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 في اللغة العربية: يمصطلحات االتصال الجماهير 
 تغريب؟ تعريب أم

 الدكتور عصام سليمان الموسى   
 جامعة اليرموك

نسوان ال ودي ف اعون قريوو  يقووم اتتصواا الجموا ير رودور ر يسوح اووح  يوا  اإ
لوى إوسا له التح أصر ت رمتناوا اليد، يتزود المرء رالمعلومات واألخروار، ويسوتم  

األغووووووانح، ويألووووووا د األاووووووأم والمسلسووووووأت، ويقوووووورأ الكتوووووو  والمجووووووأت الموسوووووويقى و 
عوأم،  وذ  نوه مون الصوع  تخيوا ال يوا  ال دينوة دون وسوا ا اإإوالص فف ولذا، ا

الوسووا ا التووح تصوولنا رالعووالم وأ دانووه، وتسوواعد اووح تنميووة معارانووا، وتقوودم لنووا الموواد  
 فسريعا   الترايهية ايمر الوقت خفيفا  

يووذانا  رروودء إع المقرعووة اووح القوورن الخووامي عألوور ااووح ألمانيووا  ولقوود كووان اختوورا
جهووووز  ن اختووووراع األنقووووا  واسوووو  لووووم يسوووور  لووووه منيوووواف غيوووور أعصوووور جديوووود، علووووى 

لكترونية، كالتلفزيون والهاتف، اح منتصف القرن الماضح، قد أعقى داعة قوية اإ
نيووة لنقووا مكاإتا تووه اتختراعووات الجديوود  موون ألصووناعة اتتصوواا الجمووا ير ، رمووا 

الرموز امنا اللغة  رسرعة عرر األنيور مراألور ف ونجوم عون تلوك اتختراعوات تقووير 
روووين  واسوووعا   عأميتوووان اللتوووان انتألووورتا انتألوووارا  ذاعوووة والتلفوووازف  اتوووان الوسووويلتان اإاإ

 الناي قاقرةف
 علم االتصال الجماهيري

لوى نألووء إ ر ، وألويوع اسوتعمالها روين النواي،لقد أدى تقور اتتصواا الجموا ي
ذ  الظووا ر  اووح القوورن ال ووالح م ووق ظووا ر  اتتصوواا الجمووا ير ف ولقوود أصوور ت  وو

عوأم، ورموا عون ا تموامهم روسوا ا اإ نظار الدارسين والروا نين المختصوين، تعريورا  أ
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نألووو ت لفوووة علوووى المتلقوووينف ولهوووذا الغووور ، أتخلفووه مووون انوووار اجتماعيوووة ونفسوووية مخت
الوودوا الغرريووة، وخاصووة أميركووا، لدراسووة تلووك  عووأم والصوو ااة اووحكليووات ودوا وور اإ

 ووود ميوووادين أالظوووا ر  وتدريسوووهاف ويووودرتي علوووم اتتصووواا الجموووا ير   اليوووا  راعتروووار  
ف الر ووو  اوووح اتتصووواا الجموووا ير  نسوووانية واتجتماعيوووةف وي عووورت العلوووم السووولوكية اإ

سووة التووح نسووان،  ووذ  الدرانووه الدراسووة العلميووة لسوولوك اتتصوواا الجمووا ير  عنوود اإرأ
  quantitativeغلوو ، اووح أ ووواا تسووتدعح جموو  المعلومووات الكميووة اتووتم، اووح األ

عوووأم، عأموووح ووسوووا ا اإمووون مصوووادر ا األوليوووة، رموووا يعوووالا أوضووواع المرسوووا اإ
 ف 1اومضمونها من الرسا ا والجمهور المتلقح

 االتصال الجماهيري في الوطن العربي
ر  ظرواووه السياسووية،  تووى مقلوو  لووى الوووقن العررووح رسووتووأخر دخوووا الصوو ااة إ

ذاعووة العرريووة اووح اتنتألووار خووذت م قووات اإأف واووح القوورن ال ووالح،  3االقوورن الماضووح
 من العألرينيات، وم قات التلفزيون العررية اعترارا  من الخمسينياتف اعترارا  

