يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل أخبار
الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف
لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

م.م .محمد أحمد مخمف

كمية اإلعالم  /الجامعة العراقية
المقدمة
تحقق التغطية اإلخبارية فائدة ميمة لجميور وسائل األعالم ،وذلك من
خالل تعريفيا ليذا الجميور بما يدور في العالم من أحداث وقضايا
ومشاكل .واإلنسان في الوقت الحاضر أصبح ميتماً ليس بما يدور حولو

فقط وانما ىو ميتم كذلك بما يحدث في المجتمعات اإلنسانية األخرى غير

مجتمعة الذي يعيش فيو .وتطور وسائل االتصال الحديثة جعمت نقل أي
حدث في أرجاء العالم يتم خالل مدة زمنية قصيرة ،مما سرعت في أعالم
المجتمعات اإلنسانية بما يحدث لغيرىا في وقت قصير األمر الذي أدى
إلى مواكبة األحداث العالمية وكأنيا تحدث داخل مجتمع واحد .والصحف
حاليا حال بقية وسائل األعالم ،تولي أىمية بالغة باألخبار فيي تشكل
مادة ىامة من مواد الصحف في تغطياتيا اإلخبارية .توظف وسائل
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

األعالم المختمفة كل إمكانياتيا المادية والبشرية في متابعة األحداث التي
شيدىا العالم كل يوم ومع تقادم الزمن نرى أن القائمين عمى المؤسسات
اإلعالمية قد أولوا اىتماميم بالجوانب المحيطة بالتغطية اإلخبارية في نقل
األحداث وايصاليا إلى الجميور .بحيث تؤثر في أفكار الرأي العام
واتجاىاتو واشباع فضولو لمتابعتيا .ليذا يعتمد المتمقي عمى وسائل األعالم
في معرفة مجريات األحداث وما آلت إليو من نتائج ومضاعفات عمى
الساحة المحمية والدولية .وىذا البحث يعمل عمى دراسة تغطية أخبار
الصفحة األولى في صحافة صالح الدين من خالل أنموذجين ىما
صحيفتا األيام السبعة والمنتصف.
مشكمة البحث
تعرف المشكمة في البحث العممي بأنيا (عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة
أو مفيوم يحتاج إلى البحث والدراسة العممية لموقوف عمى مقدماتيا وبناء
العالقات بين عناصرىا ونتائجيا الحالية واعادة صياغتيا من خالل نتائج
الدراسة ووضعيا في اإلطار العممي السميم)( ).

وتعد صياغة المشكمة صياغة عممية صحيحة ودقيقة من أىم أجزاء البحث
العممي ،وتعد أيضاً خطوة أساسية من خطوات التصدي لمشكمة البحث أو
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

الدراسة العممية ( ).وموضوع صالحيات وشؤون األقاليم كانت من أىم
الموضوعات المعاصرة التي شغمت حي اًز كبي اًر من تغطيات الصحف.

وبناء عمى ما تقدم تم اختيار مدة البحث وىي مدة مطالبة بعض
المحافظات بصالحيات أوسع أو ما يسمى بالفيدرالية من

-10/1

 2011/12/31ألن ىذه المرحمة كانت مميئة باألحداث واألخبار.
وتتمثل مشكمة بحثنا الذي نتصدى ليا في ىذه الدراسة في إشكالية التغطية
اإلخبارية لصحيفتي األيام السبعة والمنتصف لألخبار الخاصة بشؤون
األقاليم من حيث المضمون واالتجاه واألىداف المتوخاة من خالل البحث.
أهمية البحث
تأتي اىمية البحث من كونو يعالج موضوعا سياسيا اثير كقضية في وسائل
االعالم ومنيا الصحافة حيث تكتسب البحوث العممية اىميتيا من عناصر
بعضيا يرتبط بالمجتمع الذي يفترض ان تسيم في حل مشكالتو فضال عن
ما يمكن ان تمثمو من اضافة ميمة الى المعرفة في ميدان العمم والمجال

التخصصي الذي تنتمي اليو ( ).

وتأتي اىميتو كونو موضوعا حديثا اذ شيد العراق في العقود االخيرة تسارع
مطالبة بعض المحافظات بالفدرالية وادارة شؤونيا بنفسيا وذلك من خالل
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

المطالبة بصالحيات اكبر تستطيع عن طريقيا ان تكون الالعب االكبر
بادارة شؤونيا .
أهداف البحث
 .1تحديد طبيعة التغطية اإلخبارية لمموضوعات الخاصة بشؤون األقاليم
في صحف (األيام السبعة والمنتصف).
 .2تحديد اتجاىات التغطية اإلخبارية والنتائج التي أفرزتيا من خالل رصد
تكرارىا ألفكار ومضامين معينة.
منهج البحث
استوجبت ضرورات البحث استعمال المنيج الوصفي ألنو يساعد في رصد
الظواىر بيدف فيم حقيقة المضمون

( )

كما يعرف أيضاً بأنو (وصف دقيق

وتفصيمي لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية) ( ).

