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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي
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ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ة اإللكرتونيالتغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع 

 اللصحف العراقية/ موقع صحيفة الصباح منوذًج

  علي حممد مسري

30/1/2021 تأريخ القبول:       10/12/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 اتتمور التي بستجد من الموضوعات المهمة ومن الأ يعد فايروس كورونا الم       
ت حكومات الدول تلقي اهتمامها الكبير بكل وسائلها صار تشغل كل دول العالم, و 

حياة  يهددذي يل معالجة خطورة هذا الوباء الساليب في سبق والأ ائومرافقها وكافة الطر 
ها وصفالصحافة لها الدور الكبير بما السي  و عالم الرسمية الناس, ولما كانت وسائل الأ 

هر في معالجة وتغطية الكثير من الموضوعات والقضايا التي تظ مرفق من مرافق الدولة
ان وال بد و صحية وغيرها, فكأأو اجتماعية أأ اقتصادية  وأأ على الساحة سواء كانت سياسية 

 ِإذ صارت ية صحفية لموضوع كورونان تلقي جل اهتمامها بتغطأأ على الصحافة العراقية 
هذا البحث من الخطوات  عد  الصحي, ويأ من مهددات المجتمع العراقي على المستوى 
ة اإللكترونيلصحفية التي تقوم بها المواقع المهمة التي يتم عن طريقه تحديد نوع التغطية ا

 بإجراء تحليل اختص   ذإِ تناولها لموضوع فايروس كورونا,  للصحف العراقية وكيفية
على الموقع  قية وركزة للصحف العرااإللكترونيمضمون على ما تتضمنه المواقع 

ها الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة وصفلصحيفة الصباح العراقية ب اإللكتروني
ا البحث المنهج المسحي , واستخدم هذ31/7/2020الى  1/6/2020العراقية وللمدة من 

داة المهمة لدراسة ه الأ وصفسلوب الحصر الشامل بأأ للبحث واعتمد على  امنهج  التحليلي 
مدة البحث في وقع والخاصة بفايروس كورونا وعات المنشورة في المجميع الموض

موضوعات والمضامين الصحفية التي هم الأأ حددة, وكشف البحث في نتائجه على الم
هم الفنون الصحفية المستخدمة في الموقع لتغطيته أأ ا, وكذلك ا كبير  ولى لها الموقع اهتمام  أأ 
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االستماالت المستخدمة في عملية التغطية هم عن أأ  فضال  لموضوع فايروس كورونا, 
 الصحفية.

 .التغطية الصحفية, الصحافة العراقية, جائحة كوروناالكلمات المفتاحية:       
 طار المنهجي(الإ ) لو  الأ المبحث 

 : : المقدمة لً و  أأ 
ددددد يعدددددد   دددددمفهدددددوم التغطيدددددة الصدددددحفية مفهوم  ا يشدددددمل جميدددددع الفندددددون الصدددددحفية ا عام 

التحرير الصحفي فدي أي صدحيفة كدالخبر والتقريدر والمقدال والتحقيدق المستخدمة في عملية 
 خرى.مود وغيرها من الفنون الصحفية الأ والع

هددم وسددائل تشددكيل وتكددوين الددرأي, وكددذلك تعددد وسددائل وسددائل اإلعددالم مددن أأ  عددد  وتأ 
ى هددم المصددادر التددي يتلقدداإلعددالم بإشددكالها المتنوعددة المرئيددة, والمسددموعة, والمكتوبددة, مددن أأ 

تكددون وسدديلة لتكددوين ون مددن وسددائل المعرفددة لدده, و هددا تكددن  إِ الفددرد منهددا معلوماتدده, ومددن ثددم ف
دد ا حولدده, وهددذا مددا يجعددل لهددا  الدددور فددي تكددوين ورسددم الصددورة االنطباعددات فددي داخلدده عم 
فراد, والشعوب, والددول, والقضدايا, والمسسسدات, وغيرهدا, وتدسدي الذهنية لجمهورها تجاه الأ 

 في رسم هذه الصورة. ميز اا محفية دور  التغطية الص
لصدددحفية التدددي قامدددت بهدددا هميدددة البحدددث هدددذا مدددن رصدددد ومعرفدددة التغطيدددة اأأ وتنبدددع 

سدات مدن الفيرو  عد  ة للصحف العراقية لموضوعات فايروس كورونا الذي يأ اإللكترونيالمواقع 
دى ته, ومدددصدددابإِ الدددذي تميدددز بسدددرعة انتشددداره وخطدددورة جمدددع أأ المسدددتجدة الدددذي اجتددداح العدددالم 

فية ولتها هذه المواقع لهاذ الفايروس, لدذا عندون هدذا البحدث بدد طالتغطيدة الصدحأأ التي  عنايةال
صددحيفة دراسددة تحليليددة لموقددع  -ة للصددحف العراقيددةاإللكترونيددلجائحددة كورونددا فددي المواقددع 

 ةلددددى ثالثددددإِ (, وقددددد قسدددم هددددذا البحدددث 31/7/2020 لددددىإِ  1/6/2020الصدددباح للمدددددة مدددن 
جددددي للبحددددث والمتضددددمن مشددددكلة البحددددث طددددار المنهل مندددده اإلِ و  لأ ل المبحددددث امباحددددث تندددداو 

حدددين تنددداول المبحدددث الثددداني منددده  داة ودراسدددات سدددابقة, فددديهدافددده والمدددنهج والأ أأ هميتددده و أأ و 
عددالم ودورهددا فددي نواعهددا ووسددائل اإلِ أأ ذي ضددم مفهددوم التغطيددة الصددحفية و ال ددطددار النظددري اإلِ 
حددث والمتمثددل بالنتددائج التددي  نتددائج البالمبحددث الثالددث متندداوال   زمددات, فددي حددين جدداءدارة الأ إِ 

 ليها الباحث بعد قيامه بعملية التحليل.إِ توصل 
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 ثانيا: مشكلة البحث:
ها "عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة أو مفهوم يحتاج إلى ن  تعرف مشكلة الدراسة بأأ    

عالقات بين عناصرها ونتائجها البحث والدراسة العلمية للوقوف على مقدمتها وبناء ال
عادة صياغتها من خالل نتائج الدراسة ووضعها في اإلطار العلمي السليم"   . (1طالحالية وا 

ة للصحافة العراقية اإللكترونيع المواقالتغطيات الصحفية التي تقوم بها همية أأ ولما كانت 
مكننا تحديد وبلورة مشكلة زاء جائحة كورونا, فيإِ لها الدور في تشكيل الرأي العام تي ال  

 تي:هذا في التساسل الرئيس اآل البحث
بالتغطية الصحفية لجائحة كورونا  اإللكترونيطكيف قام موقع صحيفة الصباح 

 همها:أأ خرى و أأ ا التساسل الرئيس تساسالت فرعية المستجدة(, ويتفرع من هذ
 ة كورونا؟لصحيفة الصباح  في تغطية جائح اإللكترونيسهم الموقع أأ هل  -1
 حول جائحة كورونا؟ اإللكترونيحها موقع صحيفة الصباح ما الموضوعات التي طر  -2
في تغطيته  اإللكترونيماهي الفنون الصحفية التي استخدمها موقع صحيفة الصباح  -3

 لجائحة كورونا؟
 لجائحة كورونا؟ اإللكترونيما اتجاه تغطية موقع صحيفة الصباح  -4
في تغطيته لجائحة  اإللكترونيمستخدمة في موقع صحيفة الصباح ما االستماالت ال -5

 كورونا؟
 :همية البحثأأ  ا:ثالثً 

جديددة لدم يسدبقها دراسدة حديثدة و  عدد  تنبع الهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تأ           
 ما الصدددحافة العراقيدددة, لدددذاالسدددي  و تتنددداول التغطيدددة الصدددحفية لجائحدددة كوروندددا أي دراسدددة مدددن 

هميددة البحددث هددذه فددي مسدداهمته فددي التعددرف علددى التغطيددات الصددحفية لمثددل هددذه أأ لخص تددت
مسددداهمته فدددي رصدددد ومتابعدددة  فضدددال  عدددنجمدددع أأ ائحدددة المسدددتجدة التدددي ضدددربت العدددالم الج

فدي ظدل ما السدي  و الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا التي ركزت عليها الصدحافة العراقيدة 
 صابات في العراق.عداد اإلِ أأ انتشار هذا الوباء وتزايد 

                                                 

 .70,ص 2000( محمد عبد الحميد,البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية,القاهرة,عالم الكتب,1ط
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دددأأ  هميددددة المشدددكلة بالنسدددبة للمجتمدددع فتتبلددددور فدددي ضدددرورة معرفددددة ا فيمدددا يتعلدددق بأأ م 
الصددحافة لهددا الدددور  ن  لأ  ؛وضدداعليدده الأ إِ لددت آالعراقددي لتطددورات هددذا الوبدداء ومددا المجتمددع 

ن تدسدي أأ هدا مدن وظائفِإذ  حداث,ا في صياغة الأ يض  أأ رز في تشكيل الرأي العام ودورها البا
يجابي في التغطية لمثل هدذه الموضدوعات التدي لهدا تدأثير سدلبي علدى الدرأي العدام الدور اإلِ 

ما فددي ظدل النفددور الشدعبي الملحددوظ مددن السددي  و فدي حددال تدم تغطيتدده بشددكل يثيدر الددرأي العدام 
 بالسيئة.وزارة الصحة وخدماتها التي توصف 

ي الباحدث لمعرفدة هدذه التغطيدات الصدحفية همية هذ البحث في سدعفمن هنا تأتي أأ         
مدن ق بجائحدة كوروندا, و وكيف قامت الصحافة العراقية بتنداول هدذه الموضدوعات التدي تتعل د

يسدددتفاد منهدددا علميدددا  أو مهنيدددا , وقدددد تدددسدي إلدددى التوصدددل لثدددم كشدددف الحقدددائق بهدددذا الشدددأن 
 لمسشرات علمية جديدة ومفيدة وهادفة.

