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 تفـويض

 

أفـّوض جامعـة الشـرق األوسـط بتزويـد نسـخ من رسـالتي ورقيـًا ( نجم عـبد خلـف العيسـاوي )أنا 

وألكترونيـًا للمكتبـات، أو المنظمـات، أو الهيئـات والمؤسسـات المعنّيـة باألبحـاث والدراسـات العلمّيـة 

 .عنـد طلبهـا

 

 
 

 نجم عبد خلف العيساوي : االســم
 

 
 7102/ 72/4:  التاريـخ

 

     .:             التوقيـع
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 قرار لجنة المناقشة

 
زب ـــــــــــــورة الذهنية للحالعوامُل المؤثرُة في تشكيل الّص : ))نوقشت هذه الرسالة وعنوانها

((. انـــي عمّ ـــــون فــون المقيمــــون العراقيــــا اإلعالميــــــا يراهــــــكم راق،ـــــي العــــــياسي فــــــالسّ 

 72/4/7102:  وأجيزت بتأريخ
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 وثناء كرــش

 هذا إتمام لي ويسر نعمه، علي أسدل إذ وحمداً  شكراً  أسجد وله بعد، ومن قبل من الفضل هلل
 .سلطانك وعظيم وجهك لجالل ينبغي كما الشكر ولك الحمد لك ربي فيا البحث،

 
استئذنكم أن أبدأ بالشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية ملكًا وحكومة  ألهله، الفضل رد باب ومن

 .موشعبًا، على األخوة االصيلة التي يبادلوننا إياها، وعلى الكرم العربي الكبير، فشكرًا له
 

 -بصورة خاصة-أتوجه أن الوفاء يقتضي..  "هللا اليشكر الناس اليشكر من "المأثور بالقول وعمالً 
 الذيالذي أشرف على هذه الدراسة، و  صباح ياسين الدكتور القدير، أستاذيإلى  والعرفان بالشكر

رشاده، وتوجيهه ونصحه الثمين، بوقته عليّ  يبخل لم  سوقه على استوى  حتى، يديه غرس فبحثي وا 
 .األمة به وينفع   رهيبارك في عم أن أسأل فاهلل الحصاد، وقت وجاء، واقعاً  وأصبح

 
متمثلة برئيس مجلس أمنائها، ورئيسها، وعمدائها،  -ثم الشكر الجزيل إلى جامعة الشرق األوسط 

 .وجميع األساتذة فيها، والعاملين في شؤونها، فلهم مني عظيم االمتنان
 

د التي ثم إلى عمادة الدراسات العليا متمثلة برئيسها االستاذ الدكتور غازي خليفة، على الجهو 
 .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

 
 بقبول تفضل الذيو  ،دكتور عالء الدين أحمد خليفةلل الشكر بخالص أتقدم أن لي يطيب كما

 .ورصانة قوة إال هتزيد لن التي القيمة هبمالحظات إثرائه في جهداً  يألوا لن وهو ،البحث هذا مناقشة
 

كامل خورشيد عميد  الدكتورإلى  عرفانلوا والتقدير الشكر آيات بأسمى أتقدم بالجميل مني وعرفاناً 
 إالو غيرها لو مسيرة طالب في هذه الجامعة أ، التخرفًا، لكنه كان مشرقاً ن مشلم يك  كلية اإلعالم، 

 .واغترف من فيض عطائه وارشاداته، فله مني كل الشكر
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إلى أساتذة كلية اإلعالم، خصوصًا االستاذة الدكتورة حميدة سميسم،  الجزيل بالشكر وأتقدم كما
وعلى طبق من ذهب محفوف أديب خضور، واالستاذ الدكتور عطاهلل الرمحين، واالستاذ الدكتور 

 .. بالياسمين شكري إلى االستاذ عبدالحافظ سالمة
 

وال أنسى أن اتقدم بعظيم الشكر إلى جميع أقسام هذه الجامعة ودوائرها؛ شؤون العمادة، وشؤون 
ل ى الطلبة، والمالية والتسجيل والعالقات العامة ومكتبة الجامعة والخدمات االمنية والموظفين، وا 
 .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

 :إلى...بد لي قبل أن أتجاوز الشكر أن اسجل شكرا خاصا ومتميزاً واآلن ال

شكرًا والدي لكل ... النازح المهجر في بلده هو وأشقائي وشقيقاتي وأبنائهم جميعا.. أبي الحبيب 
 ..وعلى كل لحظة شوق وأنا أتوق لرؤيتك بعد فراق قرابة سنتين.. شيء