أن تحميل المضمون الخاص بأخبار الصفحة األولى ىو األسموب األفضل
لتحديد المضامين وتقسيميا إلى فئات ألنو يركز عمى اتجاىات الخبر
األساسية ،وذلك لموصول إلى تقييم نيائي لمنتائج ،وىو األسموب األمثل
الذي يؤمن تحقيق األىداف التي ال تستطيع الوصول إلييا المناىج العممية
األخرى.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

حدود البحث ومجاالته
أختار الباحث جريدتي (األيام السبعة والمنتصف) وقد تم اختيارىما وفق
اعتبارات عدة .فكالىما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجمس محافظة صالح الدين

ومن ثم يفترض بيما أن تكونا في أعمى مستويات الدقة والموضوعية

والتوازن كما أنيما الصحيفتان األكثر توزيعاً وانتشا اًر في محافظة صالح
الدين وكالىما من أوائل الصحف التي صدرت بالمحافظة بعد عام

 .2003وتم تحديد المجال الزمني لمدراسة من

 2011/10/1ولغاية

 2011/12/31وىي المدة التي أعمنت فييا محافظة صالح الدين إقميماً.
عينة البحث

وأحصى الباحث (  )14عدداً من الجريدتين وكان المجموع الكمي ألعداد
أخبار الصفحة األولى (موضوع الدراسة)  120خب اًر.

أدوات البحث

طريقة تحميل المضمون

ظيرت طريقة تحميل المضمون لتؤدي دو اًر ميماً في عممية البحث العممي،
ولتقود إلى التعرف عمى اتجاىات وآراء ووجيات نظر ومواقف واستجابات

األفراد والجماعات دون االتصال بيم ،سواء كانت تمك الوسائل موجية عبر
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

أجيزة األعالم أم ىي مجرد وسائل اعتيادية مرسمة بالبريد أو بأي وسيمة

أخرى( ).

ويجمع أغمب الباحثين عمى أن أفضل استخدامات تحميل المضمون وأكثرىا
فائدة ىي التي تركز عمى مالحظة ودارسة االتجاىات التي ينطوي عمييا
المضمون اإلعالمي والتغييرات التي تط أر عمييا ،ويذىبون إلى أنو عمى
الرغم من احتمال عدم كفاية نظم التصنيف ،وعدم وجود معيار في
استخداميا ،إال أن استمرار الباحث في استخدام نظام معين لمتصنيف
بطريقة منتظمة عمى مدى مدة زمنية معقولة ،سيتيح إمكانية الوصول إلى

حقائق ومعمومات ذات قيمة كبيرة (.)7
إجراءات تحميل المضمون

أتبع الباحث عدداً من الخطوات لغرض التحميل وكانت كاآلتي:

 .1حدد الباحث أعداد الجريدتين وتحديداً أخبار الصفحة األولى في كل
من جريدتي األيام السبعة والمنتصف.

 .2حدد الباحث أىم الفئات الرئيسة والفرعية التي تضمنتيا أخبار الصفحة
األولى.
 .3تفسير النتائج التي حصل عمييا الباحث.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

واعتمد الباحث عمى الخبر مادة لمتحميل ذلك أن الخبر أىم الفنون
الصحفية ،كما اعتمد الباحث عمى فكرة الخبر وطريقة تناولو ليكون وحده
التحميل والقياس ،ذلك أن تحميل المضمون يعتمد عمى مجموعة من
الوحدات األساسية ىي وحدة الكممة ووحدة الموضوع أو الفكرة والشخصية
والوحدة الطبيعية لممادة ومقياس الزمن أو المساحة ألنيا أىم الوحدات
المتبعة في التحميل.
الفئات المختصة بصحف العينة:
الفئات المختصة بجريدة األيام السبعة
 .1التأكيد عمى الفيدرالية ضمن العراق الموحد
وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:

أ .الفدرالية ال تعني تقسيم العراق بل أعادة تنظيمو.
ب .الفيدرالية النظام األمثل لموحدة الوطنية.
ج .الفيدرالية تعني ارتباط اإلقميم بالمركز.
 .2الفيدرالية ضمان لالستقرار األمني
وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:
أ .القضاء عمى اإلرىاب.
ب .ضرورة فرض النظام.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

ج .فرض سيادة القانون.
 .3الفيدرالية ضمان لحقوق اإلنسان
وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:
أ .منع االعتقاالت العشوائية.
ب .ضمان استيداف الكفاءات العممية.
ج .حماية حقوق المدنيين وعدم إرىابيم.
االتجاهات الرئيسة في أخبار الصفحة األولى لجريدة األيام السبعة لممدة
من  2011/10/1ولغاية 2011/12/31
التكرار النسبة

ت الفئة الرئيسة

المئوية

المرتبة

 .1التأكيد عمى الفيدرالية ضمن العراق الموحد

46

%45.2

األولى

 .2الفيدرالية ضمان لالستقرار األمني

34

%33.2

الثانية

 .3الفيدرالية ضمان لحقوق اإلنسان

22

%21.5

الثالثة

المجموع

102

%100
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

الفئات المختصة بجريدة المنتصف
 .1التأكيد عمى تطبيق الفيدرالية

وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:
أ .تأييد شعبي جماىيري لمفيدرالية.

