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 :الممخص
مع تنامي القدرات االتصالية لوسائل االعالم، وتزايد قدراتيا التأثيرية عمى  
 قد تضطمع القنوات الفضائية ومواقع اإلعالم الجديد بدور مؤثر في تشكيلالجميور، 

مداده بالمعمومات عن مجمل إوصياغة مواقفو، من خالل  وتوجييو العام الرأي
ىذِه الدراسة واستيدفت لتوجياتيا ونمط ممكيتيا،  االقضايا التي تقوم بتأطيرىا، وفقً 

معرفة مدى توظيف األطر في معالجة القضايا البرلمانية بالقنوات الفضائية العراقية، 
تالف نمط ممكيتيا، ومن بين أىم النتائج والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك، عمى اخ

 التي توصمت إلييا الدراسة: 
سحب الثقة عن حكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقمة، وقضية  اقضيت تتصدر ـ 1

القضايا البرلمانية الُمثارة في البرامج  تصدرتا تشريع قانون االنتخابات النيابية،
( %2252)و ،(%3559)بأوزان نسبية بمغت  والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك

 عمى الترتيب.
في معالجة القضايا البرلمانية بوزن نسبي بمغ  (االتجاه اإليجابي)تصدر ـ 2

(4153%،)  (االتجاه السمبي)فيما جاء ( 956بوزن نسبي%.) 
تصدر التوازن في عرض القضايا البرلمانية من خالل عرض أكثر من وجية نظر ـ 3

 (.3157%(، ثم معمومات ال تحمل وجية نظر بنسبة )3857%) بوزن نسبي
ـ االستناد عمى األطر المرجعية الرسمية في معالجة القضايا البرلمانية، من خالل 4

 .(5,59%)االستناد إلى تصريحات البرلمانيين بوزن نسبي 
تصدر (، و 5259%ي )بـ غمبة اإلطار المحدد في معالجة القضايا البرلمانية بوزن نس5

( 2853%( األطر المستخدمة بوزن نسبي )و)إطار المسؤولية ،)إطار الصراع(
(2553% ،عمى الترتيب ) وكانت صفحة وكالة بغداد اليوم اإلخبارية، وبرنامج

 ليذِه األطر. االحصاد اإلخباري في قناة الشرقية، أكثر توظيفً 
 عالم الجديد ـ مجمس النواب العراقي ـ القضايا البرلمانيةالقنوات الفضائية ـ اإل الكممات المفتاحية:
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Abstract:  

With the growth of the communication capabilities of the 

media, and the increase in their influencing capabilities on the public, 

satellite channels and new media sites may play an influential role in 

shaping and directing public opinion and formulating its positions, by 

providing it with information on the totality of the issues that they 

frame, according to their orientations and pattern of ownership. The 

extent to which frameworks are employed in dealing with 

parliamentary issues in Iraqi satellite channels and news pages on 

Facebook, regardless of their ownership pattern, and among the most 

important findings of the study: 

1 - The two cases of impeachment of the government and the 

formation of a government of independent competencies, the issue 

of legislating the parliamentary elections law, the parliamentary 

issues raised in the Facebook news programs and pages with 

relative weights amounted to (35.9%) (22.2%) respectively. 

2 - The “positive trend” was topped with a relative weight of (41.3%), 

while the (negative trend) came with a relative weight (9.6%). 

3 - The balance in presenting parliamentary issues is topped by 

presenting more than one point of view with relative weight 

(38.7%), then information that does not carry a point of view 

(31.7%). 

4 - Relying on official reference frameworks in dealing with 

parliamentary issues, by relying on parliamentarians ’statements 

with a relative weight (50.9%). 

5- The prevalence of the specified framework in dealing with 

parliamentary issues with relative weight (52.9%), and the (conflict 

framework) and (responsibility framework) used frameworks are 

issued with relative weight (28.3%) (25.3%), Respectively, and the 

Baghdad Today News Agency page, and the Al-Hassad news 

program in Al-Sharqiyah TV, were the most use of these 

frameworks. 

 

Key words: satellite channels - new media - the Iraqi parliament - parliamentary 

issues 
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 :مقدمة

بالغ األىمية فى التحوالت التى  اتصاالت والمعمومات دورً مارست ثورة اال 
بعد  ايومً والجديد  عالم التقميديالمنافسة بين اإل شدةيشيدىا عالمنا اليوم، وقد تزايدت 

فى التأثير عمى  وبما ُيسيم ،القائم باالتصالبيدف تحقيق التأثير األكبر لصالح يوم 
 .قضايا معينة أو مؤسسات بعينياوتشكيل اتجاىاتيم نحو  ،الجميور

مع مطمع  األحداث والتحوالت السياسيةمن  كثيرا العراقوقد شيد 
 منياألسياسي و ال مطالبة باإلصالح نتيجة اندالع تظاىرات جماىيرية 2,19كتوبرأ

وتعديل بعض القوانين الميمة، باإلضافة إلى القضاء عمى الفساد  ،والخدمي
 ، وتأمين فرص العمل. في البالد المستشري

التأثيرية عمى  اعالم، وتزايد قدراتياالتصالية لوسائل اإل ومع تنامي القدرات
قد تضطمع القنوات الفضائية ومواقع اإلعالم الجديد بدور أساسي ومؤثر في الجميور، 

مداده بالمعمومات عن مجمل إوصياغة مواقفو، من خالل  وتوجييو تشكيل الرأي العام
وسياستيا اإلعالمية ونمط ممكيتيا، وىذا وجياتيا تل ا، وفقً ىاتأطير التي تقوم بالقضايا 

األمر ينطبق عمى القضايا البرلمانية في العراق، التي اكتسبت أىميتيا من ارتباطيا 
ظاىرات التي اندلعت بالتزامن مع تال بباىتمامات المواطنين، لكونيا ارتبطت بمطال

لمشيد اإلخباري ال يتجزأ من ا افترة الدراسة التحميمية، حيث باتت ىذِه القضايا جزء
 من الساحة اإلعالمية بمختمف أنواعيا وأشكاليا. اواسعً  االيومي، وتحتل حجمً 

 :ُمشكمة الدراسة

المتمثمة باندالع تظاىرات  ،في ضوء التحوالت السياسية التي شيدىا العراق
رتبط بصالحيات يعدد من مطالب المتظاىرين  ، برز2,19مع مطمع شير أكتوبر 

مجمس النواب، األمر الذي وضع القوى السياسية في مجمس النواب عمى اختالف 
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االستجابة لتمك في توجياتيا وانتماءاتيا أمام ضغط جماىيري ودولي لمُمضي 
 المطالب. 

عالم عمى اختالف خبارية لوسائل اإلوفي ضوء الممارسات اإلعالمية واإل
 ؛ضائية العراقية بتعدد المكونات واألحزاب السياسيةأشكاليا، ومع تعدد القنوات الف

اإلعالم الجديد؛ أصبح الجميور أمام منابر إعالمية متعددة، قد تقدم  مواقعوتنوع 
ا بأشكال مختمفة، من خالل تأطيرىا بأطر واتجاىات وأساليب يالقضايا التي تعالج

 عرض مختمفة، وبما يعكس توجيات القائم باالتصال.

ما تقدم، تتبمور مشكمة ىذِه الدراسة في التساؤل عن كيفية معالجة وبناًء عمى 
القضايا البرلمانية لمجمس النواب العراقي في القنوات الفضائية العراقية، واإلعالم 

بالصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك، عمى اختالف نمط ممكيتيا،  الجديد ممثاًل 
انية، ومدى اختالفيا في تقديم أطر تغطية القضايا البرلمب والكشف عن مدى اىتماميا

 .واتجاىات تمك القضايا

 :أىمية الدراسة

 تية:تتضح أىمية الدراسة في ضوء االعتبارات اآل

قضايا ال، حول أطر معالجة اجديدً  اقد ُتضيف ىذِه الدراسة لممكتبة اإلعالمية بحثً  –1
والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك، مع ندرة الدراسات  الفضائياتفي  البرلمانية

 التي تناولت ىذا الموضوع في حدود عمم الباحث واطالعِو.

