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  چکیده

عناصر موثر در روابـط سیاسـی و فرهنگـی جوامـع هـستند و در      ها از جمله مطبوعات، از       رسانه
سـازي   واژهبررسی فراینـدهاي    حاضرهدف از پژوهش. انتقال و آموزش زبان نقش بسزایی دارند     

 وروش ایـن پـژوهش، تحلیلـی        . باشـد   مـی  )2007( برمبناي دیدگاه بوي     در مطبوعات سیاسی  
 در این پژوهش از میان ژانرهاي مختلـف در  .استاي     روش کتابخانه  بهش گردآوري اطالعات    رو

ي  سـه روزنامـه   ،80موجود در دهـه  هاي  از بین روزنامه مطبوعات، ژانر سیاسی انتخاب و سپس    
ی قـرار  اسـتخراج و مـورد بررسـ    واژه 650و از بین آنها یهان، ابرار و همشهري انتخاب      پرتیراژ ک 

سـازي و   ژهفرایندهاي ساختِ واژه بـه دو گـروه فراینـدهاي وا   ) 2007(اساس آراي بوي بر .گرفت
.  سازي شامل ترکیـب و اشـتقاق اسـت          ترین فرایندهاي واژه    شوند که مهم     می  آفرینی تقسیم   واژه

بـا  . گیرنـد  آفرینـی قـرار مـی    ي فراینـدهاي واژه  سازي و آمیزش نیز در طبقه سازي، کوتاه   سرواژه
. شـود  گیري نیز پرداخته مـی  ي وام ها در مطبوعات سیاسی، به پدیده  واژه  اد زیاد وام  توجه به تعد  

هاي موجود مشاهده شد کـه عـالوه بـر فراینـدهاي فـوق، فراینـد              در این پژوهش براساس داده    
ترکیب نیز در امر ساخت واژه نقـش   چنین فرایند بسیار زایاي اشتقاق سازي پسانحوي  و هم   واژه

. شـوند  سـازي افـزوده مـی    ن، این دو فرایند نیز  به گروه اول، یعنی فراینـدهاي واژه       دارند بنابرای 
ترکیـب،   دهـد کـه فراینـدهاي ترکیـب، اشـتقاق، اشـتقاق       نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 

سـازي در سـاخت    سازي، آمیـزش و سـرواژه   سازي پسانحوي و به میزان بسیار کمتري کوتاه    واژه
هـا کـاربرد بـسیاري در      واژه  چنـین وام    عات سیاسی دخیل هستند، هـم     هاي جدید در مطبو     واژه

ها و شواهد آماري بیانگر آن است که میـان توزیـع درصـد فراوانـی        بررسی. جراید سیاسی دارند  
آفرینـی بـا کمتـرین درصـد      سازي با بیشترین درصد فراوانـی و فراینـدهاي واژه           فرایندهاي واژه 
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