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 الشكر والتقدير

  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ”يًماَوَأنَزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعظِ “ قال تعالى
 (113اآلية  ،))النساء

ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( أتقدم بالشكر  وانطالقًا من قول رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( )من  

فأشكر اهلل سبحانه وتعالى على مّنه وفضله وعطائه  ،واالمتنان والثناء لمن له الفضل األول واألخير

 فله الحمد كما يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه. ،وكرمه

ضل باإلشراف على هذه الذي تفمراد وأتوجه بالشكر والعرفان ألستاذي الفاضل الدكتور كامل خورشيد 

ومتابعته لي منذ الخطوات  ،مة والعلمية في نضج هذا الجهد المباركوأسهمت ملحوظاته القيّ  ، الرسالة

 فله الفضل بعد اهلل في إتمام هذه الرسالة العلمية . ،وعلى ما منحني من صدٍر واسٍع ورحب ،األولى

الدكتور عزت األستاذ  عالم خاصة بعميدهاكما أتقدم بالشكر لجامعة الشرق األوسط عامة وكلية اإل

والشكر لجامعتي األم جامعة الموصل العراقية وقسم اإلعالم في كلية اآلداب  ،حجاب وجميع أساتذتها

كما ال أنسى أن أشكر أستاذي  ، بأساتذته جميعهم  الذين تتلمذت على أيديهم في مرحلة البكالوريوس

رشاده.الفاضل األستاذ الدكتور عبدالرزاق   الدليمي الذي ساعدني بمعلوماته ونصحه وا 

غناء هذه الرسالة بإرشاداتهم وتوجيهاتهم السديدة  ثم شكري وامتناني للذين أسهموا في مساعدتي وا 

وأخص بالذكر منهم االستاذ الدكتور سعد سلمان المشهداني التدريسي في كلية اآلداب بجامعة تكريت 

قسم التاريخ بجامعة  ،هيم خليل العالف التدريسي في كلية اآلدابواألستاذ الدكتور إبرا ،العراقية

 الموصل.

علي التدريسي في قسم اإلعالم في جامعة  ر ألخي وصديقي األستاذ محمد سميروكل االمتنان والشك

 .كبيرًا معي في إتمام هذا العمل الموصل الذي بذل جهداً 
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مدينة الفضائية مصدرًا للمعلومات حول الشأن المحلي في اعتماد الجمهور قناة )الموصلية( 
 الموصل

 إعداد الطالب: فتح حاتم الخليل
 إشراف: د. كامل خورشيد مراد

 ملخصال

مدينة الموصل العراقية على قناة " الموصلية " الفضائية هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد جمهور 
وكذلك التعرف على أنماط تعرض الجمهور في مدينة الموصل  ،مصدرًا للمعلومات عن الشأن المحلي

ومعرفة أكثر الموضوعات التي يتابعها الجمهور في قناة  ،العراقية على قناة الموصلية الفضائية
 الموصلية الفضائية.

مشكلة الدراسة هذه بتسا ٍل رئيس: ما درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل العراقية على وتتمثل 
 قناة الموصلية الفضائية مصدرًا للمعلومات عن الشأن المحلي؟

واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي وتعد من الدراسات الوصفية " التي تستهدف وصف الموضو  
من خالل استطال  عينة من جمهور مدينة الموصل بلغ قوامها  وصفا علميا دقيقاالمراد دراسته 

 ( مفردة بطريقة العينة العشوائية المنتظمة المتاحة . 257)

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة منها: أن درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل على قناة 
وضوعات متابعًة من  الجمهور وكانت أكثر الم، %72الموصلية كبيرة جدًا اذ بلغت نسبتهم حوالي 

وكذلك أن الذين عزفوا عن مشاهدة القناة اوعزوا سبب عزوفهم إلى أن ، هي الموضوعات االجتماعية
فضاًل إلى وجود فروٍق ذات دالالت إحصائية في استجابة المبحوثين   القناة ال تلبي االذواق جميعها،

 والمستوى التعليمي(. ،حالة االجتماعيةوال ،والعمر ،تبعًا للمتغيرات الديموغرافية )الجنس

ومن خالل النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه لخص أبرز توصياته للقناة المعنية بضرورة مراعاة 
 نتائج الدراسة وأخذها بنظر االعتبار والعمل على معالجة السلبيات والتركيز على اإليجابيات.

 الشأن المحلي.، قناة الموصلية ،الموصل ،نظرية االعتماد ،: الجمهورالكلمات المفتاحية
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The Public’s Dependency on The Satellite (Mosuliya) Tv.  as a Source of 

Information About the Local Affairs in Mosul. 

Prepared by: Fatah Hatem El-Khalil 

Supervised by: Dr. Kamel Khurshid Murad 

Abstract 

The study aimed to know the level of depending  of the public of the 

Iraqi city (Mosul) on the "Mosuliya" Tv. as a source of information about 

the local issues، as well as to identify patterns of public exposure to the 

"Mosuliya" Tv، and to know the most important topics that the public had 

followed in it. 

The study problem was represented by a major question: What is the 

degree of dependence of public in Mosul on Al-Mosuliya tv. as a source of 

information about the local issues? 

The study had used the survey approach as one of the descriptive 

studies that aimed to describe the subject to be studied in an accurate 

scientific description، and the a sample of the public was (257) citizens 

chosen with systematic random sample.  

The study reached several results، including: The degree of dependence 

of public of Mosul on the Mosuliya channel was very large، as they reached 

about 72%، and the most follow-up topics by the public were social issues. 

Also it had been displayed that those who abstained from watching the 

Mousliya Tv due the reason for that as the  channel had not met all tastes 

and needs، in addition to differences of statistical significance in 

respondents according to variables (gender، age، marital status، and 

educational level). 

Through the results reached by the researcher، he summarized his most 

prominent recommendations to the channel "Mousliya to consider the study 

results ، take them seriously and work to treat the negatives and focus on 

the positives. 

 

Keywords: Public - Theory of Dependency - Mosul - Mosuliya Channel 

(Tv.)- Local Affairs 
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 ولالفصل ال 

 خلفية الدراسة واهميتها

 المقدمة

شاعة اآلو  فرادالمعرفة لدى األ في تشكيل وكبيراً ا هامً  عالم دوراً وسائل اإل ت دي      راء نشر األفكار وا 

 ،موضوعات التي لم يتبلور عنها الرأي العامي خاصة نحو الوتشكيل الرأ ، والتزويد بالمعلوماتالجديدة 

آفاق الجمهور عالم على توسيع قاعدة المعايير والخبرات المشتركة وتوسيع كما تعمل وسائل اإل

القيم واالنماط  كما تقوم بتعزيز و ،وللعالم دراكهم للمحيط الذي يعيشون فيه وتحسين نوعية ومدى إ

 . وتثبيتها االجتماعية

خبارية والثقافية والسياسية والتوجيهية والتعليمية والتربوية ولوسائل اإلعالم وظائف عديدة منها اإل    

الفرد والم سسات وهذه تجعل  لوسائل اإلعالم تأثيرات مهمة في ن إ إذ فرصة للتزود بالمعرفة،تيح الوت

تكتفي بنقل الثقافة بل بانتقاء محتواها  عالم الإذ إن وسائل اإل تضاهى، منها قوة اجتماعية كبيرة ال

إلمكانياتها العالية القادرة رادة التغيير فاعل في خلق الحوافز وا   عالم دوراً كما ت دي وسائل اإل ،وابتداعه

 . ول بالنسبة الهتمامات الجمهورعلى جعلها في الصف األثر من غيرها من الوسائل األخرى كأ

ولعل التلفزيون أحد هذه الوسائل اإلعالمية المهمة التي تتفوق على الوسائل اإلعالمية االخرى من 

ايا جعلته على مخاطبة المشاهد بالصورة والصوت هذه المز  لقدرته ذاعات نظراً صحف ومجالت وا  

وأن التلفزيون اليزال إلى االن يعد المصدر  ،هدين من حيث االعتمادالمشا ولى لبعضوسيلة إعالمية أ

على قدرته على جذب المشاهدين من مختلف الفئات  ول للمشاهد في الحصول على المعلومات نظراً اال
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تما  عالم وعلم االجين في مجال اإلاالجتماعية هذه القدرة الفائقة جعلته محط اهتمام الباحثين والدارس

 عالم واالجتما . تباط الذي يجمع اإلوذلك لالر 

 ن يعد بمثابة ظاهرة اجتماعية مهمةالتلفزيو  ومن زاوية أخرى فقد أجمع معظم علماء االجتما  أن     

ن غيره من الظواهر االجتماعية األخرى إذ همية عوأ ناً تقل شأ م يحملونه مس ولية كبيرة الولذلك فه

من  المدرسة( وغيرهاو سرة الحيوية التي نذكر منها )االباستطاعته تأدية دور مهم في المجاالت 

ثيره اساته لمعرفة فاعليته وتأبدر  ي المجتمع مما جعل العلماء مهتمينف الم سسات ذات الفعالية الكبرى

كما هو معروف من خالل التحاليل السابقة هم خصائصه ومزاياه الخاصة أالسريع والتعرف على 

 (  111ص ، 2004،.) الدسوقي  ومحلياً  وعربياً  لمراحل تطوره عالمياً 

ضائي برزت ظاهرة الفضائيات التي أثبتت لى الفر التلفزيون وانتقاله من البث األرضي إومع تطو     

وتنامى دور هذه  ،في تزويد الجمهور بالمعلومات التي تحظى باهتمامه  مع الوقت أن لها دور بارزاً 

 تمسه بشكل مباشر. القضايا التيلجمهور بالمعرفة حول القنوات بتزويد ا

جمهور مدينة  عالم وتحديداً بين اعتماد الجمهور على وسائل اإل وفهمها العالقة إن تحديد     

الموصل على قناة  الموصلية الفضائية يمثل دراسة لظاهرة غير معروفة النتائج في مجال البحوث 

كونها تسلط الضوء على مصادر المعلومات  ،عالم ي تعنى في االعتماد على وسائل اإلوالدراسات الت

والتي تعمل على  ،يدة العاملة في المدينةتعد القناة المحلية الرئيسة والوحكونها  ،من قناة محلية  

ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة لتبحث عن  درجة  ،تغطية قضايا الشأن المحلي بصورة مباشرة

 مدينة الموصل .صدرًا للمعلومات حول الشأن المحلي في اعتماد الجمهور قناة )الموصلية( الفضائية م
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 :شكالية  الدراسةإ

لى وسائل اعالم مختلفة ومتنوعة ليشكل من خاللها إ ،في كل مكان  ، ض الجمهور دائماً يتعر       

عالم في العقود األخيرة . سع الكبير الذي طرأ على وسائل اإلدائرة معلوماته ومعارفه العامة بعد التو 

  من المصادر المهمة التي يتعرض لها الجمهور نظرا  لجاذبيته الفائقة وماله من مصدرًا ويعد التلفزيون 

 .لوان والم ثرات السمعية والبصريةقدرات فنية على تقديم األحداث والوقائع بالصوت والصورة واأل 

العراقية منذ بدايات العقد األول من القرن الحادي  زيونية الفضائيةومع تعدد القنوات التلف      

قليم بة الجمهور المحلي في كل محافظة أو إوالعشرين الحالي توجه بعضها نحو التخصص في مخاط

على اهتمام الجمهور لما لها من دور بارز في نقل فظهرت قنوات المحافظات العراقية التي استحوذت 

التي   القضاياومن بين  ،والوقوووف على أسبابوها سيرهاتفومعالجتها و  الدوليةو  واإلقليميةاألخبار المحليووة 

في الفضائيات العراقية المحلية هي ما يهمه من شأن محلي وأخبار تخدم  خذت حيزاً يتابعها الجمهور وأ

 .صوووول علووى المعلوموات حووولهاتطلعاته وحاجاته فووي الح

 ما مودى اعتماد الجمهور: راسووة التي تحاول اإلجابة عن التسا ل اآلتيالدهوووذه  إشكاليةمون هنوا جواءت 

  .؟للمعلومات عن الشأن المحلي " الفضائية مصدراً دينة الموصل على قناة "الموصليةفي م
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  :هداف الدراسةأ

هداف معينة عن طريق قيام الباحث فهو يسعى إلى تحقيق أ ،مي نشاط هادف ومقصود البحث العل   

لى معرفة درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل العراقية على وتسعى هذه الدراسة إ ،راء دراسته جإب

ذا الهدف األهداف للمعلومات عن الشأن المحلي. وتنبع عن ه  قناة الموصلية الفضائية  مصدراً 

 :الفرعية اآلتية

 . قناة الموصلية الفضائيةاقية على انماط تعرض الجمهور في مدينة الموصل العر  التعرف على. 1

 كثر الموضوعات التي يتابعها الجمهور في قناة الموصلية الفضائية.معرفة أ . 2

 تحديد دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية الفضائية  . . 3

 .ادهم على قناة الموصلية الفضائيةثار المعرفية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتممعرفة اآل. 4

 ثار الوجدانية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتمادهم على قناة الموصلية الفضائية.بيان اآل. 5

 . الفضائية  السلوكية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتمادهم على قناة الموصليةثار تشخيص اآل. 6

 لمتغيراتهم الديموغرافية. حصائية بين استجابات العينة وفقاً كشف الفروق ذات الداللة اإل. 7
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  :همية الدراسةأ

معرفة درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل على إلى  همية هذه الدراسة من كونها تسعىتنبع أ    

سة تعد ن مثل هذه الدراالسيما أ ،علومات عن الشأن المحليللم قناة الموصلية الفضائية العراقية مصدراً 

لية الفضائية في حدود علم تتناول اعتماد الجمهور على قناة الموص نادرة في مدينة الموصل إذ

 .الباحث

همية الدراسة في ضرورة معرفة الجمهور درجة اعتماده على قناة الموصلية وبشكل وتتبلور أ كما      

صبحت متابعة الجمهور لألمور المتعلقة بالشأن المحلي من العادات بعد أن أ ،خاص الشأن المحلي

ي والعراقي  ضافة جديدة لإلعالم الموصلويمكن أن تكون الدراسة إ ،اليومية التي يمارسها الطقوسو 

موضو  إلى  الدراسات السابقة لم تتطرق تنا أن معظمكما تبين دراس ،دائهوالمساهمة في تطوير أ

 ،حليومات عن الشأن المللمعل االعتماد على القنوات الفضائية ودرجة اعتماد الجمهور عليها مصدراً 

عادة رسم على قناة الموصلية الفضائية  في إهم الدراسة في مساعدة القائمين كما يمكن أن تس

مكانية استفادة القناة في تطوير سياساتها وا   ،لح الجمهورالسياسات البرامجية التي تتفق ومصا

فضاًل  ،ه الدراسة وبما يتفق والنتائج التي تتوصل إليها هذ قضايا الشأن المحليباالعالمية فيما يتعلق 

لدراسات قادمة تتناول القنوات الفضائية العراقية في ظل  اً ن تكون هذه الدراسة أنموذجعن ذلك يمكن أ

 في العراق. هاوتزايد دهاتعد
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  :سئلة الدراسةأ

: ما درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل العراقية على قناة ن التسا ل الرئيس للدراسة هوإ    

وحاولت الدراسة االجابة عن التسا الت للمعلومات عن الشأن المحلي؟  الفضائية مصدراً  الموصلية

 :تيةالفرعية اآل

 نماط  تعرض الجمهور في مدينة الموصل العراقية لقناة الموصلية الفضائية ؟ ما أ .1

 كثر الموضوعات التي يتابعها الجمهور في قناة الموصلية الفضائية؟ما أ .2

 ما دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية؟  .3

 ثار المعرفية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتمادهم على قناة الموصلية الفضائية؟ ما اآل .4

 ثار الوجدانية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتمادهم على قناة الموصلية الفضائية؟ ما اآل .5

 مادهم على قناة الموصلية الفضائية؟ ثار السلوكية التي تحققت للجمهور نتيجة اعتما اآل .6

وفق أسئلة محاور االستبانة تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة  .7

 ؟المستوى التعليمي (و  ،الحالة االجتماعيةو  ،العمرو  ،ى متغيراتهم الديمغرافية ) الجنسلإ
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  :حدود الدراسة 

الحدود المكانية للدراسة في مدينة الموصل العراقية وهي مركز  محافظة الحدود المكانية : وتتمثل  -1

 نينوى العراقية .

 ( 2019نوفمبر  –شهور )  اكتوبر تحدد المجال الزماني للدراسة فيالحدود الزمانية : ي -2   

فئات وتشمل ال ،الحدود البشرية : يتمثل الجمهور البشري للبحث  في عينة من مدينة الموصل -3

 مختلف المهن والحاالت االجتماعية .     سنة فما فوق ب 18لعمرية من ا

الحدود الموضوعية : درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل العراقية على قناة الموصلية  -4

 للمعلومات عن الشأن المحلي .     الفضائية  مصدراً 

 محددات الدراسة :

 ،ليهاة وظروفها والنتائج التي تتوصل إبدقة االداة ونو  العينهم محددات الدراسة  ترتبط إن أ        

 ،ويرتبط ذلك بعد التأكد من الصدق الظاهري لألداة ،الحتمال امكانية تعميمها على مجتمع البحث

 والعينة والمجتمع المأخوذة منه.  ،وصدق وجدية المبحوثين باإلجابة عن الدراسة 

 مصطلحات الدراسة : 

عالم في الحصول الجمهور في اعتماده على وسائل اإلة التي يوليها همييعني مدى األ: " االعتماد

ل اإلعالم م ثرة بقوة  في سباب التي تجعل وسائويقاس من خالل الكشف عن األ ،مات على المعلو 

 (133ص  ،2009 ،خرى " .  ) مكاوي وذات تأثير غير مباشر في أحيان أُ  ،بعض األحيان 
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: ويقصد به درجة  اعتماد الجمهور في مدينة الموصل على  جرائياً القنوات الفضائية إاالعتماد على 

قناة الموصلية الفضائية للحصول على المعلومات الخاصة بالشأن المحلي والقضايا المحلية التي تمس 

 امنية وغيرها . أكانت قضايا سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أمحياتهم سواء 

بها وتتسم وتتأثر  نشاط منشأة أو م سسة معينة ت ثر فيهافراد تقع في محيط من األ الجمهور" جماعة

فرادها مجموعة من الشعارات والرموز وتوجد بينهم مصالح متشابهة وتربط بطابع مميز وينمو بين أ

 ،)الدليمي ،. " كثر تجانساً ذه الروابط وتوثقت كانت الجماعة أبينهم روابط معينة وكلما أزداد ت ه

 ( 152ص  ، 2018

فراد يعيشون في مجتمع واحد تجمعهم خصائص مشتركة من األ خليط متجانس جرائيا :الجمهور إ

معينة من  و لمدة ،ويتعرضون لمحتوى إعالمي واحد ،عراف اجتماعيةوأوتربطهم عادات وتقاليد 

 لكنهم يختلفون من حيث التأثر والتأثير . ،الزمن

وهو عبارة  satellite )  الصناعي ) يرتبط هذا المصطلح بالقمر:   space channelالقناة الفضائية

طة الهوائيات طة ارضية التي يتم استقبالها بوسالى الفضاء وتحلق به محعن جهاز يطلق من األرض إ

 ( 155ص  ،1991 ،الفضائية .) شقرون 

بين المرسل والمستقبل من خالل جرائيا : هي وسيلة اتصالية لنقل المعلومات ما القناة الفضائية إ

 ماكن مختلفة من العالم . م بالتقاط البث الفضائي ثم تقوم بإرساله إلى أقمار الصناعية التي تقو األ

ول وتعد أ 2006ت البث عام قناة الموصلية الفضائية  : قناة تلفزيونية تبث من مدينة الموصل بدأ

 فضائية تنطلق من مدينة الموصل . 
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ا عن ا كليً ا مختلفً حدى ثمار تكنولوجيا االتصال الحديث التي وفرت نظامً القنوات الفضائية : " هي إ 

ون وظهرت عشرات القنوات التي قدمها التلفزي ، النظام السابق تمثل في توفير االتصال في اتجاهين

 لياف الضوئية ".واأللية والتلفزيون الرقمي الصناعية والحاسبة اآلالكابلي والبث المباشر عبر األقمار 

 ( 77، ص  2004  ،) الشريف  

رسال : وهي نو  من أنوا  المنصات اإلعالمية التي تستهدف الجمهور عبر إ جرائياً القنوات الفضائية إ

 اء العالم . نحمكانها الوصول إلى جميع أرسائل معينة وترتبط مباشرة باألقمار الصناعية وبإ

  مصادر المعلومات : 

هذا الوسيط  مختلفةً  لى المتلقي خالل وسيط يأخذ اشكاالً لية انتقال المعلومات من المنبع إهو "عم     

يطلق عليه مصدر المعلومات " ومصدر المعلومات : "هو مصدر المعرفة وهو المصدر الذي يستقي 

وترضي ن تلبي احتياجاته المعلومات والبيانات التي يمكن أ ي فرده الباحث والدارس ومتخذ القرار وأمن

 (15ص  2006 ،خرون اهتماماته " )عبد الهادي وآ

أكانت : هو كل ما يتعلق بالقضايا المحلية التي تخص المواطن الموصلي سواء  جرائياً الشأن المحلي إ 

 . قناة الموصلية الفضائية  جتماعية والتي يتم تغطيتها عبرا سياسية أم اقتصادية أم
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يالفصل الثان  

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 أوال : الدب النظري

ا هامً  صبحت هذه المعلومات تمثل مصدراً أ ،في العصر الحديث تزايد المستمر للمعلوماتالمع        

مثل النظام  ،ذ تسعى اغلب االنظمة إ ،ليها لمن يمتلكها ومن يستطيع الوصول إ ومتميزاً  وقوياً 

السياسي واالقتصادي وغيرها من االنظمة الى العمل للحصول على المعلومات من اجل بقاء النظام 

خرى هذا فيما درته على التفاعل مع المجتمع واألنظمة األوضمان سيطرته على المعلومات وزيادة ق

فراد من األ ذ يسعى كل فردإ فرادمستوى الخاص لألاما فيما يتعلق بال ،يتعلق بالمستوى العام للمجتمع

هداف االجتماعية والنفسية وتعد وسائل االعالم احد اهم مصادر لحصول على المعلومات لتحقيق األا

 ( 229ص  ، 2016 ،االفراد في العصر الحديث ) الدليمي  يستعملهاالمعلومات الهامة والرئيسة التي 

لهذه  من حيث طبيعة الجمهور واستعماله معينةٍ  سسٍ اإلعالم تقوم على أُ ن نظريات تأثير وسائل وا     

اجتماعية وتفسير دوافع اعتماد  أكانت نفسية أمالوسائل ودرجة اعتماد عليها نتيجة لدوافع مختلفة سواء 

د وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على نظرية االعتما ،الجمهور على هذه الوسائل لتحقيق اهدافها 

والتي تتبلور في اعتماد الجمهور في مدينة  وتفسيرها الظاهرة المدروسةوسائل اإلعالم لفهم  على

 للمعلومات عن الشأن المحلي. الموصل العراقية على قناة الموصلية الفضائية مصدراً 
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 نظرية االعتماد على وسائل االعالم :

اإلعالم على الجمهور الذي يستند الى هذه النظرية من النظريات التي تبحث في تاثيرات وسائل ن إ 

وسائل اإلعالم في تشكيل مدركاته ومعلوماته عن البيئة المحيطة به وعن الصور الذهنية التي يكونها  

 عن األشياء والموضوعات فتسمى نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم .

كبير على المعلومات التي  الجمهور يعتمد بشكل على فكرة اساسية وهي أنّ  محور هذه النظرية يقومو 

واألمر المهم واألساسي في  ، عالم ليحقق حاجاته وما يرغب اليه من ذلك االعتمادوسائل اإل تبثها 

على  تجعلهم يعتمدون عليها للحصولِ  عالم ستوثر في الجمهور بدرجةٍ ل اإلوسائ نّ هذه النظرية بأ

  اسطة والكبيرة ومكوناتهكما تركز هذه النظرية على النظم ) المعلومات ( الصغرى والمتو  المعلوماتِ 

 ( 247ص  ، 2014 ،خرون ) كافي وآ

ثة ساندرا عالم عندما قامت الباحنظرية االعتماد على وسائل اإلولى لظهور وكانت البدايات األ      

ذ طالبوا في إتحت عنوان " منظور المعلومات "  بحثيةٍ  بتقديم ورقةٍ  ،1974ها عام بول روكيتش وزمال  

قوة   نّ بحثية بضرورة التحول من مفهوم اإلقنا  لوسائل اإلعالم الى وجهة النظر التي ترى أالورقة ال

ي النادرة للمعلومات التصادِر خرين على الممعلوماتي يستمد من اعتمادات اآلعالم كنظام وسائل اإل

بين وسائل اإلعالم واألنظمة  ما اعتمادٍ  هناك عالقةً  نّ م أي أكانت تحت سيطرة وسائل االعال

 ( 207، ص2012،خرى . ) مزاهرة اإلعالمية األ

آراء بحثوت فوي دراسوة توأثير وسوائل علوى  المهموة التوي نظرياتعتماد من النظرية اال دتعو      
 وسووائل اإلعووالم علووى يعتموودأن الجمهووور ات المتنوعووة ، اذ تقووول هووذه النظريووة األفووراد داخوول المجتمعوو

ان هووذه  ة االجتماعوة وومعرفوة مووا يودور فوي البيئوو موا يرغووب مون االطوال  علووى المعلوموات  لتحقيوق 
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حيوث أنوه كلموا  محوددة،في ظروف  ومعارفه العامة  مواقفه السلوكية تشكيل وبناءالمعرفة تساهم في 
 .  ئل اإلعالمزاد تعرض الجمهور لوسا كلما ستقرار في المجتمعالدرجة عدم ا ارتفعت
 

وتسووتند نظريووة االعتموواد علووى وسووائل اإلعووالم إلووى مجموعووة موون الفرضوويات الفرعيووة التووي موون 
 :(2014،143،)مرادأهمها ما يلي 

 وسائل بين  للعالقةِ  فاحصة   تقدم نظرةً  إذ مالئمة لبحوث االعالم  تعد نظرية االعتماد نظريةً  

  ساسيتين هما:على وسائل االعالم على ركيزتين أ االعتمادوتقوم عالقات  ،  االتصال والراي العام

 (   315-314ص  ، 1998 ،يدالسو ) مكاوي  

ن فإن عليهم أ ،لمنظمات المختلفة هداف : لكي تتحقق االهداف الشخصية لالفراد والجماعات وااأل -1

 والعكس صحيح .  ،و منظمات اخرى أو جماعات أ عليها اشخاص   يسيطرُ  يعتمدوا على مواردَ 

وتعد وسائل  ،د والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم فرايسعى األالمصادر :  -2

وتتحكم وسائل اإلعالم  ،عالم نظام معلومات يسعى إليه األفراد والمنظمات من أجل بلوغ أهدافهم اإل

 نوا  من مصادر المعلومات هي :في ثالثة أ

لومات التي فالمندوب الصحفي يعمل على  جمع المع ،جمع المعلومات  ول : هو)أ( المصدر األ

كاتب السناريو فيقدم معلومات عن أحداث سواء كانت حقيقية أم خيالية تتيح ما أ ،نحتاج الى معرفتها 

 و االسترخاء . لنا هدف اللعبة أو المرح أ

بصورة لكي تظهر  ،و النقصان ة أبالزياد تم جمعهابتنقيح المعلومات  يتمثل و)ب( المصدر الثاني : 

 و فيلم سينمائي . مناسبة على شكل قصة صحفية أو برنامج اذاعي أ

 . لى جمهور غير محددنشر المعلومات أو اإلمكانية على توزيعها إ)ج( المصدر الثالث :  هو القيام  ب
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سباب " بالك و " برينت " صنفا هذه النظرية من النظريات المتكاملة لأل نّ وتذكر " أماني السيد أ    

  ( 302ص  2010،) نقال عن : حجاب   اآلتية

 ومفاهيم من علم النفس  ،من علم االجتما   ن هذه النظرية تتضمن عناصرَ إ -1

نظمة هذه األ لى تكاملإ والذي ي دي بدوره ، تفسر العالقات بين االنظمة المختلفة في المجتمع -2

 بعضها مع بعض . 

ونظريات التأثير التقليدية  ، شباعات من جهةاإل و سة لنظرية االستعماالتتجمع العناصر الرئي -3

اهتمام هذه النظرية يتركز على معرفة  نّ ثير التقليدية من جهة أخرى على الرغم من أونظريات التأ

 التأثير بحد ذاته . 

تقدم نظرة فلسفية تجمع االهتمام بمضمون الرسائل وتأثر الجمهور بها نتيجة التعرض لهذا  -4

 المضمون . 

 ( 144-143ص  ،2014،: )مراد  ية االعتماد على الفرضيات اآلتيةوتفترض نظر 

ومنُ ثّم  ،الى التغيرات المستمرة ن اختالف درجة االستقرار والتوازن في النظام االجتماعي يعود إ -1

ا للحاجة لهذه األخبار والمعلومات إذ يكون خبار تتزايد او تتناقص تبعً فان الحاجة للمعلومات واأل

 عالم في الحصول على المعلومات . ا على وسائل اإلكثر اعتمادً األفراد أ

عالم إلرجة اعتماد الجمهور على وسائل اعالمي بالنسبة ألفراد المجتمع تزيد من دحيوية النظام اإل -2

 إلشبا  حاجاتهم . 

 عالم . ثر في درجة اعتماده على وسائل اإللجماهير ت  اختالف حاجات ا -3
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الى ثالثة  تأثيرات هي )  إذ ت دي هذه النظرية ،عتماد على وسائل االعالم لنظرية اال  بعاد  أ وهناك

 ( 75، ص 2012 ، فتحي

 التأثيرات المعرفية وتتمثل في : اوالً 

عالم نحو القضايا الجدلية لناتجة عن االعتماد على وسائل اإلثار ااالتجاهات وهي اآلتكوين  -1

 المثارة في المجتمع .

يقدم عبر وسائل  ما يرتبون أولوياتهم على وفقتجعل الجمهور  الوسائلَ  نّ ترتيب االولويات أي أ -2

 عالم اإل

 . عالم عن المجتمعا وسائل اإلالمعلومات التي تقدمه اتسا  المعتقدات ويتم ذلك عن طريق -3

ويرغبون  ،و جماعات معينة أ القيم وهي مجموعة المبادئ والمعتقدات التي يشترك فيها الجمهور -4

 عالم بدور في توضيحها . ها والحفاظ عليها وتقوم وسائل اإلفي ترويج

 ثانيا التأثيرات الوجدانية :

شكال مختلفة وفي وغيرها من الوجدانيات التي تتم بأحاسيس وهي التأثيرات المتعلقة بالمشاعر واأل

 :  مايأتي ثيراتل االعالم ومن هذه التأويظهر ذلك من خالل ما تقدمه وسائ ،سياقات متعددة 

 القلق والخوف 

فالم التي تتضمن العنف والجرائم مثل أ التلفزيونية التعرض المكثف للدراما ويتبلور ذلك عن طريق    

 . تالرعب والمغامرا
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 الفتور العاطفي :

من  اً عالمية مما يخلق نوعفة لموضوعات العنف في الرسائل اإلويحدث نتيجة للمتابعة المكث     

 الفتور واعتبار العنف هو الحياة الحقيقية .

