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الملخص:
هتدف الدراسة إىل التعرف على لغة ادلعاجلة اإلعالمية لوباء كورونا يف ادلوقعٌن اإلخباريٌن اجلزيرة
نت والعربية نت ،كذلك الكشف عن ادلفردات والعبارات اليت استخدمها ىذين ادلوقعٌن يف تناول كل
ادلواضيع ادلرتبطة بانتشار الوباء وكيفية مواجهتو ،واخرتنا دراسة اللغة يف ىذين ادلوقعٌن باعتبار أهنما نوع
من اإلعالم االلكرتوين الذي يستقطب العديد من ادلستخدمٌن لسهولة تصفح مثل ىذه ادلواقع وسرعة
حتيٌن معلوماهتا.
ولتحقيق ىذه األىداف ،اعتمدت الدراسة على ادلنهج ادلسحي وادلنهج ادلقارن ،وأداة حتليل
احملتوى ،اليت  م تطبيقها على عينة تتكون من اننيت عشر مفردة  ،م اختيارىا بسسلو األسبوع الصناعي،
خالل الفرتة ادلمتدة من  01مارس  2020إىل 31ماي  ،2020وخلصت الدراسة إىل أن ادلوقعٌن
استخدما العديد من ادلفردات ادلرتبطة بوباء كورونا ،ومل يظهر أنر كبًن للرتمجة رغم أن ادلوضوع علمي
صحي ،بينما  م رصد العديد من األخطاء الشائعة يف وسائل اإلعالم.
الكلمات ادلفتاحية :اللغة اإلعالمية; مواقع الكرتونية; اجلزيرة نت; العربية نت; وباء كورونا.
ABSTRACT :
The study aims to identify the language of the media treatment of the
Corona epidemic in the news sites Al-Jazeera Net and Al-Arabia Net, as
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well as to reveal the vocabulary and phrases used by these two sites in
dealing with all topics related to the spread of the epidemic and how to
confront it.
To achieve these goals, the study relied on the survey method, the
comparative approach, and the content analysis tool, which was applied to
a sample consisting of twelve items, chosen in the industrial week method,
during the period from March 01, 2020 to May 31, 2020, and the study
concluded that the two sites used Many vocabulary associated with the
Corona epidemic, and a significant impact of translation has not appeared,
although the topic is scientific and healthy, while many common mistakes
have been reported in the media.
Keywords: Informational language; Websites; Al Jazeera Net; Al Arabia
Net; Corona epidemic.

