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 :                                                  املستخلص
السياسية والمهنية،   المنطلقات والقواعد  العراقي على وفق مجموعة من  البرلمان  أخبار  العراقية  الفضائيات  تأطيرها  تتناول  بما التي تحاول 

ينسجم مع األجندة السياسية لألحزاب والكتل السياسية التي تمول وترعى الفضائيات تلك، فضال عن إنها قد تعتمد في بناء األطر والصور  
وفي  بارية عن البرلمان على وفق موقع وحجم تمثيل األحزاب المالكة للفضائيات في البرلمان والحكومة والمؤسسات السيادية األخرى،  اإلخ
ومحاولة في النشرات االخبارية  تحليل عملية التأطير المعتمدة ألخبار البرلمان  تمثلت مشكلة هذا البحث في  االعتبارات والسياقات  هذه    اطار

اتج الفضائياتربط  بسياسة  ودجلة    اهاتها  العهد  قناتي  في  العراقي  البرلمان  اخبار  وتحليل  المنهجية  االجراءات  تطبيق  وبعد  العراقية، 
الفضائيتين خلص البحث الى مجموعة من النتائج اهمها وجود فروق دالة احصائية في تناول اخبار البرلمان العراقي ضمن نشرات قناتي  

بالتوجهات البرلمانية المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية وتعديالت الدستور العراقي، وفروق دالة احصائية في االطار    العهد ودجلة بما يتعلق
 ( جدوال. 12التحريري الذي ورد فيه خبر البرلمان العراقي ضمن اطر نسب المسؤولية والنتائج االقتصادية، وتضمن البحث )

 ، البرلمان العراقي، النشرات االخبارية، الفضائيات العراقية الكلمات المفتاحية: حدود تناول االخبار
Abstract : 

The Iraqi satellite channels deal with the news of the Iraqi parliament according to a number of political and 

vocational basics and rules, that attempt to frame them in harmony with the political agenda of the parties 

and political blocs that finance and sponsor these satellite channels, as well as they may depend on building 

news frameworks and attitudes on the Parliament, according to the position and power of the parties that 

own the satellite TV in the Parliament, the government and other sovereign institutions, in light of these 

considerations and regulations, the problem of this research was represented in analyzing the process of 

framing the adopted news of the Parliament in newscasts and trying to link them with trends of the policy of 

Iraqi satellite channels, after applying the systematic procedures and analyzing the news of the Iraqi 

parliament in Al-Ahad and Dijlah satellite channels that the research concluded a set of results, the most 

important of which are statistical differences in dealing with the news of the Iraqi parliament within the 

newscasts of Al-Ahad and Dijlah satellite channels in relation to the parliamentary trends in demanding the 

dismissal of the President of the Republic and amendments to the Iraqi constitution and statistically 

significant differences in the editorial framework in which the news of the Iraqi parliament was mentioned 

within the frameworks of liability ratios and economic results, as well as the research included (12) tables. 

Key words: limits on handling news, the Iraqi parliament, newscasts, Iraqi satellite channels 

 املقدمة: 
مية األخرى  ركنا محوريا في مفردات البث الفضائي اليومي الى جانب المواد االعالالعراقية  القنوات الفضائية  االخبارية في    النشراتتشغل  

االعالمي بالمحطات   صار المعنيون في صناعة القرار  ، فبعد التطور الذي دخل المجال االعالمي والبث الفضائيالتي تقدمها القنوات تلك
لنجاح   الكبير  االهتمام  يولون  االخباريةالتليفزيونية  وعروضهم  بموضوعات    برامجهم  ومناقشات  استعراضات  منابر  وأمنية  سياسية  بعّدها 

تمس اهتمامات الجمهور بشكل مباشر بيدا أن تلك الموضوعات واالحداث ُتقدم بناًء على اطر بعينها تمنح االولوية فيها لمصالح    واقتصادية 
طيتها الجهات )تيارات واحزاب سياسية( التي ترعى تمويل تلك القنوات.ومن االلتزامات الصحفية التي تحاول القنوات العراقية مواكبتها هي تغ

النواب العراقي الذي يمثل اعلى سلطة تشريعية في العراق، ال سيما وترابط االحداث الشعبية والسياسية المتسارعة متمثلة   نشاطات مجلس 
في بغداد ومختلف المحافظات العراقية التي اعطت بعدا اخرا لجلسات وقرارات المجلس في معالجة    2019بتظاهرات تشرين االول من عام  

االخبارية مطالب   النشرات  لتكون  المنهجية  وإجراءاته  بحثه  أسس  بوضع  الشروع  بالباحث  حدا  ما  االخرى،  االزمات  ومختلف  المتظاهرين 
 وتناولها ألخبار البرلمان العراقي في القنوات العراقية موضعا للبحث والتحليل.  

 أوال: االطار املنهجي للبحث
 :  مشكلة البحث

لك  تتناول الفضائيات العراقية أخبار البرلمان العراقي على وفق مجموعة من المنطلقات والقواعد السياسية والمهنية، فهي تسعى إلى تأطير ذ
في التناول بما ينسجم مع األجندة السياسية لألحزاب والتيارات والكتل السياسية التي تمول وترعى الفضائيات تلك، فضال عن إنها قد تعتمد  

والمؤسسات  والحكومة  البرلمان  في  للفضائيات  المالكة  األحزاب  تمثيل  البرلمان على وفق موقع وحجم  اإلخبارية عن  والصور  األطر  بناء 
تحليل   إلى  الرامي  المسعى  تمثل  بأنها  البحث  التعبير عن مشكلة  يمكن  إليها  أشرنا  التي  االعتبارات والسياقات  األخرى، وبموجب  السيادية 
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التي تملكها وتمولها جهات  العراقية ومحاولة ربط اتجاهاتها بسياسة الفضائياتفي النشرات االخبارية طير المعتمدة ألخبار البرلمان عملية التأ
التابعة )تنا المتغيرات المستقلة )الفضائيات العراقية( والمتغيرات  ول  عدة، وهي عالقة يسعى البحث إلى كشفها باالعتماد على العالقة بين 

وتتفرع مشكلة البحث الى مجموعتين من  البرلمان( لتحديد عالقة التأثير واألثر المتحقق والبناء على مخرجاته من استنتاجات ودالئل.  أخبار
التساؤالت بهدف رصد سمات الشكل والمضمون اللذان تقدم من خاللهما أخبار البرلمان )موضوع البحث( في النشرات االخبارية للفضائيات 

 آلتي: العراقية وكا
 تساؤالت املضمون )ماذا قيل؟(   .أ
 ما الموضوعات البرلمانية التي تتناولها النشرات االخبارية في قناتي العهد ودجلة؟  .1
 ما سمات الشخصيات المستضافة في اخبار البرلمان العراقي عند قناتي العهد ودجلة؟  .2
 ما اتجاهات الشخصيات في اخبار البرلمان لقناتي العهد ودجلة؟  .3
 اتجاهات االخبار الواردة في نشرات قناتي البحث إزاء البرلمان العراقي؟ ما  .4
 ما آليات التأطير الخاصة بأخبار البرلمان العراقي في نشرات قناتي العهد ودجلة؟   .5
 ما المصادر االخبارية التي اعتمدتها قناتا العهد ودجلة في نشراتهما إزاء  البرلمان العراقي؟  .6

 قيل؟(تساؤالت الشكل )كيف  .ب
 ما عناصر االبراز التي وظفتها قناتا العهد ودجلة في نشرات البرلمان العراقي؟   .1
 ما أسلوب تقديم خبر البرلمان العراقي في النشرات االخبارية لدى قناتي العهد ودجلة؟   .2
 ما االطار االخباري الذي ورد فيه خبر البرلمان العراقي في قناتي العهد ودجلة؟   .3
 اهمية البحث:  

 ن أهمية البحث من خالل:  تكم
العراقي   .1 النواب  اخبار مجلس  العراقية  الفضائيات  بموجبها  تتناول  واعالمية وسياسية  مهنية  ابعادا  تمثل  التي  المحددات  معرفة ودراسة 

 بنشراتها االخبارية. 
مانية دون  يساعد البحث في تقديم رؤية واقعية للجمهور العراقي في معرفة مبررات التناول  والمعالجة االخبارية لقضايا وموضوعات برل .2

 غيرها في النشرات االخبارية للفضائيات العراقية.
 يمثل البحث مجاال الفادة الباحثين من النتائج العلمية التي خلص لها وربطها بالمعرفة القائمة واقتراح متغيرات اخرى تتعلق بعمل مجلس  .3

 النواب واخضاعها لالختبارات والقياس لإلضافة الى التراث العلمي.
 ث:اهداف البح

 يهدف هذا البحث الى:       
 كشف طبيعة الموضوعات الخاصة بالبرلمان العراقي التي تناولتها نشرات اخبار قناتي العهد ودجلة الفضائيتين.  .أ

 االخباري الذي وردت فيه اخبار البرلمان في سياق النشرات االخبارية لقناتي البحث.  التعرف على االطار .ب
 التعرف على سمات واتجاهات ضيوف اخبار البرلمان في القناتين.  .ج
 كشف آليات التأطير المستعملة في عرض شؤون البرلمان العراقي في نشرات اخبار القناتين. .د
 المستعملة في التقديم اخبار البرلمان العراقي بالقناتين.معرفة وسائل االبراز  .ه
 معرفة اتجاهات االخبار الواردة في نشرات قناتي العهد ودجلة إزاء البرلمان.   .و

 نوع البحث ومنهجه: 
قيق والتعبير  وصفيا من حيث النوع إذ اعتمد على وصف الظاهرة المراد دراستها بعد جمع المعلومات عنها ووصفها بشكل ديعد هذا البحث   

المنهج فاتخذ هذا البحث منهجا   عنها اما كيفيا او كميا بهدف الوصول الى نتائج واستنتاجات تسهم في فهم واقع الظاهرة، اما من حيث 
 مسحيا من خالل مسح نشرات اخبار قناة العهد الفضائية ونشرات اخبار قناة دجلة الفضائية )مدة عينة البحث(.

