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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
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التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
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َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86
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للصحف العراقية /موقع صحيفة الصباح منوذجًا
حممد مسري علي
تأريخ التقديم2020/12/10 :



تأريخ القبول2021/1/30 :

المستخلص:

يعد فايروس كورونا المستجد من الموضوعات المهمة ومن الأمور التي باتت

تشغل كل دول العالم ,وصارت حكومات الدول تلقي اهتمامها الكبير بكل وسائلها
ومرافقها وكافة الطرائق والأساليب في سبيل معالجة خطورة هذا الوباء الذي يهدد حياة

الناس ,ولما كانت وسائل الأعالم الرسمية والسيما الصحافة لها الدور الكبير بوصفها
مرفق من مرافق الدولة في معالجة وتغطية الكثير من الموضوعات والقضايا التي تظهر

على الساحة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية وغيرها ,فكان وال بد

على الصحافة العراقية أن تلقي جل اهتمامها بتغطية صحفية لموضوع كورونا إِذ صارت

ويعد هذا البحث من الخطوات
من مهددات المجتمع العراقي على المستوى الصحي ,أ
المهمة التي يتم عن طريقه تحديد نوع التغطية الصحفية التي تقوم بها المواقع اإللكترونية

للصحف العراقية وكيفية تناولها لموضوع فايروس كوروناِ ,إذ اختص بإجراء تحليل

مضمون على ما تتضمنه المواقع اإللكترونية للصحف الع ارقية وركز على الموقع

اإللكتروني لصحيفة الصباح العراقية بوصفها الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة

العراقية وللمدة من  2020/6/1الى  ,2020/7/31واستخدم هذا البحث المنهج المسحي

التحليلي منهجا للبحث واعتمد على أسلوب الحصر الشامل بوصفه الأداة المهمة لدراسة
جميع الموضوعات المنشورة في الموقع والخاصة بفايروس كورونا في مدة البحث

المحددة ,وكشف البحث في نتائجه على أهم الموضوعات والمضامين الصحفية التي
أولى لها الموقع اهتماما كبيرا ,وكذلك أهم الفنون الصحفية المستخدمة في الموقع لتغطيته
 مدرس مساعد /قسم إ
العمم /كلية اآلداب  /جامعة الموصل.
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التغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية /موقع صحيفة الصباح منوذجًا

حممد مسري علي

لموضوع فايروس كورونا ,فضال عن أهم االستماالت المستخدمة في عملية التغطية
الصحفية.
الكلمات المفتاحية :التغطية الصحفية ,الصحافة العراقية ,جائحة كورونا.
المبحث الأول ( إ
الطار المنهجي)

أوًل  :المقدمة :

يعد ددد مفهد ددوم التغطيد ددة الصد ددحفية مفهوم د دا عام د دا يشد ددمل جميد ددع الفند ددون الصد ددحفية

المستخدمة في عملية التحرير الصحفي فدي أي صدحيفة كدالخبر والتقريدر والمقدال والتحقيدق
والعمود وغيرها من الفنون الصحفية الأخرى.

وتأعددد وسددائل اإلعددالم مددن أهددم وسددائل تشددكيل وتكددوين ال درأي ,وكددذلك تعددد وسددائل

اإلعددالم بإشددكالها المتنوعددة المرئيددة ,والمسددموعة ,والمكتوبددة ,مددن أهددم المصددادر التددي يتلقدى

الفددرد منهددا معلوماتدده ,ومددن ثددم فِإنهددا تك دون مددن وسددائل المعرفددة لدده ,وتكددون وسدديلة لتكددوين

االنطباعددات فددي داخلدده عم دا حولدده ,وهددذا مددا يجعددل لهددا الدددور فددي تكددوين ورسددم الصددورة
الذهنية لجمهورها تجاه الأفراد ,والشعوب ,والددول ,والقضدايا ,والمسسسدات ,وغيرهدا ,وتدسدي
ميز في رسم هذه الصورة.
دور م ا
التغطية الصحفية ا

وتنبددع أهميددة البح ددث هددذا مددن رص ددد ومعرفددة التغطيددة الص ددحفية التددي قامددت بهددا

المواقع اإللكترونية للصحف العراقية لموضوعات فايروس كورونا الذي أيعد مدن الفيروسدات
المسددتجدة الددذي اجتدداح العددالم أجمددع الددذي تميددز بسددرعة انتشدداره وخطددورة إِصددابته ,وم ددى
العناية التي أولتها هذه المواقع لهاذ الفايروس ,لدذا عندون هدذا البحدث ب د طالتغطيدة الصدحفية
لجائحددة كورونددا فددي المواقددع اإللكتروني دة للصددحف العراقيددة -د ارسددة تحليليددة لموقددع صددحيفة

الص ددباح للم دددة م ددن  2020/6/1إِل ددى  ,)2020/7/31وق ددد قس ددم ه ددذا البح ددث إِل ددى ثالثد دة
مباح ددث تن دداول المبح ددث الأول من دده ِ
اإلط ددار المنهج ددي للبح ددث والمتض ددمن مش ددكلة البح ددث

وأهميت دده وأهداف دده والم ددنهج والأداة ود ارس ددات س ددابقة ,ف ددي ح ددين تن دداول المبح ددث الث دداني من دده

اإلطددار النظددري الدذي ضددم مفهددوم التغطيددة الصددحفية وأنواعهددا ووسددائل ِ
ِ
اإلعددالم ودورهددا فددي

إِدارة الأزمددات ,فددي حددين جدداء المبحددث الثالددث متندداوال نتددائج البحددث والمتمثددل بالنتددائج التددي
توصل إِليها الباحث بعد قيامه بعملية التحليل.
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ثانيا :مشكلة البحث:

تعرف مشكلة الدراسة ب أن ها "عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة أو مفهوم يحتاج إلى

البحث والدراسة العلمية للوقوف على مقدمتها وبناء العالقات بين عناصرها ونتائجها

الحالية واعادة صياغتها من خالل نتائج الدراسة ووضعها في اإلطار العلمي السليم"

ط)1

.

ولما كانت أهمية التغطيات الصحفية التي تقوم بها المواقع اإللكترونية للصحافة العراقية

التي لها الدور في تشكيل الرأي العام إِزاء جائحة كورونا ,فيمكننا تحديد وبلورة مشكلة
البحث هذا في التساسل الرئيس اآلتي:

طكيف قام موقع صحيفة الصباح اإللكتروني بالتغطية الصحفية لجائحة كورونا

المستجدة) ,ويتفرع من هذا التساسل الرئيس تساسالت فرعية أخرى وأهمها:

 -1هل أسهم الموقع اإللكتروني لصحيفة الصباح في تغطية جائحة كورونا؟

 -2ما الموضوعات التي طرحها موقع صحيفة الصباح اإللكتروني حول جائحة كورونا؟
 -3ماهي الفنون الصحفية التي استخدمها موقع صحيفة الصباح اإللكتروني في تغطيته
لجائحة كورونا؟

 -4ما اتجاه تغطية موقع صحيفة الصباح اإللكتروني لجائحة كورونا؟
 -5ما االستماالت المستخدمة في موقع صحيفة الصباح اإللكتروني في تغطيته لجائحة
كورونا؟

ثالثًا :أهمية البحث:

تنبع الهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تأعدد د ارسدة حديثدة وجديددة لدم يسدبقها
أي د ارسددة مددن تتندداول التغطيددة الصددحفية لجائحددة كورونددا والسدديما الصددحافة العراقيددة ,لددذا

تددتلخص أهميددة البحددث هددذه فددي مسدداهمته فددي التعددرف علددى التغطيددات الصددحفية لمثددل هددذه
الجائح ددة المس ددتجدة الت ددي ضد دربت الع ددالم أجم ددع فض ددال ع ددن مس دداهمته ف ددي رص ددد ومتابع ددة
الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا التي ركزت عليها الصدحافة العراقيدة والسديما فدي ظدل

انتشار هذا الوباء وتزايد أعداد ِ
اإلصابات في العراق.

ط )1محمد عبد الحميد,البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية,القاهرة,عالم الكتب, 2000,ص.70

525

التغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية /موقع صحيفة الصباح منوذجًا

حممد مسري علي

أمد دا فيم ددا يتعل ددق ب أهمي ددة المش ددكلة بالنس ددبة للمجتم ددع فتتبل ددور ف ددي ض ددرورة معرف ددة

المجتمددع الع ارقددي لتطددورات هددذا الوبدداء ومددا آلددت إِليدده الأوضدداع؛ لأن الصددحافة لهددا الدددور

البارز في تشكيل الرأي العام ودورها أيضا في صياغة الأحداث ,إِذ مدن وظائفهدا أن تدسدي
الدور ِ
اإليجابي في التغطية لمثل هدذه الموضدوعات التدي لهدا تدأثير سدلبي علدى الدرأي العدام
فدي حددال تدم تغطيتدده بشددكل يثيدر الدرأي العدام والسدديما فددي ظدل النفددور الشدعبي الملحددوظ مددن
و ازرة الصحة وخدماتها التي توصف بالسيئة.
فمن هنا تأتي أهمية هذ البحث في سدعي الباحدث لمعرفدة هدذه التغطيدات الصدحفية

وكيف قامت الصحافة العراقية بتنداول هدذه الموضدوعات التدي تتعلدق بجائحدة كوروندا ,ومدن
ث ددم كش ددف الحق ددائق به ددذا الش ددأن ليس ددتفاد منه ددا علمي ددا أو مهني ددا ,وق ددد ت ددسدي إل ددى التوص ددل
لمسشرات علمية جديدة ومفيدة وهادفة.