عأميوووة اوووح أققوووار الووووقن العرروووح، خاصوووة منوووذ ورسووور  انتألوووار الوسوووا ا اإ
، كوووان ت روووده مووون ا تموووام المةسسوووات الرسووومية والجامعوووات منتصوووف القووورن ال وووالح

العررية رتدريي مواد  اتتصواا الجموا ير ف وت يقوا عودد الكليوات والودوا ر الجامعيوة 
خمي عألر  مةسسوة تنتألور  والمعا د العلمية التح تدري اتتصاا الجما ير ، عن

 ف 2ارجاء الوقن العررحاح مختلف أ

 مشكلة تعريب المصطلحات

ئ على  ود سوواء، لودى اتقوأع ه الداري العررح، الرا   والقال  والقار تواج
ر ووا  اتتصوواا الجمووا ير  وكترووه التووح تصوودر راللغووة العرريووة، وتوودري اووح علووى أ

صوووقلو مو ووود متفووو  الجامعوووات والمعا ووود، مألوووكلة روووارز ، تتجلوووى اوووح عووودم وجوووود م
نروح الوا ود روين جلى استعماا مصقل ات متراينة للمصوقلو األعليهف ويةد   ذا إ
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لوا د عند الكاتو  نفسوه اوح لى تراين استعماا المصقلو اا  الكتتا  العر  أنفسهم، و 
  يانفرع  األ

ن  ووووذ  المألووووكلة جووووزء موووون مألوووكلة أكروووور وأعووووم، ت تن صوووور اووووح علووووم أويرووودو 
نسوانية واتجتماعيوة كااوة اوح الووقن لوى العلووم اإإاتتصاا الجما ير ، را تتعودا  

لووى إات التووح تسووتعما اووح توودريي  ووذ  المووواد دتختلووف موون رلوود العررووحف االمصووقل 
 ف 2الى أخرىدإاخر، را من جامعة 

يجوواد إلووى إ –اووح أرسووق األ ووواا  –ن تفوواقم المألووكلة علووى  ووذا الن ووو، يووةد  إ
ن تعوودد المصووقل ات المسووتعملة اووح إف رووا ئالتألووويو والتألووتت الفكوور  عنوود القووار 
لوى إ ئجنروح الوا ود، قود يودا  القوار لمصوقلو األالكتا  الوا د وتراينها رالنسرة إلوى ا

يجواد المصوقل ات إاتستهانة رموا يقورأ أو يوتعلمف ولوذا اوأ رود مون معالجوة المألوكلة ر
ذيرها وتو يد ا، وجعلها  ية نامية، تواك  تقدم ألففف وت العلمية المناسرة، وتعريرهاد

ور  التصود  لهوذ  ف و وذا ي وتم علوى الروا نين العور  ضور  2االعلم وخقواته الواسوعةد
لى إدتء ردلو م اح  ذا المجاا، ودعوتهم إتا ة الفرصة لهم لإلالمألكلة من خأا 

المسووا مة رمووا قوود يتجموو  لهووم موون اراء  وووا المصووقل ات المناسوورة، ضوومن قواعوود 
 عامة تترنا ا مجام  اللغة العرريةف

 هداف الدراسة ومنهجهاأ

، التح تةيد ما ذ رنا إليه، أت و وو يراد عدد من األمنلةإاح  ذ  الدراسة، سيتم 
ر ا  اتتصواا الجموا ير  وكتروه أوجود تراين اح المصقلو العررح المستعما اح 

 اح الر   أو الكتا  الوا دف الصادر  راللغة العررية، وأ يانا  
نجليزية، صلية راللغة اإلى تعاريفها األم مناقألة  ذ  المصقل ات رالرجوع إوستت

ضرور  ذلكف كذلك، سيتم ترجيو أ د المصقل ات، أو اقتراح الرديا  ينما تستدعح ال
تقوودمها  التووحلووى المعوواجم العرريووة المختلفووة، لأ تووداء رالمعووانح إالمناسوو  لووه، رووالرجوع 
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لووذلك المصووقلوف وسوويعتمد  ووذ  التوورجيو علووى المنقلقووات والقواعوود العامووة التووح يهتوود  
 ف 6ارهديها مجم  اللغة العررية األردنح

