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 تفويض

معة الشرق األوسط جا، الهادي محمد الشيخلي رؤى عبدالطالبة           أفوض أنا 

للدراسات العليا بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص 

 .يات البحث العلمياعند طلبها لغ

  

  الهادي محمد الشيخلي رؤى عبد: االسم

  

  :التوقيع

 

  19/6/2010: التاريخ
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 قرار لجنة المناقشة

تغطية الصحافة : "الموسومة، ي محمد الشيخليالهاد رؤى عبدنوقشت رسالة الطالبة 

دراسة تحليلية لصحيفتي الدستور  -  العراقية النتخابات مجالس المحافظات اإللكترونية

 .19/6/2010 وقد أجيزت بتاريخ "اإللكترونيتين والزمان

 :وقد تكونت لجنة المناقشة من األساتذة المبينة أسماؤهم تالياً

       التوقيع     ة   أعضاء لجن                االسم
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 شكر وتقدير

 :أتقدم بعظيم شكري ووافر امتناني إلى أستاذتي الفاضلة

 األستاذة الدكتورة حميدة سميسم

وما فتأت تقدم ، التي تابعت رسالتي هذه منذ لحظتها األولى بالسؤال والنقد والتوجيه

وقد كان ،  العالم وحنان األمفلمست فيها حزم، مراحلها  منلي النصح واإلرشاد في كل مرحلة

 .كما هي بين أيديكم، لها كبير األثر في خروج دراستي هذه إلى حيز الوجود

كما أتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذة قسم اإلعالم األفاضل في جامعة الشرق األوسط 

وكذلك ، الذين نهلت من معينهم الصافي ما مكنني من كتابة هذه الرسالة، للدراسات العليا

  .ألساتذة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الدراسة ليثروها بعلمهم وخبراتهم وتوجيهاتهم القيمةا

والشكر موصول إلى كل من قدم لي عوناً إلنجاز هذا العمل الذي لم يكن ليرى النور 

 . دون مساعدتهم

أو يقدم لي ، فيصوب لي خطًأ، وإلى كل من ينظر في رسالتي هذه نظرة نقد بناءة

  . فالكمال هللا وحده، رأياً يسهم في إكمال ما يعتري دراستي من نقص
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  اإلهداء

  

  إلى والدي الحبيبين

 غرسا في نفسي حب العلم وحب أهله

  وما زاال يحثانني على المتابعة والمثابرة

  حتى وصلت هذه الرسالة إلى مرحلة المناقشة

  إلى زوجي العزيز

  الرسالةشاطرني أصعب اللحظات في إعداد هذه 

   الحقةالديمقراطيةإلى كل عراقي يسعى إلى 

  

  أهدي هذا الجهد المتواضع
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 ملخص

مصدر   احد اهموهي ، المعاصرةتنا ضرورات حيامن أهموسائل اإلعالم د تع

ين كل المؤسسات االجتماعية، معلوماتنا الرئيس عن العالم المحيط بنا، وحلقة الوصل الهامة ب

  . وهي من أبرز أدوات المشاركة االجتماعية والسياسية في كل المجتمعات

وال تزال العالقة الجدلية بين الحكومات ووسائل اإلعالم من يسير من، وما هو تأثير 

 وبخاصة في  منهما من اآلخر في تحقيق أهدافه،كل منهما باآلخر، وما مدى استفادة كل

 على مستوى االتصال حيث برز مفهوم الصحافة اإللكترونية بقوة في كل جيا وكنولوعصر الت

  . نية في اغلب أنحاء العالم المحافل اإلعالمية، وكذلك أصبحنا نسمع عن الحكومات اإللكترو

اإللكترونية العراقية  الصحف ت بهاتعاملالكيفية التي وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول  

 الحياة الديموقراطية، أال وهي قضية االنتخابات، وقد كانت انتخابات  أبرز أوجهمع إحد

  تغطيةن خالل تحليل مضمونموضوعاً للدراسة، م،  في العراقمجالس المحافظات المحلية

ى القضايا لتعرف علل. النتخابات لنتي اليومينتيالزمان االلكترونيو  الدستور تيكل من صحيف

- 2- 28 الى 2008-12- 1(الفترةي ا لالنتخابات فمء تغطيتهن أثنااالتي تناولتها الصحيفت

  . وعلى اتجاه هذه التغطية،)2009
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 القضايا التي تناولتها  أهمما هي : كل أسئلتها والتي كان من أبرزهاالدراسة عناجابت وقد 

 يه ماو. العراق النتخابات مجالس المحافظات في الصحافة العراقية اإللكترونية أثناء تغطيتها

  .االنتخابات من تلك ةالصحافقف امو

 احتلت موضوع االنتخابات والمرشحينوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التغطية المتعلقة ب

 أما المرتبةاألحزاب السياسية، ب التغطية المتعلقةرتبة الثانية مليها في الت، والمرتبة األولى

الدراسة أظهرت نتائج كما . النفط موضوع  وكذلكإيرانالمتعلقة بقضايا لل  فقد كانتاألخيرة

نسبة االيجابية وبأن موقف الصحافة العراقية االلكترونية من انتخابات مجالس المحافظات كان 

54.7.%  
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The Iraqi Electronic Press Coverage of Governorates Councils’ Elections 

An analytical study of Addastour and Al Zamaan Newspapers 

 

Abstract 

 

Media are one of the most important necessities of our modern life, the main source 

of our information on the world around us, the important link between all social 

institutions, and it is one of most prominent social and political participation tools in all 

societies.  

The contentious relationship remains between governments and the media who 

lead who, and what is the effect of each one with the other, and how to benefit from 

each other in achieving its objectives. Especially in the era of technology and digital 

development, which became a title of the twenty-century, on the level of communication 

has emerged as the concept of electronic journalism strongly in all media forums, as 

well as we hear about the electronic government in all parts of the world, including 

some Arab countries.  

This study come to deal with how they coped with the electronic Iraqi newspaper 

with one of the most aspects of democracy life, which is the issue of elections, the local 

provincial elections in Iraq was a subject of study, by analyzing the content of each of 

the two electronic newspapers, Addastour and Al Zamaan Newspapers to cover for the 

election. To identify issues addressed by the newspapers in their coverage of elections 

during this period, and on the direction of such coverage.  
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The study answered all questions, which was notably: What are the most important 

issues addressed by the Iraqi electronic press while coverage of provincial elections in 

Iraq. What is the position of the Iraqi electronic press of these elections in Iraq during 

study period.  

The study results indicated that the coverage on the topic of elections and 

candidates got the first rank, followed in second place coverage on political parties, the 

last ranked of the issues pertaining to Iran and the issue of oil. The study results 

showed that the position of the Iraqi electronic press from provincial elections was 

positive, at a rate of 54.7%. 
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 مقدمة

ضرورة حتمية من ضرورات  في الحياة اليومية كونها اإلعالمأهمية وسائل د تعو

 االقتصادية واالجتماعية وهي عامل من عوامل التنمية. الحياة في كل المجتمعات المعاصرة

ومن خاللها نشكل حقائقنا عن ، ألنها النافذة التي نُطل منها على العالم، والسياسية والثقافية

وقد صغُر .  وهي الخيط الذي يحبك به نسيج البناء االجتماعي في كل المجتمعات.األشياء

،  منازلنا دون رقيبإلىبفعل البث المباشر من الفضاء ، هاتف نقال إلىحجم العالم بفضلها 

وقد أصبحت ، ز الحدود الجغرافية والسياسية والعرقية والدينيةوا لديها القدرة على تجحيث

 .  جماهيرهاإلىؤسسات ضخمة تستقبل آالف الرسائل يوميا وتبثها وسائل االتصال م

 وظائفها وضوحاً في عالقتها مع السياسة والحكومات أنها تصنف وفقاً أكثرولعل من 

ة المجتمع ياحم أي، الرقيب العمومي بأنها تقوم بوظيفة اإلعالمللعديد من الخبراء في مجال 

بمعنى أن تكون ، )التعسف في استخدام السلطة (السلطةمن الفساد والمخالفات وإساءة استخدام 

وتخبر المواطنين بما يجري بمنتهى الصدق ،  رقيباً على أداء الحكومة وعملهااإلعالموسائل 

 . والشفافية

إذ أصبح الصحفي ، أثر التطور التكنولوجي على جميع مراحل العمل الصحفيوقد 

 إلىواستكمالها وتوصيلها ، ومات من الميدانيعتمد على التكنولوجيا في عمليات جمع المعل

 إلىوفي صفها وإخراجها وفي تجهيز الصفحات بحيث تحول المحرر الصحفي ، مقر الصحيفة

قراءتها على  كما أصبحت الصحف تنتج اآلن ليتم، معالج للمعلومات عبر الوسائل اإللكترونية

  . قواعد البياناتوأشاشات الحاسبات اإللكترونية المرتبطة بشبكات المعلومات 
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انتخابات مجالس مع  هذه الدراسة كيفية تعامل الصحف االلكترونية العراقية تتناول 

وذلك من خالل تحليل مضمون كل من صحيفة الدستور االلكترونية ، المحافظات المحلية

 اختيار الصحف االلكترونية إلى التي دعت ألسبابومن ا، اليومية وصحيفة الزمان االلكترونية

وعدم استطاعة الجمهور العراقي ، عن المطبوعة هو الظرف األمني الذي يمر فيه العراق

 . بسهولة) الورقية (ةالحصول على الصحف المطبوع

 بأنها األخرى اإلعالمتتميز الصحافة اإللكترونية عن أنواع الصحافة ووسائل 

من ،  مجتمعةخرىاألا والخصائص التي تتوافر في كل الوسائل يااستطاعت أن تجمع المز

حيث إمكانية القراءة والكتابة والبحث في األرشيف والوثائق السابقة والسماع ومشاهدة البرامج 

الذي يمكن مستخدميه ، )المسنجر(وبخاصة من خالل برامج ،  بشكل مباشرأي حية األخبار أو

قد ال ، ومن مسافات بعيدة جداً،  في الوقت نفسهبعضالكتابة والتحدث ورؤية بعضهم من ا

 أن الصحف أي، من محطات تلفزيونية وإذاعية،  العاديةاإلعالمتكون أبداً متوافرة لوسائل 

 في األخباراإللكترونية تحمل سمات الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية بسبب قدرتها على تقديم 

  .  وقتأي

 ترونيةلعل من أبرز معالم التطور الذي شهدته الصحافة ظهور ما يسمى بالصحيفة االلك

فقد سهلت هذه . اآللي تطور هائل شهدته تكنولوجيا الحاسبوهي نتاج ، )رقيةوالصحيفة الال(

يستطيع الصحفي أن يكتب موضوعه في إذ ، التكنولوجيا العملية الصحفية وزادت من سرعتها

 متابعة موضوعاته الصحفية أو،  مقر الصحيفةإلى مكان في العالم ويرسله بثوانٍ قليلة أي

ومرحلة المعالجة ، ومرحلة التوثيق، وكذلك الحال في مرحلة إنتاج الصحف، يرهاوتطو

   .وأخيراً مرحلة النشر والتبادل
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لى التي وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتعامل مع انتخابات مجالس المحافظات األ

إذ ، ةحقيقي ديمقراطية مرحلة إلىوالتي يعول عليها كثيراً في نقل العراق ،  في العراقجرت

وهي ظاهرة . تعد هذه االنتخابات مؤشراً على نجاح االنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

حيث كان السبب الظاهري وراء احتالل ، وتحظى باهتمام عالمي،  العام العراقيأيتشغل الر

 كما هو معلن من قبل  الفردأي فيها رديمقراطية يحترم دولة إلىالعراق هو تحويله 

 في التصدي لهذه الموضوعات اإلعالمومن هنا تبرز أهمية وسائل . المؤسسات  الرسمية

 المتعلقة باالنتخابات القضاياوطرح ، ة التي تتمتع بهاحقيقيوتغطيتها بشكل يعطيها األهمية ال

وكتلهم السياسية بطريقة تساعدهم ، بشكل يمكّن المواطن العادي من التعرف على المرشحين

وقد أصبحت الصحف اإللكترونية من أهم . القرار السليم عند اختيارهم للمرشحفي اتخاذ 

 أخرىومن هنا برزت أهمية ، وبخاصة بين المتعلمين والمثقفين، سمات العصر الحديث

 القضايالتها لمعرفة الدور الذي تلعبه الصحافة اإللكترونية في توضيح واللدراسة في مح

 . واليومية للقارئ العراقيمهمةال

الصحافة تعرف على الطريقة التي تمت بها تغطية لة الواتتجسد مشكلة الدراسة في مح

مجالس  تنتخاباال ةخالل فترة الدراس، ) الدستور والزمانةصحيف (اإللكترونية العراقية

  . 2009المحافظات في العراق عام 

لعراقية التغطية الصحفية االتعرف على الكيفية التي تمت بها  إلىوتهدف الدراسة 

 التي القضاياوالتعرف على ،  المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات في العراقاياللقضاليومية 

  .الفترةا لالنتخابات في هذه من أثناء تغطيتهاها الصحيفتتناولت
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ونظرية ، جندةاألهي نظرية ترتيب ، نظريات عدة في هذا المجالسيتم توظيف 

 أهدافها واختبار إلىللوصول ،  في هذه الدراسة كإطار نظريشباعاتاالستخدامات واإل

،  وسائل االتصالتأثيرتعد هذه النظريات  من نظريات إذ .فرضياتها واإلجابة عن أسئلتها

  .ا الدراسةياوسيتم التفصيل عنهما بشكل أكبر في ثن

ة بين الطريقة التي تقوم بها وسائل ايجابي أن هناك عالقة جندةاألترى نظرية ترتيب 

 والموضوعات اليومية وبين اهتمامات القراء الذين يتابعون هذه القضايا بتقديم الماإلع

 ليست اإلعالم التأكيد على أن وسائل إلى واإلشباعاتكما تسعى نظرية االستخدامات . التغطية

 التي يجب أن يتلقاها بل إن الجمهور نفسه يقرر اإلعالميةهي التي تحدد للجمهور الرسالة 

  . ليشبع بعض الحاجات لديه) يستخدمها ( التي يتعرض لهااإلعالم ويحدد وسائل

 تحليل المضمون مستخدمة المنهج الوصفي سلوبأاعتمدت الباحثة في دراستها 

مع انتخابات ) ناالدستور والزمان اإللكترونيت ( بها صحيفتاتتعامليفية التي للكشف عن الك

 الصحيفتين في الفترة ما ننة من تغطية هاتيوذلك باختيار عي، المجالس المحافظات في العراق

وقد اعتبرت جميع . وهي الفترة التي خصصت للدراسة، 28/2/2009-1/12/2008بين 

وتم اختيار . األعداد الصادرة في هذه الفترة من صحيفتي الدستور والزمان مجتمعاً للدراسة

خدم أهدافه وتختبر فرضياته عينة ممثلة لهذه المجتمع لتحليلها بحيث تلبي احتياجات البحث وت

  .وسيتم بيان هذا بالتفصيل في فصول الدراسة المخصصة لها، وتجيب عن أسئلته
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 لوالفصل األ

  الدراسةإلىمدخل عام 

  :مقدمة

 آلة Vannevar Bushجد أو عندما 1945 العام إلىلى لالنترنت وتعود الفكرة األ

نسانية والربط بينها وتمكين الباحثين  لتنظيم المعارف اإلMemex Machineأطلق عليها اسم 

 ”. المعلومات المرتبطة بها إلكترونياًإلىمن استعادة المعلومات بطريقة الكترونية والوصول 

 وهو رئيس برنامج بحوث الكمبيوتر في الربط الشبكيل من فكر في فكرة أو Lckliderكان 

إذ قدم مفهوم الربط الشبكي الذي ، يةيكاألمروكالة المشروعات البحثية المتقدمة بوزارة الدفاع 

 موقع أي البرامج والبيانات والمعلومات على إلىيتيح لكل فرد على الكرة األرضية الوصول 

 مواقع التقاء للشبكة التي 4حدد ، ن مع مجموعة من علماء الكمبيوتروابالتع، على الشبكة

، 1969 أكتوبر 25ي ل اتصال مباشر بينها فأووتم ، )ARPANET (أطلق عليها أربانت

وتدريجيا ربطت الشبكة بين عدد كبير من األجهزة والبرامج المختلفة بقي استخدام االنترنت 

ولكنها ، حتى العقد األخير من القرن العشرين مقتصراً على اإلدارات الحكومية ومراكز البحث

، اهيري لهاد االستخدام الجميامع اكتشاف الويب وظهور شركات مزودي خدمات اإلنترنت تز

 وسيلة اتصال تؤدي وظائف االتصال الشخصي إلىوتحولت شبكة اإلنترنت بالفعل 

  ).19ص، 2003، نصر (والجماهيري

 الفرق بين  جديدة تساعد على حسابوإبهار الصحيفة االلكترونية تحمل قوة جذب إن

 فهي تتيح  Multimediaية المتعددةاإلعالمبسبب استخدام الوسائط ،  التقليدية الحاليةالصحف

 يستطيع ان فالقارئ،  من حاسة خصوصا البصر والسمعأكثرلمستخدمي الشاشة ممارسة 
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ويرى الصور بألوانها الجذابة ويستمع في الوقت ، حب االطالع عليهياريد ويقرأ ميايختار م

ة وكل ذلك في عملية سريع،  المنقولة عبر الفيديواألفالمويشاهد ،  االصوات التسجيليةإلىذاته 

 المسموعة واإلذاعةالصحافة المكتوبة :  المختلفةاإلعالمن توفرها له وسائل أواحدة لم تستطع 

  .)137ص، 2006، الفيصل (والتلفزيون المرئي

بحيث اختلف حتى ، اً على عملية إنتاج وإخراج الصحفتأثيرأحدث اإلنترنت كذلك 

ن يقومون ية األساسية فإن المنتجة التحريري الكتابإلىفباإلضافة ، دور المحرر ليصبح منتجاً

ثم  من النسخة المطبوعة للصحيفة انتقاء المحتوى المنقولفهم يعملون على ، بعدة أمور

ودعم هذا المحتوى بالمواد الصوتية والمصورة والعمل على إقامة ،  تحريرهأوإعادة تكييفه 

 الفورية على المادة الروابط التشعبية للموضوع حيث يستطيع القراء والمشاركون االستجابة

كما يمكن للصحافيين ، من خالل البريد االلكتروني للمحرر، المقدمة من الصحفي االلكتروني

 يستفيدوا من المناقشات التي تتيح للقراء االستجابة اللحظية أنالعاملين في المواقع االلكترونية 

 أنما يمكن القراء من م،  النقاشأسلوب فيما يشبه آخرينوللتعليقات من قراء ، لموضوع ما

 أوحيث يساهمون في اقتراح ما يتم تغطيته ، يصبحوا مشاركين في خلق البيئة التحريرية

  ).92ص، 2007اللبان  ( يعالجها الكاتب في مقاالته أنالموضوعات التي يمكن  

، ية والحقائق الصادقة والدقيقةخباراإللكترونية على تقديم الخدمات تعمل الصحافة اإل

م في زيادة المعلومات العامة لدى الجمهور في كافة المجاالت العسكرية السياسية لتساه

 اآلخر ضمن بوتقة أي والرأيمن خالل إبراز الر، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية

  . سليمأي تشكيل رأو وبالتالي تكوين األخرىتثقيفية مبرمجة قائمة على احترام اآلراء 
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  :مشكلة الدراسة

 تعرف على الطريقة التي تمت بها تغطية لة الواتتجسد مشكلة هذه الدراسة في مح

 القضايالتعرف على للة واوفي مح، ) الدستور والزمانةصحيف (الصحافة اإللكترونية العراقية

مجالس  تنتخابابأ خالل فترة الدراسة فيما يتعلق ها الصحافة العراقية اإللكترونية تطرحالتي 

لة بيان مدى قدرة هاتين الصحيفتين على التوعية واومح. 2009في العراق عام المحافظات 

وكذلك . بالبرامج السياسية التي يطرحها المرشحون لالنتخابات وبالتعريف بهؤالء المرشحين

تحليل من خالل في التعرف على مدى مساهمة هاتين الصحيفتين في العملية االنتخابية 

 اختارت الباحثةوقد ، لألحداث الجاريةية اإللكترونية اليومية مضمون تغطية الصحافة العراق

 أنموذجا وذلكن  والزمان اليوميتن العراقيت الدستورة التي تطرحها صحيفالقضاياتحليل 

لالختالف المنهجي لهاتين الصحيفتين. 

 ا م:  عدة تساؤالت كان من أهمهاإلىوقد تم تقسيم مشكلة البحث الواردة في عنوانه 

 القضايا انتخابات مجالس المحافظات؟ وما يقة التي تقدم بها صحيفتا الدستور والزمان الطر

المحافظات في ها التغطية الصحفية في الصحيفتين أثناء تغطيتها انتخابات مجالس تناولتالتي 

 موقف التغطية الصحفية في الصحيفتين أثناء تغطيتها انتخابات مجالس هذه الفترة ؟ وما 

 في هذه الفترة ؟المحافظات 

  

  

  



	 
 

 

 

  :ف الدراسةاهدأ

 اإللكترونية لموضوع العراقية تغطية الصحافة مدىتهدف الدراسة الكتـشاف   

من خالل تحليل مضمون التغطية الصحفية ، 2009انتخابات المجالس المحلية في العراق عام 

 التغطية لصحيفتي الدستور والزمان اإللكترونيتين والتعرف على العوامل المؤثرة في هذه

   . انتخابات المجالس المحلية قبل االنتخابات وبعدهاتتناولالموضوعات التي من ، وموقفها

 :ويمكن تلخيص أبرز األهداف في النقاط التالية

 المتعلقة اياللقضالتغطية الصحفية العراقية اليومية التعرف على الكيفية التي تمت بها  .1

 في عام القضايان خالل دراسة تحليلية لهذه م، بانتخابات مجالس المحافظات في العراق

، كما تعكسها التغطية المنشورة في صحيفتي الدستور والزمان اإللكترونيتين، 2009

  . أنموذجاً للصحافة العراقية

  ها الصحيفتين أثناء تغطيتها لالنتخابات في هذه الفترة ؟  تناولت التي القضاياالتعرف على  .2

ا المهمة في الصحافة ياير عملية التغطية الصحفية للقض توصيات ومقترحات لتطوتقديم .3

 اإللكترونية

 انتخابات المتعلقة بالقضايابالصحف العراقية الذي أبدته هتمام اال مدى التعرف على .4

  .المجالس المحلية

  

 

  




 
 

 

 

 : ومبرراتها أهمية الدراسة

ي قضية  جداً وهمهمةتـنبع أهمية الدراسة من أهدافها التي تلقي الضوء على قضية   

 وأن تكون بوابة يتم ديمقراطية  منها أن ترسخ مبادئ الؤملالتي ي، انتخابات المجالس المحلية

 تأثير انتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة في العراق و التي سيكون لها إلىالدخول من خاللها 

  . كبير على مستقبل العراق فيما بعد

مل مع انتخابات المجالس المحافظات كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتعا

ديمقراطية  مرحلة إلىوالتي يعول عليها كثيراً في نقل العراق ، لى التي تجري في العراقواأل

وهي .  البرلمانية والرئاسية القادمةنجاح االنتخاباتإذ تعد هذه االنتخابات مؤشراً على ، ةحقيقي

ومن هنا تبرز أهمية وسائل ، عالميوتحظى باهتمام ،  العام العراقيأيظاهرة تشغل الر

ة التي تتمتع حقيقي في التصدي لهذه الموضوعات وتغطيتها بشكل يعطيها األهمية الاإلعالم

 المتعلقة باالنتخابات بشكل يمكن المواطن العادي من التعرف على القضاياوطرح ، بها

. عند اختيارهم للمرشحوكتلهم السياسية بطريقة تساعدهم في اتخاذ القرار السليم ، المرشحين

وبخاصة بين المتعلمين ، وبذلك أصبحت الصحف اإللكترونية من أهم سمات العصر الحديث

 .والمثقفين

لتها لمعرفة الدور الذي تلعبه الصحافة وامن هنا برزت أهمية هذه الدراسة في مح

راقية هل خصصت الصحافة العو.  واليومية للقارئلمهمة االقضايااإللكترونية في توضيح 

بشكل يساعد ،  كافياً من تغطيتها وكتاباتها اليومية النتخابات المجالس المحليةاإللكترونية كماً

