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 مةلخص

هدفت الدراسة التعرف إىل طريقة معاجلة اإلعالم اإللكرتوين العراقي ملوضوع االنتخاابت 
هبذا املوضوع، وأبرز ، وذلك من خالل معرفة درجة اهتمام املواقع اإللكرتونية العراقية 2012األمريكية 

القوالب الصحفية واألطر اإلعالمية وآليات التأطري اليت اعتمدهتا املواقع اإللكرتونية "عينة البحث"، 
 والكشف عن اجتاهات هذه املواقع يف معاجلتها لالنتخاابت.

واعتمدت الدراسة أسلوب حتليل املضمون ضمن املنهج الوصفي، إذ تكونت عينة الدراسة من 
مواقع إلكرتونية عراقية وهي )موقع شبكة اإلعالم العراقي وموقع الشرقية وموقع شبكة روداو(، ثالثة 

وتوصلت الدراسة إىل إن موقع شبكة روداو أكثر اهتماماً بتغطية االنتخاابت األمريكية، فيما كان موقع 
نسبة أعلى من القوالب الشرقية أقل اهتماماً، وبينت النتائج أن املواقع الثالثة اعتمدت قالب اخلرب ب

األخرى، وكشفت النتائج أن إطار قضية االنتخاابت األمريكية حل ابملرتبة األوىل يف معاجلة املواقع 
اإللكرتونية العراقية لالنتخاابت األمريكية، وان االجتاه احملايد هو السائد يف معاجلة املواقع الثالثة، 

دة من قبل املواقع "عينة الدراسة"، وبينت النتائج فيما وأظهرت النتائج ضعف يف آليات التأطري املعتم
خيص مصدر املادة اإلعالمية أن موقع شبكة روداو أقل املواقع اعتماداً للمصادر اجملهلة مما جعله أكثر 

 التزاماً ابملعايري املهنية من موقعي شبكة اإلعالم العراقي والشرقية.

السياسي، حتةليل الكةلمات املفتاحي : اإلعالم اإللكرتوين العراقي، االنتخاابت األمريكي ، اإلعالم 
 املضمون.
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Abstract 

The study aimed to identify the way the Iraqi electronic media dealt 

with the issue of the US elections in 2016, through acknowledging the 

degree of interest by the Iraqi websites to this subject, and the media 

frameworks and the mechanisms that was adopted by the websites in the 

research sample, and uncovering the trends of these sites in handling the 

elections. 

The study is content analysis within the descriptive style, the study 

sample included three Web sites Iraqi They (Iraqi Media Network, Al 

Sharqiya, and Rudaw), The study concluded that Rudaw web site was 

more interested in covering the US elections, while Al Sharqiya had less 

interest, and the results showed that all three websites had used news 

template more than other template, and the results revealed that the US 

elections topic was the most dealt with by all Iraqi websites, and the 

neutral trend was the dominant way in handling  with the issue by the 

three sites, the results also showed the weakness in the framework 

mechanisms by the websites in the study sample, and in regards to 

sourcing the information material, Rudaw network was the least 

dependent  on anonymous sources which made it the  most committed to 

professional standards compared to Iraqi Media Network and Al Sharqiya 

News.  

Key words: Iraqi Electronic media, US elections, political media, 

content analysis. 
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 مقدم 

منعطفاً مهماً يف عامل االتصال األنرتنت شبكة ها تشكلت الثورة االتصالية احلديثة اليت أحدث
واإلعالم، بسبب ما متلكه هذه الشبكة من خصائص وميزات، وقد كان انعكاس هذا التأثري على 

اإلعالم اإللكرتوين متناسباً مع أمهية شبكة األنرتنت اليت متثل الوسيلة أو اجلسر بني املرسل واملستقبل، 
رافية، فتحقق ما أشار له "ماكلوهان" قبل ما يقارب القرن من طياً للمسافات اجلغفأحدث هذه اجلسر 

األحداث احمللية والدولية من حيث   بني ةالفاصل ودتفي احلدخت تقرية صغرية"، فبدألالعامل حتول الزمان "
مما ساهم يف جعل اإلعالم اإللكرتوين منافساً ومزامحاً لإلعالم التقليدي،  درجة االهتمام،و ة التغطية سرع

 د تفوق عليه يف جوانب عدة، مثل حجم االنتشار والتأثري وسرعة التفاعل  مع األحداث.وق

وال تعفي هذه امليزات واخلصائص اإلعالم اإللكرتوين من املسؤولية املهنية واألخالقية لوسائل 
ه ما يدور يف العامل من أحداث أو وقائع مهمة جزء من هذعرفة يف م اإلعالم، فكما ميثل حق اجلمهور

دقيقة وموضوعية ومتوازنة، وهو ما تكون هذه املعرفة  املسؤولية، فإن اجلزء اآلخر منها يتمثل يف أن
يتطلب املزيد من املراجعة آلليات العمل الصحفي من قبل القائمني على املواقع اإللكرتونية مبا يتوافق مع 

 خصائص شبكة األنرتنت واإلعالم اإللكرتوين.   

حملياً  من األحداث العاملية اليت انلت اهتماماً إعالمياً كبرياً  2012مريكية وتعد االنتخاابت األ
نظراً للدور العاملي املؤثر  العراقي، وذلك منها اإلعالم اإللكرتوينو اإلعالم يف خمتلف وسائل  وعاملياً 

ة العربية وألن هذه االنتخاابت حدثت يف وقت يشهد فيه العراق واملنطق للوالايت األمريكية املتحدة،
اضطراابت تلقي بظالهلا على الربامج االنتخابية للمرشحني يف هذه االنتخاابت، كوهنم مرشحني لقيادة 

الوالايت املتحدة اليت تعد الطرف الفاعل يف التحالف الدويل الذي يقدم الدعم واإلسناد للحكومة 
سية واألمنية املربمة بني الوالايت املتحدة العراقية يف قتاهلا ضد "تنظيم الدولة"، ابإلضافة لالتفاقيات السيا

، مما جعل موضوع االنتخاابت األمريكية يتجاوز كونه موضوع دويل 2002واحلكومة العراقية بعد عام 
 عابر ابلنسبة لإلعالم اإللكرتوين العراقي.

مادة وبناء على ما سبق يتضح أن معاجلة االنتخاابت األمريكية يف اإلعالم اإللكرتوين العراقي 
وهلذا فقد مت حتليل مضمون موقع شبكة اإلعالم العراقي وموقع الشرقية وموقع شبكة ، جديرة ابلبحث

روداو على شبكة األنرتنت، من أجل الوقوف على الطريقة اليت عاجلت هبا املواقع اإللكرتونية العراقية 
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وطبيعة هذه املعاجلة، وكذلك  اجتاهمرجعية املواقع اليت مشلها البحث على ، وأتثري لالنتخاابت األمريكية
 األطر وآليات التأطري اليت اعتمدهتا املواقع يف معاجلتها ملوضوع االنتخاابت.

 املبحث األول: اإلطار املنهجي لةلبحث

 البحثمشكةل  أواًل: 

تعد معاجلة وسائل اإلعالم احمللية لألحداث والقضااي العاملية املختلفة مؤثرة يف تصورات واجتاهات 
من القضااي السياسية اليت  2012مهور املتلقي لرسالتها اإلعالمية، ملا كانت االنتخاابت األمريكية اجل

أخذت حيزاً كبرياً يف تغطية وسائل اإلعالم العراقية عموماً واإلعالم اإللكرتوين بصورة خاصة، فقد 
لالنتخاابت األمريكية، وتتمثل حاولت هذه الدراسة التعرف إىل طريقة معاجلة اإلعالم اإللكرتوين العراقي 

مشكلة  الدراسة ابلسؤال اآليت:  كيف عاجل اإلعالم اإللكرتوين العراقي "ممثل ابملواقع اإللكرتونية لشبكة 
، وما أبرز األطر اإلعالمية اليت 2012اإلعالم العراقي وقناة الشرقية وقناة روداو" االنتخاابت األمريكية 

 ة "عينة الدراسة" يف معاجلتها هلذه االنتخاابت؟  اعتمدهتا املواقع اإللكرتوني

 البحثأهداف اثنياً: 

 :يتوخى الباحثان من الدراسة حتقيق اآليت

درجة اهتمام املوقع اإللكرتوين لشبكة اإلعالم العراقي وموقع الشرقية وموقع شبكة روداو  -أ
 ابالنتخاابت األمريكية.

 اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية.القوالب الصحفية اليت اعتمدها اإلعالم  -ب

أبرز األطر اإلعالمية اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت  -ت
 األمريكية. 

 آليات التأطري اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية.  -ث

 رتوين العراقي حنو األطراف املتنافسة يف االنتخاابت األمريكية.اجتاهات اإلعالم اإللك -ج

 املصادر الصحفية اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية. -ح

 الفروق يف معاجلة املواقع اإللكرتوين العراقية "اليت مشلتها الدراسة" لالنتخاابت األمريكية.  -خ
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 البحثأمهي  اثلثاً: 

، بسبب احلايل من الزمنتنطلق أمهية الدراسة من األمهية املتنامية لإلعالم اإللكرتوين خالل العقد 
املميزات الفنية والتقنية اليت وفرت له السرعة واالنتشار والتفاعلية، وغريها من امليزات اليت جعلت من 

أما األمهية األخرى هلذه الدراسة فتتمثل اإلعالم اإللكرتوين أحد عناصر التأثري املهمة يف اجملتمعات، و 
بدراسة معاجلة وسائل إعالم حملية يف العراق لالنتخاابت األمريكية ملا تشكله هذه االنتخاابت من أمهية 

على الشأن العراقي فضاًل عن الشأن اإلقليمي منذ أحداث حريب اخلليج األوىل والثانية مروراً ابحتالل 
التغطية اإلعالمية من قبل وسائل إعالم حملية للربامج االنتخابية للمرشحني  العراق، وكذلك أمهية دراسة

 والسياسات العامة يف االنتخاابت األمريكية.

 البحثأسئةل  رابعاً: 

 حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:   

ما درجة اهتمام املوقع اإللكرتوين لشبكة اإلعالم العراقي وموقع الشرقية وموقع شبكة روداو  -أ
 ابالنتخاابت األمريكية؟    

ما القوالب الصحفية اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت  -ب
 األمريكية؟

 العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية؟ما األطر اإلعالمية اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين  -ت

 ما آليات التأطري اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية؟ -ث

 ما اجتاهات اإلعالم اإللكرتوين العراقي حنو األطراف املتنافسة يف االنتخاابت األمريكية؟ -ج

اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت ما املصادر الصحفية اليت اعتمدها اإلعالم  -ح
 األمريكية؟

 ما الفروق يف معاجلة املواقع اإللكرتوين العراقية "اليت مشلتها الدراسة" لالنتخاابت األمريكية؟  -خ
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 البحثمنهج خامساً: 

أبهنا دارسات هتدف إىل دراسة األوضاع تعرف تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية، واليت 
(1) فيهاالراهنة للظواهر من حيث خصائصها وأشكاهلا وعالقاهتا والعوامل املؤثرة 

. 