 ثانيا: اجراءات البحث: 
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  :البحث جماالت
 المجال المكاني: وتحدد بقناتي العهد ودجلة الفضائيتين.  .أ

 . 31/12/2019/ الى 1/10المجال الزماني: حدد الباحث المدة الزمنية للبحث ثالثة أشهر من  .ب
 المجال الموضوعي: تمثل بنشرات اخبار قناتي دجلة والعهد الفضائيتين.  .ج

 البحث: جمتمع حتديد
لقناتي العهد ودجلة الفضائيتين ولمدة ثالثة أشهر بدًء من    البحث تمثل مجتمع       وبذلك    12/2019/ 31/ الى  1/10بالنشرات االخبارية 

 ( نشرة لكل قناة. 92( نشرة إخبارية لكال القناتين بواقع ) 184مثل مجتمع هذا البحث )
 حتديد عينة البحث:  

(  3(، وهي عشوائية منتظمة من حيث النوع، وبعد ذلك تم اختيار المسافة البالغة )%30من المجتمع األصلي للبحث بنسبة )عينة  ُأقتطعت ال 
، ومن ثم يله  2019عشوائيا لتكون هي المسافة بين وحدات المجتمع، وبذلك بدأت عينة البحث من اليوم الثالث من شهر تشرين االول لعام  

 ها طبق الباحث معادلة اقتطاع العينة وتصميمه جدوال توضيحيا لتفصيالت عينة البحث وكاالتي: اليوم السادس وهكذا، وبعد
× حجم   العينة          مفردات  مجتمع   البحث 

100
=  عينة  البحث 

     %30 ×    92    

 100 =  عينة   البحث  
 نشرة اخبار لكل قناة.    28=                

 ( نشرة في كل قناة.28( نشرة إخبارية موزعة بواقع )56وبذلك كانت عينة البحث )
 (1جدول رقم )

 تفصيالت عينة البحث 

 حجم تمثيل العينة   عينة البحث  وحدات المجتمع النشرةوقت بث  اسم القناة 

 % 30 نشرة   28 نشرة   92 العاشرة مساءً  دجلة

 % 30 نشرة   28 نشرة   92 الثامنة مساءً  العهد

 نشرة اخبار   56 نشرة  184 المجموع

 حتديد ادوات البحث: .1
 الباحث اداتين في إطار استكمال عملية جمع بياناته وهما:  استخدم

المضمون، إذ جاء استخدام تعد المالحظة أداة علمية ضرورية في دراسة بعض الظواهر االجتماعية وفي دراسات تحليل  املالحظة:   .أ
االخبارية عن شؤون   النشرات  في  ترد  التي  االخبارية  والمضامين  المعلومات  مراقبة ومالحظة  بهدف  البحث  هذا  في  للمالحظة  الباحث 

التركيز  البرلمان العراقي وتشكيل تصور مبدئي عن مضمون االخبار الخاصة بالبرلمان وطبيعة القضايا والموضوعات البرلمانية التي يتم  
 عليها دون غيرها في قناتي العهد ودجلة الفضائيتين ضمن نشراتهما موضع التحليل. 

يعد تحليل المضمون اداة علمية يستخدمها الباحث لوصف المحتوى الظاهر للرسالة االعالمية وصفا :  استمارة حتليل املضمون .ب
هذا البحث ووظفها الباحث باعتبارها "اداة لوصف المحتوى الظاهر   كانت استمارة التحليل اداة مناسبة في  لذا  ،كميا وموضوعيا ومنهجيا
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للرسالة وصفا موضوعيا ومنتظما وكميا مثل االخبار وذلك عن طريق تصنيف مضمون المادة االعالمية الى فئات ومن ثم يعبر عنها 
 (1) بصيغ كمية" 

من اجل وصف عناصر المضمون وصفا دقيقا التزم الباحث بتطبيق المنهجية الخاصة بدراسات تحليل   وحدات حتليل املضمون :   .2
المضمون، فقسم المضمون )اخبار البرلمان العراقي( الى وحدات وفئات من اجل قياسها وحساب تكرارها، وفي هذا البحث تمت االستعانة  

 ة، الموضوع، الشخصية، الزمن(.  بمجموعة وحدات هي )الوحدة الطبيعية للمادة االعالمي
ال يوجد تقسيم ثابت للفئات او تصنيف نمطي جاهز، بل يوجد اطار عام يمكن اعداد الفئات على ضوئه،   فئات حتليل املضمون:  .3

ومن ثم استخدم الباحث فئات التحليل التي    (2) إذ تخضع الفئات الى طبيعة البحث واهدافه ومتطلباته ونوعية التحليل وموضوع المضمون 
 البحث وتمت االستعانة بفئات الشكل والمضمون وكاالتي:  انعكس توظيفها في االجابة على تساؤالت مشكلة

فئة مصدر   .أ الخبر،  اتجاه  فئة  الشخصية،  اتجاه  فئة  الشخصية،  الخبر، فئة  آلية تأطير  فئة  الخبر،  فئة موضوع  المضمون: )  فئات 
 الخبر(   

 فئات الشكل: )فئة اسلوب تقديم الخبر، فئة اطار الخبر، فئة عناصر ابراز الخبر(  .ب
 ا الصدق والثبات: اختبار  .4
الظاهري الصدق .أ الصدق  بطريقة  الباحث  استعان  وقد  ألجله،  صممت  ما  قياس  على  بقدرتها  البحث  اداة  صدق  اختبار  ويعني   :

محكمين مجموعة  على  صدق    ()باالعتماد  على  االتفاق  نسبة  ظهرت  إذ  االعالم،  بعلوم  االكاديمي  واالختصاص  الخبرة  اصحاب  من 
 (. %90استمارة التحليل )

: ويعني التأكد من درجة االتساق العالية ألداة البحث بما يتيح لها قياسه من الظواهر والمتغيرات بدرجة دقيقة والحصول على الثبات .ب
ومن أجل قياس ثبات اداة هذا البحث )استمارة تحليل المضمون( (  3)ر استخدامها للقياس بظروف مختلفة.نتائج متطابقة او قريبة أذا تكر 

، وبعد تطبيق الطرق الرياضية والمعادالت ()طريقة االتساق بين الباحثين القائمين بالتحليل من خالل االستعانة بباحث أخر اعتمد الباحث
 ( . %91نسبة االتفاق على ثبات الفقرات بلغت )لقياس نسبة الثبات اتضحت ان 

 حتديد مصطلحات البحث: .5
المعتمدة في االبعاد  حدود تناول االخبار:   .أ البرلمان ضمن سياق االجندة االخبارية  السياسية والمهنية واالعالمية في تناول اخبار 

 القناة ومعاييرها االخبارية المعتمدة.
 .  2022الى العام  2018الرابعة والممتدة من العام  بدورتهالحالي مجلس النواب العراقي الربملان العراقي:   .ب
( مساءا في قناة العهد 8اشكال برامجية إخبارية، وقد تمثلت نشرات االخبار بهذا البحث بنشرة اخبار الساعة )  النشرات االخبارية:  .ج

 ساءا في قناة دجلة الفضائية.( م10الفضائية وبنشرة اخبار الساعة ) 
 .البحث( وتمثلت بقناتي العهد ودجلة الفضائيتين )قناتا الفضائيات العراقية: .د

 ثالثا: االطار النظري للبحث:
 :(4)نبذة عن الربملان العراقي .1

النواب   انتخابها بشكلهو  االتحادي  العراقي  مجلس  لتحقيق   اعلى سلطة تشريعية ورقابية يتم  الناخبين كل اربع سنوات،  مباشر من قبل 
  مصلحة البلد وتمثيل المواطنين من خالل تشريع القوانين التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، واقرار الموازنة العامة السنوية والمصادقة على 

