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تفـويض
أنا (نجم عـبد خلـف العيسـاوي) أف ّـوض جامعـة الشـرق األوسـط بتزويـد نسـخ من رسـالتي ورقيـاً
العلميـة
المعنيـة باألبحـاث والد ارسـات
وألكترونيـاً للمكتبـات ،أو المنظمـات ،أو الهيئـات والمؤسسـات
ّ
ّ
عنـد طلبهـا.

االســم :نجم عبد خلف العيساوي
التاريـخ7102 /4/72 :
التوقيـع:
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قرار لجنة المناقشة
الصــــــــورة الذهنية للحـــــزب
امل المؤثرُة في تشكيل ّ
نوقشت هذه الرسالة وعنوانها(( :العو ُ
عمـــان)).
ّ
الســــــياسي فــــــي العـــــراق ،كمــــــا يراهــــــا اإلعالميــــون العراقيــــون المقيمــون فـــــي ّ
وأجيزت بتأريخ7102/4/72 :
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شــكر وثناء
هلل الفضل من قبل ومن بعد ،وله أسجد شك اًر وحمداً إذ أسدل علي نعمه ،ويسر لي إتمام هذا

البحث ،فيا ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك.

ومن باب رد الفضل ألهله ،استئذنكم أن أبدأ بالشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية ملكاً وحكومة
وشعباً ،على األخوة االصيلة التي يبادلوننا إياها ،وعلى الكرم العربي الكبير ،فشك اًر لهم.

وعمالً بالقول المأثور "من اليشكر الناس اليشكر هللا " ..يقتضي الوفاء أن أتوجه-بصورة خاصة-
بالشكر والعرفان إلى أستاذي القدير ،الدكتور صباح ياسين الذي أشرف على هذه الدراسة ،والذي

لم يبخل علي بوقته الثمين ،ونصحه وتوجيهه وارشاده ،فبحثي غرس يديه ،حتى استوى على سوقه
ّ
وأصبح واقعاً ،وجاء وقت الحصاد ،فاهلل أسأل أن يبارك في عمره وينفع به األمة.
ثم الشكر الجزيل إلى جامعة الشرق األوسط  -متمثلة برئيس مجلس أمنائها ،ورئيسها ،وعمدائها،
وجميع األساتذة فيها ،والعاملين في شؤونها ،فلهم مني عظيم االمتنان.

ثم إلى عمادة الدراسات العليا متمثلة برئيسها االستاذ الدكتور غازي خليفة ،على الجهود التي
يبذلونها من أجل االرتقاء بمستوى الدراسات والبحوث ،فلهم مني كل الحب والتقدير.

وأزجي عظيم الشكر إلى رئيس جلسة لجنة المناقشة الدكتور رائد البياتي ،وعلى ما سيقدمه لدراستي

من توجيهات ستكون محل اعتبار وتقدير ،فشكري له.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور عالء الدين أحمد خليفة ،والذي تفضل بقبول
مناقشة هذا البحث ،وهو لن يألوا جهداً في إثرائه بمالحظاته القيمة التي لن تزيده إال قوة ورصانة.
وعرفاناً مني بالجميل أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور كامل خورشيد عميد

كلية اإلعالم ،لم يكن مشرفاً ،لكنه كان مشرقاً ،التخلو مسيرة طالب في هذه الجامعة أو غيرها إال
واغترف من فيض عطائه وارشاداته ،فله مني كل الشكر.

ه -كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة كلية اإلعالم ،خصوصاً االستاذة الدكتورة حميدة سميسم،
واالستاذ الدكتور عطاهلل الرمحين ،واالستاذ الدكتور أديب خضور ،وعلى طبق من ذهب محفوف
بالياسمين شكري إلى االستاذ عبدالحافظ سالمة..

وال أنسى أن اتقدم بعظيم الشكر إلى جميع أقسام هذه الجامعة ودوائرها؛ شؤون العمادة ،وشؤون
الطلبة ،والمالية والتسجيل والعالقات العامة ومكتبة الجامعة والخدمات االمنية والموظفين ،والى
الفاضلة هند سكرتيرة مكتب عميد كلية اإلعالم على تعاونها ودماثة خلقها في تعاملها وصبرها.
ثم إلى االصدقاء ،وهم بفضل هللا كثر ،منهم الصديق الدكتور عبدالجبار الغريري ،والزمالء
والزميالت الذين صحبتهم أو تعرفت عليهم خالل مسيرتي الدراسية في هذه الجامعة.
واآلن البد لي قبل أن أتجاوز الشكر أن اسجل شك ار خاصا ومتمي اًز...إلى:
أبي الحبيب  ..النازح المهجر في بلده هو وأشقائي وشقيقاتي وأبنائهم جميعا ...شك اًر والدي لكل
شيء ..وعلى كل لحظة شوق وأنا أتوق لرؤيتك بعد فراق قرابة سنتين..
ثم إلى الوالدة الحبيبة ..التي طالما كانت ترمقني بالدعاء ..وهي تراني اتقلب بين كتب الدراسة..
والى أم هاني  ..رفيقة العمر ..وأم الغوالي  ..على تعبها وصبرها واعانتها لي..
إلى أوالدي وبناتي هاني وتقى وسرى ويوسف ..واعتذر منهم كثي ار شغلتني الدراسة والعيش عنهم
كثي اًر من االوقات ..الشكر للجميع.
وختاماً فإني ال أدعي أنني بلغت الغاية فحسبي أني اجتهدت فإن أصبت فمنة من هللا وفضل ،وان

كانت األخرى فأسأل هللا العافية وال حول وال قوة إال باهلل.
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اإلهـداء ..
إلى وطنٍ ..لم يزل ي بتسم ألي نائه ..رغم الجراح
إلى بغداد ..ومصر ..والشام  ..والقدس....
ل
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ل
وإلى بالد العرب وا مين جم يغا...

تحية وسالما..
وإلى غمّان  ..مضيف العرب  ..مضيف الكرم..
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الملخص
العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق
كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان
الطالب :نجم عبد خلف العيسـاوي

إشراف :الدكتور صبــــــاح ياســــــين
كلية اإلعالم  -جامعة الشرق األوسط

The Factors Affect in Forming
the Image of the Political Party in Iraq
as seen by Iraqi Journalists Resident in Amman
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تأثير او إسهام بعض العوامل في تشكيل تلك
عمان.
الصورة لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
وتحقيقاً ألهداف الدراسة استعان الباحث بـ(المنهج الوصفي التحليلي) والمنهج التأريخي،
أما عن أداة الدراسة فقد استعمل الباحث في هذه الدراسة أداة (اإلستبانة) ،إذ قام الباحث بتصميم
استبانة خاصة بالعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي ،وشملت أسئلة
اإلستبانة مختلف العوامل وبفقرات بلغت  11فقرة ،وبخمسة بدائل لإلجابة.
تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان والبالغ عددهم
( )011إعالمي ،موزعين على مؤسسات إعالمية مختلفة ،هذا بحسب سجالت هيئة اإلعالم في
األردن ،والموارد البشرية في المؤسسات اإلعالمية ،باإلضافة إلى الكتّاب الصحفيين ،أما عينة
عمان ،وتم إخضاع
الدراسة فبلغت ( )071مبحوثاً موزعة على جميع المؤسسات اإلعالمية في ّ
إجابات المبحوثين للتحليل اإلحصائي بإستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)Spss

س -ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث هو:
 .1إن الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق تتراوح بين السلبية واإليجابية ،وهي أقرب الى
عمان.
السلبية ،بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
 .0أسهمت عوامل عدة في تشكيل صورة الحزب السياسي في العراق ،ومنها ما كان له أثر كبير
في بناء صورة سلبية عن الحزب السياسي ،منها؛ ضعف التواصل مع الجمهور ،واستغالل
نفوذه لتحقيق مصالح شخصية ،وغموض مصادر تمويله ،وعدم توفر المهنية في إدارة
العالقات العامة ،وعوامل أخرى كانت أقل تأثي اًر ،مثل؛ تاريخ الحزب السياسي ومواقفه
الوطنية ،والثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب ،واستناد الحزب السياسي إلى مرجعية
فكرية معروفة.
 .1ال يمكن إحداث أى تغيير فى مالمح الصورة الذهنية للحزب السياسي ما لم يكن لدى أعضائه
الرغبة فى التغيير واإلقتناع التام بضرورته.
 .2تمثل مواقف الحزب السياسي ،وأداؤه اإلعالمي ،وادارة العالقات العامة له ،من أهم العوامل
التي تقف خلف تشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور عن الحزب السياسي.
كلمات مفتاحية في الدراسة[ :الصورة ،الحزب السياسي ،اإلعالم ،العالقات العامة،
اإلعالميون ،إدارة الصورة الذهنية].
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This study aimed to recognize the effecting or contributing some of factors on
the image. It also aimed at recognizing the features of the images of the political Iraqi
party as perceived by the Iraqi Journalists living in Amman.
To achieve the aims of this study the researcher used the descriptive and
analytical approach. So he used the (Questionnaire) as a tool of study, also he created a
specialized survey regarding the effective factors in the forming of the feature of the
image of the political party, which contained different questions related to the factors
with around 80 paragraphs, and five alternative answers,(fifth measurement).
The study included all Iraqi journalists living in Amman who were 300
journalists, distributed on different media organizations, as Jordanian media
commission, and as the different media organizations files, were the researcher was able
to collect from the authorized persons. For the sample of study, it reached 120
respondents distributed on all media organizations in Amman. The researcher had taken
consideration of the sample should reflect the Society of study, therefore the percentage
was calculated depending on the total number of Iraqi journalists in Amman. The
answers of study had been concluded by the statistical analysis using (SPSS).
The research was divided into five different chapters; the first one discussed (the
reasons, aims, importance, specific and limits of study). In second, the researcher had
discussed: (the theoretical literature which included the definition and establishment of

- فthe political party, then the understanding of the image, its compounds and the process
of building up the image to the people, and the images programs since it is very
important to modify the image, and building up a positive image instead of the negative
one, and the role of media and public relations in building up the image of the political
party). And the third chapter contained (the way and procedures which includes the
study syllabus, the society, sample of the study). The fourth one was to discuss, (the
results of field study), Finally the fifth one was to discuss the results and
recommendations.

The most important results set by the research were:
1. The image of the political party in Iraq ranged between positive and negative,
but it was closer to the negative one, as to Iraqi journalists living in Amman.
2. Many factors played a role in the forming the image of the political party in Iraq,
some of them had a big influence in building the negative one, such as; the lack
of communication with the people, using power to get personal benefits,
ambiguity of financial sources, and the

lack of professionalism in public

relations related to the party, on the other side; some of them less influential
such as: the history of the political party and its national standings, culture,
knowledge of the party members and the knowledgeable reference base of the
political party.
3. The change of the image of the political party, is impossible unless the members
do have the intentions in changing and perusing with its necessity.
4. The situations of the political party, its media performance and public relations
management are the most reasons that standing behind forming an image of the
political party for the people.

Keywords of Study: [Image], [Political Party], [Media], [Public Relation], [Image
Management], [Journalists].
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الفصل األول
خلفية الدراســــة وأهميتها
مقدمة:
تعد الصورة الذهنية للحزب السياسي من القضايا المهمة التي يثار حولها الحديث ،والتي
تشغل الرأي العام ،سواء كان ذلك على مستوى المجتمع المحلي أم المجتمع الدولي ،كما أنها تشغل
بالدرجة األولى األحزاب السياسية نفسها ،لما تمثله تلك الصورة من معرفة المسافة بين الجمهور
والحزب من جهة ،وبين المحتوى الفكري للحزب ،والممارسة الفعلية له على أرض الواقع.
وتكمن أهمية البحث في موضوع الصورة المتولدة لدى الجمهور عن الحزب السياسي ،من
خالل كونها تأتي غالباً في صورتين؛ إحداهما تمثل الواقع أو تحاكيه ،بينما األخرى تمثل واقعاً
مشكالً بني على مجموعة تصورات عقلية وانطباعات ذهنية ،وهذا يختلف بحسب بيئة الفرد
ّ
اإلجتماعية والثقافية والعوامل التي يتعرض لها ،سواء كانت إعالمية أم حزبية ،أم خبرات مباشرة
وغير مباشرة ،والتي من خاللها تتشكل الصورة الذهنية عن اإلشياء ،لتنطبع في الذهن بعد التعرض
لها بقصد وبغير قصد ،مما يدفع بالمتلقي إلى تدعيم انطباعات أو حقائق قديمة أو تفنيدها أو
تعديلها.
وان لكل مؤسسة أو هيئة صورة عقلية متكونة لدى اآلخر ،وقد تكون هذه الصورة إيجابية؛
أو سلبية؛ وهي صورة ذهنية ،فإن تشكلت بنمطية تراكمية من صورة مشوهة أو سلبية حقيقية،
سميت الصورة النمطية ،ومن خالل الدراسة سنتعرف على الصورة الذهنية ،والتي تمثل مجموعة
حقائق توالت على شكل صور عقلية امتازت بنوع من الموضوعية والمصداقية ،أما النمطية والتي
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تتسم بالثبات النسبي.
وتأتي أهمية الدراسة أيضاً ،من كون الحياة الحزبية في العراق قد نشأت مبك اًر ،واتسمت
مرت الحياة السياسية في العراق بمراحل وعهود تراجع فيها العمل السياسي
بالتعددية والتنوع ،وقد ّ
الحزبي من خالل استهداف السلطة له ،أو بسبب الضغوط السياسية األخرى ،ليزدهر مرة ويخفت
مرة أخرى ،حتى صار العراق تحت حكم الحزب الواحد ،وتم التضييق على العمل الحزبي لآلخرين،
بل والغاء وجود العمل الحزبي التنظيمي والسياسي واإلجتماعي في العراق ،باستثناء بعض الفترات
التي أعلنت السلطة قانون األحزاب السياسية( ،)1إال أن هذا القانون لم يفض إلى تعددية حزبية ،ثم
انتهت هذه المرحلة باحتالل العراق من قبل الواليات المتحدة االمريكية  ،3002وبداية نظام جديد
تم تشكيله وفق رؤية النظام الغربي ومصلحته في المنطقة.
ومع بداية عهد اإلحتالل  3002-4-9وما تال ذلك التأريخ ،ظهرت الحياة الحزبية
التعددية بقوة وبشكل غير مسبوق ،فتنافست أحزاب وكتل سياسية وتجمعات وائتالفات على السلطة
في العراق ،من خالل المشاركة في اإلنتخابات وفق نمط الحياة السياسية الجديدة ،والتي كانت
أمد في عمر الفوضى في
متعثرة الخطى بسبب تناقض األجندات السياسية والبرامج الحزبية تناقضاً ّ
جميع المستويات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية.
ولقد رافق ظهور األحزاب العراقية بعد اإلحتالل األمريكي عام  ،3002واإلنفتاح الذي
رافق التحول الجديد على جميع األصعدة؛ من ذلك اإلنفتاح اإلعالمي الواسع ،وذلك من خالل
إنشاء وتأسيس وسائل إعالم مختلفة ،باإلضافة إلى المرحلة ذاتها التي اتسمت باإلعالن عن مواقف
()1وانكانالدستورالعراقيلعام1670قدأجازتشكيلاألحزابالسياسية.ينظر(الدستورالعراقي،1670المادة.)24

-3األحزاب السياسية المختلفة ،مستصحبا ذلك كله؛ طبيعة الثقافة السياسية للمجتمع ،ونظرته إلى
الحزب السياسي وموقفه منه ،والذي كان في الجملة ناف اًر من التحزب ،كما عزى ذلك كبار
المؤرخين إلى طبيعة الشخصية العراقية ورفضها لمفهوم التحزب السياسي ّأياً كان نوعه .ينظر:
(الحسني ،0118 ،ص.) 246- 248
مع هذه التحوالت الجديدة في العراق بدأت تتشكل صور مختلفة عن الحزب السياسي
ساهمت في تشكيلها كما أشرنا عوامل عدة؛ كالمواقف الحزبية ،والتأريخ الحزبي ،والممارسة
الحكومية ،ووسائل اإلعالم المختلفة ،ومصادر تمويلها ،وجميع هذه العوامل قد أسهمت في الدعم
والتأييد والترويج اإليجابي أو النقد والقدح واإلستهداف السلبي ،وبالتالي فقد تشكلت صور متعددة
للحزب السياسي في العراق تبعاً لكل ما ذكر.
ولعل من أبرز األسباب التي دعت الباحث إلى دراسة هذا الموضوع ،هو قلة الدراسات
السابقة فيه ،وخصوصا فيما يتعلق بالواقع الحزبي الجديد في العراق ،باإلضافة إلى أن أكثر من
فإنه تطرق لها كجزء من مؤسسة ومدى تفاعلها مع جمهورها الداخلي أو
تطرق للصورة الذهنيةّ ،
المكونة عن الحزب السياسي وجهده في تعزيزها أو تفنيدها،
الخارجي ،وليس عن ماهية الصور
ّ
ولذلك تعمل دراسة الباحث على معرفة عوامل تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى عينة
من نخب الجمهور العراقي متمثلة بـ "اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان".
إن الدراسة ستتضمن  -باإلضافة الى األدب النظري  -اإلجابة عن المشكلة أو الهدف
العام من خالل استطالع رأي عينة من اإلعالميين العراقيين المقيمين في المملكة األردنية
عمان والذين يبلغ عددهم
الهاشمية ،والذين هم جزء من مجتمع "اإلعالميين العراقيين" المقيمين في ّ
بحدود الـ " "200إعالمي حسب بيانات هيئة اإلعالم المرئي والمسموع ،والموارد البشرية في
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المؤسسات اإلعالمية العراقية في ّ
وفي مختلف الوظائف الفنية والصحفية في مختلف الوسائل اإلعالمية.
وبحسب المنهج العلمي المتبع في البحث العلمي؛ فقد استعمل الباحث في دراسته "المنهج
قسم دراسته على خمسة فصول ،الفصل األول عبارة عن تمهيد لموضوع الدراسة
الوصفي" وقد ّ
ومشكلتها وأهدافها وأسئلتها ،والفصل الثاني مكرس الستعراض األدب النظري بقسميه؛ ما يتعلق
بالحياة الحزبية في العراق ،ونبذة عن أهم األحزاب التي ظهرت من تاريخ نشأة الدولة العراقية ولحد
عام  ،3025وكذلك الصورة الذهنية وأهميتها وأنواعها وسماتها وعوامل تشكيلها ومعالجتها ،والقسم
الثاني خصص للدراسات السابقة ،أما الفصل الثالث فقد كرسه الباحث الستعراض منهج الدراسة
ومجتمعها ،والطريقة اإلحصائية التي اتبعها في الوصول إلى نتائج الدراسة ،وتناول الفصل الرابع
نتائج الدراسة بعد وضعها في جداول إحصائية مناسبة ،وتم تخصيص الفصل الخامس لمناقشة
نتائج الدراسة والتوصيات.
أخيرا ،يضع الباحث دراسته بين يدي أساتذته األفاضل وأعضاء لجنة المناقشة متشرفاً
بمناقشتهم ،متشوقاً لمالحظاتهم العلمية ،والتي ستزيد الرسالة رصانة علمية وجودة منهجية ..ومن
هللا التوفيق.
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مشكلة الدراسة(:)2
لما أخذت الحياة السياسية في العراق بعد اإلحتالل االمريكي  3002منحى جديدا من
التعددية السياسية من خالل ظهور عدد كبير من األحزاب والكتل السياسية ،فقد كان للظروف
والمواقف التي صاحبت هذه الفترة دور كبير في بناء الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق،
واختلفت سمات هذه الصورة من شخص آلخر ،ذلك بحسب اختالف العوامل التي تعرض لها
الشخص.
عليه يفترض الباحث وجود عوامل مختلفة ،أسهمت في بناء الصورة الذهنية للحزب
اقيين
عينة دراسته اإل
عالميين العر ّ
ّ
السياسي ،وبالتالي اختالف سماتها ،لذا وجد الباحث أن تكون ّ
عمان ،إنطالقاً من كونهم نخبة من نخب الرأي العام العراقي ،وأكثر الفئات تماساً
المقيمين في ّ
بالحياة السياسية أو التعامل معها من خالل تخصصاتهم ومؤسساتهم ،وهذا مايراه الباحث مشكلة
تحتاج إلى دراسة علمية متخصصة.
من هذا فإن مشكلة الدراسة تتركز في عدم إدراك الكثير من النخب للعوامل التي أسهمت
في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق ،وبالتالي عدم وضوح سمات تلك الصورة
لدى المجتمع ،عليه ستقوم الدراسة باستطالع رأي نخبة من نخب المجتمع العراقي ،وهي نخبة
عمان ،لمعرفة عوامل تشكيل هذه الصـــــــــورة بحسب ما
اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
يرونها.
( )2تعـرف المشـكلة بأنهـا :عبـارة عـن موقـف غـامض أو موقـف يعتريـه الشـك ،أو ظـاهرة تحتـاج إلـى تفسـير ،أو هـي قضـية تـم

االخــتالف حولهــا وتباينــت وجهــات النظــر بشــأنها ،وتقتضــي اج ـراء عمليــة البحــث فــي جوهرهــا( .جاعــد ،0112،ص.)12

وتتجســد مشــكلة البحــث عنــدما يــدرك الباحــث عــن طريــق مالحظاتــه أو تجاربــه أو اطالعاتــه ان شــيئا معينــا غيــر مفهــوم،
ويحتاج إلى المزيد من االيضاح والتفسير والتحليل(.حسن ،0110 ،ص.)55
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هدف الدراسـة وأسئلتها:
يتمثل الهدف العام للدراسة في معرفة العوامل المؤثرة في تشكيل الصـــــــــورة الذهنيــــــــة
للحــــــــزب الســياســـــــي في العـــــــراق بعد عام  ،3002لدى اإلعالمييــــــن العراقييـــــــن المقيمين
في عمان ،وعليه فإن الدراسة وضعت ثمانية أسئلة لغرض اإلجابة عليها وتحقيق هدف الدراسة،
وهي كما يأتي:
 .1هل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية تعزى للعوامل الديموغرافية (النوع اإلجتماعي -العمر–
المهنة– المؤهل العلمي–الحالة اإلجتماعية -طبيعة المؤسسة اإلعالمية) تؤثر على تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة لدى اإلعالميين العراقيين؟
 .2إلى أي مدى أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية لدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
 .3إلى أي مدى أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
 .6إلى أي مدى أثرت الممارسة اإلنتخابية أو السلوك االنتخابي للحزب السياسي في تشكيل
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
 .5إلى أي مدى أسهمت مصادر التمويل للحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟

 .4إلى أي مدى أسهمت العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟

 .7إلى أي مدى أسهم األداء اإلعالمي للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية للحزب
السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟

 .1إلى أي مدى أسهم اإلعالم عموماً في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين
العراقيين المقيمين في عمان؟
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أهمية الدراســة:
أولا .األهمية النظرية:
 -1تاخذ دراسة صورة الحزب السياسي أهميتها العلمية والنظرية؛ من خالل كون الحزب السياسي

يمثل ركيزة من ركائز المجتمع المدني الحديث ،ومن أهم أعمدة الديمقراطية ،السيما وأن
الحزب السياسي يسهم في بناء وتعزيز هيكلية الدولة من خالل المواقع التي يشغلها ببرامجه

أو أعضائه ،أو الدور التوعوي الذي يقوم به.

 -2وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في كونها ستعالج – موضوعياً -موضوعاً يتعلق بالعوامل
المؤثرة التي تشكيل الصورة الذهنية لدى نخبة من الجمهور العراقي عن الحزب السياسي في

العراق.
 -3كما تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية عناصر الدراسة موضوع البحث؛ الصورة الذهنية
بصفتها مهمة أساسية للعالقات العامة في الحزب السياسي ،واإلعالميين كونهم أعمدة

المجتمعات التي تعد أكثر الفئات تفاعالً ومتابع ًة للتغيرات الحاصلة في المجتمع.
ثانيا ا .األهمية التطبيقية:

 -6إ ّن معرفة العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى الجمهور ،تساعد
على التنبؤ بمستقبل العمل الحزبي ،وقدرة العالقات العامة على معالجتها والتعامل معها.
أن معرفة الصور المشكلة لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان ،يساعد على
 -5كما ّ
التنبؤ بسلوك النخب المثقفة تجاه الحياة الحزبية والسلوك اإلنتخابي للجمهور ،هذا باإلضافة
إلى أن اإلعالميين يعكسون رؤاهم عبر ممارستهم لدورهم اإلعالمي إلى أجيال جديدة.
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توضع نتائج هذه الدراسة بين يدي القائمين على توجيه المجتمع وبناء ال أري العام من

مؤسسات وكتّاب؛ أهم الحقائق والتصورات عن الصورة الذهنية عن األحزاب السياسية وتأثير

السياسات اإلعالمية فيها.

 -7إن هذه الدراسة توفر نتائج علمية يمكن أن تسهم في تقويم مسارات منظمات المجتمع
المدني ،والتي يعد الحزب السياسي من أبرزها وأكثرها تأثي اًر في الحياة المجتمعية والسياسية،
السيما وان مسيرة العمل الحزبي في العراق لعشر سنوات خلت أو يزيد؛ مازالت في أزمات

مستمرة.
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مصطلحات الدراسة:
 حسب رينولدز فالصـورة هي " تطور البناء الذهني القائم على انطباعات معدودة تم
اختيارها من فيض المعلومات التي يتلقاها االنسان")Echtner, 2003, p.38) .
 الصورة الذهنية  Imageحسب قاموس ويبستر هو :التقديم العقلي ألي شئ ال يمكن
تقديمه للحواس بشكل مباشر ،أو هي محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة نحو
شخصية معينة أو نظام ما أو فلسفة ما أو أى شئ آخر ،وهى أيضا استرجاع لما اختزنته
الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أو الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق.
) .(Webster's, 1977والدراسة تتبنى هذا التعريف تعريفاً إجرائياً لدراسته.
 الحزب السياسي :حسب جوزيف شيلزنجر :هو "التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط
وفاعلية في التنافس من أجل المناصب اإلنتخابية". (Schlesinger,1968, P. 248).
 الحزب السياسي (إجرائيا) :مفهوم يشير إلى التنظيم الذي يضم مجموعة من األفراد لها،
الري العام لصالحها ،من أجل الوصول إلى
تصور فكري مشترك ،وتعمل على تعبئة أ
السلطة ،والباحث يعني به في هذه الدراسة ،األحزاب السياسية التي تشكلت في العراق بعد
 0111ولغاية زمن إنجاز الدراسة في نيسان .0115
 اإلعالمي (التعريف االجرائي) :هو كل من لديه القدرة على التواصل الصحفي مع اآلخرين
سواء من خالل الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية ،ويدخل ضمن هذا التعريف
الكاتب الصحفي والفني اإلذاعي والتلفزيوني والمقدم والمعد والمذيع والمصمم "الكرافيك"
عمان ..وهنا في هذه الدراسة "اإلعالمي العراقي المقيم" ،هو
واساتذة كليات اإلعالم في ّ
كل من يمتلك إحدى المؤهالت الصحفية واإلعالمية "المذكورة آنفاً" ويمارسها ويقيم في
عمان.

-9-

حدود الدراسة:
 .1الحدود الزمانية :تتحدد الح ـ ـدود الزمنيـ ـ ـ ـة لهـ ـ ـ ـذه الدراسة خالل فترة البحث من 2016/12/1
إلى .2015/6/1
 .2الحدود المكانية :مواقع عمل ومؤسسات اإلعالميين العراقيين المقيمين في مدينة عمان.
 .3الحدود البشرية( :مجتمع الدراسة)؛ اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان ،والدراسة على
(عينة عشوائية بسيطة) من هذا المجتمع المتمثل بـ"اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان".
 .6الحدود الموضوعية :العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي بعد .2003
 .5الحدود التطبيقية :تكرس الدراسة لمعرفة العوامل المؤثرة في تشكيل صورة الحزب السياسي في
العراق بعد عام  ،2003كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان.

محددات الدراسة:
تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث نفسه،
وتتمثل فيما يلي:
 .1طبيعة مجتمع وعينة الدراسة والزمن الذي تمت فيها الدراسة ،فلو أجريت الدراسة في وقت
آخر ،لربما تغيرت تصورات اإلعالميين وانطباعاتهم ،السيما مع تغير الظروف والمتغيرات
المحيطة المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية ،وبالتالي اختالف نتائج الدراسة.
 .2أضف إلى ذلك مكان العينة الذي تجري فيه الدراسة ،فلو أجريت الدراسة على مجتمع من
اإلعالميين المقيمين في دول أخرى غير االردن فقد تأتي بنتائج مغايرة.
 .3كما أن أداة الدراسة واجابات أفراد العينة من حيث الموضوعية واألمانة تعد من محددات هذه
الدراسة.
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
القسم األول :األدب النظري
يوصــف المجتمــع اإلنســاني بأنــه مجتمــع اتصــالي ،وبأنــه أصــبح قريــة صــغيرة ،إشــارة إلــى
اتســاع إمكانيــة التواصــل بمختلــف الوســائل واألســاليب ،وتــأثير ذلــك فــي تشــكيل المــدركات مــن خـالل
المعلومات والمعارف والصور ،والتي من خاللها تتشكل لدى اإلنسان صـور األشـياء ،والتـي يتفاعـل
الصــور واإلنطباعـات ،فتتبــاين بــذلك اســتجابة اإلنســان بــين القبــول والـرفض أو
معهــا فــي ضــوء تلــك ّ
السلب واإليجاب ،ومـن أبـرز المفـاهيم التـي أصـبحت مـن ضـرورات الحيـاة المجتمعيـة المعاصـرة هـو
الحــزب السياســي ،وبالتــالي صــورته لــدى المجتمــع ،لمــا فــي ذلــك مــن انعكــاس علــى الحيــاة السياســية
بصورة عامة.

أوالا .النظريات المستخدمة في الدراسة:
أســتفاد الباحــث فــي د ارسـته مــن عــدد مــن النظريــات ،ومــن أبرزهــا :نظريــة المعرفــة اإلدراكيــة
ونظريــة انــدماج المعلومــات ،ويــرى الباحــث أن هــذين النظ ـريتين مــن أكثــر النظريــات مالئمــة لد ارس ـة
الصورة الذهنية وعوامل تشكيلها.
ّ

نظرية المعرفة اإلدراكية:
بالنظام اإلدراكي والمعرفي الذي كونه
يرى أصحاب هذه النظرية ،أن الفرد يتأثر في سلوكه ّ
عن العالم المحيط به ،واألفراد ينظمون إدراكهم ومعتقداتهم وأفكارهم ،في أشكال ذات معنى أو
مغزى معين ،ويدركون ويفسرون العالم الخارجي في إطار المعنى أو المغزى ،ويأتي بالتالي

 - 11تأثر بهذه المعاني التي يكونها الفرد عن األشياء المحيطة به( .عبدالحميد،1997 ،
سلوكهم م ا
ص.)025
وتركز نظرية المعرفة اإلدراكية على أهمية المعنى الذي يعطيه المتلقي للرسالة ،ومن ثم
فإننا إذا أردنا التنبؤ بتأثير رسالة ما على اتجاه فرد معين ،فالبد أن نعرف كيف يدرك هذا الفرد
الرسالة ،فعلى سبيل المثال ،يفترض "آش" ( Asch )1928أن المعنى الحقيقي ألي عبارة يتحدد
من خالل قائلها)Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.9) .

وفضال عن النظام اإلدراكي الذي يؤثر في رؤية الفرد لألشياء المحيطة به في إطار
المدركات المختزنة في العقل ،فإن الفرد يفترض بنية معينة للمظاهر األخرى في العالم ،ذلك أننا
النالحظ ما يدور حولنا ومن خاللنا فقط ،ولكننا نفسر أيضا مانالحظه ونصدر أحكامنا ،ونحاول
أن نفسر مشاعرنا ومشاعر اآلخرين ،وهذه كلها تؤثر في الموقف السلوكي واستجاباتنا له.
(عبدالحميد ،1997 ،ص.)025
ومن هنا فإن اإلعالميين العراقيين بما يختزنوه من معارف مباشرة وتجارب تأريخية عن
األحزاب السياسية ،قد تبلورت لديهم صورة ذهنية للحزب السياسي ،مضافاً إلى ذلك مجموعة
معتقداتهم وأفكارهم ،والتي من خاللها يفسرون الظواهر المحيطة بهم ،ومنها الحزب السياسي.
ومن جانب منظور اإلستجابة المعرفية فإن جرينولد ( Greenwald )1968يفترض أن
األفراد عندما يتلقون رسالة ما ،فإنهم يحاولون ربطها بالمخزون المعرفي لديهم عن موضوع
الرسالة ،وهم عند قيامهم بذلك تصدر عنهم استجابات معرفية تختلف عما ورد بالرسالة ،فإذا كانت
هذه اإلستجابات مؤيدة فإن المتلقي سيتقبل الرسالة ،أما إذا كانت الرسالة تثير استجابات معرفية

 - 12معادية أو استجابات تفند الموقف الذي تتبناه الرسالة أو تؤيد موقفاً آخر ،فإن المتلقي سيرفض
الرسالة ،وقد تكون استجابات المتلقي المعرفية أكثر إقناعاً من الحجج التي تقدمها الرسالة ،مما قد
ينتج عنه رد فعل عكسي تجاه الرسالة)Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.13) .

وهذا يعني أن المعلومة التي يتلقاها الفرد تتعرض إلى سلسلة عمليات ومعالجة يتم من
خاللها إعادة بناء المعلومات ،وادراكها واإلستخالص منها ،والحكم عليها ،وتوليد األفكار منها،
الصور واإلتجاهات منها ،ومن ثم استدعاؤها عند ورود المعاني
وتخزينها ،وتوليد األفكار و ّ
والمعارف المتعلقة بها .ينظر( :زغيب ،0119 ،ص.)10
كما "يركز أصحاب هذه النظرية على مفاهيم التوازن أو التآلف والتباين المعرفي التي تهتم
باألساليب التي نلجأ اليها إلعادة ترتيب معارفنا حتى تصبح متآلفة أو متسقة"( .عبدالحميد،
 ،1997ص.)026
وهذا المعنى يشير إلى اإلتساق المعرفي ،حيث يقوم على فكرة مؤداها؛ أن المعلومات
الجديدة قد تحدث بلبلة في التنظيم المعرفي للفرد ،وهذه البلبلة اليستطيع الفرد تحملها ،مما يحدث
لديه نوعاً من التوتر ،يحاول الفرد التغلب عليه ،عن طريق تبني اتجاه جديد ،يكون من شأنه
المحافظة على التناغم الداخلي في نظام الفرد المعرفي ،أو عن طريق التعديل في اتجاه موجود
لدى الفرد .ينظر( :زغيب ،0119 ،ص.)07
و"اإلدراك حسب هذه النظرية هو العملية التي يقوم بها العقل من خالل المعرفة المختزنة
بتحديد دالالت ومعاني المدركات الحسية ،وهذا يعني أن الفرد ال يقوم بتفسير الرسائل في معاني
مطابقة لها تماما ،ولكن التفسير يكون في إطار التفاعل بين الرموز التي تم إستقبالها وبين المعرفة

 - 13ذات العال قة بها التي يستعين بها الفرد المتلقي ،وهذا ما يوضح عدم تطابق التفسير بين كل األفراد
بالنسبة للرسالة الواحدة ،لتباين المعرفة اإلدراكية ونظام عملها بين كل فرد وآخر بتأثير التنشئة
اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي ،الذي قد يختلف من فرد آلخر ،وكما يتغير النظام اإلدراكي بين
فرد وآخر ،فإنه يتغير أيضا بالنسبة للفرد بتغير المواقع واألدوار وتغير الخصائص والسمات العامة
واإلجتماعية للفرد نفسه"( .عبدالحميد ،1997 ،ص.)026
بمعنى أن المعارف والرسائل ذات العالقة بالحزب السياسي التي يتلقاها اإلعالميون يتباين
فيها إدراكهم بحسب التنشئة اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي ،والذي هو يختلف من شخص آلخر،
بل هو يختلف في الشخص نفسه من وقت لوقت أو من موقف آلخر.
إن ذلك يعني "أن مجال المعرفة اإلدراكية يتسم بتنظيم العناصر التي تدخل في تشكيله،
بحيث تكتسب معنى كليا معيناً ،هذا المعنى هو الذي يسقطه الفرد على الرموز التي يتلقاها،
فتكتسب داللتها أو معناها وهذا ما يفسر سوء الفهم أو سوء التفسير نتيجة الختالف المجال
اإلدراكي أو تنظيمه بشكل مختلف بتأثير األطر المرجعية ،وهذا المجال اإلدراكي يتكون من عدد
من األبنية الفرعية التي ترتبط ببعضها بشكل هرمي متدرج أو بشكل حلقات متداخلة تحتضن كل
حلقة األخرى االصغر ،ويحتضنها كلها المجال اإلدراكي الرئيسي ،وعلى سبيل المثال فإننا يمكن
أن نتوقع سلوكاً سياسياً من شخص ما بناء على إدراكنا لصورة الحزب الذي ينتمي إليه ،وأخي اًر
الكلية في العمل السياسي وهكذا"  .ينظر:
يمكن إدراك الصورة الكّلية في إطار الممارسة الحزبية ّ
(عبدالحميد ،1997 ،ص.)026

 - 14و"هذه األبنية قد تتشابه أو تختلف فتؤدي بالتالي بالفرد إلى حاالت التوازن أو االتساق أو
التآلف المعرفي ،أو على العكس تؤدي إلى عدم التوازن فيسعى الفرد إلى تعديل إدراكه المعرفي في
بعض من مستوياتها لتحقيق التوازن والتآلف ،وتشكل هذه المجاالت في مجموعها اإلطار المرجعي
الذي يمثل الكل بالنسبة لألجزاء الصغيرة ،والذي يضم جميع الخبرات الموروثة والمكتسبة ويتخذها
أساسا للحكم على األشياء ،وأساسا لالستجابة إلى المنبهات المتشابهة" ،لذلك فإن الفرد يميل إلى
إدراك الوقائع واألحداث والمنبهات – بشكل عام – ذات العالقة ببعضها على أساس أنها أجزاء
فرعية لبناء عام يمكن إدراكه وتفسيره في إطار األبنية المعرفية المنظمة لدى الفرد ،بناء على
العديد من القواعد التي تضمنتها أدبيات علم النفس ،وبصفة خاصة مدرسة الجشطالت في المانيا
مثل؛ مبادئ التشابه والقرب واإلستمرار ،أو مبدأ الوصل واإلغالق ،أو مبدأ الشمول الذي يفسر
إختفاء األشياء الصغرى في األشياء الكبرى ،وكذلك اختالف إدراك األفراد لألشياء في عالقتها
ببعضها ،وهو أبسط مبادئ اإلدراك الذي يمثل له بمبدأ الشكل والخلفية( .عبدالحميد،1997 ،
ص.)027-026
عليه فإن اإلعالميين يميلون إلى إدراك وتفسير المواقف والوقائع السياسية بناءاً على البنية
المعرفية لهم والتي تتضمن العديد من العوامل منها نفسية ومنها تأريخية ومعرفية ،وعليه فإن نظرية
المعرفة اإلدراكية تتناسب وهذه الدراسة من خالل:
( )1تباين إدراك اإلعالميين في إدراكهم للمعارف والرسائل ذات العالقة بالحزب السياسي التي
يتلقونها وبحسب التنشئة اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي والذي هو يختلف من شخص آلخر.
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( )0إسهام معارف اإلعالميين التأريخية عن األحزاب السياسية وما يختزنوه ،في بلورة ّ
الذهنية للحزب السياسي ،مضافاً إليها مجموعة معتقداتهم وأفكارهم والتي من خاللها يفسرون
الظواهر المحيطة بهم ومنها الحزب السياسي.
( )1تركيزها على دور اإلدراك لإلعالمي وتفسيره للرموز التي يتلقاها ،والمعارف التي يختزنها،
الصور
والتي تشكل بمرور الوقت ،موروثاً معرفيا ذهنياً ،يؤثر على سلوك الفرد واتجاهه ،و ّ
التي يولدها عن األشياء التي ترتبط مع بعضها بعالقة ما ،ويميل الفرد إلى بنائها لتوافقها مع
مدركاته.
( )2تأكيدها أن الشخص اإلعالمي قد تتولد لديه صورة ذهنية عن شخص أو حزب ما قبل أن
يشاهده عياناً ،الرتباط ذلك بمجموعة عوامل منها؛ سلوك المنتمين ألحزاب أخرى ،ق أر عنها أو
عاصرها ،أو السلوك السياسي للحزب الذي ينتمي له ذلك الفرد.
( )5جنوح الشخص اإلعالمي إلى التآلف والتوافق أو التأويل ،ليصل إلى حالة التوازن ،وفي أحيان
قليلة يميل الفرد إلى تعديل إدراكه المعرفي ،هذا في حالة كون السلوك كان مغاي اًر للتصورات.
ووفقا لهذه النظرية؛ فإن العامل المستقل في هذه الدراسة ،هو مجموعة العوامل المشكلة
الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق ،ويكون العامل
للصورة الذهنية ،أما العامل التابع فهو ّ
الوسيط هو اإلدراك اإلنساني الناتج من مجموعة عوامل وخبرات وانطباعات ذهنية وتصورات
عقلية.
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نظرية تكامل المعلومات :information integrations theory
يعد نورمان أنديريسون  Norman H. Anderonالمؤسس لهذه النظرية ،حيث يصف
فيها الكيفية التي يتلقى فيها الفرد معلوماته من مصادر متعددة ،لتشكل له حكماً شامال في األشياء،
وتفترض هذه النظرية ثالثة وظائف :القيمة (التقييم) وتكامل المعلومة مع قيمتها أي (الوزن)،
الصورة النهائية ،بناءاً على الوظيفتين األوليتين؛ القيمة والوزن.
والوظيفة الثالثة واألخيرة هي انتاج ّ
)(http://en.wikipedia.org/wiki/Information_integration_theory

إن الفكرة األساسية التي تقوم عليها نظرية تكامل المعلومات مؤداها؛ أن إتجاه الفرد نحو
أي موضوع هو نتيجة لألسلوب ،الذي يقوم من خالله الفرد بدمج المعلومات التي لديه عن هذا
الموضوع ،وتتشكل المعلومات المتاحة لدى الفرد من كل المعلومات الجديدة عن الموضوع،
باإلضافة إلى المخزون المعرفي الموجود في ذاكرة الفرد عن الموضوع ذاته ،وما يرتبط به من
المعلومات ،وينبغي تأكيد أن تشكيل اإلتجاهات يقتصر فقط على المعلومات البارزة  salientوقت
تشكيل اإلتجاهات ،ومن ذلك يتضح لنا أن نظرية تكامل المعلومات تنظر لألفراد باعتبارهم
معالجين للمعلومات ،إذ تعتمد اتجاهاتهم على المعلومات البارزة –سواء كانت جديدة أو مختزنة–
التي يدمجونها في أبنيتهم المعرفية(.زغيب ،0119 ،ص.)71-69
ويعد مبدأ التعدد السببي  ،Multi Causationمن المبادئ الرئيسة ،التي تقوم عليها
السلوكيات متعددة األسباب ،وتضع النظرية هذه
نظرية تكامل المعلومات؛ فكل األفكار واإلتجاهات
ّ
العوامل السببية في صورة معلومات ،وتفترض أن المبدأ العام لتكامل المعلومات يتحكم في تأثير

 - 17هذه األسباب مجتمعة ،وقد شغل مبدأ التعدد السببي المنظرين في مجال اإلتجاهات ،نتيجة
للمشكالت التي تنجم عنه ،حيث أنه عندما تعمل عدة أسباب في تشكيل اتجاه معين ،فإن كل
سبب يجذب اإلتجاه في ناحية معينة ،مما يؤدي إلى صعوبة التنبؤ باإلتجاه أو تحليله( .زغيب،
 ،9002ص.)71
وتفترض النظرية أن كل فكرة يتعرض لها اإلنسان إنما هي معلومات على شكل أجزاء،
ويتضمن كل جزء خاصيتين؛ هما القيمة  Valueوالوزن  ،Weightفقيمة كل معلومة هي تقييمها
(مرغوبة أو غير مرغوبة) ،أما وزنها فيتمثل بأهمية المعلومة المدركة من قبل الفرد (مهمة أو غير
مهمة) ،عليه فإن الخاصيتين هما العامالن المؤثران في اتجاه الفرد وتصوراته ،فقد تكون المعلومة
التي يتلقاها الفرد مرغوبة ومهمة ،وبالتالي سيكون اتجاه الفرد وتصوره إيجابياً لذلك ،أما إذا كانت
المعلومة غير مرغوبة وغير مهمة ،فسيكون اتجاه الفرد وتصوره سلبيا لذلك .ينظر:
) (Anderson,1971,P.171-206.و)(http://www.cios.org/encyclopedia

العالقة بين نظرية تكامل المعلومات ومنظور اإلستجابة المعرفية:
من األفكار األساسية بالنسبة لنظرية تكامل المعلومات ،أنه يجب تقييم المعلومات بناء
على معناها وقيمتها بالنسبة للفرد ،فإذا تعرض شخصان لرسالة معينة ،فإنهما قد يختلفان حول
مدى تأييدهما وتفضيلهما للرسالة ،وهذه تتضمن حدوث إستجابات معرفية ،حتى أن الفهم المجرد
معقدة ،كما تتطلب اإلستنتاجات التي يقوم بها المتلقي حول
للرسالة يتطلب مهارات إدراكية ولغوي ًة
ً
النص وتقييمه لهذه اإلستنتاجات مزيداً من العمليات المعرفية  .ينظر( :زغيب ،9002 ،ص)70
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تتوسط عملية تشكيل اإلتجاهات بعض العمليات المعرفية ،ومن أهم هذه العمليات :القبول
 ،Acceptanceواإلذعان  ،Yieldingوتأثيرات القابلية للتأثر  ،Impact Effectsويختلف قبول
حجة إقناعية معينة عن اإلذعان لها( ،فالقبول يعني مجرد اإلقتناع بها) ،أما اإلذعان فيعني حدوث
تغيير في اإلتجاه الذي تستهدفه الحجة اإلقناعية ،وأما ما يحدث نتيجة السابق في اإلتجاهات
والمعتقدات األخرى التي لم يرد ذكرها صراحة في الرسالة  ،messegeفإنه يطلق عليها تأثيرات
القابلية للتأثر  .Impact Effectsينظر( :زغيب ،9002 ،ص)71
كما أن المعلومات التي يتلقاها الفرد بما تحمل من خصائص القيمة والوزن ،يمكن أن
تدمج ذهنياً بأكثر من طريقة ،فهي إما أن تضاف إلى معلومة قديمة فتعزز معرفة سابقة ،بمعنى
دمج المعلومات ،أو أن المعلومة الجديدة تحل محل معلومة قديمة ،النه تم قبولها واإلذعان لها،
وبالتالي تشكيل معرفة جديدة تؤثر في صناعة صورة أو اتجاه جديد .ينظر:
) (Anderson,1971,P.171-206.و)(http://www.cios.org/encyclopedia

