 

تضح أمهية املوضوع و ت سب اهتمامه واتتصاهه.تطرحها ضمن األولوايت اليت جيب مناقشتها ومتريرها للمجتمع كل حب
الرسالة الصحفية اليت تسعى إىل إنتاج مصطلحات حتمل دالالت متعمدة ملعىن معني إزاء املسائل العامة الراهنة  من

عن  آليات متّثل  الكشفويهدف البحث إىل  وتنمي املعتقدات عن العامل احلقيقي وتؤثر يف السلوك وطرق التصرف.
 عدد األلفا  صطلحات املتداولة يف الصحافة واليت تؤدي إىل زايدة يفالواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابمل

 حتديد اهم اآلليات اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات امكانية تبني وتوهل هذا البحث املصطلحية.
  يب ،اإلحياء.ر االيت :االشتقاق ،الرتمجة ،اجملاز ،النحت والرتكيب ،التع املتداولة يف الصحافة وذلك على النحو

 . ، الصحافة ، الصحف العراقيةاملصطلحات املتداولة ، اليات بناء املصطلحات : الكلمات املفتاحية
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تمام املتلقي ، اهأسهمت الكتابة الصحفية يف توسيع اللغة وإنتاج مصطلحات إعالمية متداولة  تكون حمور  مدخل :
ويقود عملية إنتاج املعىن جهات معينة وبصورة متعمدة وواعية من منتج املصطلح إذ يستعملها بكل حرية للتعبري عن 

ن عقل املتلقي  ع–يف اخلمسينيات والستينيات يف القرن املاضي –فبعد أن كان الفهم السائد الوقائع واألحداث ، 
)التطعيم ( وجعل املشاهد مييز بني اإلعالم الناجح واألعالم الفاشل وان يقدر  كاللوح األملس ، فكانت األجندة هي

مجال اإلعالم اجليد ، هذا املفهوم تطور يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي إىل توجيه أسئلة )أيديولوجية 
و حماكاة فية على أّّنا جمّرد نقل للواقع أ(لإلعالم ، بدال من األسئلة القيمية ، و مل يُعد من املمكن فهم الرسالة الصح

له، بل مقاربتها بوهفها متثيالً للواقع وإعادة بناء له، وقد تكون أداة يف يد نظام احلكم تعرب عن سياسته وتتوىل  الدفاع 
افية حعنه والدعوة اليه ، ، كما وتقوم اللغة على استعمال الرموز )مصطلحات ( وبذلك تسربت تعبريات إىل اللغة الص

بصياغات اجملاز والنحت أو الرتمجة أو ... وحتولت فيما بعد إىل مصطلحات لكثرة التكرار والحنصار معناها يف اجتاه 
واحد  ويشاع تداوهلا  مثال : ")ذر الرماد يف العيون ( و )وضع  املسألة على بساط البحث (،و )ال جديد حتت 

ال تعبريات مصطلحية تنطوي على املعىن وهو  جوهر االتصال والبد وما هي أ(1)الشمس( و)ساد األمن يف البالد (" 
 .  أن يتفق متكلمو لغة ما على معاين كلماهتا واال فان االتصال بينهم يصبح مستحيال أحياان

 األول :االطار املنهجي للبحث     : وراحمل
تكمن مشكلة البحث يف حماولة التعرف على اليات بناء املصطلحات يف الصحافة وال سيما  أوال :مشكلة البحث : 

، ولغرض تغطية هذه املشكلة أببعادها كلها وضعت التساؤالت االتية اليت يسعى البحث لإلجابة عنها املتداولة فيها 
 وكااليت :

 .الصحفي(ما الذي نعنيه ابملصطلحات املتداولة يف اجملال اإلعالمي أو ) -1

 ما آليات متّثل الواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابملصطلحات املتداولة يف الصحافة  -2
 . أنواع املصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله ما هي -3

                                                             
 94،ص  2008ايسيسكو( ، –( عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،اللغة العربية والعوملة   ) السعودية : منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  1
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 الصحافة العراقية يف املصطلحات املتداولة يفالواقع وبناء املعىن،   ابَليات متّثل:يهتم هذا البحث  البحث أمهيةاثنيا:  
فالرسالة الصحفية تسعى إىل إنتاج مصطلحات حتمل دالالت متعمدة ملعىن معني إزاء املسائل العامة الراهنة وتنمي 

 ، عىن للمصطلحاتتنشئ وتوسع وتستبدل وتثبت املو املعتقدات عن العامل احلقيقي وتؤثر يف السلوك وطرق التصرف ، 
تكمن األمهية النظرية ألي حبث كان ابجلدوى العلمية للظاهرة قيد الدراسة واليت تفصح ما سيضيفه الباحث من عليه و 

معلومات جديدة وتعميمات تشكل اكرب وأوسع ّّما هي عليه اآلن اذ تتحدد القيمة النظرية للبحث يف بيان حدود 
ومن هنا أتيت أمهية هذا البحث يف جدة موضوعه وحداثته إذ تفتقر املكتبة العربية (2)األهالة واحلداثة واجلدة واالبتكار

بعامة واملكتبة العراقية خباهة إىل الدراسات اإلعالمية اليت تسلط الضوء على  املصطلحات املتداولة يف األعالم واليت 
  .تعكس واقع البلد وظروفه السياسية واألمنية والعسكرية 

 األهداف االتية :ق يحتقتسعى الدراسة إىل  : لبحثأهداف ااثلثا : 

 التعرف على مفهوم املصطلحات املتداولة يف اجملال اإلعالمي أو )الصحفي(. -1

الكشف عن آليات متّثل الواقع وبناء املعىن يف وسائل اإلعالم، واملتمثلة ابملصطلحات املتداولة يف الصحافة  -2
 املصطلحية.واليت تؤدي إىل زايدة يف عدد األلفا  

 لتعرف على أنواع املصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله ا -4

: تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوهفية و اليت تستهدف تصوير وحتليل وتقومي ودراسة منهج البحث  -رابعا 
 موعة من األحداث أو جمموعة من األوضاعاحلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جم

وذلك هبدف احلصول على معلومات كافية ودقيقة عنها ،دون الدتول يف أسباهبا أو التحكم  فيها وذلك بغض النظر 
اذ إن الدراسات الوهفية ال تتضمن ابلضرورة فروضا سببية ختضع  -عن وجود أو عدم وجود فروض حمددة مسبقا

 .لالتتبار والدراسة

 

                                                             
،  2011 (عبد اللطيف بن محود النافع وآترون ، دليل كتابة تطط رسائل املاجستري والدكتوراه ، )السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ( 2

