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 راَحاتآراٌء َواقت  
 حول ُجهٍد معجمي َمنشود في االتَصال

 الدكتور نبيل حداد
 جامعة اليرموك               
 ربد، األردنإ              

يناقش هذا المقال عدداً من القضايا المتصلة بنقل إنجازات علم االتصال إلى  

ي والتطبيقىا ضىمن العربية، وال سيما نقل مفاهيمه األساسىية يىا الميىدانين الن ىر

اصىىىطت ات منضىىىبطةو ويىىىدعو المقىىىال إلىىىى  ضىىىرور  تىىىويير معجىىىم مت امىىىىل 

 –اللغىة  إنجليىزي  االصطت ات االتصال للبا ث والطالى  العربىا، ي ىون  ت ى

عربىىا ب يىىث ت ىىون الغايىىة األساسىىية منىىه تقىىديم مقابىىل عربىىا مت ىىم  –يرنسىىا 

لك، وي ىاول المقىال ت ديىىد لتصىطت  اننجليىزي، مىق تقىديم المقابىل الفرنسىا  ىذ

انطار العلما للمعجم المنشود، ويتعرض ألهم المش تت التىا قىد تعتىرض جًىداً 

  ًذا،  م يخلص إل  تقديم بعض االقترا ات الم دد و

-1- 

مىىن العلىىوم  Mass Commmunicationمىىن المعىىرو  الن االتصىىال 

قىىد نشىى  يىىا  –ا يىىا شىى له ال ىىال –ال دي ىىة، ومىىن ال قىىا ر المقىىرر  الن هىىذا العلىىم 

يا العقا  ال ر  الغر ، والن البدايات األول  له، ن ريات مستقلة، لم تترسخ إال 

 و(1) العالمية ال انية

                                                 

 حول نشأة االتصال ومفهومه انظر: - 1
 -أ

Wells, Alan: Mass Communicaton : A world Vies Palo A lot. National Press, California 

1974. 

شييال ت،ييةو م،تلييت ااييوحيو ااهييا رةو آجيييو وار) رورفاهيياوس: و يياالل اصحيية، رصييحافتو فزاحييتو تمافماييو)س ترجمييت ما -ب
1891. 

 .،1891مو ىو ااد،تور حصا،  ماما): اامدخل في االتصال ااجما اريو رد.)س فرلدو األرد)و  -ج
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حمييييى أ) مييييا  ييييلا ال اعنييييي أ) ااممار ييييت االتصيييياااتو للعييييد ا االجتميييياحيو 
حداثييييتو لييييل قدامييييت قييييد، اصن ييييا) نف ييييها فاصن ييييا)و فييييي أشييييهر تعرافاتييييهو حاييييوا) 

) اه أ) ا،و) اجتماحاًا فال ألنه اعاش مع ااجماحت وميا األ يا  اجتماحيو وما ،ا
 اتواصل لأدواته و لمه وأش،ااه ومظا رو.ااازي تهو، حماه ااجماحت فال 

حمي، االتصيال ااحيدال فايى ااييرب اكيار م،انيت أمتنيا  وما نظ) لأ) رد نشيوء
–ح يبو ليل ااتاراخايتو فاام،انيت اامتمايمة ألميت مي) األمي، ال تتوقيال حميى االلت،يار 

حمى اال يتجالت اا يراعت اممنجيمات واالن يةا لهيا نحيو آفياا أخير  ت، يلها  -،زاك
 - أو االااليات –خصاالص جدادة تماد م) جيدوا ا وقيدرتها حميى ااتعاميل ميع االااليت 

 اامحماتو ورلما مع ،ل لاالت.

واال) فات أمتنا حا ااراادة ااحداثتو حمماًاو في  يزا ااصيددو فية احيا انيا أ) 
حمى أنف نا حا االدء م) حال انتهى اآلخرو) في حهل االتصال. وممار ت  تنفو 

 زا ااحا  ي لدور ا نم  "اتصااي" ليا) فنجيامات  يزا ااعمي،و وليا) م،ونيات ثهافتنيا 
لصييورة حامييت. ومييا توصييل فااييهو لعيي  ااهييدماء ميي) حمميياء ااميييت حنييدنا ميي) نتيياال و 

اال  قوايييت لميييا حههيييه حممييياء ام،ييي) رد يييا ليييدو) تحفيييظ فايييى مفيييا ا، اتصيييااات اهيييا وشييي
 االتصال في حصرنا  زا.

 واا  م) اامياالةو م) وجهت نظرناو أ) ننظر فاى جهود ال) و ب في ،تاله
لوصفها فر اصات قوايت افهي، متهيد، امعممايت االتصيااات  س2ر "االر ا)" في وجه االاا)"

ل تهيييل لأ رافهيييا اامعروفيييت ايييدانا اآل). وال نظييي) أ) جهيييود الييي) و يييب فيييي  يييزا ااحهييي
أ مايت حي) مفيا ا، حليدااها ر فيي االةتييت ااتيي ت،ياد تةمي  مفيا ا، حممياء ااجمييال 

                                                                                                                        

 .1811اا،تاب م) تحهاا أحمد م موب وخداجت ااحداثيو م لعت ااعانيو ليدادو  - 2
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اامعاصييرا)و أو آراء الييي) جنييي فيييي اامييييت ااتييي تهتيييرب ،ثايييرًا ميي) آراء حممييياء اامييييت 
اامعاصييرا). حمييى أننييا ال نممييك ااييداال حمييى أ) جهييود  ييطالء قييد شيي،مت اامن مهييات 

امعاصرة. وحمى  زا ال نجد تكاكت حيا) نيمح، ا هااأل ا ات امعمو، ااثةثت لأش،اا
أ) اامادة األ ا ات اإلنجامات اامممو ت في حهل االتصال ما ماات ت،تب في ايات 

)  يزو اصنجياماتو فيي ااياايب األحيي،و أااعرلايت. زايك  -األ يال –ايا  مي) كيمنها 
ااوحياء في اايربو وم) ث، ظمت ااميات اايرلاتو وال  اما ااميت اصنجمامايتو  تتحهه

األ ا ي اازي احوي مفردات  زا ااعم،و واتح،،و م) ث،و فيي ،ثاير مي) صيور  يزو 
اامفيييردات وأشييي،ااها. واعيييل  يييزا اليييا) ااحاجيييت ااممحيييت فايييى جهيييود حرلايييت لحتيييت فيييي 
مجيياالت االحييل وااتييأااال وااترجمييت وااتعراييبو اموصييول فاييى فنجييامات حرلاييت ت ييه، 

ى حيير  صييورتنا ااحهاهاييت أمييا، ااعيياا، حهييًا فييي فهيي، أفكييل اهكيياااناو وت يياحدنا حميي
 في ااوقت اازي تنهل فاانا فاه صورة دقاهت اما اجري حوانا.

