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السنة الجامعية: 
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 اإلىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

الحمد هلل القـادر المقتدر، من ىو ألطف من العباد وأحن من اآلباء الذي قـال  
 في كتابو الجليل " فـََل َتقـُْل َلُيما ُأٍف َوَل تَْنَيْرُىما َوقـُْل َلُيَما قَْوَل َكريَما " 

على الدنيا وعلمتني كيف  إلى من رافقتني بدعائيا منذ أن فتحت عيناىا  
اسعد وابني الحواجز امام رياح الفشل إليك يا أعز وأغلى أم أمي الحبيبة رحميا  

 اهلل وأسكنيا فسيح جنانو

إلى من علمني السير على مبدأ األخَلق والعلم وألبسني ثوب اَلحترام إليك يا  
 منبع الحياة والعطاء أبي أطال اهلل في عمره.

نظرتيم تبعث في نفسي القوة وحب الحياة إخوتي:  إلى من كانت بسمتيم و 
 وإلى زوجة األخ أمينة والكتكوتة نجمة   جمال، عبد القـادر،

قـاتي اللواتي أمضين أوقـات َل تنسى إلى األبد: حجيبة، عائشة، نعيمة، إلى رفي
 زىرة، ابتسام، حنان، بلندة.

 وإلى صديق العائلة والمقرب للوالد العزيز "المقدم ".

شرفني بإشرافو األستاذ المحترم "المكروم السعيد ". الذي كان صبورا  إلى من  
 امام ىفواتي والذي ساعدني على انجاز ىذه المذكرة.

 إلى من نسييم قـلمي ولم ينسيم قـلبي.

 دقيش حليمة



 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
الليم ارزقنا باأللف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جماَل وبالحاء حكمة  

وبالخاء خَلنا وبالدال دلوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء  

وبالشين شقـاء وبالصاد صدقـا وبالضاد ضياء وبالطاء طيارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما  

ن غناء وبالفـاء فـَلحا وبالقـاف قربة وبالكاف كفـاية وبالَلم لطفـا وبالميم موعظة  وبالغي

وبالنون نورا وبالياء ىداية وبالواو وصالة وبالياء يسرا وصلى اهلل على سيدنا محمد  

الذي بذكره تطمئن القـلوب وتنفرج الكروب وتستمد العيوب وعلى آلو وصحبو  

 أجمعين.

فضل من دعاك أن تمطر على قـلبي شأبيب عطفك  إليي أسألك بأعز من ناجاك وأ

ة من غفـَلتو حتى َل يشاىد سواك  رضاك وتلقى فيو حَلوة ذكرك وتوقظ  وسحائب

وازدىرت  وتثنية على طاعتك وتقوية على تقواك يا من تحسنت األشياء ببياء جمالك  

ات  بظيور سناك اتنا كفـَل من رحمتك وارزقنا نورا نمشي بو تنجلي أمامو تكاثف الظلم

 وتتضح بو مناىج السعادة وسبل الخيرات.

 قـال اهلل تعالى " َوَما َتْوفيِقي إَلا بِاهلل َعَلْيو تَوَكْلُت َوإِلَْيَك أنيْب ".

 صدق اهلل العظيم.

 



 كلمة شكر

 

إن كان َل بد من الشكر، فـالمستحق ىو خالقنا اهلل سبحانو عزوجل، الذي أمدني بالصحة  

 ظلمة أشواك الحياة، والذي أسألو أن يزيدني من فضلو.  والعافية، وأنار بصيرتي في

والحمد هلل الذي قدرني على تقديم ىذا العمل المتواضع في مجال البحث العلمي، كما  

أشكر كل من قدم لي يد العون ولم يبخل علي بما يعرفو، وكل من ساندني في كتابة  

لكروم سعيد " الذي  اولو حرفـا من حروف ىذه المذكرة وأوليم األستاذ المشرف "  

 غمرني بفيض نصائحو وتوجيياتو، فيو الذي علمني:

 كيف بالعلم تنار األبصار وكيف بالعلم تستنيض الضمائر

كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفـان والتقدير إلى كافة أعضاء لجنة المناقشة على  

 قبوليم مناقشة المذكرة.

 األخير أشكر كل من تعلمت على يديو وكان سببا في التنوير والمعرفة اليادفة.  وفي

 



 مقدمة:
 

 أ 

قامة العالقات مع الغير،   كائن  فاإلنسانيميل اإلنسان بطبعو إلى االجتماع وا 

اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده وينتج عن ىذا االجتماع اتصال متبادل وتفاعل 

التي تمر من خالل  البسيطةمشترك يتعرض فيو الفرد لشتى عمميات االتصال فمنيا 

معقدة سمفا تطمح لتحقيق  أىدافأحداث يومية متتابعة ومنيا المعقدة التي تتضمن 

 سموكياتومكاسب سواء مادية أو معنوية فتؤدي بالفرد إلى تغيير بعض من عاداتو، 

 وحتى اتجاىاتو.

ومع التطورات التي يشيدىا ىذا العصر ظيرت وسائل إعالمية جديدة ساىمت  

تطوير وتحويل المغة جذريا، واستطاعت تنمية المغة العامة بوسائميا  بدوىا في

التي أنشأت كممات لم تكن موجودة من قبل عمى الصعيد االقتصادي االتصالية 

والسياسي، واالجتماعي، وقد اقترن ىذا التطور بظيور لغة من نوع جديد غير المغة 

بالمغة اإلعالمية والمغة المستخدمة االدبية بمستواىا التذوقي الجمالي، واصبح ما يسمى 

 في وسائل اإلعالم ) الصحافة، اإلذاعة، التمفاز (.

وىذا النمط المغوي الذي أصبح يشكل نوعا إعالميا متميزا داخل الصحافة  

المكتوبة شكل لنا منطمقا لبحثنا ىذا من خالل محاولة التعرف عمى المغة اإلعالمية في 

ان الرسالة اإلعالمية ىي من اىم عناصر عممية  الصحافة المكتوبة عمى اعتبار

االتصال اإلعالمي وبالتالي فإن اىم عناصر االتصال يتمثل في المغة او الرسالة 

 اإلعالمية التي يتصل من خالليا فرد بآخر او جية اخرى.



 مقدمة:
 

 ب 

وعميو يمكننا طرح االشكالية التالية: ما مكانة المغة اإلعالمية في الصحافة  

يمكن ارجاع بسبب مزج لغة الصحافة بين العامية والفصحى عبر  المكتوبة؟ وىل

 اجيزة اإلعالم إلى فشل المجامع والمؤسسات المغوية في عالج الظاىرة؟

وراء اختيار ىذا الموضوع الذي وسمناه ب "المغة اإلعالمية في الصحافة  

 المكتوبة جريدة النيار _ أنموذجا _ عدة أسباب أىميا:

 مدراسة والبحث.قابمية الموضوع ل -

الميل إلى البحوث الميدانية باعتبارىا تفسح مجاال واسعا لمبحت والقدرة عمى  -

 مالمسة الظاىرة المغوية في وضعيا الحي والطبيعي.

تتيح لي فرصة التحميل في الموضوع، وكذلك االقتناع بما نحممو وما نصل إليو  -

 من نتائج ممموسة قريبة من الواقع المغوي.

المغة اإلعالمية الذي أصبح يفرض نفسو في  لتوسيع أكثر في مجالالرغبة في ا -

 كل المجاالت من خالل اإلحاطة بمختمف أبعاده.

وتتمثل أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتوجو إلى مرفق حيوي وىام في المجتمع  -

وىو اإلعالم وفييا يتم الوقوف عمى ما تدوره أجيزة اإلعالم بمختمف أنواعيا 

 لغوية والبحث في أسباب شيوعيا بين الجماىير.من اخطاء 



 مقدمة:
 

 ت 

واقتضت طبيعة الموضوع أن نتبع منيجا وصفيا احصائيا، وىو المنيج  -

الوصفي الذي يسعى لوصف الظواىر المغوية كما ىي موجودة في الواقع 

 وصفا دقيقا ومتعمق.

أما بالنسبة لبنية البحث فمقد قسمناه إلى مقدمة فييا سبب غختيار الموضوع 

االشكالية وما تحممو من فرضيات، وقسمنا بحثنا إلى ثالثة فصول الفصل االول و 

 والثاني نظري أما الثالث فكان تطبيقي ثم خاتمة.

عالمية مقسما إلى اإلفجاء الفصل االول النظري الذي عنوانو، سمات المغة  

 غة األخرى ثمعالم وأشكال الماإلعالمية وخصائصيا وبين لغة اإل مفيوم المغة

 عالمية والمغة األدبية ثم المغة اإلعالمية بين الفصحى والعامية.الفرق بين المغة اإل

أما الفصل الثاني فكان عنوانو ) اإلعالم واالخطاء الشائعة ( تطرقت إلى  

مفيوم اإلعالم ومجاالت تأثير وسائمو ثم مفيوم الخطأ الشائع وعوامل حداث الخطأ 

 ىذا الفصل الحمول لتفادي االخطاء المغوية الشائعة. الشائع وتفسيره، كما تناولنا في

عالمية في جريدة بيقي والمعنون ب ) واقع المغة اإلأما الفصل الثالث التط 

النيار( ويحتوي عمى مبحثين االول مخصص حول لمحة عن جريدة النيار، أما 

عمى المبحث الثاني حول تحميل االستبانة وفيو قمنا بتحميل االستبانات لموزعة 



 مقدمة:
 

 ث 

الصحافيين واإلعالميين في المغة، والمثقفين حول احصاء ورصد األخطاء الشائعة 

 وختمنا الجزء التطبيقي بنتائج البحث وخاتمة.

عالم لشرف عبد والمراجع في البحث مدخل وسائل اإلومن اىم المصادر  

العزيز، وككل باحث وباحثة فقد واجيتني بعض الصعوبات أثناء انجاز ىذه 

تجاوزىا، وذلك باإلصرار والعزم عمى بموغ الغاية ، إال اننا تمكنا من الدراسة

المنشودة وفي قطف ثمار ىذا العمل المتواضع وتقديم ما يخدم المغة العربية ولو 

 بصورة محتشمة.

الثناء ألستاذي المحترم وفي الختام ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم  

الذي عممني أن أجيد البحث، واسعى لألفضل دائما  " لمكروم سعيدالدكتور " 

معرفة ومنيجية ومد لنا يد العون والنصائح القيمة، وأخيرا أرجوا من اهلل تعالى أن 

 يوفقني في ىذا البحث.
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وتتنوع  لألفكارتعتبر المغة االعالمية الوسيمة التي يتم من خالليا االعالم من نقل  

بتنوع وسائل االعالم، فالمغة المستخدمة في االذاعة تختمف بشكل كبير عن لغة التمفاز. 

وىذه األخيرة تختمف عن المغة المستخدمة في الصحف كونيا تجمع بين الصوت والصورة 

 .1عكس المغة االعالمية المتداولة في الصحف التي تفتقر إلى ىذه العوامل السمعية البصرية

ا تعتبر الكالم المنطوق، او الكتابة، أو االشارات التي ترسل بواسطة وسائل االتصال كما أني

المعروفة والشائعة في عصرنا وىي الصحافة، االذاعة، التمفزيون، األنترنيت عبر سمسمة 

 التفاعالت متبادلة بين المرسل والمستقبل والرسالة.

