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 ص:مخستالم
 خطوة ميمة ضمن مجموعة من الخطوات التي يـتم عـن طريايـا تحديـد يشكل ىذا البحث

نوع التغطيات الصحفية التي تاوم بيا الصحف العراقية وكيفيـة تناوليـا لاضـايا ميمـة تخـص البمـد 
جـرا  بحـوث مـن ىـذا نتخابات مجالس المحافظات( إذ الحاجة تباى مستمرة إلايا )إومن ىذه الاض

ه التغطيـــات وقـــد اخـــتص ىـــذا يجابيـــات وســـمبيات ىـــذعمـــى إ رفالنـــوع مـــض كـــل قضـــية تســـتجد لمتعـــ
ي نشـرتيا جريـدتي الصـباح والزمـان )طبعـة بغـداد( تـجرا  تحميل مضمون لمموضـوعات الالبحث بإ

ــــة  20/3/2013خــــلل المــــدة التــــي تراوحــــت مــــن   دة التــــي حــــددتيامــــوىــــي ال 9/4/2013ولغاي
 مشـــكمة البحـــثوقـــد تحـــددت  ،نتخابيـــةاإلجـــل الايـــام بـــالحملت المفوضـــية العميـــا للنتخابـــات مـــن  

 الت االتية:بالتساؤ 
نتخابــات دتين )الصــباح والزمــان( فــي تغطيــة إىــل ســاىمت الصــحافة العراقيــة المتمرمــة بالجريــ. 1

 مجالس المحافظات.
نتخابـــــات مجـــــالس اقيـــــة )الصـــــباح والزمـــــان( فـــــي تغطيـــــة إ. مـــــا مـــــدا اســـــيامات الصـــــحافة العر 2

 المحافظات.
 نتخابـات مجـالس المحافظـاتإلتي اسـتخدمت فـي التغطيـة الصـحفية الصحفية ال الفنون ماىي . 3

 في العراق؟
نتخابــات مجــالس إحــول  يــا الصــحافة العراقيــة )الصــباح والزمــان(حتالتــي طر  الموضــوعات مــا. 4

 ؟في مدة البحث المحافظات
 فاد تحددت باالتي: ىداف البحثاما   
فــي  ا  وكيفــ نتخابــات مجــالس المحافظــات كمــا  إعــن حجــم التغطيــة الصــحفية لموضــوع  الكشــف. 1

 الصحف العراقية.
نتخابــات مجـالس المحافظــات إالعامـة والخاصـة فــي مجـال تغطيـة  موضــوعاتىـم ال  تشـخيص  .2

 .التي تم طرحيا في الصحافة العراقية
نتخابات مجالس المحافظات في إ موضوعاتستخداما في عرض إتحديد الشكل الفني االكرر . 3

 العراقية.الصحافة 
نتخابــات لمجـــالس المحافظــات فــي مـــدة إالصــحفية التــي تحـــدرت عــن  تحديــد مضــامين المـــواد. 4

 البحث.
 خـصكبـر لدراسـات اعمـي فـي موضـوع التغطيـات لموضـوعات ميمـة ت مام جيـود  فتح الباب . 5

 الشارع العراقي.
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 اما  ىم النتائج:
ــــاينوجــــود  .1 ــــي  تب ــــة الصــــحفية حجــــم ونــــوع واضــــح ف ــــات مجــــالس إب الخاصــــةالتغطي نتخاب

اخـــتلف نســـب التـــي قامـــت بيـــا جريـــدة الصـــباح عـــن جريـــدة الزمـــان فـــنلح  المحافظــات 
فاـــد تفوقـــت الصـــباح بحجـــم التغطيـــة بمجمـــوع  اوليم لمموضـــوعات الخاصـــة بالتغطيـــة،تنـــ
(104.) 
واتفاـت فـي  ختمفت في موضـوعاتلصباح والزمان قد إاظيرت النتائج ان كل الجريدتين ا .2

ستخدام المرشحين عات ميمة مرل إاخرا ولكن ركزت في تغطيتيا الصحفية عمى موضو 
 نتخابية.ولة في دعايتيم وغياب البرامج اإلساليب غير مابأل

ــــة الصــــحفية لكــــل  .3 ــــدور وجــــود ضــــعف واضــــح فــــي التغطي ــــوعي بال ــــاب ال ــــدتين وغي الجري
علم المارو ة ادنى جيد في تعريـف نتخابية، فمم تبذل وسائل اإلة اإلعلمي في العممياإل

 الناخب بالمرشحين وقد تعمدت الصحف تجاىميم.
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 مقدمة:
خابات مجـالس نتإفي المدة التي سبات  قامة العراقية شيدت تغطية وسائل اإلعلم 

بـــروز تكـــتلت و ئتلفـــات جديـــدة وجـــا ت ىـــذه نتيجـــة لىتمـــام واســـض إ المحافظـــات فـــي بغـــداد 
وقد ركز ىذا البحث عمى التغطية التـي  ختصـت بيـا الصـحف  ،متنوعة ومختمفةالتغطيات 

والتـي مـن المفـروض  )طبعـة بغـداد( التي تصدر في العراق ومنيا جريدتي الصباح والزمـان
ور مـن بعيـدة عـن التحيـزات وتمبـي حاجـة الجميـ محايدة ومتوازنـة  ىذه التغطيات  ن تكون 

ودورىا الفعال علم اإل ت وانطلقا من مسؤولية وسائلنتخاباالمعمومات التي تخص ىذه اإل
  .نتخابات و رنا ىا وبعدىافي مرحمة ماقبل اإل

نتخابـات إالكيفية التي تعاممت بيا الصحف العراقية مض قضـية  البحثىذا ذ تناول إ
لصــباح والزمــان تحميــل مضــمون تغطيــة كــل مــن جريــدتي ا عــن طريــيمجــالس المحافظــات 

 ،نتخابات مجالس المحافظاتالخاصة بإاولتيا الجريدتين التي تن موضوعاتلمتعرف عمى ال
جـم التغطيـة التـي قامـت بيـا ذ يسـاعد ىـذا عمـى تحديـد حىم الفنون الصحفية المسـتخدمة إو  

وىـي قضـية باضـية ميمـة جـدا الجرائـد ىتمـام مدا إىتمام  و عـدم إ  الصحف ومن رم تحديد
رــر الكبيــر فــي تحديــد الخارطــة السياســية ليــا األ الس المحافظــات التــي ســيكون نتخابــات مجــإ

 مستابل.في العراق 
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 المنهجي اإلطار: األولالمبحث 
 :همية البحثأ واًل:أ

صـحفية التــي جـرت  رنــا  التغطيــات العمـى  ىميــة البحـث بمســاىمتو فـي التعــرف تـتمخص 
ينـوا واالنبـار العـراق فيمـا عـدا محـافظتي ن حافظات التي جـرت فـينتخابية لمجالس المإلالدعاية ا

إقميم كردسـتان التـي نتخابات ومحافظات إلبات بارار من المفوضية العميا لنتخاإلالتي  جمت فييا ا
 .خرا األتخابات مجالس المحافظات نإموعد منفصل عن  فينتخابات إلتجرب فييا ا

الموضــوعات  رصــده عــن طريــيياــدم ىــذا البحــث  ضــافة بســيطة لحركــة البحــث العممــي 
لذا فان الكشف عن الطرياة التي تمت بيا ىـذه  ،التي ركزت عمييا الصحف العراقية دون األخرا 

دور الصــحافة فـي صــياغة األحــداث وتشــكيل الــر ب العــام ومعالجتيــا  يســاىم فــي ابــرازالتغطيـة قــد 
لتعـرف عمـى نتخابـات بشـكل يمكـن المـواطن العـادب مـن اإلوضوعات وطرحيا لاضـايا متعماـة بالم

  . ختيار المرشح األصمحإدىم عمى المرشحين وكتميم السياسية بطرياة تساع
 :: مشكمة البحثثانياً 

يحتــــاج البحــــث و مفيــــوم  و فكــــرة  و قضــــية  عبــــارة عــــن موقــــف " تعــــرف مشــــكمة البحــــث
ا الحاليـــة واعـــادة ونتائجيـــوالدراســة العمميـــة لموقـــوف عمـــى ماــدمتيا وبنـــا  العلقـــات بـــين عناصــرىا 

 مشـكمة البحـث تحـددوت "لعممـي السـميمفـي االطـار انتـائج الدراسـة ووضـعيا  عن طرييصياغتيا 
نتخابــــــات مجــــــالس إللتــــــي قامــــــت بيــــــا الصــــــحافة العراقيــــــة رصــــــد وتحميــــــل التغطيــــــة الصــــــحفية اب

يــا تالتــي طرح موضــوعاتالمضــمون تحميــل  عــن طريــي ،(الصــباح والزمــان جريــدتين)المحافظــات
 :التيةالت اؤ لتسااوفي  وقد تم تحديد مشكمة البحث ،تينجريدىاتين ال

نتخابــات دتين )الصــباح والزمــان( فــي تغطيــة إىــل ســاىمت الصــحافة العراقيــة المتمرمــة بالجريــ. 1
 مجالس المحافظات.

نتخابـــــات مجـــــالس اقيـــــة )الصـــــباح والزمـــــان( فـــــي تغطيـــــة إ. مـــــا مـــــدا اســـــيامات الصـــــحافة العر 2
 المحافظات.