) االتصال لات اآل)و حممًا ونشا ًاو م) كرورات ااحااة اامعاصرةو وا، فث، 
تعد األ داال ااتي ام،ي) أ) احهههيا مهصيورة حميى مجيرد ااتواصيل لاامعمومياتو ليل 

رالا ييات لاييد ااهياالما) حمييى ااتنماييت لأشيي،ااها االقتصييادات  اهيد لييات االتصييال اآل) أداة
حممااليييه ودار ييياه  ىواالجتماحايييتو وال شيييك أ) تماايييد أ مايييت  يييزا اامايييدا) افييير  حمييي

 واامشتيما) فاه ااهاا، لجهود م،ثفت اوكع فنجاماته لا) ادي جمهورو.
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اجهتيه واهد واجهت جهود نهل مفا ا، االتصال واص ةحاته فاى ااعرلايت ميا و 
 يياالر ااعمييو، ااحداثييت األخيير  ميي) صييعولات ومشيي،ةتو وأ يي،  ييزو اامشيي،ةت حييد، 
تييوافر اصيي ةح موحييد متفييا حماييهو ممييا اييطدي فاييى ا ييتعمال اصيي ةحات متلاانييت 
اةص ةح األجنلي ااواحد لا) ااميطافا) ااعيربو وأحاانيًا اتلياا) االصي ةح ااواحيد 
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مي)  يزو ااصيعولات واامشي،ةت ايرد فايى  . ف) جيمءًا ،لايراً س1ر حند ،اتب واحيد لعانيه
جيرت  حد، توافر معج، اةص ةحات اصحةمات ثناالي أو ثةثي ااميت. ومع أنه قد

و فإننييا فييي موقييال ن ييت اع ااييمح، منييه لأننييا ايي، س1ر لعيي  اامحيياوالت فييي  ييزا ااصييدد
نظفير حتيى اآل) لمعجي، مت،اميل اكيع ليا) أايدي اادار يا) وااعيامما) فيي االتصيال 

حات  زا ااعم، لصورة دقاهت م) حايل اامعنيى وااملنيىو وتم،ي) اصشيارة  نيا اص ة
 فاى حدد م) ااصعاب ااتي وقفت حتى اآل) حاالًة دو) تحهاا  زا اام مح:

: ف) االتصييال مييا مال حممييًا حييداثًا جييدًاو وأرلعييو)  يينت فييي حميير نظراييات أولا 
اعم، اامت ورة اومًا لعد اى زاك  لاعت  زا افما اا ت لااحهلت اا وامت. اكاال  حم،

او،و واعل ااهاالما) حمى االتصال  ، أ،ثر فالات ااعامما) حاجت اإل راع في وكع 
اامهالةت ااعرلات امعدد اا،لار م) ااعليارات واالصي ةحات ااتيي ت يتجد ،يل حيا)و 

 اامشيي،متو  ييزا ااوكييع حمييى اانحييو اآلتييي: –واصييال أحييد اامتصييما) لهييزو ااهكييات 
ا فييييي دامومييييت ميييي) اات ييييور وااتفاحييييلو ت ييييتجد حمييييى مفرداتهييييا "ايييييت األخلييييار زاتهيييي

اصييي ةحات جدايييدة ال ليييد مييي) فدخااهيييا فايييى قيييواما  اا اا يييت وااعميييو، واالقتصييياد 
واالجتماع. واو ،انت ايت األخلار تار مرنت ف،اال ام،ننا أ) ننهل أنلياء ت،نواوجايا 

ولميا أنيا فيي دااليرة  .حصر اافكاء "واا،ملاوتر" وم) قلمهما حصر اازرة وااتمفيمة  ..

                                                 

 أ، تيراييب  مجمييت مجمييع ااميييتااييد،تور حصييا، مو ييى: مصيي محات االتصييال ااجمييا اري: تعراييب  - 1
 يي. ،يانو) أول 1141رلايع ااثياني  -  يي1141و اا نت ااعاشيرةو زو ااهعيدة 11ااعرلات األردنيو رااعدد 

 .211،س ص1891
نشييار فييي  ييزا ااصييدد فاييى ااهاالمييت ااتييي أحييدمتها "ااا، ييو" وشييممت لكييع حشييرات ميي) اصيي ةحات  - 1

ايى "معجي، اصحية،" امطافيه اايد،تور أحميد م،يي االتصيال وال  ياما تميك اامتعمهيت لت،نواوجايا  اافكياءو وال
اى ما تكمنته لع  اامراجع ااعرلات م) م ارد مترجمتو فكافت فاى "مشيروع معجي،  لدوي رااها رةس وال
مص محات اصحة،" ر لعت ما قلل ااندوةس تجماع م،تب تن اا ااتعراب في اارلا و وقد انعهدت حول 

و وقيد أجير  اامشيار،و) 1891،تب اامشيار فاايه فيي مدانيت اارليا  أواخير اامعج، اامز،ور ندوة في اام
 في ااندوة تعداةت جو رات حمى مشروع اامعج،و وأوصت ااندوة لتش،ال اجنت ثةثات صحادة وكعه.
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 ىميي) اتعامييل مييع أنليياء اات ييورات فييي تمييك اامجيياالت وتار ييا فاهييع حميي لاألخلييار أو 
،ا منا واجب ا تنلا  اصي ةحات جدايدة تفيي لياامعنى اام ميوب وا،ي) ميع مراحياة 

 .س1ر ااعنصر ااممني حفاظًا حمى اا لا ااممني"

اامشي،مت واج يد ا ف) أ مات االقتلا  اا الا ال ت،م) في ،ونه اعر  ألعاد 
ح ييبو لييل ت،ميي) فامييا ان ييوي حماييه ميي) تنلاييه فاييى كييرورة ملييادرة ااجهييات اامعناييت 
فاى وكع االص ةحات واامهالةت ااعرلات  واء اممفا ا، اصحةمات زاتها أو اتمك 
) أي تييأخار فييي  ييزا ااصييدد اعنييي تييرك اام ييأات  ااتييي تتييداواها و يياالل اصحيية،و وال

اعااجو يييا لح يييب درااييياته، ااميوايييتو وقيييد اترتيييب حميييى زايييك امهييياالما) حميييى اصحييية، ا
نتاال  خ ارةو زاك أ) درااات  طالء تتفاوت مما انج، حنه شاوع االص ةح اادقاا 
أو تايير ااييدقاا. وممييا اماييد ميي) خ ييورة  ييزا األميير أ)  ييزا ااشيياوع اييأتي ميي) خييةل 

تييأخرت أ،ثيير و يياالل اهييا قييوة تييأثار ال تهيياو،و ممييا اجعييل حمماييت فصييةح ااخ ييأو ف) 
 مما انلييو حممات صعلتو ف) ا، ت،) محاات.

