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 الوظيفة النقدية للصحافة العراقية
 من دراسة تحليلية في جريدتي الصباح والزمان ) طبعة بغداد ( للمدة 

 م . 11/11/1111 – م 1/11/1111
 العراقيةالجامعة /  اإلعالمالفالحي / كلية  إبراهيمد. حسين علي 

 المقدمة :
ة يعكس بالضرورة مستوى وءكفو أجمع المتخصصون على أن وجود صحافة حرة ومتطورة 

وقد ومدى ديمقراطيته , الصحيفة , وطبيعة النظام السائد فيه  فيهتطور المجتمع الذي تصدر 
نتيجة  أن تكتسب أهمية كبيرة في حياة الناسالصحافة الحرة في المجتمعات الديمقراطية  استطاعت

 إلىالدور التي تضطلع به في حياة هذه المجتمعات التي تنظر , و بها المهام والوظائف التي تقوم 
 المعروفة في الدول الديمقراطية . لتي تعمل بموازاة السلطات الثالثاالصحافة بأنها السلطة الرابعة 

 وازدادت عصرنا أكثر تعقيدا  وأصبحت حياة الناس في بقاع كثيرة من العالم ومنها العراق في       
 اوتشابكت فيه, في المجتمع ة الفاعلة التنافس بين القوى السياسي حمىعدت وتصا, المشكالت  افيه
 منستغالل السلطة وسواها امصالح وشاعت مظاهر الفساد واالستغالل والجشع والميل نحو ال

ا يفرض على الصحافة الحرة فأن هذ الحاالت والظواهر التي تعيق مسيرة التطور في المجتمع .
المصلحة العامة والدفاع عن حقوق  حمايةأن تنهض بمسؤوليتها في الضمير الحي للشعب  باعتبارها

جه القصور وكشف الفساد وفضح أو يان تبالناس من خالل العمل على تأشير مواطن الخلل و 
الصحافة الحرة بهذه المسؤولية وتضطلع , ات والسلبيات في الميادين كافة تجاوز االنتهاكات وتحديد ال

من خالل مجموعة من الوظائف التي تقوم بها وتأتي في مقدمتها الوظيفة النقدية التي تمثل جوهر 
والوجه األبرز  الرقابي الذي ينبغي أن تضطلع به الصحافة الحرة في المجتمعات الديمقراطية ر الدو 
المجتمعات الديمقراطية الن يتحول بحسب  فيحافة النقد الذي تكفله المواثيق للص حق   ارتقىلقد له , 

وظيفة بارزة وفاعلة تؤديها الصحافة الحرة في تلك  إلى واالتصال اإلعالمالعديد من فقهاء 
وجاء , لمصلحة العامة والنظام الديمقراطي ذاته احقوق الناس وخدمة  حمايةتتمثل في المجتمعات 

هذا البحث ليبسط الضوء على الوظيفة النقدية للصحافة العراقية من خالل جريدتي الصباح والزمان 
 م . 11/11/1111 –م  1/11/1111) طبعة بغداد ( للمدة من 
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 المنهجي للبحث اإلطار:  لوال المبحث 
 أهمية البحث :اًل : أو 

بالغة بسبب تعاظم  ةفي الزمن المعاصر أهميتكتسب الدراسات العلمية التي تتعلق بوظائف الصحافة 
,  آخرمن جانب  تطور هذه الوظائف وعمق تأثيرهالدور الصحافة في حياة المجتمعات من جانب و 

بارزة للصحافة الحرة في النظم الديمقراطية سمة ومن هذه الوظائف وظيفة النقد التي أصبحت 
المواطنين ويحمي حقوق غنى عنها للتقييم والتقويم وتأشير السلبيات بما يحقق النفع العام  وضرورة ال

ليسلط الصحافة العراقية ينبغي لها أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الشأن , جاء هذا البحث ن إذ ا  و ,
وفي هذا الضوء على أهميته الوظيفية النقدية للصحافة العراقية ممثلة بالجريدتين ميدان الدراسة 

 واتجاهاتوتحديد طبيعة  تناولرياديا  يتجسد في تتحدد أهمية هذا البحث الذي يمثل جهدا علميا  
 طار وظيفتهما النقدية .الجريدتين المذكورتين في إومضامين النقد الذي مارسته 

 : ثانيًا : مشكلة البحث
دورها في حياته وكسب  ارتقاءإن قدرة الصحافة العراقية على التأثير في حياة المجتمع العراقي وعلى 

وتفاقم المشكالت  األزماتمن تصاعد  ضاع التي يعيشها العراقو السيما في ظل األو ثقة جمهوره 
 األمنيالت االنقسام السياسي والتخندق الطائفي وتدهور الوضع االموروثة المستحدثة وبروز ح
بعض السلوكيات التي  وانتشارالي مال اإلداريبعض مظاهر الفساد والخدمي فضال  عن شيوع 

 تتقاطع مع قيم المجتمع .
في ظل كل هذا أن تظهر الحقيقة لتكون مراَة تعكس  -أي الصحافة العراقية  -نهايستلزم م      

وأن تعبر عن هموم الشعب وتحرص على خدمة المصلحة , الميادين كافة بصدق واقع الحياة في 
كر نوت,  االنتهاكاتوتفضح , ات تجاوز وتؤشر الخلل وال, وتالحق الفساد والمفسدين , العامة 

ضاع و للجهات المختصة لتصحيح األمما يجعلها عونا  , األخطاء والسلبيات في مجاالت الحياة كافة 
, سبل تطور المجتمع العراقي وتهيأ له حالة الرقي المنشودة جه القصور والخلل لترسم أو ومعالجة 
ه السليم ينجح بذلك عليها أن تؤدي بفاعلية وظيفتها النقدية من خالل النقد البناء والتوجتولكي 
الصحافة العراقية ممثلة بالجريدتين ميدان  استطاعتفهل ويم المطلوب تحقيقا للنفع العام , والتق

للبحث التي  ساسيةخدمة للصالح العام ؟ ومن هنا تنطلق المشكلة األالوظيفة  الدراسة أن تقوم بهذه
 : اآلتيةها في التساؤالت ر يمكن حص
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القائمة في  ضاعو األ إزاءوالتوجيه  اإليجابيالنقد  إبداءبالجريدتين ميدان الدراسة  التزامما مدى -1
 إطار مسؤوليتهما تجاه المجتمع ؟

 كل من الجريدتين ميدان الدراسة في إطار وظيفتهما النقدية ؟ما طبيعة النقد الذي وجهته -1
 نقدي واسع في كل من الجريدتين ميدان الدراسة ؟ باهتمامهي الموضوعات التي حظيت  ما-1
دية وظيفتهما أكل من الجريدتين ميدان الدراسة في ت استخدمتهاهي الفنون الصحفية التي  ما-4

 النقدية ؟
 ثالثا : أهداف البحث :

تحقيق عدد من األهداف  إلىالتي يتبعها  جراءاتواإليسعى البحث من خالل مجموعة الخطوات 
 ألتي :اتتمثل ب

 لصحافة وأهميتها .ل تحديد مفهوم الوظيفة النقدية -1
 الصحافة وظيفتها النقدية فيها .على المجاالت التي يمكن أن تؤدي  التعرف-1
 .الشروط الواجب توافرها لكي تؤدي الصحافة وظيفتها النقدية  تحديد-1
الفنون الصحفية التي حظيت بالتفضيل من قبل الجريدتين ميدان الدراسة لتأدية وظيفتهما  تحديد-4

 النقدية .
 على مضامين النقد الذي أبدته كل من الجريدتين ميدان الدراسة . الوقوف-5
 ن ميدان الدراسة بالنقد والتوجيه.تي تصدت لها كل من الجريدتيعلى أبرز الموضوعات ال التعرف-6

 :نوع البحث ومنهجهرابعَا : 
للتعرف المشكلة وصفا  دقيقا   أوفية التي تقوم على وصف الظاهرة صعد هذا البحث من البحوث الو ي

 .(1)األخرىعلى حجمها وخصائصها والعوامل التي تتحكم بها وعالقاتها مع الظواهر 
للحصول على المعلومات والبيانات  ا  منظما  المسحي الذي يعد جهدا  علمي ويستخدم البحث المنهج

تحقيق فروض البحث  أومعرفته وعرضهما في صورة يمكن االستفادة منها سواء في بناء قاعدة 
إذ  , وقد هيأ المنهج المستخدم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث,  (1)وتساؤالته

نقد واضح في جريدتي الصباح والزمان خالل المدة الموضوعات التي تنطوي على  رجرى حص
 ها وتبويبها.الزمنية المحددة للتحليل بعد تصنيف
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تم إخضاع الفنون الصحفية إذ  تحليل المضمون لتحقيق أهداف البحث , أسلوبستخدم الباحث اوقد 
األسلوب المذكور ومن ثم تحديد الموضوعات النقدية  استخدامالتي تحمل مضامين نقدية للتحليل ب

 وتصنيفهما في كل من الجريدتين ميدان الدراسة .
 خامسًا : حدود البحث ومجاالته :
 يتخذ البحث مجالين أساسيين هما :

ونظرا  التساع مفردات مجتمع المكاني : يتمثل المجتمع الكلي للبحث في الصحافة العراقية  المجال-أ
في سماتهما وخصائصهما ممثلتان  اإلمكانختيار جريدتين تكونا قدر ا إلىفقد تم اللجوء  ,البحث 

التي تمول من المال العام وتعكس في للمجموع من المجتمع الكلي للبحث وهما جريدة الصباح 
المملوكة ملكية خاصة وعرفت بجرأتها وجريدة الزمان ) طبعة بغداد ( , نظر الرسمية الالغالب وجهة 

 .ومواقفها التي تتعارض في أحيان كثيرة مع التوجهات الرسمية 
م 11/11/1111 -م 1/11/1111للمدة من تم تحديد المجال الزماني للبحث الزماني:  المجال-ب
 جراءاتواإلومراجعة للسياسات  يشهد تقييما   نأمن السنة والذي يفترض  األخيرتمثل الشهر  ألنها ؛

الفنون الصحفية  إخضاعوقد تم  , ضاع وتطوراتها خالل العام الذي يوشك أن ينصرمو والمواقف واأل
ميدان الدراسة للتحليل التي حملت مضامين نقدية تتعلق بالشأن العراقي في كل من الجريدتين 

والفنون . العينات نتائج أكثر دقة من طريقة  بإعطائهاطريقة الحصر الشامل التي تتميز  استخدامب
قرير الصحفي والتحقيق ه كافة والتأنواع للتحليل هي المقال الصحفي بخضاعها إالصحفية التي تم 

 (  1وكما هو مبين في جدول رقم ) , الكاريكاتير  فنالصحفي و 
  دية الوظيفة النقدية في جريدتيتأالفنون الصحفية المستخدمة في يبين ( :  1)  جدول رقم

 م 11/11/1111 -م 1111/ 11/ 1الصباح والزمان للمدة من 
  الزمان جريدة  جريدة الصباح 

 النسبة المئوية تكرارال النسبة المئوية تكرارال الفن الصحفي
 81016 181 71015 161 المقال الصحفي
 1011 7 11061 11 التحقيق الصحفي
 11061 47 11041 16 التقرير الصحفي
 1019 11 1095 9 الكاريكاتير
 %111 145 %111 118 المجموع
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( عددا فيما 16وقد بلغت األعداد الصادرة من جريدة الصباح خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل )
 ( عددا .17من جريدة الزمان خالل المدة نفسها )بلغت األعداد الصادرة 

 
 التحليل وخطواته : إجراءات:  اً سادس

األكثر مالئمة في تحقيق  ألنها وحدة الموضوع استخداموحدات التحليل : تم في هذا البحث -1
ن نقدية في الجريدتين ميدان بحث فيما يتعلق بالتقصي عن الموضوعات التي حملت مضاميال أهداف
 سة خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل .الدرا
المادة نمط  أوفئة شكل  استخداممن الباحث  تاقتضفئات التحليل : إن تلبية أهداف البحث  -1

