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 Abstract : 

The importance of the research from a practical point of view lies in 

the fact that it presents a set of statistics and data that give a clear 
picture of how the Iraqi newspapers (the subject of the study) deal 

with the visit of "Pope Francis" to Iraq ، and what are the most 

prominent indicators and manifestations of that visit in promoting 

societal peace among the Iraqi public.  From a scientific point of 

view، the research provides another scientific addition to the media 

library، especially with regard to journalistic treatments and 

methods of framing the Arab international press for the subject of 

the visit، which could be a starting point for other researchers to 

complete qualitative research in this field. 

 The research problem is how the Iraqi newspapers (the subject of 

the study) deal with Pope Francis' visit to Iraq، identifying the 

questions it raised to the reader، and the extent of the media 

material's contribution to the newspaper and its analyzes، to reveal 

and highlight the issues of interest. 

 A main question for the research problem can be formulated as 

follows: 

 How did the Iraqi press handle Pope Francis' visit to Iraq? 

 Branching from this main question are sub-questions that can be 

identified as follows: 

1- What are the most important journalistic arts that dealt with the 

visit of "Pope Francis" to Iraq? 

2- What kind of information sources did the Iraqi press use in 

dealing with Pope Francis' visit to Iraq? 

3- What is the location of publishing the topics of Pope Francis' visit 

to Iraq in the two newspapers Al-Ainah? 

4- What are the most prominent internal and external actors that 

the Iraqi press dealt with while addressing the visit of "Pope 

Francis" to Iraq? 

5- What are the directions of content presentation of the press 

treatment of Pope Francis' visit to Iraq? 

6- What are the most prominent types of journalistic treatments 

used in Pope Francis' visit to Iraq? 
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 7- What is the impact of Pope Francis' visit on societal peace in 

Iraq? 

 8- Did the visit have positive or negative repercussions on societal 

peace in Iraq? 

 9- Was the media of its various types effective in handling and 

covering the visit? 

 10- Which active forces were the most influential during the visit? 

11- What are the most influential dimensions of this visit in the 

societal peace in Iraq? 

12- How important is the role of Iraqi women in this visit? 

Within the framework of the methodology، methods and research 

tools available to it، the researcher seeks to achieve a number of 

scientific objectives related to the subject of the research، including 

the following at the level of the analytical study: 

 1. Getting to know how the Iraqi press handled the visit of "Pope 

Francis" to Iraq. 
 2. Knowing the most important journalistic arts that dealt with the 

visit of "Pope Francis" to Iraq 

 3. To identify the type of information sources adopted by the Iraqi 
press for the visit of "Pope Francis" to Iraq. 

4. Knowing the location of publishing the topics of Pope Francis’ 

visit to Iraq in Al-Ainah newspapers. 
 5. Determining the most prominent internal and external actors 

dealt with by the Iraqi press for the visit of "Pope Francis" to Iraq. 

 6. Statement of the direction of the press treatment of Pope Francis' 

visit to Iraq. 
7. To identify the most prominent types of press treatments that 

were used in Pope Francis' visit to Iraq. 

  As for the research objectives in the field study، they are as follows: 

 1- Knowing the impact of Pope Francis' visit on societal peace in 

Iraq. 

 2- Find out what the visit has achieved of positive or negative 

repercussions on societal peace in Iraq? 

 3- Recognizing the effectiveness of the various types of media in 

handling and covering the visit. 

 4- Exposing the most influential actors during the visit. 

 5- Knowing the most influential dimensions of this visit in the 

societal peace in Iraq. 

 6- Understand the importance of the role of Iraqi women in this 

visit. 

 The research community is represented in the following areas: 

 1- The temporal domain: The researcher determined the temporal 

domain of her research by specifying the visit of "Pope Francis" to 

Iraq، as the time period for analyzing the content of the Iraqi press 

on the subject of the research was determined، as well as the units 

or categories of analysis related to media treatment. 

 2- Spatial domain: the researcher chose to analyze the content of 

the Iraqi press (Al-Sabah / Al-Zaman). 

 3- The human sphere: the human sphere is represented by a 

sample of the Iraqi elite، represented by a sample of Baghdad 

University professors. 

Among the most important results of the research are the following: 
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 1. The category of spreading a culture of societal peace has 

preceded the main (7) categories of journalistic treatment of Pope 

Francis' visit to Iraq. 

 2. The art of press news in the two newspapers of the sample got 

the first rank among (6) journalistic arts used for the treatment 

under study. 

3. The highest frequencies in the press sources used in the press 

treatment (the press representative) were collected in both 

newspapers. 

4. The positive trend prevailed over the presentation of the topics of 

Pope Francis' visit to Iraq. 

 5. The internal pages have progressed from the first and last pages 

in publishing the topics of the visit. 

6. The Iraqi government represented the internal and external 

actors in handling the two newspapers for the visit. 

7. The explanatory treatment ranked first in the two newspapers of 

the sample in its journalistic treatment of the visit. 

 8. Pope Francis' visit had a great impact on societal peace in Iraq. 

 9. The visit achieved its positive repercussions by (89%) on the Iraqi 

society. 

10. The sample confirmed that the timing of the visit was very 

appropriate for the stage in Iraq. 

11. The sample confirmed that the Iraqi media of all kinds and 

trends were active during the visit. 

12. The name of the pilgrimage to Ur was presented above the rest 

of the names given to Pope Francis' visit to Iraq. 

13. The respondents indicated that the religious authority in Najaf 

Al-Ashraf was one of the effective forces for the success of the visit. 

 14. The sample confirmed that women have priority and an active 

role in Pope Francis' conversations during the visit. 

Keywords: Journalism.. Treatment.. Societal Peace 
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 املعاجلة الصحفية لزايرة "البااب فرنسيس" وانعكاساهتا على الســــــــــلم اجملتمعي
 يف العـــــراق.... دراسة مسحية..  

 
 2 شكرية كوكز السراج

 
 :امللخص

والبياانت اليت تقدم صورة واضحة عن  اإلحصاءاتالبحث من الناحية العملية ِإْذ يقدم مجلة من  أمهية أتيت 
مؤشرات ومظاهر    أبرزفرنسيس " ِإىل العراق، وما    تعامل الصحف العراقية )حمل الدراسة( لزايرة "الباابكيفية  

ة فإنَّ البحث يقدم اضافة  الناحية العلمي السلم اجملتمعي لدى اجلمهور العراقي. أّما من تلك الزايرة يف تعزيز 
مبا يتعلق ابملعاجلات الصحفية وطرائق أتطري الصحافة العربية الدولية خرى للمكتبة اإلعالمية السيما  أعلمية  

 إلكمال حبوث نوعية يف هذا اجملال.  آخرينلباحثني  ن يكون منطلقا  أوضوع الزايرة والذي من املمكن مل
بكيفية معاجلة الصحف العراقية )حمل الدراسة( لزايرة البااب "فرنسيس" ِإىل العراق،   تتمثل مشكلة البحث

على التساؤالت اليت أاثرهتا لدى القارئ، ومدى مسامهة املادة اإلعالمية يف الصحيفة وحتليالهتا،  والتعرف  
 برازها.إحتظى ابهتمامها و  اليت  أايالقض للكشف عن

 كلة البحثية كااليت:وميكن صياغة تساؤل رئيس للمش
 كيف عاجلت الصحافة العراقية زايرة "البااب فرنسيس" ِإىل العراق؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس تساؤالت فرعية ميكن حتديدها اباليت:
 ما أهم الفنون الصحفية اليت عاجلت زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق؟  .1
 املعلومات اليت اعتمدهتا الصحافة العراقية يف معاجلة زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق؟ما نوع مصادر  .2
 ما موقع نشر موضوعات زايرة " البااب فرنسيس " ِإىل العراق يف جريديت العينة؟  .3
معاجلتها لزايرة "البااب    أثناءتها الصحافة العراقية  تناولالشخصيات الداخلية واخلارجية الفاعلة اليت    أبرزما   .4

 ِإىل العراق؟فرنسيس " 
 ما اجتاهات عرض املضموانت للمعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق؟  .5
 أنواع املعاجلات الصحفية اليت استخدمت يف زايرة البااب فرنسيس للعراق ؟ أبرزما  .6
 سلم اجملتمعي يف العراق ؟ما مدى انعكاس زايرة البااب فرنسيس على ال .7
 السلبية على السلم اجملتمعي يف العراق ؟.ة أم اإلجيابيهل حققت الزايرة انعكاساهتا  .8
 أكان اإلعالم أبنواعه املختلفة فاعل يف املعاجلة والتغطية للزايرة ؟  .9

 الزايرة ؟.  أثناء أتثريا   كثراأل كانت   كثراألالقوى الفاعلة  أي .10
 يف هذه الزايرة على السلم اجملتمعي يف العراق ؟. أتثريا   كثراأل األبعادما   .11
 دور املرأة العراقية يف هذه الزايرة. أمهية ما مدى  .12

 
 drshuqriah@comc.uobaghdad.edu.iq ،العراق، جامعة بغداد بوفيسورة، 2
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  هداف واألدوات البحثية املتاحة لديها ِإىل حتقيق عدد من األ  ساليبتسعى الباحثة يف إطار املنهج واألو 
  :صة مبوضوع البحث ومنها ما أييت على صعيد الدراسة التحليلية اخلاالعلمية 