أبنه "أحد األساليب البحثية  حسني مسري حممدومت اعتماد أسلوب حتليل املضمون الذي يعرفه 
من أجل حتقيق و  ، (2) اليت تستخدم يف وصف احملتوى الظاهر، أو املضمون الصريح للمادة اإلعالمية"

أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا، وطبقاً للتصنيفات املوضوعية اليت حيددها الباحث، بشرط أن 
وموضوعية، وأن يستند الباحث يف عملية مجعه  تتم عملية التحليل بصفة منتظمة ووفق أسس منهجية

 . ( 3) للبياانت وتبويبها وحتليلها إىل األسلوب الكّمي بصفة أساسية

 تهعينو  البحثجمتمع سادساً: 

يتكون جمتمع الدراسة من املواقع العراقية اإلخبارية على شبكة األنرتنت، سواء املواقع احلكومية  
أو اخلاصة، ومت حتديد عينة قصدية ألغراض هذه الدراسة مكونة من ثالث مواقع إلكرتونية هي )موقع 

يل احلكومي يف شبكة اإلعالم العراقي وهو موقع أخباري اتبع ألحدى الوسائل اإلعالمية ذات التمو 
خباري مرتبط مبجموعة اإلعالم العراقي املستقل إبدارة سعد البزاز وموقع الشرقية وهو موقع أالعراق، 

ويعرض أخباراً سياسية واقتصادية وثقافية ورايضية ابإلضافة لبعض املنوعات الرتفيهية، وموقع شبكة 
أتسست يف أربيل وتبث أبربع لغات هي روداو وهو موقع أخباري يتبع شبكة روداو اإلعالمية اليت 

 .الكردية والعربية والرتكية واإلجنليزية ويعرض املوقع أخباراً سياسية واقتصادية ورايضية والرتفيهية

ومت اختيار املواقع الثالثة كوهنا متثل جمتمع البحث ألهنا متثل توجه األعالم احلكومي وتوجه اإلعالم 
 حتديد املادة اإلعالمية املنشورة على املواقع الثالثة اليت تناولت مستقل وتوجه اإلعالم الكردي، ومت

ألهنا  2017 -1 -20لغاية  2012-9-22موضوع االنتخاابت األمريكية ضمن الفرتة الزمنية من 
الفرتة اليت شهدت انطالق أول مناظرة بني املرشحني لالنتخاابت واليت تعد البداية الفعلية للحمالت 

 سبقت عملية التصويت و م عملية التصويت وظهور نتائج التصويت ح ى حفل تنصيب االنتخابية اليت

                                                           
 .127األسس واملبادئ. القاهرة: عامل الكتب، ص -(. حبوث اإلعالم1972مسري حممد حسني، )( 1)
 .11، القاهرة: عامل الكتب، ص2تعريفاته ومفاهيمه وحمدداته واستخداماته. ط -(. حتليل املضمون1992مسري حممد حسني، )( 2)
 .170القاهرة: دار الفكر العريب، ص(. مناهج البحث اإلعالمي. 2011حممود حسن إمساعيل، )( 3)
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الرئيس األمريكي اجلديد، وحتليل املعاجلة اإلعالمية من قبل املواقع اإللكرتونية العراقية هلذه العملية 
 وتداعياهتا.

ت مفردة تناول 222العينة من أجل إخضاعها لعملية التحليل، فشمل التحليل حصرت و 
 يف املواقع اإللكرتونية )لشبكة اإلعالم العراقي والشرقية وشبكة روداو(.    2012االنتخاابت األمريكية 

 البحثأداة سابعاً: 

مت إنشاء استمارة خاصة بتحليل املضمون، إذ صممت لتحليل عينة الدراسة )املواقع اإللكرتونية 
الً كمياً مبا خيدم أهداف الدراسة، ويساهم يف لشبكة اإلعالم العراقي والشرقية وشبكة روداو(، حتلي

 اإلجابة عن تساؤالهتا.

 وحدات التحةليل  .0
 اعتمدت الدراسة وحدات التحليل اآلتية:

وحدة املوضوع: وهي رصد املوضوع أو الفكرة الرئيسية ملوضوع البحث وهي "االنتخاابت  -أ
العراقي )املواقع اإللكرتونية لشبكة ، الواردة يف األعالم اإللكرتوين 2012الرائسية األمريكية 

 اإلعالم العراقي وقناة الشرقية وقناة روداو( وما يتفرع عنها من أفكار ومواضيع اثنوية.
 الوحدة الطبيعية للمادة: ومتثل مجيع القوالب الصحفية اليت اعتمدهتا املواقع اإللكرتونية العراقية  -ب

 .2012األمريكية لعام حمل البحث" يف معاجلتها لالنتخاابت الرائسية 
 التحةليل فئات .6

أما فئات التحليل فقد مت اعتماد ست فئات رئيسة وتتفرع منها عدد من الفئات الثانوية، وفيما 
 يلي الفئات الرئيسة وتعريفاهتا: 

  .؟فئات ماذا قيل-أ
أمهية اإلطار احملدد بقضية االنتخاابت األمريكية: وهي مجيع املواضيع واألفكار الدالة على  -

وأتثري االنتخاابت األمريكية، اليت أوردهتا املواقع اإللكرتونية العراقية "حمل البحث" سواء على الشأن 
 العراقي أو اإلقليمي أو الدويل، ابإلضافة إىل الداخل األمريكي.
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إطار صراع يف االنتخاابت األمريكية: وهي أتطري اإلعالم اإللكرتوين العراقي "حمل البحث"  -
ضيع واألفكار اخلاصة ابالنتخاابت األمريكية، ووضعها يف قالب تنافسي بني أطراف االنتخاابت للموا

 األمريكية. 
 .؟فئات كيف قيل -ب

قالب املادة الصحفية: ويقصد هبا شكل املادة الصحفية اليت تناولت موضوع االنتخاابت   -
 والتقرير واملقال والتحقيق. الرائسية األمريكية يف اإلعالم اإللكرتوين العراقي، مثل: اخلرب

فئة آلية التأطري: هي العناصر الشكلية املستخدمة يف اإلعالم اإللكرتوين العراقي "حمل البحث"   -
 .يف معاجلته لالنتخاابت األمريكية مثل الصور واملواد الفلمية واألشكال والرسوم

أطةةةةةراف السةةةةةباق يف فئةةةةةة اجتةةةةةاه املعاجلةةةةةة: ويقصةةةةةد هبةةةةةا إظهةةةةةار اجتةةةةةاه مؤيةةةةةد أو معةةةةةارض ألحةةةةةد   -
 .االنتخاابت األمريكية من قبل اإلعالم اإللكرتوين العراقي "حمل الدراسة"، أو قد يكون هذا االجتاه حمايد

فئةةات مصةةدر الرسةةالة اإلعالميةةة: ويقصةةد بةةه املصةةادر الةةيت اعتمةةدها اإلعةةالم اإللكةةرتوين العراقةةي   -
ون مةةن سةةبع فئةةات فرعيةةة هةةي: املنةةدوب وتتكةة 2012"حمةةل البحةةث" يف معاجلتةةه لالنتخةةاابت األمريكيةةة 

 واملراسل ووسيلة إعالم حملية ووسيلة إعالم دولية ووكالة أنباء حملية ووكالة أنباء دولية ومصدر جمهول. 

 صدق وثبات األداة اثمنًا:

إن مفهوم الصدق يف حتليل املضمون ال خيتلف عنه يف البحث العلمي بشكل عام، فالصدق " 
Validity (4) يتمكن كشاف حتليل املضمون من قياس ما وضع من أجله بدقة" يعين أن. 

ولغرض حتقيق الصدق مت وضع تعريفات وحدات التحليل وفئاته، ومن  مَّ عرض استمارة التحليل 
 األداة. من ذوي التخصص من أجل حتكيم  () اخلرباءعلى جمموعة من 

" ابعتماد طريقة "ثبات Test retest methodوللتحقق من الثبات مت إعادة االختبار "
"، حيث يتم حتليل جزء من العينة من قبل  Intracoder Reliabilityالباحث مع نفسه " 

                                                           
، القاهرة: الدار املصرية 1(. مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية يف الدراسات اإلعالمية. ط2009شيماء ذو الفقار زغيب، )( 4)

 .122اللبنانية، ص
    ( ) :البيايت، مناهج البحث العلمي، جامعة الشرق األوسط / . أ. د عبد اجلبار 2د تيسري أبو عرجة ، جامعة البرتا   /  . أ.1اخلرباء هم
. د زهري 2. د. إبراهيم اخلصاونة، اذاعة وتلفزيون ، جامعة البرتا /2صحافة وإعالم، جامعة البرتا  /  -. د عبد الكرمي الدبيسي 2

 شرق األوسط جامعة ال –اذاعة وتلفزيون  –د. رائد البيايت . 2 الطاهات، صحافة وإعالم، جامعة الريموك .
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الباحث مرتني يف فرتتني زمنيتني خمتلفتني،  م حساب معامل الثبات اعتماداً على النتائج كما لو كان كل 
  .(5)مرة قام بتحليلها ُمَرمز خمتلف"

ومن أجل التحقق من ثبات األداة يف هذه الدراسة، قام الباحثان بتطبيق كشاف التحليل على 
يوماً واستخراج معامل الثبات ابستخدام معادلة  12من عينة الدراسة مرتني، بفارق زمين مدته  20%

 هولسيت:

=    2X        21       = عليهاعدد الفئات املتفق  2X =معامل الثبات     
 

 22+ 22          فئات الرتميز    جمموع                             

وهذا يعين أن كشاف التحليل حيقق الغرض  ةمرتفع ثبات وتعد نسبة %90 = معامل الثبات
 الذي وضع ألجله.

 املعاجل  اإلحصائي اتسعاً: 

اسةةتخراج التكةةرارات البسةةيطة، بعةةد مجةةع بيةةاانت الدراسةةة، وتصةةنيفها وترميزهةةا وإدخاهلةةا إىل احلاسةةوب، مت 
 .   (SPSS)والنسب املئوية لفئات التحليل ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 البحثمصطةلحات عاشراً: 

املعاجلة الصحفية: هي التدخل يف طريقة عرض وتقدمي القضية أو املشكلة أو احلدث، وذلك  -1
 . (6) تؤدي لتحقيق هدف الوسيلة اإلعالميةابستخدام األساليب والتقنيات اليت 

اإلعالم اإللكرتوين: هو عملية إنتاج البياانت إلكرتونياً، عن طريق جمموعة من أجهزة  -2
احلاسب اإللكرتوين املتصلة معاً بطريقتني إما مباشرة أو عن بُعْد، ومن ميزات هذا األسلوب إنتاج وتوزيع 

أوتوماتيكياً فيه تسهيالت كثرية منها اختيار الشكل النهائي للنص  املادة اإلعالمية يرجع لكونه نظاماً 
 .(7) وللواثئق بعد مراجعتها وضبطها وتعديلها بدقة وسرعة

                                                           

 .122شيماء ذو الفقار زغيب، مصدر سابق، ص ( 5)  
(. اجتاهات النخبة االقتصادية السعودية حنو معاجلة املواقع الصحفية السعودية على شبكة األنرتنت. 2009أسامة غازي املدين، )( 6)   

 .20الرايض: دار السعودية للنشر، ص
 .122تكنولوجيا النشر الصحفي: االجتاهات احلديثة. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ص(. 2001شريف درويش اللبان، )( 7)    
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الختيار  2012/  1/11: وهي االنتخاابت اليت جرت يف 2012االنتخاابت األمريكية  -2
وثلت أعضاء جملس الشيوخ، وكانت الرئيس اخلامس واألربعون للوالايت املتحدة وأعضاء جملس النواب 

 نتيجتها فوز املرشح اجلمهوري دوانلد ترمب وفوز احلزب اجلمهوري ابألغلبية يف جملسي النواب والشيوخ.