 . 9ص 
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 خل حول املصطلح ، داللة ومفهوما  مداوال : الثاين :االطار النظري للبحث: وراحمل

" يف هدر اإلسالم وحىت ّناية القرن الثالث اهلجري استفادت اللغة العربية كثرياً من : (Term)معىن املصطلح  . أ
ياة العربية  العريب وأدتل على احل األلفا  واملعاين اجلديدة واتتالط العرب بغريهم من األمم املتحضرة، ّما رقى العقل

ولقد بذل العرب جهداً كبرياً يف وضع  (3)كثرياً من املستحداثت، واتسعت دائرة الثقافة العربية من الثقافات األجنبية "
سنة الشريفة، ورد معىن املصطلح  يف القرآن الكرمي والاملصطلح بعد أن اتسعت العلوم، وتنوعت الفنون وتقدمت احلياة، و 

فنجد يف هذه املادة األفعال: َهَلَح، َهُلَح َتَصاحلَ، َهاحلَ، واملصادر: ُهْلح، هالح، ومصاحلة، وإهالح، واستصالح  "
املصطلح مصدر ميمي للفعل )اهطلح( من ،  (4)، واملشتقات : هاِلح، وهليح، وُمْصلح، وهلحاء، ومْصلحة." 

،ويف لسان (6).  "كما تدل على االتفاق " (5)حتّدد أبّّنا ضّد الفساد مادة َهُلَح وداللة هذه الكلمة يف املعاجم العربية 
لم، وهاحلوا واهلحوا وتصاحلوا واّهاحلوا..."  يعرف ترباء و (7)العرب : "الصُّلح: تصاحل القوم بينهم، والصُّلح : السِّ

نطقة قف، أو قضية، أو حدث، أو ماإلعالم املصطلح أبنه: " كلمة، أو مجلة مرّكزة، منحوتة بدقة، تعرّب عن حالة، أو مو 
جغرافية، أو فرتة زمنية، أو فئة معينة، وذلك إلبراز معلومة، أو طمس أترى، أو كسب موقف دويل، أو إقليمي، أو 
تغيري اجتاهات وميول معينة، لدى شعب، أو أمة معينة، أو هناعة هورة منطية، أو سلب إرادة اآلترين والسيطرة عليها، 

أما أحدث تعريف للمصطلح املتداول يف .(8)م، ويكون ذلك مبا يتوافق مع مصاحل هانع املصطلح " أو تكوين رأي عا
، أو الوحدة املصطلحية (terme)اجملال اإلعالمي أو )الصحفي( ، والذي ال يغفل البنية، وضوابطه كثرية، فاملصطلح 

(terminological unit)  من كلمات متعددة )مصطلح هو "كل وحدة مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط( أو
مركب(وتسمى مفهومًا حمدًدا بشكل وحيد الوجهة، داتل ميدان ما، وغالًبا ما يُدعى ابلوحدة املصطلحية يف أحباث 

، وترتبط دراسة املصطلح ابلبيئة اليت نشا فيها ارتباطا وثيقا ، وان للجغرافيا دورا أساسيا يف تشكيل    (9)علم املصطلح"

                                                             
 20، ص 5200( موالي علي بوتامت ، مصطلحات النقد السيماءوي االشكالية واالهول واالمتداد )دمشق : منشورات احتاد الكتاب العرب (  3
 07ص:1995حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح)القاهرة: مكتبة غريب (  ( 4
 565م، مادة هلح ،ص:1990، 1، ج1اجلوهري ، الصحاح اتج اللغة وهحاح العربية،) بريوت، لبنان: دار الكتب العلمية ( ط ( 5
، ، حرف األلف، 1997، 1دار الكتب اجلامعية،هيئة األحباث والرّتمجة ابلدار (  طعريب، ،) بريوت :–األداء القاموسي العريب الشامل عريب  ( 6

 .48ص:
 ،  مادة)هلح(.1995ابن منظور، معجم لسان العرب)بريوت : دار هادر للطباعة والنشر ( ( 7
 /  http://alwatan.syحبث على املوقع االلكرتوين  ، ( حسن. م. يوسف ، حرب املصطلحات ،  8
 63، ،ص 2003الرتمجة والتعريب )القاهرة  :مكتبة اآلداب( ،   إميان السعيد جالل، املصطلح عند رفاعة الطهطاوي بني ( 9
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ه والثقافية فاملصطلح كيان لساين يشحن مبعان تتقيد ابألطر الثقافية للمجموعة اللساين اليت تستعملمعامله الداللية 
ة ولذلك فهو عالمة دالة على اترخيها حيمل يف طياته جتربتها الثقافية وإجنازها احلضاري ما جيعله يعرب عن تصوهية ثقافي

ية إىل اللية تعرب عن مفهوم الزمن والتطور من مرحلة اترخيمتيز جمموعة لسانية عن غريها  فاملصطلحات هلا شحنات د
 ،(10)أترى فوضع  األمساء واستقرارها يف الذاكرة 

  آليات صياغة املصطلحات يف الصحافة ب . 

ري أن ظهور الرموز أو العالمات اللغوية وغ: داللة املصطلحات املتداولة يف الصحافة ومستوى ادراك اجلمهور  أوال
اللغوية ساهم كثريا يف ترقية ثقافة األنسان وحضارته إذ اعتربت وسيلة للتواهل بني أفراد اجملتمع ، واهبح مفهوم العالمة 

اهتا ياللغوية شهادة على ارتقاء األنسان من جهة ودليل على النسق الثقايف الذي متارس من تالله كل مجاعة إنسانية ح
يدرسان العالقة بني العالمة واألشياء اليت تدل عليها فهو" العلم الذي وعليه فان الداللة واإلشارة (11)من جهة أترى( 

يعىن بدراسة الدالالت األلسنية وعلى األتص اجلانب املعنوي من هذه الدالالت أي املدلول و يدرس من ثالثة جوانب 
ف يت يقيمها املدلول مع األشياء اليت يومئ اليها او يعرب عنها )املفاهيم والعواط، اجلانب األول يتمثل يف العالقات ال

ومعطيات العامل اخلارجي(واجلانب الثاين يتمثل يف العالقات اليت يقيمها املدلول مع غريه من املدلوالت عرب احملور النظمي 
 منها املدلوالت .  السمات األساسية اليت تتكونواحملور االستبدايل واجلانب الثالث يتمثل يف العالقات اليت تنشا بني