 التعرف على كيفية معاجلة الصحافة العراقية لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق. .1
 معرفة أهم الفنون الصحفية اليت عاجلت زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق .2
 اليت اعتمدهتا الصحافة العراقية لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق.التعرف على نوع مصادر املعلومات  .3
 معرفة موقع نشر موضوعات زايرة " البااب فرنسيس " ِإىل العراق يف جريديت العينة.. .4
فرنسيس " ِإىل  تها الصحافة العراقية لزايرة "البااب  تناولاجلهات الداخلية واخلارجية الفاعلة اليت    أبرزحتديد   .5

 العراق.
 بيان اجتاه املعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق. .6
 أنواع املعاجلات الصحفية اليت استخدمت يف زايرة البااب فرنسيس للعراق. أبرزالوقوف على  .7
 البحث يف الدراسة امليدانية فهي: هدافأّما ما يتعلق أب 

 زايرة البااب فرنسيس على السلم اجملتمعي يف العراق.معرفة انعكاس  -1
 سلبية على السلم اجملتمعي يف العراق ؟.ابية أم أجيالوقوف على ما حققته الزايرة من انعكاسات  –2
 التعرف على فاعلية اإلعالم أبنواعه املختلفة يف املعاجلة والتغطية للزايرة.  -3
 الزايرة. أثناء أتثريا    ركثاألالكشف عن القوى الفاعلة  -4
 يف هذه الزايرة على السلم اجملتمعي يف العراق. أتثريا   كثراأل  األبعادمعرفة  -5
 دور املرأة العراقية يف هذه الزايرة.. أمهية الوقوف على  -6

 :ومتثل جمتمع البحث يف اجملاالت اآلتية
حددت الباحثة اجملال الزماين اخلاص ببحثها عن طريق حتديد زايرة "البااب فرنسيس" ِإىل    :اجملال الزماين-1

 فضال  جرى حتديد املدة الزمنية اخلاصة بتحليل حمتوى الصحافة العراقية اخلاصة مبوضوع البحث  العراق، ِإْذ  
 التحليل اخلاصة ابملعاجلة اإلعالمية.عن وحدات أو فئات  

 اختارت الباحث حتليل حمتوى الصحافة العراقية )الصباح/ الزمان(   :يناجملال املكا-2
 جامعة بغداد. أساتذةاجملال البشري: متثل اجملال البشري بعينة من النخبة العراقية واملتمثل بعينة من -3

 :ومن أهم النتائج منها االيت
( فئات للمعاجلة الصحفية لزايرة 7ثقافة السلم اجملتمعي عن الفئات الرئيسة البالغة ) إشاعة . تقدمت فئة 1

 للعراق.البااب فرنسيس 
( فنون صحفية استعملت 6 من بني )وىل.حصلت فئة فن اخلرب الصحفي يف جريديت العينة ابملرتبة األ2

 الدراسة.للمعاجلة حمل 
حفية املستخدمة يف املعاجلة الصحفية )املندوب الصحفي( يف  يف املصادر الص  تكرارات  أعلى. مجعت  3

 كال اجلريدتني.
 يف عرض موضوعات زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق. اإلجيايب. غلب االجتاه 4
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  واألخرية يف نشر موضوعات الزايرة.وىل. تقدمت الصفحات الداخلية عن الصفحات األ5
 الفاعلة الداخلية واخلارجية يف معاجلة اجلريدتني للزايرة. . مثلت احلكومة العراقية اجلهات6
  يف جريديت العينة يف معاجلتها الصحفية للزايرة.وىل. حلت املعاجلة التفسريية املرتبة األ7
 . كان النعكاس زايرة البااب فرنسيس كبري على السلم اجملتمعي يف العراق.8
 %( على اجملتمع العراقي. 89بنسبة )  ة اإلجيابي. حققت الزايرة انعكاساهتا 9

 للمرحلة اليت يعيشها العراق. جدا  العينة ابن توقيت الزايرة كان مناسب   أكدت. 10
 الزايرة. أثناءن اإلعالم العراقي أبنواعه واجتاهاته كان فاعل أكدت العينة أب. 11
 طلقت على زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق.أِإىل اور عن بقية التسميات اليت . تقدمت تسمية احلج 12

 شراف كانت من القوى الفاعلة لنجاح الزايرة.ان املرجعية الدينية يف النجف اإلاملبحوثني ِإىل   أشار. 13 
 الزايرة. أثناءفرنسيس حاديث البااب أوية والدور الفاعل يف ولالعينة أبنَّ للمرأة كانت هلا األ  أكدت. 14 

 . الصحافة.. املعاجلة.. السلم اجملتمعي الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
زايرة حلرب اعظم واليت حظيت ابهتمام رمسي وشعيب ِإْذ    أول للعراق وهي  وىلتع د زايرة البااب فرنسيس الثاين الزايرة البابوية األ

حي بسبب انتشار   والصاألمينه العراق على الصعيد  عد  هذا اليوم " يوما للتسامح يف العراق " واليت تزامنت مع وقت حرج يعيش
 رجاء املعمورة. أجائحة كوروان يف 

اجملتمعي بشكل عام واجملتمع   التعايشو   األمان للسالم و مهيتها يف حاجة اجملتمع الدويلأوتكتسب دراستنا يف هذا البحث  
و  من  العراقي بشكل خاص  العراقي عن طريق وظائف    أبرزان  لدى اجلمهور  اجملتمعي  السلم  تعزيز  الزايرة هي  مؤشرات ومظاهر 

 .فنوهنا الصحفية املتنوعة تها املوضوعات املنشورة يف صحيفيت الصباح والزمان عرب تناولالصحافة التحليلية والتفسريية اليت 
هبا الوسائل اإلعالمية القضية أو احلدث أو املوضوع أوفكرة ما وفق سياسة حتريرية   تتناولوتعين املعاجلة الصحفية الطريقة اليت  

فة   املختلأايوعرض الصحفي مبختلف مسمياته مندوب مراسل صحفي للقض  تناولخر هي  آومبعىن    معينة بناء على السياسة اإلعالمية
 .يف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة من حيث الشكل واملضمون

عن املعاجلة   فضال  ومن أهم أنواع املعاجلات الصحفية املعاجلة املتحيزة أو امللونة واملعاجلة التفسريية واملعاجلة العميقة املتكاملة 
 تدرس أو جمال البحث. وعملها حبسب املوضوع والقضية اليتة من هذه املعاجلات هلا مواصفاهتا أحدة املوضوعية وكل و احملايد

طار املنهجي فيما يتضمن الثاين الرتاث النظري عن املعاجلة ومفهومها ول منه اإلاأل  تناولربعة فصول يأيتكون البحث من  
 تناولالفصل الرابع  أم    لية سس السلم اجملتمعي فيما خصص الفصل الثالث للدراسة التحليأ عن تعريفات و   فضال  وأنواعها وحمدداهتا  

 عن النتائج.  فضال  الدراسة امليدانية 
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 االطار املنهجي  : ولالفصل األ
 : مشكلة البحث أوالا 

على   والتعرف  العراق،  ِإىل  "فرنسيس"  البااب  لزايرة  الدراسة(  العراقية )حمل  الصحف  معاجلة  بكيفية  البحث  تتمثل مشكلة 
 اليت حتظى ابهتمامها  أايأاثرهتا لدى القارئ، ومدى مسامهة املادة اإلعالمية يف الصحيفة وحتليالهتا، للكشف عن القضالتساؤالت اليت  

 وابرازها. 
 وميكن صياغة تساؤل رئيس للمشكلة البحثية كااليت: 

 كيف عاجلت الصحافة العراقية زايرة "البااب فرنسيس" ِإىل العراق؟
 الرئيس تساؤالت فرعية ميكن حتديدها اباليت: ويتفرع عن هذا التساؤل 

 ما أهم الفنون الصحفية اليت عاجلت زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق؟ -1
 ما نوع مصادر املعلومات اليت اعتمدهتا الصحافة العراقية يف معاجلة زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق؟ -2
 رنسيس " ِإىل العراق يف جريديت العينة؟ما موقع نشر موضوعات زايرة " البااب ف -3
 معاجلتها لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق؟   أثناءتها الصحافة العراقية  تناولالشخصيات الداخلية واخلارجية الفاعلة اليت    أبرز ما    -4
 للمعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق؟  عرض املضموانت ما اجتاهات -5
 أنواع املعاجلات الصحفية اليت استخدمت يف زايرة البااب فرنسيس للعراق ؟ أبرزما  -6
 ما مدى انعكاس زايرة البااب فرنسيس على السلم اجملتمعي يف العراق ؟  -7
 السلبية على السلم اجملتمعي يف العراق ؟.ة أم اإلجيابيالزايرة انعكاساهتا  حققتهل  -8
 ة فاعل يف املعاجلة والتغطية للزايرة ؟أبنواعه املختلف لإلعالمأكان  -9

 الزايرة ؟.  أثناء أتثريا   كثراأل كانت   كثراألالقوى الفاعلة  أي -10
 يف هذه الزايرة على السلم اجملتمعي يف العراق ؟. أتثريا   كثراأل األبعادما   -11
 دور املرأة العراقية يف هذه الزايرة.؟  أمهيةما مدى  -12

 
 :البحث  أمهية : اثنيا

والبياانت اليت تقدم صورة واضحة عن كيفية تعامل   اإلحصاءاتالبحث من الناحية العملية ِإْذ يقدم مجلة من    أمهية أتيت  
مؤشرات ومظاهر تلك الزايرة يف تعزيز السلم اجملتمعي   أبرزالصحف العراقية )حمل الدراسة( لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق، وما  