موقع شبكة اإلعالم العراقي: هو املوقع اإللكرتوين لشبكة اإلعالم العراقي وهي ممولة من  -2
 . (8) احلكومة العراقية ومبثابة الناطقة ابمسها

موقع الشرقية: وهو املوقع اإللكرتوين لقناة الشرقية واليت تضم عدد من القنوات اإلعالمية  -2
ويرأس جملس إدارهتا سعد البزاز، وحيوي املوقع ابإلضافة للمواد اإلخبارية عدد من املواد الرتفيهية 

 واالجتماعية
(9). 

عالمية على األنرتنت، ويوفر تغطية موقع شبكة روداو: هو املوقع اإللكرتوين لشبكة روداو اإل -2
  .(10) لقضااي املنطقة والعامل ابللغات الكردية والعربية واإلجنليزية والرتكية

حتليل املضمون: هو أسلوب وأداة للبحث العلمي ميكن أن يستخدمه البحاثون يف جماالت  -7
 الصريح للمادة اإلعالمية املرادحبثية متنوعة وابألخص يف علم اإلعالم لوصف احملتوى الظاهر واملضمون 

 . (11) حتليلها من حيث الشكل واملضمون

 املبحث الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابق 

 (Frame Analysis) نظري  األطر اإلعالمي أواًل: 

 مفهوم نظري  األطر .0
تعد نظرية األطر اإلعالمية من الروافد املهمة يف دراسات االتصال إذ تسمح للباحثني بقياس 

حمتوى الرسائل اإلعالمية اليت تبثها وسائل اإلعالم، ابإلضافة إىل تقدمي هذه النظرية تفسرياً منتظماً لدور 
ابت اجلمهور املعرفية وسائل اإلعالم يف تشكيل األفكار حيال القضااي البارزة وعالقة ذلك ابستجا

                                                           
 .222(. التلفزيون الفضائي العريب. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ص2001هبة شاهني، ) (8)   
حبث مقدم إىل مؤمتر الفضائيات العربية واهلوية (. اهلوية الوطنية يف قناة الشرقية الفضائية العراقية. )2010علي جبار الشمري، )( 9) 

 .212الثقافية(، كلية االتصال، جامعة الشارقة، ص
 .www.rudaw.net/arabic/about(: 2012موقع شبكة روداو على األنرتنت ) (10)
مية. القاهرة: العريب للنشر (. حتليل املضمون يف الدراسات اإلعال1912عواطف عبد الرمحن، واندية سامل، ، وليلى عبد اجمليد، ) (11)  

 .19والتوزيع، ص
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فاإلطار اإلعالمي هو الفكرة احملورية اليت تنتظم حوهلا األحداث اخلاصة  والوجدانية لتلك القضااي،
بقضية حمددة، وهو بناء حمدد للتوقعات اليت تستخدم جلعل الناس أكثر إدراكاً للمواقف املختلفة يف 

 . (12) وقت ما

ومضامني وسائل اإلعالم توضع يف سياق من أجل القيام وتقوم النظرية على أساس أن أحداث 
بتنظيم األلفاظ والنصوص واملعاين وتستخدم اخلربات والقيم االجتماعية السائدة، فال يكون هلا مغزى يف 

حد ذاهتا إال إذا كانت ضمن هذا التنظيم والسياق، ويتيح حتليل إطار الرسالة اإلعالمية القدرة على 
سالة ويفسر دورها يف التأثري على اآلراء واالجتاهات، مما يعين أنَّ احلدث عندما يقع قياس حمتوى هذه الر 

قد ال تكون له داللة كبرية عند الناس؛ ولكن وسائل اإلعالم تصفه يف إطار إعالمي من حيث اللغة 
  .(13) والصياغة والرتكيز على عنصر معني ليصبح مهماً يف قلب اإلطار االجتماعي كله

(14) (vinKeويرى )
أن نظرية األطر اإلعالمية متثل الطريقة اليت يقدم الصحفيون واحملررون  

 .اليت لديهم حول املوضوع خالهلا النص اإلعالمي انطالقاً من مدركاهتم الفكرية واملفاهيم

 العوامل املؤثرة يف التأطري اإلعالمي .6
وترتبط هذه العوامل ابملؤسسة هناك عدة عوامل تؤثر يف التأطري الذي تطرحه وسائل اإلعالم، 

 (15)اإلعالمية من جهة وابلصحفيني من جهة أخرى، ومن هذه العوامل:

 التوجه الفكري للوسيلة اإلعالمية، والسياسة التحريرية هلا. -أ
 العادات والتقاليد االجتماعية. -ب
 القيود الصحفية الروتينية. -ت
 الضغوط املؤسساتية والتنظيمية. -ث

 مجاعات الضغط واملصاحل. -ج

 وظائف األطر اإلعالمي  .3
 (16)الوظائف اليت تؤديها األطر اإلعالمية تتمثل يف اآليت: إن

                                                           
 .207، القاهرة: عامل الكتب، ص2(. نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري. ط2012حممد عبد احلميد، )( 12)
 .221، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ص1(. االتصال نظرايته املعاصرة. ط2009عماد حسن مكاوي، وليلى حسن السيد، )( 13)

)14(Kevin. M (1991). Carriage News and Ideology: An analysis of Coverage of the West German Green 

Party by the New York Times. Journalism Monographs. 128, 1- 31. 
 (15)Dietam, A. (1999). Framing as a theory of Media effects. Journal of communication ،Vol. 49, No,1, 

P109. 
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 توضح األطر األسباب الكامنة خلف مشكلة أو قضية معينة. -أ

 تقوم األطر بتشخيص األسباب وحتديد القوى الفاعلة يف القضية أو احلدث. -ب
 تشري األطر إىل التقييمات األخالقية للقضية أو احلدث. -ت
 تقرتح األطر اإلعالمية حلواًل للقضية وحماولة عالجها.  -ث

 أنواع األطر اإلعالمي  .4
بني بعض الباحثني يف جمال اإلعالم واالتصال أن هناك عدد من أنواع األطر املرتبطة غالباً بطريقة 

 (17)تغطية وسائل اإلعالم ألحداث معينة، ومن هذه األنواع هي:

الرتكيز على قضية أو حدث له جوانب واضحة عند اجلمهور اإلطار احملدد بقضية: إذ يتم  -أ
 ألنه حدث مرتبط بوقائع ملموسة فيتم الرتكيز على املدخل الشخصي أو تقدمي عناصر احلدث وتداعياته.

اإلطار العام: يرى األحداث يف سياق عام جمرد ويقدم تفسريات عامة للوقائع يربطها ابملعايري  -ب
السياسية والثقافية وقد تكون ثقيلة على نفسية املتلقي من الناحية املهنية إال أهنا مهمة لفهم املشكالت 

 وتقدمي احللول واإلقناع على املدى البعيد. 
اث يف سياقها االسرتاتيجي املؤثر، ويتالءم هذا اإلطار مع إطار االسرتاتيجية: يرى األحد -ت

مبدأ الفوز واخلسارة والتقدم والتأخر والنهضة أو  -األحداث السياسية والعسكرية ويركز على قيم مثل: 
 .(18) اإلخفاقاتوكذلك تقدمي اإلجنازات الضخمة أو  -االهنيار

إطار االهتمامات اإلنسانية: يرى األحداث يف سياق أتثرياهتا اإلنسانية والعاطفية العامة،  -ث
 وُتصاغ الرسائل يف قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة. 

إطار النتائج االقتصادية: يضع هذا اإلطار الوقائع يف سياق النتائج االقتصادية اليت نتجت  -ج
املتوقع أو القائم على األفراد والدول واملؤسسات، فالقائمون ابالتصال عن األحداث، ويشري للتأثري 

 يستخدمون الناتج املادي جلعل الرسالة اإلعالمية أكثر فاعلية على اجلمهور وأكثر ارتباطاً مبصاحلهم.
تقدمي األحداث يف إطار تنافسي حاد، وقد تتجاهل الرسائل اإلعالمية عناصر  إطار الصراع: -ح

إبراز سياق الصراع، ويقيس الرسالة غالبًا مبقياس اخلاسر والرابح واملنتصر واملهزوم ويبالغ  مهمة يف سبيل
 . (19) لألحداثالصحفيون كثرياً يف جعله إطاراً 

                                                                                                                                                                      
)16( Entman, R. (1993). Framing Toward Clarification of A Fractured Paradigm. Journal of 

Communication, Vol. 11, P 145- 156 
(. نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرون. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2012عبد الرزاق حممد الدليمي، ) (17)

 .202 -202ص
 .21(. وسائل اإلعالم والصراعات السياسية. عمان: دار ُأسامة للنشر والتوزيع، ص2012عالء خالد السرور، وسؤدد فؤاد اآللوسي، ) (18)
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 النظام االنتخايب األمريكياثنياً: 

ميثل نظام احلكم يف الوالايت األمريكية املتحدة أحد صور النظام الفدرايل، وتتكون السلطة 
االحتادية العليا فيه من السلطة التنفيذية وميثلها رئيس الوالايت املتحدة، والسلطة التشريعية وتتمثل 

ابلكوجنرس والذي يتكون من جملسي النواب والشيوخ، والسلطة القضائية املتمثلة ابحملكمة العليا، وهناك 
األمريكي العالقة بني اإلدارة سلطة أخرى متثلها احلكومات احمللية يف الوالايت، وقد نظم الدستور 

الفدرالية وإدارات الوالايت، فقد ذكر الدستور صالحيات بعينها لإلدارة الفدرالية وأخرى إلدارات 
الوالايت، وصالحيات أخرى يتقامسها الطرفان،  م نص الدستور على أن مامل يرد ذكره من صالحيات 

ون الفدرايل مها األعلى يف حال حدوث يظل من اختصاص الوالايت، ولكن يكون الدستور والقان
 .(20)تعارض بينهما وبني قوانني الوالايت كما نص الدستور األمريكي على ذلك

وتتألف احملكمة العليا من تسعة قضاة يعينهم رئيس اجلمهورية مبوافقة جملس الشيوخ، ويكون تعني 
خاصة منها الوفاة، وتتوىل احملكمة القضاة التسعة مدى احلياة إذ ال يستبدل أي منهم إال يف حاالت 

العليا النظر يف قضااي القانون العام ومراجعة قرارات السلطتني التنفيذية والتشريعية، وجواز هذه القرارات 
من الناحية الدستورية وعدم تعارضها مع القوانني، ورئيس احملكمة العليا من الناحية الربوتوكولية يعد اثين 