وعلى الرغم من إفتراض أن اية رسالة لكي تكون مؤثرة ،يجب أن يتم اإلنتباه إليها وفهمها
جيداً؛ أي أن التلقي التام والدقيق للرسالة (بما يشتمل عليه من انتباه وفهم) يعد شرطا ضروريا –
وان كان غير كاف – إلحداث التغيير في اإلتجاه ،فإننا قد نجد أن التلقي اليكون شرطا ضروريا
للتغيير ،فالمتلقون ربما اليستطيعون التركيز بدرجة كبيرة في رسالة ما ،وقد يسيئون إدراك الرسالة،
ومع ذلك التفكير في القضية التي تتناولها الرسالة إلحداث التغيير ،وبعبارة أخرى ،فإننا نجد أن
المتلقين قد الينتبهون أو يركزون بدرجة كافية في الحقائق التي يقدمها القائم باإلتصال ،ومن ثم
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القائم باإلتصال؛ أي إنه على الرغم من أن مقياس التلقي قد يمدنا ببعض المعلومات المفيدة عن
عملية تشكيل اإلتجاهات والسياق الذي تمت من خالله ،إال أنه ليس شرطا مسبقا لحدوث التغيير.
(زغيب ،9002 ،ص.)71
ومن خالل هذه النظرية يجد الباحث أن:
الصور الذهنية تبنى على أساس تلقي معلومات معينة ثم تأخذ هذه
( )1تشكيل التصورات و ّ
المعلومات أوزانها من خالل ما يتوفر من معلومات مدركة سابقاً لدى اإلعالميين العراقيين عن
الصورة السابقة أو ربما يكون العكس.
الحزب السياسي ،حيث يتم اعتمادها بناءا على مايعزز ّ
( )0تؤدي المعلومات الجديدة إلى تبني صور جديدة السيما إذاما كانت المعلومة متعلقة بقضية
عامة ،كالحزب السياسي ،وغالبا ما يعمد الشخص اإلعالمي إلى تركيب المعلومات في صور
لتشكل مخرجا نهائيا يكون منه اتجاه أو صورة.
( )1كما أن بعض المتلقين للمؤثرات والمتغيرات في تشكيل صورة معينة يستعجلون الحكم دون
تفهم كامل لما يحيط بالمعلومة من ظروف أو بيئة معينة ،بمعنى سلخ المعارف من أوعيتها،
وبالتالي تشكيل صورة األشياء ومنها الحزب السياسي بناء على معلومات غير كاملة أو
مجتزأة.
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ثانيا .الحزب السياسي:
مفهوم الحزب:
يمكن تحديد مفهوم األحزاب السياسية بكونها تنظيمات ذات أهداف وطموحات سياسية
وفكرية معينة ،تعمل داخلها مجموعة من الناس أعضاء وأصدقاء ،ترى فيها اآللية المناسبة لتحقيق
طموحاتها ،وتتسع مساحة اهتمام الحزب لتشمل كل مرافق الحياة ،ويحاول بدوره إدارتها أو
صياغتها أو التأثير عليها بالشكل الذي يتناسب وبرنامج عمله ونظامه الداخلي ،والذي يستند بدوره
إلى المنهج الفكري الذي يتبناه .ينظر( :محمود المال ،0111 ،ص ،)165و(أبو الغار،1998 ،
ص.)167-165
يعرف عالم اإلجتماع األمريكى "روبرت ماكيفر" الحزب السياسى على أنه :عبارة عن هيئة
ّ
منظمة تسعى إلى مساندة بعض المبادئ وتدعيمها ،أو هى سياسة تحاول من خالل القنوات
والوسائل الدستورية الشرعية أن يكون لها دور مؤثر وفعال فى النشاط الحكومى ،أما "ايدموند بيرك"
فيرى أن الحزب يتمثل فى :مجموعة من الناس اتحدوا فيما بينهم للعمل بمجهودهم المشترك على
تحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ معين يتفقون عليه جميعا( .أبو الغار ،1998 ،ص)167-165
وبحسب تعريف (كوليمان) ،فالحزب هو مجموعة تلتقي بصفة رسمية على أهداف علنية أو
ضمنية ،للوصول إلى السلطة أو اصالحها ،واما أن يكون الحزب منفرداً في سعيه هذا أو مؤتلفاً
مع جماعة أخرى مماثلة ،من خالل منافسة انتخابية عبر شخصياته وبرنامجه السياسي إلدارة
الدولة(Coleman, 1964, P.2) .
عرفت الحزب السياسي على أنه :مجموعة من الناس ذوي
أما الموسوعة السياسية فقد ّ
اإلتجاه الواحد ،والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة ،يحاولون أن يحققوا األهداف التي يؤمنون بها،

 - 21يرتبطون ببعضهم وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم ،تحدد عالقاتهم وأسلوبهم
ووسائل عمله( .الكيالي ،وزهيري ،1972 ،ص.)288
يرى العالم الفرنسي جون شارلو  Jean Chrlotأن أول استعمال لمصطلح الحزب
يعبر عنه بالوحدة اإلجتماعية والسياسية التي
السياسي كان في علم اإلجتماع السياسي حيث كان ّ
تتوسط الملوك وبقية طبقات الشعب ،ولم تنتقل دراسة األحزاب السياسية إلى ميدان علم السياسة إال
مع بدايات القرن التاسع عشر .ينظر( :ميلود ،9002 ،ص.)00-00

أنواع األحزاب السياسية:
تتعدد األحزاب السياسية وفقاً لعوامل عدة ،منها طبيعة النظام اإلجتماعي وطبيعة
المؤسسين والنمط الفكري الذي يتبناه الحزب ،وكذلك من حيث الحجم ،وعوامل أخرى ،ومن هذه
األنواع؛ أحزاب المحافظين وأحزاب األحرار والتي ولدت في بريطانيا في الثلث األخير من القرن
الثامن عشر ،وأحزاب اليمين وأحزاب اليسار وأحزاب الوسط ،وأحزاب األغلبية واألحزاب الكبيرة
واألحزاب الصغيرة ،واألحزاب البرجوازية واألحزاب اإلشتركية واألحزاب الدينية وأحزاب المزارعين
واألحزاب الحرة والمنظمة وأحزاب اللجان وأحزاب الجماهير ،والشمولية ،والرأي ،واألحزاب الجامدة
واألحزاب المرنة...الخ .ينظر( :زين الدين ،0111 ،ص ،)17-11ولعل أشهر تصنيف كالسيكي
()3

لألحزاب كان على يد(موريس ديفرجيه)  ،والذي قسم األحزاب على ثالثة أقسام هي:

( )LaPalombara & Weiner, 1966, P.24أحزاب االطر والكوادر( ،)4واألحزاب الجماهيرية(،)5
والحزب االحادي(..)6
( )3موريس دوفرجيه فقيه سياسي وعالم اجتماع فرنسي (ولد في  5يونيو  )1917وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة
بوردو..وله العديد من الكتب فضال عن المقاالت في المنشورة في الصحف .ينظر الرابط :
 http://alexandra.ahlamontada.com/t5131-topicبتأريخ (.)0112/11/20
( )4وهذه األحزاب تشكلت تأريخياً من االعيان النافذين ،وتتميز هذه األحزاب :بقلة التنظيم ،كما انها التعتمد على سياسة
التنسيب والتثقيف في اختيار أعضائها.
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وظائف األحزاب السياسية:
إن أهم األدوار أو الوظائف التي يؤديها الحزب السياسي هي:
أ -التجنيد السياسي :حيث تضطلع كثير من األحزاب السياسية بأداء وظيفة التجنيد للمناصب
العامة ،وعلى أكثر من مستوى؛ كاعتالء الهرم السياسي من خالل الحزب أو التجنيد للوظائف
الحكومية من خالل وصول الحزب إلى سلطة التأثير ،باإلضافة إلى مستوى الوظيفة الحزبية واعداد
شاغلي المراكز القيادية ،وتولى تعيين جهاز الحزب اإلداري( .)7ينظر( :المنوفي،1987،ص.)197
ب -التنشئة السياسية :تتضمن التنشئة السياسية مهمة الحزب في نشر برنامجه ومحاولة إقناع
الناخبين به ،من خالل التعبير عن مشاعر وآمال الجماهير التي يمثلها ،بحيث تشعر الجماهير
بوجودها في الحزب ،ولهذا تعمل األحزاب على تنمية الوعي لدى المواطنين ،وهي بهذا تفتح أمام
المواطن فرصة اإلختيار بوضوح أثناء عملية اإلقتراع .ينظر( :الشرقاوي ،0115 ،ص.)101
ت -المشاركة السياسية :تعرف دائرة معارف العلوم اإلجتماعية " المشاركة السياسية :بأنها تلك
األنشطة اإلدارية التى يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع فى اختيار حكامه ،وفى صياغة السياسة

( )5وهي األحزاب التي تتوجه مباشرة إلى الجماهير ،والعمل على تعبئتها بأفكار الحزب وأهدافه ،والتي تعد المنطلق األول
لألحزاب اإلشتركية( ،دانكان ،1997 ،ص ،)021ومن ذلك األحزاب اإلشتركية واألحزاب الشيوعية.
( )6ويطلق ذلك على جميع األحزاب التي التؤمن بـ(الديمقراطية) طريقاً للوصول إلى السلطة.
( )7وهنا َّ
ظهرت في العالم العربي قد واجهت مرحلة صعبة ضمن هذا
السيما التي
ْ
السياسيةّ ،
البد من اإلشارة إلى أن األحزاب ّ
بأنها غامضة وغير واضحة ،والتي كانت يؤخذ عليها اقتصارها على
الدور تمثل في ايضاح برامجها التي غالبا ماكانت تنتقد ّ
المصطلحات العمومية كـ"التنمية" و"الديمقراطية" .ينظر.(Kausch, 2012, P.5.) :

 - 23العامة بشكل مباشر أو غير مباشر ،أي أنها تعنى اشتراك الفرد فى مختلف مستويات العمل
والنظام السياسى(( .)8عبدالوهاب ،1999 ،ص.)118
ث -صنع السياسة :يعتبر الحزب أحد أدوات صنع السياسة العامة في المجاالت اإلقتصادية
واإلجتماعية ،بل وفي أمور السياسة الخارجية ،إذ يعد ذلك من أهم وظائف الحزب في دول الحزب
الواحد ،ففي اإلتحاد السوفيتي مثال ،يالحظ أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي هو الذي يباشر
مهمة رسم السياسات الحكومية ،وفي النظم التعددية؛ نجد أن الحزب يشارك في وضع السياسة
العامة إذا كان يتمتع باألغلبية في البرلمان ،أو كناقد لسياسة الحكومة إذا كان في المعارضة ،إن
كل حزب يضع برنامجه الذي يصبح أساسا لسياسة الحكومة إذا تولى السلطة أو إطا ار لنقد هذه
السياسة من موقع المعارضة .ينظر( :الشرقاوي ،0115 ،ص.)106
ح -تنظيم العمل النيابي في البرلمان :أدى تطور األحزاب السياسية إلى تجميع أعضاء البرلمان
المنتمين إلى حزب واحد أو كتلة واحدة ،في جماعات برلمانية منظمة ،والتي بواسطتها يمكن انتقاء
أعضاء اللجان البرلمانية أو إيجاد جهد موحد لتشريع قانون معين ،أو منعه ،أو تأدية دور جماعة
ضغط للحصول على دعم ومساندة جماهير الحزب ومن يمثلهم ،وكذلك تنظيم نشاط البرلمانيين ما
داموا منتمين إلى حزب واحد أو كتلة واحدة .ينظر( :الشرقاوي ،0115 ،ص.)106
خ -مراقبة وتقييم أداء الحكومة :إن عدم تمكن الحزب من الوصول إلى السلطة اليعني بقاءه
بعيدا عن المشاركة في إدارة الشؤون العامة ،فدوره اليقل أهمي ًة عن دور الحزب الحاكم ،الذي هو

( )8كما أن األحزاب السياسية هي من تختار قادة الشعب في مرحلة من مراحل الممارسة اإلنتخابية النهائية بعد أن تحصل
األحزاب على اصوات جمهورها ،وهي بذلك تكون أمام مهمة ارضاء الجمهور واقناعه من خالل القيادات الكفوءة والمنجزة.
)(Milnor, 1969, P. 27-32

 - 24بصدد تنفيذ برنامجه الذي سبق وأن وعد به الجماهير ،فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد
في قيامه بدور الرقيب على أعمال الحكومة ،للكشف عن النقائص واألخطاء وتقديم الحلول البديلة
للسياسات التي تتبعها وفرصة األحزاب في كشف األخطاء والتعديات ،عندما تكون في المعارضة
أكبر منها عندما تكون مشاركة في الحكم(.السيد ،0111 ،ص.)12
ج -حلقــة تواصــل :تمثـل األحـزاب السـ ـياسيـ ـة حلق ـة الوص ـل بي ـن الحكومـ ـة والـرأي العـ ـام ،ويعـد
هـذا التواص ـ ـل بين القـ ـ ـادة والجمه ـ ـور تواصالً مهمـ ـاً في كال اإلتج ـاهين؛ المدخـ ـالت والمخرج ـ ـات.
)(Milnor, 1969, P. 27-32

نشأة األحزاب السياسية في الوطن العربي:
إن األحزاب في العالم الثالث قد ظهرت لتتعامل مع سلسلة من المشكالت التي لم تجابها
الدول الغريبة بصورة مباشرة؛ مثل التحرر الوطني ،وتأكيد الذات الوطنية ،وخلق قيم المشاركة
واإليجابية السياسية ،وبناء المؤسسات الحكومية الشرعية ،وتحقيق التنمية وادارة الصراع ،وفي
الوقت نفسه ،افتقرت الدول حديثة اإلستقالل إلى نظام يساند األحزاب السياسية وتقاليد الحكم
النيابي والشعور بالمواطنة المسؤولة وقيم التحاور والتسامح على مستوى النخب الحاكمة ،وقامت
في كثير منها نظم الحزب الواحد وأظهرت الممارسة ضعفها تنظيمياً وفكرياً وتحولها إلى أدوات
لحشد التأييد الشعبي وضرب المعارضة والنيل من الديمقراطية بمعنى مشاركة الجميع في تقرير
أمور حياتهم .ينظر( :المنوفي ،1987 ،ص .)188

- 25 -

نشأة األحزاب السياسية في العراق(.)9
إن بوادر األحزاب في العراق قد ظهرت في العقد األول من القرن العشرين على شكل
مشاركة شخصيات عراقية في الجمعيات التي تشكلت بعد اإلنفراج

()10

الدستوري العثماني لسنة

 ،1918واستمرت عملية التمثيل والمشاركات تنمو بشكل أكبر وأكثر تأثي اًر من خالل مستويات
تمثيل دولية شارك بها الع ارق وكان له دور واسع في قراءة المآالت المتوقعة للعراق ،وكان العالم
على مشارف الحرب العالمية األولى.
ولقد عرف العراق األحزاب والجمعيات السياسية بشكل واسع منذ بداية نشأة الدولة العراقية
 ،1901وأصبح العراق دولة غنية بالتجارب الحزبية والسياسية ،وخاض غمار النضال والكفاح من
أجل مبادئ التحرر واإلستقالل ،وأدرك من خالل تجاربه الحزبية والثقافية والسياسية حقيقة الصراع
السياسي الذي يدور في العالم وتداعياته على المنطقة العربية.
إ ّن هذا النشاط أو الحركة السياسية في العراق لم تكن محدودة بمنطقة معينة من مناطق
اقيون بجميع قومياتهم أو
العراق والبقومية أو طائفة ،بل كانت حركة شاملة شارك في إذكائها العر ّ
طوائفهم من شمال العراق إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه .ينظر( :الوردي ،1979 ،ص.)169
( )9قد اجمع الجغرافيون والمؤرخون على أن العراق -كان واليزال -بالد كثيرة الخيرات ،وافرة الثمرات ،واسعة
االطراف ،شاسعة االرجاء ،تقع وسط بواد كثيرة ،وصحاري واسعة ،وجبال شامخة ،وهي إلى ذلك ملتقى القارات
الثالث؛ آسيا واوربا وافريقيا ،لذلك النرى عجباً أن تكون مطمح أنظار االمم ،من غربية وشرقية ،وأن تكون مشب
حروب طاحنة ،ومذبح غارات ماحقة منذ فجر التأريخ حتى االن ،فاليكاد يخمد فيها أوار الغزو والقتال ،أو يسكن

تيارهما حينا من الدهر حتى ينبعث من جديد ،ما هو اشد فتكاً وأكثر هوال ،كل ذلك في سبيل االتئثار بخيرات هذه

البالد وارزاقها ،األمر الذي جعلها ميداناً سهال يتوافد عليه الغزاة من كل صوب ،ويقصدونه من كل ناحية.
(الحسني ،0118 ،ص.)01
( (10اإلنفراج الدستوري العثماني :هو صدور الدستور العثماني ،1918والذي نص على اإلنتقال من مرحلة حكم
مطلق إلى حكم دستوري ،يتيح للشعب أن يختار نوابه في مجلس األمة بعد أن ظل معلقاً تسعة وعشرين عاماً.

 - 26ومن أبرز االحزاب السياسية التي ظهرت في العراق وبحسب فترات ظهورها هي:

أ -أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة 0291-0202
( )0جمعية العهد:
تأسست في االستانة في  08تشرين األول  1911على يد عزيز علي المصري وبعض
الضباط العرب ،معظمهم من أصل عراقي ،وقامت هذه الجمعية بدور مهم في تأريخ العراق
السياسي .ينظر (نظمي ،1986 ،ص(.)120ينظر الملحق رقم )5
( )9حزب الوحدة الوطنية:
تأسس في كانون األول ،1912ولم ينخرط في صفوف هذا الحزب غير أعضاء في
المجلس النيابي ،ويعد أول حزب سياسي يتأسس في عهد اإلستقالل "أي بعد دخول العراق عصبة
االمم"( .الحسني ،0118 ،ص( .)025ينظر الملحق رقم )6
( )2حزب اإلستقالل:
بعد إجازة األحزاب قدم المؤسسون طلباً لتأسيس الحزب في  12آذار ، 1946وأرفقوا مع
الطلب المنهاج األساسي للحزب ،وفي  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية على إجازة الحزب.
ينظر( :الزبيدي ،1979 ،ص )67و(عليوي ،0111 ،ص ،)112وفي  00أيلول  1952عمد
نوري السعيد إلى تصفية كل شكل ممكن من أشكال الحياة الحزبية العلنية بإصداره" مرسوم
الجمعيات رقم  19لسنة"  ،1954حلت بموجبه حزب اإلستقالل وسائر األحزاب األخرى( .حميدي،
 ،1981ص( .)111ينظر الملحق رقم )7
( )9الحزب الشيوعي العراقي:
تأسس الحزب الشيوعي العراقي في  8آذار  1915باسم "جمعية مكافحة اإلستعمار
واإلستثمار" التي أصدرت أول بياناً لها في  11آذار (.1915الطائي ،0117 ،ص،)98-97
وبدلت الجمعية اسمها إلى "الحزب الشيوعي العراقي" أواسط تموز عام  ،1915وأصدر صحيفة

 - 27سرية ناطقة باسمه وهي صحيفة "كفاح الشعب" أواخر تموز ( .1915خيري ،1960 ،ص،)6
وتوجه إلى تعبئة العمال والفالحين والمثقفين الوطنيين إلنجاز أهداف المرحلة الوطنية في اإلستقالل
والسيادة الوطنية والتقدم اإلجتماعي واإلقتصادي( .ينظر :الموسوي ،0111 ،ص( .)11ينظر
الملحق رقم .)8
( )1الحزب الوطني الديمقراطي(.)11
في  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية على تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي،
وصادقت على منهاجه السياسي ،وعلى إثر ذلك دعت الهيئة المؤسسة المؤيدين كافة باإلنضمام
إلى الحزب ،ثم جرى انتخاب أول لجنة إدارية مركزية في قاعة مدرسة النقيض األهلية في 26
نيسان ،1946وفاز في اإلنتخابات كامل الجادرجي رئيساً للحزب( .حسين ،1963 ،ص.)19
(ينظر الملحق رقم.)9
( )6حزب البعث العربي اإلشتركي
بدأ الحزب نشاطه في سورية كفكرة في أواخر الثالثينيات ،وفي مطلع األربعينيات أصبح
حركة منظمة أشبه بمدرسة فكرية عقائدية تدعو إلى بعث وتجديد األمة العربية ،بدأ تنظيمه يعتمد
بالدرجة األولى على الطالب والمثقفين ،من خالل النشريات المرتبطة باألحداث السياسية وعبر
اللقاءات اليومية التي كان يعقدها الرواد األوائل لحركة البعث ،وعلى أرسهم ميشيل عفلق وصالح
الدين البيطار ،اللذان مارسا مع البعثيين األوائل نشاطهما الفكري والسياسي تحت اسم حركة
( )11أسسه في بغداد جماعة األهالي ،وقد كانت جريدة صوت األهالي التي عادت للصدور عام  1942النواة األساسية
لتأسيس هذا الحزب الذي لم يمارس نشاطه السياسي بصورة عملية وعلنية إال بعد إجازة األحزاب السياسية في العراق عام
 ، 1946بعد أن أجازت و ازرة توفيق السويدي األحزاب السياسية( ،حسين ،1963 ،ص.)15

 - 28اإلحياء العربي( .الجبوري ،1977 ،ص ،)010وبعد المؤتمر التأسيسي 7نيسان  ، 1947باشر
الحزب بفتح فروع له في بعض األقطار العربية ،فبدأ في لبنان بإصدار البيانات والنشرات بأسماء
مستعارة ،مثل؛" الشباب القومي العربي" أو "القوميين االحرار" أو "الطليعة " ،كما أسس له فرع في
األردن عام( . 1948الجبوري ،1977 ،ص( .)018ينظر الملحق رقم.)11

ب -أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة 0210-0291
( )0الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني:
بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني نشاطه السري في مهاباد

()12

أوائـل عـام ،1926

ينظــر(:شــبر ،1989 ،ص ،)13()019ودعــا الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني إلــى نظــام اتحــادي فــي
العراق أساسه األخوة العربية الكردية ،ونادى إلى الكفاح المشترك بين الشعبين العربي والكـردي ضـد
اإلس ــتعمار والرجعي ــة والحك ــم المـ ـوالي لهم ــا ينظ ــر( :الموس ــوي ،0111 ،ص( .)21ينظ ــر الملح ــق
رقم.)11
( )9حزب الشعب:
في  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية على طلب تأسيس حزب الشعب ،وصدقت على
منهاجه السياسي ،بعد أن قدمت الهيئة المؤسسة طلباً لتأسيس حزب الشعب( ،حميدي،1981 ،
ص  ،)010أما سياسة الحزب فقد أكدت على تحقيق الحياة الديمقراطية والمساواة بين القوميات
وحرية اإلعتقاد والكالم( .الحسني ،1972 ،ص( .)21-19ينظر الملحق رقم .)10

( )12مهاباد :هي مدينة في شمال غرب إيران ،تعد رم اًز وطنياً بالنسبة لألكراد ،فقد كانت عاصمة لجمهورية مهاباد في عام

 ،1925ولكن في  16ديسمبر  ،1926غزتها القوات االيرانية واسقطتها( .ويكيبيديا).
( )13ينظر كذلك( :الحسني،1613،ص)327-324و(حميدي،1610،ص.)25

 - 29( )2حزب األحــــرار.
وافقت و ازرة

الداخلية على تأسيسه في  2نيسان 1946

وصادقت على منهاجه.

(الحسني ،1972 ،ص( .)00ينظر الملحق رقم .)11
( )9حزب التحرير اإلسالمي:
بدأ العمل لتشكيل حزب التحرير اإلسالمي في مدينة القدس عام  ،1928على الشيخ تقي
الدين النبهاني الذي كان يعمل في محكمة اإلستئناف الشرعية هناك( ،راضي ،0116 ،ص.)20
(ينظر الملحق رقم .)12
( )1جماعة االخوان المسلمين(.)14
أسس األخوان المسلمون في العراق فرعاً للجماعة في بغداد الذي كان بداية انتشارهم،
دعوه جمعية األخوة اإلسالمية ،التي أسسها أمجد الزهاوي بتوجيه من دمحم محمود الصواف ،وأجيزت
في سنة  1949واستمرت في ممارسة نشاطها حتى عام  ،1946إذ تم إلغاؤها بصدور مرسوم
الجمعيات واألحزاب عام ( . 1954الجبوري ،1977 ،ص( .)011-199ينظر الملحق رقم .)15
( )6حزب الدعوة اإلسالمية.
كان بداية تأسيس حزب الدعوة لقاء عقد في تشرين األول 1957في النجف( .الخرسان،
 ،1999ص .)25وينظر كذلك( :الزبيدي ،0117 ،ص .)96ويعد حزب الدعوة من أبرز األحزاب
اإلسالمية الشيعية العراقية( ،الخيون ،0111 ،ص ،)111وبعد الغزو األمريكي للعراق ،0111
عادت كوادر حزب الدعوة إلى العراق ،وأوضح الحزب في منشوراته عن تطلعاته من أجل بناء
دولة ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة( .حزبالدعوةاإلسالمية ،2003،ص( .)67-64ينظر
الملحق رقم .)16
( )14يرجع تأسيس هذه الجماعة إلى سنة  1928في مصر على يد الشيخ حسن البنا( .جابر ،1987 ،ص .) 316وقد
ذكرها الباحث هنا ضمن األحزاب ،لوضوح نشاطها السياسي ،باإلضافة إلى النشاط التربوي واالجتماعي.

 - 30( )0جبهة اإلتحاد الوطني:
تشكلت (جبهة اإلتحاد الوطني) في العراق من األحزاب والقوى السياسية العراقية في شهر
شباط من عام  ،1957وقد ضمت أحزاباً سرية وعلنية معروفة ،إذ تكونت من أربعة أحزاب هي؛
الحزب الشيوعي العراقي ،والحزب الوطني الديمقراطي ،وحزب اإلستقالل ،وحزب البعث العربي
اإلشتركي ،وبعض الشخصيات المستقلة .ينظر( :الزبيدي ،0111 ،ص ،)158و(عليوي،0111 ،
ص( .)012-009ينظر الملحق رقم .)17

ت -أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة 0261-0211
( )0الحزب اإلسالمي العراقي:
في عام  1961قدمت هيئة الحزب اإلدارية طلبا إلى و ازرة الداخلية بتأسيس حزب إسالمي
عراقي ،بعد أن أغلقت جمعية األخوة اإلسالمية في العام ( 1959الخيون،3020 ،
ص ،)288،285وقد رفضت و ازرة الداخلية الطلب ،إال أن هيئته اإلدارية قدمت طلباً إلى محكمة
التمييز ،والتي حكمت لمصلحة الحزب( .الزبيدي ،3002 ،ص  )288و(عليوي،3002 ،
ص ،)228وفي  01نيسان من العام ،0111قرر الحزب مغادرة العمل السري ،والمشاركة في
مؤسسات الحكم مع وجود اإلحتالل ،والذي أعلن الحزب في بيان له مقاومته؛ كونه حزبا إسالمياً،
( )www.iraqiparty.comو(الخيون،3020،ص( .)422ينظر الملحق رقم .)18
( )9منظمـــة العمـــــل اإلسالمي:
تأسسـت المنظمـة فـي العـام  ،1967تحـت اســم (الحركـة الرسـالية فـي العـراق) ،والتـي تغيــر
اس ــمها فـ ــي العـ ــام  ،1979إل ــى منظمـــة (العمـ ــل اإلســـالمي) ،وبإشـ ـراف المرج ــع ال ــديني الســـيد دمحم
الحسيني الشيرازي ورعايته (رؤوف ،0115 ،ص ،011ص ( .)111ينظر الملحق .)19
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ث -أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة 9002-0261
( )0الحزب الوطني االشوري :
حزب قومي آشوري تأسس في بغداد  12تموز من العام  ،1971بمبادرة من (مالك ياقو
مالك اسماعيل)( .الزبيدي ،0117 ،ص( .)157ينظر الملحق رقم .)01
( )9حزب اإلتحاد الوطني الكردستاني :
تأسس الحزب في العام  ،1975بدمشق على يد (جالل الطالباني) بعد انفصاله عن
الحزب الديمقراطي الكردستاني( .ينظر :عليوي ،0111 ،ص( .)99-98ينظر الملحق رقم .)01
كما شهد عام  1978تأسيس الحركة اإلسالمية في العراق (الخالصيون)( .ينظر الملحق رقم .)00
( )2المجلس األعلى للثورة اإلسالمية:
أعلن في طهران في  17تشرين الثاني/نوفمبر  ،1980عن تشكيل المجلس األعلى للثورة
اإلسالمية في العراق الذي ضم مجموعة كبيرة من الحركات واألحزاب والشخصيات اإلسالمية
المعارضة لنظام صدام حسين( .الشمري ،0111 ،ص .)71ينظر كذلك (مصطفى،0117 ،
ص )181و(الزبيدي ،0117 ،ص( .)500-501الملحق رقم .)01
( )9الحزب الوطني التركماني العراقي:
تأسس الحزب في انقرة في العام  ،1988وهو أول حزب تركماني ينشط ضـد نظـام (صـدام
حس ــين)( ،علي ــوي ،0111 ،ص ،)110-111وم ــن أب ــرز رم ــوزه رئ ــيس الح ــزب (مظف ــر ارسـ ـالن،
وحســن ســليمان ،وبشــار أمــام اوغلــو ،وليــدن بيــاتي واخــرون)( ،العجلــي ،0111 ،ص( .)016ينظــر
الملحق رقم .)02

 - 32( )1حركة الوفاق الوطني العراقي:
تأسست عام  1991وأعلن عن قيامها قبل المؤتمر العام للمعارضة العراقية ،وقد شاركت
هذه الحركة في المؤتمر العام للمعارضة العراقية في بيروت عام  ،1991وفي مؤتمر فيينا في
حزيران  ،1990والتحق بها بعد أحداث حرب الخليج الثانية عام  1991عدد من كبار الضباط
العراقيين ،كما انضم إليها في تلك الفترة عدد من السفراء العراقيين ،كان منهم حامد علوان الجبوري
وهشام الشاوي .ينظر( :عليوي ،9000 ،ص ،)02و(محمود المال ،9002 ،ص( .)022ينظر
الملحق رقم .)05
( )6المؤتمر الوطني العراقي:
يعد أحمد الجلبي أحد أبرز المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي ،فقد عمل منذ مطلع
تسعينيات القرن العشرين في صفوف المعارضة العراقية في الخارج وحاول اكتساب ثقتها ،فقام
بتأسيس مؤتمر للمعارضة العراقية في فيينا ثم في صالح الدين ،إلى أن نجح في تأسيس المؤتمر
الوطني العراقي الذي أختير في عام  1990رئيساً للجنة التنفيذية فيه وهي بمثابة القيادة العليا
للمؤتمر( .محمود المال ،9002 ،ص( )021ينظر الملحق رقم .)96
( )0الحركة الملكية الدستورية  :


كانبداية نشـاط الحركـة فـي  01حزيـران مـن عـام  ،1991إثـر ٳجتمـاع جمـاهيري عقـد فـي

لن ــدن ،ض ــم جمي ــع الحـ ـزبيين والمس ــتقليين ،وق ــد ت ــم اختي ــار (عل ــي ب ــن الحس ــين) راعي ــا له ــا ،ينظ ــر:
(عليوي ،0111 ،ص )78و(الزبيدي ،0117 ،ص( .)111ينظر الملحق رقم .)07
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ح -أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة 9001-9002
لقد تكاثرت الحركات واألحزاب السياسية بعد عام  ،0111كجزء من حالة عامة شهدتها
الساحة العراقية ،حيث بلغ عدد األحزاب والحركات المعلنة نهاية العام  ،0111أكثر من 011
حركة وحزب ،بينما صادقت المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات في العراق مطلع العام ،0115
على  172كياناً سياسياً لخوض انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات ،وقبيل نهاية العام
 ،0115صادقت المفوضية على  069كياناً سياسياً لخوض انتخابات مجلس النواب ،وارتفع هذا
الرقم إلى  511 – 211حركة وحزب بحلول العام  ،0116وتبدو حالة التكاثر هذه ،استم ار ًار لحالة
مماثلة عاشتها األحزاب العراقية في المهجر خالل تسعينات القرن الماضي ،حيث ارتفع عدد تلك
األحزاب بين عامي  1991و  1990فقط ،من  01حزباً إلى نحو  111حزب( .الشمري،0111 ،
ص .)72ينظر كذلك (الزبيدي ،0117 ،ص )500-501و(رشيد ،)1997 ،ص)81
وقد أفرزت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في  0115/1/11أبرز األحزاب والكيانات
السياسية العراقية والتي كان قسم منها امتداداً لتأريخها ونشأتها ،والقسم اآلخر كان أشبه بكتل أو
ائتالفات انتخابية ومن أهمها :اإلئتالف العراقي الموحد ،التحالف الكردستاني ،القائمة العراقية
الوطنية ،قائمة عراقيون ،الجبهة التركمانية ،الكوادر والنخب الوطنية المستقلة ،اتحاد الشعب،
الجماعة اإلسالمية الكردستانية ،منظمة العمل اإلسالمي ،اإلئتالف الوطني الديمقراطي ،قائمة
الرافدين اآلشورية ،كتلة المصالحة والتحرير( .الرواشدي وآخرون ،0110 ،ص)115
أما في انتخابات الجمعية الوطنية في  0115/10/15فقد أفرزت أحزابا وكتال سياسية
باإلضافة إلى األحزاب واإلئتالفات السابقة ،ومن أبرز المشاركين الجدد أو التشكيالت الجديدة؛
جبهة التوافق العراقية ،الجبهة العراقية للحوار الوطني ،اإلتحاد اإلسالمي الكردستاني ،الرساليون،
قائمة األمة العراقية ،الحركة اليزيدية( .الرواشدي واخرون ،0110 ،ص)101

 - 34وفي انتخابات مجلس النواب  ،0111أضيفت إلى تلك التشكيالت حركات وأحزاب سياسية
وائتالفات انتخابية جديدة منها؛ ائتالف وحدة العراق ،وحركة التغيير الكردية ،والجماعة اإلسالمية،
وائتالف دولة القانون ،واإلئتالف الوطني الديمقراطي ،والمجلس الشعبي الكلداني ،وقوائم أفراد
أخرى( .الرواشدي واخرون ،0110 ،ص ،)111بينما في انتخابات  ،0112وحسب سجالت
المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات ،بلغ عدد األحزاب السياسية والكتل المنفردة المشاركة في
()15

اإلنتخابات؛  019حزبا وكتلة سياسية ،مندرجة في ائتالفات وكيانات انتخابية بلغت  16ائتالفاً
وكياناً( .موقع المفوضية)http://www.ihec.iq/ar/ ،

( )0مؤتمر اهل العراق:
كانت بداية تأسيسه أواخر عام  0112على يد عدنان الدليمي ،عندما دعا إلى تجميع
كلمة السنة العرب في مشروع سياسي ،فأسس " مؤتمر أهل السنة" ،ليتحول بعد أشهر إلى "مؤتمر
أهل العراق" .ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص( .)109ينظر الملحق رقم .)08
( )9مجلس الحوار الوطني:
أعلن عن تأسيسه مطلع عام  ،0115ويضم بالدرجة األساس تنظيمات وشخصيات سنية
منهم :الشيخ خلف العليان (األمين العام للمجلس) ،مشعان الجبوري ،صالح المطلك (الناطق باسم
المجلس) .ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص( .)192-199ينظر الملحق رقم .)09

وكثير من
ا
( )15ل قد كانت معظم الكيانات السياسية هي عبارة عن ائتالفات انتخابية ،ضمت فيها بعضا من األحزاب القديمة
الكيانات السياسية الجديدة ،ومن أبرز االئتالفات والتحالفات هي؛ التوافق العراقي ،متحدون (في  0112متحدون لالصالح)،
ائتالف العراقية (فيما بعد ائتالف العربية ،ائتالف الوطنية) ،التحالف الوطني (في 0112ائتالف دولة القانون ،ائتالف
المواطن ،تحالف االصالح الوطني)( ..موقع المفوضية).

 - 35( )2الجبهة الوطنية للحوار:
هي جبهة سياسية في العراق تم تشكيلها من قبل صالح المطلك ،في سبتمبر  0115من
عدد من األحزاب والحركات السياسية في العراق( .ويكيبيديا)( .ينظر الملحق رقم .)11
( )9اإل ئتالف العراقي الموحد.
ائتالف تكون من ستة عشر حزباً ،وذلك لخوض انتخابات الجمعية الوطنية عام .0115
ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص ،)1-0ثم تشكل اإل ئتالف الوطني العراقي كبديل لـ " اإلئتالف
العراقي الموحد ،بعد انسحاب حزب الدعوة اإلسالمية (نوري المالكي) من المفاوضات ورفضه
الدخول في اإلئتالف الجديد( ،)16وحصل اإلئتالف على  71مقعداً في انتخابات مجلس النواب عام
 .0111ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص( .)2ينظر الملحق رقم .)11
( )1التوافق العراقي:
ظهرت ابتداءاً تحت اسم "جبهة التوافق العراقية" ،وهي ائتالف انتخابي ضم ثالث كيانات
سياسية هي" :الحزب اإلسالمي العراقي" ،بزعامة طارق الهاشمي ،و"المؤتمر العام ألهل العراق"،
بزعامة عدنان الدليمي ،و"مجلس الحوار الوطني العراقي" ويمثله خلف العليان ،هذا وقد أعلن عن
تأسيسها في  07تشرين األول/اكتوبر  .0115ينظر( :الزبيدي ،0111 ،ص( .)161ينظر
الملحق رقم .)10
( )6التيار الصــــدري:
تأسس التيار الصدري داخل العراق بعد الغزو األمريكي عام ( ،0111الراوي،)0110 ،
وهناك من يشير إلى أن بدايات التيار تعود إلى عام ( ،1990الصغير ،3002( ،صص-204

( .)249ينظر الملحق رقم .)11
()16ومنضمنالتشكيالتالتيدخلتفياالئتالفالجديدتيار اإلصالح بقيادة ابراهيم الجعفري ،وهو تيار تأسس على إثر

انشقاق (ابراهيم الجعفري) األمين العام السابق لحزب الدعوة اإلسالمية ،عن حزبه األم ليشكل كيانا بـٳسم (تيار االصالح
الوطني) في  11آيار من العام .0118ينظر( :رشيد الخيون ،0111 ،ص.)129-128

 - 36( )0حزب الفضيلة اإلسالمي:
ومن األحزاب التي برزت على الساحة بعد  ،0111حزب الفضيلة اإلسالمي ،وهو منبثق
عن التيار الصدري ،أعلن عن تأسيسه في آيار/مايو ( .0111الشمري ،0111 ،ص )79ينظر
كذلك(:معد( ،د.ت) ،ص ( )16ينظر الملحق رقم .)12
( )1متحدون لالصالح:
تحالف سياسي عراقي شكله رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي في كانون الثاني
 ،0110وقد تشكل من قبل أحزاب عراقية سنية من أبرزها ،كتلة عمل (التجمع المدني لالصالح)،
وتجمع المستقبل الوطني ،وللعراق متحدون ،مع أحزاب قومية عربية وتركمانية ،منها الجبهة
شعار "منارة الحدباء" في مدينة الموصل ،وقد حاز تحالف متحدون المرتبة
التركمانية العراقية واتخذ
اً
األولى في إنتخابات مجلس المحافظات في سنة  ،0111واإلنتخابات البرلمانية في  0112في
محافظتي نينوى واألنبار ،وحصل على المراتب األولى في محافظة بغداد ومحافظة صالح الدين.
ينظر( :ويكيبيديا) (ينظر الملحق رقم .)15
( )2حزب البعث العربي اإلشتراكي بعد :9002
وبعد اإلحتالل األمريكي للعراق عام  0111وما تال ذلك من إصدار قانون اجتثاث البعث
واقصاء أعضائه من الوظائف ،انتهج حزب البعث سياسة المقاومة المسلحة لإلحتالل األمريكي،
وتحالف مع بعض الفصائل المقاومة وبأسماء مختلفة ،وقد أصدر عددا من البيانات التي تدين
اإلحتالل وممارساته ،كما عارض العملية السياسية برمتها تحت سطوة اإلحتالل ،وعد من يشارك
وحث على محاربته ،وكثي اًر ما عقد حزب البعث المؤتمرات
فيها عميالً للغرب ،خاضعاً لإلحتاللّ ،
المعلنة وغير المعلنة والتي كان يعلن فيها تأكيده على تحرير العراق والحفاظ على سيادته ووحدته
وانهاء وجود اإلحتالل

األمريكيhttp://www.baath-party.org/.

 - 37ولعل أهم قانون صدر مـن قـوات اإلحـتالل يسـتهدف حـزب البعـث هـو قـانون اإلجتثـاث(،)17
وهو قانون يشير إلى سياسة سلطة التحالف الحاكمة في العراق بعـد احتاللـه ،حيـث كـان هـدف هـذه
السياسة هو إ ازلـة تـأثير حـزب البعـث فـي النظـام السياسـي الجديـد فـي العـراق ،وبنـاءاً عليهـا تـم عـزل
الكثير من الموظفين في القطاع العام وحرمـانهم مـن أيـة وظيفـة حكوميـة فـي المسـتقبل ،وكانـت هـذه
السياسة وما بني عليها من إجـراءات محـل جـدل فـي أروقـة اإلدارة األمريكيـة واألكاديميـات والمعاهـد
والقيادات العسكرية ووسائل اإلعالم العالمية ومنظمات حقوق اإلنسان(Terrill, 2012, P.14). .
(ينظر الملحق رقم .)16

فانج َّث . .وفي التَّْن ِزيل الع ِزيز -في َّ
الشجرِة الخِبيثة"-
( )17االجتثاث لغة" :الجث :الق ْ
اجتث ْثته ْ
طع " مطلقاً " يقال :جث ْثته و ْ
االر ِ
ض مالها ِم ْن قرار "ف ِّسر ْت بالم ْنتزع ِة المْقتلع ِة( .الزبيدي ،1969 ،ص .)191وفي مختار الصحاح :جثَّه
اجتثَّ ْت ْ
من ف ْو ِق ْ
ْ

الجث :القطع؛ وقيل قطع
اجتثَّه اقتلعه( .الرازي ،1989 ،ص ،)80وفي لسان العرب؛ اجتثه :اقتلعه" و" ّ
من باب رد قلعه و ْ
الشيء من اصله" .أما الجثّة ،فقد خصها بعضهم بالكائن في وضع القعود والنوم .ومنهم من جعلها بمعنى الجسد( .ابن
منظور.)0111 ،
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الصورة الذهنية والنمطية
الصورة و ّ
ثانيا .مفهــوم ّ
الصورة الذهنية:
مفهوم ّ
الصورة والذهنية:
الصورة الذهنية في اللغة على مفردتينّ :
ينقسم مفهوم ّ
()18

فالصورة

جمع صور ِ
وصور :الشكل ،كل ما يص َّور يقال (صورة األمر كذا) أي

صفته ،النوع ،الوجه يقال (صورة العقل كذا) أي هيئته (األزوي ،1976 ،ص . )221والصورة:
فسواك فعدلك* في أي صورة ما شاء ركبك" (سورة
الشكل والتمثال المجسم قال تعالى" :الذي خلقك َّ
اإلنفطار ،اآليتان (.))8 ،7
وتعيد معاجم األصول اللغوية ) )Etymologyالكلمة اإلنكليزية ) (Imageإلى أصل
التيني فرنسي ،استخدمت في المعاجم اإلنكليزية لتدل على المفاهيم اآلتية :المتشابه ،صنم الصورة،
تمثيل في الذهن ،أو فكرة ،أو صورة أو تمثيل  -وليس من الضروري أن يكون بصرياً في الخيال
كثير شيئاً ما ،ونمط شكل ينتج من شكل آخر يوصل كل نقطة فيه
أو الذاكرة ،-وظهور يشابه ًا
الصورة
بنقطة ثابتة ،أو إسقاط عمودي منه إلى خط مستقيم ثابت أو سطح مستوى ،ومفهوم ّ
الصورة العامة الجماهيرية هي صورة في عقول
الذهنية في البالغة تعني :اإلستعارة والتشبيه ،و ّ
معظم الناس لما يمثله على سبيل المثال )حزب سياسي()( .(19الموسوي ،0111 ،ص .)66

الصورة لغ ًة من الصور :بكسر الصاد جمع صورة وصوره تصوي اًر فتصور وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي
(ّ )18
هن إليك) بضم الصاد وكسرها ،قال األخفش :يعني وجههن
والتصاوير التماثيل وصاره أماله من باب قال وباع وقرئ(:فصر ّ
وصار الشيء أيضا من البابين قطعه وفصله().الرازي ،1995 ،ص .)156وصورة المسألة أو االمر :صفتها ،وصورة الشئ:
ماهيته المجردة وخياله في الذهن والعقل (مجموعة ،1997 ،ص.)511
الصورة التي يكونها فرد عن فرد أو عن مجموعة أو امة ،أو العكس ،وتوصف
الصورة لالشارة إلى ّ
( )19كما يستخدم مفهوم ّ
أحياناً بأنها الخريطة التي تتكون في عقولنا لتنبأ بالحقيقة لكنها ليست الحقيقة نفسها.(Falt, non year, p.100)..

 - 39الصورة على أنها " تطور البناء الذهني القائم على انطباعات معدودة تم
وعرف رينولدز ّ
اختيارها من فيض المعلومات التي يتلقاها اإلنسان" .ينظر(Echtner, 2003, p.38.) :
وفي تعريف لـ(وليم سكوت)؛ الصورة :هي مجموعة الصفات التي يميزها الشخص أو
يتصورها حين يتفكر بالشيء الذي تحمله الصورة( .الموسى ،1982 ،ص.)62
الصورة في المعاجم العربية على معنيين
ولقد توزعت اإلستخدامات األساسية لمصطلح ّ
أساسيين:
األول :الشكل الخارجي والذي يشمل الهيئة ،التمثال ،الصفة ،والشبه أو المثال.
والثاني :الماهية المجردة وما يتحدر عنها من معاني في الخيال والذهن والعقل) (عبدالرزاق،
 ،0115ص .)17 – 15
أما مفردة الذهنية فتشير إلى الذهن ،جمع أذهان؛ الفهم ،القوة في العقل .وكذلك تشير إلى
(الفطنة والحفظ) (الرازي ،1989 ،ص  .)002في حين أن اصطالح الذهن عند (الفالسفة
القدماء قوة للنفس ،معّدة الكتساب اآلراء ،أي العلوم التصورية والتصديقية ،أما في الفلسفة الحديثة
فيطلق الذهن على اإلدراك والتفكير من جهة ما هي مقابلة لإلحساس)( ،صليبيا،1979،
الصورة الذهنية هو تصور شكل الشئ في هيئته وحقيقته
ص ،)592وبهذا يكون معنى مصطلح ّ
وصفته من خالل الفطنة والحفظ في العقل ،وكذلك إدراك األشياء والتفكير بها لتأليف األحكام
واإلستدالالت .