: وثاناييت  ييزو اامشيي،ةت ت،ميي) فييي  لاعييت ااعميي، زاتييهو فز ف) حةقييت حميي، ثانياااا 
االتصييال لياييرو ميي) ااعمييو، اصن ييانات واالجتماحاييت شييدادة ااتييداخلو فمهييد ان مييا  ييزا 

ميا تيمال و اينف . ااعم، ،ما  و معروال م) ف اب حم، ااميتو وحم، االجتماعو وحم، ا
االتصييال" لييا  لهييزو ااعمييو،و ،مييا أ) وشيياال  "اا،ثايير ميي) مفا امييه مرتل ييت أشييد االرت

قواييت وملاشييرة مييع  يياالر أوجييه ااحايياة ونشييا ها. ل،ممييت أخيير  فييإ) ايييت اصحيية، ال 
) حممييه لييل تمتييد فاييى ،ثايير ميي) اامييواد ااتييي تهتصيير حمييى االصيي ةحات ااتييي ت،ييو  

لنيياء حمييى  ييزاو فييي حاجييت متجييددة فاييى  اقييات تعلاراييت  اتييداواها. ف) ايييت اصحيية،و
. ونحي) ال نيمح، اي ف االمت في األدبو واا اا تو واالقتصادو واارااكتو وااعمو، ... 

                                                 

صاحب االقتلا  جمال حامر رالا  وحدة األخليار وتن ياا االيرام  فيي ااه ي، ااعرليي اهااليت اصزاحيت  - 1
 .24و ص1899و أاار رمااوس 111ظر مجمت " نا اند)" ااعدد االرا انات. ان
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ا،ننيييا نييير  أ) مييي) أ) مييي) مهميييات اصحييية، فاجييياد اامصييي محات امعميييو، األخييير و 
د مييي) وفار لعييي  اامهيييالةت ااعرلايييت اامنا يييلت اميييا ا يييتجتيييواجيييب و ييياالل اصحييية، 

مفييييردات فييييي منيييياحي ااحايييياة اامختمفييييتو و ييييي اامنيييياحي ااتييييي تشيييي،ل مييييادة اار يييياالل 
اصحةمات. واورد حلداامه ،نو) مالات األافاظ ااعرلات اامتداواتو في معارال شتى ال 
اعيييرال اهيييا واكيييع لعانيييه وال صيييانع محيييددو وقيييد أصيييلحت اآل) مييي) "صيييما، اامييييت 

 ي م) حمل رجال ااصحافت والت،يار ،  ااعرلات وثروتها ااوا عت ااتي ال تعرال حداً 
ما لا تعمال اامجيام واال يتعارة تو يعًا فيي دالالت  فما لااترجمت م) ااميات األجنلات وال
مييا لااوكييع ااميوحي ااييزي اجيييء حفيو ااخييا ر وا،ييو) م الهيًا اهواحييد ااميييت  اا،مميات وال

اميييت ااتيييي . ومييي) خيييةل ااهاالميييت اا و س1ر "وأح،يييا، اامييييت مييي) اشيييتهاا وتعرايييب وتار ميييا
اورد ييا ،نييو) نتلييا) مييد  ف ييها، و يياالل االتصييال فييي شيياوع ،ثايير ميي) اا،ممييات فييي 
أوجه ااحااة ،افاتو حمى أ)  زا ال اعني أ) م) مهمات اصحة، ااتدخل فيي ااعميو، 

واات لاهي ليات فر  االصي ةحات حماهياو ليل ف) تاايت األخر  ونشا ها اانظري 
ختصاص لع  االص ةحات وااترا،اب فيي وواجله  و تخفاال حدة ااصحة،  نا 

ااعمو، األخر  وجعمها متاحيت امياالايت ااعظميى مي) اامتمهيا). زايك أ) اييت االتصيال 
" وحنييدما .ايي فاا ييت ايييت خاصييتو شييأنها شييأ) ايييات اا ييب وااعمييو، واالقتصيياد ... 

نط،ييد أ) ايييت اصحيية، اا ييت ااميييت ااخاصييت ن ييتند فاييى واقييع ال مييراء فاييه و يييو أ) 
، اعاا  ،افت ااموااا ااهانونات واادانات واالجتماحات وتار زاك وا،) لميتيه  يو اصحة

 .س1ر أي لميت اصحة،"

                                                 

انظر: حلداامه ،نو): ااصحافت وتجداد ااميتو لحل مهد، فاى مطتمر اادورة ااتا عت واألرلعا) امجمع  - 1
 ،.1891آزار  -ااميت ااعرلات لااها رة شلا  

سو حياا، اا،تيبو ااهيا رةو 1ايت راايد،تور محميد  ياد محميد: اصحية، واامييتو  م يمت اادرا يات اصحةم - 1
 .11و ص1891
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نخمص مما  لا فاى نتاجت مطدا يا أ) ف يار معجي، اصحية، ااعيا،و أو معجي، 
اا مص محات ااعم، ال انحصر لااكرورة في ن  ىو االل االتصال ااشامل اامتوخ

ص ار ااي ي لع  اامفا ا، األ ا ات في أوجه ااحااة ازا ) امتد  أزاته لل ال لد 
ميي حيا، األخر و وحمى  لال اامثال فإ) م) تار اامتصور أ) اصيدر معجي، فحة

 : "وجهييت نظيير" و" االييت  اا ييات" و"و ييا  دلموما ييي"دو) أ) اتكييم) حلييارات مثييل
ًا. ي ن ياا االتصيال حممي... ومفا ا،  يزو االصي ةحات ال تيدخل لااكيرورة في  فا

واحيدة مي) أخ ير اامشي،ةت ااتيي انلييي ااتصيدي اهيا قليل  )) اهرلنا ميأواعل  زا 
فصيييييدار معجييييي، فحةميييييي خييييياصو ونعنيييييي ليييييه اامعجييييي، اايييييزي اهتصييييير حميييييى فايييييراد 
مصي محات ااعمي، زاتيه ليياامعنى اايدقاا امتخصيص ااعممييو و ييي قكيات حيدود حميي، 

ااهكيييييااا  اامشييييي،مت األ،ثييييير صيييييعولت مييييي) ليييييا) جمايييييع –االتصيييييال.  يييييزو ااهكيييييات 
واامشييي،ةت ااتيييي تفييير  نف يييها حنيييد ااتصيييدي امهميييت ،هيييزوو زايييك أ) تحدايييد ااعمييي، 
نف يهو اعنييي تحدايد ف ييار اامعجي، ااييزي اهود يا فاييى حممايت فييرم االصيي ةحات. وال 
أظيي) أننييا م يياالو)  نييا لااتصييدي اهييزو اامشيي،متو لييل ح ييلنا أ) نعيير  اهييا ونلييا) 

 اى منا لزاك م) ااعمماء ااتأصاماا).ألعاد او تار،ا) أمر معااجتها ام)  ، أو 
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اييي، ايييت، اصجمييياع ليييا) ااعممييياء واامتخصصيييا) حميييى اص يييار اايييدقاا اانهييياالي 
اةتصال للعداه اانظري واات لاهيو واعل اا لب اارالا يي اا،يام) وراء  يزا ااوكيع 
أ) صةت اصحة، لااعمو، األخر  صةت حكوات لمعنى اا،ممتو وحمى اارت، م) 