   :هداف البحثأأ  رابعاً :
البحدددث العلمدددي نشددداط هدددادف ومقصدددود, فهدددو يسدددعى إلدددى تحقيدددق هددددف أو  إن            

مجموعددة مددن الهددداف عددن طريددق قيددام الباحددث بإجرائدده لبحددث أو دراسددة مددا, فيسددعى هددذا 
البحدددث الددددى التعددددرف علددددى شدددكل ومضددددمون التغطيددددة الصددددحفية التدددي قامددددت بهددددا المواقددددع 

 هداف هذا البحث فيما يأتي:أأ وقد تحددت  راقية لجائحة كورونا,ة للصحافة العاإللكتروني
ة للصدحافة العراقيدة فدي تغطيتهدا لجائحدة اإللكترونيدالكشف عدن مددى مسداهمة المواقدع  -1

 كورونا.
ة للصدددحافة العراقيدددة حدددول لكترونيددداإلِ هدددم الموضدددوعات التدددي طرحتهدددا المواقدددع أأ تحديدددد  -2

 جائحة كورونا.
ة للصددددحافة لكترونيدددداإلِ دم فددددي المواقددددع التعددددرف علددددى الشددددكل الفنددددي الصددددحفي المسددددتخ -3

 العراقية في تغطيتها لجائحة كورونا.
 ة لجائحة كورونا.اإللكترونية للصحف اإللكترونيمعرفة اتجاه تغطية المواقع  -4
ة للصددددحافة العراقيددددة فددددي اإللكترونيددددهددددم االسددددتماالت المسددددتخدمة فددددي المواقددددع أأ تحديدددد  -5

 تغطيتها لجائحة كورونا.
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 :داتهأأ و  منهج البحثخامساً : 
و ه " الوسدديلة التددي يمكننددا عددن طريقهددا الوصددول إلددى الحقيقددة أأ يعددرف المددنهج بأن دد  

ي موقدف مدن المواقدف ومحاولدة اختبارهدا للتأكدد مدن صدالحيتها فدي مجموعدة الحقدائق فدي أأ 
     (1طخرى"مواقف أأ 

ت بحثنددددا هددددذا مددددن الدراسددددات الوصددددفية الددددذي يسددددعى إلددددى وصددددف التغطيددددا عددددد  ويأ 
ة للصددددحافة العراقيددددة لجائحددددة كورونددددا, وتعددددرف البحددددوث اإللكترونيددددالصددددحفية فددددي المواقددددع 

هددم البحددوث اإلعالميددة التددي تسددتهدف تصددوير خصددائص مجموعددة أو هددا "مددن أأ الوصددفية بأن  
هددذه البحددوث تعتمددد علددى جمددع  ن  ؛ لأ ة التحديددد وتحليلهددا وتقويمهدداموقددف يغلددب عليدده صددف

ها وتحليلهددددا تحلدددديال  شددددامال , واسددددتخالص النتددددائج منهددددا لددددتمكن البيانددددات وتصددددنيفها وتفسددددير 
 . (2طالباحث من إصدار تعميمات بشأن الظواهر التي يقوم الباحث بدراستها " 

ولهددددذا فقددددد اعتمددددد الباحددددث علددددى المددددنهج المسددددحي التحليلددددي لدراسددددة الظددددواهر            
هج المناسدب لهدذه الدراسدة فقدد المرتبطة بمشكلة البحث وجذورها وتطورها, وبعدد تحديدد المدن

 داة بحثه.اعتمد الباحث على استمارة تحليل المضمون لتكون أأ 
   :: حدود البحث اسادسً 

 الحدود المكانية: -1
وقدد  ة للصحافة العراقيدة,اإللكترونيهذا في المواقع  وتتمثل الحدود المكانية لبحثنا 

 لصحيفة الصباح . اإللكترونياختار الباحث الموقع 
 الحدود الزمانية:  -2

تدي تمتدد ال  فدي مددة البحدث التدي حدددها الباحدث ا الحدود الزمانية لبحثنا فتتمثل م  أأ  
 , وقددد اختددار الباحددث هددذه المدددة نظددرا  لمددا شددهدته هددذه31/7/2020إلددى 1/6/2020مددن 

صدابات عدداد اإلِ أأ ا يخدص جائحدة كوروندا ومنهدا تزايدد الفترة من تطدورات وأحدداث مهمدة فيمد
 وفيات في عموم العراق.وال

                                                 

 .62,ص 2004أساسيات البحث المنهجي,بغداد,شركة الحضارات للطباعة والنشر, عد,( حميد جا1ط
بحدددددددوث اإلعالم,القاهرة,عدددددددالم  دراسدددددددات فدددددددي منددددددداهج البحدددددددث االعالمدددددددي: ( سدددددددمير محمدددددددد حسدددددددين,2ط

 .132-131,ص2006الكتب,
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   :جراءات البحثإإ سابعًا: 
لبحثده, ويقصدد  امجتمع دة للصدحافة العراقيدة اإللكترونيدقام الباحث باختيدار المواقدع 

و الظدداهرة قيددد الدراسدددة, فهددو يشدددمل بمجتمددع البحددث " جميدددع عناصددر ومفددردات المشدددكلة أأ 
 .(1ط"ع في إطار تعميمات البحث ونتائجهالوحدات والفئات التي تق

ديدددة منهددا سددعة حجددم وجدداء اختيددار الباحددث لموقددع صددحيفة طالصددباح( لسددباب ع
ة الصددحف الرسددمي  مددن  وهددياقيددة العريقددة, هددذه الصددحيفة تعددد مددن الصددحف العر جمهورهددا, و 

 تعبر عن سياسات وتوجهات الحكومة العراقية.
هدذا الندوع صدل  لدراسدة مثدل سدلوب الحصدر الشدامل, ووجدده الأ واعتمد الباحدث علدى أأ      

ذلددك سدديسدي إلددى  ن  إِ سددلوب الحصددر الشددامل فدده لددو لددم يددتم اختيددار أأ ن ددمددن الموضددوعات, لأ 
فكددرة أو  ضددمأو مقدداالت أو غيرهددا, قددد ت اخبددار  إهمددال عدددد مددن الموضددوعات سددواء كانددت أأ 

خضدددعت الدراسدددة مجمدددل المدددادة التدددي تناولدددت موضدددوعات فدددايروس فكدددار, وقدددد أأ مجموعدددة أأ 
ضدوعات فدي موقدع فدي الموقدع خدالل مددة الدراسدة, وبلغدت عددد هدذه المو كورونا المسدتجد  
 موضوع.( 201صحيفة الصباح ط

اسدددته, مدددن دوات عديددددة لجميدددع البياندددات والمعلومدددات عدددن در الباحدددث أأ  واسدددتعمل  
ها الباحث المالحظة العلمية البسيطة, وقد اعتمدد الباحدث اسدتمارة عملبين الدوات التي است
داة للبحددث العلمدي يسددتخدم ه "أأ اة للتحليددل, ويعدرف تحليددل المضدمون بأن دتحليدل المضدمون أد

لوصددف المحتددوى الظدداهر والمضددمون الصددري  للمددادة اإلعالميددة المددراد تحليلهددا مددن حيددث 
الشددكل والمضددمون لالحتياجددات البحثيددة المصدداغة فددي تسدداسالت البحددث فددي ضددوء البحددث 

 .(2طا المحتوى"الكمي والموضوعي والمنظم لسمات الظاهرة في هذ
ددأأ  مددة ءن يختددار الوحدددة الكثددر مالا فيمددا يخددص وحدددة التحليددل فددال بددد للباحددث أأ م 

هددا ن  ه يددرى أأ ن ددلأ  ؛لموضددوع دراسددته, وقددد اختددار الباحددث فددي دراسددته وحدددة الموضددوع طالفكددرة(
 أكثر الوحدات المالئمة لهذا الموضوع.