 ..وهي تراني اتقلب بين كتب الدراسة.. مقني بالدعاءالتي طالما كانت تر .. ثم إلى الوالدة الحبيبة

لى أم هاني   ..على تعبها وصبرها واعانتها لي.. وأم الغوالي .. رفيقة العمر.. وا 

واعتذر منهم كثيرا  شغلتني الدراسة والعيش عنهم .. إلى أوالدي وبناتي هاني وتقى وسرى ويوسف
 .الشكر للجميع.. كثيرًا من االوقات

ن وفضل، هللا من فمنة أصبت فإن اجتهدت أني فحسبي الغاية بلغت أنني أدعي ال نيفإ وختاماً   وا 
 .باهلل إال قوة وال حول وال العافية هللا فأسأل األخرى  كانت
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 ..داء ـهاإل
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 اوي ـالعيس بد خلفع نجم: الطالب
 

 ينــــــاح ياســــــالدكتور صب: إشراف
 

 جامعة الشرق األوسط -كلية اإلعالم 
  

TThhee  FFaaccttoorrss  AAffffeecctt  iinn  FFoorrmmiinngg  

tthhee  IImmaaggee  ooff  tthhee  PPoolliittiiccaall  PPaarrttyy  iinn  IIrraaqq  
    

  aass  sseeeenn  bbyy  IIrraaqqii  JJoouurrnnaalliissttss  RReessiiddeenntt  iinn  AAmmmmaann 

او إسهام بعض العوامل في تشكيل تلك تأثير مدى إلى  التعرفإلى  هدفت هذه الدراسة 

 .اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمانلدى الصورة 

 والمنهج التأريخي، (الوصفي التحليليالمنهج )الباحث بـ وتحقيقًا ألهداف الدراسة استعان 

صميم إذ قام الباحث بت، (اإلستبانة)في هذه الدراسة أداة  الباحث أما عن أداة الدراسة فقد استعمل

سئلة وشملت أ، للحزب السياسيالصورة الذهنية العوامل المؤثرة في تشكيل ب ةخاص استبانة

 .بدائل لإلجابة ، وبخمسةفقرة 11مختلف العوامل وبفقرات بلغت  اإلستبانة

تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان والبالغ عددهم  

عالم في ، هذا بحسب سجالت هيئة اإللى مؤسسات إعالمية مختلفةإعالمي، موزعين ع( 011)

أما عينة باإلضافة إلى الكّتاب الصحفيين، ، ، والموارد البشرية في المؤسسات اإلعالميةاألردن

وتم إخضاع مبحوثًا موزعة على جميع المؤسسات اإلعالمية في عّمان، ( 071)الدراسة فبلغت 

 (.Spss)صائي بإستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية إجابات المبحوثين للتحليل اإلح
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 :هوإليها الباحث  تومن أهم النتائج التي توصل

إن الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق تتراوح بين السلبية واإليجابية، وهي أقرب الى  .1

 .السلبية، بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمان

 

دة في تشكيل صورة الحزب السياسي في العراق، ومنها ما كان له أثر كبير أسهمت عوامل ع .0

التواصل مع الجمهور، واستغالل في بناء صورة سلبية عن الحزب السياسي، منها؛ ضعف 

وغموض مصادر تمويله، وعدم توفر المهنية في إدارة  نفوذه لتحقيق مصالح شخصية،

تاريخ الحزب السياسي ومواقفه ثيرًا، مثل؛ العالقات العامة، وعوامل أخرى كانت أقل تأ

الوطنية، والثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب، واستناد الحزب السياسي إلى مرجعية 

 .فكرية معروفة
 

ال يمكن إحداث أى تغيير فى مالمح الصورة الذهنية للحزب السياسي ما لم يكن لدى أعضائه  .1

 .ام بضرورتهالرغبة فى التغيير واإلقتناع الت
 

دارة العالقات العامة له، من أهم العوامل  .2 تمثل مواقف الحزب السياسي، وأداؤه اإلعالمي، وا 

 .التي تقف خلف تشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور عن الحزب السياسي

الصورة، الحزب السياسي، اإلعالم، العالقات العامة، ]: كلمات مفتاحية في الدراسة

 [.الصورة الذهنيةاإلعالميون، إدارة 
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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 
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the 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 الدراسة وأهميتها
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 ولالفصل األ 