وانين وتحقيق مصالح البلد العليا.ويتكون مجلس االتفاقيات الدولية وانتخاب رئيس الجمهورية ومراقبة السلطة التنفيذية لضمان التزامها بالق
ويعمل مجلس   لجنة دائمة، ولجان اخرى مؤقتة،  22نائبا تم توزيعهم على  (  329)من    2022-2018  النواب في دورته االنتخابية الرابعة

للوقوف على مشاكله النواب مع ناخبيهم بشكل مباشر  المواطنين من خالل تواصل  تلبية مصالح  م ومعاناتهم والتنسيق مع  النواب على 
لها.و  المعنية إليجاد حلول ناجعة  النواب( يعمل يكون  الجهات  العامة لمجلس  اداري يسمى )االمانة  المجلس جهاز  على رأس تشكيالت 

للتمكن من ا النواب ونائبيه واللجان والنواب  التسهيالت االدارية والقانونية واالعالمية واللوجستية لرئيس مجلس  لقيام بمهامهم على تقديم 
 وجه.  أكملوالرقابية والتمثيلية على  الدستورية والتشريعية
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 تناول أخبار الربملان يف الفضائيات العراقية  بسياقات نظرية التأطري:   .2
االخبارية   التغطية  انتاج  الصحفي هي مدى سرعة  السبق  على  للحصول  الفضائية  القنوات  اليها  تستند  التي  اآلليات  اهم  أصبحت من 

لألحداث والقضايا ومن اهمها ما  يعرض في نشرات اخبار من قضايا وموضوعات سياسية او عسكرية او اجتماعية وغيرها، ومن المؤكد  
تع االخبار ال  هذه  )القناة أن كل  االعالمية  المؤسسة  آليات حددتها  عبر  تؤطرها  او حدود  في سياق  ان توضع  بعد  اال  كما هي  رض 

م عندما قال "إن  1993الفضائية( مسبقا، وفي حديث لرئيس الوزراء الماليزي االسبق مهاتير محمد امام الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
الواقع ما قرر  أي أن القنوات الفضائية بصفتها أحدى  (  5)ت وسائل االعالم ما يجب أن نسمعه او نشاهده"ما نسمعه أو نشاهده هو في 

العالم   العالم او تعكسه كما هو بل تعمل على تحديد واعادة تعريف ماهية  لنا  الحال ال تعرض  المهمة فهي بطبيعة  الوسائل االعالمية 
نعيشها التي  االزمات واالحداث  فأن حدود(6) وطبيعة  لذا  أن تؤطر   .  لها  ازمة ما البد  او  المتعلقة بقضية  المعلومات  او  االخبار  تناول 

تشكيل   في  االعالم  وسائل  دور  تفسر  التي  الحديثة  المفاهيم  من  باعتبارها  الخبرية  االطر  مفهوم  يؤكده  ما  وهذا  وسياقات  حدود  ضمن 
ال تعكس معنًى محدد إن لم توضع باطار ينظمها ويمنحها درجة معارف الجمهور واتجاهاته حول القضايا المتناولة إذ أن االحداث بعينها  

ويأتي ذلك عبر آليات تأطير خاصة تستعملها وسائل االعالم ومنها القنوات العراقية في تناولها اخبار البرلمان )محل   (7) كبيرة من االتساق 
 تطرحها عبر انشطتها االعالمية ومنها النشرات االخبارية.البحث( بهدف التأثير في الجمهور العراقي وتبنيه وجهات النظر واآلراء التي 

وتؤكد اتجاهات التغطيات االخبارية لوسائل االعالم ان هناك اطرا معينة سيطرت على معالجة الكثير من االزمات والحروب التي تناولتها، 
دام تعبيرات وصفية في بناء االطر التي قدمت ، حيث حرص التلفزيون السوري على استخ2006ومنها الحرب االسرائيلية على لبنان عام  

الحدث بالتأكيد على اطار البطولة في وصف اداء المقاومة االسالمية في لبنان، في وقت استخدم االعالم السعودي مجموعة من االطر  
وكذا الحال في حرب   (8)عربي  السلبية في وصف المقاومة االسالمية في لبنان وتحديدا "حزب هللا" وتجاهل العدوان االسرائيلي على بلد

 عالقة التأثير واألثر، وترتيبا على ذلك فان البحث سعى الى كشف وتحديد  2003احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة االمريكية عام  
 من استنتاجات وحقائق. هوالبناء على مخرجات بناًء على العالقة بين المتغيرين )الفضائيات العراقية( و) تناول اخبار البرلمان العراقي( 

 رابعا: معاجلة البيانات وجدولتها: 
لقناتي العهد ودجلة )عينة البحث( على   البرلمان الواردة في النشرات االخبارية  اعتمد البحث في عملية قياس الفروق بين نشرات اخبار 

 نشرات اخبار البرلمان العراقي في القناتين.التكرارات البسيطة والنسب المئوية ومربع )كاي( الختبار الداللة المعنوية لفروق 
 مسات نشرات االخبار اخلاصة بالربملان العراقي يف قناتي العهد ودجلة  .1

( الخاصة بسمات نشرات البرلمان العراقي في قناتي العهد ودجلة أن هناك فروقا دالة احصائيا لدى مجموعة  2تبين نتائج الجدول رقم ) 
المحسوبة( للعدد الكلي ألخبار النشرات في القناتين جاءت   2البرلمان العراقي، إذ اتضح وبعد معالجة البيانات أن )كامن سمات نشرات  

( ما يشير الى وجود الفروق والداللة االحصائية بين القناتين إذ  0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )0.009( وبمعنوية )6.81بقيمة )
(،  %46( خبرا وبنسبة )476( فيما كان عدد االخبار في قناة دجلة ) %54( خبرا وبنسبة )560في قناة العهد )كان العدد الكلي لالخبار  

)كا قيمة  جاءت  إذ  القناتين  نشرات  في  العراقي  بالبرلمان  الخاصة  االخبار  عدد  عند  دالة  بــــــــــ)  2وفروقا  وبمعنوية 9.33المحسوبة(   )
المعنوي0.002) مستوى  من  اكبر  وهي   )( العهد  0.05ة  قناة  في  العراقي   بالبرلمان  الخاصة  االخبار  نسبة  كانت  ان  بعد  السيما   ،)
دجلة ) 58.3%) قناة  في نشرات  البرلمان  اخبار  البرلمان في  % 41.7( ونسبة  اخبار  لتقديم  المخصص  الزمن  الفروق لدى  (، فضال عن 

(  420(، وبزمن بلغ )0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية )0.046)  ( وبمعنوية4.00المحسوبة( البالغة )   2نشرات القناتين وبقيمة )كا
( في قناة دجلة، فيما لم تشر النتائج الية فروق بالنسبة 46.4( دقيقة وبنسبة )364( في قناة العهد وبزمن بلغ )% 53.6دقيقة وبنسبة )

)كا قيمة  وبداللة  القناتين  في  النشرات  ألخبار  الكلي  البالغ  2للزمن  ) المحسوبة(  )0.27ة  وبمعنوية  مستوى  0.602(  من  اصغر  وهي   )
( ما يؤكد عدم وجود دالة احصائية وال فروق في سمة الزمن الكلي الخبار النشرات بالدقيقة لدى القناتين، وبشكل عام  0.05المعنوية )

ود ما تتواءم وتوجهاتها السياسية ومعاييرها اكدت نتائج هذا الجدول ان القناتين قد سعتا الى تناول اخبار البرلمان العراقي وفقا لطبيعة وحد
ت التحريرية ما شكل داللة فارقة في مسعى القناتين بتناولهما اخبار البرلمان ومدى االهتمام الممنوح لالخبار تلك عبر عدد اخبار النشرا

هتماما اكبر بتناولها اخبار البرلمان  بشكل عام نسبة الى اخبار البرلمان والزمن المخصص لعرضها ومن ثم فإن قناة العهد كانت تولي ا 
 من قناة دجلة. 
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 سمات النشرات االخبارية في قناتي العهد ودجلة (2دول رقم )ج

 موضوع خرب الربملان العراقي يف نشرات قناتي العهد ودجلة.  .2
( الجدول رقم  نتائج  دالة  3توضح  فروقا  أن هناك  الفضائيتين،  العهد ودجلة  قناتي  تتناولها نشرات  التي  البرلمانية  بالموضوعات  الخاصة   )

الموضوعات   لعدد من  القناتين  العهد موضوع )توجهات  احصائيا في تناول  قناة  العراقي، حيث تناولت نشرات  بالبرلمان  الخاصة  واالخبار 
( وبعد استعمال اختبار مربع  %8.6( فيما وردت نسبة هذه االخبار في نشرات قناة دجلة )% 15.8برلمانية بإقالة رئيس الجمهورية( بنسبة )