ية ) كيف قيل ( إذ تم تحديد الفنون اإلعالمفئة الشكل الذي قدمت فيه المادة ية ضمن اإلعالم
كما مبين في و  ,في تأدية الوظيفة النقدية في الجريدتين ميدان الدراسة  استخدمتالصحفية التي 

ماذا قيل ( وذلك ألنها تساهم  ضمن فئة ) اإلتصالفيما أختار الباحث فئة موضوع  .( 1جدول رقم )
 تحقيق أهداف البحث .في 
 من أهمها : جراءاتلتحليل القيام بعدد من الخطوات واإلعملية االتحليل : تطلبت  إجراءات-1
الجريدتين حصر الفنون الصحفية التي حملت مضامين نقدية تتعلق بالشأن العراقي حصرا  في -أ

ن فموضوع واحد ) فئة( من كل  استخراجقد تم , و (  1بيان ذلك في جدول رقم ) وتم ميدان الدراسة 
الذي يتمحور حول مضمون الفن الصحفي في  ضاعه للتحليل وهو الموضوع الرئيسصحفي تم إخ

( 11فئة توزعت على )( 115وبلغ عدد الفئات التي تم تحديدها ), كل من الجريدتين ميدان الدراسة 
المالحظات التي تكونت لديه أثناء الدراسة  إلىستند الباحث في وضع الفئات اوقد , محورا  

 النظري للبحث . اإلطارفضال  عن ستكشافية اال
 (11تصنيف الموضوعات النقدية التي تم تحديدها في الفنون الصحفية موضع التحليل وفق )-ب

, محور الخدمات , محور  االجتماعيالمحور  , المحور الثقافي, محورا  وهي : المحور السياسي 
المحور ,  األمنيمحور ال المحور القانوني ,,  محور التربية والتعليم ,  االقتصاديالمحور الفساد , 

 ( 1, وكما هو مبين في جدول رقم ), المحور الرياضي  اإلنسانمحور حقوق اإلعالمي , 
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التي تم تصنيفها في جريدتي الصباح والزمان ومجموع تكرار هذه  محاورال( يبين 1جدول رقم )
 . ونسبتها المئوية محاورال

 جريدة الزمان جريدة الصباح المحور
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 11014 114 11068 54 السياسي
 6096 14 15079 16 الثقافي

 11011 19 11018 18 االجتماعي
 11059 41 11041 16 الخدمات
 11059 41 11097 15 الفساد

 8041 19 7091 18 االقتصادي
 1019 11 7045 17 التربية والتعليم

 1016 4 1061 6 القانوني
 1048 11 1019 5 األمني
 4015 14 1019 5 اإلعالمي

 4064 16 1076 4 اإلنسانحقوق 
 1058 1 1076 4 الرياضي
 %111 145 %111 118 المجموع

الفنون الصحفية موضع التحليل ضمن كل محور من وقد تم تبويب الموضوعات التي تضمنتها 
حتساب عدد المرات التي تكررت فيها اخاصة وترميزها ترميزا  كميا  ب جداولفي  إليهاالمشار  محاورال

 ستخراج النسبة المئوية لكل فئة في كل من الجريدتين ميدان الدراسة .اومن ثم 
 بشأنها .النتائج  استخالصوتحليلها على وفق أهداف البحث ومن ثم  اإلحصائيةتفسير النتائج -ب
الدقيق صدق التحليل : لقد تحقق صدق التحليل في هذا البحث من خالل الحرص على االختيار -4

العلمية في  بالمعايير لتزاماالفضال  عن , للعينة الممثلة لمجتمع البحث وتحديد وحدة التحليل وفئاته 
 إبداءلغرض  *()التي تم عرضها على مجموعة من الخبراء المختصينالتصنيف  استمارةتنظيم 

 ساسيةن يستوفي شروطه األصدق التحليل أللبمالحظاتهم مما وفر المالحظات بشأنها وقد تم األخذ 
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عبر الزمن بتكرار  االتساقأسلوب  استخدامعبر عتمد البحث في قياس الثبات ا  التحليل:ثبات -5
 انتهاءبين ( يوما   11عملية التحليل على المواد الخاضعة للتحليل مرتين وبفاصل زمني أمده )

 ,ات طفيفة في نتائج التحليلين اختالفى وبدء عملية التحليل الثانية . وقد ظهرت لو األعملية التحليل 
مما يدل على وجود درجة ( %9109هولستي ) معادلة  استخدامل الثبات الذي تم قياسه بدبلغ معو 
 التحليلين . نساق عالية بيات
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 المبحث الثاني
 الوظيفة النقدية للصحافة : مفهومها وأهميتها ومجاالتها وشروطها :

 اًل : التطور المتواصل لوظائف الصحافة :أو 
والشعوب تبعا لنوع المسؤولية التي تقع عليها وطبيعة وتنوع  األممتكتسب الصحافة أهميتها في حياة 

المجتمعات  بتباين وتتباينالمراحل التاريخية  باختالفهذه الوظائف تختلف و  ,هاالوظائف التي تؤدي
 .السائدة فيها  ودرجة تطورها والفلسفة

 : (1)الصحافة هيأحد الباحثين إن هناك ثالثة قوانين تحكم الوظائف التي تقوم بها ويرى   
إذ تضيف  ,دد المراحل التاريخية التي يمر بها المجتمع عتبوظائف الصحافة تنمو وتزداد ن : إ لو األ

التطور الذي يصل إليه  احتياجاتكل مرحلة تاريخية جديدة وظائف ومهام جديدة للصحافة لتلبي 
 المجتمع خالل هذه المرحلة التاريخية .

النظام السياسي  باختالفوذلك  آخر إلىوظائف الصحافة تختلف من مجتمع  إن الثاني :
 في المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة . االقتصاديو  االجتماعيو 

درجة التقدم الحضاري في  باختالفوذلك  آخر إلىن وظائف الصحافة تختلف من مجتمع إالثالث : 
 المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة .

تقف عند حدود  ن وظائف الصحافة في تطور متواصل وأنها الإعلى ما سبق يمكن القول  وبناء ا   
ظائف بعينها كما أن هناك و  ,من وظائف تقليدية لها  اإلتصالو  اإلعالمما تعارف عليه باحثو 
قد والتوجيه نومنها وظيفة ال أخرىمجتمعات معينة وال تمارسها في مجتمعات تمارسها الصحافة في 

 وال تمارسها في النظم غير الديمقراطية .تمارسها الصحافة في النظم الديمقراطية والتي 
 وم الوظيفة النقدية للصحافة :ثانيًا : مفه

 إلىوينظر ,  اجتماعيسلوك  أوإن الوظيفة عند علماء االجتماع هي النتيجة المترتبة على نشاط 
والوظيفة هي  , األشخاصالتفاعل بين  أوالنسق  أوهذه النتيجة في ضوء تأثيرها على بناء الموقف 

ة الجزئية هي االجتماعيفوظيفة العادة  ,الذي يقدمه النشاط الجزئي بالنسبة للنشاط العام  اإلسهام
العالقة بينه بأنها  يمكن تعريف الوظيفة لنشاط محددمن هذا , و ة ككل االجتماعيسهامها في الحياة إ

 . (4)وجوده استمرارحين تعمل على ,  االجتماعيوبين البناء 
 مساوئهنزيها  يظهر محاسنه كما يبين عمل من األعمال وزنا   أووزن أمر  »وأما النقد فيعرف بأنه 

عمال والسياسات . بمعنى نقد األ(5)«منه تحري وجه الصواب بدافع المصلحة العامة  الغاية
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وفي ظل شيوع , جيدها من رديئها لتحقيق النفع العام ولخدمة المصلحة العامة والسلوكيات لتمييز 
للمواطنين  ساسيةفأن حق النقد قد أصبح من الحقوق األ اإلنسانقيم الديمقراطية والحرية وحقوق 

حق المواطنين بصورة  »المواثيق الدولية يعني  لحمايةوحق النقد الذي بات يخضع ضا  أيوللصحافة 
حقهم في نقد عقائد و  , راء الحكام والموظفين وتصرفاتهمآصحافة بصورة خاصة في نقد والعامة 

وبصورة عامة حقهم  ,دبية والفنية عمال األضاع التي هم فيها وحقهم في نقد األو فكار المجتمع واألأو 
واإلدارية وغيرها ة االقتصادية و االجتماعيهم الجمهور وما يتعلق بحقوقهم السياسية و يما في نقد كل 

 التشهير بهم . أو األشخاصدون المساس ب أيالر  إبداءالذي يتيح , (6)« ما يعبر عنه بحق النقدوهذا 
النقد يعني إلقاء الضوء على موضوع ما من جميع جوانبه بهدف معرفة  »ن إوفي ضوء ما تقدم ف

تقوم بهذه الوظيفة فهي ال تقتصر على والصحافة  ,نقاط ضعفه وقوته وهو ما يسمى بالنقد البناء 
نشر الحوادث ولكنها تعلق عليها وهي تناقش المشكالت العامة التي تهم المواطنين وبذلك تقوم 

 .(7)«بدورها في توجيه الحكومة ورقابتها 
سبق يمكن تحديد مفهوم الوظيفة النقدية للصحافة على أنها : المهام التي ينبغي أن  على ما اوبناء  

 ةير وتع االنتهاكاتوفضح  االنحرافاتو م بها الصحافة في تأشير مواطن الخلل وكشف األخطاء و تق
ونقد السياسات  أيالر  إبداءفضال  عن حرية , السلوكيات المرفوضة التي تتقاطع مع المصلحة العامة 

خالقي ضاع السلبية في المجاالت كافة في إطار الحرية القائمة على المسؤولية والمنهج األو واأل
 والقانوني القائم في المجتمع .

 
 ا : أهمية الوظيفة النقدية للصحافة :ثالثً 

صبحت مؤسسة أجانب مهم من كونها قد  فيإن أهمية الصحافة في المجتمعات الديمقراطية تنبع 
 أيالر من أجل تأمين ممارسة حرية  واستقاللية حر تنهض برسالتها بجتماعية فاعلة وسلطة شعبية ا

كما أنها قد أضحت في الوقت نفسه وسيلة للرقابة , والتعبير كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها 
في إطار من الدستور ه يالشعبية على مؤسسات المجتمع من خالل تأديتها لوظيفة النقد والتوج

 .(8)ين خر للمجتمع وحقوق وحريات اآل ساسيةالمقومات األ احتراموالقانون الذي يستلزم 
ة للكشف الصحافة رسالتها خدمة المجتمع عن طريق ممارسة النقد بصورة صحيحة وهادف » وتباشر
              مه دلتقويمهما بغية إصالح المجتمع وتوفير عناصر تق واالنحرافالفساد واألخطاء عن 
 .(9)  « رهوتطو 
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والنقد  .الرقابة المختلفة في المجتمع  ألجهزةسائل النقد التي تأتي مكملة و لى أو فالصحافة تعد من 
الذي يجب أن تمارسه الصحافة في مجتمعها ليس النقد الهدام . ولكنه النقد المصحوب بالتوجيه 

الجوانب السيئة  اكتشافعلى الذي يساعد أفراد المجتمع  اإليجابيالتقويم والنقد  أي , واإلرشاد
 .(11)ونه من أعمال والحسنة في كل ما يواجهونه في حياتهم وما يؤد
والتقدم  لإلصالحأهميتها للمجتمع كونها وسيلة  فيومن هنا تبرز أهمية الوظيفة النقدية للصحافة 

بحق  أي ,بحق المعارضة  اإلقراركاملة دون  أيالر وال تكون حرية  األمورم يإذ ال تستق, والتطور 
الن مخالفة , من به ؤ ي أويعتقد فيه المجتمع  أومؤسسة  أوحاكم  أوالنقد لما يقوم به مسؤول 

