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 مستخلص
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية تأثيرات التقنيات الحديثة على ترجمة المصطلح اإلعالمي من اللغة االنكليزية الى 

التعرف على مدى تأثير تداولية المصطلح االعالمي االنكليزي على المصطلح االعالمي العربي، والتعرف على تأثير  العربية.، ومحاولة

عملية الترجمة على المصطلحات االعالمية العربية واالختالف والتباين في التسمية االصطالحية للمترجمين، مع محاولة االحاطة في فهم 

  )االيدلوجي، الثقافي او االجتماعي العربي(.   االنكليزي على التوجه تأثير تعددية المصطلح االعالمي

واستخدم الباحث اسلوب المسح )االستبانة(  المبحوثين،اعتمد البحث المنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم للتعرف على آراء 

  مفردة من أساتذة الجامعات. 51 من تتكونالتي و المتاحةالعشوائية  العينة بطريقة العينة اختيار لجمع البيانات، وقد تم

 -كاالتي: وكانت الخالصة العامة ألبرز نتائج البحث 

عملية االنتاج اللغوي لدى الباحثين والمختصين العرب ويعمل على عملية  خفضيعمل على  االنكليزيةان تداولية المصطلحات  .1

 (.3.55متوسط حسابي بلغ )%( و68.13مئوية بلغت ) بةتشابك في أذهان كثير من الباحثين والمختّصين بنس

الى العربية يوثر على اآلراء االفكار المعرفية للباحث العربي وتوثر على اللغة االصيلة  االنكليزية اتان تعدد ترجمة المصطلح .2

 (.3.92) بلغ حسابي ومتوسط( %72.3) بلغت مئوية بنسبةللمواطن العربي 

سط الثقافي واالجتماعّي للغتَين خلق حالة من الضعف في سدّ الثغرات الموجودة في المصطلح االعالمي ان عدم إحاطة الُمترِجم بالو .3

( %71.4) بلغت مئوية بنسبةالعربي وعدم معرفة المترجم بقواعد علم المصطلح وطرائقه اثر على المصطلح االعالمي العربي 

 (.3.54) بلغ حسابي ومتوسط

العربي الفعال  والتعريب والتنسيقع المصطلحات كالمجامع اللغوية والعلمية، ولجان الترجمة ضرورة انشاء مؤسسات تضطلع بوض .4

 (.3.58) بلغ حسابي ومتوسط( %72.6) بلغت مئوية بنسبةفي مجال نقل المصطلحات 

Abstract 

The research aimed to identify the effects of the modern of technology on translating the media term from 

English language to Arabic. and try to identify the use of the impact of foreign media terminologies on the Arabic 

media term, and to know the effect of the translation process on Arabic media terminologies, and the differences and 

to know the differences in the nomenclature for the translators, with trying to understand the influence of the diversity 

of foreign media terms on the Arab ideological, cultural or social orientation. 

The study is one of the  analytical descriptive research, because it  appropriate  method to know the 

opinions of the respondents, where the researcher  used   a survey method ( questionnaire) for data collection, and 

the sample  was  selected in Available random sample of 51 items of universities' academic, the study concluded to 

many of the most important results were as following: 

1. The percentage of  the (use of foreign terms work to low  the level of production) was (68.13%) and  average 

3.55 )  ) 

2. The percentage of (The multiplicity of translation of the foreign term into Arabic effects on the opinions and 

cognitive ideas of the Arab researcher and affects the original language of the Arab citizen) was ( 3.72 %) and 

average 923. )  ). 

3. The percentage of the (The lack of knowledge of the translator in the cultural and social sphere of the two 

languages created a weakness situation in filling the gaps in the Arab media term and the lack of knowledge 

of the translator rules of the science of terminology and its methods influenced on the Arabic media term) was 

( 4.71 %) and average 543. )  ). 

4. The percentage of the (The need to establish institutions that work on defining terms such as linguistic and 

scientific groups, translation and Arabization committees and effective Arab coordination in field of terms 

translation)  was ( .672 %) and average (3.58% (. . 
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 المقدمة

 والشغل المهمة االمور من العربي العالم في االعالمي المصطلح عن الحديث أصبح لقد

 اختالف الى باإلضافة اخر بلد الى بلد من المصطلحات اختالف نتيجة والمهتمين للباحثين الشاغل

 في العالم يشهده الذي الكبير واالنفجار الحديثة التكنلوجيا في الحاصل التطور ادى وقد .اللغات

 الموضوع، بهذا االهتمام الى وكبير قوي توجه خلق الى مختلفة، ميادين وفي المختلفة العلوم

 .به مباشرة عالقة لها التي الموضوع هذا جوانب على الضوء بعض تسليط في راغبين

 كافي اهتمام يوجد ال انه نجد ونشاطها العربية االعالم لوسائل والمالحظة التتبع وعند

 مدى الى االنتباه ضعف الى باإلضافة العربية، اللغة في االعالمي المصطلح صياغة اعادة لعملية

 غير ومن عشوائية بطريقة استخدامه تم اذا االعالمي المصطلح يشكلها ان يمكن التي الخطورة

 في االعالم وسائل بين الكبير واالختالف التنوع الى ذلك الى اضف ودقيقة، ملمة وصياغة دراسة

 عن تعبر ما بقدر العربي االعالم وتحديات واقع عن تعبر ال والتي المصطلحات تلك استخدام

  .ومصالحه أيدولوجيته خدمة في الغرب يرسمها التي الصورة

 على التأثير بخطورة يتعلق الذي المهم الموضوع هذا لدراسة االهمية جاءت هنا ومن

 مجال في الحاصل التكنلوجي والتطور التقدم بعد خاصة العربية اللغة على وكذلك العربي االعالم

 مجال في المستخدمة اللغة ودراسة فهم الى الملحة الحاجة الى باإلضافة واالتصال، االعالم

 العلمية العربية المصطلحات وتوحيد مقبولة حلول الى الوصول اجل من نواقصها وكشف االعالم،

 االعالم بيئة الى اخرى اعالم ووسائل ثقافات من النقل عملية في الصحيح اللغوي واالستخدام

 .العربية

 أهداف البحث. 

  -اآلتية: يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف 

 االعالمي المصطلح على االنكليزية االعالمية المصطلحات تداولية تأثير على التعرف .1

 الحديثة. التكنلوجيا تقنيات تأثيرات في ظل العربي

 او الثقافي االيدلوجي، على التوجه االنكليزي االعالمي المصطلح تعددية تأثير على التعرف .2

   .االجتماعي العربي

 واالختالف العربية االعالمية المصطلحات على العربية الترجمة تأثير عملية على التعرف .3

 العرب. للمترجمين االصطالحية التسمية في والتباين

  .العربي االعالمي المصطلح لتوحيد السليمة الطريقة الى الوصول محاولة .4

 المصطلح ترجمة على الحديثة التكنلوجيا تقنيات تأثيراتل حصائيةاال فروقال على التعرف .5

 النوع)الديموغرافية  للمتغيرات تعزى والتي العربية الى االنكليزية اللغة من اإلعالمي

 .(يةـالعلم الرتبة ل،ـالعم سنوات ة،ـالجامع ر،ـالعم االجتماعي،

 