 تخابـات مجـالس المحافظـاتنإلالصحفية التي اسـتخدمت فـي التغطيـة الصـحفية  الفنون ماىي . 3
 ؟في العراق

نتخابــات مجــالس إحــول  (لصــحافة العراقيــة )الصــباح والزمــانايــا حتطر التــي  الموضــوعات مــا. 4
 ؟في مدة البحث المحافظات
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 :هداف البحثأ:ثالثاً 
ن التغطيـــــة الصـــــحفية اليوميـــــة عمـــــى شـــــكل ومضـــــمو لـــــى التعـــــرف إييـــــدف ىـــــذا البحـــــث 

العراقيــة  صــحفمتابعــة صــحيفتين مــن ال عــن طريــي ،نتخابــات مجــالس المحافظــاتإ لموضــوعات
تمرـل  :نيـةوالرا تمرـل الصـحافة شـبو رسـمية )الصـباح( :ولـىألي تعد ميمة فـي الشـارع العراقـي االت

 :ىداف البحث بالنااط االتية  حددت وقد ت (الصحافة الخاصة )الزمان
فــي  ا  وكيفــ فظــات كمــا  نتخابــات مجــالس المحاإعــن حجــم التغطيــة الصــحفية لموضــوع  الكشــف. 1

 .الصحف العراقية
نتخابــات مجـالس المحافظــات إالعامـة والخاصـة فــي مجـال تغطيـة  موضــوعاتىـم ال  تشـخيص  .2

 .تم طرحيا في الصحافة العراقيةي الت
س المحافظات في نتخابات مجالإ موضوعاتستخداما في عرض إكرر ألتحديد الشكل الفني ا. 3

 .الصحافة العراقية
ت لمجـــالس المحافظــات فــي مـــدة نتخابــاإن الصــحفية التــي تحـــدرت عــ لمـــوادتحديــد مضــامين ا. 4

 .البحث
 خـصت موضـوعات ميمـةكبـر لدراسـات اعمـي فـي موضـوع التغطيـات ل مام جيـود  فتح الباب . 5

 .الشارع العراقي
 :منهج البحث :اً رابع

و   "رصــد ومتابعــة دقياــة لظــاىرةم عمــى لبحــث مــن البحــوث الوصــفية التــي تاــو يعــد ىــذا ا
الظـاىرة  جـل التعـرف عمـى فتـرات مـن عـدة  و و نوعيـة فـي فتـرة زمنيـة  حدث معين بطرياة كميـة 

مــات تســاعد فــي فيــم الواقــض و الحــدث منــو حيــث المحتــوا والمضــمون والوصــول الــى نتــائج وتعمي 
 ."وتطويره

ممكن ان يستخدم في ىذا البحث لموصول الى نتائج ذات فائدة ىو المنيج و فضل منيج 
 .لتحايي  ىداف البحث و طرياة تحميل المضمون سموب   ستخدام تاح لنا إالمسحي الذب ا

 :خامسًا: مجتمع البحث
ختيـــار يجـــة التســـاع ىـــذا المجتمـــض فاـــد وتـــم إيمرـــل مجتمـــض البحـــث الصـــحافة العراقيـــة ونت

جريدتين من الصحف العراقيـة وىـي جريـدة الصـباح وجريـدة الزمـان )طبعـة بغـداد( كـانموذج حيـث 
 جريـــــدةدولـــــة و  جريـــــدة شـــــبو رســـــمية وىـــــي جريـــــدةكونيـــــا تمرـــــل ل ولـــــى )الصـــــباح(األ ختيـــــارإتـــــم 

 وعرفت بجر تيا في الطرح. وىي جريدة مستامة ممكية خاصة باعتبارىا تمرل طبعة بغداد(/)الزمان
عـددا  وىـي حصـر شـامل لكـل االعـداد مـن  (44تمكنـت الباحرـة مـن الحصـول عمـى )وقد 

كرــــر  ســـموب الحصــــر الشـــامل  ي وقــــد وجـــدت الباحرــــة فـــ ،الجريـــدتين فـــي المــــدة المحـــددة لمبحـــث
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والبـد مـن االشـارة ىنـا  ،وذلك لمحدودية المدة الزمنية المخصصة لمجتمض البحـثملئمة ساليب ألا
كرر اتساعا كمما تحددت واتسعت المصادر  ليدف من الدراسة واطارىا الزمني لى انو كمما كان اإ

ام مــا فــي غيــر ذلــك مــن المجــاالت فــان نظــ ســتخدام العينــات إلكــان ذلــك مبــررا و وفئــات التحميــل 
فضــل  ،كرـر صــدقا، النيــا تضـمن اطــار العينــة لمفئـات كافــة الحصـر الشــامل سـوف يعطــي نتــائج 

 ختيـار العينـة.إيز غيـر الماصـود فـي حعن توافر االقتراب من الموضوعية التي تجنب الباحث الت
المــذكورة يمكــن ان تفــي بمتطمبــات البحــث وتــوفر امكانيــة تحديــد  وقــد وجــدت الباحرــة ان االعــداد

 .التغطية الصحفية لمجالس المحافظات التي قامت بيا الجريدتين
 :سادسًا: مجاالت البحث

نموذج اجريـدتي الصـباح والزمـان )طبعـة بغـداد( كـتحديـد ىـذا المجـال ب تـم :. المجال المكاني1
غمــب االحــداث الخاصــة تغطيتيمــا ألن معــروفتين لــدا الجميــور العراقــي ب، وكــل الجريــدتيلمدراســة
 .بالعراق

( كاطـــار 19/4/2013ولغايـــة ) (20/3/2013ختيـــار المـــدة مـــن )إ تـــم. المجاااال الزمااااني: 2
لتـي حـددتيا نتخابيـة اإلالحممـة ا وفيـوانتيـت زمني لمبحث كون ىذه المدة تمرل الموعد الـذب بـد ت 

 .نتخابات في العراقإلالمفوضية المستامة ل
 :جراءات البحثإ :سابعاً 

الصـحفية جـرا  تحميـل مضـمون لممـواد إىـداف البحـث تتطمـب العمميـة   لـى إغية الوصـول ب
  ،المحافظـــاتنتخابـــات مجـــالس إلاح والزمـــان فـــي تغطيتيـــا الصـــحفية الصـــب تينشـــرتيا جريـــدالتـــي 

لـى الوصـف الكمـي إسموب البحث الذب ييدف  "بانو  تحميل المضمون  برناد بيرلسون حيث عرف 
لمضـمون بمجموعــة سـموب تحميــل ا ويتســم  "تصـالإللر والمنيجــي لممحتـوا الظــاىوالموضـوعي 

 :ىميا  من الخصائص 
 ب انــــو يتحــــرر مــــن الاوالــــب النمطيــــة   ،يــــل المضــــمون البــــد ان يكــــون موضــــوعياان تحم

 .م المسباةواالحكا
 المراحــــل المنيجيــــة وتســــاند يعتمــــد خطــــة منظمــــة مــــن حيــــث  البــــد لمحمــــل المضــــمون ان

 .جرا اتيا منطايا ومن حيث التحديد الواضح لمفئاتإ
  مصــــالحو و ب ان المحمــــل اليجعــــل مــــن ذاتــــو  ىــــداف التحميــــل غيــــر شخصــــية   ان تكــــون

 .من حركة العمم جز ا  و مرجعية لمتحميل وبالتالي يكون مشروع
غطيــة لمعرفــة تكرــر الطــرق مناســبة  مــن لــذلك تــرا الباحرــة ان طرياــة تحميــل المضــمون 

 :اآلتية لإلجرا ات ووفاا   .نتخابات مجالس المحافظاتإلالصحافة العراقية اليومية 
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 . وحدات التحميل وفئاته: 1
ىـــداف   لـــى إالوصـــول  تســـاؤالت البحـــث وبغيـــةللحتياجـــات البحريـــة المصـــاغة فـــي تمبيـــة 

لتحميــل ســتمارة اإالباحرــة بتصـميم المتبعـة قامــت سـموب تحميــل المضــمون  الجــرا ات  ا  وفاــو البحـث 
ـــات التـــي ت ـــي التـــي شـــممت الفئ ـــى ســـموب ألىـــذا ا عتمـــدذ يإ ،ىـــداف البحـــث  مب ســـتخدام الطـــرق إعم

 والتعبيـروجدولة لموحدات وقياسـيا  وتصنيف لمفئات وجود تبويب التي تتيحساليب االحصائية ألوا
 .عن نتائجيا بايم عددية

 :وىي كما يميالتحميل ستمارة إفي لباحرة فئتان رئيستان اوبنا  عمى ماسبي حددت 
جيـب عـن وت المـادة الصـحفيةنشـرت بـو الـذب الصـحفي وتعنـي ىـذه الفئـة الاالـب  :فئة الشكلأ. 

 .التساؤل كيف قيل؟
وىـي االنسـب لتمبيـة متطمبـات الصـحفية ونعنـي بـو مضـمون المـادة  :موضوع االتصالفئة ب. 