رابعاً  :أهداف البحث:

إن البح ددث العلم ددي نش دداط ه ددادف ومقص ددود ,فه ددو يس ددعى إل ددى تحقي ددق ه دددف أو

مجموعددة مددن الهددداف عددن طريددق قيددام الباحددث بإج ارئدده لبحددث أو د ارسددة مددا ,فيسددعى هددذا
البح ددث ال ددى التع ددرف عل ددى ش ددكل ومض ددمون التغطي ددة الص ددحفية الت ددي قام ددت به ددا المواق ددع

اإللكترونية للصحافة العراقية لجائحة كورونا ,وقد تحددت أهداف هذا البحث فيما يأتي:

 -1الكشف عدن مددى مسداهمة المواقدع اإللكترونيدة للصدحافة العراقيدة فدي تغطيتهدا لجائحدة
كورونا.

 -2تحدي ددد أه ددم الموض ددوعات الت ددي طرحته ددا المواق ددع ِ
اإللكترونيد دة للص ددحافة العراقي ددة ح ددول
جائحة كورونا.

 -3التع ددرف عل ددى الش ددكل الفن ددي الص ددحفي المس ددتخدم ف ددي المواق ددع ِ
اإللكترونيد دة للص ددحافة
العراقية في تغطيتها لجائحة كورونا.

 -4معرفة اتجاه تغطية المواقع اإللكترونية للصحف اإللكترونية لجائحة كورونا.

 -5تحدي ددد أه ددم االس ددتماالت المس ددتخدمة ف ددي المواق ددع اإللكترونيد دة للص ددحافة العراقي ددة ف ددي
تغطيتها لجائحة كورونا.
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خامساً  :منهج البحث وأداته:

يعددرف المددنهج بأنده " الوسدديلة التددي يمكننددا عددن طريقهددا الوصددول إلددى الحقيقددة أو

مجموعدة الحقدائق فدي أي موقدف مدن المواقدف ومحاولدة اختبارهدا للتأكدد مدن صدالحيتها فدي

مواقف أخرى"

ط)1

ويعد ددد بحثند ددا هد ددذا مد ددن الد ارسد ددات الوصد ددفية الد ددذي يسد ددعى إلد ددى وصد ددف التغطيد ددات
أ
الص ددحفية ف ددي المواق ددع اإللكترونيد دة للص ددحافة العراقي ددة لجائح ددة كورون ددا ,وتع ددرف البح ددوث

الوصددفية بأنهددا "مددن أهددم البحددوث اإلعالميددة التددي تسددتهدف تصددوير خصددائص مجموعددة أو
موقددف يغلددب عليدده صددفة التحديددد وتحليلهددا وتقويمهددا؛ لأن هددذه البحددوث تعتمددد علددى جمددع

البيان ددات وتص ددنيفها وتفس دديرها وتحليله ددا تحل دديال ش ددامال ,واس ددتخالص النت ددائج منه ددا ل ددتمكن
الباحث من إصدار تعميمات بشأن الظواهر التي يقوم الباحث بدراستها "

ط)2

.

ولهد ددذا فقد ددد اعتمد ددد الباحد ددث علد ددى المد ددنهج المسد ددحي التحليلد ددي لد ارسد ددة الظ د دواهر

المرتبطة بمشكلة البحث وجذورها وتطورها ,وبعدد تحديدد المدنهج المناسدب لهدذه الد ارسدة فقدد
اعتمد الباحث على استمارة تحليل المضمون لتكون أداة بحثه.
سادسا  :حدود البحث:
ً
 -1الحدود المكانية:

وتتمثل الحدود المكانية لبحثنا هذا في المواقع اإللكترونية للصحافة العراقيدة ,وقدد

اختار الباحث الموقع اإللكتروني لصحيفة الصباح .
 -2الحدود الزمانية:

أما الحدود الزمانية لبحثنا فتتمثل فدي مددة البحدث التدي حدددها الباحدث التدي تمتدد

مددن 2020/6/1إلددى  ,2020/7/31وقددد اختددار الباحددث هددذه المدددة نظ د ار لمددا شددهدته هددذه
الفترة من تطدورات وأحدداث مهمدة فيمدا يخدص جائحدة كوروندا ومنهدا ت ازيدد أعدداد ِ
اإلصدابات

والوفيات في عموم العراق.

ط )1حميد جاعد ,أساسيات البحث المنهجي,بغداد,شركة الحضارات للطباعة والنشر, 2004,ص.62

ط )2سد د ددمير محمد د ددد حسد د ددين ,د ارسد د ددات فد د ددي مند د دداهج البحد د ددث االعالمد د ددي :بحد د ددوث اإلعالم,القاهرة,عد د ددالم
الكتب,2006,ص.132-131
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سابعاً :إجراءات البحث:

قام الباحث باختيدار المواقدع اإللكترونيدة للصدحافة العراقيدة مجتمعدا لبحثده ,ويقصدد

بمجتمددع البحددث " جميددع عناصددر ومفددردات المشددكلة أو الظدداهرة قيددد الد ارسددة ,فهددو يشددمل

الوحدات والفئات التي تقع في إطار تعميمات البحث ونتائجه"ط.)1

وجدداء اختيددار الباحددث لموقددع صددحيفة طالصددباح) لسددباب عديدددة منهددا سددعة حجددم
جمهورهددا ,وهددذه الصددحيفة تعددد مددن الصددحف العراقيددة العريقددة ,وهددي مددن الصددحف الرسددمية
تعبر عن سياسات وتوجهات الحكومة العراقية.

واعتمد الباحدث علدى أسدلوب الحصدر الشدامل ,ووجدده الأصدل لد ارسدة مثدل هدذا الندوع

مددن الموضددوعات ,لأن ده لددو لددم يددتم اختيددار أسددلوب الحصددر الشددامل ف دِإن ذلددك سدديسدي إلددى
دار أو مقدداالت أو غيرهددا ,قددد تضددم فك درة أو
إهمددال عدددد مددن الموضددوعات س دواء كانددت أخبد ا

مجموعددة أفكددار ,وقددد أخضددعت الد ارسددة مجمددل المددادة التددي تناولددت موضددوعات فددايروس
كورونا المسدتجد فدي الموقدع خدالل مددة الد ارسدة ,وبلغدت عددد هدذه الموضدوعات فدي موقدع
صحيفة الصباح ط )201موضوع.

درسددته ,مددن
واسددتعمل الباحددث أدوات عديدددة لجميددع البيانددات والمعلومددات عددن ا

بين الدوات التي استعملها الباحث المالحظة العلمية البسيطة ,وقد اعتمدد الباحدث اسدتمارة

تحليدل المضدمون أداة للتحليددل ,ويعدرف تحليددل المضدمون بأنده "أداة للبحددث العلمدي يسددتخدم
لوصددف المحتددوى الظدداهر والمضددمون الص دري للمددادة اإلعالميددة الم دراد تحليلهددا مددن حيددث
الشددكل والمضددمون لالحتياجددات البحثيددة المصدداغة فددي تسدداسالت البحددث فددي ضددوء البحددث

الكمي والموضوعي والمنظم لسمات الظاهرة في هذا المحتوى"ط.)2

أم دا فيمددا يخددص وحدددة التحليددل فددال بددد للباحددث أن يختددار الوحدددة الكثددر مالءمددة

لموضددوع د ارسددته ,وقددد اختددار الباحددث فددي د ارسددته وحدددة الموضددوع طالفكدرة)؛ لأن ده يددرى أنهددا

أكثر الوحدات المالئمة لهذا الموضوع.

ط ) 1عبد ددد ا عب د ددد الد ددرحمن الكندري,محم د ددد احمد ددد عب د ددد الدايم,المنهجيد ددة العلمي د ددة فد ددي البح د ددوث التربوي د ددة
واالجتماعية,الكويت,مسسسة االبتكار للنشر والتوزيع,بال تاريخ,ص.94

ط)2محمد عبد الحميد,مرجع سبق ذكره,ص.417
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ثامناً  :اختبار الصدق والثبات:

يقصد باختبار الصدق الكشف عن مدى صحة أو صالحية أداة الدراسة لقياس ما هو

مراد قياسه ,أو الكشف عن صالحية أداة الدراسة لتحقيق أهدافها ما يسدي إلى ارتفاع
مصداقية النتائج ,وشعور الباحث بالثقة فيما توصل إليه من نتائج ,بحيث يستطيع معها

تعميم نتائجه ط.)1

وقد اختار الباحث الصدق الظاهري من بين أنواع الصدق بوصفه أفضل طريقة

لقياس الصدق ,وذلك بعرض استمارة التحليل على مجموعة من الخبراء ط*) لتحكيمها,
وقد أخذ الباحث توصيات وملحوظات المحكمين وجعلها نظر االعتبار ,وتم تعديل

االستمارة بناء على ذلك ,بحيث صارت تتفق مع أهداف وتساسالت الدراسة.

