
 

 

 2020الية في العراق ــالة مزةةة لل ــافة العراقيـطية الصحـتغ
 دراسة تحليلية لصحف: الصباح والمزةان وطريق الشعب  

Iraqi Press Coverage of the Financial Crisis in Iraq 2020 

Analytical Study of the Newspapers: Al-Sabah, 

AlZaman and Tariq Al-Shaab - 

 إعداد:
 رياض عبدالحافظ عبدالحافظرشا 

 إشراف:
 كاةل خورشيد ةراد الدكتور

 ماإلعالاستكةااًل لةتطلبات الحصول على درجة الةاجستير في  الرسالةه ذقّدةت ه

 اإلعالمالصحافة و  قسم
 اإلعالمكلية 

 األوسطجاةعة الشرق 
 2022 ثاني،كانون  

  



 ب

 تفويض

  



 ج

 قرار لجنة الةناقشة

 

  



 د

 كر وتقديرش

 بسم اهلل الرحةن الرحيم
سلم" سيدنا محمد "صلى اهلل عليه و  المرسلين، أشرف والسالم علىوالصالة  العالمين،الحمد اهلل رب 

  وبعد: أجمعين،له وصحبه آوعلى 

نه من أجد أ نيأحصى وعلى توفيقه إلنجاز هذه الرسالة، كما ت   والتعد  حمد اهلل على نعمه التي الأ
ور الفاضل الدكت مشرفي إلىتقدم بالشكر الجزيل والعرفان أن أمانة العلمية ومن هذا المقام الوفاء واأل

 جازهاإلنمعي  في متابعة الرسالة وقتا   أو خر جهدا  دواهتمامه الذي لم ي لحرصه ةراد كاةل خورشيد
 بالمستوى العلمي المطلوب عبر مالحظاته وتوجيهاته القيمة.

ر خص بالشكأ، و األوسطفي جامعة الشرق  اإلعالمفي كلية  ساتذتيأجةيع  إلىوالشكر موصول 
 ،عبد الكريم الدبيسي ،الدكتور عمزت حجاب والدكتور األستاذو  ،العةيدة الدكتورة حنان الشيخ

 لى جميع العاملين فيا  ، و حةد عريقاتأوالدكتور  ،والدكتورة ليلي جرار ،والدكتور ةحةود الرجبي
 الكلية. 

مساهمتهم ب وجهدا   الذين منحوني وقتا   الةحكةينساتذة األ إلىم بالشكر واالمتنان تقد  أن أويسعدني 
 الدراسة لتكون بشكلها الصحيح.  أداةفي تحكيم 

قبول مناقشة الذين شرفوني ب عضاء لجنة المناقشة الكرام،أ إلىم بالشكر الجزيل تقد  أكما وال يفوتني ان 
  هذه الرسالة.

 إلى لى جميع من وقفا  ، و لمسيرتي العلمية سرتي لدعمهم وتشجيعهم المتواصلأن اشكر أ ىويبق
 مامكم اليوم.أقف أجانبي لكي 

 الباحثة                                                                                 
 رشا رياض عبد الحافظ                                                                 

 

  



 ه

 هداءاإل

  والدي العمزيمز...  ةقدوتي، وملهمي في مسيرتي العلمي إلى

  ةي الحبيبةأ... سطر حروفي أكيف  نيصابع يدي وعلمتأولى من وضعت القلم بين أ إلى

  خواتيأي و تخو إ... سندي وعضدي في هذه الحياة  إلى

 صديقتي يةاةة ...التي لم تفارقني لحظة  إلى

 هدي هذا الجهد المتواضعأ لكم جميعا  

 الباحثة                                                                             
 رشا رياض عبد الحافظ                                                  

  

  



 و

 فهرس الةحتويات

 الصفحة                                           الةوضوع                                    
 أ ........................................................................................ العنوان
 ب ..................................................................................... تفويض

 ب .......................................................................... قرار لجنة المناقشة
 ج .................................................................................. شكر وتقدير

 ه ..................................................................................... اإلهداء
 و ............................................................................. فهرس المحتويات

 ح ................................................................................ قائمة الجداول
 ك ................................................................................ قائمة األشكال
 ل ............................................................................... قائمة الملحقات

 م ....................................................................... باللغة العربية الملخ ص
 ن .................................................................... الملخ ص باللغة اإلنجليزية

 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهةيتها
 1 ................................................................................. أوال : المقدمة

 3 .......................................................................... ثانيا : مشكلة الدراسة
 3 .......................................................................... ف الدراسةثالثا : أهدا

 4 .......................................................................... رابعا : أهمية الدراسة
 5 ......................................................................... خامسا : أسئلة الدراسة

 5 ......................................................................... الدراسة سادسا : حدود
 6 .......................................................................سابعا : محددات الدراسة

 6 .................................................................... ثامنا : مصطلحات الدراسة

 الفصل الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة

 9 ........................................................................... أوال : األدب النظري
 27 .......................................................... ثانيا : الدراسات السابقة ذات الصلة

 35 ........................................................ ثالثا : التعـقيب على الدراسات السابقة
 



 ز

  الفصل الثالث: ةنهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 38 ...................................................................... منهج البحث المستخدم
 39 ............................................................................. مجتمع الدراسة

 39 ................................................................................ الدراسة أداة
 39 ................................................................................ داةصدق األ
 41 ................................................................................. داةثبات األ

 42 ............................................................................ متغيرات الدراسة
 42 ...................................................................... المعالجات اإلحصائية

 42 ............................................................................ إجراءات الدراسة
 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 44 ............................................ تغطية صحيفة الصباح لألزمة المالية في العراق 
 57 ............................................. تغطية صحيفة الزمان لألزمة المالية في العراق 
 71 ...................................... تغطية صحيفة طريق الشعب لألزمة المالية في العراق 

 الفصل الخاةس:  ةناقشة النتائج والتوصيات

 87 .............................................................................. مناقشة النتائج
 94 .................................................................................. التوصيات

 قائةة الةراجع

 95 ........................................................................ أوال: المراجع العربية
 99 ...................................................................... األجنبيةثانيا : المراجع 

 100 ................................................................................. الملحقات
 

  



 ح

 قائةة الجداول
 –رقم الفصل 
 رقم الجدول

 الصفحة ةحتوى الجدول

 40 المحكمين ءآرا التحليل وفق داةالصدق الظاهري أل 3-1
 44 الصباح صحيفةالمالية التي غطتها  زمةمجاالت األ 4-2
 46 الصباح صحيفةق في االمالية في العر  زمةموضوعات األ 4-3
 47 اتجاهات التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الصباح 4-4
 48 أساليب التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الصباح 4-5
 49 العراقالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية لألزمة المالية في  4-6
 50 التصريحات التي غطتها صحيفة الصباح عن األزمة المالية في العراق 4-7

4-8 
طرائق اإلقناع المستخدمة في التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة 

 الصباح
51 

مصادر التغطية الصحفية لألزمة المالية في العراق التي اعتمدتها صحيفة  4-9
 الصباح

51 

 52 التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الصباحأطر  4-10
 53 النطاق الجغرافي لتغطية صحيفة الصباح لألزمة المالية في العراق 4-11

4-12 
الفنون الصحفية التي اتبعتها صحيفة الصباح في تغطيتها الصحفية لألزمة 

 المالية
53 

4-13 
تها الصباح في تغطيأنواع العناوين الصحفية التي استخدمتها صحيفة 

 54 الصحفية لألزمة المالية في العراق

4-14 
موقع المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق على صفحات 

 صحيفة الصباح
55 

4-15 
يفة الصباح في تغطيتها الصحفية وسائل اإلبراز التي استخدمتها صح

 مة المالية في العراقلألز 
56 

4-16 
باح ها التغطية الصحفية في صحيفة الصتاالجتماعية التي استهدفالشرائح 

 56 لألزمة المالية في العراق

4-17 
مساحة المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق التي غطتها 

 صحيفة الصباح حسب الفنون الصحفية المعبرة عنها
57 

 58 صحيفة الزمانجاالت األزمة المالية التي غطتها م 4-18
 59 موضوعات األزمة المالية في العراق لصحيفة الزمان 4-19



 ط

 –رقم الفصل 
 رقم الجدول

 الصفحة ةحتوى الجدول

 60 اتجاهات التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الزمان 4-20
 62 أساليب التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الزمان 4-21
 62 القوى الفاعلة بالتغطية الصحفية في صحيفة الزمان لألزمة المالية 4-22
 64 أبرز فئات الذين صرحوا حول األزمة المالية في صحيفة الزمان 4-23

4-24 
طرائق اإلقناع المستخدمة في التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة 

 الزمان
64 

مصادر التغطية الصحفية لألزمة المالية في العراق التي اعتمدتها صحيفة  4-25
 الزمان

65 

 66 الصحفية لألزمة المالية في صحيفة الزمانأطر التغطية  4-26
 66 النطاق الجغرافي لتغطية صحيفة الزمان لألزمة المالية في العراق 4-27

الفنون الصحفية التي اتبعتها صحيفة الزمان في تغطيتها الصحفية لألزمة  4-28
 المالية

67 

4-29 
تها تغطيأنواع العناوين الصحفية التي استخدمتها صحيفة الزمان في 

 68 الصحفية لألزمة المالية في العراق

4-30 
موقع المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق على صفحات 

 صحيفة الزمان
69 

وسائل اإلبراز التي استخدمتها صحيفة الزمان في تغطيتها الصحفية لألزمة  4-31
 المالية في العراق

70 

4-32 
 استهدفها التغطية الصحفية في صحيفة الزمانالشرائح االجتماعية التي 
 70 لألزمة المالية في العراق

4-33 
مساحة المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق التي غطتها 

 صحيفة الزمان حسب الفنون الصحفية المعبرة عنها
71 

 72 صحيفة طريق الشعبجاالت األزمة المالية التي غطتها م 4-34
 74 موضوعات األزمة المالية في العراق لصحيفة طريق الشعب 4-35

 75 اتجاهات التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة طريق الشعب 4-36
 76 أساليب التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة طريق الشعب 4-37
 77 لماليةاالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية في صحيفة طريق الشعب لألزمة  4-38
 78 أبرز فئات الذين صرحوا حول األزمة المالية في صحيفة طريق الشعب 4-39



 ي

 –رقم الفصل 
 رقم الجدول

 الصفحة ةحتوى الجدول

4-40 
طرائق اإلقناع المستخدمة في التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة 

 طريق الشعب
79 

مصادر التغطية الصحفية لالزمة المالية في العراق التي اعتمدتها صحيفة  4-41
 طريق الشعب

80 

 80 أطر التغطية الصحفية لألزمة المالية في صحيفة طريق الشعب 4-42
 81 النطاق الجغرافي لتغطية صحيفة طريق الشعب لألزمة المالية في العراق 4-43

4-44 
الفنون الصحفية التي اتبعتها صحيفة طريق الشعب في تغطيتها الصحفية 

 لألزمة المالية
82 

4-45 
ا التي استخدمتها صحيفة طريق الشعب في تغطيته أنواع العناوين الصحفية

 83 الصحفية لألزمة المالية في العراق

4 -46 
موقع المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق على صفحات 

 صحيفة طريق الشعب
83 

وسائل اإلبراز التي استخدمتها صحيفة طريق الشعب في تغطيتها الصحفية  4-47
 في العراقلألزمة المالية 

84 

4-48 
الشرائح االجتماعية التي استهدفها التغطية الصحفية في صحيفة طريق 

 85 الشعب لألزمة المالية في العراق

4-49 
مساحة المادة الصحفية الخاصة باألزمة المالية في العراق التي غطتها 

 صحيفة طريق الشعب حسب الفنون الصحفية المعبرة عنها
85 

وجود فروق معنوية بين اتجاهات التغطية الصحفية لصحف نسبة  يوضح 4-50
 الدراسة لألزمة المالية في العراق

86 

 

 

 

 

 



 ك

 شكالقائةة األ

 –رقم الفصل 
 لشكلرقم ا

 الصفحة الةحتوى

4-1 
رسم بياني يوضح مجاالت األزمة المالية في العراق التي غطتها صحيفة 

 45 الصباح

4-2 
صحيفة الصباح لألزمة المالية في رسم بياني يوضح اتجاهات تغطية 

 العراق
47 

رسم بياني يوضح القوى الفاعلة في تغطية صحيفة الصباح الصحفية  4-3
 لألزمة المالية في العراق

49 

4-4 
رسم بياني يوضح التوزيع النسبي لمجاالت التغطية الصحفية لصحيفة 

 58 الزمان لألزمة المالية في العراق

4-5 
اتجاهات التغطية الصحفية لصحيفة الزمان لألزمة رسم بياني يوضح 
 المالية في العراق

61 

رسم بياني يوضح القوى الفاعلة بالحدث في تغطية صحيفة الزمان لألزمة  4-6
 المالية في العراق

63 

4-7 
رسم بياني يوضح التوزيع النسبي لمجاالت التغطية الصحفية لصحيفة 

 72 العراقطريق الشعب لألزمة المالية في 

 75 رسم بياني اتجاهات تغطية صحيفة طريق الشعب لألزمة المالية في العراق 4-8

4-9 
رسم بياني يوضح القوى الفاعلة باألزمة المالية في التغطية الصحفية 

 لصحيفة طريق الشعب
77 

 

  



 ل

 قائةة الةلحقات

 الصفحة الةحتوى الرقم
 101 لوالتعريفات االجرائية لفئات التحلي كشاف تحليل المضمونو استمارة  1
 114 المحكمين األساتذةقائمة بأسماء  2
 115 نماذج من الصحف التي خضعت للتحليل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 م

 2020الةالية في العراق  مزةةتغطية الصحافة العراقية لل 
 دراسة تحليلية لصحف: الصباح والمزةان وطريق الشعب

 عبدالحافظ عبدالحافظرشا رياض إعداد: 
 كاةل خورشيد ةراد الدكتورإشراف: 

 باللغة العربية صخّ لالة

على تغطية الصحف العراقية موضوع البحث )الصباح والزمان التعرف  إلىهدفت الدراسة 
اولتها هذه ، وبيان طبيعة الموضوعات التي تن2020المالية في العراق لعام  زمةوطريق الشعب( لأل

طر التي قدمت فيها هذه الموضوعات مصنفة حسب مجاالتها. اعتمدت تغطيتها واألالصحف في 
  .الدراسة على المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي باستخدام تحليل المضمون

اهات اليومية المنتظمة الصدور والتي تمثل اتجالثالثة ويتمثل مجتمع الدراسة بالصحف العراقية 
مختلفة حكومية وحزبية وخاصة تم اختيارها النتظام صدورها اليومي وهي: )الصباح( التي تمثل 

في العراق التي تعبر عن توجهات الحكومة العراقية والبرلمان، و)طريق  األولىالصحيفة الرسمية 
تعبر  قدم صحيفة حزبية في العراقأالشعب( والتي تمثل الصحف الحزبية الصادرة في العراق وهي 

الشيوعي العراقي، و)الزمان( طبعة بغداد، وتمثل الصحف الخاصة التي ال  الحزبعن لسان حال 
حكومية، وتصف هذه الصحيفة نفسها على وفق ما تدل عليه ترويستها بأنها  أوترتبط بجهة حزبية 

 زمةالحصر الشامل لكل ما نشر في هذه الصحف عن األ أسلوبصحيفة دولية مستقلة، وتم استخدام 
–1المالية وطريقة تناولها للمدة من  زمةالمالية في العراق وكيف غطت هذه الصحف موضوع األ

 .                                         2020–12–31لغاية  2020–8

طر النتائج أو  االقتصادي عدد من النتائج من أهمها تصدر المجال إلىوتوصلت الدراسة 
في الصحف الثالث، وتصدر الحكومة العراقية تصنيف فئات القوى الفاعلة  األولىاالقتصادية المرتبة 

 المالية في العراق على مصادر زمةعن اعتماد الصحف الثالث في تغطيتها الصحفية لأل فضال  
 من اعتمادها على مصادر خارجية. أكثرذاتية داخلية خاصة بهذه الصحف 

يفة صح ،الةالية في العراق مزةةاأل  ،الصحافة العراقية ،التغطية الصحفية :الكلةات الةفتاحية
 .صحيفة طريق الشعب ،صحيفة المزةان ،الصباح

  



 ن
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Abstract 
يمزيةالةلّخص باللغة اإل  نجل

This study aimed to show the coverage of the Iraqi newspapers, subject of research 

(Al-Sabah, Al-Zaman, and Tariq Al-Shaab) of the financial crisis in Iraq 2020, showing 

the nature of the topics covered by these newspapers and the frameworks in which these 

topics were presented according to their fields. The study depended on the survey 

approach, both descriptive and analytical using content analysis Iraqi newspapers that are 

published daily and regularly and which represent different trends, governmental, party, 

and  private, and were chosen for the regularity of their daily issuance, they are:(Al-Sabah, 

which represents the first official newspaper in Iraq that expresses the orientations of the 

Iraqi government and Parliament, and Tariq Al-Shaab, which represents the party 

newspaper issued in Iraq, which is oldest party newspaper in Iraq expresses the Iraqi 

communist party and Al-Zaman Baghdad edition. It represents private newspapers that 

are not related to a party or a governmental side, It describes its self, According to what 

its header in indicates, as an independent international newspaper. A comprehensive 

inventory method was used for everything published in these newspapers about The 

financial crisis in Iraq and how these newspapers covered the topic  of the financial crisis 

and the way of covering it for the period from 1-8-2020 to 31-12-2020. 

The study reached a number of results, the most imported of which is that the 

economic field and the framework of economic result are top priority in the three 

newspapers. The Iraqi government issues a classification of the categories of the active 

forces, in addition to the reliance of the three newspapers, in their press coverage of the 

financial crisis in Iraq, on private internal self-resources to these newspapers more than 

their reliance on external sources 

Keywords: Press Coverage, Iraqi Press, Financial Crisis in Iraq, Al-Sabah 

Newspaper, Al-Zaman Newspaper, Tariq Al-Shaab Newspaper. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهةيتها

 ةقدةةواًل: الأ

ي على االحتالل األمريك، فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن ن على مفترق طرقيقف العراق اآل

 ستقراراالل البلد يعاني من حالة انعدام وتغيير نظام الحكم فيه ما زا ،2003–4–9للعراق في 

شكل تراجع أسعار النفط التي اثرت ب ؛التي يواجها بأنواعها المختلفة منها األزماتالسياسي وتعدد 

ذا وما سببه ه، لمصدر بشكل كاملالموازنة على هذا ا عتمادالوازنة المالية للبلد ملحوظ على الم

ا، واالقتصادية التي واجهه المالية األزماتفي أسعار النفط من ضغوطات عدة ناتجة عن  نخفاضاال

عن تراكم تأثيرات  فضال   2019( واحتجاجات تشرين 19-ديفجائحة كورونا )كو  إليهايضاف 

العراق  فقد عانى .اإلصالحات، والعجز في مكافحة الفسادقتصادية الضعيفة وغياب السياسات اال

، وهو ما 2003–4–9اسوء أداء للنمو في اإلنتاج المحلي اإلجمالي السنوي منذ  2020خالل عام 

شخصته المذكرة االقتصادية الصادرة من مجموعة البنك الدولي في واشنطن حول التنويع والنمو في 

 .(2020، )مجموعة البنك الدولي التنمية الدولية تحت المجهرالنهوض من واقع الهشاشة، –العراق

مالية خانقة انعكست اثارها بشكل واضح على  أزمةشهد العراق بعد جائحة كورونا  ،وعليه

المواطن العراقي وال سيما أصحاب الدخل المحدود من فئة الموظفين والمتقاعدين بعد ان تأخر صرف 

على  ثرت بشكل واضحأو  ،رواتبهم ألشهر عدة، والركود االقتصادي الذي شهدته األسواق العراقية

 البلد.لبطالة التي يعاني منها الكسبة وأصحاب المهن الحرة في ظل ارتفاع ا

المالية واألمنية وسط االحتجاجات وانهيار الخدمات العامة،  األزماتالعراق بسلسلة من  مر   فقد

يات في المالية تداع زمةجائحة كورونا، وكان لهذه األ تفش يو ، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية
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في صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظ واضحا   المدى القصير كما الطويل. ففي المدى القصير، بدا

القطاع العام، مما اقتضى من الدولة اقتراض األموال من المصرف المركزي خالل الصيف. ومع 

في المئة وني ف من النفقات  50باتت المداخيل الشهرية للدولة تغط ي فقط  تدن ي اإليرادات النفطية،

  .ق انهيارا  ماليا  كل يا  للدولةراالحكومية. وفي المدى األطول، قد يواجه الع

يف المالية بشكل خاص تسهم بدرجة كبيرة بالتعر  زمةزمات بشكل عام واألالتغطية الصحفية لألف

تحقيق ، وال)المقال الصحفي بأنواعه المختلفةوالتقارير ومواد الرأي  األخباربها عن طريق نشر 

ياتها جملة من نت في طالتي تضم   زمةبهذه األالصحفي( والتحليالت والتفسيرات للمعلومات الخاصة 

البحوث والدراسات التي  عن المالية فضال   زمةات التي تحدد حجم األاإلحصائيالحقائق واألرقام و 

ية وعالقتها باالقتصاد العراقي التي تناولتها التغطية الصحفية في فنونها الصحف زمةتناولت أسباب األ

مات الخاصة توثيق المعلو العصور مصدرا  رئيسا  ل كانت الصحف على مر   ، فقدوموضوعاتها المختلفة

 .األزماتب

الية الم زمةوتأتي هذه الدراسة عبر اطرها المنهجية والنظرية والتطبيقية العملية لتتناول موضوع األ

ها واتجاهاتها ومجاالتها وموضوعات زمةالصحفية لهذه األ األساليبفي العراق بهدف التعرف على 

يرتبط  ذإوحجم المساحة التي شغلتها في الصحف المقروءة الورقية  ،والفنون الصحفية المعبرة عنها

 المالية في العراق زمةمن أهمية موضوع األ تنبعهذا الهدف بشكل رئيس بأهمية الدراسة التي 

 .تها وآثارها على المواطن العراقيوتداعيا

كبيرا  في اهتمامات الجميع بدءا  بالمواطنين الذي يمثلون قراء هذه  حيزا  المالية  زمةاألفقد شغلت 

أنواعها  بمختلف اإلعالمبالحكومة والبرلمان ومراكز البحوث المختلفة وكذلك وسائل  الصحف مرورا  

وعليه أصبح هذا الموضوع مدار اهتمام الصحف العراقية  لكترونية،مسموعة والمرئية واإلالمقروءة وال
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الكيفية  الضرورة العلمية التعرف على مما اقتضتبمختلف اتجاهاتها، الحكومية والحزبية والمستقلة، 

 من خالل تغطيتها الصحفية لها. زمةالتي تناولت بها الصحف العراقية هذه األ

 الدراسةةشكلة  :ثانياً 

 2020–3–15المالية في العراق بشكل ظاهر على المواطن العراقي منذ  زمةتداعيات األ ظهرت

حالة من  لىإقتصاد في البلد بعد تطبيق إجراءات الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا، فقد وصل اال

الشلل نتيجة ارتفاع أسعار المواد بأنواعها كافة، وترافق ذلك مع حصول تظاهرات واسعة في بغداد 

 زمةقتصادي المأزوم، ووصل األمر في هذه األعن رفضهم للوضع اال وعدد من المحافظات تعبيرا  

ت يادة حاالجوانب الحياة المعيشية جميعها ومنها تأخ ر صرف رواتب الموظفين ألشهر، وز  إلى

 .األزماتالبطالة وارتفاع خط الفقر فضال  عن النتائج األخرى الناجمة عن هذه 

ولما كان جوهر البحث العلمي يقوم على دراسة مشكالت محددة عبارة عن موضوع يحيط به 

 إنفسؤال يتطلب اإلجابة عنه،  أو، قضية موضع خالف أوتفسير،  إلىظاهرة تحتاج  أو الغموض،

 مشكلة هذه الدراسة تدور حول تساؤل رئيس مفاده: 

كيف غّطت ثالث صحف عراقية هي: الصباح الحكوةية، والمزةان الخاصة، وطريق الشعب الحمزبية، 

 ؟ 2020الةالية التي عصفت بالعراق ةنذ العام  مزةةاأل 

 أهداف الدراسةثالثًا: 

هدف رئيسي مفاده: الكيفية التي غطت بها ثالث صحف عراقية هي:  تحقيقالدراسة  هذهتروم 

اهات اتجو المالية في العراق،  زمةالصباح الحكومية، والزمان الخاصة، وطريق الشعب الحزبية األ

                                  .ومصادر هذه التغطية
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 : التالية فرعيةالهداف األوينبثق عن الهدف الرئيس 

 المالية في العراق. زمةالمجاالت التي غط تها الصحف الثالث لألمعرفة  .1

 المالية في العراق التي غطتها الصحف الثالث. زمةتحديد موضوعات األ .2

 ي العراق.المالية ف زمةتشخيص القوى الفاعلة بالحدث الذين شملتهم تغطية الصحف الثالث لأل .3

 .ليها الصحف الثالثزت عالمالية في العراق التي رك زمةبيان أسباب األ .4

المالية في  ةزمالتعر ف على الفنون الصحفية التي اعتمدتها الصحف الثالث في تغطيتها لأل .5

 العراق. 

 ي العراق.المالية ف زمةالتي استخدمتها الصحف الثالث في تغطيتها لأل اإلبرازتحديد وسائل  .6

 ي العراق.المالية ف زمةالتغطية الصحفية للصحف العراقية موضوع البحث لأل أطرالتعرف على  .7

 أهةية الدراسةرابعًا: 

مة المالية ز تناولت األعالمية إاذ لم نجد دراسة  من أهمية الموضوع نفسه هذه الدراسة أهميةتنبع 

لعراقي والمجتمع ااق منعطفا  خطيرا  في حياة الناس المالية في العر  زمةشكلت األ فقد ،في العراق

مجاالت الحياة المعيشية كلها سواء ما يتعلق منها بازدياد حاالت البطالة  إلىوصلت تداعياتها 

ر أصحاب الدخل المحدود بتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين،  وتصاعد خط الفقر، وتضر 

سة وتتمثل في مدى اسهام هذه الدرا األهةية العلةية :األوللذا تأتي أهمية هذه الدراسة عبر محورين 

 وآثارها وتداعياتها من ناحية تعاطي الصحافة العراقية معها. زمةذه األبالتعريف به

زمات بتقديم معالجات عملية لتغطية الصحف العراقية لألتتمثل و  تطبيقيةاألهةية ال :والثاني

 ضافة قاعدة مجتمعية وخصوصا  إوبذلك تسهم هذه الدراسة في  زمة المالية في العراقومنها األ

 .زماتفي طريقة تغطية األية اإلعالمسسات ؤ للم
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 أسئلة الدراسة: خاةساً 

لإلجابة على سؤال رئيس هو: كيف غطت ثالث صحف عراقية هي: الصباح  تسعى الدراسة

ادر ما اتجاهات ومصو المالية في العراق،  زمةالحكومية، والزمان الخاصة، وطريق الشعب الحزبية، األ

 هذه التغطية؟                                   

 وتفر ع عن هذا السؤال أسئلة فرعية هي: 

 المالية في العراق؟ زمةما المجاالت التي غط تها الصحف الثالث لأل .1

 المالية في العراق التي غطتها الصحف الثالث؟ زمةما موضوعات األ .2

 العراق؟ المالية في زمةذين شملتهم تغطية الصحف الثالث لألماهي القوى الفاعلة بالحدث ال .3

 المالية في العراق التي ركزت عليها الصحف الثالث؟  زمةما أسباب األ .4

 ي العراق؟المالية ف زمةما الفنون الصحفية التي اعتمدتها الصحف الثالث في تغطيتها لأل .5

 لعراق؟المالية في ا زمةالتي استخدمتها الصحف الثالث في تغطيتها لأل اإلبرازما وسائل  .6

 ؟قالمالية في العرا زمةالتغطية الصحفية للصحافة العراقية موضوع البحث لأل أطرما  .7

 حدود الدراسةسادسًا: 

 ثالثة حدود وكاآلتي:       إلىتمثل حدود الدراسة مجاالتها البحثية وتنقسم 

 بغداد. جمهورية العراقدود الجغرافية: الح .1

راق على المالية في الع زمةالحدود الزمنية: وتتمثل بالمدة الزمنية التي ظهرت فيها تداعيات األ .2

 2020– 8–1المواطن وأصبحت تشغل مساحات شاسعة في تغطية الصحف العراقية للمدة من 

    .                                                   2020–12–31لغاية 
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الحدود التطبيقية: وتنحصر حدود الموضوع في تغطية الصحافة العراقية ممثلة بصحف الدراسة  .3

المالية في العراق في حدود المدة الزمنية الخاضعة للتحليل. يتمثل بالصحف العراقية  زمةلأل

 اليومية الصادرة في بغداد وهي )الصباح والزمان وطريق الشعب(.

