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 تحليلية( )دراسة ة العراقية إزاء حراك الشباب في العراقاإللكترونيالصحافة اتجاهات 
 م 6/5/2020 -م1/10/2019من 

 قيس محمود صالح حمودي : إعداد
 عبد الكريم الدبيسي الدكتور: إشراف

 صالملخ  

العراقي  العراقية إزاء حراك الشباب ةاإللكتروني التعرف على اتجاهات الصحافة إلىهدفت الدراسة 
التباين في اتجاهات الصحافة الكشف عن . و 6/5/2020لغاية  1/10/2019في العراق للمدة من 

بغداد وعدد  في عن تظاهرات الشباب الناشئ في العراقالوضع السياسي  ة العراقية حولاإللكتروني
ي أبرز االتجاهات السائدة فو ورصد كم التغطية الصحفية  المتسارعة. إلحداثمن محافظات العراق وا

ة التي يعالمالكشف عن األطر اإلو  الصحافة الكترونية العراقية عن الحراك الشبابي في العراق.
 ليل مضمونوذلك بتصميم استمارة لتح ة العراقية في تغطيتها للحراك.اإللكترونياستخدمتها الصحف 

حيفة هي؛ صحيفة الصباح وص عمدية من ثالثة صحف إلكترونية عراقيةلعينة مقاالت االفتتاحية ال
تم اعتماد الحصر الشامل لوحدة العينة و . حيث اعتمد نظرية االطر طريق الشعب وصحيفة الزمان

بلغ و ، 6/5/2020و  10/2019/ 1المنشورة خالل الفترة الزمنية الواقعة ما بين وهي المقاالت 
طريق  لصحيفة 100وة اإللكترونيصحيفة الصباح ل 50 إلىمقسمة  225العدد الكلي لوحدة العينة 

الت تحليل مضمون المقانتائج دراسة ة. وخلصت اإللكترونيالزمان  لصحيفة 75وة اإللكترونيالشعب 
رها، انها تتنوع في طبيعة الموضوعات التي تقوم بنش إلى ة الثالثةاإللكترونيالمنشورة في الصحف 

وقد  .الحراك الشبابي والتظاهراتبحيث أن الصحف امتازت بشكل عام بنشر الموضوعات المتعلقة ب
. يالصحافة إلكترونية كانت متباينة إزاء الحراك الشبابأن اتجاهات بينت النتائج الخاصة بالتحليل 
أن القوى الفاعلة والناشطة على الصفحة األولى لصحف الدراسة،  وبينت النتائج الخاصة بالتحليل

أنها تباينت في مواضع واتفقت في أخرى ولكن ركزت على المواضيع المتعلقة و  هي المتظاهرون
بالحراك الشبابي والتظاهرات والتشكيل الحكومي ودعم حرية التظاهر والمطالب الشبابية ولم تعط 

 االخرى كاستخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين. اهتماما كبيرا على المواضيع
 .ونمقي، تحليل المضاالعر  الشباب حراك العراقية، ةاإللكتروني الصحافة المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The study aimed to identify the trends of the Iraqi electronic press regarding the 

movement of Iraqi youth in Iraq for the period from 1/10/2019 to 6/5/2020. And revealing 

the discrepancy in the trends of the Iraqi electronic press about the political situation in 

Iraq arising from the youth demonstrations in Baghdad and a number of Iraq's 

governorates and the accelerating events. And monitor the amount of press coverage and 

the most prominent trends prevailing in the Iraqi electronic press about the youth 

movement in Iraq. And the disclosure of the media frameworks used by the Iraqi 

electronic newspapers in their coverage of the movement. By designing a form to analyze 

the content of the editorial articles of a deliberate sample of three Iraqi electronic 

newspapers: Al-Sabah newspaper, Al-Shaab newspaper and Al-Zaman newspaper, where 

the theory of frames was adopted A comprehensive inventory of the sample unit was 

adopted, which is the articles published during the time period between 1/10/2019 and 

6/5/2020, and the total number of the sample unit reached 225, divided into 50 for Al-

Sabah electronic newspaper, 100 for Al-Shaab electronic newspaper, and 75 for Al-

Zaman electronic newspaper. . The study of the results of analyzing the content of the 

articles published in the three electronic newspapers concluded that they vary in the nature 

of the topics they publish, so that the newspapers have generally excelled in publishing 

topics related to the youth movement and demonstrations. The results of the analysis 

showed that the trends of the electronic press were different in relation to the youth 

movement. The results of the analysis showed that the active and active forces on the 

front page of the study newspapers are the demonstrators, and that they varied in places 

and agreed in others, but focused on issues related to youth movement, demonstrations, 

government formation, support for freedom of demonstration and youth demands, and 

did not pay much attention to other topics such as the use of force against demonstrators 

and accountability the corrupt. 

Keywords: Iraqi Electronic Journalism, Iraqi Youth Movement, Content Analysis. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

 تهاغطيتمستوى و  عالماإل وسائل علىانعكست  كثيرة مزايااالتصال الرقمي  تكنولوجيا ضفتا

ة لوسائل رقمي جديدة منافس إعالمكوسيلة ة اإللكتروني افةالصح ظهرتو  ،واساليب النشر لموضوعاتل

مما زاد  .وذلك بتوظيف شبكة اإلنترنت وسيطا للنشر ،تمتلك العديد من المزاياالتي  التقليدية عالماإل

لتي ا الرسمية عالماإل وسائل على مقتصرة يةعالماإل الساحة لم تعدمن تنوع مصادر المعلومات و 

  المعلومات.اعتبرها الجمهور مصدرًا مهما من مصادر  طالما

االحداث  منذ بدايةباهتمام  اقيةالعر  ةاإللكتروني في الصحف الحراك الشبابي في العراق حظي

تزايد و  بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته وباألخص 2019في شهر تشرين االول 

حكومة  ارالختيوتيرة التظاهرات واالعتصامات واإلضرابات في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية 

وتلبية مطالب المتظاهرين ، ومع ضغط المطالب الجماهيرية في الشارع العراقي والمهلة  ،جديدة

العراقية  ةلكترونياإل الصحفي في مختلف الصحف االتجاهتباين الدستورية التي لدى رئيس الجمهورية 

إذ حاولت ،  مختلفة عن األخرى ئلمن رسا تبثهوما  ،أجندة كل منهاية و عالمسياستها اإلبحسب 

. تجاه فئات على حساب فئات اخرى السيطرة على اهتمام القارئ باعتماد افكار ذات ميول سياسية

 ،شارالصحف األبرز واألكثر انت وبناء على ذلك فقد تم اختيار ثالث صحف عراقية حيث انها تعد

اء هذه الدراسة وذلك إلجر  ة العراقيةاإللكترونيوتمثل تنوعا لالتجاهات السياسية السائدة في الصحافة 

 هدافها وهي:أسئلتها وتحقيق ألإلجابة على 

  ة المملوكة للدولة والمعبرة عن رأي الحكومةاإللكترونياقية الصباح العر صحيفة.  
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  ة وهي صحيفة مستقلة. اإللكترونيصحيفة الزمان 

  تابعة للحزب الشيوعي العراقي. الة اإللكترونيصحيفة طريق الشعب 

ة العراقية باتجاهاتها السياسية المختلفة حراك الشباب العراقي اإللكترونيوتناولت الصحف 

جيه الرأي العام تو بالغ باإلحداث العراقية والمظاهرات الشبابية التي كان لها دورا اساسيا في  وباهتمام

 متباينة حول االحداث.  آراءوخلق 

 مشكلة الدراسة

نظرا لما و  ،عن اتجاهات الرأي العامالفاعل يشكل الحراك الشبابي في العراق حالة من التعبير 

بط نحو القضايا ذات االهمية التي ترتمن دور كبير في تشكيل اتجاهات الرأي العام  عالملوسائل اإل

بمصالح الجمهور، فإن هذه الدراسة تركز في إطارها النظري على الكشف عن األطر التي وظفتها 

ة العراقية في تغطيتها للحراك الشبابي، بهدف االستدالل على دور الصحافة اإللكترونيالصحافة 

 عالماإل وسائل اتجاهاتعن  ة بحثيةفضال عن سد فجو  ،ة في خدمة قضايا المجتمعاإللكتروني

 بشكل خاصو  الباحثين للكثير من بالنسبة ةمعلومال غير ازاء الحراك الشبابي في العراق ةالعراقي

ما يتعلق ب واالتجاهات اآلراء؛ تكوين أحد العناصر الفاعلة في تمثل التي ةاإللكتروني الصحافة

ضوع، وهناك فجوة بحثية في تناول هذا المو . لما تمتلكه من سرعة في النشر ومزايا تفاعلية باألحداث

 عدم وجود دراسة تحليلية للمقاالت االفتتاحية فيللدراسات السابقة  هالباحث وبعد مسح اجرا وجدإذ 

ن مضامين عالكشف  ساعدومن الناحية النظرية، ية العراقية عن الحراك الشبابي اإللكترونيالصحافة 

ة إللكترونيافي تحديد مستوى تأثير الصحافة ظروف سياسية غير مستقرة ظل مادة الرأي )المقال( في 

 الرأي العام. العراقية في
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ة كترونياإللفي الكشف عن مضامين المقاالت التي نشرتها الصحافة  الدراسة مشكلة وتتمحور

، التي لم ةياإللكترونالصباح والزمان وطريق الشعب صحف الحراك الشبابي العراقي في عن العراقية 

لالستدالل عن اتجاهاتها الصحافة ولم تنل االهتمام والدراسة من قبل،  ،يكشف عن مضمامينها

ويمكن صياغة المشكلة بالتساؤل اآلتي: ما  ة العراقية نحو الحراك الشبابي وتأثيرها عليه.اإللكتروني

 ؟العراقية إزاء حراك الشباب في العراقة اإللكترونيالصحافة اتجاهات 

 ف الدراسةاهدا

 ي العراقحراك الشباب فالعراقية إزاء ة اإللكترونيتهدف الدراسة التعرف على اتجاهات الصحافة 

 . 6/5/2020لغاية  1/10/2019لفترة من ل

 ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية، وهي:

ازاء  ة العراقيةاإللكترونيالكشف عن سمات المضمون الظاهر للمقال الصحفي في الصحافة  -1

 الحراك الشبابي في العراق.

 العراق. ة العراقية ازاء الحراك الشبابي فياإللكترونيالتغطية الصحفية في الصحافة  نسبةرصد  -2

ي العراقية عن الحراك الشبابي ف الكترونية الكشف عن أبرز االتجاهات السائدة في الصحافة -3

 العراق.

بابي ة العراقية عن الحراك الشاإللكترونيية التي انتجتها الصحف عالم. مقارنة سمات الرسائل اإل4

 في العراق تبعا لخصائص الصحف عينة الدراسة وتوجهاتها السياسية والفكرية.
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لحراك ة العراقية في تغطيتها لاإللكترونيية التي استخدمتها الصحف عالمالكشف عن األطر اإل -5

 الشبابي في العراق.

 أهمية الدراسة

 :يلي وكما والعملي، نظريال جانبينال في سةار لدا هذه أهمية تكمن

 النظرية األهمية :أوالا 

 لندرة الدراساتوذلك  ،المجهذا ال في البحثية لجهودا وتدعم جديدة إضافة سةار دال هذه تبرتع -1

 التي تتناول الحراك الشبابي في العراق. العراقية والعربية

كامل عن  تصور بناء عملية فيهمتها مسا حيث منمن الدراسات المهمة  الدراسة هذه تبرتع -2

 .ةاإللكترونيالصحافة  اتالحراك الشبابي العراقي واتجاه

 لمقاالتتحليل مضمون االدراسات القليلة التي تتناول هذه االزمة من منطلق عد هذه الدراسة من ت -3

  صحف عراقية الكترونية مختلفة. لثالثة

تنبع أهمية هذه الدراسة أيضا من انها تتضمن مرحلة مهمة من المراحل السياسية العراقية والوقوف  -4

سياسي وتوضيح دور الصحافة في التغيير العلى دور الصحف الكترونية العراقية في هذه المرحلة 

 العراق. في 

 العملية األهمية ثانياا:

راقية ة العاإللكترونيالصحف  واتجاهاتالشبابي العراقي الحراك  بأبعاد اصحاب القرار فيتعر  -1

 .التعامل مع االحداث المشابهة وكيفية
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 أكثر ةيمق يعطي مما بها، واالتجاهات المتعلقة بالمضامين الطبيعة الخاصة الدراسة على زترك -2

ي خدمة ستدالل على دورها فلال ةاإللكترونيالصحف  مضامينتحليل ب للدراسات المتعلقةأهمية 

 .قضايا الرأي العام والمجتمع

 اسئلة الدراسة

 السؤال الرئيس للدراسة: عناإلجابة العلمية  إلىتسعى الدراسة 

 فرعيةال األسئلةو  ؟إزاء حراك الشباب في العراقة العراقية اإللكترونيالصحافة اتجاهات  هي ما

 التالية:

شبابي ة العراقية ازاء الحراك الاإللكترونيما سمات المضمون الظاهر للمقال الصحفي في الصحافة  .1

 في العراق؟

 ة العراقية ازاء الحراك الشبابي في العراق؟اإللكترونيما كم التغطية الصحفية في الصحافة  .2

 العراقية عن الحراك الشبابي في العراق؟ الكترونية السائدة في الصحافة ما أبرز االتجاهات .3

في  ة العراقية عن الحراك الشبابياإللكترونيية التي انتجتها الصحف عالمما سمات الرسائل اإل .4

 العراق تبعا لخصائص الصحف عينة الدراسة وتوجهاتها السياسية والفكرية؟

بي ة العراقية في تغطيتها للحراك الشبااإللكترونيالصحف ية التي استخدمتها عالماألطر اإل ما .5

 في العراق؟
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 حدود الدراسة 

 الحدود الزمانية

م، ألنها تمثل الفترة 2020/ 6/5م ولغاية 1/10/2019من أجريت هذه الدراسة خالل المدة 

ئاسة عادل بر الحاسمة للحراك الشبابي في العراق وهي المدة التي شهدت استقالة الحكومة العراقية 

 عبدالمهدي وشهدت أزمة تشكيل حكومة جديدة.

 الحدود المكانية

باستخدام  راقالعفي  الحراك الشبابي ازاءة العراقية اإللكتروني ةفاالصحاتجاهات الدراسة  تناولت

 (.زمانال الشعب،طريق  الصباح،) هي: تصدر في العراقثالثة صحف عينة من 

 صطلحات الدراسةم

 ةاإللكترونيالصحافة 

 بشكل ن الصحافيةوالفنو  والتقارير األخبار تنشر رقمية يةإعالم وسيلة ةاإللكترونيتعتبر الصحافة 

 بحيث النص لتقديم التقنيات المتعددة باستخدام ، وذلكشبكة اإلنترنت خالل منتظم، ويتم نشرها من

 األساسي المفهوم (. ويتمثل2005ة المتعددة. )اللبان، اإللكترونياالجهزة  خالل من القارئ إلى تصل

 وباستخدام ورية،ف رقمية خدمة شبكة على للمشتركين يإعالم محتوى تقديم في ةاإللكتروني للصحيفة

الصحافة فتعرف لغويا بانها المهنة  أما(. 2006باالتصاالت. )شفيق،  المتعلقة التكنولوجية التقنيات

بانها جمع  ةاإللكترونياصطالحيا فتعرف الصحافة  أماالتي من خاللها يتم جمع المعلومات الخبرية. 