وهو .  واألطياف في العراق بشكل كاف ويساعد في اتخاذ القرار السليماألحزابعلى معرفة 

نتخابات  يستفيد منه صناع القرار في العراق في قراراتهم القادمة المتعلقة باالأن يتوقع أمر
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 أهمية هذه الدراسة في رصد التغطية الصحفية للصحافة ضاًأيوتتمثل . مستقبالً التي ستجري

ية اإلعالموكذلك تكمن مبررات إجرائها  في قلة الدراسات العلمية ، اإللكترونية في العراق

 مستوى المتعلقة بالصحافة اإللكترونية ودورها في الحياة اليومية عربياً وندرتها محلياً على

، )غير مسبوقة (قدم هذا البحث دراسة أكاديمية جديدةوكذلك ي، العراق على حد علم الباحثة

 انتخابات المجالس تناولتنظراً لعدم وجود دراسة سابقة  ،  اإللكترونيةفي الدراسات الصحفية

 كما تُعد هذه الدراسة من الدراسات ذات عالقة بموضوعات، المحافظات المحلية في العراق

عد  هذه االنتخابات تأنكما ، ديمقراطيةوال، وهي قضية االنتخابات، حيوية وآنية في العراق

مما يعطي أهمية خاصة ،  خالل تلك الفتره سخونة في العراقكثر واألموضوعاتالمن أهم 

ويساعد في معرفة الكيفية التي أسهمت بها الصحف اإللكترونية في التعريف ، لهذه الدراسة

  .عراقية اليومية الالقضاياب

  : الدراسةأسئلة

 : التالية ةسئلاأل إلجابة عنل الدراسة تسعى

 النتخابات مجالس ها الصحافة العراقية اإللكترونية أثناء تغطيتهاتناولت التي القضايا أهمما  .1

 حصائي وهل هناك فرق ذو داللةنى إعوبم ،العراق في هذه الفترة المحافظات في 

ي تعالجها صحيفة الدستور والقضايا التي تعالجها صحيفة حصائية بين القضايا التإ

 ؟ الزمان

العراق في في  المحافظات من انتخابات مجالسالصحافة العراقية اإللكترونية قف امو ما .2

صحيفتين وهل هناك فروق ذات ليجابية واالتجاهات السلبية لوما االتجاهات اإل الفترة هذه

 ؟   النوعين من االتجاهاتبين) 0.05 (حصائية عند مستوى إداللة
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يا افي تغطيتها لقضالصحافة العراقية اإللكترونية المصادر التي اعتمدت عليها ما  .3

 احصائية بين  دالالتوذ وهل هناك فرق العراق في المحافظات مجالسانتخابات 

  ؟ادرصحيفتي الزمان والدستور في اعتمادهما على المص

 وهل هناك انتخابات مجالس المحافظات في العراق العينةالطريقة التي تقدم بها صحف ما  .4

 احصائية بين الشكل الصحفي لصحيفتي الدستور والزمان االلكترونيتين  دالالتوفرق ذ

 ؟ )0.05 (عند مستوى

 

  :فرضيات الدراسة

  :منهاوأهدافها فقد برزت العديد من الفرضيات  انطالقاً من أهمية الدراسة

القضايا التي تطرحها  جريدة  بين 0.05 عند مستوى حصائية توجد فروق ذات داللة إال .1

 .الدستور والقضايا التي تطرحها جريدة الزمان

السلبية التجاهات  بين ا0.05حصائيه عند مستوى داللة إال توجد فروق ذات  .2

  يجابية  في الصحيفتين  الدستور والزمان  االلكترونيتين واالتجاهات اإل

 اعتمدت عليها صحيفتنا التي 0.05  عند مستوى حصائيةال توجد فروق ذات داللة إ .3

 .الدستور والزمان  في تغطيتهما لقضايا انتخابات  مجالس المحافظات  في العراق

 بين الشكل الصحفي لصحيفتي 0.05حصائية  عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ .4

 المحافظات الدستور والزمان  االلكترونيتين  في تغطيتهما الصحفية النتخابات مجالس

 .في العراق
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  :محددات الدراسة

 الدراسة على تحليل مضمون صحيفتي الدستور والزمان العراقيتين اإللكترونيتين اقتصرت    

 ممثلة  بالطريقة العشوائية المنتظمةا هحيث تم اختيار، اليوميتين اللتين تصدران من بغداد

 وتختبر فرضياته وتجيب أهدافهوتخدم لمجتمع الدراسة لتحليلها بحيث تلبي احتياجات البحث 

 .28/2/2009 إلى 1/12/2008 من وهذه الفترة. أسئلتهعن 

  :   للدراسةاإلجرائيةمصطلحات 

 التأهب العصبي والنفسي أوهو حالة من االستعداد  :)58ص:2005( سميسم االتجاه .1

د لجميع وتكون ذات أثر توجيهي على استجابة الفر، والذي تنتظم من خالله خبرة الشخص

والتي قد ، والمواقف التي تثير هذا االتجاه التي  تطرح موضوع االنتخابات الموضوعات 

 . ةايجابي أوتكون مواقف سلبية 

:  االتجاه بأنه)40:  ص2001(،  أحمد عبد اللطيف وحيديعرف الدكتور كما : االتجاهات .2

 القضايالجماعات و منظم منسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس واأسلوب"

 ".. حدث في البيئةأي أو،  والسياسية كاالنتخاباتاالجتماعية

 تناولت في هذه الدراسة كل الفئات التي يجابي يعني مصطلح االتجاه اإل:يجابياالتجاه اال .3

  .ة جداًيجابيإ أوة يجابيإ بطريقة االنتخابات صورة 

 تناولتلدراسة كل الفئات التي  يعني مصطلح االتجاه السلبي في هذه ا:االتجاه السلبي .4

 . سلبية جداًأو بطريقة سلبية االنتخابات صورة 

،  بين قطبين مزدوجينأيهو مسار الر: )2005، سميسم(التعريف اإلجرائي لالتجاه .5

 أي،  سلبياًأواً يجابيإ أيسواء كان الر. مؤيد ومعارض، معاكس ومناسب، رافض وموافق
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وبذلك يمكن أن نحكم ، ى منبه معين بردود فعل محددةأن االتجاه هو االستعداد للرد عل

  . سيئةأوعلى األشياء بأنها حسنة 

، هو استعداد ثابت ومنظم يستمد تنظيمه من التجربة: )5:لورانس، باردان( الموقف .6

وكل ،  ديناميكياً على ردود فعل الفرد تجاه كل المواضيعأواً موجهاً تأثيرويمارس 

 .. سلوكي على شكل تصرفاتأوعبر عنه بمستوى كالمي وي، المواقف التي تتعلق به

عملية نفسية اجتماعية قائمة على تبادل الرموز الداللية بين الطرفين في وضع :االتصال .7

يعرف الدكتور كما . )20ص، 2003، الموسى ( محددةإثارةاجتماعي بهدف تحقيق 

 إلىتجاهات من طرف نقل المعلومات واألفكار واال: " عاطف عدلي العبد االتصال بأنه

:  ص1993، العبد (،"ة يا نهأوة ياآخر من خالل عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بد

15(. 

جه أوكافة : " بأنهاإلعالم )165:  ص :1993 (سمير حسينعرف الدكتور : اإلعالم .8

 الصحيحة األخبارالنشاط االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق و

ومجريات األمور بطريقة  والموضوعات والمشكالت القضايا السليمة عن والمعلومات

 خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي إلىدون تحريف بما يؤدي موضوعية و

ية بكافة الحقائق اإلعالمواإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة 

وبما يسهم في ،  والموضوعاتاياالقضعن هذه ، والمعلومات والموضوعية الصحيحة

 الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكالت المثارة أيتنوير الر

  "المطروحة 
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 بها الصحيفتان تناولتالطريقة التي ، يقصد بالتغطية في هذه الدراسة: يةاإلعالمالتغطية  .9

لتي نشرتها الصحيفتان  ااألخباروتقتصر التغطية على ، عينة الدراسة" الزمان"و "الدستور"

 . لها النتخابات المجالس المحلية في العراقواأثناء تن، في فترة الدراسة

:  ص2005، سميسم( فهوحميدة مهدي سميسمحسب تعريف الدكتورة :  العامأيالر .10

بعد السؤال ، )الجماهير (ته الجماعةيا السائد الذي ينبع من األفراد وغأيالر: ")189

وفي وقت معين ويشترط ، تجاه أمر ما، تعبيرا عن اإلرادة والوعي ،واالستفهام والنقاش

وترتبط ، أجل تنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم من، موافقته للشريعة والسير في حدودها

   ".اتجاهاته بالوالء القومي الوطني والديني ألفراد األمة

ترونية اليومية ويمثلها  يقصد بهذا المصطلح الصحافة العراقية اإللك:الصحافة العراقية .11

ا يافي هذا البحث صحيفتا الدستور والزمان وينحصر إطالق المصطلح عليهما في ثن

  .البحث

 إصدارهاتي يتم ل هي الصحف ا:)26ص، 2006، الفيصل(الصحافة اإللكترونية .12

 عادية إصدارات مجالت الكترونية وليست لها أوكجرائد ، نترنتونشرها على شبكة اإل

التي يمكن ،  والصور الحية والصوت والفيديواآلنية األخبارتقدم ، الورقمطبوعة على 

   . معدودةاسترجاعها خالل ثوانٍ

 استخدام الكمبيوتر في عملية إنشاء :)93- 91ص، 2003، حسني(ونيالنشر اإللكتر .13

) الفاكس (وكذلك استخدام شبكات االتصال، وتحرير وتصميم وطباعة وتوزيع المطبوعات

 كان 1993نتج النهائي على القراء في بعض األحيان والبلدان ففي عام في توزيع الم

 .،هناك عشرون صحيفة وبعض المجالت تنشر بالفاكس
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 اإللكتروني عن مرحلة من مراحل التطور اإلعالميعبر :   االلكترونياإلعالم .14

) فزيونالراديو والتل (التكنولوجي في وسائل االتصال التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية

  .الحاسب اآللي في البثوكذلك استخدام ،  والمعلوماتاألخبارفي تزويد الجماهير ب

 

 من ضمن مجموعة االختيار هي إحدى عمليات صنع القرار التي يتم فيها :االنتخابات .15

 من قبل االختيارمن المرشحين لشغل منصب معين من مناصب الدولة وتتم عملية 

لطريقة التي تتبعها الدول الديمقراطية حديثا لشغل الوظائف  هي ااالنتخابات تعدو. الشعب

 هوتتبع بعض القطاعات الخاص.  وظائف خدميةأوفي الدولة سواء كانت وظائف سياسية 

 بالمناصب القيادية في تلك األمر لشغل وظائفها خاصة عندما يتعلق االنتخابنظام 

  فيه وفقاً لما يوافق عليهاالنتخابية بلد قانون انتخابي ينظم سير العمليات ولكل. القطاعات

 .القانون

 المحافظة وتعيين المحافظ وجميع ماتهو المجلس المسؤول عن مه: ةمجلس المحافظ .16

 . التي تخص المحافظة عدا الجيش والشرطةاألخرىالوظائف 
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 ينالفصل الثا

  النظري للدراسةاإلطار

  النظري والدراسات السابقةاإلطار: لواألالمبحث 

  : تقديم

هج ول المبحث األول مناإذ يتن، النظري للدراسة تتناول الباحثة في هذا الفصل اإلطار

لنظريات التي استخدمت في البحث وهي نظرية ترتيب ل الدراسة  من خالل تقديم تعريف

 إذ ترى أن هناك عالقة ايجابية بين الطريقة التي تقوم بها وسائل اإلعالم بتقديم األجندة

، ويامك (الموضوعات اليومية وبين اهتمامات القراء الذين يتابعون هذه التغطيةالقضايا و

2006.(  

،  على خصائص الجمهور والفئات االجتماعية والعالقة بينهاتأثيرالتعتمد نظريات 

ومدى اعتماد الفرد على وسائل ، اإلعالمحيث تركز على استخدامات الجمهور لوسائل 

، 2003، إسماعيل (، والمجتمعاإلعالمالقة التفاعلية بين وسائل وتركز كذلك على الع، اإلعالم

  .)250ص

 شمولية حيث تضع  في حسبانها بعض العالقات االجتماعية أكثر تأثيرال نظريات إن

 وجوانب من نماذج اإلدراكي الجمع بين عناصر النموذج إلىالتي تؤثر في الناس  وتميل 

  ).411ص، 1995، ديلفر و روكينش (.البناء الوظيفي
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 يةخباراإل اإلعالم وثيقة بين الطريقة التي تعرض بها وسائل هناك عالقةكما 

 هذه الموضوعات كما يراها هؤالء أهميةوبين ترتيب ،  حملة انتخابيةأثناءالموضوعات في 

  )272ص، 2003، إسماعيل (األخبارالذين يتابعون 

 تقوم ببحث العالقة  االرتباطية  لكونها، بشكل عامجندةاأل بحوث  تم اللجوء الى نظرية 

والترتيب الذي يقدمه الجمهور من ، بين الترتيب الناتج لمفردات المحتوى من خالل التحليل

 على نتائج هذه العالقة التي تأكدت   المنهجية للمسح وبناءاتجراءاإلوجهة نظره من خالل 

 أجندة على بناء اإلعالمسائل  وتأثير إلى أيالراتها في معظم الدراسات  تقريبا انتهى ايجابي

  ).177ص، 1993، عبد الحميد (.  والموضوعات المطروحةالقضاياالجمهور ب

ليست منعزلة عن الواقع ،  الجمهورلوياتأوية واإلعالم الوسيلة لوياتأوالعالقة بين 

 جندةلألوهذه المتغيرات تؤثر على الوضع النهائي ، األخرىوال عن المتغيرات  ، االجتماعي

  . للجمهورأواء للوسيلة سو

درجة تجانس المجتمع وعالقته بتفضيل وسيلة معينة ،  في هذا المجالالمهمةمن التغيرات 

 المطروحة بين القضايا الخبرة المشتركة بضاًأي، أشكاله شكل من أومن وسائل االتصال 

  )273ص، 2003، إسماعيل (،الوسيلة والجمهور

 االجتماعية باألصول التي تعنى واإلشباعات نظرية االستخدامات  الحال في  وكذلك

 مصادر أي أو اإلعالموتوقعات من وسائل ، والسيكولوجية واالحتياجات التي يتولد عنه

شباعات إ فينتج عنها اإلعالم مختلفة من التعرض لوسائل أنماط إلى تؤدي أخرى

 التعرف على إلى تسعى هذه النظرية إذ،  في الغالب غير مقصودةأخرىونتائج ، لالحتياجات

 الجمهور النشط الذي يستخدم إلىوذلك بالنظر ، اإلعالم لوسائل األفرادكيفية استخدام 
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وتوضيح دوافع استخدام وسيلة بعينها من وسائل ، وأهدافهالوسيلة التي تشبع حاجاته 

 ييأت والتفاعل مع نتيجة هذا االستخدام فالتركيز على فهم عملية االتصال الجماهيري اإلعالم

                                                                                                                                                  )255ص، 2003، إسماعيل ( الستخدام وسائل االتصال الجماهيرينتيجة

 -:الدراسات السابقة

 في  االلكترونيةحليلية نقدية ألداء الصحافة العراقية دراسة أكاديمية تأيلم تُجر 

تـتعلق بتحليل مضمون تغطية الصحف ، سابقاً حسب علم الباحثة، موضوع هذه الدراسة

حتى إعداد ،  المحافظات في العراقمجالسالنتخابات ) دستور والزمانال (اليومية اإللكترونية

 السابقة التي لها عالقة غير مباشرة وستقوم الباحثة بعرض بعض الدراسات. هذه الدراسة

ودورها ، وبخاصة الدراسات الصحفية التي تجرى على الصحافة اإللكترونية، بهذه الدراسة

  .في االنتخاب والحياة السياسية

 The internet as (بعنوان وقد كانت )Ogan) & Marril() 1996دراسة : الًأو 

Mass media) أن شبكة اإلنترنت إلى خلصت الدراسة .ةاإلنترنت بوصفها وسيلة جماهيري 

، تجمع بين االتصال الشخصي واالتصال الجماهيري، وسيلة اتصال جماهيري متعددة

وهو ما ، وحسنت من فاعلية الرسالة، واستطاعت أن تقلل سوء الفهم بين المرسل والمستقبل

  .يعزز دور الصحافة اإللكترونية محل الدراسة

 Interactive Option (:بعنوانوالتي جاءت ، Schultz Tanjev 1999دراسة : ثانياً

in Online Journalism)   أظهرت نتائجها أن وقد،  خيار التفاعل في صحافة اإلنترنت 

من الصحف اإللكترونية التي خضعت للدراسة اهتمت بتوفير خصائص التفاعلية مع % 16

من خالل موقعها بتوفير من الصحف لم تهتم % 92و، النص من خالل الوسائط المتعددة
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كما أظهرت الدراسة أن العديد من الصحف اإللكترونية تستخدم صورة ، غرف للدردشة

  . كوسيلة إلعادة نشر المحتوى الصحفي للنسخة المطبوعةأومطابقة للصحف المطبوعة 

 Electronic Newspapers on the ( (بعنوان، )2000 (ز الشهرييافدراسة : اًثالث

Internetأظهرت نتائجها أن الصحف اإللكترونية ، حف اإللكترونية على اإلنترنت الص

 من تقنية الوسائط المتعددة االستفادةالعربية المنشورة على شبكة اإلنترنت تعاني من قلة 

، )في وسيلة عالمية ( طغيان المضمون المحليإلىباإلضافة ، وضعف الخدمات التفاعلية

وباإلضافة ، االختصارأن النشر في اإلنترنت يقتضي وطول الموضوعات المنشورة في حين 

وعدم تكيف أخبارها مع ،  التحرير التقليدي المتبع في الصحيفة المطبوعةأسلوب طغيان إلى

 اتصالي الصحف اإللكترونية كنمط إلىصى الباحث بضرورة النظر أوو، النمط التقني الجديد

  . طورة أسوة بالصحف اإللكترونية الغربيةمستقل وتفعيل استفادته من الخدمات التفاعلية الم

 The market for ( بعنوان؛)Barrie Gunter) 2002ز الشهري ويافدراسة : اًرابع

electronic newspapers in the Arab world) ، سوق الصحف اإللكترونية في

ربية  للجرائد اإللكترونية العاقارئ 800وهي عبارة عن مسح إلكتروني شمل ، العالم العربي

 أن غالبية القراء هم من الذكور إلىحيث خلصت الدراسة ، مقيمين في أجزاء مختلفة من العالم

 نأويقر من نصف المستجيبين للمسح أنهم أكثروأجاب ، ومستخدمون منتظمون لإلنترنت

 في اإلنترنت تقديرا عاليا ألنها األخبارونالت ، الصحف اإللكترونية العربية بصفة يومية

لهم في األماكن في حين أن الجرائد المطبوعة غير متاحة ، ودون رسوم،  وقتأي متاحة في

،  تصفحهأووكانت المشكالت الرئيسية في صعوبة تحميل المحتوى ، فيهاالتي يتواجدون 

 .راضية عن الصحف اإللكترونية%) 72 (ورغم ذلك كانت الغالبية العظمى
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استخدامات الجمهور المصري للصحف (  بعنوان، )2004عام  (مها صالحدراسة : اًخامس

 من التحديات التي تواجه ا كبيراأظهرت نتائجها أن جزء، )اإللكترونية في شبكة اإلنترنت

، يكمن في واقع الممارسة واألعراف السائدة في العمل الصحفي، الصحيفة اإللكترونية العربية

 في حضورها على شبكة حيث تتبنى الصحافة العربية اإللكترونية سياسة التوسع األفقي

 العربي لطبيعة الصحافة اإللكترونية وفن اإلعالمبطريقة تكشف عدم فهم ، المعلومات العالمية

بحيث يقدم المحتوى بشكل ، ي والرؤية الصحافيةاإلعالمكما أنها تفتقد للحس ،  الفورياإلعالم

 إلىباإلضافة ، لتقليديةفالمحتوى ال يزال يقدم بالطريقة ا،  حد بعيد الشكل المطبوعإلىيشبه 

ه القراء في مصادر المواد  مستوى ثقوانخفاض، غياب التفاعلية بين المضمون والمتلقي

  .يةخباراإل

إخراج الصحف اإللكترونية على  (بعنوان، )2004 ( حلمي محمود محسب دراسة:اًسادس

ريقة عرضها  أن الصحافة اإللكترونية الزالت ورقية في طإلىوالتي خلصت ) شبكة اإلنترنت

كما كشفت الدراسة عن تدني استخدام الصحف لخدمات البريد اإللكتروني بعكس ، للمعلومات

قدمها إ الصحف من العناصر الحديثة التي  عدم استفادةإلىباإلضافة ، يكيةاألمرالصحف 

 والنص الفائق الصوت الفيديو والرسوم المتحركة (اإلنترنت المتمثلة في الوسائط المتعددة

  . )لوانواأل

: الصحافة اإللكترونية وتطبيقاتها (بعنوان، )2006عام  (خالد فيصل الفرمدراسة : اًسابع

 فيها مفهوم الصحافة ستعرضا، )يكيةاألمردراسة مقارنة على عينة من الصحف العربية و

فيما ،  أنواع الصحف اإللكترونية على اإلنترنتإلىاإللكترونية وتطور مراحلها باإلضافة 

 نتائج الدراسة أن الصحافة اإللكترونية العربية تواجه إشكاليات حادة من حيث عدم أظهرت



�� 
 

 

 

 تواضع أداء إلىباإلضافة ، خاصة الصحافة اإللكترونية،  اإللكترونياإلعالماالهتمام بحقل 

وعدم استثمار القدرات التفاعلية ، وندرة المتخصصين في هذا الميدان، يةاإلعالمالمؤسسات 

ويرى ، ةالسمع بصريوالتغطيات الصحفية المؤلفة من الوسائط المتعددة ، كترونيةالفورية اإلل

، الباحث أن الصحافة اإللكترونية ال زالت ورقية في طريقة عرضها ومعالجتها للمعلومات

 تدني مستوى جودة إلىباإلضافة ،  عدم تحديث مضامينها بصورة دوريةإلىباإلضافة 

  .التحرير اإللكتروني

   :السابقة في االنتخاباتالدراسات 

قسم دراسات  التي أجراها 2005 والمعلومات ثبحامركز بيروت ألدراسة 

 بيان إلى ةخلصت الدراس، )قوانين االنتخابات في الدول العربية (بعنواناالنتخابات القانونية 

جميع قوانين االنتخابات في جميع الدول ومن ضمنها العراق حيث تضمن قانون االنتخابات 

، 2004\6\15  بتاريخ  ةبل االحتالل وبعد االحتالل الذي صدر عن سلطة االئتالف المؤقتق

والذي  نص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق 

 أسماءالمستقلة لالنتخابات وبترتيب   المفوضية العلياإلى كيان سياسي يقدم أيبها وبترشيح  

ن توزع  المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على كيانات أ قوائم والمرشحين على

  .سياسية

االنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في  (2009 عبد الفتاح ماضيدراسة 

الوطن العربي قد شهد العديد من ن  بأ ليبيندراسة ملخص هذه الجاء، ) العربيةاألقطار

 المستوى البرلماني  والمحلي  ولم تفض تلك االنتخابات   على األخيرةاالنتخابات  في العقود 

  .حقيقي انتقال ديمقراطي إلى أول سلمي للسلطة واتد إلى
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له خالل  ما يمكن دراساته وتحليثه  من الدراسات السابقة في معرفةوقد استفادت الباح

لباحثه في اك ادر الدراسات وكذلك زادت في معرفة وإليه في هذهالبحث ومالم يتم التطرق إ

 من هذا التطوروكذلك في موضوع  وتطورها ومدى االستفادةلكترونيةموضوعي الصحافة اإل

  .االنتخابات وبالتحديد ما يخص الشأن العراقي
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  المبحث الثاني

 مفهوم الصحافة االلكترونية ونشأتها

 :تقديم

 التاسع عشر ساهمت ثورة االتصاالت والتكنولوجيا في النصف الثاني من القرن

إذ سهلت هذه الثورة عملية جمع ، ات القرن العشرين في ازدهار صناعة الخبر الصحفيياوبد

وذلك باختراع الهاتف .  مقار الصحفإلى من مناطق بعيدة ونقلها بشكل سريع جداً األخبار