 ةحددات الدراسة سابعًا: 

تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث نفسه، 

ة المحددة المالية في المد زمةوتتمثل  في طبيعة مجتمع الدراسة التي ستكون حصرية لما نشر عن األ

مينها ا، فلو أجريت الدراسة في وقت آخر، لربما تغيرت اتجاهات التغطية ومض2020للبحث التحليلي 

مثل ن هذه الصحف الثالث تأ، وبما المالية زمةمع تغير الظروف والمتغيرات المحيطة المؤثرة في األ

 فيكن تعميهما النتائج يم فإن ؛حكومية والثانية مستقلة والثالثة حزبية األولى متباينةاتجاهات  ةثالث

 رى.خأمتنوعة  ا  حفص   دون مجتمع الصحافة العراقية الكبير الذي يضم   نفسها هذه الصحف

 ةصطلحات الدراسة ثاةنًا: 

 . التغطية الصحفية                                                                                            1 

سة تتمثل نها التقت عند نقطة رئيأ إال الصحفيةدت التعريفات التي تناولت مفهوم التغطية تعد  

لومات مفهوم التغطية فيما تعرفه اليوم من مع )هربرت(باإلحاطة بالحدث بتفاصيله كلها فقد حصر 

   .(22 صفحة ،1988 باألمس )سترنز،ولم تكن تعرفه  ما،عن حدث 

ن تكون مسكونة بهاجس ايجاد وتعميق مجرى تفاعلي بين أبد  ولكي تحقق التغطية هدفها ال

المتلقي والحدث الضخم عن طريق توفير وتقديم حجم معرفي عبر تقديم الوقائع الجوهرية والمهمة 

)خضور،  المختلفة.والدالة التي تمكن المتلقي من معرفة الحدث في معطياته وجوانبه ومساراته 

2001) 
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طريقة التناول الصحفي لموضوعات األزمة المالية في  :نهاأب ا  إجرائيوتعرف التغطية الصحفية 

الزمان التي  وصحيفة الصباح التي تمثل وجهة النظر الرسمية للحكومة، ةفيالعراق التي قدمتها صح

 الحزبية.  نموذجا  للصحفأتعد وصحيفة طريق الشعب التي  للصحف الخاصة المستقلة، نموذجا  أتعد 

قوم بها التي ي ،ةمجموعة من الخطوات المنتظم بأنها: اجرائيا  الصحفية تعرف التغطية يمكن ان 

نة قضية معي أوالجمهور عن تفاصيل وحيثيات حدث  إلخبارالصحفي عند اختيار حدث معين 

لى باالعتماد ع والحقائقوتتطلب هذه العملية من الصحفي جمع أكبر قدر من المعلومات  تهمه،

  والعامة بشكل يجعل من التغطية التي قام بها متكاملة. مصادره ووسائله الخاصة

   الةالية مزةة. األ 2

بأنها موقف تحذيري ينطوي على مخاطر عديدة أهمها:  زمةالعلمي تعرف األ المنظورمن 

ارض الحكومة، والتع أو اإلعالمتصاعد حدة الموقف والتعرض للمراقبة الشديدة الفاحصة من وسائل 

 (2002، للعمل. )صالح يات العاديةمع العمل

بأنها خلل يؤثر ماديا  على النظام كله، ويهدد االفتراضات الرئيسة التي  أيضا   زمةاألتعرف و 

دائرة من عدم التأكد وقصور المعرفة، واختالط األسباب بالنتائج،  ظلالنظام في  هذايستند عليها 

الخروج عن األنماط  زمةتستوجب مواجهة األ إذوتداعي األحداث بشكل متالحق يزيد من حد تها 

التنظيمية المألوفة ودرجة عالية من التحكم بالطاقات واإلمكانيات وحسن توظيفها في إطار مناخ 

تنظيمي يت سم بدرجة عالية من اإلتصاالت الفعالة التي تتطلب ابتكار أساليب وأنشطة سريعة وجديدة 

 من أجل تلبية اإلعالموسائل  إلىها احتياج الجمهور لمواجهة الظروف الجديدة التي يزيد خالل

احتياجاته وتوفير قدر كبير من المعلومات لكي تقوم بدورها كحلقة اتصال بين األفراد وصانعي القرار 

 (   2007. )محمد، األزماتالسياسي والقائمين على إدارة 
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 في بعض التوازنات االقتصادية يتبعه انهيار ما األزمة المالية فهي اضطراب حاد ومفاجئ يطرأأ

 (2009، قطاعات أخرى. )البكري إلىفي عدد من المؤسسات المالية تمتد اثاره 

المالية في العراق فتعني موقف حرج واضطراب اقتصادي أثر في  زمةلأل جرائياإلأما التعريف 

عدم مقدرة الدولة العراقية تلبية بعض المتطلبات  إلىووصل ذروته  2020الخزين المالي للعراق عام 

 المعيشية ومنها تأخر تأمين صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بموعدها المحد د. 

عد الصحيفة وت،العراقي  اإلعالموهي صحيفة يومية سياسية عامة تصدر عن شبكة  :الصباح صحيفة

 تنقل أخبار الحكومة العراقية، و وحتى االن 2003الرسمية في العراق منذ احتالله من قبل امريكا عام 

ات كما تعنى بنقل أخبار القرار و  وأخبار الواقع االجتماعي واالقتصادي للمواطن العراقي،والبرلمان 

صفر من  وصدر العدد والقوانين التي تشرع في تلك المرحلة التي يغلب عليها الطابع االنتقالي،

 وكانت تصدر مرتان في األسبوع السبت والثالثاء، ،17/5/2003صحيفة الصباح في يوم الثالثاء 

 الصادر عن سلطة االئتالف المتمثلة بالحاكم المدني لسلطة االئتالف. (66) رقممر سست باألأو 

ة وتصدر عن مؤسسة الزمان العراقي ،مستقلة وهي صحيفة عربية سياسية يومية :المزةانصحيفة 

ومراسلون في باريس  بولها مكات 1997-4-10البزاز بتاريخ سسها سعد أالتي  للصحافة والنشر،

نس دمشق والقاهرة وتو : عدد من العواصم العربية إلى باإلضافةوبروكسل ونيويورك وروما وانقرة 

ربع بي وعمان ,ولها اوالدار البيضاء والجزائر ورام اهلل ونواكشوط والخرطوم وطرابلس وبيروت ود

ردن وطبعة الخليج وطبعة العراق والطبعة الدولية التي توزع في واألع في سوريا طبعات عربية توز  

  دولي. اهتمامها بالجانب ال إلى باإلضافةالمحلية العراقية  باألخباروتهتم  فريقيا،أوروبا وشمال أ

كبر صحيفة حزبية في العراق ناطقة عن لسان حال الحزب الشيوعي أ: وهي صحيفة طريق الشعب

 . "وطن حر وشعب سعيد" العراقي ولها مجلة تحت اسم الثقافة الجديدة وشعار الحزب هو 
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 : الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 : األدب النظريأوالً 

 الةالية  مزةةاأل  إلىةدخل 

ل المالية ألي بلد بشك زمةتكمن األ إذمالية بانهيار النظام المالي  أزمةيقترن الحديث عن أية 

بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية مع انكماش  خاص في انهيار النظام المالي برمته مصحوبا  

في في عملة دولة ما، و  أوحاد في النشاط االقتصادي الكلي، فهي انهيار مفاجئ في سوق األسهم 

 .وعة من المؤسسات المالية لتمتد بعد ذلك لتشمل جوانب االقتصاد األخرىمجم أوسوق العقارات 

السعرية  أوويحدث مثل هذا االنهيار المفاجئ في أسعار األصول نتيجة انفجار الفقاعة المالية  

من  رأكث أوى أحيانا ، التي تعني بيع وشراء كميات ضخمة من نوع فقاعة المضاربة كما تسم   أو

)كورتال  الحقيقية. أوق أسعارها الطبيعية و فالمنازل بأسعار ت أوالمادية كاألسهم  أواألصول المالية 

  (2009ورزيق، 

منذ السنوات التي أعقبت االحتالل  واضح   مالية ظهرت مالمحها بشكل   أزمةالعراق ب ويمر  

جراء انخفاض  زمةيعاني من ضغوطات عدة ناتجة عن هذه األ إذ 2015ت عام داألمريكي واشت

أسعار النفط الذي نتج عن الخالف الحاصل بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها 

ي غالق الكلاإل أثناءمن آثار مدمرة وانحسار اقتصادي جاء  أيضا  خارج المنظمة، ولما شهده العالم 

 جراء انتشار جائحة كورونا. المفروض عالميا  

 أدناه.                          مبي نالمالية في العراق وكما هو  زمةيتناول هذا المبحث اإلطار النظري لأل ،وعليه
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  الةالية في العراق وتطوراتها مزةةبدايات نشوء األ 

مالية واضحة تمثلت بالعجز الواضح في الموازنة  أزمة 2015شهد االقتصاد العراقي منذ عام 

صدمة مزدوجة من جراء هبوط أسعار  إلىجمة عن تعرض االقتصاد العراقي العامة االتحادية النا

جانب التحديات األخرى المتمثلة بارتفاع تكاليف  إلى 2014النفط في األسواق العالمية منذ حزيران 

ي عن نفقات إيواء ودعم النازحين ف على الموازنة، فضال   الحرب على اإلرهاب التي انعكست سلبا  

إضافية على الموارد االقتصادية، فضال  عن  ودفع مستحقاتهم، مما ولد ضغوطا   مخيمات النزوح

التمويل  لىإاألعباء المالية اإلضافية التي فرضها قرار تحويل رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي 

، ويقابل عمال العسكريةعمار المناطق المحررة التي تضررت بسبب األإالمركزي وارتفاع نفقات إعادة 

ذلك قلة الواردات غير النفطية لسياسة تنويع مصادر الدخل، ونتيجة لذلك سجلت الموازنة العامة 

( %37.1-انخفضت اإليرادات العامة بنسبة ) إذ( ترليون دينار، 3.9-مقداره ) ماليا   االتحادية عجزا  

ية، فيما سجلت ( من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار %34.7عن العام السابق وشكلت نسبة )

 (2019)احمد وآخرون،  .2014العام ( قياسا  ب%37-بنسبة ) انخفاضا  

 إلىالعراقي  قتصاداال ضلخام الدولية المتذبذبة، تعر  عتماد المفرط على أسواق النفط اوبسبب اال

قتصاد ي وأثر بشكل كبير على متغيرات االصدمات ثنائية وثالثية، مما شل حركة النشاط االقتصاد

م االكلي مثل الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي والتجارة الخارجية والبطالة والمستوى الع

 (1فحة، ص2019لألسعار. )البدري، 

( مر  العراق بعدد من المتغيرات المهمة السياسية واالقتصادية، وجاءت هذه 2020وفي العام )

ية التي ( فضال  عن تعلق بعضها بالثقافة المجتمعالمتغيرات مترابطة بالوباء العالمي )فايروس كورونا

اصبحت تعي ما تفعل مع النخب السياسية الحاكمة في العراق وخير دليل على ذلك ما شهده العراق 
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عمت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات  واحتجاجاتمن تظاهرات  2019ن تشرين في العاشر م

في وسط وجنوب العراق، فقد ادى هذا التغير في المنظومة الحياتية والوعي المجتمعي تجاه اإلدارة 

 لإنتاج ثالثة حقو  إلى( وكذلك األوضاع التي مر  بها البلد 2020-2003السياسية العراقية للمرحلة )

 (2020)الطائي، : من المشاكل هي

ن انعدام االنسجام المؤسساتي وكذلك : المشاكل السياسية واألمنية، التي تتضم  ألولالحقل ا

ل مستمر بها البلد بشك عن التهديدات األمنية التي يمر   تصاعد شبح المحاصصة الطائفية فضال  

 .والمتمثلة بالهجمات االرهابية في مناطق متفرقة، فضال  عن المشاكل األخرى

قة سيما المتعل ن هذا الحقل العديد من المشاكل والاعية، تضم  مجتاال: المشاكل الحقل الثاني

فكار الدخيلة على المجتمع مع توسع حاالت الفساد األخالقي والتفكك بالمواطنين عامة منها انتشار األ

 جتماعية األخرى.ي والمشاكل االاألسر 

قتصادية، يتضمن هذا الحقل الكثير من المشاكل والتي تكون على : المشاكل االالحقل الثالث

 ان انتشار الفقر واتساع دائرة الفساد المنتشر في الدوائر الحكومية فضال   إذتماس خاص مع المواطن 

هم في  ثقلت وزر منأمن المشاكل التي دوائر الدولة والكثير  أكثرعن البطالة والبطالة المقنعة في 

 الحكومية.اإلدارة 

جتماعية قتصادية واالالمالية التي واجهها العراق ألقت بظاللها على مرافق الحياة اال زمةإن األ

بشكل  اقالعر جميعها وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، هذا المورد الذي يعتمد عليه 

-لعراقيقتصاد افي االعات الرئيسة ضعف مساهمة القطا إلىشبه كامل في تمويل الموازنة، إضافة 

 زمةالزراعة والصناعة بفروعها كافة في تعزيز موارد الموازنة، ذلك إن من أهم أسباب حدوث األ

هبطت  إذ ؛2014قتصادية والمالية الراهنة في العراق انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام اال
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 أكثردوالرا  للبرميل، أي فقد  40من  أقل إلىدوالر للبرميل  100من  أكثرهذه األسعار من معدل 

أسعار النفط دون السعر الذي اعت مد في الموازنة يزيد  نخفاضافي المائة من قيمته، وأن  60من 

أن القطاع الخاص العراقي مرتبط مباشرة بالدولة،  إلىستقرار المالي. إضافة العجز ويسبب عدم اإل

 التي تعمل أساسا  في مجال تجارة التجزئة والبناء جدا  وتهيمن عليه الشركات الصغيرة والصغيرة 

 ( 2020وخدمات النقل، وكذلك في الصناعة الخفيفة. )العاني، 

ادية على قتصتراكمات من سوء السياسات اال نتاج   إالالحالية لالقتصاد العراقي ليست  زمةفاأل

علنت دق ناقوس التي أقتصاد العراقي ، فهي مرحلة من مراحل تداعيات االامتداد عقود منصرمة

 ( 1، 2020الخطر. )علي، 

لم تكن  2014المالية التي مر  بها العراق منذ عام  زمةن األأ إلىوبهذا الصدد ال بد من اإلشارة 

المالية في  زمةقتصاد األمريكي، فمنذ ظهور بوادر األالمالية الراهنة في اال زمةبعيدة عن تأثيرات األ

من دول العالم بسبب العالقات  تتسع لتشمل العديد زمةهذه األ قتصاد األمريكي حتى اخذتاال

 الراهنة على الرغم من زمةقتصادية الدولية، وكان العراق هو أحد تلك الدول التي تأثرت باألاال

ك بأن قتصاد العراقي سيبقى بمنأى من آثارها مبررين ذلتصريحات بعض المسؤولين العراقيين بأن اال

 .ذكرالمية في السوق العراقية ال ي  حجم التعامالت الع

 زمةقتصاد العراقي ليس بمعزل عن اقتصاديات العالم التي تأثرت جميعها بهذه األولكن اال

تشكل  ذإقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد بصورة كلية على عوائد النفط ن االأ وخصوصا  

فاضا  انخ أون أي تأثير بأسعار النفط ارتفاعا  ا  من مجموع إيرادات العراق، و  %95إيرادات النفط نسبة 

ض االمالية تراجع حجم اإلنتاج العالمي وانخف زمةسينعكس على إيرادات النفط، وبذلك ونتيجة لأل

نفط انخفاض أسعار الانخفاض أسعار النفط عالميا  ومحليا  ومن ثم  إلىالطلب على النفط مما أدى 
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قتصاد العراقي. )قصي، اإل ميل الواحد مما أثر ذلك علىدوالر للبر  40 ما دون إلىفي العراق 

2010 )                                 

 قتصاد العراقي                                                                 الةالية على اإل مزةةتداعيات األ 

 :يقتصاد العراقي باآلتالمالية الحالية على اال زمةيمكن تحديد أبرز التداعيات المتوقعة لأل

 (2021)اتحاد المصارف العربية، 

في المئة  60استمرار وتفاقم الهبوط الحاد بأسعار النفط العالمية والذي انخفض بنسبة تزيد عن  .1

بالمقارنة بأسعاره قبل سنة، وعلى الرغم من أن منظمة أوبك ستحاول تخفيض معدالت اإلنتاج 

 إال( دوالرا  للبرميل الواحد، 50–40اليومي بهدف المحافظة على معدالت أسعار تتراوح بين )

أن ذلك غير مؤكد وستبقى التخمة في المعروض، األمر الذي سيضطر الحكومة للضغط على 

             .معدالت ونسب كبيرة إلىاإلنفاق بشكل كبير 

ترليون دينار لعام  35من  أكثر إلىن معدالت العجز في الموازنة سترتفع، كما هو متوقع، إ .2

2016. 

تقليص خطط الدولة في سياسة إعادة اإلعمار وبما  إلىإن االنخفاض في أسعار النفط أدى  .3

يؤثر على االستمرارية للمشاريع االستثمارية وبشكل خاص في مجال تطوير الصناعة النفطية 

بهدف تطوير اإليرادات المتأتية من بيع النفط الخام والصناعات اإلنتاجية المختلفة على الرغم 

 ي هذا المجال.ف قتصاديةامن إعالن الحكومة حزمة إصالحات 

حالة  فإنا لذبما أن العراق من الدول التي تستورد أغلب المواد الغذائية والوسيطة واالستهالكية  .4

قتصادي ستنعكس بوجود صعوبات في توريدها بشكل سهل للسوق العراقية الركود والكساد اإل

ين، قتصادية ومعاشية للمواطناوبشكل خاص مواد البطاقة التموينية، مما يخلق مشاكل نفسية و 
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( ماليين نازح داخل العراق وزيادة 3.2النازحين الذين يزيد عددهم عن ) أزمةمما سيفاقم من 

في المئة سوف ترتفع نسب البطالة للقوى البشرية القادرة على  25من  أكثر إلىنسبة الفقر 

م ل إذات التضخم والبطالة في المئة وسترتفع معدال 31من النسبة الحالية البالغة  أكثرالعمل 

 (2021. )اتحاد المصارف العربية، يتم إيجاد السياسات االقتصادية والسبل الكفيلة لمعالجتها

 الةالية في العراق مزةةسيناريوهات ةواجهة األ 

المالية في العراق برزت ثالثة سيناريوهات متوقعة  زمةفي إطار الحلول العاجلة لمواجهة األ

تمثل هذه الحلول وتبنى هذه الحلول على كيفية التعامل مع سعر البرميل في  2020لعائدات النفط 

 (2020)المرسومي،  :الية وكاالتيوضع الموازنة الم

 ول:ناريو اال السي
الخسائر الةتحققة في العائدات 

 سعر برةيل النفط العراقي العائدات النفطية الةتوقعة 2019عام  إلىالنفطية بالقياس 

 دوالر 20 32.697 45.830 رمليار دوال

 السيناريو الثاني:
الخسائر الةتحققة في العائدات 

 سعر برةيل النفط العراقي العائدات النفطية الةتوقعة 2019عام  إلىالنفطية بالقياس 

 دوالر 25 38.060 40.467 رمليار دوال

 السيناريو الثالث:
الخسائر الةتحققة في العائدات 

 سعر برةيل النفط العراقي العائدات النفطية الةتوقعة 2019عام  إلىالنفطية بالقياس 

 دوالر 30 43.422 مليار دوالر 35.422
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 التغطية الصحفية: ةقوةاتها وابعادها وأنواعها 

 ةقوةات التغطية الصحفية

دولية دون الوقوف في محطة  أوإقليمية  أومحلية  أزمة أوال يمكن الحديث عن أي حدث 

 بصورة عامة والصحف بصورة خاصة اإلعالملم تكتف وسائل  إذالتغطية الصحفية لهذه الظاهرة، 

أخرى ب أوبمهمة أداء دور توعوي فحسب عند تغطية قضية مهمة كما درجت العادة، بل تؤدي بصورة 

 (2018نيا . )حديد، دورا  أم

وقدمت األدبيات الغربية طريقة لصياغة المعلومات التي يروم الصحفي الحصول عليها في 

تغطيته ألي حدث في شكل ستة تساؤالت يحاول اإلجابة عنها، وعدت هذه األدبيات أن اإلجابة على 

ومات حول ن المعلهذه التساؤالت الستة تشكل تغطية متكاملة للحدث، تكفي إلشباع حاجة القارئ م

 (  2000ث. )ابو زيد وعبد المجيد، الحد

ابة عن طريق اإلج إالكل هذه المقومات من تفاصيل وبيانات ومعلومات  إلىوال يمكن الوصول 

تختص كل منها بمعلومات معينة كافية في النهاية لتشكيل تغطية اخبارية  إذعلى هذه األسئلة الستة 

 (32ة صفح ،2012)الدليمي،متكاملة للحدث هي: 

 من: من الذي أدى الدور األول في وقوع الحدث؟ .1

 ماذا: ماذا حدث؟ .2

 متى: زمن وقوع الحدث؟ .3

 أين: مكان وقوع الحدث؟ .4

 كيف: تفاصيل الحدث؟ .5

 ؟خلفيات الحدث أولماذا: أوليات  .6
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اإلجابة عن هذه األسئلة تأتي القيم المهنية لتحدد مقومات التغطية الصحفية،  إلىوباإلضافة 

ن الباحثين اعتمد العديد م إذ، األخبارفي انتقاء ونشر  اإلعالمفهي المعايير التي تعتمد عليها وسائل 

 عن مدى قيمة الخبر الذي يحدد بشكل دراكي فضال  على هذه القيم في تفسير ظاهرة التحيز اإل

الثالث  وأهل يستحق أن يكون العنوان األول  أوكان يستحق التغطية الصحافية أم ال،  إذاموضوعي 

 (221صفحة ،2019، )الشجيري. وهكذا

 تغطيته لحدث ما بذكر األسماء الحقيقية لألشخاص الذين أثناءوال بد للمندوب الصحفي ان يهتم 

تمسهم وقائعه وتفاصيل وافية عن شخصياتهم كأن يذكر مناصبهم الحالية  أواشتركوا في الحدث 

م القارئ تثير مثل هذه األمور اهتما إذوالسابقة وحالتهم االجتماعية ومستوى دخلهم وعناوينهم وغيرها 

لصحيفة. صدر فيه ايتمتعون بشهرة في المجتمع الذي ت كانوا أشخاصا   إذاسيما  وحب االستطالع ال

 (2014)العاني، 

خبر، أي أنها تنتدب من تراه مناسبا  من  إلىفحين تهتم الصحافة بحدث ما، فأنها تحوله 

، ويرافق مكتب الجريدة لتحرير نص الخبر إلىمكان الحدث لتسجيل وقائعه والعودة به  إلىصحافييها 

تعد من  إذفي هذه الحالة عموما مصور، وتسم ى هذه العملية في مهنة الصحافة بالتغطية، المحرر 

أهم أنواع العمل الصحفي التي تتمثل برصد الصحفي في مكان الحدث كل التفاصيل المتعلقة به 

 .(2014يعي، وتدوينها. )الرب

الحصول على البيانات وتفاصيل حدث معين والمعلومات المتعلقة به واالحاطة بأسبابه  فإنوعليه 

ومكان وقوعه وأسماء المشتركين فيه وكيف ومتى وقع وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث 

ان الحياة  ذإللمقومات والعناصر التي تجعله صالحا للنشر، فهناك فرق بين الحدث والخبر  مالكا  

ة بماليين األحداث التي تقع كل يوم، ولكن ما بين هذه الماليين من األحداث عدد قليل يتحول مليئ



17 

أخبار عندما يكون مالكا  لعدد من عناصر الخبر الصحفي التي تجعله يستحق النشر، فالقيم  إلى

 (pilger, 2004خبر يستحق النشر. ) إلىاإلخبارية هي التي تحول الحدث 

 اى تجند المطبوعة كلها لتأمين تغطية شاملة لها، أي معالجتها صحافي  وعند وقوع أحداث كبر 

بأكثر من نص صحفي وبأكثر من نمط، وينعقد إجماال  مجلس التحرير استثنائيا  فور شيوع خبر 

الحدث مما يعني الرصد المستمر لمصادر المعلومات المتوافرة لمالحقة المستجدات ورصد كل الزوايا 

                                                                  (2008لى المحررين. )زين الدين، ثم توزيع المهمات ع الممكنة للحدث ومن

وهنا ينبغي على المخبرين الصحفيين ان يؤكدوا على انهم ال يجمعون المعلومات فحسب بل هم 

نسب هي المظلة ، فالإليهاوا الحقائق يبحثون عن المصادر الموثوق بها والوثائق التي يمكنهم ان ينسب

ان مجال النسب للمعلومات يسمح للمخبر بعرض اآلراء في التغطية  إذالتي تحمي المخبر الصحفي 

                                                                        (2000د. )هاملتون و أ. كرعيسكي، اإلخبارية دون ان تفقد مظهر الحيا

 األبعاد األساسية لةرجعية التغطية الصحفية

الية: )خضور، بعاد التالعربي مرجعية خبرية تتألف من األ اإلعالمللتغطية الصحفية وال سيما في 

2000) 

يه المعلومة، تنتج ف أواالقتصادي السياسي الثقافي الذي يجري فيه الحدث –عيالسياق االجتما .1

ة إخبارية حتى لوظيف أولتغطية اخبارية  أووعي لخبر والحقيقة التي تؤكد استجابة وجود موض

 ة.                                            ياإلعالمالنظم  أوبعيدا  عن المؤثرات االجتماعية  أوخارج الثقافات  أوخارج المجتمعات 

ية منابر طبقية لقوى سياسية اإلعالمية من الحدث: فالمؤسسات اإلعالمموقف الوسيلة  .2

واجتماعية وثقافية ودينية معينة باتجاهات واحتماالت التطور في المجتمع، وتعمل جاهدة من 

اجل التأثير في هذه االتجاهات وجعلها تأخذ مسارات محددة تخدم مصالح هذه القوى، االمر 
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ا ى تنفيذ اجندتهية تملك مشروعها وتعمل جاهدة علإعالمالذي يؤكد حقيقة ان كل وسيلة 

ية التي تتواءم وهذه األجندة التي انطلقت ألجلها الوسيلة، اإلعالمية وتطبيق سياستها اإلعالم

سس أية تتأثر في تغطيتها اإلخبارية بمنطلقات و إعالمن كل مؤسسة أويترتب على ذلك حقيقة 

 واستراتيجيات مشروعها الذي حددته القوى التي تصدر هذه الوسيلة وتوجهها. 

م تترك ، ومن ثإليهاية ونوعيتها والمدرسة الصحفية التي تنتمي اإلعالمشخصية الوسيلة  .3

ي وال سيما ما يتعلق بنوعية الموضوعات اإلعالمانعكاسها وتأثيرها على مجمل نشاطها 

 .عن الوظيفة اإلخبارية لها عموما   ومستوى التغطية واساليبها فضال  

 إذة ياإلعالمي للوسيلة اإلعالم)الشرائح( االجتماعية التي يستهدفها الخطاب  أوالشريحة  .4

عاته وتوق قوي الحضور في التغطية الصحفية، فاهتمامات الجمهور يشكل الجمهور ركنا  

هما  في عدا  مية ب  اإلعالممهمة تأخذها الوسيلة  مورا  أومصالحه وموقف الوسيلة منها، كلها تعد 

 لتقديم تغطية إخبارية مناسبة.  مرجعيتها

وتشكل هذه األبعاد الرئيسة لمرجعية التغطية الصحفية وحدة عضوية ترتبط بعالقات جدلية ليست 

تناقضات طبيعة ال إلىجامدة مع الوحدة السابقة بل هي في حركة تغيير دائم ومستمر تعود  أوثابتة 

يعة طب إلىللمرجعية، كما تعود  ساسيةد االخل الوحدة العضوية لألبعاالقائمة وربما المحتدمة دا

نظام خرى السائدة داخل البين الظواهر واالعتبارات األ أوالتناقضات بين هذه االبعاد مجتمعة ككل 

 في االنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة والمهيمنة. أوي اإلعالم

 أنواع التغطية اإلخبارية

و التغطية تقسيم رئيسي ه إلىية على تصنيف التغطية الصحفية اإلعالماتفقت معظم الدراسات 

 (،2016الفنية )فيضي،  األساليبت، ومن حيث ـيـوقـتـث الـيـن حــون، ومـمـضـث المـيـن حـم
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          أن هذا التصنيف ضم أنواعا  متعددة وكاآلتي:                                                                                     إال

 وتضم عددا  من األنواع هي:                                  التغطية اإلخبارية ةن حيث اتجاه الةضةون:

ذ إافة ضإ أودون حذف  بالواقع لما يحدثتصف ردة: وهي التغطية التي التغطية المحايدة المج

ة ويخلو هذا النوع من التغطي تخبرنا بشكل دقيق عن االحداث التي يشاهدها المراسل الصحفي.

