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 المستخلص
يسعى هذا البحث للتعرف إلى القيم اإلخبارية التي تضمنتها مقاطع الفيديو المنشورة في المواقع اإللكترونية ممثلة بموقعي 

ث م، ينتمي البحث إلى البحوث الوصفية واعتمد الباح31/1/2019م إلى 1/1/2019شبكة اإلعالم العراقي والحرة عراق للمدة من 

على منهج المسح التحليلي مستخدًما أداة تحليل المضمون لتحقيق األهداف، توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: إنَّ 

القيمة اإلخبارية األكثر ظهوًرا في مقاطع الفيديو في الموقعين قيد التحليل هي قيمة اآلنية أو الحالية، ما يعكس اهتمام القائمين 

واكبة ما يجري من أحداث وقضايا داخل المجتمع العراقي أو خارجه وتقديمها بشكل فوري، فضاًل عن اكتساب باالتصال في م

الموقعين صفة المواقع المحافظة لظهور قيم مثل األهمية والقرب على حساب قيم أخرى مثل اإلثارة والغرابة التي غالبًا ما تظهر 

 في مواقع شعبية.

 رقمي، مواقع إلكترونية، مواقع األخبار، مقاطع فيديو، قيم إخباريةإعالم : مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract: This research seeks to identify the news values contained in video clips published online 

on news websites represented by Iraqi Media Network (IMN) and Alhurra Iraq for the period from 

1 to 31 January 2019. The research belongs to the descriptive researches, and the researcher 

adopted the method of analytical survey using the tool of content analysis to achieve the goals of 

study. The researcher reached a number of conclusions, most notably that the most prominent news 

value in the videos is the value of currency or immediacy, which reflects the interest of the 

journalists in websites in keeping up with and follow up the events.  As well as, the websites are a 

conservative news websites because of the emergence of values such as importance and proximity. 
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 مقدمةال
 المواقككع مسككتخدمي مككن الجمهككور إلككى الصككحفية المضككامين وتقككديم عككر  فككي جديككد نمكك  مككرخًرا الفيككديو مقككاطع شكككل 

 فكي توظيفه ويُمكن واحد، مكان في واألصوات والصور النص يجمع الفيديو ألنَّ  الرقمية؛ اإلعالمية البيئة في اإللكترونية والصحف

 وتحديكدًا اإلعكالم مرسسكات مكن الكثيكر دفكع مكا وهكو لمشكاهدتها، المسكتخدم تجكذب بطريقكة التفاصكيل متشعبة قصة أو تقرير عر 
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 الفيككديو مقككاطع وإنتككا  لتحريككر واألدوات األجهككزة بأحككدث األخبككار غككرف لتزويككد ضككخمة ماليككة ميزانيككات تخصككيص منهككا الرقميككة

 اإللكترونيكة؛ المواقكع فكي المنشكورة المقكاطع تحملهكا التي األخبار قيم لدراسة البحث هذا جاء هنا من .المواقع صفحات عبر ونشرها

 اإلعالميكة المرسسكة سياسكة مكع يتفكق بما واألحداث األخبار أهمية تحديد أساسها على يتم التي المعايير من مجموعة اإلخبارية فالقيم

 .فيه واإلعالمي السياسي النظام وطبيعة وتقاليده وعاداته بالمجتمع مباشر ارتباط وترتب  بها، الخاص األولويات سلم في ووضعها

 قيككد المواقككع فكي المنشككورة الفيكديو مقككاطع تضكمنتها التككي اإلخباريكة القككيم مككا: هكو رئككيس تسكالل فككي البحكث مشكككلة تتبلكور

 البحككث يسككعى. م31/1/2019م إلككى 1/1/2019مككن  للبحككث المحككددة المككدة ضككمن( عككراق الحككرة العراقككي، اإلعككالم شككبكة) التحليككل

 القككائم يكراه مكا علكى للتعكرففيهكا  ظهكوًرا واألكثكر األبكر  اإلخباريككة القيمكة وتحديكد الفيكديو مقكاطع فكي اإلخباريكة القكيم عكن لكشكفا

 إلكى البحكث ينتمكيالفيكديو.  باسكتخدام وتقكديمها والقضكايا األحكداث اختيار في أولوياته ضمن ويضعه مهًما المواقع هذه في باالتصال

 لتحليكل المضكمون تحليكل أداة واسكتخدم أهداف ما يسعى إليه من لتحقيق التحليلي المسح منهج على الباحث اعتمدو الوصفية البحوث

 ثالثكة إلكى البحكث ينقسكم. مراتبها وتحديد تكراراتها وحساب والفرعية الرئيسة الفئات واستخرا  المنشورة في المواقع الفيديو مقاطع

 اإلخباريككة القككيم مفهككوم الثككاني يتضككمن بينمككا المنهجيككة، وإجراءاتككه ،وأهدافككه وأهميتككه، البحككث، مشكككلة منككه األول يتضككمن ،مباحككث

 .التحليللنتائج  وتفسيًرا عرًضا الثالثالمبحث  يمثل حين في ،وأهمية الفيديو في اإلعالم المعاصر وتصنيفاتها

 

 اإلطار المنهجيالمبحث األول: 
: مشكلة البحث  أوًلا

 فكي تتحكدد فهي بالتالي اإللكترونية، المواقع داخل المنشورة الفيديو لمقاطع اإلخبارية القيم إلى التعرف في البحث مشكلة تتبلور

 مكن مجموعكة منكه ويتفكر  التحليكل،، قيكد المواقكع فكي المنشكورة الفيكديو مقكاطع تضكمنتها التكي اإلخباريكة القكيم مكا: هو رئيس تسالل

 :هي التسالالت

 الموقعين، ِكال في المنشورة الفيديو مقاطع في ظهوًرا واألكثر األبر  اإلخبارية القيمة ما .1

 للبحث، الخاضعة اإللكترونية المواقع داخل المنشورة المقاطع في اإلخبارية القيم ترتيب ما .2

 اإللكترونية، المواقع صفحات عبر المنشورة الفيديو مقاطع تناولتها التي الموضوعات طبيعة ما .3

 التحليل، قيد اإللكترونية المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع مصادر هي ما .4

 أهمية البحثثانياا: 

 تلعكب كونهكا اإللكترونيكة والصكحف األخبكار مواقكع فكي الفيكديو مقكاطع بهكا تحظكى التي المتزايدة األهمية من البحث أهمية تنبع

 إلككى وتككدفعهم أنظككارهم تجككذب تفاعليككة بطريقككة المسككتخدمين إلككى الصككحفية والمضككامين االتصككالية الرسككائل إيصككال فككي مهًمككا دوًرا

 علكى الضكوء تسكل  متنوعكة وتقكارير مقكاطع اإلنترنك  عبكر صكفحاتها فكي تنشكر األخبكار ومواقكع اإلعكالم وسكائل نجد إذ مشاهدتها،

 من البد كان لذلك المجاالت، من الكثير في معلومات لهم وتقدم الناس مصالح تمس وجوهرية مهمة قضايا وتناقش الجارية األحداث

 .تضمنتها التي اإلخبارية القيم لمعرفة وتحليلها ودراستها المقاطع هذه طبيعة على الوقوف

 التكي اإلخباريكة القكيم ويحلكل يرصكد فهو اإلحصائية؛ والمرشرات النتائج من اإلعالمية للمرسسات بالنسبة البحث أهمية وتكمن