 عبر المحيطات ومن األخبار الراديو الذي ساعد في نقل أووالتلغراف ومن بعدهما اإلذاعة 

  . نترنتية والمحطات الفضائية ثم شبكة اإلبعدها التلفزيون واألقمار الصناع

سبباً في حصول منافسة ) الراديو والتلفزيون ( اإللكترونيةاإلعالمكان ظهور وسائل 

 ونشرها لكي تحافظ األخبارشديدة وبالتالي كان على الصحافة أن تبني طرقاً جديدة في جمع 

الحاسب  (وكان ظهور الكمبيوتر. لة إعالم جماهيرية مقبولةعلى مكانتها وأهميتها كوسي

ضاً عامالً مساعداً جداً للصحافة المطبوعة لالقتراب من الطبيعة أيوالتطور الذي شهده ) اآللي

وال تقلل كل الوسائل . التزامنية والصوتية والمصورة التي تميز أخبار اإلذاعة والتلفزيون

 قنواتها الجزيرة الفضائية بكل شبكةعلى سبيل المثال ، طبوعااللكترونية من أهمية الخبر الم

 التي يريد األخبار أوال تزال تتعامل بالخبر المطبوع حيث يقوم القارئ باستدعاء البرامج 

 نسخاً أووطباعة كل األجزاء التي يرى أنه بحاجة إليها واالحتفاظ بها أحياناً الكترونياً 

  .  مطبوعة
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، )الصحيفة المطبوعة (تروني مجرد استبدال الوسائل القديمة اإللكاإلعالمال يعني 

 ينال كل مكونات تأثيرز ذلك بكثير وأصبح الوا تجاألمرألن ، )الحاسب اآللي (بوسائل حديثة

 اإلعالمويتميز . بل اشتمل المعنى على كل مكونات عملية االتصال، العملية االتصالية

والمرونة في ، ياإلعالم في الوسائل والواقع اإللكتروني ببعض الخصائص كالتنوع الشديد

  . استعراض وانتقاء المعلومات والوصول إليها وتحليلها

 قرائها عبر الوسائل إلىالت لتوصيل الصحيفة واشهد الميدان الصحفي عدة مح  

وقد بدأت ،  القراءإلىلتوفير الوقت الذي تستغرقه عملية توصيل الصحف ، اإللكترونية

لكن تكلفتها كانت عالية جداً ، لصحف بالفاكس منذ منتصف القرن الماضيالت إرسال اوامح

 خدمة الفيديو تكس إلىالت واثم انتقلت المح.  للفاكس الواحد خمسين دوالراًإلىحيث وصلت 

Videotexعبر خطوط الهاتف ليتم استقبالها على شاشات التلفزيون،  في عقد الثمانينات ،

كما أن مدى وضوح الصورة انخفض ، من ثمن الجريدة أكثرضا مقابل اشتراك شهري أي

لت تقديم طبعة إلكترونية من الصحف واح، )CompuServe (لكن شركة كمبيوسيرف. قليالً

بالرغم من أن تكلفتها كانت عالية نسبيا ولم تجد ، ضاً في الثمانيناتأي، القومية في أمريكا

  .)113ص ، 2007، رضا (،)المستهلكين (رواجاً بين القراء

بدأت الصحف اإللكترونية في عقد التسعينات في االنتشار على الشبكة الدولية 

وقد ساعدها في ذلك االنخفاض المستمر في أعداد قراء الصحف ، )WWW (للمعلومات

لة الصحف الورقية أن واومح، وزيادة تكلفة التوزيع واإلنتاج في الصحف الورقية، المطبوعة

 من أبرز معالم ولعل. من قبيل المنافسة) االنترنت (علوماتتدخل على الطريق السريع للم
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، )رقيةوالصحيفة الال (التطور الذي شهدته الصحافة ظهور ما يسمى بالصحيفة االلكترونية

  .وهي نتاج تطور هائل شهدته تكنولوجيا الحاسب اآللي

صحفي إذ يستطيع ال، فقد سهلت هذه التكنولوجيا العملية الصحفية وزادت من سرعتها 

 متابعة أو،  مقر الصحيفةإلى مكان في العالم ويرسله بثوانٍ قليلة أيأن يكتب موضوعه في 

، ومرحلة التوثيق، وكذلك الحال في مرحلة إنتاج الصحف، موضوعاته الصحفية وتطويرها

الصحيفة إلكترونياً على صفحات يتم نشر و. ومرحلة المعالجة وأخيراً مرحلة النشر والتبادل

ت ويقوم القارئ باستدعائها وتصفحها والبحث بداخلها كما يمكنه حفظ المادة التي نترناإل

  .يريدها وطبع ما يرغب طباعته منها على الورق

 :ة الصحافة العراقيةأنش

باللغة ) الزوراء ( جريدةعندما صدرت 1869  مرة عام لوألعرف العراق الصحافة 

،  العامأيالرتي يراد بها  االنتشار لدى  لكي يعبر من خاللها عن السياسات  ال، العربية

 إلى أدتحيث مرت الصحافة العراقية بمراحل ، وينشر فيها المراسيم والقرارات الرسمية

جل االستقالل وطلب أ منها الكفاح من ، تطورها وانتشارها من حيث الشكل والمضمون

 في وأسبوعية يومية  صحفبإصدارالمثقفين الذين شاركوا في الثورة العربية بالسماح لهم 

 ، الحرة والشابةاألقالمبغداد وباقي المحافظات وكذلك استقطاب صحف ثورة العشرين 

 هذا االزدهار في  وأدى،وصدور العشرات من الصحف السياسية واليومية  والثقافية الخاصة

  تعميق الوعي إلىالصحافة وصدور الصحف وبخاصة بعد الحرب  العالمية الثانية 

  .)13ص، 2006، بطي (،طي في صفوف الشعب العراقييمقرادال
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ة  لنشوء الصحافة العراقية حيث صدرت بثماني  يا صدور صحيفة الزوراء بديعد

 عددا وفي 1606 عاما وبلغ عدد ما صدر منها ينأربعوصفحات وواصلت صدورها سبعة 

ن سنتين   مأكثر صدرت جريدة العراق وجريدة الرقيب التي استمرت في الصدور 1909عام 

 العديد 1909في عام ظهرت . الكثير من العنت واالضطهاد صاحبها ي لقأن بعد أغلقتثم 

وجريدة بين ،  مثل جريدة الرشاد أغلقمن الجرائد منها من استمر لعدة سنوات ومنها ما

 وإظهار، وجريدة التهذيب، قاظياأل والتركية وجريدة ةاللتان صدرتا باللغتين العربي، النهرين

 .ق اللتان صدرتا في البصرةالح

وجريدة ،   حيث صدرت جريدة الرياض1910استمر صدور الصحف حتى في العام 

الرصافة التي عطلتها الحكومة فصدرت عوضا عنها جريدة الصاعقة وجريدة الروضة التي 

، حسون (،األغرثم جريدة المصباح   فصدرت عنها جريدة الصباحضاًأيالحكومة  عطلتها

  .)19ص، 1973

 كانت بعد الحرب  لىواأل  ؛عاشت الصحافة العراقية الحرية النسبية  لثالث فترات

ية مثل ن السياسية الوطلألحزاب صحف إصدارالعالمية الثانية واندحار النازية والفاشية حيث 

 والمرحلة الثانية بين عامي ، العام للجواهريأيوالر والسياسة واألحرار واالستقالل األهالي

  ة وصدور كل من صحيفة الدفاع  واليقظ1952 انتفاضة  تشرين أعقاب 1953-1954

   والحياة لصادق البصام والمرحلة الثالثة،خبار المساء اليسارية  الجريدة لفائق السامرائيأو

 وصدور صحف مهمة منها البالد واتحاد 1958 تموز عام 14 من ثورة لىواألفي السنوات 

 14والمواطن  المعبرة عن الحزب الوطني الديمقراطي  والشعب للحزب الشيوعي العراقي  

 14ومع انطالقة الصحافة العراقية بعد انتصار ثورة  للجادرجي واألهاليتموز اليسارية 
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 صحفهم الخاصة في بغداد ومدن إصدار بحرية مماثلة في األكراد تمتع 1958تموز عام 

  روز كاري باللغتين العربية  سياسية باسمأسبوعيةكردستان العراق حيث صدرت  جريدة 

 للحزب الشيوعي العراقي صدرت في زاديأوهي من الصحف اليسارية وجريدة ، والكردية

  وتميزت الصحافة العراقية  عن باقي الصحف العربية خالل مسيرتها  ،ربيل باللغة الكرديةأ

 عامة حيث  من كونها  صحافةأكثر وفكر أيرفي كونها صحافة  وصدقيتها بجرأتهاالطويلة 

صدارات العديدة والحصول على حق االمتياز في كل العهود السياسية التي مرت تميزت باإل

عتماد على  العراق باالنحاءأ حيث صدر في 1958 تموز عام 14بها البالد قبل وبعد ثورة 

  . جريدة ومجلةألفي من أكثرمصادر تاريخها المطبوعة 

يازات الصحف القديمة والجديدة واحتكرت لغيت امت أ1968 تموز عام 17بعد انقالب 

، بطي()الثوره، الجمهورية، القادسية،بابل(سلطة االنقالب فكانت هناك صحافه رسميه هي

  ).16- 15ص، 2006

  :نترنت النشأة والتطورإلا

 آلة Vannevar Bush عندما طرح 1945 العام إلىنترنت إللى لوتعود الفكرة األ

ين لتنظيم المعارف اإلنسانية والربط بينها وتمكين الباحث Memex Machineأطلق عليها اسم 

.  المعلومات المرتبطة بها إلكترونياًإلىلكترونية والوصول إمن استعادة المعلومات بطريقة 

 المتخصصة في االتصاالت جهاز يكيةاألمر AT&T طورت شركة 1947في عام و

ل من فكر أو  .Lcklider J. C. R وقد كان.  الثورة الرقميةإلىترانزستور الذي بدوره قاد 

إذ قدم مفهوم الربط الشبكي الذي يتيح لكل فرد على الكرة األرضية ، في فكرة الربط الشبكي

 مواقع 4وقد حدد .  موقع على الشبكةأي البرامج والبيانات والمعلومات على إلىالوصول 
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ل مباشر بينها في ل اتصاأووجرى ، )ARPANET (لتقاء للشبكة التي أطلق عليها أربانتإ

  ). 119 ص 2007، رضا (،1969 أكتوبر 25

تتابع بعد ذلك تطوير األفكار المتعلقة بتكنولوجيا ربط الشبكات ثم تتابع بعد ذلك 

ا التاريخ فقد شهدت العقود الثالثة التالية لهذ. نترنتفكار المتعلقة بالتكنولوجيا واإلتطوير األ

 الباحثين أن أو،  التطورات وأهمها ويمكن للمهتمينتورد الباحثة أبرز تلك، مهمةتطورات 

  . يعودوا لهذا التفصيالت من مراجعها

نترنت من أبرزها اختراع  مجموعة التطورات عرفتها شبكة اإلشهد عقد السبعينات

ثم . الذي يعد أهم وسيلة اتصال شخصي حتى يومنا الحاضر، 1971البريد اإللكتروني عام 

  دولي وذلك بربط جامعةأول ربط عالمي أو ب1973 عام ARPANETقامت شركة 

)University College of London (لندن في بريطانيا مع مؤسسة) Royal Radar 

Establishment (ظهرت شبكة1979عام  وفي .النرويجية ) UseNet) وما زالت قائمة 

وعات وقد كان لها الفضل في إدخال خدمة مجموعات الحوار ومجم. حتى الوقت الحاضر

  ).29-20ص، 2003، نصر ( ثراءأكثروأصبحت قواعد البيانات ، األخبار

، نترنتلة كبرى في تاريخ االتصال عبر اإلأما عقد الثمانينيات فقد شهد هو اآلخر نق

 إلى 1983 عام يكيةاألمر التابعة لوزارة الدفاع ARPANET شبكة إدارة وذلك بانتقال

ولذلك سهلت للباحثين ، ؤسسة معنية بنشر العلوموهي م) NSF (المؤسسة القومية للعلوم

ات ية أجهزة كمبيوتر موجودة في الوالأربع المعلومات الموجودة في إلىإمكانية الوصول 

، 1987ولدت فيما بعد المجال التجاري في عام ،  شبكة مدنيةإلىالمتحدة وتحولت الشبكة 

 .1988 عام )Internet Chat (نترنترت خدمة التخاطب عبر اإلوكذلك طو
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وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي كان التوسع األكبر في مجال الصحافة 

وأصبح التطور يومياً وأحياناً من غير الممكن متابعة التطور في ، اإللكترونية وشبكة االنترنت

 1990فقد توسعت شبكة االنترنت في عام . مجال اإللكترونيات والشبكات واإلنترنت

 والثاني، )Milnet (يكيةاألمر قسمين أحدهما عسكري يتبع وزارة الدفاع إلى وانقسمت أربانت

)Internet ( تجاري مكَّن عامة الناس من التمتع بخدمات االنترنت عن طريق بسيط جداً وهو

) Tim Berners lee ( اخترع تيم بيرنرز لي1991وفي عام . االتصال التلفوني المباشر

التي ، )WWW (الشبكة العنكبوتية الدولية، )World Wide Web (برامج واجهات االستخدام

هيلز نبورج  (وكذلك دخلت صحيفة.  أهم اكتشاف في مجال الشبكات حتى يومنا الحاضرتعد

وقد . 1991 اإلنترنت وأسست لها موقعا على الشبكة عام إلىوهي صحيفة سويدية ) داجبالد

 Internet (ثم اكتشاف. 1994 شركة تجارية شبه كاملة عام إلىتحولت االنترنت 

Explorer (من ميكروسوفت و) Netscape Navigator (1995من نيتسكيب عام.  

 1991عام ) WWW (مخترع الشبكة العنكبوتية الدولية) Tim Berners lee (يعد

حيث أثّّّر اختراعه على طريقة الحياة في شتى ، من أعظم العقول البشرية في القرن العشرين

وتُعد هذه الشبكة وسيلة االتصال التي تقود مسيرة التطور البشري واإلبداع . أنحاء العالم

أنه حول أنظمة االتصال الشبكي باستخدام ) Tim Berners lee (إلىوينسب ، اإلنساني

، علم الدين (. وسيلة اتصال جماهيريةإلىالكمبيوتر من وسيلة اتصال مقصورة على النخبة 

  ). 223ص ، 2005

ين من أجهزة الكمبيوتر المنتشرة عبر العالم من يو شبكة كونية تربط مالنترنت هواإل

وخدمات فورية ونشرات ، وشبكات تجارية، شبكات حكومية وشبكات جامعات ومراكز بحوث
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وترتبط بهذه الشبكة ، يستخدمها معظم سكان األرض المتعلمين في الوقت الحالي، إلكترونية

 أن السيطرة عليها أينترنت بأنها ليست مركزية كة اإلوتتميز شب.  العالم تقريباًكل دول

  . هاوالتحكم بها غير ممكن بحكم تصميم

 عاماً على اكتشاف 40 وبمناسبة مرور 2009حتى وصلنا استخدامات االنترنت عام 

مما ،  لغات االنترنتإلىأربانت إذ تم إضافة بعض اللغات ومنها اللغة العربية واللغة الصينية 

 لغة الشبكة العنكبوتية أي، لىوأكبر في العالم للذين ال يجيدون لغة االنترنت األيتيح فرصة 

  .  على األقل دون عوائق لغويةأو، وهي اإلنجليزية التعامل مع االنترنت بشكل سلس

  : الصحافة االلكترونيةرطونشأة وت

 فة االلكترونيةاالصح  الذي شهدته الصحافة ظهورلعل من أبرز معالم التطور

فقد سهلت هذه . وهي نتاج تطور هائل شهدته تكنولوجيا الحاسب اآللي، )رقيةولصحيفة الالا(

إذ يستطيع الصحفي أن يكتب موضوعه ، التكنولوجيا العملية الصحفية وزادت من سرعتها

 متابعة موضوعاته الصحفية أو،  مقر الصحيفةإلى قليلة عالم ويرسله بثوانٍ مكان في الأيفي 

ومرحلة المعالجة ، ومرحلة التوثيق، لك الحال في مرحلة إنتاج الصحفوكذ، وتطويرها

   .) 101ص، 2003، نصر (وأخيراً مرحلة النشر والتبادل

فإذا كان ، يعد التحول اإللكتروني في اإلصدار الصحفي ثورة بالمعنى المتكامل

الضبط فإن الصحيفة تشهد هذه الوضعية ب، مصطلح ثورة يعني التحول من حالة إلى أخرى

 بدأت الصحيفة تتحول من منتج مطبوع إلى منتج يتم استقباله على إذ، في الوقت الحاضر

ووسائل ، )إذاعة وتلفزيون (وإذا كان الشائع تقسيم وسائل اإلعالم إلى وسائل إلكترونية. شاشة
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فإن الصورة الحاضرة اآلن في مجال تكنولوجيا االتصال تضع ، )جرائد ومجالت (مطبوعة

  .وسائل االتصالية في إطار تكنولوجي واحد حيث تصبح جميعاً وسائل إلكترونيةكافة ال

بشكل نترنت  يتم إصدارها ونشرها على شبكة اإللكترونية هي التيالصحف اإل

وليس لها إصدارات عادية مطبوعة على ، تتم قراءتها من خالل جهاز كومبيوتر، دوري 

 والقصص والمقاالت والتعليقات والصور خباريةوتتضمن مزيجاً من الرسائل اإل. رقالو

 تحديداً في معظم الكتابات online journalismوالخدمات المرجعية حيث يشير تعبير

األجنبية إلى تلك الصحف والمجالت االلكترونية المستقلة أي التي ليست لها عالقة بشكل أو 

 .) 95ص ، 2007، رضا (بآخر بصحف ورقية مطبوعة

 بأنها األخرى اإلعالمكترونية عن أنواع الصحافة ووسائل تتميز الصحافة اإلل

 مجتمعة من األخرىا والخصائص التي تتوافر في كل الوسائل يااستطاعت أن تجمع المز

حيث إمكانية القراءة والكتابة والبحث في األرشيف والوثائق السابقة والسماع ومشاهدة البرامج 

 خالل برامج المسنجر الذي يمكن مستخدميه وبخاصة من،  بشكل مباشرأي حية األخبار أو

 في الوقت نفسه ومن مسافات بعيدة جداً قد ال تكون بعضالكتابة والتحدث ورؤية بعضهم من ا

 أن الصحف أي،  العادية من محطات تلفزيونية وإذاعيةاإلعالمأبداً متوافرة لوسائل 

 في األخبارقدرتها على تقديم اإللكترونية تحمل سمات الخدمات اإلذاعية والتلفزيونية بسبب 

  . وقتأي

إذ ، منذ عقد التسعيناتأثر التطور التكنولوجي على جميع مراحل العمل الصحفي 

واستكمالها ، أصبح الصحفي يعتمد على التكنولوجيا في عمليات جمع المعلومات من الميدان

تحول وفي صفها وإخراجها وفي تجهيز الصفحات بحيث ،  مقر الصحيفةإلىوتوصيلها 
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كما أصبحت الصحف تنتج ،  معالج للمعلومات عبر الوسائل اإللكترونيةإلىالمحرر الصحفي 

 قواعد أوتم قراءتها على شاشات الحاسبات اإللكترونية المرتبطة بشبكات المعلومات تاآلن ل

  ). 214 ص 2005، علم الدين (،البيانات

  صحيفةكة االنترنتية ظهرت على شبل صحيفة إلكترونأو أن  إلىتشير المصادر

 صحيفة توليس.  وهي صحيفة سويدية1991عام ) هيلز نبورج داجبالد (بالكامل هي صحيفة

مكسيكو  نيوةي التي تصدر من واليكيةاألمر) international Herald Tribune  (تريبيون

نترنت حف الكبرى التي ظهرت على شبكة اإلوقد كان من بين الص. 1992التي صدرت عام 

لى الصحف الكبرى التي تسمح للمستخدم أن ينتقل من موقع أوك، )USA Today( صحيفة

 20 كان هناك ما يقرب من 1993وفي عام .  األقسام المتعددةإلىوكذلك االنتقال ، آلخر

التي ) NewsWeek (منها مجلة أخبار األسبوع، نترنتلها مواقع على اإل، صحيفة ومجلة

ثم تتالت ، األصلينترنت أسبوعاً قبل موعد النشر إلرت فضيحة كلينتون ومونيكا على انش

  .)115ص ، 2007، رضا (الصحف والمجالت بعد ذلك بتقديم أخبارها اإللكترونية
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  :مفهوم الصحافة اإللكترونية

 علم (الت تحديد مفهوم الصحافة اإللكترونية يمكن مالحظة اآلتيواباستعراض مح

  :) 197ص ، 2005، الدين

حتى لو كانت الصحيفة في األصل ، على أنها ال تأخذ الشكل الورقي المطبوعاالتفاق   .1

 .ورقية

  .إن مستخدم الصحافة اإللكترونية يقوم باستدعائها من شبكة المعلومات  .2

حتى تنطبق ، )قات محددةأوتغيير المحتوى في  (،أنها ال بد أن تأخذ طابعاً دورياً  .3

  .عليها صفة الصحافة

بل يمكن أن تضم بجانب ، مكونة للصحافة اإللكترونية ليست نصوصاً فقطأن المادة ال  .4

  .تبعا لتطور الصحيفة التقني، )لقطات فيديو (النصوص الصوت والصورة المتحركة

  

 : أنواع الصحف اإللكترونية وفقاً للغة االنترنت

رنت نت وفقاً للغة اإلأو، نترنتشر على شبكة اإلتنقسم الصحف اإللكترونية حسب الن  

  :هي) 101- 99ص، 2007، رضا (،ة أنواعأربع إلىفإنها تنقسم 

 أو، )GIF-Graphic Interchange Format ( الصحف التي تستخدم نمط الصورة:الًأو

 العالمية والمحلية األخبارلى ووالتبادلي تقدم هذه الصحف أهم أخبار الصفحة األ تقنية الجرافيك

 إلىصورة شكلية من بعض مواد الصحيفة الورقية الذي يتيح نقل ، المهمة على شكل صورة



�� 
 

 

 

ولكنها ،  كلها مادة الصحيفة الورقيةوال تقدم الصحف بهذه الطريقة ، نترنتمواقعها على اإل

نترنت وال تمكن من االطالع على ثل للتعامل مع الصحف على شبكة اإلليست الطريقة األم

  .كامل الصحيفة

 HTML  - Hyper Text Markup (الفائق الصحف التي تستخدم لغة النص :ثانياً

language( ، وهو النمط الذي يتيح وضع نصوص الصحيفة اإللكترونية بشكل مستقل عن

نترنت المتعددة وأهمها الجمع بين النص ويستفيد من إمكانيات اإل، نصوص الصحيفة الورقية

. الصورنسخ والصورة والصوت ولقطات الفيديو وإمكانية توافر خدمات البحث واألرشيف و

 تستخدمه االستفادة من خدمة االتصال بالمحررين والبريد تييتيح هذا النمط للصحف ال

  .  خدمات البحث والتصويت واألرشيفإلىاإللكتروني إضافة 

 PDF-Portable Datagram ( الصحف التي تستخدم نمط النص المحمول:ثالثاً

Format( ،راج والصور والرسوم واألشكال  يتيح نمط النص المحمول إمكانية نقل اإلخ

 موقعها على الشبكة بشكل مطابق تماماً إلىوحتى المساحات البيضاء من الصحف الورقية 

ة وأنه يقرأ على األصليللنسخة الورقية مما يعطي للمستخدم شعوراً بأنه يستخدم النسخة 

  .الشبكة الصحيفة نفسها

 طريقة الجمع بين النص الفائق :المحمول الصحف التي تجمع بين النص الفائق والنص :رابعاً

  .ا النمطين معاًياوالنص المحمول تستخدمها كبرى الصحف اإللكترونية لالستفادة من مز
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 :لكترونيةميزات الصحافة اإل

ويتوقف مدى ، ا عن الصحف الورقيةياتتميز الصحيفة اإللكترونية بالعديد من المز

من وما تستخدمه ،  من سمات الصحافة اإللكترونيةنجاح مثل هذه الصحف على مقدار ما تنفذه

كما أنه يتطلب الوعي التام بطبيعة هذه الوسيلة ، نترنتإمكانيات متوافرة على شبكة اإل