)  يزو ااصيةت إو اا راع خةل اا نوات األخارة فيخصات  زا ااعم، ونمو ا تهةل ش
ما ماات تتوثا اومًا لعد آخرو واال) شهد االتصال تخصصات داخمات تحيت مظمتيه 
ااعاميييتو فيييإ) اهيييزو ااتخصصيييات ليييدور ا امتيييدادات ليييل جيييزورًا خيييارج اان ييياا ااعيييا، 

أ) االتصيال لعاميت  اةتصال. وحتى تتكح  زو اام أات أ،ثر اح ي) أ) نشيار فايى
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 شأنه شأ)  االر ااعمو، االجتماحات اتكم) داالرتا):
:  يييي اامفيييا ا، اانظرايييتو وتهيييت، لاافم يييفات ااتيييي تح،ييي، ااعمييي،و الااادا رأل األولااا 

واأل يي  اانظراييت ااتييي اهييو، حماهيياو ومييع أ) اهييزو اافم ييفات واأل يي  روال هييا مييع 
خايرة أ) اشيا انف يه  راهيًا ااعمو، األخر و فهد ا ت اع االتصال خةل اا نوات األ

م ييييتهمت وأ) اخييييتص لنظرااتييييه ااخاصييييت لييييه حممييييًاو واصيييي ةحاته "ااداخماييييت" زات 
 اامفا ا، واامداوالت االتصااات ح ب.

فهي ااجانب ااماداني أو اات لاهيو و زا ااجانب  و ااياات  أما الدا رأل الثانية
ااجانيب أاكيًا اتصيل وااهدال وله اتج د مفهو، االتصال واتحها وجودو. وفي  زا 

اصحة، لااحااة ونشا ها ،افتو وتلرم م) ث، قكات حدود ااعم،و وتلرم معها قكات 
تشييالك االصييي ةحات. فااعممايييت االتصيييااات فيييي أل يي  نمازجهيييا تت،يييو) مييي) خم يييت 
أ ييراال  ييي اامر ييل واام ييتهلل واار يياات وااو ييامت ورجييع ااصييد و وا،ييل  ييرال ميي) 

تمثيل ااوحياء اايزي احميل اار يااتو فهيي  فااميت مثةً   زو األ راال جوانله ااخارجاتو
حنصر مه، فز) في ااعمماتو ،ما أ) تصما، اار ياات ات ميب دراايت ،امميت لااجوانيب 
اانف يييات واالجتماحاييييت امم يييتهللو أمييييا رجيييع ااصييييد  فهيييو اتوقييييال ليييدورو حمييييى  ييييزو 

ميع ،ثاير ااعناصر ااميوايت واالجتماحايت واانف ياتو و،يل  يزا افتير  لدا يت ااتعاميل 
 م) اص ةحات  زو ااجوانب ااخارجات ورموم ا.

أكيييال فايييى ميييا  يييلا أ) تنفايييز ااعممايييت االتصيييااات احتييياج فايييى أجهيييمة وأ ييي  
حمماييت رنظراييت وت لاهاييتس تتلييع فييي األ ييا  تخصصييات أخيير و فاار يي، وااتصييوار 
وااتصما، ادخل في صما، تخصص اافنو) ااجمامت أو اات لاهاتو ومع  زا افتر  

هنييي اصحةمييي درااييت وا ييعت لهييزو ااجوانييب وقييدرة متماييمة فييي أداالهيياو ،مييا أ) فييي اام
ات اصحةمات تت مب ا تخدامًا ملاشرًا ا،ثار م) األجهمة ااتي تتلع فيي ت،وانهيا مااعم

 نياك آالال مي) االصي ةحات ااتيي  وتشيامها امجال ااهند تو وكم)  زا اا ااا
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رب فاييى ااهند ييت أو اافنييو) اات لاهاييت ل لاعييت ت،وانهييا ومييا تطداييه ميي) مهييا، أقيي ي يي
لفروحهييا ،افييت منهييا فاييى مجييال اصحيية،و مثييل اا،ييامارات لأنواحهيياو وااما،روفونيياتو 

 وأجهمة ااحا وبو واام الع ... فا .

-1- 

وقيد انع، ييت قكييات تحدايد ف ييار ااتخصييص حميى اامنييا   وااخ يي  اادرا ييامت 
 يير  ييزو اامنييا   مييا لييا) جامعييت فييي ،ماييات وأق ييا، اصحيية، ااعرلاييتو فهييد تلاانييت أ

وأخير و ومي) اا لاعيي أ) امهيي  يزا ااتلياا) لظمييه حميى حيدود ااعمي، نف يهو ومي) ثيي، 
انع،  حمى أي مجهود معجميي متيوخى. وحميى  يلال اامثيال فيإ) ،ثايرًا مي) أق يا، 

حية، ااعرلايت ال تييدخل فيي منا جهييا اادرا يات "امعةقيات ااعامييت" تخصصيًا داخماييًا اص
ااعاميييت اتخصيييص االتصيييالو ومييي) ثييي، فيييإ) اامجهيييودات اامعجمايييت  كيييم) اامظميييت

تاير مكي رة فايى فايراد االصي ةحات اامتصيمت  - لناء حمى  يزا اافهي، –اامتوخاة 
لااعةقييات ااعامييت. وحمييى ااعمييو، فييإ) "االتجيياو اايااييب" فييي ااجامعييات ااعرلاييت اهييو، 

م) شأ) أخيز ا فيي حمى أرلع أركاات ،ل منها اه جانله اانظري وجانله اات لاهي 
 االحتلار تهدا، ف ار تهرالي امجهد اامعجمي:

 يييييي اامفيييييا ا، اانظرايييييت اا ييييياالدة امتخصصيييييات ااداخمايييييت األرضاااااية األولااااا   
اات لاهات ااثةثتو وتشمل اص ةحات: نظرايات االتصيالو وااتشيراعات اصحةمايتو 

اصحةمييييو  واصدارة اصحةمايييتو واصحييية، اصنميييااليو االتصيييال اايييدوايو واصحصييياء
واادحااييت اصحةماييتو وااييرأي ااعييا،و واا ييانما اات ييجاماتو وت،نواوجاييا االتصييال ونظيي، 

 .ا ف ... س9ر اامعمومات

                                                 

انظييير ااخ يييت اادرا يييات اه ييي، ااصيييحافت واصحييية،: جامعيييت ااارميييوك فيييي: داايييل جامعيييت ااارميييوك  - 9
 جامعت ااارموكو فرلدو األرد). 1891-1891
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: فتشمل ااصحافت اام لوحت واامفيا ا، األ ا يات فيي  يزو أما األرضية الثانية
ااتخصيييص تعتميييد احتميييادًا ،لايييرًا حميييى أصيييول اهيييا فيييي اامييييت ااعرلايييت      –األركيييات 