)كا قيمة  واحتساب  )  2كاي  تساوي  انها  اتضحت  )كا  (8.39المحسوبة(  قيمة  من  اكبر  )  2وهي  البالغة  معنوية 3.84الجدولية(  عند   )
 مع  برلمانية  ( ما يؤشر فروقا دالة في التناول بين الفضائيتين، وكما تناولت نشرات قناة العهد موضوع )كتل0.05( ومستوى داللة )0.004)

  2( وبعد احتساب قيمة )كا%7.9ي نشرات قناة دجلة بنسبة )( كما وردت هذه االخبار ف%13.3الوزراء( بنسبة )  لرئاسة  االكبر  الكتلة  مرشح

( تساوي  انها  اتضحت  )كا6.08المحسوبة(  قيمة  من  اكبر  وهي   )2   ( البالغة  )3.84الجدولية(  معنوية  عند  داللة  0.014(  ومستوى   )
دالة االحصائية ألية فروق في تناول (، ما يعني ان هناك فروقا دالة في تناول هذا الموضوع في نشرات القناتين، فيما لم تؤشر ال0.05)

( فيما وردت في  %11.2موضوع )برلمانيون يطالبون بأجراء انتخابات تشريعية مبكرة( حيث جاءت هذه االخبار في نشرات قناة العهد بنسبة )
( عند  3.84الجدولية( البالغة )  2( وهي اصغر من قيمة )كا0.095المحسوبة( بواقع )  2( وجاءت قيمة )كا% 14.3نشرات قناة دجلة بنسبة )

(، وكما تؤشر باقي تفاصيل الجدول الى مجموعة نتائج تباينت فيها الدالالت االحصائية لقيم كاي  0.05( ومستوى داللة )0.75معنوية )
تناولتا موضوعات    المحسوبة والجدولية بما يؤكد دالتها في موضوعات وعدم دالتها في موضوعات اخرى، ومن هنا يمكن القول ان القناتين

قناة    واخبار البرلمان العراقي بتفاوت واضح لطبيعة االخبار البرلمانية بما يتناسب واالهداف المراد تحقيقها من التناول االخباري حيث ركزت
يما ركزت نشرات  ( ف%15.8العهد على االخبار البرلمانية التي تحث على اقالة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ووردت بأعلى نسبة )

سمات  
النشرات  
 االخبارية

قناة 
 العهد

قناة  %
 دجلة 

 2قيمة كا مجموع  %
 المحسوبة

 الداللة  المعنوية 

العدد الكلي  
لنشرات 
 االخبار

 دال  0.00 0.00 56 50 28 50 28

العدد الكلي  
ألخبار 
 النشرات

 دال  0.009 6.81 1036 46 476 54 560

العدد الكلي  
ألخبار 
 البرلمان

 دال  0.002 9.33 336 41.7 140 58.3 196

زمن الكلي  
لنشرات 
االخبار 
 بالدقيقة

 غير دال  0.602 0.27 2884 49.5 1428 50.5 1456

  زمن اخبار
البرلمان  
 بالدقيقة

 دال  0.046 4.00 784 46.4 364 53.6 420
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الترحيب الدكتور عادل عبد    مرشحين  الجمهورية  رئيس  برفض  البرلماني  البرلمان في قناة دجلة على  الوزراء المستقيل  جدليين خلفا لرئيس 
 (. %15المهدي ووردت بأعلى نسبة وهي )

 (اخبار البرلمان العراقي في نشرات قناتي العهد ودجلة وفقا لموضوعاتها 3جدول رقم )

خبر    موضوع 
 البرلمان 

 قيمة  المجموع  قناة دجلة قناة العهد 
 2كا

 المحسوبة 

 الداللة   المعنوية 

 %  ك %  ك %  ك

توجهات  
برلمانية بإقالة  

رئيس  
 الجمهورية 

31 15.
8 

12 8.6 43 12.
8 

 دال  0.004 8.39

كتل برلمانية مع  
مرشح الكتلة  

االكبر لرئاسة  
 الوزراء

26 13.
3 

 دال  0.014 6.08 11 37 7.9 11

برلمانيون  
يطالبون بأجراء  

االنتخابات 
البرلمانية  

 المبكرة 

22 11.
2 

20 14.
3 

42 12.
5 

غير   0.75 0.095
 دال 

مطالب برلمانية  
 بتعديل الدستور 

20 10.
2 

 دال  0.012 6.25 8 27 5 7

توجه برلماني  
بترشيح  

شخصية غير  
حزبية خلفا  
لعادل عبد 

 المهدي 

غير   0.369 0.806 9.2 31 9.3 13 9.2 18
 دال 
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برلمانيون  
يؤكدون عدم  

التعرض 
للمتظاهرين  
واحترام ارادة  

 مرجعية النجف 

غير   0.590 0.209 9.2 31 10 14 8.7 17
 دال 

برلمانيون  
رافضون لتقرير  
التحقيق بأحداث  

 التظاهرات 

16 8.2 15 10.
7 

غير   0.857 0.032 9.2 31
 دال 

برلمانيون  
يفضلون  

الشخصية  
الحزبية لرئاسة  

 الوزراء

13 
 
 
 
 
 

غير   0.275 1.190 6.3 21 5.7 8 6.6
 دال 

مطالب برلمانية  
بإقالة رئيس  

الوزراء عادل 
 عبد المهدي

غير   0.670 0.182 6.5 22 7.1 10 6.1 12
 دال 

مطالبات  
برلمانية بإلغاء  

مجالس 
 المحافظات 

11 
 

غير   0.655 0.200 6 20 6.4 9 5.6
 دال 

برلماني  ترحيب 
برفض رئيس  

الجمهورية  
 مرشحين جدليين 

 دال  0.048 3.903 9.2 31 15 21 5.1 10

19 المجموع  
6 

100 14
0 

100 33
6 

100 
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بالنشرات االخبارية في قناتي العهد ودجلة، ورود آلية )البروز(  ( الخاصة بآليات تأطير اخبار البرلمان العراقي  4تكشف نتائج الجدول رقم )
(، وبعد تطبيق اختبار مربع كاي  %53.5(  في قناة العهد فيما بلغت في قناة دجلة بنسبة )%53.6بتناول اخبار البرلمان العراقي بنسبة )

(  0.043( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )   2( وهي اكبر من قيمة )كا5.00المحسوبة( اتضحت انها تساوي )  2واحتساب قيمة )كا
( عند  %17.9( في اخبار البرلمان لدى قناة العهد وبنسبة )%31.1(، وكذلك الحال آللية )االنتقاء( إذ وردت بنسبة )0.05ومستوى داللة )

( انها اكبر من 15.07بة( التي تساوي )المحسو   2نشرات البرلمان في قناة دجلة واتضح بعد تطبيق االختبار االحصائي واحتساب قيمة )كا
البالغة )  2)كا الدالة االحصائية الى وجود فروق في تناول 0.05( ومستوى داللة )0.00( عند معنوية )3.84الجدولية(  (، فيما لم تؤشر 

( في قناة دجلة،  %28.6بنسبة )( في قناة العهد و %15.3اخبار البرلمان في نشرات القناتين عبر آلية )الحذف واالستبعاد( إذ جاءت بنسبة )
( ومستوى داللة  0.003( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )  2( وهي اصغر من قيمة )كا1.42المحسوبة( تساوي )  2وكانت قيمة )كا

بارية من خالل ابراز  (.وباإلمكان القول أن القناتين استعملتا اآلليات تلك في تناول اخبار وشؤون البرلمان العراقي ضمن نشراتها االخ0.05)
للقناة من جهة   الممولة  او  الراعية  الجهة  به  تسمح  وما  التحريرية من جهة  السياسة  به  تسمح  بما  غيرها  برلمانية محددة دون  موضوعات 

عى اليها اخرى، ومن ثم فان االختالف في استعمال وتوظيف آلية االنتقاء بمعالجة وتناول اخبار البرلمان يؤكد اختالف االهداف التي تس
المنتقاة في  لألخبار  الجمهور  تبني  على  باالنتقاء وربطها بمحددات وسياسات تشجع  العراقي وتأطيرها  البرلمان  اخبار  تناول   القناتان عبر 

 النشرات االخبارية.
 (آليات تأطير خبر البرلمان العراقي في نشرات قناتي العهد ودجلة4جدول رقم )

 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد  آليات التأطير 
 المحسوبة 

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

 دال  0.043 5.00 53.5 75 53.6 105 البروز
 دال  0.00 15.07 17.9 25 31.1 61 االنتقاء  
 غير دال 0.003 1.42 28.6 40 15.3 30 واالغفال  -االستبعاد 
 100 140 100 196 المجموع 

 . يف اخبار الربملان لدى قناتي العهد ودجلة الشخصيات املستضافة .4
البرلمان العراقي في قناتي العهد ودجلة، وجود الفروق    ( الخاصة بسمات الشخصيات المستضافة5توضح نتائج الجدول رقم ) في نشرات 