 فيكديو كمقكاطع ونشكرها واألحكداث األخبكار انتقكاء عنكد حسكاباته فكي ويضعها مناسبة اإللكترونية المواقع داخل باالتصال القائم يراها

 تشكغل التكي والوقكائع األحكداث مكع توافقكه ومدى مهم باالتصال القائم يراه عما يكشف البحث هذا فإنَّ  بالتالي متنوعة، عناصر تحمل

 فكي باالتصكال القكائم أولويكات وترتيكب اإلخباريكة المواقكع داخكل الصكحفي العمكل تطكوير فكي يسكاهم ممكا فيه، السائده والقيم المجتمع

 .األخبار غرف

 الصكحفيين تعامكل وكيفيكة باألحكداث للتحليكل الخاضعة المواقع من موقع كل اهتمام مستوى تحديد من أيًضا البحث أهمية وتأتي

 األخكرى، العناصكر بكاقي يشكمل المتعكددة الوسكائ  عناصكر مكن كعنصكر الفيكديو مقاطع باستخدام عليها الضوء وتسلي  مجرياتها مع

 .اإلعالمية الرسالة مع المستخدم تفاعل فرصة من يزيد الذي األمر

 أهداف البحثثالثاا: 

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى البحث يسعى

 .الفيديو مقاطع تتضمنها التي اإلخبارية القيم عن الكشف .1

 .الفيديو مقاطع في ظهوًرا واألكثر األبر  اإلخبارية القيمة تحديد .2

 .اإللكترونية المواقع في الفيديو مقاطع موضوعات طبيعة معرفة .3

 .المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع مصادر تبيان .4

 مجاًلت البحثرابعاا: 

د   .1  ،محكل البحكث المواقع في المنشورة مقاطعلل اإلخبارية القيم حول واضحة برلية للخرو  واحد بشهر المجال الزمني: ُحد ِ

 م.31/1/2019م إلى 1/1/2019من  ويمتد

 شككبكة موقككع: همككا مككوقعين الباحككث اختككار وقككد اإلنترنكك  شككبكة عبككر اإلخباريككة اإللكترونيككة المواقككع المجككال المكككاني: هككي .2

 للحكومكة الرسكمي ُشكبه االتجكاه العراقكي اإلعكالم شكبكة موقكع يُمث ِكل :هكي أسباب لعدة عراق الحرة وموقع العراقي اإلعالم

 موقكع يُمث ِكلالبلكد، بينمكا  داخكل مكن محليكة ونظكرة برليكة العراقكي الشكار  عكن صورة ويعكس المجتمع، داخل ومرسساتها

 يُعكد كمكا متنوعكة، وتقكارير أخبكار يقكدم والعربكي العراقكي بالشكأن يخكتص موقكع وهكو الرسكمي، غيكر االتجكاه عراق الحرة

 العراق خار  من تبث فضائية قناة لها إعالمية لمرسسة امتدادًا
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 وقكد التحليكل، لعمليكة المحكددة المكدة ضكمن بحثلل الخاضعة المواقع عبر المنشورة الفيديو مقاطع المجال الموضوعي: هي .3

 مجموعهكا بلغ عراق الحرة موقع وفي فيديو، مقطع( 103) العراقي اإلعالم شبكة موقع في مقاطع من نُِشر   ما مجمو  بلغ

 .الشامل( الحصر) المسح أسلوب باستخدام للتحليل جميعها الباحث أخضعها فيديو مقطع( 118)

 خامساا: نوع البحث ومنهجه

 التحديكد، صكفة عليكه تغلكب ما موقف أو معينة ظاهرة خصائص تقرير تستهدف التي الوصفية البحوث ضمن البحث ندر 

 إلكى للوصكول تفسكيرها ثكم وتبويبهكا وجكدولتها الظكاهرة، حكول والمعلومكات البيانكات جمكع طريكق عكن ككائن هكو مكا بوصكف تقوم ثم

استنتاجات
(1)

 محكل الظاهرة عن ومعلومات بيانات على للحصول منظًما علميًا جهدًا يُعد الذي التحليلي المسح منهج الباحث ، واعتمد

 وهكي تحليلهكا الُمكراد اإلعالميكة للمكادة الصريح والمضمون الظاهر المحتوى لوصف المضمون تحليل أداة الباحث البحث، واستخدم

 جمكع عمليكة في مستندًا البحث، تسالالت في الُمصاغة البحثية لالحتياجات تلبيةً  اإللكترونية، المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع ُهنا

أساسية بصفة الكمي األسلوب على وتحليلها البيانات
(2)

. 

 سادساا: إجراءات البحث

 وهككذه ،إليهككاوتحقيككق األهككداف التككي يسككعى  البحككث إتمككام ألجككل المنظمككة المنهجيككة اإلجككراءات مككن مجموعككة الباحككث اتخككذ  

 :هي اإلجراءات

 الشكامل المسكح طريقكة باسكتخدام المنشكورة الفيكديو مقاطع وسحب المحددة، الزمنية المدة ضمن اإللكترونية المواقع متابعة .1

 .فيها البيانات لتسجيل أولية تحليل استمارة وتصميم

 الفككرة، أو الموضو  ووحدة الكلمة، وحدة: هي رئيسة تحليل وحدات خمس وجود عليه المتفق من: التحليل وحدات تحديد .2

والككزمن المسككاحة ووحككدة ،(المفككردة) اإلعالميككة للمككادة الطبيعيككة والوحككدة الشخصككية، ووحككدة
(3)

 وحككدة الباحككث واسككتخدم ،

 مقكاطع تضكمنتها التكي اإلخباريكة القكيم إلكى بكالتعرف البحكث أهكداف وتحقيكق المضمون لتحليل كوحدة الفكرة أو الموضو 

 .موضوعاتها وطبيعة ومصادرها، الفيديو،

 يقككوم التصككنيفات مككن مجموعكة والفئككات خطواتككه، وأهككم المضكمون تحليككل صككلب الخطككوة هكذه التحليككل: تُمث ِككلتحديكد فئككات  .3

 الموضكوعية مكن ممكنكة نسكبة بكأعلى وتصكنيفه المضكمون وصف في يستخدمها لكي البحث ألهداف طبقًا بإعدادها الباحث

والشمول
(4)

 ضكمن المنشكورة الفيكديو مقكاطع مكن عينكة على االطال  بعد التحليل الرئيسة والفرعية فئات الباحث حدد ، وقد

 المحددة للبحث. المدة

 صدق: الصدق من أنوا  ثالثة وهناك لقياسه، وِضع   ما قياس على التحليل أداة قدرة مدى بالصدق صدق التحليل: يُقصد .4

البناء وصدق المعيار، وصدق ،(الظاهري) المضمون
(5)

 إذ الظكاهري، الصكدق علكى البحكث هكذا فكي الباحث ، وقد واعتمد

 مجموعكة علكى عرضها ثم ومن دقيقًا، إجرائيًا تعريفًا الفئات وتعريف النهائي بشكلها المضمون تحليل استمارة بتصميم قام

مين من ك ِ الُمح 
)*(
 الكواردة الفئكات لكبع  طفيفكة تعكديالت إجكراء بعكد للتطبيكق علميًكا مسكتوفية فتككون صكالحيتها مدى لبيان 