-0مقدمة وإشكالية الدراسة
تعد اللغة شرطا أساسيا يف صلاح الرسالة اإلعالمية ،خاصة إذا تعلق األمر بنقل أخبار وتغطية
أحداث مرتبطة بصحة الفرد وسالمتو يف البيئة اليت يعيش فيها ،حيث صلد ىناك اختالف يف توظيف اللغة
وادلفردات ادلرتبطة بوباء كورونا من وسيلة إعالمية إىل أخرى ،وخاصة تلك اليت تعتمد على الكتابة  ،مثل
ادلواقع االلكرتونية للفضائيات اإلخبارية ،حيث أهنا أصبحت من ادلصادر األساسية للحصول على ادلعلومة
اآلنية ،باعتبار أن األفراد يتوجهون بشكل كبًن إىل استخدام اذلواتف الذكية واللوحات االلكرتونية اليت
يتابعون من خالذلا آخر األخبار والتطورات.
ومن بٌن ىذه ادلواقع االلكرتونية موقع قناة اجلزيرة القطرية وقناة العربية وىي من الفضائيات
اإلخبارية اليت ذلا وزهنا يف العامل العريب ،وسامهت بشكل كبًن يف التغطية ادلستمرة ألخبار وتطورات ىذا
الوباء ،شلا استدعى إىل دراسة احملتوى اللغوي ذلذه األخبار من حيث ادلفردات واألساليب والرتكيب إىل
غًن ذلك من النقاط ادلرتبطة باللغة ادلستخدمة يف معاجلة أزمة وباء كورونا ،ومن ىنا جاءت إشكالية
الدراسة اليت تبحث يف شليزات وخصائص اللغة ادلستخدمة عرب موقعي اجلزيرة نت والعربية نت دلعاجلة
وتغطية أزمة وباء كورونا ،عن طريق طرح التساؤلٌن اآلتيٌن:
 ما ىي خصائص اللغة النحوية والرتكيبية ادلستخدمة يف معاجلة أزمة وباء كورونا يف ادلوقعٌنااللكرتونيٌن اجلزيرة نت والعربية نت ؟
 ماذا عن أوجو التشابو واالختالف بٌن ادلوقعٌن يف ىذا اجلانب؟307
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وتندرج حتت ىذين التساؤلٌن ،التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ما ىي ادلفردات ادلرتبطة بوباء كورونا اليت استخدمها ادلوقعان يف معاجلتهما للوباء؟ ماذا عن ادلصطلحات الطبية ادلرتبطة بعالج كورونا ادلتضمنة ضمن ادلوقعٌن ؟ ما ىي ادلفردات والعبارات ادلرتبطة خبطورة ادلرض ،واليت  م توظيفها عرب ىذين ادلوقعٌن؟ ىل ىناك أنر للرتمجة على لغة ادلعاجلة اإلعالمية ذلذا الوباء؟ ما ىي األخطاء اللغوية الشائعة يف تغطية ىذا الوباء عرب ادلوقعٌن؟تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تدرس موضوعا جديدا أخذ حيزا كبًنا يف وسائل اإلعالم ،وىو وباء
كورونا ،وخاصة ادلواقع اإلخبارية اليت تستوقفنا عند طريقة معاجلة ادلوضوع واللغة اليت تستخدمها يف ذك،
خاصة وأن ىذه ادلواقع تستقطب عددا كبًنا من متصفحي االنرتنت ،بالنظر  ،وخاصة ادلواقع اإلخبارية
اليت تستوقفنا عند طريقة معاجلة ادلوضوع واللغة اليت تستخدمها يف ذك ،خاصة وأن ىذه ادلواقع تستقطب
عددا كبًنا من متصفحي االنرتنت ،بالنظر إىل ما توفره من معلومة يف وقت سريع وبسقل جهد ،ومبا أن ىذا
الوباء أخذ مساحة كبًنة من ادلعاجلة اإلعالمية فإن تسليط الضوء على اللغة ادلستخدمة يف ذلك وكيف
تسنرت مبختلف النقاط ادلرتبطة هبذا الوباء من أجل حتديد نوع التسنًنات وأبعادىا بالنسبة للغة العربية.
هتدف الدراسة إىل معرفة طبيعة وخصائص اللغة ادلرتبطة مبعاجلة وباء كورونا يف ادلواقع االلكرتونية
للفضائيات اإلخبارية ،باعتبارىا من الوسائط اجلديدة لإلعالم اجلديد ،واللغة اإلعالمية اليت توظفها ىذه
ادلواقع ذلا خصوصية دتيزىا عن وسائل اإلعالم األخرى ،خاصة وأهنا تعتمد على الكلمة ادلكتوبة واألسلو
التعبًني الذي يستلزم توظيف لغة مفهومة وصحيحة ديكنها أن توصل ادلعىن إىل ادلتلقي.
-0مفاهيم ومصطلحات الدراسة

ترتكز الدراسة على ادلفاىيم وادلصطلحات اآلتية:
-0-0اللغة اإلعالمية
اللغة ىي وسيلة اإلعالم اليت تنقل بو الرسالة من ادلرسل إىل ادلستقبل ،وىي "اليت تؤدي الوظيفة
االتصالية ،ومع التطور التكنولوجي وظهور وسائل اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون ،زادت احلاجة لتصميم لغة
تستمد صبغتها من الوسيلة اليت توظف فيها ،سواء كانت مكانية أو زمنية ،فادلكانية ىي اليت تشغل حيزا
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يف الصحف ،أما الزمنية فتتعلق بالتسلسل الزمين يف اإلذاعة والتلفزيون (".احلسناوي )62 ،61 :2011

.

ومنو صلد أن اللغة اإلعالمية ىي تلك الرموز اليت ديكن من خالذلا نقل رسالة إعالمية من مرسل إىل
مستقبل ،وذلا خصائصها وشليزاهتا مقارنة باللغة عموما.
-0-0المواقع اإلخبارية االلكترونية
تعرف على أهنا " رلموعة من النوافذ على شبكة االنرتنت تعرض األخبار ادلستحدنة وتعتمد
باألغلب على وكاالت األنباء أو مراسلٌن أو نقال عن مواقع أخرى" (بين محدان )13 :2014
وتعرف أيضا على أهنا " إصدار ال ورقي يتم إنتاجو باالستعانة بشبكات االنرتنت ،وعرضو على الشبكة،
أو على وسائط أخرى غًن ورقية( ".أبو حسٌن .)9 :2017
ومنو نالحظ أن ادلواقع االلكرتونية اإلخبارية ،ىي مواقع على شبكة االنرتنت هتتم بنشر ومعاجلة سلتلف
األخبار واألحداث وفق أىداف معينة.
-0-0وباء كورونا