تمثمت  شيدىا العراق، أىمية الفترة الزمنية؛ إّذ تتزامن الدراسة مع تحوالت سياسية - 2
 بإصالحات سياسية.مجمس النواب مطالبة شعبية  ظاىراتتاندالع ب

الدراسة مكممة لجيود الباحثين السابقين، وفرصة النطالق اتجاىات أن ىذِه  – 3
 .جديدة لمبحث في ىذا التخصص
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لمقائم باالتصال؛ إذ تقدم صورة  ا، وتعتبر مؤشرً اميمً  اإعالميً  اتقدم الدراسة جانبً  - 4
 في الفضائيات والصفحات اإلخبارية، شكاًل  البرلمانيةقضايا العن معالجة 

 ومعالجة نقاط الضعف.، بمستوى معالجة ىذِه القضايا لالرتقاء، اومضمونً 

 :أىداف الدراسة

وىو معرفة أطر معالجة  ،تسعى ىذِه الدراسة لموصول إلى ىدف رئيسي 
وىناك ، الصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوكو في القنوات الفضائية  البرلمانيةقضايا ال

 وىي كالتالي: عدد من األىداف الفرعية ليدف الدراسة الرئيسي،

 تساؤالت الدراسة:

اإلخبارية بالقنوات الفضائية، البرامج الُمثارة في القضايا البرلمانية  معرفة أىمـ 1
 عمى الفيسبوك.والصفحات اإلخبارية 

في البرامج  يامدى التوازن في عرضو  ،القضايا البرلمانية اتجاه معالجةعن  ـ الكشف2
 .اإلخبارية بالقنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك

 ،إلييا األطر المرجعية التي استندتو  ،أسموب عرض القضايا البرلمانيةـ معرفة 3
 .فييا الشخصية المحورية الواردةو 

وأكثر  ،طبيعة األطر التي تم توظيفيا في معالجة القضايا البرلمانية ـ الكشف عن4
 .القضايا ىذه تي تم توظيفيا في معالجةاألطر ال أنواع

 الدراسات السابقة:

 استيدفت الدارسة رصد أطر معالجة قضايا  :(1) (,2,2) دراسة محمد محمود
في الفضائيات الموجية، وعالقتيا واتجاىاتيا  السياسيةو المدنية الحريات 
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التوازن في عرض القضايا، وغمبة ، وتوصمت الدراسة إلى باتجاىات الجميور
 في معالجة تمك القضايا. وتصدر اإلطار المحدداالتجاه اإليجابي، 

 معالجة القضايا  استيدفت الدارسة رصد أساليب :(2) (,2,2) دراسة شيماء محمد
المواقع و في البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية، واتجاىاتيا  االقتصادية البارزة

أثيرىا عمى تقييم أداء الحكومة، وتوصمت الدراسة إلى المصرية، ودراسة تاإلخبارية 
لكترونية عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نشرات األخبار والمواقع اإل

 اىتماميا بالقضية المسيطرة. واإلخبارية 
 رصد األطر الخبرية لحقوق استيدفت الدراسة  :(3) (2,19)راسة والء عبداهلل ـ

لكترونية، والوقوف عمى االختالفات فيما بينيا في توظيف بالمواقع اإل اإلنسان
األطر، وتوصمت الدراسة إلى تصدر إطار الصراع في معالجة قضايا حقوق 

 ىتمامات اإلنسانية.طار االإاإلنسان، يميو 
 ،استيدفت الدراسة تحميل ورصد قضايا التحول : (4) (2,18) دراسة أشرف يونس

الديمقراطي، باإلضافة إلى استبيان الجميور المصري، وتوصمت الدراسة إلى 
التركيز عمى السمات اإليجابية و تصدر الطابع األمني لقضايا التحول الديمقراطي، 

االعتماد عمى اإلطار و في طرح القضايا، واالستناد عمى التصريحات الرسمية 
 من اإلطار العام، وتصدر إطار الصراع أطر المعالجة. دد بداًل المح

 استيدفت الدراسة رصد وتحميل تغطية القنوات : (5) (2,18)حسن بديع  راسةـ
الطابع السياسي الفضائية لالنتخابات النيابية في مصر، وتوصمت إلى تصدر 

األمني، واالعتماد عمى اإلطار العام بنسبة  تاله الطابع، لقضية االنتخابات النيابية
 .(%1651)فيما كان االعتماد عمى اإلطار المحدد بنسبة  (8359%)
 وبارنيت جيان دراسة Jiang&Barnelt (2,14) (6) الثقافة أن إلى: توصمت 

 األطر وأن السياسية، التغطية أخبار أطر تشكيل في ميم عامل السياسية
 .انسبيً  ثابتة السياسية األخبار تغطي التي األنباء وكاالت قبل من المستخدمة
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 الصحفية األطر تحميل الدراسة استيدفت: (7)( 2,12) عاصم، إيمان دراسة -
 الصحف، في الشعب مجمسو  البرلمان شؤونمضمون  معالجة في المستخدمة

 تباين إلى الدراسة وتوصمت ونوابو، الشعب مجمس نحو الجميور اتجاىات ورصد
 ممكيتيا، ونمط توجياتيا الختالف اوفقً  البرلمانية، بالشئون الدراسة صحف اىتمام
 أكبر بشكل المحدد اإلطار واستخداميا البرلمانية، الشئون عرض في توازنيا وعدم
 طارإ وكان القضايا، لتمك الصحف معالجة اتجاه فواختال العام، اإلطار من

 شؤون البرلمان.التي تم توظيفيا في معالجة  األطر أكثر الصراع

 يقدميا التي اإلعالمية المعالجة تحميل استيدفت: (8)( 6,,2) سميمان نشوى دراسة -
 لمقضايا وتوجياتيا ممكيتيا نمط اختالف عمى المصرية والصحف التمفزيون
 مجمس بشقيو البرلمان أداء نحو العام الرأي اتجاىات تشكيل عمى وأثرىا البرلمانية،

 مما، الواحدة النظر لوجية اإلعالم توظيف إلى وتوصمت الدراسة والشورى، الشعب
 .المعالجة في االنحياز عمى يدل

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

اإلخبارية التى يقدم  من الدراسات العربية واألجنبية برصد اأُلطر عدداىتم 
 .من خالليا المضمون اإلخبارى لمختمف القضايا المحمية والدولية

 ،عالم التقميديةنتائج عدد من الدراسات تأثير كل من وسائل اإلأوضحت 
 .اتجاىات الجميورعالم الجديدة فى وكذلك وسائل اإل

، القضايا البرلمانيةاألجنبية التى تناولت  العربية والعراقية و ندرة الدراسات 
 عالم الجديد.القنوات الفضائية ومواقع اإلفى  ،وأساليب التناول المختمفة ليا
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 ساؤالت الدراسة:ت

اإلخبارية بالقنوات الفضائية، البرامج الُمثارة في ما ىي القضايا البرلمانية ـ 1
 ؟)عينة الدراسة(عمى الفيسبوك والصفحات اإلخبارية 

ما ىو اتجاه معالجة القضايا البرلمانية في البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية ـ 2
  ؟)عينة الدراسة(والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك 

ما مدى التوازن في عرض القضايا البرلمانية في البرامج اإلخبارية بالقنوات ـ 3
 ؟الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(

ما أسموب عرض القضايا البرلمانية في البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية ـ 4
 ؟)عينة الدراسة(والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك 

البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية  إليياما األطر المرجعية التي استندت ـ 5
 والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك)عينة الدراسة( في معالجة القضايا البرلمانية؟

ما ىي الشخصية المحورية الواردة في القضايا البرلمانية في البرامج اإلخبارية ـ 6
 ؟لفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(بالقنوات ا