عند القراء بل تتعدى ىذا إلى أىداف  وكما تيدف المغة االعالمية إلى مناشدة حاسة الجمال

 محددة كاألخبار واالعالم التسمية، االعالن، االقناع. وكذا العموم والتنشئة االجتماعية.

ومراعاة قواعد المغة االعالمية ىو اختيار األلفاظ المناسبة وترتيبيا بالترتيب الصحيح 

معدة عمى وجو معقول منسقة  والتأليف بينيما تأليفا ويخرج النصوص االعالمية المختمفة

 .2االجزاء مرتبطة الوحدات منظومة بصورة تخمو من التنافر والشذوذ

إن االعالم مادة ىامة وأساسية إال أنو يعبر عن حاجة اجتماعية ووسائمو تمعب دور  

تغيرات عمى االعالم عن طريق الثورة  طرأتفي عممية تفاعل االنسان مع محيطو وقد 

                                                           
، ص 2002محمود خليل هيبة محمد، انتاج اللغة االعالمية في النصوص االعالمية، القاهرة، )د.ط(،   1

22  

.23المرجع نفسه، ص  2  
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لم تغير من وظيفتو ودوره. وىذه التغيرات أضافت أدوات جديدة. لوسائمو ) التكنولوجية لكن 

االنترنيت ( كعولمة االعالم والثقافة. إذن مفيوم االعالم يجمع مختمف الوسائل ويتيدى 

مجرد تبني تجييزات وممارسات العمل الصحفي بل ىو مفيوم يتعمق بالدراسة لذلك يؤكد 

كون ممتزمة بالقيم والتقاليد النبيمة فاإلعالم ليس مجرد تقنية عمى ان رسالة االعالم البد ان ت

بل ىو رسالة نابغة بالحياة وقيميا لكي يكون صوتا لمحقيقة وليس منيرا لتبرير الظمم. وال 

 .1تعدو الميجات أن تكون أدوات ووسائل لمتعبير البيئي الضيق

عمى اتخاذ المغة  وقد التزم رجال االعالم بالقواعد المغوية الصحيحة وحرصوا 

رون بيا ويعب الفصحى لغة حديث وكتابة يقدمون بيا برامجيم ويكتبون بيا مقاالتيم واحاديثيم

عن مختمف االمور كان ذلك دليل عمى رقي المغة االعالمية في جميع مجاالتيا وأنيا تتمتع 

ث أنو بخصائص إعالمية أيضا تجعمنا نالحظ أننا نتفق مع غايات االعالم الحديث من حي

أداة وظيفية وليست فنا جماليا يقصد لذاتو وال شك أن بغض دعاوي استخدام العامية في 

وسائل االعالم ال يعتبر تعبيرا موضوعيا فغن المغة االعالمية التي تحمميا أجيزة االعالم 

ىي التي يفيميا من يتكممون العربية عمى كافة األصعدة وفي مختمف المستويات وبين 

  2بية.الشعوب العر 

                                                           

فؤاد أحمد الساري، وسائل االعالم النشأة والتطور، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، )د.ط(،  1 

  .13)د.س(، ص 

.12المرجع السابق، ص   2  
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ال يمكن ان يجد التربة الخصبة التي ينمو فييا والمجال الذي يمارس فيو  فاإلعالم 

نشاطو بدون لغة تصوغ رسائمو وتنقل األفكار التي تتضمنيا وأجيزتو تمتزم العربية السميمة 

  المغو ومحاكاتيا. وىي أحسن مصدر لمتعميم

في مستواىا العممي عن المستويين العممي  الفصحى السيمة المميزةولغة اإلعالم ىي 

التجريدي والتذوق الجمالي وىذا المستوى العممي الفصيح في المغة يعيين الرجل العادي عمى 

 1التزود بالثقافة في مفيوميا العام. ويأخذ إلى مجال من الفكر أوسع وأرحب.

الحركة والنشاط فيي  فالصفحة المطبوعة ىي الوسيمة التي يمكن لمجميور فييا ان يجد درجة

ويتمكن أيضا من الرجوع بمالحظة القراءة إال أن ىذه تستمر في القراءة أو التوفيق عنيا 

الحاجات وااليجابيات التي تميز الصفحة المطبوعة قد ال تكون ذات أىمية كبيرة بالنسبة 

يء لمجميور العادي ولكنيا تمثل كل شيء بالنسبة لمجميور العادي ولكنيا تمثل كل ش

 بالنسبة لمجميور الميتم ومن ثم فيي بمثابة المصدر الرئيسي لممعمومات.

أن العمماء قد انفقوا جيودا مضية ووقتا طويال في البحوث لمرسالة  ومن المعموم 

عالمية من كتابتيا وتحديدىا وفنون صياغتيا حيث أنو يتخيل المرء ان زاوية الرسالة ىي اإل

الزوايا األخرى غير أن المواقف االتصالية أشمل وأعظم فيي ون التي شغمت الباحثالوحيدة 

مواقف سموكية تقدم فرصا متزايدة لممشاركة في الخبرة وتحقيق االىداف وكسب المعرفة 

لمسيطرة عمى البيئة من خالل الرموز فمغة الفن الصحفي واالعالمي تقوم عمى الوظيفة 
                                                           

.12المرجع نفسه، ص   1  
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يا قائما بذاتو فالفن الصحفي تعبير اجتماعي بيقلوضوح واالشراق وتكاد تكون فنا تطاليادئة وا

 1شامل ولغتو ظاىرة مركبة خاضعة بمظاىر النشاط الثقافي من عمم وفن.

فالصحافة واجيزة اإلعالم ليا تأثير كبير عمى المغة فيي التي خمصت النشر العربي  

مفظية كالسجع والطباق وغيرىا من المحسنات البديعية التي كانت تعتبر عبئا لمن الزخارف ا

عمى التعبير واحمت محل ىذا األسموب المزخرف األسموب المرسل السيل السريع الذي 

المغوية والزخرفة يحرص عمى المادة الفكرية والعاطفية والتعبير عنيا. أكثر ما يحرص عمى 

ر في خمق لغة اإلعالم التي تجمع بين البساطة والجمال المفظية وكان لمصحافة فضل كبي

 وسرعة االداء.

عالم الرأي العام   فالصحافة تعمل عمى إرضاء حاجة قديمة تتمثل في نشر األنباء وا 

باألحداث يوما بعد يوم ولكنيا تعد تاريخيا من أقدم وسائل اإلعالم مقارنة بالسينما والراديو 

المجالت األسبوعية، الجرائد اليومية، والدوريات بحيث تعد  والتمفزيون ومن أنواعيا نجد:

الصحيفة المطبوعة إحدى وسائل التأثير عمى العاطفة اإلنسانية والتفكير والسموك وىي تنفرد 

بنقطة ضعف معينة تتمثل في نفس الوقت مصدرا لقوتيا إذ أنيا وسيمة االتصال الجماىيرية 

ن ثمة تفتقد عنصرا معينا يتمثل بالنسبة لكل من الوحيدة. التي تحظى بصوت االنسان وم

  2اإلذاعة والتمفزيون والسينما مصدرا لمتفاعل والجاذبية.

                                                           

.93، ص 3،2003يوسف مرزوق، فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، دار المعرفة الجامعية، ط  1  
، 2003، 3حنان اسماعيل عمايرة، الترجيب االعالمي في اللغة العربية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط  2

  .22ص 
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فيو ييدف إلى نشر ثقافة التواصل بين الناس ونقل المعاني واالفكار إلييم فيو اداة وظيفية 

 لقاء.فالصحفي يكتب لكل الناس في كل األوقات وعميو جعل رسائمو مفيومة لدى جميع ا

ن مسؤولية الصحف ليا اىمية كبير و   دات ة بحيث تقوم بميمة تعميم المفر ا 

تثري القاموس المغوي وبمغتيا غير المعقدة وجمميا القصيرة والمصطمحات العممية وىي 

وعناوينيا البارزة تسيم في نشر المغة العربية فيناك كممات ارتبطت بأحداث تاريخية مرت 

ة وأسيمت بدورىا في تنمية الرصيد المغوي لممشاىدين بيا الجزائر في فترة معين

 1والمستمعين.

كما ان الجممة في الصحافة تتميز بالواقعية عكس الجممة في األدب التي تركز عمى  

 2المأَّدبالخيال والبالغة المفظية. ففي الصحافة المكتوبة ينبغي استعمال األسموب العممي 

وصفية تتسم بالعمق والمباشرة. وقصر الجمل، فطبيعة الجممة الصحفية ىي تداولية 

فالصحافة تعتمد عمى المغة المضغوطة إلي االقتصاد في المغة لكن قصر الجمل ال يعني 

 . تدىور األسموب بل العكس

                                                           

.00يوسف مرزوق، فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، مرجع سابق، ص   1  
، ص 3331سامي عياد حنا وآخرون، معجم اللسانيات الحديثة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )د.ط،  2

323.  
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 تعريف المغة اإلعالمية:

إن تحديد مفيوم المغة االعالمية ال يستغني عن نتائج الدراسات المغوية بمختمف  

ميادينيا إذ تمدىا بما تيتدي إليو من ظواىر لغوية وما تكشفو من بحوث فنية تفيد في 

دراسة لغة اإلعالم وتيذيب ألفاظيا وتوسيع نطاقيا وترقية مفردات جديدة عمى مفرداتيا 

لغة اإلعالمية من تبسيط وسالمة ووضوح واقتراب شديد من وتدعيم خصائص ىذه المغة 

ىبوط إلى العامية فاستخدام المغة العممية التي تعبر عن  الواقع الحي المثقف دون أو

 .1الحياة والحركة واالنجاز ىي المغة االعالمية المؤثرة حقا

لرقمي استخدام مصطمح المغة اإلعالمية في القنوات التمفزيونية مع تطور البث ا 

وانتشار الفضائيات، ضمن المعموم أن المغة اإلعالمية المستخدمة في الصحافة، فالمغة 

بما انيا نسق من االشارات موجود في كل مجتمع وان كل كممة تقوم مقام رمز، فإن 

نما ىي تراكيب لغوية تيدف إلى نقل  الكممات أصال ليست رموزا اصطالحية مجردة وا 

نما ىي تراكيب لغوية تيدف إلى نقل  وزاالنعاني، وان ليست رم اصطالحية مجردة وا 

 2المعاني.

 وان مدلوليا الرمزي يتغير في سياق الكالم كل مرة تستعمل فييا فتعطي داللة 

اتيا خاصة عندما يتعمق األمر بالتعبير اإلعالمي وبنقل ونكية خاصة تختمف عن سياق

                                                           

1 .31، ص 2002، 1محمد نادر، لغة الخطاب اإلعالمً، دار الفكر العربً، القاهرة، ط 
  

.32المرجع نفسه، ص   2  
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ن تعريف المغة اإلعالمية بأنيا األداة المعمومات في إطار ما يسمى المغة اإلعالمية، ويمك

التي يقوم اإلعالميون من خالليا بتحويل المعمومات واألفكار إلى مادة مقروءة أو 

ما تحممو من مضامين توضح في أشكال  واستيعابمسموعة أو مرئية يمكن تمقييا وفيم 

 فنية معينة.

