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 شكر كتقدير

 لي كيسر المتكاضع، الجيد ىذا إتماـ عمى أعانني الذم الىكتع سبحانو هلل الشكرالحمد ك 

 .العمؿ ىذا إلنجاز كالتكفيؽ النجاح سبؿ

يد العكف كالمساعدة  إليٌ  اساتذتي الكراـ الذيف مدك أل بالشكر فأتقدـ ألىمو، الفضؿكمف باب نسب 

رشاد كتكجيو فميـ مني كؿ  اإلحتراـ كالتقدير. فاشكر أكالن الدكتكر محمكد السعدم الذم مف نصح كا 

فكاف نعـ المكجو  ،حتجت اليياا إبالمشكرة كالمساعدة لمٌ  شرؼ عمى رسالتي كلـ يبخؿ عمي  أ

 كالناصح.

 مف: كؿو  إلىكالشكر مكصكؿ 

 ،كرشيدالكبير الدكتكر كامؿ خ خاألستاذ الفاضؿ كاأل ،لفاضمة الدكتكرة حميدة سميسـستاذة ااأل

عمى منحيـ  ،سيفاح يكالدكتكر صبا ،دكتكر رائد البياتيكال ،ستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ الدليمياأل

 . متنافكاإل التقدير ككؿ الشكر جزيؿ فميـالكقت كالجيد كالنصيحة لي كتشجيعيـ المستمر 

الدكتكر راندم  ،ؿتصاالدكتكر مايكؿ ساليتر مف جامعة أكىايك ستايت قسـ اإل ساتذة:كما أشكر األ

كمية ككلكمبكس  الدكتكرة ترايسي ليتؿ مف ،جتماعىدسف مف جامعة أكىايك ستايت قسـ عمـ اإل

يمانيـ بأ كبيرة مساعدة مف لي مكهقد ما عمى جتماعستايت قسـ عمـ اإل   ىمية ىذا البحث.كا 

لىك   العكف لي أثناء غيابي. عـى أخي كصديقي كزميمي صييب الفالحي الذم كاف نً  ا 

لىك   لكـ مني جزيؿ الشكر كالتقدير. ،تـ ىذا العمؿ المتكاضعكؿ مف ساعدني كشجعني ألي  ا 
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 الممخص

الجماىيرية عمى مستكل التثاقؼ لدل  اإلعالـمعرفة تأثير كسائؿ  إلىالدراسة  ىدفت  

مف حيث  اإلعالــ لكسائؿ ياتإستخدامككذلؾ طبيعة  ،كيةفي كالية أكىايك األمير ف الالجئيف العراقيي

كعالقتيا بالمتغيرات الديمغرافية مثؿ العمر كالجنس  ياإستخدامغراض لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأ

مف  ة المنيج الكصفي في البحث العمميالدراس ستخدمتإكالمستكل التعميمي.  جتماعيةكالحالة اإل

 اسمكب المسح الميداني. إستخداـخالؿ 

في  كيةيات المتحدة األمير كتككف مجتمع الدراسة مف الالجئيف العراقييف المقيميف في الكال 

ختيار عينة . كقد تـ إ2003بعد حرب عاـ  ة تكطينيـعادإـ كالذيف ت (2013عداد الدراسة )كقت إ

 البحث.ليمثمكا مجتمع شخصان  230عشكائية مف 

مف خمفيات ثقافية  األفراد"عممية التغير الثقافي الذم يحدث عند  أنويعرؼ التثاقؼ بك 

 مباشرال اإلتصاؿعبر فترات طكيمة لالبعض  ـمع بعضي اإلحتكاؾحينما يحصؿ مختمفة 



 م

ف تعايش المجتمعات حيث أ (.Redfield, Linton & Herskovits 1936 p146). "كالمستمر

مف خمفيات ثقافة مختمفة يكلد تالقحان في المفاىيـ كالعادات كالسمككيات عند إحدل أك كمتا 

 مع المجتمع المحيط بيا. إندماجان المجمكعتيف، ىذا التغير يجعؿ مف ىذه المجمكعة أكثر 

البحث ىـ ذكك مستكل تثاقؼ منخفض بنسبة  ف غالبية مجتمعبينت نتائج الدراسة أ

ف ىذه المستكيات فقط ىـ ذكك مستكل تثاقؼ مرتفع. كأ( %27.83بينما نسبة ) ،(72.17%)

. حيث بينت نتائج الدراسة مف حيث لغتيا كمصدرىا اإلعالـات كسائؿ إستخدامترتبط بعالقة كبيرة ب

بينما  ،نخفاضاإل إلىبالمغة العربية يميؿ مستكل تثاقفيـ العربية ك  اإلعالـف مستخدمي كسائؿ أ

ف لذلؾ فإ رتفاع.اإل إلىنكميزية يميؿ مستكل تثاقفيـ األميركية كبالمغة اإل اإلعالـمستخدمي كسائؿ 

كرة )مف حيث لغتيا كمصدرىا( يؤثر بص اإلعالـتجاه نحك كسائؿ اإلستنتاج األساسي ىك أف اإل

 نظرية يكنج يكف كيـ في التكيؼ عبر الثقافات.فراد كىذا يثبت لألمباشرة عمى مستكل التثاقؼ 
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Abstract 

Mass Media Effects on Acculturation among Iraqi 

Refugees in Ohio State  

 

Prepared by 

Jasim Algailany 

 

Supervised by: 

Dr.Mahmoud Al-Sadi 

 

The primary goal of this study is to understand the effects of mass media on the 

level of acculturation among Iraqi refugees in Ohio State. A secondary aim is to 

understand the nature of this population’s media consumption in regards to the language 

of the media، its source، types and purpose of use along with its relationship to 

demographic variables.  

 

The methodology employed for this study is descriptive scientific methodology 

through field survey.The study targets the Iraqi refugee community in Ohio resettled 

after 2003. A random sample of 230 people is surveyed. 

 

The results of the study show that the majority of the sample has a low level of 

acculturation (72.17%) while a much smaller portion (27.83%) has a high level of 

acculturation and that these levels have a significant relationship to media use in terms 

of its language and source. The results reveal that the acculturation levels for the users 

of Arab media and media in Arabic are relatively low while the acculturation levels for 

users of U.S. media and media in English are relatively high. The principle conclusion 

is that one’s choice of media (the source and language) directly affects his/her level of 

acculturation thus confirming Young Yun Kim’s theory of “Cross Cultural Adaptation”.   
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 األكؿالفصؿ 

 العاـ لمدراسة اإلطار 

 تمييد .1

 ،في تزايد مستمر احدتعدد الثقافات في المجتمع الك إلى أف  اإلجتماعية اإلستطالعاتتشير 

يف في المياجر  حيث أف أعداد خر.آ إلىبسبب الحركة المستمرة لمشعكب كالثقافات مف مكاف 

لتحميؿ  كفقان  2011عاـ في مميكف شخصان  40.4 كصؿ إلى قياسيان  رقمان بمغت  الكاليات المتحدة

ىذه  أىٌميةكال يخفى  .( Pew Research Center) مركز بيك لألبحاث في حصاءبيانات مكتب اإل

 األقميات عايشتكأف  ،جتماعي في المجتمع المضيؼلما ليا مف ثقؿ إقتصادم كسياسي كا   األقميات

ا يؤثر عمى ثقافة المجتمع ية كمعمى ثقافة األقميؤثر  ثقافيان  مع المجتمع المضيؼ يحدث تبادالن 

 المضيؼ كلكف ليس بالدرجة نفسيا. كىذا التبادؿ الثقافي يسمى بعممية التثاقؼ.

اإلتصاؿ سكاء منيا عكامؿ  ،ىنالؾ عدة عكامؿ تساىـ في ىذه العممية المسماة بالتثاقؼ

ع م اإلندماجؿ لمشخص الغريب عممية سيٌ الشخصي يي  أف اإلتصاؿ حيث ،الجماىيرمالشخصي أك 

الجماىيرم عبر كسائؿ  اإلتصاؿبينما يكفر  إجتماعية،نزكاء في عزلة المجتمع كعدـ اإل أفراد

 اإلجتماعيةعراؼ المرجعي لمشخص في التعرؼ عمى البيئة المحيطة كالقكانيف كاأل اإلطار اإلعالـ

 المصادر الميمة لمعيش. إلىكطبيعة المجتمع كطرؽ الكصكؿ 

عمى درجة التثاقؼ ىك مكضكع تتناكلو الدراسات  اإلعالـف مكضكع تأثير كسائؿ إ

( Huang 1993( ك دراسة )Reis 2010عمى حد سكاء مثؿ دراسة ) اإلجتماعيةية ك اإلعالم

 خرل تبحث ىذا المكضكع مف زكايا متعددة. أكدراسات كثيرة 
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ك كسائؿ اإلعالـ الالجئيف نح إتجاىات تطالعسإعبر  أىدافياىذه الدراسة تحقيؽ  سعىت

ير الثقافي الذم يحدث عند تغعممية ال)كىك ثـ قياس التثاقؼ  ،لذلؾ بإستخداـ إستبانة تـ إعدادىا

عبر فترات طكيمة لالبعض  ـمع بعضي اإلحتكاؾحينما يحصؿ مف خمفيات ثقافية مختمفة  األفراد

كؿ مخصص لعينة الدراسة، حيث أف  عبر تصميـ كتطبيؽ مقياس( كالمستمر مباشرال اإلتصاؿ

آسيكية أك  أيصكؿخرل مثؿ المياجريف مف مصممة لمجاميع عرقية أي  المقاييس المكجكدة حاليان 

ف  الخصائص التي تتميز بيا عينة الدراسة  اإلعتبارتصميـ ىذا المقياس سيأخذ بعيف التينية. كا 

 ف العرب.ـ جزء مف مجتمع أكبر كىك مجتمع المياجريكىي مجتمع الالجئيف العراقييف كالذيف ى

 

 

 مشكمة الدراسة .2

نحك كسائؿ ف العراقييف في كالية أكىايك األميركية الالجئي إتجاىاتتبحث ىذه الدراسة في 

 إستخداـكعادات  أنماطكذلؾ عبر التعرؼ عمى  ،عمى درجة التثاقؼ اإلتجاىاتكتأثير تمؾ  اإلعالـ

أـ  عربية إعالـكدرجة تعرضيـ لتمؾ الكسائؿ سكاء كانت كسائؿ  اإلعالـىؤالء الالجئيف لكسائؿ 

ندماجككيؼ تتأثر درجة تكيفيـ ك  أميركية،  اإلتجاىاتلتمؾ  يـ مع المجتمع الجديد كفقان ا 

( بأف متابعة كسائؿ 1977كمنيا نظرية كيـ ) اإلجتماعية. حيث تقترح النظريات اإلستخداماتك 

تشكؿ عاقان أماـ عممية التثاقؼ مع المجتمع ( األصميالمجتمع  إعالـكسائؿ اإلعالـ العرقية ) أم 

 .كسائؿ إعالـ البمد المضيؼ تساعد عممية التثاقؼ متابعةالجديد، كأف 

المياجرة في البمداف الغربية كتكجياتيـ  األقمياتبينما تكثر الدراسات التي تتناكؿ ك 

يـ في مجتمعاتيـ إندماجتأثيرات عمى كما لذلؾ مف  اإلعالـلكسائؿ  إستخداميـية كطبيعة اإلتصال



3 

كالعربية منيا  ،كسطيةأالشرؽ  األقمياتفي نفس الكقت تندر الدراسات التي تتناكؿ بالبحث  ،الجديدة

ختالفات إة مف بيرة لما بينيا كبيف البيئة الجديدبحثية ك أىٌميةىذه الجالية بالذات ذات كأف  ،تحديدان 

تزايد  . ككذلؾىتماـة تكيفيا مع المجتمع الجديد عممية مثيرة لإلثقافية كقيمية كدينية تجعؿ مف عممي

الجالية العراقية فقط في الكاليات المتحدة أف  خاصة –خيرة كنمك ىذه الجالية في السنكات األ

يجعؿ مف الضركرم البحث  -عكاـ الػخمس الماضيةالؼ شخص خالؿ األ 60مف  أكثرزدادت إ

إف  كالنفسي. اإلجتماعيكتأثير ذلؾ عمى كضعيا  اإلعالـفي العالقة المتبادلة بينيا كبيف كسائؿ 

كالنفسية التي يحاكؿ الباحثكف  اإلجتماعيةالعكامؿ  أحد تأخر عممية التثاقؼ أك إنعداميا يشكؿ

عمى المجتمعات الصغيرة الناشئة مثؿ مجتمع الالجئيف  خاصة عرفة أسبابو كتأثيراتو،كم دراستو

 ييف في الكاليات المتحدة.العراق

إلى مجتمعيـ ى التي يمر مف خالليا الالجئكف اإلعالـ ىي البكابة األكلكسائؿ  نظران لككف

. فينقسـ مستخدمك كسائؿ إجتماعيةعزلة  أك إلى كتثاقؼ إلى إندماجتفضي الجديد فيي أما أف 

 ةالبيئمف إلى إستخداـ كسائؿ اإلعالـ يتجو  األكؿ ،ساسييفأتجاىيف إ إلى األقمياتمف تمؾ  اإلعالـ

 ، العربية في حالة الالجئيف العراقييف( اإلعالـمثؿ كسائؿ ) األصمية كالتي تتحدث بمغتو األـ

الذم البمد  إعالـالبيئة المضيفة ) كىي كسائؿ  إعالـكسائؿ  إستخداـ إلىالثاني يميؿ  اإلتجاهك 

كلكال  ،(في كالية أكىايك في حالة الالجئيف العراقييف ميركيةاأل اإلعالـمثؿ كسائؿ  –ىاجركا اليو 

لمحيطة، إما سمبان تأثيران مباشران في عممية تثاقؼ ىؤالء الالجئيف كتكيفيـ مع البيئة ا اإلتجاىيفىذيف 

أم كسائؿ إعالـ يختار الالجئكف العراقيكف في  ىكإلى معرفتو ىذه الدراسة  أك إيجابان. كما تسعى

كاإلندماج في  عمى مقدار التثاقؼ ما إذا كاف ليذا اإلختيار تأثيران ك  كالية أكىايك األميركية متابعتيا،

 .المجتمع األميركي
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 الدراسة أىّمية .3

المكاضيع التي حظيت بعناية الباحثيف في  أحديستمد ىذا المكضكع أىميتو مف ككنو 

المكانة  أىٌميةكىذا فيو داللة عمى  اإلجتماعيةالتخصصات كخصكصان الدراسات النفسية ك  مختمؼ

 .التثاقؼالبحثية لظاىرة 

 كمنيا  ،يجابان أك إ فييا سمبان  اإلعالـف التأثيرات النفسية التي تساىـ كسائؿ إ

كالنفسية  ، ية مف جيةاإلعالمىي ميداف بحث ركزت عميو الدراسات  ،التثاقؼ

يجاد المسببات كتأثيراتيا كطرؽ إ. كتحاكؿ كؿ جية  خرلأمف جية  اإلجتماعيةك 

عمؽ لتمؾ التأثيرات كمسبباتيا قد يساىـ في كضع حد الفيـ األكأف  ،معالجتيا

  يجابياتو.إكزيادة  عالـلمتأثيرات السمبية لإل

 أـ  سمبيان  أكاف تأثيران  سكاءن  اإلعالـكسائؿ  إختيارىذه الدراسة معرفة تأثير  سعىكت

كانت ىنالؾ عالقة  إذاكما  ،يجابيا في عممية التثاقؼ لدل الالجئيف العراقييفإ

كمنيا مجتمعات  األقمياتمف قبؿ  اإلعالـفعمية بيف عادات متابعة كسائؿ 

محفزات التكيؼ مع المجتمعات الجديدة أك  الالجئيف في البمداف الغربية كبيف مكانع

لمعرفة  إستبانةكبناء  أعدادراسة الحالية في تسيـ الدفييا. حيث  اإلندماجك 

يجاد إثـ بناء مقياس لمعرفة درجة التثاقؼ بيدؼ  اإلعالـحكؿ كسائؿ  اإلتجاىات

 ية كتأثير ذلؾ عمى درجة التثاقؼ.اإلعالمحكؿ الكسيمة  اإلتجاىاتالعالقة بيف 

  عمى حد عمـ الباحث( التي تبحث في  حديثةىذه الدراسة ىي مف الدراسات الك(

العربية  صكؿية مف األي األقمك  ،العراقي خصكصان مالجئ ية لاإلتصالات كاإلىتمام

الالتينية  صكؿمف األي  األخرل األقمياتبينما تكثر الدراسات التي تتناكؿ  ،عمكمان 
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كؿ الالجئة في الدأك  سكاء المياجرة األقميات العربيةرغـ كجكد ىذه  .سيكيةكاآل

البحث فيما يخص ىذه  أىٌميةكىذا قد يسمط الضكء عمى  ة،الغربية بصكرة كبير 

 .األقميات

 

 أىداؼ الدراسة .4

 تي :معرفة اآل إلىالدراسة تيدؼ 

التثاقؼ كالتكيؼ مع مستكل نقصاف أك  في زيادة كسائؿ اإلعالـل اإلستخداماتتأثير  .1

 المجتمع الجديد.

حيث  مف اإلعالـ،كسائؿ كالية أكىايك األميركية ل عراقييف فيالالجئيف ال طبيعة إستخداـ .2

كحجـ اإلستخداـ كأنكاعو  (ميركيةاألأـ  ) العربية إيجاد أم كسائؿ إعالـ مفضمة لدييـ

 .كأىدافو

 

 الدراسة أسئمة .5

 الدراسة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي: تقكـ ىذه  

نحك كسائؿ  أكىايك األميركيةفي كالية الالجئيف العراقييف  عادات كأنماط إستخداـما ىي  .1

المجتمع الذم مع  اإلندماجنقصاف التثاقؼ ك أك  عمى زيادة اإلتجاىاتكتأثير تمؾ  اإلعالـ

 يعيشكف فيو؟

 :الفرعية التالية األسئمةتفرع عف ىذا السؤاؿ تك 
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ستخداـ أنكاع معينة  .أ  ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل التثاقؼ كا 

 مف كسائؿ اإلعالـ؟

ستخداـ كسائؿ  .ب  ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل التثاقؼ كا 

اإلعالـ ألغراض معينة مثؿ )متابعة األخبار، الترفيو، التكاصؿ اإلجتماعي، 

 التعمـ(؟

ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير العمر ك إستخداـ الالجئيف  .ج 

 يا كأغراض إستخداميا.لكسائؿ اإلعالـ مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاع

ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير المستكل التعميمي ك إستخداـ  .د 

 الالجئيف لكسائؿ اإلعالـ مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا.

 إستخداـ كعدد سنكات المجكء ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير  .ق 

 يا.إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـالالجئيف لكسائؿ 

ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير المينة ك إستخداـ الالجئيف  .ك 

 لكسائؿ اإلعالـ مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا.

ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير الحالة الزكجية ك إستخداـ  .ز 

 ف لكسائؿ اإلعالـ مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا.الالجئي

ىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير الجنس ك إستخداـ الالجئيف  .ح 

 لكسائؿ اإلعالـ مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا.
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 حدكد الدراسة .6

 2012\10\1الفترة مف كالمقصكد بيا فترة إجراء ىذه الدراسة كىي  الحدكد الزمنية: -

 .2013\3\31لغاية 

 ميركيةل الكاليات األإحدتقتصر الحدكد المكانية ليذه الدراسة عمى : الحدكد المكانية -

 الدراسة كىي كالية أكىايك. التي إختارىا الباحث ألخذ عينة

كالية أكىايك ئيف العراقييف المقيميف في تقتصر الدراسة عمى الالج : تطبيقيةالحدكد ال -

 األميركية.

 

 محددات الدراسة .7

إف نتائج الدراسة تقتصر عمى المدة الزمنية المبحكثة كما رافقيا مف تفاصيؿ مثبتة في 

عمى ذلؾ قد  كبناءن التي خضعت لدراسة الباحث،  ةىذه النتائج تقتصر عمى الكاليأف  الرسالة، كما

كما تقتصر الدراسة عمى الفئة التي  ،تعميـ ىذه النتائج عمى جميع الكاليات المتحدة ال يمكف

( لذلؾ قد كالية أكىايك األميركية ف العراقييف في ختارىا الباحث لتككف عينة البحث ) كىي الالجئيإ

 خرل.أقميات أك أ ال يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى فئات

 

 مصطمحات الدراسة .8

 التثاقؼ:

مف خمفيات ثقافية مختمفة  األفراد"عممية التغير الثقافي الذم يحدث عند  أنويعرؼ التثاقؼ ب

. "كالمستمر مباشرال اإلتصاؿعبر فترات طكيمة لالبعض  ـمع بعضي اإلحتكاؾحينما يحصؿ 
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(Redfield, Linton & Herskovits 1936 p146.)  إف تعايش المجتمعات مف خمفيات ثقافة

القحان في المفاىيـ كالعادات كالسمككيات عند إحدل أك كمتا المجمكعتيف، ىذا التغير مختمفة يكلد ت

ىنالؾ عدة عكامؿ تساىـ في ىذه يجعؿ مف ىذه المجمكعة أكثر إندماجان مع المجتمع المحيط بيا. 

 أف اإلتصاؿ حيث ،الجماىيرماإلتصاؿ سكاء الشخصي أك منيا عكامؿ  ،العممية المسماة بالتثاقؼ

نزكاء في عزلة المجتمع كعدـ اإل أفرادمع  اإلندماجؿ لمشخص الغريب عممية سيٌ الشخصي يي 

المرجعي لمشخص في  اإلطار اإلعالـالجماىيرم عبر كسائؿ  اإلتصاؿبينما يكفر  إجتماعية،

 إلىكطبيعة المجتمع كطرؽ الكصكؿ  اإلجتماعيةعراؼ التعرؼ عمى البيئة المحيطة كالقكانيف كاأل

 ر الميمة لمعيش.المصاد

 

 :اإلتجاىات

 ستجابة المكجبةأك تييؤ عقمي عصبي متعمـ لإل عبارة عف " استعداد نفسي أنوعمى  اإلتجاهكيعٌرؼ 

لتي تستثير ىذه رمكز في البيئة اأك  مكاقؼأك  مكضكعاتأك  شياءأشخاص أك أالسالبة نحك أك 

 (144ص  1977ستجابة". )زىراف اإل

 

 الالجئ:

التابعة لألمـ المتحدة ىك 'كؿ  UNHCRإف الالجئ كما تيعرفو منظمة شؤكف الالجئيف 

 سبابضطياد ألة كيممؾ خكفان لو ما يبرره مف اإلمكاف إقامتو المعتادأك  شخص يكجد خارج دكلتو

آرائو السياسية، كال أك  معينة إجتماعيةنتمائو لعضكية فئة إأك  عرقوأك  جنسوأك  ترجع لدينو

 تمؾ الدكلة' . إلىيعكد أك أف  يستظؿ بحماية دكلتو،أف  ال يريد بسبب ذلؾ التخكؼأك  يستطيع
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 ف:كالعراقي كفالالجئ

ف ك ف ىـ المكاطنك ف العراقيك الالجئ ختار الباحث التعريؼ التالي:إألغراض ىذه الدراسة فقد 

 تكتم 2003 اث عاـأحداث العنؼ التي حصمت في العراؽ بعد أحدف الذيف فىٌركا مف ك العراقي

 )الباحث(. ميركيةإعادة تكطينيـ في الكاليات المتحدة األ
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 الفصؿ الثاني

 النظرم كالدراسات السابقة اإلطار 

 

 اإلطار النظرم: األكؿالمبحث 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 

 تمييد

ية التي اإلعالممف حيث النظريات  ،النظرم لمدراسة لإلطارىذا الفصؿ يتعرض  

كذلؾ يتناكؿ مكضكع التثاقؼ مف كافة جكانبو كعناصره كطرؽ قياسو. . ستند الييا الباحثإ

إضافة إلى كالتعريؼ بالالجئيف كالمعمكمات المتعمقة بيـ مف حيث األعداد كأماكف العيش. 

 مكضكع التثاقؼ.عرض عدد مف الدراسات السابقة التي بحثت في 

 

 : اإلطار النظرماألكؿالمبحث 

 يةاإلعالمالنظريات اكالن: 

. فنظرية التكيؼ عبر الثقافاتنظرية ك  كاإلشباعات اإلستخداماتتعتمد ىذه الدراسة عمى نظريتيف : 

لكسائؿ  اإلستخداماتك  اإلتجاىاتالنظرم المناسب لدراسة  اإلطارتكفر  كاإلشباعات اإلستخدامات

فتساعد  التكيؼ عبر الثقافاتنظرية ، أما مف قبؿ الالجئيف العراقييف في الكاليات المتحدة اإلعالـ

 .لالجئيف في المجتمع الجديد اإلندماجفي عممية التثاقؼ ك  اإلعالـفي تكضيح دكر كسائؿ 
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 .Uses and Gratifications)) كاإلشباعات اإلستخداماتنظرية   .1

ية كبديؿ لتمؾ اإلعالمفي مجاؿ الدراسات  كاإلشباعات اإلستخداماتجاء ظيكر نظرية 

كقد عرفت  ،عمى جميكر المتمقيف اإلتصاؿاألبحاث التي تتعامؿ مع مفيكـ التأثير المباشر لكسائؿ 

الذيف يتعرضكف بدكافع معينة  اإلتصاؿا دراسة جميكر كسائؿ أنيب كاإلشباعات اإلستخداماتنظرية 

 اإلتصاؿكسائؿ  ف إستخداـأ ركاد ىذه النظرية أحدكقد أكد كاتز كىك  ،إلشباع حاجات فردية معينة

نا بما يفعمو الجميكر بتمؾ الكسائؿ ال حينما نيتـ بما إىتماميتضح بصكرة كاضحة حينما نكجو 

(Katz 1977).بالجميكر اإلتصاؿتفعمو كسائؿ 

شباعات التي ككذلؾ البحث في اإل اإلعالـالجميكر لكسائؿ  إستخداـ أسبابف البحث في إ

 لػ . كفقان خمسينيات القرف العشريف إلىتعكد بالتاريخ  ستخداـيسعكف لمحصكؿ عمييا مف ذلؾ اإل

الجميكر يعرفكف  كاإلشباعات يفترضكف أف أعضاء اإلستخداماتالباحثيف في كيمر كدكمينيؾ " إف 

 Wimmer and)المختمفة كيستطيعكف تفسيرىا" اإلعالـكسائؿ إستخداماتيـ لمحتكل  أسباب

Dominick، 2000, p. 385). 

 
درس كجية نظر ت اإلعالـ كاإلشباعات المتحققة، فييكسائؿ  إستخداماتدرس دكافع ت كىذه النظرية

 تحقيقيا مف جراء ذلؾ. إلىكما الغايات التي يسعكف  اإلعالـالمستخدـ في كسائؿ 

 إختيار أنماطك  دكافع دراسة الباحثكف أراد عندما حكث تعكد ألربعينيات القرف العشريفىذه الب

 التي تقدميا ليـ. كقد قدـ الباحثكف في ذلؾ الكقت طرقان  كاإلشباعات اإلعالـ لكسائؿ الجميكر

الراديك بكؿ الزاردفيمد   إستخداـ الصحؼ كالراديك. مثاؿ عمى ذلؾ أعماؿفي  نماطلدراسة تمؾ األ

 بحكث الراديكككذلؾ البحكث التي تكلى تحريرىا مع فرانؾ ستانتكف  ،(1940) كالصحؼ المطبكعة
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 ( (Katz et. al. 1974, p. 20 (. كذكر كاتز1949) تاإلتصاالكبحكث ( 1944ك  1941)

قائمة مف الكظائؼ التي تخدـ  ستانتكف " أظيرتك  لزارزفيمد النتائج التي تكصؿ الييا ىذهأف 

لتتكافؽ مع رغبات شخص  ،كاممة محؿ البحث إعالـط كسائأك  الجميكر عبر محتكيات محددة

لحياة  إطاركضع أك  نصائح حكؿ الحياة اليكميةأك  معمكمات في الحصكؿ عمىآخر  دكف

مى دكر الشخص التأكيد عأك  لمتطمبات التطكر كالتقدـ الشخص ثقافيان  أك إعداد الشخص اليكمية

 (Del Pozo 2008 p 7) .كفائدتو في المجتمع

مف البحكث كالتي لـ تتضمنيا مجمكعة لزارفيمدز  نكاعليذه األ األخرل األمثمةكمف 

( عف العكامؿ 1935) عمـ نفس الراديكلبرت غكردكف ستانتكف يظير بحث ىادلي كانترؿ كأك 

تحدد ردكد فعؿ المستمعيف ليذه ك  اإلذاعيةالنفسية كالثقافية التي تساىـ في صياغة البرامج 

( حكؿ التأثيرات 1940) ما تفعمو القراءة لمناسكف آخر س كابمز ك كبحث دكغال ،عاتاإلذا

 (Del Pozo 2008 p 7) لمقراءة. اإلجتماعية

ـ عبر محتكل دى قى ربعينيات كانت تمؾ البحكث تركز عمى قائمة مف الكظائؼ التي تي في األ

البحكث بتصنيؼ الجميكر مف حيث  بدأتلكف في الخمسينيات  اإلتصاؿ،معيف في كسائؿ 

. (Katz and Foulkes, 1962) أنماط سمكؾ ىؤالء األفرادكدرست  اإلجتماعيةالسمات النفسية ك 

ظير في نياية الخمسينيات  كاإلشباعات اإلستخداماتمنيج  ( فإف1979بممر ) ػل كمع ذلؾ كفقان 

محاكالت قياس التأثيرات عمى مؿ كاسعة في نتائج أالستينيات حينما كاف ىنالؾ خيبة كائؿ أك 

 .اإلعالـالجميكر نتيجة التعرض لكسائؿ 

 التأثيرفي منيج البحث مف نمكذج  تغيران  أظيرتة جريت في ىذه الحقبأي كؿ الدراسات التي 

ال تؤثر  اإلتصاؿكسائؿ ( يذكر أف 1963متأثير. جكش كالبمر )المنظكر العممي ل إلىالتقميدم 

 ظيرأإلى البحث الذم شارة إاإلتصاؿ، في في كسائؿ  أيضان كر يؤثر فقط في الجميكر كلكف الجمي
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األكلى  التي يحصمكف عمييا ىي فقط الخطكة  كاإلشباعات اإلعالـالجميكر لكسائؿ  أف إستخدامات

درس فقط ال تى يجب أف  كاإلشباعات اإلستخداماتف دراسة إ. " في التحميؿ العممي لمظاىرة

كالمجتمع  اإلجتماعيةكالمجمكعات  ستخداـ مف قبؿ األفرادنتائج ذلؾ اإل أيضان كلكف  ستخداـاإل

ائؼ ظالك  إلى( 1964كذلؾ نظر ىاركلد ميندلسكف ). (Klappler 1963, p 520)بصكرة عامة" 

كؿ إلى أف بقاء الراديك رغـ كجكد التمفاز يعكد إلى أف  مشيران  ،لمراديك لإلستماعة األساسيالنفسية 

 (Mendelsohn 1964 )ف لجميكرىما.يف مختمفتييفتظدماف ك مف الكسيمتيف تق

 

 : فتراضات التاليةإلا إلى كاإلشباعات اإلستخداماتكتستند نظرية  (2009)الغميالت 

 . اإلتصاؿالجميكر فاعمكف في عممية  أعضاءإف  .1

ختيارالربط بيف الرغبة في إشباع حاجات معينة ك الجماىيرم يككف  اإلتصاؿفي عممية  .2  ا 

 الجميكر نفسو. إلىمحددة يرجع  إعالـكسيمة 

 .ل عمى تمبية رغبات الجميكرآخر تتنافس مع مصادر  اإلعالـكسائؿ  .3

 اإلعالـكسائؿ  إستخداـ عف المعمكماتمف  كثيرتستمد الأف  الناحية المنيجية، يمكف مف .4

 .جميكر أنفسيـال أعضاء األفرادمف البيانات المقدمة مف 

لكسائؿ  وإستخدامفي  الجميكر تكجياتعمى المعايير الثقافية السائدة مف خالؿ  ستدالؿاإل .5

  .الجميكر كفؽ الشركط التي يحددىا ىذا اإلتصاؿ

 

 

 Young Yun Kim’s theory ofنظرية يكنج يكف كيـ في التكيؼ عبر الثقافات ) .2

cross-cultural adaptation.) 
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اإلتصاؿ لدل  أنماطعمى دراسة  (Young Yun Kim) تركز نظرية يكنج يكف كيـ

فإف ل خر أ إلىعندما ينتقؿ المياجركف مف ثقافة  أنوحيث الحظت كيـ  ،جانبالمياجريف األ

 ,Kim 1977) عمييا في البيئة القديمة قد ال تتأقمـ مع البيئة الجديدة اعتادك إالسمككيات كالقيـ التي 

p. 67).  