ومن . (11)مدحهم  أيما تكون أكثر فائدة للمجتمع من موافقة الموافقين نقدهم كثيرا   أيالمخالفين 
بين الصحافة الحرة والحكومات في النظم ن العالقة بأشارة هنا أن هناك من يؤكد الجدير باإل

الخصومة تعني هنا أن تكون الصحافة إنتقادية ذات حجج , و  ةالديمقراطية هي عالقة خصوم
كون لها يعامة هي المنظمات الوحيدة التي ينبغي أن  اإلعالمالصحافة خاصة ووسائل , و مضادة 

اع القرار في الميادين كافة من خالل النقد الهادف والهجوم المستند الحكومات وصن  هذا الحق ضد 
 . (11)الحقائق إلى

كشف األخطاء إذ يعد بمثابة لوضوح الرؤيا وهو أخطر من مجرد لنقد يمثل ضرورة فأن اوعلى هذا 
 اكتشافالكفاءة والمقدرة على  ألفرادهويوفر  التطور , إلىالمحرك الذي يحرك المجتمع ويدفعه 

     ومواطن الخلل في المجاالت كافة كما أنه في الوقت عينه بشكل أداة فعالة للبناء  االنحرافاتو الفساد 
ذلك أن الصحافة وحين تقوم بوظيفتها النقدية وتضطلع بدورها المطلوب الذي ,  (11)توعية الناسو 
ضاع المجتمع وسلبياته أو  تجاوزيمكن من خاللها  كأداةالحر  اإليجابيمثل في ممارسة النقد تي

ثارة تن كأداةفأنها في هذه الحالة تعمل , كافة الحياة واقع أفضل في مناحي  إلىوصوال   وير للوعي وا 
 . (14)له وحث على التغيير

داة فعالة لتأشير أالنقدية للصحافة في كونها قد غدت  لوظيفةأهمية ا إلىإن ما تقدم يشير بوضوح 
جه القصور في السياسات العامة وفي السلوكيات أو وتحديد الخطأ وتبيان  االنحرافاتالخلل وكشف 

يؤدي ن في المجاالت كافة وبما القرار والسياسيين والمتنفذيألصحاب والوظيفية  واإلداريةالسياسية 
كما أن ممارسة  , حالة من التطور والبناء السليم في المجتمع إلىالسلبيات والوصول  تجاوز إلى

القائمة والتدقيق في كل ما تفعله السلطات والنخب السياسية  ضاعو األالصحافة للنقد والسيما نقد 
 مكتسباتها . حمايةالديمقراطية و  يساهم بدرجة كبيرة في الدفاع عن والمؤسسات العامة



 

 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
برإهمي عيل حسني. د   إ 

3172( اكنون إلأول 71إلعدد )  

إلعرإقية للصحافة إلنقدية إلوظيفة  

لزمانوإ إلصباح جريديت يف حتليلية درإسة  

من للمدة(  بغدإد طبعة)   

م 27/73/3173 –م 7/73/3173  

304 

 النقدية للصحافة : الوظيفةرابعا : مجاالت 
 الصحافة الحرة أن تكتسب أهمية بالغة في حياة المجتمعات الديمقراطية نتيجة لتعاظم دور استطاعت

ئف الوظيفة النقدية التي تمثل وفي مقدمة تلك الوظا, فاعليتها  وازديادالصحف وتطور وظائفها  هذه
 االنحرافاتو عونا للسلطات الرقابية الفاعلة في المجتمع والتي تضطلع بمسؤوليتها في كشف الخلل 

 ات في الميادين كافة .تجاوز وال
حقوق  حمايةهم في امجاالت الوظيفة النقدية للصحافة تمتد لتشمل مجاالت الحياة كافة وبما يسإن 

المجتمع ويخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمجتمع وبدور الصحافة في حياة هذا المجتمع ومن أبرز 
 هذه المجاالت :

السياسي : ويتخذ أهمية خاصة إذا كان النظام السياسي للبالد يعترف بالتعددية السياسية  المجال-1
السياسية  والصراعات االنتخابية لمعارك همية للنقد السياسي أبان اهذه األ تزايدوت بيالحز  نافسوالت
 السياسية وتفاقمها . األزماتنشوء و 
عماال  أ عمال والنتاجات والشخصيات التي تقدم األ تناوليوالذي دبي والفني : العلمي واأل المجال-1

 في هذه المجاالت.
شخصيات تاريخية محددة أدوارها في  أووأحداث تاريخية  قضايا تناوليالتاريخي : الذي  المجال-1

كافة  باألمور ما يتعلق  أو,  وأخرىا وبين شخصيات تاريخية بينهوقد يتضمن المقارنة , المجتمع 
 . (15)التي تنطوي على بعد تاريخي

 ضاعو األالصناعة واالستثمار والتنمية و  قضاياو لمشكالت : الذي يتصدى  االقتصادي المجال-4
 . االقتصاديوكل ما يتعلق بالجانب  للمواطنينالمعيشية 

ة التي تنتشر االجتماعي: الذي يتصدى بالنقد للسلوكيات والمشكالت والظواهر  االجتماعي المجال-5
 . االجتماعيوحياة الناس في جانبها  األسرة  يتعلق بواقع في المجتمع وكل ما

رض مسيرة تطور تالسلبية كافة التي تعوالظواهر المشكالت الثقافية  تناوليالثقافي : الذي  المجال-6
 الثقافي في البلد .جانب ال
مسيرة التربية والتعليم في البلد المشكالت التي تعترض تطور  تناولويالتربية والتعليم :  مجال-7

 الظواهر التي يمكن أن تؤثر سلبا على واقع التربية والتعليم . أووتنامي السلوكيات 
 لألدوارويتصدى بالنقد  اإلعالميرصد الظواهر السلبية في ميدان ي : الذي اإلعالم المجال-8
 واألغراض المريبة . وخضوعها لسيطرة أصحاب األجندات اإلعالملبعض وسائل بوهة شالم
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ستغالل البعض لسلطاتهم في ا أوشيوع بعض مظاهره  أوتفشي الفساد  تناولويالفساد :  مجال-9
 تحقيق مكاسب غير مشروعة .

 أوة للسجناء سيئالمعاملة ال أو اإلنسان: والذي يؤشر االنتهاكات لحقوق  اإلنسانحقوق  مجال-11
هضم حقوق بعض  أوير والتعب أيالر البعض تقييد حرية  محاولة أوتكافؤ الفرص خذ بمبدأ عدم األ

 . األطفالشرائح المجتمع والسيما 
ليشمل مجمل ما يتعلق بحياة الناس وفضال  عما تقدم فأن مجال الوظيفة النقدية للصحافة يتسع 

 ضاع في البلد على الصعد كافة .و وواقعهم واأل
 

 روط تأدية الصحافة لوظيفتها النقدية:شخامسا : 
ومصالح المجتمع وخدمة المصلحة  حماية إلىإن تأدية الصحافة لوظيفتها النقدية يهدف في جوهره 

 :اآلتيةجل تحقيق هذا الهدف البد أن تتوافر الشروط العامة وأل
الناقد حسن ي وجود موضوع مسلم به يرد عليه النقد وهذا يقتضي أن يكون تعنو الواقعة الثابتة:  -1

إنما صحة الواقعة على وجه التحديد  تثبتأن ا م  , وليس مهالنية لديه الدليل على صحة الواقعة 
قائما  على أسباب  اعتمادهكون وهو أن يعتقد صحة الواقعة وأن ييعوض الناقد عن ذلك بحسن نية 

لوروده , تفادا  من ذيوعها سموثبوت الوقائع قد يكون ولة معق وعند هذا يكون الحق في نقدها مباحا  
ذا كانت الواقعة و  , للجمهور بالفعلعلى ما أعلن  ار توجب على الناقد إثباتها موضوعها محل إنك أوا 

د إنه يحقق المصلحة يعتققائما باألسلوب الذي ستطاع إثبات صحتها أصبح حقه في نقدها فان ا
عتبارات تتصل الالتصدي لها  أومسموح بنشرها الاقعة غير الو  أوغير الثابتة , وأما الوقائع العامة 

التعليق  أومن القومي فال يحل للصحافة نقدها األ أوالحفاظ على أسرار الدولة  أوبالصالح العام 
 .(16)في التمسك بهذا االعتبار فس  عيتم الت حق النقد على أن ال إلى استناداعليها 

 , هباهتمامى ضالواقعة للجمهور : إذ يجب أن تنطوي الواقعة على أهمية للجمهور وتح أهمية-1
إن لم تكن كذلك فال محل للتعليق عليها ذلك أن الواقعة التي تهم الجمهور وتتصل  ألنهاذلك 

 . (17)أهمية للجمهوربالصالح العام وكل ما يهم الصالح العام ذا 
 ارتباطاومرتبطا  بها المناسب والموضوعي : إن التعليق ينبغي أن يكون من جنس الواقعة  التعليق-1

النقد نشازا  بالنسبة للواقعة فيمكن القول عند ذلك أن الكاتب قد خرج عن ال يقبل التجزئة أما أذا كان 
عة التي تحدث عنها ومدى تعليقه أن يبين الواق إبداءلذلك يجب على الكاتب عند .  (18)حدود النقد
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بما يعني أنه يتوجب على الكاتب أن يفصل بين الواقعة  .(19)ديه بتلك الواقعة بارتباط النقد الذي ي
ارسة مكانت قسوة العبارة المستعملة بالنقد فم بالتعليق: مهماوالتعليق فيورد الواقعة كما هي ثم يتبعها 

فيها ويجب هنا النظر  العبارات التي تمت صياغتهتوفرت شرائطه مهما كانت  إذاالنقد يكون مباحا  
كما  ,النوع الصحفي الذي ورد فيه النقد بأكمله دفعة واحدة فال يصح تجزئته  أوالمقال الصحفي  إلى

عتبار الشخص العادي الذي قرأ النقد وليس شديد العميق ا عبارات التعليق والنقد على يجب تفسير 
 (11)في الفهم .

يستخدم في نقده ن على الكاتب أن أالموضوع محل النقد : ويعني هذا  أومالئمة النقد للواقعة  -4
الحد المناسب فقد خرج عن حدود  تجاوز فإذا , عبارات مالئمة ومناسبة لتحقيق الغرض من النقد

هير والتجريح مع التأكيد على أن مالئمة العبارة أمر نسبي يتوقف على الواقعة شالتدائرة  إلىالنقد 
وعيا  ويدور حول يكون التعليق موضوعلى هذا فيجب أن  (11)طارات النقد .إالمراد نقدها وبها تتحدد 

التي بمعنى أن النقد لكي يكون مباحا  فيجب أن يكون متصال  بالواقعة , الواقعة المنشورة متصال بها 
على تقدير  ما يعين القارئ إياهاتكون مالزمته  حتىنفصل عنها ي ال  عليها , وأ ويؤسس إليهايستند 

التعليق  أو أيالر لم يذكر  فإذا ,بصحته  دمن الحكم تشه سبابقيمته ولتكون الواقعة منه بمثابة األ
 (11)التي تسنده لم يكن ذلك نقدا . الثابتةبغير الواقعة 

 : أمرين  في يشترط في حق النقد توافر حسن النية التي تتوافرحسن نية الناقد :  توافر-5
شباع إرواء إلىي عالمصلحة العامة دون الس أو: توخي النفع العام  لهماأو  الباعث الشخصي  وا 
بما يعني حرص  (11)هانة .اإل أوالتشهير  أوتجريح ال إلىرف كشهوة االنتقام الذي يفضي صال

تحقق له  العام وال أيالر الشخصية والخاصة التي التهم  األمورالكاتب على االبتعاد عن  أوالصحفي 
ذلك أن حق النقد قد شرع من أجل صالح الجماعة ومن ثم ينبغي أن يتصل , بمتابعتها فائدة 
 .(41) ا مافع  يحقق لها ن أو , ا مباشرا  قيمها مس   أوالتي تمس مصالح الجماعة  قضاياال أو باألمور

, حوال كافة افتراض حسن النية للناقد ال يجوز في األأنه , كيد عليه في هذا الموضع أومما يجب الت
من الكتاب الذين  أومن شأن ذلك أن يوفر المجال لبعض الطارئين على مهنة الصحافة  إذ

النيل من سمعتهم تحت مظلة مزعومة للدفاع  أوين خر لآل لإلساءةيخضعون لتأثير أجندات مشبوهة 
 . عامةعن مصلحة 

ذاراء بصحة ما يبديه من اآل أي »رائه آعتقاد الناقد بصحة ا :  وثانيهما  كان الصحفي كاذبا ال وا 
أمام النقد الذي يحميه  آنذاككون نالقصد فال  ءنسان مضلل سيإة نفسه فهو ر في قرا بآرائهيؤمن 
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 أوإذ يلزم أن يكون الصحفي  (51).«عدم صحة أرائه المسؤولية  أوالقانون بل تترتب على كذبه 
وأن  , حتى يمكن أن يعد صادرا  عن سالمة نية صحتهاالنتقاد معتقدا في ضميره الذي يوجه الكاتب 
دوافع  أولخدمة المصلحة العامة ال عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن  انتقادهيكون 
الصحافة لوظيفتها النقدية يستلزم توافر شروط  تأدية أن إلىإن ما تقدم يشير بوضوح .  (16)شخصية

من النقد الذي يجب أن تتحدد أهدافه ومضامينه في إطار  الغايةكي تحقق بها  لتزامعديدة ينبغي اال
 خدمة المصلحة العامة وتوفير سبل الرقي للمجتمع .