 %( وهي نسبة عالية.91.47) االستمارةبلغ  نسبة االتفاق على قد ، وفيها

 أكثكر اسكتخدامها تككرر إذا أو مشكابهة نتائج مطابقكة على والحصول التحليل، أداة اتساق درجة ثبات التحليل: هو التأكد من .5

 ثبكات مختلفكة، ويتحقكق وظكروف أوقكات فكي بكاحثين أو عكدة باحكث استخدمها سواء والمعلومات البيانات جمع في مرة من

خكارجيين ومحللكين الباحكث بكين الكزمن، والثانيكة: االتسكاق عبر االتساق أو الزمني االتساق: األولى بطريقتين، التحليل
(6)

 ،

 التحليكل عملية على واحد شهر مدة ُمضي بعد التحليل بإعادة قام إذ التحليل، ثبات لقياس األولى الطريقة الباحث اعتمد وقد

(هولسكككتي) لمعادلكككة طبقًكككا الثبكككات نسكككبة وبلغككك  والثكككاني، األول التحليلكككين نتكككائج بكككين طفيفكككة اختالفكككات فوجكككد األولكككى
)*(
 

 .جيدة ثبات نسبة وهي%( 88.37)

 والفرعيكة، الرئيسكة فئاتكه علكى بنكاءً  التحليكل جكداول بإعكداد الباحكث قكام الخطكوة هكذه فكي: إحصائيًا البيانات وتفسير تحليل .6

 .والتوصيات االستنتاجات إلى وصواًل  التحليل، عملية نتائج بتفسير قام ثم المئوية ونسبها تكراراتها وحساب
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مين هم: )*(  األساتذة الُمَحك ِّ

 أ.م.د. محسن عبود كشكول، الجامعة العراقية، كلية اإلعالم. .1

 اإلعالم. أ.م.د. مها السيد بهنسي، جامعة القاهرة، كلية .2

 م.د. ماجد فاضل زبون، كلية الرافدين الجامعة، قسم اإلعالم الرقمي. .3

 روجر ويمر و جوزيف دومينيك. مدخل إلى مناهج البحث اإلعالمي، ترجمة: صالح أبو أصبع و فاروق منصور، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، (6)

 .303م، ص2013

)*(    𝑹 =
𝟐(𝐂𝟏,𝐂𝟐)

𝐂𝟏+𝑪𝟐
( = مجموع الفئات C1+C2( = عدد الفئات التي اتفق عليها الباحث أثناء التحليلين، و)C1, C2( = معامل الثبات، و)Rإنَّ ): إذ 

 التي تم تحليلها في المرة األولى والثانية.



 حسني رفعت حسني ....دراسة تحليلية في موقعي - القيم اإلخبارية لمقاطع الفيديو في المواقع اإللكترونية

   ISSN (1681- 6870) 

 

126 
 

 سابعاا: دراسات سابقة

م(2011دراسة القطبي ) .1
 القنكوات نشكرات فكي السكائدة اإلخباريكة القكيم فكي والتبكاين التشكابه عكن للكشكف الدراسة : سع (1)

 لتحقيكق المضكمون تحليكل فيهكا الباحكث واستخدم الوصفية البحوث إلى الدراسة تنتمي العربي، للجمهور الموجهة الفضائية

الفضائية  القنوات في السائدة األخبار قيم بين كبير حد   إلى تقارب وجود أبر ها االستنتاجات من عدد إلى توصل األهداف،

 واألهميكة والطرافكة والتكأثير وهكي اإلثكارة األول العكالم إعكالم وسكائل فكي السكائدة القيم من هي القيم هذه وإنَّ ، عينة البحث

 القنوات. تلك في العاملين الصحفيين بجنسيات يرتب  أمر   وهو والسلبية،

(2015دراسة علي ) .2
(2)

 الصكبا ) محليكة عراقيكة جرائكد ثالث تضمنتها التي األخبار قيم معرفة في الدراسة مشكلة تمثل : 

 فكي السياسكي التحكول نتيجكة ظهكرت التكي الجرائكد مكن الصكحف هكذه وتعكد للتحليكل، الباحثكة أخضكعتها( واالتحاد والزمان

 تضككمنتها التككي اإلخباريككة القككيم عككن للكشككف الصككحف أعككداد مككن عينككة الباحثككة حللكك  م،2003 سككنة بعككد العراقيككة السككاحة

 إنَّ  أبر هكا مجموعة مكن االسكتنتاجات إلى الدراسة وتوصل  الوصفي، المنهج على معتمدة المضمون تحليل أداة باستخدام

 مكع مضكامينها، فكي والقرب األهمية قيمة ظهور نسب ارتفا  بسبب المحافظة الصحف شخصية تكتسب العراقية الصحافة

 لكدى السكائدة القكيم منظومكة عكن تختلكف ال للجرائكد اإلخباريكة القكيم منظومكة إنَّ  كمكا والشكهرة، اإلثكارة قيمة نسب انخفا 

 .الثالث العالم عليه يُطلق ما صحف

 

 المبحث الثاني: ماهية القيم اإلخبارية وتصنيفاتها
 :  وتعريفها مفهوم القيم اإلخباريةأوًلا

"بكالتقويم الشكيء ثمكن" بمعنكى العربيكة اللغة وقواميس معاجم في قيمة كلمة وردت
(3)

 الطريكق"وتعنكي  قكيم مفكرد والقيمكة ،

"فيه عو  ال الذي المستقيم الثاب 
(4)

 التعريفكات أبكر  العلكوم، مكن مختلفكة مجكاالت فكي القيمكة تعريفكات وتنوع  تعددت ، اصطالًحا

ها القيمة ناقش  التي تلك "فيه مرغوب هو ما ويحدد الجماعة أو الفرد يميز مضمر، أو واضح تصور،" بعد ِ
(5)

. 

 للخبكر، اختيكارهم فكي الصحفيون يعتمدها التي المعايير مجموعة" وتعني خبرية أو إخبارية قيم هي اإلعالم، مجال في     

"األمكم مكن أمكة لكدى عليهكا متعكارف قكيم مجموعكة إنَّها بل سواه، دون صحفي إلى تُنس ب فردية ليس  المعايير وهذه
(6)

 تلكك هكي ، أو

 نظكر محل نشرهُ  وأصبح أهميته، قل  األركان أو العناصر هذه أحد الخبر فقد فإذا للنشر، وصالحيتهُ  الخبر جودة تحدد التي األركان

ومناقشة
(7)

. 

 وتحككم وثقافتكه، بالمجتمع تتعلق جديدة وقضايا أحداث حول تدور التي الموضوعات على األولوية تُضفي اإلخبارية والقيم

للنشر صالحة تكون حتى وصياغتها، تحريرها وأسلوب المصادر من وجمعها األخبار انتقاء عملية
(8)

 الموضكوعية الناحيكة مكن ، أمكا

 هكو مكا والجمهكور البوابة حارس فيها ويجد أبر ها، بغياب وتغيب بتميزها وتتميز األخبار منها تتشكل التي المكونات مجموعة فهي

اإلعالم وسائل في والتفضيل اإلبرا  ويستحق لالهتمام ُمثير
(9)

. 