 اشكالية البحث وتساؤالته

 التكنلوجيا تقنيات تأثيرات ما وهو:إلحاطة بسؤال مهم لتكمن مشكلة البحث الحالية    

 ؟العربية الى االنكليزية اللغة من اإلعالمي المصطلح ترجمة على الحديثة

 :  االسئلة من مجموعة على االجابة محاولة في شكاليةهذه اال  وتنطلق
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 من وترجمته اإلعالمي المصطلح على الحديثة التكنلوجيا تقنيات تؤثر ان يمكن مدى أي الى .1

 العربية؟ الى االنكليزية اللغة

 ،الثقافي االيديولوجي،) التوجه على يؤثر االنكليزي االعالمي المصطلح تعددية ان هل .2

 ؟العربي (االجتماعي

 علىالعرب  المترجمين قبل من العربية الىاالنكليزية  من المتعددة الترجمات اثرت هل .3

 االصطالحية؟ التسمية في والتباين االختالف نتيجة العربية االعالمية المصطلحات

  ؟ةالعربي االعالمية المصطلحاتفي توحيد  السليمة الطريقة هي ما .4

 ترجمة على الحديثة التكنلوجيا تقنيات تأثيرات مدى في احصائية داللة ذات فروق توجد هل .5

 النوع) الديموغرافية للمتغيرات تعزى العربية الى االنكليزية اللغة من اإلعالمي المصطلح

 ؟(يةـالعلم الرتبة ل،ـالعم سنوات ة،ـالجامع ر،ـالعم االجتماعي،

 أهمية البحث.

يستمد هذا الموضوع أهميته من ضرورة االهتمام بتوحيد المصطلحات االعالمية العربية -1

 في ظل غياب تنسيق عربي في مجال المصطلحات االعالمية.

األهمية القصوى في االهتمام في عملية توحيد الترجمة االصطالحية االعالمية الدقيقة في -2

ظل الكم المعلوماتي الهائل الموجود حاليا في وسائل االعالم والشبكة العنكبوتية في 

 ت مختلفة.اطالق الكثير من المصطلحات االعالمية من لغا

تمهيد الطريق أمام إجراء مجموعة من الدراسات التي تتناول ضرورة توحيد المصطلح -3

بما يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحثي، وإثراء المكتبة العربية  االعالمي العربي،

 بدراسة لها أهمية من هذا النوع.

 حدود البحث.

  -تمثلت حدود البحث باالتي: 

 : الحدود المكانية -أ

 .جامعتي االنبار والفلوجة كل من تم تطبيق هذه الدراسة على 

 الحدود الزمانية:  -ب

 .1/12/2019إلى تاريخ  2019 /15/9تم تنفيذ هذه الدراسة من تاريخ 

 الحدود  البشرية:  -ت

 االنبار والفلوجة()العراقية  الجامعاتاقتصرت هذه الدراسة على أساتذة الجامعات في 

ئيسة في هذا البحث.  باعتبارهم الفئة المستهدفة الرَّ

 مفاهيم ومصطلحات البحث. 

 ما أي مصطلح، لفظة إليه ترجع الذي صلح )ح ل ص (مادة المعاجم في نجد :لغة المصطلح  :اوال

 نافعا، أو مناسبا كان الشيء وصلح ونافع مناسب أنه بمعنى وصلوحه الشيء اصالح على يدل

 .  لكَ  يصلح الشيء هذا ويقال

 وصالحوا اصطلحوا وقد السلم والصلح بينهم القوم تصالح )الصلح العرب لسان وفي

)ابن  وتوافقوا اتفقوا أي واحد بمعنى الصاد في وادغموها صادا التاء قلبو الصاد مشددة واًصالحوا

 (.273ص ،2004 منظور،



 

         

  

231 

  ...إشكالية تأثيرات تقنيات التكنلوجيا الحديثة على ترجمة

ْلحُ  : اللغة تهذيب في قال    واإلصالح , الفساد نقيض والصَّالحُ  , بينهم القوم تصالح الصُّ

 واحد بمعنى واصطلحوا , واصالحوا, القوم ،وتصالح المصالحة بمعنى االفساد والصَّالحُ  نقيض

 (520ص ،2000 )مصطفى،

 عن ينقل ما باسم الشيء تسمية على قوم اتفاق عن عبارة هو: اصطالحا   المصطلح تعريف  :ثانيا  

 بينهما لمناسبة آخر إلى لغوي معنى عن اللفظ وإخراج  ,األول موضعه

 كلمات مجوعة هو او .عليه متفق محدد معنى لها قصيرة عبارة او كلمة هو والمصطلح

 هيئة المرأة، حرية التعبير، حرية االنسان، حقوق) مصطلح مثل االصطالحي، التعبير على تدل

 في عليها التي غير وكلمات مفاهيم على لدلت العبارات هذه فككت ولو (وغيرها، المتحدة، االمم

 (.28ص ،1983 )الجرجاني،.عامة كلمات الى االصطالحي المجال من تنتقل قد او التركيب،

 االعالم وسائل عبر ونشرها بثها يتم التي العبارة او الكلمة تلك هو: االعالمي المصطلح :ثالثا

 في عليها االتفاق يتم التي العبارات او الكلمات او الكلمة هو االعالمي فالمصطلح اذن .المختلفة

 التجارية االعالنات او والرياضية والثقافية واالقتصادية السياسية المختلفة، االعالم مجاالت

  .المجاالت هذه من مجال لكل المختلفة السياقات تفرضها محددة مدلوالت ألداء وذلك وغيرها،

 ،"الحياة عن مختلفة بطرق الحياة وراء السعي "بأنها :بطريقتين التقنية تعرف :التقنيات :رابعا

 أو ،والعمل المجاالت جميع في والمعرفة للعلم العلمية التطبيقات .منظمة عضوية ال مادة" وبأنها

 واكتشافاتهم اختراعاتهم في الناس- يستخدمها زال وما- استخدمها التي الطرق كل أخرى بعبارة

 حيث من التكنولوجيا في وسريع هائل تطور العصر هذا ويشهد .رغباتهم وإشباع حاجاتهم لتلبية

 (.49ص ،2012 )منصر، .والتقنيات الطرق وشتى اآللي الحاسب أجهزة وتتطور الجواالت

 المادية بنوعيها، الموجودة األشياء بأنها أوسع بمفهوم التكنولوجيا أو التقنية تعرف كما

 هذا في .ما قيمة على للحصول والفيزيائية المادية الجهود بتطبيق تخليقها تم التي والاّلمادية،

 .العالم في الحقيقية المشاكل لحل استعمالها يمكن التي واآلالت المعدات إلى التقنية تشير السياق،

 (.27ص ،2010 )دليو،

 للبحث االدب النظري

 .التقنيةاوال : 

المعلوماات واالتصاال  شهد القرن العشرين في نصفه الثااني  نماذجااً  مان تكنلوجياا اإلعاالم

، وقاد بارزت جاازه واختراعاه فاي العقاود الماضايةاالمر الذي جعل كل شيء يكاد يتالشاى مماا تام ان

اشكال هذه التكنولوجيا عن طرياق التازاوج فيماا بينهاا االمار الاذي ولاد ثاورة رقمياة تكنلوجياة هائلاة 