 .؟ليماذا ق جيب عن التساؤلوتالبحث 
 جراءات التحميل: . إ2

نتخابــات مجــالس المحافظــات فــي تتعمــي بإ حصــر الفنــون الصــحفية التــي انطــوت عمــى مضــامين أ.  
قامت الباحرـة بحصـر شـامل لجميـض االعـداد التـي صـدرت فـي  ذإ ،كل الجريدتين موضوع الدراسة

الصــــباح لجريـــدة عـــددا   (24ر)تـــم حصـــ ذإ (19/4/2013لغايـــة  20/3/2013المـــدة المحـــددة )
ــــدة( 20و) ــــم المجمــــوع )فالزمــــان  لجري ــــم  عــــددا . (44بم ــــم عــــدد الفنــــون الصــــحفية التــــي ت وقــــد بم

ـــدتين ) ـــل فـــي كـــل الجري ـــدة الصـــباح 104( بواقـــض )167اخضـــاعيا لمتحمي ( فـــن صـــحفي فـــي جري
نتخابـــــات مجـــــالس والتـــــي حممـــــت مضـــــامين خاصـــــة بإ ( فـــــن صـــــحفي فـــــي جريـــــدة الزمـــــان63و)

 المحافظات. 
مـن كـل فـن  تم استخراج موضـوع واحـد )فئـة(و  لخضعت ىذه الفنون الصحفية لمتحميقد و 

صــحفي وىــو الموضــوع الــرئيس الــذب يتمحــور حولــو مضــمون الفــن الصــحفي فــي كــل الجريــدتين 
م يخضـض لمتحميـل الكيفـي الن موضوع البحث. فيما عدا الخبر فاـد اخضـض لمتحميـل الكمـي فاـ  ولـ

وبــذلك يصــبح عــدد الفنــون الصــحفية التــي ستخضــض  تجاىــات.اليحمــل مضــامين وال يمرــل إالخبــر 
 ( لجريدة الزمان.51( لجريدة الصباح و)84الكيفي )لمتحميل 

ختيــار ئــة وقــد اســتندت الباحرــة فــي موضــوع إ( ف13وبمــم عــدد الفئــات التــي تــم تحديــدىا )
 رنا  الدراسة االستطلعية.حث والملحظات التي تكونت لدييا  الفئات الى االطار النظرب لمب

نتخابـــــات مجـــــالس المحافظـــــات والتـــــي تـــــم تحديـــــدىا بـــــالفنون تصـــــنيف الموضـــــوعات الخاصـــــة بإ ب.
الصحفية موضـوع التحميـل وتـم تبويـب الموضـوعات التـي تضـمنتيا الفنـون الصـحفية فـي جـداول 
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خاصة وترميزىا كميا  باحتساب عدد المرات التي تكررت فييـا بعـد اسـتخراج النسـب المئويـة لكـل 
 دا عمى ترتيبيا في جريدة الصباح.منيا وترتيبيا عمى وفي معدالتيا العامة اعتما

النتائج االحصـائية وتحميميـا ومـن رـم اسـتخلص النتـائج بشـدنيا وقـد تـم ايـراد استشـياد مـن تفسير  ج.
 .يدعم تفسير النتائجالموضوعات التي وردت في الجريدتين بشكل 

 صدق التحميل:: ثامناً 
الحرص عمى تحديد وحدات التحميـل  عن طريي ،صدق التحميل في ىذا البحثلاد تحاي 
ستمارة التصنيف التي تـم عرضـيا عمـى مجموعـة مـن لمعايير العممية في تنظيم إوفئاتو وااللتزام با

ن الباحرــة مــ توقــد اســتفادســتمارة لمبحــث إللبيــان ر ييــم فــي مــدا ملئمــة ا )*(الخبــرا  المختصــين
 .الفئات المعتمدة في التحميل غمبوقد وجدت تطابي في    بداىا الخبرا  الملحظات التي 

 ثبات التحميل:: تاسعاً 
ســـموب االتســـاق عبـــر الـــزمن بتكـــرار عمميـــة ت الباحرـــة فـــي احتســـاب الربـــات عمـــى  اعتمـــد

( يومـا بـين عمميـة 30) التحميل عمى الفنون الصـحفية موضـوع التحميـل مـرتين بفاصـل زمنـي امـده
ات طفيفـة فـي نتـائج التحميمـين وبمـم معـدل الربـختلفـات ولم تظيـر سـوا إ ،ولى والرانيةالتحميل األ

وىــي نســبة تــدل عمــى وجــود  (9223) متطاباــة بنســبةســتخدام معادلــة )ىولســتي( الــذب تــم قياســو بإ
 .درجة اتساق عالية بين التحميمين

 
 عدد الحاالت التي يتفق فيها الباحثان

 111×  -----------------------)هولستي(=  الثباتمعامل 
 الكمي لوحدات التحميلالعدد 

 
وعــدد الحــاالت التــي اتفــي عمييــا الباحــث مــض فئــة  (13المجمــوع الكمــي لوحــدات التحميــل )

 (.9223وباسمة الرقمين وضربيم في مائة الناتج يكون )فئة ( 12نفسو )
 
 

                                                           
 كلية االعالم -أ.د. وسام فاضل/ جامعة بغدادالخبراء هم: )*(

 كلية االداب -أ.م.د. سعد سلمان المشهداني/ جامعة تكريت                 
 كلية االعالم -أ.م.د. حمدان السالم/ جامعة بغداد                 
 كلية االعالم -أ.م.د. دمحم جياد زين الدين/الجامعة العراقية                 

 كلية االعالم -د. حسين ابراهيم الفالحي/ الجامعة العراقية                  
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 دراسات سابقة:عاشرًا: 
 دراسة د.نزهت محمود الدليمي:. 1

(، جريـدة الزمـان  نموذجـا  )التغطية اإلخبارية لفضيحة تعذيب المعتامـين فـي سـجن  بـي غريـب     
 .٦٠٠٢ ،حزيرانالراني، العدد م، كمية اإلعل، جامعة بغداد ،مجمة الباحث اإلعلمي

تجاىــات التاــارير إجــم التغطيــة اإلخباريــة عبــر تحديــد ييــدف البحــث الوصــول إلــى ح
وقــــد اســــتخدمت الباحرــــة  ســــموب تحميــــل المضــــمون  ،جريــــدة الزمــــاناإلخباريــــة التــــي نشــــرتيا 

ىـم ىــذه النتـائج كرافـة التغطيـة اإلخباريـة لاضـية التعــذيب   لموصـول إلـى نتـائج البحـث وكانـت 
تجاىـــات فـــي ىـــذه التغطيـــة منيـــا اســـتنكار الشـــعب إوقـــد بـــرزت عـــدة  ،فـــي ســـجن  بـــي غريـــب

ذالليـم فـي ا  عـذيب السـجنا  العـراقيين و بشـاعة تالعراقي لجرائم التعذيب في سـجن  بـي غريـب و 
 .فضل عن الدعوة إلى إغلق سجن  بي غريب ،سجن  بي غريب

 دراسة دمحم عمي عبد هللا اجتبي:. 2
دراســـة )التغطيـــة الصـــحفية لاضـــية تضـــخم األســـعار فـــي صـــحافة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

جامعــة الشــرق ، عمــان، منشــورة، رســالة ماجســتير غيــر (تحميميــة لمصــحياتين الخمــيج والبيــان
 .2009 ، كمية االداب، قسم االعلم،األوس  لمدراسات العميا

لى رصد وتحميل التغطية الصحفية لاضية التضخم فـي األسـعار إة تيدف ىذه الدراس
 ،فــي الصــفحات االقتصــادية فــي صــحيفتي الخمــيج والبيــان فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

الفنـون التحريريـة المسـتخدمة وقـد اسـتخدم الباحـث المـنيج الوصـفي تحميل وتفسير  عن طريي
ن األىـداف االبحث ىم نتائج ا وكانت  ،و سموب تحميل المضمون لموصول الى  ىداف الدراسة

وكـــذلك  ،اإلخباريـــة حصـــمت عمـــى المرتبـــة األولـــى عمـــى مســـتوا المجمـــوع الكمـــي لمصـــحياتين
توصمت الدراسة انو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي  ىـداف المـواد اإلعلميـة فـي كـل 

 .من صحيفتي البيان والخميج
 سة د.نبيل جاسم دمحم:. درا3

تحميـل  خبـار ) ٦٠٠٠نتخابـات التشـريعية إلنتخابيـة  رنـا  اإلالصحف العراقية لمحممـة ا تغطية
 ولغايــــــــة 12/2/2010الصــــــــفحة األولــــــــى فــــــــي جريــــــــدتي الصــــــــباح والمشــــــــرق لممــــــــدة مــــــــن 

(، مجمة الباحث االعلمي، جامعة بغداد، كمية االعلم، العـدد التاسـض والعاشـر، 3/6/2010
 .2010حزيران، 

تيــدف الدراســة إلــى معرفــة التغطيــة اإلخباريــة لجريــدتي )الصــباح والمشــرق( لموقــوف 
المنيج الوصفي لتحايي  ىداف البحث وتوصـل الباحث وقد استخدم  ،تمك التغطيةعمى حجم 

إلى  ن وسائل اإلعلم التي تاض تحت السيطرة الحكومية تكون تغطياتيا البحث ضمن نتائجو 
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متوافاة مض ما تريده الحكومة  ما وسائل اإلعلم المستامة فيي تنال ماتشا  في تغطياتيـا فـي 
 .معايير دولية و خلقيات متعارف عمييا اإلعلم تحكميحين  ن عمل وسائل ا

 دراسة رؤى عبد الهادي دمحم الشيخمي:. 4
دراسة تحميمية لصحيفتي ) نتخابات مجالس المحافظاتإلالصحافة اإللكترونية العراقية  تغطية

جامعــــة الشــــرق األوســــ ، كميــــة عمــــان، ، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، (الدســــتور والزمــــان
 .2010، حزيران اإلعلم،

قيــة اإللكترونيــة الدراســة الــى تحديــد  بــرز الاضــايا التــي تناولتيــا الصــحافة العرا تيــدف
ق ومــاىي مواقــف الصــحافة مــن تمــك نتخابــات مجــالس المحافظــات فــي العــراإل رنــا  تغطيتيــا 

وقد استخدمت الباحرة المـنيج الوصـفي و سـموب تحميـل المضـمون وحـددت عينـة  ،نتخاباتإلا
ة  ن التغطية ىم نتائج الدراسا وكانت ، 28/2/2009 الى 1/12/2008عشوائية امتدت من 
يــــا التغطيــــة المتعماــــة تنتخابــــات والمرشــــحين احتــــل المرتبــــة األولــــى وتمإلالمتعماــــة بموضــــوع ا