(فهي أنظمة (languagesوان أي نظام من اإلشارات بغض النظر عن مادته أو حدوده ومن ضمنها )اللغة (  (12)
العناهر األساسية هلذا النموذج الصاحل لكل من علم اللغة  ( وقد نظم ابرث(systems of meaningمن املعاين 

 وللعلوم اليت تقوم على أساسه حتت أربعة فقرات وهي كااليت :

 (.parole( و احلديث الفعلي )(Langueنظام األعراف اللغوية  -1
 (signified(واملشار اليها و املدلول )signifierاملشري أو الدال ) -2
 syntagm)املنظومة ) النظام والعناهر اليت تشكل -3
 (.connotation(واملعىن املتضمن أو اإلضايف )denotationاملعىن الظاهر أو الداللة ) -4

                                                             

 146-143ص 2013امليساوي، ،املصطلح اللساين واتسيس املفهوم، )الرابط،دار االمان منشورات االتتالف (،تليفة  10
 258،ص 2010االتتالف :الدار العربية للعلوم انشرون ( ( فيصل االمحر ، معجم السيميائيات )بريوت :دار11
 24،ص1986( فاروق ابو زيد ،مدتل اىل علم الصحافة ، مدتل اىل علم الصحافة )القاهرة :دار الكتب (12
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ويف دراسات النص الصحفي املتعلقة بوسائل األعالم فأّنا هتتم )ابملشري واملشار اليه (أو الدال واملدلول واملعىن الظاهر 
املتلقي أيتذ يف اعتباره أن داللة املصطلح أو العبارة ال تتضح إال اذا كانت ومن الضروري ان   (13) واملعىن الضمين( .

داللة املصطلح وحتدث يف حالة احلصول السياقي يف اجلملة أو عندما  )وعندها تتشكل مرتبطة مبواقف استخدامها ،
او ترتكب  تل يف إنتاج النصتوضع األلفا  داتل اجلمل ، ميكن ان نسمي هذا اجلانب من الداللة ابملدلولية لكوّنا تد

مع دالالت أترى فاملدلولية تتولد ّما يسمى ابملستوى الوظيفي للمعىن الذي يظهر يف اجلوانب الصوتية والصرفية 
وان نظام (14)والنحوية للغة .يساعد هذا املستوى من البحث الداليل يف فهم العديد من األليات اليت حتكم لغة اإلعالم 

الل اقرتانه املتكرر برسائل تاهة تتضمن إشارة معينة تصبح مرتبطة ابلضرورة مع الشيء املشار الدالئل يرتسخ من ت
واملصطلحات وسيلة للتعامل ونقل "(15)اليه حمولة هبذا الشكل الطابع العشوائي هلذا اللقاء اللغوي إىل ضرورة معيارية 

معناه –ا املتلقي ين حمددة متميزة يعنيها املتحدث ويفهمهالفكر بني املؤثر واملتلقي . وتؤدي الرموز الصوتية اللغوية معا
اتفاق الطرفني على استخدام هذه الرموز للتعبري عن الدالالت املقصودة .ولقد "ميز سوسري بني اللغة والكالم ،)فاللغة 

االستعمال خيتلف  ك( حتكمها بنيتها وقواعدها النحوية واشتقاقاهتا . أما )الكالم ( فهو يعين استعمال الفرد للغة وذل
عمل اليت هلا دور كبري يف حياة الناس، وهي توابستعمال املصطلحات املتداولة يف الصحافة و  (16)من شخص آلتر" 

على تنظيم التواهل بني الناس، يف شىت ميادين النظم والعمل، ألن املفاهيم ترسخ يف األذهان حبسب املصطلحات 
 (17)املتفق عليها لدى الناس . 

فت وجدت اللغة بوجود األنسان وولدت بوالدته وبه عر املصطلحات املتداولة يف الصحافة اثنيا : اَليات صياغة 
فاملصطلحات املتداولة يف الصحافة، تتطور وتتقدم  " (18)فاللغة تنمو وتتوالد وميوت بعضها ويندثر ويستجد ويزدهر "

أهحاهبا عن طريق اخلربة واملمارسة، واألكيد أن هوغ املصطلحات واملفاهيم مرتبط  وإمكاانتوتنمو حبسب قدرات 
ارتباطًا وثيقًا بقوانني تفكري املفكرين والنقاد والكتاب الصحفيني. واملفردات واملصطلحات واحدة من هذه القوانني، 

هياغات بعناية يف املانشيتات و  والعمل على استحداث طرائق وآليات جديدة وجاهزة جتاه األحداث أعدت من قبلهم

                                                             

 93-92، ص، 2003نظرايت االتصال،ترمجة اديب تضور )سورية: املكتبة االعالمية ( ( ارماندا ماتيالر وميشيلية ماتيالر ،13
   203ص 2002)القاهرة : مطابع جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ( ( حممود تليل ، حممد منصور هيبة ، انتاج اللغة االعالمية يف النصوص االعالمية ، 14

 181،ص 1989(فرايل املهنا ،تقنيات االقناع يف االعالم اجلماهريي )دمشق  : دار طالس (15
 84،ص 2009البنيات القيمية يف املنطقة العربية ) الدار املتوسطية للنشر :مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم (( عبد الرمحن عزي ،االعالم وتفكك 16
 78، ص  2009( حممود مشال حسن ، سايكولوجية تطاب الفضائيات )بغداد : كتاب الصباح الثقايف ( 17
18)The czambride encyclopedia of language(,cambride :university press) ,1987,p.284. 
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صحافة ما هي ويرى الشميمري ان املصطلحات املتداولة يف ال. تدرك أسرار الولوج يف العقل اجلماعي وكيفية التأثري فيه 
 إال )مصطلحات إعالمية( متر مبراحل  للتصنيع والنحت ، وهلا دورة حياة  متر مبراحل متعددة ، وذلك على النحو االيت:

طيط : ويف هذه املرحلة يكون اهتمام هانع املصطلح منصباً على حتديد أهداف املصطلح ، والتأثري املطلوب . التخ1
 من ورائه ، وتكوين هورة ذهنية ملا جيب أن يكون عليه .

 . اإلعداد : مجع مكوانت املصطلح وحتديد أبعاده ، وارتباطاته .2

ويته لمة واحدة ، أو مجلة خمتصرة، أبقل عدد ّمكن من الكلمات ، وتس. البناء والتسوية : بناء املصطلح وتركيبه يف ك3
 من أي عيوب قد تسبب تشويشاً على املعىن أو الفهم أو التأثري .