 .(21)الدولةشخصية رمسية بعد رئيس 

 انتخاابت الكوجنرس .0
يعد النظام االنتخايب األمريكي من األنظمة املعقدة، إذ يتم اختيار أعضاء جملس النواب البالغ 

عضواً ابالنتخاب املباشر وتبلغ مدة عضوية جملس النواب عامني، يكون عدد ممثلي  222عددهم 
والايت الوالية يف جملس النواب يتناسب مع عدد سكان الوالية على أن يكون احلد األدىن لتمثيل ال

ألف شخص تقريباً، وينتخب أعضاء  700الصغرية انئب واحد، وبناء على ذلك يصبح كل انئب ميثل 
عضواً ابالنتخاب املباشر كذلك، وبواقع عضوين إثنني عن كل والية  100جملس الشيوخ البالغ عددهم 

                                                                                                                                                                      
 .21املصدر السابق، ص (19)
الشروق الدولية،  ، القاهرة: مكتبة 1(. كيف ينتخب الرئيس األمريكي قيود وتعقيدات وأشياء أخرى. ط2001منال الشورجبي، ) (20)

 .19ص
 .112األوريب، ص -، واشنطن: مركز الدراسات العريب1(. صناعة القرار األمريكي. ط1997منصف ألسليمي، ) (21)
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والايت الكبرية داخل بصرف النظر حجم الوالية من أجل خلق توازن نسيب يف أتثري الوالايت الصغرية وال
 Congressالسلطة التشريعية، وتكون عضوية جملس الشيوخ ملدة ستة سنوات، وميثل الكوجنرس 

 .(22)السلطة التشريعية العليا يف الوالايت املتحدة األمريكية ابإلضافة إىل مراقبة السلطة التنفيذية

 االنتخاابت الرائسي  األمريكي  .6
على مرحلتني: املرحلة األوىل يطلق عليها االنتخاابت التمهيدية؛ أما االنتخاابت الرائسية فتتم 

وتتم هذه املرحلة داخل احلزبني الكبريين "الدميقراطي واجلمهوري" من اجل اتفاق كل حزب على مرشحه 
ملنصب الرئيس وانئبه يف االنتخاابت الرائسية، إذ حياول املرشح الفوز أبكرب عدد من املندوبني داخل كل 

يصبح مرشح احلزب ملنصب الرئيس، وخيتلف احلزابن يف طريقة اختيار وتوزيع املندوبني من  حزب كي
والية إىل أخرى طبقاً لعدد الناخبني يف الوالية ونتائج تصويت الوالية يف االنتخاابت السابقة، أما 

، إذ يعمد األشخاص الذين حيق هلم التصويت يف االنتخاابت التمهيدية فمتخلفة بني الوالايت أيضاً 
احلزب يف بعض الوالايت إىل جعل االنتخاابت مفتوحة فيحق لكل انخب مسجل التصويت يف 

االنتخاابت التمهيدية بصرف النظر عن انتماءه، فيما يقوم احلزب يف والايت أخرى ابلسماح للناخبني 
حق التصويت يف  املستقلني الذين ال ينتمون للحزب املنافس ابلتصويت، أما يف القسم الثالث فيقتصر

 .(23)االنتخاابت التمهيدية على املنتمني للحزب فقط

ويتم يف املرحلة الثانية التصويت الرمسي الختيار الرئيس األمريكي، ويف هذه املرحلة يتم اختيار 
قائمة انخيب الرئيس يف كل والية من والايت االحتاد وهو ما يطلق عليه "اجملمع االنتخايب أو اهليئة 

"، وحبصول املرشح على أعلى أصوات الوالية حيظى جبميع أصواهتا يف اهليئة االنتخابية، ()يةاالنتخاب
صواتً من  270وحيتاج املرشح ملنصب الرئيس أن يفوز أبصوات األغلبية املطلقة للهيئة االنتخابية أي 

                                                           
(. النظام احلزيب وأثره يف أداء النظام السياسي للوالايت املتحدة األمريكية )دراسة حالة احلرب 2012نصر حممد علي احلسيين، ) (22)

 .192-192(. )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة النهرين، بغداد، العراق، ص2002على العراق 
، )ترمجة: خالد غريب علي(، 1مقدمة قصرية جداً. ط –(. االنتخاابت واألحزاب السياسية األمريكية 2012ماسيل، إل ساندي ) (23)

 .99 -97القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص
( ) تخابية: هو نظام وضعه املؤسسون للوالايت املتحدة لغرض تقاسم السلطة بني الوالايت واحلكومة القومية، إذ ميثل كل والية اهليئة االن

يف اهليئة االنتخابية عدد مساٍو جملموع أعضائها يف الكوجنرس )جملسي الشيوخ والنواب( ُيضاف ثالث أعضاء من واشنطن مبوجب التعديل 
شخصاً، واملرشح الذي حيصل على أكثر األصوات يف الوالية  221يكون عدد أعضاء اهليئة االنتخابية الكلي  الثالث والعشرين وهبذا

 يفوز جبميع ممثليها يف اهليئة االنتخابية.
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يف يوم الثالاثء  صواتً، وجتري االنتخاابت الرائسية العامة كل أربع سنوات، ويكون موعدها 221جمموع 
 .(24)الذي يلي األثنني األول من شهر تشرين الثاين

ليشمل كل مواطن  1971وتوسع حق االقرتاع يف انتخاابت الوالايت واالنتخاابت القومية عام 
يقتصر على الرجال املنتمني لكنيسة  1719سن الثامنة عشر، بعد أن يف كان عام  غأمريكي يبل

ويعرفون القراءة والكتابة، إىل أن مت إلغاء املعايري الدينية للتصويت يف مجيع  األغلبية، وهلم ملكية خاصة
الوالايت مطلع القرن التاسع عشر، فيما أُلغي شرط امللكية منتصف القرن التاسع عشر، ومت إلغاء اعتبار 

، ورغم ذلك فقد منع املواطنني السود من حق التصويت يف  1170العنصر كشرط يف التصويت عام 
، ومسح ابلتصويت من 1920ثري من الوالايت إىل بداية القرن العشرين، ومسح للمرأة ابلتصويت عام ك

 .(25) 1922ال يعرف القراءة والكتابة عام 

 اإللكرتوين اإلعالم اثلثاً:

 مفهوم اإلعالم اإللكرتوين  .0
خالل يشري مصطلح اإلعالم اإللكرتوين إىل عملية االتصال ابعتماد شبكة األنرتنت، من 

الوسائط اإللكرتونية املتعددة، ابالستفادة مما تقدمه شبكة األنرتنت من مزااي تكنلوجية، وتتم صياغة 
احملتوايت اإلعالمية وتقدميها إىل اجلمهور عرب احلاسب اآليل من خالل اإلفادة من التكنلوجيا املتوفرة 

ر له القدرة على التصفح واالستدعاء فيه، وتقوم شبكة األنرتنت خبلق جو من التفاعل مع املتلقي وتوف
 . (26) والبحث يف احملتوايت اإلعالمية على الشبكة أبيسر الطرق وأسرعها

ولعل أبرز ما حفز اإلعالم والصحافة اإللكرتونية ووسع انتشارها هي امليزات الكثرية للنشر        
 (27) اإللكرتوين، ومن هذه امليزات:

القارئ االطالع على جمموعة كبرية من املواد اإلعالمية منوعة التكلفة املنخفضة: إذ بوسع  -أ
 مصادر بتكلفة منخفضة.

                                                           
 ، )ترمجة جابر عوض(، القاهرة: اجلمعية املصرية لنشر1(. نظام احلكم يف الوالايت املتحدة األمريكية. ط1992الرى إلويتز، ) (24)

 .129املعرفة والثقافة العاملية، ص
 .109 -101املصدر السابق، ص( 25)
 .91، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ص1(. األنرتنت والصحافة املستقبلية، رؤية مستقبلية. ط2001ماجد سامل ترابن، )( 26)
 .177 -172املصدر السابق، ص (27)
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السرعة وإثراء البحث: فالتقنية اإللكرتونية توظف قدرات احلاسب مثل سرعته يف األداء  -ب
 وجودة خمرجاته والبحث.

بل يضيف  دمج الصوت والصورة: إذ انه ال يكتفي مبجرد بنشر املادة املكتوبة "النص" والصور -ت
 ".Multimediaإمكانية إضافة مقاطع فيديو وأصوات وهو ما يعرف ابلوسائط املتعددة "

إضافة التعليقات والتضمني أو التنصيص: وهو إمكانية تضمني اشتقاق أو تنصيص ملادة معينة  -ث
 من منشور إلكرتوين.

ره أو إضافته إمكانية التعديل: على عكس وسائل اإلعالم التقليدية ميكن تعديل ما مت نش -ج
 واحلذف والتبديل فيه.

 اإلعالم اإللكرتوين ظهور وتطور .6
على الرغم من  1992بعد عام ارتبط ظهور وإنشار اإلعالم اإللكرتوين ابنتشار شبكة األنرتنت 

مراكز البحوث يف اجلامعات واالستخدامات وجودها قبل أكثر من عقدين بعد أن كانت مقتصرة على 
يف الدول املتقدمة، إذ بدأت وسائل اإلعالم تتحدث عن ضرورة اإلفادة من شبكة األنرتنت،  العسكرية

 .(28) ابعتبارها وسيلة جديدة ومتطورة وميكنها أن تغري الكثري يف جماالت االتصال

ويف منتصف تسعينيات القرن املاضي انتشرت شبكة األنرتنت يف الوطن العريب، وعمَّ استخدامها 
وسجلت منطقة الشرق األوسط ومن ضمنها الوطن العريب أعلى معدل من وأُنِشَئت املواقع العربية، 

اية لغ 2000حيث النمو يف عدد األفراد الذين يتعرضون لألنرتنت، إذ بلغت نسبة النمو من عام 
 .(29) %920،2يف منطقة الشرق األوسط  2007

وأطلق اسم الشبكة الدولية للمعلومات  1991أما يف العراق فقد ظهرت خدمة األنرتنت عام 
مت ربط أول جهة رمسية عراقية  1999على أول شركة يف جماالت املعلومات واالتصاالت، ويف عام 

مت فتح موقع إعالم  12/10/1999إلنرتنت، وبتاريخ ابلشبكة العاملية عن طريق املركز الوطين خلدمة ا
 العراق التابع لوزارة اإلعالم آنذاك

(30) . 