ى باالثورة التكنولوجياة أو تمثلت بانفجار المعلوماات والمعرفاة  ماع بعضاها الابعض وشاكلت ماا يسام

الرقميااة وهااي ثااورة المعلومااات المتمثلااة فااي انفجااار ضااخم فااي المعرفااة وكميااة هائلااة ماان المعااارف 

المتنوعة باعتبارها الثورة الهائلة في االتصال عن طريق التطور التكنلاوجي فاي االتصاال واالعاالم  

فااز وبعادها االقماار الصاناعية والتطاور والتي كانت بدايتها باالتصال السلكي والالسلكي ومن ثم التل

الهائاال فااي مجااال الحاسااوب االلكترونااي  والتااي شااملت كاال المجاااالت الحياتيااة  والتااي تاام تسااميتها 

بالمرحلة المتعددة الوسائط او تكنلوجيا االتصال التفاعلي والتي تتركاز فاي مجاال الحاساوب المتمثال 

لصناعي والياف الضوء واالشعة الليزرية واالقماار في الجيل الخامس والذي يتمثل في نظام الذكاء ا

 (.52ص ،2012 االصطناعية. )منصر،
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اإلعالم واالتصال والمعلومات والسيما الوسائل االلكترونية اهمية متزايادة  تقنياتواكتسبت 

 (. Kenny,2002,P141 من خالل استحداث اساليب جديدة في تنظيم المعلومات .)

 الحديثة. التقنياتالخدمات التي تقدمها 

.تقوم بتقديم المعلومات المختلفة في التنوع والتي تمتاز بضخامة هائلة بشكل كبير من خالل 1

 التكنولوجيا.السعة الكبيرة للخزن والتي تمتاز بها هذه 

 وفي القدراتاإلعالم واالتصال على زيادة في سرعة إعداد الرسائل اإلعالمية  تقنيات.تعمل 2

تحويلها إلى أشكال مختلفة من مطبوعة إلى مرئية ومن مرئية إلى مطبوعة   العالية من حيث

 (وفي القدرة على نشرها وتوزيعها وتخطي حاجزي الزمان والمكان(.

االمر الذي اتاح  الكثير من  المعلومات الواسعة ،.ظهور الحواسيب الشخصية واستخداماتها 3

كل شخصي او عن طريق االنتفاع من والخدمات، بغض النظر عما اذا كان االستخدام بش

الى احتواء تلك الحواسيب علة مجموعة  باإلضافةالمعلومات التي تطرحها الشبكات ، 

برامج مختلفة والتي تتضمن قواعد البيانات وااليميل االلكتروني والنشر الصحفي والمكتبي 

. 

الخاصة بتوظيف برامج الحاسب في  تاالستراتيجيا. يستخدم الحاسب في التعليم وانتشار 4

 البرامج انتاجٕ  التعليم واعتماده في التعليم الفردي والذاتي ، الذي يقوم على تصميم و

  لالستفادة منها في التعليم الفردي والذاتي.   CD على ونسخها  التعليمية

اقات أصبح فيها الفرد يكون صد الرقمي، حيث.تجاوز قيود العزلة التي يفرضها الواقع 5

مع أشخاص ال يعرف عنهم شيئا سوى تواجدهم على الشبكة أو تعاملهم عبر  توحوارا

وتجمعهم ثقافات مختلفة وهذا ما انشأ المجتمع االفتراضي، حيث  اإللكتروني،البريد 

أصبحت هناك مجموعات لها نفس األفكار والثقافة وتجمعها القيم اإلنسانية أكثر من أي 

 أخر. ءشي

لوجيا الحديثة من خالل األجيال الجديدة للهاتف والفاكس فرصة المشاركة في .قدمت التكنو6

الندوات من خالل طرح التساؤالت والمناقشات لعديد من المواضيع، واتسعت دائرة التعليم 

 عن بعد أو المفتوح التي بدأت في الجامعات، وتقديم المحاضرات من خالل االنترنت.

والبريد اإللكتروني    والتيليكسل الجديدة مثل الفيديو تكس .ظهور العديد من خدمات االتصا7

 ( التي يمكن أن تخزن مكتبة عمالقة على مكتب صغير.CDواالقراص المدمجة الصغيرة )

تقوم اآلالف من المواقع األخرى التي  االنترنت،.بجانب المواقع اإلعالمية المعروفة على شبكة 8

واألحداث التي تتم في العالم وكتابة التقارير اإلخبارية  تقدم الخدمة اإلعالمية ،حول الوقائع

 (121ص ،2010 والتعليق عليها في إطار الخدمة اإلعالمية المتكاملة لهذه المواقع. )دليو،

 الدراسات السابقة

 ،( وعنوانها" واقع المصطلح العلمي العربي في وسائل 2016 دراسة )فاتح محمد سلمان

الجزائري نموذجا"، ومن أهم نتائج الدراسة : غياب آليات تطبيقية واضحة  اإلعالم-اإلعالم

الى أن شيوع بعض الكلمات اإلنجليزية  باإلضافةتلزم اإلعالميين باستخدام الصيغ المعربة، 

مثل كمبيوتر بدال من الحاسوب يؤدي دوراً أساسيا في استخدام الصيغة اإلنجليزية قد يصل 

 وف الالتينية بدال من العربية"إلى كتابة الكلمة بالحر
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 ،( وعنوانها" إشكالية ترجمة المصطلح"، ومن أهم نتائج 2013دراسة )عز الدين حفار

"ان ترجمة المصطلحات مسؤولية كبيرة، لذا يجب على المترجم تمكنه من  الدراسة:

، منها المصطلح يأخذاللغتين، وان يكون مطلعا على الهوية الثقافية للغة المصدر التي 

 الى االطالع على بيئة وظروف تشكيل المصطلح."  باإلضافة

 ، ( وعنوانها" أزمة توحيد المصطلحات العلمية العربية"، 2013دراسة )يوسف الجوارنة

أّن قضيّة التعريب قضيّة تَتّصل من حيث األساس باإلرادة السياسيّة  ومن أهم نتائج الدراسة:

أعلى مؤّسسات الّسلطة، وهذه ال تبعد كثيًرا عن  للدولة، وبقرار سياسّي تتخذه الدولة في

 مسألة نَْشر المصطلح وتَْعميمه بعد توحيده من قريب وال من بعيد".

 ( وعنوانها" استراتيجية اإليضاح في الترجمة"، ومن أهم 2009ة سلمي ،يزيدراسة )ح

ان المترجم الجيد هو المترجم القادر على إيجاد الحلول األمثل لإلشكاالت  " الدراسة:نتائج 

العارضة خالل مساره في الترجمة، باإلضافة الى ذلك على المترجم ان يتقيد باإلجراءات 

التي تفرضها اللغة الهدف وهي مقيدة بنظام لغوي معين وإال كانت ترجمته ركيكة 

. كما أن أغلبية المواضع على المترجم ان يلجأ إلى ومستهجنة عند تلقيها في اللغة الهدف

 الغموض.اإليضاح بتقنية معينة تهدف إلى اإلفهام وتجنب 

 ،وتوحيده"، ومن  شروطه-العربي( وعنوانها" المصطلح 2005دراسة )علي توفيق الحمد

" من الواجب ان يتم تحديد المصطلحات العربية وفق سياسة موحدة  الدراسة:أهم نتائج 

 عليها في الوضع والتقييس واالختيار تلتزمها جميع األقطار العربية". متفق

 ،( وعنوانها" توحيد ترجمة المصطلح في الوطن 2002دراسة )فريق عوض حيدر

" ضرورة إيجاد التواصل العلمي المفقود بين أبناء  الدراسة:العربي"، ومن أهم نتائج 

ثم تحقيق تقدمهم وإبداعهم، في عصر الوطن العربي من أجل تحقيق وحدتهم الفكرية ومن 

 ال مكان فيه لغير المبدعين.