آدالها.  زا ااتخصص ،ما نعم، اشتمل حمى فنيو) اا،تاليت ااصيحفاتو و يزو ليدور ا و 
) ات يييمت اا،تاليييت ااصيييحفات ال و و لايييتميييد حميييى األداء اامييييوي واأل يييمولي فيييي ااعر تتع

 .س8ر ل مات مشتر،ت في ،ل ايات ااعاا،

" ومعنياو اامييوي Eeditngأ ، اص ةحات  زا ااتخصص  و افظ "ااتحراير 
امعنييياو فيييي اال يييتخدا، ااصيييحفي. فحيييرر اا،تييياب: أصيييمحه وجيييود ااخيييااص م يييالا 

) لعيي  اامراجييع أ. وا،يي) اامشيي،مت س14ر خ ييهو وحيير اا،يية،  ييو ااح يي) وااجاييد منييه
ال تتعاميل ميع اامصيي مح  س11ر ااعممايت ااعرلايت ااتيي تتحيدل حيي) "ااتحراير ااصيحفي"

جييع اتكييم) امرالاادقييت ااتييي اتعامييل معييه ااعيياممو) ميي) اات لاهاييا). فهييو فييي  ييزو ا
" حميييييى أ) حممايييييت Reporting -ل، ييييير ااهميييييمة –خليييييار خم يييييًا ميييييع مصييييي مح "اص

                                                 

 انظر  مات اا،تالت ااصحفات وايت ااصحافت لعامت في: - 8
Hough, Georg A. Newswriting, Houghton, Miffin Company, Boston, 1975. .أ 
-ب. حييدادو د. نلاييل: ايييت ااصييحافتو مجمييت اادرا ييات اصحةماييتو اامر،ييم ااعرلييي امدرا ييات اصحةماييت 

 .1891دمشاو 
صيحافت و،اايت األنلياءو تعرايب جايا)و  – اش،وفات و ااد،تور  ةفوي رورفاههس مدخل فاى ااصحافت  -ج

 .1891دار اافاراليو لاروتو 
فييانيو  يعادو اييت ااخلير ااصيحفيو ميطتمر ااييدورة ااتا يعت واألرلعيا) امجميع اامييت ااعرلايت لااهييا رة األ -د
 س.1891ر

  هرا). -اامعج، ااو ا و   اام،تلت ااعممات - 14
 م)  زو اامراجع حمى  لال اامثال: - 11

و 1:1812خمافييييييتو د. فجييييييةل: اتجا ييييييات جداييييييدة فييييييي فيييييي) ااتحرايييييير ااصييييييحفيو ااهييييييا رةو ج -أ
 .2:1811ج

 .1892فهميو د. حلداارحم): ف) تحرار ااصحال اا،لر و ااها رةو  -ب

 .1894شرالو د. حلدااعمامو ف) ااتحرار اصحةميو ااها رةو  -ج
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فييي اامراجييع اايرلاييت وفييي اال ييتخدامات اات لاهاييت ااشيياالعت فييي  - تختمييال -ااتحرايير
)  –ااعيياا، لمييا فييي زاييك ااعمييل ااصييحفي ااعرلييي  حيي) حمماييت اصخلييار أو اا،تالييتو وال

ر و لل رلما اهو، لهما شخص واحدو ا،) ،انت ،متا ااعمماتا) متممت فحدا ما األخ
لييل ا،ييل ” Refprter اامنييدوب أو اامخليير" ييو  "Editorاامحييرر " ييزا ال اعنييي أ) 

..  يييزا ااخمييي  فيييي فهييي، االصييي ةحات نجيييدو فيييي لعييي   منهميييا مهاراتيييه وواجلاتيييه
 اامراجع ااعممات ااعرلات ،ما  مال.

تييي ام،يي) وتخصييص ااصييحافت اام لوحييت اشييمل اا،ثايير ميي) االصيي ةحات اا
أ) تنييدرج فييي لعيي  ااملاحييل مثييل ااتحرايير ااصييحفيو واا،تالييت ااصييحفات لأشيي،ااها 
اامتعييددة ميي) خليير ومهييال وصييورة قمماييتو ،مييا تشييمل اصيي ةحات أصييناال اا،تالييت 

فاييي .  ... وااعممايييتو واالقتصيييادات اامتخصصيييت مثيييل ااصيييحافت األدلايييتو واارااكييياتو
كيييافت فايييى ميييا  يييلا اتكيييم) تخصيييص ااصيييحافت اا مييي) اامفيييا ا،  م لوحيييت ،ثايييراً وال

واالصيييييي ةحات زات اا ييييييالع ااتهنييييييي وال  يييييياما فييييييي ملاحييييييل اصخييييييراج ااصييييييحفي 
 وااتصوار ااصحفي وأ   اامونتاج ااتهمادي وااكوالي وتار زاك.

تتمثييل فييي تخصييص اصزاحييت اام ييموحت واامرالاييتو ولعيي  واألرضااية الثالثااة  
اارادايييييو وااتمفمايييييو) أو اامنيييييا   اادرا يييييات واامط  يييييات ااعاميييييت ت يييييتخد، اصييييي ةح 

ااتمافماييو). ووجهييت اانظيير وراء ا ييتخدا، اصيي ةح ااراداييو وااتمافماييو) أ) اصزاحييت و 
ت "اصزاحيييت" اصزاحييت تشيييمل ،ماهميييا "اارادايييو وااتمافمايييو)" ومييي) ثييي، فيييإ) ا يييتخدا، ،ممييي

اتشار فاى  رال واحيد قصير تاير جياالم اميا  يو أحي، وأشيمل. حميى أ) دالايت ،مميت 
قييد ا،ت ييلت وكييعًا م ييتهرًا امييدة تماييد حمييى رلييع قيير) لوصييفها "ااراداييو" أو "فزاحييت" 

زاحت اام موحت. فاا،مميت  م يتخدمت فيي لةدنيا ااعرلايت منيز  - لياامعنى األخاير –اص 
ال فيييييي نهاايييييت فاشيييييع ا يييييتخدا، ،مميييييت "تمافمايييييو)"  اييييي،أوااليييييل ااثةثانيييييات فيييييي حيييييا) 

تن ليييا حهيييًا حميييى نشيييا   –دالايييت  - ) "اصزاحيييت"أحميييى اايييرت، مييي) و ااخم ييياناتو 
ااتمفمةو فإ) من ا ااميت أو فرثها ال اجلرنا أ) نو ع دالات اص ةح م يتهر ااشيمل 
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 نشا ًا جدادًا تار مرتل  لاانشا  األصمي فال م) خةل ماوات واحدة ح ب.