 . الذين يختلفون من النواحي الجغرافية والديموغرافية، ومعرفة جماهيرها، اإللكترونية

ة تحمل سمات الصحف اتفق العديد من الباحثين على أن الصحافة اإللكتروني

 ةفاكما أنها تحمل سمات الصح،  وتقوم بالدور الذي تقوم به الصحافة الورقية، المطبوعة

 كونها تسمح وهي تتفوق على الصحافة العادية ، )اإلذاعة والتلفزيون (المسموعة والمرئية

لجمهورها باختيار الوقت المناسب لهم ولذلك فإن الصحافة اإللكترونية تتميز عن 

 : بما يلي)104-101 ص 2003 نصر)(108- 105ص، 2007، رضا(يرهاغ

 على الكلمة المطبوعة األمر إذ ال يقتصر :األخبارتعدد الوسائط المستخدمة في تقديم   .1

كما ،  حتى الحركة والصوتأووالصور الفوتوغرافية كما هو الحال في الصحافة المطبوعة 

  .لكتروني يجمع كل هذافي اإلذاعة والتلفزيون فقد أصبح الخبر اإل

 المستخدم مكرهاً على التعامل فقط مع أو إذ لم يعد القارئ :تعدد المصادر وتنوعها  .2

 إلىولكن بإمكانه التنقل بين المواقع للتعرض .  التي يجمعها مندوبو وسيلة واحدة فقطاألخبار

  .ات في الحدث الواحديامختلف الرو

 وبالتالي إمكانية تعديلها حسب : المستخدمأورئ إمكانية إنتاجها بناء على طلب القا  .3

  .وال يتوافر هذا في الصحف الورقية، رغبات القراء
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 الخاص  صندوق البريدإلىإمكانية وصول أخبار معينة فور وضعها في الموقع   .4

  .بالمستخدم من خالل االشتراك

 غير الوقت الذي  أن المتصفح لها يمكنه أن يفعل ذلك في وقته الخاصأي :الالتزامنية  .5

  .يةخباراإلأرسل به الصحفي مواده 

ويمكن لكل من يملك البنية التحتية ). Website (أنها موجود ضمن إطار موقع معين  .6

 . جزء وتكبيره وتصغيره والتخاطب اإللكتروني مع كاتبهأيأن يتصفحها وله حرية قراءة 

، لكترونية بالعمق والشمول تتسم الخدمات التي تقدمها الصحف اإل:العمق المعرفي  .7

ة في حقيقيإذ ال يوجد مشكلة .  من الصحف الورقيةأكثرنتيجة التساع المساحة المتاحة لها 

 الجريدة ويكون صالحاً للنشر إلىبمعنى أن كل ما يصل . المساحة حتى نختصر المقاالت

دة اآلف من  مقال مكونة من عأوويمكن لكاتب تحليل . بعكس الصحافة المطبوعة، يمكن نشره

 .الكلمات ألن يحمله على موقع الصحيفة دون إشكاالت

 التي تطرأ عليها مع قابلية تعديل النصوص النقل الفوري لألخبار ومتابعة التطورات  .8

ن إ كاإلذاعة والتلفزيون بل األخرىية اإلعالممما جعلها تنافس الوسائل ،  وقتأيفي 

وبدأت ، لوسيلتين في عنصر الفورية الذي احتكرتهتنافس هاتين ا" الصحف االلكترونية باتت

فيما يجري نشر بعض ،  في مواعيد ثابتةاألخبارتسبق حتى القنوات الفضائية التي تبث 

 . ثانية من وقوع الحدث30لكترونية بعد أقل من  في الصحف اإلاألخبار

 الساعةوكذلك إمكانية توزيعها على مدار ،  مكان وزمانأيإمكانية متابعتها في   .9

)Real Time :(ختراق الحدود والقارات والدول دون اقدرة الصحف االلكترونية على  بمعنى
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وبذلك ، نترنيتوذلك عبر اإل، ورخيص التكاليف، بل وبشكل فوري،  رسومأو موانع أو رقابة

لكترونية صحفاً دولية ل نسختها اإلن صحفاً ورقية مغمورة بات بمقدورها أن تنافس من خالإف

ونوعية جيدة من المضامين ، ة أذا تمكنت من تقديم أشكال تقنية متقدمة ومهارات إرسالكبير

لكترونية رنيت يعني بالضرورة منح الصحف اإلنتوألن اإلرسال عبر اإل. مات متميزةوخد

ن المضامين هنا يجب أن تكون متوافقة مع هذه وأل،صبغة عالمية بغض النظر عن إمكانياتها 

الصحيفة  (ذا كان يصح إطالق صفةإ بات يتساءل بجدية عما بعضهمن إف، الصبغة العالمية

 .لكترونيةإ التقليدية التي تصدر لها طبعات على الصحف) المحلية

 إمكانية البث والتوزيع أي، التحديث المستمر للصحيفة ولألخبار على مدار الساعة  .10

إحاطة متصفحيها بالتطورات  أي، وتقديم خدمات إخبارية آنية.  ساعة يوميا24ًعلى مدار 

 .الحالية في مختلف المجاالت

نترنيت مقارنة مما هو  للصحف عبر شبكة اإللكترونيقلة التكاليف المالية للبث اإل  .11

وكذلك  توفير المباني والمطابع والورق إلىفهي ال تحتاج ، مطلوب إلصدار صحيفة ورقية

 دفع رسوم إلىوال يحتاج ، لفة مادية تكأي إلىلتصفح الصحف اإللكترونية قد ال يحتاج 

، ناهيك عن متطلبات التوزيع والتسويق، ومستلزمات الطباعة. إضافية في كثير من األحيان

 .والعدد الكبير من الموظفين والمحررين والعمال

مكانية الحصول على إحصاءات دقيقة عن زوار إلكترونية توفر تقنية الصحافة اإل  .12

 وبعض المعلومات ئهار للصحيفة مؤشرات عن أعداد قراوتوف، رونيةمواقع الصحيفة االلكت

 .عنهم كما تمكنها من التواصل معهم بشكل مستمر
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 Feed (لكترونية عملية التغذية الراجعة منحت تقنيات الصحافة اإل: التفاعلية  .13

Back)  خالل  التفاعلي من سلوبحيث تستخدم الصحف اإللكترونية هذا األة؛ حقيقي إمكانيات

وتكون لدى .  الخبر المنشورأوتكنيك النص الفائق الذي يتضمن روابط لنقاط داخل الموضوع 

دون ،  تعليقاتأوالقارئ إمكانية أن يتفاعل مع المنتج ويرسل له بريداً إلكترونياً بمقترحات 

 . وسيط كما في الصحف الورقيةإلىالحاجة 

 غزير الكتروني سهل االسترجاعلكترونية فرصة حفظ أرشيف ر الصحافة اإلتوف  .14

 مقاالت إلى يعود أو المستخدم أن ينقب عن تفاصيل حدث ما أوحيث يستطيع الزائر ، المادة

لكتروني بتزويده إم الموضوع الذي يريد ليقوم باحث سايمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر قد

في فترة ، معين بقائمة تتضمن كل ما نشر حول هـذا الموضوع في الموقع الخالل ثوانٍ

 .معينة

 تعد سهولة التعرض أحد أهم عوامل تفضيل وسائل االتصال لدى :سهولة التعرض  .15

ولذلك فإن إقبال الجماهير يزداد على الوسائل التي يقل ما يجب أن يبذله المتصفح ، الجمهور

  .من جهد جسدي
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 : نترنت والصحافةاإل

، وفوائد لكل من مهنة الصحافةيمكن القول إن اإلنترنت قدمت عدة وظائف   

فقد قدمت االنترنت للصحافة الكثير من . من وجوه متعددة وللصحفيين وكذلك للجمهور

 أكبر قدر ممكن من القراء إلىوفتحت أمامها آفاقاً متعددة نحو االنتشار والوصول ، الخدمات

ة وعال. إعالنياً جديداًكما أنها أضافت إليها مورداً ، دون اعتبار للحدود الجغرافية والسياسية

 األخبارعلى أن االنترنت قدمت للصحفيين تسهيالت كبيرةً في اختيار وانتقاء والحصول على 

 )100ص، 2003، الدناني (. الذي يوفر للصحفي كثيراً من الوقت والجهداألمر، والمعلومات

مبيناً ، راءة المحرر أثناء القإلى أن يكتب مباشرة قارئ الصحف اإللكترونيةإذ يستطيع 

 نقداَ فيما تقدمه أويداً أيت،  المنشورة في الصحفاألخبار حتى أو،  التحقيقأوه في المقال أير

 برد فعل أووبالتالي استطاع أن يسهم في عملية اإلنتاج إلكترونياً باستجابة سريعة ، الصحف

ف اإللكترونية  أن القارئ للصحأي،  يكاد يقارب رد الفعل على االتصال المواجهيسريع جداً

وهو أمر لم يكن بمقدوره أن يفعله في الصحف الورقية ، ر المحرر مباشرةوااستطاع أن يح

  ، العادية

 وسائل االتصال في تأثير أحد نماذج –االستخدامات واإلشباعات ) نموذج (يقول مدخل

وى  محتأيو،  الوسائل سيستخدمأي أن للجمهور إرادة يستطيع من خاللها تحديد - المجتمع

 كثربمعنى أن المحتوى األ، ) في عملية االتصاليجابيإ أن األفراد يقومون بدور أي (،سيختار

:  مثلأخرى ولكن هناك متغيرات اإلعالم التعرض لوسائل أوفاعلية قد ال يجذب القراء 

وقيمهم التي يؤمنون بها وكذلك بالفائدة التي سيحققها الفرد من خالل ، اهتمامات األفراد

كلها أمور تدفع القراء للتعرض لوسيلة دون ، التي تتفق مع هذه القيم واالهتماماتتعرضه و
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االستخدام واإلشباع للمستخدم فرصة أكبر للتحكم )  نظرية- نموذج  (وقد أعطى مدخل. أخرى

بمعنى أن ، ودوراً فعاالً في المشاركة في إنتاج وصياغة هذه المضامين، في عملية االتصال

اً يتعرض للمعنى والهدف الذي يريد من تعامله مع وسائل االتصال هناك جمهوراً نشط

  .)34 - 33ص، 2007، رضا (،الجماهيري

  

 :بين الصحف الورقية والصحف اإللكترونية

، يؤثر ظهور أية وسيلة اتصال جماهيري جديدة أول ما يؤثر على الصحافة الورقية

رش وسائل االتصال الجماهيري منذ التي تربعت على ع، كونها ُأم وسائل االتصال الجماهيري

يات الم تتعرض لتحديات حقيقية حتى بدلكنها ، اختراع الطباعة منتصف القرن الخامس عشر

 . القرن العشرين عند اكتشاف الراديو وبعد ذلك التلفزيون

وكذلك ، أصبح الحديث عن المنافسة بين الصحف اإللكترونية والصحف المطبوعة مهماً

بمعنى أن ، ألن المنافسة أصبحت عالمية، الصحف اإللكترونية نفسهاعن المنافسة بين 

وقد تنافس مثالً صحفاً من الدول المحيطة ، كانت تتنافس فيما بينهاالمحلية في أي بلد الصحف 

عندما لكن األمر مختلف تماماً . هذا في حالة الصحف المطبوعة،  األخبار المهمةضعلى بع

ترنت؛ حيث أصبحت الصحف تنافس الصحف المحلية في عقر نتكون المنافسة على شبكة اإل

اطن في مدينة كذا إذ بإمكان كل مو، ال بل تنافس الصحف التي تصدر في بعض المدن، دارها

نترنت للحصول على معلومات تتعلق حتى بمدينته وبطريقة أسرع من حصوله أن يلجأ إلى اإل

   )129ص ، 2007، رضا(.على المعلومة من الصحف الورقية



�� 
 

 

 

ومع ، وتجدر اإلشارة إلى أن الصحف اإللكترونية تتنافس مع الصحف اإللكترونية األخرى

التي أصبحت تبث بالصوت والصورة على مدار ، المحطات الفضائية المحلية منها والدولية

وبالتالي فإن المنافسة ، الساعة أخباراً ومعلومات ربما تكون ذات أهمية وبشكل فوري أحياناً

اها الصحف اإللكترونية من المحطات الفضائية والتلفزيونية تكون أشد من المنافسة التي تلق

ولذلك فإن عليها .  المطبوعةأو األخرى سواء اإللكترونية منها التي تلقاها من أنواع الصحف

النترنت وتقاس إحها شبكة أن تقدم خدمات إعالمية متميزة وأن تستفيد من االمتيازات التي تتي

ومدى استخدامه أو مكوثه على ، افسة بعدد زوار الموقع اإللكتروني لكل منهادرجة المن

 .الموقع

 اإللكتروني يكمن في الشاشات اإلعالم أن مستقبل اإلعالميرى كثير من المختصين في 

التي تنبض بالمعلومات في ) High-definition computer screens (عالية الوضوح

 مؤشرات مستقبل مشرق حتى إلىالصحافة اإللكترونية ويشير مستقبل ، مختلف المجاالت

 دراسات متعمقة عن كثير من الحيثيات التي تتعلق إلىولكن هذه المؤشرات تحتاج ، اآلن

وكذلك دراسات عن ،  االستثمار فيهاأو، والجدوى االقتصادية من تبنيها، بالصحافة اإللكترونية

 .نترنتراء التي تتعامل بشكل أكبر مع اإلومن هي الفئة من الق، قراء الصحف اإللكترونية

 ).138ص، 2003، نصر(

 أو أن يقوم المندوبون إلىويتوقع لمستقبل الصحافة عموماً أن تنتقل من النشر المعروف 

مقابل مبالغ ، التي قد تكون مصحوبة بالصوت والصورة، يةخباراإلالصحفيون ببيع قصصهم 

ابع الضخمة والكلفة الباهظة لثمن الورق والصحف زهيدة جداًًً إذا ما قورنت بتكاليف المط

 أي). 141ص ، 2003، نصر ( المنازلإلىوالتوصيل ، وتكاليف اإلنتاج واإلخراج والتوزيع
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نه ال يمكن االستغناء عن دور الصحفي ولكنه سيكون دون شك دوراً مختلفاً عما هو متعارف أ

دون ، ديدة إلعادة جذب الجمهورنه يتوجب على الصحفيين البحث عن طرق جأبمعنى ، عليه

 إلىوهم متعطشون ، الناس الذين يعانون من زخم المعلومات  ألن.التفريط بالقيم الصحفية

 لهم ما يختارون من كل هذا ررون صحفيين مهرة يقإلىوبذلك هم يحتاجون ، معرفة الحقيقة

  .الخلط والفوضى في مجتمع المعلومات

إذ بإمكان التكنولوجيا أن ، ق أذى كبيراً بالصحفيينوإن التكنولوجيا لن تستطيع أن تلح

لكنها لن تستطيع أن تبحث عن الحقيقة ثم تعبر ، تفعل أشياء كثيرة في مجال العمل الصحفي

  .ألنها مجرد أداة وال يجب الخلط بينها وبين الموهبة، عنها بشكل موثوق وأمين

سببها في كثير من األحيان وعلى الرغم من ميزات الصحافة اإللكترونية التي تقدمت ب

بشكل ، فإنها ال يتوقع منها أن تكون بديالً عن الصحافة المطبوعة، على الصحافة المطبوعة

 أن معظم الصحف الورقية أنشأت لها مواقع على االنترنت مما إلىوتجدر اإلشارة ، كامل

الدراسات التي وكذلك الحال فإن بعض ، أعطاها دعماً واستمرارية مقابل الصحف اإللكترونية

،  أن جمهور الصحف المطبوعة يبحث عن المعرفةإلى الصحافة اإللكترونية تشير تناولت

 .)107ص ، 2003، الدناني (جمهور الصحافة اإللكترونية يبحث عن التسلية
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 :نترنت للصحافةفوائد اإل

، لوجي التطور التكنوأواستفادت الصحافة المطبوعة بشكل كبير من ثورة التكنولوجيا 

فقد استفادت ، الذي أحدث تغييرات كبيرة في كل جوانب ومراحل وتقنيات إنتاج الصحيفة

من )231-213ص ، 2005، علم الدين (الصحافة المطبوعة من شبكة االنترنت عدة فوائد

 :أهمها

 كمصدر من المصادر األساسية للتغطية أو، يةخباراإلنترنت كأداة مساعدة للتغطية استخدام اإل  .1

 .ية لألحداث العاجلة من خالل موقع الصحف واإلذاعات ووكاالت األنباءخبارإلا

 .نترنت كمصدر الستكمال المعلومات والتفاصيل والخلفيات عن األحداث المهمةاستخدام اإل  .2

نترنت في إعداد الصفحات المتخصصة كالرياضة واألدب والفن والمرأة واالقتصاد استخدام اإل  .3

  .والفكاهةوصفحات التسلية 

 ملخص لها على أووذلك من خالل نشر الصحيفة : نترنت كوسيط للنشر الصحفياستخدام اإل  .4

  . حتى إصدار صحيفة إلكترونية ليس لها أصل مطبوعأوالمواقع 

نترنت في التعرف على الكتب واإلصدارات الجديدة من خالل المكتبات ونوافذ استخدام اإل  .5

 .عرض الكتب وبيعها

 من  وبخاصة في تقنيات جمع المعلوماتالتواصل مع جميع أنحاء العالمنترنت اإلسهلت   .6

وتقنيات الطباعة ، من خالل الحواسيب المحمولة،  مقر الصحيفةإلىالميدان وتوصيلها 

  .نترنت التي تسهل التواصل من أنحاء العالمواإل )لياالموب (واإلرسال واالتصال
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تحولت مراكز المعلومات الصحفية ، لمعلومات واسترجاعها تخزين ا:تقنيات التوثيق الصحفي  .7

من مجرد أرشيف ومكتبة تضم مجموعة من الملفات المليئة بالقصاصات والصور 

 استخدام األفالم المصغرة مثل إلىتحولت الصحف ، الفوتوغرافية والرسوم والكالشيهات

كما ، الحاسوب في التخزين استخدام ذاكرة إلىثم تحولت من جديد ، الميكروفيلم والميكروفش

 التكامل مع عمليات التحرير بحيث تتيح إلىأن نظم األرشفة اإللكترونية للصحيفة تحولت 

للصحفي استخدام شاشة عرض واحدة لحاسب إلكتروني متصل باألرشيف لالطالع على مواد 

  .الموضوع الذي يحرره واسترجاع ما يحتاج إليه من معلومات

فقد ازدادت الكفاءة والسرعة وحجم ،  المعلومات الصحفية وإنتاجهاأو :دةتقنيات معالجة الما  .8

فضال عن الكفاءة ، اإلنتاج بشكل يفوق التصور في مجال صف وإدخال المعلومات الصحفية

  مليون حرف مسجلة على األقراص الممغنطة والمدمجة100 إلىفي التخزين التي تصل 

)CDs .(فقد أصبح من الممكن إدخال النصوص ، صورةأما بالنسبة للمواد الصحفية الم

كما تتم عملية ، )Scanner ( الحاسب اإللكتروني عن طريق الماسح الضوئيإلىالمصورة 

وتوزيع المادة ، بعد عمليات الجمع والتصحيح لها على شاشة الكمبيوتر، اإلخراج الصحفي

، والفراغات، لفواصلوا، جداولوال، والرسوم، والصور، ينواالخاصة بالصفحة من حيث العن

وطباعتها على ورق ، وأصبح ممكناً تحويل الصور المخزنة على الكمبيوتر، والمادة اإلعالنية

 .وبالتالي نشرها في الصحف

 أي نشر المعلومات ونقلها وتبادلها على مستوى جماهيري أو :تقنيات نشر المادة الصحفية  .9

ة وسائط أي أو، على الوسيط الورقي، ان من مكأكثر في أونشر الصحيفة من مكان اإلصدار 

؛ الطبعات اإلقليمية والدولية من الصحيفة: ويشمل هذا في يومنا عدة أمور منها،  بديلةأخرى
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 مكان آخر بعيد عن إلى حتى كامل النسخة أو عدة صفحات أو نقل صفحة من الجريدة أي

ومنها ظهور . عدة أماكن أوواستقبالها للطباعة في مكان آخر ، ة وسيلةأيمكان اإلصدار ب

تعد هذه إحدى وسائل النشر الصحفي ، )Televised texts (شاشات التلفزيونالجرائد على 

د ياومنها كذلك تز. بحيث تزود أجهزة التلفزيون بمحوالت معينة، بالطرق اإللكترونية

التي أصبحت من أهم إن لم تكن أهم مصادر ، االستفادة الصحفية من شبكة االنترنت

  .وأسرع الوسائل في نشر هذه المعلومات، علوماتالم

 

 بطاقة تعريفية لصحيفة الدستور العراقية اإللكترونية 

 لواأل وصدر عددها يكيةاألمرتأسست صحيفة الدستور بعد احتالل العراق من قبل القوات 

 حركة أو حزب يأل كصحيفة سياسية يومية مستقلة غير خاضعة 2003- 6-21بتاريخ 

 باسم األستاذ ورئيس تحريرها إدارتها ورئيس مجلس ،هود فردي من قبل مالكهاسياسية وبمج

الشيخ وهي مشروع صحفي عراقي يساهم في رفد الشارع العراقي والصحافة العراقية بكل ما 

كونها ذات تمويل ذاتي  منفردة تتميز عن غيرها إعالميةفجاءت الدستور كمؤسسة ، هو جديد

 لقرائها ولكي تقدم ،مالءات خارجيةإتكون هناك   كي الإدارتهاس  رئيس مجلإاليساهم فيه  ال

 المواطن وشعارها إلى صوت الحق صاليإة ناصعة من غير شوائب وتساهم في حقيقيصحافة 

 ).الدستور خيمة كل العراقيين (الرئيس هو

 الظروف المالية واالقتصادية التي مرت على العراق أصعبصمدت الدستور في 

ير من الصحف التي ظهرت في نفس الفترة الزمنية كصحف يومية وما لبثت على عكس الكث

وعلى الرغم من كل التحديات ،  مدعومة من عدة جهاتاًن تالشت هي وكوادرها كونها صحفأ
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التي واجهت الدستور استمرت بل على العكس بدأت بالنمو شيئاً فشيئاً حتى صارت اليوم 

، األخبار إدارة،  الحساباتإدارة، اإلدارةهي مديرية مؤسسة كبيرة تتكون من عدة مديريات و

 قسم  إدار،اإلعالنات إدارة،  المطبعةإدارة،  القسم الفنيإدارة،  المالحقإدارة

وتعمل هذه المديريات بجهد خالص متكاتفة يداً بيد كي تصل بالصحيفة  ةلكترونياإلالصحيفة

 مع رئيس جرتها الباحثةأهذا في مقابلة  يليق بالصحافة العراقية المقروءة المستوى الذي إلى

  .ستاذ باسم الشيختحرير جريدة الدستور األ

 يومياً موزعة بواقع ستة عشر صفحة للعدد أجزاءتصدر الدستور اليوم بثالثة 

 التي األسبوعية صفحات للمالحق أربعو، صفحات للملحق الرياضي اليومي أربع و،السياسي

ن صفحة يومية متنوعة ومتفرقة ري وعشاًأربع   للصحيفةياإلجمالتصدر يوميا ليكون العدد 

 والثقافة والفنون والرياضة واالقتصاد واألدبتشمل جميع نواحي الحياة مابين السياسة 

 لتلبي احتياجات البيت العراقي باألطفالوالتأريخ والصحافة الساخرة والصحافة المختصة 

ملحق : بة وملونة وهيواحق يومية متنوتحتوي الدستور على ثمانية مال، أعمارهبمختلف 

ملحق ، ملحق شورجة، ملحق فن، ملحق الديرة، ملحق المتفرج، ملحق بغداديات، الرياضة

  .ملحق جريدتي، الرجع القريب

ة التي عكف حقيقي انعكاس للجهود والمثابرة الإالاسم الدستور اليوم في الشارع العراقي ما هو 

بسط موظف يعمل في المؤسسة ليتكون هذا أ إلى إدارتهالس عليها العاملون فيها من رئيس مج

  .ةحقيقيالجهد الخالص والعالي ويشكل هذه النتائج ال
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  بطاقة تعريفية لصحيفة الزمان العراقية اإللكترونية 