ب .تعالي األصوات المطالبة بالفيدرالية.
 .2التأكيد عمى تقاسم السمطة بين المركز واإلقميم
وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:
أ .ضرورة تطبق إال مركزية بالحكم.
ب .الدعوة لدور أكبر في إدارة شؤون اإلقميم.
 .3التأكيد عمى توفير الخدمات
وشممت ىذه الوحدة مجموعة فئات منيا:
أ .االىتمام بتوفير الكيرباء.
ب .االىتمام بالقطاع الصحي.
ج .القضاء عمى البطالة.
االتجاهات الرئيسة السائدة في أخبار الصفحة األولى لجريدة المنتصف
لممدة من  2011/10/1ولغاية 2011/12/31
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

التكرار النسبة

ت الفئة الرئيسة

المئوية

 .1التأكيد عمى تطبيق الفيدرالية

المرتبة

35

%41.17

األولى

 .2التأكيد عمى تقاسم السمطة بين المركز واإلقميم 30

%35.29

الثانية

 .3التأكيد عمى توفير الخدمات

20

%23.52

الثالثة

المجموع

85

%100

التغطية اإلخبارية

يقصد بالتغطية اإلخبارية (عممية الحصول عمى المعمومات والتفاصيل
الخاصة بحادث أو واقعة ما ويقوم بيذه الميمة صحفي متخصص ىو
المندوب المكمف بذلك وعميو أن يرجع إلى المصادر األصمية لممعمومات

ومنيا موقع الحدث والمشاركين فيو وشيود العيان ...الخ)( ).

ويعرفيا د .فاروق ابو زيد (عممية الحصول عمى بيانات وتفاصيل حدث
معين والمعمومات المتعمقة بو واإلحاطة بأسبابو ومكان وقوعو وأسماء
المشتركين فيو وكيف وقع ومتى وقع ..وغير ذلك من المعمومات التي

تجعل الحدث مالكاً لممقومات التي تجعمو صالحاً لمنشر) ( ).

(أن قوة التغطية اإلخبارية لمحدث في أثناء وقوعو تكمن في التوقيت
والتسجيل السريع ،واىتمامات الناس والقرب في المكان والزمان)( ).
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

كما أن المندوب الصحفي عميو البحث والتنقيب عن األخبار والذىاب إلى
مواقع األحداث واالطالع عمييا بنفسو (فاألنباء ال تأتي إلى الصحفي وىو
جالس عمى مكتبة ،وانما الصحفي الناجح ىو الذي ينقب عنيا

ويتعقبيا)( ).

ويجب عمى المندوب الصحفي أن يتأكد أن الخبر كم يمتمك من الصحة
قبل نشره .فنشر خبر غير مؤكد يظير فيما بعد كذب ىذا الخبر ،يؤشر
إلى سمعة الصحيفة التي يعمل لصالحيا .والتغطية الناجحة ىي التي
تجيب عن االستفيامات الستة كميا أو أغمبيا.
(وتغطية المندوب الصحفي لحدث معين معناه أن يخبرنا ماذا وقع؟ ومن
الذي وقع لو ىذا الحدث؟ ومتى حدث؟ وأين حدث؟ وكيف حدث؟) ( ).

(فكل نبأ يعتبر كامالً إذا ما تحققت اإلجابة عمى الشقيقات الخمس "من،

ماذا ،متى ،أين ،لماذا" ثم نضيف إلييا إجابة سادسة عن "كيف؟" إذا كان
النبأ يتطمب ذلك)( ).

و(الخبر الصحيح المستكمل ىو أساس الموضوع الصحفي الناجح) ( ).
(فتكامل الخبر ىو أولى العناصر اليامة في الوظيفة اإلخبارية فالبد من
تتبع الخبر من نشأتو حتى النياية ،والبحث عن العناصر المكممة لو سواء
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

عن طريق الكتب أو قسم المحفوظات أو االستفسارات قبل نشره ألن تكامل

الخبر يحرم نشره ناقصاً)( ).

ولكي نوضح معنى المتابعة فقد عرفيا جالل الحمامصي (بأنيا البحث عما
إذا كان ىناك جديد يضاف إلى ما نشر عن نبأ صحفي في نفس اليوم.
والصحفي في ىذه المتابعة قد يجد جديداً فيتابع نشره أو ال يجد ىذا
الجديد ،وعندئذ يعتبر الموضوع منتيياً) ( ).

أنواع التغطية اإلخبارية

تنقسم التغطيات اإلخبارية إلى نوعين:
 .1التغطية اإلخبارية المجردة(( :ىي التغطية التي تعد وتعتبر وصفاً لما
يحدث ،فيي تخبرنا بشكل حقيقي وبكل دقة عن األحداث التي يكتبيا
المراسل الصحفي))( ).

أي أنيا تنقل الحقيقة مجردة دون أي تفاصيل أخرى تضاف إلى الحدث
فيي ((تقتصر عمى تسجيل الوقائع وتصوير الحوادث أو سرد المعمومات.
دون أن يدعم ذلك بخمفية من المعمومات والبيانات والتفاصيل)) ( ).