التثاقؼ يصبح ظاىرة حقيقية عندما يصؿ المياجركف في نياية أف  كيـ فترضتإكقد 

حتمالية نشكء ىكية متعددة الثقافات إإلى مشيرة  ،فيـ قيـ كقكاعد المجتمع الجديد إلىالمطاؼ 

في ثقافة المجتمع المضيؼ الجديد. كتحدد ىذه اليكية متعددة  اإلندماجلممياجر الذم ينجح في 

يؼ الثقافة الجديدة بما يضيؼ ظكتك  األصميةكسع خارج نطاؽ ثقافتيـ قدرة المرء عمى الت ،الثقافات

عممية الكساطة الضركرية  أنيا عمى اإلتصاؿعممية  إلىكتنظر كيـ  .لكمتا الثقافتيف جديدان  بعدان 

كيكفر الكسائؿ  ، مر حاسـ في عممية التثاقؼأ اإلتصاؿ. " لخر أنتقاؿ الفعاؿ بيف ثقافة ك لإل

 (Kim 1977, p.68) ف نظرة كاضحة لبيئتيـ الجديدة".يبتكك  األفرادة التي يقكـ عبرىا األساسي

ضافةك  اإلتصاؿ الشخصي ىما مف الجماىيرية ككسائؿ  اإلعالـكسائؿ أف  فترضت كيـإذلؾ  إلى ا 

 (Kim 1977, p.70)برز الكسائؿ في عممية التعمـ الثقافية".أ"

أف  في نظريتيا كيـ . كتؤكد يزيد عممية التثاقؼ اإلتصاؿ الشخصي فإفلنظرية كيـ  ككفقان 

بينما  ،يسيؿ عممية التثاقؼأف  أنوو مف شإعالمالبمد المضيؼ ككسائؿ  أبناءمع  اإلتصاؿكثرة 

 عممية التثاقؼ.ل عيقةم أنيا و عمىإعالمككسائؿ  األصميالبمد  أبناءمع  اإلتصاؿعممية  إلىيينظر 

(Kim 1977, p.68) 

آخر " ميما كاف درجات الدافع لمتثاقؼ تختمؼ بيف شخص ك إلى أف كتشير كيـ كذلؾ 

أف  . كيرل البعض ف لدييـ مستكيات مختمفة مف الدكافع نحك التثاقؼ"يالسبب فإف المياجر 
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 اإلتصاؿ الشخصيالجماىيرية ككمية  اإلعالـرتبط مباشرة بتأثير كسائؿ يختالؼ في المستكيات اإل

درجة  ارتفعت، كمما البمد المضيؼ إعالـالمياجريف لكسائؿ  داـإستخكمما زاد  أنو. كتؤكد كيـ 

 (Kim 1977, p.73).  تثاقفيـ

 

 التثاقؼثانيان: 

 التثاقؼ لغةن 

( ث ؽ ؼ  )الجذرإلى  تعكد كممة تثاقؼ في المغة العربية( أف أيصكؿ 2011يذكر السعيداني )

كيتميز بتعدد دالالتو في  ،ثقافةكما يشتؽ منو مف ألفاظ تحكـ حكؿ مختمؼ المشتقات مف المفظ 

 : المساف العربي كمنيا

  طمبناه فثقفناه في مكاف “كىك العثكر عمى مبحكث عنو في معنى ما نقكؿ  األكؿالمعنى

)سكرة  ."ثىًقٍفتيمكىـالمعنى المكجكد في القرآف الكريـ" كاٍقتيمكىـ حيثي  أدركناه كىكأم  ”كذا

 (191البقرة اآلية 

 ففيو تأكيد عمى ما يدخؿ عمى المادة مف تحكيؿ لحالتيا الخاـ كمنو ثىقيؼى  أما المعنى الثاني

ؿُّ ثىقافة فيك ًثقِّيؼ كفي ذات المعنى يشار  الثِّقاؼ حديدة تسكل بيا الرماح إلى أف الخى

 ستقامة.عكجاج كالتسكية كالحمؿ عمى اإلؤكد معنى تقكيـ اإلكنحكىا مما ي

 داؿ عمى  أنومجاز المفظ عمى  إلىبؽ يشار كفي معنى ثالث متصؿ بما كاف مف السا

 )رض( ففي حديث عائشة التيذيب.التثقيؼ ىك أف  األدب في منحاه األخالقي كمنو

دىه ًبًثقاًفو" تقصد  ـى أىكى سىك ل عىكىج المسمميف، كمف  أنوتىًصؼي أىباىا، رضي الٌمو عنيما "كأىقا

دارة لمبيت اإلنسانيبتصريؼ الشأف العاـ بكصفو سياسة لم إذان ذلؾ ما يتصؿ   .ممة كا 
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  التيذيب في شأف التربية بحيث يتيسر عف التثقيؼ ك  ففيو ما يككف ناتجان أما المعنى الرابع

أك  العبوأم  ، كمف ذلؾ ثاقفو بالسالح إظيار ما لدل المتعمـ مف القدرة العممية كالميارة

الث قىؼ كالثِّقاؼ ىما أف  شتقاؽ بما ىك أبعد حيثسايفو . كزيادة عمى ىذا الكجو يتصؿ اإل

 الًخصاـ كالًجالد.

 ستيعاب نفس عمى الترقي بقدراتيما عمى اإلالنى الخامس فيرتبط برياضة البدف ك أما المع

تقاف التعمـ كالدرس في ما يتصؿ بالمعرفة النظرية كالعممية كفي معناه نقكؿ غالـ ثى   ؼقً كا 

 (2011ذقتو. )السعيداني تعممتو بسرعة كح إذاذك ثقافة كثىًقٍفتي الشيء أم 

 

 Cultureالمشتقة مف كممة  Acculturation اإلنكميزيةيقابؿ كممة تثاقؼ العربية الكممة ك 

 .ثقافة ؾكذلكالتي تعني 

مف الباحثيف في عمـ ( Acculturation)بتدع ىذا المفظ إمف إلى أف  مصادرتشير بعض الك 

 اإلنكميزيةشتقت منو كممة "ثقافة" في إمف الجذر الالتيني الذم  نطالقان إنساف األمريكاف نحتو اإل

عيش المياجريف  أنماطك. باكؿ التسمية عمى ما يحدث مف تحكؿ في  . كالفرنسية، حيث أطمؽ ج

كعمى سبيؿ البياف لـ يتـ تحميؿ المفظ "تثاقؼ" محمكلو   األميركي،كفكرىـ في تماسيـ مع المجتمع 

كثافة التماس الثقافي بيف  األميركيدرؾ المجتمع أات القرف العشريف كقتما يالمفيكمي إال في ثالثين

متداد ا  األعراؽ المختمفة التي ككنت ذلؾ المجتمع المصير، كعمؽ ذلؾ التماس كتشعب مساراتو ك 

 (2011)السعيداني نقالن عف آثاره. 
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 مفيـك التثاقؼ

. حيث عرفو 1880عاـ  ( فيJ.W Powellباكؿ ) إلىينسب تحديد مصطمح التثاقؼ  

  "التغييرات النفسية الناجمة عف التقميد بيف الثقافات". أنوعمى 

مف خمفيات ثقافية  األفراد"عممية التغيير الثقافي الذم يحدث عند  أنوعرؼ التثاقؼ بيي  

المباشر  اإلتصاؿمع بعضيـ البعض لفترات طكيمة عبر  األحتكاؾمختمفة حينما يحصؿ 

المباشر  اإلتصاؿىذا . (Redfield, Linton& Herskovits 1936, p 146)  ."كالمستمر

يسبب التغييرات عمى المستكل الفردم )أم القيـ كالمكاقؼ كالمعتقدات كاليكية(، ككذلؾ عمى مستكل 

 كالثقافية(. اإلجتماعيةالمجمكعة )أم النظـ 

ير يالثقافي، كىك تغير يمف أنكاع التغ" نكع  أنو( عرفا التثاقؼ عمى 1987كييؼ كباديال ) 

أك  لحدإ. كعممية التغيير ىذه قد تؤثر في  تصاؿ مستمر بيف الجماعات الثقافيةيحدث نتيجة إل

سمة ثقافية لدل ىذه المجمكعات "، أم  . كعالكة عمى ذلؾ، قد يؤثر التغيير عمى كمتا المجمكعتيف

فيعنى بو التغيير  ،مى نحك ضيؽال عإف ىذا المفيكـ في الكاقع ال يطبؽ إكلكف كيفي كباديال قاال "

شبو بتمؾ التي يممكيا غالبية أ فشيئان  داخؿ الجماعات المياجرة  فقط كالتي تصبح ثقافتيا شيئان 

 (Keefe and Padilla, 1987, p. 15السكاف في المجتمع الجديد. ) 

تأثر الثقافات بعضيا ببعض نتيجة  أنو( التثاقؼ عمى 2004كما يعرؼ الشماس ) 

ص  2004)الشماس  أىدافوك  اإلتصاؿبيف الشعكب كالمجتمعات ميما كانت طبيعة ىذا  اإلتصاؿ

األخرل، أك ل الثقافتيف في حدإبيف ثقافتيف مختمفتيف ثـ تأثير  مطكالن  حتكاكان إ (. كيفترض اكالن 146

عند  جتماعيةاإلبحيث تتعدؿ المسالؾ الثقافية كالنماذج الثقافية ك  ،الثقافي المتبادؿ فيما بينيما التأثير

 (20ص  1998ثنيف. )معتكؽ عند اإلأك  الفرقاء أحد
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بعد إستعراض كؿ ىذه التعاريؼ لمفيكـ التثاقؼ فقد إعتمد الباحث تعريؼ ريدفيمد، لينتكف  

مف خمفيات ثقافية  األفرادعممية التغيير الثقافي الذم يحدث عند كىيرسككفيتز لمتثاقؼ عمى أنو "

المباشر  اإلتصاؿمع بعضيـ البعض لفترات طكيمة عبر  ؾاألحتكامختمفة حينما يحصؿ 

 (Redfield, Linton& Herskovits 1936, p146)  ."كالمستمر

 

 التثاقؼ عناصر

مف بعد  أكثركليذه العناصر  ،مف عنصر أكثرف البناء الييكمي لمتثاقؼ يتضمف بالتأكيد إ

حتى التفضيالت التي ، أك اليكية العرقيةا جكانب متعددة منيا التفضيالت ك تشترؾ فيي ،في طبيعتيا

ف الطعاـ.  أنكاعتتعمؽ ب اكؿ مكضكع التثاقؼ كاف ثقافية التي تتنال -عبران مف الدراسات كثير كا 

في دراستيـ لمجتمع  ،المتعددة كالمختمفة لمتثاقؼ. كعمى سبيؿ المثاؿ محكرىا األساسي ىك العناصر

يس ىار ، كجد ككالر ك ية في الكاليات المتحدةمكسيك أيصكؿالسكاف المرضى كغير المرضى مف 

( المعرفة بالمغة مف حيث 1ربعة عناصر: )أف بناء التثاقؼ يتككف مف أ (1980جاسك )ك 

( التفاعؿ 4( التراث الثقافي العاـ كدرجة التعرض لو )3( اليكية العرقية )2كالتفضيؿ ) ستخداـاإل

ف كجد سكي آسيكية أيصكؿكاف مف مف األمير  ينة كبيرة مف المشاركيفل لعأخر العرقي. كفي دراسة 

( القراءة كالكتابة كالتفضيالت 1: )أف التثاقؼ يتككف مف خمسة عناصر (1995اىكنا )كخك ك 

لقرب مف اليكية العرقية كدرجة ( ا4( اليكية التي يتسـ بيا الجيؿ )3( التفاعؿ العرقي )2الثقافية )

 (Duan 2006 p 16( نكع الطعاـ المفضؿ. )5عتزاز بيا )اإل

 أىٌمية العناصرقٌدر كؿ باحث ختالؼ كؿ دراسة حيث يي إب كيختمؼ تناكؿ ىذه العناصر 

في تحديد تمؾ  ككذلؾ تمعب طبيعة العينة المراد دراستيا دكران  ،التي يرغب بتناكليا كعددىا

 ل.أخر دكف  أىٌمية عمى بعض العناصرفمكؿ فئة عرقية مميزات خاصة تسمط  العناصر،
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ساسية أ ا تنكع الباحثكف في تناكؿ العناصر المختمفة فينالؾ خمسة عناصرفميم ،كمع ذلؾ 

 لمتثاقؼ ىي :

 (Languageالمغة ) .1

 (Identityاليكية ) .2

 (Preferencesالتفضيالت ) .3

 (Valuesالقيـ ) .4

 (Practicesالممارسات ) .5

 

محكر  يبيف مقدار التثاقؼ بدرجة عامة لدل العينة العناصرف قياس التثاقؼ عبر ىذه إ

داالن عمى التثاقؼ فيي كذلؾ  إلى ككنيا عنصران  ضافةكىي باإل الدراسة. فالمغة تعتبر مف أىميا

تفضيالت عممية التغيير في اليكية كالأف  حيث لزيادة التثاقؼ في باقي الجكانب، مساعدان  عامالن 

رجة تثاقؼ المغة مف المغة. كيتـ قياس د تمكنان  أكثرسرع عند مف ىـ كالقيـ كالممارسات تحدث أ

يا في إستخدامتقاف لغة المجتمع المضيؼ كما ىي المغة التي يفضؿ الشخص عبر معرفة درجة إ

 حياتو اليكمية.

عطاء )أ( الييكؿ لمعرفة الشخص ( فيي تمعب دكر إ1996كمارشاؿ ) ما اليكية كفقا لػ آدمزأ

ؼ )ج( الشعكر الشخصي بالسيطرة ىدافسو )ب( المعنى كالطريقة لفيـ اإللتزامات كالقيـ كاألماىية ن

لتعرؼ عمى )ق( القدرة عمى ا لتزاماتنسجاـ بيف المعتقدات كالقيـ كاإلتساؽ كالتماسؾ كاإلاإل)د( 

 Montgomery, Schwartzand) اتختيار حتماالت المستقبمية كاإلالقدرات الكامنة في اإل

Briones 2006 p2) .يحدث تغييرات في اليكية  التثاقؼأف  كىذه اليكية تتغير بالتثاقؼ حيث

.(Montgomery, Schwartz and Briones 2006 p1)الثقافية  كتقكـ مقاييس التثاقؼ .
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لك -مقياس سكايفففي  ،ؼ بو المياجر نفسوحكؿ ما ييعىرٌ  أسئمةالمعتمدة بقياس اليكية عبر طرح 

 لقياس بيعد اليكية مثؿ: أسئمةقاـ الباحث بطرح  آسيكية أ صكؿلقياس تثاقؼ اليكية لمف ىـ مف 

  ؼ نفسؾ؟عرٌ كيؼ تي 

o شرقي 

o آسيكم 

o امريكي – آسيكم 

o الخ. أميركي -أميركي، ككرم -أميركي، ياباني -صيني ... 

o  كيأمير 

 

 اإلندماجدرجة  إلىعناصر التثاقؼ يشير  بكصفيا أحدقياس مفيكـ اليكية لدل العينة إف  

 كالتأثر في المجتمع الجديد.

 كطبيعي، فكثرة إحتكاؾ اإلنساف بمفمر متكقع مجتمع جديد ىك أغير التفضيالت في ف تإ

 أنكاعكقد تتعمؽ ىذه التفضيالت ب ،في المجتمع اإلندماج إلىاتو التي تؤىمو إختيار حكلو يؤثر عمى 

 قضاء الكقت معيـ.كف لحتى نكع االصدقاء الذيف يفضمأك  الممبسأك  الطعاـ

 أنماط أخرل فإفثقافة  إلىعندما ينتقؿ المياجركف مف ثقافة  أنو( 1977الحظت كيـ )

 فترضتإكقد   (Kim ,1977, p.67التصرفات كالقيـ مف الثقافة القديمة تبدأ بالتأقمـ مع الجديدة.)

التغير أف  ستيعاب قيـ كمبادئ المجتمع المضيؼ. كبمااقؼ يحصؿ عندما يبدأ المياجركف بإالتثأف 

 التي تتعمؽ بالقيـ مثؿ: ثاقؼ فإف قياسو يتـ عف طريؽ طرح األسئمةإلى التفي القيـ يشير 

 ؟ـ مجتمعؾ األصميعتقادؾ بقيإتقييمؾ لدرجة  كما ى 

 بيا بشدة أعتقد( ال 5بيا  ) أعتقد(ال 4( محايد )3بيا ) ( أعتقد2أعتقد بيا بشدة ) (1)
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 ؟األميركيتقييمؾ لدرجة اعتقادؾ بقيـ المجتمع  كما ى 

 بيا بشدة أعتقد( ال 5بيا  ) أعتقد(ال 4( محايد )3بيا ) أعتقد( 2بيا بشدة ) أعتقد (1)

 

التثاقؼ ىك عممية التأقمـ عمى بعديف أف  (2001كف )آخر ما ما يتعمؽ بالتصرفات فيرل فييني ك أ

)أ( تبني قيـ كميثؿ كتصرفات مف المجتمع المضيؼ. )ب( التخمي عف الميثؿ كالقيـ كالمعتقدات مف 

تبني  .  لذلؾ فإف(Montgomery, Schwartz and Briones 2006 p2). األصميالمجتمع 

تتعمؽ  أسئمةتصرفات جديدة مف المجتمع المضيؼ ىي مؤشر عمى التثاقؼ كيمكف قياسو عبر 

 بالتصرفات مثؿ:

 الميرجانات ...الخ التي يقيميا أك  حتفاالتأك اإل كـ ىك حجـ مشاركتؾ في المناسبات

 ؟األصميمجتمعؾ  أبناء

 أشارؾفي بعضيا كال  أشارؾ( 3في معظميا  ) أشارؾ( 2ميعيا   )في ج أشارؾ (1)

 أشارؾ أبدان ( ال 5نادران    ) أشارؾ( 4)   األخرلفي 

 
 تاريخ التثاقؼ

 

في أكقات مختمفة  تمت دراستو. ككما 1918منذ عاـ  دراسة مفيكـ التثاقؼ عمميان  بدأت 

ظيرت نظريات كتعريفات ك ، كعمـ اإلجتماعمـ النفس، كعمـ اإلنساف، ع عديدة مثؿ مجاالتقبؿ مف 

ثاقؼ التإلى أف تشير  . عمى الرغـ مف التعاريؼ كاألدلة التيالتثاقؼعديدة لكصؼ عناصر عممية 

أف  الإ، كالمجتمع المضيؼ( ،)تغيير في المجتمع الضيؼتجاىيف إينطكم عمى عممية تغيير ذات 

قميات مثؿ أل حدثتكالتكيفات التي  راتالتغيعمى  األكؿفي المقاـ  ركزت األبحاث كالنظريات

 . سكانيةمع األغمبية ال اإلحتكاؾك  التفاعؿالمياجريف كالالجئيف في 
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فكار المسجمة حكؿ مكضكع التثاقؼ ظيرت في النقكش السكمرية منذ عاـ أكؿ األف إ 

ككاف اليدؼ منيا  ،جانبكالتعامؿ مع األ . كضعت ىذه النقكش قكاعد لمتجارة قبؿ الميالد 2370

 (Gadd, 1971 )ىك الحد مف عممية التثاقؼ في سبيؿ الحفاظ عمى الممارسات الثقافية التقميدية.

 إلىيؤدم أنو أف مف ش أنويعتقد  نوفالطكف فقد كاف يرل ضركرة تجنب التثاقؼ ألأما أ 

سنة.  40عف  الخارج لمف يقؿ عمره إلىالسفر  إقترح عدـ. كبناء عميو فقد اإلجتماعيةالفكضى 

 )مع مكاطني ذلؾ البمد. اإلحتكاؾقتصار التجكاؿ لممسافريف عمى مكانئ المدف لتقميؿ إكينبغي 

Rudmin 2003) التثاقؼ ساعدت عمى صياغة الشكؿ الحالي لعدة  أنماط فإف ،. كمع ذلؾ

 با كالكاليات المتحدة.ك كر أحضارات غربية كعمى كجو الخصكص 

ف أ. 1880( في عاـ J.W Powellباكؿ ) إلىكينسب تحديد مصطمح التثاقؼ  كؿ كا 

كاف "الفالحكف في دراسة بعن 1918زنانيكي في عاـ أكجدىا فمكرياف ك نظرية في التثاقؼ النفسي 

كجدكا ثالثة  ،كا". كعبر دراسة  مجتمع المياجريف البكلندييف في شيكاغكأمير با ك ك كر أف في البكلنديك 

 نتقاؿ كميان الشخصية كىي: البكىيمية )كىي اإل مف السمات اعأنك  ةمف التثاقؼ تنتج عف ثالث أنكاع

مع ثقافة البمد  اإلندماجالمحافظية )عدـ  ،(األصميةثقافة البمد المضيؼ كالتخمي عف الثقافة  إلى

بداعية )كىي التكيؼ مع ثقافة البمد ، اإلبصكرة كاممة( األصميةالمضيؼ كالحفاظ عمى الثقافة 

 (Thomas & Znaniecki 1919) (.األصميةثقافة المضيؼ مع الحفاظ عمى ال

عمى نطاؽ كاسع  ـى خدً ستي ريدفيمد كلينتكف كىيرسككفيتس أكؿ تعريؼ إ قدـ 1936في عاـ 

شخاص ذكم ثقافة مختمفة عمى لمتثاقؼ "تمؾ الظاىرة التي تنتج عندما تصبح مجمكعتاف مف األ

أك  اىماحدأل األصميةالثقافة  أنماطيحدث فيو تغييرات متالحقة في  ،حتكاؾ مباشر كمتكاصؿإ

ستيعاب فيجب تمييز التثاقؼ عف مصطمح اإل كمتييما...". كعمى ضكء ىذا التعريؼ

(Assimilation كالذم ىك مرحمة مف مراحؿ التثاقؼ )(Redfield, Linton& Herskovits 
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نظرية  100مف  أكثر. كمنذ ذلؾ الحيف فقد كضع العمماء مف مختمؼ التخصصات  (1936

 (Rudmin 2003)مختمفة في التثاقؼ. 

ظالكاقع العربي فيما يختص بيذه الظاىرة،  إلىعند النظر   ندرة عدد البحكث كالمراجع ييالحى

المقاالت التي تعالج ىذه الظاىرة، ربما لغمكض المصطمح كعدـ اإلتفاؽ عمى تحديد مفيـك أك 

مصادر عربية حتى اآلف. كرغـ ندرة البحكث أك  معيف يستدؿ الباحث مف خاللو عمى مراجع

الكتٌاب العرب الميتميف بيا قد عالجكىا أف  يتضحبيذه الظاىرة،  كالمقاالت العربية التي تيتـ

ى كالنكاة التي ترتكز عمييا األكلبطريقة بحثية عممية تساعد بال شؾ في كضع أحجار األساس 

ة كتزكيدىا بمجاالت بحث عممية لظاىرة شديدة األبحاث القادمة إلثراء المكتبة العربية البحثي

مقاالت  إلىيكمان بعد يكـ. كمف بيف ىذه األبحاث المتميزة ينبغي اإلشارة ” يتعكلـ“في عالـ  ىٌميةاأل

كتب مالؾ بف نبي مازالت حتى اآلف أف  المفكر السعكدم إبراىيـ البمييي في جريدة الرياض. كما

 الثقافي مف منظكر عربي، كال شؾ-عبر اإلجتماعثقافة كعمـ لمباحثيف في أمكر ال األكؿالمصدر 

مجاالت البحث العممية أم  ،ة األكلى في ىذه المجاؿالمكتبة العربية الزالت في مرحمة الطفكلأف 

.  ثقافيةال -عبريؾ عف األبحاث المتعمقة بظاىرة ناى ،المتعمقة بمفاىيـ الثقافة كعمكـ اإلنساف عامةن 

يمعب دكران محكريان اآلف في سد ىذا الفراغ شئيان فشئيان،  اإلنترنتأف يمكف القكؿ كرغـ ذلؾ 

 األخرلفالمدكنات كالمقاالت المنشكرة تساعد كثيران في التعريؼ بيذه الظاىرة كغيرىا مف المضاميف 

 (2008)حسيف  إنعداـ الكتب المنشكرة.أك  كالتي يصعب العثكر عمييا لندرة

 

 مقاييس التثاقؼ

ستخدمت في كثير مف الدراسات التي إنالؾ عدة مقاييس مستخدمة عمى نطاؽ كاسع ى 

كالمقياس ىك عبارة عف مجمكعة مف األسئمة تنقسـ إلى مجاميع تتناكؿ كؿ  ،تتناكؿ مكضكع التثاقؼ
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ف مجمكع ىذه األسئمة يشكؿ المقياس الذم يستخدمو الباحث،  مجمكعة أحد عناصر التثاقؼ، كا 

معدة تككف عادة مقاييس ال األجكبة يستخمص الباحث درجة التثاقؼ ، كىذهكمف خالؿ مجمكع 

. كرغـ تنكع أك آسيكية  التينية أيصكؿلقياس شرائح معينة مف المياجريف مثؿ المياجريف مف 

كبر حجـ  إلىكىذا ربما يعكد  األقميات،الحظ ندرة المقاييس لغير تمؾ يمجتمعات المياجريف  

بعض الباحثيف يستخدـ نفس أف  ككذلؾ األميركي،كقدميا في المجتمع  آلسيكيةاألقميات الالتينية كا

مثؿ  ،تمؾ المقاييس المعركفة مع بعض التعديؿ لتتالءـ مع عينة البحث التي يحاكؿ قياس تثاقفيا

مف النساء  األكؿالديناميكية النفسية لمجيؿ ( في دراستيا " 2006ما فعمت الباحثة أمؿ نردم )

لك المعد  -ستخدمت الباحثة مقياس سكايفإحيث  ،" عربية مسممة أ صكؿات مف األميركي

( Suinn-Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale) آسيكية أيصكؿلممياجريف مف 

 أيصكؿمع بعض التعديؿ عمى المصطمحات ليتكافؽ مع العينة مف النساء مف ( 4)أنظر ممحؽ رقـ 

 (Nardi 2006الباحثة بالدراسة.) التي تناكلتيفٌ  عربية في الكاليات المتحدة

 كمف بعض تمؾ المقاييس المستخدمة نذكر:

  مكسيكية. أيصكؿكاف مف مقياس التثاقؼ لألمير 

Acculturating Rating Scale for Mexican Americans 

  التينية. أيصكؿمقياس التثاقؼ المختصر لمف ىـ مف 

Brief Acculturation Scale for Hispanics 

 آسيكية أيصكؿلك لقياس تثاقؼ اليكية لمف ىـ مف -مقياس سكايف. 

Suinn-Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale 

 

 القيـ مثؿ:أك  اليكيةأك  التثاقؼ مثؿ المغة الؾ مقاييس محددة لقياس بعض عناصرىنأف  كما
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  مكسيكية. أيصكؿكاف مف مقياس تثاقؼ المغة لألمير 

Language Acculturation Scale for Mexican Americans 

 .مقياس اليكية العرقية لممجاميع المتعددة 

Multigroup Ethnic Identity Measure 

 

أك  بصكرة عامة مثؿ شرائح المراىقيفأك  قمية معينةأل لقياس شرائح معينة مف أخر كىنالؾ مقاييس 

 النساء مثؿ :األطفاؿ أك 

  األطفاؿمقياس تثاقؼ. 

