
هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
633 

احلكومات احمللية يف لنشاطات جمالس  احللية فةاتغطية الصح
 أمنوذجا   جملس حمافظة بابل العراق

 

 حاتم بديوي الشمري د. .م
 لعامجامعة بابل/ كمية اآلداب / قسم اإل

hatim.obaid@uobabylon.edu.iq 

 الممخص:
الجمسات والنشاطات واإلحداث  وقائعلالبرلماني  لعاماإلحث في تغطية تتمخص مشكمة الب

تزويد الرأي  التي يتم المعمومات واإلحداث واالخبار ويسمط الضوء لعمى الخاصة بالبرلمان أو ألعضاء
وىي الصحافة سواء كانت التقميدية أو االلكترونية من خال تغطيتيا  العام بيا لعب أنماط االتصال

وىو موضوع بحثنا ىذا إذ قسم البحث الى ثاثة  قوالب الصحفية الفنيةيا لمات باستخداملتمك النشاط
ية لمنشاطات البرلمانية والمبحث لعاماألول كان منيجية البحث أما الثاني ىو التغطية اإل ,مباحث

وتوصمت  ىدف البحث تسميط الضوء لعمى النشاطات ,الثالث خصص لمدراسة التحميمية لعينة البحث
ثم التصريحات واألحاديث حمت لعمى المرتبة  جاءت بالمرتبة األولى باألخباردراسة إن نسبة التغطية ال

 .اضافة الى النتائج التي توصل ليا البحث  أما التقارير فقد جاءت بالمرتبة الثالثة الثانية
 الكممات المفتاحية: )تغطية الصحافة، نشاطات المجالس، الحكومات المحمية(.

Local press coverage of the activities of local government councils in 

Iraq Babylon Provincial Council as a model 

Dr.  Hatem Badawi Al-Shammari 

University of Babylon/ College of Arts/ Department of Mass 

Communication 

Abstract: 

 The problem of the research is summarized in the parliamentary media’s 

coverage of sessions, activities and events of Parliament or members and 

highlights the information, events and news that are provided to public 

opinion through communication patterns, which is the press, whether 

traditional or electronic, through its coverage of those activities by using 

technical press templates, which is the subject of our research.  As the 

research was divided into three sections, the first was the research 

methodology, the second was the media coverage of parliamentary activities, 

and the third topic was devoted to the analytical study of the research sample. 

 It came in third place in addition to the results of the research. 

Keywords: (press coverage, council activities, local governments). 
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 : المقدمة
ومن صحفي ألخر وحسب طبيعة  ألخرىالبرلماني من صحيفة  لعاميختمف اإل
في العمل  ,طبيعة وخبرة المحرر الصحفي إلى إضافة ,واتجاىاتياوىوية الصحيفة 

 لعامالنشاطات لعبر وسائل اإل تغطيةب يقومفيو الذي  البرلماني أو السياسي الصحفي
والمسمولعة  المقروءةر الوسائل االتصالية لعب أو صحفيةال فنيةال ياقوالب وبحسب

يريد البرلماني  البرلماني وماذايريد الصحفي من ماذا  نعرف إنلكن يجب و ة. رئيوالم
عمومات ما يريده الصحفي من البرلماني ىو تزويده بالم إننقول  ؟من الصحفي

بمية والمشاريع والمقترحات والخطط المستق االجتمالعاتوالنشاطات وجداول اإللعمال 
ىو  أيضاأما يريده البرلماني من الصحفي  لغرض نشرىا أو أطرحيا لعمى الرأي العام.

وبكل دقة  تحزب أووالمجان بدون تميز  األلعضاءيكون محايدًا بنقل الحقائق لجميع  إن
لبحثًا الموسوم ىو  العنوانالمشكمة اخترنا  ىذه . لغرض الوقوف لعمى وموضولعية

طات الحكومات المحمية في العراق مجمس محافظة بابل تغطية الصحافة الحمية لنشا)
لتغطيتيا  الصحافة المحمية دورنتعرف لعمى  راسةلده اىذ لومن خا (جاذمو نأ

 العراقي لعامالتابعة لشبكة اإل صحيفة الفيحاءب متمثمة لنشاطات مجمس محافظة بابل
ثاثة  إلى ت دراستناقسم وقد، المحميةوىي صحيفة محايدة وناطقة باسم الحكومة 

 لتيمنيجية البحث ا وتضمنالمنيجي لمبحث  اإلطارىو  مباحث بدئنا بالمبحث األول
المبحث أما و المصطمحات الخاصة بو. و مشكمة البحث وأىمية وأىداف وتساؤالتو  شممت
وضوابطيا  يامنشاطات البرلمانية وتعرفنا لعمى أنوالعل يةلعاماإلتغطية مخصص ل الثاني

 لعامإلصورة مجالس المحافظات في وسائل ا إلىثم انتقمنا  ومراحميا ومصادرىا.
أختص بالجانب  قدلمبحث الثالث فا ، إماالبرلماني لعامأىداف اإل ثم، بصورة لعامة

المدة من  بينمجمس المحافظة أللعضاء شورة نشاطات المنال بتغطية التحميمي الخاص
 بالبحث. اصةالخ المصادرو  . ثم التوصيات2013/ 6/ 31ولغاية  1/1/2013
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 طار المنهجي لمبحث إلول : ال المبحث ا
القضايا  تعرف لعمى أنواعمل محاولة تتمثل مشكمة البحث في: مشكمة البحث واًل:أ
 العراقي لعامالتابعة لشبكة اإل الصحافة المحمية المتمثمة بصحيفة الفيحاء نشرتياالتي 

 إللعماللعن  الكشف -ثانيا .مجمس محافظة بابل لعضاءأو  رئيسوألعمال  لنشاطات
 مجمس.ال في المشكمةمن خال المجان  النشاطات والمقترحات والتشريعات والرقابةو 

القوالب  فقو وخارجو  المجمسوالمشاركات داخل  والمؤتمرات المجان توظيف وقائع
.  األحاديث والتصريحات والتقارير الصحفيةو  باإلخبار متمثمة الصحفية المعروفة

في تغطية  دور مميز صحافة المحميةلم ىل كان.  االتيال ؤ بالسمشكمة بحثنا تتجسد و 
الكشف لعن مضامين تمك  نشاطات مجالس المحافظات لعبر القوالب الفنية ليا ؟

 . بعد تحديد مجتمع البحث ولعينة من خال صحيفة الفيحاءالنشاطات 
 : البحث أسئمة -ثانيا

ء في تغطية جمسات حايىل ساىمت الصحافة الحمية المتمثمة بجريدة الف -1
ومعرفة جميروىا بما يجري داخل  مجمس محافظة بابل ءلعضاأونشاطات رئيس و 

 . وخارج المجمس
الفنون الصحفية التي استخدمت في التغطية الصحفية  مضامين ماىي -2

 مجمس محافظة بابل . ءلعضاألجمسات ونشاطات رئيس و 
الخاصة برئيس  تالمتعمقة بالنشاطا الصحفية أىداف نشر الفنونماىي  -3

 .الصحافة المحمية المتمثمة بصحيفة الفيحاء  تغطيتياب والتي قامت لعضاء المجمسأو 
 : أهداف البحث: لثاثا

ستخدام الفنون با لمحميةالعمى انواع التغطية الصحفية  تسميط الضوء
 . الصحفية

برامج ونشاطات ألعضاء مجمس المحافظة ورؤساء المجان  لعن الكشف
  .لعبر الصحافة المحمية التي يقومون بيا من خال اإللعمال

الصحافة المحمية في تنور الرأي العام بألعمال ونشاطات  إسيام 
 المجمس . 
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وموضولعية لعن ما  صورة واضحة قديميسعى البحث لعن ت أهمية البحث: -رابعا
)مجمس محافظة النشاطات البرلمانية الى الرأي العام من  يةلعاماإلتشكمو التغطية 

التعرف لعمى و مجمس المحافظة  ألعضاء وب فضًا لعن الدور الميم الذي يقوم ،(بابل
والمستقبمية  اآلنيةوالتنفيذية  التشريعية اإللعمال من القضايا تمكاتجاه  وجيات نظرىم

البحث في التعرف  أىميةوتتمخص . المحمية وخاصة الصحافة لعاموسائل اإل لعبر
 . الصفيحة لجمسات ونشاطات مجمس محافظة بابل

 : حدود الدراسةال - خامسا
ولغاية  2013/ 1/ 1من  م أخذ المدة الزمنية المحصورةت :الرمانيةالحدود  -أ

 . احثبموضوع ل ةيوالبالغة ستة أشير وىي حدود الدراس 2013/ 6/ 31
 ألنومجمس محافظة بابل ىو مكان البحث  اختيارتم  الحدود المكانية : -ب

 مساتوبج(.انموذجا مجمس النواب لعمالأمع  متطابق نوألو  مصغرمجمس برلماني  يشكل
إضافة الى الجمسات  والتنفيذية التشريعية ومياموونشاطاتو  وألعمالدول جو االلعتيادية 

 لعمل الباحث وتوفر المصادر البحث. مكان قربة من  وبسبب الطارئة
تمكن الحدود الموضولعية من خال لعنوان البحث  الحدود الموضولعية: -ج
خبار نشاطات تغطية التعرف لعمى بالتالي وىوالمتمثل   وألعضاء المجانرؤساء  وا 
صحيفة )المنشورة في الصحافة المحمية الموضولعات المحافظة من خال  مجمس
 . (نموذجاا الفيحاء

 والذيدراسة بحثنا  البحث في تكون مجتمع : البحث ولعينتهمجتمع  -سادسًا 
يا والتي غطت محافظة بابل مجمس ءوألعضا التي يقوم بيا رئيس نشاطاتالب ثلتم

( لعددًا منتظم الصدور من 19) اختيارالصحافة الحمية متمثمة بصحيفة الفيحاء إذ تم 
 433ولغاية العدد  2013/ 1/ 16 الصادر بتاريخ 414 تمك الصحيفة بدءا من العدد

أما لعينة  ,مثمت مجتمع البحث اإللعدادىذه  إنكما  2013/ 26/6الصادر بتاريخ 
أي كل  أسبولعياتصدر كل  الفيحاء ث فقد شممت جميع مجتمع البحث ألن جريدةالبح
ما لعدى النشاطات والجوالت  أسبوعلعقدىا كل  ال يمكنقد جمسات  وان لعقد أربعاءيوم 
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لعن التجمعات والندوات  التفقدية لممشاريع والدوائر الرسمية وغير الرسمية فضا
  .وحسب نشاط كل لجنو والمؤتمرات