                                                           
 .22(. مدخل يف صحافة األنرتنت. العني: دار الكتاب اجلامعي، ص2012عبد األمري الفيصل ) (28)
دراسة  -يف مواقع الصحف العربية على األنرتنت وعالقتها حبرية التعبري 2(. استخدام أدوات الويب 2001رفعت حممد البدري، ) (29)

 .970، ص2 احلرية واملسئولية"، القاهرة، جحتليلية.  جملة املؤمتر العلمي الدويل الرابع" اإلعالم بني
 .22(. الصحافة اإللكرتونية، التجربة العراقية. بغداد: مطبعة الدار العربية، ص2010عبد األمري الفيصل، )( 30) 
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، فأصبح عددهم 2002وقد تنامى عدد املشرتكني يف خدمة األنرتنت يف العراق بعد عام        
مشرتك  22000م، بعد أن كان ال يتجاوز عددهم 2007مشرتك ح ى شهر نيسان عام  221،000

، 2007موقع ح ى شهر أيلول عام  1100، وبلغ عدد املواقع اإللكرتونية العراقية 2002 قبل عام
، أما املواقع ذات الطابع اإلخباري %22موقع أي بنسبة  222ويبلغ عدد املواقع اليت تتبع للمؤسسات 

من  %22موقع اتبع للصحف العراقية على األنرتنت أي بنسبة  292، و%12أي بنسبة  122فتبلغ 
 .(31) عدد الكليال

وعلى الرغم من ظهور اإلعالم اإللكرتوين املتأخر يف العراق إال إن أغلب وسائل اإلعالم العراقية 
ارتبطت مبواقع إلكرتونية على الشبكة األنرتنت، وأُسُتحِدث عدد كبري من املواقع بنسخ الكرتونية حبتة، 

ة يف العراق موقعاً متقدماً من حيث املتابعة حترر وتصمم على األنرتنت، وقد احتلت الصحافة اإللكرتوني
 وعدد املواقع.

 مناقش  الدراسات السابق رابعاً: 

مت استعراض الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة وذلك ابلتعرض ألهم الدراسات اليت 
اإلعالمي تناولت موضوع التغطية اإلعالمية لالنتخاابت بصورة عامة، أو اليت تناولت التأطري 

 لالنتخاابت وعلى النحو اآليت:

 الدراسات اليت تناولت موضوع االنتخاابت. .0
التعرف إىل دور الصحافة املصرية يف تعريف اجلمهور  (32) (2002مجعة، إميان هدفت دراسة )

، وأتثري الصحف يف تكون االجتاهات حنو 2002ابلشخصيات املرشحة يف االنتخاابت املصرية عام 
فرد إىل وجود  200الشخصيات، وأشارت نتائج استجابة عينة الدراسة الطبقية املكونة من تلك 

اختالف ابجتاهات الصحف الرئيسية تبعاً مللكية الصحيفة وتوجهها الفكري، ومن النتائج األخرى اليت 
 خرجت هبا الدراسة أن احلمالت الصحفية مل تكن العامل الوحيد املؤثر يف سلوك الناخبني.

                                                           
 (. تطور األعالم العراقي بني املاضي واحلاضر. 2017علي إمساعيل محة اجلاف )( 31)

www.tellskuf.com/index.php/authors/436-al/23824-aa-sp-1673376160.html. 
(. اجتاهات املعاجلة الصحفية حلملة االنتخاابت الرائسية وأثرها على معارف واجتاهات الناخبني. اجمللة املصرية 2002إميان مجعة، )( 32)

 .202 -127، ص22لبحوث اإلعالم، العدد 
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إىل معرفة أتثري التغطية اإلعالمية لالنتخاابت املصرية  (33) (2002عمارة، انئلة عت دراسة )وس
يف اجتاهات ومعارف اجلمهور حنو املرشحني يف العملية االنتخابية، من خالل اعتماد املنهج  2002

الكربى، فرد من حمافظات القاهرة  200الوصفي أبداة االستبانة اليت مشلت عينة طبقية مكونة من 
وخلصت الدراسة إىل أن اجلمهور املعتمد على القنوات الفضائية العربية أكثر عمقاً يف املعرفة جتاه 

االنتخاابت املصرية من الوسائل اإلعالمية األخرى، وأن اجلهور املتابع لإلعالم احلكومي أكثر إجيابية حنو 
 العملية االنتخابية.

الوقوف على الطريقة اليت غطت هبا  (34)(0102حممد، نبيل جاسم فيما حاولت دراسة )
، ابعتماد أسلوب حتليل 2010صحيفيت الصباح واملشرق العراقيتني االنتخاابت الربملانية يف العراق 

املضمون ضمن املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل أن طريقة تغطية صحيفة الصباح لالنتخاابت كان 
ير احلكومة، إذ ترى أن اإلجناز األمين هو العامل الذي انعكاس خلطاب للجهات السياسية اليت تد

يستحق التصويت من قبل الناخب، فيما ركزت صحيفة املشرق يف تغطيتها على أمهية امللف اخلدمي، 
وأن الذي فشل يف توفري اخلدمات غري مؤهل للحصول على أصوات الناخبني، ويعود هذا االختالف يف 

 ىل متويل وتوجه الصحيفتني. طريقة التغطية بني الصحيفتني إ

( التعرف إىل دور اإلعالم اجلديد مقارنة بدور وسائل Budak, 2010)(35) وقد هدفت دراسة
، وقد اعتمدت الدراسة املنهج 2001اإلعالم التقليدية يف احلمالت االنتخابية للرائسة األمريكية 

م التقليدية )مثل التلفزيون واإلذاعة الوصفي أبداة االستبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعال
والصحف( التزال مسيطرة على احلمالت االنتخابية األمريكية، وقد أوضحت النتائج أن موقع "تويرت" 

 جاء يف مقدمة مواقع التواصل االجتماعي اليت اعتمدها أصحاب احلمالت االنتخابية.

                                                           
واجتاهات املواطن املصري حنو االنتخاابت الرائسية يف مصر. املؤمتر (. دور وسائل اإلعالم يف تشكيل معارف 2002انئلة عمارة، )( 33)

 .202 -227، ص1جامعة القاهرة، اجلزء  -العلمي السنوي الثاين عشر لكلية اإلعالم
وىل حتليل أخبار الصفحة األ -(. تغطية الصحف العراقية للحملة االنتخابية أثناء االنتخاابت التشريعية2010نبيل جاسم حممد، )( 34)

 -72، ص 10 -9. جملة الباحث اإلعالمي، العدد 2010/ 2/ 2ولغاية  2010/ 2/ 12يف جريديت الصباح واملشرق للمدة من 
92. 

 )35( Budak, A. (2010). Facebook, Twitter, and Barak Obama: New Media and the 2008 Presidential   

Elections. (Unpublished master thesis) Georgetown University, Washington, USA. 
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أتثري شبكات التواصل  (Baumgartner, and Morris 2010)(36)دراسة ورصدت
سنة جتاه االنتخاابت التمهيدية  22سنة و 11االجتماعي يف آراء الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 

اليت تسبق االنتخاابت األمريكية، وتوصلت الدراسة إىل أن مواقع التواصل االجتماعي تعد مصدراً 
لدراسة تقارب نسبة االهتمام ابالنتخاابت لألخبار واملعرفة السياسية لدى فئة الشباب، وبينت نتائج ا

بني الشباب الذين يعتمدون مواقع التواصل االجتماعي مصدراً للمعلومات مع الذين يعتمدون وسائل 
 اإلعالم األخرى.

( إىل معرفة أتثري احملتوى السياسي للشبكات 2010Boroughs ,) (37)وقد سعت دراسة 
، من خالل حبث عينة 2001االجتماعية على اجتاه التصويت لدى الفرد يف االنتخاابت األمريكية 

عشوائية بسيطة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني 
تماعي واجتاه التصويت، ومت مالحظة زايدة نسبة التعرض للمضمون السياسي يف مواقع التواصل االج

اإلقبال على التصويت بني األشخاص الذين يتعرضون للمضمون السياسي على مواقع التواصل 
 االجتماعي. 

فقد حاولت التعرف إىل الكيفية اليت  (38) (2010الشيخلي، رؤى عبد اهلادي أما دراسة )
اإللكرتونيتني العراقيتني يف تغطيتها النتخاابت جمالس احملافظات تعاملت هبا صحيفيت الزمان والدستور 

، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي أبسلوب حتليل املضمون، وقد بينت نتائج 2009العراقية عام 
الدراسة أن نسبة تغطية االنتخاابت كانت مرتفعة يف الصحيفتني، وكان للصحفتني اإللكرتونيتني اجتاهاً 

 موضوع االنتخاابت.إجيابياً حول 

أسلوب تغطية صحيفيت الصباح والدستور  (39) (2011احلداد،أمحد بكر وتناولت دراسة )
، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي أبسلوب حتليل 2010العراقيتني لالنتخاابت الربملانية العراقية 

                                                           
)36( Baumgartner, J. and Morris, J. (2010). My Face Tube politics: Social networking web Sites and 

political engagement of young adults. Social Science Computer Review, 28 , 1, P 24- 44. 
(37)Boroughs, B. (2010). Social Networking Websites and Voter Turnout. (Unpublished master thesis) 

Georgetown University, Washington, USA. 
(. تغطية الصحافة اإللكرتونية العراقية النتخاابت جمالس احملافظات: دراسة حتليلية 2010رؤى عبد اهلادي حممد الشيخلي، ) (38)

 ماجستري غري منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.لصحيفيت الدستور والزمان. )رسالة 
. )رسالة 2010(. التغطية اإلخبارية لالنتخاابت الربملانية يف الصحافة العراقية اليومية لعام 2011أمحد بكر حممد احلداد، ) (39)

 ماجستري غري منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
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ية وفئة املفوضية العليا املضمون، وأشارت نتائج الدراسة إىل اهتمام الصحيفتني بفئة العملية التنظيم
 لالنتخاابت وكذلك فئة الرقابة األمنية يف تغطيتهما العملية االنتخابية.  

فقد تناولت عالقة  (40)(2012مرعي، حنان كامل شتلة، و ممدوح السيد عبد اهلادي أما دراسة )
، وتنتمي الدراسة 2012استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ابملشاركة يف االنتخاابت الرائسية املصرية 

للمنهج الوصفي، واعتمدت استمارة االستبيان كأداة جلمع البياانت، ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة 
مات مواقع الشبكات االجتماعية من قبل من الشباب اجلامعي، وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز استخدا

الشباب اجلامعي كان الغرض منه متابعة أحداث االنتخاابت الرائسية املصرية، ابإلضافة إىل إن أهم 
 االشباعات املتحققة لدى الشباب من املواقع االجتماعية كانت االشباعات السياسية. 