في مجموعة جوانب، من حيث  يناسهمت الدراسات السابقة ونتائجها في مساعدة الباحث

صياغة مشكلة الدراسة واسئلتها، باإلضافة الى اطالع الباحث من خاللها على منهجية البحث 

القراءة االدبية الدقيقة والنظريات المستخدمة في  الى واالدوات المستخدمة في البحث، باإلضافة

 عملية التعريب والترجمة.

 

 

 

 

 االطار النظري للبحث

 .ي البحثـالنظرية المستخدمة ف

 .النصية اللسانيات نظرية

 يتكفل جديد منهج وهي العشرين، القرن من الستينيات في النصية اللسانيات نظرية ظهرت

 كانت التي الدراسات في النظر النظرية هذه أعادت حيث اشتغالها، كيفياتو النصوص بدراسة

 وحدة هو بل الجمل، من مجموعة تتابع مجرد ليس النص وأن اللساني، التحليل أساس الجملة تعتبر

 رواد أبرز بين منو .بكامله النص إلى البسيطة الجملة من االهتمام تحول وبذلك .وداللية بنيوية
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 حاوال حيث (Dressler)ودرسلر( De Beaugrand) بوغراند دي النصية، اللسانيات نظرية

) .متعددة بيئيةو ثقافية عواملو اجتماعية ظروف ضمن بالسياق وربطه النص تحليل

 (.92،ص2002الديداوي،

 على مع التركيز النصية، المعايير هذه به جاءت ما أهم نلخص أن يلي فيما نحاول وسوف

 .بحثنا موضوع سيما الو الترجمة دراسات تخدم التي األفكار

 .النصية المعايير

 .االتساق  :اوال  

 والنحوية المعجمية للقواعد النص خضوع في أساسا ويتمثل باللغة، االتساق معيار يتعلق

 التي بالطرق االتساق يهتم :التالي التعريف يبينه ما وهو عليها، المتعارف والتركيبية والصرفية

 في تبادلي بشكل مرتبطة نقرؤها، أو نسمعها التي الفعلية الكلمات أي الصغرى، الوحدات فيها تكون

 .األعرافو النحوية القواعد بموجب البعض بعضها على الصغرى الوحدات تعتمد بحيث تسلسل،

 .(Beaugrand,1981,P3) .النحوية الملحقات على يستند الذي االتساق في الحال هو كما

 يوازي الهدف النص في وظيفي اتساق خلق إعادة المترجم يحاول الترجمة عملية أثناء

 في الموجود االتساق إنتاج إعادة وجوب يعني ال هذا أن غير .المصدر النص في الموجود االتساق

 إما ذلك ويتم " المصدر النص في الموجود االتساق نوع المترجم يغير أن يمكن بل المصدر، النص

 "جديد من صياغته إعادة طريق عن إماو الهدف، النص إلى ونقله االتساق هذا قولبة طريق عن

 بالتعديالت القيام على سيساعده ذلك الن المصدر النص في االتساق بنية أوال يفهم فالمترجم

 أن ينبغي ال المترجم أن يعني وهذا .الصياغة إعادة مرحلة أثناء الهدف النص بنية على المطلوبة

 الفكرية البنية يتصور فالمترجم“ .بكلمة كلمة الحرفية الترجمة على باالعتماد االتساق خلق يعيد

 أن قبل للنص الفكرية البنية يفهم المترجم أن بمعنى عنها، للتعبير اللغوية المصادر يختار ثم أوال

 المحافظة أجل من وهذا الهدف، اللغة في البنية تلك عن للتعبير المناسبة اللغوية المصادر يختار

 ).الهدف اللغة في متماسك نص صياغة وإعادة الهدف النص في االتساق معيار على

Shreve,2000,P139) 

 .االنسجام  :ثانيا  

 األمر وهو فيه، الواردة واألفكار المعاني حيث من النص ترابط أنه على االنسجام يعرف

 :يلي فيما الموضح

 المفاهيم أي الخارجية، النصية العناصر بموجبها تكون التي بالطرق االنسجام يهتم 

 .بالنص االتصال ووثيقة المنال سهلة الصغرى الوحدات تحت تقع التي المرتبة والعالقات

(Beaugrand,1981,P3.) 

 يكون أن يمكن النص أن غير المفاهيم،و المنطق مستوى على االنسجام معيار ويقوم

 النص في االنسجام ولتحقيق .األفكار ناحية من مترابطا يكون وال النحوية الناحية من مترابطا

 هو فاالنسجام“ .الهدف اللغة في الموجود االنسجام بنظام ملما يكون أن المترجم على ينبغي الهدف

 لذلك .المعرفة خاللها من نظمت التي للطريقة انعكاس أيضا وهو للنص، الفكرية للبنية انعكاس

 نصية بنية خلق يعيد أن قبل المترجم ذهن في تماما واضحة الفكرية النص بنية تكون أن ينبغي

 (.Neubert,2000,P141) .باالنسجام تتصف

 : القصد.ثالثا  
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"القصد" يخص من  نيته والهدف من إنتاج النص، أي انو يتعلق معيار القصد بمنتج النص

يصدر النص وموقفه بحيث يجب على مجموعة األحداث أن تحتوي على وسائل النص المساعدة 

 ( .Beaugrand,1981,P7انسجام إلتمام مقصد منتج النص"..)و اتساقمن 

 يعرف ويجب أن لمتلقيه، مناسبا النص يجعل لما مدركا يكون أن المترجم على ينبغي لذا

 المؤلف قصد حول ال يدور والقصدالمصدر،  النص يتضمنه الذي بالقصد المناسبة هذه ترتبط كيف

 آثار حول القصد يدور" بل إليه المؤلف، يرمي ما تحقيق في أحيانا يخفق قد النص ألن ،فقط

 القارئ يتلقاها التي المقاصد على وتأثيراتها الالحقة النص على المترجم أو المؤلف

Neubert,2000,P98).) 

 في رسالتهو فيه أثر له األصلي للنص كقارئ المترجم أن القول هذا من والمقصود 

 لذا ثانيا، واإلفهام الفهم أوال بغرض تتم والتي التأويل أي القراءة عملية خالل من وذلك ومقاصده

 .فيه المؤثرة العوامل لتعدد كذاو لتشعب محاوره ذلكو نسبية األكثر المعايير من القصد معيار يعد

 : المقبولية.رابعا  

 يعد لذا تلقيه له، حين في للنص قبوله ومدى وموقفه النص بمتلقي المقبولية مقياس يرتبط

 :يلي فيما األمر الموضح وهو المقبولية، تحقق شروط من واالنسجام  االتساق من كل

 نص تشتمل على أن الحوادث مجموعة على يجب بحيث المتلقي موقف المقبولية تخص "

 " من المتلقي. الصلة أو االستخدام بعض وجود جانب إلى واالنسجام باالتساق يتصف

(Beaugrand,1981,P7). 

