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 اإلهـــــــــداء 
ضع إلى شهداء العراق وسوريا الذين سقطوا دفاعًا أهدي هذا الجهد المتوا

 ...عن عزتهم وكرامتهم
 ...اإلى وطني الذي استنشقه غربة واشتياق

 (العراق)

 ولدي الذي لطالما أحببت أن يشاركني فرحتي هذه فوافاه األجل قبل ذلك  إلى
 

 (مصطفى ) 
 

 ثراتها وهماعإلى من أنارا قلبي باإليمان وجعالني أقوى على حواجز الحياة و 
 ...األخيرالداعم األول و 

 (أمي و أبي )  
 

 ...آالمهايف الحياة و إلى ربيع عمري و زهرتي التي ال تذبل في خر 
 (زوجتي) 

 ... الى حبيبتي قلبي ابنتي
 (ماريا ورهف  )

 ...تفانى في وصولي لمرادي إلى النور الذي سطع في دنياي و 
 

 (و زمالئيإخوتي )



 ه

 

 

 يـــرالشكـــــــر والتقد 
 

الحمد هلل رب العالمين في البدء أشكر اهلل سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله في اكمال رسالتي و 
 وعلى آله وصحبه وسلم والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 

 ... أما بعد 
الذي ( لبياتي رائد ا) لى المشرف الدكتور إبالشكر الجزيل والعرفان الكبير  البدءفي أتقدم  

المراجع وتوصية وتشجيع وتوفير  لما بذله من نصح ومشورةو وعلمه وحرصه العالي  هساهم بجهد
 .الشكل فجزاه اهلل عني خير الجزاءخراج الرسالة بهذا إ على
الذين استشارهم الباحث وكان ( مين المحك  ) الخبراء  ةلى األساتذإأتقدم ببالغ االمتنان والعرفان  كما

( حميدة سميسم) ةالدكتور ة األستاذ: تهم وارآئهم األثر الملموس في تقويم البحث وهم كل من لمالحظا
( كامل خورشيد ) والدكتور  ،( صباح ياسين ) والدكتور عالم بجامعة الشرق األوسط،عميدة كلية اإل

عيد والدكتور يوسف أبو  ،والدكتور محمود السعدي ،رئيس قسم الصحافة في جامعة الشرق األوسط
 .للبحثوتقويم من جهد  هم بجامعة الشرق األوسط لما بذلو عالفي كلية اإل التدريسيين

لي من آراء  هدمو عالم وزمالئي وزميالتي في الدراسات العليا على كل ماقوأشكر أساتذتي في كلية اإل
 .كمال البحثإعلمية ساعدت في 

بعلمهم وخبرتهم وتوجيههم  ه الدراسة ليثروهاكما أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة الذين قبلوا مناقشة هذ
 ،القيم

ه من تعاون في توفير عينة في قناتي العراقية وبغداد الفضائيتين لما أبدو  هواليفوتني أن أشكر األخو 
 .البحث

 ،عالم بجامعة الشرق األوسطواألخوات في مكتبة كلية اإل ةخو لى اإلإ امتنانيوأخيرا اقدم شكري و 
في  مالدراسة أ كانت أثناء مرحلةألجهودهم المتميزة التي بذلوها معي سواء  ؛علياوشعبة الدراسات ال

 .البحث إعداد
 

 واهلل ولي التوفيــق،،،،،
 

 الباحث


 



 و
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Coverage of  Syrian Affairs by Iraqi& Baghdad Satellite TV 
channels: 

Comparative Study of The Main News Bulletins 

From 1 \ 12 \ 2012 to 1 \ 3 \ 2013 

 
 إعداد 

 محمود محمد وهيب القيسي
 

 الدكتورإشراف 
 رائد البياتي

 

 ملخص 

إلى التعرف على القيم والمضامين اإلخبارية في أخبار قناتي العراقية  هذه الدراسةهدفت 

السوري في قناتي العراقية وبغداد الفضائيتين  تغطية الشأن "وبغداد الفضائيتين من خالل دراسة 

اعتمدت وقد."0/2/3102لغاية  0/03/3103من فتره لل دراسة مقارنة لنشرات األخبار الرئيسة

تم الحصول على البيانات الثانوية من عدد ، و الدراسة على مصادر البيانات بنوعيها األولية والثانوية

األولية فتم الحصول عليها  أما البياناتقة بموضوع الدراسة، ت العالمن الكتب والدراسات السابقة ذا

منإرشيف النشرات اإلخبارية  لقناتي العراقية وبغداد الفضائيتين الخاصة بالشأن السوري وتحليلهما 

 . .وفق استمارة تحليل المضمون  خالل مدة الدراسة



 ك

 

 

عينة ، وبالنسبة لغداد الفضائيةقناة العراقية الفضائية وقناة ب: من  مجتمع الدراسة كال  مثل يو 

ألخبار الرئيسة التي قدمتها ا ةالتي وردت في نشر الخاصة بالشأن السوري الدراسة هي جميع األخبار 

استمارة ، كما اعتمدت الدراسة على1/1/2011لغاية  1/12/2012من  فترهالعراقية وبغداد لل اقنات

 اخبارية الرئيسة التي تقدمها قناتشرات اإلتحليل المضمون التي استخدمها الباحث في تحليل الن

في المشكلة، من حيث رصد القيم سئلة التي طرحت وبغداد في جداول تحليلية وفقا لألالعراقية 

أداة الدراسة بكافة ( 2)خبارية ومن حيث نوعها ومضامينها ومن حيث تكرارها، ويبين الملحق رقم اإل

تبين رجحان كفـة  ،(العراقية، وبغداد)باين ما بين قناتي درجات التأن إلى  ، وخلصت الدراسةمحاورها

ن األوساط الحسابيـة لهذه القناة كانت خبار الخاصة بالشأن السوري، إذ إقناة بغداد،في تناولها لأل

وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي تخص الشأن  (.العراقية)مرتفعة مقارنة مع نظيرتها قناة 

 :السوري وأهمها

األخبار الخاصة  تناولها يجابية فيلى قيمة الِجدة أو الحداثة واإلكزت قناة العراقية عر   -1

تناولها دة أو الحداثة والصراع في زت قناة بغدادعلى قيمة الجِ بالشأن السوري بينما رك  

 .األخبار الخاصة بألشأن السوري 

فأنها رك زت قناة بغداد أما , األساس األخبار السياسية بالدرجة ركزت قناة العراقية على  -2

 .على األخبار األمنية والسياسية بفارق بسيط بينهما

 

 : وفي ضوء النتائج السابقة قام الباحث بوضع مجموعة من التوصيات أبرزها

 .ة في نقل األخبار المتعلقة بالشأن السوريزيادة المهنية والحيادي   -

 .ي بدون مبالغة أو زيادة أو نقصاننقل الوقائع واألحداث التي تحدث فيما يخص الشأن السور  -



 ل

 

 

 .ب والمغاالة في نقل األخبار خدمة ألغراض سياسيةاالبتعاد عن التحز   -

 .ينوالمهني ينمن العلميبقراراتها مين والمتحك  ف األخبار غر  ىاختيار القائمين عل -

ري العمـــل علـــى تأهيـــل العـــاملين فـــي قنـــاتي العراقيـــة وبغـــداد الفضـــائيتين فـــي مجـــال العمـــل اإلخبـــا -

تعـاون مـع وكـاالت األنبـاء الوطنيـة زيـادة الوتطويرهم من خالل استخدام الوسائل التقنية الحديثـة و 

 .وخلق األجواء المناسبـة  للنجاح واإلبداع في ميدان العمل اإلخباري، والعربية والعالمية
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the "Syrian affairs coverage in the 

fallopian  Baghdad  and  Al – Iraqiya  satellite comparative study of the main 

news bulletins for the period from 1/12/2012 until 3/1/2013." This has been the 

study relied on data sources، both primary and secondary has been getting on 

secondary data from a number of books and previous studies related to the 

subject of the study، whereas the initial data obtained by distributing the 

identification of the study sample. 

The study population is both: Iraqi satellite channel and Baghdad Satellite 

Channel، and for a sample study is all the news that appeared in all the major 

news bulletins provided by the channel and Baghdad for the period from 

21/01/2012 until 01/03/2013، as the study relied on Form content analysis is a 

tool used by the researcher in the analysis of the content of newsletters key 

provided by the fallopian Iraq and Baghdad channels in analytical tables 

according to the questions posed in the problem، in terms of monitoring values 

news and in terms of type and content and in terms of recurrence، and shows 



 ن

 

 

Supplement No. (2) Tool study all the axes، and the study concluded that grades 

the contrast between the channels (of Iraq، and Baghdad)، has been shown 

through this table preponderance channel Baghdad، in dealing with the news 

private affairs of Syria، as the circles calculations for this channel was high 

compared with its counterpart channel ( Iraqi).The researcher reached to many 

conclusions concerning the Syrian affairs, including: 

1 - Al-Iraqiyachannel focused on the value of novelty or modernity and positive 

dealing with the news related to the Syrian affairs while Baghdad Channel 

focused on the value of novelty or modernity and conflict while dealing with the 

news of the Syrian affairs. 

2 - Al-Iraqiya channel focused mainly on political news ,while Baghdad channel 

focused on security and political news , with Simple difference between the two. 

In the light of previous findings، the researcher developed a set of 

recommendations including: 

- Increased interest in covering news related to the Syrian affairs before the 

fallopian Baghdad andAl-Iraqiya . 

- Increase the professionalism and impartiality in the news related to the Syrian 

issue. 

- The transfer of the facts and events that occur with regard to Syrian affairs 

without exaggeration or increase. 

- Stay away from partisanship and excessive transfer news service for political 

purposes 

Work on rehabilitee - the workers of the Baghdad and Iraqi channels in the field 

of news and develop them by  using the  modern technology and increase the 

cooperation with national, Arab and international news agencies. And create the 

appropriate atmosphere for success and innovation in the news field. 
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة 

 : دــــــــــــــتمهي

، وبات لألحداثخبارية يا  في عملية التغطية اإلرا أساستلعب القنوات التلفازية الفضائية دو 

التلفاز والسيما في عصر البث التلفازي الفضائي مصدرا  أساسيا  بالنسبة للجمهور وحتى السياسيين 

والعالمية، ونتيجة  واإلقليميةفي الحصول على المعلومات والتعرف على ما يجري في البيئة المحلية 

ازية خبارية وفي ظل التعدد والتنوع للقنوات التلفلوسائط اإلره من التفوق التلفزيون على غي

صبحت الساحة مليئة بالخيارات للمتلقي الذي يتخذ قرار مشاهدة قناة دون أخرى في ضوء ؛أالفضائية

ت التلفازية الفضائية اعتبارات موضوعية وسياسية وثقافية وحتى مهنية، ويقابل ذلك سعي القنوا

دمها لها توظيف ذلك االهتمام الواسع من قبل الجمهور بالصورة التي تقإلى  ة منهاخباريوالسيما اإل

ترتكز على  ،خبارية ذات اتجاهات مقصودةإحداث باتجاه بناء تغطية القنوات الفضائية عن األ

هداف ومتطلبات فكرية أإلى  عالمي وسياسي يستندإابتة ومتحركة من أجل تحقيق خطاب معايير ث

ثير المطلوب في الجماهير م مع طبيعة الدور المرسوم للقنوات في مجال تحقيق التأوثقافية تنسج

ات التلفازية الفضائية خبارية التي تعتمدها القنو وتختلف معايير التغطية اإل ،حداث وتطوراتهابشأن األ

ان نظاما  كأليه القناة التلفازية سواء إعالمي الذي تنتمي عالم عموما باختالف النظام اإلووسائل اإل

 .حكوميا  أم حزبيا  ام مستقال  أم تجاريا  

نظام السياسي بعد التغير في الوفي ظل الوضع اإلعالمي الجديد الذي تمخض عن 

الوسائل "ن يطورواأالقائمين على اإلعالم في العراق االحتالل األمريكي للعراق أصبح لزاما  على 

في و , ات التي حصلت في مجمل النظام السياسي القائم بما يالئم التوجهات الجديدة والتغيير " التقنية
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م وعقل المتلقي ئذاتها بما يتال" رسالة اإلعالميةال"ضامين وأشكال العمل على تطوير مالوقت نفسه 

ن زالت الحدود، أعد ب, متاحا  لهوالتعرض لإلعالم القادم من كل مكان التعرف  صبح أالجديد الذي 

عالم ن كان اإلأعالمية بعد إيختار ما يتعرض له من رسائل ي هو الذيوتالشت القيود، وأصبح المتلق

 .هو من يفرض رسائله عليه في ظل البث الفضائي المقيد

ن األهمية المتزايدة للقنوات الفضائية سيما في مجال نقل وتداول األخبار، يبرر القيام إ

خصوصا في مجال  لفضائياتبالدراسات واألبحاث العلمية التي تتناول الدور االتصالي لهذه ا

لكن ، اية التسعينيات من القرن الماضيخبارية، رغم أنها بدأت كظاهرة اتصالية منذ بدالوظيفة اإل

 .مريكيةاحتالل العراق من قبل القوات األ ، عام2001ظهورها في العراق تأخر لما بعد عام 

هرت بعد االحتالل األمريكي العراقية وبغداد من بين قنوات فضائية عراقية كثيرة ظ اقنات تعد

 ةلعراق باعتبارها قناة رسمية تابعبرامجها من داخل ا وتبثقناة العراقية، 2001للعراق في عام 

 ةفهي قناة خاصة تابعللحكومة العراقية ولها مكاتب متعددة داخل العراق وخارجه، أما قناة بغداد 

تلفازي والبث الفضائي المحدودة، وبثت لشركة شمس بغداد لإلنتاج الفني والتوزيع السينمائي وال

، 2006\7\5برامجها في بادئ األمر من داخل العراق منذ تأسيسها ولغاية تفجير مبنى القناة يوم 

، ولها مركز بث حي داخل (تحديدا المملكة األردنية الهاشمية)خارج العراق إلى  انتقل بثها حيث

ويجد المتابع لبرامج هاتين . ات العراقية، ولها مكاتب في بعض المحافظ(من بغداد)العراق 

تركيزا واضحا على الخدمة اإلخبارية في محتوى البرامج التي ( العراقية وبغداد)الفضائيتين 

 .ا قنوات منوعةما باعتبارهمهينفس انتقدم همان رغم أناالفضائيت هاتانتقدمها
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لكونهما مصدرا  ؛قناتيندراسة األخبار والخدمة اإلخبارية في هاتين الإلى  وتظهر الحاجة

رت بعد باعتبارهما من أوائل القنوات العراقية التي ظهو أساسيا لألخبار لدى فئات الجمهور العراقي، 

وقام الباحث بأول خطوات الدراسة والتي تضمنت المالحظة الدقيقة ، االحتالل االمريكي للعراق

فية التي ع رضت فيها المواضيع التي والكي الطريقةِ  معرفةِ ِِ  هدفوذلك بالرئيسة لنشرات األخبار 

 . تخص الشأن السوري

الباحث قناة العراقية باعتبارها القناة الرسمية التي تمثل الصوت الرسمي للحكومة  واختار

العراقية، بينما تعتبر قناة بغداد قناة عراقية خاصة تعبر عن وجهة النظر غير الرسمية، وهذا ما يتيح 

توجهات اإلعالم الرسمي واإلعالم الخاص بشأن التغطية اإلخبارية للشأن  إمكانية عقد المقارنة بين

 .السوري

وحاجات الجمهور، ومن المعروف أن األخبار تعتبر خدمة تقدمها المحطات تلبية لرغبات 

بتوجهات المحطة عوامل كثيرة؛ تبدأ إلى  ها ومن ثم تحريرها وطريقة تقديمهاؤ ولكن يخضع انتقا

وعوامل ذاتية ( حارس البوابة)والتي تتمثل بمقص الرقيب  Media Policyة وسياستها اإلعالمي

 . ال مجال لذكرها في هذا البحث لمحرر األخبار وعوامل مهنية أخرى

همية سوريا بالنسبة للعراق باعتبارها من أطية أخبار الشأن السوري يأتي من الباحث لتغ إن اختيار

تقع في ا القرب الجغرافي من التأثير والتأثر باألحداث التي وما يعنيه هذ ،هلقليمي إلدول الجوار ا

 . وعلى كافة المستويات هفيسوريا على الوضع 

التعرف على الكيفية التي يتم بها انتقاء األخبار الخاصة بالشأن إلى  وتهدف هذه الدراسة

وف على التوجهات ، وذلك للوقانالعراقية وبغداد الفضائيت يري وطريقة صياغتها وبثها من قناتالسو 
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التوافق في تناول المواضيع واألحداث أو  التطابقأو  السياسية لهاتين المحطتين، وبيان االختالف

 .الخاصة بسوريا

من  إلى غيره ن الباحث يطمح أن تكون هذه الدراسة جهدا مضافاإم فوبناءا على ماتقد  

عالمية، وبشكل خاص التغطية إلخباري في العملية اناول الجانب اإلالبحوث والدراسات التي تت

 .نموذجا لهذه القنواتأمتخذا من قناتي العراقية وبغداد خبارية في القنوات الفضائية العراقية؛ اإل

 

 :مشكلة الدراسة 

 المحلية والعربية واإلقليمية والعالمية، األحداث بتغطية ئيتينقناتا العراقية وبغداد الفضا تقوم 

إال أن هاتين القناتين قد ال تعطي أهمية  األحداث المتعلقة بالشأن السوري،تقومان بتغطيـة  نهماكما أ

 :د مشكلة الدراسة بتساؤل رئيسي هوتتحدليس أساسيا ، كما و  للشأن السوري، أو قد يكون خبرا  عابرا  

 خبارية الخاصة في الشأن السوري بين قناتي العراقية وبغداد؟ في التغطية اإل اختالف هل هناك

 

 : اف الدراسة أهد

 :وعلى وفق اآلتي الرئيسية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف

العراقية وبغداد في تغطيتهما ألخبار الشأن  از عليها قناتخبارية التي ترك  اإل تحديد المعايير. أ

 .السوري

قناتي العراقية وبغداد ما هي أهم القضايا والمواضيع التي يتم تغطيتها والتركيز عليها في أخبار . ب

 .والخاصة بالشأن السوري؟
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 .خبارية للشأن السوري؟التي تم اعتمادها في التغطية اإل برز المصادر اإلخباريةأما هي . ج

نشرات األخبار التي تقدمها  هل هناك توازن في التغطية اإلخبارية الخاصة بالشأن السوري في. د

 .العراقية وبغداد اتقنا

 

 : أهمية الدراسة

م وهو ساسيا من وظائف اإلعالأالدراسة باعتبارها تتناول ركنا  همية مثل هذهأفضال عن 

م بها األخبار في هميتها تأتي من ناحية الكشف عن الطريقة التي تقد  أالوظيفية اإلخبارية، فإن 

اإلعالم الرسمي العراقي والخاص خصوصا فيما يتعلق بالشأن السوري، مما يعطي تصورا عن 

جهات السياسية لإلعالم العراقي تجاه مختلف األحداث والقضايا التي يتم تناولها في األخبار التي التو 

 .تقدم من المحطات التلفزيونية العراقية

 

 :أسئلة الدارسة

 :اآلتيـة  التساؤالتتستند الدراسة إلى 

قناتي ة اإلخبارية في القيم اإلخبارية المعتمدة في عملية التغطيأو  ما أهم المعايير: األولالسؤال 

 ؟والخاصة بالشأن السوري( بغدادالعراقية، و )

والخاصــة بالشــأن  (العراقيــة، وبغــداد)مــا أهــم المصــادر اإلخباريــة التــي تعتمــدها قناتــا : الســؤال الثــاني

 السوري؟
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العراقيــة، )قناتــا مــا هــي طــرق اإلبــراز لألخبــار الخاصــة بالشــأن الســوري والتــي تقــدمها : الســؤال الثالــث

 ؟(بغدادو 

العراقيـــة، )قناتـــا التـــي تناولتهـــا و  مـــا أهـــم مضـــامين المـــادة اإلخباريـــة الخاصـــة بالشـــأن الســـوري: الســـؤال الرابـــع

 ؟(بغدادو 

 ؟(غدادالعراقية، وب)في قناتي ما حدود االهتمام بالمجال الجغرافــي: السؤال الخامس

يــــة فـــي تناولهـــا األخبـــار الخاصـــة بمهنقناتـــا العراقيـــة وبغـــداد أي درجـــة تعاملـــت إلـــى  :الســـؤال الســـادس

 بالشأن السوري؟

 الشـــأنبلقـــة عحـــداث والمواضــيع المتخباريــة تجـــاه األوجـــه التبـــاين فــي التغطيـــة اإلأمــا : الســؤال الســـابع

 ؟ (العراقية، وبغداد)لقناتي  السوري

 

 :حدود الدراسة 

ث وفق خطوات لة للمضي في عملية البحخرى مكم  أد الباحث لمجاالت بحثه يعد خطوة ن تحديإ

 . منسقة ومتكاملة

 .قناة العراقية وقناة بغداد: المجال المكاني -أ 

 .العراقية وبغداد اتنشرات األخبار الرئيسية التي قدمتها قنا: المجال التطبيقي  -ب 

العراقية وبغداد  االسوري والتي بثتها قنات بالشأناألخبار الخاصة : المجال الزماني للدراسة  -ج 

ثالثة  بواقع 2011ول من شهر آذار لغاية األ 2012نون أول أول شهر كامن  فترهلل

 .شهور
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 :محددات الدراسة

 :تمثلت محددات الدراسة بما يلي

، ينتالعراقية وبغداد الفضائي اخبار الرئيسة والتي تقدمها قناتن مجتمع الدراسة شمل نشرة األإ .1

رئيسية، رغم أن القناتين ن الدراسة ال تبحث بأي برامج أخرى غير نشرة األخبار الإوبهذا ف

الدراسة غير معنية كما أن نشرات أخبار متفرقة على مدى األربع والعشرين ساعة،  انتبث

 .بأية برامج أخرى

ن اتلوال ينالعراقية وبغداد الفضائيت انشرات الرئيسية التي تقدمها قناتاعتمد الباحث على ال .2

من الصعب دراسة  إذ إنهخاص،  تمثالن توجهين مختلفين أحدهما تابع للحكومة واآلخر

ذا فإنه ال يمكن تعميم نتائج هتي تبث في كافة أنحاء العراق، وبجميع الفضائيات العراقية ال

ل توجهات مختلفة تبعا ألنها قد تمث   ؛الدراسة على بقية المحطات التلفزيونية العراقية الخاصة

 .لتوجهات مالكيها
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 :تعريف المصطلحات 

، إلعالم العراقي الحكومي الرسمياة تلفزيونية فضائية عراقية رسمية تابعة لشبكة اقن: قناة العراقية

واقع ب 12/5/2001بدأ بثها التجريبي في مريكي للعراق، و بعد االحتالل األ 2001شئت في عام أن

إحدى عشرة ساعة إلى  سبع ساعات ولمدة أسبوعين، ليصل البثإلى  أربع ساعات يوميا ، وتطور

اليوم الذي مثل نهاية البث التجريبي وانطالقة البث الرسمي المنتظم، وتقدم هذه  27/6/2001في 

من البرامج عدد إلى  خبارية على مدار اليوم، إضافةيد من نشرات األخبار والبرامج اإلالقناة العد

وسام . د) وكانت القناة األولى من حيث الظهور في أثير الفضائيات العراقية  ،ةاالجتماعية والترفيهي

 (. 252، 2007فاضل 

سالمي بدعم من الحزب اإل 2001لعراق عام قناة عراقية خاصة انشئت بعد احتالل ا: قناة بغداد

التلفازي نتاج الفني والتوزيع السينمائي و تعود ملكيتها لشركة شمس بغداد لإلالعراقي وممثلة له، و 

نطلق اسالمية عموما، ضايا العربية واإلالعراقي، وبالق وهي تهتم بالشأن، والبث الفضائي المحدودة