 المواد الخبرية وتحليلها والتاكد من صحتها ونشرها على االنترنت.
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 وهي ،لعراقيةة ااإللكترونييقصد بها في هذه الدراسة الصحافة ة )اجرائيا(: اإللكترونيالصحافة 

 االنترنت وسيطا لنشر محتواها. التي تستخدماليومية المنتظمة الصدور العامة جميع الصحف 

 االتجاه

لكل  االفراد ستجابةا أومعينا في تفاعل  تأثيراتنتج التي  النفسية الجهوزية تعتبر شكل من اشكال

 سميسم،) يدمحا أو سلبي أو بشكل ايجابي االتجاه بحيث يغير ذلك التأثير والفعاليات المواضيع

 لوكالسبا يرتبط اساس ه، اذ انفقط ياالجتماعم النفس لى علع االتجاه يقتصر ال. و (2005

 بأساليب ياءلألش واليستجيب ختلفةمبدرجه  لألفراداستعداد خاص ه االتجاه باناالجتماعي، ويعرف 

واالتجاهات هي أحد المحددات الرئيسة الضابطة والموجهة  (2009معارضة. )كاظم،  أو مؤيدة

  .والمنظمة للسلوك االجتماعي

موجهة والوالمنظمة المحددات الرئيسة الضابطة  ؛باالتجاهات إجرائيا في هذه الدراسةويقصد 

إلكترونية العراقية عينة الدراسة التي تنظم وتضبط ية لكل صحيفة من الصحف عالمللسياسة اإل

 .العراقيالشباب  حراكعن  يةفتنشره من مواضيع صح مافي الصحف مواقف

 حراك الشباب العراقي

الحراك الشبابي العراقي بأنه األحداث التي وقعت في العراق من قبل الشعب في االول يعرف 

مظاهرات عمت البالد وذلك تنظيم الشباب العراقي  اونتج عنه 2019من تشرين االول من عام 

اع نسبة البطالة وارتفالغالء المعيشي بسبب  بالتعيين وتحسين ظروفهم المعاشيةللمطالبة بحقوقهم 

 . القائمة آنذاكتغيير الحكومة العراقية الحراك الشبابي مطالب كان أحد الشباب، و بين 
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 حراك الشباب العراقي )اجرائيا(

خرى فظات العراقية األفي بغداد وعدد من المحاالمستمرة واالعتصامات التظاهرات ويعرف بأنه 

يجاد فرص عمل لهم ومحاربة ظاهرة الفساد والمطالبة بتغيير  المطالبة بتحسين أوضاع الشباب وا 

 .الحكومة

 تحليل المضمون

 ت المنهجتح تنطوي ية التيعالماإل االبحاث في االستخدام الكثيرة البحثية الطرق من يعتبر

 لتي تمثلا الرسالة نفسها أهمية ية منعالمأهمية تحليل المضمون في الدراسات اإل "وتنبع المسحي؛

يهدف القائم باالتصال من خاللها احداث التأثيرات  التي االتصالية؛ العملية في األساس الناتج

 ىإلطريقة للبحث تهدف  وبحسب برلسون فإن تحليل المضمون" (.2017)الدبيسي،  ".المرجوة

 (. 2014)الدبيسي،  وصف موضوعي ومنهجي وكمي للمضمون الواضح لالتصال إلىالتوصل 

 (إجرائيا (المضمون تحليل

عراقية ة الاإللكترونيصحف الالمقاالت التي نشرتها األسلوب الذي اعتمده الباحث في جمع 

لى  إلىوتصنيف مضامينها  الثالث رئيسة  اتفئوحدة الموضوع وهي الحراك الشبابي في العراق وا 

 .الستخراج الدالالت الموضوعيةنسبها المئوية حساب وعد تكراراتها و  وفرعية
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 :الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

 ةيعاماإل األطرتحليل نظرية أوال: 

من  األنهالدراسة،  هذه في نظري كأساس يةعالماإل األطر تحليل نظرية على الباحث اعتمد

إذ تقدم هذه النظرية تفسيرا منتظما لدور وسائل  ية صلة بتحليل المضمونعالمأكثر النظريات اإل

في تشكيل اآلراء واالتجاهات حيال القضايا البارزة في المجتمع، وتركز هذه النظرية على  عالماإل

أطر وسياق و  ال يكون لها معزى في حد ذاتها إال إذا وضعت في تنظيم عالمأن مضامين وسائل اإل

 ية محددة. إعالم

ي " بأنه فكرة مركزية ينتظم حولها المحتوى والتي من شأنها أن توفر عالماإل اإلطارر ف وع  

النظرية  هذه وتقوم .السياق المالئم لتحديد ما هية القضية عبر استخدام أساليب االنتقاء والتوكيد" 

دد ع ويقوم بتنظيمها بالتركيز على يحددها إطار من هدفها باكتسابان الحدث يقوم  على افتراض

غفال القضية؛ جوانب من  نتظمت التي المحورية الفكرة " تلك هو يعالماإل اإلطارف. أخرى اوجه وا 

 (Tankard,2001)معينة"  بقضية الخاصة األحداث حولها

 كبرأوابرازها بشكل  الحدث حيثيات لعدد من اختيار قصدي يعني ما لقضايا يعالماإل اإلطارو 

 :مستويين أساسيين بناء على يعالماإل اإلطار قابلية تناول إلىويشار  يعالماإل النص في

 . من الذاكرة واستعادتها المعلومات تمثيل في يساهم مرجع تعيين :األول المستوى

 النص. في باالهتمام المحور الخاص تمثل التي السمات وصف: الثاني المستوى
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النظرية في تفسير درجة المساهمة في تحليل القضايا السياسية التي تهم القارئ  وتساهم هذه

 : ووضعها في إطار محدد، وفيما يلي عرض مفصل للنظرية

قة وبلورة المعلومات المتاحة بطريفي حصر مها استخدتم اي التي داةاأل يةعالمتعتبر األطر اإل

بالطريقة  طرحهاو  وتصنيفها المعلومات فهمل أسلوباتلك األطر بوصفها  وظفتحيث  ومقارنتها، منظمة

 (2013. )عبد اللطيف ،المستهدفة بيئةتجعلها مفيدة لل التي

 نقاشلاكوين في ت يةعالماألطر اإل لعبهت الذيالدراسات أن الدور  العديد مننتائج وقد اشارت 

حداث الا من حددموقف مقوم ببناء تعلى أحداث  الضوء تسليط من خالليحدث  الخالفاتب المتعلق

ا هل لبيس أوإيجابي  عياروضع مذلك بو  هذه األحداث والتركيز على فرز إلىباإلضافة  .الموجودة

 .معاكسينمما يفرز اتجاهين 

 األطرو في ذهن الفرد.  تخزن التيواألطر المرجعية  باألسس أوأطر األفراد  إلىفرزها يمكن و 

 تويحإطار بعينه ي ظهاريتم إحيث  التدعيم تميز النص من خالل خصائصية باعتبارها عالماإل

لتلك  يتعرض باستمرار الذيمن جانب الجمهور  علقلإلدراك والت محددة أكثر قابلية حليالتعلى ت

 (Entman, 1993. )الوسيلة

 هاأسباب حديدوت المطروحة القضايا في تحليل اختالفها إلىيؤدي  هاطر والمقارنة بيناألتحليل  إن

هور. الجم أطر تشكيل على األطر ثرأ ببحث تهتم التي الدراسات إلىباإلضافة  حلولها وطرح

 (2013ي،المغرب)

براز حددةجوانب م يقوم على انتقاء يعالموالتأطير اإل حيث يتم ربطها معا بللتفاصيل ا بعض وا 

مختلفة  هاتجية فالحدث الواحد يتم تناوله من عالماألطر اإل ختلفتحيث  ةمعين بطريقة الرسالة تلقي
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يز مفاهيم تعز خاللها يتم من  التكرار التيكعدة آليات في عملية التأطير  تعتمدتسمى و  جهةوكل 

 معينة.  محددة تؤكد على أفكار انماطو 

 أن الفكرة تكمن في حيث اإلخبارية،، في القصة المهمةمن الخصائص  يةعالماإلطر األتعد و 

كوين ت إلىأحد األطر وصواًل باألمر  تحديدفي  سهمت واضحة دالالتلحدث، من خالل عرض ا فهم

   (.2010، العدوي) خباريةالفكرة اإل

الت ية في تحليل مضامين المقاعالموتستفيد هذه الدراسة من األسس النظرية لنظرية األطر اإل

ن الحراك الشبابي في العراق، للكشف عة العراقية حول اإللكترونيالمنشورة عن اتجاهات الصحافة 

 ة العراقية في مقاالتها عن الحراك الشبابي.اإللكترونيية التي وظفتها الصحافة عالماألطر اإل

 ةاإللكترونيمفهوم الصحافة 

راءتها حيث يقوم القارئ بقمطبوع، والغير ورقي  الغير الشكلة اإللكترونيالصحافة وتعتبر 

لها.  دورًيا شكالتأخذ على االنترنت، فهي  اإللكترونيربما بنسخة منها من خالل موقعها  واالحتفاظ

فقط،  ا مكتوبانص بالضرورة ة ليستاإللكترونيالنشر الخاصة بالصحيفة  ن مادةذلك فا إلىباإلضافة 

 (2005الدين، )علم ها. تطور  بحسب، المصورة أوالمقاطع الصوتية  تحتوي علىمكن أن من المبل 

م شبكة الرقمي التي تستخد عالمهي وسيلة اإلويعرف الدبيسي والخصاونة الصحيفة الرقمية: " 

اإلنترنت وسيطا اتصاليا في نشر األخبار والمعلومات، وال تختلف عن الصحيفة المطبوعة من حيث؛ 

دورية الصدور، وتعدد األشكال الصحفية مثل؛ األخبار، التقارير، التحقيقات، المقاالت، المقابالت، 

ها، تصادية، واالجتماعية، والرياضية وغير الكاريكاتير، ومن حيث؛ تنوع المواضيع السياسية، واالق

لكنها تتفوق على الصحيفة المطبوعة بمزايا سرعة نشر السبق الصحفي، وتحديث إصداراتها، واحتواء 
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تصاميمها على أدوات التفاعل التي تتيح للمستقبل خيارات متعددة للتفاعل مع المحتوى والمرسل، 

 (2020والخصاونة،  )الدبيسي" .لمحتوىفضال عن استخدام الوسائط المتعدد في نشر ا

 وتطورها العراقيةة اإللكترونينشأة الصحافة 

ة لكترونياإل ظهور الصحف على أكثر من عقدبعد  العراقية متأخرة ةاإللكتروني ظهرت الصحافة

 النشر في سابقة تجربة لها تكن فلم العراقية ةاإللكترونيوبما يتعلق بالصحافة  في معظم دول العالم؛

 راقيالع عالماإل شهدها التي الكبيرة التغيرات بين ومن .اإلنترنت بعالم باللحاق تأخرت فقد اإللكتروني

 استخدام الجمهور من ناحية م انتشار رقعة خدمات االنترنت 2003العام  في احتالل العراق بعد

 نياتالتسعي أواخر ظهر في العراق االنترنت أن ذلك ية،عالماإل وغير يةعالمالجهات اإل ومن ناحية

كان  اذ لكبيرة،اتطبيقاته واستخداماته  من االستفادة يمكن بشكل متوفرا يكن العشرين ولم من القرن

ك وبذل. محددة وأماكن جهات مقتصرا على استخدامه جعل الذي األمر الشروط، بالكثير من محددا

 العراقي ما عالماإل ويمتلك .واسع بشكل نترنتاإل تاريخ توفر تعد العراق احتاللتلت  التي فالفترة

 ي فيصحف آالف وثالثة العراقيين الصحفيين نقابة في مسجال يإعالم عشر ألف خمسة يقارب

 المنتشرة يةة العراقاإللكتروني الصحافة ومن التقنيات المتبعة فية منها. اإللكترونيالصحافة  مجال

 (2010، المشهداني). ونصوص PDFو كصور المادة الصحفية، عرضها نشر في اإلنترنت على

 :هي االنترنت من خالل المنتشرة ةاإللكترونيالعراقية  الصحف ومن أبرز

 2014ونشأت عام  ةاإللكتروني االتحاد .1

 2007ونشأت عام  ةاإللكتروني العراقية األمة .2

 2006ونشأت عام  ةاإللكتروني بدر .3

 2005ونشأت عام  ةاإللكتروني بغداد .4
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 2008ونشأت عام  ةاإللكتروني بلدا .5

 2012ونشأت عام  ةاإللكتروني البينة .6

 2011ونشأت عام  ةاإللكتروني الجديدة البينة .7

 2009ونشأت عام  ةاإللكتروني الدعوة .8

 2015 ونشأت عام ةاإللكتروني الدستور .9

 2013 ونشأت عام ةاإللكتروني العام الرأي .10

 2011 ونشأت عام ةاإللكتروني الزمان .11

 2012 ونشأت عام ةاإللكتروني العراقية الشرق .12

 2019 ونشأت عام ةاإللكتروني الصباح .13

 2017 ونشأت عام ةاإللكتروني الجديد الصباح .14

 2013 ونشأت عام ةاإللكتروني الشعب طريق .15

 كبير في تطور جاتن هيف ،ةاإللكتروني الصحافة بروز العراقية الصحافة تطور ؤشراتم اهم من

 إذ ،ة انتشارهاسرع من وزادت الصحافة الجديدة قنيةهذه الت تاعدس فقد واالنترنت. بو الحاس قنيةت

وكذلك  العالم،في مختلف ارجاء  الصحفي موضوعال متابعة أو كتابةباليقوم  أن لصحفيا بإمكان

 (2003 نصر،) .وانتاجها ونشرها الصحف

 كافةوسائل لا تمتلكهاالتي  الميزات قادرة على جمعبأنها  العراقية ةاإللكترونيز الصحافة وتمتا

 ةفالصحا وبذلك فان، ا وبكل سهولةسابقحاليا و  المنشورة المادة إلىالوصول  القدرة علىمن حيث 

 .اخذت تنافس القنوات الفضائية في سرعة نشر السبق الصحفي ةاإللكتروني



16 

 

 العراقية ةاإللكترونيالصحافة  سمات

 (2010، المشهداني)كالتالي:  خاصة العراقية بسمات ةاإللكتروني الصحافة تتسم

التغطية و ، الصحفية التفاعلية التغطيةو الحية،  التغطية الصحفيةو الصحفية الفورية،  التغطية .1

 المستمرة. الصحفية

 ةإللكترونيا فالصحف المتعددة الوسائط استخدام إلىالعراقية  ةاإللكترونيالصحف  اغلب تفتقر .2

