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ABSTRACT 

The arts or journalistic genres are forms or expressive formulas that have a coherent internal 

structure, characterized by the nature of stability and continuity, and reflect reality directly, 

clearly and easily and seek to present, analyze and interpret events, phenomena and 

developments targeted, thus delivering a specific message to the reader to address his mind 

and feelings with the intention of establishing a specific conviction in him. And then enabling 

him to understand the reality in the light of this conviction in society, that is, the elements 

that determine the journalistic arts can be diverse and multiple, meaning that one journalistic 

type can be formed from different elements and one element can exist in different types, and 

it can distinguish between Types of journalism according to the principles of homogeneity 

that determine the scope of their application in one of the well-known arts such as news, 

article, column, investigation, hadith and report. 

Therefore, this current study aims to know the content of the journalistic arts in the economic 

page of the Iraqi newspaper Al-Sabah as a model, as the sample of one month (January) for 

the year 2016 was chosen as a sample for research, using the descriptive approach to describe 

the phenomenon and its vocabulary in terms of journalistic art and knowledge of its content, 

through Adopting the content analysis method known as the survey method to classify the 

content of the arts into main categories and then include and categorize them into sub-

categories, through statistical tables interpreting their data and results to reach the conclusion, 

conclusions and recommendations. 

Therefore, this research was divided into three sections: where the first topic dealt with the 

methodological framework, including the research problem, its importance, objectives, limits, 

sample, methodology and analytical units, while the second topic talked about the concept of 

journalistic arts and its types, journalism and economic media and how the journalistic arts 

cover economic affairs, while the third and final topic dealt with The analytical aspect of the 

content of the journalistic arts on the economic page according to the classification of its 

main categories into sub-categories, in order to know the most important issues that the 

newspaper deals with through the statistical tables, explaining its data, concluding that there 

is a disparity in the use of the journalistic arts ladder in covering economic activities. 

Keywords: Press Arts, the economic page, Al-Sabah newspaper. 
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 )منهجية البحث( المبحث االول 
 

في   اكبيرتاثيرا  انها تؤثر  وتكمن اهميتها في  يعد تحديد المشكلة البحثية من اهم خطواته    -مشكلة البحث :

  ه وطبيعة المنهج الذي يتبعالتي يمكن القيام بها، نوع الدراسة  للباحث  فهي تحدد  جميع الخطوات التي تليها،

وتعرف المشكلة بانها عبارة    ،(1) التي يحصل عليها  ،وكذلك نوعية البيانات المطلوبة وادواته  بحث وخطة ال 

وبهذا فإن مشكلة البحث تكمن في الغموض ،(2)طه الغموض،او ظاهرة بحاجة الى تفسيريعن موضوع يح 

ها  مدى اهتمام  انموذجا، لبيان  جريدة الصباح لاالقتصادي    الصفحةالذي يلف الفنون الصحفية السائدة في  

 عدد من التساؤالت  الفرعية ومنها :   ة الرئيسي ت التساؤال منفرع ت حيث تبالقضايا االقتصادي،

 ما مضمون الفنون الصحفية  في الصفحة االقتصادية ؟  -

 ما انواع الفنون المستخدمة في تغطية القضايا االقتصادية ؟ -

 ؟ الفنون الصحفية تنتاولهاالتي  الرئيسية   الفئات مضمون ما  -

 اهمية البحث: 

اهم دور  تنبع  من  البحث  االساسيية  للمواطن    الصحافة  العامة  الشؤون  من  شانأ  معالجة  في 

اهميتة تنطلق  االقتصادية    العراقي،اذ  القضايا  لمجمل  معالجتها  في  الصحفية  الفنون  استخدام  كيفية  من 

سواء كانت على المستوى المحلي او االقليمي او الدولية،حيث تعد الفنون االعالمية او الصحفية االشكال 

واسلوبه  او االنواع التي تاخذها المادة االعالمية عند تقديمها للجمهور وهي متنوعة،الن لكل نوع طريقته  

فن وعرض  تقديم  المادة ات في  تتناوله  الذي  االقتصادي  النشاط  معالجة  في  المعتمدة  الفنية  قوالبه  حسب  ه 

لغرض االستفادة   ،التحريرية مقدمة الشرح والتفسير وتحليل البيانات للمتخصصين في الشان االقتصادي

االوسيلة في  الواردة  المعلومات  السلب  من  اكتشاف  اجل  من  في  االعالمية  معالجتها  الممكن  من  التي  يات 

   المستقبل من خالل المؤسسات والهيئات المعنية بحلها.

 

هي السبب او االسباب التي من اجلها قام الباحث باعداد الدراسة ،وتنقسم الى هدف علمي  اهداف البحث:  

تطبيق ،وهدف  النظري  التراث  ودعم  العلمي  الفضول  واقناع  العلمية  المعرفة  الثراء  علمي  نظري  ي 

العلمي وتطبيقاته للوصول الى حل للمشكلة التي قام الباحث بدراستها لجعل العلم باستخدام نتائج البحث  

القائمة للمشكالت  حلول  الى  الوصول  خالل  من  المجتمع  خدمة  معرفة  لذا  ،(3)في  إلى  الدراسة  تهدف 

تحقيق األهداف اآلتية من خالل  في الصفحة االقتصادية  التي هي عينة البحث،  مضمون الفنون  الصفحية

 : 

 معرفة مفهوم الفن الصحفي. -

 التعرف الى انواع الفنون الصحفية . -

 التعرف الى مفهوم االعالم االقتصادي.  -

 التعرف الى كيفية استخدام الفنون الصحفية في تغطية القضايا االقتصادية . -

 مضامين الرئيسية للفنون الصحفية السائدة في الصفحة االقتصادية. الالتعرف الى  -

 . مضامين الفرعية لكل فن من الفنون الصحفية في تغطيتها للقضايا االقتصادية الالتعرف الى  -

 

 :مجاالت البحث 

البح    عملية  في  للمضي  مكملة  أخرى  خطوة  يُعدُّ  بحثه  مجاالت  الباحث  تحديد  وفق  إن  على  ث 

 . وهناك مجاالن أساسيان في هذا البحث وهما : (4)خطوات متسقة ومتكاملة 

 الحدود المكانية : -1
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 جريدة يومية عامة منتظمة الصدور النها ح لدراسة الفنون الصحفية فيها ،تم اختيار جريدة الصبا 

يومنا هذا،  2003منذ عام   االعتيادي  حتى  بالحجم  العراقيتصدر  كافة قضايا  عن شبكة اإلعالم  ،تنتاول 

   المجتمع المحلية والعربية والعالمية كونها الوحيدة الناطقة باسم الحكومة .

 الحدود الزمانية : -2

للمدة من    للبحث  الزماني  المجال  الباحثة ( 2016/ 1/ 31ولغاية    2016/ 1/1  )يتمثل  وقد اختارت 

 البحث .متطلبات النتائج التي تساعد في تحقيق هذه المدة للحصول على كمية أفضل من البيانات و

 

 : عينة البحث
: هي   الدراسةالعينة  لتطبيق  المجتمع  اختياره من  تم  الذي  الظاهرة  (5)الجزء  افراد  هم  بالمجتمع  ،ويقصد 

 .(6)  دراستهاالمقصودة 
بالقضايا   تتعلق  الذي  للفنون  الشامل  الحصر  يعنى  العينة  مفردات  جميع  بدراسة  الباحثة  قامت  ولقد 

بحوث  ،االقتصادية   في  المسحية  الوصفية  الدراسات  ضمن  مضمون  تحليل  منهج  استخدام  الن  وذلك 
 االعالم تتوجب حصر الشامل لمفردات العينة وتعميم نتائجها للمجتمع .