 15/11/2005 فيو  ،ان على مدار ست ساعات يوميا، والذي ك6/6/2007بثها األرضي بتأريخ 

ساعة يوميا، وكانت القناة الثانية من  ةعشر  يإلى الفضائي وعلى مدار اثن رضيتحول البث من األ

 ( 7، 2011سيرة عطاء، قناة بغداد م. )حيث الظهور في أثير الفضائيات العراقية

هي عبارة عن نشرة تبث يوميا تتناول أبرز األحداث المحلية واألقليمية، ويختلف  :النشرة الرئيسية

 .أخرى، وتشمل أهم األخبار التي أذيعت في النشرات السابقةإلى  توقيتها من قناة

محتواها، من أبرزها ما و ( التغطية اإلخبارية)هناك عدة تعاريف لداللة مفهوم : التغطية األخبارية

 : يأتي
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 هي العملية التي يقوم من خاللها المحرر الصحفي بالحصول على : التغطية األخبارية

ا نها  و  ،تصريح ماأو  واقعةأو  المعلومات عن التفاصيل والتطورات والجوانب المختلفة لحدث

أو  الحدث أو ذهن القارئ بشأن هذه الواقعةإلى  كل األسئلة التي قد تتبادرن ع تجيب

، 2001حجاب، )  .ثم كتابتها بأسلوب صحفي مناسب ،م لهذه المعلوماتيتقيأو  التصريح

 ( 711، 1ج

  هي عملية الحصول على المعلومات  (: 282، 0891شلبي، ) التغطية اإلخبارية

ويقوم بهذه المهمة صحفي متخصص هو المندوب .. واقعة ماأو  والتفاصيل الخاصة بحادث

المصادر األصلية للمعلومات ومنها موقع الحدث إلى  وعليه أن يرجع ,المكلف بذلك 

 .الخ.. والمشاركين فيه وشهود العيان

  هي عملية الحصول على أكبر قدر من  (: 32، 0888الطائي، ) التغطية اإلخبارية

المعلومات عن حدث معين عن طريق اعتماد المندوب الصحفي المكلف بالتغطية على 

في الحصول على الحقائق والمعلومات بشأن قضية معينة تهم شريحة مصادره ووسائله 

تهم أغلب الناس ألي سبب من األسباب وعرضها لهم بصورة واضحة أو  معينة من الناس

 . وجلية

  هي عملية الحصول على البيانات  ( :3101صحصاح، األمير،)التغطية اإلخبارية

واإلحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء والتفاصيل لحدث معين والمعلومات المتعلقة به، 

المشتركين فيه وكيف وقع، وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكا للمقومات 

 .والعناصر التي تجعله صالحا للنشر
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ويمكن أن يقدم الباحث تعريفا  إجرائيا  للتغطية اإلخبارية، بأنها عملية متسلسلة الخطوات منذ أول 

خر خطوة من خطواتها، وتتطلب من آعند تحديده لموضوع التغطية وحتى صحفي خطوة يقوم بها ال

المراسل الصحفي بذل أقصى جهده من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات والحقائق أو  المندوب

 . وبما يجعل تغطيته للحدث متكاملة

أو  خبر مهمى إل هي مجموعة األسس والمعايير التي يتم بموجبها تصنيف الخبر :القيم االخبارية

 ( 2009المهداوي، )  .اليستحقأو  أقل أهمية، خبر يستحق اإلشارة في الموجز والعناوين

التي وقعت في مكان آخر ولها أو  ويشمل األخبار التي كان موقع حدوثها في سوريا: الشأن السوري

ية وهيئاتها عالقة بسوريا، وتتضمن كذلك األخبار التي تحمل مضامين لها عالقة بالحكومة السور 

سكري والشأن االقتصادي والشأن مني والعية، واألخبار المتعلقة بالشأن األوكذلك المعارضة السور 

 . نسانياإل
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقـــة
 
 

 : اإلطار النظري للدراسة :أواًل 
 
 

 :الدراسات السابقــة: ثانياً 
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 الفصل الثاني

 

 ي والدراسات السابقـــةاإلطار النظر
 

 : لنظري للدراسةر ااإلطا: أوالً 

ذاعي والتلفزيوني، ركائز أساسية في صناعة الخبر اإل اإلخباريةتعتبر معايير التغطية  

ذاعية والتلفزيونية والمفاضلة بينها خبار اإلهمية بالغة تمثلت في عملية انتقاء األأمر الذي منحها األ

دراستها والكشف السعي لإلى  اه الباحثين والمهتمين بهذا المجال، ودفعهموبثها، وهذا ما لفت انتب

مكانيةهمية كل معيار بالنسبة لبيئة النظام السياسي الذي نتج منه، أعنها؛ وبيان مدى  هذه  وا 

خباري عند اإل التوازنالمعايير وقدرتها على تلبية حاجات ورغبات الجمهور فضال عن مراعاة عامل 

 . خبارألإعداد نشرة ا

خبار والسيما والتلفزيونية في عملية انتقاء األذاعية معايير التي تعتمدها المؤسسات اإلورغم أن تلك ال

نساني، إلن ترتبط بحاجات المجتمع ورغباته وكل ما يثير االهتمام اأخبارية ينبغي لها التغطيات اإل

خبارية إإلى قصص  حداثحويل األفعملية ت ،على ما يبدو ما يزال بعيد المنالن هذا الهدف أ إال

أ بالظروف المهنية للقائمين حداث تتداخل فيها عوامل كثيرة تبدصالحة للبث وعملية انتقاء تلك األ

خالقية وسياقات عمل المؤسسة ونمط ملكيتها، وتنتهي د الرسائل االتصالية والعوامل األعداإعلى 

 .السياسية السائدة في المجتمع باأليديولوجية

خبارية متوازنة إخبارية يسهم في تأمين تغطية د مفهوم واضح لمعايير التغطية اإلكان تحديولما 

المتسارعة في  ةالتكنولوجينظار الباحثين في ضوء التطورات أوموضوعية ومهنية لألحداث قد لفت 



14 

 

 

ي تتنافس بشكل ذاعية والتلفزيونية التل وجود عدد كبير من المحطات اإلالبث الفضائي، وفي ظ

حداث وتحديد م يصبح مطلبا مهما لتفسير تلك األن تحديد ذلك المفهو إخباري، فاضح في المجال اإلو 

 .مساراتها

 التكنولوجيمثل غيرات متسارعة جراء االستخدام األخر تآلعالم العربي هو ااإلد شهد قو 

ئه وتحديد الصناعية، وهذه التغيرات المست بدورها عملية صناعة الخبر وانتقا واألقماراالتصال 

ويجد المتابع لبرامج  ،المحلية والعربية والعالمية لألحداثخبارية مضمونه وتحديد معايير التغطية اإل

خبارية في محتوى البرامج التي تركيزا واضحا على الخدمة اإل( دادالعراقية وبغ)هاتين الفضائيتين 

 .تينمنوع نيفضائيتين تقدمان نفسيهما باعتبارهما قناتتقدمها، رغم أن تلك ال

لألخبار مساهمتها في تشكيل الوعي وبناء الرأي العام، وتظهر  المعروفةومن األهمية 

لكونهما مصدرا  ؛(العراقية وبغداد)القناتين  اتينخبارية في هاألخبار والخدمة اإلدراسة إلى  الحاجة

بار التي تقدمها ينة من األخقام الباحث بجمع ع إذأساسيا لألخبار لدى فئات الجمهور العراقي، 

 2012عتبارا من أول شهر كانون األول اا الرئيسية لمدة ثالثة شهور من في نشراتهاالقنات انهات

ومن ثم القيام بتبويبها وتصنيفها نشرة لكل قناة ، ( 90)والبالغة ، 2011ولغاية األول من شهر آذار 

األخبار  اختيارن في االقنات هاتانز عليها خبارية التي ترك  تعرف على القيم اإلوتحليل مضمونها لل

 .التي تعرض في نشراتها الرئيسة الخاصة بالشأن السوري
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 : طار النظري للدراسةاإل -والأ

عالم النفس  دعي   (. Gate Keeping) تعتمد هذه الدراسة على نظرية حارس البوابة 

فهو يرى ، هذه النظرية صاحب الفضل في تطوير "كيرت لوين"النمساوي األصل واألمريكي الجنسية 

الجمهور المستهدف توجد نقاط إلى  عالمية حتى تصلول الرحلة التي تقطعها المادة اإلأنه على ط

وكلما طالت المراحل التي تمر بها األخبار  ،ا اتخاذ قرارات بما يدخل ومايخرجيتم خالله( بوابات)

دخال إأو بعد  ستقبل بنفس الشكل ذا كانت الرسالةإعالمية تقرير ما لوسيلة اإلحتى تعرض على ا

 . ويصبح نفوذ من يديرون هذه البوابات له أهمية كبيرة في انتقال المعلومات، تعديالت عليها

زت على جراء سلسلة من الدراسات التي رك  إتم  من القرن الماضي يشار أنه في الخمسينيات

حيث قدمت تلك ، دم هذا المصطلحعالمية دون أن تستخابة اإلساسية لعملية حارس البو الجوانب األ

ور ومركز العاملين المتناقض لد واإلدراكالدراسات تحليال وظيفيا ألساليب التحكم في غرفة األخبار، 

ومن أشهر ، عالمية، ومصادر أخبارهم، والقيم التي تؤثر في انتقاء وتقديم األخبارفي الوسيلة اإل

، Starkوستارك ، Carterوكارتر ، Breedت بريد الباحثين األمريكيين الذين قاموا بهذه الدراسا

 (82: 2011، رات سميسمضمحا. )whiteو وايت ، Juddوجاد ، Gieberوجيبر 

إلى  عالمية تمر بعدة مراحل وهي تنتقل من المصدروحسب هذه النظرية فإن الرسالة اإل

معلومات التي تخرج وأن قدر هذه ال، عدة حلقات المتلقي، وتشبه هذه المراحل السلسة المكونة من

ن أ، و (أجهزة تقوية) يسميها شانون  لذلك ؛أو األنظمة أكثر مما قد يدخل فيها من بعض الحلقات

الة التي تلقاها سوف ينقلها ذا كانت الرسإا ما يتمتع بالحق في أن يقرر ما هناك في كل حلقة فرد
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بنفس الشكل الذي جاءت به أم  الحلقة التاليةإلى  ذا كانت تلك الرسالة ستصلإينقلها، وما  الو أ

 .سيدخل عليها بعض التغيرات والتعديالت

هدفها المقصود إلى  نه يجب على كل رسالة قبل أن تصلأ( وستون وهل ) ويرى كل من 

أن تمر بعدة بوابات، حيث سيكون منها البوابات المفتوحة تماما، وسيكون منها البوابات الضيقة، 

 ( 121، 2000وستون وهل، . ) غالقأخيرا بوابات محكمة اإلو 

المصطلح الذي استخدم لوصف تلك الشخصيات " حارس البوابة بقوله " وسوليفانأ"ويصف 

. القرار في مؤسسات صنع األخبارمثل المخبرين الذين يتبؤون مراكز استراتيجية في صنع 

 ( 97، 1997وسوليفان، أ)

 :وافر لدى حارس البوابة، وهيأن تتالخصائص التي يجب إلى  ( 78، 1991) وتشير رشتي 

 :صال على عنصرين أساسيين همايعتمد قياس مصداقية القائم باالت: المصداقية .1

 .الصحيحة لإلجابةالخبرة وهي مدركات المتلقي عن معرفة القائم باالتصال  . أ

يشارك في  هالقائم باالتصال بأنعن  المتلقيدراك إادة الثقة بالقائم باالتصال وهي زي . ب

 .كل موضوعي دون تحيزاالتصال بش

 .هناك محددات خاصة لهذا المفهوم تتمثل في التشابه والتماثل: الجاذبية .2

لهم التأثير في تغيير الجاذبية ولكن يظل أو  قد اليملك البعض المصداقية: قوة المصدر .1

 .فراد وسلوكياتهم، فهؤالء يكون لديهم القوة في التأثيراتجاهات األ

 ( 1998مكاوي، والسيد، : ) في القائم باالتصال، فهي أما الشروط الواجب توافرها

 (نصات الكتابة، المحادثة، القراءة، اإل )توافر مهارات االتصال  .1
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 .ونحو الموضوع ونحو المتلقي نفسهاتجاهات القائم باالتصال نحو  .2

 .مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع .1

 .دوارقافي وطبيعة األام االقتصادي والثطار النظإمركز القائم باالتصال في .7

ولى من خالل األ: مؤثر في الجمهور من ناحيتين (عالمياإل)ن دور حارس البوابة إ

تلك االعتبارات الشخصية سياسية  شخصية بحتة، وقد تكون اعتباراتعلى  عليهم بناء يعرضهما

قد تكون اجتماعي بالجمهور المستهدف، و أو  حداث تغير ثقافيإعالمية مقصودة يراد من خاللها إ

وابة؛ أيا كان موقعه في ملتها تنشئة ثقافية واجتماعية معينة لحارس البأنظر  وجهةتلك االعتبارات 

الناحية الثانية لحارس البوابة تجاه الجمهور هو قدر المعلومات التي يقوم  ،عالم المعينةوسيلة اإل

بالتأكيد قد منع  فإنهة؛ عالمية معينإمح بمرور رسائل كان قد س فإذابحجبها عن هذا الجمهور، 

ن التي أتلك التي عرضها عليهم، بل ربما  كثر منأليها إأخرى قد يكون هذا الجمهور بحاجة عنهم 

األكثر أهمية ليس " منعها من الوصول هي التي تناسبهم وهي التي يحتاجونها، وهنا قول مشهور 

 ( 28، 1998يف، الحض". ) الذي تم عرضه على الجمهور، بل ذلك الذي لم يتم عرضه

ذين لهي في الواقع دراسة تجريبية ومنتظمة لسلوك أولئك األفراد ال( حارس البوابة)ن دراسة إ

آخر، تعني نظرية حارس البوابة بمعنى  خباريةنقاط مختلفة، على مصير القصص اإل يسيطرون في

لبوابة سلطة بحيث تصبح لحارس ا االتصالعالمية السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة اإل

وكيف ستمر تلك المعلومات حتى تصل  ، اتخاذ القرار في مايتعلق بالمعلومات التي ستمر من بوابته

 . الوسيلة االعالمية ومنها الجمهورإلى  في نهاية المطاف
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بأنه "جيبر"اجراها عالم االتصال دراسة  ظهر في:  (2006، العبداهلل) مي العبد اهلل. تقول د

أنه قد وفق في أداء عمله،  يختار عينة ممثلة مما يصله من أنباء، فيمكن أن نقولاذا كان المحرر 

المحرر أنباء لفترة التزيد على  ق مالحظة األسلوب الذي يختار بمقتضاهينه يمكن عن طر إ: وقال

 الذين المشترك بين جميع محرري األنباء في يوم آخر، وكان األمر يختارهيام قليلة؛ أن نتنبأ بما قد أ

هو أن الظروف التي يفرضها الواقع البيروقراطي، والعمل في حجرة األخبار يعد  ؛"جيبر"الحظهم 

 هحسابا للضغوط الميكانيكية في عملنباء الخارجية يعمل دائما األمن أقوى العوامل تأثيرا، فمحرر 

ن تبعثان يحقيقت "جيبر"ت أكثر مما تشغله المعاني االجتماعية وواقع األخبار، وقد أظهرت دراسا

 : القلق وهي

ا فعاال كقائم ور االتصالي سلبيا اليؤدي د سلوكهأن محرر األنباء الخارجية كان في : ولىاأل 

باالتصال، فهو اليدرس بشكل انتقائي األنباء الخارجية كصحفي يعمل مالزما لمكتبه، وقد تختلف 

ويؤثر هذا بالتالي على  آخر، لكي يجمع األخبار،إلى  دوافعه عن المخبر الذي ينتقل من مكان

أصبح كسوال ألن رؤساءه أو  مايختاره ذلك المحرر من أنباء، وربما كان محرر األخبار كسوال،

اليشجعونه على أن يصبح أكثر نشاطا، وبشكل عام هذا المحرر اليختار برقياته بشكل يظهر أنه 

 .بشكل نقدي يقيم ما يقدمه

دراك حقيقي لطبيعة جمهوره، ولهذا إئم باالتصال، ليس لديه رجية، كقاأن محرر األنباء الخا: الثانية

ذافهو اليتصل بذلك الجمهور في واقع األمر،  كانت المهمة األساسية للصحيفة هي تقديم تقرير  وا 

كانت تؤدى  ن هذه المهمةإأجل خدمة القارئ، فيمكن أن نقول هادف عن الظروف المحيطة، من 

 .فقط بالصدفة
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أو الجمهور بشكل  جمهور معين( خدمة ) لم تعد تدرك أن هدفها الحقيقي هو  عالميةفالوسيلة اإل

أو  ألن المجموعة التي تقوم بجمع األخبار والنظام البيروقراطي كثيرا ماتحدد األهداف، ؛وذلك عام

أنه بدون دراسة القوى االجتماعية التي تؤثر في  "جيبر"تحدد مايظهر في تلك المؤسسة، لهذا يرى 

 .مع األخبار النستطيع أن نفهم حقيقة تلك األخبارعملية ج

عالمية تتعرض نها أسهمت بتثبيت أن الرسالة اإلأل ؛الباحث من هذه النظرية في دراسته استفادوقد 

الجمهور لنقاط تفتيش، وتمحيص وتدقيق، وهي عملية تتأثر بالقوى المحيطة إلى  خالل رحلتها

الجمهور يوجد إلى  عالمية حتى تصلالتي تقطعها المادة اإلول الرحلة وأنه على ط ، البوابة بحارس

ها بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل ويخرج، وأنه كلما طالت المراحل التي تقطعأو  نقاط

أفراد عدة أو  لفرداعالم، ازدادت المواقع التي يصبح فيها سلطة األخبار حتى تظهر في وسيلة اإل

ن نفوذ إدخال بعض التغيرات عليها، لهذا فإأو بعد  ة ستنتقل بنفس الشكلذا كانت الرسالإلتقرير ما 

والشخصيات التي تملك بحكم عملها سلطة  بوابات والقواعد التي تطبق عليهامن يديرون هذه ال

 .التقرير، يصبح لها أهمية كبيرة في انتقال المعلومات 

 

 : خباريةالتغطية اإل

بعة األحداث التي تقع في أنحاء العالم، إذ تسهم التغطية تنهض وسائل اإلعالم المختلفة بمتا

يصالها المتلقي، وعند وقوع األحداث السياسية التي تؤثر في الرأي إلى  اإلخبارية في نقل األحداث وا 

وسائل اإلعالم كمصدر أساس الستقاء المعلومات إلى  العام وتستثير فضوله لمتابعتها يهرع الناس

الدولية، بما يعطي هذه أو  ث ومضاعفاتها ونتائجها على الساحتين المحليةحول مجريات هذه األحدا
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مستوى الحدث، السي ما أن التغطية إلى  الوسائل فرصة التنافس في تقديم خدمة إخبارية ترقى

اإلخبارية لألحداث السياسية تمثل حالة استثنائية في العمل االجتماعي، إذ تستنفر الوسيلة اإلعالمية 

البشر، ) د كل جهودها لمتابعة الحدث وتقديم تقارير حية عن وقائعه ومستجداته ا وتحش  كل طاقاته

161:1997 -162 .) 

المتلقي إلى  ، والوصولبتلقيهعبارة عن نشاط ال يكتمل إال ( اإلخبارية)ن التغطية اإلعالمية إلذا ف

، كلما (تصفأو  ا ت خبرأكثر مم)والتأثير فيه، وبقدر ما تنجح التغطية اإلعالمية في أن ت ظهر 

 (. 26: 2001خضور، ) استطاعت أن تضع المتلقي وجها  لوجه أمام الوقائع والحقائق الجوهرية 

 

 :  عناصر التغطية اإلخبارية

هي مجموعة الخصائص التي يتميز بها الخبر كاألهمية، القرب، التوقيت، الشهرة وغيرها، 

 : اتها على عدة عناصر أبرزهاتعتمد التغطية اإلخبارية في صناعة مفرد كما

وذلك لكسب المتلقي بإيهامه بصدق األخبار وتوسيع دائرة الجمهور عن طريق : بناء المصداقية.  أ

 .بدء التغطية اإلخبارية في كثير من البرامج بالحديث عن النكسات والخسائر والحروب

أسلوب لتمويه أو  أكثر من صيغة باعتبارها أداة للتوصيل والتأثير، من خالل اتباع: بناء اللغة.  ب

 . المتلقي بالكلمات والجمل المقطوعة وعدم الترابط في األفكار والمعلومات

ن الخبر الصحفي والمقال والتعليق والريبورتاج المصور والتحقيق الصحفي وكل األبواب إإذ 

آخر إلى  مكانالصحفية التي نشهدها أساسها تغطية لحدث ما، وهذا ال يتم إال بانتقال شخص من 

للمشاهدة واالستيضاح ونقل الحدث بعد تجسيده برموز لغوية مختصرة تعم العالم  ؛أو عمليا  سلكيا  
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وهذا ما (  179، 2005الخوري،) غير المعروفة أو  وفي مختلف اللغات المعروفة ،كله بعد دقائق

عتباره أحد عناصرها الرئيسة، مراسل الموقع في عملية التغطية اإلخبارية التلفازية باأو  يؤديه مندوب

المراسل أو  فهو الذي يقرر في حدود العمل المكلف به حجم التغطية اإلخبارية، لذلك أصبح المندوب

 (.  151، 2000معوض، )عصب البرامج اإلخبارية 

: والبد من توفر عنصر التوازن في التغطية اإلخبارية، الذي يأتي من خالل تحقيق ثالثة جوانب هي

 ( 77، 2001، خزعل) 

 .االختيار المناسب لمصادر األخبار. 1

 .التوازن الجغرافي والنوعي. 2

 .التوازن في كيفية التعامل مع عناصر الخبر المصدر. 1

أو  فضال  عن أن التغطيـة اإلخبارية يجب أن تشتمل على اإلجابة عن االستفهامات الستـة

وبذلك تكون (  28، 1999الطائي، ) لية أغلبها وبشكل يوضح الخبر للمشاهد بصورة واضحة وج

إحداهما جمع المعلومات، واألخرى صب هذه : ن أساسيتان في التغطية اإلخباريةهناك مهمتا

 (. 91، 1991لويس، ) المعلومات في قالب صحفي منطقي 

 

 : مراحل التغطية اإلخبارية

 (.2010حصاح،ص: )تمر التغطية اإلخبارية بمراحل متالحقة، يمكن إيجازها بما يلي 

 .  الحصول على المادة الخبرية: المرحلة األولى

 . تقييم المادة الخبرية: المرحلة الثانية
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 . تحرير المادة الخبرية: المرحلة الثالثة

 . مراجعة المادة الخبرية: المرحلة الرابعة

 

 :العوامل المؤثرة في التغطية اإلخبارية 

بارية التلفازية، منها ما يأتي لية التغطية اإلخهناك العديد من العوامل التي تؤثر في عم

 (: 92-91، 1997مراد، )

ن النشاط اإلخباري يتأثر شأنه شأن النشاطات اإلنسانية األخرى إ: العوامل االقتصادية. 1

وتكاليف أجهزة  ،والدعم الممنوح لعمل المراسلين والمحررين ،بالتخصيصات المالية ومدى وفرتها

 .ذلكإلى  البث وما

إذ تؤدي الضغوط السياسية دورا  مؤثرا  في اتجاهات التغطية اإلخبارية، السيما : العوامل السياسية. 2

 .أن الفضائيات العربية تخضع للنظام السياسي الحاكم

القواعد والقوانين واألعراف التي تحدد أعمال المؤسسات اإلعالمية السيما القنوات الفضائية . 1

 .العربية

 .أفرادها واألخالقيات المهنية للمحررين والمراسلينأو  ارية التي تؤمن بها المؤسسةالقيم اإلخب. 7

 .السياسة اإلعالمية التي تتبعها المؤسسة اإلعالمية. 5

 .أسلوب جمع األخبار وكيفية التعامل معها. 6

 .المنافسة بين المؤسسات اإلعالمية لتغطية األحداث المتداولة إعالميا  . 7

 . ل الدول مع مكاتب ومراسلي المؤسسات اإلعالمية المكلفة بالتغطية اإلخباريةأسلوب تعام. 8
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 :  ُأسس التغطية اإلخبارية

في ضوء ما سبق تستند التغطية اإلخبارية على مجموعة من األسس التي تبيح استمرارية 

 ( :  76و 11، 1991الدباغ، ) عملها، منها ما يأتي 

لهيمنة على أخبار العالم بواسطة التسلم من أكثر من وكالة أنباء ويعني ا: االحتكار اإلخباري.  أ

 .ومصدر إخباري

أي السيطرة على تدفق المعلومات والتحكم بنوعيتها وتوجيهها بشكل يكاد : السيطرة اإلخبارية.  ب

ي يكون تاما ، والنموذج على ذلك ما تحقق للواليات المتحدة األمريكية في أن تصبح األداة األساسية ف

الغرب كله لحماية مصالحه في الشرق األوسط وهو ما سعت إليه خالل الحرب العالمية الثانية وما 

بعدها، فلم يعد هناك مفر من االنسحاب أمام تصاعد النفوذ األمريكي في سيطرته على التدفق 

 . المعلوماتي واإلخباري في العالم

 27داث العالم وتكون أيضا  فورية، وعلى مدى وهي تغطية إخبارية شاملة ألح: الفورية والشمولية. ج

ساعة، مثال ذلك ما يتم نقله للمتلقي من أحداث مباشرة أوال  بأول لألزمات والحروب الدولية بطريقة 

 .تتضمن جوانب الحدث بأكمله

 

 : مواصفات التغطية اإلخبارية

نصاف من اإلو , ةحايدواستخدام لغة م ن االستقالليةأب: فيغدور"ل ما من ناحية الصياغة فتقو أ

دراج القصص الخبرية من وجهة نظر جميع األطراف، واستخدام أسلوب الهرم المقلوب في إحيث 
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الكتابة الخبرية تعتبر أمورا هامة لضمان عرض الحقائق في الترتيب حسب األولوية، والواقعية والدقة 

 (. Figdor، 2010،P21.)والتوازن واالمتناع عن تشويه الحقائق

، (سياسيةالعلوم سويدي فيال باحث) "فستر ستاهل"يعقوب تعريفا للحياد والتوازن عن  وينقل

استمالة الجمهور، نحو موقف معين أي شكل من أشكال أو  البعد عن استعمال لغة عاطفية،: بأنه

بينما يعرف التوازن بأنه إعطاء الفرصة لكافة وجهات النظر في صياغة  ،لموضوع الوارد في الخبرل

فالتوازن باختصار هو غياب االنحياز، واالنحياز هو غياب ( 66-65: 2008يعقوب،. )رالخب

 (Starkey.2011،ppxvi)التوازن 

 Sigalنقال عن الباحث األمريكي ليون سيغال ( 67: 2008يعقوب،)كما أورد عبد الحليم يعقوب 

 :زام بها يحقق معنى الموضوعية وهيمجموعة من العوامل التي رأى أن االلت

 تقديم األخبار في حياد تام. 