تو ليذا البحث المنيج سدرا يأستخدم الباحث ف -منهج البحث : -سابعا
األكثر مائمة لما يرمي إليو  بالعتبارىاالمضمون  الوصفي معتمدا لعمى طريقة تحميل
لعند تغطيتيا (صحيفة الفيحاء)التي تعاممت بيا ىذا لبحث في الكشف لعن الكيفية

وقد ن تمك التغطية لعينة م اختيارمن خال  مجمس محافظة بابل ت وألعمال\لنشاط
وىي المدة التي خصصت من  2013/  6/ 26 – 1/2013/ 16بين  المدة ما أخذت

كمعمومات لمرأي  قدمتيا التي قبل الباحث لدراسة مشكمة التغطية لعبر ىذه الصحيفة
وتم قياس المادة  وىي لعينة الدراسة ا(لعدد19)بتحميل قام الباحث ذلك .وبعد و  العام

 باستخدام ثحدافراد واألالسمات المختمفة لأل لعمى المضامينتوزيع  المنشورة وفق
لكي يجب لعمى  لمنص المنشور بعد القراءة والتفحصت اجراءإلا مجمولعة من المعايير

 . البحثعالج المشكمة التي قام لعمييا تسئمة البحث و أ
 الخاصة بالبحث المصطمحات  -ثامنا 
ق لحدث أو نشاط أو التغطية الصحفية : ىي لعممية نقل موضولعي صاد -1
 ,2005 ,)ربيعية لعامتنشر لعمى شكل من أشكال الفنون الصحفية واإل قضية ما

العراقية  لعامكل اإلخبار والتقارير واألحاديث والتصريحات لعبر وسائل اإل ,(128ص
  والمحمية بصورة خاصة .

نشاطات مجمس المحافظة: ىو مجمولعة اإللعمال والنشاطات واالجتمالعات -2
التي يقوم بيا األلعضاء ولمجان المكمفة بالمتابعة واإلشراف لعمى  مرات والندواتوالمؤت

 القطالعات األساسية إضافة الى الجوانب
التشريعية والتنفيذية التي حددتيا القوانين وضمن الدستور العام لمباد بشأن ما 

ترحات ورد لعن تمك االجتمالعات الدورية وجداول اإللعمال والقرارات والتوصيات والمق
وتجمعات سواء ثم ذلك داخل فيو المجمس  كمجمس ولجان وألعضاء ضمن أحزاب وكتل

 أو خارجو. 
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لعن التي يتمقاىا المواطن  وسائل االتصال أنماط إحدى: ىي لعاموسائل اإل -3
 .(ولعمى شكل فنون صحفية والمقروءةة المسمولعة والمرئي)ية لعاماإلوات نالق طرق

نيابي مصغر تم تشكمو بموجب الدستور مجمس المحافظة: ىو مجمس  -4
ع فالعراقي من خال انتخابات حرة لغرض الرقابة لعمى المؤسسات المحمية ور 

االجتمالعية والخدمية والصحية  السياسية التوصيات والمقترحات بشأن القضايا
 والزرالعية والصنالعية. والتعميمية والتجارية واألمنيةواالقتصادية 

يعرض ويناقش  بقضايا البرلمانية متخصص إلعامىو  البرلماني: لعاماإل -5
راء ومقترحات أمن مناقشات و  او خارجيأداخل قالعة البرلمان  في يدور ويحمل كل ما

وتزويد الجميور  من أجل تعزيز ثقافة المشاركة ,والمعارضةمؤيد النيابية ال لمتكتات
  . (.7ص – 2007ادي، )لعبد اليااليجابية والسمبية بالقضايا التي تتخذ من الناحية

ول مرة في محافظة بابل صدرت صحيفة الفيحاء أل -صحيفة الفيحاء : -6
دبية جامعة أصدرىا المؤرخ لعبد الرزاق أسبولعية أوىي  1927/ 2/ك 27بتاريخ 

وىي تصدر بصفحتين من القطع  ألعاهول منيا بنفس التاريخ الحسني صدر العدد األ
لمحكومة  انتقادىاطمت لعن الصدور بسبب ا وتعلعدد (015وصدر منيا  المتوسط

ت لمصدور بعد توقف دوقد لعاو  ,وضاع السياسية والخدمية واالجتمالعية واالقتصاديةألوا
 وبنفس التسمية 2003 / 9/4( لعاما أي بعد تغير نظام الحكم بالعراق في 76دام )

 ناوب لعمىوت العراقي لعامن تابعة لشبكة اإللعداىا التي توقفت لعنيا وىي األألتكممة 
جراء ىذا إسيد لعمى الربيعي والسيد لعدنان لعبد تركي ولحد لريرىا كل من احرئيس ت
 . لعشر صفحة متنولعة بأثنيتصدر  لعممنا أنيا البحث
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 . البرلمانيةي لمنشاطات لعامالتسويق اإل :المبحث الثاني
 . لمنشاطات البرلمانية يةلعاماإلطية غالت الول:المحور 
 ,ماني محورُا رئيسيًا من محاور الحياة المعاصرة من جيةالبرل لعاميشكل اإل

عبير لعن الرأي العام بشأن حرية التفي دوره  بسبب ىخر أمن جية  ةوالنشاطات البرلماني
يعتبر  ا. لذالرأي العام إلى وتسويقيا إلعمال أداء ومراقبة مجريات العمل البرلماني

مسيرة  استمراراة الديمقراطية في البرلماني العنصر الرئيسي من لعناصر الحي لعاماإل
 يةلعاماإلأن التغطية و (. 111ص ،2011,)المشافية، لعمانالتطور البرلماني بوجو لعام

الفنون  وفق قوالب وصياغتياوسائل االتصال المتنولعة  بواسطةلمنشاطات البرلمانية 
 أروقةيقوم بنقل وتفسير وتحميل كل النشاطات التي تجري في  والذي المختمفة الصحفية

من خال نقل نشاطاتو  لعاممؤازرة اإل إلىلذا يحتاج البرلماني  ,خارجوالمجمس و 
سواء مرأي العام للعطاء صورة لما يجري إبل  ,وألعمال وفعالياتو ليس من أجل النشر

التي تجري داخل وخارج فعاليات النشاطات و الكل  لعن مشاىدا وأ ومستمعا قارئاكان 
 أوالبرلماني  العضو لعمل أداءتقيم  من أجلبالناخبين  التأثيرلغرض  ,البرلمان بةق

أن تغطية جمسات البرلمان تخدم  .(.27ص ،2012)الييتي، البرلمان بصورة لعامة
 لعن طريق المواطنين إلعام ساسية التي ىياأل وظائفو ىحدأ وىي نفسو لعاماإل

لعامو  المشاىدة أو القراءة أواالستماع  جدل والحوار وال والمساجات اتالصرالعب يما 
 الممارسات أروع األحيانفي بعض  يديش الذي الذي يجري تحت قبة البرلمان

فرصة كبيرة  يةلعاماإل التغطيةوتعطي  (.54, ص2006 )لعموي، الديمقراطية.
 البرلماني لعاماإل صفيو و  المجتمع.قطالعات وبين والمؤسسات  اإلفرادصل بين المتو 

 يمن خالو البرلمان يمرالجسر السريع الذي ب والصحفيينالمفكرين والكتاب من قبل 
شكل لعصب الحياة في يبوسائمو المتعددة  لعامن اإلأللممجتمع فيأخذ منو ويعطيو 

 لعاماإلنات أصبحت تعتمد لعمى امعظم البرلم إن الباحث ىير و  ,المجتمعات البشرية
 توجد كمامن خال وجود مواقع الكترونية متخصصة لتمك البرلمانات .  اللكترونيا

 ،الفيس بوك)لعمى مواقع التواصل االجتمالعي لعضاءه أ أغمبيةء سماأب رسمية صفحات
 لعمى تعرفلم. مقال في جريدة الفكر(. ،2العدد -2010)التفادي،  (.. اليوتوب ،تويتر
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صداراتوأخباره وفعالياتو ومتابعو  وأجيزتوماىية المجمس ونظام لعممو وأىدافو  وقد  ,وا 
المجتمع المحمي والحكومي  ومؤسسات البرلمان قة ترابطية بينلعابقوة في  ىذا أسيم

بالعالم الخارجي من خال لعرض الجمسات داخميًا  ضافة الى ربطوإ ،مع بعضيا
لعن االنتقائية أثناء بعيدا  (.6، ص2007)لعبد اليادي، والفعاليات واألنشطةوخارجيًا 

كأن يتم تسميط الضوء لعمى ى سبل المثال مالبرلمان ولع وفعاليات لعممية تغطية نشاطات
 في ليم دمشيو  خرينويتم تغيب آ ،معينةكتمة برلمانية  أوحزب ما  لعضو في نشاطات

الدور  إلى باإلضافةوالفالعل ط النائب النش لعاميساند اإل إنلذا يجب  ،العمل البرلماني
يم كون ومحممييالكتابيا حرية ال إلعطاء من خال تنفيذيةالرقابي لعمى ألعمال السمطة ال

تكون  إنلذا يجب  . مقال(4. ص7/2013/ 9 )الجيوري،والبرلمان صاحاإل ما بين
الذي يعد من أىم اتجاىات الرأي العام والبرلمان  المعبر لعن لعاماإل بينلعاقة وثيقة 

 والرقابية . والتنفيذيةسمطات الدولة التشريعية 
 نية.لمنشاطات البرلما يةلعاماإلضوابط التغطية  -ثاني ال المحور

 إلى إضافة لعاموضع لعدد من الباحثين في المجان الثقافية ومجالس اإل
 لعامالمفكرين والباحثين لعدد من الضوابط التي تعمل لعمى زيادة الروابط بين اإل

 ،متاح لعبر الرباط  19 ص ،2004)العيساوي، وىي البرلمانية يةلعاماإلوالنشاطات 
www@Gaddla.Orge / a mama.): 

 الجميور لعمى ما الطاعة فضمالم اإلليةبمثابة  لعاماإلتّعد وسائل 
 .والنواحي(  قضيةواأل جالس المحافظاتميدور في أروقة البرلمان )

 يينلعامواإلن يتخصيص مكان مناسب داخل المجمس لجموس الصحفي
  والمراسمين.