( في نشرات %25.9الدالة احصائيا في اعتماد القناتين على سمات الضيوف، إذ يتضح أن نسبة استضافة سمة )باحث واكاديمي( بلغت )
ة القناتين لهذه السمة وبعد اعتماد اختبار مربع  ( ومن اجل تشخيص الفروق في استضاف %6.8قناة العهد بينما بلغت في نشرات قناة دجلة ) 

(  0.005( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )  2( وهي اكبر من قيمة )كا9.00المحسوبة( اتضحت انها تساوي) 2كاي واحتساب قيمة )كا
الة االحصائية الى وجود فروق في اعتماد ( ما يعني أن هناك فروقا دالة بين القناتين في هذه السمة، فيما لم تشر الد 0.05ومستوى داللة )

( وهي اصغر  2.25المحسوبة( اتضحت انها تساوي )    2الفضائيتين بسمة )المحلل السياسي( إذ وبعد تطبيق االختبار  واحتساب قيمة )كا
ل الى دالة كل من السمات (، كما اشارت نتائج الجدو 0.05( ومستوى داللة )0.225( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )   2من قيمة )كا

الجدولية(    2المحسوبة( ومقارنتها بقيم )كا  2)برلماني سابق، برلماني، خبير استراتيجي، ناشط مدني( ال سيما بعد احتساب واعتماد قيم )كا
م بتلك السمات  (، وبذلك يمكن القول أن الفضائيتين قد اعتمدتا سمات خاصة للضيوف وقد تفاوتت نسب االهتما0.05عند مستوى داللة )

الجهة   او  والحزب  التحريرية  تتناغم والسياسة  واتجاهات محددة  اطر  في  البرلمان  اخبار  تناول  المرجوة من  االهداف  بتفاوت طبيعة وحجم 
البرلمان من جهة، ومحاولة تسويق وجها  الى اضفاء صبغة واقعية وموضوعية بتناول اخبار  القناتين  للقناة، وبذلك تحاول كال  ت الداعمة 

النظر واآلراء والمعلومات التي يدلون بها الضيوف للجمهور بغية التأثير والتبني خصوصا عند ما يكون ضيفا او شخصية رسمية )برلماني( 
برهم صالح   الدكتور  الجمهورية  رئيس  برفض  البرلماني  )الترحيب  اطر  البرلمان ضمن  تناولها ألخبار  عبر  دجلة  قناة  ذلك  في  كما سعت 

لقناة   (9) لفتح(مرشحي كتلة ا النائب محمود مال طالل، وكذلك الحال بالنسبة  باستضافة  برلمانيين بشكل دوري حول هذا الموضوع ومنهم 
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الفيلي بصفة )باحث واكاديمي(  البهادلي والدكتور عصام  العهد اعتمدت على انماط متنوعة من سمات الضيوف ومنهم الدكتور مصطفى 
 (10) ة دجلة طبقا لألبعاد السياسية واإلعالمية التي تلبي متطلبات القناة واجندتها االخبارية.وهذا يعد تكتيكا مختلفا عن قنا

 (سمات ضيوف نشرات اخبار البرلمان لقناتي العهد ودجلة5جدول رقم )

سمات الشخصيات  
 المستضافة 

 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد 
 المحسوبة 

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

 دال  0.005 9.00 6.8 3 25.9 15 واكاديمي  باحث 
 غير دال 0.225 2.25 13.7 5 19 11 محلل سياسي 

 دال  0.006 9.94 11.4 2 17.2 10 برلماني سابق  
 دال  0.04 4.48 9 19 13.8 8 برلماني 

 دال  0.034 4.50 2.3 1 12 7 خبير استراتيجي  
 غير دال 0.134 0.11 25 4 8.7 5 مدير مركز دراسات 

 دال  0.003 5.33 31.8 10 3.4 2 ناشط مدني 
 100 44 100 58 المجموع

 اجتاهات الشخصيات املستضافة يف نشرات اخبار الربملان بقناة العهد: .5
 ( الجدول رقم  نتائج  المستضافة6يظهر  الشخصيات  باتجاهات  الخاصة  بلغ    (  الذين  العهد  قناة  العراقي ضمن نشرات  البرلمان  اخبار  في 

(  % 94.8( أن الشخصيات المؤيدة بلغت نسبتها ) 5( شخصية توزعوا وفق سمات وعناوين متنوعة كما في الجدول السابق رقم ) 58عددهم ) 
( نسبتها  بلغت  المحايدة  والشخصيات  )صفر%(  تمثل  المعارضة  الشخصيات  كانت  وه%5.2فيما  الى  (،  بشكل صريح  تشير  النتيجة  ذه 

عزيز  اهتمام قناة العهد بتناول اخبار البرلمان العراقي مع استضافة شخصيات مؤيدة لسياستها التحريرية في بناء وتقديم خبر البرلمان بهدف ت
 ي ترمي القناة الوصول اليه. االفكار والمعلومات والموضوعات التي تتضمنها االخبار تلك لدى الجمهور بما يؤطر تصوراته باالتجاه الذ

 إزاء موضوعات اخبار البرلمان في قناة العهد اتجاهات الشخصيات  (6جدول رقم )

 قناة العهد  اتجاهات الشخصيات 
 %  ك

 94.8 55 مؤيدة
 صفر  صفر  معارضة 

 5.2 3 محايدة 
 100 58 المجموع

 يف نشرات اخبار الربملان بقناة دجلة:  اجتاهات الشخصيات املستضافة  .6
الجدول رقم ) نتائج  بلغ عددهم )7تبين  الذين  دجلة  قناة  في  البرلمان  اخبار  في نشرات  المستضافة  الشخصيات  باتجاهات  الخاصة   )44  )

 ( الجدول رقم  في  تنوعت سماتهم كما موضح  الت5شخصية  لسياساتها  باستضافة شخصيات مؤيدة  اهتمت  دجلة  قناة  حريرية وابعادها ( أن 
( فيما لم تستضف شخصيات %91اإلعالمية والسياسية التي اعتمدتها بتناول اخبار البرلمان العراقي  حيث بلغت نسبة الشخصيات المؤيدة )
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(، وهذا يشير الى طبيعة المحددات التي تمت %9معارضة وكانت نسبتها )صفر%( في وقت بلغت نسبة الشخصيات المحايدة في النشرات )
الجمهور   بموجبها تناول اخبار البرلمان العراقي ومنها السياسة التحريرية ومحاولة ربطها بتوجهات الجهة الممولة او الراعية للقناة للتأثير في

 بما خطط له.
 اتجاهات الشخصيات إزاء موضوعات أخبار البرلمان في قناة دجلة  (7جدول رقم )

 قناة دجلة  اتجاهات الشخصيات  
 %  ك

 91 40 مؤيدة
 صفر  صفر  معارضة
 9 4 محايدة 

 100 44 المجموع
 الربملان العراقي  اخبار قناتي العهد ودجلة إزاء موضوعات  اتاجتاه .7

( الخاصة باالتجاهات التي وردت فيها اخبار البرلمان العراقي في نشرات قناتي العهد ودجلة، أن نسبة االخبار 8تكشف نتائج الجدول رقم ) 
( فيما وردت في نشرات قناة دجلة بنسبة )صفر%(،  %96المؤيدة للسياسة التحريرية ولمحددات واعتبارات خاصة لقناة العهد وردت بنسبة ) 

( وهي  188.00المحسوبة( تساوي )  2وبغية تشخيص الفروق بطريقة علمية محكمة وبعد استخدام اختبار مربع كاي، اتضحت ان قيمة )كا
)كا قيمة  من  )ا2اكبر  البالغة  )3.84لجدولية(  معنوية  عند   )0.00 ( داللة  ومستوى  المعارضة  0.05(  االتجاهات  ذات  االخبار  اما    )

  للمحددات التي تتناول بموجبها قناة العهد اخبار البرلمان العراقي فقد وردت بنسبة )صفر%( فيما بلغت نسبة االخبار تلك في نشرات قناة 
الجدولية( البالغة  2( وهي اكبر من قيمة )كا120.00المحسوبة( تساوي )2صائية اتضحت ان قيمة )كا (، وبعد المعالجة االح% 85.7دجلة )

( في نشرات قناة %4( وفيما يخص االخبار ذات االتجاهات المحايدة فقد وردت بنسبة ) 0.05( ومستوى داللة )0.00( عند معنوية )3.84)
( ومقارنتها بقيمة 5.14المحسوبة( التي تساوي ) 2معناه ان هناك فروقا دالة بداللة )كا( في نشرات قناة دجلة، أي بما  %14.3العهد وبنسبة )

البالغة ) 2)كا العهد بتناولها موضوعات  0.05( ومستوى داللة )0.023( عند معنوية )3.84الجدولية(  (. وتدل نتائج هذا الجدول ان قناة 
زبية والسياسية التي ترعاها ووفق االبعاد االعالمية والمهنية التي تعتقدها، فضال  البرلمان باتجاهات )مؤيدة( تبعا لما يتوافق مع الجهة الح