 تقديم األخبار الصادقة. 

 فصل األخبار عن اآلراء. 

 ذكر مصادر األخبار بوضوح. 

 عرض وجهات النظر المختلفة في حال وجود أراء متباينة حول األحداث. 

 وضع مصدر الرأي في أي خبر يحتوي على الرأي. 

عدة إلى  بار في األجهزة اإلعالمية تعودأن أهمية الموضوعية في إيراد األخ Sigalكما رأى سيغال 

 :أسباب منها 

  لى صدقية الجهاز اإلعالميعتأثيرها اإليجابي. 
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 ارتباطها بالقيم العليا للمجتمع. 

 االستقالل والحياد الذي تجسده الموضوعية بالنسبة للجمهور المتلقي. 

عدم : بية الموضوعية بأنهاف مجموعة من أساتذة العلوم السياسية واإلعالم في الجامعات العر يعر  و 

ويرون أن قياس الموضوعية ، أو بدرجة االعتناء بقضية معينة الكلمةأو  االنحياز المعتمد بالصورة

تقديم صورة ذات إيحاء أو  التركيز على موضوع دون غيره،أو  يتم من خالل قياس مدى التكرار

 (.67: 2008الخزندار،. ) يناخبر موجه للتأثير على المتلقي لجعله يتبنى موقفا معأو  معين

انت تصف األحداث ووفقا للصحافة التقليدية فإن التقارير تعتبر موضوعية إذا كانت دقيقة وك

معايير تساعد اإلعالميين في تحديد فيما إذا كانتالتغطية  تيكأبل"ويورد ،والحقائق بإخالص

واالستقالل، والحياد، وعدم  نصاف، وعدم التحيز،الواقعية، واإل: شخصية وهي موضوعية أم ذاتية 

 (Applegate،2011،pp64.)التفسير،أي عدم الخلط تفسير الخبر بالخبر عينه

يمكن الحكم على حدود توازن وحياد تغطية أية أحداث من  ؛جميع اآلراء التي تم ذكرهاإلى  بالعودة

 : التاليةخالل المعايير 

 :فيما يتعلق بالخبر

 .ل نشرهالتأكد من دقة وصحة الخبر قب -

 .وضوح الخبر -

 .ترتيب تغطية الخبر بحسب أهميته -

 .الحيادية في عرض الصور المستخدمة في الخبر -
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 :فيما يتعلق بالصياغةو 

 .لخإ أو تثبيطية ةبحيث ال يتم استخدام لهجة تصعيديالتوازن في صياغة الخبر  -

 .تعارضهاأو  عدم تأطير األحداث ضمن مصطلحات تحمل دالالت تؤيد األحداث -

 :فيما يتعلق بالمصدر

 .التأكد من صدقية المصدر -

 .ذكر مصدر الخبر -

 .مراعاة أن تكون مصادر الخبر تمثل الجوانب المختلفة لألحداث: التوازن في المصادر -

 .ستضافات والمقابالتفصل الخبر باال -

 :ما يتعلق باالستضافات والمقابالتفي

لفة الحق في التعبير وذلك عبر عدد االستضافات في التوازن في منح وجهات النظر المخت -

 .البرنامج الواحد، ومنح وجهات النظر المختلفة وقتا متساويا في التعبير

 

 : األساليب الفنية للتغطية اإلخبارية

لتغطية اإلخبارية منها ما يأتي تستخدم القنوات التلفازية من الناحية التحريرية أساليب متعددة في ا

 (: 150-179: 2000ابو زيد، )

حادثة واحدة، فتحاول اإلحاطة أو  وهي التي تقوم على وصف واقعة :التغطية اإلخبارية البسيطة( 1

 .لينوالمسؤ بجميع جوانب وظروف حدوثها، واالستشهاد بشهود العيان 
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إلى  والربط بينها وصوال   ،وهي التي تقوم بوصف أكثر من واقعة: التغطية اإلخبارية المركبة( 3

نفس الرصد وتدل على حدث واحد، إلى  غطية إخبارية ذات إطار واحد يضم أكثر من واقعة تؤديت

 .بحيث تكون غالبا  موسعة

وهي التي تقوم على سرد وقائع الحدث وتت بع  :التغطية اإلخبارية القائمة على سرد األحداث (2

 .تفاصيله بحيث يقدم صورة متكاملة للحدث كما وقع فعال  

وهي التغطية التي تقوم على سرد التصريحات  :اإلخبارية القائمة على سرد التصريحات التغطية (4

هـذا  من الشخصية التي تدور حولها التغطية اإلخبارية، بحيث تشكل أقوالأو  ولمسؤ من مصدر 

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

 . لخإ ...السياسية

وهي التي تقوم على البيانات والمعلومات  :المعلوماتالتغطية اإلخبارية القائمة على سرد ( 5

والحقائق التي تدور حول موضوع معين، مثال ذلك تغطية خبرية تسرد البيانات الخاصة بتقرير 

 .أعدته إحدى الجهات عن نشاطاتها

 :ًا ومهنيًا وفق األشكال اآلتيةويرى الباحث أن التغطية اإلخبارية التلفازية تُقَدم عملي

 خبر اعتيادي . 

 خبر عاجل . 

 تقرير المراسل . 

 تقرير الموفد . 

 رسالة صوتية عبر الهاتف للمراسل . 
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 ديوو ستتقرير معد داخل اإل. 

 ديوو ستاستضافة شخصية داخل اإل. 

 استضافة شخصية عبر األقمار الصناعية. 

 استضافة شخصية عبر الهاتف. 

 

 : ذاعية والتلفزيونيةار اإلاألخب طريقة كتابة

نابع من الحاجة الماسة إلى , إن التنوع في أساليب كتابة األخبار وعرضها في قوالب خاصة بها

جذب الجمهور ولفت اهتمامه في عصر أصبحت فيه المواد الخبرية تقد م عبر وسائل إخبارية 

اإلعالم الخبرية شديدة بحيث  وهكذا نجد المنافسة بين وسائل, متنوعة تقدم مادتها في أطباق شهية

أذكت من تسارع الجهود في البحث عن الجديد الجذاب الذي يخاطب وجدان الجمهور فيثير فيه 

مشاعر مختلفة وهذه هي رسالة الخبر، فالتطور الحاصل عالميا في أساليب كتابة الخبر لم يكن 

, ومعطياتها المتجددة, المعاصرة بل مواكبة حية للتطورات الكبيرة التي تشهدها حياتنا, بدعة عابرة

بل أضافت لها طرائق , وهنا تجدر اإلشارة إلى أن القوالب الصحفية الجديدة لم تنسف القوالب القديمة

كذلك أبقى هذا التجديد على القوالب التي مازالت هناك , مستحدثة تناسب اهتمام القارئ المعاصر

ذي يعتبر من أكثر األشكال شيوعا السيما في وال,  حاجة الستخدامها مثل قالب الهرم المعكوس

ويؤكد هذا القالب , أخبار وكاالت األنباء التي تبث إلى مشتركين من مختلف االتجاهات واألهداف

حيث توضع أهم العناصر في البداية أو القاعدة , على أهمية الجمل األولى القليلة من الخبر

فالمعلومة تدرج , وضع في القاعدة السفلى من الهرمأما المعلومات األقل أهمية فت, العريضة للهرم
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, جواد : ) ويرجع شيوع هذا القالب إلى سببين هما, حسب تسلسلها من األهم فالمهم ثم األقل أهمية

2001 ,175- 176) 

 .فالناس عادة الينفقون كثيرا من الوقت لقراءة األخبار, إنه أقدر الوسائل على نقل المعلومات .1

فإذا , تشك ل دائما مشكلة بالنسبة للوسيلة األعالمية, نية المخصصة لألخبارإن المساحة الزم .2

أصبح من السهل اختصارها من قبل محرر , كانت األخبار قد صيغت ضمن هذا القالب

 . النشرة دون األضرار بجوهر الموضوع

 

 :بأنها تمكن المحرر من ، وتمتاز طريقة الهرم المقلوب

ذ أن الموجز أو الملخص يؤخذ دائما من أهم واقعة إلة، ضع موجز الخبر وملخصه بسهو و .1

 . في الخبر

والتعبير عن التفاصيل دون المساس  ،ن المحرر من اختصار الخبرن هذه الطريقة تمك  إ .2

 . بتكامله

تحول دون التداخل والتناقض بين أجزائه حيث يتمكن المحرر من معرفة الوقائع المتضمنة  .1

لي التعبير عنها بسهولة وكفاءة مما يسهل عملية التحرير ويسهل في الخبر واستيعابها، وبالتا

 . على الجمهور استيعاب مضمون الخبر

فالواقعة األهم تأتي أوال، ثم يليها ، ن طريقة الهرم المقلوب تتماشى مع المنطق في الترتيبإ .7

اعة ذإلى اإل والمشاهدةوهذا يتماشى مع ظروف االستماع ، الوقائع المهمة فاألقل أهمية

فهي في ذلك تختلف ، والتلفزيون والتي تخاطب األذن والعين والتقع تحت سيطرة المستمع
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. ليها أكثر من مرة لفهم ماهو غامضإطبوعة التي يمكن للقارئ أن يرجع عن الوسائل الم

 (50-79: 2012، رات البياتيضمحا)

 

 :  هائكيفية بناخبارية و النشرات اإل

ذاعي إاصطالح ) بأنهاعالمية اإل حسب معجم المصطلحات خباريةيمكن تعريف النشرة اإل

( حداثأهم ما وقع من أذاعة والتلفزيون لتقدم فيها ق على مدة زمنية تخصصها محطات اإليطل

 (176، ص2001جواد، )

حد كبير على بناء النشرة، حيث يجب أن يكون بناء إلى  ن نجاح النشرة اإلخبارية يعتمدإ

ألخبار، وعادة ما يكون الخبر األول خبر قويا وجديدا وذا أهمية بالغة النشرة محكما في ترتيب ا

والخبر األخير يكون خفيفا على النفوس، وبينهما يجب مراعاة التجانس في ترتيب األخبار بحيث يتم 

وتتضمن النشرات  ،المتلقي وال تثير في نفسه الملل قة تشد انتباهياالنتقال من خبر آلخر بطر 

معوض، . ) خبار القصيرة المتفرعة التي يتم ترتيبها بشكل منتظم ومتسلسلعة من األخبارية مجمو اإل

1986 ,889 ) 

ظ البسيطة الواضحة لفار على الذوق الموسيقي واختيار األخباويعتمد أيضا بناء نشرة األ

سية خبارية يعتمد على الحاسة السياالصوت، والبناء السليم للنشرة اإللقاء ونبرات وعلى طريقة اإل

دراكهسه الصحفي، وبراعته اللغوية لرئيس تحرير النشرة، وحد   لخصائص الوسيلة، وفهمه لجمهور  وا 

حساسهالمستمعين،  خالقيات التي لملقاة على عاتقه، والحرص على األبالمسؤولية االجتماعية ا وا 
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ماعي الذي يعمل خالقيات ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السياسي واالجتوهذه األ تفرضها عليه مهنته،

 (86: 1988مرزوق،. )فيه، باعتباره موضع ثقة للقائمين على هذا النظام

لمحدد للنشرة، والمتبع في كثر تعقيدا كلما زاد الوقت اأخبارية وتصبح مهمة بناء النشرات اإل

خبار حدات مستقلة وبذلك يصبح ترتيب األو أو  عدة قطاعاتإلى  حوال هو تقسيم النشرةهذه األ

ذا كانت إعالنية إأو بث فقرة  ذاعةإوعادة يتم الفصل بين كل واحدة ب كثر سهولة،أكل وحدة داخل 

 ( 177: 1986معوض، ) . الوسيلة ال تعارض ذلك

 :جزاء أخبارية من ثالثة وبشكل عام يتكون بناء النشرات اإل

 :أو المقدمة بداية النشرة .0

 خبار الواردةثم األ, (  60:إسماعيل ) , هاهم عناوينأدة بتقرير موجز سريع تستعرض فيه وتشمل عا

هتمام المستمعين طبقا  للحدود بعد حد ممكن لكي تستقطب اأإلى  ن تكون جذابةأويشترط فيها  فيها،

لكن يصعب هم خبر فيها،أول فيكون الخبر األ ؛وال  أهم وعادة تطبق قاعدة األ ،عالميةخالقية واإلاأل

 (  197: 1987فريد، .) همية ذاتهان خبرين يستحقان األحيان اختيار خبر واحد بيفي بعض األ

هم نظرية األ وبإتباعبعد حد ممكن لكي تستأثر باهتمام المستمع أإلى  ن تكون البداية جذابةأويشترط 

 (72: 1985شلبي،.) فالمهم

 ( :المتن)وسط النشرة  .3

نهاياتها أو  تهاخبار المهمة، على الرغم مما تتضمنه بدايان وسط النشرة ال يخلو من األإ

ترتفع  كاألمواجخبار المهمة الخبار بين فقراتها بحيث تصبح األن توزع اأخبار مماثلة، فيستوجب أمن
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االبتعاد عن اهتمام  ألجل؛مهارة وخبرة من المحرر الصحفيإلى  ويحتاج ذلك.. ثم تنخفض وهكذا

 ( 700: 1972جرين، ) .المستمعين ومتابعتهم

خزعل، .) همية من خبر االفتتاحأقل أأو  خبارية متقاربةإذات قيمة  خبارا  أيضا أويضم المتن 

2001 :157) 

 :الخاتمة / نهاية النشرة  .2

نها تبقى عالقة في ذهن أأو الخفيفة سيما  المنوعةأو  خبار المهمةكثر من األأأو  وتتضمن خبرا

خبار مكان عن األاإل خبار المريحة والبعيدة قدرن تكون دائما من األأع لذلك يشترط فيها مالمست

خبار ألا إلذاعةمكانات ونظرا  لعدم توفر اإلخرى، كالزالزل والبراكين، والنكبات األالمحزنة والمروعة 

وقات معينة، أخبارية في ذاعة نشراتها اإلإعالمية المعنية تقوم بن المؤسسة اإلإساعة وقوعها لذلك ف

 (127 :1988المحنة، : )مور يأتي في مقدمتهاأمتضمنة عدة 

كبر أصغاء واالستماع من قبل ن تنال اإلأخبار في فترات رئيسية بحيث يمكن ذاعة األإ ن تكونأ. 1

 .عدد من الجمهور

خبار لتعويد المستمعين على األ إلذاعةوقات معينة أعن طريق تحديد ن المؤسسة المعنية تعملإ. 2

ن يجري تبديل أب ذا فليس من المحبوعلى ه ،خبارية في الراديو والتلفزيونذاعة النشرات اإلإوقت 

خبارية ذاعة المواد اإلإذبذب وعدم الثبات واالستقرار في ن التإذ إخبار ذاعة األإوقات أمستمر في 

 .عالمية جمهورهايفقد المؤسسة اإل

خبارية المذاعة في فترة خبارية يسهل انتشار المواد اإلالنشرات اإل إلذاعةن تحديد مواعيد معينة إ. 1

 .ذاعتهاإساس المتوخى من فترات متفرقة مما يفقد الهدف األ بدال من بعثرتها في زمنية
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 : الخبر التلفزيوني

يعتبر الخبر التلفزيوني األساس في نشرات أخبار التلفزيون وعنصرها األول، ويعرف بأنه خبر 

وانبه، من جميع ج تغطيتهخبارية ع الحدث، ويتولى طاقم التغطية اإلحي ينشأ في موقأو  مسجل

ويتكون من مجموعة من اللقطات المصورة واحدة تلو األخرى مرتبطة بعضها ببعض، ويعتمد الخبر 

التلفزيوني على الصورة المتحركة والصوت ويقدم أحداثا وحقائق تهم الناس، ذلك أنه يتعامل مع أكثر 

معوض . ) يمن حاسة، مما يزيد من مقدرته على الجذب والوصول والتأثير في الجمهور المتلق

 ( 67، 2000وعبد العزيز، 

إلى  التعرفإلى  ن األهمية التي تكسبها األخبار في الحياة اليومية ورغبة المشاهد وحاجته الملحةإ

فة همال مسألة أساسية، وهي أن األخبار ليست نقال للواقع بصإإلى  الواقع اليمكن أن تؤدي

العياري فإنه  وبرأي،يونيفي الخبر التلفز  من الصفات والخصائص عشوائية، بل البد من توفر عدد

 (5: 2006العياري، : )يجب توفر الصفات والخصائص في الخبر التلفزيوني

وهي نقل الخبر بأمانة مع ذكر تفاصيله الدقيقة دون حذف يخل بسياق الحدث، ودون : الدقة. 1

ة الكاملة كر الخبر الحقيقفهم مغاير للحقيقة، وتعني الدقة في الخبر ضرورة أن يذإلى  مبالغة تؤدي

ذا لم يكن دقيقا إنتيجة عكسية ويعتبر الخبر ناقصا ألن عدم ذكر الحقيقة كاملة قد يأتي ب ؛للحدث

 . بغير قصدمأ سواء أكان بقصد

أو مفتعلة، وهي تثير  أي قيام الخبر على وقائع صحيحة غير مصطنعة: الصحةأو  الصدق. 2

 . لتأكد من صدق الخبر من أجل الحصول على السبقمكانية التضحية بعنصر اإتساؤال عن 
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أو  التلوين برأي المراسلأو  ضافةأو اإل ويقصد بها عدم تحريف الخبر بالحذف: الموضوعية. 1

ق عليه كيف ما تشاء لتحافظ على الموضوعية، القناة، ويمكن للقناة أن تنشر الخبر كما هو ثم تعل  

 . تختلفمأ كانت تتفق مع المضمونأسواء 

وجهة نظر دون إلى  االنحيازوهو البحث عن وجهات النظر المختلفة، دون : التوازن الخبري. 7

 . التعتيم عن موقف طرف أساسي مؤثر في الحدثأو  أخرى

 .عائب الحقائق والوقيعبرة وبشكل اليؤدي إلى تغيمن تكون العبارات موجزة و أوهو : يجازاإل. 5

والصوت، بمعنى تناسب الكالم مع محتوى الصور، حيث  همية التطابق بين الصورةأويضيف شرف 

 رسوما بيانية،م أ صورا ثابتةمأ كانت فيلماأيعتمد الخبر التلفزيوني على عنصرين هما، الصورة سواء 

الخاص وسحره على النفوس، ويمثل  تأثيرهصورا من المصدر، والعنصر الثاني الصوت الذي له مأ

: 1988شرف، . ) اإلذاعيللصحفي فزيوني والعامل األول الصوت العنصر الثاني للصحفي التل

15 ) 

أن صفة الوضوح البساطة مهمة للخبر التلفزيوني، ولكن هذه البساطة اليجب  :أما تركستاني فيرى

 ( 79: 2007تركستاني، . ) أن تكون على حساب الحقيقة

وسيط  هة، فالتلفزيون بطبيعتويؤكد الياسري على مراعاة أن تكون القصة الخبرية وحدة درامية متماسك

. العام للجمهور حسب صياغة خاصة، وتكمن قوته في أنه يستطيع قولبة الرأي اإلقناعقادر على 

 ( 12: 1987الياسري، )
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نمان سياسة القناة ليست عنصرا من عناصر الخبر أوهناك من يعتقد ب  هي شرط من شروط نشره وا 

ا عن نشر خبر معين لتعارضه مع سياستها الينفي عن ن امتناع قناة مأأو صفة من صفاته، بمعنى 

 .( 79: 1991كارولين ديانا لويس،. ) الخبر صفته كخبر واليمنع القنوات األخرى من نشره وتقديمه

 

 : الوظيفة اإلخبارية للتليفزيون

مــــع اتســــاع نطــــاق التغطيــــة الجغرافيــــة لإلرســــال التليفزيــــوني، وتعــــدد الفضــــائيات، وتطــــور اســــتخدام 

اإلخباريــــة للتليفزيــــون وخصوصــــا فــــي أوقــــات األزمــــات  ةباألهميــــصــــاالت الفضــــائية تزايــــد الــــوعي االت

 ( 2002:71مهنا، . )واألحداث الطارئة

اإلعــالم الجمــاهيري وظيفــة رئيســة مــن وظــائف اإلعــالم  ويــؤدي التليفزيــون كوســيلة هامــة مــن وســائل

فسور متخصـص فـي اإلعـالم ووسـائل برو )  "فرانسيس بال"يصف ،الجماهيري وهي الوظيفة اإلخبارية

عملية  :الوظيفة اإلخبارية لإلعالم بأنها( االتصال في جامعة باريس، ومحاضر في جامعة ستانفورد 

يــر نفســه ينشــر معلومــات تــزود المجتمــع بوســائل تجعلــه قــادرا علــى وصــف ذاتــه، وتــوفر لــه إمكانيــة تغ

إلـى  وضـوحا، كمـا تجعـل الحلـول للوصـول بنفسه، وتجعل الخيارات المتعلقة بالمصير الجمـاعي أكثـر

مــع التقـــدم الهائـــل فـــي تكنولوجيـــا االتصـــال والمعلومـــات، و , ةهــذه الخيـــارات أقـــل غموضـــا وأكثـــر فعاليـــ