إن "فًنوسات كورونا ىي زمرة واسعة من الفًنوسات تشمل فًنوسات ديكن أن تتسبب يف رلموعة
من االعتالالت يف البشر ،ترتاوح ما بٌن نزلة الربد العادية وبٌن ادلتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة .كما أن
1
الفًنوسات من ىذه الزمرة تتسبب يف عدد من األمراض احليوانية".
ومنو فإن انتشار ىذا الفًنوس بشكل كبًن على مستوى العامل وتسببو يف وفاة مئات اآلالف
وإصابة ادلاليٌن من البشر ،اعتربتو منظمة الصحة العادلية وباء يف ظل انعدام الدواء ادلخصص لو واللقاح
الذي دينع انتشاره.
-0التراث النظري للدراسة
-0-0اللغة اإلعالمية
 خصائص اللغة اإلعالمية
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تتميز اللغة اإلعالمية بعديد اخلصائص ادلتعلقة بالكتابة والنطق ومراعاة خصوصية اجلمهور ،وحسب
أبو السعيد ،ىناك ميزتان أساسيتان ومها:
 "االختصار ،وادلقصود بو استخدام اجلمل القصًنة اليت تؤدي رسالتها التبليغية للمستمع لكييستوعب ادلعىن بسهولة ،ويتجنب التكرار ،وجتنب استخدام اجلمل الطويلة وادلعاين ادلتشعبة اليت
تشتت ذىن ادلستمع وتباعد بينو وبٌن ادلعاين ادلقصودة.
 التنوع ،يتحقق التنوع يف اللغة اإلذاعية عن طريق استعمال اجلمل اليت تتفاوت بٌن القصر والطولوكذلك استخدام فقرات سلتلفة األطوال مع تغيًن سرعة احلديث.)174 ،173 :2014(".
أما احلسناوي فقد ذكر خصائص أخرى للغة اإلعالمية وىي:
 "الوضوح ،وىي من أبرز مسات اللغة اإلعالمية بالنظر إىل خصوصية ىذه الوسيلة ،فإذا كانتالكلمات غًن واضحة يف اإلذاعة مثال  ،فقد ادلستمع ادلضمون ادلقدم لو وال يستطيع اسرتجاعو ،لذا
جيب أن تكون اجلمل والكلمات وادلعاين واضحة.
 المالءمة ،ويقصد هبا أن تكون اللغة كالئمة مع الوسيلة ومع اجلمهور ،فلغة اإلعالم ذات طابعوصفي وموجهة إىل كل فئات اجملتمع.
 المرونة ،ويقصد هبا أن تكون اللغة قادرة على التعبًن غن سلتلف ادلوضوعات بسالسة ودونتعسف ،وأن تكون متعددة ادلستويات لتخاطب اجلمهور مبتلف فئاتو.
 الجاذبية ،ويقصد هبا أن تكون اللغة قادرة على الشرح والوصف بطريقة مسلية ومشوقة لتكونجذابة للمستمع ويستمر يف االستماع ذلا".)64 ،63 :2011 ( .
 أساسيات وقواعد النص اإلعالمي
ال بد أن تتوفر يف النص اإلعالمي مجلة من القواعد  ،وقد حددىا حسن يف العناصر التالية:
 "تحديد الهدف من النصإن ىدف النص اإلذاعي و الغرض منو ىو ادلنطلق الذي يتحدد عليو األنر الذي يريد حتقيقو ،واذلدف قد
يكون الرتفيو ،التثقيفـ اإلرشاد واذلدف ىو الذي حيدد للكاتب ادلعلومات الالزمة.
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تحديد الجمهور المستهدف
ىو اجلمهور الذي يتوجو إليو بالكتابة ،وىو الذي يتحكم يف حتديد مواصفات الربنامج كالشكل والوقت
واألسلو وادلادة من أجل إنارة االىتمامات ادلتوقعة وادلرغوبة لدى اجلمهور.
-

التشويق وإثارة االهتمام

القاعدة األساسية أن يكون الربنامج مشوقا أيا كان ادلوضوع الذي يعرضو ،إىل جانب إنارة االىتمام
وسالسة األسلو وبساطة الكلمة وسهولتها  ،وىو الطريق األمثل إلقناع اجلمهور.
-

الخضوع لعامل الوقت

ذلك أن كل برنامج ال بد أن خيضع لعامل الوقت ،أي يبدأ وينتهي يف مواعيد نابتة ،لذلك فإن النص
ادلكتو ال بد أن يستغرق من خاللو الربنامج الوقت ادلخصص بو دون زيادة أو نقصان.
الخضوع للذوق واآلداب العامة
ألن طبيعة الراديو كوسيلة ختاطب األسر ،فإن ذلك فرض على الكثًن من احملطات اإلذاعية وضع لوائح
وضوابط حتدد ما يذاع وفقا لالعتبارات األخالقية واألعراف السائدة ،وىي ختتلف من بلد إىل
آخر".)70-65 :2008 (.
-0-0اإلعالم االلكتروني والقنوات اإلخبارية
 االنترنت كوسيلة إعالمية

بدأت االنرتنت تدخل إىل دور ادلؤسسات اإلعالمية  ،كمصدر أساسي لألخبار و ادلعلومات،
وأصبح استخدام االنرتنت أحد ادلعايًن األساسية يف تقييم مؤىالت ومعارف الصحفي ،ووجد الصحفيون
أنفسهم أمام وسيلة جديدة تفرض عليهم حتديات صحفية من نوع سلتلف عن ادلمارسات التقليدية،
وتتعلق إما بكيفية تطويعها خلدمة ادلطبوعة أو ارتيادىا كمجال صحفي الكرتوين جديد ،إضافة إىل ىذا
فقد قدمت االنرتنت عدة وظائف أفادت الصحافة و الصحفيٌن منها :
 االستفادة من االنرتنت كمصدر للمعلومات. -االستفادة منها كوسيلة اتصال.