عن بعض االعتبارات والمحددات فهي تحاول تحقيق حالة االنسجام بين الخطاب االعالمي عبر نشاطاتها االخبارية واالعالمية والخطاب  
ة، فيما وردت ذات االخبار بنسبة تأييد )صفر( في نشرات قناة دجلة ما يعني السياسي الذي يتبناه بعض السياسيين القريبين من توجهات القنا

ا بتناول  دجلة  قناة  تعتمدها  التي  السياسية والمتبنيات واالبعاد والمحددات اإلعالمية والمهنية  التوجهات  االختالف كبيرة بطبيعة  خبار  نسبة 
لقرار االعالمي والسياسي في القناتين، وقد الحظ الباحث خالل عملية تحليل البرلمان، فضال عن تباين األيديولوجية السياسية لدى صناع ا

للمست للوزراء خلفا  البرلمانية االكبر في ترشيح رئيسا  الكتلة  العهد على تناول موضوع ) أحقية  قناة  القناتين تركيز  قيل االخبار في نشرات 
لسياستها في تناول اخبار البرلمان وفق الرؤية التحريرية وما تتطلبه مصالح  ، وهي نسبة عالية وُتترجم كنسبة تأييد  (11)عادل عبد المهدي(

لب برلمانيين الجهة الحزبية التي ترعى القناة او الكتلة السياسية في البرلمان، اما اخبار البرلمان التي تؤيد تناولها قناة دجلة في نشراتها )مطا
اما االخبار ذات االتجاهات المحايدة فوردت بنسب ضئيلة في  (  12) عادل عبد المهدي(  بترشيح شخصية مستقلة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل

 اخبار القناتين وبكل األحوال فان ذلك يؤشر الى محاولة كل قناة التمتع بالموضوعية اإلخبارية في موضوعات البرلمان العراقي. 
 االخبار في نشرات قناتي العهد ودجلة إزاء موضوعات البرلمان  (اتجاهات8جدول رقم )

اتجاهات  
 االخبار 

  2كا قيمة قناة دجلة قناة العهد 

 المحسوبة 
 الداللة المعنوية 

 %  ك %  ك
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 مصادر اخبار الربملان العراقي يف نشرات قناتي العهد ودجلة 
( رقم  الجدول  نتائج  سياق  9تبين  في  العراقي  البرلمان  اخبار  تناول  في  ودجلة  العهد  قناتا  اعتمدتها  التي  االخبارية  بالمصادر  المتعلقة   )

رية، نشراتهما، ان هناك فروقا دالة احصائيا في تناول القناتين الخبار البرلمان العراقي بحسب حجم اعتماد كل قناة على نوع مصادرها االخبا
( وبنسبة  العهد  قناة  اعتمدتها  التي  المصادر  من  )المراسلون(  كان  اخبار  %28إذ  بتناول  المصدر  هذا  على  دجلة  قناة  اعتماد  كان  فيما   )

( بنسبة  )كا%28.6البرلمان  قيمة  احتساب  عن طريق   )2( البالغة  )كا0.62المحسوبة(  قيمة  من  اصغر  انها  اتضحت  البالغة  2(  الجدولية( 
المراسلين بنقل 0.05( ومستوى داللة )0.428معنوية )( عند  3.84) القناتين على مصدر  دالة في اعتماد  (، ما يعني عدم وجود فروق 

( في نشرات  %14.3( في اخبار قناة العهد، وبنسبة )%21.4وتغطية اخبار البرلمان، اما االخبار التي مصدرها )البرلمانيون( فوردت بنسبة )
اخ تطبيق  وبعد  دجلة،  )كاقناة  قيمة  ان  اتضحت  كاي  مربع  )2تبار  تساوي  )كا7.80المحسوبة(  قيمة  من  اكبر  وهي  البالغة  2(  الجدولية( 

( ما يؤكد وجود فروق دالة احصائيا في تناول القناتين اخبارا مصدرها برلمانيون في 0.05( ومستوى الداللة ) 0.005( عند معنوية )3.84)
( بنشرات قناة العهد، فيما %15.8ر التي ترد ويكون مصدرها )رئاسة البرلمان( فقد وردت بنسبة  )مجلس النواب العراقي الحالي، اما االخبا

( وهي اكبر من  8.39المحسوبة( تساوي ) 2( وبعد تطبيق اختبار مربع كاي اتضحت ان قيمة )كا %8.6وردت في نشرات قناة دجلة بنسبة ) 
( ما يعني ان هناك فروقا دالة احصائيا في اعتماد القناتين 0.05( ومستوى داللة )0.004( عند معنوية )3.84الجدولة( البالغة )2قيمة )كا

على مصدر )رئاسة البرلمان(، كذلك الحال في االخبار البرلمانية التي ترد في نشرات قناة العهد عبر مصدر )مواقع التواصل االجتماعي( 
( بنسبة  )%7.7فقد جاءت  بنسبة  دجلة  قناة  بنشرات  فيما وردت  )كا25%(  قيمة  ان  اتضحت  الفروق  لتحديد  االحصائي  التطبيق  وبعد   )2  
( ما يؤشر الى 0.05( ومستوى داللة ) 0.005( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )2( وهي اكبر من قيمة )كا8.00المحسوبة( تساوي )

البر  خبر  في  المعتمد  االخباري  المصدر  ونوع  طبيعة  عبر  التناول  في  الواضحة  المصادر  الفروق  بقية  اما  القناتين،  لدى  العراقي  لمان 
المحسوبة بالجدولية( الى وجود الفروق  2)ناشطون، وكاالت إخبارية، مصادر خاصة بالقناة( فقد اشارت الدالة االحصائية بعد مقارنة قيم )كا

اهداف   يحقق  بما  العراقي  البرلمان  اخبار  تناولهما  في  المصادر  هذه  على  القناتين  اعتماد  هذه  في  من خالل  ويتضح  االخبارية،  التغطية 
بتكيتك وآلية   قناة مصدرها  العراقي وقد استخدمت كل  البرلمان  اخبار  في تغطية وتناول  اخبارية مهمة  تمتلكا مصادر  القناتين  أن  النتيجة 

ات النظر والمعلومات التي يعالجها معنية بما يخدم اهدافها السيما في مجال خلق االنطباع والتأثير في الجمهور بعد تشجيعه على تبني وجه
 الخبر من خالل المصدر االخباري الذي وردت على لسانه المضامين االخبارية.

 (مصادر اخبار البرلمان في قناتي العهد ودجلة 9جدول رقم )

 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد  مصادر اخبار البرلمان 
 المحسوبة 

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

غير   0.124 2.36 28.6 40 28 55 مراسلون  
 دال 

 دال  0.005 7.80 14.3 20 21.4 42 برلمانيون 
 دال  0.004 8.39 8.6 12 15.8 31 رئاسة البرلمان 

 دال  0.005 8.00 25 35 7.7 15مواقع التواصل 

 دال  0.00 188.00 صفر  صفر  96 188 مؤيدة 
 دال  0.00 120.00 85.7 120 صفر  صفر  معارضة 

 دال  0.023 5.14 14.3 20 4 8 محايدة 
 100 140 100 196 المجموع
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 االجتماعي 
 دال  0.006 7.53 14.3 20 3 6 ناشطون  

 دال  0.048 3.90 7.1 10 10.7 21 وكاالت اخبارية 
 دال  0.000 18.2 2.1 3 13.4 26 مصادر خاصة بالقناة  

 100 140 100 196 المجموع
 

 عناصر االبراز يف اخبار الربملان العراقي لدى نشرات قناتي العهد ودجلة.  .8
( الخاصة بعناصر االبراز االخبارية التي استخدمتها قناتا  العهد ودجلة الفضائيتين في  10تكشف نتائج الجدول رقم ) 

الى   اشارت  البرلمان  نشرات  االبراز في  استعمال عناصر  اغلب  أن  نشراتهما،  العراقي في  البرلمان  اخبار  تناول  سياق 
  c.g) ( حيث ورد عنصر )العناوين المكتوبة    s.sصور ثابتة    فروق دالة احصائيا عدا عنصري )صور من االرشيف، 

( في نشرات قناة العهد بينما ورد بنسبة  %61.1وهو عنوان فرعي يصاحب خبر البرلمان المعروض على الشاشة بنسبة )
)كا52.2%) قيمة  احتساب  تم  بينهما  الفروق  ولتحديد  دجلة  قناة  نشرات  في  تساو 2(  انها  اتضحت  التي  ي  المحسوبة( 
)كا18.6) قيمة  من  اكبر  وهي   )2 ( البالغة  ) 3.84الجدولية(  معنوية  عند   )0.00( داللة  ومستوى  ورد  0.05(  فيما   ،)