 وأهميتها ةــــلدراساخلفية 

 :مقدمة

للحزب السياسي من القضايا المهمة التي يثار حولها الحديث، والتي  الذهنية   الصورة   عد  ت   

ل تشغل الرأي العام، سواء كان ذلك على مستوى المجتمع المحلي أم المجتمع الدولي، كما أنها تشغ

بالدرجة األولى األحزاب السياسية نفسها، لما تمثله تلك الصورة من معرفة المسافة بين الجمهور 

 .رض الواقعلحزب، والممارسة الفعلية له على أوالحزب من جهة، وبين المحتوى الفكري ل
  

، من الحزب السياسيالمتولدة لدى الجمهور عن  ةالبحث في موضوع الصور  أهمية   وتكم ن 

خرى تمثل واقعًا ، بينما األتحاكيهالواقع أو  تمثل حداهماإ ؛صورتين في غالباً  كونها تأتيخالل 

 بيئة الفرد، وهذا يختلف بحسب ب ني على مجموعة تصورات عقلية وانطباعات ذهنية مشّكالً 

أم خبرات مباشرة  ،عالمية أم حزبيةوامل التي يتعرض لها، سواء كانت إ جتماعية والثقافية والعاإل

عرض تبعد ال الذهنفي  لتنطبع ،شياءالذهنية عن اإلتتشكل الصورة ها التي من خاللو  وغير مباشرة،

لها بقصد وبغير قصد، مما يدفع بالمتلقي إلى تدعيم انطباعات أو حقائق قديمة أو تفنيدها أو 

 .تعديلها
  

يجابية؛ رة إوقد تكون هذه الصو  خر،اآلأو هيئة صورة عقلية متكونة لدى  ن لكل مؤسسة  ا  و  

، حقيقيةسلبية  أوصورة مشوهة إن تشكلت بنمطية تراكمية من فوهي صورة ذهنية،  أو سلبية؛

، ومن خالل الدراسة سنتعرف على الصورة الذهنية، والتي تمثل مجموعة الصورة النمطية سميت

والتي حقائق توالت على شكل صور عقلية امتازت بنوع من الموضوعية والمصداقية، أما النمطية 
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نها قبلها، بمعنى أ تؤكد كل واحدة منها الصورة التي( حقيقية أو مشوهة)هي مجموعة صور سلبية 

 .تتسم بالثبات النسبي
  

، من كون الحياة الحزبية في العراق قد نشأت مبكرًا، واتسمت أيضاً  تي أهمية الدراسةوتأ 

تراجع فيها العمل السياسي  احل  وعهود  بالتعددية والتنوع، وقد مّرت الحياة السياسية في العراق بمر 

خرى، ليزدهر مرة ويخفت لضغوط السياسية األ، أو بسبب الهالحزبي من خالل استهداف السلطة 

العمل الحزبي لآلخرين، خرى، حتى صار العراق تحت حكم الحزب الواحد، وتم التضييق على مرة أ

باستثناء بعض الفترات تماعي في العراق، جالتنظيمي والسياسي واإل لغاء وجود العمل الحزبيبل وا  

، ثم إال أن هذا القانون لم ي فض إلى تعددية حزبية، (1)قانون األحزاب السياسيةعلنت السلطة التي أ 

، وبداية نظام جديد 3002انتهت هذه المرحلة باحتالل العراق من قبل الواليات المتحدة االمريكية 

 .صلحته في المنطقةتم تشكيله وفق رؤية النظام الغربي وم
  

ظهرت الحياة الحزبية  ،تال ذلك التأريخ وما 3002-4-9حتالل مع بداية عهد اإلو  

حزاب وكتل سياسية وتجمعات وائتالفات على السلطة أالتعددية بقوة وبشكل غير مسبوق، فتنافست 

كانت التي نتخابات وفق نمط الحياة السياسية الجديدة، و من خالل المشاركة في اإل ،في العراق

 فيجندات السياسية والبرامج الحزبية تناقضًا أمّد في عمر الفوضى متعثرة الخطى بسبب تناقض األ

 .جتماعيةات السياسية واإلقتصادية واإلجميع المستوي
  

 نفتاح الذيواإل، 3002مريكي عام حتالل األالعراقية بعد اإل ولقد رافق ظهور األحزاب 

من خالل وذلك  ،واسعالعالمي اإلنفتاح اإل من ذلكع األصعدة؛ رافق التحول الجديد على جمي