التحيز، أي يعرض الحقائق األساسية والمعلومات المتعلقة  أواإلخبارية من العنصر الذاتي الشخصي 

. )ربيع، قائع بوجهات النظرمزج الو  أوتدخل بالرأي  أوتقديم خلفيات  أوبالموضوع بدون أبعاد جديدة 

2005) 

جانب  لىإالتغطية المفسرة: وهذا النوع من التغطية يجمع بين المعلومات المساعدة والتفسيرية 

ديهم شرحه وخدمة القراء الذين ليس ل أوللقصص اإلخبارية بهدف تفسير الخبر  الحقائق االساسية

تتضمن  ذإوقت كاف للبحث بأنفسهم بشرط ان تكون هذه التغطية منصفة وتقدم التفاصيل كلها 

وصف األشخاص وذكر بعض  أووصف المكان  أوالتغطية وصف الجو العام المحيط بالحدث 

يل السياسية عن البلد الذي وقع فيه الحدث وتحل أواالقتصادية  أويخية التار  أوالمعلومات الجغرافية 

 .(2016واألحداث المشابهة. )فيضي، األسباب والدوافع والنتائج والربط بين الواقع 

التغطية اإلخبارية المتحيزة: وفي هذا النوع من التغطية يركز الصحفي على جانب معين من 

وهدف  ي،ويخلط وقائع الخبر برأيه الشخصيشو ه بعضها،  أويبالغ  أوالخبر وقد يحذف بعض الوقائع 

 هذا النوع من التغطية هو التلوين. 

                             :: وتضم عددا  من االنواع هيالتغطية اإلخبارية ةن حيث التوقيت

لنوع الحدث متوقع، ويهتم هذا ا فإنالتغطية التمهيدية: وهي التي تسبق حدوث الواقعة ومن ثم 

تماالت اح إلىمؤشرات تشير  إلىمن التغطية بالتفاصيل والمعلومات المتعلقة بحدث متوقع أي 

 (2008وقوعه. )ابو زيد، 



20 

لخاصة ا التقريرية: وهي التي تهتم بالحصول على التفاصيل والمعلومات أوالتغطية التسجيلية 

يم لزيارة وصول زع أوسقوط طائرة  أووقوع زلزال  أوعالن استقالة وزير إ بحدث معين تم بالفعل مثال

 (2014)العاني،البالد. 

تغطية المجاميع الصحفية: ويستخدم هذا النوع من انواع التغطية اإلخبارية عندما يكون موقع  

طية غالمؤتمر الصحفي ليس كبيرا  بما فيه الكفاية ليتسع جميع الصحفيين المهتمين بت أوالحدث 

م بإرسال فريق ممثل له اإلعالمالقصة اإلخبارية، وتشمل قيام ممثلين لكل نوع من أنواع وسائل 

يسجلون ويضعون المادة في متناول زمالؤهم في وسيلة  أولتغطية حدث ما فيقومون بكتابة تقرير 

اذ تم استخدام هذا النوع من التغطية الجماعية عندما حضر التلفزيون،  أواالذاعة  أوالصحافة 

. )سوليفان، حجم الكنيسة الصغيرة نتيجةجنازة في األكاديمية البحرية األمريكية الرئيس بيل كلنتون 

2006)                                          

 ( 2008تي: )ابو زيد، : وتشمل عدة أنواع وكاآلالفنية األساليبالتغطية اإلخبارية ةن حيث 

حادثة واحدة فتحاول اإلحاطة بجوانب  أواإلخبارية البسيطة: وهي التي تصف واقعة  التغطية

 وظروف حدوثها جميعها واالستشهاد بشهود عيان والمسؤولين.                                                       

تغطية  لىإمن واقعة والربط بينها وصوال   أكثرالتغطية اإلخبارية المركبة: وهي التي تصف 

الغاية نفسها وتدل على حدث واحد وتكون  إلىمن واقعة تؤدي  أكثراخبارية ذات إطار واحد تضم 

 موسعة. غالبا  

التغطية اإلخبارية القائمة على سرد األحداث: وتقوم على سرد وقائع الحدث وتتبع تفاصيله بحيث 

 كما وقع فعال .تقدم صورة متكاملة للحدث 
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ات وهي التغطية التي تقوم على سرد التصريح التغطية اإلخبارية القائةة على سرد التصريحات:

من شخصية معروفة والتي تدور حولها التغطية بحيث تشكل أقوال  أوالصادرة من مصدر مسؤول 

الخطب  أوهذا المصدر مادة التغطية ومصدر أهميتها، وهو ما يحدث في المؤتمرات الصحفية 

 السياسية وغيرها.

وتقوم على البيانات والمعلومات والحقائق عن  التغطية اإلخبارية القائةة على سرد الةعلوةات:

لجهات عن عدته احدى اأرد فيها البيانات الخاصة بتقرير موضوع معين، مثال ذلك تغطية خبرية تس

 نشاطاتها.

ة صبحت أي تغطيأالتقدم المذهل في وسائل االتصال التغطية اإلخبارية االلكترونية: مع 

األقمار  المشاهد، وساعدت في ذلك إلىلألحداث تتم فور وقوعها وفي أماكنها، ويتم نقلها تلفزيونيا  

 .أنحاء العالم كله إلىالصناعية في تجاوز المكان لتصل 

تيسر  العشرين المنصرمواتساع خدماتها منذ العقد االخير من القرن  اإلنترنتومع توافر شبكة 

نقل العديد من المواد الصحفية والصور والبيانات والرسوم بشكل رقمي قابل للمعالجة واالستخدام 

إعادة انتاجه، كما يمكن تخزينها واسترجاعها في أي وقت، وهو أمر مهم  إلىالفوري بدون الحاجة 

 كثرأيوفر الجهد والوقت، كما يفتح آفاقا  رحبة ألداء العمل الصحفي بطرق  إذفي العمل الصحفي 

 (2003ة وسهولة وتنظيما . )حجاب، سرع

رية من الناحية الصحفية من حيث توفير تغطيات إخبا اإلنترنتالتقنيات التي يوفرها  إلىوبالنظر 

 إجمالها باآلتي:                                            عديدة، فقد برزت أنواع أخرى من التغطيات تناسب هذه التقنيات يمكن
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تتوافر العديد من المصادر والمواقع الصحفية التي تبث اخبارها  إذ التغطية اإلخبارية الفورية:

مما يتيح للصحفي الحصول على المعلومات في حينها.  اإلنترنتبشكل فوري ومتجدد على شبكة 

 (2011)الدليمي،

تغطية حية لألحداث من موقع حدوثها وفي  اإلنترنتيمكن ان يوفر  خبارية الحية:التغطية اإل

 (2010)عزت،لحظة وقوعها. 

العديد من المصادر الصحفية التي تتناول  اإلنترنت: تتوافر على شبكة التغطية الةتعةقة

الموضوعات ذاتها بطرق متنوعة مما يسمح بالتعرف على أبعادها المتعددة، كما يوجد العديد من 

حصائيات وبيانات تعمق معرفته.مصادر ووثائق  إلىالروابط والتي تحيل الصحفي  حجاب، ) وا 

2003) 

د من التفاعل االيجابي بين القراء والصحفيين وتزيمكانية إ اإلنترنتيتيح  التغطية التفاعلية:

 (2011،)الدليمي .مشاركة القراء في أداء األعمال الصحفية

 العديد من الوسائل التفاعلية التي تجعل اإلنترنتيوفر  التغطية اإلخبارية ةتعددة الوسائط:

التواجد عليها مميزا مثل: الصوت والصورة وااللوان والجرافيكس واللقطات المرئية المتحركة. )حجاب، 

2003                                                                                                        ) 

من عنصر من عناصر  أكثربمفرداته بين  اإلنترنتيجمع  ارية الةتكاةلة:التغطية اإلخب 

اتصال بالمصدر مثل التلفون  أداةالممارسة الصحفية فهي مصدر صحفي يزودنا بالمعلومات، و 

والبريد االلكتروني وجماعات النقاش، وهي وسيلة كتابة ومعالجة المعلومات، وهي مكتبة وارشيف 

 .(2010، )عزت ية صحفية متكاملةتساعد هذه المفردات في تغط إذضخم 
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عمل والقيام بكل مفردات ال اإلنترنتبمقدور الصحفي استخدام  إذالتغطية اإلخبارية الذاتية: 

، الدليمي) الصحفي بمفرده من اختيار الموضوع وجمع بياناته واالتصال بمصادره وكتابته بل ونشره

2011). 

 راسةاإلسناد النظري للد

تأطير نظرية ال أيضا  الدراسة على ما جاء بنظرية تحليل األطر اإلخبارية التي تسمى  عتمدتا

تعد هذه النظرية التي تعتمد في النظريات المفسرة لتحليل التغطية اإلخبارية امتدادا   إذي، اإلعالم

لنظرية )وضع األجندة(، وذلك عن طريق تفسير الباحثين للمستوى الثاني لنظرية وضع االجندة الذي 

 ةيصف تأثير السمات البارزة الموجودة في التغطية اإلخبارية على الجمهور وتفسر القصص الخبري

         .اإلعالمفي وسائل المقدمة 

 إنفمستعار من بحوث وضع األجندة ومن ثم  أوفمن الواضح ان مصطلح بناء اإلطار مستمد 

ي وسمات الماإلعالسؤال الرئيسي في بناء األطر يركز على العوامل التنظيمية والبنائية في النظام 

 (                                                      2015. )نصر، األخبارالصحفيين األفراد التي يمكن أن تؤثر في تأطير محتوى 

دة تقد م مساع اإلعالمأن وسائل  إلىية اإلعالموتشير أغلب الدراسات في مجال األجندة واألطر 

للجمهور لفهم وتفسير األحداث والقضايا التي تقوم بتغطيتها وال سيما تلك التي تحظى باالهتمام 

لقضايا ا أوفي وضع هذه األحداث  اإلعالمكثر من قبل األفراد، فيتلخص دور وسائل والمتابعة األ

ل طروحة في هذه الوسائإخبارية لجعلها ذات بروز وأهمية مقارنة بباقي الموضوعات الم أطرضمن 

لتسهيل فهم محتواها وربط هذه األطر تلقائيا  بموضوعاتها من قبل االفراد فيمكن في ضوء ذلك إدراكها 

بداء التقويمات واألحكام بشأنها. )عالونة وفايز،                   (                                                                              2014وتفسيرها وا 
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 يةاإلعالةنظرية األطر 

للقضايا  ماإلعالتسمح هذه النظرية بقياس المحتوى غير الصريح للتغطية الصحفية بوسائل 

المثارة خالل مدة زمنية معينة؛ باالختيار والتركيز على عدد معين من العناصر المتعلقة بالموضوع 

 وتجنب بعض العناصر األخرى.

ووفق ا لهذا الوصف، فاإلطار هو الفكرة الرئيسية التي ت كسب الحدث معناه وتحدد موضوع الخالف 

ن التشكيل هو اختيار بعض الجوانب من الحقيقة لجعلها  عطاء  بروز ا، أكثروجوهر القضية، وا  وا 

                             (             Baysha, 2004تفسير سببي، وتقييم أخالقي، وطريقة معالجة لهذه الحقيقة. )

ية التي ماإلعالية بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالموفي ضوء ذلك تساعد نظرية األطر 

جاهات في تشكيل األفكار واالت اإلعالملدور وسائل  منتظما   ، وتقدم تفسيرا  اإلعالمتعكسها وسائل 

وتفترض ايا"  ضلمعرفية والوجدانية لتلك القحيال القضايا البارزة، وعالقة ذلك باستجابات الجمهور ا

تتضمن داللة معينة، بل ان مغزاها تكتسبه من خالل  أون األحداث بذاتها ال تعكس أهذه النظرية 

موضوع، على جوانب الوضعها في إطار يحددها ويضفي عليها مستوى من االتساق من خالل التركيز 

د، )مكاوي والسي تأطير القضايا بطرق مختلفة. إلى اإلعالمهمال جوانب أخرى، وتتجه وسائل ا  و 

2009) 

بار، والى لألخ اإلعالمان مصطلح التأطير مفيد في بحث تغطية وسائل ويتفق علماء االتصال 

 إذ عالماإلي نموذج جديد لدراسة الموضوعية والتحيز في وسائل اإلعالمحد ما يقدم مفهوم التأطير 

 كانت التغطية الصحفية اإلخبارية إيجابية أم محايدة أم إذاالتركيز على ما  إلىتتجه دراسات التحيز 

ارية قضية، وبمجرد ان يبدأ الباحث بالتفكير في التغطية الصحفية اإلخب أومؤسسة  أوسلبية تجاه فكرة 

  (2015كل ما ضيقا ومبسطا. )نصر، المفهوم القديم للتحيز يبدو بش فإنمن جانب التأطير 
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 يةاإلعالةلتفسيرية للطر النةاذج ا

تطرح النظرية نماذج تفسيرية يتم توظيفها في التحليل الكيفي لتمثيل الجوانب والسمات البارزة 

برز أالتغطية الخبرية للقضايا واألحداث المختلفة، ومن  أطرية، أي تحديد اإلعالمالواردة في الرسالة 

 (Entman, 1993, pp.51-58) :هذه النماذج ما يأتي

                                                                                        نةوذج روبرت إنتةان

 ية تتمثل في:                                              اإلعالموضع روبرت إنتمان أربع وظائف أساسية لألطر 

  .القضية واألسباب الكامنة وراءها أوتعريف األطر المشكلة  .1

  .الحدث أوتقوم األطر بتشخيص األسباب وتحديد القوى الفاعلة في القضية  .2

 .الحدث أوالتقييمات األخالقية للقضية  إلىتشير األطر  .3

  .للقضية ومحاولة عالجها ية حلوال  اإلعالمتقترح األطر  .4

                                                                                    نةوذج بان وكويسكي  

 قد م بان وكويسكي نموذجا  يتضمن مجموعة من األدوات لتحليل األطر الخبرية. تتمثل في:                           

تسلسل البناء التركيبي للقصة اإلخبارية العناصر والفقرات داخل القصة الخبرية،  إلىيشير  .1

وكذلك االستراتيجيات التي يتبعها القائم باالتصال في بناء الحدث اإلخباري والمصادر 

 اإلخبارية التي توظف في النص الخبري.

لرئيسة األفكار ا ناألفكار الرئيسة )الفكرة المحورية( المتضمنة في النص الخبري تتضم   .2

 السمات الرئيسة للموضوع والفكرة المحورية التي يدور حولها النص الخبري.

لتي تركز القضية ا أواالستخالصات الضمنية التي تساعد في تدعيم الفكرة المحورية للحدث  .3

 . اإلعالمعليها وسائل 
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                                                                                    نةوذج لينجر وسيةون       

 :                                      اآلتيلألطر الخبرية يتضمن نوعين هما على النحو  يتناول هذا النموذج تصنيفا  

 اإلطار المحدد المرتبط بأحداث محددة.                                                                        .1

 المجرد.                                                                                  أواإلطار العام  .2

ارة من خالل وقائع وأحداث معينة مثال ذلك فاإلطار المحدد، يصف األحداث والقضايا المث

                                                      .اللبنانية–السورية زمةغتيال كما حدث في األاالمحاوالت 

األحداث المثارة في سياق عام ومجرد، مثال ذلك  أوالمجرد القضايا  أوم اإلطار العام ويقد  

 ، دور الواليات المتحدة في دفع عملية السالم.                                                األوسطالسياسة األميركية في منطقة الشرق 

ضافة باإل المالية في العراق، زمةواهتمت الدراسة بهذا النموذج لرصد األطر العامة والمجردة لأل

 أكثر مدة الدراسة وتكون أثناء زمةاألطر المحددة التي تخص وقائع وأحداث ا محددة تتعلق بهذه األ إلى

 .زمةدقة التغطية الصحفية لهذه األ إلىلتشير  وتخصصا   تعمقا  

                                                             النةوذج الذي طرحه ةاكسويل ةاكوةبس وآخرون

م فيه تفسيرا  لكيفية بناء الصور النمطية عن الشعوب والشخصيات البارزة لدى الجماهير وقد  

في اآلونة األخيرة، ويشير ماكومبس وآخرون في هذا  اإلعالمبوصف ذلك يمثل التأثير األهم لوسائل 

ية تتضمن "سمات موضوعية وهي تلك التي تتعلق بالمعلومات اإلعالمأن الرسالة  إلىالنموذج 

المجردة حول القضية وشخصياتها وأطرافها وأسباب الموقف أي كيفية تناول المشكلة فيها وبدائل 

 ،ؤات  غير م أوحلولها، "والسمات العاطفية والشخصيات الواردة ضمن سياق القضية بشكل مؤات  

 سلبية.                                                                                                               أويات بصورة إيجابية م األطراف والشخصبكلمة أخرى تقد  
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 ذات الصلةالدراسات السابقة  :ثانياً 

ية السابقة التي تناولت األزمة المالية لغرض التعر ف على محور اإلعالمتم إجراء مسح للدراسات 

 دث:  األح إلىالمشكلة التي تناولتها والنتائج التي توصلت إليها وكاآلتي مرتبة من األقدم 

 لعةليات االنقاذ الحكوةية" اإلعالم"تغطية وسائل  (Meghan, 2010)  دراسة
A constructionist approach on the media's coverage of government 

bailouts 

لتي مريكية لخطة االنقاذ ااأل اإلعالمف على كيفية معالجة وسائل ر  التع إلىهدفت هذه الدراسة 

مالية، واعتمدت زمة الحدوث األ أثناءللتقليل من حجم الخسائر االقتصادية  انتهجتها الحكومة الفيدرالية

صحف لاوتمثل مجتمع الدراسة بعدد من  المضمون،تحليل  أداةالدراسة على المنهج المسحي باستخدام 

  والمحافظ.خبارية للتيارين الليبرالي والشبكات اإل

 ألولىافئة الصراع وحصولها على المرتبة  منها: تصدرعدة نتائج  إلىوتوصلت هذه الدراسة 

موضوعات ل ريتووول ستفي معالجة صحيفتي نيويورك تايمز  كثر حضورا  األ اإلطاروذلك لكونها 

 زمة المالية العالمية.األ

(. تغطية األمزةة الةالية العالةية في الصحف العربية دراسة تحليلية 2011دراسة الحةداني )
 لصحف الرأي األردنية والمزةان العراقية والبيان اإلةاراتية.

ية من خالل القيام بالدراسة التحليلية اإلعالمالتعر ف على التغطية  إلىهدفت هذه الدراسة 

 المالية العالمية وكما وردت في الصحف العربية. األزمةللموضوعات التي تناولت 

وقد تكو ن مجتمع الدراسة التحليلية من جميع الفنون الصحفية التي احتوتها الصحف العربية 

ة في ة، وتمثلت عينة الدراسة التحليليوالزمان العراقية والبيان اإلماراتي األردنيةالثالث وهي: الرأي 

تحليل مضمون األزمة المالية العالمية التي تم نشرها في الصحف المذكورة خالل الفترة الواقعة ما 
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، واعتمدت الدراسة 2009وحتى الحادي والثالثين من كانون األول  2008بين األول من أيلول 

                                                 المنهج المسحي.                                

 عدد من النتائج أهمها:                                                                     إلىوقد توصلت الدراسة 

إن أغلب أنماط العناوين المستخدمة والمعتمدة في صحف الدراسة كانت العنوان الممتد وان  -

 ناع المستخدمة في صحف الدراسة هي عرض الحقائق واألرقام.طرق اإلق أكثر

مية العال األنباءإن أغلبية المصادر اإلخبارية التي اعتمدت عليها الصحف كانت وكاالت  -

الفنون واالشكال الصحفية المستخدمة في عرض وتقديم األزمة المالية  أكثروالوطنية وان 

 والتقارير والتحقيقات الصحفية. األخبارالعالمية كانت 

إن اهتمام صحف الدراسة باألزمة المالية العالمية من حيث مساحة التغطية المنشورة كانت  -

من نصف صفحة وأن أغلب الصفحات التي نشرت فيها األزمة المالية العالمية كان في  أكثر

 الملحق االقتصادي.

 اد.للون أكاديميون مختصون في علم االقتصإن أغلب القائمين بعملية التغطية الصحفية هم مح -

(. حول الةعالجة الصحفية لالمزةات الرياضية وعالقتها باتخاذ القرار دراسة 2012دراسة ةحةود )
 تحليلية. 

التعر ف على المعالجة الصحفية المصاحبة لبعض األزمات وعالقتها باتخاذ  إلىهدفت الدراسة 

األزمات التي واجهت المجال الرياضي المصري في الفترة القرار وذلك من حالل التعر ف على أهم 

، ية لألزمةاإلعالمم. وأسباب األزمة التي قدمتها صحف الدراسة خالل المعالجة  2008 -2006من 

ية، مسارات البرهنة الصحفية اإلعالموتحديد القوى الفاعلة في األزمة كما تتضمنها المعالجة 

لألزمة، واتجاه صحف الدراسة وموقفها من األزمة خالل المعالجة ية اإلعالمالمستخدمة في المعالجة 

ية، والبدائل والحلول المقترحة التي قد متها اإلعالمية، وهدف المضمون الصحفي من المعالجة اإلعالم



29 

ي ية والتاإلعالمية الحتواء األزمة واألطروحات الصحفية التي قدمتها المعالجة اإلعالمالمعالجة 

القرار، ونوعية المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في انتقاء المعلومات  ساعدت في اتخاذ

ية لهذه األزمات، اإلعالمالمستخدمة في المعالجة  اإلقناعية األساليبالخاصة بهذه األزمات، و 

ية لهذه األزمات، ووسائل اإلبراز المستخدمة في اإلعالمواالنماط الصحفية المستخدمة في المعالجة 

 ية لهذه األزمات ودوراإلعالمية لهذه األزمات، وحجم االهتمام النسبي من المعالجة اإلعالمالمعالجة 

 الصحافة الرياضية في اتخاذ القرار عند حدوث األزمات. 

عينة الباحث نوعين من الفقد اختار  الدراسةوقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، أما عينة 

عينة الصحف التي تم اختيارها بالطريقة الطبقية العمدية من إصدارات الصحف والمجالت  األولى

م 2008حتى عام  2006الرياضية والتي تناولت األزمات الرياضية التي حدثت في الفترة من عام 

تمع البحث وقد تم توزيع من إجمالي مج %84.97بواقع  ا  صحفي ا  ( إصدار 1475وقد بلغ قوامها )

أعداد الصحيفة عينة الدراسة على عينة التطبيق األول: للتعرف على األزمات الرياضية التي حدثت 

من األعداد  ا  صحفي ا  ( عدد1085م وقد بلغ قوامها ) 2008م حتى عام  2006في الفترة من عام 

مع األصلي، والثانية العينة من إجمالي المجت %98.99الصادرة عن صحيفة المصري اليوم وبنسبة 

البشرية التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية من أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات الرياضية 

م وقد بلغ 2008م حتى عام 2006تعرضا  لألزمات الرياضية في الفترة من عام  أكثرالتي كانت 

 الدراسة. من إجمالي مجتمع %33.01( عضو مجلس إدارة بنسبة 35قوامها )

وأكدت نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت ألعضاء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات الرياضية 

على أن الصحافة الرياضية ذات تأثير على اتجاهات الرأي العام الرياضي نحو األزمة، كما أكدت 

ساعد في حلول التي تنتائج الدراسة الميدانية على أن الصحافة الرياضية تقدم مجموعة من البدائل وال

اتخاذ القرار التي أكدت على حصول التقرير الصحفي والمقال الصحفي والعمود الصحفي على مراتب 
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متقدمة بين األنماط الصحفية المستخدمة في المعالجة الصحفية مما يدل على تقديم العديد من البدائل 

تائج الدراسة كدت نأذه الصحف، كما عن طريق ذوى الخبرة والرأي والكتاب الصحفيين العالميين في ه

الميدانية أن البدائل التي تقدمها الصحافة الرياضية تتناسب مع وجهة النظر الصحفية إذ جاءت 

مسارات البرهنة الصحفية معتمدة على آراء واتجاهات محرري الصحف ولم تستند على بعض اللوائح 

 والقوانين الرياضية الخاصة بهذا الشأن.

دراسة تحليل  –(. ةعالجة الصحافة السعودية اليوةية للشأن االقتصادي 2012دراسة الحروب )
 الةضةون. 

التعر ف على المعالجات الصحفية واألحداث االقتصادية وقضاياها في  إلىهدفت الدراسة 

عطاء صورة واضحة عن طبيعة  الصحف اليومية السعودية الصادرة في المملكة العربية السعودية وا 

تلك المعالجات وحجمها للشأن االقتصادي، فضال  عن معرفة قدرتها على القيام بدورها األساس 

ومات. وقد استندت هذه الدراسة في وصفها للظاهرة موضوع البحث وتفسيرها المتمثل في توفير المعل

ية ونظر  اإلعالمثالث نظريات هي: نظرية ترتيب األولويات ونظرية االعتماد على وسائل  إلى

المسؤولية االجتماعية، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي متبعة أسلوب وطريقة تحليل المضمون 

عينات من الصحف السعودية اليومية )صحيفة عكاظ، صحيفة الرياض، صحيفة وجرى التحليل على 

وتم اختيار هذه المدة ألنه يمكن من خاللها  2011آذار  30لغاية  2010أيلول  1اليوم( للمدة من 

                                 عددا  من الصحيفة وبذلك تعد العينة ممثلة لمجتمع الدراسة.                                  24الحصول على 

نتائج عدة أبرزها: ان الصفحات االقتصادية في الصحف السعودية اليومية  إلىوتوصلت الدراسة 

ن الصحف أأولت الجانب اإلخباري األهمية الكبرى ولم تهتم بالدرجة نفسها بالتفسير والتحليل، و 

دة التحريرية، ويعد ذلك سببا  من أسباب مصدر الما إلىموضوع البحث قد تنشر مودا دون اإلشارة 
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أزمة المضمون، فضال  عن أن مؤسسات القطاع الخاص ترتب مضمون الصفحات االقتصادية في 

 الصحافة السعودية اليومية.       

(. الةعالجة الصحفية لقضايا التنةية االقتصادية في الصحافة العراقية 2012دراسة العاني وةراد، )
 .نةوذجاً أجريدة الةدى دراسة تحليلية ل

هدفت هذه الدراسة ببحث وتفسير خصائص المعالجة الصحفية لقضايا التنمية االقتصادية في 

حافة تحديد مدى قدرة الص إلىالعراق بكونها واحدة من القضايا المقلقة في العالم المعاصر. وهدفت 

 المتصلة بها؟ العراقية المستقلة بمتابعة قضايا التنمية االقتصادية والموضوعات 

وقد أجريت الدراسة على المحتوى الخاص لقضايا االقتصاد في جريدة المدى العراقية للمدة من 

. واعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على استمارة تحليل 2012–2–28لغاية  2011–2–2

مجموعة من النتائج من أهمها: مقدرة الصحافة العراقية في  إلىالمضمون. وتوصلت هذه الدراسة 

تناول قضايا التنمية االقتصادية في الصفحة االقتصادية معربة عن الهموم القطاعية ونقلها بواقعية 

وشفافية وبث التوعية لدى شرائح المجتمع بفئاته كافة، وتفوق معالجة قطاع الوساطة المالية في 

الخبر الصحفي، كما اثبتت  إلىقياسا   %85تقريرا  بنسبة  70بلغ مجموعها  التقارير اإلخبارية إذ

 الدراسة انها صحافة تفسيرية تحليلية تهتم بدراسة الظاهرة االقتصادية من جوانبها كلها. 

 "االبالغ عن سلوك سعر الصرف االسةي في كولوةبيا"  Taborba, 2013)دراسة )
The Reporting of Nominal Exchange Rate Behavior in Colombia 

 لالزمة المالية العالمية، واعتمدت الدراسة اإلعالمالتع رف على تغطية وسائل  إلىهدفت الدراسة 

 خبار واالفتتاحيات في عدد منتحليل المضمون للمقاالت واأل أداةعلى المنهج المسحي باستخدام 

المدة  أثناء Cambioومجلة   Portafolioوصحيفة ElTiempoالصحف الوطنية المتمثلة بصحيفة 

 . 2009لى ا  و  1992الزمنية من 
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نقل  في اإلعالمعدة نتائج منها: كشفت الدراسة عن تحيز وسائل  إلىتوصلت هذه الدراسة 

المعلومات نتيجة الستجابات جماعات الضغط في توفير المعلومات التي تصب في خدمة مصالحها 

 ت كمصدر رئيسي في جمع البيانات. هذه المعلوما إلىوكان الرجوع 

 في ضبط االوضاع الةالية العاةة" اإلعالم"دور وسائل (Mercille, 2013)دراسة 
 The role of the Media in Fiscal Consolidation Programs  

لدراسة واعتمدت ا االقتصادية،زمات ألخبار األ اإلعالمتغطية وسائل  إلىف هدفت الدراسة التعر  

تحليل المضمون للقصص الخبرية بعدد من الصحف االقتصادية  أداةباستخدام  يعلى المنهج المسح

  .2013لى ا  و  2008المدة الزمنية من  أثناءنسا لمانيا وبريطانيا وفر أفي 

 إليرلنديةاللتجربة  اإلعالمتشويه  عنالدراسة  كشفت عدة نتائج منها: إلىالدراسة توصلت هذه 

وتسلط  ،وذلك بالتركيز على النتائج السلبية بشكل واضح وعدم االهتمام بالنتائج االيجابية من التجربة

نها أخبار القرارات السياسية التي من شأمن التركيز على  سعار السلع المستوردة بدال  أالضوء على 

 وجودة صاد حتى في حالمام، ومعارضة التدخالت الحكومية في االقتاأل إلىالدفع باالقتصاد المحلي 

 يجابية لمثل هكذا تدخالت.إثار آ

التغطية الصحفية للخبار  ( "هل تقوم لجان الةراقبة بأعةالها؟Antonis et al., 2016دراسة )
 االقتصادية."