 فيديو مصور.عدم وجود  أو تعليق صورًا من غير تنشرو  العراقية

 .نشر المواضيع المنشورة سابقاً  تقوم بتكرار العراقية ةاإللكتروني الصحف من الكثير .3

 : أبرزها متعددة مصاعب إلى العراقية ةاإللكتروني الصحف تتعرض .4

 عة.المطبو  الصحافة توفره كالذي اشتراك القراء أو المواد االعالنية المادي من قلة العائد -أ

 ومعرفتهم مإلمامه ، وعدماإللكتروني للتحرير نيوالمؤهل نين المتمرسياإللكتروني نيقلة الصحفي -ب

 .الحديثة بالتقنيات الرقمية

 .ةاإللكتروني بالصحافة الخاصة التشريعات ضعف -ج

ورقية، الصحف لا ونشر بأعدادمقارنة بالاإلنترنت من خالل  اإللكتروني نشرلل المنخفضة التكاليف .5

 اجاتحو  من الضروري ان توفر لها المباني والطابعات الورقية ة ليساإللكترونيالصحف ف

 .الطباعة

 

 وأمقاالت  أوعن معلومات معينة  من البحث القارئ الذي يمكن اإللكترونياألرشيف وفرت  .6
 سابق.اخبار في تاريخ 
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 ة عينة الدراسةاإللكترونيالصحف 

 باح العراقيةصحيفة الص

عن  30/5/2003اصدار النسخة المطبوعة منها في  تمعامة  سياسية يومية صحيفة

يفة حبدأت الص ،وهي مؤسسة حكومية ترتبط بمجلس النواب العراقي العراقي عالمشبكة اإل طريق

افة إض .مدني ومجتمع وفنون، رياضيا، ملحقا عنها صفحة. ويصدر 34 إلىبثمان صفحات وازدادت 

 .مجموعة من المالحق األسبوعية إلى

تتناول و  .2019نسخة إلكترونية بدأت في نشرها على شبكة اإلنترنت في عام  لصحيفة الصباحو 

ئيس تحريرها ر تعيين . ويتم والتقارير والتحقيقات والمقاالت األخبار السياسية وغيرها من االخبار

 لسياسةا وتخدم تمثل وجهة نظر الحكومة رسمية صحيفة وتعتبر .النواب العراقي مجلس بإشراف

 رونياإللكت. وموقعها بغداد ومقرها في مدينةمواقفها  عن وتدافع أفكارها وتنشر بها المتعلقة

https://www.alsabaah.iq 

 صحيفة الزمان العراقية

ي لندن عربية فطبعة و األولى عراقية في بغداد بطبعتين  مستقلة عامة تصدرصحيفة يومية 

 في البزاز دسع العراقي يعالمللصحافة، قام بتأسيسها اإل الدولية العراقية الزمان مؤسسة عن تصدر

ومن ثم تم إصدار طبعة بغداد في  ،م في المملكة المتحدة 10/4/1997م وتم إصدارها في 1991

. 2011في نشرها على شبكة اإلنترنت في عام  لها نسخة إلكترونية بدأت، 9/4/2003تاريخ 

 الصحفيينددا من ع وتتناول االخبار السياسية وتقوم بتغطية القضايا العراقية والعربية والعالمية. وتضم

 المواضيع، طرح في ليبرالي فكريوصحيفة الزمان ذات توجه  عربية، دولعدة من صحفيين و  العراقيين

اسي إذ ال تعبر عن رأي أي حزب سي مستقلة صحيفة وتعتبر مهني، بشكل واآلراءوتطرح القضايا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.alsabaah.iq/
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السابق. وموقعها  للنظام المعارضة صحف إحدى ذلك مثلت في السابق إلى باإلضافة. عراقي

 https://www.azzaman.com اإللكتروني

 العراقية صحيفة طريق الشعب

م  15/5/1973تم إصدارها في  الحزب الشيوعي العراقيناطقة باسم يومية سياسية، صحيفة 

فة اعيد مواقفه. وتعد اول صحي عن وتدافعتعبر الصحيفة عن أفكار وسياسة الحزب بشكل علني. و 

بدأت في نشرها على شبكة اإلنترنت  لها نسخة إلكترونية.  2003عام احتالل العراق بعد اصدارها 

تهتم باألخبار السياسية العراقية من وفنية و  ،ةرياضيعدة مالحق  عنها ويصدر .2013في عام 

 اإللكترونيخالل صفحاتها ورقيا والكترونيا ومقرها في بغداد. وموقعها 

https://www.iraqicp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.azzaman.com/
https://www.iraqicp.com/
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 ذات الصلة الدراسات السابقةثانيا: 

 ونتائجها، فقد قام الباحث بتدقيقها ودراستها تنوعت الدراسات السابقة في أهدافها ومنهجها

 وفيما يلي عرض لتلك الدراسات:لالستفادة منها، 

 الدراسات العربية

 قارنةم تحليلية دراسة، وهي  العراق في السياسي للحراك يةعاماإل التغطية(2011)  مادراسة ال .1
 .العراقي عاماإل شبكة و نت البصرة شبكة موقعي بين

 شبكةو  نت البصرة شبكة موقعي هامعرفة االنواع الصحفية التي اعتمد إلىالدراسة  هدفتو 

ل كمن الموضوعات المعروضة ونوعية الصورة و  هماموقفوالموضوعات والمصادر و  العراقي عالماإل

الدراسة المنهج الوصفي  هذه اعتمدتوقد  .2011في إطار التغطية للحراك السياسي في العراق  ذلك

. العراقي عالمشبكة اإلالبصرة نت و شبكة صحيفتا  باختيار الباحث قامتحليل المضمون وقد  من خالل

في عراقي ال عالمشبكة اإلالبصرة نت و  بثهاقامت بقد اقتصرت عينة الدراسة على األخبار التي و 

وقد  .تلك الفترة في بالحراك السياسي ا يتعلقبم 2011آذار  15 إلىشباط  15 الفترة الواقعة بين

روف ظ في ظلمن البصرة نت للحراك  كبيراودعما  اواضح ااهتمام وجود إلى نتائج الدراسة اشارت

 بينما كان .خالل الفترة المذكور ورغم ضعف االمكانيات المادية والتقنية للموقع الصعبة عمل الموقع

ي العراق. ف م الحكمابنظ العراقي مع الحراك متواضعا وهذا نتيجة ارتباط الموقع عالمتعامل شبكة اإل

 .اكة للحر يعالمللتغطية اإل يث كمصدر اساساحدقع االام مراسليهما في مو ااستخدب الموقعانقام  وقد

 2011ومصر  تونس ألحداث اليومية األردنية الصحافة : تغطية 2011دراسة العدوان، .2

 ،2011لألحداث المتعلقة بتونس ومصر  األردنية الصحف تغطية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 ردنيةأ صحف من الدراسة مجتمع اختيار وقد تم .من جانب أكثر من األحداث هذه تناول وكيف يتم
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 الفترة يف الصحف من بسيطة عشوائية عينة الباحث باستخدام والغد(. وقام اليوم، والعرب )الراي،

 الوصفي المنهج واستخدم الباحث .م 2011/  6/  15 ولغاية م 2010/  12/  15 الواقعة بين

 دوق .المضمون واستخدام تحليل محكمة، مضمون تحليل استمارة اعداد إلى باإلضافة المسحي،

 أن لىإ باإلضافة .ومحايدة بين مؤيدة ما تعددت لألحداث صحف الدراسة اتجاه ان النتائج خلصت

 التي لموادا تدني ان النتائج بينت تلك األحداث. كما لتغطية مصادرها المعلوماتية تعددت الصحف

أخيرة و  وداخلية أولى بين ما تعددت الثالثة للصحف المادة موقع والصور وأن األلوان تستخدم لم

 الصحفية اتالتغطي كانت كل حين التمهيدية، في الصحفية التغطيات النتائج تبين لم كما. وملحق

 الداخلية اتالصفح في للمواد المنشورة نسبة أعلى جاءت وقد. التقريرية الصحفية التغطية وعن من

 .الصحف من

 راسةد -العربية ةاإللكتروني الصحف في العراقية الحكومة تشكيل : أزمة(2013) دراسة سلمان .3
 اإلماراتية. واالتحاد اللندنية الحياة صحيفتي ألخبار تحليلية

أثيرهما اإلماراتية وت واالتحاد اللندنية الحياة معرفة اتجاهات صحيفتي إلىهدفت هذه الدراسة 

جمع  الوصفي الذي يعتمد علىالمنهج  تم اعتماد هذا وقدعلى مستقبل العملية السياسية العراقية، 

نتائج دقيقة.  إلىالمعلومات وتفسيرها وتحليلها حيث تم اعتماد العينة العشوائية المنتظمة للوصول 

ام ع ان الصحف ركزت على الخالفات بين الكتل وتأثيرها على تشكيل الحكومة إلىت الباحثة توصل

مطالب الكتل الحزبية واهتمت أيضا من  االكتل السياسية بعض، واهتمت الصحف بإبراز 2010

 ابراز الدور الكردي في حل االشكال واهتمت الصحف إلىبالنصر الذي حققته قائمة العراق باإلضافة 

 هو موقف داعم لالزمة.و موقف العربي والدولي بالربية أيضا الع
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 نتج العراقية وهذا الحكومة تشكيل أزمة قد ابرزت العربية ان الصحف إلى وتوصلت الباحثة

 مطالب إظهارب العربية اهتمام الصحافة مدى النتائج الكتل المختلفة، وبينت بين بسبب االختالف

عادة االنتخابات نتائج إعالن كتأجيل السياسية الفئات بعض تركيزها  لىإ باإلضافة .والفرز العد وا 

 الفئات بين ادلالمتب االتهام الدراسة في هذه الصحف العراقية. وابرزت القائمة حققته الذي الفوز على

 األخرى. االتجاهات بين من والطائفية حول الفساد السياسية المختلفة

 لازمات العراقية ةاإللكتروني الصحافة في الخبرية : التغطية(2013) جوني وعباسدراسة  .4
 إلى 2013/ 3/ 1 من تين للمدةاإللكتروني والصباح الزمان لصحيفتي تحليلية الداخلية دراسة

31 /3 /2013. 
 

 في تقوم بهي الذوالدور  العراقية ةاإللكتروني الصحافة بين الصلة ايضاح إلىهذه الدراسة  تهدف

 الدراسة من الدراسات هذه الدراسة. وتعد فترة العراق خالل شهدها المتعددة التي األزمات تغطية

 الزمان حيفتيبص المتعلقة البيانات المضمون لجمع تحليل قام بها الباحث باستخدام التي الوصفية

 تحليل أداة ولذلك فقد اعتمد الباحثان على .لألحداثتغطيتهما  طرق لمعرفة تيناإللكتروني والصباح

احة احداث الس مع باهتمام كبير تعاملت ان صحف الدراسة الدراسة نتائج خلصت المضمون. لقد

 التي السياسية المشاكل التركيز على خالل من العرض مساحة نسبة كبيرة من واعطائها العراقية

 يما يتعلقف أما االجتماعية، وثالثا االقتصادية واخيرا االمنية االزمات وثانيا االولى المرتبة احتلت

، ت ثالثاءافج االجتماعية أما ثانيا،االقتصادية  واالزمات اوال، االزمات السياسيةجاءت  فقد بالصباح

  االمنية المرتبة االخيرة. االزمات لتكون
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 بلوس الواقع تقييم في دراسة العراق في ةاإللكتروني لصحافة: ا(2013) وابراهيم دراسة حمود .5
 .التنمية

عراقية ال المواقع امتالك ومدى العراقية، ةاإللكتروني الصحافة واقع معرفة إلىالدراسة  تهدف

  .العراقية ةاإللكتروني الصحافة تعمل على تطوير خاللها من التي والطرق ،تتميز بها خاصة سمات

بالصحف  لقةالمتع البيانات لجمع انقام بها الباحث التي الدراسة من الدراسات الوصفية هذه وتعد

 العديد إلى الدراسةخلصت  وقد .تلفزيوني أو اذاعي أو ورقي امتداد لها ليس التي ة العراقيةاإللكتروني

 حاجةال إلشباع طويل وقت إلى بحاجة االتصال الخاص بالمواقع نمط أن النتائج، فقد تبين من

 العمل صفات من تحمل لم العراقية ةاإللكتروني الصحافة أن غالبية . وتبينللقارئ المتجددة يةعالماإل

 قادرة على إدارتهاال البشرية الموارد إلى ةاإللكتروني الصحافة اال القليل. وافتقدت اإللكتروني يعالماإل

 الصحافة أن إلى باإلضافة. تقليدية يةإعالم وسائل من انحدروا العاملين كم من وان وتحريريا، فنيا

  .من الصحافة المطبوعة والتحريرية الفنية الجوانب في تطورا اقل المستقلة ةاإللكتروني

 يةالترك ةاإللكتروني الصحافة في" العربي الربيع ثورات تقديم أطر: (2014) الدبيسي دراسة .6
َري ت   مليِّت   صحف في للمقاالت تحليلية دراسة  .وزمان وح 

 ةياإللكترون الصحافة في الصحفية المقاالت سمات مضمون كشف إلى هدفت هذه الدراسة

 التركية؛ الحكومة سياسة وبين الصحف؛ هذه اتجاهات بين التوافق مدى على واالستدالل التركية

 هاعتمدته هذ الذي يعالماإل اإلطار تحليل إلى باإلضافة ؛"العربي الربيع" أحداث من ومواقفها

 عتمدتها الذي يعالماإل اإلطار على تحليل األحداث. حيث عمل الباحث لتلك تناولها في الصحافة

ام الباحث عليها. وق ركزت التي المحورية واألفكار" العربي؛ الربيع" ألحداث تناولها في الصحف هذه

خلصت و  .صحيفة مليت وصحيفة حريت وصحيفة زمان هي؛ صحفثالث باختيار عينة عمدية من 

 جهة؛ نم التركية ةاإللكتروني الصحافة في باالتصال القائمين أهداف بين إيجابي توافق إلىالدراسة 
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 إلى باإلضافة .أخرى جهة من العربي الربيع دول في للتحوالت المؤيدة التركية الحكومة واتجاهات

لقاء الشخصنة؛ إطار التركية ةاإللكتروني اعتماد الصحافة  ربيعأحداث ال" في المسؤولية عاتق وا 

إطار  دامباستخ مِليِّت صحيفة اإلطاحة بالنظام وانفردت بهدف الظالم الحاكم سياسة على" العربي

سقوط  وشبهت مينالياس بثورة التونسية الثورة شبهت إذ العربي؛ الربيع ألحداث تقديمها في التشبيه

ري ت تعتمد لم بينما الدومينو؛ أحجار سقوط مثل العربية األنظمة . إلطارا هذا وزمان صحيفتا ح 

 كل تهاقد م التي األطر في توظيف محدودة نسبية فروق وجود إلى الدراسة تحليل واشارت نتائج

 نسب في محدود تباين ظهر إذ ،"العربي الربيع" أحداث عن الثالث التركية من الصحف صحيفة