 . اإلعالن والنشر : تسويق املصطلح عرب وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة4

ما توفره وسائل التكنولوجيا احلديثة من تسهيل النتشار الرسالة الصحفية ومن مث اتساع رقعة التواهل ( 19) واملرئية.
 (20)االجتماعي 

 Played) وتبنيه واستعماله .فمصطلحفيني والكتاب واملثقفني وغريهم ،. التبين: قبول املصطلح من الصح5
around) (21)رف( ستعمل من الصحفيني مبعىن تلميحا  )أساء التصتعين ابللغة النجليزية )لعب جولة( أحياان جند ي 

. االستقرار : انتشار استعمال املصطلح بني اجلمهور يف منطقة ما ، وتداوله بينهم ، حيث يبلغ أقصى استقراره بتبين 6
صى ما قأفراد اجلمهور غري املتخصصني للمصطلح ، واستعماله ، وتكراره ، للتعبري به عن فهمهم وإدراكهم ، وهذا أ

 يتمناه هانع املصطلح .

. األفول والغروب : لكل مصطلح مساحة زمنية حييا فيها ، تقصر أو تطول مث يقل استخدامه ، أو االستغناء عنه 7
ابلكلية ، النتهاء هالحيته ، أو تغري ظروفه ، أو رفضه من اجلمهور ، وامتناعهم عن استعماله ، أو وفود مصطلح آتر 

هناك مصطلحات مل يعد يتم تداوهلا من الصحفيني ولكن أحياان يتم عرضها للتداول مرة أترى إذ إن   (22)جديد .
بعد أن ظهرت يف تقرير إتباري قدمي بعض الشيء مت الرجوع اليه حلاجة ما فقد تظهر التعقيدات اليت تنشا عن وجود 

                                                             

 94ص2010  ، فهد بن عبد الرمحن الشميمري ، الرتبية االعالمية )الرايض : مكتبة امللك فهد الوطنية( ( 19
 178،ص 2016( منية عبيدي ، التحليل النقدي للخطاب )عمان : دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع (20
 40،ص2006مجة مفيد الديك )وزارة اخلرجيةاالمريكية:مكتب االعالم اخلارجي( ديربا بوتر، ،دليل الصحافة املستقلة ،تر  ( ديربا بوتر ،21

 94فهد بن عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية ،مصدر سابق ، ص 22)



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:73-92 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 81 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

املصطلحات مثال :  " ومن تلكة اليومية .ة والتداول يف الصحافتواهل ثقايف ولكن يبقى هذا املصطلح قاباًل لالستعاد
مصطلح )جريدة( اليت كانت شائعة لعشرات السنني مث بدأت ابالحنسار لصاحل مصطلح ) هحيفة ( بعد ذلك انتشرت 

ولذلك  (23)لفظة )جورانل (الفرنسية يف بعض الدول, غري أن ذلك املصطلح زال لتسود بدهلا مصطلح )الصحيفة (
طلحات ، حىت تكون مسميات أو رموزًا ألشياء أترى غري الذي أطلقت عليه، ولكنها فالصحفيون يولدون املص

 . وهذه املصطلحات يتم إنتاجها يفحددت ملسميات خمصوهة، مث تكتسب معاين إضافية أترى من االستعمال
ية " وهذه املؤسسات فاملؤسسات اإلعالمية ومنها الصحفية واليت ترتك بصماهتا يف األتبار واملقاالت وبقية الفنون الصح

ليست نظاما مستقال بذاته ومغلقا على ما ميلكه من عناهر داتلية إّنا منفتحة على العامل اخلارجي وحتوالته وتتموقع 
ضمن منظومة إعالمية وقد أتتذ موقفا معارضا أو مكمال لوسائل إعالم أترى ولصحافييها عالقات مع بقية الصحافيني 

 (24) ومواقف وتتباين وتكون هلا تبعات على استعمال املصطلح ضمن سياقات املنتج "قد تتوحد حول أحداث وقضااي
"ومير املصطلح يف مسالك تكوينه ابملراحل اآلتية : املرحلة احلدسية واملرحلة التصورية واملرحلة املفهومية الداللية واملرحلة 

من حلظة  ة يف بنية التكوين املفهومي للمصطلحاملصطلحية املعجمية واملرحلة السياقية اخلاهة ،وهي مراحل مسرتسل
وعلى ذلك  (25)ميالده الذهنية اىل تسميته املعجمية وجمال استعماله وهذا ما ميكن تسميته )األثر املعنوي للمصطلح(

 توضيح الية العمل و ميكن حتديد اهم اآلليات اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة 
 اليت ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة 

ابعتباره من أهم اآلليات اليت تفرزها الّلغة لسّد حاجيات مستعمليها من تالل تكاثر موادها  االشتقاق : -1
ذ، فإّن اللغة املأت وتوالد ألفاظها، ّمّا جيعلها قادرة على مواجهة املفهومات املستحدثة، واألفكار اجلديدة. وضمن هذا

العربية مبا تتميز به من طواعية اشتقاقية وما توفره من مرونة توليدية وميكن القول اإلشارة إىل بعض حمّددات االشتقاق  
كما هي يف عرف اللغويني. فلقد عرفه السيوطي أبنه:)أتذ هيغة من هيغة أترى مع اتفاقهما معىن ومادة أهلية 

زع ة على معىن األهل بزايدة مفيدة ألجلهما اتتلفا حروفا أو هيئة وعند الشريف اجلرجاين:)نوهيئة تركيب لتدّل ابألتري 
مثال : مصطلح )اجلدلية( فهو نعت )للجديل( (26) لفظ من آتر بشرط مناسبتها معىن وتركيبا ومغايرهتما يف الصيغة

                                                             

 221،ص 2013( هادي حسن محودي ،االعالم العريب التنمية اللغوية واملوضوعية )بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون (23
ريب العدد االول ع( نصر الدين العياضي، االتصال والسيميائيات : اسرتاتيجية بناء املعىن ،جملة حبثية حمكمة تعىن بشؤون االتصال والتنمية يف اجملال ال24

 18، ص 2010بريوت ،دار النهضة العربية ، تشرين االول 
 220(تليفة امليساوي ،املصطلح اللساين واتسيس املفهوم ،مصدر سابق،ص 25

/اتريخ الدتول  %/http://www.nizwa.comاملصطلح النقدي عند عبد هللا الغذامي حبث علمي منشور على املوقع االلكرتوين االيت ( 26
29/7/2017 
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اءات الدينية لح األشد التصاقا يف اإلحيومصطلح )األيديولوجيا( الذي يشري إىل مصطلح العريب )املذهبية( وهو املصط
 (27)ولذلك يفضل استعمال مصطلح )األيديولوجيا( يف التداول الصحفي ألنه مستساغ من قبل القراء