Are watchdogs doing their business? Media coverage of economic news 

اي مدى يؤدي الصحفيون دورهم كحراس عند تغطيتهم  إلىف التعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

 لألخبار االقتصادية، اذ تم انتقاد الصحفيين لفشلهم في اداء ادوارهم كمراقبين للوضع االقتصادي.

تحليل المضمون لمحتوى خمس صحف  أداةاعتمدت هذه الدراسة على المنهج المسحي باستخدام 

 د. دنماركية متخصصة بأخبار االعمال واالقتصا
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 عدة نتائج منها: إلىوتوصلت الدراسة 

إن الصحفيين يؤدون دور رقابي عندما يتعلق األمر بموضوع االعمال واالقتصاد. كما تمت 

 ثار المترتبة على هذا االلتزام بنموذج المراقبة.مناقشة االختالفات في التغطية الصحفية واآل

 ات األمزةة األةنية الةحلية(. إدارة الصحافة العراقية لةوضوع2017دراسة جياد، )

ية ية التي تم توظيفها من قبل الصحف العراقاإلعالممعرفة وتحديد األطر  إلىهدفت هذه الدراسة 

بمختلف انماطها الحزبية والعامة والخاصة في معالجة جوانب األزمة األمنية المحلية، وتصنف هذه 

حف منهج المسح التحليلي، لعينة من الصالدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلية، واعتمد الباحث 

المد ة المحصورة من  أثناءالمحلية العراقية اليومية المتمثلة بـ )الصباح، المشرق، االتحاد( و 

 . 10/12/2014لغاية  11/6/2014

ل الباحث  جملة من النتائج أبرزها: وظفت صحف الدراسة القوى الفاعلة في الساحة  إلىوقد توص 

ماشى مع سياساتها وتوجهاتها ومواقفها وسجلت مستويات اهتمام ملحوظة وعالية العراقية وبما يت

تماشيا مع مواقف صحف الدراسة واتجاهاتها وسياساتها، كما وظفت صحف الدراسة أطر الصراع 

براز اإليجابيات والسلبيات واسناد المسؤولية واإلطار األخالقي إوالتعبئة واالهتمامات اإلنسانية وأطر 

صادي ودعم الوحدة الوطنية وأطر السعي لتدويل األزمة األمنية بما يتناغم مع رؤيتها وسياساتها واالقت

وايديولوجيتها وانتماءاتها القومية، فضال  عن توظيف عال  من صحف الدراسة لألخبار والتقارير 

شكال ألالصحفية في معالجة موضوعات األزمات األمنية المحلية وبفارق كبير عن بقية الفنون وا

 الصحفية.
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 " )عدم( تغطية االمزةة الةالية"(Alyt & Rens, 2018)  دراسة
(Un) covering the Economic Crisis? 

ادية المطبوعة لألزمة االقتص اإلعالمف على طرائق تغطية وسائل التعر   إلىهدفت هذه الدراسة 

تحليل المضمون للمدة الزمنية بين  أداةفي هولندا، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي باستخدام 

والتركيز على خمسة أطر رئيسة تناولها الصحفيون عند مناقشة األزمة  (،2003-2007)

 االقتصادية.

ر عدة نتائج منها: ان االختالفات في االط إلىتوصلت هذه الدراسة وبناء  على تحليل التباين 

حدد لإلطار قد يختلف عبر المخارج، وقد عوامل زمنية، في حين ان المظهر الم إلىيرجع اساسا  

اظهرت الدراسة تشابه ملحوظا  في أهمية اإلطار الزمني، وكشفت عن مدى توفر محتوى إعالمي 

  متنوع للجمهور في سياق أزمة شاملة.

ية وةعالجة األمزةة االقتصادية في وسائل اإلعالة(. السياسة 2019دراسة اعراب وبصيص، )
 ةقاربة نظرية.–اإلعالم

ية في معالجة األزمات اإلعالمتسليط الضوء على تأثيرات السياسة  إلىهدف هذه الدراسة 

استراتيجية إلدارة هذه األزمات، قصد إيجاد الحلول  أداة، باعتباره اإلعالماالقتصادية في وسائل 

لمشكالت ا سيما في الوقت الحالي الذي يشهد تزايد المناسبة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ال

واألزمات اإلقتصادية التي تؤثر سلبا  على االقتصاد الوطني، ومن ثم تهدد استقرار الدولة وكل 

مكونات المجتمع، مما يستدعي ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات االجتماعية والثقافية 

على مختلف  اتهاية للحد من تطور األزمات االقتصادية ومواجهة تأثير اإلعالموالسياسية واالقتصادية و 

كإحدى مصادر المعلومات االقتصادية في وقت األزمات ملزمة بالتخطيط  اإلعالماألصعدة. فوسائل 

لمضامين ومحتويات لما يسمى بإعالم األزمات بطريقة علمية مدروسة في اختيار المعلومة وأسلوب 
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اإليجابي  هلين للتعاملتقديمها والوقت المناسب لنشرها، وذلك باالستعانة بإعالميين مختصين ومؤ 

 .مع هذه األحداث األمنية الطارئة

وتصن ف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تصف الظاهرة بوضعها الراهن، فقد اتبعت 

 .خطوات المنهج الوصفي، إذ اكتفت بالوصف النظري للظاهرة ولم تتضمن جانب تطبيقي تحليلي

زها: ان التغطية الصحفية المفضلة هي التي عدد من النتائج من أبر  إلىوتوصلت الدراسة 

تستخدم محددات قوية مسبقة )في مرحلة التمهيد لألزمة( لكسب الشرعية للسياسة االقتصادية التي 

تقرها الدولة، ومراعاة الدقة واآلنية عند االدالء بمعلومات حول األزمة بحيث يكون سبق إعالمي بين 

م إعال إلىان يبقى إعالما  موضوعيا  من دون تحوله  في نقل المعلومات بشرط اإلعالموسائل 

 اإلعالمتسويقي، ولإلعالم دوٌر مهٌم في معالجة األزمات االقتصادية إذ ان هناك عالقة بين 

من  ال سيما وقت األزمات اإلعالمية على مؤسسات اإلعالمواالقتصاد، وهناك تأثير مباشر للسياسة 

الدائم لجذب الجمهور وزيادة أعدادهم وتقديم أشكال متنوعة من القوالب  اإلعالمخالل سعي وسائل 

مجموعة من العقبات والمشاكل على الرغم من وضوح دورها في  اإلعالمية، وتواجه وسائل اإلعالم

 األزمات.

 ثالثًا: التعـقيب على الدراسات السابقة

في  خصوصا  م األزمات و أجمعت معظم الدراسات التي تم استعراضها على أهمية دور إعال

العمل الصحفي من خالل اجراء تغطية صحفية كاملة لألزمة من جوانبها كلها، فضال  عن كيفية 

 حول األزمة المالية العالمية الحمدانيإدارة األزمة ومواجهتها وهو ما لمسناه بشكل واضح في دراسة 

 .االقتصادية ألزماتلالتغطية الصحفية كيفية  إلىالتعر ف حول  األجنبية اتوالدراس
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وتختلف الدراسة الحالية التي تبحث في التغطية الصحفية لألزمة المالية في العراق عبر ثالث 

صحف عراقية عن الدراسات السابقة في انها ربطت بين األزمة المالية العراقية واألزمة المالية العالمية 

العراقي والموازنة العامة بأسعار النفط التي تعر ضت لتقلبات بين االنخفاض  االقتصادمن خالل ارتباط 

مات كما بي نت اتجاهات التغطية الصحفية لألز  االقتصاديواالرتفاع أثرت بشكل واضح على الوضع 

 ومنها المالية بما يعب ر عن سياسة كل صحيفة.

شقيه هو اعتمادها على المنهج المسحي ب اما اوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

تحليل المضمون في تناولها لموضوعات االزمة المالية في العراق.  أداةالوصفي والتحليلي باستخدام 

الذي كشف عن تقارب مع الدراسة الحالية كما  األجنبيةوكان هذا واضحا  في نتائج بعض الدراسات 

الصراع  طارإطر التغطية الصحفية، وتحديدا  في أديد في تح األولى األجنبيةهو واضح في الدراسة 

ت نما عرضإ ،طارن الدراسة الحالية لن تكتفي بهذا اإلأال إالتي قدمت من خاللها االزمة المالية. 

التوزيع النسبي ألطر التغطية الصحفية لالزمة المالية في العراق جميعها، واقتربت دراستنا مع الدراسة 

تحديد اتجاهات التغطية عن واحدة من اسباب االزمات المالية المتعلقة بسلوك الثانية في  األجنبية

يفية سباب االزمة المالية وكأالثالثة في الوقوف على  األجنبيةالصرف. وكذلك اقتربت من الدراسة 

ين الرابعة في تحديد الفروقات واالختالفات ب األجنبيةتغطيتها صحفيا ، وقد تشابهت مع الدراسة 

الخامسة  األجنبيةما بالنسبة للدراسة أدراسة في تغطيتها لألزمات االقتصادية وشؤونها. صحف ال

طر الخاصة بالتغطية الصحفية لألزمة المالية ومدى تشابهها في فهناك تقارب ملحوظ في دراسة األ

 طريقة التطبيق.

ناول ية واثرها في تاإلعالمجاءت نتائج هذه الدراسة فيما يخص السياسة  2017ففي دراسة جياد 

األزمات متوافقة مع الدراسة الحالية للتغطية الصحفية لألزمة المالية في العراق إذ ذكرت )دراسة 
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جياد( ان صحف الدراسة وظفت القوى الفاعلة في الساحة العراقية وبما يتماشى مع سياساتها 

ع مواقف صحف الدراسة وتوجهاتها ومواقفها وسجلت مستويات اهتمام ملحوظة وعالية تماشيا  م

ة في تناول المتبع األساليبواتجاهاتها وسياساتها، إال أن الدراسة الحالية لم تكتف بذلك بل حدد ت 

 ة.ياإلعالماألزمة المالية وكيفية توظيف أدوات اإلقناع في التغطية بما يتالءم مع سياستها 

 تائجها إذ ذكرت ان هناكوجاءت هذه النتيجة التي أشارت لها دراسة )اعراب وبصيص( في ن

ال سيما وقت األزمات من خالل سعي وسائل  اإلعالمية على مؤسسات اإلعالمتأثير مباشر للسياسة 

ية، وهذا اإلعالمالدائم لجذب الجمهور وزيادة أعدادهم وتقديم أشكال متنوعة من القوالب  اإلعالم

ي إلعالماب محددة في التناول نتائج اقتصرت على جوان إلىيعني ان الدراسات السابقة توصلت 

طر التغطية ا إلىالتي اشارت  األجنبيةعن النتائج التي اقتربت فيها من الدراسات  فضال   لالزمات،

ينما توصلت ب الصحفية لالزمة المالية والفروق النوعية بين صحف الدراسة في تناول هذه التغطية.

 الجمع بين كل الفقرات التي تناولتها نتائج الدراسات السابقة في دراسة واحدة. إلىالدراسة الحالية 

لقد تم ت االستفادة من الدراسات السابقة في تتبع اإلطار النظري إلعالم وصحافة األزمات 

ناسب لهذه نظري م إطارالتحليل )كشاف التحليل( وتهيئة  أداةعموما وفي توفير قاعدة نظرية لبناء 

 الحالية.الدراسة 
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 :الثالث لالفص
 ةنهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 ةنهج البحث 

ذلك ان  الراهن،ف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تصف الظاهرة في وضعها ـتصن  

 ي،م  كوتعبر عن الظاهرة بشكل  الواقع،البحوث الوصفية تقوم على دراسة الظواهر كما هي في 

وفي الوقت نفسه تعمل على ايضاح حجم الظاهرة  دالالت،رقام لها أ إلىبمعنى تحويل الظاهرة 

 األخرى.ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

 منهجال اام العراق،المالية في  زمةلأل موضوع البحث طية الصحف العراقيةتغتصف الدراسة  إذ

ن عتمد البحث طريقة تحليل المضمو او  فهو المنهج المسحي،يالئم هذه الدراسة الذي تم استخدامه و 

بشأن  ثالثال ورد في التغطية الصحفية للصحف العراقية لكل ما ؟وكيف قيل قيل؟ماذا  ضمن إطاري

اضعة المدة الزمنية الخ أثناء من موضوعات واشكال صحفية ومصادر وغيرها المالية في العراق زمةاأل

 للتحليل.

 سلوبهذا األ نأو  سيما ال الصحفية، التغطيةليل لتح أسلوبأنسب  فطريقة تحليل المضمون هي

فق استمارة التحليل على و عداد فقرات إ، وتم لها حضورها المهم في البحوث الوصفية أداةأصبح 

رئيسة ال الفئات مجموعة من االستمارة نتتضم  المنهجية المعتمدة في أدبيات تحليل المضمون، و 

ن التعريفات ع خضعها للتحليل، فضال  أالتي  الصحفيةالتغطية التي سيتقصى عنها في  والفرعية

                                                                                                    .  جراءات الثبات والصدقإل داةخضعت األ إذ، ة لوحدات وفئات التحليلجرائياإل
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 ةجتةع الدراسة 

باألعداد الصادرة من الصحف )الصباح والزمان وطريق الشعب( البالغة يتمثل مجتمع الدراسة 

 ة منالمالية في العراق للمد   زمةما نشر في هذه الصحف الثالث عن األ وكل   ،عددا   322

 .   2020–12–31لغاية  2020 –8–1

المنتظمة الصدور تمثل اتجاهات مختلفة حكومية وحزبية وخاصة  الثالث اليوميةهذه الصحف و 

 ألولىا)الصباح( التي تمثل الصحيفة الرسمية صحيفة تظام صدورها اليومي وهي: تم اختيارها الن

ي صحيفة )طريق الشعب( وهجهات الحكومة العراقية والبرلمان، وصحيفة في العراق التي تعبر عن تو 

)الزمان( طبعة بغداد، وهي من الصحف قي، وصحيفة الحزب الشيوعي العراحزبية تمثل لسان حال 

 .حكومية أوي ال ترتبط بجهة حزبية الخاصة المستقلة الت

المالية في  زمةالحصر الشامل لكل ما نشر في هذه الصحف عن األ أسلوبوتم استخدام  

 2020–8–1لمدة من المالية وطريقة تناولها ل زمةالعراق وكيف غطت هذه الصحف موضوع األ

 .2020–12–31لغاية 

 الدراسة أداة

رئيسة لجمع البيانات والحصول على المعلومات تمثلت باستمارة تحليل  أداةاعتمدت الدراسة على 

خضاعها ا  عداد هذه االستمارة بفئاتها الرئيسة والفرعية وتحديد وحدات التحليل و إتم  إذالمضمون 

 .صالحيتها للتحليللصدق وبيان مدى إلجراءات ا

  داةصدق األ

 إجراءات الصدق الظاهري إلىتحليل المضمون الخاصة بهذه الدراسة وكشاف خضعت استمارة 

لكونه يعد من أهم أنواع الصدق في معظم دراسات تحليل المضمون، وتشير معظم المصادر المنهجية 
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التنفيذ  عن للفئات فضال  ن الصدق الظاهري يتحقق من خالل وضع تعريفات واضحة ومحددة أ إلى

 .(2009)زغيب، الدقيق إلجراءات وخطوات التحليل. 

على مجموعة من المحكمين االختصاص،  داةهم خطوات التنفيذ عرض هذه األأومن بين 

راء المحكمين، وقد تم آعلى وفق  داةة الخاصة بقياس صدق األاإلحصائيوتطبيق أحد المعادالت 

(، وبعد 2)ملحق  اإلعالمعرض استمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين في مجال 

، %97.3ن درجة الصدق الظاهري بلغت تطبيق المعادلة الخاصة باحتساب الصدق الظاهري تبين ا

 تية:                      في الجدول والمعادلة اآل مبي نوكما 

 التحليل وفقًا آلراء الةحكةين داةيبين الصدق الظاهري أل( 1جدول )ال

 ت
 اجابات الةحكم                  

 
 اسم الةحكم العلةي                

عدد الفئات 
التي وافق 

 عليها

عدد الفئات 
التي لم يوافق 

 عليها

عدد الفئات التي 
 أوطلب تعديلها 
 إضافتها

الدرجة النهائية 
التي حصلت 

 الفئاتعليها 
 %100 - - 16 أ. د. عزت حجاب 1
 %100 - - 16 أ. د. تيسير أبو عرجه 2
 %100 = - 16 أ. د. تحسين منصور 3
 %87.5 - 2 14 د. عبد الكريم الدبيسي  4
 % 100 5 - 16 د. أحمد عريقات  5
 93.7 1 1 15 د. منال المزاهرة  6
 % 100 1 - 16 د. أحمد العناينة  7

 681.2 7 3 109 المجموع

   = حساب درجة صدق االستمارة
مجموع الفئات التي اتفق عليها المحكمون
مجموع الفئات الكلية× عدد المحكمين

 100  X 

 

= 
109

16 × 7
  X 100  =97.3% 
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وقد تم استخراج النسبة المئوية لكل محكم من حاصل قسمة عدد الفئات التي وافق عليها المحكم 

 .100×  مضروبا   باالستمارة الرئيسةعلى مجموع الفئات  التحليل استمارةفي 

  داةثبات األ

طريقة ثبات الباحث مع نفسه، وذلك بتحليل جزء من العينة مرتين وفي مدتين الدراسة  اتبعت

ن المرتين كما على نتائج هاتي لهذه الطريقة اعتمادا   يحسب معامل الثبات وفقا   إذزمنيتين مختلفتين، 

سفر تطبيق معادلة هولستي عن استخراج معامل ثبات أ، و ل مرة قام بتحليلها مرمز مختلفلو كان ك

 درة للصحف الثالث موضوع الدراسةمن حجم االعداد الصا %5خذ نسبة أبعد  %87.5ره مقدا

الصباح والزمان وطريق الشعب( التي خضعت للتحليل ليكون حجم الجزء الذي خضع للتحليل مرتين )

عداد أ 5وعداد لصحيفة الزمان أ 5وعداد لصحيفة الصباح أ 6 إلى موزعا   عددا   16ثة من قبل الباح

 .يوما   30لصحيفة طريق الشعب وبفرق زمني بين االختبارين مدته 

 هذه النسبة المحتسبة وجود ثبات جيد في نتائج التحليل، فتحليل المضمون يكون موضوعيا   دلتو 

ن يحسب الثبات لتحليل المضمون بأكثر من طريقة م إذجراءاته تتسم بالثبات ا  كانت مقاييسه و  إذا

 تية: طريقة هولستي بالمعادلة اآل أشهرها

التي تم االتفاق عليها  تمثل عدد الحاالت ت() نأ، حيث ن(×  2)÷ ت  2ثبات هولستي = 

 .والثانيزها في االختبارين األول عدد الحاالت التي تم ترمي ()ن، وتمثل المرمزان

 تي:            وقد تم تطبيق هذه المعادلة الستخراج معامل الثبات وكاآل

14  ×2  
16+ 16 

 

 ×100 =87.5%  
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 ةتغيرات الدراسة

تتمثل متغيرات الدراسة بنوعين هما المتغير المستقل والمتغير التابع، وفي هذه الدراسة هناك 

  .العراق المالية في زمةمتغير رئيس يتمثل بتغطية الصحف العراقية، ومتغير تابع يتمثل باأل

 ةاإلحصائيالةعالجات 

ة الوصفية واالرتباطية ومنها النسبة المئوية اإلحصائي األساليبعددا  من  الدراسةاستخدمت 

روق حادي للتعرف على مدى وجود فكما تم تطبيق تحليل التباين األ البيانية،والتكرارات والرسوم 

ذه المالية في العراق واتجاهات ه زمةمعنوية بين صحف الدراسة في طريقة تغطيتها الصحفية لأل

  .التغطية

 إجراءات الدراسة

ولي أجراء مسح إة منها إجرائيعدة خطوات  تم اتباعهداف الدراسة أ إلى الوصوللغرض 

المالية في العراق لصحف الدراسة الصباح وطريق الشعب والزمان تساعد في  زمةلموضوعات األ

تطالعية سجراء دراسة اإعداد الفئات الرئيسة والفرعية الستمارة تحليل المضمون وذلك عن طريق إ

 وحصر الموضوعات ،عداد االستمارة بشكلها الكليإوفي ضوء ذلك تم  ،%5 لهذه الموضوعات بنسبة

 المدة الزمنية الخاضعة للتحليل، وعرضها في أثناءالمالية في صحف الدراسة  زمةكلها الخاصة باأل

 جداول تكرارية وتفسير النتائج.   
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

لطبعة الورقية ا في الصحف العراقية المالية زمةلألالدراسة التحليلية للمعالجة الصحفية  نتتكو  

 من( مانز وطريق الشعب وال )الصباحلثالث صحف عراقية متنوعة االتجاهات بمجال الدراسة ممثلة 

لتي االمالية ومجاالتها  زمةاألفئة موضوع االتصال أي تحديد موضوعات ول: األ رئيسيين، محورين

 .قيل( )ماذاتندرج تحت فئات التي ركزت عليها صحف الدراسة و 

)كيف  والتي تندرج ضمن فئات زمةاألتحليل فئة الشكل في المعالجة الصحفية لهذه : والثاني

نوع  أول التي تضم فئة شكالقوالب التي افرغت فيها مادة االتصال و  أوفهي تعنى بالشكل ، (قيل

ليل المعالجة تحو ، وفئة الشكل الذي يتخذه المضمون وفئة الوسيلة التي يتبعها المحتوى االتصال

من خالل هذا المحور التعرف على وجهات نظر  يمكن إذنواع واالتجاهات الصحفية من حيث األ

 زمةلألة المعالجة الصحفي أطرتحليل  عن فضال  ، تصال والمتمثلة بثالث صحف عراقيةمنتج مادة اال

وبذلك حللت الدراسة ضمن هذا المحور  ،نواعهاأطر ومحدداتها و يف هذه األمن حيث تصن المالية

لمعالجة ا أطرنت وفئة المكان التي تضم   المالية زمةفي األ القوى الفاعلة من فئة منها فئة أكثر

 .(قليمي والعالميمحلي والعربي واإلعلى المستويات )ال زمةاألالصحفية لهذه 

عداد الصادرة لصحف الصباح وطريق الشعب والزمان التي بلغ حجمها هذه الدراسة األوقد حللت 

 128لصحيفة الزمان و عددا   153خالل المدة الزمنية الخاضعة للتحليل موزعة على  ( عددا  322)

 لصحيفة طريق الشعب. عددا   41لصحيفة الصباح و عددا  
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 الةالية في العراق مزةةل لصحيفة الصباح  تغطية

 الةالية في العراق مزةةلتغطية الصحفية لل ل الةجال العام اتفئ .1

اق عن المالية في العر  زمةأظهرت عملية المسح التحليلي لمضمون صحيفة الصباح الخاص باأل

، فقد تصدرت فئة المجال االقتصادي تصنيف الفئات بواقع زمةخمسة مجاالت أساسية غطت هذه األ

رباع حجم المجاالت التي ركزت عليها أمن ثالثة  أكثرأي  %77.3وحصلت على نسبة  تكرارا   187

المالية سواء على مستوى  زمةباأل ن هذا المجال كان األكثر حضورا  أهذه الصحيفة، مما يدل على 

الت ، فيما حصلت بقية المجاالمالية زمةباب التي تقف خلف األاألس أوالتصريحات  أوالموضوعات 

وحصلت على  تكرارا   25على نسب محدودة ،فقد جاءت فئة المجال السياسي بالمرتبة الثانية بواقع 

على فئات مجاالت )األمني واإلنساني واالجتماعي(  %12.4، فيما توزعت نسبة %10.3نسبة 

ة تحليل المضمون ان ، وبذلك كشفت عمليعلى التوالي % 5.8 – 2.5 بنسب مئوية انحصرت بين

م البياني والرسبالجدول  موض ح، وكما في المجال االقتصادي جدا  ة كبيرة المالية تتمحور بدرج زمةاأل

  المعبر عنه. اآلتي

 الصباح صحيفةالةالية التي غطتها  مزةةةجاالت األ  :(2جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الةجالفئات  ت 
 األولى 77.3 187 المجال االقتصاديفئة  1
 الثانية 10.3 25 المجال السياسيفئة  2
 الثالثة 5.8 14 المجال االمنيفئة  3
 الرابعة 4.1 10 المجال االنسانيفئة  4
 الخامسة 2.5 6 المجال االجتماعيفئة  5

  % 100 242 الةجةوع
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 صحيفة الصباح(: رسم بياني يوضح ةجاالت األمزةة الةالية في العراق التي غطتها 1الشكل )

 الةالية في العراق مزةة. فئات ةوضوعات التغطية الصحفية لل 2

 254المالية في العراق عن  زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة الصباح الخاص باأل

شكلت الموضوعات  إذانصبت معظمها في المجال االقتصادي  نوعا   12على  موزعا   موضوعا  

توزعت على مجموعة من الفئات الفرعية  %70.8نسبة  جماال  إالمالية  زمةاألاالقتصادية الخاصة ب

 تكرارا   39 عفي تصنيف الفئات بواق األولىفقد جاءت فئة موضوع تأخر صرف الرواتب بالمرتبة 

 33قع اتليها بالمرتبة الثانية فئة موضوع العجز المالي في الميزانية بو  %15.4وحصلت على نسبة 

ثم فئتي تدهور سعر الصرف والفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي  %13سبة وحصلت على ن تكرارا  

مة ز سعار النفط وعالقته باألأ ثم فئة %10.3لكل منهما وبنسبة  تكرارا   26المالية بواقع  زمةوتفاقم األ

 %9.8تكرارا  وبنسبة  25المالية وفئة سياسة العراق مع الخارج للحصول على مساعدات مالية بواقع 

ثم فئة  %7.9 تكرارا  وبنسبة 20 المشكالت العالقة في الموازنة المالية بالمرتبة الخامسة بواقع ثم فئة

ثم  ،%5.5وحصلت على نسبة  تكرارا   14االقتراض وتهديد العراق باإلفالس بالمرتبة السادسة بواقع 
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اد العراقي ها على االقتصفئة الخسائر المالية نتيجة التلكؤ بالمشاريع وفئة جائحة كورونا وتداعيات

، ثم فئة التعينات للخريجين والشهادات العليا وتفاقم البطالة %5.1تكرارا  وحصلت نسبة  13بواقع 

الدواء  أجورسعار و ، ثم فئة ارتفاع األ%4.3تكرارا  وحصلت على نسبة  11المرتبة ثامنا  بواقع 

تكرارات وحصلت على نسبة  9اسعة بواقع زمة االقتصادية المرتبة التوالكهرباء والخدمات بسبب األ

اق التي المالية في العر  زمةيوضح التوزيع النسبي والتكراري لموضوعات األ اآلتيوالجدول  ،3.5%

 غطتها صحيفة الصباح.