 لدى اجلمهور العراقي.
بة اإلعالمية السيما مبا يتعلق ابملعاجلات الصحفية وطرق  العلمية فإنَّ البحث يقدم اضافة علمية اخرى للمكت  الناحية أّما من  

 إلكمال حبوث نوعية يف هذا اجملال.   آخرينأتطري الصحافة العربية الدولية ملوضوع الزايرة والذي من املمكن ان يكون منطلقا لباحثني  
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 : البحث أهداف : ثـالثاا 
املنهج واأل  الباحثة تسعى   إطار  األ  ساليبيف  من  ِإىل حتقيق عدد  لديها  املتاحة  البحثية  اخلاصة    هدافواألدوات  العلمية 

 : مبوضوع البحث ومنها ما أييت على صعيد الدراسة التحليلية 
 التعرف على كيفية معاجلة الصحافة العراقية لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق. -1
 زايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراقمعرفة أهم الفنون الصحفية اليت عاجلت  -2
 التعرف على نوع مصادر املعلومات اليت اعتمدهتا الصحافة العراقية لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق. -3
 معرفة موقع نشر موضوعات زايرة " البااب فرنسيس " ِإىل العراق يف جريديت العينة.. -4
 تها الصحافة العراقية لزايرة "البااب فرنسيس " ِإىل العراق.تناولاجلهات الداخلية واخلارجية الفاعلة اليت  أبرزحتديد  -5
 بيان اجتاه املعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق. -6
 أنواع املعاجلات الصحفية اليت استخدمت يف زايرة البااب فرنسيس للعراق. أبرزالوقوف على  -7

 
 البحث يف الدراسة امليدانية فهي:  هدافأّما ما يتعلق أب

 معرفة انعكاس زايرة البااب فرنسيس على السلم اجملتمعي يف العراق. -1
 سلبية على السلم اجملتمعي يف العراق.ابية أم أجيالوقوف على ما حققته الزايرة من انعكاسات  –2
 املختلفة يف املعاجلة والتغطية للزايرة.التعرف على فعالية اإلعالم أبنواعه  -3
 الزايرة.  أثناء أتثريا    كثراألالكشف عن القوى الفاعلة  -4
 يف هذه الزايرة على السلم اجملتمعي يف العراق. أتثريا   كثراأل  األبعادمعرفة  -5
 دور املرأة العراقية يف هذه الزايرة.  أمهية الوقوف على  -6

 
" إن حتديد الباحث جماالت حبثه يُعدُّ خطوة أخرى مكملة للمضي يف عملية البحث على وفق    : رابعاا / حدود وجماالت البحث

 : متثل جمتمع البحث يف اجملاالت اآلتية خطوات متسقة ومتكاملة. و 
حددت الباحثة اجملال الزماين اخلاص ببحثها عن طريق حتديد زايرة "البااب فرنسيس" ِإىل العراق، ِإْذ جرى حتديد   : اجملال الزماين  -

عن وحدات أو فئات التحليل اخلاصة ابملعاجلة    فضال  املدة الزمنية اخلاصة بتحليل حمتوى الصحافة العراقية اخلاصة مبوضوع البحث  
 اإلعالمية. 

 ( اختارت الباحث حتليل حمتوى الصحافة العراقية )الصباح/ الزمان : املكايناجملال  -
 جامعة بغداد. أساتذةمتثل اجملال البشري عينة من  اجملال البشري:  -
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 دراسات سابقة 
عن   فضال  يف تزويد الباحثني ابلرتاث النظري   أمهية كان البحث العلمي ملا له من  أالدراسات السابقة ركن أساسي من اتع د  

الكتابة عملية  والبدء يف  التواصل  االنطالقة يف  لتكون  الباحثني  به  انتهى  ما  نقطة  هنالك حبوث   ،الوقوف عن  الباحث  وجدت 
 الزايرة البابوية  ت متغريتناولهلي ابلنسبة للدراسات االجتماعية والسياسية لكنها مل جتد هنالك دراسة  ت السلم األتناولودراسات  

 داثة املوضوع. وانعكاسها على السلم اجملتمعي يف العراق ولرمبا نعزو ذلك حل
 

 ساليباملعاجلة الصحفية والسلم اجملتمعي املفهوم األنواع واأل  : الفصل الثاين
 (. 829، ص 2017)زكية،  : مفهوم املعاجلة الصحفيةأوالا 

 ه. أولعاجل الشيء معاجلة وعالجا : ز املعاجلة )لغة(: جاء يف لسان العرب: 
التعامل مع مادة دراسية علمية قد تكون أرقاما أو كلمات أو مجل أو فقرات أو نصوص غريها تعتمد املعاجلة )اصطالحا (: 

 ومفهوم ومقبول للمتلقي. صاهلا يف قالب مدروسأيواالنتقاء للمادة وتعديلها مث طرحها وفق منهج حمدد ليتم  ،على التقومي والفرز
اإلعالمية: عرف اإلعالم يف االصطالح بتعاريف عديدة منها تعريف العامل الشهري اوتوجرت "هي التعبري املوضوعي لعقلية 

 ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا النفسية يف نفس الوقت.  ،اجلماهري 
 العربية املختلفة يف وسائل اإلعالم املرئية أايوعرض املراسل واملندوب للقض  تناولويقصد ابملعاجلة من الناحية االصطالحية  

رافيك واخلرائط واملؤثرات واملقروءة من حيث الشكل ويشمل عناصر اإلبراز املستخدمة داخل الوسيلة من حيث الصور والرسوم واجل
لسياسة الوسيلة ومنط    ة وفقا  أيد( وكل ذلك حيدد يف النهأي حم  ،سليب  ،ايبأجي  ،عن املضمون يشمل )اجتاه اخلرب   فضال    ، املرئية وغريها

هبا الوسائل اإلعالمية القضية أو حدث أو موضوع أو فكرة ما  تتناولالطريقة اليت  ضا  أيوتعين  ،(16ص ،2014 ،)املالحملكيتها
 (. 78ص  ،2010، وفق سياسية حتريرية معينة بناء على سياسية إعالمية)عامر

قبل جهة ما ابجتاه قضية معينة)وهيب،    عملية وهي   التغطية اإلعالمية من  ، ص  2009كشف اجتاهات واسرتاتيجيات 
14 .) 

الذي  ، عالم يف العقدين األخريين استثمرت وبشكل كبري التطور احلاصل يف التقنيات الرقمية نستنتج مما تقدم ان وسائل اإل
املعلومات وفق رؤى وتصورات القائمني   هذهاب على سرعة حصوهلا على املعلومات ومن مث دورها الكبري يف معاجلة  جيانعكس ابأل

 تشمل املعتقدات والقيم السائدة يف جمتمع ما.  على املؤسسة اإلعالمية الذين استندوا بدورهم ِإىل اطر مرجعية 
 

 اثنياا: أنواع املعاجلة اإلعالمية 
  ، 2006واحلياة،    األمن)جملة  واملختصون يف علم االتصال واإلعالم عدة أنواع من املعاجلة اإلعالمية نذكر منها    اخلرباءوضع  

 : (41-38ص ص 

 من حيث العمق املعلومايت -1
على استخدام اإلخبار البسيطة واليت جتيب على التساؤالت الرئيسة بصورة موضوعية وبدون    ساستقوم يف األ  :معاجلة سطحية  -أ

ويتسم هذا النوع من املعاجلة الذي يعد األقرب ِإىل التغطية الصحفية ابمليل ِإىل التهويل والتضليل وتوجيه   ،أو تعليق  أحكامإصدار  
الرتكيز على    أساسلطة يف بعض األنظمة أو احتجاجات السوق اإلعالمية اليت تقوم على  وعي اجلمهور واالستجابة ملا تفرضه الس
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كما تتسم املعاجلات السطحية بتقدمي معاجلة مبتورة تنتهي   ،الوظائف التسويقية لإلعالم دون النظر ِإىل الوظائف الرتبوية أو التثقيفية 
 ابنتهار احلدث. 

وذلك من    ،وهي اليت تقدم العديد من املعلومات واخللفيات والتصرحيات والتنبؤات حول قضية أو حدث ما  : معاجلة معمقة  -ب
ما يساعده على استجالء احلقائق وتوضيحها    مأماكما تفسح اجملال    ،اث أخرى مماثلة حدوتتسم مقارنته أب  أيخالل التقارير ومواد الر 

 حية مفسرة أو من حتليالت وأراء للخرباء.  ضا  أيسواء من مواد 
 : من حيث االجتاه 

واليت تقدم املعلومات املفسرة بشكل خاطئ أو مضلل عن حدث ما أو قضية بقصد اإلساءة والتشكيك :معاجلة عدائية )هجومية( -أ
 اث الكربى. حداأل أثناءويربز هذا النوع من املعاجلات  ،حمددة أهدافلتحقيق 

يف استخدام الصفات  والتحيز    حكامومنها التحيز يف إصدار األ  ،جانيب الصراع  أحدويقصد هبا امليل ِإىل تفضيل    :معاجلة متحيزة -ب
 اث هي أمر مقصود غالبا  حدوقوع األ  أثناءن املعاجلة املتحيزة  أ إشارة ِإىل  ويف هذا    ،والتحيز يف اإلسناد وحىت يف الصور الفوتوغرافية 

 ابستغالل معلومات سلبية عن احلدث وإبرازها لتحقيق مصاحل معينة. 
دة )موضوعية(: وتعين التجرد والبعد عن امليل يف انتقاء وعرض املواد الصحفية وإعطاء صورة متكاملة ومتوازنة عن أيمعاجلة حم -ت

عتمادها على مصادر موثوقة مع التوازن يف الطرح  ة اليت ميكن حتقيقها بشكل نسيب اباحملايداحلقيقة بال إهدار وتشويه وتتسم املعاجلة  
 وتقدمي اآلراء والتفسريات الواقعية عن احلدث.