( تقسيم الشاشة الى نصفين الستضافة الشخصيات المحورية في نشرات اخبار البرلمان فقد Two Windowsعنصر )
( بنسبة  ) %8.6ورد  بنسبة  ورد  فيما  العهد  قناة  اخبار  في  قيمة 15.5%(  احتساب  وبعد  دجلة،  قناة  اخبار  في   )

(  0.017( عند معنوية )3.84الجدولية( البالغة )  2( وهي اكبر من قيمة )كا5.68المحسوبة( اتضحت انها تساوي )2)كا
( وكذلك الحال عند عنصر ) الصور الحية( التي رافقت تناول وعرض اخبار البرلمان إذ ورت  0.05ومستوى داللة )

( نسبتها )%7.8بنسبة  فيما وردت  )كا14.2%(  قيمة  احتساب  وبعد  دجلة  قناة  اخبار  في  انها   2(  اتضحت  المحسوبة( 
الجدولية( وذات الحال مع الكرافيك، وبناًء على ذلك يمكن القول ان القناتين قد 2( وهي اكبر من قيمة )كا5.36تساوي )

الب اخبار  تناول  عبر  التأثير  تحقيق  بغية  البرلمان اعتمدتا سياسة محددة  الجمهور الخبار  رلمان الضفاء عوامل جذب 
السيما في عرض صور حية من داخل مجلس النواب لتصويت المجلس على استقالة حكومة الدكتور عادل عبد المهدي  

العام   من  الثاني  تشرين  شهر  من  الثالثين  يوم  هذه  2019في  وتحليل  وتناول  عرض  على  القناتين  حرصت  حيث   ،
على اخبار البرلمان التي تهتم بتناولها القناة بشكل اكثر جاذبية  3D) الكرافيك الذي يضفي ابعادا )  االخبار، فضال عن

عبر تصاميم الكترونية لشخوص ومباني او رسوم بيانية تحاكي الواقع مع نصوص وارقام لتوضيح امر ما بهدف ابهار  
تباري   الملتقي، فضال عن  الفنية الموزعة على مجموعة من  الجمهور وجعلها االكثر تعلقا في ذهنية  بقدراتهما  القناتين 

 عناصر االبراز في تناول اخبار البرلمان. 
 ن العراقي لدى قناتي العهد ودجلة (عناصر االبراز في اخبار البرلما10جدول رقم )

 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد  عناصر االبراز 
 المحسوبة  

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

 دال  0.00 18.6 52.2 280 61.1 392العناوين المكتوبة/  
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(C.G) 
غير   0.066 3.36 12.5 67 14 90 صور من االرشيف 

 دال 
Two Windows   55 8.6 83 15.5 5.68 0.017  دال 

 دال  0021 5.36 14.2 76 7.8 50 صور حية/ مباشرة  
 دال  0.006 7.47 3.5 19 6.2 40 الكرافيك

غير   15 2.3 11 2.1 0.61 0.433 (S.Sصور ثابتة/ )
 دال 

 100 536 100 642 المجموع
 اسلوب تقديم خرب الربملان العراقي يف نشرات قناتي العهد ودجلة  .9

( المتعلقة بأسلوب الفني الذي اعتمدته قناتا العهد ودجلة الفضائيتين في تقديمهما اخبار البرلمان العراقي ضمن  11الجدول رقم )توضح نتائج 
مدة البحث أن القناتين استعملتا اساليب فنية متعددة في تناولهما وعرضهما شؤون وموضوعات البرلمان العراقي حيث جاء )خبر مصاحب 

(  %20.7( في نشرات قناة العهد فيما بلغت نسبة هذا االسلوب في تناول اخبار البرلمان بنشرات قناة دجلة )%23.5سبة )لمادة تسجيلية( بن
الجدولية( عند مستوى الداللة  2( وهي اصغر من قيمة )كا0.04( وبمعنوية )3.85المحسوبة( اتضحت انها تساوي ) 2وبعد احتساب قيمة )كا

القناتين في اعتمادهما هذا االسلوب، اما )الخبر المصاحب لتقرير ميداني( فجاءت ( ما يؤكد عدم وجود فرو 0.05) ق دالة احصائيا بين 
( العهد  قناة  اخبار  نشرات  في  )%20.4نسبته  بنسبة  دجلة  قناة  نشرات  في  تلك  االخبار  وردت  فيما  قيمة 19.3%(  احتساب  وبعد   )

( ما يعني عدم وجود داللة احصائية  0.05( وهي اصغر من مستوى الداللة ) .250( وبمعنوية )2.52المحسوبة( اتضحت انها تساوي )2)كا
اهمال   يعني  اية فروق ال  تأشير  ان عدم  الباحث  ويرى  الميدانية،  للتقارير  المصاحبة  االخبار  عبر  القناتين  نشرات  بين  الفروق  الى  تشير 

القناتين بايراد اخبار البرلمان العراقي بأساليب فنية متقاربة وكما ورد    القناتين السلوب محدد بالتناول بل هو مؤشر لالهتمام المشترك من قبل
اكثر من مرة  القناتان استعملت هذه األسلوب  لم تشر لوجود فروق لكن  التعامل االحصائي  فنتيجة  لتقارير ميدانية  المصاحبة  في االخبار 

الموضوعي اإلخبارية  الصورة  وخلق  الجمهور  لدى  مصداقيتها  تعزيز  في بهدف  الشخصيات  الستضافة  المصاحبة  البرلمان  )اخبار  اما  ة، 
( العهد  قناة  في  دجلة )%13.8االستوديو( كانت نسبتها  قناة  في نشرات  فيما كانت نسبتها  بهذا 5.7%(  العهد  قناة  اهتمام  النتيجة  ( وتبين 

اطر الشخصيات المستضافة في نشرات البرلمان وبعد االسلوب بتناول اخبار البرلمان بهدف تعزيز اتجاه تغطية خبر البرلمان العراقي وفق  
( ومن ثم توجد هناك 0.05الجدولية( عند مستوى الداللة )2( وهي اكبر من قيمة )كا10.3المحسوبة( اتضحت انها تساوي )2احتساب )كا

البرلمان ومنها )خبر مصاحب لمقابلة عبر االقمار فروق بينهما اما في االساليب الفنية االخرى التي اعتمدتها القناتان في تناولهما اخبار  
المحسوبة(   2( وبعد احتساب قيمة )كا%21.4( فيما ورد في نشرات قناة دجلة بنسبة )%8.2الصناعية( فقد ورد في نشرات قناة العهد بنسبة )

لنتيجة الى وجود داللة احصائية، اما ( وتشير هذه ا0.005الجدولية ( وبمعنوية )  2( وهي اكبر من قيمة )كا4.26اتضحت انها تساوي )
ثابتة،    خبر مصاحب مقابلة عبر االسكايب،    بقية االساليب )خبر مصاحب التصال هاتفي،   خبر   /Animationخبر مصاحب لصورة 

و دالالت احصائية تتيح وبالرغم من التفاوت النسبي باعتماد القناتين عليها بتناول اخبار البرلمان اال انها لم تؤشر فروقا ا(  بأساليب متعددة
كا )قيمة  احتساب  بعد  السيما  اخرى  على  قناة  هذه  2تفوق  فاعلية  عدم  يعني  ال  وهذا  االحصائية،  والداللة  المعنوية  ومستوى  المحسوبة( 

لجدولية( عند  ا  2االساليب وانما يؤكد اهتمام القناتين بهذه االساليب الى حد عدم التمكن من احتساب اية داللة احصائية اكبر من )قيم كا
 (. 0.05مستوى الداللة المعتمد وهو )

 (اسلوب تقديم خبر البرلمان في نشرات قناتي العهد ودجلة 11جدول رقم )
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 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد  اسلوب تقديم الخبر 
 المحسوبة 

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

خبر مصاحب لمادة  
 فيلمية تسجيلية 

 دال  0.04 3.85 20.7 29 23.5 46

خبر مصاحب لتقرير  
 ميداني 

غير   0.25 2.52 19.3 27 20.4 40
 دال 

خبر مصاحب لمقابلة في  
 االستوديو 

 دال  0.001 10.3 5.7 8 13.8 27

خبر مصاحب لمقابلة  
 عبر االقمار 

 دال  0.005 4.26 21.4 30 8.2 16

خبر مصاحب التصال  
 هاتفي 

غير   0.13 3.12 7.9 11 10.7 21
 دال 

خبر مصاحب مقابلة  
 عبر االسكايب 

غير   0.724 2.00 8.6 12 10.2 20
 دال 

خبر مصاحب لصورة  
 ثابتة 

غير   0.051 1.50 6.4 9 7.7 15
 دال 

Animation/  خبر
 بأساليب متعددة

 دال  0.796 4.26 10 14 2.6 5

 دال  0.00 6.00 صفر  صفر  3 6 خبر مجرد 
 100 140 100 196 المجموع

 التحريرية املستعملة يف اخبار الربملان العراقي بنشرات قناتي العهد ودجلة. االطر . 11
لقناتي العهد ودجلة وجود فروق  12تكشف نتائج الجدول رقم ) البرلمان العراقي في النشرات االخبارية  ( الخاصة باألطر التحريرية ألخبار 