تصدر عن مؤسسة الزمان العراقية  الزمان صحيفة سياسية يومية مستقلة عراقية

صاحب االمتياز ورئيس 1997-4- 10البزاز في  سعد أسسهاالدولية للصحافة والنشر 

الطبعة  وتوزع في العراقتصدر بعدة طبعات  اآلنة يا ولغ1997التحرير سعد البزاز منذ 

تطرح المواضيع بطريقه  الطبعة الدولية طبعة الخليج األردنوالعربية وتوزع في سوريا 

 كان وتنقل نماأيي حياديه دون تحيز وانحياز لجهة ما وتعبر عن صوت المواطن العراق

الموقف الذي تتبناه هو الموقف الوطني كصحيفة عراقية   دون تدخل  وجهات النظر كما هي

تضم الزمان   وحياديةأمانة بكل قارئ كانت وتنقلها للنماأي ة تبحث عن الحقيقةمستقل

وهذا ما .أخرى وكتاب المقال من العراق ودول عربيه نالصحافييلكترونية العديد من اإل

حمد  الزمان في بغداد االستاذ أ صحيفةستطاعت الباحثة الوصول له في مقابله مع مدير مكتبا

  .عبد المجيد
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  المبحث الثالث

  االنتخابات 

 النظم التي تسمي نفسها ديمقراطية ليست كلها إنمن حقائق عالم السياسة المعاصر 

 هي انتخابات يات التي تجرمثل ليست كل االنتخابوبال، بالضرورة نظما ديمقراطية حقة

جري انتخابات من تفمعظم دول العالم .ة  والموضوعيةمن الناحيتين  الفني، ديمقراطية حقة

فعالة ،  ديمقراطيةبأنها نحو نصف تلك  الدول فقط يشهد انتخابات توصف حقا أنبيد ، نوع ما

  .وحرة ونزيهة

  :العملية االنتخابية

 إلىانونية والمادية التي تؤدي بصورة رئيسية  القواألعمال اتجراءاإلمجموعة من 

وتدخل في ، تعيين الحكام من قبل الشعب وهي بهذه الصفة حق من الحقوق السياسية للمواطن

 تحديدا ضمن قانون االنتخاب الذي يتكون من جملة قواعد أكثر أو،  السياسيةالقوانين إطار

 .ثم تنظيم مسار االقتراع، ي المتبعواختيار النظام االنتخاب، تها تحديد صفة المواطنياغ

)Denni ، 1986 ،p186(  

   :الحملة االنتخابية

 يتكون من سلسلة متصلة ومتنافسة والمركب الذيالمخطط " الدعائي الشاملاإلطارهي 

مة وا االتصال االنتخابية التي من شانها استمالة اكبر عدد من الناخبين ومقأساليبمن وسائل 

 أصواتهم وذلك بهدف الحصول على اآلخرين للمرشحين المنافسةات ياالدع أوة ياالدع

  )225ص، 2004، حجاب (االنتخابية
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 :النظام االنتخابي

جل تبيان أ في انتخاب عام من األصوات بمقتضاها احتسابهي الطريقة التي يتم 

ه يهدف نإف،  نسبياًأم ياًأكثرفسواء أكان النظام .المرشحين الفائزين بالمقاعد المتنافس عليها

ثر هذا النظام بشكل كبير أيت .لوضع الصيغة الرياضية المستعملة لحساب تخصيص المقعد

لية تسجيلهم على أو، مثل توزيع الناخبين،  المرفقة للمرافقة للعملية االنتخابيةاإلداريةبالعوامل 

لية  العمإدارة تقسيم الدوائر االنتخابية وأو،  وضع قيود على المرشحينأو، لوائح القيد

 الخاصة قد تؤدي األهمية ذات األمورهذه ... األصواتليات  الفرز واحتساب أو، االنتخابية

 لم تكن متوافقة فيما بينها ومتالئمة مع الوضع االجتماعي إذا تقويض النظام االنتخابي إلى

  )27ص، 2005، إسماعيلنعمة ، مقلد، سعد (.والسياسي القائم

  إلى  التي يدلى بها  األصوات التي تستخدم لترجمة ةاآللي النظام االنتخابي دكما يع

وهو يرتكز على الصيغة االنتخابية ، المقاعد و الذي بواسطته نستطيع تحديد نتائج االنتخابات 

ن يتمتع أينبغي ، وطريقة االقتراع وحجم الدائرة ولكي يكون النظام  االنتخابي حرا وعادال

ن تجري االنتخابات بصورة أكة في الشؤون العامة  وع والمشارجميع المواطنين بحق االقترا

 وسرية التصويت  ، للمواطن وكذلك حرية االختيار األساسيةتضمن احترام  الحقوق ، دورية

قلة عن تن تراقب العمليات االنتخابية  من قبل هيئة انتخابات مسأ و،وصحة الفرز للبطاقات 

  ")سأي"كلفتها  االنتخابات وإدارةمشروع  (.بقية سلطات الدولة
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  : لالنتخاباتونالمرشح

ين لالنتخابات  المرشحأسماءب المفوضية قائمة إلى يقدم أن كيان سياسي يأليجوز 

ولكن يجب ، ة ذات الصلةنيير القانويا مستوفين للمعأسماؤهم ة المذكورونطالما كان المرشح

يتم توزيعها وال يجوز  المفوضية حسب استحقاق كل منهم وإلى القوائم المقدمة أسماءترتيب 

 األقل واحدة على المرأة يكون اسم أنيجب ،  شكلبأي تغير هذه القوائم أور هذا الترتيب يتغي

 ةل  ستأو أسماء  يكون ضمن أن كما يجب ةل  ثالث مرشحين في القائمأو أسماءضمن 

 نلذي الألفرادكما يجوز ، ة القائمةيا وهكذا دواليك حتى نهاألقل على أمرأتان مرشحين

 على قائمة عليها اسم مرشح أنفسهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح اعتمدتهم

واحد وال ينطبق الشرط السابق على  قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من قبل المفوضية 

الكتل السياسية وال  كما يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على، اً سياسياًبصفته كيان

حد المرشحين المقعد الذي أ تسحب من أن وقت أي من تلك الكيانات السياسية في ييجوز أل

قانون ، 195ص، 2005، قسم الدراسات االنتخابية (،يشغله  بناء على تخصيصه له

  ، )2004االنتخابات الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة عام 

  : الحكمأنظمة وأنواع التمثيل االنتخابي 

حيث تكون الحكومة النيابية ، ل  المكون للنظام الديمقراطيواالنتخاب هو العامل األ

  مفهوم الحكومة النيابية نأال إ،  الشعب و المعبر  عن رغباته وطموحاتهإلرادةهي الممثل 

 استعرضنا  دساتير وإذا  وفقا لطبيعة العالقة القائمة بين السلطات العامة للدولة اًيكون متعدد

  :اآلتية الحلول بأحد تأخذ أنهال المختلفة نجد الدو
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o كل أن والذي يتميز بالفصل الوظيفي والعضوي للسلطات وهذا يعني :النظام الرئاسي 

  يفصل الدستور بين السلطتين التشريعية  والتنفيذية فصال أي ،األخرىسلطة مستقلة عن 

،  صالحية البرلمان وحدهفالتشريع من، ويمارسها جهاز مستقل، بعد حد ممكنأ إلىجامدا 

وفي ظل هذا الفصل حيث نجد بعض نقاط  .  التنفيذية هي صالحية الرئيس وحدهةوالسلط

 .)22ص، 2005، إسماعيلنعمة ، مقلد، سعد (ن المتبادل بين السلطتينواالضغط والتع

o حيث تتجمع جميع ،  يركز النظام المجلسي على مبدأ  دمج السلطات:النظام المجلسي

هذا النمط من الحكومات قد طبق .التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد البرلمانالسلطات 

  فهذا النظام يرتكز على هيمنة 1795-1792سابقا في فرنسا في عهد الجمعية بين عامي

 من قبل نيةالمع المسماة بالمجلس الفدرالي وةالبرلمان على الحياة السياسية وعلى الحكوم

 ).212ص، 1974، هوريو (،والخاضعة له، البرلمان

o نه أ أي،  نظام سياسي قائم على  مبدأ الفصل المرن  بين السلطات:النظام البرلماني

وذلك بواسطة المجلس الوزاري الذي ، ن الدائم بين رئيس الدولة والبرلمانوايقضي بالتع

لمان ويقوم  البرأمام مسؤوال دومن جهة ثانية يع،  الحكم مع رئيس الدولةإدارةيتقاسم من جهة 

مثله ي س أر، سينأة السلطة التنفيذية تعنى بوجود رثنائي:ئ النظام  البرلماني على ثالثة  مباد

 الحكومة ولكن في النظام البرلماني الكالسيكي  هي أوس تمثله الوزارة أر وا ةرئيس الدول

، يةاألساس  فدور  رئيس الدولة  هو فخري وتتمتع الوزارة  بجميع الصالحيات ،شكلية

 أمام سياسيا ةلؤوفتعتبر روح النظام البرلماني ومس،  البرلمانأمامالسياسية للوزراء  المسؤولية

 يرغموا الوزارة على االستقالة عن أن النواب بإمكان  أن المسؤولية وتعنى هذه ،البرلمان 

وذلك بحجب الثقة عن ، حق الوزارة بحل البرلمان، طريق التصويت على حجب الثقة 
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، سعد (. الشعب  في حال خالفها معهإلىمة وحق الحكومة بحل البرلمان واالحتكام  الحكو

 .)24ص، 2005، إسماعيلنعمة ، مقلد

o من تأخذ أي،  بين النظامين الرئاسي والبرلمانياألنظمةتجمع هذه  : المختلطةاألنظمة 

 من وتأخذ، برلمان الأمامالنظام البرلماني الحكومة الجماعية  المتضامنة  المسؤولة سياسيا  

 انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب والمتمتع بصالحيات أي، النظام الرئاسي مؤسسة الرئاسة

 ).225ص، 2002، بدر الدين (،واسعة

  : في االنتخابات العراقيةمصطلحات

 الصادر عن 92 رقم األمر بموجب تأسيسها تم :مفوضية االنتخابات العراقية المستقلة

  .2004 )ارأي (ويا م31مؤقتة بتاريخ سلطة االئتالف  ال

 )حزيران ( يونيو30 كافة سلطات الحكم في تولت الحكومة التي :الحكومة العراقية المؤقتة

  . الحكومة العراقية االنتقاليةتأليف حين  إلىوتحتفظ بهذه السلطات ، 2004

 ت عامة في تاريخ  انتخاباإجراءتم تشكيلها بعد   الحكومة التي:الحكومة العراقية االنتقالية

  .2005 )كانون الثاني (يناير 31

 القانون الذي سيحكم االعتراف بالكيانات  السياسية  في : والكيانات السياسيةاألحزابقانون 

   .العراق خالل المرحلة االنتقالية
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  . الصالحة والسليمة والضرورية للحصول على مقعد في المجلسلألصوات األدنى الحد :الحد

  :القواعد االنتخابية

، وهي ليست كذلك في الدولة الواحدة، واحدة في كل الدولليست القواعد االنتخابية 

سبب ذلك ان قانون االنتخاب هو انعكاس للنظام ، حيث يالحظ تغيرها في الزمان والمكان

 السلطة كان من أهلا وتطلعات ياواختالف نو  السياسيةاألنظمةوبسبب تعدد ، السياسي

 اختيار إلى ستؤدي أنهايل القول بل كان من المستح، الصعوبة جمع وتوحيد هذه القواعد

 حصيلة  سلسلة  بأنهاوعلى العكس فغالبا  ما تبدو العملية االنتخابية ،  لممثلي الشعباألمثل

 آنية ألسبابديولوجيات المتعارضة والتي تجتمع يمن التسويات  بين القوى السياسية وبين األ

 القانون االنتخابي يضع أنهكذا نجد ف،  بعدا خاصاوإعطائهامن اجل تلوين العملية االنتخابية 

 ،لتسويات  التي تتحقق بصورة مسبقة التي تتغير  باستمرار  تبعا  لهذه ااألطرببساطة 

)cotteret ،1978 ،p11 .(   

   :الضوابط  الدستورية والقانونية لالنتخابات

ة  محوريا في العملية الديمقراطيدي دوراًؤ تأنيفترض عادة في القاعدة القانونية 

ل السلمي الديمقراطي للسلطة واتعكس تحقيق التد، ةحقيقي سياسية بإرادة ترافقت إذاوبخاصة 

فالنصوص الدستورية .باعتباره مؤشرا موضوعيا  للديمقراطية،  االنتخاباتآليةمن خالل 

مارسة الديمقراطية وتعززها بمختلف الحقوق م للم توفر الفضاء الالزاألخرىوالقوانين العادية 

 إلى تحقيق هذا الهدف رهين بنظرة صاحب القرار أنغير ، ريات  الفردية والجماعيةوالح

  .األخرى في بلورة مقتضيات  الدستور والنصوص حقيقيالجمهور ودوره ال
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 الديمقراطية ئ من حيث التنصيص على مبادناًيانجد تب،  الدساتير العربيةإلىبالعودة 

، ئاك دول حرصت على تضمين دساتير لهذه المباد كانت هنفإذا، اإلنسانوالتعددية  وحقوق 

 لم تبد أخرىفان هناك دوال ، لتنهل منها مختلف التشريعات روحها ومقومتها في هذا الشأن

 التنصيص ال يعني بالضرورة تطبيقها واحترامها نأغير  .لوياتوبعد اهتمامها بهذه األ

  .ة لم يبد نية صادقة في هذا االتجاه العربياألنظمة عددا من إنوبخاصة ، بالصرامة المطلوبة

،  وتطويرإصالح إلى الضوابط القانونية لالنتخابات  فما زالت في مجملها بحاجة ماأ

تقطع الطريق على مقترفي الفساد ، بالشكل الذي يجعل منها بوابة لممارسة انتخابية ديمقراطية

ساط الشباب أولمشاركة في  اقتراعية فعالة تسمح بتوسيع اأنظمةوتتيح اعتماد ، والتزوير

 األمنية المقاربات أو عن الحسابات السياسية والضيقة والنساء وتقطيع انتخابي موضوعي بعيداً

  .إفالسهاالتي ثبت 

غياب المراقبة  (تخاباتل السلطة بواسطة  االنواكراهات  التي تعيق تدفالعوامل واإل

وضعف ، ضعف المشاركة السياسية  ووتدخل السلطة ،التزوير  وواستعمال المال، الفعالة

مما يكرس الجهود في ،  خصبةأرضيةتجد في غياب هذه الضوابط ، )تمثيلية الشباب والنساء

  .)186ص، 2008، لكريني (،المشهد السياسي  العربي على رغم كثافة هذه االنتخابات
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  : العربيةاألقطاراالنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في 

 راحوا يتخذون من حكامهاا نأ إلىنظرا ، فال توصف بذلك،  االنتخابات بقيةأما

 للتالعب بجوهر عملية أدواتمبتكرين ، االنتخابات واجهة ديمقراطية لحكمهم المطلق

االنتخابات في مراحلها  كافه بهدف تحقيق مقاصد خاصة غير تلك المقاصد العامة التي ترجى 

 أمامس هذه المقاصد الخاصة الحصول على شرعية ما أروعلى ، من االنتخابات  الديمقراطية

  .حقيقي بإصالحوالتخفيف من حدة الضغوط الداخلية والخارجية المنادية ، الشعوب

 العديد من االنتخابات  إجراءشهدت العقود الثالثة الماضية   فقد ، في وطننا العربيأما

العربية انتخابات  مباشرة   األقطار بعض أجرتبل ، على المستويين البرلماني والمحلي

ل  وا تدإلى، بمجملها، على الرغم من ذلك  لم تفض تلك االنتخابات .الختيار رئيس الدولة

 في صلب  حقيقي حتى حدوث تغيير أو، يحقيق انتقال ديمقراطي إلى أو، سلمي للسلطة

لناخبون في كما لم يتمكن ا . السياسية الحاكمة وطبيعة  عملية صنع القرار السياسياألنظمة

 حقيقين  من خالل  برلمان إ، إرادتهمحكامهم وممثليهم  بمحض   قطر عربي من اختيارأي

 أو،  بعيدا عن نفوذ السلطة القائمةحقيقي ومطالبهم بشكل آمالهمعن  يمثل فئات المجتمع ويعبر

  .بال قيود تعجيزية، ةحقيقيعلى مستوى رئاسة الدولة في انتخابات تنافسية 

ن إف،  العربيةاألقطار انتخابات  من نوع ما في معظم إجراءنه برغم أعن هذا  فضال 

لعت دففي لبنان والسودان  ان، زال يدور في كثير منها بطرق غير سليمةيا الصراع  م

 التسعينات شهدت اليمن وفي، قرار السياسي عدة عقودت وساد عدم االس،األهليةالحروب 

 جماعات مسلحة في مصر بتحدي سلطة الحكومة وقامت، حروبا داخلية طاحنةوالجزائر 

  .المركزية
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 البحرين والسعودية والمغرب  وسوريا  إلىتة وابدرجات  متف، وانتقل العنف السياسي

 االنهيار  التام للسلطة إلى األخرى العربية األقطار في بعض  األمروانتهى . األردنوليبيا  و

 النظام الحاكم  واحتالل إسقاط  إلى أوصومال  كما حدث  في  ال، وانهيار الدولة ، القائمة

  )134ص، 2009، ماضي (،كما حدث في العراقبأكملها الدولة 

  

  :ر االنتخابات الديمقراطيةيايمع

  تتوفر  أن لالنتخابات الديمقراطية في النظم  الديمقراطية المعاصرة متطلبات  البد إن

  أما. أخرىى ديمقراطيتها من جهة ير لقياس مدياومع،  االنتخابات من جهةإجراءقبل 

 إجراءجرى في سياقه االنتخابات فال يمكن ت الدستوري والقانوني الذي اإلطارمتطلباتها فهي 

 دون وجود دستور ديمقراطي يرسي القواعد الرئيسية لنظام الحكم ةديمقراطيانتخابات 

ورابطة ، ي صنع القرارطنين من المشاركة فوتمكن الموا، التي هي حكم القانون، الديمقراطي

  .ات ومؤسسات وقواعدإجراءوما يرتبط بذلك من ، المواطنة

  )136ص، 2009، ماضي (ير االنتخابات الديمقراطية فثالثةيا معأما

نما  هي إو، ة في حد ذاتهايا االنتخابات  ليست غأن  معيار التفاعلية ويعني :لو األالمعيار

 لالنتخابات إن. المقاصد العليا لالنتخابات في تتمثل، على منهاأة ياوسيلة لتحقيق غ

، السياسي الداخلي في نظم الحكم والصراع األهميةالديمقراطية نتائج على درجة كبيرة من 

تدور حول التعبير  ، تستهدف تحقيق مقاصد  سبعة، فهي عملية اختيار من بين بدائل  متعددة

وتسوية ، وانتخاب الحكام،  قلةأورد وان ال سيادة لف،  الشعب  هو مصدر السلطةأنعن مبدأ 

وتوفير ، ل على المناصب السياسية العلياواالصراع على السلطة بطرق سليمة من خالل التد
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 تمثل وسيلة لتوعية وتثقيف أنها إلى باإلضافةوهذا ، ومحاسبتهم، الشرعية الشعبية للحكام

  .أخرى والقادة من جهة نالسياسييلتجنيد  ومصدراً، المواطنين من جهة

ن أو،  مبدأ حكم القانونإلى تستند االنتخابات أن ضرورة أي،  معيار الحرية :المعيار الثاني

والسيما الحق في المعرفة  وفي التعبير  وفي ، تحترم حريات حقوق المواطنين  الرئيسية

 حرية االنتخابات تعني احترام مبدأ نأكما  .  السياسيةاألحزاباالجتماع وفي تشكيل  

ة بين حقيقيوبال اختالفات ، فال انتخابات ديمقراطية دون تعدد المرشحين والبرامج، فسةالمنا

   . والكتل السياسية المشاركة في االنتخاباتاألحزاب بين أوبرامج المرشحين لمناصب سياسية 

 تجرى بشكل أن االنتخابات الديمقراطية  البد أنبمعنى  ،  معيار النزاهة :المعيار الثالث

فنزاهة االنتخابات  تقتضي تطبيق القوانين والقواعد ذاتها المنظمة لالنتخابات  بشكل  ، دوري

  تقلد المناصب السياسية عن طريق نأكما ،  مقاصد االنتخاباتإلىمنتظم ودوري  للوصول 

  الختيار حكام جدد إليهم الناخبين بشكل دوري  بهدف االحتكام  إلىاالنتخابات  مقيد بالعودة 

كما تقتضي نزاهة االنتخابات ضمان حق االقتراع العام الذي   .د شرعية من في الحكم تجديأو

 نظام انتخابي فعال وعادل إلىواالستناد  ،  بين جماعة وجماعة أو  ،ميز بين فئة و فئةيال 

ير الشفافية والعدالة فيما يتصل بتسجيل يامع وتحري، يعمل على تمثيل  كل فئات  المجتمع

 وسالمة عملية فرز،  عليهاواإلشرافرة االنتخابات ادإو، رية  التصويتوس، الناخبين

ثمة انتخابات غير ديمقراطية  .ىوا شكأو طعون أيوالنظر في   نتائجهاوإعالن األصوات

 الناخبين فيها تغيير الحكومات القائمة وذلك بغض ألغلبيةمكن يال وغير تنافسية هي التي 

، حرية التصويت وعدالة االنتخابات وغير ذلك من ناحيةالنظر عن وجود  قوانين تنص على 

يتسم هذا النوع من  .أخرى مرشحين  متعددين من ناحية أودة دوعن وجود برامج بدائل متع
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التي ابتكرها الحكام للتالعب  لياتنتيجة اآل، ائجه تكون معروفة مسبقانتن أاالنتخابات ب

 .باالنتخابات

  :لعراقاالنتخابات في الخليج العربي وا

 تنظيم انتخابات رئاسية  محلية األخيرة العربية في السنوات األقطارشهدت مختلف 

وقد فتحت هذه االنتخابات  الطريق لعدد . نت في ظروفها وضوابطها وتداعياتهاياتب، وتشريعية

 لولوج المجالس المحلية والمؤسسات التشريعية بشكل ملحوظ مما ولد اإلسالمية األحزابمن 

سهم  في تراجع أو،  محليانالسياسييساط مختلف الفاعلين أو الذهول واالرتباك في حالة من

 األحزابدة حول مدى التزام هذه يا الخارجية نتيجة الشكوك المتزةاالصطالحيبريق المشاريع 

  .بقواعد اللعبة السياسية والديمقراطية مستقبال

 حد بعيد من كسب والء إلى دول الخليج العربي تمكنت أنيعتقد العديد من الباحثين 

الفئات االجتماعية في داخلها من خالل سياستها المرتبطة بتوزيع المنافع وتغطية حاجاتها 

 الذي غدت معه الدولة األمر الشأناالقتصادية واالجتماعية عبر استثمار الريع النفطي في هذا 

 دول المنطقة حيث شهدت،  قوة وحضورا في مواجهة المنافسين المحتملين سياسياأكثر

 العراقي يوضح بشكل جلي عدم فعالية النموذج ف،وأبعادها أهميتهانة في ياتحوالت سياسية متب

ومع ذلك هناك محطات سياسية تفترض الوقوف عندها من قبيل  دور ، الديمقراطية المستوردة

ورا مهما وتؤدي د،  في العملية الديمقراطية في العراق فهذه الفئات تتحرك كحشودمدنالفقراء 

وتعتبر . اتها السياسيةيا قيادات هذه الجماعات تسيرها لغأنعلى اعتبار ، في الحقل السياسي

 لها قدرة هائلة نأكما ،  طقس من الطقوس الدينية المهمةأوهذه الفئات المشاركة بمثابة واجب 

  )181ص، 2008، لكريني (. والنساء على المشاركة السياسةاألميينعلى تحفيز 
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ن فهم  حقيقة االنتخابات يقتضي عدم الوقوف عند معرفة جانبيها القانوني إ فمن هنا

من ناخبين ،  العملية االنتخابيةأطرافل السلوك الفعلي لكل واتنيز ذلك لوا تجوإنما، والفني

 كان تزوير في إذاوذلك ليس فقط لمعرفة ما ، ومرشحين ومراقبين ومشرفين وسلطة تنفيذية

ضا لمعرفة حقيقة تلك االنتخابات ونتائجها الفعلية على أي وإنما،  الأم قد حدث األصواتفرز 