 -االستفادة منها كوسيلة اتصال تفاعلي مع اجلمهور (.سهيلي )27 ،26 :2015-2014

 المواقع اإلخبارية االلكترونية
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أدى ظهور الصحافة االلكرتونية وانتشارىا عرب االنرتنت إىل ظهور شكل جديد من الصحافة أطلق
عليو ادلواقع اإلخبارية االلكرتونية،
اليت ختضع لذات احملددات االلكرتونية من حيث ادلضامٌن واألشكال وأسلو التحرير ،وقد نشست يف
بيئة الفضاء التفاعلي ،وتتسم ادلواقع اإلخبارية بالسرعة يف نقل األخبار واألحداث مقابل وسائل اإلعالم
التقليدية ،وذلا أساليب لقياس رد الفعل ،مثل اخلطابات االلكرتونية وغرف احلوار احلي وندوات النقاش،
وقد أحدنت ىذه ادلواقع تطورا كبًنا يف يف الوسط اإلعالمي وأدخلت على الصحافة أشكاال جديدة
مست احملتوى والشكل ( .بين محدان )41 : 2014
ومع مرور السنوات تطورت ادلواقع االلكرتونية فسصبح ذلا:
 مجهور خاص حيمل بالضرورة أجندة سلتلفة. سياسة خاصة تبعا لتغًن اجلمهور وطبيعتو وعاداتو. تقنيات خاصة مستفيدة من إمكانات الكمبيوتر وشبكة االنرتنت (شرقي :2010-2009.)94
-4اإلجراءات المنهجية المتبعة
-0-4نوع الدراسة ومنهجها
تندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت تقوم على وصف الظاىرة واستخراج خصائصها ،أما
ادلنهج الذي نعتمد عليو فهو منهج ادلسح اإلعالمي الذي يقوم على مسح عينة من رلتمع البحث تتوافق
مع األىداف اليت نسعى إىل حتقيقها ،ويف ىذه الدراسة سنحاول وصف اللغة ادلستخدمة يف معاجلة وباء
كورونا يف ادلوقعٌن اإلخباريٌن زلل الدراسة ،من خالل حتليل عينة من خنتارىا وفق أسلو معٌن من رلتمع
البحث.
-0-4أدوات جمع البيانات

تعتمد الدراسة على أداة حتليل احملتوى ،عن طريق استمارة جتيب عن التساؤالت ادلطروحة سابقا،
وجتمع البيانات الالزمة لإلجابة عنها ،وىذه االستمارة تركز على حتليل مستوى اللغة ادلستخدمة يف ىذين
ادلوقعٌن.
 فئات التحليل
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 المفردات المرتبطة بوباء كورونا :نقصد هبا الكلمات واألمساء والعبارات اليت ذلا ارتباط بوباء كوروناونقسمها إىل :فًنوس كورونا -الفًنوس ادلستجد -الوباء -ادلرض –اجلائحة –أزمة كورونا –الفًنوس
التاجي.
 المصطلحات الطبية المرتبطة بعالج كورونا :ونقصد هبا ادلفردات والعبارات اليت ذلا عالقة بعالجىذا الوباء وتنقسم إىل :العقار –الدواء –كلوروكٌن –أفيجان –ديكسامثازون –بالزما النقاىة-
العالج الستًنويدي –العالج اإلشعاعي.
 المفردات المرتبطة بخطورة المرض وتداعياته على الجانب النفسي :ونقصد هبا تلك ادلفرداتواألساليب اليت  م توظيفها للتعبًن عن ادلرض وخطورتو وتنقسم إىل :الوباء القاتل –خطورة العدوى –
عدم وجود لقاح –الفًنوس القاتل .-
 المفردات والعبارات المترجمة إلى لغات أخرى :ونقصد هبا ادلفردات اليت استخدمها ادلوقعانودتت ترمجتهما إىل لغات أخرى وتنقسم إىل الفئات الفرعية اآلتية :كلمات مرتمجة مكتوبة بالعربية-
كلمات باللغة األجنبية – ال توجد.
-0-4مجتمع البحث وعينة الدراسة
يعد رلتمع البحث رلموع ادلفردات اليت سنقوم بدراستها واليت تتوفر فيها الشروط اليت يتطلبها
البحث ،وىنا ىو عبارة عن يف رلموع األخبار اليت  م نشرىا عرب ادلوقعٌن اإلخباريٌن وادلتعلقة مبعاجلة وباء
كورونا منذ بداية انتشارىا ،ومبا أن رلتمع البحث كبًن ويصعب دراستو استخدمنا العينة اليت دتكننا من
اختيار مفرداهتا اليت تتجاو مع متطلبات البحث ،واستخدمنا ىنا األسبوع الصناعي يف اختيار العينة
حيث يتم اختيار األخبار ادلتعلقة بوباء كورونا خالل فرتة نالنة أشهر (مارس-ماي  ،)2020وىي الفرتة
اليت عرفت انتشارا كبًنا للفًنوس وعرفت معاجلة تطورات وتداعيات الوباء بشكل كبًن ،وبتطبيق األسبوع
الصناعي حتصلنا على انين عشر عددا موزعة كما يف اجلدول اآليت:
جدول رقم  :90يبين مفردات العينة التي تم اختيارها من الموقعين اإلخباريين
العدد