 الدراسات اليت تناولت التأطري اإلعالمي لالنتخاابت. .6
األطر اليت اعتمدهتا صحيفة "نيويورك اتميز" يف  (41)(Busher, 2006تناولت دراسة ) 

تغطيتها للحملة االنتخابية هليالري كلينتون خالل ترشحها يف انتخاابت جملس الشيوخ األمريكي عام 
من خالل حتليل مضمون بعض أعداد الصحيفة، إذ اعتمدت الدراسة نظرية األطر اإلعالمية  2000

إطارها النظري، وقد توصلت إىل أن إطار السباق "التنافس" قد جاء ابملرتبة األوىل ضمن األطر يف 
دراسة ) نتيجة  املعتمدة، فيما جاء بعده إطار النوع االجتماعي "اجلنس" واإلطار السياسي، واتفقت

Busher, 2006) ( فيما خيص التأطري اإلعالمي لالنتخاابت مع دراسةFox, 2010) (42)  اليت
هدفت إىل معرفة طريقة أتطري الصحف األمريكية املطبوعة للمرشحتني " هيالري كلنتون وسارة 

، من خالل حتليل عينة من ثالث صحف أمريكية هي )واشنطن 2001" يف انتخاابت عام ابلني
 ةراسنتائج دمع اتفقت كذلك بوست، نيويورك اتميز، وصحيفة الوالايت املتحدة األمريكية اليوم(، و 

                                                           

(. استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وعالقته ابملشاركة السياسة 2012ممدوح السيد عبد اهلادي شتلة، وحنان كامل مرعي، ) (40)
، 11دراسة ميدانية على عينة من الشباب اجلامعي املصري. دورية إعالم الشرق األوسط، العدد  -2012يف االنتخاابت املصرية 

 .22 -1ص
)41( Busher, A. , B. (2006) . Framing Hillary Clinton: A Content Analysis of the New York Times 

News Coverage of the 2000 New York Senate Election. (Unpublished master thesis), Georgia State 

University, Georgia, USA. 
 (42) Fox, C. (2010). Print Journalism`s Framing of Female Candidates in the 2008 Presidential Race 

According to the "Double Bind" Theory. The Elon Journal of Undergraduate Research in 

Communications, Vol. 1, No. 2, P17- 43. 
  2001االنتخاابت األمريكية عام سارة ابلني: سياسية أمريكية رشحت ملنصب انئب الرئيس األمريكي عن احلزب اجلمهوري يف ،

 .2009لغاية  2002وشغلت منصب حاكم والية أالسكا من 
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(O'Gara, 2009)(43)  إذ جاء التأطري السياسي لالنتخاابت وأتطري النوع االجتماعي "اجلنس" يف
، 2001مقدمة األطر املعتمدة من قبل الصحف املطبوعة يف تغطيتها لالنتخاابت الرائسية األمريكية 

وقد تناولت الدراسة عينة من املقاالت املنشورة يف صحف )نيويورك اتميز، شيكاغو تريبيون، وصحيفة 
ت املتحدة األمريكية اليوم( وقدت حبثت الدراسة أتطري احلملة االنتخابية التمهيدية للحزبني الوالاي

 اجلمهوري والدميقراطي،  م االنتخاابت الرائسية العامة. 

 التعةليق عةلى الدراسات السابق  وحدود اإلفادة منها: .3
ة على اعتماد إطار اتفقت أغلب نتائج الدراسات السابقة اليت اعتمدت نظرية األطر اإلعالمي -

الصراع "التنافس" وأطار النوع االجتماعي من قبل وسائل اإلعالم اليت مت حبثها يف معاجلتها االنتخاابت 
 األمريكية.

بَةيةََّنت نتائج الدراسات السابقة زايدة أتثري وسائل اإلعالم اإللكرتونية على اجلمهور يف السنوات  -
 مقارنة مبا قبلها. 2010اليت أعقبت عام 

بينت الدراسات السابقة وجود تقارب يف نتائج أغلب الدراسات األجنبية اليت تناولت تغطية  -
 وسائل اإلعالم لالنتخاابت األمريكية مع وجود بعض االختالف يف عينة الدراسة. 

أوضحت الدراسات السابقة وجود ارتباط بني طريقة معاجلة املؤسسات اإلعالمية ملوضوع  -
 هذه املؤسسات.االنتخاابت واجتاهات 

ساعدت مراجعة الدراسات السابقة يف صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها، وتعزيز األدب النظري  -
 هلا.

 

 املبحث الثالث: اجلانب التطبيقي لةلبحث

 نتائج التحةليلأواًل: 

درج  اهتمام موقع شبك  اإلعالم العراقي وموقع الشرقي  وموقع شبك  روداو .0
 ، والقوالب الصحفي  اليت مت اعتمادها يف املعاجل  اإلعالمي . 6102ابالنتخاابت األمريكي  

( أن املوقةةةع اإللكةةةرتوين لشةةةبكة روداو احتةةةل املرتبةةةة 1كشةةةفت نتةةةائج التحليةةةل كمةةةا يف اجلةةةدول رقةةةم )
مةةةةن جممةةةةل  %22.9وبنسةةةةبة قةةةةدرها  2012األوىل يف عةةةةدد املواضةةةةيع املتعلقةةةةة ابالنتخةةةةاابت األمريكيةةةةة 

                                                           
(43) O'Gara, E., (2009). Framing of the 2008 presidential election in print news. (Unpublished master 

thesis), Iowa State University, Iowa, USA. 
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بحةث، فيمةةا جةةاء موقةةع املواضةيع املنشةةورة علةةى املواقةع اإللكرتونيةةة العراقيةةة الةةثالث الةيت تناولتهةةا الدراسةةة ابل
، أمةا موقةع الشةرقية فقةد جةاء ابملرتبةة األخةةرية %27.1شةبكة اإلعةالم العراقةي ابملرتبةة الثانيةة بنسةبة قةةدرها 

 .%17.2بنسبة 

( أن القوالةةةب الصةةةحفية الةةةيت اعتمةةةدهتا املواقةةةع اإللكرتونيةةةة العراقيةةةة يف 1ويتضةةةح مةةةن اجلةةةدول رقةةةم ) 
، والتقريةةةةةةر بنسةةةةةةبة %29.2ابلرتتيةةةةةةب التةةةةةةايل: اخلةةةةةةرب بنسةةةةةةبة معاجلتهةةةةةةا لالنتخةةةةةةاابت األمريكيةةةةةةة جةةةةةةاءت 

، ويالحةةأ أن موقةةع الشةةرقية اعتمةةد قالةةب %1.2،  م التحقيةةق واملقةةال بنسةةب متسةةاوية قةةدرها 21.2%
اخلةةرب فقةةط يف معاجلتةةه لالنتخةةاابت األمريكيةةة، بينمةةا اعتمةةد مةةوقعي شةةبكة اإلعةةالم العراقةةي وشةةبكة روداو 

    م التقرير ابملرتبة الثانية  م التحقيق واملقال ابملرتبة األخرية لكل منهما. قالب اخلرب ابملرتبة األوىل

 ( فئات القالب الصحفي0جدول رقم )

املوقع            

 اإللكرتوين

 القالب 

 الصحفي

موقععع شععبك  اإلعععالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

 %3..2 062 %43.6 62 %66 44 %30.3 62 اخلرب 

 %63.3 66 %61 32 - - %61 32 التقرير 

 %0.6 3 %33.3 0 - - %22.6 6 التحقيق 

 %0.6 3 %33.3 0 - - %22.6 6 املقال

 %011 664 %..44 004 %06.3 44 %36.3 2. اجملموع 

األطععععر اإلعالميعععع  العععععيت اعتمععععدها اإلععععععالم اإللكععععرتوين العراقعععععي يف معاجلتععععه لالنتخعععععاابت  .6
 .6102األمريكي  
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اجلتهةةةا ( أن املواقةةةع اإللكرتونيةةةة العراقيةةةة اعتمةةةدت أتطةةةريين رئيسةةةني يف مع2تضةةةح مةةةن اجلةةةدول رقةةةم )ي
، أمةةةا إطةةةار %29.2لالنتخةةةاابت األمريكيةةةة، وقةةةد جةةةاء إطةةةار قضةةةية االنتخةةةاابت يف املرتبةةةة األوىل بنسةةةبة 

 .  %20.1الصراع يف االنتخاابت األمريكية فكان ابملرتبة الثانية بنسبة 

 ( األطر املعتمدة يف معاجل  اإلعالم العراقي اإللكرتوين لالنتخاابت األمريكي 6جدول رقم )

 املوقع 

 اإللكرتوين

 

 األطر املعتمدة  

موقع شبك  اإلعالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

إطععععععععععععععععععار قضععععععععععععععععععي  
االنتخععععععععععععععععععععععععععععععععععاابت 

 األمريكي 
032 40.6% 60 00.4% 600 46.0% 443 6..6% 

إطععععععار الصععععععراع بعععععع  
املتنافسععععععععععععععععععععععععععععع  يف 

 االنتخاابت
012 34.3% 32 00.6% 026 64% 31. 41.3% 

 %011 666 ...4 363 %00.6 36 %33.2 6.6 اجملموع

( أن فئةة التةأثري 2أما الفئات الفرعية إلطار قضية االنتخاابت األمريكيةة فتُةبَةةنّي نتةائج اجلةدول رقةم )
، فيمةةا حلةةت فئةةة التةةأثري اإلقليمةةي لالنتخةةاابت %22.7الةةدويل لالنتخةةاابت جةةاءت ابملرتبةةة األوىل بنسةةبة 

وجاءت فئةة أتثةري االنتخةاابت علةى الةداخل األمريكةي يف املرتبةة ، %22.1األمريكية ابملرتبة الثانية بنسبة 
، وأتثةةةري االنتخةةةاابت يف %9.2، فيمةةةا جةةةاءت فئةةةة أخةةةرى ابملرتبةةةة الرابعةةةة بنسةةةبة %21.2الثالثةةةة بنسةةةبة 

، %2، والةربانمج االنتخةايب لرتمةةب ابملرتبةة السادسةة بنسةةبة %1.9الشةأن العراقةي ابملرتبةة اخلامسةةة بنسةبة 
يف النتةةائج العامةةةة ملعاجلةةة املواقةةع اإللكرتونيةةةة  %2.1نتخةةايب لكلنتةةون ابملرتبةةةة السةةابعة بنسةةبة والةةربانمج اال

 اليت مشلتها الدراسة.



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 1, 2017 

 

25 
 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

وابلنظر إىل نتائج الدراسة جند اختالفةاً يف نسةب وترتيةب الفئةات الفرعيةة إلطةار قضةية االنتخةاابت 
بكة اإلعةةالم اعتمةةد فئةةة التةةأثري الةةدويل ( أن موقةةع شةة2الةةيت اعتمةةدها كةةل موقةةع، فيتضةةح مةةن اجلةةدول رقةةم )

لالنتخةةاابت ابملرتبةةة األوىل وأتثةةري االنتخةةاابت علةةى الةةداخل األمريكةةي ابملرتبةةة الثانيةةة وفئةةة التةةأثري اإلقليمةةي 
لالنتخاابت ابملرتبة الثالثة، فيما اعتمد موقع الشرقية فئة أتثري االنتخاابت يف الشةأن العراقةي ابملرتبةة األوىل 

أثري الةةدويل لالنتخةةاابت ابملرتبةةة الثانيةةة وفئةةة التةةأثري اإلقليمةةي لالنتخةةاابت األمريكيةةة ابملرتبةةة الثالثةةة،  وفئةةة التةة
أمةةا موقةةع شةةبكة روداو فجةةاءت فئةةة التةةأثري اإلقليمةةي لالنتخةةاابت ابملرتبةةة األوىل  م فئةةة أتثةةري االنتخةةاابت 

 نتخاابت ابملرتبة الثالثة.على الداخل األمريكي ابملرتبة الثانية والتأثري الدويل لال

 

 ( فئات إطار قضي  االنتخاابت األمريكي 3جدول رقم )

 املوقع 

 اإللكرتوين

      