 
 هداف: من حيث األ -2
وتعين تقدمي املعلومات عن احلدث بقصد التأثري والتحكم يف اجتاهات ومواقف اجلمهور بطريقة فيها نوع من    :معاجلة دعائية  -أ

 دف الدعائي املقصود وذلك إبخفاء احلقيقة أو تشويهها واستغالل املواقف.تزييف احلقائق أو حجبها للوصول ِإىل اهل
يقصد هبا إبراز املواضيع واملواقف واالجتاهات السلبية يف احلدث من وجهة نظر الوسيلة هبدف تقوميها ومراجعتها    :معاجلة نقدية  -ب

ية للحدث من مجيع جوانبه واختاذ حلول مناسبة لتاليف ويتطلب هذا النوع من املعاجلات ابلنظرة الواقع ،اجلمهور أمامأو تصحيحها 
ن تسهم املعاجلة النقدية  أأ، وميكن واحرتام مجيع وجهات النظر املؤيدة واملخالفة  ،واطالع اجلمهور ِإىل على خلفياته  تكراره مستقبال  

 من احلدث. ساسواملوقف األن بني املوقف السياسي الرمسي للدولة أياث الدولية يف زايدة التبحداأل أثناء
 

 املعاجلة اإلعالمية  أساليباثلثاا: 
 ، مقال(. 2019 ،اليت تتم معاجلة احملتوى اإلعالمي عن طريقها ومنها)االسدي ساليبتتعدد األ

 .أيالتأثري إبغفال الطابع اخلربي أو الر  أساليباملضمون و  -1
 .أيالر أم  الطابع اخلربيأمناط التحرير املستخدمة، هل يغلب عليها  -2
بتوجيه الصحيفة    -3 يتأثر  العناوين والصور واأللوان  أم    ما كانت حمافظة   إذااإلخراج الصحفي، حيث  معتدلة وذلك ابستخدام 

 وغريها إلبراز مضمون ما أو التقليل من أمهيته.
األ من  وهي   ساليبهنالك جمموعة  الوسيلة اإلعالمية  سياسة  مع  يتناسب  للحدث بشكل  املعاجلة  املعتمدة يف  االخرى 

 : ، انرتنت(2020  ،كااليت)كشكول
أسلوب املعاجلة بسرد املعلومات: ويتطلب قيام الوسيلة بوصف الواقعة أو احلادثة أو إلحاطة جبميع جوانبها وظروف حدوثها،   -1

 سؤولني مبا يتناسب مع سياسة الوسيلة اإلعالمية. وتقدمي االستشهاد بشهود العيان وامل
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أسلوب املعاجلة املركبة: يقوم األسلوب بوصف احلادثة بشكل موسع، وانتقاء الوقائع اليت ال تعطي احلدث بعدا  يتعارض فيه مع    -2
من واقعة وتؤدي   أكثريضم    أحدإطار و   سياسة الوسيلة اإلعالمية، والربط املركب بني الوقائع وصوال  ِإىل معاجلة إخبارية انتقائية ذات 

 ِإىل معاجلة موسعة للحدث.
: وهي اليت تقوم على تقدمي اإلحصائيات واألرقام اخلاصة ابلوقائع، وهنا كل األرقام يتم اإلحصاءاتاملعاجلة القائمة على تقدمي  -3

 اختيارها بشكل يقدم احلدث بصورة تتوافق مع سياسة الوسيلة اإلعالمية. 
جلة القائمة على تقدمي احلقائق: هي أسلوب يعتمد على الشواهد والرباهني األدلة والبياانت يف نقل املعلومات عن حادث املعا  -4

 معينة سواء من مصدر مسؤول أو من شخصية يدور حوهلا اجلدل، حبيث يشكل مادة إعالمية هلا أمهيتها. 
ية على شكل انتقادات موجهة لسياسة أو حزب أو فكر معني ال  أسلوب املعاجلة النقدية: وهو أسلوب عرض املادة اإلعالم  -5

 يتماشى مع سياسة الوسيلة اإلعالمية، هبدف تقومي ذلك
أسلوب عرض اآلراء واملقرتحات: وهو يقوم على عرض املادة اإلعالمية بشكل بياانت ومعلومات وحقائق هبدف خلق توجهات    -6

 اليت تدور حول املوضوع املطروح للمعاجلة والنقاش.  معينة لدى اجلمهور عن طريق إمدادهم ابآلراء
أسلوب التحليل والتفسري: ويقوم على عرض املوضوع على املتلقي، وإاثرة القضية للتفسري اإلعالمي هبدف تقدمي حتليل يتماشى    -7

 اليت تتوخاها الوسيلة.  هدافمع سياسة الوسيلة اإلعالمية، أو حيقق األ
كماال  الهتمام املؤسسة ابملوضوع؛ فإهنا تعمل على تقدمي احللول اليت تتوافق مع سياسة املؤسسة يف  أسلوب طرح احللول: است  -8

 سياق عرض املادة اإلعالمية املطروحة للنقاش. 
املتميز  أسلوب إاثرة النقاش: عملية انتقاء قضية للنقاش دون غريها إمنا تنطلق من سياسة الوسيلة اإلعالمية، ومن اهتمامها    -9

 ابلقضية، ذلك أن التجاهل واالهتمام يف املعاجلة ينطلق من تفضيالت املؤسسة.
أسلوب البحث واالستقصاء: تنطلق املؤسسات اإلعالمية يف اختيار معاجلة قضية بشكل استقصائي من اهتمام وتفضيل    -10

يزخر مبلفات الفساد، لكن تركيز مؤسسة إعالمية على يتماشى مع سياسة الوسيلة اإلعالمية، فعلى سبيل املثال أن الواقع العراقي  
 قطاع معني دون غريه يعد معاجلة خاضعة لسياسة الوسيلة اإلعالمية. 

أسلوب التأثري والتوعية: وهي املعاجلة اليت تستخدم كل فنون االتصال يف نقل املعرفة وبناء الوعي وحتقيق التأثري عن طريق ما   -11
 تخدامها ألنواع صحفية خمتلفة ختاطب ذهن متلقيها وعواطفه وانفعاالته. تقدمه من مواد متنوعة واس

دة إال أن البحث واإلغراق يف أتكيد حقائق  أيأسلوب أتكيد احلقائق من مصادر متعددة موثوق فيها: وهي معاجلة تبدو حم  -12
 حول املوضوع حيمل شبهات التحيز يف الوسيلة.

 
 عالميةرابعاا: حمددات أو شروط املعاجلة اإل

ظهاره بصورة صحيحة متعددة يف معاجلتها  إمتامه و إت جزء ال يتجزأ يف  أصبح  شهد العمل اإلعالمي عدد من املتغريات اليت
يف التحكم ابجملتمع بصورة عامة أو ما يسمى النظم السائدة    أساسهذه احملددات    تأصبحاث  حد، ويف بعض األوطبيعتها ونوعيتها
 ( 42-42ص ص  ،2008 ، ابجملتمع)علم الدين

- 60ص ص    ،2018  ،وأتسيسا  ملا سبق فإنَّ املعاجلة اإلعالمية تتحكم فيها جمموعة من احملددات تتمثل يف اآليت:)احلمري
61 ) 
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السياسية وتفسري ظو  .1 السياسي: ميكن فهم احلياة  اهرها عن طريق احلملة اإلعالمية كوظيفة اتصالية متثل عصب احلياة  احملدد 
معلومات  أساسن تتخذ على ألسياسية اخلارجية والقرارات جيب وظائف النظام السياسي وا أحدفاإلعالم السياسي هو  ،السياسية 

قع الذي نريده ومتدان ابحلقائق دون إعالم جديدة تعرب عن الوا  أداةحصلنا عليها بواسطة    إذاوهي تكون كذلك    ،جديدة ومناسبة 
العام والتسويق    أيحيققها احملدد السياسي وهي التثقيف السياسي والتأثري يف اجتاهات الر   أهداف  ضا  أيوهناك    ،تشويه أو حتريف

 السياسي.
االقت .2 اإلعالم  تتبع حمددات  االقتصادي:  بعد  احملدد  نفسه  االقتصاد  حلركة    أساساالقتصاد حمرك    أصبحن  أصادي من حركة 

ن أالجتماعية احمللية والدولية بعد  يف احلياة االقتصادية وا  أساسمم واجملموعات له دور  ، واحملدد لقوة الدول واألالتكتالت واجلماعات
 طغى العامل االقتصادي على العالقات الدولية.