ــــب  ــــة صــــناعية ضــــخمة متعــــددة الجوان ــــة وأصــــبحت بمثاب ــــة الدولي ــــات اإلعالمي ــــة التغطي ازدادت أهمي

قبـــاال فـــي الوقـــت  ـــدا وا  ـــل الجمهـــور، فمـــن يملـــك متشـــابكة العناصـــر، وصـــارت أكثـــر تعقي ـــه مـــن قب ذات

التكنولوجيــا المتقدمـــة فــي مجـــال االتصــاالت يملـــك أداة الســـيطرة الثقافيــة والفكريـــة فاألنبــاء تكيـــف فـــي 

 (127 :2000يوسف،. )نشاط إخباري يخدم رغبات وسياسات القوى المسيطرة
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: مصادر األخبار

مقروءة والمسموعة ال)عالم وسائل اإل اة التي تحصل من خاللهاشارة إلى األدهو اإل: مصدر الخبر

حصل إلى أن مصادر الخبر يمكن أن ن( الدليمي)على الخبر الصحفي، ويرى ( لكترونيةوالمرئية واإل

، 2الدليمي)ألننا يمكن أن نحصل على المعلومة بشكل فوري  ؛عليها من أي مكان وفي أي وقت

 (67، ص2010

يفات الخبر، فهناك أخبار مجهولة المصدر، بمعنى وهناك من يعتبر أن مصدر الخبر يعد أحد تصن

ى عدم ذكر المصدر الذي تم الحصول منه على الخبر، وهناك أخبار غير محددة المصدر، بمعن

الدليمي )خبار محددة المصدر، وهي التي تذكر صراحة مصدرها أعدم ذكر المصدر تحديدا، وهناك 

 (177، ص2010، 2

 (67 – 67، ص2010، 2الدليمي )و ( 2006الفار، : )يويمكن تقسيم هذه المصادر كالتال

  .المندوب الصحفي .1

  .المراسل الخارجي .2

وكاالت األنباء المحلية الرسمية والخاصة والدولية واإلذاعات المحلية واألجنبية والصحف المحلية  .1

 .واألجنبية واالتفاقيات واإلعالنات ورسائل القراء

ضافة إلى الوزارات بية ونجوم الحياة االجتماعية باإلية والمحلية واألجنالشخصيات الرسمية والشعب .7

والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والبيانات والنشرات والمؤتمرات واللجان الرسمية والشعبية 

 .والمهرجانات السياسية لألحزاب والحفالت العامة والخاصة والمناسبات القومية والدينية
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وهي المصادر التي تمثل البيانات عن مستويات العمر للسكان : حصائية إعالمية إمصادر  .5

حسب المدن والمحافظات وتوزيعهم حسب المناطق واألحياء، ويمكن الحصول على المعلومات من 

حصاء في تلك الدولة، والحصول على التي تصدر من الجهات المركزية لإلخالل األدلة السنوية 

المعين  وجميعها تساعد على تحديد الجمهورالمواليد والوفيات، هذه االتجاهات السكانية ونسبة 

 .المطلوب االتصال به

وهي المصادر التي تتمثل بالسجالت الخاصة بالمنشأة : عالمية حول المؤسساتإمصادر  .6

والمؤسسة وفيها معلومات عن الزبائن والموردين والمتعاملين مع المنشأة وعناوينهم وأرقام هواتفهم 

  .بيانات ومعلومات أخرى وأي

وهي المصادر التي يمكن جمع معلوماتها عن طريق األندية االجتماعية : مصادر اجتماعية .7

والرياضية وكذلك الجمعيات والنقابات واالتحادات حيث يمكن الحصول على معلومات مفيدة ودقيقة 

  .للكثير من المواضيع المهمة

ل منها المندوب الصحفي على مايساعده في الحصول وهي التي يحص: مصادر ثانوية للخبر .8

رهاصات لخبر معين، مثل التقويم العام بما يتضمنه من تواريخ إعلى الخبر أو يقدم له مؤشرات أو 

 .عالنات بمختلف أنواعهاوالمناسبات القومية والدينية واإلاألعياد 

ن أجل تحقيق السبق الصحفي عالم ممصادر التي تعتمد عليها وسيلة اإلوهي ال: مصادر خاصة .9

ه من عالقات جيده مع مصادر األخبار والتي نمن خالل مندوبيها في الداخل والخارج، ومايقيمو 

ليهم من إن البارزين، وهؤالء يمكن الوصول عمال والسياسييمميزة مثل الدبلوماسيين ورجال األتكون 
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مائهم في الصحف والمجالت أو من سأالحياة العامة أو من خالل وجود  عدة مصادر، كتواجدهم في

 .دليل الهاتف أو غير ذلك من الطرق الخاصة

وتتعدد مصادر األخبار في التليفزيون، وينفرد التليفزيون دون وسائل االتصال الجماهيري األخرى 

 Visual بمصادر يحصل من خاللها على مادته اإلخبارية المصورة وذلك باعتباره وسيلة مرئية

Mediumمن وسائل االتصال الجماهيري في الحصول على األخبار ه ارك التليفزيون غير ، كما يش

 Copy من مصادرها التقليدية المعروفة، كوكاالت األنباء البرقية( المقروءة)غير المصورة 

Agencies79: 2000معوض، عبد العزيز،)لخ إ.. السياسي، والنشرات والدوريات ، واالستماع( 

حد أهم مصادر أيجعل مراسل المحطة أو الفضائية  رئيس للخبر، ومماالمراسل المصدر ال دويع

الخبر والتغطية هو أن هذا المصدر يعتبر بالنسبة للفضائية مصدرا موثوقا متأكدا منه ومن أخباره 

وبالتالي ال تضطر الفضائية إلى إعادة التوثق من صحة ودقة الخبر الذي يرد عن طريق المراسل 

 )151،179: 2001د، هياليار . )الخاص بها

كما يجب على محطات التلفزيون توثيق مصدر أي قول أو معلومة أو تصريح بشكل واضح وصريح 

 :ألسباب عدة من أبرزها

 .تمكين المتلقين أحكامهم الخاصة بمصداقية المعلومات - 

 .حماية سمعة الوسيلة اإلخبارية  -

 :بقناتي العراقية وبغداد  الخاصةخبارية المصادر اإل

قناتا منها عالم المختلفة التي حصلت األشخاص والمؤسسات ووسائل اإل :ويقصد بها الباحث 

 : وتحتوي الفئات اآلتية  ،التي كونت منها الخبر ن على المعلوماتيالعراقية وبغداد الفضائيت
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عتمدون من ويقصد بهم المراسلون والمندوبون الم: مراسلو ومندوبو قناتي العراقية بغداد الفضائيتين - أ

مبعوثين خاصين لتغطية حدث ذي أهمية في أو  قبل القناتين المذكورتين بوصفهم مراسلين صحفيين

 . حال عدم توفر المراسل

خبارية المتخصصة التي تشترك فيها القناتان العراقية ويقصد بها الوكاالت اإل: نباءوكاالت األ - ب

 . ةوبغداد وتعتمد عليها في مدهما باألخبار العالمي

ويقصد بها المصادر التي تستخدمها القناتان في الحصول على األخبار : المصادر الحكومية - ت

 التي تصدر من المؤسسات الحكوميةالرسمية مثل البيانات والتصريحات الرسمية والوثائق واألرقام 

 .لخإ

لألخبار ان مصادرا  عالم التي تعتمدها القناتويقصد بها الباحث مختلف وسائل اإل: عالمإوسائل  - ث

ة، شبكات ذاعية والتلفازية الوطنية واألجنبية، الصحف والمجالت الوطنية واألجنبيمثل المحطات اإل

 .نترنتخبارية على شبكة األخبارية، والمواقع اإلالمعلومات، والشبكات اإل

وبغداد بوصفها  ويقصد بها الباحث المصادر التي تعتمد عليها قناتا العراقية: مصادر غير معلنة - ج

 .اقتصاديةأو  اجتماعيةأو  منيةأأو  سياسية ألسبابوترفض الكشف عن هويتها  لألخبارمصادر 

أو  خبار التي تبثها القناتان العراقية وبغداد من دون االستنادويقصد بها األ: من دون مصادر - ح

 .ربقراءة الخبر من دون ذكر المصد يقوم المذيعون ذإذكر مصدر الخبر 
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 : القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية

 : ت األولى للبث الفضائي في العراقالبدايا

أطلق العراق أول بث تلفزيوني فضائي باسم قناة العراق  17/7/1997احتفاال بالعيد الوطني في 

عبر القمر الصناعي  الفضائية وذلك بعد معاناة كبيرة بسبب ظروف الحصار آنذاك، وتم النقل

ثناء أي عربسات على مدى أربع ساعات في ، ومن ثم على القمر العرب(101)ي نايل ساتالمصر 

بين الساعة السابعة مساء  والساعة الحادية عشر ليال  بتوقيت بغداد؛  مدة البث المسائي التي امتدت

( 27)قبل أن يبدأ إرسالها المنظم في اثناء البث صباحا  ومساء  ثم استقر بعدها اإلرسال على مدى 

 ( 118: 2000شريف،) .ساعة

كانت قناة العراق ،و لعربي وأوربا واألمريكيتين وكندارسال قناة العراق الفضائية الوطن اإوغطى 

ساعة من أجل تحقيق ( 27)الفضائية تتبع العديد من األسس لتوزيع البرامج التلفازية على مدار 

عادة مدروس؛ إذ كان إضال  عن تحقيق نظام ة والفنية، فموازنة عمل بين البرامج السياسية والثقافي

في األسبوع وحسب مضمون المادة اإلعالمية، أو  يعاد عرض البرنامج الواحد مرتين في اليوم

 . ومراعاة فارق الوقت بين العراق وبقية دول العالم لضمان متابعة أكبر قدر ممكن من المشاهدين

المباشر عن طريق إعداد برامج تعالج فيها وكانت قناة العراق الفضائية تستخدم أسلوب البث 

الموضوعات الثقافية والفنية واالجتماعية والسياسية، وكانت تقدم برامج للمنوعات التي تعتمد على 

وكانت القناة تتبع أسلوب االتصال  ،التراث العراقي والبغدادي األصيلتقديم األغنية العراقية ذات 

بالهاتف من أجل تلبية طلبات المشاهدين من داخل العراق  المباشر مع جمهورها عن طريق االتصال

كما قدمت برامجها باللغة العربية بشكل أساسي فضال  ( 269-266:  2001الحديثي، . )وخارجه
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حيث سعت عن طريق هذه  ؛ليزية والفرنسيةجالبرامج والنشرات باللغتين اإلن عن عدد من بعض

حياء الروح العربية األصيلة لتخفيف كاهل ظروف ا  راقي و إلى ترفيه المواطن الع البرامج والنشرات

الحصار واألوضاع االقتصادية المتدهورة التي شهدها العراق في تلك المدة وكذلك تنفيذ الحمالت 

األمريكية والدول التي  المتحدة اإلعالمية ومواجهة القنوات الفضائية واإلذاعية الموجهة من الواليات

لم في سبيل كسر طوق العاإلى  طريق إيصال الخطاب السياسي العراقيعن  ؛كانت تحاصر العراق

والتي فرضت على عالم العراقي بعد سنوات طويلة من الحصار والعقوبات االقتصادية العزلة عن اإل

نجازاته التنموية والثقافية مع نقل صورة مشر   1990عام العراق بعد  فة عن حضارة العراق وا 

لعلمية، وربط الجاليات العراقية المهاجرة بأحداث وقضايا وطنهم للتفاعل واالقتصادية والفكرية وا

 . ( 252: 2007فاضل )والتعايش معها 

 .توقفت هذه القناة عن البث 2001العراق عام إلى  مريكيومع دخول قوات االحتالل األ

 

 : قناة العراقية الفضائية

 ثم تطور البث، وبواقع أربع ساعات يوميا   12/5/2001ببث برامجها التجريبية  باشرت قناة العراقية

. حدى عشرة ساعة يوميا  إإلى  وصل البث 27/6/2001سبع ساعات ولمدة أسبوعين، وفي يوم إلى 

اليوم الذي مثل نهاية البث التجريبي وانطالقة البث الخاص بالقناة حيث  15/8/2001وكان يوم 

العراقية حاليا  شبكة اإلعالم العراقي التابعة تسع عشرة ساعة يوميا ، وتتبع قناة إلى  وصل البث

للحكومة العراقية والتي أنشأتها سلطة االئتالف بعد االحتالل األمريكي للعراق والتي بدأت عملها في 

 .12/7/2001يوم  FMالعراق مع إنشاء إذاعة 
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بليكيشنز التي شركة ساينس ا 2001شرف على التلفاز العراقي بما فيه قناة العراقية الفضائية عام أ

فازت بعقد إدارته من وزارة الدفاع األمريكية، إذ كان أول برنامج تلفزيوني قامت الشبكة بنقله وبشكل 

وحاليا  يصل . 27/6/2001حي على الهواء هو الحفل الذي أقامته الفرقة السيمفونية العراقية في 

ما داريا  لها، وفيإي بغداد مقرا  ن قصر المؤتمرات فساعة؛ وتتخذ القناة م 27إلى  عدد ساعات البث

نها تعمل من موقع الصالحية الذي كان يمثل المقر الرئيس لإلذاعات إيتعلق بالشؤون الفنية والبث ف

غلب محافظات العراق وخارجه، وتشتمل قناة العراقية الفضائية ألعراقية السابقة، ولها مكاتب في ا

فاضل )فتيات من ال% 10وظفة بينهم وم اموظف( 175)حاليا  على أقسام عدة يعمل فيها 

2007:252). 

تمتلك القناة ق، وبعض البلدان في العالم، كما ولقناة العراقية عدة مكاتب في بعض محافظات العرا

نترنيت يعرض على شبكة األ القناة موقعلظات العراق وبعض دول العالم، و مراسلين في جميع محاف

 . السياسية واالجتماعية والثقافية والفنيةفيه بعض األخبار ويطرح بعض القضايا 

حتوي عدة مديريات في عالم العراقي والتي تية واحدة من أهم تشكيالت شبكة اإلوتعتبر قناة العراق

ذاعة القرآن إ، ذاعة جمهورية العراقإ، والعراقية الرياضية ،دارية منها تلفزيون العراقيةهيكليتها اإل

ياد مدير مكتب قناة العراقية إستاذ مقابلة مع األ). شبكة العراقيةجريدة الصباح، مجلة ال، الكريم

 (3102\3\09, ن ابعم  

وتقوم بالبث واإلرسال عبر األراضي  ؛خدمات اإلذاعة العامة وتتولى شبكة اإلعالم العراقي تقديم

زمة ولها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بجميع الحقوق الال ؛مكلفة بنشر المعلوماتوهي العراقية 
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ألغراض التحقيق مجموعة من الصادر عن السلطة الحاكمة ( 66)لذلك بموجب األمر المرقم 

 (191-191: 2007، الوقائع العراقية:)اآلتية

عالمه والترفيه عنهإ -1  . نشاء المؤسسات الكفيلة بتثقيف الجمهور العراقي وا 

 . إنشاء منبر يحترم حقوق اإلنسان وحرياته ويعززها -2

ة العراقية العامة للبث م العراقي بما فيها من صحف ومطبوعات في الهيئدمج شبكة اإلعال -1

نها من تقديم خدماتها لتلبية حيث تمتلك خدمات البث واإلرسال إمكانات فريدة تمك   ،واإلرسال

حاجات الجمهور المتنوع، وتعتمد شبكة اإلعالم العراقي في تمويل نشاطاتها على مصادر 

ومنها ما هو برامجي ومنها ما هو تجاري، وتوزعت تلك متعددة منها ما هو حكومي 

 :المصادر على مستويات عدة ويمكن تصنيفها وفق األتي

 . منحة حكومية مباشرة -1

 . اإلعالنات التجارية -2

 . رعاية البرامج -1

ثير الفضائيات العراقية، التي بدأت أولى من حيث الظهور في ناة العراقية الفضائية القناة األوتعد ق

 .9/7/2001السياسية التي شهدها العراق بعد  التحوالتبعد  التلفزيوني مباشرةالعمل 

البريطانية عن طريق إرساء  وكانت الرؤية الموضوعة لها تفيد أنها تكون على غرار هيئة اإلذاعة

 . هالعراق وخارجحد ما، ولها انتشار جماهيري واسع داخل إلى  داري مستقلإنظام 
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 : قناة بغداد الفضائية 

عموما، تقدم  واإلسالميةعراقية تهتم بالشأن العراقي، وبالقضايا العربية  تلفزيونيةقناة بغداد هي قناة 

كقناة  6/6/2007، بدأت بثها في (عالمية رائدة في بناء مجتمع عراقي فاعلا منارة) بأنهانفسها 

شرين الثاني عام أرضية يغطي بثها محافظة بغداد، واستمرت كقناة أرضية لغاية أواسط شهر ت

اليوم الذي مثل نهاية البث  15/11/2005قناة فضائية؛ إذ كان يوم إلى  م، ثم تحولت2005

 ةسبع عشر إلى  األرضي وانطالقة البث الرسمي المنتظم الفضائي، وقد وصل بث القناة في ذلك اليوم

 (.  7، ص 2011كتاب مسيرة عطاء، ) ساعة يوميا  

حي الجامعة )لها مقرا  في  واتخذت، دعومة من قبلهسالمي العراقي ومهذه القناة ممثلة للحزب اإل

الفني والتوزيع السينمائي والتلفازي  لإلنتاج، وبعد ذلك استملكت من قبل شركة شمس بغداد (ببغداد

ردنية ق وخارجه، وتحديدا في المملكة األوالبث الفضائي المحدودة، ولها حاليا  مكاتب داخل العرا

مقابلة مع مدير قناة بغداد األستاذ سعد أحمد ).لقناةان وهو مكان بث ام  الهاشمية بع

 (3102\3\32,يالتكريت

وبمعدل ترميز أفقي  11919تبث قناة بغداد على القمر الصناعي النايل سات وعلى التردد 

إلى أن  واستمرت بالتطور ؛االختصاصاتشخصا  من كل ( 10)، وكانت قد بدأت بمالك 27500

ثها عبر أثير وتعتبر القناة الثانية في ب. اموظف( 156)ما يقارب إلى  حاليا   وظفيهاموصل عدد 

تعتمد الموضوعية في الطرح للقضايا  فإنهاوبحسب رأي القائمين عليها  ،الفضائيات العراقية

س عراقي أصيل، وتعتمد على المنهج واألحداث العراقية وبث روح التفاؤل واألمل في الجمهور بنف  

وتهتم بكل الجوانب الحياتية المتعلقة بالجمهور  ,مي المعتدل في ضوء طرح عصري متفتحاإلسال
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مقابلة مع . )بجميع شرائحه والتركيز على القطاعات المهمة في المجتمع كالمرأة والطفل والشباب

 (3102\3\31, يمعاون مدير القناة األستاذ صهيب الفالح

. خارج العراق في كل من فلسطين والسويدالعراق و  غلب محافظاتأولها عدد من المراسلين في 

 :( 2011مسيرة عطاء، )

بعض  فيهخبار على مدار الساعة ويطرح نترنيت يعرض فيه األولقناة بغداد موقع على شبكة األ

 . القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية والفنية

مقابلة مع . )البرامج والهبات والتبرعاتوتعتمد قناة بغداد في تمويل برامجها على اإلعالنات ورعاية 

 (3102\3\31, يمعاون مدير القناة األستاذ صهيب الفالح

 

 : ارنة نسبة المشاهدة بين القناتينمق

التي لها نسبة مشاهدة كبيرة داخل العراق ن من القنوات العراقية يالفضائيت العراقية وبغداد اتعتبر قنات

لبعض القنوات , (1)به مركز تطوير الطلبة والشباب العراقي وخارجه، ووفقا لالستبيان الذي قام

هذا االستبيان الذي أجري  بي ن، (العراقية وبغداد) اوالتي كان من بينها قنات 2010ام العراقية، في الع

بالنسبة لمتابعي األخبار فقط، حصلت أخبار قناة الشرقية على : ما يليفي خمس محافظات عراقية، 

المحافظات، وجاءت  من المجموع الكلي للمشاهدين في جميع% ( 19) بنسبة المرتبة األولى و 

خبار قناة البغدادية أثم % ( 15) رتبة الثانية وبنسبة خبار قناة بغداد الفضائية بالمأبعدها مباشرة 

من المجموع الكلي %( 9) فالعراقية وبنسبة % ( 10) فالسومرية وبنسبة % ( 17) وبنسبة 

 .للمشاهدين
                                                 

.
1

.(p 74108-1)الرقمتحتغيرالحكوميةالمنظماتتسجيلدائرةلدىمسجلةغيرحكوميةمنظمةالعراقيوالشبابمركزتطويرالطلبة
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في جميع المحافظات، فقد ( جتماعية بشطريها السياسية واال)تلفزيونية بالنسبة لمتابعي البرامج الأما 

من المجموع الكلي، وجاءت بعدها قناة % ( 19) حصلت قناة الشرقية على المرتبة األولى بنسبة 

م قناة السومرية ث% ( 17) ، ثم تليها قناة بغداد بالمرتبة الثالثة وبنسبة % (15) البغدادية وبنسبة 

 % (.8) ثم قناة العراقية وبنسبة % ( 12) وبنسبة 

ن إ )ول القنوات التي تناقش همومهم أما بالنسبة لرأي المواطنين الكلي لجميع المحافظات ح

قناة الشرقية بالمرتبة : لتاليكانت النتائج كا( المواطنين يعتقدون أن كل قناة تناقش هموم مموليها 

المرتبة الثالثة ، قناة بغداد ب% (16)، ثم قناة البغدادية بالمرتبة الثانية بنسبة % (21) ولى بنسبة األ

، تليها قناة العراقية بالمرتبة الرابعة ( اصوت 18) يضا بفارق بسيط عن البغدادية أ% ( 16) وبنسبة 

 (. اصوت 17) يضا بفارق بسيط عن العراقية أ% ( 9) ثم قناة السومرية ونسبة  ،% (9) وبنسبة 
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 : الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة -ثانيا

 :الدراسات العربية: 0

 -العراقذاعة إخبارية في النشرات اإل: بعنوان( 1999) سماعيل رشيد إاء دراسة العاني، ثن -

إلى تقويم شامل  هداف الدراسة التوصلأوكان من بين  خباريةدراسة تحليلية للنشرة اإل

 إلى نتائج من ضمنها  يجابيا وقد توصلت الباحثةإأو  اعة العراق سلباذإخباري في للعمل اإل

خبارية ة العراق على نوعية الموضوعات اإلذاعإخبار أخبار السياسية في نشرات طغيان األ

احة الكلية طار المسإالسياسية المحلية مساحة مهمة في خبار خرى كما شغلت عناوين األاأل

 .ذاعة العراقإ خبار فيالتي شغلتها نشرات األ

األخبار السياسية في قناة أبو ظبي  :بعنوان(.  2001) دراسة الجابري، علي جبار حسين -

 .الفضائية ـ دراسة تحليلية لنشرات األخبار الرئيسة في القناة

وكان من بين أهداف الدراسة التعرف على المساحة الزمنية لألخبار في النشرات اإلخبارية 

وحجم اهتمام القناة باألخبار السياسية مقارنة  ،زت عليهابار التي رك  وموضوعات األخ ،للقناة

باألخبار األخرى المقدمة عبر نشرات األخبار الرئيسة والمصادر اإلخبارية التي تستقي منها 

 .قناة أبو ظبي الفضائية أخبارها

د القناة نشرات إخبارية رئيسة فضال  عن اعتما إلى أن القناة تقدم ثمان وقد توصل الباحث

وكاالت األنباء العربية والعالمية وشبكات التلفزة وكبريات الصحف )على المصادر الخارجية 

بدرجة كبيرة، وقد احتلت األخبار السياسية المرتبة الثانية في المساحة ( والمجالت العالمية



48 

 

 