ما طبيعة األطر التي تم توظيفيا في معالجة القضايا البرلمانية في البرامج ـ 7
 ؟اإلخبارية بالقنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(

انية في البرامج اإلخبارية ما نوع األطر المستخدمة في معالجة القضايا البرلمـ 8
 ؟بالقنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(

 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 ُمبين بالتالي: ىو كما اتبعت الدراسة مجموعة من اإلجراءات المنيجية
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ينتمى البحث إلى نوع الدراسات الوصفية التحميمية : نوع البحث ومنيجو -8
من خالل المسح بالعينة  ،المنيج المسحي واعتمد الباحث، االستداللية

 الُمثارة فيمسح المحتوى اإلخباري لمقضايا البرلمانية حيث تم )لممضمون(، 
 لقنوات الفضائية، والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك.باالبرامج اإلخبارية 

وتشمل كل من عينة البرامج والصفحات اإلخبارية والعينة الزمنية، الدراسة:  عينة -2
يبث عمى قناة  الذي (أخبار الثامنة) برنامجفي  عينة الدراسة التحميميةوتمثمت 
( ساعة 76( نشرة إخبارية بإجمالي زمن )92تحميل )وتم الحكومية، العراقية 

عمى قناة الشرقية  يبث الذي (خبارياإل برنامج )الحصادو ، اتقريبً ( دقيقة 39و)
ساعة  (138( حمقة بإجمالي زمن )92تحميل )وتم ، خاصةقناة وىي ، نيوز
وىي الصفحة  ،صفحة مجمس النواب العراقي، باإلضافة إلى اتقريبً دقيقة  (17)و

 بغداد اليوموكالة صفحة و  عمى الفيسبوك، الرسمية لمجمس النواب العراقي
 .، ممموكة لمقطاع الخاصعراقية صفحة إخباريةىي و اإلخبارية، 

 العينة الزمنية لمدراسة بالتالي:  وتمثمت

 نياية ديسمبروحتى  2,19 أكتوبر شيراختار الباحث الفترة من بداية  -
2,19. 

مع اندالع تظاىرات شعبية في أغمب محافظات  تأىمية ىذِه الفترة التي تزامن -
العراق، ولكون أغمب مطالب تمك التظاىرات ارتبطت بصالحيات مجمس 

، وتشريع وتشكيل حكومة كفاءات النواب، مثل سحب الثقة عن الحكومة
 جديدة. قوانين

استمارة تحميل المضمون لوصف الظاىر والمضمون تم استخدام : أدوات الدراسة-1
 .(9)الصريح لممادة اإلعالمية، من حيث الشكل والمحتوى 
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لتحديد الفئات  اقام الباحث بإعداد استمارة تحميل المضمون وفقً : الصدق والثبات ـ1
 اموضوع (,4)بتحميل امبدئي ااختبار وأجري  ،بحيث تجيب عمى تساؤالت الدراسة

لمتأكد من صالحية الفئات لمقياس وعدم ، وسيمةلكل  مواضيع (,1) بواقع
وبمغت نسبة الثبات  ستعانة بباحث آخر،باالتحميل العينة المبدئية وتم تداخميا، 

 وىى نسبة تدل عمى وضوح االستمارة وصالحيتيا لمقياس. ،95%
دخاليا  تم ترميزىا ،بعد االنتياء من جمع بيانات الدراسة المعالجة اإلحصائية: ـ1 وا 

واستخراج النتائج اإلحصائية  إلى الحاسب اآللي، ثم جرت معالجتيا وتحميميا
 SPSSباستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية" والمعروف باسم 

، وذلك بالمجوء Statistical Package for the Social Sciences: ـل ااختصارً 
 :والمعالجات اإلحصائية التاليةإلى المعامالت واالختبارات 

 .التكرارات البسيطة والنسب المئويةـ 1

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياريـ 2

الوزن المرجح الذي يحسب بضرب التكرارات بوزن معين يقرره الباحث بناًء ـ 3
عمى عدد المراتب في السؤال، ثم تجمع نتائج الضرب لكل بند لمحصول عمى 

 .كميا وتحسب النسب المئوية لبنود األسئمة ،المرجحةمجموع األوزان 

 )Contingency-Tables Chi Square Test( لجداول االقتران 2اختبار كاـ 4
لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بين متغيرين من المستوى االسمي 

)Nominal( 
بين الذي يقيس شدة العالقة  )Contingency Coefficient( معامل التوافق ـ 5

واعتبرت العالقة ضعيفة إذا ، 2×2متغيرين اسميين في جدول أكثر من 
وقوية إذا زادت  ,57,–,53,ومتوسطة بين ,53,كانت قيمة المعامل اقل من

 .,57,عن 
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 :جرائية لمدراسةالتعريفات اإل
ويتم التركيز بشكل دقيق  ،ىو "تغطية األخبار من وجية نظر معينة األطر: -

 .(,1) بينما تتالشي الجوانب األخرى في الخمفية" ،عمى بعض جوانب الموقف
الُمثارة في البرامج اإلخبارية البرلمانية قضايا الوتمثمت ب: البرلمانيةقضايا ال -

 الفضائيات، والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك، أثناء فترة الدراسة.ب
يتم انتخابيا من ، عمى سمطة تشريعية ورقابيةأيعتبر العراقي: "مجمس النواب  -

( 329كل أربع سنوات، ويتكون من ) امباشرً  اقبل المواطنين العراقيين انتخابً 
 .(11) انائبً 

 ياىي المؤسسات اإلعالمية التمفزيونية التي تبث برامج القنوات الفضائية: -
وستتمثل في ىذِه الدراسة بالفضايات العراقية، عمى  عبر الحيز الفضائي،

 تيا.نمط ممكياختالف 
والتعميقات والتحقيقات، التي تقدم في فترة  "مجموع األخبار خبارية:البرامج اإل -

 .(12)أحداث ووقائع"  منبيدف اإلعالم والتفسير لما يقع  زمنية معمومة
جميع التطبيقات االتصالية المرتبطة باإلنترنت، والتي تسمح  :اإلعالم الجديد -

إرسال واستقبال المضامين االتصالية، والتفاعل معيا، كما تسمح بلممستخدمين 
عالم الجديد في ىذِه الدراسة ، وسيتمثل اإل(13) ليم بالتعميق والمشاركة

 ممكيتيا. ، عمى اختالف نمطعمى موقع الفيسبوكالعراقية بالصفحات اإلخبارية 

 :مدراسةلوالمعرفي اإلطار النظري 

اإلطار "مجموعة من الحزم التفسيرية التي تعطي ويعد  :نظرية األطر الخبرية
والتركيز، من خالل نتقاء اال عمى ااإلطار الخبري أساسً ينطوي و ، (14) معنى لمقضية

 ابروزً  " وجعميا أكثرPerceived realityبعض الجوانب من الواقع المدرك "انتقاء 
بطرق نفسو  الموضوع ن وسائل اإلعالم يمكن أن تصورإأي  ،(15)في النص الخبري

، (16)بالتركيز عمى جوانب معينة لمقضية عمى حساب جوانب أخرى امختمفة جدً 
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تعتبر نظرية األطر الخبرية من أبرز النظريات التي يمكن توظيفيا في الدراسة، و 
تحميل أطر التناول الخبري لقضية ما في إطار أربعة عناصر رئيسية، حيث يمكن 

اقتراح  و التقييم األخالقي لمقضية،و تحديد القضية، وتشخيص األسباب، تتمثل ب
 (17) ن لأُلطر االعالمية ىما:يان أساساىناك نمط، و الحمول لمقضية المثارة

عمى شرح القضايا  اإلطار المحدد: ويرتبط بوقائع ممموسة ومحددة، ويركز -1
 المثارة من خالليا.