يد رلمان تزو الب أو المحافظات المجان سواء في مجمس رؤساءلعمى 
 االجتماع . انعقادقبل  اإللعمالمين بجدول والمراس الصحفيين
وجمساتيا مفتوحة  اجتمالعاتيا لتجعل ك إنان في البرلمان ى المجلعم
 . األمثلتغطية الجمسات بالشكل  لعاملوسائل اإل
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ذات تبادل  بأسموب لعاماء االحترام والتعامل مع وسائل اإلطلعأ
 ومحترفين .  كمينيينكل تقدير واحترام وبالمشترك 

التي  اإللعمالقدر تن والمرسمين أنك نائب في البرلمان ييد لمصحفيالتأك
 .  لعامتقوم بيا وسائل اإل

كل شيء يقولو لممرسل سوف يكون لمنشر وانو سوف  إنلعمى البرلمان 
  .ءالماينشر لعمى 

 لعدم المبالغة في الرد لعمى موضوع أو قضية ذات موقف حرج . 
 المرسل لعن قصد. قيمة  من االبتعاد لعن الخداع والتقميل

 يفكر ويحمل بحيثالمراسل  أوالصحفي  عم يتحدث إنلعمى البرلمان 
 . االرد لعميي ومن ثمالتي تطرح لعميو  األسئمة

  News Reporting وتطبقانهاالتغطية الصحفية  - المحور الثالث
يقصد بالتغطية اإلخبارية لعممية الحصول لعمى  تعريف التغطية الصحفية : -أوال
والتفاصيل لحدث معين والمعمومات المتعمقة بو، واإلحاطة بأسبابو ومكان البيانات 

تجعل  يالتوقولعو، وأسماء المشتركين فيو وكيف وقع، وغير ذلك من المعمومات 
 ,)مدونات إيافتجعمو صالحًا لمنشر يالحدث مالكًا لممقومات والعناصر الت

65649.html-http://elaphblogs.com/post/%D9%B1.)  ى أساتذة وير
أيضا لعمى تقويم المادة اإلخبارية وتحريرىا  يشتممنأن مفيوم التغطية اإلخبارية  لعاماإل

 -188ص ,2012 )الدليمي،مناسب إخباري صحفيمناسب وشكل  صحفيبأسموب 
 الصحفييقوم من خاليا المحرر  يالعممية الت ىياإلخبارية إذن  فالتغطية (189

اصيل والتطورات والجوانب المختمفة لحدث أو واقعة بالحصول لعمى المعمومات لعن التف
قد تتبادر إلى ذىن القارئ بشأن ىذه  يأو تصريح ما، إنيا إجابة لعمى كل األسئمة الت

 صحفيالواقعة أو الحدث أو التصريح أو تقييم ليذه المعمومات ثم كتابتيا بأسموب 
 .(103ص ,2010)ادريس،  مناسب
مولعة من الخطوات التي يقوم من خاليا العممية التي تتضمن مج أي ىي  

المحرر الصحفي بالبحث لعن بيانات ومعمومات وتفاصيل وتطورات في الجوانب 
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يجب لعمى أسئمة في ذىن  أن ,خرأبمعنى  أو . تصريح أوواقعة  أوالمختمفة لحدث 
وقد وضع العديد من المتخصصين والباحثين جممة من التعاريف لمداللة  الممتقي
 يام المحرر او الصحفيقبأنيا كما تعرف  . ، مقال(2012/  5/ 1، )صديقلعمييا

وتكمن  إخباريةداخل قصة  وبتم لعرضيا حداث متعددة ومتشابيةأل تغطيةبعممية 
 )لعبد المجيد و لعمم الدين، حداث.أالناس ما يدور حوليم من  في معرفة أىميتيا
كبر قدر أالحصول لعمى لعممية “ نياأضمياء الربيعي ب الدكتورةولعرفتيا  (6ص ،2004

من المعمومات لعن حدث معين لعن طريق العتماد المندوب الصحفي المكمف بالتغطية 
في الحصول لعمى الحقائق والمعمومات بشأن قضية تيم شريحة  مصادره ووسائمولعمى 

معينة من الناس او تيم اغمب الناس ألي سبب من األسباب ولعرضيا بصورة واضحة 
)الصحف( بالتغطية وترصد ليا الحجم المناسب وتنتدب  لعاموتيتم وسائل اإل” وجمية

 (28, ص2014)الربيعي، كثر من صحفيأ حياناأالى مكان الحدث 
تتميز التغطية الصحفية بعدة صفات من الواجب : صفات التغطية الصحفية -1

اتبالعيا وىي مستمدة من المعايير المينية الخاصة بمينة الصحافة واىم ىذه الصفات 
  :(31ص،1999 ن،)حسىي

ي فـن صحفي من صحة الخبـر أو التقريـر أو أ كدأالصحة: أي ضرورة الت -أ
 .من أجل الحصول لعمى السبق الصحفي

الدقـة : أي انو ينقل الخبر أو التقرير الحقيقة الكاممة لمحدث أو الواقعـة دون  -ب
 .حقيقةحذف معمومة تخل بسياق الحـدث أو يعطييـا معنـى أو تـأثير مخالف لم

 .الموضولعية: أي لعدم تحريف المعمومة بالحذف أو اإلضافة- ج
نو ال ينشر أال إ هجميـع لعناصـر الخبر لستوفي قد ي ية:لعامسياسة الوسيمة اإل -ح

 .ىذه الوسيمة ةمع سياس إذا تعارضيـة معينة إلعامأو يذاع في وسيمة 
أنواع تغطية لموضعوا الكثير من الكتاب والباحثين  التغطية:أنواع  :ثانيا

 : ، مقال(.2012/  5/ 1)صديق،  تيةألا محاورال وصنفوىا حسب
 : (178ص ،2006 الدليمي، (من حيث المضمون وتتقسم الى - والأ
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يقدم الصحفي فييا  Objective Vew Reportingالتغطية المحايدة: 
موضولعية خالية من العنصر الذاتي  إخباريةالحقائق فقط أي قصص 

والمعمومات المتعمقة بالموضوع  األساسيةيز أي بعض الحقائق الشخصي والتم
 ع بوجيات النظر. مزج الوقائ أوبدون خمفيات او تدخل بالرأي 

ي : ىي التغطية التي يقوم بيا الصحف interpretiveالتغطية التفسيرية 
لمقصص  األساسيةجانب الحقائق  إلىوالتفسيرية  المسالعدةجمع المعمومات ب

 .االخبارية 
ركز في ىذه التغطية لعمى جانب ي:  Advocary.W.r الممونة أوالتغطية المتحيزة  -3

معين من الخبر وقد يحذف بعض الوثائق أو يبالغ في بعضيا أو يشوه بعض الحقائق 
 .  تشويو الخبرو أالشخصي واليدف ىو تموين أيو ط الواقع بر موقد يخ
 (139ص ,2005ربيع، ) الى التغطية تنقسمّإذ  من حيث الوقت -اً لثثا
: وىي تغطية حدث متوقع ورصد  Preliminay walالتغطية التمييدية :  -1

 وقائعو قبل ان يحدث فعًا ويسمى بالتغطية الصحفية التمييدية. 
وىي التغطية التي  Documentary N.Rو التحميمية : أالتغطية التقريرية  -3

 لمتوقعة حيث يظير االتفاق بين ماحداث األا كما تشملتتم بعد وقوع الحدث فعًا و 
بالتطورات السابقة لربط  من تذكير المتمقيوالبد  ًا حدوثو وما حدث فعاً عكان متوق
  حداث السابقة .ألباالخبر 

وىي التغطية التي تعالج نتائج او تطورات جديدة في تغطية المتابعة :  -4
 أحداث او وقائع سابقة .

 : (34ص ,2014الربيعي، )مراحل التغطية الصحفية -رابعا
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الحصول لعمى المادة الخبرية: ينبغي لعمى الصحفي يعرف أين  المرحمة الولى:
يذىب ليحصل لعمى األخبار ولم يجمس لعمى مكاتب واالتكال لعمى الخدمة المكتبة 

 وسرد القصص االخبارية . 
برية التي ية لممادة الخلعامالخبرية : وىي النظرة اإل المادةتقويم  المرحمة الثانية:

فنون التغطية الصحفية وتتمثل بما يمي  وتصنيفيا وفقحصل لعمييا ىل تستحق النشر 
 .والتصريح  المقال الصحفي ,التقرير الصحفي، الخبر الصحفي“ -:

خبارية: وىي المادة التي تم تقيميا من قبل ىيئة إلتحرير المادة ا :المرحمة الثالثة
  .لفنية لمنشروفق القوالب ا وتستحق النشر التحرير

من قبل ىيئة  اإلخبارية المادةيتم مراجعة  -:مراجعة المادة االخبارية: -المرحمة الرابعة
 تحرير الصحيفة.

لعمى الجوانب  تعتمد مصادر التغطية الصحفية : طية الصحفيةغمصادر الت :خامسا
 التالية

 ,www.baranealy a lame . press index php.? Ivew لعام)مركز حرية اإل
aisle component ) 

  المراسل الصحفي.-2 المندوب الصحفي:-1
  قسم االستماع-4 نباءالت األاوك-3
 مواطنون أو المتطولعون -6 المحمية وألجنبيةالجرائد والمجات والصحف -5
 .Tv نشرات األخبار في القنوات-8 النشرات الصحفية -7
 المتطولعون - 10 في شكل االنترنت ةخباريالمواقع األ-9

 : لعامصورة مجالس المحافظات في وسائل اإل -المحور الرابع
الى مجالس المحافظات من صحيفة الى أخرى ومن  لعامتختمف نظرة اإل

التي تحدد تمك الصورة  المقاييسمجموع من بخر . وقد حدد ذلك أالى  يصحف
اما وتحويميا.  واتجاىاتياطبيعة وىوية الصحيفة ولى ألالنقطة ا-: ومنياواالتجاىات 

خبار والنشاطات في المجمس والصحيفة الخبرة الصحفية لدى محرري األالنقطة الثانية 
حرى بين المحرر البرلماني الميني والمحرر السياسي . ألن المحرر السياسي أ ااو ب
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ذات  ةالحزبي أو ةصمة بالنشاطات السياسيلديو و حيان يمتمك حسًا سياسيًا في أغمب األ
)البدر، البرلمان أوحزاب غير المتمثمة داخل المجمس حد األأل ةعقائديات الاالنتماء
مون نتالمحررين البرلمانين والذين يو  الصحفيينوىناك الكثير من  (ورقة لعمل ،2008