ومن   من حتليل وتغيري السلوك الفردي واجلماعي ملعرفة االسباب اليت ميكنها من التنبؤ ابلسلوك مستقبال  احملدد االجتماعي: البد   .3
وهذا يساعد يف معرفة كيف يوجه   ،واجملتمع من خالل التأثري يف االسباب اليت معرفتها  األفرادمث التوجه والسيطرة والتحكم يف سلوك  

، وتبدأ يف املساعدة  ت معينة يهدف اليها القائمون على االتصالأاياعات واجملتمعات لتحقيق غأو اجلم   األفرادرسائله اإلعالمية ِإىل  
اثرها من خالل فورية نقل احلدث من موقعه بعمق ومشول واهتمام ابلتقارير والتحليالت والتعليقات آبعاد التغطية واحتواء  أعلى فهم  

ابلوصول وتطورها  األ  االخبارية  موقع  و حدِإىل  اجلمهورجراإاث  وجذب  احلوارات  واالعرتاف   ،ء  والقدمي  الدقة  مراعاة  ضرورة  مع 
 ابألخطاء واالهتمام ابلتصرحيات السياسية والرمسية.

موضوع من املوضوعات وعلى   يبلغ احملددات اليت يعتمد عليها يف املعاجلة اإلعالمية أل ألثقايف: يعد املعيار الثقايف من  احملدد ا .4
  سلواب  أو  يعد مقياسا   ،  واملوضوعات ذات الصلة املباشرة ابجلمهورأاي شؤون الوطن ابعتبار ان البعد الثقايف للقضأايرأسها معاجلة قض

ركائز اليت ال  أحدمستوى ثقافة املعاجلة الصفية مبا يتناسب وثقافة اجلمهور املستهدف    أصبح  أايقناع وتبين هذه القضلألحداث إل
وافيا  من املعلومات اليت تربز املوضوع جلمهوره وتعكس    هنا تتضمن كما  أعلى اعتبار    ، تعتمد عليها املؤسسات يف معاجلاهتا اإلعالمية 

ملعاجلة  ا  أثناءشياء اليت يركز عليها الصحفي ويضعها يف اعتباره قبل و أصبح احملدد الثقايف من األومن هذا املنطلق    ،الرقي به  أمهية درجة  
 موضوع يتعلق بشؤون الوطن.  يأل
 

 و هنالك العديد من الفروق بني التغطية اإلعالمية واملعاجلة اإلعالمية منها: 
عن كل عالقاته بسياقه املوضوعي وتقدميه يف الزمن الصحفي    يكاد يكون كامال    إنَّ التغطية اإلعالمية تفرض فصل احلدث فصال   -1

 اليت أايعن طريق األفكار والقض  ،املختلفة   أبعادهبينما املعاجلة اإلعالمية تقدم احلدث يف سياقه الزمين واملوضوعي وكشف    ،الفوري
 األجزاء مت الرتكيز عليها. أيطرحت وطريقة تقدميها و 

بينما تويل    ،ا للحدث فور وقوعه وتقدمه بشكل يغلب عليه التشويش وانعدام الرتابطتناوهلشوائية يف  إنَّ التغطية اإلعالمية متر بع -2
 اث يف مجيع مراحله. حداأل  أثناءبعملية التخطيط خاصا    املعاجلة اإلعالمية اهتماما  

وقعت وتتطلب تغطيتها بعكس املعاجلة  هنا أمور قد  أ املهمة على  أايث واألزمات والقضاحدتتعامل التغطية اإلعالمية مع األ -3
 اإلعالمية اليت ترتبط بني حدث قد وقع وإطار إعالمي موجود ابلفعل. 

 احمليطة هبم. بينما املعاجلة اإلعالمية  أاياث والقضحدإنَّ التغطية اإلعالمية هتدف ِإىل زايدة املخزون املعريف لدى اجلماهري بشان األ -4
 وتزيد درجات الوعي والفهم واالستيعاب واملشاركة لديهم.  ،اقف وتوجهات وسلوكيات اجلمهورتعمل على التأثري املباشر على مو 

وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة سِلَم من يسلم، سالمُة وسالما ، فهو سامل وسليم و املفعول مسلوم له،  فنعين به السلمأّما  -5
تصاحلوا وتعاهدوا على    أيمبعىن أمن على نفسِه و مالِه، سِلم من العيوب و اآلفات مبعىن برئ ومل يصب أبذى، فتقول تسامل القوم  

 . دة )سلم((، ما2008)عمر، يف سلم وأمان التعايش
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 : السلم اجملتمعي
ْلِم َكآفَّةا{ أي}ايَ ت الذكر احلكيم، كما يف قوله تعاىل  أايوردت كلمة " السلم " يف بعض من    َها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يف السِّ

والسالم والطمأنينة والنجاة، وتعد دعوة صرحية لاللتزام مببادئ السلم األهلي   األمن، وتعين الدعوة ِإىل  (208ة  ي)سورة البقرة، األ
ة  ي )سورة املائدة، األ  حبسب ما ورد يف القرآن الكرمي  }يـَْهِدي ِبِه اّلّلُ َمِن اتَـَّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم{واالجتماعي، ويف قوله تعاىل  

ِإىل الفوز ابلرب واألعمال الصاحلة بعيدا عن املآسي واحلروب    يؤدي، وهو الطريق الذي  األمان، وتعين طرق السالم والرمحة و ( 16
 واألعمال اليت تعمل على الفرقة واالنقسام. 

}َوِإن َجَنُحوْا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ََلَا  السلمية كما يف قوله تعاىل    ساليبالسلم كما يدعو حلل اخلالفات ابأل  ِإىلويدعو اإلسالم  
أطراف النزاع    أحدما دعا ِإليها    إذان النص القرآين يدعو ِإىل ترجيح كفة السلم  أ، مبعىن  (6ة  ي)سورة االنفال، األ  ْل َعَلى اّللِّ{َوتـَوَكَّ 

على مستوى العامل والبشرية مجعاء كقوله تعاىل    بلوالصراع. وتضمن النص القرآين دعوة للسلم والسالم ليس على املستوى الفردي  
 (. 25ة ي)سورة يونس، األ }َواّلّلُ َيْدُعو ِإىل َداِر السَّاَلِم{

املؤشرات    إحدىالسلم اجملتمعي هو حاالت الوائم والتالحم يف العالقات الداخلية اليت تربط شرائح اجملتمع نفسه واليت عدها  
النهوض    إمكانية شخيص عالقاته الداخلية، فيذكر أبن سالمتها دليل على صحة اجملتمع ومن مث  ية لقياسه وتقوميه ومن مث تساساأل

كانت عكس ذلك فهي داللة على عدم صحة ذلك اجملتمع، بل هو يف حالة من سوء وختلف بوصفها مظاهر    إذابه واعماره،  أّما  
 (. 39م ص2002)الصفار،  استقرارهوزعزعة  األمنابرزة للعيان لتدهور السلم االجتماعي ومن مث تدهور 

  ،هلي أو اجملتمعي وهي التسامحاالجتماعي للسلم األ  عالقة ابحملتوىن هنالك مصطلحات هلا  أ ويشري العديد من الباحثني ِإىل  
 (. 50ص ،2020،املصاحلة الوطنية )مرهج ، التعايش ،التوافق االجتماعي دولة االنسان ،االنساين األمن ،اجملتمعي األمن

 ( 62 ،61، ص 2020،)مرهجمستوايت السلم اجملتمعي 
 املتنازعة.   األطرافحل للصراعات أو العمل على ترويض اخلالفات بني    أجياد ديولوجي واملقصود به  أيسياسي و   : ولاملستوى األ

املستوى االقتصادي الذي يشري ِإىل العالقات التعاونية بني الشعوب واحلكومات فيما يتعلق ابملسائل القانونية   : املستوى الثاين
 واالقتصادية والتجارية. 

ن يسود االحرتام بني أ ويعين    أو حضاراي    دينيا    التعايش  إمكانية وهو ذو بعد ديين وثقايف وحضاري ويقصد به    املستوى الثالث: 
 خاء والسالم. واحلضاري يف جو من التعاون واإلالثقايفأنواع التعدد 

 
 : أّما االسس اليت يستند له السلم فهي

 انبعة من الذات وليس مفروضة. التعايشاإلرادة احلرة املشرتكة ِإْذ تكون الرغبة يف  -1
 مدلول عملي. أيمن  فارغا   التعايشت حىت ال يكون أايوالغ هدافالتفاهم حول األ -2
 املتفق عليها.  هدافحتقيق األ أجلالتعاون على العمل املشرتك من  -3
 أبطر من االحرتام املتبادل ومن الثقة املتبادلة.  التعايشصيانه هذا   -4
 السلمي بني املكوانت املختلفة. التعايشالستمرارية  من الصراع والذي يعد حمفزا   حالل احلوار بدال  إاالتفاق على  -5

مع بث    هناء مظاهر العنف تزامنا  إل وسالم اتم والذي نعين ابألخري  أّما عن أنواع السلم فهناك سالم غري فعال وسالم فعا
 واجلماعات واجملتمعات اليت حدث فيها الصراع أو احلروب أو النزاعات. األفرادالتعاون والتآزر والتضامن بني 
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 الدراسة التحليلية.  : ثالفصل الثال
السلم  على  وانعكاساهتا  فرنسيس  البااب  لزايرة  العراقية  الصحفية  للمعاجلة  الصحفية  الفنون  الباحثة حتليال  ملضامني  أجرت 

خربا  و  (  45( فنا  وزع يف جريدة الصباح بواقع )122اجملتمعي يف العراق يف جريديت الصباح و الزمان طبعة بغداد والبالغ عددها )
( احلديث  4( القصة الصحفية و)6( التحقيق الصحفي و)8( صورة صحفية و)13( مقاال  صحفيا  و )14( تقريرا  صحفيا  و )32)