 الصباح صحيفةالةالية في العراق في  مزةةةوضوعات األ فئات  :(3جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الةوضوعفئات  ت
 األولى 15.4 39 تأخر صرف الرواتب أزمةفئة  1
 الثانية 13 33 العجز المالي في الميزانيةفئة  2

3 
 زمةالفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي وتفاقم األفئة 

 المالية
 الثالثة 10.3 26

 الثالثة مكرر 10.3 26 تدهور سعر الصرففئة  4
 الرابعة 9.8 25 المالية زمةأسعار النفط وعالقتها باألفئة  5

6 
سياسة العراق مع الخارج للحصول على مساعدات فئة 
 مالية

 الرابعة مكرر 9.8 25

 الخامسة 7.9 20 المشكالت العالقة في الموازنة االتحاديةفئة  7
 السادسة 5.5 14 االقتراض وتهديد العراق باإلفالسفئة  8
 السابعة 5.1 13 الخسائر المالية نتيجة التلكؤ في المشاريعفئة  9
 السابعة مكرر 5.1 13 جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد العراقيفئة  10
 الثامنة 4.3 11 التعيينات للخريجين والشهادات العليا وتفاقم البطالةفئة  11

12 
الدواء والكهرباء والخدمات  أجورارتفاع األسعار و فئة 

 المالية زمةبسبب األ
 التاسعة 3.5 9

  % 100 254 الةجةوع
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 الةالية مزةة. فئات اتجاهات التغطية الصحفية لل 3

ي المالية ف زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة الصباح فيما يخص موضوعات األ

د عرضها، فق أسلوبالمالية عن طريق  زمةالعراق عن اتجاهات هذه الصحيفة نحو موضوعات األ

وحصلت  تكرارا   120 في تصنيف الفئات بواقع األولىتبين ان فئة االتجاه اإليجابي جاءت بالمرتبة 

لت وحص تكرارا   109ما فئة االتجاه السلبي فقد جاءت بالمرتبة الثانية بواقع أ، %47.2على نسبة 

 .%4.3يط عن االتجاه اإليجابي بلغ أي بفارق بس %42.9على نسبة 

، %9.9وحصلت على نسبة  تكرارا   25 االتجاه المحايد فقد حل بالمرتبة الثالثة واألخيرة بواقعما أ

 . ر عنهدناه والرسم البياني المعب  أبالجدول  موض حوكما 

 الصباح صحيفةالةالية في  لةعالجة االمزةة اتجاهات التغطية الصحفيةفئات  :(4جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار االتجاهفئات  ت
 األولى 47.2 120 إيجابيفئة  1
 الثانية 42.9 109 سلبيفئة  2
 الثالثة 9.9 25 محايدفئة  3

  % 100 254 المجموع

 الةالية في العراق مزةةالصباح لل  صحيفةيوضح اتجاهات تغطية رسم بياني  :(2)الشكل 

االتجاه

سلبي إيجابي محايد
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 أساليب التغطية الصحفية فئات.4

 تكرارا   194بواقع  األولىأعلى نسبة مئوية وجاءت بالمرتبة التحليلية  األساليبفئة حققت 

ة ن صحيفأ، أي األخرى نسب بسيطة متباينة األساليبفيما حققت  %78.2وحصلت على نسبة 

 ألساليبات ، وجاءت فئازمةالمالية في العراق على تحليل األ زمةالصباح ركزت في تغطيتها لأل

انية خرى بالمرتبة الثأحلت فئة آراء واتجاهات  إذ، النسبيلها حسب تمثي 5–2األخرى بالمراتب من 

 تكرارا   20، تليها فئة أساليب نقاشية بالمرتبة الثالثة بواقع %9.3وحصلت على نسبة  تكرارا   23بواقع 

تكرارات وحصلت على  8ثم فئة أساليب دعائية بالمرتبة الرابعة بواقع  %8.1وحصلت على نسبة 

أساليب أخرى من غير ما مذكر أعاله مثل أساليب المقارنة بالمرتبة ، فيما جاءت %3.2نسبة 

وهي نسبة تعد _%1.2نسبة  على وحصلتتكرارات  3الخامسة واألخيرة في تصنيف الفئات بواقع 

 .اآلتي بالجدول نمبي  هو  وكما ة،اإلحصائي بالقياسات بسيطة

 الصباح صحيفةالةالية في  مزةةأساليب التغطية الصحفية لل فئات  :(5جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار أساليب التغطيةفئات  ت
 األولى 78.2 194 تحليليةفئة اساليب  1
 الثانية 9.3 23 آراء واتجاهات أخرىفئة  2
 الثالثة 8.1 20 نقاشيةفئة اساليب  3
 الرابعة 3.2 8 دعائيةفئة اساليب  4
 الخامسة 1.2 3 أساليب أخرىفئة  5

  % 100 248 المجموع
 

 الةالية مزةةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية لل  فئات.5

 تكرارا   93في تصنيف فئات القوى الفاعلة بواقع  األولىجاءت فئة الحكومة العراقية بالمرتبة 

، وجاءت هذه النتيجة طبيعية لكون الحكومة العراقية تعد المسؤولة %38.3وحصلت على نسبة 

المالية في العراق وآثارها، تليها  زمةعن تقديم اإليضاحات واإلجراءات العملية لمعالجة األ األولى
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ثم فئة  %28.3وحصلت على نسبة  تكرارا   69بالمرتبة الثانية فئة خبراء ومحللون اقتصاديون بواقع 

فئة  وأخيرا  ، %23.9نسبة وحصلت على  تكرارا   58البرلمان واللجنة المالية فيه بالمرتبة الثالثة بواقع 

 إذعراق المالية في ال زمةالوزرات العراقية المعنية باأل أكثروزارة المالية كقوة فاعلة بالحدث ألنها 

بالجدول  مبي نا م، وك%9.5وحصلت على نسبة  تكرارا   23بالمرتبة الرابعة واألخيرة بواقع جاءت 

 . ر عنهوالرسم البياني المعب   اآلتي

 الةالية في العراق مزةةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية لل فئات  :(6جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار القوى الفاعلةفئات  ت
 األولى 38.3 93 الحكومة العراقيةفئة  1
 الثانية 28.3 69 خبراء ومحللون اقتصاديونفئة  2
 الثالثة 23.9 58 البرلمان واللجنة المالية في البرلمانفئة  3
 الرابعة 9.5 23 وزارة الماليةفئة  4

  % 100 243 المجموع

 الةالية في العراق مزةةالصباح الصحفية لل  صحيفةيوضح القوى الفاعلة في تغطية  : رسم بياني(3)الشكل 

 الةالية في العراق مزةةالتصريحات التي تضةنتها التغطية الصحفية لل  ات. فئ6

ة في العراق المالي زمةالصباح لأل صحيفةلمضمون التغطية الصحفية ل اإلحصائيظهر التحليل أ

جاءت فئة التصريحات  إذ، المالية زمةلها مساس وعالقة باألعن خمسة أنواع من التصريحات 
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وحصلت على  تكرارا   72بواقع  األولىالخاصة برئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة 

س وأعضاء فئة رئي األولىتبة ، تليها بالمرتبة الثانية وبفارق نسبي بسيط عن المر %29.4نسبة 

تليها بالمرتبة  %28.6وحصلت على نسبة  تكرارا   70جاءت بواقع  إذة المالية في البرلمان اللجن

ما المرتبة أ، %21.6وحصلت على نسبة  تكرارا   53الثالثة فئة المتحدث الرسمي للحكومة بواقع 

 تكرارا   35عمال بواقع أالرابعة فقد حلت فيها فئة القطاع الخاص وما يصدر من تصريحات لرجال 

 15، فيما جاءت فئة وزير المالية بالمرتبة الخامسة واألخيرة بواقع %14.3وحصلت على نسبة 

ية التغط منتهاهم التصريحات التي تضأن يبي   اآلتي، والجدول %9.1وحصلت على نسبة  تكرارا  

 .المالية زمةالصحفية لأل

 الةالية في العراق مزةةالصباح عن األ  صحيفةالتصريحات التي غطتها فئات  :(7جدول )ال 

 الةرتبة النسبة % التكرار التصريحاتفئات  ت
 األولى 29.4 72 رئيس الوزراء واألمانة العامة في مجلس الوزراءفئة  1
 الثانية 28.6 70 المالية في البرلمانرئيس وأعضاء اللجنة فئة  2
 الثالثة 21.6 53 المتحدث الرسمي للحكومةفئة  3
 الرابعة 14.3 35 القطاع الخاصفئة  4
 الخامسة 6.1 15 وزير الماليةفئة  5

  % 100 245 المجموع

 الةالية في العراق مزةةلل ألسباب في التغطية الصحفية  قناع. فئات اإل7

ن طرائق م المالية ثالثة أنواع زمةلأل ألسباب الصباح في تغطيتها الصحفية صحيفةاستخدمت 

على نسبة  وحصلت تكرارا   188بواقع  األولىثباتات التي جاءت بالمرتبة ا  دلة و أفئة فجاءت  قناعاإل

ثم فئة وقائع بالمرتبة الثالثة واألخيرة  تكرارا   33وبواقع  %13.8تليها فئة شواهد بنسبة و  78.7%

، وبذلك يكون مجموع ما وظفته جريدة الصباح من أدوات %7.5وحصلت على نسبة  تكرارا   18قع بوا

 .تكرارا   239 قناعووسائل لغرض تحقيق اإل
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 صباحال صحيفةالةالية في  مزةةالةستخدةة في التغطية الصحفية لل  قناعطرائق اإلفئات : (8جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار قناعطرائق اإلفئات  ت
 األولى 78.7 188 أدلة واثباتاتفئة  1
 الثانية 13.8 33 شواهدفئة  2
 الثالثة 7.5 18 وقائع حيةفئة  3

  % 100 239 المجموع
 

 الةالية في العراق مزةةةصادر التغطية الصحفية لل فئات . 8

رجة المالية في العراق اعتمادها بد زمةالصباح لأل صحيفةكشفت عملية تحليل مضمون تغطية 

 168كبيرة على مصادر داخلية ذاتية بالجريدة تمثلت بفئة محرر التي تصدرت تصنيف الفئات بواقع 

ما المصادر الخارجية في استقاء المعلومات فقد جاءت بالمرتبة أ ،%71.8وحصلت على نسبة  تكرارا  

 األنباءثم وكاالت  %22.6وحصلت على نسبة  تكرارا   53الثانية متمثلة بالصحف والمجالت بواقع 

تكرارات وحصلت على نسبة  3والفضائيات بواقع  %3.4تكرارات وحصلت على نسبة  8بواقع 

ة في التوزيع النسبي حول اعتماد الصباح على مصادرها اإلحصائي، وتدل هذه المؤشرات 1.3%

حارجية، وكما الذاتية بدرجة كبيرة وقلة اعتمادها على المصادر الخ  : اآلتيبالجدول  موض 

 باحالص صحيفةالةالية في العراق التي اعتةدتها  مزةةةصادر التغطية الصحفية لل فئات  :(9) الجدول

 الةرتبة النسبة % التكرار ةصادر التغطيةفئات  ت
 األولى 71.8 168 محررفئة  1
 الثانية 22.6 53 صحف ومجالتفئة  2
 الثالثة 3.4 8 األنباءوكاالت فئة  3
 الرابعة 1.3 3 الفضائياتفئة  4
 الخامسة 0.9 2 مصادر رسميةفئة  5

  % 100 234 المجموع
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 الصباح صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات . 9

دمت فيها ق أطرالصباح استخدامها عدة  صحيفةالمالية في  زمةتضمنت التغطية الصحفية لأل

بواقع  ىاألولالنتائج االقتصادية وجاءت بالمرتبة  أطر، فقد تصدرت فئة المالية زمةموضوعات األ

المالية الن  زمةطار له عالقة وثيقة باألن هذا اإل، ذلك أل%55.6وحصلت على نسبة  تكرارا   134

وهو ما كشفته عملية المسح التحليلي لعدد من البحوث  األولىأساس مجالها اقتصادي بحت بالدرجة 

وجاءت فئة اطر الصراع  %21.2وحصلت على نسبة  تكرارا   51ة الحلول بالمرتبة الثانية بواقع ثم فئ

 ةرابعاالهتمامات اإلنسانية بالمرتبة ال أطرثم فئة ، %17,4تكرارا  وبنسبة  42بالمرتبة الثالثة بواقع 

أخالقية بالمرتبة األخيرة بواقع  أطربينما حلت فئة ، %5.4وحصلت على نسبة  تكرارا   13بواقع 

 : اآلتيبالجدول  موض حوكما  %0.4تكرار واحد فقط وحصلت على نسبة 

 الصباح صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات  :(10جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار التغطية الصحفية فئات أطر ت
 األولى 55.6 134 النتائج االقتصادية أطرفئة  1
 الثانية 21.2 51 الحلول أطرفئة  2
 الثالثة 17.4 42 الصراع أطرفئة  3
 الرابعة 5.4 13 االهتمامات اإلنسانيةفئة  4
 الخامسة 0.4 1 أخالقية أطرفئة  5

  % 100 241 المجموع
 

 الصباح صحيفةالةالية في  مزةةالنطاق الجغرافي للتغطية الصحفية لل فئات . 10

ية في العراق المال زمةالصباح لأل صحيفةلمضمون التغطية الصحفية ل اإلحصائيكشف التحليل 

تليها فئة  %77.6تكرارا  وحصلت على نسبة  197بواقع  األولىعن تصدر فئة محلي بالمرتبة 

 17خيرة بواقع ثم اإلقليمي بالمرتبة الثالثة واأل % 15.7وحصلت على نسبة  تكرارا   40عالمي بواقع 

 يوضح ذلك: اآلتي، والجدول %6.7وحصلت على نسبة  تكرارا  
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 الةالية في العراق مزةةالصباح لل  صحيفةالنطاق الجغرافي لتغطية فئات  :(11جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار التومزيع الجغرافيفئات  ت
 األولى 77.6 197 )داخل العراق( محليفئة  1
 الثانية 15.7 40 فئة عالمي )دولي( 2
 الثالثة 6.7 17 اقليمي )محيط العراق( 3

  % 100 254 المجموع
 

 الةالية مزةةالصباح في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات . 11

 يالتقرير الصحفي االخبار الصباح على  صحيفةكشفت عملية تحليل المضمون عن اعتماد 

افرز  ذإمن اعتمادها على مواد الرأي كالمقال الصحفي والتحقيق الصحفي والحديث الصحفي  أكثر

نسبة  جماال  إبتقرير شكلوا ان الخبر بنوعيه البسيط والمركب والخبر المعزز  اإلحصائيالتحليل 

اما مواد الرأي فقد شكل العمود الصحفي نسبة  %36.2، وشكل التقرير االخباري نسبة 41.4%

 % 1.2نسبة  في والحديث الصحفي شكال  والتحقيق الصح %5.9والمقال التحليلي نسبة  % 14.2

 يوضح التوزيع النسبي للفنون الصحفية. اآلتيلكل منهما، والجدول 

 الةالية مزةةالصباح في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات  :(12جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الفنون الصحفيةفئات  ت
 األولى 36.2 92 تقرير اخباريفئة  1
 الثانية 21.2 54 خبر بسيطفئة  2
 الثالثة 14.2 36 عمود صحفيفئة  3
 الرابعة 13.4 34 خبر مركبفئة  4
 الخامسة 6.7 17 خبر معزز بتقريرفئة  5
 السادسة 5.9 15 مقال تحليليفئة  6
 السابعة 1.2 3 التحقيق الصحفيفئة  7
 السابعة مكرر 1.2 3 الحديث الصحفيفئة  8

  % 100 254 المجموع
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 الةالية في العراق  مزةةأنواع العناوين الصحفية في التغطية الصحفية لل فئات . 12

 در فئة الصباح تبين انه تص صحيفةالمالية في  زمةعند تحليل مضمون التغطية الصحفية لأل

وبواقع  %40.8بحصولها على اعلى نسبة مئوية بلغت  األولىجاءت بالمرتبة  اذالعناوين الرئيسة 

عناوين رئيسة تعبر عن مضمونها فال يخلي أي  إلىالمالية  زمةتحتاج موضوعات األ إذ تكرارا   144

وحصلت على نسبة  تكرارا   101موضوع عن عنوان رئيسي، تليه بالمرتبة الثانية فئة المانشيت بواقع 

، تليها فئة العنوان التمهيدي الذي يمهد للعنوان الرئيسي المسمى بالحاجب بالمرتبة الثالثة 28.6%

ثم فئة العنوان التكميلي الذي جاء بالمرتبة الرابعة  %26.3وحصلت على نسبة  تكرارا   93بواقع 

خيرة واألفيما حلت فئة العنوان الفرعي بالمرتبة الخامسة  %2.6تكرارات وحصلت على نسبة  9قع بوا

 .%1.7تكرارات وحصلت على نسبة  6 في تصنيف فئات العناوين بواقع

 زمةح لألالصبا صحيفةوبذلك يكون مجموع العناوين التي استخدمت في التغطية الصحفية ل

 حيفةصيبين التوزيع النسبي للعناوين في تغطية  اآلتي، والجدول عنوانا   353المالية في العراق 

 المالية في العراق. زمةالصباح لأل

ية الصباح في تغطيتها الصحف صحيفةأنواع العناوين الصحفية التي استخدةتها فئات  :(13جدول )ال
 الةالية في العراق مزةةلل 

 

 

 

 

 

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 40.8 144 العنوان الرئيسيفئة  1
 الثانية 28.6 101 المانشيتفئة  2
 الثالثة 26.3 93 التمهيديفئة  3
 الرابعة 2.6 9 التكميليفئة  4
 الخامسة 1.7 6 الفرعيفئة  5

  % 100 353 المجموع
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 الصباح صحيفةالةالية في  مزةةةوقع الةادة الصحفية لل فئات . 13

 المالية في العراق من حيث زمةالصباح لأل صحيفةكشف المسح التحليلي لمضمون تغطية 

وحصلت  تكرارا   198المالية في الصفحات الداخلية بواقع  زمةالشكل عن تركز معظم موضوعات األ

بواقع  ألولىاتليها بالمرتبة الثانية فئة الصفحة ، و وهي اعلى نسبة شغلتها هذه الفئة %78على نسبة 

واحد وحصلت على  تكرارثم فئة الصفحة األخيرة بواقع  %21.7وحصلت على نسبة  تكرارا   55

 :اآلتيبالجدول  مبي نة، وكما اإلحصائيوهي نسبة تعد ضئيلة بالقياسات  %0.3نسبة 

 احالصب صحيفةالةالية في العراق على صفحات  مزةةةوقع الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات  :(14جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الةادة الصحفيةةوقع فئات  ت
 األولى 78 198 الداخليةفئة  1
 الثانية 21.7 55 األولىفئة  2
 الثالثة 0.3 1 األخيرةفئة  3

  % 100 254 المجموع

 في التغطية الصحفية  اإلبرامزوسائل  فئات .14

لمالية في ا زمةالصباح الصورة الخبرية بدرجة كبيرة في ابراز موضوعات األ صحفيةاستخدمت 

بواقع  اإلبراز في تصنيف فئات وسائل األولىالصورة الخبرية بالمرتبة فقد جاءت ، تغطيتها الصحفية

 تكرارا   30تليها بالمرتبة الثانية فئة صورة من األرشيف بواقع  %65.3وحصلت على نسبة  تكرارا   77

 11فيما حلت فئة رسوم ومخططات بالمرتبة الثالثة واألخيرة بواقع  %25.4وحصلت على نسبة 

 زمةبراز دالالت المضمون للتغطية الصحفية لألإ فإن، وبذلك %9.3وحصلت على نسبة  تكرارا  

براز ذ زمةالمالية كان عن طريق استخدام الصورة الخبرية عن األ ك لالمالية في العراق بواقع خبري وا 

 يبين ذلك. اآلتي، والجدول الصورة الخبرية المعبرة عن الحدثكان من خالل استخدام 
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 مزةةالصحفية األ الصباح في تغطيتها  صحيفةالتي استخدةتها  اإلبرامزوسائل فئات  :(15جدول )ال
 قالعرافي  الةالية

 

 

 

 

اق على الةالية في العر  مزةةالتي استهدفتها التغطية الصحفية لل  ةالشرائح االجتةاعيفئات . 14
 .الصباح صحيفةصفحات 

مالية في العراق ال زمةللفئات المستهدفة في تغطية صحيفة الصباح لأل اإلحصائيأظهر التحليل 

ليها فئة ت 70.6%نسبة وحصلت على  تكرارا   173عن تصدر فئة جميع شرائح المجتمع بواقع 

ثم فئة الشباب الجامعي  %17.7وحصلت على نسبة  تكرارا   45الموظفين بالمرتبة الثانية بواقع 

 .يبين ذلك اآلتيوالجدول  ،%.610تكرارات وحصلت على نسبة 27 اقع بو  بالمرتبة الثالثة واألخيرة

 مزةةلل  الصباح صحيفةالشرائح االجتةاعية التي استهدفها التغطية الصحفية في فئات  :(16جدول )ال
 الةالية في العراق

 
 
 
 
 

 

الةالية في العراق حسب الفنون الصحفية  مزةةةساحة الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات . 15
  .الةعبرة عنها

لعراق  المالية في ا زمةالصباح لموضوعات األ صحيفةجراء قياس لمساحة موضوعات تغطية إتم 

بالسنتمتر موزعة على الفنون الصحفية )الخبر والتقرير والتحقيق والمقال والحديث الصحفي( لغرض 

 المالية، وتبين ان صحيفة الصباح التي زمةالصباح بموضوعات األ صحيفةمعرفة مستوى اهتمام 

 الةرتبة النسبة % التكرار اإلبرامزوسائل فئات  ت
 األولى 65.3 77 صورة خبريةفئة  1
 الثانية 25.4 30 صورة من االرشيففئة  2
 الثالثة 9.3 11 رسوم ومخططاتفئة  3

  % 100 118 المجموع

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 70.6 173 اعهانو أجميع شرائح المجتمع بمختلف فئة  1
 الثانية 17.7 45 الموظفينفئة  2
 الثالثة 10.6 27 الشباب الجامعيفئة  3

  % 100 245 المجموع
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عن وجهة نظر الحكومة العراقية خصصت مساحة  رتمثل الصحيفة الرسمية في الدولة والتي تعب

من المساحة  %14.1 بلغت نسبتها  ون الصحفية جميعهاالمالية في العراق بالفن زمةلتغطية األ

يوضح  تياآلل ، والجدو ما وتعد هذه النسبة مقبولة نوعا   المخصصة لموضوعات الصحيفة المختلفة

 .ذلك

 صحيفةالةالية في العراق التي غطتها  مزةةالخاصة باأل  ةساحة الةادة الصحفيةفئات  :(17جدول )ال
 الصباح حسب الفنون الصحفية الةعبرة عنها

 الةالية في العراق مزةةل ل المزةانصحيفة  تغطية
 الةالية في العراق مزةةلتغطية الصحفية لل ل الةجال العام اتفئ .1

ن المالية في العراق ع زمةأظهرت عملية المسح التحليلي لمضمون صحيفة الزمان الخاص باأل

، فقد تصدرت فئة المجال االقتصادي تصنيف الفئات بواقع زمةخمسة مجاالت أساسية غطت هذه األ

من نصف حجم المجاالت التي ركزت عليها هذه  أكثرأي  %63.1وحصلت على نسبة  تكرارا   75

فقد جاءت فئة المجال  ، فيما حصلت بقية المجاالت على نسب محدودة،%13.1الصحيفة بمقدار 

 %13.4، فيما توزعت نسبة %23.5وحصلت على نسبة  تكرارا   28السياسي بالمرتبة الثانية بواقع 

، تباعا   %5–2.5على فئات مجاالت )األمني واإلنساني واالجتماعي( بنسب مئوية انحصرت بين 

ل في المجا جدا  المالية تتمحور بدرجة كبيرة  زمةن األأوبذلك كشفت عملية تحليل المضمون 

باح نظرا  الص صحيفةج تحليل المضمون في االقتصادي وهي النتيجة ذاتها التي خرجت بها نتائ

حالمالية، وكما  زمةالرتباط المجال االقتصادي بصورة كبيرة ومباشرة باأل لرسم البياني ابالجدول و  موض 

 المعبر عنه. اآلتي

 

 الةجةوع الكلي ي بالسنتةتراإلعالةحجم الةساحة الةخصصة للخطاب 
 المجموع بالسنتمتر الحديث الصحفي المقال التحقيق التقرير الخبر
 سم246 سم 2 سم48 سم 3 سم 112 سم 81
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 المزةان صحيفةالةالية التي غطتها  مزةةجاالت األ ة :(18)جدول ال
 الةرتبة النسبة % التكرار الةجالفئات  ت
 األولى 63.1 75 المجال االقتصاديفئة  1
 الثانية 23.5 28 المجال السياسيفئة  2
 الثالثة 5 6 المجال االجتماعيفئة  3
 الرابعة 3.4 4 المجال األمنيفئة  4
 الخامسة 2.5 3 المجال اإلنسانيفئة  5
 الخامسة مكرر 2.5 3 مجاالت أخرىفئة  6

  % 100 119 المجموع

 بياني يوضح التومزيع النسبي لةجاالت التغطية الصحفية لصحيفة المزةان للمزةة الةالية في العراق( رسم 4الشكل: )

 الةالية في العراق مزةة. فئات ةوضوعات التغطية الصحفية لل 2

 123المالية في العراق عن  زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة الزمان الخاص باأل

فقد جاءت فئة موضوع ، انصبت معظمها في المجال االقتصادي نوعا   12على  موزعا   موضوعا  

 %22وحصلت على نسبة  تكرارا   27في تصنيف الفئات بواقع  األولىتأخر صرف الرواتب بالمرتبة 

وحصلت على نسبة  تكرارا   15تليها بالمرتبة الثانية فئة موضوع العجز المالي في الميزانية بواقع 

، %11.4وحصلت على نسبة  تكرارا   14ثم فئة تدهور سعر الصرف بالمرتبة الثالثة بواقع  12.2%

وحصلت على  تكرارا   12المالية بالمرتبة الرابعة بواقع  زمةبينما جاءت فئة أسعار النفط وعالقته باأل

العتماد  ظرا  ة نعلى إقرار الموازنة المالي جدا  ثرت بشكل كبير أان تقلبات أسعار النفط  إذ %9.8نسبة 
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امسة بواقع المرتبة الخ باإلفالسثم فئة االقتراض وتهديد العراق العراق على هذا المورد بشكل كامل، 

 لسادسةاثم فئة المشكالت العالقة بالموازنة االتحادية بالمرتبة  %8.9تكرارات وحصلت على نسبة  11

ثم فئتي الفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي وتفاقم  %7.3تكرارات وحصلت على نسبة  9بواقع 

مرتبة المالية بال زمةوالكهرباء وغيرها من الخدمات بسبب األ األدوية أجوروارتفاع األسعار و  زمةاأل

 .لكل منهما %5.6تكرارات وحصلت على نسبة  7بواقع  بعةالسا

والتي  %4.1تكرارات وبنسبة  5 بواقع الثامنةيجين والشهادات العليا بالمرتبة ثم فئة التعينات للخر 

جاءت الفئة الخاصة بالمجال االجتماعي والصحي المتمثلة بجائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد 

العراقي بالمرتبة والنسبة ذاتها، تليها فئتي الخسائر المالية نتيجة التلكؤ في تنفيذ المشاريع وموضوعات 

، اما الموضوعات السياسية %3.3تكرارات وحصلت على نسبة  4قع بوا التاسعةأخرى متفرقة بالمرتبة 

اق مع الخارج للحصول وتمثلت بفئة سياسة العر  ،%2.4المالية فقد شكلت نسبة  زمةالخاصة باأل

ية التي غطتها صحيفة الزمان المال زمة، وكان معدل الموضوعات الخاصة باألعلى مساعدات

راق التي المالية في الع زمةلموضوعات األ يوضح التوزيع النسبي والتكراري اآلتي، والجدول 9.46%

 غطتها صحيفة الزمان.

