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  التغطية ا�خبارية
    العراقية الصحافةلنشاطات جامعة ا�نبار في                                       

  ٣١/١٢/٢٠٠٨ولغاية  ١/١/٢٠٠٨للمدة من  

  تحليلية دراسة وصفية
  

  م رفعت مطر حمد الدليمي.م
  رئاسة جامعة األنبار

  
  المستخلص

جامع�ة ا%نب�ار  فيھ�اامعة ا%نب�ار بع�د س�نوات ع�دة عان�ت تاماً للدراسة في جإستقراراً ٢٠٠٨عام  شھد    
 - ٢٠٠٥وإيقاف الدراس�ة ف�ي ا%ع�وامة فيھا وكان أصعبھا محاولة عرقلة معاناة كبيرة في إستمرار الدراس

بس�بب وق�وع كان للجامعة حصة كبيرة منھا  بعد أن مرت المحافظة بظروف أمنية عصيبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦
وقد إنصبت جھود رئاسة جامع�ة لتي شھدت أحداثاً ساخنة وعدم إستقراٍر أمنياً االجامعة في مدينة الرمادي 

وإقام�ة ع�دد كبي�ر م�ن النش�اطات على تس�ليط الض�وء إعBمي�اً عل�ى إس�تمرار الدراس�ة ف�ي الجامع�ة ا%نبار 
ھا والتعاون بين الجامعة ودوائر ومؤسسات الدول�ة ونش�رالعلمية كالمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية 

ف قسم العBقات العامة واOعBم بھذه المھم�ة تحدي�داً باعتب�ار أن مس�ؤولية النش�ر لّ وكُ ..المحلية في الجرائد 
�ه ��ى عاتق��ددة  )١(تق�ع عل��ائل متع��تخدمت وس��د أس��د وق��ر البري��ر عب��ال النش��ة الح��ا بطبيع��ن بينھ��ر ك�ان م�للنش

بالخبر أو المقال الصحفي سل جريدة معينة أو بالبريد العادي أو تزويد مراأو بوساطة مندوبين ا%لكتروني 
وكم�ا ي�رى ) الموباي�ل(    وفي بعض ا%حيان تم نشر ا%خبار القصيرة عبر أجھ�زة الھ�اتف النق�ال مباشرةً 

مس�انداً %ي عم�ل أن موضوع التغطية _يعتبر رافداً إعBمياً أساس�ياً المختصون والباحثون في ھذا المجال 
Oكم�ال تنظ�يم أي عم�ل وبخاص�ة ف�ي المؤسس�ات المھمة في الوقت الحاضر  وحسب بل يعد أحد المقومات

في التي كانت ومنذ مدة تعاني من قلة العلمية والبحثية ومن بينھا جامعة ا%نبار وكلياتھا ومراكزھا البحثية 
ماض�ية ف�ي مس�يرتھا العلمي�ة والتربوي�ة وق�د أن الجامع�ة ف�ي وس�ائل اOع�Bم رغ�م نش�اطاتھا  وتغطي�ة نشر

لمانشر للجامعة ف�ي الجرائ�د العراقي�ة أم�Bً ف�ي وض�ع خط�ة  وصفيةً  أن أضع دراسةً في ھذا البحث  حاولتُ 
�موعة ��ة والمس��روءة والمرئي��Bم المق��ائل اOع��ي وس��ار ف��ة ا%نب��ره لجامع��اتم نش��تقبلية لم��وث مس��ة لبح�كامل

  .وا%نترنت 
  

News Coverage of Anbar University Activities in the Iraqi Press for the 
Period from 1/ 1/ 2008 till 31/ 12/ 2008  

Analytical Descriptive Study 
  
 

 Abstract  
     The year of 2008 witnessed a perfect stability at Anbar university several 

years of great suffering from in continuing the academic study. The most 
difficult one represented by hindering and stopping the study of  the academic 
years 2005 – 2006 and 2007. After the governorate underwent with hard security 
conditions, where the university had a great share duty to its location in Ramadi 
city which witnessed hot events and security instability. Therefore, the Anbar 
university Headquarters poured its efforts on shedding light upon the media of 
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continuity of the study at the university and it held a great deal number of 
scientific activities such as conferences, symposiums and seminars, and 
collaborating between the university and the state directorates and institutes and 
publishing them at the local newspapers.  
As a result, the Department of Public Relations and Media was charged 

specifically to do this mission as being responsible of publishing ¹ where many 
means of publications were used, among them publishing via e-mails or 
delegates or common post or providing a certain correspondent with the news or 
the essay directly. But sometimes the shorthand news is published via the 
portable phone (mobile). In this field, the specialized and researchers see that the 
subject of coverage is not considered a basic media affluent supporting for any 
work; rather it is regarded as one of the important elements at the present time in 
order to complete organizing any work – especially scientific and research 
institutes including Anbar university, its colleges and research centers which had 
suffered for along time from scarcity of publishing and covering its activities in 
mass media yet the university continuous its scientific and educational 
campaign. In this research I have tried to set up a descriptive study for what was 
published for the university in the Iraqi Newspapers hoping to set up a complete 
plan of future researches for what was published for Anbar university in legible, 
visual and audible mass media, and internet.   

  
  المقدمة

   البحث منھج :أو6ً 
م�رت بھ�ا جامع�ة ا%نب�ار ونش�ر نش�اطات الجامع�ة متطابقةً مع أھمية الظروف التي تأتي أھمية البحث    

يعد ھذا البحث من البحوث الوص�فية الت�ي تھ�دف إل�ى وض�ع وة البحث في سنوكلياتھا في الجرائد العراقية 
بش�كل  واس�تخدم الباح�ث أس�لوب الدراس�ة الوص�فية )٢(تصوٍر دقيٍق لمضامين الظاھرة موض�وع الدراس�ة  

في تغطية نشاطات جامعة .. أين ؟ متى ؟ كيف ؟ لماذا؟ -:على بديھيات العمل اOعBمي وھي دقيق معتمداً 
ووضع تصور وصفي وتحليلي لمانشر من مواضيع التغطي�ة بأس�لوب موث�ق  العراقية  لصحفافي ا%نبار 

  . وعلى وفق جداول أُعدت لھذا الغرض
   أھمية البحث :ثانياً 

إن المھمة ا%ساسية لبحوث الصحافة ھي المھم�ة نفس�ھا لجمي�ع البح�وث ، المس�اھمة ف�ي المعرف�ة الت�ي    
نوا، ھذا ھو ا_لتزام ا%ساسي العام و_ يمكن أن يثور أي ش�ك ح�ول معن�اه تعد الملكية العامة للبشر أينما كا

، وعلى ذل�ك فل�ن نحت�اج ال�ى مناقش�ة أكث�ر م�ن ذل�ك ولك�ن بح�وث الص�حافة بس�بب موقعھ�ا داخ�ل أو ح�ول 
�ة ��و خدم��ددة أ_ وھ��ة ومح��ة خاص��ل ذا طبيع��ى ا%ق��داً عل��اً واح��ا التزام��ى عليھ��ة  أمل��به مھني��دارس الش�الم

  )٣(لمھنة من أبحاث المعرفة احتياجات ا
ف�ي تجس�يد وتحدي�د أط�ر يستعرض بأسلوب علمي بحثي تتناول موضوعاً وتكمن أھمية البحث في كونھا 

الجامعات ووس�ائل اOع�Bم %ن ھن�اك واجب�اً تملي�ه أخBقي�ات المھن�ة ك�ي تنق�ل وس�ائل ا_ع�Bم العBقة بين 
الواج�ب ية لكل جامعة ولع�ل الص�حافة يق�ع عليھ�ا مايدور من أحداث ونشاطات ضمن سلسلة المسيرة العلم

ا%كبر والنسبة ا%ھم باعتبارھا ا%قدم بين وسائل ا_ع�Bم أو عل�ى ا%ق�ل ا%ق�دم ب�ين المرئي�ة والمس�موعة ، 
واOھتمامات العلمية والثقافية والبحثية يجب التعرف عليھ�ا ع�ن طري�ق وس�ائل فھناك الكثير من النشاطات 