 .2التغطية اإلخبارية التفسيرية:

((ىي التغطية المدعمة بخمفية من

المعمومات والبيانات التي تشرح تفاصيل الحدث وتشرح إبعاده ودالالتو

المختمفة))( ).
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

لمباحثين اتجاىات في مسألة نقل الخبر مجرداً أو نقمو مفس اًر ،فالرأي األول

يقول أنو يجب نقل الخبر كما ىو من دون إدخال أية تفسيرات عميو أو أية

معمومات أخرى ىي من غير صمب الخبر وحجتيم في ذلك انو يجب
المحافظة عمى موضوعية الخبر وعدم إقحام معمومات أخرى عميو قد
تختمط بآراء كاتب الخبر ،األمر الذي يسبب فقدان الخبر لموضوعيتو.
فأصحاب ىذا االتجاه يذىبون إلى (أن ىذه المحاولة جريئة وخطيرة ألنيا
تسمح لمصحفي بأن يدرس رأيو أو توجييو الشخصي في خالل ما يقدمو
من تفسير أو تعميل ،وىو ليذا يفضل أن تظل مقاالت الرأي واالفتتاحيات
ىي المكان األصمح لقيادة الرأي العام أو توجييو)( ).

أما الذين يؤيدون ضرورة تفسير الخبر عند نقمو إلى الجميور فيذىبون إلى
انو يجب تفسير الخبر وتضمينو بعض المعمومات التي تساعد القارئ
العادي عمى فيم مضمون الخبر وادراكو ((فغالبية القراء في حاجة إلى

تفسير الصحيفة لألنباء))( ).

((وأن الفرد في المجتمع الحديث ال يممك من الوقت أو الجيد أو المال أو
العمم ما يمكنو من الوصول إلى مدلوالت دقيقة لجميع المعارف ،أو تكوين
صور حقيقية لمعالم الذي حولو ..لذلك فأنو ال يستطيع أن يفيم مشكالت
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

العالم الحديث بتعقيدىا وتخصيصاتيا وتنوعيا دون إلقاء الضوء عمييا من

الخبراء المتخصصين في عمميات النقل والتبسيط)) ( ).

وبيذا االتجاه يذكر الدكتور جورج غالوب رأيو إذ يقول ((من الممكن الدفاع
بشدة .عن تضمين األخبار الكثير من المعمومات والشروح .فالقراء يحبون
أن يعرفوا ما ىو ميم وما ىو غير ميم ،والنظرية التي تقول بأن القارئ
يريد أن يكون رأيو بنفسو وانو يريد فقط الحقائق مجردة ،قد رفضت بجميع
أنواع البراىين واألدلة))( ).

((فمن الضروري االنتباه إلى أن تفسير الخبر ال يعني أن يتضمن الخبر
بأي شكل من األشكال رأي كاتب الخبر أو وجية نظره فعندئذ يفقد الخبر
صفة من أىم صفاتو وىي الموضوعية))( ).

نتائج التحميل
الصحف المعنية:
األيام السبعة :جريدة يومية سياسية عامة ذات منيج واضح ثابت تركز في
أخبارىا المحمية عمى محافظة صالح الدين.
صدرت األيام السبعة في

 2010/12/6وبأثنتا عشر صفحة واستمرت

عمى ىذا العدد من الصفحات حتى وقتنا الحالي تعتمد الجريدة في تمويميا
عمى اإلعالنات واالشتراكات.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

المنتصف :وىي جريدة سياسية مستقمة حسبما ورد في التعريف بيا أصدر
العدد األول منيا في عام  2005بثمان صفحات وىي مستمرة بالصدور
منذ ذلك التاريخ حتى يومنا ىذا ،وكانت تطبع

 5000نسخة الموقف

المالي لمجريدة جيد نسبياً.

رأس تحريرىا السيد براء محمد صالح وىي مخول في تنظيم الييكل

التنظيمي لمجريدة.
نتائج التحميل
الفئات الرئيسة لجريدة األيام السبعة :ضرورة التأكيد عمى الفيدرالية ضمن
العراق الموحد إذ احتمت ىذه الفئة المرتبة األولى وحصل عمى

 46تك ار اًر

وبنسبة  %45.2واحتمت الفيدرالية ضمان لالستقرار األمني المرتبة الثانية

وحصمت عمى  34تك ار اًر وبنسبة  %33.3أما فئة الفيدرالية ضمان لحقوق
اإلنسان فقد احتمت المرتبة الثالثة وحصمت عمى

.%21.5
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 52تك ار اًر وبنسبة

يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

جدول رقم ()1
يوضح االتجاهات الرئيسة السائدة في أخبار الصفحة األولى في جريدة

األيام السبعة أثناء تغطية شؤون األقاليم لممدة من  2011/10/1ولغاية
2011/12/31
التكرار النسبة