 من مقصدية الكاتب تحقيق ألن بالقصد، الترجمة عملية أثناء المقبولية معيار يرتبط كما

 إلى النص ينقله أن ما يفترض إلى الوصول من القارئ يتمكن لم إذا ممكن غير أمر نصه خالل

 .متلقيه جمهور

 التأويل بغرض في القارئ بقدرات أساسا ترتبط المقبولية أن القول يمكن أخرى وبعبارة

 فهي وبالتالي الداللية المتضمنة فيه، أنساقه فهم إلى للوصول كذاو شفرته تفكيكو حل إلى الوصول

 .متلقيه قبل من النص محتوى أو رفض قبول فكرة على يقتصر الذي السطحي المفهوم تتعدى

 : اإلخبارية.خامسا  

 الذيالمعلوماتي  الكم يخص نصي معيار أنه القول فيمكن اإلخبارية عن الحديث في أما

 لها األساسية ألن الغاية ذلك الترجمة في بالغة أهمية ذو معيار أنه كما متلقيه، لجمهور النص يقدمه

 قدو مألوفة تكون قد معارفو من معلومات النصوص تتضمنه ما كل ما عن واإلخبار التبليغ تبقى

 :يلي فيما المبين األمر وهو اللغة لهدف، في المتلقين جمهور عن غريبة تكون

 المترجم للقارئ النص يقدمها التي للمعلومات مقياس هي الترجمة في واإلخبارية

 واألماكن  واألشياء واألفراد والحاالت والعمليات األحداث المعلومات هذه وتخص المستهدف

 المصدر. النص في غيرهاو والمؤسسات

 هناك حاجة كانت لما متطابقة الهدف واللغة المصدر اللغة في المعلومات كانت فلو

 .الترجمة الذي ستؤديه الغرض نفس الموجودة الهدف اللغة نصوص ستلبي وعندها للترجمة،

Neubert,2000,P119).) 

 : الموقفية.سادسا  



 

 

   

  

23
6 

 أ.م.د. خالد عبد نمال&  أ.م.د. أمين عباس نذير

 بعبارةو العام لحدوثه، بالسياقو الحال لمقتضى النص بمطابقة أساسا الموقفية معيار يتعلق

 حدوثه. الصلة بموقف وثيق النص من تجعل التي العناصر الموقفية تخص " أخرى

Beaugrand,1981,P9).) 

 محيطها التواصلي في النصوص يضع ألنه النصية، معايير أهم من الموقفية معيار ويعتبر

 النص في إيجاده ويعمل على السياق يفهم أن المترجم على ينبغيو فيه، وجدت الذي واالجتماعي

 النفسية، وحالتهم وموقفهم األفراد المتواصلين على يتعرف أن المترجم على يجب كما .الهدف

 فالنص .الهدف للنص وكمرسل المصدر للنص يتصرف كمتلق وأن بهم، المحيطة والظروف

 يتمو الهدف، اللغة في السياق هذا بتكييف يقوم أن المترجم علىو سياق معين في إنتاجه تم المصدر

اللغة  في المصدر النص لتكييف االستراتيجيات من مجموعة المترجم اختيار عن طريق ذلك

 تركيب وإعادة المعلومات وضغط الصياغة وإعادة الشرح " االستراتيجيات هذه بين منو الهدف،

 سياقه وظيفته فيو النص قصد على المحافظة إلى التقنيات هذه وتهدف النص

 (.Neubert,2000,P117الجديد)

 : التناص.سابعا  

 عادة ناص أو معرفاة علاى متوقفاا الواحاد الانص تجعال التاي بالعوامال التناص معيار يتعلق

 فياه تلتقاي عان فضااء عباارة هاو ناص كال أن بمعناى معاه، متزامناة أو لاه ساابقة أخارى نصاوص

 :يلي فيما الموضح األمر وهو  عديدة، نصوص

 ساابقة علاى معرفاة تقاوم ناص مان االساتفادة جعال علاى تعمال التي العوامل التناص يخص

 (.(Beaugrand,1981,P10 أكثر. أو نص لتالقي

 الانص المصادر فاي موجود وهو الترجمة، لعملية بالنسبة جوهريا معيارا التناص يمثل كما

 الترجمة تقوم ثانية ومن جهة المصدر، اللغة في أخرى نصوص مع عالقة النص لهذا ألن جهة من

 الانص أن الترجماة"، وهاو يعنايقبال  الموجاودة الهادف اللغاة نصاوص ماع جديادة عالقات بتأسيس

 الهدف. النص وتناص النص المصدر تناص بين أي توسطي بتناص يتمتع المصدر

 تحتويهاا النصاوص التي المعلومات إلى للوصول الترجمة إلى يحتاج الهدف باللغة فالناطق

 فاالنص“ .الهادف وتناص الانص المصدر النص تناص بين المترجم يتوسط ذلك ولتحقيق المصدر،

 معاه يتعامال الهادف اللغاة فاي إلاى ناص ترجمتاه تاتم بال الهادف، اللغاة إلاى ترجمتاه تتم ال المصدر

 (.Neubert,2000,P165التواصلية. ) في ثقافتهم طبيعي بشكل يحدث نص كأنهو مستخدموه

  نوع البحث ومنهجه وادواته

 تقنيات تأثيرات إشكاليةالباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول توضيح  استخدم

، ويسعى  العربية الى االنكليزية اللغة من اإلعالمي المصطلح ترجمة على الحديثة التكنلوجيا

واستخدم الباحثين مصدرين  الباحث من خالل هذا المنهج أن يوضح ويفسر ويقيم نتائج الدراسة.

 أساسيين في دراسته: 

البحث لجـأ الباحث إلى جمع البياناات : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع المصادر األولية -1

ووزعات  الغارض،خصيصاا لهاذا  للبحاث، صاممتاألولية من خالل االستبانة كاأداة رئيساة 

صااالحة ألغاااراض  51واساااترد منهااا الباحاااث  اسااتبانة( 60علااى عيناااة البحااث ومقااادارها )

 التحليل.
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مصادر البيانات : حيث اعتمد الباحث في الجانب النظري للبحث على المصادر الثانوية -2

الثانوية والتي تمثلت بالكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألبحاث والدراسات 

السابقة التي تناولت موضوع البحث، باإلضافة للبحث والمطالعة في مواقع االنترنت 

 المختلفة.

 

 

 البحث. وعينة مجتمع

العراقية في جامعتي أساتذة الجامعات  باالكاديميين منلقد تمثل مجتمع البحث المستهدف 

( استبانة على 60حيث قام الباحث بتوزيع )بطريقة العينة العشوائية المتاحة ، )االنبار والفلوجة(

مفردة صالحة ألغراض التحليل،  51 اساتذة تلك الجامعات وكان عدد المستجيبين لالستمارة 

 واهمل الباقي لعدم االستجابة من قبل المبحوثين.