المتعماــة  موضــوعاتالرانيــة  مــا المرتبــة األخيــرة فاــد احتمتيــا البــاالحزاب السياســية فــي المرتبــة 
نتخابـات مجـالس المحافظـات بنسـبة إلصـحافة العراقيـة اإللكترونيـة مـن بايران وكانت مواقـف ا

5427%.. 
 :راسة أ.م.د.هاشم احمد نغيمش ود.عرسان يوسف عرسان. د5

/تشــرين 18آذار/الــى/27مــن  التغطيــة الصــحفية لتشــكيل الحكومــة العراقيــة فــي جريــدة الزمــان
الخـامس عشـر،  العـددم، كميـة اإلعـل، جامعـة بغـداد، مجمة الباحث اإلعلمي، 2010/الراني
 .2012آذار، 

جريـدة الزمــان حـدث تشــكيل  ييـدف ىـذا البحــث إلـى معرفــة الكيفيـة التــي غطـت فييــا         
 عن طرييوالكشف عن مضامين المواد الصحفية التي تحدرت عن تشكيل الحكومة  الحكومة

كد عمى تركيز التغطية عمى موضوع ؤ ىم النتائج لتا وجا ت  ،تحميل مضمون المادة الصحفية
ســتخدام المــنيج إوقــد تــم  ،التحالفــات بــين األطــراف السياســية المشــاركة فــي العمميــة السياســية

 ث.جل الوصول إلى  ىداف البح ون من المسحي و سموب تحميل المضم

 
 
 
 



12 
 

 وانواعها الصحفية ةالتغطيمفهوم : المبحث الثاني
 :مفهوم التغطية الصحفية واًل:أ

ليــا مــدلوالتيا لــدا و  التــي اعتمــدت حديرــةة الصــحفية مــن المصــطمحات المصــطمح التغطيــ
 التــي بحــوثالدراســات والالكريــر مــن وكتبــت  علمــيالمجــال اإلالبــاحرين فــي الكتــاب و الكريــر مــن 

 .تصال الجماىيرب إلالباحرين في ا ساطو في   حتى اصبح مفيوما معروفاىذا العنوان  تحمل
التغطيـــة الصـــحفية بانيـــا "عمميـــة جمـــض المعمومـــات والورـــائي د.فـــاروق ابوزيـــد وقـــد عـــرف 

كشـف عـن ذا كـان ىـدف الحممـة الإوع الحممـة وىـي عمميـة شـاقة وخاصـة والبيانات المتعماة بموض
 ."و االنحراف قضايا الفساد 

"قيام المحرر بعممية تغطيـة شـاممة الحـداث متعـددة  يضا بانيا  التغطية الصحفيةوتعرف 
س مايدور حوليم ىميتيا في معرفة النا  وتكمن  ،وعرضيا داخل قصة اخبارية واحدة"ومتشابية 

عـــلم إلحـــدا وســـائل ادالصـــحف كوعميـــو تاـــوم و مايـــدور فـــي العـــالم اجمـــض  مـــن احـــداث حيـــاتيم 
 .ارا  ومواقف ازا ىآرم تكوين ومن بتمكين الجميور من معرفة االحداث والاضايا 

 :نواع التغطية االخباريةأثانيا: 
التـــي تيـــتم بالحصـــول عمـــى التغطيـــة وىـــي تمـــك : تقريرياااةالو أتساااجيمية التغطياااة ال .1

 .التفاصيل والمعمومات الخاصة بحدث معين تم بالفعل
ومـــات التـــي تيـــتم بالحصـــول عمـــى تفاصـــيل والمعمالتغطيـــة وىـــي  :تمهيدياااةالتغطياااة ال .2

لـــى احتمـــال إاك مؤشـــرات تشـــير اب حـــدث لـــم يـــتم بعـــد ولكـــن ىنـــ متوقـــض بحـــدثالمتعماـــة 
 .وقوعو

وىــي التغطيــة التـي تاــوم عمــى التفسـير والتحميــل والشــرح شــرط ان : التغطيااة التفساايرية .3
و السياسية  اريخية عن ذكر المعمومات الت فضل   ،المكان  وتادم التفاصيل كميا بالحدث 

 .وقض فييا الحدث ذبمن البمد ال
 التغطية الصحفية: أنواعمن  نضافييإوهناك نوعين 

فيـي  ،بالفعـلوصـفا لمـا يحـدث  وىـي التغطيـة التـي تعـد :التغطية الصحفية المحايادة .1
ب انيا تنال يكتبيا المراسل الصحفي،  اث التي تخبرنا بشكل حاياي وبكل دقة عن االحد

فيـي تاتصـر عمـى تسـجيل الوقـائض وتصـوير  يـة اضـافات اخـرا من دون  حاياة ما حدث 
التـي قـد  و سرد المعمومات دون ان يـدعم ذلـك بخمفيـة مـن المعمومـات والبيانـات الحوادث 

 .تؤرر عمى حيادية التغطية
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التـي تركـز عمـى جانـب معـين مـن الحـدث وىـي التغطيـة  :يزةحالمتالصحفية التغطية  .2
د تخمــ  وقــائض الحــدث بــر ب وقــ ،يــتم تشــوىياو حــذف بعــض الوقــائض  و يبــالم فييــا  وقــد ت

ــــب   ــــوين  وىــــدف ىــــذه  ،الشخصــــي و الصــــحفيالكات ــــة ىــــو تم  و تشــــويو الحــــدث،التغطي
فييــا تمــوين وتشــويو وحــذف وقــائض وتضــخيم مــن حيــث المتحيــزة عكــس المحايــدة التغطيــة و 

 والخم  بينيا وبين الر ب الشخصي.وقائض 
 :صفات التغطية الصحفيةثالثًا: 

المينيـة  تتميز التغطية الصحفية بعدة صفات مـن الواجـب اتباعيـا وىـي مسـتمدة مـن المعـايير
 ىم ىذه الصفات ىي:الخاصة بمينة الصحافة وا 

 جــل  مــن ب فــن صــحفيو  التاريــر  و  ب ضــرورة التاكــد مــن صــحة الخبــر   :الصااحة .1
 .الحصول عمى السبي الصحفي

ـــة لمحـــدث الحاياـــة الكو التاريـــر  ب انـــو يناـــل الخبـــر   :الدقاااة .2 و الواقعـــة دون حـــذف  امم
 .تدرير مخالف لمحاياة  ويعطييا معنى   و الحدث خل بسياقمعمومة ت

 .اإلضافة  وبالحذف  معمومةتحريف ال عدمب   :الموضوعية .3
و اجـزا   ي جميـض عناصـر الخبـر مسـتوفقـد اليوجـد خبـر  :سياسة الوسيمة االعالمية .4

ىــذه  علميــة معينــة لتعارضــو مــض سياســتوإ يمة و يــذاع فــي وســ ينشــر انــو ال اال وكبيــرة منــ
 .الوسيمة

 :لصحفيةالعوامل المؤثرة في التغطية ا رابعًا:
 :منيا علم بالتغطيات الصحفية للحداثامل تؤرر في كيفية قيام وسائل اإلىناك عدة عو 

ــــدرر شــــدنو شــــدن النشــــاطات :االقتصاااااديةالعواماااال  .1 خــــرا ألا ان النشــــاط االخبــــارب يت
وفرتيا والـدعم الممنـوح لعمـل المراسـمين والمحـررين وتكـاليف  بالتخصيصات المالية ومدا

 .ذلك إلى البث وما  جيزة
تجاىــــات التغطيــــة إفــــي  را  مــــؤر تــــؤدب الضــــغوط السياســــية دورا   :العواماااال السياسااااية .2

 .تخضض لمنظام السياسي الحاكم ماعلم غالبا وسائل اإل، السيما ان صحفيةال
الســـيما الصـــحف  اإلعلميـــةالاواعـــد والاـــوانين واالعـــراف التـــي تحـــدد اعمـــال المؤسســـات  .3

 .والمجلت
المينيــــة  واألخلقيــــات  فرادىــــا  و اإلعلميــــة خباريــــة التــــي تــــؤمن بيــــا المؤسســــةإلالاــــيم ا .4

 .لممحررين والمراسمين
 .اإلعلميةة التي تتبعيا المؤسسة علميإلالسياسة ا .5
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 التغطية الصحفية في االنتخابات:خامسًا: 
استمرار الحدث يفرض تنوع االنواع الصحفية المستخدمة في  في التغطيات الصحفية فان

كمــا يضــمن تنــوع  تغطيتــو ومعالجتيــا، وىــذا يضــمن الوصــول الــى شــرائح متنوعــة مــن الجميــور،
لـى إما الجانب االخر فيو يـؤدب  ىذا من جانب  ،والتدرير فيو ساليب وطرق الوصول الى الاارئ  

مرة واحدة كما ىو الحال في الاصـة  و الظاىرة لحدث ا كمية بمعنى ان الصحيفة التكتب عنالترا
 وتســتخدم العديــد مــن ،و المســرحية بــل ىــي تكتــب عنــو العديــد مــن المــرات وربمــا يوميــا و الروايــة  

نظــر تســتجد، ىــذا االســتمرار يــؤدب  ب وجيــة و  ب جديــد يطــر   دم االنــواع الصــحفية لتغطيتــو وتاــ
و الظــاىرة  يــد مــن اطــلع الاــارئ وفيمــو لمحــدث را  ومــن رــم تز آلعمومــات والوقــائض والــى تــراكم المإ

 .وتستمر ىذه التغطية
رتـب تما بتاديم معمومات حايايـة و  علم إلنتخابات تاوم وسائل اإلل صحفيةفي التغطية ال