إذ تم تحديد المادة الخاضعة للتحليل والتي حصلت عليها الباحثة وهي صفحات جريدة الصباح المتمثلة بـ 

وبما يقارب  2016عدداً لشهر كانون الثاني لسنة    26وبواقع    صفحة احيانا  لكل عدد   24صفحة او    32  )

الواحد    792 للشهر  كلها  للجريدة  للبحث    ،(صفحة  إخضاعها  تم  التي  العينة  أعداد  مجموع  بلغ  وقد 

 من المجموع الشهري والكلي لجريدة الصباح . صفحة49

البالغة   العينة  بتقسيم  الباحثة  قامت  ال  26وبعدها  الصفحات  عدد  في  النتيجة  عددا  فكان  للتحليل  خاضعة 

 .  أكثر من نصف المجتمع % وهذا يعنى ان العينة تمثل53.06

 

 -منهج البحث :

يقصد بمنهج البحث االساليب واالجراءات او المداخل التي تستخدم في جمع البيانات والوصول  

البحث   بموضوع  تتعلق  تنبؤءات  او  شروح  او  تفسيرات  او  نتائج  الى  خاللها  وجدت  ،(7)من  وقد  ولقد 

ة كما  الباحثة ان أفضل المناهج لتحقيق هذا الغرض،هو المنهج الوصفي كونه يعتمد على دراسة الظاهر

تحليل   المهنج اسلوب  او كميا،ويستخدم هذا  يعبر عنها كيفيا  دقيقا  الواقع ويهتم بوصفها وصفا  توجد في 

الى  يسعى  العلمي  للبحث  اسلوب  المضمون  تحليل  الظاهرة،ويعد  وفهم  لتفسير  مكملة  كاداة  المضمون 

حيث الشكل والمضمون    وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة االعالمية المراد تحليلها من 

المصاغة   البحثية  لالحتياجات  يحددها  تلبية  التي  الموضوعية  للتصنيفات  طبقا  البحث  تساؤالت  في 

للقضايا    ،(8)الباحث  الصحفية  الفنون  فئات  مضمون  تحليل  لغرض  االسلوب  هذا  الباحثة  اعتمدت  لذا 

المتفرعة واهمها   المناهج  بعدد من  الوصفي  المنهج  انموذجا،كما ويرتبط  الصباح  االقتصادية في جريدة 

ولية  المنهج المسحي تحليل المحتوى بانه الطريقة او االسلوب االمثل لجمع المعلومات من مصادرها اال

فروض   تحقيق  او  معرفية  قاعدة  بناء  في  سواء  منها  االستفادة  يمكن  صورة  في  البيانات  هذه  وعرض 

 . (9) الدراسة اوتساؤالتها 

التحليل وحدات  وصفا    :تحديد  المضمون  عناصر  وصف  الى  يسعى  المضمون  تحليل  كان  لما 

يتم تقسيم هذا المضمون الى وحدات تحليل و اليه  كميا،فكان من الضروري ان  التي تقسم حسب ماذهب 

 الباحث بيرلسون الى خمس وحدات رئيسة هي: 

وحدة الكلمة:تعد اصغر وحدات التحليل،وقد تكون رمزا او مصطلحا كالحرية واالرهاب والسالم   -

 هذه الوحدة االصغر واالسهل والتي يمكن التعامل معها. واالستقالل وغيرها،وتعد 

او  - جملة  الفكرة  الموضوع  يكون  ما  وغالبا  مهمة  تحليل  وحدة  وهي  )الفكرة(  الموضوع  وحدة 

 فقرة.
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االذاعية   - للبرامج  والدرامي  االخباري  المضمون  تحليل  في  تستخدم  الشخصية:  وحدة 

والكتب   والروايات  القصص  دراسة  اختيار  والتفزيونية،عند  يتم  الذاتية،حيث  والسيرة  التاريخية 

هذه الوحدة في اطار تحليل الشخصيات المشاركة في البرنامج الثقافي او السياسي او االقتصادي  

 وتحديد خصائصها العامة.

الوحدة   - هذه  وتختلف  الطبيعية  بالوحدة  احيانا  تسمى  ما  وهي  االعالمي:  الفن  او  وحدةالمفردة 

ما يكون كتاب او مجلة او قصة او برنامجا اذاعيا وما شابه ذلك،ويمكن   باختالف الدراسة فمنها

الصور   او  المقاالت  او  باالخبار  المرتبطة  االشكال  او  التفلزيوني  البرنامج  يمثل  بما  اختيارها 

 الصحفية او التحقيقات. 

الباحث  وحدة المساحة او الزمن: وهي المقياس المادي المستخدم لقياس المضمون الذي يلجا اليه   -

او  الصحف  او  الكتب  في  المنشورة  االعالمية  المادة  شغلتها  التي  المساحة  على  للتعرف 

في  المعروضة  او  بالراديو  المذاعة  المادة االعالمية  استغرقتها  التي  الزمنية  والمدة  المطبوعات 

موضع   المختلفة  االعالمية  للمواد  بالنسبة  والتركيز  االهتمام  مدى  على  للتعرف  التفزيون 

  .(10)لتحليلا

تغطيته لالنشطة  لمعرفة كيفية  ،وحدة الفن االعالمي  ولقد استخدمت الباحثة اثناء دراستها وحدتين

الجريدة،وحدة في  للنشاط    االقتصادي  الرئيسية  الفكرة  او  لمعرفة مضمون  الموضوع  او  الفكرة 

التي تم تغطيته،ليتم من خاللها معرفة الفئات الرئيسية التي ركزت عليها هذه الفنون لتصنيفها الى  

 فئات فرعية مفسرة بالجداول والبيانات . 

: البحث  تصنيفها وجدولت  ادوات  او  البيانات  في جمع  المستخدمة  الوسيلة  ادوات هي  الى  ،وتقسم  ها 

وايجابيات   خصائص  منها  اكاديمية،لكل  عامة  وادوات  ثانوية  مساعدة  وادوات  اساسية  رئيسية 

استمارة تحليل الفئات التي تتضمن  لذلك فقد استخدمت الباحثة  ،(11)وسلبيات وظروف معينة لالستخدام

للباحثة إطاراً استمارة التحليل  مجموعة من الفئات التي يتم عن طريقها تسجيل عينة الدراسة ،إذ توفر  

يتفق  بما  تصميمها  يتم  الدراسة،حيث  بمتطلبات  تفي  التي  بالصورة  المحتوى  بيانات  لتسجيل  محدداً 

 .( 21) وإغراض التحليل،متضمنة فئات التحليل على اختالف مستوياتها رئيسة و فرعية

 

   -تحليل البيانات وتفسيرها :

تعد خطوة تحليل البيانات وتفسيرها خطوة مهمة الن البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية النه يقوم  

 على تفسير وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة باحدى الطرق االتية : 

 ية مدموعا باالدلة والشواهد.تحليل نقدي يتمثل في ان يقدم الباحث رايا مستنبطا من المصادر المجمعة لد -