 :البحث اداة

 .االستبيان

 اسئلة وهي .بالبحث المتعلقة والمعلومات البيانات لجمع كأداة االستبانة على البحث أعتمد

 عدم او موافقة نوع من لألجوبة مسبق تحديد في خاصيتها وتكمن تطرح االحيان اغلب في بسيطة

  .منها واحدة اختيار المستجوب وعلى محايدة او وافقة

 .البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 حيث تشمل الجداول في دراسة البحث والميدانية التكرارات  :المئوية والنسب التكرارات

 البحث.والنسب لكل القيم الموجودة والمرتبطة بكل متغير من متغيرات 

 هو أحد مقاييس النزعة المركزية المستخدمة في عملية التحليل  :الحسابي المتوسط

ويحسب المتوسط الحسابي عن طريق جمع مجموع القيم وقسمتها على عدد  اإلحصائي،

 مفردات العينة.

 نتائج البحث الميدانية.

 الديموغرافية. العوامل البحث وفق لعينة اإلحصائي الوصف

 توزيع افراد العينة حسب النوع االجتماعي. -1

 النوع االجتماعي حسب البحث عينة توزيع( 1جدول رقم )

 المئوية النسبة العدد الجنس

 %84.3 43 ذكر

 %15.7 8 انثى

 %100 51 المجموع

( كانوا من %15.7%( هم من الذكور، وان )84.3)( ان نسبة 1يتضح من الجدول رقم )

 االناث.من  أكثراالناث، والسبب يعود كون ان عدد الذكور في الغالب في الجامعات العراقية 

    .العمر حسب العينة افراد توزيع -2

 ( توزيع عينة البحث حسب العمر2جدول رقم )

 المئوية النسبة العدد العمر
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 %11.8 6 سنة 35اقل من 

 %64.7 33 سنة 50الى  35من 

 %23.5 12 سنة فأكثر 50

 %100 51 المجموع

( من افراد عينة البحث من الفئة العمرية %64.7( ان نسبة )2يتضح من الجدول رقم )

( من %23.5(، وان ما نسبته )51بالمرتبة األولى، حيث بلغ عددهم ) سنة( حلت 50الى  35)من 

( %11.8(، وان ما نسبته )12سنة( حلت بالمرتبة الثانية، وعددهم ) 50من  أكثرالفئة العمرية )

(. ويعزو الباحث تلك 6سنة( جاءت بالمرتبة األخيرة، وعددهم ) 35الفئة العمرية )اقل من  من

 هم العمر وأصحاب هذاسنة(  50الى  35لألكاديمي هو من )من  الغالب يالعمر الوظيف النسبة ان

ولديهم خبرة اكاديمية وعلمية ولديهم طروحات تسهم في خدمة حركة البحث العلمي األكثر عطاء 

 .في نطاقاتها المختلفة والعملية العلمية

 توزيع افراد العينة حسب الجامعة. -3

 جامعة( توزيع عينة البحث حسب ال3جدول رقم )

 المئوية النسبة العدد الجامعة

 %45.1 23 جامعة االنبار

 %54.9 28 جامعة الفلوجة

 %100 51 المجموع

، وان الفلوجة( هم من أساتذة جامعة %54.9( ان نسبة )3يتضح من الجدول رقم )

استخدم %( كانوا من أساتذة جامعة االنبار، وهذه النتيجة متالئمة مع مجتمع البحث، حيث 45.1)

  (. المتاحةعينة الالباحث العينة العرضية )

 توزيع افراد العينة حسب سنوات العمل. -4

 ( توزيع البحث حسب سنوات العمل4جدول رقم )

 المئوية النسبة العدد العمل سنوات

 %15.7 8 سنوات 10 من اقل

 %52.9 27 سنة 25 الى 10 من

 %19.6 10 سنة 40 الى 25 من

 %11.8 6 رـفأكث سنة 40 من

 %100 51 المجموع

( من عينة البحث سنوات خبرتهم من )من %52.9( ان نسبة )4يتضح من الجدول رقم ) 

سنوات(، وما نسبته  10( سنوات خبرتهم من )اقل من %15.7سنة(، وما نسبته ) 25الى  10

 ( سنوات خبرتهم من%11.8نسبته ) (، وماسنة 40الى  25%( سنوات خبرتهم من )من 19.6)

حسب نتائج البحث الى فرص التعيينات والوظائف ر(. ويمكن ان نعزو هذه النسب ـسنة فأكث 40)

 .2003عام  ما قبل مقارنة بفترةوعملية تحسين الرواتب  2003الذي توفرت خصوصاً بعد عام 
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 توزيع افراد العينة حسب الرتبة العلمية. -5

 ( توزيع عينة البحث حسب الرتبة العلمية5جدول رقم )

 المئوية النسبة العدد العلمية الرتبة

 %76.5 39 ماجستير

 %23.5 12 دكتوراه

 %100 51 المجموع

( ان غالبية افراد عينة البحث من حملة شهادة الدكتوراه بنسبة 5يتضح من الجدول رقم )

 النتيجة وهذه( هم من حملة شهادة الماجستير، %23.5(، وان ما نسبته )%76.5مئوية بلغت )

   .البحث مجتمع مع متالئمة

 مناقشة نتائج محاور البحث. 

 الى اي  "ينص على الذي األول، بالسؤال باإلجابة المتعلقة النتائج مناقشة األول:السؤال 

 اللغة من وترجمته اإلعالمي المصطلح على الحديثة التكنلوجيا تقنيات تؤثر ان يمكن مدى

  العربية؟ الى االنكليزية

 اإلعالمي المصطلح على الحديثة التكنلوجيا تقنيات تأثير مدى يوضح ( 6) رقم جدول

 العربية الى االنكليزية اللغة من وترجمته

 الـفـقـرة
 النسبة

 المئوية
 المتوسط

 الحسابي
 الـفـقـرة

 النسبة

 المئوية
 المتوسط

 الحسابي

المصطلحات  ينعكس تداول

 االنكليزية علىاالعالمية 

بشكل العربي  المصطلح االعالمي

 ايجابي.

65 3.25 

ترجمة المصطلحات 

من اهم عوامل  االنكليزية

ملية البحث العلمي نجاح ع

 .في الوطن العربي

62.6 3.13 

المعنى  ينسجم في الطرح مع

 اللغوي لمصطلح االعالم العربي.
63.2 3.16 

يسهم ترجمة المصطلح 

الى العربية في  االنكليزي

توحيد الثقافات العربية 

 واالجنبية.

61.3 3.06 

 االنكليزيةالمصطلحات اثراء 

 معاني جديدة للمصطلح العربي.
73.07 3.65 

على فهم  الباحثينيساعد 

 .الخطاب المترَجم
71.2 3.56 

 االنكليزيةيضفي المصطلح 

مصداقية للمصطلح العربي بعد 

 ترجمته.
58.27 2.91 

في يعمل على عملية تشابك 

الباحثين أذهان كثير من 

 .المختّصينو

73.37 3.92 

في  االنكليزيةسهم المصطلح ي

النخبة ثقافات ومعارف تعزيز 

والباحثين في ظل تطور  المثقفة

 التكنلوجيا.

64.9 3.24 

يعمل على انخفاض عملية 

االنتاج اللغوي لدى الباحثين 

 والمختصين العرب.