وقد تحقق الصدق ظاهريا بعد عرض االستمارة على المحكمين ,وكانت نسبة اتفاق

الخبراء على فقرات االستمارةط)%92.4

ويقصد باختبار الثبات هو إمكانية وقدرة الباحث على إعادة وتكرار الدراسة وتحليل
المضمون ,والحصول على النتائج نفسها أو نتائج متقاربة ,بشرط تكرار ذلك باستخدام

الساليب البحثية نفسها على المادة المراد دراستها ط.)2

إذ أخذ الباحث ط )5أعداد من كل شهر وبطريقة عشوائية؛ ِإذ بلغت عدد

الموضوعات التي تخص فايروس كورونا في الموقع ط )34موضوعا ,وقد اعتمد الباحث

ط )1محمد عبد الحميد,دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم ,القاهرة ,عالم الكتب,1993,ص.221

ط*) تألفت لجنة الخبراء من:

 -1أ.د سعد سلمان المشهداني/تخصص صحافة/قسم اإلعالم/كلية اآلداب/جامعة تكريت.
 -2أ.م.د جمعة جاسم خلف/تخصص اجتماع/قسم االعالم/كلية االداب/جامعة الموصل.
 -3أ.م.د وعد ابراهيم خليل/تخصص اجتماع/قسم االعالم/كلية االداب/جامعة الموصل.

 -4أ.م.د سحر خليفة سالم/تخصص صحافة/قسم الصحافة/كلية االعالم/الجامعة العراقية

 -5أ.م.د وفاق حافظ بركع/تخصص صحافة/قسم الصحافة/كلية االعالم/الجامعة العراقية.

ط )2ريتش ددارد ب ددن وآخ ددرون ,تحلي ددل مض ددمون اإلع ددالم :الم ددنهج والتطبيق ددات العربي ددة ,ترجم ددة محم ددد ن دداجي
الجوهر,اربد,قدسية للنشر والتوزيع, 1992,ص.10
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في احتساب الثبات على أسلوب االتساق عبر الزمن بتكرار عملية التحليل بعد مدة 30
يوم بين عملية التحليل الأولى والثانية ,وباستخدام معادلة هولستي :
 2طت)

الثبات = د د د د د د د د د د
إذ إِن :

ن+1ن2

ت :تمثل عدد حاالت اتفاق المرمزين

ن :1تمثل عدد الحاالت التي قام بها المرمز الأول بتحليلها.

ن :2تمثل عدد الحاالت التي قام بها المرمز الثاني بتحليلها.

اذ بلغ عدد وحدات التحليل ط )31موضوع ,وعدد الحاالت التي اتفق عليها

الباحث مع نفسه ط:)25
62

31*2
الثبات = د د د د د د د د د د = د د د د د د د د د د د د د د = 0.911
34+34

وهذا يعني أن نسبة الثبات ط)91.1

68

تاسعاً  :دراسات سابقة :

 -1دراسة سحر خليفة سالم الجبوري (:)2013( )1

هدفت هذه الدراسة إِلى الكشف عن التغطية الصحفية لموضدوع انتخابدات مجدالس

المحافظددات العراقيددة فددي الصددحف العراقيددة ,وتشددخيص أهددم الموضددوعات العامددة والخاصددة
في مجال تغطية انتخابات مجالس المحافظات التي طأرحت في الصحافة العراقيدة ,وتحديدد

الش ددكل الفند ددي الأكثد ددر اسد ددتخداما فد ددي ع ددرض موضد ددوعات انتخابد ددات مجد ددالس المحافظدددات
العراقية ,وتوصلت هذه الدراسة إِلى نتائج عديدة منها وجود تباين واض فدي حجدم التغطيدة
الصحفية الخاصة بانتخابات مجدالس المحافظدات بدين صدحف الد ارسدة طالصدباح والزمدان),
ط )1سحر خليفة سالم الجبوري,التغطية الصحفية النتخابات مجالس المحافظات في الصحافة
العراقية,مجلة مداد االداب,العدد.2013 ,9
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ووجد ددود ضد ددعف واض د د فد ددي التغطيد ددة الصد ددحفية لكد ددال الجريد دددتين وغيد دداب الد ددوعي بالد دددور

ِ
اإلعالمي في العملية االنتخابية.

وتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في كون الدراستين اعتمدتا علدى المدنهج المسدحي

التحليلددي ,وكددون الد ارسددتين مددن الد ارسددات الوصددفية ,فضددال عددن أن الد ارسددتين تشددابهتا فددي

اختيار مجتمع البحث والمتمثل في الصحافة العراقية ,أمدا االخدتالف بدين الد ارسدتين فيتمثدل
في أن هذه الدراسة تناولت التغطية الصدحفية لقضدية سياسدية وهدي االنتخابدات العراقيدة أمدا
دراستنا فتناولت قضية صحية وهي قضدية فدايروس كوروندا ,فضدال عدن أن االخدتالف كدان
في العينة؛ لأن هذه الد ارسدة أخدذت جريددتي الصدباح والزمدان ,أمدا د ارسدتنا ف أخدذت صدحيفة

الصباح فقط.

1

-2دراسة عمر محمد عبداهلل( ) (:)2016

هدفت هذه الدراسة التعرف على الجوانب المختلفة لتغطية الصحافة العراقية

للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظات نينوى وصالح الدين والأنبار ,واختيارها لثالث
صحف تمثل اتجاهات مختلفة وهي جريدة الصباح والزمان والعدالة ,وتوصلت هذه

الدراسة الى نتائج أهمها غلبة الطابع ِ
اإلخباري على التغطية الصحفية التي قدمتها

الصحافة العراقية للأحداث الأمنية ,وضعف الطابع التحليلي التفسيري ,وضعف االعتماد
على الخبراء واالختصاصيين كشخصيات فاعلة ومساهمة في الكتابة في هذه الصحف.

تتشابه هذه الدراسة مع د ارسدتنا فدي كدون الد ارسدتين اعتمددتا علدى المدنهج المسدحي
التحليلددي ,وكددون الد ارسددتين مددن الد ارسددات الوصددفية ,فضددال عددن أن الد ارسددتين تشددابهتا فددي
اختيار مجتمع البحث والمتمثل في الصحافة العراقية ,أمدا االخدتالف بدين الد ارسدتين فيتمثدل
فددي أن هددذه الد ارس دة تناولددت التغطيددة الصددحفية لقضددية أمنيددة وهددي الأحددداث الأمنيددة فددي

المحافظددات نينددوى وصددالح الدددين والأنبددار عددام 2014أم دا د ارسددتنا فتناولددت قضددية صددحية
وهددي قضددية فددايروس كورونددا ,فضددال عددن أن االخددتالف كددان فددي العينددة؛ لأن هددذه الد ارسددة

اختارت صحف الصباح والزمان والعدالة ,أما دراستنا فاختارت صحيفة الصباح فقط.

ط )1عمر محمد عبدا  ,تغطية الصحافة العراقية لالحداث االمنية في محافظات نينوى وصالح الدين
واالنبار ,رسالة ماجستير ,جامعة الشرق االوسط ,كلية االعالم ,عمان.2016,
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ويمكد ددن أن يلخد ددص الباحد ددث حد دددود اسد ددتفادته مد ددن الد ارسد ددات السد ددابقة تتبلدددور فد ددي
االسددتفادة منهددا فددي الجانددب النظددري ,وكددذلك االسددتفادة منهددا فددي صددياغة تسدداسالت الد ارسددة,

وتحديددد أهدددافها ,فضددال عددن االسددتفادة منهددا فددي تحديددد فئددات التحليددل ,وصددياغة اسددتمارة
التحكيم التي أعرضت على المحكمين.
المبحث الثاني ( إ
الطار النظري)
أولً :مفهوم التغطية الصحفية :

أيعد مفهوم التغطية الصحفية مفهوما عاما يشمل جميع الفنون الصحفية
المستخدمة في عملية التحرير الصحفي في أي صحيفة كالخبر والتقرير والمقال والتحقيق

والعمود وغيرها من الفنون الصحفية الأخرى ط.)1

ويعرف الدكتور فاروق أبو زيد التغطية الصحفية ب أنها "عملية جمع المعلومات

والوثائق والبيانات المتعلقة بموضوع الحملة ,فهي عملية شاقة وخاصة ِإذا كان هدف

الحملة الكشف عن قضايا الفساد أو االنحراف" ط.)2

ويعرفها د .فاروق أبو زيد أيضا في كتابه فن الخبر الصحفي ب أنها "عملية

الحصول على البيانات والتفاصيل لخاصة بحدث معين والمعلومات المتعلقة به و ِ
اإلحاطة

ب أسبابه أو مكان وقوعه وأ سماء المشتركين فيه وكيف وقع ومتى وقع وغير ذلك من
المعلومات التي تجعل الحدث يمتلك المقومات والعناصر التي تجعله صالحا للنشر" ط.)3