يتسم بالعمومية مثل ، و طار العام: ويتناول القضايا المثارة فى سياق مجرداإل -2
أو بسبب  ،إرجاع األسباب إلى األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة

 التغيرات االجتماعية أو المتغيرات الدولية.

 :في العراق البرلمانيمعوقات األداء 

العراقي، إال أن ىناك  لمبرلمانفي ضوء الصالحيات الدستورية الممنوحة  
 مبين باآلتي: ىو ، كما البرلمانمن المعوقات التي قد تواجو آلية عمل  اعدد

إذ تحولت المكونات االجتماعية إلى أحزاب سياسية،  الديمقراطية التوافقية:ـ 1
حزاب األ وبالتالي وقعت ىذهِ ، (18)لمكرد  ثالثةأحزاب لمشيعة، وأخرى لمسنة، و 

 .(19)ما أسيم في ضعف الُسمطة منقيض؛ العمى طرف 
أصبحت الطائفية واحدة من أدوات العمل السياسي في  الُمحاصصة الطائفية:ـ 2

العراق، وانعكس ذلك عمى عمل القوى السياسية في مجمس النواب، فأصبح 
، وامتدت (,2)لجماعتِو الطائفية أو الدينية أو اإلثنية  النائب ُممثال

 .(21)المحاصصة الطائفية إلى توزيع السمطات الثالثة في الدولة 
تنافس الكتل السياسية )الحزبية( داخل مجمس النواب: وىو ما عرقل الدور ـ 3

داخل الكتمة النيابية التي  االتشريعي والرقابي لممجمس؛ لكون الحزب موجود
مت الحكومة من جية، وخضوع النواب لسيطرة زعماء الكتل السياسية من شك

 .(22)ما جعل والء النائب لحزبو أكبر من والئو لمدولة مجية أخرى؛ 
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 :لعالقة بين اإلعالم ومجمس النوابا

ُيعتبر اإلعالم بكافة صوره ووسائمِو مرآة صادقة عاكسة لصورة مجمس  
والتشريعي الذي ُيمبي حاجات المجتمع وطموحاتو، النواب، من خالل نشاطِو الرقابي 

عمى البرلمان؛ إلدراكِو مدى أىمية البرلمان الذي ىو  ارقابيً  اعالم دورً كما يمارس اإل
، وتأتي أىمية العالقة بين اإلعالم ومجمس النواب من وظائفِو (23)تأكيد لسيادة الشعب 

 (24)التالية: 
 ارسة الرقابية، والمبادرات التشريعية.إبراز حجم العمل البرلماني، والمم -
إضفاء الشفافية والموضوعية عمى العمل البرلماني، من خالل التغطية  -

 اإلعالمية لجمسات البرلمان ولجانو.
 البرلمان، وقراراتو وتوصياتو، ونشاطات أعضائو، وقوانينو ولوائحو.بالتعريف  -
 الرأي العام.تقويم أداء المجمس، من خالل قياس اتجاىات  -

في تشكيل  وليا دورلمرسائل السياسية،  اوُتعتبر وسائل اإلعالم مصدر 
األجندة السياسية، وتؤثر عمى الصورة الذىنية الُمشكمة لدى الجميور؛ حيث أظيرت 

، وتتمثل طبيعة العالقة بين (25) البحوث ىيمنة التفسيرات التي تقدميا وسائل اإلعالم
 (26) االعالم والبرلمان في إحدى الحاالت التالية: تصال في وسائلالقائم باال

 االقرب الشديد: وىو ما ييدد ديمقراطية االتصال، بحيث تكون وسائل اإلعالم وجيً ـ 1
 .آخر لإلعالم التابع لمؤسسة البرلمان

ذا حدين، من خالل حشد تأييد شعبي  االخصومة الشديدة: وقد تكون سالحً ـ 2
لمبرلمان، أو معارضة القرارات التي اتخذىا، من خالل التركيز عمى فضائح 

 النواب، وبما يؤدي لزيادة حدة السخط السياسي.
العالقة المتوازنة: وىي العالقة التي تقع بين القرب والخصومة، بحيث تعمل ـ 3

 .ومراقبتو إلى جنب لخدمة المجتمع ابً المؤسسة اإلعالمية مع مؤسسة البرلمان جن
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 نتائج الدراسة التحميمية

والصفحات  اإلخبارية في القنوات الفضائية العالقة بين القضايا البرلمانية والبرامج( 1)
 )عينة الدراسة(عمى الفيسبوك اإلخبارية 

 (8) رقم جدول
عينة  

 الدراسة
 

  القضية
 البرلمانية

قناة العراقية 
 الفضائية

الشرقية قناة 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يمالجاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك

سحب الثقة 
عن الحكومة 

وتشكيل 
حكومة 
 جديدة

11 2181 281 1288 22 181 811 1281 111 1181 

تشريع قانون 
االنتخابات 

 النيابية

11 2281 12 2888 11 8182 18 2181 211 2282 

الدور الرقابي 
لمجمس 
 النواب 

21 8188 18 188 11 1181 81 181 811 8281 

اإلجراءات 
التشريعية 

لمجمس 
 النواب

18 8188 11 181 11 2181 11 8188 811 8181 

تشريع قانون 
مفوضية 

 االنتخابات

21 8881 11 8281 81 1 21 181 821 1 

التعديالت 
 الدستورية

81 181 81 181 82 188 88 181 11 181 

 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي

 حصائياإدال  2882مستوي المعنوية = 18182معامل التوافق = 81درجة الحرية=  1118218= 2قيمة كا

( تنوع القضايا البرلمانية التي اىتمت بيا البرامج 1يتضح من الجدول رقم )
ن اختمفت درجات  لألىمية  ااالىتمام وفقً والصفحات اإلخبارية )عينة الدراسة( وا 

النسبية لكل قضية من تمك القضايا، حيث استحوذت قضية )سحب الثقة عن الحكومة 
( عمى أعمى نسبة في تناوليا بين القضايا البرلمانية الُمثارة، جديدةوتشكيل حكومة 
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 ا(؛ وقد يعود ذلك لكون ىذه القضية كانت مطمبً 3559%وذلك بوزن نسبي بمغ )
لمتظاىرات التي تزامنت مع فترة الدراسة التحميمية مطمع شير أكتوبر/ من العام  ارئيسيً 

 .، وما تالىا من تصاعد وتيرة تمك المظاىرات2,19

وتشير النتائج التفصيمية إلى اىتمام قناة الشرقية نيوز، وصفحة وكالة بغداد 
حكومة  الثقة عن الحكومة وتشكيل سحببقضية " اليوم اإلخبارية عمى الفيسبوك

( لُكل منيما عمى الترتيب، 4,57%) ،(5,51%كفاءات مستقمة" بوزن نسبي بمغ )
ىما يتسم ءنمط ممكيتيما الخاصة؛ األمر الذي جعل أداتأثير الباحث ذلك ل وويعز 

 .بالجراءة في طرح ىذه القضية

وجاءت قضية تشريع قانون االنتخابات في المرتبة الثانية بوزن نسبي بمغ 
(2252% ؛ وقد يعود السبب في ذلك أن تشريع قانون جديد لالنتخابات النيابية كان)

من مطالب المتظاىرين، مع تصاعد التجاذبات السياسية بين القوى  اأساسيً  امطمبً 
النتائج التفصيمية إلى  ، وأشارتبشأن النقاط الخالفية في القانون الجديدالسياسية 

يذِه وجود تقارب نسبي بين البرامج والصفحات اإلخبارية )عينة الدراسة( في تغطيتيا ل
 قرار ىذا القانون.لوجود ضغط جماىيري إلقضية ال

وفي الترتيب األخير جاءت قضية التعديالت الدستورية بوزن نسبي بمغ 
(451% ؛ ويعز)م تشيد قرارات ميمة، باستثناء الباحث ذلك إلى أن ىذه القضية ل و

تشكيل لجنة نيابية من عدد من أعضاء مجمس النواب تعقد اجتماعات غير دورية 
 لية عمل المجنة، وأبرز فقرات الدستور المطموب تعديميا.آلمناقشة 