حرص القناة على أن ترافق وسائل اإليضاح أغلب إلى  الزمنية وتكرار األخبار إضافة

 .ألخبار المقدمة في نشراتها وبمختلف أنواعهاا

تناول الباحث  خبارية في قناة الجزيرةالقيم اإل: بعنوان(. 2001) رحيم مزيد  دراسة مزيد، -

إلى  الذي سعى، سلوب تحليل المضمونأي قناة الجزيرة من خالل استخدام خبارية فالقيم اإل

ار الرئيسة المعروضة في قناة خبالكشف عن تلك القيم في نشرات األ استخدامه بهدف

ددة هداف المحإلى األ المنهج المسحي التحليلي لغرض الوصول ، واستخدم الباحثالجزيرة

قناة الجزيرة في انتقاء خبارية التي اعتمدتها برز القيم اإلأالمتمثلة بالوقوف على  ،للبحث

عالمية للقناة فضال  مدى القرب بينها وبين السياسة اإلو  ،خباريةوتقديم نشرتها اإل ،خباراأل

 .خبارية القائمة في القناةشكال التغطية اإلأعن 

أخبار العراق في الفضائيات التركية : بعنوان (. 2002) حمد حسين أدراسة البياتي، رائد  -

 .خباريتيناإل NTVو  TRT1دراسة في نشرات األخبار الرئيسية لمحطتي 

دراسة إخضاع األخبار التي وردت عن العراق في النشرات الرئيسة للمحطتين تناولت هذه ال

خبار، قام الباحث بتحليل مضمون تلك األ تحليل المضمون، حيث إلجراءاتالمذكورتين آنفا  

 .ومن ثم المقارنة بينهما ةلى حدنتائج التحليل الكمي ألخبار القناتين كل عإلى  وتوصل

اتين الفضائيتين التركيتين تعاملتا مع أخبار العراق بدرجة كبيرة ن القنأإلى  وخلصت الدراسة

من  TRT -1لقناة % 81.7من الحيادية، إذ بلغت نسبة األخبار المحايدة المتعلقة بالعراق 

إلتزام إلى  ن هاتين القناتين سعتاأ، و NTVفي قناة % 77.10 بنسبة، مجموع أخبار العراق

ن أتركيا الخارجية وأظهرت الدراسة  متوازيتين مع سياسةالحيادية اإلعالمية بما يجعلهما 
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 -ن البث الفضائي الخاصأفي أخبار القناتين عن العراق، و  المحتوى السياسي هو السائد

جاء متوافقا  مع السياسة الخارجية التركية، مما  -كما هو الحال مع البث الفضائي الرسمي

تكمن أهمية البحث بكونه أجرى تحليال  ، ةالبث تحكمه فلسفة إعالمية واحد يؤكد بأن هذا

 .فضائية التركية المتعلقة بالعراقلمضمون أخبار القنوات ال

ساليب تحرير وتقديم نشرات أ: بعنوان (.  2002) دراسة الحلفي، صفاء حسن حسين  -

وكان من بين . ذاعة بغدادإخبارية في اسة نشرات اإلدر  –ذاعية المسموعة خبار اإلاأل

بواسطة نشراتها  ذاعة بغدادإخباري في اسة التعرف على واقع العمل اإللدر هداف اأ

ذاعة إمكانية استخدام إوبيان مدى  ،ومحاولة تقويمه ،خباريوتقييم النشاط اإل ، خباريةاإل

ئيسية في ضوء تحرير تلك خبار الر سلوب في تحرير وتقديم نشرات األأمن  ألكثربغداد 

 .ساليب المستخدمةاأل

سلوب أوهو  ؛سلوب واحد في تحرير نشراتهاأذاعة تعتمد على ن اإلأإلى  ثتوصل الباح

خبارية وهي طريقة المذيع بطريقة تقديم واحدة لنشراتها اإل ذاعةالهرم المقلوب واكتفاء اإل

 .المباشر للنشرة

وعدم التزام االذاعة بزمن محدد  ،خباريةلمصادر اإلذاعة على عدد قليل جدا من اواعتماد اإل

 .اتها االخباريةلنشر 

 



50 

 

 

دور نشرات األخبار في القنوات : بعنوان (. 2006)دراسة عبيد، نهى عاطف عدلي العبد  -

و القضايا المصرية والعربية حترتيب أولويات الجمهور المصري ن الفضائية العربية في

 .والدولية

شر بتوقيت تناولت الدراسة نشرة األخبار التي تقدم من قناة الجزيرة في الساعة الحادية ع

التي ( نشرة المساء) ، وكذلك نشرة األخبار (خباري حصاد اليوم اإل) اهرة والتي تسمى الق

ستخدمت الدراسة منهج تحليل امن كل يوم، و في الساعة التاسعة  mbcتقدمها قناة 

المضمون لعينة من األخبار التي عرضت على مدى شهرين هما يونيو ويوليو من عام 

2005. 

: ب هي ن بالترتياارية لألخبار التي قدمتها القناتخبإلى أن أهم القيم اإل اسةوتوصلت الدر 

 .يجابية، الشهرة، الحياد، الغرابةالجدة، الصراع، القرب، اإل

لكنها , وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية في أنها تبحث في جمهور نشرات األخبار 

كذلك في اختيار المتغيرات التي استندت عليها  ,تشبهها في اهتمامها بمحور القيم اإلخبارية 

 .دراستنا

دراسة  أسرار األداء المثير للقنوات الفضائية،: بعنوان (. 2007)دراسة الربيعي، محمود  -

،إذ عتمدت على المنهج الوصفي بوصفه أحد أساليب البحث العلمياعالمية موضوعية إ

 ،جيج الصراعاتأدت دورا مهما في تأفترض الربيعي أن بعض القنوات العراقية والعربية ا

ستعماري مشروع الصهيوني واالخيم األحداث بالشكل الذي خدم الضوت، وأختالق المشاكل

في تفكيك المجتمع المسلم والمجتمع العربي بشكل لم يشهد العصر الحديث له مثيال، وبما 
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قناة الشرقية وبغداد  منكال  هوقد تناول الربيعي في دراست ،علهلم تستطع القوى الكبرى من ف

ماتقدمه هذه إلى  عرات الطائفيةنعي مايجري في العراق من تصعيد للالربي اوعز  ،والجزيرة

 .نتقام بين أفراد الشعب العراقيأو اال القنوات وغيرها من برامج وصور تبعث روح التصفية

لعربية أخبار العراق في الفضائيات ا: بعنوان (. 2009)دراسة المهداوي، فارس شاكر  -

 ينالفضائيت( العربية والجزيرة )  عتمدتها قناتااإلى بحث األشكال الفنية التي  وهدفت الدراسة

 ومدى األهمية التي أولتها كل من القناتين المذكورتين لمساحة تغطية ،لتغطية أخبار العراق

 خباري الخاصإلى حدود الموضوعية والتوازن اإل األحداث في العراق وتطرقت الدراسة

 .الفضائيتين( العربية والجزيرة ) بالشأن العراقي في كل من قناتي 

هتمام مع أخبار العراق ومنحتهما قدرا اأن كال من القناتين تعاملتا بوأشارت نتائج الدراسة 

ي كل منهما مع ختلفتا في التفاصيل وبالتالي في مقدار تعاطا همالكنالزمن، ا نسبيا من كبير 

 .التوازن والموضوعية في تناول أخبار العراقإلى  دتافتقاتساؤالت الدراسة و 

وأوصت األطروحة بضرورة التعامل مع األخبار بشكل غير انتقائي والتزام األسس المهنية 

 .والموضوعية والتوازن في إطار اختيار األخبار وتحريرها وعرضها

في أخبار فضائية خبارية القيم اإل: بعنوان (.  2011)عبدالجبار  جواددراسة العلي، عمر  -

 .الشرقية العراقية دراسة تحليلية لنشرة حصاد األخبار

وقيت بغداد في الساعة العاشرة بت م من قناة الشرقيةتناولت الدراسة نشرة األخبار التي تقد  

لغاية  2010كانون األول  1، وعلى مدى ثالثة شهور من (خبار حصاد األ) والتي تسمى 

سعى من خالل تحليل مضمون هذه البرامج التي تقدمها فهي ت 2011كانون الثاني  28



52 

 

 

تقييم هذه البرامج التي تناولتها هذه الفضائية، كذلك التعرف إلى  فضائية الشرقية العراقية،

 .قليمية والدوليةال القضايا العراقية والقضايا اإلعلى هذه القيم والمضامين في مج

ست منهجيتها في تعاملها مع األخبار المحلية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن قناة الشرقية كر  

على كشف الحقائق، والبحث عن المصداقية السياسية، والوقوف دائما الى جانب المواطن 

أما بالنسبة , العراقي والدفاع عن حقوقه، وطرح كل ماهو مفيد له ويصب في مصلحته

ها جميع الوكاالت اإلخبارية لألخبار العربية والعالمية فإن القناة تتداول ألخبار التي تطرح

وباقي القنوات المعروفة بحياديتها الخبرية ونقل الصورة كما هي دون تأويل أو تزييف 

كما اتخذت القناة نهجا القى استحسان المشاهدين وهو أن يكون الجمهور العراقي , للحقائق

 .هو البطل في األخبار ودوره ليس تكميليا

بدراسة المضامين اإلخبارية لفضائية الشرقية؛ إلبراز  وأوصى الباحث بضرورة االستمرار

القضايا الرئيسة المختلفة فيها؛ ٍلخدمة البحث العلمي اإلعالمي وتطوير أداء الوسائل 

اإلعالمية بما يقر ب هذه الوسائل إلى أعلى الدرجات الممكنة من التوازن والموضوعية في 

 .أداء عملها اإلعالمي
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 :بية الدراسات األجن: 3

simon,C. (2011), media and the arab uprisings of 2011 - 

شهد إذ  ،2011ولى من عام شهر األرف والكشف عما شهده العالم في األهدفت إلى التع

صبحت تعرف اأوسط والتي سرعان مة في الشرق األحداث الصاخبظهور سلسلة من األ

ئج اظهرت نتاو  ،حداثغطية هذه األعالم في نشر وتودور اإل سم االنتفاضات العربية،اب

عالم واالتصاالت ترتبط ارتباطا ال صبحت فيها وسائل اإلأالدراسة الطرق المختلفة التي 

ينفصم بهذه االنتفاضات، فقد اطلق على هذه الثورات واالنتفاضات اسم ثورات تويتر 

الختراق لنظم لتداخل واعالم في نقل طرق اح دور وسائل اإلن وتوض  والفيسبوك والتي تبي  

ة الرائعة ونقلتها يحداث التأريخت االتصال التي سهلت تطور هذه األعالم وشبكاووسائل اإل

 .نحاء العالمأجميع إلى 

 

- zahera,H. (2011) ; arab revolutions and the social media effect 
 

ة خالل التسعينات، الفضائي عالم في بيان تدفق القنواتإلى تحليل دور وسائل اإل هدفت الدراسة

في  ، وهذا ماتوصل إليه كثير من المحللينول من القرن الجديدولى من العقد األألوفي السنوات ا

برزت ،و غيير السياسي في البلدان العربيةداة محتملة للتأن هذا التدفق سيكون أإلى  العالم العربي

قناتا الجزيرة : نين وهيث والصورة الالزمة للمواطحدامحطات لعبت دورا كبيرا في نقل األ

 .ساعة في المنطقة 27خبار على مدار خبارية التي تبث األبرز القنوات اإلأبية، وهما من والعر 
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 : حدود االستفادة من الدراسات السابقة 

فق معرفته بوضع تصور عام أولتوسيع  لالستزادة؛ استفاد الباحث من اطالعه على هذه الدراسات

ورصد أهم الجوانب المنهجية وصياغة التساؤالت  ،يق لمشكلة الدراسة وأهدافهاوالتحديد الدق ،للدراسة

التي تعرضت لها الدراسة، وتعتبر الدراسة الحالية من الدراسات التي تحاول التركيز على وضع 

العراقية وبغداد الفضائيتين في النشرة الرئيسة الخاصة  يمقارنة لألخبار المقدمة في قنات صيغة

 .وريبالشأن الس

في العوامل والظروف التي تؤثر في سياسة  واضحة   قسم من الدراسات بأن هناك اختالفاتٍ أظهرت و 

، فضال عن اقتصاديةأو  اجتماعيةأو  الوسيلة اإلعالمية، وهذا التباين يتنوع بين عوامل سياسية

 .فلسفتهاأو  سياستهاأو  عوامل أخرى تتعلق بأيدولوجية القناة

 

 : لحالية عن الدراسات السابقةاسة اما يميز الدر 

إن معظم الدراسات التي أتيح للباحث االطالع عليها أجريت في بيئات عربية مختلفة عن البيئة 

 اخدمة اإلخبارية التي تقدمها قناتالعراقية، بينما أجريت هذه الدراسة في العراق حيث كانت متعلقة بال

السابقة رك زت على النشرات اإلخبارية بشكل عام  ين، وأن أغلب الدراساتد الفضائيتالعراقية وبغدا

والجوانب المرتبطة بها، في حين حاولت الدراسة الحالية توضيح الجوانب المتعلقة بالقيم اإلخبارية في 

العراقية وبغداد، وذلك من خالل دراسة تحليلية لنشرة األخبار الرئيسة الخاصة بالشأن  قناتيأخبار 

حث منها في تحديد توجهات الدراسة الحالية عند صياغة األسئلة المتعلقة السوري، وقد استفاد البا

, وتتناول الدراسة الحالية جانبا مهما من األخبار وهي القيم والمضامين الواردة فيها, بمختلف جوانبها
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وفي , فإن هذه الدراسة تعد إسهاما جادا في تحقيق إضافة علمية, ونظرا لقلة االهتمام بهذا المجال

مما , نها من أوائل الدراسات في هذا المجال في الوطن العربي بشكل عام والعراق بشكل خاصكو 

 .يضفي عليها صفة الشمولية والقابلية للتعميم
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 الفصل الثالث 
 

 الطريقة واإلجراءات

 

يتنــاول هــذا الفصــل وصــفا  تفصــيليا  لمــنهج الدراســة، ولمجتمــع الدراســة وعينتهــا، وأداة الدراســة 

جـراءات الصـدق والثبـات لـألداة المسـتخدمة، كمـا  علـى  الفصـل يشـتملالمستخدمة وطريقـة إعـدادها، وا 

فـــي  ، والتـــي ستســـاعدهجمعهـــا الباحـــثمتغيـــرات الدراســـة وطـــرق المعالجـــة اإلحصـــائية للبيانـــات التـــي 

 .عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

 

 : منهج الدراسة

مـنهج يعتمـد علـى وصـف ظـاهرة معينـة ماثلـة فـي وهو  (التحليلي_ الوصفي )المنهج  الباحثاستخدم 

د االنتقاء ظاهرة والعوامل المؤثرة فيها، ويستند هذا المنهج إلى قواعالموقف الراهن فيقوم بتحليل تلك ال

بتحليــل تغطيــة الشــأن الســوري قــام الباحــث  حيــث ،لمالءمته أغــراض الدراســة؛مــن الظــواهر المحسوســة

( كــانون الثــاني، شــباط, كــانون األول)فــي قنــاتي العراقيــة وبغــداد الفضــائيتين، خــالل األشــهر الــثالث 

 .م جملة من النتائج والتوصياتالباحث قد  الدراسة فإن ومن خالل هذه ، 2011 -2012للعام 

المـــنهج العلمـــي  تبـــاعبان هـــذا البحـــث ي عـــدو مـــن البحـــوث الوصـــفية التـــي تقـــوم علـــى وصـــف الحقـــائق إ

 .موضوع بأسلوب موضوعي دقيقأو  وعرض خصائص ظاهرة

نه من أكثر المناهج استعماال في مثل أل ؛يأتي استخدام هذا المنهج في دراسة النشرة اإلخبارية وذلكو 

هذه الدراسات، إذ يستطيع الباحث في ضوء هذا المنهج وصـف النشـرة اإلخباريـة وصـفا تحليليـا  يحـدد 
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ف البيانــات والمعلومــات فــي الخصــائص األساســية واآلراء المختلفــة والتــي ســيتم اســتطالعها مــع تصــني

 .ات األساسية لهذه النشرة ونقاط القوة والضعفم للقارئ قراءة موضوعية للسمساسية تقد  أجداول 

( العراقيـــة وبغـــداد)رئيســـة فـــي قنــاتي واعتمــد الباحـــث علــى طريقـــة تحليـــل مضــمون النشـــرة اإلخباريــة ال

الـــدليمي، . ) لكونـــه الوصـــف الموضــوعي المنـــتظم والكمـــي للمضــمون الظـــاهر لالتصـــال ؛الفضــائيتين

2007 ،69) 

ليب البحــث العلميــة المعتمــدة كثيــرا فــي مجــال بحــوث اإلعــالم ســلوب تحليــل المضــمون مــن أســاد أويعــ

بصــفة خاصــة، وقــد أورده هولســتي علــى أنــه طريقــة بحــث متعــددة األغــراض وجــدت للبحــث فــي أنــواع 

بمثابــة األســاس المرجعــي ( تصــال مــن وســائل اال)يعتبــر محتــوى مافيهــا عديــدة مــن المشــكالت، التــي 

 (. 52، 2008عمر، ) للبحث 

ة تحليــــل المضــــمون تقســــيم الخطــــاب اإلعالمــــي وترتيبــــه فــــي وحــــدات وفئــــات محــــددة وتعنــــي ممارســــ

عطائها أرقاما ووضعها في جداول حتى تكون أكثر دقة  ؛وواضحة لتحقيق الموضوعية عند حسابها وا 

إدراك األشــياء بوضــوح، ومعرفــة العالقــة إلــى  فــي وصــفها، ويهــدف تحليــل المضــمون مــن هــذا التقســيم

 ( 7:1987رانس بارداناللو . )بين عناصرها

مثــل "ويســتخدم هــذا المــنهج كثيــرا فــي المجــاالت اإلعالميــة اعتمــادا علــى اإليجابيــات التــي تتمتــع بهــا  

النظاميــة التــي تســاعد فــي الموضــوعية، والقــدرة علــى تنظــيم عينــات المــادة التــي أو  الطبيعــة المنتظمــة

يانــات التــي نحصــل عليهــا مــن تحليــل تقــوم باختيارهــا مــن مجتمــع الدراســة وتحليلهــا، بحيــث تعطــي الب

ــ ،ذلك الطبيعــة المرنــة مــن حيــث الوقــتداللــة وتكــون ذات معنــى وكــ ن تحليــل المضــمون أي كمــا يمك 
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أحمــد " )األحــداث التــي وقعــت فــي فتــرات ماضــيةأو  باحــث أن يتعامــل مــع بيانــات األحــداث الجاريــة

 (. 15:1991أوزي 

أجل إيجاز عمل علمي منظم ال بد  أنه من(: 176: 2002)ويرى هادي نعمان الهيتي 

 :لعملية تحليل المضمون أن تمر بخطوات عدة هي 

 .تحديد العينة .1

 .تحديد وحدات التحليل .2

 .تحديد فئات التحليل .1

 .جدولة التحليل .7

 .حساب تكرارات الفئات وتبويبها .5

 .تفسير النتائج .6

تصنيفها في جداول أو  اته ومن ثم جدولتهاوهذا ما قام به الباحث من تحديد وحدات التحليل وفئ

يوضح كل جدول منها أحد وسيعرضها في الفصل التطبيقي وهو الفصل الرابع من دراسته، 

 .متغيرات الدراسة

 

 :تعريفات تحليل المضمون 

في كتابهما  (1998)فقد أورد وايمرو دومنيك  الخاصة بتحليل المضمون، ديد من التعريفاتالع هناك

أو  الطريقة التي تقدم مجموعة من اإلشارات :هذه التعريفات، ومنها تعريف هانسن بأنهقائمة من 

يمكن عالمات التوضيح، حول كيفية التحليل النوعي والكمي لمحتوى اإلعالم بطريقة منظمة 
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أضاف هانسن إذا أردنا أن نصف ونحلل مضمون اإلعالم بطريقة منظمة وشمولية و . االعتماد عليها

( المنهجية)إن تحليل المضمون هو الطريقة  :ثم مضى قائال ،أن نستخدم منهجية منظمةيجب علينا 

نها دون منازع الطريق  .ة الوحيدة لدراسة مضمون اإلعالمالمنظمة لتحليل مضمون اإلعالم، وا 

لعديد من وقد تبين من القراءة في المراجع واألدبيات ذات العالقة بتحليل المضمون أن هناك ا

المضمون لكن التعريف الذي قدمه بيرلسون يبقى من أشهر التعريفات لتحليل  ،التي تناولته التعريفات

ن الخبراء في هذا الموضوع، وعنه الذي يعد م 1980بيرلسون  هإذ عرف وأكثرها شيوعا ،وتطبيقاته

مي الوصف المنظم والموضوعي والك :بأنهفهم لتحليل المحتوى ستعار معظم الخبراء والباحثين تعريا

على هذا ( 1988لون داني.واين ا)ب وعق  (. 2000محمد عبدالحميد، ) عالم ون الظاهر لإلللمضم

كمي،الظاهر، وهذه الكلمات هي منتظم، , الكلمات األساسية فيه هي، موضوعين إ: التعريف بقوله

م عند ز بين تحليل المضمون العلمي، وبين ذلك التحليل العادي الذي نجريه جميعا كل يو التي تمي  

 . أحاديث أصدقائناإلى  عند االستماعأو  قراءة الصحف والمجالت،
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 :مجتمع الدراسة 

 .قناة العراقية الفضائية وقناة بغداد الفضائية: مجتمع الدراسة هو كل من

 

 :عينة الدراسة 

والخاصة بالشأن ألخبار الرئيسة ا ةنشر عينة الدراسة هي جميع األخبار التي وردت في 

 .1/1/2011لغاية  1/12/2012من  فترةالعراقية وبغداد لل االتي قدمتها قناتري و السو 

 

:أداة الدراسة   

استمارة تحليل المضمون هي األداة التي استخدمها الباحث في تحليل مضمون النشرات 

 لةلألسئن في جداول تحليلية وفقا يالعراقية وبغداد الفضائيت اخبارية الرئيسة التي تقدمها قناتاإل

خبارية ومن حيث نوعها ومضامينها ، من حيث رصد القيم اإلتهدف الدراسة اإلجابة عنهاالتي 

 .أداة الدراسة بكافة محاورها( 2)ومن حيث تكرارها، ويبين الملحق رقم 

 

 :صدق األداة 

 هدف الدراسةيقصد بالصدق أن تكون االستمارة صالحة لتحقيق أهداف الدراسة، وأن تعكس 

وفي ضوء ، (مينالمحك  )الغرض، عرضت األداة على عدد من ذوي االختصاص  ولتحقيق هذا

عتمدت الفقرات التي اكما  ،الت المناسبة لبعض الفقراتجراء التعديإمالحظاتهم وتوصياتهم تم 

مما يجعل أداة الدراسة ذات صالحية عالية للتطبيق على  ؛حصلت على تأييد غالبية المحكمين
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 قاموا بإبداء اآلراء ووجهات النظر الذين مينيبين أسماء المحك  ( 1)رقم عينة الدراسة، والملحق 

 .حول محاور واتجاهات هذه األداة

 

 :ثبات األداة

على نفس النتائج في حال استخدام أو  الحصول على نتائج متقاربة:  فالمقصود بثبات األداة

 ( 2010عبد الحميد،. )األداة نفسها

. الباحث بإجراء االختبار مرتين على نفس المادة وبنفس األسلوبوللتحقق من ثبات األداة قام 

عبد .)ويعتبر الثبات قد تحقق ما لم يحدث تغيير في النتائج التي تم التوصل إليها في االختبارين

 (217، 2009الحميد،

واستخدم الباحث معامل الثبات هولستى لقياس درجة االتساق في التحليل حيث معامل الثبات 

 :هو هولستى 

 ت2

 3ن -0ن

 

 .عدد الحاالت التي يتفق عليها التحليالن = ت 2حيث 

 .عدد الحاالت التي توصل إليها التحليل األول =  1ن

 .عدد الحاالت التي توصل إليها التحليل الثاني =  2ن
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وهي نسبة يمكن االعتماد % 91وباستخراج النسب المئوية لالتفاق وجد أنها بلغت نحو  