 اختالف منهاو  المتغيرات؛ بعض إلى التباين ذلك سبب ويرجع صحيفة؛ كل التي تبنتها األطر بعض

 .كيل األطرتش في المؤثرة المهنية ومعاييرها التحريرية؛ سياساتها واختالف السياسية توجهاتها

الصحافة العالمية ازاء األزمات السياسية في العراق دراسة تحليلية  :(2017)ريسي دلتدراسة ا .7
 البريطانية، رسالة دكتوراه:في صحيفتي نيويورك تايمز االمريكية والغارديان 

ي في السياس وضعمعالجة الخطاب الصحفي االمريكي والبريطاني لل إلى هذه الدراسة هدفت

من الموصل  شكلتتقد  الحداثان ا وضحة، م2017ولغاية عام  2014من عام  للمدةالعراق 

م. 2014وازمة تشكيل الحكومة عام  العراق،وازمة استفتاء اقليم كردستان  داعش،والحرب ضد تنظيم 

 الخطاب ومقارباته دراسةال عددا. وتناولت 32للعينة وبلغت واستخدم الباحث الحصر الشامل 

وس من لخطاب المدر لتم استخدام تحليل الخطاب كأسلوب تحليلي حيث العراقي  ضعالخطابية للو 

 بناهاتخالل أدوات تحليل االطروحات والقوى الفاعلة ومسارات البرهنة واألطر المرجعية الفكرية التي 

 .ةمعالجالالخطاب في 
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 رؤى من يةاألزمات السياسية العراق ةعالجقام بمان خطاب الصحافة  إلىهذه الدراسة ت وخلص

 ألزمات،لالمنظور الطائفي الذي مثل مرتكزا رئيسا في البناء الخطابي  أبرزهاكان ختلفة حيث م

 ضعالو ب بما يتعلقولوجي الذي عكس عن طريقه الخطاب تصوراته يالمنظور االيد إلى باإلضافة

، وكذلك المنظور الخاص بالحرب العالمية على ااٍلرهاب كسياق اطر تصورات العراقيالسياسي 

 .ورؤية منتج الخطاب عن األزمات السياسية في العراق

 طلبة لدى السياسي الحراك تنشيط في العراقية ةاإللكتروني الصحف أثر: (2018)دراسة حسن  .8
 .مسحية دراسة العراقية الجامعات

 اْعْتِمَدت   التي في العراق الجامعيين للطلبة السياسية الفعاليات أبرز معرفة إلىهذه الدراسة  تهدف

 النشاطات يرتطو  في ةاإللكتروني الصحافة بها تقوم التي االدوار وكذلك تحديد .عالماإلوسائل  فيها

 تمتلكها التي الخصائص أبرز ذلك معرفة إلى باإلضافةفي العراق.  الجامعيين للطلبة السياسية

الصحف ب المتعلقة البيانات وقام الباحث باستخدام المنهج المسحي لجمع ة.اإللكتروني الصحف

 وطالبة طالب 400 تبلغ العراقية بعينة الجامعات بطلبة البحث مجتمع ويتمثل .ةاإللكتروني

ان  تبين النتائج، فقد من العديد إلىخلصت الدراسة  وقدبغداد.  جامعات مختلفة من بتخصصات

 لمستوىا وان .ةاإللكتروني لصحفا في غير مؤثران )في عينة البحث( واالختصاص النوع متغيرا

 بين صلة جودو  وقد تبين .ةاإللكتروني للصحف استخدامهم مدى لمبحوثين كان مؤثرا فيل االقتصادي

 التأثير المعرفيو  السلوكي والتأثير ةاإللكترونيالصحف  في للموضوعات السياسية المبحوثين تعرض

 والتأثير ةنياإللكترو  في الصحف بين تعرضهم للمواضيع السياسية صلة عدم وجود تبين حين في

 لعينة.ل السياسي الحراك للصحف ومستوى التفاعلية السمات بين صلة وجود وتبين .الوجداني
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 وجهة من العراقية الصحافة في المعتدل الديني الخطاب فاعلية : مدى2019دراسة الفهداوي  .9
  .العراقية الجامعات في عاماإل أساتذة نظر

 2003معرفة تأثير الصحافة العراقية في قضايا المجتمع العراقي بعد  إلىهذه الدراسة  تهدف

وجاء أيضا لمعرفة أي التوجهات أكثر تبنيا لالعتدال بين الصحافة  غير المتشددالخطاب الديني ومنها 

العراقية الرسمية والحزبية والمستقلة، ولمعرفة أي أنواع الصحافة هي األكثر تفاعال في موضوع 

لخطاب حول ا عالممالحظة األكاديميين المختصين في اإل إلىالخطاب الديني والسياسي باإلضافة 

الديني والسياسي العراقي. استخدم الباحث المنهج المسحي لمعرفة وجهات النظر الخاصة باألساتذة. 

أستاذا. واستخدم  60في الجامعات العراقية لتكون العينة  عالمويتمثل مجتمع البحث في أساتذة اإل

 الباحث االستبانة كأداة للبحث لجمع المعلومات. 

ان الصحافة العراقية لم تعطي اعتدال الخطاب الديني األولوية الالزمة،  الدراسةبينت نتائج 

ير بالتثقيف على نشر الخطاب الديني غ ضرورة قيام الصحافةعلى كذلك اتفق اغلب افراد العينة 

جح ليس لديها تأثير ناالعراقية من العينة اتفقوا على ان الصحافة  % 45ان  إلىباإلضافة  المتشدد

 لعام.على الراي ا

يره تأثماعي في الحراك السياسي العربي و دور شبكات التواصل االجت: (2019) قيصراندراسة  .10
 .على الثقافة السياسية

لعربي ا السياسي الحراك في االجتماعي التواصل شبكات دور معرفة إلى هذه الدراسة هدفت

 حيث توصلت .البيانات لجمعوقام الباحث باستخدام المنهج المسحي  السياسية. الثقافة على وتأثيره

 خالل نم وذلك ،العربي السياسي الحراك في مهما دورا االجتماعي التواصل لشبكات أن إلى الدراسة

 عالية ةدرج على أصبحوا حيث لديهم. الخوف حاجز وكسر المتظاهرين. حشد وتوجيه على قدرتها

 معلومات.: نم الشبكات هذه تنشره ما خالل من السياسية.والفاعلية  والكفاءة، السياسي. االقتدار من
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 السياسي الوعي إلى الركود من االنتقالو  المرحلة إنجاح في ساهمت. سياسية وقيم ،وتوجهات وأفكار،

 ي العمليةف أهمية مشاركتهم األفراد خاللها من يدرك مشاركة. سياسية ثقافة إلى الخوف ثقافة ومن 

 .إليه ماءوانت والء وأكثر اتجاه وطنهم وواجباتهم ،بحقوقهم ووعي ،دراية على وتجعلهم السياسية.

 نميةت على وأثره االجتماعي التواصل لمواقع السياسي التوظيف: 2020 ،دحمان وشيخيدراسة  .11
 .رالجزائ في الشعبي الحراك شباب لدى السياسي الوعي

 االجتماعي التواصل لمواقع السياسية االستخدامات على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

. 2019فبراير 22 منذ الجزائر في الشعبي الحراك شباب لدى السياسي الوعي تنمية في ومساهمتها

 داخل ياسيالس االتصال في وتوظيفها الجديدة للوسائط استخدام مواكبة في الفئة هذه تمكن ومدى

 ساهمةالم في االجتماعي التواصل مواقع دور معالجتها في الدراسة أهمية وتكمن. الشعبي الحراك

 عكسوي. واالجتماعي السياسي وواقعه يتماشى جديد وخطاب. معينة سمات له جمهور هندسة في

 في متساه قد االجتماعي التواصل مواقع أن إلى الدراسة توصلت .السياسية وثقافته وعيه مدى

 عبر شرالمبا وعلى وصوتا صورة وقائعه ونقل. والحشد التعبئة خالل من الشعبي الحراك تنظيم

 وتعزيز ةالسياسي األوضاع على التعرف في ساهمت كما. االفتراضية والمجموعات الصفحات مختلف

 روح ياءإح إلى إضافة .المثارة السياسية القضايا كل في راءاآل إبداء خالل من السياسية المشاركة

 ،اعيةواالجتم السياسية بلده بشؤون وعيا رأكث الحراك شباب جعلت مما. المواطنة وقيم االنتماء

 .واالقتصادية
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 الدراسات االجنبية

: شرح دور وتأثير وسائل التواصل (2012) وبوبوس وتشابسوس دراسة فرانغونيكول .1
  .االجتماعي في الربيع العربي

معرفة كيفية جهود الناس العاديين في "الشارع" العربي لالبتعاد عن االنصياع  إلىالدراسة  تدفه

من ألالتحركات االجتماعية واالقتصادية وانعدام ا إلى باإلضافة االستبدادية،والتسامح من األنظمة 

دور وسائل التواصل االجتماعي قبل وأثناء االنتفاضات في تمكين العنصر البشري في المنطقة و 

شعال فتيل التعبئة  ة وتمكين المشاركة المدني العامة،"الالحركات االجتماعية" و"انعدام القيادة". وا 

ام المنهج استخدو فضاًل عن التعاون بين النشطاء على المستويين اإلقليمي والعالمي.  والصحافة،

 ان وسائل التواصل االجتماعي كانت بمثابة إلىيانات المتعلقة. وخلصت الدراسة المسحي لجمع الب

عامل تسريع قوي يسه ل األحداث بطرق كانت حاسمة. لعب نمو واستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

وليس  جتماعي،االفي المنطقة العربية دوًرا حاسًما في التعبئة والتغيير. فقد كانت وسائل التواصل 

لسماح ل الجمهور،هي التي وفرت األداة الفعالة لتنشيط  السياسية،األحزاب  أوسسات الرسمية المؤ 

للشبكات الفضفاضة من النشطاء والمتظاهرين بالتعبئة والتواصل والتعاون. لقد وفروا مساحة بديلة 

تخدام سلم يظهر ا ذلك، إلىإلحياء الوعي العام الخامل في خطاب اجتماعي حيوي وحيوي. باإلضافة 

 وسائل التواصل االجتماعي بشكل مفاجئ خالل االنتفاضات.

 الشبكات على واالحتجاج االجتماعية الحركات الشبابية: (2016) دراسة سيموس وكامبوس .2
 األزمات زمن في الرقمية

 وسائل تلعبه الذي الدور هو ما: األسئلة من مجموعة على اإلجابة إلى الدراسة هذه تهدف

 جات؟االحتجا دورة من جزًءا تشكل التي الجماعية الفاعلة الجهات أعمال مجموعة في الرقمية عالماإل

 يفوك االحتجاجات؟ هذه في األخرى الرقمية واألدوات االجتماعية بالشبكات يسمى ما دور هو ما
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 ظروف يف استخدامها يثيره الذي التمثيل هو وما الجمعيين النشطاء بعض قبل من استخدامها يتم

 2014 عامي بين إجراؤه تم بحث مشروع إلى التحليل هذا يستند. ؟"النشطاء ممارسات" من مختلفة

 لعامةا والمشاركة النشاط أشكال في الرقمية الوسائط استخدام توضيح إلى سعى والذي ،2015و

 الرقمية اتالمنص تحليلمن خالل  نوعي نهج اعتماد تم المنهجية، الناحية من. البرتغال في للشباب

. لوثائقا وجمع األحداث ومراقبة المتعمقة، المقابالتمن خالل  اإلنترنت خارج والبحث اإلنترنت عبر

 من نشطاء عم أجريت التي المتعمقة المقابالت تحليل على المقدمة لألفكار التجريبي األساس يركزو 

 . التشكيالت مختلف

 بابالش استخدام وان العامة للمشاركة مناسبة ان االنترنت يوفر مساحة إلىوخلصت الدراسة 

 ية،الرقم والمنصات المعدات من كاملة لمجموعة بارعون مستخدمون ألنهم خاص بشكل ملحوًظا كان

 البرتغال، الةح في. العالم من مختلفة وأجزاء أوروبا في األخيرة االحتجاجات في دوًرا لعبهم عن فضالً 

 كيرالتفاعتماد  إلى باإلضافة .جديدة جماعية وممارسات فاعلة جهات بظهور االحتجاجات اتسمت

. النشاط هذا تصور كيفية على كبير حد إلى النشطاء ممارسات في الرقمية الوسائط استخدام في

 اصلالتو  وسائل أن لوحظ فقد المستخدمة، الرقمية الموارد في كبير تنوع وجود من الرغم علىو 

 .رائًدا دوًرا لعبت قد ،فيسبوك وخاصة االجتماعي،

 بابالش بين دراسة: العربي الربيع وحركة الفيسبوك : استخدام2018دراسة فرحان وفارغيسا،  .3
  .اليمني

فيسبوك  ياليمن الشباب استخدم وكيف الثورة في أهمية فيسبوك إظهار إلى الدراسة هذه تهدف

 الثورة تغذية يف الفيسبوك تأثير دراسةال هذه تتناول. حارو اال على والحفاظ المؤيدين من المزيد لجذب

 من عشوائًيا اختيارهم تم مشارًكا 60 على منظم . وقام الباحثان باستخدام استبياناليمن في السياسية



29 

 

 خالل من وآخرين الهاتف عبر مشارًكا 13 من البيانات جمع تم. اليمن من العربي الربيع نشطاء

 تصوراتهم ىإل وك واستخدامهفيسب إلى الوصول أنماط بين األسئلة تراوحت. اليمن في باحث مساعدة

 التي ناتالبيا تحليل خالل من حركتهم وذلك في االجتماعي التواصل وسائل الستخدام وممارساتهم

 من ن همالمستجيبي جميع ان إلىوخلصت نتائج الدراسة  .المسح طريقة خالل من عليها الحصول تم

 الفيسبوك يستخدمون كانوا( ٪78.3) العربي الربيع نشطاء غالبية النشطين وأن فيسبوك مستخدمي

 واتفهمه على فيسبوك إلى يدخلون تقريًبا النشطاء جميعان  إلى باإلضافة. سنوات 3 من ألكثر

 اعتبر قدو . اإلنترنت على قائمة منصات خالل من األخبار إلى المستجيبين جميع وصل. المحمولة

 كانت التي واألحداث اليومية الحركة شؤون على واطالعهم األعضاء ربط في حيوًيا أمًرا فيسبوك

 .اليمن في تحدث

 على الدراسات السابقة التعليقثالثا: 

مكنت هذه الدراسات الباحث من وضع تصور عام لهذه الدراسة وتحديد مشكلتها وأهميتها 

على منهج البحث  االطالع فيمن الدراسات السابقة  االستفادةذلك تمت  إلىإضافة  وأهدافها،

دمة والنظريات المستخ المنهجية،من الجوانب  االستفادة إلىالمستخدم فيها وأداة الدراسة، إضافة 

اسات من هذه الدر  باالستفادةوسيقوم الباحث  الحالية،واألدب النظري القريب من موضوع الدراسة 

ظري األدب الن إلىإضافة  الدراسية،للتمكن من تكوين منهج البحث الذي يستخدمه وكذلك األداة 

تناولت معظم و   ضمن هيكل الدراسة الحالية ليتمكن من تحضير تصور كامل عن هذه الدراسة.