فماييو)" ااييزي مييا مال م ييتخدمًا فييي اعمييه ميي) اامفاييد اصشييارة فاييى أ) افييظ "تموا
معظيي، لمييدا) اامشييرا ااعرلييي قييد حييرب فاييى تمفييمة وميي) ثيي، ال كييرورة فاييى ا ييتمرار 
ا ييييتخدا، اا،ممييييت لصييييورتها اافرن يييياتو وال  يييياما أ) اامفييييظ اامعييييرب اتكييييم) فم،ييييا) 

كيافت فايى  تصراال اا،ممت لصيورة تفيي لمت مليات اال يتخدا، ااعمميي واأل،يادامي. وال
ما  لا ال لد م) االحتراال لأ) اص ةحي اصزاحت اام موحت واصزاحت اامرالايت اي، 
انجحيييا فيييي شيييا  راههميييا نحيييو اال يييتخدا، ااعممييييو واعيييل أليييرم أ يييلاب زايييك ،يييو) 

فيي م) ،ممتا) و زا وحدو  لب ،اال اعد، شاوع أي اصي ةح  ااواحد منهما م،وناً 
مييييت واحييييدة وال  يييياما فزا ،ييييا) "االييييدال مم،ييييو) ميييي) ، واحييييدحييييال تييييوافر اصيييي ةح 

األصير" كيارلًا جيزورو فيي أر  اال يتخدا، اار يمي وااشيعلي. لنياء حمايه نير  أ) 
صيي ةح االييدال "امراداييو وااتمفماييو)" و"اصزاحييت وااتمافماييو)"  ييو "اصزاحييت وااتمفييمة" اال

 األركات ااةفتتو وا،) مازا ح) اامص محات داخل  زو  – زا ح) اامص مح 

ال تختمييييال اامصيييي محات  نييييا ،ثاييييرًا حنهييييا فييييي األركييييات اا ييييالهت رااصييييحافت 
"تحهاييا صييحفي" امتحهاييا اامنشييور فييي ااصييحافت أو  اام لوحييتس فيينح) نهييول مييثًة:

اامجمتو ونهول "تحهاا فزاحي" و"تحهاا متمفيم" و ،يزا لاان يلت الهايت أجنيا  اانشيا  
حةمي اختص ل،ثار مي) االصي ةحات اصخلاري. ا،)  زا ااجانب م) اانشا  اص
فنيياتس ومييا تتكييمنه ميي) أجهييمة ات = اامَ  اامتعمهييت لااجانييب ااعممييي مثييل: راال ييتداو 

،ثارة ومعهدةو فكافت فاى أجهيمة اصر يال واال يتهلال وميا تتيأاال منيه أدوات اصنتياج 
 أو تن وي حماه حمماات ااتشيالو وما فاى زاك.

حماهيييييا مفيييييا ا، االتصيييييالو ومييييي) ثيييييي، : ااتيييييي تهييييييو، أماااااا األرضاااااية األ يااااارأل
 & Public Relationsاصييي ةحاتهو فهيييي ااعةقيييات ااعاميييت واصحييية) 

Advertising وم) وجهت نظرنا فيإ) ااعنيوا) منا يب وم يتهر. واامةحيظ أ)  يزا .
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ااتخصييص اهييو، حمييى ماييدانا) ف) اختمفييا فييي ااو يياالل فهمييا ات الهييا) فييي األ ييداال 
خييرو حمييى أنييه تم،يي) اصشييارة احييد منهمييا حيي) اآلاتييي تصييعب فصييل ااو فاييى اادرجييت ا

زات  لاعييت أصييواات  - فييي اايااييب األحيي، –اعامييت افاييى أ) اصيي ةحات ااعةقييات 
 نظراتو في حا) أ) معظ، اص ةحات اصحة) زات  لاعت تهنات.

-1- 

ف) أي حدال ح) مشروع معج، فحةمي افتر  تأ،ايد حهاهيت أ ا يات تتعميا 
ما) فاييهو فهييد اتكييح آنفييًا أ) االتصييال انتمييي فاييى جييزور ل لاعييت ااعمييل ونييوع ااعييام

معرفات ال تخمو م) تلاا) ،لارو وم) االد ي وااحاات  زوو حيد، تصيور فم،يا) قايا، 
شيييخص مييياو أو شخصيييا) لإنجيييام مشيييروع ،هيييزاو فااعميييل  نيييا حميييل فرايييا ال حميييل 

متنوع  أفراد.  زا م) ناحاتو وم) ناحات أخر و فإ) فراا ااعمل  زا ال لد أ) ا،و)
االختصاصيييات واييييا  اامهصييييود  نييييا االختصاصييييات ااداخماييييت فييييي حميييي، االتصييييال 
ح يييبو ليييل اختصاصيييات أخييير  أصيييحالها حممييياء نفييي  واجتمييياع واييييت وحا يييوب 
و ند ت ما،انا،ات و،هرلاالات فكيافت فايى خليراء نفي  واجتمياع واييت وتاير زايك مي) 

اصي ةحات  نياك مي) ثي، اعمو، وااماادا) ااتي اها حةقت ملاشرة لعم، االتصيالو و ا
،هزا م) شأنه أ) ا ه، فيي توحايد  مشتر،ت لانها ولا) االتصال. وال شك أ) توجهاً 

ايير ميي) االصيي ةحاتو وا ييه، فييي وكييع حييد افوكييى اامفهومييات لدالالت حييدد ،
اامتعييددة اةصيي ةح ااواحييدو اامتلاانييت داخييل ااحهييل ااواحييدو و ييزا م مييب نييادت لييه 

 .س12ر حات اامنلثهت ح) م،تب تن اا ااتعرابتوصاات ندوات اختاار اامص م

                                                 

فيي اامليادا األ ا يات فيي اختايار اامصي محات ااعممايت ووكيعها ااتيي  -مثًة  – 2ااتوصات رق،  - 12
. 1891شيلا   24-19اارليا   –اجدايدة أقرتها "ندوة توحاد منهجاات وكع اامص محات ااعممات ا

ونص  زو ااتوصات: "وكع مص مح واحد اممفهو، ااعمميي ااواحيد زي اامكيمو) ااواحيد فيي ااحهيل 
 ااواحد".
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وال نظيي) أ) دحوتنييا فاييى تو يياع ف ييار فراييا ااعمييل  ييتهودنا فاييى اصيي ةحات 
لعادة ح) حهل االتصال ما دمنا ممتمما) لمنه  منكل  في اختاار االص ةحات 

تم،ي) اصشيارة فايى ااتي اها حةقت لاالتصال وماادانه اات لاهات. والموغ مينه  ،هيزا 
 :م) ااملادا حدد

: ال لييييد ميييي) تحداييييد ااموكييييوعو فاالتصييييال ،مييييا أشييييرنا آنفييييًا اييييه تفراعاتييييه أولا 
اامتشييييال،ت مييييع ااماييييادا) األخيييير  رلمييييا أ،ثيييير ميييي) أي حميييي، آخيييير. وتحداييييد ف ييييار 
ااموكييوع خ ييوة أوااييت انليييي أ) ت ييلا ااشييروع فييي فحييداد اامعجيي، نف ييهو وامدالاييت 

صيورًا حدايدة مي) اانشيا  اامايدانيو  حمى زاك نشار فاى أ) و ياالل االتصيال تشيمل
زاحييييت وتمفييييمةو  نيييياك اامعييييار   فلاصكييييافت فاييييى ااو يييياالل ااتهماداييييت ميييي) صييييحافت وال
واا انما ودور اانشر وتار زاك مما اجعل األلواب مفتوحت حمى مصياراعها ايدخول 
ااعدايييد مييي) االصييي ةحات ااتيييي رلميييا ،يييا) ااموكيييع اامةالييي، اهيييا فيييي تاييير معييياج، 

 اصحة،.