ت الفئة الرئيسة

المئوية

 .1ضرورة التأكيد عمى الفيدرالية ضمن العراق

46

%45.2

المرتبة
األولى

الموحد
 .2الفيدرالية ضمان لالستقرار األمني

34

%33.3

الثانية

 .3الفيدرالية ضمان لحقوق اإلنسان

22

%21.5

الثالثة

المجموع

102

%100

 .1ضرورة التأكيد عمى الفيدرالية ضمن العراق الموحد:
فيما يخص الفئة األولى ضرورة التأكيد عمى الفيدرالية ضمن العراق الموحد
وفئاتيا الفرعية نالحظ أن الفئة الفرعية األولى الفيدرالية ال تعني تقسيم
العراق بل أعادة تنظيمو التي حصمت عمى المرتبة األولى بتك اررات وعددىا
( )19تك ار اًر وبنسبة (  ،)%41.30نالحظ ىنا أن جريدة األيام السبعة في
تركيزىا عمى ىذه الفئة الفرعية وبيذه النسبة أنما تؤكد الموقف الرسمي
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

لمجمس محافظة صالح الدين في موضوع الفيدرالية والذي كان يؤكد دوماً

عمى أن موضوع الفيدرالية ال تعني التقسيم وطرحو كخيار واضح لمجميع ال
بديل عنو.
وجاءت الفئة الفرعية الثانية الفيدرالية النظام األمثل لموحدة الوطنية في
المرتبة الثانية بـ(  )16تك ار اًر وبنسبة (  )%34.78وىي نسبة مرتفعة ركزت
عمييا الجريدة في خطابيا في تبني واضح لخطاب مجمس المحافظة وفي

نفس الوقت رداً عمى انتقادات الحكومة المركزية بعدم تحقيق انجاز يذكر

في أغمب الموضوعات المصيرية التي تيم مصير العراق ،فجاءت الجريدة
لتؤكد عمى أن الشعار الذي رفعو مجمس المحافظة وتأكيده لموحدة الوطنية

وجد لو صدى واسع عمى صفحات الجريدة وبنسبة كبيرة في أثناء تغطية
موضوعات الفيدرالية.
واحتمت فئة الفيدرالية تعني ارتباط اإلقميم بالمركز المرتبة الثالثة بـ(

)11

تك ار اًر وبنسبة (  )%23.91وىي الفكرة التي تؤكد عمييا الفيدرالية المطروحة
لحل الخالفات واإلشكاليات بين اإلقميم والمركز.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

جدول رقم ()2
يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة األولى
التكرار النسبة

ت الفئات الفرعية

المئوية

المرتبة

 .1الفيدرالية ال تعني تقسيم العراق بل إعادة

19

%41.30

األولى

 .2الفيدرالية النظام األمثل لموحدة الوطنية

16

%34.78

الثانية

 .3الفيدرالية تعني ارتباط اإلقميم بالمركز

11

%23.91

الثالثة

المجموع

46

%100

تنظيمو

 .2الفيدرالية ضمان لالستقرار األمني:
فيما يخص الفئة الثانية وفئاتيا الفرعية نجد أن الفيدرالية تعني القضاء عمى
اإلرىاب إذ جاءت في المرتبة األولى بـ(  )14تك ار اًر وبنسبة ( )%41.17
وىي نسبة مرتفعة ركزت عمييا الجريدة في أخبارىا في تبني واضح لمقضاء
عمى اإلرىاب ،فجاءت الجريدة لتؤكد عمى الخطط األمنية التي تقمل من
األعمال اإلرىابية وتحصر دوامة العنف الذي يطال األبرياء من المدنيين.
أما الفئة الفرعية الثانية ضرورة فرض النظام فقد جاءت في المرتبة الثانية
بـ( )12تك ار اًر وبنسبة  %35.29وىو ما أكدت عميو الجريدة من أن ضرورة
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

فرض النظام ىو الشعار الذي طالب بو مجمس المحافظة والتي تؤكد دائماً
ضرورة الوقوف خمف النظام وفق نظرة المحافظة.

واحتمت فئة فرض سيادة القانون المرتبة الثالثة بـ(

 )8تك ار اًر وبنسبة

( )%23.52وىي الفكرة التي تؤكد عمى ذات برنامج مجمس المحافظة من
أجل االحتكام إلى القانون كي تكون المسافة واضحة بين اإلقميم اإلداري
واالقتصادي والمركز.
جدول رقم ()3
يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثانية
التكرار النسبة

ت الفئات الرئيسة

المئوية

المرتبة

 .1الفيدرالية تعني القضاء عمى اإلرىاب

14

%41.17

األولى

 .2ضرورة فرض النظام

12

%35.29

الثانية

 .3فرض سيادة القانون

8

%23.52

الثالثة

المجموع

34

%100

 .3الفيدرالية ضمان لحقوق اإلنسان:
وبالنسبة لمفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثالثة ،منع االعتقاالت العشوائية فقد
وردت (  )10مرات من حيث التكرار وبنسبة
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 %45.45وقد وردت ىذه

يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

الفئة الفرعية أوالً رداً عمى ما يجري من اعتقاالت عشوائية تطال األبرياء

من المدنيين من قوات أمنية تابعة لممركز وبدون عمم المحافظة مما يربك
عمل أجيزة المحافظة األمنية وبدون سابق إنذار مما يؤدي إلى التجاوز
عمى ىيبة ومكانة المحافظة.
وجاءت ضمان استيداف الكفاءات العممية في المرتبة الثانية بالنسبة لمفئة
الرئيسة الثالثة بـ(  )7تك اررات وبنسبة (  )%31.83حيث أكدت الجريدة في
تغطيتيا عمى أبعاد وتيميش أصحاب الكفاءات بدعاوى ذات بعد معين
عمى أساس شموليم بقانون المساءلة والعدالة مما أدى إلى تفريغ مؤسسات
المحافظة وأوليا العممية من تمك الكفاءات.
وجاءت في المرتبة الثالثة فئة حماية حقوق المدنيين وعدم إرىابيم بـ(

)5

تك اررات وبنسبة (  )%22.72رداً عمى ما يجري في أبناء المحافظة وتعد
ىذه الفئة أخر فئة من فئات جريدة األيام السبعة.
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

جدول رقم ()4
يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثالثة
ت الفئات الرئيسة

المرتبة

التكرار النسبة
المئوية

 .1منع االعتقاالت العشوائية

10

%45.45

األولى

 .2ضمان استيداف الكفاءات العممية

7

%31.83

الثانية

 .3حماية حقوق المدنيين وعدم إرىابيم

5

%22.72

الثالثة

المجموع

22

%100

الفئات الرئيسة لجريدة المنتصف
بالنسبة لمفئات الرئيسة في جريدة المنتصف جاء التأكيد عمى تطبيق
الفيدرالية بـ  35تك ار اًر وبنسبة .%41.17

واحتمت التأكيد عمى تقاسم السمطة بين المركز واإلقميم المرتبة الثانية من

حيث كونيا الفئة الرئيسة الثانية بـ  30تك ار اًر وبنسبة .%35.29
أما التأكيد عمى توفير الخدمات فقد احتمت المرتبة الثالثة بـ

وبنسبة .%23.52
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 20تك ار اًر

يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

جدول رقم ()5
يوضح االتجاهات الرئيسة السائدة في أخبار الصفحة األولى في جريدة

المنتصف أثناء تغطية شؤون األقاليم لممدة من

 2011/10/1ولغاية

2011/12/31
التكرار النسبة

ت الفئة الرئيسة (االتجاهات)

المرتبة

المئوية
 .1التأكيد عمى تطبيق الفيدرالية

35

%41.17

األولى

 .2التأكيد عمى تقاسم السمطة بين المركز

30

%35.29

الثانية

واإلقميم
 .3التأكيد عمى توفير الخدمات

20

%23.52

المجموع

85

%100

الثالثة

 .1التأكيد عمى تطبيق الفيدرالية
بالنسبة لمفئة الفرعية األولى التأييد الشعبي الجماىيري لموضوع الفيدرالية
فقد احتمت المرتبة األولى بـ(  )20تك ار اًر وبنسبة (  )%57.15ونجد أن

جريدة المنتصف قد عكست الصورة تماماً في أولوياتيا فقد ركزت في

تغطيتيا عمى كل ما تعتقد أنو تأييد لموضوع الفيدرالية والسيما من قبل
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

المواطن ،لذلك جاءت تغطيتيا في تركيز واضح عمى ما قالت أنو تأييد
شعبي واضح من قبل المواطن الذي يرى في الفيدرالية من خالل تركيز
الجريدة ىو انفتاح أفق كامل إلى كل ما يحتاجو.
)15

وجاء في المرتبة الثانية فئة تعالي األصوات المطالبة بالفيدرالية بـ(
تك ار اًر وبنسبة  %42.85وىذه الفئة ىي من ضمن ما يدعم موضوع
الفيدرالية ويعزز صدارتو بالنسبة لما أكدت عميو الجريدة.

جدول رقم ()6
يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة األولى
التكرار النسبة

ت الفئة الفرعية

المرتبة

المئوية
 .1التأييد الشعبي الجماىيري لموضوع

20

%57.15

األولى

الفيدرالية
 .2تعالي األصوات المطالبة بالفدرالية

15

%42.85

المجموع

35

%100

 .2التأكيد عمى تقاسم السمطة بين المركز واإلقميم
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الثانية

يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

وىي الفئة الرئيسة الثانية بالنسبة لجريدة المنتصف ،أما بالنسبة لمفئات
الفرعية ،فتحتل المرتبة األولى ضرورة تطبيق إال مركزية بالحكم والتي
احتمت المرتبة األولى من بين الفئات الفرعية بـ(  )18تك ار اًر وبنسبة ( )%60

وىو من المحاور التي تؤكد الجريدة عميو دوماً وتتمنى عمى الحكومة

المركزية أن تتفيم ىذا الشيء ،وأن تحقق خطوات ميمة في أعطاء بعض

الصالحيات لألقاليم.
أما بالنسبة لمفئة الفرعية الثانية الدعوة لدور أكبر في إدارة شؤون اإلقميم فقد
احتمت المرتبة الثانية بـ(  )12تك ار اًر وبنسبة (  )%40وىو ما أكدت عميو
الجريدة بشكل متكرر وعدتو جزءاً البد من التركيز عميو في تغطيتيا.