Children's Acculturation Scale 

 .مقياس تثاقؼ المراىقيف الفيتانمييف 

Acculturation Scale for Vietnamese Adolescents 

  التينية. أيصكؿمقياس التثاقؼ لممراىقيف مف 

Latino/Latina Adolescent Acculturation Scale 

 

التي تحاكؿ  سئمة عف العناصرأتككيف ىذه المقاييس يتألؼ مف مجمكعة ككما ذيكر آنفان إف 

عٌرؼ الشخص عف اليكية التي يي أك  ياإستخدامحكؿ المغة التي يفضؿ الشخص  أسئمةقياسيا مثؿ 

ذلؾ. كعبر  إلىالطعاـ كما  أنكاعل حكؿ التفضيالت فيما يتعمؽ بالمكسيقى ك أخر  أسئمةك  ،نفسو بيا

زدادت تعمك درجة التثاقؼ كمما إ، حيث يمكف معرفة درجة التثاقؼ األسئمةلتمؾ  األجكبةدراسة 

زداد تعمؽ ، كتقؿ درجة التثاقؼ كمما إتتكافؽ مع بيئة المجتمع المضيؼإلى أف تكجيات الشخص 

 .األصمية الشخص بعاداتو كميكلو كشخصيتو التي كاف عمييا في بيئتو 
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 اإلعالـالتثاقؼ ككسائؿ 

 اإلجتماعيةالقيـ أنيا كسائؿ بث الثقافة ك  الجماىيرية اإلعالـبرت كسائؿ عتي لطالما إ

(Lasswell, 1984) ساسي في عممية أعنصر  أنو اإلتصاؿ( 1964عتبر ميندلسكف )إ. كقد

ف اإلتصاؿ اإلتصاؿ،المجتمع ال يقكـ بدكف عممية  إف"  التثاقؼ. كقاؿ ال يحدث خارج منظكمة  كا 

 (1934مثؿ ميد ) اإلجتماععمـ . كيرل الباحثكف في  (Mendelsohn 1964 p. 30)المجتمع" 

جديدة . ككاف التركيز ليما القدرة عمى دمج المجمكعات المياجرة في ثقافات  اإلتصاؿالتعميـ ك إف 

لكف البحكث الالحقة ركزت عمى ،  (Cooley, 1909)الشخصي  اإلتصاؿمر عمى في بداية األ

ف إلى اإلعتقاد بأ. حيث تـ التكصؿ  الجماىيرية ككسيمة لتسييؿ عممية التثاقؼ اإلعالـدكر كسائؿ 

 (Faber et. al, 1986)أكبر. تثاقؼ  إلىؤدم إعالـ المجتمع المضيؼ يكسائؿ  إستخداـ

 

 آسيكية أيصكؿبيف المياجريف مف  اإلعالـتعكد البحكث في العالقة بيف التثاقؼ ككسائؿ 

لمعدد الخاص مف  (1977سبعينيات القرف الماضي. حيث جاءت مقدمة جكتيريز ) إلىكالتينية 

جاءت لتبيف دكر ىذه الكسائؿ في الكاليات  ،سبانيةاإلعالـ بالمغة اإلتاريخ الصحافة حكؿ كسائؿ 

 اإلطار( فقد بحثت في 1978كيـ )أما  التينية. أيصكؿالمتحدة في نمك مجتمعات المياجريف مف 

 تصالي. إف منظكر النظرم كالمنيجي في دراستيا لعممية التثاقؼ لدل المياجريف الككرييف م

مف  13بيف  ان ستطالع، المذاف أجريا إىيرببحث أجراه جيفرز ك ( 1986فيمز ) -ستشيد سكبرفيإ

بيف تمؾ المجمكعات  اإلعالـكسائؿ  إستخداـالمجمكعات المياجرة في مدينة كميفالند حكؿ  أكبر

 إتجاىاتقد درسكا ( ف1983كف )آخر غرينبيرغ ك اإلعالـ في الحفاظ عمى ىكيتيـ . أما كدكر كسائؿ 

 قالكا أنيـ . حيث التينية في الكاليات المتحدة أيصكؿلدل المياجريف مف  اإلعالـكسائؿ  إستخداـ
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 Del pozo 2008. ) التعرض لمحتكيات الصحؼ لو القدرة عمى المساىمة في عممية التثاقؼإف 

p 25) 

 

 فثالثان: الالجئك

: ىك 'كؿ شخص  لألمـ المتحدة الالجئالتابعة  UNHCRؼ منظمة شؤكف الالجئيف رً تيعى 

ترجع  سبابضطياد ألة كيممؾ خكفان لو ما يبرره مف اإلمكاف إقامتو المعتادأك  يكجد خارج دكلتو

أك  آرائو السياسية، كال يستطيعأك  معينة إجتماعيةنتمائو لعضكية فئة إأك  عرقوأك  جنسوأك  لدينو

 تمؾ الدكلة'. إلىيعكد أك أف  لتو،يستظؿ بحماية دك أف  ال يريد بسبب ذلؾ التخكؼ

بيدؼ  1951في عاـ  (UNHCRمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف )تـ إنشاء مفكضية األ

 إلىمف الميجريف جٌراء الحرب العالمية الثانية لمعكدة  يقٌدر بمميكف شخص كانكاتقديـ المساعدة لما 

المالييف مف الالجئيف عمى ، تمكنت المفكضية مف مساعدة عشرات  . كمنذ ذلؾ الحيف ديارىـ

 .إيجاد حمكؿ دائمة ألكضاعيـ كىـ مازالكا يشٌكمكف الفئة الرئيسية التي تستيدفيا المفكضية

بمغ عدد الالجئيف المشمكليف برعاية المفكضية  أحدث اإلحصائيات المتاحة،كبحسب 

 .مميكف شخص 10.4

أف أكثر مف  غير ،لـينتشر الالجئكف الذيف ترعاىـ المفكضية في مختمؼ أنحاء العا

إذ يعيش  ،كبير حدو  إلىمنيـ في أفريقيا. كتتفاكت ظركفيـ المعيشٌية  %20نصفيـ في آسيا ك

العيش في  إلىكف آخر البعض في مخيمات كمراكز جماعية ثابتة كراسخة، في حيف يضطر 

ـ مف نصؼ مجمكع الالجئيف الذم تعنى بأمرى أكثركيعيش  . حتى في العراءأك  مالجئ مؤقتة

                                                 

4591ديسوبز41حقدمالحوبيتوالوسبعدةلالجئييفيأًحبءالعبلن.ويقعهقزهبفيجٌيف،سىيسزا،أًشئجهذٍالوٌظوتفيهفىضيتاألهنالوخحدةلشؤوىالالجئيي:هيجهت- 

 .،وقبهجبعدإًشبءهببوسبعدةأكثزهيهليىىألجيءأوربيفيأعقبةالحزةالعبلويتالثبًيت4594هيقبلالجوعيتالعبهتاألهنالوخحدةوبدأثالعولفيعبم
http://www.unhcr.org.ua
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أك  الكطف إلى: العكدة  المفكضية في المناطؽ الحضرية، حيث تنتظرىـ ثالثة حمكؿ دائمة محتممة

-http://www.unhcr.  إعادة التكطيفأك  اإلدماج المحمي

arabic.org/pages/4be7cc2722b.html 

 42.5، ما يقارب  في جميع أنحاء العالـ بمغ عدد النازحيف قسران  2011 بحمكؿ نياية عاـ

مميكف  15.2. منيـ  مميكف شخص نتيجة النزاعات المستمرة كالجديدة في مناطؽ مختمفة مف العالـ

مميكف مف الالجئيف الفمسطينييف المسجميف  4.8مميكف تحت كالية المفكضية، ك  10.4الجئ ك 

مميكف مف  26.4مف طالبي المجكء ك  الفان  895ؿ ىذا الرقـ اإلجمالي لدل األكنركا. كما شم

 (UNHCR 2011,P1.) المشرديف داخميان 

مف الالجئيف في  األكبرفغاف يمثمكف العدد ظؿ الالجئكف األ 2011حصائيات عاـ إحسب 

يراف. ا  % منيـ في باكستاف ك 95كأف فغانستاف. أربعة الجئيف ىك مف أمف كؿ  حداك أف  العالـ حيث

لجأكا بشكؿ  الجئمميكف  1.4حيث يقٌدركف بػ  ،مجمكعة أكبركيمثؿ الالجئكف العراقيكف ثاني 

%( عدد 39ثمث ) مف أكثرفغاف . كيشكؿ الالجئكف العراقيكف كاأل ةالبمداف المجاكر  إلىرئيسي 

 UNHCRف تحت رعاية المفكضية العميا لشئكف الالجئيف حكؿ العالـ. .)يالالجئيف المكجكد

2011,P14) 

 

 ف بعد الغزكالالجئكف العراقيك

نسانية إ. حيث كانت ككاالت  بمفاجئة اخميان زمة الالجئيف العراقييف كالمشرديف دألـ تكف  

يككف أف  شير مف بدء الغزك بقيادة الكاليات المتحدةأاإلعالـ قد حذرت قبؿ عديدة كبعض كسائؿ 

نتيجة أك  تنفجر كنتيجة مباشرة بسبب الحرب نسانية قدإزمة أتيجير كبير لسكاف العراؽ ك ىنالؾ 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2722b.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2722b.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2722b.html
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كنتيجة  .نسافنتياؾ كبير لحقكؽ اإلإإلى  يمكف أف يؤدياف يف السببيىذ ككال ،لصراع عرقي محتمؿ

 مميكف شخص في الخارج بحثان  2مف  أكثرمميكف شخص داخؿ العراؽ ك  2.7لذلؾ فقد نزح نحك 

 أكبرمميكف شخص ىـ  4.7العراقييف كالبالغ عددىـ ما يقارب مف  الميجريفف إ عف المجكء.

مجمكعة الجئيف )بعد الفمسطينييف  أكبركثالث  ،مجمكعة مف النازحيف عمى مستكل العالـ

مف كؿ ستو  حداك ، أم % مف سكاف العراؽ قد تـ تشريده15نسبة أف  فغاف(. كىذا العدد يعنيكاأل

 (Sassoon, 2009, p1. )أشخاص

 األخرلاألردف كسكريا كلبناف كمصر كغيرىا مف األقطار  إلىأفكاج النازحيف العراقييف  فإ 

 الرعاية الطبية كالتعميـ كالمساعدة المالية. كبما إلىىـ مف الطبقات الفقيرة كالمعدمة، التي تحتاج 

 إلىمي الكبيرة مف الالجئيف مثؿ سكريا كاألردف كلبناف ال تنت عدادالدكؿ التي تستضيؼ األأف 

 فإفلتزامات التي تخص الالجئيف، التي تحدد الحقكؽ كاإل 1951األقطار المكقعة عمى اتفاقية عاـ 

ستغالؿ كالترحيؿ. عتقاالت كاإلىذه الدكؿ ال تمنح الالجئيف حؽ اإلقامة كالحماية مف اإل

(Sassoon, 2009, p1) 

حيث  ،ف في بمداف الجكاريجاد حمكؿ فعمية لالجئيف العراقييإعممية  2007كبدأت في عاـ  

 ،متفاكتة مف الالجئيف العراقييف أعدادستقباؿ إمـ المتحدة عمى في األ عضاءكافقت بعض الدكؿ األ

 ستراليا كىكلندا كالنركيج.أكمف ىذه البمداف: كندا كالكاليات المتحدة ك المممكة المتحدة ك 

األميركي لمناقشة محنة مجمس الشيكخ بأعضاء لجنة القضاء ، 2007جتمع في يناير كا   

بالنسبة لنا  محرجه  سيءه  مره أنو إ" الالجئيف العراقييف. حيث طرح رئيس المجنة ىذه المشكمة بقكلو:

 كمالذ آمف لالجئيف". وبمد الذم كاف معركفا طكاؿ تاريخحكاـ ىذا اللك 

ت لـ تستقبؿ الكاليا 2006حتى نياية عاـ  2003ي نيساف منذ نياية الحرب ف في الكاقع 

الككنغرس قد سف أف  حقيقة إلىذلؾ يعكد أف  . كأكضحت اإلدارةعراقيان  الجئان  466المتحدة سكل 
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ات أمف مشددة. كمدفكعة بالضغكط ختبار أكبر إلتغييرات كبيرة عمى قانكف اليجرة مما سبب حاجة 

العراقييف الؼ مف الالجئيف  12بالسماح لػ  ميركيةالسياسية الدكلية كالمحمية، أعمنت اإلدارة األ

عترفت ا  (. ك 2008سبتمبر  30إلى  2007أكتكبر  1) 2008بدخكؿ البالد في السنة المالية 

بكثير مف أقؿ ، كىك عدد 2007في العاـ  لييا فعالن إ ادخمك  فقطشخصان  1608فأالكاليات المتحدة ب

، دخؿ حكالي 2008كأغسطس  2007كفي الفترة ما بيف أكتكبر  .7000اليدؼ المبدئي كىك 

عدد مف الالجئيف العراقييف  أكبر يكليك دخؿ فيالكاليات المتحدة، حيث  إلىمف العراقييف  9،000

 (Sassoon, 2009, p110 ).حداخالؿ شير ك 

 

الحرب نشئت بعد (، كىي ككالة حككمية دكلية أي IOMكقالت المنظمة الدكلية لميجرة ) 

الكاليات المتحدة منذ تـ تخفيؼ  إلىالجئ عراقي كصمكا  60000ال يقؿ عف  أنوالعالمية الثانية ب

 Sheppard) (2011 .2007القيكد المفركضة عمى اليجرة في عاـ 

أعداد الالجئيف العراقييف الذيف  ، فإفتحديدان  أكىايكحصائيات الخاصة بكالية كحسب اإل

 2012جريت نياية عاـ أ إحصائيةآخر  كحتى 2003الية منذ عاـ عادة تكطينيـ في الك إ تتم

 (. 2نظر ممحؽ رقـ أالجئان ) 1454تقدر بحكالي 

 

 اإلعالـف ككسائؿ رابعان: الالجئك

معظـ اإلعالـ إلى أف شارة في بداية الحديث عف العالقة بيف الالجئيف ككسائؿ تجدر اإل 

برىـ جزءان مف مجتمع نما تعت، كا  بصكرة خاصةالدراسات بيذا الخصكص ال تتناكؿ الالجئيف 

كالعكامؿ  اإلتجاىاتثنيف مف حيث إلعتبار المحصمة. كرغـ الفكارؽ المكجكدة بيف االمياجريف بإ
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الدراسات ما زالت تضع الجميع في خانة المياجريف. كىذا أف  إال ،قتصاديةاإلجتماعية كالنفسية كاإل

إلى تمؾ الفكارؽ عمى األقؿ النتائج المتحصمة قد تشير إف  ل ليذه الدراسة حيثأخر  أىٌميةما يضع 

 . اإلعالـلكسائؿ  اإلستخداماتفي التكجيات ك 

 المياجرة في الكاليات المتحدة ىك محكر بحث مستمر حيث تأتي األقمياتف مكضكع إ 

في  األميركيالمجتمع  جكانب مف العديد صياغة أعادت األقميات ىذه كحيكية حجـأف  في أىميتو

 يكفرأف  يمكف الجانب الذمكأف  . التعميـ كنظـ ،اإلجتماعية كالبرامج العمؿ، مثؿ مجاالت

ية اإلعالمالعادات  في البحكث ىك اإلعالـ لكسائؿ المياجريف إستخداـ فيـ في مفيدة معمكمات

 ( Lee & Tes 1994 p3). لممجتمعات المتعددة الثقافات

 

 اإلعالـلكسائؿ المياجريف كالالجئيف  كمية إستخداـ

 فمف .اإلعالـلكسائؿ  أك ينقص إستخداميـ قد يزداد جديد بمد إلى المياجركف عندما ينتقؿ

 فيـ إلى ضافةباإل الجديد المجتمع اثأحد لدييـ الدافع لفيـ المياجريف يككف إف  يقاؿ جية،

التعميؿ  ليذا فقاك ك . األصمية ـانيبمد في اثحدكاأل األخبار دائرتيـ ككذلؾ متابعة داخؿ األقميات

 مف اإلعالـ كسائؿ مع الكقت مف المزيد فيقضي المياجرك أف  المرجح مف فإف )الحاجة لممعرفة(

فيـ  بالنسبة ليؤالء المياجريف، ثمينة سمعة ىك الكقت فإف ل،أخر  ناحية مف. ذلؾ البمد سكاف

 )عامؿ الكقت( التعميؿ ىذا. الجديدة الدكلة لقكاعد كفقا" العيش" كيفية لمعرفة كقتال يحتاجكف إلى

 حتياجاتيـإ مع التنافس يزاحمو قد اإلعالـ كسائؿ مف معمكمات عمى لمحصكؿ حتياجاتيـإأف  يعني

النتائج بيذا الخصكص تظيرىا عممية البحث في كؿ كأف الجديدة.  البيئة مع التكيؼ في األخرل

 ( Lee & Tes 1994 p7) قمية عمى حده.أبيئة كمع كؿ 
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 كالالجئكف يا المياجركفمالتي يستخد اإلعالـكسائؿ  أنكاع

 ختالفات نسبيةإفقد تككف ىنالؾ  ؟اإلعالـ مختمفة مف كسائؿ نكاعأل ستخداـاإل عف إذام 

 كسيمة عمى أكثر يعتمدكف قد ـفإني. كالالجئيف  المختمفة لممياجريف اإلعالـ لكسائؿ ىٌميةاأل في

كىذه العادات القكية في تفضيؿ التمفزيكف  . كطنيـ عميو في عتادكاإ قد ما بسبب لأخر دكف  إعالـ

 ىذه مثؿ فإف ذلؾ، عمى . كعالكة قد تستمر عمى مدل فترة طكيمة مف الزمف بعد اليجرة مثالن 

ات إختيار ىي  الخيارات ىذه ألف المجتمع مف لضغكط لف تخضع معينة إعالـ لكسائؿ التفضيالت

مف  السكاف بيف اإلعالـكسائؿ  إستخداـكبيرة في  ختالفاتأىنالؾ أف  دراسات كذكرت .شخصية

 (1975)  النجارد كجريف كجد المثاؿ، سبيؿ عمى. مختمفة في المجتمعات المتعددة الثقافات أيصكؿ

حيث .  في المكاف الجديد العادات تؤثر عمىأف  يمكف اإلعالـ كسائؿ ستخداـالعادات السابقة إلأف 

 التينية أيصكؿالمستخدميف مف أف  كجد الباحث الشمالية، أمريكا في لممستخدميف في مقارنة أنو

 أيصكؿمف  خدميفالمستأف  حيف في المطبكعة، اإلعالـ مف كسائؿ أكثر الراديك معكف إلىيست

كيشير  كالصحؼ. عةذااإل التمفزيكف مف في متابعة الكقت أعمى مف نسبة قضاء إلى يميمكف آسيكية

 البمداف مختمؼ مف لممستخدميف الحياة أنماط في ختالفاتاإلأف  لىإ  (1977)  ماككيف كدكغالس

 ( Lee & Tes 1994 p4) .اإلعالـ  كسائؿ لمختمؼ متباينة درجات تأثير إلى تؤدم قد

 

 عمى المياجريف كالالجئيف اإلعالـ كسائؿ أثر

تمؾ التي تتركز بالبحث  ،الجماىيرية اإلعالـبحاث التي تتناكؿ كسائؿ أكثر األىـ ك إف مف أ 

 تتزايد عامان  اإلعالـلكسائؿ  الجميكر. خاصة كأف كمية اإلستخداـعمى  اإلعالـفي تأثيرات كسائؿ 

حصائيات التي نشرت اإلآخر  . فحسب جريت في ىذا المجاؿأحسب الدراسات التي آخر  بعد
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 احدالفرد الك  خداـستإ معدؿ فإف( لممعمكمات في تقريره السنكم EMarketerيماركتر )إعمى مكقع 

 عة يكميان.سا 11½يقدر بػػ   اإلعالـلكسائؿ  ميركيةفي الكاليات المتحدة األ

 التثاقؼ تحدث عممية قد ؟اإلعالـ لكسائؿ تعرضيـمف  كالالجئكف فيتأثر المياجرك  كيؼ

 مثؿ عكامؿ. التثاقؼ عكامؿ مع المباشر كغير المباشر كالالجئيف المياجريف حتكاؾإ خالؿ مف

 عمى كستؤثر ميمةكتمؾ ىي عكامؿ  ،العمؿ كمكاف اإلعالـ سائؿك ك  األقراف كمجمكعات األسرة

 في نتشاران ا  ك  قكةن  ىامف أكثر  اإلعالـ كسائؿ تعتبر العكامؿ، ىذه بيفكمف . ياكنتائج التثاقؼ عممية

التي  محرجةال مكاقؼال مف التقميؿ عمى يساعدقد  اإلعالـ كسائؿ مف تعمـالأف  .المياجريف أكساط

ف  ،وأعمالنجاز إيمر بيا المرء عند محاكلتو   األميركييف المستخدميف عمى دراساتبعض  الكا 

عامؿ  يفضمكف مكسيكية أيصكؿالمياجريف مف أف  كجدتمف عرقيات مختمفة  اإلعالـلكسائؿ 

 (1964) ينستكؾ ككجد .كالمشكرة ممعمكماتل مصدرك العكامؿ مف هغير  مف أكثر اإلعالـ كسائؿ

يف. الينغاري لدل المياجريف التثاقؼ عمى عممية المؤشرات أفضؿ بيف مف كانت اإلعالـ كسائؿأف 

(Lee & Tes 1994 p9 ) 

الشخصي  اإلتصاؿف عممية المشاركة في نشاطات المجتمع المضيؼ عمى صعيد إ

الشخصي في المجتمع المضيؼ يساعد مف ىك غريب  اإلتصاؿ. فكالجماىيرم عممية ميمة جدان 

 ،عنو في الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية كالرؤية المعمقة لتركيبة كسمككيات السكاف المحمييف

مع المجتمع المضيؼ. بينما كسائؿ  لتتالءـتككف عميو سمككياتيـ أف  كىذا يعطييـ فكرة عما يجب

كالراديك  اإلعالـد في المجتمع المضيؼ عف طريؽ الفر  إندماجالجماىيرية تساعد في  اإلتصاؿ

 عتماد عمىف دكف الحاجة لإللتعمـ الثقافة كالمغة م ميمان  كتصبح بذلؾ مصدران  ،كالتمفاز .. الخ 

 (Kim 2005 p.204) يف في ىذه العممية.خر اآل
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية

 العالقة بيف اإلغتراب كالتكافؽ النفسي لمجالية العراقية في  (.2007) حسف ،المحمداكم

. ) أ طركحة دكتكراه غير منشكرة(، األكاديمية العربية المفتكحة، ككبنياجف، السكيد

 السكيد.

كالتكافؽ النفسي عند  اإلغتراببناء مقياس  لقياس ستيدفت دراسة المحمداكم إ

بيف  قةؾ عاللما كاف ىنا إذامعرفة لالباحث  قد سعىلجالية العراقية في السكيد، ك ا

ذا ماكالتكافؽ النفسي ك  اإلغتراب كفقان  اإلغترابفي  إحصائيةؾ فركؽ ذات داللة لكاف ىنا ا 

مستكل التحصيؿ  ،عدد سنكات الغربة ،العمر الزمني ،اإلجتماعيةالحالة  ،لمتغيرات الجنس

 الدراسي. 

كالتكافؽ  اإلغتراببيف  إحصائيةلة ىناؾ عالقة عكسية ذات دالأف  ككجد الباحث

لدل الفرد كمما قؿ تكافقو النفسي كالعكس  اإلغترابمشاعر  زدادتإكمما  أنوالنفسي حيث 

بعدـ أمكانية الفرد عمى تحقيؽ تكافقو  اإلغترابظاىرة  قترافإىذه النتيجة تبيف ،كأف صحيح 

 نطفاءا  ك خمكؿ  إلىيؤدم في حقيقة األمر  اإلغترابأف  يف ذلؾخر النفسي كتكافقو مع اآل

 .جتماعيان إعند الفرد مما يجعمو غير فعاؿ  اإلجتماعيحالة التفاعؿ 

غير كأف  باإلناث قياسان  باإلغتراب شعكران الذككر ىـ أشد أف  ككجد الباحث كذلؾ

األعمار الصغيرة ) المراىقيف( كأف بالمتزكجيف  قياسان  اإلغترابب شعكران متزكجيف ىـ أشد ال

أف  مقارنة ن بالفئة العمرية الكبيرة كما اإلغترابعرضة لتزايد مشاعر  أكثرمف الجنسيف ىـ 
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( 5 -1قامتيـ فترة قصيرة في الغربة كالممتدة بيف )إالعينة مف الذيف مضت عمى  أفراد

قامتيـ فترة إمضت عمى  الذيف مقارنة ن باألفراد اآلخريف اإلغتراببشعكرا ن  أكثرسنكات ىـ 

 طالب المدارسأف  كذلؾ كجد الباحث أكثر،ف ( سنة20مف ) كالممتدة الغربةطكيمة في 

) كمية فما  الجامعي المستكل طالب ب ن قياسا اإلغتراببىـ أشد شعكران  )ثانكية فما دكف(

 (.فكؽ
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عف طريؽ  . كقامت الباحثة بفحص مدل تكيؼ ىؤالء الالجئيفميركيةيمينكم األإكالية 

 . يفخر دراسة مدل تكيؼ الشخص مع نفسة كمدل قكة عالقاتو باآل
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كذلؾ عمى  المضيؼ المجتمع أبناء مف شخاصاأل كالتكاصؿ مع العالقات في المشاركة
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كالعالقات الحميمة(.  ،الصداقات العارضة ،)العالقات العارضة العالقة مف مستكيات ثالثة

ريؽ المقابالت عف ط يالجئ ىندك صين 809كقامت الباحثة بجمع البيانات مف 

عف طريؽ دراسة قكة التكاصؿ بيف  النتائج . كقد صنفت الباحثةالشخصية كاإلستبانة

 نفسيـ كالمحيطيف بيـ. أ فالالجئيف اليندك صينيي

 فعالقات الالجئيف اليندك صينييأف  يا الباحثةبينت النتائج التي تكصمت اليك 

كىنالؾ عالقات  ،العرقية صكؿتقتصر عمى العالقات بينيـ كبيف الالجئيف مف نفس األي 

أم  بيضاء. كلـ تجد الباحثة أيصكؿالمجتمع الجديد مف  أبناءيف مف خر محدكدة مع اآل

أف ىؤالء الالجئيف لدييـ تصكر  ل. ككجدت الباحثةآخر  أيصكؿمف  األقمياتعالقات مع 

فتقار لمكفاء كالشعكر بدرجة  اإلنكميزية،ة في المغة سمبي عف أنفسيـ، كشعكر باإلغتراب ، كا 

أف  . ككذلؾ كجدت الباحثةأميركية أيصكؿيف مف خر عالية مف عدـ التشابو بينيـ كبيف اآل

كقمة الشعكر  األميركيمع الرغبة العالية في التثاقؼ مع المجتنفس ك يجابية عف الالصكرة اإل

كثيقا بكثرة العالقات كالتكاصؿ الشخصي مع  في المغة ترتبط إرتباطان  كالكفاءة اإلغترابب

 مف المجتمع الجديد. األفراد

 
 

 Huang، Bao-huei (1993). Media use in the acculturation process 

of Chinese immigrants in Silicon Valley. 

(. ئطزخذاً وطبئو اإلعالً فً عَيٍخ اىزثبقف ىيَهبخزٌِ 3771هىي )-دراطخ هىاّح ثبو

 اىصٍٍٍِْ فً ٍْطقخ طٍيٍنىُ فبىً فً اىىالٌبد اىَزسذح.

 ميركيةكالتثاقؼ لػ عشرة مف العكائؿ األ اإلعالـكسائؿ  إستخداـيتناكؿ الباحث العالقة بيف 

 الية كاليفكرنيا. كبينت النتائجفالي في ك  في منطقة سيميككف األكؿصينية مف الجيؿ  أيصكؿمف 
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إلى مستكل أعمى يعكس مستكل التثاقؼ لكنو ال يؤدم بالضركرة  اإلعالـكسائؿ  أف إستخداـ

لتمؾ الكسائؿ يحقؽ ليـ غايات تثاقفية معينة مثؿ تطكير لغتيـ  ستخداـىذا اإلمف التثاقؼ. كأف 

أف  ضيؼ. كبينت النتائج كذلؾكالحصكؿ عمى المعمكمات كالتعرؼ عمى المجتمع الم اإلنكميزية

حيث يتراكح بيف المنخفض  ،مستكل بسيط مف التثاقؼ إلىىذه المجمكعة بالذات كصمت 

 .اإلعالـلكسائؿ  إستخداميـبينما ال يؤثر ىذا المستكل عمى عادات  ،المتكسطك 

 المستقرة التي يحيكنيا كتؤثر عمى درجة تثاقفيـ عدة عكامؿ: اإلجتماعيةكتعكس الحياة 

حيث كجكد عدة  ،البيئة متعددة الثقافات التي يعيشكف فييا في مدينة سيميككف فالي -1

 متحدثة بالمغة الصينية. إعالـكسائؿ 

كاف المتحدثيف ـ ال تحتـ عمييـ اإلحتكاؾ باألمير بيئة العمؿ التي يعمؿ فييا معظمي -2

فيـ ال لذلؾ  ،مثؿ العامميف في مجاؿ الككمبيكتر كالمحاسبيف اإلنكميزية،بالمغة 

الخاصة كىذا يقمؿ مف حاجتيـ  اإلتصاؿالعامة بؿ كسائؿ  اإلتصاؿيستخدمكف كسائؿ 

 لمتثاقؼ.

 ـ.انيبمد إلىرغبة العديد منيـ العكدة  -3

الحفاظ  األصمية في الكقت الذم ينتشر فيو مبدأيـ الحفاظ عمى ثقافتيـ رغبة بعض -4

 يا.عمى اليكية في مجتمع متعدد الثقافات في مكاف مثؿ كاليفكرن

 

 

 Lee & Tes (1994) Changing media consumption in a new home: 

acculturation patterns among Hong Kong Immigrants to 

Canada. 
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( تغيير التعرض لكسائؿ اإلعالـ في البيئة الجديدة: أنماط 1994دراسة لي كتيس )

 التثاقؼ لدل المياجريف مف ىكنج ككنج في كندا.

عاداتيـ في  اف مف خالؿ ىذه الدراسة معرفة كيؼ يغير المياجركفالباحث يسعى

كاف التعرض  ، كما إذابيئة ثقافية مختمفة إلىعندما ينتقمكف  اإلعالـكسائؿ  إستخداـ

الجديدة. كقد طبؽ  اإلجتماعيةعراؼ اإلعالـ لو عالقة بعممية التثاقؼ مع األلكسائؿ 

مشاركان مقسميف عمى  938ة مف عمى عين ستمارة المعدة مسبقا ليذا الغرضحث اإلالبا

كالمجمكعة الثانية  ،ى مجمكعة المكاطنيف المقيميف في ىكنج ككنجاألكلمجاميع  ثالثة

كالمجمكعة الثالثة مجمكعة المكاطنيف  ،كندا إلىالمياجريف القدماء كالجدد مف ىكنج ككنج 

 . اإلنكميزيةالكندييف مف العرؽ االبيض كالمتحدثيف بالمغة 

مجمكعة ا أف كما يمي: كجد افنت نتائج البحث التي تكصؿ الييا الباحثكاك 

عما كانت عميو قبؿ اليجرة رغـ  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامياالمياجريف لـ تزد مف كمية 

لكنيـ يقكمكف بمكازنة الكقت في متابعة كسائؿ  ،حاجتيـ الممحة لمحصكؿ عمى المعمكمات

مختمفة مف  نكاعالمياجريف أل أف إستخداـ الباحث. كذلؾ كجد األخرلكحاجاتيـ  اإلعالـ

 ،عادات متابعة التمفاز لـ تتغير كثيران ا أف حيث كجد ،يتأثر بالعادات السابقة اإلعالـكسائؿ 

غمبية في نكع الكسائؿ. إستخداـ األية تتبع عادات ىذا خالؼ المفيكـ المعركؼ بأف األقمك 

بعممية التثاقؼ  كثيقان  إرتباطان يرتبط  اإلعالـكسائؿ  أف إستخداـ كذلؾ افكقد كجد الباحث

المساعدة في عممية التثاقؼ  األخرلالعكامؿ  إلى ضافةلممياجريف في بيئتيـ الجديدة باإل

 مثؿ مدة المككث في البمد كالعمر كالمستكل التعميمي كالمغة.
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  Melissa A. Johnson (1996). Latinas and Television in the United 

States 

 

(. األشخبص ٍِ أصىه الرٍٍْخ واىزيفبس فً اىىالٌبد 3774دراطخ ٍٍيٍظب خىّظىُ )

 اىَزسذح.

التينية  أيصكؿتأثيرات مشاىدة التمفاز مف قبؿ النساء مف  في تبحث ىذه الدراسة

التمفاز بيدؼ تعمـ  إستخداـفي الكاليات المتحدة عمى عممية التثاقؼ. كتبحث الدراسة كذلؾ 

 .سبانيةإستخدامات التمفاز بالمغة اإلككذلؾ  اإلنكميزيةالمغة 

كأف رغبة في التثاقؼ.  أكثر الحكارية ىف   جالنساء ممف يتابعف البرامالنتائج أف  أظيرتك 

 اإلنكميزيةمشاىدة لمتمفاز بالمغة  أكثر ىف   األعمىالنساء ذكات المستكل المادم كالتعميمي 

 .األقؿقتصادم كالتعميمي ذكات المستكل اإلتثاقفان مف النساء  أكثركبالتالي 

كما ىك الحاؿ  ،التينية لمتمفاز متفاكت أيصكؿالنساء مف  أف إستخداـ كذلؾالنتائج  كأظيرت

سكل جزء مف  رال تفسىذه المتغيرات الديمكغرافية كأف  ،ل آخر  أيصكؿمع النساء مف 

النساء يتابعف التمفاز بالمغة % فقط مف 24أف  حيث ، التفاكت في درجات التثاقؼ أسباب

في  يجابيإدكر لوي  ةفي الكاليات المتحد اإلنكميزيةالتمفاز بالمغة أف  االسبانية. كتبيف النتائج

كليذا التمفاز دكر  ،التينية أيصكؿمع المجتمع لدل المشاىديف مف  اإلندماجعممية التثاقؼ ك 

 إستخداماتج تدعـ البحكث في مجاؿ في تمبية بعض المتطمبات التعممية لدييـ. كىذه النتائ

 .التمفاز إستخداـكـ المعمكمات المتعمقة باالشباعات مف  إلىكتضيؼ  اإلعالـ،كسائؿ 

 

 

 Flak, Agnes M (2003). The role of the media in the integration of 

ethnic immigrants in Germany 
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 اإلّذٍبج ىيَهبخزٌِ فً اىَبٍّب.(. دور وطبئو اإلعالً فً 2001دراطخ فالك اخْض )

لممياجريف  اإلندماجكعممية  اإلعالـكسائؿ  إستخداـالعالقة بيف في تبحث الدراسة 

مف  مياجران  شابان  47ستمارة بحثية عمى إتطبيؽ  إلى ستندتكا  مف الشباب في المانيا. 