ويختلف مفهوم التغطية الصحفية عن التغطية ِ
اإلخبارية في أن التغطية

الصحفية هي الأشمل والأعم؛ لأنها تضم الفنون التحريرية كلها ,في حين أن التغطية

ِ
اإلخبارية هي أبرز أنواع التغطية الصحفية وذلك أنها تحتوي على فني الخبر والتقرير
ِ
اإلخباري فقط بعيدا عن الفنون التحريرية الأخرى ط.)4

) )1نزهت محود نفل و محمد عبود مهدي ,التغطية الصحفية لقضايا حقوق االنسان في العراق ,جامعة
بغداد,كلية االعالم ,مجلة الباحث االعالمي,العدد,2011 ,14ص.31

ط )2فاروق ابو زيد ,فن الكتابة الصحفية ,القاهرة ,عالم الكتب ,ط ,1990 ,4ص.25
ط )3فاروق ابو زيد ,فن الخبر الصحفي ,القاهرة ,عالم الكتب ,1987 ,ص.187
ط )4نزهت محمود نفل و محمد عبود مهدي ,مرجع سبق ذكره ,ص.31
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كما ويختلف مفهوم التغطية الصحفية عن المعالجة الصحفي ,فالمعالجة

الصحفية تعني "عملية يقوم بها القائم باالتصال في الوسيلة ِ
اإلعالمية بإعادة تنظيم
المحتوى ووضعه في شكل صحفي مناسب لكي يعرض عن طريق الوسيلة ويثير

اهتمامات المتلقين وِادراكهم واالقتناع بالهدف من المحتوى بعد اعادة التنظيم" ط.)1

لأن المعالجة الصحفية هي جزء من التغطية الصحفية والأخيرة هي الأعم

والأشمل ,فعندما تقوم الوسيلة ِ
اإلعالمية بتبني حدث ما وتتكلف بتغطيته تغطية شاملة
وتعمل على الحصول على المعلومات والتفاصيل فيما يخص هذا الحدث فهذه هي

التغطية الصحفية ,وبعد قيامها بتغطيته فِإنها تقوم بإخضاع المادة الصحفية التي تم
جمعها عن هذا الحدث ِإلى المعالجة بحسب كل وسيلة وفنونها وتقنياتها وسياستها

ِ
اإلعالمية فهذه تسمى المعالجة الصحفية ط.)2
ثانياً :أنواع التغطية الصحفية :

ليس هناك اتفاق بين الباحثين على أنواع محددة للتغطية الصحفية ,إِذ يقسم

بعض الباحثين التغطية الصحفية إِلى نوعين هما ط: )3

 -1التغطية الصحفية التسجيلية أو التقريرية  :وهذا النوع من التغطية الذي يقوم على
نقل التفاصيل والمعلومات الخاصة بحدث معين كما تم بالفعل دون أي إِضافة أو تعديل.

 -2التغطية التمهيدية/وهي التغطية التي تقوم على البحث للحصول على معلومات
وتف اصيل لحدث من المتوقع حصوله ,أي إِنها تقوم بإعطاء مسشرات مسبقة للحدث تشير

إِلى احتمالية وقوع الحدث.

وهناك من قسم التغطية الصحفية إِلى نوعين ِإضافيين هما ط: )4

ط )1اسماعيل علوان عبيد ,المعالجة االخبارية في القنوات التلفزيونية العراقية ,رسالة ماجستير مقدمة الى
جامعة بغداد,كلية االعالم ,2009 ,ص.75

ط)2حسين علي نور الموسوي و شيماء عبدالمجيد عالوي ,التغطية االخبارية للثورات العربية في القنوات
الفضائية ,جامعة بغداد ,كلية االعالم ,مجلة الباحث االعالمي ,العدد ,2015 ,27ص.233

ط )3فاروق ابو زيد ,فن الكتابة الصحفية ,مرجع سبق ذكره ,ص.125

ط )4سعد كاظم الطائي ,تغطية االخبار الخارجية في الصحف العراقية ,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة
بغداد ,كلية اآلداب ,قسم االعالم,1999,ص.31
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 -1التغطية الصحفية المجردة :وهي التغطية التي تقوم بنقل حقيقة الحدث كما هي دون

أي ِإضافات أو تعديالت ,أي ِإنها تأعد وصفا للحدث دون أن ترافق الحدث بتفاصيل أو
شرح.

 -2التغطية الصحفية التفسيرية :وهذا النوع من التغطية يقوم على شرح الحدث وِاعطاء
المزيد من التفاصيل والمعلومات ,أي :مدعوم بالبيانات ِ
اإلضافية التي تعمل على شرح

أبعاد الحدث ومسشراته ودالالته.

ثالثاً :صفات التغطية الصحفية ط: )1

 -1الصحة :وتعني وجوب التأكد من صحة الخبر أو أي فن صحفي آخر وصحة
المعلومات الواردة فيه.

 -2الموضوعية :أي نقل الخبر والفنون الصحفية الأخرى كما هو دون تحريف أو إِضافة

أو حذف جزء منها.

 -3الدقة :وتعني القيام بنقل الخبر والفنون الصحفية الأخرى بطريقة كاملة ودقيقة دون

أي خلل يسدي ِإلى تشويه بسياق الموضوع.

رابعاً :العوامل المؤثرة في التغطية الصحفية :

هناك العديد من العوامل التي تسثر في قيام الصحف بالتغطيات الصحفية

للأزمات منها ط: )2

 -1العوامل السياسية :إِذ تسثر الضغوط السياسية على الصحف ووسائل ِ
اإلعالم بقيامها
بالتغطية الصحفية والسيما أن غالبية الصحف ووسائل ِ
اإلعالم تابعة للأحزاب أو الجهات

السياسية.

 -2العوامل االقتصادية :إِن الوضع االقتصادي للصحيفة يسثر علي قيامها بالتغطيات
كبير في عملية التغطية
دور ا
الصحفية للحداث أو الأزمات ,فالتخصيصات المالية تسدي ا
الصحفية من حيث كميتها ومقدار ما تم تخصيصه للقيام بهذه التغطية.

ط )1حيدر محمد الخزرجي,التغطية االخبارية للشأن السياسي العراقي في قناة ابو ظبي ,رسالة ماجستير
مقدمة الى جامعة بغداد ,كلية االعالم,2006,ص.125

ط )2سحر خليفة سالم الجبوري ,التغطية الصحفية النتخابات مجالس المحافظات في الصحافة العراقية,
الجامعة العراقية ,كلية االداب ,مجلة مداد االداب ,العدد,2014 ,9ص.529
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اإلعالمية التي تتبعها الصحيفة أو المسسسة ِ
 -3السياسة ِ
اإلعالمية.
 -4القيم ِ
اإلخبارية التي تسمن بها الصحيفة.

 -5الأخالقيات المهنية القواعد والقوانين والأعراف والتشريعات التي تحد من عمل

المسسسة ِ
اإلعالمية.

خامساً :الستمالت إ
القناعية المستخدمة في التغطية الصحفية)1( :

 -1االستماالت العاطفية :وتعتمد االستماالت العاطفية على استخدام الأساليب اللغوية
كالتشبيه واالستعارة والكناية ,واستخدام الشعارات الرموز ,واالستشهاد بالمصادر ,وعرض

الرأي على أن ه حقيقة ,واستخدام غريزة القطيع باستخدام الضغط الذي يجعلنا نتوافق مع
الجماعة المرجعية التي ننتمي إِليها.

 -2االستماالت العقالنية :تعتمد على مخاطبة العقل وتقديم الحجج والبراهين والشواهد

المنطقية وتستخدم االستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية ,وتقديم الأرقام و ِ
اإلحصاءات,
وبناء النتائج على مقدمات.

 -3استماالت التخويف :من أهم االستماالت المستخدمة في الرسالة ِ
اإلقناعية ,وتعتمد
على إِثارة مخاوف الجمهور من اآلثار السلبية لقضية ما بهدف تغيير االتجاه نحوه ,فهي
رسالة إِقناعية توض

ِ
اإلقناعية.

الأضرار التي قد تترتب على عدم االستجابة لمحاذير الرسالة

سادساً :التغطية الصحفية اللكترونية :
مع ظهور ِ
اإلنترنت ولجوء الصحافة الورقية إِلى النشر اإللكتروني اصب لكل
صحيفة موقع الكتروني خاص بها ,بل صار هناك صحف ِإلكترونية خالصة تصدر على

شبكة ِ
اإلنترنت ,وأن لمثل هذا الظهور واالنتشار ألقى بظالله على العمل الصحفي بصورة
عامة ,إِذ وفر ِ
اإلنترنت العديد من السمات والميزات التي استفادت منها الصحف بالقيام

ب أعمالها الصحفية ومنها التغطيات الصحفية للأحداث والأزمات والقضايا.