 عنوية : مخالقية والالمشاعر األ

 خالقهم . على معنويات األفراد ومستوى أ عالمية التي بدورها ت ثروتحدث نتيجة الرسائل اإل

 ثيرات السلوكية : ثالثا : التأ

 ثيرات تحدث نتيجةً ك علني وهذه التأو الفعل الذي يظهر في سلو أ ،في الحركة  وتتمثل هذه التأثيرات

 ثيرات المعرفية و الوجدانية وهي مترتبة عليهما  ومن بينها :للتأ

 عالمية معينة .يد نتيجة تعرضه لرسالة إبسلوك جد فرادالفعالية :  قيام األ

 الخمول  : االمتنا  عن القيام بسلوك طبيعي ومعتاد نتيجة التعرض لرسالة اعالمية 

 :  لى وسائل االعالم  متمثلة بما يأتيفراد على آثار اعتماد األويمكن النظر ا

معلومات وسائل اإلعالم لفهم  فراد مصادرنشأ الفهم االجتماعي عندما يستعمل األالفهم : وي -1

 حداث الماضي والحاضر .وتفسير األشخاص والثقافات وأ

التي يقيم فيها األفراد عالقات اعتماد على  العديدة طرائقلى التوجيه العمل إ التوجيه : ويقصد به -2

 نفسهم . ول على توجيهات لسلوكيات معينة ألعالم بهدف الحصوسائل اإل

من  يمثالن عنصراً  واللذينمضامين وسائل االعالم تحتوي على الجمال والمتعة  التسلية : تشير أنّ  -3

على  عالم لها القدرةُ وسائل اإل نّ فكرة أ ساسلى أوالتي تقوم ع ، عناصر الجاذبية والتسلية االجتماعية

 شخاص . محتويات تحث على التسلية بين األ ن تقدمأ
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القوة لوسائل تمنح االجتما  وعلم النفس االجتماعي بانها  المستمدة من علمي  العتماد وتمتاز نظرية ا

و  ومكوناتهاالمجتمعية  تركز على العالقات بين النظم  وعالم والسيطرة على مصادر المعلومات اإل

القدرة على تفسير وهي ايضا لها  فراد .بين مجموعة من األ مركباً  مجتمعاً  تنظر الى المجتمع بوصفه

 سلوك كل جزء من تركيب هذا المجتمع على حدة لمعرفة ارتباط هذه العالقات مع بعضها البعض. 

االستعمال واإلشبا   العناصر الرئيسة لنظريتي( 97، ص  2010النظرية وفقا للمشاقبة )  تجمع و

نما في يتركز على م اهتمام هذه النظرية ال نّ على الرغم من أ ، ونظرية التأثير عرفة التأثير بحد ذاته وا 

 خر . جانب آثير بين القوة والضعف من جانب والمباشر وغير المباشر من تفسير تراوح التأ

وطبقا لهه النظرية فان الدراسة الحالية قد وظفت افكار النظرية ومنطلقاتها المنهجية في مسار 
لواقع قناة " الموصلية " وموقعها لدى الجمهور المحلي في مدينة في تقصيها الدراسة الحالية 

 من حيث المعايير التالية المستمدة من النظرية:الموصل 
 

وهووذه يراهووا جمهووور الموصوول فووي مضووامين واتجاهووات هووذه القنوواة .  التوويتووم رصوود االنطباعووات  -1
 . في المدينة الجمهور المحلي  لدى ثير المعرفي للنظرية أالجزئية مرتبطة بنو  الت

 الجمهور المبحوث لدى  حددةفكار ذهنية مأمن معرفة حجم التغيير الذي احدثته  قناة الموصلية  -2
وهذه الجزئية مرتبطة بالتأثير هذه القناة في ما تركته من تاثيرات عاطفية لديهم  فيما يتعلق بدور

 الوجداني للنظرية.
المبحووث عنود تعرضوهم للقنواة ، وهوذا موا اكودت كان للقناة تاثير معين على سولوك الجمهوور هل  -3

 عليه فكرة التاثير السلوكي للنظرية .
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 المجتمعو التلفزيون 

سر   الوسائل االتصالية التي غزت العالم في فترة ال تتجاوز نصف من أ يعد التلفزيون واحداً       

للكثير من العادات والتقاليد  والمفاهيم  على حياتنا ومغيراً  صبح التلفزيون مسيطراً أ ذإ ،قرن من الزمن 

 (  91ص ،1991،التي تخصنا وفي كل انحاء العالم ) الدباغ 

تعرضت له المجتمعات البشرية في العصر الحالي  دى التقدم التكنولوجي الهائل والمتسار  الذيوأ     

التراكم الكبير من المعرفة بشتى فروعها الى تطور نوعي في اساليب االتصال  بصفة عامة و

ة الى ظهور وسائل اتصال جديد مابدوره وهذا التطور والتراكم المعرفي أديا ،الجماهيرية بصفة خاصة 

 والتقدم . على درجة عالية من التطور

التي تأثرت بالنظريات االجتماعية  عبيراتسا  االصوات الداعية الى حرية الت في ذلك االنتشار  وأسهم 

من المجاالت ذات الصلة بحياة اإلنسان  والتي تأثرت بها التغيرات التكنولوجية في العديد ،واالقتصادية

والتي  ،نسان المتأثرة بالتراكم المعرفي والعلمي من هنا كانت إرادة اإلو  ،رض ووجوده على كوكب األ

ساسي لعقول بعض العلماء في التفكير نحو وجود وسائل اتصال جماهيرية جديدة تعمل الدافع األ تعد

وخاصة في اوائل  ،بكفاءة عالية وتواكب التطورات والتغيرات التي تعرضت لها مجتمعات ذلك العصر 

مما  ،العشرينيات والثالثينيات على وجه التحديد حيث بدأ في الفترة التفكير جديا في صناعة التلفزيون 

 ( 178، ص 1984 ،عصر " االتصال " .) حسين  جعل البعض يطلق عليه

ي دي العديد من إنه  ذإ واخطرها ،هم وسائل االتصال في العصر الحالي ويعد التلفزيون أحد أ     

أهم الوسائل في نشر  صبح منو أ ،وغيرها ،والتعليمية  ،والتربوية  ،خبارية اإل عالميةوظائف اإلال
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مكانات غير متوافرة في الوسائل خصائص وا  وذلك لما يمتلكه  من  ،دب بين الجماهيرالفن واأل

 .خرىاأل عالميةاإل

في متناول جماهير واسعة في شتى بقا  العالم  وجهاز التلفزيون بوصفه اداة اتصال عادة ما يكون 

تشكيل  قدرته على من إمكانيات التلفزيون و وهذا ما يزيد ،بغض النظر عن مستواهم العلمي والمادي 

داء دور كبير وبارز في مختلف مناحي الحياة السياسية واالجتماعية القدرة على أي العام و الرأ

 ( 9، ص 1994 ،واالقتصادية والثقافية في البلدان . ) القضاة 

 به على وفق وصف الباهلي فراد تتعلقاأل جعلت ،ن الميزات التي يتمتع بها التلفزيونإ     

بل إن اإلنسان أصبح  ،صبح هناك نو  من االرتباط واالعتماد القوي عليهوأ ،( 100ص  ،1990)  

ذ إ،لى جهاز التلفزيون لتشغيله إ لى الوراء يسير كالشخص المسيرنزل دون النظر إلى المما إن يدخل إ

 .ة ال شعورية . صبحت حركة تقليدية و روتينيأ

ا و على جزء كبير من وقت الناس داخل المنازل وخارجهوهكذا فقد تمكن التلفزيون من االستحواذ     

هذا  وفي وبتفرغ كامل  ن يعمل على شد انتباه الناس لفترات طويلة دون الشعور بأي ملل بلاستطا  أ

 . همية خاصة بين الوسائل الجماهيرية المتنوعة السياق فقد صار التلفزيون ذا أ

أخرى من  عالميةإ وسيلة ةيأ وخترا  أاأي  لم يحصل عليها التي استحوذ عليها  هميةوهذه األ    

باتت له العديد من القنوات الفضائية التي يصل مداها  من الزمن إذ فترة وجيزة وفي ، عالموسائل اإل

وفي جانب أخر من هذا الشأن تم التوصل إلى تصنيع  ،مختلف انحاء العالم  لماليين المشاهدين في

نتاج نوعيات جديدة من األ  و،قمار الصناعية لتلفزيونية الحديثة والدقيقة األخرى مثل الفيديو واألجهزة اوا 
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والتي لم يكن  ،كافة  المجاالت الحيوية واالساسية ا التوسع الكبير في نطاق استعماله فيدى هذأ

 ( 13ص  ،1984 ،راحل تطوره . ) عيسوي من قبل خالل م يستعمل

ت أولى المحاوالت لقياس اذ بدأ 1839لى عام إ ولى لظهور التلفزيون تعودالبدايات األن إ      

د الفيزيائي الكسندر بكيوريل ثم أعقبتها محاوالت أخر تمثلت ثيرات األلكتروكيميائية للضوء على يالتأ

رسال صورة ثابتة باللون ول اختبار إلوبعد ذلك تم إجراء أ ، 1884ي تيبكو عام لمانبمحاولة العالم األ

في تمكين  الذي يعد العامل الرئيس ،القرن التاسع عشر  واسطوكان ذلك في أبيض األسود واأل

 ( 19ص  ، 2005 ،.) الدليمي1905لماني دي كورت من ابتكار جهاز التلغراف عام المختر  األ

 قطاب الكهربائية،الصمام المفرغ ذي األ تمكن العالم لي ديفورست من اخترا   1906وفي عام        

وقامت شركة تنهام  ،رسال والتقاط صور تلفزيونية واضحة ودقيقةتمكن العلماء من إ والذي عن طريقه

ومع  ،شنطن ك الكهربائية من مدينة نيويورك إلى مدينة واسالرسال صورة عبر األبإ هواتفمريكية للاأل

التي عرفت بشكل كبير و C.R.T ) شعة الكهربائية ) أنابيب األ شكال التي تحققت عن طريقتطور األ

مريكي الروسي ) فالديمير تمكن العالم األ  1923وفي عام  ،1904بحاث الفيزياء منذ عام في أ

ونقلها ليعاد  رونياً لكترا يستطيع تجزئة الصورة الضوئية إزوكين ( من تسجيل اخترا  إلنبوب الكامي

قام باالستفادة من ذلك  إذ( CJ.BAIRDوتبعه العالم البريطاني جون بيرد ) ،عادة بنائها استقبالها وا  

 ( 197، ص 2008،جربة شهيرة في لندن .)حجاب ول نظام عملي لنقل الصورة في ت  وتقديم أاالخترا

جراء التعاون الذي ق دم إ وخاصة بعد 1929في عام  تحديداً  محاوالت أخر وبعد ذلك ظهرت عدة     

في  وتحليلها ردراء بي( التي اهتمت بدراسة  أB.B.Cمن بعض الشركات العالمية الكبرى مثل شركة ) 

 ( 77، ص  2004 ،هذا الشأن )الدسوقي 
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مثل ) ن تمكن بعض العلماء إلى أ بتطوره على مكانته ومستمراً  وهكذا بقي التلفزيون محافظاً      

 وذلك عن طريق ،كترونية نز ( من نقل الصورة والصوت بوساطة بعض األضواء اإللفالديميز اوكي

رسال بعد القيام بدراستها حول الموضو  . مر اإل( التي تكفلت بأB.B.Cمع شركة )  يضاً التعاون أ

 (83-82ص  ، 1978 ،)رشتي 

 ،)الحنيطي:  نستطيع استخالص ما يلي عنها وي دي التلفزيون عدة وظائف في المجتمع      

 ( 24ص  ،2019

نها ئف التي ي ديها التلفزيون وذلك ألهم الوظاتعد وظيفة التوجيه واالرشاد من أرشاد : التوجيه واإل -1

إذ يستطيع التلفزيون  ،يا والموضوعات التي يطرحهاتجاه القضارتبط بعملية تكوين االتجاهات واآلراء ت

رشاد أن يكون اتجاهات معينة أو يغير من اتجاهات موجودة لدى األفراد وكل هذا يتم عن طريق اإل

 ( 24ص  ،2019 ،)الحنيطي والتوجيه.

لصوت والصورة وقدرته ن الخصائص التي يتمتع بها التلفزيون من جمعه لالوظيفة الثقافية: إذ إ -2

ادة الوعي الثقافي لدى فراد الجمهور يجعله يمتلك القدرة على زيأمن لى الكثير على الوصول إ

والتوعية  ،وتكوين الشخصية ،راءلمعرفة وتبادل المعلومات وطرح اآلذ يعمل على نشر اإ ،الجمهور

  الصحية واالجتماعية والسياسية.

الجوية  نشراتي دي التلفزيون خدمات عديدة على سبيل المثال تقديم ال وظيفة تقديم الخدمات : -3

رث الحضاري لتعرف على العادات والثقافات واإلتمكين الجمهور من او  ،والتعريف بحالة الطقس

 للشعوب االخرى. 
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فكار المختلفة في جميع جوانب الحياة األ راء ومناقشةتبادل المعلومات واآلللتلفزيون القدرة على  -4

غير ذلك عن طريق عملية الحوار والجدال لى إ اقتصادية وترفيهية فكرية وسياسية أم سواء كانت

مما ي دي الى زيادة القدرة المعرفية وتطور الوعي االجتماعي . )  ،والمناقشة وتوضيح وجهات النظر

 ( 29ص ، 1998 ،الحلواني 

نباء األ عالمية :  وتتبلور هذه الوظيفة في المهام االعالمية التي يوفرها التلفزيون مثلالوظيفة اإل-5

لفهم  ،طار المالئم لها بثها بعد معالجتها ووضعها في اإل عادةوا   ،قات والصور والبيانات والتعلي

قرار الظروف الشخصية والبيئية والدولية وتمكين متلقي الخبر من الوصول الى وضع يسمح له باتخاذ ال

 ( 23ص ،1992  ،السليم . ) الجوهري 

 ،مكانة كبيرة من فكر رجال التلفزيون اليوم  والوظيفة الترفيهية : إن للتلفزيون جوانب ترفيهية   -6

 ،غاني والمسرحياتوهي تتضمن النوادر والطرائف واأل ،قنا  ق عليها البعض وظائف التسلية واإلويطل

 (14ص  ،1984 ،وتختلف هذه الوظائف باختالف الزمان ومستوى التحضر . ) عبد الحميد 

تنيمة و  ،: وتتضمن نشر المعرفة وتكوين الشخصية وتنمية االذواق وتهذيبها الوظيفة الثقافية -7

جتماعي والسياسي واالقتصادي فاق في المجتمع ونشر الوعي الصحي واالالطاقات البشرية وتوسيع اآل

 ( 14ص  ،1984 ،خرى . ) عبد الحميد واألمور التثقيفية األ

في عدة نواحي من حيث االتسا  والشمول وتطوير  اً كبير  اً التربوية : ي دي التلفزيون دور الوظيفة  -8

 ( .29ص  ، 1998 ،البرامج التعليمية وبرامج التوجيه والتربية وغيرها . ) الحلواني 

التصال يتميز با إلى الجمهور إذ قرب الوسائلمن أانه وللتلفزيون خصائص ومميزات نذكر منها 

يمتاز بقدرته كما شياء الثابتة . بير األشياء الصغيرة وتحريك األبإمكانه تكوقد يتفوق عليه  ،المواجهي 
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 بأول في حين ال على التحديث والمتابعة باستمرار من حيث تحديث المعلومات والصور من الواقع اوالً 

وسائل اإلعالمية إمكانية االنتشار بين ال ، فضال عن  خرى هذه الميزةتمتلك الوسائل اإلعالمية األ

بين وسائل اإلعالم  ول من حيث االنتشارعلى المركز األ ذ اليزال محافظاً إ ،خرى وقد يتفوق عليها األ

قدرته على الجمع بين الصوت والصورة واللون وكذلك  خرى التي ظهرت في عصرنا الحالي . األ

 في الجمهور . مباشراً  ي ثر تاثيراً  هوالحركة في آن واحد وهذا يجعل

 ذإ ،ذ يختصر الكثير من الوقت عن طريق عنصر الصورة إ ،يتمكن التلفزيون من اختصار الوقت  و 
عن طريق حاسة السمع  %8و ،عن طريق حاسة البصر  %90نسان على معلوماته بنسبة يحصل اإل

  : جمهور وسائل االعالم. 
يعرف الجمهور بأنه " ذلك العدد الكبير جدًا من األفراد الذي يتعرض للوسيلة اإلعالمية لفترة معينة    

من الزمن ويكون كبيرًا في الحجم بدرجة ال يستطيع القائم باالتصال التفاعل معه بشكل مباشر " )كافي 
  :( و لجمهور وسائل االعالم خصائص معينة126ص ،2016،

وتتمثل هذه الخصائص بالجنس والسن والتعليم والدخل التي تكون خصائص  الخصائص األولية -1
 .مترابطة بعضها بالبعض اآلخر

فهناك فروق فردية  ،الخصائص النفسية اذ ان جمهور وسائل اإلعالم لديه خصائص نفسية مختلفة -2
حوث النفسية فهو يستطيع التعرف على هذه الخصائص عن طريق االختبارات والب ،بين أفراد الجمهور

 .لمعرفة اختالف تأثر أفراد الجمهور بالرسالة اإلعالمية
الحاجة للمعلومات إذ إن أفراد الجمهور ينتمون إلى فئات اجتماعية وعمرية ومستويات علمية  -3

وكذلك االختالف في الوسائل واألساليب التي  ،مختلفة وهذا ما يجعل احتياجهم للمعلومات مختلف

ويختلف مدى وضوح الرسالة اإلعالمية وطريقة فهمها وتفسيرها  ،يحصلون عن طريقها على المعلومات

 من عدمه.
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 القنوات الفضائية
القناة الفضائية : " وهي الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل أو تناقل المعلومات بين المرسل     

أو تقانة متطورة في إيصالها  ،إذ يستعمل المرسل أو مصدر المعلومات وسيلة حديثة ، والمستقبل
 ، 1990 ،من خالل الظروف والعوامل التي تهيئها هذه الوسائل " ) الوردي و ابراهيم  ،للمعلومات 

 (163ص 
وبثه  ،وتعرف أيضًا على أنها : " اتصال األقمار الصناعية بالبث التلفزيوني في بلد من البلدان    

مباشرة إلى أماكن أخرى بعيدة عن مكان البث وعلى بعد مسافات طويلة تحول دون التقاط البث دون 

 (13ص  ،2007 ،وسيط ناقل " . ) العمر

 التلفزيون في العراق 

قيم المعرض التجاري عام أففي هذا ال ،1954العراق قبل عام  في لم يكن التلفزيون معروفاً       

ومن هنا بدأت رحلة جديدة  ،البريطاني في بغداد وتعرف فيه المواطنون على الجهاز التلفزيوني الجديد 

عنوان " تحت  عالناً إذ نشرت الصحف المحلية إ 1954/10/18يوم  للتلفزيون في العراق وتحديداً 

اني التجاري مذيعة للتلفزيون " جاء فيه :   " تحتاج محطة التلفزيون التي ستقام في المعرض البريط

و كلتاهما فمن لعربية أو اللغة اإلنكليزية أجادة تامة اللغة امن قبل شركة )باي ( إلى مذيعة الئقة تجيد إ

/ 10/ 25في يوم و  ،بغداد "  –ة لى محل حسو إخوان المحدودتجد في نفسها الكفاءة لذلك تحضر إ

 ،يطاني في ذلك اليوم ن الملك فيصل الثاني سيفتتح المعرض التجاري البر نشرت الصحف أ 2054

ن الحكومة العراقية تنوي شراء محطة التلفزيون أ دنىوفي تلك األونة أذاعت محطة إذاعة الشرق األ

ول دولة شرقية ت  إلى أن العراق سيكون أوأشار  ،ض التجاري البريطاني في بغدادالموجودة في المعر 

ول مذيعة للتلفزيون وكانت أ 1956/ 2/5يوم  وقد افتتحت محطة التلفزيون رسمياً  ،تستعمل التلفزيون
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الستار عن  في العراق هي ) صبيحة المدرس( وقد قام الملك فيصل الثاني بافتتاح المحطة مزيحاً 

ن عدد التلفزيونات التي بيعت في العراق حتى كلمة وأعلن أ ا ثم قام بتفقد المحطة وبعد ذلك ألقىمدخله

مكانيات المتواضعة للتلفزيون في مجاالت عديدة منها التمويل لإل ونظراً ، جهازاً 120افتتاح المحطة 

ي ف المتغيرات السياسية ت دي دوراً  وأن ن تطوره ظل بطيئاً فإ ،ولى في العراق في السنوات األ والتقنية

حجم تأثيره في  ن الحكومة كانت تعلموعلى الرغم من اإلمكانيات المحدودة إال  أ ،هذا المجال 

 (109ص  ،1992،الجمهور .) الراوي  في المجتمع فحاولت أن تستفيد منه في التأثير

همية خاصة أ دوات الدولة السياسية ذاتأصبح أحدى أ ذون يكتسب مكانة مهمة إخذ التلفزيوأ    

وفي عام  ، 1958تموز  14شهدت هذه الفترة قيام ثورة  إذ ،لالتصال بالجمهور فكانت الوسيلة الحيوية

لى ذاعة والتلفزيون العامة ( تابعة إكان التلفزيون يعمل ضمن مديرية عامة تسمى ) مديرية اال 1960

 ،ومديرية التلفزيون  ،ذاعة ا مدير ترتبط به المديريات اآلتية ) مديرية اإلعمالهزارة اإلرشاد ويتولى أو 

وان  1963بعد عام  اواستمرت التطورات في محطة بغداد وبرامجه،ومديرية الش ون الهندسية والفنية ( 

ول جهاز وأدخل أ ،مكانيات المتواضعة وقلة التخصيصات المالية في حينها بسبب اإلجرت ببطء 

بث التلفزيوني لمحطة بغداد يغطي كان ال 1967وفي عام  ،1964لى التلفزيون في العراق عام ديو إفي

 7وعدد ساعات البث  ،8قناة واحدة للبث وهي قناة رقم  وكانت محطة بغداد تستعمل ،ز بغدادمرك

م الدولة من الناحية  حظي التلفزيون باهتمام متزايد 1968تموز -30-17وبعد ثورة  ،ساعات يومياً 

 1970لفزيون في عام  سسة العامة لإلذاعة والتفقد صدر قانون الم ،و الماليةانية أو التقاإلدارية أ

وتضمن هذا القانون  ،يات العمل والتصرف بمرونة وقدرة أكبر في إصدار القرارات مكانوبذلك تحققت إ

وزيادة في التخصيصات المالية لتحسين البث في بغداد وبقية  1974 -1970خطة التنمية لألعوام 
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ن يشاهد مكان الجمهور أاة ثانية للبث التلفزيوني وصار بإوجرى العمل على افتتاح قن ،المحافظات 

ذ تمثل هذا إ ،انية واإلداريةمن الناحية التق تطوراً  1975وشهد التلفزيون في العام  ،البرامج على قناتين

ن البث في في السابق باللونين ن كابعد أ 1976التطور بدخول البث الملون في تلفزيون بغداد عام 

نشاء فضاًل عن إ ،محطات البث  وتقوية ،وكذلك ازدياد ساعات البث الملون   ، سوداألبيض واأل

العام الذي تم فيه تغطية  1980عام  ويمكن عد   ،ديدة ومراكز للبث التلفزيوني واإلذاعي استوديوهات ج

ني رجاء العراق ) المشهدامحطة تلفازية موزعة على أ 12نصب  ن تمالعراق تلفزيونيا بشكل كامل بعد أ

 ( 209-208، ص 2014 ،

 :2003القنوات الفضائية العراقية بعد 
لكثرة األحزاب والقوى السياسية في  ،كثرت القنوات الفضائية العراقية وتعددت في الفترة األخيرة      

كما  ،إذ يطلق كل حزب أو فصيل سياسي قناة فضائية خاصة به لخدمة مصالحه الخاصة   ،العراق 
تطلق االحزاب الكردية قنوات خاصة بها وتحديدا قنوات ناطقة بالكردية وتخصص جزءا من نشراتها في 

ن أكثر القنوات العراقية تركز على قضايا سياسية لها  ،هذه القنوات  لتذيع برامج ونشرات بالعربية  وا 
ام صدام وهيمنة االحتالل صبغة دينية ومعظمها ذات صبغة مذهبية وهذه نتيجة طبيعية بعد انهيار نظ

 (  53ص ،2010 ،األمريكي على البالد .) الغضبان 
أعقب هذا التدمير صدور أمر من  ،وتدمير م سسات االعالم العراقية  ،وبعد احتالل العراق      

و ،(  بحل وزارة االعالم العراقية  2004-2003الحاكم االمريكي  المدني للعراق آنذاك ) بول بريمر
إذ صدرت  ،نطلقت حالة من الفوضى الكبيرة على مستوى إصدار الصحف اليومية واألسبوعية بحلها ا

( 70( صحيفة و ما يقارب ) 200نحو ) 2003في الشهور الستة األولى من احتالل العراق عام 
ذاعية ومواقع إخبارية وشهدت هذه الفترة أيضًا انطالق إذاعات  ،محطة تلفزيونية ) أرضية وفضائية ( وا 

وبعض المدن الرئيسة  ،( إلذاعات اجنبية ناطقة باللغة العربية في بغداد FMمحلية تبث على موجة )
 ،وباقي المدن العراقية  ،كذلك انطلقت قنوات تلفازية محلية في بغداد  ،األخرى مثل البصرة والموصل 
 ،HOTBIRDكذلك انطلقت قنوات فضائية عراقية عبر اقمار)  ،يغطي بثها جزءًا من العراق 
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NILESAT، ARAABSAT عن طريق  ،( كما ظهرت في اثناء تلك الفترة أيضًا استعمال األنترنت
شأنها في ذلك شأن أية  ،من دون حجب أو رقابة أو تدخل من الدولة  ،المواقع والمدونات الشخصية 

لعكس مما يجري ومن دون تعرض أي فرد لمساءلة قانونية على ا ،دولة تتمتع بالديمقراطية في العالم 
 ( 18ص  ، 2008 ،في المحيط اإلقليمي. ) البدراني واخرون  

في ثالثة أنوا   من وسائل اإلعالم  2003ويمكن وصف المشهد اإلعالمي في العراق بعد عام   
 (98-ص  ، 2009،وهي: ) القيم 

إعالم الدولة : وهو اإلعالم الذي يخضع تمويله للدولة دون أن يكون ممثاًل لها أو ناطقًا رسميًا  -1
 مثل قناة العراقية الفضائية وجريدة الصباح .  ،باسمها 

والتي  ،إعالم األحزاب : وهو االعالم الذي يتلقى دعمه من األحزاب والمعبر عن توجهاتها الرسمية -2
 اغة الرأي العام مثل قناة بالدي وبغداد والفرات والحرية والبابلية وكوردستان.ت دي دورًا في صي

ويعد من إنتاج )  ،إعالم القطا  الخاص: وهو االعالم الذي يتلقى تمويله من هيئات أو أفراد -3
المجتمع المدني ( إذ يمثل هذا النو  من اإلعالم في المجتمعات الديمقراطية الحلقة األهم في الجسد 

 وهذا اإلعالم يتمثل في السومرية والشرقية والديار والبغدادية. ،إذا ما تم توظيفه بشكل مهني  ،اإلعالمي
من  2003كان  اإلعالم الحكومي   يتمثل بشبكة اإلعالم العراقي : ُأسست بعد احتالل العراق عام 

ن الكوادر اإلعالمية العراقية قبل الواليات المتحدة االمريكية   وبقيت تحت سيطرتهم إلى حين إدارتها م
 ويتم تمويلها من الحكومة العراقية .  ،2004في 

 أما  القنوات الفضائية غير الحكومية  فهي ما يلي :
ضمن  2004قناة الشرقية بدأت بثها من استديوهات في بغداد ودبي في منتصف شهر آذار  -1

لبزاز ويتم تمويلها من قبل الم سسة م سسة تسمى ) اإلعالم المستقل ( ويراسها اإلعالمي سعد ا
 اعاله. 

في القاهرة وهي من القنوات التي تديرها وتمولها شبكة راديو  2005قناة الديار: ُأسست في  -2
 وتلفزيون العرب ويشرف عليها اإلعالمي فيصل الياسري . 

سها رجل األعمال ضمن استديوهات بغداد والقاهرة ويرأ 2005قناة البغدادية : بدأت بثها في عام  -3
 عون الخشلوك.  

 2005ويتم تمويلها من أموال عراقية لبنانية بدأت بثها  ،قناة السومرية : وتبث من بغداد وبيروت  -4 
 ويديرها اإلعالمي )جاسم الالمي( .
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بسبب  2006وأغلقت عام  ،من استديوهات دبي  2004قناة الفيحاء : بدأت بثها في عام  -5
ثم افتتحت في مدينة السليمانية مرة اخرى بعد ثالثة أشهر ومديرها العام  ،مستحقات مالية في دبي 

 اإلعالمي ) هشام الديوان ( 
 وهناك  القنوات الفضائية ذات التوجه الحزبي أو  الديني منها : 

ناة الناطقة باسم المجلس األعلى وهي الق 2005قناة الفرات : بدأ البث لقناة الفرات عام  -1
 اإلسالمي.

 وهي قناة ناطقة باسم الحزب اإلسالمي.  2006قناة بغداد : بدأت البث لقناة بفداد الفضائية عام  -2
من بغداد وكانت القناة الناطقة باسم حزب الدعوة  2006قناة بالدي : بدأ البث لقناة بالدي عام  -3

 باسم تيار اإلصالح الوطني / التابع للسياسي ابراهيم الجعفري. ومن ثم أصبحت ناطقة  ،اإلسالمي 
 من بغداد وهي قناة ناطقة باسم حزب الدعوة تنظيم الداخل . 2006قناة المسار : بدأ بثها عام  -4
 قناة الرافدين : وتبث من مدينة القاهرة وهي قناة ناطقة باسم هيئة علماء المسلمين في العراق .   -5
من استديوهات عمان ويرأسها السياسي العراقي صالح  2007بابلية : بدأت في عام قناة ال  -6

 المطلك .  
 2005ُأسست في عام ،قناة عشتار : وهي أول قناة فضائية مستقلة في إقليم كوردستان العراق   -7

بث وهي مسيحية ومختصة بالشأن الساوري الكلداني السرياني ويرأسها االعالمي ) جورج منصور( وت
 من مدينة أربيل باللغتين العربية واآلشورية . 