 

 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
برإهمي عيل حسني. د   إ 

3172( اكنون إلأول 71إلعدد )  

إلعرإقية للصحافة إلنقدية إلوظيفة  

لزمانوإ إلصباح جريديت يف حتليلية درإسة  

من للمدة(  بغدإد طبعة)   

م 27/73/3173 –م 7/73/3173  

304 

 المبحث الثالث
 نتائج الدراسة وتحليلها :

( موضوعا توزعت على 115لقد بلغ عدد الموضوعات النقدية التي تم تحديدها في هذا البحث ) 
 إلى, فقد التجأ الباحث  وتجنبا لإلطالة,  لو األذلك في المبحث  إلىاإلشارة  وكما سبق( محورا 11)

في عدد  نهماايلتب, ونظرا ميدان الدراسة أن يكون هناك جدول واحد لكل محور ولكال الجريدتين 
في هذا الموضع من البحث قد جاء على  محاورالالتكرارات المسجلة ضمن كل محور فإن تسلسل 

 لما يأتي : اجريدة الصباح وفق في محاورال كل محور من وفق التكرارات المسجلة ضمن
 
 :ال : الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور السياسي أو 

المئوية  نسبتهاو لخاصة بالمحور السياسي االنقدية الموضوعات يبين تكرارات ( :  1)  جدول رقم
 .الصباح والزمان  في جريدتي

 
 الموضوعات الخاصة بالمحور السياسي

 الزمان جريدة الصباح جريدة

النسبة  التكرار
النسبة  تكرارال المئوية

 المئوية
 19081 14 17077 15 ة وتصاعدها يهدد استقرار الوطن والمواطنياسيالس األزماتتعاقب 

بين الفرقاء عدم الثقة  تكرس حالة التالسن السياسي والتصريحات المتشنجة 
  السياسيين

11 18051 14 11018 

 11017 11 16066 9 تراجع الهوية الوطنية وبروز التخندق الطائفي إلىنظام المحاصصة أفضى 

 7011 8 5056 1 طبقات مهيمنة تتاجر بالسياسة إلى األحزابتحول بعض 
 1076 1 5056 1 تريد الشر بالعراق اإلقليمية األجندات

 1051 4 1071 1 اتلتزامبروز ظاهرة الخداع السياسي وعدم الوفاء باال
 1088 1 1071 1 الحزبية أواالحتماء بالدستور وتفسير بنوده بما يتوافق مع المصلحة الشخصية 

 1088 1 1071 1 تعثر مسيرة النمو الديمقراطي في العراق

 - - 1071 1 الت تدخل السياسيين في أعمال القضاءابروز ح
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 الموضوعات الخاصة بالمحور السياسي

 الزمان جريدة الصباح جريدة

النسبة  التكرار
النسبة  تكرارال المئوية

 المئوية
 1,76 1 1085 1 الملفات ضد الخصوم استخدامو الت االستهداف السياسي اح تزايد

 1076 1 1085 1 وليد مشوه إلىالفيدرالية في العراق تحولت 
 1061 1 1085 1 ل أسباب الكثير من المشكالت القائمة اليوم في العراقميتح األمريكياالحتالل 

 - - 1085 1 رهابمن لإلالساحة السياسية توفر المالذ اآل أطراف فاعلة في
 1088 1 1085 1 معاملة سيئة في العديد من دول العالم إلىالمواطن العراقي يتعرض 

 7089 9 1085 1 عديدةسعي العديد من مرشحي االنتخابات نحو شراء الذمم بأساليب 
 1076 1 - - التي تتعلق بمصالح الناس القوانينالكثير من  إقرارالسياسية تعطل  الخالفات

 1051 4 - - عن رؤساء الكتل األعمىبروز ظاهرة التملق السياسي والدفاع 

 1076 1 - - ملف التظاهرات التي جرت في مدن عراقية عدةدارة إلالحكمة نقص في 

 1088 1 - - تأشير حالة التذبذب في السياسة الخارجية للعراق
 1088 1 - - الكردية األحزابتنامي نزعة االنفصال عند 

 %111 114 %111 54 المجموع

السياسية وتصاعدها يهدد  األزمات دتصاع :ن موضوع بيانات الجدول السابق اتوضح   
ونسبة مئوية قدرها صباح ( تكرارا  في جريدة ال15قد سجل ) ,ستقرار الوطن و المواطن ا
يحتل ل( %19081في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها )( تكرارا  14فيما سجل ) ,(17077%)

التالسن السياسي والتصريحات  :أما موضوع  , في عدد التكرارات في كال الجريدتين ىلو األالمرتبة 
(  11فقد سجل في جريدة الصباح ) , المتشنجة تكرس حالة عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين 

  جريدة الزمانفي حين بلغ عدد التكرارات التي سجلها في ( %18051تكرارات ونسبة مئوية قدرها )
تراجع  إلىنظام المحاصصة أفضى  :وحقق موضوع  (.%11018ونسبة مئوية قدرها ) ( تكرارا  14) 

بعد أن ( %16066نسبة مئوية قدرها )في جريدة الصباح  الهوية الوطنية وبروز التخندق الطائفي
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          ( 11بعد أن سجل )( %11017في جريدة الزمان ) تهنسبفي حين بلغت ( تكرارات  9سجل )
 تكرارا  .

الثالثة المذكورة تعد نسب مرتفعة مقارنة بنسب نسب تمثيل الموضوعات  نا إلىما تقدم تشير  إن 
في كل من الجريدتين ميدان الدراسة وهذا يدل ضمن المحور السياسي  األخرىتمثيل الموضوعات 

 خالل إليهاوعات الثالثة المشار وضالمذكورتين للملته كل من الجريدتين أو على حجم االهتمام الذي 
طبقات مهيمنة تتاجر  إلى األحزابتحول بعض  :وسجل موضوع  المدة الزمنية المحددة للتحليل ,

في حين سجل في جريدة  ,(%5056ونسبة مئوية قدرها )( تكرارات في جريدة الصباح 1)  بالسياسة
تريد الشر  اإلقليمية : األجنداتأما موضوع , ( %7011( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )8الزمان )

( 1( بمجموع تكرارات بلغت )%5056)بالعراق فقد حقق في جريدة الصباح نسبة مئوية قدرها 
أما ( ,%1076درها )ق مئوية نسبةتكرارات فيما بلغت تكراراته في جريدة الزمان تكرارين فقط و 

واالحتماء بالدستور وتفسير  , اتلتزامبروز ظاهرة الخداع السياسي وعدم الوفاء باال: موضوعات 
 ,ر مسيرة النمو الديمقراطي في العراقثوتع, الحزبية  أوبنوده بما يتوافق مع المصلحة الشخصية 

تكرارين فقط في جريدة  كل منهما القضاء فقد سجل أعمالبروز حاالت تدخل السياسيين في و 
 لو األفي جريدة الزمان فقد سجل الموضوع  أما, ( لكل منهما %1071الصباح ونسبة مئوية قدرها )
 اللذان نفيما سجل الموضوعا ,(%1051ونسبة مئوية قدرها )( تكرارات 4من الموضوعات المذكورة )

الموضوع  في حين لم يسجل ,(%1088مئوية قدرها ) ونسبةيأتيان بعده تكرارا  واحدا  فقط لكل منهما 
ة أهمية في جريدة الزمان خالل المدة الزمنية المحددة أي إيالئهمما يدلل على عدم  تكرار أياألخير 

مئوية قدرها  ونسبةفقط لكل منهما في جريدة الصباح  اواحد للتحليل , وسجلت ستة موضوعات تكرارا
 استخدامحاالت االستهداف السياسي و  تزايد :وهذه الموضوعات هي , لكل موضوع ( 1085%)

يتحمل  األمريكيواالحتالل , ه و وليد مش إلىدرالية في العراق تحولت يوالف , الملفات ضد الخصوم
وأطراف فاعلة في الساحة السياسية توفر , أسباب الكثير من المشكالت القائمة اليوم في العراق 

, معاملة سيئة في العديد من دول العالم  إلىوالمواطن العراقي يتعرض ,  لإلرهاب مناآلالمالذ 
أما في جريدة الزمان فقد , وسعي العديد من مرشحي االنتخابات نحو شراء الذمم بأساليب عديدة 

والثاني من الموضوعات المذكورة تكرارين فقط لكل منهما ونسبة مئوية قدرها  لو األسجل الموضوع 
, ( %1061)( تكرارات ونسبة مئوية قدرها 1فيما سجل الموضوع الثالث ) ,ع( لكل موضو 1076%)

سجل الموضوع و  ,تكرار خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل  أيفيما لم يسجل الموضوع الرابع 
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الموضوعات  من األخيرالموضوع  , أما( %1088مئوية بلغت ) ونسبةالخامس تكرارا  واحدا  فقط 
الموضوعات الخمسة  أما ( ,%7089مئوية قدرها )  ونسبة( تكرارات 9فقد سجل ) إليهاالمشار 
الكثير من  إقرارضمن المحور السياسي وهي على التوالي : الخالفات السياسية تعطل  األخيرة 

عن رؤساء  األعمىسياسي والدفاع وبروز ظاهرة التملق ال, القوانين التي تتعلق بمصالح الناس 
وتأشير حالة , ملف التظاهرات التي جرت في مدن عراقية عدة  إلدارةالحكمة  ينقص فو , الكتل 

 أيسجل فلم ت, الكردية  األحزابنفصال عند وتنامي نزعة اال, التذبذب في السياسة الخارجية للعراق
بما يؤشر حالة عدم االهتمام في حضور في جريدة الصباح خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل 

في جريدة الزمان فقد سجل  أما ,ألهميتهاالوافي نظرا  تناولوالنها موضوعات تستحق المتابعة حين ا
فيما سجل , ( %1,76ونسبة مئوية قدرها )من الموضوعات المذكورة تكرارين  لو األالموضوع 

وسجل الموضوع الثالث تكرارين فقط , ( %1051قدرها )( تكرارات ونسبة مئوية 4الموضوع الثاني )
من الموضوعات  لو األ( وهي النسبة ذاتها التي حققها الموضوع %1076ونسبة مئوية قدرها )

مئوية قدرها  ونسبةن فقد سجل كل منهما تكرارا واحدا فقط اخر اآلن االموضوع أما,  إليهاالمشار 
 .موضوع ( لكل1088%)