س�اتذة وعBق�ة لنق�ل أفك�ار وآراء العلم�اء وا%ق�روءة وھ�ي الجرائ�د عل�ى وج�ه التحدي�د ا_عBم وبخاصة الم
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�المجتمع ��رة الجامع�ة ب��ورة مباش��د.. بص��ي الجرائ��ة ھ��ار الجامع��ل أخب��ي نق��يلة ف��ث أن الوس��د الباح��ذلك يج� ل
ً ا%كثر نشراً %خبار جامعة ا%نبار من سابقاتھا وكما سيأتي شرحھا _ح العام كان ٢٠٠٨ والعام   . قا
  مشكلة البحث: ثالثاً 
�يط     ��ي تح��ئلة الت��تنباط ا%س��ن اس��تمكن م��ح أن  ي��ل ا%ص��ا ب��ن إيجادھ��ث م��تمكن الباح��ي ي��ة الت�وا%جوب

بمختلف أطر وجوانب موضوع البحث ، و_ أقصد ھنا أن الصعوبة فقط ھي الت�ي تعت�رض طري�ق البح�ث 
�دم الخ�وض بم�ا ق�د تفرض�ه عوام�ل المس�ح أو بل إمكانية التحرر م�ن نط�اٍق واح�ٍد لtس�ئلة يل�زم الباح�ث ع

الوصف أو التحليل ، فالرسالة بصفتھا الرمز العقلي الذي يجب توصيله مكاناً مركزياً ف�ي عملي�ة ا_تص�ال  
المصدر الذي كونھا والھ�دف النھ�ائي ال�ذي سيس�تقبلھا وھ�ي نت�اج لق�وى  تقف معلقة في الزمن والفراغ بين

  )٤(امض وبعيد عدة بعضھا واضح وحاضر وبعضھا غ
  فروض البحث :رابعاً 

يحدد الفرض العلمي مبدئياً توقعات الباحث أو رؤيته الذاتية ع�ن العBق�ة ب�ين المتغي�رات الحاكم�ة ف�ي     
مشكلة البحث ، وتظ�ل ھ�ذه التفس�يرات أو التوقع�ات أو ال�رؤى مح�ل إختب�ار وتحقي�ق ف�ي الخط�وات التالي�ة 

تفس�ير مؤق�ت أو إعم�ام مب�دئي : بسط تعري�ف للف�رض العلم�ي  أن�هحتى تثبت صحتھا أو زيفھا ولذلك فإن أ
  )٥(تظل صBحيته موضع إختبار 

�ا أي ��ق منھ��ان التحق��حتھا وباOمك��ت ص��ي تثب��ات الت��ى ا_عمام��ير ال��روض تش��ة ف��بحت كلم��الي أص�وبالت
الدراس�ة إمكانية قياسھا وتحلي�ل مض�امينھا ، أو إنھ�ا عب�ارة ع�ن فك�رة مبدئي�ة ت�ربط ب�ين الظ�اھرة المعني�ة ب

  )٦(والعوامل ذات العBقة بھا أو التي  تسببھا
لذلك يتوجب على الباحث عندما يتناول مشكلته العلمية بناء فروض تتناسب ومنطق البح�ث والھ�دف من�ه 

  )٧(أي مع رسم سلوك المتغيرات بصورة مفردة وكلية على ضوء منطق المشكلة ونتائج الدراسات السابقة 
ھر أساس�اً بكون�ه م�دخBً لتنظ�يم تفكي�ر الباح�ث ومرش�داً ل�ه ف�ي تنظ�يم خطوات�ه وأھمية الفرض العلمي تظ

  )٨(المنھجية وإجراءاته الفنية وتفسيراته النھائية
  

 ً   الدراسات السابقة : خامسا
   ....لم يجد الباحث أي دراسة إھتمت أو سلطت الضوء على تغطية نشاطات جامعة ا%نبار     

  :ة البحثية إفتراضات عدة يعتقد الباحث أنھا تتناسب ومنطق البحث وھيوقد ترتب على دراستنا للمشكل
   .ية لقربھا من موقع الحدث وھو الجامعات العراقيةفي الصحف العراقإدراك أھمية التغطية اOخبارية  
الجوانب الساندة للمسيرة العلمية ف�ي الجامع�ات العراقي�ة وم�ن تعزيز دور الجرائد العراقية  وضمھا الى  -أ 
  .نھا موضوع البحث جامعة ا%نبار بي
العBقة بين الصحافة والجامعات عن طريق زيادة وتوسيع التغطي�ة دأ علمي واضح في تعزيز تثبيت مب -ب 

  .اOخبارية للنشاط الجامعي 
عن السياسة التي تتبعھا ك�ل جري�دة باعتب�ار أن النھج العلمي للجامعات وإستقBله بشكل واضح تكريس  -ج 

  .ھج علمي وبحثي وتطبيقي الجامعة مستقلة بن
لما تقدمه الجامعات من خدمة علمية ومجتمعية ومشاركة الصحافة زيادة أصول التوثيق العلمي . ھـ   

  .المحلية في عملية المشاركة والتوثيق 
  

  مجا6ت البحث : سادساً 

�ى ���ول إل���اني للوص���ال المك���اني والمج���ال الزم���ا المج���ه وھم���ي بحث���الين ف���ى مج���ث عل���د الباح��إعتم
�ةإل��لة كامل��ى محص��ل ال��م التوص��ن ث��ه وم��ت حدوث��ث ووق��ان البح��ق لمك��امل ودقي��ام ش��أتي  )٩(م��ا ي�وكم
:  
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�اني . أ���ال الزم���وم -:المج���ين ي���ورة ب���دة المحص���ي الم���اني ف���ال الزم���د المج���م تحدي���وم  ١/١/٢٠٠٨ ت��وي
٣١/١٢/٢٠٠٨ ����ر ف���ة ومانش���اطات جامع���ن نش���ا_ت ع���ات ومق���ار وتحقيق���ن أخب���دة م���ذه الم���اء ھ��ي أثن

 .جرائد العراقية المحلية ا%نبار في ال

�اني . ب���ال المك���ال  -:المج���ي المج���ة ف���دة المبين���ي الم���ادرة ف���ة الص���د العراقي���د الجرائ���م تحدي��ت
�د ����رض تحدي����ب لغ����ي ا%نس����ة ھ����ذه الطريق����د ھ����ي وتع����دور الزمن����ل الص����ق تسلس����ى وف����اني وعل���الزم

�ة���ن الدراس���ة م���ر عين���مول أكب���ر  وش���ي نش���ه ف���أن التوج���ة ب���ة بحثي���ى قناع���ث إل���ل الباح���اأوتوص��ر خب
�ا ���ن قلتھ���رغم م���ى ال���ار عل���ة ا%نب���ي محافظ���در ف���ي تص���حف الت���ين الص���اً ب���ان متوازن���ار ك���ة ا%نب��جامع

  . والصحف التي تصدر في العاصمة بغداد وكما سيبين _حقاً 

  جامعة ا�نبار :  ثانياً 
  خBصة تعريفية

والم�ؤرخ  ٩٥١الم�رقم  قرار مجلس قيادة الثورة المنحلم بموجب  ١٩٨٧تأسست جامعة ا%نبار في عام 
 أت الدراس�ة الفعلي�ة فيھ�ا ف�ي الس�نةوب�دوذلك لتوسيع دائرة التعليم الع�الي ف�ي الع�راق م ٢٣/١٢/١٩٨٧في 

  )١٠(م بكليتين ھما كلية التربية للبنات وكلية التربية ١٩٨٩-١٩٨٨ ةالدراسي

ة ش�ر كلي�ةً وعل�ى حس�ب تسلس�ل س�نتس�عة ع) ١٩( ٢٠٠٩-٢٠٠٨ف�ي س�نة البح�ث وتضم جامعة ا%نبار 
  :سيس التأ
  ١٩٨٨/  كلية التربية للبنات - ١
 ١٩٨٨/كلية التربية للعلوم ا�نسانية - ٢
 ١٩٨٩/  كلية الھندسة - ٣
 ١٩٨٩/ كلية العلوم - ٤
 ١٩٩٠/كلية الطب  - ٥
 ١٩٩٢/ كلية طب ا�سنان - ٦
 ١٩٩٤/ كلية الزراعة - ٧
 ١٩٩٨/  الفلوجة/ كلية ا�دارة وا�قتصاد  - ٨