د المعايير من إنَّ قيم األخبار هي مجموعة مما سبق يُمكن القول المواقكع اإلخباريكة،  فكي باالتصكال القكائم طريقهكا عكن يُحكد ِ

 علكى معينة قضية أو حدث أو لخبر سيُعطيها التي األهمية مقدار والصحف اإللكترونية، وفي كل وسائل ومنصات اإلعالم األخرى،

 ،اإلعالمكيوآخر، طبقًكا للنظكام السياسكي  إلى مجتمع ومن أخرى إلى إعالمية مرسسة من القيم هذه أولويات وتختلف أخرى، حساب

 وعادات المجتمع والتقاليد السائدة فيه.

 ثانياا: تصنيفات القيم اإلخبارية

 السياسية لألنظمة طبقًا آخرون وصنفها والجنوب، الشمال لدول طبقًا بعضهم فصنفها الباحثين، بين األخبار قيم تصنيف تعدد

 دونها من خبًرا الحدث يكون وال الخبر، في توافرها من البد أساسية إخبارية قيم إلى األهمية درجة حسب أيًضا وُصنِف   والفكرية،

 الضخامة، الشهرة، القرب،) وتشمل النشر في آخر على خبر تقديم يتم أساسها على تفصيلية إخبارية وقيم ،(واألهمية الجدة) وتضم

(الطرافة أو الغرابة والمنافسة، الصرا 
(10)

 الصحفيين لدى واحدة هي اإلخبارية القيم فإنَّ  التصنيف في االختالف هذا ، ورغم

 تجعل واقتصادية واجتماعية وثقافية سياسية عوامل تحكمهم الشرق دول في األخبار ومحرري الصحفيين لكنَّ  العالم، في المحترفين

                                                           
القيم اإلخبارية في القنوات الفضائية الموجهة إلى المنطقة العربية: دراسة تحليلية مقارنة لنشرات األخبار الرئيسة التي تقدمها  حيدر أحمد القطبي. (1)

ة، لتلفزيونيقنوات الحرة وروسيا اليوم وبي بي سي عربي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم، قسم الصحافة اإلذاعية وا

 م.2011

 1/10م للمدة من 2003إيمان إسماعيل علي. القيم اإلخبارية في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية ألخبار الجرائد )الصباح، الزمان، اًلتحاد( بعد عام  (2)

 م.2015م، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد: جامعة بغداد، كلية اإلعالم، قسم الصحافة، 31/12/2013 –

 .357م، ص1993، بيروت: دار إحياء الثراث، 3منظور. لسان العرب، طابن  (3)

 .452م، ص1989مجمع اللغة العربية. معجم ألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (4)

 .505م، ص1979محمد غيث. قاموس علم اًلجتماع، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (5)

 .52م، ص2002، القاهرة: دار مجدًلوي للنشر والتوزيع، 2الستار جواد. فن كتابة األخبار، ط عبد (6)

 .14م، ص1998إسماعيل إبراهيم. فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق، القاهرة: دار الفجر للنشر،  (7)

 .71م، ص2009نهى عاطف. اإلعالم الدولي، القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع،  (8)

م، 2008 هاشم حسن التميمي. فلسفة الخبر الصحفي: دراسة لمفهوم القيمة الخبرية في الصحافة العراقية، عمان: دار ورد األردنية للنشر والتوزيع، (9)

 .66ص

 .72م، ص2009حسني محمد نصر وسناء عبد الرحمن. التحرير الصحفي في عصر المعلومات، العين: دار الكتاب الجامعي،  (10)
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فيها يعملون التي المرسسة داخل اإلعالمي والنظام للمجتمع، السياسي النظام ضوء في غيرهم عن تختلف الخبر لقيم نظرتهم
(1)

 ،

 تسلسلها أو أهميتها درجة في االختالف عن النظر بغ  الباحثون عليها اتفق التي القيم أبر  نستعر  فإنَّنا تقدم ما أساس وعلى

 :إخباري موقع أو قناة أو لصحيفة بالنسبة األولويات ُسلم ضمن

 من تجاو ها يُمكن ال قيمة هي الجدة أو الحالية أو اآلنية أنَّ  على اإلعالم مجال في الباحثين جميع يتفق اآلنية أو الحالية: .1

النشر في جدارتهُ  شك بال يفقد القيمة هذه يحمل ال الذي والخبر ،اإلعالمية وسائلال مختلف في الخبرية المادة قيم
 فهي ،(2)

لها ومواكبًا لألحداث، ومجاريًا جديدًا، وموضوعهُ  الخبر يكون أن الضروري من تعني
، ويُعد االهتمام بهذه القيمة في (3)

 عبر صفحاتها. تُنش ر التي المرئية والتقارير اإلخبارية القصص في اختيارغرف أخبار المواقع معياًرا أساسيًا 

 وهذه النشر ناحية من بأولوية وحظ  أهميتها  ادت كلما األفراد، من عدد أكبر مصالح تمس األخبار كان  كلمااألهمية:  .2

اقتصادية، وقيمة األهمية غالبًا ما تكون ناتجة عن اتحاد قيم أخرى مثل الشهرة  أو اجتماعية أو سياسية تكون قد المصالح

والضخامة
(4)

، وهي ال تقتصر على حجم األفراد والمستخدمين المهتمين بالحدث بل تشمل الحدث نفسه؛ فعلى سبيل المثال 

 من أحداث سياسية. هناك أحداث فنية تثير اهتمام الجمهور وتجذبهم أكثر

 أو المجتمع داخل ومرثرة مشهورة شخصيات حول تدور التي والمقاطع فاألخبار األحداث، تصنع الهامة الشهرة: األسماء .3

 يتشوق بطبيعته الجمهور ألنَّ  باالتصال القائم لدى بار ة بأهمية وتحظى المستخدمين بين وانتشاًرا رواًجا تاُلقي خارجه،

 الشهرة تقتصر وال ،رياضييناجتماعية، أو فنانين أو  دينية أو أو سياسية شخصيات كانوا سواء المشاهير أخبار لمعرفة

 للمجتمع النظر يتم إذ خطيرة؛ آثار القيمة لهذه أنَّ  يرى من وهناك والقضايا، األماكن تشمل بل فق  الشخصيات على

ككل المجتمع إلى النظر دون فيه الشخصيات من بعدد اإلعالم عبر واختزاله
(5)

. 

 فاإلنسان الجمهور، مع يتناغم بما الثقافي والقرب بالجماعة تتعلق وهي األلفة، الباحثين بع  عليها يُطِلق كما أو القرب: .4

 بذويه يهتم أي فاألقرب؛ باألقرب فيهتم به، المحيطة واألشياء بالوس  ثم أكثر، تعنيه كونها منهُ  القريبة األشياء إلى يميل

عمله ومكان وأصدقائه وأهله
(6)

. 

الضخامة: ترتب  هذه القيمة بضخامة الحدث أو القضية، أو األعداد واألرقام، وحتى األماكن والمرسسات، والمناصب  .5

واألسماء، وهي جميعها تحظى بمتابعة الجمهور وتُثير اهتمامهم
(7)

. 

 طابعها يُعطيها ما وهو الصرا ، من متعددة ألوان تتضمن فالحياة بشرية، وغريزة إنسانية نزعة الصرا  الصرا : يمث ِل .6

 في القيمة هذه وتبر  إليه، تميل التي البشرية النفس لطبيعة اانعكاسً  يعد الصرا  على اإلعالم وسائل وتركيز الدرامي،

الرياضية والمباريات األلعاب في والمنافسة والمسابقات االنتخابات نتائج عن ومضامين أخبار من يُبث أو يُنشر ما كل
(8)

. 