وتؤكد تمك النتائج التفصيمية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البرامج 
ئية والصفحات االخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( اإلخبارية في القنوات الفضا

 ة( وىي قيمة دال2515498) 2والقضايا البرلمانية التي طرحتيا حيث بمغت قيمة كا
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 ،(15%(، ودرجة حرية )99ودرجة ثقة ) ،(51,عند مستوى معنوية ) اإحصائيً 
 (.5416,وكانت شدة العالقة قوية حيث بمغت قيمة معامل التوافق )

في القنوات  القضايا البرلمانية والبرامج اإلخبارية اتجاه معالجة( العالقة بين 2)
 )عينة الدراسة( الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك
 (2)جدول رقم 

 نوع الوسيمة 
 

 اتجاه القضية 

قناة العراقية 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 اإلجمالي

 % ك % ك % ك % ك % ك
عرض 

 يجابياتاإل
11 2281 221 1181 882 1181 818 12 111 1881 

التوازن في 
 العرض

11 2181 881 2181 11 8182 821 12 122 2181 

عرض 
 السمبيات

21 8282 12 8881 1 181 18 1 881 181 

 2281 218 81 11 2181 11 8181 12 1181 11 غير واضح 
 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي

في معالجة  (ةيجابياإل السمات) لى تصدرإ( 2رقم )بيانات الجدول  تشير 
بوزن  وذلك، )عينة الدراسة(الُمثارة في البرامج والصفحات اإلخبارية القضايا البرلمانية 

 البرلمانية( القضيةالتوازن في عرض )تاله في الترتيب الثاني  ،(4153%نسبي بمغ )
وفي الترتيب ، (4358%بوزن نسبي بمغ ) يجابيات، وذلكا  بما فييا من سمبيات و 

ويعود ذلك إلى أن  ،(2255%بوزن نسبي بمغ ) (غير الواضحاالتجاه )جاء الثالث 
فيما جاء االتجاه ، خباري سرديإمن القضايا البرلمانية وردت بشكل  اكبير  اعدد

تشير البيانات ، كما (956%)السمبي في الترتيب األخير، وذلك بوزن نسبي بمغ 
في عرض القضايا البرلمانية في البرامج يجابي االتجاه اإلالتفصيمية إلى تصدر 

خبارية لمقضايا المعالجة اإلفي  ىاوعدم تركيز ، )عينة الدراسة( والصفحات اإلخبارية
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 اكثر بروزً لكون القضايا البرلمانية األوقد يعود ذلك  ؛البرلمانية عمى االتجاه السمبي
( جديدةوتشكيل حكومة  حكومةال عن)سحب الثقة  تتعمق بموضوع ثناء فترة الدراسةأ
، الجماىيريالمتظاىرين والضغط مطالب بسبب النتخابات( اية )تشريع قانون ضوق

حصائية بين البرامج إتشير البيانات اإلحصائية إلى وجود عالقة ذات داللة كما 
واتجاه عرض القضايا البرلمانية، عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( خبارية والصفحات اإل

( درجات حرية، 9عند ) احصائيً إوىي قيمة دالة ،(9,59,3) 2حيث كانت قيمة كا
 متوسطة(، وكانت شدة العالقة 99%ثقة بمغت )(، ودرجة 5,1%,ومستوى معنوية )

 (.5265,حيث بمغت قيمة معامل التوافق )
والبرامج اإلخبارية في القنوات ( العالقة بين التوازن في عرض القضايا البرلمانية 3)

 الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(
 (3جدول رقم )

عينة  
 الدراسة

 
التوازن 

 في 
عرض 

 القضية 

قناة العراقية 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 ياالجمال

 % ك % ك % ك % ك % ك

أكثر من 
وجية 

 نظر

18 22 211 1188 81 1 822 1188 111 1181 

تقديم 
وجية 
نظر 
 واحدة

12 1282 18 181 821 1181 18 2181 128 2181 

غير 
 واضح 

822 1181 821 2181 11 1181 881 1181 181 1181 

 اإلجمالي
221 822 111 822 211 822 121 822 8221 822 

كان فييا  التيالقضايا البرلمانية  تصدر إلى (3رقم )تشير بيانات الجدول  
، (3857%)ظر المختمفة، حيث جاءت بوزن نسبي بمغ نتوازن في عرض وجيات ال
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لمتوازن في  خبارية )عينة الدراسة(والصفحات اإل لى تغميب البرامجإوىو ما يشير 
في محاولة منيا  ،زاء القضاء البرلمانية المثارةالمختمفة إات النظر يعرض وج

تمك إليصال رسالة واضحة الى الجميور فيما يتعمق بالجدل القائم بخصوص 
ن مالقضايا، وبشكل خاص المواقف السياسية المتناقضة من قضية سحب الثقة 

الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقمة، والخالفات السياسية فيما يتعمق بفقرة الدوائر 
جاءت القضايا البرلمانية  الثانيوفي الترتيب المتعددة في قانون االنتخابات النيابية، 

عرض لى إالباحث ذلك  وويعز ، (3457%وزن نسبي بمغ )وجية نظر ببغير المحممة 
مثال عمى ذلك البيانات الصادرة من كو  ،القضايا البرلمانية في صورة خبرية بعض

جاءت القضايا البرلمانية التي تم فييا " فيما  ،خبار المجان النيابيةأو اب، مجمس النو 
 .الترتيب األخيرتقديم وجية نظر واحدة " في 

خبارية والصفحات اإل القنوات الفضائيةأن ى إلوتشير البيانات التفصيمية  
، كثر من وجية نظرأتقدم  عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( ذات نمط الممكية الخاصة

صفحة وكالة بغداد  اتيتم ،(6651%بوزن نسبي بمغ ) نيوزقناة الشرقية  تحيث جاء
وىو ما يؤكد تأثير نمط الممكية ، (3751%)عمى الفيسبوك بوزن نسبي اإلخبارية اليوم 

والمحتوى اإلخبارية، خبارية والصفحات داء البرامج اإلأما ينعكس عمى  االذي غالبً 
توجيات القائم باالتصال، عمى عكس البرامج والصفحات عمى و  ،عالمي الُمقدم فييااإل

وىو ما ثبت في صفحة مجمس النواب العراقي ذات نمط الممكية العامة،  اإلخبارية
عمى الفيسبوك، التي تصدرت تقديم القضايا البرلمانية التي تحمل وجية نظر واحدة 

، (3,52%)يا قناة العراقية الحكومية بوزن نسبي ت، تم(5453%)بوزن نسبي بمغ 
( درجات 6عند ) احصائيً إ( وىي قيمة دالة 3135917والتي بمغت ) 2كاوتؤكد قيمة 

حصائية بين البرامج اإلخبارية في القنوات إحرية، عمى وجود عالقة ذات داللة 
عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( والتوازن في عرض  اإلخباريةالفضائية والصفحات 

 (99%)ودرجة ثقة  ،(5,1,القضايا البرلمانية المثارة، وذلك عند مستوى معنوية )
 (.5455,وكانت شدة ىذه العالقة متوسطة، حيث بمغ معامل التوافق )
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والبرامج اإلخبارية في القنوات ( العالقة بين أسموب عرض القضايا البرلمانية 4)
 الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(

 (4)جدول رقم 
 عينة الدراسة 
 

 أسموب 
  عرض القضية

قناة العراقية 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يجمالاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك

عرض 
 معمومات فقط

821 1282 821 2181 821 1188 881 1181 111 1181 

سباب طرح األ
 فقط

21 8181 11 181 81 181 11 8882 881 181 

طرح الحمول 
 فقط

82 181 21 181 11 8182 81 181 18 181 

تناول كل ما 
 سبق

11 1882 211 1888 11 2181 811 1181 111 1181 

 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي

القضية معمومات سموب عرض أ تصدرلى إ( 4رقم )تشير نتائج الجدول  
قناة ت وكان ،(4553%بمغ )، وذلك بوزن نسبي حمول لياالم يقدتو وأسبابيا، البرلمانية 