  ١٩٩٩/ كلية الحاسوب  - ٩
 ٢٠٠٠/الفلوجة / كلية القانون  -١٠
 ٢٠٠١/كلية اOداب  -١١
 ٢٠٠٢/ كلية القانون والعلوم السياسية    -١٢
 ٢٠٠٣/الرمادي / كلية ا�دارة وا�قتصاد  -١٣
 ٢٠٠٥/ الرمادي/ كلية العلوم ا�سBمية  -١٤
 ٢٠٠٦/ كلية التربية الرياضية -١٥
 ٢٠٠٦/ كلية الطب البيطري -١٦
 ٢٠٠٧/الفلوجة / كلية العلوم ا�سBمية  -١٧
 )١١(  ٢٠٠٧/ القائم/ كلية التربية  -١٨
 ٢٠٠٨/كلية التربية للعلوم الصرفة  -١٩
  :مواقع وعلى وفق التسلسل ا�تي  خمسةتتوزع الجامعة على    
عشرة كليات فضBً عن  ١٠ويضم ويقع في منطقة الطاش في مدينة الرمادي الموقع الجامعي الرئيس  - ١

  . الطلبةرئاسة الجامعة ومراكزھا البحثية وأقسامھا ا�دارية والحي السكني ومجمع إسكان 
 .ويقع في شرق مدينة الرمادي الموقع الشرقي ويضم كليتي التربية للبنات والزراعة  - ٢
 .العام  الموقع الطبي ويضم كليتي الطب وطب ا�سنان ويقع الى جانب مشفى الرمادي  - ٣

 .كليات  موقع الفلوجة ويضم أربع - ٤
 .ط كلية التربية فقموقع القائم على الحدود العراقية السورية ويضم  - ٥
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  : تتوزع ا%قسام والمراكز اOدارية في رئاسة الجامعة كمايأتي   
 لجنة مركزية واحدة ھي لجنة الترقيات العلمية  - ١
 الجامعة سأمانتان ھما ا�مانة العامة للمكتبة المركزية وأمانة مجل  - ٢
 :أربعة مكاتب ھي  - ٣
 مكتب رئيس الجامعة - ا  

 مكتب المساعد العلمي - ب
 داريمكتب المساعد ا� -ج   

  كز متخصصةامر خمسة-   ٤    
   مديريتان-٥     

٦ -  ً  ستة عشر قسما
 شعبة واحدة ھي العقود الحكومية - ٧
 ا�من الجامعي مستقلة ھيوحدة  -  ٨
فرعاً أما عدد ) ١٤(قسماً و) ٧٦(أما أقسام كليات الجامعة وفروعھا العلمية فقد بلغ في سنة البحث     

  . ١٢٤١٦ وعدد الطلبة ١٤١٢التدريسيين فقد بلغ 
 خصصاته في مختلف العلوم والتتمنح الجامعة شھادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتورا    

.  
  قسم العBقات العامة وا�عBم: ثانياً     
 -:ا�عBم ويضم الوحدات اOتيةشعبة  - ١
 التوثيق ا�عBمي - أ

 ا�رشيف - ب
 والمونتاجالتصوير - ت
 -الوحدات اOتية؛العBقات العامة وتضم شعبة  - ٢
 العBقات - أ

 الضيافة - ب
 المتابعة - ت
  :اليومية وبطرق متعددة في الجرائد العراقية تولى القسم رصد وجمع ونشر ا%خبار الخاصة بالجامعة    
 البريد ا�لكتروني  - ١
 ا�تصال المباشر بالجريدة  - ٢
 بعد ا�تصال بھم مباشرةً حضور مندوبي الجرائد إلى موقع الحدث  - ٣
 د العادي إرسالھا بالبري - ٤
 إرسالھا بالبريد الوزاري - ٥

 موفد من القسم �يصال الخبر إلى مقر الجريدة مباشرةً  - ٦
 بوساطة الھاتف النقال  - ٧

على وفق التخويل الممنوح له بموجب الصBحيات أما صBحية النشر فتكون حصراً لمدير القسم     
ر أي خبر أو تحقيق صحفي في أي جريدة قامت تترتب على نشو_يتم دفع أي مبالغ مالية   *الممنوحة له قانوناً 
  . بالنشر في تلك المدة

 
 ً   والتحليليةالدراسة الوصفية : ثالثا
وھو نوع من البحوث يھدف الى دراسة ا_وضاع الراھنة للظواھر من  تحليلياً  يعد ھذا البحث وصفياً    

ان البحوث الوصفية ليست  حيث خصائصھا واشكالھا وعBقاتھا والعوامل المؤثرة في ذلك، ويشار الى
مجرد تقديم معلومات عن الجوانب التي تخضعھا للبحث بل تتعدى ذلك الى استخBص الد__ت منھا، "

ھذا الرأي %نه ويتفق الباحث مع  .. )١٢(تبعاً _ھداف البحث نفسه، وذلك عن طريق التصنيف والتحليل
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بأسلوب علمي شامل مختصر وقد تم تسمية البحث يجده ا%نسب لتحديد معايير الدراسة الوصفية البحثية 
عملية انتاج ا_خبار من مصادرھا وعرضھا في الوسيلة اOعBمية،  ..بإعتبارھابالتغطية اOخبارية 

  و ألBحداث وتغطية حدث مستمر  التغطية العادية او الروتينية وينبغي ھنا ان نميز بين
روفه ،وتقوم الوسيلة اOعBمية بتعيين مندوب لھا في ساخن، اذ تعتمد ا_ولى على مصادر تقليدية مع

فعادة ما يصدر بھا  أخبارھا بصفة مستمرة ودائمة ، اما الثانيةوالدوائر الھامة لتغطية  لدولةمؤسسات ا
كثر مھارة او مراسل لكي يتولى متابعة وقائع خبر جاري او موضوع اخباري له أتكليف خاص لمحرر  

او ا_نفجارات الضخمة او الز_زل والبراكين أو  الرؤساء او مؤتمرات القمة  مغزى اعBمي مثل زيارات
  .)١٣(عاجل وسريع ومختصر ولكن له تداعيات كبيرة  غيرھا من ا_خبار التي يرد عنھا بداية نبأ

عملية متسلسلة الخطوات Oظھار الحدث اوتمكين الجمھور من مشاھدته وھو في طور الحدوث، كما يعد 
لمزيد من المعلومات حوله من خBل تعدد الحوارات المباشره مع الف�اعلين في�ه او الش�ھود لش�رح واعطاء ا

�ه ��ى وقوع��ي أدت ال��باب الت��درك ا%س��ى ي��ي حت��رحه للمتلق��يره وش��ه وتفس��ه وتحليل��ق علي��امينه والتعلي�مض
لتفاصيل الخاصة تمثل عملية الحصول على البيانات واو. )١٤(والنتائج التي ترتبت او يتوقع ان تترتب عليه

بحدث معين والمعلومات المتعلقة به واOحاطة بأسبابه أو مكان وقوعه وأسماء المشتركين فيه وكي�ف وق�ع 
 للمقوم�ات والعناص�ر الت�ي تجعل�ه ص�الحاً  وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالك�اً ... ومتى وقع 

  .)١٥(للنشر 
ن عملي�ة الحص�ول عل�ى المعلوم�ات والتفاص�يل الخاص�ة وأضاف كرم شلبي إلى التعريفات أع�Bه قول�ه إ

بحادث أو واقعة ما يقوم بھا صحفي متخصص ھو المن�دوب المكل�ف ب�ذلك وعلي�ه أن يرج�ع إل�ى المص�ادر 
   .)١٦( ا%صلية للمعلومات ومنھا موقع الحدث والمشاركون فيه وشھود العيان

  )١٧(نھا ما يأتي وھناك عدة صفات يمكن أن تتميز بھا التغطية اOخبارية وم
  .التأكد من صحة الخبر من أجل الحصول على السبق الصحفي :  الصدق)١
قد يوجد خبر مستوف لجميع عناصر الخبر أو %جزاٍء كبيرٍة منھا إ_ أنه _ : سياسة الوسيلة اOعBمية )٢