وىي قاسم مشترك في فيي المغة التي تشيع عمى أوسع نطاق في محيط الجميور العام 

كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعموم البحثة والعموم االجتماعية واالنسانية 

ىي التعبير عن المجتمع والبيئة تستمد عناصرىا  والفنون واآلداب ذلك ألن مادة اإلعالم

 1في كل فن وعمم ومعرفة.

فالمغة ىي وسيمة اإلعالم أو منيج الذي تنقل بو الرسالة من المرسل إلى المستقبل، فالمغة 

المسانية واالشارات والصور وغيرىا كميا وسائل لنقل الرسالة. ويذىب الدكتور عبد العزيز 

شرف كذلك إلى أن الكممات في وسائل اإلعالم بيا صورتان من الوجود: وجود القوة 

مر المستوحى من فمسفة أرسطو فكل كممة تسمع أو تنطق تترك في أثرىا ووجود الفعل األ

مجموعة من االنطباعات في ذىن كل متكمم وسامع، يبشرك األول بطريق إيجابي خاصة 

                                                           

. 33محمد نادر، لغة الخطاب اإلعالمي، مرجع سابق، ص   1  
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في وسائل اإلعالم بوصفو ميما في االتصال، والثاني بطريق سمبي بوصفو مستقيال 

 1لمغوي.ويشكل المعنى المشكمة الجوىرية في عمم اإلعالم ا

المغة االعالمية ىي لغة مباشرة تصل إلى اليدف الذي تقصده بطريقة فورية عن  

طريق البساطة وااليجاز والوضوح. واستعمال المصطمحات براقة نتيجة ظاىرة التداخل 

المغوي ومن وراء ذلك عمييا توظيف قصر العبارات واستخدام الجمل البسيطة السريعة 

تي تعمل عمى جذب السامع بيدف االرتقاء بالمفيوم العادي إلى االستيعاب والفيم وال

 ليكون مقبوال وجميال.

ونقول أن اإلعالم ىو التعبير الموضوعي عن عقمية الجماىير وسموكيا وميوليا  

واتجاىاتيا، وتعد لغتو اىم أسباب نجاحو وىي في العادة تبنى عمى نسق عممي 

مغوية بمراعاة البساطة في األسموب اجتماعي عادي، تحرص عمى مراعاة القواعد ال

 واالختصار.

 .2وتحمل الدقة والوضوح المذين يستمزمان صدق اإلخبار

فالعالقة بين اإلعالم والمغة إنما ىي عالقة عضوية فاإلعالم ال يمكن ان يجد  

الرتبة الخصبة التي ينمو فييا . والمجال الذي يمارس فيو نشاطو بدون لغة تصوغ 

                                                           
سامي الشريف وأيمن منصور، نداء المغة اإلعالمية المفاىيم األسس التطبيقات، كمية اإلعالم،  1

  .34، ص 2004، 1القاىرة، ط

.130، ص 2003، 1صالح بلعٌد، اللغة العربٌة العلمٌة، دار هومة، ط  2  
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فكار التي تضمنيا. فالمغة كما ىو معروف تكتسب بالسماع والمحاكاة وتنقل األرسائمو 

فإن أجيزة اإلعالم حين تمتزم العربية السميمة ىي أحسن مصدر لتعميم المغة ومحاكاتيا. 

 .1والتقريب بين المغة السميمة والمغة المحكية

ات شيوع مصطمح اإلعالمية وتداولو في كثير من الكتب والدراسوعمى الرغم من  

فإنو ال يوجد تعريف محددو ودقيقا ليذا المصطمح إذ أن الكتب والدراسات تجنح 

لتوصيف ىذه المغة أكثر مما تجنح لتعريفيا وتميل إلى ذكر خصائصيا وسماتيا أكثر 

مما تميل إلى ذكر عناصرىا ومحددات اختالفيا وتمييزىا ومن ذلك ما ذىب إليو 

ة التي تشيع عمى أوسع نطاق في محيط البعض من ان المغة اإلعالمية ىي المغ

الجميور العام وىي قاسم مشترك أعظم في كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة 

 .2والعموم البحتة تستمد عناصرىا من كل فن وعمم

غة الحضارة وقد كان من يذىب الدكتور عبد العزيز شرف إلى ان اإلعالم ىي ل 

اإلعالم لإلفادة من مزايا المغة العربية حضاريا ويعرفيا بأن المغة  سعىطبعيا أن ي

اإلعالمية ىي ظاىرة مركبة خاضعة لكل مظاىر النشاط الثقافي من عمم وفن وموسيقى 

 3وفن تشكيمي.

                                                           

.131المرجع نفسه، ص   1  
، 2دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، ط عبد العزٌز شرف، مدخل وسائل اإلعالم ، 2

  .250، ص 1111

.251المرجع نفسه، ص   3  
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إن كل رسالة إعالمية يجب أن تستخدم أسموب معين يناسب الجميور من  

ية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ليتحدى المستمعين والمشاىدين او القراء من الناح

ية أن يدرك أن واجبو األول ىو مساعدة الجميور فييم األثر المطموب ورجل اإلعالم

عمى فيم الكممات التي تصوغ الرسالة اإلعالمية صياغة لغوية واضحة تمكنو من فك 

لغة بنية عمى شق رموزىا واستيعابيا وفيم محتوياتيا وال تعنى بالمغة اإلعالمية أنيا 

 عممي اجتماعي عادي فيي في جممتيا فن مستخدم في اإلعالم بوجو عام.

يقول عبد العزيز شرف "استعمال المغة الفصحى لإلعالم ليس مطمبا عسير المنال فمغة 

في مستواىا العممي والمرونة والعمق ىي اإلعالم ىي الفصحى السيمة المبسطة 

 اة والترجمة االمنية من المعاني واألفكار .الخصائص التي تجعميا تنبض بالحي

 1إذا كانت المغة اإلعالمية تحرص عمى مراعاة القواعد المغوية المصطمح عمييا فإنيا

تحاول كذلك أن تحرص عمى خصائص أخرى في األسموب وىي البساطة واإليجاز 

المية تجنح والوضوح والنفاذ المباشر والتأكيد واألصالة واالختصار، فأصبحت المغة اإلع

إلى االستغناء عن الكممات الزائدة كأداة التعريف التي ال لزوم ليا وأدوات التعريف 

الالزمة فال تستسغني عنيا المغة اإلعالمية بأي حال من االحوال كذلك تستغني عن 

 األفعال التي ال قيمة ليا.

                                                           

  1 .192، ص 2002، 1احمد مختار، أنا واللغة والمجتمع، عالم الكتب، القاهرة، ط 
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لغتنا  ففي استقصائنا عن كل ىذه التعابير اقتصاد ذىني ومادي ىو سمة من سمات

 1اإلعالمية المباشرة.

إننا ال نعني بالمغة اإلعالمية ما توصف بو المغة العممية من تجريد نظري إنما  

نريد بالمغة اإلعالمية أنيا لغة بنيت عمى نسق عممي اجتماعي عادي فيي في جممتيا 

 فن يستخدم في الصحافة واإلعالم بوجو عام.

ىذه الخاصية في المغة العربية ظاىرة من تركيب مفرداتيا وقواعدىا تركيب يرمي إلى 

النمذجة والتبسيط أخص الخصائص في المغة اإلعالمية التي تستخدم الرموز المجسدة 

أو االنماط أو النماذج التي تقوم مقام التجربة الفردية أو الجماعية لتنظيم التجارب 

 2االنسانية العديدة.

ك السمة البارزة في المغة العربية ىي التي جعمت استاذنا الراحل عباس محمود وتم 

العقاد يذىب إلى ان عمماء المغات ال يعرفون لغة قوم تتراءى لنا صفاتيم وصفات 

أطوار المجتمع العربي من مادة ألفاظو أوطانيم من كمماتيم وألفاظيم كما تتراءى لنا 

المجاز ومن ذلك يبين ان المغة العربية لغة دالة ترمي  ومفرداتو في أسموب الواقع وأسموب

إلى النمذجة والتبسيط من خالل منيج لوضع األلفاظ لممعاني الجديدة يختار صفة من 

                                                           

  113.1المرجع السابق، ص  

  2. 121عبد العزٌز شرف، مدخل وسائل اإلعالم، مرجع سابق، ص  
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أو نواحيو أو تحديد وظيفة عممو صفات الشيء الذي يراد تسميتو أو بعض أجزائو 

 1ناحيتو أو وظيفتو.أو  جزؤهواشتقاق لفظ يدل عميو من المفظ الدال عمى صفتو أو 

يا لألشياء وفي وضعيا لأللفاظ موضع تختمف األمم وتتفاوت في نظرتفي ىذا ال 

د ىذه الصمة بين المدلول ى المسميات وفي المغة العربية تؤكالجديدة التي تطمقيا عم

 2األصمي لمفظ والمعنى المقصود منو أو الشيء المسمى.

 خصائص المغة اإلعالمية:

  اإلعالمية بسمات شتى وىي تختمف بطبيعة الحال عن لغة العمومتتميز المغة  

والدراسات المتعمقة ألنيا تتجاوز مخاطبة الفئات المتخصصة إلى الجميور الواسع ذي 

ذا كانت المغة اإلعالمية تحرص عمى مراعاة القواعد المغوية االمستوي ت المتفاوتة وا 

خصائص اخرى في األسموب وىي كذلك غن تحرص عمى  المصطمح عمييا فإنيا تحاول

البساطة واإليجاز والوصول والنفاذ المباشر والتأكد واألصالة واالختصار والصحة ىذا 

ويدعوا أساتذة الصحافة الكتاب الى استخدام األلفاظ المألوفة توخيا لمفيم وتجنب األلفاظ 

اعطاء المفيوم العممية واالصطالحية النادرة إال إذا اقتضت الضورة ذلك فينبغي شرحيا و 

الحقيقي ليا والتوسل بالتفسير والتبسيط في تعميق المفاىيم األصمية واشاعتيا عمى أوسع 

نطاق بين الجماىير فمن بين الميمات األساسية لمصحفي تحويل أكثر الموضوعات 

                                                           

.130السابق، ص  المرجع  1  

.59، ص 1991، 1عبد العزٌز شرف اللغة اإلعالمٌة، دار الجٌل، بٌروت، ط  2  
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غموضا أو عممية إلى جمل عربية بسيطة أسموب ومفيومة المعنى ومن ىنا يمكن إبراز 

 :1الصحفي أو المغة اإلعالمية في النقاط التاليةخصائص االسموب 

 البساطة والوضوح:-

تعتبر ىذه السمة من ابرز سمات لغة اإلعالم ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل  

ن لم  لى خصائص جميورىا من ناحية أخرى، فالجمل والمعاني وا  اإلعالم من ناحية وا 

كما ان تجسيد البساطة  تحقيق أىداف الوسيمة اإلعالميةتكن واضحة فسيعيق ىذا 

ينحصر في تحقيق ثالث امور وىي: تواتر عدد كبير من المفردات المتداولة بكثرة في 

يجاز الجمل غير البساطة ال تعني  الحياة اليومية عمى مدار النص قصد ىذه المفردات وا 

 2االنزالق إلى استخدام الميجة العامة.

 المعاصرة:-

شية مع روح العصر يب والتعبيرات المغوية متماوالتراكيقصد بيا أن تكون الجمل  

متسقة مع إيقاعو فالجمل الطويمة والكممات المعجمية والجمل المركبة ال تكون مناسبة 

لمغة اإلعالمية إال في موضوعات معينة ومحددة فاألسموب الصحفي قد تخمى عن تمك 
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الصحافة ككل حيث أن التراكيب المعقدة والسرد الذي كان يضيفو الطابع األدبي عمى 

 1الجانب العممي ىو الذي أصبح يفرض صفة المعاصرة في الكتابة اإلعالمية.