بدأت بثها أواسط التسعينيات وتبث إرسالها باللغة الكوردية من أربيل وهي  T.Vقناة كوردستان :   -8
 ومديريها العام ) كروان عقراوي ( . ،ناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

وهي ناطقة باسم حزب االتحاد الوطني الكوردستاني وناطقة قناة كوردسات : وتبث باللغة الكوردية  -9

 أيضًا باللغة العربية ومديرها اإلعالمي ) آوات نجم الدين (

  : مدينة الموصل العراقية
 ،مركز محافظة نينوى تقع شمالي العراق وتعد المدينة الثانية بعد العاصمة بغداد ،مدينة عراقية     

إذ أدى الطريق الشمالي  ،وتمتاز بموقعها الجغرافي المتوسط منحها أهمية كبرى في الحركة التجارية 
وبسبب طبيعتها الجغرافية المتوسطة  ،ألرض الجزيرة قي أراضيها دورًا كبيرًا في انتعاش التجارة فيها 

صبحت في تفاعل دائم وأ ،فقد تأثر تاريخها السياسي والحضاري واالقتصادي على مر العصور بذلك 
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و يتوسطها  ،وقد أعطاها ذلك جانبًا آخر من الشمولية والتنو  في أراضيها ،ما بين السهل والجبل 
قليم الجزيرة  ويتميز المجتمع الموصلي  ،ثالث مناطق متنوعة وهي منطقة البادية والمنطقة الجبلية وا 

وعاشت هذه القوميات واألديان  ،ه وتنوعها منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا بتعدد قومياته وديانات
تضم الموصل الى جانب العرب عددًا من األقليات  ،بوئاِم وتفاهِم ويسودها طابع التسامح والمودة 
كما يوجد عددًا الديانات والمذاهب والمعتقدات والدين  ،القومية مثل القومية الكردية والتركمان واألرمن 

الدين االسالمي والديانة المسيحية المتعددة المذاهب وبعض األقليات  الرسمي السائد في المدينة هو
  .(95 -5ص  ،2002 ،ذات المعتقد الخاص وهم اإليزيدية ) هزا  

وتعد مدينة الموصل من أعظم المدن العراقية التي تبعد عن مدينة بغداد من الجهة الشمالية       
وسكن الموصل قديمًا  ،لجزيرة عن يمين نهر دجلةوتقع في شمال شرقي ا ،كيلو متراً  332الغربية 

العديد من القبائل العربية واستوطنوا فيها منها قبيلة تغلب وبنو قيس وربيعة  وبنو أسامة وبنو ثعلب 
وبنو خزاعة وغيرهم من القبائل األمر الذي أدى إلى اتسا  رقعتها الجغرافية وكبر مساحتها وكثرة 

 .(69ص، 2013 ،عمرانها )الموصلي
  التلفزيون في الموصل :

 ،رادت الم سسة العامة لالذاعة والتلفزيون توسيع البثت فكرة تأسيس محطة الموصل عندما أظهر      

بث تلفزيون الموصل في  رديفة لمحطة تلفزيون بغداد إذ كانمحطة تلفزيون الموصل كمحطة  انطلقتف

ووضعت هذه المحطة اهدافا لها تتمثل برفع المستوى الثقافي بين الناس ونشر  ،1968شباط  26يوم 

وكان البث يبدأ الساعة  ،غاني والبرامجرفيهية عن طريق بث المسلسالت واألالوعي وتقديم الخدمات الت

ي يبدأ وينته وكان البث ،يام الجمع والعطل الرسميةويتوقف الساعة الثانية عشرة عدا أ مساءً السادسة 

في تنشيط الحركة  اً دت محطة تلفزيون الموصل دور وأ ،من القرآن الكريم ياتٍ بالسالم الجمهوري وآ

 ،الثقافية والفنية في الموصل عن طريق نشر نتاجات الفنانين والشعراء والمثقفين عبر هذه المحطة

هوك والسليمانية ربيل ودمناطق الشمالية شملت مدن كركوك وأليمتد للعديد من ال المحطةواتسع نشاط 
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واستمرت محطة الموصل باتسا  بثها لتشمل  ،عن طريق تغطية النشاطات السياسية والفنية والثقافية

 ،وفي السنوات الالحقة ازداد عدد البرامج في التلفزيون وعدد العاملين فيها ،جميع مدن ومناطق العراق

عالمية أم الربيعين التي كانت تقدمه اإل تبث في التسعينيات برنامج جريدةهم البرامج التي كانت ومن أ

مريكية للعراق ل منذ تأسيسه حتى دخول القوات األوقد استمر العمل بتلفزيون الموص ،فرقد ملكو 

 (.2019 ،مقابلة ،)العالف .2003وتوقف البث في عام 

 لقنوات الفضائية في مدينة الموصل :ا

 :قناة سما الموصل   -1

وجاءت الفكرة إلنشاء هذه  ،من  مدينة الموصل  2010البث الفضائي لقناة سما الموصل عام  بدأ   

ن تكون القناة وكان الهدف من انشائها أ ، 2009القناة بعد انتخابات مجلس محافظة نينوى عام 

و  ،الموصلية الرسمية الناطقة بلسان أهالي نينوى و لسان حال الحكومة المحلية ومجلس المحافظة 

خبار مدينة الموصل وتعريف العالم بمدينة الموصل بمختلف جوانب حياة تكون نافذة على العالم لنقل أ

و إطال  المواطن الموصلي  ،المدينة االجتماعية و األسرية و األثرية و سلوك و عادات هذه المدينة 

مويل القناة يقع وكان ت ،على نشاطات الحكومة المحلية و تعريف الجمهور بعمل مجلس المحافظة 

ويقع مقر القناة  في المكتبة المركزية القديمة قرب بلدية الموصل و هي بناية  ،المجلسعلى عاتق 

كادر متخصص من بغداد من مخرجيين و مذيعيين واستُقِدم  ،تربية محافظة نينوىتابعة لمديرية 

ن وصل عدده إلى  إلى أو كان عدد الكادر في بداية األمر قليالً  ،لتدريب كادر قناة سما الموصل

 2011ومع بداية عام  ،ساعات  8لمدة  2010كانت بدايات البث التجريبي  في نهاية عام  106،
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برامجها متنوعة سياسية  وكانت أسبوعياً  برنامجاً  16كانت تبث  ساعة إذ 24أصبح البث على مدار 

 (2019 ،مقابلة ،)أكرم توفيق .أدبية ،رياضية ،دينية ،اجتماعية

معدات القناة مليون دينار عراقي لتحديث األجهزة و  150مبلغ مليار و  ُخصص 2013وفي عام     

و كان  ،كانت القناة تعمل بالبث المباشر ،نها كانت على مراحل و وجبات متقطعة أل و لكن لم تكتمل

األخبار  كانت نشرة ت األخبار إذساعات متوزعة على البرامج و نشرا 7عدد ساعات البث المباشر 

بث  و البرنامج الصباحي فضاًل عن تبث بالمباشر و كذلك مواجيز األخبار و برنامج )عيادة سما(

وكانت أبرز  ،مباشر للم تمرات الصحفية لمجلس محافظة نينوى و نقل كل جلسات مجلس المحافظة 

لنجيفي و برنامج ) ثيل اع محافظ نينوى األسبق أبرامج القناة برنامج )لقاء في أسبو ( و كان يختص م

من هيئة اإلعالم و االتصاالت برسوم  2012عيادة سما( تم منح ترخيص للقناة بشكل رسمي عام 

القناة يوم سقوط مدينة  و ُأغلقت ،مليون دينار عراقي 15ا ترخيص للقنوات الفضائية الحكومية قدره

 (2019 ،مقابلة ،وفيق)أكرم توسيطرة تنظيم داعش عليها  2014الموصل في العاشر من حزيران 

بعدد ساعات بث يصل   2017ول عام عاودت القناة البث بعد خروج تنظيم داعش في كانون األ    

بدأت بنشرة اخبار يومية مدتها  إذ ،2017البرامجية في نهاية عام  ساعة وكانت بداية الدورة 24لى إ

و نقل مشاكل المواطن  ،الدوائر الحكومية فيها نشاطات محافظة نينوى ونصف ساعة و عرض 

يمن من الخدمات و التركيز على الجانب األالموصلي و عرض تقارير عن النازحين و عن سوء 

وعن نوعية البرامج المقدمة في القناة تتوز  بين السياسية و الرياضية و الدينية و االجتماعية ،المدينة 

عادي و يتراوح عدد العاملين في القناة  نوعية البث ،وجميع البرامج تبث بشكل أسبوعي  ،و الترفيهية 
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ول مدير للقناة بعد التحرير ) ساالر وكان أ ،العقود و األجور اليومية و  بين المثبتين عامالً  ٨٠

 (2019 ،مقابلة، الراشديفرزندة خوشيد( وفي الوقت الحالي ) خدر خالت( )

 ووضعت القناة أهدافا لها بعد تحرير المدينة : 

 الواقع إلى الجمهور الموصليإيصال حال   -1

 معرفة ما يحتاجه الجمهور من متطلبات -٢

 إبراز الجوانب اإليجابية و السلبية تفاعل مع الجمهور الموصلي عن طريقال -3

حلقة وصل ما بين المواطن  ومية بوصفهامد جسور التواصل مع الم سسات الحكومية و غير الحك -٤

 الموصلي و الحكومة

على  معدات المطلوبة إذ إنها ُدمرتلم تواكب القناة عمليات التحرير بسبب عدم وجود أجهزة و      

 كما ان القناة لم تعمل بالبث المباشر بعد التحرير بسبب عدم توفر االجهزة المطلوبة لذلك ،يد داعش 

مي على خبار يو سعة مدة النشرة نصف ساعة و موجز أخبار يومية على الساعة التاكانت نشرة أ

 الساعة الثالثة . 

بعد حادثة غرق العبارة في  2019غالق القناة بشهر نيسان العراقي قرار إ الوزراءاتخذ رئيس وقد     

 ن.صل واتخاذ قرار من مجلس النواب بإقالة محافظ نينوى ولغاية اآلمدينة المو 

 قناة الموصلية :  -2

سها سيأشرف على تأ و 2006/ 1/1في  التجريبي لهاوبدا البث  2005م سست قناة الموصلية عاأُ  

العمل في  بدأت ،تعمل بتمويل ذاتيعالمي الموصلي غازي الفيصل وهي قناة فضائية مستقلة و اإل

و الغاية منها  ،وكانت نوعية البث في البداية ترفيهية ،ساعات ٦ول و كان عدد ساعات البث اليوم اال
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و تم بث  ،من انطالق القناة بدأت الدورة البرامجية للقناة ايومً  15بعد   ،هو جذب الجمهور الموصلي 

 تي وهي كاآلهدافا للمضي بتحقيقها ضعت القناة لها أو  2006/ 1/ 15ول برنامج مباشر في أ

 : (2019،مقابلة ،)فيصل

 للمس ولين  هالي المدينة من خالل  تسليط الضوء عليها و إيصال صوتهمإظهار معاناة أ  -1

و  كافة حياة المواطن الموصليلخدمية و الصحية و الخدمية و مجاالت الوقوف على المشاكل ا -2 

 الكشف عنها أمام الحكومة و المس ول المحلي بالذات من أجل إصالح حال أهالي الموصل 

 خضا  المس ول لخدمة أهالي الموصل و المطالبة بحقوقهم المشروعة و محاربة الفاسد إ -3

 ناةسياسة الق    

و مجلس ال تخضع القناة إلى أّية كتلة سياسية أو أي سياسي أو مس ول أو حزب أا لغازي فيصل وفقً 

 لها  ) عراقية األصل.. موصلية المنبع(  محافظة ووضعت القناة شعاراً 

ساعة إلى ساعة و نصف خبار وتصل مدة النشرة من القناة بالنظام المباشر في بث األوتعمل     

خرى اك بعض البرامج تبث بشكل مباشر وأوهن ،بالبث المباشر  خبار تبث أيضاً مواجيز األفضاًل عن  

عطت وأ ،عاماًل  95 - 2014اة منذ نشوئها إلى غاية وقد بلغ عدد العاملين في القن ،بنظام التسجيل 

شملت برامج    البرامج التي تقدمها القناة إذوتتنو  ،مسيرة عملها  ًا من الشهداء في أثناءالقناة عدد

على ترخيص القناة في عام  صلحُ  ،و اجتماعية و ترفيهية سياسة. ثقافية و أدبية و فنية و رياضية 

 الموصليةتعرضت قناة و (  ( SDوتبث القناة بنظام  ،من هيئة اإلعالم و االتصاالت العراقية  2006

المدينة وسيطر على على بعد احتالل تنظيم داعش  2014حداث العاشر من حزيران للتوقف بعد أ

 .  مقرها
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/ 1في  وبدأ البث الفعلي ، تجريبياً  / و كان بثاً 5/ 10عاودت البث في  2014بعد توقفها في عام     

تركيا و لديها مكاتب في  -وعاودت البث من مدينة  اسطنبول  ،ساعة  24وعلى مدار  2015/  10

شاركت القناة في تغطية معارك تحرير نينوى كغيرها من القنوات  ،الموصل و بغداد و دهوك و أربيل 

  تي : بعد عملية تحرير نينوى وهي كاآل هدافاً ووضعت لها أ ،والعربية والدولية الفضائية العراقية 

ألوضا  الخدمية و زمة الحالية التي تمر بها المدينة في تدهور اخدمة أهالي الموصل في األ -1

 كارثة العبارة التي حصلت و الوضع السياسي المضطرب التي تعيشه المدينة الصحية فضاًل عن  

  العمل على حل مشاكل الشار  الموصلي -2

 كافة  أوراقه المخفية وقوف بقوة أمام الفاسد و كشفال -3

 كثر على الشأن الموصلي .لي و العراقي و العربي والتركيز أنقل كل ما يتعلق الشأن الموص -4

 : الدراسات السابقة : ثانياً 

مداد الجمهور المصري ( بعنوان " دور النترنت والراديو والتلفزيون في إ2001دي )دراسة : حم

 بالمعلومات " 

مداد الجمهور المصري إلى التعرف على دور األنترنت والراديو والتلفزيون في إ هدفت الدراسة     

 ،داة جمع البيانات ) االستبانة (باستعمال أ ،من الدراسات) الوصفية( تعد هذه الدراسة و  ،بالمعلومات 

جريت وقد أ ،لمنخفض( في مدينة القاهرة وتكون مجتمع الدراسة من ذوي ) الدخل والمستوى التعليمي ا

( مفردة .  وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها .إن الصحف 400الدراسة على عينة مكونة من )

تماد عليها ايد االعإذ تز  ،مصادر األخبار والمعلومات بالنسبة لمستعملي األنترنت واألنترنت تصدرت 

التلفزيون تفوق  كمصدر أول  نّ فظهر أ ،االنترنت  ا بالنسبة لغير مستعمليمّ أ ،الكتساب المعلومات 
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فقد تساوت مع  نمط االتصال  –الراديو  -ذاعة  أما اإل ،للمعلومات ثم تلته الصحف  ثم الكتب

 لشخصي .ا

ومستويات المعرفة  ( بعنوان " العالقة بين االعتماد على القنوات الفضائية2002دراسة : الفقيه )

 خبارية في المجتمع اليمني ".بالموضوعات اإل

 ،لمعرفة التعرف على العالقة بين االعتماد على القنوات الفضائية ومستويات ا إلى هدفت الدراسة     

مضمون في المجتمع اليمني  واعتمدت الدراسة على المنهج ) المسحي( للبارية بالموضوعات اإلخ

وذلك لمدة شهرين في العاصمة  ،الفضائية اليمنية  ،م بي سي إ ،أبو ظبي  ،اإلخباري في قناة الجزيرة 

( 462وامها )وعينة بشرية ق ،خباراسة على عينة تحليلة من نشرات االجريت الدر أ و ،اليمينة صنعاء 

 لى نتائج منها : ( سنة فأكثر . وخلصت الدراسة إ20ن )مفردة م

االقتصادية اهتمامات  والموضوعات ،خبارية والموضوعات اإل ،وضوعات السياسية احتلت الم        

 خبارية للقنوات الفضائية محل الدراسة على الترتيب من حائزي " الستاليت " في العاصمةالتغطية اإل

جاء ترتيب المبحوثين للمصادر التي  ،( منهم إناث 43.3ثر )( سنة فأك20اليمينة صنعاء من عمر )

الفضائية  ،م بي سي إ ،ب المعرفة بالش ون العامة على النحو ) الجزيرة يعتمدون عليها في اكتسا

المصرية ( وكان ترتيب المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في  ،دبي  ،ل بي سي ،اليمينة 

و الصحف العربية  ) القنوات الفضائية العربية و االذاعات العربية و ،الحصول على المعلومات 

األنترنت ( وقد جاءت  ،صدقاء األ ،جنبية القنوات الفضائية األ ،ت المحلية ذاعااإل ،االذاعات الدولية 

ثار التي يتأثر بها المبحوثون جراء فية ثم اآلثار السلوكية ثم اآلثار الوجدانية من اآلاآلثار المعر 

 اعتمادهم على القنوات الفضائية .    
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 زمات"على التلفزيون المصري أثناء ال بعنوان " اعتماد الجمهور  ،(2006دراسة : ثروت )   

زمات على التلفزيون المصري في أثناء األد الجمهور التعرف على مدى اعتماإلى  هدفت الدراسة      

المصري جذب الجمهور في مدى استطا  التلفزيون  طبيق على حادث شرم الشيخ ومعرفة إلى أيبالت

في نقل المعلومات عن وتنافسها وسائل االعالم المختلفة  تغطيته اإلعالمية للحادث في ظل تعدد

وتعد  ،المسحي الميداني (على عينة من الجمهورالمنهج ) واعتمدت  الدراسة على استعمال ،الحادث 

وتكون  ،هذه  الدراسة من الدراسات )الوصفية( التي تستهدف جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة معين 

نة )عشوائية طبقية( في سحب مجتمع الدراسة من الجمهور في مدينة المينا وطبقت الدراسة على عي

الباحثة  ( سنة وقد استعملت65-18الغين من )( مفردة من الب400الدراسة و قوامها ) مفردات

 وقد خلصت الدراسة ،المالئمة لجمع البيانات الكمية دواتداة بوصفها أكثر األ)االستبانة بالمقابلة( كأ

هم مصادر ائية العربية ثم الصحف المصرية كأجاء التلفزيون المصري ثم القنوات الفضإلى نتائج منها 

وكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين  ،للمعلومات التي اعتمدت عليها عينة الدراسة 

جنبية لى القنوات الفضائية العربية واألاالعتماد على التلفزيون المصري كمصدر معلومات واالعتماد ع

لمصادر ن المصري عند توافر ايقل االعتماد على التلفزيو  واإلذاعات والصحف األجنبية واألنترنت إذ

نجاح التلفزيون المصري في تحقيق أهداف الفهم والتوجيه والتسلية عدم  وكشفت النتائج عن ،االخرى 

غبة في تحقيق أهداف اتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االعتماد على التلفزيون المصري والر  إذ

عينة الدراسة عن تغطية التلفزيون المصري  رضا لدىمن ال محدوداً  ن هناك قدراً وأ ،التوجيه والتسلية 

 للحادث .
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 زمات ".ري على القنوات الفضائية خالل ال اعتماد الجمهور المصبعنوان" ،(2006دراسة : موسى )

ئية بصفة عامة سواء هدفت الدراسة التعرف على اعتماد الجمهور المصري على القنوات الفضا     

مات الدولية في أثناء األز  وذلك ،م متخصصة عامة أ ،حكومية أم خاصة  ،كانت أجنبية أم عربية 

ي من الدراسات الوصيفة وه ،واعتمدت الدراسة على المنهج )المسحي ( ،والعربية والمحلية المختلفة 

 400) وتم اختيار عينة عشوائية من الجمهور قوامها  ،الباحث ) االستبانة ( كأداة للدراسة وقد استعمل

( من العينة القنوات الفضائية %24.5لى نتائج منها :  تشاهد ) ة .وقد خلصت الدراسة إ(مفرد

جمالي المفردات التي ال تشاهدها ( من إ%58وجاء عامل اللغة السبب الرئيس لنسب )  ، جنبيةاأل

جنبية كسبب ثاٍن لعدم المشاهدة وجاءت ء تحيز الفضائيات األكما جا،كسبب لمنعها من مشاهدتها 

المعلومات بدرجة جنبية للحصول على الذين يعتمدون على الفضائيات اإلخبارية األ بة المبحوثيننس

( من %60.7وتعتمد نسبة ) ،جمالي حجم المبحوثين الذين يشاهدون تلك القنوات من إ 14.8مرتفعة 

 المبحوثين عليها بدرجة متوسطة .  

أزمة  -زمات امعي على وسائل االعالم اثناء ال " بعنوان اعتماد الشباب الج ،(2006دراسة : فرج )

 "  نموذجاً دهب أ

حداث دهب كمصادر للمعرفة على دور وسائل االعالم في تناول أالتعرف إلى هدفت الدراسة       

والمعلومات والكشف عن العوامل الم ثرة في التماس المعلومات والتأثيرات التي تحدث للشباب الجامعي 

كأداة للدراسة وتكون مجتمع الدراسة من الطلبة في جامعة  ةانواستعملت االستب ، الزمةمن متابعته ل

 (. 400المنصورة باختيار عينة قوامها )
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لى نتائج منها :  ارتفا  نسبة متابعة الشباب الجامعي عينة الدراسة ألحداث وخلصت الدراسة إ       

شأن موضو  الدراسة الشباب الجامعي في التماسهم للمعلومات ب كما تعددت العوامل الم ثرة في ،دهب 

 ،هداف معينة و توظيف المعلومات لخدمة أ،ساسية ربعة عوامل ) إشبا  حاجات أالتي تمثلت بأ

للحدث لحظة وقوعه وصت الدراسة بضرورة وجود تغطية فورية والحاجة للتنويع ( وأ ،سمات شخصية و 

 حداث .مع عرض كاٍف لأل

عالم لجامعات الفلسطينية على وسائل ال( " اعتماد طلبة ا2008تربان )و  بو شنب: أدراسة 

 الجديدة في الحصول على المعلومات اثناء االزمات ". 

ية على وسائل اإلعالم التعرف على مدى اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينإلى هدفت الدراسة      

زمة االقتتال الداخلي بين حركتي فتح األزمات مع التطبيق على أ وقاتكمصدر للمعلومات في أ

سة على المنهج ) المسحي ( وهي من واعتمدت الدرا ،وحماس منذ تاريخ االنتخابات التشريعية الثانية 

ربع وتكون مجتمع الدراسة من طلبة أ ، داة للدراسةالدراسات الوصفية وقد استعمل الباحث )االستبانة( أ

لى نتائج منها  جاء ( مفردة .وخلصت الدراسة إ200مها )على عينة قوا لسطينية وأجريت جامعات ف

اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على الفضائيات العربية في الدرجة االولى في قائمة الحصول على 

يث (ومن ح%58نترنت المختلفة )تها في المرتبة الثانية مواقع األ( تل%6.67المعلومات بوجه عام )

يليها  ،مقدمة لكترونية كحركة فتح في الفي أثناء األزمات جاءت المواقع اإل الثقة في وسائل االعالم

 ،ذاعات العربية واألجنبية ثم اإل ،لدولية والصحافة المحلية ليه الصحافة ات ،تلفزيون فلسطين 

ت جاءت األولويات في زماوحول سبل النهوض باإلعالم الفلسطيني في مواجهة األ ،ذاعات المحليةواإل

( تلتها االستفادة من %83.3جاءت االستفادة من الخبرات في المرتبة الثانية بنسبة ) رأي المبحوثين إذ
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على لإلعالم بنسبة في المرتبة الثالثة تشكيل مجلس أ ( فيما جاءت%82.8الشباب والطاقات بنسبة )

(74.2%. ) 

عصاري كاترينا تماد على وسائل االعالم في إواالع( ازمة االتصاالت 2009دراسة : جوردن ) 

 وكوستافو 

The crisis of communication and dependence on the media in the 

Hurricanes Katrina and Gustavo. 

االعتماد في وسائل االعالم في أثناء األزمات التي لى مدى تأثير إلى التعرف إ هدفت الدراسة     

 ما الخصائص الفردية التي ت ثر فيو  ،لى حدوث خلل اجتماعي على االتصال الشخصي ت دي إ

عصار كاترينا و فيها في حالتي إحدثها االعتماد ثيرات التي أاالعتماد على وسائل االعالم وما التأ

عالم من خالل المعلومات التي تقيس درجة االعتماد على وسائل اإلوطبقت االستمارة ل ،كوستاف

الدراسات )الوصفية (  وهي من،عصارين . واعتمدت الدراسة على المنهج ) المسحي ( شأن اإلتقدمها ب

وتكون مجتمع الدراسة من ) سكان ( المناطق القريبة  ،داة جمع البيانات ) االستبانة ( باستعمال أ ،

لى نتائج راسة إصت الد( مفردة إلجراء الدراسة . وقد خل384باختيار عينة قوامها )  ،إلعصار كاترينا 

سلوكية نتيجة هذا عالم وحدوث تأثيرات بين درجة االعتماد على وسائل اإل منها : ليس هناك عالقة

عتماد كما توجد عالقة معنوية بين ا ،عصار كاترينا مثاًل إخالء األماكن المتضررة نتيجة إ،االعتماد 

ماكن بالنسبة إلعصار إخالء األمثل  ،عالم وحدوث تأثيرات سلوكية عينة الدراسة على وسائل اإل

 عصار كوستاف .نه كان أشد خطورة من إأل ،جوستاف
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(. " مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم في تحقيق المعرفة 2009دراسة : العوام )

 .  الصحية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم في تحقيق     

المعرفة الصحية والتعرف على الوسائل اإلعالمية  في تحقيق المعرفة الصحية على المصادر 

اإلعالمية وغير اإلعالمية التي يعتمد عليها الشباب السعودي في الحصول على المعلومات الصحية 

 ،ايا والموضوعات الصحية التي يحرص على متابعتها الشباب السعودي في وسائل اإلعالم والقض

واعتمدت الدراسة على المنهج ) المسحي ( وُتعد هذه الدراسة منتكون مجتمع الدراسة من ) طلبة 

وطالبات ( جامعتي ) اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية و جامعة الملك سعود ( باختيار عينة قوامها 

أن أفراد عينة الدراسة يتابعون الوسائل اإلعالمية  ،وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها( مفردة.  400)

إال أن التلفزيون يأتي في مقدمة وسائل اإلعالم األكثر استعمااًل وأن أفراد عينة الدراسة  ،بشكل عام 

نترنت الوسيلة األكثر وان اال ،يعتمدون على وسائل االعالم في الحصول على المعلومات الصحية 

 استعمااًل  للحصول على المعلومات الصحية .

( بعنوان " اعتماد الشباب العراقي على وسائل اإلعالم الجديدة في متابعة 2011دراسة :عبد النبي )

  الحداث الجارية في العراق ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب العراقي على وسائل اإلعالم الجديدة         

إذ اعتمدت  المنهج ) المسحي (  ،بوصفها مصدرًا للمعلومات ومتابعة األحداث الجارية في العراق 

( شبابوتكون مجتمع الدراسة من )الباستعمال أداة البحث ) االستبانة (   ،وهي من الدراسات الوصفية 

( مفردة . وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها : 400باختيار عينة قوامها )  ،في المجتمع العراقي 
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احتلت الصحف والمجالت المرتبة االولى من حيث معدالت المتابعة لدى الشباب العراقي وجاءت في 

وأكدت نتائج الدراسة أن  ،ثالثة ثم تلتها شبكة األنترنت لتحتل المرتبة ال ،المرتبة الثانية القنوات الفضائية

وقات التي وتعد هذه نسبة مرتفعة نظرًا للمع ،من الشباب العراقي عينة الدراسة يستعمل األنترنت  63%

يمر بها الجمهور العراقي ويزداد استعمال االنترنت في أثناء األزمات وعند تعذر الوصول إلى وسائل 

 و تأتي المواقع االجتماعية واإلخبارية األكثر استعمااًل لدى الشباب عينة الدراسة . ،اإلعالم األخرى 

بعنوان " اعتماد الجمهور اليمني على تغطية قناة اليمن الفضائية  ،(2011دراسة : الشبيري )

  لألزمات " حرب الحوثين إنموذجًا "

مني على تغطية قناة اليمن الفضائية هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور الي      

لألزمات تطبيقًا على حرب الحوثيين كأنموذج لألزمات الداخلية فضاًل عن التعرف على مدى تأثير 

واعتمدت الدراسة على  ، اإلعالميةالعوامل الديمغرافية للمبحوثين في اعتمادهم على هذه الوسيلة 

و تكون مجتمع الدراسة من ) أفراد (  ،) الوصفية (وهي من الدراسات  ،المنهج ) المسحي الميداني (

( مفردة . وخلصت 831باختيار عينة ) عشوائية عنقودية ( قوامها )  ،أمانة العاصمة في صنعاء

الدراسة إلى نتائج  منها : إن الجمهور اليمني لم يعد يعتمد اعتماًدا كلًيا على قناة اليمن الفضائية في 

لم ي ثر  نو  االجتماعيوأن متغير ال ،أثناء حرب الحوثين بل عرض نفسه على وسائل إعالمية أخرى 

اعتماد المبحوثين على تغطية قناة اليمن اذ إن المواطنين في أثناء األزمات والحروب  في مدى

وأن ال عالقة لالنتماء السياسي للمبحوثين بمدى  ،يشعرون جميعًا بمدى الخطورة التي تهدد حياتهم 

ليمن واوصت الدراسة أن تنشئ قناة ا ،ويعزى ذلك إلى أنها كانت حرب استنزاف للطرفين  ،اعتمادهم 

وهو ما قد يساعد القائمين  ،مركز أبحاث تابعًا لها يهتم بإجراء دراسات حول االزمات وكيفية معالجتها
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التصعيد اإلعالمي أو  عنو أن تبتعد  ،عليها في إنتاج برامج تعالج موضو  األزمات وكيفية معالجتها 

 زمات .  االنحياز إلى طرف ضد آخر خشية تأجيج الصرا  في األ

( اعتماد الجمهور المصري على وسائل االعالم التقليدية والحديثة كمصدر 2011: رضوان )دراسة 

 للمعلومات أثناء ثورة يناير ".