الصورة الذهنية:
ظهور مفهوم ّ
الصورة الذهنية (اإلنطباعة الذهنية) في الخمسينيات وبخاصة فـي الواليـات
لقد ظهر مفهوم ّ
المتحــدة األمريكيــة ليعبــر عــن هالــة أو منزلــة الفــرد أو الحــزب أو البلــد فــي الحيــاة العامــة( .خضــور،
 ،0110ص ،)11وكان لظهور كتـاب (تطـوير صـورة المنشـأ) للكاتـب لـي برسـتول فـي عـام 1960
أثر كبير في انتشار المفهوم( .عجوة ،0112 ،ص.)1

 - 40الصورة الذهنية لم يظهر إلى الوجود إال
وتشير بعض المصادر األجنبية إلى أن مصطلح ّ
في عام  1918على يـ ـ ـد العال ـ ـ ـ ـم (جراه ـ ـ ـ ـام داالس) وال ـ ـذي أش ـ ـ ـ ـ ـار في كتاب ـ ـ ـه؛ (الطبيعة البشري ـة
والسياسـ ـ ـ ـة) إلـ ـ ـ ـ ـ ـى أن الناخبين بحاج ـ ـ ـة إلـ ـ ـ ـى تكوين شـ ـ ـ ـ ـيء مبس ـ ـط ودائم ومنظ ـ ـ ـم عنـ ـ ـ ـ ـد الثقـ ـ ـ ـة
فـ ـ ـ ـي م ـرشـ ـ ـ ـح م ـ ـ ـا(Bogolonor, 1991, p. 229). .
الصورة الذهنية إلى حقل دراسات السلوك السياسي الدولي خاصة بعد
وقد دخل مفهوم ّ
الحرب العالمية الثانية ،وذلك من ضمن اإلهتمام بما يسمى بالشخصية القومية ،فظهر مفهوم
الصورة النمطية القومية التي توصف بأنها السمات الشائعة الثابتة التي تسري على شعب ما من
ّ
جانب شعب آخر ،والتي تأخذ شكل العقيدة العامة الجماعية ،والتي تصاغ على أساس غير علمي
تأثر بأفكار متعصبة تتسم بالتبسيط في تصورها لآلخر( .ياسين ، 1981،ص.)21
أو موضوعي ،اً
الصورة الذهنية ()image
الصورة عموماً و ّ
وفي العلوم اإلجتماعية المختلفة يحظى مفهوم ّ
خصوصاً بحضور متزايد ،إذ يتوزع استخدامه وبشكل متباين في األجهزة اإلصطالحية لعدة حقول
معرفية وفروع علمية ،فمن الفلسفة (نظرية الوجود ونظرية المعرفة والمنطق والرياضيات ،مرو اًر بعلم
النفس وعلم النفس اإلجتماعي وعلم اإلجتماع والقانون والدراسات اإلتصالية واإلعالمية)( جبارة،
 ،2001ص.)51
الصورة الذهنية  imageعندما أصبح
وفي مجال العالقات العامة بدأ استخدام مفهوم ّ
لمهنة العالقات العامة تأثير كبير على الحياة األمريكية مع بداية النصف الثاني من القرن
الماضي ،وقد كان لظهور كتاب (تطوير صورة المنشأة) للكاتب األمريكي (لي بريستول) في سنة
مر -أثر كبير في نشر مفهوم صورة المنشأة بين رجال األعمال ،وما لبث هذا
- 1961كما ّ
المصطلح أن تزايد استخدامه في المجاالت التجارية واإلعالمية والمهنية) (عجوة ،0112 ،ص.)1
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الصورة الذهنية:
تعريف ّ
()20

حسب قاموس ويبستر

فالصورة الذهنية  Imageهي التقديم العقلي ألي شئ ال يمكن
ّ

تقديمه للحواس بشكل مباشر ،أو هي محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة نحو شخصية
معينة أو نظام ما أو فلسفة ما أو أى شئ آخر ،وهى أيضا استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخيل
لما أدركته حواس الرؤية أو الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق(Webster's, 1977).
الصورة الذهنية بأنها  :الناتج النهائي لإلنطباعات
أما اصطالحاً ،فيعرف عجوة (ّ )0112
الذهنية التي تتكون عن األفراد أو الجماعات إزاء شخص معين أو نظام ما ،أو شعب ما ،أو جنس
معين ،أو منشأة معينة ،أو منظمة محلية أو دولية ،أو مهنية معينة ،أو أي شيء آخر عليه أن
يكون له تأثير على حياة اإلنسان ،وتتكون هذه اإلنطباعات من خالل التجارب المباشرة وغير
المباشرة ،وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم ،وبغض النظر عن صحة أو
عدم صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب فهي تمثل بالنسبة ألصحابها واقعاً
صادقاً ،ينظرون من خالله إلى ما حولهم ،ويفهمونه أو يقدرونها على أساسها.
الصورة الذهنية مفهوم عقلي شائع بين أفراد جماعة معينة
وبحسب حجاب ( ،)9009ف ّ
يشير إلى اتجاه هذه الجماعة األساسي نحو شخص معين أو نظام ما أو طبقة بعينها أو جنس
بعينه أو فلسفة سياسية أو قومية معينة أو أي شيء آخر( .حجاب ،2004 ،ص)335

)Merrian Webster's Dictionary.(20

 - 42()21

وفي تعريف آخر للصورة الذهنية

بأنها :مجموعة السمات والمالمح التي ي ْد ِركها

الجمهور ،ويبني على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة ،أو الشركة ،أو الدولة ،أو الجماعة،
الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة على اإلتصال
أو الحزب .وتتكون تلك ّ
الصورة
المباشر ،أو عن طريق العمليات اإلتصالية واإلعالمية الجماهيرية ،وتتشكل سمات ومالمح ّ
الذهنية من خالل إدراك الجمهور لشخصية المنظمة ووظائفها وأهدافها وشرعية وجودها وأعمالها
والقيم األساسية التي تتبناها .ينظر( :صالح ،2009 ،ص.)23-22
()22

الصورة الذهنية
ويمكن القول بأن ّ

هي" :مجموعة

()23

من التصورات واألحكام

واإلنطباعات القديمة المتوارثة والجديدة المستحدثة اإليجابية منها والسلبية التي يأخذها شخص أو
جماعة أو مجتمع عن اآلخر ،ويستخدمها أساسا ومنطلقا لتقييمه لهذا الشخص ولتحديد موقفه
وسلوكه إزاءه"( .خضور ،2002 ،ص ،)11وقد عرفها البعض بأبسط صورة فقال :هي عملية قيام
الذاكرة باسترجاع ما اختزنته أو تخيل ما أدركته بالحواس الخمس.(John, 1979 ,p.127) .
( )21عرف بولندنك صورة المرشح في اإلنتخابات بانها "مجموعة اإلنطباعات الذاتية التي تتكون عنه في أذهان الناخبين.
وهذه اإلنطباعات يمكن أن تكون
أفكار عن القيم السياسية للمرشح أو عن شخصيته أو مقدرته القيادية .ويتكون الكثير من
ا
هذه اإلنطباعت عن مناصب رئاسة الدولة – من خالل ما تبثه وسائل اإلتصال الجماهيرية( .حجاب ،0117 ،ص-171
 )171و(.)Boulding, 1966, P.6
وعدوا التصور القبلي هو التصور المحض
الصورة الذهنية تعني التصور القبلي والتصور البعديّ ،
(ّ )22
عد الفالسفة أن ّ
المتقدم على التجربة ،أما التصور البعدي فهو المعاني العامة المستمدة من التجربة( .صليبيا)725 ،1979 ،
( )23أو حسب فوجيكا فـ"هي تركيبات عقلية معرفية ونفسية تحتوي على معرفة ومعتقدات وتوقعات الفرد حول جماعة انسانية
معينة ،ويكون مجموعة من المعتقدات حول سماتها وخصائصها أو صفاتها ،فهي محصلة إدراكات الفرد من انطباعات ذاتية
وموضوعات وآراء واتجاهات تتكون عن أشخاص ومجتمعات وشعوب بعينها والمنطبعة لدى كل فرد من خالل تعامله مع
المادة المرئية التي يتعرض لها وليس بالضرورة أن تكون سلبية ،ولكنها قد تكون هدامة أو سيئة عندما تستخدم للحط من قدر
الجماعات األخرى"(Fujuika, 1999, p.53)..

 - 43لصورة الذهنية يتبين:
وفي ضوء التعريفات السابقة ل ّ
الصورة الذهنية تتشكل؛ عند األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الدول عن األفراد أو
 - 1أن ّ
الجماعات أو المؤسسات أو الدول األخرى.
الصورة الذهنية تبدأ بانطباعات شخصية وأفكار وتصورات ،إضافة إلى الخبرات والتجارب،
 - 0أن ّ
والقدرة على اإلدراك (الحسي) ،وهذه تأـتي من خالل اإلحتكاك والخبرة والخلفية التي ترتبط
بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم ،وستكون بالتالي مرتبطة بالعاطفة ارتباطاً كبي اًر والتي
الصور تجاه األشياء واألشخاص والجماعات .
سيكون لها أثر على تشكيل تلك ّ
الصورة الذهنية للمنظمة تتسم بالديناميكية ،والقابلية للتغيير ،والتفاعل المستمر مع
 -1أن ّ
المتغيرات الذاتية لألفراد ،أو تلك الخاصة بالمنظمة نفسها ،أو بالمنظمات المنافسة لها ،كما
تتفاعل مع المتغيرات المجتمعية المختلفة.
الصورة الذهنية للمنظمة هي تقديم عقلي أو انطباعات عقلية ذاتية تتكون في أذهان األفراد
 -2أن ّ
أو الجماعات ،وتشكل اتجاهاتهم ومواقفهم وأحكامهم تجاه المنظمة.
الصورة
الصورة الذهنية للمنظمة مقصودة ومخطط لها بعناية ،وهي بذلك تختلف عن ّ
 -5أن ّ
النمطية التي يكونها األفراد بناء على معلومات خاطئة أو مشوهة-أياً كان مصدرها -وتعتمد
على برامج إعالمية مدروسة.
الصورة الذهنية للمنظمة قابلة للقياس باستخدام أساليب البحث
باإلضافة إلى كون أن ّ
الصورة المتكونة لدى الجمهور ،وتحديد أية تغيرات تط أر عليها
العلمي ،ويمكن التعرف على طبيعة ّ
سواء كانت سلبية أو إيجابية .ينظر( :عجوة ،وفريد ،0115 ،ص  )108و(الحوري والزيادات
وعبابنه ،0119 ،ص(Saleem, 2007, P. 135-136.) ،)8
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الصورة الذهنية:
أهمية ّ
الصورة الذهنية تجاه المنظمات أهمية خاصة من خالل تأثيرها في الرأي العام
تكتسب ّ
الصورة من خالل تأديتها لوظائفها
السائد نحو مختلف الجوانب ذات العالقة بالمنظمة ،حيث تقوم ّ
النفسية واإلجتماعية بدور رئيس في تكوين الرأي العام وتوجيهه باعتبارها مصدر آراء الناس
الصورة الذهنية وتكون الرأي العام للمجتمع فإنه
واتجاهاتهم وسلوكهم ،وانطالقاً من العالقة بين ّ
الصورة السائدة عنها في مختلف طبقات المجتمع ،من أجل
يتحتم على المنظمات أن تهتم بدراسة ّ
التمهيد لوضع اإلستراتيجيات الكفيلة بإيجاد صور ذهنية إيجابية عن هذه الجهات تكفل وجود رأى
عام مناصر لقضاياها ومواقفها ودعمها بشتى أنواع الدعم في الظروف المختلفة( .الحوري
والزيادات وعبابنه ،0119 ،ص.)8
ولقد ضاعفت التغيرات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية المتسارعة من أهمية دراسة
الصورة الذهنية عن المنظمات بين مختلف شرائح المجتمع داخل وخارج المنظمات في الوطن
ّ
العربي ،والعوامل المتعلقة بتكوينها والبرامج الالزمة لتحسينها ،وبخاصة في ظل تنامي الحمالت
اإلعالمية التي باتت تواجهها المنظمات من الداخل والخارج ،وفي الوقت الذي يتوجب على وسائل
اإلعالم رصد المخالفات التي قد ترتكبها بعض المؤسسات والكشف عنها ،فإنه يملي عليها أيضا
رصد المبادرات المجتمعية المتميزة التي تقوم بها مؤسسات أخرى وتعزيزها خارج إطار التغطية
الصورة الذهنية لهذه المؤسسات ودعم رسالتها تجاه المجتمع .ينظر:
اإلعالمية الروتينية ،لتعزيز ّ
(الحوري والزيادات وعبابنه ،0119 ،ص.)8
الصورة الذهنية
هذا وبعد أن أدركت الكثير من المؤسسات أو المنظمات مدى أهمية ّ
الجيدة ،فقد بذلت أمواالً كثيرة ،وجهوداً مستمرة في عملية تشكيلها لدى الجمهور.
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الصورة الذهنية للحزب السياسي:
أهمية ّ
ترتبط أهمية صورة الحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان ،بأهمية
أصل وجود الحزب وأهدافه وغاياته ،ونظ اًر ألن إدراك الفرد لما حوله يبقى مناطاً بمدركاته وقدراته
الحسية والذهنية ،فأ نه في األغلب اليستطيع أن يحيط بحقيقة األشياء من حوله بشكل كامل إال
بحدود معارفه وتصوراته ومدركاته ليشكل صورة ما عن تلك األشياء سواء كانت أفرادا أو
مؤسسات .ينظر( :الخوالدة ، 2003 ،ص )5و ))Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.13

السياسية أهمية دراسة صورتها السائدة في أذهان الجماهير
وقد أدركت المنظمات والقيادات
ّ
في وقت معين ،واتخاذ السياسات ،ورسم الخطط الكفيلة بتكوين هذه الصورة على النحو الذي تتمناه
هذه المنظمات أو تلك القيادات ،كما برزت أهمية الصورة على المستوى الدولي في تهيئة المناخ
النفسي المالئم لتحقيق أهداف الدولة ونجاح سياستها الخارجية ،والترويج ألوجه النشاط المختلفة
فيها( .عجوة.)0112 ،
كما تاتي أهمية الصورة الذهنية للحزب السياسي من كون بعض الدراسات السياسية
واإلعالمية بدأت تولي اهتماماً كبي اًر بصورة القيادات السياسية وتأثيرها على صورة الشعب الذي
تنتمي إليه من ناحية ،وتأثيرها على السلوك الجماهيري إزاء هذه القيادات داخل شعوبها من ناحية
أخرى .هذا باإلضافة إلى اهتمام العالقات العامة بدراسة صور الشخصيات القيادية والمنظمات
والشركات والمؤسسات المختلفة للتعرف على نظرة الجماهير لهذه الشخصيات أو المنظمات،
ومعرفة العناصر اإليجابية والسلبية في هذه الصورة ،لتعزيز العناصر اإليجابية وعالج األسباب

 - 46التي أدت إلى تكوين اإلتجاهات السلبية إن وجدت .أضف إلى اهتمام خبراء العالقات العامة
بدراسة العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية وتطورها في ظل وسائل اإلتصال الجماهيرية،
وتعدد الرسائل التي يتعرض لها إنسان القرن الحادي والعشرين .ينظر(عجوة ،0112 ،ص.)2-1
الصورة تتشكل من أسباب
وفي مجال صورة الحزب السياسي ،فمن المالحظ أن هذه ّ
متعددة ،ومنها اإلعالم وأجهزة العالقات العامة بنسبة معينة ،وأن هناك أسباباً أخرى؛ كالخبرات
السابقة أو الخبرات المباشرة أو غير المباشرة ،أسهمت في بناء صورة معينة عن الحزب السياسي
لدى الجمهور -ومنهم عينة الدراسة -اإلعالميون العراقيون.
كما يالحظ من جانب آخر ،أن الحزب السياسي نفسه ربما اليدرك صورته المتولدة لدى
الجمهور بشكل دقيق ،واليدرك أهم العوامل المسببة لتلك الصورة ،واليعرف سماتها أو حدودها،
وبالتالي تظهر بعض األحزاب عاجزة حتى عن التعبير عن نفسها أمام جمهورها ،بل تعجر عن
الظهور في اإلعالم.
الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق ،إذ أنها تمثل سمعته،
من هنا تظهر أهمية ّ
وتعزز مواقفه ومبادئه ،فضال عن أن األحزاب كمؤسسات مجتمع مدني ،تعتبر ظاهرة ديمقراطية
حضارية تسعى البلدان المتطورة إلى استثمارها في تحقيق ازدهار شعوبها وبناء حضارتها واإلرتقاء
بحياتها السياسية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية ،وهنا تكمن ضرورة معرفة األحزاب لهذه
الصورة وسماتها وأسبابها ومراحل بنائها.
ّ
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الصورة الذهنية:
سمات ّ
الصـورة الذهنيــة ،نـذكر مــن بينهـا مــايلى:
هنـاك العديـد مــن السـمات المختلفــة التـى تتســم بهـا ّ
ينظر( :الدسوقي ،0115 ،ص.)7-9
الصـورة الذهنيـة ال تتسـم بالدقـة ،ولعـل مرجـع ذلـك
( )1عدم الدقة :ذهب كثير من البـاحثين إلـى أن ّ
الصـورة الذهنيـة مجـرد انطباعـات ال تصـاغ بالضـرورة علـى أسـاس علمـى موضـوعى،
أساساً هو أن ّ
الصورة الذهنية ال تعبر بالضرورة عن الواقع الكلى ،ولكنها تعبـر فـى
بل تعد تبسيطاً للواقع ،كما أن ّ
معظم األحيان عن جزئية من الواقع الكلى ،السيما وأن األفراد يلجأون عادة إلـى تكـوين فكـرة شـاملة
عن اآلخرين من خالل معلومات قليلة يحصلون عليها لعدم القدرة على جمع المعلومات الكاملة.

الصــورة الذهنيــة تميــل إلــى الثبــات ومقاومــة التغييــر ،وتتعــدد العوامــل التــى
( )0المقاومــة للتيييــر :ف ّ
الصــورة الذهنيــة ،وبعــض هــذه المتغي ـرات يتعلــق
تحــدد وتــؤثر فــى كــم وكيــف التغييــر المحتمــل فــى ّ
الصورة ذاتها ،وبعضها اآلخر يتعلق بالرسائل الواردة من خاللها.
ب ّ
ق
الصـورة الذهنيـة علـى التعمـيم المبـالغ فيـه ،ونظـ اًر لـذلك
( )1التعميم وتجاهـل الفـرو الفرديـة :تقـوم ّ
الصــورة تنطبــق عليــه صــورة
فـاألفراد يفترضــون بطريقــة آليــة أن كــل فــرد مــن أفـراد الجماعــة موضــوع ّ
الجماعة ككل ،على الرغم من وجود إختالفات وفروق فرديـة ،واألفـراد يستسـهلون فـى إصـدار الحكـم
علــى األفـراد مــن خـالل تصــنيفهم ضــمن جماعــات أخــرى ،ويترتــب علــى ذلــك أن الفئــات والجماعــات
والمهن المختلفة يكون عنها الجمهور صور ذهنية تتسم بالتعميم وتتجاهل الفروق واإلختالفات التى
قد تكون فى بعض األحيان جوهرية وأساسية.

 - 48الصــور الذهنيــة إلــى تكــوين إد ارك ـات متحي ـزة لــدى األف ـراد،
( )2تــؤدى إلــى اإلدراك المتحيــز :تــؤدى ّ
الصـور الذهنيـة تبنــى أساسـاً علــى درجـة مـن درجــات التعصـب ،لــذا فإنهـا تـؤدى إلــى إصـدار أحكــام
ف ّ
الصــور الذهنيــة يــرى األف ـراد جوانــب مــن الحقيقــة ،ويهملــون جوانــب
متعصــبة ومتحي ـزة ،فمــن خ ـالل ّ
أخرى ،ألنها ال تتمشى مع معتقداتهم ،وال تتسق مع اتجاهاتهم.
الصــور الذهنيــة فــى التنبــؤ بالســلوك والتص ـرفات المســتقبلية للجمهــور
( )5التنبــؤ بالمســتقبل :تســهم ّ
الصـ ــورة الذهنيـ ــة المنطبعـ ــة لـ ــدى األف ـ ـراد باعتبارهـ ــا
تجـ ــاه المواقـ ــف والقضـ ــايا واألزمـ ــات المختلفـ ــة ،ف ّ
إنطباع ـ ــات واتجاه ـ ــات ل ـ ــدى األفـ ـ ـراد ح ـ ــول الموض ـ ــوعات والقض ـ ــايا واألش ـ ــخاص يمك ـ ــن أن تنب ـ ــئ
بالسلوكيات التى قد تصدر عن الجماهير مستقبال.
صـورة الذهنيـة بتخطيهـا لحـدود الزمـان والمكـان ،فـالفرد ال
( )6تخطى حدود الزمان والمكان :تتسـم ال ّ
يقف فى تكوينه لصوره الذهنية عند حدود معينة بل يتخطاها ليك ّـون صـو اًر عـن بلـده ثـم العـالم الـذى
يعيش فيه ،بـل وتمتـد الصـور التـى ي ِ
كونهـا إلـى مـا وراء المجـرة التـى يسـكنها ،وعلـى مسـتوى الزمـان،
ّ
ّ
فاإلنسان يكون صور ذهنية عن الماضى ،ويكون صور ذهنية عن الحاضر ،إضافة إلى المستقبل،
وبذلك يتضح أن اإلنسان يكون صو اًر ذهنية عن األزمنة واألماكن المختلفة ،وفقـاً لمعارفـه ومدركاتـه
ومشاهداته إضافة إلى قدرته على التخيل واإلستنتاج.
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الصور الذهنية
مصادر ّ
( )0الخبرة المباشرةDirect Experience :
وهي الخبرة التي تتأتى من تجارب الفرد واحتكاكه اليومي والمتكرر مع المؤسسات واألفراد
اآلخرين ،ويمكن للعاملين في العالقات العامة لتلك المؤسسات استثمار هذا اإلحتكاك وتوظيفه من
الصورة اإليجابية والطيبة عن المؤسسة ،من خالل حسن األداء الوظيفي ،والعمل
خالل إبراز ّ
المنظم ،وتلبية احتياجات الفرد أو المؤسسة ،بطريقة تبعث على اإلرتياح والثقة ،وبالتالي فإن
الصورة المتولدة بهذه الطريقة هي صورة تستند إلى التجربة الفردية .ينظر (تركستاني،2004 ،
ّ
ص ،)10بمعنى أنها صورة تستند إلى المخزون المعرفي الذي استحصله الفرد بصورة مباشرة،
وموجهة.
( )9الخبرة غير المباشرةMediated Experience:
هي الخبرات التي تنتج مما تقوم به غالبا وسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمقروءة
والمرئية والمطبوعة وغيرها ،وبطريقة غير مباشرة من نقل مواقف وأحداث وأخبار المؤسسات
واألفراد عبر أدواتها إلى الجمهور ،مما يولد بمرور الوقت والتكرار والتأكيد واإلنتقاء صورة ذهنية
الصورة المتولدة بهذه الطريقة هو صورة تستند
معينة تجاه تلك المؤسسة أو ذلك الفرد ،وبالتالي فإن ّ
إلى ما يقوله ويصوره اآلخرون .ينظر( :تركستاني ،2004 ،ص)10
وهذا يعني أن اإلنسان يؤسس صورته الذهنية عن األشياء أو األشخاص عن طريق
التجارب المباشرة والتجارب غير المباشرة ،وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واتجاهاته ونتيجة
خبرات الفرد واطالعاته ،تكون هناك صورة ذهنية مختزنة تتضمن معارف ومعلومات بانتظار صور

 - 50الصورة المختزنة ،ولذلك فإن نوعية المعلومات المختزنة لدينا
وافدة جديدة والتي يمكن أن تؤثر في ّ
الصورة
عن اآلخرين هي التي تقرر صورهم في عقولنا فإن كانت هذه المعلومات إيجابية كانت ّ
الصور الغامضة أو غير واضحة
إيجابية والعكس صحيح أيضاً ،وهذا ال يعني عدم وجود بعض ّ
الصورة
المعالم بسبب تناقض في المعلومات التي تلقاها الفرد ،فالتناسق واإلنسجام في محتويات ّ
من حيث نوعية المعلومات والتجارب الشخصية المباشرة تؤدي إلى تكوين صورة قوية متماسكة،
وهذا ما ينعكس بدوره على الوضع النفسي للفرد فيبدو في حقيقته شخصاً مستق اًر نفسياً( .الدليمي،
 ،0115ص.)67-66

الصورة الذهنية:
العوامل المؤثرة في تشكيل ّ
الصورة الذهنية على خبرات اإلنسان السابقة منذ لحظة الميالد لإلنسان ،باحتفاظه
وتبنى ّ
لصورة ذهنية عن األشياء واألشكال واأللوان ودرجات اإلضاءة ودرجات الحس المختلفة من خشن
وناعم وصلب وغيره ،ويستتبع ذلك أن أي تجربة جديدة يتم استقبالها وتفسيرها بطريقة من أربع
طرق (Boulding, 1961. P.7-8).:و(مصطفى ،2013 ،ص.)077
 أما تدعم التصور الحالي.
 او تضيف إلى التصور الحالي الموجود معلومات جديدة.
 أو تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور.
 او ينتج عنها إعادة بناء كامل للتصور.

Attention
Addition
Modification
Reorganization

الصورة الراهنة لدى اإلنسان أبرزها؛ األسرة
وهناك عوامل عديدة يمكن أن تسهم في بناء ّ
والمؤسسات التربوية والتعليمية واإلنتاج المعرفي والثقافي ،ويضاف لها وسائل اإلعالم المختلفة،
التي تؤدي دو اًر أكثر فعالية وخطورة ،السيما بعد التطور الهائل في تكنولوجيا اإلتصال

 - 51والمعلومات ،وما حصل من نمو كبير في صناعة الرسائل اإلعالمية ،والتي أصبحت أهم وسيله
الصور الموجودة أصال في أذهان الناس ،وقد تبين من خالل
الصور واآلراء واألفكار وتدعيم ّ
لنقل ّ
الصور التي يبنيها الفرد عن عالمه تستمد من وسائل اإلعالم
الدراسات والبحوث أن  %71من ّ
التي يتعامل معها ،ويمكن لهذه النسب أن تزداد أو تضعف حسب طبيعة المجتمع ومستوى تقدمه
أو تخلفه ،ومن ذلك مثال لوحظ أن  %95من األمريكيين يحصلون على معلوماتهم عن طريق
وسائل اإلعالم بحكم انتشارها ومالحقتها للفرد أينما ذهب ،عدا أن لوسائل اإلعالم قدرة كبيرة على
تفسير األحداث والحقائق التي تجري في العالم لحظة بلحظة وتقديمها في صور معينة وهذا ما
يوفر الجهد والوقت للمتلقي ،األمر الذي يدفعه إلى اإلعتماد على هذه الوسائل ،السيما وأن أغلب
الناس منشغلون بأمور الحياة وتعقيداتها وتلبية حاجاتهم اإلنسانية ،وهذا ما زاد من تأثير وسائل
اإلعالم في سلوك األفراد وامكانية تشكيلها بشكل يتوافق مع أهداف وأغراض األطراف التي تقف
وراء تلك الوسائل ،وصياغة آلية عملها ،وصناعة وسائلها( .الدليمي ،0115 ،ص )71و(عجوة،
 ،0115ص .)119
الصــورة الذهنيــة ت ـرتبط بالنظــام أو النســق المعرفــي الخــاص بكــل فــرد،
ويؤكــد البــاحثون أن ّ
الصــورة الذهنيــة تبنــى علــى خبـرات اإلنســان الســابقة منــذ لحظــة المــيالد،
ويــدعم ذلــك (بولــدنك) ،بــأن ّ
وربمـا قبـل ذلـك واإلنســان جنـين فـي بطـن أ ِّمـه ،حيـث يتلقـى الكـائن الحــي رسـائل مسـتمرة عـن طريــق
األحاســيس والتــي تكــون غيــر واضــحة فــي البدايــة ،فـإذا مــا تقــدم العمــر باإلنســان ازداد هــذا التصــور
ليشمل في النهاية كل شىء موجود وحتى المتخيل. )Boulding, 1966, P.6( .

 - 52وبهــذا يمك ــن النظــر إل ــى إجمــالي المعلوم ــات التــي يس ــتوعبها الفــرد وينظمه ــا ويخزنهــا ع ــن
العالم ،على أنها نوع من القواعد التي على أساسها تتم مقارنـة المعلومـات الجديـدة لكـي يعطـي الفـرد
معنى ،وتتضمن القاعدة( :رشتي ،1975 ،ص)617
( )1اإلطار الداللي للفرد.
( )0إحتياجاته.
( )1قيمه.
( )2المعتقدات والتوقعات التي تؤثر على ما يتلقى الفرد من معلومات جديدة.
ج

الصورة الذهنية والقابلية على اإلستدعاء تعتمد
وبناء على ماسبق يؤكد باحثون بأن قوة ّ
على الموقف اإلدراكي للمثيرات ،وقد حددوا قوانين هذا الموقف اإلدراكي بـ( :زهران،1984 ،
ص)170-171
( )1قانون التكرار ،فالمادة التي يتكرر وجودها فـي اإلدراك تكـون أسـهل تـذك اًر واسـتدعاءاً وتـأثي اًر مـن
غيرها.
( )0قانون األولوية ،فالخبرات التي يمر بها الفرد أول مرة تترك في الذاكرة أث اًر بالغاً.
الصـ ــور والمع ــاني الت ــي وردت حـــديثا ف ــي إدراك الف ــرد أو فـــي تفكيـ ـره ،يكـ ــون
( )1ق ــانون الحداث ــة ،ف ّ
استدعاؤها أيسر من غيرها.
( )2قانون الشدة ،فكلما قويت المثيرات كان تأثيرها أقوى وساعد على استدعائها.
( )5قانون ثبات المالبسات ،فعندما يوجد الفرد في المجـال السـلوكي نفسـه الـذي اكتسـب فيـه الخبـرة،
فإن ذلك يعينه على استدعائها.

 - 53الصورة الذهنية :ينظر (تركستاني ،2004 ،ص .)11و(خضور ،0110 ،ص.)9
أبعاد ّ
الصورة بإحساسات جعلها تنقسم إلـى أبعـاد أخـرى؛ هـي صـورة
ويذكر (ركسنايت) إن ارتباط ّ
الصور المبنيـة ( ،)Constructed Imageفتظهـر صـور الـذاكرة شـيئا
الذاكرة ( ،)Memory Imageو ّ
الصورة المبنيـ ـ ـ ـة هي غير ذلك ،فهي غير مألوفـة ،وبرغ ـ ـ ـ ـم ذلـك
ما لنا خبرة به في الماضـ ـ ـ ـي ،بينما ّ
الصـور المبني ـ ـة هـي خلـق
فـ ـ ـ ـإن عناصـ ـ ـ ـرها المختلف ـ ـ ـ ـة كلهـا له ـ ـ ـا مـا يقابلهـا فـي الخبـرات الس ـ ـ ـابقة ،و ّ
جديـ ــد (Creation

 )Newفقـ ـ ـ ـ ـ ـط ف ـ ـ ـ ـ ـي جانـ ــب أنه ـ ـ ـ ـا تمثـ ــل اتح ـ ـ ـ ـ ـاد العناصـ ـ ـ ـ ـر فـ ـ ـ ـ ـ ـي تشكيـ ـ ـ ـ ـل

جديـ ـ ـ ـد(knight & Knight, 1984, P.114).

( )1البعد المعرفي :Cognitive component
وهو البعد الذي يدرك عن طريقه الفرد موضوعاً معيناً يتصل بدولة أو شعب أو مجتمع ما،
مثل المعرفة باألسس التأريخية والجغرافية للدولة والمعرفة بالمعلومات المتعلقة بشعبها ،وتعتبر هذه
الصورة الذهنية التى يكونها الفرد عن اآلخرين وعن
المعلومات هى األساس الذى تبنى عليه ّ
الموضوعات والقضايا المختلفة ،وبناء على دقة المعلومات والمعارف التى نحصل عليها عن
الصور الذهنية التى نكونها عنهم ،ووفقاً للبعد المعرفى ،فإن األخطاء فى
اآلخرين تكون دقة ّ
الصورة الذهنية المتكونة لدى األفراد هى أخطاء ناتجة أساساً عن المعلومات والمعارف الخاطئة
ّ
الصورة التي
التى حصل عليها هؤالء األفراد ،فالمكون المعرفي لإلتجاهات يتمثل في الفكرة أو ّ
توجد لدى أشخاص عن بعض األشخاص اآلخرين ،والتي توقظ حين استدعائها أو تشكلها مشاعر
وأحاسيس معينة وثم تدفع باتجاه سلوكيات معينة .ينظر( :خضور ،0110 ،ص.)12-11
من هنا يظهر أن البعد الفكري أو المعرفي للصورة الذهنية للحزب السياسي ،يتمثل
بالنتاجات والمعارف واألدبيات التي يقدمها الحزب السياسي ،أو يتبناها ،وتمثل السمة الغالبة لفكره
لدى الجمهور ،وهذه تختلف وفقاً لنسبة الحضور القوي أو الضعيف للحزب من خالل نتاجاته

 - 54األدبية والفكرية والبرامج التوعوية ،التي يقدمها عبر نشاطاته اليومية أو األسبوعية أو مؤتمراته
السنوية ،باإلضافة إلى مايترسخ في أذهان الناس من تجارب الحزب التأريخية وتجارب السلطة
والمشاركة السياسية والمشاريع المقدمة والمقترحة والمتحققة ،وباإلجمال فإن هذا البعد يعني بمعرفة
الحزب العامة.
العوامل التي تسهم في بناء البعد الفكري للصورة الذهنية لألحزاب السياسية:
إن البعد الفكري يتعزز من خالل استراتيجية الحزب السياسي في بناء الدولة ،ودوره
النظري والموقفي في تحسين المشهد السياسي أو تعطيل الحياة التشريعية أو السياسية ومساعي
الحزب في بناء عالقات خارجية وداخلية تتوافق مع مصالح المجتمع أو تتعارض .ينظر( :ندا،
 ،0117ص )76و(الكحكي ،0110 ،ص .)115كما يتأثر هذا البعد من الناحية التكوينية بعوامل
عدة منها:
أ -الخطاب السياسي بشقيه ،الموجه إلى الجمهور ،والموجه إلى السلطة ،ومدى التوافق فيهما،
وتقديم رؤية موضوعية ألي موقف سياسي ،وعدم تبرير الخلل بخلل ،أو الضعف بضعف ،أو
التعمية على مجريات العمل السياسي بمصطلحات توسع الفجوة بين الحزب والجمهور ،مثل
"دهاليز السياسية" و"الغرف المظلمة" و"ماخفي كان أعظم" ،بل بتقديم حقائق واضحة للجمهور
عن مسيرة العمل السياسي.
ب -الخبرات السابقة عن الحزب والتجارب التي مارسها والمواقف التي اتخذها طيلة فترة حياة
الحزب ومنذ نشأته ،فاألحزاب التي حافظت على تأريخها من اإلنحراف السياسي أو
اإلجتماعي أو الوطني هي غير تلك األحزاب التي وقعت حبا وكراهية في إنحرافات تأريخية

 - 55تمس سمعتها الوطنية وتخدش كيانها اإلجتماعي ،مضافاً إلى ذلك المواقف المعززة لكال
اإلتجاهين أو الحالتين ،والثبات األخير والمواقف المتبناة كأحدث تجربة عرفها الجمهور عن
الحزب.
ت -الدعم اإلعالمي الخاص والخارجي أو الندية ،حيث يكون لإلعالم ووسائل اإلتصال دور كبير
في ترسيخ البعد الفكري للحزب ،من خالل استعراض نتاجاته وأفكاره ومواقفه والتثقيف لها
وبها ،أو العكس التنفير منها والتحذير والترهيب ،فهذا يؤثر في تكوين البعد الفكري للصورة
الذهنية المتكونة لدى المتلقي ،فإذا كان التوجه اإلعالمي م ْشبعاً بنبرة اإلدانة ،والتنديد،
والسخرية ،والتحريض؛ أو اإلشادة والتمجيد والتفاخر والدفاع ،فانها ت ْرسم أبعادا معرفي ًة
جديدة غير مألوفة.
ووجداني ًة
ً
( )0البعد الوجداني :Affective component
ويمثل مشاعر الفرد وانفعاالته نحو دولة أو شعب أو مجتمع ما يمتد من التقبل إلى الرفض
ويتدرج في الشدة بين اإليجابية والسلبية ،ويتشكل الجانب الوجدانى مع الجانب المعرفى ،ومع مرور
الوقت تتالشى المعلومات والمعارف التى كونها األفراد وتبقى الجوانب الوجدانية التى تمثل
اتجاهات األفراد نحو األشخاص والقضايا والموضوعات المختلفة ،ويتدرج البعد الوجدانى بين
اإليجابية والسلبية ،ويؤثر على ذلك مجموعة من العوامل أهمها حدود توافر مصادر المعرفة .ينظر
(تركستاني ،2004 ،ص.)11
ومن هنا فإن البعد الوجداني للصورة الذهنية للحزب السياسي يقصد به ،اتجاهات وأحكام
الجمهور الذهنية والنفسية نحو الحزب السياسي ومواقفه ،والتي قد تكون إما سلبية أو إيجابية أو

 - 56محايدة ،كما يعني ربط المعرفة بالمفاهيم والثقافة الشخصية السابقة لتتحول إلى إدراك عقلي كامل،
ويتمثل بتعاطف كامل أو نفور من الحزب ،ويتأثر هذا البعد بمدى توافق مباديء ومواقف الحزب
الحالية مع الجمهور ،أو تنافرها ،فيقبل الجمهور أو ينفر ،ويعبر عنها أحياناً بـ "الشخصية المعنوية"
للحزب في وجدان الجمهور ومدى تأثيرها فيه وقدرتها على استجالب التعاطف والتبرير للمواقف
السياسية التي يتبناها الحزب .ينظر( :ندا ،0117 ،ص.)76
وتشترك في تعزيز هذا البعد جميع العوامل التي ذكرت في البعد الفكري ،لكنها هناك تتركز
على استهداف تلك "الشخصية المعنوية" في وجدان الجمهور تعزي اًز أو تفنيداً ،من خالل تدعيم
الصور المشرقة أو المشوهة وتكرارها وتذكير
الهدف ببعض المواقف السابقة أو اجتزاء بعض ّ
الجمهور بها ،ويتعزز هذا الجانب أكثر كلما كانت العالقة بين الجمهور والحزب أكثر تنظيما
وأدلجة ،وبالتالي صعوبة استهداف هذا الشخصية المعنوية في وجدان الجمهور .ينظر( :الكحكي،
 ،0110ص.)115
( )1البعد اإلج ارئي (السلوكي) :Behavioral component
ويتمثل في رغبة الفرد في السفر إلى دولة أجنبية والعيش والعمل فيها أو الزواج من واحدة
تعيش فيها ،بمعنى رغبة اإلنتقال والتعايش ،ويعتمد هذا العامل على المسافة اإلجتماعية بين
الصورة الذهنية المشكلة لديه فى مختلف شئون الحياة ،حيث
الشعوب ،ويعكس سلوك الفرد طبيعة ّ
الصورة الذهنية فى أحد أبعادها إلى أنها تمكن من التنبؤ بسلوك األفراد ،فسلوكيات
ترجع أهمية ّ
األفراد يفترض منطقياً أنها تعكس اتجاهاتهم فى الحياة.

 - 57وتبعاً لذلك فإن اإلستخدام العقلي للصورة الذهنية يعني قدرة الفرد على اإلد ارك والموازنة
فيما يمتلكه من تراكمات معرفية وايجاد المقارنة بينهما تجاه األشياء للوصول إلى اتخاذ الق اررات
والحكم عليها ،وهي بطبيعة الحال قابلة للتغيير أو الثبات على الرغم مما تتصف به من استباق
زماني في معظمها تجاه األشياء الحالية التي يواجهها الفرد أو ما تتميز به من إضافات للشحنات
العاطفية في بعض مكوناتها( .الكحكي ،2002 ،ص .)115
إذا فالبعد السلوكي للصورة الذهنية للحزب السياسي يتضمن اإلستجابة الظاهرة للجمهور
تجاه الحزب السياسي ،بناءا على البعدين السابقين؛ الفكري والوجداني ،واليعتد بسلوك اإلكراه الذي
تمارسه بعض األحزاب السلطوية تجاه الجمهور العام ،كما أن العوامل المذكورة في البعدين تسهم
في تكوين البعد السلوكي كونه تحصيل حاصل لما ترسخ في أذهان الجمهور وتفاعلوا معه واقتنعوا
به ،ليظهر سلوكاً واضحاً من خالل المشاركة أو عدمها في فعاليات الحزب السياسي ،كاإلنتخابات
والمؤتمرات والمهرجانات والتحشيد أو التنديد وغيرها من مظاهر السلوك المتوافقة مع البعدين؛
الفكري والوجداني ،ويدخل في البعد السلوكي تبني مهام واتجاهات معينة بخصوص األحزاب
السياسية ،وتوظيف العالقات اإلجتماعية لألفراد لخدمة نوع اإلتجاه وطبيعة العالقة بين الفرد
والحزب ،ومن مظاهر هذا البعد نعت األحزاب السياسية بنعوت مبالغ فيها سلباً أو إيجاباً ،ففي
السلب يقوم الفرد بتكرار مفردات شديدة منفرة مثل "عميل"" ،خائن"" ،متواطيء"" ،متآمر"" ،نازي"،
"نفعي".. ،الخ ،بينما في الجانب اإليجابي يقوم الفرد باستعمال مفردات لطيفة ومشجعة ويؤكد
عليها ،مثل" :شريف"" ،وطني"" ،مخلص" ،كفوء".....،الخ .ينظر( :ندا ،0117 ،ص)76
و(الكحكي ،2002 ،ص .)115

 - 58الصور الذهنية (Marion,1989, P.78) .و(منير ،2007( ،ص.)174
أنواع ّ
الصورة الذهنية في
وهناك أنواع عديدة للصورة الذهنية يحددها جفكينز الذي يرى أن مفهوم ّ
العالقات العامة يعني اإلنطباع الصحيح ،وهذه األنواع هي:
الصورة المرآة :وهي التي ترى المنشأة نفسها عن طريقها.
(ّ )1
الصورة الحالية :وهي التي يرى بها اآلخرون المؤسسة .
(ّ )0
الصورة المرغوبة :وهي التي تود المنشأة أن تكونها لنفسها في أذهان الجماهير.
(ّ )1
الصورة المثلى :وهي أمثل صورة يمكن أن تتحقق إذا أخذنا في اإلعتبار منافسة المنشآت
(ّ )2
الصورة المتوقعة .
األخرى وجهودها في التأثير على الجماهير ،ولذلك يمكن أن تسمى ب ّ
الصورة المتعددة :وتحدث عندما يتعرض األفراد لممثلين مختلفين للمنشأة ،يعطي كل منهم
(ّ )5
انطباعاً مختلفاً عنها .ومن الطبيعي أن اليستمر هذا التعدد طويالً ،فإما أن يتحول إلى صورة
إيجابية أو إلى صورة سلبية أو أن تجمع بين الجانبين صورة موحدة تظلها العناصر اإليجابية
والسلبية تبعا لشدة تأثير كل منها على هؤالء األفراد.

الصورة النمطيـة :Stereotype
ّ
الصورة الذهنية في علم النفس اإلجتماعي  mental imageمع مصطلح
يتقابل مصطلح ّ
الصورة النمطي ًة  ،stereotypeوالتي ِّ
الصور
يعرفها الدكتور صالح خليل ابو أصبع بأنها( -:تلك ّ
ّ
التي تنطبع في أذهان الناس عن أشخاص أو شعوب حاملة معها سمات موضوعة في قالب ذهني
يحد من التفكير في صور هؤالء األشخاص أو الشعب بصورة مخالفة في الذهن)( .أبو إصبع،
 ،1999ص. )71

 - 59الصورة النمطية ألول مرة في كتاب الرأي العام الذي أصدره
وقد ظهرت مالمح ّ
الصور الذهنية يضطر اإلنسان إلى تكوينها ألنها تفيد في
 ،)1922( Lippmannوهي نوع من ّ
اقتصاد التفكير ،ذلك ألن اإلنسان عند تعامله مع البيئة ال يتاح له الوقت واإلمكانات للتعرف على
حقائق العالم( .األخضر ،1996 ،ص.)5
ويعرف معجم المصطلحات اإلعالمية الـ  Stereotypeبأنها الرموز المشتركة للجماهير،
مثل الحكم واألمثلة واألساطير واألغنيات الشعبية ،أي إنها التصورات التي عند الناس ألشياء
معينة ،وأعطى المعجم لكلمة الـ ) (Stereotypeمعنى القوالب الجاهزة ،ولهذا فإن معنى هذا
المصطلح يكون مرادف ًا أيضا لصفحة طباعية تصنع بصب المعدن في قالب من الجص أو الورق
المعجن مأخوذ عن حروف منضدة( ،شلبي ،1989 ،ص ،)285 ،576بمعنى أن استخدام الـ "
" stereotypeيرجع إلى عالم الطباعة ،إذ تعني الصفيحة المعدنية المطبوعة التي تصب في قالب
أو آلة سباكة طباعية .ويتم استخدام القالب في إنتاج السطور المطبوعة التي يمكن إستخدامها
آالف المرات من دون الحاجة إلى إعادتها "()Harding, 1968 ,p.259.
الصورة النمطية" Stereotype :مفهوم اصطالحي أو رأي يعده الفرد أو الجماعة
ف ّ
مصد اًر أو مطابقاً لنموذج عام يفتقر إلى الشخصية وأصله من الطباعة" (Webster's, 1990,
الصورة الذهنية التي يشترك في حملها
) ،p.464.فهي "الشيء المتفق مع نمط ثابت أو عام أو ّ
أفراد جماعة وتمثل رأيا مبسطاً أو موقفاً عاطفياً أو حكماً غير متفحص"(Webster's, 1977. .
).P,11-41.

 - 60كماً هائالً من المعلومات التي تحتويها بعض الكتب
ويرى بعض الباحثين أن هناك ّ
واألفالم والتلفاز والصحافة ،هي في الحقيقة سلبية ومش ّكلة أساسـ ـ ـاً من ص ـ ـ ـور نمطية مشوهة ،تنقل
الجوانب المظلمة التي اليخلو منه ـ ـ ـا مجتمـ ـ ـع كالجريم ـ ـ ـة والضغين ـ ـ ـة واإلنتهاكات وغيرها .ينظر:
.(Browne, 2013, p.255).
الصور يصعب تغييرها بين يوم وليلة ،ذلك ألن الفرد يميل
باإلضافة إلى أن غالبية هذه ّ
في أغلب االحوال إلى التمسك بما لديه من صور ينطلق من خاللها عند حكمه على األشياء،
الصورة التي كونها ،فيتذكر المواقف
حيث أنه يدرك محتوى ما يتعرض له على نحو يتفق مع ّ
الصورة الذهنية التي تكونت لديه في وقت ما واستقرت ،وأصبحت ذات أثر
والتفاصيل التي تدعم ّ
كبير في تقديره لما يحدث بعد ذلك وفي رؤيته للواقع وتخيله للمستقبل(عجوة ،)11 ،0112 ،ومن
ثم فقد يتعصب لها ويتحيز فال يقبل التعرض لرسائل أخرى قد التتفق معها ،ولكن المشكلة تكمن
الصورة المقدمة هي ((صورة مشوهة بشكل متعمد)) ،تقوم على الكذب
في حالة إذا ما كانت هذه ّ
الصورة
والربط المزيف بين حقائق ال رابط بينها ،بل تعمد إلى عرض الرأي على أنه حقيقة ،كتلك ّ
التي تعكسها المواد اإلعالمية بمضامينها المختلفة عن العالم الثالث ،والتي ال تنقل عنه سوى
المظاهر السلبية واإلضطرابات وعدم اإلستقرار والكوارث والفضائح ،وال تنظر إليه إال على أنه
مليء باإلنقالبات والفساد والعنف والتخلف( .قنديل ،1991 ،ص.) 6
()24

الصورة النمطية السلبية
ّ
وركز بعض الباحثين في دراستهم على ّ

التي تتكون لدى

الشعوب واألمم بعضها على البعض ،ألنها تؤدي إلى كثير من الصراعات فيما بينهم ،وكلما تتكرر
الصورة النمطية ،هي مجموعة معلومات؛ صحيحة أو مشوهة ،لكنها بالجملة تشكل
( )24يجد أن الباحث أن ّ
الصورة النمطية سلبية غالباً ،سواء تشكلت من معلومات صحيحة أم مغلوطة.
انطباعاً سلبياً ،ف ّ

 - 61الصورة المتكونة
هذه المعلومات السلبيه عن الجماعة والدولة أو الحزب أو أي شيء آخر فإن ّ
الصورة الثابتة( .الدليمي،
تزداد ثباتا وصالبة وتقاوم التغيير بشكل أكبر من السابق ولهذا سميت ب ّ
 ،0115ص.)69
يقول  Walter Lippmannأن القادة السياسيين والمواطنين العاديين يحتاجون إلى صنع
الصور النمطية
القرار في المسائل المعقدة التي ال يفهمونها ،وهنا يعتمد القادة والمواطنون على ّ
التي يشكلونها باإلعتماد على مصادر أخرى ليست من بينها التجربة المباشرة ،ألن اإلنسان يرى ما
الصور النمطية هي التي تشكل
يتوقع أن يراه وليس ما هو موجود بالفعل في الواقع ،ولذلك فإن ّ
الصورة
رؤية هؤالء للواقع ،حتى لو تناقضت المعرفة التي يحصلون عليها من التجربة المباشرة مع ّ
النمطية)Lippmann, 1922, P.259( .
ّ

الصورة النمطية:
سمات ّ
للصورة النمطية خصائص بنيت عليها ويمكن استخالصها من التعاريف المختلفة لها:
ينظر(:شقرة ،9001 ،ص )12-11وهي-:
( )0الجمود والتصلب :هو رسوخ صورة الفئة المنمطة في الذهن الجمعي لصانع الصورة ،وثبات
هذه الصورة ،واعتمادها على األحكام المسبقة دون اعتبار للتجربة المباشرة والوقائع الموضوعية.
الصورة ضد الفئة أو الشخص المنمط ،والتحيز
( )9التحيز :هو التحيز من جانب صناع هذه ّ
لصورة النمطية على الصفات
ينطلق من خلفية عقائدية أو ثقافية أو تأريخية ،والتركيز في هذه ا ّ
السلبية للشخص أو الفئة المراد تنميطها.