مع  - المجمعة  المعلومات  مع  الطريقة  هذه  وتستخدم  المئوية  النسب  طريق  عن  رقمي  احصائي  تحليل 

 . (31)المعنيين باالستبيان ونسبة ردودهم وماشابة ذلك االشخاص 

 

 : مفهوم الفن الصحفي وانواعه لثاني المبحث ا

 

تحديدا   اكثر  الصحفية  الكتابة  فن  اصطالح  وحجتهان  الصحفي  التحرير  فن  اصطالح  ان   من  ذلك  في 

،فمثال كتابة الفن الصحفي شيء واعداده للنشر في الصحيفة شيء بةتنفصل عن عملية الكتاعملية االعداد  

عملية االعداد للنشر فيقوم بها قسم المراجعة    ،اماصحفية يقوم بها كاتب الفن الصحفي اخر،فعملية الكتابة ال

  وانما ،الفن الصحفي ال يقتصر على الكتابة وحدهاحيث ان  ،(41) بالصحيفة او ما يسمى بالمطبخ الصحفي

تلعب الصورة والرسوم والعناوين المنتشرة على عرض الصفحات والعناوين الفرعية وتجسيدها وتحويل 

مجسدة معلومات  الى  المجردة  والمعنى (51)المعلومات  المغزى  لغة  هي  الصحفي  الفن  لغة  تعد  ،كما 
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االخبار تغطية  دورا رئيسيا في  الضيق  والحيز  الوقت  يلعب عامل  ذلك  الى  وتحريرها    واالهمية،اضافة 

 . (61)واخراجها

اداة وظيفية  هو  فالفن الصحفي   اليهم فهو  المعاني واالفكار  بالناس ونقل  الى االتصال  يهدف  فن تطبيقي 

والتنشئة  واالقناع  والتسويق  والتوجيه  والتفسير  االعالم  الى  ويهدف  لذاته  يقصد  جماليا  فنا  وليس 

 . (71)االجتماعية

فنو ايضا  هي  الصحفية  الكتابة  بعض فنون  التحقيق  وفي  الحديث  سمات  الخبر  ففي  ببعضها  مرتبطة  ن 

،كذلك التحرير هي ايضا مرتبطة مع بعضهاسمات الخبر ومثلما ترتبط فنون الشكل مع بعضها فان فنون  

وا بالشكل  المرتبطة  الصحفية  الفنون  بين  قوية  عالقة  المرتبطة  هناك  الصحفية  لفنون 

المضمون    ،فالمضمونبالمضمون جودة  بين  التوازن  في  والخلل  البرازه  جيد  اخراج  الى  يحتاج  الجيد 

 . (81) وجودة العرض يقلل من قيمة الكتابة الصحفية

للكتابة الصحفية العديد من الفنون الصحفية وهي الخبر،المقال،الريبورتاج او التقرير،تحقيق او مقابلة،نقد  

ا الكتابة  من  لون  لكل  ان  شك  وادبي،وال  درجة  فني  في  القراء  شرائح  وعشاقه،وتختلف  دوره  لصحفية 

او اللون  هذا  على  والقصة،فهناك  ذاك  اقبالها  الشعر  يعشق  التحقيقات  من  قراءة  يستهوي  القراء  ،وبعض 

 ومن هذه الفنون هي    (91)واالستطالعات الميدانية وال يميلون نحو قراءة النقد واالدب ...الخ

االساسية في الفنون الصحفية المطبوعة او المسموعة او المرئية ويعنى بنقل معلومة  الخبر : هو المادة  - 

اني بصدق  البسيوموضوعية ودقة،  عن حدث معين  الخبر  انواعه  واقعة  ومن  يقوم على وصف  الذي  ط 

،الخبر المركب الذي يقوم على وصف عدد من الوقائع والربط بينها،ومن اشكاله الفنية للخبر الذي واحدة

،الخيع االحداث  سرد  على  التصريحات تمد  سرد  على  يعتمد  الذي  سرد  بر  على  يعتمد  الذي  ،الخبر 

لكتاب  الفنية  القوالب  وقا  تهالمعلومات،ومن  المقلوب  الهرم  وقالب  قالب  المتدرج  المقلوب  الهرم  الهرم لب 

 . (20)المعتدل

موضوعا:  المقال    - ويعالج  الصحف  في  للنشر  يكتب  الطول  متوسط  انشاء  مبسطة    انه  بطريقة  معينا 

موضوعه،   وموجزة حدود  فيها  الكاتب  العرضي  ومنيلتزم  او  الوصفي  المقال  النزالي  انواعه  ،المقال 

االنتقادي،الم النقدي  الكاريكاتيريالمقال  القصصيقال  مع  ،الم،المقال  رسالة  تبادل  شكل  على  قال 

 . (21)،المقال العلميقارئ،مقال المذكرات او اليوميات 

 

هو عمود ثابت ال يتغير بعنوان ثابت يكتب بانتظام يخصص للكاتب ليعبر من خالله :  العمود الصحفي    -

عما يراه من اراء او افكار او خواطر او انطباعات وباالسلوب الذي يرتضيه وهو يقوم على اساس وجود 

يعد من اصعب الفنون الصحفية ويطلق عليه اسم الزاوية وهو    ،كما(22)حميمية بين الكاتب والقراء  عالقة

معين موضوع  في  ورايه  كاتبه  عن شخصية  يفهمهيعبر  ان  العادي  القارئ  مقالة ،يستطيع  العمود    ،ويعد 

 . (23) مكثفة الصور بلغة شفافة واشارات ذكية تتجلى فيها شخصية الكاتب اكثر من فكرته

 

يقوم  :  الحديث الصحفي    - بين الصحفي وشخصية اجتماعية  هو فن  والمباشر  الحوار الحي  على اساس 

تصوير  او  نظر  وجهات  شرح  او  معلومات  على  للحصول  معين  موضوع  حول  اكثر  او  فنية  سياسية 

س اقتصادية  اجتماعية  اهمية  ذات  معروفة  غير  المعلومات جوانب  على  الحصول  بهدف  فن ،ياسية  اي 

ه الحديث الخبري ،حديث الراي،احاديث التسلية او االقناع او  التحاور مع مصدر المعلومات،ومن انواع 

الحديث الشخصي،ومن مراحل كتابته واعداده هي اختيار شخصية الحديث ،جمع المعلومات الكافية عن  

 . (42)الموضوع وعن المصدر،اعداد االسئلة

 

الصحافة  - ادوات  اهم  واحد  الصحفي  التحرير  فنون  اهم  من  يعد   : المشكالت  التحقيق  في  وبحثا  تناوال 

او عرض   حلها  في  التفكير  بغية  ومسبباتها  اسبابها  وتعليل  والوقائع  االحداث  بتفسير  يقوم  فهو  المختلفة 

 ، وجهة نظر حيالها
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البحث   على  يقوم  الناس  من  كبيرا  عددا  يهم  موضوعا  تتناول  التي  الصحفية  االشكال  احد  بانه  ويعرف 

واقعي لمشكلة او قضية لمعرفة اسبابها ومسبباتها وعواملها بهدف تقديم  والتحري واالستطالع والتحليل ال

 . (25)حلول لها او عرض وجهة نظر حيالها تدعمها الحقائق والشواهد واالحصاءات 

 