 تطورها، وياُلحق عنها ويبحث ويشاهدها يتابعها المستخدم تجعل والتشويق باإلثارة تتسم التي اإلثارة والتشويق: األحداث .7

 لتحقيق اإلنترن ، جمهور السيما الجمهور، إلى مختلفة بطرق وتقديمها األخبار من النو  هذا على التركيز يتم ما وعادةً 

تجارية أو اجتماعية أو سياسية تكون قد أهداف
(9)

. 

 هذه وتُقاس الناس، عليه يعتاد لم ما أو والقصص األخبار في المألوفة غير الجوانب كل إلى الغرابة أو الطرافة: تُشير .8

المألوف عن الحدث خرو  بمدى األخبار غرف داخل القيمة
(10)

. 

 الجمهور انتباه يجذب ألنَّهُ  اإلنساني العنصر فيه يتوافر أن البد أهمية الخبر يكتسب االهتمامات اإلنسانية: حتى .9

اإلنسانية المشاعر حول يدور ما كل أو الكراهية أو الشفقة أو بالحب سواء ويمسها، مشاعرهم ويحرك وعواطفهم،
(11)

، 

مشاعر  يحرك مرثر عاطفي بُعد ليعطيه الخبر أو الموضو  على يُضاف يُمكن القول بأنَّ االهتمامات اإلنسانية هي كل ما

 القراء أو المشاهدين.

 بحياته يتصل ما وكل وغرائزه، اإلنسان حاجات حول تدور كان  ما إذا وأهميتها األخبار قيمة االهتمام بالغرائز: تزداد .10

األساسية حاجاته من ذلك غير أو متا ، أو مشرب أو مأكل من سواء
(12)

. 

 واحتماالت، تسالالت من القارئ أو المستخدم لدى تثيرهُ  أن يُمكن بما واألحداث األخبار أهمية التوقع والنتائج: تُقاس .11

العواقب وحتى والتفاصيل والتداعيات النتائج بمعرفة يرغب فالجمهور
(13)

. 

                                                           
 .57عبد الستار جواد. مرجع سابق، ص (1)

 .173م، ص2002نبيل حداد. في الكتابة الصحفية، عمان: دار الكندي للنشر،  (2)

 .92م، ص1992، القاهرة: عالم الكتب، 2فاروق أبو زيد. فن الخبر الصحفي، ط (3)

 .94المرجع نفسه، ص (4)

 .73م، ص2005فن الخبر الصحفي: دراسة نظرية وتطبيقية، القاهرة: دار الفجر للنشر،  عبد الجواد ربيع. (5)

 .75، القاهرة: دار الفكر العربي، دون تاريخ، ص4عبد اللطيف حمزة. المدخل في فن التحرير الصحفي، ط (6)

 .78حسني محمد نصر وسناء عبد الرحمن. مرجع سابق، ص (7)

 .74-73مرجع سابق، ص ص عبد الجواد ربيع. (8)

 .128م، ص2011رفعت عارف الضبع. الخبر، القاهرة: دار الفجر للنشر،  (9)

 .73م، ص2010عبد الرزاق محمد. فن التحرير اإلعالمي المعاصر، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع،  (10)

 .71، صم1984طلعت همام. مائة سؤال في التحرير الصحفي، عمان: دار الفرقان للنشر،  (11)

 .74م، ص2009إبراهيم أحمد إبراهيم. فن كتابة الخبر والمقال الصحفي، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع،  (12)

 .16إسماعيل إبراهيم. مرجع سابق، ص (13)
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السلبية: رغم تعدد مسميات هذه القيمة اإلخبارية لكنَّ أصل التسمية يُشير إلى كل ما هو سلبي أو سيء أو ما يبث الهلع  .12

إلى العدوانية والعنف، ويرجع اهتمام بع  وسائل اإلعالم بهذه القيمة لما قد تطرحهُ األخبار من تباين والخوف، أو يُشير 

يفتح الباب لمناقشات واختالفات في اآلراء ووجهات النظر
(1)

، وقد حظ  األحداث والقضايا التي تحمل هذه القيمة 

حيان األخبار األخرى؛ ألنَّ المجتمعات الغربية تسعى إلى اإلخبارية في وسائل اإلعالم الغربية بأهمية تفوق في بع  األ

التقدم، واإلخفاق هو خطأ يستحق التغطية اإلخبارية ألنَّهُ انحراف ينبغي معالجته
(2)

. 

 ديو في البيئة اإلعالمية الجديدةأهمية الفيثالثاا: 

 العناصر باقي يجمع المتعددة الوسائ  عناصر من كعنصر الفيديو مقاطع استخدام في ملحوًظا نمًوا األخيرة السنوات شهدت

 األخبار مواقع عبر ومبتكرة مختلفة بطرق الصحفية والمضامين اإلعالمية الرسائل تقديم في( أصوات صور، نص،) األخرى

 يتضمنها التي الصوتية والمرثرات المتحركة والرسوم الصور طريق عن المستخدم جذب في الفيديو لقوة اإللكترونية؛ والصحف

وهو ما جعله  ،يشاهده ما مع ويندمج يتفاعل المستخدم يجعل كونهُ  من الرقمي أو الجديد اإلعالم في الفيديو أهمية وتنبع المقطع،

 فيها يعمل أخبار غرف إنشاء نحو تتجه بدأت اإللكترونية والصحف اإلخبارية المواقع من الكثير فنجد اإلعالم يحظى باهتمام وسائل

 لمشاهدتها ودفعهم اإلنترن  مستخدمي لجذب متعددة بأشكال قصيرة مرئية مقاطع وإنتا  تحرير في متخصصين صحفيين

 المقاطع إنتا  حد عند تقف ال األهمية وإعالمية، وهذه اتصالية وغايات أهداف لتحقيق االجتماعي التواصل مواقع عبر ومشاركتها

 أنَّ  أي ومضمونًا؛ شكاًل  صفحاتها عبر المنشورة المقاطع مراعاة االعتبار عينفي  تضع اإلعالمية الوسائل نجد بل وحسب،

 وتوافقه تشغيله وسرعة المقطع ووضو  الدقة ناحية من فيه التقنيات الحديثه تُستخدم عندما أكبر بشكل وقويًا مرثًرا يكون المحتوى

 .المحمولة والهواتف الحاسوب أجهزة مختلف مع

 تحليل المضمونعرض وتفسير نتائج  :المبحث الثالث
: القيم اإلخبارية لمقاطع الفيديو  أوًلا

 اإللكترونية المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع تضمنتها التي اإلخبارية للقيم الرئيسة الفئات أدناه( 1) جدول يوضح

 بنسبة األولى المرتبة( الحالية أو اآلنية) فئة تصدرت العراقي، اإلعالم شبكة لموقع اآلتي: بالنسبة النحو وعلى للتحليل الخاضعة

 نسبة( الشهرة) فئة سجل  بينما ،%(20.92) بلغ  بنسبة الثانية المرتبة في(( المكاني) القرب) فئة تلتها ،%(24.11) قدرها مئوية

 المرتبة( الضخامة) فئة لتحتل ما حد   إلى متقاربة مئوية بنسب األخرى الفئات تلتها ثم الثالثة، المرتبة بذلك لتحتل%( 20.21) قدرها