مسمطة مجالس المحافظات كمؤسسة موازية ل أونظرون لمبرلمان ي ةالقومي صحفلم
لعضاء في واأل المجان رؤساءقوال وتصريحات أالتنفيذية ويركزون لعمى المتابعة ولعمى 

ولى لمسمطة التنفيذية بين تصريحات لوزراء ىمية بالدرجة األلعطاء األا  المجمس و 
وممثمي الحكومة أكثر من صور النواب  ءالوزراو و صورة رئيس الوزراء أالحكومة 
 وريمر لعمييا مر و أو النشاطات ذات العاقة أخبار بعض األ نشرفي  وتيمشييم

 وفي معظم األوقات .انترنت( 1/2006/ 27في العمل البرلماني  لعام)دور اإلالكرام
حداث التي تقع مع األ لعن طريقالبرلمان داخل المجمس  اتممارسو سمبيات  تظيركما 

يسية التي تقع مع الشخصيات السياسية الرئ اإلشارةالشخصيات اليامشية وتجنب 
 ومسميالتحرير  ءن رؤساأوىذا يؤكد  مجالس المحافظات أوالبرلمان  وأقطابورموز 

سمبيات لمشخصيات داخل المجمس  أو انتقادات أيالنشر بالصحف اليومية لم ينشروا 
 أويتصورن بأنيم شخصيات مكممة لمسمطات التنفيذية بسبب العاقات  ألنيمالنيابي 

المصالح الخاصة . بين المؤسسة العميقة  أو ياماتاالت أوبسبب لعدد من السياسات 
وان جميع محرري الصحف ومراسمي  . (53ص ،2011)المشافية، والمؤسسة البرلمانية
لمبرلمان ىي نظرة فردية وليس نظرة مؤسسة الن  لعامنظرة اإل إنالمحطات يتصفون 

ثغرات في التعامل مع البرلمان والحكم لعميو دائمًا يكون ممن خال الحكم لعن ال
 أوالبرلمان  إن. (17، ص1996، 2003)محمد، البرلمان والسعي دائمًا نحو التعميم

مثار لمجد والسخرية من واقع المجالس  وأصبحالشرلعية  ةوان المجمس سيد نفسو الن يعد
البرلمان الى مناىض لو مما  أوتحول الرأي العام من دالعم الى المجمس  إذالبرلمان  أو

في  384، العدد )تنظيم المعمومات البرلمانيةن البرلمان والمواطن. اضعف العاقة بي
 (. جريدة النيار2008/ 8/  54

 البرلمانين لعاماإل أهداف -والأ
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متاح لعبر  ,2007 ،)أوجوالبرلماني وفق الضوابط التالية  لعامتتمثل اىداف اإل
 ( www.eaddla,, org . parlamant // page 26 .docالرابط التالي : 

 في النيابيالمجالس المحافظات في التشريع والرقابة  ألعضاءبراز دور إ -1
 .  لعاموسائل اإل
الحوار وتقبل الرأي اآلخر لعن طريق التواصل بينو وبين  أمبدتعزيز -2
 .المجتمع
الس البمدة والموضولعية لعمى العمل في المجالمزيد من الثقافية  إلعطاء-3

 . والمحافظات والبرلمان
التأكيد لعمى دور الحكومة في توفير المعمومات والتعاون مع الحكومات -4
 .المجمس النيابي  أوالمحمية 

  الدراسة التحميمية لعينة البحث -المبحث الثالث
سب نوع النشاط ح نا الى تحميل لعينة البحثموضع بحثل تصنيف لعينة البحثتم 
، مجتمع البحث إلعدادالعدد المنشور ونوع النشاط ولكافة وفق الصحيفة  في المنشور

حسب الفنون  اذ تم توزع المضامين (2وفي جدول ) ,(1) في الجدول وكما موضح
واالحاديث  ىي االخبار والتقارير ون رئيسيةوقد أخذنا ثاثة فن الصحفية المنشورة

والعضاء مجمس  رئيس نشاطات مضامين االلعتبار نظروقد أخذنا ب والتصريحات
 اال االجتمالعي فييا الخدمي والسياسي واالقتصادي والمساجات والجانب بما المحافظة
سئمة البحث .أ لعن واإلجابةجل تحقيق أىداف الدراسة من أ
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 .2013/ 6/  31ولغاية  2013/ 1/ 14ة ( يبين المضامين المنشورة في جريدة الفيحاء لنشاطات مجمس محافظة بابل لمفتر 1)جدول 

 المجموع االجتمالعي الديني الرياضي الثقافي التربوي الفساد االداري الزرالعي االمني الصحي المساجات االقتصادي السياسي الخدمي إلعداد الصحيفة
414 3 3 1 3  2 3 1 2 1 2 1 1 23 
415 2 2   1 3 3  1   1  13 
416 1 2 3 2 1 2 1 2 1  1  1 17 
417 1 3 1  1 2 1  1 1 1 1  13 
418 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1   1 16 
419 2  2 2 1 2  3 1   1 1 15 
424 3 2   1 3 2 3 1 1  1  18 
421 3 1 1 3 2 2 2 2 1  1  1 19 
422 2  1   1 1 2 2 1  1 1 12 
423 1 2  2 2 2 3 2   1 1 1 17 
424 2 1 1  3 3 2 4 1 2    19 
425 3  2 1 1 1 2 2    1 1 14 
426 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1   15 
427 3 2 4 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 22 
428 3  1 1 3 2 2 1  1 1   15 
429 2 3  2  3 4 1 2 1 2  2 22 
434 1  3 1 2 1 2 2 1 1  2 1 17 
431 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1  1 16 
432 2 2 1  2 1 2 1 2   1 1 15 
433 3 4  2 1 1 2 3  1 1 1 1 24 

 338 14 13 13 15 21 36 38 44 27 23 24 31 43 المجموع
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( الى توزيع المضامين الصحفية لعمى ألعداد العينة البالغة لعشرين لعددًا وطغى الجانب الخدمي لعمى مجمل النشاطات في اجتمالعات 1يشير مؤشر جدول )

مفة سواء الصعيد البمدي أو الطاقة الكيرباء والنفط والغاز وحصل لعمى الجانب االمني والمساجات بين وتشريعات ووضع خطط في المجاالت الخدمية المخت
 األلعضاء أنفسيم أو بين المجمس والحكومة إضافة الى النشاطات األخرى كما موضح في الجدول ألعاه . 
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 يمثل القوالب الصحفية المستخدمة والمضامين الموضولعات الرئيسة (2جدول )

القوالب 
 الفنية
 التغطية
 الصحفية

مي
خد
ال

سي 
سيا

ال
دي 

صا
القت

ا
ات 

ساج
الم

 

حي
ص
ال

ئي 
والبي

ني 
الم

ا
لعي 

زرا
ال

ري 
إلدا

د ا
فسا

ال
 

وي
لترب

ا
في 

لثقا
ا

ضي 
لريا

ا
 

ني
الدي

لعي 
تما
الج

ا
 

موع
مج

ال
 

% 

14 4 5 6 8  9 13 14 16 12 10 11 15 17 اإلخبار 
0 

41,43 

 التصريحات
 واألحاديث

14 9 8 4 10 14 9 15 6 5 3 7 5 10
9 

32,24  

 26,33 89 5 1 4 2 6 8 15 10 5 9 5 7 12 التقارير

  13 13 15 21 36 38 40 27 23 24 31 43 المجموع
14 

338 100% 

غطية توفق قوالب ال الموضولعات المنشورة وزيع مضامينت الى (2) جدوليشير  
ي تم تغطيتيا كانت غمب المضامين التأأن فالفيحاء  صحيفة يا فيبالصحيفة المعمول 

 %41,43 وبنسبة األولىبالمرتبة  األخبارقالب  ءجاإذ ثاث قوالب رئيسية  فقو 
التصريحات  أوديث احالثانية فقد جاء اال المرتبة أما المنشورة حسب المضامين ةموزلع

في الجدول  المضامين والموزلعة وقد شممت %32,24 وبنسبة المجمس ورئيس لعضاءأل
في الصحيفة لعن نشاطات لرئيس  المنشورةفقد كانت لمتقارير  ة الثالثةالمرتب أما. ألعاه

 الجانب حسب موزلعة %26,333بنسبة  مجمسفي ال نانجالمرؤساء  أو لعضاءوأ
الجانب الصحي  والمساجاتثم الجانب السياسي واالقتصادي  األولى المرتبةالخدمي 
 والتربوي.
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 نون والمضامين المستخدمةوفق الف تغطية الجانب الخدمي ( يوضح3)جدول  
مضامين الجانب 

 الخدمي
 
 

 الصحفية القوالب

خدمات بمدية 
 والبنى التحتية

 

 خدمات الطاقة
 

خدمات المشاريع 
 االجتمالعية

 المجموع
 

 % ت % ت % ت % ت

 39,52 17 9,30 4 11,62 5 18,60 8 خباراإل
 32,54 14 6,97 3 11,62 5 13,95 6 واالحاديث تصريحاتال
 27,89 12 6,97 3 9,30 4 11,62 5 ريرتقا

 44,17 19 المجموع
1
4 

32,54 
1
0 

23,24 43 100% 

المجمس  رئيس لعمى نشاطات طغتقد  الجانب الخدمي يوضح ان( 3) مؤشر جدول
بنسبة  األخبار المرتبة األولىإذ حصمت تمك الخدمات وألعضاءه لحاجة المجتمع ل

 18,60لبمدية والبنى التحتية بنسبةخدمات ا موزلعة لعمى تكرار (17)وبـ  39,52
توزيع ك 9,30جتمالعية بنسبة وخدمات االوالخدمات  11,62الطاقة بنسبة  وخدمات

حاديث لعن ىذا الجانب حمت واألاما التصريحات قطع األراضي توفير فرص لعمل. 
( تكرار .موزلعة لعمى خدمات البمدية 14% وبـ )23.54لعمى المرتبة الثانية وبنسبة 

إذ تساوت مع  %11,62 %. وخدمات الطاقة والغار والكيرباء بنسبة 95 ,23 بنسبة
االخبار وىذا يدل لعمى متابعة الصحيفة ليذه القضية التي تعد لعصب الحياة في الدولة 

% وقد تساوت مع  6,97 جاءت بنسبةما خدمات المشاريع االجتمالعية أوالمجتمع . 
% .وقد 27,89المرتبة الثالثة وبنسبة  اريرقحتمت التأالتقارير وبنفس النسبة . فيما 

