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 تأثير نقاط القىة والضعف في الصحف العراقية 

 دراسة االستطالعية –( القارئ–هن تطىر الوستهلك )
The impact of the strengths and weaknesses in Iraqi newspapers  

(The evolution of the consumer - the reader 

 د  سرهد حوزة الشوري. م 

 قسن االدارة االعوال/واالقتصاد  كلية االدارة/ الجاهعة الوستنصرية 

- :المستخمص
تناوؿ ىذا البحث في المبحث  االوؿ منيجية البحث مف جوانػب مكػة ة البحػث واىميػة وى فػو 

 .وح و ه و طرائؽ جمع المع ومات وفرضية  البحث 
واالىمية واالنواع الصحؼ و  مف حيث التطوراما المبحث الثاني فق  تناوؿ صناعة الصحافة 

منتوجػػات خاضػػعة ل ت ػػويؽ مػػع والصػػحؼ بوصػػ يا ( نقػػاط القػػوة والضػػعؼ)خػػذىا آىػػا وممزايا
الجانػػب العم ػػي و )المبحػػث الثالػػث ر ػػـ  مأخػػذ الصػػحافة الواويػػة وتعػػر  ا ػػـ مزايػػا واالكػػارة 

 اختبػارات الصػػ ؽ)حيػػث تػـ التعػر  الجوانػب وصػػؼ ا ػتبانة البحػث ( اختبػار فرضػية البحػث
ةػػاف المبحػػث الرابػػع الػػذي تنػػاوالبرز " خيػػراو تح يػػؿ وا ايضػػاحتػػـ ( الظػػاىري اختبػػارات الثبػػات

ور ا ػػتنتاجات البحػػث وتوصػػياتو لجوانػػب نقػػاط القػػوة والضػػعؼ فػػي الصػػحؼ الواويػػة مػػف منظػػ
 (.القارئ)الم تي ؾ 

Abstract:- 

The first section of this research discussed  the manner of the research from many 

sides like the problem it faces, importance of it , its targets ,boundaries, the way to 

collect and get information's and its assumption. 

When the second chapter discussed the press – manufacturing and the development 

,importance and types of newspapers, also its merits and weaknesses. 

The third chapter talked about the scientific side and how to choose an assumption 

for the research . as it talked also about the apparent honest and stability tests that 

help in analyzing the research until getting results and so the right assumption for  

the research will be chosen. 

And finally, the fourth chapter put highlight on the best research conclusions and 

the recommendation of the merits and weakness in the Iraqi newspapers from the 

sight (opinion) of the consumer (the reader). 
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 منهجية البحث / المبحث االول 
فةػػرا وتوجيػػا وبمػػا يوضػػ   ا البحػػث اال ػػس  المعتمػػ ة فػػي طياتػػوتنػػاوؿ البحػػث االوؿ مػػف ىػػذ

االفةار اال ا ية التي  ار ع ييا البحث مف حيث تناوؿ جوانب مكة ة البحث واىميػة وى فػة 
 .اضافة الى طرائؽ جمع المع ومات وال رضية, وح و ه 

- : مشكمة البحث -"اوال
تتج ػػ  مكػػة ة البحػػث بضػػعؼ توجػػو الصػػحؼ العراويػػة نحػػو تح يػػ  نقػػاط ووتيػػا وضػػع يا فيمػػا 

 :المتنوعة مما ينعةس اثر ذلؾ ع ى ةؿ مف ( اجيزتيا)تق مة مف منتوجات عبر و ائ يا 
 .بضعؼ اكباع حاجاتو ورغباتو ( القارئ)الم تي ؾ  -1
التوجػو اال ػتراتيجي  الصحي ة بضعؼ وػ رتيا فيمػا تق مػة الػى الم ػتي ؾ جػرا  ضػعؼ -2

 " .مما ينعةس ع ى مق رة الت ويقية تصرفا" ت ةيرا
بيئػػػػة صػػػػناعة الصػػػػحافة الواويػػػػة بضػػػػعؼ التنػػػػافس فيمػػػػا بينيػػػػا وابتعا ىػػػػا عػػػػف تطػػػػوير  -3

 . منتوجاتيا وو ائ يا
- :اهمية البحث -:ثانيا

 /تتمثؿ اىمية ىػذا البحػث فػي محاولػة تعػرؼ منمػ  صػناعة الصػحافة مػف منظػور الت ػويقي 
 .اال تراتيجي

- :هدف البحث  -"ثالثا 
ويػػت خب بمحاولػػة تكػػخيب نقػػاط القػػوة والضػػعؼ ل صػػحؼ الواويػػة باعتبػػار اف االعػػنـ ثػػروة 
تحتاج الى ا ارة مف اجؿ اكباع ورغبات الم تي ؾ وتحقيؽ اىػ اؼ منظمػة االعػنـ فػي ميػ اف 

 .ـ9/4/2003صناعتيا وازا  مبررات وجو ىا في البيئة وبخاصة بع  التغير في 
- : حدود البحث -"رابعا

ـ حيػث ججػري البحػث 9/4/2003عراويػة وذلػؾ بعػ  تػاري  اكتمؿ البحث عينػة مػف الصػحؼ ال
 30/6/2012الى  1/1خنؿ الم ة ما بيف 

- :طرائق جمع المعمومات -"خامسا
- :تم جمع المعمومات ألغراض هذا البحث عمى النحو الالتي 