78.47 3.66 

 المجموع
 68.13 النسبة المئوية

 3.55 المتوسط الحسابي

يعمل على انخفاض عملية االنتاج  االنكليزيةيتضح ارتفاع فقرتي )ان تداولية المصطلحات 

اللغوي لدى الباحثين والمختصين العرب( و)يعمل على عملية تشابك في أذهان كثير من الباحثين 

%(. من 73.37%( و)78.47والمختّصين( من مجموع الفقرات االخرى لهذا المحور بنسبة )

ويمكن تفسير    (3.92 )(3.66عينة البحث لهذا المحور، حيث كان المتوسط الحسابي لها )مجموع 

تقلل من االنتاج العربي للمختصين في  االنكليزيةهذه النسب بان عملية االعتماد على المصطلحات 
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ة الجاهزة بدون بحث وجهد في عملي االنكليزيةالمجال االعالمي وتدفعهم الى االتكال على المادة 

 تداول المصطلحات االعالمية.   

هل ان  " ينص على الذي الثاني، بالسؤال باإلجابة المتعلقة النتائج مناقشةالسؤال الثاني: 

يؤثر على التوجه )االيديولوجي، الثقافي ، االجتماعي( العربي  االنكليزيتعدد المصطلح االعالمي 

 ؟

 التوجه على االنكليزي االعالمي المصطلح تأثير يوضح مدى( 7) رقم جدول

 .العربي( االجتماعي الثقافي، االيديولوجي،)

 الـفـقـرة
 النسبة

 المئوية

 المتوسط

 الحسابي
 الـفـقـرة

 النسبة

 المئوية

 المتوسط

 الحسابي

 يتعدد ترجمة المصطلح اإلنكليز

الى العربية توثر على سلوك 

 واتجاهات الباحث العربي.

58.27 2.91 

تعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على  اإلنكليزي

 العربي.الباحث معتقدات 

64.9 3.24 

 اإلنكليزيتعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على اآلراء 

 والفكار المعرفية للباحث العربي.

80.77 4.03 

تعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على  اإلنكليزي

 اللغة االصيلة للمواطن العربي.

79.46 3.97 

 اإلنكليزيتعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على وعي 

 وادراك الباحث العربي.

65 3.25 

ترجمة المصطلح  تعدد

على توثر الى العربية  اإلنكليزي

 المواطن العربي. عادات وتقاليد

73.86 3.69 

 اإلنكليزيتعدد ترجمة المصطلح 

الباحث الى العربية توثر على قيم 

 العربي.

63.2 3.16 

ترجمة المصطلح  تعدد

على توثر الى العربية  اإلنكليزي

 العربي. النظام التعليمي

78.66 3.93 

 اإلنكليزيتعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على فلسفة 

 العربي.الباحث 

73.07 3.65 

تعدد ترجمة المصطلح 

الى العربية توثر على  اإلنكليزي

خبرات ومهارات المواطن 

 العربي

78.13 3.90 

 المجموع
 72.3 النسبة المئوية

 3.92 المتوسط الحسابي

الى العربية توثر على اآلراء  اإلنكليزيارتفاع فقرتي )تعدد ترجمة المصطلح  يتضح

الى العربية توثر على اللغة  اإلنكليزياالفكار المعرفية للباحث العربي.( و)تعدد ترجمة المصطلح و

%( 80.77االصيلة للمواطن العربي.( من مجموع الفقرات االخرى لهذا المحور بنسبة )

 )(4.03%(. من مجموع عينة البحث لهذا المحور، حيث كان المتوسط الحسابي لها )79.46و)

تؤثر بشكل مباشر  االنكليزيةويمكن تفسير هذه النسب بان عملية ترجمة المصطلحات    (3.97

على افكار الباحث العربي المعرفية والثقافية باإلضافة الى التأثير اللغوي على اللغة العربية وتجعل 

 بكافة مصطلحاتها ومفرداتها. االنكليزيةالمواطن العربي اسيراً الى للغة 

 اثرت " ىينص عل الذي الثالث، بالسؤال باإلجابة المتعلقة النتائج مناقشةالثالث: السؤال 

 المصطلحات على العرب المترجمين قبل من العربية الى االنكليزية من المتعددة الترجمات

 االصطالحية؟  التسمية في والتباين االختالف نتيجة العربية االعالمية

 العرب المترجمين قبل من العربية الى االنكليزية من المتعددة الترجمات تأثير مدى يوضح( 8) رقم جدول

 .االصطالحية التسمية في والتباين االختالف نتيجة العربية االعالمية المصطلحات على
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 الـفـقـرة
 النسبة

 المئوية
 المتوسط

 الحسابي
 الـفـقـرة

 النسبة

 المئوية

المتوس

 ط

الحساب

 ي

 بالوسط الُمترِجم إحاطة عدم

 خلق للغتَين واالجتماعيّ  الثقافي

 الثغرات سدّ  في الضعف من حالة

 المصطلح في الموجودة

 .العربي االعالمي

80.26 4.01 

عدم رجوع االعالميين الى 

 بصياغةمصادر مكلفة 
اثر على  المصطلحات

 المصطلح االعالمي العربي.

65.06 3.25 

نة المفردات معاني مجموعَ   المكِوّ

 قدرته المترجم تفقد للمصطلح

 لمصطلح الحقيقي المعنى نقل في

 .العربي االعالمي

61.86 3.09 

 واضحة منهجية غياب

 استخدام لعملية ومحددة
 اإلعالم في المعربة الكلمات

انعكس على  الصحافة في أو

 المصطلح االعالمي العربي.

64.6 3.23 

 علم بقواعد المترجم معرفة عدم

 على اثر وطرائقه المصطلح

 .العربي االعالمي المصطلح
78.66 3.93 

 اإلعالميين عدم التزام
 مصطلحات استعمال بوجوب
اثرت على  معربة علمية

 المصطلح االعالمي العربي.

71.69 3.58 

ّ  مع المترِجم تعامل  كامل نص 

 أخرى إلى لغة من نقله في يرغب

 المصطلح على اثر حرفي بشكل

 .العربي االعالمي

78.13 3.90 

 االنكليزية شيوع المصطلح

ومراجع زاد في عدة مصادر 

من عملية التعقيد في ضبط 

 االعالمي العربي. المصطلح

67.11 3.35 

 المصطلح ونقل ترجمة محاولة

 على اثر ممكنة حروف بأقل

 .العربي االعالمي المصطلح
73.86 3.69 

 المصطلحات إصدار تباطيء
 انتشار في ساعد الموحدة

 االنكليزية المصطلحات

وتأثيرها على المصطلح 

 االعالمي العربي.