مضمون خدمات البمدية والطاقة وبنفس النسب مما يجدر  معخبار األ مضمونتساوت 
سؤولين مواىتمام ال في جميع مفاصل الحياة لتمك الخدمات ساسيألالدور ا بالذكر لعمى

  .ىمية القصوى في جميع نشاطاتيم واجتمالعاتيماأل هلعطاأفي مجمس المحافظة لعمى 
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  ون الصحفيةالصحفية لمجانب السياسي وفق الفن ( يوضح التغطية4جدول )
المستخدمة  المضامين

 في الجانب السياسي
 
 
 
 

القوالب الصحفية 
 المستخدمة

االستقطاب 
حزاب ألل السياسي

والكتل المشاركة 
 في المجمس

 القضايا الداخمية
التظاىرات وحرية 

والقضايا ي أالر 
 يةصاحاإل

 ةدوليالتدخات ال
 نأالشفي 

العراقي ومشروع 
 تقسيم العراق

 السياسي الخطاب
الوحدة الوطنية 
ونبذ الطائفية 

 خرألوقبول ا
 

 المجموع

 % م ./. ت % ت % ت % ت

 48,38 15 9,67 3 12.90 4 9,67 3 16,12 5 أخبار

 29,32 9 3,22 1 6,45 2 12.90 4 6,45 2 تصريحات واالحاديث

 48,38 7 9,67 3 3,22 1 6,45 2 6,45 2 تقارير

 %100 31 22,58 7 22,58 7 29,32 9 29,32 9 المجموع

لنشاطات  اإلخبارية( المضامين السياسية لمتغطية 4)مؤشر جدول  -1
( 2فقد غطت الصحيفة قضايا وبتكرار لعدد ) واجتمالعات رئيس وألعضاء مجمس بابل

السياسية داخل  واالستقطاباتلكل منيم أو الجوانب السياسية الخارجية فقد أخذت خبر 
تقسيم  والتدخات الدولية بشأن وحرية الراي اتصاحواإل ايا التظاىراتضالمجمس وق

تكرارا  (15وبـ ) %48,38بنسبة  الطائفية. جاءتونبذ والخطاب السياسي  العراق
 جاء في الجدول ألعاه . موزلعة حسب ما

اء بالمرتبة الثانية وبنسبة أما التصريحات واألحاديث في الجانب السياسي ج -2
النسبة لعمى أربع مضامين سياسية وقد وزلعت ىذه  (9) بتكرارات لعدد 29,32%

 والوحدة الوطنية . والتدخات اتصاحواإل ستقطاباتالاك
لعضاء أغطت من قبل الصحيفة لمشأن السياسي لرئيس و تي اما التقارير ال -3

ولكن نرى  (7وبتكرارات لعدد ) %48,38 جاء بالمرتبة الثالثة وبنسبة مجمس المحافظة
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من خال القوالب  ان في ىذا الجدول فد تساوت بعض القيم لمضامين الشأن السياسي
وكما لوحدة الوطنية القضايا الداخمية وا مع خبار تساوتالصحفية المستخدمة فمثا األ

ي و ساوبتكرار مت 9,67 مون الوحدة الوطنية في قالب التقرير بنسبة واحدةضم تساوى
 . (3) يضاأ

الصحفية  لفنون( يوضح التغطية الصحفية لمجانب االقتصادي وفق ا5جدول )
 المستخدمة.

 
 لمضامينا
 االقتصادية 
 

 الفنون الصحفية

االستثمار 
في القطاع 

 الصنالعي

 صاحاإل
االقتصادي 

 الشامل
 لممحافظة

 البطاقة
 التموينية

 الخارجيةاالتفاقيات 
 التجارية والسوق

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت
 45,66 11 4,16 1 20,66 5 8,33 2 12,5 3 خباراأل
 33,33 8 8,33 2 12,5 3 4,16 1 8,33 2 حاديثألاتصريحات ال
 20,66 5 4,16 1 8,33 2 4,16 1 4,16 1 تقاريرال

 % 100 24 16,66 4 41,66 10 20,83 5 25 6 المجموع
لمجانب االقتصادي من قبل رئيس  طية الصحفيةغ( اي الت5)يشير مؤشر جدول 

 45,66وحصمت لعمى نسبة ولى ألبالمرتبة ا خبارأللعضاء لمجنة االقتصادية جاءت اأو 
 التموينيةطاقة بمون الضإذ جاء م ( تكرارات موزلعة لعمى المضامين الخبرية11) وبـ

 ةدمىذه ال فين البطاقة التموينية أويعزى سبب ذلك  %20,66 ولى بنسبةألبالمرتبة ا
لعمى  بدت لومياأثار حفيظة الطبقة الوسطى و أخذت بالتناقص في مواد التوزيع مما أ

مضمون االستثمار في القطاع الصناع جاء بالمرتبة  والمحمية. أماالحكومة المركزية 
 8,33 االقتصادي جاء بالمرتبة الثالثة وبنسبة صاحاإل% . أما  12,5الثانية وبنسبة 

وقد حصل مضمون  % 4,16 وبنسبة ةية بالمرتبة الرابع%. وجاءت االتفاقات الخارج
% وبـ  41,66البطاقة التموينية في جميع القوالب الفنية لعمى المرتبة االولى بنسبة 

بالمرتبة الثانية ولجميع المامين  وجاء االستثمار في القطاع الصنالعي ,تكرارات (10)
 جاء بالدرجة الثالثة وبنسبة االقتصادي صاحأما اإل تكرارات . (5) وبـ % 20 وبنسبة
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 16,66 ( تكرارات وحصمت االتفاقات التجارية بالمرتبة الرابعة وبنسبة5وبـ ) 20,83%
 .تكرارات  (4وبـ ) %

 
 ون الصحفيةضمن الفن المستخدمةيوضح المساجات  (6جدول )

 لمساجاتا مضامين
 
 

 الفنون الصحفية

المساجات بين 
 لعضاءاأل
 نفسيمأ

 المساجات بين
 المركزيةالحكومة 

 والمجمس

المساجات بين 
المجمس وجميور 

 المحمي
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 43,47 10 21,73 5 8,69 2 13,48 3 األخبار

 17,39 4 8,69 2 4,34 1 4,34 1 حاديثالتصريحات واأل
 39,13 9 17,39 4 13,48 3 8,69 2 التقارير
 %100 23 47,83 11 26,08 6 26,08 6 المجموع

( يشير الى التغطية الصحفية لممضامين الخاصة بالمساجات 6جدول )
% فيما 43,47لرئيس والعضاء المجمس أخذت االخبار المرتبة االولى بنسبة المستخدمة

حاديث حصمت اما التصريحات واأل %39,13جاءت التقارير بالمرتبة الثانية بنسبة 
ل ان المساجات بين المجمس وجميور ولكن نجم %17,39لعمى المرتبة الثالثة بنسبة 

المحمي في المحافظة ولجميع الفنون الصحفية حصل لعمى المرتبة االولى بنسبة 
نفسيم وبين المجمس ألعضاء تكرار ثم تساوت المساجات بين األ (11% وبـ ) 47,83

.  (6% لكل منيما وبنفس التكرار )26,08بنسبة متساوية بمغت  والحكومة المركزية
 لمجمس .احكومة و ما بين التقصير وال باالتياماتلك يعزى ذ

 والبيئي( يوضح التغطية الصحفية لمواقع الصحي 7جدول )

 المضامين الصحية
 الصحفية الفنون

 المشاريع الصحة
والرقابة البيئية 

 والدوائية

 االمراض واالوبئة
 االنتقالية والتحصين

في  المشاىدةأجور 
 المجموع االطباء لعيادات

 % ت % ت % ت % ت
 44,44 12 14,81 4 18.51 5 11, 11 3 أخبار

 37,03 10 18,51 5 11,11 3 7,40 2 تصريحات واألحاديث
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 18,51 5 7,40 2 7,40 2 3,70 1 تقارير
 100 27 40,74 11 44,44 10 22,2 6 المجموع

 غطتيااء المجمس والتي ضلعن نشاطات رئيس وألع (7ياحظ من جدول )
في لعيادات  ةجور المشاىدأفقد حصمت  المتمثمة بصحيفة الفيحاءالصحافة المحمي 

. (11) ولجميع الفنون الصحفية وبتكرار 40,74ولى بنسبة ألطباء لعمى المرتبة األا
 (10و . وبـ ) 44,44مراض االنتقالية لعمى المرتبة الثانية وبنسبة ألوبئة واألوحصمت ا
المشاريع الصحية والرقابة  فقد جاءت ثةما المرتبة الثالأيضا. ألجميع الفنون  تكرارات

  . (6وبتكرار لعدد ) 22,2 البيئة والدوائية لعمى نسبة
وفق الفنون الصحفية ( يوضح التغطية الصحفية لمجوانب االمنية 8جدول ) 

 المستخدمة
 المضامين االمنية

 
 الصحفية الفنون

 مكافحة االرىاب الخطة االمنية
جاىيزية االمنية 

 والرقابية
 وعالمجم

 % ت % ت % ت % ت
 % 40 16 % 10 4 13,5 5 17,5 7 خباراأل
 % 35 14 13,5 5 %10 4 %15 6 حاديثتصريحات واألال
 %25 10 %15 6 2,5 1 7,5 3 تقاريرال

 %100 40 % 35 14 %25 10 % 40 16 المجموع
االمنية فقد جاءت  ( يشير الى التغطية الصحفية لمخطة8)أما الجدول 

 ,( تكرارات7) % وبـ17,5وبنسبة ولى ألبالمرتبة ا ىذا المضمون االخبار لعن
% وبـ 13,5 بالمرتبة الثانية وبنسبة اإلرىابمكافحة في حين جاء مضمون 

 (4) ـوب %10الثالثة وبنسبة جاءت بالمرتبة االمنية  الجاىزية أما تكرارات (5)
كل منيما  ( تكرار.16% وبـ ) 40ين ىو ومجمل نسبة االخبار لجميع المضام
اديث من قبل رئيس المجنة حواأل صريحاتخال تمك المدة فيما جاءت الت

وبـ  % 35ية لمجمل المضامين وبنسبةنت بالمرتبة الثاءجا لعضاءألو ااالمنية أ
( تكرار . أما التقارير المنشورة في الصحيفة لمضامين الجانب االمني 14)