 المزةانلصحيفة  الةالية في العراق مزةةةوضوعات األ فئات  :(19جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار الةوضوعفئات  ت
 األولى 22 27 أزمة تأخر صرف الرواتبفئة  1
 الثانية 12.2 15 العجز المالي في الميزانيةفئة  2
 الثالثة 11.4 14 سعر الصرفتدهور فئة  3
 الرابعة 9.8 12 أسعار النفط وعالقته باألزمة الماليةفئة  4
 الخامسة 8.9 11 باإلفالسفئة االقتراض وتهديد العراق  5
 السادسة 7.3 9 المشكالت المتعلقة بالموازنة االتحاديةفئة  6

7 
ا والكهرباء وغيره األدوية أجورارتفاع األسعار و فئة 

 السابعة 5.6 7 من الخدمات بسبب األزمة المالية
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 الةرتبة النسبة % التكرار الةوضوعفئات  ت
 السابعة مكرر 5.6 7 الفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي وتفاقم األزمةفئة  8
 الثامنة 4.1 5 التعيينات للخريجين والشهادات العليا والبطالةفئة  9
 الثامنة مكرر 4.1 5 جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد العراقيفئة  10
 التاسعة 3.3 4 الخسائر المالية نتيجة التلكؤ في المشاريعفئة  11
 التاسعة مكرر 3.3 4 موضوعات أخرىفئة  12

13 
سياسة العراق مع الخارج للحصول على فئة 

 العاشرة 2.4 3 مساعدات مالية

  % 100 123 المجموع

 الةالية مزةة. فئات اتجاهات التغطية الصحفية لل 3 

العراق  المالية في زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة الزمان فيما يخص موضوعات األ

ان  عرضها ، فقد تبين أسلوبالمالية عن طريق  زمةعن اتجاهات هذه الصحيفة نحو موضوعات األ

وحصلت على نسبة  تكرارا   60ع في تصنيف الفئات بواق األولىفئة االتجاه السلبي جاءت بالمرتبة 

وحصلت على نسبة  تكرارا   44، اما فئة االتجاه االيجابي فقد جاءت بالمرتبة الثانية بواقع 48.8%

، اما االتجاه المحايد فقد حل بالمرتبة الثالثة %13أي بفارق نسبي عن االتجاه السلبي بلغ  35.8%

البياني بالجدول ادناه والرسم  حموض  ، ، وكما %15.4وحصلت على نسبة  تكرارا   19 واألخيرة بواقع

 .المعبر عنه

 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةاتجاهات التغطية الصحفية لل  فئات :(20جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار االتجاهفئة  ت
 األولى 48.8 60 سلبيفئة  1
 الثانية 35.8 44 إيجابيفئة  2
 الثالثة 15.4 19 محايدفئة  3

  % 100 123 المجموع
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 (: رسم بياني يوضح اتجاهات التغطية الصحفية لصحيفة المزةان للمزةة الةالية في العراق5الشكل )

 . أساليب التغطية الصحفية4

وحصلت  تكرارا   80بواقع  األولىأعلى نسبة مئوية وجاءت بالمرتبة  التحليلية األساليبفئة  حققت

ة ، ويدل ذلك على أي ان صحيفاألخرى نسب بسيطة متباينة األساليبفيما حققت  %69على نسبة 

يب تباع أسالمن ا أكبربصورة  زمةالمالية في العراق على تحليل األ زمةالزمان ركزت في تغطيتها لأل

 .خرىأراء واتجاهات آ أونقاشية 

، تليها فئة %13.8وحصلت على نسبة  تكرارا   16فقد حلت فئة آراء بالمرتبة الثانية بواقع  

ثم فئة أساليب أخرى  %11.2وحصلت على نسبة  تكرارا   13أساليب نقاشية بالمرتبة الثالثة بواقع 

فئة اساليب دعائية  وأخيرا  ، %3.4تكرارات وحصلت على نسبة  4كالمقارنة بالمرتبة الرابعة بواقع 

تكرارات وحصلت  3ب التغطية الصحفية بواقع بالمرتبة الخامسة واألخيرة في تصنيف فئات أسالي

المالية  زمةلصحفية لأليوضح التوزيع النسبي ألساليب التغطية ا اآلتيوالجدول  %2.6على نسبة 

 .في العراق

  

االتجاهات

سلبي إيجابي محايد
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 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةأساليب التغطية الصحفية لل فئات  :(21جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار أساليب التغطيةفئات  ت
 األولى 69 80 تحليليةفئة  1
 الثانية 13.8 16 آراء واتجاهات أخرىفئة  2
 الثالثة 11.2 13 نقاشيةفئة  3
 الرابعة 3.4 4 أساليب أخرىفئة  4
 الخامسة 2.6 3 دعائيةفئة  5

  % 100 116 المجموع

 الةالية مزةةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية لل فئات . 5

فئة  ناة الزمان صحيفالمالية في  زمةتحليل مضمون التغطية الصحفية لأل تبين من خالل

وحصلت  تكرارا   43في تصنيف فئات القوى الفاعلة بواقع  األولىبالمرتبة  جاءت الحكومة العراقية

وحصلت  تكرارا   42، تليها بالمرتبة الثانية فئة خبراء ومحللون اقتصاديون بواقع %35.2على نسبة 

، ثم فئة البرلمان %0.8مقداره  األولىعن المرتبة  جدا  أي بفارق نسبي بسيط  %34.4على نسبة 

فئة وزارة  وأخيرا  ، %18.9 وحصلت على نسبة تكرارا   23واللجنة المالية فيه بالمرتبة الثالثة بواقع 

جاءت  ذإالمالية في العراق  زمةالوزرات العراقية المعنية باأل أكثرالمالية كقوة فاعلة بالحدث ألنها 

القوى الفاعلة فئة ن أ، ويتضح %11.5وحصلت على نسبة  تكرارا   14بالمرتبة الرابعة واألخيرة بواقع 

 مبي نا مبرز، وكفي التغطية الصحفية وهي األ أكبركان لها مساحات  المتمثلة بالحكومة العراقية 

 . والرسم البياني المعبر عنه اآلتيبالجدول 

 الةالية مزةةالمزةان لل  صحيفةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية في فئات  :(22جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار القوى الفاعلةفئات  ت
 األولى 35.2 43 الحكومة العراقيةفئة  1
 الثانية 34.4 42 خبراء ومحللون اقتصاديونفئة  2
 الثالثة 18.9 23 البرلمان واللجنة المالية في البرلمانفئة  3
 الرابعة 11.5 14 وزارة الماليةفئة  4

  % 100 122 المجموع
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 رسم بياني يوضح القوى الفاعلة بالحدث في تغطية صحيفة المزةان للمزةة الةالية في العراق :(6)الشكل 

 الةالية في العراق مزةةالتصريحات التي تضةنتها التغطية الصحفية لل  ئات. ف6

ي العراق المالية ف زمةالزمان لأل يفةلصحلمضمون التغطية الصحفية  اإلحصائيظهر التحليل أ

فئة رئيس واعضاء  جاءت إذ، المالية زمةلها مساس وعالقة باألعن خمسة أنواع من التصريحات 

، تليها %35.9وحصلت على نسبة  تكرارا   42 بواقع األولىبالمرتبة  اللجنة المالية في البرلمان

وحصلت على نسبة  تكرارا   33بالمرتبة الثانية فئة القطاع الخاص وتصريحات رجال االعمال بواقع 

وحصلت  تكرارا   17ثم فئة رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الثالثة بواقع  28.2%

، ة بحكم توصيف مهامهاالمالي زمةبشكل مباشر باأل أيضا  وهي الفئة المعنية  %14.5على نسبة 

، %13.7وحصلت على نسبة  تكرارا   16وتليها فئة المتحدث الرسمي للحكومة بالمرتبة الرابعة بواقع 

، % 7.7تكرارات وحصلت على نسبة  9اما المرتبة الخامسة فقد حلت فيها فئة وزير المالية بواقع 

 المالية. زمةلأل يبين التصريحات التي تضمنتها التغطية الصحفية اآلتيوالجدول 
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 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةأبرمز فئات الذين صرحوا حول األ  :(23جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار التصريحاتفئات  ت
 األولى 35.9 42 رئيس وأعضاء اللجنة المالية في البرلمانفئة  1
 الثانية 28.2 33 القطاع الخاصفئة  2
 الثالثة 14.5 17 العامة لمجلس الوزراء رئيس الوزراء واألمانةفئة  3
 الرابعة 13.7 16 المتحدث الرسمي للحكومةفئة  4
 الخامسة 7.7 9 وزير الماليةفئة  5

  % 100 117 المجموع

 الةالية في العراق مزةةفي التغطية الصحفية لل  قناع. فئات اإل7

اذ  قناعالمالية ثالثة أنواع من طرائق اإل زمةالزمان في تغطيتها الصحفية لأل صحيفةاستخدمت 

تليها فئة  ، ثم%72.1نسبة  وحصلت على تكرارا   85بواقع  األولىبالمرتبة ثباتات ا  دلة و أجاءت فئة 

تكرارات وحصلت  7ثم فئة وقائع حية بالمرتبة الثالثة بواقع  تكرارا   23وبواقع  %19.5شواهد بنسبة 

 بالمرتبة األخيرة بواقع اإلعالم، ثم طرائق أخرى االستعارة من امثلة خارج وسائل %5.9على نسبة 

من أدوات  الزمان صحيفة، وبذلك يكون مجموع ما وظفته %2.5تكرارات وحصلت على نسبة  3

 .تكرارا   118 قناعووسائل لغرض تحقيق اإل

 لمزةانا صحيفةالةالية في  مزةةالةستخدةة في التغطية الصحفية لل  قناعطرائق اإلفئات ( 24جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار طرائق اإلقناعفئات  ت
 األولى 72.1 85 أدلة واثباتاتفئة  1
 الثانية 19.5 23 شواهدفئة  2
 الثالثة 5.9 7 وقائع حيةفئة  3
 الرابعة 2.5 3 أخرىطرائق فئة  4

  % 100 118 المجموع
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  الةالية في العراق مزةةةصادر التغطية الصحفية لل  فئات .8

 المالية في العراق اعتمادها بدرجة زمةالزمان لأل صحيفةكشفت عملية تحليل مضمون تغطية 

قع تمثلت بفئة محرر التي تصدرت تصنيف الفئات بوا بالصحيفةكبيرة على مصادر داخلية ذاتية 

 .%74.7وحصلت على نسبة  تكرارا   92

اما المصادر الخارجية في استقاء المعلومات فقد جاءت بالمرتبة الثانية متمثلة بالصحف 

ثم مواقع الكترونية إخبارية بالمرتبة الثالثة  %19وحصلت على نسبة  تكرارا   22والمجالت بواقع 

وفئة مصادر رسمية بالمرتبة والنسبة نفسها، ثم فئة  %3.4تكرارات وحصلت على نسبة  4بواقع 

، وتدل هذه المؤشرات %0.9واحدا وحصلت على نسبة  تكرارا  بالمرتبة الرابعة بواقع  األنباءوكاالت 

زيع النسبي حول اعتماد الزمان على مصادرها الذاتية بدرجة كبيرة وقلة اعتمادها ة في التو اإلحصائي

 :  اآلتيبالجدول  موض حعلى المصادر الخارجية، وكما 

 مزةانال صحيفةالةالية في العراق التي اعتةدتها  مزةةةصادر التغطية الصحفية لل فئات ( 25جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار ةصادر التغطيةفئات  ت
 األولى 74.7 92 محررفئة  1
 الثانية 19 22 صحف ومجالتفئة  2
 الثالثة 3.4 4 مواقع الكترونية إخباريةفئة  3
 الثالثة مكرر 3.4 4 مصادر رسميةفئة  4
 الرابعة 0.9 1 وكاالت انباءفئة  5

  % 100 123 المجموع
 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات . 9

ت فيها مقد   أطرالزمان استخدامها عدة  صحيفةالمالية في  زمةتضمنت التغطية الصحفية لأل

 بواقع ىاألولالنتائج االقتصادية وجاءت بالمرتبة  أطرالمالية، فقد تصدرت فئة  زمةموضوعات األ

المالية الن  زمة، ذلك الن هذا االطار له عالقة وثيقة باأل%55.3وحصلت على نسبة  تكرارا   62

وهو ما كشفته عملية المسح التحليلي لعدد من البحوث  األولىأساس مجالها اقتصادي بحت بالدرجة 
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 %15.2وحصلت على نسبة  تكرارا   17ع ثم فئتي الحلول واالهتمامات االنسانية بالمرتبة الثانية بواق

بينما  %11.6حصلت على نسبة و  تكرارا   13الصراع بالمرتبة الثالثة بواقع  أطرلكل منهما ثم فئة 

 موض حوكما  %2.7بة تكرارات وحصلت على نس 3بواقع  الرابعةأخالقية بالمرتبة  أطرحلت فئة 

 :اآلتيبالجدول 

 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات  :(26جدول )ال
 

 

 المزةانصحيفة  الةالية في مزةةالنطاق الجغرافي للتغطية الصحفية لل فئات . 10

ي العراق المالية ف زمةالزمان لأل لصحيفةلمضمون التغطية الصحفية  اإلحصائيكشف التحليل 

ان  إلىويعود ذلك  %84.6وحصلت على نسبة  تكرارا   104بواقع  األولىفئة محلي بالمرتبة  تصدر

وحصلت  تكرارا   12انسحبت بشكل مباشر على الواقع المحلي للبلد تليها فئة عالمي بواقع  زمةآثار األ

، %5.7تكرارات وحصلت على نسبة  7ثم اإلقليمي بالمرتبة الثالثة واالخيرة بواقع  %9.7على نسبة 

 يوضح ذلك: اآلتيوالجدول 

 الةالية في العراق مزةةالمزةان لل  صحيفةالنطاق الجغرافي لتغطية فئات  :(27جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار التومزيع الجغرافيفئات  ت
 األولى 84.6 104 محليفئة  1
 الثانية 9.7 12 فئة عالمي )دولي( 2
 الثالثة 5.7 7 فئة اقليمي )محيط العراق( 3

  % 100 123 المجموع

 الةرتبة النسبة % التكرار التغطية الصحفية فئات أطر ت
 األولى 55.3 62 النتائج االقتصادية فئة أطر 1
 الثانية 15.2 17 الحلول فئة أطر 2
 الثانية مكرر 15.2 17 االهتمامات اإلنسانيةفئة  3
 الثالثة 11.6 13 الصراعفئة  4
 الرابعة 2.7 3 خالقيةأ فئة أطر 5

  % 100 112 المجموع
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 الةالية مزةةالمزةان في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات . 11

من  أكثرالصحفية الزمان على الفنون  صحيفةكشفت عملية تحليل المضمون عن اعتماد 

لتحليل فرز اأ إذاعتمادها على مواد الرأي كالمقال الصحفي والتحقيق الصحفي والحديث الصحفي 

وحصلت على نسبة  تكرارا   60ع جميعها بواقر تصنيف الفئات خباري تصد  ان التقرير اإل اإلحصائي

نسبة  جماال  إشكلوا  إذرير تليها فئات الخبر بنوعيه البسيط والمركب والخبر المعزز بتق 52.6%

17.5%. 

والعمود الصحفي  %7والمقال النقدي  %8.8ما مواد الرأي فقد شكل المقال التحليلي نسبة أ

الموضوعي والوصف التفصيلي والسرد القصصي والتحقيق الصحفي المبني على العرض  6.1%

المرتبة األخيرة في وجاءت ب %1.8بينما شكلت فئة تقرير عرض الشخصيات نسبة  %6.1بنسبة 

 يوضح التوزيع النسبي للفنون الصحفية. اآلتي، والجدول تصنيف الفئات

 الةالية مزةةالمزةان في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات ( 28جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الفنون الصحفيةفئات  ت
 األولى 52.6 60 تقرير اخباريفئة  1
 الثانية 8.8 10 مقال تحليليفئة  2
 الثالثة 7 8 مقال نقديفئة  3
 الثالثة مكرر 7 8 خبر مركبفئة  4
 الرابعة 6.1 7 خبر معزز بتقريرفئة  5
 الرابعة مكرر 6.1 7 عمود صحفيفئة  6
 السابعة 6.1 7 التحقيق الصحفيفئة  7
 الثامنة 4.4 5 خبر بسيطفئة  8
 التاسعة 1.8 2 تقرير عرض الشخصيات فئة 9

  % 100 114 المجموع
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 الةالية في العراق  مزةةالعناوين الصحفية في التغطية الصحفية لل  فئات. 12

 تصدرتقد ف الزمان،صحيفة المالية في  زمةمضمون التغطية الصحفية لألن من خالل تحليل تبي  

 .%39.6وحصلت على نسبة  تكرارا   76بواقع  األولىفئة العنوان التمهيدي بالمرتبة 

 المالية في العراق بعناوين زمةبراز موضوعات األإالزمان حرصت على  صحيفةوهذا يعني ان 

 تكرارا   72ع الفرعية، تليها بالمرتبة الثانية فئة العناوين الرئيسة بواق أوتمهيدية تسبق العناوين الرئيسة 

عناوين رئيسة تعبر عن  إلىالمالية  زمةتحتاج موضوعات األ إذ %37.5وحصلت على نسبة 

مضمونها فال يخلي أي موضوع عن عنوان رئيسي، اما فئة المانشيت فقد جاءت بالمرتبة الثالثة 

اهتمام  إلى، ويؤشر وجود هذا العدد من المانشيتات %21.9على نسبة  وحصلت تكرارا   42بواقع 

واقع تكرارين ب المالية، بينما جاءت فئة العنوان الفرعي بالمرتبة الرابعة واألخيرة زمةالصحيفة باأل

لمالية ا زمةالزمان فيما يخص األ لصحيفة التغطية الصحفية  فإن، وبذلك %1وحصلت على نسبة 

 :اآلتيبالجدول  مبي ننوانا، وكما ع 192ت على في العراق احتو 

 مزةةالمزةان في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالعناوين الصحفية التي استخدةتها  فئات :(29جدول )ال
 الةالية في العراق

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 39.6 76 العنوان التمهيديفئة  1
 الثانية 37.5 72 العنوان الرئيسيفئة  2
 الثالثة 21.9 42 المانشيتفئة  3
 الرابعة 1 2 الفرعيفئة  4

  % 100 192 المجموع

 المزةان صحيفةالةالية في  مزةةةوقع الةادة الصحفية لل فئات . 13

شكل المالية في العراق من حيث ال زمةالزمان لأل صحيفةكشف المسح التحليلي لمضمون تغطية 

ة جاءت فئ إذ األولىالمالية في الصفحات الداخلية والصفحة  زمةعن تركز معظم موضوعات األ
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على نسبة أوهي  %56.1وحصلت على نسبة  تكرارا   69بواقع  األولىالصفحات الداخلية بالمرتبة 

وحصلت على نسبة  تكرارا   52بواقع  األولىتليها بالمرتبة الثانية فئة الصفحة ثم شغلتها هذه الفئة 

، وهي نسبة تعد ضئيلة %1.6ثم فئة الصفحة األخيرة بواقع تكرارين وحصلت على نسبة  42.3%

المالية في  زمةن التوزيع النسبي لموقع نشر موضوعات األيبي   اآلتية، والجدول اإلحصائيبالقياسات 

 الزمان: صحيفةالعراق ب

 (30جدول )ال
 المزةان صحيفةالةالية في العراق على صفحات  مزةةالةادة الصحفية الخاصة باأل  ةوقعفئات 

 الةرتبة النسبة % التكرار ةوقع الةادة الصحفيةفئات  ت
 األولى 56.1 69 الداخليةفئة  1
 الثانية 42.3 52 األولىفئة  2
 الثالثة 1.6 2 األخيرةفئة  3

  % 100 123 المجموع

 في التغطية الصحفية  اإلبرامزوسائل فئات . 14

صدر فئة الزمان ت صحيفةالمالية في  زمةظهر المسح التحليلي لمضمون التغطية الصحفية لألأ

، فيما جاء استخدام %55.7وحصلت على نسبة  تكرارا   39صورة من األرشيف تصنيف الفئات بواقع 

انية في ا الصحفية بالمرتبة الثالمالية في تغطيته زمةفئة الصورة الخبرية في ابراز موضوعات األ

تليها بالمرتبة الثالثة واألخيرة فئة رسوم  %40وحصلت على نسبة  تكرارا   28التوزيع النسبي بواقع 

 .%4.3تكرارات وحصلت على نسبة  3ومخططات بواقع 

المالية في العراق على الصور  زمةبراز موضوعات األإالزمان في  صحيفةوهذا يعني اعتماد 

 .ذلك يبين اآلتيمن استخدام الصور الخبرية الحية، والجدول  أكثرالمأخوذة من األرشيف 
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 (31جدول )ال
 لعراقالةالية في ا مزةةالمزةان في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالتي استخدةتها  اإلبرامزوسائل فئات 

 الةرتبة النسبة % التكرار اإلبرامزوسائل فئات  ت
 األولى 55.7 39 صورة من االرشيففئة  1
 الثانية 40 28 صورة خبريةفئة  2
 الثالثة 4.3 3 رسوم ومخططاتفئة  3

  % 100 70 المجموع

على  الةالية في العراق مزةةالشرائح االجتةاعي التي استهدفتها التغطية الصحفية لل فئات . 14
 .المزةان صحيفةصفحات 

 رائح المجتمعفئة جميع ش رتصد   إلىظهر التوزيع النسبي لهذه الشرائح المستهدفة من التغطية أ

تليها فئة الموظفين بالمرتبة الثانية و  ،%60.8وحصلت على نسبة  تكرارا   48بواقع  األولىالمرتبة 

 واقعألخيرة بثم فئة الشباب الجامعي بالمرتبة الثالثة وا %32.9وحصلت على نسبة  تكرارا   26بواقع 

 زمةالزمان في تغطيتها الصحفية لأل صحيفة، وبذلك حرصت %6.3تكرارات وحصلت على نسبة  5

بالجدول  بي نمميعها، وكما فئات وشرائح المجتمع العراقي ج إلىالمالية في العراق على توجيه رسائلها 

 :اآلتي

 المزةان صحيفةالشرائح االجتةاعية التي استهدفها التغطية الصحفية في فئات  :(32جدول )ال
 الةالية في العراق مزةةلل 

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 60.8 48 اعهانو أجميع شرائح المجتمع بمختلف فئة  1
 الثانية 32.9 26 الموظفينفئة  2
 الثالثة 6.3 5 الشباب الجامعيفئة  3

  % 100 79 المجموع
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الةالية في العراق حسب الفنون الصحفية  مزةةةساحة الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات . 15
  .الةعبرة عنها

اق المالية في العر  زمةالزمان لموضوعات األ صحيفةجراء قياس لمساحة موضوعات تغطية إتم 

بالسنتمتر موزعة على الفنون الصحفية )الخبر والتقرير والتحقيق والمقال والحديث الصحفي( لغرض 

 ، وتبين ان صحيفة الزمان خصصتالمالية زمةالزمان بموضوعات األ صحيفةمعرفة مستوى اهتمام 

من المساحة  %6.6 نسبتهاالمالية في العراق بالفنون الصحفية جميعها بلغ  زمةمساحة لتغطية األ

 المخصصة لموضوعات الصحيفة المختلفة. 

 المزةان صحيفةالةالية في العراق التي غطتها  مزةةةساحة الةادة الصحفية الخاصة باأل  :(33جدول )ال
 حسب الفنون الصحفية الةعبرة عنها

 الةجةوع الكلي بالسنتةترةساحة الفنون الصحفية 
 المجموع بالسنتمتر المقال التحقيق التقرير الخبر
 سم115 سم26 سم 6 سم 64 سم 19

 قالةالية في العرا مزةةل ل طريق الشعبصحيفة  تغطية

 الةالية في العراق مزةةلتغطية الصحفية لل ل الةجال العام اتفئ .1

ي المالية ف زمةالشعب الخاص باأل أظهرت عملية المسح التحليلي لمضمون صحيفة طريق

، فقد تصدرت فئة المجال االقتصادي تصنيف زمةالعراق عن خمسة مجاالت أساسية غطت هذه األ

رباع حجم المجاالت التي أمن ثالثة  أكثرأي  %80.2وحصلت على نسبة  تكرارا   69الفئات بواقع 

 لمجال كانت األكثر حضورا  ن هذا اأ، مما يدل على %5.2ركزت عليها هذه الصحيفة بمقدار 

 زمةباب التي تقف خلف األاألس أوالتصريحات  أوالمالية سواء على مستوى الموضوعات  زمةباأل

، فيما حصلت بقية المجاالت على نسب محدودة ،فقد جاءت فئة المجال السياسي بالمرتبة المالية

على فئتي المجالين  %7، فيما توزعت نسبة %12.8وحصلت على نسبة  تكرارا   11الثانية بواقع 
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تباعا ، وبذلك كشفت عملية تحليل  %5.8–1.2)األمني واإلنساني( بنسبتين مئويتين انحصرت بين 

 في المجال االقتصادي وهي النتيجة ذاتها التي جدا  المالية تتمحور بدرجة كبيرة  زمةالمضمون ان األ

تصادي الرتباط المجال االقنظرا   الصباح والزمان صحيفتيفي ليل المضمون خرجت بها نتائج تح

ح، وكما المالية زمةة كبيرة ومباشرة باألبصور    ر عنه.المعب اآلتيوالرسم البياني بالجدول  موض 

 طريق الشعب صحيفةالةالية التي غطتها  مزةةجاالت األ ةفئات  :(34)جدول ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الةجالفئات  ت
 األولى 80.2 69 المجال االقتصاديفئة  1
 الثانية 12.8 11 المجال السياسيفئة  2
 الثالثة 5.8 5 المجال اإلنسانيفئة  3
 الرابعة 1.2 1 المجال األمنيفئة  4

  % 100 86 المجموع
 

 
رسم بياني يوضح التومزيع النسبي لةجاالت التغطية الصحفية لصحيفة طريق الشعب  :(7الشكل )

 للمزةة الةالية في العراق.
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 الةالية في العراق مزةة. فئات ةوضوعات التغطية الصحفية لل 2

عن  المالية في العراق زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة طريق الشعب الخاص باأل

شكلت الموضوعات  إذانصبت معظمها في المجال االقتصادي  فئة موضوع12موزعا على  تكرارا 91

توزعت على مجموعة من الفئات الفرعية  %95.6المالية اجماال نسبة  زمةاالقتصادية الخاصة باأل

 تكرارا   13في تصنيف الفئات بواقع  األولىفقد جاءت فئة موضوع تدهور سعر الصرف بالمرتبة 

موضوع العجز المالي في الميزانية   تليها بالمرتبة الثانية فئات %14.2سبة وحصلت على ن

واقع ب والفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي وتفاقم االزمة,والتعيينات والشهادات العليا وتفاقم البطالة 

ثم فئتي تأخر صرف الرواتب وارتفاع األسعار  ،لكل منهم  %12.1وحصلت على نسبة  تكرارا   11

 .لكل منهما %11تكرارات وحصلت على نسبة  10الكهرباء بالمرتبة الثالثة بواقع  أجورو  األدويةو 

ديد العراق وفئة االقتراض وته المالية زمةأسعار النفط وعالقته باأل بينما جاءت فئتي تفاقم ازمة

ان تقلبات أسعار النفط  إذ، %7.7تكرارات وحصلت على نسبة  7بالمرتبة الرابعة بواقع  باإلفالس

على إقرار الموازنة المالية نظرا العتماد العراق على  جدا  في االنخفاض اثرت بشكل كبير  خصوصا

 5المشكالت العالقة بالموازنة االتحادية بالمرتبة الخامسة بواقع  ، ثم فئةالمورد بشكل كامل هذا

تيجة التلكؤ في المشاريع بالمرتبة ، ثم فئة الخسائر المالية ن%5.5تكرارات وحصلت على نسبة 

ما الموضوعات السياسية واالجتماعية أ، %4.4تكرارات وحصلت على نسبة  4السادسة بواقع 

وتمثلت بفئة  %2.2شكلت نسبة تكرارا  و  2جاءت بالمرتبة الثامنة بواقع  المالية فقد زمةالخاصة باأل

 ورونا وتداعياتها على االقتصاد العراقي،سياسة العراق مع الخارج للحصول على مساعدات وجائحة ك

 ،%9.46المالية التي غطتها صحيفة طريق الشعب  زمةوكان معدل الموضوعات الخاصة باأل
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طتها المالية في العراق التي غ زمةيوضح التوزيع النسبي والتكراري لموضوعات األ اآلتيوالجدول 

 صحيفة طريق الشعب.