في  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على كثافة استعمال الجمهور لوسائل االعالم التقليدية والحديثة      

ومدى تحقق  ،والعوامل الم ثرة في اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم  ،2011أثناء ثورة يناير 

 ،واعتمدت الدراسة المنهجي ) المسحي ( ،التأثيرات الوجدانية والسلوكية باالعتماد على هذه الوسائل 

وهي من الدراسات  )الوصفية ( باستعمال أداة جمع البيانات ) االستبانة ( وتكون مجتمع الدراسة من 

( 300خدمي ( المواقع اإللكترونية اإلخبارية والصحف القومية المصرية باختيار عينة قوامها ))مست

أظهرت الدراسة النتائج أن القنوات اإلخبارية كالجزيرة  ،مفردة . وخلصت الدراسة إلى نتائج منها 

تها الصحف تل ،والعربية جاءت في مقدمة الوسائل التي تعرض لها أفراد العينة في  أثناء الثورة 

ثم القنوات االخبارية الناطقة بالعربية مثل بي بي سي العربية والحرة  ،الخاصة كالمصري واليوم السابع 

أكدت الدراسة أن العديد  ،تلتها المواقع اإللكترونية ثم الصحف القومية المصرية في المرتبة االخيرة  ،

 نتيجة اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم . من التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية قد تحققت 

    "زماتي على الشبكات االجتماعية وقت ال " اعتماد الشباب الفلسطين،(2014دراسة : برغوت )

التعرف على مدى اعتماد الشباب الفلسطيني على شبكات التواصل  الى الدراسة هدفت هذه       

واقع التي يهتم بمتابعتها الشاب الفلسطيني عبر م زماتم األهاالزمات ورصد أ في أثناء االجتماعي

 لالعتماد على ودوافعه الشاب الفلسطيني إلى جانب الكشف عن أسباب  ،شبكات التواصل االجتماعي 
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بين  زمات . وافترضت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً مواقع التواصل االجتماعي وقت األ

لشبكات االجتماعية والتأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية التي اعتماد الشباب الفلسطيني على ا

الفئة و  ،النو  و  ، للتغيرات الديمغرافية اآلتية ) كثافة االستعمال تترتب على هذا االعتماد  وذلك وفقاً 

واعتمدت الدراسة على  ،المستوى االجتماعي واالقتصادي(و   ،المستوى التعليمي و  ،المهن و  ،العمرية 

ن )الشباب ( الفلسطيني لمنهج ) المسحي ( وهي من الدراسات ) الوصفية ( وتكون مجتمع الدراسة ما

( .وقد 35-19واختيار عينة من سن ) ،شبكات التواصل االجتماعي في قطا  غزة من مستعملي

إن شبكات التواصل االجتماعي جاءت في مقدمة الشبكات التي   :خلصت الدراسة الى نتائج منها

. ثم جاءت الصحف (%78زمات بنسبة بلغت )عليها المبحوثون لمعرفة األخبار عند حدوث األ يعتمد

قائمة الشبكات   Facebook( في حسن تصدر موقع %42لكترونية في المرتبة الثانية بنسبة )اإل

  YouTubeحل موقع ( في حين93.8بفارق كبير بنسبة ) مبحوثون االجتماعية التي يعتمد عليها ال

 ( .%31.5في المرتبة الثالثة بنسبة )

 

خبارية بعنوان اعتماد طلبة جامعة أم القرى على القنوات الفضائية اإل،(2014دراسة: العزعزي )

      الناطقة بالعربية في متابعة االحداث والقضايا السياسية " 

تعرف على مدى اعتماد طلبة جامعة أم القرى على القنوات الفضائية ال إلى الدراسةهدفت         

واعتمدت الدراسة على المنهج )  ،حداث والقضايا السياسية الناطقة بالعربية في متابعة األخبارية اإل

وتكون مجتمع  ،داة جمع البيانات ) االستبانة ( من الدراسات ) الوصفية ( باستعمال أالمسحي ( وهي 

( مفردة 300)عينة ) عشوائية (  قوامها  الدراسة من ) طلبة ( كليات الجامعة في مكة المكرمة باختيار
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( من  الشباب الجامعي يعتمد لدرجة متوسطة على %75لى نتائج منها :  إن ). وقد خلصت الدراسة إ

وأن أعلى نسبة مشاهدة  ، ا السياسيةحداث والقضايألالقنوات الفضائية الناطقة بالعربية في متابعتهم ل

 م القرى كانت لقناة العربية .للقنوات اإلخبارية من طلبة جامعة أ

الجمهور على القنوات الفضائية اإلخبارية في الحصول بعنوان " اعتماد  ،(2015دراسة : بنين )

  زمات العربية ".على المعلومات أثناء ال 

فضائية في الحصول على مدى اعتماد الجمهور على القنوات الالتعرف على إلى هدفت الدراسة      

واعتمدت  ،ثناء االزمات ومدى مشاهدة الجمهور للقنوات الفضائية االخبارية العربية المعلومات أ

( االستبانةداة جمع البيانات )باستعمال أ ،ي من الدراسات الوصفية الدراسة على المنهج )المسحي( وه

عينة  خلصت الدراسة الى نتائج منها أن معظم ( مفردة.  وقد200وامها )باختيار عينة عرضية ق

د عينة و تعتم حياناً ويتابعون أحداث األزمات العربية أ حياناً اإلخبارية أ الدراسة يشاهدون الفضائيات

حداث الدراسة على الفضائيات اإلخبارية العربية في الحصول على األخبار ألجل متابعة األخبار واأل

اإلخبارية تزودهم  ن الفضائيات العربيةوأن معظم أفراد عينة الدراسة يرى أ  ،الجارية في الوطن العربي

 لى حد ما " .بالمعلومات حول األزمات العربية " إ

خبار بالقنوات هور في مدينة بغداد على نشرات ال(." اعتماد الجم2014شريف )و دراسة : طاهر 

 الفضائية كمصدر للمعلومات ". 

أسباب اعتماد الجمهور على نشرات األخبار بالقنوات الفضائية  التعرف علىإلى هدفت الدراسة     

واعتمدت الدراسة  ، دولياً و  عربياً و  طار التزايد في عدد القنوات )عراقياً بوصغها مصدرًا للمعلومات في إ

دوات مجموعة من األ قد استخدم الباحثانو  ،على  المنهج ) المسحي ( وهي من الدراسات الوصفية 
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وتكون مجتمع البحث من   ،االستبانة ( لبيانات وهي ) المالحظة العلمية و المقابلة ولجمع ا

( )عشوائية باختيار عينة  ،( النشرات االخبارية في القنوات الفضائية من جمهور مدينة بغداد )مشاهدي

 . ( مفردات508قوامها )

بار في خير والواضح للمبحوثين بمتابعة األهتمام الكب:  األ وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها     

ن قرابة نصف المبحوثين المشاركين من جمهور إذ أشارت نتائج البحث إلى أ ،القنوات الفضائية عامة 

واالعتماد الكبير  ،لى شدة التعرض يشير إمدينة بغداد المركز يتعرضون بشكل دائم لتلك النشرات مما 

ية ( بالمرتبة األولى الفضائية العراقخبارية ) في القنوات المبحوثين على النشرات اإلاضح من والو 

خبارية في م بالمرتبة الثانية ) النشرات اإلث ،حداث التي يتابعونها قاء المعلومات بشأن األيكمصدر الست

ت ) كما تصدر  ،بي لى اهتمام المبحوثين بالشأن العراقي والعر عربية ( مما يشير إالقنوات الفضائية ال

في نشرات األخبار  خبار التي يفضل متابعتها اوالً محور اهتمام المبحوثين لمجال األ خبار المحلية (األ

 ساسي .بشكل أ

نية عالميين الفلسطينيين على القنوات الفضائية الفلسطي" اعتماد اإل،(2016: الشيخ ) اسةدر 

 .  زاء قضايا الوحدة الوطنية "كمصدر للمعلومات إ

نية التعرف الى مدى اعتماد االعالميين الفلسطينيين على القنوات الفلسطي إلى هدفت الدراسة         

ومعرفة  ،ضائية الفعالميين الفلسطينيين للقنوات ومعرفة أنماط مشاهدة اإل ،إزاء القضايا المحلية 

ومعرفة مدى التزام  ،ثار التي تحققت جراء االعتماد على القنوات الفلسطينية كمصدر للمعلومات اآل

واعتمدت الدراسة  ،القنوات الفلسطينية بالمعايير المهنية كمصدر للمعلومات ازاء القضايا الفلسطينية 

هما لبيانات من الدراسات ) الوصفية ( باستعمال أداتين لجمع اعلى المنهج  ) المسحي ( وهي 
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ميين عالوتكون مجتمع الدراسة من ) اإل ،ة الضفة الغربي جريت الدراسة فيأ المقابلة ( و ،)االستبانة 

( مفردة موزعة على 350العاملين في وسائل االعالم ( باختيار عينة ) عشوائية بسيطة ( قوامها )

أسباب اعتماد  تائج منها  تعودلى نفة الغربية .  وقد خلصت الدراسة إعالمية في الضالم سسات اإل

لى القنوات الفضائية الفلسطينية إزاء القضايا الوطنية إلى عالميين الفلسطينيين في الضفة الغربية عاإل

ودة بالنسبة ن ساحة الحرية محدوأ ،تقديمها للجمهور لحظة وقوعها حداث و قيام هذه القنوات بتحليل األ

يدفع وهو ما  ،عالمي على األداء اإل ما ينعكس سلباً  ،نية زاء القضايا الوطللقنوات الفلسطينية إ

لتلبية احتياجاتهم إزاء القضايا  ،نية لى االعتماد على القنوات غير الفلسطينيين إعالميين الفلسطياإل

قل من نيين يشاهدون التلفزيون أعالميين الفلسطي( من اإل%57.7و أظهرت الدراسة أن ) ،الوطنية 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن قناة  ربع ساعات يومياً ( أ24.1يشاهدها ) في حين ،ا ساعتين يوميً 

عالميين في الضفة الغربية فيما يتعلق بقضايا الوحدة القدس الفضائية أكثر قناة متابعة من قبل اإل

ثم فضائية فلسطين بنسبة  ،قصى ( فضائية األ%22.9تالها بنسبة ) ،(%24.7الوطنية بنسبة )

 م باقي القنوات الفضائية الفلسطينية . ( ث15.4%)

ردنية على قناة الجزيرة في ( اعتماد أساتذة اإلعالم في الجامعات ال 2019دراسة : السالمة ) 

 الحصول على المعلومات المتعلقة بمقتل خاشقجي .

ردنية على قناة إلى التعرف على درجة اعتماد أساتذة اإلعالم في الجامعات األ هدفت هذه الدراسة    

مدت الدراسة على المنهج ) عتإذ ا ،الجزيرة للحصول على المعلومات المتعلقة بمقتل خاشقجي 

عالم في الجامعات الوصفية وتكون مجتمع الدراسة من أساتذة اإل( وهي من الدراسات  المسحي

حة و البتراء و الشرق الحكومية والخاصة وهم ) اليرموك و جدارا و الزرقاء و العربية المفتو االردنية 
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 ( استاذاً  70سلوب الحصر الشامل فأجرى الدراسة على ) االوسط ( . وقد استعمل الباحث ا

العالقات العامة ( يمثلون المجتمع االصلي واعد  ،الصحافة  ،في اإلذاعة والتلفزيون  متخصصاً 

 :منها لى نتائجوخلصت الدراسة إ ،لومات المطلوبة استبانة لجمع البيانات والمع

ن قناة الجزيرة قدمت تغطية صحفية غير موضوعية ون أفراد عينة الدراسة ير ( من أ%62.7إن )     

لسياسية الخليجية في المعالجة ن توظيف قناة الجزيرة لالزمة اوتبين أ ،قتل الصحفي جمال خاشقجي لم

التغطية اإلخبارية  سباب الرئيسة لعدم موضوعيةقتل الصحفي جمال خاشقجي هي من األخبارية لماإل

صير وكان القلق على م ،فراد عينة الدراسة راء أ( وفقا آل%4.47لقناة الجزيرة وبمتوسط حسابي ) 

( و تبين %4.10بمتوسط حسابي ) و  ،برز االثار الوجدانية الناتجة الحريات في الوطن العربي من أ

أساتذة اإلعالم على قناة الجزيرة ن ذات داللة احصائية بين اعتماد ن هناك عالقة ارتباطية بيأ

السلوكية ثار المعرفية و حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي واآلخبارية كمصدر للمعلومات اإل

 والوجدانية المتحققة . 

 : التعليق على الدراسات السابقة

عالمية تناول اعتماد الجمهور على وسيلة إطال  على العديد من الدراسات السابقة التي تبعد اال      

تتشابه مع دراستنا في محور معين نها أل ، فقد تم اختيار عدد منها ،لوماتمعينة للحصول على المع

نو   و فيابه بين هذه الدراسات في العينة أو مجتمع الدراسة أفيكون التش ،و جانب من جوانبهاأ

ق ذكرها مع دراستنا فيما وجه االستفادة من الدراسات التي سبويمكن إيجاز أبرز أ ،الوسيلة االعالمية 

 ي :أتي
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كيفية صياغة مشكلة الدراسة و التسا الت وتحديد األهداف التي الدراسات السابقة في   ساعدت -1

 لى نتائج دقيقة.ساعدت الباحث في التوصل إ

 دب النظري.االستفادة منها في األ تم -2

التي  وتفسيرها النتائج تحليللة االستبانة وطريقة سئالدراسات السابقة في صياغة أ  دتساع -3

 ليها دراستنا.وصلت إت

 ،مع معظم الدراسات السابقة في تناولها االعتماد على وسائل االعالم الدراسة  هذه  تشابهت     

في حين  ،عن اعتماد هذه الدراسات على المنهج المسحي كونها تعد من الدراسات الوصفية فضالً 

ناولت اعتماد الجمهور على وسيلة اختلفت معظم هذه الدراسات مع دراستنا في كون ان دراستنا ت

هذه  انفي حين  ،بغض النظر عن وجود ازمة في وقتها للمعلومات عن الشأن المحلي اً مصدر إعالمية 

والثورات كما في  اقتصرت على اعتماد الجمهور على وسائل االعالم اثناء االزمات ماالدراسات منها 

 (.2015( و )بنين 2014( و )برغوت 2011( و )الشبيري 2011)رضوان  دراسة 

ومنها تناول  ،(2016تناولت اعتماد الصحفيين واالعالميين كما في دراسة) الشيخ ن هذه الدراسات أ 

( و 2014اعتماد طلبة الجامعات والشباب الجامعي او اساتذة الجامعات كما في دراسة )العزعزي 

اما دراستنا هذه فتناولت اعتماد الجمهور المحلي  ،(2019( و )العوام 2019و )سالمة ( 2016)فرج 

 في مدينة الموصل.

ذ إ ،هذه االقرب الى دراستنا ( 2014( و )شريف و طاهر 2011 وكانت دراسات ) عبد النبي    

كونهم يعدون من الدراسات تشابهت هذه الدراسات مع دراستنا في اعتمادهم على المنهج المسحي 

 ،دوات االستبانة والمالحظة والمقابلة في جمع المعلوماتعن اعتمادهم على أ فضالً  ،الوصفية
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عالم تماد الجمهور على وسائل اال( في تناولها الع2014وتشابهت دراستنا مع دراسة )شريف و طاهر 

ا هذه الدراسة تناولت اعتماد الجمهور مّ ستنا تناولت جمهور مدينة الموصل أن دراا االختالف في أمّ أ

 ،قناة فضائية واحدة بصورة عامة على ن دراستنا تناولت اعتماد الجمهورعن أ فضالً  ،في مدينة بغداد

في حين كان  ،في عدة قنواتا هذه الدراسة فتناولت اعتماد الجمهور على النشرات االخبارية فقط مّ أ

ما أ ،تناولت اعتماد الجمهور المحلي دراستنا نّ ( في أ2011تنا ودراسة )عبد النبي االختالف بيين دراس

 .على وسائل اإلعالم الجديدة  دراسة عبد النبي فتناولت اعتماد الشاب العراقي
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل -منهجية البحث 

الذي يهتم  ،ى مسعى الباحث في هذه الدراسة ليتضمن هذا الفصل الطرائق واإلجراءات للوصول إ     

للمعلومات  بمعرفة درجة اعتماد الجمهور في مدينة الموصل على قناة الموصلية الفضائية مصدراً 

جراءات  وصفاً  كما يتضمن ايضاً  ،المتعلقة بالشأن المحلي  لمنهج ومجتمع الدراسة وعينتها وأداتها وا 

تحليل  في فضاًل عن وصف الطريقة اإلحصائية التي استعملت ،صدقها وثباتها كد من والتأ،تطبيقها 

 جراءات المتبعة في الدراسة . ائق واإلهم الطر أل عرضاً  و فيما يأتي ، البيانات واستخالص النتائج

 : منهج الدراسة

لى مجموعة من الحقائق الدراسة بأنه " الوسيلة واألداة التي يمكن عن طريقها الوصول إ يعرف منهج   

 ( 62ص  ، 2004 ،) جاعد خرى "في مواقف أ كد من صالحيتهاواختباره والتأ في موقف معين

وتعد من الدراسات الوصفية " التي تستهدف وصف  -الميداني  –تعتمد الدراسة على المنهج المسحي 

حيحة وترجمة النتائج التي يتوصل إليها الباحث المراد دراسته من خالل منهجية علمية ص الموضو 

 رقام وبيانات يمكن تفسيرها " على شكل أ
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 : مجتمع الدراسة وعينتها

 والموصل هي مركز ،يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في جمهور مدينة الموصل العراقية   

باالعتماد  2019( لسنة 1،397،671بعدد سكان في مركز المدينة يبلغ )محافظة نينوى شمال العراق 

      .  2009على نتائج عملية الحصر والترقيم لسنة 

 ،من السكان في المدينة  % 85ويتكون جمهور مدينة الموصل العراقية من غالبية عربية تشكل نحو  

ص  ، 2016 ،) العقيدي ن والمسيحيينوالشبك واأليزيديي وهناك سكان ينتمون إلى الكرد والتركمان

246 ) . 

سلوب العينة العشوائية ولما كان من الصعب  الوصول إلى كامل مجتمع البحث فإن الباحث  لجأ إلى ا

( اسوووتبانة وكوووذلك  28( اسوووتبانة توووم اسوووتبعاد غيووور الصوووالحة وهوووي )  420حيوووث توووم توزيوووع )  المنتظموووة

(  257)  العدد الصافي من العينة فقط ( مفردة  اذ بلغ   100استثناء من ال يتابعون القناة وعددهم ) 

(  4الجودول )  مون خضعت للتحليول ابتوداءً  عشوائية المنتظمة  المتاحة التي هذا الرقم هو العينة المفردة 

حصوائية المعتمودة لعدد سكان المدينة على وفوق األسواليب اإل وهو عدد مناسب جداً في الفصل الالحق  

(cosit.gov.iq  ). 

  

http://cosit.gov.iq/
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 مفردة  357في المرحلة االولى البالغة  ( يبين توزيع افراد العينة1جدول رقم )ال

 حسب الخصائص الديموغرافية 

 النسبة العدد المتغيرات
 %62 223 ذكر الجنس

 %38 134 انثى
 %100 357 الكلي

 العمر
 %47 167 سنة 28 18
 %24 85 سنة 39 – 29
 %29 105 فما فوق 40

 %100 357 الكلي

 الحالة
 االجتماعية

 %4 13 أرمل
 %49 177 متزوج 

 %45 161 عزب / عزبة
 %2 6 منفصل

 %100 357 الكلي

 المستوى
 التعليمي

 %13 48 دون الثانوي

 %15 54 الثانوي

 %8 28 دبلوم

 %46 164 بكالوريوس

 %11 39 ماجستير

 %7 24 دكتوراه

 %100 357 الكلي
 تي:( ما يأ1يبين الجدول رقم )

 %38االناث بلغت نسبة  في حين ،( من بين العينة223وبواقع ) %62بلغت نسبة فئة الذكور  -1

 فراد العينة( من بين أ134وبواقع )
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( 39-29ا الفئة )مّ أ ، ( فرداً 167وبواقع ) %47( 28-18ا متغير العمر فبلغت نسبة الفئة )مّ أ -2

وبواقع  %29فما فوق(  40في حين بلغت نسبة الفئة ) ،( فرداً 85وبواقع ) %24فبلغت نسبتها 

 .( فرداً 105)

اما الحالة  ،( فردا13وبواقع ) %4رمل( االجتماعية فبلغت نسبة الحالة )أ الحالةا متغير مّ ا -3

وبواقع  %45عزب( فبلغت نسبتها أّما الحالة ) ،( فرداً 177وبواقع ) %49)متزوج( فبلغت نسبتها 

 فراد.( أ6وبواقع ) %2بة الحالة )منفصل(في حين بلغت نس ،( فرداً 161)

ما المستوى أ ،( فرداً 48وبواقع ) %13فبلغت نسبة )دون الثانوي( اما متغير المستوى التعليمي -4

وبواقع  %8ى )دبلوم( في حين بلغ نسبة المستو  ،( فرداً 54وبواقع ) %15)الثانوي( فبلغت نسبته 

في حين بلغت نسبة  ،( فرداً 164وبواقع ) %46لوريوس( فبلغت نسبته اما المستوى )بكأ ،( فردا28)

( 24وبواقع ) %7ما المستوى )دكتوراه( فبلغت نسبته ا ، ( فرداً 39وبواقع ) %11المستوى )ماجستير( 

 .فرداً 

 :دوات الدراسة ا

لية البحث وطريقة جمع البيانات سلوب واحد في عمعلى استعمال أ ن منهج المسح ال يقتصرإ     

نما يلجأ إلى  عتمد  الباحث  في  جمع البيانات سوف ي ،دوات بحثية وأ العتماد على عدة اساليباوا 

 . ي االستبانة والمقابلة داتى ألدراسته عل

جل استثارة دوافعه للحصول على ن القائم بالمقابلة والمبحوث من أتفاعل لفظي بيهي  " :والمقابلة 

تساعد المقابلة في التقويم ن آرائه واتجاهاته ومعتقداته ويمكن أمعلومات والتعبيرات التي تتعلق ببعض ال
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خرون علومات التي يحصل عليها الباحث بأساليب اخرى " . ) عبد الر وف وآالناقد للبيانات والم

 ( 254ص  ، 2017،

 :صدق ادوات الدراسة 

هو  لقياس ما ومدى صحتها وصالحيتها اداة الدراسة دق الكشف عن إمكانيةيقصد باختبار الص       

لى ارتفا  دي ذلك إا ي  مم ،أو الكشف عن صالحية أداة الدراسة لتحقيق أهدافها  ،مقصود في الدراسة 

 ، 2000،ليه من نتائج . ) عبد الحميد ور الباحث بثقة عالية فيما توصل إوشع ،مصداقية النتائج 

 ( 221ص 

ض التأكد من صدق أداتي الدراسة تم عرضها على أهل االختصاص والخبرة من أساتذة ولغر     

اء وبعد تلقي المالحظات تم  تعديل صحيفة االستقصالجامعات المتخصصين في اإلعالم والصحافة 

 (.1) الملحق رقم لتكون صالحة للتطبيق العملي .

 :داة القياس ثبات أ

كانية موا   ،كرار الدراسة وتحليل المضمون عادة وتالباحث و قدرته على إات هو امكانية اختبار الثب    

ساليب البحثية نفسها على وذلك بشرط تكرار استعمال األ ،بة نتائج مقار  والحصول على النتائج نفسها أ

 ( 10ص  ،1992 ،المواد المراد دراستها . ) ريتشارد واخرون 

تم اختيار عينة  إذ Cronbachاعتمد الباحث باختبار ثبات الدراسة على طريقة الفا كرونباخ  إذ     

ن قيمة الثبات بلغت صحيح استجابات عينة الثبات تبين أوبعد ت ،( فردًأ  30) عشوائية بلغ عددها

 داة الدراسة .أ ت( وهي قيمة مقبولة لثبا0.79)
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  معادلة ألفا _ كرونباخ

  α =  [ ـــــــــــــــــــــــ - 1  ]  ــــــــــــــــــ 

 

( 249، ص  2004) النبهان ،   

 

 متغيرات الدراسة :

 المتغير المستقل : قناة الموصلية الفضائية . 

 المتغير التابع : جمهور مدينة الموصل العراقية .

 الخصائص الديمغرافية للمبحوثين .المتغير الوسيط : 

 :جراءات الدراسة إ

حساس الباحث بضرورة معرفة مدى اعتماد الجمهور في مدينة الموصل نبعت مشكلة البحث من إ -1

كثر من مات عن الشأن المحلي في ظل وجود أللمعلو  العراقية على القنوات الفضائية المحلية مصدراً 

 قناة فضائية محلية وتعدد القضايا المتعلقة بالشأن المحلي 

قام الباحث باالطال  على الدراسات السابقة المشابهة لموضو  الدراسة واعتمد على الدراسات  -2 

وبحوث  رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراهالقريبة من دراسته من ناحية متغيرات الدراسة وتنوعت بين 

 مختصة .

من الدراسات السابقة في  يخص موضو  دراسته واالستفادة حاطة بكل ماتعمق في النظري واإلال -3

عداد أ  سئلة االستبانة صياغة وا 

∑ S i2 

Sx2 

n 

n - 1 
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بهدف   ( مبحوثاً 15بلغ عددهم )  ، عشوائياً  ،القيام بدراسة استطالعية على عدد من المحبوثين -4

سة االستطالعية في الباحث من هذه الدرا ولي لمعرفة ر ى الجمهور حول هذه القناة واستفاداستطال  أ

عداد أ  . سئلة االستبانة النهائية التي  تم توزيعها على جمهور المبحوثين الحقاً صياغة وا 

دب النظري والموضوعات التي ذكرت فيه مع مراعاة كتابة الموضوعات من تم التعمق في األ  -5

 .عداد الرسالة بصيغتها النهائية وا   ،لى الخاص العام ا

    ة الوحيدة  في سباب  في مقدمتها أن هذه القناة تعد الفضائيتم اختيار القناة من الباحث لعدة أ -6

حداث لمدينة الموصل تهتم بتغطية األ و ،2005م تعمل في المدينة منذ العا وأنها ،مدينة الموصل 

 العراقية . 

  :حصائيةالمعالجة اإل

لتفريغ  ،اعتماد برنامج الحزمة اإلحصائيةتم  ،والتأكد من صدقها وثباتها االستبانةبعد بناء استمارة      

عتماد وقد تم اال  االجتماعية( للعلوم  SPSS)  االستمارةالبيانات التي تم الحصول عليها من إجابات 

على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل التكرارات والنسب المئوية لجميع محاور 

 المستعملالثالثي  تيكر وقد تم مراعاة أن يتدرج مقياس ل ،الدارسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور

حصائية وفق كما تم استعمال اختبار مربع كاي كوسيلة إحصائية لبيان الفروق اإل ،في الدارسة 

 . ةمتغيرات الدراسة األربع

 اختبار مربع كاي : 

   )    = مج 2كا 
ت

 ت − 
ت

   
ت

  
          )2  
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 : التكرار المالحظ       ت ت

  .المتوقع التكرار :     عت 

 

 (  15ص  ،2010 ،) عالم  
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

التي خرجت بها الدراسة عن طريق  تم تخصيص هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة التطبيقية       

 لدراسته. للمنهج البحثي الذي اعتمده الباحث منهجاً  داة الدراسة )االستبانة( طبقاً أ

استعمال اختبار مربع كما تم  ،جميعها  الدراسةوالتكرارات لمحاور  حيث تم استخراج النسب المئوية    

 حصائية وفق متغيرات الدراسة.كاي كوسيلة إحصائية لبيان الفروق اإل

 محاور الدراسة: وفيما يأتي اإلجابة عن

 نماط التعرض  لقناة " الموصلية " العراقية :                                                                     األول : أالمحور 

 هل تشاهد قناة " الموصلية  " العراقية ؟  -1

 مفردة  357من بين ( يبين نسبة مشاهدة الجمهور 2جدول رقم )ال

 النسبة العدد جابةاإل

 %72 257 نعم

 %28 100 ال

 %100 357 الكلي
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شمالي  -قام الباحث باستطال  آراء عينة عشوائية من جمهور التلفزيون في مدينة الموصل      

( مفردة متاحة ومفاده : هل تشاهد قناة " الموصلية " العراقية ؟  357وتوجه بالس ال الى )  -العراق 

في   ،من الجمهور المستطلع  %72مفردة بنسبة  (257)فكانت الغالبية إجابتها بكلمة ) نعم ( وكانوا 

الفئة ( من %28بنسبة ) ( مبحوث100قناة الموصلية  كان ) نسبة عدد الذين لم يشاهدوا نّ حين أ

وه الء المبحوثون   ،( استبانة صالحة للتحليل  257وبذلك اعتمد الباحث على رقم )  ،المستطلعة 

 ( . -2-جدول ال). يشاهدون القناة استبانة الباقية الذين ال ( 100عينة الدراسة واستبعد )بصفتهم 

 اب عدم مشاهدتك لقناة الموصلية ؟سبما أ -2

 ( إذبل الذين أجابوا بكلمة )السباب عدم التعرض للقناة من قعلى أومع ذلك أراد الباحث الوقوف 

 (:3وكما هو مبين في الجدول رقم ) وعزوا باألسباب اآلتيةأ

 :( يبين اسباب عدم المشاهدة3)جدول رقم لا
 ت السباب نعم ال

 عدد % عدد %
 .1 عدم مصداقية القناة في تناول قضايا الشأن المحلي  45 %45 55 %55
 .2 عدم موضوعية القناة في تناول قضايا الشأن المحلي  51 %51 49 %49
بعووض الجهووات والشخصووويات السياسووية فوووي  ميوووعالقنوواة تل تحوواول  75 %75 25 %25

 .3 المدينة
 .4 ضعف الكادر اإلعالمي من الناحية المهنية   85 %85 15 %15
 .5 ضعف الكادر اإلعالمي من الناحية الثقافية  75 %75 25 %25
 .6 عدم تنو  برامجها  70 %70 30 %30
 .7 ذواق تلبي برامجها  كل األ ال 88 %88 12 %12
 .8 اعتمد على المواقع االلكترونية لمتابعة الشأن المحلي 67 %67 33 %33
 .9 غير جريئة في طرح بعض القضايا المهمة 76 %76 24 %24
 .10 تحاول تزييف الحقائق بما يتماشى مع مصالحها  61 %61 39 %39
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خبار والتقارير في تقديم األ عدم استخدام التقنيات الحديثة 80 %80 20 %20

 .11 نفوكراف وغيرهاكاأل
 .12 ال تهتم  باألخبار العالمية  77 %77 23 %23
 .13 ال تنقل األحداث المهمة  لحظة وقوعها                   69 %69 31 %31
 .14 ال يوجد لدي وقت لمتابعتها 58 %58 42 %42
 .15 ساساً نا غير مهتم بالقنوات المحلية أأ 47 %47 53 %53

تلبي برامجها  سبب عدم المشاهدة للقناة والمتضمن )ال نّ ( أ3من خالل الجدول رقم) يتبين          

( 88( وبواقع )%88خرى بنسبة بلغت )جاء في المرتبة االولى من بين األسباب األكل االذواق( 

والثبات  مكانية القناة في الجانب البرامجيالسبب في ذلك إلى ضعف إ يعزىو  ،(100بين ) من مبحوثاً 

ايا الشأن في حين جاء سبب )عدم مصداقية القناة في تناول قض ،عالميةنمط معين للمادة اإل على

مبحوثا من ( 45( وبواقع )%45خرى وبنسبة بلغت )المحلي( في المرتبة األخيرة من بين األسباب األ

الوحيدة  القناة الفضائية لموصلي بها بدرجة كبيرة بوصفهالى ثقة الجمهور اذلك إ يعزىو  ،(100بين )

 التي تعمل في تغطية قضايا الشأن المحلي لمدينة الموصل.

 في مشاهدة القناة ؟ كم ساعة تقضي يومياً  -3

( 257ن عدد الذين يشاهدون قناة الموصلية والبالغ عددهم )( والذي بين أ2) رقم جدولالمن نتائج 

 ( .4ومن خالل االستفسار عن تعرضهم للقناة تبين في الجدول ) ،مبحوثًا 

 ( يبين معدل التعرض لقناة الموصلية4جدول رقم )ال
 

 

 

 النسبة العدد االجابة
 %85 219 أقل من ساعتين

 %9 24 من ساعتين إلى ثالث
 %6 14 ساعات ثالثأكثر من 

 %100 257 الكلي
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 ذقل من ساعتين إعدل التعرض لقناة الموصلية كان ألن مأ (4قم )يتبين من خالل الجدول ر        

( 219( بواقع )%85ولى بنسبة )قل من ساعتين في المرتبة األبلغ عدد الذين يتعرضون للقناة أل

ذ إ ،كثر من ثالث ساعاتقل نسبة للذين يتعرضون للقناة ألأجاءت  في حين ،(257من بين ) مبحوثاً 

السبب في ذلك الى أوقات  يعزىو  ،(%6ت )( وبنسبة بلغ257من بين ) ( مبحوثاً 14بلغ عددهم )

و ممن فقد تكون هذه الفئة التي مثلت أعلى نسبة اصحاب العمل أ فراد العينة .الفراغ التي يتمتع بها أ

 لديهم دوام في الدوائر الحكومية وكذلك الطلبة بكافة فئاتهم العمرية .