ن  ذ  الدراسة ستقتصور علوى عودد م ودود مون مصوقل ات اتتصواا إ، ارا  أخي
ن تكون دراسة استكألااية أولية اح ساسيةف و ح لذلك لن تخر  عن أالجما ير  األ

 ال دود المرسومة لهاف

 

 المصطلحات ومناقشتها
 . اتصال وتواصل1

 مقارلتهواتميا غالرية الرا نين العر  الى استعماا كلمة اتتصاا للتدليا على 
ن رعوووووو  الرووووووا نين ت يميووووووزون رووووووين  ف غيوووووور أCommunicationنجليزيووووووة ااإ

ن مونها : دوروالرغم مون أمصقل ح داتصااد ودتواصاد، انجد أن أ د م يقوا مونأ  
روووين  ن  نالوووك ارقوووا  إف واوووح ال قيقوووة، اووو 7اداتتصوووااد أو دالتواصووواد اوووح الر ووو فففد

غسووان يعقووو  وجوووزف قوورو اووح  المصووقل ينف ولقوود نوواقو  ووذ  المسووألة الرا نووان
نسوانيةد، وعموأ علوى ترواين الفورو  روين كتارهما دسويكولوجيا اتتصواا والعأقوات اإ

 داتصااد ودتواصاد، رموج  أسي لغوية وعلمية، على الن و التالح:

دنقوا اح اللغة العررية واصا وتواصا اااعا، تفاعا  والمصدر  و دوصوااد 
لووووى  وووودو  المألوووواركة اووووح الفعووووا رووووين إد و دمواصوووولةدف ورألووووير اعووووا دتواصووووا

وتقواق ف ويعنوح الوصواا القراين، ويكوون نقوي  دتواصواد اوح تهواجر وتنواار 
قامووة العأقووات موو  اعخوور، وعوواد  تكووون  ووذ  العأقووة ذات قووار  الرغرووة اووح إ

ذن اسووووتمرار العأقووووة المتينووووة رووووين ن دالتواصوووواد يعنووووح إإجنسووووح أو عوووواقفحف 
فتوواح الووذات علووى اعخوور اووح عأقووة  يووة ت تنققوو  اتننووين، أو رتعريوور اخوور، ان

 ود القوراين راتجوا  ف اوح داتتصوااد،  نواك رغروة مون أ تى تعود من جديودففف
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خوووور قوووود يسووووتجي  ويتفاعووووا موووو  تلووووك الرغرووووة، أو قوووود يوووورا  خوووور، و ووووذا اعاع
المألاركة ت د  مون كوأ ن التفاعا أو الرغرة اح إوينغل ف أما اح التواصا، ا

ر ننووا اووح موضوووع اتتصوواا والتواصووا موون النا يووة اتجتماعيووة ذا القووراينف وا  
علوى اتتصواا ولويي علوى  ن  ياتنا المعاصور ففف تقوومإننا نأ ظ أوالعلمية، ا

ليوووووة نرووووواء الم اوووووح خضوووووم األ عوووووأمففف تفرقنوووووا يوميوووووا  التواصووووواف إن وسوووووا ا اإ
وصووو ، وكأننووا جهوواز اسووتقراا اووح معظووم  والعالميووة، وتغزونووا موون كووا  وود 

 ف 8ا يانف ن ن على اتصاا دا م رالعالم كله ولكن من قرف وا دفففداأل

كما اح اتتصاا  –ن استعماا مصقلو اتتصاا ورناء على  ذ  المناقألة، اإ
ن العأقوووة القا موووة روووين المرسوووا يفوووح روووالغر  العلموووح، علوووى أسووواي أ - الجموووا ير 

ن دور ألقوووين، و لوووى المتإوالمسوووتقرا  وووح عأقوووة أ اديوووة، تقووووم علوووى توجيوووه الرسوووا ا 
غلوو ، يقتصوور علووى اسووتقراا المعلومووات التووح ترنهووا وتنألوور ا وسووا ا  ووةتء، اووح األ

لوى عمليوة إعأمف لكن  ذا ت ينفح  دو  التفاعا والمألاركة، ايت ووا اتتصواا اإ
 ليه من ت قي  اتتصاافإتواصاف و كذا يصرو التواصا  و الهدف الذ  نسعى 