 .ت متنوعة لتغطية الجانب النظري مف البحثالمصا ر المخت  ة مف ةتب ومنكورا -1
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ا ػػ وب المقػػابنت المي انيػػة مػػع ويػػا ات منظمػػات الصػػحافة الواويػػة ل خػػروج بتصػػورات  -2
يمةػف ترجمتيػا الػى م ػر ات واب ػة ل تطبيػػؽ اضػافة الػى محاولػة تعػرؼ منمػ  صػػناعة 

 . ا تراتيجي/ منظور ت ويقي\الصحافة العراوية مف
- :فرضية البحث -"سادسا

 .ج  عنوة ارتباط معنوية يبيف نقاط القوة والضعؼ ل صحافة العراوية وا تراتيجية ت ويقياتو 
 تحميل نقاط القوة والضعف لصناعة الصحافة/لمبحث الثانيا

 تمهيد-"اوال
 ةػػػػػػؿ مػػػػػػف  از ا ت اىميػػػػػػة الت ػػػػػػويؽ م يومػػػػػػا وتطبيقػػػػػػا خػػػػػػنؿ العقػػػػػػو  االخيػػػػػػرة حيػػػػػػث يكػػػػػػير

(kotler&levey,1969:10 ) ؽ الت ػػويؽ و ممار ػػتو ليكػػمؿ المنظمػػات غيػػر تو ػػع نطػػاالػػى
اضافة الى المنظمات اليا فة ل رب  ةما واف المنتوج صار يتضمف اضافة , اليا فة الى الرب  

االفةػػػػػار و القضػػػػػايا و البػػػػػرامس االجتماعيػػػػػة وال يا ػػػػػية ,الخػػػػػ مات ,الػػػػػى المنتوجػػػػػات الما يػػػػػة 
 ػػة المػػذةورة انعطافػػو ىامػػة فػػي ال ةػػر والت ػػويؽ المنظمػػات ذاتيػػا واالفػػرا  ان  ػػيـ وتمثػػؿ ال را

وىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػا  وجةػػػػػػػػػػػ ه , يقي بكػػػػػػػػػػػةؿ خػػػػػػػػػػػاباال اري بكػػػػػػػػػػػةؿ عػػػػػػػػػػػاـ و ال ةػػػػػػػػػػػر الت ػػػػػػػػػػػو 
(kotler,2010:394 ) بأف الت ويؽ صػار يكػمؿ ايػة منظمػة تقػ ـ اي كػي  يمةػف اف يط ػب

 & kotler)فػػي ال ػػػوؽ ال كػػػباع حاجػػػة معينػػػة او رغبػػػة مػػػا وع ػػػى ىػػػذا اال ػػػاس يوضػػػ  
Armstrong, 1999:5)  ضػو  ال يػـ الكػامؿ ل منتػوج  االخػذ باالت ػاع ليصػب  فػي بانػو فػي
 .فالت ويؽ يكمؿ المج ة بغنفيا المثير لنىتماـ وبرامس الت  از, ةؿ كي  وفي اي كي  

منتوجػػات متنوعػػة مػػف خػػنؿ يطػػرح ( بوصػػ ة صػػناعة)اف االعػػنـ فػػي ضػػو  مػػا تقػػ ـ ينحػػظ 
ات االعػػػنـ بالمع ومػػػات التػػػي تحتوييػػػا ويبحػػػث لمنتوجػػػ( المن عػػػة  الجوىريػػػة)منظماتػػػو وتمةػػػف 

ميمػا اخت  ػت اكػةاؿ مػا يمةػف اف ( المعنوية/الما ية)عنيا الم تي ؾ ال كباع حاجاتو ورغباتو 
يمةػػف القػػوؿ اف منظمػػات  وع يػػ(مرئيػػة/م ػػموعة / مقػػرو ة: منتوجػػات)ت ػػووو ت ػػؾ المنظمػػات 

 :الصحافة تطرح المنتوجات يمةف تصني يا ع ى النحو  االتي 
ةالصػػػػحؼ والمجػػػػنت والةتػػػػب  والمطبوعػػػػات (المي ػػػػر)اال ػػػػتينةي/ المنتػػػػوج المػػػػا ي -1

 .والت جينت المرئية والم موعة
 االفةار باعتبارىا محتوى المنتوج االعنمي  -2
 القضايا باعتبار اف االعنـ ىو  وضية بح  ذاتو -3
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فػػػاف وفػػػي الووػػػت الػػػذي از ا ت فيػػػو اىميػػػة و ور الت ػػػويؽ فػػػي المنظمػػػات عػػػالـ اليػػػـو 
حينمػا طػرح ةػؿ مػف  1947مؤل ات اال ارة عرفت بوا ر ال ةػر اال ػتراتيجي فػي عػالـ 

von newsman وMorgenstern  (ريػػػػػة المباريػػػػػات وال ػػػػػ وؾ االوتصػػػػػا ينظ)ةتابيمػػػػػا 
 (34: 1989/الرةابي )في اعماليا  اوضحا فيو اىمية ا تخ اـ المنظمة لن تراتيجية

 ػا ومػ ى  وتػو لي ػت بػالمر اليػاـ بحػ  ذاتػو ىػذا يػرتبط المػذةور ان ويكار الػى اف زمػف التطػور
فػػػا  ارة اال ػػػتراتيجية تعنػػػي , الت ػػػويؽ بػػػا  ارة  اال ػػػتراتيجية بحيػػػث يصػػػعب  ال صػػػؿ بينيػػػا 