د مف جراء مقابالت معمقة مع العديإالمسجميف في النظاـ المدرسي األلماني، ككذلؾ 

كتساب المغة، كبالتالي إفي تسريع عممية  اإلعالـستكشاؼ قدرة كسائؿ إالمشاركيف، بيدؼ 

 في المجتمع الجديد.  اإلندماجسس عممية أي كضع 

 إلىالجماىيرية  اإلعالـعينة البحث يستخدمكف كسائؿ  أفرادكافة أف  ككجد الباحث

معظميـ يتابعكف ف ، المطبكعة اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفرادبعض  أف كحيث ،حد ما

 أفرادمف أم  شارةإعمى الرغـ مف عدـ  أنوككذلؾ كجد الباحث  اإلنترنت،التمفاز كالفيديك ك 

ىنالؾ أف  إال ،لمانيةفي عممية تعمـ المغة األ اإلعالـكسائؿ  إستخداـ إلىعينة البحث 

مساىمة التمفاز بصكرة  فيجراء المقابالت إدالالت كاضحة كصؿ الييا الباحث مف خالؿ 

ضافةخاصة في زيادة المعرفة بالمغة ك  قامكسيـ المغكم. كقد كجد  إلىمفردات جديدة  ا 

خبار ألمعرفة  األصميةمف بيئتيـ  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد معظـأف  الباحث

 .األصميةـ كالبقاء عمى تكاصؿ مع ثقافتيـ نيابمد

 

 Tillberg, H. (2004). Cultural Attitudes of Tibetan Refugees 

toward Multimedia Technology 

( اإلتجاىات الثقافية لالجئيف مف التبت تجاه التكنكلكجيا متعددة 2004دراسة تيمبرغ )

 الكسائط.
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الالجئيف مف التبت في الكاليات  إتجاىاتتحديد إلى الباحث في ىذه الدراسة  سعى

سائط المتعددة عمى حياتيـ. كقاـ الباحث خالؿ ىذه لكجيا الك ك المتحدة نحك تأثيرات تكن

كقد  ،ىداؼ الدراسةأ إلىربعة مف الالجئيف لمكصكؿ أالدراسة بإجراء مقابالت مكثفة مع 

إيجاد عمى  اإلجتماعيةناقش الباحث تأثير العكامؿ المتعددة مثؿ المغة كالتأثيرات النفسية ك 

 لكجيا الكسائط المتعددة كالعالـ المحيط بيـ. ك ىؤالء الالجئيف لتكن إستخداـبيف  فارؽ

 إلىىؤالء الالجئيف التبتييف لـ يتعرضكا إلى النتائج التالية: أف كقد تكصؿ الباحث 

ليس ىذا فحسب كلكف  ،الكاليات المتحدة إلىال بعد كصكليـ إتكنمكجيا الكسائط المتعددة 

ئيف تختمؼ تماما عف الحياة الجديدة الحياة التي قدـ منيا ىؤالء الالجأف  كجد الباحث أيضان 

في الكاليات المتحدة مف حيث تكفر سبؿ المعيشة المتقدمة مثؿ الياتؼ النقاؿ كحتى 

السيارات ناىيؾ عف كجكد جياز الككمبيكتر في البيت. كبينما تؤثر العكامؿ االقتصادية في 

الجديدة تؤثر عمى طريقة  طبيعة البيئةأف  الإ ،الككمبيكتر إستخداـالبيئة الجديدة عمى كمية 

 آخربيذه الكسائط يختمؼ بيف فرد ك  أف اإلىتماـ ليذه الكسائط. كقد كجد الباحث إستخداميـ

 في حياتيـ اليكمية. إستخداماتياختالؼ ا  اتيـ كتكجياتيـ ك إىتمامختالؼ إب

 

 British Refugee Council (2007) “Refugees’ Experiences of 

Integration” report. 

 (. رقزٌز عِ ردزثخ اىالخئٍِ فً اإلّذٍبج.2005اطخ ٍديض اىالخئٍِ اىجزٌطبًّ )در

مع  اإلندماجدراسة تجربة الالجئيف في بريطانيا في إلى ىذا البحث  يسعى

ىذه  ،في لندف (دكدلي كحي ىارنجي)حي المجتمع كذلؾ في مكقعيف مختمفيف كىما 

لمعكامؿ  إستخداميـالدراسة تبحث عمى الخصكص في طبيعة تجربة الالجئيف في 

مع التركيز بصفة خاصة عمى  ،عمى المستكل المحمي اإلندماجالمساعدة عمى  اإلجتماعية
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عمى  اإلجتماعية، كأثر المشاركة في الشبكات اإلجتماعيةمشاركة الالجئيف في الشبكات 

يـ في إندماجما ىي تصكرات ىؤالء الالجئيف حكؿ عممية ك  اإلندماج،ل مف خر أجكانب 

 .المجتمع البريطاني

كما يمي: تنقسـ تصكرات العينة حكؿ  التي تكصؿ الييا الباحثكف ككانت النتائج

الجكانب العممية لمتكامؿ  إلىأشار المشارككف  األكؿ:قساـ رئيسية. أإندماجيا إلى ثالثة 

كد القسـ أ كالثاني:المغة اإلنجميزية كالسكف.  تسابكا  مثؿ تأميف فرص العمؿ كالتعميـ ك 

، اإلجتماعيةكالتجمعات  اإلجتماعيةالشبكات  أىٌميةستطالع عمى الثاني بيف مف شمميـ اإل

أك  لمجكانب الذاتية أكثر، كىذا الجزء يميؿ كالتكاصؿ مع الجماعات المستقرة في البمد مسبقان 

يتعمؽ بالتطمعات لمحصكؿ عمى الجنسية : لتكامؿ. كالقسـ الثالث االشخصية في عممية 

مفتاح  أنويف كىك ما ينظر إليو عمى األصميليصبحكا عمى قدـ المساكاة مع مكاطني البمد 

  .اإلندماج

تكفر لالجئيف  اإلجتماعيةشبكات العالقات أف  كخمص الباحثكف إلى نتيجة مفادىا

تعزيز القدرة عمى مكاجية التحديات كتعزيز الثقة بالنفس. المصادر لتمبية حاجاتيـ الفكرية ك 

 صكؿاألي أك  ىا مف نفس الثقافةأفرادالقريبة التي يتككف  اإلجتماعيةشبكات العالقات كأف 

 لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمساعدات العينية لمالجئبالنسبة  العرقية ىي مصدر ميـ جدان 

بعد مثؿ صفكؼ األخرل األ اإلجتماعيةلشبكات اأف  المادية كالدعـ العاطفي. كما كجدأك 

لممعمكمات كالدعـ  ان مصدر  أيضان العبادة تكفر  أماكفك  اإلنكميزيةبتعميـ المغة لغير الناطقيف 

عمى التقدـ كالتحسف كليس فقط  فالالجئيالعاطفي. ككال ىاتيف الشبكتيف ساعدتا ىؤالء 

مد القريبة تكفر آليات طكيمة األ اإلجتماعيةكلكف شبكات العالقات  ،العيش كما ىـ

التي ترتكز  مف تمؾ أكثر ،ىاأفرادبالمجتمع مف خالؿ العالقات المستمرة بيف  ندماجلإل



43 

لدييا قدرة محدكدة عمى تسييؿ  اإلجتماعيةمد. شبكات العالقات عمى عالقات قصيرة األ

قتصادية ارد اإلإلى المك فيي مقيدة بسبب محدكدية قدرة الالجئيف عمى الكصكؿ  ،اإلندماج

 .نخفاض مستكيات التكظيؼا  ه العكائؽ نقص المكارد المادية ك كتشمؿ ىذ اإلجتماعيةك 

 

 Reis, Raul (2010). Uses of Mass Media for Adaptation Purposes  

 (. ئطزخذاً وطبئو اإلعالً ىغزض اىزأقيٌ.2030دراطخ رٌٍض )

بالمغة  اإلعالـتقييـ تأثير كسائؿ إلى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة  سعى

أيصكؿ برازيمية في منطقة لكس اإلنجميزية كالبرتغالية عمى مدل تكيؼ المياجريف مف 

خذت أاإلعالـ، كسائؿ  إستخداـ إلى ضافةمع بيئتيـ الجديدة. باإل ميركيةنجميس األأ

القدرة المغكية كالعكامؿ الديمكغرافية في ك  التفضيالت الثقافية عتباراإلفي  أيضان الدراسة 

ستنتاج مقدار التكيؼ الثقافي لممياجريف البرازيمييف في منطقة حضرية كبيرة كمتعددة إ

 الثقافات في الكاليات المتحدة.

الفرضيات لتحديد العالقات بيف المتغيرات المستقمة )المغة،  قاـ الباحث بإختبار

ستخداـك   التابع )التكيؼ الثقافي(.  رغرافيا( كالمتغياإلعالـ، كالديمك كسائؿ  ا 

المياجريف  إستخداـبيف  أف ىنالؾ عالقة الباحث: تكصؿ إليياككانت النتائج التي 

كمما  أنوى: األكلفترض الباحث في فرضيتو إكقد  ،كالتكيؼ في بيئة جديدة اإلعالـلكسائؿ 

)بالمغة البرتغالية( كمما قمت قدرتو  األصميةمف بيئتو  اإلعالـالمياجر لمكسائؿ  إستخداـزاد 

 ثبتتأالجديدة. لكف نتائج الدراسة اثبتت عدـ صحة الفرضية حيث  بيئتوعمى التكيؼ في 

بالمغة البرتغالية قد زاد مف قدرة المياجريف عمى التكيؼ في  اإلعالـكسائؿ  أف إستخداـ

صحة فرضيتو الثانية التي  أيضان ثبت الباحث مف خالؿ نتائج الدراسة أالبيئة الجديدة. كقد 
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( كمما اإلنكميزية)بالمغة  ميركيةاأل اإلعالـالمياجريف لكسائؿ  إستخداـكمما زاد  أنوتقكؿ: 

 ألمالكثيؼ  ستخداـاإلأف  زاد تكيفيـ مع البيئة الجديدة. كقد كانت الفرضية الثالثة ىي:

ثبتت النتائج أكقد  ،لدل المياجريف البرازيمييف أكبرتكيؼ  إلىيؤدم  اإلعالـنكع مف كسائؿ 

سكاء  اإلعالـىؤالء المياجريف الكثيؼ لكسائؿ  إستخداـ فإف ،أيضان صحة ىذه الفرضية 

قد زاد مف قدرتيـ كتكيفيـ مع بيئتيـ الجديدة في منطقة لكس  أك اإلنكميزية بالمغة البرتغالية

 .ميركيةنجميس األأ

 

 ما يميز ىذه الدراسة

عف الدراسات السابقة ككنيا تتناكؿ بالبحث مجتمع بحث لـ ييتطرؽ إليو  ىذه الدراسة تختمؼ

سابقا في أم مف البحكث )عمى حد عمـ الباحث( كىك المجتمع العراقي في كالية أكىايك األميركية. 

فعمى الرغـ مف كثرة الدراسات التي تتناكؿ األقميات المياجرة كعممية تثاقفيا، إال أنو ال تكجد ىنالؾ 

ت تبحث عممية تثاقؼ المياجريف العرب عمى كجو الخصكص، فما بالؾ بالالجئيف العراقييف دراسا

 2007الذم بدأ تكاجدىـ في الكاليات المتحدة األميركية يتركز خالؿ السنكات االخيرة فيما بعد عاـ 

ث . أف دراسة مجتمع البحث ىذا لو أىٌمية كبيرة مف حي2013كحتى تاريخ إعداد ىذه الرسالة في 

تسميط الضكء عمى مختمؼ األقميات المككنة لممجتمع األميركي مما قد يصبح نكاة لممقارنة مع 

دراسات أخرل تتناكؿ أقميات أخرل لمعرفة أكجو اإلختالؼ كالتشابو في تجربة التثاقؼ كتأثير 

 العكامؿ الخارجية عميو.

اقؼ لدل الالجئيف كمما يميز ىذه الدراسة أيضان أنيا تتناكؿ ليس فقط مستكيات التث 

العراقييف، كلكف أيضان طبيعة اإلستخداـ اإلعالمي لمجتمع البحث كاإلتجاىات نحك كسائؿ اإلعالـ 
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ات عمى عممية اإلتجاىكأسباب إستخداميا ثـ دراسة تأثير ىذه مف حيث لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا 

 التأقمـ كاإلندماج مع المجتمعات الجديدة.

ىذه الدراسات كاألدب النظرم إستفاد الباحث مف المناىج التي  كبعد أف اطمع الباحث عمى 

إتبعتيا ىذه الدراسات في البحث لتحقيؽ أىدافيا، فقد إرتكز الباحث عمى بعض الفرضيات التي 

( في دراستو عف دكر كسائؿ اإلعالـ في تأقمـ المياجريف مف أصكؿ 2010إستخدميا رييس )

( في دراستيا 1977ركية. ككذلؾ القكاعد التي كضعتيا كيـ )برازيمية في منطقة لكس أنجميس األمي

 التي إنطمقت منيا نظريتيا في التكيؼ عبر الثقافات.

كبنفس الكقت أختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات األخرل ككف أف الباحث تكسع في بحث 

ستخدامات عينة البحث لكسائؿ اإلعالـ سعيان في الحصكؿ عمى أكبر كـ مف ا لمعمكمات إتجاىات كا 

في ما يتعمؽ بمجتمع البحث بسبب ندرة الدراسات التي تتناكلو منتيزان فرصة إجراء ىذه الدراسة 

 لتغطية جكانب شاممة تخدـ مصمحة ىذه الدراسة كالدراسات األخرل المستقبمية.

كقد تميزت ىذه الدراسة بأف الباحث أضاؼ مقياسان مصممان خصيصان لمجتمع البحث، بينما 

لدراسات األخرل عمى المقاييس السابقة المعدة مسبقان. كذلؾ لمراعاة الخصكصية التي أعتمدت ا

يتمتع بيا مجتمع البحث كتميزه عف المجتمعات األخرل التي أيعدت تمؾ المقاييس ليا. كرغـ أف 

الباحث قد إعتمد في بناء المقياس عمى األسس التي بنيت عمييا المقاييس السابقة المعتمدة في 

سات مف ىذا النكع، إال أف األضافات كالتعديالت التي قاـ بيا الباحث لتطكير المقياس جعمتو الدرا

 أكثر مالئمة لمجتمع البحث.
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 الفصؿ الثالث

 جراءاتالطريقة كاإل

كما يتضمف عرضان ألداتي  ،كعينتيا ،كمجتمعيا ،لمنيج الدراسة يتضمف ىذا الفصؿ عرضان 

 المستخدمة. اإلحصائيةكالمعالجة  ،كمتغيرات الدراسة ،الدراسة كدالالت صدقيا كثباتيا

 

 منيجية الدراسة:

مسح الميداني طريقة ال إستخداـكذلؾ مف خالؿ  ،تقكـ ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي 

كالبحكث التي تعتمد عمى  ،( كأداة بحثية لمحصكؿ عمى معمكمات الدراسةبإستخداـ )اإلستبانة

تحديد الصكرة التي ، أك "كصؼ كاقع المشكالت كالظكاىر كما ىي إلىالمنيج الكصفي تيدؼ 

 (238ص 2009كف آخر تككف عمييا ىذه الظكاىر في ظؿ معايير محددة". )النعيمي ك أف  يجب

" يستيدؼ دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة  أنولممنيج الكصفي  األخرلكمف التعريفات  

، أك مجمكعة مف اثحدمجمكعة مف األ، أك الناسمجمكعة مف ، أك مكقؼ، أك بطبيعة ظاىرة

التحكـ ، أك ياأسبابدكف الدخكؿ في  ،بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة عنيا ،كضاعاأل

 (210ص  2008فييا". )عمر 

 ،كالمعتقدات ،كالممارسات الشائعة ،كالبحكث الكصفية تيتـ بالظركؼ كالعالقات القائمة

 األفرادكالتأثيرات التي يستشعرىا  ،كالعمميات الجارية ،عند الناس تجاىاتاإلكالقيـ ك  ،ككجيات النظر

 (. 238ص 2009كف آخر )النعيمي ك 
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أىداؼ البحث في  إلىكلذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي مف خالؿ طريقة المسح لمكصكؿ 

في الكاليات الجماىيرية عمى التثاقؼ لدل الالجئيف العراقييف  اإلعالـتأثير كسائؿ التعرؼ عمى 

 المتحدة.

 

 مجتمع الدراسة:

فقد يككف المجتمع  ،كحدات الظاىرة تحت البحثأك  يقصد بمجتمع الدراسة "جميع المفردات 

مجمكعة مف العماؿ يعممكف في أك  في منطقة ما األفرادمجمكعة مف أك  مف سكاف مدينة مككنان 

 (. 80ص  2009كف آخر حقكؿ معينة" )النعيمي ك 

 تحديدان  أكىايك األميركيةالمقيميف في كالية ف العراقييف الدراسة عمى مجتمع الالجئيتقكـ ىذه  

إحصاءات منظمات خدمات الالجئيف في تمؾ آخر  بحسب  1454كالذيف يبمغ عددىـ ما يقارب 

 .2012لعاـ  الكالية

 

 عينة الدراسة:

ا "المعاينة التي يككف أنيالتي تعرؼ ب ،عتمدت ىذه الدراسة عمى العينة العشكائية البسيطةإ 

 ( . 80ص  2009كف آخر " )النعيمي ك األخرلالكحدة  ختيارإل كحدة مساكيان إختيار أم حتماؿ إفييا 

حتماالت ، حيث تعتمد عمى نظرية اإلحتماليةأنكاع العينات اإلل إحدكالعينة العشكائية البسيطة ىي 

بسطيا )النعيمي أك  العينات شيكعان  أكثر كتعد ىذه العينة مف ،كحداتيا كتقدير معالميا إختيارفي 

 (.82ص  2009كف آخر ك 
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حصاءات منظمات خدمات الالجئيف إ إلىىا ليذه الدراسة إختيار كتستند العينة التي تـ  

 ىذه الرسالة إعدادعادة تكطينيـ في الكاليات المتحدة حيث بمغ عددىـ حتى فترة إكلة عف المسؤ 

ميركية بعد عاـ األ أكىايكعادة تكطينيـ في كالية إ تتم ان الجئ 1454حكالي  إلى (2012)

الجئ لتمثؿ عينة الدراسة. حيث إعتمد الباحث  230عينة ممثمة عددىا  إختيار. كقد تـ (2003)

كالذم يحدد النسبة التي ينبغي عمى الباحثيف  (James, Joe and Chaswick, 2001عمى المصدر )

د حجـ العينة المناسبة. كقد بمغ حجـ العينة بنسبة إعتمادىا مف خالؿ قكاعد اإلحصاء في تحدي

إستبانة بحثية كبعد إستبعاد  350مف مجمكع مجتمع البحث. كقاـ الباحث بتكزيع  % تقريبان 16

 إستمارة صالحة إستخدمت في ىذه الدراسة. 230اإلستمارات غير الصالحة حصؿ الباحث عمى 

 

 الدراسة: اةدأ

كبعد  ،ىداؼ الدراسة كطبيعتياأنسجاميا مع كذلؾ إل ،الدراسة كأداة ستبانةاإل إختيارلقد تـ  

حتكت عمى إستبانة إتـ تصميـ  ،مراجعة شاممة لمدراسات السابقة التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة

 إلىلمكصكؿ  ( سؤاال بحثيان 51) إلى ضافةباإل ،مقدمة تعريفية بمكضكع الدراسة كاليدؼ منيا

عف تساؤالتيا  ة كاإلجابةالحصكؿ عمييا لتحقيؽ ىدؼ الدراس إلىدراسة المعمكمات التي تسعى ال

 الرئيسية.

كتضمنت اإلستبانة األسئمة الديمغرافية كاألسئمة الخاصة باإلتجاىات حكؿ كسائؿ اإلعالـ  

بحاث كالدراسات السابقة إلى األعتماد مقياس التثاقؼ بالرجكع إتـ باإلضافة إلى مقياس التثاقؼ، ك 

جتماعيةالتي تتناكؿ المكضكع كظاىرة نفسية ك  كبناء  ،راء الخبراءإجراء المقابالت كأخذ آككذلؾ  ا 
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ككضعيا  أىدافياما يتالءـ مف تمؾ المقاييس كمكضكع الدراسة ك  إختيارعمى ذلؾ فقد قاـ الباحث ب

 ة بأىداؼ الدراسة. عمى شكؿ مقياس يحتكم فقط عمى البنكد التي ليا عالقة مباشر 

إلى  1تـ بناء اإلستبانة لتتككف مف ثالثة أقساـ رئيسية كىي ) المعمكمات الديمغرافية فقرة  

 (.51إلى  21(، ) كمقياس التثاقؼ فقرة 20إلى  7(، )إستخدامات كسائؿ اإلعالـ فقرة 6

يشمؿ كافة  ترتيبان بت فقرات المقياس تري ( فقد 51إلى  21بالنسبة لمقياس التثاقؼ )فقرة  

 تمت صياغة بعض ىذه الفرد عمى فقرات المقياس تجابةسإكلتغيير الكجية الذىنية في  ،عناصرال

عدـ عمى  تجاه معاكس، بحيث تصحح الفقرات الدالةإفي  خركبعضيا اآل التثاقؼتجاه إالبنكد في 

التي تشير إلى  الفقرات (، بينما تعطى5، 4، 3، 2، 1)األكزاف بإعطائيا( سالبة)ال تثاقؼكجكد ال

 (.1، 2، 3، 4، 5) بالترتيب تصبح أم أنيا معككسة أكزانا( مكجبة) الالتثاقؼكجكد 

لمبدائؿ الخمسة لكؿ فقرة مف فقرات  المقياس بحساب الدرجات المكضكعة إحتساب قيمةيتـ  

 فما بييتراكح الكمي لمدرجات عمى ىذا المقياس  ( فقرة، كبذلؾ يككف المجمكع31) المقياس كالبالغة

  .، كالعكس صحيحإرتفاع درجة التثاقؼ ؿ ذلؾ عمىد درجة. فكمما تزايدت الدرجة (155ك  31) 

 

 صدؽ أداة الدراسة:

ساتذة أعمى عدد مف  ستبانةداة الدراسة فقد عرض الباحث اإلألغرض التثبت مف صدؽ  

أينظر محكميف )  خمسةذ بمغ عددىـ إ ف في مناىج البحث العممي،كالمختصيكاإلجتماع  اإلعالـ

ىداؼ ىذه الدراسة كقد تـ تعديؿ ألمحكـ عمى مدل صالحيتيا لتحقيؽ   (3سماء في ممحؽ رقـ األ

 لمالحظات كتكصيات الخبراء.  كفقان  ستبانةاإل
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 داة الدراسة:أثبات 

ينة كمف خارج ع ستطالعية مف مجتمع الدراسةإعمى عينة  ستبانةقاـ الباحث بتكزيع  اإل 

 ،ستطالعية لإلجابة عميياسبكعيف تـ عرضيا عمى ذات العينة اإلأكبعد  أفراد، الدراسة تتمثؿ بػعشرة

( كىي 0.89077بمغت قيمتو ) رسكف بيف إجاباتيـ في المرتيف كالذمرتباط بيإحتساب معامؿ إكتـ 

 قيمة تدؿ عمى الثبات.

 

 متغيرات الدراسة:

 مف المتغيرات المستقمة كالتابعة كعمى النحك التالي: تضمنت الدراسة عددان  

 المتغيرات المستقمة:

كعدد سنيف  كالمينة كالمستكل التعميمي إختيار )العمر كالجنس كالحالة الزكجيةلقد تـ  

 كمتغيرات مستقمة. اإلعالـ(نحك كسائؿ  اإلتجاهالمجكء ك 

 المتغير التابع:

 عمى درجة التثاقؼ. اإلعالـنحك كسائؿ  اإلتجاىاتتأثير  

 

 إجراءات الدراسة:طريقة ك 

 االجراءات:

 تتمخص اإلجراءات المتبعة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة بما يمي:

طالع عمى الدراسات ثـ اإل ،دب النظرم لمكضكعة التثاقؼقاـ الباحث باالطالع عمى األ .1

 دكاتيا.أستفادة مف مناىجيا ك السابقة كاإل
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 معاينة أكلية لمجتمع البحث لصياغة مشكمة كأسئمة الدراسة. إجراء .2

 كالمقياس. ستبانةكلية عمى عينة صغيرة لغرض صياغة اإلأجراء دراسة إ .3

 (1رقـ  ستخدما في الدراسة.)ممحؽإكالمقياس الٌمذاف  ستبانةبناء اإل .4

داة. األميف الخبراء لغرض التثبت مف صدؽ كالمقياس عمى عدد مف المحكٌ  ستبانةعرض اإل .5

 (3رقـ  )ممحؽ

 ميف الخبراء.لمالحظات المحكٌ  كالمقياس كفقان  ستبانةتعديؿ اإل .6

ا عمى نفس العينة ثـ إعادة تطبيقيم فردان  عشرة كالمقياس عمى عينة مف  ستبانةتطبيؽ اإل .7

 .ختبارعادة اإلا  ك  ختبارف لمتحقؽ مف الثبات بطريقة اإلبعد أسبكعي

 .فردان  230 عينة عشكائية مف إختيار .8

 كالمقياس عمى عينة الدراسة. ستبانةتطبيؽ اإل .9

 كالمقياس. ستبانةتحميؿ نتائج اإل .10

 كتابة النتائج النيائية التي تكصمت الييا الدراسة. .11

 

 :اإلحصائيةالمعالجة 

تمت المعالجة اإلحصائية لمدراسة مف خالؿ إستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي  

(STATA كلمعالجة بيانات الدراسة كالكصكؿ إلى النتائج التي تخدـ ىدؼ الدراسة تـ إستخداـ .)

 األساليب اإلحصائية التالية:

 اإلحصاء الكصفي لبياف النسب المئكية كالتكرارات. .1

 (إلختبار إستقاللية المتغيرات.Chi-Square- testإختبار مربع كام تربيع ) .2
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( لقياس اإلتساؽ الداخمي لفقرات Alpha Cronbachمعامؿ اإلرتباط كركنباخ الفا ) .3

 الدراسة.

 (. ستبانةرتباط بيرسكف لقياس ثبات أداة الدراسة )اإلإمعامؿ  .4
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

 

الباحث في ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي إلجابات العينة عمى أسئمة اإلستبانة،  يعرض
 كالعالقات اإلحصائية بيف المتغيرات لمجتمع الدراسة.كتبياف النسب المئكية لإلجابات، 

 كينقسـ ىذا الفصؿ إلى أربعة محاكر رئيسية ىي:

 المحكر األكؿ: التكزيع الديمغرافي لمعينة

 المحكر الثاني: طبيعة إستخداـ العينة لكسائؿ اإلعالـ

 المحكر الثالث: النتائج اإلحصائية المتعمقة بدرجات التثاقؼ لمعينة

 الرابع: العالقات اإلحصائية بيف المتغيرات لمجتمع الدراسةالمحكر 

 

 : التكزيع الديمغرافي لمعينةاألكؿالمحكر 

 

 (1جدكؿ رقـ )

 التكزيع الديمغرافي النسبي ألفراد العينة
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 النسبة التكرار العمر
 %13.48 31 سنة 18مف أقؿ 
 %12.61 29 سنة 18-24
 %25.22 58 سنة 25-34
 %29.13 67 سنة 35-44
 %11.74 27 سنة 45-54
 %3.04 7 سنة 55-64
 %4.78 11 فأكثر 65

  %100 230 المجمكع

المستكل 
 التعميمي

 النسبة التكرار
 %18.70 43 دكف الثانكم

 %35.65 82 ثانكية
 %16.09 37 دبمـك

 %24.78 57 سبكالكريك 
 %4.78 11 دراسات عميا

  %100 230 المجمكع
 النسبة التكرار المينة
 %24.35 56 طالب
 %18.70 43 مكظؼ
 %13.04 30 ال يعمؿ
 %21.74 50 ربة بيت
 %6.96 16 متقاعد

 %15.22 35 أعماؿ حرة
  %100 230 المجمكع

 النسبة التكرار الجنس
 %55.65 128 ذكر
 %44.35 102 أنثى

  %100 230 المجمكع
 النسبة التكرار الحالة الزكجية

 %35.22 81 عزباء\أعزب
 %57.83 133 ة\متزكج
 %4.35 10 ة\أرمؿ
 %1.74 4 ة\مطمؽ

 %0.87 2 ة\منفصؿ
  %100 230 المجمكع

 عدد سنكات
 المجكء

 النسبة التكرار
 %29.13 67 أقؿ مف سنة

 %13.04 30 سنة 1-2
 %20.00 46 سنكات 2-3
 %16.96 39 سنكات 3-4
 %13.48 31 سنكات 4-5
 %5.22 12 سنكات 5-6
 %2.17 5 فأكثر 6

  %100 230 المجمكع

 

 

( إلى نسبة التكزيع الديمغرافي لمعينة محكر البحث نالحظ فييا: 1يشير الجدكؿ رقـ )
 55تقارب نسب أفراد العينة مف اإلناث كالذككر. إنخفاض نسبة أفراد العينة ذكك األعمار الكبيرة 

نسبة أفراد العينة مف األرامؿ كالمطمقيف كالمنفصميف  سنة فأكثر مقارنة باألعمار األصغر. إنخفاض
مقارنة بالمتزكجيف كالعزاب. إنخفاض نسبة أفراد العينة مف أصحاب المستكيات التعميمية العالية 
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)دراسات عميا( مقارنة بالمستكيات التعميمية األقؿ )بكالكريكس فما دكف(. إنخفاض نسبة أفراد العينة 
كات فأكثر. كىذه النسب تتكافؽ مع النسب الحقيقية ألفراد مجتمع البحث مف الالجئيف منذ خمس سن

 ككؿ.