 . اتصال وجاهي2

ن العووووور  مصوووووقلو داتتصووووواا روووووين اووووورديند أو داتتصوووووواا يسوووووتعما الروووووا نو 
نجلووووويز  لمصقلوووووو الألخصووووحد أو داتتصوووواا المووووواجهحد للتعروووووير عوووون المقارووووا اإ

قوووا الوودكتور    ف وموون األمنلووة علووى ذلووكInterpersonal Communicationا
جيهوووان رألوووتح: دواتتصووواا روووين اوووردين أو اتتصووواا الألخصوووح  وووو العمليوووة التوووح 

 وووووين نعقوووووح ونتلقوووووى أوامووووور، أو نووووودخا اوووووح مناقألوووووةففف واتتصووووواا  ت ووووود  يوميوووووا  
ف لقوود  9االألخصووح ي وود   ينمووا يكووون  نوواك تفاعووا رووين نظووامين ذاتيووين أو أكنوورد

استعملت  ذ  الرا نة مصقل ين مختلفوين  موا: داتتصواا روين اورديند وداتتصواا 
ة قوود نقلووت ن الرا نووأالألخصووحد للتعريوور عوون المصووقلو األجنرووح الوا وودف وال قيقووة، 
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رنفسووها صوو ة اسووتعمالها لمصووقلود اتتصوواا رووين اوورديند،  ينمووا ذكوورت اووح نهايووة 
ى لوإجملتها المقترسة أن اتتصاا قد يكون رين دأكنرد من ألخصينف وتلجأ الرا نوة 

جنروووح نفسوووه، غيووور المصوووقل ين السوووارقين اسوووتعماا مصوووقلو نالووو  للمصوووقلو األ
 ف 10اهما،  و داتتصاا المواجهحداللذين استعملتهما، واح مكان اخر من كتار

؛ اوووووح  وووووين  11اتعريوووور اتتصووووواا الألخصوووووح ممووووواإرووووورا يم إويسووووتعما الووووودكتور 
، اووح  12ا، واتتصوواا الألخصووح 13ايسووتعما الوودكتور أ موود روودر اتتصوواا المووواجهح

 الكتا  نفسهف

و ح  –نجليزية   اإPersonalن كلمة دألخصحد  ح ترجمة لكلمة اأوواضو 
ن الكلمووة المقصووود  أالمقصووود منهووا اووح  ووذا المجوواا، ذلووك لووذلك ت تفووح رووالغر  

  فInterpersonal ح ا

ن  ووذا النووع موون إن الرا و  ارارنلنوود  يقووا ولت ديود معنوى المصووقلو ردقوة، اووإ
لوجوه، ايتروادلون الرمووز  آخر، أو أكنور، وجهوا  راتتصاا ي د   ين يلتقح ألخص 

اي ووود  التفاعوووا وسووويق الوووح،  االلفظيوووة وغيووور اللفظيوووة  والمعلوموووات، مراألووور  دون
ات انترا هم رعضهم لرع رينهم، أل  ف 12انهم أعقوا ج 

صووقلو ، راسووتنناء مورنوواء علووى  ووذا، اووان المصووقل ات السووارقة الووذكر جميعووا  
 ووذا   عقوواء المعنووى المناسوو  الووذ  يتوااوو  موواتتصوواا المووواجهح، ت تووةد  إلووى إ

 التعريفف

عقوووواء المعنووووى أمووووا مصووووقلو اتتصوووواا المووووواجهح، ايظووووا أقررهووووا وأنسوووورها إ
المناسووو ، علوووى الووورغم مووون الوووت فظ عليوووه، رسووور  عووودم سوووهولة لفظوووهف و وووذا يتووورك 

تقتووراح مصووقلو جديوود، قوود يكووون أكنوور مناسوورة موون سووارقيه، و ووو  المجوواا مفتو ووا  
ءمته أكنر الوجا حدف ومما يعزز من ص ة  ذا المصقلو ومأداتتصاا مصقلو 

من غير ، اعتماد الم اكم األردنية لتعرير دوجا حد، لدى نألر المذكرات التح تتعل  
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ف ومون منوا ذلوك اح الص ف الم لية، على ن وو يكواد يكوون يوميوا   ىررع  الدعاو 
ن ال كوووم الوووذ  سيصووودر اوووح إموووا يووورد اوووح نوووص ال كوووم علوووى الن وووو التوووالح: دففف اووو