 الفئ 

موقع شبك  اإلعالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

أتثعععري االنتخعععاابت يف 
 الشأن العراقي

6 6% 06 46.6% 60 66.6% 41 3..% 

التععععععععععأثري اإلقةليمععععععععععي 
 لالنتخاابت

36 33.3% 
00 

 
...% 23 62.3% 000 64.3% 

التععععععععععععععأثري الععععععععععععععدو  
 لالنتخاابت

23 6..0% 06 01.4% 36 31.6% 006 66.6% 

أتثعععري االنتخعععاابت يف 
 الداخل األمريكي

40 46.6% 3 3.0% 66 64.6% .2 60.4% 

الععععععربنمج االنتخععععععايب 
 لرتمب

06 23% 6 6.4% 3 6..2% 66 2% 
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الععععععربنمج االنتخععععععايب 
 لكةلنتون

. 66..% 0 6..% 6 40.6% 06 3.3% 

 %4.. 46 %6..6 66 %..00 6 %63.2 06 أخرى

 %011 443 %46.0 600 %00.4 60 %40.6 032 اجملموع

( أن فئةةة فةةوز 2أمةةا الفئةةات الفرعيةةة إلطةةار الصةةراع يف االنتخةةاابت األمريكيةةة، فيُةبَةةةنّي اجلةةدول رقةةم )
رفةةةض وفئةةةة  %12.2وفئةةةة "أخةةةرى" ابملرتبةةةة الثانيةةةة بنسةةةبة  %22.9ترمةةب جةةةاءت ابملرتبةةةة األوىل بنسةةةبة 

، فيمةا جةاء ابقةةي الفئةات ابلرتتيةةب اآليت: تقةدم كلنتةةون %12.2لنتيجةة االنتخةاابت ابملرتبةةة الثالثةة بنسةةبة 
ابالستطالعات رابعاً وهزمية كلنتون خامساً وتقدم ترمب ابالنتخاابت سادسةاً وتقةدم كلنتةون ابالنتخةاابت 

خةةةةةةاابت اتسةةةةةعاً وتقةةةةةةارب املرشةةةةةةحني سةةةةةابعاً وفةةةةةةوز اجلمهةةةةةوريني ابلكةةةةةةوجنرس اثمنةةةةةةاً وترحيةةةةةب بنتيجةةةةةةة االنت
ابالسةةتطالعات عاشةةراً وهزميةةة الةةدميقراطيني ابالنتخةةاابت حةةادي عشةةر وتقةةدم ترمةةب ابالسةةتطالعات اثين 

 عشر.

( وجةةود اخةةتالف يف نتةةائج معاجلةةة كةةل موقةةع علةةى حةةدة فيمةةا خيةةص 2ويتضةةح لنةةا مةةن اجلةةدول رقةةم )
، إذ جةةةاءت فئةةةة فةةةوز ترمةةةب وفئةةةة رفةةةض نتيجةةةة الفئةةةات الفرعيةةةة إلطةةةار الصةةةراع يف االنتخةةةاابت األمريكيةةةة

االنتخةةةةاابت ابملرتبةةةةة األوىل وفئةةةةة أخةةةةرى ابملرتبةةةةة الثانيةةةةة يف معاجلةةةةة موقةةةةع شةةةةبكة اإلعةةةةالم العراقةةةةي ملوضةةةةوع 
االنتخةةاابت األمريكيةةة، فيمةةةا بينةةت نتةةائج حتليةةةل معاجلةةة موقةةةع الشةةرقية لالنتخةةاابت أن فئةةةة تقةةدم كلنتةةةون 

ألوىل، أما نتائج حتليل موقع شبكة روداو فكةان ترتيةب الفائةت الةثالث األوىل ابالنتخاابت كانت ابملرتبة ا
مطةةابق للرتتيةةب الفئةةات الفرعيةةةة يف النتةةائج العامةةة إذ كانةةةت ابملرتبةةة األوىل فئةةة فةةةوز ترمةةب وابملرتبةةة الثانيةةةة 

 أخرى و ابملرتبة الثالثة فئة رفض لنتيجة االنتخاابت. 
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 ع يف االنتخاابت األمريكي ( فئات إطار الصرا 4جول رقم )

 املوقع 

 اإللكرتوين

 

 الفئ 

موقع شبك  اإلعالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

تقعععععععععععععععععععدم ترمعععععععععععععععععععب 
 ابالستطالعات 

6 011% - - - - 6 1.2% 

تقععععععععععععععععععدم كةلنتععععععععععععععععععون 
 ابالستطالعات 

00 

 

 

66.6% 06 36.6 04 36% 41 06..% 

تقععععععععععارب املرشععععععععععح  
 ابالستطالعات

6 26.6% - - 3 36.6% 3 6.2% 

تقعععععععععععععععععععدم ترمعععععععععععععععععععب 
 ابالنتخاابت

. 

 
46..% - - 

06 

 
66.0% 60 2.3% 

تقععععععععععععععععععدم كةلنتععععععععععععععععععون 
 ابالنتخاابت

6 23.2% - - 4 32.4% 00 3.2% 

 %..64 66 %26.3 43 %6.3 2 %...6 63 فوز ترمب

 %01 30 %60 66 %2.6 6 %66.6 6 هزمي  كةلنتون

فعععععععععععععوز اجلمهعععععععععععععوري  
 ابلكوجنرس

6 61% 4 41% 4 41% 01 3.6% 

هزميعععععععع  الععععععععدميقراطي  
 ابلكوجنرس

6 41% - - 3 21% 6 0.2% 
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رفععععععععععععععععع  لنتيجععععععععععععععععع  
 االنتخاابت

63 43..% - - 64 60.0% 46 06.3% 

بنتيجعععععععععععععع  ترحيععععععععععععععب 
 االنتخاابت

3 33.3% 0 00.0% 6 66.2% . 6..% 

 %06.2 43 %63.3 63 %02.6 3 %66 06 أخرى

 %011 .31 %64 026 %00.6 32 %34.3 012 اجملموع 

آليات التأطري اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت األمريكي   .3
6102 . 

اليت مشلتهةا ( أن آليات التأطري املعتمدة يف املواقع اإللكرتونية الثالث 2أظهرت نتائج اجلدول رقم )
، وفئةةة صةةورة للحةةدث القةةائم ابملرتبةةة الثانيةةة %22.1الدراسةة هةةي فئةةة صةةورة أرشةةيفية ابملرتبةةة األوىل بنسةبة 

، فيمةا جةاءت فئةة مةادة فليميةة ابملرتبةة %12.2، وفئة صورة إحيائية ابملرتبة الثالثةة بنسةبة %12.2بنسبة 
 على التوايل. %0.2و %2.2ب الرابعة وفئة األشكال التوضيحية ابملرتبة اخلامسة بنس

( أن موقةةع شةةبكة اإلعةالم العراقةةي اسةةتخدم الصةةورة األرشةةيفية ابملرتبةةة 2وبينةت نتةةائج اجلةةدول رقةةم )
األوىل والصةةةةةورة اإلحيائيةةةةةة ابملرتبةةةةةة الثانيةةةةةة ومل يسةةةةةتخدم املوقةةةةةع املةةةةةادة الفليميةةةةةة ك ليةةةةةة للتةةةةةأطري يف معاجلتةةةةةه 

شةةرقية الصةةورة األرشةةةيفية ابملرتبةةة األوىل  م الصةةورة اإلحيائيةةةة لالنتخةةاابت األمريكيةةة، وقةةد اسةةةتخدم موقةةع ال
ابملرتبة الثانية، ومل تسةجل نتةائج التحليةل اسةتخدامه للمةادة الفلميةة أو األشةكال التوضةيحية ضةمن آليةات 
التأطري املستخدمة يف معاجلته االنتخةاابت األمريكيةة، أمةا موقةع شةبكة روداو فكشةفت النتةائج اسةتخدامه 

ة أرشيفية ابملرتبة األوىل وفئة صورة للحدث القائم ابملرتبة الثانية فيما جاءت فئيت الصةورة اإلحيائيةة فئة صور 
 واملادة الفليمية ابملرتبتني الثالثة والرابعة ومل تسجل فئة األشكال التوضيحية أي تكرار. 
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 ت األمريكي ( فئات آليات التأطري املعتمدة يف معاجل  املواقع لالنتخااب6جدول رقم )

 املوقع

 اإللكرتوين

 

 فئ  اإلبراز

موقع شبك  اإلعالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

صعععععععععورة لةلحعععععععععدث 
 القائم

3 06.3% 0 6.6% 32 31% 46 02.4% 

 %22.0 030 %44.3 30 %04.3 62 %..41 64 صورة أرشيفي 

 %03.6 36 %6..6 00 %..03 6 %60.4 19 صورة إحيائي 

 %3.2 01 %011 01 - - - - مادة فيةلمي 

األشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععكال 
 التوضيحي 

0 011% - - - - 0 1.4% 

 %011 664 %61.4 033 %06.4 34 %36.6 016 اجملموع

اجتاهات اإلعالم اإللكرتوين العراقي حنو األطراف املتنافس  يف االنتخاابت األمريكي   .4
6102. 

( أن االجتةاه احملايةد جةاء ابملرتبةة األوىل يف املواقةع اإللكرتونيةة الةثالث 2كشفت نتائج اجلدول رقم )
ابملرتبة الثانية يف موقع شبكة اإلعالم العراقةي وموقةع شةكة فيما جاء االجتاه املعارض لرتمب  %72بنسبة 

روداو، أما موقع الشةرقية فجةاءت فئةة االجتةاه املؤيةد لكلنتةون ابملرتبةة الثانيةة، ومل يسةجل موقةع قنةاة الشةرقية 
أي تكةةةرار لفئةةةة االجتةةةاه املؤيةةةد لرتمةةةب أو فئةةةة اجتةةةاه معةةةارض لكلنتةةةون، ومل يسةةةجل موقةةةع شةةةبكة روداو أي 

 فئة اجتاه معارض لكلنتون.تكرار ل
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 ( اجتاه معاجل  اإلعالم اإللكرتوين العراقي لالنتخاابت األمريكي 2جدول رقم )

 املوقع  

 اإللكرتوين

 االجتاه

 

موقع شبك  اإلعالم 
 العراقي

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

 %3.6 . %4.4 6 - - %4.6 4 اجتاه مؤيد لرتمب

اجتعععععععععععععاه مععععععععععععععار  
 لرتمب

06 06.6% 6 4.2% 00 ..2% 31 00.3% 

 %6.6 03 %2.6 6 %03.2 2 %6.6 6 اجتاه مؤيد لكةلنتون

اجتعععععععععععععاه مععععععععععععععار  
 لكةلنتون

. ..4% - - - - . 3.6% 

 %64 033 %3..6 0. %30.3 32 %23.6 20 اجتاه حمايد

 %011 664 %011 004 %011 44 %011 2. اجملموع

املصادر الصحفي  اليت اعتمدها اإلعالم اإللكرتوين العراقي يف معاجلته لالنتخاابت  .6
 .6102األمريكي  

( أن فئةةةة املنةةةدوب جةةةاءت 7تشةةةري النتةةةائج املتعلقةةةة مبصةةةدر املةةةادة الصةةةحفية حسةةةب اجلةةةدول رقةةةم )
ابملرتبةةة األوىل يف موقةةع الشةةرقية وموقةةع شةةبكة روداو، فيمةةا مل يعتمةةد موقةةع شةةبكة اإلعةةالم العراقةةي املنةةدوب 

يف موقةةع شةةبكة اإلعةةالم  يف معاجلتةةه االنتخةةاابت األمريكيةةة، وجةةاءت فئةةة وكالةةة أنبةةاء دوليةةة ابملرتبةةة األوىل
العراقيةة ولكةن مل تسةةجل هةذه الفئةة تكةةراراً يف املةوقعني اآلخةرين، وجةةاءت فئةة مصةدر جمهةةول ابملرتبةة الثانيةةة 
يف املواقةةع اإللكرتونيةةةة الةةةثالث، وان كانةةت بنسةةةبة قليلةةةة يف موقةةع شةةةبكة روداو، وحلةةةت فئةةة وسةةةيلة إعةةةالم 

م العراقةةةي، فيمةةةا مل يعتمةةةد مةةةوقعي الشةةةرقية وشةةةبكة روداو فئةةةة دوليةةةة ابملرتبةةةة الثالثةةةة يف موقةةةع شةةةبكة اإلعةةةال
وسيلة إعالم دولية يف معاجلتهما ملوضوع االنتخةاابت األمريكيةة، ومت اعتمةاد فئةة املراسةل يف مةوقعي شةبكة 
اإلعالم العراقي وشبكة روداو بنسةبة متدنيةة فقةد سةجلت تكةراراً واحةداً لكةال الةوقعني، فيمةا مل يةتم اعتمةاد 
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ل يف معاجلة موقع الشرقية، وبينت النتائج أن فئةة وسةيلة إعةالم حمليةة سةجلت تكةراراً واحةداً يف موقةع املراس
 شبكة اإلعالم العراقي فيما مل تسجل هذه الفئة أي تكرار يف املوقعني اآلخرين.