( 7( الصورة الصحفية و)16( املقال أبنواعه و)29( تقريرا صحفيا و) 20( خربا و)41الصحفي فيما وزعت يف جريدة الزمان )
ر( وعن طريق إذا   31من شباط وتنتهي ب    ول( احلديث الصحفي واليت تبدأ من )األ3حفية و)( القصة الص6التحقيق الصحفي و)

 ( فئة رئيسة لتمثل يف جمملها أهم املضامني اليت احتوهتا املعاجلة الصحفية العراقية هلذا املوضوع. 7)
ثقافة السلم اجملتمعي    إشاعة الرئيس  ( يف جريدة الزمان ِإْذ سجلت الفئة  261يف جريدة الصباح و)  تكرارا  (  282بعدما مجع )

%(  27.20( وبنسبة )71%( يف جريدة الصباح )23.40( وبنسبة مئوية مقدارها )66 بعدما سجل تكرار بلغ )وىلابملرتبة األ
السلمي يف   التعايشيما حلت اثنيا  فئة التأكيد على التسامح و يف جريدة الزمان من سلم مضامني حتليل مضمون الفنون الصحفية ف

%(  16.85)( تكرارا  وبنسبة 44جريدة الزمان )%( ويف  16.66وبنسبة مئوية مقدارها )  تكرارا  (  47جريدة الصباح مبجملها )
جريد اجملتمعي جبمع  السلم  حتقيق  يف  الدينية  املرجعيات  دور  فئة  اجلريدتني  مال  يف  اثلثا   )وجاءت  الصباح  وبنسبة   تكرارا  (  45ة 

( يف جريدة الزمان و حلت رابعا  فئة الدعم الكبري لنساء العراق مث جاءت الفئتني كل من العمل اجلاد على 41%( و) 15.95)
الشعب   حماربة الطائفية وتفعيل دور اإلعالم يف دعم السلم اجملتمعي ابملرتبة اخلامسة والسادسة فيما سجلت فئة الرتابط بني مكوانت

 ( 1( فئة رئيسة كما موضح ابجلدول )7العراقي ابملرتبة األخرية ضمن ) 
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 ( يبنّي التوزيع النسيب للفئات الرئيسة للمعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس للعراق1جدول )

 الفئات الرئيسة 
 جريدة الزمان  جريدة الصباح

 املرتبة
 % ك % ك

 وىل األ 27.20 71 23.40 66 ثقافة السلم اجملتمعي إشاعة

 التعايشالتأكيد على التسامح و 
 السلمي

 الثانية 16.85 44 16.66 47

دور املرجعيات الدينية يف حتقيق 
 السلم اجملتمعي

 الثالثة 15.70 41 15.95 45

 الرابعة  12.26 32 13.47 38 الدعم الكبري لنساء العراق 

 اخلامسة 11.49 30 12.41 35 حماربة الطائفية العمل اجلاد على 

دعم   يف  اإلعالم  دور  تفعيل 
 السلم اجملتمعي

 السادسة  9.19 24 10.28 29

الشعب   مكوانت  بني  الرتابط 
 السابعة 7.27 19 7.80 22 العراقي

  100 261 100 282 اجملموع

 
 : الفنون الصحفية

 للفنون الصحفية املستخدمة يف املعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق( ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب 2جدول )

 
 

 الصحف العراقية
 

 الفنون الصحفية 

 املرتبة جريدة الزمان  جريدة الصباح

 % ك % ك
الصباح  

 الزمان

 وىل األ 33.60 41 36.88 45 اخلرب الصحفي 

 الثانية 16.39 20 26.22 32 التقرير الصحفي

 الثالثة 23.77 29 11.47 14 املقال أبنواعه

 الرابعة  13.11 16 10.65 13 الصورة الصحفية 

  5.73 7 6.55 8 التحقيق الصحفي

 السادسة  4.91 6 4.91 6 القصة الصحفية 

 السابعة 2.45 3 3.27 4 احلديث الصحفي

  100 122 100 122 اجملموع
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 ضمن الفنون الصحفية األخرى اليت عاجلت عربها وىلالصحفي" حاز على املرتبة األ ( ان "اخلرب  2ُتوضح نتائج اجلدول )
(  41يف جريدة الصباح و)  تكرارا  (  45بواقع )  تكراراتالصحف )حمل الدراسة( موضوعات زايرة البااب فرنسيس للعراق ِإْذ مجعت  

ال جمموع  من  الزمان  جريدة  )  تكراراتيف  عددها  والبالغ  )   أي  تكرارا  (  122الكلي  نسبته  الصباح  36.88ما  جريدة  يف   ،)%
%( يف جريدة الزمان وجاء يف املرتبة الثانية " التقرير الصحفي يف جريدة الصباح واملرتبة الثالثة يف جريدة الزمان  أّما  33.60و)

  اجلدول اعالها. املقال أبنواعه "جاء ابملرتبة الثانية للزمان والثالثة للصباح مث تالهتا الفنون االخرى وكما موضح يف
( نتائج اجلدول  والزمان "على فن )اخلرب الصحفي( يف معاجلتها  2وبناء  على  ( اعاله ُيالحظ اعتماد اجلريدتني "الصباح 

الصحفية لزايرة البااب فرنسيس للعراق، مما يؤشر متسك كال اجلريدتني ابلوظيفة اإلخبارية اليت ُجل اهتمامها وتركيزها على مهمة نقل 
 اث واالخبار. حداأل

 
 : املصار الصحفية

 ( ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب َلوية املصادر الصحفية املستخدمة يف املعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق3جدول )

 ت
 الصحف العراقية 

 
 المصادر الصحفية

 جريدة الزمان  جريدة الصباح
 المرتبة

 % ك  % ك 

 األولى 41.80 51 44.26 54 الصحفيالمندوب  1
 الثانية  22.26 32 18.03 22 الكاتب الصحفي 2
 الثالثة 17.34 11 16.39 20 المراسل الصحفي 3
 الرابعة 12.29 15 11.47 14 وكاالت االنباء  4

 الخامسة  10. 65 13 9.83 12 شبكة االنترنيت  5

  ــــــ  122 ــــــ  122 المجموع
 

 ضمن هوية املصادر الصحفية األخرى بواقع  وىل( ان فئة )املندوب الصحفي( حازت على املرتبة األ3اجلدول )توضح نتائج  
ما نسبته    أي  تكرارا  (  122الكلي والبالغ عددها )  تكراراتيف جريدة الزمان من جمموع ال  تكرارا  (  51يف جريدة الصباح و)  تكرارا  (  54)
يف جريدة   تكرارا  (  22الزمان ويف املرتبة الثانية اعتمدت )الكاتب الصحفي( بواقع )%( يف    41.80%(، يف الصباح و )44.26)

، فيما حصلت )وكاالت االنباء( على املرتبة  تكرارا  يف جريدة الزمان، وجاء ابملرتبة الثالثة )املراسل الصحفي(    تكرارا  (  32الصباح و )
 الرابعة مث تلتها )شبكة االنرتنيت( ابملرتبة اخلامسة. 

للنتائج   البااب  أوفقا   الدراسة( على مصادرها اخلاصة يف معاجلتها ملوضوعات زايرة  لنا، اعتماد اجلريدتني )حمل  يتبني  عاله 
عن السعي اجلاد من قبل هيئة التحرير يف كال اجلريدتني على تقدمي معاجلة صحفية متميزة هلذا احلدث املهم   فضال  فرنسيس للعراق  

 للعراق على االصعدة كافة. 
 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

406 

 اجتاهات عرض املضموانت: 
 العينة( ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب الجتاهات عرض موضوعات زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق يف جريديت 4جدول )

 ت
 الصحف العراقية

 
 اجتاهات عرض املضمون 

 املرتبة جريدة الزمان  جريدة الصباح

 % % ك % ك

 98 اإلجيايب االجتاه  1
32 .

80 
8

8 
13 .

72 
 وىل األ

 17 احملايداالجتاه  2
93 .

13 
2

2 
32.1

8 
 الثانية

 5.73 7 االجتاه السليب 3
1

2 
 الثالثة 83.9

12 اجملموع
2 

100 
1

22 
100  

 
اجتاهات خمتلفة لعرض   أخذت( ان املوضوعات الصحفية ملعاجلة زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق  4توضح نتائج اجلدول )

 تكرارا  (  98 وعلى مستوى اجملموع الكلي للصحف )حمل الدراسة( بواقع )وىل ( املرتبة األاإلجيايباملادة املنشورة ِإْذ احتلت فئة )االجتاه  
جلريدة الصباح    تكرارا  (  17( ابملرتبة الثانية بواقع )احملايديف جريدة الزمان فيما جاءت فئة )االجتاه    تكرارا  (  88يف جريدة الصباح و)

 ( يف جريدة الزمان وجاءت ابملرتبة الثالثة فئة )االجتاه السليب( يف كال اجلريدتني. 22و)
عاله جلريديت الصباح و الزمان يف عرض املضموانت والذي جاء متوافقا   أاليها اجلدول    أشارووجدان على وفق املعطيات اليت  

ما املوضوعات الصحفية املعاجلة لزايرة البااب  تناوهللكال اجلريدتني األمر الذي يؤشر ِإىل معدل متقارب الهتمام جريديت العينة عرب  
 فرنسيس ِإىل العراق واليت طرحتها عرب فنوهنا املختلفة.
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 : موقع النشر
 ( ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب ملوقع نشر موضوعات زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق يف جريديت العينة.5جدول )