69.23 3.46 

 المجموع
 71.4 النسبة المئوية

 3.54 المتوسط الحسابي

ارتفاع فقرات )عدم إحاطة الُمترِجم بالوسط الثقافي واالجتماعّي للغتَين خلق حالة من  يتضح

الضعف في سدّ الثغرات الموجودة في المصطلح االعالمي العربي.( و)عدم معرفة المترجم بقواعد 

ّ كامل و على المصطلح االعالمي العربي( إثرعلم المصطلح وطرائقه  )تعامل المترِجم مع نص 

محاولة )و على المصطلح االعالمي العربي.( إثريرغب في نقله من لغة إلى أخرى بشكل حرفي 

)عدم التزام و ترجمة ونقل المصطلح بأقل حروف ممكنة اثر على المصطلح االعالمي العربي(

عالمي العربي.( اإلعالميين بوجوب استعمال مصطلحات علمية معربة اثرت على المصطلح اال

 (%78.13)و %(78.66%( و)80.26من مجموع الفقرات االخرى لهذا المحور بنسبة )

كان المتوسط الحسابي لها  المحور، حيثمن مجموع عينة البحث لهذا  (71.69)و (%73.86)و

(، ويمكن تفسير هذه النسب بان عملية ترجمة 3.58( )3.69) (3.90)   (3.93 )(4.01)

الى العربية تحتاج الى كفاءة لغوية عالية للمترجم باإلضافة الى ان  االنكليزيةالمصطلحات 

الترجمات الغير رصينة والتي تحدث بشكل غير منظم تخلق حالة من االرباك اللغوي في عملية نقل 

 المصطلح بشكل دقيق الى العربية.

ما هي الطريقة   "ينص على الذي الرابع، بالسؤال باإلجابة المتعلقة النتائج مناقشةالرابع: السؤال  

 العربية؟  االعالمية المصطلحاتالسليمة لتوحيد 
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 الـفـقـرة
 النسبة

 المئوية
 المتوسط

 الحسابي
 الـفـقـرة

 النسبة

 المئوية
 المتوسط

 الحسابي

 بوضع تضطلع مؤسسات انشاء

 اللغوية كالمجامع المصطلحات

 الترجمة ولجان والعلمية،

 .والتعريب

80.75 4.01 

 المعاجم على االعتماد

 صناعة تتولى التي الموحدة

 .المصطلحات
73.65 3.68 

 مجال في الفعال العربي التنسيق

 . المصطلحات نقل
80 4 

 عليها متفق معايير اختيار

 اخصائيين قبل من

 ولسانيين مصطلحيين

 .ولغويين

65.06 3.25 

 استخدام في الحكومي التدخل

 على وتوحيدها المصطلحات

 .الواحد البلد مستوى
72 3.60 

 اللغوية المصادر اختيار

 بنية فهم قبل المناسبة

 .النص اتساق
54.4 2.72 

 عملية في مؤسسي تنسيق عمل

 .وترجمتها المصطلحات نقل
70.66 3.53 

 بنظام المترجم فهم ضرورة

 اللغة في الموجود االنسجام

 .الهدف
73.37 3.66 

 للمترجمين الشخصي االجتهاد عدم

 .المصطلحات ترجمة في
78.27 3.91 

 الكم مراعاة ضرورة

 يضفيه الذي المعلوماتي

 العلمي للبحث المصطلح

 .وللمتلقي

68.53 3.42 

 المجموع
 72.6 النسبة المئوية

 3.58 المتوسط الحسابي

ارتفاع فقرات )انشاء مؤسسات تضطلع بوضع المصطلحات كالمجامع اللغوية والعلمية،  يتضح

)عدم االجتهاد و (المصطلحات.ولجان الترجمة والتعريب.( و)التنسيق العربي الفعال في مجال نقل 

االعتماد على المعاجم الموحدة التي تتولى )و الشخصي للمترجمين في ترجمة المصطلحات.(

)ضرورة فهم المترجم بنظام االنسجام الموجود في اللغة الهدف( ،من و المصطلحات.(صناعة 

 (%73.65)و (%78.27)و %( 80%( و)80.75مجموع الفقرات االخرى لهذا المحور بنسبة )

   ( 4 )(4.01من مجموع عينة البحث لهذا المحور،  حيث كان المتوسط الحسابي لها ) (73.37)و

، ويمكن تفسير هذه النسب بان العمل بشكل فردي في عملية الترجمة (3.66( )3.68) (3.91)

االعالمية بدون تنسيق مؤسساتي عربي مشترك هو الذي اثر على المصطلح االعالمي العربي، 

باإلضافة الى عدم فهم االنسجام اللغوي بين اللغتين وعدم االعتماد الدقيق على معاجم وكتب 

العربي في شتات وغير مرتبط ببؤرة واحدة شاملة تجعله مختصة بهذا الشأن جعل المصطلح 

 رصين ومعتمد لكل المختصين والباحثين بالشأن االعالمي . 

 

 استنتاجات البحث

 الى االنكليزية اللغة من وترجمته اإلعالمي المصطلح على الحديثة التكنلوجيا ان تأثير تقنيات .1

 ويعمل كذلك العرب، والمختصين الباحثين لدى اللغوي االنتاج عملية خفض على العربية يعمل

 والمختّصين.  الباحثين من كثير أذهان في تشابك عملية على

 العربي للباحث المعرفية واالفكار اآلراء يؤثر على االنكليزي االعالمي المصطلح ان تعددية .2

 العربي. للمواطن االصيلة اللغة العربية على ويوثر

 المصطلحات على العرب المترجمين قبل من العربية الى االنكليزية من المتعددة تؤثر الترجمات .3

 إحاطة عدم االصطالحية، من ناحية التسمية في والتباين االختالف نتيجة العربية االعالمية
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  ...إشكالية تأثيرات تقنيات التكنلوجيا الحديثة على ترجمة

 الموجودة الثغرات سدّ  في الضعف من حالة وخلق للغتَين واالجتماعيّ  الثقافي بالوسط الُمترِجم

والذي  وطرائقه المصطلح علم بقواعد المترجم معرفة العربي مع عدم االعالمي المصطلح في

 العربي. االعالمي المصطلح على إثر

 بوضع تضطلع مؤسسات العربية هو انشاء االعالمية المصطلحات لتوحيد السليمة ان الطريقة .4

 بيالعر والتعريب مع ضرورة التنسيق الترجمة ولجان والعلمية، اللغوية كالمجامع المصطلحات

 المصطلحات. نقل مجال في الفعال

 التوصيات.

العمل بجدية في انشاء مركز عربي مشترك موحد في احدى الدول العربية لتوحيد العمل  .1

ظل التطور  العربية فيالى  االنكليزيةللمصطلح االعالمي العربي في عملية الترجمة من 

  التكنلوجي المتسارع.

انشاء مركز تنسيقي في كل دولة عربية يعمل على تنسيق العمل مع المركز العربي  .2

في المشترك لغرض االستشارة والرجوع اليه في كافة االستشارات واالقتراحات الخاصة 

 العربية.الى  االنكليزيةعملية الترجمة من 

وإمدادهم  توفير كل المعاجم الخاصة بالمصطلحات االعالمية للمترجمين اإلعالميين .3

 بالتحديثات الملحقة مع االلتزام الصارم والدقيق في عملية الترجمة.

 موحدة.الزام اإلعالميين بوجوب استعمال مصطلحات اعالمية  .4

حصر وتجميع الموسوعات والمعاجم االعالمية المتخصصة وتصنيفها ضمن ضوابط  .5

 االعالمية.تحكم عملية الترجمة 

الموحدة باستخدام وسائل النشر اإللكترونية. والعمل  إشاعة ونشر المصطلحات االعالمية .6

على إيصالها إلى المختصين والباحثين واالعالميين عن طريق شبكة معلومات مركزية 

 يحددها المركز العربي الموحد. 
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