 ة ؟وقات مشاهدتك لقناة الموصليما أ -4

( 4فراد عينة الدراسة عن عدد الساعات التعرض لقناة الموصلية في جدول )من خالل استجابات ا   

على نسبة كانت فترة مشاهدتهم كما مبين في الجدول رقم ثل بمدة )أقل من ساعتين ( أعطوا أوالذي تم

(5. ) 

 ( يبين الفترة الزمنية لتعرض الجمهور لقناة الموصلية5جدول رقم )ال

 النسبة العدد االجابة
 %4 10 الفترة الصباحية

 %3 9 فترة الظهيرة
 %64 164 الفترة المسائية

 %29 74 ال يوجد وقت محدد للمشاهدة
 %100 257 الكلي

 

نسبة من بين الفترات الزمنية األخرى  الفترة المسائية جاءت بأعلى نّ ( أ5تبين نتائج الجدول رقم )    

( 164بلغت نسبة الذين يتعرضون للقناة في الفترة المسائية والبالغ عددهم )إذ  ،لتعرض الجمهور للقناة 

خبارية السبب في ذلك إلى تعرض الجمهور للنشرة اإل يعزى(  و %64بلغت )(  257من بين ) مبحوثاً 
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قل نسبة من بين في حين جاءت فترة الظهيرة بأ ،اءً التاسعة مسالرئيسة التي تقدمها القناة في الساعة 

( وبنسبة بلغت 257( من بين )9ذ بلغ عدد الذين يتعرضون للقناة في هذه الفترة )إ ،الزمنية الفترات

 و الدوام.ذلك إلى انشغال أفراد العينة بالعمل أ يعزى( و 3%)

راسة والبالغ حث بعملية فرز استجابات عينة الدقام البا ،دناه لإلجابة عن المحاور اآلتية في  أ    

جابة الثالث واستخراج النسب خاصة عن كل  المحور وفق بدائل اإلسئلة ال( على األ257عددها )

 . كما هو موضح بالجداول اآلتيةية المئو 

 التي تتابعها في قناة الموصليةالمحور الثاني : ما اكثر الموضوعات 

 الموضوعات متابعة من قبل الجمهور( يبين اكثر 6جدول رقم )ال

تابع   ال أ
 ابداً 

تابع  أ
 احياناً 

تابع  أ
 دائماً 

 ت الموضوع 257

التي  تهتم بالش ون السياسية وهي الموضوعات  :السياسية عدد 03 128 26
 خبار المحلية والعالمية  واأل

1. 
10% 50% 40% % 

تعنى بالحديث عن   االقتصادية : وهي الموضوعات التي عدد 63 134 60
 الحركة االقتصادية داخل مدينة الموصل  وخارجها 

2. 
23% 52% 25% % 

االجتماعية :وهي الموضوعات التي  تتحدث عن الواقع  عدد 104 119 34
  االجتماعي لمدينة الموصل

3. 
13% 46% 40% % 

الثقافية :وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث عن الحركة  عدد 86 122 49
 الثقافية والتراث وتاريخ مدينة الموصل 

4. 
19% 47% 33% % 

موضوعات التي تعنى بالحديث عن األمور الدينية :وهي ال عدد 66 118 73
 رشاد الدينيوالقيم الدينية  والوعظ واإل

5. 
28% 46% 26% % 
عن الحركة الرياضية : وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث   عدد 53 76 128

 خبار الرياضة المحلية والعالمية  الرياضية والرياضيين وأ
6. 

50% 30% 21% % 
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ها أفراد العينة والتي أجاب عن أكثر الموضوعات متابعة من ( أنّ 6يتبين من خالل الجدول رقم )      

( %40ولى بنسبة )إذ جاءت بالمرتبة األ ،الموضوعات االجتماعية( هي  تابع دائماً الجمهور بو )أ

ذ لثانية الموضوعات السياسية إفي حين جاءت في المرتبة ا ،(257صل )من أ ( مبحوثاً 104وبواقع )

في المرتبة الثالثة ا الموضوعات الثقافية فجاءت مّ أ ،( مبحوثا103( وبواقع )%40نة )العينسبة  تبلغ

( %26في المرتبة الرابعة وبنسبة ) وجاءت الموضوعات الدينية  ،( مبحوثاً 86ع )( وبواق%33نسبة )ب

( وبواقع %25وفي المرتبة الخامسة جاءت الموضوعات االقتصادية بنسبة ) ،( مبحوثاً 66وبواقع )

( 53( وبواقع )%21جاءت الموضوعات الرياضية بنسبة )السادسة  وفي المرتبة  ،( مبحوثاً 63)

 .مبحوثاً 

لى عة العينة للموضوعات االجتماعية أكثر من الموضوعات االخرى إالسبب في متاب يعزىو       

ما سبب حصول أ ،لمجتمع الموصلياهتمام القناة في تقديم برامج اجتماعية هادفة تمس جوهر ا

ج ودها في تقديم البرامخيرة فيتبلور في عدم تكريس القناة لجهموضوعات الرياضية على المرتبة األال

 الرياضية.
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 المحور الثالث : دوافع االعتماد على قناة الموصلية مصدرا للمعلومات حول الشأن المحلي .
 ( يبين اسباب اعتماد الجمهور على قناة الموصلية في تكوين معلوماتهم7جدول رقم )ال

ال 
 اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي على الموصلية 257 فقاو أ محايد وافقأ

 لألسباب اآلتية :
 ت

في  ةومات عن األخبار واألحداث الجاريومعل توفر لي اخباراً   عدد 234 16 7
 -1 المدينة 

3% 6% 91% % 
 عدد 228 23 6

 -2 نها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصل أل
2% 9% 89% % 
 عدد 114 96 47

 -3 فكار للخروج من الوضع الراهن في المدينة  تقدم الحلول واأل
18% 37% 44% % 

 عدد 212 32 13
 -4 عمار خاصة في المدينة القديمة تسلط الضوء على قضية اإل

5% 12% 82% % 
والطرق الرابطة بين المدارس  صالح الجسورحملة إ تتابع عدد 213 34 10

 -5 والم سسات التعليمية 
4% 13% 83% % 
 عدد 182 61 14

 -6 رهابتدعو إلى تعويض المتضررين من حوادث اإل
5% 24% 71% % 

 عدد 204 45 8
 -7 لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 

3% 18% 79% % 
 عدد 85 93 79

 -8 جهة سياسية  ةتجامل ايّ  ال
31% 36% 33% % 

 عدد 161 69 27
 -9 الشأن المحليتهتم بتحليل االحداث حول قضايا 

11% 27% 63% % 
 -10 حداث لحظة وقوعهاتنقل األ عدد 148 67 42

16% 26% 58% % 
 عدد 152 77 28

 -11 راء فيما يتعلق بقضايا الشأن المحليتعرض مختلف اآل
11% 30% 59% % 

 عدد 151 71 35
 -12 تمتاز بالشمول في نقلها لقضايا الشأن المحلي

14% 28% 59% % 
 -13 تصور الواقع الموصلي على حقيقته  عدد 183 46 28
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11% 18% 71% % 
 -14 تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد والدقة  عدد 177 46 34

13% 18% 69% % 
 عدد 158 83 16

 -15 ي العام المحلي تولي أهمية لقضايا الرا
6% 32% 61% % 
 عدد 118 71 68

 -16 خرى موضوعات غير متاحة في القنوات األضواء  على تسلط األ
26% 28% 46% % 

ة في نقل قضايا الشأن تع بمساحة من حرية التعبير والجرأتتم عدد 121 79 57
 -17 المحلي 

22% 31% 47% % 
 عدد 134 74 49

 -18 خرى لدوائر الحكومية دون الحاجة إلى قناة أعالنات امعرفة إ
19% 29% 52% % 

 

ى سباب اعتماد الجمهور على قناة الموصلية للحصول علن أكثر أ( أ7يبين الجدول رقم )      

في ومعلومات عن األخبار واألحداث الجارية  توفر لي اخباراً نها )المعلومات عن الشأن المحلي هو أ

ا بو جابو إذ بلغ عدد الذين أ ،المدينة( إذ حصل هذا السبب على المرتبة األولى من بين األسباب االخرى

السبب الى ثقة الجمهور بالقناة هذا  يعزىو  ،( %91( بنسبة )257( مبحوثا من اصل )234وافق( ))أ

دينة  التي تهتم بش ون منها القناة المحلية أ) ثانية جاءوفي المرتبة ال ،نها تهتم بقضايا الشأن المحليأل

السبب في  يعزىو  ،(%89( وبنسبة بلغت )228بو )اوافق( ) جابوا عنهاالموصل( إذ بلغ عدد الذين أ

ا في المرتبة الثالثة مّ ة التي تعمل داخل مدينة الموصل( أذلك الى كون القناة هي القناة المحلية الوحيد

بو  جابوا عنهلقديمة( إذ بلغ الذين أعمار خاصة في المدينة ا)تسلط الضوء على قضية اإل فقد جاء سبب

على  لقاء الضوء من قبل القناةالسبب في ذلك الى إ يعزى( و %28ت )وبنسبة بلغ (212وافق( ))أ

قل االسباب الثالثة التي حصلت على أ امّ أ ،سيما المدينة القديمةال  الموضوعات المتعلقة باإلعمار
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ت غير متاحة في القنوات االخرى( إذ بلغ عدد الذين أجابوا ضواء  على موضوعاتسلط األ) نسب هي 

نها تكتفي بتسليط الضوء السبب في ذلك أل يعزىو  ،(%46لغت )( وبنسبة ب118وافق( )ا بو )أعليه

ج من الوضع الراهن في )تقدم الحلول واالفكار للخرو  فإنها اما السبب االخر ،على القضايا المحلية

السبب في  يعزىو  ،(%44)( وبنسبة بلغت 114جابوا عليها بو )اوافق( )الذين أ ذ بلغ عددالمدينة ( إ

تجامل  الوقد جاء سبب ) ،نما تكتفي بعرض الموضوعات والقضاياوا   ، للمشكالت تقدم حلوالً ذلك ألنها 

( 85وافق( )بو )أ اجابو إذ بلغ عدد الذين أ ،ة( في المرتبة االخيرة من بين األسبابي جهة سياسيأ

ة الموصلية تجامل الجهات ن قنالى أن الجمهور يرى أهذا السبب إ يعزىو  ،(%33سبة )وبن  مبحوثاً 

 السياسية .

 المحور الرابع : دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور: 

 ( يبين دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور8جدول رقم )ال

ال 
 ت ي :أتحققت لي القناة في الجانب المعرفي ما ي 257 اوفق محايد اوافق

 -19 في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن المحلي  سهمتا عدد 180 56 21
8% 22% 70% % 
ول ومعرفة ردود افعالهم حول بأ شجعت التواصل مع الجمهور اوالً  عدد 183 53 21

 -20 قضايا الشأن المحلي 
8% 21% 71% % 
 عدد 137 90 30

 -21 ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه قضايا الشأن المحلي
12% 35% 53% % 

 عدد 157 81 19
 -22 اإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا الشأن المحلي 

7% 32% 61% % 
 عدد 209 33 15

 -23 زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها 
6% 13% 81% % 
 -24 تعريف المواطن بالقرارات الحكومية عدد 198 43 16
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6% 17% 77% % 
 ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعة أ عدد 131 81 45

 25- 
18% 32% 51% % 

زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي  يصعب الحصول عليها  عدد 134 73 50
 -26 التقليدية ائقبالطر 

19% 28% 52% % 
  عدد 118 84 55

 وسعت معارفي في التعامل مع مشكالت الشأن المحلي 
 

27- 
21% 33% 46% % 

        

مت في رفع المستوى المعرفي لدى الجمهور عن )تاريخ الموصل ن القناة أسه( أ8بين الجدول رقم )ي  

( من 209وافق( )هذه الفئة بو )أ جابوا عنإذ بلغ عدد الذين أ ،ولىوحضارتها( فجاءت في المرتبة األ

هذا الى تسليط الضوء من قبل القناة  على تاريخ وتراث وحضارة  يعزى( و %81( وبنسبة )257صل )أ

خيرة )مساهمة القناة في توسيع معارف وجاءت في المرتبة األ ،لتي تقدمهاالموصل عن طريق البرامج ا

صل ( من أ118وافق( )بو )ا جابوا عنهاذين أذ بلغ عدد الور في التعامل مع الشأن المحلي( إالجمه

هم في توسيع معارف الجمهور في كيفية القناة لم تس نّ مما يشير الى أ ،(%46( وبنسبة )257)

 التعامل مع مشكالت الشأن المحلي  . 

  



67 

 

 القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور  المحور الخامس : دور

 ( يبين دور القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور9جدول رقم )ال
ال 
 ت ي :القناة في الجانب الوجداني ما يأت حققت لي 257 اوفق محايد اوافق

 عدد 119 68 70
 -28 شعر باالستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصليةأ

27% 26% 46% % 
 عدد 175 62 20

 -29 بناء المدينةعلى القيم الدينية واالجتماعية أل حافظت
8% 24% 68% % 
 عدد 105 90 62

 -30 البهجة والسرور لديَّ تثير برامجها روح 
24% 35% 41% % 

 عدد 101 81 75
 -31 ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور

29% 32% 39% % 
 عدد 104 91 62

 -32 بناء المدينةقللت من النزعة العشائرية بين أ
24% 35% 40% % 

 عدد 136 77 44
 -33 سري داخل المجتمعشجعت على التماسك األ

17% 30% 53% % 
 عدد 43 61 153

 -34 تقاريرها تثير الرعب عندي
60% 24% 17% % 

 -35 زاء قضايا الشأن المحليشعوري بالقلق إ عدد 119 86 52
20% 33% 46% % 

 عدد 190 51 16
 -36 مع قضايا الشأن المحلي كثر تعاطفاً أصبحت أ

6% 20% 74% % 
همية مل نتيجة عرض قصص ذات أالقناة  في الشعور باأل أسهمت عدد 140 83 34

 -37 للمجتمع
13% 32% 54% % 

 عدد 182 41 34
 -38 زادت من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي

13% 16% 71% % 
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صبح إذ )أ ،المستوى الوجداني لدى الجمهور همت في تعزيز( أن القناة أس9يبين الجدول رقم )   

إذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى وبلغ عدد  ،مع قضايا الشأن المحلي( كثر تعاطفاً ور أ هالجم

 لى استعمالذلك إ يعزىو  ،(%74سبة )( وبن257صل )من أ ( مبحوثاً 190وافق( )الذين أجابوا بو )أ

ة االخيرة ) تقاريرها وجاءت في المرتب ،القناة االستماالت العاطفية في تقديم المادة االعالمية للجمهور

( 257صل )من أ ( مبحوثاً 43وافق( )بو )أ جابوا عنهار( إذ بلغ عدد الذين أتثير الرعب لدى الجمهو 

 ي شيء يثير الرعب لدى الجمهور.تحتوي على أ ن تقارير القناة الذلك إلى أ يعزىو  ،(%17وبنسبة )

 المحور السادس : دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور 

 ( يبين دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور10جدول رقم )
ال 

 ت ي :ي القناة في الجانب السلوكي ما يأتحققت ل 257 فقاو أ محايد وافقأ
حداث والقضايا التي تخص الشأن ت من رغبتي بمتابعة التطورات واألزاد عدد 186 44 27

 % %72 %17 %11 -39 المحلي 
 % %56 %27 %17 -40 شجعتني على العمل التطوعي عدد 144 69 44
 % %47 %34 %19 -41 بداء الراي والتعبير شجعتني على إ عدد 121 88 48
 % %44 %29 %27 -42 جعلتني اكثر جرأة في المطالبة  بحقوقي  عدد 114 74 69
 % %47 %26 %27 -43 جديدة من المراسلين الصحفيين بما يسمى صحافة المواطن  خلقت انماطاً  عدد 120 68 69
 % %67 %19 %14 -44 حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي   عدد 172 48 37
 % %48 %29 %23 -45 خر للرأي اآل كثر تقبالً جعلتني أ عدد 123 75 59
 % %66 %21 %13 -46 لقضايا الشأن المحلي  دراكاً وا   كثر وعياً أصبحت أ عدد 169 54 34
 % %63 %21 %16 -47 لى المدينة ها للشأن المحلي للعودة الطوعية إتدفع تغطيت عدد 162 53 42
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رغبة ي ) انها زادت من ن القناة عززت الجانب السلوكي لدى الجمهور ف( أ10يبين الجدول رقم )    

ت هذه الفئة في ذ جاءالقضايا التي تخص الشأن المحلي( إحداث و تابعة التطورات واألالجمهور في م

 ،(%72( وبنسبة )257) ( من اصل186وافق( )وبلغ عدد الذين أجابوا عليها بو )أ ،المرتبة األولى

وجاءت في  ،المحليشأن لى انفراد القناة في تغطية الموضوعات والقضايا التي تخص الذلك إ يعزىو 

ها بو ا عنجابو ذ بلغ عدد الذين أإ البة بحقوقهم(كثر جرأة في المطالمرتبة األخيرة )أنها جعلت الجمهور أ

نها لم تحفز الجمهور ذلك الى أ يعزىو  ،(%44( وبنسبة )257صل )من أ ( مبحوثاً 114)اوافق( )

 للمطالبة بحقوقهم .

 للمتغيرات الديموغرافية تصنيف محاور الدراسة تبعاً 

( 257قام الباحث بفرز استجابات عينة الدراسة والبالغ عددها ) ،في هذا الجزء من النتائج        

المستوى و  ،الحالة االجتماعية و  ،العمر  و ،بانة وفق متغيرات البحث ) الجنس لمحاور االست

ية لمعرفة داللة ع كاي كوسيلة إحصائاختبار مرب لمعرفة الفروق االحصائية باستعمالالتعليمي ( 

 ي :وعلى النحو اآلت ،الفروق 

 متغير الجنس: -1

 في مشاهدة القناة ؟ المحور االول :كم ساعة تقضي يومياً 

 حسب متغير الجنس جمهور( يبين المدة الزمنية لمشاهدة ال11جدول رقم )ال
 2كا إناث ذكور جابةاإل

 محسوبة
 2كا

 النسبة العدد النسبة العدد جدولية
 %78 74 %89 145 أقل من ساعتين

 
6.829* 

 
5.99 
0.05 

2 

 %11 10 %9 14 من ساعتين الى ثالث
 %11 10 %2 4 ساعات ثالثأكثر من 

 %100 94 %100 163 الكلي
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عينة في فراد الحصائية للمدة الزمنية التي يقضيها أإ( وجود فروق ذات داللة 11يبين الجدول رقم )

 على من القيمة الجدولية البالغة ( أ6.829مربع كاي المحسوبة  بلغت )ن قيمة مشاهدة القناة إذ تبين أ

 .  2ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة   5.99

 وقات مشاهدتك لقناة الموصلية ؟ماهي أ -2

 ( يبين الفترات الزمنية للمشاهدة حسب متغير الجنس12جدول رقم )ال

 االجابة
 2كا إناث ذكور

 جدولية 2كا محسوبة
 النسبة العدد النسبة العدد

 %4 4 %4 6 الفترة الصباحية

 
 

3.733 

 
 

7.82 
0.05 

3 

 %6 6 %2 3 فترة الظهيرة
 %62 58 %65 106 الفترة المسائية

 %28 26 %29 48 ال يوجد وقت محدد للمشاهدة
 %100 94 %100 163 الكلي
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للفترات الزمنية لمشاهدة أفراد العينة 12يبين الجدول رقم )     

عند مستوى  7.82قل من القيمة الجدولية البالغة ( أ3.733القيمة المحسوبة التي بلغت ) نّ وذلك أل

 . 3ودرجة حرية  0.05داللة 

 :التي تتابعها في قناة الموصلية  الموضوعات كثرالمحور الثاني: ما أ

( 257لإلجابة عن هذا المحور قام الباحث بفرز استجابات عينة الدراسة والبالغ عددها )        

اختبار مربع كاي كوسيلة  لمعرفة الفروق االحصائية باستعماللمحاور االستبانة وفق متغير الجنس 

 : وعلى النحو اآلتي ،إحصائية لمعرفة داللة الفروق 
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 حسب متغير الجنسالجمهور ( يبين الموضوعات التي يتابعها 13جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
تابع   أ

 ابداً 
تابع  أ

 احياناً 
تابع  أ

 ت الموضوع الجنس دائماً 

0.499 
السياسية :وهي الموضوعات التي  تهتم بالش ون السياسية  ذكور 68 79 16

 -1 واالخبار المحلية والعالمية  
 إناث 35 49 10

0.534 
تعنى بالحديث عن     االقتصادية : وهي الموضوعات التي ذكور 38 85 40

 -2 الحركة االقتصادية داخل مدينة الموصل  وخارجها 
 إناث 25 49 20

0.072 
االجتماعية :وهي الموضوعات التي  تتحدث عن الواقع  ذكور 65 76 22

 -3  االجتماعي لمدينة الموصل
 إناث 39 43 12

0.780 
الثقافية :وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث عن الحركة الثقافية  ذكور 57 74 32

 -4 والتراث وتاريخ مدينة الموصل 
 إناث 29 48 17

3.919 
مور والقيم الدينية :وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث عن اال ذكور 38 72 53

 -5 رشاد الدينيالدينية  والوعظ واإل
 إناث 28 46 20

5.058 
عن الحركة الرياضية : وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث   ذكور 39 51 73

 -6 خبار الرياضة المحلية والعالمية  الرياضية والرياضيين وأ
 إناث 14 25 55

عات التي يتابعها حصائية بين الموضو ( عدم وجود فروق ذات داللة إ13يبين الجدول رقم )     

(عند 5.99قل من القيمة الجدولية البالغة )القيم المحسوبة لجميع الموضوعات أ نّ الجمهور وذلك أل

الباحث ذلك لتقارب وجهات النظر بين الذكور واالناث  يعزى. و  2ودرجة حرية  0.05مستوى داللة 

 للموضوعات التي يتعرضون لها .
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 حول الشأن المحلي .للمعلومات  المحور الثالث : دوافع االعتماد على قناة الموصلية مصدراً 

 ( يبين دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية حسب متغير الجنس14جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي على  الجنس فقاو أ محايد وافقأ

 ت الموصلية لألسباب اآلتية :

1.225 
ومعلومات عن األخبار واألحداث الجارية  توفر لي اخباراً   ذكور 146 12 5

 -1 في المدينة 
 إناث 88 4 2

1.246 
 ذكور 142 17 4

 -2 نها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصل أل
 إناث 86 6 2

1.341 
 ذكور 68 63 32

 -3 فكار للخروج من الوضع الراهن في المدينة  تقدم الحلول واأل
 إناث 46 33 15

1.417 
عمار خاصة في المدينة تسلط الضوء على قضية اإل ذكور 131 23 9

 -4 القديمة 
 إناث 81 9 4

7.761* 
صالح الجسور والطرق الرابطة بين المدارس تتابع حملة إ ذكور 127 28 8

 -5 والم سسات التعليمية 
 إناث 86 6 2

0.016 
 ذكور 115 39 9

 -6 رهابالمتضررين من حوادث اإلالى تعويض تدعو 
 إناث 67 22 5

3.883 
 ذكور 125 34 4

 -7 لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 
 إناث 79 11 4

6.575* 
 ذكور 46 59 58

 -8 جهة سياسية  ةيتجامل أ ال
 إناث 39 34 21

5.462 
 ذكور 95 46 22

 -9 المحليتهتم بتحليل االحداث حول قضايا الشأن 
 إناث 66 23 5

 -10 تنقل االحداث لحظة وقوعها ذكور 89 44 30 1.996
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 إناث 59 23 12

7.708* 
 ذكور 87 53 23

 -11 اء فيما يتعلق بقضايا الشأن المحليتعرض مختلف اآلر 
 إناث 65 24 5

4.287 
 بالشمول في نقلها لقضايا الشأن المحلي تمتاز ذكور 88 51 24

 12- 
 إناث 63 20 11

1.681 
 ذكور 113 33 17

 -13 تصور الواقع الموصلي على حقيقته 
 إناث 70 13 11

6.156* 
 ذكور 104 32 27

 -14 تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد والدقة 
 إناث 73 14 7

1.476 
 ذكور 96 57 10

 -15 ي العام المحلي تولي أهمية لقضايا الرأ
 إناث 62 26 6

2.050 
موضوعات غير متاحة في القنوات ضواء  على تسلط األ ذكور 72 43 48

 -16 خرى األ
 إناث 46 28 20

13.957* 
ة في نقل قضايا تع بمساحة من حرية التعبير والجرأتتم ذكور 63 55 45

 -17 الشأن المحلي 
 إناث 58 24 12

0.679 
 ذكور 82 48 33

 -18 عالنات الدوائر الحكومية دون الحاجة لقناة اخرى معرفة إ
 إناث 52 26 16

حصائية بين دوافع اعتماد الجمهور على قناة ( وجود فروق ذات داللة إ14يبين الجدول رقم )    

كبر من القيمة الجدولية إذ كانت القيم المحسوبة أ (5/8/11/14/17عند الفقرات )  ،الموصلية

أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون القيم المحسوبة  ،الذكور( ولصالح 5.99)

 لها أقل من القيمة الجدولية .
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  .: دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهورالمحور الرابع

 ( يبين الجوانب المعرفية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور15جدول رقم)ال

 2كا
 محسوبة

ال 
حققت لي القناة في الجانب المعرفي ما يلي  الجنس اوفق محايد اوافق

 ت :

1.608 
همت  في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن أس ذكور 112 35 16

 -19  المحلي 
 إناث 68 21 5

4.204 
ول ومعرفة ردود بأ شجعت التواصل مع الجمهور اوالً  ذكور 110 40 13

 -20 افعالهم حول قضايا الشأن المحلي 
 إناث 73 13 8

0.289 
ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه  ذكور 85 58 20

 -21 قضايا الشأن المحلي
 إناث 52 32 10

0.294 
اإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا الشأن  ذكور 98 52 13

 -22 المحلي 
 إناث 59 29 6

1.912 
 ذكور 130 21 12

 -23 زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها 
 إناث 79 12 3

2.127 
  ذكور 121 30 12

 تعريف المواطن بالقرارات الحكومية
 

24- 
 إناث 77 13 4

8.285* 
  ذكور 72 58 33

 ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعة أ
 

25- 
 إناث 59 23 12

زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي  يصعب  ذكور 75 49 39 *8.219
 -26 الحصول عليها بالطرق التقليدية

 إناث 59 24 11

8.844* 
وسعت معارفي في التعامل مع مشكالت الشأن  ذكور 67 52 44

 المحلي 
 

 إناث 51 32 11 -27
حصائية بين الجوانب المعرفية التي عملت القناة ذات داللة إ( وجود فروق 15يبين الجدول رقم )    

كبر من القيمة ( إذ كانت القيم المحسوبة أ25/26/27الجمهور عند الفقرات )على تعزيزها لدى 
أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون القيم  ،( لصالح الذكور5.99الجدولية )

 الجدولية .المحسوبة لها أقل من القيمة 
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 .القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور المحور الخامس : دور
 ( يبين الجوانب الوجدانية الذي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور16جدول رقم )ال

 2كا
 بةمحسو 

ال 
 ت ي :أتحققت لي القناة في الجانب الوجداني ما ي الجنس فقاو أ محايد وافقأ

2.886 
 ذكور 69 47 47

 -28 شعر باالستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصليةأ
 إناث 50 21 23

5.046 
 ذكور 103 46 14

 -29 بناء المدينةعلى القيم الدينية واالجتماعية ألحافظت 
 إناث 72 16 6

0.095 
 ذكور 67 56 40

 -30 تثير برامجها روح البهجة والسرور لدي
 إناث 38 34 22

3.383 
 ذكور 61 48 54

 -31 ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور
 إناث 40 33 21

1.766 
 ذكور 61 60 42

 -32 بناء المدينةقللت من النزعة العشائرية بين أ
 إناث 43 31 20

1.854 
 ذكور 88 51 24

 -33 سري داخل المجتمعشجعت على التماسك األ
 إناث 48 26 20

4.354 
  ذكور 22 37 104

 تقاريرها تثير الرعب عندي
 

34- 
 إناث 21 24 49

 إناث 40 36 18 -35 شعوري بالقلق ازاء قضايا الشأن المحلي ذكور 79 50 34 1.572

 -36 مع قضايا الشأن المحلي صبحت اكثر تعاطفاً أ ذكور 117 35 11 1.070
 إناث 73 16 5

2.281 
مل نتيجة عرض قصص ذات الشعور باألة  في مت القنااسه ذكور 83 57 23

 -37 همية للمجتمعأ
 إناث 57 26 11

 -38 زادت من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي ذكور 109 26 28 *6.231
 إناث 73 15 6

( وجود فروق ذات داللة احصائية في الجوانب الوجدانية التي عملت القناة 16يبين الجدول رقم )   

على من القيمة الجدولية ( إذ كانت القيمة المحسوبة أ38ها لدى الجمهور عند الفقرة )على تعزيز 
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أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون القيم المحسوبة لها  ،( لصالح الذكور5.99)

 أقل من القيمة الجدولية .