 بالمحور الثقافي:الموضوعات النقدية الخاصة ثانيا : 
في  :استفحال العديد من الظواهر السلبيةن موضوع ( إ4يالحظ من تحليل بيانات جدول رقم )

في حين  ,(%11011مئوية قدرها )  ( تكرارات في جريدة الصباح ونسبة8قد سجل ) ,المشهد الثقافي
 (%19017( تكرارات في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها ) 7سجل )
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ا المئوية في تهنسب( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور الثقافي و 4) جدول رقم
 .جريدتي الصباح والزمان 

                 
 الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور الثقافي                  

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار 

 المئوية

 19017 7 11011 8 في المشهد الثقافي استفحال العديد من الظواهر السلبية
 - - 11088 5 تراجع دور المثقفين في حياة المجتمع

 19017 7 11011 4 الالزمة للمثقفين والمبدعين الرعايةالجهات المختصة بتوفير  اهتمامعدم 
 8011 1 11011 4 المهرجانات الثقافية إقامةسلبيات كثيرة ترافق عملية 
 - - 11011 4 تردي واقع الفن في العراق

 8011 1 8011 1 منظومة ثقافية عراقية متميزة إنتاجالفشل في 
 - - 5056 1 همال واضحالمواقع األثرية تعاني من إ 

 8011 1 5056 1 الذوق العام إلى ءالهابطة التي تسي األغانيانتشار 
 4017 1 1078 1 بثقافة المركز على حساب المحافظات هتماماال
 8011 1 1078 1 تحمي نتاجاتهم قوانينعلى حقوق المؤلفين والمبدعين نتيجة لعدم وجود  تجاوزال

 4017 1 1078 1 الكتب يفاقم من ظاهرة العزوف عن القراءة أسعارارتفاع 
 - - 1078 1 عدم وجود رقابة فاعلة على المصنفات الفكرية

 %111 14 %111 16 المجموع
( تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية 5تراجع دور المثقفين في حياة المجتمع ) :وسجل موضوع 

حضور يذكر في جريدة الزمان خالل المدة الزمنية  أييسجل في حين لم  ,( %11088قدرها )
 المحددة للتحليل .

في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها ( تكرارات لكل منهما 4وسجلت ثالثة موضوعات )
 الرعايةاهتمام الجهات المختصة بتوفير لكل موضوع وهذه الموضوعات هي : عدم  ,(19017%)

وتردي واقع الفن ,قامة المهرجانات الثقافية وسلبيات كثيرة ترافق عملية إ ,الالزمة للمثقفين والمبدعين
( تكرارات 7من الموضوعات المذكورة ) لو األضوع في جريدة الزمان فقد سجل المو  أما ,في العراق 

قط ونسبة مئوية قدرها في حين سجل الموضوع الثاني تكرارين ف ,(%19017ونسبة مئوية قدرها )
حضور يذكر في جريدة الزمان خالل المدة الزمنية  أيالموضوع الثالث فلم يسجل  أما( ,8011%)
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منظومة ثقافية عراقية متميزة نسبة مئوية قدرها  جإنتاالفشل في :وحقق موضوع  تحليل ,لالمحددة ل
في حين سجل تكرارين في جريدة الزمان ,( تكرارات 1( في جريدة الصباح بعد أن سجل )8011%)

, أما موضوعا (%8011جريدة الصباح وقدرها ) في هامئوية التي حققالللنسبة  مساويةونسبة مئوية 
فقد سجل كل  ء للذوق العام ,يوانتشار األغاني التي  تس ,:المواقع األثرية تعاني من إهمال واضح

ما في جريدة , أ( لكل منهما%5056منهما تكرارين فقط في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )
رارين في حين سجل الموضوع اآلخر تك حضور يذكر , أيهما من لو األالزمان فلم يسجل الموضوع 

ضمن هذا المحور فقد سجلت كل  األخيرة ضوعات األربعة لمو أما ا (,%8011ونسبة مئوية قدرها )
,وهذه الموضوعات ( لكل موضوع %1078ا تكرارا  واحدا  في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )منه

والمبدعين  على حقوق المؤلفين تجاوزوال ,بثقافة المركز على حساب المحافظات االهتمامهي : 
 ,رتفاع أسعار الكتب يفاقم ظاهرة العزوف عن القراءة وا,تهم ين تحمي نتاجانتيجة لعدم وجود قوان

 لو األأما في جريدة الزمان فقد حصل الموضوع ,وعدم وجود رقابة فاعلة على المصنفات الفكرية 
وحصل الموضوع ,( %4017فقط ونسبة مئوية قدرها ) ن الموضوعات المذكورة على تكرار واحدم

ين حصل الموضوع الثالث على تكرار في ح,( %8011الثاني على تكرارين ونسبة مئوية بلغت )
حضور في جريدة  أي األخيرفيما لم يسجل الموضوع ,( %407فقط ونسبة مئوية قدرها ) واحد

 الزمان خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل .
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 : االجتماعيالمحور ثالثا : الموضوعات النقدية الخاصة ب
( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور االجتماعي ونسبتها المئوية في 5جدول رقم )

 . جريدتي الصباح والزمان
 

 االجتماعيالموضوعات النقدية الخاصة بالمحور 
 

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
 5011 1 11041 6 والطفل المرأةوالسيما ضد  األسريحاالت العنف  تزايد

 11077 11 14018 4 قيم المجتمعوكيات المرفوضة التي تتقاطع مع بعض السلانتشار 
 15019 6 11071 1 الكافية لهم الرعايةنتيجة عدم توفر  األسرتدهور واقع الكثير من 

 11051 8 11071 1 ن منهم يجيوالسيما الخر ساط الشباب أو معدالت البطالة بين  تزايد
 - - 11071 1 ألطفالهنالسلمية  تهنايرعيؤثر سلبا على  األمهاتعمل 

 7069 1 11071 1 ساط الكثير من الناسأو شيوع الجهل والخرافات بين 
 - - 7014 1 معدالت الطالق في المجتمع العراقي تزايد

تأشير حاالت ميل بعض موظفي الدولة نحو التعسف في تعامالتهم مع 
 المواطنين

1 7014 1 5011 

 5011 1 1057 1 حقوقها  المرأةة والموروثات على نيل االجتماعيتأثير التعقيدات 
 - - 1057 1 رياففي القرى واألمعدالت تزويج القاصرات والسيما  تزايد

 5011 1 - - اءتفشي ظاهرة التسول واالستجد
 1056 1 - - لآلباء األبناءأتساع ظاهرة عقوق 

 1056 1 - - الرجال و النساء تزيد من عنوسة الباهظةتكاليف الزواج 
 %111 19 %111 18 المجموع
الت العنف األسري وال سيما حا تزايد :وضوع م( أن 5تبين من تحليل بيانات جدول رقم )ي  

فيما  ,(%11041تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )( 6قد سجل ) ,والطفل المرأةضد 
ار شانت:في حين سجل موضوع  ,(%5011مئوية بلغت ) ونسبةسجل تكرارين فقط في جريدة الزمان 

 ونسبة ,( تكرارات في جريدة الصباح4بعض السلوكيات المرفوضة التي تتقاطع مع قيم المجتمع )
( %11077سبة مئوية بلغت )( تكرارا  في جريدة الزمان ون11) فيما سجل ,(%14018)مئوية قدرها 

جريدة الزمان بهذا الموضوع  اهتماملت ضمن هذا المحور مما يدلل على وهي أعلى نسبة مئوية سج
مئوية  نسبةوحققت أربعة موضوعات في جريدة الصباح  المحددة للتحليل .خالل المدة الزمنية 
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( تكرارات وهذه 1سجل كل موضوع منها ) أنما بعد لكل منه ,(%11071بلغت ) متساوية
 تزايدو  ,الكاملة لهم  الرعايةنتيجة عدم توفر سر واقع الكثير من األتدهور  :الموضوعات هي

 رعايتهنى مهات يؤثر سلبا عل,وعمل األين منهم يجساط الشباب والسيما الخر أو معدالت البطالة بين 
ما في جريدة الزمان فقد , أساط الكثير من الناسأو وشيوع الجهل والخرافات بين ,طفالهن السليمة أل

فيما ,( %15019مئوية قدرها ) ونسبة( تكرارات 6)من الموضوعات المذكورة  لو األسجل الموضوع 
في حين لم يسجل الموضوع  ,(%11051مئوية بلغت ) نسبة( تكرارات و 8سجل الموضوع الثاني )

وسجل الموضوع  ,هذا الموضوع  تناولباهتمام جريدة الزمان عدم  إلىوهذا يشير تكرار , أيثالث ال
بعدد التكرارات التي سجلها مع  ليتساوى( %7069( تكرارات ونسبة مئوية بلغت )1الرابع )

معدالت الطالق في المجتمع  تزايد :سجل موضوعاو ,في جريدة الصباح  إليهاالموضوعات المشار 
 ,في تعامالتهم مع المواطنينوتأشير حاالت ميل بعض موظفي الدولة نحو التعسف ,العراقي 

 لو األ, في حين لم يسجل الموضوع لكل موضوع( %7014تكرارين لكل منهما ونسبة مئوية قدرها )
الموضوع الثاني فقد سجل ما المدة الزمنية المحددة للتحليل .أحضور في جريدة الزمان خالل  أي

ة والموروثات على االجتماعيثير التعقيدات موضوعا: تأ أما,( %5011مئوية بلغت )  تكرارين ونسبة
كل منهما سجل فقد ,رياف القاصرات والسيما في القرى واألمعدالت تزويج  وتزايد ,حقوقها المرأةنيل 

فيما سجل الموضوع  ,( لكل منهما %1057تكرارا  واحدا  في جريدة الصباح ونسبة مئوية بلغت ) 
في حين لم يسجل ,( %5011فقط في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها ) منهما تكرارين  لو األ

ولم تسجل  تكرار في الجريدة المذكورة خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل . أي خرالموضوع اآل
حضور يذكر في جريدة الصباح خالل المدة الزمنية  أي االجتماعيثالثة موضوعات ضمن المحور 

باء لآلبناء , واتساع ظاهرة عقوق األستجداءليل وهي : تفشي ظاهرة التسول واالحددة للتحالم
من  لو األفيما سجل الموضوع ,تزيد من عنوسة الرجال والنساء  الباهظةوتكاليف الزواج ,

ما الموضوعان ( ,أ%5011مان ونسبة مئوية قدرها ) في جريدة الز الموضوعات المذكورة تكرارين 
( %1056مئوية قدرها ) نسبةفقد سجل كل منهما تكرارا  واحدا  فقط في الجريدة المذكورة و ان خر اآل

 لكل منهما. 
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 الموضوعات النقدية الخاصة بمحور الخدمات :رابعُا: 
في ونسبتها المئوية ( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بمحور الخدمات 6جدول رقم )

 .جريدتي الصباح والزمان
  

 الخدماتمحور الموضوعات النقدية الخاصة ب
 

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
 65 16 65018 17 في أغلب مدن العراق اقع الخدمات والسيما البلدية منهاتردي و 

 105 1 11054 1 التدهور المستمر في واقع خدمة الكهرباء
 105 1 7069 1 تحتية سليمة للخدماتعدم وجود بنى 

نتيجة غياب الرقابة الفعالة على البضائع  المواطنينتضرر الكثير من 
 والمواد الغذائية األدويةعلى السيما المستوردة و 

1 7069 1 5 

 105 1 1085 1 الصحية الالزمة الرعايةعدم حصول المعاقين على 
 105 1 1085 1 رقابة صحية فاعلةار التلوث البيئي نتيجة لعدم وجود شانت

 705 1 - - ساخ في العديد من المستشفياتو بئة واألو األانتشار 
 5 1 - - في النظر بطلبات المواطنين فيما يتعلق بتحسين الواقع الخدمي التسويف

 105 1 - - األطفالصحية كافية لشريحة  رعايةعدم وجود 
 105 1 - - السير في الشوارع أزمةاستيراد السيارات بأعداد كبيرة يفاقم من 