 قامت بعرقلة عملية أو،  الناخبينإرادة في تأثيرة جهة بالأي قامت إذاوما ، جوهر نظام الحكم

ومعرفة حقيقة العالقة بين الناخبين ومن ، ة االنتخابيةيا التالعب بمضمون الدعأو، التصويت

 قد األمن كانت قوات إذاوما ،  المصالحبأصحابقة الناخبين والمرشحين وعال، هم  في الحكم

وما شابه ،  عملية التصويتإتمام حالت دون أو،  الناخبينأومارست العنف ضد المرشحين 

  .)136ص، 2009، ماضي (،أمورذلك من 

  

 

 

  

  

 

 

  



�� 
 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

  

 :منهج الدراسة

   تحليل المضمون؛أسلوبمستخدمة هج الوصفي التحليلي المناعتمدت هذه الدراسة 

في الكشف عن الكيفية التي تتعامل بها  تعبيراً عما يهدف إليه البحث كثراألالمنهج ألنه 

  . مع انتخابات مجالس المحافظات في العراقانتا الدستور والزمان اإللكترونيتصحيف

 أوهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة  بدراسة الحقائق الرا التحليلي المنهج الوصفيويعنى

ضاع وال تقتصر و مجموعة من األأو األحداث مجموعة من أو مجموعة من الناس أوموقف 

 معرفة المتغيرات  إلىز ذلك وابل تتج، هذه الدراسات الوصفية على معرفة خصائص الظاهرة

ونه  كإلى باإلضافة الهدف تشخيصي أن أي، والعوامل التي تتسبب في وجود الظاهرة

  . .)33ص، 2002، بةياغر (،وصفي

  : معامل الثبات

فإذا أريد أن يكون التحليل ، إن مفهوم الثبات أمر حاسم في تحليل المضمون

ويعني الثبات أنه إذا أعيد المقياس للمادة ، يسه ثابتةيااته ومقإجراءيجب أن تكون ، موضوعياً

مل الثبات هو المعيار الذي يمكن به ألن معا.  االستنتاجات نفسهاأونفسها فسيعطي القرارات 

 .وثبات نتائجه مع باحث آخر، الحكم على موضوعية وحياد الباحث في بحثه
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) كمرمز (الباحثة عملية القياس مرتين حيث أجرت إجراءوتحقيقاً للموضوعية فقد تم   

وقد ، يز زميالً آخر بالترمكلفتثم ، ختبارية للتأكد من ثبات المنهجية المستخدمةال دراسة أو

ز الحد واوهي نسبة تتج، %)97.5 (كشف االختبار عن درجة عالية من الثبات بين المرمزين

 . في معظم الدراسات%) 85 (األدنى المتفق عليه عالمياً

  :مجتمع الدراسة

، لدراسة لمجتمعك  تينان والدستور االلكتروني من صحيفتي الزماختارت الباحثة كال

ا لالنتخابات المحلية التي ما وتغطيتهم في طرحهللجمهور العراقي معروفتان  الصحيفتيننإ إذ

 وذلك بحسب تين الصحيفتين في تلك الفترةا ارتفع عدد قراء هذإ 2008ة عام ياجرت في نه

 والكبار ة وكذلك وجود عدد كبير من الصحفيين الصفوحصائية المنشورة  في الصحيفتيناإل

ن  السياسيين المطلعين على الشأن السياسي العراقي في المتميزين في كتابة المقاالت والمحللي

 ووجود عدد من المراسلين المتواجدين في جميع محافظات العراق لتغطية ،األخيرة ةنواآل

 الدراسة على هاتين إجراء إلىسير العملية االنتخابية بكل تفاصيلها  مما حفز الباحثة 

 المراسلين عند زيارتها لمقر  من تقاريرعدادإ حيث اطلعت الباحثة على الصحيفتين

  .الصحيفتين

  :الدراسة عينة

 وتختبر أهدافهتم اختيار عينة ممثلة لمجتمع دراسة البحث بحيث تلبي احتياجات البحث وتخدم 

 األصليلهذا فقد اختارت الباحثة عينة عشوائية من المجتمع . أسئلتهفرضياته وتجيب عن 

ولذلك تم ، )2009-2- 28 إلى 2008- 12- 1 (ما بينبين للقيام بدراستها وتحليلها في الفترة 

بلغ مجموع األعداد لعينة الدراسة  ذإ، اًحقيقياختيار عينة تعبر عن هذا المجتمع وتمثله تمثيالً 
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 عدداً من كل 12  بلغة حجم العينة عدداً من صحيفتي الدستور والزمان في فترة الدراسة24

 ، البحث العلمياتيا نسبة مقبولة لغوهي%) 13.3 (وبذلك بلغت نسبتها، صحيفة

)Sekaran ،2003 ،p194(  

ي أسبوع أيام التالية  في كل خذ األأثم تم ،  السبت  وكان يوم،ول عشوائيا تم اختيار اليوم األ

شهر عداد لألثنين من االسبوع الثالث وهكذا  تم اختيار بقية األسبوع  الثاني واإلحد في األاأل

  .ةالثالثة الباقي

محجوب  أن الباحث عند دراسته لمجتمعات الدراسة ال يستطيع أن يشمل كافة يرى 

األفراد أو المجتمع بأسره؛ ألن هذا يتطلب جهداً ووقتاً وتكاليف مادية كبيرة جداً؛ لهذا يختار 

    .)149ص، 2005، محجوب (،الباحث عينة محددة من هذا المجتمع لدراسته

  : الدراسةأداة

ة عن طريق تحليل مضمون صحيفتي الدستور والزمان تم جمع بيانات الدراس

  :من خالل عدة فئات  صممت بما يتناسب وهدف الدراسةاستمارةااللكترونيتين من خالل  

  ها الصحيفتانتناولت التي القضايا أهم وتندرج تحتها :فئة المضمون    

ها تناولت التي القضايا أهم تحدث فيها عن اًحد عشر جزءأ على األداة حيث اشتملت 

 فنون أهموفي ،  االقتصاديةالقضايا واألحزاب والمرشحوننتخابات ون  من حيث اإلاالصحيفت

  روالكاريكاتيالتحرير الصحفي تم اخذ االفتتاحية والخبر والمقال 

 فقط إلى اكتشاف المقصود من العبارات يس يرمي لهو أسلوب: "تحليل المضمونو

 يكون االكتشاف أن وإنماحقيقة البشرية عن مفاهيمها  التي تعبر بها الواأللفاظوالرموز 
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ن يجعل  لمدلول االكتشاف محدد العناصر واألوزان بغض النظر عن أ علمي يسمح ببأسلوب

  ). 18ص، 2003، ربيع (،شخص الباحث أو عن ذلك الذي يسعى لتحقيق عملية االكتشاف

  اإلشاراتوعة من  الطريقة التي تقدم مجمبأنه كما يعرف تحليل المضمون أيضاً

بطريقة منتظمة وشمولية يمكن االعتماد ، حول كيفية التحليل النوعي والكمي لمحتوى اإلعالم

  ).Hansen ،1998 ،p191 (عليها دون منازع

تعني ممارسة تحليل المضمون تقسيم الخطاب اإلعالمي وتقطيعه إلى مجموعة 

ضحة لتحقيق الموضوعية عند وترتيبها في وحدات وفئات محددة ووا، وحدات ذات معانٍ

ويهدف تحليل ، حسابها وإعطائها أرقاماً ووضعها في جداول حتى تكون أكثر دقة في وصفها

  . ومعرفة العالقة بين عناصرها، المضمون من هذا التقسيم إلى إدراك األشياء بوضوح

 في والقراءة، طالع على العديد من المراجع المتعلقة بمناهج البحث اإلعالميبعد اال

 األدبيات ذات العالقة تبين أن هناك العديد من التعريفات لتحليل المضمون؛ من ضمنها ما قدم

إنه تقنية لعمل استنتاجات موضوعية ومنظمة في تحديد خصائص محددة : بقوله هولستي

  ).75ص، 1994، هيوسون (للرسائل

تحليل المضمون ": بقوله (Berelson 1971-1952)   ويبقى التعريف الذي قدمه بيرلسون

من أشهر التعريفات ، "هو الوصف المنظم والموضوعي والكمي للمضمون الظاهر لإلعالم

وعنه استعار معظم الخبراء والباحثين تعريفهم لتحليل . لتحليل المضمون وأكثرها شيوعاً

الوصف المنظم والموضوعي والكمي للمضمون الظاهر " تحليل المضمون بأنه –المحتوى 

وقد تبنت الباحثة تعريف بيرلسون ألنه األنسب برأيها ). 2000، محمد عبد الحميد( "لإلعالم
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من بين تلك التعريفات للتعبير عن تحليل مضمون تغطية الصحافة العراقية اإللكترونية 

  .النتخابات مجالس المحافظات في العراق في الفترة المحددة للدراسة

  :تحليل المضمون

وسيلة لوصف المحتوى الظاهر للرسالة كاإلعالم يستخدم تحليل المضمون في 

هدف إلى الوصف الموضوعي المنظم  الكمي ي أي  ومنهجياً وموضوعياًاإلعالمية وصفا كمياً

اللفظية  (للمحتوى الظاهر لالتصال وهو يشمل كل المعاني التي تنتقل عن طريق الرموز

  .)123ص، 2004، حجاب (اوالتي تكون مادة االتصال نفسه) الخ... والمصورة والحركية

 االيجابياتيستخدم تحليل المضمون بكثرة في الدراسات اإلعالمية نظراً للعديد من 

كما تعني ممارسة تحليل .  الدراسات األكاديمية كأسلوب للبحثاعتمدته العديد منولذلك 

وترتيبها في ، المضمون تقسيم الخطاب اإلعالمي وتقطيعه إلى مجموعة وحدات ذات معانٍ

وحدات وفئات محددة وواضحة لتحقيق الموضوعية عند حسابها وإعطائها أرقاماً ووضعها في 

ويهدف تحليل المضمون من هذا التقسيم إلى إدراك ، جداول حتى تكون أكثر دقة في وصفها

  ).p4:1984: لورانس باردان (،ومعرفة العالقة بين عناصرها، األشياء بوضوح

نه المنهج األكثر مناسبة لدراسة تغطية الصحافة وقد وجد منهج تحليل المضمون أ

العراقية اليومية النتخابات مجالس المحافظات؛ حيث يستخدم تحليل المضمون بكثرة في 

والفوائد التي يعود بها على الدراسات العلمية التي ، الدراسات اإلعالمية بسبب نقاط القوة فيه

ات المستخدمة في دراسة وتحليل النصوص جملة التقني: "وهو يعني. تعتمده أسلوباً للبحث

واألسلوب الوصفي يهدف باإلضافة ). 15ص، 1993، أوزي ("اإلعالمية المختلفة وتحليلها
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، 2005، عبيدات (إلى وصف الواقع كما هو للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم الواقع

 )95ص

عد على جمع وتسا، ن تحليل المضمون ذو طبيعة نظامية تساعد في الموضوعيةإ  

تعطي داللة ، ثم ترقيمها بطريقة ذات معنى، وتنظيم عينات المادة التي نقوم بتحليلها، البيانات

ولذلك  .ألنه تقنية لحساب التكرارات أو مرات الظهور في فقرة أو جملة أو قصة، للتكرارات

مكِّن تحليل كما ي.  فإن البيانات التي تنتج من تحليل مضمون الصحف يمكن أن تكون أكثر دقة

 أن يتعامل مع بيانات األحداث الجارية أو األحداث التي وقعت في  منالمضمون أي باحث

  ).15:1993احمد أوزي  (فترات ماضية

فإن هناك بعض الصعوبات التي ترافق ، وكما أن لتحليل المضمون نقاط قوة يتمتع بها

ة مشتركة بين الشخص القائم أن تكون هناك خلفي: ومن بين هذه الصعوبات. عملية تطبيقه

كما يستغرق تحليل المضمون وقتاً كبيراً وخصوصاً . وبين النص الذي يقوم بتحليله، بالتحليل

تير تحليل وبالرغم من هذه السلبيات فقد اخ، عند تحليل كميات كبيرة من تغطية الصحف

ر التحليل على فترة حيث اقتص،  لهذا البحث؛ إذ تم التغلب على هذه السلبياتالمضمون أسلوباً

 اثني عشر عدداً 12وتم اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة هي ، انتخابات المجالس المحلية

في الفترة المحددة للدراسة ولذلك لم تعد مشكلة استغراق وقت طويل موجودة ، من كل صحيفة

  . وهي لم تشكل عبئاً حقيقياً على الباحثة، بشكل ملحوظ

لمي منظم فإنه ال بد لعملية تحليل المضمون أن تمر بخطوات من أجل إنجاز عمل عو

 وحساب ،ن وجدتإفئات التحليل وحدات التحليل وتحديد  عدة منها تحديد العينة  وتحديد

  )176ص، 2002، الهيتي (.تكرارات الفئات وتبويبها وتفسير النتائج
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دولتها وتصنيفها في جهذا ما قامت به الباحثة من تحديد وحدات التحليل وفئاته ومن ثم 

أو يستخدم . ويوضح كل جدول منها أحد متغيرات الدراسة،  في فصل التحليلتعرضجداول 

  . عن أحد تساؤالتهابةلإلجا

  :وحدات تحليل المضمون

وتعريفها ،  يتطلب تحليل المضمون تحديد الفئات والوحدات تحديداً واضحاً ودقيقاً

بها والوصول إلى نتائج مهما كان نوع هذه كي يتم حسا، بشكل مرتبط بمشكلة الدراسة

أنه : "في هذا السياق، )Hansen ،1998 ،p105 (يرى. الوحدات والفئات دقيقة وصحيحة

إن الوحدات المستخدمة ". أمر ضروري جداً أن يكون هناك تحديد واضح لما نريد أن نحسبه

، الكلمة والجملة والفقرةالتي تستعمل ) القصة الخبرية (في هذه  هي وحدة المادة اإلعالمية

وعلى ). 58ص، 1993، أوزي (ولكن أكثر الوحدات استخداماً هي وحدة الفكرة بحسب أوزي

، كل فإن تقسيم أي نص خاضع للتحليل ينبغي أن يتم وفقاً للهدف الذي يسعى إليه البحث

 فتقسيم المضمون إلى وحدات وفئات أو عناصر معينة يساعد على دراسة كل عنصر أو فئة

وحساب التكرار الخاص بها إلثبات نسبة حضور هذه الفكرة أو هذا النص أو الكلمة أو 

والتي ، لقد تم اختيار الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية في هذا البحث وحدة للتحليل. المعنى

يقصد بها وحدة القصة الخبرية المنشورة في األعداد الصادرة من الصحيفتين في الفترة ما بين 

 . في الفترة المحددة، عن انتخابات المجالس المحلية في العراق، 28/2/2009- 1/12/2008

وتحديدها أو تقسيمها بشكل ، يجب أن ترتبط وحدات تحليل المضمون بمشكلة الدراسة

ألن تقسيم أي ، وبالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة،  من حسابهاةتمكن الباحثتحتى ، واضح

يير ا هناك بعض المعإنكما  .م وفقاً لهدف البحث الرئيسينص خاضع للتحليل يجب أن يت
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يير اجله من هذه المعأفرها  في وحدات التحليل لتحقيق الهدف الذي وضعت من االواجب تو

من وان تكون صغر بحيث ال تتضمن أكثر ،  تكون الكبر  بحيث تكون ذات معنى مفهومنأ

 التحقق من العدد النهائي للوحدات انباإلمكن تكون من السهل تحديدها  وان يكون أ وىمعن

    .المراد تعيينها

، أي وحدة النص للمادة الصحفية) الوحدة اإلعالمية (في هذه الدراسةاستخدمت الباحثة 

المنشورة في األعداد الصادرة من الصحيفة في الفترة المحددة للدراسة والمتعلقة بانتخابات 

ثم صنفت الباحثة .  ل بما يخدم هدف الدراسةالتي وجدتها قابلة للتحليمجالس المحافظات 

وأفردت الباحثة لكل تصنيف ، القصص الخبرية إلى فئات فرعية تابعة لكل محور رئيسي

  . يوضح عدد التكرارات ونسبها المئويةجدوالً
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  :فئات التحليل

، فئات التحليل هي مجموعة من التصنيفات يعدها الباحث تبعاً للمضمون ومحتواه

وبطريقة ، لكي يتسنى له أن يصف المضمون بالموضوعية والشمول، التحليلوالهدف من 

إذ يتوقف مدى نجاح .  سهل ومبسطأسلوبتسهل عليه إمكانية التحليل واستخراج النتائج ب

وتطبيق هذه ،  على عملية اختيار فئات التحليل بطريقة واضحة ودقيقةاإلعالمتحليل مضمون 

  . داف البحثالفئات بما يتناسب مع محتوى وأه

فئات التحليل جوهر المادة المراد تقصيها في المحتوى؛ لذا فإن تحليل المضمون  تعد  

 على الفئات ه فشلأوال يمكن أن يكون دقيقاً ما لم يشكل نظاماً للفئات؛ إذ يتوقف نجاح التحليل 

، ة منها بفضل اتخاذ فئات واضحة ودقيقةياوهناك بحوث استطاعت تحقيق الغ، المتخذة

لذا فإن تحليل ، أخرىومشكلة الدراسة من جهة ، وتطبيقها بما يناسب المحتوى نفسه من جهة

ومثل هذه الفئات تكون في الغالب ذات معان ، المحتوى يستلزم استخدام فئات محددة وثابتة

  )66ص، 2002، هادي نعمان الهيتي( .واضحة

 انتخابات مجالس تتناولويشمل الحديث في كل فئة منها القصص الخبرية التي 

كما اعتمدت الباحثة حساب مرات تكرار ظهور هذه . المحافظات في الصحافة العراقية

مقياساً لحجم توظيف واهتمام صحيفتي ، ية المدروسة عددياًاإلعالمالقصص الخبرية في المادة 

ا فئة  فئتين همإلى الدراسة هوقد انقسمت فئات التحليل في هذ. الدستور والزمان باالنتخابات

  ماذا قيل؟ وفئة كيف قيل؟
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  :فئة ماذا قيل؟: الًأو

ها صحيفة الدستور فيما يتعلق بانتخابات مجالس تناولت ما الموضوعات التي أي 

ها الصحف تناولت الموضوعات التي أي. وما اتجاه هذه الموضوعات. المحافظات في العراق

  :هما،  قسمينإلىلبحث وقد انقسمت فئة ماذا قيل في هذا ا، العراقية عينة البحث

  ):فئة الموضوع (،فئة ماذا قيل؟) أ (

 :  هياًحد عشر محورأوقد نظمتها الباحثة في 

  المرشحيننتخاباتا .1

  السياسيةاألحزاب .2

  االقتصاديةالقضايا .3

 األمنية القضايا .4

 العنف واالغتياالت .5

 الهجرة الداخلية والخارجية .6

 يكياألمرالموقف  .7

 موضوع النفط .8

 األقاليم .9

 يرانية اإلالقضايا .10

 المال السياسي .11
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، ية المدروسة عددياًاإلعالمكما اعتمدت الدراسة حساب مرات تكرار ظهور المادة 

  . العينة بانتخابات مجالس المحافظات في العراقصحيفتينمقياساً لحجم توظيف واهتمام 

  ):الموقف (فئة االتجاه) ب(

كل ، ) الدستور والزماناصحيفت ( موقف الصحافة العراقية اليوميةأوتشمل فئة االتجاه   

ولن يتم حساب تلك الفقرات ،  بطريقة سلبيةأو ايجابية إما بطريقة إيران تناولتالجمل التي 

  . في فترة الدراسةإيران سلبي تجاه أو يجابيإدة وال تعبر عن موقف ياالتي كانت مح

 انتخابات مجالس تناولتوتشمل التغطية التي : يجابيفئة اتجاه التغطية الصحفية اإل  .1

  .القضاياوفي جميع ، ة في فترة الدراسةيجابيإالمحافظات في العراق بصورة 

 انتخابات مجالس تناولتوتشمل التغطية التي : فئة اتجاه التغطية الصحفية السلبي  .2

 .القضاياوفي جميع ، المحافظات في العراق بصورة سلبية في فترة الدراسة

  فئة كيف قيل؟: ثانياً

الطريقة التي قدمت بها صحيفتا الدستور والزمان في هذا البحث ) كيف قيل (بفئة ويقصد

ال الصحفية التي  األشكوما ،  لها في فترة الدراسةات مجالس المحافظات أثناء تغطيتهانتخاب

 تتعلق بانتخابات مجموعه من القصص االخباريةوقد قدمت الصحيفتان  ؟قدمت بها المادة

وقد تمت مراجعة الموضوعات التي قدمتها ، الفترة المحددة للبحثمجالس المحافظات في 

  :هي،  عدة أقسامإلى، )كيف قيل (التغطية وتقسيم فئة

  .الذي عرضت به التغطية الصحفية) فنون التحرير الصحفي (الصحفيالشكل   .1

  . الجهة التي حصلت الصحيفة منها على القصة الخبريةأووكالة األنباء : فئة المصدر  .2
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  ال؟مأوهل تم عرض المادة الصحفية مصحوبة بصورة ، عرضفئة طريقة ال  .3

    :ةصدق االدا

 بيرلسون بضرورة قيام الباحثين رأسهم تحليل المضمون وعلى  اهتم منظرو

، .حد الشروط الرئيسية لتحليل المضمون وهو ضمان  موضوعيتهأالثبات لتحقيق  اتإجراءب

 نألة واحدة من مراحل تحليل المضمون بل يجب ال تقتصر على مرح مشكالت الصدق إن

  . الحساب والعد والتحليل والتفسيرأويؤخذ في االعتبار في كل خطوة سواء في التعميم 

 الظاهري الستمارة  التحليل  من األداةوفي ظل ذلك قامت الباحثة  لقياس صدق 

 مراجعة الفئات إلى باإلضافة عنها اإلجابةحيث شموليتها  في تغطية التساؤالت المطلوب 

م عرض ولتحقيق هذا كله ت، أخرى دقة ووضوح بحيث ال تتداخل فئة مع فئة أكثربصورة 

حيث ،  الدراسةألهداف وصالحيتها الء متها لتحديد مدى ممحكمين مختصيناالستمارة على 

جراؤها إالذين ابدوا مالحظات وتعديالت وتم )) 1 (الملحق رقم (عرضت على خمسة محكمين

هداف  ألمالءمتهاداة وة األة لغن  فأيدوا سالمبل الباحثة وتم عرضها مجددا على المحكميمن ق

  .البحث
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  :ثبات االداة

  على نفس المادة من ساليب  باحث نفس األأي استخدم إذانه أ يعنى  إذمثل مشكلة فعالة ت

ع الباحثون  مدى يستطيأي إلى يحصل على نفس النتائج وهنا تكمن المشكلة فأنالضروري 

 من  أوصاف التي يقدمها الباحث و يصنفوا المضمون بنفس  الشكل  وطبقا لألأن اآلخرون

وقد تمت عملية التحقق من ثبات التحليل طبقاً لطريقة . ز من تعليمات الترميأوتعريفاته للفئات 

   N�+N�(÷ CR= �M (:معادلة معامل الثبات هي :هولستى وهي

=Mل والمرمز الثانيوق عليها بين المرمز األ مجموع القرارات المتف.  

=N1لو قرارات المرمز األ.  

=N2قرارات المرمز الثاني .  