موض�وع ال�ذي ينشر أو يذاع ف�ي وس�يلة إعBمي�ة معين�ة ، لتعارض�ه م�ع سياس�تھا بع�د أن يح�دد الص�حفي ال
  سواء أكان حزبا أو حكومة ،أو شركة ، أو (سيعالجه ،_بد أن يدرس موقف الناشر 

�عبية ��ة ش��خ...منظم��حيحة )ال��ة الص��تBك الرؤي��ى ام��حفي عل��اعد الص��ة أن تس��ذه الدراس��ان ھ��ن ش��ك م�وذل
  . والضرورية لعمله الصحفي

ونم�ا ح�ذف م�ا يخ�ل بس�ياقھا أو يعطيھ�ا أي أن يذكر الخب�ر الحقيق�ة الكامل�ة للح�دث أو الواقع�ة د: الدقة )٣
إن الدقة _ تأتي فق�ط  .معنى أو تأثير مخالف للحقيقة ، أو عكس ما كان يعطيه لو كان قد نشر كامBً ودقيقاً 

�ي ��اتھم ف��لون معلوم��ا المراس��الج بھ��ي يع��ة الت��ن العناي��ذلك م��أتي ك��ل ت��ديد ب��دقيق الش��ذر والت��ل الح��ن النق�م
  ذلك التدقيق الشديد في كل مرحلة من مراحل إعداد التقرير يكون ضروريا ل.مBحظاتھم ونسختھم الخاصة 

�وعية ) ٤��ة : الموض��ى التغطي��ل عل��رد فع��ا ك��رن تقريب��ذ ق��حافة من��ي الص��وعية ف��وم الموض��ور مفھ�تط
الصحفية التي تھدف إلى اOثارة بدافع ا%ھواء وا�راء الشخصية، وھي طريقة التغطي�ة الت�ي كان�ت ش�ائعة 

�ح��م الص��ي معظ��ر . فف��تخدم تعبي��وعية«واس��حفي؛» الموض��لوب ص��ج أو أس��ف نھ��B لوص��عى  إذأص�يس
الصحفيون إلى تق�ديم ا%خب�ار بطريق�ة موض�وعية _ تعك�س تحي�ز الص�حفي نفس�ه أو المؤسس�ة الت�ي تمل�ك 

  . وسيلة اOعBم
  

  الفصل الثالث
 ً   :أسلوب الدراسة والتحليل   :ثالثا

  : ية بمعزل عن ا%خرى وتم تقسيمھا إلىبحثإختيار كل عينة إعتمد الباحث على أسلوب   
        خبر رئيس - ١
 خبر ثانوي - ٢
 خبر عاجل - ٣
 تحقيق خبري - ٤
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 مقال خبري - ٥
المقصود الخبر أو النشاط ( تغطية فضBً عن نسبة حجم كل تقسيم العينات على حسب أھميتھا  تم كما    

ن وضع نسب ومتغيرات وبناًء على ماتقدم يرى الباحث أإلى مساحة الصفحة المنشورة بھا ) الخبري
  :وكما يأتي كل نماذج التحليل ھو ا%نسب كي يشمل البحث وأسلوب التحليل في جداول 

  ** زمن العينات المعدة للبحث :)١(جدول 
  %النسبة   عدد أيام النشر  الشھر  ت

  %١١  ٥  ٢كانون    .١
  %٢٩  ١٧  شباط   .٢
  %١٤  ٨  آذار   .٣
  %١٣  ٦  نيسان   .٤
  %٢  ١  مايس   .٥
  %٣  ٢  حزيران   .٦
  ----   ----   تموز   .٧
  %٢١  ١٢  آب   .٨
  %٥  ٣  أيلول   .٩
  ----   ----   تشرين ا%ول   .١٠
  ----   ----   تشرين الثاني   .١١
  ----   ----   ١كانون    .١٢
الموسم يعود إلى ويرى الباحث أن السبب وصل أعلى نسبة لنشر ا%خبار في شھر شباط  :اOستنتاج 

ود نشاطات أو تغطية إخبارية وعدم وجفي الفصل الثاني من كل سنة دراسية يبدأ      الثقافي الذي 
  :%ربعة أشھر وكما يBحظ في الجدول وھي 

 .لتزامن ھذا الشھر مع بداية العطلة الصيفية ويرى الباحث أن السبب : تموز  -١
ويرى الباحث أنھا بسبب بداية السنة الدراسية تشرين ا%ول وتشرين الثاني وكانون ا%ول ا%شھر  -٢

اً في ھذا ا%مر إذ خلت ھذه ا%شھر من نشر أي خبر في الجرائد مع أن ھناك قصوراً واضحالجديدة 
   .العراقية 

  ا%خبار المنشورة عناوين: )٢(جدول 
  إسم الجريدة  العنوان  ت
  الموقف الرابع  ندوة أمنية في كلية ا�داب  ١
  صدى ا%نبار  بطولة الجامعة في الشطرنج  ٢
  لعراقصحوة ا  ندوة عن واقع وآفاق البطاقة التموينية  ٣
  الموقف الرابع  المؤتمر العلمي لكلية الحاسوب  ٤
  الموقف الرابع  ندوة عن السدود في كلية الھندسة  ٥
  صدى ا%نبار  ندوة عن دور الجغرافية في التنمية اOقليمية  ٦
  الغربية  دورة رياضية عن الحكام المستجدين  ٧
  ف الرابعالموق  الجامعة تطالب القوات ا%مريكية بإعمار منشئآتھا  ٨
  صدى ا%نبار  لقاء مع رئيس الجامعة  ٩
  النور  زيارة وفد من مجلس النواب الى الجامعة  ١٠
  صحوة العراق  نشاط لكلية ا�داب  ١١
  صدى ا%نبار  ندوة مكافحة الفساد المالي واOداري  ١٢
  صدى ا%نبار  ختام كأس رئيس الجامعة بكرة القدم  ١٣
  صدى ا%نبار  جامعةتخصيص مبالغ لشراء آليات لل  ١٤
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  صحوة العراق  ندوة عن واجبات الطالب الجامعي  ١٥
  الغربية  المشاركة في بطو_ت الجامعات العراقية  ١٦
  صدى ا%نبار  إفتتاح مؤتمر علمي  ١٧
  الموقف الرابع  مؤتمر للنھوض بالواقع التنموي  ١٨
  صحوة العراق  �ندوة عن نصرة الرسول   ١٩
  موقف الرابعال  حملة للتبرع بالدم  ٢٠
  صحوة العراق  بدء التقديم للدراسات العليا  ٢١

 
  إسم الجريدة  العنوان  ت
  الصباح  حمBت ممارسة ميدانية  ٢٢
  صدى ا%نبار  لقاء مع رئيس الجامعة  ٢٣
  صحوة العراق  ندوة في كلية اOدارة واOقتصاد  ٢٤
  صدى ا%نبار  إعتصام لتدريسيي الجامعة  ٢٥
  صدى ا%نبار  ر أوسلوالمشاركة في مؤتم  ٢٦
  صحوة العراق  وفد مجلس النواب يزور الجامعة  ٢٧
  الموقف الرابع  ١٧اOحتفال بتخرج الدورة   ٢٨
  الشرق  ندوة عن قوانين الدولة  ٢٩
  ا%نبار  تحقيق إخباري عن المكتبة  ٣٠
  الموقف الرابع  ندوة عن العBقات اOنسانية  ٣١
٣٢  Oميةالمؤتمر العلمي لكلية العلوم اBالحياة  س  
  ا%نبار  ندوات علمية  ٣٣
  صحوة العراق  ندوات علمية طبية  ٣٤
  الموقف الرابع  لقاء مع رئيس الجامعة  ٣٥
  الموقف الرابع  تحقيق إخباري عن الجامعة  ٣٦
  الصباح  ندوات علمية وإقتصادية  ٣٧
  الغربية  تحقيق قسم اOعمار والمشاريع  ٣٨
  فراتأعالي ال  إفتتاح مباني جديدة  ٣٩
  صحوة العراق  خبر عن اOعمار  ٤٠
  ا%نبار  خبر عن اOعمار  ٤١
  صحوة العراق  إفتتاح بناية كلية الطب  ٤٢
  ا%نبار  ندوة ا%زمة المالية  ٤٣
  الموقف الرابع  رئيس الجامعة يتفقد الورش الھندسية  ٤٤
  الراية  اOستعداد لعقد مؤتمر علمي  ٤٥
  الغربية  رسائل إخبارية  ٤٦
  صحوة العراق  لة كرة الطائرةبطو  ٤٧
  الصباح  وفد وزاري لمناقشة اOعمار  ٤٨
  صدى ا%نبار  ندوة عن حقوق اOنسان  ٤٩
٥٠  
  