 105 1 - - الصحة العامة ر فيتربية المواشي في المدن مما يؤثانتشار 
 %111 41 %111 16 المجموع

تردي واقع الخدمات وال سيما البلدية منها في اغلب  : موضوع إن( 6يتبين من بيانات جدول رقم )  
 نفي حي , (%65018مئوية قدرها ) ونسبة( تكرارا  في جريدة الصباح 17مدن العراق قد سجل )

المستمر  وحقق موضوع التدهور ,(%65مئوية قدرها ) ونسبة( تكرارَا 16سجل في جريدة الزمان )
( تكرارات في جريدة الصباح 1سجل ) أن( بعد %11054نسبة مئوية قدرها )في واقع خدمة الكهرباء 

وسجل  ,(%105الزمان ونسبة مئوية قدرها )فيما سجل هذا الموضوع تكرارا  واحدا  فقط في جريدة  ,
وتضرر الكثير من المواطنين نتيجة غياب الرقابة ,لخدمات ل سليمةتحتية  بنىعدم وجود  :موضوعا

ا في جريدة الصباح متكرارين لكل منه ,دوية والمواد الغذائيةاأل على مايالمستوردة والسعلى البضائع 
ا تكرارا  واحدا  فقط ممنه لو األفي حين سجل الموضوع  ,( لكل موضوع%7069ونسبة مئوية قدرها )

ة تكرارين فقط ونسبة مئوي خرا سجل الموضوع اآلمفي ,(%105مان ونسبة مئوية قدرها )في جريدة الز 
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وانتشار التلوث  ,الزمةالصحية ال الرعايةالمعاقين على  عدم حصول :وسجل موضوعا ,(%5بلغت )
ي الصباح والزمان ا في جريدتمالبيئي نتيجة لعدم وجود رقابة صحية فاعلة تكرارا  واحد فقط لكل منه

( لكل موضوع في جريدة %105) و لكل موضوع في جريدة الصباح (%1085ها )در ونسبة مئوية ق
الصباح ضمن هذا المحور خالل  حضور يذكر في جريدة أيولم تسجل خمسة موضوعات  ,الزمان
وهذه  ,هذه الموضوعات تناولبعدم اهتمامها  إلىمما يشير  ,للتحليل ةمحددالزمنية ال المدة

طلبات ب رظتسويف في النالو  ,ساخ في العديد من المستشفياتو ألابئة و و ألنتشار اا:الموضوعات هي 
 ,طفالصحية كافية لشريحة األ رعايةوجود وعدم  ,المواطنين فيما يتعلق بتحسين الواقع الخدمي

انتشار تربية المواشي في المدن و  ,زمة السير في الشوارع أعداد كبيرة يفاقم من أواستيراد السيارات ب
من الموضوعات  لو األما في جريدة الزمان فقد سجل الموضوع ,أالعامة الصحة فيثر ؤ يمما 

في حين سجل الموضوع الثاني تكرارين فقط  ,(%705( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )1المذكورة )
تكرارا  واحدا  فقط لكل موضوع  األخيرة فيما سجلت الموضوعات الثالثة  ,(%5ونسبة مئوية قدرها )
 .إليهال موضوع من الموضوعات المشار ( لك%105ونسبة مئوية قدرها )

 
 : ًا: الموضوعات النقدية الخاصة بمحور الفسادخامس

وامتداد اذرعه في مناحي  واإلداريالي مموضوع تفشي الفساد ال أن( 7تشير بيانات جدول رقم )
( 11في حين سجل ) , (%91( تكرارا  في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )11عديدة قد سجل )

 .(%5105تكرارا  في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها )
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المئوية في  تهانسب( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بمحور الفساد و 7جدول رقم )
 .جريدتي الصباح والزمان

 محور الفسادموضوعات النقدية الخاصة بال
 

 جريدة الزمان جريدة الصباح

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 5105 11 91 11 وامتداد اذرعه بمناحي عديدة واإلداريتفشي الفساد المالي 
 705 1 4 1 وحمايتهالفاعلة نحو شرعنة الفساد  األطرافسعي بعض 

 - - 4 1 األموالانتشار ظاهرة غسيل 

 1105 5 - - الروسية األسلحةالفساد في صفقة 

الفساد المالي بسبب عدم وجود عقوبات رادعة ضد انتشار 
 المفسدين

- - 4 11 

ستيراد وتوزيع مفردات اوجود حاالت تالعب واضح من عملية 
 البطاقة التموينية

- - 1 705 

 5 1 - - اقطاعات بتحكم بها بعض المسؤولين إلىتحويل مؤسسات الدولة 

 105 1 - - تحكم بعض المسؤولين في الكثير من مفاصل التجارة

 105 1 - - الفساد أنواع تسلق المناصب بغير وجه حق يعد من أخطر 

 %111 41 %111 15 المجموع

وانتشار ظاهرة غسيل ,  تهايوحمة الفساد عنالفاعلة نحو شر  األطراف ضسعي بع : وسجل موضوعا
لكل موضوع فيما  ,(%4تكرارا  واحدا  فقط في جريدة الصباح لكل منها ونسبة مئوية قدرها ) األموال

في حين  ,(%705( تكرارات في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها )1ا )ممنه لو األسجل الموضوع 
ل المدة الزمنية المحددة حضور يذكر في الجريدة المذكورة خال أي خرلم يسجل الموضوع اآل

ل المدة خال لصباححضور في جريدة ا أيولم تسجل ستة موضوعات ضمها هذا المحور  ,للتحليل
وانتشار الفساد , الروسية  األسلحةالزمنية المحددة للتحليل وهذه الموضوعات هي : الفساد في صفقة 

في عملية  ووجود حاالت تالعب واضح, الي بسبب عدم وجود عقوبات رادعة ضد المفسدينمال



 

 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
برإهمي عيل حسني. د   إ 

3172( اكنون إلأول 71إلعدد )  

إلعرإقية للصحافة إلنقدية إلوظيفة  

لزمانوإ إلصباح جريديت يف حتليلية درإسة  

من للمدة(  بغدإد طبعة)   

م 27/73/3173 –م 7/73/3173  

344 

تحكم بها بعض ياقطاعات  إلىوتحويل مؤسسات الدولة , استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية 
وتسلق المناصب بغير وجه  , م بعض المسؤولين في الكثير من مفاصل التجارةحكتو , المسؤولين 

من الموضوعات  لو األفي جريدة الزمان فقد سجل الموضوع  أما , الفساد أنواع حق يعد من اخطر 
( تكرارات 4) في حين سجل الموضوع الثاني ,(%1105( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )5المذكورة )

, ( %705( تكرارات ونسبة مئوية قدرها )1) الثالث( وسجل الموضوع %11ونسبة مئوية بلغت )
من  ناألخيران االموضوع أما, ( %5تكرارين فقط ونسبة مئوية قدرها ) الرابعفيما سجل الموضوع 
( لكل %105) كل منها تكرارا  واحدا  فقط ونسبة مئوية بلغتفقد سجل  إليهاالموضوعات المشار 

  موضوع .
 االقتصادي :لموضوعات النقدية الخاصة بالمحور : ااسادسً 

االقتصادي في ( والخاص بالموضوعات النقدية ضمن المحور 8تشير بيانات جدول رقم )  
تردي واقع االقتصاد العراقي نتيجة لعدم وجود خطط واضحة : موضوع  أنالصباح والزمان  جريدتي

           في حين سجل ,(%17077تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )( 5للتنمية قد سجل )
تدهور واقع الصناعة : موضوع  , أما( %11079ة مئوية قدرها )نسبتكرارات في جريدة الزمان و  (4)

في حين  ,(%16066( تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )1في العراق فقد سجل )
 .( %17014( تكرارات ونسبة مئوية بلغت )5في جريدة الزمان ) تكراراتهبلغت 
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في  تهانسبو  االقتصاديعات النقدية الخاصة بالمحور و ( يبين تكرارات الموض8جدول رقم )
 جريدتي الصباح والزمان .

 
 الموضوعات الخاصة بالمحور االقتصادي

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  تكرارال

 المئوية
النسبة  تكرارال

 المئوية
 11079 4 17077 5 واقع االقتصاد العراقي نتيجة لعدم وجود خطط واضحة للتنميةتردي 

 17014 5 16066 1 تدهور واقع الصناعة في العراق 

 6091 1 11011 1 تدهور الواقع الزراعي في العراق

 1045 1 11011 1 اتساع ظاهرة التصحر نتيجة لعدم وجود معالجات حقيقية

 17059 8 11011 1 تردي الواقع المعيشي لشريحة المتقاعدين وعدم االهتمام الجدي بمعاناتهم

 11014 1 5056 1 رداءة البنى التحتية تؤثر سلبا على تطور االقتصاد في البلد
 11014 1 5056 1 عدم وجود بيئة مناسبة لالستثمار في العراق

المحافظات صالحية توقيع العقود يشكل تهديدا لسالمة االقتصاد  أو اإلقليممنح 
 الوطني

1 5056 - - 

 6091 1 5056 1 البطاقة التموينية يزيد من معاناة شريحة واسعة من المواطنين  إلغاء

 1045 1 - - الوطني  االقتصادؤثر سلبا على يكثرة العطل 

 %111 19 %111 18 المجموع

تساع ظاهرة التصحر , واتردي الواقع الزراعي في العراق : وسجلت الموضوعات الثالثة التالية 
ي دوتردي الواقع المعيشي لشريحة المتقاعدين وعدم االهتمام الج, نتيجة لعدم وجود معالجات حقيقية 

 أماوع ,( لكل موض%11011مئوية بلغت ) بمعاناتهم تكرارين لكل منهما في جريدة الصباح ونسبة 
مئوية ضا ونسبة أيتكرارين  إليهامن الموضوعات المشار  لو األجريدة الزمان فقد سجل الموضوع في 

( %1045وسجل الموضوع الثاني تكرارا  واحدا  فقط ونسبة مئوية قدرها ) , كذلك(  %11011قدرها )
تمثل أعلى  ( وهي%17059( تكرارات ونسبة مئوية بلغت )8في حين سجل الموضوع الثالث ), 
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وحصلت أربعة موضوعات في جريدة الصباح على نسبة مئوية قدرها  نسبة ضمن هذا المحور ,
فقط لكل موضوع من هذه الموضوعات 5056%) ( لكل موضوع وبمجموع تكرارات بلغت تكرارا  واحدا  

ناسبة وعدم وجود بيئة م, رداءة البنى التحتية تؤثر سلبا على تطور االقتصاد في البلد : وهي 
شكل تهديدا  لسالمة يالمحافظات صالحية توقيع العقود  أو اإلقليمومنح  , لالستثمار في العراق

لغاء البطاقة التموينية يزيد من معاناة شريحة واسعة من المواطنين و  ,االقتصاد الوطني  في حين , ا 
لزمان ونسبة مئوية ( تكرارات في جريدة ا1والثاني من الموضوعات المذكورة ) لو األسجل الموضوع 

تكرار في جريدة الزمان خالل  أيالموضوع الثالث فلم يسجل  أما , ( لكل منهما%11014قدرها )
وسجل  (,%6091ها ) ة قدر وسجل الموضوع الرابع تكرارين فقط ونسبة مئوي ,المدة المحددة للتحليل
في جريدة الزمان ونسبة  ؤثر سلبا على االقتصاد الوطني تكرارا  واحدا  فقطيموضوع كثرة العطل 

حضور في جريدة الصباح خالل المدة الزمنية  أيفي حين لم يسجل  ,(%1045مئوية بلغت )
 المحددة للتحليل مما يؤشر عدم االهتمام بهذا الموضوع في الجريدة المذكورة . 
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 :ًا : الموضوعات النقدية الخاصة بمحور التربية والتعليم سابع
المئوية  تهانسبحور التربية والتعليم و مت الموضوعات النقدية الخاصة باتكرار ( يبين 9جدول رقم )