ميمػػػا فػػػي المنظمػػػة وفػػػي " بالت ػػػويؽ ةأحػػػ  اىتماماتيػػػا االصػػػ ية طالمػػػا اف الت ػػػويؽ ي عػػػب  ورا
الػػى اف ( sub hash, 1990:26)ويكػػير ( 127:2009/ الصػػمي عي)مخت ػػؼ م ػػتوياتيا

الت ػػػػويؽ اال ػػػػتراتيجي ىػػػػو ذلػػػػؾ النكػػػػاط الػػػػذي يرةػػػػز ع ػػػػى الو ػػػػائؿ التػػػػي ت ػػػػتطيع المنظمػػػػة 
بوا ػػػطتيا تميػػػز ن  ػػػيا بكػػػةؿ فعػػػاؿ عػػػف مناف ػػػييا واال ػػػت ا ة مػػػف نقػػػاط ووتيػػػا المتميػػػزة لتقػػػ يـ 

 .افضؿ ويمة ل م تي ؾ
اىمية بالغػة بالن ػبة لي SWOT ))وتحتؿ  را ة نقاط القوة والضعؼ و ال رب و التي ي ات 

بػػأف ع ػػى المػػ يريف ( 49:1999/ الكػػماع)منظمػػة فػػي ايػػة صػػناعة تعمػػؿ فييػػا حيػػث يخ ػػب 
محاولػػة التوفيػػؽ بػػيف مػػواطف القػػوة والضػػعؼ فػػي المنظمػػة وبػػيف االتجاىػػات المخت  ػػة فػػي البيئػػة 

ةيػػؼ معيػػا لتحقيػػؽ ع يػػة البػػ   مػػف متابعػػة تغيػػرات البيئػػة والت..والمتمث ػػة بػػال رب والتي يػػ ات 
 .اى اؼ المنظمة في البقا  ونمو النجاح

- :صناعة الصحافة -"ثانيا
تعتبر الصحافة مف اووى و ائؿ االعنـ في الووت الحاضر حتى اف  -:التطور واالىمية  -1

بعػػػػ  ال ػػػػ طات الػػػػثنث المعروفػػػػة فػػػػي الػػػػ وؿ الح يثػػػػة )الػػػػبع  يعتبرىػػػػا ال ػػػػ طة الرابعػػػػة 
وةما تبػيف فيمػا  ػبؽ فقػ  (. 214:1981/   ماف وزمي يو(.)ائيةالتكريعية والتن يذية والقض

عرفػػػت كػػػػعوب العػػػػالـ الصػػػحافة منػػػػذ زمػػػػف بعيػػػ  اال انيػػػػا از ا ت اىميػػػػة بعػػػ  اختػػػػراع الػػػػة 
يبػػػ ج " الطباعػػة حيػػػث تكػػػير بعػػػ  المؤل ػػات الػػػى اف الصػػػحافة بمعناىػػػا الػػذي نعرفػػػو حاليػػػا
-1430تاريخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اوربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؿ ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 -:وتمتاز الصحافة اليـو بأنيا (44:1986/ال اوووي)ـ1450
  ريعة االنتكار -
 رخيصة الثمف -
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 ا تخ اميا ةو ي ة لإلعننات التجارية  -
ليا مياـ ع ي ة فػي حيػاة االن ػاف المعاصػر ةػالتثقيؼ  والت ػ ية والتوجيػو اضػافة الػى نكػر  -

يػػث ينحػػظ بأنيػػا االخبػػار والمع ومػػات ويػػربط الػػبع  اىميػػة الصػػحؼ بأفطػػار الصػػباح ح
 (66:2009/ركتي)اصبحت صناعة وائمة بذاتيا 

 (58:2012/فتحي.)مةتوبة ع ى نحو يحرؾ الخياؿ -
 ( Byte, 2004:11)تأ ر ال ب بأ اليب الطباعة  -
 (16:2012/الح واني .)توثؽ الحوا ث ةتابة وصور -
 .تحمؿ اةواـ االخبار اليومية -
 -(:انواع الصحافة)تق يـ الصحافة  -2

 (213:1981-215/   يماف وزمي و),الى ثنث انواع ( ةمنتوجات)لصحافة يمةف تق يـ ا -أ
" او معتقػػ ا" تعتنػػؽ مبػػ ج  يا ػػيا"( غالبػػا)وىػػي الصػػحافة اليوميػػة : صػػحافة الػػرجي والعقيػػ ة  -

وتػػ افع عنػػو ةالصػػحؼ الناطقػػة ب  ػػاف االحػػزاب ال يا ػػية والجمعيػػات " او  ينيػػا" اجتماعيػػا
تةػا   تةػوف مت اولػة بػيف عػ   معػيف او فئػات معينػة   االجتماعية و ال ينيػة وىػذه الصػحؼ

وتػػػػوفر ىػػػػذه  (ال يا ػػػػي او االجتمػػػػاعي او الػػػػ يني)مػػػػف المػػػػواطنيف المؤيػػػػ يف لػػػػذلؾ المبػػػػ ج 
 .افةار واخبار تت ـ بالتنوع الصحؼ ايضا