تاريخ النشر في الموقع االلكتروني

01

2020-03-01

02

2010-03-09
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03

2020-03-17

04

2020-03-25

05

2020-04-02

06

2020-04-10

07

2020-04-18

08

2020-04-26

09

2020-05-04

10

2020-05-12

11

2020-05-20

12

2020-05-28

وقبل التطرق إىل تفسًن النتائج ومناقشتها ،نعرف موقع اجلزيرة نت ،وموقع العربية نت ،باعتبارمها عينتٌن
من ادلواقع اإلخبارية للفضائيات العربية اليت عاجلت موضوع وباء كورونا ،وذلك دلعرفة أىداف ورؤية كل
موقع.


موقع الجزيرة نت

"  م تسسيسو عام  ،2001بالعاصمة القطرية الدوحة ،يقدم خدمة إخبارية متنوعة تشمل األخبار
والتغطية اخلاصة والتفاعالت احلية ،والبث احلي لقناة اجلزيرة ،مستفيدا من اخلربة اليت اكتسبها يف رلال
اإلعالم اإللكرتوين ،وقد صمم موقع اجلزيرة نت ليصبح شبكة مواقع توفر للزوار مصادر للمعرفة ىي:
 يقدم اآلراء ذات األبعاد األكثر عمقا دلا وراء األخبار وذلك عن طريق التحليل . يعرض ادلوقع ما تبثو قناة اجلزيرة من برامج ،وحيتفظ بسجالت كاملة دلا تنتجو القناة . يقدم النشرات والتقارير اإلخبارية اليت تبثها قناة اجلزيرة .تتمثل وظيفة ادلوقع يف استكمال دور قناة اجلزيرة يف تطوير الرسالة اإلعالمية العربية ادلرئية وادلقروءة ،ودتكٌن
2
اجلمهور العريب من ادلتابعة التفاعلية ادلتواصلة لألخبار والربامج وحتليالهتا على شبكة اإلنرتنت".


موقع العربية نت
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"تسسست يف  21فرباير  ،2004بعد عملية ختطيط بدأت مع إطالق قناة العربية يف مارس ،2003
ليصبح واجهة القناة على اإلنرتنت ،ووجهة ادلشاىد للحصول على تفاصيل أكثر للموضوعات والتقارير
والصور ومتابعتها .
يف عام  2009بدأت عملية تكامل بٌن شاشة العربية وادلوقع نقلتو إىل موقع متلفز دلا تقدمو الشاشة من
لقاءات وأخبار وبرامج ،مضافاً إليها إمكانيات النشر من التوسع يف التفاصيل واخللفيات والصور
والفيديوىات.
يقدم ادلوقع موضوعاتو اخلاصة اليت ديده هبا شبكة مراسلٌن واسعة حول العامل ،واليت تقوم الشاشة بدورىا
3
بعرض أىم ما فيها وتفاعالت القراء معها".
-5عرض النتائج ،تفسيرها ومناقشتها
-0-5تحليل وتفسير البيانات
بعد تصميم فئات حتليل احملتوى ،نسيت إىل تفريغ البيانات وحتليلها وتفسًنىا.
جدول رقم -0يبين المفردات المرتبطة بوباء كورونا المتضمنة ضمن الموقعين
المفردات المرتبطة بوباء