التقرير كما ورد في معجم اوكسفورد بانه عبارة عن عرض منهجي لنتائج استقصاء او بحث للحصول    -

اشخاص   مجموعة  او  معين  شخص  بها  يقوم  سلفا  محددة  معلومات  بهذه  على  للقيام  تكليفهم  يتم 

هي   وبالرغم من اختالف اساليب تعريف التقرير اال ان االهداف التي يسعى التقرير الى بلوغهاالمهمة،

كلم ثالث  في  تتلخص  فيها  نقاش  ال  واحدة  تتمثل  اهداف  واالقناع،كما  والتاثير  التغيير  هي  ه  مكونات ات 

 . (62)،الكاتب،القارئ،الهيكل،الهدفبالمادة الرئيسية

 

في   كبيرة  اهمية  من  االقتصادي  لالثر  لما  الناس  حياة  في  اهمية  االكثر  هي  االقتصادية  الصحافة  وتعد 

،وقد عرفت بانها تلك الصحافة التي تهتم بالمضمون االقتصادي بكل قضايا الرئيسية الحياة العامة للمجتمع

عل اساسي  بشكل  وتعتمد  جاد  مضمون  مع  وتتعامل  جادة  بانها  والبيانات  والفرعية،وتتسم  المعلومات  ى 

واالحصائيات واالرقام ،وهي تتخطى الحدث الى تحليله وتفسيره وربطه بغيره من االحداث او المسببات 

 . (72)والنتائج

ويعرف االعالم االقتصادي بانه فرع من فروع االعالم المتخصص الذي يهتم بنقل وتحليل وتفسير الخبر  

والقضايا   الشركات  والمتغيرات  اداء  تغطية  ايضا  يشكل  كما  المجتمع  في  تحدث  التي  االقتصادية 

 . (28)وانشطتها

االقتصادي:ومن   االعالم  وبطالة    أغراض  نمو  من  االقتصادية  الظاهرة  االقتصادي،تحليل  الخبر  نقل 

المشكلة االقتصادية مثل االسكان والتنمية والعمالة االجنبية ،طرح الراي االقتصادي في    وتضخم،مناقشة

 (. 92)المقال والتقرير والتحقيق،متابعة اخبار ومستجدات اسواق المال والشركات 

ويعرف الشأن االقتصادي بانه كافة النشاطات واالعمال ذات العالقة باالقتصاد والمال سواء كان ضمن  

ا صناعة،عقار،نقل،تكنولوجيا  النشاط  من  المختلفة  المجاالت  الحقيقي،وفي  او  السمي 

القطاع الخاص والحكومي واألنشطة   المعلومات،اتصاالت،بنوك ومصارف،زراعة،خدمات،شامال نشاط 

والمنتديات  الخيرية  والمؤسسات  المدنية  والمنظمات  الهيئات  بها  تقوم  التي  االقتصادي  الطابع  ذات 

وضرائب والنوالمؤتمرات   رسوم  فرض  من  بها  يتصل  وما  والقوانين  والتشريعات  العالقة  ذات  دوات 

 (. 30)سواء كان النشاط محليا او إقليميا او عالميا 

 

 قسمت الصحافة االقتصادية تبعا لتقسيم الصحافة المتخصصة الى المستويات التالية: كذلك 

مثل   - العامة  الصحف  في  االقتصادية  والصفحات  االسبوعية  االبواب  والجرائد  اليومية  الجرائد 

 والمجالت العامة.

المادة  - على  اساسي  بشكل  تركز  التي  والمجالت  الجرائد  وتمثل   : العامة  االقتصادية  الصحف 

وسماتهم   خصائصهم  في  المتنوعين  العاديين  القراء  من  عام  جمهور  الى  وتتوجه  االقتصادية 

 تصدر اسبوعيا او نصف شهريا.  العمرية والمهنية التعليمية والجنسية ،وغالبا

الصحف االقتصادية المتخصصة : تتوجه الى جمهور متخصص من الدارسين واالكاديميين في   -

مجال االقتصاد،ومعظم ما ينشر عبارة عن دراسات علمية اكاديمية،وينذر فيها استخدام االشكال 

الها مجلة ادارة االعمال الصحفية كالخبر او التحقيق او الحديث غالبا شهريا او فصلية ومن امث
(31 .) 

 

المادة     محددات  اما في  توافرها  الواجب  والعناصر  المعايير  بانها  وتعرف  االقتصادية  للصحافة  الكتابة 

والمتمثل   اإلعالمية  الرسائل  من  والوظيفة  الهدف  تحقيق  من خاللها  يمكن  والتي  االقتصادية  التحريرية 
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يل الى تثيقيف  أهمها في هذا المجال في التفسير والشرح، إضافة الى االخبار مما يؤدي على المدى الطو

في   اإلعالمية  بالرسائل  الواردة  المعلومات  من  واالستفادة  االقتصادي  بالمعطيات  المجتمع  في  االفراد 

وتكون بعض هذه المعايير عامة لكتابة أي مادة صحفية أيا    تحسين حياة االفراد والمجتمعات وتطويرها،

المتخصص أهمية وعمقا في حال الصحافة  اكثر  بالدقة والصحة كان مجالها وتكون  تواجدها  ة،وان عدم 

 ( 32)الكافية يؤثر بشكل اكبر في حال كانت المادة اقتصادية عن لو كانت المادة تخدم مجاال اخر

 

تستخدم كافة الفنون الصحفية في تغطية ومعالجة الشؤون االقتصادية من خبر وتقرير ومقال وحوار  كما  و

،االشكال   اخبارية  اشكال  الى  االقتصادي  الشان  في  المستخدمة  الصحفية  االشكال  ،وتصنف  وتحقيق 

 . (33)التفسيرية واالستقصائية،اشكال مادة الراي،اشكال مواد الخدمات 

 

 الجانب التحليليالثالث : المبحث ا                      

 الفنون الصحفية السائدة في الصفحة االقتصادية                                  

 ( الفئات الرئيسية لمضمون الفنون الصحفية  1جدول رقم )                            

الصحفية  الفنون 

 السائدة 

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار

 االولى  % 51،70 121 التقرير الصحفي 

 الثانية  % 33،76 79 الخبر الصحفي 

 الثالثة  % 6،41 15 المقال الصحفي 

 الرابعة % 4،27 10 العمود الصحفي 

 الخامسة % 3،84 9 الحديث الصحفي

 السادسة صفر  صفر  التحقيق الصحفي 

  % 99،98 234 المجموع 

 

الصفحة االقتصادية  لفنون الصحفية في  الحصر الشامل لجميع فئات ايتضح لنا من هذا الجدول  

الصباح  في   عام جريدة  من  الثاني  كانون  تناولت    2016لشهر  نشاط  التي  تمثل  التي  االقتصادية  القضايا 

حيوية وركن اساسية من اركان المواضيع المهمة التي تهم المجتمع بصورة عامة وتهتم بمتابعتها الجريدة  

االنشطة   جميع  وايصال  مد  اجل  رئيسية من  بصورة  العراقي  الفرد  تمس  التي  االقتصادية  والقضايا 

تكراراً وبنسبة    (121) ولى من بين الفنون الصحفية فقد بلغ  إْذ جاء التقرير الصحفي في المرتبة األ مهمة،