ضافة إلى المرحلة ذاتها التي اتسمت باإلعالن عن مواقف أسيس وسائل إعالم مختلفة، باإلنشاء وتإ
                                                           

 (.24لمادة،ا1670الدستورالعراقي)ينظر.قدأجازتشكيلاألحزابالسياسية1670وانكانالدستورالعراقيلعام(1)
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األحزاب السياسية المختلفة، مستصحبا ذلك كله؛ طبيعة الثقافة السياسية للمجتمع، ونظرته إلى 

كبار ه، والذي كان في الجملة نافرًا من التحزب، كما عزى ذلك الحزب السياسي وموقفه من

: ينظر .إلى طبيعة الشخصية العراقية ورفضها لمفهوم التحزب السياسي أّيًا كان نوعه المؤرخين

 (.248 -246 ، ص0118الحسني، )

مع هذه التحوالت الجديدة في العراق بدأت تتشكل صور مختلفة عن الحزب السياسي  

شرنا عوامل عدة؛ كالمواقف الحزبية، والتأريخ الحزبي، والممارسة كما أتشكيلها ساهمت في 

الدعم سهمت في أ العوامل قد وجميع هذهومصادر تمويلها، الحكومية، ووسائل اإلعالم المختلفة، 

ستهداف السلبي، وبالتالي فقد تشكلت صور متعددة النقد والقدح واإل يجابي أووالتأييد والترويج اإل

 .ذكر زب السياسي في العراق تبعًا لكل ماللح
  

هو قلة الدراسات  ،برز األسباب التي دعت الباحث إلى دراسة هذا الموضوعأمن  ولعل 

كثر من أن أضافة إلى ، باإلبالواقع الحزبي الجديد في العراقوخصوصا فيما يتعلق  ،السابقة فيه

ومدى تفاعلها مع جمهورها الداخلي أو تطرق لها كجزء من مؤسسة  ، فإّنهتطرق للصورة الذهنية

وجهده في تعزيزها أو تفنيدها،  الحزب السياسيعن  المكّون ةوليس عن ماهية الصور  ،الخارجي

لدى عينة ة الذهنية للحزب السياسي الصور معرفة عوامل تشكيل على  ولذلك تعمل دراسة الباحث

 ".ين المقيمين في عمانالعراقي اإلعالميين"بـ  ةالجمهور العراقي متمثل نخب من
  

أو الهدف  المشكلة عناإلجابة  -باإلضافة الى األدب النظري  -ستتضمن ن الدراسة إ 

ردنية المملكة األعالميين العراقيين المقيمين في استطالع رأي عينة من اإل من خالل العام

عددهم  يبلغوالذين ان عمّ المقيمين في " عالميين العراقييناإل"، والذين هم جزء من مجتمع الهاشمية

 والموارد البشرية فيعالم المرئي والمسموع، حسب بيانات هيئة اإلعالمي إ " 200"بحدود الـ 
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 ،عالميين من مختلف التخصصاتان، وشملت الدراسة اإلراقية في عمّ عالمية العالمؤسسات اإل

 .عالميةالوسائل اإلمختلف في  والصحفيةفي مختلف الوظائف الفنية و 
 

المنهج "المنهج العلمي المتبع في البحث العلمي؛ فقد استعمل الباحث في دراسته  حسببو  

 ول عبارة عن تمهيد لموضوع الدراسةعلى خمسة فصول، الفصل األ وقد قّسم دراسته" الوصفي

األدب النظري بقسميه؛ ما يتعلق  ، والفصل الثاني مكرس الستعراضومشكلتها وأهدافها وأسئلتها

هم األحزاب التي ظهرت من تاريخ نشأة الدولة العراقية ولحد ونبذة عن أ  ،ة في العراقياة الحزبيالحب

، والقسم ومعالجتها وأهميتها وأنواعها وسماتها وعوامل تشكيلها وكذلك الصورة الذهنية ،3025عام 

الستعراض منهج الدراسة الباحث  كرسهما الفصل الثالث فقد أالثاني خصص للدراسات السابقة، 

الفصل الرابع  وتناول، تمعها، والطريقة اإلحصائية التي اتبعها في الوصول إلى نتائج الدراسةومج