 - 62( )2الحذف :هو حذف كل ما من شأنه منع أو عرقلة إلصاق صورة معينة يريدها صّناع الصورة،
ويكون الحذف عن طريق حذف أي صورة أو سلوك إيجابي للشخص أو الفئة المراد تنميطها،
الصورة السلبية لها ،والتي تخدم األحكام المسبقة
الصفات اإلنسانية عنها بحيث التظهر إال ّ
وسلب ّ
المتعلقة بها.
( )9التعميم :هو سحب صفات شخص أو بضعة أشخاص من الفئة المراد تنميطها على بقية أفراد
هذه الفئة دون النظر لما بين أفراد هذه الفئة من فروق جنسية ،أو دينية ،أو ثقافية.
الصورة النمطية( :شقرة ،9001 ،ص)16-15
كيف يتم تشكيل ّ
الصورة في
الصورة النمطية عبر مراحل يتم من خاللها إيجاد وترسيخ هذه ّ
تتم صناعة ّ
األذهان واعطاؤها نوعاً من المصداقية عند من توجه اليهم ،وهذه المراحل هي:
 البحث عن الصفات السلبية ليتم استخدامها لتشويه صورة الشخص أو الفئة المراد تنميط
صورتها ويكون ذلك من خالل استدعاء ما تختزنه ذاكرة الشعوب من قصص وروايات ونكات
وأساطير عن الشخص أو الفئة المراد تنميط صورتها ،وتسخير كل ذلك لتشويه صورة هذا
الصورة
الشخص أو الفئة المعينة ،وكذلك من خالل استحداث صفات سلبية لمن يراد صناعة ّ
النمطية له بحيث تكون هذه الصفات نابعة من وقائع واحداث جديدة ،كما يتم في الغرب
وصف العرب والمسلمين باإلرهاب استناداً إلى عمليات قتل وتفجير تتم هنا وهناك ،ويتم
إ لصاق كل هذه الصفات السلبية المستوحاة من الموروث ومن الوقائع الحالية بكل فئات وأفراد
الشعوب المراد تنميطها.

 - 63الصور السلبية – مقرونة
 تكرار عرض هذه ّ
الصور السلبية بأن يتم اعادة ذكر هذه الصفات و ّ
الصورة النمطية له– بأشكال مختلفة في كافة وسائل اإلعالم مرئية ومسموعة
بمن يراد صناعة ّ
ومقروءة ،ويتم التكرار من خالل؛ العرض المستمر المتكرر بأشكال مختلفة للصورة السلبية لمن
الصورة المشوهة عن طريق االفالم السينمائية والتلفزيونية والرسوم
يراد تنميط صورته ،كعرض ّ
الكاريكاتورية ،زمن خالل التركيز على لصوق الصفات السلبية بالشخص أو الفئة المعينة
الصورة النمطية عن طريق اظهار هذا الشخص أو الفئة في كل مناسبة يحمل هذه الصفات
ب ّ
التي تسيء له وتشوه صورته وسمعته وتضعه في القالب السلبي المراد صياغة شخصيته في
اطاره وكل ذلك مع اخفاء أي صفات إيجابية له ،والبحث عن أي حوادث أو ممارسات يمكن
الصورة السلبية واستغاللها في صناعة وترسيخ هذه الصورة ،وذلك عن طريق
أن تدعم هذه ّ
الربط بين من يراد تنميط صورته وبين هذه الحوادث والممارسات إللصاق ما توحي به من
صفات سلبية وصورة مشوهة قبيحة بهذا الشخص أو الفئة .

الصورة النمطية:
الصورة الذهنية و ّ
الفرق بين ّ
الصـورة أو اإلنطباعيـة
الصـورة النمطيـة ( )Stereotypeو ّ
التميز األدبيات بدقة بين مفاهيم ّ
الذهنيــة ( ،)Imageفعلــى الــرغم مــن تماثلهمــا فــي العديــد مــن التفاصــيل إال أنهمــا يبقيــان مفهــومين
الصورة النمطية ح ْكـم
الصورة الذهنية هي أوسع وأشمل من النمطية ،في حين تبقى ّ
منفصلين ،وأن ّ
قيمة-سلبياً كان أو إيجابياً -بالغ البساطة والتعميم يقترن بفئة مـن النـاس ،متجـاهالً الفـروق الفرديـة
بين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغييره في معظم األحيان( .الجبوري ،1996 ،ص  16و) 17

 - 64وت ـ ـرى الد ارسـ ــة أنـــه وبـ ــالرغم مـــن شـ ــمول المصـ ــطلح  Stereotypeوانط ـ ـواء العديـــد مـــن
الصــورة
الصــورة الذهنيـة) ،ف ّ
المفـاهيم فـي إطــاره ،إال أنـه جـزء مــن مفهـوم أوســع وأشـمل هـو ّ ( Image
النمطيــة التتكــون إال بوجــود صــورة ذهنيــة مســبقة ،وهــذا يعنــي بــأن الفــروق بــين الصــورتين الذهنيــة
والنمطية يمكن إجمالها باالتي:
الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن شيء ما ،تبقى صورة ذهنية مادامت فردية ،لكنها
( )1أن ّ
تتحول إلى صورة نمطية إذا شاركه اإلعتقاد فيها عدد كبير من الناس ،وانتشرت بينهم بشكل واسع،
مؤثر في إدراكهم وتفاعلهم وسلوكهم تجاه الجماعة المنمطة ،ينظر(:ساري ،1999 ،ص)760
و).(Young, 1957, p.193
( )0وتنب ــه (ج ــون ميري ــل) إل ــى حقيق ــة مفاده ــا أن الس ــتيروتايب م ــاهي إال ص ــورة س ــلبية( ،برك ــات،
 ،1981ص ،)110-111و(ليســين ،1981 ،ص ،)111فكأنهــا تتض ــمن اتجاهــات عدائيــة ألنه ــا
تتكون نتيجة قلـة التفاعـل بـين حضـارات وقوميـات مختلفـة( .ليسـين ،1981 ،ص ،)111وبالمقارنـة
الصــورة الذهنيــة تبنــى علــى الحقــائق الموضــوعية والمعلومــات
الصــورة الذهنيــة يــرى (البــورت) أن ّ
مــع ّ
الصـادقة ،)Allport,1954, P. 168( .ألنهـا تـرتبط بتجـارب اإلنسـان ،ويسـتمر اإلنسـان فـي تلقـي
الرسـائل عــن طريـق األحاســيس ،)Boulding, 1961, P.4-5( .وهــي بـذلك لــيس بالضــرورة أن
تكون سلبية.
الصـ ــورة النمطيـ ــة يتخـ ــذ شـ ــكل العقيـ ــدة ،فهـ ــي مجموعـ ــة مـ ــن
( )1يشـ ــير (تيرهـ ــون) إلـ ــى أن مفهـ ــوم ّ
المعتقـ ــدات المتراكمـ ــة التـ ــي تؤطرهـ ــا مجموعـ ــة كبي ـ ـرة مـ ــن التوليفـ ــات الفنيـ ــة والفلسـ ــفية واإلجتماعي ـ ـة

 - 65والسياســية بشــكل نمطــي ســائد ال يمكــن الحكــم علــى صــدقها أو خطئهــا( ،)25أمــا اإلنطباعيــة الذهنيــة
فهي تتشكل لدى األفراد وفقا لمعيار التجربة الناتجة من المعرفة المستمدة مـن األحاسـيس فـال يمكـن
أن ترتبط بما سبق( .الداقوقي ،0111 ،ص.)19-17
الصورة النمطية بأنها تقاوم التغير ،حيث أنها ال تستجيب للمضامين الجديدة المعاكسـة
( )2وتمتاز ّ
فقط مـا ينسـجم مـع اتجاهاتهـا"(اإلدقـاني ،0110 ،ص ،)17فـي حـين أن ال ـ  Imageهـو مبـدأ فعـال
ودينــاميكي لــذا فهــي ال تتصــف بالثبــات والجمــود(،عجــوة ،0112 ،ص ،)10-11بعبــارة أخــرى فــإن
الص ــورة النمطي ــة ه ــي عملي ــة س ــتاتيكية
ّ

(*)

– بعك ــس الح ــال م ــع الص ــورة الذهني ــة .ينظ ــر(:خض ــور،

 ،2002ص.)11
الصــورة إلــى
الصــور الذهنيــة هــو مــا يعــرف بـالرأي العــام ،فــي حــين أن انتقــال هــذه ّ
( )5إن حصــيلة ّ
خــارج حــدود المجتمــع الواحــد ،أي عبــر الح ـواجز الثقافيــة والسياســية والحــدود الجغرافيــة مــثال ،فهــي
الصــورة النمطيــة التــي تعــد األســاس فــي خلــق ال ـرأي العــام العــالمي((.برك ــات ،1981 ،ص-110
ّ
.)111
الصـورة
الصــور عــن أمــة أخــرى ،أمــا ّ
الصــور النمطيــة بأنهــا حاصــل توحيــد أو تجميــع ّ
( )6وتتصــف ّ
الذهنية فتتصف بتعددها .ينظر( :مسلم ،1986 ،ص.)19-18
الصورة النمطية على أنها " نظام من العقائد الراسخة في أذهان األفراد ".
( )25ومن هنا فإن "تيرهون" يعرف ّ
(*) يعـد العـالم (اوكســت كومـت) أول مــن درس الفـروق السياســية بـين الســتاتيكية والديناميكيـة ،فاالســتاتيكية االجتماعيـة ترمــي
إلــى الوصــول إلــى ق ـوانين التعــايش التــي تفســر المجتمــع بحالتــه الســاكنة ،أمــا الديناميكيــة فتهــدف للوصــول إلــى ق ـوانين التغييــر
التأريخيــة التــي تفســر الم ارحــل التأريخيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع .للمزيــد ينظــر ميتشــيل ،دنكــن( .)1986معجــم علــم االجتمــاع.
ط( .0بيروت :دار الطليعة) ،ص.021
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الصورة الذهنية من حيث كون " ّ
الصورة النمطية تتمايز عن مصطلح ّ
( )7كما أن مصطلح ّ
الصورة النمطية،
الصورة الذهنية ،عن الحياة واألشخاص وهي أعم واشمل من ّ
الذهنية تعني مطلق ّ
الصورة النمطية أكثر خصوصية في
فضال عن أنها تتغير وتتبدل من وقت آلخر ،في حين أن ّ
الصورة
الصورة الذهنية ،ألنها تتسم بالثبات والجمود ،وتعد مرحلة الحقة لمراحل تكوين ّ
داللتها عن ّ
الذهنية"( .عبدالرزاق ،0115 ،ص. )25

أسباب وعوامل تشكيل صورة الحزب السياسي لدى الجمهور:
هنــاك عوامــل ومــؤثرات كثي ـرة تــؤدي إلــى تغييــر الصــورة ،كاألحــداث الكبي ـرة()26؛ والمواقــف
الصــعبة ،وتـرتبط بكــل حــزب مــن األحـزاب – شــأنه شــأن أي جماعــة أو منظمــة -صــورة ذهنيــة أو
نمطية المبنية على األحداث والمواقف ،وتمثـل سـمعة الحـزب أو المنظمـة لـدى النـاس خـارج حـدود
الصــورة عــن األح ـزاب لــدى
التنظــيم الحزبــي أو المؤسســي ،وتشــترك مجموعــة عوامــل لتشــكيل هــذه ّ
الجمهور.
صور قديمة ارتبطت باألحزاب السياسية في العراق اتسمت أغلبها بالسلبية ،نتيجة
إن
اً
لضعف األحزاب أو فشلها ،ومن األسباب التي ذكرها الدكتور عبدالرزاق الحسني لضعف أو فشل
العمل الحزبي في العراق في العهد الملكي ( :الحسني ،0118 ،ص .) 246- 248
( )1عدم قناعة زعماء األحزاب بضرورة العمل على أساس التنظيم الشعبي.
( )26كان لحادثة مفاعل تشيرنوبل في (اإلتحاد السوفيتي) سابقاً في عام  1986األثر الكبير في صورة الواليات المتحدة
األمريكية في العالم ،والتي كانت تفتخر بأنها تمتلك أقمار صناعية متطورة جداً بينما لم تعرف بهذا اإلنفجار الضخم إال بعد
أن أذاعته وسائل اإلعالم السوفيتية( .مصطفى ،2013 ،ص.)282
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( )0عدم توفر قابلية التنظيم ،ولئن وجد بين الزعماء من توفرت فيه شروط الزعامة ،فإن ذلك
الشخص يعوزه روح التنظيم حتى في األحوال التي اضطر فيها إلى العمل الحزبي..
( )1إن عدداً كبي اًر من محترفي السياسة قد اتخذوا من هذه الحرفة وسيلة للعيش ،وسبيالً لإلرتزاق،
وهم لهذا لم يضعوا خطة لسيرهم ،ولم يرسموا هدفاً ألعمالهم ،فهم بالطبع بعيدون عن النظم
الحزبية ،التي توجب تركيز فعاليتهم في حدود مبادئ الحزب ،والزام أنفسهم بمقرراته.
( )2ضعف ثقة الشعب في التنظيمات الحزبية وقدرة تلك التنظيمات في الحياة السياسية العامة.
وفي الغرب ،وبالرغم من أن هناك دراسات تشير إلى ضرورة األحزاب السياسية ،فأنه في
الوقت ذاته يرى الرأي العام الغربي ،أن األحزاب التمثل تطلعات الناس إال بنسبة قليلة الترقى إلى
نسبة من يرى ضرورتها ،هذه الدراسة منشورة بعنوان :الرأي العام "دراسة مقارنة لألنظمة اإلنتخابية"
للفترة  ،0111 – 1996نشرتها مجلة السياسة األوربية الغربية ،West European Politics
الدراسة شملت دول أمريكا واليابان واستراليا حول فيما إذا كانت األحزاب ضرورية وهل األحزاب
تهتم بتطلعات الناس( ،ينظر الملحق رقم .)17
كما أن الدراسة قد تناولت أيضا أكثر المنظمات والمؤسسات في دول اإلتحاد االوروبي
( ،)0112 – 1997تعزي اًز للثقة من خالل المواقف اإلجتماعية أو السياسية ،وكانت النتيجة تشير
إلى النسبة القليلة التي حظيت بها األحزاب السياسية ،إذ كانت هي األدنى خالل سنوات بدأت من
 1997وحتى ( .0112ينظر الملحق رقم .)18

 - 68مر ،يمكن أن تعزى األس ـ ـ ـ ـباب التي تدفع وتس ـ ـهم في تشكيل ص ـ ـورة ذهنية
وبناءاً على ما ّ
عن األحزاب السياسية؛ سلبية أو إيجابي ـ ـة إلى [التركيبة اإلجتماعية والنفسية للمجتمع ،وأسباب
ثقافية وتعليمية وأسباب تأريخية (رواس ـ ـب الماضي) والتعمي ـ ـم والوعود المبالغ فيها والعجز عن
ايفائها ،واإلزدواجي ـ ـة والعج ـ ـز والضعف ،والمبالغ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـي نخبوي ـ ـة األح ـ ـزاب وشخصنته ـ ـا،
واقتص ـ ـار دور األح ـ ـزاب على بلوغ السلط ـ ـة واإلستحواذ عليه ـ ـا ،واإلع ـ ـالم والدع ـ ـاية ،والس ـ ـلوك
الس ـ ـياسي].

الصورة الذهنية.
آثــــار ّ
أن للصـ ــورة الذهنية انعكاسـ ــات وآثا اًر مختلفة على المجتمـ ــع والحزب السـ ــياسي ،ومـ ــن
ذلك؛ فقدان اإلستقرار الس ـ ـياسي ،واس ـ ـتمرار ضعف األداء الس ـ ـياسي ،وعزوف الجمـ ــاهير عن الحياة
السياسية والمشاركة الديمقراطية الصحيحة ،وبالتالي فقدان األح ـ ـزاب الس ـ ـياسية لحاضنتها
الجماهيرية وانفضاض الناس من حولها ،وتشويه تاريخ وسمعة بعض الشخصي ـ ـات الحزبية من
ذوي الفكر والثقافة والسياسة والتاريخ ،وتس ـ ـقيط رموز الحزب وبالتالي إضع ـ ـاف رمزية الحزب،
الصورة إيجابية فإنه مما الش ـ ـك فيه س ـ ـتعزز من مكان ـ ـة الرموز وتدفع
وعلى العكس فيما إذا كانت ّ
الصورة الس ـ ـلبية من قبل
بآخرين إلى مقدمة المجتمع ،إضافة إلى صعوبة تصحيح الوض ـ ـع و ّ
الصورة التي تعزز بإضافات سلبية
وس ـ ـائل اإلعالم واإلتصـ ــال الحزبيـ ــة وغيرهـ ــا ،السيما تلك ّ
أخرى.
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الصورة الذهنية للحزب السياسي.
فاعلية العالقات العامة واإلعالم في معالجة ّ
الصورة الذهنية
( )0إدارة ّ
أشارت "نظرية إدارة صورة المنظمة"

()27

الصورة هي عملية حوارية Dialogic
إلى أن إدارة ّ

 ،Processوأن إدارة صــورة المنظمــة ،هــي عمليــة تقــوم علــى ث ـالث م ارحــل هــي :ينظــر( :صــالح،
 ،0119ص.)09
الصورة Image Creation
المرحلة األولى :خلق ّ
وهي تبدأ عندما تكون المنظمة (أو الحـزب) غيـر معروفـة ،وهنـا (يعمـل الحـزب) علـى خلـق
صورة إيجابية لنفسه لدى الجمهـور ،وتكـون هـذه المرحلـة صـعبة ،ألن معظـم النـاس لـديهم شـك فيمـا
يجهلونــه ،ولــذلك فــإن الحــزب يحتــاج فــي هــذه المرحلــة إلــى اسـتراتيجية اتصــالية لبنــاء صــورته ،والــى
زيادة قدرات العاملين في إدارتها ،خاصة إدارة العالقات العامة على إنتاج الرسائل التي تبنـي صـورة
إيجابية للحزب.
الصورة Image Maintaining
المرحلة الثانية :المحافظة على ّ
إذا مــا نجــح الحــزب فــي خلــق صــورة إيجابي ـة لــه ،فـ َّ
ـإن عليــه أن يحــافظ عليهــا ،وهــذه عمليــة
تحتــاج إلــى عمليــة اتصــال مســتمرة مــع الجمهــور ،وعلــى الحــزب فــي هــذه المرحلــة أن يحصــل علــى
الصـورة الذهنيـة" ،وهـو مفهـوم يشـير إلـى مجمـوع األعمـال التـي تقـوم
( )27ظهر خالل السنوات األخيرة مفهوم "إدارة ّ
بهــا المنظمــة ،والتــي تهــدف إلــى خلــق صــورة إيجابيــة مرغوبــة لهــذه المنظمــة لــدى الجمــاهير ،والمحافظــة علــى هــذه
الصورة ،واستعادتها في حالة تعرض المنظمة ألزمة قد تـؤدي إلـى تشـويه صـورتها ،وقـد بـدأ هـذا المفهـوم يتحـول إلـى
الصورة الذهنية" .ينظر( :صالح ،0119 ،ص.)09
نظرية ،أطلق عليها "نظرية إدارة ّ

 - 70معلوم ـ ــات ع ـ ــن ردود أفع ـ ــال الجمه ـ ــور ،واذا أخف ـ ــق الح ـ ــزب ف ـ ــي الحص ـ ــول عل ـ ــى التغذي ـ ــة المرت ـ ــدة
 ،feedbackفإن ذلك يشكل يجعل صورته عرض ًة للتراجع ،لذا فعليـه أن يقـيم اتصـاال حواريـاً دائمـاً
أي تهديد لهذه الصورة.
مع جمهوره ،حتى يستطيع أن يحافظ على صورته اإليجابية ،وأن يواجه َّ
الصورة Regaining Image
المرحلة الثالثة :استعادة ّ
ـإن الكثيــر مــن األحـز ِ
وهــي تحــدث عنــدما يعــاني الحــزب مــن أزمــة ،ومــع ت ازيــد األزمــات ،فـ َّ
اب
تتحــرك نحــو هــذه المرحلــة ،وعلــى الحــزب فــي هــذه المرحلــة أن يقــوم بصــياغة اســتراتيجية اتصــالية
السـتعادة صـورته ،فــإذا نجـح ،يعـود إلــى المحافظـة علـى هــذه الصـورة ،أمـا إذا أخفــق ،فعليـه أن يعيــد
تشكيل ذاتية

()28

جديدة له ،ويمكن ذلك عن طريق اإلندماج مع أحزاب أخرى ،أو مشاريع معينة ،أو

حتى إعادة ترتيب القيادات ،كذلك إعادة تسمية الحزب.
الصــورة الذهنيــة؛ مثــل :إطــالع
وهنــاك متطلبــات يجــب أن تؤخــذ بعــين اإلعتبــار عنــد تشــكيل ّ
الصــورة
العــاملين وثقــافتهم ،ومعرفــة مبــادئ التخطــيط للصــورة الذهنيــة ،وغيرهــا مــن ضــرورات بنــاء ّ
الذهنية.

( )9فاعلية العالقات العامة واإلعالم في معالجة صورة األحزاب السياسية
يعد نشاط العالقات العامة واإلعالم ،ضرورة قصوى لكل مؤسسة عامة أو خاصة ،إذ
يعمل نشاط العالقات العامة على ربط الجماهير بمؤسساتها ويزيد من وعيها الثقافي ،إضافة إلى
رفع توقعاتها وتطلعتها وآمالها بواسطة المؤسسات التي تعمل على ذلك.
( )28تشير "ذاتية المنظمة" إلى شخصية المنظمة والخصائص المميزة لها ،وأبعد من ذلك ،فهي تعني ،ماهذه المنظمة؟ وماذا
تفعل؟ وكيف تفعل؟ وماهي االستراتيجيات التي تتبناها؟.

 - 71أ -تعريف العالقات العامة.
يعــرف إدوارد بيرنــز العالقــات العامــة

()29

بأنهــا" :إعـالم الجمهــور واقناعـه لتعــديل اإلتجاهـات

والســلوك نحــو المؤسســة أو المنظمــة ليحــدث نــوع مــن التوافــق والرضــى بينهــا وبــين هــذا الجمهــور
(عبدالوهاب ،1981 ،ص.)12
ويعرفه ــا ج ــان ش ــوملي بأنه ــا ":نش ــاطات هادف ــة إل ــى إقام ــة واس ــتمرار العالق ــات الجي ــدة ب ــين
أعضــاء الجماعــة أو بــين الجماعــات وبــين القطاعــات المختلفــة مــن ال ـرأي العــام ("حســن،1991 ،
ص.)00
وحسب تعريف المنظمة الدولية للعالقات العامـة ":فهـي المهمـة المسـتمرة والمخططـة لـإلدارة
والتي تسعى من خاللها المنشآت باختالف أنواعها إلى كسب تفـاهم وتعـاطف وثقـة وتأييـد الجمـاهير
الداخليــة والخارجيــة والحفــاظ علــى اســتم ارره وذلــك بد ارسـة الـرأي العــام وقياســه ،للتأكــد مــن توافقــه مــع
سياســات المنظمــة أو المنشــأة وأوجــه نشــاطها ،وتحقيــق المزيــد مــن التعــاون الخ ـالق واألداء الفعــال
للمص ــالح المش ــتركة ب ــين المنظم ــات وجماهيره ــا باس ــتخدام اإلع ــالم الش ــامل المخط ــط" ،أم ــا جمعي ــة
العالقات العامة األمريكية فقد عرفتها بأنها ":نشـاط أيـة صـناعة أو هيئـة أو مهنـة أو حكومـة أو أيـة
منشــأة أخــرى فــي بنــاء وتــدعيم عالقــات ســليمة منتجــة بينهــا وبــين جــزء مــن الجمهــور ،كــالعمالء أو
الموظفين أو المساهمين أو الجمهـور بوجـه عـام ،لكـي تحـدد سياسـتها حسـب الظـروف المحيطـة بهـا
وشرح هذه السياسات للمجتمع( .عبدالوهاب ،1981 ،ص)16
( )29وتعرف "جمعية العالقات العامة االمريكية" العالقات العامة؛ أنها نشـاط أو صـناعة أو اتحـاد أو مهنـة أو حكومـة أو أي
منشــأة أخــرى فــي بنــاء وتــدعيم عالقــات ســليمة منتجــة بينهــا وبــين فئــة مــن الجمهــور ،كــالعمالء والمــوظفين أو المســاهمين أو
الجمهـور بوجــه عــام ،لكــي تحــور سياســتها حســب الظــروف المحيطــة بهــا ،وشــرح هــذه السياســة للمجتمــع( .ابــو قحــف،2001 ،
ص.)100
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الصورة الذهنية:
ب -العالقات العامة وتكوين ّ
الصورة اإليجابية للمؤسسة من أهم مهام العالقات العامة ،وأن ظروف التعاون
يعد تكوين ّ
والعالقات المتبادلة هي التي تحكم طبيعة عمل المؤسسات الحديثة ولو كانت مصالح المؤسسات
مختلفة فيما بينها ،سواء أكانت المصالح اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو خدمية أو غيرها،
وأن تنظيم العالقات بالمؤسسات األخرى وبالجمهور على وجه الخصوص ،يعد من عوامل استمرار
المؤسسات ونجاحها.
الصور التي تتكون في أذهان األفراد تظل ثابتة في معالمها بال أي تغيير
وهذا ال يعني أن ّ
الصورة عملية ديناميكية وليست عملية استاتيكية ،ولذلك فهي
في مختلف الظروف واالحوال ،ف ّ
التتصف بالثبات والجمود ،واّنما تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر ،فتتطور ،وتنمو ،وتتسع ،وتتعدد،
وتتعمق ،وتقبل التغير طوال الحياة( .الخوزاني ،0112 ،ص)18
الصورة الذهنية يخضع لنفس األسس العلمية التي يخضع لها
إن تخطيط البرامج لبناء ّ
التخطيط لجميع ب ارمج العالقات العامة ،وهذا النوع من البرامج يتسم بصفتين أساسيتين ،أولهما؛ أنه
أكثر هذه البرامج صعوبة وتعقيداً ،وثانيهما ،أنه يخدم جميع الب ارمج التي تنفذها العالقات العامة
ويزيد من فعاليتهما ويضاعف في تأثيرها ).كيالني ،0119 ،ص)70
ويتركز غالباً عمل العالقات العامة أثناء الحمالت اإلنتخابية والمؤتمرات ،لكن هذا يعد من
الصورة الذهنية للمؤسسة،
مهام العالقات اإلعتيادية ،وان كان ليس سهالً ،لكن األعقد هو حماية ّ
الصورة كثيرة ومعقدة ،وعليه حينما نتحدث عن ممارس العالقات العامة فإننا
ألن عوامل التأثير في ّ
نتحدث عن قلب نابض وعين مبصرة للمؤسسة.

 - 73ومن خالل الدراسة تبين أن أهم أهداف ونشاطات العالقات العامة في الحزب السياسي
الصورة العامة واإلنطباعات الجيدة ،ونشر الوعي والترويــج بين الجماهير ،وتحقيق
هي؛ خلق ّ
اإلتصال الفعال ،والمعرفة والفهم في اإلقناع وتعزيز الثقة.
ت -تصميم برامج العالقات العامة :ينظر( :دمحم ،1994 ،ص  )119و(عساف وصالح،
 ،2004ص.) 157
ولكي يكون عمل العالقات العامة كامالً وشامالً وناجحاً في الوقت ذاته ،ينبغي أن يكون
هناك نوعان من البرامج ،ويمكن أن نسمي البرنامج األول بـ "الوقائي" والبرنامج الثاني بـ " العالجي"
وكما يلي:
( )1البرنامج الوقائي:
وهو البرنامج الذي يوضع اعتماداً على استشراف المستقبل واستناداً إلى المعطيات
التأريخية والتجارب السابقة والظروف الراهنة واألهداف المرجوة ،لتجنب مايسيء إلى صورة الحزب
أو أعضائه أو تشويه مواقفه ،وأن الجزء األكبر من هذا البرنامج يتم تأسيسه على أساس تعزيز ثقة
الجمهور الداخلي والخارجي بالحزب ومواقفه ،ويتضمن هذا البرنامج مستويين من التخطيط ،هما:
* التخطيط للمدى الطويل :ويتحدد في ضوء السياسة العامة للمؤسسة ،ويجب توعية الجماهير
بأهداف التخطيط وتدريب القائمين بالتنفيذ ،ويستلزم ذلك معرفة درجة اإلقبال.
* التخطيط للمدى القصير :ويقصد به اإلجراءات التي تسبق تنفيذ البرامج طويلة المدى بقصد
الوصول إلى األهداف ويفيد المؤسسة في تحقيق عدد من األهداف مثل؛ توطيد العالقات الطيبة

 - 74بين الحزب وجماهيره ،وتوعية الجمهور الداخلي للحزب بأوجه نشاطه ومراحل تطوره ،كما أن
التخطيط يمنع وقوع الصعاب التي تعترض الحزب وتضعف مواقفه.
( )2البرامج العالجية:
ويمكن تسميتها برامج األزمات ،وهي تركز في الدفاع عن الحزب ومواقفه وتأريخه ضد
الهجمات اإلعالمية والسياسية والحكومية ،وتصمم لدى حصول إشارة إلى حدوث المشاكل ،أو حين
الصورة
تذاع قصة سلبية تطال سمعة الحزب ،وفيه يتم وضع البرامج والخطط واألنشطة التي تعالج ّ
الصورة
السلبية التي تولدت لسبب من األسباب في أذهان الجمهور ،ووضع برنامج كفيل بتحسين ّ
وتعزيزها لدى الجمهور ،وهذا النوع من البرامج متخصص إلدارة األزمات.
( )2البرامج اإلخبارية:
وهي جميع البرامج التي تركز في ٳخبار جماهير الحزب السياسي بأخبار جديدة أو مشاريع
يقــوم بهــا ،ويــتم ذلــك عــن طريــق اإلتصــال بجمــاهيره المختلفــة :كإخبــاره مــثال بتغييــر اســم الحــزب أو
شعاره أو رموزه ،وغيرها مـن األمـور التـي يـود الحـزب أن يخبـر الجمـاهير بهـا( .ابـو مـدين،0111 ،
ص.)16

الصورة الذهنية للحزب السياسي.
أساليب اإلعالم في تشكيل ّ
تقــوم وســائل اإلعــالم بإمــداد الفــرد بالمعلومــات المختلفــة عــن منــاحي الحيــاة كافــة ،وقــد ت ازيــد
تعرض الفرد لوسائل اإلعالم بصورة هائلة منذ فترة الخمسينات والستينات من هـذا القـرن ،وأصـبحت
أهم مصادر المعرفة والمعلومات لديه خاصة بعد التطور التكنولـوجي وثـورة اإلتصـاالت والمعلومـات
التــي نعيشــها اآلن ،ومــن ثــم ت ازيــدت فاعليتهــا وقــدراتها التأثيريــة لــدى الجمهــور ،ومــن ثــم قــدرتها علــى

 - 75الصورة الذهنية هي نفسها التي تستهدف تجاه األشخاص
خلق آراء واتجاهات لديهم ،وأصبحت هذه ّ
واألشــياء ،والمنظمــات والــدول ،ويتأكــد دور وســائل اإلعــالم مــن خ ـالل مجموعــة مــن العوامــل منهــا؛
الجهـود اإلعالميـة للشــركات المنافسـة ،وتأثيرهـا علــى صـورة المنظمـة ،والتغطيــة اإلعالميـة لألحــداث
الخاصة بلمنظمة في وسائل اإلعالم الجماهيرية ومدى سلبيتها أو إيجابيتهـا (المسـؤؤلية اإلجتماعيـة
للص ــحافة) ،وحج ــم اإلهتم ــام ال ــذي تولي ــه وس ــائل اإلع ــالم الجماهيري ــة الخب ــار المنظم ــة( .حج ــاب،
 ،0117ص)178
تأثير بالغ الفعالية ،يتمثل في خلق انطباعات عن القضايا
إن وسائل اإلعالم تمارس
اً
وباألخص القضايا الجديدة ،والمعني بالقضايا الجديدة هي تلك القضايا التي اليمتلك الفرد حولها
مرجعيات وال رأيا محددا ،والتي اليمتلك ازاءها أصدقاؤه وزمالؤه أو األسرة مرجعيات أيضا .ينظر:
(شيلر ،1986 ،ص .)015
أردت ،وذلك من
كما أن لوسائل اإلعالم القدرة على تزييف الواقع (أو نقله كما هو) إن ا
الصور وتكرارها ،واستبعاد أخرى ،على
خالل اإلنتقاء العمدي لبعض المشاهد والمفاهيم والكلمات و ّ
النحو الذي تظن معه أن كل ما تعرضه وسائل اإلعالم هو مجرد انعكاس حقيقي للواقع ،واذا كان
()30

لوسائل اإلعالم

القدرة على أن تخلق ذلك الواقع اإلفتراضي "المشوه" ،فإنها الوحيدة القادرة على

إبقائه ماثالً في أذهان الجماهير عبر توظيفها آليات :التكرار والمالحقة ،الحشد والتعبئة ،صناعة
الخوف من خالل الترهيب والترغيب...إلخ( .الشامي.)0111 ،
( )30يقال أحياناً عن نوع من اإلعالم باإلعالم السياسي ،وهو مجال بيني ،أي يزاوج بين اإلعالم والسياسة ،فهو يستخدم
اإلعالم بصفته وسيلة  ،Mediumويستخدم السياسة بوصفها مضموناً  ،Contentوقد يكون خاصاً لحزب سياسي ،أو ليس
كذلك ،لكنه سياسي المضمون ،بغض النظر الجهة التي تتبناه.
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أساليب اإلتصال في العالقـات العامة للحزب السياسي:
يحتاج الحزب السياسي إلى عملية وضع برنامج اتصالي ناجح يعمل على الترويج للبرنامج
اإلنتخابي والسياسي والذي يرتكز إلى ثالثة أساليب لإلتصال بالجمهور في مقدمتها:
( )1اإلتصال الشخصي والمواجهي(.)31
( )0اإلتصال غير المباشر بين نقطتين(.)32
( )1اإلتص ــال عب ــر وس ــائل اإلعـ ــالم المطبوع ــة والمرئي ــة والمسـ ــموعة ،وام ــا أن تك ــون مجانيـ ــة أو
إعالن ـ ــات مدفوع ـ ــة ال ـ ــثمن .ينظ ـ ــر( :عب ـ ــدالباقي ،1979 ،ص ،)18-16و(رش ـ ــتي،1979 ،
ص )80و(عجوة ،0112 ،ص.)91-81

()31ويتمثل في اللقاءات والمؤتمرات ،والندوات ،والمحاضرات ،المهرجانات وغيرها.
( )32مثال ذلك :الرسائل ،واالنترنيت ،والبريد االلكتروني ،وتكنولوجيا المعلومات.
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الدراســـــــات السابقــة

تعــد الد ارس ـات الســابقة مــن األســس المهمــة للبحــث العلمــي ،ألنهــا تعــين الباحــث علــى زيــادة
المعرفة وتساعده في اإلطالع على أنواع المناهج العلمية المتبعة ،فضالً عن أنها تمكن الباحث من
تحديـد المشــكلة بدقــة ،وتحديــد األدوات التــي تســتخدم فــي جمــع المعلومــات ووضــع اإلطــار المنهجــي
للبحث العلمي ،فضالً عن إمكانية تزويد الباحث بالعديد من المراجع والمصادر الضرورية .

الدراسات باللية العربية.
لقــد ســعى الباحــث إلــى بنــاء أســاس أولــي للد ارســة ،باإلعتمــاد علــى د ارس ـات ســابقة تتعل ــق
الص ــورة الذهني ــة للح ــزب السياس ــي ،إال أن الباح ــث ل ــم يعث ــر ف ــي المكتب ــة العراقي ــة
بموض ــوع بحث ــه؛ ّ
والعربية في حدود جهده -إال على عدد قليلً من الدراسات التـي تحتـوي علـى موضـوعات قريبـة مـن
موضوع البحث ومنها:

 - 78الصورة الذهنية لدى الشباب المصرى
 -0دراسة عبدالمييث ( :)0222دور اإلعالم فى تكوين ّ
عن العالم الثالث.
الصورة
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلعالم وتحديدا التلفزيون في تشكيل وتكوين ّ
الذهنية عن العالم الثالث لدى الشباب المصري.
منهج الدراسة :دراسة تحليلية ميدانية على عينة من األخبار فى وسائل اإلعالم بإستخدام أسلوب
العينة العشوائية المنتظمة قوامها  211مبحوث.

من نتائج الدراسة:
 .1يخلق اإلختالف فى الخصائص الديموغرافية اختالف فى حجم التعرض العام لوسائل اإلعالم
لدى فئة الشباب.
 .0نسبة اهتمام الشباب المصرى بأخبار العالم العربى تزيد عن إهتمامه بأخبار باقى مناطق العالم
المختلفة عند درجة ثقة .%99
 .1توصلت الدراسة إلى قوة دور التليفزيون فى تشكيل أولويات اهتمام جمهور الشباب المصرى
بأخبار مناطق العالم المختلفة.
 .2أثبتت الدراسة أن هناك عالقة ضعيفة جداً بين حجم التعرض ومدى شدة سلبية أو إيجابية
الصورة الذهنية عن العالم الثالث.
ّ
 .5أوضحت الدراسة الميدانية أن العالم الثالث اتسم بشكل واضح بالتخلف كصورة أساسية وظهرت
الصورة مثل الفقر والتدهور اإلقتصادي.
بعض السمات األخرى كخلفية لهذة ّ

 - 79الصـورة الذهنيـة لمؤسسـات التعلـيم
 -9دراسة البهادلي( :)9001دور العالقات العامة في بناء ّ
العالي في العراق.

هــدف الدراس ـة :التعــرف إلــى عالقــة جهــاز العالقــات العامــة بــالجمهور الخــاص بجامعــة بغــداد مــع
دراسة األساليب والوسائل التي تمكنها من الوصول إلى هذا الجمهور.
مـــنهج الدراســـة :اســتخدمت الد ارس ـة المــنهج الوصــفي ،إذ تألفــت عينــة الد ارس ـة مــن  011مبحــوث
بالنسبة لجمهور األسـاتذة و 211مبحـوث بالنسـبة لجمهـور الطلبـة ،وقـد جمعـت البيانـات عـن طريـق
توزيع اإلستبانة لتكون أداة الدراسة الرئيسة فضال عن الوثائق والمقابالت ،وعولجت النتائج بوسـاطة
النسبة المئوية.
من نتائج الدراسة:
ولقد توصلت الدراسة إلى أن طبيعة عمل ونشاط جهاز العالقات العامـة واإلعـالم فـي جامعـة بغـداد
يعــاني مــن الضــعف واإلهمــال فــي ممارســته لوظائفــه والقيــام بأنشــطته ،وهــذا أدى بالنتيجــة إلــى خلــق
صورة ذهنية غير طيبة تجاه الجامعـة فـي أغلـب المجـاالت التـي تتوجـه فيهـا إلـى نـوعين مهمـين مـن
أنواع الجمهور.

 - 80 -2دراسة السيد ( :)9006دور الصحف المصرية فى تشكيل صورة األحزاب السياسية
وانعكاسها على المشاركة السياسية.
هدف الدراسة :دراسة الدور الذي تمارسه الصحافة المصرية في تكوين صورة األحزاب السياسية
المصرية لدى الجمهور المصري.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة عبارة اس ـ ـ ـتبانة أعدت
لجمـ ـ ـع المعلومات حول دور الصحف المصرية ،وتكونت عينة الدراسة من  211مبحوث كعينة
عشوائية من مجتمع الدراسة وهو الجمهـ ـ ـور المص ـ ـري.
من أبرز النتائج:
 تمثل الصحف المص ـ ـ ـرية عام ـ ـ ـ ـال كبي اًر في تكوين صـ ـ ـ ـ ـ ـورة األحزاب السياسيـ ـ ـ ـ ـة
المصري ـ ـ ـ ـة.
 أكدت الدراسة أن الصحف المصرية تناولت جوانب متعددة من المعارف والصورة التي
تسهم في تشكيل صورة األحزاب السياسية في مصر.
 ثمة عوامل أخرى تسهم مع وسائل اإلعالم في تشكيل صورة األحزاب السياسية لدى
الجمهور.

 - 81الصورة الذهنية عن منظمات المجتمع
 -9دراسة صايل( :)9001دور العالقات العامة في بناء ّ
المدني المعنية بشؤون التدريسيين.

هــدف الدراس ـة :معرفــة مــدى اســتخدام العالقــات العامــة للوســائل واألســاليب اإلتصــالية لبنــاء صــورة
إيجابية عن منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون التدريسيين.
منهــج الدراسة :استخدمت الدراسة المنهج المسحي لتعلقه بدراسة مظاهر السلوك اإلنساني ،والتي
الصورة الذهنية إحدى مكوناتها ،واعتمد الباحث أسلوب الحصر الشامل للعاملين في مجال
تعد ّ
العالقات العامة في ثالث من منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بشؤون التدريسيين ،وكانت
عينة البحث  011مبحوث من المجموع الكلي للتدريسيين في جامعة بغداد ( )5110تدريسياً للعام
الدراسي  ،0118-0117و( )1202تدريسياً في جامعة بابل للعام الدراسي نفسه ..وللحصول على
المعلومات والبيانات المطلوبة ،تم توزيع استمارتي استبيان لتلبيان غرض البحث.
من نتائج الدراسة :وتوصل الباحث إلى أن هنـاك أهـدافاً محـددة فـي عمـل العالقـات العامـة تراوحـت
الصورة اإليجابيـة للمنظمـة ،والعمـل علـى تطـوير
هذه األهداف بين عقد المؤتمرات والندوات واظهار ّ
سـمعتها ،واإلعـالم عـن أوجـه نشـاطات المنظمـة عـن طريـق وسـائل اإلعـالم ،واسـتنتج الباحـث أيضـا
أن طبيع ــة عم ــل ونش ــاط جه ــاز العالق ــات العام ــة واإلع ــالم ف ــي منظم ــات المجتم ــع الم ــدني المعني ــة
بشــؤون التدريســيين يعــاني مــن الضــعف واإلهمــال فــي ممارســته لوظائفــه والقيــام بأنشــطته ،وهــذا أدى
بالنتيجــة إلــى خلــق صــورة ذهنيــة ســلبية وغيــر طيبــة تجــاه هــذه المنظمــات فــي أغلــب المجـاالت التــي
تتوجه فيها إلى نوع واحد من الجمهور إال وهو جمهور التدريسيين .

 - 82الصــورة الذهنيــة لقنــاة الجزيــرة والجزيــرة الدوليــة لــدى
 -1دراس ـة القضــاة وخمــيس (ّ :)9001
الشباب الجامعي.

هـــدف الدراســـة :د ارس ـة العالقــة بــين الخصــائص الديموغرافي ــة المخلتفــة لعينــة الد ارس ـة (مثــل الن ــوع
الصــورة الذهنيــة الموجــودة لــديهم عــن كــل مــن قنــاة الجزي ـرة الفضــائية
والعمــر والجنســية والمنطقــة) ،و ّ
وقنــاة الجزيـ ـرة الدولي ــة الت ــي تب ــث باللغ ــة االنكليزي ــة ،وتقي ــيمهم للقن ــاتين م ــن حي ــث درجـ ـة المص ــداقية
وقــدرتهما علــى تقــديم أخبــار صــادقة ودقيقــة ،باإلضــافة إلــى مــدى جاذبيــة القنــاتين وشــعبيتهما لــدى
الجمهور.

منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خـالل اسـتخدام أداة االسـتبيان ،وكانـت عينـة
البحـ ــث  611طالـ ــب وطالبـ ــة مـ ــن الجـ ــامعتين مـ ــن مجتمـ ــع بحـ ــث بلـ ــغ  11آالف طالـ ــب وطالبـ ــة،
واس ــتخدمت الد ارسـ ـة ع ــدداً م ــن األس ــاليب والمق ــاييس اإلحص ــائية ،كالمتوس ــطات والتوزي ــع التكـ ـراري
واإلنحراف المعياري وذلك باإلستعانة بالبرنامج اإلحصائي .SPSS for Window

ومن نتائج الدراسة:
الصورة اإليجابيـة لقنـاة الجزيـرة لـدى أفـراد العينـة ،وأنهـا محـط متابعـة مـن قبـل جمهـور الطلبـة
ظهور ّ
وأن الجزيرة رغم حداثتها إال أنها فاقت القنوات الفضائية التي سبقتها ،وأن الطلبة القطـريين يفخـرون
بوجود الجزيرة على أرض قطر.

 - 83 -6دراسة الركابي( : )9000الحياة الحزبية في العراق ()0261-0211

هدف الدراسة :بيان تأريخ الحياة الحزبية في العراق خاصة حقبة العهد الجمهوري األول
والثاني ( ،)1968-1958واعادة قراءة تلك الحقبة برؤية جديدة ونظرة واقعية بعيدة عن التعصب
الفكري واأليديولوجي ،بأسلوب علمي رصين ،وتحليل واقعي ،بروح مستقلة بعيدة عن األهواء
واألغراض.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التأريخي ،لحقبة
تأريخية سياسية في العهد الجمهوري في العراق.
من نتائج الدراسة:
 بينت الدراسة أن حقبة الخمسينيات شهدت تحوالً في الوعي السياسي لدى الشباب مما دفعهم
إلى التكتل في تنظيمات سرية تهدف إلى تغيير األوضاع.
 كما كشفت الدراسة أن قانون الجمعيات الذي صدر عام  1961كان شكلياً لعدم سماحه بإجازة
األحزاب المعارضة.

 - 84 -0دراسة العكيلي ( :)9000الميترب العراقي والفضائيات -دراسة ميدانية للصورة الذهنية التي
ترسمها الفضائيات للعراق.

هـــدف الدراســـة هـــو التعــرف إلــى العالقــة بــين وســيلة اإلعــالم المتمثلــة بــالقنوات الفضــائية
والمتلقي البعيد عن أرض الوطن أو الحدث والمتمثل بالمغترب العراقي ودور تلك الوسيلة في تكوين
لصورة الذهنية لديه وتوجيه أفكاره وتكوين قناعاته بخصوص األوضاع العامة في العراق.
ا ّ

أمــا مــنهج الدراس ـة فقــد اعتمــدت الد ارسـة علــى أســلوب المــنهج الوصــفي التحليلــي للحصــول
علـى البيانـات وتحليـل المعلومـات ،وتكونـت عينـة البحـث مـن جمهـور العـراقيين المغتـربين والمقيمــين
خـارج العـراق ،وكانـت العينـة العشـوائية  111مبحــوث مـن دول عديـدة ،وصـمم الباحـث اسـتبانة لهــذا
الغرض.

من نتائج الدراسة:
 -1احتلت القنوات الفضائية العراقية والعربية المراتب المتقدمة في المتابعة.
 -0عكست القنوات الفضائية صورة ذهنية عن واقع العـراق علـى الصـعيد األمنـي ،مفادهـا أن هنـاك
جهوداً حقيقية من أجل تحسين الوضع األمني.
الصورة الذهنية التي عكستها القنـوات الفضـائية عـن واقـع الخـدمات العامـة لـدى المبحـوث
 -1كانت ّ
العراقي تمثل الحد األدنى من متطلبات الحياة العامة.

 - 85الصورة الذهنية لألحزاب
 -1دراسة مصطفى ( :)9009دور وسائل اإلتصال في تشكيل ّ
السياسية وانعكاسها على اتجاهات الجمهور نحو المشاركة.
الصورة
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل اإلتصال في تشكيل ّ
الذهنية لألحزاب السياسية وعالقتها باتجاهات الجمهور نحو المشاركة ،من خالل قسمين؛ األول:
اشتمل على دراسة ميدانية طبقت على  210مفردة من الجمهور في محافظات المنيا والقاهرة
والغربية ،أما الثاني فقد اشتمل على دراسة ميدانية طبقت على  10مفردة من السياسيين والقائمين
باإلتصال في  15حزباً سياسياً.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة المنهج المسحي كاحد أنواع المنهج الوصفي وكانت أدوات
البحث هي االستبيان والمقابلة المقننة.
من نتائج الدراسة:
الصورة الذهنية لألحزاب السياسية ،حتى أن مدى
 أن اإلتصال كان له دور بارز في تشكيل ّ
إيجابية صورة األحزاب السياسية لدى أفراد العينة ارتبطت بمعدل اإلعتماد على أشكال
اإلتصال الشخصي التي تقدم معارف ومعلومات عن تلك األحزاب.
 اتضح أن كال من وسائل وأشكال اإلتصال الشخصي والحديثة كان لها تأثير على مدى إيجابية
اتجاهات المبحوثين نحو الحزب السياسي والمشاركة الحزبية ،أي مدى اإلقبال على اإلشترك
في عضوية أحدها ،بمعنى أنه كلما ازدت فرص اعتماد األفراد على أشكال اإلتصال الشخصي
ووسائل اإلتصال الحديثة مثل القنوات الفضائية واالنترنت ،زاد اقتناعهم أكثر بأن للحزب
السياسي دو اًر إيجابياً في المجتمع وال يمكن اإلستغناء عنه في النظم الديمقراطية.