 أسموب الدقة والتجسيد:-

الدقة والتجسيد ضروريان ألنيما يمنعان الوقوع في مزالق الثرثرة والضياع  في  

عن الوضع  الغيبية فالدقة ال تكون باختيار الكممة المناسبة التي تعبر متاىات المفردات

أو الحالة النفسية أو الحقيقية تعبيرا مباشرا والتي ال تسمح بالتدخل بين المعذبين أو اكثر 

من كممة ويمكننا أن نحصر األسباب التي تؤدي إلى عدم الدقة حسب بونوسوم في ما 

 يمي:

 ضغوطات توقيت صدور الصحيفة التي تدفع الصحفيين إلى عدم االىتمام. -

عدم وجود إلمام كاف لدى المندوبين بخمقية القصة الخبير كما يضيف جالل  -

 الدين الحمامصي األسباب التالية.

 الرقابة التي تدفع الصحفي الستخدام تعبيرات مطاطية غير محددة. -

 أخذ المعمومة من مصادر مختمفة. -

 2االعتماد عمى مصدر واحد لممعمومة. -

                                                           
، 2003، 1محمد حسام الدٌن، المسؤولٌة االجتماعٌة للصحافة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، ط 1
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 سالمة المغة:

لكتابة الصحيفة ىي سالمة المغة وتحديد بعض مالمح ىذه الخاصية األساسية  

ر حسن اختيا معرفة تطبيق قواعد النحو والصرف، السالمة: الكتابة اإلمالئية الصحيحة،

المات الترقيم والوقف إذ ان الكتابة اإلمالئية المغموطة المفردات واالستخدام االمثل لع

مغاير ال عالقة لو باألول كما توجد إلى معنى آخر تؤدي إلى تغيير المعنى المقصود 

ىناك قواعد لغوية معينة تحكم األسموب الصحفي كاالستخدام األفعال المبنية لممعموم بدال 

من األفعال المبنية لممجيول واستخدام الجمل القصيرة بدال من الجمل الطويمة واالبتعاد 

استعمال المصطمحات عن توظيف الجمل االعتراضية باإلضافة إلى ضرورة االبتعاد عن 

 1الغامضة التي تربك القارئ.

 الجاذبية:-

المقصود بيذه الخاصية أن تكون الكممة قادرة عمى الحكي والشرح والوصف  

بطريقة مسمية ومشوقة في آن واحد فال وجود لجميور متشوق ومتميف إلى االستماع أو 

القراء لمضمون جاف حال من عوامل الجاذبية والتشويق فيتم اختيار  المشاىدة. أو

الكممات والجمل والعبارات بدقة وعناية فائقة. وىذا من شأنو أن يجذب الجميور ويمفت 

 انتباىيم.
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 االختصار:

المقصود بخاصية االختصار انو ميما كان حجم الصحيفة كبير فإنيا محدودة في  

أكبر عدد من االختصار والبد أن تكون المغة قادرة عمى صفحاتيا والمطموب كتابة 

 .1االختصار واإليجاز

 المرونة:

يعني ىذا ان تكون المغة المستخدمة في مختمف الوسائل اإلعالمية قادرة عمى التعبير 

مخاطبة  ووصف مختمف الموضوعات بسالسة حيث تكون متعددة المستويات وبامكانيا

 أكثر من جميور ومعالجة أكثر من موضوع وقضية.

 االتساع:

يقصد بيا اتساع المغة اإلعالمية فيجب أن تكون عدد المفردات كبير بحيث يمبي  

االحتياجات المختمفة وتتسع المغة اإلعالمية بشكل يومي قد يكون االتصال بالثقافات 

طمحات أثر في زيادة حجم المغة الخارجية وضرورة الترجمة اليومية لكثير من المص

 اإلعالمية وفي اتساعيا.
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 القابمية لمتطور:

آخر خاصية ىي القابمية لمتطور وىي سمة مالزمة لمغة اإلعالمية فمغة اإلذاعة  

 .1في الثالثينات تختمف عن مثيمتيا في الخمسينيات والستينيات

 بين لغة اإلعالم وأشكال المغة األخرى:

ة قالجماىيري ىي التي تستخدميا في أجيزة اإلعالم العربي المتعمأن لغة االتصال  

بالخبر والمقال الصحفي والحديث والتقرير الصحفي ومقابمة اإلذاعة والتمفازية نجدىا لفة 

 مباشرة تصل إلى اليدف الذي تقصده بطريقة فورية.

وأصبحت المغة اإلعالمية تجنح إلى االستغناء عن الكممات الزائدة كأداة التعريف  

من  بحالالتي ال لزوم ليا أما أدوات التعريف الالزمة فال تستغني عنيا المغة اإلعالمية 

عالمية عن األفعال التي ال قيمة ليا وأيضا عن الصفات  األحوال، كما تسعى المغة اإلإ

ن وأحرف اإلضافة كما يمكن لمغة اإلعالمية لتغادي استعمال وظروف الزمان والمكا

حروف الربط لمكممات بحيث ال تميل لغة اإلعالم إلى الجمل الطويمة وأحيانا تميل ىذه 

األخيرة إلى التكرار الذي يعتبر عامال ميما لمقضاء عمى الغموض وازدواج المعنى. 

وضوح وتبديد كل غموض محتمل فالصحافي ال يتردد من تكرار كممات معينة بغرض ال

السكاني نجد ان عبارات مثل تحديد النسل ،  عمى سبيل المثال عند الحديث عن االنفجار

 ن الغذائي....إلخاالم
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ترد بكثير وذلك رغبة فن اإلعالم في تبديد كل غموض محتمل بشأن ىذه 

 1التعبيرات.
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  الفرق بين المغة اإلعالمية والمغة األدبية:

الدكتور عبد العزيز شرف التمييز بين المغة اإلعالمية والمغة األدبية ان يوضح   

لكل كممة في المغة اإلعالمية يجب ان تكون مفيومة من الجميور المستقبمين كما يجب 

أن تعرض بطريقة جذابة تحقق يسر القراء واالستماع أما المغة األدبية فإنيا تتضمن فنون 

يؤدي إلى تداعيو وخاصة في الشعر فيي بعيدة تماما عن التورية وازدواج المعنى الذي 

لغة اإلعالم ألنيا تقطع التيار اإليصالي الذي يجب أن يضل مجراه صافيا وحين ننظر 

إلى لغة اإلعالم التي تستعمميا اليوم في االتصال بالجماىير نجد أنيا لغة مباشرة تصل 

  1إلى اليدف الذي تقصده بطريقة فورية.

الفرق بين لغة اإلعالم ولغة األدب ىو عنصر التكرار الذي يعتبر  وكذلك يكمن 

عامال ىاما لمقضاء عمى الغموض وازدواج المعنى فالصحفي ال يتردد في تكرار كممات 

 معينة بغرض الوضوح وتبديل كل غموض محتمل.

بيا وتمتاز ىذه المغة أي اإلعالمية بالمرونة والقدرة عمى الحركة والتي تتمثل في استيعا

لمنجزات الحضارة وروح العمم وواقعية المجتمع الجديد وىي أي المرونة تكسبيا جمميا 

والجمال شرط أساسي ألي لغة، فالمغة اإلعالمية العربية تؤثر االفصاح في التعبير عن 

ذلك كل تارة بالتنقيب في كمائن المغة من الكممات العربية التي تدل عمى ما طرا من 
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ستحداث ألفاظ وصيغ من المادة العربية تسند الحاجة عمى التعبير المسميات وتارة با

 1الحضاري في حياتنا الراىنة.

 المغة اإلعالمية بين الفصحى والعامية:

إذا كانت المغة اإلعالمية ىي المغة الشعرية أو الشاعرة كما وصفيا األستاذ العقاد  

في أصولو الفنية والموسيقية فيي في مجمميا فن منظوم  لغة بنيت عمى نسق الشعر

منسق االوزان واألصوات ال تنفصل عن الشعر في كالم تألفت منو فالمغة العربية ىي لغة 

إعالمية ونريد بذلك أنيا لغة بنيت عمى نسق الفن اإلعالمي بمفيومو الحديث تعرض 

مع قيم المجتمع وعاداتو  مواد مبسطة يسيل عمى الجماىير فيميا كما انيا تتماشى

 2وتقاليده.

فأللفاظ العربية تدل عمى تفكير العرب ونظرىم إلى األشياء والمغة العربية لغة دالة  

ترمي إلى التبسيط من خالل منيج لوضع األلفاظ لممعاني الجديدة يختار صفة من من 

و وعممو وعميو الذي يراد تسميتو أو بعض أجزائو أو نواحيو أو تحديد وظيفت الشيءصفات 

فإن المغة اإلعالمية ال تختمف في منيج تطويرىا لمغة كما يريده المغويين وحراس المغة 

وبالرغم من أن الصحفي مطالب بتكييف أخباره، ومقاالتو وفنونو التحريرية وفقا لمقوالب 

الصحفية المنشورة، فإن عميو أن يحرص عمى القواعد المصطمح عمييا في النحو 
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ن كانت المغة اإلعالمية تحرص عمى مراعاة القواعد والصرف وال بالغة وما إلى ذلك، وا 

يجاز المصطمح عمييا، فإنيا تحاول كذلك أن تحرص عمى خصائص أخرى من بساطة و  ا 

ووضوح ونفاذ مباشر وتأكيد وأصالة وجالء واختصار وذلك ألن كل كممة في المغة 

لمستقبل كما يجب أن تعرض بطريقة اإلعالمية يجب أن تكون مفيومة من قبل الجميور ا

 1جذابة تحقق يسر القراءة واالستماع.

إن أنواع التورية وازدواج المعاني أو الحاالت االنفعالية حول االلفاظ وغيرىا من  

فنون األدب التي تؤدي إلى المعاني الخاصة في الشعر فيي بعيدة تماما عن لغة االعالم 

أن يضل مجراه صافيا من ىذه االنواع الزخرفية. ألنيا تقع تيار االتصال الذي يجب 

فالمغة العربية لغة غنية وثرية وبالتالي فيي تقبل أي تجديد أو أي ألفاظ جديدة تطرأ 

عمييا، تمك التي تفرضيا واقع الحال أو المرحمة الزمنية والتي ال يمكن التعبير عنيا 

ية فمن أىم المقاييس التي يعرف باأللفاظ القديمة التي ىي أيضا لم تكن وليدة مرحمة زمن

ة عمى الزمن، وىذا المقياس يصبح من أىم مظاىر لالس الدبيا ارتفاع المغات ىو مقيا

المغة اإلعالمية، الن الصحفيين ورجال اإلعالم يكتبون لكل الناس في كل األوقات وليس 

يجب أن تكون مفيومة من لجزء من الناس، فكل كممة تتضمنيا عبارات النص اإلعالمي 
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عامة القراء وجميور المستقبمين، ولياذا تظير بالغة المغة اإلعالمية من عالمات الزمن 

 1في انفعال لغتنا االم.