ان   اتضحت  كاي(  )مربع  اختبار  تطبيق  وبعد  إذ  إحصائيا،  )كادالة  )كا2قيم  قيم  من  اكبر  الداللة  2المحسوبة( هي  عند مستوى  الجدولية( 
( في قناة العهد فيما بلغت نسبته في  %34.1( عدا )اطار الحلول المقترحة(، وبذلك جاء االطار التحريري )نسب المسؤولية( بنسبة )0.05)

( دجلة  )كا%30.7قناة  قيمة  ان  االختبار  تطبيق  وبعد  ويتضح  ت2(  )المحسوبة(  )كا5.23ساوي  قيمة  من  اكبر  وهي  البالغة  2(  الجدولية( 
(3.84( معنوية  عند   )0.22 ( داللة  ومستوى   العهد 0.05(  قناة  اخبار  في  نسبته  فبلغت  )الصراع(  التحريري  االطار  يخص  وفيما   ،)
( وهي اكبر من 12.2اوي )المحسوبة( اتضحت انها تس2( وبعد احتساب قيمة )كا%21.5( وفي اخبار قناة دجلة بلغت نسبته )32.7%)

)كا )   2قيمة  البالغة  فبلغت  0.05( ومستوى داللة )0.00( عند معنوية )3.84الجدولية(  االنسانية(  )االهتمامات  التحريري  االطار  (، واما 
( وهي  9.98)المحسوبة( تساوي  2( حيث اتضح ان قيمة )كا%27.1( وفي اخبار قناة دجلة بلغت نسبته )%7.7نسبته في اخبار قناة العهد )

(، اما بخصوص )اطار الحلول المقترحة( فلم يؤشر اعتماده من القناتين بوجود دالة احصائية  3.84الجدولية( البالغة )2اكبر من قيمة )كا
البالغة )  2( وهي اصغر من قيمة )كا0.22المحسوبة( تساوي )  2السيما بعد ان كانت قيمة )كا (  0.639( عند معنوية )3.84الجدولية( 
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(. وتشير هذه النتائج بالمجمل الى فاعلية االطار التحريري الذي وردت فيه اخبار البرلمان العراقي في سياق نشرات 0.05توى داللة ) ومس
قناتي العهد ودجلة، لما له من أثر في ربط مضامين االخبار باتجاهات وسياسات بما يضفي على معانيها دالالت محددة لدى الجمهور، 

ختالف المرجعيات السياسية والخلفيات والمتبنيات االيديولوجية لدى صناع القرار في القناتين، ما ظهر جليا في اخبار قناة ويعود ذلك الى ا
العهد تحميل شخصيات سياسية بعينها مسؤولية الوضع السياسي بالعراق السيما )ما يحدث من تظاهرات شعبية في مختلف محافظات البلد(  

ار قناة دجلة بتحميل )الكتلتين االكبر في البرلمان مسؤولية تدهور الوضع بشكل عام( كما هو الحال في تناول كما انعكس الحال في اخب
ساحات  في  المتواجدة  االمنية  للقوات  التعرض  بعدم  البرلمانية  )المطالب  على   العهد  قناة  ركزت  إذ  االنسانية  االهتمامات  باطار  االخبار 

ء والبصرة( في وقت حرصت قناة دجلة على تناول اخبار البرلمان عبر )استنكار عدد من البرلمانيين تكرار  التظاهر  ببغداد وذي قار وكربال 
مشاهد الخطف والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون المدنيون في ساحات التظاهر( وكذلك بقية االطر التي وردت بها اخبار  

 ي قناتي العهد ودجلة.  البرلمان العراقي في النشرات االخبارية ف
 (االطر التحريرية ألخبار البرلمان في نشرات قناتي العهد ودجلة12جدول رقم )

 2قيمة كا قناة دجلة قناة العهد  االطار االخباري 
 المحسوبة  

 الداللة المعنوية 
 %  ك %  ك

 دال  0.22 5.23 30.7 43 34.1 67 نسب المسؤولية  
 دال  0.000 12.2 21.5 30 32.7 64 الصراع 

 دال   0.005 9.98 27.1 38 7.7 15 االهتمامات االنسانية 
 دال  0.004 8.52 7.1 10 14.3 28 النتائج االقتصادية 

 غير دال 0.639 0.22 13.6 19 11.2 22 الحلول المقترحة
 100 140 100 196 المجموع

 االستنتاجات: 
بتناولهما اخبار البرلمان العراقي ضمن حدود واطر تحريرية معينة وبفروق دالة احصائيا خلق التأثير  تحاول قناتا العهد ودجلة الفضائيتين  .1

 واالنطباعات المؤيدة لمعاييرها وابعادها المعتمدة في سياق اجندتها اإلخبارية لدى الجمهور.
ي .2 ومتنوعة  متعددة  إخبارية  مصادر  خالل  من  العراقي  البرلمان  اخبار  القناتين  الموضوعية  تناول  إضفاء  على  حرصهما  الى  ؤشر 

والمصداقية على اخبارهما من جهة وتعزيز بعض الرؤى واألفكار التي تتضمنها االخبار المتناولة بنشراتهما من خالل  توافق المصدر مع  
 معايير االجندة اإلخبارية في كل قناة من جهة اخرى. 

للقناتين عبر اعتماد اسال .3 الفنية  التي يتمتع بها استعراض االمكانات  النشرات يؤكد االهمية  البرلمان في سياق  يب متعددة بتناول اخبار 
 خبر البرلمان في القناتين.

مختلفة    .4 إخبارية  اجندة  وفق  العمل  قناة  كل  على سعي  يدل  القناتين  نشرات  في  البرلمان  اخبار  اتجاهات  بين  احصائيا  الدال  التباين 
ها عبر التناول لموضوعات البرلمان السيما طبقا لما يتواءم والمتبنيات السياسية للحزب او الكتلة او  باختالف خارطة االهداف المراد تحقيق 

 الجهة الممولة لكل منهما.  
 مصادر البحث

 

 . 181، ص2014طه عبد العاطي نجم، مناهج البحث االعالمي، االسكندرية، دار كلمة للنشر والتوزيع،  ( 1(
 . 147، ص2017جاسم طارش، مدخل الى مناهج البحث االعالمي، بغداد، دار الكوثر للطباعة،  ( 2(
( :المحكمون ) 
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 أ.د وسام فاضل راضي/ كلية االعالم/ جامعة بغداد. 
 قسم االعالم/ كلية اآلداب/ جامعة االنبار.  أ.د مؤيد خلف حسين/

 أ.م.د عبد السالم احمد / كلية االعالم/ جامعة بغداد. 
 أ.م.د هيثم عكاب عطية/ كلية االعالم/ الجامعة العراقية.

 أ.م.د يوسف الفراجي/ قسم االعالم/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت.
 . 410، ص2014منال هالل المزاهرة، مناهج البحث االعالمي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ( 3(
()  .الباحث االخر: أ.م.د شريف سعيد حميد/ التدريسي في قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية/ كلية االعالم/ جامعة بغداد 

 

)4 ) https://ar.parliament.iq  .الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي 
 . 204، ص20عبد الجبار ناصر، ثقافة الصورة في وسائل االعالم، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،  ( 5(
 .  163، ص2015( سهام حسن علي، أنسنة االعالم، جدلية التأثير والتغيير، الجزائر، الفا للوثائق،  6(
في المجالت المصرية، المجلة المصرية لبحوث االعالم، جامعة   سالم أحمد عبدة، االطر الخبرية للمعالجة الصحفية للقضايا العربية  ( 7(

 . 134، ص 2009،  33القاهرة، العدد 
االعالم،    ( 8( لبحوث  المصرية  المجلة  االخبارية،  التقارير  داخل  االحداث  تقديم  باطر  اللغة  اساليب توظيف  ماهيناز رمزي حسن، عالقة 

 . 307، ص2009،  33جامعة القاهرة ، العدد  
 . 2019/ 10/ 23بعات الباحث خالل عملية تحليل مضمون نشرة اخبار البرلمان العراقي )عينة البحث( في قناة دجلة الفضائية ليوم  متا ( 9(
 . 2/11/2019متابعات الباحث خالل عملية تحليل مضمون نشرة اخبار البرلمان العراقي )عينة البحث( في قناة العهد الفضائية ليوم   ( 10(
 . 2/12/2019( متابعات الباحث خالل عملية تحليل مضمون نشرة اخبار البرلمان العراقي )عينة البحث( في قناة العهد الفضائية ليوم   11(
 . 8/12/2019متابعات الباحث خالل عملية تحليل مضمون نشرة اخبار البرلمان العراقي )عينة البحث( في قناة دجلة الفضائية ليوم   ( 12(
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