 - 86 باإلضافة إلى أدوارها في مراقبة السلطة التنفيذية ونقدها وتحقيق التداول السلمي للسلطة ،ومن
ثم زيادة الرغبة في المشاركة في العمل الحزبي ،باإلضافة إلى أن األحزاب السياسية في مصر
ّ
الزالت تعاني من القصور وتشوش الرؤية واهمال العديد من الجوانب اإلتصالية التي يمكن أن
الصورة الذهنية لألحزاب لدى
تسهم في رفع درجة الوعي السياسي المجتمعي وتحسين ّ
المواطنين.
الصورة الذهنيـــــة لرجل األمــــن لدى الرأي العـــــام األردني.
الحماد (ّ :)9009
 -2دراسة ّ
الصورة الذهنية السائدة لدى الرأي العام
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى التعرف إلى ّ
الصورة الذهنية لدى
االردني عن رجل األمن األردني ،وكذلك للوقوف على أهم مصادر تكوين ّ
الصورة
الرأي العام األردني عن رجل األمن ،باإلضافة إلى معرفة مدى مساهمة اإلعالم في تشكيل ّ
الذهنية لدى الرأي العام.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة المنهج المسحي كاحد أنواع المنهج الوصفي وكانت
أدوات البحث هي اإلستبانة.
من نتائج الدراسة:
الصورة الذهنية لرجل األمن.
 إن التعامل المباشر مع رجل األمن يعد من أبرز مصادر تكوين ّ
الصورة الذهنية لرجل األمن بشكل إيجابي بسبة .%81
 إن وسائل اإلعالم ساهمت في تشكيل ّ
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1015تعود إلى السمات العامة لرجل األمن في
تشكيل صورته الذهنية لرجل األمن.
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الدراسات باللية اال نكليزية
(1) Studyof Dalto & Weldon(2005): The Public Image of Political
parties.
الصور السائدة لألحزاب السياسية
دراسة دالتو وولدن(ّ :)9001
هدف الدراسة :معرفة صورة األحزاب السياسية ومدى ضرورتها وانسجامها مع تطلعات
المجتمع االوربي.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المنهج التحليلي في التعامل مع نتائج الدراسة ،حيث
كانت أداة الدراسة هي اإلستبانة ،أما عينة الدراسة فشملت عينات عشوائية متعددة بلغت 1189
موزعين بشكل متقارب ونسبي بين الدول محل الدراسة ،وهي  11ثالثة عشر دولة (بريطانيا ،كندا،
الدنمارك ،المانيا ،اليابان ،هولندا ،نيوزلندا ،النرويج ،اسبانيا ،السويد ،سويسرا ،امريكا ،واستراليا).
ركزت هذه الدراسة على مقارنة لألنظمة اإلنتخابية للفترة .0111-1996
من نتائج الدراسة:
 إن النسبة األكبر من الناس ترى ضرورة األحزاب السياسية ،لكن نسبة قليلة من هؤالء من
يرى أن األحزاب السياسية تلبي طموحات الناس وتطلعاتهم.
 كما تناولت الدراسة أيضا أكثر المنظمات والمؤسسات في دول اإلتحاد األوروبي (1997
–  )0112تعزي اًز للثقة من خالل المواقف اإلجتماعية أو السياسية ،وكانت النتيجة تشير
إلى النسبة القليلة التي حظيت بها األحزاب السياسية ،إذ كانت هي األدنى خالل سنوات
بدأت من  1997وحتى .0112

 - 88(2) Study of Lau, Sigelman, & Rovner(2007): The Effects of Negative
Political Campaigns
دراسة لو وسيجلمان وروفنر( :)7112آثار الحمالت السياسية السلبية
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة آثار الحمالت السياسية السلبية أثناء الحمالت
اإلنتخابية ،ودرجة تأثيرها على سمعة العمل السياسي وصورته.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة (تحليل) المنهج النوعي لتحليل ( )111دراسة حول
الحمالت اإلنتخابية والحمالت السلبية والتصويت اإلنتخابي في الواليات المتحدة األمريكية ،من
خالل تحديد نوع الفقرات التي يتم تحليلها ،ومستوى الدراسات التي ستجري عليها الدراسة،
واستخالص النتائج من ذلك ،ومن ثم جمع النتائج بصيغة دراسة علمية.
من نتائج الدراسة:
أكدت نتائج الدراسة أن الحمالت السلبية تتضمن تحطيم للنظام السياسي نفسه ،وقد تؤدي
إلى انخفاض اتجاهات التفاعل السياسي في المشاركة ،وتضعف التأييد بمرور الوقت ،وان كانت
الدراسة بينت أن بعض الدراسات أشارت إلى عدم وجود دليل يربط ضعف المشاركة بالحمالت
السلبية .كما وقد بينت النتائج بأن بعض الدراسات كانت عينتها كبيرة جداً ،إلى جنب دراسات
أخرى كانت عينتها صغيرة جداً ،مما قد يؤدي إلى تباين نتائج الدراستين.

 - 893- Study of Tiung & Hasim(2009): Media Framing of A Political
Personality
دراسة تيونغ وهاشم( :)9002تشكيل اإلعالم للشخصية السياسية.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة دور الصحف في تشكيل شخصية وسمعة
السياسيين في تناول أخبارهم وصورهم ،كما هدفت إلى إظهار دور اإلعالم في رسم صورة
الشخصية السياسية.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة تحليل المحتوى والطريقة التجريبية ،والتواصل المباشر،
لتحليل  11صحيفة إلكترونية إقليمية( ،)33والعينة كانت األخبار والمقاالت ،حيث جمعت العينة من
 18حزيران  0118الى  7آب  ،0118بما شكل مجموعة من األخبار بلغت  021خب ار ومقالة
باللغات الماليزية واإلنكليزية .
من نتائج الدراسة:
أكدت الدراسة بأن اإلعالم لديه قوة كبيرة في تشكيل وبناء سلوك المجتمع ،لكن األغلب هو
الصور السلبية من خالل األخبار ،كما بينت الدراسة أن هناك من الناس من يحمل شكوكاً
إبراز ّ
حول مصداقية هذه األخبار.

(33) as Overseas Chinese Daily News, Nanyang Siang Pau, Sin Chew (Sin Chew-I), New Straits Times,
The Star, The Borneo Post, Daily Express,Berita Harian, Utusan Malaysia, Kosmo and New Sabah Times

 - 904- Study of Strock (2011): The Role of Mass in Political Change.
دراسة ستروك ( :)9000دور اإلعالم الجماهيري في التييير السياسي.
هدف الدراسة :هدفت دراسة ستروك إلى معرفة دور شبكات اإلتصال الجماهيري في الثورة
المصرية في يناير  0111في التغيير السياسي من خالل الثورة المصرية.
منهج الدراسة :استخدم أسلوب المنهج الوصفي في الدراسة.
من نتائج الدراسة:
 بينت الدراسة كيف أن شبكات التواصل اإلجتماعي أضحت صحافة بديلة محليا وعالميا.
وأنه بإمكان أدوات التواصل اإلجتماعي أن تعبر عن حاجات الجماهير ومطالب المحتجين
من أجل التحول إلى حياة سياسية حقيقية.
 كما ربطت هذه الدراسة بين صور اإلنسان الذهنية عن الحاضر والمستقبل والتي تحمل
حلمه وحاجته وبين قدرة وسائل اإلتصال على تحويلها إلى واقع حقيقي وملموس.
 واثبتت الدراسة قدرة وسائل اإلتصال على حث الجماهير على اإلنخراط في العمل الحزبي
وتشكيل األحزاب السياسية لغرض الوصول إلى السلطة وتحقيق األهداف العامة.
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5- Study of Lupu(2011): Party brands in crisis: Partisanship, brand
dilution, and the breakdown of political parties in Latin America


دراسة لوبو( :)1300صورة الحزب في أزمة :التحزب ،تراجع الصورة ،ضعف األحزاب
السياسية في أمريكا الالتينية
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب التراجع الذي اصاب األحزاب السياسية
في أمريكا الالتينية من خالل المقارنة بين حالتين ،األحزاب السياسية في األرجنتين وفي فنزويال،
والمقارنة بين األحزاب داخل الدولة الواحدة.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة منهجين للدراسة ،المنهج التحليلي المقارن ،والمنهج
الوصفي المسحي ،شملت العينة أعداد المصوتين لألحزاب السياسية في الدولتين عبر مراحل
انتخابية بين  ،0119 -1981وشملت عدداً من األحزاب السياسية في كال الدولتين(األرجنتين
وفنزويال).
من نتائج الدراسة:
استنتجت الدراسة أن أهم اسباب التراجع الذي أصاب األحزاب السياسية وتردي صورتها
هو بسبب الصراع السياسي بين األحزاب ،وكذلك الصراعات الداخلية في الحزب السياسي الواحد،
أضف إلى ذلك المشاكل اإلقتصادية التي تتعرض لها الدول تلك ،ثم النزاعات السياسية المجاورة
من خالل التماثل السياسي مع األحزاب الداخلية.

 - 92مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
استعرض الدراسة عدداً من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت صورة الدول
والمجتمعات واألديان واألحزاب التي تؤثر في بنائها وسائل اإلعالم (دراسة السيد)0116،
و) ،Tiung & Hasim(2009أو التي تقوم بها دوائر العالقات العامة في المؤسسات (دراسة
صايل )0118 ،ودراسات أخرى تعرضت للصورة الذهنية لدى الرأي العام (دراسة الحماد،
 ،)0112ومن خالل اإلستعراض السابق نجد أن أهم ماتتميز به الدراسة موضوع البحث هو:
 -1من حيث الهدف :هدفت بعض تلك الدراسات إلى الكشف عن تأثير بعض وسائل اإلعالم
الصورة
على المتلقي ،كتأثير الفضائيات والدراما على القيم اإلجتماعية وسعيها إلى رسم ّ
الذهنية الحسنة عن واقع أفرادها ،دراسة العكيلي( ،)0111كما هدفت بعضها إلى التعرف على
الصورة الذهنية لها لدى الجمهور ،صايل(،)9001
دور العالقات العامة للمؤسسة في رسم ّ
والبهادلي( ،)2005أما هذه الدراسة فقد هدفت إلى تبيان العوامل التي أسهمت في تشكيل
الصورة الذهنية وسماتها.
ّ
 -0من حيث المنهجية واألدوات :وظفت هذه الدراسة الستخدام المنهج الوصفي ،ممثالً في
اإلستبانة والمقابلة اإلنتقائية ،كأدوات لجمع البيانات ،مضافاً إليها المنهج التأريخي بحدود
معينة ،من خالل استعراض نشأة األحزاب وتأريخ تأسيسها وتشكلها.
 -2ومن خالل االســـــتعراض الســــــــابق :نجد أن تلك الدراسـ ـ ـ ـات لم تتناول صورة الحزب
الصورة التي تشكلت بعد  ،0111كما أن الدراسات التي تطرقت إلى
السـ ـ ـ ـ ـياسي ،السيما تلك ّ
ق
الصورة
الصورة الذهنية لم تتطر إلى آليات دوائر العالقات العامة للحزب في تدعيم ّ
سمات ّ

 - 93الذهنية لدى الجمهور أو تفنيدها .عليه تاتي هذه الدراسة لتسد ثيرة في البحث اإلعالمي في
المجاالت االتية:
الصور الذهنية
( )0توظيف المنهج الوصفي – أحد أساليب البحث الكمي -في التعرف على ّ
المكونة عن الحزب السياسي في العراق لدى الجمهور العراقي.
الصور المتولدة عن األحزاب
( )0رفد البحث العلمي بدراسة تتقصى العوامل المؤثرة في تشكيل ّ
السياسية لدى الجمهور العراقي والعربي واثراء البحوث التي تناولت صورة الحزب السياسي
لدى الجمهور وعوامل تأثيرها.
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الفصل الثالث
الطريقـــة واإلجــراءات
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الفصل الثالث

الطريقـــة واإلجــراءات

يوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه
الدراسة ،والتي تهتم بــ"العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما
يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان" ،ويتضمن هذا الفصل وصفاً لعينة الدراسة
وطريقة اختيارها ،ومتغيرات الدراسة ،وأداتها وصدقها وثباتها ،إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام
الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة ،والحصول على البيانات الالزمة ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة
في تحليل هذه البيانات ،وفيما يلي عرضاً مفصالً ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة:

منهجية الدراسة
يعرف المنهج ((الوسيلة التي يمكننا عن طريقها الوصول إلى الحقيقة أو مجموعة الحقائق
في أي موقف من المواقف ومحاولة اختيارها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى)) (جاعد،
 ،0112ص .)60وتقوم هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي هما:
أ -المنهج الوصفي التحليلي :وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة
" بالعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها
اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان" ،والمنهج الوصفي يهدف إلى دراسة الواقع
ويهتم بها بوصفه وصفاً دقيقاً ويعبر عنه تعبي اًر كيفياً أو تعبي اًر رقمياً ،ويرتبط مفهوم المنهج
الوصفي بدراسة األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها ،وتفسيرها ،بغرض الوصول
إلى استنتاجات مفيدة ،إما لتصحيح هذا الواقع ،أو تحديثه ،أو استكماله ،أو تطويره.
(عمر.)210 ،2001 ،

 - 95وتبرز أهمية المنهج الوصفي في البحوث العلمية ليس في مجرد وصف األشياء الظاهرة
للعيان ،بل إنه أسلوب يتطلب البحث والتقصي والتدقيق في األسباب والمسببات للظاهرة
الملموسة ،لذلك فهو أسلوب فعال في جمع البيانات والمعلومات ،وبيان الطرق ،واإلمكانات
التي تساعد في تطوير الوضع إلى ما هو أفضل( .المغربي.)64 ،2011 ،
ب -منهج البحث الميداني :وتم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة ،والذي
تحاول من خالله اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واستخالص نتائجها من خالل اإلعتماد على
اإلستبانة التي تم تطويرها ألغراض الدراسة وفقاً للخطوات العلمية المتعارف عليها.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يعتبر مجتمع الدراسة "جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها" (.المغربي،0111،
ص ،)156وقد تكون مجتمع هذه الدراسة من اإلعالميين العراقيين في األردن والبالغ عددهم
( )300إعالمي بحسب ِسجالت هيئة اإلعالم المرئي والمسموع في عمان ،من ضمنها
اإلحصائيات التي حصل عليها الباحث من أقسام الموارد البشرية في المؤسسات اإلعالمية العراقية
عمان ،وغيرها من المؤسسات والمراكز ممن يعمل فيها اإلعالميون العراقيون ،باإلضافة إلى
في ّ
أساتذة الجامعات وكّليات اإلعالم من حملة الشهادات العليا في اإلعالم والصحافة ،وقد تم اختيار
هذا المجتمع لكونه يتمتع بعدة خصائص أهمها؛ التخصص في المجال اإلعالمي (التلفزيوني ،أو
الصحفي ،أو اإلذاعي).
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عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،حيث تم توزيع اإلستبانات على عينة
من اإلعالميين العراقيين في عمان ،األردن ،حيث بلغ حجم العينة ( )120إعالمياً ع ارقياً في
عمان ،وتم توزيع استبانة الدراسة عليهم ،وبعد جمع اإلستبانات تم استبعاد ( )15استبانة ،إما لعدم
صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو عدم استكمالها أو عدم استرجاعها نهائياً لظروف
خارجة عن إرادة الباحث ،فتمثلت العينة النهائية بـ ( )105استبانات والتي تمثل ما نسبته
( )%1775من العينة الرئيسة ،وفيما يلي عرضاً للتوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة:
الجدول ()0
توزيع أفـراد عينــة الدراســة حسـب الخصـائص الديموغرافية
المتييـر

التكرار

النسبة المئوية

العمــر
 21-11سنة

25

23.8

 36-26سنة

33

31.4

 50-60سنة

31

29.5

 51سنة فأكثر

16

15.2

المجموع

105

100.0

النوع االجتماعي
ذكر

80

76.2

أنثى

25

23.8

المجموع

105

100.0

 - 97الحالة االجتماعية
متزوج

78

74.3

أعزب

27

25.7

منفصل

---

---

المجموع

105

100.0

المؤهل العلمي
دبلوم فأقل

20

19.04

بكالوريوس

57

54.3

دراسات عليا

28

26.66

المجموع

105

100.0

المهنة الحالية
كاتب

14

13.3

مقدم

15

14.3

جرافيك

14

13.3

محرر

28

26.7

مصور

21

20.0

اخرى

13

12.4

المجموع

105

100.0

طبيعة المؤسسة اإلعالمية
إذاعة وتلفزيون

62

59.0

صحيفة ومجلة

27

25.7

أخرى

16

15.2

المجموع

105

100.0
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أداة الدراسة "اإلستبانة":
وهي إحدى أدوات البحث الميداني التي تستخدم في البحوث اإلعالمية وهي عبارة عن
عدد من األسئلة والمواقف التي يراد أخذ معلومات بشأنها ،وتستخدم صحيفة البحث أحيانا كبديل
للمقابالت الشخصية خصوصا عندما يكون المطلوب الحصول على معلومات أو بيانات من
مجموعة يصعب معها استخدام المقابلة لعدد من األسباب أولها؛ ضيق الوقت واختصا اًر للجهد
والنفقات ،أو إذا كان الباحث بعيداً عن األفراد المطلوب الحصول منهم على المعلومات .ينظر:
(رشوان ،1998 ،ص )77و(حجاب ،0111 ،ص.)128

وتستخدم اإلستبانة لمعرفة صورة الفرد أو المنظمة في أذهان الجماهير ،في ضوء توجيه
األسئلة المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف التعرف على سمات هذه الصورة وصفاتها ونوعها.
(موسى ،0112،ص.)79
وقد تكونت أداة الدراسة من أسئلة الدراسة والمكونة من :
القسم األول :المعلومات الديموغرافية ،والمكونة من :العمر ،النوع اإلجتماعي ،الحالة اإلجتماعية،
المؤهل العلمي ،المهنة الحالية ،وطبيعة المؤسسة اإلعالمية التي تعمل فيها في عمان.
القسم الثاني  :والذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ (بالعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية
للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان ،والتي تتمثل في
المحاور التالية:

 - 99 المحور األول :عوامل تكوين الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق ،والذي يتمثلبالفقرات (.)17-1

 -المحور الثاني :طبيعة الحزب السياسي في العراق ومبادئه ،والذي يتمثل بالفقرات (.)5-1

 المحور الثالث :دور السياسة الحزبية في تشكيل الصور الذهنية للحزب السياسي فيذهنية الفئة المبحوثة (اإلعالميون العراقيون) ،والذي يتمثل بالفقرات (.)11-1

 المحور الرابع :دور السلوك اإلنتخابي للحزب السياسي في العراق في تشكيل الصورةالذهنية ،والذي يتمثل بالفقرات (.)6-1

 المحور الخامس :تأثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية ،والذييتمثل بالفقرات (.)7-1

 المحور السادس :دور العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية ،والذييتمثل بالفقرات (.)1-1

 المحور السابع :دور إعالم الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية ،والذي يتمثلبالفقرات (.)7-1
 المحور الثامن :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي ،والذييتمثل بالفقرات (.)10-1
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صدق أداة الدراسة :
لقد تم عرض اإلستبانة على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في (الجامعات
األردنية) و(كلية الخوارزمي في دبي) (ملحق رقم( ،))2للتحقق من مدى صدق فقراتها ،وقد تم
األخذ بآرائهم ،واعادة صياغة بعض الفقرات ،واجراء التعديالت المطلوبة ،على نحو دقيق يحقق
وعبروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها ،مما يؤكد
التوازن بين مضامين اإلستبانة في فقراتهاّ ،
صدق األداة.

ثبات أداة الدراسة :
الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية ( ،)Reliabilityولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث
باستخدام طريقة معادلة اإلتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا Cronbach Alpha
 ،Testحيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإلستبانة بشكل عام أعلى من
( ،)%40وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات ،حيث تراوحت قيم الثبات من () 6173- 6075
والجدول ( )2يوضح ذلك.

 - 101الجدول ()1

قيم معامالت اإل تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا
الفقرات

قيمة معامل الثبات

متييرات الدراسة
عوامل تكوين الصورة الذهنيـة للحزب السياسـي في العراق

17-1

6173

طبيعة الحزب السياسي في العراق ومبادئه

5-1

6075

دور السياسة الحزبية في تشكيل الصور الذهنية للحزب السياسي

11-1

6777

دور السلوك االنتخابي للحزب السياسي في العراق في تشكيل

6-1

في ذهنية الفئة المبحوثة (اإلعالميون العراقيون)

6577

الصورة الذهنية
تأثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية

7-1

6675

دور العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية

1-1

6471

دور إعالم الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية

7-1

6370

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي

10-1

6676

األداة ككل

76-1

6671

متييرات الدراسة:
شملت الدراسة اإلعالميين العراقيين المقيمين في األردن إذ سيتم فحص العالقات التي تربط بين:
( )1المتغير المستقل (العوامل المشكلة للصورة الذهنية).
( )0والمتغير التابع المتثمل بـ(الصورة الذهنية لألحزاب السياسية).
( )1المتغير الوسيط (أري اإلعالميين العراقيين).
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إجراءات الدراسة:

مرت عملية إعداد أداة الدراسة بالخطوات التالية:
-1االطالع على األدب السابق المتعلق بموضوع الدراسة والمختصة بالعوامل المؤثرة في تشكيل
الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في
عمــان ،وقد استفاد الباحث من بعض الدراسات كدراسة (السيد )0116،و & (Tiung
ّ
)( ،Hasim(2009صايل )0118 ،و(الحماد.)0112 ،
 -2بناء محاور وفقرات اإلستبانة بحيث تتماشى وأسئلة الدراسة.
 -3تحكيم اإلستبانة من قبل مجموعة من المحكمين المختصين واجراء التعديالت المقترحة في
ضوء مالحظاتهم.
 -6الحصول على كتاب من قبل إدارة الجامعة موجه للمؤسسات اإلعالمية العراقية ،لتسهيل مهمة
الباحث.
 -6توزيع استبانة الدراسة على (عينة الدراسة) وبإشراف الباحث.
 -5جمع االستبانات والتي بلغ عددها ( )120وفرزها ،لتصبح بصورتها النهائية وعددها ()105
استبانة.
 -4إدخال البيانات إلى الحاسوب واجراء المعالجة اإلحصائية لها بإستخدام برنامج الرزم
اإلحصائية ) ،(SPSSواجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة
واستخراج النتائج.
 -7مناقشة النتائج.

 - 103المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام
الرزمة اإلحصائية ) ،)34((SPSSفقد تم استخراج التك اررات والنسب المئوية ،ومن أجل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ،وكذلك استخدم اختبار
كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،واستخدام اختبار Independent Sample T-test
واستخدام اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAباإلضافة إلى استخدام اختبار LSD
للمقارنات البعدية.

وقد تم اإلعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات
الحسابية واإلنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور ،وقد تم
مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي:

أوافق بشدة

أوافق

أوافق قليالا

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

6

3

2

1

()34مختصرمن،Statistics Package for Social Sciences:أيالحزمةاإلحصائيةللعلوماإلجتماعية.

 - 104واعتماداً على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم
التعامل معها على النحو اآلتي – 3741( :فما فوق :مرتفع) :3747-2736( ،متوسط)– 2733( ،
فما دون :منخفض) .وفقاً للمعادلة التالية:

القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي :
( 1733 = 6 = )1-5وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
3
3

وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2733 = 1733 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 3747 = 1733 + 2736
ويكون المستوى المرتفع من 5 - 3741
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الفصل الرابع
نتـــــائج الدراســــــــة
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الفصل الرابع
نتـــــائج الدراســــــــة

تــم تخصــيص هــذا الفصــل لعــرض نتــائج الد ارســة بشــقيها النظــري ،والتطبيقــي ،أمــا النتــائج
النظريــة ،فقــد جــاءت مــن خــالل اســتقراء حالــة الصــورة الذهنيــة لألح ـزاب السياســية فــي الع ـراق بعــد
 ،2003وأبــرز العوامــل التــي أســمهت فــي تشــكيل صــورتها ،ثــم النتــائج التطبيقيــة التــي خرجــت بهــا
الدراسة من خالل أداة الدراسة (اإلستبانة) ،طبقاً للمنهج المسحي التي اعتمدته الدراسة منهجاً لها.
أوال .نتائج الدراسة النظرية
ومن خالل اسـتقراء حالـة األحـزاب السياسـية فـي العـراق بعـد عـام  ،0111بينـت الد ارسـة ٳن
من أبرز سمات األحزاب السياسي في العراق هي:
 -1تزايد عدد األحزاب السياسية في العراق دون أن يـتم تشـريع قـانون يـنظم عملهـا ولحـد كتابـة هـذه
الدراسة .0115
 -0جميع األحزاب السياسية تنادي باألهداف ذاتها.
 -1هيمنة األحزاب واإلئتالفات العقائدية (الدينية) على المشهد السياسي في العراق.
 -2ضعف اإلنتماء الجديد لألحزاب ،وتركز المهام القيادية في العناصر القديمة.
 -5بعض األحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام  ،0111كانت تمتلك مليشيات مسلحة.
 -6ظهور األحزاب السياسية في العراق بعد  0111ككيان انتخابي أكثر منها حزباً سياسياً.

 - 106ثانيا .نتائج الدراسة التطبيقية
تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على اسـتجابات أفـراد عينـة
الد ارســة عــن العوامــل المــؤثرة فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي فــي العـراق كمــا يراهــا
اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان ،وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:

 .0السؤال الرئيس :ما هي العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في
العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الرئيس األول ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنح ارفـات المعياريـة
للتعــرف علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "أهــم العوامــل المــؤثرة فــي تشــكيل الص ـورة الذهنيــة
للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمـون فـي عمـان" ،وفيمـا يلـي عـرض
لهذه النتائج:

 - 107الجدول ()0
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "العوامل المؤثرة

في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون

في عمان" مرتبة ترتيب ا تنازلي ا..
الرقم
17

الفقـــــــرة
تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية.
الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء

المتوسط اإل نحراف

الترتيب

التقدير
متوسط

الحسابي

المعياري

3.15

1.48

1

3.10

1.39

2

متوسط

1.50

3

متوسط

6

متوسط
متوسط

6

الحزب

1

التواصل مع الجمهور

3.09

13

األداء المتميز إلعالم الحزب

3.04

1.34

2

القدرة على فهم مشاكل الجمهور

2.98

1.50

5

16

األداء المتميز للعالقات العامة للحزب.

2.94

1.37

4

متوسط

11

الكفاءة (الجودة) في األداء السياسي

2.83

1.44

7

متوسط

10

المهنية في األداء السياسي

2.80

1.41

1

متوسط

1

الموضوعية (العلمية) في اتخاذ الق اررات

2.78

1.43

6

متوسط

14

السلوك اإلنتخابي السليم للحزب السياسي

2.75

1.48

10

متوسط

15

القدرة على استشراف المستقبل.

2.73

1.49

11

متوسط

5

النزاهة المالية ألعضائه

2.72

1.45

12

متوسط

3

الصدق في الخطاب السياسي

2.67

1.55

13

متوسط

6

الوفاء (اإللتزام) بالوعود اإلنتخابية

2.62

1.53

16

متوسط

7

الحيادية في اتخاذ القرار(عدم الميل)

2.58

1.41

15

متوسط

2.54

1.44

14

متوسط

2.47

1.53

17

متوسط

2.81

1.29

4
12

الشفافية في مصادر تمويل الحزب
وأعضائه
عدم استغالل نفوذه لتحقيق مصالح

شخصية

المتوسط العام الحسابي

متوسط

 - 108يتضح من الجدول رقم ( )1أن المتوسطات الحسابية لـ (العوامل المؤثرة في تشكيل
الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في
عمان) ،تراوحت ما بين ( 3715و  ،)2767حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي
( ،)2711وهو من المستوى المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )17على أعلى متوسط حسابي حيث
نصت الفقرة على (تاريخ
بلغ ( ،)3715وبإنحراف معياري ( ،)1761وهو من المستوى المتوسط ،وقد ّ
الحزب السياسي ومواقفه الوطنية) ،فهو العامل الذي شكل الصورة الذهنية للحزب السياسي في
العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم
نصت
( )6بمتوسط حسابي ( )3710وانحراف معياري ( )1736وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
الفقرة على (الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب) وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم
نصت
( )1بمتوسط حسابي ( )3706وبإنحراف معياري ( )1750وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
الفقرة على (التواصل مع الجمهور).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )12بمتوسط حسابي ( )2767وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على أن (عدم استغالل نفوذه لتحقيق
( ،)1753وهو من المستوى المتوسط حيث ّ
مصالح شخصية) وهو العامل األكثر تأثي اًر في تشكيل الصورة الذهنية السلبية للحزب السياسي في
العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان ،وفي المرتبة ما قبل األخيرة ،جاءت
الفقرة رقم ( )4بمتوسط حسابي بلغ ( )2756وبإنحراف معياري ( )1766وهو من المستوى المتوسط،
نصت الفقرة على (الشفافية في مصادر تمويل الحزب وأعضائه).
حيث ّ
وهذا يفسر أن صورة الحزب السياسي في العراق من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين
عمان قد تكونت من خالل تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية وكانت ذات مستوى
العاملين في ّ
متوسط.

 - 109السؤال الفرعي األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة
للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعوامل الديموغرافية (النوع
اإلجتماعي ،العمر ،المهنة ،المؤهل العلمي ،الحالة اإلجتماعية).
 -0النوع اإلجتماعي:
تم استخدام اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق
في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى
للنوع اإلجتماعي ،والجدول ( )0يوضح ذلك.
جدول ()1

اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في تشكيل

الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للنوع

اإلجتماعي.

المصـــدر

النوع

المتوسط

اإلجتماعي الحسابي

اإل نحراف
المعياري

العينة

تشكيل الصورة

ذكر

2.96

1.35

10

اإلعالميين العراقيين

أنثى

2.32

0.95

25

الذهنية لدى

درجات
الحرية

103

قيمة
)(T

27213

الداللة
االحصائية
*07026

*دالة عند مستوى الداللة االحصائية ( )0705فأقل.

يتضح من الجدول ( )2وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تشكيل الصورة الذهنية
عمان يعزى إلى متغير النوع اإلجتماعي ،حيث بلغت قيمة
المتولدة لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
عمان ( )0.011وبداللة إحصائية ( ،)1.109وهي
اإلحصائي (ت) لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
أقل من مستوى الداللة (.)1.15

 - 110عمان لديهم مستويات متفاوتة من تشكيل
وهذا يدل على أن اإلعالميين العراقيين في ّ
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف نوعهم اإلجتماعي ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي لتشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق بالنسبة لإلعالميين العراقيين
الذكور ( )0.96وبلغ المتوسط الحسابي لإلعالميات العراقيات اإلناث ( )0.10ويالحظ أن
الفروقات كانت لصالح اإلعالميين العراقيين الذكور بارتفاع المتوسط الحسابي لهم عن اإلناث.
 -1العمر
تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعـرف علـى الفـروق فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي
في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعمر ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
جــدول ()0
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعمر"
المصدر

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة

 21-11سنة

25

2.57

1.13

 36-26سنة

33

3.12

1.39

 50-60سنة

31

2.82

1.39

 51سنة فاكثر

16

2.55

1.06

المجموع

105

2.81

1.29

للحزب السياسي في العراق

لدى اإلعالميين العراقيين التي
تعزى للعمر

 - 111يتضح من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعمر ،كانت
متقاربة إلى حد كبير ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات ،وللتعرف على
الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي ،One Way ANOVA
والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ()9
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في " تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعمر".
درجات

المصدر

التباين

مجموع المربعات

تشكيل الصورة الذهنية

بين المجموعات

5.772

داخل المجموعات

167.455

101

المجموع

173.228

104

المتولدة للحزب السياسي في
العراق لدى اإلعالميين
العراقيين تعزى للعمر

الحرية
3

متوسط المربعات قيمة "ف"

مستوى
الداللة

1.924
1.658

1.161

0.329

يتضح من الجدول ( )2عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة
عمان يعزى إلى متغير العمر ،حيث
للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.161وبداللة إحصائية ( ، )1.109وهي أعلى من مستوى
الداللة (.)1.15

 - 112عمان لديهم مستويات
وهذا يدل على أن جميع أفراد عينة الدراسة اإلعالميين العراقيين في ّ
متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف أعمارهم ،والفروق
إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.
 -0الحالة اإلجتماعية:
تم استخدام اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في
تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للحالة
اإلجتماعية والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ()5
اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للحالة
اإلجتماعية

المصدر
تشكيل الصورة الذهنية

الحالة

المتوسط

اإل نحراف

اإلجتماعية

الحسابي

المعياري

متزوج

2.83

1.29

العينة

للحالة اإلجتماعية

الحرية

030
أعزب

2.77

1.31

االحصائية

78

لدى اإلعالميين
العراقيين التي تعزى

درجات

قيمة )(T

الداللة

27

39000

39480

 - 113يتضح من الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تشكيل الصورة الذهنية
عمان يعزى إلى متغير الحالة اإلجتماعية ،حيث بلغت قيمة
المتولدة لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
عمان ( )1.199وبداللة إحصائية ( ،)1.821وهي
اإلحصائي (ت) لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
أعلى من مستوى الداللة (.)1.15
عمان لديهم مستويات متقاربة من تشكيل
وهذا يدل على أن اإلعالميين العراقيين في ّ
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف حالتهم اإلجتماعية ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي لتشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق بالنسبة لإلعالميين العراقيين
المتزوجين ( ،)0.81وبلغ المتوسط الحسابي لإلعالميين العزاب ( ،)0.77ويالحظ أن الفروقات
في المتوسطات الحسابية لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.
 -8المؤهل العلمي
تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعـرف علـى الفـروق فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي
في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل العلمي ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل العلمي"
المصدر

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة

دبلوم فأقل

20

3.43

1.34

للحزب السياسي في العراق لدى

بكالوريوس

57

2.54

1.18

دراسات عليا

28

2.92

1.34

المجموع

105

2.81

1.29

اإلعالميين العراقيين تعزى
للمؤهل العلمي.

 - 114يتضح من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل
العلمي ،كانت متفاوتة إلى حد ما ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات،
وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي One Way
 ،ANOVAوالجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول()0
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في " تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل العلمي".

المصدر

التباين

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة

بين المجموعات

للحزب السياسي في العراق
لدى اإلعالميين العراقيين
تعزى للمؤهل العلمي

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

12.308

2

6.154

داخل المجموعات

160.920

102

1.578

المجموع

173.228

104

-

قيمة "ف"
3.901

مستوى
الداللة
*.023

*دالة عند مستوى الداللة ()1.15
يتضح من الجدول ( )7وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة
عمان يعزى إلى المؤهل العلمي ،حيث
للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.911وبداللة إحصائية ( ، )1.101وهي أقل من مستوى الداللة
(.)1.15

 - 115عمان لديهم مستويات
وهذا يدل على أن جميع أفراد عينة الدراسة اإلعالميين العراقيين في ّ
متفاوتة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف مؤهالتهم العلمية،
وللتعرف إلى داللة الفروقات لصالح أي فئة كانت من فئات المؤهالت العلمية ،تم استخدم اختبار
 LSDللمقارنات البعدية ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
الجدول ()1
اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في
العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل العلمي"

)(Iالمؤهل

دبلومفأقل

بكالوريوس

دراساتعليا

الفرق بين
)(Jالمؤهل
المتوسطات )(I-J

الداللة االحصائية

بكالوريوس

*.89365

.007

دراساتعليا

.50798

.170

دبلومفأقل

*-.89365

.007

دراساتعليا

-.38567-

.186

دبلومفأقل

-.50798-

.170

بكالوريوس

.38567

.186

يتضح من الجدول ( )1أن تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى
اإلعالميين العراقيين كانت أكثر إيجابي ًة لصالح اإلعالميين الحاصلين على مؤهل علمي من فئة
الدبلوم فأقل.

 - 116 -2المهنة
تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعرف علـى الفـروق فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي
في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمهنة ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ()0
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمهنة"
المصدر
تشكيل الصورة الذهنية

المتولدة للحزب السياسي في
العراق لدى اإلعالميين

العراقيين تعزى للمهنة

المهنة

العدد

المتوسط الحسابي اإل نحراف المعياري

كاتب

14

2.70

1.22

مقدم

15

2.56

1.16

جرافيك

14

2.92

1.26

محرر

28

2.93

1.37

مصور

21

3.10

1.46

أخرى

13

2.38

1.13

المجموع

105

2.81

1.29

يتضح من الجدول ( )9أن المتوسطات الحسابية الستجابات أف ارد عينة الدراسة عن تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمهنة ،كانت
متفاربة إلى حد كبير ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات ،وللتعرف على
الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي ،One Way ANOVA
والجدول ( )11يوضح ذلك.

 - 117جدول()00
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في
" تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى
للمهنة"
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

5

1.154
1.692

المصدر

التباين

تشكيل الصورة الذهنية

بين المجموعات

5.769

داخل المجموعات

167.459

99

المجموع

173.228

104

المتولدة للحزب
السياسي في العراق
لدى اإلعالميين
العراقيين تعزى للمهنة

قيمة "ف"

0.682

مستوى
الداللة

0.638

يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية
عمان يعزى إلى المهنة ،حيث
المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.680وبداللة إحصائية ( ، )1.618وهي أعلى من مستوى
الداللة (.)1.15
عمان لديهم مستويات
وهذا يدل على أن جميع أفراد عينة الدراسة اإلعالميين العراقيين في ّ
متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف مهنتهم ،والفروق
إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.

 - 118 -6طبيعة المؤسسة اإلعالمية
تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي
 One Way ANOVAللتعـرف علـى الفـروق فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي
في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعـزى إلـى طبيعـة المؤسسـة اإلعالميـة ،والجـدول ( )11يوضـح
ذلك.
جدول ()00
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " تشكيل الصورة

الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى إلى طبيعة المؤسسة
اإلعالمية"
المصدر

تشكيل الصورة الذهنية
المتولدة للحزب السياسي في
العراق لدى اإلعالميين
العراقيين

اإل نحراف

طبيعة المؤسسة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

إذاعة وتلفزيون

62

2.94

1.33

صحيفة ومجلة

27

2.61

1.28

أخرى

16

2.67

1.14

المجموع

105

2.81

1.29

يتضح من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى إلى
طبيعة المؤسسة اإلعالمية ،كانت متقاربة إلى حد كبير ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات
ظاهرة بين اإلستجابات ،وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين
األحادي  ،One Way ANOVAوالجدول ( )12يوضح ذلك.

 - 119جدول()09
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في
" تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى إلى
طبيعة المؤسسة اإلعالمية"
درجات

متوسط

الحرية

المربعات
1.229

1.674

المصدر

التباين

مجموع المربعات

تشكيل الصورة الذهنية

بين المجموعات

2.459

2

داخل المجموعات

170.769

102

المتولدة للحزب السياسي

قيمة "ف"

.734

مستوى
الداللة
.482

في العراق لدى اإلعالميين
العراقيين تعزى إلى طبيعة
المؤسسة اإلعالمية

173.228

104

المجموع

يتضح من الجدول ( )10عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية
عمان يعزى إلى طبيعة المؤسسة
المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
اإلعالمية ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.712وبداللة إحصائية ( ، )1.280وهي أعلى
من مستوى الداللة (.)1.15
عمان لديهم مستويات
وهذا يدل على أن جميع أفراد عينة الدراسة اإلعالميين العراقيين في ّ
متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف طبيعة المؤسسة
اإلعالمية التي يعملون فيها ،والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.

 - 120السؤال الفرعي الثاني :هل أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية
لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة للتعـرف
علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن " إســهام طبيعــة الحــزب السياســي ومبادئــه فــي تشــكيل
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
الجدول ()00
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(إسهام طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين
المقيمين في عمان) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا..
الرقم

1

الفقــــــرة
اإلستناد إلى المرجعية الفكرية التي
بنى مبادئه على أساسها.

المتوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

3.80

1.12

1

مرتفع

التعرف إلى مبادئ الحزب السياسي
6

من مصادر خارجية (غير الحزب

3.63

1.15

2

متوسط

نفسه).
2
5
1

توفر المعلومات عن خلفيته
التأسيسية ومبادئه.
درجة نجاح الحزب السياسي في
التعبير عن مبادئه وشعاراته

توافق مبادئ الحزب السياسي مع
طبيعة المجتمع العراقي
المتوسط العام الحسابي

3.62

1.17

3

متوسط

3.58

1.36

6

متوسط

3.48

1.29

5

متوسط

3.62

1.04

متوسط

 - 121يتضح من الجدول رقم ( )13أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام طبيعة الحزب السياسي ومبادئه
في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما بين
(3710و  ،)3761حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3742وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3710وبإنحراف
نصت الفقرة على (اإلستناد إلى المرجعية الفكرية
معياري ( ،)1712وهو من المستوى المرتفع ،وقد ّ
التي بني مبادئه على أساسها) وهو أهم مبدأ للحزب السياسي في العراق والذي أسهم في تشكيل
صورته الذهنية ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي ( )3743وانحراف
نصت الفقرة على (التعرف إلى مبادئ الحزب
معياري ( )1715وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
السياسي من مصادر خارجية (غير الحزب نفسه)).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )3بمتوسط حسابي ( )3761وبإنحراف معياري (،)1726
نصت الفقرة على أن (توافق مبادئ الحزب السياسي مع طبيعة
وهو من المستوى المتوسط حيث ّ
المجتمع العراقي) .

وهذا يفسر أن مبادئ الحزب السياسي في العراق أسهمت في تشكيل صورته الذهنية من خالل
االستناد إلى المرجعية الفكرية التي بنى مبادئه على أساسها وكانت ذات مستوى مرتفع.

 - 122السؤال الفرعي الثالث :هل أسهمت سياســــات الحزب السيـــاسي ومواقفــــــه في تشكيــل صــــورته
الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف
علــى اســتجابات أفـراد عينــة الد ارســة عــن " إســهام سياســات الحــزب السياســي ومواقفــه فــي تشــكيل
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
الجدول ()08
ال متوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (إسهام
سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في
عمان) مرتبة ترتيبا تنازليا..
الرقم

الفقـــــرة

المتوسط اإل نحراف

الحسابي المعياري

الترتيب التقدير

1

مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب

3.08

1.40

1

متوسط

11

يمكن التعرف إلى مواقفه تفصيلياً من خالل جهازه
اإلعالمي.

3.03

1.38

2

متوسط

6

إنماء روح التعاون بينه وبين المواطنين

2.95

1.46

3

متوسط

1

الحرص على حقوق المواطن وكرامته

2.91

1.51

6

متوسط

5

التزام األطر القانونية والتشريعية في السلوك.

2.89

1.35

5

متوسط

8

العمل في ضوء توافق سياساته مع منهجه الفكري

2.86

1.41

4

متوسط

7

تعزيز االنتماء والوالء للوطن من خالل المشاركة
الفاعلة.

2.85

1.52

7

متوسط

11

تأدية دوره السياسي الحقيقي تجاه المجتمع.

2.85

1.41

1

متوسط

2

استخدام لغة الحوار االيجابي مع المخالفين

2.83

1.36

6

متوسط

0

التعامل بشفافية مع الجمهور

2.79

1.50

10

متوسط

9

يبادر إلى خدمة الناس

2.78

1.61

11

متوسط

المتوسط العام الحسابي

2.89

1.31

متوسط

 - 123يتضح من الجدول رقم ( )16أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام سياسات الحزب السياسي
ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3701و  ، )2771حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2716وهو من
المستوى المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )3على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (،)3701
نصت الفقرة على (مخاطبة الجمهور
وبإنحراف معياري ( ،)1760وهو من المستوى المتوسط ،وقد ّ
بأسلوب مهذب) ،فهي السياسة األكثر تأثي اًر في الصورة الذهنية للحزب من وجهة نظر اإلعالميين
العراقيين المقيمين في عمان ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )10بمتوسط حسابي ()3703
نصت الفقرة على (يمكن التعرف إلى
وانحراف معياري ( )1731وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
مواقفه تفصيالً من خالل جهازه اإلعالمي).

وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي ( )2771وبإنحراف معياري
صت الفقرة على أن (يبادر إلى خدمة الناس) ،وهي
( ،)1741وهو من المستوى المتوسط حيث ن ّ
السياسة األقل تأثي اًر في الصورة الذهنية للحزب من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين المقيمين في
عمان ،وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي بلغ ( )2776وانحراف
نصت الفقرة على (التعامل بشفافية مع
معياري ( )1750وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
الجمهور) .وهذا يفسر أن أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية
عمان وبدرجة متوسطة المستوى.
لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ

 - 124السؤال الفرعي الرابع :هل أثرت الممارسـة اإلنتخابيـة أو السـلوك اإلنتخـابي للحـزب السياسـي فـي
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع ،تم استخراج المتوسطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة للتعـرف
علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "أثــر الممارســة اإلنتخابيــة أو الســلوك اإلنتخــابي للحــزب
السياسي في صورته الذهنية لـدى اإلعالميـين العـراقيين المقيمـين فـي عمـان" ،وفيمـا يلـي عـرض
لهذه النتائج:
الجدول ()02
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(دور السلوك اإلنتخابي للحزب السياسي في العراق في تشكيل الصورة الذهنية) مرتبة ترتيبا
تنازلي ا..
المتوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

1

إعالن الحزب عن برنامجه
اإلنتخابي في وقت مناسب.

3.45

1.10

1

متوسط

0

اعتماده الواقعية في عرض برنامجه
اإلنتخابي

3.30

1.19

2

متوسط

1

توافق البرنامج اإلنتخابي مع قدرات
الحزب واعضائه

3.23

1.23

3

متوسط

2

توافق البرنامج اإلنتخابي مع مبادئ
الحزب وخطابه.

3.18

1.21

6

متوسط

5

تعبير البرنامج اإلنتخابي عن حقيقة
الحزب الفعلية وليس الترويجية فقط

3.14

1.37

5

متوسط

8

قدرة اعضاء الحزب السياسي في
االقناع والتأثير أثناء عرض
البرنامج اإلنتخابي.

3.10

الرقم

الفقـــــــرة

1.37

4

متوسط
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6

اعتماد الحزب السياسي الموضوعية
والمصداقية في عرض برنامجه

3.07

7
9

1.34

7

متوسط

التزام الحزب السياسي بأصول
الدعاية أو النشر والترويج المعتمدة
قانون ًا

3.03

1.28

1

متوسط

تجنبه الرتكاب مخالفات انتخابية
قبل وأثناء اإلنتخابات وبعدها.

2.95

1.30

6

متوسط

3.16

1.09

المتوسط العام الحسابي

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )15أن المتوسطات الحسابية لـ (دور السلوك اإلنتخابي للحزب
السياسي في العراق في تشكيل الصورة الذهنية) ،تراوحت ما بين ( 3765و  ، )2765حيث حاز
المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3714وهو من المستوى المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم
نصت الفقرة
( )1على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3765وبإنحراف معياري ( ،)1710وقد ّ
على (إعالن الحزب عن برنامجه اإلنتخابي في وقت مناسب) ،فهو السلوك اإلنتخابي األبرز للحزب
السياسي في العراق والذي يعزز الصورة الذهنية للحزب لدى المبحوثين ،وفي المرتبة الثانية جاءت
الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )3730وانحراف معياري ( ،)1716وهو من المستوى المتوسط،
نصت الفقرة على (اعتماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخابي).
حيث ّ
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي ( ،)2765وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على أن (تجنبه الرتكاب مخالفات إنتخابية
( ،)1730وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ

قبل واثناء اإلنتخابات وبعدها) وهو السلوك اإلنتخابي األقل ترتيباً للحزب ،والذي يعكس الصورة
الذهنية للحزب لدى المبحوثين ،وهذا يفسر أن أثرت الممارسة اإلنتخابية أو السلوك اإلنتخابي
عمان بدرجة
للحزب السياسي في صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
متوسطة المستوى.