 .في جريدتي الصباح والزمان
 
 التربية والتعليممحور ب الموضوعات النقدية الخاصة

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
 16017 4 19041 5 بتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريستأشير حالة عدم االهتمام الجدي 

 9019 1 17065 1 تأشير حاالت عدم االهتمام ببعض التخصصات الدراسية
 18018 1 11077 1 تسرب الطلبة من المدارس حاالت  تزايد

 - - 11077 1 تردي واقع الخدمات في كثير من المدارس
 - - 5088 1 س الخصوصييتنامي ظاهرة التدر 

 - - 5088 1 سوء التوقيت دوام الطالبات في كثير من المدارس
 9019 1 5088 1 الدراسة في الكليات األهلية والدراسات المسائية الحكوميةأجور ارتفاع 

 - - 5088 1 األهليةتدهور مستوى التعليم في العديد من الكليات 
 - - 5088 1 البحث العلميسس السليمة في وجوب االهتمام بتدريب الباحثين على األ

 9019 1 - - عشائرهم فرادأ  أو على المعلمين من قبل الطالب تجاوزتأشير حاالت ال
 18018 1 - - نتشار بعض السلوكيات المرفوضة بين الكثير من طلبة الكليات والمعاهدا

 %111 11 %111 17 المجموع
 جحالة عدم االهتمام الجدي بتطوير المناه يرشتأ: موضوع  إن( 9بيانات جدول رقم ) حتوض

                            تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها  (5) الدراسية وطرق التدريس قد سجل
               مئوية قدرها  ةنسب( تكرارات و 4ه في جريدة الزمان )في حين سجل الموضوع نفس ,( % 19041) 
( 1عدم االهتمام ببعض التخصصات الدراسية ) تحاال يرشتأ: سجل موضوع و  , ( % 16017) 

في حين لم يسجل في جريدة الزمان , ( %17065تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )
حاالت تسرب  تزايد :فيما سجل موضوعا, ( %9019سوى تكرار واحد فقط ونسبة مئوية بلغت )

وتردي واقع الخدمات في كثير من المدارس تكرارين لكل منها في جريدة ,الطلبة من المدارس 
ما في جريدة الزمان فقد سجل الموضوع أ( لكل موضوع , %11077درها )قالصباح ونسبة مئوية 

 أي خرفي حين لم يسجل الموضوع اآل,( %18018مئوية بلغت ) ونسبةضا أيمنهما تكرارين  لو األ
وسجلت خمسة موضوعات ضمن ,  الل المدة الزمنية المحددة للتحليلختكرار في الجريدة المذكورة 
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( لكل %5088ها )لصباح لكل منهما ونسبة مئوية قدر هذا المحور تكرارا  واحدا  فقط في جريدة ا
وسوء توقيت دوام الطالبات في كثير من  , : تنامي ظاهرة التدريس الخصوصي موضوع وهذه هي

وتدهور مستوى , والدراسات المسائية الحكومية   األهليةالدراسة في الكليات  ورجأوارتفاع  ,المدارس 
اء الموضوع الثالث من الموضوعات المذكورة الذي ستثنوبا األهليةعليم في العديد من الكليات تال

 ةاألربعفان الموضوعات  ,(%9019سجل تكرارا  واحدا  فقط في جريدة الزمان ونسبة مئوية بلغت )
وغاب  ,المحددة للتحليل الزمنيةخالل المدة  إليهاحضور في الجريدة المشار  أيم تسجل ل األخرى
و انتشار , عشائرهم  فرادأو أ على المعلمين من قبل الطالب تجاوزحاالت ال يرشتأ: عا موضو 

بعض السلوكيات المرفوضة بين الكثير من طلبة الكليات والمعاهد عن جريدة الصباح خالل المدة 
جريدة الزمان  فيمنهما تكرارا  واحدا  فقط  لو األفي حين سجل الموضوع , الزمنية المحددة للتحليل 

مئوية بلغت  ونسبةتكرارين فقط  خرفيما سجل الموضوع اآل,( %9019مئوية قدرها ) ونسبة
(18018% ).  

  :ًا: الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور القانونيثامن
ا المئوية في تهنسب( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور القانوني و 11جدول رقم )

 .جريدتي الصباح والزمان
 

 القانونيبالمحور  الموضوعات النقدية الخاصة
 جريدة الزمان جريدة الصباح

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 - - 11011 1 وجوب مراجعة شروط منح القروض المالية للمواطنين
 - - 11011 1 وجود خلل في الكثير من العقود القانونية

 - - 16067 1 القضاة بالنزاهة التزامأهمية 
 - - 16067 1 باألسلحةقانونية رادعة ضد المتاجرين  إجراءاتوجوب اتخاذ 

 15 1 - - محاسبة المفسدين قوانينهمية تفعيل أ 
 15 1 - - غض النظر عن الجرائم يعد بمثابة جريمة

 15 1 - - والسيما حديثي التخرج همية العمل على تدريب المحامين الشباب أ 
 15 1 - - سيارات المنفيست يثير العديد من المشاكل القانونيةقرار تسجيل 

 %111 4 %111 6 المجموع
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وجوب مراجعة شروط منح القروض المالية :  موضوعي أن( 11يتبين من بيانات جدول رقم )
د خلل في الكثير من العقود القانونية قد سجل كل منهما تكرارين في جريدة و وج,و و للمواطنين

حضور يذكر في  أيفي حين لم يسجال  ,( لكل موضوع%11011الصباح ونسبة مئوية قدرها )
القضاة  التزامفيما لم يسجل موضوعا : أهمية جريدة الزمان خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل.

قانونية رادعة ضد المتاجرين باألسلحة سوى تكرار واحد فقط لكل  إجراءاتبالنزاهة , ووجوب اتخاذ 
لم يسجال أي تكرار في  لكل موضوع , في حين(  %16067منهما في جريد الصباح ونسبة مئوية ) 

( عن 11ضمن جدول رقم ) األخرىوغابت الموضوعات .  جريدة الزمان خالل مدة التحليل
تذكر في الجريدة المذكورة  أهميةا مئهإيالعدم  إلىجريدة الصباح مما يشير بوضوح  فيالحضور 

, محاسبة المفسدين  قوانينخالل المدة الزمنية المحددة للتحليل وهذه الموضوعات هي : أهمية تفعيل 
والسيما امين الشباب حوأهمية العمل على تدريب الم, عد بمثابة جريمة يوغض النظر عن الجرائم 

فيما سجل , وقرار التسجيل سيارات المنيفيست يثير العديد من المشاكل القانونية  حديثي التخرج ,
( %15ريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها )كل موضوع من الموضوعات المذكورة تكرارا  واحدا  فقط في ج

 لكل موضوع .
 

 : المنيًا: الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور تاسع
المئوية في  تهانسبو  المني( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور 11جدول رقم )

 .جريدتي الصباح والزمان 
 جريدة الزمان الصباحجريدة  المنيالموضوعات النقدية الخاصة بالمحور 

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 51 6 61 1 نقاط التفتيش الكثيرة تخنق الشوارع وتسبب الزحام الشديد
 15 1 41 1 تدهور الوضع األمني بسبب عدم فعالية النظرية األمنية

 16067 1 - - تضي ق على المواطنينالتي مواكب المسؤولين 
 8011 1 - - السرقات في العديد من المناطق انتشار

 %111 11 %111 5 المجموع
نقاط التفتيش الكثيرة تخنق الشوارع وتسبب الزحام : موضوع  إن( 11يظهر من بيانات جدول رقم )

( 6في حين سجل ) ,(%61مئوية قدرها ) ونسبة( تكرارات في جريدة الصباح 1الشديد قد سجل )
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 األمني الوضع تدهورع وسجل موضو , ( %51مئوية قدرها )  ونسبةتكرارات في جريدة الزمان 
فيما , ( %41جريدة الصباح ونسبة مئوية بلغت )في ة تكرارين فقط األمني النظرية ةبسبب عدم فعالي

مواكب  :وغاب موضوعا ,( %15( تكرارات في جريدة الزمان ونسبة مئوية قدرها )1) سجل
وانتشار السرقات في العديد من المناطق عن الحضور في ,  المواطنينالمسؤولين التي تضيق على 

هما تكرارين فقط من لو األفيما سجل الموضوع , جريدة الصباح خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل 
ارا  واحدا  فقط في فقد سجل تكر  خر( أما الموضوع اآل%16067قدرها )في جريدة الزمان ونسبة مئوية 

 ( .%8011الجريدة المذكورة ونسبة مئوية بلغت )
 

 ي :اإلعالم: الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور  عاشرًا
المئوية  تهانسبي و اإلعالمالموضوعات النقدية الخاصة بالمحور  تكرارات( يبين 11جدول رقم )

 .في جريدتي الصباح والزمان
 

 بالمحور اإلعالميالموضوعات النقدية الخاصة 
 جريدة الزمان جريدة الصباح

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 15071 5 81 4 األزماتوتأجيج  ضاعو األزيم أبعض وسائل اإلعالم تعمل على ت
 - - 11 1 واقع اإلعالم العراقيتأشير حالة التدهور في 

 18057 4 - - عدة السيطرة عليها بوسائل أوبعض الجهات الضغط على وسائل اإلعالم  محاولة
 14019 1 - - االبتزاز والظلم والمحاربة إلىتعرض الكثير من اإلعالميات 

التي تقدمها بعض وسائل  أيالر  استطالعاتالمصداقية في الكثير من  افتقاد
 اإلعالم

- - 1 14019 

 7014 1 - - واالبتذال اإلسفاففضائيات عديدة تعمل على تقديم 
 %111 14 %111 5 المجموع

 ضاعو األبعض وسائل اإلعالم تعمل على تأزيم : ( أن موضوع 11يظهر من بيانات جدول رقم )
,في حين ( %81( تكرارات في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )4قد سجل ) األزماتوتأجيج 
تأشير حالة : ( . وحقق موضوع %15071تكرارات في جريدة الزمان ونسبة مئوية بلغت ) (5سجل )

سجل تكرارا   أن( في جريدة الصباح بعد %11التدهور في واقع اإلعالم العراقي نسبة مئوية قدرها )
.  حضور يذكر في جريدة الزمان خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل أيفيما لم يسجل  , واحدا  فقط
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ضمن هذا المحور عن الحضور في جريدة الصباح خالل  األخيرة ربعة وغابت الموضوعات األ
بعض الجهات الضغط على وسائل  محاولة: المدة الزمنية المحددة للتحليل وهذه الموضوعات هي 

االبتزاز والظلم  إلىتعرض الكثير من اإلعالميات , و السيطرة عليها بوسائل عدة  أواإلعالم 
, التي تقدمها بعض وسائل اإلعالم  أيوافتقاد المصداقية في الكثير من استطالعات الر , اربة والمح

من  لو األفي حين سجل الموضوع , واالبتذال  اإلسفافوفضائيات عديدة تعمل على تقديم 
فيما سجل , ( %18057( تكرارات في جريدة الزمان ونسبة مئوية بلغت )4الموضوعات المذكورة )

عان الثالث والرابع تكرارين فقط لكل منهما في الجريدة المذكورة ونسبة مئوية قدرها و الموض
فقط في جريدة الزمان  األخير فلم يسجل سوى تكرار واحدالموضوع  , أما( لكل موضوع 14019%)

 ( . %7014ونسبة مئوية قدرها )
 
 : اإلنسان: الموضوعات النقدية الخاصة بمحور حقوق  حد عشرأ

 تهانسبو  اإلنسان( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بمحور حقوق 11رقم )جدول 
 لمئوية في جريدتي الصباح والزمان.ا

 جريدة الزمان جريدة الصباح اإلنسانالموضوعات النقدية الخاصة بمحور حقوق      
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
 1705 6 15 1 اإلنسانحاالت انتهاك لحقوق  تأشير
 - - 15 1 اإلنسانحقوق  حماية قوانينبعض الجهات تعطيل  محاولة
 6015 1 15 1 تكافؤ الفرص في الكثير من الحاالت مبدأ غياب 