 %(.3.54) قدرها بنسبة واألخيرة السابعة

 بينما ،%(24.90) بلغ  بنسبة أيًضا األولى المرتبة( الحالية أو اآلنية) فئة فيه سجل  فقد عراق، الحرة لموقع بالنسبة أما

 قدرها مئوية بنسبة الثالثة المرتبة في(( المكاني) القرب) فئة ، وجاءت%(21.21) بنسبة األهمية فئة الثانية المرتبة في جاءت

 متقاربة بنسب األخرى الفئات ذلك بعد لتأتي ،%(14.14) بلغ  بنسبة الرابعة المرتبة في( الضخامة) فئة تلتها ثم ،%(17.50)

 %(.5.05) قدرها نسبة محققة( الشهرة) وهي السابعة المرتبة في فئة آخر إلى وصواًل 

( الحالية أو اآلنية) وضع االعتبار بعين أخذ للتحليل الخاضعين الموقعين ِكال في باالتصال القائم إنَّ  القول يُمكن سبق مما

 .الفيديو مقاطع باستخدام الموقع صفحات عبر وعرضها والقضايا األحداث الختيار إخبارية كقيمة األولويات سلم أعلى في

 يوضح القيم اإلخبارية التي تضمنتها مقاطع الفيديو المنشورة في المواقع اإللكترونية :(1جدول )

 القيم اإلخبارية

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %24.90 74 األولى %24.11 68 اآلنية أو الحالية

 الثانية %21.21 63 الرابعة %14.90 42 األهمية

 السابعة %5.05 15 الثالثة %20.21 57 الشهرة

 الثالثة %17.50 52 الثانية %20.92 59 القرب )المكاني(

 الرابعة %14.14 42 السابعة %3.54 10 الضخامة

 السادسة %7.10 21 الخامسة %9.92 28 الصرا  والتنافس

 الخامسة %10.10 30 السادسة %6.40 18 االهتمامات اإلنسانية

 - %100 297 - %100 282 المجموع

 

 

                                                           
 .22م، ص1989حسن عماد مكاوي. األخبار في الراديو والتلفزيون، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  (1)

 .24م، ص1991ل. جون مارتن وأنجو غروفر شودري. نظم اإلعالم المقارنة، ترجمة: علي درويش، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع،  (2)
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 الفئات الفرعية للفئة الرئيسة اآلنية أو الحالية .1

 أن بعد للتحليل الخاضعين الموقعين في األولى المرتبة احتل (( الحداثة) التوقي ) فئة إنَّ  أدناه( 2) جدول بيانات من يتبين

 يركد ما وهو عراق، الحرة موقع في%( 43.24) قدرها ونسبة العراقي، اإلعالم شبكة موقع في%( 50) قدرها مئوية نسبة سجل 

 ضمن المنشورة الفيديو مقاطع معظم فكان  أولوية، ذات كقيمة التوقي  االعتبار بعين وأخذه المواقع في باالتصال القائم اهتمام على

 عليها. الضوء تسلي  على المواقع وحرص  وقتها في حدث  وجديدة آنية وموضوعات أحداث تناقش البحث مدة

 وبنسبة العراقي اإلعالم شبكة موقع في%( 38.23) بنسبة( لحدث وتغطية متابعة) فئة جاءت الثانية المرتبة في

الحكومة  كابينة يخص ما القيمة هذه فيها وظهرت المواقع تابعتها التي القضايا أبر  وكان  عراق، الحرة موقع في%( 40.55)

%( 11.76) بنسبة الموقعين في واألخيرة الثالثة المرتبة في( حدث عن ينبئ) فئة ظهرت بينما م.2019 عام موا نة وقانون الجديدة

 وضعف السيول مخاطر عن المقاطع أبر  وكان  العراق، الحرة موقع في%( 16.21)العراقي وبنسبة  اإلعالم شبكة موقع في

 .السدود

 الحالية أو اآلنية الرئيسة بالفئة الخاصة الفرعية الفئات يوضح :(2) جدول

 اآلنية أو الحالية

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %43.24 32 األولى %50 34 التوقي  )الحداثة(

 الثانية %40.55 30 الثانية %38.23 26 متابعة وتغطية لحدث

 الثالثة %16.21 12 الثالثة %11.76 8 ينبئ عن حدث

 - %100 74 - %100 68 المجموع
 

 األهمية الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .2

 قدرها بنسبة العراقي اإلعالم شبكة موقع في األولى المرتبة حقق ( الناس مصالح يمس ال) فئة إنَّ  أدناه( 3) جدول من يتضح

 الفئة حظ  عراق الحرة موقع في أما الثانية، المرتبة في%( 47.60) بنسبة( الناس مصالح يمس) فئة جاءت بينما ،%(52.40)

 بلغ  نسبة مسجلة الثانية بالمرتبة( الناس مصالح يمس ال) فئة حظ  بينما ،%(60.30) بنسبة األولى المرتبة على ذاتها

(39.70.)% 

يوضح الفئات الفرعية الخاصة بالفئة الرئيسة األهمية :(3جدول )  

 األهمية

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %60.30 38 الثانية %47.60 20 يمس مصالح الناس

 الثانية %39.70 25 األولى %52.40 22 ال يمس مصالح الناس

 - %100 63 - %100 42 المجموع
 

 الشهرة الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .3

 بلغ  مئوية نسبة مسجلة العراقي اإلعالم شبكة موقع في األولى المرتبة حقق ( سياسية شخصية) فئة إنَّ  أدناه( 4) جدول يُبين

 سياسية وشخصيات أسماء على الضوء باالتصال القائم فيها سل  مقاطع في القيمة هذه ظهور التحليل عملية بين  وقد ،%(63.16)

. العراقي البرلمان من ونواب عسكرية وشخصيات المهدي، عبد عادل الو راء مجلس رئيس أبر ها كان للحدث، صانعة عراقية

 بنسبة الثالثة المرتبة في( اجتماعية شخصية) فئة تلتها ،%(24.56) بنسبة الثانية المرتبة( دينية شخصية) فئة حقق  حين في

(12.28.)% 

%(، تلتها فئة )شخصية اجتماعية( بنسبة 66.67في موقع الحرة عراق حقق  فئة )شخصية سياسية( المرتبة األولى بنسبة )

%(، رغم ظهور هذه القيمة بمعدالت منخفضة مقارنة بالقيم األخرى التي ظهرت في المقاطع المنشورة في الموقع ضمن 33.33)

 مدة التحليل.
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 يوضح الفئات الفرعية الخاصة بالفئة الرئيسة الشهرة :(4جدول )

 الشهرة

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %66.67 10 األولى %63.16 36 شخصية سياسية

 - - - الثانية %24.56 14 شخصية دينية

 الثانية %33.33 5 الثالثة %12.28 7 شخصية اجتماعية

 - %100 15 - %100 57 المجموع
 

 (المكاني) القرب الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .4

( أدناه ظهور فئة )محلي( في المراتب األولى للموقعين الخاضعين للبحث، إذ سجل  في موقع 5نالحظ من بيانات جدول )

%(، وهذا مرشر يدل على 46.15%(، وفي موقع الحرة عراق نسبة قدرها )80.67شبكة اإلعالم العراقي نسبة مئوية قدرها )

اهتمام الموقعين باألخبار واألحداث الداخلية التي تدور حول المجتمع وأفراده، ومن ثم فإنَّ القائم باالتصال في غرف األخبار 