 - 126الس ـؤال الفرعــي الخــامس :هــل أســهمت مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته
الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجاب ــة ع ــن السـ ـؤال الفرع ــي الخ ــامس ،ت ــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارفـ ـات المعياري ــة
للتعــرف علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "اســهام مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي
تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين العـراقيين المقيمــين فــي عمــان" ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه
النتائج:
الجدول ()06
المتوســطات الحســابية واإل نحراف ـات المعياريــة الســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة عــن فق ـرات محــور (إســهام
مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين الع ـراقيين المقيمــين فــي
عمان) مرتبة ترتيب ا تنازلي ا..

الفقــــــرة

الرقم

المتوسط

اإل نحراف

الترتيب

التقدير
متوسط

الحسابي

المعياري

3.04

1.37

1

2.86

1.37

0

متوسط

7

حرصه على نزاهة اعضائه المالية

2.83

1.57

1

متوسط

1

مشروعة

2.81

1.39

2

متوسط

2
5

تسخر لتحقيق برامجه اإلنتخابية
اعتماد الحزب على اشتراكات أعضائه
ومساهماتهم المالية

عدم محاباة الحزب للجهات الرسمية
6

وغير الرسمية من أجل الحصول على

2.72

1.46

5

متوسط

1

معروفة لدى الجمهور

2.70

1.39

6

متوسط

0

مقبولة لدى الجمهور

2.64

1.33

7

متوسط

المتوسط العام الحسابي

2.80

1.23

الدعم المالي

متوسط

 - 127يتضح من الجدول رقم ( )14أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام مصادر التمويل للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3706و  ،)2746حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2710وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3706وبإنحراف
نصت الفقرة على أن مصادر التمويل (تسخر لتحقيق برامجه اإلنتخابية)  ،وفي
معياري ( ،)1737وقد ّ
المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )5بمتوسط حسابي ( )2714وانحراف معياري ()1737وهو من
نصت الفقرة على (اعتماد الحزب على اشتراكات أعضائه ومساهماتهم
المستوى المتوسط ،حيث ّ

المالية).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )2746وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على أنها (مقبولة لدى الجمهور) ،وهذا
( ،)1733وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
يفسر أن مصادر التمويل للحزب السياسي أسهمت في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين
عمان بدرجة متوسطة المستوى.
العراقيين المقيمين في ّ

الس ـؤال الفرعــي الســادس :هــل أســهمت العالقــات العامــة للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته
الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجاب ــة ع ــن السـ ـؤال الفرع ــي الس ــادس ،ت ــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحسـ ـابية واإلنح ارفـ ـات المعياري ــة
للتعــرف علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "إســهام العالقــات العامــة للحــزب السياســي فــي
تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين العـراقيين المقيمــين فــي عمــان" ،وفيمــا يلــي عــرض لهــذه
النتائج:

 - 128الجدول ()01
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(إسهام العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين
المقيمين في عمان) مرتبة ترتيبا تنازليا..
الرقم

6

الفقـــــــــرة
حرص الحزب السياسي على تطوير أجهزة
العالقات العامة لديه.

المتوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

3.26

1.21

1

متوسط

تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في
8

1
1
0

العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن

الحزب

وجود جهاز عالقات عامة فاعل للحزب
السياسي
قدرة العاملين في العالقات العامة للحزب
على اإلقناع وتعزيز ثقة الجمهور بالحزب.
وضوح خطة العالقات العامة لتشكيل
صورة ذهنية جيدة عن الحزب

053.

1.29

0

متوسط

3.23

1.27

1

متوسط

3.22

1.24

2

متوسط

3.20

1.23

5

متوسط

توفير إدارة العالقات العامة في الحزب
7

السياسي لمستلزمات تشكيل الصورة

3.11

1.25

6

متوسط

الذهنية.
2
5

توفر الكفاءة في إدارة العالقات العامة
لصورة الحزب السياسي.
توفر المهنية في إدارة العالقات العامة
لصورة الحزب السياسي.
المتوسط العام الحسابي

3.10

1.36

7

متوسط

3.05

1.33

8

متوسط

3.18

1.13

متوسط

 - 129يتضح من الجدول رقم ( )17أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام العالقات العامة للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3724و ،)3705حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3711وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )4على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3724وبإنحراف
نصت الفقرة على (حرص الحزب السياسي على
معياري ( ،)1721وهو من المستوى المتوسط وقد ّ

تطوير أجهزة العالقات العامة لديه) ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )1بمتوسط حسابي
نصت الفقرة على (تركيز
( )3725وانحراف معياري ( ،)1726وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ

العالقات العامة للحزب السياسي في العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن الحزب).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )5بمتوسط حسابي ( )3705وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على (توفر المهنية في إدارة العالقات العامة
( ،)1733وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ

لصورة الحزب السياسي).
وهذا يفسر أن العالقات العامة للحزب السياسي أسهمت في تشكيل صورته الذهنية لدى
عمان بدرجة متوسطة المستوى.
اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ

السؤال الفرعي السابع :هـل أسـهم األداء اإلعالمـي للحـزب السياسـي فـي تشـكيل الصـورة الذهنيـة
للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي السابع ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف
علــى اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "اســـهام األداء اإلعالمـــي للحـــزب السياســـي فـــي تشـــكيل
الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي لــدى اإلعالميــين العــراقيين المقيمــين فــي عمــان" ،وفيمــا يلــي
عرض لهذه النتائج:

 - 130الجدول ()04
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(إسهام األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين
العراقيين المقيمين في عمان) مرتبة ترتيبا تنازليا..
المتوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

3.77

1.08

1

مرتفع

3.75

1.08

2

مرتفع

3.66

1.07

3

متوسط

3.64

1.10

6

متوسط

7

الحرص دائماً على تطوير أدائه اإلعالمي
بما يحقق له صورة ذهنية جيدة

3.60

1.23

5

متوسط

5

التميز بأداء إعالمي جيد ومقنع للجمهور

3.46

1.25

4

متوسط

4

توفير سياسة إعالمية منضبطة

3.29

1.31

7

متوسط

المتوسط العام الحسابي

3.59

0.98

الرقم

6
1
2
3

الفقـــــــــرة
العمل على صياغة برنامجه السياسي بما
يحقق الصورة الذهنية اإليجابية

إدراك أهمية دور إعالمه في صناعة
صورته الذهنية
العمل على صياغة خطابه السياسي بما
يحقق الصورة الذهنية اإليجابية
العمل على صياغة برنامجه السياسي بما
بحقق الصورة الذهنية االيجابية

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )11أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام األداء اإلعالمي للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3777و  ،)3726حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3756وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3777وبإنحراف
نصت الفقرة على (العمل على صياغة برنامجه
معياري ( ،)1701وهو من المستوى المرتفع وقد ّ

 - 131السياسي بما يحقق الصورة الذهنية اإليجابية) ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )1بمتوسط
نصت الفقرة على
حسابي ( )3775وانحراف معياري ( ،)1707وهو من المستوى المرتفع ،حيث ّ
(إدراك أهمية دور إعالمه في صناعة صورته الذهنية).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )4بمتوسط حسابي ( )3764وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على (توفير سياسة إعالمية منضبطة).
( ،)1725وهو من المستوى المتوسط حيث ّ
وهذا يفسر إسهام األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى
عمان بدرجة متوسطة المستوى.
اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ

السؤال الفرعي الثامن :هل أسهم اإلعالم عموما في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثامن ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف
علــى اس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ع ــن "إســـهام االعـــالم عمومـــ ا فـــي الصـــورة الذهنيـــة للحـــزب
السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

 - 132الجدول ()00
المتوسطات الحسابية واإل نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور
(إسهام اإلعالم عموم ا في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين
في عمان) مرتبة ترتيبا تنازليا..
الرقم

1
6
10
5
3
1

الفقـــــرة
حث الجمهور على المشاركة
اإلنتخابية
حث الحزب السياسي على تفعيل
المشاركة السياسية

مساعدة الحزب السياسي في مهامه
في التواصل مع الجمهور
االسهام في زيادة الوعي السياسي لدى
المواطن
اعتبارها مصد اًر من مصادر تكوين
الصورة الذهنية للحزب السياسي

العمل على تدعيم الصورة اإليجابية
للحزب السياسي

المتوسط
الحسابي

اإل نحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

3.92

1.03

1

مرتفع

3.84

1.06

2

مرتفع

3.62

1.16

3

متوسط

3.56

1.13

6

متوسط

3.51

1.26

5

متوسط

3.48

1.16

4

متوسط

تعزيز عالقة الحزب السياسي
6

بالجمهور من خالل التأكيد على

3.43

1.15

7

متوسط

عرض منجزات الحزب السياسي
اظهار أهمية رسالة الحزب السياسي

7

في الحياة الديمقراطية

4

تعميق مفهوم الشراكة الوطنية

2

تقديم صورة واقعية للحزب السياسي
من دون تزييف

المتوسط العام الحسابي

3.43

1.16

1

متوسط

3.36

1.21

6

متوسط

3.21

1.27

10

متوسط

3.54

0.95

متوسط

 - 133يتضح من الجدول رقم ( )16أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام اإلعالم عموم ا في
الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما بين
(3762و  ،)3721حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3756وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3762وبإنحراف
نصت الفقرة على (حث الجمهور على المشاركة
معياري ( ،)1703وهو من المستوى المرتفع ،وقد ّ

اإلنتخابية) ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي ( )3716وانحراف معياري
نصت الفقرة على (حث الحزب السياسي على تفعيل المشاركة
()1704وهو من المستوى المرتفع ،حيث ّ

السياسية).
وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )3721وبإنحراف معياري
نصت الفقرة على (تقديم صورة واقعية للحزب السياسي
( ،)1727وهو من المستوى المتوسط حيث ّ

من دون تزييف).
وهذا يفسر إسهام اإلعالم عموم ا في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين
عمان بدرجة متوسطة المستوى.
المقيمين في ّ
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الفصل الخامس
مناقشة النتــائج والتوصيات
قسم هذا الفصل إلى قسمين ،القسم األول لمناقشة نتائج الدراسة النظريـة والتطبيقيـة ،وأوجـز
في نهاية المناقشة أهم العوامل التي أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق،
سواء منها تلك التي أثرت في الصورة الذهنية سلباً ،أو تلك التي أثرت فيها إيجاباً ،أما القسـم الثـاني
مــن هــذا الفصــل ،فقــد ذكــر الباحــث فيــه أهــم المقترحــات والتوصــيات التــي رآهــا الباحــث مــن خــالل
دراسته ونتائجها.

مناقشـــة النتــائج النظرية:
 -0تزايد عدد األحزاب السياسية في العـراق دون أن يـتم تشـريع قـانون يـنظم عملهـا ولحـد كتابـة
هذه الدراسة .9001
شهد العراق ظهور عدد كبير من األحزاب السياسية بعد اإلحتالل األمريكي للعراق ،0111
دون أن يشرع قانون األحزاب السياسية ،مما أدى إلى تزايدها بشكل متسارع ،وأثر هذا كثي ار في بنية
العملية السياسية في العراق ،جـاء ذلـك مـن خـالل غمـوض منهجيـة الحـزب وخلفيتـه ومصـالحه ،كمـا
اختلط على الجماهير فيما إذا كان هذا الحزب حزباً سياسياً أو كياناً انتخابياً وحسب.
 -9جميع األحزاب السياسية تنادي باألهداف ذاتها.
ومع ظهور كل حزب سياسي تظهـر معـه شـعا ارته ودعواتـه وأهدافـه والتـي غالبـاً تتماثـل بـين
األحـ ـزاب السياس ــية جميعـ ـاً ،مث ــل تحقي ــق األم ــن وخدم ــة المـ ـواطن واإلرتق ــاء بالمس ــتوى اإلقتص ــادي
للشـعب ،وتشــتمل علـى مفــردات وشـعارات متشــابهة؛ مثـل الديمقراطيــة والوطنيـة ،وتظهــر أنهـا أحـزاب

 - 135جامعة للطيف العراقي وغير طائفية أو فئوية ،لكن ما تلبث أن تظهر بعكس ذلـك كلـه ،كمـا شـهدت
الســاحة السياســية العراقيــة بــروز أح ـزاب سياســية متنوعــة منهــا ذات توجهــات دينيــة ص ـرفة ،وأح ـزاب
أخرى ذو توجهات قومية إثنية وفئوية مختلفة.
 -2هيمنة األحزاب واإلئتالفات العقائدية (الدينية) على المشهد السياسي في العراق.
ف ــي بداي ــة تش ــكيل العملي ــة السياس ــية بع ــد اإلح ــتالل األمريك ــي للعــراق  ، 0111ب ــرزت إل ــى
المشــاركة األحـزاب السياســية ذات الصــبغة الدينيــة الواضــحة ،بــل شــكلت تلــك األحـزاب محــور العمــل
السياسي والحكـومي فيمـا بعـد ،و ارفـق مسـيرة تلـك األحـزاب السياسـية الدينيـة إبـدائها مرونـة عاليـة فـي
التعامــل مــع التحالفــات الدوليــة ،وكســب ود الــدول الكبــرى ،ذات التــأثير علــى الق ـرار الــدولي المتعلــق
بالعراق.
 -9ضعف اإلنتماء الجديد لألحزاب ،وتركز المهام القيادية في العناصر القديمة.
كما تبين من خالل األدب النظري واالستقرائي بان معظم األحزاب السياسية في العراق بعد
 ،0111والســيما تلــك األح ـزاب ذات االمتــداد التــأريخي البعيــد ،قــد تركــزت فيهــا المهــام القياديــة إلــى
العناصــر القديمــة للحــزب السياســي ،وحصــر الق ـ اررات الكبي ـرة بالمؤسســين والق ـريبين مــنهم ،باســتثناء
بعض األحزاب القليلة التي أضافت دماءا جديدة إلى حيث يكون القرار السياسي.
 -1بعض األحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام  ،9002كانت تمتلك مليشيات مسلحة.
إن بعض األحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام  ،0111ظهرت ومعها مليشيات عسكرية
مســلحة ،تســاعدها علــى فــرض برامجهــا بــالقوة ،فضـال عــن تعزيــز قــدراتها علــى التعبئــة ،وأغلــب هــذه
األح ـزاب السياســية تنكــر وجــود ميليشــيات لهــا ،وتعــزي األنشــطة المشــبوهة إلــى جهــات خارجــة عــن
القانون.

 - 136 -6ظهور األحزاب السياسية في العراق بعد  9002ككيان انتخابي أكثر منها حزب ا سياسي ا.
إن معظــم األح ـزاب السياســية فــي الع ـراق التــي ظهــرت بعــد  ،0111هــي أقــرب إلــى كيــان
انتخابي منه إلى حزب سياسي ،إذ تفتقد إلى مقومات الحزب السياسي ،كالتنظيم والتنشئة السياسية،
وتصــنيع القيــادات ،ومراقبــة البرلمــان ،وبعــض منهــا ،اليتجــاوز عــدد أعضــائه أكثــر مــن خمســة أفـراد،
وبعــض آخــر اليتعــدى كونــه عنوان ـاً لتجميــع األص ـوات اإلنتخابيــة فــي منطقــة مــا ،أو مــن فئــة مــا،
وسرعان ما يتالشى بمجرد انتهاء الحملة اإلنتخابية.

مناقشـــة النتــائج المسحية:
مناقشة نتائج السؤال الرئيس للدراسة:
ماهي العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها
اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان.
بينت نتائج الدراسة أن عوامل عدة ،أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي
في العراق ،وتراوحت المتوسطات الحسابية لعموم العوامل ما بين ( 1.15و  ،)0.27حيث حاز
المحور بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي ( ،)0.81وهو من المستوى المتوسط واألقرب إلى
المستوى المنخفض ،بمعنى أن العينة ترى أن العوامل التي ذكرت في محور السؤال ،لم تكن
ممارسة الحزب السياسي لها بالمستوى المطلوب ،بل كانت دون المتوسط تقريباً ،مما أدى إلى أن
عمان) ،محايدة ،بل وأقرب
تبدو الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى (اإلعالميين العراقيين في ّ
إلى السلبية منها إلى اإليجابية.


 - 137نصت على (تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية)،
وقد حازت الفقرة رقم ( )17والتي ّ
على أعلى متوسط حسابي ،حيث بلغ ( ،)1.15وبانحراف معياري ( ،)1.28وهو من المستوى
المتوسط ،هذا يعني أن هذا العامل هو الذي شكل النسبة اإليجابية (أو األقل سلبية) للصورة
الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون الع ارقيون المقيمون في عمان ،ثم الفقرة
نصت الفقرة على (الثقافة
رقم ( )9بمتوسط حسابي ( )1.11وانحراف معياري ( ،)1.19حيث ّ
والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب) ثم الفقرة رقم ( )1بمتوسط حسابي ( )1.19وبانحراف
نصت الفقرة على (التواصل مع الجمهور) ،وفي المرتبة قبل األخيرة
معياري ( ،)1.51حيث ّ
نصت الفقرة
جاءت الفقرة رقم ( )10بمتوسط حسابي ( )0.27وبانحراف معياري ( ،)1.51حيث ّ
على أن (عدم استغالل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية) ،حيث كان رأي العينة أن الحزب السياسي
في العراق على العموم يستغل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية ،مما شكل صورة ذهنية سلبية للحزب
السياسي في العراق ،وأكثر من ذلك ،جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )6بمتوسط حسابي بلغ
نصت الفقرة على (الشفافية
( )0.52وبانحراف معياري ( )1.22وهو من المستوى المتوسط ،حيث ّ
في مصادر تمويل الحزب وأعضائه).
إن هذا يعنى أن العينة ترى أن الحزب السياسي في العراق غير شفاف في مصادر تمويله
ومصادر أموال أعضائه ،مما أسهم هذا العامل هو اآلخر بنسبة ما بتشكيل صورة سلبية للحزب
عمان ،وهذا يفسر أن صورة
السياسي في العراق ،هذا بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
عمان تكونت جوانبها
الحزب السياسي في العراق من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين العاملين في ّ
اإليجابية من تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية وكانت ذات مستوى متوسط ،لكن تتجه نحو
السلبية بالنسبة للعوامل األخرى؛ مثل( :عدم) شفافية مصادر التمويل ،واستغالل نفوذه لمصالح
شخصية.

 - 138مناقشة نتائج اختبار السؤال الفرعي األول:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في
العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعوامل الديموغرافية (النوع اإلجتماعي ،العمر ،المهنة،
المؤهل العلمي ،الحالة اإلجتماعية)؟
 -0النوع اإلجتماعي:
بعد اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في
تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للنوع
اإلجتماعي ،اتضح للباحث وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تشكيل الصورة الذهنية المتولدة
عمان يعزى إلى متغير النوع اإلجتماعي ،حيث بلغت قيمة
لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
عمان ( )0.011وبداللة إحصائية ( ،)1.109وهي
اإلحصائي (ت) لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
عمان لديهم مستويات متفاوتة
أقل من مستوى الداللة ( ،)1.15بمعنى أن اإلعالميين العراقيين في ّ
من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق ،باختالف نوعهم اإلجتماعي ،حيث
لوحظ من خالل المتوسط الحسابي أن الفروقات كانت لصالح اإلعالميين العراقيين الذكور ،بارتفاع
المتوسط الحسابي لهم عن اإلناث ،بمعنى نسبة اإلجابات التي تتجه نحو المستوى المرتفع (أي
اإليجابي) ،هو أكثر من نسبة إجابات اإلناث ،والتي كانت تتجه نحو المستوى المتوسط أو
المنخفض بصورة أكبر ،وبعبارة أخرى ،فإن صورة الحزب السياسي لدى اإلناث من العينة ،أكثر
سلبية من الذكور.

 - 139 -1العمر:
أما نتيجة اختبار استجابات أفراد عينة الدراسة عن تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب
السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين والتي تعزى للعمر ،فقد كانت المتوسطات الحسابية
متقاربة ،بمعنى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي
عمان يعزى إلى متغير العمر ،وهذا يدل على أن جميع
في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
أفراد عينة الدراسة (اإلعالميين العراقيين في عمان) ،لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف أعمارهم ،والفروق إن وجدت ال تبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية.

 -0الحالة اإلجتماعية:
أشارت نتائج اختبار الحالة اإلجتماعية كأحد العوامل الديموغرافية ،التي قد تؤثر في تشكيل صورة
الحزب السياسي في العراق ،إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً ،في مستوى تشكيل الصورة الذهنية
عمان يعزى إلى متغير الحالة اإلجتماعية ،بمعنى أن
المتولدة لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
عمان لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب
اإلعالميين الع ارقيين في ّ
السياسي في العراق باختالف حالتهم اإلجتماعية ،ولوحظ أن الفروقات في المتوسطات الحسابية لم
تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.

 - 140 -8المؤهل العلمي:
أشارت نتائج اختبار المؤهل العلمي  -كأحد العوامل المؤثرة في نوع استجابة المبحوث عن
صورة الحزب السياسي في العراق ،إلى أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن
تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين ،كانت
متفاوتة إلى حد ما ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات ،وتم استخدام
اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAللكشف عن داللة إحصائية للفروق في " تشكيل
الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمؤهل
العلمي" ،واتضح وجود فروق دالة إحصائياً في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في
عمان يعزى إلى المؤهل العلمي.
العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
هذا يعنى أن أفراد عينة الدراسة (اإلعالميين العراقيين في عمان) ،لديهم مستويات متفاوتة
من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف مؤهالتهم العلمية،
وللتعرف إلى داللة الفروقات لصالح أي فئة كانت من فئات المؤهالت العلمية ،تم استخدم اختبار
 LSDللمقارنات البعدية ،وتبين أن تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى
اإلعالميين العراقيين كانت يقترب من المستوى المرتفع (اإليجابي) لصالح اإلعالميين الحاصلين
على مؤهل علمي من فئة الدبلوم فأقل ،أكثر من المؤهالت األخرى والتي كانت تتجه باتجاه
الصورة المحايدة أو السلبية.

 - 141 -2المهنة:
دّلت نتائج اختبار المهنة أن جميع أفراد عينة الدراسة (اإلعالميين العراقيين في عمان)،
لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف
مهنهم ،والفروق إن وجدت ال تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.
 -6طبيعة المؤسسة اإلعالمية:
أشارت نتائج اختبار طبيعة المؤسسة اإلعالمية إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في
عمان
تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في ّ
يعزى إلى طبيعة المؤسسة ،بمعنى أن جميع أفراد عينة الدراسة (اإلعالميين العراقيين في عمان)،
لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف
طبيعة المؤسسة اإلعالمية التي يعملون فيها ،والفروق إن وجدت التبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.
مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني:
هل أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين
المقيمين في عمان؟
أشارت نتائج اختبار هذا السؤال إلى أن المتوسطات الحسابية ،تراوحت ما بين ( 3710و
 ،)3761حيث حاز المحور بشكل عام ،على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3742وهو من المستوى
المتوسط ،وتبين أن الفقرة رقم (( )1اإلستناد إلى مرجعية فكرية بنى مبادئه على أساسها) ،وهو
أكثر مبدأ للحزب السياسي في العراق أسهم في تشكيل صورته الذهنية بحسب المبحوثين ،وكان
ضمن المستوى المرتفع ،بمعنى أن هذه الفقرة من أكثر الفقرات ضمن السؤال كانت إجابات

 - 142المبحوثين فيه تتجه باإلتجاه المرتفع ،أي التأثير اإليجابي لها في تشكيل الصورة الذهنية للحزب
نصت الفقرة على (التعرف
السياسي في العراق ،وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم ( ،)6حيث ّ
إلى مبادئ الحزب السياسي من مصادر خارجية (غير الحزب نفسه)) ،بينما جاءت الفقرة رقم ()3
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( )3761وبانحراف معياري ( ،)1726وهذا يشير إلى أن هذه
الفقرة حصلت على إجابات ضمن المستوى المتوسط او القريب من المنخفض (السلبي) أكثر من
غيرها من الفقرات ،حيث أن هذا يشير إلى حاجة الجمهور إلى أن تكون المعلومات المتعلقة
بالحزب السياسي ،من مواقف ومباديء ،وأحداث ،متوافرة ،وليست حك اًر في مكاتب الحزب نفسه
وحسب ،لذا فإن العينة ال ترى أن المعلومات متوافرة ،مما دل ذلك على تأثيرها السلبي في تشكيل
صورة الحزب السياسي في العراق حالياً ،بحسب أفراد العينة (اإلعالميين العراقيين في عمان).
أما نتيجة اإلختبار بشكل عام ،فقد أشارت إلى مستوى مرتفع من اإلجابات التي بينت أثر
(إيجابية) المرجعية الفكرية ومبادئ الحزب السياسي في العراق في تشكيل صورته الذهنية.

مناقشة نتائج اختبار السؤال الفرعي الثالث:
هل أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين
العراقيين المقيمين في عمان؟
أشارت المتوسطات الحسابية لـ (إسهام سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،والتي تراوحت ما بين (3701
و ،)2771حيث حاز المحور بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2716إلى أنها ضمن
المستوى المتوسط ،وهنا أيضاً كانت اإلجابات متمركزة في الجزء األول من المستوى المتوسط،
واألقرب الى المستوى المنخفض ،بمعنى أن سياسات ومواقف الحزب السياسي في العراق- ،

 - 143عمان -لم تكن بالمستوى المطلوب ،وأنها متذبذبة ،والتتسم
بحسب اإلعالميين العراقيين في ّ
باإليجابية ،بل هي دون ذلك ،وأقرب الى السلبية ،وقد حازت الفقرة رقم ( )3على أعلى متوسط
نصت الفقرة على (مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب)،
حسابي ضمن المستوى المتوسط ،وقد ّ
وبالتالي فهي من أكثر الفقرات ضمن هذا السؤال التي أسهمت  -من وجهة نظر اإلعالميين
العراقيين المقيمين في عمان -في تشكيل الصورة الذهنية للحزب (بنسبة إيجابية معينة).

وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )10ضمن المستوى المتوسط أيضاً ،لكن بصورة
نصت الفقرة على (يمكن التعرف إلى مواقفه تفصيلياً
أقرب إلى المستوى المنخفض (السلبي) ،حيث ّ
من خالل جهازه اإلعالمي) ،وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )6ضمن المستوى المتوسط
نصت الفقرة على أن (يبادر إلى خدمة الناس) ،وهي الفقرة التي حازت على أكثر
كذلك ،حيث ّ
إجابات المبحوثين ضمن المستوى المتوسط أو المنخفض ،بمعنى أنها من العوامل التي أسمهت
بشكل كبير في تشكيل الصورة الذهنية السلبية للحزب السياسي من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين
المقيمين في عمان.

نصت على
وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم ( )2ضمن المستوى المتوسط ،والتي ّ
(التعامل بشفافية مع الجمهور) ،وهذا يفسر أن ضعف الحزب السياسي في المبادرة إلى خدمة
الناس ،وضعف تعامله بشفافية ،من أكثر العوامل والمواقف التي أسهمت في تشكيل صورة سلبية
عن الحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ع ّمان وبدرجة متوسطة المستوى.

 - 144مناقشة نتائج اختبار السؤال الفرعي الرابع:
هل أثـرت الممارسـة اإل نتخابيـة أو السـلوك اإل نتخـابي للحـزب السياسـي فـي صـورته الذهنيـة لـدى
اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟
اتضح من نتائج اإلختبار أن المتوسطات الحسابية لـ (دور السلوك اإل نتخابي للحزب
السياسي في العراق في تشكيل الصورة الذهنية) ،والتي تراوحت ما بين ( 3765و  ، )2765حيث
حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3714أنها ضمن المستوى المتوسط ،وكذلك تراوحت
نسبة اإلجابات بين المتوسط والمنخفض ،وهذا يشير إلى ضعف السلوك اإلنتخابي للحزب السياسي
في العراق بشكل عام ،إال أن بعض السلوكيات كانت  -بحسب النتائج -إيجابية ،فقد حازت الفقرة
نصت على (إعالن الحزب عن برنامجه اإل نتخابي في
رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي ،والتي ّ

وقت مناسب) ،فهو السلوك اإلنتخابي األبرز للحزب السياسي في العراق ،والذي بحسب الدراسة
عزز الصورة الذهنية (ضمن الجانب اإليجابي) للحزب السياسي لدى المبحوثين ،وكان في المرتبة
نصت على (اعتماده الواقعية في عرض
الثانية الفقرة رقم ( ،)2وهي ضمن المستوى المتوسط ،حيث ّ
نصت على (تجنبه الرتكاب
برنامجه اإلنتخابي) ،وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ،)6والتي ّ

مخالفات إنتخابية قبل وأثناء اإلنتخابات وبعدها) ،وهو السلوك اإلنتخابي األقل ترتيباً للحزب والذي
يعكس بحسب نتائج الدراسة -الصورة الذهنية(األكثر سلبية) للحزب لدى المبحوثين ،وذلك الرتكاب
الحزب السياسي في العراق مخالفات إنتخابية قبل وأثناء اإلنتخابات وبعدها.
وهذا يفسر أن الممارسة اإلنتخابية أو السلوك اإلنتخابي للحزب السياسي ،قد أثر في
عمان بدرجة متوسطة المستوى ،تقترب من
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
المستوى المنخفض(السلبي) في بعض فقراتها.

 - 145مناقشة نتائج اختبار السؤال الفرعي الخامس:
هــل أســهمت مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين
العراقيين المقيمين في عمان؟
أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام مصادر التمويل للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3706و  ،)2746حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2710وهو من المستوى
نصت على أن مصادر
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط حسابي ،وقد ّ
التمويل (تسخر لتحقيق برامجه اإلنتخابية) ،أي أن إجابات المبحوثين كانت تتركز بشكل متوسط أو
منخفض حول تسخير الحزب ألمواله في تنفيذ برامجه اإلنتخابية ،بمعنى أن الحزب السياسي في
سخر أمواله في تنفيذ برامجه اإلنتخابية ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( ،)5ضمن
العراق قد ّ
نصت على (اعتماد الحزب على اشتراكات أعضائه ومساهماتهم
المستوى المتوسط أيضاً ،حيث ّ

المالية) ،بمعنى أن إجابات المبحوثين لهذه الفقرة اتجهت نحو عدم الموافقة بشكل عام ،وأن العينة
ترى أن الحزب السياسي ال يعتمد على اشتراكات أعضائه ومساهماتهم ،بينما جاءت في المرتبة
نصت على أن مصادر التمويل (مقبولة لدى
األخيرة الفقرة رقم ( ،)2ضمن المستوى المتوسط حيث ّ

الجمهور) ،أي عدم موافقة المبحوثين في إجاباتهم على مقبولية مصادر تمويل األحزاب السياسية
في العراق ،وأنها مجهولة وغامضة بالنسبة للجمهور ،وبالتالي أسهمت في تشكيل صورة سلبية عن
الحزب السياسي في العراق ،وهذا يفسر أن مصادر التمويل للحزب السياسي أسهمت في تشكيل
عمان بدرجة متوسطة المستوى ،هي أقرب
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
إلى المستوى المنخفض الذي يبين التأثير السلبي في تشكيل صورة الحزب السياسي في العراق.

 - 146مناقشة نتائج السؤال الفرعي السادس:
هــل أســهمت العالقــات العامــة للحــزب السياســـي فــي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميـــين
العراقيين المقيمين في عمان؟
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام العالقات العامة للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3724و ، )3705حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3711وهو من المستوى
المتوسط ،وهي نسبة تقترب من المستوى المرتفع الى حد ما ،بمعنى أن بعض فقرات هذا المحور
كان لها تحقيق فعلي من قبل الحزب السياسي في العراق ،فقد حازت الفقرة رقم ( )4على أعلى
نصت على (حرص الحزب السياسي على تطوير أجهزة
متوسط حسابي ضمن المستوى المتوسط ،وقد ّ

العالقات العامة لديه) ،هذا يعني أن من أكثر األمور (كعامل إيجابي) ،التي اتفقت عليها العينة
والتي أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق ،هو حرص الحزب السياسي
في العراق على تطوير أجهزة العالقات العامة لديه.
بينما جاءت في المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( ،)1وضمن المستوى المتوسط كذلك،
نصت على (تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن
حيث ّ

الحزب) ،وهذه الفقرة جاءت ضمن المستوى المتوسط المحايد ،أي أن المبحوثين يرون أن العالقات
العامة للحزب السياسي في العراق تقدم معلومات حقيقية -إلى حد ما -للجمهور ،بينما جاءت في
نصت على (توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة
المرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ،)5والتي ّ

الحزب السياسي) ،بمعنى أن معظم إجابات المبحوثين كانت تشير إلى عدم موافقتها على ما ذهبت
إليه هذه الفقرة ،وبعبارة أخرى ،أشارت إلى عدم توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة
الحزب السياسي في العراق ،وهذا يفسر أن العالقات العامة للحزب السياسي أسهمت في تشكيل
عمان بدرجة متوسطة المستوى وأقرب الى
صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
المستوى المنخفض ،أي السلبي.

 - 147مناقشة نتائج اختبار السؤال الفرعي السابع:
هل أسهم األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لـدى اإلعالميـين
العراقيين المقيمين في عمان؟
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام األداء اإلعالمي للحزب
السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما
بين ( 3777و  ، )3726حيث حاز المحور بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3756وهو
من المستوى المتوسط ،واألقرب إلى المستوى المرتفع ،فقد حازت الفقرة رقم ( )6على أعلى متوسط
نصت على (العمل على صياغة برنامجه السياسي بما يحقق
حسابي وهو ضمن المستوى المرتفع ،وقد ّ

الصورة الذهنية اإليجابية) ،أي أن إجابات المبحوثين كانت تؤكد مضمون الفقرة من أن الحزب
السياسي في العراق كان يعمل على صياغة برنامجه السياسي بما يرجو منه بناء صورة ذهنية
إيجابية ،أما في المرتبة الثانية فقد جاءت الفقرة رقم ( ،)1وضمن المستوى المرتفع أيضاً ،حيث
نصت الفقرة على (إدراك أهمية دور إعالمه في صناعة صورته الذهنية) ،كذلك بينت نتيجة هذه الفقرة
ّ
أن الحزب السياسي في العراق يدرك أهمية دور إعالمه في صناعة صورته الذهنية ،وفي المرتبة
نصت الفقرة على (توفير
األخيرة جاءت الفقرة رقم ( ،)4وضمن المستوى المتوسط أيضاً ،حيث ّ
سياسة اعالمية منضبطة) ،بمعنى أن الحزب السياسي في العراق يقل عنده التأكيد على توفير سياسة

إعالمية منضبطة ،وهذا يفسر إسهام األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب
عمان بدرجة متوسطة المستوى ،إال أنه يتجه نحو
السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
السلبية في تركيزه على توفير سياسة إعالمية منضبطة.

 - 148مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثامن:
هل أسهم اإلعالم عموما في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين
في عمان؟
أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام اإلعالم عموما في الصورة
الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان) ،تراوحت ما بين (3762
و  ،)3721حيث حاز المحور بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3756وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي ،وهو ضمن المستوى المرتفع ،وقد
نصت على (حث الجمهور على المشاركة اإلنتخابية) ،هذا يعني أن إجابات المبحوثين تؤيد إسهام
ّ
حث الجمهور على المشاركة اإلنتخابية ،بينما جاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم (،)6
اإلعالم في ّ
نصت الفقرة على (حث الحزب السياسي على تفعيل
وهي ضمن المستوى المرتفع أيضاً ،حيث ّ

المشاركة السياسية) ،بمعنى أن اإلعالم عموماً له تأثير كبير في حث الحزب السياسي على تفعيل
المشاركة السياسية ،أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة رقم ( ،)2وكانت ضمن المستوى
نصت الفقرة على (تقديم صورة واقعية للحزب السياسي من دون تزييف) ،حيث تبين
المتوسط ،حيث ّ
من خالل إجابات المبحوثين أن اإلعالم عموماً اليساعد كثي اًر على تقديم صورة واقعية للحزب
السياسي ،وانما صورة يشوبها كثير من التزييف أو التشويه ،وبعبارة أخرى ،يعمل اإلعالم على
تقديم صورة للحزب السياسي تتوافق والسياسة اإلعالمية المتبعة ،سلباً أو إيجاباً.


 - 149ملخص النتائج:
أش ــارت نت ــائج الد ارس ــة وم ــن خ ــالل المتوس ــطات الحس ــابية ،واإلنح ارف ــات المعياري ــة ،ومقارن ــة بع ــض
النتــائج والمتغي ـرات ،أن النتيجــة العامــة للد ارســة هــي ضــمن المســتوى المتوســط ،ولغــرض تســهيل

()35

قراءتها ،يمكن توضيحها في المخطط أدناه:
أوافق بشدة

أوافق قليالا

أوافق

مستوى مرتفع

ال أوافق

مستوى متوسط

ال أوافق بشدة

مستوى منخفض

هنا تركزت أغلب نتائج الدراسة بشكل عام،

أي ضمن المستوى المتوسط،

وهيصورةتتراوحبين
المحايدةوالسلبيةالىحدما،
ألنمعظمنتائجالدراسةكانت
ضمنالمستوىالمتوسط
األقربالىالمستوىالمنخفض

( )35تم تحديد ثالثة مستويات (منخفض  -متوسط  -مرتفع) لتلخيص نتائج الدراسة ،باإلعتماد على المقياس الخماسي الذي
استخدم في أداة الدراسة (اإلستبانة).
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اإلستنتاجات:
 -1إن الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي فــي العـراق تتـراوح بــين الســلبية واإليجابيــة( ،)36وهــي أقــرب
عمان.
الى السلبية ،بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في ّ
 -0من أبرز العوامل التي أسهمت في تشكيل الصورة السلبية (أو أقل إيجابية) للحزب السياسي
في العراق:
( )1ضعف التواصل وعدم التعامل بشفافية ووضوح مع الجمهور.
( )0استغالل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.
( )1عدم الشفافية في مصادر تمويل الحزب وأعضائه وغموض مصادر تمويله بالنسبة
للجمهور.
( )6عدم المقدرة على التعرف بصورة دقيقة إلى مبادئ الحزب السياسي من مصادر خارجية
موثوقة.
( )5عدم المقدرة على التعرف إلى مواقفه تفصيلياً من خالل جهازه اإلعالمي ،وعدم توفر

سياسة إعالمية منضبطة للحزب السياسي.
( )4ضعف المبادرة إلى خدمة الناس.
( )7عدم اعتماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخابي.
( )1ارتكاب مخالفات إنتخابية قبل وأثناء اإلنتخابات وبعدها.
( )6عدم توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة الحزب السياسي.
( )11تزييف اإلعالم الخارجي لحقيقة الحزب السياسي وتشويه مواقفه ،من خالل التغطيات
والمعالجات اإلخبارية واإلعالمية.
( )36إن الصورة التي تشكل من خالل الحقائق الموضوعية أو حتى المعلومات المشوهة ،هي صورة ذهنية ،فإذا اتسمت
بالتعميم والسلبية والثبات فهي عندئذ تتحول إلى صورة نمطية ،أو بمعنى آخر بدأت صورة ذهنية وانتهت صورة نمطية( .راجع
التعريفات السابقة) .وينظر( :عجوة )11 ،0112 ،و(قنديل ،1991 ،ص)6

 - 151 -1إن من أبرز العوامل التي أسهمت إلى حد ما في تشكيل صورة إيجابية  -ولـو بحـدود معينـة -
(أو أقل سلبية) للحزب السياسي في العراق ،هي:
( )1تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية.
( )3الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب.
( )3إستناد الحزب السياسي إلى مرجعية فكرية موثوقة.
( )4مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب.
( )5إعالن الحزب عن برنامجه اإلنتخابي في وقت مناسب.
( )4تركيــز العالقــات العامــة للحــزب السياســي فــي الع ـراق علــى نشــر المعلومــات الحقيقيــة
عن الحزب.
( )7العمل على صياغة برنامج الحزب السياسي بما يحقق الصورة الذهنية اإليجابية.
( )1إدراك الحزب ألهمية دور إعالمه في صناعة صورته الذهنية.
( )6إدراك الحـ ــزب ألهميـ ــة دور اإلعـ ــالم الخـ ــارجي فـ ــي حـ ــث الجمهـ ــور علـ ــى المشـ ــاركة
اإلنتخابية.
( )10إدراك الحــزب ألهميــة دور اإلعــالم فــي حــث الحــزب السياســي علــى تفعيــل المشــاركة
السياسية.
 -1إن هذه العوامل؛ سواء التي أسهمت في بناء الصورة السلبية ،أم التـي أسـهمت فـي بنـاء الصـورة
اإليجابيــة ،تمثــل الصــورة الذهنيــة الحاليــة للحــزب السياســي فــي الع ـراق  -ولــيس مــا يجــب أن تكــون
الصورة ،بناءاً على ذلك يمكن أن تكون هـذه العوامـل بنسـب أكبـر فـي فتـرة مـن الفتـرات ،أو العكـس،
وربما تقل ،ويبقى توافرها نسبياً ،وتختلف من حزب آلخر ،ومن وقت آلخر.

 - 152المستفاد من النتائج
ويجــد الباحــث أنــه مــن الضــروري ألي حــزب سياســي ،الوقــوف علــى بعــض الحقــائق المتعلقــة بنتــائج
الد ارســة والتــى يجــب إمعــان التفكيــر فيهــا ،باعتبارهــا هامــة وضــرورية للعمــل السياســي الحزبــي كونــه
جزء من الحياة السياسية العامة للدولة ،ومن هذه الحقائق- :
 .1إن الحزب السياسي جزء من بنيـان المجتمـع الـديمقراطي ،وال يمكـن تحسـين صـورته بمعـزل عـن
س ــياق نم ــو الديمقراطيـ ـة ف ــي بل ــد م ــا ،ول ــذا ف ــال تتوق ــع تحس ــناً ف ــى الص ــورة م ــا ل ــم تتغي ــر ص ــورة
الممارسة الديمقراطية ككل ،وبمعنى آخر فإن صورة الحزب السياسي هى صورة مركبـة يتضـمن
بنيانها صورة المجتمع بمؤسساته المختلفة.
 .0أنــه ال يمكــن إحــداث أى تغييــر فــى مالمــح الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي مــا لــم يكــن لــدى
أعضائه الرغبة فى التغيير واإلقتناع التام بضرورته.
 .1أنـه ال يمكـن تحسـين الصـورة الذهنيـة للحـزب السياسـي ،وألعضـائه لـدى الجمهـور مـا لـم تتحســن
المحددات المكونة لهذه الصورة.
 .2يبقى الهدف المنشود هو الوصول إلى الصورة المثالية "  " Ideal Imageوهذا الهدف إذا كان
صعباً أو مستحيالً ضمن الحدود البشرية ،فليس أقل من السعي إلـى تحقيـق الصـورة المرغوبـة "
Image

 " Desiredأو الص ــورة الوظيفي ــة الت ــى تس ــاعد الح ــزب السياس ــي عل ــى أداء مهمت ــه

وتحقيق وظيفته بأفضل شكل ممكن.

 - 153 .5إن الوصول إلـى الصـورة المرغوبـة ،يتطلـب تكاتفـاً علـى المسـتويات الحزبيـة كافـة ،وتعاونـاً علـى
جميــع األصــعدة ،وأن أى خلــل فــى هــذا التكــاتف والتعــاون مــن شــأنه أن يقلــل مــن فاعليــة هــذه
الرؤية وأن يضعف من نتائجها.
 .6إن دور وســائل اإلع ــالم ف ــى ه ــذا الص ــدد ق ــد ال يك ــون دو اًر رئيسـ ـاً ،ولكن ــه دور المكم ــل والم ــتمم
والعاكس ،فهو أداة ووسيلة لتحقيق بعض األهداف الفرعية ،ويجب أن تكون المعالجة اإلعالمية
موضوعية حتى تحقق أهدافها.
 .7إن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب فتـرة زمنيــة طويلــة ،فالصــورة الذهنيــة بحكــم كونهــا تراكميــة تحتــاج
إلــى فت ـرة زمنيــة طويلــة نســبياً لتغييرهــا ،وطالمــا أنــه ال يوجــد حــدث كبيــر أو طــارئ يهــز أركــان
الصورة القديمة فسوف تظل ثابتة وتتغير ببطء وبالتدريج.
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التوصيــــــــات
 .1ضرورة وضع الحزب السياسي برامج اتصالية ومباشرة مع الجمهور ،واطالعه على سياسات
ومواقف ومسوغات بعض الق اررات السياسية للحزب.
 .0الحرص على شفافية ووضوح مصادر التمويل ،وكشف الذمم المالية ألعضائه.
 .1إن الصورة الذهنية للحزب السياسي ناتجة من تراكمات تاريخية أو موقفية ،لهذا فهو يحتاج إلى
جهد تخطيطي كبير ،ربما تطلب ذلك عددا من السنوات ،إذا لم تكن هناك مواقف تعجل في
ذلك.
 .2استثمار وسائل اإلعالم عموماً ،والفضائي بشكل خاص في تحسين صورة الحزب السياسي،
من خالل كسب ثقة المؤسسات اإلعالمية ،وذلك من خالل تضمين برنامج الحزب بنوداً تؤكد
على أهمية اإلعالم واحترام دوره والدفاع عن الصحفيين واإلعالميين واحترام واجبهم.
 .5عدم اإلنجرار خلف الشائعات التي تنال من الحزب أو رموزه ،وفي الوقت ذاته الحرص على
أن تكون سلوكيات الحزب وأعضائه واضحة ومستقيمة لئال يؤتى منها ،ومن جانب آخر ،على
الحزب أن يسعى دائماً إلى تصحيح األخطاء التي تسهم في تشكيل صورة ذهنية سلبية عنه.
 .6ترتبط الصورة الذهنية إلى حد كبير ببعض الشخصيات الحزبية ،وبالتالي يجب أن يتقدم الحزب
دائما من لديه قبول وتأييد ،وأن يحرص الحزب أيضا على أن اليحرق شخصياته ورموزه
بسرعة ،وأن يكون لديه دائما مخزون استراتيجي من الشخصيات أو الكفاءات البشرية القديرة،
أو القدرة على توليدها.
 .7أن يقوم الحزب السياسي بمراعاة الضوابط والتزام قواعد الحمالت اإلنتخابية ،والحذر من
التزوير والتشويه وشراء الذمم.