  تكرارات . (10ـ )% وب25لعمى المرتبة الثالثة وبنسبة بمغت  حصمت
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  ( يوضح التغطية الصحفية القضايا االجتمالعية9جدول ) 
 المضامين االجتمالعية

 
 

 الفنون الصحفية

رلعاية األرامل 
الشيداء  ولعوائل

 والمعاقين

 افتتاححضور 
المشاريع 
 االجتمالعية

بكل  االجتمالعيةالرلعاية 
 تفاصيميا

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 28,57 4 14,7 1 14, 7 1 28, 14 2 االخبار

 35,71 5 21,42 3 14, 7 1 14, 7 1 واألحاديث التصريحات
 35,71 5 14, 7 1 28, 14 2 28, 14 2 التقارير
 %100 14 35,71 5 28,57 4 35,71 5 المجموع

حاديث مع التقارير األيشير الى تساوت يكل من التصريحات و  (9مؤشر جدول )
تكرار بمغ  وبـ %35,71بمغت نسبتيما االجتمالعي فقدبنسبة واحدة لكل منيما لمجانب 

 تكرار (4% وبـ )28,57خبار جاءت بالمرتبة الثانية وبنسبة ما األأ( لكل منيما . 5)
 لرئيس حاديث والتصريحات والتقاريرن صحيفة الفيحاء غطت األأمما يؤكد ذلك 

والفنون  في تكرارات المضامين اختافس النسب مع فوألعضاء مجمس المحافظة بن
خبار بالدرجة الثانية وىذا طغى لعمى نشاطات المجمس في حين جاءت األ ,المستخدمة

ورواتب المعاقين  مين لعن العملشاطات رواتب العاطنوتم ىذه ال في ىذا المجال .
سكان في البناء العمودي العدات لمنازحين إضافة الى جانب األرامل والشيداء والمسواأل
ورفع مستوى  االىتماممن المشاريع ذات  لواطئة الكمفة وغيرىافقي وبناء الدور األوا

 . ةعففتالداخل لمعوائل الم
 الفنون الصحفيةوضح التغطية الصحفية لمقضايا الزرالعية وفق ي( 10جدول )

 الزرالعة المضامين
 

 الفنون الصحفية

المبادرة الزرالعية 
والقروض  قو وصند

 الزرالعية

حمات الحصاد 
وتسويق المحاصيل 

 ستراتيجيةاإل

مياه الري وتجريف 
 الزرالعية. األراضي

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 38,84 14 13,15 5 15,78 6 7,89 3 األخبار

 23,68 9 2,63 1 7,89 3 13,15 5 التصريحات واالحاديث
 39,47 15 7,89 3 13,15 5 18,43 7 التقارير
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 %100 38 23,68 9 84, 38 14 39,47 15 المجموع
وفق  لممواضيع الزرالعية( بشأن التغطية الصحفية 10جدول )مؤشر 

في لعينة البحث  ةإذ جاءت تغطية الصحيفة بالتقارير المنشور الصحفية  الفنون
ولكل مضامين التقرير . أما  (15ـ )% وب38,84ولى وبنسبة بالمرتبة األ

 % وبـ تكرارات لعدد38,84حصمت لعمى المرتبة الثانية وبنسبة  خبارألتغطية ا
% 23,68حاديث والتصريحات جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبةألما اأ( 14)

 ةميممن المبادة الزرالعية ولعرات تكرا (9وبـ )ولكافة المضامين بيذه الفئو 
  .الزرالعية األراضيريف جتسويق المحاصيل الحقمية والحفاظ لعمى مياه الري وت
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 والمالي داريأإلالى تغطية الصحفية لقضايا الفساد يشير  (11جدول )

 المضامين الفساد
 
 

 الفنون الصحفية

 لعمى الرقابة
في  واإلداريالفساد المالي 

 الدوائر الحكومية لممحافظة

الرقابة لعمى المشاريع 
الخدمية واالستثمارية 

 والمقاوالت العامة
 

شركات  الرقابة لعمى
المواد الغذائية والدوائية 

 األىمية والمصارف
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 36,11 13 11,11 4 8,33 3 16,66 6 االخبار

التصريحات 
 واألحاديث

5 13,88 3 8,33 7 19,44 15 41,66 

 22,22 8 5,55 2 13,88 5 11,11 1 التقارير
 %100 36 36,11 13 30,55 11 33,33 12 المجموع

المرتبة  أخذت واألحاديث التصريحات إن يشير (11مؤشر جدول)
فقد جاءت بالمرتبة الثانية  واإلخبارتكرار.  (15% وبـ )41,66وبنسبة  األولى
 الصحفيةفي  المنشورةالتقارير  تكرار . فيما جاءت (13% وبـ )36,11وبنسبة 

 بينويشير المراق تكرارات (8)% وبـ 22,22بالمرتبة الثالثة وبنسبة لعينة البحث 
ن أبعد لية حافل الدو مية واللعامالوسائل اإلجميع في  ؤشرمالممف  وىذا نأ
سسات ؤ م ليؤو و كبار مسيف ةمتيم لدوليا السممخذ بالتصالعد في درجات أ

نشاطات المجمس وفق إجتمالعات و ىتمام أحظي ب . وقد العراقية ةالدول
 . لعاهأول دفي الج ةمذكور المضامين ال

 يشير الى تغطية الصحفية لممضامين التربوية (12جدول )
 المضامين
 التربوية
الفنون 

 الصحفية

المضامين العممية 
 والثقافية

 المضامين التربوية
 واالجتمالعية

 المضامين الفنية
 المستمزمات الدراسية

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت 
 42,85 9 9,52 2 19,04 4 14,28 3 االخبار

 28,57 6 14,28 3 4,76 1 9,52 2التصريحات 
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 واالحاديث
 28,57 6 19,04 4 4,76 1 4,76 1 التقارير
 %100 21 42,85 9 28,57 6 28,57 6 موعالمج

( المتضمن تغطية الجوانب التربوية لنشاطات مجمس بابل 12يؤشر جدول )
ولعند التحميل وجدنا أن المستمزمات الفنية  غطتيا صحيفة الفيحاء المحمية والتي

خبار ليذا المضمون ألفي تغطية ا ولىألالخاصة بالجوانب الدراسية جاءت بالمرتبة ا
حاديث والتصريحات والتقارير ألفيما تساوت ا تكرارات 9 09% وب 42,85ة وبنسب

وتتضمن ىذه المضامين  . ( تكرارات لكل منيما6وبـ ) 28,57وىي  بنفس النسبة
وجودة التعميم بما يضمن  مييوالكادر التعم ةبييية والدورات التدر سالعممية المناىج الدرا

, حسب الواقع المعاش افي بمدن ممموسذا غير العالمية ولكن ى المقاسوفق  استمرارىا
والمصمحة  ةروح المواطن ىي تعزيز ما الجوانب التربوية والتي ىي معروفة لمجميعأ

, والمستمزمات الدراسية بجوانبيا الفنية خاق في التعاملألضافة الى اإ لمبمد ةالعام
من القضايا  م وغيرىاوقات الدواأثاث وبناء مدارس ومختبرات و أو  قرطاسيومن  واإلدارية

 التي من شأنيا رفع ىذا الجانب . 
  يشير الى تغطية الصحفية لممضامين الثقافية (13جدول ) 

 المضامين  
 الثقافية

  
 الفنون الصحفية

 الندوات والمؤتمرات
والمواسم الثقافية 

 والميرجانات

 التجمعات والتظاىرات
 يةصاحاإل

 والسياسية واالجتمالعية

فود االلتقاء بالو 
أالستثمارية 
 والسياحية
 والسياسية

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 53,33 8 %20 3 %20 3 13,33 2 االخبار

 33,33 5 13,33 2 13,33 2 6,66 1 التصريحات واالحاديث
 13,33 2 %0 - 6,66 1 6,66 1 التقارير
 %100 15 33,33 5 %40 6 26,66 4 المجموع

ور ضمضمون ح تغطية نسبو حققيا( يشير أن ألعمى 13) مؤشر جدول
وبـ %  40بما فييا العشائرية أذ حققت نسبة  والتجمعات االجتمالعية تالتظاىرا
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ع مالمضامين األخرى مما يشير ان ىناك تفالعل مابين المجت( تكرارات لعمى 6)
لتقاء بالوفود لعمى وحصل مضمون األ.  المحمي وألعضاء مجمس المحافظة

ذلك أن الكثير  مما يشير تكرارات (5% وبـ )3,33المرتبة الثانية بنسبة 
من االتفاق  نتاجية والصنالعية قد تم التعاقد لعمى تنفيذىاإلالمشاريع الخدمية وا

مع الشركات وأصحاب المشاريع االستثمارية . أما المرتبة الثالثة لحضور 
( تكرارات 4% وبـ )26,66المؤتمرات والمواسم الثقافية فقد حصمت لعمى نسبة 

% وجاء في 53,33نشير األخبار حصمت لعمى المرتبة األولى بنسبة . و 
% أما التقارير فقد 33,33 المرتبة الثانية التصريحات واألحاديث بنسبة

 . % 13,3ة حصمت لعمى المرتبة الثالثة بنسب
 يةرياضيشير الى تغطية الصحفية لممضامين ال (14)جدول

 المضامين
 الرياضية

 
 الفنون الصحفية

شاطات حضور الن
 الرياضية والفعاليات
 الكشفية والمخيمات

يم ظاالشراف لعمى تن
 الدوريات الرياضية

بناء المالعب 
الرياضية وتوفير 

 مستمزماتيا

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 46,15 6 15,38 2 7,69 1 23,07 3 االخبار

 23,07 3 15,38 2 %0 - 7,69 1 واالحاديث التصريحات
 30,76 4 7,69 1 7,69 1 15,38 2 التقارير
 %100 13 38,46 5 15,38 2 46,15 6 المجموع

 محافظة بابل لتغطية نشاطات وفعاليات ألعضاء مجمس (14مؤشر جدول )
بالمرتبة االولى  صنافيالمجانب الرياضي ّإ جاء حضور النشاطات الرياضية بكل أ

تكرارات  (6وبـ ) %46,15لتغطيتيا بالفنون الصحفية المبينة في الجدول العاه بنسبة 
 (5وبـ ) %38,46. أما بناء المالعب وتوفير مستمزماتيا جاء بالمرتبة الثانية بنسبة 