ط )1نزهة حانون,االساليب االقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة
منتوري-قسنطينة ,كلية العلوم االنسانية واالجتماعية,الجزائر,2008,ص.36
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وبالنظر للسمات التي يتميز بها ِ
اإلنترنت من الناحية الصحفية فِإنه وفر العديد
من التغطيات الصحفية ومنها:

 -1التغطية الصحفية الفوريةِ :إذ يوفر ِ
اإلنترنت العديد من المواقع الصحفية التي تبث
أخبارها ومعلوماتها بشكل مستمر وفوري على الشبكة مما يتي الحصول على المصادر
الخاصة بالأحداث والأزمات بصورة فورية ط. )1

 -2التغطية الصحفية الرقمية :إِن ِ
اإلنترنت يوفر العديد من المضامين الصحفية والبيانات
والمعلومات والتفاصيل عن الأحداث والأزمات بشكل رقمي قابل للمعالجة والتحديث

والتعديل ,التي يمكن تخزينها وحفظها واسترجاعها واستخدامها بشكل فوري ط. )2

 -3التغطية الصحفية المتعددة الوسائط :يمتاز ِ
اإلنترنت باستخدامه للوسائل المتعددة التي

تشمل الصور والألوان والصوت والجرافيكس والمقاطع المرئية المتحركة وغيرها من

الوسائط التي يمكن استخدامها صحفيا بحث تتي نجاح عملية االتصال بين الصحيفة
وقرائها وسهولة وصول المعلومات لهم بوضوح وبدون تعقيد ط. )3

 -4التغطية الصحفية الحية :يمكن ل ِ
لنترنت بفضل ما يمتلكه من سمات وميزات إِمكانية

نقل الأحداث وتغطيتها بطريقة مباشرة حية لحظة وقوعها ط. )4

 -5التغطية الصحفية التفاعلية :يتي ِ
اإلنترنت إِمكانية التفاعل بين القراء فيما بينهم تارة
الري
وبينهم وبين الصحفيين تارة أخرىِ ,إذ وفر أيضا إِمكانية مشاركة القراء في إِبداء أ

والتعليق على ما تم نشره من مضامين صحفية ,فضال عن إِمكانية إِعادة النشر و ِ
اإلضافة

عليها وتعديلها وِاعادة نشرهاط.)5

ط )1عبد الرزاق الدليمي ,الصحافة االلكترونية والتكنولوجيا الرقمية ,عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزيع,

 ,2011ص.237

ط )2المرجع نفسه ,ص .239

ط )3محمد منير حجاب ,الموسوعة االعالمية ,القاهرة ,دار الفجر للنشر والتوزيع ,2003 ,ص .736

ط )4صهيب محمود علي الفالحي ,التغطية االخبارية لموقعي الجزيرة والد  BBCالعربية لمعركتي الفلوجة

عام  ,2004رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط ,كلية االعالم ,2011 ,ص .50
ط )5عبد الرزاق الدليمي ,مرجع سبق ذكره ,ص .239
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المواقع اللكترونية للصحف :

أيعرف الدكتور حسني نصر الصحافة اإللكترونية ب أنها "صحيفة ال ورقية يقوم
القارئ باستدعائها على شبكة ِ
اإلنترنت ليطالعها أو يبحث فيها عن ما يريد قراءته كما
ويمكنه تخزين ما يريد منها وطبع ما يريد طبعه" ط)1

وتتعدد أنواع الصحف اإللكترونية فمنها ط:)2

 -1الصحف اإللكترونية الخالصة :وهي الصحف التي تأصدر وتأنتج وتأحرر موادها
الصحفية ِإلكترونيا ,أي ليس لها أي ِإصدار ورقي.
 -2الصحف اإللكترونية التي لها إِصدار ورقي :وهي الصحف اإللكترونية التي تحمل

اسم الصحيفة الورقية نفسها ,فهي النسخة اإللكترونية من النسخة الورقية الأصلية.

طوتأعد صحيفة الصباح من هذا النوع من الصحف).
 -3الصحف اإللكترونية القائمة بذاتها وكانت تحمل اسم النسخة الورقية نفسها ولكنها

تتميز عن النسخة الأم بتقديم خدمات صحفية ال تستطيع النسخة الورقية تقديمها .طأي إِن
مضمونها يختلف عن مضمون النسخة الورقية وكانت تحمل االسم نفسه).

وتأعرف المواقع اإللكترونية ب أنها "مجموعة من الوثائق والمستندات والملفات

والنصوص ,أو عبارة عن صفحة أو وثيقة واحدة تكتب بِإحدى لغات البرمجة المستخدمة

في ِ
اإلنترنت ,ويطلق على مجموعة المواقع اإللكترونية لموقع الويب Word Wide
 Webط )WWWط. )3

ويختلف الموقع اإللكتروني عن الصحافة اإللكترونية في كون أن الصحافة

اإللكترونية ليست لها نسخة ورقية إِذ يتم إِنشاسها على شبكة ِ
اإلنترنت ,أما الموقع

اإللكتروني فهو موقع لصحيفة ورقية ,أي إِن الصحيفة تنشأ على الورق ثم يتم إِنشاء

ط )1حسني نصر,االنترنت واالعالم طالصحافة االلكترونية),العين ,دار حنين للنشر,2005,ص.52

ط )2محمد يونس,الصحافة الورقية وااللكترونية في دول الخليج العربي طالنشأة والتطور) ,القاهرة ,الدار
المصرية اللبنانية ,2014,ص.271-270

ط )3بيرق حسين موسى,فن االخراج الصحفي لمواقع الجرائد االلكترونية,عمان,دار غيداء للنشر
والتوزيع,2014,ص.128
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موقع إِلكتروني لها ,فتأنشأ على الشاشة اإللكترونية مع اختالف في الأسلوب والتقنية عن
النسخة الورقية ط , )1وقد يكون مضمون الموقع يتشابه مع النسخة الورقية وقد يكون
مضمونه يختلف عن مضمون النسخة الورقية.

وسائل إ
العمم والأزمات :

تعرف الأزمة ب أنها "النقطة الحرجة واللحظة المناسبة التي يتحدد عندها مصير

تطور ما ,أو أنها بمثابة نقطة تحول أو حد فاصل بين وضعين" ط. )2

ويعرفها مكاوي ب أنها "حدث خطير يسثر على أمن الناس والبيئة ويسدي إِلى نتائج
أ
3
سلبية تهدد استقرار أو سمعة الدولة أو المجتمع أو المنظمة كلما اتسع انتشاره" ط ) .
وتزداد أهمية وسائل ِ
اإلعالم اثناء حدوث الأزمات بعدها الوسيلة الرئيسة التي

يعتمد عليها الجمهور في معرفة تفاصيل وتطورات الأزمة ,إِذ يمكن عدها المصدر

الرئيس للمعلومات بالنسبة للجمهور عن الأزمة ,إِذ أشارت بحوث ِ
اإلعالم واالتصال إِلى

دور وسائل ِ
اإلعالم في التحذير والتوعية اثناء الأزمات وسعيها في احتواء اآلثار السلبية

للأزمة والقيام بتوفير المعلومات الصحيحة والبيانات الحقيقية للجمهور؛ لأنها تعمل على
تشكيل اتجاهاته نحو الأزمة وكيفية ِإدارتها والوقاية منها ,عن طريق وضع أسس وطرائق

إِرشادية للتغطيات الصحفية و ِ
اإلعالمية للأزمات بطريقة تسدي ِإلى طمأنة الجمهور

بصورة ال تسدي ِإلى انتشار الذعر والخوف أو اتخاذ مواقف سلبية ط ,)4وتسثر وسائل

ِ
اإلعالم في الأزمات عن طريق جانبينط: )5

ط )1نزار بشير,االعالم المقروء بين الصحافة الورقية والصحافة االكترونية,عمان,دار االعصار للنشر
والتوزيع,2014,ص.185

ط )2نسرين عبدا محمود عمران ,دور الصحافة السعودية في التعامل مع االزمات والكوارث ,رسالة
ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط ,كلية االعالم,2011,ص.32

ط )3حسن عماد مكاوي ,االعالم ومعالجة االزمات ,القاهرة ,الدار المصرية اللبنانية ,2005 ,ص.48
ط )4عمر محمد عبدا  ,تغطية الصحافة العراقية للحداث االمنية في محافظات نينوى وصالح الدين
واالنبار ,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط ,كلية االعالم,2016,ص.55

ط )5ماجد سالم الهدمي وجاسم محمد,مبادئ ادارة االزمات االستراتيجية والحلول ,عمان ,دار زهران للنشر
والتوزيع,2007,ص.136
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اإليجابي عن طريق استخدام الحمالت ِ
 -1الجانب ِ
اإلعالمية التوعوية التي تحمل

المعلومات والتفاصيل الصحيحة للجمهور وتسهم في تشكل اتجاه ِإيجابي تجاه الأزمة

للحيلولة دون ظهور الشائعات وانتشارها.

 -2الجانب السلبي التي يكمن في قيام وسائل ِ
اإلعالم بنشر الشائعات والمساعدة على

ظهورها ,فضال عن التكتيم والتعتيم ِ
اإلعالمي وتجاهل المعلومات الصحيحة والحقيقية
وعدم تزويد الجمهور بها.

وتمر المعالجة ِ
اإلعالمية للأزمات بثالث مراحل وهي ط: )1

 -1المرحلة االولى :التي تتمثل بنشر المعلومات وتكون هذه المرحلة في بداية الأزمة؛ إِذ

تعمل وسائل ِ
اإلعالم على نشر المعلومات لتواكب رغبة الجمهور في معرفة التفاصيل
والمعلومات ِ
اإلضافية عن الأزمة.