موقع الجزيرة نت

موقع العربية نت

كورونا

التكرار

النسبة()%

التكرار

النسبة()%

فًنوس كورونا

29

29.59

21

22.10

الفًنوس ادلستجد

20

20.40

25

26.33

الفًنوس التاجي

05

5.10

00

00

ادلرض

15

15.30

17

17.89

كوفيد 19

10

10.20

12

12.64

اجلائحة

02

2.06

00

00

أزمة كورونا

10

10.20

15

15.78

الوباء

07

7.15

05

5.26

المجموع

98

099

95

099
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من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن أكثر ادلفردات ادلستعملة يف موقع اجلزيرة نت ىو فًنوس كورونا
الذي ظهر بنسبة  ، % 29.59يليو الفًنوس ادلستجد بنسبة  ، 20.40يف حٌن ظهر مصطلح كوفيد
 19وأزمة كورونا بنسبة  % 10.20وأقل نسبة كانت بالنسبة دلفردة اجلائحة بنسبة  ،% 2.06بينما يف
موقع العريب نت ظهر مصطلح الفًنوس ادلستجد بسعلى نسبة وىي  ،% 26.33يليو فًنوس كورونا
بنسبة  ،% 22.10أما أزمة كورونا ظهرت بنسبة  ،% 15.78وأقل نسبة كانت للوباء ومل تطهر مفردة
اجلائحة.
ومن خالل ىذه القراءة الكمية نالحظ أن أكثر ادلفردات ادلستخدمة يف معاجلة وباء كورونا عرب
ادلوقعٌن ىي فًنوس كورونا والفًنوس ادلستجد ،وقد تفاوت استخدام ىذه ادلفردات بٌن ادلوقعٌن حيث
استخدم موقع اجلزيرة نت فًنوس كورونا بشكل أكرب ،بينما موقع العربية نت استخدم الفًنوس ادلستجد.
ديكن تفسًن النتائج ادلوضحة يف اجلدول وادلتعلقة بادلفردات ادلرتبطة بفًنوس كورونا واليت  م
استخدامها يف ادلوقعٌن ،أن ىناك تعدد يف ىذه ادلفردات إال أم فًنوس كورونا والفًنوس ادلستجد أكثر
استخداما وىذا يدل على أن ادلوقعٌن يركزان اىتمامهما على تسمية الفًنوس وكذلك إبراز خصوصيتو
مقارنة بالفًنوسات اليت ظهرت من قبل ،بسنو فًنوس مستجد ولو شليزات جعلتو خطًنا على صحة الناس،
وهبذا أصبحت ىذه ادلفردات متداولة لغويا لدى الكثًن من اجملتمعات العربية وأصبح األفراد يدركون خطورة
ىذا الفًنوس وخصائصو وأعراض اإلصابة بو.
جدول رقم -0يبين المصطلحات الطبية المرتبطة بعالج كورونا المتضمنة ضمن الموقعين
المصطلحات الطبية المرتبطة

موقع الجزيرة نت

موقع العربية نت

بعالج كورونا

التكرار

النسبة()%

التكرار

النسبة()%

العقار

12

27.27

09

32.14

الدواء

04

9.09

04

14.28

كلوروكٌن

09

20.45

05

17.85

ديكسامثازون

02

4.55

00

00

أفيجان

02

4.55

00

00
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بالزما النقاىة

05

11.36

02

7.14

العالج الستًنويدي

07

15.90

05

17.85

العالج اإلشعاعي

03

6.83

03

10.71

المجموع

44

099

08

099

يوضح اجلدول ادلفردات ادلرتبطة بالعالج اخلاص مبرض كورونا ،واليت استخدمها ادلوقعان يف
معاجلتهما ذلذا الوباء ،حيث يتبٌن أن كلمة العقار استحدمت بشكل كبًن وبلغت نسبتها  % 27.27يف
موقع اجلزيرة نت و  % 32.14يف موقع العربية نت  ،يليها مفردة كلوروكٌن بنسبة  % 20.45يف موقع
اجلزيرة نت  ،بينما بلغت نسبة  % 17.85مبوقع العربية نت إىل جانب عبارة العالج الستًنويدي بنسبة
مساوية ،بينما أقل نسبة كانت دلصطلحي ديكساميثازون و أفيجان يف موقع اجلزيرة نت بينما مل يردا يف
موقع العربية نت من خالل األخبار اليت  م نشرىا يف ىذا الصدد.
وعليو ديكن القول أن استخدام العقار يدل على أنو ال وجود لدواء سلصص لعالج وباء كورونا ،بل
ىناك عقاقًن تساعد على الشفاء ،واستخدام ىذه ادلفردة قد يدل على األدوية أو أشياء أخرى بديلة طبيعية
أو مصنعة لكنها ليست دواء.
من جهة أخرى ،معظم ادلصطلحات الطبية مكتوبة باللغة العربية وليس ذلا ترمجة إىل اللغة األصلية
ذلا  ،ومثل ىذه األدوية غًن معلوفة لدى الكثًن من األفراد ،شلا قد يصعب قراءهتا ،كذلك نالحظ بعض
ادلفردات والعبارات اجلديدة مثل العالج الستًنويدي وبالزما النقاىة اليت ديكن أن تدخل إىل اللغة ادلتداولة
لدى اجملتمعات.
جدول رقم -4يبين المفردات المرتبطة بخطورة المرض
المفردات المرتبطة بخطورة