  :وقد كانت النتائج كما يلي

=N1 70  

=N2 65  

=M 65 

70+65= 135  

   %3.96=130/135= معامل الثبات 

عينة جراء عملية القياس مرتين اجرت الباحثة تحليال للمضمون لإوتحقيقا للثبات فقد تم 

جراء خر  باستخدام نفس اإلأ ثم كلفت زميال ،الصحيفتين للتاكد من ثبات المنهجية المستخدمة
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وهي نسبة تتجاوز الحد %) 97.5 (وقد كشف االختبار عن درجة عالية من الثبات  تبلغ

 .في معظم الدراسات%) 85 (دنى المتفق عليه عالميااأل

 

 :اإلحصائيالتحليل 

: اسة استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية المناسبة وهيجل تحقيق غرض الدرأمن 

  .يا ك مربع  اختبارإلىلتكرارات والنسب المئوية باإلضافة 

جابة عن اسئلة حصائية التالية لتحليل النتائج المتعلقة باإلحيث استخدمت الطرق اإل

   : وكما يأتي واختبار فرضياتها الدراسة

هم القضايا التي تناولتها أما "  الفرضية االولى واختبارول السؤال األجابة عنلإل-1

 وهل ثناء تغطيتها النتخابات مجالس المحافظات في العراقأالصحافة العراقية االلكترونية 

حصائية بين القضايا التي تعالجها صحيفة الدستور والقضايا التي  إهناك فرق ذو داللة  

 م التكرار والنسبة والرتبة لكال الصحيفتين في هذه الفترة تم استخدا"تعالجها صحيفة الزمان 

  .  تم استخدام مربع كايصحيفتانوفي المقارنة بين القضايا التي تناولتها ال

ما موقف "  الذي ينص على  واختبار الفرضية الثانيةجابة عن السؤال الثانيولإل-2

حصائي هل إ وبمعنى  ،الصحافة االلكترونية من انتخابات  مجالس المحافظات في العراق

حصائية  بين القضايا التي تعالجها  صحيفة الدستور وبين القضايا التي  إهناك فرق ذو داللة 

تم استخدام التكرارت  والنسبة المئوية لمعرفة موقف كال الصحيفتين  "تعالجها  صحيفة الزمان 

  .وفي معرفة االتجاهات  لكال الصحيفتين تم استخدام مربع كاي
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ما المصادر " والذي ينص على  واختبار الفرضية الثالثةؤال الثالثجابة  عن السلإل-3

التي اعتمدت عليها الصحافة العراقية في تغطيتها لقضايا انتخابات مجالس المحافظات  في 

حيث حصائية بين صحيفتي الزمان والدستور من إالعراق وهل هناك  فرق ذو داللة 

كرارت  والنسب المئوية للمصارد وفي معرفة  فقد تم استخدام الت"اعتمادهما على المصادر

  .الفرق بين الصحيفتين في المصادر التي اعتمدت عليها تم استخدام مربع كاي

ما  الطريقة التي "الذي بنص واختبار الفرضية الرابعة جابة عن السؤال الرابع لإل-4

و داللة تقدم بها صحف العينة انتخابات مجالس المحافظات العراقية وهل هناك فرق ذ

  "0.05حصائية بين الشكل الصحفي لصحيفتي الدستور والزمان االلكترونية عند مستوىإ

يجاد فقد تم استخدام التكرارت والنسبة المئوية الستخدام الصور في التغطية ومربع كاي إل   

  .الفرق بين الصحيفتين
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  :اجراءات الدراسة

قلة الدراسات اإلعالمية األكاديمية التي تتناول  :تمثلت أهم العقبات التي واجهت الدراسة في

باستثناء بعض المقاالت ، 2009- 2008عام اجراؤها  في الصحافة العربية أثناءاالنتخابات 

ولكن دراسة أكاديمية لنيل درجة علمية لم تجر ، في الصحف العربية المختلفة أو المجالت

 األمنيلعينة ألسباب الوضع صعوبات في جمع ا، حسب علم الباحث وحتى هذا التاريخ

   االنترنتءوصعوبات متعلقة ببط المتدهور

  :جراءات الدراسة بما يليإتتلخص 

عينة عشوائية منتظمة من صحيفتي الزمان والدستور االلكترونيتين خالل فتره تم اختيار -1

  الدراسة

  الصحيفتين حد الزمالء بتحليل ثالثة نماذج من أيجاد الثبات بتكليف جراء الدراسة إلإ-2

  لكترونينتين جراء تحليل مضمون لعينة كل من صحيفتي الزمان والدستور اإلإتم -3

  نتائج الدراسة عداد جداول لتفريغ إتم -4

  تم تحليل النتائج وتفسيرها-5

   كتابة الرسالة بشكلها النهائيتتم-6

  

  

  



�� 
 

 

 

 الفـصل الرابع

  تحليل النتائج

ج التحليل اإلحصائي التي تم التوصل  عرض نتائإلىيهدف هذا الفصل بشكل رئيسي 

حيث يتم عرض ، SPSSإليها من خالل استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .بيانات الدراسة واختبار الفرضيات

  :ويتم عرض النتائج على النحو اآلتي، النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

ها الصحافة تناولت التي القضاياما أهم " ي ينص على ل الذوالنتائج المتعلقة بالسؤال األ: الًأو

 ؟محافظات في العراق في هذه الفترةثناء تغطيتها النتخابات مجالس الأالعراقية االلكترونية 

حصائية بين القضايا التي تعالجها صحيفة الدستور  إحصائي هل هناك فرق ذو داللة إوبمعنى 

  .وبين القضايا التي تعالجها صحيفة الزمان

 تم استخراج التكرارات والنسب ولى واختبار الفرضية األ        لإلجابة عن هذا السؤال

ثناء تغطيتها النتخابات أ العراقية لكترونيةها الصحافة اإلتناولت التي القضاياالمئوية ألهم 

يبين تلك التكرارات ) 1 (والجدول ) الدستور و الزماناصحيفت (مجالس المحافظات في العراق

  .لنسبوا
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  1 رقم الجدول

ثناء أ الدستور و الزمان اها صحيفتتناولت التي القضاياالتكرارات والنسب المئوية ألهم 
  تغطيتهما النتخابات مجالس المحافظات في العراق

 النسبة التكرار  موضوع التغطيةالقضايا الرتبة
 38.2 4188 وناالنتخابات والمرشح 1
 21.5 2357  السياسيةاألحزاب 2
 12.9 1414  األمنيةالقضايا 3
 8.1 891  االقتصاديةالقضايا 4
 6.2 675 العنف واالغتياالت 5
 3.4 377 المال السياسي 6
 2.9 323 الهجرة الداخلية والخارجية 7
 2.8 303 األقاليم 8
 2.1 222 يكياألمرالموقف  9

 1.5 161 يةيران اإلالقضايا 10
 0.4 40 موضوع النفط 11

 %100 10951 موعالمج
  

 الدستور و اها صحيفتتناولت التي القضايا       يالحظ من الجدول السابق أن تكرارات أهم 

وجاء في ، )10951 (ثناء تغطيتهما النتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغتأالزمان 

 يوا تسوبنسبة مئوية) 4188 (لى موضوع االنتخابات والمرشحين إذ بلغ تكرارهاوالرتبة األ

وبنسبة ) 2357 ( السياسية إذ بلغ تكرارهااألحزابويليها في الرتبة الثانية موضوع ، )38.2(

ية إذ بلغ يران اإلالقضايا في الرتبة قبل األخيرة تفي حين جاء، )21.5 (يوامئوية تس

 في الرتبة األخيرة موضوع النفط إذ توجاء، )1.5 (يواوبنسبة مئوية تس) 161 (تكرارها



�	 
 

 

 

ها تناولت التي القضاياوفيما يلي تكرارات أهم ). 0.4 (يواوبنسبة مئوية تس) 40 (رارهابلغ تك

ثناء تغطيتهما النتخابات مجالس المحافظات في العراق أكل من صحيفتي الدستور و الزمان 

  :كل على حده على النحو التالي

  الدستورصحيفتاها تتناول التي القضايا      تم استخراج التكرارات والنسب المئوية ألهم 

يبين تلك ) 2 (ثناء تغطيتها النتخابات مجالس المحافظات في العراق والجدولأ والزمان

  .التكرارات والنسب
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  )2( رقم الجدول
ثناء تغطيتهما أ الدستور والزمان اها صحيفتتناولت التي القضاياالتكرارات والنسب المئوية ألهم 

   المحافظات في العراقالنتخابات مجالس
 الزمان الدستور  

 النسبة التكرار النسبة التكرار  موضوع التغطيةالقضايا الرتبة
 أيقيمة ك
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 0.000 109.762 31.6 2433 54.0 1755 وناالنتخابات والمرشح 1
 0.000 341.370 21.1 1627 22.5 730  السياسيةاألحزاب 2
 0.000 204.634 8.6 659 7.1 232 صادية االقتالقضايا 3
 0.000 727.154 15.8 1214 6.2 200  األمنيةالقضايا 4
 0.000 282.917 7.2 556 3.7 119 العنف واالغتياالت 5
 0.000 86.344 3.1 245 2.4 78 الهجرة الداخلية والخارجية 6
 0.000 23.351 1.9 147 2.3 75 يكياألمرالموقف  7
  0 0 0 0 1.2 40 موضوع النفط 8
 0.000 235.277 3.7  285 0.6 18 األقاليم 9

 0 0 4.9 377 0 0 المال السياسي 10
  0 0 2.1 161 0 0 يةيران اإلالقضايا 11

 0.000 1813.976 %100 7704 %100 3247 المجموع
        

ثناء أ  ستورصحيفة الدها تناولت التي القضايا      يالحظ من الجدول السابق أن تكرارات أهم 

لى ووجاء في الرتبة األ، )3247 (ا النتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغتتغطيته

، )54.0 (يواوبنسبة مئوية تس) 1755 (موضوع االنتخابات والمرشحين إذ بلغ تكرارها

وبنسبة مئوية ) 730 ( السياسية إذ بلغ تكرارهااألحزابويليها في الرتبة الثانية موضوع 

) 40 (في حين جاء في الرتبة قبل األخيرة موضوع النفط إذ بلغ تكراره، )22.5 (يواتس

) 18 (وجاء في الرتبة األخيرة موضوع األقاليم إذ بلغ تكراره، )1.2 (يأووبنسبة مئوية تس

  ).0.6 (يأووبنسبة مئوية تس
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ثناء أ  مانصحيفة الزها تناولت التي القضايايالحظ من الجدول السابق أن تكرارات أهم و      

لى ووجاء في الرتبة األ، )7704 (ا النتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغتتغطيته

، )31.6 (يواوبنسبة مئوية تس) 2433 (موضوع االنتخابات والمرشحين إذ بلغ تكرارها

وبنسبة مئوية ) 1627 ( السياسية إذ بلغ تكرارهااألحزابويليها في الرتبة الثانية موضوع 

) 161 (ية إذ بلغ تكرارهيران اإلالقضايافي حين جاء في الرتبة قبل األخيرة ، )21.1 (يواتس

يكي إذ بلغ األمروجاء في الرتبة األخيرة موضوع الموقف ، )2.1 (يأووبنسبة مئوية تس

ن الفروق في التكرارات كانت أ كما يالحظ ب  ).1.9 (يواوبنسبة مئوية تس) 147 (تكراره

ي المجموع الكلي وكافة موضوعات التغطية باستثناء موضوع واحد لصالح صحيفة الزمان ف

 المحسوبة حيث كانت القيم دالة إحصائيا يامربع ك قيم ىوذلك استنادا إل، هو موضوع النفط

لى التي تنص و األ الصفريةوبهذه النتائج يتم رفض الفرضية، )0.000 (عند مستوى داللة

  ". ر والزمان في القضايا التي تناولتهاعدم وجود فروق بين صحيفتي الدستو" على

ما موقف الصحافة العراقية " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على : ثانيا

 وما االتجاهات  لكترونية من انتخابات مجالس المحافظات في العراق في هذه الفترةاإل

اللة احصائية عند يجابية واالتجاهات السلبية للصحيفتين  وهل هناك  فروق ذات داإل

   بين النوعين في االتجاهات) 0.05 (مستوى

  تم استخراج التكرارات والنسب واختبار الفرضية الثانية        لإلجابة عن هذا السؤال
الزمان من انتخابات مجالس المحافظات في العراق المئوية لموقف صحيفتي الدستور و

  . يبين تلك التكرارات والنسب)3 (والجدول
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  )3 ( رقمجدولال

قف صحيفتي الدستور و الزمان من انتخابات مجالس االتكرارات والنسب المئوية لمو
  المحافظات في العراق

  
االتجاهات 

 يجابيةاإل
االتجاهات 
 السلبية

 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  موضوع التغطيةالقضايا الرتبة

 38.2 4188 12.2 1333 26.1 2855 وناالنتخابات والمرشح 1

 21.5 2357 8.9 976 12.6 1381  السياسيةاألحزاب 2

 12.9 1414 4.7 517 8.2 897  األمنيةالقضايا 3

 8.1 891 4.6 508 3.5 383  االقتصاديةالقضايا 4

 6.2 675 5.0 545 1.2 130 العنف واالغتياالت 5

 3.5 377 2.8 295 0.7 82 المال السياسي 6

 2.9 323 2.1 233 0.8 90 لهجرة الداخلية والخارجيةا 7

 2.8 303 2.6 285 0.2 18 األقاليم 8

 2.0 222 1.6 172 0.5 50 يكياألمرالموقف  9

 1.5 161 0.7 82 0.7 79 يةيران اإلالقضايا 10

 0.4 40 0.1 15 0.2 25 موضوع النفط 11

  %100 10951 45.3 4961 54.7 5990 المجموع
         

لكترونية من انتخابات قف الصحافة العراقية اإلايالحظ من الجدول السابق أن مو  

 ات االتجاه عدد نسبةت بلغإذكبر أة فيه يجابيمجالس المحافظات في العراق كانت النسبة اإل

 االتجاهات والمواقف السلبية اقل  عددفي حين كان، )54.7 (وبنسة قدرها) 5990 (ةيجابياإل

 صحيفتي هذه االتجاهات فيتكرارات وفيما يلي ، )45.3 ( بلغتنسبةي ب أ)4961 (منها وهو

  :نحو القضايا في انتخابات مجالس المحافظات الزمان الدستور و
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  ةيجابياالتجاهات اإل: الأو

صحيفتي الدستور والزمان ليجابية اإلقف امولل      تم استخراج التكرارات والنسب المئوية 

  . يبين تلك التكرارات والنسب)4 (من انتخابات مجالس المحافظات في العراق والجدول

  )4 (الجدول

 من انتخابات مجالس  والزمان الدستورتيصحيفل  االيجابيةقفامولالتكرارات والنسب المئوية ل

  المحافظات في العراق

 الزمان الدستور
 تغطية موضوع الالقضايا الرتبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 أيقيمة ك
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 0.000 163.896 20.3 1320 40.7 1565 االنتخابات والمرشحين 1
 0.000 173.807 12.9 385 11.9 996 األحزاب السياسية 2
 0.000 252.647 3.2 139 4.3 244 القضايا االقتصادية 3
 0.000 191.585 9.6 155 4.8 742 ا األمنيةالقضاي 4
 0.000 71.872 1.2 39 1.2 91 العنف واالغتياالت 5
 0.002 10.000 0.8 30 0.9 60 الهجرة الداخلية والخارجية 6
  0 0 0.0 50 1.5 0 الموقف األمريكي 7
 0 0 0.0 25 0.8 0 موضوع النفط 8
  0 0 0.0 18 0.6 0 األقاليم 9

 0 0 1.1 0 0.0 82 سيالمال السيا 10
  0 0 1.0 0 0.0 79 القضايا اإليرانية 11

 0.000 1432.654 50.1 3859 66.7 2161 المجموع
        

 صحيفة الدستور من انتخابات مجالسل يجابيةالمواقف اإل  يالحظ من الجدول السابق أن    

في حين بلغت ، )66.7 (يجابي بلغت نسبة االتجاه االإذكبر أ فيه محافظات في العراق كانتال

 كما يالحظ وجود فرق ذي داللة إحصائية، لصحيفة الزمان، )50.1 (يجابينسبة االتجاه اإل
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ة من يجابيتجاهات اإلتكرارات مواقف صحيفتي الدستور الزمان لال  بين0.000عند مستوى 

 تربيع يا قيم كإلى استنادا الدستورانتخابات مجالس المحافظات في العراق ولصالح صحيفة 

 المحسوبة في المجموع الكلي وكافة الموضوعات وهذه  القيم دالة إحصائيا عند مستوى

)0.05  ≤  α .(لح يكي فكان الفرق لصااألمروالموقف ، واألقاليم ،النفط: أما موضوعات

 داللة ت وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود فرق ذا،الدستورصحيفة 

  .يجابية للصحيفتينحصائية في المواقف اإلإ

  :االتجاهات السلبية: ثانياً

الزمان لالتجاهات وقف صحيفتي الدستور ا     تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لمو

يبين تلك التكرارات ) 5 (لمحافظات في العراق والجدولالسلبية من انتخابات مجالس ا

  .والنسب
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)5 (الجدول  

 من انتخابات مجالس ن والدستورالسلبية الزماتيقف صحيفاالنسب المئوية لموالتكرارات و
  المحافظات في العراق

 الزمان الدستور
 الرتبة

 موضوع القضايا
  النسبة التكرار نسبةال التكرار التغطية

 أيقيمة ك
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 0.000 143.890 11.3 868 13.4 435 وناالنتخابات والمرشح 1
 0.000 83.807 8.2 631 10.6 345  السياسيةاألحزاب 2
 0.000 352.667 6.1 472 1.4 45  األمنيةالقضايا 3
 0.000 201.575 5.4 415 2.9 93  االقتصاديةالقضايا 4
 0.000 271.972 6.0 465 2.5 80 العنف واالغتياالت 5
  0 0 3.8 295 0.0 0 المال السياسي 6
 0 0 3.7 285 0.0 0 األقاليم 7
 0.000 80.554 2.4 185 1.5 48 الهجرة الداخلية والخارجية 8
  0 0 1.1 82 0.0 0 يةيران اإلالقضايا 9

 0.000 86.535 1.9 147 0.8 25 يكياألمرالموقف  10
  0 0 0.0 0 0.5 15 موضوع النفط 11

 0.000 1541.482 49.9 3845 33.6 1086 المجموع
  

      يالحظ من الجدول السابق أن موقف صحيفة الزمان من االتجاهات والمواقف السلبية 

قل نسبة لصحيفة الدستور حيث أالسلبية في حين كانت االتجاهات والمواقف ). 49.9 (بلغت

تكرارات مواقف صحيفتي الدستور  كما يالحظ وجود فرق ذي داللة إحصائية ).33.6 (بلغت

الزمان لالتجاهات السلبية من انتخابات مجالس المحافظات في العراق ولصالح صحيفة الزمان 

وع الكلي وكافة الموضوعات وهذه  القيم دالة  تربيع المحسوبة في المجميا قيم كإلىاستنادا 
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أما موضوع النفط فكان الفرق لصالح صحيفة ). α  ≥  0.05 (إحصائيا عند مستوى

  .الدستور

وجود فروق ذات داللة  عدم "  وبهذه النتائج يتم رفض الفرضية الثانية التي تنص على

  ". االنجاهات  السلبية للصحيفتين حصائية فيإ

ما المصادر التي اعتمدت عليها "  الذي ينص على الثالثج المتعلقة بالسؤال النتائ: ثالثا

  في العراقالمحافظات   ا انتخابات مجالسيافي تغطيتها لقضالصحافة العراقية اإللكترونية 

الدستور في اعتمادهما على حصائية بين صحيفتي الزمان وإوهل هناك فرق ذو داللة 

  ؟المصادر

 تم استخراج التكرارات والنسب  واختبار الفرضية الثالثةهذا السؤال        لإلجابة عن 

ا يافي تغطيتها لقضالصحافة العراقية اإللكترونية للمصادر التي اعتمدت عليها المئوية 

  .يبين تلك التكرارات والنسب) 6 (والجدول، في العراقالمحافظات   انتخابات مجالس
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  )6 (الجدول

في  الدستور والزمان اصحيفتللمصادر التي اعتمدت عليها  التكرارات والنسب المئوية

  في العراقالمحافظات   ا انتخابات مجالسياتغطيتهما لقض

 الزمان الدستور
 المصادر

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 أيقيمة ك
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 0.860 0.031 %100 65 %100 63 محلي 
  0 0 %100 00 %00 00 عالمي

63 100% 65 100% 0.031 0.860 
 جموعالم
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 الدستور والزمان اصحيفتالمصادر التي اعتمدت عليها  يالحظ من الجدول السابق أن 

ميعها مصادر محلية في العراق كانت جالمحافظات   ا انتخابات مجالسيافي تغطيتهما لقض

 يواوبنسبة تس، )63 (ستور تكرار المصادر المحلية الوطنية لصحيفة الدوطنية حيث بلغ

) 65 (وكذلك كانت المصادر المحلية الوطنية لصحيفة الزمان إذ بلغ تكرارها) 100%(

 كما يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في المصادر التي  .)%100 (يواوبنسبة تس

ات المحافظ  ا انتخابات مجالسيافي تغطيتهما لقض الدستور والزمان اصحيفتاعتمدت عليها 

 غير دالة وهي، )0.031 ( تربيع المحسوبة والتي بلغتأي قيمة كإلىاستنادا ، في العراق

  .)α  ≥  0.05 ( عند مستوىهإحصائي

الصحافة ما الطريقة التي تقدم بها " النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على : رابعا

 وهل هناك فروق ذات داللة اقانتخابات مجالس المحافظات في العرالعراقية االليكترونية 
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 لكترونيتين عند مستوىحصائية بين الشكل الصحفي لصحيفتي الدستور والزمان اإلإ

  ؟ )0.05(

 تم استخراج التكرارات والنسب  واختبار الفرضية الرابعة        لإلجابة عن هذا السؤال

ت مجالس المحافظات في انتخاباليكترونية الصحافة العراقية اإلالمئوية للطرق التي تقدم بها 

  .يبين تلك التكرارات والنسب) 7 (لوالجدو، العراق

  )7 (الجدول

 لكترونيتانصحيفتا الدستور والزمان اإلقدمت بها التكرارات والنسب المئوية للطرق التي 

  انتخابات مجالس المحافظات في العراق

 النسبة التكرار الشكل الصحفي الرتبة
 35.2 45 الخبر 1
 23.4 30 لالمقا 2
 21.1 27 تقرير صحفي 3
 7.8 10 كاريكاتير 4
 7.8 10 اعالن 5
 3.1 4 افتتاحية 6
 1.6 2 تحقيق 7

 %100 128 المجموع
        

قدمت بها الصحافة العراقية  يالحظ من الجدول السابق أن تكرارات الطرق التي 

لى ووجاء في الرتبة األ، )128 (العراق بلغتانتخابات مجالس المحافظات في االليكترونية 

ويليه في الرتبة الثانية المقال إذ بلغ ، )35.2 (يواوبنسبة مئوية تس) 45 (الخبر إذ بلغ تكراره

في حين جاء في الرتبة قبل األخيرة االفتتاحية إذ ، )23.4 (يواوبنسبة مئوية تس) 30 (تكراره



		 
 

 

 

 وجاء في الرتبة األخيرة التحقيق إذ بلغ تكراره، )3.1 (يواوبنسبة مئوية تس) 4 (بلغ تكرارها

كل من قدمت بها وفيما يلي أن تكرارات الطرق التي ). 1.6 (يواوبنسبة مئوية تس) 2(

ثناء تغطيتهما النتخابات مجالس المحافظات في العراق كل على أصحيفتي الدستور و الزمان 

  :حده على النحو التالي

انتخابات  النسب المئوية للطرق التي قدمت بها صحيفة الدستور     تم استخراج التكرارات و

  .يبين تلك التكرارات والنسب) 8 (والجدول، مجالس المحافظات في العراق

)8 (الجدول  

 الدستور والزمان انتخابات مجالس اصحيفتقدمت بها التكرارات والنسب المئوية للطرق التي 

  المحافظات في العراق

الشكل 
  الصحفي

 الزمان  الرتبة الدستور

 
 الرتبة

 النسبة التكرار   النسبة التكرار

قيمة 
كأي 
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 0.101 2.689 26.2 17  3 44.4 28 1  الخبر
 0 0 0.0 0  5 15.9 10 2  عالنإ

 0.011 6.533 33.8 22  1 12.7 8 3  المقال
تقرير 
  صحفي

4 
8 12.7 

2  
19 29.2 4.481 0.034 

 0 0 0.0 0  6 6.3 4 5  افتتاحية
 0.206 1.600 10.8 7  4 4.8 3 6  كاريكاتير

 0 0 0.0 0  7 3.2 2 7  تحقيق
 0.860 0.031 %100 65   %100 63 المجموع

      



	
 
 

 

 

قدمت بها صحيفة الدستور    يالحظ من الجدول السابق أن تكرارات الطرق التي 

لى الخبر إذ بلغ ووجاء في الرتبة األ، )63 (عراق بلغتانتخابات مجالس المحافظات في ال

 ويليه في الرتبة الثانية اإلعالن إذ بلغ تكراره، )44.4 (يواوبنسبة مئوية تس) 28 (تكراره