                                                 

ويدددددة ( عبدددددد ا  عبدددددد الدددددرحمن الكندري,محمدددددد احمدددددد عبدددددد الدايم,المنهجيدددددة العلميدددددة فدددددي البحدددددوث الترب1ط
 .94واالجتماعية,الكويت,مسسسة االبتكار للنشر والتوزيع,بال تاريخ,ص

 .417(محمد عبد الحميد,مرجع سبق ذكره,ص2ط
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 :ثامناً : اختبار الصدق والثبات
داة الدراسة لقياس ما هو ر الصدق الكشف عن مدى صحة أو صالحية أأ يقصد باختبا    

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 

 .(1طتعميم نتائجه  
فضل طريقة ه أأ وصفظاهري من بين أنواع الصدق بلصدق الوقد اختار الباحث ا 

من الخبراء ط*(  لتحكيمها,  لقياس الصدق, وذلك بعرض استمارة التحليل على مجموعة
وملحوظات المحكمين وجعلها نظر االعتبار, وتم تعديل  خذ الباحث توصياتأأوقد 
 الدراسة. هداف وتساسالتت تتفق مع أأ صار ستمارة بناء  على ذلك, بحيث اال
وقد تحقق الصدق ظاهريا  بعد عرض االستمارة على المحكمين, وكانت نسبة اتفاق       

 %(92.4الخبراء على فقرات االستمارةط
ويقصد باختبار الثبات هو إمكانية وقدرة الباحث على إعادة وتكرار الدراسة وتحليل       

ة, بشرط تكرار ذلك باستخدام المضمون, والحصول على النتائج نفسها أو نتائج متقارب
 .(2طالساليب البحثية نفسها على المادة المراد دراستها 

ذ بلغت عدد إِ ؛ عداد من كل شهر وبطريقة عشوائية( أأ 5خذ الباحث طأأ إذ        
, وقد اعتمد الباحث ا( موضوع  34الموضوعات التي تخص فايروس كورونا في الموقع ط

                                                 

 .221,ص1993عالم الكتب, القاهرة, ( محمد عبد الحميد,دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم,1ط 
 تألفت لجنة الخبراء من: ط*(
 سم اإلعالم/كلية اآلداب/جامعة تكريت.أ.د سعد سلمان المشهداني/تخصص صحافة/ق -1
 أ.م.د جمعة جاسم خلف/تخصص اجتماع/قسم االعالم/كلية االداب/جامعة الموصل. -2
 أ.م.د وعد ابراهيم خليل/تخصص اجتماع/قسم االعالم/كلية االداب/جامعة الموصل. -3
 راقيةأ.م.د سحر خليفة سالم/تخصص صحافة/قسم الصحافة/كلية االعالم/الجامعة الع -4
 أ.م.د وفاق حافظ بركع/تخصص صحافة/قسم الصحافة/كلية االعالم/الجامعة العراقية. -5
ترجمدددة محمدددد نددداجي  المدددنهج والتطبيقدددات العربيدددة, تحليدددل مضدددمون اإلعدددالم: ( ريتشدددارد بدددن وآخدددرون,2ط

 .10,ص 1992الجوهر,اربد,قدسية للنشر والتوزيع,
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 30االتساق عبر الزمن بتكرار عملية التحليل بعد مدة سلوب أأ في احتساب الثبات على 
 ولى والثانية, وباستخدام معادلة هولستي :عملية التحليل الأ  يوم بين

 طت( 2               
 الثبات = دددددددددددددددددددد
 2+ن1ن              

 : ن  إِ إذ 
 ت: تمثل عدد حاالت اتفاق المرمزين

 ل بتحليلها.و  قام بها المرمز الأ  : تمثل عدد الحاالت التي1ن
 : تمثل عدد الحاالت التي قام بها المرمز الثاني بتحليلها.2ن

( موضوع, وعدد الحاالت التي اتفق عليها 31اذ بلغ عدد وحدات التحليل ط
 (:25الباحث مع نفسه ط

                2*31                     62 
  0.911دددددددددددددددددددددددددددد = الثبات = دددددددددددددددددددد = 

              34+34                    68 
 (91.1نسبة الثبات ط ن  أأ وهذا يعني 

 :تاسعاً  : دراسات سابقة 
 (:2013( )1دراسة سحر خليفة سالم الجبوري ) -1

لى الكشف عن التغطية الصحفية لموضدوع انتخابدات مجدالس إِ هدفت هذه الدراسة 
هددم الموضددوعات العامددة والخاصددة أأ اقيددة فددي الصددحف العراقيددة, وتشددخيص حافظددات العر الم

العراقيدة, وتحديدد في الصحافة  ترحطأ نتخابات مجالس المحافظات التي في مجال تغطية ا
ا فددددي عددددرض موضددددوعات انتخابددددات مجددددالس المحافظددددات كثددددر اسددددتخدام  الشددددكل الفنددددي الأ 
نتائج عديدة منها وجود تباين واض  فدي حجدم التغطيدة لى إِ لت هذه الدراسة العراقية, وتوص  

طالصدباح والزمدان(,  الصحفية الخاصة بانتخابات مجدالس المحافظدات بدين صدحف الدراسدة

                                                 

ة النتخابات مجالس المحافظات في الصحافة ( سحر خليفة سالم الجبوري,التغطية الصحفي1ط
 .2013, 9العراقية,مجلة مداد االداب,العدد
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الجريدددددتين وغيدددداب الددددوعي بالدددددور ووجددددود ضددددعف واضدددد  فددددي التغطيددددة الصددددحفية لكددددال 
 عالمي في العملية االنتخابية.اإلِ 

ا علدى المدنهج المسدحي تي كون الدراستين اعتمدتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا فو 
الدراسددتين تشددابهتا فددي  ن  أأ  عددن التحليلددي, وكددون الدراسددتين مددن الدراسددات الوصددفية, فضددال  

دأأ والمتمثل في الصحافة العراقية,  اختيار مجتمع البحث خدتالف بدين الدراسدتين فيتمثدل ا االم 
دأأ سياسدية وهدي االنتخابدات العراقيدة ضدية هذه الدراسة تناولت التغطية الصدحفية لق ن  أأ في  ا م 

االخدتالف كدان  ن  أأ  عدن دراستنا فتناولت قضية صحية وهي قضدية فدايروس كوروندا, فضدال  
دأأ خدذت جريددتي الصدباح والزمدان, أأ هذه الدراسدة  ن  ؛ لأ في العينة خدذت صدحيفة ا دراسدتنا فأأ م 

 الصباح فقط.
 (:2016( )1دراسة عمر محمد عبداهلل)-2

تلفة لتغطية الصحافة العراقية التعرف على الجوانب المخدفت هذه الدراسة ه
نبار, واختيارها لثالث محافظات نينوى وصالح الدين والأ  منية التي شهدتهاحداث الأ للأ 

, وتوصلت هذه صحف تمثل اتجاهات مختلفة وهي جريدة الصباح والزمان والعدالة
التي قدمتها خباري على التغطية الصحفية ع اإلِ همها غلبة الطابأأ الدراسة الى نتائج 
منية, وضعف الطابع التحليلي التفسيري, وضعف االعتماد حداث الأ الصحافة العراقية للأ 

 على الخبراء واالختصاصيين كشخصيات فاعلة ومساهمة في الكتابة في هذه الصحف.
المدنهج المسدحي ا علدى تتتشابه هذه الدراسة مع دراسدتنا فدي كدون الدراسدتين اعتمدد

الدراسددتين تشددابهتا فددي  ن  أأ  عددن التحليلددي, وكددون الدراسددتين مددن الدراسددات الوصددفية, فضددال  
دأأ والمتمثل في الصحافة العراقية,  اختيار مجتمع البحث خدتالف بدين الدراسدتين فيتمثدل ا االم 

منيدددة فدددي حدددداث الأ منيدددة وهدددي الأ أأ ة تناولدددت التغطيدددة الصدددحفية لقضدددية هدددذه الدراسددد ن  أأ فدددي 
ددأأ  2014نبددار عددامالمحافظددات نينددوى وصددالح الدددين والأ  ا دراسددتنا فتناولددت قضددية صددحية م 
هددذه الدراسددة  ن  ؛ لأ االخددتالف كددان فددي العينددة ن  أأ  عددن وهددي قضددية فددايروس كورونددا, فضددال  

 صحيفة الصباح فقط. فاختارتا دراستنا م  أأ ت صحف الصباح والزمان والعدالة, اختار 

                                                 

( عمر محمد عبدا , تغطية الصحافة العراقية لالحداث االمنية في محافظات نينوى وصالح الدين 1ط
 .2016واالنبار, رسالة ماجستير, جامعة الشرق االوسط, كلية االعالم, عمان,
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يلخددددص الباحددددث حدددددود اسددددتفادته مددددن الدراسددددات السددددابقة تتبلددددور فددددي ن أأ ويمكددددن 
راسددة, االسددتفادة منهددا فددي الجانددب النظددري, وكددذلك االسددتفادة منهددا فددي صددياغة تسدداسالت الد

غة اسدددتمارة االسددتفادة منهدددا فدددي تحديددد فئدددات التحليددل, وصددديا فضددال  عدددنهددددافها, أأ وتحديددد 
 .على المحكمين عأرضتالتحكيم التي 

 (طار النظريالإ لثاني )المبحث ا
 ًل: مفهوم التغطية الصحفية :و  أأ 

ا يشمل جميع الفنون الصحفية ا عام  مفهوم التغطية الصحفية مفهوم   عد  يأ           
ي صحيفة كالخبر والتقرير والمقال والتحقيق المستخدمة في عملية التحرير الصحفي في أأ 

 (.1طخرى مود وغيرها من الفنون الصحفية الأ والع
ها "عملية جمع المعلومات ن  أأ بو زيد التغطية الصحفية بأأف الدكتور فاروق ويعر           

ف ذا كان هدإِ صة والوثائق والبيانات المتعلقة بموضوع الحملة, فهي عملية شاقة وخا
 (.2و االنحراف" طأأ الحملة الكشف عن قضايا الفساد 

ها "عملية ن  أأه فن الخبر الصحفي بفي كتاب ايض  أأ بو زيد أأويعرفها د. فاروق 
حاطة معين والمعلومات المتعلقة به واإلِ الحصول على البيانات والتفاصيل لخاصة بحدث 

سماء المشتركين فيه وكيف وقع ومتى وقع وغير ذلك من أأو مكان وقوعه و أأ سبابه بأأ 
 (.3للنشر" ط المعلومات التي تجعل الحدث يمتلك المقومات والعناصر التي تجعله صالحا   