الميتمة بنكر االخبار وخاصة ما يعػرؼ ب " وىي الصحافة ال ورية غالبا: صحافة الخبر  -
hot news ( ال ػبؽ الصػح ي)االخبار الج ي ة المحققة لما يعػرؼ ب )خبار الحارة اي اال

ع ومػات بأ ػ وب جػذاب وىذا النوع مف الصحافة يعني بأذواؽ القرا  لذلؾ تق ـ االخبار والم
 .ع ى ورا تيايغري 

اجتماعيػة ة  يا ػية او  ينيػة او وىي الصحافة  غيػر المرتبطػة بأيػة جيػ: الصحافة المحاي ة -
 .ي في القضايا الميمة جاي ر وتتجنب اعطا  

 -:ويمةف تق يـ الصحافة ع ى ا اس موع  الص ور الىى -ة
 .ةالصحؼ اليومية ال يا ية وغيرىا : الصحافة اليومية  -1
ال نيػػػػة والرياضػػػػية )ةصػػػػحافة الخبػػػػر : الصػػػػحافة ال وريػػػػة واال ػػػػبوعية او نصػػػػؼ الكػػػػيرية  -2

 (وغيرىا
 .اع الموجية اليةويمةف تق يـ الصحافة ع ى  ا اس الم ى او االت  -ج
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وتةوف موجية ل جميور المح ي  اخؿ القطر او  اخؿ ح و  محافظة : صحافة مح ية  -
 .معينة لعامة الجميور او ل ئات او اعمار او اتجاىات او ميف مح و ة

وتةوف موجية بال اس ل جميور الخارجي او جميور االجانب  اخؿ : صحافة خارجية  -
 .القطر

تةوف موجية الى مخت ؼ الجماىير  اخؿ وخارج القطر و : خارجية /صحافة  اخ ية -
 .ةالصحؼ اليومية ذات االنتكار ال ولي بطبعتيا المعتا ة او بطبعة خاصة ل نكر ال ولي 

 الكباب/ةصحافة االط اؿ : صحافة فئات عمرية مح  ة  -
, االطبا , الباحثيف, اال با  , ةصحافة العماؿ : ة وفةرية يصحافة تخصصات مين -

 .وغيرىـ, فالمحامي
 (نقاط القوة والضعؼ)مزايا الصحافة ومأخذىا  -3
لمزايا  ع ي ة توافرىا ل م تي ؾ " تتمتع الصحافة باحتراـ وتق ير  مف الناس نظرا: المزايا -أ

 :االعنمي يمةف ايجازىا باالتي 
وا عة االنتكار وتمةف المنظمة االعنمية مف ايصاؿ ر التيا الى اةبر ع   ممةف مف  -

 .طتياالناس بوا 
تتي  ال رصة لمخاطبة جميور معيف الف لةؿ صحي ة ورائيا فيناؾ الصحؼ اليومية  -

واال بوعية والمجنت والصحؼ الموجية  ل ئات معينة مف المجتمع ةالمرجة والعامؿ 
 .وال ناف والع ةري وغيرىـ

في  (ةا ذاعة والت  از و ال ينما والم رح)و ائؿ االعنـ الصحافة تت وؽ ع ى غيرىا مف  -
انيا تعطي ل م تي ؾ حرية اختيار الووت المنا ب لت قي الر الة االعنمية وحرية 

( وارئ الصحي ة)اف الم تي ؾ و ( توفر لو جانب التوثيؽ)مراجعتيا في اي ووت يكا  
 . ل تأثر فييا ال نو ي فع ثمنيا ويقرجىا بمح  اختياره  متيي

 ,اومف المأخذ الم ج ة ع ى الصحافة عموم: المأخذ  -ة
 الصحافة اوؿ  رعة في تغطية االخبار مف االذاعة والت  از  -
قط يترةوف الةثير مف القرا  يقرجوف عناويف الصحي ة وبع  المق مات واالخبار المثيرة ف -

 (.الم ؿ, ضيؽ الووت,التعب واالرىاؽ )ةثيرة  بقية المواضيع ل باب
 .ح ب اغ ب البحوثاف غالبية ورا  الصحؼ ىـ مف الرجاؿ واالو ية مف الن ا  ب -
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ويكػير " الف موا ىػا محػ و ة التػأثير زمنيػا" تموت ب ػرعة بانتيػا  اليػوـ وترمػي بعػ ىا غالبػا -
الػػػى بعػػػ  االنتقػػػا ات االخػػػرى الموجيػػػة ل صػػػحافة لمػػػا تقػػػ ـ ذةػػػره ( 379:2012/احمػػػ )

 :وةاالتي
 تنتق  الصحؼ لخضوعيا لإلعنف والمع نيف  -
  ى ح ب الجا ة الجتذاب الجميور انيا تبرز الموا  ال طحية و ال اذجة ع -
 .تعر  االخبار بطريقة تمنع القارئ مف رؤية االح اث بكةؿ من ؽ  -
مػا " العناويف تةتب لجذب القػارئ او لم ػي  ال ػراغ وتر ػـ صػوره مكوكػة لوحػ اث و غالبػا -

 .تةوف العناويف بن  ن  تبرره الووائع
 ناوصة وغير م يومة تق ـ الحقائؽ  وف ت  يرىا مما يجعؿ االخبار مكوىة و  -
 .اةثر مف الم ؤولية الصحي ة تيتـ بالحرية الصحؼ -
فأنيػا تنتقػي االخبػار لػيس  و ور الصحي ة منظمػات تجاريػة تيػ ؼ الػى الػرب  ع يػاصبحت  -