 

 مناقش  النتائجاثنياً: 

توضةةةةح نتةةةةائج التحليةةةةل املتعلقةةةةة بدرجةةةةة اهتمةةةةام املواقةةةةع اإللكرتونيةةةةة العراقيةةةةة الةةةةيت مشلتهةةةةا الدراسةةةةة  
ابالنتخاابت األمريكية أن موقع شبكة روداو كان له درجة اهتمام مرتفعة، فيما جاء موقع الشةرقية ابملرتبةة 

يل اهتمامةاً كبةرياً للقضةااي احملليةة يف األخرية يف درجة االهتمام، ويعود ذلك إىل سياسة موقع الشرقية اليت تو 
تغطيتهةةا، فيمةةا تكةةون معاجلتهةةا للقضةةااي اإلقليميةةة والدوليةةة هامشةةية مقارنةةة مبةةوقعي شةةبكة اإلعةةالم العراقةةي 

 ( مصدر املادة الصحفي 6جدول رقم )

 املوقع  

 اإللكرتوين

 مصدر

 املادة

موقع شبك  اإلعالم 
 قيالعرا

 اجملموع موقع شبك  روداو موقع الشرقي 

 النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار النسب  التكرار

 %1.3 2 %61 0 - - %61 0 املراسل 

 %66.6 042 %62 000 %64 36 - - املندوب

 %1.4 0 - - - - %011 0 م حمةلي وسيةل  إعال

 %..3 01 - - - - %011 01 م دولي  وسيةل  إعال

 - - - - - - - - ال  أنباء حمةلي وك

 %3..0 .4 - - - - %011 .4 وكال  أنباء دولي 

 %03.0 42 %4.3 6 %2..0 . %62.0 36 مصدر جمهول

 %011 664 %..44 004 %06.3 44 %36.3 2. اجملموع
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وشةةبكة روداو، ويالحةةأ أن املواقةةع الةةثالث اعتمةةدت اخلةةرب ابملرتبةةة األوىل والتقريةةر ابملرتبةةة الثانيةةة، فيمةةا مت 
فية األخةةةةةرى بدرجةةةةةة متدنيةةةةةة جةةةةةداً، وقةةةةةد يعةةةةةود ذلةةةةةك إىل طبيعةةةةةة مجهةةةةةور املواقةةةةةع اعتمةةةةةاد القوالةةةةةب الصةةةةةح

اإللكرتونيةةةة فهةةةو يف الغالةةةب يفضةةةل املةةةواد الصةةةحفية اخلفيفةةةة والقصةةةرية نسةةةبياً وهةةةو مةةةا ال يتةةةوفر يف املقةةةال 
 والتحقيقات الصحفية.

معاجلتهمةةا ملوضةةوع ويتضةةح مةةن النتةةائج أن املواقةةع اإللكرتونيةةة العراقيةةة اعتمةةدت أتطةةرين رئيسةةني يف 
االنتخةةةاابت األمريكيةةةة، وقةةةد حةةةل إطةةةار قضةةةية االنتخةةةاابت األمريكيةةةة ابملرتبةةةة األوىل، لكةةةون هةةةذه املواقةةةع 
ختاطةةب اجلهةةور العراقةةي الةةذي يف الغالةةب يتةةابع اجلانةةب الةةذي لةةه أتثةةري إقليمةةي أو أتثةةري يف الشةةأن العراقةةي، 

نتخةةاابت األمريكيةةة، ابسةةتثناء موقةةع شةةبكة اإلعةةالم وهةةذا مةةا بينتةةه نتةةائج الفئةةات الفرعيةةة إلطةةار قضةةية اال
العراقةةي إذ جةةاءت فئةةة التةةأثري الةةدويل لالنتخةةاابت يف املرتبةةة األوىل فيةةه، ويرجةةع ذلةةك إىل أن أغلةةب املةةادة 
اإلعالميةةةة الةةةيت ختةةةص االنتخةةةاابت األمريكيةةةة علةةةى موقةةةع شةةةبكة اإلعةةةالم العراقةةةي مصةةةدرها وكةةةاالت أنبةةةاء 

ن وكةةاالت األنبةةاء الةةيت يعتمةةدها املوقةةع روسةةية وبةةذلك أتثةةر موقةةع شةةبكة اإلعةةالم دوليةةة، ويف الغالةةب تكةةو 
العراقةةةي بطريقةةةة التةةةأطري الةةةيت اعتمةةةدها وكةةةاالت األنبةةةاء الروسةةةية بصةةةورة كبةةةرية، فيمةةةا جنةةةد أن أغلةةةب املةةةادة 
الصةةحفية الةةيت ختةةص االنتخةةاابت األمريكيةةة علةةى املةةوقعني األخةةرين مصةةدرها املنةةدوب الةةذي يعمةةل ضةةمن 

وقةةد جةةاء إطةةار الصةةراع  بةةني املتنافسةةني لالنتخةةاابت ابلرتبةةة الثانيةةة وتعةةد هةةذه  السياسةةة اإلعالميةةة للموقةةع،
النتيجة متناسبة مع أجةواء التنةافس االنتخةايب والةذي انعكةس بةدوره علةى طريقةة معاجلةة املواقةع اإللكرتونيةة 

 .  (Busher, 2006)  (44) لالنتخاابت األمريكية وتقرتب هذه النتيجة من نتيجة دراسة

ويالحةةةةةةأ مةةةةةةن النتةةةةةةائج إن اسةةةةةةتخدام املواقةةةةةةع اإللكرتونيةةةةةةة العراقيةةةةةةة آلليةةةةةةات التةةةةةةأطري يف معاجلتهةةةةةةا 
لالنتخاابت األمريكية حمدود جداً، فنجد أغلب فئة مسةتخدمة ك ليةة للتةأطري هةي الصةورة األرشةيفية والةيت 

 تكون ذات أتثري متواضع على اجلمهور.

الغالب يف معاجلة املواقةع اإللكرتونيةة العراقيةة لالنتخةاابت األمريكيةة، إال أن  وكان االجتاه احملايد هو
املواقع اإللكرتونيةة الةيت مشلتهةا الدراسةة قةد أظهةرت اجتةاه معةارض للمرشةح اجلمهةوري ترمةب أو اجتةاه مؤيةد 

رق للمرشةةةحة الدميقراطيةةةة كلنتةةةون وإن كةةةان بنسةةةب متدنيةةةة، وقةةةد يرجةةةع ذلةةةك إىل التخةةةوف يف منطقةةةة الشةةة
 األوسط عموماً من فوز ترمب ابالنتخاابت، بسبب خطابه املثري للجدل خالل محلته االنتخابية.

                                                           
)44( Busher, A. , B. Op. Cit. 
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وتشري نتائج التحليل املتعلقة مبصدر املادة الصحفية أن موقع شةبكة اإلعةالم العراقيةة اعتمةد بصةورة  
ة ممةةةةا أفقةةةةده كبةةةةرية علةةةةى مصةةةةادر صةةةةحفية خارجيةةةةة مثةةةةل وكةةةةاالت اإلنبةةةةاء الدوليةةةةة ووسةةةةائل اإلعةةةةالم دوليةةةة

اخلصوصةةية التحريريةةةة يف معاجلتةةةه ملوضةةةوع االنتخةةةاابت األمريكيةةةة، فلةةم ينشةةةر سةةةوى خةةةرب واحةةةد مةةةن حتريةةةر 
مراسةةةةل للموقةةةةع، ويعةةةةد هةةةةذا األمةةةةور غةةةةري متناسةةةةب مةةةةع السياسةةةةة التحريريةةةةة املفرتضةةةةة يف وسةةةةائل اإلعةةةةالم 

ر اجملهولةة بنسةب مرتفعةة ممةا ميثةل احلكومية، وقد اعتمد موقع شبكة اإلعالم العراقي وموقع الشةرقية املصةاد
 .  2012ضعفاً يف املعايري املهنية لتغطية املوقعني لالنتخاابت األمريكية 

 التوصيات

ضةرورة أن تكةون املعاجلةة اإلعالميةة للقضةااي الدوليةة يف وسةائل اإلعةالم العراقيةة منبثقةة مةن رؤيةةة  -أ
 وطنية عليا وليست من منظور فئوي.

مةةةن قبةةةل املواقةةةع اإللكرتونيةةةة العراقيةةةة وخصوصةةةاً مةةةوقعي شةةةبكة اإلعةةةالم  مراعةةةاة املعةةةايري املهنيةةةة -ب
 العراقي والشرقية يف تغطية ونقل األحداث الدولية وعدم اعتماد املصادر اجملهولة يف التغطية اإلعالمية.

جيةةب علةةى اإلعةةالم اإللكةةرتوين العراقةةي اإلفةةادة بصةةورة أفضةةل مةةن التقنيةةات الةةيت وّفرهتةةا شةةبكة   -ت
 واحلاسوب واعتمادها ك ليات وأدوات أتطري يف تغطيتها لألحداث املختلفة.األنرتنت 

اعتمةةةاد السياسةةةة التحريريةةةة اخلاصةةةة ابملوقةةةع اإللكةةةرتوين يف تغطيةةةة األحةةةداث الدوليةةةة مةةةن خةةةالل  -ث
 اعتماد املندوبني واملراسلني وعدم االقتصار على وكاالت األنباء فقط. 

االستعانة ابملتخصصني يف جمال اإلعالم والسياسة معةاً، لوضةع سياسةة إعالميةة لتغطيةة القضةااي  -ج
 الدولية املهمة تكون متناسبة مع السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية. 
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