التغطية  ن  أأ خبارية في م التغطية الصحفية عن التغطية اإلِ ويختلف مفهو 
التغطية  ن  أأ الفنون التحريرية كلها, في حين  ها تضمن  ؛ لأ عمشمل والأ الصحفية هي الأ 

تحتوي على فني الخبر والتقرير ها ن  أأنواع التغطية الصحفية وذلك أأ برز أأ رية هي خبااإلِ 
 (.4خرى طة الأ عن الفنون التحريري   عيد اخباري فقط باإلِ 

                                                 

جامعة  التغطية الصحفية لقضايا حقوق االنسان في العراق, و محمد عبود مهدي, ( نزهت محود نفل(1
 .31,ص2011, 14مجلة الباحث االعالمي,العدد بغداد,كلية االعالم,

 .25, ص1990, 4( فاروق ابو زيد, فن الكتابة الصحفية, القاهرة, عالم الكتب, ط2ط
 .187, ص1987الكتب,  ( فاروق ابو زيد, فن الخبر الصحفي, القاهرة, عالم3ط
 .31( نزهت محمود نفل و محمد عبود مهدي, مرجع سبق ذكره, ص4ط
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كما ويختلف مفهوم التغطية الصحفية عن المعالجة الصحفي, فالمعالجة 
عالمية بإعادة تنظيم ا القائم باالتصال في الوسيلة اإلِ الصحفية تعني "عملية يقوم به

ر المحتوى ووضعه في شكل صحفي مناسب لكي يعرض عن طريق الوسيلة ويثي
 (.1دراكهم واالقتناع بالهدف من المحتوى بعد اعادة التنظيم" طا ِ اهتمامات المتلقين و 

عم خيرة هي الأ ة هي جزء من التغطية الصحفية والأ المعالجة الصحفي ن  لأ 
عالمية بتبني حدث ما وتتكلف بتغطيته تغطية شاملة شمل, فعندما تقوم الوسيلة اإلِ والأ 

معلومات والتفاصيل فيما يخص هذا الحدث فهذه هي وتعمل على الحصول على ال
فية التي تم ها تقوم بإخضاع المادة الصحن  التغطية الصحفية, وبعد قيامها بتغطيته فإِ 

ة وفنونها وتقنياتها وسياستها لى المعالجة بحسب كل وسيلإِ جمعها عن هذا الحدث 
 (.2ى المعالجة الصحفية طعالمية فهذه تسم  اإلِ 

 واع التغطية الصحفية :نأأ ثانيًا: 
م ذ يقس  إِ نواع محددة للتغطية الصحفية, أأ يس هناك اتفاق بين الباحثين على ل

 ( :3لى نوعين هما طإِ بعض الباحثين التغطية الصحفية 
و التقريرية : وهذا النوع من التغطية الذي يقوم على  أأ التغطية الصحفية التسجيلية  -1

 .و تعديلأأ ضافة إِ بالفعل دون أي  تمة بحدث معين كما نقل التفاصيل والمعلومات الخاص
وهي التغطية التي تقوم على البحث للحصول على معلومات التغطية التمهيدية/ -2
بإعطاء مسشرات مسبقة للحدث تشير ها تقوم ن  إِ اصيل لحدث من المتوقع حصوله, أي وتف
 لى احتمالية وقوع الحدث.إِ 

 ( :4ضافيين هما طإِ لى نوعين إِ لصحفية وهناك من قسم التغطية ا       

                                                 

( اسماعيل علوان عبيد, المعالجة االخبارية في القنوات التلفزيونية العراقية, رسالة ماجستير مقدمة الى 1ط
 .75, ص2009جامعة بغداد,كلية االعالم, 

عالوي, التغطية االخبارية للثورات العربية في القنوات (حسين علي نور الموسوي و شيماء عبدالمجيد 2ط
 .233, ص2015, 27الفضائية, جامعة بغداد, كلية االعالم, مجلة الباحث االعالمي, العدد

 .125( فاروق ابو زيد, فن الكتابة الصحفية, مرجع سبق ذكره, ص3ط
مقدمة الى جامعة  سالة ماجستير( سعد كاظم الطائي, تغطية االخبار الخارجية في الصحف العراقية, ر 4ط

 .31,ص1999داب, قسم االعالم,بغداد, كلية اآل
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التغطية الصحفية المجردة: وهي التغطية التي تقوم بنقل حقيقة الحدث كما هي دون  -1
و أأ ن ترافق الحدث بتفاصيل أأ وصفا   للحدث دون  عد  ها تأ ن  إِ  يأأ و تعديالت, أأ ضافات إِ ي أأ 

 شرح.
عطاء ا ِ غطية يقوم على شرح الحدث و من التالتغطية الصحفية التفسيرية: وهذا النوع  -2

ضافية التي تعمل على شرح م بالبيانات اإلِ و مدع :تفاصيل والمعلومات, أيالمزيد من ال
 بعاد الحدث ومسشراته ودالالته.أأ 

 : (1طثالثًا: صفات التغطية الصحفية 
خر وصحة آي فن صحفي و أأأأ وتعني وجوب التأكد من صحة الخبر الصحة:  -1

 واردة فيه.المعلومات ال
ضافة إِ و أأ خرى كما هو دون تحريف الصحفية الأ ي نقل الخبر والفنون الموضوعية: أأ  -2
 و حذف جزء منها.أأ 
خرى بطريقة كاملة ودقيقة دون م بنقل الخبر والفنون الصحفية الأ الدقة: وتعني القيا -3
 لى تشويه بسياق الموضوع.إِ ي خلل يسدي أأ 

 التغطية الصحفية : رابعًا: العوامل المؤثرة في
قيام الصحف بالتغطيات الصحفية هناك العديد من العوامل التي تسثر في         

 ( :2زمات منها طللأ 
عالم بقيامها وط السياسية على الصحف ووسائل اإلِ ذ تسثر الضغإِ العوامل السياسية:  -1

و الجهات أأ حزاب بعة للأ عالم تاغالبية الصحف ووسائل اإلِ  ن  أأ ما السي  و بالتغطية الصحفية 
 السياسية.

امها بالتغطيات الوضع االقتصادي للصحيفة يسثر علي قي ن  إِ العوامل االقتصادية:  -2
في عملية التغطية  كبير اا التخصيصات المالية تسدي دور  فزمات, و الأ أأ الصحفية للحداث 

 ية.الصحفية من حيث كميتها ومقدار ما تم تخصيصه للقيام بهذه التغط
                                                 

( حيدر محمد الخزرجي,التغطية االخبارية للشأن السياسي العراقي في قناة ابو ظبي, رسالة ماجستير 1ط
 .125,ص2006مقدمة الى جامعة بغداد, كلية االعالم,

نتخابات مجالس المحافظات في الصحافة العراقية, ( سحر خليفة سالم الجبوري, التغطية الصحفية ال2ط
 .529,ص2014, 9الجامعة العراقية, كلية االداب, مجلة مداد االداب, العدد
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 عالمية.و المسسسة اإلِ أأ عالمية التي تتبعها الصحيفة السياسة اإلِ  -3
 خبارية التي تسمن بها الصحيفة.اإلِ  القيم -4
من عمل  عراف والتشريعات التي تحد  ت المهنية القواعد والقوانين والأ خالقياالأ  -5

 عالمية.المسسسة اإلِ 
 (1: )التغطية الصحفيةقناعية المستخدمة في خامسًا: الستمالت الإ 

ساليب اللغوية لأ االستماالت العاطفية: وتعتمد االستماالت العاطفية على استخدام ا -1
تشهاد بالمصادر, وعرض كالتشبيه واالستعارة والكناية, واستخدام الشعارات الرموز, واالس

مع نتوافق  ه حقيقة, واستخدام غريزة القطيع باستخدام الضغط الذي يجعلنان  أأ الرأي على 
 ليها.إِ الجماعة المرجعية التي ننتمي 

تعتمد على مخاطبة العقل وتقديم الحجج والبراهين والشواهد االستماالت العقالنية:  -2
حصاءات, رقام واإلِ حداث الواقعية, وتقديم الأ تستخدم االستشهاد بالمعلومات والأ المنطقية و 

 وبناء النتائج على مقدمات.
قناعية, وتعتمد ستماالت المستخدمة في الرسالة اإلِ هم االأأ ويف: من استماالت التخ -3

تغيير االتجاه نحوه, فهي  ثار السلبية لقضية ما بهدفثارة مخاوف الجمهور من اآلإِ على 
دم االستجابة لمحاذير الرسالة ضرار التي قد تترتب على عقناعية توض  الأ إِ رسالة 

 قناعية.اإلِ 
 ة :اللكترونية سادسًا: التغطية الصحفي
اصب  لكل  اإللكترونيلى النشر إِ نترنت ولجوء الصحافة الورقية مع ظهور اإلِ 

لكترونية خالصة تصدر على إِ هناك صحف  صاركتروني خاص بها, بل صحيفة موقع ال
ه على العمل الصحفي بصورة اللظلقى بأأ لمثل هذا الظهور واالنتشار  ن  أأ نترنت, و شبكة اإلِ 
تي استفادت منها الصحف بالقيام نترنت العديد من السمات والميزات الر اإلِ ذ وف  إِ عامة, 

 زمات والقضايا.حداث والأ عمالها الصحفية ومنها التغطيات الصحفية للأ أأ ب

                                                 