 .ح ب اىميتيا الحقيقية وانما ح ب ما تراه ىي ميمة
 ؾ ع ػى انػو يتعيف ع ى منظمة االعنـ النظػر الػى مػا تق مػو ل م ػتي: الصحافة ةمنتوجات -4

واذا ةػػػػاف الخبػػػػر ىػػػػو المحتػػػػوى  اال ػػػػاس ( ىػػػػ ؼ/ محتػػػػوى/ كػػػػةؿ)منتػػػػوج ذا خصػػػػائب 
( منتوجيػا )اف تصػوغ ر ػالتيا االعنميػة ( الصػحي ة )ل صحافة فاف ع ى منظمػة االعػنـ 

بصوره اخبارية يراعي فييا التكويؽ  واثػارة االنتبػاه والتج يػ  ل محافظػة ع ػى القػرا  الحػاليف 
القرا ة مف خنؿ الكةؿ الم  ت ل نظر ( الم تي ؾ)ج   بحيث تحبب ل قارئ  وة ب اخريف

لن ت ا ة مف محتوى الما ة االعنمية المنكورة ويصػب ذلػؾ باتجػاه تحقيػؽ ر ػالة واىػ اؼ 
 (.158:2004/ع ي()217:1981/  ماف وزمي ة )المنظمة االعنمية 

 .مزايا ومأخذ الصحافة العراوية  -5
 : المزايا  -أ
عف التيريس والصخب والطعف وا تعماليا ل اليب وعبارات المجام ة واالخذ والر   ابتعا ىا -

 .بي و  
وجميعيا تخػب جوانػب كػة ية فػي العمػؿ وتتمثػؿ : خذ المؤكرة ع ى الصحافة العراوية آالم -ة

 :باالتي 
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حيػػػث التعػػػا  ( وةالػػػة االنبػػػا  العراويػػػة )لوحػػػ ة مصػػػ رىا " تكػػػابو االخبػػػار فيمػػػا بينيػػػا نظػػػرا -
 .يا او تحريرىا  بما ينا ب كةؿ ةؿ صحي ة وخصوصيتيا صياغت

 .مف نمط االخبار الر مية وال تيتـ بالنكطة المتع قة بالناس " اخبارىا غالبا -
 ع ـ بنا  االخبار بالكةؿ الصحي  حيث تنتقصيا بع  المع ومات الضرورية  -

 (. 81:1983/ح يف .)ال كباع حاجات الجميور مف الت اصيؿ 
 االخبارية اىماؿ الصور  -
 اىماؿ عناويف التقارير االخبارية في الص حة االولى  -
واالبتعػػػا  عػػػف التج يػػػ  (النمطيػػػة )ا ػػػتخ اميا الواضػػػ  ل قوالػػػب والتراةيػػػب الجػػػاىزة المةػػػررة  -

 .والتميز والتنويع 
 تقاريرىا المح ية االعنمية ولي ت اخبارية  -
 غياب المص ر الخاب با تقا  االنبا   -
توزيػػػػع الجغرافيػػػػة ل تغطيػػػػة االخباريػػػػة المح يػػػػة بترةيزىػػػػا ع ػػػػى االخبػػػػار عػػػػ ـ التػػػػوازف فػػػػي ال -

 ( .83:1983/ عي  )العاصمة وضعؼ اىتماميا بمرا  يف الخاصيف 
 الجانب العممي واختبار فرضية البحث/مبحث الثالثال

 :وصف االستبانة : اوآل
في بغ ا  ةكاؾ البع  ا لمرتا ي"( عكوائيا)مائة وخم وف ا تبانة ( 150)تـ توزيع  -1

)م ينة الص ر لي تر  منيا / 
3

   , مائة ا تبانة صالحة لتح يؿ االحصائي ( 2
(  10)مػف خػنؿ عرضػيا Face validityتـ اختبار الص ؽ الظاىري اال ػتبانة  -أ

" حيػػػث اوػػػرو جميعػػػا........ محةمػػػيف متخصصػػػيف فػػػي ع ػػػـ ............عكػػػرة 
 . *حظاتيـبصنحيتيا بع  االخذ بمن

 .  reliability test اختبار الثبات  -ة
 R=2r/1+rع ػى وفػؽ الصػيغة  split ltalfطريقة التق ػيـ النصػ ي .......تحقؽ 

    (R)حيث اف معامؿ ثبات اال تبانة 
    ( (rمعامؿ االرتباط بيف نص ي اال تبانة

 (اجابات اال ئ ة ال ر ية والزوجية)
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ثبػػات اال ػػتبانة وامةانيػػة التعويػػ   ع ػػى نتائجيػػا و  ةـ وػػو مػػف يكػػير ا ػػ 0.88حيػػث ب ػػر االرتبػػاط 
 .بوص يا مطمئنة 

 .لتح يؿ االولي ال تبانة البحث" الخما ي ا  وبا( ليةرت)ىذا وو  تـ تطبيؽ مقياس 
 .عر  اال تبانة ع ى مجموعة مف اال اتذة المحةميف وىـ ةؿ مف * 