خراجيا  وىذا راجع إالا اذ عامل الوقت يمعب دورا رئيسيا في تغطية األخبار وتحريرىا وا 

ية أخرى، فيو يروي حدثا يعينو في من جية، كما يتميز اإلعالم بالدورية وااليقاع من ج

 2إطار زمن محدد.

التي تدل الزمن بعالمات مقررة في الفعل أنسب وأصمح لإلعالم من المغة  غةمفال 

التي خمت من تمك العالمات وبمقدار الداللة تكون ىذه المغة اإلعالمية أكثر من تمك أن 

التاريخية، ذلك ان األلفاظ في  الكممات ال تستعمل في واقع المغة اإلعالمية تبعا لقيميا

ات خاصة ظة التي تستعمل فييا وقيمة المفرداإلالم قيمة وقتية أي محددة بالمح

باالستعمال الوقتي الذي تستعممو، وقد تمر لحظة تستعمل فييا كممة ما استعماال مجازيا، 

قت ولكن ىذه المحظة ال تطول الن المفظة في المغة ليس ليا إال معنى واحد في الو 

 3الواحد.

عالم ومدى ومالئمة كل ييا الفصيح والعامية في وسائل اإلإن استخدام المغة العربية بشرط

منيما في الوقت نفسو أدى إلى ظيور تيارين، تيار يؤيد استخدام المغة العربية الفصحى 
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ى داعيا إلى استخدام العامية بدال منيا، إذ ير  ل اإلعالم واآلخر يرفض ىذا المبدأفي وسائ

فساد لمغة والثقافة، وان المغة  التيار األول ) الفصيح( أن استخدام العامية تعتبر تيجينا وا 

الية المغة وخمق مناعة العربية الفصحى تؤدي إلى فوائد عدة منيا تنمية الحسن الفني لجم

ه عوامل التجزئة عمى الصعيد القومي والوطني، بينما سيؤدي استخدام العامية مستمرة تجا

 1تكريس التجزئة الوطنية والقومية وبالتالي فيي انتحار.إلى 

التيار اآلخر أن واقع الحال يفرض استخدام العامية، فيي المغة المشتركة  بينما يرى

جنوح المغة اإلعالمية األقرب إلى فيم الجميور، وىو ما ترجعو الباحثة " فلاير مينا " في 

بالعاميات إلى أن وسائل اإلعالم الجماىيري صنعت جميور،  من خالل االستعانة

اعالميا يحتوي عمى شرائح أمنية أو شبو أمنية أبجديا وثقافيا مما جعل الفصحى تشكل 

بالمجوء إلى العاميات إلى أغمب حائال اصطالحيا وتواصميا وتأثيريا ال يمكن تخطيو إلى 

جميور، مدفوعة باعتقاد أن مواكبة موادىا أن ذلك ىو الوسيمة المثمى الستقطاب ال

 2العصر والتطور ومحاكاة األمم االكثر تقدما.

إذن، ما يستوجب االبتعاد عن الفصحى. والمجوء إلى العامية زد عمى ذلك المضامين 

اليابطة لبعض المواد ) البرامج ( وخاصة الترفييية إضافة إلى تمسك بعض األوساط 
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غة العربية إلى حد التعصب مما يدفع العديد من القائمين الثقافية واألكاديمية بحرفية الم

 1عمى اإلعالم نحو التخمي التدريجي عن المغة الفصحى.
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 تعريف اإلعالم:

لغة: مشتق من عمم وىو فعل ثالثي مزيد بحرف واحد من عمم وأعمم عمى وزن  

 أفعل من فعل.

منظور العمم نقيض الجيل، عمما عمما وعمم ىو نفسو  البنوقد جاء في " لسان العرب " 

بخبر قدومو، أي ما شعرت، عمم األمر  ورجل عالم وعميم وعممت الشيء يقال ماعممت

ونعممو اتقنو وعممت يتعدى إلى مفعولين: نقول عممت عبد اهلل عاقال، ويجوز أن نقول : 

 .1عممت الشيء بمعنى عرفتو وخبرتو

ََّّفَق َالََََُّّّثَمََّعَرَضُهْمََّعَلىَّالَمَلئَكةََّّاأَلْسَماَءَُّكل َهاَمَّآَدَمَََّّوَعل َّفي قولو تعالى: "  وورد في القرآن الكريم

ََّماََّعَلْمتَنَ اَّإِن َكَّالَعليُمَّالَحكيمَّْأَْنبُئنيَّبِأَْسَماءََّهؤُلَّ  2" ءَّإْنَُّكْنُتْمََّصاِدقيْنَّقَ ُلواَُّسْبَحاَنَكََّلَِّعْلَمَّلَنَ اَِّإل 

 صدق اهلل العظيم

يقول العرب استعممو الخبر. فأعممو إياه يعني صار يعرف الخبر بعد طمب معرفتو  

اإلعالم نقل الخبر، وىو نفس المعنى الذي يطمقو العمماء عمى عممية  فمغويا يكون معنى

 3اإلعالم.

 
                                                           

، ص 7891، 2ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يقوت، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
17.  
.12_17سورة البقرة، اآلية:    2  

.98، ص 7،ط7999عبد الحافظ، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم،   3  
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وكيفية معالجتيا في ضوء النظريات.  اصطالحا: ىو التعبير بقضايا العصر وبمشاكمو

والمبادئ المتعددة من نظام أو دولة من خال وسائل اإلعالم المتاحة فيو التعبير 

الموضوعي لعقمية الجماىير وميوليا واتجاىاتيا في الوقت أنو اإلعالم يقوم عمى تزويد 

نوير الناس بقدر كبير من المعمومات الصحيحة والحقائق الواضحة يكون ىدفو الت

والتثقيف ونشر االخبار التي تنساب إلى عقول الناس وترفع مستواىم الثقافي واألخالقي 

 1كما تنشر تعاونيم لخدمة المصمحة العامة.

وىو كافة أوجو النشاط االتصالي التي تستيدف تزويد الجميور بكافة القضايا  

يف بما يؤدي والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية وبدون تحر 

إلى خمق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واالدراك واالحاطة الشاممة لدى فئات من 

الجميور المتمقي لممادة االعالمية وبما يساىم في تزويد الرأي العام وتكوين الرأي الصائب 

 2لدى الجميور في الوقائع والموضوعات والمشكالت المثارة والمطروحة.

ي النياية الواقع االجتماعي النفسي ويكاد يكون المرآة التي نرى اإلعالم يعكس ف 

فييا صورة مجتمع ما وال نبالغ غذ قمنا أن اإلعالم أصبح يمثل حاجة أساسية فاإلعالم 

                                                           
، ص 2178، 7علي عبد الفتاح، إدارة اإلعالم، دار البازوني العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط  1

781.  
، 7مختار الفتاح الستوس، اإلعالم الدولي األسس والمفاهيم، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، ط 2
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ىو الذي يشير إلى عنصر خاص بالمعرفة ترتبط بحاجة اجتماعية وىي االتصال بين 

 1األفراد داخل المجتمع وخارجو.

الم حديثا عمى ذلك الجانب من االتصال الذي يتعمق بتمكين الناس أطمق اسم اإلع 

من التزود بالحقائق والمعمومات واألخبار بمختمف الوسائل المتاحة في العصور المختمفة 

ابتداء م قرع الطبول ونفع األبواب حتى أعظم الوسائل تقدما في العصر الحديث مثل 

 .2اإلعالم موجودا منذ القدمالتمفزيون واإلذاعة وبيذا المفيوم يعتبر 

يقول فرنان تنيرو " اإلعالم ىو نشر الوقائع واآلراء في صيغة مناسبة بواسطة جميع 

 العالمات التي يفيميا الجميور.

يعرفو الدكتور ابراىيم امام " إن الغاية الوحيدة من اإلعالم ىي االقناع عن طريق 

 .3لكالمعمومات والحقائق واالرقام واالحصاءات ونحو ذ

 سياق معاصر منظم ومقبول من الجميع وبات يكون محيطا عامااإلعالم بيذا ىو"  

 4خرين والتحكم بوعييم".حقيقيا ومتسعا قادرا عمى جذب اآل

                                                           

.78المرجع السابق، ص   1  
، 8ي، الوعي السياسي والتنمية السياحية ومفاهيم وقضايا، مؤسسات الجامعة، طداليا محمد تيمور زك 2

  .728، ص 2119

.88، ص 7، ط7878ابراهيم امام، دراسات في الفن الصحفي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،   3  
السكري، اإلعالم واإلعالم العربي المعاصر، دراسة في الواقع والمتغيرات، المؤسسة الحديثة  رفيق 4

  .88، ص 2117، 7للكتاب، لبنان، ط
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أطمق اسم اإلعالم حديثا عمى ذلك الجانب من االتصال الذي يتعمق بتمكين الناس من 

تاحة في العصور المختمفة ملالوسائل امومات واالخبار بمختمف التزود بالحقائق والمع

ابتداء من قرع الطبول ونقع األبواق حتى أعظم الوسائل اإلعالم تقدما في العصر الحديث 

 1مثل التمفزيون و اإلذاعة.

اإلعالم كما يعرفو الدكتور عبد المطيف حمزة ىو تزويد الناس باألخبار الصحيحة 

تساىم عمى تكوين رأي عام صائب في واقعة  والمعمومات السميمة والحقائق الثانية التي

من الوقائع أو مشكمة من المشكالت بحيث يعبر ىذا الرأي تعبير موضوعيا من عقمية 

الجماىير واتجاىاتيم وميوليم، فرسالة اإلعالم ىي االقناع عن طريق المعمومات والحقائق 

األمانة وىو يخاطب  الموثقة وىو يقوم عمى الوضوح والدقة في الرواية ويمتزم بالصدق،

العقول ال الغرائز ويستخدم التوضيح والشرح والتفسير والتعميق والجدل المنطقي في تحقيق 

 غايتو.

ىناك تعريف مختصر وموجز لمعالم األلماني " أوتوجروث " حيث يعرف اإلعالم أنو 

اإلعالم التغيير الموضوعي لعقمية الجماىير ولروحيا وميوليا واتجاىاتيا في نفس الوقت ف

تعبير موضوعي ومعنى ذلك أنو ليس تعبيرا ذاتيا من جانب الصحفي او المذيع أو رجل 

                                                           

  1 728ي، الوعي السياسي والتنمية السياحية ومفاهيم وقضايا، مرجع سابق، ص زك داليا محمد تيمور 
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نما ىو تعبير موضوعي خالص بمعنى أنو يقوم عمى الحقائق أو  السنيما أو التمفزيون وا 

 1األرقام أو االحصاءات.

 مجاالت تأثير وسائل اإلعالم:

آفاق بعيدة عمى مضاعفة األصوات يممك اإلعالم القدرة عمى البصر والسمع إلى 

والكممات طالما ىناك من يسمع ويقرأ لذا يقع عمى عاتق اإلعالم مسؤولية كبيرة إلخبارنا 

بما يدور في األفق من موضوعات ويحدد ما يجب القيام بو اتجاه ىذه الموضوعات 

 :2ولإلعالم وظائف في المجتمع نستطيع ان نوجزىا في اآلتي

 اإلخبار واإلعالم:

ىو تزويد الجميور والبيانات الصحيحة من األحداث والقضايا والظواىر والمشكالت 

وأحيانا تكون ىذه المعمومات ليس في حاجة إلييا مما يساعد الفرد عمى تكوين رأي واتجاه 

 ما يدور من أحداث ويشكل وعيو بالقضايا المطروحة واالحداث.