 -2المرحلة الثانية :تتبلور هذه المرحلة في وقت ذروة الأزمة ,إِذ تتمثل هذه المرحلة

بعملية تفسير المعلومات ,وقيام وسائل ِ
اإلعالم بالتحليل بين عناصر الأزمة للوقوف على

أسبابها وجذورها والعمل علي مقارنتها بالأزمات الأخرى.

 -3المرحلة الثالثة :وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الوقائية ,وتكون هذه المرحلة في مرحلة

ما بعد الأزمةِ ,إذ تعمل وسائل ِ
اإلعالم على تخطي وظيفة تزويد الجمهور بالمعلومات
للري العام إِلى تقديم الوقاية ونشر طرائقها وأساليب التعامل مع الأزمة وِادارتها.
ونقلها أ

وحدد عدد من الباحثين مجموعة من الضوابط التي تحكم العمل ِ
اإلعالمي في

معالجة الأزمات ومنها ط: )2

الري العام بالتفاصيل الدقيقة عن
 -1الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وِامداد أ

الأزمة.

 -2إِعالن الحقائق وتزويد الجمهور بها والتأكد والتحقق من صحتها إلزالة الغموض
والشك لدى الرأي العام.

ط )1عبدالرزاق الدليمي ,االعالم وادارة االزمات ,عمان ,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,2012 ,ص.214
ط )2هويدا مصطفى ,دور االعالم في االزمات الدولية ,القاهرة ,مركز المحروسة للبحوث والنشر,

 ,2000ص.37
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 -3العمل على تأكيد التصريحات من الجهات الرسمية صاحبة العالقة بشكل يساعد
على تشكيل رأي عام اتجاه الأزمة.

 -4سرعة نشر الحقائق الالزمة وِامداد الجمهور بتطورات الأزمة للعمل على خلق مناخ

يحتوي آثار الأزمة وتفادي انتشار الشائعات.

 -5االعتراف بالأخطاء التي قد تحدث اثناء عمليات التوعية و ِ
اإلنذار .

 -6التأكيد على القيام بعمليات التوعية والوقاية وعدها واجبا وطنيا وعمال إِنسانيا.
المبحث الثالث (الدراسة التحليلية)

بعد أن أجرى الباحث عملية التحليل ِإلعداد صحيفة الصباح عينة البحث ,تبنت

لنا مجموعة من النتائج التي تحقق أهداف بحثنا ,وكانت النتائج كما موض في الجداول
اآلتية:
جدول ( )1يبين الفنون الصحفية المستخدمة لموقع صحيفة الصباح
نالحددظ مددن خددالل الجدددول ط )1ان موقددع صددحيفة الصددباح اهددتم باسددتخدام العديددد
من الفنون الصحفية ,اذ جاء بالمرتبة االولى فن الخبر الصحفي ,اذ حصل على
الفنون الصحفية

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

الخبر الصحفي

التقرير ِ
اإلخباري

89

%44.28

االولى

38

%18.90

الثانية

المقال الصحفي

33

%16.42

الثالثة

التحقيق الصحفي

24

%11.94

الرابعة

المقابلة الصحفي

17

%8.46

الخامسة

المجموع

201

%100

ار ,وجد دداء بعد ددد فد ددن التقريد ددر الصد ددحفي بنسد ددبة
نسد ددبةط )44.28بواقد ددع ط )89تك د در ا
ار ,ف ددي ح ددين ج دداء ف ددي المرتب ددة الثالث ددة ف ددن المق ددال بنس ددبة
ط ,)%19.90بواق ددع ط )38تكد در ا
ار ,وفددي المرتبددة الرابعددة فددن التحقيددق الصددحفي بنسددبة بلغددت
ط ,)%16.42بواقددع ط )33تك در ا
ار ,أما في المرتبة الأخيرة فجاء فن المقابلدة الصدحفية بنسدبة
ط ,)%11.94بواقع ط )24تكر ا
ار ,ونج ددد م ددن خ ددالل ه ددذه النت ددائج أن موق ددع ص ددحيفة
بلغ ددت ط ,)%8.46بواق ددع ط )17تكد در ا

الصدباح اعتنددى بفنددي الخبدر والتقريددر أكثددر مدن اعتنائده بددالفنون الأخدرى علددى الددرغم مددن أن
اسد ددتعمال فند ددي المقد ددال والتقريد ددر تعطد ددي فرصد ددة لطد ددرح ال د درأي وال د درأي اآلخد ددر والكثيد ددر مد ددن
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المعلومددات المعمقددة وهددذا مهددم فددي عمليددة التغطيددة الصددحفية ,ل دذا نددرى أن موقددع الصددحيفة
أراد أن يعتمد ددد علد ددى فند ددي الخبد ددر والتقريد ددر أكثد ددر مد ددن الفند ددون الأخد ددرى؛ لأن د ده أراد أن أينقد ددل
المعلومات كما هي بدون آراء لأن الأخبار تستند إِلدى مصدادر للمعلومدات وال دخدل للموقدع

في خلق الأخبار أو تزييفها.

جدول ( )2يبين الموضوعات الرئيسة التي تخص فايروس كورونا في موقع صحيفة الصباح
التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

الموضوعات الصحفية

التأكيد على اتخاذ ِ
اإلجراءات الوقائية

38

%18.90

االولى

32

%15.92

الثانية

حرص الجهات الصحية على توفير المستلزمات الوقائية

21

%10.45

الثالثة

التأكيد على استمرار حظر التجول كإجراء وقائي

20

%9.95

الرابعة

الدعوة الى ضرورة البقاء في البيوت

20

%9.95

الرابعة مكرر

التأكيد على خطورة الفايروس

التأكيد على ِ
اإلجراءات الحكومية لمنع تفشي الوباء

18

%8.96

الخامسة

17

%8.46

السادسة

ق اررات خلية الأزمة بشان فايروس كورونا

15

%7.46

السابعة

تصريحات منظمة الصحة العالمية

12

%5.97

الثامنة

تأثيرات كورونا على االقتصاد العراقي

8

%3.98

التاسعة

حاالت ِ
اإلصابة والشفاء والوفيات

م ددن خ ددالل الج دددول ط )2نالح ددظ أن الفئ ددة طح دداالت ِ
اإلص ددابة والش ددفاء والوفي ددات)

ار (ارتفاااع نساابة
حصددلت علددى المرتبددة الأولددى بنسددبة بلغددت ط )%18.90بواقددع ط )38تك در ا

إ
الصابة الى  %60وعدد الوفيات يتجاوز )700ط ,)1فدي حدين جداءت فدي المرتبدة الثانيدة

فئة طالتأكيد على اتخاذ ِ
ار
اإلجراءات الوقائيدة) وبلغدت نسدبتها ط )%15.92بواقدع ط )32تكدر ا

عاددا مان إ
الجاراءات الوقائياة لمواجهاة فياروس كوروناا) ( ,)2أمدا
(مجلس الوزراء يقارر ً
في المرتبة الثالثة فجداءت فئدة طحدرص الجهدات الصدحية علدى تدوفير المسدتلزمات الوقائيدة)
ار (وزارة الصاااحة تاااوفر العااادد التشخيصاااية
وبلغ ددت نس ددبتها ط )%10.45بواق ددع ط )21تكد در ا

لحمااامت المساااد المياااداني الوباااائي) ( ,)3وفددي المرتبددة الرابعددة جدداءت فئددة طالتأكيددد علددى
ط )1موقع صحيفة الصباح ,التاريخ / 1حزيران.2020/
ط )2موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /4حزيران.2020/
ط )3موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /11تموز2020/
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اس د ددتمرار حظ د ددر التج د ددول بوص د ددفه إِجد د دراء وقائيد د دا) بنس د ددبة بلغ د ددت ط ,)%9.95بواق د ددع ط)20

شاامم للتجاوال)( ,)1أمدا فئدة طالددعوة
حظار
ًا
ار(اللجنة العليا للصاحة والساممة تفارظ
تكر ا
ً
درر بنسددبة بلغددت ط)%9.95
إِلدى ضددرورة البقدداء فددي البيددوت) فجدداءت فددي المرتبددة الرابعددة مكد ا
ار (بمسااخارت تاادعو الع اراقيين إلااى دحاار كورونااا ماان خاامل البقاااء فااي
بواقددع ط )20تك در ا

المنازل) ( ,)2أما في المرتبة الخامسة فجداءت فئدة طالتأكيدد علدى خطدورة الفدايروس) بنسدبة
ار(العاادوا الصااامتة تأكيااد جديااد علااى خطااورة مصااابي
بلغددت ط )%8.96بواقددع ط )18تك در ا
كورونااا باام أع اراظ) ( ,)3أمدا فددي المرتبددة السادسددة فجدداءت فئددة طالتأكيددد علددى ِ
اإلج دراءات

ار (الحكومااة
الحكوميددة لمنددع تفشددي الوبدداء)؛ إِذ بلغددت نسددبتها ط )%8.46بواقددع ط )17تك در ا

العراقية تتخذ ق اررات جديادة للحاد مان انتشاار فياروس كوروناا)( ,)4أمدا فئدة طقد اررات خليدة

الأزمددة بشدأن فددايروس كورونددا) فجدداءت فددي المرتبددة السددابعة بنسددبة بلغددت ط )%7.46بواقددع