جدول رقم ()7

يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثانية
التكرار النسبة

ت الفئة الفرعية

المئوية

المرتبة

 .1ضرورة تطبيق إال مركزية بالحكم

18

%60

األولى

 .2الدعوة لدور أكبر في إدارة شؤون اإلقميم

12

%40

الثانية

المجموع

30

%100
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

 .3التأكيد عمى توفير الخدمات
في الفئة الرئيسة الثالثة التأكيد عمى توفير الخدمات فقد ضمت مجموعة
من الفئات الفرعية أوليا االىتمام بتوفير الكيرباء والتي وردت بـ(

)9

تك اررات وبنسبة (  )%45في المرتبة األولى لتؤكد عمى إخفاق الحكومة
المركزية في توفير الكيرباء لممواطنين وغياب المشروعات التي تعزز من
زيادة أنتاج الطاقة الكيربائية والتأكيد عمى فشل الحكومة المركزية في ىذا
الممف رغم الميزانيات الكبيرة المخصصة لقطاع الكيرباء في السنوات
الماضية التي تجاوزت سبعة عشر مميار دوالر أمريكي.
وجاء االىتمام بالقطاع الصحي في المرتبة الثانية بالنسبة لمفئات الفرعية
وبـ( )6تك اررات وبنسبة (  )%30وفي ىذه الفئة تم التأكيد عمى إىمال
الحكومة المركزية لمقطاع الصحي مما يستمزم عمى الحكومة النظر في
سياساتيا إزاء األقاليم عمى حسب تغطية الجريدة.
أما الفئة الفرعية الثالثة فقد تمثمت في القضاء عمى البطالة وجاءت بـ( )5
مرات وبنسبة (  )%25لتؤكد الجريدة عمى اإلخفاق الحكومي في إيجاد
فرص عمل لمعاطمين وغياب المشروعات المرتبطة بامتصاص البطالة بما
يجبرىا عمى منح األقاليم مخصصات أكبر لمقضاء عمى البطالة.
281

يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
م.م.محمد احمد مخمف

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل

كمية األعالم/الجامعة العراقية

أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

جدول رقم ()8
يوضح الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة الثالثة
التكرار النسبة

ت الفئة الفرعية

المئوية

المرتبة

 .1االىتمام بتوفير الكيرباء

9

%45

األولى

 .2االىتمام بالقطاع الصحي

6

%30

الثانية

 .3القضاء عمى البطالة

5

%25

الثالثة

المجموع

20

%100

النتائج

 .1تشكل أخبار شؤون األقاليم موضوعاً ميماً من مواضيع الصحف في
تغطيتيا اإلخبارية.

 .2ظير لنا من نتائج البحث توازن التغطيات اإلخبارية ألخبار شؤون
األقاليم في كمتا الصحيفتين.
 .3كمتا الصحيفتين ركزت عمى التغطية التفسيرية ألخبار األقاليم.
 .4كمتا الصحيفتين كانت تغطيتيا ناجحة وموفقة.
 .5تركيز التغطية اإلخبارية في الصحيفتين عمى األخبار السياسية المحمية
الخاصة بالمحافظة ويعد ىذا أم اًر طبيعياً لما يحفل بو الواقع السياسي
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

من تداعيات وصراعات نتيجة التغيرات المتسارعة التي حمت في
البالد.
 .6لوحظ تقارب التعابير وتشابو األفكار وتداخل األساليب مع بعضيا في
التغطية اإلخبارية.
التوصيات
 .1أعطاء الحرية الالزمة المحررين في تغطيتيم اإلخبارية.
 .2ضرورة اىتمام الصحف بالتغطية اإلخبارية التي ترتكز عمى الخبر
الصحفي الذي يعد باكورة الفنون الصحفية.
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)يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح
هـ1434 و – جًادي اَخر2013 ٌ) ٍَسا16 ( ) انؼذد5 ( انًجهذ
محمد احمد مخمف.م.م

الجامعة العراقية/كمية األعالم

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

2011/12/31  لغاية2011/10/1 لممدة

Abstract
To be concentrate on this research of newspaper
of SEVENTH DAYS and the ALMUNTASIFS as the
most separate of newspapers in SALAH ALDEEN
governorate wherein research concentrate on the private
problem limitation that belong to federal subject and
their goals limitation by limit the time scope for study in
three months from 1/10/2011 to 31/12/2011 .
Then the researcher account ( 14 ) number of
two newspapers then concentrate on the way of
analysis specifically on the news of first pages as
researcher limit the major species and the minor one
that included news of first pages then the results
explanation that earned by researcher and dependent
on the material analysis news then classification the
their special categories in every newspaper from the
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)يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح
هـ1434 و – جًادي اَخر2013 ٌ) ٍَسا16 ( ) انؼذد5 ( انًجهذ
محمد احمد مخمف.م.م