 .  را ات المحا بية والماليةعي  العالي ل الم/ جامعة بغ ا / عن  الب  اوي.  .ـ.ج -1
 .ة ية الراف يف الجامعة/ مجاى  الصمي عي. .ـ.ج -2
   العالي ل  را ات المحا بية والمالية المعي/جامعة بغ ا  / ع ي المعموري.  .ـ.ج -3
 .ة ية اال ارة واالوتصا  / الجامعة الم تنصرية / محم  حمي  راضي.  .ـ.ج  -4
 .ة ية اال ارة واالوتصا / صريةالجامعة الم تن/ الون اويىكاـ .  .ـ.ج -5
 .ةاية الراف يف الجامعة / ب يع جميؿ الق و.  .ج -6
 .ة ية الراف يف الجامعة / نزار حبيب عباس . .ـ -7
 .المص ر العالي ل  را ات والمحا بة المالية / حمزة وىيب الزبي ي .  .ـ.ج -8
- :عر  وتح يؿ ا تبانة البحث -"ثانيا
انتكرارانفئت

22:25-7716ركر

23انثً

122

21-32:33

41-52:12

51-6:5

 ( 1) ج وؿ  
شذةاالعتمبدبينيذياتفبلكيعانعببراثاالتيت

الاتفكبشذةالاتفكالرأٌاتفكاتفكبشذة

انصذفانىاليت

انصذف



انصذف

37

39

38

34

25

22



5



2



26511832 

- :بالصحافة موضوعات:  4س
 مع العبارات االتية ات اوؾ وض  م ى 

 اف الصحؼ العراوية تحوي الخصائب االتية 
 ( 2) ج وؿ 

1الاتفكبشذة2الاتفك3الرأ4ٌاتفك5اتفكبشذة

___35421512رصبنتانًذتىي -أ
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 سًىانهذف -ة

 تنىعانصذف -ث

 شًىنيتانًىاضيع -ث

 انخفبضانسعر -ج

 نىعيتانىرقجيذة -ح

 ًبنيتنًسبثج -ر

 لىةانتهىين -د

 عذوانتشبرانذبروجًبنيته -ر

 اهتًبيهبببالنشطتاالجتًبعيت -ر

 انتجذيذوانتًيس -ز

 وضعصىراالخببريتكبفيت -ش

 كثرةنشبطانًرانسننكمصذيفت -ش

 بنبءاالخببربشكمصذيخ -ص

 تفبصيماخببركبفيت -ض

جبربيتانصذيفتاالونًينخاللعنبويناالخببر -ط

42

52

28

5

9

16

12

8

12

15

12

5

9

8

5

44

31

37

17

12

17

14

9

12

15

13

5

12

7

5

16

11

22

17

13

5

15

12

12

15

7

12

15

12

12

__

4

12

41

36

8

21

42

12

42

35

52

34

25

32

___

2

5

22

32

54

42

31

62

15

33

32

32

52

52

 .الصحؼ تواجو مناف ة -:5س
 ( 3) ج وؿ 

فكبشذةتالافكتالاالراٌفكتافكبشذةتا

32125525عربيت-أ

13373922اجنبيت-ة

ح   م ى توافؽ جوانب االتية الصحؼ بما تق مة موضوعات مع بياف ك ة اعتقا ؾ  -:6س
 .نحوىا بذةر  رجة اعتقا ؾ في ةؿ حقؿ 

 ( 4) ج وؿ 
الاتفكبشذةالاتفكالراٌاتفكاتفكبشذة

32125525ىعبثلىةانًىض-أ

13373922تعًيكودذةانًجتًع-ة

 ىؿ تؤي  الم ةية الخاصة ل صحؼ العراوية  -:7س
 ( 5) ج وؿ 

الاؤيذبشذةالاؤيذالارياؤيذاؤيذبشذة

6722553

 .اي مف الصحؼ العراوية الم ض ة ل يؾ -:9س
 60ال را ية  -أ

 30الرياضية  -ة
 10المنوعة  -ث

ررانتكنىعانصذف

32انسيبسيت

32انريبضيت

12انًنىعت
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 .ىؿ تعتق  الصحافة العراوية وا رة ع ى المناف ة -:10س
 ( 6) ج وؿ 

اؤيذ

بشذة

الاؤيذالاؤيذالارياؤيذ

بشذة

25124243"عربيب-أ

13343232"عبنًيب-ة

535271322انصذفانعراليتتعًموفكاهذافتهتىببنمبرئ-:11ش

____273835"يستمبال........انصذبفتانعراليتلبدرةعهً-:12ش

 .نتائس اختبار فرضية البحث -":ثالثا 
بيف نقاط القوة والضعؼ ل صحؼ ب ع ى وجو  عنوة ارتباط معنوية فرضية البحث االتية تن

 .ي ؾ وينبثؽ عنيا ال رضيات ال عية االتيةالعراوية ومرغوب بيا ل ى الم ت
ل ى بيف نقاط ووة الصحؼ العراوية ومرغوبيتيا  توج  عنوة ارتباط معنوية. ج -1

 الم تي ؾ 
ل ى قاط ضعؼ الصحؼ العراوية ومرغوبيتيا توج  عنوة ارتباط معنوية بيف ن. ب-1