الرتمجة : قد يلجا منتج الرسالة الصحفية اىل ترمجة املصطلحات من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية مثال :  -2
(أو يقال  (public opinionالتعبري املصطلحي )الراي العام ( وهو تركيب حمدث يف العربية واهله يف اإلجنليزية 

( throw dust in the eyeاللغتني الفرنسية واالجنليزية ،) فالن يفعل هذا )ذرا للرماد يف العيون (، وهو تعبري من
إن الرتمجة احلرفية اليوم تستعمل يف  (28) (to kill the timeوانتقل التعبري االهطالحي )قتل الوقت (إىل العربية )

أيضا تصدر  والصحافة العربية (29) توليد حاجة العربية من األلفا  العامة بواسطة الصحافة ووسائل اإلعالم تاهة ،
 Theمصطلحات إىل اللغة اإلجنليزية فهي مصطلحات ذات مدلول ثقايف عريب، مثال : االنتفاضة الفسلطينية 

Palestinian Intifada .(30) والعلوج والربقع والنقاب والصالة والزكاة والقصيدة وغريها الكثري 
اجملاز: )هو اللفظ املتواضع على استعماله او املستعمل يف غري ما وضع له اوالً يف االهطالح الذي به املخاطبة  -3

طرا ،فاجملاز طريقة من طرق لتوليد املصطلحات يف النظام اللغوي ليوائم كل التحوالت والتغريات اليت تملا بينهما من التعلق 
ث ان غوية او النفسية او االجتماعية الثقافية وذلك خبلق مصطلحات جديدة ما تلبعلى بنية اجملتمع فيعرب عن حاجاته الل

ويستعني الصحفيون هبذه الوسيلة إلثراء اللغة نفسها بنفسها (31)تصبح حمل تعارف واهطالح بني افراد اجملتمع اللغوي(
ستعمال لغة الصحافة يف ا كما اجتهتوفق وحدات معامجية تستوعب دالالت جديدة بعيدة عن الدالالت األهلية "  

 املصطلحات يف اجتاه الوضع اجملازي عن طريق توليد اهطالحات جمازية للتعبري عن املعاين تاهة مثل :
ان مؤلفا من ك ) كويقصد بذل–اجتمع املؤمتر على هعيد الوزارة أي السالح الكايف لضرب العدو  ،–ة القوة الضارب
السوق السوداء ،توتر العالقات والضحك على )(32)أي )السوقة وعامة الناس( –الشارع يناهر فالان وزارة الدولة (

 (33)الذقون( ويتم تداوهلا حسب مدة زمنية حمددة 

                                                             

 45،ص1994(  هللا عبد بن الكرمي عبد مؤسسات:  تونس) النقدي املصطلح ، املسدي السالم عبد( 27
 249ص  2014، مدتل اىل علم اللغة )عمان :االردن :دار املسرية ( ( براهيم تليل 28
29) S. ADACI : La Néologie journalistique : Analyse des néologismes de la presse , Uni. 

Mentouri, 2008 ترمجة حسيب الياس حديد ، االستحداث الصحفي: مصدر الكرتوين سابق 
 54،ص2010سويد  ،االزدواج يف العنوان الصحفي ،) دولة االمارات العربية املتحدة:دار اخلليج (  مانيا(. مانيا سويد ، 30
 233ص2001(  العرب الكتاب احتاد منشورات:دمشق) الداللة علم  ،  اجلليل عبد منقور( 31
 193، ص   2006( انشرون مكتبة: لبنان)اللغوي االعالم ،علم العزيز شرف عبد( 32
 81ص 2010يناير/كانون الثاين/  1(،78، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،جملة جممع اللغة العربية االردين )العدد ( رفعت هزمي 33
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الّنحت هو أن تعمد إىل كلمتني أو ثالث، أو إىل مجلة فتؤّلف من بعض حروفها كلمة النحت والرتكيب :  -4
لداللة ما أُتذت منه ويف اجملال الصحفي يعمد الصحفيون إىل استعمال  الّنحت جديدة تكون داللتها موافقة 

( وقد شاع فيها منذ منتصف القرن العشرين، Acronymاالستهاليل، فهو مصطلح ملا ُيسّمى يف لغات الغرب )
مث ازداد استعماله يف العقود األترية ازدايداً كبرياً. واملراد به حنت لفٍظ مصوغ من جمموع احلروف اليت ُيستهل هبا عدد 

ت حويف املصطلحات املتداولة يف الصحافة فان الن(34)ليحّل حمّلها يف االستعمال..  -ال يقل عن ثالثة–من األلفا  
يشبه االتتزال إىل حد كبري ..ويتفق مع االجتاهات العاملية يف اتتصار الكلمات واجلمل . فهو اقرب إىل أن يكون 
)شعاراً لغوايً( فنجد مثل ذلك يف املصطلحات  السياسية واالجتماعية املتداولة يف الصحافة مثل )اليونسكو (  وهي 

 ,United Nations Educationalالعلم والثقافة (: مصطلح خمتصر ملنظمة )األمم املتحدة للرتبية و 
Scientific and Cultural Organization  ( أو ما يعرف اتتصارًاUNESCO ومصطلح )

تجارة للعبارة الدالة على "االتفاقية العامة للتعريفات وال األوىل (، يتكون من األحرف اإلنكليزية  (GATT)اجلات( 
General Agreement on Tariffs and Trad)() ( ومصطلح )الفيفا (: FIFA يتكون من ،

 Fédération Internationale : )األحرف الفرنسية األوىل للعبارة الدالة على ) االحتاد الدويل لكرة القدم 
de Football Association   ومصطلح )الفيتو ( ولقد لقي النحت االستهاليل قبوال لدى منتج الرسالة

لة الواضحة بني املنحوت االستهالالصحفية  . ولعّل  فأسم حركة  "يل وما يتضّمنه من داللة موحية.مرّد ذلك إىل الصِّ
ليكون ركيزة املقاومة لالحتالل اإلسرائيلي يف  )محاس( )من: حركة املقاومة اإلسالمية( مرتبط ابحلماسة لإلسالم

فلسطني، واسم منّظمة "أمل" )من: أفواج املقاومة اللبنانية( أُريد به بعث األمل لدى الطائفة الّشيعّية يف لبنان لنيل 
  (35)حقوقها اليت كانت حمرومة منها" 