 .ورالمحور السادس : دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمه

 ( يبين الجوانب السلوكية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور17جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
 ت :يي القناة في الجانب السلوكي ما يأتحققت ل الجنس فقاو أ محايد وافقأ

1.144 
زادت من رغبتي بمتابعة التطورات واالحداث والقضايا  ذكور 115 31 17

 -39 التي تخص الشأن المحلي 
 إناث 71 13 10

4.525 
 ذكور 86 43 34

 -40 شجعتني على العمل التطوعي
 إناث 58 26 10

4.462 
 ذكور 70 57 36

 -41 ي والتعبير شجعتني على إبداء الرأ
 إناث 51 31 12

4.587 
 ذكور 69 43 51

 -42 كثر جرأة في المطالبة  بحقوقي جعلتني أ
 إناث 45 31 18

0.708 
جديدة من المراسلين الصحفيين بما يسمى  خلقت انماطاً  ذكور 73 44 46

 -43 صحافة المواطن 
 إناث 47 24 23

4.959 
 حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي   ذكور 101 35 27

 44- 
 إناث 71 13 10

8.235* 
 خر للرأي اآل كثر تقبالً جعلتني أ ذكور 69 48 46

 45- 
 إناث 54 27 13

 -46 لقضايا الشأن المحلي  دراكاً وا   كثر وعياً أصبحت أ ذكور 103 35 25 1.989
 إناث 66 19 9

2.590 
 ذكور 101 31 31

 -47 لى المدينة ها للشأن المحلي للعودة الطوعية إتدفع تغطيت
 إناث 61 22 11

حصائية في الجوانب السلوكية التي عملت القناة ( وجود فروق ذات داللة إ17يبين الجدول رقم )   

على من القيمة الجدولية ( إذ كانت القيمة المحسوبة أ45ها لدى الجمهور عند الفقرة )على تعزيز 
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وبة لها أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون القيم المحس ،( لصالح الذكور5.99)

 .2ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة   5.99قيمة مربع كاي الجدولية :  ،أقل من القيمة الجدولية

 :متغير العمر -2

 في مشاهدة القناة ؟ كم ساعة تقضي يومياً  -1

 .حسب متغير العمرالجمهور ( يبين المدة الزمنية لمشاهدة 18جدول رقم )ال

 2كا فما فوق 40 39 – 29 28 – 18 جابةاإل
 محسوبة

 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد جدولية

 %78 65 %82 48 %91 106 أقل من ساعتين
 

8.739 

 
9.49 
0.05 

4 

 %16 13 %9 5 %5 6 لى ثالثمن ساعتين إ
 %6 5 %9 5 %4 4 ساعات ثالثأكثر من 

 %100 83 %100 58 1005 116 الكلي
فراد زمنية التي يقضيها أ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية للمدة ال18يبين الجدول رقم )     

قل من القيمة ( أ8.739ربع كاي المحسوبة  بلغت )ن قيمة ممشاهدة القناة إذ تبين أالعينة في 

 .  4ودرجة حرية  0.05ستوى داللة عند م  9.49 الجدولية البالغة 

 :وقات مشاهدتك لقناة الموصليةماهي أ -2

 حسب متغير العمر الجمهور ( يبين الفترات الزمنية لمشاهدة19جدول رقم )ال

 2كا فما فوق 40 39 – 29 28 – 18 جابةاإل
 محسوبة

 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد جدولية

الفترة 
 %5 4 %2 1 %4 5 الصباحية

 
 

6.445 

 
 

12.59 
0.05 

6 

 %1 1 %3 2 %5 6 فترة الظهيرة
 %69 57 %71 41 %58 66 الفترة المسائية
ال يوجد وقت 

محدد 
 للمشاهدة

39 33% 14 24% 21 25% 

 %100 83 %100 58 %100 116 الكلي
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للفترات الزمنية لمشاهدة أفراد العينة 19رقم )يبين الجدول    

عند مستوى  9.49قل من القيمة الجدولية البالغة ( أ6.445يمة المحسوبة التي بلغت )ن القوذلك أل

 . 6ودرجة حرية  0.05داللة 

 :التي تتابعها في قناة الموصليةكثر الموضوعات المحور الثاني : ما أ

 .حسب متغير العمرالجمهور يبين الموضوعات التي يتابعها  ( 20جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
اتابع   

 ابدا
اتابع  
 احيانا

اتابع  
 ت الموضوع العمر دائما

12.443* 
15 67 34 18 – 28 

تهتم بالش ون  التيالسياسية :وهي الموضوعات 
 39 – 29 26 29 3 -1 خبار المحلية والعالمية  السياسية واأل

 فما فوق 40 43 32 8

1.931 
30 61 25 18 – 28 

تعنى بالحديث     االقتصادية : وهي الموضوعات التي
 39 – 29 16 28 14 -2 عن الحركة االقتصادية داخل مدينة الموصل  وخارجها 

 فما فوق 40 22 45 16

5.822 
19 59 38 18 – 28 

الموضوعات التي  تتحدث عن الواقع االجتماعية :وهي 
 39 – 29 27 24 7 -3  االجتماعي لمدينة الموصل

 فما فوق 40 39 36 8

3.161 
23 51 42 18 – 28 

وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث عن  :الثقافية
 39 – 29 22 27 9 -4 الحركة الثقافية والتراث وتاريخ مدينة الموصل 

 فما فوق 40 22 44 17

6.353 
40 52 24 18 – 28 

موضوعات التي تعنى بالحديث عن وهي ال :الدينية
 39 – 29 20 24 14 -5 رشاد الدينياألمور والقيم الدينية  والوعظ واإل

 فما فوق 40 22 42 19

3.896 
عن وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث   :الرياضية 28 – 18 25 37 54

خبار الرياضة المحلية الرياضية والرياضيين وأالحركة 
 والعالمية  

6- 26 17 15 29 – 39 
 فما فوق 40 13 22 48
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 حصائية بين الموضوعات التي يتابعها الجمهور(  وجود فروق ذات داللة إ20يبين الجدول رقم )     

ن القيم وذلك أل ،فما فوق(  40لصالح الفئة العمرية ) ،الموضوعات السياسية  )1عند الفقرة )

 0.05(عند مستوى داللة 9.94كبر من القيمة الجدولية البالغة )( وهي أ12.433المحسوبة والبالغة )

 . 2ودرجة حرية 

 للمعلومات حول الشأن المحلي. المحور الثالث: دوافع االعتماد على قناة الموصلية مصدراً 

 .يبين دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية حسب متغير العمر( 21جدول رقم )ال
 2كا

 محسوبة
ال 

اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي على  العمر فقاو أ محايد وافقأ
 ت الموصلية لألسباب اآلتية :

 
1.787 

4 9 103 18 – 28 
األحداث الجارية في ومعلومات عن  توفر لي اخباراً  

 39 – 29 55 2 1 -1 المدينة 
 فما فوق 40 76 5 2

3.669 
3 13 100 18 – 28 

 39 – 29 54 2 2 -2 نها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصل أل
 فما فوق 40 74 8 1

0.805 
22 46 48 18 – 28 

فكار للخروج من الوضع الراهن في تقدم الحلول واأل
 39 – 29 27 21 10 -3 المدينة  

 فما فوق 40 39 29 15

7.838 
8 14 94 18 – 28 

عمار خاصة في المدينة تسلط الضوء على قضية اإل
 39 – 29 44 9 5 -4 القديمة 

 فما فوق 40 74 9 0

5.509 
4 17 95 18 – 28 

الطرق الرابطة بين  و صالح الجسورتتابع حملة إ
 39 – 29 46 7 5 -5 المدارس والم سسات التعليمية 

 فما فوق 40 72 10 1

3.325 
8 29 79 18 – 28 

 الى تعويض المتضررين من حوادث اإلتدعو 
 39 – 29 39 15 4 -6 رهاباإل

 فما فوق 40 64 17 2
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5.884 
6 25 85 18 – 28 

   لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 
7- 1 8 49 29 – 39 

 فما فوق 40 70 12 1

0.334 
36 42 38 18 – 28 

  جهة سياسية  ةتجامل ايّ  ال
8- 19 21 18 29 – 39 

 فما فوق 40 29 30 24

2.521 
13 35 68 18 – 28 

  حداث حول قضايا الشأن المحليتهتم بتحليل األ
9- 4 14 40 29 – 39 

 فما فوق 40 53 20 10

 
0.962 

17 31 68 18 – 28 
 39 – 29 34 13 11 -10 حداث لحظة وقوعهااألتنقل 

 فما فوق 40 46 23 14

3.470 
13 37 66 18 – 28 

 39 – 29 40 12 6 -11 راء فيما يتعلق بقضايا الشأن المحليتعرض مختلف اآل
 فما فوق 40 46 28 9

1.471 
16 34 66 18 – 28 

 تمتاز بالشمول في نقلها لقضايا الشأن المحلي
 12- 7 13 38 29 – 39 

 فما فوق 40 47 24 12

2.425 
14 22 80 18 – 28 

 39 – 29 44 7 7 -13 تصور الواقع الموصلي على حقيقته 
 فما فوق 40 59 17 7

2.302 
17 18 81 18 – 28 

 39 – 29 39 10 9 -14 تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد والدقة 
 فما فوق 40 57 18 8

2.054 
6 41 69 18 – 28 

 39 – 29 38 15 5 -15 ي العام المحلي تولي أهمية لقضايا الرأ
 فما فوق 40 51 27 5

6.510 
القنوات على موضوعات غير متاحة في  ضواءتسلط األ 28 – 18 53 32 31

 -16 خرى األ
20 10 28 29 – 39 
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 فما فوق 40 37 29 17

1.582 
28 38 50 18 – 28 

ة في نقل قضايا تع بمساحة من حرية التعبير والجرأتتم
 39 – 29 29 16 13 -17 الشأن المحلي 

 فما فوق 40 42 25 16

1.767 
22 38 56 18 – 28 

وائر الحكومية دون الحاجة لقناة عالنات الدمعرفة إ
 39 – 29 32 15 11 -18 خرى أ

 فوق فما 40 46 21 16
جمهور على قناة حصائية بين دوافع اعتماد ال( عدم وجود فروق ذات داللة إ21يبين الجدول رقم )    

 0.05عند مستوى داللة  9.49قل من القيمة الجدولية البالغة وذلك ألن القيم المحسوبة أ ،الموصلية

 .4ودرجة حرية 

  .لدى الجمهورانب المعرفي المحور الرابع : دور القناة في تعزيز الج

 ( يبين الجوانب المعرفية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور22جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
 ت ي :ي القناة في الجانب المعرفي ما يأتحققت ل العمر اوفق محايد اوافق

8.653 
6 34 76 18 – 28 

همت  في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن أس
 39 – 29 44 8 6 -19  المحلي 

 فما فوق 40 60 14 9

6.854 
14 26 76 18 – 28 

ول ومعرفة بأ شجعت التواصل مع الجمهور اوالً 
 39 – 29 42 14 2 -20 ردود افعالهم حول قضايا الشأن المحلي 

 فما فوق 40 65 13 5

1.564 
15 43 58 18 – 28 

ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه 
 39 – 29 32 21 5 -21 قضايا الشأن المحلي

 فما فوق 40 47 26 10

7.342 
اإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا  28 – 18 64 46 6

 -22 الشأن المحلي 
6 15 37 29 – 39 
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 فما فوق 40 56 20 7

1.728 
6 17 93 18 – 28 

 39 – 29 46 7 5 -23 زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها 
 فما فوق 40 70 9 4

3.003 
 تعريف المواطن بالقرارات الحكومي 28 – 18 93 17 6

 
 

24- 6 10 42 29 – 39 
 فما فوق 40 63 16 4

11.362* 
12 44 60 18 – 28  

 ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعة أ
 

25- 17 14 27 29 – 39 
 فما فوق 40 44 23 16

10.354* 
زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي   28 – 18 58 42 16

 39 – 29 31 10 17 -26 يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية
 فما فوق 40 45 21 17

5.432 
وسعت معارفي في التعامل مع مشكالت الشأن  28 – 18 56 39 21

 المحلي 
 

27- 18 14 26 29 – 39 
 فما فوق 40 36 31 16

حصائية بين الجوانب المعرفية التي عملت القناة ( وجود فروق ذات داللة إ22يبين الجدول رقم )     

كبر من القيمة الجدولية /( إذ كانت القيم المحسوبة أ25/26ى الجمهور عند الفقرات )على تعزيزها لد

أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون  ،(28-18( لصالح الفئة العمرية )5.99)

 القيم المحسوبة لها أقل من القيمة الجدولية .
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  .القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور المحور الخامس : دور

 ( يبين الجوانب الوجدانية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور23جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
 ت ي :القناة في الجانب الوجداني ما يأت حققت لي العمر فقاو أ محايد وافقأ

 
4.712 

39 28 49 18 – 28 
 39 – 29 28 18 12 -28 ستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصليةأشعر باال

 فما فوق 40 42 22 19

8.179 
9 37 70 18 – 28 

 39 – 29 43 9 6 -29 بناء المدينةعلى القيم الدينية واالجتماعية ألحافظت 
 فما فوق 40 62 16 5

1.171 
31 41 44 18 – 28 

 39 – 29 26 20 12 -30 تثير برامجها روح البهجة والسرور لدي
 فما فوق 40 35 29 19

2.158 
34 34 48 18 – 28 

 39 – 29 23 16 19 -31 ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور
 فما فوق 40 30 31 22

4.453 
32 35 49 18 – 28 

 39 – 29 26 20 12 -32 بناء المدينةقللت من النزعة العشائرية بين أ
 فما فوق 40 29 36 18

2.010 
20 39 57 18 – 28 

 39 – 29 33 14 11 -33 سري داخل المجتمعشجعت على التماسك األ
 فما فوق 40 46 24 13

3.375 
67 25 24 18 – 28 

 39 – 29 7 13 38 -34 تقاريرها تثير الرعب عندي
 فما فوق 40 12 23 48

1.162 
21 38 57 18 – 28 

 39 – 29 24 21 13 -35 شعوري بالقلق ازاء قضايا الشأن المحلي
 فما فوق 40 38 27 18
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12.836* 
8 30 78 18 – 28 

 39 – 29 45 6 7 -36 المحلياصبحت اكثر تعاطفا مع قضايا الشأن 
 فما فوق 40 67 15 1

1.386 
16 41 59 18 – 28 

مل نتيجة عرض همت القناة  في الشعور باألأس
 39 – 29 32 18 8 -37 قصص ذات اهمية للمجتمع

 فما فوق 40 49 24 10

 
6.043 

15 23 78 18 – 28 
 39 – 29 38 9 11 -38 زادت من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي

 فما فوق 40 66 9 8
حصائية في الجوانب الوجدانية التي عملت ( وجود فروق ذات داللة إ23يبين الجدول رقم )       

على من القيمة الجدولية ( إذ كانت القيمة المحسوبة أ36ها لدى الجمهور عند الفقرة )القناة على تعزيز 

أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون  ،(28-18) ( لصالح الفئة العمرية5.99)

 .سوبة لها أقل من القيمة الجدوليةالقيم المح

  :المحور السادس: دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور
 ( يبين الجوانب السلوكية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور24جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
 ت ي :ي القناة في الجانب السلوكي ما يأتحققت ل العمر فقاو أ محايد وافقأ

 
3.646 

15 23 78 18 – 28 
التطورات واالحداث والقضايا  زادت من رغبتي في متابعة
 39 – 29 45 7 6 -39 التي تخص الشأن المحلي 

 فما فوق 40 63 14 6

1.136 

20 28 68 18 – 28 

 39 – 29 31 16 11 -40 على العمل التطوعيشجعتني 

 فما فوق 40 45 25 13

 -41 ي والتعبير شجعتني على إبداء الرأ 28 – 18 57 38 21 0.726



85 

 

12 19 27 29 – 39 

 فما فوق 40 37 31 15

2.534  

29 36 51 18 – 28 

 39 – 29 28 12 18 -42 كثر جرأة في المطالبة  بحقوقي جعلتني أ

 فما فوق 40 35 26 22

1.967 

33 29 54 18 – 28 
جديدة من المراسلين الصحفيين بما يسمى  خلقت انماطاً 

 39 – 29 28 13 17 -43 صحافة المواطن 

 فما فوق 40 38 26 19

6.560 

23 24 69 18 – 28 

 39 – 29 42 10 6 -44 حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي  

 فما فوق 40 61 14 8

 
1.524 

24 38 54 18 – 28 

 39 – 29 29 15 14 -45 خر للرأي اآل جعلتني اكثر تقبالً 

 فما فوق 40 40 22 21

 
4.058 

19 28 69 18 – 28 

 39 – 29 40 11 7 -46 لقضايا الشأن المحلي  دراكاً وا   كثر وعياً أصبحت أ

 فما فوق 40 60 15 8

0.963 

19 26 71 18 – 28 

 39 – 29 36 11 11 -47 لى المدينة ها للشأن المحلي للعودة الطوعية إتدفع تغطيت

 فما فوق 40 55 16 12

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الجوانب السلوكية التي عملت 24بين الجدول رقم )ي     

قيمة مربع  ،(5.99قل من القيمة الجدولية )المحسوبة أم ذ كانت القيعلى تعزيزها لدى الجمهور إ القناة

 .4ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  9.49كاي الجدولية : 
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 متغير الحالة االجتماعية: -3
 في مشاهدة القناة ؟ كم ساعة تقضي يومياً  -1

 .حسب متغير الحالة االجتماعيةالجمهور ( يبين المدة الزمنية لمشاهدة 25جدول رقم )ال

 2كا منفصل عزب/عزبة متزوج ارمل االجابة
 محسوبة

 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد جدولية

من  أقل
 %67 2 %93 104 %81 104 %70 9 ساعتين

 
 

15.535* 

 
 

12.59 
0.05 

6 

ساعتين  من
 %0 0 %5 6 %12 16 %15 2 إلى ثالث

أكثر من ثالث 
 %33 1 %2 2 %7 9 %15 2 ساعات

 %100 3 %100 112 %100 129 %100 13 الكلي

احصائية للمدة الزمنية التي يقضيها أفراد العينة في ( وجود فروق ذات داللة 25يبين الجدول رقم )    

على من القيمة الجدولية ( أ15.535بع كاي المحسوبة  بلغت )قيمة مر  نّ مشاهدة القناة إذ تبين أ

 .6ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة (  12.59البالغة )

 وقات مشاهدتك لقناة الموصلية ؟ماهي أ -2

 ( يبين الفترات الزمنية للمشاهدة حسب متغير الحالة االجتماعية26جدول رقم )ال

 2كا منفصل عزب/عزبة متزوج ارمل االجابة
 محسوبة

 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد جدولية

الفترة 
 %0 0 %5 6 %2 3 %8 1 الصباحية

 
 

6.149 

 
 

16.92 
0.05 

9 

 %0 0 %4 4 %4 5 %0 0 فترة الظهيرة
الفترة 

 %100 3 %58 65 %68 87 %69 9 المسائية
يوجد  ال

وقت محدد 
 للمشاهدة

3 23% 34 26% 37 33% 0 0% 

 %100 3 %100 112 %100 129 %100 13 الكلي
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للفترات الزمنية لمشاهدة أفراد العينة 26يبين الجدول رقم )     

عند مستوى 16.92قل من القيمة الجدولية البالغة ( أ6.149يمة المحسوبة التي بلغت )ن القوذلك أل

 داللة .

  كثر الموضوعات التي تتابعها في قناة الموصلية ؟ المحور الثاني : ما أ

 حسب متغير الحالة االجتماعيةالجمهور يبين الموضوعات التي يتابعها  (27جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
تابع   أ

 ابداً 
تابع  أ

 احياناً 
تابع  أ

 دائماً 
الحالة 

 ت الموضوع االجتماعية

 
11.112 

 رملأ 9 4 0
التي  تهتم بالش ون وهي الموضوعات  :السياسية

 متزوج 56 63 10 -1 خبار المحلية والعالمية  السياسية واأل
 اءزب/عزبعا 36 60 16
 منفصل 2 1 0

 
 

3.385 

 رملأ 3 8 2
تعنى بالحديث     : وهي الموضوعات التياالقتصادية

 متزوج 36 64 29 -2 عن الحركة االقتصادية داخل مدينة الموصل  وخارجها 
 اءعزب/عزبا 23 60 29
 منفصل 1 2 0

 
 

4.362 

  رملأ 5 7 1
وهي الموضوعات التي  تتحدث عن الواقع  :الجتماعيةا

  االجتماعي لمدينة الموصل
 متزوج 57 58 14 -3

 اءعزب/عزبا 40 53 19
 منفصل 2 1 0

 
 

2.890 

 رملأ 5 7 1
الموضوعات التي تعنى بالحديث عن  وهي :الثقافية

 متزوج 45 61 23 -4 الحركة الثقافية والتراث وتاريخ مدينة الموصل 
 اءعزب/عزبا 35 52 25
 منفصل 1 2 0

 
 

15.395* 

موضوعات التي تعنى بالحديث عن وهي ال :الدينية رملأ 6 6 1
 رشاد الدينياألمور والقيم الدينية  والوعظ واإل

 
 متزوج 34 61 34 -5

 اء/عزبعزبا 23 51 38
 منفصل 3 0 0

 
 

35.537* 

: وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث  عن الرياضية ارمل 2 3 8
الحركة الرياضية والرياضيين واخبار الرياضة المحلية 

 والعالمية  
 متزوج 65 40 24 -6

 اءعزب/عزبا 27 33 52
 منفصل 3 0 0
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 ( وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموضوعات التي يتابعها الجمهور27يبين الجدول رقم )    

قيمة الجدولية البالغة على من الإذ أن القيم المحسوبة أ ،لصالح الحالة )متزوج( (5/6عند الفقرات )

(12.59. ) 

للمعلومات حول الشأن المحلي. : دوافع االعتماد على قناة الموصلية مصدراً المحور الثالث  

 .( يبين دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية حسب متغير الحالة االجتماعية28جدول رقم )ال
 2كا

 محسوبة
ال 

الحالة  فقاو أ محايد وافقأ
 االجتماعية

اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي على 
 ت الموصلية لألسباب اآلتية :

 
 

2.136 

 ارمل 13 0 0

األحداث الجارية في ومعلومات عن  توفر لي اخباراً  
 -1 المدينة 

 متزوج 118 8 3

 اءعزب/عزبا 100 8 4

 منفصل 3 0 0

 
 

3.866 

 ارمل 11 2 0

 -2 ها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصل ألن
 متزوج 117 8 4

 اءعزب/عزبا 97 13 2

 منفصل 3 0 0

 
 

3.485 

 ارمل 8 3 2

فكار للخروج من الوضع الراهن في تقدم الحلول واأل
 -3 المدينة  

 متزوج 56 47 26

 اءعزب/عزبا 49 44 19

 منفصل 1 2 0

 
 

1.812 

 ارمل 12 1 0

تسلط الضوء على قضية االعمار خاصة في المدينة 
 -4 القديمة 

 متزوج 105 17 7

 اءعزب/عزبا 92 14 6

 منفصل 3 0 0
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2.432 

 ارمل 11 2 0

والطرق الرابطة بين المدارس  صالح الجسورتتابع حملة إ
 -5 والم سسات التعليمية 

 متزوج 105 17 7

 اءعزب/عزبا 94 15 3

 منفصل 3 0 0

 
 

3.336 

 ارمل 11 2 0

 -6 رهابالى تعويض المتضررين من حوادث اإلتدعو 
 متزوج 94 27 8

 اءعزب/عزبا 75 31 6

 منفصل 2 1 0

 
 

5.544 

 ارمل 13 0 0

 -7 لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 
 متزوج 103 23 3

 اعزب/عزباء 85 22 5

 منفصل 3 0 0

 
 

4.198 

 ارمل 6 5 2

 -8 جهة سياسية  ةتجامل اي ال
 متزوج 45 45 39

 اعزب/عزباء 34 41 37

 منفصل 2 1 0

 
 

2.185 

 ارمل 9 4 0

 -9 تهتم بتحليل االحداث حول قضايا الشأن المحلي
 متزوج 81 33 15

 اعزب/عزباء 69 31 12

 منفصل 2 1 0

 
 

10.026 

 ارمل 12 0 1

 -10 حداث لحظة وقوعهاتنقل األ
 متزوج 74 31 24
 اءعزب/عزبا 60 36 16
 منفصل 2 1 0
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5.587 

 ارمل 9 4 0

 -11 راء فيما يتعلق بقضايا الشأن المحليتعرض مختلف اآل
 متزوج 70 43 16

 اءعزب/عزبا 70 30 12

 منفصل 3 0 0

 
 

3.718 

 ارمل 9 3 1
 
 

 تمتاز بالشمول في نقلها لقضايا الشأن المحلي
 

12- 
 متزوج 71 39 19

 اءعزب/عزبا 68 29 15

 منفصل 3 0 0

 
 

1.973 

 ارمل 10 2 1

 -13 تصور الواقع الموصلي على حقيقته 
 متزوج 89 24 16

 اءعزب/عزبا 81 20 11

 منفصل 3 0 0

 
 

3.832 

 ارمل 11 2 0

 -14 تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد والدقة 
 متزوج 85 25 19

 اءعزب/عزبا 79 18 15

 منفصل 2 1 0

 
 

4.766 
 

 ارمل 8 3 2

 -15 همية لقضايا الراي العام المحلي تولي أ
 متزوج 78 42 9

 اعزب/عزباء 69 38 5

 منفصل 3 0 0

 
 

8.803 

 ارمل 9 2 2

موضوعات غير متاحة في القنوات ضواء  على تسلط األ
 -16 خرى األ

 متزوج 55 42 32
 اعزب/عزباء 53 25 34
 منفصل 1 2 0
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7.731 

 ارمل 8 4 1

ة في نقل قضايا تع بمساحة من حرية التعبير والجرأتتم
 -17 الشأن المحلي 

 متزوج 66 41 22

 اعزب/عزباء 46 33 33

 منفصل 1 1 1

 
 

5.534 

 ارمل 10 3 0

 -18 خرى وائر الحكومية دون الحاجة لقناة أعالنات الدمعرفة إ
 متزوج 66 36 27

 اعزب/عزباء 56 35 21

 منفصل 2 1 0

جمهور على قناة حصائية بين دوافع اعتماد الداللة إ ( عدم فروق ذات28بين الجدول رقم )    

 (.12.59قل من القيمة الجدولية البالغة )القيم المحسوبة لجميع الموضوعات أن وذلك أل ،الموصلية

  .لدى الجمهور للجمهورالمحور الرابع : دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي 

 .( يبين الجوانب المعرفية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور29جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
الحالة  اوفق محايد اوافق

 ت ي :ي القناة في الجانب المعرفي ما يأتحققت ل االجتماعية

 
 

5.162 

 ارمل 11 1 1

 -19 في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن المحلي همت أس
 متزوج 92 24 13
 اءعزب/عزبا 75 30 7
 منفصل 2 1 0

 
 

16.822* 

 ارمل 12 1 0
ول ومعرفة ردود بأ شجعت التواصل مع الجمهور اوالً 
 -20 افعالهم حول قضايا الشأن المحلي 

 متزوج 102 19 8
 اءعزب/عزبا 68 31 13
 منفصل 1 2 0

 
3.606 

 ارمل 9 3 1
ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه 

 متزوج 66 50 13 -21 قضايا الشأن المحلي
 اءعزب/عزبا 60 36 16
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 منفصل 2 1 0

 
8.796 

 ارمل 10 3 0
اإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا الشأن 

 -22 المحلي 
 متزوج 83 34 12
 اءعزب/عزبا 61 44 7
 منفصل 3 0 0

 
4.777 

 ارمل 13 0 0

 -23 زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها 
 متزوج 102 18 9
 اءعزب/عزبا 92 14 6

 منفصل 2 1 0

8.316 

 ارمل 12 1 0

 -24 تعريف المواطن بالقرارات الحكومية
 متزوج 94 22 13
 اءعزب/عزبا 89 20 3
 منفصل 2 1 0

 
4.016 

 ارمل 8 3 2
 ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعة ا
 25- 

 متزوج 63 41 25
 اءعزب/عزبا 58 36 18
 منفصل 3 0 0

9.559 
 ارمل 11 1 1

زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي  يصعب 
 متزوج 68 32 29 -26 الحصول عليها بالطرق التقليدية

 اءعزب/عزبا 54 39 19
 منفصل 1 1 1

4.003 

 ارمل 7 5 1
وسعت معارفي في التعامل مع مشكالت الشأن 

 المحلي 
 

27- 
 متزوج 59 38 32
 اءعزب/عزبا 50 40 22
 منفصل 2 1 0
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التي عملت  حصائية بين الجوانب المعرفية( وجود فروق ذات داللة إ29يبين الجدول رقم )        

ذ كانت القيمة المحسوبة إ ،( لصالح الحالة )متزوج(20القناة على تعزيزها لدى الجمهور عند الفقرة )

أما باقي فقرات المحور فقد كانت غير  ،( لصالح الحالة )متزوج(12.59كبر من القيمة الجدولية )أ

 وبة لها أقل من القيمة الجدولية.دالة إحصائية كون القيم المحس

 القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور  حور الخامس : دورالم

 ( يبين الجوانب الوجدانية الذي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور30جدول رقم )لا

 2كا
 محسوبة

ال 
الحالة  فقاو أ محايد وافقأ

 ت : القناة في الجانب الوجداني ما يأتي حققت لي االجتماعية

 
10.681 

 ارمل 8 4 1

 -28 شعر باالستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصليةأ
 متزوج 68 27 34
 اءعزب/عزبا 41 36 35
 منفصل 2 1 0

 
9.653 

 ارمل 11 2 0

 -29 بناء المدينةعلى القيم الدينية واالجتماعية ألحافظت 
 متزوج 93 24 12
 اءعزب/عزبا 70 34 8
 منفصل 1 2 0

 
6.869 

 ارمل 6 5 2

 -30 تثير برامجها روح البهجة والسرور لدي
 متزوج 61 43 25
 اءعزب/عزبا 37 41 34
 منفصل 1 1 1

 
 

9.802 

 ارمل 5 5 3

 -31 ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور
 متزوج 54 44 31
 اءعزب/عزبا 42 29 41
 منفصل 3 0 0

 
 

 ارمل 4 7 2
 -32 بناء المدينةالنزعة العشائرية بين أقللت من 

 متزوج 51 48 30
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 اعزب/عزباء 48 34 30 5.031

 منفصل 1 2 0

 
 

3.823 

 ارمل 9 3 1

 -33 سري داخل المجتمعشجعت على التماسك األ
 متزوج 67 38 24
 اءعزب/عزبا 59 34 19
 منفصل 1 2 0

 
 

7.136 

 ارمل 1 3 9

 -34 الرعب عنديتقاريرها تثير 
 متزوج 22 29 78
 اءعزب/عزبا 20 27 65
 منفصل 2 1 0

 
 

9.086 

 ارمل 8 2 3

 
 -35 زاء قضايا الشأن المحليشعوري بالقلق إ

 متزوج 52 47 30
 اءعزب/عزبا 59 34 19

0 0 3  
 منفصل

  
 

2.139 

 ارمل 11 2 0

 -36 مع قضايا الشأن المحلي كثر تعاطفاً أصبحت أ
 متزوج 97 24 8
 اء/عزبعزبا 80 24 8
 منفصل 2 1 0

 
 

6.346 

 ارمل 10 2 1
مل نتيجة عرض أسهمت القناة  في الشعور باأل

 -37 قصص ذات اهمية للمجتمع
 متزوج 71 40 18
 اءعزب/عزبا 56 41 15
 منفصل 3 0 0

 
 

7.726 

 ارمل 12 1 0

 -38 من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي زادت
 متزوج 91 17 21
 اءعزب/عزبا 76 23 13
 منفصل 3 0 0

حصائية في الجوانب الوجدانية التي عملت ذات داللة إ (  عدم وجود فروق30يبين الجدول رقم )   

  ( 12.59قل من القيمة الجدولية )إذ كانت القيم المحسوبة أ ،القناة على تعزيزها لدى الجمهور
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  .المحور السادس : دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور

 .( يبين الجوانب السلوكية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور31جدول رقم )ال

 2كا
 محسوبة

ال 
الحالة  اوفق محايد اوافق

 االجتماعية
ي السلوكي ما يأتي القناة في الجانب حققت ل

 ت :

  
 

5.909 

  ارمل 11 2 0
 

التطورات واالحداث  زادت من رغبتي في متابعة
 والقضايا التي تخص الشأن المحلي 

 
 

39- 

 متزوج 98 19 12
 اءعزب/عزبا 74 23 15
 منفصل 3 0 0

 
 

3.903 

 ارمل 7 4 2
 
 

 شجعتني على العمل التطوعي

 
 

40- 

 متزوج 75 37 17
 اءعزب/عزبا 61 27 24
 منفصل 1 1 1

 
 

10.063 

 ارمل 4 9 0
 

 ي والتعبير شجعتني على إبداء الرأ
 

41- 
 متزوج 58 43 28
 اءعزب/عزبا 57 36 19
 منفصل 2 1 0

 
 

8.462 

 ارمل 4 8 1
 
 

 كثر جرأة في المطالبة  بحقوقي جعلتني أ

 
 

42- 

 متزوج 59 32 38
 اءعزب/عزبا 50 33 29
 منفصل 1 1 1

 
 

1.454 

  ارمل 7 3 3
 

من المراسلين الصحفيين  جديدةَ  خلقت انماطاً 
 بما يسمى صحافة المواطن 

 
 

43- 

 متزوج 60 34 35
 اءعزب/عزبا 51 30 31
 منفصل 2 1 0

 
 

6.699 

 ارمل 11 1 1
 
 

 حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي  

 
 

44- 

 متزوج 91 22 16
 اءعزبعزب/ا 67 25 20
 منفصل 3 0 0

   ارمل 7 4 2 
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6.392 
  متزوج 64 30 35

 خر جعلتني أكثر تقبال للرأي اآل
 

 اءعزب/عزبا 50 40 22 -45
 منفصل 2 1 0

 
 

6.313 

  ارمل 11 1 1
 

دراكا لقضايا الشأن وا   كثر وعياً أصبحت أ
 المحلي 

 
 

46- 

 متزوج 89 22 18
 اعزب/عزباء 67 30 15
 منفصل 2 1 0

 
 

5.674 

  ارمل 9 2 2
 

تدفع تغطيتها للشأن المحلي للعودة الطوعية الى 
 المدينة 

 
 

47- 

 متزوج 86 20 23
 اءعزب/عزبا 65 30 17
 منفصل 2 1 0

الجوانب السلوكية التي عملت حصائية في (  عدم وجود فروق ذات داللة إ31يبين الجدول رقم )    