 . (% 51،70)مئوية قدرها 

وبتكرار   الثانية  المرتبة  في  الصحفي  الخبر  جاء  قدرها    (79)بينما  مئوية  واحتل  ، (% 33،76)وبنسبة 

بينما  ،(% 6،41) تكراراً وبنسبة مئوية قدرها    (15)الصحفي المرتبة الثالثة في جريدة الصباح وبـ  مقالال

ال وبـ  عمود جاء  الرابعة  بالمرتبة  قدرها    (10)الصحفي  مئوية  وبنسبة  جاء  ،(% 4،27) تكراراً  حين  في 

اما التحقيق الصحفي ،(% 3،84) وبنسبة مئوية قدرها    (9) الحديث الصحفي في المرتبة الخامسة وبتكرار  
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فقد حصل على المرتبة السادسة واالخيرة وبتكرار )صفر( ونسبةمئوية قدرها )صفر( ايضا وهذا اليجوز  

بيما كان من الممكن تسليط  الفنون الصحفية المهمة اليكون له اي اهمية في جريدة معروفة  بان فن من 

يع التي تهم االقتصاد لو اسبوعيا او  الضوء على التحقيقات الصحفية ولو حول اي موضوع من المواض

 بين اسبوع واسبوع او واحد على االقل شهريا . 

 في الصفحة االقتصادية. التقرير الصحفي تصنيف الفئات الفرعية لمضمون  (2جدول رقم )              

 الصحفي  لتقريرفئة ا ت

 

النسبة  التكرار

 المئوية 

 المرتبة 

المصرفي   1 القطاع  والعمالت شؤون  والموازنة 

 واالسهم 

 االولى  % 28،92 35

 الثانية  % 23،14 28 النفط والغاز والطاقة  2

المشاريع  3 وتنفيذ  االقتصادية  التنمية  شؤون 

 وقضايا االقتصاد ودعم المنتوج الوطني 

 

 

20 

 

16،52 % 

 الثالثة 

 الرابعة % 11،57 14 المعادن الثمنية الذهب  4

 الخامسة % 5،78 7 الصناعي والتكنولوجي قضايا القطاع  5

 السادسة % 4،95 6 اتفاقيات التبادل التجاري بين الدول االخرى  6

  % 2،47 3 قضايا االستثمار  7

 السابعة  % 2،47 3 قضايا القطاع الزراعي  

  % 2،47 3 البطالة وتوفير الوظائف  

 الثامنة  % 0،82 1 قضايا مواد البناء  8

  % 0،82 1 الدولي قضايا النقد  

 % 99،93 121 المجموع  

 

 

 

هذا الجدول تصنيف فئات التقرير الصحفي الذي تناولت تغطية القضايا االقتصادية في الصفحة    يبين لنا

الخاصة بها كونها تعتمد على دمج المعلومات وتقديمها بشكل موسع جدا فنرى من خالل التحليل حصول  

المعدنية   العمالت  )فئة  وبواقع  االولى  المرتبة  على  والمصارف  والموازنة  وبنسبة  35واالسهم  تكرار   )

 ( قدرها  ضمان 28،92مئوية  قانون  المصرفي  والقطاع  المواطن  بين  الثقة  )يخلق  ذلك  على  مثال   )%

)مخاطر االئتمان وتاثيراتها في البنوك ( ، الودائع يفعل  عجلة االقتصاد ( )الدوالر يرتفع امام اليورو (

ي حين احتلت فئة الصناعات االستخراجية التي تخص قضايا النفط والغاز والطاقة المرتبة الثانية وبواقع  ف

 %(. 23،14( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها )28)

وتنفيذ  المحلي  والناتج  الخاص  والقطاع  باالقتصاد  المتعلقة  والقضايا  االقتصادية  التنمية  فئة  جاءت  كما 

الثال  بالمرتبة  ) المشاريع  وبواقع  ) 20ثة  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا  )اهمية  16،52(  ذلك  على  مثال   )%

 القطاع الخاص بتعظيم الموارد مرهون بتوفير االساس القانوني ( )تباطو النموفي االقتصاد العالمي (.
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الرابعة وبواقع ) المرتبة  الذهب والفضة على  الثمنية مثل  المعادن  فئة  تكرارا وبنسب14بينما حصلت  ة  ( 

 . %( 11،57مئوية قدرها )

التي تخص   التكنولوجية  والتطورات  بالصناعات  المتمثل  والتكنولوجية  الصناعي  القطاع  فئة  احتلت  كما 

 ( وبواقع  الخامسة  المرتبة  واالنترنت  الهواتف  )7شركات  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا  مثال  5،78(   )%

()سهم   الصناعية  الثورة  تحديات  داقوس  )منتدى  ذلك  تقفز  على  فيسبوك  ()اسهم  ينخفض  ابل  شركة 

15،5 .)% 

%(  4،95قدرها )  (تكرارا وبنسبةمئوية6بينما حصلت فئة التبادل التجاري على المرتبة السادسة وبواقع ) 

 مثال على ذلك )اتفاقية تجارة حرة بين استراليا والصين ( )اليات التبادل التجاري في االسواق االوروبية (  

الزراعي    القطاع  في  المتمثلة  الغذائية  والصناعات  العراق  في  االستثمار  قضايا  فئة  جاءت  حين  في 

وبوا السابعة  بالمرتبة  الوظائف  وتوفير  البطالة  ) وقضايا  قدرها  3قع  مئوية  وبنسبة  فئة  لكل  تكرارا   )

لوفرته في العراق وانتاجته  %( مثال على ذلك )وسط دعوات لتفعيل االستثمار في المحافظات ()2،47)

العالي دعوة لالهتمام بمشاريع تصنيع التمور ()الوظائف اعادة الثقة في االسواق وترقب عالمي لتعافي  

 االقتصاد االميركي (. 

( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها  1كما احتلت فئة قضايا موادالبناء والنقد الدولى على المرتبة الثامنة وبواقع )

الغارد  0،82) ترشيح  تؤيد  )سنغافورة   ) الصين  في  الصلب  بنمو صناعة  )توقعات  ذلك  على  مثال   )%

 رئيسا للنقد الدولي (.

الفئ  على  الصحفي  التقرير  تركيز  نالحظ  النهاية  نسبة  وفي  على  تقريبا  احرزت  اذ  االولى  االربعة  ات 

تقريبا وحصول الفئات االخرى على نسب اقل وكان من المفروض    100تكرارات عالية جدا مقربة لل  

 توزيع وتغطية كافة النشاطات االخرى .التوازن في ال

 الخبر الصحفي فئات مضمونتصنيف  (  3جدول رقم  )                                   

النسبة  التكرار فئة الخبر الصحفي  ت

 المئوية 

 المرتبة 

والعمالت  1 والموازنة  المصرفي  القطاع  شؤون 

 واالسهم 

 االولى  % 24،05 19

وقضايا   2 المشاريع  وتنفيذ  االقتصادية  التنمية  شؤون 

 االقتصاد ودعم المنتوج الوطني 

 الثانية  % 18،98 15

 الثالثة  % 16،45 13 والطاقة النفط والغاز  3

 الرابعة % 7،59 6 اتفاقيات التبادل التجاري بين الدول االخرى  4

  % 7،59 6 شؤون االستثمار  

 قضايا القطاع الزراعي  5

 