( نزهة حانون,االساليب االقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية,رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة 1ط
 .36,ص2008ة,الجزائر,قسنطينة, كلية العلوم االنسانية واالجتماعي-منتوري
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لعديد ر اه وف  ن  إِ نترنت من الناحية الصحفية فبالنظر للسمات التي يتميز بها اإلِ و 
 :من التغطيات الصحفية ومنها

يد من المواقع الصحفية التي تبث نترنت العدر اإلِ ذ يوف  إِ ية الصحفية الفورية: التغط -1
ا يتي  الحصول على المصادر خبارها ومعلوماتها بشكل مستمر وفوري على الشبكة مم  أأ 

 ( .1زمات بصورة فورية طحداث والأ الخاصة بالأ 
انات من المضامين الصحفية والبي ر العديدنترنت يوف  اإلِ  ن  إِ التغطية الصحفية الرقمية:  -2

بل للمعالجة والتحديث زمات بشكل رقمي قاحداث والأ والمعلومات والتفاصيل عن الأ 
 ( .2تي يمكن تخزينها وحفظها واسترجاعها واستخدامها بشكل فوري طال  والتعديل, 

تي ال  تعددة رنت باستخدامه للوسائل المنتحفية المتعددة الوسائط: يمتاز اإلِ التغطية الص -3
لوان والصوت والجرافيكس والمقاطع المرئية المتحركة وغيرها من تشمل الصور والأ 

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

مكانية إِ بفضل ما يمتلكه من سمات وميزات  نترنتلِ ليمكن التغطية الصحفية الحية:  -4
 ( .4حداث وتغطيتها بطريقة مباشرة حية لحظة وقوعها طنقل الأ 

اء فيما بينهم تارة مكانية التفاعل بين القر  إِ نترنت تي  اإلِ التغطية الصحفية التفاعلية: ي -5
ي أبداء الر إِ اء في شاركة القر  مكانية مإِ  ا  يض  أأ ر ذ وف  إِ خرى, أأ وبينهم وبين الصحفيين تارة 

ضافة عادة النشر واإلِ إِ مكانية إِ نشره من مضامين صحفية, فضال  عن والتعليق على ما تم 
 .(5طعادة نشرهاا ِ عليها وتعديلها و 

 

                                                 

( عبد الرزاق الدليمي, الصحافة االلكترونية والتكنولوجيا الرقمية, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 1ط
 .237, ص2011

 .239( المرجع نفسه, ص 2ط
 .736, ص 2003( محمد منير حجاب, الموسوعة االعالمية, القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزيع, 3ط
العربية لمعركتي الفلوجة  BBCود علي الفالحي, التغطية االخبارية لموقعي الجزيرة والد ( صهيب محم4ط

 .50, ص 2011, رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط, كلية االعالم, 2004عام 
 .239( عبد الرزاق الدليمي, مرجع سبق ذكره, ص 5ط
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 ة للصحف :اللكترونيالمواقع 
م ها "صحيفة ال ورقية يقو ن  أأة باإللكترونيف الدكتور حسني نصر الصحافة عر  يأ 

و يبحث فيها عن ما يريد قراءته كما أأ نترنت ليطالعها باستدعائها على شبكة اإلِ  القارئ
 (1ويمكنه تخزين ما يريد منها وطبع ما يريد طبعه" ط

 (:2منها  طفة اإللكترونينواع الصحف أأ وتتعدد         
ر موادها حر  وتأ  تأنتجو  تأصدرالصة: وهي الصحف التي ة الخاإللكترونيالصحف  -1

 صدار ورقي.إِ ي ي ليس لها أأ ا, أأ لكتروني  إِ  ةيالصحف
ة التي تحمل اإللكترونيصدار ورقي: وهي الصحف إِ ة التي لها اإللكترونيالصحف  -2

 صلية.ة من النسخة الورقية الأ اإللكتروني, فهي النسخة نفسها ةاسم الصحيفة الورقي  
 صحيفة الصباح من هذا النوع من الصحف(. عد  وتأ ط 
ها ولكن   نفسها اسم النسخة الورقيةة القائمة بذاتها وكانت تحمل اإللكترونيالصحف  -3

 ن  إِ ي م بتقديم خدمات صحفية ال تستطيع النسخة الورقية تقديمها. طأأ تتميز عن النسخة الأ 
 (.نفسه االسممضمون النسخة الورقية وكانت تحمل  مضمونها يختلف عن

ق والمستندات والملفات ها "مجموعة من الوثائن  أأبة اإللكترونيف المواقع عر  وتأ        
دى لغات البرمجة المستخدمة حإِ و وثيقة واحدة تكتب بأأ و عبارة عن صفحة أأ والنصوص, 

 Word Wideة لموقع الويب اإللكترونينترنت, ويطلق على مجموعة المواقع في اإلِ 
Web   طWWW3( ط. ) 

 
الصحافة  ن  أأ ة في كون لكترونياإلعن الصحافة  اإللكترونيويختلف الموقع 

ا الموقع م  أأ نترنت, ها على شبكة اإلِ س نشاإِ ذ يتم إِ ة ليست لها نسخة ورقية اإللكتروني
نشاء إِ الصحيفة تنشأ على الورق ثم يتم  ن  إِ ي فهو موقع لصحيفة ورقية, أأ  اإللكتروني

                                                 

 .52,ص2005نية(,العين, دار حنين للنشر,( حسني نصر,االنترنت واالعالم طالصحافة االلكترو 1ط
( محمد يونس,الصحافة الورقية وااللكترونية في دول الخليج العربي طالنشأة والتطور(, القاهرة, الدار 2ط

 .271-270, ص2014المصرية اللبنانية,
( بيرق حسين موسى,فن االخراج الصحفي لمواقع الجرائد االلكترونية,عمان,دار غيداء للنشر 3ط
 .128,ص2014توزيع,وال
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سلوب والتقنية عن ي الأ ة مع اختالف فاإللكترونيعلى الشاشة  تأنشأتروني لها, فلكإِ موقع 
( , وقد يكون مضمون الموقع يتشابه مع النسخة الورقية وقد يكون 1النسخة الورقية ط

 مضمونه يختلف عن مضمون النسخة الورقية.
 زمات :عمم والأ وسائل الإ 

ي يتحدد عندها مصير ها "النقطة الحرجة واللحظة المناسبة التن  أأ زمة بتعرف الأ 
 ( .2و حد فاصل بين وضعين" طأأ ها بمثابة نقطة تحول ن  أأو أأ تطور ما, 
لى نتائج إِ من الناس والبيئة ويسدي أأ ها "حدث خطير يسثر على ن  أأ فها مكاوي بعر  ويأ 

 ( .3ما اتسع انتشاره" طو المنظمة كل  أأ و المجتمع أأ و سمعة الدولة أأ سلبية تهدد استقرار 
زمات بعدها الوسيلة الرئيسة التي وث الأ عالم اثناء حدهمية وسائل اإلِ أأ زداد تو 

ها المصدر ذ يمكن عد  إِ زمة, مهور في معرفة تفاصيل وتطورات الأ يعتمد عليها الج
لى إِ عالم واالتصال شارت بحوث اإلِ أأذ إِ زمة, للمعلومات بالنسبة للجمهور عن الأ الرئيس 

ثار السلبية زمات وسعيها في احتواء اآلالتوعية اثناء الأ عالم في التحذير و دور وسائل اإلِ 
تعمل على  هان  لأ  ؛زمة والقيام بتوفير المعلومات الصحيحة والبيانات الحقيقية للجمهورللأ 

ق ائسس وطر أأ تها والوقاية منها, عن طريق وضع دار إِ زمة وكيفية تشكيل اتجاهاته نحو الأ 
لى طمأنة الجمهور إِ يقة تسدي بطر  زماتعالمية للأ رشادية للتغطيات الصحفية واإلِ إِ 

ر وسائل وتسث  , (4و اتخاذ مواقف سلبية طأأ لى انتشار الذعر والخوف إِ بصورة ال تسدي 
 ( :5طزمات عن طريق جانبينعالم في الأ اإلِ 

                                                 

( نزار بشير,االعالم المقروء بين الصحافة الورقية والصحافة االكترونية,عمان,دار االعصار للنشر 1ط
 .185,ص2014والتوزيع,

( نسرين عبدا  محمود عمران, دور الصحافة السعودية في التعامل مع االزمات والكوارث, رسالة 2ط
 .32,ص2011, كلية االعالم,ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوسط

 .48, ص2005( حسن عماد مكاوي, االعالم ومعالجة االزمات, القاهرة, الدار المصرية اللبنانية, 3ط
( عمر محمد عبدا , تغطية الصحافة العراقية للحداث االمنية في محافظات نينوى وصالح الدين 4ط

 .55,ص2016ط, كلية االعالم,واالنبار, رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق االوس
( ماجد سالم الهدمي وجاسم محمد,مبادئ ادارة االزمات االستراتيجية والحلول, عمان, دار زهران للنشر 5ط

 .136,ص2007والتوزيع,
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عالمية التوعوية التي تحمل جابي عن طريق استخدام الحمالت اإلِ يالجانب اإلِ  -1
زمة يجابي تجاه الأ إِ وتسهم في تشكل اتجاه ور المعلومات والتفاصيل الصحيحة للجمه
 للحيلولة دون ظهور الشائعات وانتشارها.