  
  

  الغربية  ندوة عن اOفتاء الشرعي
  



  ٢٦٩  مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية     

 ٢٠١١ -ول أ كانون – رابعالعدد ال     

  لنشاطات جامعة ا�نبار في الصحافة العراقية  التغطية ا�خبارية       
 م رفعت مطر حمد الدليمي.م        

  
  
  ت

  إسم الجريدة  العنوان

  صحوة العراق  خبر عن اOعمار  ٥١
  الموقف الرابع  ندوات علمية  ٥٢
  صحوة العراق  تحقيق إخباري عن الجامعة  ٥٣
  صدى ا%نبار  حمBت ممارسة ميدانية  ٥٤

  
ويBحظ وجود مة الندوات العلمية وكانت ھي الغالبية في التغطية ؛ غالبية النشاطات تركزت على إقااOستنتاج 

إجراء لقاء او تحقيق إخباري أو اخبار إختصت بزيارة أو تفقد وفود إستثناءات قليلة في نشر أخبار رياضية 
  .ع داخل الجامعة لمشاري

  خبر من مساحة الصفحةكل نسبة : )٣(جدول 
النسبة من الصفحة   عنوان الخبر

%  
رقم 
  الصفحة

  إسم الجريدة

  الموقف الرابع  ٢  %٥  ١
  صدى ا%نبار  ٣  %٤  ٢
  صحوة العراق  ٥  %٤  ٣
  الموقف الرابع  ١  %٥  ٤
  الموقف الرابع  ٤  %٥  ٥
  صدى ا%نبار  ٦  %٥٠  ٦
  الغربية  ٥  %١٥  ٧
  الموقف الرابع  ١  %٥  ٨
  صدى ا%نبار  ٢  %١٠٠  ٩
  النور  ٢  %١٠  ١٠
  صحوة العراق  ١  %٨  ١١
  صدى ا%نبار  ٢  %٥  ١٢
  صدى ا%نبار  ٦  %٢  ١٣
  صدى ا%نبار  ٢  %٥  ١٤
  صحوة العراق  ٦  %٥٠  ١٥
  الغربية  ٧  %١٠  ١٦
  صدى ا%نبار  ٦  %٢٥  ١٧

  
 

النسبة من   عنوان الخبر
  %الصفحة 

رقم 
  الصفحة

  ريدةإسم الج

  الموقف الرابع  ٥  %١٠٠  ١٨

  صحوة العراق  ٥  %٥٠  ١٩
  الموقف الرابع  ١  %٥٠  ٢٠
  صحوة العراق  ٧  %١٥  ٢١
  الصباح  ٢  %١٠  ٢٢
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  صدى ا%نبار  ٨  %٥  ٢٣
  صحوة العراق  ٩  %٥  ٢٤
  صدى ا%نبار  ٢  %١٠  ٢٥
  صدى ا%نبار  ٢  %١٠  ٢٦
  صحوة العراق  ٧  %١٥  ٢٧
  الموقف الرابع  ١  %٥  ٢٨
  الشرق  ٦  %١٥  ٢٩
  ا%نبار  ٢  %٢٥  ٣٠
  الموقف الرابع  ٢  %١٠٠  ٣١
  الحياة  ٧  %١٠  ٣٢
  ا%نبار  ٦  %١٠  ٣٣
  صحوة العراق  ٨  %٢٥  ٣٤
  الموقف الرابع  ٩  %٢٥  ٣٥
  الموقف الرابع  ٨  %١٥  ٣٦
  الصباح  ١  %٢٥  ٣٧
  الغربية  ٧  %٥٠  ٣٨
  أعالي الفرات  ٧  %٢٥  ٣٩
  صحوة العراق  ٨  %٤٠  ٤٠
  ا%نبار  ١  %٢٥  ٤١
  صحوة العراق  ٦  %١٥  ٤٢
  ا%نبار  ٦  %١٠٠  ٤٣
  الموقف الرابع  ٨  %١٠٠  ٤٤
  الراية  ٧  %٢٥  ٤٥
  الغربية  ١٢  %١٠٠  ٤٦

النسبة من   عنوان الخبر
  %الصفحة 

رقم 
  الصفحة

  إسم الجريدة

  صحوة العراق  ٧  %٥٠  ٤٧
  الصباح  ٢  %٥٠  ٤٨
  صدى ا%نبار  ٢  %٥٠  ٤٩
  الغربية  ٨  %٢٥  ٥٠
  صحوة العراق  ٨  %١٥  ٥١
  الموقف الرابع  ١٢  %١٥  ٥٢
  صحوة العراق  ٨  %٢٥  ٥٣
  صدى ا%نبار  ٧  %٤٠  ٥٤

  
  

أما ) ٦(وعددھا % ١٠٠لوحظ أن نسبة المساحة المشغولة لعدد من التحقيقات وا%خبار بلغت : اOستنتاج 
وھي أقل من نصف المساحة المشغولة في ) ٤٠(والبقية وعددھا ) ٨(فبلغ عددھا % ٥٠التي بلغت 
ويرى الباحث أنھا نسبة جيدة بمستوى % ٤٠وتنتھي بـــ % ٢وتبدأ من التي ينشر فيھا الخبر الصفحة 

نشر ا%خبار لسنة واحدة إذ يعد نشر ا%خبار الجامعية بمساحات صغيرة عموماً ويرى الباحث أن ھناك 



  ٢٧١  مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية     

 ٢٠١١ -ول أ كانون – رابعالعدد ال     

  لنشاطات جامعة ا�نبار في الصحافة العراقية  التغطية ا�خبارية       
 م رفعت مطر حمد الدليمي.م        

فين تمكنھم من تأثيراً واضحاً للناشرين على بعض الجرائد التي ينشرون فيھا وأن ھناك عBقات بين الطر
  .النشر بھذه المساحات مجاناً 

  
  

  
  شكل العينة: )٤(جدول 

النس  التكرار  نوع الخبر  ت
  %بة 

  %٢٠  ١٢  خبر مجرد  ١
خبرمعزز بصورة   ٢

  حية
٦٥  ٣١%  

  %٨  ٦  خبر معزز بلقاء  ٣
خبر معزز بصورة   ٤

  إرشيف
٧  ٥%  

  
وھي الغالبة على % ٦٥ة حية بلغت المعززة بصورنسبة الأن يBحظ من الجدول في أعBه : اOستنتاج 

يؤكد على وجود تحضير مسبق للخبر قبل نشره واOعداد المسبق قبل ا%نواع ا%خرى وھو مؤشر جيد 
نوع النشاط تمكن القارىء من التعرف أكثر على نشره بما يتناسب مع مضمون الخبر وتزويده بصورة 
بحجم أكبر بنسبة كبيرة من الخبر بينما كانت بنسبة ووجد الباحث تبايناً في حجم الصور الملحقة إذ كانت 

لذلك يجب وضع نسبة متوازنة بين حجم ا%خبار صغيرة وغير مناسبة في أخبار أخرى تحمل حجماً كبيراً 
  .المنشورة مع حجم كل صورة تنشر مع الخبر 

  موقع كل خبر من الصفحة: )٥(جدول 
النس  التكرار  نوع الخبر  ت

  %بة 
  %٥٤  ٢٣  أعلى الصفحة  ١
  %١٦  ١١  وسط الصفحة  ٢
  %٢٤  ١٧  يمين الصفحة  ٣
  %٤  ٢  يسار الصفحة  ٤
  %٢  ١  ذيل الصفحة  ٥

  
وقد بلغت ا%خبار التي تكون أمام عين القارىء في أي جريدة تأخذ إھتماماً أكبر من القراءة  :اOستنتاج 

اسھا بالمواقع المتبقية ويرى وھي نسبة جيدة إذا ماتم قي% ٥٤في أعلى الصفحات نسبة ا%خبار المنشورة 
الباحث أن ھناك تدخBً ملموساً من محرري تلك ا%خبار أو المصممين لوضع أخبار الجامعة في ھذه 