تاـــديم بعـــض التوجيـــات داة دعايـــة ل و انـــو يتحـــول الـــى  را  واالفكـــار آلوحـــورات تخـــص ا نااشـــات
البــــد مــــن وضــــض خطــــة محــــددة لتغطيــــة  صــــحفيةىتمامــــات الخاصــــة، وفــــي عمميــــة التغطيــــة الإلوا
و المؤسسـة  ة الخاصة بالعمل بين يـدب الصـحفي نتخابات تركز الجيود عمى الجوانب االساسيإلا
 .نتخابات تترواح بين جوانب متاابمةإلعلمية فان تغطية اإلا

ن تمجـــــ عـــــلم ســـــائلو  ديجـــــب اج  تغطيـــــةالتـــــي تســـــتخدم فـــــي الالصـــــحفية  الفنـــــون  لتنـــــوع اال 
 جميــض ســتخدامإ الصــحفيين عمــى يجــبف. وشــاممة ومتنوعــة كاممــة المعمومــات تكــون و  نتخابــات،لإل

ـــيا مـــرل   الصـــحفية األشـــكال ـــة الصـــح لتحاي ـــل، والاطـــض التحميمي ـــاني، ســـموالر في الطوي  والرســـم البي
 والماــــابلت الشخصــــية، والنبــــذة الصــــورة، وصــــحافة التحاياــــات وصــــحافة والكــــارتون، التخطيطــــي
 .ألسئمةل وطرحا   والمواجية شاتمن المناق ا خر    شكاال    و المتناقضة، والمناقشات

عنـد ب دولـة فـي  عـلم االلتـزام بيـا إلالتـي يتوجـب عمـى وسـائل ا المعـايير االساسـيةمن و 
وىذه المفاىيم الرئيسية قد تعطي منحـى مختمـف مـض والتوازن والحيادية النزاىة  نتخاباتإلطية لالتغ

 :مكان توضيح ىذه المفاىيمإليا وبااختلف متماي
فـي و  ،نتخابـاتإلفسـين فـي اتساوب الفرص وعـدم التمييـز بـين المتنا  تتعمي بمبد :زاهةالن .1

يم مـن الفـرص ديتدكد من ان المرشحين واالحـزاب لـعلمية الإلعمى الوسائل ا ىذا الصدد
 .يفيم ببرامجيم السياسيةلى الناخبين وتراإم مايسمح ليم بنال رسالتي

ىتمام إلطراف السياسية والموضوعات ذات اخبارية للإليتعمي بجودة التغطية ا :التوازن  .2
عـلم ناـل المعمومـات إلوسـائل اوعمـى  ،وىذه الناطة ورياة الصمة بالمعايير المينية ،العام

بشــكل مبســ  فــان التــوازن يعنــي التســاوب و ، جميــور بطرياــة مينيــة التلعــب فييــالــى الإ
 .ارا  كل طرف ماارنة بالطرف االخرالذب تعامل بو وجيات النظر و 
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 نتخابيــةإلة فــي تغطيــة العمميــة ايــز حبالطبيعــة غيــر الحزبيــة وغيــر المت تتعمــي :الحياديااة .3
عــلم قــد إلية ولكــن عمــى الجانــب االخــر فــان االصــحفي يتطمــب الموضــوع فــنحيــث ان ال

عادة مايكون لمصحافة الحي اعلن دعميـا  ،و يؤيد مرشحا معينا ينحاز الى موضوع ما 
عـــلم الســـمعية إلالحـــزاب فـــي حــين يحظـــر عمـــى وســائل احــد ا و   ا  ألحـــد المرشـــحينعمنــ

الحياديـــة ىـــي ناطـــة تتعمـــي بموضـــوع المعـــايير المينيـــة ف ،ب متنـــافس والبصـــرية مســـاندة 
 .اإلخباريةوالطرياة التي يؤرر بيا حكم طرف ماعمى جودة التغطية 
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 نتائج التحميل وتفسيرها: المبحث الثالث
 :تمهيد

تغطيــة جـرا  تحميــل مضـمون لمإتــم سـئمتيا  ىـداف الدراســة واالجابـة عــن   جـل تحايــي  مـن 
لمحافظـات حيـث سـيتم عـرض نتخابات مجالس احول إ( )الصباح والزمان بيا جريدتيالتي قامت 
( 6وعــددىا )موضــوع البحــث ول يبــين الشــكل الصــحفي الــذب انطــوا عمــى مضــامين جــدولين األ

( فئـــة رئيســـة مرمـــت 13) الرـــاني يبـــين الموضـــوعات التـــي تناولتيـــا الجريـــدتين عبـــرالجـــدول فنـــون و 
 .تخابات مجمس المحافظات في العراقنإىتمامات الجردتين باضية إ 

 :: الفنون الصحفية في جريدة الصباح والزماناوالً 
 ( يبين الفنون الصحفية لجريدتي الصباح والزمان1جدول )

 لفن الصحفيا 
 

 الزمانجريدة  الصباحجريدة 

 ت % التكرار ت % التكرار
 2 3022 19 1 4324 45 التارير االخبارب 

 3 19 12 2 1922 20 الخبر
 1 3625 23 3 1724 18 الماال الصحفي
 5 322 2 4 1225 13 التحايي الصحفي

 4 1121 7 5 5 7 الكاريكاتير
 - - - 6 027 1 الماابمة
  %100 63  %100 104 وعــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

ة عــدة فنــون فــي موادىــا الصــحفي جريــدة الصــباح قــد اســتخدمت ان( 1فــي جــدول )نلحـ  
قائمــــة  ر س نلح  ان التاريــــر االخبــــارب جــــا  عمــــىفــــ، التــــي اخضــــعت لمبحــــث فــــي مــــدة البحــــث

 (%1922نســــبة )( و 20بتكــــرار)وجــــا  بعــــده الخبــــر  (%4324بنســــبة )( و 45بتكــــرار )ســـتخدام إلا
ــــــال الصــــــحفي  ــــــي الصــــــحفي %1724نســــــبة )( و 18بتكــــــرار)والما  نســــــبة( و 13بتكــــــرار)( والتحاي

 .(%027ئيمة )ضنسبة ( و 1بتكرار ) اابمةالمو ( %5نسبة )( و 7بتكرار )الكاريكاتير ( و 1225%)
خرا فركزت و ىممت األويتضح ىنا ان جريدة الصباح قد  ىتمت ببعض الفنون الصحفية 

و التحايـي  ىميـة واضـحة فـي حـين االخبـار ولـم تعطـي لمماـال الصـحفي  االخبـارب و  عمى التاريـر
الفنــون تعــد ميمــة فــي التغطيــات الصــحفية النيــا تاــدم الــر ب والــر ب االخــر وتعطــي نجــد ان ىــذه 

 مساحة للستفاضة بالمعمومات وتحميميا.
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ن الصـحفية فاـد سـتخداميا لمفنـو إختلفيـا عـن جريـدة الصـباح بإاما جريدة الزمان فـنلح  
( وقــد شــكمت %3625بنسـبة )( و 23بتكــرار )اكرــر مــن غيـره  ماــال الصـحفيالجـا  االعتمــاد عمـى 

ــــين ااالىــــذه النســــبة  ــــى ب ــــر االخبــــارب ســــتخدامات وجــــا  بعــــدإلعم بنســــبة ( و 19بتكــــرار )ىا التاري
بنســـــبة ( و 7بتكـــــرار )( والكـــــاريكتير %19بنســـــبة )و ( 12بتكـــــرار )( ( رـــــم بعـــــده )الخبـــــر3022%)
ولـم  (%322بنسـبة )( و 2)بتكـرار ي المرتبـة االخيـرة في حين جا  التحايي الصحفي ف (1121%)

 .بمة باب تكرار يذكرتحضى الماا
سـتخداميا لمتاريـر والماــال والخبـر فـي حــين نـا ان جريـدة الزمــان قـد وازنـت فــي إويتضـح ى

 ىممــت التحايــي الــذب يعــد مــن الفنــون الميمــة فــي التغطيــات الصــحفية وبشــكل خــاص التحاياــات 
تحـــدث  رنـــا  الحمـــلت وقـــات التـــي و الخر تاصـــائية التـــي تكشـــف قضـــايا الفســـاد  و الرشـــاوا  االس
 نتخابية.اإل

 :ثانيًا: مضامين المواد الصحفية
 جريدتي الصباح والزماننتخابات مجالس المحافظات في إ( يبين الفئات الرئيسة التي تخص 2جدول )

 
 مضمون المواد الصحفية

 الزمانجريدة  الصباحجريدة 
 ت % التكرار ت % التكرار

مزمات الضرورية المستحرص الجيات المختصة عمى تيئية 
 نتخابيةلنجاح العممية اإل

19 2226 1 5 928 4 

 5 728 4 1 2226 19 نتخاباتعمى وجوب مشاركة المواطنين في اإلالتدكد 
ساليب غير مابولة في الدعاية ستخدام  كيد عمى عدم إالتد
 نتخابيةاإل

9 1027 2 12 2326 1 

الكرير من نتخابية لدا ير حاالت غياب البرامج اإلتدش
 مرشحين االنتخابات

8 925 3 6 1128 3 

 8 129 1 4 823 7 نتخابيةىمية الترايف بالعممية اإلكيد عمى   التد
سباب ظتي االنبار والموصل جا  ألنتخابات محافيل إتدج
 منية 

7 823 4 - - - 

نتخابات باواعد التنافس لى التزام المرشحين في اإلالدعوة إ
 الشريف

6 721 5 - - - 

شير حاالت استغلل بعض المرشحين المكانات الدولة في تد
 الترويج لحملتيم الدعائية

3 326 6 3 529 6 

خابات باوانين نتمرشحي اإلدشير حاالت عدم التزام بعض ت
 نتخابيةولوائح الدعاية اإل

3 326 6 3 529 6 

 2 1527 8 7 224 2 نتخاب المرشح االصمحكيد عمى وجوب التزام الناخبين بإدالت
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اات عرياة من الشعب بعدم جدوا تنامي الشعور لدا طب
 نتخاباتاإل