في حين جاء في الرتبة قبل األخيرة الكاريكاتير إذ بلغ ، )15.9 (يواوبنسبة مئوية تس) 10(

 وجاء في الرتبة األخيرة التحقيق إذ بلغ تكراره، )4.8 (يواوبنسبة مئوية تس) 3 (تكرارها

قدمت  ويالحظ من الجدول السابق أن تكرارات الطرق التي .)3.2 (يواوبنسبة مئوية تس) 2(

وجاء في الرتبة ، )65 (انتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغتبها صحيفة الزمان 

ويليه في الرتبة الثانية ، )33.8 (يواوبنسبة مئوية تس) 22 (لى المقال إذ بلغ تكرارهواأل

في حين جاء في الرتبة ، )29.2 (يواوبنسبة مئوية تس) 19 (التقرير الصحفي إذ بلغ تكراره

وجاء في الرتبة ، )26.2 (يواوبنسبة مئوية تس) 17 (قبل األخيرة الخبر إذ بلغ تكرارها

 كما يالحظ وجود فرق ).10.8 (يواوبنسبة مئوية تس) 7 (األخيرة الكاريكاتير إذ بلغ تكراره

في األشكال ، ا االنتخاباتأي الصحيفتان لقضقدمت بهاتكرارات الطرق التي ذي داللة إحصائية 

 تربيع المحسوبة يا قيمة كإلىالمقال والتقرير الصحفي ولصالح صحيفة الزمان استنادا : اآلتية

) 0.034 (توى داللةبمس) 4.481 (و، للمقال) 0.011 (بمستوى داللة) 6.533 (التي بلغت

أما اإلعالن والتحقيق ). α  ≥  0.05 (للتقرير الصحفي وهذه  القيم دالة إحصائيا عند مستوى

استنادا أما بقية األشكال فكانت غير دالة إحصائيا ، واالفتتاحية فكانت لصالح صحيفة الدستور

  ).α  ≥  0.05 (وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى.  تربيع المحسوبةيا قيمة كإلى

 رفض الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود  فرق بين الشكل الصحفي   ال يمكنوبذلك

  .لصحيفتي الزمان والدستور االلكترونيتين
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ا يا        أما فيما يتعلق باستخدام الصور فلم تحظ  باهتمام كبير في تغطيتهما لقض

وية  للتغطية الصحفية المصاحبة للصور فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئ، االنتخابات

  :في الجدول األتي

)9 (الجدول  

  ا االنتخاباتيان لقضي الصحيفتةالمئوية الستخدام الصور في تغطيتالتكرارات والنسب 

 الزمان الدستور
 استخدام الصور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 أيقيمة ك
 تربيع

مستوى 
 الداللة

 1.000 0 33.9 22 34.9 22 مصحوب بالصور
غير مصحوب 

 بالصور
41 65.1 43 66.1 0.031 0.860 

63 100% 65 100% 0.031 0.860 
 المجموع

128   
     

ا يان لقضي الصحيفتةي تغطيت  يالحظ من الجدول السابق أن تكرارات استخدام الصور ف

) 34.9 (سبتهية تقريبا إذ بلغت التغطية المصحوبة بالصور ما نوااالنتخابات كانت متس

في حين بلغت التغطية غير المصحوبة ، لصحيفة  الزمان) 33.9 (و، لصحيفة الدستور

تدل وهذه النتائج ، لصحيفة  الزمان) 66.1 (و، لصحيفة الدستور) 65.1 (بالصور ما نسبته

يتان في واا االنتخابات وأنهما متسياستخدام الصور في تغطيته لقضال ينالصحيفتهتمام ضعف ا

تكرارات استخدام الصور في  كما يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في .لقضيةهذه ا

  تربيع المحسوبة والتي بلغتيا قيمة كإلىاستنادا ، ا االنتخاباتيا لقضينتغطيته الصحيفت
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  ≥  0.05 (وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى، )0.860 ( بمستوى داللة)0.031(

α(  
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 ل الخامسالفـص

  مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة

  . مناقشة النتائج التي تم التوصل إليهاإلىيهدف هذا الفصل بشكل رئيسي 

 :ويتم عرض النتائج على النحو اآلتي، مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 ثناء تغطيتهأترونية لكالصحافة العراقية اإلما أهم القضايا التي تناولتها  "ل والسؤال األ: الًأو

حصائي هل هناك فرق ذو إ وبمعنى ؟محافظات في العراق في هذه الفترةالنتخابات مجالس ال

حصائية بين القضايا التي تعالجها صحيفة الدستور  وبين القضايا التي تعالجها إداللة 

  ؟.صحيفة الزمان

ثناء أ الدستور و الزمان ايفتها صحتناولت التي القضايا        أظهرت النتائج أن تكرارات أهم 

لى ووجاء في الرتبة األ، )10951 (تغطيتهما النتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغت

في ،  السياسيةاألحزابويليها في الرتبة الثانية موضوع ، موضوع االنتخابات والمرشحين

  خيرة موضوع النفطوجاء في الرتبة األ، يةيران اإلالقضاياحين جاء في الرتبة قبل األخيرة 

 كون إلىلى بموضوع االنتخابات والمرشحين ووقد يعزى اهتمام الصحيفتين في الدرجة األ

انتخابات مجالس المحافظات في العراق تعد إحدى أهم المحطات في المسيرة الديمقراطية 

عامة ن أهمية االنتخابات لمجالس المحافظات ال تقل عن تلك االنتخابات الوكذلك أل، العراقية

كما أن هذه االنتخابات المحلية تتصل مباشرة بحياة المواطن ، التي ينتج عنها برلمان و حكومة

وبقية الخدمات التي يحتاجها ، بالكهرباء و الماء و السكن و تخطيط و عمران المدن، العادي
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ن  اهتماما  كبيرا من الصحفيتيي السياسية لقاألحزابوقد يكون  موضوع ، المواطن العراقي

ن هذا الموضوع شغل الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي وذلك أل

. لعالقة بين الفرد والدولة اأيوالعالقة بين الحاكم والمحكوم ، المتعلق ببناء الدولة ومؤسساتها

 فهم دقيق لمعنى الحزب السياسي إلىيحتاج ، ن بناء عراق ديمقراطي متكامل المؤسساتإلذا ف

 السياسية مؤسسات لرفع وعي األحزاببحيث تكون ، دوره في الحياة السياسية للدولةو

ال أن تكون عبارة عن قيادات سياسية ، واالرتقاء ببناء الدولة في كافة المجاالت، المواطن

 أن يكون التنظيم القانوني لألحزاب صحيحا  إلىوهذا يتطلب بدرجة أساس، تتصارع فيما بينها

 من الطبيعي أن يكون موضوع هنأوعليه ف .ير الدولية لحقوق اإلنسانيامعومنسجما مع ال

ير ياوالمع، ير الدوليةيافي المع، ونشاطا، وانتماء،  السياسية  وما يرتبط بها تكوينااألحزاب

 االنتخابات ومن هذا المنطلق تصدر موضوع، موضوع اهتمام الصحيفتين) العراقية (الوطنية

 أما فيما يتعلق .لى اهتمامات صحيفتي الدستور والزمانأوسياسية  الاألحزابوالمرشحين و

ني مستوى هو أد على ا النفط  فقد يكون من أسباب حصولهية ويران اإلالقضايابموضوعي 

 ألنهما من سيحددان األشخاص والهيئات األحزابكذلك االهتمام بمسألتي االنتخابات و

افظات العراق وتلك السلطة ومن فيها من  التي ستتولى السلطة الفعلية في محاألحزابو

  . ودول الجوارإيرانمسئولين هم من سيتولون تصريف أمور النفط والعالقات مع 
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ما موقف الصحافة العراقية االلكترونية من انتخابات مجالس "السؤال الثاني : ثانيا

ات السلبية يجابية واالتجاه وما االتجاهات  اإلالمحافظات في العراق في هذه الفترة

بين النوعين في ) 0.05 (للصحيفتين  وهل هناك  فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

  ؟ االتجاهات

لكترونية من انتخابات مجالس        أظهرت النتائج أن موقف الصحافة العراقية اإل

 يجابيكبر حيث بلغت نسبة االتجاه االأة فيه يجابيالمحافظات في العراق كانت النسبة اإل

وأن ، )45.3 (قل نسبة حيث بلغتأفي حين كانت االتجاهات والمواقف السلبية ، )54.7(

أما موقف صحيفة الزمان ، ة فيه اكبر من السلبيةيجابيموقف صحيفة الدستور كانت النسبة اإل

دة من  انتخابات مجالس يا المحأوة يجابيوقد تعزى تلك االتجاهات اإل، ة دياكانت تقريبا مح

نظراً ، ستؤسس لمرحلة مهمة في  تاريخ العراق،  أن هذه االنتخابات القادمةإلىالمحافظات 

خصوصاً في  المرحلة المقبلة ، لما تمثله الحكومات المحلية من أهمية كبيرة في صنع القرار

ص تشكيل أقاليم لما ستشهده من انعطافة مهمة في  تحديد هوية العراق  اإلدارية فيما يخ

، ولذلك وجد بعض الصحفيين من ركز على  الخدمات في  المحافظات، محافظات العراق

وبما أن تقديم الخدمات هو أساس ، حيث تشكو الكثير من القرى واألحياء من وصول الماء

ن وجود أشخاص يقومون إ ومن باب الحرص على مصلحة الوطن ف، عمل الحكومة المحلية

 فانتخاب ،ة نحو تلك االنتخاباتيجابيإلمواطنين أمر مهم لذلك كانت االتجاهات بواجبهم تجاه ا

أفضل من انتخاب آخر غير كفء غير قادر على ، الشخص المتعلم الذي يحمل شهادة جامعية

 بعض بحسب اعتقاددة  فقد يكون سببها ياما االتجاهات المحأ، المطالبة بالخدمات للمواطنين

 مالمح غير واضحة في  تشكيل إلىي الصحف أن االنتخابات ستؤدي يين العاملين فاإلعالم

  .  للنخبة الحاكمة في العراق
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في الصحافة العراقية اإللكترونية ما المصادر التي اعتمدت عليها  "السؤال الثالث : ثالثا

وهل هناك فرق ذو داللة احصائية   في العراقالمحافظات   تغطيتها لقضأيا انتخابات مجالس

  ر؟دصحيفتي الزمان والدستور في اعتمادهما على المصابين 

في الصحافة العراقية اإللكترونية المصادر التي اعتمدت عليها أظهرت النتائج أن   

في العراق كانت جميعها مصادر محلية وطنية المحافظات   ا انتخابات مجالسياتغطيتها لقض

 انتخابات مجالسن موضوع  وقد يعزى ذلك لكو، في الصحيفتين) %100 (يواوبنسبة تس

لى ولذلك ركز المسئولون ان يتم إعطاء و بالدرجة األاً محلياًفي العراق موضوعالمحافظات  

 من المصادر الدولية أكثر المصادر المحلية إلىلوية في تغطية أحداث تلك االنتخابات واأل

ن يعتماد الصحيفت الطبيعي أن يكون ا وبما أن معظم المصادر محلية فمناألخرىوالعالمية 

  .على تلك المصادر لذلك جاءت النسبة مكتملة في االعتماد على المصادر المحلية

  

انتخابات الصحافة العراقية االليكترونية ما الطريقة التي تقدم بها "السؤال الرابع : رابعا

حصائية بين الشكل الصحفي إوهل هناك فرق ذو داللة  ،مجالس المحافظات في العراق

  ؟)0.05 (ي الدستور والزمان االلكترونيتين عند مستوىلصحيفت

قدمت بها الصحافة العراقية االليكترونية أظهرت النتائج أن تكرارات الطرق التي 

ويليه ، لى الخبرووجاء في الرتبة األ، )128 (انتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغت

وجاء في الرتبة ، ل األخيرة االفتتاحيةفي حين جاء في الرتبة قب، في الرتبة الثانية المقال

قدمت بها صحيفة الدستور كما أظهرت النتائج أن تكرارات الطرق التي ، األخيرة التحقيق

ويليه في ، لى الخبرووجاء في الرتبة األ، )63 (انتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغت
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وجاء في الرتبة ، ة الكاريكاتيرفي حين جاء في الرتبة قبل األخير، الرتبة الثانية اإلعالن

كون الخبر أسرع في االنتشار من بقية الوسائل وقد يعزى السبب في ذلك ، األخيرة التحقيق

 المتعلقة األخبار المختلفة في نشر كل اإلعالم بين وسائل اً كبيراًخاصة وأن هناك تنافس

 روية قبل إخراجه إلىحتاج نه يإللمقال فأما بالنسبة ، انتخابات مجالس المحافظات في العراق

 األمر الصحيحة المتعلقة باالنتخابات وكذلك األخبارمن مثل االعتماد على   للقراءأوللناس 

قدمت بها صحيفة كما أظهرت النتائج أن تكرارات الطرق التي ، والتحقيق، بالنسبة لالفتتاحية

، لى المقالوالرتبة األوجاء في ، )65 (انتخابات مجالس المحافظات في العراق بلغتالزمان 

وجاء في ، في حين جاء في الرتبة قبل األخيرة الخبر، ويليه في الرتبة الثانية التقرير الصحفي

 هذه الصحيفة تركز على  إلى أنوقد يعزى السبب في ذلك، الرتبة األخيرة الكاريكاتير

 من تركيزها على أكثرالمقاالت من خالل بيان وجهة نظر القائمين عليها من مفكرين وباحثين 

  .اإلعالملة في جميع وسائل وا المتداألخبار

ا االنتخابات ياأما فيما يتعلق باستخدام الصور فلم تحظ  باهتمام كبير في تغطيتهما لقض    

ا االنتخابات يا لقضينفقد أظهرت النتائج أن تكرارات استخدام الصور في تغطيته الصحيفت

، لصحيفة الدستور) 34.9 (ية المصحوبة بالصور ما نسبتهية تقريبا إذ بلغت التغطواكانت متس

) 65.1 (في حين بلغت التغطية غير المصحوبة بالصور ما نسبته، لصحيفة الزمان) 33.9 (و

ستخدام  ب ضعف االهتمام علىوهذه النتائج تدل، لصحيفة الزمان) 66.1 (و، لصحيفة الدستور

وقد يعزى . يتان في هذه القضيةواوأنهما متسا االنتخابات يا لقضين الصحيفتةالصور في تغطي

ن على وجهات النظر المكتوبة وقلة االهتمام بالصور وقد ي تركيز الصحيفتإلىالسبب في ذلك 

صور والتعامل معها في  قلة عدد  الفنيين المتخصصين في استخدام الإلىضا أييعزى ذلك 

  . ليكترونيةالصحافة اإل
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	�� ا���  
	�� ا��را�� ���  :�را�	ت ا��	��

  حريرية  التي استخدمتها الصحفيتانشكال التغلبية األأ بأن ظهرت النتائج التحليلية أ

خرى فكان  وفيما يتعلق بالفنون األ، للتحقيق  ومن ثم االفتتاحية والمقال وهي الخبر  

الصحافه ) ���� (تنسجم مع دراسة خالد فيصل العزم  نادرا  وهذه النتيجةاستخدامها

 كانت إذمريكية دراسة مقارنةعلى عينة في الصحف العربية واأل لكترونية وتطبيقاتهااإل

شكاالت حادة من حيث عدم االهتمام إلكترونية العربية تواجه ن الصحافة اإلأنتيجةالدراسة 

لكتروني وعدم استثمار الفنون الصحفية و القدرات التفاعلية الفورية عالم اإلبحقل اإل

  .االلكترونية

ن الصور لم تحظ باهتمام كبير  في تغطيتها لقضايا أيضا  أمن نتائج الدراسة  و

 لصحيفة الدستور 
���نسبة التغطية الصحفية المصاحبة للصور بلغت االنتخابات حيث 

 وهذه النتائج تدل على ضعف االهتمام في استخدام الصور وهذا ما ، لصحيفة الزمان
���و

لكترونية  على شبكة خراج الصحف اإلإ) ���� (يتفق مع دراسة حلمي محمود محسب

االنترنت  وفي ملخصها عدم استفادة الصحف من العناصر الحديثة التي تقدمها االنترنت 

  .)الصوت والفيديو والرسوم المتحركة والصور (المتمثلة في الوسائط المتعددة

االنتخابات في  بهذا الصدد كقوانين ديثةما في ما يخص االنتخابات  فهناك قراءات حأ

) بحاث والمعلوماتبية والقانونية في مركز بيروت لألقسم الدراسات االنتخا (الدول العربيه

لى بيان جميع قوانين االنتخابات  في جميع الدول من ضمنها العراق حيث إخلصت الدراسات 

لمؤقتة ئتالف ا اال صدر  عن سلطةتضمن قانون االنتخابات قبل االحتالل وبعد االحتالل الذي

ختيار حكومته عن طريق االذي  نص على قيام الشعب العراقي ب  ��\�\����بتاريخ

لى المفوضية العليا المستقلة إي كيان سياسي يقدم أ وبترشيح ،انتخابات صادقة وموثوق بها




	 
 

 

 

ن توزع المقاعد في المجلس على أ و،سماء المرشحين على قوائمألالنتخابات وبترتيب 

ى كيانات سياسية حيث استطاعت الباحثة الوصول من خالل تحليل  وليس عل،المرشحين 

وبذلك ، 		��وبتكرار % 	�ن  موضوع االنتخابات والمرشحين  قد جاء بنسبةألى إالعينة 

دريس لكريني الموسومة االنتخابات والتحوالت الديمقراطية في العالم العربي إتتفق مع دراسة 

 العراقي يوضح بشكل جلي ن النموذجأ  إلى خلصتو خطوة للوراء والتي أمام  خطوة لإل

ن هناك محطات سياسية تفترض إ وفعالية الديمقراطية المستوردة ومع ذلك فعدم نجاحه

والتي تعتبر المشاركة في ) عملية الديمقراطية (الوقوف عندها من قبيل دور فقراء المدن

ميين القدرة الهائلة على تحفيز األن لها أ من الطقوس المهمة كما اً او طقوساًاالنتخابات واجب

  .والنساء في المشاركة

من خالل تغطيتها ظهرت نتائج الدراسة  الحالية لكل من صحيفتي الزمان والدستور  أ

خرى   ولكن ركزت أنها اختلفت في مواضع واتفقت في أالنتحابات مجالس المحافظات في 

حزاب   وكذلك موضوع األ، ��	�ذ بلغ إفي معالجتها  الصحفية على موضوع المرشحين 

 وفي موضوع ���  وبلغ اهتماما لموضوع القضايا االيرانية  ولم تعط����إذ بلغ  السياسية

االنتخابات الديمقراطية  ( وبذلك فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة عبد الفتاح ماضي���النفط 

الدراسات في معايير التي تميزت من غيرها من ) قطار العربيةوواقع االنتخابات في األ

على أنما هي وسيلة لتحقيق غاية إن االنتخابات  ليست غاية في حد ذاتها وأالفاعلية ويعني 

 أمنها وتتمثل في الديمقراطية والعالقة مع  نظام الحكم والصراع السياسي ومعاير الحرية ومبد

لى إاهة وخلصت الحكم واحترام  الحريات  وحقوق المواطنين الرئيسية وكذلك معايير النز

  . جانبها القانوني والفنيخابات يقتضي عدم الوقوف عند معرفةن فهم حقيقة االنتأالقول ب

  





 
 

 

 

  :التوصيات

  :تيم التوصل إليها  يمكن التوصية باألفي ضوء النتائج التي ت

ن هذه الدراسة  اقتصرت على تحليل  القضايا  الموجوده في الصحيفتين  الدستور والزمان  إ- 

جراء لتحليل توصي الباحثة بإخرى لم تتناولها هذة الدراسة في األوجود صحف  ونظراً

  .خرىاالتجاهات  التي تطرحها الصحف اإللكترونية األ لمعرفة القضايا ودراستها

لكترونيتان  في انتخابات  اقتصر التحليل على القضايا واألمور التي تناولتها الصحيفتان  اإل- 

تي تناولتها  ودراسة القضايا الوصي الباحثة بأن  يتم بحث   ولذلك تمجالس المحافظاتً

النتخابات العامة التي أجريت في أذار الماضي أو في اخرى  كالصحيفتان في مواقف أ

  .روف االعتياديةالظ

تحليل كقضايا  النفط ال عمق فيأبشكل ن تتناولها الصحيفتان أهناك قضايا  مهمة كان يجب - 

ان ما عرضته الصحيفتان حول هذين الموضوعين ليس بالمستوى يران حيث كة مع إوالعالق

  عمقأ   هذين الموضوعين اهتماما بشكل  وعليه توصي الباحثة بأن تولي الصحفتانالمطلوب

   العربية خذ بنظر االعتبار المصادرأاعتمدت الصحيفتان  على المصادر المحلية فقط ولم ت- 

ن يكون هناك  توازن  في االعتماد صي الباحثة بأ وعليه تو ،العالمية  بشيء من االهتمامو

  .على المصادر المحلية والعالمية

ل أووالصور في تن، والتحقيقات، واالفتتاحية، واإلعالن،  أن تولي الصحيفتان الكاريكاتير- 

موضوعاتها بشكل مناسب وبنسبة مقبولة حيث كان استخدام هذه الوسائل ضعيفا في 

  .الصحيفتين
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هداف الدراسة وهم على سالمة لغة اإلداة وعلى مالءمتها ألجماع من قبل المحكمينتم اإل  

عبد الرزاق الدليمي.ستاذ الدكتوراإل  

عبد الجبار البياتي.االستاذ الدكتور  

عباس الشريفي.كتوردال  

غازي خليفة.الدكتور  

 محمد صاحي. الدكتور
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قلمالحا  

نلكترونيتاإل الزمان والدستور ا التي تناولتها صحيفتا الموضوعات استمارة تحليل المضمون  

) (   رقم االستمارة............         التاريخ...........اليوم........         اسم الصحيفة  

 

 الرتبة     

 التعديل 
 المطلوب

لى تعديلتحتاج إ ةغير صالح  ةصالح    القضايا  موضوع التغطية 

 �  االنتخابات والمرشحون    

حزاب السياسيةاأل      � 

منية القضايا األ      � 

 � القضايا االقتصادية    

غتياالت العنف واال      � 

 � المال السياسي    

 � الهجرة الداخلية والخارجية    

قاليماأل      	 

مريكيالموقف األ      
 

يرانيةالقضايا اإل      �� 

 �� موضوع النفط    
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  الزمان والدستور من انتخابات مجالس المحافظات المحلية في العراقموقف صحيفتي

) (رقم االستمارة..........    التاريخ.........    اليوم........       اسم الصحيفة  

 الرتبة     

 التعديل 
 المطلوب

لى تعديلتحتاج إ ةغير صالح  ةصالح    القضايا  موضوع التغطية 

 � وناالنتخابات والمرشح    

 � حزاب السياسيةاأل    

 � منية القضايا األ    

 � القضايا االقتصادية    

 � العنف واالغتياالت     

 � المال السياسي    

 � الهجرة الداخلية والخارجية    

 	 قاليماأل    


 مريكيالموقف األ     

 �� يرانيةالقضايا اإل    

 ��  موضوع النفط    
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ن الزمان والدستور االلكترونيتالشكل الصحفي وطريقة العرض لصحيفتير وافنون التحري  

) (رقم االستمارة............   التاريخ.........    اليوم..........     اسم الصحيفة  

التعديل 

 المطلوب

لى تحتاج إ

 تعديل
 الرتبة الشكل الصحفي صالحة غير صالحة

 � الخبر    

 � المقال    

 � صحفيتقرير     

 � كاريكاتير    

 � عالنإ    

 � افتتاحية    

 �  تحقيق    
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نفتا الدستور والزمان االلكترونيتاالمصادر التي اعتمدت عليها صحي  

) (رقم االستمارة...........     التاريخ...........      اليوم.........        اسم الصحيفة  

التعديل 
 المطلوب

لى تحتاج إ
 تعديل

ير صالحةغ  الرتبة المصادر صالحة 

 � محلي    

 �  عالمي    

 

 المواضيع المصحوبة بالصور في التغطية الصحفية النتخابات مجالس المحافظات العراقية

) (رقم االستمارة..........  التاريخ.........    اليوم........     اسم الصحيفة  

التعديل 
 المطلوب

ةصالح غير صالحة تحتاج تعديل  الرتبة استخدام الصور 

 � مصحوب بالصور    

 � غير مصحوب بالصور    
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