والمساعدة على  عالم بنشر الشائعاتسلبي التي يكمن في قيام وسائل اإلِ الجانب ال -2
عالمي وتجاهل المعلومات الصحيحة والحقيقية التكتيم والتعتيم اإلِ  فضال  عنظهورها, 

 ر بها.وعدم تزويد الجمهو 
 ( :1زمات بثالث مراحل وهي طعالمية للأ وتمر المعالجة اإلِ        

ذ إِ  ؛زمةت وتكون هذه المرحلة في بداية الأ تي تتمثل بنشر المعلوماال  المرحلة االولى:  -1
في معرفة التفاصيل عالم على نشر المعلومات لتواكب رغبة الجمهور تعمل وسائل اإلِ 
 زمة.الأ  ضافية عنوالمعلومات اإلِ 

ذ تتمثل هذه المرحلة إِ زمة, بلور هذه المرحلة في وقت ذروة الأ تتالثانية: المرحلة  -2
زمة للوقوف على عالم بالتحليل بين عناصر الأ تفسير المعلومات, وقيام وسائل اإلِ بعملية 

 خرى.زمات الأ سبابها وجذورها والعمل علي مقارنتها بالأ أأ 
هذه المرحلة في مرحلة  ى هذه المرحلة بالمرحلة الوقائية, وتكونالمرحلة الثالثة: وتسم   -3

د الجمهور بالمعلومات عالم على تخطي وظيفة تزويذ تعمل وسائل اإلِ إِ زمة, ما بعد الأ 
 دارتها.ا ِ زمة و ساليب التعامل مع الأ أأ و  ائقهاونشر طر الوقاية لى تقديم إِ ي العام أونقلها للر 
عالمي في ة من الضوابط التي تحكم العمل اإلِ ين مجموعوحدد عدد من الباحث       

 ( :2زمات ومنها طمعالجة الأ 
ي العام بالتفاصيل الدقيقة عن أمداد الر ا ِ ة والموضوعية في نقل المعلومات و الدق -1
 زمة.الأ 
زالة الغموض بها والتأكد والتحقق من صحتها إل عالن الحقائق وتزويد الجمهورإِ  -2

 العام. والشك لدى الرأي

                                                 

 .214, ص2012( عبدالرزاق الدليمي, االعالم وادارة االزمات, عمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع, 1ط
االعالم في االزمات الدولية, القاهرة, مركز المحروسة للبحوث والنشر, ( هويدا مصطفى, دور 2ط

 .37, ص2000
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ساعد العمل على تأكيد التصريحات من الجهات الرسمية صاحبة العالقة بشكل ي -3
 زمة.على تشكيل رأي عام اتجاه الأ 

زمة للعمل على خلق مناخ مداد الجمهور بتطورات الأ ا ِ سرعة نشر الحقائق الالزمة و  -4
 زمة وتفادي انتشار الشائعات.الأ  ثارآيحتوي 

 نذار .د تحدث اثناء عمليات التوعية واإلِ التي ق خطاءاالعتراف بالأ  -5
 .انساني  إِ  وعمال   اوطني   االتأكيد على القيام بعمليات التوعية والوقاية وعدها واجب   -6

 (ةالمبحث الثالث )الدراسة التحليلي  
عداد صحيفة الصباح عينة البحث, تبنت جرى الباحث عملية التحليل إلِ أأ ن أأ بعد          

هداف بحثنا, وكانت النتائج كما موض  في الجداول أأ موعة من النتائج التي تحقق نا مجل
 تية:اآل

 ن الفنون الصحفية المستخدمة لموقع صحيفة الصباح( يبي  1جدول )
( ان موقددع صددحيفة الصددباح اهددتم باسددتخدام العديددد 1نالحددظ مددن خددالل الجدددول ط        

              اذ حصل على من الفنون الصحفية, اذ جاء بالمرتبة االولى فن الخبر الصحفي, 

, وجدددداء بعددددد فددددن التقريددددر الصددددحفي بنسددددبة ا( تكددددرار  89بواقددددع ط( 44.28نسددددبةط           
الثددددة فددددن المقددددال بنسددددبة , فددددي حددددين جدددداء فددددي المرتبددددة الثا( تكددددرار  38بواقددددع ط%(, 19.90ط
يددق الصددحفي بنسددبة بلغددت , وفددي المرتبددة الرابعددة فددن التحقا( تكددرار  33بواقددع ط%(, 16.42ط
لدة الصدحفية بنسدبة خيرة فجاء فن المقابا في المرتبة الأ م  أأ , ا( تكرار  24بواقع ط%(, 11.94ط

موقدددع صدددحيفة  ن  أأ , ونجدددد مدددن خدددالل هدددذه النتدددائج ا( تكدددرار  17بواقدددع ط%(, 8.46بلغدددت ط
 ن  أأ خدرى علددى الددرغم مددن ه بددالفنون الأ عتنائددكثددر مدن اأأ بفنددي الخبدر والتقريددر  عتنددىالصدباح ا

خددددر والكثيددددر مددددن تعطددددي فرصددددة لطددددرح الددددرأي والددددرأي اآل فنددددي المقددددال والتقريددددر عمالاسددددت

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفنون الصحفية
 االولى %44.28 89 الخبر الصحفي

 الثانية %18.90 38 خباريالتقرير اإلِ  
 الثالثة %16.42 33 المقال الصحفي
 الرابعة %11.94 24 التحقيق الصحفي
 الخامسة %8.46 17 المقابلة الصحفي

  %100 201 المجموع
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موقددع الصددحيفة  ن  أأ ذا نددرى المعلومددات المعمقددة وهددذا مهددم فددي عمليددة التغطيددة الصددحفية, لدد
نقددددل ن يأ أأ راد أأ ه ن ددددلأ  ؛خددددرىكثددددر مددددن الفنددددون الأ أأ يعتمددددد علددددى فنددددي الخبددددر والتقريددددر  ن  أأ راد أأ 

علومدات وال دخدل للموقدع لدى مصدادر للمإِ خبار تستند الأ  ن  لأ راء آ المعلومات كما هي بدون
 و تزييفها.أأ خبار في خلق الأ 
 ن الموضوعات الرئيسة التي تخص فايروس كورونا في موقع صحيفة الصباح( يبي  2جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الموضوعات الصحفية
 االولى %18.90 38 صابة والشفاء والوفياتحاالت اإلِ 

 الثانية %15.92 32 جراءات الوقائيةالتأكيد على اتخاذ اإلِ 
 الثالثة %10.45 21 حرص الجهات الصحية على توفير المستلزمات الوقائية

 الرابعة %9.95 20 التأكيد على استمرار حظر التجول كإجراء وقائي
 الرابعة مكرر %9.95 20 الدعوة الى ضرورة البقاء في البيوت
 الخامسة %8.96 18 التأكيد على خطورة الفايروس

 السادسة %8.46 17 جراءات الحكومية لمنع تفشي الوباءالتأكيد على اإلِ 
 السابعة %7.46 15 زمة بشان فايروس كوروناقرارات خلية الأ 

 الثامنة %5.97 12 تصريحات منظمة الصحة العالمية
 التاسعة %3.98 8 تأثيرات كورونا على االقتصاد العراقي

ء والوفيددددات( صددددابة والشددددفاالفئدددة طحدددداالت اإلِ  ن  أأ ( نالحددددظ 2مدددن خددددالل الجدددددول ط 
)ارتفاااع نساابة ا ( تكددرار  38بواقددع ط%( 18.90ولددى بنسددبة بلغددت طحصددلت علددى المرتبددة الأ 

ثانيدة (, فدي حدين جداءت فدي المرتبدة ال1ط(700% وعدد الوفيات يتجاوز 60صابة الى الإ 
ا ( تكدرار  32بواقدع ط%( 15.92لوقائيدة( وبلغدت نسدبتها طجراءات اى اتخاذ اإلِ فئة طالتأكيد عل

دأأ , (2) جاراءات الوقائياة لمواجهاة فياروس كوروناا(ا مان الإ )مجلس الوزراء يقارر عاددً  ا م 
لوقائيدة( في المرتبة الثالثة فجداءت فئدة طحدرص الجهدات الصدحية علدى تدوفير المسدتلزمات ا

)وزارة الصاااحة تاااوفر العااادد التشخيصاااية ا ( تكدددرار  21قدددع طبوا%( 10.45وبلغدددت نسدددبتها ط
, وفدددي المرتبدددة الرابعددة جددداءت فئدددة طالتأكيدددد علدددى (3) لحمااامت المساااد المياااداني الوباااائي(
                                                 

 .2020/حزيران/ 1( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 1ط
 .2020/حزيران/4( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 2ط
  2020/تموز/11( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 3ط
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( 20بواقدددددع ط%(, 9.95( بنسدددددبة بلغدددددت طاوقائي ددددد جدددددراء  إِ بوصدددددفه اسدددددتمرار حظدددددر التجدددددول 
دأأ ,  (1للتجاوال() ا شاامًم )اللجنة العليا للصاحة والساممة تفارظ حظارً اتكرار   ا فئدة طالددعوة م 

%( 9.95بنسددبة بلغددت ط الدى ضددرورة البقدداء فددي البيددوت( فجدداءت فددي المرتبددة الرابعددة مكددرر  إِ 
لااى دحاار كورونااا ماان خاامل البقاااء فااي إإ )بمسااخارت تاادعو العااراقيين  ا( تكددرار  20بواقددع ط
ورة الفدايروس( بنسدبة ة طالتأكيدد علدى خطدا في المرتبة الخامسة فجداءت فئدم  أأ , (2) المنازل(
ديااد علااى خطااورة مصااابي )العاادوا الصااامتة تأكيااد جا( تكددرار  18بواقددع ط%( 8.96بلغددت ط