اثنتين في حين ان الباحث في هذه الدراسة سيعمل  أوالدراسات المواضيع المطروحة من جهة واحدة 

 والحزبية. المقارنة بين ثالثة صحف عراقية مختلفة منها المستقلة والرسميةعلى 
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 لىإلتطرق وا تحليل المضمونمع الدراسة الحالية باستخدامهما  2011 المال دراسة تشابهتفقد 

اختلفت هذه الدراسة بأنها تطرقت للحراك السياسي في العام و بشكل خاص. الشأن العراقي والحراك 

 .ةاإللكترونيين من الصحف تدراسة اثن إلى باإلضافة، 2019 في عام وليس الحراك الشبابي 2011

في  ومصر تونس ألحداث اليومية األردنية الصحافة في تغطية 2011 دراسة العدوان وتشابهت

ام. عن وتطرقها للحراك الجماهيري بشكل مع الدراسة الحالية باستخدامها تحليل المضمو  2011 عام

 .واختلفت الدراسة مع الدراسة الحالية باعتمادها للصحف االردنية

 تحليل المضمونمع الدراسة الحالية باستخدامهما  2020 وشيخي، دحمان دراسةوقد تشابهت 

 الشعبيك لحراالتعامل مع ا إلى. واختلفت هذه الدراسة بأنها تطرقت الحراك الشبابي إلىوالتطرق 

 .االجتماعي التواصل مواقعدراسة  إلى باإلضافة، الجزائري

ألزمة تشكيل الحكومة عام مع الدراسة الحالية في تطرقها  2013دراسة سلمان قد تشابهت و 

. واختلفت الدراسة مع الدراسة الحالية وباستخدام تحليل المضمون أداة منهجية للدراسة 2010

 .اإلماراتية واالتحاد اللندنية الحياة صحيفتيعينة من باستخدامها 

مع الدراسة الحالية في تطرقها للشأن العراقي وازماته  2013 جوني وعباسدراسة تشابهت و 

الزمان والصباح حيث اعتمد الباحثان تحليل المضمون. لصحيفتي اعتمادها  إلى باإلضافةالداخلية 

 واختلفت الدراسة مع الدراسة الحالية بانها لم تقم بدراسة الحراك الشبابي في العراق.

الدراسة الحالية في تطرقها للصحافة العراقية. واختلفت مع  2013 وابراهيم دراسة حمودتشابهت و 

 الدراسة مع الدراسة الحالية بانها لم تقم بدراسة الحراك الشبابي في العراق.
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 تحليل المضمونمع الدراسة الحالية باستخدامهما  2016 وكامبوس سيموس دراسةوتشابهت 

فقط  وجمع الوثائق وليسالمعمقة استخدام المقابالت ب. واختلفت هذه الدراسة الحراك إلىوالتطرق 

 تحليل المضمون.

. لحراك الشبابيا إلىالتطرق بمع الدراسة الحالية  2018 وفارغيسا فرحاندراسة  وتشابهت

 .أداة للدراسة وليس تحليل المضمون الستبانةا تواختلفت هذه الدراسة بأنها استخدم

 إلىالتطرق بمع الدراسة الحالية  2012وتشابسوس  وبوبوس فرانغونيكولدراسة  وتشابهت

 .االجتماعي التواصل مواقعل في تناولها. واختلفت الحراك

 أوي العالمي ولم تتناول الخطاب العربي عالمالخطاب اإل 2017وتضمنت دراسة التدريسي 

منهج التحليل  استخدامها إلىأثره على الشارع والتغير السياسي في تلك المرحلة. باإلضافة و العراقي 

إشكاليات الخطاب السياسي المؤسسي  2018صحيفتين عالميتين. وقد تناولت دراسة كاظم لالكيفي 

 وتجاوز التحديات في العراق. 

تناول الباحث الخطاب الديني المعتدل ومدى تأثيره من خالل  2019وفي دراسة الفهداوي 

هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بتناولها لالزمات العراقية، . تشابهت 2003الصحافة العراقية بعد عام 

 واختلفت معها بما يتعلق بمنهج الدراسة والصحف الخاصة بها.

مع الدراسة الحالية بانتهاجها تحليل المضمون كمنهج للدراسة  2018دراسة حسن  تشابهتو 

دراسة بما يتعلق بموضوع ال ة العراقية، واختلفت معهااإللكترونياعتمادها الصحف  إلى باإلضافة

 والصحف الخاصة بالدراسة واهدافها.
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العراقية  ةرونياإللكت الصحافة تقديم أطر في تبحث التي الدراسات قلة السابقة الدراسات تبين من

 السابقة الدراسات فقد ساعدت. واالتجاهات المتعلقة بها والمواقف" الحراك الشبابي العراقي" ألحداث

 عن للكشف وصوال وصياغة أسئلتها لها اإلطار وتحديد الحالية؛ بالدراسة المشكلة المتعلقة انشاء في

ة الخاصة التغطي بتناول السابقة الدراسات قامت .السابقة الدراسات تتطرق لها لم التي المواضيع

 لمضموناتحليل  يستخدم لم بعضها الحديثة ولكن يةعالماإل التقليدية والوسائل عالماإل بوسائل

 لسابقةا الدراسات عن الدراسة هذه تميزت. األحداث من الصحافة اتجاهات وقياس األطر عن للكشف

 المحورية الفكرة عن الكشف إلى به سعت إطارا نظريا ي؛عالماإل اإلطار تحليل نظرية على باعتمادها

 صحافةال عكستها التي يةعالماإل في الرسائل" الحراك الشبابي العراقي" أحداث حولها انتظمت التي

 .المضمون تحليل باستخدام العراقية ةاإللكتروني
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 :الثالث الفصل
 منهجية الدراسة 

 منهج الدراسة

اث األحد ووصف التي تعمل على استهداف الوصفيةالدراسات  الدراسة الحالية من تعتبر

(. 2017)عبد الحميد،  عنها. ومفصلة وافرة بيانات على للحصول وذلك وأهدافها،واالتجاهات 

 ةاالفتتاحي تلمقااللتحليل اأداة منهجية المضمون  تحليلاستمارة  علىالمسحية  الدراسة هذه واعتمدت

 عدي ألن كشف المضمون الظاهر للدراسة،عينة  العراقية المحددة ةاإللكترونيلصحف المنشورة في ا

 المضمون. تحليل سمات أبرز من

 المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع،ويعرف منهج الوصف التحليلي بانه "

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، وكميا بإعطائها وصفا 

درجة ارتباطها مع الظواهر  أوحجمها  أورقميا من خالل ارقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة 

حيث يهتم هذا النوع من  الدراسة،في هذه  التحليل الكمي عتمد الباحثوا. (1977 ،بدوي) "األخرى

 تها.مشكليل بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها ومقارنتها الستخالص داللتها وحل لالتح

رة المذكو الثالث عينة الدراسة من الصحف صحيفة لكل  المقاالتتم حصر ذلك وبناء على 

 لتحليلها بما يخدم أهداف الدراسة وأهميتها ويحقق اإلجابة عن تساؤالتها.

 مجتمع الدراسة وعينتها

صحيفة  45 البالغة الصادرة في العراق العراقية ةاإللكترونيالصحف  منمجتمع الدراسة يتكون 

؛ هيصحف الكترونية عراقية  ثالثقصدية من عينة  تم اختيارفقد  (.2019الكترونية )حسن، 
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ريق الشعب ة، صحيفة طاإللكترونية، صحيفة الزمان العراقية اإللكتروني)صحيفة الصباح العراقية 

 وذلك ،ة العراقيةونياإللكتر االتجاهات السياسية السائدة في الصحافة العينة ة( لتمثل اإللكترونيالعراقية 

 اياوالقض بمتابعة األحداثتهتم و  لدى الرأي العام العراقي لها انتشار واسع عامة كونها صحف

 عن عبرت فصحيفة الصباح ؛حيث تمثل اكثر من اتجاه سياسيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وأما  ،واسع ذات انتشار مستقلةصحيفة  ةاإللكتروني الزمان وصحيفةللحكومة العراقية  الرسمي الرأي

تم اعتماد  .العراقي الشيوعي للحزب تابعة صحيفة فهي ةاإللكتروني الشعب طريق فيما يتعلق بصحيفة

 10/2019/ 1المنشورة خالل الفترة الزمنية الواقعة ما بين وهي المقاالت الحصر الشامل لوحدة العينة 

 الصباح صحيفة 50 إلى مقسمة مقاال 225، فقد بلغ العدد الكلي لوحدة العينة 6/5/2020و 

 واعتمدتة. اإللكتروني الزمان صحيفة 75وة اإللكتروني الشعب طريق لصحيفة 100وة اإللكتروني

ضامين موحدة أساسية لتحليل  حراك الشباب في العراقعن الفكرة  أوالموضوع  وحدة الدراسة على هذه

 تجاهاتاال عن الكشف فيالتي تساعد ألمهمة  التحليل وحدات منألنها  االفتتاحية، وذلك المقاالت

 .يةعالماإلفي الدراسات  ةالرئيس والمواقف

 أداة الدراسة

فات صياغة التعري إلىإضافة  للتحليل، اتحليل المضمون وكشافصمم الباحث استمارة ل

جابة األداة مع أهداف الدراسة وتحقق اإلهذه اإلجرائية لكل فئة من فئات التحليل، بحيث تتوافق 

 العلمية عن أسئلتها المحددة.

االطالع و حصر المقاالت من خالل على العينة في هذه الدراسة  المضمونتحليل  أداةتطبيق وتم 

وتصنيفه  ،ضمن الفترة الزمنية للدراسة التحليلية حراك الشباب العراقي نشر عنمضامين ما على 
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المالئم  حيث يعد هذا التحليل أسلوب البحث الكميوبأسلوب التحليل فئات رئيسة وفئات فرعية،  إلى

 .لتطبيق هذه الدراسة

 ثباتهاصدق األداة و 

عة التي تتفق مع طبي تفي اختيار األدوا يعتمد قياس الصدق الظاهري على مهارات الباحث

 حثالباتصميم استمارة وكشاف التحليل قام  وأسئلتها، وبعدتبعا ألهداف الدراسة ووظيفة القياس 

الدقة والموضوعية  من ققللتح عالماإلالمختصين ب األكاديميين المحكمين من عدد على بعرضهما

بتوصيات األساتذة  خذاأل .  حيث تمالنظري لمشكلة الدراسة اإلطاروصدق البناء بما يتوافق مع 

 النهائي. في شكلها االستمارة انشئت حتىالمحكمين 

بين القائمين  بطريقة االتساق هولستيباستخدام معادلة الباحث  قامثبات التحليل نسبة ولقياس 

ليل للتأكد ستخدم إعادة التحاحيث  لهذه الدراسةالتحليل ثبات درجة  حسابل بالتحليل كل على حده

(. 2009 ،شيماء)المرتين. ، ليتم بعد ذلك احتساب معامل الثبات في من معدل صحة ثبات النتائج

 :أظهرت النتيجة ما يأتي معامل الثباتهولستي لقياس معادلة استخدام وب

عدد الفئات المتفق عليها 2x= معامل الثبات
مجموع الفئات المرمزة 

  x100 

2 × 34

37 + 37
= 

 % 91.8 :نسبة ثباتوحصل الباحث على 
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 المعالجة اإلحصائية

" للحصول على البيانات  22SPSSحزمة برامج اإلحصاء للعلوم االجتماعية "تم استخدام 

 التكرارات والنسب المئوية لفئات التحليل.وحساب الخاصة بتحليل المضمون 

 إجراءات الدراسة

سة وفئات رئي فئات إلىالموضوع أساسا لتحليل المضمون وتجزئته  أووحدة الفكرة  تم تحديد -1

 إزاء اقيةة العر اإللكترونيالصحافة  اتجاهات" بما يتوافق مع أهداف الدراسة في معرفة  ،فرعية

  " حراك الشباب في العراق

ا في المقاالت تكرارهوالعد والقياس ويعتبر التحليل( وحدة للتسجيل  )فئةاعتماد وحدة التصنيف  -2

 عينة التحليل ككل مقياسا للتقويم والمقارنة.

 تم تحديد المشكلة المتعلقة بالدراسة. -3

 دورها يمكنبالتي بما يتعلق بموضوع الدراسة في األدب النظري  عميقة بحثبعملية  قام الباحث -4

 .علمي لمعالجة مشكلة الدراسةنسق تكوين 

ة، وذلك الدراس هذه مواضيع قريبة من موضوع بدورها تبحثالسابقة التي  لدراساتل تطرقال -5

مسار ها في من ونتائجها، لالستفادة التي اعتمدتها هذه الدراساتالوسائل على المناهج و  لالطالع

 .الدراسةهذه 

تم تحديد مجتمع الدراسة وعينتها وذلك للحصول على البيانات المطلوبة إلتمام اهداف هذه  -6

 الدراسة.

 .وثباتها وقياس صدق األداةوهي استمارة تحليل المضمون، عداد أداة الدراسة إ -7

 .الدراسةنتائج حصول على وال حصائياً إللتحليل الكمي ومعالجتها  البيانات خضاعإ -8
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 .التوصياتو  تاالستنتاجابناء على النتائج المتعلقة في هذه الدراسة سيتم وضع  -9

 التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل

صياغة تعريف دقيق وموضوعي لفئات التحليل التي تكرر ظهورها في حرص الباحث على 

لى هذه الباحث اختبارات أولية ع وأجرىة العراقية اإللكترونيمضمون المقاالت التي نشرتها الصحافة 

 أواق عام اتف إلىللوصول التعريفات لتحقيق صدق البناء وذلك بعرضها على عدد من المحكمين 

فات االجرائية وفيما يلي التعريتقريبي حولها وللتأكد من أن هذه التعريفات تعبر عن مشكلة الدراسة. 

 لفئات التحليل:

 االتجاه وهيفئات 

 إيجابية ريقةبط الحراك الشبابي تناولت صورة العبارات التي ويقصد بها كل ؛المؤيدفئة االتجاه  -1

 .ومؤيده له

محايدة اي  طريقةب الحراك الشبابي تناولت صورة التي عبارتال ويقصد بها كل ؛فئة االتجاه المحايد -2

 غير سلبية وغير ايجابية.