موقع الجزيرة نت

موقع العربية نت

المرض

التكرار

النسبة()%

التكرار

النسبة()%

الوباء القاتل

05

9.25

10

20.02

الفًنوس القاتل

18

33.35

13

35.13

خطورة العدوى

13

24.07

08

21.62
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مضاعفات خطًنة

07

12.96

04

10.83

عدم وجود لقاح

11

20.37

02

5.40

المجموع

54

099

07

099

يتبٌن من خالل ىذا اجلدول أن أكثر ادلفردات والعبارات ادلرتبطة خبطورة ادلرض واليت استخدمها
ادلوقعان ىي الفًنوس القاتل ،حيث بلغت نسبتها  % 33.35يف موقع اجلزيرة نت  ،و  % 35.13يف
و  %21.62يف
موقع العربية نت ،يليها خطورة العدوى بنسبة  %24.07يف موقع اجلزيرة
موقع العربية نت  ،وكانت أقل نسبة دلضاعفات خطًنة بنسبة  % 12.96و  %5.40بالنسبة لعبارو
عدم وجود لقاح يف موقع العربية.
ومنو نالحظ أن ادلوقعٌن استخدما العديد من العبارات وادلفردات اليت ذلا ارتباط باخلوف واذللع
الذي يشكلو وباء كورونا بالنسبة لألفراد ،وكذلك ديكنها أن تؤنر على اجلانب النفسي ذلم بشكل غًن
مباشر ،ألن تكرار التعرض دلقل ىذه العبارات من شسنو أن يرتسخ يف األذىان وخيلق نوع من االرتباك
واخلوف واذللع لدى ادلتلقي.
جدول رقم -5يبين األخبار التي تناولت المفردات المرتبطة بوباء كورونا
المفردات والعبارات المترجمة

موقع الجزيرة نت

موقع العربية نت

إلى لغات أخرى

التكرار

النسبة()%

التكرار

النسبة()%

مفردات أجنبية مرتمجة إىل اللغة
العربية

02

16.66

04

33.34

مفردات مكتوبة باللغة األجنبية

04

33.34

01

8.33

ال توجد مفردات مرتمجة

06

50

07

58.33

المجموع

00

099

00

099

نالحظ من خالل ىذا اجلدول أن  % 50من األخبار اليت تناوذلا موقع اجلزيرة نت مل ترد فيها
مفردات مرتمجة ،بينما  % 33.34من األخبار وردت فيها مفردات مكتوبة باللغة االجنبية ،بينما يف
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موقع العربية نت ،صلد أن  % 58.33من األخبار عينة الدراسة مل ترد يف مفردات مرتمجة ،بينما
 %33.34وردت فيها مفردات أجنبية مرتمجة إىل اللغة العربية.
وديكن القول ىنا أنو ال يوجد تسنًن كبًن للرتمجة على احملتوى اإلعالمي للموقعٌن ادلرتبط بوباء
كورونا ،بغض النظر عن بعض ادلصطلحات الطبية والعالجية ،وكذا اسم الفًنوس كوفيد  ،19الذي
يعترب ترمجة حرفية من اللغة األجنبية ،وأصبح متداوال تقريبا يف سلتلف وسائل اإلعالم ،وىذا يدل على
حرص ادلوقعٌن على استخدام اللغة العربية يف ادلعاجلة اإلعالمية خاصة وأهنما موقعٌن لقناتٌن تبثان باللغة
العربية وموجهة للمجتمعات العربية بالدرجة األوىل.
جدول رقم -6يبين األخطاء اللغوية الواردة في عينة الدراسة

تصحيحها

األخطاء المسجلة
أدى الوباء هبم إىل اذلالك

أدى الوباء اذلالك إليهم

تسكدت من األمر

تسكد األمر يل

نتسمل من منظمة الصحة العادلية احتواء نسمل من منظمة الصحة العادلية احتواء
الوضع
الوضع
تقول وكاالت األنباء أن الوباء تفشى بصورة تقول وكاالت األنباء إن الوباء تفشى بصورة
كبًنة
كبًنة
اخلطر بعيد منا

اخلطر بعيد عنا
ادلصا بالفًنوس ينبغي لو أال خيالط غًنه

ادلصا
غًنه

بالفًنوس ال ينبغي لو أن خيالط

تراوحت قيمة الدوالر صعودا وىبوطا بسبب راوحت قيمة الدوالر صعودا وىبوطا بسبب
كورونا
كورونا
ادلعلومات ادلتعلقة بعدد اإلصابات آنفة الذكر ادلعلومات ادلتعلقة بعدد اإلصابات ادلذكورة
آنفا
ساىم األطباء بشكل كبًن يف احتواء فًنوس أسهم األطباء بشكل كبًن يف احتواء فًنوس
كورونا
كورونا
ال جيب على ادلصابٌن أن يتهاونوا باإلجراءات جيب على ادلصابٌن أال يتهاونوا باإلجراءات
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الوقائية