 .ثبات وفقا للدراسات السابقة بما يؤكد الثقة في التحليلعليها كمعامل 

 

 : إجراءات الدراسة

 واستحصلعلى الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة،  طالعباالقام الباحث  -

وقام  قناتي العراقية وبغداد الفضائيتين،إلى  الباحث كتاب تسهيل مهمة من الجامعة

ن والمحتويات الواردة في النشرة األخبارية بتحديد مجتمع الدراسة وهو جميع المضامي

نشرة إخبارية لكل ( 90)والخاصة بالشأن السوري خالل مدة الدراسة والبالغة الرئيسة 

بناء وفي ضوئها تم تصميم و ختيارها بصورة عشوائية، ا، وعينة الدراسة والتي تم قناة

وتحديد  ،رية الرئيسةخبالتحليل النشرة اإل ؛وذلك ألداة وهي استمارة تحليل المضمونا

 ،خبارية فيها، بعد ذلك قام الباحث بتحليل النتائج، والتحقق من صدق األداةالقيم اإل

 باإلعالممين متخصصين والتحقق من ثبات التحليل بعد عرضها على هيئة محك  

وأخيرا قام الباحث بعرض نتائج الدراسة من خالل تحليل المضمون ، والصحافة

 .ليهاوتفسيرها والتعليق ع
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 : يم اإلحصائي المستخدم في الدراسةلتصما

 Statistical)تـــم تحليـــل البيانـــات باســـتخدام برنـــامج الـــرزم اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة 

Package for Social Sciences –SPSS)مـن خـالل اسـتخدام اإلحصـاء لمعالجـة البيانـات  ؛

حيــث تـــم اســتخدام النســـب ، مضــمونالعينــة مــن خـــالل اســتمارة تحليـــل اللعــرض خصـــائص  الوصــفي

أبـرز مقـاييس  ووهـ الوسـط الحسـابي يضـاواسـتخدم أ, المئوية وجداول التوزيع التكراري لتحليل البيانات

الحســابي مــن خــالل التكــرارات فــي اســتمارة تحليــل المضــمون لتحليــل متوســط الالنزعــة المركزيــة لقيــاس 

العينـة عـن وسـطها  فـيالتشـتت لقيـاس االنحـراف كأحد مقاييس  االنحراف المعياريواستخدم , البيانات

كمـا تـم اسـتخدام معادلـة , ، كـذلك تـم اسـتخدام مربـع كـاي لمعرفـة داللـة الفـروق بـين التكـراراتالحسابي

 .الثبات هولستى الستخراج ثبات األداة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراســـــة
 

 :تحليل بيانات الدراسة 

 
 

 :  اختبار الفرضيات
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 لفصل الرابعا
 نتائج الدراســـــة

 :عرض النتائج 

 : قناة العراقيــة: أوالً 
القيم اإلخبارية المعتمدة في عملية التغطية اإلخبارية في قناة أو  ما أهم المعايير: األولالسؤال 

 ؟"العراقيـة"
نحرافات واال األوساط الحسابية باستخراجالباحث  جابة هذا السؤال فقد قامإمن أجل التعرف على 

التي ركزت عليها قناة العراقية  اإلخباريةالمعيارية والنسب المئوية وتم تحليل المعايير أو القيم 

 (  .1)قيمة وكما موضح في الجدول رقم ( 11)الفضائية وهي 

 (0)الجدول رقم 
 يبين توزيع المعايير أو القيم اإلخبارية  حسب ما تطرحه قناة  العراقيـة

اإلخبارية  المعايير أو القيم
التي ركزت عليها قناة 

 العراقية

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني 

الوسط  التكرارات  شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %50 5.5076 30.3333 91.00 30 25 36 الجدة
 %7 1.0000 4.0000 12.00 4 3 5 الصراع
 %8 1.7321 5.0000 15.00 4 4 7 األهمية

 %4 1.1547 2.6667 8.00 2 4 2 غرافيالقرب الج
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الغرابة

 %16 3.6056 10.0000 30.00 13 6 11 يجابيةاإل
 %7 1.7321 4.0000 12.00 3 3 6 السلبية
 %3 5774. 1.6667 5.00 2 2 1 الشهرة
 %3 5774. 1.6667 5.00 1 2 2 التأثير

 %2 5774. 1.3333 4.00 1 1 2 الضخامة
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 اإلثارة

 %100 1.4946 5.1515 182 المجموع 
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 ةالتي تضمنتها العين اإلخباريةبأن القيم أو المعايير أعاله، ( 1) من خالل الجدول رقميالحظ 

ويرى الباحث بأن قناة العراقية ة،قيم 182ها للشأن السوري بلغت الخاصة بقناة العراقية في تغطيت

قيمة  تلتها ة،مر ( 91)حيث وردت %( 50)بنسبة أو الحداثة  ةزت على قيمة الجدقد رك  الفضائية 

, ةمر ( 15)وردت  فإنها%( 8)تها قيمة األهمية بنسبة وتل ة،مر ( 10)وردت ف%( 16)يجابية بنسبة اإل

ة القرب الجغرافي ثم قيم, قيمةلكل  مرة( 12)وردت و %(7)السلبية والصراع بنسبة  وبعدها قيمة

لكل ات مر ( 5)وردت و %(1)رة والتأثير بنسبة تلتها قيمة الشه ات،مر ( 8)وردت  %( 7)بة بنس

وقد بلغ ة،ثارة والغرابم يتم ذكر قيمة اإلول ،اتمر ( 7)وردت  فإنها%( 2)، ثم الضخامة بنسبة منهما

، (1.7976)، بانحراف معياري مقداره (5.1515)المتوسط الحسابي التجاه السؤال األول ككل 

 .يبين ذلك( 1)لشكل رقم وا
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 ما أهم المصادر اإلخبارية التي تعتمدها قناة العراقيـة في التغطية اإلخبارية؟: السؤال الثاني 
 

جابة هذا السؤال فقد قام الباحث باستخراج األوساط الحسابية واالنحرافات إمن أجل التعرف على 
النسب المئوية لتسعة مصادر حددت في استمارة تحليل المضمون لنشرة األخبار لقناة المعيارية و 

 ( .2)العراقية الفضائية الخاصة بالشأن السوري وكما مبينة في الجدول رقم 




 (3)الجدول رقم 
 يبين المصادر اإلخبارية التي تعتمد عليها قناة العراقية في تغطيتها اإلخبارية 

 وريالخاصة بالشأن الس
 

المضامين اإلخبارية التي 
تعتمد عليها قناة العراقية 

 (فئات المضمون)

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات  شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %4 5774. 1.3333 4.00 2 1 1 مندوب القناةأو  مراسل
 %4 1.5275 1.3333 4.00 1 0 3 وكاالت أنباء عربية ومحلية

 %8 2.5166 2.6667 8.00 0 3 5 وكاالت أنباء أجنبية
 %2 5774. 3333. 1.00 0 0 1 محطات إذاعة وتلفزة عربية
 %2 5774. 3333. 1.00 0 0 1 محطات إذاعة وتلفزة أجنبية
 %2 5774. 3333. 1.00 0 0 1 صحافة محلية وعربية

 %8 3.0551 2.6667 8.00 2 0 6 صحافة أجنبية
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 النترنتشبكة ا

 %70 2.3094 22.3333 67.00 25 21 21 مصادر غير محددة
 %100 1.302 3.4813 94 المجموع 
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(2) رقملالجدوخاللمنالباحثيالحظ العراقيةالفضائيةاعتمدتفيحصولهابأنأعاله، قناة

 مصادرها خالل من السوري بالشأن الخاصة المعلومات المصادرعلى فئات وبلغت المتعددة

.مصدرا( 49)اإلخباريةوالتيتضمنتهاعينةالدراسة

( 77) وردتحيث%( 70) وبنسبةوجاءتالمصادرغيرمحددةبالمرتبةاألولىمنبينالمصادر

أجنبيةتلتهامرة، مراتلكلمنهما،( 8) وردتحيث%( 8) وبنسبةوكاالتأنباءأجنيةوصحافة

المصدر وتالها والمحلية العربية ووكاالتاألنباء  وردتف%( 9) وبنسبةمراسلأومندوبالقناة

المصدرمحطاتإذاعةوتلفزةعربيةومحطاتإذاعةوتلفزةأجنبيةوبعدهامراتلكلمنهما،( 9)

 وعربية محلية %( 2) بنسبةوصحافة ( 1) وردتفإنها واحدة لكلمرة استخداميتمولممنها،

، (1.7811)ككللثانياالسؤالالتجاهالحسابيالمتوسطبلغوقدهذانترنيتنهائياالمصدرشبكةاإل

. يبين ذلك( 2)؛ والشكل رقم (1.102)بانحراف معياري مقداره 
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 ما هي طرق اإلبراز لألخبار الخاصة بالشأن السوري والتي تقدمها قناة العراقية؟: السؤال الثالث 
 

الحسابيةاألوساطباستخراجالباحثقامفقدالسؤالهذاجابةإعلىالتعرفأجلمن

( .3) رقمللطرقاإلبرازوكمامبينةفيالجدوالمئويةوالنسبالمعياريةواالنحرافات

 

 (2)الجدول رقم 
 كيفية تناول قناة العراقية األخبار الخاصة بالشان السوري وكيفية إبرازهايبين 

 
براز التي تناولتها قناة طرق األ

العراقية في أخبارها الخاصة 
 بالشأن السوري  

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %64 4.0415 21.6667 65.00 26 18 21 خبر مقروء
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 (جرافيكس)خبر مع مؤثر بصري

 Clip 9 3 0 12.00 4.0000 4.5826 12%+ خبر 
 %12 2.0000 4.0000 12.00 4 2 6 خباريتقرير إ+ خبر 

 %12 2.0000 4.0000 12.00 6 2 4 عنوان النشرة
 %100 12.6241 6.7333 101 المجموع

 

بـراز بـأن قنـاة العراقيـة الفضـائية قـد ركـزت علـى طـرق اإل( 1)ويالحظ الباحث من خـالل الجـدول رقـم 

ولــى أكثــر مــن وجــاء الخبــر المقــروء بالمرتبــة األ ،فــي نشــرتها الخاصــة بالشــأن الســوري( 101) لبــالغ عــددها وا

 ثـم جـاء بعـدها خبـر ،وبفارق كبير جـدا%( 67) بنسبة  مرة( 65)براز االخرى حيث وردت ه من طرق اإلغير 

ـــر  ل مـــنهم وبنســـبة لكـــ مـــرة( 12)حيـــث ورد  ةخبـــاري وعنـــوان للنشـــر إمصـــحوب بكليـــب وخبـــر مصـــحوب بتقري

ــم يــرد ذكــر خبــر مصــح ،%(12) بلــغ المتوســط الحســابي التجــاه و  ،نهائيــا( جــرافيكس )وب بمــؤثر بصــري ول

 .يبين ذلك (1)؛ والشكل رقم (12.6271)، بانحراف معياري مقداره (6.7111)السؤال الثالث ككل 
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اة العراقية الخاصة بالشأن ما أهم مضامين المادة اإلخبارية التي تناولتها قن: السؤال الرابع 
 السوري؟

األوساط الحسابية  باستخراججابة هذا السؤال فقد قام الباحث إمن أجل التعرف على 
تناولتها قناة العراقية الفضائية في تغطيتها التي مضامين للواالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

 ( .7)بالشأن السوري وكما مبينة في الجدول رقم ة الخاص
 

 (4)الجدول رقم 
 المضامين اإلخبارية التي اعتمدت عليها قناة العراقية في أخبارها الخاصة بالشأن السوري يبين

 
المضامين اإلخبارية التي 

اعتمدت عليها قناة العراقية 
 بالشأن السوري

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات  شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ةالمئوي

 %72 5.5076 23.333 70.00 27 17 26 سياسي
 %18 3.0551 5.6667 17.00 3 5 9 أمني

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 اقتصادي
 %10 2.0817 3.3333 10.00 1 4 5 إنساني

 %100 2.661 8.083 97 المجموع
 

مون السياسـي ركـزت علـى المضـأعاله، بأن قنـاة العراقيـة  (7)ويالحظ الباحث من خالل الجدول رقم 

والـذي جـاء بالمرتبـة األولـى وبفـارق كبيـر جـدا بينـه وبـين بقيـة المضـامين حيـث  المضـامينأكثر من غيـره مـن 

 ،%(18)وبنسـبة  مـرة( 17)وجاء بالمرتبة الثانيـة المضـمون األمنـي حيـث ورد  ،%(72)بنسبة مرة( 70)ورد 

ضـمون ولـم يـرد اي خبـر يخـص الم ،%(10)بة وبنسـ مـرة( 10)ورد و اإلنسـانيوجاء بالمرتبة الثالثـة المضـمون 

، بانحراف معيـاري (8.081)بلغ المتوسط الحسابي التجاه السؤال الرابع ككل و ،االقتصادي خالل مدة الدراسة

 . يبين ذلك( 7)؛ والشكل رقم (2.661)مقداره 
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 رافــي؟دود االهتمام بالمجال الجغما ح: السؤال الخامس 
 

األوساط الحسابية واالنحرافات  باستخراججابة هذا السؤال قام الباحث إمن أجل التعرف على 
المعيارية والنسب المئوية للمحافظات السورية األربعة عشر والتي تناولتها قناة العراقية الفضائية في 

 ( 5)بالشأن السوري وكما مبينة في الجدول رقم  ةتغطيتها الخاص
 
 (1)رقم الجدول 

 (المحافظات السورية)المجال الجغرافي الذي اهتمت به قناة العراقية يبين ا
المجال الجغرافي الذي 
اهتمت به قناة العراقية 

 (المحافظات السورية)

كانون 
 االول

كانون 
 الثاني 

الوسط  التكرارات  شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %44 1.5275 2.3333 7.00 2 1 4 دمشق
 %19 2.1213 1.5000 3.00 0 1 3 ريف دمشق

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 القنيطرة
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 درعا

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 السويداء

 %6 5774. 3333. 1.00 0 0 1 حمص

 %12 1.1547 6667. 2.00 0 0 2 طرطوس

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الالذقية

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 حماة

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 إدلب

 %19 1.0000 1.0000 3.00 0 2 1 حلب

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 دير الزور

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الحسكة

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الرقة

 %100 0.490 0.448 16 المجموع 
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خباريـة ة الفضـائية  ركـزت فـي نشـرتها اإلبـأن قنـاة العراقيـ( 5) ويالحظ الباحث من خالل الجـدول رقـم

فقـد جـاءت محافظـة دمشـق بالمرتبـة  مـرة،( 16)بلـغ   إذغرافـي اهتمامهـا بالمجـال الجبالشـأن السـوري  ةالخاص

مـن محـافظتي ريـف دمشـق وحلـب  كـل وجـاء بالمرتبـة الثانيـة, %(77)وبنسـبة  اتمـر ( 7)األولى حيـث وردت 

( 1)وجــاء بالمرتبــة الثالثــة محافظــة طرطــوس حيــث وردت  ،%(19)وبنســبة  اتمــر ( 1)مــا حيــث ورد كــل منه

 ،الالذقيــة ،الســويداء ،درعــا ،القنيطــرة) لــى كــل مــن المحافظــات التاليــة إشــارة اإل ولــم يــتم ،%(6)وبنســبة  مــرة

، (0.778)ل  بلـغ المتوسـط الحسـابي التجـاه السـؤال الخـامس ككـو (. ، الرقـة الحسكه ،دير الزور ،دلبإ،حماة

 . يبين ذلك( 5)؛ والشكل رقم(0.790)بانحراف معياري مقداره 
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إلى أي درجة تعاملت قناة العراقية بمهنيـة في تناولها األخبار الخاصة بالشأن : لسؤال السادسا
 السوري؟

ة واالنحرافات من أجل التعرف على إجابة هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابي

 .يبين ذلك( 6)، والجدول رقم (األول، كانون الثاني، شباطكانون )اآلتية  هالمعيارية، لألشهر الثالث

 (2)الجدول رقم 
 يبين كيفية تعامل قناة العراقية بمهنية في تناولها األخبار الخاصة بالشأن السوري

 
كانون  البيان

 األول
كانون 
 الثاني 

اف االنحر  التكرارات شباط
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

11 3.33 1.28 10 2 3 5 الموضوعية  %  

76 23.33 4.03 70 10 10 50 الدقة  %  

 %6 1.66 1.28 5 1 1 3 التوازن

7 2 0.666 6 1 2 3 الحيادية  %  

 %100 30.32 7.796 91 المجموع

 

في تناولها األخبار الخاصة بالشأن  قناة العراقيةبأن ( 5)ويالحظ الباحث من خالل الجدول رقم 
وجاء بالمرتبة الثانية , %(76)بلغت النسبة حيث الدقة بالمرتبة االولى قد جاءت ،السوري

، أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فهي للحيادية إذ بلغت النسبة %(11)الموضوعية إذ بلغت النسبة 
يبين ذلك( 5)؛ والشكل رقم %(6)لنسبة ، وبالنسبة للترتيب األخير فهو  للتوازن إذ بلغت ا%(7)
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 :الفضائيـة" بغداد " يما يخص قناة ف: ثانيا 

ما أهم المعايير أو القيم اإلخبارية المعتمدة في عملية التغطية اإلخبارية في قناة : السؤال األول

 الخاصة بالشأن السوري؟" بغداد"

 األوساط الحسابية باستخراجث جابة هذا السؤال فقد قامالباحإمن أجل التعرف على 

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية وتم تحليل المعايير أو القيم األخبارية التي ركزت عليها قناة 

 ( .1)قيمة وكما موضح في الجدول رقم ( 11)بغداد الفضائية وهي 

 (7)الجدول رقم 
 بغدادتوزيع المعايير أو القيم اإلخبارية حسب  ما تطرحه قناة يبين 

المعيار أو القيم التي 
ركزت عليها قناة 

 بغداد 

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني 

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 %49 50.9640 84.3333 253.00 51 59 142 الجدة
 %19 17.6730 32.6667 98.00 21 24 53 الصراع
 %11 14.7986 20.0000 60.00 10 13 37 األهمية

 %1 1.1547 1.6667 5.00 1 1 3 القرب الجغرافي
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الغرابة

 %7 6.0828 13.0000 39.00 9 10 20 اإليجابية
 %4 5.2915 6.0000 18.00 2 4 12 السلبية
 %1 2.0817 1.6667 5.00 0 1 4 الشهرة
 %2 2.3094 4.3333 13.00 3 3 7 التأثير

 %5 6.4291 8.6667 26.00 6 4 16 الضخامة
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 اإلثارة

 %100 9.707 15.666 517 المجموع 
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حياث%(94)ويرىالباحثبأنقناةبغدادالفضاائيةقادركازتعلاىقيماةالجادةأوالحداساةوبنسابة

تهاقيماةاألهمياةوبنسابةوتل,مرة(48)فإنهاوردت%(14)مرة،تلتهاقيمةالصراعوبنسبة(253)وردت

مرة،سمقيمةالضاخامة(34)حيثوردت%(7)مرة،وبعدهاقيمةاإليجابيةوبنسبة(70)ووردت%(11)

ماارة،تلتهاااقيمااةالشااهرة(18)ووردت%(9)ماارة،ساامقيمااةالساالبيةوبنساابة(27)ووردت%(5)وبنساابة

 .ا،ولميتمذكرقيمةاإلسارةوالغرابةمراتلكلمنهم(5)ووردت%(1)والقربالجغرافيوبنسبة
، (9.707)، بـانحراف معيـاري مقـداره (15.666)وبلغ المتوسط الحسـابي التجـاه السـؤال األول ككـل 

 .يبين ذلك( 7)والشكل رقم 
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 ؟ للشأن السوريماأهم المصادر اإلخبارية التي تعتمدها قناة بغداد في تغطيتها : نيالسؤال الثا
 

األوساط الحسابية واالنحرافات  باستخراججابة هذا السؤال فقد قام الباحث إمن أجل التعرف على 
المعيارية والنسب المئوية لتسعة مصادر حددت في استمارة تحليل المضمون لنشرة األخبار لقناة 

 .( 8)ول رقم دبغداد الفضائية الخاصة بالشأن السوري وكما مبينة في الج
 

 (9)الجدول رقم 
 المصادر اإلخبارية التي تعتمد عليها قناة بغداد في تغطيتها للشأن السوري يبين

 
المضامين اإلخبارية التي 

فئات )تعتمد عليها قناة بغداد 
 (المضمون

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %0 5774. 3.333 1.00 1 0 0 وب القناةمندأو  مراسل
 %2 1.1547 1.6667 5.00 1 1 3 وكاالت أنباء عربية ومحلية

 %4 3.2146 3.3333 10.00 1 2 7 وكاالت أنباء أجنبية
 %1 5774. 6667. 2.00 1 0 1 محطات إذاعة وتلفزة عربية
 %2 5774. 1.3333 4.00 1 1 2 محطات إذاعة وتلفزة أجنبية

 %2 5774. 1.3333 4.00 1 1 2 لية وعربيةصحافة مح
 %2 1.5275 1.3333 4.00 1 0 3 صحافة أجنبية

 %13 9.8658 11.6667 35.00 5 7 23 نترنتشبكة اإل
 %74 28.0416 61.6667 185.00 44 47 94 مصادر غير محددة

 %100 5.1237 9.2591 250 المجموع
 

اة بغداد الفضائية اعتمدت في حصولها على بأن قن( 8)ول رقم ديالحظ الباحث من خالل الج
بلغت فئات المصادر  والتي المتعددةالمعلومات الخاصة بالشأن السوري من خالل مصادرها 

حيث جاءت المصادر غير محدده بالمرتبة   ،امصدر ( 250)التي تضمنتها عينة الدراسة خبارية اإل
نترنيت وبنسبة شبكة األ تلتها ة،مر ( 185)وردت  إذ%( 77)من بين المصادر وبنسبة  األولى
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 ،اتمر ( 10)وردت و %( 7)بنسبة  نباء أجنيةأمرة، ثم جاءت بعدها وكاالت ( 15)وردت ف%( 11)
وصحافة محلية  ،جنبيةأوتلفزة  ةذاعإ، ومحطات وصحافة أجنبية ،والمحليةثم وكاالت األنباء العربية 

و مندوب القناة أيتم ذكر المصدر مراسل  ، ولملكل منهماات مر ( 7)وردت  إذ%( 2)، بنسبة وعربية
 .نهائيا

، بانحراف معياري مقداره (9.2591)ككل ني الثا هذا وقد بلغ المتوسط الحسابي التجاه السؤال
 .يبين ذلك( 8)والشكل رقم  ؛(5.1217)
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 اد؟بغدلشأن السوري والتي تقدمها قناة ما هي طرق اإلبراز لألخبار الخاصة با: السؤال الثالث

 

واالنحرافاتالحسابيةاألوساطباستخراجالباحثقامفقدالسؤالهذاجابةإعلىالتعرفأجلمن

( .3) لرقملطرقاإلبرازوكمامبينةفيالجدوالمئويةوالنسبالمعيارية

 

 (8)الجدول رقم 
 تناول قناة بغداد األخبار الخاصة بالشان السوري وكيفية إبرازها  يبين

 
ن كانو البيان

 األول
 كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %43 24.5764 38.0000 114.00 20 28 66 خبر مقروء
 %0 1.1547 6667. 2.00 0 0 2 (جرافيكس)خبر مع مؤثر بصري

 Clip 46 15 10 76.00 25.3333 17.8979 29%+ خبر 
 %23 7.5056 20.3333 61.00 16 16 29 تقرير اخباري+ خبر 

 %5 6.9282 4.0000 12.00 0 0 12 عنوان النشرة
 %100 11.608 17.666 265 المجموع

 

براز بأن قناة بغداد الفضائية قد ركزت على طرق اإل( 9)قم ويالحظ الباحث من خالل الجدول ر 