ار (خلية الأزمة تصدر قرار بغلاق الماولت والمتنزهاات يار الملتزماة) ( ,)5فدي
ط )15تكر ا
حين جاءت فئة طتصريحات منظمة الصحة العالمية) في المرتبة الثامندة بنسدبة ط)%5.97

ار (منظمة الصاحة العالمياة تؤكاد أن المناعاة الجماعياة لان تتحقاق)(,)6
بواقع ط )12تكدر ا

أم دا فددي المرتبددة الأخي درة فجدداءت فئددة طتددأثيرات كورونددا علددى االقتصدداد الع ارقددي)؛ إِذ بلغددت
نسبتها ط )%3.98بواقع ط )8تكد اررات ( أمل العراق فاي زراعتاه بعادما أودت كوروناا بساعر
نفطه) ( ,)7ونرى من خالل هذه النتائج أن موقع الصحيفة أراد أن يسكدد أن و ازرة الصدحة
حريص ددة عل ددى إِع ددالن ح دداالت ِ
اإلصد دابات والوفي ددات والش ددفاء؛ لأن ص ددحيفة الص ددباح ه ددي

الصددحيفة الرسددمية التابعددة للدول دة ,والدولددة أكملددت اسددتعداداتها لمواجهددة الفددايروس واتخددذت

ِ
اإلجراءات الوقائية ,وتأتي هذه الفئات للتأكيد على مساعي الحكومة فدي عملهدا للتقليدل مدن
ط )1موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /17حزيران2020/
ط )2موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /23حزيران2020/
ط )3موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /1تموز2020/
ط )4موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /7تموز2020/

ط )5موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /15حزيران2020/
ط )6موقع صحيفة الصباح ,التاريخ/21تموز2020/

ط )7موقع صحيفة الصباح ,التاريخ /24حزيران2020/
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خطددورة الفددايروس ومنهددا فددرض حظددر التج دوال فددي المحافظددات وحددث الندداس لخددذ الحيطددة
واسددتخدام ا ِإلج دراءات الوقائي دة لمنددع تفشددي الوبدداء ,فددي حددين نددرى أن الموقددع لددم يد ِ
دول بعددض

الفئات عناية كبيرة كما في الفئة الأخيرة وهي تأثير الفدايروس علدى االقتصداد الع ارقدي؛ لأن
موقع الصحيفة ال يريد أن يلقي اللوم على إِجراءات الحكومة التي لدم تكدن بالقددر المطلدوب

الت ددي أدت ب دددورها ف ددي الت ددأثير عل ددى االقتص دداد الع ارق ددي؛ لأند ده س ددبق أن أكد دد عل ددى أهمي ددة

ِ
اإلجراءات الحكومية في مواجهتها للوباء ومن جهة أخرى أراد موقدع الصدحيفة أن يقدول إِن
متأثر بسبب تفشي الوباء وِانما بفعل عوامل وأسباب أخرى.
ا
االقتصاد العراقي لم يكن

جدول ( )3يبين الستمالت المستخدمة في موضوع كورونا في موقع الصحيفة
الستمالت

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

االستماالت العقالنية

80

%39.80

االولى

االستماالت العاطفية

66

%32.84

الثانية

استماالت التخويف

55

%27.36

الثالثة

مد ددن خد ددالل جد دددول ط )3يبد ددين أن موقد ددع صد ددحيفة الصد ددباح اسد ددتخدم االسد ددتماالت

العقالنية في تغطيته لموضوعات فايروس كورونا ,إِذ جداء فدي المرتبدة الأولدى بنسدبة بلغدت
ار ,فدي حدين جدداءت فدي المرتبدة الثانيدة االسدتماالت العاطفيددة
ط )%39.80بواقدع ط )80تكدر ا
ار ,أمدا اسددتماالت التخويددف فجدداءت فددي المرتبددة
بنسددبة بلغددت ط )%32.84بواقددع ط )66تكدر ا

ار ,وتددأتي هددذه الخطددوة فددي اسددتخدام
الثالثددة والأخي درة بنسددبة ط )%27.36بواقددع ط )55تك در ا
موقددع صددحيفة الصددباح لالسددتماالت العقالنيددة؛ لأنده أراد إِقندداع الجمهددور بخطددورة الفددايروس

وفقد دا للبد دراهين وال دددالئل العلمي ددة ِإلقن دداعهم ب دداللجوء إِل ددى الوقاي ددة م ددن الم ددرض فض ددال ع ددن
اس ددتخدامه لالسد ددتماالت العاطفي ددة التد ددي لهد ددا دور رئ دديس فد ددي إِقند دداع الجمه ددور للوقايدددة مد ددن

دأثير فدي الجمهدور؛ لأنهدا تحداكي عدواطفهم ووجددانهم
المدرض؛ لأن الأمدور العاطفيدة أكثدر ت ا
دون اللجددوء إِلددى التخويددف؛ لأن ده يعددود سددلبا علددى الحالددة النفسددية للجمهددور مم دا يددسدي إِلددى

تفاقم خطورة الفايروس.

جدول ( )4يبين اتجاه التغطية لموقع صحيفة الصباح
اتجاه التغطية
إِيجابي

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

101

%50.25

االولى
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حممد مسري علي

محايد

67

%33.33

الثانية

سلبي

33

%16.42

الثالثة

يتبددين لن ددا مددن خ ددالل الجدددول ط )4أن اتج دداه التغطيددة ف ددي موقددع ص ددحيفة الص ددباح

بالنسددبة لموضددوعات فددايروس كوورنددا كددان اتجاهدده إِيجابيدا فددي المرتبددة الأولددى بنسددبة بلغددت

ط )%50.25بواقع ط )101تكرار ,أما االتجاه المحايد فجاء في المرتبة الثانية بنسدبة بلغدت
ار ,وفد د ددي المرتب د ددة الأخي د د درة جد د دداء االتج د دداه السدد ددلبي بنسدد ددبة
ط )%33.33بواق د ددع ط )67تك د د در ا
ار ,ويع ددود اس ددتخدام الموق ددع االتج دداه ِ
اإليج ددابي ف ددي التغطي ددة
ط )%16.42بواق ددع ط )33تكد در ا

بنس ددبة كبيد درة إِل ددى ض ددرورة طمأن ددة الجمه ددور وع دددم إِث ددارة الخ ددوف ف ددي نفوس ددهم وِاقن دداعهم أن

الفايروس يتطلب الوقاية الالزمة منهم.

جدول ( )5يبين مصادر المعلومات التي اعتمد عليها موقع صحيفة الصباح
مصادر المعلومات

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

وكاالت الأنباء

78

%38.81

االولى

المراسل الصحفي

55

%27.36

الثانية

المندوب الصحفي

39

%19.40

الثالثة

وسائل الأعالم الأخرى
ِ
اإلنترنت

20

%9.95

الرابعة

9

%4.48

الخامسة

المجموع

201

%100

نالحددظ مددن خددالل الجدددول ط )5أن موقددع ص دحيفة الص دباح اعتمددد علددى طوكدداالت

ددر أول للمعلوم ددات ف ددي تغطيت دده لموض ددوعات ف ددايروس كورون ددا ,إِذا جدداء ف ددي
االنب دداء) مص د ا

ار,
المرتبددة الأولددى مددن بددين المصددادر الأخددرى بنسددبة بلغددت ط )%38.81بواقددع ط )78تك در ا
وف ددي المرتب ددة الثاني ددة ج دداء مص دددر طالم ارس ددل الص ددحفي) بنس ددبة ط )%27.36بواق ددع ط)55

ار ,أمدا فدي المرتبدة الثالثدة فجداء مصددر طالمنددوب الصدحفي) بنسدبة ط )%19.40بواقدع
تكر ا

ار ,أم دا مصدددر ط وسددائل ِ
اإلعددالم الأخددرى كددالقنوات الفضددائية والصددحف العربيددة
ط )39تك در ا
ار ,أمدا فددي المرتبددة
والعالميددة) فجدداء فددي المرتبددة الرابعددة بنسددبة ط )%|9.95بواقددع ط )20تكدر ا

الأخيرة فجداء مصددر ِ
طاإلنترندت) بنسدبة ط )%4.48بواقدع ط )9تكد اررات ,ويعدود السدبب كمدا
يددرى الباحددث فددي اعتمدداد الموقددع علددى وكدداالت الأنبدداء فددي المرتبددة الأولددى؛ لأن ده يريددد أن
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يتخلص من مسسولية نقل الأخبار فاعتمد علدى وكداالت الأنبداء لتكدون حجدة ب أنده لدم يعتمدد

عل ددى مص ددادر قريب ددة من دده أو تنتم ددي إِلي دده أو تحم ددل نف ددس السياس ددة الت ددي يتبناه ددا ول ددذا فد دِإن

الموضوعات التي ينقلها تكون أكثر مصداقية لدى الجمهور ,كما وقل اعتمداد الموقدع علدى

نقددل الموضددوعات باالعتمدداد علددى ِ
ددر للمعلومددات؛ لأن فددي هددذا تقليددل مددن
اإلنترنددت مصد ا
مصداقية الموقع.