 

 اإلعالـالعينة لكسائؿ  إستخداـالمحكر الثاني: طبيعة 

 

 (2جدكؿ رقـ )

 متابعة كسائؿ اإلعالـ بالمغة العربية أك الكردية

 النسبة التكرار السؤاؿ

ىؿ تتابع كسائؿ 
اإلعالـ الناطقة بالمغة 

 الكردية؟العربية أك 

 %39.57 91 دائمان 
 %19.13 44 غالبان 
 %24.78 57 أحيانان 
 %12.17 28 نادران 
 %4.35 10 أبدان 

 %100 230 المجمكع

العينة عمى السؤاؿ )ىؿ تتابع كسائؿ  إجاباتنسبة تكزيع  إلى( 2يشير الجدكؿ رقـ )

( مف %39.57نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،الكردية؟(أك  الناطقة بالمغة العربية اإلعالـ

 أفراد( مف %19.13بينما نسبة ) دائمان،الناطقة بالمغة العربية  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد

العينة  أفراد( مف %24.78نسبة )كأف  ،الناطقة بالمغة العربية غالبان  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ 

العينة  أفراد( مف %12.17نسبة )كأف  أحيانان،العربية  الناطقة بالمغة اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

العينة ال  أفراد( مف %4.35نسبة )كأف  ،الناطقة بالمغة العربية نادران  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

 .أبدان الناطقة بالمغة العربية  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 
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 (3جدكؿ رقـ )

 متابعة كسائؿ اإلعالـ بالمغة اإلنكميزية

 النسبة التكرار السؤاؿ

ىؿ تتابع كسائؿ 
اإلعالـ الناطقة بالمغة 

 اإلنكميزية؟

 %21.30 49 دائمان 
 %22.17 51 غالبان 
 %38.70 89 أحيانان 
 %12.17 28 نادران 
 %5.65 13 أبدان 

 %100 230 المجمكع
 

 اإلعالـالعينة عمى السؤاؿ )ىؿ تتابع كسائؿ  إجاباتنسبة تكزيع  إلى( 3يشير الجدكؿ رقـ )

العينة  أفراد( مف %21.30نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟(اإلنكميزيةالناطقة بالمغة 

العينة  أفراد( مف %22.17بينما نسبة ) دائمان، اإلنكميزيةالناطقة بالمغة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

العينة  أفراد( مف %38.70نسبة )كأف  ،غالبان  اإلنكميزيةالناطقة بالمغة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

العينة  أفراد( مف %12.17نسبة )كأف  أحيانان، اإلنكميزيةالناطقة بالمغة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

العينة ال  أفراد( مف %5.65نسبة )كأف  ،نادران  اإلنكميزيةالناطقة بالمغة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

 .بدان أ اإلنكميزيةالناطقة بالمغة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 







 (4جدكؿ رقـ )

 متابعة كسائؿ اإلعالـ العربية

 النسبة التكرار السؤاؿ
 %32.17 74 دائمان ىؿ تتابع كسائؿ 
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اإلعالـ العربية أك 
 الكردية؟

 %18.26 42 غالبان 
 %25.22 58 أحيانان 
 %15.22 35 نادران 
 %9.13 21 أبدان 

 %100 230 المجمكع


 

ابع كسائؿ العينة عمى السؤاؿ )ىؿ تت إجاباتنسبة تكزيع  إلى( 4يشير الجدكؿ رقـ )

العينة  أفراد( مف %32.17نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،الكردية؟(أك  العربية اإلعالـ

العينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %18.26بينما نسبة ) دائمان،العربية  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

العربية  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %25.22سبة )نكأف  ،العربية غالبان  اإلعالـ

نسبة كأف  ،العربية نادران  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %15.22نسبة )كأف  أحيانان،

 .أبدان العربية  اإلعالـالعينة ال يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف 9.13%)

 

 (5جدكؿ رقـ )

 األميركيةمتابعة كسائؿ اإلعالـ 

 النسبة التكرار السؤاؿ

ىؿ تتابع كسائؿ 
 اإلعالـ األميركية؟

 %18.26 42 دائمان 
 %26.09 60 غالبان 
 %30.00 69 أحيانان 
 %17.39 40 نادران 
 %8.26 19 أبدان 

 %100 230 المجمكع
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 ابع كسائؿالعينة عمى السؤاؿ )ىؿ تت إجاباتنسبة تكزيع  إلى( 5يشير الجدكؿ رقـ )

العينة يتابعكف  أفراد( مف %18.26نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟(األميركية اإلعالـ

 اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %26.09بينما نسبة ) دائمان، األميركية اإلعالـكسائؿ 

 أحيانان، األميركية اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %30.00نسبة )كأف  ،غالبان  األميركية

نسبة كأف  ،نادران  األميركية اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف %17.39نسبة )كأف 

  .أبدان  األميركية اإلعالـالعينة ال يتابعكف كسائؿ  أفراد( مف 8.26%)

 

 (6جدكؿ رقـ )

 متابعة التمفزيكف

 النسبة التكرار السؤاؿ

 ىؿ تتابع التمفزيكف؟

 %55.65 128 دائمان 
 %20.87 48 غالبان 
 %19.13 44 أحيانان 
 %3.91 9 نادران 
 %0.43 1 أبدان 

 %100 230 المجمكع


 ،؟(ابع التمفزيكفالعينة عمى السؤاؿ )ىؿ تت إجاباتنسبة تكزيع  إلى( 6يشير الجدكؿ رقـ )

بينما نسبة  دائمان، التمفزيكفالعينة يتابعكف  أفراد( مف %55.65نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد 

العينة  أفراد( مف %19.13نسبة )كأف  ،غالبان  التمفزيكفالعينة يتابعكف  أفراد( مف 20.87%)

نسبة كأف  ،نادران  التمفزيكفالعينة يتابعكف  أفراد( مف %3.91نسبة )كأف  أحيانان، التمفزيكفيتابعكف 

 .التمفزيكف أبدان العينة ال يتابعكف  أفراد( مف 0.43%)
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 (7جدكؿ رقـ )

اإلستماع إلى الراديك



 النسبة التكرار السؤاؿ

ىؿ تستمع إلى 
 الراديك؟

 %7.39 17 دائمان 
 %10.00 23 غالبان 
 %33.04 76 أحيانان 
 %25.65 59 نادران 
 %23.91 55 أبدان 

 %100 230 المجمكع


إجابات العينة عمى السؤاؿ )ىؿ تستمع إلى  نسبة تكزيع إلى( 7يشير الجدكؿ رقـ )

يستمعكف إلى الراديك العينة  أفراد( مف %7.39نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟(الراديك

( %33.04نسبة )كأف  ،غالبان  يستمعكف إلى الراديكالعينة  أفراد( مف %10.00بينما نسبة ) دائمان.

يستمعكف إلى العينة  أفراد( مف %25.65نسبة )كأف  أحيانان، يستمعكف إلى الراديكالعينة  أفرادمف 

 .يستمعكف إلى الراديك أبدان العينة ال  أفراد( مف %23.91نسبة )كأف  ،نادران  الراديك

 

 (8جدكؿ رقـ )

 قراءة الصحؼ كالجرائد اليكمية

 النسبة التكرار السؤاؿ

ىؿ تقرأ الصحؼ 
 كالجرائد اليكمية؟

 %3.91 9 دائمان 
 %4.35 10 غالبان 
 %21.30 49 أحيانان 
 %30.43 70 نادران 
 %40.00 92 أبدان 
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 %100 230 المجمكع


ىؿ تقرأ الصحؼ إجابات العينة عمى السؤاؿ ) نسبة تكزيع إلى( 8يشير الجدكؿ رقـ )

 يقرأكف الصحؼالعينة  أفراد( مف %3.91نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟( كالجرائد اليكمية

( مف %21.30نسبة )كأف  ،غالبان  يقرأكف الصحؼالعينة  أفراد( مف %4.35بينما نسبة ) دائمان،

 ،نادران  يقرأكف الصحؼالعينة  أفراد( مف %30.43نسبة )كأف  أحيانان، يقرأكف الصحؼالعينة  أفراد

 .أبدان  يقرأكف الصحؼالعينة ال  أفراد( مف %40.00نسبة )كأف 

 

 (9جدكؿ رقـ )

 المجالت قراءة

 النسبة التكرار السؤاؿ

 ىؿ تقرأ المجالت؟

 %5.21 12 دائمان 
 %11.30 26 غالبان 
 %23.47 54 أحيانان 
 %26.09 60 نادران 
 %33.91 78 أبدان 

 %100 230 المجمكع

 ،؟( المجالتىؿ تقرأ إجابات العينة عمى السؤاؿ ) نسبة تكزيع إلى( 9يشير الجدكؿ رقـ )

بينما نسبة  دائمان، يقرأكف المجالتالعينة  أفراد( مف %5.21نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد 

يقرأكف العينة  أفراد( مف %23.47نسبة )كأف  ،غالبان  يقرأكف المجالتالعينة  أفراد( مف 11.30%)

نسبة كأف  ،نادران  يقرأكف المجالتالعينة  أفراد( مف %26.09نسبة )كأف  أحيانان، المجالت

  .أبدان  يقرأكف المجالتالعينة ال  أفراد( مف 33.91%)
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 (10جدكؿ رقـ )

 إستخداـ اإلنترنت

 النسبة التكرار السؤاؿ

 ىؿ تستخدـ اإلنترنت؟
 %94.78 218 نعـ
 %5.22 12 ال

 %100 230 المجمكع


 

 إجابات العينة عمى السؤاؿ )ىؿ تستخدـ اإلنترنت نسبة تكزيع إلى( 10يشير الجدكؿ رقـ )

بينما نسبة  بنعـ، اأجابك العينة  أفراد( مف %94.78نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟(

 بػ ال. اأجابك العينة  أفراد( مف 5.22%)







 (11جدكؿ رقـ )

 كمية إستخداـ اإلنترنت


 النسبة التكرار السؤاؿ

 كـ تستخدـ اإلنترنت؟

 %72.17 166 دائمان 
 %31.48 31 غالبان 
 %9.57 22 أحيانان 
 %0.87 2 نادران 
 %3.91 9 أبدان 

 %100 230 المجمكع
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 تستخدـ اإلنترنتىؿ إجابات العينة عمى السؤاؿ ) نسبة تكزيع إلى( 11يشير الجدكؿ رقـ )

 دائمان، يستخدمكف اإلنترنتالعينة  أفراد( مف %72.17نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،؟(

 أفراد( مف %9.57نسبة )كأف  ،غالبان  يستخدمكف اإلنترنتالعينة  أفراد( مف %31.48بينما نسبة )

 ،نادران  يستخدمكف اإلنترنتالعينة  أفراد( مف %0.87نسبة )كأف  أحيانان، يستخدمكف اإلنترنتالعينة 

  .أبدان  يستخدمكف اإلنترنتالعينة ال  أفراد( مف %3.91نسبة )كأف 



 

 (12جدكؿ رقـ )

 كسائؿ اإلعالـ )متابعة األخبار( اىداؼ إستخداـ



 النسبة التكرار السؤاؿ

هً  األخجبرٍزبثعخ 

 األطبطًاىغزض 

وراء ٍزبثعزً 

 اإلعالًوطبئو 

 

 %27.39 63 أكافؽ بشدة
 %34.78 80 أكافؽ
 %26.09 60 محايد

 %10.00 23 ال أكافؽ
 %1.74 4 ال أكافؽ بشدة

 %100 230 المجمكع


ىي  األخبارمتابعة إجابات العينة عمى المقكلة ) نسبة تكزيع إلى( 12يشير الجدكؿ رقـ )

( %27.39نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،(اإلعالـ كراء متابعتي كسائؿ  األساسيالغرض 

يكافقكف العينة  أفراد( مف %34.78بينما نسبة ) يكافقكف بشدة عمى ىذه المقكلة،العينة  أفرادمف 

( مف %10.00نسبة )كأف  كانكا محايديف،العينة  أفراد( مف %26.09سبة )نكأف  عمى المقكلة،

( مف أفراد العينة ال يكافقكف بشدة عمى %1.74نسبة )كأف  لـ يكافقكا عمى المقكلة،العينة  أفراد

 .المقكلة



63 

 (13جدكؿ رقـ )

 اىداؼ إستخداـ كسائؿ اإلعالـ )التسمية كالترفيو(



 النسبة التكرار السؤاؿ

 واىززفٍه اىزظيٍخ

هً اىغزض 

وراء  األطبطً

ٍزبثعزً وطبئو 

 اإلعالً

 

 %17.39 40 أكافؽ بشدة
 %41.30 95 أكافؽ
 %21.74 50 محايد

 %15.22 35 ال أكافؽ
 %4.35 10 ال أكافؽ بشدة

 %100 230 المجمكع
 

ىي  إجابات العينة عمى المقكلة )التسمية كالترفيو نسبة تكزيع إلى( 13يشير الجدكؿ رقـ )

( %17.39نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،(اإلعالـ كراء متابعتي كسائؿ  األساسيالغرض 

يكافقكف العينة  أفراد( مف %41.30بينما نسبة ) يكافقكف بشدة عمى ىذه المقكلة،العينة  أفرادمف 

( مف %15.22نسبة )كأف  كانكا محايديف،العينة  أفراد( مف %21.74نسبة )كأف  عمى المقكلة،

( مف أفراد العينة ال يكافقكف بشدة عمى %4.35نسبة )كأف  لـ يكافقكا عمى المقكلة،العينة  أفراد

  .المقكلة

 

 (14جدكؿ رقـ )

 اىداؼ إستخداـ كسائؿ اإلعالـ )التكاصؿ اإلجتماعي(



 النسبة التكرار السؤاؿ
اىزىاصو اإلخزَبعً 

 األطبطًاىغزض  هى

 %19.57 45 أكافؽ بشدة
 %41.30 95 أكافؽ
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وراء ٍزبثعزً وطبئو 

 اإلعالً

 

 %26.09 60 محايد
 %11.30 26 ال أكافؽ

 %1.73 4 ال أكافؽ بشدة
 %100 230 المجمكع



 

إجابات العينة عمى المقكلة )التكاصؿ اإلجتماعي  نسبة تكزيع إلى( 14يشير الجدكؿ رقـ )

نسبة إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،(اإلعالـ كراء متابعتي كسائؿ  األساسيالغرض  ىك

 أفراد( مف %41.30بينما نسبة ) يكافقكف بشدة عمى ىذه المقكلة،العينة  أفراد( مف 19.57%)

نسبة كأف  كانكا محايديف،العينة  أفراد( مف %26.09نسبة )كأف  يكافقكف عمى المقكلة،العينة 

( مف أفراد العينة ال %1.73نسبة )كأف  لـ يكافقكا عمى المقكلة،العينة  أفراد( مف 11.30%)

  .يكافقكف بشدة عمى المقكلة

 

 (15جدكؿ رقـ )

 اىداؼ إستخداـ كسائؿ اإلعالـ )التعمـ(



 النسبة التكرار السؤاؿ

اىغزض  اىزعيٌ هى

وراء  األطبطً

ٍزبثعزً وطبئو 

 اإلعالً

 

 %16.96 39 أكافؽ بشدة
 %39.13 90 أكافؽ
 %22.61 52 محايد

 %15.65 36 ال أكافؽ
 %5.65 13 ال أكافؽ بشدة

 %100 230 المجمكع
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الغرض  إجابات العينة عمى المقكلة )التعمـ ىك نسبة تكزيع إلى( 15يشير الجدكؿ رقـ )

 أفراد( مف %16.96نسبة )إلى أف  جاباتاإل أشارتكقد  ،(اإلعالـ كراء متابعتي كسائؿ  األساسي

يكافقكف عمى العينة  أفراد( مف %39.13بينما نسبة ) يكافقكف بشدة عمى ىذه المقكلة،العينة 

 أفراد( مف %15.65نسبة )كأف  كانكا محايديف،العينة  أفراد( مف %22.61نسبة )كأف  المقكلة،

  .أفراد العينة ال يكافقكف بشدة عمى المقكلة ( مف%5.65نسبة )كأف  لـ يكافقكا عمى المقكلة،العينة 

 

 المحكر الثالث: التثاقؼ

 (16جدكؿ رقـ )

 إجابات العينة عمى أسئمة مقياس التثاقؼ

 اإل
سب

 ح
ؤاؿ
لس
ـ ا
رق

انة
ستب

 
 السؤاؿ

شدة
ؽ ب

كاف
أ

 

فؽ
أكا

ايد 
مح

فؽ 
 أكا
ال

شدة 
ؽ ب

كاف
ال أ

 

23 

 أرسذسفً اىجٍذ 

 ثبىيغخ

 اىعزثٍخ

 4 13 16 43 154 التكرار

 %1.74 %5.65 6.96% %18.7 66.96% النسبة

22 

 أرسذسفً اىجٍذ 

 ثبىيغخ

 اإلّنيٍشٌخ

 22 25 75 66 42 التكرار

 %9.57 %10.87 %32.61 %28.7 %18.26 النسبة

21 

أو  اىيغخ اىعزثٍخ

اىنزدٌخ هً ىغزً 

 اىَفضيخ

 5 21 26 46 132 التكرار

 %2.17 %9.13 %11.3 %20 %57.39 النسبة

هً  اإلّنيٍشٌخاىيغخ  22
 34 69 70 36 21 التكرار
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 ىغزً

 اىَفضيخ

 %14.78 %30 %30.43 %15.65 %9.13 النسبة

23 
زٍِ أفنز ثصَذ، 

 أطزخذً اىيغخ اىعزثٍخ

 اىنزدٌخأو 

 5 15 8 36 166 التكرار

 %2.17 %6.52 %3.48 %15.65 %72.17 النسبة

24 
زٍِ أفنز ثصَذ، 

 اإلّنيٍشٌخأطزخذً اىيغخ 

 24 22 44 54 86 التكرار

 %10.43 %9.57 %19.13 %23.48 %37.39 النسبة

25 
ّب عزاقً ثبىذرخخ أ

 ىاألوى

 8 7 20 41 154 التكرار

 %3.48 %3.04 %8.7 %17.83 %66.96 النسبة

26 
صو أمً ٍِ أّب اٍٍز

 عزاقً

 54 93 35 33 15 التكرار

 %23.48 %40.43 %15.22 %14.35 %6.52 النسبة

 مًأّب أٍٍز 27

 21 50 57 62 40 التكرار

 9.13% %21.74 24.78% %26.96 %17.39 النسبة

10 

رإٍِ ثبىقٌٍ  هو

 ٍٍزمٍخاأل

 ؟ واىغزثٍخ

 16 23 131 33 27 التكرار

 %6.96 %10 %56.96 %14.35 %11.74 النسبة

13 

مٍف رقٌٍ درخخ 

ل عْذٍب رنىُ ئّذٍبخ

ٍِ  أشخبصٍع 

 اىعزاق؟

 2 16 78 65 69 التكرار

 %0.87 %6.96 %33.91 %28.26 %30.00 النسبة

12 

رإٍِ ثبىقٌٍ  هو

 شزقٍخاى

 ،ٌثبرٍثو )اإل واىعزاقٍخ

طبعخ اىنجٍز ... ئ ،اىنزً

 اىخ( ؟

 1 4 34 57 134 التكرار

 %0.43 %1.74 %14.78 %24.78 %58.26 النسبة

11 

فالً األ هو رشبهذ

 واىجزاٍح

 ؟ٍٍزمٍخاأل

 78 61 57 26 8 التكرار

 %33.91 %26.52 %24.78 %11.3 %3.48 النسبة
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12 

 ئىىهو رظزَع 

 اىَىطٍقى

 اىشزقٍخ؟أو  اىعزثٍخ

 18 31 39 56 86 التكرار

 7.83% %13.48 16.96% 24.35% %37.39 النسبة

13 

فالً األ هو رشبهذ

 واىجزاٍح

 اىنزدٌخ؟أو  اىعزثٍخ

 7 26 56 48 93 التكرار

 %3.04 %11.3 %24.35 %20.87 %40.43 النسبة

14 
رغت ثزْبوه اىطعبً أ

 دائَب   اىشزقً

 1 11 22 64 132 التكرار

 %0.43 %4.78 %9.57 %27.83 %57.39 النسبة

15 
أربثع اىَظزدذاد 

اىعزاق زىاه فً واأل

 ثبطزَزار

 5 21 40 69 95 التكرار

 %2.17 %9.13 %17.39 %30 %41.3 النسبة

16 
شعز ثبررٍبذ عْذٍب أ

أشخبص مىُ ٍع أ

 أٍٍزمبُ

 20 77 89 37 7 التكرار

 %8.7 %33.48 %38.7 %16.09 %3.04 النسبة

17 
عٍش أأُ  رغتأّب أ

اىسٍبح عيى اىطزٌقخ 

 ٍٍزمٍخاأل

 15 42 85 57 31 التكرار

 %6.52 %18.26 %36.96 %24.78 %13.48 النسبة

20 

 فقظ اطزَزع ثبىذهبة

اىزدَعبد  اٍنْخ ئىى

أو  واىسفالدا

اىْىادي أو  اىَْبطجبد

 ٍٍزمٍخاأل

 11 55 72 54 38 التكرار

 %4.78 %23.91 %31.3 %23.48 %16.52 النسبة

23 
اىطعبً  هثزْبورغت أ

 دائَب   غزثًاى

 13 50 79 60 28 التكرار

 %5.65 %21.74 %34.35 %26.09 %12.17 النسبة

22 

 

 فقظ طزَزع ثبىذهبةأ

 وأاىزدَعبد  ٍنْخأ ئىى

 اىَْبطجبدأو  اىسفالد

اىعزثٍخ اىْىادي أو 

 واىعزاقٍخ

 7 25 68 87 43 التكرار

 %3.04 %10.87 %29.57 %37.83 %18.70 النسبة

 ئىى اإلطزَبع فً رغتأ 21
 14 59 71 59 27 التكرار
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اىَشٌذ ٍِ اىَىطٍقى 

 اىغزثٍخ
 %6.09 %25.65 %30.87 %25.65 %11.74 النسبة

22 

األوالد عيى أعزقذ أُ 

ززفبظ واىجْبد اإل

ثبىعبداد واىقٌٍ اىعزثٍخ 

طِ   ززى ثعذ ثيىغهٌ

 اىزشذ

 3 7 26 49 145 التكرار

 %1.30 %3.04 %11.30 %21.30 %63.04 النسبة

23 
ٍِ زٍش رصزفبرً 

واىقٌٍ اىزً أؤٍِ ثهب ، 

 ب عزاقًفاّ

 5 10 19 59 137 التكرار

 %2.17 %4.35 %8.26 %25.65 %59.57 النسبة

24 
صذقبئً هٌ ٍِ أغيت أ

 اىعزاقٍٍِ واىعزة

 3 20 50 76 81 التكرار

 %1.30 %8.70 %21.74 %33.04 %35.22 النسبة

25 

ًّ فً أأّه ثَب  أعزقذ

ٌصجر أُ  مب فٍدتأٍٍز

رفنٍزي ورصزفبرً 

 عيى اىَْظ اىغزثً

 14 39 67 74 39 التكرار

 %6.09 %15.65 %29.13 %32.17 %16.96 النسبة

26 

 زبوه رفبدي اىسذٌشأ

خزالط ٍع أو اإل

قبثيهٌ أاىذٌِ مبُ ٍٍزاأل

 فً زٍبرً اىٍىٍٍخ

 62 52 70 33 13 التكرار

 %26.96 %22.61 %30.43 %14.35 %5.65 النسبة

27 

 وخىدي هْبأُ  شعزأ

 فً

 ٍإقذ اىىالٌبد اىَزسذح

 49 64 46 49 22 التكرار

 %21.3 %27.83 %20 %21.3 %9.57 النسبة

30 

شعز ثبًّ ٍهَب قضٍذ أ

ٍِ 

شعز أاىىقذ هْب ىِ 

ًّ خشء ٍِ هذا أث

 اىَدزَع

 41 45 58 57 29 التكرار

 %17.83 %19.57 %25.22 %24.78 %12.61 النسبة

33 
ال  ٍٍزمٍخاىقٌٍ األ

 رْبطجًْ

 34 40 67 52 37 التكرار

 %14.78 %17.39 %29.13 %21.61 %16.09 النسبة
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 ،سؤاالن  31مقياس التثاقؼ كعددىا  أسئمةالعينة عمى  إجابات إلى( 16يشير الجدكؿ رقـ ) 

كلتغيير الكجية  يشمؿ كافة األبعاد، ترتيبان بت فقرات المقياس تري ككما تمت اإلشارة إليو سابقان فقد 

 التثاقؼتجاه إالبنكد في  تمت صياغة بعض ىذه الفرد عمى فقرات المقياس تجابةسإالذىنية في 

( سالبة)ال تثاقؼكجكد العدـ عمى  تجاه معاكس، بحيث تصحح الفقرات الدالةإفي  خركبعضيا اآل

، 32، 31، 27، 25، 23، 21كىي األسئمة ذكات التسمسؿ ) (5، 4، 3، 2، 1األكزاف) بإعطائيا

التي تشير  الفقرات بينما تعطى (.51، 50، 49، 48، 46، 45، 44، 42، 37، 36، 35، 34

( كىي 1، 2، 3، 4، 5) بالترتيب تصبح أم أنيا معككسة أكزانا( مكجبة) الالتثاقؼإلى كجكد 

(. ثـ 47، 43، 41، 40، 39، 38، 33، 30، 29، 28، 26، 24، 22األسئمة ذكات التسمسؿ )

لمبدائؿ الخمسة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس  المقياس بحساب الدرجات المكضكعة إحتساب قيمةيتـ 

ك  31) فما بيالكمي لمدرجات عمى ىذا المقياس يتراكح  جمكع( فقرة، كبذلؾ يككف الم31كالبالغة) 

 .، كالعكس صحيحإرتفاع درجة التثاقؼ ؿ ذلؾ عمىد درجة. فكمما تزايدت الدرجة (155

 

 (17جدكؿ رقـ )

 معدالت التثاقؼ

 النسبة التكرار التثاقؼ
 %72.17 166 منخفض

 %27.83 64 مرتفع

 %100 230 المجمكع

 142 - 33 النطاؽ

 77.226 الكسط الحسابي
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 20.21 المعيارم اإلنحراؼ

 

)  إلىمعدالت التثاقؼ لمعينة محكر البحث بعد تصنيفيا  إلى( 17يشير الجدكؿ رقـ ) 

الجدكؿ السابؽ أف معظـ أفراد العينة لدييـ مستكل تثاقؼ منخفض  مرتفع كمنخفض( حيث يبيف

%( بينما عدد أقؿ مف أفراد العينة لدييـ مستكل مرتفع مف التثاقؼ 72.61كيشكمكف نسبة )

( عمى 142إلى  33%(. حيث تراكحت الدرجات المسجمة بنطاؽ )27.39كيشكمكف نسبة )

، ككاف اإلنحراؼ 77.226بينما الكسط الحسابي  (.155 – 31المقياس الذم تتراكح درجاتو بيف )

 .20.21المعيارم ىك 

 

 مجتمع الدراسةاإلحصائية بيف متغيرات المحكر الرابع: العالقات 

يجاد العالقات ذات   في ىذا المحكر يعرض الباحث العالقات بيف المتغيرات المختمفة كا 

كالن العالقة بيف التثاقؼ كمتابعة كسائؿ الداللة اإلحصائية بيف تمؾ المتغيرات. حيث سيتـ مناقشة ا

اإلعالـ بحسب لغتيا، ثـ مناقشة العالقة بيف التثاقؼ كمتابعة كسائؿ اإلعالـ حسب مصدرىا، ثـ 

التثاقؼ كأنماط متابعة كسائؿ اإلعالـ )حسب لغتيا كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا(. ثـ 

يمغرافية كمتابعة كسائؿ اإلعالـ )حسب لغتيا سيتـ مناقشة نتائج العالقات بيف المتغيرات الد

 كمصدرىا كأنكاعيا كأغراض إستخداميا(.
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 (18جدكؿ رقـ )

 كالتثاقؼ اإلعالـ بالمغة العربيةالعالقات بيف متابعة كسائؿ 

متابعة كسائؿ اإلعالـ 
 بالمغة العربية

 
 التثاقؼ

 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
 المجمكع

 أفقي

 منخفض

 80 أفقي التكرار

48.19 

87.91 

41 

24.70 

93.18 

32 

19.28 

56.14 

10 

6.02 

35.71 

3 

1.81 

30.00 

166 

100 

72.17 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 مرتفع
 11 أفقي التكرار

17.19 

12.09 

3 

4.69 

6.82 

25 

39.06 

43.86 

18 

28.13 

64.29 

7 

10.94 

70.00 

62 

100 

27.83 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 المجمكع عمكدم

91 

39.57 

100 

44 

19.13 

100 

57 

24.78 

100 

28 

12.17 

100 

10 

4.35 

100 

230 

100.00 

100.00 

 

بالمغة العربية كعالقتيا مع  اإلعالـنسبة متابعة كسائؿ  إلى( 18يشير الجدكؿ رقـ )

بالمغة  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثرمجمكعة التثاقؼ المنخفض ىـ أف  مستكل التثاقؼ. فنالحظ

بينما مجمكعة التثاقؼ المرتفع  ،"دائمان الجابة " إختاركا% 48ما يقارب مف نسبة أف  العربية بحيث

" " ك "نادران حيانان أيـ بيف الخياريف "إجاباتمنيـ تراكحت  نسبة األعمىالأف  متابعة ليا حيثأقؿ ىـ 

 %. 28 % ك39بنسبة 
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 (19جدكؿ رقـ )

 كالتثاقؼ اإلعالـ بالمغة اإلنكميزيةالعالقات بيف متابعة كسائؿ 

متابعة كسائؿ اإلعالـ بالمغة 
 اإلنكميزية

 التثاقؼ 
 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 

 المجمكع

 أفقي

 منخفض

 25 أفقي التكرار

15.06 

51.02 

34 

20.48 

66.67 

71 

42.77 

79.78 

24 

14.46 

85.71 

12 

7.23 

92.31 

166 

100.00 

72.17 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 مرتفع
 24 أفقي التكرار

37.50 

48.98 

17 

26.56 

33.33 

18 

28.13 

20.22 

4 

6.25 

14.29 

1 

1.56 

7.69 

64 

100.00 

27.83 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 المجمكع عمكدم

49 

21.30 

100 

51 

22.17 

100 

89 

38.70 

100 

28 

12.17 

100 

13 

5.65 

100 

230 

100.00 

100.00 

 

كعالقتيا مع  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـنسبة متابعة كسائؿ  إلى( 19يشير الجدكؿ رقـ )

بالمغة  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثرمجمكعة التثاقؼ المرتفع ىـ أف  مستكل التثاقؼ. فنالحظ

". بينما حيانان " ك "أ" ك "غالبان دائمان تركزت بيف الخيارات " األكبرات ختيار حيث نسب اإل اإلنكميزية

 اإلجابة إختاركامنيـ  األعمىالنسبة أف  متابعة ليا حيثأقؿ ىـ  التثاقؼ المنخفض كانت مجمكعة

 %.42" بنسبة حيانان أ"
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 (20جدكؿ رقـ )

 كالتثاقؼ اإلعالـ العربيةالعالقات بيف متابعة كسائؿ 

متابعة كسائؿ اإلعالـ 
 العربية

 
 التثاقؼ

 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
 المجمكع

 أفقي

 منخفض

 68 أفقي التكرار

40.96 

91.89 

38 

22.89 

90.48 

37 

22.29 

63.79 

12 

7.23 

34.29 

11 

6.63 

52.38 

166 

100.00 

72.71 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 مرتفع
 6 أفقي التكرار

9.38 

8.11 

4 

6.25 

9.52 

21 

32.81 

36.21 

23 

35.94 

65.71 

10 

15.63 

47.62 

64 

100.00 

27.83 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 المجمكع عمكدم

74 

32.17 

100 

42 

18.26 

100 

58 

25.22 

100 

35 

15.22 

100 

21 

9.13 

100 

230 

100.00 

100.00 

 

العربية كعالقتيا مع مستكل  اإلعالـنسبة متابعة كسائؿ  إلى( 20يشير الجدكؿ رقـ )

 إلى( الذم يشير 18جدكؿ رقـ ) فات كبيرة بيف النسب عفختالإالتثاقؼ. فنالحظ عدـ كجكد 

مجمكعة التثاقؼ  إجاباتبالمغة العربية. حيث تركزت  اإلعالـالعالقة بيف التثاقؼ كمتابعة كسائؿ 

يـ إجابات%. بينما مجمكعة التثاقؼ المرتفع تراكحت 41" بنسبة تقارب دائمان المنخفض عمى الخيار "

 %. 36% ك 33" بنسب تقارب " ك "نادران حيانان أبيف الخياريف "
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 (21جدكؿ رقـ )

 كالتثاقؼ اإلعالـ األميركيةالعالقات بيف متابعة كسائؿ 

متابعة كسائؿ اإلعالـ 
 األميركية

 
 التثاقؼ

 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان  دائمان 
 المجمكع

 أفقي

 منخفض

 18 أفقي التكرار

10.84 

42.86 

41 

24.70 

68.33 

55 

33.13 

79.71 

34 

20.48 

85.00 

18 

10.84 

94.74 

166 

100.00 

72.17 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 مرتفع
 24 أفقي التكرار

37.50 

57.14 

19 

29.69 

31.67 

14 

21.88 

20.29 

6 

9.38 

15.00 

1 

1.56 

5.26 

64 

100.00 

27.83 

 أفقي% النسبة

النسبة 
 عمكدم%

 المجمكع عمكدم

42 

18.26 

100 

60 

26.09 

100 

69 

30.00 

100 

40 

17.39 

100 

19 

8.26 

100 

230 

100.00 

100.00 

 

كعالقتيا مع مستكل  اإلعالـ األميركيةنسبة متابعة كسائؿ  إلى( 21يشير الجدكؿ رقـ )

( 19عدـ كجكد اختالفات كبيرة بيف النسب عف النسب في جدكؿ رقـ )كذلؾ التثاقؼ. فنالحظ 

 إجابات. حيث تركزت اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـالعالقة بيف التثاقؼ كمتابعة كسائؿ  إلىالذم يشير 

% مشيرا إلى متابعة أقؿ لكسائؿ اإلعالـ 33ار "احيانا" بنسبة لخيمجمكعة التثاقؼ المنخفض عمى ا

" بنسب غالبان " ك "دائمان يـ بيف الخياريف "إجابات. بينما مجمكعة التثاقؼ المرتفع تراكحت األميركية
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كىذا يشير إلى متابعة أكبر لكسائؿ اإلعالـ األميركية. كىذه النتائج في الجداكؿ %. 29% ك 37

 ة تشير إلى كجكد عالقة فعمية بيف مستكل التثاقؼ كمتابعة كسائؿ اإلعالـ. األربعة السابق

 

 (22جدكؿ رقـ )