ر وووو  الموووودعح ورمنارووووة  وجا يووووا   ون دقوووورارا  الوووودعوى يعتروووور رمنارووووة الوجووووا ح، أو يكوووو
 الوجا ح ر   المدعى عليهدف

 د، أ   لقيه وجا ا  ننا نقوا اح اللغة العررية دواجه اأن اأنا  إومن نا ية لغوية، ا
لوجوه،  واجهه  تعنح قارله، أ  لقيه وجهوا  إن كلمة اومواجهةف واح معجم دمتن اللغةد ا

معجوووم دم ووويق الم ووويقد يوووذكر موووا يلوووح: دواجهوووه ن إومواجهوووة، كوووذلك، اووو ولقيوووه وجا وووا  
 دفأ  قارا وجهه روجهه، ويقاا لقيه مواجهة ووجا ا   مواجهة ووجا ا  

ن ألوويوع اسووتعماا تعريوور دوجووا حد اووح المصووقلو المعموووا رووه اووح موون  نووا، اووإ
القضووواء األردنوووح، ورسووور  صووو ة اسوووتعماا القووواموي لهوووذا المصوووقلو، وقرروووه مووون 

نح أرى اسووووتعماا صووووقل ات، اووووإ  أكنوووور موووون رقيووووة المالمعنووووى الووووذ   وووودد  ارارنلنوووود
، أ   وين مصقلو داتتصاا الوجوا حد، ليعنوى ذلوك اتتصواا الوذ  ي ود  وجا يوا  

 لوجه، أو مواجهةف يقارا المتصلون االمرسلون والمتلقون  رعضهم وجها  
 . رجـع3

  يسووووووتعما الرووووووا نون العوووووور  مصووووووقل ات Feedbackولتعريوووووو  مصووووووقلو ا
،  17ا، أو دالتغذيووة اترتجاعيووةد 16ا، أو دالتغذيووة الراجعووةد 12ادىدالصوودمتعوودد ، منووا 

 ف 18اأو درج  الصدى أو التأنير المرتدد

نووه رجوووع المعلومووات عوون إ  رFeedbackويعوورف الرا وو  األوورام  مفهوووم الووو ا
 ف 19ارسلهاإلى المصدر الذ  أالرسالة 

دموون  نووح نوعووا  ن االراجعووة  تعأن دالمعجووم الوسوويقد يرووين واووح اللغووة العرريووة، اووإ
ال مى تذ   وترج دف واح معجوم موتن اللغوة تعنوح االراجعوة : دالناألوغة مون نواألو  
الواد  أ  المجرى من مجاريهففف والناقة ترواع رونمن ويألوترى رنمنهوا منلهوا، االنانيوة 
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دى دمووا يوورد  عليووك راجعووة ورجعيووةدف واووح معجووم دم وويق الم وويقد، يعنووح رجوو  الصوو
 هدفذا صوتت ايالمكان الخالح إ

وو   رمعنووى دجوووا  الرسووالةدف رالمقارووا، اإ ننووا نكتألووف اووح دالمعجووم الوسوويقد ارىج"
ن  وذا  وو المصوقلو الوذ  نريود  اوح اللغوة العرريوة، خاصوة أن معنوا  أواح تقدير  
 م  التعريف السار ف يتف  تماما  

 . متصـل4

لمقارلووووووه   30ارووووووا نين العوووووور  مصووووووقلو دالقووووووا م راتتصوووووواادليسووووووتعما رعوووووو  ا
لوووووووى تروووووووادا الرمووووووووز إللألوووووووخص الوووووووذ  يروووووووادر  - Communicator  انجليوووووووز اإ

 فأم مستقرأ   والمعلومات م  اعخرين، سواء أكان ذلك الألخص مرسأ  

ن دالمتصووواد  وووو دذو أن معجوووم دم ووويق الم ووويقد يروووين إواوووح  وووذا الصووودد، اووو
 اتتصاادف