اح وتعريب عراب وهو اإلابنة واإلفصالتعريب و االقرتاض : يف نظر بعض الدارسني االقرتاض هو التعريب واأل -5
االسم األعجمي إن تتفوه العرب على منهاجه واالقتباس عام بني اللغات ال تستغين عنه أي لغة ما دام العلم مشاعا 

ويف (36)واملسميات وتفرضها مجلة من العوامل التارخيية واجلغرافية واحلضارية.  بني األمم فال بد إن تزداد معه املصطلحات
اإلشكالية ذاهتا، فإنَّ هناك العديَد من املصطلحات اإلعالمية األجنبية اليت متت ترمجتها بشكل حريف من غري مراعاة 

 حبسب السياق الثقايف واللغوي العريب فاإلعالم العريب يقوم ابستهالك مصطلحات جاهزة من )توطني املصطلح( قضية
فية ائل اإلعالمية الغربية إىل العربية من دون تفريغها من تلفيتها الثقااإلعالم الغريب؛ عن طريق عملية ترمجة الرس

                                                             

 81رفعت هزمي ، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،مصدر سابق ، ص (34
 105( رفعت هزمي ، النحت يف العربية قدميا وحديثا ،جملة مصدر سابق، ص35
 226،  ص2،ط 1988، اللغة العربية والتعريب يف العصر احلديث)عمان االردن : جممع اللغة العربية االردين ( ،( عبد الكرمي تليفة 36
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واحلضارية لتناسب اجلمهور احمللي. )وهناك كثري من الصحف قد تصصت مساحات منها وبشكل يومي لنصوص 
 يف إثراء الفكر يبمرتمجه من الصحف الغربية واهبح ذلك اباب اثبتاً  وليست املشكلة يف الرتمجة فلتالقح األفكار دور إجيا

اإلنساين .ولكن املشكلة تكمن يف نقل املصطلحات على عواهنها دون الرجوع إىل مدى أتثري ذلك يف القارئ . 
وأهبحت متداولة دون النظر إىل هذه املصطلحات ابّنا ال متت إىل الواقع بصلة أو ال تعطي املعىن الدقيق يف الثقافة 

  (37)العربية اإلسالمية 
طلح )املنظمة اإلرهابية (على تسمية حزب هللا طوال السنوات اليت سبقت التحرير،)وهو ما أسفر عنه واطالق مص

( ومن املالحظ أنه رغم ظهور ٢٠٠٠يف العام  -عدا مزارع شبعا-انسحاب الكيان الصهيوين من اجلنوب اللبناين 
ات اإلعالم العربية مل تطلق مصطلح )اجلماع ، إال أنَّ وسائل”داعش”و ” مجاعات إسالمية أترى يف املنطقة "كالقاعدة

؛ من املصطلحات اليت حياول الغرب وعن طريق وسائل اإلعالم  (38)اإلرهابية( لوهف هذه اجلماعات املتشددة فكرايا
الناطقة ابلعربية واملرتبطة به يعمل على تسويق املصطلحات والقيم الوطنية اليت تقوم وسائل اإلعالم تلك إبفراغها من 

 موّنا الوطين وتقدميها على أّنا مصطلحات تتعلق بفئة من الناس أو ببقعة جغرافية حمددة .مض

اإلحياء "ابتعاث اللفظ القدمي وحماكاة املعىن العلمي املوروث مبعىن علمي حديث  يقصد آبليةاإلحياء :  -6
وعادة ما يلجأ الصحفيون إىل هذه اخلصيصة إحياء للرتاث العلمي، فأحيوا املصطلحات العلمية القدمية (39) يضاهيه".

الصاحلة ألن تكون مفاهيم حداثية  عن طريق )ابتعاث الّلفظ القدمي وحماكاة معناه العلمي املوروث، مبعىن علمي حديث 
زمع إحياؤه من عطى املعاهر. وذلك إبفراغ لفظ املصطلح امليضاهيه أي احلفر يف الرتاث واستثمار مفرداته مبا يوافق امل

محولته االهطالحية املتعارف عليها، وإعادة شحنه ابلدالالت اجلديدة. مع االبتعاد عن استعمال املصطلح املتوفر القدمي 
(40) 
اها نيتم إنتاج املصطلحات املستحدثة يف ظروف حمددة وال ميكن فهم معو  (41)املصطلحات املستحدثة :  -7

الدقيق إال ضمن السياق واملعىن احملدد الذي وجدت فيه ، ويتم تداوهلا كمصطلحات ذات النطق العريب لكلمات أجنبية 

                                                             

( عالء اخلطيب ، اتثري املصطلحات االعالمية الغربية على اخلطاب االعالمي العريب ، مقالة منشورة على املوقع االلكرتوين االيت    37
http://www.alnoor.se/default.asp      19 /8/2007  

، امامة مصطفى اللواتية ، هراع املصطلحات االعالمية ظاهراتن يف فضاء االعالم العريب  ، على املوقع االلكرتوين االيت ا ( 38
http://sharqgharb.net 08, املسار اإلعالمي .. رؤى وآفاق |  8/لعدد January 2016  25/6/217اتريخ الدتول 

 59( موالي علي بوتامت ، مصطلحات النقد السيماءوي االشكالية واالهول واالمتداد ،مصدر سابق، ص39
 ( املصطلح النقدي عند عبد هللا الغذامي ،حبث علمي ، موقع الكرتوين سابق 40
 248، ص 1982( ابراهيم السامرائي ، العربية يف مواجهة العصر )بغداد : دار اجلاحظ( 41
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 (42)يف الصحف 
ة العربية ألّنا لقد استثمر منتج الرسالة الصحفية اللغ: شروط بناء املصطلحات املتداولة يف الصحافة   الثالث وراحمل

من أغىن لغات العامل ابملصطلحات وهلا القدرة على النمو من الروافد والطرائق اليت تغذيها ، وهذا يعين أّنا لغة مفتوحة 
لغوي وتوليد وأحياء لللتواهل الدائم ،ومتثل وسائل اإلعالم وابألتص الصحافة املكتوبة ركيزة أساسية يف إجناح التحرك ا

مصطلحات توحي معاٍن جديدة  يتم تبادهلا أبوسع نطاق وان هذه الوسائل اإلعالمية عامل مهم يف عملية منو وانتشار 
املعلومات واملعرفة وأهداف ضمنية أترى لصاحل منتج الرسالة الصحفية. مع مراعاة" تقدير مالبسات كل مصطلح 