ددأأ , (3عااراظ( )أأ كورونااا باام  جددراءات سادسددة فجدداءت فئددة طالتأكيددد علددى اإلِ ا فددي المرتبددة الم 
ة )الحكومااا ( تكددرار  17بواقددع ط%( 8.46ذ بلغددت نسددبتها طإِ  ؛الحكوميددة لمنددع تفشددي الوبدداء(

دأأ , (4العراقية تتخذ قرارات جديادة للحاد مان انتشاار فياروس كوروناا() ا فئدة طقدرارات خليدة م 
بواقددع %( 7.46رونددا( فجدداءت فددي المرتبددة السددابعة بنسددبة بلغددت طن فددايروس كو أزمددة بشددالأ 
, فدي (5زمة تصدر قرار بغلاق الماولت والمتنزهاات  يار الملتزماة( ))خلية الأ ا ( تكرار  15ط

%( 5.97ة العالمية( في المرتبة الثامندة بنسدبة طفئة طتصريحات منظمة الصححين جاءت 
, (6المناعاة الجماعياة لان تتحقاق() ن  أأ د )منظمة الصاحة العالمياة تؤك اا ( تكدرار  12بواقع ط

ددأأ  ذ بلغددت إِ  ؛خيددرة فجدداءت فئددة طتددأثيرات كورونددا علددى االقتصدداد العراقددي(ا فددي المرتبددة الأ م 
ودت كوروناا بساعر أأ مل العراق فاي زراعتاه بعادما أأ )( تكدرارات 8قع طبوا%( 3.98نسبتها ط
وزارة الصدحة  ن  أأ د يسك دن أأ راد أأ الصحيفة موقع  ن  أأ , ونرى من خالل هذه النتائج  (7) نفطه(

صددددحيفة الصدددباح هددددي  ؛ لأن  ابات والوفيددددات والشدددفاءصدددعدددالن حدددداالت اإلِ إِ حريصدددة علددددى 
اتها لمواجهددة الفددايروس واتخددذت كملددت اسددتعدادأأ ة, والدولددة يفة الرسددمية التابعددة للدولددالصددح

جراءات الوقائية, وتأتي هذه الفئات للتأكيد على مساعي الحكومة فدي عملهدا للتقليدل مدن اإلِ 

                                                 

 2020/حزيران/17( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 1ط
 2020/حزيران/23( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 2ط
 2020/تموز/1( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 3ط
 2020/تموز/7( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 4ط
 2020/حزيران/15( موقع صحيفة الصباح, التاريخ 5ط
 2020/تموز/21( موقع صحيفة الصباح, التاريخ6ط
 2020/حزيران/24 ( موقع صحيفة الصباح, التاريخ7ط
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 خددذ الحيطددةالندداس ل خطددورة الفددايروس ومنهددا فددرض حظددر التجددوال فددي المحافظددات وحددث  
بعددض  الموقددع لددم يددولِ  ن  أأ , فددي حددين نددرى ة لمنددع تفشددي الوبدداءجددراءات الوقائيددإلِ واسددتخدام ا

 ن  لأ  ؛خيرة وهي تأثير الفدايروس علدى االقتصداد العراقديكما في الفئة الأ  ةكبير  عنايةالفئات 
ومة التي لدم تكدن بالقددر المطلدوب جراءات الحكإِ ن يلقي اللوم على أأ موقع الصحيفة ال يريد 

ددددأأ ن أأ ه سددددبق ن ددددلأ  ؛العراقدددديت بدددددورها فددددي التددددأثير علددددى االقتصدددداد د  أأ تددددي ال   هميددددة أأ د علددددى ك 
 ن  إِ ن يقدول أأ راد موقدع الصدحيفة أأ خرى أأ مية في مواجهتها للوباء ومن جهة جراءات الحكو اإلِ 

 خرى.أأ سباب أأ ما بفعل عوامل و ن  ا ِ ا بسبب تفشي الوباء و االقتصاد العراقي لم يكن متأثر  
 ضوع كورونا في موقع الصحيفةستمالت المستخدمة في مو ن ال( يبي  3جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الستمالت
 االولى %39.80 80 االستماالت العقالنية
 الثانية %32.84 66 االستماالت العاطفية
 الثالثة %27.36 55 استماالت التخويف

سددددتماالت موقددددع صددددحيفة الصددددباح اسددددتخدم اال ن  أأ ن ( يبددددي  3مددددن خددددالل جدددددول ط
ولدى بنسدبة بلغدت ذ جداء فدي المرتبدة الأ إِ تغطيته لموضوعات فايروس كورونا, نية في العقال

بدة الثانيدة االسدتماالت العاطفيددة , فدي حدين جدداءت فدي المرتا( تكدرار  80بواقدع ط%( 39.80ط
ددأأ , ا( تكددرار  66بواقددع ط%( 32.84بنسددبة بلغددت ط يددف فجدداءت فددي المرتبددة ا اسددتماالت التخو م 

, وتدددأتي هدددذه الخطدددوة فدددي اسدددتخدام ا( تكدددرار  55بواقدددع ط%( 27.36نسدددبة طبخيدددرة الثالثدددة والأ 
قندداع الجمهددور بخطددورة الفددايروس إِ راد أأ ه ن ددلأ  ؛موقددع صددحيفة الصددباح لالسددتماالت العقالنيددة

 فضددددال  عددددن لددددى الوقايددددة مددددن المددددرضإِ قندددداعهم بدددداللجوء ا للبددددراهين والدددددالئل العلميددددة إلِ وفق دددد
قندددداع الجمهددددور للوقايددددة مددددن إِ دور رئدددديس فددددي  التددددي لهددددا اسددددتخدامه لالسددددتماالت العاطفيددددة

هدا تحداكي عدواطفهم ووجددانهم  ن  لأ  ؛ا فدي الجمهدوركثدر تدأثير  أأ مدور العاطفيدة الأ  ن  لأ  ؛المدرض
ددن ددلأ  ؛لددى التخويددفإِ دون اللجددوء  لددى إِ ا يددسدي ه يعددود سددلبا  علددى الحالددة النفسددية للجمهددور مم 

 تفاقم خطورة الفايروس.
 تجاه التغطية لموقع صحيفة الصباحان يبي  ( 4جدول )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار تجاه التغطيةا
 االولى %50.25 101 يجابيإِ 



 علي حممد مسري                    التغطية الصحفية جلائحة كورونا يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية/ موقع صحيفة الصباح منوذًجا

 544 

 الثانية %33.33 67 محايد
 الثالثة %16.42 33 سلبي

اتجددداه التغطيدددة فدددي موقدددع صدددحيفة الصدددباح  ن  أأ ( 4ن لندددا مدددن خدددالل الجددددول طيتبدددي          
ولددى بنسددبة بلغددت المرتبددة الأ  فددي ايجابي ددإِ ات فددايروس كوورنددا كددان اتجاهدده ضددوعبالنسددبة لمو 

لمحايد فجاء في المرتبة الثانية بنسدبة بلغدت ا االتجاه ام  أأ ( تكرار, 101%( بواقع ط50.25ط
خيددددددرة جدددددداء االتجدددددداه السددددددلبي بنسددددددبة , وفددددددي المرتبددددددة الأ ا( تكددددددرار  67بواقددددددع ط%( 33.33ط
التغطيدددة يجدددابي فدددي ويعدددود اسدددتخدام الموقدددع االتجددداه اإلِ , ا( تكدددرار  33بواقدددع ط%( 16.42ط

 ن  أأ قنددداعهم ا ِ ثدددارة الخدددوف فدددي نفوسدددهم و إِ لدددى ضدددرورة طمأندددة الجمهدددور وعددددم إِ بنسدددبة كبيدددرة 
 هم.روس يتطلب الوقاية الالزمة منالفاي

 ن مصادر المعلومات التي اعتمد عليها موقع صحيفة الصباح( يبي  5جدول )
 المرتبة النسبة المئوية كرارالت مصادر المعلومات

 االولى %38.81 78 نباءوكاالت الأ 
 الثانية %27.36 55 المراسل الصحفي
 الثالثة %19.40 39 المندوب الصحفي

 الرابعة %9.95 20 خرىعالم الأ وسائل الأ 
 الخامسة %4.48 9 نترنتاإلِ 

  %100 201 المجموع
باح اعتمددد علددى طوكدداالت حيفة الصددموقددع صدد ن  أأ ( 5نالحددظ مددن خددالل الجدددول ط 
ذا جددداء فدددي إِ تغطيتددده لموضدددوعات فدددايروس كوروندددا, ل للمعلومدددات فدددي و  أأ  امصددددر  االنبددداء( 
, تكددرار ا (78بواقددع ط%( 38.81خددرى بنسددبة بلغددت طولددى مددن بددين المصددادر الأ المرتبددة الأ 

( 55بواقددددع ط%( 27.36انيددددة جدددداء مصدددددر طالمراسددددل الصددددحفي( بنسددددبة طوفددددي المرتبددددة الث
دأأ , اتكرار   بواقدع %( 19.40بة طبنسدلثدة فجداء مصددر طالمنددوب الصدحفي( ا فدي المرتبدة الثام 
ددأأ , ا( تكددرار  39ط خددرى كددالقنوات الفضددائية والصددحف العربيددة عددالم الأ ا مصدددر ط وسددائل اإلِ م 