 العالقات اإلحصائية بيف أنماط متابعة كسائؿ اإلعالـ كدرجة التثاقؼ

 مستكل التثاقؼ

 األسئمة حسب    

 لغة كسائؿ اإلعالـ   

 تثاقؼ منخفض

 166التكرار=

 تثاقؼ مرتفع

 64التكرار=

 2قيمة كام

 الداللةكقيمة 

 لممستكياف
الكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

2 P 

 اإلعالـ بالمغةىؿ تتابع كسائؿ 
 ؟الكرديةأك  العربية

1.886   (1.04) 3.109 (1.21) χ2 (4) = 

55.58 p=0.000 

 اإلعالـ بالمغةىؿ تتابع كسائؿ 
 اإلنكميزية؟

2.783   (1.09) 2.078 (1.03) 
χ2 (4) = 

19.43 
p=0.001 

 اإلعالـحسب مصدر كسائؿ  األسئمة

 العربية اإلعالـىؿ تتابع كسائؿ 
 ؟الكرديةأك 

2.157   (1.23) 3.422 (1.12) 
χ2 (4) = 

54.47 
p=0.000 

 اإلعالـىؿ تتابع كسائؿ 
 األميركية؟

2.958 (1.15) 2.078 (1.06) χ2 (4) = 

28.46 
p=0.000 

 اإلعالـحسب نكع كسائؿ  األسئمة
 = χ2 (4) (1.02)   1.906 (0.89)   1.657 ىؿ تتابع التمفزيكف؟

5.09 
p=0.277 

 = χ2 (4) (1.08) 3.531 (1.21)   3.469 ىؿ تستمع إلى الراديك؟

1.50 
p=0.826 

ىؿ تقرأ الصحؼ كالجرائد 
 اليكمية؟

3.916   (1.10) 4.156   (0.96) χ2 (4) = 

2.80 
p=0.592 

 (1.28)   3.734 (1.16)   3.717 ىؿ تقرأ المجالت؟
χ2 (4) = 

5.48 
p=0.242 
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 (0.81) 1.391 (1.04) 1.554 كـ تستخدـ اإلنترنت
χ2 (4) = 

2.86 
p=0.582 

 اإلعالـغراض كراء متابعة كسائؿ حسب األ األسئمة
متابعة األخبار ىي الغرض 
األساسي كراء متابعتي كسائؿ 

 اإلعالـ

2.078   (0.94) 2.656   (1.10) 
χ2 (4) = 

26.02 
p=0.000 

التسمية كالترفيو ىي الغرض 
األساسي كراء متابعتي كسائؿ 

 اإلعالـ

2.554   (1.13) 2.281 (0.92) 
χ2 (4) = 

5.198 
p=0.268 

التكاصؿ اإلجتماعي ىك الغرض 
األساسي كراء متابعتي كسائؿ 

 اإلعالـ

2.361 (0.97) 2.297   (1.00) 
χ2 (4) = 

7.68 
p=0.104 

التعمـ ىك الغرض األساسي كراء 
 متابعتي كسائؿ اإلعالـ

2.548   (1.15) 2.516   (1.02) 
χ2 (4) = 

7.90 
p=0.095 

 

ستخداـ( يبيف العالقة بيف مستكل التثاقؼ ك 22الجدكؿ رقـ ) . حيث يبيف اإلعالـكسائؿ  ا 

بحسب لغة كسائؿ  اإلعالـكسائؿ  إستخدامات. كتصنؼ اإلعالـحكؿ كسائؿ  األسئمة األكؿالعمكد 

مف  األسئمةعمى ىذه  اإلجابةيا. كقد تمت إستخدامالغرض مف  خيران أكمصدرىا ك نكعيا ك  اإلعالـ

( 2) دائمان،( 1المكضكعة بحسب تصنيؼ اليكرت الخماسي ) ستبانةاإل أسئمةقبؿ العينة بكاسطة 

 ستخداـاإل إلى األعمى المتكسطات الحسابيةيث تشير . حأبدان ( 5) ،( نادران 4) أحيانان،( 3) ،غالبان 

 .األقؿ

 إستخدامات أسئمةعمى  جاباتالمعيارم لإل اإلنحراؼك  جاباتالعمكد الثاني يبيف معدؿ اإل

(. 166مجمكعة "التثاقؼ المنخفض" )التكرار  إلىالعينة الذيف ينتمكف  أفرادمف قبؿ  اإلعالـكسائؿ 

كسائؿ  إستخدامات أسئمةعمى  جاباتالمعيارم لإل اإلنحراؼك  جاباتالعمكد الثالث يبيف معدؿ اإل

(. كالعمكد 64لمرتفع" )التكرارمجمكعة "التثاقؼ ا إلىالعينة الذيف ينتمكف  أفرادمف قبؿ  اإلعالـ

 إحصائيةكاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة  إذافيما  ختبار( إلχ2كام تربيع ) إختبارخير يبيف نتائج األ
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بيف المجمكعة ذات التثاقؼ المنخفض  اإلعالـكسائؿ  إستخدامات أسئمةعمى  ةاإلجابلمعدالت 

كجكد فركؽ  إلى( p<0.05كام تربيع ) إختبارنتائج  أشارتذات التثاقؼ المرتفع. ك  األخرلك 

 بيف المجمكعتيف ذكات التثاقؼ المنخفض كالمرتفع. اإلعالـكسائؿ  إستخداـكاضحة في 

كاف  ،الكردية؟"أك  الناطقة بالمغة العربية اإلعالـ"ىؿ تتابع كسائؿ  األكؿبالنسبة لمسؤاؿ 

جابات اإلإلى أف كالذم يشير  1.886داخؿ المجمكعة ذات التثاقؼ المنخفض ىك  جاباتمعدؿ اإل

. كعمى "غالبان "ك  "دائمان"ى كالثانية عمى مقياس اليكرت الخماسي  األكلجابتيف تراكحت بيف اإل

. 3.109مرتفع ىك المجمكعة ذات التثاقؼ ال جاباتالكسط الحسابي إلأف  نجد خرالجانب اآل

كىذا االختالؼ بيف المجمكعتيف ذكات كالذم يشير إلى ميؿ ىذه المجمكعة إلى الخيار "أحيانان". 

 أكلئؾإلى أف ( تشير p=0.000) إحصائية عند مستكلالتثاقؼ المنخفض كالمرتفع ىك ذك داللة 

بالمغة العربية مف  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثركعة "التثاقؼ المنخفض" ىـ مجم إلىالذيف ينتمكف 

 اإلعالـمجمكعة "التثاقؼ المرتفع". كبالنسبة لمسؤاؿ التالي " ىؿ تتابع كسائؿ  إلىالذيف ينتمكف 

العينة مف المجمكعة ذات التثاقؼ  جابات؟" فكاف الكسط الحسابي إلاإلنكميزيةالناطقة بالمغة 

ىي  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة ىذه المجمكعة لكسائؿ إلى أف كالذم يشير  2.783المنخفض 

 2.078العينة مف المجمكعة ذات التثاقؼ المرتفع ىك  جابات". بينما كاف الكسط الحسابي إلأحيانان "

تشير "غالبان". ك  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة كسائؿ  إلىميؿ تمؾ المجمكعة  إلىر يكالذم يش

 اإلعالـختالؼ التكرارات في متابعة كسائؿ إلى أف إخير إختبار كام تربيع في العمكد األنتيجة 

 (. p=0.000مستكل ) عند إحصائيةذك داللة   اإلنكميزيةبالمغة 

ف المتابعيف لكسائؿ أ( ب1977ىذه النتائج تطابؽ ما جاءت بو نظرية يكنج يكف كيـ )

مف المجتمع  اإلعالـالذيف يتابعكف كسائؿ  أكلئؾالمجتمع المضيؼ يزيد مستكل تثاقفيـ عف  إعالـ

نتقاؿ الفعاؿ أنيا عممية الكساطة الضركرية لإل عمى اإلتصاؿعممية  إلىكيـ  حيث تنظر .األصمي
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ة التي يقـك األساسيكيكفر الكسائؿ  ،مر حاسـ في عممية التثاقؼأاإلتصاؿ ل. "خر أبيف ثقافة ك 

ضافةك  ف نظرة كاضحة لبيئتيـ الجديدة".يك بتك األفرادعبرىا  كسائؿ أف  فترضت كيـإذلؾ  إلى ا 

 سائؿ في عممية التعمـ الثقافية".برز الك أاإلتصاؿ الشخصي ىما مف "الجماىيرية ككسائؿ  اإلعالـ

 

 (23جدكؿ رقـ )

 )حسب لغتيا(العالقات اإلحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية كمتابعة كسائؿ اإلعالـ 

 األسئمة حسب لغة كسائؿ اإلعالـ 
 اإلعالـ بالمغةىؿ تتابع كسائؿ 

 ؟الكرديةأك  العربية
 اإلعالـ بالمغةىؿ تتابع كسائؿ 

 اإلنكميزية؟
الكسط 
 الحسابي

الكسط  اإلنحراؼ المعيارم
 الحسابي

 اإلنحراؼ المعيارم
 متغير العمر

 (1.43)   3.032 (1.34) 2.742 سنة 18مف أقؿ 

18-24 2.689   (1.28) 3.000   (1.65) 

25-34 2.466   (1.23) 2.672   (1.22) 

35-44 2.045   (1.09) 2.434   (1.34) 

45-54 1.667   (0.88) 1.963   (1.29) 

55-64 1.000 (0.00) 1.000 (0.00) 

 (0.809)   1.636 (0.934)   1.545 أك أكثر 65

 P χ2 (24) =44.49;   p=0.007 χ2 (24) = 50.09;   p=0.001ك ( χ2) 2قيمة كام

 متغير الجنس
 (1.29)   2.531 (1.18)   2.242 ذكر

 (1.37)   2.480 (1.27)   2.206 أنثى

 P χ2 (4) =44.49;   p=0.007 χ2 (4) = 3.074;   p=0.546ك ( χ2) 2قيمة كام

 المستكل التعميميمتغير 
 (1.51)   2.628 (1.33)   2.279 دكف الثانكم

 (1.30)   2.683 (1.25)   2.341 ثانكية

 (1.26) 2.595 (1.10)   2.189 دبمكـ
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 (1.20) 2.193 (1.18) 2.158 سبكالكريك 

 (1.38)   2.091 (1.03) 1.636 دراسات عميا

 P χ2 (16) =21.37;   p=0.165 χ2 (16) = 313.86;   p=0.609ك ( χ2) 2قيمة كام

 المينةمتغير 
 (1.46) 2.946 (1.35) 2.482 طالب

 (1.46)   2.628 (1.26)   2.279 مكظؼ

 (1.14)   2.733 (1.19)   2.400 ال يعمؿ

 (1.27)   2.160 (1.19)   1.980 ربة بيت

 (0.45)   1.250 (0.40)   1.875 متقاعد

 (0.95)   2.543 (0.98)   2.429 أعماؿ حرة

 P χ2 (20) =38.72;   p=0.007 χ2 (20) = 56.73;   p=0.000ك ( χ2) 2قيمة كام

 عدد سنكات المجكءمتغير 
 (1.36) 2.851 (1.28)   2.522 أقؿ مف سنة

1-2 2.200   (1.32) 2.433   (1.36) 

2-3 2.022   (1.26) 2.217   (1.26) 

3-4 2.154   (1.04) 2.487   (1.25) 

4-5 2.032   (1.11) 2.387   (1.36) 

5-6 2.167   (1.11) 2.250   (1.22) 

 (1.52)   2.600 (1.30) 2.20 سنكات 6أكثر مف 

 P χ2 (24);   p=0.279 χ2 (24);   p=0.345ك ( χ2) 2قيمة كام

 الحالة الزكجيةمتغير 
 (1.24)  208.2 عزباء\أعزب

 
3.062   

 
(1.26) 

   1.925 ة\متزكج
 

(1.10) 2.248   
 

(1.31) 

  1.500 ة\أرمؿ
 

(0.85) 1.700   
 

(0.82) 

  2.750 ة\مطمؽ
 

(0.50) 2.500   
 

(0.58) 

  1.500 ة\منفصؿ
 

(0.71) 1.500   
 

(0.71) 

 P χ2 (16)=42.24;   p=0.000ك ( χ2) 2قيمة كام
 

χ2 (16)=33.75;   p=0.006 
 

 

 أفرادالمعيارم لتكرارات متابعة  اإلنحراؼ( يبيف قيـ الكسط الحسابي ك 23الجدكؿ رقـ )

أف  حسب المتغيرات الديمغرافية. كتبيف النتائج اإلنكميزيةبالمغة العربية كالمغة  اإلعالـالعينة لكسائؿ 
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النتائج  أشارتالعمر كالحالة الزكجية. حيث  ختالؼبإبالمغة العربية تختمؼ  اإلعالـمتابعة كسائؿ 

أفراد العينة لمغة العربية مف با اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثرىـ  عمران  األكبرالعينة  إلى أف أفراد

 اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثركالمنفصميف ىـ  إلى أف األرامؿالنتائج  أشارتعمران. كما  األصغر

المتقاعديف  أف إلىالنتائج  أشارتعف متغير المينة فقد أما  بالمغة العربية مف المتزكجيف كالعزاب.

. كلـ تشر النتائج األخرلمغة العربية مف الميف بال اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثركربات البيكت ىـ 

بالمغة العربية كمتغير الجنس  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةعالقات ذات داللة أم  كجكد إلى

 كالمستكل التعميمي كعدد سنكات المجكء.

كجكد عالقة ذات  إلىالنتائج  أشارتفقد  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـبالنسبة لمتابعة كسائؿ 

العينة  أف أفراد كمتغير العمر. حيث اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةداللة 

سنان. كلـ تكجد  األكبرالعينة  أفرادمف  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثرسنان ىـ  األصغر

 ،كالمتغيرات: الجنس اإلنكميزيةبالمغة  الـاإلعبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة 

 الحالة الزكجية. ،كعدد سنكات المجكء ،المينة ،المستكل التعميمي

 متغير العمر

. اإلنكميزيةبالمغة العربية ك  اإلعالـمباشران بمتابعة كسائؿ  إرتباطان يرتبط متغير العمر 

بالمغة  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  أكثرسنان ىـ  األكبرالعينة  أف أفراد  إلىر النتيجة يفبصكرة عامة تش

متابعة لكسائؿ  أكثرسنان ىـ  األصغرالعينة  أفرادبينما  ،سنان  األصغرالعينة  أفرادالعربية مف 

العينة دكف سف  فرادألسنان. حيث كاف الكسط الحسابي  األكبر األفرادمف  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـ

متكسط المتابعة ليذه الفئة إلى أف ر يكىذا يش 2.747ة العربية ىك بالمغ اإلعالـلمتابعة كسائؿ  18

في  األخرلالكسط الحسابي لمفئات أف  ىك الخيار "احيانا" عمى مقياس اليكرت الخماسي. بينما نجد
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ككال ىذاف  34-25لمفئة العمرية  2.466ك  24-19لمفئة العمرية  2.689نفس الجدكؿ ىك: 

" عمى مقياس اليكرت. بينما كاف أحيانان الكسط بيف الخياريف "غالبان" ك "كقكع  إلىالمتكسطاف يشيراف 

الخيار "غالبان". كبالنسبة لمفئة  إلىكالذم يشير  2.045ىك  44-35الكسط الحسابي لمفئة العمرية 

" ىك نفس دائمان الخيار " إلىكالذم يشير  1.000فكاف الكسط الحسابي ىك  64-55العمرية 

. كيشر 1.545عمى بمقدار أالكسط الحسابي كاف أف  إال أكثر،سنة ف 65ية الخيار لمفئة العمر 

بيف متابعة  (p=0.007)عند مستكل  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىكام تربيع  إختبار

 بالمغة العربية كمتغير العمر. اإلعالـكسائؿ 

زدياد إ إلىتشير  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـكعمى العكس مف ذلؾ كانت نتائج متابعة كسائؿ 

متابعة لكسائؿ  أكثرسنان ىـ  األصغرالعينة  إلى أف أفرادزدياد العمر مشيرة إالكسط الحسابي ب

العينة دكف  فرادألسنان. حيث كاف الكسط الحسابي  األكبرالعينة  أفرادمف  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـ

متكسط المتابعة ليذه إلى أف كىذا يشر  1.935بالمغة العربية ىك  اإلعالـلمتابعة كسائؿ  18سف 

الكسط الحسابي لمفئات أف  الفئة ىك الخيار "غالبان" عمى مقياس اليكرت الخماسي. بينما نجد

ك  34-25لمفئة العمرية  2.552ك  24-19لمفئة العمرية  2.586في نفس الجدكؿ ىك:  األخرل

كىذه المتكسطات الحسابية  2.852ىك  54-45كلمفئة العمرية  2.657ىك  44-35لمفئة العمرية 

فكاف  64-55". بينما بالنسبة لمفئة العمرية أحيانان "غالبان" ك " كع النتائج بيف الخياريفكق إلىتشير 

 65" كىي نفس النتيجة لمفئة العمرية أحيانان الخيار "  إلىكىك يشير  3.571الكسط الحسابي ىك 

عند مستكل  إحصائيةجكد عالقة ذات داللة ك  إلىكام تربيع  إختبار. كيشر أكثرسنة ف

(p=0.001)  كمتا  إلىكمتغير العمر. كبالنظر  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ

 األصغرالعينة  أفرادحيث يميؿ  اإلعالـمتابعة العينة لكسائؿ  إتجاىاتالنتيجتيف نرل التفاكت في 
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متابعة  إلىسنان  األكبرالعينة  أفرادبينما يميؿ  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة كسائؿ  إلىسنان 

 بالمغة العربية. اإلعالـكسائؿ 

 متغير الجنس

بيف متغير الجنس كمتابعة  إحصائيةذات داللة  أشارت النتائج إلى عدـ كجكد عالقة

 اإلعالـالكسط الحسابي في متابعة كسائؿ أف  . حيثأك اإلنكميزية بالمغة العربية اإلعالـكسائؿ 

الخيار "غالبان" عمى  إلىكالذم يشر  2.206 لإلناثبينما كاف  2.242بالمغة العربية لمذككر ىك 

 اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمقياس اليكرت الخماسي. ككذلؾ بالنسبة لممتكسط الحسابي لمتابعة كسائؿ 

 ". أحيانان "غالبان" ك " الخيارافكالذم يقع بيف  2.480 كلإلناث 2.531لمذككر كاف 

 متغير المستكل التعميمي

بيف متغير العمر كمتابعة كسائؿ  إحصائيةعالقة ذات داللة أشارت النتائج إلى عدـ كجكد 

شار الكسط الحسابي لكافة المستكيات التعميمية لمعينة أ. حيث أك اإلنكميزية بالمغة العربية اإلعالـ

". ككانت ىذه أحيانان بيف "غالبان" ك " جاباتح اإلتراك  إلىبالمغة العربية  اإلعالـفي متابعة كسائؿ 

 .اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة كسائؿ  إلىنفس النتائج بالنسبة 

 متغير المينة

 اإلنكميزيةبالمغة العربية ك  اإلعالـكجكد فركؽ كاضحة في متابعة كسائؿ  إلىالنتائج  أشارت

ربات البيكت كالمتقاعديف إلى أف النتائج  أشارتبيف فئات العينة حسب المينة التي يزاكلكنيا. فقد 

النتائج  أشارت األخرل. كعمى الجية اإلنكميزيةمف المغة  أكثربالمغة العربية  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

مف العربية.  أكثر اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـالعينة يتابعكف كسائؿ  أفرادالمكظفيف كالطالب مف  إلى

كلمعاطميف  ،2.279بالمغة العربية لممكظفيف  اإلعالـمتابعة كسائؿ الكسط الحسابي لأف  حيث
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كىي نتيجة تتراكح بيف الخياريف "غالباى" ك  2.482كلمطالب  ،2.429الحرة  عماؿكلأل ،2.400

كىي نتيجة  1.875كلممتقاعديف ىك  ،1.980". بينما كاف الكسط الحسابي لربات البيكت أحيانان "

 .(p=0.007)عند مستكل  إحصائية. كىذه النتائج ىي ذات داللة الخيار "غالبان" إلىتشير 

ات البيكت بر إلى أف النتائج  أشارتف اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة كسائؿ  إلىكبالنسبة 

التي  األخرلعف بقية الميف  3.120بمتكسط حسابي  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة لكسائؿ أقؿ 

بينما كاف الكسط الحسابي  ،2.733كلمعاطميف  2.543الحرة  عماؿلألكاف الكسط الحسابي 

في مستكيات  األعمىالخيار "غالبان" كىك  إلىمما يشير  2.233كلممكظفيف  2.196لمطالب ىك 

الطالب إلى أف . كىذه النتائج تشير األخرلبيف الميف  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـمتابعة كسائؿ 

. كىذه النتائج األخرلمف باقي الميف  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـلكسائؿ متابعة  أكثركالمكظفيف ىـ 

 .(p=0.000) عند مستكل  إحصائيةىي ذات داللة 

 متغير عدد سنكات المجكء

بيف عدد سنكات المجكء  إحصائيةعدـ كجكد عالقة ذات داللة  إلىر النتائج كذلؾ يكتش

المتكسطات تشير في حالة متابعة أف  . حيثأك اإلنكميزية بالمغة العربية اإلعالـكمتابعة كسائؿ 

بينما تشير  ،الخيار "غالبان" بغض النظر عف عدد سنكات المجكء إلىبالمغة العربية ا اإلعالـكسائؿ 

" بغض النظر كذلؾ أحيانان الخيار " إلى اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـالمتكسطات في حالة متابعة كسائؿ 

 ء. عف عدد سنكات المجك 

 متغير الحالة الزكجية

متابعة  بيف (p=0.000)عند مستكل  إحصائيةعالقة ذات داللة  أشارت النتائج إلى كجكد

 1.500بمتكسط حسابي ك  أف األرامؿ . حيثكمتغير الحالة الزكجية بالمغة العربية اإلعالـكسائؿ 
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 إلىبالمغة العربية كيشير  اإلعالـمتابعة لكسائؿ  كثرىـ األ 1.500كالمنفصميف بمتكسط حسابي 

 2.802الكسط الحسابي لمعزاب أف  " ك "غالبان". كعمى النقيض مف ذلؾ نجددائمان الخيارات "

الخيارات "غالبان" ك  إلىبالمغة العربية مشيران  اإلعالـمتابعة لكسائؿ أقؿ ىـ  2.750كالمطمقيف 

 أشارتالخيار "غالبان". بينما  إلىير كيش 1.925"أحيانا". بينما كاف الكسط الحسابي لممتزكجيف ىك 

 اإلعالـبيف متغير الحالة الزكجية كمتابعة كسائؿ  إحصائيةعدـ كجكد عالقة ذات داللة  إلىالنتائج 

 .اإلنكميزيةبالمغة 

 

 (24جدكؿ رقـ )

 العالقات اإلحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية كمتابعة كسائؿ اإلعالـ )حسب مصدرىا(

 مصدر كسائؿ اإلعالـ األسئمة حسب  
أك  العربية اإلعالـىؿ تتابع كسائؿ 

 ؟الكردية
 اإلعالـ األميركية؟ىؿ تتابع كسائؿ 

 اإلنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي اإلنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي
 متغير العمر

 (0.98) 2.194 (1.43)    3.032 سنة 18مف أقؿ 

18-24 3.000    (1.65) 2.483   (1.21) 

25-34 2.672    (1.22) 2.655 (1.22) 

35-44 2.434    (1.34) 2.851 (1.18) 

45-54 1.963    (1.29) 3.037 (0.98) 

55-64 1.000    (0.00) 3.429 (1.51) 

 (1.41) 3.000 (0.809)    1.636 أك أكثر 65

 P χ2 (24) = 50.09;   p=0.001 χ2 (24) = 24.82;   p=0.416ك ( χ2) 2قيمة كام

 متغير الجنس
 (1.11)   2.679 (1.29)    2.531 ذكر

 (1.29)   2.755 (1.37)    2.480 أنثى
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 P χ2 (4) = 3.074;   p=0.546 χ2 (4) = 8.02;   p=0.091ك ( χ2) 2قيمة كام

 المستكل التعميميمتغير 
 (1.31)   2.767 (1.51)    2.628 دكف الثانكم

 (1.22)   2.719 (1.30)    2.683 ثانكية

 (1.11)   2.649 (1.26)    2.595 دبمكـ

 (1.10) 2.772 (1.20)    2.193 سبكالكريك 

 (1.36)   2.364 (1.38)    2.091 دراسات عميا

 P χ2 (16) = 313.86;   p=0.609 χ2 (16) = 16.19;   p=0.439ك ( χ2) 2قيمة كام

 المينةمتغير 
 (1.05)   2.321 (1.46) 2.946 طالب

 (1.15)   2.326 (1.46)    2.628 مكظؼ

 (1.12)   2.700 (1.14)    2.733 ال يعمؿ

 (1.23)   3.360 (1.27)    2.160 ربة بيت

 (1.32)   3.000 (0.45)    1.250 متقاعد

 (1.03)   2.771 (0.95)    2.543 أعماؿ حرة

 P χ2 (20) = 56.73;   p=0.000 χ2 (20) = 42.03;   p=0.003ك ( χ2) 2قيمة كام

 عدد سنكات المجكءمتغير 
 (1.25)   2.791 (1.36)    2.851 أقؿ مف سنة

1-2 2.433    (1.36) 3.233   (1.30) 

2-3 2.217    (1.26) 2.283   (0.98) 

3-4 2.487    (1.25) 2.717   (1.15) 

4-5 2.387    (1.36) 2.709   (1.22) 

5-6 2.250    (1.22) 2.750   (1.14) 

 (0.89)   2.400 (1.52)    2.600 سنكات 6أكثر مف 

 P χ2 (24)=26.16;   p=0.345 χ2 (24);   p=0.097ك ( χ2) 2قيمة كام

 الحالة الزكجيةمتغير 
   2.346 (1.26)    3.062 عزباء\أعزب

 
(1.07) 

   2.887 (1.31)    2.248 ة\متزكج
 

(1.22) 

   3.200 (0.82)    1.700 ة\أرمؿ
 

(1.23) 

   3.000 (0.58)    2.500 ة\مطمؽ
 

(0.816) 

   3.000 (0.71)    1.500 ة\منفصؿ
 

(1.41) 
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 P χ2 (16)=33.75;   p=0.006 χ2 (16)= 19.79;   p=0.234ك ( χ2) 2قيمة كام

 

العينة كحسب  أفرادمف قبؿ  اإلعالـنتائج متابعة كسائؿ  إلى( يشير 24الجدكؿ رقـ )

(. كلـ تختمؼ النتائج ىنا كثيران عف أميركية إعالـكسائؿ إعالـ عربية ك مصدر تمؾ الكسائؿ )كسائؿ 

سنان  األكبرالعينة  أف أفراد حيث ،حسب المغة في الجدكؿ السابؽ اإلعالـنتائج متابعة كسائؿ 

 المتقاعدكف تابعي صغر سنان. بينمااألالعينة  أفرادمف  أكثرالعربية بصكرة  اإلعالـيتابعكف كسائؿ 

الحرة كالعاطميف.  عماؿصحاب األأمف ربات البيكت كالمكظفيف ك  أكثرالعربية  اإلعالـكسائؿ 

بالنسبة لمحالة أما  العربية. اإلعالـفئة متابعة لكسائؿ أقؿ  أنيـ النتائج أظيرتكبالنسبة لمطالب فقد 

 اإلعالـمتابعة لكسائؿ  كثركالمنفصميف ىـ الفئة األالمطمقيف إلى أف النتائج  أشارتالزكجية فقد 

العربية.  اإلعالـمتابعة لكسائؿ األقؿ بينما كانت فئة العزاب ىي الفئة  األخرل،العربية مف الفئات 

العربية  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىبينما لـ تشر النتائج 

 عدد سنكات المجكء.أك  المستكل التعميميأك  كالجنس

 اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلى كذلؾ النتائج أشارت

 ـسائؿ اإلعالـ األميركية. بينما لمتابعة لك األقؿ  ت ىفٌ ك ربات البيميركية ك المينة. حيث أف األ

 الجنسأك  تغيرات العمركم ميركيةاأل اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة 

 عدد سنكات المجكء.أك  المستكل التعميميأك 

 متغير العمر

 اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  (p=0.001)عند مستكل  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة 

 ميركيةاأل اإلعالـالعربية كمتغير العمر كلكف لـ تكجد عالقة بيف متغير العمر كمتابعة كسائؿ 
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(p=0.416)بالمغة العربية مف  اإلعالـمتابعة لكسائؿ أقؿ سنان  األصغرالعينة  أف أفراد . حيث

ىك  18المتكسط  الحسابي لمفئة العمرية لمف ىـ دكف سف أف  سنان. حيث األكبرالعينة  أفراد

". ككاف الكسط الحسابي أحيانان الخيار " إلىكالذم يشير  3.000 24-19كلمفئة العمرية  3.032

التراكح بيف   إلىكالذم يشير 2.434 44-35كلمفئة العمرية  2.672 34-25لمفئة العمرية 

كلمفئة  1.963الكسط الحسابي  فإف 54-45". كبالنسبة لمفئة العمرية أحيانان الخياريف "غالبان" ك "

التراكح  إلىكىذه المتكسطات تشير  1.636ىك . أكثرك  65كلمفئة العمرية  1.000ىك  55-64

 ".دائمان ان" ك "بيف الخيارات "غالب

 متغير الجنس

 فإف اإلعالـ،تمؾ حكؿ لغة كسائؿ  إلىكانت النتائج مشابية بالنسبة إلى متغير الجنس 

 بحسب المصدر. اإلعالـمتغير الجنس ليس لو عالقة ذات داللة مع متابعة كسائؿ 

  متغير المستكل التعميمي

 اإلعالـبيف متغير المستكل التعميمي كمتابعة كسائؿ  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  ال

 بحسب مصدرىا.

 متغير المينة

حسب  اإلعالـبيف المينة كمتابعة كسائؿ  إحصائيةالنتائج كجكد عالقة ذات داللة  أظيرت

كالذم  1.250العربية لفئة المتقاعديف ىك  اإلعالـمصدرىا. فكاف الكسط الحسابي لمتابعة كسائؿ 

الخيار  إلىكالذم يشير  2.160". بينما الكسط الحسابي لربات البيكت دائمان يار "الخ إلىيشير 

 عماؿاأل 2.733العاطميف عف العمؿ  2.628"غالبا". بينما كاف الكسط الحسابي لمفئات المكظفيف 

". بينما كاف أحيانان المراكحة بيف الخياريف "غالبان" ك " إلىكىذه المتكسطات تشير  2.543الحرة 
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العربية  اإلعالـمتابعة لكسائؿ األقؿ الفئة  إلىكالذم يشير  2.946ط الحسابي لمطالب ىك الكس

 (p=0.000عند مستكل ) إحصائية". كىذه النتائج ذات داللة أحيانان عمى الخيار "

 

كلممكظفيف  2.321لمطالب ىك  ميركيةاأل اإلعالـبينما كاف المتكسط لمتابعة كسائؿ 

المراكحة بيف  إلىكىذه المتكسطات تشير  2.771الحرة  عماؿكلأل 2.700كلمعاطميف  2.326

الخيار  إلىكالذم يشير  3.000". بينما كاف الكسط الحسابي لممتقاعديف حيانان أ" ك "الخيارات "غالبان 

ىك بيف فئة ربات البيكت حيث كاف  ميركيةاأل اإلعالـكطأ مستكيات متابعة كسائؿ أ". ككاف أحيانان "

". كىي عالقة ذات داللة " ك "نادران أحيانان كالذم يقع بيف الخياريف " 3.360 الكسط الحسابي

 (.p=0.003عند مستكل ) إحصائية

 متغير عدد سنكات المجكء

حسب المصدر  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةعالقة ذات داللة أم  لـ تظير النتائج

 كعدد سنيف المجكء.