 (43)، وموسيقية احلروف وتفة الصيغ على السمع " ومدى احلاجة اليه ، وسهولة اللفظ 
 وقد اشرتط الشميمري عند هياغة املصطلحات اإلعالمية املتداولة يف الصحافة  عدة شروط ، منها :

 الدقة يف الداللة . -أ 

 القصر . -ب 

 الوضوح  -ج 

 (44) املفاهيم . وما يدل عليه منويشرتط عند بناء املصطلحات يف جمال اللغة الصحفية املطابقة بني املصطلح  -ت 
ومن مث سينظر "القراء للمصطلحات غري املألوفة بصفتها حاجزاً بينهم وبني الكاتب اذا مل يفهموا املعىن الدقيق للمصطلح 
،فمن احملتمل يتوقعوا أن يبقى بقية السرد هعب الفهم وعندما حيتاج إىل استعمال مصطلحات علمية أو غري معروفة 

ويف هذا املقام   (45)لرسالة الصحفية جيب عليه أن يعرفها للقارئ ولكن ليس ابلضرورة أن يكون تعريفاً موحداً يف كتابة ا
البد من ذكر اتتالف املواقف جتاه املصطلحات املتداولة يف الصحافة إذ ختتلف هذه املواقف وفقاً ملعايري كثرية ومتنوعة، 

 (46)حد مواقف عدة ، وذلك على النحو االيت :ولذلك ميكن أن يواجه املصطلح اإلعالمي الوا

 . موقف الداعم واملعزّز ، وهو موقف هانع املصطلح الذي قام بتصنيعه وحنته، واملستفيد من ورائه .1

                                                             

م ،ص 1998ه ،  1418( جابر قميحة ،اثر وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية ،) مؤسسة املدينة للصحافة : دار العلم جبدة ( 42
91 
 74( جابر قميحة ،اثر وسائل االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف اللغة العربية ، مصدر سابق، ص 43
 92عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية مصدر سابق ،ص ( فهد بن44

45) Angela j.Maniak- report writing –( new York : adivision of the mcgraw-hill companies) 1999 
.p.31   ، 

 95( فهد بن عبد الرمحن الشميمري، الرتبية االعالمية ، مصدر سابق ، ص46
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 . موقف التبين واالستخدام املطلق .2

 . موقف التقبل مع التحفظ .3

 . موقف الرفض على اإلطالق من دون بدائل .4

 بتصنيع مصطلح مضاد والعمل على نشره . . موقف الرد العملي5

ودتول القوات األمريكة للعراق وتغيري النظام السياسي يف العراق  2003فقد شاعت مصطلحات بعد أحداث 
مصطلحات تداوهلا أفراد اجملتمع يف حياهتم اليومية ارتبطت ابلظروف اليت عاشها العراق يف تلك احلقبة مثال : )سيارة 

 جماميع دينية تكفر كل من ال يتوافق مع أفكارهم السلفية ( )القتل على اهلوية: وهو أن يُقتل ون ()مفخخة ( )التكفريي
امليليشيات: رغم ان هذا املصطلح موجود سابقا أال انه  الشخص حسب الداللة الطائفية المسه أو مكان أقامته. ()

صفية الذين يوشون بشخص ما إىل جهة مسلحة هبدف تالعالسة(: تعين األفراد  ازدهر وارتبط ابالغتياالت والرعب ( )
ـ )ورقة(: وهي مفردة تعين  ظاهرة أهبحت جزءا من احلياة االجتماعية والسياسية. ))عمليات اخلطف هذا الشخص.

. ةالرسالة اليت يرتكها اإلرهابيون على الدار أو قربه أو على السيارة وتنذر هاحب البيت أو السيارة بتنفيذ ما يف الرسال
وقد تداولت  (47)ويف أحوال كثرية ترفق رهاهة مع الرسالة لتعين أن املوت مصري أهل الدار اذا مل ينفذوا املطلوب منهم. 

مثل هذه املصطلحات يف الصحافة للحصول على ثقة القارئ هدف ألي هحفي ،إذ هناك من الصحفيني من يرون 
تم تداوهلا وجهات القراء وتاهة اذا مت تقبل املصطلحات اليت ييف انفسهم القدرة على تشكيل هذه الثقة لتتماشى مع ت

 .يف الصحافة يف احلياة اليومية 

افرز االحتاد ( ) الصباح والزمان و املطلب الثالث : الدراسة التحليلية للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية
ن حيث تعبريها ودالالهتا عن مخسة انواع م 2003املسح التحليلي للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية بعد 

 رئيسة ، ومتثل هذه االنواع املعىن الذي تبغي هذه الصحف تثبيته عند اجلمهور ،اذ تقوم ببنائه بطريقة هتدف اىل تكوين
 هورة ذهنية عند املتلقي عن هذا املصطلح وما يدل عليه من معىن، واجلداول االتية تبني ذلك .

 

                                                             

ردات شاعت يف العراق بعد االحتالل على املوقع االلكرتوين االيت (سفيان اخلزرجي ،  مصطلحات ومف47
http://www.alnoor.se/research.asp  30/7/2017اتريخ الدتول 

http://www.alnoor.se/research.asp
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 لحات املتداولة يف الصحف العراقية حسب تعبريها ودالالهتا( تصنيف املصط 1جدول ) 

املصطلحات املتداولة حسب  ت
 تعبريها ودالالهتا

 املرتبة النسبة % التكرار

 االوىل 71.3 16980 مصطلحات تعرب عن وهف حالة 1
 الثانية 19.7 4701 مصطلحات تعرب عن فئة 2
مصطلحات تعرب عن شخصية  3

 احلدث
 الثالثة 7.8 1852

مصطلحات تعرب عن فرتة زمنية  5
 مرتبطة حبدث

 الرابعة  1.2 292

  100 23825 اجملموع 
والبالغ  2003( عن اربعة انواع من الداللة والتعبري للمصطلحات اليت تداولتها الصحف العراقية بعد  1اظهر اجلدول )

التحليلي هلذه املصطلحات من حيث الداللة والتعبري عن ( مصطلحا اذ افرز املسح 23825جمموع تكراراهتا االمجايل )
بفارق كبري عن االنواع الثالثة االترى ، فقد حلت  %71.3تصدر فئة املصطلحات اليت تعرب عن وهف حالة بنسبة 
مث فئة املصطلحات اليت تعرب عن شخصية احلدث  % 19.7فئة املصطلحات اليت تعرب عن فئة ابملرتبة الثانية بنسبة 

 ، فيما جاءت فئة املصطلحات اليت تعرب عن فرتة زمنية مرتبطة حبدث ابملرتبة الرابعة بنسبة % 7.8ملرتبة الثالثة بنسبة اب
1.2% . 