1 122 8 2 329 7 

 3 1128 6 - - - نتخابات في محافظتي االنبار والموصلرفض تدجيل اإل
تزوير نتائج  لسياسيةمحاولة بعض الكيانات االتحذير من 

 نتخاباتإلا
- - - 1 129 8 

  %100 51  %100 84 المجموع

 
 نتخابية:ضرورية لنجاح العممية اإل الجهات المختصة عمى تهئية المستمزمات الحرص . 1

( وبنســـــبة 19صـــــباح بتكـــــرار )جريـــــدة ال فـــــي ولـــــىاألىـــــذه الفئـــــة عمـــــى المرتبـــــة  حصـــــمت
( وبنسـبة 5لزمـان بتكـرار )عنـد جريـدة ا الرابعةالمرتبة عمى  ( في حين نجد انيا حصمت2226%)
 (.2نظر الجدول )  (.928%)

ت قد نتخابااالتيا بدن المفوضية المستامة لإلجريدة الصباح عبر تااريرىا وما حيث اكدت
نتخابــات بنجــاح وان االجيــزة االمنيــة اكممــت اســتعدادتيا   اإلجــراىيــدت المســتمزمات الضــرورية إل

 ،نتخــابجــل تشــجيض النـاخبين عمــى اإلمـن    لمحفـا  عمــى االمـن فــي المحافظــات فـي يــوم االقتــراع
"المفوضية: تااريرىا االخبارية  احدجا  في   حيثوىذا ياتي دعما  لموقف الدولة في ىذا الصدد 

 .نتخابات مجالس المحافظات ستدار بنجاح وعمى مستوا عال من التنظيم"إ
وانيـا اعطـت موضـوعات نجد ىذه الفئة لم تحصل عمى تكرارات كريـرة وفي جريدة الزمان 

س المحافظـات نتخابـات مجـالحـد تااريرىـا "ان  سـم الناخـب فـي إفـي   وردكمـا  ،كررىتمام  اخرا إ 
نتخابيــة واحــدة ضــمن ســجل النــاخبين المعــروض فييــا وذلــك لمنــض تكــرار اليوجــد اال فــي محطــة إ

 .التصويت"
 نتخابات:عمى وجوب مشاركة المواطنين في اإل . التأكد 2

في التغطية الصحفية التي قامت بيا جريـدة  ولى مكرراألالمرتبة عمى ىذه الفئة  حصمت
الخامســـة فـــي تغطيـــة  المرتبـــة ( بينمـــا نجـــد انيـــا حصـــمت%2226( وبنســـبة )19الصـــباح بتكـــرار )

 (.2نظر الجدول )  .(%728( وبنسبة )4جريدة الزمان بتكرار)
نتخابـات ي الحث عمى مشـاركة المـواطنين فـي إوتدتي ىذه الفئة تدكيد لمساعي الحكومة ف

واحتلل ىذه الفئـة  ،نتخابيةالعممية اإل حافظات الن المشاركة الواسعة تساىم في نجاحمجالس الم
ولـــى عنـــد جريـــدة الصـــباح مســـدلة منطايـــة كـــون الجريـــدة تمرـــل ر ب الدولـــة وتعبـــر عـــن المرتبـــة األ

وفــي  حــد الماــاالت الصــحفية نشــرت جريــدة الصــباح تحــت عنــوان "تعــالوا ننتخــب"ففــي   ،موقفيــا
ختيار ممرميو في مجالس المحافظات وفـي رؤا ارت مرل "الناخب العراقي يتطمض إلمتنو وردت عب

 .بعيدة عن االصطفافات الطائفية..."
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تعطــي حيــث لــم فــي تغطيتيــا  د فــي جريــدة الزمــان انيــا ركــزت عمــى فئــات اخــرا بينمــا نجــ
جــرا ات ينتاــد باســتمرار إ الجريــدة الــذبىتمامــا  كبيــرا  وىــذا يؤكــد موقــف ليــذه الفئــة إ جريــدة الزمــان 

نتخابــات ضــرورية مشــاركة الجماىيريــة الواســعة فــي اإلحــد مااالتيــا "ان الجــا  فــي   كمــا ،الحكومــة
 .جدا  برغم كل مااشرنا اليو من ملحظات ...."

 نتخابية:ير مقبولة في الدعاية اإل ساليب غكيد عمى عدم إستخدام أ. التأ3
يـدة الصـباح فـي التـي اعتمـدتيا جر  من بين الموضـوعات ىذه الفئة المرتبة الرانية حصمت

( بينمــا نجــد ان %1027( وبنســبة )9نتخابــات مجــالس المحافظــات بتكــرار )تغطيتيــا الصــحفية إل
نظـر ،  (%2326( وبنسـبة )12بتكـرار )فـي جريـدة الزمـان ولـى عمى المرتبة األ صمتىذه الفئة ح
 (. 2الجدول )

ا  واالمـوات ... نجـوم الدعايـة تحـت عنـوان "االقربـ نشرت تحايـي جـا في جريدة الصباح 
 حــد تااريرىــا "متنافســون يمنحــون ي حــين نجــد عنــد جريــدة الزمــان فــي  فــ نتخابيــة فــي العــراق"اإل

خــر حــدا المرشــحات وضــعت صــورة ترتــدب فييــا ملبــس نــوم وشــخص اانفســيم درجــة االســتاذ، و 
انتاــاد واضــح مــن قبــل فــي  .جــل كســب المزيــد مــن االصــوات"البرلمانيــة مــن  يســتعين بزوجتــو 

نتخابيـة وبشـكل خـاص الممصـاات اسـتخدميا المرشـحون فـي دعـايتيم اإلساليب التـي الجريدتين لأل
 عــلمســخرية مــن قبــل النــاخبين ووســائل اإلحيــث انتشــرت الصــور التــي القــت كريــر مــن الناــد وال

 .المختمفة
 نتخابات:نتخابية لدى الكثير من مرشحين اإل غياب البرامج اإل تأشير حاالت . 4

( فــي %925( وبنســبة )8بتكــرار ) ة الصــباح المرتبــة الرالرــةىــذه الفئــة عنــد جريــد حصــمت
نظر (،  %1128( وبنسبة )6بتكرار )ايضا الرالرة  المرتبة حين نجدىا عند جريدة الزمان حصمت

 (.2الجدول )
م تاـدم نتخابيـة "لـانتاـاد واضـح لغيـاب البـرامج اإل مااالتيـا حدجريدة الصباح جا  في   في

ــــب الاــــوائم اإل   ــــة  غم ــــة  نتخابي ــــة ســــتراتيجية راىن ة لمــــا يخــــص تفاصــــيل الواقــــض و مســــتابمييــــة رؤي
حــد مااالتيــا "لــم يطمــض الناخــب عمــى د فــي جريــدة الزمــان جــا  فــي  . فــي حــين نجــ"المحافظــاتي

يعنــوا باالفصــاح عــن تصــور مــا منيجــي لعمميــم المابــل فــي برنــامج الب مــن المرشــحين الــذين لــم 
المجالس المحمية لممحافظات النيم غير معنيـين بالناخـب سـوا  حمـل تصـورا صـحيحا ام مخادعـا  

 .عن نزاىتيم"
بين بيــذه البــرامج وياــوم عــادة المرشــحين بتاــديم بــرامجيم المســتابمية لتعريــف جميــور النــاخ

 نتخابية التياكتفوا باالعتماد عمى الدعاية اإللم يادموا برامجيم و  غمب المرشحينولكن نلح  ان   
 .األصواتجل كسب تمرمت باالعلنات والممصاات من  
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 :نتخابيةقيف بالعممية اإل همية التثالتاكيد عمى أ. 5
نتخابــات مجــالس فــي جريــدة الصــباح عنــد تغطيتيــا إل الرابعــةىــذه الفئــة المرتبــة  حصــمت

واالخيــرة عنــد  ىــذه الفئــة المرتبــة الرامنــة صــمت( بينمــا ح%823( وبنســبة )7)افظــات بتكــرار المح
 (.2نظر الجدول )،  (%129( وبنسبة )1ان بتكرار )جريدة الزم

خابية الن الترايـف نتمى العممية اإللى محاولة جريدة الصباح الحث عوىذا يعطي مؤشر إ
حــد تااريرىــا كمــا جــا  فــي   ،خابــاتنتشــجيض عمــى مشــاركة المــواطنين فــي اإللــى التيــؤدب بالتــالي إ

نتخابات مجالس المحافظات المابمة وحرت ية تحث عمى المشاركة الواسعة في إندوات ترايف اقامة"
 ."ختيار االنسب لتمريميمبإ الندوات المواطنين عمى عدم التفري  باصواتيم ومطالبتيم

حــــد تااريرىــــا "ان اليــــدف مــــن الحمــــلت التــــي تاــــوم بيــــا وفــــي جريــــدة الزمــــان جــــا  فــــي  
لــى اقناعــو المســتيدفة بعمميــة التصــويت وصــوال إالمفوضــية ىــو خمــي الــوعي والرغبــة لــدا الفئــات 

وحرو عمى التصويت وترايف الناخب عمى كيفية استداللو عمـى مراكـز االقتـراع والتاشـير الصـحيح 
 .ىتمام الكافي ليذا الموضوعاإللم تعطي جريدة الزمان  ونلح  ان في ورقة االقتراع"

 :سباب امنيةت محافظتي االنبار والموصل جاء ألنتخاباتأجيل إ. 6
( وبنســـبة 7لصـــباح بتكـــرار )فـــي جريـــدة ا الرابعـــة مكـــررىـــذه الفئـــة عمـــى المرتبـــة  حصـــمت