 الخامسة % 6،32 5

 القطاع الصناعية  6

 

 السادسة % 5،06 4
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 قضايا القطاع التكنولوجي  

 

4 5،06 %  

 قضايا مواد البناء  7

 

 السابعة  % 2،53 2

 البطالة وتوفير الوظائف  

 

2 2،53 %  

 قضايا النقد الدولي  

 

2 2،53 %  

 المعادن الثمنية الذهب  8

 

 الثامنة  % 1،26 1

 المجموع  
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( لنا جدول رقم  الصفحة  3يبين  الصحفي في  الخبر  فئات  فئة شؤون  ( تصنيف  االقتصادية ولقد حصلت 

ما    والموازنة والعمالت واالسهم ويطلق عليها في االقتصاد العمالت المعدنية او قضايا القطاع المصرفي  

( وبواقع  االولى  المرتبة  على  والبورصة  العمالت  بسوق  قدرها  19يعرف  مئوية  وبنسبة  (تكرارا 

(24،05( ذلك  على  مثال  للرقابة  %(  العامة  البنوك  اخضاع  اقتراح  المصرفي  القطاع  تنشيط  بهدف 

يال السعودي في خطر ( )انخفاض االسهم اليابانية ()توقعات بتراجع قيمة الدوالر خالل المركزية ( )الر

واتنفيذ   (2016عام   االقتصادية  التنمية  احتلت قضايا  بينما  البلد ودعم    ،  في  االقتصاد  المشاريع وقضايا 

%( مثال على ذلك 18،98وبنسبة مئوية قدرها )تكرارا  (  15المنتوج الوطني على المرتبة الثانية وبواقع )

  (  ) السوق  حاجة  وفق  االستيراد  لتحديد  مساع  والتخطيط  الوطني  المنتج  بدعم  الوزارات  بين  )التنسيق 

( )تسهم يل من االستهالك المفرط لنشر ثقافة االدخار بدعم عملية التنمية  التنمية االقتصادية (بهدف التقل

) الخدمات  تدعم االنتاج وتوفر  المحلي االجمالي الخصخصة  الناتج  فئة ،في زيادة نسب  في حين جاءت 

ويطلق عليها الصناعات االستخراجية التي تعتمد على استخراج النفط والغاز  شؤون النفط والغاز والطاقة 

وبنسبة    تكرارا  (13بيعي وكذلك المعادن والكبريت والفوسفات وغيرها على بالمرتبة الثالثة وبواقع )الط

   .%(16،45مئوية قدرها )

بينما حصلت فئة قضايا التبادل التجاري بين الدول االخرى وفئة مشاريع االستثمار على المرتبة الرابعة  

 ( ) تكرارا  (  6وبواقع  قدرها  مئوية  مع %(  7،59وبنسبة  التجاري  اتفاقها  تفعل  )اوكرانيا  ذلك  على  مثال 

()بكلفة   تمنح    15اوروبا  بغداد  استثمار  دوالر  المرتبة   اجازة (341مليار  الزراعي  القطاع  احتل  ، كما 

%( ويعرف قطاع الزراعة بالصناعات التحويلية 6،32( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها ) 5الخامسة وبواقع ) 

)  )الغذائية ( مثال على ذل  ) القمح  )المغرب تخفض رسوم  الذاتي (  لتحقيق االكتفاء  الزراعة تسعى   ( ك 

 احتياجات المزارعين ( 

( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها 4قضايا القطاع الصناعي والتكنولوجي بالمرتبة السادسة وبواقع )   كماجاءت 

مثل 5،06) التكنولوجي  والتقدم  العراق  في  وتطورها  الصناعة  امور  مايخص  كل  الفئة  هذه  وتمثل   )%
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  () الى سابق عهدها  العراقية  بعودة الصناعة  اتحاد الصناعات متفائلون  ادارة  ابل تسجل  )عضو مجلس 

 ابطا معدالت لمبيعات االيفون ( 

( وبواقع  السابعة  المرتبة  الدولى  والنقد  العمل  فرص  وتوفير  والبطالة  البناء  قضايا  فئة  احتلت  (  2كما 

%( وتمثل فئة مواد البناء صناعة مواد البناء وتشمل االسمنت والحديد 2،53تكرارا وبنسبة مئوية قدرها )

الص الصلب  )شركات  مثل  المدن والصلب  في  البطالة  نسبة   () جديدة  حديد  سكك   ( خسائر(  تكبد  ينية 

 %( ) الغارد الرئاسة النقد الدولي( 4،5الصينية 

 ( وبواقع  الثامنة واالخيرة  المرتبة  الذهب على  مثل  والنفسية  الثمنية  المعادن  فئة  تكرار 1بينما حصلت   )

  %(1،26وبنسبة مئوية قدرها ) 

ارتفا  التحليل  الفئات  ونالحظ من خالل  نسبة  التكرارات  ع  ثلث  اكثر من  اذ احرزت على  االولى  الثالثة 

المئوية   الفئات  والنسب  نفس  وتغطية  تناول  في   ) والتقرير  الخبر   ( في  الصحفية  الفنون  تختلف  وال 

بينما كان التركيز على الفئات االخرى اقل كما الحظنا انعدام االهتمام بمشاريع االسكان  واالهتمام بها ،

  مار واتفاقيات وزارة الداخلية والدفاع والكهرباء وغيرها من الوزارات االخرى .واالع

                                                                    

 تصنيف فئات المقال الصحفي( 4جدول رقم )    

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار فئة المقال الصحفي  ت

 االولى  % 60 9 واالزمات المالية الموازنة  1

الدول  2 مع  االنفتاح  في  واثرة  العراقي  االقتصاد 

 المجاورة 

 الثانية  % 26،66 4

 الثالثة  % 6،66 1 اشكاليات النفظ في العراق  3

  % 6،66 1 االسواق المركزية بين االهمال واالستثمار  

  % 99،98 15 المجموع 

 

مضمون المقال الصحفي في الصفحة االقتصادية  في جريدة الصباح ، تحليل فئات  هذا الجدول  يبين لنا  

ولقد اتضح  لنا من خالل التحليل احتواء المقاالت الصحفية او االعالمية المهمة   التي باتت تشغل واقع  

المرتبة االولى  احتلت  فقد  المالية وكيفية مواجهتها  الموازنة واالزمات  فئة  العراقي مثل مقاالت  الشارع 

) وب  )9واقع  قدرها  مئوية  وبنسبة  تكرارا    )60: ذلك  على  مثال  تحديات    -%(  مواجهة  في  )الموازنة 

االقتراض الداخلي احد االزمة المالية ( )االزمة  ( )  2016الحلول غير التقليدية لموازنة عامالمستقبل ( )

 المالية بين االصالح والفساد(

( تكرار  4االنفتاح مع الدول المجاورة بالمرتبة الثانية وبواقع ) بينما جاءت فئة االقتصاد العراقي واثره في 

%( مثال على ذلك )االقتصاد العراقي وابداعه في الصناعة المحلية ( )اثر 26،66وبنسبة مئوية قدرها ) 

 االنفراج االيراني في االقتصاد العراقي ( 



 

 

577 

 

 

Volume: 12, Issue: 1, January-March 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

اليات النفط في العراق واستخدام موارده في في مناقشة قضايا ما بين اشكاما الفئة الثالثة واالخيرة المتمثلة 