 .الم تي ؾ
 .البحث اختبار فرضية (  7) ج وؿ 
Y r Rانًعطيبث Xانًعطيبثانعراليت

2 
نتيجتاالختببر

لبىلانعراليت42898497-1ش12-4شأ-1

___42897695-1ش12-4شة-1

 ىو المتغير التابع  Yىو المتغير الم تقؿ  Xحيث اف 
  القيمة الج ولية لنرتباطr=0.8114 
 0.05 م توى المعنوية 
  رجة ...of=n-1 

 اال تنتاجات  والتوصيات/ المبحث الرابع
- :اال تنتاجات -"اوال

ي المباحػػػػث ال ػػػػبع ل محػػػػور االوؿ فأنػػػػو يمةػػػػف ىنػػػػا تأكػػػػير ابػػػػرز فػػػػي ضػػػػو  مػػػػا تػػػػـ تناولػػػػو فػػػػ
 :وع ى النحو االتي ( منظمات ومنتوجات)اال تنتاجات فيما يتع ؽ بصناعة االعنـ العراوي 

 اال تنتاجات المتع قة بالصحافة:- 
تمتػػاز الصػػحافة العراويػػة بالجوانػػب االتيػػة التػػي تعػػ  نقػػاط وػػوة بالن ػػبة  -:نقػػاط القػػوة  -أ

 .ليا
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 نة المحتوىرصا -1
  مو الي ؼ -2
جنبيػػة ا وعػػ ـ مواجػػو مناف ػػة عربيػػة او اتنػػوع الصػػحؼ المنتكػػرة وكػػموؿ موضػػوعاتي -3

 .وووة موضوعاتيا لوصؼ المجتمع 
يمةػػػف تكػػػخيب الجوانػػػب االتيػػػة ةنقػػػاط ضػػػعؼ ل صػػػحافة العراويػػػة  -:نقػػػاط ضػػػعؼ  -ة

 .ينبغي منحظتيا مف وبؿ المنظمات المعينة 
الػػػورؽ الم ػػػتخ ـ خاصػػػة بالن ػػػبة ل صػػػحؼ ( ةنوعيػػػ)تػػػ ني جػػػو ة  -:جانػػػب الكػػػةؿ  -1

انتكػػػار /ضػػػعؼ الت ػػػويف / ضػػػعؼ االخػػػراج مػػػف لم ػػػات جماليػػػة والتصػػػميمية/ اليوميػػػة
 .الحبر ع ى الورؽ

تكػػابو االخبػػار فيمػػا بينػػا  الصػػحؼ لوحػػ ة مصػػا ر االنبػػا   وو ػػة  -:جانػػب المحتػػوى  -2
النمطيػػة واالبتعػػا  /اىتمػػاـ الصػػحؼ بالنكػػطة واالخبػػار االجتماعيػػة والمتع قػػة بالنػػاس 

تقصيا بع  المع ومات الضػرورية ( الصحؼ )اخبارىا /عف التج ي  والتميز والتنويع 
مػػف الت اصػػيؿ حيػػث ال تبنػػي االخبػػار بكػػةؿ (الم ػػتي ؾ )ال اكػػباع حاجػػات الجميػػور 

اىمػػػاؿ عنػػػاويف التقػػػارير االخباريػػػة فػػػي الصػػػ حة /اىمػػػاؿ الصػػػور االخباريػػػة /صػػػحي  
الترةيػز ع ػى االخبػار العاصػمة /ا  يف الصػح ييف لةػؿ صػ يحة و ة نكاط المر /االولى 
عػػػ ـ احت ػػػاظ الصػػػحؼ بأ ػػػعارىا الر ػػػمية ووصػػػوليا الػػػى الم ػػػتي ؾ بأ ػػػعار / بغػػػ ا  

 .مرت عة لةثرة الح قات الو يطة بيف المنتس والم تي ؾ
- :التوصيات -":ثانيا

ة االعػػنـ والتحقيػػؽ يمةػػف ىنػػا الخػػروج بالتوصػػيات االتيػػة لمنظمػػات االعػػنـ ل نيػػو  بصػػناع
 ػػائر المنػػافع الت ػػويقية وال ػػتراتيجية ل منظمػػة االعنميػػة الم ػػتي ةوف التػػي تػػت خب با ػػتثمار 

 :نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعؼ المؤكرة فيما  بؽ وع ى النحو االتي
 :جانب الكةؿ - ج

فػػػػي ارضػػػػا   تػػػػوويػػػػاـ منضػػػػمات الصػػػػحافة بتح ػػػػيف نوعيػػػػة الػػػػورؽ الم ػػػػتخ ـ لىمي -1
 كعاره باالىتماـالم تي ؾ وج

التأةيػػ  ع ػػى االىتمػػاـ بالجوانػػب الجماليػػة وح ػػف االخػػراج وا ػػتعماؿ االلػػواف وتح ػػيف  -2
 .الطبع ونوعية الحبر الم تخ ـ 
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 :جانب المحتوى -أ
اؿ االخبػػػػػار االجتماعيػػػػػة جػػػػػتكػػػػجيع نكػػػػػاط المرا ػػػػػ يف لةػػػػؿ صػػػػػحي ة وخاصػػػػػة فػػػػي م -1

 .واالنكطة المتع قة بالناس
 .االىتماـ بالصور االخبارية -2
 .ىتماـ بتخطيط وتطوير الصحي ة بكةؿ  وري او ة ما ت عو الحاجة الى ذلؾاال -3
التو ػػع الجغرافػػػي فػػػي االخبػػػار باتجػػػاه بقيػػػة المحافظػػػات واالبتعػػػا  عػػػف الترةيػػػز ع ػػػى  -4

