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 املستخلص
ـــة للصـــفحات الموضـــوعية االتجاهـــات. جاســـم حـــاتم ابتســـام  فـــي الثقافي

: بغـداد –( .  ماجسـتير رسـالة)  تحليلية :دراسة 2101 العراقية الصحف

,  والمكتبــــات المعلومــــات قســــم. اآلداب كليــــة.  المستنصــــرية الجامعــــة

2102. 

 ثدددد   فدددد  الثقافيدددد  للصدددد حا  عي و الموضدددد االتجاهددددا  تح يدددد  الدددد  ال راسدددد  تهدددد   

 الصدددد حا  لموضدددوعا  كمددد  وقيدددا  وال رلمدددا , والزمدددا , الصددد ا  عراقيددد  صدددح 

 نشدددددر تددددد  التددددد  الصدددددح ي  ال ندددددو  شدددددك  وتح يددددد ,  الم حوثددددد  الصدددددح  فددددد  الثقافيددددد 

 الثقافيددد  الموضدددوعا  فددد  نشدددر  االكثدددر الكتدددا  ومعرفددد ,  خ لهدددا مددد  الموضدددوعا 

 .  المختل  

 أمدددا. الثقافيددد  الصددد حا  محتدددو  تحليددد  فددد  الوصددد   المدددنه  علددد  ال راسددد  أعتمددد  
 رسددد ( 1) علددد   راسددد ال تحتدددو  كمدددا.  المقا لددد   متمثلددد  فكانددد  ال ياندددا  جمددد  ا وا 
 .ج وآل( 25) و  يان 

 -:اهمها النتائ  م  جمل  ال  ال راس  توصل 

 اال  يدددد  االشددددكا  كدددد  اسددددتخ م  الم حوثدددد  الصددددح  فدددد  الثقافيدددد  الصدددد حا  -1

 .والرواي ,  القصيرة والقص ,  كالشعر



 الصدد حا  فدد  حضددور  الموضددوعا  اكثددر العامدد  الثقافيدد  الموضددوعا  اتجددا  -2

 و نسدد   ثقافيدد  مددا ة( 182)  مجموعهددا  لدد  حيدد , الم حوثدد  للصددح  الثقافيدد 

 .االول  المرت   احتل  حي %( 19,91)

 انددوا  الدد  قياسدد  وحضددور  ونشددر  اسددتخ ام  الصددح ي  ال نددو  اكثددر اال   فدد   -3

  لدددد  حيدددد .  للصددددح  الثقافيدددد  الصدددد حا  فدددد  المسددددتخ م  الصددددح ي  ال نددددو 

 .االول  المرت   ق وحق%( 34,44)  و نس   ما ة( 344) مجموعها

 كما جاء  ال راس   اه  التوصيا  وه  كالتال :

ضددددرورة عنايدددد  الصدددد حا  الثقافيدددد   نشددددر المددددوا  الثقافيدددد  واال  يدددد  وال نيدددد  مدددد   .1

مختلدد  الحضددارا  والثقافددا  وا  ال تقتصددر علدد  نشددر النتاجددا  المحليدد   دد  

 يج  تق ي  مال   الشعو  االخر  م  ا   وثقاف  وا  ا .

تخصدديم مسدداح  اك ددر فدد  الصددح  اليوميدد  العراقيدد  للصدد حا  الثقافيدد  وا   .2

 التقتصر عل  ص ح  واح ة يوميًا.

 
 