جميع النواحي من تنظيف وتبليط الشوارع واستثماره في القطاع الخاص وفي جميع المجاالت الصناعية  

من  كان  اذ  النفطية  عائداته  من  لالستفادة  مهمة  رئيسية  ثروة  يعد  اذ  العراق  في  والرزاعية  والتجارية 

والتركمال والبحث  الضوء  تسليط  اكثرمكن  عليه  كتابة  في  للبلد،  يز  المادية  فؤائده  بيان  فئة لغرض  اما 

الحكومة   من  المفروض  كان  مهمة  فئة  ايضا  وهذه  االستثمار  وامكانية  االهمال  بين  المركزية  االسواق 

العراقية وخاصة المختصصين في الشؤون االقتصادية االهتمام بواقع االسواق المركزية التي كانت تمثل  

في العراق وكانت تقوم باالستيراد والتصدير بالمنتجات بينا وبين البلدان االخرى  جاري مهم  سابقا مركز ت

اما اليوم فقد اصبح هذه االسواق مهجورة وغير عاملة ويجب الوقوف والتركيز من اجل النهوض بها لذك  

اية كان من  . وفي النه%(6،66( وبنسبة مئوية قليلة جدا )1على تكرار )نرى من المؤسف جدا حصولها  

النفط   وموارد  والزراعة  والصناعة  التجارة  مثل  االخرى  القطاعات  على  الضوء  تسليط  المفروض 

من   االقتصاد  قضايا  تناول  في  والتنوع  البلدان  بين  التجاري  والتبادل  واالستثمار  المركزية   واالسواق 

 . جميع النواحي 

 تصنيف فئات العمودالصحفي ( 5جدول رقم )                                             

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار فئة العمود الصحفي  

 االولى  % 40 4 القطاع المالي والمصرفي   1

 الثانية  % 40 4 القطاع الخاص  2

ازمات  3 العراقي  االقتصاد 

 ومقترحات 

 الثالثة  % 10 1

  % 10 1 اقتصادية الصباح   

  % 100 10 المجموع  

 

هذا   خالل  من  لنا  بالقطاع  يتضح  تتعلق  التي  القضايا  ومناقشة  الصحفي  العمود  فئات  تصنيف  الجدول 

 ( وبواقع  االولى  المرتبة  الفئة  هذه  احتل  لذلك  والمالي  ) 4المصرفي  قدرها  وبنسبةمئوية  تكرار   )40  )%

مثال على ذلك )خصخصة القطاع المصرفي ( ) تحديات الرواتب ( ، بينما حصلت فئة القطاع الخاص  

المرتبة )  على  وبواقع  )4الثانية  قدرها  مئوية  وبنسبة  ايضا  تكرارا  بين  40(  الخاص  )القطاع  مثال   )%

 النجاح واالخفاق ( )خيارات الشراكة ( وكان مضمونها الشراكة بين القطاع العام والخاص .

ناحية االزمات والمقترحات وفئة اقتصادية الصباح   في حين جاءت فئة االقتصاد العراقي ومعالجته من 

الثالثة وبواقع )  الكاتب عن%( و10( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها )1بالمرتبة  بها  دور    الذي كان يقصد 

واصرارها في متابعة الشان االقتصادي العالمي اجماال  متابعة فريق جريدة الصباح االقتصادية وهمتها  

 .ى قراء الصفحة والمحلي  خصوصا ومالحقتها البرز االحداث االقتصادية وتغطيتها وايصالها ال

وبينما  ونالحظ من خالل التحليل  احتالل الفئتين االولى والثانية على اكثر من ثالثة ارباع النسبة المئوية  

االقتصادية   القضايا  تناول  في  والمقال  العمود  بين  بسيط  االختالف  جدا كان  ضعيف  االخرى  وبالفئات 
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اال القضايا  على  االضواء  تسليط  المفروض  من  كان  االستثمار  والتي  مشاريع  مثل  االخرى  قتصادية 

 والتبادل التجاري بين البلدان في جميع القطاعات الخدمية والصحية والنفطية وغيرها .

 الصحفيحديث تصنيف فئات ال  (6جدول رقم )                                    

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الصحفي  حديثفئة ال 

 االولى  % 55،55 5 جهودالحكومة لتجاوز االزمات المالية  1

وتشجيع   2 المحلي  الناتج  اهمية  تعزيز 

 االنتاج  

 الثانية  % 22،22 2

 الثانية   % 22،22 2 دعم االستقرار التشريعي واالقتصادي   

    

  % 99،99 9 المجموع 

 

يبين لنا هذا الجدول تصنيف فئات الحديث الصحفي الى ثالثة فئات وقد احتلت فئة جهود الحكومة لتجاوز  

المالية على المرتبة االولى وبواقع ) %( مثال على ذلك  55،55(تكرار وبنسبة مئوية قدرها ) 5االزمات 

درات التنافسية لالسواق الدولية  )جهود حكومي حثيثة لتجاوز االزمة المالية ( )االندماج المالية وتعزيز الق

) 

الناتج المحلي واالنتاج وحماية المستهلك ودعم االستقرار التشريعي  من    تعزيزاهميةفي حين جاءت فئة  

بالمرتبة   الحكومي  االنفاق  هيكلية  العادة  ضروري  االقتصادي  االستقرار  ودعم  االزدهار  عوامل  اهم 

 . %(22،22( تكرارا وبنسبة مئوية قدرها ) 2الثانية وبواقع ) 

م الحكومة بتجاوز ازمة البلد االقتصادية من الناحية  ويتضح لنا توظيف الحديث الصحفي في بيان اهتما

جميع  من  البلد  استقرار  ودعم  المستهلك  االنتاجوحماية  لتنمية  المحلي  الناتج  اهمية  على  والتاكيد  المالية 

اجل   من  واالقتصادية  واالمنية  السياسية  اهتمام النواحي  وقلة   ، لبلد  الحكومي  االنفاق  هيكلية  صياغة 

بمشاريع المهمة   الجريدة  القضايا  من  وغيرها  والتعليم  واالسكان  واالعمار  والتجارة  والمعادن  الصناعة 

 التي تهم المجتمع العراقي .

                                          

 تصنيف فئات التحقيق الصحفي   (7جدول رقم )     

 المرتبة   النسبة المئوية   التكرار  فئة التحقيق الصحفي   ت

 اليوجد  صفر  صفر  اليوجد  1

 

تحقيق صحفي وهذا  التحقيق الصحفي والذي كان صفرا اليوجد وال  فئات  الجدول تصنيف  لنا هذا  يبين 

يمثل خلال كبيرا جدا في توزيع وتناول االنشطة االقتصادية في صحيفة معروفة مثل الصباح وخلال في  

 استخدام سلم الفنون الصحفية .
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 تفسير لبيانات الجانب التحليلي:                                       

إن التقرير    ونالحظ من خالل الدراسات النظرية ان تسلسل الفنون الصحفية يبدا بالخبر وينتهي بالتقرير

،اما اليوم ةالصحفي في البلدان المتقدمة يحتل المرتبة األولى بينما في البلدان النامية يحتل المرتبة األخير

االخرى   الصحفية  الفنون  نسب  وانخفاض  التقريرالصحفي  ارتفاع  العراقية  الجرائد  معظم  في  فنالحظ 

 واحدة تلو االخرى . 