 سلبية طريقةب الحراك الشبابي صورة تناولت التي تالعبارا ويقصد بها كل ؛فئة االتجاه المعارض -3

 .وغير مؤيدة له

 فئات القوى الفاعلة وهي

 وهو مجلس النواب العراقي ويقصد به ؛النواب مجلسفئة  -1

 رئيس الوزراء العراقي االسبقويقصد به  ؛المهدي عبد عادلفئة  -2

 .رئيس الحكومة العراقي المرشح ويقصد به ؛عالوي محمدفئة  -3
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  الحكومة.ويقصد به مرشح لرئاسة  :الزرفي عدنانفئة  -4

 .الكاظمي؛ ويقصد به رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفىفئة  -5

 .العراق جمهورية صالح؛ ويقصد به رئيس فئة برهم -6

 .2019المتظاهرون؛ ويقصد بهم الشباب الذين قاموا بالتظاهر والحراك في العراق  -7

  .العراقية في النجف وكربالءالدينية؛ ويقصد به المرجعية الدينية  المرجعية -8

 وهي الموضوع فئات

 المتظاهرين؛ ويقصد بها استخدام العنف من قبل القوى االمنية  حقوق انتهاكفئة  -1

 .المشروعة؛ ويقصد بها تلبية كل متطلبات الحراك الشبابي الشباب لمطالب االستجابةفئة  -2

ويقصد بها عملية تشكيل الحكومة بعد احداث الحراك الشبابي العراقي عام  ؛الحكومةتشكيل فئة  -3

2019. 

باستقالة الحكومة  2019ويقصد بها مطالبة الشباب المتظاهرين عام  ؛الحكومة بإقالة المطالبةفئة  -4

 .)حكومة عادل عبدالمهدي( العراقية

 .أيهمر لحق المتظاهرين في التظاهر والتعبير عن ويقصد بها تقديم الدعم  ؛التظاهر حرية دعم فئة -5

 المجتمع فيويقصد بها ازدياد صعوبة الحياة المعيشية  ؛االقتصادية االوضاع سوء فئة تفاقم -6

 العراقي.



40 

 

ويقصد بها مطالبة المتظاهرين بتغيير االوضاع االقتصادية  ؛بالتغيير الشبابية المطالبفئة  -7

 .المتردية والسياسية

ويقصد بها مطالبة الشباب العراقي بتحقيق العدالة واحالة الفئة  ؛الفاسدين بمحاسبةالمطالبة فئة  -8

 القضاء. إلىالفاسدة 

اقية ويقصد بها استخدام القوى االمنية العر  ؛المتظاهرين ضد والرصاص المفرطة القوة فئة استخدام -9

 القوة واالسلحة لقمع المتظاهرين.

 .2019الشبابية عام  ويقصد بها المظاهرات العراقية ؛والتظاهرات الشبابي الحراك -10

 وهي يةعاماالطر اإل فئات

تظاهرين كيفية التصرف مع الم ويقصد بها ؛الشبابي الحراك مع التعامل بقضية المحدد اإلطار فئة -1

  2019عام الشباب 

 السلبية.اره ثآو ارة المخاوف المتعلقة بالحراك اث ويقصد بها التظاهرات؛ ثارآ من التخويفإطار  فئة -2

ي في اندالع الحراك الشباب إلىالتي ادت  سباباأل ويقصد بها ؛الشبابي الحراك أسبابإطار  فئة -3

 2019عام 

الشبابي  االهتمام بالحراك ويقصد بها ؛للعنف المتظاهرين بتعرض االنسانية االهتماماتإطار  فئة -4

 العنف. إلىومدى تعرض الشباب العراقي في الحراك 

لبيا االهتمام بمدى تأثر االقتصاد س ويقصد بها ؛التظاهرات الثار االقتصادية النتائجإطار  فئة -5

 بسبب الحراك الشبابي
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 تحميل الحكومة العراقية مسؤولية ويقصد بها ؛الشبابي الحراك عن الحكومة مسؤوليةإطار  فئة -6

 ، بسبب تردي األوضاع.2019الشبابية العراقية  التظاهراتاندالع 

 الجمهور المستهدففئات نوع 

 العراقي.الشباب  ويقصد بها ؛الشبابفئة  -1

 .حزب عراقي إلىالشباب المنتمي  ويقصد بها ؛حزبي فئة -2

 .نقابة عراقية إلىويقصد بها الشباب المنتمي  ويقصد بها ؛نقابي فئة -3

 .الحكومة إلىويقصد بها الشباب المنتمي  ويقصد بها ؛حكومي فئة -4

 .جهة معينة إلىبشكل عام دون االنتماء  الشارع العراقيويقصد بها  ويقصد بها ؛العام الجمهور فئة -5
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 :رابعالفصل ال
 الدراسة نتائج

يتضمن هذا الفصل النتائج الخاصة بهذه الدراسة، التي تتضمن تحليل المضمون للصحف 

المختارة في هذه الدراسة، الصباح العراقية وصحيفة الزمان وصحيفة  ة العراقية الثالثاإللكتروني

 إلى م1/10/2019طريق الشعب بما يتعلق في الحراك الشبابي العراقي خالل الفترة الواقعة ما بين 

 .م6/5/2020

 ل المقاالت الخاصة بصحيفة الصباحنتائج تحلي

 راقيازاء الحراك الشبابي الع الصباح صحيفة قامت بنشرها التي المقاالت بحصر الباحث قام

 بتحليل النتائج المتعلقة تبين من وقد م؛6/5/2020م و1/10/2019 الواقعة ما بين الفترة خالل

 هذا من ويتبين قيل(، ماذا) للموضوع فرعية فئات بروز إلى (1-4) بحسب الجدولالمضمون و 

 فئة وجاءت %19بنسبة  األولى ةالمرتباحتلت والتظاهرات  الشبابي الحراك موضوع فئة أن الجدول

فكانت  الحكومة بإقالة المطالبة فئة موضوع أما %16.5بنسبة  الثانية المرتبة التشكيل الحكومي

 سوء حتلت فئة تفاقموا ،%13بنسبة  التظاهر حرية دعم فئة ومن بعدها جاءت %14 وبنسبة الثالثة

واحتلت فئة المطالب الشبابية المرتبة السادسة ، %9 بنسبة الخامسة المرتبة االقتصادية االوضاع

 فئة االستجابة أما، %6.5المتظاهرين فجاءت سابعا وبنسبة  حقوق فئة انتهاك أما، %7بنسبة 

الفاسدين فجاءت تاسعا وبنسبة  فئة محاسبة أما، %6المشروعة فجاءت ثامنا وبنسبة  الشباب لمطالب

سبة المتظاهرين وبن ضد والرصاص المفرطة القوة استخدام، وفي المرتبة االخيرة جاءت فئة 5%

4%. 
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 1-4جدول 
 التكرارات والنسب المئوية للفئات الفرعية لوحدة الموضوع )ماذا قيل( لصحيفة الصباح

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 19 38 الحراك الشبابي والتظاهرات
 السادسة 7 14 المطالب الشبابية بالتغيير

 الثانية 16.5 33  تشكيل الحكومة
 السابعة 6.5 13 انتهاك حقوق المتظاهرين
 الرابعة 13 26   المطالبة باقالة الحكومة

 التاسعة 5 10 االستجابة لمطالب الشباب المشروعة
 الثالثة 14 28 دعم حرية التظاهر

 الخامسة 9 18 االقتصاديةتفاقم سوء االوضاع 
 الثامنة 6 12 المطالبة بمحاسبة الفاسدين

 العاشرة 4 8 استخدام القوة المفرطة والرصاص ضد المتظاهرين
  100 200 المجموع

 

 بروز إلى النتائج خلصت (2-4) وبحسب الجدولالمضمون  بتحليل النتائج المتعلقة تبين من

 هذا الجدول نم ويتبين ،العراقفي ات صحيفة الصباح إزاء الحراك الشبابي تجاهال فرعيةال فئاتال

 بنسبة الثانية المرتبة فئة محايد وجاءت %42.5بنسبة  األولى المرتبة احتلت اتجاه معارض فئة أن

 .%23.4 وبنسبة فكانت الثالثة فئة مؤيد أما 34.1%
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 2-4 جدول
 لصحيفة الصباحالتكرارات والنسب المئوية لفئات االتجاه 

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الثالثة 23.4 11 مؤيد

 االولى 42.5 20 معارض
 الثانية 34.1 16 محايد

  100 47 المجموع

ر طبروز فئات األ إلىتحليل مقاالت صحيفة الصباح ( خلصت نتائج 4-3وبحسب الجدول )

 التخويف من اثارإطار ، ويتبين من هذا الجدول أن فئة التي وظفتها في مضامينها ةيعالماإل

مسؤولية الحكومة عن الحراك إطار وجاءت فئة  %22.6كانت المرتبة األولى بنسبة التظاهرات 

الشبابي فكانت الثالثة وبنسبة الحراك  أسبابإطار فئة  أما %21.7في المرتبة الثانية بنسبة الشبابي 

، %14.2بنسبة  االهتمامات االنسانية بتعرض المتظاهرين للعنفإطار ومن بعدها جاءت فئة  15%

 أما، %13.9المرتبة الخامسة بنسبة  المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي اإلطارواحتلت فئة 

 .%12.6بنسبة  التظاهرات آلثار النتائج االقتصاديةإطار سادسا فجاءت فئة 

 3-4 جدول
 صحيفة الصباحالتي وظفتها  ةيعامر اإلات األطالتكرارات والنسب المئوية لفئ

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الرابعة 14.2 17 المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي اإلطار
 االولى 22.6 27 التخويف من اثار التظاهراتإطار 
 الثالثة 15 18 الحراك الشبابي أسبابإطار 
 الخامسة 13.9 16 االهتمامات االنسانية بتعرض المتظاهرين للعنفإطار 
 السادسة 12.6 15 التظاهرات آلثارالنتائج االقتصادية إطار 
 الثانية 21.7 26 مسؤولية الحكومة عن الحراك الشبابيإطار 

  100 119 المجموع



46 

 

 من نويتبي ،نوع الجمهور المستهدف فئات بروز إلى النتائج خلصت( 4-4) الجدول وبحسب

 المرتبة الشباب فئة وجاءت %36 بنسبة األولى المرتبة العام احتلت الجمهور فئة أن الجدول هذا

حزبي بنسبة  فئة جاءت بعدها ومن %19 وبنسبة الثالثة حكومي فكانت فئة أما %30بنسبة  الثانية

  .%0 بنسبة الخامسة فئة نقابي واحتلت ،15%

 4-4 جدول
 المستهدف لصحيفة الصباحالجمهور التكرارات والنسب المئوية لفئات نوع 

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الثانية 30 39 الشباب
 الرابعة 15 20 حزبي
 الخامسة 0 0 نقابي

 الثالثة 19 25 حكومي
 االولى 36 47 الجمهور العام

  100 131 المجموع
 

في موضوع الحراك  فئات القوى الفاعلة بروز إلى النتائج خلصت( 5-4) الجدول وبحسب

 وجاءت % 26.2 بنسبة األولى المرتبة كانت مجلس النواب فئة أن الجدول هذا من ويتبين ،الشبابي

  وبنسبة الثالثة المهدي فكانت عبد عادل فئة أما % 19.4بنسبة  الثانية فئة المتظاهرون المرتبة

 المرتبة الدينية فئة المرجعية واحتلت ،% 13.6صالح بنسبة  برهم فئة جاءت بعدها ومن % 18.2

 عدنان فئة أما ،% 5.6 عالوي بنسبة محمد فجاءت فئة سادسا أما ،% 11.4 بنسبة الخامسة

 .% 2.2وبنسبة  ثامنا فجاءتالكاظمي  فئة مصطفى أما ،% 3.4وبنسبة  سابعا الزرفي فجاءت
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 5-4 جدول
 صحيفة الصباحسب المئوية لفئات القوى الفاعلة في الحراك الشبابي لالتكرارات والن

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 26.2 23 مجلس النواب

 الثالثة 18.2 16 عادل عبد المهدي
 السادسة 5.6 5 محمد عالوي
 السابعة 3.4 3 عدنان الزرفي

 الثامنة 2.2 2 مصطفى الكاظمي
 الرابعة 13.6 12 برهم صالح
 الثانية 19.4 17 المتظاهرون

 الخامسة 11.4 10 المرجعية الدينية
  100 88 المجموع  

 ل المقاالت الخاصة بصحيفة الزماننتائج تحلي

الشبابي  ازاء الحراكة اإللكتروني الزمان صحيفة بنشرهاقامت  التي المقاالت بحصر الباحث قام

 النتائج المتعلقة تبين من وقد م؛6/5/2020م و1/10/2019 الواقعة ما بين الفترة خالل العراقي

 نم ويتبين قيل(، ماذا) للموضوع فرعية فئات بروز إلى (6-4) بحسب الجدولالمضمون و  بتحليل

 وجاءت %18بنسبة  األولى المرتبة والتظاهرات كانت الشبابي الحراك موضوع فئة أن هذا الجدول

 فكانت الثالثة التشكيل الحكومي فئة موضوع أما %17 بنسبة الثانية المرتبة فئة المطالب الشبابية

 حرية دعمواحتلت فئة  ،%14الحكومة بنسبة  بإقالةفئة المطالبة  ومن بعدها جاءت %15.3 وبنسبة

ن بنسبة المتظاهري حقوق سادسا فجاءت فئة انتهاك أما، %10.8 بنسبة الخامسة المرتبةالتظاهر 

 الشباب لمطالب فئة االستجابة أما، %4.5الفاسدين فجاءت سابعا وبنسبة  فئة محاسبة أما، 9%

بة فجاءت تاسعا وبنس االقتصادية االوضاع سوء تفاقمفئة  أما، %5.1المشروعة فجاءت ثامنا وبنسبة 
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بنسبة لمتظاهرين و ا ضد والرصاص المفرطة القوة االخيرة جاءت فئة استخدام، وفي المرتبة 3.6%

2.7%. 