 س11ر أ) ت،ييو) األلحييال ااتييي تناواييت حةقييت اصحيية، لييااعمو، األخيير وام،يي) 
مفادة في حممات حصر اامفا ا،و وم) ث، وكع اامهيالةت اادقاهيت واامرنيت فيي اآل) 
نف ييهو لحاييل ا،ييو) اامهالييل ااعرلييي اةصيي ةح األجنلييي مطداييًا اايااييت منييه. وميي) 

فيييي م مهيييالةت تأخيييز شيييأ) مليييادرة ااجهيييد اصحةميييي اامل،ييير فيييي  يييزا ااصيييدد فنجيييا
ح لانها جانب اال تخدا، ااصحفيو وم) ث، ال الهى  زا ااجانب حاايت حميى جهيود 
ااجهييات األخيير  ااتييي قييد ال تمتفييت فاييى ااحاجييت اصحةماييت. ونأخييز مثييااًل حمييى زاييك 

و فييياصحةمي افهمهيييا حميييى أنهيييا "تهراييير فخلييياري" فيييي حيييا) افهمهيييا Report،مميييت 
 ا .ف أو فداري ...حمى أنها تهرار  لي آخرو) 

                                                 

انظير حميى  يلال اامثيال لعي  األلحيال ااتيي تناوايت حةقيت االتصيال ليايرو مي) ااحهيول وااعميو،  - 11
ايييت" ااتيييي انعهييدت فيييي جامعيييت اصميييارات ااعرلايييت األخيير  فيييي "نيييدوة أق يييا، اصحيية، لااجامعيييات ااعرل

 و وقد صدرت األلحال ح) ااجامعت اامز،ورة كم) ،تاب احمل حنوا) ااندوة.1891اامتحدة  نت 



 -121- 

 تاحتييرا، وحييدا وايى ملييدأ آخيير أ ا يي و ييف: وميا  ييلا اهودنييا لااكييرورة ثانياااا 
اامفا ا، وتن اا ااوحدات ااوظافات اةص ةحات. و زا افتر  اادقت في االختاار 

دقاهيًا ليا) اامعنيى األصيمي فيي  يااقه اامعجميي  ووكع اامهاللو ،ما افتير  توامنياً 
 الاته اصحةمات م) جهت أخر .األولو ولا) معناو أو د

ورلميا ،ييا)  .: اافهي، ااعمايا اةصي ةحات وتصيوراتها ااعهمايت واات لاهايتثالثااا 
ااتصييور ااعهمييي ااعماييا اةصيي ةحات أمييرًا متاحييًا اممييد  اام مييوب فييي أي فراييا 

اكيي، أ يياتزة وحمميياء. ا،يي) اامشيي،مت تلييرم فييي ااتصييور اات لاهييي ا،ثايير ميي)  مييلح
 الع ااتهنيو مي)  نيا تيأتي كيرورة فشيراك حيدد مي) ااتهنايا)و االص ةحات زات اا

 .س11ر مم) ال اشتر  اداه، خمفات حماهت في االتصالو كم) فراا فحداد اامعج،

: وتنيييييي حييييي) ااهيييييول ف) مييييي) اتصيييييد  امهميييييت اختايييييار االصييييي ةحات رابعااااااا 
ت اصحةمات ووكيع مهالةتهيا ااعرلايت ال ليد أ) ا،يو) حميى دراايت وا يعت ليدقاالا ااميي

ااتي انهل فااها وتمك ااتي اترج، حنها. اا   زا ح بو لل ال لد أ) ا،و) تكيمعه 
ااتيي ت يرأ   زا موا،لًا اهدرته حمى رصد ت ور اامفيا ا، وت يور األجهيمة وااتعيداةت

رل  نيل ااتشيالو وال نظ) أنه م) ااتع يال فيي شييءو أ) ححمى  لل تشيامها ومرا
 ا، واألجهيمة أل) اام مليا) متةمميا)و وال ام،ي) اادراات ااميوايت لموا،ليت ت يور اامفيا

 ااخروج لنتاجت مركات  نا دو) أخز  زا ااتةم، في االحتلار.

                                                 

تهييال جهييود ااييد،تور حمييي رشييوا) فييي ماييدا) حصيير اصيي ةحات فنييو) اا لاحييت وترجمتهييا مثييااًل  - 11
نات اامتمامةو ونشار فيي  يزا ااصيدد فايى اامي ييرد شامخًا امجمع لا) ااعم، اانظري ااعماا وااخلرة ااته

ااممحيييييا فيييييي ،تاليييييه: "اا لاحيييييت ليييييا) اامواصيييييفات وااجيييييودة"و حايييييل تكيييييم)  يييييزا اام يييييرد معظييييي، 
اامصييي محات اانظرايييت وااتهنايييت اامتعمهيييت لاا لاحيييتو و،يييزا جهيييودو فيييي  يييلال تيييوفار مو يييوحت حييي) 

 اا لاحت وااصحافت واصحة،.
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فاى حدد م) اانتاال  وااتوصاات حول ااموكوع لعامت نعر   صو موقلل ااخ
فاميييييا اميييييي اهكيييييات رالا يييييات تتعميييييا لاأل يييييا  اايييييزي نييييير  أ) اهيييييو، حمايييييه ترتاييييييب 

ااهيا  - ليدورو–عتميد االص ةحاتو و يو أ يا  ا حميى اامييات ااتيي  يتنتهل منهيا وال
 معاني االص ةحات.

شيييود أ) ا،يييو) ثةثيييي اامييييت ورلميييا ،يييا) مييي) األفكيييل اممعجييي، اصحةميييي اامن
 حرلي. واعل  زا ااوكع احها حددًا م) ااممااا: –فرن ي  –: فنجمامي ولترتاب

فيييي مشيييرا  ف) ،ييو) اامعجييي، ثةثييي اامييييت اتيياح ايييه لمييوغ اام يييتخد، ااعرلييي -أ
 ااو ) وميرلهو زاك أ) ن لت ،لارة م) ألناء ااو ) تعتمد اافرن ات ايت ثانات.

ث، ف) اتخاز اصنجمامات أ ا يًا امترتايب األلجيدي اممعجي، اامنشيود ا يتجاب   -ب
 احهاهت ،و) اان لت األ،لر م) ألناء ااو ) تعتمد اصنجمامات ايت ثانات.