 متغير الحالة الزكجية

العربية  اإلعالـبيف متابعة كسائؿ  إحصائيةالنتائج كجكد عالقة ذات داللة  أظيرتك 

 اإلعالـالعينة. بينما لـ تظير النتائج عالقة ذات داللة مع متابعة كسائؿ  فرادألكالحالة الزكجية 

 خرلاألالعربية بيف الفئات  اإلعالـمتابعة لكسائؿ األقؿ العينة مف فئة العزاب ىـ  أفرادف. ميركيةاأل

". بينما الكسط الحسابي حيانان أالخيار " إلىكالذم يشير  3.062حيث كاف الكسط الحسابي 

". بينما حيانان أ" ك "كالمتكسطاف يتراكحاف بيف الخياريف "غالبان  2.500كلممطمقيف  2.248لممتزكجيف 

بمتكسطات العربية  اإلعالـالمتابعيف لكسائؿ  أكثرالمطمقيف كالمنفصميف ىـ أف  النتائج أظيرت
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". كىي عالقة دائمان " ك "المراكحة بيف الخيارات "غالبان  إلىكالتي تشير  1.500ك  1.700حسابية 

 (.p=0.006عند مستكل ) إحصائيةذات داللة 

 (25جدكؿ رقـ )

 العالقات اإلحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية كمتابعة كسائؿ اإلعالـ )حسب نكعيا(

كالجرائد الصحؼ  الراديك التمفزيكف
  اإلنترنت المجالت اليكمية

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

 متغير العمر  

1.484 (0.72) 3.645 (1.40) 4.355 (0.95) 3.935 (1.36) 1.161 (0.45) 

 18مف أقؿ 
 سنة

1.724 (0.84) 3.448 (1.09) 3.897 (0.98) 3.689 (1.23) 1.379 (0.90) 
18-24 

2.121 (1.14) 3.534 (0.98) 4.017 (0.89) 3.446 (1.19) 1.362 (0.69) 
25-34 

1.672 (0.91) 3.254 (1.19) 3.970 (1.09) 3.687 (1.14) 1.373 (0.88) 
35-44 

1.667 (0.73) 3.778 (1.15) 3.889 (1.28) 4.000 (1.11) 1.778 (1.19) 
45-54 

1.000 (0.00) 3.714 (1.70) 3.587 (1.46) 4.429 (0.78) 3.143 (1.57) 
55-64 

1.273 (0.65) 3.455 (1.29) 3.364 (1.43) 3.636 (1.21) 2.727 (0.14) 
 أك أكثر 65

χ2 (24)=34.48;   
p=0.076 

χ2 (24)=28.00;   
p=0.260 

χ2 (24)=32.08;   
p=0.125 

χ2 (24)=29.36;   
p=0.207 

χ2 (24)=65.04;   
p=0.000 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 متغير الجنس

 ذكر (0.98) 1.492 (1.17) 3.797 (1.02) 4.008 (1.14) 3.352 (0.98) 1.820

1.608 (0.87) 3.657 (1.19) 3.95 (1.14) 3.627 (1.22) 1.529 (0.99) 
 أنثى
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     χ2 (4)=3.49;   
p=0.479 

     χ2 
(4)=11.57;   
p=0.02 

     χ2 
(4)=2.406;   
p=0.661 

     χ2 
(4)=10.632;   
p=0.031 

     χ2 (4)= 
0.306; 
p=0.989 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 المستكل التعميميمتغير  

1.419 (0.88) 3.814 (1.37) 4.186 (1.14) 3.907 (1.38) 1.744 (1.33) 
 دكف الثانكم

1.744 (0.87) 3.524 (1.15) 4.049 (1.04) 3.707 (1.22) 1.378 (0.79) 
 ثانكية

1.946 (0.97) 3.270 (1.17) 3.757 (1.16) 3.514 (1.22) 1.729 (1.07) 
 دبمكـ

1.754 (0.97) 3.368 (1.01) 3.965 (0.98) 3.737 (1.06) 1.421 (0.89) 
 سبكالكريك 

1.909 (1.14) 3.273  (1.27) 3.545 (1.21) 3.727   (0.78) 1.273 (0.64) 
 دراسات عميا

     χ2 
(16)=19.43;   
p=0.247 

     χ2 
(16)=34.40;   
p=0.005 

     χ2 
(16)=21.29;   
p=0.168 

     χ2 
(16)=28.79;   
p=0.025 

     χ2 
(16)=26.36;   
p=0.049 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 المينةمتغير  

1.589 (0.83) 3.268 (1.36) 4.036 (0.10) 3.571 (1.39) 1.214 (0.69) 
 طالب

1.837 (0.97) 3.093 (1.13) 3.883 (0.98) 3.791 (1.12) 1.163 (0.53) 
 مكظؼ

2.000 (0.95) 3.567 (0.86) 3.900 (0.99) 3.600 (1.13) 1.767 (1.19) 
 ال يعمؿ

1.500   (0.07) 4.060 (0.98) 4.140 (1.13) 3.740 (1.10) 1.800 (1.23) 
 ربة بيت

1.250 (0.58) 3.625 (1.20) 3.625 (1.41) 3.875 (1.31) 2.313 (1.40) 
 متقاعد

2.114 (1.16) 3.371   (1.11) 4.029 (1.04) 3.886 (1.11) 1.400 (0.60) 
 أعماؿ حرة

χ2 (20)=25.26;   
p=0.192 

χ2 (20)=37.82;   
p=0.009 

χ2 (20)=23.27;   
p=0.276 

χ2 (20)=22.57;   
p=0.311 

χ2 (20)=47.24;   
p=0.001 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 عدد سنكات المجكءمتغير  

1.821 (0.90) 3.657 (1.16) 4.075 (1.03) 3.672 (0.12) 1.791 (1.24) 
 أقؿ مف سنة

1.500 (0.94) 3.100 (1.12) 3.733 (0.98) 3.633 (1.03) 1.300 (0.84) 
1-2 
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1.522 (0.91) 3.478 (1.07) 3.690 (1.11) 3.674 (1.32) 1.326 (0.76) 
2-3 

1.974 (1.01) 3.640 (1.18) 4.026 (1.04) 3.564 (1.29) 1.589 (1.09) 
3-4 

1.742 (0.93) 3.258 (1.29) 4.129 (1.09) 4.032 (1.02) 1.452 (0.67) 
4-5 

1.583 (0.79) 3.917 (1.16) 4.417 (1.16) 4.250 (0.87) 1.000 (0.00) 
5-6 

2.000 (1.00) 2.800 (1.30) 3.000 (1.22) 3.400 (0.89) 1.600 (0.89) 
 فأكثر 6

χ2 (24)=26.96;  
p=0.306 

χ2 (24)=28.76;  
p=0.229 

χ2 (24)=32.06;  
p=0.125 

χ2 (24)=25.91;  
p=0.358 

χ2 (24)=25.95;  
p=0.556 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 الحالة الزكجيةمتغير  

1.914 (1.03) 3.370 (1.26) 4.123 (0.97) 3.778 (1.30) 1.247  (0.68) 
 عزباء\أعزب

1.602 (0.85) 3.602 (1.11) 4.023  (1.05) 3.752 (1.12) 1.639 (1.12) 
 ة\متزكج

1.700 (0.95) 3.50 (0.97) 3.200 (1.23) 3.500 (1.18) 2.100 (0.74) 
 ة\أرمؿ

2.000 (1.15) 2.750 (1.26) 2.500 (1.00) 2.250 (0.96) 1.000 (0.00) 
 ة\مطمؽ

2.000 (1.41) 2.000 (1.46) 2.500 (2.12) 3.500 (0.71) 1.500 (0.71) 
 ة\منفصؿ

χ2 (16)=12.89;  
p=0.680 

 χ2 (16)=15.23;  
p=0.508 

χ2 (16)=41.42;  
p=0.000 

χ2 (16)=21.24;  
p=0.169 

χ2 (16)=32.42;  
p=0.009 

 2قيمة كام
(χ2 ) كP 

 

)  اإلعالـكسائؿ  أنكاع إستخداـعادات إلى أف ( 25تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

ستخداـك  ،مطالعة المجالت ،قراءة الصحؼ ،الراديك إلى اإلستماع ( ليا عالقة كبيرة اإلنترنت ا 

مف المتغيرات الديمغرافية  بأربعةلو عالقة  اإلنترنت إستخداـالعينة. ف فرادألبالمتغيرات الديمغرافية 

العينة  إلى أف أفرادالنتائج  أشارتكالحالة الزكجية. فقد  ،المينة ،المستكل التعميمي ،الستة: العمر

العينة لممستكل  كأف أفرادعمران.  األكبرالعينة  أفرادمف  لإلنترنت إستخدامان  كثرىـ األ عمران  األصغر
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 األفرادبينما  األخرل،بيف المستكيات التعميمية  لإلنترنت إستخدامان األقؿ التعميمي دكف الثانكية ىـ 

أف  النتائج أظيرت. كذلؾ لإلنترنت إستخدامان  كثرمف الحاصميف عمى الشيادات العميا ىـ األ

 األقؿ إستخدامان المتقاعديف ىـ أظيرت أف بينما  ،لإلنترنت إستخدامان  كثرالطالب كالمكظفيف ىـ األ

بينما كاف  لإلنترنت إستخدامان  كثرالمطمقيف كالمنفصميف ىـ األأف  النتائج أظيرتا . كاخير لإلنترنت

 إستخداـبيف  إحصائية. كلـ تظير النتائج كجكد عالقة ذات داللة األقؿ إستخدامان ىـ  األرامؿ

 عدد سنكات المجكء.أك  كمتغيرات الجنس اإلنترنت

الراديك  إلى ستماعان إ كثرالذككر ىـ األأف  النتائج أظيرتالراديك فقد  إلى لإلستماعالنسبة ب

صحاب ألمراديك مف  ستماعان إأقؿ مف الثانكية ىـ األقؿ صحاب المستكل التعميمي أكأف . اإلناثمف 

 إرتباطان الراديك يرتبط  إلى أف اإلستماع قرب ىككقد يككف التفسير األ. األخرلالمستكيات التعميمية 

 لإلستماعمالئمة  كثرالسيارة في الكقت الحاضر ىي المكاف األأف  بقيادة السيارات حيث مباشران 

مف  فإفلذلؾ  ،يةاإلعالملمتركيز عمى الكسيمة  األخرلالحكاس  ستخداـالراديك لعدـ الحاجة إل إلى

. ليا أقؿ إستخدامان ليذه الكسيمة كبالتالي  تعرضان األقؿ ىـ  القانكنية لقيادة السيارة ىـ دكف السف

صحاب أمف الطالب كالعاطميف ك  أكثرالراديك  إلىيستمعكف العينة مف المكظفيف  أفراد فإف خيران أك 

 لمراديك بيف جميع الفئات. ستماعان إاألقؿ بينما كانت ربات البيكت  ،كالمتقاعديفالحرة  عماؿاأل

مع  إحصائيةمتغيرم الجنس كالمستكل التعميمي ليما عالقة ذات داللة أف  النتائج أظيرتك 

مطالعة لممجالت مف  أكثرىف  اإلناثالعينة مف  أف أفراد النتائج أظيرتالمجالت. حيث مطالعة 

مطالعة لممجالت بيف األقؿ التعميمي دكف الثانكية ىـ  لالمستك العينة ذكك  كأف أفرادالذككر. 

بيف مطالعة  إحصائيةعالقة ذات داللة أم  . بينما لـ تظير النتائجاألخرلالمستكيات التعميمية 

 الحالة الزكجية. ،عدد سنكات المجكء ،المينة ،: العمراألخرلالمجالت كالمتغيرات 
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بيف قراءة الصحؼ كمتغير ديمغرافي  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  النتائج أظيرتك 

قراءة لمصحؼ بينما العزاب  كثرالمطمقيف ىـ األأظيرت أف كىك الحالة الزكجية. فقد  حداك 

بيف قراءة  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىقراءة ليا. كلـ تشر النتائج األقؿ كجكف ىـ كالمتز 

 عدد سنكات المجكء.، أك المينة ،المستكل التعميمي ،الجنس ،: العمراألخرلالجرائد كالمتغيرات 

م مف المتغيرات أبيف مشاىدة التمفزيكف ك  إحصائيةليس ىنالؾ عالقة ذات داللة  ،خيران أك 

عادات مشاىدة التمفزيكف ليس ليا عالقة بالخمفية أف  الديمغرافية. حيث يظير مف النتائج

 العينة. فرادألالديمغرافية 

 متغير العمر

ستخداـبيف متغير العمر ك  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  النتائج أظيرت  اإلنترنت ا 

ىك  18العينة لمعمر دكف  فرادألالمتكسطات الحسابية أف  . حيث(p=0.000)عند مستكل 

 1.362ىك  34-25كلمعمر  1.379ىك  24-18" كلمعمردائمان الخيار " إلىكيشير  1.161

المراكحة بيف الخياريف  إلىكيشير  1.778ىك  54-45كلمعمر  1.373ىك  44-35كلمعمر 

" ك حيانان أالمراكحة بيف الخياريف " إلىكالذم يشر  3.143ىك 64-55" ك "غالبان" بينما لمعمر دائمان "

". بينما لـ حيانان أ" ك "المراكحة بيف الخياريف "غالبان  إلىكيشر  2.727كاف  أكثرك  65" كلمعمر "نادران 

: األخرل اإلعالـكسائؿ  أنكاعبيف متغير العمر ك  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىتشر النتائج 

إستخداـ أنكاع السف لو عالقة بأف  مر منطقيأكىك عادة  .المجالت ،الصحؼ ،الراديك ،التمفزيكف

 لإلنترنت.  تعرضان  كثرىـ األ سنان األقؿ عمار كسائؿ اإلعالـ حيث أف األ

  متغير الجنس
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 إلى اإلستماعبيف متغير الجنس ك  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىكتشير النتائج 

. فقد كاف الكسط (p=0.025)كمطالعة المجالت عند مستكل  (p=0.005)الراديك عند مستكل 

. بينما المتكسطاف الحسابياف 3.657 كلإلناث 3.352لمراديك عند الذككر ىك  لإلستماعالحسابي 

كجكد عالقة  إلى. بينما لـ تشر النتائج 3.627ىك  كلإلناث 3.797لمطالعة المجالت لمذككر ىك 

ستخداـس ك بيف متغير الجن إحصائيةذات داللة   ،: التمفزيكفاألخرل اإلعالـكسائؿ  أنكاع ا 

 الصحؼ. اإلنترنت،

 متغير المستكل التعميمي

بيف متغير المستكل التعميمي  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  النتائج أظيرت

. لكؿ مف ىذه اإلنترنتك  ،كالمجالت ،كىي الراديك اإلعالـكسائؿ  أنكاعلثالثة مف  ستخداـكاإل

 ستخداـ. كبالنسبة إلاألقؿ إستخدامان دكف الثانكية ىـ  األفرادكاف  اإلعالـالثالثة مف كسائؿ  نكاعاأل

المراكحة  إلىكاف متكسطيـ الحسابي يشير  أكثرمف المستكل التعميمي الثانكم ك  األفراد فإفالراديك 

 إلى اإلستماعالثانكية في " ك "نادران". بينما كاف الكسط الحسابي لمف ىـ دكف أحيانان بيف الخياريف "

 الخيار "نادران". إلىكالذم يميؿ  3.814الراديك ىك 

المتكسطات الحسابية  أشارتككذلؾ كانت النتائج بالنسبة لمطالعة المجالت مشابية. فقد 

" ك "نادران". بينما كاف الكسط أحيانان لحاصميف عمى شيادة الثانكية فما فكؽ بالمراكحة بيف الخياريف "

 الخيار "نادران". إلىي لمف ىـ دكف الثانكية يميؿ الحساب

بمتكسط  لإلنترنت إستخدامان  كثرالعينة مف الحاصميف عمى الشيادات العميا ىـ األ أفراد فإف ،كاخيران 

". بينما الحاصميف عمى الشيادة الثانكية بمتكسط حسابي دائمان كىذا يشير الخيار " 1.273حسابي 

 إلىكىذاف المتكسطاف يشيراف  1.421بمتكسط حسابي  سكريك البكالكالحاصميف عمى  1.378
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كىك  1.744" ك "كغالبا". بينما كاف الكسط الحسابي لفئة دكف الثانكية دائمان المراكحة بيف الخياريف "

 عند الخيار "غالبا". األخرلبيف الفئات  لإلنترنت إستخدامان  األقؿالفئة  إلى أنيـيشير 

 متغير المينة

لمراديك عند  اإلستماعبيف متغير المينة ك  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىتشير النتائج 

ستخداـك  (p=0.009)مستكل  مف  تباينان  أكثر. كىذه العالقة (p=0.001)عند مستكل  اإلنترنت ا 

فئة  فإفالراديك  إلى اإلستماع إلىر د النظاألخرل. فعنكالمتغيرات  اإلعالـكسائؿ  أنكاعالعالقة بيف 

". الطالب حيانان أالخيار " إلىكالذم يشير  3.093بمتكسط حسابي  إستخدامان  كثرفيف ىـ األالمكظ

. بينما المتكسطات الحسابية لفئات 3.268" بمتكسط حسابي حيانان أالراديك " إلىكذلؾ يستمعكف 

". "نادران " ك أحيانان المراكحة بيف الخيارات " إلىالحرة كالمتقاعديف تشير  عماؿصحاب األألمعاطميف ك 

 إلى اإلستماع" في الخيار "نادران  إلى مشيران  4.060كقد كاف الكسط الحسابي لربات البيكت ىك 

 الراديك.

 1.163كلممكظفيف ىك  1.214الكسط الحسابي لمطالب  فإف اإلنترنت ستخداـكبالنسبة إل

الحرة كربات  عماؿ". بينما النتائج لفئات العاطميف كاألدائمان الخيار " إلىتشير ىذه المتكسطات 

فئة إلى أف النتائج  أشارت". بينما " ك "غالبان دائمان المراكحة بيف الخيارات " إلى أشارتالبيكت 

 ".الخيار "غالبان  إلى مشيران  2.313بمتكسط حسابي  لإلنترنت األقؿ إستخدامان المتقاعديف ىـ 

 متغير عدد سنكات المجكء

مف أم  بيف متغير عدد سنكات المجكء كمتابعة إحصائيةليس ىنالؾ عالقة ذات داللة 

 .اإلنترنت ،المجالت ،الصحؼ ،الراديك ،: التمفزيكفاإلعالـكسائؿ  أنكاع

 متغير الحالة الزكجية
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بيف متغير الحالة الزكجية ك قراءة  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة  إلىتشير النتائج 

ستخداـك  (p=0.000)الصحؼ عند مستكل   أشارت. كقد (p=0.009)عند مستكل  اإلنترنت ا 

. ففي قراءة األخرلمف الفئات  نكاعليذه األ إستخدامان  كثرفئة المطمقيف ىـ األإلى أف النتائج 

المراكحة بيف  إلى مشيران  2.500الصحؼ كاف الكسط الحسابي لفئة المطمقيف كالمنفصميف ىك 

 4.123كاف الكسط الحسابي لمعزاب ىك  خر". بينما عمى الجانب اآلحيانان أ" ك "الخياريف "غالبان 

" في قراءة الصحؼ. بينما كاف الكسط الحسابي الخيار "نادران  إلىكالذم يشير  4.023كلممتزكجيف 

 ".حيانان أالخيار " إلى مشيران  3.200 لألرامؿ

 إلى مشيران  1.000كاف الكسط الحسابي لفئة المطمقيف ىك  اإلنترنت ستخداـبالنسبة إل

الكسط الحسابي أما  .1.247حيث بمغ  ". ككاف الكسط الحسابي لمعزاب مقاربان دائمان الخيار "

 األرامؿ إستخداـشار أ". بينما " ك "غالبان دائمان بيف الخياريف " متراكحان  1.639لممتزكجيف فقد بمغ 

 .2.100" بمتكسط حسابي الخيار "غالبان  إلى لإلنترنت

 

 (26جدكؿ رقـ )

المتغيرات الديمغرافية كمتابعة كسائؿ اإلعالـ )حسب الغرض مف  العالقات اإلحصائية بيف
 متابعتيا(

اإلجتماعيالتكاصؿ  التعمـ األخبارمتابعة  التسمية كالترفيو    
الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

 اإلنحراؼ
 المعيارم

 متغير العمر  

2.355 (1.25) 2.452 (0.99) 2.097 (0.75) 3.129 (0.99) 
 سنة 18مف أقؿ 

2.793 (1.05) 2.586 (0.98) 3.069 (1.03) 2.414 (1.05) 
18-24 
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2.552 (1.06) 2.320  (1.11) 2.689 (1.17) 2.397 (0.94) 
25-34 

2.328 (0.98) 2.224 (0.90) 2.284 (0.97) 1.970   (0.834) 
35-44 

2.629 (1.11) 2.222 (0.89) 2.407 (1.22) 1.704 (0.82) 
45-54 

30286 (1.38) 3.000 (0.82) 2.857 (1.57) 1.714 (0.76) 
55-64 

202.2 (1058) 2.091 (0.70) 2.000 (0.63) 1.727 (1.27) 
 أك أكثر 65

χ2 (24)=37.42    
p=0.040 

χ2 (24)=19.58    
p=0720 

χ2 (24)=33.77    
p=0.089 

χ2 (24)=63.60    
p=0.000 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام

 متغير الجنس  

 ذكر (1.02) 2.023 (1.09) 2.617 (0.97) 2.383 (1.09) 2.469

2.627 (1.15) 2.294 (0.98) 2.304 (1.04) 2.284 (1.02) 
 أنثى

     χ2 (4)=2.843    
p=0.585 

     χ2 (4)=0.819    
p=0.936 

χ2 (4)=6.807    
p=0.146 

     χ2 (4)=10.35    
p=0.035 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام

 متغير المستكل التعميمي  

2.791 (1.28) 2.395 (1.17) 2.419 (1.29)   2.581 (1.18) 
 دكف الثانكم

2.573 (1.03) 2.415 (0.93) 2.451 (1.03) 2.427 (0.94) 
 ثانكية

2.432 (1.12) 2.541 (0.96) 2.649 (0.98) 2.243 (0.95) 
 دبمكـ

2.368 (1.05) 2.035 (0.76) 2.474 (1.05) 1.859   (0.895) 
 سبكالكريك 

2.555 (1.37) 2.545 (1.29) 2.364 (1.12) 1.455 (0.82) 
 دراسات عميا

     χ2 (16)=30.69   
p=0.015 

     χ2 (16)=30.49   
p=0.016 

χ2 (16)=17.83   
p=0.334 

     χ2 (16)=39.11    
p=0.001 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام

المينةمتغير   

2.482 (1.11) 2.518 (1.06) 2.411 (0.95) 2.821 (1.05) 
 طالب

2.419 (1.01) 2.279 (0.88) 2.558 (1.12) 1.953 (0.87) 
 مكظؼ

2.267 (1.11) 2.233 (1.14) 2.533 (1.11) 2.033 (0.96) 
 ال يعمؿ



98 

2.660 (1.14) 2.320 (0.84) 2.400 (1.03) 2.280 (0.90) 
 ربة بيت

3.000 (1.37) 2.438 (0.73) 2.375 (1.09) 1.313 (0.60) 
 متقاعد

2.629 (1.09) 2.229 (1.09) 2.600 (1.31) 2.200 (1.02) 
 أعماؿ حرة

     χ2 (20)=27.04    
p=0.134 

     χ2 (20)=30.83    
p=0.058 

χ2 (20)=19.22    
p=0.507 

     χ2 (20)=57.69    
p=0.000 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام

 متغير عدد سنكات المجكء  

2.284 (0.97) 2.313 (0.99) 2.791 (1.15) 2.403 (0.97) 
 أقؿ مف سنة

2.500 (1.11) 2.567 (1.19) 2.333 (1.12) 2.133 (0.89) 
1-2 

2.630 (1.12) 2.217 (0.94) 2.391 (1.13) 1.848 (0.79) 
2-3 

2.615 (1.23) 2.179 (0.79) 2.308 (0.89) 2.615 (1.23) 
3-4 

2.774 (1.26) 2.323 (0.94) 2.484 (1.06) 1.968 (0.98) 
4-5 

2.750 (1.06) 2.833 (0.94) 2.000 (0.74) 2.833 (1.03) 
5-6 

2.800 (1.30) 2.800 (1.10) 2.400 (1.14) 1.600 (0.89) 
 فأكثر 6

     χ2 (24)=37.41    
p=0.040 

     χ2 (24)=27.22    
p=0.294 

χ2 (24)=19.63    
p=0.717 

     χ2 (24)=38.64    
p=0.030 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام

الحالة الزكجيةمتغير    

2.519 (1.06) 2.395 (0.94) 2.494 (1.03) 2.667 (1.05) 
 عزباء\أعزب

2.564  (1.12) 2.376 (0.99) 2.571 (1.12) 2.068 (0.94) 
 ة\متزكج

2.700 (1.49) 1.800 (0.63) 1.500 (0.53) 1.300 (0.48) 
 ة\أرمؿ

1.750 (0.50) 1.500 (0.58) 1.750 (0.96) 1.500 (0.58) 
 ة\مطمؽ

2.500 (2.12) 2.500 (2.12) 2.000 (0.00) 2.500 (0.71) 
 ة\منفصؿ

χ2 (16)=13.97    
p=0.601 

χ2 (16)=16.65    
p=0.409 

χ2(16)=19.73 
p=0.233 

χ2 (16)=43.30    
p=0.000 

 Pك ( χ2) 2قيمة كام
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متابعة كسائؿ  كأغراض( نتائج العالقة بيف المتغيرات الديمغرافية 26في الجدكؿ رقـ )

كسائؿ  أف إستخداـ التعمـ(. اإلجتماعي،التكاصؿ  ،لمتسمية كالترفيو األخبار،)لمتابعة  اإلعالـ

أف  حيث ،العينة فرادألبالمتغيرات الديمغرافية  كبيران  إرتباطان يرتبط  األخبارجؿ متابعة أمف  اإلعالـ

يرتبط بكافة المتغيرات. فعند النظر  األخبارمف متابعة  اإلعالـكسائؿ  إستخداـىنالؾ عالقة بيف 

متابعة  لغرض اإلعالـلكسائؿ  األقؿ إستخدامان ىـ  18العينة دكف سف  أفرادمتغير العمر نجد  إلى

لغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرسنة ىـ األ 44-35العينة بيف  أفرادبينما  األخبار،

لغرض  اإلعالـكسائؿ  إستخداـفي  اإلناثمف  أكثرالذككر ىـ أف  النتائج أظيرت. كذلؾ األخبار

 إستخدامان  كثراصحاب الدراسات العميا ىـ األ فإف. كبالنسبة لممستكل التعميمي األخبارمتابعة 

. كبالنسبة لمتغير المينة األخرلمف المستكيات التعميمية  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ 

بينما فئة الطالب  األخبار،لغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرفئة المتقاعديف ىـ األ فإف

 فإفعدد سنكات المجكء  إلىبالنسبة أما  ليذا الغرض. اإلعالـلكسائؿ  األقؿ إستخدامان كانكا 

. كذلؾ األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرسنكات ىـ األ 6مف  كثرألالالجئيف 

بينما  األخبار،لغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرىـ األ أف األرامؿ النتائج أظيرت

 ليذا الغرض. اإلعالـ لكسائؿمتابعة األقؿ العزاب ىـ 

بيف المتغيرات الديمغرافية ك  إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  أنوالنتائج  أظيرتك 

العينة  أفرادمر مشترؾ بيف جميع أفكاف الترفيو  ،لغرض التسمية كالترفيو اإلعالـكسائؿ  إستخداـ

 بمختمؼ خمفياتيـ الديمغرافية.

متغير المستكل التعميمي ىك المتغير الكحيد الذم لو عالقة ذات أف  النتائج كذلؾ أظيرتك 

فكاف الحاصميف عمى  اإلجتماعي،جؿ التكاصؿ أمف  اإلعالـكسائؿ  إستخداـمع  إحصائيةداللة 

 .اإلجتماعيلغرض التكاصؿ  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرىـ األ سالبكالكريك 
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جؿ التعمـ يرتبط بعالقة ذات داللة أمف  اإلعالـكسائؿ  أف إستخداـ النتائج أظيرتكما  

إلى النتائج  أشارتكعدد سنكات المجكء. حيث  ،المستكل التعميميك  مع متغيرات: العمر إحصائية

العينة مف  أفرادبينما  ،لغرض التعمـ اإلعالـلكسائؿ  األقؿ إستخدامان ىـ  عمران  األكبرالعينة  أف أفراد

ليذا الغرض. كبالنسبة لممستكل  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرىـ األ 44-35الفئة العمرية 

لغرض  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثراأل اكانك  سالبكالكريك الحاصميف عمى شيادة  فإفالتعميمي 

لغرض  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان العالقة بيف  فإف خيران أ. ك األخرلالتعمـ مف المستكيات التعميمية 

العينة ذكك الفترات االقصر في المجكء ىـ  أفراد فإف ،ء كانت عكسيةالتعمـ كعدد سنكات المجك 

كسائؿ  إستخداـككمما تزايد عدد سنكات المجكء قؿ  ،لغرض التعمـ اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثراأل

 لغرض التعمـ. اإلعالـ

  متغير العمر

 ألغراض اإلعالـكسائؿ  إستخداـمع  إحصائيةف متغير العمر يرتبط بعالقة ذات داللة إ

 إستخدامان  كثركانكا األ 44-35العينة في الفئة العمرية  أف أفراد كالتعمـ. حيث األخبارمتابعة 

لغرض متابعة  اإلعالـكسائؿ  إستخداـ" في الخيار "غالبان  إلى مشيران  1.970بمتكسط حسابي 

اف الكسط الحسابي ليذا الغرض. حيث ك أقؿ إستخدامان  األخرل. بينما الفئات العمرية األخبار

كىي درجات  ،1.727 أكثرف 65 ،1.714ىك  64-55 ،1.704ىك  54-45لمفئات العمرية 

 44-35مف األقؿ ". بينما الفئات العمرية دائمان " ك "المراكحة بيف الخياريف "غالبان  إلىمتقاربة تشير 

 األقؿ إستخدامان سنة ىـ  18مف األقؿ فالفئة العمرية  ،مف ىذه المستكيات أقؿ إستخدامان كانت 

". بينما حيانان أالخيار " إلىمشيرا  3.129بمتكسط حسابي  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ 
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 إلى مشيران  2.397ىك  34-25ك الفئة  ،2.414ىك  24-18الكسط الحسابي لمفئة العمرية 

 "." ك "غالبان حيانان أالمراكحة بيف الخياريف "

لغرض التعمـ بمتكسط  اإلعالـلكسائؿ  األقؿ إستخدامان ىـ  64-55لفئة العمرية العينة مف ا أفراد

". كبينما تتقارب المتكسطات " ك "نادران حيانان أالمراكحة بيف الخياريف " إلى مشيران  3.286حسابي 

ىذه الفئة إلى أف  مشيران  2.328ىك  44-35الكسط الحسابي لفئة أف  الإ األخرلالحسابية لمفئات 

 لغرض التعمـ. اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  ركثاأل

 متغير الجنس

كمتغير  اإلعالـغراض متابعة كسائؿ أبيف  إحصائيةلـ تكف ىنالؾ فركقات ذات داللة 

 الجنس فكؿ المتكسطات الحسابية كانت بدرجات متقاربة بيف الجنسيف.