 لتي تُعر   على شكل مقاطع فيديو.للموقعين حرص على أن تكون هذه القيمة في سلم األولويات فيما يخص الموضوعات ا

 يوضح الفئات الفرعية الخاصة بالفئة الرئيسة القرب )المكاني( :(5جدول )

 القرب )المكاني(

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %46.15 24 األولى %67.80 40 محلي

 الثالثة %15.38 8 الثانية %20.33 12 إقليمي

 الثانية %38.47 20 الثالثة %11.87 7 دولي

 - %100 52 - %100 59 المجموع
 

%( 15.38) نسبة وحقق  العراقي، اإلعالم شبكة موقع في%( 33.20) بنسبة الثانية المرتبة على( إقليمي) فئة حا ت بينما

 إذ الخارجي، الشأن يخص بما العراقي اإلعالم شبكة موقع اهتمام عدم أيًضا ناُلحظ الثالثة، المرتبة محتلة عراق الحرة موقع في

 في%( 38.47) بنسبة الثانية المرتبة ذاتها الفئة حقق  حين في األخيرة، المرتبة محتلة%( 78.11) قدرها نسبة( دولي) فئة سجل 

 .العراق الحرة موقع

 الضخامة الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .5

 يُعطي لم العراقي اإلعالم شبكة موقع إنَّ  النتائج تُبينو( الضخامة) الرئيسة بالفئة المتعلقة الفرعية الفئات أدناه( 6) جدول في

 على فيها مركًزا منخفضة مئوية نسب مسجلة صفحاته، عبر المنشورة المقاطع في فرعية فئات من بها يتعلق وما القيمة لهذه أهمية

 بينما األولى، المرتبة مسجلة%( 60) قدرها نسبة( الشخصيات) فئة حقق  وظائفها، إذ أو ومناصبها الشخصيات أسماء ضخامة

 .واألخيرة الثانية المرتبة محتلة%( 40) قدرها نسبة( القضية/الحدث) فئة حقق 

 يوضح الفئات الفرعية الخاصة بالفئة الرئيسة الضخامة :(6جدول )

 الضخامة

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق اإلعالم العراقيشبكة 

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 الثانية %28.59 12 الثانية %40 4 الحدث/القضية

 الثالثة %23.80 10 األولى %60 6 الشخصيات

 األولى %42.85 18 - - - األرقام واألعداد

 الرابعة %4.76 2 - - - المكان

 - %100 42 - %100 10 المجموع
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 األولى المرتبة في جاءت( واألعداد األرقام) فئة إنَّ  فنجد باالتصال القائم باهتمام عراق الحرة موقع في القيمة هذه حظ  بينما

 قدرها بنسبة( الشخصيات) فئة ثم ،%(28.59) بنسبة الثانية المرتبة في( القضية/الحدث) فئة تلتها ،%(42.85) بلغ  بنسبة

 وتهريب أضرار، من سببته وما األمطار مياه: مثل أحداث على الضوء سلط  قد المقاطع وكان  الثالثة، المرتبة في%( 23.80)

 .العراقي البرلمان داخل وصفقات ضخمة، مالية بمبالغ وهمية عقود عن وأخرى اإلنترن ، سعات

 والتنافس الصراع الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .6

 العراقي اإلعالم شبكة موقع في األولى المرتبة في جاءت( الحكومة تشكيل)و( الفساد محاربة) فئتي إنَّ  أدناه( 7) جدول يوضح

 كان  فقد عراق الحرة موقع ، أما%(17.90) بنسبة الثانية المرتبة في( عسكرية عمليات) فئة تلتها ،%(35.70) بلغ  بنسبة

 بنسبة( الفساد محاربة) فئة تلتها ،%(42.86) بنسبة أيًضا األولى المرتبة( الحكومة تشكيل) فئة سجل  إذ فيه، متقاربة النتائج

 %(.9.52) بنسبة واألخيرة الثالثة المرتبة في األخرى الفئات جاءت ثم ،%(28.58)

 والتنافس الصراع الرئيسة بالفئة الخاصة الفرعية الفئات يوضح :(7) جدول

 الصراع والتنافس

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق العراقيشبكة اإلعالم 

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 - - - الثانية %17.90 5 عمليات عسكرية

 الثالثة %9.52 2 - - - مظاهرات

 الثانية %28.58 6 األولى %35.70 10 محاربة الفساد

 األولى %42.86 9 األولى %35.70 10 تشكيل الحكومة

 الثالثة %9.52 2 - - - مفاوضات دبلوماسية

 الثالثة %9.52 2 الثالثة %10.70 3 العالقات الخارجية

 - %100 21 - %100 28 المجموع

 

 اإلنسانية اًلهتمامات الرئيسة للفئة الفرعية الفئات .7

 اإلعالم شبكة موقع في%( 44.44) بنسبة األولى المرتبة في جاءت( الخدمات توفير) فئة إنَّ  أدناه( 8) جدول نتائج تُبين

 على األخيرة، المرتبة في%( 16.66) بنسبة( اإلعمار إعادة) فئة ثم ،%(38.90) قدرها بنسبة( النا حين ملف) فئة تلتها العراقي،

 في وظهرت باالتصال القائم عليها ركز التي األخرى بالقيم مقارنة الموقع في عام بشكل القيمة هذه معدالت انخفا  من الرغم

 .الفيديو مقاطع

( النا حين ملف) فئتي فكان  األخبار، غرف في باالتصال القائمين اهتمام على القيمة هذه حا ت عراق، الحرة موقع في

 .واألخيرة الثانية المرتبة في%( 20) بنسبة( اإلعمار إعادة) وفئة ،%(40) بنسبة األولى المرتبة في( الخدمات توفير)و

 يوضح الفئات الفرعية الخاصة بالفئة الرئيسة اًلهتمامات اإلنسانية :(8جدول )

 اًلهتمامات اإلنسانية

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %40 12 الثانية %38.90 7 ملف النازحين

 األولى %40 12 األولى %44.44 8 توفير الخدمات

 الثانية %20 6 الثالثة %16.66 3 إعادة اإلعمار

 - %100 30 - %100 18 المجموع

 

 الفيديو مقاطع موضوعات طبيعةثانياا: 

 النحو على جاءت والتي التحليل قيد اإللكترونية المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع موضوعات طبيعة أدناه( 9) جدول يوضح

 :اآلتي

 تلتها ،%(42.70) قدرها مئوية بنسبة األولى المرتبة( وأمنية سياسية) فئة تصدرت العراقي، اإلعالم شبكة لموقع بالنسبة 

 بلغ  مئوية بنسبة الثالثة المرتبة في( اقتصادية) فئة وجاءت الثانية، المرتبة في%( 24.30) بنسبة( اجتماعية) فئة
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 بنسبة( وصحية بيئية) فئة بعدها جاءت ثم ،%(5.82) بنسبة الرابعة المرتبة( وثقافية فنية) فئة وحقق  ،%(22.33)

 .واألخيرة الخامسة المرتبة في%( 4.85)

 في بعدها جاءت ،%(38.13) بلغ  مئوية بنسبة األولى المرتبة( وأمنية سياسية) فئة حا ت عراق، الحرة لموقع بالنسبة 

 بينما ،%(12.71) مئوية بنسبة الثالثة المرتبة في( وثقافية فنية) فئة ثم ،%(28.80) بنسبة( اجتماعية) فئة الثانية المرتبة