فيما أخذ تنظيم الدوريات الرياضية بالمرتبة الثالثة بنسبة ,ولكل الفنون الصحفية
. كما  تكرار ولكل الفنون المستخدمة في التغطية من قبل الصحيفة(2% وبـ )15,38

وحصمت التصريحات لعمى  ار لعمى المرتبة االولى لعمى الفنون الصحفيةحصمت االخب
 لعاه .أمبين في الجدول  المرتبة الثانية فيما جاءت التقارير في المرتبة الثالثة وكما
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 يشير الى تغطية الصحفية لممضامين الديني (15جدول ) 
 الدينية المضامين

 
 

 الفنون الصحفية

حضور المناسبات 
 الدينية وتنظيم

 المسيرات والمواكب

وترميم المزارات  بناء
في الجوانب  الدينية

 الفنية واالدارية

توحيد الخطاب الديني 
من خال خطب 
الجمعو والمنابر 

 الحسينية

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت 
 46,15 6 7,69 1 15,38 2 23,07 3 االخبار

 23,07 3 7,69 1 7,69 1 7,69 1 التصريحات واالحاديث
 30,76 4 7,69 1 15,38 2 7,69 1 يرالتقار 

 %100 13 23,07 3 38,46 5 38,46 5 المجموع
لكل من مضوني حضور  األولىأن تحقيق المرتبة يشير الى (15مؤشر جدول )

مع بناء وترميم المزارات الدينية  الحسينيةالمناسبات الدينية وتنظيم المسيرات والمواكب 
أما المرتبة الثانية جاءت الى  ارات لكل منيما .تكر  (5% وبـ )38,46بنسبة واحدة ىي

التوجيو بتوحيد الخطاب الديني في خطب الجمعة والمناسبات الدينية وحضور صاة 
توحيد  كمان يشير الجدول العاه لدينية .الجمعة من قبل رئيس وألعضاء المجنة ا

لكل من ( 1وبتكرار ) %7,69بمغت في ىذا المضمون بنسبة واحدة  القوالب الفنية
ذات النسبة  لمضمونيالكل من  األولىفيما اختمف في المرتبة  ,القوالب الصحفية الفنية

 لعاه الموحدة وكما مؤشر في الجدول أ
  :االستنتاجات

( إلى توزيع المضامين وفق اإللعداد المنشورة في 1يشير جدول )
كافة الصحيفة الفيحاء إذ جاء الجانب الخدمي بالمرتبة األولى ليحظى لعمى 

 لجان المجمس . تم الجانب السياسي واالقتصادي والمساجات والصحة
 . والديني األمني ثم الزرالعي واالجتمالعي والتربوي

وفق القوالب الفنية الصحفية ( يشير إلى توزيع التغطية 2في جدول )
بسبب الباحث  لعمل بموجبيا والتيفي الجريدة  ضمن سياسة التحرير ولمالمع
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لعمى المرتبة األولى ثم األخبار حصمت فقد  ات المجمسلنشاط تغطيتيا
 التصريحات واألحاديث بالمرتبة الثانية وتأتي التقارير الصحفية بالمرتبة الثالثة. 

( يوضح ان الجانب الخدمي قد طغى لعمى نشاطات رئيس 3جدول )
المجمس وألعضاءه لحاجة المجتمع لتمك الخدمات إذ حصمت األخبار المرتبة 

( تكرار موزلعة لعمى خدمات البمدية والبنى 17)وبـ  39,52نسبة األولى ب
والخدمات وخدمات  11,62وخدمات الطاقة بنسبة  18,60التحتية بنسبة

كتوزيع قطع األراضي توفير فرص لعمل. اما  9,30االجتمالعية بنسبة 
التصريحات واألحاديث لعن ىذا الجانب حمت لعمى المرتبة الثانية وبنسبة 

%.  95, 23 ( تكرار .موزلعة لعمى خدمات البمدية بنسبة14% وبـ )23.54
 .  %11,62 وخدمات الطاقة والغار والكيرباء بنسبة

خبارية لنشاطات ( المضامين السياسية لمتغطية اإل4)مؤشر جدول 
فقد غطت الصحيفة قضايا وبتكرار  واجتمالعات رئيس وألعضاء مجمس بابل

خارجية فقد أخذت خبر ( لكل منيم أو الجوانب السياسية ال2لعدد )
ات وحرية صاحواإل واألستقطابات السياسية داخل المجمس وقضايا التظاىرات

 ونبذ الطائفية. والخطاب السياسي والتدخات الدولية بشأن تقسيم العراق الراي
جاء في الجدول  ( تكرارا موزلعة حسب ما15وبـ ) %48,38جاءت بنسبة 

الجانب السياسي جاء بالمرتبة الثانية ألعاه .أما التصريحات واألحاديث في 
وقد وزلعت ىذه النسبة لعمى أربع  (9) بتكرارات لعدد %29,32وبنسبة 

والوحدة الوطنية .اما  ات والتدخاتصاحواإل مضامين سياسية كألستقطابات
التقارير التي غطت من قبل الصحيفة لمشأن السياسي لرئيس وألعضاء مجمس 

ولكن نرى  (7وبتكرارات لعدد ) %48,38 ثة وبنسبةالمحافظة جاء بالمرتبة الثال
من خال  ان في ىذا الجدول فد تساوت بعض القيم لمضامين الشأن السياسي

القوالب الصحفية المستخدمة فمثا األخبار تساوت مع القضايا الداخمية 
والوحدة الوطنية وكما تساوى مضمون الوحدة الوطنية في قالب التقرير بنسبة 

 (.3وبتكرار متساوي أيضا) 9,67 واحدة
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( اي التغطية الصحفية لمجانب االقتصادي من قبل 5)مؤشر جدول 
رئيس وألعضاء لمجنة االقتصادية جاءت األخبار بالمرتبة األولى وحصمت لعمى 

إذ جاء  تكرارات موزلعة لعمى المضامين الخبرية (11) وبـ 45,66نسبة 
ويعزى سبب ذلك  %20,66 ةنية بالمرتبة األولى بنسبيمضمون البطاقة التمو 

أن البطاقة التموينية في ىذه المدة أخذت بالتناقص في مواد التوزيع مما أثار 
أما  حفيظة الطبقة الوسطى وأبدت لوميا لعمى الحكومة المركزية والمحمية.

%  12,5الثانية وبنسبة  مضمون االستثمار في القطاع الصناع جاء بالمرتبة
%. وجاءت  8,33 اء بالمرتبة الثالثة وبنسبةاالقتصادي ج صاح. أما اإل

% وقد حصل مضمون  4,16االتفاقات الخارجية بالمرتبة الرابعة وبنسبة 
 41,66البطاقة التموينية في جميع القوالب الفنية لعمى المرتبة االولى بنسبة 

بالمرتبة الثانية  وجاء االستثمار في القطاع الصنالعي ,تكرارات (10% وبـ )
االقتصادي  صاحتكرارات . أما اإل (5وبـ ) % 20 مامين وبنسبةولجميع ال

( تكرارات وحصمت االتفاقات 5وبـ ) %20,83 جاء بالدرجة الثالثة وبنسبة
  تكرارات . (4وبـ ) % 16,66 التجارية بالمرتبة الرابعة وبنسبة
لعن نشاطات رئيس وألعضاء المجمس والتي  (7ياحظ من جدول )

فقد حصمت أجور المشاىدة  ي المتمثمة بصحيفة الفيحاءغطتيا الصحافة المحم
ولجميع الفنون  40,74في لعيادات األطباء لعمى المرتبة األولى بنسبة 

. وحصمت األوبئة واألمراض االنتقالية لعمى المرتبة (11) الصحفية وبتكرار
لجميع الفنون أيضا. أما المرتبة  تكرارات (10و . وبـ ) 44,44الثانية وبنسبة 

 22,2 المشاريع الصحية والرقابة البيئة والدوائية لعمى نسبة فقد جاءت الثةالث
  . (6وبتكرار لعدد )

( تكرارات 5وبـ ) 41,55بين الحكومة والمجمس بالمرتبة االولى وبنسبة 
وبـ  33,24اما المساجات بين العضاء المجمس أخذت المرتبة الثانية وبنسبة 

اسية الخارجية اخذت المرتبة الثالثة ( تكرارات في حين المساجات السي4)
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( تكرارات . وجاءت التصريحات واالحاديث بالمرتبة 3وبـ ) 54,99ة بوبنس
  .االولى أما االخبار والتقارير أخذت المرتبة الثالثة. 

( يشير الى التغطية الصحفية لمخطة االمنية فقد جاءت 8أما الجدول )
 ,( تكرارات7) % وبـ17,5وبنسبة  االخبار لعن ىذا المضمون بالمرتبة األولى

% وبـ 13,5 في حين جاء مضمون مكافحة االرىاب بالمرتبة الثانية وبنسبة
( 4وبـ ) %10الجاىزية االمنية جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبة  أما تكرارات (5)

( تكرار. كل منيما 16% وبـ ) 40ومجمل نسبة االخبار لجميع المضامين ىو 
ا جاءت التصريحات واألحاديث من قبل رئيس المجنة خال تمك المدة فيم

وبـ  % 35ية لمجمل المضامين وبنسبةأو األلعضاء جاءت بالمرتبة الثاناالمنية 
( تكرار . أما التقارير المنشورة في الصحيفة لمضامين الجانب االمني 14)

 تكرارات (10% وبـ )25لعمى المرتبة الثالثة وبنسبة بمغت  حصمت
يشير الى تساوت يكل من التصريحات واألحاديث مع  (9مؤشر جدول )

بمغت  التقارير بنسبة واحدة لكل منيما لمجانب االجتمالعي فقد
( لكل منيما . أما األخبار جاءت بالمرتبة 5وبـ تكرار بمغ ) %35,71نسبتيما

مما يؤكد ذلك ان صحيفة الفيحاء  تكرار (4% وبـ )28,57الثانية وبنسبة 
وألعضاء مجمس المحافظة بنفس  لرئيس صريحات والتقاريرغطت األحاديث والت

في حين جاءت  ,في تكرارات المضامين والفنون المستخدمة اختافالنسب مع 
األخبار بالدرجة الثانية وىذا طغى لعمى نشاطات المجمس في ىذا المجال . 

ورواتب المعاقين واألرامل  وتم ىذه النشاطات رواتب العاطمين لعن العمل
ء والمسالعدات لمنازحين إضافة الى جانب األسكان في البناء العمودي والشيدا

 ورفع االىتمامواألفقي وبناء الدور الواطئة الكمفة وغيرىا من المشاريع ذات 
 مستوى الداخل لمعوائل المتعففة.