 نشر الثقافة:

م والمعتقدات وأساليب الحياة المختمفة سواء ىو عرض مجموعة من القيم والمفاىي

أو الدولية بغرض التأثير عمى الجميور بتعديل معتقداتيم او ميوليم وخاصة تمك  المحمية

                                                           

.18، ص 2112، 7شر والتوزيع، طمحمد منير حجاب، اإلعالم السياسي، دار الفجر للن  1  
    712داليا محمد تيمور زكي، الوعي السياسي والتنمية السياحية ومفاهيم وقضايا، مرجع سابق، ص  2
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الخاطئة فاإلعالم يعمل عمى توسيع آفاق الجميور ومجال حياتيم ويضاعف من تجاربيم 

 بمشاىدة أحداث ما كانوا يتخيموا حدوثيا وجيا لوجو.

ئل اإلعالم تسيم في نشر الثقافة تنميتيا ال سيما االدب لذلك أصبحت ليا آخذت وسا

وظيفة ثقافية ونافست الكتاب منافسة شديدة في أداء ىذه الوظيفة بحكم أنيا أرخص ثمنا 

وأكثر انتشارا وأسيل قراءة من الكتب لذلك نجد أديبا ال يكتب في الصحف ذلك ألنيا 

ن كانت األجيزة اآللية كاإلذاعة والتمفاز تتنافس أقوى وسائل االتصال بالجماىير وغ

 الصحافة أيضا في شتى وظائفيا.

  1.كما توجد وظائف أخرى يتميز بيا اإلعالم وىي التعميم والترفيو...إلخ
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 مفهوم الخطأ الشائع:

ىو الذي يرتكب في العرف المغوي لكنو يتداول عمى أساس أنو ال يحمل الخطأ  

ومن ذلك يترك أحيانا عمى تحريفو عمى اعتبار الخطأ ال فرق بين الذي يخل باألصل 

الخطأ الشائع المستعمل والصواب الميجور غير المستعمل بل إن الخطأ الشائع أفضل 

  منو ومن ىنا يقولون: خطأ شائع أفضل من صواب ميجور.

خطاء غير ومن ىنا نرى أن األخطاء الشائعة ال تنتمي إلى األخطاء النظامية وال إلى األ

النظامية بقدر ما تمزج بينيما كل حسب نوعية الخطأ. فإن كان الخطأ في المتن المغوي 

ن كان في األداء فيو خطأ غير نظامي، والذي يحدد نوعية الخطأ ىو  فيو خطأ نظامي وا 

 التحميل والتصنيف ويجب التنبيو في ىذه النقطة إلى أن مفيوم الخطأ الشائع واسع ويمتد

أن ِذكرنا الخطأ الشائع ينصرف ذىنيا إلى األخطاء ذات  عديدة في المغة إالّ إلى جوانب 

 .1العالقة بالمستوى التركيبي

من أو جيميم بالقاعدة بعضيا ىفوة من اليفوات أو زلة لسان أو قمم كما يقال يأتي أحيانا 

حافة دارس المغة ليقترب من أداء المتكمم األصمي لتمك المغة وبعضيا تصدر من لغة الص

حيث ساىمت وسائل اإلعالم في تفشي االخطاء الشائعة، ألنيا تمقي عن الناس وتقوم 

بنشر الخطأ عمى أوسع نطاق فمثال ساىمت لغة الصحافة في بعض القواعد باعتمادىا 

                                                           

  1 .141صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية، مرجع سابق، ص 
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البساطة وااليجاز حتى شاع فييا الخطأ، واستغل امام ما تدره تمك الوسائل لدرجة أنك 

 1البال. تسمع أحيانا إلى ما يقمق

 عوامل حدوث الخطأ الشائع:

 يرجع إلى مجموعة عوامل والتي يمكن أن نجمميا في ما يمي: 

 ما تدره مدرسة الشارع من تحريفات وتعابير قريبة من المغة.  -1

التسامح المغوي الذي يحدث نتيجة االحتكاكات، وتحدث في البداية عمى نطاق ضيق   -2

 ثم تتطور إلى أن 

 وما يدره من أخطاء في التغطيات الصحفية او الندوات التمفزية. اإلعالم -3

عدم تكامل البناء المغوي بين المدرسين فأحدىم يبني القواعد وآخر ييدميا بدعوى )  -4

 الميم...الفيم (.

 القصور واالستيعاب. -5

 قمو االستعمال والتطبيق. -6

 عدم مراعاة النطق السميم لمحروف. -7

 2حصص التصحيح (. عدم إجراء تصويبات إمالئية ) -8

 

                                                           

.782المرجع السابق، ص   1  
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 تفسير األخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم:

 يمي: ىناك أسباب أدت إلى الوقوع في األخطاء ومنيا ما

 ضعف الصحفيين في النحو والصرف. -1

 تأثير العامية. -2

قد يعرف الصحفيين شيئا من الحو والصرف ولكن معموماتيم  تعميم القاعدة: -3

ناقصة. فمثال عرف بعضيم ان الممنوع من الصرف يجر بالفتحة دون معرفة انو 

 لو كان مضافا او معرفة ب "ال" فيجر بالكسرة.

ح: فقد رأى بعضيم كما يبدو ان كل ما يرد في الميجات العامية ليس التفاص -4

 .1فصيحاـ فقد رأوا أن يفرضوا تصورىم لما ىو فصيح مثل: قالوا تبيئة بدال من بيئة

ربط الحركة اإلعرابية بالمعنى: يعرف البعض أن المفعول بو منصوب، وليذا  -5

أصيب جنديين بدال من  نصبوا نائب فاعل، فيو مفعول بو لم يذكر فاعمو، مثل:

 جنديان.

الحركة اإلعرابية بالموضع: مثال " إن وأخواتيا " يمييا اسميا ثم خبرىا، فمثال: ربط  -6

إن المسؤولون األمريكيون ييددون" فالكممة األولى اسم منصوب، والثانية خبر 
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 مرفوع واليم يعرفوا أن ما بعدىا ىنا صفة السم " إن " ال خبر ليا، فربطوا الحركة

 1اإلعرابية بالموضع.

 عدم اتقان بعض قواعد التركيب: -7

أخطاء في المطابقة وأكثر ما ورد منيا استعمال "احدى" بدال من "أحد" مثل " أ_ 

 إحدى الحواجز " فالصواب "أحد الحواجز " مطابقة العدد مع المعدود.

" أجاب عن  ب_ الخمط بين حروف الجر مثل " أجاب عمى السؤال " والصواب

 السؤال ".

 ج_ استعمال عشرينات بدال من " عشرينيات ".

د_ ادخال " ال " التعريف عمى غير الوفد الغير الرسمي " غير الرسمي " ىو 

 2الصواب.
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 الحلول لتفادي األخطاء اللغوية الشائعة:

عيا، وىي ولتفادي الوقوع في األخطاء الشائعة فيناك مجموعة من النقاط والتي يجب اتبا

 كما يمي:

 إخضاع الصحفيين المتحانات لغوية صارمة قبل التعيين. -1

 ضبط كل حروف الكممة بالحروف. -2

 تعيين مشرف لغوي قدير يتابع ويصحح االخطاء. -3

 عقد دوريات تدريبية أو اجتماعات دورية خاصة بقضايا المغة. -4

 إرسال التقارير إلى المشرف المغوي بالناسوخ ليصحح األخطاء. -5

تدريس مادة في الجامعة إلزامية لطمبة قسمي المغة العربية واإلعالم، واختيارية  -6

 1لغيرىم تتناول األخطاء الشائعة نظريا وتطبيقيا.
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 مفهوم الصحافة:

لقد تعددت تعريفات الصحافة واختمفت يبعا الختالف المنطمقات الفكرية ليذا  

 المفيوم وفي دراستنا ىذه سنكتفي باستعراض أبرز ىذه التعريفات وأشمميا:

 المفهوم اللغوي للصحافة:

الِصحافة بكسر الصاد من صحيفة جمع صحائف أو ُصُحْف والَصحيفة الوجو أو  

فحة لموجو ىي بشرة الجمد.  الصَّ

ويقصد بيا الصحيفة  journalوفي قاموس إكسفورد تستخدم كممة الصحافة بمعنى 

journalisme  وتعني الصحافةjournaliste  بمعنى الصحفي، فكممة الصحافة تشمل

 .1في في الوقت نفسوإذن الصحيفة والصح

وجاء في الموسوعة العربية العالمية: الصحيفة كل سطح رقيق يكتب عميو والجمع 

ِإنَّ َهذَا َلِفي الصُّحف األولى صُّحف   " صحائف و" الصحف " وقد وردت في القرآن الكريم

." اْبرَاهيم َوُموَسى
2

 

 

 

                                                           
، ص 3002محمد منٌر دحاب، وسائل االتصال، نشأتها وتطورها، دار الفجر، القاهرة، )د.ط(،   1

75. 

رحٌمة عٌساوي، مدخل إلى اإلعالم واالتصال، المفاهٌم األساسٌة والوظائف الجدٌدة فً عصر  2

  .030، ص 3002العولمة اإلعالمٌة، عالم الكتب الحدٌث، عمان، 
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 المفهوم االصطالحي للصحافة:

األستاذ " عبد العزيز مطر " في دراسة تحت عنوان الصحافة في المعجم  يعرف 

الجديد إذ يقول: " الشائع أن استخدام الصحافة لمداللة عمى معنيين، معنى متقابل لكممة 

journalisme  أي المينة الصحفية، ومعنى مقابل لكممةpresse  أي مجموعة ما ينشر

 1في الصحف.

الصحافة بأنيا العممية االجتماعية لنشر االخبار والمعمومات كما تعرف الصحف أيضا 

 2الشارحة إلى الجميور القراء من خالل الصحف، المطبوعة لتحقيق أىداف معينة.

كذلك الصحافة ىي مينة البحث عن الحقائق ونشرىا بطرق رشيدة تنفع المجتمع  

أنيا أخذت وأعطت وأثرت والتنمية وىي مسابقة لمعظم وسائل اإلعالم والتكنولوجيا عمى 

 .3بدرجات مع وسائل إعالمية أخرى

تعرف الصحافة كذلك بأنيا مطبوع دوري ينشر األخبار في مختمف المجاالت  

وشرحيا ويعمق عمييا ويكون ذلك عن طريق مساحات من الورق المطبوعة بأعداد كبيرة 

 4وبغرض التوزيع.

                                                           
ابراهٌم عبد المسلمً، مدخل إلى الصحافة، العربً للنشر والتوزٌع، القاهرة، )د.ط(، )د.س(، ص   1

05.  

.035، ص 0111، (محمد عبد الحمٌد، بحوث الصحافة، عالم الكتاب، القاهرة، )د.ط  2  
حسن عماد المكاوي، لٌلى حسن البٌر، االتصال ونظرٌاته المعاصرة، دار المصرٌة، القاهرة،  3

  .91)د.ط(، )د.س(، ص 

.92، ص 3002فضٌل دلٌو، مدخل االتجاه الجماهٌري، مخبر علم االجتماع واالتصال، الجزائر،   4  
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ألساسية لإلعالم، ألنيا تؤدي كما أن الصحافة تمثل في الواقع إحدى األدوات ا 

دورا كبيرا في بمورة الرأي العام وتكوينو، ىذا الدور ال يقتصر عمى نقل االخبار وعرضيا 

والتعميق عمييا، بل يذىب إلى أبعد من ذلك ولمصحافة رسالة سياسية واجتماعية وثقافية 

ة من تحديد بالنسبة إلى المواطنين. لذا فإن حديثي عن الصحافة سوف ينطمق كل بداي

 1المصطمح انطالقا من التعريفات التي وضعت لو.