جدول ( )6يبين موقع موضوعات فايروس كورونا في موقع صحيفة الصباح
موقع المادة الصحفية

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

الصفحة الأولى

98

%48.76

االولى

الصفحة الرئيسة

71

%35.32

الثانية

الصفحات الأخرى

32

%15.92

الثالثة

المجموع

201

%100

يتبددين لنددا مددن خددالل الجدددول ط )6أن موقددع الصددحيفة اعتمددد فددي نشددر موضددوعات

فددايروس علددى الصددفحة الأولددى للموقددع فددي المرتبددة الأولددى بنسددبة بلغددت ط )%48.76بواقددع

ار ,فددي حددين تددم نشددر الموض ددوعات علددى الص دفحة الرئيسددة فددي المرتبددة الثانيددة
ط )98تك در ا
ار ,أمدا الموضدوعات التدي نشدرت فدي الصدفحات
بنسبة بلغت ط )%35.32بواقدع ط )71تكدر ا

الأخد ددرى للموقد ددع فجد دداءت نسد ددبتها ط )%15.92بواقد ددع ط , )32ويعد ددود نشد ددر الموقد ددع لهد ددذه
الموض ددوعات ف ددي الص ددفحة الأول ددى لأهميته ددا الكبيد درة فض ددال ع ددن أن الموق ددع أطل ددق عل ددى

الصفحة الأولى اسم طأهم الأخبار) إِذ اعتمد على نشر الأخبار الأكثدر أهميدة فدي الصدفحة

الأول ددى ,أمد دا الص ددفحة الرئيس ددة فاعت ددد عل ددى نش ددر المانش دديت لأه ددم الأخب ددار ف ددي الص ددفحات
الأخرى للموقع.

جدول ( )6يبين المنشأ الجغرافي لموضوعات كورونا في الموقع
المنشأ الجغرافي لموضوعات كورونا

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

العراق

113

%56.22

االولى

الدول العربية الأخرى

61

%30.35

الثانية

545

التغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية /موقع صحيفة الصباح منوذجًا

الدول الأجنبية

27

%13.43

المجموع

201

%100

حممد مسري علي

الثالثة

نالح ددظ مد ددن خ ددالل الجد دددول ط )7أن موقد ددع ص ددحيفة الصد ددباح اعتم ددد علدددى نشد ددر

الموضددوعات الخاصددة بفددايروس كورونددا ف دي الع دراق أأكثددر مددن الدددول الأخددرى ,إِذا جدداء فددي

المرتبد د ددة الأولد د ددى بنسد د ددبة بلغد د ددت ط )%56.22بواقد د ددع ط )113تك د د درار ,فد د ددي حد د ددين جد د دداءت
الموضددوعات الت ددي تخ ددص الدددول العربي ددة الأخ ددرى فددي المرتب ددة الثاني ددة بنس ددبة ط)%30.35
ار ,فددي حددين أن الموضددوعات التددي تخددص الدددول الأجنبيددة فجدداءت فددي
وبواقددع ط )61تك در ا

ار ,ويعددود السددبب فددي ذلددك إِلددى اهتمددام
المرتبددة الثالثددة بنسددبة ط )%13.43بواقددع ط )27تك در ا
موقع صدحيفة الصدباح بدالعراق وبجمهدور العدراق؛ لأن الصدحيفة هدي ناطقدة باسدم الحكومدة

العراقية وتابعة لها.

جدول ( )8يبين الوسائط المتعددة المستخدمة في الموقع
الوسائط المتعددة

التكرار

النسبة المئوية

المرتبة

نص مع صورة

177

%88.06

االولى

نص فقط

24

%11.94

الثانية

المجموع

201

%100

يتبين لنا من خالل الدراسة التحليلية واالطدالع علدى الموقدع طيلدة مددة الد ارسدة أن

الموقع لم يعتمد على الوسدائط المتعدددة التدي تسدتخدمها مواقدع وسدائل ِ
اإلعدالم الأخدرى مدن

مقدداطع فيددديو وتسددجيالت صددوتية أو رسددوم توضدديحية أو جددداول وغيرهددا مددن الوسددائط ,إِذ
اعتمددد الموقددع فقددط علددى الصددورة المرفقددة مددع الموضددوع فقددط ,وجدداءت الموضددوعات التددي

ت ارفقهددا صددورة فددي الموقددع بالمرتبددة الأولددى بنسددبة بلغددت ط )%88.06بواقددع ط )177تك درار,

أم دا الموضددوعات التددي نشددرت بدددون صددور مرفقددة أي نصددوص فقددط فجدداءت فددي المرتب دة
ار.
الثانية بنسبة بلغت ط )%11.94بواقع ط )24تكر ا
الستنتاجات:
 -1ركددز الموقددع اإللكترونددي لصددحيفة الصددباح علددى فددن الخبددر الصددحفي الددذي نددال أعلددى

نسبة ط )%44.28ويعزى السبب في ذلك إِلى أن الموقع أراد أن ينقل المعلومات كمدا هدي
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بدون آراء؛ لأن الأخبار تستند إِلدى مصدادر للمعلومدات وال دخدل للموقدع فدي خلدق الأخبدار

أو تزييفها.

 -2ركز الموقع اإللكتروني لصحيفة الصباح في تغطيته الصدحفية علدى تناولده لموضدوع

حدداالت ِ
اإلصددابة والشددفاء والوفيددات ,إِذ نددال أعلددى نسددبة ط )%18.90ويعددزى السددبب فددي

ذل ددك إِل ددى موق ددع الص ددحيفة أراد أن يسكد دد أن و ازرة الص ددحة حريص ددة عل ددى إِع ددالن ح دداالت
االصابات والوفيات والشفاء فصحيفة الصباح هي الصحيفة الرسمية التابعة للدولة.
 -3ركد دز موق ددع ص ددحيفة الص ددباح عل ددى االس ددتماالت العقالني ددة ف ددي تغطيت دده لموضد دوعات
فددايروس كورونددا ,إِذ حصددل علددى اعلددى نسددبة ط )%39.80ويعددزى السددبب فددي ذلددك الددى

اسددتخدام موقددع صددحيفة الصددباح لالسددتماالت العقالنيددة؛ لأن ده أراد إِقندداع الجمهددور بخطددورة

الفايروس وفقا للبراهين والدالئل العلمية ِإلقناعهم باللجوء إِلى الوقاية من المرض.

 -4كددان اتجدداه تغطيددة الموقددع اإللكترونددي لصددحيفة الصددباح لموضددوعات فددايروس كورونددا

إِيجابي ,إِذا حصل على أعلى نسبة ط )%50.25ويعود اسدتخدام الموقدع االتجداه ِ
اإليجدابي
فددي التغطيددة بنسددبة كبي درة إِلددى ضددرورة طمأنددة الجمهددور وعدددم إِثددارة الخددوف فددي نفوسددهم

وِاقناعهم ب أن الفايروس يتطلب الوقاية الالزمة من قبلهم .

المقترحات والتوصيات:

 -1ضرورة قيام وسائل ِ
اإلعالم بالتغطية الصحفية المحايدة عن وباء كورونا؛ لأنها
مسسولة أ مام المجتمع للتحذير من خطورة الفايروس وكذلك لرفع الروح المعنوية وعدم
المساهمة في هدم الحالة النفسية للمواطنين.

 -2اتباع المصادر ِ
اإلخبارية الصحيحة في نقل أي خبر أو موضوع صحفي عن
فايروس كورونا.

 -3استخدام العقل والمنطق إلقناع المواطنين بخطورة الفيروس وطمأنتهم وعدم اللجوء

إِلى التخويف .

547

حممد مسري علي

 موقع صحيفة الصباح منوذجًا/التغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية

Journalism's Coverage of the Corona Pandemic on the Websites
of Iraqi Newspapers : Al-Sabah Newspaper Website as an
Example


Mohamed Samir Ali
Abstract
The novel Corona virus is one of the important topics and matters
that affects all countries of the world. Therefore, the governments of
countries pay great attention use all their means, facilitate all
methods in order to confront the danger of this pandemic that has
become a threat to the lives of people. On the other side, and since
the official media, especially the press, have a great role as one of the
state's facilities in dealing with and covering many topics and issues
that appear on the scene, whether they are political, economic, social,
health and others, the Iraqi press had to pay its entire attention in
covering that issue of Corona, which has become one of the threats
to the Iraqi society at the health level; thus, this research is
considered one of the significant steps that can be used to determine
the type of press coverage that Iraqi newspaper websites make and
how they deal with the topic of Corona virus. Therefore, this
research is concerned with conducting a content analysis on what is
included in the websites of Iraqi newspapers and focuses on the
website of the Iraqi newspaper, Al-Sabah as the official newspaper
that has represented the tongue of the Iraqi government for the period
from 1/6/2020 to 31/7/2020. In addition to that, this research uses the
analytical survey method as a research method and adopts the
complete census style as an important tool for studying all the topics
published on the site related to Coronavirus during the specified
period of research. To conclude, the research reveals its results on
the most important topics and journalistic contents to which the site
paid great attention, as well as the most important journalistic arts
used on the site for its coverage of the topic of Coronavirus, in
addition to the most important solicitations used in the press
coverage process.
Keywords: press coverage, Iraqi press, Corona pandemic.
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