 - 155 .8تشكيل الهيئات اإلستشارية التي تضم بين أفرادها متخصصين في اإلعالم والسياسة ،والتعامل
مع الوسائل اإلعالمية ،وصياغة الخطاب السياسي اإلعالمي ،وتنسيق آليات وكيفيات الظهور
اإلعالمي لرموز الحزب أو قادته.
 .9هذا باإلضافة إلى ضرورة بناء فريق إعالمي رصين ،يتولى إدارة واجهات الحزب اإلعالمية،
سواء كانت فضائية أو إذاعية أو صحفية أو مواقع تواصل إجتماعي ،على أن يكون الفريق ذا
قدرة حوارية منفتحة وغير متشنجة ،والحذر من تسخير هذا الفريق للسب والشتم والطعن
باآلخرين.
 .11الحذر من أن يستخدم الحزب سلطته السياسية أو الحكومية في إجبار الجمهور على قبول
سياسة معينة ،فالحزب الذي يعمل ذلك وضع أول قدم له على طريق خرق الحياة الديمقراطية
ليتحول شيئا فشيئا الى "ميليشيا تهديدية" وربما إلى "ميليشيا مسلحة" ،عندئذ اليعد هذا الحزب
حزبا سياسياً ،إنما تنظيم خرج من إطاره السياسي والمدني إلى السالح.
 .11ومن المناسب أن يعمل الحزب السياسي على بناء صورته الطيبة قبل المشاركة السياسية أو
الحكومية ويثبت عليها ،ومن بين الوسائل التي تساعد في ذلك هي أن يقوم الحزب بإنشاء
مشروع خدمة عامة يحمل عنوان خدمي ،وتجنب احتكار المنافع أو المواقع ألغراض الحزب
وأعضائه على حساب المواطن.
 .10اإلستمرار في قياس الصورة الذهنية للحزب السياسي ،ليتسنى مواكبة التغيرات والتطورات
الحاصلة لدى الجمهور ،ومعرفة فيما إذا كانت الصورة تتجه صعوداً أو نزوالً ،وبالتالي وضع
ما يناسب ذلك.
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قائمة المراجع
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 الحسني ،عبدالر ازق( .)1992الثورة العراقية الكبرى .ط .4بغداد :دار الشؤون الثقافية.
 حجاب ،دمحم منير( .)2003أساسيات البحوث اإلعالمية واإلجتماعية .ط .0القاهرة :دار
الفجر للنشر والتوزيع.
 حجاب ،دمحم منير( .)2007اإل تصال الفعال للعالقات العامة .ط .1القاهرة :دار الفجر للنشر
والتوزيع.
 حجاب ،دمحم منير ( .)2004المعجم اإلعالمي .ط .1القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
 حداد ،مهنا يوسف( .)1989الرؤية العربية لليهودية .الكويت :ذات السالسل.

 - 158 حسن ،دمحم حربي( .)1661العالقات العامة المفاهيم والتطبيقات .الموصل :دار الحكمة
للطباعة والنشر.
 حسين ،فاضل( .)1643تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي  .0024-0086بغداد :مطبعة
الشعب.
الحماد ،خلف الفي الحلبا( .)2015الصورة الذهنية لرجل األمن لدى الرأي العام األردني.
ّ 
عمان :مطابع األمن العام.
طّ .1
 حميدي ،جعفر عباس( .)1674التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في العراق -0020
 .0024النجف االشرف :مطبعة النعمان.
 جابر ،حسين بن دمحم بن علي( .)1617الطريق إلى جماعة المسلمين .ط . 2المنصورة :دار
الوفاء للطباعة والنشر.
 جاسم ،دمحم( .)1667وظائف اإل تصال .عمان :دار القلم للطباعة والنشر.
 جاعد ،حميد( .)2006أساسيات البحث المنهجي .بغداد :شركة الحضارة للطباعة والنشر.
 الجبوري ،عبدالكريم راضي( .)2001العالقات العامة فن وابداع :تطوير المؤسسة ونجاح
اإلدارة .ط .1بيروت :دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر.
 الجبوري ،عبد الجبار حسن ( .)1677األحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي 1908
 .1958بغداد :دار الحرية .
 جرادات ،مهدي انيس( .)0111األحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي .ط .0عمان:
دار أسامة للنشر والتوزيع.
 الجرايدة ،بسام عبدالرحمن( .)0111إدارة العالقات العامة .ط .1عمان :دار أسامة للنشر
والتوزيع.

 - 159 خضور ،اديب( .)0110صورة العرب في اإلعالم اليربي .ط .1دمشق :المكتبة اإلعالمية.
عمان :دار المسيرة.
 الخوالدة ،دمحم محمود( .)0111مقدمة في التربية .طّ .1
 خورشيد ،كامل( .)2016اإل تصال الجماهيري واإلعالم .ط .2عمان :دار المسيرة.
 الخوزاني ،عبد الحكيم( .)0112دليل العالقات العامة) .مرجع عملي شامل( ،عمان :دار
الفجر للنشر.
 الخيون ،رشيد( .)0111الهوت السياسة "األحزاب السياسية المعاصرة بالعراق" .بغداد :معهد
الدراسات العراقية.
 الخيون ،رشيد( 000 .)0111عام من اإلسالم السياسي بالعراق .االمارات العربية المتحدة:
مركز المسبار للدراسات والبحوث.
 الداقوقي ،إبراهيم( .)2001صورة األتراك لدى العرب ،ط .1مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت.
 داولينغ ،غراهام( .)2003تكوين سمعة الشركة – الهوية والصورة واالداء( .ترجمة وليد
شحادة) .ط .1الرياض :مكتبة العبيكان.
 الدليمي ،عبد الرزاق دمحم( .)2005العالقات العامة والعولمة .ط .1عمان :دار جرير للنشر
والتوزيع.
 الرازي ،االمام دمحم بن ابي بكر بن عبدالقادر(  . )1616مختار الصحاح .بيروت :مكتبة لبنان.
 رؤوف ،عادل( .)1999حزب الدعوة اإلسالمية المسيرة والفكر الحركي .ط . 1بيروت :مركز
الدراسات الستراتيجية والبحوث.

 - 160 رؤوف ،عادل( .)0115العمل اإلسالمي في العراق -بين المرجعية والحزبية .ط .1لبنان:
المركز العراقي لالعالم والدراسات.
 رشتي ،جيهان( )1978األسس العلمية لنظريات اإلعالم .ط .2القاهرة :دار الفكر العربي.
 رشوان ،حسين أحمد)  . (1998العلم والبحث العلمي في مناهج العلوم .اإلسكندرية :المكتب
الجامعي الحديث.
 رشيد ،عبد الوهاب حميد( .)1997مستقبل العراق الفرص الضائعة والخيارات المتاحة،
دمشق :دار المدى للثقافة والنشر.
 الرواشدي ،عبدالرحمن( .)0110العرب السنة في العراق :تأريخهم ،واقعهم ،مستقبلهم .ط.1
اصدارات مجلة البيان ،الرياض :مركز البحوث والدراسات.
 الزبيدي ،منذر صالح جاسم( .)2013دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي .ط.2
عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
 الزبيدي ،حسن لطيف( .)0117موسوعة األحزاب العراقية .ط .1بيروت :مؤسسة العارف
للمطبوعات.
 الزبيدي ،حسن لطيف( .)0111موسوعة السياسية العراقية .ط .0بيروت :مؤسسة العارف
للمطبوعات.
 زغيب ،شيماء ذو الفقار( .)2006نظريات في تشكيل الرأي العام .ط .2القاهرة :الدار
المصرية اللبنانية.
 الزيات ،إبراهيم مصطفى( .)1667المعجم الوسيط .ج ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 زين الدين ،بالل أمين( .)0111األحزاب السياسية من منظور الديمقراطية المعاصرة .ط.1
االسكندرية :دار الفكر الجامعي.

 - 161 سميسم ،حميدة( .)2000الحرب النفسية (مدخل) .بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة.
 الشامي ،رشاد عبدهللا( .)1999رؤية مصرية لصورة اليهودي في ادب احسان عبد القدوس.
من كتاب :صورة اآلخر ،العربي ناظ اًر ومنظو اًر إليه ،تحرير الطاهر لبيب ،بيروت :مركز
د ارسات الوحدة العربية.
 الشرمان ،عديل احمد( .)2003الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن العربي .ط.1
القاهرة :رشاد برس.
 الشطري ،حامد مجيد ( .)2000اإلعالن التلفزيوني ودوره في تكوين الصورة الذهنية .عمان:
دار أسامة.
 شقرة ،علي خليل( .)0115اإلعالم والصورة النمطية( .صورة العرب والمسلمين نموذجا) .ط.1
عمان :دار أسامة.
 شلبي ،كرم( .)1989معجم المصطلحات اإلعالمية .ط .1القاهرة :دار الشرق.
 الشمراني ،علي( .)0111صراع اضداد المعارضة العراقية بعد حرب الخليج .ط .1لندن :دار
الحكمة.
 الشمري ،دمحم بديوي( .)0111تحوالت اإلسالم السياسي في العراق .ط .1بيروت :منتدى
المعارف.
 شيلر ،هربرت ( .)1614المتالعبون بالعقول .ترجمة عبد السالم رضوان ،سلسلة عالم
المعرفة ،الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون.
 صالح ،سليمان( .)2006وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنية .الكويت :دار الفالح للنشر
والتوزيع.

 - 162 الصرايرة ،دمحم نجيب( .)0111العالقات العامة االسس والمبادئ .ط .1عمان :مكتبة الراشد
العلمية.
 صليبيا ،جميل( .)1979المعجم الفلسفي .ط .0بيروت :دار الكتاب اللبناني.
 طاش ،عبد القادر( .)1663صورة اإلسالم في اإلعالم اليربي .ط .2القاهرة :دار الزهراء
لالعالم العربي.
 الكيالي ،عبد الوهاب ،وزهيري ،كامل ( .)1972الموسوعة السياسية .ط .1بيروت :المؤسسة
العربية للدراسات والنشر.
 كيالنى ،هشام( .)0119العالقات العامة وتكوين الصورة الذهنية للمنظمة .المملكة العربية
السعودية :جامعة الملك سعود.
 العاني ،عامر وهاب خلف( .)0112االرهاب والعنف في اإلعالم المرئي بين المعالجة
والتسويق .ط .1عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
 عبدالباقي ،زيدان( .)1676وسائل وأساليب اإلتصال .ط .2القاهرة :مكتبة النهضة العربية.
 عبدالجبار ،فالح( .)1665الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق .القاهرة:
دار األمين.
 عبدالحميد ،دمحم ( .)1667نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير .القاهرة :عالم الكتب.
 عبدالرزاق ،انتصار ابراهيم ،والساموك ،صفد حسان( .)2011اإلعالم الجديد :تطور األداء
والوسيلة والوظيفة .سلسلة مكتب اإلعالم والمجتمع ،الكتاب األول ،بغداد :الدار الجامعية
للطباعة والنشر والترجمة ،جامعة بغداد.
 عبده ،عزيزة( .)2006اإلعالم السياسي والرأي العام .ط .1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.

 - 163 عبدالوهاب ،جالل( .)1611أسس العالقات العامة والمجاالت الرياضية واإلجتماعية .ط.1
القاهرة :دار البيان.
 عبدالوهاب ،طارق دمحم( .)1666سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة فى علم النفس
السياسى فى البيئة اليربية .القاهرة :دار الغريب للطباعة والنشر.
 عبيدات ،ذوقان ،وعبدالحق ،كايد ،وعدس ،عبدالرحمن( .)2012البحث العلمي مفهومه
وأدواته وأساليبه .ط ،12عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.
 العجلي ،شمران( .)2000الخريطة السياسية للمعارضة العراقية .ط .1لندن :دار الحكمة.
 عجوة ،علي ( .)2016العالقات العامة والصورة الذهنية .ط .2القاهرة :عالم الكتب.
 عجوة ،علي ،وفريد ،كريمان( .)0115إدارة العالقات العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وادارة
األزمات .ط .1القاهرة :عالم الكتب.
 عجوة ،علي( .)2005األسس العلمية للعالقات العامة .ط .1القاهرة :عالم الكتب.
 عدلي ،عاطف( .)1667صورة المعلم في وسائل اإلعالم .ط .1القاهرة :دار الفكر العربي.
 عساف ،عبد المعطي ،وصالح ،دمحم( .)0112أسس العالقات العامة .عمان :دار الحامد
للنشر.
 عمر ،السيد أحمد مصطفى( .)2001البحث العلمي ،مفهومة-إجراءاته-ومناهجه .الكويت:
مكتبة الفالح.
 العمر ،فاروق صالح( .)1978األحزاب السياسية في العراق  .0001-0010ط .1بغداد:
و ازرة اإلعالم.
 العالق ،بشير( .)0111العالقات العامة الدولية .ط .1عمان :اليازوري للنشر.

 - 164 عليوي ،هادي حسن( .)2001األحزاب السياسية في العراق -السرية والعلنية .بيروت :رياض
الريس للكتب والنشر.
 العويني ،دمحم علي( .)1985اإلعالم السياسي العربي المعاصر .القاهرة  :مكتبة
االنجلوالمصرية.
 الفهد ،عبدالرزاق مطلك( .)0111األحزاب السياسية في العراق .ودورها في الحركة الوطنية
والقومية  .0211-0229ط .1بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
 الفيروز آبادي ،مجد الدين دمحم بن يعقوب( .)1997القاموس المحيط .ج ،1بيروت :دار
الجيل والمؤسسة العربية للطباعة والنشر.
 قنديل ،حمدي( .)1999الشبكة الفضائية العربية وقضايا اإل تصال في الوطن العربي .ط.1
القاهرة :دار الوالء.
 دمحم ،دمحم عبد الفتاح( .)1994العالقات العامة في المؤسسات اإلجتماعية .ط .0مصر:
المكتب العلمي للكمبيوتر.
 المحنة ،فالح كاظم ،والقادري ،سؤدد( ..)1660الفنون اإلذاعية والتلفزيونية .الموصل :دار
الحكمة للطباعة والنشر.
 محمود المال ،نوار سعد( .)2013العراق بين العهدين الملكي والجمهوري .1330-0013
ط .1عمان :مكتبة االهلية.
 المزاهرة ،منال هالل( .)2012نظريات اإل تصال .ط .1عمان :دار المسيرة.
 مسّلم ،سامي( .)1614صورة العرب في صحافة المانيا االتحادية .ط .2بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.

 - 165 مصطفى ،عبدالحكيم خليل ( .)2013الصورة الذهنية وحمالت العالقات العامة .ط .1القاهرة:
الدار العربية للنشر والتوزيع.
 مصطفى ،عبدالجبار عبد( .)1671تجربة العمل الجيهوي في العراق  .0024-0010بغداد :دار
الحرية للطباعة.
 معد ،جاسم دمحم عبد الكريم(د.ت) .الخصوصية السياسية لحزب الفضيلة اإلسالمي .بغداد:
مؤسسة الفضيلة للدراسات والنشر.
 المغربي ،كامل ( .)2011أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية .ط ،6عمان :دار
الثقافة للنشر والتوزيع.
 المنوفي ،كمال( .)1617أصول النظم السياسية المقارنة .ط .1الكويت :شركة الربيعان للنشر
والتوزيع.
 الموسوي ،كاظم( .)2013العراق صفحات من التأريخ السياسي .ط .6القاهرة :النشر والتوزيع
االلكتروني.
 الموسى ،عصام سليمان( .)1616الصورة العربية في الصحافة االمريكية .ترجمة :دمحم رابت
البطاينة ،اربد :مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع.
 ميلود ،ولد الصديق( .)2013االنقسام اإلجتماعي واثره في بنية األحزاب السياسية .ط.1
عمان :مركز الكتاب االكاديمي.
 ناصر ،عبدالجبار( .)2011ثقافة الصورة في وسائل اإلعالم .ط .1القاهرة :الدار المصرية
اللبنانية.
 ندا ،ايمن منصور ( .)2007الصورة الذهنية واإلعالمية عوامل التشكيل واستراتيجيات
التييير .كيف يرانا اليرب؟ .تونس :المدينة برس.

 - 166 نظمي ،وميض جمال( .)1986الجذور السياسية والفكرية واإلجتماعية للحركة القومية
العربية (االستقاللية) في العراق .ط .3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 نيوسوم ،دوج ،وكاريل ،بوب( .)2003الكتابة للعالقات العامة االسلوب والشكل .ترجمة :فايد
رباح ،ومي الخاجة .ط .1فلسطين :دار الكتاب الجامعي.
 الوردي ،علي( .)1676-1646لمحات إجتماعية من تأريخ العراق الحديث .ط .1بغداد:
منشورات المكتبة الوطنية.
 ياسين ،السيد( .)1981الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم اآلخر .بيروت :دار
التنوير للطباعة والنشر.

ثانيا .البحوث والدوريات العربية:
 ابو مدين ،حسين فريح ( .)0111دور إدارة العالقات العامة في القطاع المصرفي من وجهة
نظر إدارة البنك والعمالء( .رسالة ماجستير غير منشورة) .قسم إدارة أعمال ،كلية التجارة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 البديري ،علي((( ،)2011انتخابات الجمعية التأسيسية في العراق ( .)))1626-1622مجلة
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،ع ،36ص ،166-131بغداد ،العراق.
 البهادلي ،باقر موسى( .)2005دور العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية لمؤسسات
التعليم العالي في العراق( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية اإلعالم ،جامعة بغداد ،بغداد،
العراق.

 - 167 تركستاني ،عبد العزيز ((( ،)2004دور أجهزة العالقات العامة في تكوين الصور الذهنية
للمملكة)) ،المنتدى اإلعالمي السنوي الثاني عن صورة المملكة العربية السعودية في العالم،
الجمعية السعودية لإلعالم واإلتصال ،الرياض.


حجاب ،دمحم منير((( ،)1998أساسيات الرأي العام)) .سلسلة دراسات وبحوث إعالمية رقم ،40
القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.

الحماد ،خلف الفي الحلبا( .)2016الصورة الذهنية لرجل األمن لدى الرأي العام االردني.
ّ 
عمان،
(رسالة ماجستير منشورة) ،قسم الصحافة واإلعالم ،كلية العلوم واآلداب ،جامعة البتراّ ،
االردن.

 الحوري ،فالح عبد القادر ،والزيادات ،ممدوح ،وعبابنه ،هايل((( ،)2006إدارة الصورة الذهنية
للمنظمات االردنية في اطار واقع المسؤولية اإلجتماعية))( .دراسة ميدانية غير منشورة) في
شركات اإلتصاالت الخلوية األردنية ،المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان"إدارة منظمات
األعمال :التحديات العالمية المعاصرة" المنعقد في الفترة  26-27نيسان  2006في كلية
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة العلوم التطبيقية ،عمان.

 الخرسان ،صالح((( ،)2999حزب الدعوة اإلسالمية حقائق ووثائق ،فصول من تجربة الحركة
اإلسالمية في العراق خالل  40عاماً)) .دراسة نشرتها المؤسسة العربية للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية ،دمشق.

 - 168 خيري ،زكي((( ،)1640بذور الشيوعية كيف تنبت)) .جريدة اتحاد الشعب ،ع . 26 ، 2كانون
الثاني .بغداد.
 جابر ،احمد دمحم علي( .)0111الوحدة الوطنية في فكر القوى الساسية العراقية المعاصرة بعد
عام ( .9002رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،بغداد،
العراق.
 جبارة ،صفاء صنكور( ،)2001صورة بريطانيا في الصحافة العراقية( .أطروحة دكتوراه غير
منشورة) ،قسم الصحافة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 الجبوري ،إرادة زيدان((( ،)2010مفهوم الصورة الذهنية في العالقات العامة)) .مجلة الباحث
اإلعالمي ،ع6و ،10أيلول ،بغداد.
 الجبوري ،إرادة زيدان( .)1996الصورة النمطية صورة العرب في مجلة التايم( . 1973رسالة
ماجستير غير منشورة) .قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 الجنابي ،خميس هاشم .)2011(،الدولة العراقية نشوءهـا ومراحل تطورها( .رسالة ماجستير
غير منشورة) .كلية القانون والعلوم السياسية ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،الدنمارك.
 راضي ،دمحم محسن( .)2006حزب التحرير ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخالفة اإلسالمية.
(رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية أصول الدين ،الجامعة العراقية (اإلسالمية انذاك) .بغداد،
العراق.
 السيد ،مصطفى عبدالجواد محمود( .)0111األحزاب في النظام السياسي والدستور الحديث
والنظام اإلسالمي( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .قسم القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة
عين شمس ،مصر.

 - 169 السيد ،هبةهللاصالح( .)2006دور الصحف المصرية فى تشكيل صورة األحزاب السياسية
وانعكاسها على المشاركة السياسية( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .قسم اإلعالم ،كلية
اآلداب،جامعةحلوان،القاهرة ،مصر.
ميرندا ،والساعدي ،عبد الرزاق((( ،)0111إرث مر :دروس من عملية اجتثاث
 سيسونز ،ا
البعث في العراق ( .))0110-2004تقرير) ترجمة :أيمن ح .حداد ،بيروت :المركز الدولي
للعدالة االنتقالية.
 الشامي ،عالء((( ،)2013وسائل اإلعالم وتشكيل الصورة الذهنية ..قراءة في إشكالية التحيز
اإلعالمي)) .مقال منشور بموقع المركز السوداني للبحث العملي ،الخميس 20 ،يونيو،
اونالين:
http://omerhago.blogspot.com/2013/06/blog-post_8908.html 

 الشرقاوي ،سعاد((( ،)2005األحزاب السياسية -اهميتها – نشأتها -نشاطها)) .دراسة مقدمة
إلى مركز البحوث البرلمانية ،مجلس الشعب ،القاهرة.
 صايل ،حردان هادي( .)2001دور العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية عن منظمات
المجتمع المدني المعنية بشؤون التدريسيين( .رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية اإلعالم،
جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 الطائي ،مؤيد شاكر كاظم( .)2007الحزب الشيوعي العراقي ( )0080-0002دراسة
تأريخية( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .كلية التربية ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 الراوي ،وليد((( ،)0110الوجيز في الحركات واألحزاب السياسية الدينية العراقية)) .مقال
منشور

على

موقع

مجلة

الكاردينيا

الثقافية:

كندا؛

http://www.algardenia.com/maqalat/233-2012-09-05-16-12-12.html
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 الركابي ،قابل محسن كاظم( .)2011الحياة الحزبية في العراق ( .)0064-0024دراسة
تأريخية( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .جامعة سانت كليمنتس العالمية ،قسم التأريخ الحديث
والمعاصر ،جامعة سانت كليمنتس العالمية (بريطانيا).
 عبدالرزاق ،انتصار إبراهيم( .)2005صورة العرب المسلمين في الصحافة األمريكية( ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة) .قسم الصحافة ،كلية اإلعالم جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 عبداللطيف ،ممدوح عبد هللا دمحم( .)2006الصورة اإلعالمية للحكومة المصرية كما تعكسها
البرامج الحوارية في القنوات الفضائية وعالقتها بالصورة الذهنية للحكومة لدي شباب
الجامعات( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) .معهددراساتالطفولة -اإلعالم وثقافةاألطفال،
جامعةعينشمس،القاهرة ،مصر.
 العكيلي ،جهاد كاظم((( ،)2011المغترب العراقي والفضائيات -دراسة ميدانية للصورة الذهنية
التي ترسمها الفضائيات للعراق)) .الباحث اإلعالمي ،ع ( ،)12-11كانون الثاني-ايار.
بغداد.
 القضاة ،دمحم فالح ،وخميس ،سحر دمحم((( ،)2001الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية
لدى الشباب الجامعي ،دراسة ميدانية على طلبة جامعتي قطر واليرموك ،المجلة االردنية
للعلوم اإلجتماعية ،مج ،1ع ،1الجامعة االردنية ،عمان.
 قنديل ،راجية((( ،)1991أحداث العالم الثالث في التغطية اإلعالمية الدولية)) .مجلة بحوث
اإلتصال ،ع  6يناير ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،القاهرة.

- 171  ((دور وسائل اإلعالم في تشكيل صورة أمريكا في أذهان،)2002( عزة مصطفى، الكحكي
، بحث منشور في كتاب اإلعالم وصورة العرب والمسلمين.))الشباب الجامعي المصري
. القاهرة، جامعة القاهرة،المؤتمر السنوي الثامن لكلية اإلعالم
 دور وسائل اإل تصال في تشكيل الصورة الذهنية.(2012 ) عادل رفعت عبد الحكيم، مصطفى
 (أطروحة دكتوراه غير.لألحزاب السياسية وانعكاسها على اتجاهات الجمهور نحو المشاركة
. جامعة المنيا، كلية اآلداب، قسم اإلعالم.)منشورة
،36 ع، سلسلة كتب المستقبل العربي.)) ((العرب واإلعالم الفضائي،)2006( صباح، ياسين
. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت،آب
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مالحق الدراسة

 - 175الملحق رقم ()0
اإلستبانة
جامعة الشرق األوسط  -كلية اإلعالم
ماجستير إعالم

م /إستبانــة
اإلعالمي الكريم ...اإلعالمية الكريمة...
تحية طيبة
هذه اإلستبانة توضح آراء عينة من اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان ،وهي
جزء من متطلبات نيْل شهـــادة الماجستير في اإلعالم عن (العوام ُل المؤثرةُ في
ـراق كما يراها اإلعالميون
تشكيل ال ُّ
سيا ِّ
صـور ِّة الذِّّهنيـّة ِّ
ب ال ِّ ّ
ي ِّ فِّـي ال ِّع َ
للح ْـز ِّ
سـ ّ
العراقيون المقيمون في عمان).

تهدف هذه اإلستبانة إلى معرفة العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب
السياسي في العراق ،علما َ بأن إجابتك الدقيقة والصريحة تعد األساس في معرفة
أسباب الصورة الذهنية المشكلة عن الحزب السياسي ووسائل معالجتها أو تعزيزها.
معالشكروالتقدير.......





الباحث
نجـــــم العيساوي
لطفا ً ..للتواصل مع الباحث

البريد األلكتروني

najmaleessawi97@gmail.com

الهاتف الشخصي

0778402725
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اســــتبانة
المحور األول :السمات العامة للمبحوثين
سـن36-26)( 21-11)(:
 .1ال ِّ ّ
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المحور الثاني :عوامل تكوين الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق
أرى أن صورة الحزب السياسي في العراق من وجهة نظري تكون ْت فعليا من خالل قيامه باآلتي:
درجة الموافقة

الفقـــــــرة

ت

أوافق
بشدة
1

1

التواصل مع الجمهور

0

القدرة على فهم مشاكل الجمهور

1

الصدق في الخطاب السياسي

2

الوفاء (االلتزام) بالوعود اإلنتخابية

5

النزاهة المالية ألعضائه

6

الشفافية في مصادر تمويل الحزب وأعضائه

7

الحيادية في اتخاذ القرار

8

الموضوعية في اتخاذ الق اررات

9

الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء

الحزب

 11المهنية في األداء السياسي
 11الكفاءة في األداء السياسي
10

عدم استغالل نفوذه لتحقيق مصالح
شخصية

 11األداء المتميز إلعالم الحزب
 12األداء المتميز للعالقات العامة للحزب
 15القدرة على استشراف المستقبل
 16السلوك اإلنتخابي السليم للحزب السياسي
 17تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية

أوافــق

ال
أوافق قلي ا

ال أوافق

9

2

9

ال أوافق
بشدة
0
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المحور الثالث :طبيعة الحزب السياسي في العراق ومبادئه..

إن مبادئ الحزب السياسي في العراق أسهمت في تشكيل صورته الذهنية من خالل:
ت

1

الفقـــــــرة
اإلستناد إلى المرجعية الفكرية التي بنى

مبادئه على أساسها

0

خلفيته التأسيسية ومبادئه
توفر المعلومات عن ّ

1

السياسي مع طبيعة
توافق مبادئ الحزب ّ
المجتمع العراقي

2

5

التعرف إلى مبادئ الحزب السياسي من
مصادر خارجية (غير الحزب نفسه)
درجة نجاح الحزب السياسي في التعبير عن
مبادئه وشعاراته

درجة الموافقة
أوافق بشدة

أوافق

1

9

ال
أوافق قلي ا
2

ال أوافق

ال أوافق بشدة

9

0
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المحور الرابع :دور السياسة الحزبية في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي
في ذهنية الفئة المبحوثة .
أرى أن الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق قد تأثرت بسياسات الحزب ومن هذه
السياسات الفعلية:
درجة الموافقة

الفقـــــــــرة

ت

1

الحرص على حقوق المواطن وكرامته

0

التعامل بشفافية مع الجمهور

1

مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب

2

استخدام لغة الحوار اإليجابي مع المخالفين

5

التزام األطر القانونية والتشريعية في السلوك

6

إنماء روح التعاون بينه وبين المواطنين

7
8
9
11

تعزيز االنتماء والوالء للوطن من خالل
المشاركة الفاعلة

العمل في ضوء توافق سياساته مع منهجه

الفكري

يبادر إلى خدمة الناس
يمكن التعرف إلى مواقفه تفصيلياً من خالل
جهازه اإلعالمي

 11تأدية دوره السياسي الحقيقي تجاه المجتمع

أوافق بشدة

أوافق

ال
أوافق قلي ا

ال أوافق

ال أوافق بشدة

1

9

2

9

0
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المحور الخامس :دور الســلوك اإلنتخابي للحزب السياسي في العراق في تشكيل الصورة
الذهنية.

عزز صورة الحزب السياسي من خالل
أرى بأن السلوك اإلنتخابي للحزب السياسي في العراق ّ
الممارسات السلوكية اإلنتخابية اآلتية:
ت
1
0
1
2
5
6
7
8
9

درجة الموافقة

الفقـــــــرة
إعالن الحزب عن برنامجه اإلنتخابي في

وقت مناسب

اعتماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخابي
توافق البرنامج اإلنتخابي مع قدرات الحزب
وأعضائه
توافق البرنامج اإلنتخابي مع مبادئ الحزب
وخطابه
تعبير البرنامج اإلنتخابي عن حقيقة الحزب
الفعلية وليس الترويجية فقط.

اعتماد

الحزب

السياسي

الموضوعية

والمصداقية في عرض برنامجه
التزام الحزب السياسي بأصول الدعاية أو
النشر والترويج المعتمدة قانوناً
قدرة أعضاء الحزب السياسي في اإلقناع
والتأثير أثناء عرض البرنامج اإلنتخابي
تجنبه الرتكاب مخالفات انتخابية قبل وأثناء
ّ
اإلنتخابات وبعدها.

أوافق بشدة

أوافق

1

9

ال
أوافق قلي ا
2

ال أوافق

ال أوافق بشدة

9

0
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المحور السادس :تأثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية.

أرى أن مصادر تمويل الحزب السياسي في العراق أثرت في تشكيل صورته الذهنية من خالل
كون تلك المصادر:

درجة الموافقة
الفقـــــــرة

ت

1

معروفة لدى الجمهور

0

مقبولة لدى الجمهور

1

مشروعة

2

تسخر لتحقيق برامجه اإلنتخابية

5
6
7

اعتماد الحزب على اشتراكات أعضائه
ومساهماتهم المالية
عدم محاباة الحزب للجهات الرسمية وغير

الرسمية من أجل الحصول على الدعم المالي
حرصه على نزاهة أعضائه المالية

أوافق بشدة

أوافق

أوافق قليالا

ال أوافق

ال أوافق بشدة

1

9

2

9

0
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المحور السابع :دور العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية.
أرى أن دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق تم ّثل في العبارات

اآلتية:
ت
1
0
1
2
5
6

7

8

الفقـــــــرة
وجود جهاز عالقات عامة فاعل للحزب
السياسي
وضوح خطة العالقات العامة لتشكيل صورة
ذهنية جيدة عن الحزب
قدرة العاملين في العالقات العامة للحزب على
االقناع وتعزيز ثقة الجمهور بالحزب

توفر الكفاءة في إدارة العالقات العامة لصورة
الحزب السياسي
توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة
الحزب السياسي
حرص الحزب السياسي على تطوير أجهزة
العالقات العامة لديه
توفير إدارة العالقات العامة في الحزب السياسي
لمستلزمات تشكيل الصورة الذهنية
تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في

العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن
الحزب

درجة الموافقة
أوافق بشدة

أوافق

1

9

أوافق قليالا
2

ال أوافق

ال أوافق بشدة

9

0
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المحور الثامن :دور إعالم الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية.

إن إعالم الحزب السياسي في العراق أسهم في تشكيل صورته الذهنية فعلي ا من خالل:
ت

1

0

1

2

الفقـــــــرة
إدراك أهمية دور إعالمه في صناعة صورته
الذهنية
العمل على صياغة خطابه السياسي بما

يحقق الصورة الذهنية اإليجابية

العمل على صياغة برنامجه السياسي بما
يحقق الصورة الذهنية اإليجابية
استخدام وسائل اتصال مختلفة لتوضيح
مواقف الحزب

5

التميز بأداء إعالمي جيد ومقنع للجمهور

6

توفير سياسة إعالمية منضبطة

7

الحرص دائماً على تطوير أدائه اإلعالمي
بما يحقق له صورة ذهنية جيدة

درجة الموافقة
أوافق بشدة

أوافق

1

9

أوافق قليالا
2

ال أوافق

ال أوافق بشدة

9

0
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المحور التاسع :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي .
إ ّن وسائل اإلعالم المختلفة-غير وسائل إعالم الحزب -أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية
للحزب السياسي في العراق من خالل:
ت
1
0
1

2

الفقــــــــــرة
العمل على تدعيم الصورة اإليجابية للحزب
السياسي
تقديم صورة واقعية للحزب السياسي من دون
تزييف

اعتبارها مصد اًر من مصادر تكوين الصورة
الذهنية للحزب السياسي

تعزيز عالقة الحزب السياسي بالجمهور من

خالل التأكيد على عرض منجزات الحزب
السياسي

5
6
7

اإلسهام في زيادة الوعي السياسي لدى

المواطن

تعميق مفهوم الشراكة الوطنية
إظهار أهمية رسالة الحزب السياسي في
الحياة الديمقراطية

8

حث الجمهور على المشاركة اإلنتخابية
ّ

9

حث الحزب السياسي على تفعيل المشاركة
ّ
السياسية

11

مساعدة الحزب السياسي في مهامه في
التواصل مع الجمهور

درجة الموافقة
أوافق بشدة

أوافق

1

9

ال
أوافق قلي ا
2

ال أوافق

ال أوافق بشدة

9

0
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بيانات التحكيم
جامعة الشرق االوسط
كليـــــــــة اإلعــــــالم
ماجستير إعالم

اإلستاذ الفاضل  ................................المحترم

الموضوع  /استبـــانة للتحكيم
تحية طيبة
بالنظر إلى المكانة العلمية التي تتمتعون بها نرجو تفضلكم بإبداء الرأي والمشورة

العلمية وتحكيم استبانة الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع رسالة الماجستير الموسومة
ـراق) دراسة
سيا ِّ
صـور ِّة الذِّّهنيـّة ِّ
(العوام ُل المؤثرةُ في تشكيل ال ُّ
ب ال ِّ ّ
ـي ِّ فِّـي ال ِّع َ
للح ْـز ِّ
س ّ
ميدانية الستطالع رأي اإلعالميّين العراقيين ال ُمقيمين في ع ّمان .وهي جزء من متطلبات
نيل درجة الماجستير في اإلعالم ،في جامعة الشرق األوسط ،بإشراف الدكتور صباح
ياسين.

مع جزيل الشكر والتقدير
الباحث

نجم العيساوي
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أسماء المحكمين
االســـــم

الرتبة

التخصص

مكان العمل

أديب خضور

أستاذ

تحرير صحفي

جامعة الشرق األوسط

عطا هللا الرمحين

أستاذ

إعالم ورأي عام

جامعة الشرق األوسط

حميدة مهدي سميسم

أستاذ

إعالم

جامعة الشرق األوسط

غازي خليفـ ــة

أستاذ

تربية

جامعة الشرق األوسط

عبدالحافظ سالمة

أستاذ

تكنولوجيا المعلومات

جامعة الشرق األوسط

عبدالرزاق الدليمي

أستاذ

إعالم

جامعة البت ار

تيسير أبو عرجة

أستاذ

صحافة

جامعة البت ار

ابراهيم ابو عرقوب

أستاذ

إع ـ ــالم

جامعة الزرقا

رائد البيـ ــاتي

أستاذ مشارك

إذاعة وتلفزيون

جامعة الشرق األوسط

كامل مراد خورشيد

أستاذ مشارك

إعالم

جامعة الشرق األوسط

عبدالكريم علي الدبيسي

أستاذ مساعد

إعالم

جامعة البت ار

ابراهيم الخصاونة

أستاذ مساعد

إذاعة وتلفزيون

جامعة البت ار

دمحم صاحب سلطان

أستاذ مساعد

إعالم وعالقات عامة

جامعة البت ار

دمحم نور الع ـ ــدوان

أستاذ مساعد

عالقات عامة

جامعة الزرقا

خزيم سالم الخالدي

أستاذ مساعد

إعالم

كلية الخوارزمي الدولية -أبو ظبي
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كتاب تسهيل مهمة
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تأييد المدقق الليوي
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جمعية العهد
تأسست جمعية العهد في األستانة في  08تشرين األول  1911على يد عزيز علي المصري
وبعض الضباط العرب ،معظمهم من أصل عراقي ،وقامت هذه الجمعية بدور مهم في تأريخ العراق
السياسي حيث نشطت في المطالبة بالحقوق العربية ،ودعت إلى دولة فدرالية يؤلف العرب في
داخلها دولتهم الخاصة ذات الحكم الذاتي حيث كان هدفها هو اإلستقالل الذاتي للبالد العربية
واتحادها مع األستانة على أسس مماثلة لتلك القائمة بين النمسا والمجر .انظر (نظمي،1986 ،
ص.)120

وفي أواخر  1918كانت قد تشكلت في بغداد لجنة إدارية لقيادة "العهد" ،وبدأت بإصدار مجلته
(اللسان) ،في حين أصدر المركز في دمشق صحيفة (العقاب)( .الحسني ،1990 ،ص ،)56ثم
تال ذلك ظهور مجموعة من األحزاب السياسية مثل؛ حزب النهضة( ،)37والحزب الوطني
العراقي( ،)38وحزب األمة(.)39

( )37في النصف الثاني من عام  1921راجع جماعة من الوطنيين في الكاظمية وبغداد و ازرة الداخلية ودائرة المندوب السامي البريطاني في
العراق الستحصال الموافقة بتأسيس حزب سياسي باسم "حزب النهضة العراقية" إال أن مجلس الوزراء اقر تاجيل قيام األحزاب .كان ذلك
بعد إعالن االنتداب البريطاني على العراق وقبل صدور قانون الجمعيات عام .1922انظر(:اسود ،1986 ،ص.)70
( )38في الثامن من اذار عام  1922تقدم كل من صدر الدين الكاظمي ودمحم الكاظمي ،واحمد الشيخ داوود وغيرهم بطلب إلى و ازرة
الداخلية لتأسيس حزب سياسي باسم" الحزب الوطني العراقي" .إال أن هذا الطلب رفض من قبل السلطات المسؤولة لعدم وجود قانون
رسمي يسمح بتاليف أحزاب سياسية( .الحسني ،1981 ،ص.)11
( )39وتال صدور قانون الجمعيات  ،1900تأسيس حزب األمة عام  ،1902برئاسة ياسين الهاشمي ،وحزب التقدم برئاسة عبدالمحسن
السعدون وحزب الشعب عام ( .1905الحسني ،1981 ،ص)10
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حزب الوحدة الوطنية
بعد إسناد الو ازرة في  27آب 1934إلى علي جودت االيوبي ،عمل على إنشاء حزب سياسي
موحد ،يؤلف بين األح ازب ويحوي منهاجه أفضل ما احتوته المناهج الكافلة لحياة البالد واستقرارها،
فاسس "حزب الوحدة الوطنية "في كانون األول ،1912ولم ينخرط في صفوف هذا الحزب غير
أعضاء في المجلس النيابي( .الحسني ،0118 ،ص ،)025ويعد أول حزب سياسي يتأسس في
عهد اإلستقالل "أي بعد دخول العراق عصبة االمم" ،وقد أذاع الحزب بياناً أوضح فيه أن الغاية من
تأسيسه هي الدعوة إلى ضم األحزاب كافة الشخصيات السياسية في حزب واحدَّ ،
الن تعدد
األحزاب يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين(.الجبوري ،1977 ،ص .)97إال أن دعوته هذه لم تلق
تجاوباً من األحزاب األخرى كحزب االخاء الوطني وبقايا حزب العهد ،فلذلك لم يستمر الحزب
فلما أكرهت الو ازرة األيوبية في  3آذار  1935على اإلستقالة تحت ضغط المعارضة
طويالّ ،
وسخط الشعب ،انتهى الحزب وتفرقت الجماعات عنه ،وبقي مجرد إسم بال مسمى( .الحسني،
 ،0118ص.)025
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حزب اإلستقالل
تمتد جذور تكوين حزب اإلستقالل إلى نادي المثنى الذي تأسس في الثالثينيات من القرن الماضي
في العراق واشترك في حركة سنة ،1941وقد أعتقل أعضاء النادي على إثر فشل الحركة وبعد
انتهاء الحرب العالمية الثانية أطلق سراحهم ،وبدأت اإلتصاالت بين أعضائه وانتهى األمر إلى
تأسيس حزب قومي ،وبعد إجازة األحزاب قدم المؤسسون طلباً لتأسيس الحزب في  12آذار
 ،1946وأرفقوا مع الطلب المنهاج االساسي للحزب ،وفي  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية
على إجازة الحزب بعد أن استبعد بعض األسماء ومنهم فائق السامرائي ودمحم صديق شنشل ،إال
أنهم سرعان ما عادوا إلى الحزب فور الحصول على اإلجازة الرسمية .ينظر( :الزبيدي،1979 ،
ص )67و(عليوي ،0111 ،ص .)112وفي  00ايلول  1952عمد نوري السعيد إلى تصفية كل
شكل ممكن من أشكال الحياة الحزبية العلنية بإصداره" مرسوم الجمعيات رقم  19لسنة" ،1954
حلت بموجبه حزب اإلستقالل وسائر األحزاب األخرى( .حميدي ،1981 ،ص.)111
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الحزب الشيوعي العراقي.
تأســس الحــزب الشــيوعي الع ارقــي فــي  8آذار  1915باســم "جمعيــة مكافحــة اإلســتعمار واإلســتثمار"
التــي أصــدرت أول بيان ـاً لهــا فــي  11آذار  ،1915أتهمــت فيــه الطبقــة الحاكمــة بالنهــب واإلســتحواذ
على مقدرات البالد ،ودعت أبناء الشعب من عمال وفالحين وأبناء المدن والقـرى بغـض النظـر عـن
م ــذهبهم وعـ ـرقهم لتغييـــر أس ــس الحي ــاة مـــن ج ــذورها لص ــالح الطبقـــات المنتج ــة(.الطـــائي،0117 ،
ص ،)98-97وبــدلت الجمعيــة اســمها إلــى "الحــزب الشــيوعي الع ارقــي" أواســط تمــوز عــام ،1915
وأصــدر صــحيفة س ـرية ناطقــة باســمه وهــي صــحيفة "كفــاح الشــعب" أواخــر تمــوز ( .1915خيــري،
 ،1960ص.) 6

وعلى إثر صدور "قانون الجمعيات" قدم زكي خيري نيابة عن خمسة عشر عضوا طلبا إلى و ازرة
الداخلية لتشكيل حزب "جديد" يحمل إسم "الحزب الشيوعي العراقي" ،لكن وزير الداخلية رفض
()40

الطلب بعد الترخيص للحزب الشيوعي العراقي

الذي اسسه داود الصائغ ،لكن تورط الحزب في

المصادمات الدموية في المسيب والديوانية وكركوك جعل عبدالكريم قاسم يتوجس من الشيوعيين
ومر الحزب بعد شتاء  1961-1959بأيام صعبة ،وشكلت السنوات الثالث التالية
خيفة وخط اًرّ ،
تراجعا مستم اًر ،وتضائل نفوذه ،وتفككت منظماته المساعدة بشكل عام ،وانتقل التيار الذي كان
يسير في صالحه ليصب في االقنية القومية العادية( .الزبيدي ،0111 ،ص)296

()40

وأصدر الحزب الشيوعي جريدته العلنية "اتحاد الشعب" في مطلع  .1959وفي  9كانون الثاني/يناير .1961

 - 193عقد الحزب مؤتمره الثامن والذي جدد فيه انتخاب حميد مجيد موسى سكرتي ار للجنة المركزية
للحزب .ورغم اشتراك الحزب في انتخابات عام  0115و 0111إال أنه لم يحصل إال على مقعدين
في اإلنتخابات األولى شغلهما موسى ومفيد الجزائري أبان تحالفهما مع رئيس الوزراء االسبق اياد
عالوي .ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص.)290
وحسب سجالت المفوضية فقد شارك الحزب الشيوعي في انتخابات  0112البرلمانية مؤتلفا مع
تحالف النجف الديمقراطي في النجف االشرف ،ومع إئتالف البديل المدني المستقل في البصرة،
ومع إئتالف المدني الديمقراطي في بغداد ،ولم يحصل في هذه اإلنتخابات على أي مقعد ( .موقع
المفوضية).
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الملحق رقم ()2
الحزب الوطني الديمقراطي.
قدمت الهيئة المؤسسة طلبا إلى و ازرة الداخلية في  5اذار ، 1946بالموافقة على تأسيس حزب
سياسي باسم الحزب الوطني الديمقراطي ،وارفقوا مع الطلب منهاج الحزب ونظامه الداخلي.
(حميدي ،جعفر  ،1981ص  .)055وفي  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية على تأسيس
الحزب وصادقت على منهاجه السياسي ،وعلى إثر ذلك دعت الهيئة المؤسسة المؤيدين كافة
باإلنضمام إلى الحزب ،ثم جرى انتخاب أول لجنة إدارية مركزية في قاعة مدرسة النقيض األهلية
في  26نيسان ،1946وفاز في اإلنتخابات كامل الجادرجي رئيسا للحزب( .حسين،1963 ،
ص.)19
تناول الحزب في أدبياته قضايا كثيرة وأسهم في نقد العديد من الممارسات الحزبية الخاطئة ،وكان
الحزب يرى أن العدو األول هم االنكليز ،وأكد أن بريطانيا التريد تطبيق الديمقراطية في العراق،
وقاوم الحزب حكومة صالح جبر ( )1928-1927واشترك في انتفاضة  ،1928وبعد مجيء
حكومة نوري السعيد في  1929/10/6دعا الحزب إلى إلغاء األحكام العرفية التي أعلنها السعيد
والى إعادة النظر في القوانين واألنظمة التي تخالف الدستور والغائها( .)41انظر(:الفهد،0111 ،
ص)190-179

( )41وفي عام  ، 1951وبعد ظهور فكرة المناداة بضرورة حياد العراق بين المعسكرين اإلشتركي والراسمالي ،وعدم زجه في تكتالت دولية قد
تسبب له متاعب اذا حدثت حرب ،وفي زمن حكومة مصطفى العمري عام  1950عندما اشتد االرهاب طالب الحزب بازالة القوانين
الرجعية واستقالل القضاء والسماح بتاليف النقابات وتطهير الدولة من المرتشين والفاسدين ،وطالب بالغاء االقطاع ،وبعد قرار حكومة نور
الدين محمود  1950بالغاء األحزاب واغالق صحفها ،وافقت و ازرة فاضل الجمالي  1951على السماح لألحزاب بمزاولة نشاطها.
انظر(:الفهد ،0111 ،ص.)197-190

 - 195وفي  2أيلول  1954قررت و ازرة نوري السعيد سحب إجازة الحزب الوطني الديمقراطي متذرعة بأن
الحزب يهدف إلى االخالل باالمن واقالق الراحة العامة ،وأنه خرج من منهاجه الذي أجيز بموجبه،
كما تقرر تعطيل جريدة" صوت األهالي "لمدة سنة واحدة( .حميدي ،1981 ،ص .)111
الملحق رقم ()00
حزب البعث العربي اإلشتركي
بدأ الحزب نشاطه في سورية كفكرة في أواخر الثالثينيات ،وفي مطلع االربعينيات أصبح حركة

منظمة أشبه بمدرسة فكرية عقائدية تدعو إلى بعث وتجديد األمة العربية ،بدأ تنظيمه يعتمد بالدرجة
األولى على الطالب والمثقفين من خالل النشريات المرتبطة باألحداث السياسية وعبر اللقاءات

اليومية التي كان يعقدها الرواد األوائل لحركة البعث وعلى رأسهم ميشيل عفلق وصالح الدين

البيطار اللذان مارسا مع البعثيين االوائل نشاطهما الفكري والسياسي تحت اسم حركة االحياء
العربي( .الجبوري ،1977 ،ص.)010

أسس الحزب حركة نصرة العراق عندما حدثت حركة سنة ، 1941كما أنه غير اسمه فأصبح

"الحزب العربي القومي ".ثم استقر اسمه في عام  1943على" البعث العربي" ،وفي عام 1945

جرت محاولة لتأسيس الحزب بصورة رسمية ،غير أن السلطات السورية لم توافق ،فافتتح له أول
مكتب علني في حي القنوات في دمشق دون أن ينظر إلى موافقة الجهات الرسمية ،وأن الحكومات

المتعاقبة في سورية لم تمنحه الترخيص إال بعد زوال الحكم العسكري الديب الشيشكلي عام
 ،1954وفي عام  1946صدرت جريد البعث( .الجبوري ،1977 ،ص.)010

وبعد المؤتمر التأسيسي  7نيسان  ، 1947باشر الحزب بفتح فروع له في بعض االقطار العربية

فبدأ في لبنان بإصدار البيانات والنشرات بأسماء مستعارة" الشباب القومي العربي" أو "القوميين
االحرار" أو "الطليعة "كما أسس له فرع في االردن عام( . 1948الجبوري ،1977 ،ص.)018

وفي عام  1955اشتد نضال حزب البعث ضد حلف بغداد وحكومة نوري السعيد ،فأصدر البيانات
وقاد التحركات الشعبية ،األمر الذي دفع السلطة إلى تجنيد حملة واسعة ضد أعضاء الحزب

فتمكنت من اكتشاف وكر الحزب وآلة الطابعة الوحيدة التي كان يستعملها في طباعة جريدته

السرية ومناشيره ،كما تمكنت من إعتقال بعض عناصره ،وأدت هذه الحملة إلى إضعاف الحزب
لبضعة شهور ليعود للعمل بعدها( .الجبوري ،1977 ،ص.)01
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وبعد العدوان الثالثي على مصر  1956وموقف الحكومة العراقية الموالي لدول العدوان زاد في
نقمة الشعب واألحزاب ،مما دفع الحزبيين وبعض السياسيين لتنسيق الجهود في نطاق واسع ،واتفق

الحزبان اإلستقالل والوطني الديمقراطي على تأسيس حزب واحد يضمهما باسم "حزب المؤتمر

الوطني" وقدما طلب التأسيس في حزيران  ،1956لكن و ازرة الداخلية رفضت ذلك ،واستمر التعاون
بين الحزبين بالتضامن مع حزب البعث العربي اإلشتركي والحزب الشيوعي ،لمقاومة السياسة

القائمة فتم تشكيل جبهة اإلتحاد الوطني في شباط  ،1957وطالبت الجبهة بتنحية و ازرة نوري
السعيد وحل المجلس النيابي والخروج من ميثاق بغداد وتوحيد سياسية العراق مع سياسية البالد
العربية المتحررة ومقاومة التدخل األجنبي بكل أشكاله وانتهاج سياسة عربية مستقلة قائمة على

الحياد اإليجابي واطالق الحريات الديمقراطية وسراح السجناء السياسيين والغاء األحكام العرفية.
(العاني ،0110 ،ص ،)11وينظر (الحسني ،1981 ،ص)160 -026
وبعد  1961تردى الوضع الداخلي لحزب البعث ،فاستغل عبدالسالم عارف ذلك فتحالف مع

الضباط البعثثين فقام بالتحرك والهجوم على مقرات الحرس الجمهوري وحل الحرس القومي ،حيث
نجح في أبعاد حزب البعث عن السلطة ،ومن أجل فرض سيطرته التامة على االوضاع في البالد

دعم تحالفه هذا باالئتالف مع الناصريين أعضاء حركة القوميين العرب .ينظر( :محمودالمال،
 ،9002ص.)029
ثم جاءت عودة حزب البعث إلى الحكم في السابع عشر من تموز عام  1968بعد أن تخلص

حزب البعث من عبد الرحمن عارف ،ثم جرى تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة احمد حسن البكر

 .ينظر( :محمودالمال ،9002 ،ص.)91

وما أن رسخت السلطة بيد قادة حزب البعث ،حتى بدأت قيادة السلطة الجديدة بالتحرك لكسب
االعداء السابقين والمنافسين المحتملين مثل قيادة السلطة الجديدة بالتحرك لكسب االعداء السابقين
والمنافسين المحتملين مثل الشيوعيين والناصريين والبعثيين اليساريين باإلضافة إلى عدد من

القوميين المستقلين ،وهنا استجابت ثالثة أحزاب هي الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي
الكردستاني والحركة اإلشتركية العربية ،فقامت بتوجيه مذكرات إلى الرئيس احمد حسن البكر طالبته

من خاللها بإقامة قواعد الحكم الوطني الديمقراطي االئتالفي وتعزيزها ،نظ اًر لكونه طريقاً مضموناً

لتحقيق أهداف الحركة الوطنية في العراق (الخرسان ،0111 ،ص.)112

 - 197وفي  17تموز  1971تم توقيع ميثاق الجبهة الوطنية والقومية التقدمية بين حزبي البعث والشيوعي
العراقي ،وجرت محاوالت إلقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني لالنضمام إلى الجبهة لتستقر قاعدة

()42

الحكم على األحزاب الثالثة ،إال انه رفض هذه الدعوة بحجة عدم تنفيذ بنود اتفاق إذار 1971

بشكل كامل وعدم وجود تكافؤ في اللجنة العليا للجبهة .ينظر( :محمودالمال ،9002 ،ص.)020
الملحق رقم ()00

الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني
بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني نشاطه السري في مهاباد

()43

أوائل عام  ،1926وضـمت

هيئتــه المؤسســة لــه كــل مــن المــال مصــطفى البــارزاني وحمـزة عبــد هللا واخـرين والــذين وضــعوا منهــاج
الحزب الذي نص على تكوين نظام اتحادي في العراق يجعل أساس االخوة العربية الكردية المسـاواة
والتعاون وجعل المواطنين العراقيين متساوين أمام القانون على إختالف قوميـاتهم وأديـانهم ومـذاهبهم
ومعتق ــداتهم الفكري ــة وانتم ــاءاتهم السياس ــية .ينظ ــر(:ش ــبر ،1989 ،ص )019و(الحس ــني،1981 ،
ص )107-106و(حميدي ،1981 ،ص.)05

()42
()43

االتفاق على إقامة الحكم الذاتي في منطقة كردستان العراق.