 .(2نظر الجدول )،  جريدة الزمان ر في( بينما نجد ان ىذه الفئة لم تظي823%)
صـــباح والزمـــان فـــي تغطيتيـــا لموضـــوع خـــتلف مواقـــف الجـــردتين الإ وىـــذه الفئـــة توضـــح

بنـا ا  عمـى قـرار صـدر مـن جـا  نتخابات الموصل واالنبـار إنتخابات مجالس المحافظات فتدجيل إ
اكــدت حيــث ويظيــر ىنــا دعــم جريــدة الصــباح لاــرار الحكومــة فــي ىــذه الاضــية  ،الحكومــة العراقيــة
ن تشــيد مظــاىرات واعتصــامات ولــيس ســباب امنيــة كــون المحــافظتيالتدجيــل جــا  ألعمــى ان قــرار 

نتخابـات حـد تااريرىـا "تدجيـل إكمـا جـا  فـي   ،عـلمية كمـا فسـرتيا بعـض وسـائل اإلسباب سياسـأل
واالنبـــار لمـــدة اقصـــاىا ســـتة اشـــير بســـبب االوضـــاع   مجـــالس المحافظـــات فـــي محـــافظتي نينـــوا 

 .االمنية في المحافظتين"
 :تخابات بقواعد التنافس الشريفناإل لى التزام المرشحين في الدعوة إ. 7

( بينمـا %721( وبنسبة )6)في جريدة الصباح بتكرار  خامسةىذه الفئة المرتبة ال حصمت
 .(2نظر الجدول )،  ي التغطية الصحفية لجريدة الزماننجد ىذه الفئة لم تظير ف

ة الكتـل السياسـية الصـباح وتحـت عنـوان "مطالبـحـد التاـارير التـي نشـرت فـي جريـدة ففي  
لــى نتخابــات الكتــل السياســية إتامة لإلحيــث دعــت المفوضــية المســ نتخابــات"بضــمان نزاىــة اإل
لتـزام بتعميمـات المفوضـية، وحرـت عمـى اإل نتخابات المحمية عن طرييمان نزاىة اإلمساعدتيا لض

 التنافس الشريف بينيم.
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 :لة في الترويج لحمالتهم الدعائيةبعض المرشحين المكانات الدو شير حاالت استغالل تأ. 8
( فـي %326)( وبنسـبة 3بتكـرار ) سادسـةىذه الفئة عند جريدة الصـباح المرتبـة ال حصمت

عمــــى المرتبــــة  ( وحصــــمت%529بنســــبة )و ( 3)نفس التكــــرار بــــحــــين ظيــــرت عنــــد جريــــدة الزمــــان 
 (.2نظر الجدول )  ،ايضا السادسة

 والمرشــحين لمناصــبيم كــونيم مــوظفين  بعــض حــاالت اســتغلل  الجريــدتينحيــث اشــرت 
ن مــــر مخالفــــة لاــــوانييعــــد ىــــذا األ ذنتخابيــــة إالدعايــــة اإل  رنــــا  قيــــادات فــــي مجــــالس المحافظــــات
ض المرشـــحين عمــــى العمــــي فضـــل  عــــن اعتمـــاد بعــــ ،نتخابــــاتوتعميمـــات المفوضــــية المســـتامة لإل

 جريـــدةحـــد التاـــارير التـــي نشـــرت فـــي  كمـــا جـــا  فـــي ، نتخابيـــةيتيم اإلالـــديني فـــي دعـــاالعشـــائرب و 
 .نتخابية"ستغل موارد الدولة في الدعاية اإلوبعنوان "عاوبات لكل من ي الصباح

حــد مااالتيــا "ان المميــارات التــي صــرفتيا بعــض جريــدة الزمــان نجــد انيــا نشــرت فــي   وفـي
اخــرا تفــوح منيــا روائــح كرييــة النيــا و مــن جيــات مــن جيــات حكوميــة متنفــذة  الاــوائم المدعومــة 

ولى وتعكـس لأل مدعومة من الخارج .. تعكس بما اليابل الشك ان رمة فساد مالي وادارب بالنسبة
 .يضا فسادا  في الذمم بالنسبة لمن ارتضوا تابل الدعم من الخارج" 
 نتخابية:اإل ئح الدعاية نتخابات بقوانين ولوامرشحي اإل  تأشير حاالت عدم التزام بعض .9

( فــي جريــدة %326( وبنســبة )3بتكــرار ) السادســة مكــرر ىــذه الفئــة الفئــة المرتبــة حصــمت
( وبنســــبة 3بتكــــرار )ايضـــا المرتبـــة السادســــة مكــــرر زمــــان عنـــد جريــــدة ال الصـــباح بينمــــا حصــــمت

 (.2نظر الجدول )،  (529%)
جــا  "ان ىنــاك تخريبــا ممنيجــا  ال يســتيدف  لجريــدة الصــباح حــد الماــاالت الصــحفيةففـي   
ـــة اإلصـــور  ـــبعض فحســـب انمـــا يســـتيدف عممي ـــين ال ـــة ب نتخابـــات بكـــل كتميـــا ويســـعى الرـــارة الفتن

االطــراف المتنافســة وارا ان تاـــوم الجيــات االمنيــة بملحاـــة الجنــاة وتعــد ذلـــك تخريبــا يضــض مـــن 
 .يرتكبو تحت طائمة الاانون"

مـــام االنظــــار قــــاموا  ىنـــاك ضـــباط " حــــد مااالتيـــا بــــان فـــي جريــــدة الزمـــان  بينمـــا نشـــرت
لحـريم  نتخابي بناحية الحر فـي كـربل بطاقات دعاية في مركز إغ  عمى المنتسبين وتوزيض بالض

 ."صير الحكومةايي عمى التصويت لش
 نتخاب المرشح االصمح:الناخبين بإكيد عمى وجوب التزام التأ .11

فـي جريـدة الصـباح ( %224( وبنسـبة )2بتكـرار ) السـابعةالمرتبة  ىذه الفئة عمى حصمت
نظــر   ،فــي جريــدة الزمــان (%1527( وبنســبة )8بتكــرار )الرانيــة  المرتبــة بينمــا نجــدىا نالــت عمــى

 .(2) الجدول
حد المااالت الصحفية في جريدة الزمان "ناول لمناخب وىذا يعطي مؤشر حيث جا  في   

حــد مااالتيــا تحــت و فــي    لمــن يســتحاو" تمنحــو اال عميــو والان صــوتك مــن ذىــب فــاحرص 
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حـدا تااريرىـا . بينمـا نشـرت جريـدة الصـباح فـي  عنوان "احذروا المنافاين وانتخبو المخمصـين"
ختيـــار الشخصـــيات الكفـــو ة التـــي لمشـــاركة الفاعمـــة فـــي االنتخابـــات وا  والتـــي ركـــزت عمـــى " ىميـــة ا
 . بنا  المجتمض والتواصل معيم"بمادورىا ان تسيم في خدمة 

ختيـــار ت فـــي تغطيتيـــا الصـــحفية عمـــى موضـــوع إويتضـــح ىنـــا ان جريـــدة الزمـــان قـــد ركـــز  
، فاـــد و المغريـــات التـــي يتعـــرض ليـــا جميـــور النـــاخبينلمرشـــح االصـــمح بعيـــدا عـــن الضـــغوطات  ا

ات المحافظـنتخـاب االعضـا  السـاباين لمجـالس حث الناخبين عمـى عـدم إتكررت دعوات الجريدة 
 ختيار الكفا ات التي تستطيض النجاح في عمميا.والحث عمى إ

 نتخابات:قات عريقة من الشعب بعدم جدوى اإل تنامي الشعور لدى طب .11
ونالـت المرتبـة الرامنـة ( %122( وبنسـبة )1بتكـرار )ىذه الفئة فـي جريـدة الصـباح ظيرت 

، ( وبـذلك نالـت عمـى المرتبـة السـابعة%329( وبنسـبة )2بينما ظيرت عنـد جريـدة الزمـان بتكـرار )
 (.2نظر الجدول ) 

جريدة الزمان عمى لسان  حد المواطنين "في السنوات التي نشرتيا حد التحاياات في   ورد
ا ولى كان لمعراقيين طموح في ان يادم ىؤال  المرشحين خـدمات وبعـد سـنوات مـن اليمـوم وجـدناأل

اكتشــفنا انيــم  نتخابــات بعــد الوعــود التــي قــدموىا لنــا وســرعان مــاتغيــرا جماىيريــا لممشــاركة فــي اإل
ارادوا ان ننتخبيم في سبيل الحصول عمى امـوال الشـعب والمناصـب وليـذا اعتاـد اننـي لـن انتخـب 
ىذه المرة اب شخص ال سيما الجميض يفتاـرون لمحـس الـوطني ويضـعون المصـمحة الشخصـية فـي 

 .المادمة"
عــزوف النــاخبين ذا ان ىتمــام إليــذا الموضــوع إ الجريــدتين لــم تعطــي ونلحــ  ىنــا ان كــل 

فان  علم وبالتاليبين ولدا وسائل اإلنتخابات كانت حالة متوقعة لدا المراقعن المشاركة في اإل
ى ريــدتين بعــدم تاكيـد ىــذه الحالـة والتركيــز عمــعمـى ىــذا الموضــوع جـا  رغبــة مـن الج عـدم التركيــز

 نتخابات.في اإل موضوع الحث عمى المشاركة
 :نتخابات في محافظتي االنبار والموصلرفض تأجيل اإل  .12