إيجابياً للنشر أو متابعة مايعد مؤشراً المواقع أما ا%خبار التي وضعت في ذيل الصفحات فھي خبر واحد 
                        .النشر 

  
  
  
  
  

  مصادر التغطية الخبرية: )٦(جدول 
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النسبة   التكرار  المصدر  ت
%  

  %٨٤  ٤١  مندوب صحفي  ١

  %٩  ٥  بريد إلكتروني  ٢

  %٣.٥  ٤  لقاء مباشر  ٣

  %٣.٥  ٤  ھاتف نقال  ٤

اOعتماد على نشر ا%خبار من المندوب الصحفي كما يBحظ في الجدول في أعBه أن نسبة :اOستنتاج 
ر بدأ يتراجع في ا�ونة ا%خيرة بعد سيطرة وھيمنة وسائل اOتصال وھو مؤشر طبيعي للنشھي الغالبة 

والھاتف النقال في ) FACEBOOK(ا%خرى كا%نترنت بمختلف تنوعاته التقنية كالبريد اOلكتروني والـ 
نشر اOخبار والمقا_ت والتحقيقات الصحفية ويبدو أن السبب الرئيس ھو اOعتماد على الصيغة الرسمية 

يات ومخافة عدم التBعب في ا%خبار المنشورة كان سبباً واضحاً في اOعتماد شبه المطلق على والصBح
بوساطة ھذا المصدر وقلة وندرة نشر ا%خبار للمصادر ا%خرى ويرى الباحث أن اOنفتاح للنشر 

ا _يشكل لنشاط ممالمصادر ا%خرى سيمنح حريةً ومساحةً أوسع فضBً عن السرعة في نشر المعلومات وا
  أي تبعات أخرى 

  موقع التغطية الخبرية: )٧(جدول 
النسبة   التكرار  الصفحة  ت

%  
١٣  ٧  ١  ١%  
٢٢,٥  ١٢  ٢  ٢%  
٢,٥  ١  ٣  ٣%  
٢,٥  ١  ٤  ٤%  
٦,٥  ٤  ٥  ٥%  
١٤  ٨  ٦  ٦%  
١٦  ٩  ٧  ٧%  
١٤  ٨  ٨  ٨%  
٤,٥  ٢  ٩  ٩%  
١٠  ١٠  ___  ___  
١١  ١١  ___  ___  
٤,٥  ٢  ١٢  ١٢%  

  
د العراقية تصدر بثمان صفحات وعدد قليل من الجرائد وبخاصة اليومية تصدر أغلب الجرائ :اOستنتاج 

 ١٢لذلك إعتمد الباحث في جدوله على الترقيم الذي يصل الى بإثتني عشرة صفحة أو ستة عشر صفحة 
صفحة أصBً ويBحظ  ١٦صفحة فقط لعدم وجود مانشر للجامعة من نشاطات في الجرائد التي تصدر بـ 

وصل إليھا موقع التغطية الخبرية كانت في الصفحة الثانية وھو مؤشر معتدل ن أعلى نسبة في الجدول أ
يكون في الصفحة الثانية وھو ماإعتمدت عليه أغلب الجرائد في نشرھا نظراً %ن غالبية ماينشر من أخبار 

نسبة جيدة إذا تكرارات لنشر أخبار الجامعة في الصفحة ا%ولى وھي  ٧ولوحظ وجود ..لtخبار المحلية 
ولخلو الكثير من وذلك لtھمية المتواصلة والثابتة للصفحة ا%ولى في الجرائد قورنت بالنسب ا%خرى 

الجرائد من نشر أخبار الجامعات وا%خبار العلمية في الصفحات ا%ولى Oعتمادھا على نشر ا%خبار 
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في الصفحتين الثالثة والرابعة تغطية فكانت والمقا_ت السياسية أو اOقتصادية أما أدنى نسبة في مواقع ال
والمقا_ت العامة أخبار وھما صفحتان إما متخصصتان بمواضيع معينة كالمواضيع الدينية أو التقارير 

  .ومقا_ت سياسية 
  

  زمن العينات المعدة للبحث: )٨(جدول 
عدد   الشھر  ت

  ا%يام
النسبة   التكرار

%  
  %١١,٥  ٥  ٣١  ٢كانون   ١
  %٢٩  ١٧  ٢٩  شباط  ٢
  %١٤  ٨  ٣١  آذار  ٣
  %١٣  ٦  ٣٠  نيسان  ٤
  %٢,٥  ١  ٣١  مايس  ٥
  %٣,٥  ٢  ٣٠  حزيران  ٦
  ----   _يوجد  ٣١  تموز  ٧
  %٢١  ١٢  ٣١  آب  ٨
  %٥,٥  ٣  ٣٠  أيلول  ٩
تشرين   ١٠

  ا%ول
  ----   _يوجد  ٣١

تشرين   ١١
  الثاني

  ----   _يوجد  ٣٠

  ----   _يوجد  ٣١  ١ك   ١٢
والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لم يتم نشر أي خبر فيھا وإذا تم  أربعة أشھر ھي السابع :اOستنتاج 

فB يوجد سبب أو ! تبرير عدم نشر أخبار أو تغطية نشاطات في الشھر السابع لوقوعه في العطلة الصيفية 
ھي تمثل ذروة الدوام في الجامعات وشھر الثBثة المتبقية تبرير لعدم نشر أخبار أو تغطية نشاطات في ا%

ويبدو أن القائمين على مسؤولية نشر .. في اOعداد المسبق لنشر ھذه ا%خبار إ_ لوجود قصور العراقية 
ويجد الباحث أن سبب لنشر عدد كبير من أخبار الجامعة وتغطية نشاطات الجامعة إختاروا شھر شباط 

  :إرتفاع النسبة في ھذا الشھر يعود لسببين 
 .افي والعلمي في الجامعات العراقية شھر شباط يمثل ذروة النشاط الثق -١
 .في ھذا الشھر وإستئناف الدوام في الفصل الثاني فيه وقوع العطلة الربيعية  -٢

رغم وقوعه في العطلة الصيفية وھو دليل آخر على %) ١٢(شھر آب على النسبة العليا الثانية وقد حصل 
  . عدم وجود تنسيق وتخطيط مدروس لنشر تغطية النشاطات بشكل صحيح

  
  نسب مواضيع  ا%خبار المنشورة: )٩(جدول 

النس  التكرار  الموضوع  ت
  %بة 

  %٥٠  ٢٧  علمي  ١
  %٢١  ١٢  تربوي  ٢
  %١٢  ٧  رياضي  ٣
  %٦  ٣  أمني  ٤
  %١١  ٥  ديني  ٥
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ا%خبار والنشاطات العلمية على النسبة ا%كبر بين نسب المواضيع من الطبيعي أن تستحوذ  :اOستنتاج 
تقدمھا الجامعة نشاطات علمية ومن ثم النشاطات التربوية %ن أغلب النشاطات التي ئد المنشورة في الجرا

وھي نسبة معقولة نظراً لوجود كلية للتربية الرياضية % ٧أما النشاطات الرياضية فقد حصلت عل نسبة 
أقل نسبة  أما.. في الجامعة وقسم رياضية يقيمان مھرجانات ومسابقات رياضية للطلبة في كل سنة دراسية 

  نقاشية لقوى ا%من في المحافظ فھي الجانب ا%مني وكان المقصوج به ھنا إقامة ندوات وحلقات
  

  
  تي نشرت نشاطات الجامعةالالجرائد : )١٠(جدول 

النس  التكرار  إسم الجريدة  ت
  %بة 

  %٢١  ١٢  الموقف الرابع  ١
  %٦  ٣  الصباح  ٢
  %٢٠  ١٢  صدى ا%نبار  ٣
  %٢٠  ١١  صحوة العراق  ٤
  %٣  ٢  الزمان  ٥
  %٢  ١  النور  ٦
  %١١  ٥  الغربية  ٧
  %٢  ١  الشرق  ٨
  %٢  ١  أعالي الفرات  ٩
  %٩  ٤  ا%نبار  ١٠
  %٢  ١  الراية  ١١
  %٢  ١  الحياة  ١٢