 .اخبار العاصمة بغ ا 
االىتمػػاـ بضػػبط ا ػػعار الصػػحؼ والحػػ  مػػف تجػػاوز الباعػػة ع ػػى ال ػػعر الر ػػمي مػػف  -5

ة تتػػولى نكػػاط التوزيػػع ل صػػحؼ الػػى المػػواطف مباكػػرة خػػنؿ فػػت  مةاتػػب ت ػػويؽ مباكػػر 
 .و ونما و يط

- :لمصا را
1- Kotler, Philip & levey, Sidney, Broading the concept of marketing journal 

of marketing , vol.33, January, 1969. 
2- Kotler, Philip& Armstrong, Gary. Principles of marketing management. 

Eighth edition ,prentice hall international ,lnc. Copyright ,USA, 1999. 
3- Kotler, Philip, marketing management, the millennium edition, prentice hall 

international ,inc..N.J.USA, 2010. 
4- Sub hash ,C. jain ,marketing planning & strategy,3 ed, south-western 

publishing co. dallas, 19990 
5- Cero ,Samuel C, & peter, j. Paul, strategic management. A focus on 

process mc graw-hill. International ed .management series, 2010  . 
 ار المػػػػراـ ل طباعػػػػة /مػػػػ اخؿ الت ػػػػويؽ المتقػػػػ ـ / محمػػػػو  جا ػػػػـ محمػػػػ   الصػػػػمي عي -6

 .2009-والنكر عماف
-2ط/ مبػػا ئ اال ارة مػػع الترةيػػز ع ػػى ا ارة االعمػػاؿ/   ح ػػفخ يػػؿ محمػػ  الكػػماع -7

 .1999/ بغ ا 
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اال ارة اال ػػػتراتيجية واثرىػػا فػػػي نجػػػاح االعػػػنـ العراوػػػي /ةػػػاظـ نػػػزار عطيػػػة , الرةػػابي -8
/ ة يػػػة اال ارة واالوتصػػػا / جامعػػػة بغػػػ ا  /ر ػػػالة ماج ػػػتير  غيػػػر منكػػورة / الخػػارجي 

 .1989/ بغ ا / و ـ ا ارة االعماؿ
العنوػػات /فضػي ة صػػا ؽ ,عبػػ الرزاؽ ابػراىيـ وزلزلػػة , فخػػري جا ػـ والكػػيخ ي  ػ ماف -9

 .1981/جامعة الموصؿ – ار الةتب ل طباعة والنكر /العامة 
االذاعػػات الخارجيػػة الموجيػػة وا ػػاليبيا فػػي تػػأثير ع ػػى الم ػػتمعيف /ابػػراىيـ  الػػ اوووي -12

 .4/1985ال نة  8الع  / 4المج    –بغ ا  /مج ة التوثيؽ االعنمي /
تخ ػػػب مػػػف ت  ػػػازؾ وا ػػػتخ اـ كػػػبةة :مقالػػػة /الن ػػػخة العربيػػػة – byte( بايػػػت)مج ػػػ   -11

 .1994/ لن ف–مج   كيرية /ةيؼ ت تعمؿ انترنت مةاف الت  از –االنترنت 
 .2012/ بغ ا –   ة  را ات / ور االعنـ في تنمية /محم  عب  القا ر ,احم   -12
 .2004/ابريؿ/ ة عالـ المعرفة    –الةويت /العرب وعصر المع ومات / نبيؿ ع ي -13
ح قة  را ية حػوؿ الخبػر فػي الصػحافة العراويػة /ازمة الخبر المح ي /مح ف , ح يف -14

ال ػنة -2العػ   -2مج ػ  –مج ػة التوثيػؽ االعنمػي /نظمتيا نقابػة الصػح يف العػراويف 
 .1983/مرةز التوثيؽ االعنمي ل وؿ الخ يس العربي –بغ ا  /83-82ب/2
مج ػ  –مج ػة التوثيػؽ االعنمػي /موف االخباري ل صحافة العراويػة المض/ عي   ناف  -15

مرةػػػػػز التوثيػػػػػؽ االعنمػػػػػي لػػػػػ وؿ الخ ػػػػػيس  /بغػػػػػ ا / 84-83ب -2 ػػػػػنة/ 2عػػػػػ  -2
 .1983/ العربي

/ حجـ ومنئمة االخبار لحاجات الجميور فػي الصػحافة العراويػة /ع ناف , ابو ال ع  -16
مرةػػز التوثيػػؽ االعنمػػي / 85-84ب -2المج ػػ   2العػػ  –مج ػػة التوثيػػؽ االعنمػػي 

 .1983/بغ ا  / ل وؿ الخ يس العربي
 .2012/  ار زىرواف=ج ة / و ائؿ االتصاؿ/ ماج , الح واني -17
 2012/القاىرة /الييئة المصرية العامة ل ةتاب /عالـ بؿ حواجز /محم  ,فتحي  -18

/ ي ار ال ةػػػػر العربػػػػ/ القػػػػاىرة/ االعػػػػنـ الػػػػ ولي بػػػػالرا يو والت  زيػػػػوف/ جييػػػػاف, ركػػػػتي -19
2009. 