الجامعة العراقية/كمية األعالم

التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

2011/12/31  لغاية2011/10/1 لممدة

newspaper`s sample and gave it the repetition in aim of
gets the special results by the way of analysis for such
species and the researcher acknowledgment with
covering news and divided it into two types as follow :
the merely news covering and the explanation news
covering and the recommendations comes at the end of
research wherein concentrate for required given for two
subjects in covering the news and the necessity the
interesting of covering the newspapers that stand on
journalistic news . as the herald journalistic arts .
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

الهوامش
( ،1انماهرج :ػانى انكتة،

( ) يحًذ ػثذ انحًٍذ ،انثحج انؼهًً فً انذراساخ اإلػاليٍح ،ط
 )2000ص .70
( ) د .رجاء وحٍذ ،انثحج انؼهًً أساسٍاته انُظرٌح ويًارساته انؼهًٍح ،ط ( 1ديشك :دار انفكر،
 )2000ص .108
( ) يحًذ انهاجري  ،اصىل وطرائك انثحج االجتًاػً  ،ػًاٌ  ،دار انفكر  ، 1992 ،ص . 87
( ) سًٍر يحًذ حسٍٍ ،تحهٍم انًضًىٌ( ،انماهرج :ػانى انكتة ،)1976 ،ص .19
( ) رجاء وحٍذ ،يصذر ساتك ،ص .183
( ) د .هادي َؼًاٌ انهٍتً ،أسس ولىاػذ انثحج انؼهًً (تغذاد :يركس انثحىث وانًؼهىياخ،
 ،)1982ص .12
( ) د .كرو شهثً ،يؼجى انًصطهحاخ اإلػاليٍح ،انماهرج ،يطاتغ انشروق ،1989 ،ص .393
( ) فاروق أتى زٌذ ،فٍ انخثر انصحفً ،انطثؼح انثاٍَح ،جذج ،دار انشروق ،1984 ،ص .255
( ) هرترخ سترَس ،انًراسم انصحفً ويصادر األخثار ،ترجًح سًٍرج أتى سٍف ،ط ( 2انماهرج:
انذار انذونٍح نهُشر وانتىزٌغ ،)1989 ،ص .125
( ) كارل وارٌٍ ،كٍف تصثح صحفٍاً ،ترجًح ػثذ انحًٍذ سراٌاً ،تال دار نهُشر ،تال تارٌخ،
ص .12
( ) د .فاروق أتى زٌذ ،فٍ انخثر انصحفً ،يصذر ساتك ،ص .275
( ) جالل انذٌٍ انحًايصً ،انصحٍفح انًثانٍح ،انماهرج ،دار انًؼارف تًصر ،1972 ،ص .19
( ) جالل انذٌٍ انحًايصً ،يٍ انخثر إنى انًىضىع انصحفً ،انماهرج ،دار انًؼارف تًصر،
 ،1965ص .54
( ) د .ػثذ انؼسٌس انغُاو ،يذخم إنى ػانى انصحافح ،انجسء األول ،يكتثح االَجهى يصرٌح،
 ،1977ص .241
،1963
( ) جالل انذٌٍ انحًايصً ،انًُذوب انصحفً ،انماهرج ،دار انًؼارف تًصر،
ص .133
)16(Bastian, Case, Basjette, Editing The Days News, Rourth Edition,
New York, The Macmillancompany, 1958, P. 10.
( ) د .فاروق أتى زٌذ ،فٍ انخثر انصحفً ،يصذر ساتك ،ص .168
( ) د .فاروق أتى زٌذ ،يذخم إنى ػهى انصحافح ،انماهرج ،ػانى انكتة ،1986 ،ص .183
( ) جالل انذٌٍ انحًايصً ،يٍ انخثر إنى انًىضىع انصحفً ،يصذر ساتك ،ص .101
( ) د .يحًىد فهًً ،انفٍ انصحفً فً انؼانى ،انماهرج ،دار انًؼارف تًصر ،1964 ،ص .86
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يجهح انذراساخ انتارٌخٍح وانحضارٌح(يجهح ػهًٍح يحكًح)
انًجهذ (  )5انؼذد ( ٍَ )16ساٌ 2013و – جًادي اَخر 1434هـ
التغطية اإلخبارية لشؤون األقاليم في صحافة صالح الدين تحميل
أخبار الصفحة األولى في جريدتي األيام السبعة والمنتصف

م.م.محمد احمد مخمف

كمية األعالم/الجامعة العراقية

لممدة  2011/10/1لغاية 2011/12/31

( ) د .إتراهٍى أياو ،دراساخ فً انفٍ انصحفً ،يكتثح االَجهى يصرٌح ،تال تارٌخ ،ص .64
( ) جىٌ هىهُثرؽ ،انصحفً انًحترف ،ترجًح فؤاد يىسثاتً ،تٍروخ ،انًؤسسح األههٍح ،تال
تارٌخ ،ص .35
( ) د .فاروق أتى زٌذ ،فٍ انخثر انصحفً ،يصذر ساتك ،ص .168
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