 6-4جدول 
 التكرار والنسب المئوية للفئات الفرعية لوحدة الموضوع )ماذا قيل( لصحيفة الزمان

                                     
  الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 18 20 الحراك الشبابي والتظاهرات
 الثانية 17 18 المطالب الشبابية بالتغيير

 الثالثة 15.3 17 تشكيل الحكومة
 السادسة 9 10 انتهاك حقوق المتظاهرين

 الرابعة 14 16  الحكومة بإقالةالمطالبة 
 السابعة 5.1 6 االستجابة لمطالب الشباب المشروعة

 الخامسة 10.8 12 دعم حرية التظاهر
 التاسعة 3.6 4 االوضاع االقتصاديةتفاقم سوء 

 الثامنة 4.5 5 المطالبة بمحاسبة الفاسدين
استخدام القوة المفرطة والرصاص ضد 

 المتظاهرين
 العاشرة 2.7 3

  100 111 المجموع
 

 بروز إلى النتائج خلصت (7-4) بحسب الجدولالمضمون و  بتحليل النتائج المتعلقة تبين من

هذا  من نويتبي ،ة من الحراك الشبابي في العراقاإللكترونيصحيفة زمان  اتالتجاه فرعية فئات

 مؤيداالتجاه الفئة  وجاءت %46.7بنسبة  األولى المرتبة احتلت محايدالتجاه اال فئة أن الجدول

 .%20 وبنسبة فكانت الثالثة معارضاالتجاه الفئة  أما %33.3 بنسبة الثانية المرتبة
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 7-4 جدول
 والنسب المئوية لفئات االتجاه لصحيفة الزمانالتكرارات 

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الثانية 33.3 5 مؤيد

 الثالثة 20 3 معارض
 االولى 46.7 7 محايد

  100 15 المجموع
 هذا من ويتبين ،ةيعالماإل راالط فئات بروز إلى النتائج خلصت( 8-4) الجدول وبحسب

 %23.6 بةبنس األولى المرتبة اك الشبابي كانتالحر بروز عن مسؤولية الحكومة إطار  فئة أن الجدول

 %18.2نسبة ب الثانية المرتبة االهتمامات االنسانية بتعرض المتظاهرين للعنف فيإطار  فئة وجاءت

 اإلطار فئة أما، %16.4 وبنسبة الثالثة التظاهرات فكانت آلثارالنتائج االقتصادية إطار  فئة أما

 %15 بنسبةو  الرابعة التعامل مع الحراك الشبابي فكانت المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي

التخويف من إطار فئة  واحتلت ،%13.9 بنسبة الحراك الشبابي أسبابإطار  فئة جاءت بعدها ومن

 .%12.9بنسبة  السادسة ثار التظاهرات المرتبةآ

 8-4 جدول
 ي لصحيفة الزمانعاماإل اإلطارالتكرارات والنسب المئوية لفئات 

 
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الرابعة 15 14 المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي اإلطار
 السادسة 12.9 12 التخويف من اثار التظاهراتإطار 
 الخامسة 13.9 13 الحراك الشبابي أسبابإطار 
 الثانية 18.2 17 االهتمامات االنسانية بتعرض المتظاهرين للعنفإطار 
 الثالثة 16.4 15 التظاهرات آلثارالنتائج االقتصادية إطار 
 االولى 23.6 22 مسؤولية الحكومة عن الحراك الشبابيإطار 

  100 93 المجموع
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 من نويتبي المستهدف،نوع الجمهور  فئات بروز إلى النتائج خلصت( 9-4) الجدول وبحسب

 الثانية الجمهور العام فئة وجاءت %40.4 بنسبة األولى المرتبة احتلت الشباب فئة أن الجدول هذا

حكومي بنسبة  فئة جاءت بعدها ومن %18.1وبنسبة  الثالثة حزبي فكانت فئة أما %30.3بنسبة 

 .%0 بنسبة الخامسة فئة نقابي واحتلت ،11.2%

 9-4 جدول
 والنسب المئوية لفئات النوع المستهدف لصحيفة الزمانالتكرارات 

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 40.4 40 الشباب
 الثالثة 18.1 18 حزبي
 الخامسة 0 0 نقابي

 الرابعة 11.2 11 حكومي
 الثانية 30.3 30 الجمهور العام

  100 99 المجموع

 ،في الحراك الشبابي فئات القوى الفاعلة بروز إلى النتائج خلصت( 4-10) الجدول وبحسب

فئة  وجاءت %19.76 بنسبة األولى المرتبة كانت مجلس النواب فئة أن الجدول هذا من ويتبين

 %17.44 وبنسبة الثالثة عادل عبدالمهدي فكانت فئة أما %18.60 بنسبة الثانية المتظاهرون المرتبة

 الخامسة المرتبة الدينية فئة المرجعية واحتلت ،%15.11 برهم صالح بنسبة فئة جاءت بعدها ومن

 الزرفي فجاءت فئة عدنان أما ،%6.97 عالوي بنسبة محمد فجاءت فئة سادسا أما ،%13.95 بنسبة

 .%3.48وبنسبة  ثامنا الكاظمي فجاءت فئة مصطفى أما ،%4.65وبنسبة  سابعا
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 10-4 جدول
 صحيفة الزمانفي الحراك الشبابي حسب  التكرارات والنسب المئوية لفئات القوى الفاعلة

 
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 19.76 17 مجلس النواب

 الثالثة 17.44 15 عادل عبد المهدي
 السادسة 6.97 6 محمد عالوي
 السابعة 4.65 4 عدنان الزرفي

 الثامنة 3.48 3 مصطفى الكاظمي
 الرابعة 15.11 13 برهم صالح
 الثانية 18.60 16 المتظاهرون

 الخامسة 13.95 12 المرجعية الدينية
  100 86 المجموع

 

 مقاالت الخاصة بصحيفة طريق الشعبنتائج تحليل ال

بي ازاء الحراك الشبا طريق الشعب صحيفة قامت بنشرها التي المقاالت بحصر الباحث قام

 النتائج المتعلقة تبين من وقد م؛6/5/2020م و1/10/2019 الواقعة ما بين الفترة خالل العراقي

 نم ويتبين قيل(، ماذا) للموضوع فرعية فئات بروز إلى (11-4) بحسب الجدولالمضمون و  بتحليل

 وجاءت %21بنسبة  األولى المرتبة والتظاهرات كانت الشبابي الحراك موضوع فئة أن هذا الجدول

انتهاك حقوق  فئة موضوع أما %15.8 بنسبة الثانية المرتبة بالتغيير الب الشبابيةفئة المط

 والرصاص المفرطة القوة الرابعة فكانت لفئة استخدام أما، %14 وبنسبة فكانت الثالثة المتظاهرين

واحتلت  ،%10.2 بنسبة التظاهر حرية دعم فئة ، ومن بعدها جاءت%13المتظاهرين وبنسبة  ضد

فئة سابعا فجاءت  أما، %8.4 بنسبة السادسة المشروعة المرتبة الشباب لمطالب االستجابةفئة 

 أما، %4.6الحكومة فجاءت ثامنا وبنسبة  بإقالةفئة المطالبة  أما، % 6.5بنسبة  تشكيل الحكومة
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 قتصادية فجاءتفئة تفاقم سوء االوضاع اال أما، %3.7الفاسدين فجاءت تاسعا وبنسبة  فئة محاسبة

 .%2.8عاشرا وبنسبة 

 11-4جدول 
 التكرار والنسب المئوية للفئات الفرعية لوحدة الموضوع لصحيفة طريق الشعب

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 21 22 الحراك الشبابي والتظاهرات
 الثانية 15.8 17 المطالب الشبابية بالتغيير

 السابعة 6.5 7 الحكومةتشكيل 
 الثالثة 14 15 انتهاك حقوق المتظاهرين
 الثامنة 4.6 5  المطالبة باقالة الحكومة

 السادسة 8.4 9 االستجابة لمطالب الشباب المشروعة
 العاشرة 2.8 3 تفاقم سوء االوضاع االقتصادية

 التاسعة 3.7 4 المطالبة بمحاسبة الفاسدين
 الرابعة 13 14 والرصاص ضد المتظاهريناستخدام القوة المفرطة 

 الخامسة 10.2 11 دعم حرية التظاهر
  100 107 المجموع

زاء الحراك الشبابي إ لفئات االتجاه لصحيفة طريق الشعبالمضمون  بتحليل النتائج المتعلقة تشير

 ألولىا المرتبة احتلتللحراك الشبابي  مؤيدالتجاه اال فئة أن إلى (12-4) بحسب الجدولفي العراق 

 معارضاالتجاه الفئة  أما %34.6 بنسبة الثانية المرتبةب محايداالتجاه الفئة  وجاءت %55بنسبة 

 .%10.4 بنسبة فكانت الثالثة
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 12-4 جدول
 التكرارات والنسب المئوية لفئات االتجاه لصحيفة طريق الشعب

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 53 9 مؤيداالتجاه ال
 الثالثة 11.7 2 معارضاالتجاه ال
 الثانية 35.3 6 محايداالتجاه ال
  100 17 المجموع

 
فة ية التي وظفتها صحيعالماإل راالط فئات بروز إلى النتائج خلصت( 13-4) الجدول وبحسب

 مسؤولية الحكومة عن الحراك الشبابي كانتإطار  فئة أن الجدول هذا من ويتبين ،طريق الشعب

سبة بن الثانية المرتبة الحراك الشبابي في أسبابإطار  فئة وجاءت %21.5 بنسبة األولى المرتبة

 أما، %16.7 وبنسبة الثالثة المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي فكانت اإلطار فئة أما 19%

 بعدها ومن %16 وبنسبة الرابعة المتظاهرين للعنف فكانتاالهتمامات االنسانية بتعرض إطار  فئة

التخويف إطار فئة  واحتلت ،%14.5 بنسبة التظاهرات ثارالالنتائج االقتصادية إطار  فئة جاءت

 .%12.3 بنسبة السادسة من اثار التظاهرات المرتبة
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 13-4 جدول
 لصحيفة طريق الشعب ةيعامر اإلرارات والنسب المئوية لفئات االطالتك

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الثالثة 17.4 15 المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي اإلطار
 السادسة 12.7 11 التخويف من اثار التظاهراتإطار 
 الثانية 18.6 16 الحراك الشبابي أسبابإطار 
االنسانية بتعرض المتظاهرين االهتمامات إطار 
 الرابعة 16.2 14 للعنف

 الخامسة 13.1 12 التظاهرات آلثارالنتائج االقتصادية إطار 
 االولى 22 19 مسؤولية الحكومة عن الحراك الشبابيإطار 

  100 87 المجموع

 من ينويتب ،المستهدفالجمهور  نوع فئات بروز إلى النتائج خلصت( 14-4) الجدول وبحسب

 المرتبة حزبي في فئة وجاءت %48.6 بنسبة األولى المرتبة احتلت الشباب فئة أن الجدول هذا

الجمهور  فئة جاءت بعدها ومن %10وبنسبة  الثالثة حكومي فكانت فئة أما %32.8بنسبة  الثانية

 .%0 بنسبة الخامسة فئة نقابي المرتبة واحتلت ،%8.6 العام بنسبة

 14-4 جدول
 والنسب المئوية لفئات النوع المستهدف لصحيفة طريق الشعبالتكرارات 

                                     
  الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 االولى 48.6 34 الشباب
 الثانية 32.8 23 حزبي
 الخامسة 0 0 نقابي

 الثالثة 10 7 حكومي
 الرابعة 8.6 6 الجمهور العام

  100 70 المجموع
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لقوى فئات ا بروز إلىتحليل صحيفة طريق الشعب  النتائج خلصت( 15-4) الجدول وبحسب

 المرتبة كانت فئة المتظاهرون أن الجدول هذا من ويتبين ،في الحراك الشبابي في العراق الفاعلة

عادل عبد  فئة أما %18 بنسبة الثانية المرتبة فئة مجلس النواب وجاءت %33.7 بنسبة األولى

فئة  واحتلت ،%14 برهم صالح بنسبة فئة جاءت بعدها ومن %17 وبنسبة الثالثة فكانتالمهدي 

 أما ،%5 عالوي بنسبة محمد فجاءت فئة سادسا أما ،%7 بنسبة الخامسة المرتبة الدينية المرجعية

وبنسبة  ثامنا الكاظمي فجاءت مصطفى فئة أما ،%4وبنسبة  سابعا الزرفي فجاءت عدنان فئة

1.3%. 

 15-4 جدول
 التكرارات والنسب المئوية لفئات القوى الفاعلة لصحيفة طريق الشعب

                                     
 الفئة

 المجموع
 المرتبة

 % ت
 الثانية 18.2 19 مجلس النواب

 الثالثة 16.4 17 عادل عبد المهدي
 السادسة 5.7 6 محمد عالوي
 السابعة 4.8 5 عدنان الزرفي

 الثامنة 1.9 2 الكاظمي مصطفى
 الرابعة 14.4 15 برهم صالح
 االولى 31.9 33 المتظاهرون

 الخامسة 6.7 7 المرجعية الدينية
  100 104 المجموع
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 طريق الشعبوالزمان و  الصباحالثاث صحف لالموضوع ل اتنتائج التحليل لفئ

 قيازاء الحراك الشبابي العرا الثالث الصحف قامت بنشرها التي المقاالت بحصر الباحث قام

 فئة أن (4-16) الجدول من ؛ ويتبينم6/5/2020م و1/10/2019 الواقعة ما بين الفترة خالل

 فئة تشكيل الحكومة وجاءت %19.2بنسبة  األولى المرتبة والتظاهرات كانت الشبابي الحراك موضوع

، %12.2سبة وبن فكانت الثالثةالتظاهر  حرية دعم فئة موضوع أما %13.6 بنسبة الثانية المرتبة

فئة المطالبة  ، ومن بعدها جاءت%11.7 وبنسبة بالتغيير الرابعة فكانت لفئة المطالب الشبابية أما

، %9.1 ةبنسب السادسة واحتلت فئة انتهاك حقوق المتظاهرين المرتبة ،%11.2بنسبة  الحكومة بإقالة

فئة تفاقم سوء االوضاع  أما، %6.1سبة المشروعة بن الشباب لمطالب سابعا فجاءت فئة االستجابة أما

 المتظاهرين ضد والرصاص المفرطة القوة استخدامفئة  أما، %5.9قتصادية فجاءت ثامنا وبنسبة اال

 باإلضافة. %5.2الفاسدين فجاءت عاشرا وبنسبة  فئة محاسبة أما، %5.8فجاءت تاسعا وبنسبة 

ة إللكترونياة ثانيا وطريق الشعب اإللكترونية اوال والزمان اإللكترونيذلك جاءت صحيفة الصباح  إلى

 اخيرا من ناحية عدد التكرارات.