 يقول عنيا نابوليون " إنني أرىب صرير األقالم، مما أرىب ذوي المدافع ".

ويتبين لنا من خالل ىذا القول أن الصحافة ليا وزن ومكانة رفيعة فيي تمثل القمب 

بحيث تعتمد عمى طبيعة النابض لجمب المستمع والرأي العام، كما انيا سالح ذو حدين 

 استعماليا.

 2رجل ". 033قال عنيا أيضا " إن المقالة الصحافية تساوي جيشا من 

 

 

 

 

                                                           

  1 .  22رفٌق السكري، اإلعالم واإلعالم العربً المعاصر، مرجع سابق، ص 
.29المرجع نفسه، ص   2  
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 التعريف بالمؤسسة لجريدة النهار:

ىي جريدة يومية جزائرية مستقمة تصدر عن شركة األثير لمصحافة في حيدرة  

ة إخبارية مستقمة في ، تعتبر ىذه الجريدة أول يومي7332بالجزائر العاصمة صدرت عام 

الجزائر تصدر عن صحافيين لم يعمال في الصحافة المكتوبة الحكومية من قبل، كما أنيا 

ال ال تتبع ألي حزب سياسي، يدير ىذه الجريدة "أنيس رحماني" الذي كان قد اشتغل من 

قبل مدير تحرير جريدة الشروق اليومي، يتم سحب جريدة النيار في أربببببببع مطابع 

ي موجودة في الجزائر العاصمة، وىران، قسنطينة وورقمة يصل سحبيا اليومي إلى وى

ألف نسخة وتضم الجريدة العديد من الصحفيين الذين يعتبرون من أعمدة الجريدة.  233

فإلى جانب رئيسة التحرير " سعاد عزوز " وىي من كبار المحققين ضمن صحيفة 

"دليمة بمخير"، "حبيبة محمودي"، "نشيدة "الخبر" سابقا نجد كل من "محمد بوسري"، 

قوادري"، "سمير يوسف"، "وسيم بن عورة". وكل ىؤالء من الجيل الجديد في قطاع 

 .1الصحافة لكنيم اثبتوا مكانة وتفوق كبير في الميدان

وتعتبر من بين الصحف والجرائد الجزائرية التي ليا نسبة مقروءة جد مرتفعة وىي  
إخبارية ناطقة بالمغة العربية تتناول االحداث السياسية والرياضية عبارة عن صحيفة 

باإلضافة إلى االقتصاد والثقافة واألمور االجتماعية عمى المستوى الحدث المحمي الوطني 
2أو العالمي يسمييا البعض األخبار الجزائرية.

  

                                                           

 //www.ennaharonline.com/ar:  Http النهار الجدٌد، أنٌس رحمان1ً  

المرجع السابق.  2  

http://www.ennaharonline.com/ar
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 من جرٌدة النهار الجزائرٌة:جدول ٌوضح توزٌع العٌنة المختارة 

 

 الرقم     
      

 العدد          
 

 تاريخ العدد                  
 

      10   

 

8552 

 

 م8102فٌفري  01األربعاء 

 

      18 

 

8521 

 

 م8102فٌفري  81السبت 

 

      10 

 

8520 

 

 م8102فٌفري  80الثالثاء 

 

      10 

 

8520 

 

 م8102فٌفري  80األربعاء 

 

      15  

 

8525 

 

 8102فٌفري  85الخمٌس 

 

 التعليق على الجدول:

يوضح الجدول أىم األخطاء الصادرة في جريدة النيار ألعدادىا الخمس،  

معتمدين في ذلك عمى أغمب ما ورد في مقاالتيا، مستثنين في ذلك تحقيقات والصفحات 

 الرياضية واإلشيارية ألنو كل منيما لغة تميزه ودراسة خاصة بو.

 دراسة األخطاء اللغوية الشائعة لجريدة النهار )األعداد الخمسة(:الخطوات المتبعة في 

 تصنيف األخطاء: -1

 بعد استخراجنا لألخطاء قمنا بتصويبيا حسب كل من أعدادىا الخمس:
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 صفته الصواب الخطأ العدد

 العدد

 األول

8552 

الصندوق الوطني للتوفير  كناب بنك

 واالحتياط

 معربة

 عامية شمروا على سواعدكم قشطو على يديكم

 امالئي عن اجتماعات وزراء النفط عن إجتماعات وزراء النفط

 عامية بائع المباراة يباع الماتش

 عامية كالم موزون الهدرة بالميزان

 عامية    اإلعالمي االعالمي

 امالئي شبكة التواصل االجتماعي فايسبوك

 عامية   حة شعرتسري تحفيفة

 معربة معامالت تجترية بيزنس 

 معربة فيروس خطير زيكا

 عامية منظمة ارهابية داعش              

 معربة   منظمة النفط أوبيك
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 التعليق على الجدول:

من خالل تتبعنا ورصدنا الىم وأبرز االخطاء الواردة في جريدة النيار ألعدادىا  

خطأ وىذا ما يفسر شيوع االخطاء الكتابية ) إمالئي،  25الخمس، فتبين لنا أنيا كثيرة منيا 

لى جيل بعض  داللي، أسموبي، عامي، معرب ( وىذا كمو راجع إلى تأثير العامية وا 

الصحافيين لمقواعد اإلمالئية من جية، ومن جية اخرى لتقريب المعنى لممواطن وذلك 

بغرض اسيامو في مسايرة واقعو المعاش بغية خمق أكبر تفاعل مع الموضوع المراد نشره 

وذلك تجسيدا لخصوصيات الفرد بتوظيف أبسط الكممات المتداولة في الشارع بعيدا عن المغة 

 طن.صعبة الفيم لدى الموا

مثال: الفالح البد من استعمال العامية لتقريب الصورة والمعنى لو بحيث تكون المفردة سواء 

 كانت عامية أم بالميجة البيضاء قريبة من مستواه التعميمي.
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 صفته الصواب الخطأ العدد

 العدد

 الثاني

0652 

 

 

 معربة شريط التسجيل فيديوهات

 إمالئي االبتزاز اإلبتزاز

 امالئي إلى  الى 

 معربة رجال عصابة المافيا

 معربة رخصة سياقة البارمي

 معربة   رتبة عسكرية جينيرال

 عامية أصحاب النفوذ المعريفة

 معربة   مساكن ضخمة فيالتهم

 إمالئي بّشدة بشدة 

اجتماعات ماراطونية تجرى 

 هذه األيام

اجتماعات مكثفة تجرى هذه 

 األيام

 داللي

 إمالئي باالمتناع باإلمتناع         

 عامية   ال يقابل ما يقابلش
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 إمالئي االستغراب اإلستغراب 

ومترجمين المتحصلين 

على شهادات التعليم 

 العالي

المتحصلين على ومترجمين 

 شهادات التعليم العالي

 إمالئي

 أسلوبي متابع قضائيا مسبوق قضائيا

 أسلوبي صدور إذن التفتيش اسدار بأمر التفتيش 
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 التعليق على الجدول:

تم تبيانو من الجدول الثاني أنو ىناك أخطاء لغوية شائعة في جريدة  وصفوة ما 

النيار من خالل ما تم تحميمو ليذه األخطاء، فالشائع أنو تم توظيف بعض المفردات 

المتداولة عمى ألسنة الشعب يفيميا العامة والخاصة، وذلك بغية مالمسة الواقع المعاش 

راد تحقيقيا من الموضوع المنشور من أجل الم بالفاعميةلمفرد البسيط لتحقيق ما يعرف 

تبميغ رسالة إعالمية دالليا، وىذا ما يساىم في جمب اىتمام القارئ وتعمقو بيا ينشر في 

كل عدد، مما ينجم عنو االستمرارية والديمومة وذلك القترابو من واقعية وخصوصيات 

 العامة والخاصة.
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 االستنتاجات:

ن كانت تصب بالدرجة  إن النتائج التي تم  التوصل إلييا من خالل الدراسة وا 

االولى عمى وجود توظيف واسع لمغة العامية في جريدة النيار إالا أنو ال يمكن تغييب 

المغة العربية الفصحى التي ميزت باقي المضامين االعالمية في الصحيفة، وبالتالي 

زاة مع المغة الفصحى، وىو ما توظيف لمغة العامية بالموا يمكن القول أنو كان ىناك

يمكن أن نطمق عميو مصطمح االزدواجية في المغة، حيث لمسنا من خالل الدراسة وجود 

لغة عامية شكمت عممية تزاوج مع المغة الفصحى بغية خمق أكبر تفاعل مع الموضوع 

المراد نشره من خالل ما تتميز بو من واقعية والقدرة عمى خصوصيات الواقع بأبسط 

ممات مقارنة بالفصحى، ومن أجل تفادي ىذه األخطاء يجب تعيين مشرف لغوي الك

قدير يتابع ويصحح األخطاء وعقد دوريات لدراسة قواعد المغة وزيادة االىتمام بالعربية 

 في معاىد االعالم التي تعد الصحفيين.

وكل ىذه التوصيات لربما قد تؤدي إلى سالمة المغة العربية وعدم استعمال  

 امية في المقاالت الصحفية.الع
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 صفته الصواب الخطأ العدد

 العدد

 الثالث

3642 

 

 

            

 الفاسيليتي           

 

 بالتقسيط

 

 معربة   

 

من أجل اعادتهم ألى مقاعد 

الدراسة حتى ال يكونوا 

 لقمة سائغة للشارع

 

من أجل اعادتهم ألى مقاعد 

الدراسة حتى ال يكونوا لقمة 

 سائغة للشارع

 

 

 داللي

 

 الحرقة

 

 الهجرة

 

 عامية

 

 طاعلإل

 

 لاطاع

 

 إمائي

 

 سلوقي

 

 نوع من الكاب

 

 معربة

 

 الفيفا

 

 االتحاد الدولي لكرة القدم

      

 معربة    

قبالة  4.6زلزال بقوة 

 ساحل إقليمي

بمحاذاة  4.6زلزال بقوة 

 ساحل إقليمي

عامي 

 أسلوبي

 

 تلسكوب

 

 جهاز رصد النجوم

   

 ربةمع    
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 صفته الصواب الخطأ العدد

 

 

 

 العدد

 الرابع

4652 

 

            

 سير غاز

 

 الطاقة النفطية

 

 معربة   

 

 الشكارة

 

 أصحاب المال

 

 عامية

 

 كلونديستان

 

 سائق سياؤة األجرة

 

 معربة

 

 الكاريكاتور

 

 رسام صور مضحكة

 

 معربة

 

 اإلختناق

 

 االختناق

 

 إمالئي

 

 اإلصطدام

  

 االصطدام

      

 إمالئي   

 

 وتقول لبن يونس

 

 وتقول البن يونس

 إمالئي

 

 منضمة الصحة العالمية

 

 منظمة الصحة العالمية

   

 إمالئي    
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 صفته الصواب الخطأ العدد

 

 

 العدد

 الخامس

5252 

 

 

            

 مرتً راهً فً السبٌطار

 

 زوجتً فً المستشفى

 

 معربة   

 

 المحقورة

 

 المظلومة

عامً 

 معرب

 

 لإلتحاد الدولً

 

 لالتحاد الدولً

 

 إمالئً

 

المترشح االٌطالو 

 السوٌسري

 

المترشح االٌطالً 

 السوٌسري

 

 إمالئً

 

وصل الوزٌر األول عبد 

الملك سالل أوال إلى نادي 

 الصنوبر

 

عبد الملك سالل كان أول 

الحاضرٌن إلى نادي 

 الصنوبر

 

 أسلوبً

 

 دعاوي الوالدٌن

 

 دعاء الوالدٌن

      

 عامٌة    

 

 وقال السعدانً أن التغٌٌر

 

 وقال سعدانً إّن التغٌٌر

 

 إمالئً
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 :األخطاءتحليل 

 تمت باستخراج الخطأ وتبٌان سبب حدوثه:
    

 العدد      

 

 الخطأ

 

 سبب حدوثه
 

 

 العدد

 األول

8552 

 

 

          

 كناب بنك          

 

 

وهً كلمة مركبة لدٌها مقابل عربً وهً 

الصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط وذلك 

 لمالمسة لواقع الموطن.