 - - 15 1 حقوقهم الوظيفيةعلى عدم حصول العديد من موظفي العقود 
 15 4 - - الوشاياتالسجون بسبب  إلى األشخاصدخول الكثير من 

 15 4 - - حقوق السجناء والسجيناتتأشير حاالت انتهاك لبعض 
 6015 1 - - عترافهن تحت التعذيبا غتصاب لسجينات و ا تأشير حاالت 

 %111 16 %111 4 المجموع
موضوعات في جريدة الصباح قد سجل كل منهما تكرارا واحدا  أن أربعةبيانات الجدول أعاله توضح 
حاالت انتهاك  : تأشيروهذه الموضوعات هي  ,( لكل موضوع %15مئوية قدرها ) ونسبةفقط 

تكافؤ مبدأ وغياب  , اإلنسانحقوق  حماية قوانينطيل عبعض الجهات ت ومحاولة,  اإلنسانلحقوق 
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, وعدم حصول العديد من موظفي العقود على حقوقهم الوظيفية , الفرص في الكثير من الحاالت 
( تكرارات في جريدة الزمان ونسبة 6من الموضوعات المذكورة ) لو األفي حين سجل الموضوع 

 أي إليهافيما لم يسجل الموضوع الثاني والرابع من الموضوعات المشار  ,(%1705مئوية قدرها ) 
قد سجل الموضوع الثالث ف أما ية المحددة للتحليل ,مدة الزمنفي جريدة الزمان خالل اليذكر  حضور
ضمن هذا  األخيرة ولم تسجل الموضوعات الثالثة , ( %6019واحدا  فقط ونسبة مئوية قدرها ) تكرارا

عدم  إلىتكرار في جريدة الصباح خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل مما يشير بوضوح  أيالمحور 
 إلى األشخاصدخول الكثير من , تي باآلكورة بهذه الموضوعات التي تتمثل مام الجريدة المذتاه

 , وتأشيرحقوق السجناء والسجينات بعض وتأشير حاالت انتهاك ل,  الوشاياتالسجون بسبب 
من والثاني  لو األ نحين سجل الموضوعا حاالت اغتصاب لسجينات واعترافهن تحت التعذيب , في

لكل موضوع  (%15لكل منهما في جريدة الزمان ونسبة مئوية بلغت )( تكرارات 4)تلك الموضوعات 
 ( %6015خير تكرارا   واحدا  فقط في الجريدة المذكورة ونسبة مئوية قدرها ) فيما سجل الموضوع األ ,
 

 :أثنى عشر : الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور الرياضي 
المئوية في  ونسبتها( يبين تكرارات الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور الرياضي 14جدول رقم )

 الصباح والزمان . جريدتي
 

 
 الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور الرياضي

 جريدة الزمان جريدة الصباح
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 المئوية
 51 1 51 1 الرياضيةتأشير حالة عدم وجود هياكل لالتحادات 

 - - 15 1 تنامي ظاهرة غياب الجمهور عن الكثير من المباريات الرياضية
 - - 15 1 التقريع واللوم الشديد في حالة الخسارة في المباريات إلىتعرض الفرق الرياضية 

 51 1 - - العراق منهجرة الكفاءات الرياضية 
 %111 1 %111 4 المجموع

تأشير حالة عدم وجود هياكل لالتحادات الرياضية قد سجل : أن موضوع  أعالهتشير بيانات الجدول 
فقط في في حين سجل تكرارا  واحدا  , ( %51تكرارين فقط في جريدة الصباح ونسبة مئوية قدرها )

ظاهرة غياب الجمهور عن  : تنامي اوسجل موضوع ( ,%51الزمان ونسبة مئوية قدرها )جريدة 
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واللوم الشديد في حالة الخسارة  قريعالت إلىتعرض الفرق الرياضية لكثير من المباريات الرياضية , و ا
( لكل %15فقط لكل منهما في جريدة الصباح ونسبة مئوية بلغت )في المباريات تكرارا  واحدا  

 المدة الزمنية المحددة للتحليل , في جريدة الزمان خالل تكرار أيفي حين لم يسجال , موضوع 
 ونسبةهجرة الكفاءات الرياضية من العراق تكرارا  واحدا  فقط في جريدة الزمان :  وسجل موضوع 

موضوع عن الحضور في جريدة الصباح خالل المدة ال هذا غاب حين في, ( %51درها )قمئوية 
امات جريدة الصباح خالل المدة عدم حضوره ضمن اهتم إلىالزمنية المحددة للتحليل مما يشير 

 المذكورة .
 

 االستنتاجات :
                على إجمالهاالبحث يمكن  إليهامن االستنتاجات في ضوء النتائج التي توصل  مجموعةتم استنباط 

 ي :تو اآلحالن
لوظيفتهما  تأديتهمافي  أساسيةعلى فن المقال الصحفي بصورة  عتماد الجريدتين ميدان الدراسة-1

,  اصحفي   ( مقاال  161جريدة الصباح ) استخدمت ؛ إذالنقدية خالل المدة الزمنية المحددة للتحليل 
ستخدمت جريدة افيما  ,كاريكاتير( 9ا و )صحفي   ( تقريرا  16و ) اصحفي   ا( تحقيق  11) استخدمتكما 

 ( كاريكاتيرا  .11صحفيا  و )( تقريرا   47و) ( تحقيقات صحفية7صحفيا   و ) ( مقاال  181الزمان )
 محاورالتفوق جريدة الزمان على جريدة الصباح في المجموع العام للتكرارات المسجلة فيما يتعلق ب-1

 ( تكرارا .118)( تكرارا  في حين سجلت جريدة الصباح 145سجلت ) , إذعشر  ياالثن
هي :  محاورتفوق جريدة الزمان على جريدة الصباح في عدد التكرارات المسجلة ضمن ثمانية -1

, محور الخدمات , محور الفساد ,  االجتماعي, المحور  االقتصاديالمحور السياسي ,المحور 
 ي.اإلعالممحور ال,  اإلنسان, محور حقوق  األمنيمحور ال
هي :  محاور أربعة عدد التكرارات المسجلة ضمن فيتفوق جريدة الصباح على جريدة الزمان -4

 المحور القانوني , المحور الرياضي. المحور الثقافي , محور التربية والتعليم ,
سجلت  إذاستحواذ الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور السياسي على اهتمام جريدة الصباح -5
المحور الثقافي  : اآلتيو حوعلى الن محورتكرارا  ثم تلتها الموضوعات النقدية ضمن كل (  54)
 تكرارا   (15محور الفساد ) ( ,16محور الخدمات ) تكرارا  , (18) االجتماعيالمحور  ( تكرارا  ,16)
( 6( تكرارا  , المحور القانوني )17 , محور التربية والتعليم )( تكرارا  18)  االقتصاديالمحور  ,
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 اإلنسان( تكرارات , محور حقوق 5ي )اإلعالممحور ال, ( تكرارات 5) األمنيتكرارات , المحور 
 ( تكرارات .4( تكرارات , المحور الرياضي )4)
في جريدة الزمان عدد التكرارات المسجلة تصدرت الموضوعات النقدية الخاصة بالمحور السياسي -6

:  اآلتيوعلى النحو  األخرى محاورال( تكرارا  ثم تلتها الموضوعات النقدية ضمن 114سجلت ) ؛ إذ
,  ( تكرارا  19) االجتماعي, المحور  ( تكرارا41محور الفساد ) ( تكرارا  ,41محور الخدمات )

( 16))  اإلنسان( تكرارا  , محور حقوق 14)  ( تكرارا  , المحور الثقافي19)  االقتصاديالمحور 
) محور التربية والتعليم  ( تكرارا  ,11)  األمني( تكرارا  , المحور 14ي ) اإلعالمتكرارا  , المحور 

 ( تكرارات . المحور الرياضي تكرارين فقط .4( تكرارا  , المحور القانوني )11
المحور السياسي , في ب ميدان الدراسة على الموضوعات النقدية الخاصةاهتمام الجريدتين انصب -7

نجد أن الموضوعات النقدية  إذ,  األخرى محاورالعات و موضبحين يؤشر ضعف اهتمامهما 
في حين سجلت الموضوعات , ( تكرارا  في جريدة الصباح 54قد سجلت )الخاصة بالمحور السياسي 

 إليهاكما سجلت الموضوعات المشار  ,  ( تكرارا  174)مجتمعة  األخرى محاورالالنقدية ضمن 
 ( تكرارا  .111) مجتمعة األخرى( تكرارا  في جريدة الزمان فيما سجلت الموضوعات 114)
 محاورالمن ر نحو التركيز على موضوعات معينة ضمن كل محو اتجاه الجريدتين ميدان الدراسة -8
ي اهتمام أ امئهيالإعدم  أو األخرىبالموضوعات هما امثني عشر في حين يؤشر ضعف اهتماأل

 يذكر 
, محور  اإلعالميالمحور , الرياضي : المحور  محاورحصول الموضوعات النقدية ضمن -9

في اهتمام , المحور القانوني , محور التربية والتعليم , على أدنى  األمنيالمحور  , اإلنسانحقوق 
 محاورالللموضوعات النقدية ضمن  لته الجريدتينأو ة باالهتمام الذي ميدان الدراسة مقارنالجريدتين 

 . المحددة للتحليل خالل المدة الزمنية األخرى
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 : التوصيات 
 : لييوصي البحث بما ي

وظيفتهما النقدية على الوجه المطلوب انطالقا  من  بتأديةالجريدتين ميدان الدراسة  التزامضرورة -1
 بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنين .و ا متجاه مجتمعها ممسؤوليته

في  قضاياالالموضوعات و  إزاءالنقد والتوجيه  إبداءضرورة حرص الجريدتين ميدان الدراسة على -1
 من دون غيرها . قضاياو المجاالت كافة وعدم تركيز االهتمام على موضوعات 

التخطيط المدروس في تأدية الوظيفة النقدية ضمن و المنهجية العلمية  أهمية الحرص على اعتماد-1
 حداث.تطورات األ أورد الفعل  إلى نسياق متصل ومن دون الركو 

من  أفضلواقع  إلىالسلبيات والوصول  تجاوز إلىالنقد البناء الذي يهدف  إبداءب لتزاماالضرورة -4
 رقي المجتمع . إلىسبل التطور المؤدية خالل توفير 

الوظيفة النقدية والحرص على عدم  بتأديةبأخالقيات المهنة الصحفية عند القيام  لتزامأهمية اال-5
 وجه حق . أولصاق التهم بهم من دون دليل إ أووسمعتهم وشرفهم  األشخاصالمساس بكرامة 

الوظيفة النقدية خدمة للمصلحة العامة وحفاظا  على  بتأديةبالشروط الخاصة  لتزامضرورة اال-6
 الديمقراطية ومكتسباتها.

ابتغاء ن في المجاالت كافة والمختصي واألكاديميينادة الفكر ستقطاب قاضرورة الحرص على -7
 واألساليب اهم في تطويقها ومعالجتها بالطرقموضوعي للظواهر السلبية والذي يس تناولئة يته

 العلمية.
على القيام اسة على حض القراء الدر حرص الصحافة العراقية والسيما الجريدتين ميدان أهمية -8

وتخصيص , القصور في المجاالت كافة  جهأو يان تبوالخلل و  االنحرافاتبمسؤولياتهم في كشف 
 لمصلحة العامة.خدمة ل المساحات الالزمة في الصحف للتواصل مع الجمهور بهذا الخصوص 

بخصوص البحث عن أفضل السبل لالرتقاء بالمهمة الرقابية  واألبحاثضرورة تواصل الدراسات -9
 تحقيقا للنفع العام . اإليجابيالتوجيه و النقد  إبداءللصحف من خالل 
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