لمقضايا البرلمانية بيذا األسموب، فيما كانت صفحة  االشرقية نيوز األكثر عرضً 
حرص عمى ، واللى تعدد القضايا البرلمانية، وقد يعود ذلك إامجمس النواب أقميا عرضً 
 ، تالهبعادىاأمن خالل تناول القضايا البرلمانية من مختمف  ،تمبية احتياجات الجميور

وكانت صفحة (، 3753%بوزن نسبي بمغ ) البرلمانية فقط يةمعمومات القضعرض 
البينات  ، كما أشارتلمقضايا البرلمانية بيذا األسموب امجمس النواب األكثر عرضً 

حصائية بين البرامج والصفحات إلى وجود عالقة ذات داللة إالتفصيمية السابقة 
 2حيث بمغت قيمة كا ،سموب عرضيا لمقضايا البرلمانيةأو  ،)عينة الدراسة( اإلخبارية

ودرجة ثقة  ،(5,1%,عند مستوى معنوية ) اوىي قيمة دالة إحصائيً  ،(1325692)
(99%)،  ( 9( عند )5315,التوافق )، حيث بمغ معامل متوسطةوكانت شدة العالقة

 درجات حرية.
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والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( اإلخبارية البرامج العالقة بين ( 5)
 استندت عمييا في معالجة القضايا البرلمانية المرجعية التي  واألطر

 (1)جدول رقم 
 عينة الدراسة 
 

األطر 
  المرجعية

قناة العراقية 
 الفضائية

الشرقية قناة 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يجمالاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك

تصريحات 
 برلمانية

18 1181 812 1181 811 1181 811 1181 181 1281 

تصريحات 
 حكومية

11 2181 11 8281 1 181 11 8181 811 81 

 1 11 181 12 281 2 8181 11 2 1 شيود عيان
 182 11 181 81 181 81 188 18 181 82 إطار قانوني

خبراء 
 ومتخصصون

1 181 12 181 1 881 28 181 11 181 

اإلحصاءات 
 واألرقام

1 181 21 181 1 1 81 181 18 188 

 188 11 182 81 281 2 181 81 181 81 إطار ديني
تصريحات 

 حزبية
81 181 81 182 1 881 81 181 11 1 

 281 21 881 1 281 1 281 88 281 1 إطار تاريخي
 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 يجمالاإل

لى تصدر )تصريحات برلمانية( مصادر إ (5)رقم تشير نتائج الجدول  
البرامج والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة( لييا إالمعمومات التي استندت 

)  تمتيا (؛5,59%) وذلك بوزن نسبي بمغ ،في معالجة القضايا البرلمانية المثارة
الباحث  وويعز ؛ (14%التصريحات الحكومية( في الترتيب الثاني وذلك بوزن نسبي بمغ )

المعمومات من المصادر الرسمية المتعمقة لى حرص القائم باالتصال عمى استقاء إذلك 
فيما التي تطرأ عمييا، تطورات تمك القضايا والعمى  اكثر اطالعً األ لكونيا ؛بتمك القضية

شارات اإلو )التصريحات الحزبية( و)اإلطار الديني( عمى ُكل من  اجاء االستناد ضعيفً 
لى وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشير البيانات اإل، كما المرجعية )التاريخية(

، وقد دعم )عينة الدراسة(حصائية بين األطر المرجعية والبرامج والصفحات االخبارية إ
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وىي قيمة دالة  ،(18,5325كانت كبيرة، حيث بمغت ) 2ن قيمة كاأوجود ىذه العالقة 
(، ويعزز 99%ودرجة ثقة ) ،(51,( درجات حرية، ومستوى معنوية )24، عند )اإحصائيً 

 (.5361,ن قيمة معامل التوافق بمغت )أالنتائج السابقة 

التي  ،(,2,2)دراسة محمد محمود العكيدي مع ىذِه النتيجة  وتختمف
راء واالجتيادات والخبرات الشخصية بنسبة توصمت لتصدر االستناد عمى اآل

ُكل من دراسة أشرف يونس إليو مع ما توصمت وتتفق إلى حد ما ، (4655%)
 دراسةو ، (2,12) عاصم إيمان ، ودراسة(2,18)حسن بديع  ودراسة، (2,18)

 في االعتماد عمى التصريحات الرسمية في معالجة القضايا. (6,,2)سميمان  نشوى

البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى ( العالقة بين 6)
 والشخصية المحورية الواردة في القضايا البرلمانية الفيسبوك )عينة الدراسة( 

 (6جدول رقم )
 عينة الدراسة 
 

  محور الشخصية

قناة العراقية 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يجمالاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك
شخصيات 

 برلمانية
18 1181 812 2181 811 1181 811 1281 182 1281 

شخصيات 
عامة 

 ومواطنون

18 8188 821 2181 18 8182 11 8281 221 8181 

 8181 811 8881 11 1 81 8181 11 8188 11 رئيس الحكومة
رئيس 

 الجميورية
21 8282 12 181 81 181 28 181 18 181 

شخصيات 
 عربية وأجنبية

82 181 21 181 1 181 81 181 11 181 

رئيس مجمس 
 النواب

81 181 28 181 81 181 81 181 11 181 

مسؤول 
 حكومي

81 181 81 188 82 188 81 181 12 188 

شخصيات 
 معارضة

8 281 21 181 2 2 88 181 11 188 

 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي
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لى تصدر )الشخصيات البرلمانية( فئة إ (6) رقم تشير بيانات الجدول 
البرامج والصفحات الشخصيات المحورية الواردة في القضايا البرلمانية المثارة في 

الباحث  وويعز  ؛(4255%خبارية )عينة الدراسة(، حيث جاءت بوزن نسبي بمغ )اإل
 ،ساسي في مجمل القضايا البرلمانيةكون الشخصيات البرلمانية كانت الفاعل األلذلك 
(، 1658%فئة )شخصيات عامة ومواطنون( في الترتيب الثاني بوزن نسبي بمغ )تمتيا 

 ،واالجتماعية ،والدينية ،ىمية ىذه الفئة المتمثمة بالشخصيات السياسيةأل ويعود ذلك
)رئيس الحكومة( ت فئة جاء، فيما سواء كانوا من المتظاىرين أو غيرىم ،والمواطنين

الباحث ذلك لكون رئيس  وويعز  ؛(1356%بوزن نسبي بمغ )الترتيب الثالث في 
حكومة وتشكيل الفيما يتعمق بقضية سحب الثقة عن  الحكومة كان محور الحدث

رابع، تمتيا الترتيب الفي ( جميورية)رئيس الكما جاءت فئة ، حكومة كفاءات مستقمة
قميمي والدولي متفاعل العربي واإللالباحث ذلك  وويعز ، (شخصيات عربية وأجنبية)فئة 

، مم المتحدةمنظمة األل تحيث كان ،غمب القضايا البرلمانية المثارةأالذي حدث مع 
فيما بين القوى السياسية، لموصول لصيغة تفاىم سياسي واجتماعي  كثيرةمحاوالت 

 (.351%الترتيب األخير بوزن نسبي بمغ )في  )شخصيات معارضة(فئة  جاءت

حصائية بين إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية وتشير البيانات اإل
 خبارية )عينةالبرامج والصفحات اإلالقضايا البرلمانية و الشخصية المحورية الواردة في 

حيث بمغت  ،كانت كبيرة 2ن قيمة كاأدعم وجود ىذه العالقة يالدراسة(، و 
ومستوى معنوية ( درجة حرية، 21عند ) ا(، وىي قيمة دالة إحصائيً 1225557)
عامل التوافق كانت من قيمة أويعزز النتائج السابقة (، 99%ودرجة ثقة ) ،(51,)