ان هذه  2003وتبني هذه املؤشرات االحصائية يف التوزيع النسيب للمصطلحات املتداولة يف الصحف العراقية بعد 
ر ابلدرجة االوىل على املصطلحات اليت  تصف حالة بسبب تعدد احلاالت الصحف ركزت يف بناء املعىن عند اجلمهو 

واملواقف والقضااي املطروحة يف الساحة السياسية اذ حتتاج تلك املرحلة اىل الرتكيز يف الوهف وترسيخ هذا الوهف يف 
سياسية او عسكرية  تذهن اجلمهور ، يف حني ركزت على وهف اجلماعات اليت متيزت هبا تلك املرحلة واليت مثلت فئا

او امنية ، فيما ركزت بدرجة اقل على املصطلحات اليت تعرب عن شخصية احلدث ، اما املصطلحات اليت تعرب عن فرتة 
، واجلداول االتية تبني تصنيف املصطلحات من حيث املضمون على  %1.2زمنية فقد مثلت نسبة بسيطة جدا بلغت 
 عند اجلمهور .وفق ما تدل عليه من معىن تروم بناءه 
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  حسب الداللة والتعبري 2003املصطلحات السياسية املتداولة يف الصحف العراقية بعد 

 ( تصنيف املصطلحات السياسية على وفق تعبريها ودالالهتا 2جدول )  

 

ّمثلة بصحف الدراسة  2003افرزت عملية املسح التحليلي للمصطلحات السياسية املتداولة يف الصحف العراقية بعد 
تكرارا ، توزعت على اربع تصنيفات حاولت (  11676( مصطلحا وبواقع ) 120) الصباح ، الزمان ، االحتاد ( عن )

عن وهف  بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت عربتن هذا التصنيف عند اجلمهور ، فق الصحف العراقية بناء معىن ع
( تكرارا ،بينما بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت تعرب عن فئة  7207( مصطلحا سياسيا وبواقع )  70حالة ) 

( تكرارا ، فيما بلغ عدد املصطلحات السياسية اليت تعرب شخصية احلدث  2876يا وبواقع )( مصطلحا سياس 34)
( تكرارا ، اما املصطلحات اليت تدل على فرتة زمنية مرتبطة حبدث فقد كان عددها  1516( مصطلحا وبواقع )  14) 

املعىن  املصطلحات مصنفة على وفق( تكرارا ، واجلداول االتية تبني التوزيع النسيب هلذه  77مصطلحني وبواقع ) 
 والداللة الذي تروم ان تبنيه عند اجلمهور .

املصطلحات السياسية املتداولة  ت
 حسب تعبريها ودالالهتا

 املرتبة النسبة % لتكرارا

 االوىل 61.7 7207 مصطلحات تعرب عن وصف حالة 1

 الثانية 24.6 2876 مصطلحات تعرب عن فئة 2

مصطلحات تعرب عن شخصية  3
 احلدث 

 الثالثة 13 1516

مصطلحات تعرب عن فرتة زمنية  4
 مرتبطة حبدث

 الرابعة 0.7 77

  11676 100%  
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 االستنتاجات
 

ة ميكن االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة قوامها اللغ لعمللاَلية  هناك إنتوهل البحث  . 1 
لحات ن يكون ذا إملام كبري ابملسائل املتصلة ابملصط، واالصحفي يف إنتاج الرسالة الصحفية على عاتقه  اةوهي أد

اليت ميكن  واهم اآلليات .وهذا ما ميكن إن نطلق عليه )املهين الذي ميلك أدواته( ،ومعانيها وما تثريه من إشكاليات 
االستعانة هبا عند هياغة املصطلحات املتداولة يف الصحافة وذلك على النحو االيت : :االشتقاق ،الرتمجة ،اجملاز 

 ،النحت والرتكيب ،التعريب ،اإلحياء.
 تداول يف اجملال اإلعالمي أو )الصحفي( ، والذي ال يغفل البنية،ملصطلح املالبحث إىل تعريف خيص ا . توهل 2

هو "كل وحدة مؤلفة من كلمة  (terminological unit)، أو الوحدة املصطلحية (terme)فاملصطلح 
)مصطلح بسيط( أو من كلمات متعددة )مصطلح مركب(وتسمى مفهومًا حمدًدا بشكل وحيد الوجهة، داتل ميدان 

لمة أو كواملصطلح املتداول يف الصحافة قد يكون  يُدعى ابلوحدة املصطلحية يف أحباث علم املصطلح   ما، وغالًبا ما
جمموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمية أو فنية يوجد مورواث أو مفرتضا ويستخدم للتعبري بدقة عن املفاهيم 

 .ويدل على أشياء مادية حمددة

يت : املصطلحات وهي كاالاملصطلحات املتداولة يف الصحافة من حيث اجملال الذي يتناوله من أنواع  هناك  إنتبني .  3
السيكولوجية  ألبعاداوالدينية ،واملصطلحات ذات  واالقتصادية ، السياسية ،واالجتماعية والسوقية ،والعلمية ، والرايضية ،

 . ،والربوتوكولية ،ومصطلحات احلرب
Footnote: 
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2- ) 'ebd alltyf bn hmwd alnaf'e wakhrwn , dlyl ktabh khtt rsa'el almajstyr waldktwrah , (als'ewdyh :jam'eh alemam 

mhmd bn s'ewd aleslamyh) 2011 , s 9 . 

3- ) mwlay 'ely bwkhatm , mstlhat alnqd alsyma'wy alashkalyh walaswl walamtdad (dmshq : mnshwrat athad alktab 

al'erb ) 2005 , s20 

4- ) mhmwd fhmy hjazy, alass allghwyh l'elm almstlh(alqahrh: mktbh ghryb ) 1995s:07 

5- ) aljwhry , alshah taj allghh wshah al'erbyh,( byrwt, lbnan: dar alktb al'elmyh ) t1, j1, 1990m, madh slh ,s:565 
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1997, , hrf alalf, s:48. 

7- ) abn mnzwr, m'ejm lsan al'erb(byrwt : dar sadr lltba'eh walnshr )1995,  madh(slh). 

8- ) hsn. m. ywsf , hrb almstlhat , bhth 'ela almwq'e alalktrwny  , http://alwatan.sy/   

9- ) eyman als'eyd jlal, almstlh 'end rfa'eh althtawy byn  altrjmh walt'eryb (alqahrh  :mktbh aladab) , 2003, ,s 63 
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