 الصحف العراقية  ت
 موقع النشر

 جريدة الزمان  جريدة الصباح
 المرتبة

 % ك  % ك 
 األولى 68.85 84 66.39 81 الصفحات الداخلية  1
 الثانية  24.59 30 22.95 28 األولىالصفحة  2
 الثالثة 6.55 8 10.65 13 الصفحة األخيرة  3

  100 122 100 122 المجموع

 
  وىل( ابن اجلريدتني قد تساوت من حيث موقع النشر ملوضوعات زايرة البااب ِإْذ احتلت ابملرتبة األ5نالحظ من جدول )

يف الزمان فيما احتلت املوضوعات   تكرارا  (  84يف الصباح و)  تكرارا  (  81للموضوعات املنشورة يف " الصفحات الداخلية بواقع )
األ "الصفحة  الثالثة وىلاملنشورة يف  املرتبة   " الصفحة األخرية   " املنشورة يف  املوضوعات  فيما سجلت  الثانية %(،  املرتبة   " على 

 ِإىل ان الصفحات الداخلية تتضمن الفنون كلها بشكل مفصل. %(.ونعلل ذلك 10.10)
 

 : اجلهات الفاعلة
ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب للجهات الفاعلة الداخلية واخلارجية يف معاجلة الصحافة العراقية لزايرة البااب فرنسيس ِإىل ( 6جدول )

 .العراق

 ت
 الصحف العراقية 

 
 الجهات الفاعلة 

 جريدة الزمان  جريدة الصباح
 المرتبة

 % ك  % ك 

 26.22 32 34.42 42 الحكومة العراقية 1
 المرتبة األولى في جريدة الصباح
 المرتبة الثانية في جريدة الزمان

ـفي  2 ــة  ــدـ ـنيـــــ الـــــ ــة  اـلمـرجـ ـيـــــ
 النجف االشراف

المرتبة الثانية في جريدة الصـــــــباح المرتبة   17.21 21 26.22 32
 الزمانالرابعة في جريدة 

 31.96 39 18.85 23 المنظمات الدولية والمحلية 3
المرتبة الثالثة في جريدة الصــــــــباح األولى 

 في جريدة الزمان

الكنـاس  والوواسف الـد نيـة  4
 في العراق

المرتبة الرابعة في جريدة الصـــــباح المرتبة   18.032 22 13.11 16
 الثالثة في جريدة الزمان

 المرتبة الخامسة 6.55 8 7.37 9 العراقيةوساسل اإلعالم  5

  100 122 100 122 المجموع

 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

408 

 
( اعتماد جريديت الصباح والزمان يف معاجلتها الصحفية ملوضوعات زايرة البااب فرنسيس للعراق على جهات 6يبنّي اجلدول )

جريدة الصباح بينما تصدر املنظمات الدولية واحمللية املرتبة  داخلية وخارجية فاعلة ِإْذ نالحظ تصدر احلكومة العراقية كقوى فاعلة يف  
تلتق اجلريدتني وىلاأل الثانية وحلت ابلزمان ابملرتبة الرابعة ومل   يف الزمان بينما جاءت املرجعية الدينية يف النجف االشراف ابملرتبة 

 سةابلقوى الفاعلة اال يف وسائل اإلعالم العراقية حبصوهلا على املرتبة اخلام
 

 : أنواع املعاجلات
 ( ميثل التوزيع النسيب الرتاتيب ألنواع املعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس للعراق واليت استخدمتها جريديت العينة 7جدول )

 ت

 الصحف العراقية
 

املعاجلات  أنواع 
 الصحفية

 جريدة الزمان  جريدة الصباح

 املرتبة
 % ك % ك

 وىل األ 53.27 65 67.21 82 التفسرييةاملعاجلة  1

2 
املتحيزة   املعاجلة 

 الثانية 30.32 37 18.03 22 امللونة

 الثالثة 11.47 14 9.01 11 ةاحملايداملعاجلة  3

 الرابعة  4.91 6 5.73 7 املعاجلة العميقة  4

  100 122 100 122 اجملموع

 
( عن توافق جريديت العينة يف اعتمادها على أنواع املعاجلة الصحفية اليت استخدمتها يف زايرة البااب  7نالحظ يف اجلدول)

 تكرارا  (  82مالئمة يف الدراسات اإلعالمية بواقع )  كثراأل  املعاجلة التفسريية وهي املعاجلة  وىلِإْذ جاءت ابملرتبة األفرنسيس للعراق  
الكلي، وحصلت )املعاجلة املتحيزة(ابملرتبة الثانية وحلت    تكراراتيف جريدة الزمان من جمموع ال  تكرارا  (  65)  يف جريدة الصباح و

 )املعاجلة العميقة(.   ة( مث رابعا  احملايدابملرتبة الثالثة شغلت )املعاجلة  
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 : الفصل الرابع: الدراسة امليدانية
 : تساؤالت الدراسة امليدانية: أوالا 

 مدى انعكاس زايرة البااب فرنسيس على السلم اجملتمعي يف العراق ؟. ما 1
 السلبية على السلم اجملتمعي يف العراق ؟. ة أم اإلجيابي. ابعتقادك هل حققت الزايرة انعكاساهتا 2
 . هل كان اإلعالم أبنواعه املختلفة فاعل يف املعاجلة والتغطية للزايرة ؟3
 الزايرة ؟.  أثناء أتثريا   كثراأل  كانت   كثراألالقوى الفاعلة  أي. 4
 يف هذه الزايرة على السلم اجملتمعي يف العراق ؟. أتثريا   كثراأل  األبعاد. ما 5

 
 اثنيا: منهج البحث 

إنَّ حتديد منهج البحث يتوقف على اهلدف الذي يسعى إليه الباحث من إجراء حبثه ووجدت الباحثة أن هذا البحث من 
 (. 169، ص 1990تركز على وصف طبيعة جمتمع معني أو موقف معني ومساته وخصائصه)داود وآخرون، البحوث الوصفية اليت 

ِإْذ استخدمت الباحثة املنهج املسحي التحليلي الذي هو عبارة "دراسة لظاهرة موجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ويف 
،  1998عودة،  )"أحدناك دراسة مسحية هتتم بعدة ظواهر يف أن و الوقت احلاضر، وتنحو الطريقة املسحية منحا  نظراي  وعلميا  وه

 (. 29ص 
 

 اثلثا: إجراءات الدراسة امليدانية 
 . جمتمع البحث وحدوده: 1

 أساتذة لصعوبة تطبيق هذه الدراسة على    كادميية يف جامعة بغداد، ونظرا  كلي املستهدف للبحث من النخبة األ إنَّ اجملتمع ال
البالغة   العلمية  بتوزيع )   ،( كلية ومركز علمي32من )  أكثركليات واملراكز  الباحثة  استمارة بشكل عشوائي على 100قامت   )

 تدريسي جامعة بغداد وبعد أن تسلمت الباحثة االستمارات وجدت أن الفئات العمرية مقسمة على النحو اآليت:
 35سنة عدد االستمارات  25-35
 45سنة عدد االستمارات  35-50
 . 20فما فوق عدد االستمارات  - 50

ين الذي قامت به الباحثة يف تصميم واختيار التطبيق واستكمال اجلوانب الفنية لالستمارة ما يقارب استغرق البحث امليدا
 فضال  ( يوم ومت اختيار العينة العشوائية البسيطة املتيسرة املتاحة "لضمان توفري فرص الظهور جلميع أفراد العينة بشكل متساو  35)

و قامت الباحثة بتصميم استمارة االستبانة    20(..  305، ص  2001فيها)طابع،  عن سهولة استخدامها وقلة التكاليف واالخطاء  
ية التمهيدية، مث عرضها على عدد من اخلرباء  ولاليت مرت مبراحل عديدة من التنفيذ يف مقدمتها اإلفادة من الدراسة االستطالعية األ

 احلالية لالستمارة وهم: واحملكمني الذين قاموا إبجراء بعض التعديالت اليت أفضت ِإىل العينة 
 جامعة تكريت. ،. األستاذ الدكتور سعد سلمان املشهداين كلية االداب، قسم اإلعالم1
 مشعل كلية اآلداب جامعة بغداد.  حدا. األستاذ الدكتور عبد الو 2
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 . األستاذ املساعد الدكتور صباح جاسم الشمري، كلية اإلعالم، 3
 

 رابعا: الصدق والثبات
صدق الفقرات بعرض ما تضمنته استمارة االستبانة على جمموعة من اخلرباء الذين ورد ذكرهم مسبقا  بغية مت التأكد من  

ة من اختاذ هذه اإلجراءات هو احلصول على اتفاق اخلرباء على  يامعرفة آرائهم يف مالئمة الفقرات ودرجة مناسبتها وصالحيتها والغ
 أو مقياس البحث. داةملرجحة من الصدق الظاهري لألالفقرات ومدى صلتها ابهلدف بعّدها الطريقة ا

  أي ( كحد ادىن من اخلرباء 2( ممن لديهم اخلربة يف هذا اجملال واعتمدت الفقرة اليت حتصل على موافقة )3بلغ عدد اخلرباء )
بشان الصياغة اللغوية املالحظات واملقرتحات    أخذت% والفقرة اليت حتصل على أقل من النسبة املشار إليها حتذف وكما  85بنسبة  

 واستبدال بعض العبارات بعبارات أخرى.. 
 