الوقائية

أكد رئيس منظمة الصحة العادلية على ضرورة أكد رئيس منظمة الصحة العادلية ضرورة
إتباع إجراءات الوقاية من الفًنوس
إتباع إجراءات الوقاية من الفًنوس
من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن ىناك أخطاء لغوية ارتكبت يف ادلعاجلة اإلعالمية لوباء كورونا
يف موقع اجلزيرة نت وموقع العربية نت ،وقد  م مجع األخطاء ادلسجلة يف ادلوقعٌن معا ،وتعترب من
األخطاء الشائعة يف وسائل اإلعالم واليت أصبحت متداولة يف الكثًن من وسائل اإلعالم التقليدية
وااللكرتونية.
ومل نسجل فروقا كبًنة بٌن ادلوقعٌن يف ىذا اجلانب ،وىنا ديكن القول أن ىذه األخطاء أصبحت
مستعملة بشكل كبًن ،وال ديكن للقائم باالتصال أن يفرق بينها وبٌن الرتاكيب الصحيحة ،شلا يؤنر
بشكل كبًن على مستوى اللغة العربية يف وسائل اإلعالم.
-0-5نتائج الدراسة
انطالقا شلا تقدم من حتليل وتفسًن للبيانات ادلوزعة يف اجلداول ،ديكننا صياغة النتائج اآلتية:
 استخدم موقع اجلزيرة نت مصطلح فًنوس كورونا بشكل كبًن يف معاجلتو ذلذا ادلوضوع ،بينمااستخدم موقع العربية نت مصطلح الفًنوس ادلستجد ،وعدم استخدام مصطلح كوفيد  ،19وىنا
نستخلص حرص ادلوقعٌن على استخدام ادلفردات العربية ادلتداولة وادلفهومة لدى اجلمهور،
واحلرص على لفت انتباىهم إىل أن ىذا الفًنوس موجود سابقا لكن طرأ عليو حتور جعلتو فًنوسا
خطًنا.
 وظف ادلوقعان مصطلحات طبية وعالجية مكتوبة باللغة العربية ،ومل يتم كتابتها بلغتها األصلية،خاصة وأن معظم ىذه األدوية ادلستخدمة يف العالج جديدة على اجلمهور ادلتلقي ،شلا يصعب
عليو البحث عنها ،كذلك نالحظ استخدام مصطلحات جديدة مثل بالزما النقاىة ،ويف ىذا
إضافة إىل ادلفردات اللغوية ادلسلوفة.
 ال يوجد تسنًن كبًن للرتمجة يف اللغة ادلستخدمة دلعاجلة موضوع وباء كورونا يف ادلوقعٌن ،بغضالنظر عن بعض الكلمات وادلصطلحات العلمية والطبية مثل الفًنوس وكوفيد  19وغًنىا.
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 استخدم ادلوقعان عديد العبارات وادلفردات اليت ذلا دالالت اخلوف واذللع مثل الفًنوس القاتل،وخطورة العدوى واليت من شاهنا أن تؤنر بشكل سليب على ادلتلقي.
 ىناك العديد من األخطاء اللغوية اليت  م رصدىا من خالل حتليل ما  م نشره يف ادلوقعٌنخبصوص معاجلة وباء كورونا ،وىي من األخطاء الشائعة يف وسائل اإلعالم ،وتكرارىا من شسنو
أن يؤنر على اللغة العربية ومفرداهتا الصحيحة ،ويصبح اخلطس الشائع تعبًنا صحيحا ويوظف
بشكل عادي.
الخاتمة

من خالل ما تقدم من شرح وحتليل واستنتاجات ،ديكن القول أن العالقة بٌن اللغة واإلعالم ىي
عالقة تسنًن وتسنر ،واللغة اإلعالمية ىي جزء من النظام اللغوي السائد ،ووسائل االتصال ذلا دور يف نشسة
كلمات مل تكن موجودة يف اللغة من قبل ،وأزمة كورونا أحدنت الكثًن من التسنًنات عرب سلتلف وسائل
اإلعالم ،وتظهر بشكل كبًن يف ادلكتوبة منها على غرار ادلواقع االلكرتونية للقنوات الفضائية.
ويف ىذه الدراسة استخلصنا أن ىناك تشابو كرب يف لغة ادلعاجلة اإلعالمية لوباء كورونا ،وتسنًناتو
كبًنة على سلتلف اجملتمعات ،إال أن ادلعاجلة أبانت الكثًن من األخطاء واذلفوات اليت قد يقع فيها القائم
باالتصال ،خاصة وأن ادلوضوع متخصص يف رلال اإلعالم الصحي الذي حيتاج إىل تدريب اإلعالميٌن
على خصوصيتو وطرق الكتابة فيو بالتعاون مع اللغويٌن حرصا على سالمة اللغة واحلفاظ عليها من
األخطاء اليت قد تصبح مستقبال أساسا للغة ادلتداولة.
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