 (.53,4,، حيث بمغت )متوسطة
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البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى ( العالقة بين 7)
يا في معالجة القضايا وطبيعة األطر التي تم توظيفالفيسبوك )عينة الدراسة( 

 .البرلمانية
 (7جدول رقم )

 عينة الدراسة 
 

  راططبيعة اإل

العراقية قناة 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 النواب العراقي

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يجمالاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك
 1281 111 1181 281 2182 11 1281 121 2281 11 إطار محدد
 1188 111 1181 881 1881 811 2181 821 1188 811 إطار عام
 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي

عينة )خبارية لى اعتماد البرامج والصفحات اإلإ (7)رقم الجدول تشير نتائج  
بوزن نسي وذلك  ،لمقضايا البرلمانية المثارةطار المحدد في معالجتيا عمى اإل (الدراسة

 (عينة الدراسة)ويرجع ذلك لتناول البرامج والصفحات اإلخبارية  ؛(5259%) بمغ
ووقائع معينة تم تقديميا  ،حداث ومواضيع محددةأفي صورة لمقضايا البرلمانية 

الرقابي  في ظل التركيز عمى الدوررقام، أوتوصيفيا من خالل بيانات ومعمومات و 
في حين والتشريعي لمجمس النواب، دون ربطيا بالسياق العام والظروف المحيطة، 

حيث تم ربط قضية سحب  ،(4751%) بوزن نسبي بمغ جاء استخدام األطر العامة
الثقة عن الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات مستقمة بالتأثيرات السياسية والدينية 

 ، كما أشارتصالحيات مجمس النواب العراقيواإلقميمية المحيطة وبما يتجاوز 
تأثير نمط الممكية عمى استخدام اإلطار المحدد في البرامج لى إالبيانات التفصيمية 

ذات نمط الممكية الخاصة أكثر نيوز قناة الشرقية ت والصفحات اإلخبارية، حيث كان
وذلك بوزن نسبي بمغ في معالجة القضايا البرلمانية،  طار المحددإلعمى ا ااعتمادً 

(7,57%)وذلك ،طار العاملإل اكثر استخدامً أ الحكومية العراقيةقناة ت ، فيما كان 
 .(7751%بوزن نسبي بمغ )
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حصائية بين البرامج إحصائية إلى وجود عالقة ذات داللة وتشير النتائج اإل 
معالجة القضايا  خبارية )عينة الدراسة( وطبيعة اأُلطر التي وظفتيا فيوالصفحات اإل

، وقد دعم وجود (%99ودرجة ثقة ) ،(51,البرلمانية المثارة، وذلك عند مستوى داللة )
( درجات 3( عند )2,75267كانت كبيرة حيث بمغت ) 2ىذه العالقة أن قيمة كا
عامل التوافق كانت م، ويعزز النتائج السابقة أن قيمة احصائيً إحرية، وىي قيمة دالة 

، (,2,2)وتتفق ىذِه النتيجة مع دراسة محمد محمود ، (5383,ت )قوية، حيث بمغ
تصدر  في، (2,12) عاصم إيمان دراسةدراسة ، و (2,18)ودراسة أشرف يونس 

لتي أشارت ا، (2,18)وال تتفق مع ما توصمت إليو دراسة حسن بديع  ،اإلطار المحدد
 .إلى تصدر اإلطار العام في معالجة االنتخابات النيابية

( العالقة بين البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى 8)
 في معالجة القضايا البرلمانية  المستخدمةاألطر  ونوعالفيسبوك )عينة الدراسة( 

 (8جدول رقم )
 الدراسة عينة 
 

  اإلطار نوع

قناة العراقية 
 الفضائية

قناة الشرقية 
 الفضائية

صفحة مجمس 
 العراقيالنواب 

صفحة وكالة 
 بغداد اليوم

 يجمالاإل

 % ك % ك % ك % ك % ك
 2181 118 1282 811 181 1 1181 812 8882 21 إطار الصراع

إطار 
 المسؤولية

11 8188 818 1281 22 181 821 1281 121 2181 

 2181 211 182 21 1181 812 8281 11 1181 11 غير محدد
إطار المبادي 

 األخالقية
21 8881 11 1 11 8188 21 181 881 181 

 181 12 181 82 8881 21 1 81 8181 21 إطار المكاسب
 181 12 181 28 181 88 181 12 281 1 إطار الخسائر

 822 8221 822 121 822 211 822 111 822 221 اإلجمالي
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بغداد وكالة وصفحة ـ تأثير نمط الممكية الخاصة لُكل من قناة الشرقية نيوز، 1
اإلخبارية،  العراقيةالممكية العامة لقناة ؛ بعكس اإلخبارية عمى الفيسبوك اليوم

 عمى الفيسبوك.صفحة مجمس النواب و 

قضية ب ثمةوالمتمالُمثارة، قضايا البرلمانية البرز من بين تحممو القضايا األ ماـ 2
التي جاءت حكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقمة( ال)سحب الثقة عن 
، وما تضمنتو من صراعات بين القوى السياسية (3559%بوزن نسبي بمغ )

لمصراع الدموي  وصواًل ، معارضة لسحب الثقة عن الحكومةالمؤيدة و ال
بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات المتمثل بقمع التظاىرات المطالبة 

قضية )تشريع قانون جديد لالنتخابات النيابية( التي ، وكذلك والمستقمين
خالفات سياسية فيما يتعمق شيدت و  (2252%جاءت بوزن نسبي بمغ )

 قرة الدوائر االنتخابية المتعددة.فب

ىذا  ينسبو ، (2553%) الترتيب الثاني بنسبة( في طار المسؤوليةإ) وجاء 
قناة وكانت  ،و مؤسسة معينةأجماعة  أومسؤولية سبب القضية وحميا لفرد اإلطار 
، فيما ليذا اإلطار اة أكثر استخدامً اإلخباري بغداد اليوموكالة وصفحة نيوز الشرقية 

طار لإلا استخدامً كثر الحكومية أالعراقية و قناة صفحة مجمس النواب العراقي  تكان
وىي القضايا ، (2454%)بوزن نسبي بمغ لثالث ا يبرتالتفي الذي جاء ، غير المحدد

.حددمطار واضح و إيا في مالتي لم تتم صياغتيا وتقدي

بشكل متقارب إلى حد ما في ( خالقيةاأل المبادئ)طار إوجاء استخدام  
طار إ)فيما جاء استخدام و البرامج والصفحات اإلخبارية عمى اختالف نمط ممكيتيا، 

اإلخبارية، جاء العراقية وقناة  صفحة مجمس النواب العراقيبشكل أكبر في ( المكاسب
 إلطاركثر أ ،اإلخباريةبغداد اليوم وكالة صفحة استخدام قناة الشرقية نيوز، و 

عدم طروحات الخسائر البشرية والمادية المترتبة عمى أجاء ذلك ضمن و ، ائرالخس
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وكذلك تأخير  ، والتأخر في تشكيل حكومة كفاءات مستقمة،الحكومة عنسحب الثقة 
 إقرار قانون االنتخابات النيابية.