 متغير المستكل التعميمي

كسائؿ  إستخداـغراض أمع  إحصائيةكؿ المتغيرات الديمغرافية ليا عالقات ذات داللة 

كسائؿ  ستخداـجؿ التسمية كالترفيو. فبالنسبة إلأمف  اإلعالـكسائؿ  إستخداـفيما عدا  اإلعالـ،

 إستخدامان  كثرالعينة مف مستكل الدراسات العميا ىـ األ أفراد فإف األخبار،لغرض متابعة  اإلعالـ

". " ك "غالبان دائمان المراكحة بيف الخياريف " إلى مشيران  1.455بمتكسط حسابي  األخرلمف المستكيات 

". بينما الخيار "غالبان  إلىقرب أكالذم ىك  1.859 سالبكالكريك بينما الكسط الحسابي لمستكل 

 ".حيانان أ" ك "غالبان يـ بيف الخياريف "إجاباتصحاب المستكيات التعميمية الدبمكـ فما دكف فقد تراكحت أ

 اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثركانكا األ سالبكالكريك العينة مف المستكل التعميمي  أفراد

". بينما كؿ الخيار "غالبان  إلى مشيران  2.035بمتكسط حسابي  اإلجتماعيلغرض التكاصؿ 

 ".حيانان أ" ك "يا بيف الخياريف "غالبان إجاباتتراكحت  األخرلالمستكيات التعميمية 
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 إستخدامان  كثراأل أيضان ىـ  سالبكالكريك د العينة مف المستكل التعميمي أفرافإف  ،خيران أك 

 ". القرب مف الخيار "غالبان  إلى مشيران  2.368لغرض التعمـ بمتكسط حسابي  اإلعالـلكسائؿ 

  متغير المينة

ستخداـبيف متغير المينة ك  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  تظير النتائج كسائؿ  ا 

فئة المتقاعديف  فإف. فبالنسبة ليذا الغرض األخرلدكف االغراض  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـ

كالذم يشير  1.313بمتكسط حسابي  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرىـ األ

كالمكظفيف كالعاطميف كانت النتائج لفئات ربات البيكت  األخرل". كعمى الجية دائمان الخيار " إلى

 األقؿ إستخدامان  إلىنتائج فئة الطالب  أشارت". بينما الخيار "غالبان  إلىالحرة تشير  عماؿكاأل

 ".حيانان أالخيار " إلىكالذم يشير  2.821بمتكسط حسابي  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ 

  متغير عدد سنكات المجكء

بيف متغير عدد سنكات المجكء  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  تظير النتائج

ستخداـك   أك أكثر سنكات ػستفئة الالجئيف ل فإفكالتعمـ.  األخبارمتابعة  ألغراض اإلعالـكسائؿ  ا 

بمتكسط حسابي  األخرلمف الفئات  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثرىـ األ

 إلى". ككذلؾ الفئة بيف سنتاف " ك "غالبان دائمان راكحة بيف الخياريف "الم إلىكالذم يشير  1.600

نفس الخيارات. بينما كانت المتكسطات  إلى مشيران  1.848سنكات كاف متكسطيـ الحسابي  ثالث

الخيار  إلىمشيرة  1.968سنكات  خمس إلى أربع ،2.133ف يإلى سنتالحسابية  لمفئات: سنة 

سنكات  أربع إلى ثالث ،2.403مف سنة أقؿ تكسطات الحسابية لفئات: كانت الم ". كاخيران "غالبان 

 ".حيانان أ" ك "المراكحة بيف الخيارات "غالبان  إلىمشيرة  ،2.833سنكات  ست إلى خمس ،2.615
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ستخداـالعالقة بيف عدد سنكات المجكء ك إلى أف النتائج  أشارتك  لغرض  اإلعالـكسائؿ  ا 

 ألغراض إستخدامان  أكثرىـ أقؿ الالجئيف لفترة زمنية ، أف التعمـ ىي عالقة عكسية. فبصكرة عامة

مف سنة ىـ قؿ ألالعينة الالجئيف  أفراد ،التعمـ مف الالجئيف لفترات زمنية اطكؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ

العينة الالجئيف  أفراد ". بينماالخيار "غالبان  إلىمشيرا  2.284بمتكسط حسابي  إستخدامان  كثراأل

 ".حيانان أ" ك "يـ بيف الخيارات "غالبان إجاباتمف سنة تتراكح  كثرأل

  متغير الحالة الزكجية

ستخداـبيف الحالة الزكجية ك  (p=0.000)عند مستكل  إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة   ا 

فئة  فإفكحسب النتائج  .األخرلغراض فقط دكف األ األخبارمتابعة  ألغراض اإلعالـكسائؿ 

 األقؿ إستخدامان ىـ  2.500كفئة المنفصميف بمتكسط حسابي  2.667العزاب بمتكسط حسابي 

". بينما حيانان أ" ك "المراكحة بيف الخياريف "غالبان  إلىمشيرة  األخبارمتابعة  ألغراض اإلعالـلكسائؿ 

بمتكسط حسابي  األخبارتابعة م ألغراض اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  كثركانكا األ األرامؿفئة 

المراكحة بيف  إلى مشيران  1.500". فئة المطمقيف بمتكسط حسابي دائمان الخيار " إلىمشيرا  1.300

 ".الخيار "غالبان  إلى مشيران  2.068". بينما فئة المتزكجيف بمتكسط حسابي " ك "غالبان دائمان الخياريف "
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج كالتكصيات

 

في ىذا الفصؿ يناقش الباحث أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا عمى ضكء أسئمة الدراسة، 

لمكصكؿ إلى التكصيات حكؿ مشكمة الدراسة. كسيقـك الباحث بمناقشة ىذه النتائج عف طريؽ 

 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة.

 

 ىـ النتائجأمناقشة 

كالية يف العراقييف في الالجئ إستخداـ أنماطما ىي عادات ك ) األكؿاكالن: مناقشة السؤاؿ  .1

نقصاف أك  عمى زيادة اإلتجاىاتكتأثير تمؾ  اإلعالـنحك كسائؿ  أكىايك األميركية

 (مع المجتمع الذم يعيشكف فيو؟ اإلندماجالتثاقؼ ك 

 

ذات داللة إحصائية عند مستكل  ثاقؼ لمجتمع البحث لو عالقةمستكل التإلى أف تائج نر اليتش

(0.05<p ) العينة ممف يتابعكف كسائؿ  أفرادفمف حيث لغتيا كمصدرىا.  اإلعالـبمتابعة كسائؿ

العينة  أفرادبمستكل تثاقؼ منخفض مقارنة بالمغة العربية كمف مصادر عربية عندىـ  اإلعالـ

. كىذا يتفؽ مع نظرية يكنج يكف كيـ أميركيكمصدرىا  اإلنكميزيةبالمغة  اإلعالـالمتابعيف لكسائؿ 

و إعالمالبمد المضيؼ ككسائؿ  أبناءمع  اإلتصاؿلنظرية كيـ كثرة  ككفقان  تكيؼ عبر الثقافات،الفي 

ككسائؿ  األصميالبمد  أبناءمع  اإلتصاؿعممية  إلىبينما يينظر  ،يسيؿ عممية التثاقؼأنو أف مف ش
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التي تتناكؿ  األخرلمعيقة لعممية التثاقؼ. كىك كذلؾ ما تشير الية الدراسات  أنيا و عمىإعالم

 (Flak 2003دراسة فالؾ ) ك  (Reis 2010المياجرة مثؿ دراسة ريس ) األقمياتعممية تثاقؼ 

نتائجيا كجكد عالقة فعمية بيف متابعة  أظيرتالتي  (Lee & Tes 1994دراسة ليي كتيس ) ك

 ىنا القكؿ مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة البمد المضيؼ كزيادة مستكل التثاقؼ. كيمكننا إعالـكسائؿ 

 ىذه النظرية تنطبؽ عمى مجتمع الدراسة كىك مجتمع الالجئيف العراقييف في الكاليات المتحدة.أف 

 

 (1شكؿ رقـ )

حسب المغة كالمصدر لمجمكعتي التثاقؼ المنخفض ك التثاقؼ  اإلعالـمتكسط متابعة كسائؿ 

 المرتفع

 
 

ختالفات بيف متابعة كسائؿ اإلعالـ العربية كبالمغة العربية ( إلى اال1يشير الشكؿ رقـ )

كمتابعة كسائؿ اإلعالـ األميركية كبالمغة اإلنكميزية مف قبؿ مجمكعتي التثاقؼ المنخفض كالمرتفع. 

كيشير الشكؿ البياني إلى أف إستخداـ مجمكعة التثاقؼ المنخفض لكسائؿ اإلعالـ العربية ك بالمغة 

ستخداـ مجمكعة التثاقؼ المرتفع ليا. بينما العكس مع إستخداـ كسائؿ اإلعالـ العربية أكثر مف إ

0

1

2

3

4

هل تتابع وسائل 
االعالم باللغة العربية 

 او الكردية؟

هل تتابع وسائل 
االعالم باللغة 

 االنكليزية؟

هل تتابع وسائل 
االعالم العربية او 

 الكردية؟

هل تتابع وسائل 
 االعالم االمريكية؟

متوسط متابعة وسائل اإلعالم حسب اللغة والمصدر لمجموعتي 
 التثاقف المنخفض و التثاقف المرتفع

 تثاقف مرتفع تثاقف منخفض
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األميركية كبالمغة اإلنكميزية فيظير إستخداـ مجمكعة التثاقؼ المرتفع ليا أكثر مف مجمكعة التثاقؼ 

 المنخفض.

 

ستخداـبيف مستكل التثاقؼ ك  إحصائيةىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة  .أ  معينة مف  أنكاع ا 

 ؟اإلعالـكسائؿ 

ستخداـبيف مستكل التثاقؼ ك  إحصائيةعالقة ذات داللة  لـ تشر النتائج كجكد  أنكاع ا 

العينة مف كمتا المجمكعتيف )مجمكعة التثاقؼ المنخفض ك  أفرادف اإلعالـ،محددة مف كسائؿ 

كف الراديك كيقرأ إلىكيستمعكف  اإلنترنتمجمكعة التثاقؼ المرتفع( يشاىدكف التمفزيكف كيستخدمكف 

( اإلعالـكسائؿ  أنكاعف ) مستكل التثاقؼ ك إلى أف ىذيف المتغيريكىذا يشير  الصحؼ كالمجالت.

ل غير مستكل آخر مؤثرات  اإلعالـات الفرد لكسائؿ إختيار فقد تحدد  خر،ىما في اآلأحدال يؤثر 

 العمر كما سنجد في النتائج الالحقة.أك  التثاقؼ مثؿ المستكل التعميمي

 

ستخداـبيف مستكل التثاقؼ ك  إحصائيةىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة  .ب   اإلعالـكسائؿ  ا 

 التعمـ(؟ اإلجتماعي،التكاصؿ  ،الترفيو األخبار،ألغراض معينة مثؿ )متابعة 

ستخداـبيف مستكل التثاقؼ ك  إحصائيةعالقة ذات داللة  لـ تشر النتائج كجكد كسائؿ  ا 

عينة مف كمتا المجمكعتيف )مجمكعة التثاقؼ المنخفض ك ال أفراد فإف ،ألغراض معينة اإلعالـ

فميس ىنالؾ فركؽ ذات  ،غراضلنفس األ اإلعالـمجمكعة التثاقؼ المرتفع( يستخدمكف كسائؿ 

لغرض متابعة  اإلعالـكسائؿ  إستخداـبيف مجمكعة التثاقؼ المنخفض كالمرتفع في  إحصائيةداللة 

 التعمـ.اإلجتماعي أك التكاصؿ أك  الترفيواألخبار أك 
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ستخداـبيف متغير العمر ك  إحصائيةىؿ ىنالؾ عالقة ذات داللة  .ج  الالجئيف لكسائؿ  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـ

( بيف p>0.05ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )أف  تشير نتائج الدراسة إلى

 اإلعالـ،بما فييا لغة كمصدر كسائؿ  اإلعالـكسائؿ  إستخداماتعدة جكانب مف ك  متغير العمر

ستخداـك  اإلنترنت،مثؿ  اإلعالـمعينة مف كسائؿ  أنكاع إستخداـ ككذلؾ لغرض  اإلعالـكسائؿ  ا 

بالمغة العربية  اإلعالـيتابعكف كسائؿ  سنان  األكبرالعينة  أف أفراد . حيث التعمـاألخبار أك متابعة 

العينة  أفرادمف  أكثر األخبارلغرض متابعة  اإلعالـكيستخدمكف كسائؿ  ،مصادر عربيةكمف 

 . سنان  أكبرممف ىـ  أكثر اإلنترنت سنان  األصغرالعينة  أفراد. بينما يستخدـ سنان  األصغر

 

 (2شكؿ رقـ )

 حسب لغتيا مع متغير العمر اإلعالـمتكسطات متابعة كسائؿ 

 
حسب لغتيا كمصدرىا مع  اإلعالـمتكسطات متابعة كسائؿ ( إلى 2يشير الشكؿ رقـ )

. كنالحظ أف المتكسطات الحسابية لمتابعة كسائؿ اإلعالـ العربية تنخفض بازدياد متغير العمر

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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3.5

4

 هل تتابع وسائل االعالم االمريكية؟ هل تتابع وسائل االعالم العربية او الكردية؟

 متوسطات متابعة وسائل اإلعالم حسب لغتها مع متغير العمر

24-19      18دون       25-34      35-44      45-54      55-64  65واكثر  
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العمر مما يشير إلى إستخداـ أكثر ليذه الكسائؿ كمما زاد العمر. بينما نالحظ في متابعة كسائؿ 

ترتفع بازدياد العمر مما يشير إلى إستخداـ أقؿ ليذه الكسائؿ كمما اإلعالـ األميركية أف المتكسطات 

 زاد العمر.

 

ستخداـك  ات داللة إحصائية بيف متغير المستكل التعميميىؿ ىنالؾ عالقة ذ .د  الالجئيف  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـلكسائؿ 

( بيف p>0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل )ىنالؾ عالقة أف  تشير نتائج الدراسة إلى

 إلى اإلستماعمف بينيا كمية  اإلعالـ عدة جكانب مف إستخدامات كسائؿك  مستكل التعميميمتغير ال

ستخداـالراديك كمطالعة المجالت ك  صحاب المستكيات أ. ففي كؿ ىذه الجكانب كاف  اإلنترنت ا 

. بينما األقؿصحاب المستكيات التعميمية أمف  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  أكثرالتعميمية العالية ىـ 

أقؿ كانكا  -غير الحاصميف عمى شيادة الثانكيةأكلئؾ خاصة  –األقؿ صحاب المستكيات التعميمية أ

صحاب أالتعمـ مف اإلجتماعي أك التكاصؿ األخبار أك لغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان 

  .األعمىالمستكيات التعميمية 

 

ستخداـك  عدد سنكات المجكءبيف متغير ات داللة إحصائية ىنالؾ عالقة ذىؿ  .ق  الالجئيف  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـلكسائؿ 

( بيف p>0.05ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )أف  تشير نتائج الدراسة إلى

ىذه العالقة أف  الإ األخبار،لغرض متابعة  اإلعالـكسائؿ  إستخداـك عدد سنكات المجكء متغير 

مف  أكثرحتى ثابت. فالذيف مضى عمى كجكدىـ أك  تنازليأك  تصاعدمليست مرتبة بترتيب معيف 

مف الذيف مضى عمى  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  أكثرست سنكات ىـ 
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 أكثرة ىـ كذلؾ حدامف سنة ك أقؿ ىـ بينما مف مضى عمى كجكد ،ست سنكات إلىكجكدىـ خمس 

ست  إلىمف الذيف مضى عمى كجكدىـ خمس  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان 

تأثير أك  نمط إلىال تشير  انيألعتبار ىذه العالقة ىي ذات داللة فعمية إسنكات. لذلؾ ال يمكف 

 . آخرمعيف لمتغير عمى 

 أنماطبيف عدد سنكات المجكء ك  إحصائيةقة ذات داللة كجكد عال إلىكلـ تشر النتائج كذلؾ 

حيث لـ يكف ىنالؾ تأثير  ميركية،العربية كاأل اإلعالـمثؿ متابعة كسائؿ  اإلعالـ،متابعة كسائؿ 

( Reisل مثؿ دراسة ريس )آخر دراسات أف  . رغـستخداـاإل أنماطلعدد سنكات المجكء عمى تغير 

. كمف خالؿ ىذه النتائج يمكنا القكؿ بأف ىذه ىتماـلإلمر مثير أكىك  ،عكس ذلؾ إلىتشير 

 كالية أكىايك األميركيةالتكقعات ال تنطبؽ عمى مجتمع الدراسة كىك مجتمع الالجئيف العراقييف في 

ىنالؾ ، أك أف  اإلجتماعيةية ك اإلتصالبطبيعتو  األخرل األقمياتعف  مجتمع الدراسةختالؼ إلأما 

طكؿ قد تيظير كجكد تأثير لعامؿ الزمف في تغيير أمى مديات زمنية حاجة لدراسة ىذه العالقة ع

ل في ىذا خر أكجكد دراسات  فإفية ليذا المجتمع بالذات. كفي كال الحاليف اإلتصالالتكجيات 

 المجاؿ قد تساعد في تفسير ىذه النتائج.

 

ستخداـك  المينةبيف متغير ات داللة إحصائية ىؿ ىنالؾ عالقة ذ .ك  الالجئيف لكسائؿ  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـ

( بيف p>0.05ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )أف  تشير نتائج الدراسة إلى

 اإلعالـلكسائؿ  إستخدامان  أكثرالمتقاعديف كانكا ف اإلعالـمتابعة كسائؿ  أنماطك  المينة متغير

كيمكف تفسير ىذه  . اإلنترنتلمراديك ك  إستخدامان  أكثربينما كاف المكظفيف  األخبار،لغرض متابعة 

النتائج أف العكامؿ النفسية لفئة المتقاعديف كحنينيـ إلى بمدىـ األصمي يثير فييـ الرغبة إلى متابعة 
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سابقة فكمما أخبار أىميـ في تمؾ البمداف كىذا العامؿ يرتبط كذلؾ بعامؿ السف كما أشارت النتائج ال

زاد العمر زاد إستخداـ كسائؿ اإلعالـ لمتابعة أخبار البمداف األصمية لدل المياجريف كالالجئيف، أما 

بالنسبة إلستخداـ الراديك لفئة المكظفيف فتفسيره ىك أف ىذه الفئة ىي األكثر تنقالن كقيادة لمسيارات 

يذه الكسيمة اإلعالمية ك ليس ىنالؾ لغرض الذىاب العكدة مف العمؿ كىذا يتيح الفرصة لمتعرض ل

 فرص كبيرة لمفئات األخرل في التعرض إلى ىذه الكسيمة.

 

ستخداـك  الحالة الزكجيةبيف متغير ات داللة إحصائية ىنالؾ عالقة ذىؿ  .ز  الالجئيف  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـلكسائؿ 

( بيف p<0.05عند مستكل ) إحصائيةىنالؾ عالقة ذات داللة أف  إلىتشير نتائج الدراسة 

مطالعة  أكثرالمطمقيف كانكا  فإف ،اإلعالـمتابعة كسائؿ  أنماطك  لحالة الزكجيةمتغير ا

ستخداـك  ،لممجالت العزاب كالمتزكجيف كالمنفصميف  مف فئات أكثركقراءة الصحؼ  اإلنترنت ا 

 .كاألرامؿ

 

ستخداـك  الجنسبيف متغير ات داللة إحصائية ىؿ ىنالؾ عالقة ذ .ح  الالجئيف لكسائؿ  ا 

 يا؟إستخدام كأغراض أنكاعيامف حيث لغتيا كمصدرىا ك  اإلعالـ

( بيف p>0.05ىنالؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )أف  تشير نتائج الدراسة إلى

 اإلستماع ،بمطالعة المجالتمتغير الجنس رتبط إفقد  اإلعالـمتابعة كسائؿ  أنماطالجنس ك  متغير

ستخداـالراديك ك  إلى . كفيما عدا لذلؾ لـ تكف ىنالؾ فركقات األخبارلغرض متابعة  اإلعالـكسائؿ  ا 

 إستخداـكال  ،حسب لغتيا كمصدرىا اإلعالـكسائؿ  إستخداـناحية مف  اإلناثفعمية بيف الذككر ك 

الراديك  إلى ستماعان إ أكثرلذككر الغرض مف متابعتيا. فكاف اأك  حسب نكعيا اإلعالـكسائؿ 



111 

ستخداـك   أكثركف  اإلناث فإف. كفي المقابؿ اإلناثمف  األخبارلغرض متابعة  اإلعالـكسائؿ  ا 

بسبب كجكدىـ  اإلناثمف  أكثرالذككر لمراديك  إستخداـمطالعة لممجالت مف الذككر. كيمكف تفسير 

السيارة. بينما مف الشائع  قيادةثناء أإلى الراديك  اإلستماعغمب االكقات حيث يمكنيـ أخارج المنزؿ 

مطالعة لممجالت مف  أكثر اإلناثتككف أف  حتى في المجتمعات الغربية مثؿ الكاليات المتحدة

 الذككر. 

 اإلعالـالمعيف لكسائؿ  ستخداـاإل إلىىنالؾ عادات جديدة تنشأ بسبب الحاجة أف  كحيث

مجتمعات  إلىنتقاليـ إدات تبقى مالزمة لممياجريف حتى بعد ىنالؾ عاأف  تتساكل عند الجنسيف إال

ف بعاداتيـ القديمة في ك مياجر يحتفظ القد  أنو  (1975) جريف ك النجارد ذكرجديدة حسب كما 

 يف.سيكيمثؿ متابعة التمفزيكف عند المياجريف اآل معينة إعالـمتابعة كسائؿ 

 الخاتمة

سعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة تناكؿ مجتمع بحث لـ يتـ تناكلو بصكرة كبيرة مف قبؿ 

، كىك مجتمع الالجئيف العراقييف في كالية أكىايك كالذم ىك جزء مف مجتمع أكبر كىك مجتمع 

المياجريف العرب في الكاليات المتحدة األميركية . كسعى الباحث إلى كشؼ إتجاىات كأنماط 

مجتمع البحث لكسائؿ اإلعالـ كتأثير تمؾ اإلستخدامات عمى عممية التأقمـ في ىذه  إستخدامات

البيئة الجديدة التي قدمكا الييا. كتـ إعتماد نظرية يكنج يكف كيـ في التكيؼ عبر الثقافات ، كالتي 

تفترض أف إستخداـ كسائؿ إعالـ البمد األصمي ىك عائؽ أماـ عممية التثاقؼ ، بينما إستخداـ 

سائؿ إعالـ البمد المضيؼ يككف مساعدان لعممية التثاقؼ . كقد أثبتت نتائج البحث أف ىذه النظرية ك 

تنطبؽ بشكؿ فعمي عمى مجتمع البحث، حيث العينة ممف يتابعكف كسائؿ اإلعالـ العربية كاف 

 أعمى.  لدييـ مستكل تثاقؼ منخفض، بينما المتابعيف لكسائؿ اإلعالـ األميركية كاف مستكل تثاقفيـ
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ستخدامات كسائؿ اإلعالـ، كمف  كأثبتت النتائج كذلؾ كجكد عالقات بيف متغيرات معينة كا 

جممة تمؾ النتائج ظير أف عامؿ الكقت الذم قضاه ىؤالء الالجئكف في ىذه البيئة الجديدة لـ يكف 

لفترة التي ليا تأثير عمى إستخداماتيـ لكسائؿ اإلعالـ، كىذا يطرح تساؤالت كثيرة منيا: ىؿ أف ا

قضاىا ىؤالء الالجئكف )كىي تتراكح بيف سنة كاحدة الى ستة سنكات( ىي أقصر مف أف يككف ليا 

ذا كاف الجكاب بػ نعـ: فما ىك طكؿ الفترة التي  تاثير فعمي عمى إستخداماتيـ لكسائؿ اإلعالـ؟ كا 

 تككف مؤثرة في ىذا اإلستخداـ؟. كىذه تساؤالت تجيب عنيا الدراسات الالحقة.

ىذا باإلضافة الى نتائج أخرل كثيرة تـ تناكليا مسبقان تفتح الباب أماـ البحث في عدة 

عالقات مثيرة لإلىتماـ بيف المتغيرات المتنكعة لمجتمع البحث ىذا، كىك ميداف بحث كاسع بإنتظار 

 مف يخكض غماره.
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 التكصيات 

إلى النتائج التي تكصمت الييا الدراسة في تأثير كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية عمى  إستنادان 

 فإف الدراسة تكصي بما يمي: كالية أكىايك األميركيةالتثاقؼ لدل الالجئيف العراقييف في 

بما أف نتائج الدراسة أشارت إلى أف معظـ أفراد العينة مف مجتمع البحث يتابعكف كسائؿ  .1

فيذا يشير إلى أف كسائؿ اإلعالـ العربية عمييا أف تشمؿ باإلىتماـ  اإلعالـ العربية،

ستطاعة أم شخص في  جميكرىا خارج المنطقة العربية. فمع التطكر اإلتصالي الحالي كا 

أم مكاف مف العالـ الكصكؿ إلى أم كسيمة إعالمية، فقد أصبحت كسائؿ اإلعالـ بكافة 

عابرة لمحدكد كالقارات، كىذا يرتب مسؤكلية أنكاعيا كمصادرىا ىي كسائؿ إعالـ عالمية 

 عمى كسائؿ اإلعالـ في تمبية إحتياجات جميكرىا أينما كانكا.

كاإلشباعات فإف ىنالؾ حاجات يسعى ىؤالء المتابعكف  بحسب نظرية اإلستخدامات  .2

لكسائؿ اإلعالـ العربية مف خارج المنطقة العربية إلشباعيا مف خالؿ متابعة ىذه الكسائؿ. 

لذلؾ فإف معرفة ىذه الحاجات عف طريؽ إجراء الدراسات كاإلستطالعات قد يميد الطريؽ 

 لتمبيتيا.

ة بصكرة عامة )كاألميركية بصكرة خاصة( بدكرىا أف تضطمع كسائؿ إعالـ البمداف المضيف .3

في التأثير عمى مدل تأقمـ األقميات المياجرة مع كاقعيا الذم تعيشو. فإف عممية التثاقؼ 

تصب في مصمحة المجتمع المضيؼ مثمما ىي في مصمحة تمؾ المجمكعة المياجرة. لذلؾ 

ستغاللو بصكرة إيجابية لتعزيز  قد يككف مف المفيد األخذ بعيف اإلعتبار ىذا التأثير الميـ كا 

 تأقمـ تمؾ األقميات كالتقميؿ مف حدة الشعكر باإلغتراب عندىا.
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إجراء الدراسات المكممة لمكضكع ىذه الدراسة كالتركيز فييا عمى مجتمع المياجريف العرب  .4

في المجتمعات الغربية، فإف قمة الدراسات التي تركز عمى ىذه األقميات بالذات يضع 

يؿ أماـ فيـ عممية التحكالت اإلجتماعية كاإلتصالية التي تحدث فييا، كىذا أيضان العراق

يساىـ في صعكبة فيـ المجتمعات المضيفة لتمؾ األقميات كبالتالي صعكبة تمبية إحتياجاتيا 

 كالتعامؿ معيا.

 إف كثرة النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة كتشعبيا يستدعي إجراء الدراسات المفصمة .5

لمدراسة بصكرة معمقة كمفصمة لبعض النتائج المثيرة لإلىتماـ في العالقة بيف متغيرات 

الدراسة. كقد بينت الدراسة كذلؾ أف ىنالؾ مجاال كاسعان لمكثير مف الدراسات المكممة التي 

 لـ يتسع ليا المجاؿ في ىذه الدراسة.

ماـ التي تكصمت إلييا الدراسة، األخذ بعيف األعتبار نتائج مستكيات التثاقؼ المثيرة لإلىت .6

بإعتبار المستكيات المنخفضة التي أظيرتيا النتائج لمعظـ أفراد العينة. كىك أمر قد 

يستدعي إجراء المزيد مف التحميؿ كالدراسة لمعرفة األسباب كالمكانع التي تقؼ عائقا في 

 طريؽ عممية اإلندماج كالتأقمـ مع المجتمعات المضيفة.
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 ترحةدراسات مق

إف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة تفتح المجاؿ إلى إجراء دراسات أخرل تتناكؿ مجتمع الدراسة 

 كليا صمة بالمكضكع، كيقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

إجراء دراسة مقارنة بيف إستخداـ كسائؿ اإلعالـ لممياجريف العرب كأبناء المجتمع  .1

 المضيؼ.

إلستخداـ كسائؿ اإلعالـ بيف المياجريف العرب بحسب عدد سنكات إجراء دراسة مقارنة  .2

 تكاجدىـ في البمداف المضيفة لمعرفة تأثير عامؿ الزمف في التأثير عمى تمؾ اإلستخدامات.

إجراء دراسة مقارنة لممياجريف العرب قبؿ كبعد اليجرة، لمعرفة أنماط التغير في  .3

 إستخدامات كسائؿ اإلعالـ.

رنة بيف المياجريف العرب كاألقميات المياجرة األخرل لمعرفة مكاطف إجراء دراسة مقا .4

 التشابو كاإلختالؼ في إستخداـ كسائؿ اإلعالـ.

إجراء دراسة تتناكؿ اإلتجاىات نحك كسائؿ اإلعالـ مف قبؿ الجيؿ الثاني كالثالث مف  .5

 المياجريف العرب.

يجاد ا  ك  ،المياجريف العربل تتناكؿ مكضكع التثاقؼ لدل مجتمعات أخر جراء دراسات إ .6
  التي تحكؿ دكف عممية التثاقؼ لدييـ. سباباأل
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 المصادر كالمراجع

 العربيةالمصادر 

 القرآف الكريـ. .1

مقارنة مف أجؿ تحديد  ةكالتثاقؼ: دراسثقافية، المثاقفة -ثقافية، البيف-احمد. "العبر ،حسيف .2
 .ثقافية، التثاقؼ كالمثاقفة: دراسات لتحديد المفاىيـ مف منظكر عربي-المفاىيـ." البيف

N.p.، 27 2008. Web. 21 Nov. 2012. 
<http://ahmedhussein.wordpress.com/tag/cross-cultural-arab-

definitions/>. 
 القاىرة : دار الكتب. ،(4)ط .اإلجتماعيعمـ النفس (. 1977عبد السالـ ) ،زىراف .3

. مدكنات تجتماعياإ. اإلستخدامات"منير. "التثاقؼ: تعرجات المفيكـ كتقاطع  ،السعيداني .4

 .Web. 23 Nov. 2012. 2011 30 ،مكتكب

<http://mounsaid.maktoobblog.com/1274377.>/ 

الكتاب  تحادإدمشؽ: منشكرات  ،نسافعمـ اإل  إلىمدخؿ (. 2004عيسى ) ،الشماس .5

 العرب.

جراءاتو كمناىجو -ياإلعالمالبحث (. 2008السيد احمد مصطفى ) ،عمر .6 ، مفيكمو كا 

 مكتبة الفالح. عماف:

ردنية لمقنكات الفضائية طمبة الجامعات األ  إستخدامات .(2009سامر ) ،الغميالت .7

 عٌماف. ،كسطجامعة الشرؽ األ ،)رسالة ماجستير غير منشكرة( .المتحققة كاإلشباعات

كالتكافؽ النفسي لمجالية العراقية في  اإلغترابالعالقة بيف (.2007) حسف ،المحمداكم .8

 السكيد. ،ككبنياجف ،كاديمية العربية المفتكحةاأل ،طركحة دكتكراه غير منشكرة(أ) . السكيد

 كاديميا.أبيركت:  ،اإلجتماعيةمعجـ العمـك (. 1998فريدريؾ ) ،معتكؽ .9
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 .طرؽ كمناىج البحث العممي(. 2009كف )آخر محمد عبد العاؿ ك  ،النعيمي .10

 الكراؽ لمنشر كالتكزيع. :عٌماف
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 أكىايكالالجئيف العراقييف في كالية  أعداد
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 (3رقـ ) ممحؽ

 مكفالمحكّ 

 

 مكاف العمؿ التخصص الرتبة االسـ ت
 جامعة البتراء إعالـ كدعاية أستاذ أ.د. عبد الرزاؽ محمد الدليمي 1
 MEU إعالـ أستاذ مساعد د. كامؿ مراد خكرشيد 2
 MEU إذاعة كتمفزيكف استاذ مساعد د. رائد البياتي 3
 MEU صحافة كنشر أستاذ مساعد د. صباح ياسيف 4
 كمية ككلكمبكس ستايت عمـ اإلجتماع أستاذ مساعد د. ترايسي ليتؿ 5
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 مقياس التثاقؼ لمفيتنامييف
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