قيمة  ،(12.59اقل من القيمة الجدولية ) ذ كانت القيم المحسوبةإ ،القناة على تعزيزها لدى الجمهور

 6ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  12.59مربع كاي الجدولية : 

 متغير المستوى التعليمي :  -4

 في مشاهدة القناة ؟ كم ساعة تقضي يومياً  -1

 ( يبين المدة الزمنية لمشاهدة المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي32رقم ) جدولال

 االجابة
 أقل من
 ساعتين

من ساعتين 
 الى ثالث

أكثر من ثالت 
 ساعات

 الكلي
 
 

 2كا محسوبة 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد جدولية

 40 %12 5 %20 8 %68 27 دون الثانوي

 
 

21.134* 

 
 

18.31 
0.05 

10 

 38 %5 2 %13 5 %82 31 الثانوي
 19 %16 3 %0 0 %84 16 دبلوم

 115 %2 3 %8 9 %90 103 بكالوريوس
 24 %4 1 %4 1 %92 22 ماجستير
 21 %0 0 %5 1 %95 20 دكتوراه
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أفراد العينة في ( وجود فروق ذات داللة إحصائية للمدة الزمنية التي يقضيها 32يبين الجدول رقم )   

على من القيمة الجدولية ( أ21.134بع كاي المحسوبة  بلغت )ن قيمة مر مشاهدة القناة إذ تبين أ

 .10ودرجة حرية  0.05(  عند مستوى داللة 18.31البالغة )

 :هدتك لقناة الموصلية هي اوقات مشا ما -2

 المستوى التعليمي( يبين الفترات الزمنية للمشاهدة حسب متغير 33جدول رقم )

 االجابة
الفترة  
 الصباحية

 فترة
 الفترة  المسائية الظهيرة

ال يوجد وقت 
محدد 
 للمشاهدة

 
 الكلي

 2كا
 محسوبة

 2كا
 جدولية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
دون 

 40 %20 8 %67.5 27 %2.5 1 %10 4 الثانوي

 
 

17.383 

 
 

25.000 
0.05 

15 

 38 %26 10 %66 25 %5 2 %3 1 الثانوي
 19 %53 10 %47 9 %0 0 %0 0 دبلوم

 115 %29 33 %64 73 %3 4 %4 5 بكالوريوس
 24 %25 6 %75 18 %0 0 %0 0 ماجستير
 21 %33 7 %57 12 %10 2 %0 0 دكتوراه

 

الزمنية لمشاهدة أفراد العينة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للفترات 33يبين الجدول رقم )    

(عند 25.000بالغة )قل من القيمة الجدولية ال( أ17.383مة المحسوبة التي بلغت )ن القيوذلك أل

 مستوى داللة .
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 :الموصلية  المحور الثاني : ما اكثر الموضوعات التي تتابعها في قناة
 متغير المستوى التعليميحسب الجمهور يبين الموضوعات التي يتابعها ( 34جدول رقم )

 2كا
 محسوبة

ال اتابع   
 ابدا

اتابع  
 احيانا

اتابع  
 دائما

المستوى 
 ت الموضوع التعليمي

 
 
 

14.599 

 دون الثانوي 23 13 4

تهتم بالش ون السياسية :وهي الموضوعات التي 
 1- السياسية واالخبار المحلية والعالمية  

 الثانوي 14 20 4

 دبلوم 8 8 3

 بكالوريوس 37 64 14

 ماجستير 9 14 1

 دكتوراه 12 9 0

 
 
 

20.414* 

 دون الثانوي 13 19 8

االقتصادية : وهي الموضوعات التي  تعنى 
بالحديث عن الحركة االقتصادية داخل مدينة 

 الموصل  وخارجها 
-2 

 الثانوي 15 20 3

 دبلوم 1 10 8

 بكالوريوس 27 61 27

 ماجستير 3 11 10

 دكتوراه 4 13 4

 
 
 

5.077 

 دون الثانوي 16 20 4

االجتماعية :وهي الموضوعات التي  تتحدث 
 3-  عن الواقع االجتماعي لمدينة الموصل

 الثانوي 20 12 6

 دبلوم 7 9 3

 بكالوريوس 44 55 16

 ماجستير 8 13 3

 دكتوراه 9 10 2
 
 
 

الثقافية :وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث  دون الثانوي 11 24 5
عن الحركة الثقافية والتراث وتاريخ مدينة 

 الموصل 
-4 

 الثانوي 15 20 3
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 دبلوم 5 10 4 11.550

 بكالوريوس 41 46 28

 ماجستير 7 13 4

 دكتوراه 7 9 7

 
 
 

10.138 

 دون الثانوي 13 22 5

التي تعنى بالحديث موضوعات الدينية :وهي ال
رشاد عن األمور والقيم الدينية  والوعظ واإل

 الديني
-5 

 الثانوي 11 15 12

 دبلوم 4 9 6

 بكالوريوس 41 46 28

 ماجستير 8 9 7

 دكتوراه 5 7 9

 
 
 

5.176 

 دون الثانوي 8 10 22

الرياضية : وهي الموضوعات التي تعنى 
الرياضية والرياضيين عن الحركة بالحديث  

 خبار الرياضة المحلية والعالمية  وأ
-6 

 الثانوي 7 10 21

 دبلوم 3 6 10

 بكالوريوس 26 38 51

 ماجستير 3 6 15

 دكتوراه 6 6 9

 حصائية بين الموضوعات التي يتابعها الجمهور( وجود فروق ذات داللة إ34ن الجدول رقم )يبي    

على من القيمة الجدولية لوريوس( إذ أن القيمة المحسوبة أا( لصالح المستوى التعليمي )بك2)عند الفقرة 

 (.18.31البالغة )
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 .صدرا للمعلومات حول الشأن المحلي: دوافع االعتماد على قناة الموصلية مالمحور الثالث

 المستوى التعليمي( يبين دوافع اعتماد الجمهور على قناة الموصلية حسب متغير 35جدول رقم )

 2كا
 محسوبة

ال 
المستوى  فقاو أ محايد وافقأ

 التعليمي
اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي 

 ت على الموصلية لألسباب اآلتية :

 
 
 

13.542 

 دون الثانوي 39 1 0

األحداث الجارية  ومعلومات عن توفر لي اخباراً 
 1- في المدينة 

 الثانوي 35 3 0
 دبلوم 14 4 1
 بكالوريوس 104 7 4
 ماجستير 23 0 1

 دكتوراه 19 1 1

 
 
 

16.291 

 دون الثانوي 36 4 0

نها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  أل
 2- الموصل 

 الثانوي 37 0 1
 دبلوم 15 3 1
 بكالوريوس 100 13 2
 ماجستير 24 0 0
 دكتوراه 16 3 2

 
 
 

9.993 

 دون الثانوي 23 12 5

تقدم الحلول واالفكار للخروج من الوضع الراهن 
 3- في المدينة  

 الثانوي 16 16 6
 دبلوم 8 8 3
 بكالوريوس 50 43 22
 ماجستير 10 11 3
 دكتوراه 7 6 8

 
 
 

15.732 

 دون الثانوي 34 6 0
في  عمار خاصةً تسلط الضوء على قضية اإل

 4- المدينة القديمة 
 الثانوي 31 4 3
 دبلوم 16 3 0
 بكالوريوس 97 12 6
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 ماجستير 19 5 0
 دكتوراه 15 2 4

 
 
 
 

29.333* 

 دون الثانوي 36 4 0

الطرق الرابطة  و صالح الجسورإ تتابع حملة
 5- بين المدارس والم سسات التعليمية 

 الثانوي 29 7 2
 دبلوم 15 4 0
 بكالوريوس 97 15 3
 ماجستير 21 3 0
 دكتوراه 15 1 5

 
 
 

7.840 

 دون الثانوي 29 10 1

تدعو إلى تعويض المتضررين من حوادث 
 6- رهاباإل

 الثانوي 26 10 2
 دبلوم 11 7 1
 بكالوريوس 83 25 7
 ماجستير 19 5 0
 دكتوراه 14 4 3

 
 
 
 

6.733 

 دون الثانوي 34 6 0

 7- لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 

 الثانوي 28 9 1
 دبلوم 16 3 0
 بكالوريوس 91 18 6
 ماجستير 20 4 0
 دكتوراه 15 5 1

 
 
 

14.197 

 دون الثانوي 20 12 8

 8- جهة سياسية  ةتجامل ايّ  ال

 الثانوي 14 16 8
 دبلوم 7 5 7
 بكالوريوس 34 45 36
 ماجستير 7 7 10
 دكتوراه 3 8 10

 
 
 

 دون الثانوي 29 7 4
 الثانوي 27 8 3 9- تهتم بتحليل االحداث حول قضايا الشأن المحلي

 دبلوم 11 5 3
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7.134 
 بكالوريوس 71 33 11
 ماجستير 12 8 4
 دكتوراه 11 8 2

 
 
 

13.276 

 الثانويدون  28 9 3

 10- حداث لحظة وقوعهاتنقل األ

 الثانوي 19 15 4
 دبلوم 14 2 3
 بكالوريوس 63 27 25
 ماجستير 14 7 3
 دكتوراه 10 7 4

 
 
 

21.500* 

 دون الثانوي 29 8 3

راء فيما يتعلق بقضايا الشأن تعرض مختلف اآل
 11- المحلي

 الثانوي 23 14 1
 دبلوم 10 5 4
 بكالوريوس 68 36 11
 ماجستير 15 6 3
 دكتوراه 6 8 7

 
 
 

13.678 

 دون الثانوي 26 9 5

 
 تمتاز بالشمول في نقلها لقضايا الشأن المحلي

 
-12 

 الثانوي 23 12 3
 دبلوم 12 2 5
 بكالوريوس 70 32 13
 ماجستير 13 8 3

 دكتوراه 7 8 6

 
 
 
 

5.732 

 دون الثانوي 31 5 4

 13- تصور الواقع الموصلي على حقيقته 

 الثانوي 26 7 5
 دبلوم 14 4 1
 بكالوريوس 83 20 12
 ماجستير 18 4 2
 دكتوراه 11 6 4

 
 

تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد  دون الثانوي 29 7 4
 14- والدقة 

 الثانوي 26 11 1
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14.197 

 دبلوم 13 3 3
 بكالوريوس 84 15 16
 ماجستير 15 5 4
 دكتوراه 10 5 6

 
 
 

22.185* 

 دون الثانوي 28 11 1

 15- ي العام المحلي قضايا الرأهمية لتولي أ

 الثانوي 21 15 2
 دبلوم 12 4 3
 بكالوريوس 72 39 4
 ماجستير 12 11 1
 دكتوراه 13 3 5

 
 
 

11.204 

 دون الثانوي 24 13 3

موضوعات غير متاحة في تسلط االضواء  على 
 16- خرى القنوات األ

 الثانوي 18 10 10
 دبلوم 7 6 6
 بكالوريوس 51 29 35
 ماجستير 8 7 9
 دكتوراه 10 6 5

 
 
 
 

7.515 

 دون الثانوي 22 13 5

ة في نقل تع بمساحة من حرية التعبير والجرأتتم
 17- قضايا الشأن المحلي 

 الثانوي 16 16 6
 دبلوم 9 5 5
 بكالوريوس 55 30 30
 ماجستير 11 8 5
 دكتوراه 8 7 6

 
 
 

9.244 

 دون الثانوي 24 12 4

عالنات الدوائر الحكومية دون الحاجة معرفة إ
 18-  لقناة اخرى 

 الثانوي 21 12 5
 دبلوم 9 5 5
 بكالوريوس 57 32 26
 ماجستير 14 8 2
 دكتوراه 9 5 7
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حصائية بين الموضوعات التي يتابعها ( وجود فروق ذات داللة إ35يبين الجدول رقم )   

إذ كانت القيم المحسوبة  ،لوريوس(ا( لصالح المستوى التعليمي )بك5/11/15عند الفقرات ) الجمهور

ما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة إحصائية كون القيم أ ،(18.31) بر من القيمة الجدوليةكأ

 وبة لها أقل من القيمة الجدولية.المحس

 :المحور الرابع: دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور للجمهور

 ( يبين الجوانب المعرفية التي تعمل القناة على تعزيزها لدى الجمهور36جدول رقم )

 2كا
 محسوبة

ال 
المستوى  فقاو أ محايد وافقأ

 ت ي :ي الجانب المعرفي ما يأتحققت لي القناة ف التعليمي

 
 
 
 

10.137 

 دون الثانوي 30 7 3

في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن  همتأس
 19- المحلي 

 الثانوي 24 11 3
 دبلوم 17 2 0
 بكالوريوس 79 28 8
 ماجستير 16 5 3
 دكتوراه 14 3 4

 
 
 

12.304 

 دون الثانوي 30 8 2

ول ومعرفة بأ ل مع الجمهور اوالً شجعت التواص
 20- ردود افعالهم حول قضايا الشأن المحلي 

 الثانوي 31 4 3
 دبلوم 17 1 1
 بكالوريوس 75 29 11
 ماجستير 15 8 1
 دكتوراه 15 3 3

 
 
 

4.153 

 دون الثانوي 24 12 4

ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه 
 21- قضايا الشأن المحلي

 الثانوي 17 16 5
 دبلوم 11 6 2
 بكالوريوس 61 39 15
 ماجستير 11 11 2
 دكتوراه 13 6 2

 
 
 

اإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا  دون الثانوي 30 9 1
 الثانوي 23 12 3 22- الشأن المحلي 

 دبلوم 13 5 1



105 

 
 

6.813 
 بكالوريوس 65 41 9
 ماجستير 15 7 2
 دكتوراه 11 7 3

 
 
 

16.312 

 دون الثانوي 37 1 2

 23- زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها 

 الثانوي 29 5 4
 دبلوم 16 2 1
 بكالوريوس 91 19 5
 ماجستير 23 1 0
 دكتوراه 13 5 3

 
 
 
 

8.070 

 دون الثانوي 35 5 0

 24- تعريف المواطن بالقرارات الحكومية

 الثانوي 29 8 1
 دبلوم 16 2 1
 بكالوريوس 84 23 8
 ماجستير 17 5 2
 دكتوراه 17 4 0

 
 
 
 

11.521 

 دون الثانوي 24 9 7

 
 ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعة أ
 

-25 

 الثانوي 24 12 2
 دبلوم 9 7 3
 بكالوريوس 58 36 21
 ماجستير 8 10 6
 دكتوراه 8 7 6

 
 
 
 

20.941* 

 دون الثانوي 29 6 5

زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي  
 26- ق التقليديةائيصعب الحصول عليها بالطر 

 الثانوي 19 12 7
 دبلوم 13 5 1
 بكالوريوس 55 38 22
 ماجستير 9 9 6
 دكتوراه 9 3 9

 
 
 

25.884* 

 دون الثانوي 27 10 3
 

وسعت معارفي في التعامل مع مشكالت الشأن 
 المحلي 

 
-27 

 الثانوي 12 18 8
 دبلوم 10 6 3
 بكالوريوس 53 40 22
 ماجستير 9 6 9
 دكتوراه 7 4 10
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حصائية بين الجوانب المعرفية التي عملت ( وجود فروق ذات داللة إ36)يبين الجدول رقم         

اذ ،لوريوس(ا( لصالح المستوى التعليمي )بك26/27القناة على تعزيزها لدى الجمهور عند الفقرات )

أما باقي فقرات المحور فقد كانت  ،(18.31كبر من القيمة الجدولية البالغة )كانت القيم المحسوبة أ

 صائية كون القيم المحسوبة لها أقل من القيمة الجدولية.غير دالة إح

 :القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور : دورالمحور الخامس

 ( يبين الجوانب الوجدانية التي عملت القناة على تعزيزها لدى الجمهور37جدول رقم )

 2كا
 محسوبة

ال 
المستوى  فقاو ا محايد وافقأ

 ت ي :أتالقناة في الجانب الوجداني ما يحققت لي  التعليمي

 
 
 

17.717 

 دون الثانوي 24 8 8

 28- شعر باالستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصليةأ

 الثانوي 19 12 7
 دبلوم 13 2 4
 بكالوريوس 44 29 42
 ماجستير 10 10 4
 دكتوراه 9 7 5

 
 

15.365 

 دون الثانوي 34 3 3

 29- بناء المدينةالقيم الدينية واالجتماعية أل علىحافظت 

 الثانوي 26 10 2
 دبلوم 13 4 2
 بكالوريوس 67 38 10
 ماجستير 20 3 1
 دكتوراه 15 4 2

 
 
 

14.271 

 دون الثانوي 21 13 6

 30- تثير برامجها روح البهجة والسرور لدي
 الثانوي 19 15 4
 دبلوم 10 5 4
 بكالوريوس 38 42 35
 ماجستير 11 8 5
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 دكتوراه 6 7 8

 
 
 

16.043 

 دون الثانوي 18 14 8

 30- ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور

 الثانوي 23 10 5
 دبلوم 6 7 6
 بكالوريوس 43 34 38
 ماجستير 7 8 9
 دكتوراه 4 8 9

 
 
 

11.034 

 دون الثانوي 22 12 6

 31- بناء المدينةالنزعة العشائرية بين أ قللت من

 الثانوي 14 12 12
 دبلوم 8 7 4
 بكالوريوس 44 40 31
 ماجستير 10 12 2
 دكتوراه 6 8 7

 
 
 

15.085 

 دون الثانوي 30 7 3

 32- شجعت على التماسك االسري داخل المجتمع

 الثانوي 20 14 4
 دبلوم 8 8 3
 بكالوريوس 54 37 24
 ماجستير 14 6 4
 دكتوراه 10 5 6

 
 
 

2.563 

 دون الثانوي 9 7 24

 33- تقاريرها تثير الرعب عندي
 الثانوي 7 10 21
 دبلوم 3 4 12
 بكالوريوس 18 28 69
 ماجستير 3 6 15
 دكتوراه 3 6 12

 
 
 

14.165 

 دون الثانوي 24 10 6

 34- قضايا الشأن المحليزاء شعوري بالقلق إ
 الثانوي 20 9 9
 دبلوم 8 8 3
 بكالوريوس 48 46 21
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 ماجستير 11 8 5
 دكتوراه 5 5 8

 
 
 
 

5.589 

 دون الثانوي 33 5 2

 35- مع قضايا الشأن المحلي كثر تعاطفاً أصبحت أ

 الثانوي 29 7 2
 دبلوم 15 4 0
 بكالوريوس 83 23 9
 ماجستير 17 6 1
 دكتوراه 13 6 2

 
 
 

11.075 

 دون الثانوي 28 9 3

مل نتيجة عرض همت القناة  في الشعور باألسأ
 36- همية للمجتمعقصص ذات أ

 الثانوي 22 12 4
 دبلوم 10 6 3
 بكالوريوس 60 39 16
 ماجستير 11 11 2
 دكتوراه 9 6 6

 
 
 

22.910* 

 الثانويدون  35 3 2

 37- زادت من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي
 الثانوي 34 2 2
 دبلوم 14 2 3
 بكالوريوس 73 24 18
 ماجستير 14 7 3
 دكتوراه 12 3 6

 

حصائية بين الجوانب الوجدانية التي عملت القناة ( وجود فروق ذات داللة إ37يبين الجدول رقم )    

إذ كانت القيمة  ،لوريوس(ا( لصالح المستوى التعليمي )بك38تعزيزها لدى الجمهور عند الفقرة )على 

إحصائية ما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة أ،( 18.31بر من القيمة الجدولية )كالمحسوبة أ

 قل من القيمة الجدولية.كون القيم المحسوبة لها أ
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 :عزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور: دور القناة في تالمحور السادس

 على تعزيزها لدى الجمهور لجوانب السلوكية التي تعمل القناة( يبين ا38جدول رقم )

 2كا
 محسوبة

ال 
المستوى  اوفق محايد اوافق

 ت ي :ي القناة في الجانب السلوكي ما يأتحققت ل التعليمي

 
 
 
 

10.606 

 دون الثانوي 34 4 2

حداث متابعة التطورات واألفي زادت من رغبتي 
 38- والقضايا التي تخص الشأن المحلي

 الثانوي 29 7 2
 دبلوم 13 2 4

 بكالوريوس 76 24 15
 ماجستير 19 4 1
 دكتوراه 15 3 3

 
 
 

8.874 

 دون الثانوي 23 11 6

 39- شجعتني على العمل التطوعي

 الثانوي 24 10 4
 دبلوم 11 4 4

 بكالوريوس 63 32 20
 ماجستير 10 10 4
 دكتوراه 13 2 6

 
 
 

10.882 

 دون الثانوي 22 14 4

 40- ي والتعبيرشجعتني على إبداء الرأ

 الثانوي 19 15 4
 دبلوم 9 4 6

 بكالوريوس 55 39 21
 ماجستير 9 9 6
 دكتوراه 7 7 7

 
 
 
 

13.653 

 دون الثانوي 25 8 7

 41- ة في المطالبة  بحقوقيجعلتني أكثر جرأ

 الثانوي 18 12 8

 دبلوم 8 5 6
 بكالوريوس 50 36 29
 ماجستير 8 7 9

 دكتوراه 5 6 10
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8.486 

 دون الثانوي 23 10 7

جديدة من المراسلين الصحفيين بما  خلقت انماطاً 
 42- يسمى صحافة المواطن

 الثانوي 21 10 7
 دبلوم 9 6 4

 بكالوريوس 51 29 35
 ماجستير 10 6 8
 دكتوراه 6 7 8

 
 
 

10.751 

 دون الثانوي 32 6 2

 43- حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي

 الثانوي 28 7 3
 دبلوم 14 3 2

 بكالوريوس 72 22 21
 ماجستير 13 7 4
 دكتوراه 13 3 5

 
 
 

24.214* 

 دون الثانوي 27 9 4

 44- خرللرأي اآل كثر تقبالً جعلتني أ
 الثانوي 21 8 9
 دبلوم 8 7 4

 بكالوريوس 53 40 22
 ماجستير 8 7 9

 دكتوراه 6 4 11

 
 
 

9.348 

 دون الثانوي 32 5 3

 45- لقضايا الشأن المحلي دراكاً وا   كثر وعياً أصبحت أ

 الثانوي 26 7 5
 دبلوم 14 3 2

 بكالوريوس 69 31 15
 ماجستير 15 5 4
 دكتوراه 13 3 5

 
 
 

17.527 

 دون الثانوي 31 5 4

تدفع تغطيتها للشأن المحلي للعودة الطوعية الى 
 46- المدينة

 الثانوي 28 5 5
 دبلوم 14 3 2

 بكالوريوس 64 31 20
 ماجستير 16 5 3
 دكتوراه 9 4 8
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حصائية بين الجوانب الوجدانية التي عملت القناة ( وجود فروق ذات داللة إ38يبين الجدول رقم )    

إذ كانت القيمة  ،(لوريوسا( لصالح المستوى التعليمي)بك45على تعزيزها لدى الجمهور عند الفقرة )

إحصائية ما باقي فقرات المحور فقد كانت غير دالة أ،( 18.31بر من القيمة الجدولية )كالمحسوبة أ

عند مستوى داللة  18.31: قيمة مربع كاي الجدولية ،قل من القيمة الجدوليةكون القيم المحسوبة لها أ

 .10ودرجة حرية  0.05
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسةمناقشة 

 نماط التعرض لقناة  الموصلية :: أالمحور االول

 تشاهد قناة الموصلية ؟ هل -1

في   مفردة  420من مجمو   %72جابوا بو  )نعم ( بلغت أن نسبة الذين ظهرت نتائج الدراسة أأ -1

ن نسبة مشاهدة الجمهور لقناة وبذلك يتضح أ من المجمو  .  %28جابوا بو )ال( بلغ عدد الذين أ حين

ها القناة نّ إلى أ الباحث ارتفا  نسبة المشاهدة لقناة الموصلية  يعزىو  الموصلية الفضائية كبيرة جداً 

 كبيراً  اعتماداً  ظهرت هذه النسبةالشأن المحلي في مدينة الموصل وأ المحلية الوحيدة التي تهتم بقضايا

 الجمهور. على القناة من

لى عديدة أدت إ اً سبابأن هناك أعدم تعرضهم للقناة بو اجابو ل نتائج الدراسة تبين ان الذين أمن خال -2

الحاصل على المرتبة األولى من بين  ن السبب الرئيس وبينت النتائج أ و ،عدم مشاهدتهم للقناة

الباحث  يعزىو  ،%88ذ بلغ نسبته األسباب هو أن الجمهور يرى أن برامج القناة ال تلبي كل األذواق إ

الثبات على نمط معين للمادة و  مكانية القناة في الجانب البرامجيالسبب في ذلك إلى ضعف إ

 عدم مواكبة الحداثة في العمل االعالمي. عالمية والدورة البرامجية واإل

 ،( %72البالغة نسبتهم ) ن عدد الذين يشاهدون قناة الموصلية ومن نتائج الدراسة والتي بينت أ -3

ذ معدل التعرض للقناة بلغ أقل من ساعتين يوميا إ نستفسار عن تعرضهم للقناة تبين  أومن خالل اال

فراد اوقات الفراغ التي يتمتع بها ألى  الباحث السبب في ذلك إ يعزىو  ، من العينة %85نسبتهم  تبلغ
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و ممن لديهم دوام في الدوائر فقد تكون هذه الفئة والتي مثلت أعلى نسبة هم أصحاب العمل أ ، العينة

قناة ال تشد الجمهور ن البرامج التي تقدمها الوكذلك يرى أ ،افة فئاتهم العمريةكالحكومية وكذلك الطلبة ب

 كثر من ساعتين .لمتابعتها أل

لت ساعات التعرض لقناة الموصلية والذي تمثفراد عينة الدراسة عن عدد من خالل استجابات أ      

ذ بلغت إ ،الفترة المسائية اءعلى نسبة كانت فترة مشاهدتهم في أثنبمدة )أقل من ساعتين ( أعطوا أ

خبارية الرئيسة التي تعرض الجمهور للنشرة اإللى الباحث السبب في ذلك إ يعزىو  ،%64نسبتهم 

 تقدمها القناة في الساعة التاسعة مساًء.

  كثر الموضوعات التي تتابعها في قناة الموصلية؟ المحور الثاني: ما أ

جاب ابعة من قبل أفراد العينة والتي أكثر الموضوعات متيتبين من خالل نتائج الدراسة أن أ       

 ،(%40ولى بنسبة )إذ جاءت بالمرتبة األ ،( هي الموضوعات االجتماعيةتابع دائماً ا الجمهور بو )أعنه

ا الموضوعات مأ ،(%40تبة الثانية الموضوعات السياسية إذ بلغ نسبة العينة )في حين جاءت في المر 

في المرتبة الرابعة  وجاءت الموضوعات الدينية  ،(%33لمرتبة الثالثة بنسبة )الثقافية فجاءت في ا

وفي المرتبة  ،(%25وفي المرتبة الخامسة جاءت الموضوعات االقتصادية بنسبة ) ،(%26وبنسبة )

لعينة للموضوعات عة االسبب في متاب يعزىو  ،(%21جاءت الموضوعات الرياضية بنسبة )السادسة 

ادفة تمس لى اهتمام القناة في تقديم برامج اجتماعية هاالخرى إكثر من الموضوعات االجتماعية أ

ما سبب حصول الموضوعات الرياضية على المرتبة االخيرة فيتبلور في أ ،جوهر المجتمع الموصلي

 عدم تكريس القناة لجهودها في تقديم البرامج الرياضية.



114 

 

دوافع االعتماد على قناة الموصلية مصدرا للمعلومات حول الشأن المحور الثالث: 

 المحلي.

ى المعلومات سباب اعتماد الجمهور على قناة الموصلية للحصول علتبين نتائج الدراسة أن أكثر أ     

ذ حصل هذا في المدينة( إ األحداث الجاريةومعلومات عن  خباراً توفر لي أنها )عن الشأن المحلي هو أ

 ،( %91بو )اوافق( )) اجابو ذ بلغ نسبة الذين أإ ،رىسباب االخعلى المرتبة االولى من بين األ ببالس

وفي المرتبة الثانية جاء  ،نها تهتم بقضايا الشأن المحليالسبب الى ثقة الجمهور بالقناة ألهذا  يعزىو 

ا بو جابوا عنهذين أل( إذ بلغت نسبة النها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصألسبب )

ة التي لى كون القناة هي القناة المحلية الوحيدالسبب في ذلك إ يعزىو  ،(%89))اوافق( وبنسبة بلغت 

عمار جاء سبب )تسلط الضوء على قضية اإلما في المرتبة الثالثة فقد تعمل داخل مدينة الموصل( أ

السبب في ذلك  يعزى( و %28وافق( )بو )ا جابوا عنهة( إذ بلغ نسبة الذين أخاصة في المدينة القديم

أما األسباب  ، عمار سيما المدينة القديمةقناة على الموضوعات المتعلقة باإللقاء الضوء من قبل الإلى إ

ت غير متاحة في القنوات ضواء  على موضوعاتسلط األ) قل نسب هي الثالثة التي حصلت على أ

نها تكتفي السبب في ذلك أل يعزىو  ،(%46فق( )و )اواا بجابوا عنهت نسبة الذين أذ بلغاالخرى( إ

ج من الوضع خر )تقدم الحلول واالفكار للخرو أما السبب اآل ،ليط الضوء على القضايا المحليةبتس

  السبب في ذلك ألنها يعزىو  ،(%44)ها بو )اوافق( جابوا عنت نسبة الذين أذ بلغالراهن في المدينة ( إ

ة جهة يتجامل أّ  الوقد جاء سبب ) ،نما تكتفي بعرض الموضوعات والقضاياوا  للمشكالت  تقدم حلوالً ال 
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 يعزىو  ،(%33وافق( ))أبو  اجابو إذ بلغت نسبة الذين أ ،سياسية( في المرتبة األخيرة من بين األسباب

 ن قناة الموصلية تجامل الجهات السياسية .هذا السبب إلى أن الجمهور يرى أ

 ة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور: المحور الرابع : دور القنا

مت في رفع المستوى المعرفي لدى الجمهور عن )تاريخ الموصل ن القناة أسهدراسة أتبين نتائج ال     

( %81وافق( )فئة بو )أهذه ال جابوا عنإذ بلغت نسبة الذين أ ،رتها( فجاءت في المرتبة االولىوحضا

القناة  على تاريخ وتراث وحضارة الموصل عن طريق البرامج لى تسليط الضوء من قبل هذا إ يعزىو 

ور في التعامل مع وجاءت في المرتبة االخيرة )مساهمة القناة في توسيع معارف الجمه ،التي تقدمها

هم ن القناة لم تسمما يشير إلى أ ،(%46بو )اوافق( ) جابوا عنهاسبة الذين أذ بلغت نالشأن المحلي( إ

 مهور في كيفية التعامل مع مشكالت الشأن المحلي .في توسيع معارف الج

  .القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور : دورالمحور الخامس

تعاطفا مع ذ )اصبح الجمهور اكثر إ ،المستوى الوجداني لدى الجمهور مت في تعزيزن القناة أسهإ    

فق( واإذ حصلت هذه الفئة على المرتبة األولى وبلغت نسبة الذين أجابوا بو )أ ،قضايا الشأن المحلي(

 ،ية للجمهورعالمالت العاطفية في تقديم المادة اإلالقناة االستما لى استعمالذلك إ يعزىو  ،(74%)

و ب اذ بلغت نسبة الذين اجابوا عنها خيرة ) تقاريرها تثير الرعب لدى الجمهور(وجاءت في المرتبة األ

 ي شيء يثير الرعب لدى الجمهور.تحتوي على أ ن تقارير القناة الذلك إلى أ يعزىو  ،(%17)اوافق( )
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 .دور القناة في تعزيز الجانب السلوكي لدى الجمهور :المحور السادس

نها زادت من رغبة لجانب السلوكي لدى الجمهور في ) أن القناة عززت اتبين نتائج الدراسة أ    

ذ جاءت هذه الفئة في القضايا التي تخص الشأن المحلي( إحداث و متابعة التطورات واألالجمهور في 

لى انفراد القناة في ذلك إ يعزىو  ،(%72ها بو )أوافق( )جابوا عنسبة الذين أوبلغت ن ،ولىالمرتبة اال

وجاءت في المرتبة االخيرة )أنها جعلت  ،حليتغطية الموضوعات والقضايا التي تخص الشأن الم

 يعزىو  ،(%44وافق( )ها بو )أا عنجابو الجمهور أكثر جرأة في المطالبة بحقوقهم( إذ بلغت عدد الذين أ

 نها لم تحفز الجمهور للمطالبة بحقوقهم .أذلك الى 

 تصنيف محاور الدراسة تبعا للمتغيرات الديموغرافية المحور السابع:

 الجنس: -1

للنو   حصائية في استجابات المبحوثين تبعاً ذات دالالت إ ن هناك فروقاً تبين نتائج الدراسة أ    

للمعلومات عن  لى قناة الموصلية الفضائية كمصدرٍ االجتماعي )الذكور واالناث( في نسبة اعتمادهم ع

ناث في نسبة محلي لصالح الذكور وهذا ما يفسر أن هناك عدم تقارب بين الذكور واإلقضايا الشأن ال

لمحلي والسيما القضايا السياسية أكثر من ن الى اهتمام الذكور بقضايا الشألك إاالعتماد ويرجع ذ

 ناث.اإل

 العمر : -2

حصائية في استجابات المبحوثين عن اعتمادهم ذات دالالت إ ن هناك فروقاً تبين نتائج الدراسة أ     

ة العمرية للعمر لصالح الفئ عن الشأن المحلي تبعاً  للمعلومات على قناة الموصلية الفضائية مصدراً 
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على قناة الموصلية فيما يخص الشأن  ن هذه الفئة هي االكثر اعتماداً ( وهذا يدل على أ18-28)

كثر أ مع قضايا الشأن المحلي و ن هذه الفئة هي االكثر تماساً ذه النتيجة إلى أالمحلي ويمكن تفسير ه

 .اهتماماً 

 مي:المستوى التعلي -3

حصائية في ذات دالالت إ ن هناك فروقاً ن خالل نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث يتبين أم    

 للمستوى التعليمي عن اعتمادهم على قناة الموصلية الفضائية مصدراً  استجابة المبحوثين تبعاً 

ن أمر طبيعي كون أيوس( وهذا ي لصالح المستوى التعليمي )بكالور للمعلومات عن قضايا الشأن المحل

ثير فإن استجاباتهم تشكل التأ الوريوس( و من ثمّ عدد المستجيبين هم من المستوى التعليمي )البك معظم

 االكبر في نتيجة الدراسة.