( وصحية بيئية)و( وتكنولوجيا علوم) فئتي بعدها لتأتي ،%(10.16) بلغ  بنسبة الرابعة المرتبة( اقتصادية) فئة احتل 

 %(.5.10) بلغ  مئوية نسبة مسجلة واالخيرة الخامسة المرتبة في

 المقاطع إنَّ  فنجد البحث، محل اإللكترونية المواقع عبر المنشورة الفيديو موضوعات طبيعة في تقارب وجود النتائج تُظِهر

 .أدنى ونسب معدالت في جاءت التي الموضوعات باقي حساب على األولى بالمراتب حظ  السياسية الموضوعات ذات

 يوضح طبيعة موضوعات مقاطع الفيديو المنشورة في المواقع اإللكترونية :(9جدول )

 طبيعة الموضوعات

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %38.13 45 األولى %42.70 44 سياسية وأمنية

 الثانية %28.80 34 الثانية %24.30 25 اجتماعية

 الرابعة %10.16 12 الثالثة %22.33 23 اقتصادية

 الثالثة %12.71 15 الرابعة %5.82 6 فنية وثقافية

 الخامسة %5.10 6 - - - علوم وتكنولوجيا

 الخامسة %5.10 6 الخامسة %4.85 5 بيئية وصحية

 - %100 118 - %100 103 المجموع

 

 الفيديو مقاطع مصادرثالثاا: 

 التحليل، لعملية المحددة الزمنية المدة ضمن اإللكترونية المواقع في المنشورة الفيديو مقاطع مصادر أدناه( 10) جدول يوضح

 قدرها مئوية بنسبة العراقي اإلعالم شبكة موقع في األولى المرتبة( إعالمية ووسائل أنباء وكاالت) فئة تصدر النتائج وتُظِهر

 كقناة العراقي، اإلعالم لشبكة تابعة فضائية قنوات من المأخوذة المقاطع من كبيرة نسبة وجود التحليل عملية بين  وقد ،%(36.89)

 فئة تلتها ،%(26.21) بنسبة الثانية المرتبة في( اإلخباري الموقع مراسلو) فئة وجاءت الدولية، والعراقية الفضائية العراقية

 المرتبة في( االجتماعي التواصل ومواقع شبكات) فئة لتأتي ،%(23.30) بنسبة الثالثة المرتبة في( إلكترونية ومواقع صحف)

 %(.13.60) قدرها بنسبة واألخيرة الرابعة

 صحف) فئة وحقق  ،%(40.67) بنسبة عراق الحرة موقع في األولى المرتبة( اإلخباري الموقع مراسلو) فئة سجل  حين في

 ووسائل أنباء وكاالت) فئة عليها حا ت فقد الثالثة المرتبة أما ،%(22.90) قدرها مئوية بنسبة الثانية المرتبة( إلكترونية ومواقع

 %(.15.25) بنسبة االخيرة المرتبة في( االجتماعي التواصل ومواقع شبكات) فئة ثم ،%(21.18) بلغ  بنسبة( إعالمية

 يوضح مصادر مقاطع الفيديو المنشورة في المواقع اإللكترونية :(10جدول )

 المصادر

 المواقع محل البحث

 الحرة عراق شبكة اإلعالم العراقي

 المرتبة % التكرار المرتبة % التكرار

 األولى %40.67 48 الثانية %26.21 27 مراسلو الموقع اإلخباري

وكاًلت أنباء ووسائل 

 إعالمية
 الثالثة %21.18 25 األولى 36.89% 38

 الثانية %22.90 27 الثالثة %23.30 24 صحف ومواقع إلكترونية

شبكات ومواقع التواصل 

 اًلجتماعي
 الرابعة %15.25 18 الرابعة 13.60% 14

 - %100 118 - %100 103 المجموع
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 اًلستنتاجات
 :اآلتية النقاط الباحث يستنتج سبق، ما ضوء على

 عراق الحرة وموقع العراقي اإلعالم شبكة موقع في المنشورة الفيديو مقاطع في ظهوًرا واألكثر األبر  اإلخبارية القيمة إنَّ  .1

 المجتمع داخل وقضايا أحداث من يجري ما ومتابعة مواكبة في باالتصال القائمين اهتمام تعكس وهي الحالية، أو اآلنية قيمة

 .فوري بشكل وتقديمها خارجه أو العراقي

 على متقدمة ومراتب نسب في والقرب األهمية مثل قيم لظهور المحافظة المواقع صفة للتحليل الخاضعة المواقع تكتسب .2

 تحظى باألولوية ما غالبًا التي والطرافة والغرابة والتشويق اإلثارة مثل تظهر لم وأخرى أخيرة مراتب في ظهرت قيم حساب

 .الشعبية المواقع في

 اإلخبارية، القيم مصفوفة في اختالف عليه نُطلق أن يمكن ما أو موقع، كل أولويات سلم في تباين وجود التحليل عملية أظهرت .3

 اإلنسانية االهتمامات مثل العراقي اإلعالم شبكة موقع نشرها التي المقاطع في متأخرة مراتب في ظهرت قيم فهناك

 .متقدمة ومراتب أعلى نسب في فجاءت العراق الحرة موقع عليها أكد قيم وهي والضخامة،

على موضوعات وقضايا سياسية وأمنية المراتب األولى بمعدالت ونسب عالية، تصدرت مقاطع الفيديو التي سلط  الضوء  .4

وهو ما يُشير إلى اهتمام المواقع محل البحث بهذا النو  من الموضوعات انطالقًا من تأثيرها المباشر على حياة اإلنسان في 

 المجتمعات.

 العراقي اإلعالم شبكة موقع اعتمد إذ الموقعين، لِكال الفيديو مقاطع على الحصول مصادر في تباين وجود النتائج أظهرت .5

 كان حين في مقاطع، من يُنشر لما كمصدر الفضائية القنوات وتحديدًا اإلعالم ووسائل األنباء وكاالت على األولى بالدرجة

 .ومنصاته صفحاته عبر للنشر المخصصة الفيديو بمقاطع عراق الحرة موقع تزويد في بارً ا دوًرا للمراسل

 التوصيات
م  :هي والمقترحات التوصيات من عددًا بحثه خاتمة في الباحث يُقد ِ

 ضرورة تحقيق التوا ن في مصفوفة القيم اإلخبارية والخرو  من دائرة التبعية للممول أو المالك. .1

 ،وتنموية ،وتربوية ،وثقافية ،اجتماعية الوظائف هذه تكون أن وينبغي وظائف، من تُحققه ما منظور من األخبار لقيم يُنظ ر أن .2

 .المجتمع داخل العامة المصلحة وتخدم الناس تنفع

 داخل وقضايا أحداث من يجري ما بكل المواطن إلحاطة والنفسي، المكاني والقرب واألهمية، والجدة، اآلنية قيم على التأكيد .3

 .المجتمع

 وتقدم المستخدمين تجذب التي القصيرة والمقاطع كاإلنفوغرافيك مختلفة بأنوا  واستخدامه الفيديو لمقاطع أكبر مساحة إعطاء .4

 .ومختصرة بسيطة بطريقة والتفاصيل المعلومات من الكثير

 الصوت، ونقاء المقطع تشغيل وآلية الزمنية والمدة كالدقة اإلخبارية المواقع عبر مقاطع من يُنشر ما جودة معايير مراعاة .5

 .األخطاء من خالية استخدام تجربة لتحقيق
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