لم تظير ىذه الفئة في التغطية الصحفية التي تخص جريدة الصباح في حين نجدىا عند 
بــــين الموضــــوعات التــــي ارارتيــــا الجريــــدة فــــي تغطيتيــــا  ريــــدة الزمــــان قــــد اخــــذت المرتبــــة الرالرــــةج

 . (2نظر الجدول)،  (%1128( وبنسبة )6حفية بتكرار )الص
ة الزمــان تدكيــدىا عمــى رفــض جــا  ضــمن التغطيــة الصــحفية التــي قامــت بيــا جريــد حيــث

ياســية كمــا نشــر فــي ســباب التدجيــل جــا ت سوان   ،نتخابــات محــافظتي االنبــار والموصــلتدجيــل إ
 ."نبار ونينوا تحريف الرادة الشعبنتخابات االتدجيل إحد تااريرىا " 
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 ن الجريــدتين الصــباح والزمــان وقــدخــتلف فــي التغطيــة الصــحفية بــيحالــة اإل وىــذا يؤكــد 
نتخابـات رفـض قـرار الحكومـة بتدجيـل إفـي ركزت جريدة الزمان عمى ىذا الموضـوع تاكيـد لموقفيـا 

 . محافظتي االنبار والموصل
 :نتخاباتتزوير نتائج اإل  محاولة بعض الكيانات السياسيةالتحذير من  .13

يدة الزمان في تغطيتيا الصـحفية االخيرة عند جر و مكرر الرامنة ىذه الفئة المرتبة  حصمت
مـــا لـــم تظيـــر ىـــذه عنـــد جريـــدة ( بين%129( وبنســـبة )1فظـــات بتكـــرار )نتخابـــات مجـــالس المحاإل

 .(2نظر الجدول )،  الصباح
غيـر نتخابـات مجـالس المحافظـات ريرىا "التزوير والتلعب بنتـائج إحد تااحيث جا  في  

 وجــا  .المنتظمــة بــاقميم متوقــض الن االمــوال والاــرار وغيرىــا ىــو بيــد مــن يمســك زمــام الســمطة"
الـذب يـؤرر فـي العـراق نتخابـات نتيجـة لموضـض االمنـي المرتبـك تحذير جريدة الزمـان مـن تزويـر اإل

 الدولة.  عن الفساد الذب يستشرب في مؤسساتعمى عممية نال صناديي االقتراع فضل
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 :االستنتاجات
 استنتاجات عامة:واًل: أ

ــــاينوجــــود  .1 ــــي او  تب ــــة الصــــحفية حجــــم ونــــوع ضــــح ف ــــات مجــــالس الخاصــــة بإالتغطي نتخاب
خـــتلف نســـب إعـــن جريـــدة الزمـــان فـــنلح  التـــي قامـــت بيـــا جريـــدة الصـــباح المحافظــات 

فاـــد تفوقـــت الصـــباح بحجـــم التغطيـــة بمجمـــوع  ،الخاصـــة بالتغطيـــة تنـــاوليم لمموضـــوعات
(104.) 
ــ .2 ختمفــت فــي مواضــض واتفاــت فــي دتين الصــباح والزمــان قــد إاظيــرت النتــائج ان كــل الجري

ام المرشحين دستخا الصحفية عمى موضوعات ميمة مرل إاخرا ولكن ركزت في تغطيتي
 نتخابية.غياب البرامج اإلساليب غير مابولة في دعايتيم و أل

ــــة الصــــحفية واضــــح فــــي ا وجــــود ضــــعف .3 ــــدتين لتغطي ــــدور لكــــل الجري ــــوعي بال ــــاب ال وغي
علم المارو ة ادنى جيد في تعريـف مم تبذل وسائل اإل، فنتخابيةالعممية اإلعلمي في اإل

 الناخب بالمرشحين وقد تعمدت الصحف تجاىميم.
 جريدة الصباح:اصة باستنتاجات خثانيًا: 
%( 4324عمــى مرتبــة بنســـبة )عمــى التاريــر االخبــارب الــذب نــال    ركــزت جريــدة الصــباح .1

ر لمتغطيـات كبـلى كونـو يعطـي بعـدا  ارير االخبارب إيعزا سبب اعتماد الجريدة عمى التو 
خــرا واســـرع مـــن ناحيــة االعـــداد والنشـــر عــن غيـــره مرـــل الماـــال الصــحفية مـــن الفنـــون األ

فضــل عــن تميــز جريــدة الصــباح  والتحايــي التــي تحتــاج الــى فكــر ور ب اكرــر مــن غيرىــا.
العاممين في داخل العراق مما يتيح ليا اعـداد اخبـار  المراسمين والمندوبين بوجود عدد من
 وتاارير عديدة. 

جيــــزة تنــــاول موضــــوع جاىزيــــة األ ركــــزت جريــــدة الصــــباح فــــي تغطيتيــــا الصــــحفية عمــــى .2
و األجيـزة نتخابـات  تصة والمسؤولة عن نجاح اإلنتخابات سـوا  المفوضـية العميـا لإلالمخ
عمـا %(. ويـاتي ىـذا د2226ولى بنسـبة )نال ىذا الموضوع عمى المرتبة األ منية حيثاأل

مني السي  الذب األ مام الناخبين العراقيين بسبب الوضضجيزة وتحسين صورتيا  لتمك األ
 نتخابية.رنا  الدعاية اإلشيده العراق  

حـــث النـــاخبين عمـــى المشـــاركة فـــي  عمـــىالصـــحفية ركـــزت جريـــدة الصـــباح فـــي تغطيتيـــا  .3
نـال ىــذا الموضــوع حيــث الـذب تمرمــو الجريـدة  نتخابـات ويــدتي ىـذا دعمــا لموقـف الدولــةإلا

 . %(2226ولى ايضا بنسبة )المرتبة األ
ضـارية وغيـر مابولـة سـاليب غيـر حستخدام المرشـحين ألالصباح موضوع إتناولت جريدة  .4

%( 1027نتخابيــة حيــث نــال ىــذا الموضــوع عمــى المرتبــة الرانيــة بنســبة )فــي دعــايتيم اإل
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حيث رار ىذا الموضوع سخرية العديد مـن المـواطنيين الـذين وجـدوا فـي دعايـة المرشـحين 
سـتخدام الغيـر عـلم نتيجـة إلجتماعي وفي وسـائل اإلالتواصل اإل مادة لمسخرية في مواقض

 والممصاات التي استخدمت. اإلعلناتميني والموضوعي لمضمون 
 :خاصة بجريدة الزمانتنتاجات ساثالثًا: 
%( 3625مى نسـبة )ركزت جريدة الزمان عمى الماال الصحفي في تغطيتيا الصحفية باع .1

ل الصـحفي فـي معظـم صـفحاتيا عـن المعروف عمـى الماـا لى اعتماد الجريدةويعود ذلك إ
كرــر مــن تركيزىــا عمــى االخبــار والصــحفيين  ر البــاحرين والمفكــرين بيــان وجــو نظــ طريــي

 خرا.علم األخرا التي تتداوليا وسائل اإلة األوالتاارير والفنون الصحفي
نتخابيـة إلسـاليب غيـر مابولـة فـي دعـايتيم اكزت جريـدة الزمـان عمـى اتبـاع المرشـحين ألر  .2

يؤكـد  ذاع ساخرة وناقدة ليذه األسـاليب وىـحيث جا ت المااالت التي تناولت ىذا الموضو 
حيث  يرةنتخابات مجالس المحافظات الذب حمل انتاادات كرإموقف الجريدة الواضح من 
 %(.2326ولى بنسبة )نالت ىذه الفئة المرتبة األ

رشـــح منتخـــاب الوعات مرـــل وجـــوب التـــزام النـــاخبين بإركـــزت جريـــدة الزمـــان عمـــى موضـــ .3
( فضـل عـن تركيزىـا %1527االصمح حيث نالـت ىـذه الفئـة عمـى المرتبـة الرانيـة بنسـبة )

خـرا مرـل غيـاب البـرامج اإلنتخابيـة لممرشـحين فـي دعـايتيم اإلنتخابيـة وضـوعات  عمى م
 . سياسية  سبابونتخابات محافظتي الموصل واالنبار الذب جا ت ورفض تدجيل إ
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 :التوصيات
خرا لذلك  نتخابات وقضايا ميمة ة الخاصة باإلىتمام بالتغطيات الصحفينتيجة لعدم اإل .1

يات صحفية بان تاوم بتغطبشكل خاص الصحف كافة و علم توصي الباحرة وسائل اإل
تعتمد الحرفية العالية وتكون تغطيات عادلة وموضوعية ومتوازنة للحداث الراىنة 

 .في ىذه التغطيات واالبتعاد عن االنتاائية وابراز معمومات دون اخرا 
و الايام بتغطيات ام الصحف العراقية بنشر مواد اعإلمية  ىتمبضرورة إ توصي الباحرة  .2

نتخابات مجالس المحافظات الن ذلك حدث كإفية ذات مستوا يتناسب مض  ىمية صح
نتخابات وبشكل يساعدىم الارا  المعمومات الدقياة حول اإليساىم في اعطا  جميور 

 نتخاب.مى اتخاذ الارار المناسب بشان اإلع
كبر في ة إىتمام  الماابلت والتحاياات الصحفي )الصباح والزمان( ي الجريدتينان تول .3

خرا لماضايا نون من  ىمية كونيا تادم ابعادا  تيا الصحفية وذلك لما ىذه الفاتغطي
الاضايا المطروحة،  تناسب مض  ىميةوان تتنوع في الفنون الصحفية بشكل ي المطروحة.

 .الارا كبر عدد ممكن من ويمبي اذواق  
اقامة دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لمعاممين في الصحف بما يساىم في تطوير  .4

 خبراتيم في مجال التغطيات الصحفية.
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