 الحالة االجتماعية:  -4

حصائية في ذات دالالت إ ن هناك فروقاُ نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث يتبين أ من خالل     

 للحالة االجتماعية عن اعتمادهم على قناة الموصلية الفضائية مصدراً  ابة المبحوثين تبعاً استج

لحالة االجتماعية )متزوج( ويمكن إيعاز السبب في ذلك للمعلومات عن قضايا الشأن المحلي لصالح ا

 هم اليومية.نها تتداخل مع تفاصيل حياتبقضايا الشأن المحلي أل ن هذه الفئة هي االكثر اهتماماً إلى أ
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 التوصيات

نه يضع بين يدي الجهة المعنية بموضو  بناًء على ما توصل إليه الباحث من نتائج الدراسة فإ  

  يرتأي الباحث أن تاخذ الجهة المختصة هذه التوصيات والمالحظات :  ،دراسته مجموعة من التوصيات

واذواق الجمهور تعزيزا للنتجيجة التي يوصي الباحث بأن تكون برامج اكثر استجابة لرغبات  -1

 ظهرت والتي دلت حضور القناة بشكل كبير لدى جمهورها المحلي .

يرى الباحث وفق النتائج ان هناك حاجة لزيادة البرامج الرياضية التي تلبي رغبات فئة واسعة من  -2

 الجمهور 

 أن تواكب القناة االحداث الساخنة اوال بأول للمحافظة على زخم مشاهديها  -3

 ضرورة التنو  في البرامج والمضامين  -4

 االهتمام بالفترة الصباحية حيث اظهرت النتائج عدم وجود برامج صباحية مشوقة في القناة  -5

 كون مصدرا مستقال ومحايدا من المفيد للقناة ان تتجنب االنحياز لالطراف السياسية وان ت -6

 تعميق المجاالت المعرفية المحلي  -7

 خبار والبرامج.ات الحديثة في تقديم األمواكبة التطورات التقانية والتكنولوجية واستعمال التقان  -8

في ضوء االنتشار العالمي لوسائل االعالم وسقوط الحواجز الجغرافية والزمانية امام المواطن فإن   -9

 قناة ان تواكب مجريات العولمة والتطور التكنولوجي واالنفتاح على الفضاء العالمي .على ال

دراسات تبدأ من حيث انتهت خرين بضرورة القيام بالعديد من اليوصي الباحث الباحثين اآل -10

 دراسته.
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 المصادر والمراجع

 اوال : المراجع باللغة العربية

اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على وسائل " (. 2008ماجد ) ،تربان  وحسين  ،أبو شنب -

ثناء االزمات " دراسة تطبيقية على األزمة الداخلية المعلومات أ اإلعالم الجديدة في الحصول

 القاهرة . ،المؤتمر الرابع لألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم ،الفلسطينية

 ) الشارقة : مكتبة المسار (." التلفزيون والمجتمع " (1990محمد عبد العزيز ) ،الباهلي  -

نصر  ،المنصف و العياضي  ،وناس  ،خالد  ،حسن مظفر والحمداني  ،فاضل و الرزو  ،البدراني - 

" ثورة الصورة المشهد اإلعالمي وفضاء ( 2008عبد الرحمن )  ،مي و عزي  ،الدين و العبداهلل 

 ) بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ( .    الواقع " 

" اعتماد الشباب الفلسطيني على الشبكات االجتماعية وقت ( 2014احمد اسماعيل )  ،برغوت  -

 مصر   ،القاهرة  ،) رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة عين شمس   االزمات "

القنوات الفضائية اإلخبارية في الحصول الجمهور على " اعتماد ( 2015فاطمة الزهرة ) ،بنين  -

) رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي  زمات " على المعلومات أثناء ال 

 الجزائر ،كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  ،

د الجمهور على التلفزيون المصري أثناء التطبيق (" اعتما2006وفاء عبد الخالق ) ،ثروت  -

عالم كلية اإل ، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم جامعة القاهرة. " شيخ زمات على حادث شرم الاألب

 516 -479(  ص 26العدد )
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 (: شركة الحضارات للطباعة والنشر ) بغداد " ساسيات البحث المنهجي" أ (2004)  يدحم ،جاعد -

)االسكندرية : دار المعرفة عالم واالتصال " " علم االجتماع ودراسة اإل(1992محمد )  ،الجوهري  -

 الجامعية للنشر والتوزيع (.

 ) القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع (" نظريات االتصال "( 2010محمد منير )  ،حجاب  -

) القاهرة : دار الفجر للنشر " وسائل االتصال نشاتها وتطورها "( 2008حجاب ، محمد منير ) -

 والتوزيع (.

) القاهرة :  مركز  " طرق البحث االجتماعي مناهجه وادواته  "(  1984حامد محمد )  ،الحسن  -

 التربية االسالمية االساسية في العالم العربي ( .

عالم الكتب  ) القاهرة : ي العام "" اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأ( 1984سمير محمد )  ،حسين -

) . 

) القاهرة :  عالم في المجال التعليمي والتربوي "" تكنولوجيا اإل( 1998 ماجد حسين ) ،الحلواني  -

 دار الفكر العربي (.

نترنت والراديو والتلفزيون في في امداد الجمهور دور ال ." ( 2001عبير محمد ) ،حمدي  -

 كلية االعالم .القاهرة . ،جامعة القاهرة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة ( المصري في المعلومات " 

) "عالم المرئي وصناعة االجندة السياسية في العراق اإل" (2014حيدر محمود )  ،الخزرجي  -

 مجد للنشر والتوزيع (عمان :  دار أ

 ) بغداد : دار المتنبي للطباعة والنشر (سرار وعجائب " التلفزيون أ" (.1991هشام ) ،الدباغ  -
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دار الوفاء لدنيا الطباعة ) االسكندرية : التنمية " " التلفزيون و( 2004براهيم ) إ ،الدسوقي  -

 (.  والنشر

 ) عمان : دار جرير للنشر والتوزيع (. " عولمة التلفزيون "( 2005عبد الرزاق ) ،الدليمي  -

:  دار ) عمان  العشرين " الحادي و(" نظريات االتصال في القرن 2016عبد الرزاق ) ،الدليمي  -

 اليازوري للنشر والتوزيع ( .

" ) عمان :  ( " العالقات العامة في المؤسسات والشركات المختلفة2018عبد الرزاق ) ،الدليمي  -

 .دار االبتكار للنشر والتوزيع (

) بغداد : دار الحكمة زيون في العراق " ذاعة والتلف" تاريخ اإل( 1992خالد حبيب )  ،الراوي  -

 والنشر(للطلباعة 

 ) القاهرة : دار الفكر العربي (. عالم "" السس العلمية لنظرية اإل( 1978حمد )جيهان أ ،رشتي  -

ليدية والحديثة عالم التقماد الجمهور المصري على وسائل اإل" اعت (2011حمد )أ ،رضوان  -

التحوالت عالم في المؤتمر العلمي عن دور اإل ،"2011ثناء ثورة يناير كمصدر للمعلومات أ

 اربد . ،جامعة اليرموك  ،كلية االعالم  ، المجتمعية

( " تحليل مضمون االعالم : المنهج 1992ثورب )  ،و روبرت ،دنهيو ،و لويس ،بن  ،ريتشارد  -

 )اربد : قدسية للنشر والتوزيع (."  والتطبيقات العربية " ترجمة محمد ناجي الجوهر
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اعتماد أساتذة اإلعالم في الجامعات الردنية على قناة الجزيرة " ( 2019بالل خالد ) ،السالمة -

)رسالة ماجستير  خبارية في الحصول على المعلومات المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي "اإل

 اربد. ،عالمكلية اإل ،منشورة( جامعة اليرموك غير

 (.بيروت : دار النهضة العربية)  2ط  " االتصال في عصر العولمة "( 2001مي العبداهلل ) ،سنو  -

لى تغطية قناة اليمن الفضائية (" اعتماد الجمهور اليمني ع2011محمد صالح ) ،الشبيري  -

 ،األردن  ،( جامعة الشرق األوسط  غير منشورة ) رسالة ماجستير"  نموذجاً حرب الحوثين أ ، زماتلأل 

 عالم كلية اإل

 ) القاهرة : دار النهضة العربية (. العربية رؤية نقدية "" الفضائيات ( 2004سامي ) ،الشريف  -

) تونس : المنظمة عالم المرئي والمسموع ومجاالت تطويره "اإل" ( 1991عبداهلل )  ،شقرون  -

 العربية للتربية والثقافة والعلوم (

فلسطنية (" اعتماد االعالميين الفلسطنيين على القنوات الفضائية ال2016يوسف محمد )  ،الشيخ  -

لشرق )  رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة ا زاء قضايا الوحدة الوطنية "لومات إكمصدر للمع

 ردناأل ،كلية اإلعالم  ،االوسط 

خبار هور في مدينة بغداد على نشرات الاعتماد الجم ("2014سعيد ) ،شريف و  عمار ،طاهر  -

( 7كلية االعالم . المجلد ) ،جامعة بغداد  ،بحث منشور  ،بالقنوات الفضائية كمصدر للمعلومات "

 196 -159( ص 26العدد )
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فزيون في تنمية الثقافة ل" دور البرامج الدينية بالت( 1984) ،ايمان عبد الحافظ  ،عبد الحميد  -

 .مصر ،جامعة طنطا  ،كلية التربية  ،) رسالة ماجستير غير منشورة (  سالمية لطالب الجامعات "اإل

 ) القاهرة : عالم الكتب (. " البحث العلمي في الدراسات االعالمية "( 2000محمد ) ، عبدالحميد -

" ) القاهرة :    "  المقاييس واالختبارات( 2017عيسى )  ،و المصري  ،طارق  ،عبد الر وف  -

 المجموعة العربية للتدريب والنشر (.

على وسائل اإلعالم الجديدة في متابعة ماد الشباب العراقي (" اعت2011جمعة محمد ) ،عبد النبي  -

معهد البحوث  ،جامعة الدول العربية  ،) رسالة ماجستير غير منشورة ( حداث الجارية في العراق "ال

 عالمية .قسم الدراسات اإل ،القاهرة  ،بية والدراسات العر 

المعلومات المرجعية (" مصادر وخدمات 2006السيد اسامة )  ،ومحمود  ،محمد  ،عبد الهادي  -

 ) القاهرة : المكتبة االكاديمية ( . العامة في المكتبات ومراكز المعلومات "

ة خباريم القرى على القنوات الفضائية اإلاعتماد طلبة جامعة ا" ( 2014وديع محمد ) ،العزعزي  -

العدد  ،السنة الخامسة  ، مجلة جامعة طيبة. " حداث والقضايا السياسيةالناطقة بالعربية في متابعة األ

(8 ) 

 ،) القاهرة  " كيفية صناعة التطرف .. التنشئة السياسية ودورها "( 2016حازم )  ،العقيدي  -

 العربي للنشر والتوزيع (

الساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث  "(2005صالح الدين محمود )  ، عالم 

 دار الفكر العربي ( . ، القاهرة) البارامترية والالبارامترية( ) "  النفسية والتربوية واالجتماعية



124 

 

دار الوطن للنشر ) الرياض:  رقام "" البث المباشر حقائق وأ( 2007ناصر سليمان )  ،العمر -

 والتوزيع (.

" مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل االعالم في تحقيق ( 2009وفاء سعود  ) ،العوام  -

كلية  ،حمد بن سعود االسالمية مام ممنشورة ( جامعة اإل)رسالة ماجستير غير  الصحية "المعرفة 

 ذاعة والتلفزيون .قسم اإل ،اإلعالم 

) بيروت : دار  ثار النفسية واالجتماعية للتلفزيون العربي "" اآل( 1984) ،عبد الرحمن  ،عيسوي  -

 النهضة العربية (.

للنشر  ) القاهرة : دار سفير" الفضائيات العربية ما لها وما عليها " ( 2010) ،السيد  ،الغضبان  -

 والتوزيع(.

 ) القاهرة : العربي للنشر والتوزيع ( " علم النفس اإلعالمي "( 2012حسين عامر ) ،فتحي  -

شباب الجامعي على وسائل اإلعالم أثناء األزمات أزمة ( " اعتماد ال2006محمد ابراهيم ) ،فرج   -

 ،(2المجلد ) ،عالم كلية اإل ،جامعة االزهر ، ي العامرأالمجلة المصرية لبحوث ال " نموذجاً أدهب 

 .126-59ص  ،( 2العدد )

 " العالقة بين االعتماد على القنوات التلفزيونية الفضائية(  2002محمد عبد الوهاب ) ،الفقيه  -

 ،غير منشورة ( )رسالة دكتوراه "خبارية في المجتمع اليمني ومستويات المعرفة بالموضوعات اإل

 عالم .كلية اإل ،عة القاهرة جام
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الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) عمان : دار  " التلفزيون والفيلم "( 1994محمد فالح )  ،القضاة  -

) . 

المؤتمر  ،عالم وشفافية المعلومات في ظل االنتخابات العراقية ( اإل2009كامل حسون ) ،القيم  -

 جامعة بغداد . ،عالم كلية اإل ، السنوي العلمي الثالث العلمي

 ،والضالعين  ،علي فالح  ،و الضالعين  ،محمود عزت  ،واللحام  ،مصطفى يوسف  ،كافي  -

) عمان :  دار االعصار العلمي  " نظريات االتصال واالعالم الجماهيري "( 2014نضال فالح  )  

 للنشر والتوزيع (

 )عمان : الحامد للنشر والتوزيع(.عالمي " " علم االجتماع اإل( 2016) ،مصطفى يوسف ،كافي -

"  المنهجية العلمية في البحوث التربوية ( 1998عبد الرحمن ) ،والدايم  ،عبداهلل  ،الكندري  -

 ) الكويت :  االبتكار للنشر والتوزيع (. واالجتماعية "

) عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع  2ط ، "(" نظريات االتصال الجماهيري 2014كامل )  ،مراد  -

،  )  

 )عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع ( (" نظريات االتصال "2012منال هالل ) ،المزاهرة  -

) عمان : دار المسيرة للنشر   عالمي "" مناهج البحث اإل(  2015منال هالل )  ،مزاهرة ال -

 والتوزيع والطباعة ( .

 ) عمان :  دار اسامة للنشر والتوزيع (عالم " نظريات اإل "( 2010عبد الرحمن )  ،المشاقبة  -
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) عمان :  دار  2ط  عالم في العراق "" تاريخ وسائل اإل( 2014سعد سلمان )  ،المشهداني  -

 اسامة للنشر والتوزيع (.

القاهرة :  صرة ") االتصال ونظرياته المعا (" 1998ليلى حسين )  ،والسيد  ،حسن عماد  ،مكاوي  -

 الدار المصرية اللبنانية (

 ) القاهرة : الدار العربية للنشر ( . " نظريات االعالم "( 2009حسن عماد ) ،مكاوي   -

  " اعتماد الجمهور المصري على القنوات الفضائية خالل االزمات "( 2006ايمن محمود ) ،موسى  -

 .قسم االذاعة والتلفزيون ،عالم كلية اإل ،جامعة القاهرة  ،شورة ()رسالة ماجستير غير من

" ، جامعة م تة ،  " أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية( 2004موسى النبهان )  - 

 األردن .

 )بيروت : الكتب العلمية(. "  تاريخ الموصل "( 2013القس سليمان صائغ ) ،الموصلي  -

) رسالة  " 1932 -1920الموصل في سنوات االنتداب البريطاني (" 2002سفانة )  ،هزا   -

 جامعة الموصل ،ماجستير( كلية االداب 

 (.) البصرة : مطابع التعليم العالي " االتصاالت "( 1990عامر )  وابراهيم  ،زكي حسين  ،الوردي  -

 

 

 

 



127 

 

 ثانيا :المراجع باللغة االجنبية:

- Joy C. Gordon (2009)، "A Tale of Tow Hurricanes Crisis Communication and 

Media Dependency as a Predictor of Evacuation Behaviour in Southeast 

Louisiana for Hurricanes Katrina and Gustavo، 

 

 .ثالثا: المقابالت 

/ 4/ 12بتاريخ كرم توفيق سابق لقناة سما الموصل الفضائية أمقابلة عبر االنترنت مع المدير ال -

 الساعة الثانية صباحا ( 2019

معد البرامج في قناة سما الموصل بتاريخ  ،مقابلة عبر االنترنت مع الدكتور فتحي الراشدي -

18/4/2019. 

 22/4/2019بتاريخ  ،مدير قناة الموصلية الفضائية ،مقابلة عبر االنترنت مع السيد غازي فيصل -

 .الساعة الحادية عشرة صباحاً 

مستشار اتحاد الصحفيين العراقيين في نينوى  ، براهيم العالفمقابلة شخصية مع األستاذ الدكتور إ -

 .25/8/2019بتاريخ 

 المصادر االلكترونية:

38-43-08-31-01-http://cosit.gov.iq/ar/2013  -                                                                   

 صباحًا . 11ساعة الدخول  ،  25/8/2019تم استرجاعه من شبكة االنترنت بتاريخ 

http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38
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 الملحقات

 .سماء المحكمين( قائمة بأ1ق رقم )ملحال

 ت االسم الرتبة العلمية التخصص مكان العمل

 -1 عزت محمد حجابأ.د.  ستاذأ إعالميةسياسات  وسطجامعة الشرق األ

 -2 عبد الرزاق الدليميأ. د.  ستاذأ دعاية إعالمية جامعة البترا

 -3 سعد سلمان المشهدانيأ. د.  ستاذأ الصحافة تكريتجامعة 

 -4 براهيم الخصاونةإد . أستاذ مشارك إذاعة وتلفزيون جامعة البترا

 -5 عبد الكريم الدبيسيد.  استاذ مشارك الصحافة جامعة البترا

 -6 ليلى جرارد .  ستاذ مساعدأ الصحافة وسطجامعة الشرق األ

 -7 حنان الشيخد .  أستاذ مساعد إذاعة وتلفزيون جامعة الشرق االوسط

 -8 أحمد عريقاتد .  أستاذ مساعد إذاعة وتلفزيون جامعة الشرق األوسط

 جامعة الشرق األوسط
 إذاعة وتلفزيون

 
 مساعدأستاذ 

 
 -9 اشرف المناصيرد . 
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 (2) رقم ملحق
 استبانة الدراسة 

 

 

 كلية اإلعالم

 وسطجامعة الشرق ال 

 المملكة االردنية الهاشمية

 م/ استبانة

 تحية طيبة : نة الموصل األعزاء .جمهور مدي ....خوات الكريمات ..واأل ،االخوة األكارم 

للمعلومات حول  اعتماد الجمهور قناة " الموصلية " مصدراً هذه االستبانة خاصة لبحث علمي بعنوان ) 

الشووأن المحلووي فووي مدينووة الموصوول ( بهوودف التوصوول الووى نتووائج دقيقووة وهووي جووزء موون متطلبووات البحووث 

ني إ .من جامعة الشرق االوسط  في عمان للحصول على شهادة الماجستير في االعالم لوى ذ أتطلوع إوا 

لوووو تفضووولتم بوووأن تكوووون  جوووداً  أغووودو ممتنووواً  ،سوووتبانة سوووئلة االأ قعيوووة عووونم الكوووريم فوووي اإلجابوووة الواتعووواونك

 تعملعلما أن البيانات  ستس ،بموضوعية وشفافية تامة  اإلجابات تعكس اتجاهاتكم الحقيقية كما هي و

 .راجيا التفضل بتعبئة الحقول  ،،، حسبللبحث العلمي ف

 والتقديروتقبلوا وافر الشكر                              

              الباحث                                                                            

 فتح حاتم الخليل
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 االستبانة

 الخصائص الديمغرافية 

 النو  -1

 ذكر                     ُانثى                       

 العمر -2

        فما فوق  40         39 – 29        سنة    28 -18        

                       

 الحالة االجتماعية  -3

 منفصل        عزب / عزبة   متزوج            ارمل         

 

 المستوى التعليمي      -4

  دبلوم                 الثانوي                     دون الثانوي  

                                                     دكتوراه              ماجستير                    بكالوريوس   
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 االستبانة:سئلة أ

 نماط التعرض  لقناة " الموصلية " العراقية :                                                                     المحور األول : أ

 هل تشاهد قناة " الموصلية  " العراقية ؟  -1

 نعم                        ال    

تك بو ) ال ( فالرجاء ذا كانت اجابأما إ  ،،االنتقال للس ال الثالث ذا كانت اجابتك بو ) نعم ( فالرجاء إ

 .ث مع الشكرعادة االستبانة الى الباحاإلجابة عن الس ال الثاني أدناه  وا  

 سباب عدم مشاهدتك لقناة الموصلية ؟ما أ -2

 ت السباب نعم ال

 -1 عدم مصداقية القناة في تناول قضايا الشأن المحلي    

 -2 عدم موضوعية القناة في تناول قضايا الشأن المحلي   

 -3 تحاول القناة تلميع  بعض الجهات والشخصيات السياسية في المدينة   

 -4 ضعف الكادر اإلعالمي من الناحية المهنية    

 -5 ضعف الكادر اإلعالمي من الناحية الثقافية   

 -6 عدم تنو  برامجها   

 -7 ذواق تلبي برامجها  كل األ ال   

 -8 لكترونية لمتابعة الشأن المحلياعتمد على المواقع اإل  

 -9 غير جريئة في طرح بعض القضايا المهمة  

 -10 تحاول تزييف الحقائق بما يتماشى مع مصالحها   

 -11 عدم استخدام التقنيات الحديثة في تقديم االخبار والتقارير كاالنفوكراف وغيرها  
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 -12 ال تهتم  باألخبار العالمية   

 13 ال تنقل األحداث المهمة  لحظة وقوعها                    

 -14 ال يوجد لدي وقت لمتابعتها  

 -15 ساساً انا غير مهتم بالقنوات المحلية أ  

 يرجى ذكرها.................................................... اذا كانت هناك اسباب أخر

 كم ساعة تقضي يوميا في مشاهدة القناة ؟ -3

   اقل من ساعتين              من ساعتين الى ثالث            اكثر من ثالث ساعات

 ماهي اوقات مشاهدتك لقناة الموصلية ؟ -4

 ظهراً  12 – صباحاً  8من                        الفترة الصباحية -

 عصراً  5 – ظهراً  12                      فترة الظهيرة     -

 الى منتصف الليل –مساًء  6                       الفترة المسائية  -

    ال يوجد وقت محدد للمشاهدة  -
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  المحور الثاني : ما اكثر الموضوعات التي تتابعها في قناة الموصلية ؟ 

ال اتابع   
 ابدا

اتابع  
 احيانا

اتابع  
 ت الموضوع دائما

خبار المحلية التي  تهتم بالش ون السياسية واألالسياسية :وهي الموضوعات    
 والعالمية  

-1 

   
تعنى بالحديث عن الحركة   االقتصادية : وهي الموضوعات التي

 االقتصادية داخل مدينة الموصل  وخارجها 
2- 

   
االجتماعية :وهي الموضوعات التي  تتحدث عن الواقع االجتماعي لمدينة 

  الموصل
3- 

   
الثقافية :وهي الموضوعات التي تعنى بالحديث عن الحركة الثقافية والتراث 

 -4 وتاريخ مدينة الموصل 

   
مور والقيم الدينية  موضوعات التي تعنى بالحديث عن األ:وهي الالدينية 

 والوعظ واالرشاد الديني
5- 

   
عن الحركة الرياضية هي الموضوعات التي تعنى بالحديث الرياضية : و 

 والرياضيين واخبار الرياضة المحلية والعالمية  
6- 

 

 .للمعلومات حول الشأن المحليصدرا : دوافع االعتماد على قناة الموصلية مالمحور الثالث

ال 
اعتمد في تكوين معلوماتي عن الشأن المحلي على الموصلية لألسباب اآلتية  فقااو  محايد اوافق

 ت :

   
 -1 ألحداث الجارية في المدينة اومعلومات عن  توفر لي اخباراً  

   
 -2 نها القناة المحلية التي تهتم بش ون مدينة  الموصل أل

   
 -3 فكار للخروج من الوضع الراهن في المدينة  الحلول واألتقدم 

   
 -4 عمار خاصة في المدينة القديمة وء على قضية اإلتسلط الض
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 -5 والطرق الرابطة بين المدارس والم سسات التعليمية  صالح الجسورتتابع حملة إ   

   
 رهابالى تعويض المتضررين من حوادث اإلتدعو 

6- 

   
 لمعرفة القضايا التي تتعلق  بالشأن المحلي 

7- 

 -8 جهة سياسية  ةتجامل اي ال   
   

 تهتم بتحليل االحداث حول قضايا الشأن المحلي
9-  

 -10 حداث لحظة وقوعهاتنقل األ   

   
 راء فيما يتعلق بقضايا الشأن المحليتعرض مختلف اآل

11- 

 -12 الشأن المحليتمتاز بالشمول في نقلها لقضايا    

   
 -13 تصور الواقع الموصلي على حقيقته 

   
 تنقل المعاناة وجمال المدينة على نفس الحد والدقة 

-14 

 15- ي العام المحلي تولي أهمية لقضايا الرأ   

   
 ضواء  على موضوعات غير متاحة في القنوات االخرى تسلط اال

16- 

   
 ة في نقل قضايا الشأن المحلي والجرأتع بمساحة من حرية التعبير تتم

17- 

   
 معرفة اعالنات الدوائر الحكومية دون الحاجة لقناة اخرى 

18-  
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 .: دور القناة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور للجمهورالمحور الرابع

 : أتيققت لي القناة في الجانب المعرفي ما يح ت
 

 اوافق
 

ال  ديـمحا
 اوافق

    في رفع مستوى المعرفة بقضايا الشأن المحلي  أسهمت -19

ول ومعرفة ردود افعالهم حول قضايا بأ شجعت التواصل مع الجمهور اوالً  -20
    الشأن المحلي

    ساعدت الجمهور الموصلي في اتخاذ  قرارات تجاه قضايا الشأن المحلي -21

    المحلياإللمام بالموضوعات المثارة  بما يخص قضايا الشأن  -22

    زادت المعرفة عن تاريخ الموصل وحضارتها -23

    تعريف المواطن بالقرارات الحكومية -24

    ضافت معارف عامة من خالل برامجها المتنوعةأ -25

زودتني بمعلومات عن قضايا الشأن المحلي  يصعب الحصول عليها  -26
    ق التقليديةائبالطر 

    التعامل مع مشكالت الشأن المحليوسعت معارفي في  -27

 

 القناة في تعزيز الجانب الوجداني لدى الجمهور  المحور الخامس : دور

ال 

 اوافق
 ت ي :القناة في الجانب الوجداني ما يأت حققت لي اوافق محايد

 -28 شعر باالستقرار النفسي عند مشاهدة قناة الموصلية أ   

 -29 بناء المدينة واالجتماعية ألعلى القيم الدينية حافظت    

   -30 تثير برامجها روح البهجة والسرور لدي   

 -31 ارتفعت بالذوق الفني لدى الجمهور    
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 -32 بناء المدينةقللت من النزعة العشائرية بين أ   

 -33 سري داخل المجتمع شجعت على التماسك األ   

 -34 تقاريرها تثير الرعب عندي    

  -35 زاء قضايا الشأن المحليشعوري بالقلق إ   

 -36 مع قضايا الشأن المحلي  صبحت اكثر تعاطفاً أ   

 -37 مل نتيجة عرض قصص ذات اهمية للمجتمع القناة  في الشعور باأل أسهمت   

 -38 زادت من اعتزازي بتاريخ وتراث  وعراقة مدينتي    

 

  .الجانب السلوكي لدى الجمهور: دور القناة في تعزيز المحور السادس

 ت ي :ي القناة في الجانب السلوكي ما يأتحققت ل اوافق محايد ال اوافق

حداث والقضايا التي تخص الشأن التطورات واأل في متابعةزادت من رغبتي    
 -39 المحلي 

 -40 شجعتني على العمل التطوعي   

   -41 ي والتعبير شجعتني على إبداء الرأ   

 -42 ة في المطالبة  بحقوقي جعلتني أكثر جرأ   

 -43 من المراسلين الصحفيين بما يسمى صحافة المواطن  جديدةً  خلقت انماطاً    

 -44 حفزتني على متابعة قضايا الشأن المحلي     

 -45 خر للرأي اآل كثر تقبالً جعلتني أ   

 -46 لقضايا الشأن المحلي  وادراكاً  صبحت اكثر وعياً أ   

 -47 تدفع تغطيتها للشأن المحلي للعودة الطوعية الى المدينة    

 شكرا لتعاونكم الكريم .
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 .( عدد سكان الموصل3) رقم الملحق

  

    المصدر . 

http://cosit.gov.iq/ar/ 

  

http://cosit.gov.iq/ar/
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