 16-4 جدول
 المجموع الكلي للتكرارات والنسب المئوية لفئات الموضوع

 الصحف       
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
الحراك الشبابي 

 والتظاهرات
 االولى 19.2 80 21 22 18 20 19 38

 المطالب الشبابية
 بالتغيير

 الرابعة 11.7 49 15.8 17 17 18 7 14

 الثانية 13.6 57 6.5 7 15.3 16 16.5 33  التشكيل الحكومي
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 الصحف       
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
انتهاك حقوق 
 المتظاهرين

 السادسة 9.1 38 14 15 9 10 6.5 13

 بإقالةالمطالبة 
  الحكومة

 الخامسة 11.2 47 4.6 5 14 16 13 26

االستجابة لمطالب 
 الشباب المشروعة

 السابعة 6.1 25 8.4 9 5.1 6 5 10

 الثالثة 12.2 51 10.2 11 10.8 12 14 28 دعم حرية التظاهر
تفاقم سوء االوضاع 

 االقتصادية
 الثامنة 5.9 25 2.8 3 3.6 4 9 18

 العاشرة 5.2 21 3.7 4 4.5 5 6 12 الفاسدينمحاسبة 
استخدام القوة 

المفرطة والرصاص 
 ضد المتظاهرين

 التاسعة 5.8 25 13 14 2.7 3 4 8

  100 418 100 107 100 111 100 200 المجموع

 إزاء حراك الشباب في العراقة العراقية اإللكتروني لصحفا اتاتجاهات لفئ التحليل نتائج

 لعراقيا الشبابي الحراك ازاء الثالث الصحف ابنشره قامت التي المقاالت بحصر الباحث قام

 فئة أن( 4-17) الجدول من ويتبين م؛6/5/2020م و1/10/2019 بين ما الواقعة الفترة خالل

فئة االتجاه معارض و االتجاه ال فئة وجاءت %36.8بنسبة  األولى المرتبة احتلت محايدالتجاه اال

  .%31.6متساوية  وبنسبة الثانية المرتبة مؤيد فيال
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 17-4 جدول
 المجموع الكلي للتكرارات والنسب المئوية لفئات االتجاه

 الصحف
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 الثانية 31.6 25 53 9 33.3 5 23.4 11 مؤيد

 الثانية 31.6 25 11.7 2 20 3 42.5 20  معارض
 االولى 36.8 29 35.3 6 46.7 7 34.1 16 محايد

  100 79 100 17 100 15 100 47 المجموع
 

 االتهافي مق ة العراقيةاإللكترونيالتي وظفتها الصحف ي عاماإل اإلطار اتنتائج التحليل لفئ

 اللخ ازاء الحراك الشبابي العراقي الصحف قامت بنشرها التي المقاالت بحصر الباحث قام

إطار  فئة أن (4-18) الجدول من ؛ ويتبينم6/5/2020م و1/10/2019 الواقعة ما بين الفترة

إطار فئة  وجاءت %22.4بنسبة  األولى المرتبة مسؤولية الحكومة عن الحراك الشبابي كانت

التخويف إطار فئة  أما %16.2 بنسبة الثانية المرتبة االهتمامات االنسانية بتعرض المتظاهرين للعنف

الحراك  أسبابإطار الرابعة فكانت لفئة  أما، %16.1وبنسبة  فكانت الثالثة من اثار التظاهرات

 المحدد بقضية التعامل مع الحراك الشبابي اإلطارفئة  ، ومن بعدها جاءت%15.8الشبابي وبنسبة 

. %14 نسبةب السادسة التظاهرات المرتبة آلثارالنتائج االقتصادية إطار واحتلت فئة  ،%15.5بنسبة 

لزمان اصحيفة و في توظيف األطر ة اوال اإللكترونيذلك جاءت صحيفة الصباح  إلى باإلضافة

 ة اخيرا.اإللكترونيطريق الشعب صحيفة ة ثانيا و اإللكتروني
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 18-4 جدول
 يعاماإل اإلطارالمجموع الكلي للتكرارات والنسب المئوية لفئات 

 الصحف      
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
المحدد  اإلطار

بقضية التعامل مع 
 الحراك الشبابي

 الخامسة 15.5 46 17.4 15 15 14 14.2 17

التخويف من إطار 
 اثار التظاهرات

 الثالثة 16.1 50 12.7 11 12.9 12 22.6 27

الحراك  أسبابإطار 
     الشبابي

 الرابعة 15.8 47 18.6 16 13.9 13 15 18

االهتمامات إطار 
االنسانية بتعرض 
 المتظاهرين للعنف

 الثانية 16.2 47 16.2 14 18.2 17 13.9 16

النتائج  إطار
 آلثاراالقتصادية 

 التظاهرات
 السادسة 14 42 13.1 12 16.4 15 12.6 15

مسؤولية إطار 
الحكومة عن 

 الحراك الشبابي
 االولى 22.4 67 22 19 23.6 22 21.7 26

  100 299 100 87 100 93 100 119 المجموع

 ة العراقيةاإللكترونيمن الصحف المستهدف الجمهور نوع  اتنتائج التحليل لفئ

 قيازاء الحراك الشبابي العرا الثالث الصحف قامت بنشرها التي المقاالت بحصر الباحث قام

 الشباب فئة أن (4-19) الجدول من ويتبين م؛6/5/2020 م ولغاية1/10/2019 من الفترة خالل

 أما %24.9 بنسبة الثانية فئة الجمهور العام المرتبة وجاءت %39.7بنسبة  األولى المرتبة كانت

ومن  ،%13.5ة حكومي وبنسبة الرابعة فكانت لفئ أما ،%21.9وبنسبة  فكانت الثالثة فئة حزبي
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وال أة اإللكترونيذلك جاءت صحيفة الصباح  إلى باإلضافة. %0بنسبة  فئة نقابي بعدها جاءت

 لتكرارات.ة اخيرا من ناحية عدد ااإللكترونيطريق الشعب صحيفة ة ثانيا و اإللكترونيالزمان صحيفة و 

 19-4 جدول
 المستهدفالجمهور المجموع الكلي للتكرارات والنسب المئوية لفئات نوع 

 

 راقفي الحراك الشبابي في الع الفاعلةلفئات القوى  ة العراقيةاإللكترونيتحليل الصحف  نتائج

 اللخ العراقي الشبابي الحراك ازاء الصحف بنشرها قامت التي المقاالت بحصر الباحث قام

 المتظاهرون فئة أن( 4-20) الجدول من ويتبين م؛6/5/2020و م1/10/2019 بين ما الواقعة الفترة

 أما %21.2 بنسبة الثانية المرتبة النوابمجلس  فئة وجاءت %23.7 بنسبة األولى المرتبة كانت

 وبنسبة برهم صالح لفئة فكانت الرابعة أما ،%17.2 وبنسبة الثالثة فكانت عادل عبد المهدي فئة

محمد  لفئة فكانت السادسة أما، %10.4 بنسبة المرجعية الدينية فئة جاءت بعدها ومن ،14.3%

، وفي المرتبة االخيرة %4.3 عدنان الزرفي وبنسبة لفئة فكانت السابعة أما، %6.1 عالوي وبنسبة

طريق الشعب صحيفة ذلك جاءت  إلى باإلضافة. %2.5ءت فئة مصطفى الكاظمي وبنسبة جا

من ناحية عدد  يراً ة اخاإللكترونيالزمان صحيفة و  ة ثانياً اإللكترونيوصحيفة الصباح  والً أة اإللكتروني

 التكرارات.

 الصحيفة                 
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 االولى 39.7 113 48.6 34 40.4 40 30 39 الشباب
 الثالثة 21.9 61 32.8 23 18.1 18 15 20 حزبي
 الخامسة 0 0 0 0 0 0 0 0 نقابي

 الرابعة 13.5 43 10 7 11.2 11 19 25 حكومي
 الثانية 24.9 83 8.6 6 30.3 30 36 47 الجمهور العام

  100 300 100 70 100 99 100 131 المجموع
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 20-4 جدول
 القوى الفاعلة لفئات المئوية والنسب للتكرارات الكلي المجموع

 الصحف        
 الفئة

 المجموع طريق الشعب الزمان الصباح
 المرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 الثانية 21.2 59 18.2 19 19.7 17 26.2 23 مجلس النواب

 الثالثة 17.2 48 16.4 17 17.4 15 18.2 16 عادل عبد المهدي
 السادسة 6.1 17 5.7 6 6.9 6 5.6 5 محمد عالوي
 السابعة 4.3 12 4.8 5 4.6 4 3.4 3 عدنان الزرفي

 الثامنة 2.5 7 1.9 2 3.4 3 2.2 2 مصطفى الكاظمي
 الرابعة 14.3 40 14.4 15 15.1 13 13.6 12 برهم صالح
 االولى 23.7 66 31.9 33 18.6 16 19.4 17 المتظاهرون

 الخامسة 10.4 29 6.7 7 13.9 12 11.4 10 المرجعية الدينية
  100 278 100 104 100 86 100 88 المجموع
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 مناقشة النتائج والتوصيات
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 دد منعشمل ي بحيثإليها الدراسة،  خلصتنتائج التي المناقشة  على هذا الفصل يحتوي

 :من نتائج، كما يليالباحث ما توصل إليه بناء على التوصيات 

 مناقشة النتائج

كانت ي العراق فالحراك الشبابي  العراقية إزاءة اإللكترونيبينت نتائج التحليل أن اتجاهات الصحف  -1

احتل المرتبة األولى ويعزى ذلك ألن صحيفة الصباح حكومية االتجاه أن االتجاه المحايد و متباينة 

في  ادمحاي اصحيفة الزمان تبني خط الحراك وتحاولالموقف الحكومي من  إلىتميل اتجاهاتها 

اهها ، بينما تميزت صحيفة طريق الشعب باتجية تجاه األحداث الجارية في العراقعالمسياستها اإل

شار أع ما حد ما وذلك يتفق م إلى مختلفاً  لذلك تتبنى كل صحيفة اتجاهاً   .المؤيد لحراك الشباب

 (.2011 )المال، نتائج دراسةاليه 

ايد للحراك المح االتجاه أن إال العراقيةة اإللكتروني للصحافة السياسي اختالف االتجاه من بالرغم -2

 رضالشعب والمعالصحيفة الزمان؛ واالتجاه المؤيد لصحيفة طريق  االبرز هو كان الشبابي

 الصحافة يف القائمين باالتصال بين إيجابي توافق وجود عدم إلى بحيث تشير صباحلصحيفة ال

للحراك. وظهر ذلك بشكل مغاير في دراسة  المعارضة الحكومة واتجاه جهة؛ من العراقية

 الصحافة في باالتصال القائمين أهداف بين إيجابي توافق إلى( التي اشارت 2014 )الدبيسي،

 العربي الربيع دول في للتحوالت المؤيدة التركية الحكومة واتجاهات جهة؛ من التركية ةاإللكتروني

  أخرى. جهة من
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ا نشرته الصحف مفي الحراك الشبابي في والناشطة الفاعلة القوى بالتحليل أن نتائج الخاصة أظهرت -3

االثر  إلىالثالثة ويعزى ذلك  الصحف في األولى تكرارا كانت حيث المتظاهرون ؛هيالثالث 

 . ادل عبدالمهديعحكومة التي كانت سببا رئيسا باستقالة الكبير للمتظاهرين على الساحة العراقية 

 أن لثالثة،ا ة العراقيةاإللكتروني الصحف بتحليل مضامين المقاالت في النتائج الخاصةكشفت  -4

 الصحف أن ثبحي تقوم بنشرها، التي الموضوعاتونسب طبيعة  فيوتباينا  اواضح اتنوع هنالك

تفق مع ي وذلك ما .والتظاهرات الشبابي الحراكب الموضوعات المتعلقة امتازت بشكل عام بنشر

 (.2011 )المال، نتائج دراسةاليه  تاشار 

 أن الصحف، بما تنشرهالمستهدف الجمهور نوع ات بالتحليل المتعلقة بفئ النتائج الخاصة بينت -5

يعة أحداث طب إلىاألخرى ويعزى ذلك الفئات  المستهدف على جمهور الشبابلفئة  اتفوقهنالك 

 .المحرك األساسي لهالحراك التي كان الشباب 

 اللمن خ معينة انشاء خطابات في ساهمت متعددة أطرا ةاإللكتروني الصحافة العراقية اعتمدت -6

لشبابي. الحراك ا ألحداث تفسيرها طريقة في واالجتماعية االمور السياسية من العديد استخدامها

مسؤولية الحكومة عن الحراك  إطار العراقية كطريق الشعب ةاإللكتروني الصحف واستخدمت

 على االتهامق مضمون في ركزت فقد تقديم الحراك الشبابي في الساحة العراقية؛ في الشبابي

 سبببحكومة عن الحراك الشبابي والقاء مسؤولية ال بين المتظاهرين والحكومة العراقية الصراع

 .كومةالح وهو والخاسر المقياس بأن الفائز هو المتظاهرين على السياسات الحكومية وركزت

القاء المسؤولية على الحكومة لظهور الحراك  إطارة العراقية اإللكترونيواستخدمت الصحافة 

( بان الصحافة التركية 2014)الدبيسي،  دراسةاليه  تما اشار يتفق مع الشبابي العراقي وذلك 
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المسؤولية في احداث "الربيع العربي" على الحكام العرب والظلم  إطارة استخدمت اإللكتروني

 .والسياسات المتبعة

 العراقي عالشار و الرأي العام  على ةاإللكتروني الصحف العراقيةعن تأثير الدراسة  كشفت نتائج -7

 ،إقالة حكومة عادل عبدالمهدي إلىالذي أدى  الواقع نتيجة الحراك الشبابي والتغير السياسي

جوني )نتائج دراسة اليه  تما اشار يتفق مع وذلك  المجتمع،كبير على  أثرحيث انها تعد ذات 

 الزماتل العراقية ةاإللكتروني الصحافة في الخبرية التي تضمنت التغطية( 2013وعباس، 

 .تيناإللكتروني والصباح الزمان الداخلية لصحيفتي

الحراك " العراقية ألحداث ةاإللكتروني الصحافةاتجاهات ومواقف ومتابعة الدراسة ان بينت نتائج  -8

صحف  من كلل الحالية الدراسة نتائج أظهرتمتباينة بشكل نسبي فقد  كانت" الشبابي العراقي

 واتفقت مواضع في تباينت أنها في 2019تغطيتها للحراك الشبابي العراقي  خالل من الدراسة

لحكومي ا والتظاهرات والتشكيل الشبابي بالحراك المواضيع المتعلقة على ركزت ولكن ،أخرى في

 اهتماما كبيرا على المواضيع االخرى كاستخدام تعط الشبابية ولم والمطالب ،التظاهر حرية ودعم

 بيالشبا الحراك فان وبذلكالمتظاهرين ومحاسبة الفاسدين  ضد والرصاص المفرطة القوة

نما ذاتها حد في غاية ليست والتظاهرات  في وتتمثل أعلى منها غاية لتحقيق وسيلة هي وا 

 ترامواح ومبدأ الحكم الحرية ومعايير السياسي والصراع الحكم نظام مع والعالقة الديمقراطية

لك المواقف ويفسر الباحث ت ،النزاهة والتغيير معايير وكذلك المواطنين الرئيسية وحقوق الحريات

 الضغوطات الحكومية على الصحافة وتقييد حرية التعبير. إلى
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 التوصيات

 :يلي الدراسة بما توصي خلص اليها الباحث في هذه الدراسة، التي ومن خالل النتائج

 ا يتعلقبم لمثل هذه الدراسات في العمل على فتح المجال الدراسة الحالية تساعد أن ممكنمن ال -1

 تلك أبعاد تفسيرو  العراقية؛ القضايا أبرزه القنوات الفضائية العراقية حول ثما تب مضمون بتحليل

 . لوسائله في العراق ةالسياسي توجهاتالو  عالمبحرية اإل وصلتها المضامين

ة كترونياإللالصحافة مواقف وتوجهات إجراء دراسات معمقة عن تأثيرات الهيمنة السياسية على  -2

التعبير وعالقتها بتبني قضايا الحراك السياسي وقضايا الرأي العام الرأي و على حرية و العراقية 

  .الوطني

نقابة الصحفيين العراقيين دورات لتأهيل الصحفيين الشباب وبخاصة ما يتعلق بالصحافة فتح  -3

 .ودورها في خدمة المجتمع االستقصائية

يح قدرا بما يتفي العراق  عالمالصحافة واإلإعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لحرية  -4

ألداء الصحافة لدورها في خدمة المجتمع بعيدا عن الضغوط السياسية من التسهيالت عاليا 

 .يةنوالقانو 
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فئات النوع  مالحظات

المستهدف 

1-5 

فئات القوى 

-1الفاعلة  

8 

فئات المجال 

 3-1الجغرافي 

االطر 

 يةعالماإل

1-6 

فئات 

االتجاه 

1-3 

فئات 

 الموضوع

1-10 

 ت

        

        

        

        

        

        

        



76 
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