رمز وطنياً بالنسبة لالكراد ،فقد كانت عاصمة لجمهورية مهاباد في عام  ،1925ولكن
مهاباد :هي مدينة في شمال غرب إيران ،تعد اً

في  16ديسمبر  ،1926غزتها القوات االيرانية واسقطتها( .ويكيبيديا)

 - 198الملحق رقم ()09
حزب الشعب
في  2نيسان  1946وافقت و ازرة الداخلية على طلب تأسيس حزب الشعب ،وصدقت على منهاجه
السياسي بعد أن قدمت الهيئة المؤسسة طلبا لتأسيس الحزب المذكور( .حميدي ،1981 ،ص
.)010
أما سياسة الحزب فقد اكدت على تحقيق الحياة الديمقراطية ،ودعا إلى حرية تاليف األحزاب
والمساواة بين القوميات وحرية االعتقاد والكالم ،كما أكد الحزب على ضرورة التعاون مع البالد
العربية ،واقامة العالقات الدبلوماسية مع سائر البلدان الديمقراطية على أساس المصالح المشتركة.
(الحسني ،1972 ،ص ،)21-19وفي  29ايلول  1947سحبت إجازة الحزب في عهد و ازرة
صالح جبر وذلك لقيامه بتحبيذ المبادئ الهدامة خالفا للقانون ولنظامه المصادق عليه ،وكذلك
لحثه على الثورة وخلق االضطرابات كما اتهم بحصوله على ايرادات من مصادر مجهولة( .اسود،
 ،1986ص.)018-017

الملحق رقم ()02
حزب األحرار
تعود نشأت هذا الحزب إلى تكتل بعض النواب والساسة القدامى من أجل تأسيس حزب من
العناصر المعتدلة والمسايرة للحكومة ،وكان صاحب الفكرة نوري السعيد وبعض اقطاب السياسة
وجرى وضع منهاج باشرافه( .حميدي ،1981 ،ص .)017وقد وافقت و ازرة الداخلية على تأسيسه
في  2نيسان  1946وصادقت على منهاجه( .الحسني ،1972 ،ص.)00
وبعد إعالن األحكام العرفية في البالد عام  ،1928قامت الحكومة بالتضييق على األحزاب ،لذلك
قررت اللجنة العليا للحزب تجميد نشاطه ،وابلغت و ازرة الداخلية في  12كانون األول بتجميد نشاط

 - 199الحزب (ياغي ،1979 ،ص .)264غير أن هذا التجميد صار نهاية للحزب ،إذ لم يعد إلى العمل
السياسي فيما بعد( .مصطفى ،1978 ،ص.)111

الملحق رقم ()09
حزب التحرير اإلسالمي.
في ما بين عامي  1950و  1951وصلت مجموعة من حزب التحرير من االردنيين والفلسطينيين،
إلى العراق ضمن المنح الدراسية التي كانت الحكومة العراقية تمنحها للطالب العرب ،للدراسة في
دار
المعلمين العالية ،والحقوق ،والطب ،وغيرها ،فاتصلوا بمجموعة من العراقيين وعرضوا عليهم أفكار
حزب التحرير ،فتأثرت هذه المجموعة بأفكار الحزب ،وتجاوبوا مع دعاة حزب التحرير ،واستطاع
يكون وخالل مدة وجيزة ثلة جيدة من االعضاء ضمت العديد من الشخصيات
حزب التحرير أن ّ
منهم :حسين أحمد الصالح والذي تولى مسؤولية الحزب حتى عام  .1957ينظر( :راضي،
 ،0116ص.)61

 - 200الملحق رقم ()01
جماعة االخوان المسلمين(.)44
أسس األخوان المسلمون في العراق فرعا للجماعة في بغداد الذي كان بداية انتشارهم ،دعوه جمعية
األخوة اإلسالمية ،التي أسسها أمجد الزهاوي بتوجيه من دمحم محمود الصواف ،وأجيزت في
سنة  1949واستمرت في ممارسة نشاطها حتى عام1946

إذ تم إلغائها بصدور مرسوم

الجمعيات واألحزاب عام( . 1954الجبوري ،1977 ،ص.)011-199

وقد شهدت جمعية االخوة اإلسالمية  -الواجهة الرئيسة لإلسالم السياسي السني في العراق ،التي
استطاعت أن تفتح لها فروعاً في عدد كبير من المدن والمحافظات العراقية ،شهدت انشقاقات عدة
خالل الخمسينيات ،منها؛ انشقاق حسين علي الصالح عام  ،1950وانشقاق مصطفى الوهب عام
 ،1951وانشقاق الجبهة اإلسالمية عام ( .1958الدباغ ،0115 ،ص)1968-159

وقد استثمر األخوان المساجد والمناسبات الدينية لنشر مبادئهم واستفادوا من بعض الجرائد للترويج
عن مبادئهم مثل جريدة السجل عام  1949وجريدة الحساب عام ، 1954ونشر بياناتهم التي
تضمنت التعريف بسعي االخوان إلى اعادة الحياة اإلسالمية وتحقيق أهداف اإلسالم بقيام الحكومة
اإلسالمية الصالحة التي تطبق احكام الشريعة( .حميدي ،1981 ،ص.)011

( )44يرجع تأسيس هذه الجماعة إلى سنة  1928في مدينة االسماعيلية في مصر على يد الشيخ حسن البنا( .جابر ،1987 ،ص.) 316
وقد ذكرها الباحث هنا ضمن األحزاب ،لوضوح نشاطها السياسي ،باإلضافة إلى النشاط التربوي واالجتماعي.

 - 201الملحق رقم ()06
حزب الدعوة اإلسالمية.
كان بداية تأسيس حزب الدعوة لقاء عقد في تشرين األول ، 1957ضم السيد دمحم باقر الصدر مع
سبعة اخرين من علماء دين ومثقفين اسالميين اجتمعوا في منزل المرجع الديني السيد محسن
الحكيم ،وكان ذلك اللقاء بمثابة االجتماع التأسيسي( .الخرسان ،1999 ،ص .)25واعتمد الحزب
السرية التامة منذ تأسيسه مؤكدا على أهمية سرية الحزب وسرية التنظيم وسرية األفراد وذلك لمنع
اكتشافه وهو في طوره األول( .رؤوف ،1999 ،ص ،)11ويعد حزب الدعوة من أبرز األح ازب
اإلسالمية الشيعية العراقية( .الخيون ،0111 ،ص ،)111اضف إلى هذا انه أول حزب اسالمي
في العراق يمتلك منهجية وخطاب حركي وثقافة حزبية ،كما ضم عددا كبي ار من رجال الدين
والمثقفين واالكادميين( .رؤوف .)011 ،0115 ،وبعد الغزو االمريكي للعراق  ،0111عادت
كوادر حزب الدعوة إلى العراق ،وأوضح الحزب في منشوراته عن تطلعاته من أجل بناء دولة
ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة( .حزب الدعوة اإلسالمية ،0111 ،ص.)27-26
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الملحق رقم ()00
جبهة اإلتحاد الوطني
تشكلت (جبهة اإلتحاد الوطني) في العراق من األحزاب والقوى السياسية العراقية في شهر شباط
من عام  1957وقد ضمت أحزاباً سرية وعلنية معروفة ،إذ تكونت من اربعة أحزاب هي؛ الحزب
الشيوعي العراقي ،والحزب الوطني الديمقراطي ،وحزب اإلستقالل ،وحزب البعث العربي اإلشتركي،
وبعض الشخصيات المستقلة .ينظر( :الزبيدي ،0111 ،ص ،)158و(عليوي ،0111 ،ص-009
.)012
وعقب قيام الجبهة عقد الحزب الشيوعي العراقي اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)
لدعم نشاط جبهة اإلتحاد الوطني ولتحقيق أهداف الشعب العراقي والتزام قضاياه الوطنية  ،فضال
عن إسهام العديد من الشخصيات السياسية المستقلة في النضال مع الجبهة من أجل تحقيق تلك
األهداف .لقد كانت والدة (جبهة اإلتحاد الوطني) ثمرة كفاح مرير خاضته قطاعات من الشعب
العراقي وقواه الوطنية من أجل تحقيق اإلستقالل الوطني والخالص من المعاهدات الجائرة (معاهدة
 )1911واالحالف المشبوهة (حلف بغداد  )1955وتحقيق العدالة اإلجتماعية والوحدة والتالحم
المصيري مع االقطار العربية المتحررة (سورية ومصر) تلك االقطار التي خرجت منتصرة في
معركة اإلستقالل اإلقتصادي (تأميم قناة السويس في  06تموز  )1956ومعركة دحر العدوان
الثالثي على مصر (عدوان بريطانيا وفرنسا واسرائيل في  09تشرين األول ( .)1956الزبيدي،
 ،0111ص.)158

 - 203وبعد أحداث  12تموز  1958تفككت الجبهة بسبب اختالفات بين األحزاب المكونة لها ،فقد
انقسمت بين مؤيد للسلطة (الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي) ومعارض (حزب البعث
وحزب اإلستقالل) .ينظر( :الركابي ،0111 ،ص )115و(عليوي ،0111 ،ص.)012-009

الملحق رقم ()01
الحزب اإلسالمي العراقي
ترجــع بــدايات تأســيس الحـزب اإلســالمي إلــى جمعيــة االخــوة اإلســالمية ،والتــي يتزعمهــا (دمحم محمــود

الصـ ـواف) ،وف ــي الع ــام  1961ق ــدمت مجموع ــة طلب ــا إل ــى و ازرة الداخلي ــة بتأس ــيس ح ــزب إس ــالمي

ع ارقـ ـ ـ ــي ،بعـ ـ ـ ــد أن اغلقـ ـ ـ ــت جمعيـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ــوة اإلسـ ـ ـ ــالمية فـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ــام ( 1959الخيـ ـ ـ ــون،0111 ،

ص.)185،188

وقــد رفضــت و ازرة الداخليــة الطل ـب ،ورأى وزيــر الداخليــة آنــذاك (احمــد دمحم يحيــى) فــي عهــد حكومــة

عبــد الك ـريم قاســم :إن مجــرد حمــل المنهــاج اســم (دســتور) ينطــوي علــى مخــاطر ،ألن حــق اســتخدام

اســم دســتور محصــور بالدولــة فقــط (الزبيــدي ،0117 ،ص  ،)188فــي حــين رأت الهيئــة ،أن ق ـرار

الرفض غير شرعي ،وقدمت الطلب إلى محكمة التمييز ،والتي حكمت لمصلحة الحزب على أساس
أن منه ــاج الح ــزب س ــجل عل ــى نفس ــه العم ــل بتع ــاليم اإلس ــالم ونظم ــه ،وومعالج ــة مش ــكالت الحي ــاة

اإلقتص ــادية واإلجتماعي ــة ،وانم ــا تخض ــع لنص ــوص واجته ــادات ،وه ــي بمجموعه ــا يمك ــن أن تع ــالج
وبعقلية اليقال فيها :أنها ال تماشي روح العصر( ،عليوي ،0111 ،ص.)178

وبعــد وصــول البعــث إلــى الســلطة عــام  ،1968غــادرت مجموعــة كبي ـرة مــن قيــادات الحــزب الع ـراق،
وأوقف تنظيم األخوان بشكل كامل ،وكان الحزب يمثل النشـاط السياسـي لهـم ،أمـا الحـزب اإلسـالمي

الحـالي ،فبحســب بعــض المــؤرخين هـو نشــاط سياســي إســالمي نشـأ عــام  ،)45(1991لمزاولــة النشــاط

السياســي خــارج العـراق ،وتمثيــل الســنة فــي محافــل المعارضــة العراقيــة( .الزبيــدي ،0111 ،ص-69
.)71

يــؤمن الحــزب بــأن المشــروع اإلســالمي المســتنير هــو المشــروع األمثــل إلنهــاء معانــاة الشــعب وبنــاء
الوطن ،ومن أهدافه؛ محاربة جميع الدعوات الطائفية ،والعنصرية ،ويتبع الحزب الوسـائل المشـروعة

()45

ومن خالل تصريحات كثيرة لقيادات في الحزب اإلسالمي ،اكدوا أن الحزب اإلسالمي هو نفسه الذي تم تاسيسه عام  ،1961تم

استئناف نشاطه في عام  1991بعد توقف دام قرابة الثالثة عقود.
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(الزبيدي ،0111 ،ص.)71-69

وفي  01نيسان من العام ،0111قرر الحزب مغادرة العمل السري ،والمشـاركة فـي مؤسسـات الحكـم
مع وجود اإلحتالل ،والذي أعلن الحزب في بيـان لـه مقاومتـه؛ كونـه حزبـا إسـالميا ،ووفقـا لـنهج بقيـة

فــروع األخـوان المســلمين ،)www.iraqiparty.com( ،ولــم يحــدد الحــزب مــاذا كــان يقصــد بمقاومــة
المحتــل هــل مقاومتــه عســكريا أو سياســيا؟ وفيمــا إذا كــان للحــزب فصــائل مســلحة .ولكنــه أشــار فــي

بيانه أنه يسير في ذلك على نهج األخوان المسلمين ،والمعروف :أن األخـوان غالبـاً مايؤكـدون علـى
(المقاومة المسلحة) ،كما هو حال الفصائل المسلحة الفلسطينية( .الخيون ،0111 ،ص.)211
الملحق رقم ()02

منظمـــة العمـــــل اإلسالمي
تأسســت المنظمــة فــي العــام  ،1967وقــد أعتمــدت المنظمــة الس ـرية فــي العمــل التنظيمــي" (الخيــون،
 ،0111ص ،)158وتع ــد م ــن الحرك ــات السياس ــية اإلس ــالمية الت ــي تمكن ــت م ــن تحقي ــق إنجـ ــازات
تنظيميـة وسياســية وعســكرية ،وكســرت احتكــار حــزب الــدعوة وزعامتــه فــي معارضــة الســلطة الحاكمــة
(محمـــــود المـــــال ،9002 ،ص ،)902-909ينظـ ــر كـ ــذلك (الزبيـ ــدي ،0117 ،ص ،)157وبعـ ــد
اإلحتالل االمريكـي للعـراق  ،0111رجعـت المنظمـة إلـى العـراق ،وانطلـق عملهـا مـن مدينـة كـربالء،
وشاركت في اإلنتخابات ،لكنها لم تحقق تلك النتائج المطلوبة من خوضها لتلك التجربـة اإلنتخابيـة،
إلى أن انتهت بها انتخابات العام  ،0115إلى خارج البرلمان ،ولم تشارك بعدها في انتخابات العـام
 ،0111ويتـ ــزعم المنظمـ ــة حالي ـ ـاً آيـ ــة هللا العظمـ ــى السـ ــيد (دمحم تقـ ــي المدرسـ ــي) (عليـ ــوي،0111 ،
ص.)29
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الحزب الوطني االشوري
حزب قومي آشوري تأسس في بغداد  12تموز من العام  ،1971بمبادرة من (مالك ياقو مالك
اسماعيل) ،وضمت قياداته السرية شخصيات اشورية ،امثال :نمرود بيتو ،وكوركيس ياقو .وقد
ٳنضم الحزب إلى(:الحركة الديمقراطية االشورية) بعد مفاوضات مع مؤسسي الحركة (كوركيس
خوشابا ويونادم يوسف كنه) ،والتي تلتزم ضم جميع األحزاب والتنظيمات االشورية الراغبة بالكفاح
المسلح في شمال العراق ،وفي العام  ،1991استقل الحزب بالعمل بعيداً عن الحركة ،نتيجة
للخالفات ،وكثرة االنشقاقات التي توالت داخل الحركة( .الزبيدي ،0117 ،ص ،)157ويؤمن
الحزب بـ :التعددية السياسية ،وان هذه التعددية التمنع من ٳقامة مظلة آشورية عالمية فعالة تتمثل
فيها :مختلف التيارات السياسية والمنظمات اإلجتماعية والثقافية للشعب االشوري ،....كما أن
الحزب يعمل من أجل عراق ذي نظام ديمقراطي ،عراق متعدد الثقافات ..المجال فيه لقوانين
تميزية( .ويكيبيديا).
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حزب اإلتحاد الوطني الكردستاني
تأسس الحزب في العام  ،1975بدمشق على يد (جالل الطالباني) بعد ٳنفاصله عن الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،ويتألف الحزب من :ثالث قوى كردية ،وهي :الخط العام ،والحركة
اإلشتركية الكردستانية ،وعصبة كادحي كردستان .وقد اندمجت القوى األولى والثانية في العام
 ،1980بتنظيم موحد يطلق عليه (اتحاد ثوري كردستان) ،والذي يمتلك قوة عسكرية تسمى
(بيشمركه) (( ،))46والتي شاركت بهجمات عسكرية ضد القوات الحكوميه العراقية في عهد النظام
السابق العام  ،1986أبرزها :الهجوم على محطات كركوك النفطية .يتبنى الحزب مثل غيره من
األحزاب الكردية الفدرالية ،ويرى :ٳنها الحل الوحيد للمشكلة الكردية ،داعيا إلى تشكيل حكومة
ديمقراطية تعددية في بغداد .وقد شارك الحزب في اعمال المعارضة العراقية ومؤتمراتها داخل
وخارج العراق ،وشارك وبفاعلية في الحكم والعملية السياسية العراقية بعد سقوط النظام في العام
 ،0111حيث تولى رئيس الحزب الطالباني منصب رئاسة الجمهورية ،وعلى مدى دورتيين
متتاليتين في الدورتين البرلمانيتين ( )0111-0116و(( .)0112-0111انظر :عليوي،0111 ،
.

ص)99-98

( )46بيشمركة :تعد من الكلمات والمصطلحات المقدسة عند الشعب الكردي وتطلق علي انسان يعمل بنكران الذات مضحيا بحياته من أجل
حرية وحقوق شعبه العادلة ،ومن الناحية اللغوية تتكون التسمية من كلمتين (بيش) وتعني أمام و(مرك) تعني الموت وهو تحدي الموت،
وتشير إلى القوات المسلحة الكردية ،وهي من أقدم القوات المسلحة في العراق ،حيث تعود إلى عشرينات القرن العشرين ،أي أواخر عصر
الدولة العثمانية.ـ http//www.en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Malta
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الحركة الخالصية
تاسست الحركة في عام  ،1978في الكاظمية ببغداد ،وعرفت بـٳسم (الخالصيون) نسبة إلى
مؤسسها الشيخ دمحم مهدي الخالصي ،وأخيه جواد الخالصي ،حيث ٳتخذت من طهران مق ار لها
(الشمراني ،0111 ،ص ،)161وبعد احتالل العراق  ،0111وحرض الخالصيون ضد اإلحتالل
من داخل بغداد وخارجها ،وحذروا من تداعيات تقسيم العراق إلى اقاليم( ،الخيون،0111 ،
ص ،)111ولم يشاركوا في العملية السياسية ،كما أنهم قاطعوا انتخابات الجمعية الوطنية في
/11ا ،0115/وعملت خالل كل هذه المدة على اقامة العالقات الطيبة والواسعة مع جميع القوى
السياسية ،وعلى اختالفها اسالمية ،وقومية ،وديمقراطية( .عليوي ،0111 ،ص.)51
الملحق رقم ()92
المجلس االعلى للثورة اإلسالمية
استأنفت الحركات الشيعية نشاطها خارج العراق بداية الثمانينات ،حيث طرحت فكرة تشكيل إطار
عام جامع لتلك الحركات "الشيعية" وبعد مناقشات ولقاءات أعلن في طهران في  17تشرين
الثاني/نوفمبر  ،1980عن تشكيل المجلس االعلى للثورة اإلسالمية في العراق الذي ضم مجموعة
كبيرة من الحركات واألحزاب والشخصيات اإلسالمية المعارضة لنظام صدام حسين ،لذلك لم يكن
المجلس في بدايته يمثل "حزباً محكوماً إلى خطاب فكري وثقافي ،والى نظرية سياسية وبرنامج
سياسي محددين" ،إال انه "تحول عملياً إلى أحد الفصائل اإلسالمية التي لها خطابها وسياستها
الخاصة بها" ،خاصة بعد انسحاب عدد من الشخصيات المؤسسة له( .الشمري ،0111 ،ص.)71
ينظر كذلك (مصطفى ،0117 ،ص )181و(الزبيدي ،0117 ،ص ،)500-501وتعتبر كتلة
المواطن هي ممثل المجلس االعلى في التشكيلة الحكومية والسياسية اليوم في العراق.
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الحزب الوطني التركماني العراقي
تأسس الحزب في انقرة في العـام  ،1988وبـدعم تركـي ،ويعـد مـن أبـرز األحـزاب القوميـة التركمانيـة
فـي العـراق ،بـل هـو أول حــزب تركمـاني ينشـط ضـد نظـام (صــدام حسـين) ،ولهـذا ظـل الحـزب يعمــل
بشــكل ســري ،إلــى أن أعلــن عــن نفســه ،وافتــتح لــه فــروع بأربيــل فــي العــام  ،1990ويتبنــى الحــزب:
الــنهج القــومي ،ويــرى :أن التركمــان جــزء مــن األمــة التركيــة ،ويــدعوا إلــى ٳقامــة حكومــة ديمقراطيــة
برلمانيــة فــي الع ـراق( ،عليــوي ،0111 ،ص ،)110-111ومــن أبــرز رمــوزه رئــيس الحــزب (مظفــر
ارسالن ،وحسن سليمان ،وبشار أمام اوغلو ،وليدن بياتي واخرون)( ،العجلي ،0111 ،ص.)016

الملحق رقم ()91
حركة الوفاق الوطني العراقي
كما برزت حركة الوفاق الوطني الع ارقي التي تأسست عام  1991وأعلن عن قيامها قبل المؤتمر
العام للمعارضة العراقية ،وكانت انطالقة الحركة رسميا من بيروت على إثر دعوة (صباح عالوي)
لجميع العراقيين السياسيين من بعثيين قدماء ،قوميين ديمقراطيين ،واخوان مسلمين ،ورؤساء
عشائر ،وتم خالل اللقاء األول للمعارضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية تولي (اياد عالوي)
االمانة العامة للحركة .وتؤمن الحركة بالديمقراطية والتعددية لذا فهي كانت تعارض النظام القائم
بالتعأون مع عناصرها داخل العراق وخارجه ،وكان هدف الحركة اسقاط النظام من خالل النشاط
سياسياً واعالمياً مستغلة عالقتها الجيدة مع االوساط االقليمية والدولية ،وقد شاركت هذه الحركة في
المؤتمر العام للمعارضة العراقية في بيروت عام  ،1991وفي مؤتمر فيينا في حزيران ،1990
والتحق بها بعد احداث حرب الخليج الثانية عام  1991عدداً من كبار الضباط العراقيين ،كما
انضم اليها في تلك الفترة عدد من السفراء العراقيين كان منهم حامد علوان الجبوري وهشام الشاوي.
ينظر( :عليوي ،9000 ،ص ،)02و(محمود المال ،9002 ،ص.)022
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المؤتمر الوطني العراقي
يعد احمد الجلبي أحد أبرز المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي ،فقد عمل حديثاً منذ مطلع تسعينات
القرن العشرين في صفوف المعارضة العراقية في الخارج وحاول اكتساب ثقتها ،فقام بتأسيس
مؤتمر للمعارضة العراقية في فيينا ثم في صالح الدين ،إلى أن نجح في تأسيس المؤتمر الوطني
العراقي الذي اختير في عام  1990رئيساً للجنة التنفيذية فيه وهي بمثابة القيادة العليا للمؤتمر.
(محمود المال ،9002 ،ص)021
ثم سعى الجلبي لكسب التاييد االمريكي لمشروعه الداعي لالطاحة بنظام حكم صدام حسين
بمساعدة امريكية ،لذا اتصل بوكالة المخابرات االمريكية ( )C.I.Aوو ازرتي الخارجية و الدفاع
(البنتاغون) فحاول منتصف التسعينات تنظيم الثورة شمال العراق ولكن محاولته فشلت بعد تصدي
الجيش العراقي لمعسكرات أنصار الجلبي في أربيل وتدميرها ،وبعد إقرار الرئيس االمريكي بيل
كلنتون خطة تحرير العراق من خالل انفاق  97مليون دوالر لمساعدة المعارضة العراقية،
وخصوصاً المؤتمر الوطني العراقي بهدف اإلطاحة بنظام حكم صدام حسين ،وهذا ما تحقق في
نيسان  0111على يد القوات االمريكية(.الزبيدي .)900 ،9000،و(محمود المال،9002 ،
ص.)022-021
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الحركة الملكية الدستورية
كان بداية نشاط الحركة في  01حزيران من عام  ،1991إثر ٳجتماع جماهيري عقد في لندن ،ضم
جميــع الح ـزبيين والمســتقليين ،وعلــى اخــتالف انتمــاءاتهم ،ممــن يؤمنــون بالــدور التــأريخي والدســتوري
للملكية في العراق ،وأنها السبيل لالستقرار والخالص الوطني ،مشـيرة إلـى مسـاوئ النظـام الجمهـوري
التعــددي ،والتــي تتشــدق بــه بعــض القــوى السياســية العراقيــة لتحقيــق بعــض المكاســب االنيــة ،والــذي
غالبا ماينتهي به األمر بدكتاتوريات أو دكتاتورية الحزب الواحد ،وقد تم اختيـار (علـي بـن الحسـين)
راعيـا لهــا ،والــذي يـرى :ٳن أي ٳنقــالب عســكري فـي العـراق قــد يـأتي بدكتاتوريــة جديــدة ســيتبعها ردود
فعل ٳنتقامية الحصر لها .ينظر( :عليـوي ،0111 ،ص )78و(الزبيـدي ،0117 ،ص .)111وبعـد
اإلحتالل االمريكي للعراق  ،0111عادت مع بـاقي قـوى المعارضـة السياسـية ،وشـاركت فـي الحكـم،
وغيرت اسمها إلى (الحركـة الدسـتورية العراقيـة) ،وحـذفت كلمـة (الملكيـة)؛ كونهـا الوحيـدة التـي تعمـل
على :ٳقامة نظام ملكي مقابـل عشـرات التنظيمـات السياسـية التـي تعمـل علـى اقامـة نظـام جمهـوري،
لتعمـل بعـد ذلــك علـى تبنـي قــانون إدارة الدولـة العراقيــة للمرحلـة االنتقاليـة والدســتور الـدائم( .الخيــون،
 ،0111ص.)81
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مؤتمر اهل العراق
كانت بداية تأسيسه أواخر عام  0112على يد عدنان الدليمي ،عندما دعا إلى تجميع كلمة السنة
العرب في مشروع سياسي ،فأسس " مؤتمر اهل السنة" ،ليتحول بعد اشهر إلى "مؤتمر اهل
العراق" ،طبقاً فهو حسب موقع المؤتمر منظمة عراقية تعمل الجل المحافظة على وحدة العراق
بقومياته وطوائفه المختلفة أرضاً وشعباً ،واشاعة احترام التنوع العراقي ،وتقوية االواصر بين أبناء
الشعب العراقي ،ونبذ التميز ألسباب عرقية أو طائفية أو ثقافية ،...شكل المؤتمر "جبهة التوافق
العراقية بالتحالف مع الحزب اإلسالمي العراقي ومؤتمر الحوار الوطني ،لخوض انتخابات اواخر
 ،0115وتمكن من الوصول إلى مجلس النواب .ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص.)109

الملحق رقم ()92
مجلس الحوار الوطني
أعلن عن تأسيسه مطلع عام  ،0115ويضم بالدرجة االساس تنظيمات وشخصيات سنية منهم:
الشيخ خلف العليان (االمين العام للمجلس) ،مشعان الجبوري ،صالح المطلك (الناطق باسم
المجلس) ،حسن زيدان اللهيبي وفخري القيسي وفهران الصديد واسامة النجيفي ،وفي  07تشرين
األول/اكتوبر  0115أعلن عن دخوله تحالف انتخابي مع "الحزب اإلسالمي" بزعامة طارق
الهاشمي ،و"المؤتمر العام الهل العراق" بزعامة عدنان الدليمي .ينظر( :الزبيدي،9002 ،
ص.)192-199
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الجبهة الوطنية للحوار
هي جبهة سياسية في العراق تم تشكيلها من قبل صالح المطلك ،في سبتمبر  0115من عدد من
األحزاب والحركات السياسية في العراق ،وتضم الجبهة في صفوفها عرباً وأكرادا ومسيحيين
ويزيديين وشبكاً ،وكانت أهداف الجبهة المعلنة؛ هي انهاء تواجد القوات األجنبية في العراق واعادة
بناء المؤسسات في عراق ال تسوده الطائفية ،حصلت الجبهة على  11مقعد من المقاعد  075في
مجلس النواب العراقي بعد مشاركتها في عملية االقتراع الثالثة في سلسلة اإلنتخابات العراقية ولكنها
في نفس الوقت صرحت بان اإلنتخابات العراقية لم تكن بالنزيهة وانه حدث تالعب بالنتائج.
(ويكيبيديا)
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االئتالف العراقي الموحد
ائتالف من ستة عشر حزباً هي :المجلس االعلى للثورة اإلسالمية في العراق ،حزب الدعوة
اإلسالمية في العراق ،حزب تجمع الوسط ،منظمة بدر ،حزب الدعوة اإلسالمية – تنظيم العراق،
تجمع العدل والمساواة ،حزب المؤتمر الوطني العراقي ،حزب الفضيلة اإلسالمي ،الحزب الوطني
الديمقراطي األول ،اإلتحاد اإلسالمي لتركمان العراق ،حركة الوفاق التركمانية ،التجمع الفيلي
اإلسالمي في العراق ،منظمة العمل اإلسالمي ،تجمع عراق المستقبل ،حركة حزب هللا في العراق،
حركة سيد الشهداء ،وذلك لخوض انتخابات الجمعية الوطنية عام  ،0115وتضم قائمة االئتالف
اإلنتخابية  008شخصية ،وحصل االئتالف على المرتبة األولى في انتخابات الجمعية الوطنية
 0115فحصل على  28في المائة من االصوات التي ضمنت له  121مقعداً ،وتمكن االئتالف
من تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير ومفاوضات طويلة ،لكن االئتالف واجه مشكالت
وانقسامات بين اعضائه فانسحب بعضهم منه ،فيما ائتلف اخرون في تحالفات انتخابية بديلة.
ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص.)1-0
أما االئتالف الوطني العراقي :ائتالف بديل لـ" االئتالف العراقي الموحد " ضم :المجلس االعلى
اإلسالمي (كتلة المواطن) ،ومنظمة بدر والتيار الصدري وتيار االصالح الوطني (ابراهيم الجعفري)
وكتلة التضامن (قاسم داوود) والمؤتمر الوطني العراقي (احمد الجلبي) وحزب الدعوة اإلسالمي–
تنظيم العراق (عبدالكريم العنزي) ،إضافة إلى تجمعات حميد الهايس (االنبار) والشيخ خالد المال
(البصرة) وخليل الجربا (الموصل) ،وخالد المرزة (مسيحي) ،فضال عن تجمعات سياسية وتركمانية
وكرد فيلية ،وشخصيات نسوية وعشائرية واكاديمية .وقد تشكل بعد انسحاب حزب الدعوة اإلسالمية
(نوري المالكي) من المفاوضات ورفضه الدخول في االئتالف الجديد ،وحصل االئتالف على 71
مقعداً في انتخابات مجلس النواب عام  .0111ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص.)2
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التوافق العراقي
ظهرت ابتداءا تحت اسم "جبهة التوافق العراقية" ،وهي ائتالف انتخابي ضم ثالث كيانات سياسية
هي" :الحزب اإلسالمي العراقي"" ،المؤتمر العام الهل العراق" ،بزعامة عدنان الدليمي ،و"مجلس
الحوار الوطني العراقي" ويمثله خلف العليان .هذا وقد أعلن عن تأسيسها في  07تشرين
األول/اكتوبر  ،0115وذلك بهدف خوض انتخابات كانون األول ديسمبر .0115وقد تمكنت
الجبهة من تحقيق نجاحات ال باس بها في بغداد وعموم المثلث السني .وقد نالت  1082مليون
صوتا وحصلت على  22مقعدا في مجلس النواب ،إال أنها اعترضت على نتائج اإلنتخابات
واتهمت حكومة ابراهيم الجعفري التي اجرتها بالتزوير وانضمت التوافق إلى جبهة مرام التي تزعمها
اياد عالوي للطعن في نتائج اإلنتخابات .ينظر( :الزبيدي ،9002 ،ص.)060
وقد شاركت الجبهة بمسمى "التوافق العراقي" في حكومة  ،0111وحصلت على سبعة مناصب
و ازرية بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وو ازرتي الثقافة والمراة .كما تمثلت في هيئة الرئاسة
بشخص رئيس الحزب اإلسالمي العراقي طارق الهاشمي كما حصلت على رئاسة مجلس النواب
الذي شغله محمود المشهداني ثم اياد السامرائي .تراجع دور التوافق خالل المرحلة الثانية،
وانسحاب عدد من كبار قاداتها ،وفي مقدمتهم طارق الهاشمي ،إال أن بعضا من رموزها استمر
بالعمل تحت لوائها ،وخاضوا انتخابات عام  0111ضمن التوافق ،ودخلت التوافق تحت المسمى
نفسه ضمن تحالف العراقية في انتخابات مجلس النواب عام  ،0111وحصلت على ستة مقاعد
على الرغم من انها خاضت اإلنتخابات النيابية في ثمان محافظات ،فحصلت على مقعد واحد في
بغداد ،ومقعدين في االنبار ،ومقعد واحد في الموصل ،ومقعدين في صالح الدين .ينظر:
(الزبيدي ،9002 ،ص.)060
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التيار الصــــدري
تأسس التيار الصدري داخل العراق بعد الغزو االميركي عام  0111واعتمد التيار على العمق
المرجعي الذي يشكله السيد دمحم صادق الصدر والسيد دمحم باقر الصدر( ،الراوي ،)0110 ،وهناك
من يشير إلى أن بدايات التيار تعود إلى عام  ،1990أي بعد اإلنتفاضة الشعبانية نتيجة حركة آية
هللا العظمى السيد(دمحم دمحم صادق الصدر) ،والذي تزعم المرجعية بعد آية هللا العظمى السيد(أبي
القاسم علي أكبر الخوئي) ،وآية هللا العظمى السيد(عبد االعلى السبزواري) (الصغير،0111( ،
ص ص)129 -112
تبنى التيار الصدري اتجاه المعارضة سياسيا وسلميا لالحتالل االمريكي ،ورفض وجوده على ارض
العراق ،كما رفض دخول العملية السياسية في ظل اإلحتالل ،لينتقل بعد ذلك إلى المواجهة
العسكرية مع قوات اإلحتالل المؤتلفة وأعلن عن تشكيل (جيش المهدي) في  08تموز من العام
 ،0111لمقاومة اإلحتالل االمريكي وحلفائه( ،الخيون ،0111 ،ص .)211وبعدها اختار التيار
الصدري االنخراط في العملية السياسية ،ودخل اإلنتخابات في العام  ،0119كأحد مكونات
االئتالف الشيعي (الخيون ،0111 ،ص .)062ويمثل التيار الصدري في البرلمان العراقي حالياً
(كتلة االحرار).
وبالرغم من دخول التيار في العملية السياسية واشتراكه في اإلنتخابات والبرلمان والحكومةَّ ،
عد
بعض المتابعين أن التيار الصدري التيار الشيعي الوحيد الذي قاتل القوات االميركية في معارك
هامة مثل؛ معركة النجف ومدينة الصدر .ويمكن اعتبار التيار الصدري حركة شعبية مرجعية أكثر
مما هي حزب سياسي .ينظر( :الراوي.)0110 ،
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حزب الفضيلة اإلسالمي
ومن األحزاب التي برزت على الساحة بعد  ،0111حزب الفضيلة اإلسالمي ،وهو منبثق عن
التيار الصدري ،أعلن عن تأسيسه في ايار/مايو  ،0111وطبقا الدبياته ،فإن حزب الفضيلة "يتبنى
رؤية سياسية قائمة على أساس المعارضة السلمية مع المحتل االمريكي ،واستنفاد جميع الوسائل
الممكنة وعدم اللجوء إلى الخيار األخير في الشريعة اإلسالمية في التعامل معه ،إال بعد أن تحدد
وتتحدد الرؤية الشرعية ،والرؤية السياسية كوجوب اللجوء إلى أسلوب آخر في التعاطي السياسي،
وهذا األمر كله متوقف على قرار المرجعية الصالحة " ،وهو بذلك يختلف عن التيار الصدري الذي
انتهج نهج المواجهة المسلحة مع اإلحتالل ( .الشمري ،0111 ،ص )79ينظر كذلك(:معد،
(د.ت) ،ص )16
الملحق رقم()21
متحدون لالصالح
تحالف سياسي عراقي شكله رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي في كانون الثاني
 ،0110وقد تشكل من قبل أحزاب عراقية سنية من أبرزها ،كتلة عمل (التجمع المدني لالصالح)،
وتجمع المستقبل الوطني ،وللعراق متحدون ،مع أحزاب قومية عربية وتركمانية ،منها الجبهة
التركمانية العراقية واتخذ شعا اًر "منارة الحدباء" في مدينة الموصل ،وقد حاز تحالف متحدون المرتبة
األولى في إنتخابات مجلس المحافظات في سنة  ،0111واإلنتخابات البرلمانية في  0112في
محافظتي نينوى واالنبار وحصل على المراتب األولى في محافظة بغداد ومحافظة صالح الدين.
انظر( :ويكيبيديا)
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حزب البعث بعد 9002
وبعد اإلحتالل األمريكي للعراق عام  0111وما تال ذلك من إصدار قانون اجتثاث البعث واقصاء

أعضاءه من الوظائف ،انتهج حزب البعث سياسة المقاومة المسلحة لالحتالل األمريكي ،وتحالف

مع بعض الفصائل المقاومة وبأسماء مختلفة ،وقد أصدر عددا من البيانات التي تدين اإلحتالل

وممارساته ،كما عارض العملية السياسية برمتها تحت سطوة اإلحتالل ،وعد من يشارك فيها عميال

وحث على محاربته ،وكثي اًر ما عقد حزب البعث المؤتمرات المعلنة
للغرب ،خاضعاً لإلحتالل،
ّ
وغير المعلنة والتي كان يعلن فيها تأكيده على تحرير العراق والحفاظ على سيأدته ووحدته وانهاء
وجود اإلحتالل االمريكيhttp://www.baath-party.org/index.php? .

ولعــل اهــم قــانون صــدر مــن قـوات اإلحــتالل السـتهداف حــزب البعــث هــو قــانون االجتثــاث( ،)47وهــو

قــانون يشــير إلــى سياســية ســلطة التحــالف الحاكمــة فــي الع ـراق بعــد احتاللــه ،حيــث كــان هــدف هــذه
السياسة هو ا ازلـة تـأثير حـزب البعـث فـي النظـام السياسـي الجديـد فـي العـراق ،وبنـاءاً عليهـا تـم عـزل
العديد من الموظفين في القطاع العـام وحرمـانهم مـن أيـة وظيفـة حكوميـة فـي المسـتقبل ،وكانـت هـذه
السياسة وما بني عليها من إجـراءات محـل جـدل فـي اروقـة اإلدارة االمريكيـة واالكاديميـات والمعاهـد

والقيادات العسكرية ووسائل اإلعالم العالمية(Terrill, 2012, P.14). .

وقد أصدر الحاكم المدني بول بريمر في  0111/5/15القرار رقم واحد لسلطة االئتالف المؤقتة
بمنع االعضاء في المستويات األربعة االعلى لحزب البعث من تولي مناصب حكومية بما يعني

منع أكثر من  211.111عنصر من اإلدارة الجديدة ،ليتبعه القرار رقم اثنان في 0111/5/01
القاضي بحل الجيش العراقي وملحقاته( .الرواشدي ،واخرون ،0110 ،ص .)111وفي شهر كانون

الثاني عام  ،0112تمت المطالبة من بعض السياسيين بفصل  28000ثمانية وعشرين الف
موظف على الفور من وظائفهم لشمولهم ببنود القانون ،والعمل على مراجعة أسماء  30000ثالثين

الف موظف اخرين أو قريبا من ذلك ينطبق عليهم القانون .وقد تجاهل بريمر وسلطة اإلحتالل هذا
الطلب انذاك(Pavel, 2012, P.56).

()47
فانج َّث . .وفي التَّ ْن ِزيل الع ِزيز -في َّ
من ف ْو ِق
االجتثاث لغة" :الجث :الق ْ
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اجتثَّه
ض مالها م ْن قرار "ف ّسر ْت بالم ْنتزعة المْقتلعة( .الزبيدي ،1969 ،ص .)191وفي مختار الصحاح :جثه من باب رد قلعه و ْ
ْ
الجث :القطع؛ وقيل قطع الشيء من اصله" .أما الجثّة ،فقد خصها
اقتلعه( .الرازي ،1989 ،ص ،)80وفي لسان العرب؛ اجتثه :اقتلعه" و" ّ

بعضهم بالكائن في وضع القعود والنوم .ومنهم من جعلها بمعنى الجسد( .ابن منظور.)0111 ،
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جدول يبين الرأي العام اليربي واألوربي حول ضرورة األحزاب السياسية
من يرى ان األحزاب السياسية

من يرى ان األحزاب السياسية تهتم بتطلعات

استراليا

71

01

بريطانيا

77

12

كندا

65

01

الدنمارك

88

11

المانيا

81

18

اليابان

65

01

هولندا

91

21

نيوزلندا

71

06

النرويج

89

19

اسبانيا

81

19

السويد

81

01

سويس ار

78

19

امريكا

56

18

المعدل

06

20

الدولة

ضرورية ()%

الناس ()%

) (Dalto & Weldon, 2005, P.934
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جدول يبين أكثر المنظمات او المؤسسات تعزي از للثقة بالنسبة للرأي العام
الفئة

صافي

0220

0222

9000

9000

9009

9002

9009

المعدل

الشرطة

60

60

71

67

65

67

65

62

1

االذاعة

-

-

55

60

61

65

61

61

8

الجيش

61

61

71

71

66

66

61

66

0

األمم المتحدة

27

28

61

68

51

28

61

55

12

52

60

55

57

52

56

1

51

51

28

51

28

28

5

18

26

22

27

26

22

8

الكنيسة

51

51

50

22

20

20

21

29

-9

االتحاد االوروبي

17

-

-

-

-

22

21

21

2

االتحادات

18

15

21

19

18

16

16

19

-0

البرلمان الوطني

21

21

20

51

20

20

15

20

-5

الحكومة الوطنية

17

21

28

19

17

11

19

-7

الشركات الكبيرة

16

15

15

11

12

09

06

11

- 11

األحزاب السياسية

16

8

18

18

18

16

16

17

1

التلفزيون
النظام القانوني

21

25

الصحافة

التييير

) (Dalto & Weldon, 2005, P.935