ترح أ) ا تجاب احهاهت أخير و ا،نهيا ،ما أ) م) شأ) ااترتاب األلجدي اامه -ج
نجاماتييهو قييد تحهييا  فييي اايااييب  –أ ا يياتو و ييي أ) نشييأة حهييل االتصييال وت ييورو وال

فييي ااييدول اانا هييت لاصنجماماييت وال  يياما فييي ااوالاييات اامتحييدة األمار،اييتو  - األحيي،
ولهيييزا فإننييياو لااترتايييب اامهتيييرحو ن ييياار مهوايييت أ ا يييات: اطخيييز ااعمييي، مييي) مصيييادرو. 

فايييى زايييك أ) معظييي، اامصيييادر واامراجيييع ااتيييي  ييينعتمد حماهيييا فيييي اامعجييي،  أكيييال
) اي، ا،ي) مي) ااخ ير فلاصنجماماتو وم) ااخ يأو  -في اامها، األول –اامنشود  ي 

ومييا  وااترجمييت حيي) ااترجمييت": "فييي ااجهييود اامعجماييت لصييفت خاصييت ااعمييل لموجييب
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اتي تكياع فيي اا رايا ظةل اامعانيو ودقاالا ااشعور واألحا ا  او أ،ثر اامعاني 
 ".س11ر لا) ااترجمتا)

 - وايا  زايك مي) مهماتهيا أصيةً  –ولعدو ال نظ) أ) م) أ داال  يزو اامناقشيت 
أ) تتعر  امجوانب اافنات في أصول كل  االص ةحات واختاار ا. وا،) ح يلنا 

فكيييافت فايييى ميييا  –األ ييي و ااتيييي ام،يي) أ) ت يييه،  –اآل) أ) ن،ثييال لعييي  اانتييياال  
 حممات ،هزو:في كل   – لا 
: ف) ااحاجييييت ما ييييت اآل) اوكييييع معجيييي، فحةمييييي حييييا، اشييييمل اصيييي ةحات أولا 

تخصصيييات االتصيييال ااداخمايييتو واالصييي ةحات اانظرايييت وااتهنايييت ااتيييي اهيييا حةقيييت 
ملاشييرة لاالتصييال مفييا ا، وتنفاييزًا. أمييا ااجهييود ااتييي لييزات فييي  ييزا ااصييددو فإنهيياو 

 اآل)و ا، ترا فاى م تو   زا اام مب.
زا منحييى تعمامييي حمييى  -ميي) وجهييت نظرنييا –: ال لييد أ) ا،ييو)  ييزا اامعجيي، ياااا ثان

 ييو ااييزي اجمييع لييا) اا ييمت  -لمفهومنييا–م ييتو  ااتعمييا، ااعيياايو واامنحييى ااتعمامييي 
اامعجماييت اامييوجمة اممهييالةت وااشييرح ااتوكيياحي اام،ثييال اهيياو أي أ) اجمييع ااعمييل 

) ميي) شييأ)  ييزا أ) اهييد، فاامنشييود لييا) خصيياالص اامعجيي،و وأ يياااب اامو ييوحات. 
خدمييييت جمامييييت امعرلاييييت واالتصييييال وميييي) ثيييي، األجاييييال. زاييييك أ) معظيييي، اصيييي ةحات 
االتصييال ايي، اهييدمر اهييا ااشيياوع لعييدو ومييي) شييأ) مجهييود  ييراع نحييو فنجييام اامعجييي، 

اصييي ةحات  - اام يييتهلل يفحةمامييي -اامنشيييود أ) اكيييع ليييا) أايييدي ألناالنيييا اا مليييت 
اا راييا حمييى ا ييتعمال شيياوع اصيي ةحات تايير  ااملنييىو وأ) اه ييعو  يمامت اامعنييى 

دقاهيييت  يييي ثميييرة اجتهيييادات فردايييت قيييد تصييياب ميييرة وتخ ييي  ميييراتو ميييع ااعمييي، ليييأ) 
 م تخدمي "األخ اء" امتم،و) و االل شاوع ال تهاو، ... و االل اصحة،.

                                                 

اترجميت فيي األدب ااعرلييو اايدار اامصيرات امتيأااال وااترجميتو ااهيا رة محميد حليداايني ح ي): في) ا - 11
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االص ةحات مي) اامراجيع جمع : ف) فنجام اامعج، اامنشود ال اعني مجرد ثالثاا 
وترجمتهاو ففي حهل االتصال لاازات  ناك قدر ،لار م) األافياظ واامعاج، األخر  

ااتي ام،) تعرالهاو وحا) نأخز في االحتلار ااهاحدة ااز لايت امتعرايب ااتيي وكيعها 
اامجمييع ااميييوي فييي ااهييا رة وااهاالمييت: االصيي ةح ااعيياامي نعرلييهو أمييا تايير ااعيياامي 

 يييزو ااهاحيييدة ف ييينةحظ . حيييا) نأخيييز فيييي االحتليييار س11ر فنلحيييل ايييه حييي) افيييظ حرليييي
نييًى لاالصيي ةحات ااعااماييت ف) ايي، ل ييهوات أ) االتصييال ميي) أ،ثيير ااعمييو، ااحداثييت ت  

 ا،) أتنا او وم) ث، فاالتصال أو ع ماادا) ااتعراب.
: ميي) ااعواميييل ااتيييي ت يييهل حصيير االصييي ةحات اصحةمايييت وشيييروحها أ) رابعااااا 

وفهييييييار   glossariesمعظيييييي، ،تييييييب االتصييييييال لاصنجماماييييييت ممحهييييييت لهييييييا م ييييييارد 
indexes  تتكم) اص ةحات اا،تاب وشروحها وتحداد مواكع  ااقها. ا،)  زا

ال انلييي أ) اشي،ل انييا فتيراء لاالحتمياد حماهييا وحيد او وزايك أل ييلاب منهيا أ)  ييزو 
اام يييارد قيييد ال تتكيييم) جمايييع االصييي ةحات اامهميييت فيييي ااموكيييوع اايييزي اتناوايييه 

 يزو االصي ةحات وشيروحاتها ت،يو) فيي ،ثاير اا،تاب ااممحهت ليهو ،ميا أ) مفيا ا، 
كيييم)  مييي) األحايييا) متلاانيييت ليييا) مطايييال وآخيييرو مييي)  نيييا ال ليييد مييي) فنجيييام ااعميييل

ع اامييييييادة اامعجماييييييت ميييييي) فحا ييييييت لاامعيييييياج، األ يييييي  اامتعييييييارال حماهييييييا فييييييي جميييييي
اامتخصصيييت فيييي حيييدد مييي) ااميييياتو فكيييافت فايييى اال يييتعانت لهيييواال، االصييي ةحات 

وااهاالييات ااعمماييتو و،ييزا تفرايير اامصييادر واامراجييع ...  اامتييوافرة فييي مجييامع ااميييات
 ا .ف
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