  
ا%نبار التي تصدر في ا%نبار جريدة الموقف الرابع التي تصدر في بغداد وجريدة صدى :اOستنتاج 

بينما توزعت النسب بين بقية الجرائد ومنھا بعض الجرائد جامعة أحرزتا أعلى نسبة فيتغطية نشاطات ال
في نسب النشر إذ وصلت خمس جرائد إلى أقل نسبة في التي تصدر في ا%نبار وكانت ھناك فروق كبيرة 

يشير إلى عدم إنتظام أو في ا%نبار وكما مبين في الجدول مما ) ١(تصدر في بغداد و) ٤(تغطية النشاطات 
   .ان آلية علمية ومھنية لتوزيع نشر وتغطية اانشاطات بصورة منتظمةبا%حرى فقد

  
  موقع ا%خبار في الصفحات: )١١(جدول 

النس  التكرار  الموقع  ت
  %بة 

خبر   ١
  رئيس

١٣  ٦%  

  %٢٩  ١٧  خبر بارز  ٢
خبر   ٣

  ثانوي
٥٦  ٣٠%  

خبر   ٤
  إعBني

٢  ١%  
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دة من مواقع نشر النشاطات كانت بمجموع حصلت ا%خبار الرئيسة والبارزة على نسبة جي :اOستنتاج 
سطحي بين جھة النشر والجھة مما يدل على وجود تنسيق تتساوى تقريباً مع نسبة نشر ا%خبار الثانوية 

تكون رئيسيةً أو بارزة بينما حصل الخبر اOعBني على ا%خبار التي الناشرة قد تؤثر على زيادة عدد 
  .خبار في الجرائد العراقيةنسبة ضئيلة جداً من مواقع نشر ا%

  
  ا�ستنتاجات

 .عدم وجود آلية مھنية تحدد عمBً منتظماً لنغطية نشاطات الجامعة  -١
التركيز على مواضيع دون غيرھا ووجود نسبة من التكرارات كان يمكن اOستعاضة بمواضيع أخرى  -٢

 .أكثر أھمية 
التفاصيل ساليب تحرير قديمة إعتمدت على اOبتعاد عن اساليب التحرير الحديثة وا_عتماد الكلي على أ -٣

 .دون الحدث 
إلتزام المحررين بالسياق الرسمي للنشر مما أحدث رتابةً وغموضاً واضحيّن في التعرف على ھوية  -٤

 .الموضوع 
اOكثار من نشر مواضيع التغطية في شھر واحد لمرات متعددة وعدم نشر الكثير من النشاطات في  -٥

 .الدراسية  أشھر أخرى كبداية السنة
 .والنشر العشوائي أحياناً وجود أخطاء لغوية كثيرة  -٦
 رئاسة الجامعة _يوجد أي إلتزام في التنويع أو التساوي في النشر وإنما كان في ا%غلب نشر نشاطات  -٧
قيام المسؤولين في القسم بالنشر في جرائد غير معروفة ونشر ا%خبار والتغطيات في صحف  -٨

 .المحافظة 
وبخاصة لبعض المواضيع التي _تستحق إ_ أخبار صغيرة بة توافقية ثابتة لحجم ماينشر _توجد نس -٩

 .والعكس صحيح 
في عملية توصيل الخبر أو الموضوع إلى الجريدة لغرض ھناك إعتماد شبه كلي على شبكة اOنترنت  -١٠

 .نشره 
 .نشر الرصانة القانونية المحررين مما يفقد الإفتقاد أغلب ا%خبار والمواضيع المنشورة إلى أسماء  -١١
لم يكن وضعھا مناسباً بسبب حجمھا غير صور ترفق مع بعض ا%خبار قيام المحرر أو الناشر بوضع  -١٢

 .المناسب والكبير 
 .وجود قصد إعBني مبيت لبعض ا%خبار وبخاصة في الصفحات ا%ولى والثانية  -١٣
  .لوحظ وجود أفق واضح لعدم التخصص في بعض ا%خبار المنشورة  -١٤
  

  التوصيات
 .وضع آلية علمية منتظمة تعتمد على منھج إعBمي محدد  -١
 .إستبدال صيغ تحرير النشاطات وا%خبار بأسايب حديثة  -٢
 .النشر في أكثر من جريدة واحدة  -٣
النشر في جرائد مقروءة أكثر وبخاصة في الجرائد اليومية التي تصدر في بغداد أو التي لديھا  -٤

 .تاريخ وخبرة في ھذا المجال 
 .وضع وتحديد أوقات للذروة في النشر إعتماداً على معطيات السنة الدراسية في الجامعة  -٥
 .في نشر ا%خبار واOعتماد على الشمولية في النشر إدخال أكبر عدد ممكن من الكليات  -٦
  .وعدم التوقف في محطات النشر الرسمي فقط اOكثار من ا%خبار المجتمعية -٧
  .ورات تخصصية لتأھليھم بالمعايير العلمية للتغطية والنشر دخال منتسبي القسم بدإ-٨
٩ ًBحاطة التامة بكل التغطيات وبمضامين النشر توثيق مصادر لنشر بشكل علمي منتظم يتيح للباحثين مستقبOا

  .بصورة تامة 



  ٢٧٦  مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية     

 ٢٠١١ -ول أ كانون – رابعالعدد ال     

  لنشاطات جامعة ا�نبار في الصحافة العراقية  التغطية ا�خبارية       
 م رفعت مطر حمد الدليمي.م        

ومحكمة ووحدات اOعBم الموجودة في الكليات لتأمين تغطية شاملة تنسيق العمل اOعBمي بين القسم ١٠
 .لنشاطات الجامعة 

وسائل اOعBم التي لتوفير أكبر عدد ممكن من التنسيق مع وسائل اOعBم الموجودة داخل المحافظة  -١١
  .تغطي نشاطات الجامعة 

  
      
  
  قائمة الھوامش  
%قس�ام اOداري�ة والعلمي�ة ف�ي إعمام للدائرة القانونية واOداري�ة ف�ي وزارة التعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي ح�ددت في�ه ص�Bحية ا)١

  الجامعات 
 –يسرى محمد عبد هللا القادري ، المطبوعات الدورية العراقية ، دراسة تحليلية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية ا�داب ) ٢

  . ١٨،ص ٢٠٠٢الجامعة المستنصرية ، بغداد 
  .٢٠المصدر نفسه ص )٣
  . ١٦٨، صيسرى محمد عبد هللا القادري ، مصدر سابق ) ٤
  . ١٠٩ص  ٢٠٠٠، القاھرة ، عالم الكتب ١محمد عبد الحميد ، البحث العلمي في الدراسات اOعBمية ، ط)  ٥
، كلية ا_عBم ، جامعة بغداد ، شركة الحضارة للطباعة والنشر  ١حميد جاعد محسن الدليمي ، أساسيات البحث المنھجي ، ج)  ٦

  . ٤٧، ص  ٢٠٠٤، بغداد ، 
  . ٤٥عد محسن الدليمي،المصدر نفسه ، صحميد جا)  ٧
  . ١٢٠محمد عبد الحميد ، المصدر نفسه ، ص)   ٨
  .١٢٠محمد عبد الحميد ،مصدر سابق ص)٩

 .١٢ص ٢٠٠١بغداد –دليل جامعة ا_نبار ،الطبعة ا_ولى ،مطبعة الحمراء )١٠
 .١١٢ص  ٢٠٠٧بغداد  –دليل جامعة ا_نبار، الطبعة الثانية ،مطبعة أنس  )١١
  .قسام على حسب التعليمات النافذة ا%Bحيات الممنوحة لمدراء الص*) 
  . ١٢٤ -١٢٣، ص ص)١٩٧٦القاھرة، عالم الكتب، (ا_سس والمبادئ ،  -بحوث ا_عBم :  سمير محمد حسين) ١٢
   "جزيرةدراسة مقارنة لقناتي ابوظبي وال"معايير التغطية ا_خبارية في التلفزيون /علم الدين عبدهللا احمد محمد )١٣
     ١٠٠- ٩٩ص ص/  م٢٠٠٦/ أطروحة دكتوراه غير منشورة/ كلية ا_عBم -جامعة بغــداد     
  دراسة مقارنة لقناتي ابوظبي والجزيرة   "معايير التغطية ا_خبارية في التلفزيون /علم الدين عبدهللا احمد محمد ) ١٤
          ١٠٢م  ص /٢٠٠٦ر منشورة اطروحة دكتوراه غي/كليـة ا_عـBم  -جامعة بغــداد      