ددأأ , ا( تكددرار  20بواقددع ط|%( 9.95الميددة( فجدداء فددي المرتبددة الرابعددة بنسددبة طوالع بددة ا فددي المرتم 
( تكدرارات, ويعدود السدبب كمدا 9بواقدع ط%( 4.48نترندت( بنسدبة طخيرة فجداء مصددر طاإلِ الأ 

ن أأ ه يريدددد ن ددلأ  ؛ولددىنبدداء فددي المرتبددة الأ فددي اعتمدداد الموقددع علددى وكددداالت الأ  يددرى الباحددث
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ه لدم يعتمدد ن دأأ نبداء لتكدون حجدة بخبار فاعتمد علدى وكداالت الأ يتخلص من مسسولية نقل الأ 
 ن  إِ فددد لدددذافدددس السياسدددة التدددي يتبناهدددا و و تحمدددل نأأ ليددده إِ و تنتمدددي أأ مصدددادر قريبدددة منددده علدددى 

كثر مصداقية لدى الجمهور, كما وقل اعتمداد الموقدع علدى أأ ينقلها تكون  الموضوعات التي
فدددي هددذا تقليددل مدددن  ن  لأ  ؛للمعلومددات امصدددر  نترنددت نقددل الموضددوعات  باالعتمدداد علدددى اإلِ 

 مصداقية الموقع.
 ن موقع موضوعات فايروس كورونا في موقع صحيفة الصباح( يبي  6ول )جد

 المرتبة النسبة المئوية التكرار موقع المادة الصحفية
 االولى %48.76 98 ولىالصفحة الأ 

 الثانية %35.32 71 الصفحة الرئيسة
 الثالثة %15.92 32 خرىالصفحات الأ 
  %100 201 المجموع

 
شددر موضددوعات موقددع الصددحيفة اعتمددد فددي ن ن  أأ ( 6الجدددول ط ن لنددا مددن خددالليتبددي   

بواقددع %( 48.76بلغددت ط بنسددبةولددى ولددى للموقددع فددي المرتبددة الأ فددايروس علددى الصددفحة الأ 
فحة الرئيسدددة فدددي المرتبدددة الثانيدددة , فدددي حدددين تدددم نشدددر الموضدددوعات علدددى الصدددا( تكدددرار  98ط

دأأ , ا( تكدرار  71بواقدع ط%( 35.32بنسبة بلغت ط وضدوعات التدي نشدرت فدي الصدفحات ما الم 
( , ويعددددود نشددددر الموقددددع لهدددددذه 32بواقدددددع ط%( 15.92ى للموقددددع فجدددداءت نسددددبتها طخددددر الأ 

طلدددق علدددى أأ الموقدددع   ن  أأ  فضدددال  عدددنهميتهدددا الكبيدددرة ولدددى لأ الصدددفحة الأ الموضدددوعات فدددي 
فدي الصدفحة هميدة أأ كثدر خبار الأ ذ اعتمد على نشر الأ إِ خبار( هم الأ أأ ولى اسم طالصفحة الأ 

دددأأ ولدددى, الأ  خبدددار فدددي الصدددفحات هدددم الأ لرئيسدددة فاعتدددد علدددى نشدددر المانشددديت لأ ا الصدددفحة ام 
 خرى للموقع.الأ 

 ن المنشأ الجغرافي لموضوعات كورونا في الموقع( يبي  6جدول )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار المنشأ الجغرافي لموضوعات كورونا

 االولى %56.22 113 العراق
 الثانية %30.35 61 خرىدول العربية الأ ال
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 الثالثة %13.43 27 جنبيةالدول الأ 
  %100 201 المجموع

موقددددع صددددحيفة الصددددباح اعتمددددد علددددى نشددددر  ن  أأ ( 7نالحددددظ مددددن خددددالل الجدددددول ط 
ذا جدداء فددي إِ خددرى, ثددر مددن الدددول الأ أأكي العددراق فددالموضددوعات الخاصددة بفددايروس كورونددا 

( تكددددددرار, فددددددي حددددددين جدددددداءت 113بواقددددددع ط%( 56.22بلغددددددت ط ولددددددى بنسددددددبةالمرتبددددددة الأ 
%( 30.35بنسدددبة طخدددرى فدددي المرتبدددة الثانيدددة ضدددوعات التدددي تخدددص الددددول العربيدددة الأ المو 

جنبيددة فجدداءت فدددي الموضددوعات التددي تخددص الدددول الأ  ن  أأ حددين  , فدديا( تكددرار  61وبواقددع ط
لددى اهتمددام إِ السددبب فددي ذلددك , ويعددود ا( تكددرار  27بواقددع ط%( 13.43المرتبددة الثالثددة بنسددبة ط
سدم الحكومدة االصدحيفة هدي ناطقدة ب ن  ؛ لأ بدالعراق وبجمهدور العدراق موقع صدحيفة الصدباح
 العراقية وتابعة لها.

 ن الوسائط المتعددة المستخدمة في الموقع( يبي  8جدول )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الوسائط المتعددة
 االولى %88.06 177 نص مع صورة
 الثانية %11.94 24 نص فقط
  %100 201 المجموع

 ن  أأ ع علدى الموقدع طيلدة مددة الدراسدة الة واالط دين لنا من خالل الدراسة التحليليتبي   
مدن  خدرىعدالم الأ دة التدي تسدتخدمها مواقدع وسدائل اإلِ الموقع لم يعتمد على الوسدائط المتعدد
ذ إِ و جددداول وغيرهددا مددن الوسددائط, أأ  و رسددوم توضدديحيةأأ مقدداطع فيددديو وتسددجيالت صددوتية 

اعتمددد الموقددع فقددط علددى الصددورة المرفقددة مددع الموضددوع فقددط, وجدداءت الموضددوعات التددي 
, تكددرار (177%( بواقددع ط88.06بنسددبة بلغددت طولددى فقهددا صددورة فددي الموقددع بالمرتبددة الأ ترا
ددأأ  ة ص فقدددط فجدداءت فدددي المرتبدددنصدددو ي ضدددوعات التدددي نشددرت بددددون صدددور مرفقددة أأ و ا المم 

 .ا( تكرار  24بواقع ط%( 11.94الثانية بنسبة بلغت ط
 الستنتاجات:

علددى أأ ح علددى فددن الخبددر الصددحفي الددذي نددال لصددحيفة الصددبا اإللكتروندديركددز الموقددع   -1
ا هدي ن ينقل المعلومات كمدأأ راد أأ الموقع  ن  أأ لى إِ  %( ويعزى السبب في ذلك44.28نسبة ط



 
 هـ1443م( /5/9/2021(                                          َأيلول )86العدد )  –                          

 547 

خبدار علومدات وال دخدل للموقدع فدي خلدق الأ مصدادر للملدى إِ خبار تستند الأ  ن  ؛ لأ راءآبدون 
 و تزييفها.أأ 
حفية علدى تناولده لموضدوع لصحيفة الصباح في تغطيته الصد اإللكترونيركز الموقع  -2 

%( ويعدددزى السدددبب فدددي 18.90طعلدددى نسدددبة أأ ل ذ نددداإِ صدددابة والشدددفاء والوفيدددات, حددداالت اإلِ 
دددن أأ راد أأ موقدددع الصدددحيفة ِإلدددى ذلدددك  عدددالن حددداالت إِ وزارة الصدددحة حريصدددة علدددى  ن  أأ د يسك 
 صحيفة الصباح هي الصحيفة الرسمية التابعة للدولة.فبات والوفيات والشفاء االصا

ددد -3 عات و ضدددسدددتماالت العقالنيدددة فدددي تغطيتددده لمو ز موقدددع صدددحيفة الصدددباح علدددى االرك 
%( ويعدددزى السدددبب فدددي ذلدددك الدددى 39.80ذ حصدددل علدددى اعلدددى نسددبة طإِ فددايروس كوروندددا, 

قندداع الجمهددور بخطددورة إِ راد أأ ه ن ددلأ  ؛ام موقددع صددحيفة الصددباح لالسددتماالت العقالنيددةاسددتخد
 لى الوقاية من المرض.إِ قناعهم باللجوء ا للبراهين والدالئل العلمية إلِ الفايروس وفق  

الصددباح لموضددوعات فددايروس كورونددا  لصددحيفة اإللكتروندديكددان اتجدداه تغطيددة الموقددع  -4
يجدابي ويعود اسدتخدام الموقدع االتجداه اإلِ %( 50.25على نسبة طأأ  ذا حصل علىإِ يجابي, إِ 

ثدددارة الخدددوف فدددي نفوسدددهم إِ لدددى ضدددرورة طمأندددة الجمهدددور وعددددم إِ فدددي التغطيدددة بنسدددبة كبيدددرة 
 الفايروس يتطلب الوقاية الالزمة من قبلهم . ن  أأ قناعهم با ِ و 

 المقترحات والتوصيات:
 ها ن  لأ  ؛صحفية المحايدة عن وباء كوروناعالم بالتغطية الضرورة قيام وسائل اإلِ  -1

مام المجتمع للتحذير من خطورة الفايروس وكذلك لرفع الروح المعنوية وعدم أأ ة مسسول
 المساهمة في هدم الحالة النفسية للمواطنين.

و موضوع صحفي عن أأ ي خبر خبارية الصحيحة في نقل أأ اتباع المصادر اإلِ  -2
 فايروس كورونا.

ة الفيروس وطمأنتهم وعدم اللجوء العقل والمنطق إلقناع المواطنين بخطور استخدام  -3
 لى التخويف .إِ 
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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. 
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