حصائية بين البرامج إحصائية إلى وجود عالقة ذات داللة وتشير البيانات اإل 
 ،)عينة الدراسة(عمى الفيسبوك والصفحات اإلخبارية اإلخبارية في القنوات الفضائية، 

كبيرة؛  2ونوع األطر التي وظفتيا في معالجة القضايا البرلمانية، حيث كانت قيمة كا
( درجة حرية، ومستوى 15عند ) اوىي قيمة دالة إحصائيً ،(4,35756إذ بمغت )
عامل م(، ويعزز النتائج السابقة أن قيمة 99%)ودرجة ثقة بمغت  ،(51,معنوية )

 (.55,1,التوافق كانت قوية حيث بمغت )

، (2,19)دراسة والء عبداهلل إليو وتتفق نتائج ىذِه الدراسة مع ما توصمت  
 إيمان وال تتفق مع دراسةتصدر إطار الصراع،  في، (2,18)دراسة أشرف يونس و 

التي توصمت إلى تصدر إطار المسؤولية في معالجة الشؤون ، (2,12) عاصم
 .(%2851)البرلمانية بوزن نسبي بمغ 
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 :نتائج الدراسة
حكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقمة، السحب الثقة عن  اقضيت تتصدر ـ 1

وقضية تشريع قانون جديد لالنتخابات النيابية، مجمل القضايا البرلمانية 
اإلخبارية عمى الُمثارة في البرامج اإلخبارية بالقنوات الفضائية والصفحات 

 ، و(%3559)، وذلك بأوزان نسبية بمغت (عينة الدراسة) الفيسبوك
البرامج اإلخبارية بالقنوات ، كما جاء اىتمام عمى الترتيب( 2252%)

بالقضايا  ،(عينة الدراسة) الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك
 باختالف نمط الممكية. االبرلمانية متغيرً 

في معالجة القضايا البرلمانية الُمثارة في البرامج  (االتجاه اإليجابي)تصدر ـ 2 
)عينة عمى الفيسبوك والصفحات اإلخبارية اإلخبارية بالقنوات الفضائية، 

فيما جاء االتجاه السمبي في  ،(4153%)، وذلك بوزن نسبي بمغ الدراسة(
قناة الشرقية  تتصدر و ، (956%)الترتيب األخير، وذلك بوزن نسبي بمغ 

، ويعود يجابياإلاستخدام االتجاه  اإلخبارية صفحة وكالة بغداد اليومو  نيوز،
 .الخاصة ممكيتيمانمط تأثير ذلك ل

القضايا البرلمانية في الترتيب األول بوزن نسبي التوازن في عرض جاء ـ 3
(3857% ،)بنسبةوجية نظر بالقضايا البرلمانية غير المحممة  هتال 
(3457%)في الترتيب األخير وجية نظر واحدةحمل القضايا التي تم ، ث ،
وكالة بغداد  ةوصفحالشرقية نيوز،  اةقنب ممثاًل نمط الممكية الخاصة تصدر و 

 ،(89%بوزن نسبي بمغ ) وجيات النظر المختمفة، عرض خباريةاإلاليوم 
(7557%) فيما تصدرت صفحة مجمس النواب العراقي، وقناة عمى الترتيب ،

 الحكومية، عرض القضايا البرلمانية من وجية نظر واحدة.الفضائية العراقية 
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وحموليا في  ياأسموب عرض معمومات عن القضايا البرلمانية وأسباب جاءـ 4
تصدر برنامج الحصاد ، و (4553%الترتيب األول، وذلك بوزن نسبي بمغ )

تقديم القضايا البرلمانية بيذا صفحة وكالة بغداد اليوم اإلخبارية اإلخباري و 
 الترتيب.، عمى (4853%)و ،(6151%)وذلك بأوزان نسبية ، األسموب

البرامج الييا األطر المرجعية التي استندت تصريحات البرلمانية( ال) تتصدر  ـ5
اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة 

وزن نسبي بمغ وذلك بفي معالجة القضايا البرلمانية المثارة، الدراسة( 
(5,59% ) التصريحات الحكومية( تمتيا (( 14بوزن نسبي%) وويعز ؛ 

الباحث ذلك إلى حرص القائم باالتصال عمى استقاء المعمومات من 
 .المصادر الرسمية

)الشخصيات البرلمانية( الشخصيات المحورية الواردة في القضايا  تتصدر  ـ6
البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات البرلمانية المثارة في 

 و(؛ ويعز 4255%، بوزن نسبي بمغ )الفيسبوك )عينة الدراسة(اإلخبارية عمى 
كانت الفاعل األساسي في مجمل القضايا البرلمانية،  ياالباحث ذلك لكون

فيما (، 1658%فئة )شخصيات عامة ومواطنون( بوزن نسبي بمغ )تمتيا 
الترتيب األخير بوزن نسبي بمغ في  )شخصيات معارضة(فئة  جاءت

(351%.) 
البرامج اإلخبارية في القنوات الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى اعتماد ـ 7

قضايا البرلمانية ة العمى اإلطار المحدد في معالج الفيسبوك )عينة الدراسة(
 بنسبةاإلطار العام فيما جاء االعتماد عمى (، 5259%) بنسبة المثارة

(4751%). 
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البرامج اإلخبارية في القنوات  وظفتياتصدر )إطار الصراع( أنواع األطر التي ـ 8
في معالجة  الفضائية والصفحات اإلخبارية عمى الفيسبوك )عينة الدراسة(

بوزن  ((؛ تاله )إطار المسؤولية2853%القضايا البرلمانية، بوزن نسبي )
، الخاصة بغداد اليوم اإلخباريةوكالة صفحة وكانت ، (2553%)نسبي 

 ا، أكثر استخدامً نيوز الخاصة اإلخباري في قناة الشرقيةوبرنامج الحصاد 
طار المسؤوليةالصراع و  إلطار ، صفحة مجمس النواب العراقي تكان، فيما ا 

لإلطار  اأكثر استخدامً الحكومية، في قناة العراقية برنامج أخبار الثامنة 
، الذي جاء في الترتيب الثالث في األطر المستخدمة، وذلك )غير المحدد(

 .(2454%)بوزن نسبي بمغ 
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 المراجعاليوامش والمصادر و 

محمد محمود العكيمي، األطر اإلعالمية لقضايا الحريات المدنية والسياسية في القنوات ( 1)
أطروحة دكتواه غير منشورة، الفضائية الموجية بالمغة العربية واعتماد الجميور العراقي عمييا، 

 .,2,2عالم، داب، قسم عموم االتصال واإلجامعة عين شمس، كمية اآل
شيماء محمد، المعالجة اإلخبارية لقضايا االقتصاد المصري في القنوات اإلخبارية والمواقع ( 2)

منشورة، طروحة دكتوراه غير أكترونية المصرية وعالقتيا بتقييم الجميور ألداء الحكومة، إاال
 .,2,2عالم، جامعة القاىرة،كمية اإل

لكترونية وعالقتيا بمستوى والء عبداهلل، المعالجة اإلخبارية لقضايا حقوق اإلنسان في المواقع اإل( 3)
طروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية أالمشاركة السياسية لمشباب الجامعي المصري، 

 .2,19النوعية، جامعة المنوفية، 
رف يونس، دور البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية في تشكيل اتجاىات الرأي العام نحو أش( 4)

طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق، كمية أقضايا التحول الديمقراطي في مصر، 
 .2,18داب، قسم اإلعالم، اآل

حسن بديع، معالجة القنوات الفضائية العربية لالنتخابات النيابية واتجاىات الجميور نحوىا،  (5)
 .2,18داب، قسم اإلعالم، طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق، كمية اآلأ

(6)  Jiang, Ke. and Barnett, George.(2014), "News Framing in an International 

Context: A Semantic Network Analysis" Paper Presented at The Annual 

Meeting of The International Communication Association 46
th
 Annual 

Conference, Seattle, Washington, Ma 21. 

أطر المعالجة الصحفية لمشئون البرلمانية وعالقتيا بالصورة الذىنية لمجمس  ،إيمان عاصم( 7)
 .2,12 عالم، جامعة القاىرة،شورة، كمية اإلرسالة ماجستير غير من ،الشعب لدى الجميور

نشوى سميمان، المعالجة التمفزيونية والصحفية لمقضايا البرلمانية ودورىا في تشكيل ( 8)
عالم، جامعة أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اإل ،حو البرلماناتجاىات الجميور العام ن

 .6,,2القاىرة، 
بركات عبد العزيز، مناىج البحث اإلعالمي: األصول النظرية وميارات التطبيق، دار الكتاب  (9)

 .258، ص: 2,12الحديث، القاىرة، 
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