وهذا ما يبين لنا إن هناك خلالً في استخدام سلم الفنون الصحفية لشهر كانون الثاني  فقد تبين من التحليل  

واالنشطة   القضايا  تغطية  في  الخبر  من  اتساعاً  أكثر  ألنهُ  األولى  المرتبة  احتل  قد  الصحفي  التقرير  أن 

التقرير الصحفي في جريدة الصباح بسبب   نسبة  المعلومات في  االقتصادية، وارتفعت  اعتمادها توظيف 

الفنون الصحفية عن طريق دمج معلومتين في آن واحد واعتمادها على التقرير اإلخباري الموسع إلعطاء  

و   األنشطة  تناول  في  ضيق  نطاق  على  فيكون  الخبر  الحدث،أما  عن  أكثر  وبيانات  وتفاصيل  معلومات 

ال أهمية األنشطة من الزاوية االقتصادية في معالجة الفعاليات التي تمارسها هذه االنشطة،حين يتناول المق

تحديات   مواجهة  في  والمقترحات  الحلول  وتقديم  والصناعية  النقدية  الناحية  من  االقتصادية  الوضع 

المستقبل،أما األعمدة فمهمتها تقوم برصد أهمية  هذه األنشطة عن طريق تقديم خدماتها إلى الجمهور،في 

الصحف األحاديث  تتضمن  والتجارة  حين  الصناعات  لغرض اصالح  االقتصاد  بأنشطة  المعنيين  مقابلة  ية 

القضايا   توظيف  في  االستخدام  ومعدومة  مهملة  كانت  الصحفية  التحقيق  مهمة  المالية،بينما  واالزمات 

االقتصادية  األنشطة  هي  الصحفية  الفنون  تتناولها  التي  المشتركة  الصفة  فان  النهاية  االقتصادية،وفي 

الثالثة  المتعلقة   الصحفية   الفنون  حازت  واالستثمار،وقد  والذهب  والعملة  والنفط  والمعادن  بالصناعة 

هذه  اعتمدت  الصحفية  أن  على  يدل  مما  المئوية  والنسب  التكرارات  من  جدا  كبيرة  نسبة  على  األولى 

خيرة على  األنواع الصحفية بشكل كبير في تغطية االنشطة االقتصادية ، بينما حصلت الفنون الصحفية األ

النسبة المئوية  قليلة جدا وهذا يعنى إن تغطية  هذه الفنون لالنشطة االقتصادية في جريدة الصباح  كانت  

 ضعيفة وغير متوازنة في االستخدام . 

 

 نتائج البحث :

النظرية في علم االعالم واالتصال ان نالحظ من   - خالل الدراسات 

التقرير الصحفي يحتل المرتبة االولى في البلدان المتقدمة،على عكس البلدان النامية مما يدل 

 على ان اغلب الصحف العراقية بدات تتبع نهج الصحف االجنبية . 

للشان   - بتغطيتها  الصحفي  التقرير  نسبة  ارتفاع  نالحظ  لذلك 

قدرهاالقتصادي مئوية  نسبة  اعلى  احرزت  الفن(،51،70ا) ،اذ  تالها  مابين  االخرى،حيث  ون 

بنسبة جاء33،76) الخبر  ثم  بنسبة)   %(،من  الصحفي  العمود 6،41المقال  %(بعدها 

)(% 4،27) بنسبة بنسبة  الصحفي  جاءالحديث  الصحفي  3،84ثم  التحقيق  جاء  %(،بينما 

للشان  0بنسبة)  تغطية  الفنون  اكثر  ان  يعنى  والخبر،اذ %(،وهذا  التقرير  هما  االقتصادي 

 اكثر من ثلالثة ارباع النسبة المئوية.  احرزه

الفنون  - كافة  في  االقتصادي  المواضيع  تغطية  في  التوازن  انعدام 

 الصحفية. 

بصورة   - المجتمع  تهم  التي  المواضيع  بتغطية  تركيزها  في  تفاوت 

وا والغاز  والنفط  والموازنة  المصرفي  والقطاع  العملة  مثل  التنمية عامة  وشؤون  لطاقة 

 االقتصادية وتنفيذ المشاريع التي تدعم المنتج الوطني. 
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قلة اهتمامها وتركيزها على المواضيع التي تخدم المواطن بصورة   -

خاصة مثل قضايا االستثمار والتبادل التجاري مابين الدول االخرى الجل االستفادة منها بما  

 يصب في خدمة المواطن والبلد.

ام فن التحقيق الصحفي في تغطيته لالنشطة االقتصادية انعدام استخد  -

   وهذا ما يسبب خلال في سلم الفنون الصحفية .

   -التوصيات :

العراقي  - المواطن  تهم  التي  القضايا  على  الضوء  تسليط  ضرورة 

البطالة،  على  القضاء  اجل  من  وظائف  توفير  مثل  عامة  االستثمار  بصورة  قطاع  تفعيل 

 الجانبين . بما يخدم مصالح ماواالتفاقيات والتبادل التجاري بين الدول االخرى لالستفادة منها 

صحفية في تغطية القضايا  تحقيق التوازن في استخدام سلم الفنون ال -

 االقتصادية .

تحقيقات   - بعمل  االقتصادي  بالشان  المتخصصين  الصحفيين  حث 

 صحفية مهمة تقدم حلول ومعالجات لقضية معينة تهم الراي العام .

جميع   - في  الصحفية  المواضيع  تناول  في  التوازن  مراعاة  ضرورة 

 الفنون. 

للشان  - الصحفية  الفنون  تغطية  بين  مقارنة  اخرى  دراسات  اجراء 

 اهلية او مستقلة .او حكومية ما بين جريدة االقتصادية في

العينة   - بين  ما  الصحفية  الفنون  لتغطية  مقارنة  دراسات  اجراء 

سنة   واالخراجية  2016المذكوره  الصحفية  التطورات  مدى  لمعرفة  تليها  اخرى  ،وسنوات 

تفاديتها من الدراسات السابقة بحقها للوقوف واالطالع على االخطاء التي  للمؤسسة ومدى اس

 كانت محورا الدراسة لالستفادة منها في تطوير عملها المؤسساتي والصحفي واالخراجية. 

 -الهوامش : 

البحث العلمي وتقنياته في العلوم االجتماعية ،تحرير  واخرون،منهجية بوحوش عمار -1
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 . 39،ص 2019والسياسية واالقتصادية،

  –فاطمة عوض صابر، ميرفت علي خفاجة،اسس ومبادى البحث العلمي،مصر  -2

 .31،ص 2002الشعاع الفنية،االسكندرية،مكتبة ومطبعة ا 

االردن،دار –االء جاسم العبيدي،طرق البحث العلمي،عمان محمد جاسم العبيدي،  -3

 . 26،ص 2010ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع،

هادي نعمان الهيتي،اسس وقواعد البحث العلمي،بغداد،دراسة مطبوعة   -4

 . 24،ص 1983بالرونيو،

مجاالتها،الرياض -اساليبها –مية اسسها  محمد بن عبد العزيز الحيزان،البحوث االعال -5

 .71،ص 2004السعودية ،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، –

مجاالتها،مصدر -اساليبها –محمد بن عبد العزيز الحيزان،البحوث االعالمية اسسها   -6

 .71سابق 
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