 استخدمت الباحثة عدة وسائل إحصائية وهي: : سابعاا: الوسائل اإلحصائية
 C.V معامل االختالف. 4. االحنراف املعياري. 3. الوسط احلسايب.  2. النسبة املئوية. 1

 *.حنتوشوابالستعانة واالستشارة ب االستاذ الدكتور خالد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كوخبري إحصائي معتمد من قبل اليونس* أ. د. خالد حنتوش، رئيس الوحدة اإلحصائية يف كلية اآلداب جامعة بغداد، 
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 عرض النتائج وتفسريها 
، كما مت استخدام جاابتاجتاه كانت اإل  يبصورة عامة مت استخدام جدول التوافق واألوساط احلسابية أب  جاابتملعرفة اإل

 ( 8العينة كما موضح يف اجلدول ) إجاابتملعرفة مدى التجانس يف  (C.V)معامل االختالف 

النسبة  تكرارات االسئلة
 المئوية

النسبة  تتكرارا
 المئوية

النسبة  تكرارات
 المئوية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 أي المعي

 معامل االختالف 
C.V 

1 
 كبير
96 96% 

 ض يف
1 1% 

 متوسط
3 3% 2.96 0.018 0.680 

 % 11% االنعكاسات السلبية 89 ةاإليجابياالنعكاسات  2

3 
موافق بشدة 
77 

77% 
موافق 
ِإلى حد  
 21ما 

21% 
 غير موافق
2 

2% 2.79 0.082 - 

4 
 جدا  فاعل 
87 

87% 
 فاعل حد
 ما
 11الى

11% 
 ض يف
2 

2% 2.87 0.056 0.602 

5 
السالم  
 والتسامح
10 

10% 
الحج  
 ِإلى اور 
89 

95% 
الحبر  
 االعظم
1 

1% 2.89 0.048 1.95 

6 
موافق بشدة 
 0.680 0.018 2.96 %4 4غير موافق - - 96% 96

المرج ية   7
 74الد نية 

المنظما 74%
 4ت 

الحكومة  4%
 22العراقية 

22% 2.74 0.093 1.660 

 األبعاد 87 8
 الد نية

السياحية   87%
2 

السياسية   2%
11 

11% 2.89 0.048 1.95 

 بشدة أوافق 9
91 

 أوافق ال  - - 91%
9 

9% 2.91 0.040 0.013 

 
الذي نصه )ما مدى انعكاس زايرة البااب فرنسيس   ولكانت متفقة عن السؤال األ  جاابت( إن اإل8نالحظ يف اجلدول ) 

%( فيما بلغ الوسط احلسايب 96( وبنسبة مئوية قدرها )96على السلم اجملتمعي يف العراق ؟.(ِإْذ حصلت على تكرار مقدار )
هذا  ( و 0.608امل االختالف ) ( فيما سجل مع0.018( وابحنراف معياري )2( وهو أكرب من الوسط الفرضي البالغ ) 2.96)

العينة يف هذا السؤال يشري ِإىل إن معظم املبحوثني أكدوا على حرصهن يف انعكاس زايرة البااب فرنسيس على السلم   إجاابتن  أيعين  
 اجملتمعي.

السلبية على اجملتمع العراقي ؟( ة أم  اإلجيابيوفيما يتعلق ابلسؤال الثاين الذي نصه )ابعتقادك هل حققت الزايرة انعكاساهتا  
%( وجتد الباحثة إن 11%( فيما حلت اثنية السلبية وبنسبة) 89( وبنسبة مئوية مقدارها )89سجلت املعلومات تكرار بلغ )ِإْذ  

الطائفية    ة اإلجيابياألمر طبيعي يف أن تكون   افراح ومناسبات تتجاوز  ِإىل  العراقي ويف هذه املرحلة حباجة  يف املقدمة كون اجملتمع 
 والتفرقة. 
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ك توقيت الزايرة يف ظروف صعبة مير هبا العراق والعامل ابعتقادك كان التوقيت مناسب( أييف ر (  السؤال الثالث الذي مفاده أّما  
املبحوثني عن السؤال الرابع والذي    إجاابت%(  أّما  2بشدة فيما كانت نسبة النفي )  أوافق%(  77العينة أن )  إجاابتكانت  

ِإْذ بلغ الوسط احلسايب   جدا  %( كان فاعل  87كان فاعل يف املعاجلة والتغطية للزايرة ؟( إن )  ينص )اإلعالم أبنواعه واجتاهاته هل
عن السؤال اخلامس والذي    اإلجابة (  أّما  0.602( فيما سجل معامل االختالف قيمته )0.056واالحنراف املعياري )  2.87

 ؟( وانتشارا   انسجاما   كثراألنصه )ما تسميات الزايرة اليت جندها 
أّما نسبة رحلة السالم والتسامح    جدا  ي نسبة كبرية  %( وه89( وبنسبة )89رحلة احلج ِإىل اور بتكرار بلغ )  اإلجابة كانت  

( ومن هذه النتائج 1.95( ومعامل اختالف )0.048( وابحنراف معياري )2.89%( فيما كان الوسط احلسايب )10فكانت )
 رخيي والديين والسياحي.ية هو البعد التاأساسبعاد  أهنا جتمع بني  جابة ِإىل هذه التسمية ألإ املبحوثني وجدوا يف هذا السؤال    نتوصل أن

العينة   إجاابتاحلوار بني االداين؟( فكانت    أمهية على بناء و   أكدتأّما السؤال السادس الذي نصه )هل جتد ان الزايرة  
للزايرة  96) العينة من  للحوار بني األ  أمهية %( على االتفاق ابن  %( وغابت من  4وبنسبة )   أوافقال    إجاابتداين وهناك من 

( فيما سجل االحنراف املعياري 2( وهو أكرب من الوسط الفرضي البالغ )2.96حلد ما ِإْذ بلغ الوسط احلسايب )  أوافق  جاابتاإل
 (. 0.680( ومعامل االختالف )0.018)

يس زايرة البااب فرنس أثناءعلى اجملتمع العراقي  أتثريا  فاعلة و كثراألالقوى الفاعلة كانت  أيأّما السؤال السابع والذي نصه )
%(  أّما احلكومة العراقية حصلت على نسبة 4%( واملنظمات الدولية واحمللية)74املرجعية الدينية )  إجاابتِإىل العراق ؟( فكانت  

 (. 1.660( ومعامل االختالف )0.093( وابحنراف معياري )2.74%( ووسط حسايب )22)
% السياسية 87الدينية بنسبة مقدارها    األبعاد  إجاابتكانت    هلذه الزايرة ؟(  أتثريا    كثراأل  األبعادأّما السؤال الثامن )ما  

 (. 2( وهو أكرب من الوسط الفرضي البالغ )2.89%(  أّما الوسط احلسايب فبلغ ) 2%( والسياحية )11)
%(  91)  إجاابتزايرة البااب للعراق ؟( فكانت    أمهية أّما السؤال التاسع الذي نص )ابعتقادك هل كانت للمرأة حصة يف  

( ونالحظ 0.040( وابحنراف معياري )2.91%( وبلغ الوسط احلسايب ) 9بعدم املوافقة فكانت نسبتهن )  اإلجابة تفاق  أّما  ابال
من هذه النتائج أن النسبة األكرب كانت حول االتفاق عن غياب الصحة واملصداقية يف نقل وحترير املادة اإلعالمية وبذلك يكون 

 (. 2رض البالغ )الوسط احلسايب أكرب من الوسط الف
 

 النتائج
 ( فئات للمعاجلة الصحفية لزايرة البااب فرنسيس للعراق.7ثقافة السلم اجملتمعي عن الفئات الرئيسة البالغة )  إشاعة . تقدمت فئة 1
 الدراسة. ( فنون صحفية استعملت للمعاجلة حمل 6 من بني )وىل.حصلت فئة فن اخلرب الصحفي يف جريديت العينة ابملرتبة األ2
 يف املصادر الصحفية املستخدمة يف املعاجلة الصحفية )املندوب الصحفي( يف كال اجلريدتني. تكرارات أعلى. مجعت 3
 يف عرض موضوعات زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق. اإلجيايب. غلب االجتاه 4
 زايرة. واألخرية يف نشر موضوعات الوىل. تقدمت الصفحات الداخلية عن الصفحات األ5
 . مثلت احلكومة العراقية اجلهات الفاعلة الداخلية واخلارجية يف معاجلة اجلريدتني للزايرة. 6
  يف جريديت العينة يف معاجلتها الصحفية للزايرة.وىلت املعاجلة التفسريية املرتبة األ. حلّ 7
 العراق.. كان النعكاس زايرة البااب فرنسيس كبري على السلم اجملتمعي يف 8
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 %( على اجملتمع العراقي. 89بنسبة )  ة اإلجيابي. حققت الزايرة انعكاساهتا 9
 للمرحلة اليت يعيشها العراق. جدا  ن توقيت الزايرة كان مناسب العينة أب  أكدت. 10
 الزايرة. أثناءن اإلعالم العراقي أبنواعه واجتاهاته كان فاعل العينة أب  أكدت. 11
 احلج ِإىل اور عن بقية التسميات اليت اطلقت على زايرة البااب فرنسيس ِإىل العراق.. تقدمت تسمية 12
 شراف كانت من القوى الفاعلة لنجاح الزايرة.ن املرجعية الدينية يف النجف اإل أاملبحوثني ِإىل  أشار. 13
 الزايرة.  أثناءسيس وية والدور الفاعل يف احاديث البااب فرنولالعينة ابن للمرأة كانت هلا األ  أكدت. 14
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