 طريق الشعب لصحيفةالةالية في العراق  مزةةةوضوعات األ فئات ( 35جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار الةوضوعفئات  ت
 األولى 14.2 13 تدهور سعر الصرففئة  1
 الثانية 12.1 11 العجز المالي في الميزانيةفئة  2
 الثانية مكرر 12.1 11 التعيينات والشهادات العليا وتفاقم البطالةفئة  3
 الثانية مكرر 12.1 11 زمةباالنهيار االقتصادي وتفاقم األالفساد وعالقته فئة  4
 الثالثة 11 10 تأخر صرف الرواتب أزمةفئة  5

6 
 زمةالكهرباء بسبب األ أجورو  األدويةارتفاع األسعار و فئة 

 المالية
 الثالثة مكرر 11 10

 الرابعة 7.7 7 المالية زمةاسعار النفط وعالقته باألفئة  7
 الرابعة مكرر 7.7 7 باإلفالسفئة االقتراض وتهديد العراق  8
 الخامسة 5.5 5 المشكالت المتعلقة بالموازنة االتحاديةفئة  9
 السادسة  4.4 4 الخسائر المالية نتيجة التلكؤ في المشاريعفئة  10
 السابعة 2.2 2 جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد العراقيفئة  11

12 
سياسة العراق مع الخارج للحصول على مساعدات فئة 
 مالية

 السابعة مكرر 2.2 2

  % 100 91 المجموع

 الةالية مزةة. فئات اتجاهات التغطية الصحفية لل 3

لمالية ا زمةكشف المسح التحليلي لمضمون صحيفة طريق الشعب فيما يخص موضوعات األ

ا، عرضه أسلوبالمالية عن طريق  زمةفي العراق عن اتجاهات هذه الصحيفة نحو موضوعات األ

وحصلت  تكرارا   61في تصنيف الفئات بواقع  األولىفقد تبين ان فئة االتجاه السلبي جاءت بالمرتبة 

لمالية ا زمة، ويمكن تفسير سبب تصدر االتجاه السلبي في عرض موضوعات األ%67على نسبة 

وعي انها صحيفة حزبية ناطقة عن الحزب الشي إذية التي تتبعها هذه الصحيفة اإلعالمالسياسة  إلى
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 زمةاقم األتف إلىطريق عرضها كانت نقدية وغير مؤيدة لبعض اإلجراءات التي أدت  فإنالعراقي لذا 

 .المالية في العراق

، %26.4وحصلت على نسبة  تكرارا   24 ما فئة االتجاه االيجابي فقد جاءت بالمرتبة الثانية بواقعأ

، %6.6تكرارات وحصلت على نسبة  6اما االتجاه المحايد فقد حل بالمرتبة الثالثة واألخيرة بواقع 

 بالجدول ادناه والرسم البياني المعبر عنه. موض حوكما 

 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةاتجاهات التغطية الصحفية لل  فئات :(36جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار االتجاهفئات  ت
 األولى 67 61 سلبيفئة  1
 الثانية 26.4 24 إيجابيفئة  2
 الثالثة 6.6 6 محايدفئة  3

  % 100 91 المجموع
 

 (: رسم بياني اتجاهات تغطية صحيفة طريق الشعب للمزةة الةالية في العراق8الشكل )

 

االتجاهات

سلبي إيجابي محايد
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 أساليب التغطية الصحفيةفئات . 4

لتحليلية قد ا األساليبكشف المسح التحليلي لتحليل المضمون لصحيفة طريق الشعب ان فئة 

فيما  %84.6وحصلت على نسبة  تكرارا   77بواقع  األولىحققت أعلى نسبة مئوية وجاءت بالمرتبة 

األخرى نسب بسيطة متباينة ، فيما حلت فئة آراء واتجاهات اخرى بالمرتبة الثانية  األساليبحققت 

تكرارات  4، تليها فئة أساليب نقاشية بالمرتبة الثالثة بواقع %7.7تكرارات وحصلت على نسبة  7بواقع 

ثم فئة أساليب أخرى كالمقارنة بالمرتبة الرابعة واألخيرة في تصنيف  %4.4وحصلت على نسبة 

يوضح التوزيع النسبي ألساليب  اآلتي، والجدول %3.3تكرارات وحصلت على نسبة  3لفئات بواقع ا

 المالية في العراق. زمةالتغطية الصحفية لأل

 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةأساليب التغطية الصحفية لل فئات  :(37جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار أساليب التغطيةفئة  ت
 األولى 84.6 77 تحليليةفئة  1
 الثانية 7.7 7 آراءفئة  2
 الثالثة 4.4 4 نقاشيةفئة  3
 الرابعة 3.3 3 أساليب أخرىفئة  4

  % 100 91 المجموع

 الةالية  مزةةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية لل  فئات. 5

 لشعب،اطريق  صحيفةالمالية في  زمةاتضح من خالل تحليل مضمون التغطية الصحفية لأل

وحصلت  تكرارا   40في تصنيف فئات القوى الفاعلة بواقع  األولىفئة الحكومة العراقية المرتبة  تصدر

ن تقديم ع األولى، وجاءت هذه النتيجة طبيعية لكون الحكومة العراقية تعد المسؤولة %44على نسبة 

 .هاالمالية في العراق وآثار  زمةاإليضاحات واإلجراءات العملية لمعالجة األ

 %33وحصلت على نسبة  تكرارا   30تليها بالمرتبة الثانية فئة خبراء ومحللون اقتصاديون بواقع 

، ثم فئة البرلمان واللجنة المالية فيه بالمرتبة الثالثة %11مقداره  األولىأي بفارق نسبي عن المرتبة 
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 كثرأفئة وزارة المالية كقوة فاعلة بالحدث ألنها  وأخيرا  ، %17.5وحصلت على نسبة  تكرارا   16بواقع 

تكرارات  5  جاءت بالمرتبة الرابعة واألخيرة بواقع إذالمالية في العراق  زمةالوزرات العراقية المعنية باأل

ة في التغطي أكبر، ويتضح ان القوى الفاعلة األربعة كان لها مساحات %5.5وحصلت على نسبة 

 . والرسم البياني المعبر عنه اآلتيبالجدول  مبي نا م، وكبرزالصحفية وهي األ

 الةالية مزةةطريق الشعب لل  صحيفةالقوى الفاعلة بالتغطية الصحفية في فئات  :(38جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار القوى الفاعلةفئات  ت
 األولى 44 40 الحكومة العراقيةفئة  1
 الثانية 33 30 خبراء ومحللون اقتصاديونفئة  2
 الثالثة 17.5 16 البرلمان واللجنة المالية في البرلمانفئة  3
 الرابعة 5.5 5 وزارة الماليةفئة  4

  % 100 91 المجموع
 

 (: رسم بياني يوضح القوى الفاعلة باألمزةة الةالية في التغطية الصحفية لصحيفة طريق الشعب9الشكل )
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 الةالية في العراق مزةةالتصريحات التي تضةنتها التغطية الصحفية لل  ات. فئ6

لمالية في ا زمةطريق الشعب لأللصحيفة لمضمون التغطية الصحفية  اإلحصائيظهر التحليل أ

جاءت فئة القطاع  إذ، المالية زمةلها مساس وعالقة باألالعراق عن خمسة أنواع من التصريحات 

، %28.6وحصلت على نسبة  تكرارا   26بواقع  األولىعمال بالمرتبة الخاص وتصريحات رجال األ

وحصلت على  تكرارا   25تليها بالمرتبة الثانية فئة رئيس وأعضاء اللجنة المالية في البرلمان بواقع 

 .%1.1مقداره  األولىبة تعن المر  جدا  بفارق نسبي بسيط  %27.5نسبة 

من  كثرأالمالية  زمةويعود سبب تصدر هذه الفئة ألنها اللجنة المعنية بالتصريح بشأن األ 

وحصلت  تكرارا   18غيرها، تليها بالمرتبة الثالثة فئة رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء بواقع 

امها، توصيف مهالمالية بحكم  زمةبشكل مباشر باأل أيضا  وهي الفئة المعنية ، %19.7على نسبة 

، %13.2وحصلت على نسبة  تكرارا   12وتليها فئة المتحدث الرسمي للحكومة بالمرتبة الرابعة بواقع 

، %11تكرارات وحصلت على نسبة  10اما المرتبة الخامسة فقد حلت فيها فئة وزير المالية بواقع 

 .يةلالما زمةيبين فئات التصريحات التي تضمنتها التغطية الصحفية لأل اآلتيوالجدول 

 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةأبرمز فئات الذين صرحوا حول األ  :(39جدول )ال

 الةرتبة النسبة % التكرار التصريحاتفئة  ت
 األولى %28.6 26 القطاع الخاصفئة  1
 الثانية 27.5 25 رئيس وأعضاء اللجنة المالية في البرلمانفئة  2
 الثالثة 19.7 18 العامة لمجلس الوزراءرئيس الوزراء واألمانة فئة  3
 الرابعة 13.2 12 المتحدث الرسمي للحكومةفئة  4
 الخامسة 11 10 وزير الماليةفئة  5

  % 100 91 المجموع
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 الةالية في العراق مزةةفي التغطية الصحفية لل  قناع. فئات اإل7

ائق المالية ثالثة أنواع من طر  زمةطريق الشعب في تغطيتها الصحفية لأل صحيفةاستخدمت 

تليها  %78وحصلت على نسبة  تكرارا   71بواقع  األولىبالمرتبة ثباتات ا  دلة و أذ جاءت فئة إ قناعاإل

تكرارات  7ثم فئة وقائع حية بالمرتبة الثالثة بواقع  تكرارا   13وبواقع  %14.3فئة شواهد بنسبة 

طريق الشعب من أدوات ووسائل  صحيفة، وبذلك يكون مجموع ما وظفته %7.7وحصلت على نسبة 

 .تكرارا   91 قناعلغرض تحقيق اإل

 (40جدول )ال
 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةالةستخدةة في التغطية الصحفية لل  قناعطرائق اإلفئات 

 الةرتبة النسبة % التكرار عقناطرائق اإلفئات  ت
 األولى 78 71 أدلة واثباتاتفئة  1
 الثانية 14.3 13 شواهدفئة  2
 الثالثة 7.7 7 وقائع حيهفئة  3

  % 100 91 المجموع
  الةالية في العراق مزةةةصادر التغطية الصحفية لل فئات . 8

ادها المالية في العراق اعتم زمةطريق الشعب لأل صحيفةكشفت عملية تحليل مضمون تغطية 

 تمثلت بفئة محرر التي تصدرت تصنيف بالصحيفةعلى مصادر داخلية ذاتية  جدا  بدرجة كبيرة 

مصدرا اعتمدت عليها الجريدة  91من مجموع  %63.7وحصلت على نسبة  تكرارا   58الفئات بواقع 

تكرارا  وحصلت  29والمجالت في المرتبة الثانية بواقع اذ جاءت فئة صحف في استقاء معلوماتها ،

تكرارات وحصلت على نسبة  3بواقع  األنباءوكاالت  فئة الثالثةجاءت بالمرتبة  %31.8على نسبة 

ة اإلحصائي، وتدل هذه المؤشرات %1.3وحصل على نسبة  واحدا   تكرارا  ثم فضائيات بواقع  3.2%

وقلة  دا  جة طريق الشعب على مصادرها الذاتية بدرجة كبيرة في التوزيع النسبي على اعتماد جريد

  :اآلتيبالجدول  موض حاعتمادها على المصادر الخارجية، وكما 
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 (41الجدول )
 ةصادر التغطية الصحفية لالمزةة الةالية في العراق التي اعتةدتها صحيفة طريق الشعب اتفئ

 الةرتبة النسبة % التكرار ةصادر التغطيةفئة  ت
 األولى 63.7 58 محررفئة  1
 الثانية 31.8 29 فئة صحف ومجالت 2
 الثالثة 3.2 3 نباءأوكاالت فئة  3
 الرابعة 1.3 1 فضائياتفئة  4

  % 100 91 المجموع
 

 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات . 9

قدمت  طرأطريق الشعب استخدامها عدة  صحيفةالمالية في  زمةتضمنت التغطية الصحفية لأل

النتائج االقتصادية التي تصدرت تصنيف الفئات  أطرفئة اذ جاءت المالية،  زمةفيها موضوعات األ

طار له عالقة وثيقة ن هذا اإل، ذلك أل%67وحصلت على نسبة  تكرارا   61بواقع  األولىبالمرتبة 

ليلي وهو ما كشفته عملية المسح التح األولىن أساس مجالها اقتصادي بحت بالدرجة المالية أل زمةباأل

، %15.4وحصلت على نسبة  تكرارا   14الصراع بالمرتبة الثانية بواقع  أطرلعدد من البحوث ثم فئة 

 أطربينما حلت فئة  %9.9تكرارات وحصلت على نسبة  9الحلول بالمرتبة الثالثة بواقع  أطرثم فئة 

 موض حوكما  %7.7تكرارات وحصلت على نسبة  7هتمامات االنسانية بالمرتبة األخيرة بواقع اال

 :اآلتيبالجدول 

 طريق الشعب صحيفةالةالية في  مزةةالتغطية الصحفية لل  أطرفئات  :(42جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار التغطية الصحفية فئات أطر ت
 األولى 67 61 النتائج االقتصادية فئة أطر 1
 الثانية 15.4 14 الصراع فئة أطر 2
 الثالثة 9.9 9 الحلول فئة أطر 3
 الرابعة 7.7 7 االهتمامات االنسانيةفئة  4

  % 100 91 المجموع
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 الةالية في جريدة طريق الشعب مزةةالنطاق الجغرافي للتغطية الصحفية لل فئات . 10

لمالية في ا زمةطريق الشعب لأل لصحيفةالصحفية  ي لمضمون التغطيةالتحليل المسح كشف

ويعود  %93.4وحصلت على نسبة  تكرارا   85بواقع  األولىبالمرتبة فئة محلي تصدرت  إذالعراق 

 5انسحبت بشكل مباشر على الواقع المحلي للبلد تليها فئة عالمي بواقع  زمةان آثار األ إلىذلك 

وحصلت  واحدا تكرارا  ثم اإلقليمي بالمرتبة الثالثة واالخيرة بواقع  %5.5تكرارات وحصلت على نسبة 

 يوضح ذلك: اآلتي، والجدول %1.1على نسبة 

 الةالية في العراق مزةةطريق الشعب لل  صحيفةالنطاق الجغرافي لتغطية فئات  :(43جدول )ال
 الةرتبة النسبة % التكرار التومزيع الجغرافيفئات  ت
 األولى 93.4 85 )داخل العراق( محليفئة  1
 الثانية 5.5 5 )دولي( عالميفئة  2
 الثالثة 1.1 1 )محيط العراق( اقليميفئة  3

  % 100 91 المجموع

 مزةةطريق الشعب في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات . 11

 الةالية

 ةلتقارير الصحفيعلى ا طريق الشعب صحيفةكشفت عملية تحليل المضمون عن اعتماد 

من اعتمادها على مواد الرأي كالمقال الصحفي والتحقيق الصحفي والحديث الصحفي  أكثراإلخبارية 

 تكرارا   50ان  التقرير االخباري تصدر تصنيف الفئات جميعها بواقع  اإلحصائيافرز التحليل  إذ

شكل اجماال نسبة  إذتليها فئات الخبر بنوعيه البسيط والمركب  %54.9وحصلت على نسبة 

والمقال التحليلي النقدي بنسبة  %13ما مواد الرأي فقد شكل العمود الصحفي نسبة أ، 13.2%

، والتحقيق الصحفي المبني على العرض الموضوعي %7.7ي بنسبة ، والمقال االفتتاح9.1%

 .%5.2والوصف التفصيلي بنسبة 
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لمالية في ا زمةوبذلك يكون مجموع الفنون الصحفية التي استخدمت في التغطية الصحفية لأل

 .ح التوزيع النسبي للفنون الصحفيةيوض اآلتيصحفيا، والجدول  فنا   91جريدة طريق الشعب 

 (44جدول )ال
 يةالةال مزةةطريق الشعب في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالفنون الصحفية التي اتبعتها فئات 

 الةرتبة النسبة % التكرار الفنون الصحفيةفئات  ت
 األولى 54.9 50 تقرير اخباريفئة  1
 الثانية 11 10 خبر مركبفئة  2
 الثانية مكرر 11 10 عمود صحفيفئة  3
 الثالثة 7.7 7 مقال تحليليفئة  4
 الرابعة 6.6 6 مقال افتتاحيفئة  5
 الخامسة 4.4 4 خبر بسيطفئة  6
 الخامسة مكرر 4.4 4 التحقيق الصحفيفئة  7

  % 100 91 المجموع

  الةالية في العراق مزةةأنواع العناوين الصحفية في التغطية الصحفية لل فئات . 12

شعب تحليال طريق ال صحيفةالمالية في  زمةلأل ن من خالل تحليل مضمون التغطية الصحفيةتبي  

 45 بواقع ألولىاالمانشيت المرتبة تصدر فئة احصائيا ان التوزيع التكراري ألنواع العناوين الصحفية 

 .%35.2وحصلت على نسبة  تكرارا  

وحصلت على نسبة  تكرارا   41تليها بالمرتبة الثانية فئتي العناوين الرئيسة والعناوين التمهيدية بواقع  

عناوين رئيسة تعبر عن مضمونها فال  إلىالمالية  زمةتحتاج موضوعات األ إذلكل منهما  32%

ح عن العناوين التمهيدية التي سبقتها والتي تعطي إيضا يخلي أي موضوع عن عنوان رئيسي فضال  

المرتبة ، اما فئة العنوان الفرعي فقد حل بتحقيقا   أو تقريرا   أو لمضمون الموضوع سواء كان خبرا   أكبر

 طريق لصحيفةالتغطية الصحفية  فإن، وبذلك %0.8واحدا وحصل على نسبة  تكرارا  األخيرة بواقع 

 :اآلتيبالجدول  مبي نعنوانا، وكما  128المالية في العراق احتوت على  زمةالشعب فيما يخص األ
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طريق الشعب في تغطيتها  صحيفةأنواع العناوين الصحفية التي استخدةتها فئات  :(45جدول )ال
 الةالية في العراق مزةةالصحفية لل 

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 35.2 45 المانشيتفئة  1
 الثانية 32 41 العنوان الرئيسيفئة  2
 الثانية مكرر 32 41 العنوان التمهيديفئة  3
 الرابعة 0.8 1 الفرعيفئة  4

  % 100 128 المجموع

 طريق الشعب صحفيةالةالية في  مزةةةوقع الةادة الصحفية لل فئات . 13

ن المالية في العراق م زمةطريق الشعب لأل صحفيةكشف المسح التحليلي لمضمون تغطية 

 إذ دا  جالمالية في الصفحات الداخلية بدرجة كبيرة  زمةحيث الشكل عن تركز معظم موضوعات األ

وهي  %79.1وحصلت على نسبة  تكرارا   72بواقع  األولىجاءت فئة الصفحات الداخلية بالمرتبة 

تكرارات وحصلت  10بواقع   األولىعلى نسبة شغلتها هذه الفئة، تليها بالمرتبة الثانية فئة الصفحة أ

، والجدول %9.9وحصلت على نسبة  تكرارات 9خيرة بواقع ثم فئة الصفحة األ %11على نسبة 

 ريق الشعب.ط بصحيفةالمالية في العراق  زمةيبين التوزيع النسبي لموقع نشر موضوعات األ اآلتي

 (46جدول )ال
 طريق الشعب صحيفةالةالية في العراق على صفحات  مزةةةوقع الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات 

 الةرتبة النسبة % التكرار الصحفيةةوقع الةادة فئات  ت
 األولى 79.1 72 الداخليةفئة  1
 الثانية 11 10 األولىفئة  2
 الثالثة 9.9 9 االخيرةفئة  3

  % 100 91 المجموع

  في التغطية الصحفية اإلبرامزوسائل فئات . 14

لشعب طريق ا صحيفةالمالية في  زمةظهر المسح التحليلي لمضمون التغطية الصحفية لألأ

، فيما جاء %41.2وحصلت على نسبة  تكرارا   14تصدر فئة صورة خبرية تصنيف الفئات بواقع 
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مرتبة المالية في تغطيتها الصحفية بال زمةبراز موضوعات األإرشيف في استخدام فئة الصورة من األ

تليها بالمرتبة الثالثة واألخيرة  %38.2وحصلت على نسبة  تكرارا   13الثانية في التوزيع النسبي بواقع 

 .%20.6تكرارات وحصلت على نسبة  7فئة رسوم ومخططات بواقع 

المالية في العراق على  زمةبراز موضوعات األإوهذا يعني اعتماد جريدة طريق الشعب في  

، والجدول %3الفارق بين النوعين بسيطا بلغ  كان إذالصور الخبرية والصور المأخوذة من األرشيف 

 يبين ذلك. اآلتي

 مزةةطريق الشعب في تغطيتها الصحفية لل  صحيفةالتي استخدةتها  اإلبرامزوسائل فئات  :(47جدول )ال
 الةالية في العراق

 الةرتبة النسبة % التكرار اإلبرامزوسائل فئات  ت
 األولى 41.2 14 صورة خبريةفئة  1
 الثانية 38.2 13 من االرشيف صورةفئة  2
 الثالثة 20.6 7 رسوم ومخططاتفئة  3

  % 100 34 المجموع

على  الةالية في العراق مزةةالشرائح االجتةاعي التي استهدفتها التغطية الصحفية لل فئات . 14
 .صفحات جريدة طريق الشعب

 تكرارا   49الشرائح االجتماعية جميعها بواقع  كشفت عملية تحليل المضمون عن تصدر فئة

وحصلت على  تكرارا   17، تليها فئة الموظفين بالمرتبة الثانية بواقع %67.1وحصلت على نسبة 

تكرارات وحصلت على نسبة  7ثم فئة الشباب الجامعي بالمرتبة الثالثة واألخيرة بواقع  %23.3نسبة 

على  المالية في العراق زمةتغطيتها الصحفية لأل، وبذلك حرصت جريدة طريق الشعب في 9.6%

 :اآلتيبالجدول  مبي نفئات وشرائح المجتمع العراقي جميعها، وكما  إلىتوجيه رسائلها 

  



85 

لشعب طريق ا صحيفةالشرائح االجتةاعية التي استهدفها التغطية الصحفية في فئات  :(48جدول )ال
 الةالية في العراق مزةةلل 

 الةرتبة النسبة % التكرار العناوينفئات  ت
 األولى 67.1 49 جميع شرائح المجتمع بمختلف انواعهافئة  1
 الثانية 23.3 17 الموظفينفئة  2
 الثالثة 9.6 7 الشباب الجامعيفئة  3

  % 100 73 المجموع

الةالية في العراق حسب الفنون الصحفية  مزةةةساحة الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات . 15
  .الةعبرة عنها

ة في المالي زمةطريق الشعب لموضوعات األ صحيفةجراء قياس لمساحة موضوعات تغطية إتم 

الصحفي(  والتحقيق والمقال والحديثالخبر والتقرير العراق بالسنتمتر موزعة على الفنون الصحفية )

يفة ، وتبين ان صحالمالية زمةق الشعب بموضوعات األطري صحيفةلغرض معرفة مستوى اهتمام 

 تالمالية في العراق بالفنون الصحفية جميعها بلغ زمةطريق الشعب خصصت مساحة لتغطية األ

 . مخصصة لموضوعات الصحيفة المختلفةمن المساحة ال %5نسبتها 

 صحيفةالةالية في العراق التي غطتها  مزةةةساحة الةادة الصحفية الخاصة باأل فئات  :(49جدول )ال
 طريق الشعب حسب الفنون الصحفية الةعبرة عنها

 

 

 

 الةالية في العراق للصحف الثالث مزةةاتجاهات التغطية الصحفية لل تحليل التباين في 

لغرض التعرف على مدى وجود فروق معنوية بين المجموعات المتمثلة بصحف الصباح والزمان 

المالية في العراق من حيث اتجاهات هذه التغطية  زمةوطريق الشعب بشأن تغطيتها الصحفية لأل

استخدمنا تحليل التباين األحادي وتبين عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات 

 الةجةوع الكلي ةساحة الفنون الصحفية بالسنتةترفئات 
الخبر 
 الصحفي

التقرير 
 الصحفي

التحقيق 
 الصحفي

المقال 
 الصحفي

المجموع 
 بالسنتمتر

 سم 88 سم23 سم 4 سم 47 سم 14
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مة من القي أقلكانت القيمة المحتسبة  إذالمالية في العراق  زمةتغطية الصحف الثالث نحو األ

 : اآلتيبالجدول  مبي نوكما  0.05وية تحت مستوى معن 19.37الجدولية البالغة 

 مزةةيوضح ةدى وجود فروق ةعنوية بين اتجاهات التغطية الصحفية لصحف الدراسة لل  :(50جدول )ال
 الةالية في العراق

 ةجةوع الةربعات ةصدر التباين
درجة 
 الحرية

 ةتوسط ةجةوع التباين
 Fقيةة 

 الةحسوبة
 5.717 4972.66666 2 4972.666666 بين المجموعات
  869.703703 6 7827.333333 داخل المجموعات

   8 12800 المجموع
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  :الفصل الخاةس
 ةناقشة النتائج والتوصيات

التي  المالية في العراق زمةن هذا الفصل مناقشة تحليل مضمون التغطية الصحفية لأليتضم  

، 2020–12–31لغاية  2020–8–1أجرتها صحف )الصباح والزمان وطريق الشعب( للمدة من 

المالية وتداعياتها على المواطن العراقي، وفيما  زمةوهي المدة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا  آلثار األ

 :لنتائج الدراسة في ضوء اسئلتها ا  يأتي استعراض

 ةناقشة النتائج

 الةالية في العراق                             مزةةأوال: ةجاالت الدراسة التي غطتها الصحف العراقية الثالث لل 

النتائج التي افرزتها عملية المسح التحليلي باستخدام طريقة تحليل المضمون عن تصدر  دلت

 طريق الشعب( تصنيف فئات المجاالتالمجال االقتصادي في الصحف الثالث )الصباح والزمان و 

 وبفارق كبير عن المجاالت األخرى )السياسي واالجتماعي واإلنساني واألمني(.

، %63.1وفي صحيفة الزمان نسبة  %77.3وقد شكل هذا المجال في صحيفة الصباح نسبة 

 أكثرقتصادي يعد ذه النتيجة طبيعية الن المجال اإل، وتعد ه%69وفي صحيفة طريق الشعب 

ة الصحفية لذا انصبت التغطي زمةفي حصول هذه األ رئيسيا   عراق وسببا  المالية في ال زمةالمجاالت لأل

ت من غيره من المجاال أكثرقتصادي المالي في العراق على الجانب اإل زمةفي الصحف الثالث لأل

 األخرى.

المالية سواء على مستوى الموضوعات  زمةباأل ما يدل على ان هذا المجال كان األكثر حضورا  

ة ياإلحصائ، وهو ما افرزته المعالجة المالية زمةباب التي تقف خلف األاألس أوالتصريحات  أو

                المالية في صحف الدراسة.   زمةللتوزيع التكراري لمجاالت التغطية الصحفية لأل
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 الةالية في العراق                  مزةةالةالية في تغطية الصحف العراقية الثالث لل  مزةةثانيا: ةوضوعات األ 

ا قتصادي التي تناولتها صحف الدراسة في تغطيتهلموضوعات التي تدور في المجال اإلشكلت ا

 ، فقد كانت تغطية صحيفة الصباح منصبة علىاألولىلمالية في العراق المراتب ا زمةالصحفية لأل

أخر صرف ت أزمةالمالية و  زمةوتفاقم األ تدهور سعر الصرف والفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي

المالية على افراد المجتمع ، تليها  زمةالرواتب وغيرها من الموضوعات التي تتناول اثار األ

اسة العراق قتصادي مثل سيولها عالقة سببية بالمجال اإلالموضوعات التي تنصب بالمجال السياسي 

ت الخاصة بالمجال االجتماعي والصحي مثل مع الخارج للحصول على مساعدات مالية والموضوعا

 ، وانسحب ذلك على صحيفتي الزمان وطريق الشعبلعراقيجائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد ا

لذا  ،في هذه التغطية هي األكثر حضورا   اإلقتصاديكانت الموضوعات التي تدور حول المجال  إذ

المالية في العراق في المجال  زمةموضوعات األنجد وجود تقارب بين الصحف الثالث في تناول 

 .                                   االت األخرىومن ثم المج األولىاالقتصادي بالدرجة 

 الةالية في العراق                               مزةةثالثا: اتجاهات التغطية الصحفية لصحف الدراسة نحو األ 

المالية  زمةالصحف العراقية موضوع البحث في تغطيتها الصحفية لألدلت النتائج على ان اتجاه 

ي في عرض فئة االتجاه اإليجاب تتصدر ، فقد ية لكل صحيفةاإلعالما  بالسياسة في العراق كان مرتبط

ا هذه ية التي تتبعهاإلعالمالسياسة  إلىالصباح ويعود ذلك  صحيفةالمالية في  زمةموضوعات األ

في العراق  المالية زمةطريقة تغطيتها لأل فإنثل توجهات الحكومة والبرلمان لذا انها تم إذالصحيفة 

االعتراض على إجراءات الحكومة في معالجة  أوإيجابية وخالية من النقد  كانتوعرضها لموضوعاته 

، بينما تصدرت فئة االتجاه السلبي في تغطية صحيفتي الزمان وطريق الشعب  وآثارها زمةهذه األ

ا جاههوكان ات زمةكانت غير مؤيدة إلجراءات الحكومة في معالجة األ إذالمالية في العراق  زمةلأل
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تعد الزمان من الصحف المستقلة بينما تعد طريق  إذية اإلعالمسياستهما  إلى، ويعود ذلك نقدي

 الشعب من الصحف الحزبية.                                              

 الةالية في صحف الدراسة                                             مزةةتغطية الصحفية لل ابعا: أساليب الر

دلت نتائج الدراسة على اتباع الصحف العراقية الثالث لألساليب التحليلية في تغطيتها الصحفية 

و ة ان التوزيع التكراري يميل بدرجة كبيرة نحاإلحصائيأظهرت المعالجة  إذالمالية في العراق  زمةلأل

النقاشية  األخرى األساليبوتصدر تصنيف الفئات في الصحف الثالث على حساب  األساليبهذه 

وفي  %78.2نتائج في صحيفة الصباح نسبة شكلت هذه ال إذراء واتجاهات أخرى آوالدعائية و 

يعني ان الصحف الثالث كانت وهذا  %84.6وفي صحيفة طريق الشعب  %69صحيفة الزمان 

 في تغطيتها الصحفية. زمةتركز في أسباب هذه األ

                                                                                        خاةسا: القوى الفاعلة بالحدث 

ي العراق المالية ف مةز برز القوى الفاعلة في األأأظهرت نتائج البحث ان الحكومة العراقية كانت 

هذه الفئة  تصدرت إذفي تغطية الصحف الثالث موضوع الدراسة للقوى الفاعلة بالحدث  ةوكانت بارز 

وفي  %38.3فقد شكلت في صحيفة الصباح نسبة تصنيف الفئات في الصحف العراقية الثالث 

هذه  ، ويعود سبب تصدر%44وفي صحيفة طريق الشعب نسبة  %35.2صحيفة الزمان نسبة 

حكم المالية في العراق ب زمةفي معالجة األ والمسؤولة دستوريا   األولىالفئة ألنها المعنية بالدرجة 

 توصيف وظائفها.