  . ٢٥٥ص) ،مزيدة ومنقحة٢،ط١٩٨١عالم الكتب ،:القاھرة(فاروق أبو زيد ، فن الخبر الصحفي دراسة مقارنة ) ١٥
  .٣٩٣ص)١٩٨٩مطابع الشروق،:القاھرة (كرم شلبي ،معجم المصطلحات اOعBمية . د  )١٦

  دار (لقضايا الھجرة والمھجرين دراسة تحليلية لصحف ا%حزاب التغطية الصحفية /بتول عبد العزيز رشيد العاني ) ١٧
  رسالة  /جامعة بغداد –كلية اOعBم / م)٣١/٨/٢٠٠٦ -١/٣/٢٠٠٦(نموذجاً للمدة من) بغداد–العدالة –السBم     
  .٢٧ص/ ٢٠٠٨ماجستير غير منشورة      
  .مصادر الجرائد المنشورة مثبتة في قائمة المصادر**
  

  المصادر
  يسرى محمد عبد هللا القادري ، المطبوعات الدورية العراقية ، دراسة تحليلية ، أطروحة دكتوراه     -١

  . ٢٠٠٢الجامعة المستنصرية ، بغداد  –غير منشورة كلية ا�داب      
    ٢٠٠٠، القاھرة ، عالم الكتب ١محمد عبد الحميد ، البحث العلمي في الدراسات اOعBمية ، ط  -٢
  ، كلية ا_عBم ، جامعة بغداد ،   ١جاعد محسن الدليمي ، أساسيات البحث المنھجي ، ج حميد  -٣

  . ٢٠٠٤شركة الحضارة للطباعة والنشر ، بغداد ،       
  .٢٠٠١بغداد –دليل جامعة ا_نبار ،الطبعة ا_ولى ،مطبعة الحمراء -٤
  .٢٠٠٧بغداد  –دليل جامعة ا_نبار، الطبعة الثانية ،مطبعة انس -٥
  ).١٩٧٦القاھرة، عالم الكتب، (ا_سس والمبادئ ،  -بحوث ا_عBم :  سمير محمد حسين -٦
�ون -٧��ي التلفزي��ة ف��ة ا_خباري��ايير التغطي��د مع��د محم��دهللا احم��دين عب��م ال��ـة "عل��رة جامعــ��وظبي والجزي��اتي اب��ة لقن��ة مقارن�دراس

  .          م٢٠٠٦كليـة ا_عـBم اطروحة دكتوراه غير منشورة  -بغـــــداد 
  ) .،مزيدة ومنقحة٢،ط١٩٨١عالم الكتب ،:القاھرة(فاروق أبو زيد ، فن الخبر الصحفي دراسة مقارنة  -٨
  ).١٩٨٩مطابع الشروق،:القاھرة (كرم شلبي ،معجم المصطلحات اOعBمية . د  -٩



  ٢٧٧  مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية     

 ٢٠١١ -ول أ كانون – رابعالعدد ال     

  لنشاطات جامعة ا�نبار في الصحافة العراقية  التغطية ا�خبارية       
 م رفعت مطر حمد الدليمي.م        

  حليلية  بتول عبد العزيز رشيد العاني التغطية الصحفية لقضايا الھجرة والمھجرين دراسة ت -١٠
  م  )٣١/٨/٢٠٠٦ -١/٣/٢٠٠٦(نموذجا للمدة من) بغداد–العدالة –دارالسBم (لصحف ا%حزاب      
  .٢٠٠٨جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة –كلية اOعBم      
  ٢٠٠٨-١-٢٥في  ٦لي الفرات ،العدداعجريدة أ-١١
  ٢٠٠٨-٢-٢٥في  ١٣٣٠جريدة الصباح،العدد -١٢
  ٢٠٠٨-٢-١٠في  ١، العدد  جريدة ا_نبار-١٣
  ٢٠٠٨-٢-٢٥في  ١٥جريدة صحوة العراق،العدد-١٤
  ٢٠٠٨-٢-٢١في  ١٣١جريدة الموقف الرابع،العدد-١٥
  ٢٠٠٨-٢-٢٨في ١٦جريدة صحوة العراق ، العدد -١٦
  ٢٠٠٨-٣-٦في  ١٨جريدة صحوة العراق ،العدد-١٧
  ٢٠٠٨-٣-٤في  ٢٩٣٣جريدة الزمان،العدد -١٨
  ٢٠٠٨-٣-٨في  ٣دد جريدة ا_نبار،الع-١٩
  ٢٠٠٨-٣-٤في  ١٠جريدة صدى ا_نبار،العدد -٢٠
  ٢٠٠٨-٣-١٠في  ١٩صحوة العراق،العددجريدة -٢١
  ٢٠٠٨-٣-١٠في  ٢٠جريدة صحوة العراق ،العدد -٢٢
  ٢٠٠٨-٣-٣١في  ٢٤جريدة صحوة العراق ،العدد -٢٣
  ٢٠٠٨-٤-١٢في  ١٢جريدة صدى ا_نبار،العدد -٢٤
  ٢٠٠٨-٤-١٦في  ١١جريدة الغربية، العدد -٢٥
  ٢٠٠٨-٤-٢٨في  ١٣جريدة الغربية، العدد -٢٦
  ٢٠٠٨-٥-٢٨في  ١٨١جريدة الموقف الرابع ، العدد -٢٧
  ٢٠٠٨-٥-٢٦في  ٣١جريدة صحوة العراق،العدد -٢٨
  ٢٠٠٨-٥-٢٩في  ٣٢جريدة صحوة العراق ، العدد -٢٩
  ٢٠٠٨-٥-٢في  ١٧٧جريدة الموقف الرابع ، العدد -٣٠
  ٢٠٠٨-٥-٢٠في  ٥٢٥العدد جريدة الراية، -٣١
  ٢٠٠٨-٥-٥في  ١٤جريدة الغربية، العدد -٣٢
  ٢٠٠٨-٥-٥في  ١٣جريدة صدى ا_نبار،العدد-٣٣
  ٢٠٠٨-٥-٣في  ١٣٧٨جريدة الصباح،العدد -٣٤
  ٢٠٠٨-٥-٢٠في  ١٤جريدة صدى ا_نبار ،العدد-٣٥
  ٢٠٠٨-٥-٢٨في  ١٨١جريدة الموقف الرابع،العدد -٣٦
  ٢٠٠٨-٦-٧في  ١٥د جريدة صدى ا_نبار،العد-٣٧
  ٢٠٠٨-٦-١٧في  ١٩٤جريدة الموقف الرابع ،العدد -٣٨
  ٢٠٠٨-٦-١٦في  ١٤١٦جريدة الصباح ،العدد -٣٩
  ٢٠٠٨-٧-٣١في  ٢١٤جريدة الموقف الرابع،العدد  -٤٠
  ٢٠٠٨-٨-٥في  ١٩جريدة صدى ا_نبار،العدد -٤١
  ٢٠٠٨-٨-٢١في  ٢٠جريدة الغربية،العدد -٤٢
  ٢٠٠٨-٩-٤في  ٢١جريدةالغربية ،العدد -٤٣
  ٢٠٠٨-٩-٢٢في  ٢٢جريدة الغربية،العدد -٤٤
  ٢٠٠٨-٩-٢٥في  ٣١٠٩جريدة الزمان ،العدد -٤٥
  ٢٠٠٨-١١-١١في  ١١٢جريدة النور ،العدد -٤٦
  ٢٠٠٨-١١-٢٦في  ٥٢٧جريدة الشرق ،العدد -٤٧
  ٢٠٠٨-١١-٢٥في  ٢٦٥جريدة الموقف الرابع، العدد -٤٨
  ٢٠٠٨-١١-٢٧في  ٢٢٩جريدة الحياة ،العدد -٤٩
  ٢٠٠٨-١٢-٢٤في  ٢٨جريدة صدى ا_نبار،العدد -٥٠
  ٢٠٠٨-١٢-٢في  ٢٦٨ ،العددجريدة الموقف الرابع -٥١