 

 زٌكا

 

معربة وٌقابلها باللغة العربٌة وهً كلمة 

فٌروس خطٌر وسمً بزٌكا لتحدٌد نوع 

الفٌروس المذكور وتحسٌس المواطن 

 بخطورته.

 

 

 العدد 

 الثانً

8552 

 

 فٌدٌوهات

 

كلمة معربة ٌقابلها فً العربٌة شرٌط 

مصطلح متداول التسجٌل وتم توظٌفه ألنه 

 لدى العامة ٌتحدث به األمً والمثقف.

 

 البارمً

 

كلمة معربة ٌقابلها لفً العربٌة رخصة 

 السٌاقة وهً فصٌحة ومفهومة.

 

 العدد

 الثالث

 

 فاسٌلٌتً

 

كلمة معربة ٌقابلها بالعربٌة التقسٌط بالرغم 

من وجود كلمات عربٌة فصٌحة إلى أن 

الكلمة المعربة متداولة بكثرة ٌفهمها غالبٌة 

 الشعب وعامتهم.
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8552  

 لقمة سائغة للشارع

 

فصٌحة لها أبعاد داللٌة متعددة كلمة 

فبإمكاننا القول فرٌسة سهلة للشارع بدال 

 من لقمة سائغة.

 

 

 العدد

 الرابع

8552 

 

 سٌر غاز

ٌقابلها فً اللغة العربٌة الطاقة النفطٌة، 

وهً نوع من أنواع وقود السٌارات مثل 

 المحروقات.

 

 

 المٌر

كلمة شائعة على ألسنة العامة مقابلها فً 

العربٌة رئٌس المجلس الشعبً البلدي 

بالرغم من وجود كلمات عربٌة فصٌحة، 

 تعبر عنها وٌفهمها عامة الشعب.

 

 

 

 

العدد 

 الخامس

5252 

 

 

 السبٌطار

 

كلمة معربة ٌقابلها بالعربٌة المستشفى 

متداولة على ألسنة العامة مفهومة لدى 

 الشعب وهً فصٌحة.

 

 محقورة

 

بالعربٌة مظلومة، وهذه كلمة عامٌة ٌقابلها 

الكلمة تجذب االنتباه وتجعل القارئ لقراءة 

 المزٌد من األحداث.
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 خاتمة:

من خالل ما تطرقنا إليو نكتشف ان ميراث العمم عند العرب ميراث ضخم ال يحيط  

بو إال العارفون من الباحثين والمؤرخين والمتخصصين، بتسجيل مراحل تقدم العموم وما 

يتم فييا من االكتشافات المعتبر الذي يدفع بعجمة الرقي البشري، والعموم عند العرب 

ذا تحدثنا عن معجزة عربية فتمك المعجزة ترجع ليست خرافة او  أسطورة لمترفيو الخيالي وا 

إلى المغة اإلعالمية التي تحدت العصور، ونظرا لما يطرأ عمى لغتنا من تغييرات أردنا ان 

 نختم بحثنا ىذا بمجموعة من الحمول الممكنة لتنمية المغة اإلعالمية في وسائل اإلعالم.

واليفوات التي يقع فييا اإلعالميون والتخمص منيا وذلك  ربما يمكن تفادي الزالت 

من خالل اعتماد جممة من اإلجراءات باعتبار أن اإلعالم يشكل أحد الروافد اليامة في 

 تنمية المغة اإلعالمية واىم الحمول التي نقترحيا ىي كم يمي:

مكان والحرص عمى متابعتيا حتى يمكن الحد قدر اال االىتمام بالمغة اإلعالمية -1

 من تمك االخطاء.

ذلك عن طريق التدريب المستمر عمى أساليب عة النفس قبل االداء وفي أثناء مراج -2

 ألداء طرق اإللقاء.

 تقديم دورات تدريبية لممذيعين ومقدمي البرامج لتنمية كفاءاتيم المغوية والصوتية. -3

ي الصحيح حسن انتقاء المذيعين ممن يمتمكون تأىيال مناسبا بدور التثقيف المغو  -4

 وممن يتمتعون بثقافة لغوية عالية.
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عالمية التي تُقدم بيا البرامج لكي رتقاء التدريجي بمستو  المغة اإلوضع خطة لال -5

تصبح تعبيراتيا أكثر تداوال عمى األلسن تمييدا لتعميم استعمال العربية الفصحى 

 في جميع البرامج.

 في حياتنا المعاصرة وتبميغية ال تقل أىمية عن ىامة إعالمية تعد وسيمة  فالصحافة

 الوسائل االخر ، وىي بذلك آلية ميمة إلحداث التغيير داخل المجتمع.

فرغم تنوع وسائل اإلعالم إالا أن الصحافة المكتوبة تبقى األكثر شيوعا في جميع 

يم، المجاالت وليذه االخيرة أىمية كبيرة يمكن تمخيصيا في: تحقيق االتصال، التعم

 التثقيف، ترويج السمع والخدمات، المساىمة في ممئ الفراغ.

وكل ما يصيب لغة اإلعالم من أخطاء وأغالط إلى انيا تظل أحد الروافد الميمة  

التي أمدت وال تزال تمد العربية باأللفاظ الجديدة التي تساىم في تجديدىا لمنحيا القدرة 

الفضل الكبير في عممية التثقيف  عمى مسايرة مختمف تغيرات العصر، ويعود ليا

 المغوي وفي تنمية الذخيرة المغوية.

وبعد قيامنا بالدراسة الميدانية لمحاولة معرفة مد  تأثير لغة جريدة النيار عمى  

الجميور وبعد تحميمنا لمجداول توصمنا إلى نتيجة مفادىا أن الجريدة تساعد الجميور 

 مفة.عمى اكتساب السموكيات االيجابية المخت
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 / المصــــــــــادر:1

 آن الكريم.ر الق -

ميشال و، حفريات المعرفة، تر: سالم يقوت، المركز الثقافي العربي، المغرب، فوكو  -

 .7891، 2ط

 / المراجـــــــــــع:2

، 7، المغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، دار البداية، طوليد  ابراىيم الحاج -

2007.  

 ،7ط األنجمو المصرية، القاىرة، الفن الصحفي، مكتبةابراىيم امام، دراسات في  -

7898. 

الساري، وسائل االعالم النشأة والتطور، دار أسامة لمنشر والتوزيع،  فؤاد أحمد -

 عمان، )د.ط(، )د.س(.

، الترجيب االعالمي في المغة العربية، دار وائل لمنشر حنان اسماعيل عمايرة -

 .2007، 7والتوزيع، ط

 .2002، 7المغة العربية العممية، دار ىومة، طصالح ، بمعيد   -

الوعي السياسي والتنمية السياحية ومفاىيم وقضايا،  د،داليا محم تيمور زكي -

 .مؤسسات الجامعة
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، وسائل االتصال، نشأتيا وتطورىا، دار الفجر، القاىرة، )د.ط(، محمد منير  ابحج -

2002. 

 .2002، 7اإلعالم السياسي، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ط محمد منير ، حجاب -

، المسؤولية االجتماعية لمصحافة، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، محمد حسام الدين -

 .2002، 7ط

، انتاج المغة اإلعالمية في النصوص اإلعالمية، القاىرة، محمود خميل ىبة محمد  -

 ، )د.ت(.7ط

الجماىيري، مخبر عمم االجتماع واالتصال، الجزائر، فضيل ، مدخل االتجاه دليو  -

2002. 

سامي عياد حنا وآخرون، معجم المسانيات الحديثة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  -

 .7881، ()د.ط

رفيق ، اإلعالم واإلعالم العربي المعاصر، دراسة في الواقع والمتغيرات،  السكري -

 .2007، 7المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، ط

عبد العزيز ، مدخل وسائل اإلعالم ، دار الكتاب لمطباعة والنشر والتوزيع، شرف  -

 7888، 2القاىرة، ط

 .7887، 7عبد العزيز المغة اإلعالمية، دار الجيل، بيروت، طشرف  -



 

 
80 

سامي وأيمن منصور، نداء المغة اإلعالمية المفاىيم األسس التطبيقات، كمية الشريف  -

 .2002، 7اإلعالم، القاىرة، ط

 .7999 ،7ط عبد الحافظ، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعميم، -

 .7888محمد عبد الحميد، بحوث الصحافة، عالم الكتاب، القاىرة، )د.ط(،  -

-  

، 7، إدارة اإلعالم، دار البازوني العممية لمنشر والتوزيع، عمان، ط عمي عبد الفتاح -

2072. 

لعامية، ضمن، مجمة الباحث ، لغة اإلعالم بين الفصحى وامحمد عبد المطمب -

 .2002العممي، جامعة بغداد ، كمية اإلعالم ، العدد األول، 

، مدخل إلى الصحافة، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، )د.ط(، ابراىيم عبد المسممي -

 )د.س(.

ليمى البير، االتصال ونظرياتو المعاصرة، دار المصرية، حسن ، حسن عماد المكاوي -

 )د.س(.القاىرة، )د.ط(، 

، مدخل إلى اإلعالم واالتصال، المفاىيم األساسية والوظائف الجديدة رحيمة عيساوي -

 .2009في عصر العولمة اإلعالمية، عالم الكتب الحديث، عمان، 

الستوس، اإلعالم الدولي األسس والمفاىيم، دار زىران لمنشر  مختار فتاحم  -

 . 2007، 7والتوزيع، عمان، ط
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 .2002، 7والمغة والمجتمع، عالم الكتب، القاىرة، ط، أنا محمد مختار  -

، واقع لغة اإلعالم المعاصر، دار أسامة لمنشر والتوزيع، مصطفى محمد حسناوي -

  .2077، 7عمان، ط

 .2008، 7، فن الكتابة لإلذاعة والتمفزيون، دار المعرفة الجامعية، طيوسف مرزوق -

 .2001، 7العربي، القاىرة، ط، لغة الخطاب اإلعالمي، دار الفكر محمد نادر -

 / المواقع:3 -

 //www.ennaharonline.com/ar:  Httpالنيار الجديد، أنيس رحماني   -

 

http://www.ennaharonline.com/ar
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