واووح تقوودير ، أن دالمتصوواد  ووو المصووقلو المناسوو  الواجوو  اسووتعمالهف واووح 
لمجوووواا، يصوووورو دالمتصوووواد الألووووخص الووووذ  يرسووووا المعلومووووات والرموووووز، أو  ووووذا ا

 الألخص الذ  يستقرلهما، سواء رسواءف
 . صورة نمطية5

لوى ألوخص نسان لنسرة صوفات إلى داتجا  اإإ  stereotypeيألير مفهوم الو ا
ف ومون منوا  وذا،  31امعين راعتماد القرقة أو الف ة التح ينتموح إليهوا ذلوك الألوخصد

ن السووود كسووالىف وعلووى أيرلنووديين يتصووفون رقروو  متفجوور، أو جميوو  اإ اعترووار أن
ت أنهوووووا ليسوووووت لتعميموووووات ت ظووووى رقرووووووا النووووواي لهووووا، إن منووووا  وووووذ  اأالوووورغم مووووون 
 ص ي ةف
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عأميوين عنود الروا نين اإ واضو ا   واح مواجهة  ذا المصقلو، نأ وظ تخرقوا  
   32اجووا ز  الجاموود د، أو داألنموواق ال 33االعوور ف اموونهم موون يسووتعما دصووور منقرعووةد

 ف 32اأو دأنواع اتستريود  32اأو دالقوال  المقروعةد

 و دالصور  النمقيوةد، علوى  ن المصقلو المناس  لهذا التعرير  أواح اعتقاد
ن المووورء ي موووا صوووور  اوووح ذ نوووه تجعلوووه يعموووا علوووى تنمووويق أن  وووذ  تعنوووح أسووواي أ

ن أز  وذا اتعتقواد ألياء، أو األألخاص، ضومن قوالو  تعريريوة جوا ز ف ومموا يعوز األ
 ، أ  الصوووور  العقليوووة التوووح ي ملهوووا image   وووح نووووع مووون الوووو اStereotypeالوووو ا

را توة  اح  وين أن األولوى تكوون صوور  ضوعيفةالمرء من ألحء ما أو ألخص ماف و 
تكوون، للمعنوى ن النانيوة إلى معراة واسعة اتدا  رصا رها إلى التنميق، اوإت تستند 

 وتعتمد اح تألكيلها على معلومات واايةفألما، الذ  تمنله، أوس  وأ

 
 خاتمـة

تتميووز المصووقل ات التووح أوردنا ووا ااتتصوواا، التواصووا، اتتصوواا الوجووا ح، 
مووون  الرجووو ، المتصوووا، الصوووور  النمقيوووة  ردقوووة معنا وووا الوووذ  تمنلوووه، راقترارهوووا كنيووورا  

ح جنرووح، عووأو  علووى أنهووا نارعووة موون التوورا  القاموسووالمعنووى ال قيقووح للمصووقلو األ
و منووا دالرجوو د أو دالمتصوواد ن اسووتعماا مصووقلإلووى  ووذا، اووإضووااة الصوو يوف وراإ

مون كلمتوين اننتوين  ذ يتم اسوتعماا كلموة وا ود  رودت  إلفاظ، لى اقتصاد اح األيةد  إ
 ووا ناصووعة علووى تميووز لغتنووا اتغذيووة راجعووة، وقووا م راتتصوواا  لكووا منهمووا، و ووذ  دت

 لفاظهافوجزالة أ

ن نخوووووور  رهووووووا موووووون اسووووووتعرا   ووووووذ  المصووووووقل ات أ إن العروووووور  التووووووح يمكوووووون
ومناقألتها،  ح أن الرا نين العر  اح ميدان اتتصاا الجما ير  ت يرذلون الجهد 
الصوواد  اووح التنقيوو  اووح المعوواجم العرريووة عوون مصووقل ات م وودد  تعروور عوون واقوو  
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م  ف ومن  نا تأتح ضرور  قيام المجاودقيقا   ص ي ا   المصقلو المراد تعريره، تعريرا  
العرريوووووة رالتعووووواون مووووو  الجهوووووات المختصوووووة، منوووووا الجامعوووووات للعموووووا علوووووى إيجووووواد 

عأمية العررية المختلفة المصقل ات المناسرة، وتعميمها اح قوا م على المعا د اإ
 لألتزام رهاف
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