ولى المقروء بالمرتبة األ وجاء الخبر ،في نشرتها الخاصة بالشأن السوري( 265) والبالغ عددها 

بر ثم جاء بعدها خ ،%(71) بنسبة  مرة( 117) حيث ورد األخرى،براز أكثر من غيره من طرق اإل

 مرة( 61)ورد و  خباريإ، ثم خبر مصحوب بتقرير %(29)بنسبة  مرة( 76)ورد و  مصحوب بكليب

مصحوب  خيرا خبرأ، ثم جاء %(5)بنسبة مرة( 12)ورد  إذ للنشرةتالها عنوان  ،%(21)بنسبة 

وقد بلغ المتوسط الحسابي التجاه ، تكاد تذكروبنسبة ال مرتين( 2)ورد و ( جرافيكس )بمؤثر بصري 

 .يبين ذلك( 9)؛ والشكل رقم (11.608)، بانحراف معياري مقداره (17.666)الثالث ككل  السؤال
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مضـــامين المـــادة اإلخباريــة التـــي تناولتهـــا قنـــاة بغـــداد الخاصـــة بالشـــأن  مـــا أهـــم: الســؤال الرابـــع 

 السوري؟

األوساط الحسابية واالنحرافات  باستخراججابة هذا السؤال فقد قام الباحث إمن أجل التعرف على 
بالشأن  الخاصةمضامين تناولتها قناة بغداد الفضائية في تغطيتها  ةالمعيارية والنسب المئوية ألربع

 ( .10)وري وكما مبينة في الجدول رقم الس
 

 (01)الجدول رقم 
 المضامين االخبارية التي اعتمدت عليها قناة بغداد في أخبارها الخاصة بالشأن السورييبين 

 
كانون  البيان

 األول
كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 %40 24.5832 36.6667 110.00 21 24 65 سياسي
 %41 23.9653 37.3333 112.00 23 24 65 أمني

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 اقتصادي
 %19 8.7369 16.3333 49.00 9 14 26 إنساني

 %100 14.321 22.582 271 المجموع
 

 ي بلـغ عـدد المضـامين فـيالتـبغـداد الفضـائية بـأن قنـاة ( 10)ويالحظ الباحث من خالل الجـدول رقـم 

حيـث ورد  األولـى،مني بالمرتبة المضمون األ قد جاء، و مرة( 271)بالشأن السوري  الخاصةخبارية نشرتها اإل

 ،%(70)بنســـبة  مـــرة( 110)ورد و  رتبـــة الثانيـــة المضـــمون السياســـيوجـــاء بالم ،%(71)بنســـبة  مـــرة( 112)

ضمون ي خبر يخص المأم يرد ، ول%(19)وبنسبة  مرة( 79)ورد و  اإلنسانيوجاء بالمرتبة الثالثة المضمون 

 . االقتصادي خالل مدة الدراسة
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، بـــانحراف معيـــاري مقـــداره (22.582)هـــذا وقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي التجـــاه الســـؤال الثـــاني ككـــل 

(17.121 .) 
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 دود االهتمام بالمجال الجغرافــي؟ما ح: لسؤال الخامسا

 

الحسابيةاألوساطباستخراجالباحثقامالسؤالهذاجابةإعلىتعرفالأجلمن

قناةبغدادالمئويةوالنسبالمعياريةواالنحرافات للمحافظاتالسوريةاألربعةعشروالتيتناولتها

 ( .11) لرقمالفضائيةفيتغطيتهاالخاصةبالشأنالسوريوكمامبينةفيالجدو
 

 (00)الجدول رقم 
 (المحافظات السورية)الجغرافي الذي اهتمت به قناة العراقية  لمجالايبين 

كانون  البيان
 األول

كانون 
 الثاني

الوسط  التكرارات شباط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 %20 6.5574 11.0000 33.00 10 5 18 دمشق
 %22 4.0415 12.3333 37.00 10 10 17 ريف دمشق

 %0 5774. 3333. 1.00 1 0 0 القنيطرة
 %6 3.6056 3.0000 9.00 2 0 7 درعا

 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 السويداء
 %9 2.0817 5.6667 17.00 4 5 8 حمص

 %1 1.1547 6667. 2.00 0 0 2 طرطوس
 %0 0000. 0000. 00. 0 0 0 الالذقية
 %7 3.6056 4.0000 12.00 1 3 8 حماة
 %8 3.6056 5.0000 15.00 2 4 9 أدلب

 %22 3.5119 12.3333 37.00 12 9 16 حلب الرقة
 %5 4.6188 2.6667 8.00 0 0 8 دير الزور
 %0 5774. 3333. 1.00 0 1 0 الحسكة

 %100 2.66711 4.410 172 المجموع 
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بأن قناة بغداد الفضائية قد ركزت في نشرتها االخبارية ( 5)ويالحظ الباحث من خالل الجدول رقم 
فقد جاءت محافظة  مرة،( 172)لسوري واهتمامها بالمجال الجغرافي والذي بلغ  بالشأن ا الخاصة

المرتبة وجاء ب ،لكل منهما%( 22)وبنسبة  مرة( 17)حلب وريف دمشق بالمرتبة األولى حيث وردت 
بالمرتبة الثالثة محافظة حمص وجاء  ،%(20)وبنسبة  مرة( 11)وردت و الثانية محافظة دمشق 

، ثم محافظة %(8)وبنسبة  مرة( 15)وردت و ، ثم محافظة أدلب %(9)نسبة وب مرة( 17)وردت و 
ثم  ،%(5)وبنسبة  مرة( 8)وردت و ، ثم محافظة دير الزور %(7)وبنسبة  مرة( 12)وردت و حماة 

الى كل من المحافظات  اإلشارةولم يتم  ،%(1)وبنسبة  مرة( 2)محافظة طرطوس حيث وردت 
 .  (، الرقة الحسكه ،السويداء ،القنيطرة) التالية 

، بانحراف معياري مقداره (7.710)الخامس ككل  هذا وقد بلغ المتوسط الحسابي التجاه السؤال
 .يبين ذلك( 11)؛ والشكل رقم (2.66711)
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شــأن إلــى أي درجــة تعاملــت قناةبغــداد بمهنيـــة فــي تناولهــا األخبــار الخاصــة بال: لســؤال الســادسا

 السوري؟

من أجل التعرف على إجابة هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات 

يبين ( 12)، والجدول رقم (شباط , كانون الثاني, كانون األول )اآلتية  هالمعيارية، لألشهر الثالث

 .ذلك

 (03)الجدول رقم 
 خاصة بالشأن السوريبمهنية في تناولها األخبار ال بغداديبين كيفية تعامل قناة 

 
كانون  البيان

 األول
كانون 
 الثاني 

االنحراف  التكرارات شباط
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 % 43 36.33 1.82 109 9 30 70 الموضوعية

 % 34.6641 4.03 104 4 20 80 الدقة

 % 56 1.28 15 2 3 10 التوازن

 % 8.310 0.666 25 5 5 15 الحيادية

 % 100 84.29 7.796 253 المجموع

 

قناة بغداد في تناولها األخبار الخاصة بالشأن بأن ( 12)ويالحظ الباحث من خالل الجدول رقم 
وجاء بالمرتبة الثانية , %(71)بلغت النسبة حيث الموضوعية بالمرتبة األولى قد جاءت ،السوري

، %(6)ثالثة فهي للحيادية إذ بلغت النسبة ، أما بالنسبة للمرتبة ال%(71)إذ بلغت النسبة ( الدقة)
 يبين ذلك( 12)؛ والشكل رقم %(10)وبالنسبة للترتيب األخير فهو  للتوازن إذ بلغت النسبة 
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لقـة فـي عحداث والمواضـيع المتخبارية تجاه األوجه التباين في التغطية اإلأما هي : السؤال السابع 

 ؟ (دلقناتي العراقية، وبغدا) السوري الشأن

من أجل التعـرف علـى أوجـه التبـاين فـي التغطيـة اإلخباريـة، فقـد قـام الباحـث بإيجـاد األوسـاط  

الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لألســـئلة الســـتة الســـالفة، ويمكـــن تلخـــيص هـــذه التباينـــات مـــن خـــالل 

 .، والذي يبين ذلك(11)الجدول رقم 

 (02)الجدول رقم 

 (أوجه التباين بين القناتين)السابع  للسؤالفات المعيارية يبين األوساط الحسابية واالنحرا
 

 البيان
 بغداد العراقية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ما أهم المعايير أو القيم : السؤال األول
 ؟"المعتمدة في عملية التغطية اإلخبارية 

5,1515 1,4946 15.666 9.707 

ما أهم المصادر اإلخبارية التي : ال الثانيالسؤ 
 تعتمدها في التغطية اإلخبارية؟

3.4813 1.302 9.2591 5.1237 

ما هي طرق اإلبراز لألخبار : السؤال الثالث
 الخاصة بالشأن السوري ؟

6,7333 2,5248 17.666 11.608 

ما أهم مضامين المادة اإلخبارية : السؤال الرابع
 اة الخاصة بالشأن السوري؟قنالالتي تناولتها 

8.083 2.661 
 

22.582 14.321 

ما حدود االهتمام بالمجال  :السؤال الخامس
 ؟الجغرافــي

0.448 0.490 4.410 2.66711 

 القناةإلى أي درجة تعاملت : السؤال السادس
بمهنيـة في تناولها األخبار الخاصة بالشأن 

 السوري؟

30.3333 5.5076 84.3333 50.9640 
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، وقــد تبــين مــن خــالل هــذا (العراقيــة، وبغــداد)درجــات التبــاين مــا بــين قنــاتي  (11)الجــدول رقــم بــين ي

إذ إن األوسـاط الحسابيــة لهـذه تناولهـا لألخبـار الخاصـة بالشـأن السـوري، فـي  الجدول رجحان كفـة قنـاة بغـداد،

 (.العراقية)القناة كانت مرتفعة مقارنة مع نظيرتها قناة 
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 مسالفصل الخا

 النتائج والتوصيات

 

 :النتائج

 :التوصيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

تم في هذا الفصل عرض لمجمل نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث كإجابة عن ي 

المعلومات  وتحليل بعد أن تمت عملية جمع ؛والتي تمثل مشكلة الدراسة التي تم طرحهااألسئلة 

والتعرف على القيم والمضامين اإلخبارية لقناتي العراقية وبغداد  دراسة،طة أداة الساالالزمة بو 

إذ استندت في  ،الفضائيتين وكما تم تقديمها في النشرة اإلخبارية الرئيسة ومن خالل العينة المعتمدة

م على ضوئها قد  و عدد من النتائج تم التوصل إلى إطارها النظري على نظرية حارس البوابة، و 

 : ا من التوصيات، وتاليا عرض ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائجالباحث عدد

 : النتائجمناقشة 

 ،قناة العراقية تهتم بسياسة الدولة العراقية توصلت نتائج التحليل ألسئلة الدراسة إلى أن  -1

أما قناة  ،في التعامل مع األحداث الخاصة بالشأن السوري ،وتسير على نهجها السياسي

الخاصة بالشأن  تغطيتها لألحداثفأنها ال تهتم بسياسة الدولة العراقية في  ،ةبغداد الفضائي

 .السوري

في حين  ،على الشق السياسي،قناة العراقية الفضائية في قيمها اإلخبارية ومضامينها ركزت  -2

 .، على الشقين السياسي واألمنيقناة بغداد الفضائية في قيمها اإلخبارية ومضامينها ركزت

وهي االعتماد على التسلسل  ،دة ثابتة في العمل اإلخباري لقناة العراقية الفضائيةوجود قاع  -1

 .األسلوبأما قناة بغداد فال تعتمد هذا  ،الهرمي للمتحدثين
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فهي تعتمد في صياغة الخبر على  ،فيما يتعلق في صناعة الخبر في قناة العراقية الفضائية  -7

وكونها تابعة للحكومة  ،ع من هذه الدراسةوكما بيناها في الفصل الراب ،مصادر متعددة

لم تتعرض لألخبار الخاصة  إذ،صياغة الخبرحرية  يمنحهافهذا لم  ،العراقية ومرتبطة بها

أما قناة بغداد فهي تعتمد في صياغة الخبر على مصادر  ،ءمحدودبالشأن السوري أال بشي

فهذا  ،طة بالحكومة العراقيةوكونها غير مرتب ،وكما بيناها في الفصل الرابع ،متعددة أيضا

كبر في التغطية اإلخبارية ة أر في صياغة األخبار وأعطاها مساحكبةأعطاها مساحاألمر أ

 . الخاصة بالشأن السوري 

 ير، ولم العراقية وبغداد بالقضايا العراقية أكثر من القضايا العربية واإلقليمية اتهتم قنات  -5

لة المجاورة باعتبارها الدو  ،لسوري رغم أهميتهاالباحث تصدرا لألخبار الخاصة بالشأن ا

 .أجمعهقرارها يخدم الشعب العراقي بواست للعراق،

 ،أعطت قناة العراقية في صناعة األخبار الخاصة بالشأن السوري أولوية لألخبار السياسية  -6

أما قناة بغداد فقد أعطت أولوية في صناعة  ،األخبار األمنية واإلنسانية مقارنة مع

 . ، وبفارق بسيط بينهمبارالخاصة بالشأن السوري لألخبار األمنية والسياسيةاألخ

في عدد األخبار الخاصة بالشأن السوري في شهري كانون الثاني  ةشهدت قناة بغداد قل  -7

إذ بلغ عدد األخبار في ,  2012األول من العام مع شهر كانون  ةمقارن 2011عام وشباط 

وفي شهر شباط  ا، خبر ( 59) وبلغ في شهر كانون الثاني ا،خبر ( 172)شهر كانون األول 

 . را ، بسبب تغطيتها للحراك الشعبي القائم في العراق خب( 51)
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هذا ما يشكل ضعفا في و عدم تحديد المصادر اإلخبارية من قبل قناتي العراقية وبغداد   -8

ومصداقيتهما  نالقناتن ااهات هاخبارية ويقلل من ثقة المشاهد باألخبار التي تقدمالتغطيات اإل

 . له

ومن نتائج تحليل مضمون األخبار والمقارنة بين األخبار التي تقدمها قناة العراقية الفضائية  -9

 : واألخبار التي تقدمها قناة بغداد،  فقد توصل الباحث إلى ما يأتي

 

 :  قناة العراقيــة: أوالً 

تمدة في عملية التغطية اإلخبارية في قناة ما أهم المعايير أو القيم اإلخبارية المع: السؤال األول

 ؟"العراقيـة"

التي ركزت عليها قناة العراقية الخاصة بالشأن األولى  اإلخباريةأن القيم الدراسة بنتائج بينت 

اليعلم ماتعني كل ماهو جديد وحديث و والتي  ؛أو الحداثة ةقيمة الجد هيالسوري في نشرتها الرئيسة 

بالمرتبة المرة واحدة على فترات متباعدة إتحدث حداث تقع أول مرة أو قد الفهي تتعلق بأ ،به الناس

والتي تبين قوة النظام السوري  ،ةخبار المتوقعوالتي تعني األيجابية ، وجاءت بالمرتبة الثانية اإلاألولى

في  جاءت قيمة األهميةو  ,من خالل عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية لحل األزمة السورية

 .المرتبة الثالثة
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 ما أهم المصادر اإلخبارية التي تعتمدها قناة العراقيـة في التغطية اإلخبارية؟: السؤال الثاني

بها الباحث الجهات التي تحصل من  والتي يقصد اإلخباريةأن المصادر الدراسة بينت نتائج 

خبارية شراتها اإلن ن فيليها القناتاتستند عخبار التي ألعلى ا ةالفضائي(  العراقية) خاللها القناة 

نترنيت، غير محددة إشبكات  ذاعة، تلفزيون، صحافة،إ و مندوب،أمراسل  نباء،أوكالة )وتشمل 

 جنبية،نباء األتلتها وكاالت األة ركزت قناة العراقية على المصادر غير المحدد فقد ،( المصادر

يرى و  ة،والمحليالقناة ووكاالت األنباء العربية مندوب و مراسل الوتالها المصدر  جنبية،والصحافة األ

خبارية ويقلل من يشكل ضعفا في التغطيات اإل ةمحددالغير القناة على المصادر ن اعتماد أالباحث 

 . لمشاهدهاوفي مصداقيتها عند اثقة المشاهد باألخبار التي تقدم

 

 ي والتي تقدمها قناة العراقية؟ما هي طرق اإلبراز لألخبار الخاصة بالشأن السور : السؤال الثالث

ن أشكال اإلخبارية الخاصة في الشاألهو من أكثر ، توصلت هذه الدراسة بأن الخبر المقروء

( 88)خبرا من مجموع ( 67)والذي جاء عراقية، فقد جاء بالمرتبة األولىالسوري التي تقدمها قناة ال

حداث بشكل مبسط جيل الوقائع واأللى تسالخبر الذي يقتصر عوالمقصود بالخبر المقروء  خبرا،

و أو مندوبين أمن مراسلين  ئهلقاإحد في هأن يشاركأالمذيع دون  هيويلق ،ن يدعم بالتفاصيلأدون 

، ويرى الباحث أن هناك ضعفا في التغطية اإلخبارية الخاصة بالشأن السوري من قبل قناة غيرهم

 .العراقية والتي لم تبِد أي أهتمام واضح بها

والمقصود به الخبر القصير الذي يقرأه المذيع ، بكليب المرتبة الثانية الخبر المصحوب في جاءو 

المسؤولين أو الشخصيات المهمة يتحدث فيه  ألحدقوال أحات أو يويتبعه كليب يتضمن تصر 
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وخبر مصحوب ، و الدوليةأ و العربيةأيا المطروحة على الساحة المحلية عن قضية من القضا

خباري إيتبع بتقرير ( ليد التقرير ) ية خبار و خبر سريع يقرأه مذيع النشرة اإلوه ؛خباريإبتقرير 

النشرات  أ، وعنوان للنشرة وعادة ماتبدنجزهأحداث بصوت المراسل الذي مسموع من موقع األ

ولم يرد ذكر خبر مصحوب بمؤثر بصري  ث واألخبار التي ستتناولها،حداهم األأبعناوين تبين 

حداث لذي يقتصر على تسجيل الوقائع واألوالذي يقصد به الباحث الخبر ا ،يانهائ( جرافيكس )

ويظهر هذا النوع من الصور عندما  ،تعمل من قبل الفنيين بالقناة ةبشكل مبسط ويدعم بصور 

 اواضح اأهتمام تبدِ الباحث بأن قناة العراقية لم ويرى  ،التتوفر لدى القناة صور حول حدث معين

 .بالشأن السوريألخبار الخاصة با

 

 ما أهم مضامين المادة اإلخبارية التي تناولتها قناة العراقية الخاصة بالشأن السوري؟: السؤال الرابع

خبار التي تغطي نشاطات المسؤولين السياسي والذي يقصد به الباحث األفقد جاء المضمون 

والخطب والمؤتمرات  وكل ما يتعلق بالزيارات الرسمية بين الدولة واالجتماعات ،الحكوميين

جاء بالمرتبة األولى وبفارق كبير جدا أكثر من غيره من المضاميين و  السياسية وقوى المعارضة

فنرى تركيزا واضحا من قبل قناة العراقية على هذه اللقاءات التي  ،بينه وبين بقية المضاميين

وجاء دم التنازل لها، وع, تبين مدى قوة النظام السوري، من خالل التفاوض مع القوى الدولية

و أمنية أخبار التي تحمل مضامين به الباحث األ بالمرتبة الثانية المضمون األمني والذي يقصد

 ،(سلحةأائرات، اغتياالت، اختطاف، ابتكار مسلحة، انفجارات، سقوط ط مواجهات)عسكرية مثل 

خبرا من ( 17)وبلغ  والتي ابتعدت عنه قناة العراقية ولم تعطه أهمية في تغطيتها األخبارية
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األخبار التي تغطي كل نساني وهي ة الثالثة المضمون اإلبالمرتبخبرا، وجاء ( 97)مجموع 

نسانية التي يتعرض لها الشعب السوري والتبرعات من الدول المانحة واحتواء الالحاالت ا

كان هناك ضعف ف ،(لبنان, تركيا ،ردن، األالعراق)الالجئين السوريين من قبل البلدان المجاورة 

أخبار من مجموع األخبار والبالغ ( 10)في تناول األخبار التي تتعلق بهذا الشأن حيث بلغت 

ي خبر يخص المضمون االقتصادي أولم يرد خبرا لما يتعرض له الالجئون السوريون، ( 97)

قتصاد ارة والمال واالنشطة التجأخبار التي تغطي الدراسة والذي يقصد به الباحث األخالل مدة 

ويرى الباحث أن المضامين السياسية  ،(عمار، ديونإسعار نفط ، بورصات، استثمار، أ)والتنمية 

للمضامين  اواضح اقناة العراقية أهتمام بدِ ، في حين لم تأخذت حيزا كبيرا في مجمل األحداث

 .نسانية الخاصة بالشأن السورياألمنية واإل

 

 ؟مجال الجغرافــيتمام بالما حدود االه: السؤال الخامس 

والتي تعتبر مهمة؛ ألنها معقل الرئيس السوري ،مما  ،جاءت محافظة دمشق بالمرتبة األولى

يدلل على قوة المعارضة السورية وخطورتها من السيطرة على معقل الدولة الرئيسي، فكانت 

شق أخبارها تبين سيطرة الجيش الحكومي على دمشق بعد المعارك التي تحصل في محافظة دم

وجاء بالمرتبة الثالثة محافظة  ،من محافظتي ريف دمشق وحلب وجاء بالمرتبة الثانية كل، 

 ،الالذقية ،السويداء ،درعا ،القنيطرة) لى كل من المحافظات التالية إشارة ، ولم يتم اإلطرطوس

 ( .الرقة  ،الحسكه ،دير الزور ،أدلب ،حماة
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لعراقية بمهنيـة في تناولها األخبار الخاصة بالشأن إلى أي درجة تعاملت قناة ا: السؤال السادس

 السوري؟

الموضوعية هي الوقوف على الحدث من كل الجوانب، وهناك تشابه نوعا  ما بين 

ن الموضوعية هي االلتزام بالصدق وبناء المادة على أساس أرق الموضوعية والحيادية، ولكن الف

 . ة إنها صعبة المنالحيادية المطلقيقال عن الو الشواهد والبراهين، 

هو  :فالتوازن باختصار, افة وجهات النظر في صياغة الخبرإعطاء الفرصة لك فهوالتوازن أما 

 أما الدقه فيقصد بها الباحث أن يكون الخبر متضمنا جوهر الحقيقة في الحدث، غياب االنحياز

تتعامل بمهنية في ري لم بالشأن السو  ةالخاصأخبارها في أن قناة العراقية  بينت النتائجو 

 ةورية ولم تبين وجن القناة لم تتعرض ألخبار المعارضة السأفقد رأى الباحث  تها لألحداثتغطي

التي يتعرض لها  القليل مقارنة مع حجم الخسائر يءبالشالإمنية ألحداث األعِط أهمية لولم ت ،نظرهم

غير كانت  ية، وأن القناةومايحدث على الساحة السور الشعب السوري على يد القوات النظامية 

وكانت قناة بسبب إعطاء وقت أكثر لألخبار التي تتعلق بالنظام السوري، في تغطيتها  متوازنة

 .العراقية غير دقيقة في تناولها ألخبار الشأن السوري بسببتغطيتها الخبار الحكومة السورية 
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 : الفضائيـة" بغداد " فيما يخص قناة : ثانياً 

ما أهم المعايير أو القيم اإلخبارية المعتمدة في عملية التغطية اإلخبارية في قناة : ل السؤال األو

 ؟"بغداد"

فقد بينت النتائج أن القيم األخبارية األولى والتي ركزت عليها قناة بغداد الخاصة بالشأن السوري 

وحديث واليعلم به تعني كل ماهو جديد التي أو الحداثة  ةذ جاءت قيمة الجدإ ،في نشرتها الرئيسة

بالمرتبة المرة واحدة على فترات متباعدة إتحدث الناس فهي تتعلق بأحداث تقع أول مرة أو قد ال