( بشأن التغطية الصحفية لممواضيع الزرالعية وفق 10مؤشر جدول )
حيفة بالتقارير المنشورة في لعينة البحث الفنون الصحفية إذ جاءت تغطية الص

ولكل مضامين التقرير . أما  (15% وبـ )38,84بالمرتبة األولى وبنسبة 
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% وبـ تكرارات لعدد 38,84حصمت لعمى المرتبة الثانية وبنسبة  تغطية األخبار
% 23,68( أما األحاديث والتصريحات جاءت بالمرتبة الثالثة وبنسبة14)

تكرارات من المبادة الزرالعية ولعممية  (9الفئو وبـ ) ولكافة المضامين بيذه
  تسويق المحاصيل الحقمية والحفاظ لعمى مياه الري وتجريف االراضي الزرالعية.

واالحاديث أخذت المرتبة  التصريحات( يشير ان 11مؤشر جدول)
تكرار. واالخبار فقد جاءت بالمرتبة الثانية  (15% وبـ )41,66االولى وبنسبة 

في الصحفة  المنشورةالتقارير  تكرار . فيما جاءت (13% وبـ )36,11وبنسبة 
تكرارات ويشير المراقبين  (8% وبـ )22,22لعينة البحث بالمرتبة الثالثة وبنسبة 

ية والمحافل الدولية بعد أن لعامالممف مؤشر في جميع الوسائل اإل وىذا أن
سؤولي مؤسسات كبار مبفيو  يتمةم الدولي أخذ بالتصالعد في درجات السمم
ونشاطات المجمس وفق  اجتمالعات باىتمامالدولة العراقية . وقد حظي 

 . المضامين المذكورة في الجدول ألعاه
في مجمس المحافظة فأن يشير الى ان العتاد  اإلداريقضايا الفساد  اام

في المشاريع  اإلداريالمالي واالداري لدى مؤسسات الدولة والفساد المالي 
( تكرار لكل 2% لكل منيم وبـ ) 40فقد اخذ نسبة متساوية بمغت  االستثمارية

اما الفساد المالي واالداري بين العضاء المجمس أخذت المرتبة الثانية  منيما
 ( فقط. 1% وتميز ) 20وبنسبة 

( المتضمن تغطية الجوانب التربوية لنشاطات مجمس بابل 12جدول )
التحميل وجدنا أن المستمزمات الفنية ولعند  غطتيا صحيفة الفيحاء المحمية والتي

في تغطية األخبار ليذا  الخاصة بالجوانب الدراسية جاءت بالمرتبة األولى
فيما تساوت األحاديث  تكرارات 9 09% وب 42,85المضمون وبنسبة 

.  ( تكرارات لكل منيما6وبـ ) 28,57وىي  والتصريحات والتقارير بنفس النسبة
مية المناىج الدراسية والدورات التدريبية والكادر وتتضمن ىذه المضامين العم

س العالمية ولكن ىذا يوفق المقاي استمرارىاوجودة التعميم بما يضمن  التعميمي
أما الجوانب التربوية والتي ىي  ,غير ممموس في بمدنا حسب الواقع المعاش
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 إضافة الى معروفة لمجميع ىي تعزيز روح المواطنة والمصمحة العامة لمبمد
من  واإلداريةوالمستمزمات الدراسية بجوانبيا الفنية  ,األخاق في التعامل

قرطاسية وأثاث وبناء مدارس ومختبرات وأوقات الدوام وغيرىا من القضايا التي 
 من شأنيا رفع ىذا الجانب . 

( يشير أن ألعمى نسبو حققيا تغطية مضمون حضور 13) مؤشر جدول
% وبـ  40بما فييا العشائرية أذ حققت نسبة  والتجمعات االجتمالعية التظاىرات

ع م( تكرارات لعمى المضامين األخرى مما يشير ان ىناك تفالعل مابين المجت6)
. وحصل مضمون األلتقاء بالوفود لعمى  المحمي وألعضاء مجمس المحافظة

ذلك أن الكثير  مما يشير تكرارات (5% وبـ )3,33المرتبة الثانية بنسبة 
من االتفاق  واإلنتاجية والصنالعية قد تم التعاقد لعمى تنفيذىا المشاريع الخدمية

مع الشركات وأصحاب المشاريع االستثمارية . أما المرتبة الثالثة لحضور 
( تكرارات 4% وبـ )26,66المؤتمرات والمواسم الثقافية فقد حصمت لعمى نسبة 

% وجاء في 53,33. ونشير األخبار حصمت لعمى المرتبة األولى بنسبة 
% أما التقارير فقد 33,33 المرتبة الثانية التصريحات واألحاديث بنسبة

  % .13,3حصمت لعمى المرتبة الثالثة بنسبة 
محافظة  لتغطية نشاطات وفعاليات ألعضاء مجمس (14مؤشر جدول )

 لمجانب الرياضي ّإ جاء حضور النشاطات الرياضية بكل أصنافيا بابل
الصحفية المبينة في الجدول العاه بنسبة  بالمرتبة االولى لتغطيتيا بالفنون

تكرارات . أما بناء المالعب وتوفير مستمزماتيا جاء  (6% وبـ )46,15
فيما أخذ تنظيم ,ولكل الفنون الصحفية (5وبـ ) %38,46بالمرتبة الثانية بنسبة 

تكرار ولكل الفنون (2% وبـ )15,38الدوريات الرياضية بالمرتبة الثالثة بنسبة 
مة في التغطية من قبل الصحيفة . كما حصمت االخبار لعمى المرتبة المستخد

وحصمت التصريحات لعمى المرتبة الثانية فيما  االولى لعمى الفنون الصحفية
 جاءت التقارير في المرتبة الثالثة وكما مبين في الجدول ألعاه .
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يشير الى أن تحقيق المرتبة االولى لكل من  (15مؤشر جدول )
مناسبات الدينية وتنظيم المسيرات والمواكب الحسينة مع بناء مضوني حضور ال

تكرارات لكل منيما  (5)% وبـ 38,46وترميم المزارات الدينية بنسبة واحدة ىي
أما المرتبة الثانية جاءت الى التوجيو بتوحيد الخطاب الديني في خطب  .

ء الجمعة والمناسبات الدينية وحضور صاة الجمعة من قبل رئيس وألعضا
في ىذا  توحيد القوالب الفنية ألعاهكمان يشير الجدول  المجنة الدينية .

( لكل من القوالب الصحفية 1وبتكرار ) %7,69المضمون بنسبة واحدة بمغت 
ذات النسبة الموحدة  المضمونانلكل من  األولىفيما اختمف في المرتبة  ,الفنية

 .وكما مؤشر في الجدول ألعاه 
  مصادر
 قناة المنار أنموذجا ,الثالثة ية لحرب الخميجلعام: التغطية اإل(2010) ،أمال ،ادريس

 .جامعة الجزائر ,رسالة ماجستير غير منشوره
ترجمة مؤسسة  لعام،: دليل التعامل البرلمان مع وسائل اإل(2007، )ديفيد ،أوجو

 ,اإلنمائي تموز ,ورؤساء المجالس التشريعية لصالح برنامج األمم المتحدة
www.eaddla org. parlamant // page 26 .doc.  

تجربة مجمس الشؤون  ،البرلماني لعام: اإل(2008، )محمد بن لعبد العزيز ،البدر
ورقة  ،ورقة لعمل مقدمة في مؤتمر البرلمان العربي، الرياض ،السعودية ،الممكي

 لقاىرة جامعة جنوب الوادي. ا ،لعمل تحقيق لعيسى لعبد
سمطة  ،: صورة البرلمان لدى المحرر البرلماني (10/2/2010، )محمود ،التفادي

 مقال في جريدة الفكر.  ،لعمان، المركز الصحفي لممعمومات الرأي العام
مقال  لعام،تنظيم المعمومات البرلمانية : التواصل مع المواطنين باستخدام وسائل اإل

 . 2008/ 8/  54في  384العدد  ،في جريدة النيار ،منشور
: الديمقراطية ومعوقات التكوين السياسي العربي، مجمة  (1996، )محمد ،جابر

 .2003 ،العدد ،المستقبل العربي

http://www.eaddla/
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البرلماني الواقع والدور  لعاممقال بعنوان اإل :(9/7/2013، )أمل طالب ،الجيوري
 .األحد ،جريدة لُعمان ،المأمول
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 ..لعامماجستير غير منشورة، كمية االداب، قسم اإل

دار المسيرة لمنشر  لعام,: الخبر في وسائل اإل(2012، )لعبد الرزاق محمد ،الدليمي
 .والطبالعة والتوزيع

ـث : التغطية اإلخبارية لفضـيحة تعـذيب، مجمـة الباح(2006، )نزىت محمود ،الدليمي
 .، العدد الثاني، حزيرانلعامي، جامعة بغداد، كمية اإللعاماإل
إصدار مركز البحوث والدراسات في البرلمان  في العمل البرلماني لعامدور اإل

 . 1/2006/ 27البحريني بتاريخ 
 ,دار الفجر لمنشر والتوزيع ,: فن الخبر الصحفي (2005، )لعبد الجواد سعيد ،ربيع

 .مصر ,القاىرة
 ,دار الفجر لمنشر والتوزيع ,فن الخبر الصحفي : (2005، )لعبد الجواد سعيد ،ربيع

 .القاىرة
دليل لعمل في  : التغطية الصحفية لازمات (2014، )ضمياء حسين ،الربيعي

 .لجواىريااألردن دار , األساليب واالتجاىات
لجمعية ا ,زين لعبد اليادي: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في السياق البرلماني

 .  2007 ،القاىرة ،المصرية لنشر تنمية الولعي القانوني,
البرلماني رىانات التطبيق  لعاماإل ,: مقال بعنوان (1/5/2012، )محمد خميفة ،صديق

 .الثاثاء الموافق اليوم واليو التطوير مقال منشور في جريدة السودان
ير الصحفي لمجرائـد : فن التحر (2004، )محمود ،لعمم الدين ليمى و ،لعبد المجيد

  .والمجـات، القاىرة، دار السحاب لمنشر والتوزيع
 ،: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في السياق البرلماني(2007، )زين ،لعبد اليادي

 .لنشر التنمية الولعي القانوني  ،الجمعية المصرية ،القاىرة ،دليل إرشادي
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