  الةالية في صحف الدراسة مزةةالتصريحات التي ركمزت عليها التغطية الصحفية لل  سادسا:

تصدر فئة تصريحات رئيس الوزراء واألمانة العامة في مجلس الوزراء أظهرت نتائج الدراسة ت

ويعد سبب تصدر هذه الفئة الن رئيس الوزراء واألمانة العامة في مجلس الوزراء في جريدة الصباح 
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ة في من غيرها تليها فئة رئيس وأعضاء اللجنة المالي أكثرالمالية  زمةهي المعنية بالتصريح بشأن األ

 مهامها.                                                                  المالية بحكم توصيف  زمةبشكل مباشر باأل أيضا  ي الفئة المعنية البرلمان وه

 الةالية في العراق مزةةالةتبعة في تغطية الصحف الثالث لل  قناعاإل أساليبسابعا: 

ة موضوع البحث ركزت في تغطيتها الصحفيدلت نتائج التحليل ان الصحف العراقية الثالث 

المتمثلة  األخرى األساليبالمالية في العراق على عرض ادلة واثباتات بدرجة كبيرة مقارنة ب زمةلأل

 188واقع في صحيفة الصباح ب األولىجاءت فئة ادلة واثباتات بالمرتبة  إذبالشواهد والوقائع الحية 

في صحيفة الزمان وبواقع  %72.1وبنسبة  تكرارا   85وبواقع  %78.7وحصلت  على نسبة  تكرارا  

 كثرأفي صحيفة طريق الشعب، وهذا يعني ان الصحف الثالث استخدمت  %78وبنسبة  تكرارا   71

المالية  زمةثباتات حول األا  دلة و أن عرض ا لكسب الجمهور القراء ونيل ثقتهم، ذلك ألإقناع األساليب

 .                                                                                             هداتمشا أوعرض وقائع حية  أسلوبقوة مقارنة باتباع  أكثرلعراق يكون في ا

 الةالية في العراق مزةةاستقاء الةعلوةات في التغطية الصحفية لل  ةصادرثاةنا: 

اعتماد الصحف الثالث موضوع البحث بدرجة كبيرة في استقاء معلوماتها أظهرت نتائج الدراسة 

المالية في العراق على مصادر داخلية ذاتية خاصة بهذه الصحف تمثلت بفئة محرر  زمةحول األ

 92في صحيفة الصباح وبواقع  %71.8وبنسبة  تكرارا   168التي تصدرت تصنيف الفئات بواقع 

في صحيفة طريق  %63.7وبنسبة  تكرارا   48في صحيفة الزمان وبواقع  %74.7وبنسبة  تكرارا  

المالية في  زمةالشعب، وقلة اعتماد الصحف موضوع البحث على مصادر خارجية وذلك ألن األ

العراق وآلثارها على المجتمع تتطلب من الصحيفة ان تعتمد على كادرها التحريري للحصول على 

المالية في العراق  زمةاأل إلىنادرا ما تتطرق  األنباءجية كوكاالت المعلومات ألن المصادر الخار 

 لوجود قضايا أخرى عالمية تطغي على هذا الحدث.                               
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 الةالية في الصحف العراقية ةوضوع البحث مزةةالتغطية اإلخبارية األ  أطرتاسعا: 

ي المالية ف زمةالصحفية موضوعات األقدمت الصحف الثالث موضوع البحث في تغطيتها 

النتائج االقتصادية كانت هي األعلى نسبة في الصحف  أطرن أ إالطار إمن  أكثرالعراق ضمن 

والمعالجات المطلوبة لتحجيمها، ففي صحيفة الصباح  زمةالثالث الرتباطها الوثيق بأسباب األ

 أطرثم فئة  %21.2الحلول بنسبة  أطرتليها فئة  %55.6رت هذه الفئة تصنيف الفئات بنسبة تصد  

ية لهذه الصحيفة كونها تمثل اإلعالمطبيعة السياسة  إلىوهذا يعود  %17.4الصراع ثالثا بنسبة 

، زمةذه األله زمةعلى النتائج االقتصادية والحلول الال ن تركز أوال  أالحكومة والبرلمان مما يستدعي 

القتصادية النتائج ا أطرتصدرت فئة  إذق الشعب وانسحب الشيء نفسه على صحيفتي الزمان وطري

من النسبة التي حصلت عليها  جدا  وهي قريبة  %55.3تصنيف األطر في صحيفة الزمان بنسبة 

 يضا  أهذه الفئة في صحيفة الصباح فيما جاءت األطر األخرى بنسب تكاد تكون متقاربة وهذا يعود 

ات مستقلة تحاول ان توازن في طريقة تقديم موضوعية للصحيفة كونها صحيفة اإلعالمالسياسة  إلى

النتائج االقتصادية في صحيفة طريق الشعب هي األعلى  أطرالمالية في العراق، وكانت فئة  زمةاأل

 أطرقت فئة حق إذنسبة مقارنة مع صحيفتي الصباح والزمان ومع األطر األخرى في الصحيفة نفسها 

 . %14لت األطر األخرى على نسب بسيطة ال تتجاوز فيما حص %67النتائج االقتصادية نسبة 

 : النطاق الجغرافي للتغطية الصحفيةعاشرا

ية في العراق المال زمةجاءت نتائج التوزيع النسبي للتوزيع الجغرافي لتغطية صحف الدراسة لأل

طاقها الجغرافي بن جدا  مالت التغطية بدرجة كبيرة  إذقريبة من النتائج التي خرجت بها الفئات األخرى 

 %84.6وفي صحيفة الزمان  %77.6بلغت نسبة هذه الفئة في صحيفة الصباح  إذنحو المحلي 

المالية في  زمة، مما يدل على ان رؤية الصحف الثالث لأل%91.4وفي صحيفة طريق الشعب 
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 أومي يالتغطية الصحفية في الصحف الثالث بمنظار إقل ما كانت العراق كانت ببعد محلي ونادرا  

 عالمي.

                  الةالية في العراق    مزةةعشر: الفنون الصحفية في التغطية الصحفية لل  أحد

دلت نتائج الدراسة على اعتماد الصحف العراقية الثالث موضوع البحث في تغطيتها الصحفية 

قال من اعتمادها على مواد الرأي كالم أكثر التقرير الصحفي اإلخباريالمالية في العراق على  زمةلأل

علومة ان جمهور اليوم يبحث عن الم إلىالصحفي والتحقيق الصحفي والحديث الصحفي، ويعود ذلك 

 مما يبحث عن التفسير فقد تصدرت فئات الخبر بنوعيه البسيط والمركب والمعزز بتقرير أكثرالخبرية 

والتي كانت  التحقيق أوواد الرأي المتمثلة بالمقاالت والتقارير اإلخبارية تصنيف الفئات مقارنة مع م

                نسبهم محدودة في التوزيع النسبي للفنون الصحفية في الصحف الثالث محل الدراسة.                                                   

 الةالية في العراق  مزةةعشر: العناوين في التغطية الصحفية لل  يثنا

دلت نتائج الدراسة ان الصحف الثالث كانت متفقة على استخدام العنوان الرئيسي بدرجة اعلى 

المالية ال يخلو من عنوان  زمةجانب المانشيت والعنوان التمهيدي الن أي موضوع خاص باأل إلى

، حيفة الصباحيت تصنيف الفئات في صيعبر عن مضمونه فقد تصدرت فئتي العنوان الرئيسي والمانش

ه في مر نفسالمالية وكذلك األ زمةاهتمام الصحيفة باأل إلىويؤشر وجود هذا العدد من المانشيتات 

بينما جاء  ،صحيفة الزمان التي جاءت العناوين الرئيسة أوال ثم العنوان التمهيدي ثم المانشيت ثالثا  

تمهيدي في عنوان الوتساوت نسبة العنوان الرئيسي مع ال ،المانشيت في صحيفة طريق الشعب أوال  

  .لكل منهما %32بالمرتبة نفسها بنسبة  وحلت ثانيا   ،هذه الصحيفة
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 ثالثة عشر: ةوقع الةادة الصحفية

المالية في الصفحات الداخلية ألنها  زمةدلت نتائج الدراسة على تركز معظم موضوعات األ

، وحققت %78في التغطية فقد حققت في صحيفة الصباح نسبة  أكبريمكن ان تشغل مساحة 

وفي  %56.1المالية في العراق نسبة  زمةالصفحات الداخلية في صحيفة الزمان في تغطيتها لأل

، وهذا يعني ان الصفحات الداخلية في الصحف الثالث كانت %79.1صحيفة طريق الشعب نسبة 

ف الثالث للصح األولىالمالية في الصفحة  زمةلتناول األ المالية مع وجود حيز زمةمكرسة لتغطية األ

في صحيفة طريق  %10في صحيفة الزمان و %42.3في صحيفة الصباح و %21.7وبنسب 

  .الشعب

 التي استهدفتها التغطية الصحفية للمزةة الةالية في العراق ةالشرائح االجتةاعي :أربعة عشر

دلت نتائج الدراسة التحليلية تصدر فئة جميع شرائح المجتمع بمختلف انواعها وحصولها على 

ة لألزمة ان التغطية الصحفي إلىفي التغطية الصحفية لصحف الدراسة، وهذا يشير  األولىالمرتبة 

 المالية في العراق قد خاطبت جميع الشرائح االجتماعية.

 اإلبرامزعشر: وسائل  خةسة

دلت نتائج الدراسة على اعتماد الصحف الثالث موضوع الدراسة على ثالث وسائل ابراز رئيسة 

في صحيفتي الصباح وطريق الشعب بينما كانت  اإلبرازن الصورة الخبرية تصدرت وسائل أ إال

جانب الصورة الخبرية وهذا يدل على ان  إلىفي صحيفة الزمان  األولىالصورة من األرشيف هي 

المالية في العراق من خالل صور سواء كانت خبرية  زمةلثالث حرصت على ابراز األالصحف ا

  .توضيحية مأخوذة من األرشيف أور عن الحدث نفسه تعب  
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 الةالية في العراق مزةةعشر: ةساحة الةوضوعات التي غطتها الصحف الثالث لل  ستة

المالية في العراق مستوى ودرجة  زمةتعكس المساحة التي تحددها الصحيفة لموضوعات األ

فقد دلت النتائج ان صحيفة الصباح خصصت مساحة لموضوعات  زمةاهتمام الصحيفة بهذه األ

من المساحة التي خصصتها صحيفتي الزمان وطريق الشعب ويعود  أكثرالمالية في العراق  زمةاأل

نقل مما يجعلها ان ت زمةهذه األن هذه الصحيفة تمثل وجهة نظر الحكومة والبرلمان نحو أ إلىذلك 

  .الرأي الرسمي للدولة تجاهها

 التوصيات

ي المالية ف زمةمصادر استقاء المعلومات عن األ ية بتنويعاإلعالمقيام المؤسسات ضرورة  .1

  .زها على المصادر الداخلية فقط حتى تحافظ هذه الصحف على قراءهايالعراق وعدم ترك

الصحف العراقية بمختلف اتجاهاتها بزيادة حجم المساحة المخصصة للتغطية  إلزامهمية أ .2

  .الصحفية لألزمة المالية في العراق

جراء دراسات ميدانية مكملة للدراسات التحليلية إنوصي مراكز البحوث والجامعات بضرورة  .3

 .ة في العراقيالمال زمةللتعرف على مستوى رضا القراء عن تغطية الصحف العراقية الرئيسة لأل

العوامل زمة المالية و سباب األأبراز إ بأهميةالصحف العراقية بمختلف اتجاهاتها  إلىتوصية  .4

 دوثها لتجنب تداعياتها على المواطنين.المؤدية لح

ى الصحافة العراقية نحو موضوعات سياسية واقتصادية و التوصية للباحثين بتحليل محت .5

 خرى.أواجتماعية 
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م/ تحكيم  :   خبراء

 األستاذ الدكتور ...................................: إلى

، تحتوي ليلالتحاستمارة يكم الكريمة نظرا  لما تتمتعون به من خبرة علمية، أضع بين يد
القيمة  إبداء مالحظاتكم العلميةللتكرم بعلى عدد من الفئات الرئيسة والفئات الفرعية، 

الجة المعللحصول على بيانات تخص طبيعة  داةتهدف هذه األ إذعن مدى صالحيتها 
الة رس، وتأتي ضمن اإلجراءات المنهجية إلنجاز المالية في العراق زمةالصحفية لأل
الةالية في العراق  مزةةتغطية الصحافة العراقية لل )عنوان الموسومة بـ الماجستير

 (.دراسة تحليلية لصحف: الصباح والمزةان وطريق الشعب 2020

 شاكرين تعاونكم ةعنا .... ةع التقدير

 إشراف

 د. كامل خورشيد  مراد

  اسم المحكم

  المرتبة االكاديمية

  االختصاص

  مكان العمل
 

 الباحثة: طالبة الماجستير 

 رشا عبد الحافظ
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 ة للفئات الرئيسة:جرائيالتعريفات اإل

نطاق التخصص االخباري الذي  أوميدان  أو: ونعني به حقل فئات الةجال -1
تصاديا اق أوالمالية ان كان سياسيا  زمةتمت فيه تغطية الصحف العراقية لأل

 اجتماعيا وغيرها.  أوعسكريا  أوامنيا  أو

حقل  أو: وتعني ما نشرته صحف الدراسة عن ميدان الةجال السياسي فئة 1 – 1
تتمثل المالية للبلد و  زمةالموضوعات ذات البعد السياسي والذي له عالقة ارتباطية باأل

رلمان عالقة الحكومة مع الب أوبالتوترات السياسية سواء على مستوى الكتل السياسية 
تنعكس بصورة وأخرى على  عالقة الحكومة االتحادية مع حكومة االقليم التي أو

 .قتصاديالوضع اإل

 أو: وتعني ما نشرته صحف الدراسة عن  الحقل قتصادياالفئة الةجال  2 – 1
المالية مثل سعر صرف الدوالر مقابل  زمةالميدان االقتصادي الذي تدور حوله األ

 ارتفاع أسعار السلع وتقلبات السوق. أوالدينار العراقي 

الميدان  أو: ما نشرته صحف الدراسة عن  الحقل جتةاعيالةجال اال فئة 3 – 1
المالية وانعكاسها على افراد المجتمع سواء داخل  زمةاالجتماعي الذي تدور حوله األ

 خارجها. أواالسرة نفسها 

مانشرته صحف الدراسة عن  الحقل والميدان األمني  فئة الةجال األةني: 4  - 1
 ية.لالما زمةالمالية وتتمثل بانعكاس الوضع األمني على األ زمةالذي تدور حوله األ

الميدان  أومانشرته صحف الدراسة عن  الحقل  فئة الةجال العسكري: 5 – 1
 .المالية زمةالعسكري المتعلق باإلنفاق الحربي ودوره في حصول األ
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ت التي ركز  التغطية الصحفية: ونعني بها أبرز موضوعات الةوضوع اتفئ -2
المدة الزمنية الخاضعة  أثناءعليها الصحف العراقية موضوعة الدراسة و 

  للبحث.

: ونعني بها تصنيف الفنون الصحفية التي عبرت عن الفنون الصحفية اتفئ -3
                        في الصحف العراقية موضوعة البحث.المالية  زمةاألموضوعات 

 وهي فئة الخبر والتقريرالصحفي والتحقيق الصحفي.

 والمعلومات التي تناولت موضوعات ألخباراالخبر الصحفي : ويقصد بها  فئة 1 – 3
 المالية في الصحف العراقية المبحوثة  . زمةاأل

التقرير الصحفي: ويقصد به عدد التقارير الصحفية التي تناولت فئة  2 – 3
 المالية في الصحف العراقية  زمةموضوعات األ

ناولت  تويقصد به عدد التحقيقات الصحفية التي التحقيق الصحفي: فئة  3 – 3
 المالية في الصحف العراقية زمةموضوعات األ

 :ةوقع الةادة الصحفية اتفئ . 4

 األولىفئة الصفحة  – 4-1

 فئة الصفحات الداخلية -4-2

 فئة الصفحة االخيرة  -4-3
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: ونعني بها التعرف على أنواع العناوين الصحفية التي العناوين الصحفية اتفئ -4
يدخل هذا التصنيف ضمن قياس مستوى  إذالمالية في العراق  زمةاألتناولت 

 اهتمام الصحف العراقية موضوعة البحث بهذه القضية.

المانشيت : وهو عنوان يكتب بخط عريض ويتصدر الصحف وغالبا ما يخص  1 – 4
 اهم حدث .

التحقيق يعبر عن محتواه  أوالتقرير  أوالعنوان الرئيسي وهو مدخل الخبر  2 – 4
 ويلخص أبرز معلوماته ويقدمها للجمهور.

العنوان الفرعي: وهو مدخل يعبر عن زاوية محددة فقط من الموضوع الذي  3 – 4
 المالية . زمةيخص األ

العنوان االستكمالي : وهو نوع من العناوين الصحفية الذي تستخدمه الصحف  4 – 4
والعنوان الفرعي غير مكتمل في المعلومات المقدمة  عندما ال يكون العنوان الرئيسي

 . األزماتللجمهور وال سيما االحداث الكبيرة و 

وتعني المصادر التي اعتمدتها الصحف العراقية الةصادر اإلخبارية:  اتفئ -5
موضوعة البحث الستقاء المعلومات والحصول على البيانات الخاصة 

 المالية في العراق. زمةباأل

 الصحفية: التغطية أسلوبفئات  -6

 التفسيري وهو تفسير الخبر سلوبفئة األ -6-1

 نقل الحقائق بتجرد أسلوبفئة  -6-2

 ي قناعاإل سلوبفئة األ -6-3
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وتعني بيان موقف الصحف العراقية موضوعة  :التغطية الصحفية اتجاه اتفئ -7
، وشدة االتجاه اإليجاب أوبالسلب  المالية في العراق زمةاألالبحث من 

 وهدفه.

 زمةاالتجاه اإليجابي : وتعني موقف الصحيفة المؤيد لحل األفئة  1 – 7 -8
 المالية في العراق .

 زمةفئة  االتجاه السلبي : وتعني موقف الصحيفة  السلبي فيما تنشره عن األ2 – 7
 المالية في العراق .

 زمةفئة االتجاه المحايد : وتعني ان تقف الصحيفة في تناولها لموضوع األ 3 – 7
معارضتها بل تتناول  أوبابها موقف الحياد أي ال تعبر عن تأييدها المالية واس

 الموضوع  بحيادية دون اإلفصاح عن موقفها الصريح ..

المالية  زمةالتغطية الصحفية لألوتعني حدود  التغطية الصحفية: فئات جغرافية -9
 خارجه. أوفي العراق ضمن حدود البلد 

ة التغطيوتعني األطر التي تحكم طبيعة : التغطية الصحفية أطرفئات  -10
 كان إذاالصحف العراقية محل الدراسة فيما  المالية في زمةالصحفية لأل

ع انو ، وتحديد وتصنيف أضمن إطار عام أم إطار محدد الموضوع اتناول هذ
  األطر.هذه 

يقصد به اإلطار الذي يحتوي على القضايا واألحداث فئة  االطار العام : 1 – 10
 .يتم تقديم البراهين والدالالت العامة إذالتي تكون ذات طابع عام، 
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يقصد به اإلطار الذي يركز على النتائج الملموسة في :  االطار المحدد فئة2 – 10
 .عرضها للقضايا المطروحة، مثل حوادث االغتصاب وغيرها

 فئات االطر التي استهدفتها التغطية الصحفية:  

وتعني تحديد الفئات والشرائح االجتماعية التي استهدفتها تغطية الصحف العراقية 
 المالية في العراق. زمةلأل

طار الصراع: ويقصد به اإلطار الذي انتشر بشكل غير ملحوظ ويتم ا 3 – 10
تركيز على الصراع ما بين األفراد، استخدامها في التغطيات اإلخبارية وهنا يتم ال

 .الجماعات والمؤسسات

إطار االهتمامات اإلنسانية: فهو اإلطار الذي يتعلق بالجوانب الشخصية  4 – 10
يتم ربط القضايا مع العناصر والزوايا  من ثموالعاطفية لجميع القضايا واألحداث، و 

 .العاطفية والشخصية
إطار النتائج االقتصادية: فهو اإلطار الذي يركز على إبراز الجوانب  5 – 10

 ولحتى الد أومعرفة التأثيرات االقتصادية على األفراد  إلىوالنتائج، باإلضافة 

 التوصيف أوإلطار األخالقي: هنا يقصد بهذا اإلطار المتعلقة بالعقائد ا 6 – 10
ات استخدام العبار  إلىمقوالت باإلضافة األخالقي، حيث يقوم باستعمال اقتباسات و 

 .الرسائل األخالقية أواالستداللية في النصوص 
طار المسؤولية: ويقصد به اإلطار الذي يقوم بعرض المضامين ا 7 – 10

معرفة  إلىوالمشكالت، مع أهمية التركيز على ربطها بالمسؤولية واألفراد باإلضافة 
 هااألسباب الكامنة للمشكالت وكيفية حل  
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برز أوتعني التعرف على  :التصريحات التي ركمزت عليها التغطية الصحفية  -11
الرسمية التي غطتها الصحف العراقية حول  التصريحات الرسمية وغير

 المالية في العراق كذلك. زمةاأل

االدلة واالثباتات والشواهد التي قدمها وتعني التعرف على  :ةسار البرهنة -12
 القراء بمضمونه قناعالمالية في العراق إل زمةتغطية الصحف العراقية لأل

 كذلك.

ف التي استخدمتها الصح اإلبرازوتعني التعرف على وسائل : اإلبرامزوسائل  -13
 المالية في العراق كذلك. زمةتغطيتها لأل أثناءالعراقية موضوع البحث 

 زمةوتعني قياس مساحات الموضوعات الخاصة باأل ةقياس الةساحة: -14
المالية في العراق التي غطتها الصحف العراقية موضوع البحث بالسنتمتر 

 قياس الصحيفة واعدادها الصادرة كذلك. إلىنسبة 

وتعني التعرف على أبرز القوى الفاعلة بالحدث في  القوى الفاعلة بالحدث: -15
 المالية في العراق كذلك.  زمةتغطية الصحف العراقية موضوع البحث لأل
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 تحليل الةضةون للفئات الرئيسية والفرعيةكشاف 
 الةالحظات ال تصلح تصلح الفئات الفرعية الفئات الرئيسة

فئات الةجال  -1
العام لتغطية 

الصحف العراقية 
الةالية في  مزةةلل 

 العراق

    فئة المجال سياسي  -
    فئة المجال االمني -
    فئة المجال العسكري -
    االجتماعيفئة المجال  -
    فئة المجال االنساني -
    فئة المجال االقتصادي -
    فئة المجاالت األخرى -

 فئات -2
ةوضوعات التغطية 

 مزةةالصحفية لل 
 الةالية في العراق

    فئة موضوع العجز المالي في الميزانية -
    فئة موضوع الخسائر المالية نتيجة التلكؤ في المشاريع -
    فئة موضوع المشكالت العالقة بالموازنة االتحادية -
    تأخر صرف الرواتب أزمةفئة موضوع  -
فئة موضوع سياسة العراق مع الخارج للحصول على  -

 مساعدات مالية
   

 أجورو  األدوية أجورفئة موضوع ارتفاع األسعار منها  -
 المالية  زمةالكهرباء وغيرها من الخدمات بسبب األ

   

    فئة موضوع االقتراض وتهديد العراق باإلفالس  -
    المالية زمةفئة موضوع أسعار النفط وعالقتها باأل -
    فئة موضوع تدهور سعر الصرف -
فئة موضوع التعينات للخريجين والشهادات العليا وتفاقم  -

 البطالة
   

فئة موضوع جائحة كورونا وتداعياتها على االقتصاد 
 العراقي ووضعه المالي

   

فئة موضوع الفساد وعالقته باالنهيار االقتصادي وتفاقم 
 المالية زمةاأل

   

    أخرى -
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 الةالحظات ال تصلح تصلح الفئات الفرعية الفئات الرئيسة

فئات اتجاه  -3
 التغطية الصحفية

    هدف االتجاه  -
    فئة االتجاه سلبي *

    * فئة االتجاه ايجابي 
    * فئة االتجاه محايد

أسلوب  فئات -4
التناول الصحفي 

 األمزةة الةالية

    فئة اساليب تحليلية -
    اساليب نقاشية فئة -
    اساليب دعائية فئة -
    فئة اراء واتجاهات معينة -

الشرائح  فئات  -5
التي استهدفتها 
 التغطية الصحفية

    الشباب الجامعي فئة -
    فئة الموظفين -
    فئة المرأة -
    فئة الشيوخ ورجال الدين -

    جميعهم

فئات القوى  -6
الفاعلة في التغطية 
الصحفية للمزةة 
 الةالية في العراق

    فئة الحكومة العراقية  -
    وزارة المالية فئة -

    فئة البرلمان واللجنة المالية البرلمانية

    فئة خبراء ومحللون اقتصاديون

 فئات -7
التصريحات التي 

ركمزت عليها 
 التغطية الصحفية

تصريحات رئيس الوزراء واألمانة العامة لمجلس  فئة -
 الوزراء

   

    تصريحات وزير المالية فئة -

    فئة تصريحات صادرة من المتحدث الرسمي للحكومة -

تصريحات رئيس وأعضاء اللجنة المالية في  فئة -
 البرلمان

   

    القطاع الخاصتصريحات  -
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 الةالحظات ال تصلح تصلح الفئات الفرعية الفئات الرئيسة
ةسار  فئات -8

اإلقناع بالبرهنة في 
 التغطية الصحفية

    فئة أدلة واثباتات -
    فئة شواهد  -
    فئة وقائع حية -

فئات ةصادر  -9
 التغطية الصحفية

 مصادر داخلية فئة -
 * فئة مراسل 

 * فئة شهود عيان
 * فئة محرر

   

 مصادر خارجية فئة –
 األنباء* فئة وكاالت 
 * فئة االذاعات
 * فئة الفضائيات

 * فئة صحف ومجالت
 * فئة مواقع الكترونية اخبارية

   

 فئة مصادر غير معرفة )مجهولة( -
 * فئة مصادر رسمية

   

  أطر فئات -10
التغطية الصحفية 
للمزةة الةالية في 

 العراق

    ر الصراعاأط فئة -

    االنسانيةر االهتمامات اأط فئة -

 فئة أطر اخالقية ومهنية -
 فئة أطر الحلول -
 فئة أطر النتائج االقتصادية -

   

فئات  - فئات 11
 النطاق الجغرافية

    فئة محلي )داخل العراق( -

    قليمي )محيط العراق(ا فئة -

    دولي )عالمي( فئة -
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 الةالحظات ال تصلح تصلح الفئات الفرعية الفئات الرئيسة

الفنون  فئات -12
الصحفية في تغطية 
الصحف العراقية 

 الةاليةللمزةة 

 لخبر الصحفيا فئة -
 * فئة خبر بسيط

 * فئة خبر مركب 
 * فئة خبر معزز بتقرير

 * فئة قصة خبرية

   

 فئة التقرير الصحفي -
 * فئة تقرير اخباري 

 * فئة تقرير عرض الشخصيات

   

 فئة المقال الصحفي -
 * فئة مقال افتتاحي 
 * فئة عمود صحفي
 * فئة مقال تحليلي

 نقدي * فئة مقال

   

 التحقيق الصحفي -
 * التحقيق المبني على العرض الموضوعي
 * التحقيق المبني على الوصف التفصيلي
 * التحقيق المبني على السرد القصصي

   

 لحديث الصحفيا فئة -
 * فئة الحديث المباشر

 
 * فئة المؤتمر الصحفي

   

 فئات -13
 العناوين

    لمانشيتا فئة -
    العنوان الرئيسي فئة -

    فئة العنوان التمهيدي -

    فئة العنوان التكميلي -

    فئة العنوان الفرعي -
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 الةالحظات ال تصلح تصلح الفئات الفرعية الفئات الرئيسة

فئات ةوقع  14
 الةادة الصحفية

    األولىفئة الصفحة  -
    صفحات داخلية فئة -
    فئة الصفحة األخيرة -

فئات وسائل – 15
 اإلبرامز

    فئة صورة خبرية -
    صورة من األرشيففئة 

    فئة رسوم ومخططات

فئات  - 16
 ةقياس الةساحة

فئة قياس مساحة الخبر بالسنتمتر المربع ضمن مساحة  -
 العدد الواحد من الصحيفة

   

فئة قياس مساحة التقرير الصحفي بالسنتمتر المربع  -
 ضمن مساحة العدد الواحد من الصحيفة

   

التحقيق الصحفي بالسنتمتر المربع فئة قياس مساحة  -
 ضمن مساحة العدد الواحد من الصحيفة

   

فئة قياس مساحة المقال الصحفي بالسنتمتر المربع  -
 ضمن مساحة العدد الواحد من الصحيفة

   

فئة قياس مساحة الحديث الصحفي بالسنتمتر المربع  -
 ضمن مساحة العدد الواحد من الصحيفة
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 (2) ةلحقال
 الدراسة داةالخبراء الةحكةون أل

 الجاةعة التخصص الرتبة االكاديةية االسم ت
عالمصحافة و  استاذ أ. د عزت حجاب 1 األوسطالشرق   ا   
 البترا صحافة استاذ أ. د تيسير ابو عرجة  2
 اليرموك عالقات عامة استاذ أ. د تحسين منصور  3
األوسطالشرق  صحافة استاذ مشارك د. عبد الكريم الدبيسي  4  
األوسطالشرق  اذاعة وتلفزيون  استاذ مشارك د. أحمد عريقات  5  
 الزرقاء صحافة استاذ مشارك د. أحمد عنانبة 6
عالمصحافة و  استاذ مشارك د. منال مزاهرة  7  البترا  ا 

 * الترتيب حسب الرتب األكاديمية.
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 (3ةلحق )ال
التي خضعت للتحليل نةاذج ةن الصحف  
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