 ،هتمام في نفوسهماألمور التي تهم الناس وتثير اال من وهو، وجاء بالمرتبة الثانية الصراع األولى

 :ومن األخبار التي يتوافر فيها عنصر الصراع كما يلي 

 . الخاصة بالقتال والمعارك الحربيةاألخبار  .1

 . بالصراع بين الطبقات أو الجماعاتاألخبار الخاصة  .2

 . ة بالتنافس بين األحزاب السياسيةاألخبار الخاص .1

 . األخبار الخاصة بالجرائم .7

، ومن ثم الضخامة ةخبار المتوقعالتي تعني األو يجابية بعدها اإل ،والمرتبة الثالثة كانت لألهمية

ذا كان يمس إتتوافر الضخامة الكمية في الخبر و  ،أو نوعية ،ن تكون الضخامة كميةاما أ التي تعني

ذا كان الخبر يمس مرفقا حيويا إالنوعية  وتتوافر الضخامة ،أكبر عدد ممكن من األفراد أو األشياء

م أو يمس مشكلة من أكبر المشكالت السياسية أو االقتصادية أو الخلقية التي ته ،يهم المجتمع

التي تعني أن يتضمن ، ومن ثم التأثير ةمتوقعالغير خبار ثم السلبية التي تعني األومن  ،المجتمع

حياة  م، أكان مجال هذا التأثير حياة الفرد نفسهأسواء  ،فكارا باحتماالت تؤثر في الفردأالخبر 
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 لجغرافي والشهرةخبار الخاصة بالتسلح العسكري والسباق النووي ومن ثم القرب ا، مثال األاآلخرين

قبال الجمهور إ، وهذا حقيقي من ناحية هناك قول مأثور في هذا المجال بأن األسماء تصنع األخبارو 

والشهرة التختص فقط باألشخاص  ،على األخبار التي تتناول المشاهير من األفراد وهو أمر منطقي

الجغرافي ما القرب وقد تعني أيضا دولة ذات وزن خاص أ ،بل قد تكون شهرة لمؤسسة معروفة

، ولم ترد الغرابة من الحدود العراقية ةالتي تناولتها القناة وكانت قريبحداث فيقصد به الباحث هنا األ

يتناول  والتي يقصد بها الباحث كل خبر ،خبار الخاصة بالشأن السوري خالل مدة الدراسةفي األ

أولوية في صياغة أخبارها الخاصة  ،  ويرى الباحث أن قناة بغداد أعطتشيئا أو حدثا غير مألوف

 .بالشأن السوري لقيمة الصراع الحاصل في سوريا وركزت عليه

 

 بغداد في التغطية اإلخبارية؟ ما أهم المصادر اإلخبارية التي تعتمدها قناة: السؤال الثاني 

 بها الباحث الجهات التي تحصل من أن المصادر األخبارية والتي يقصدالدراسة نتائج بينت 

، نباءأوكالة )خبارية وتشمل خبار التي تناسب نشراتها اإلعلى األ(  العراقية أو بغداد )  خاللها القناة

اة ركزت قن فقد ،(غير محددة المصادر ،نترنيتإ، شبكات صحافة ،تلفزيون ،ذاعةإ ،و مندوبأمراسل 

نباء أدها وكاالت ، ثم جاءت بعنترنيتتلتها شبكة اإل ،بمصدر ةبغداد على المصادر غير المحدد

وصحافة  ،جنبيةأوتلفزة  ةذاعإ، ومحطات وصحافة أجنبية ،ةوكاالت األنباء العربية والمحلي ثم ،أجنية

وتالها المصدر مراسل أو مندوب  ،جنبية، والصحافة األجنبيةنباء األتلتها وكاالت األ ،محلية وعربية

ة محددالغير  المصادرن اعتماد القناة على أ، ويرى الباحث ةووكاالت األنباء العربية والمحليالقناة 

، وتركيز قناة بغداد على شبكة األنترنيت من خالل في المصداقية في تناولها لألخبارا يعتبر ضعف
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حصولها على الخبر من خالل مواقع تابعة للمعارضة السورية مثل شبكة شام وغيرها، ولم تتطرق 

 .لمواقع تابعة للنظام السوري

 

ما هي طرق اإلبراز لألخبار الخاصة بالشأن السوري والتي تقدمها قناة البغداد؟: ثالسؤال الثال  

خبرا من مجموع ( 117)بلغ ولى اء بالمرتبة األالخبر المقروء جأن الدراسة  نتائجفقد بينت 

ثم جاء بعدها خبر مصحوب بكليب، ثم خبر مصحوب بتقرير  خبرا،( 251) األخبار البالغة 

ويرى الباحث بأن قناة بغداد  ،(جرافيكس )ثم خبرمصحوب بمؤثر بصري  للنشرة، خباري، ثم عنوانإ

التناقص الكبير في تغطيتها  من بالرغم ،باألخبار الخاصة بالشأن السوري اواضح اأهتمام أولت

 .وشباط مقارنة مع شهر كانون األوللألخبار الخاصة بالشأن السوري خالل شهري كانون الثاني 

 

 ما أهم مضامين المادة اإلخبارية التي تناولتها قناة بغداد الخاصة بالشأن السوري؟: السؤال الرابع

والذي يعني به الباحث  بالمرتبة األولىجاء المضمون األمني  الدراسة أن نتائجبينت 

مواجهات مسلحة، انفجارات، سقوط )و عسكرية مثل أمنية أخبار التي تحمل مضامين األ

خبرا من مجموع ( 112) وهذا ماركزت علية القناة والذي بلغ  ،(افطائرات، اغتياالت، اختط

السياسي والذي يقصد به الباحث وجاء بالمرتبة الثانية المضمون خبرا، ( 271)األخبار والبالغ 

خبار التي تغطي نشاطات المسؤولين الحكوميين وكل ما يتعلق بالزيارات الرسمية بين الدولة األ

، وبالمرتبة الثالثة المضمون مؤتمرات السياسية وقوى المعارضةواالجتماعات والخطب وال

نسانية التي يتعرض لها الشعب السوري األخبار التي تغطي كل الحاالت اإلنساني وهي اإل
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، العراق)والتبرعات من الدول المانحة واحتواء الالجئين السوريين من قبل البلدان المجاورة 

قتصادي والذي يقصد به الباحث ي خبر يخص المضمون االأ، ولم يرد (، لبنانتركيا  ،ردناأل

سعار نفط، بورصات، استثمار، أ)ارة والمال واالقتصاد والتنمية نشطة التجأخبار التي تغطي األ

ويرى الباحث أن قناة بغداد أولت أهمية لألخبار األمنية أكثر  ،خالل مدة الدراسة( عمار، ديونإ

 .نسانية الخاصة بالشأن السوريواإلمن غيرها من المضامين السياسية 

 

 ؟دود االهتمام بالمجال الجغرافــيما ح: السؤال الخامس

بالشأن السوري  ةخبارية الخاصأن قناة بغداد قد ركزت في نشرتها اإل الدراسة نتائج فقد بينت

ة األولى لما لهما من أهمي حلب وريف دمشق بالمرتبة على مدينة ،واهتمامها بالمجال الجغرافي

معقل ،وجاء بالمرتبة الثانية محافظة دمشق ،وخصوصا محافظة حلب القريبة من الحدود العراقية

النظام السوري والتي تعني أن السيطرة على هذه المحافظة من قبل المعارضة السورية السيطرة 

ثم  ،ثم محافظة حماة ،ثم محافظة أدلب ،وجاء بالمرتبة الثالثة محافظة حمص, على الحكم

) لى كل من المحافظات التالية إشارة تم اإلت، ولم ثم محافظة طرطوس ،ظة دير الزورمحاف

 .(، الرقة الحسكه ،السويداء ،القنيطرة
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إلى أي درجة تعاملت قناةبغداد بمهنيـة في تناولها األخبار الخاصة بالشأن : السؤال السادس 

 السوري؟

والدقة في السؤال السادس الخاص بقناة  والحيادية والتوازنالموضوعية بين الباحث معنى  

بأنها لم تتعامل , الدراسةنتائجهبينتما و العراقية، ويكتفي هنا الباحث بما ركزت علية قناة بغداد 

ألخبار  ها لألحداث الخاصة بالشأن السوريفي تغطيتوكانت غير متوازنة؛ بسبب انحيازها  بحيادية

ن القناة أفي حين رأى الباحث تتعلق بالنظام السوري، المعارضة السورية على حساب األخبار التي 

 .الخاصة بالشأن السوري واألحداث خبارفي نقل األ ودقيقة كانت موضوعية

 

 

لقة في عحداث والمواضيع المتخبارية تجاه األوجه التباين في التغطية اإلأما هي : السؤال السابع 

 ؟ (لقناتي العراقية، وبغداد)الشأن السوري 

، وقد تبين من خالل هذا (العراقية، وبغداد)درجات التباين ما بين قناتي  (11)لجدول رقم يبين ا

ن األوساط الحسابيـة لهذه إخبار الخاصة بالشأن السوري، إذ في تناولها لأل الجدول رجحان كفـة قناة بغداد،

 (.العراقية)القناة كانت مرتفعة مقارنة مع نظيرتها قناة 
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 : ةتوصيات الدراســ

ن الباحث يضع مجموعة من التوصيات إليها هذه الدراسة، فإالتي توصلت من خالل النتائج  

 : وهي

 .زيادة المهنية والحيادية في نقل األخبار المتعلقة بالشأن السورييوصي الباحث ب .1

االهتمام بالموقع اإللكتروني لقناتي العراقية وبغداد كي يكون مصدرا يوصي الباحث بزيادة  .2

 .للحصول على األخبارما مه

خبار الخاصة بالشان السوري في خبارية فيما يخص األبتنويع المصادر اإليوصي الباحث  .1

 . قناتي العراقية وبغداد

 ينمن العلميبقراراتها والمتحكمين ف األخبار غر  ىاختيار القائمين عليوصي الباحث   .7

 .ينوالمهني

تي العراقية وبغداد في مجال العمل العمل على تأهيل العاملين في قنايوصي الباحث ب  .5

ودعم التعاون مع وكاالت  ،من خالل استخدام الوسائل التقنية الحديثة ،اإلخباري وتطويرهم

إلبداع في ميادين العمل وخلق األجواء المناسبة للنجاح وا ،األنباء الوطنية والعربية والعالمية

 .اإلخباري

وبقية القائمين على القنوات الفضائية، إيالء قناتي العراقية وبغداد  ةيوصي الباحث إدار  .6

ألن  ؛زام بمعايير المهنية للصحافة في طرح وجهات النظر المختلفةتااللو  التوازن والدقة

 .المهنية ال تعني إبراز وجهة نظر بذاتها على حساب األخرى
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 يوصي الباحث ضرورة قيام كل من القناتين وبقية وسائل اإلعالم بتأسيس مراكز علمية .7

لتقوم بدراسات تتعلق بالمجتمعات في البلدان التي تقوم  -أو تفعيلها إن وجدت -داخلها

 .بتغطيتها إعالميا

 .ب والمغاالة في نقل األخبار خدمة ألغراض سياسيةاالبتعاد عن التحز  يوصي الباحث ب .8

 والقطاعات( بغدادو  العراقية)ضرورة تعميم نتائج هذه الدراسة على قناتييوصي الباحث ب .9

 . لالستفادة من النتائج التي توصلت إليها الصلـة ذات
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 قائمة المصادر والمراجع 
 

 :المراجع العربية : أوال 
 

 دار  ،5ط ،في المجتمعات المعاصرة واإلعالماالتصال ( 2006)صالح خليل  ،أبو اصبع

 . مجدالوي للنشر والتوزيع

 7ط، القاهرة، بعالم الكت، فن الخبر الصحفي( .2000)، فاروق.د، أبو زيد . 

 مجموعة النيل : القاهرة. 1ط. ثقافة األخبار(. 2008)هدى  ،ترجمة فؤاد ،ستيوارت ،آالن

 . العربية

 1997، الرياض، مكتبة العبيكان، مقدمة في االتصال السياسي، محمد بن سعود، البشر . 

   ر الحكمـة دا: بغـداد ،  الخبر الصحفي دراسة نظريـة وتطبيقـات( . 1987),قيس , ي الياسر

 للنشر والتوزيع

 القاهرة  ،(1ط)  ،الفضائيات العربية ومتغيرات العصر( 2005)منى وآخرون  ،الحديدي :

داد، ، بغالبرامج االذاعية والتلفزيونية(.1988)لمحنة، فالح كاظم،ا الدار المصرية اللبنانية

 .دار الحكمة للطباعة والنشر

 عالم ؟ دراسة في النظريات ثر وسائل اإلف تؤ كي. ( 1998)  ،محمد عبدالرحمن ،الحضيف

 . المملكة العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،واألساليب

 دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، فنون اإلعالم والطاقة االتصالية، نسيم، الخوري ،

 . 2005، بيروت
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 لمعرفة الجامعية، االسكندرية، دار ااالتصال والرأي العام (. 1989) الشناوي، فرج . 

 صناعة األخبار التليفزيونية في عصر البث الفضائي(. 2007)نهى عاطف  ،العبد .

 .دار الفكر العربي: القاهرة.1ط

 دار النهضة العربية للطباعة  ،بيروت ،0ط،نظريات االتصال. ( 2006) مي  ،العبداهلل

 . والنشر والتوزيع

 1991، عمان، لية للنشر والتوزيعاأله، الخداع في حرب الخليج، مصطفى، الدباغ . 

 بغداد،  ،ول، الجزء األاساسيات البحث المنهجي. (2007)، حميد جاعد محسن ،الدليمي

 .شركة الحضارة للطباعة والنشر

 جرير للنشر والتوزيع دار ،عمان، عولمة التلفزيون. (2005) عبد الرزاق محمد  ،الدليمي. 

 عمان،  دار جرير  التحرير األعالمي المعاصرفن (. 2010)عبدالرزاق محمد , 2الدليمي ،

 .للنشر والتوزيع 

 الكناني للنشر  ،الطبعة الخامسة ،المدخل في االتصال الجماهيري( 2001)عصام  ،الموسى

 . والتوزيع

  191-191، ص 2007، ( 1982)الوقائع العراقية ، بغداد العدد  

 سوسيولوجيا اإلعالم في )يري صحافة المجتمع الجماه، عبد اهلل بن مسعود، الطويرقي

 . 1997، الرياض، مكتبة العبيكان، (مجتمعات الجماهير

 دار الحكمة : بغداد  ،دراسة نظرية وتطبيقات: الخبر الصحفي . (1987)،قيس ،الياسري

 للنشر والتوزيع
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 دار الفجر : القاهرة.1ط. دراسة سوسيوثقافية: االتصال والعولمة(. 2008)أحمد  ،بخوش

 .توزيعللنشر وال

 دمشق. 2ط. الصحافة التليفزيونية(. 2009)أديب  ،ترجمة خضور ،الكسندر ،بوريتسكي :

 .المكتبة العلمية

 المجلــس الــوطني : الكويــت  ،ترجمــة ســامي خشــبة ،قصــف العقــول. (2000) ،فيليــب ،تــايلور

 .للثقافة والفنون واآلداب

 الريــاض ،عبــر التلفزيــونســيكولوجية التــأثير واالقنــاع . (2007) ،عبــدالعزيز ،تركســتاني :

 .الجمعية السعودية لالعالم واالتصال

 حمدي قنديل : ترجمة ، أخبار التلفزيون بين التحليل والتنفيذ( . 1972)، موري، جرين

 . القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، وأحمد سعيد

 دار مجدالوي للنشر: األردن ،عمان.2ط ،فن كتابة األخبار(. 2001)عبد الستار ،جواد 

 .والتوزيع

 دار الفجر للنشر والتوزيع ،الموسوعة االعالمية،( 2001) ،محمد منير ،حجاب.. 
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 ة بـــين التوظيـــف فـــن تحريـــر األخبـــار فـــي اإلذاعـــات الدوليـــ( 2001)، عبـــد النبـــي، خزعـــل

 . عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، والموضوعية
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 دار : بيروت . 2ط. عربي –إنكليزي :  معجم المصطلحات اإلعالمية. (1994)كرم  ،شلبي

 . الجيل
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 (1)الملحق رقم 
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 صالتخص الجامعة اسم المحكم

 عميد كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط األستاذة الدكتورة حميدة سميسم
 تدريسي في كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط الدكتور صباح ياسين

في  رئيس قسم الصحافة جامعة الشرق األوسط الدكتور كامل خورشيد
 كلية األعالم

 كلية اإلعالمتدريسي في  جامعة الشرق األوسط الدكتور محمود السعدي
 تدريسي في كلية اإلعالم جامعة الشرق األوسط الدكتور يوسف أبو عيد 

 
 
 

 



119 

 

 

 (1)الملحق رقم 
 

 االستاذ الدكتور المحترم

 

 تحية طيبة 
 

عرضعليكمكشافامقترحايشخصكمالكريممنعلميةوخبرةفإننيأعهدهفنظرالماأ

تغطيةالشأنالسوريفيقناتيالعراقية)لتحليلمضمونمادةالرسالةالعلميةبعنوان

لغاية1/12/2012خبارالرئيسةللفترةمنالفضائيتيندراسةتحليليةلنشراتاألوبغداد

.عالممنجامعةالشرقاألوسطلنيلدرجةالماجستيرفياإل(1/3/2013  

رالكممتةألهدافالدراسةالمرفقةطياشاكتكرمبتحكيمهذاالكشافومدىمالءأرجوال

.تعاونكممعفائقالشكروالتقدير  

 

 

 المرافقات :

 
 كشافتحليل

 مشكلةوأهدافوأسئلةالدراسة

 

 

 

 

 الباحث            

 محمود محمد وهيب     
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 استمارة تحليل مضمــــــــــــــون

 
 

 
 
 

اإلخبارية المعتمدة في عملية التغطية  أو القيم ما أهم المعايير: السؤال األول

 ؟الخاصة بالشأن السوري خبارية في نناتي العرانية وبغداداإل

 النسبة التكرار المعايير والقيم ت

   الجدة 1

   الصراع 1

   األهمية 3

   الجغرافي بالقر  4

   الغرابة 5

   اإليجابية 6

   السلبية 7

   الشهرة 8

   التأثير 9

   الضخامة 11

   اإلثارة 11
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وبغداد في  العرانية اما أهم المصادر اإلخبارية التي تعتمدها ننات :ثاني السؤال ال

 التغطية اإلخبارية؟

 

 النسبة التكرار المصادر اإلخبارية ت

  القناةمندوبأومراسل 1

  ومحليةنباءعربيةأوكاالت 1

  جنبيةأنباءأوكاالت 3

  وتلفزةعربيةاذاعةمحطات 4

  يةاجنبوتلفزةاذاعةمحطات 5

  وعربيةمحليةصحافة 6

  اجنبيةصحافة 7

  االنترنتشبكة 8

  مصادرغيرمحددة 9
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أن السوري والتي خبار الخاصة بالشألما هي طرق اإلبراز ل: ل الثالث السؤا

 العرانية وبغداد؟ اتقدمها ننات

 النسبة التكرار البيان ت

  خبرمقروء 1

خبرمؤسربصري 1

(فيكساجر)

  

  clip+خبر 3

  خبروتقريراخباري 4

  لنشرةلعنوان 5
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العرانية  االمادة اإلخبارية التي تناولتها ننات أهم مضامينما  :السؤال الرابع 

 وبغداد الخاصة بالشأن السوري؟

المضمون الذي تناولته  ت

 القناتان

 النسبة التكرار

  سياسي 1

  أمني 1

  ادياقتص 3

  إنساني 4
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 ما حدود االهتمام بالمجال الجغرافي؟:السؤال الخامس
 

 النسبة التكرار المحافظات السورية ت

  دمشق 1

  ريفدمشق 1

   القنيطرة 3

   درعا 4

   السويداء 5

   حمص 6

   طرطوس 7

   الالذقية 8

   حماة 9

   إدلب 11

   حلبالرقة 11

زورديرال 11    

ةالحسك 13    
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العرانية وبغداد بمهنية في تناولها  اإلى أي درجة تعاملت ننات :السؤال السادس

 األخبار الخاصة بالشأن السوري؟

 النسبة التكرار البيان ت

   الموضوعية 1

   الدقة 1

   التوازن 3

   الحيادية 4

 

 

 :مالحظة 

 

راج نتائجها ومن ثم المقارنة بين خستهذه االستمارة ستكون لكل نناة وا

 القناتين
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 (4)الملحق رقم 
 (SPSS)مخرجات التحليل اإلحصائي 

 
Descriptive Statistics

3 25.00 36.00 91.00 30.3333 5.5076

3 3.00 5.00 12.00 4.0000 1.0000

3 4.00 7.00 15.00 5.0000 1.7321

3 2.00 4.00 8.00 2.6667 1.1547

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 6.00 13.00 30.00 10.0000 3.6056

3 3.00 6.00 12.00 4.0000 1.7321

3 1.00 2.00 5.00 1.6667 .5774

3 1.00 2.00 5.00 1.6667 .5774

3 1.00 2.00 4.00 1.3333 .5774

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

SIX

SEVEN

EIGHT

NINE

TEN

ELEVEN

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation

 
 

Descriptive Statistics

3 1.00 2.00 4.00 1.3333 .5774

3 .00 3.00 4.00 1.3333 1.5275

3 .00 5.00 8.00 2.6667 2.5166

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3 .00 6.00 8.00 2.6667 3.0551

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 21.00 25.00 67.00 22.3333 2.3094

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

SIX

SEVEN

EIGHT

NINE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation
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Descriptive Statistics

3 18.00 26.00 65.00 21.6667 4.0415

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 9.00 12.00 4.0000 4.5826

3 2.00 6.00 12.00 4.0000 2.0000

3 2.00 6.00 12.00 4.0000 2.0000

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Dev iation

 
 

 
Descriptive Statistics

3 17.00 27.00 70.00 23.3333 5.5076

3 3.00 9.00 17.00 5.6667 3.0551

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 1.00 5.00 10.00 3.3333 2.0817

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation

 
 

Descriptive Statistics

3 1.00 4.00 7.00 2.3333 1.5275

2 .00 3.00 3.00 1.5000 2.1213

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3 .00 2.00 2.00 .6667 1.1547

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 2.00 3.00 1.0000 1.0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

2

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

SEX

SEVEN

EIGHT

NINE

TEN

ELEVEN

TWELF

THERTEN

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation
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Descriptive Statistics

3 5.00 18.00 33.00 11.0000 6.5574

3 10.00 17.00 37.00 12.3333 4.0415

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3 .00 7.00 9.00 3.0000 3.6056

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 4.00 8.00 17.00 5.6667 2.0817

3 .00 2.00 2.00 .6667 1.1547

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 1.00 8.00 12.00 4.0000 3.6056

3 2.00 9.00 15.00 5.0000 3.6056

3 9.00 16.00 37.00 12.3333 3.5119

3 .00 8.00 8.00 2.6667 4.6188

3 .00 1.00 1.00 .3333 .5774

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

SEX

SEVEN

EIGHT

NINE

TEN

ELEVEN

TWELF

THERTEN

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation

 

Descriptive Statistics

3 51.00 143.00 253.00 84.3333 50.9640

3

ONE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation

 

 
 

Descriptive Statistics

3 51.00 143.00 253.00 84.3333 50.9640

3 21.00 53.00 98.00 32.6667 17.6730

3 10.00 37.00 60.00 20.0000 14.7986

3 1.00 3.00 5.00 1.6667 1.1547

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3 9.00 20.00 39.00 13.0000 6.0828

3 2.00 12.00 18.00 6.0000 5.2915

3 .00 4.00 5.00 1.6667 2.0817

3 3.00 7.00 13.00 4.3333 2.3094

3 4.00 16.00 26.00 8.6667 6.4291

3 .00 .00 .00 .0000 .0000

3

ONE

TOW

THREE

FOUR

FIFE

SIX

SEVEN

EIGHT

NINE

TEN

ELEVEN

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean

Std.

Deviation