لمناقشة تخصيص الفصل الخامس  وتم، نتائج الدراسة بعد وضعها في جداول إحصائية مناسبة

 .نتائج الدراسة والتوصيات
 

لمناقشة متشرفًا عضاء لجنة اأ فاضل و أساتذته األخيرا، يضع الباحث دراسته بين يدي أ 

ومن .. التي ستزيد الرسالة رصانة علمية وجودة منهجيةو  ،لمالحظاتهم العلمية متشوقاً  ،بمناقشتهم

 .هللا التوفيق
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 :(2)مشكلة الدراسة
  

منحى جديدا من  3002حتالل االمريكي لحياة السياسية في العراق بعد اإلخذت الما أ 

فقد كان للظروف ، والكتل السياسية األحزابر من التعددية السياسية من خالل ظهور عدد كبي

الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق، دور كبير في بناء والمواقف التي صاحبت هذه الفترة 

خر، ذلك بحسب اختالف العوامل التي تعرض لها اختلفت سمات هذه الصورة من شخص آلو 

 .الشخص
 

همت في بناء الصورة الذهنية للحزب عليه يفترض الباحث وجود عوامل مختلفة، أس 

العراقّيين  نعالمّييباحث أن تكون عّينة دراسته اإلالسياسي، وبالتالي اختالف سماتها، لذا وجد ال

كثر الفئات تماسًا طالقًا من كونهم نخبة من نخب الرأي العام العراقي، وأنن في عّمان، إالمقيمي

تخصصاتهم ومؤسساتهم، وهذا مايراه الباحث مشكلة بالحياة السياسية أو التعامل معها من خالل 

 .تحتاج إلى دراسة علمية متخصصة
 

سهمت التي أ دراك الكثير من النخب للعواملعدم إ مشكلة الدراسة تتركز في من هذا فإن 

 تلك الصورة عدم وضوح سماتوبالتالي  ،الذهنية للحزب السياسي في العراقالصورة تشكيل في 

، وهي نخبة نخبة من نخب المجتمع العراقي رأي ستقوم الدراسة باستطالع عليه لدى المجتمع،

بحسب ما الصـــــــــورة هذه  عوامل تشكيللمعرفة  اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمان،

 .يرونها
                                                           

عبـارة عـن موقـف غـامض أو موقـف يعتريـه الشـك، أو ظـاهرة تحتـاج إلـى تفسـير، أو هـي قضـية تـم  :تعـرف المشـكلة بأنهـا (2)
 (.12، ص0112جاعــد،) .االخــتالف حولهــا وتباينــت وجهــات النظــر بشــأنها، وتقتضــي اجــراء عمليــة البحــث فــي جوهرهــا

مالحظاتــه أو تجاربــه أو اطالعاتــه ان شــيئا معينــا غيــر مفهــوم،  وتتجســد مشــكلة البحــث عنــدما يــدرك الباحــث عــن طريــق
 .(55، ص0110حسن، ).ويحتاج إلى المزيد من االيضاح والتفسير والتحليل
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 :وأسئلتها ةـالدراسهدف 
 

ة ــــــــورة الذهنيـــــــــالص العوامل المؤثرة في تشكيلمعرفة  فيلدراسة يتمثل الهدف العام ل 

المقيمين  اإلعالمييــــــن العراقييـــــــنلدى ، 3002بعد عام  للحــــــــزب الســياســـــــي في العـــــــراق

، هدف الدراسة، وعليه فإن الدراسة وضعت ثمانية أسئلة لغرض اإلجابة عليها وتحقيق في عمان

 :وهي كما يأتي
 
 

–العمر -جتماعيالنوع اإل)تعزى للعوامل الديموغرافية  حصائيةاإلفروق ذات الداللة هل توجد  .1

تؤثر على تشكيل  (طبيعة المؤسسة اإلعالمية -جتماعيةالحالة اإل–المؤهل العلمي –المهنة

 ؟يين العراقيينعالملصورة الذهنية المتولدة لدى اإلا

لدى ية أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهن إلى أي مدى .2
 ؟يين العراقيين المقيمين في عماناإلعالم

 

لدى أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية إلى أي مدى  .3
 ؟يين العراقيين المقيمين في عماناإلعالم

 

تشكيل نتخابية أو السلوك االنتخابي للحزب السياسي في أثرت الممارسة اإلإلى أي مدى  .6
 ؟يين العراقيين المقيمين في عماناإلعالم لدىصورته الذهنية 

 

لدى أسهمت مصادر التمويل للحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية إلى أي مدى  .5
 ؟يين العراقيين المقيمين في عماناإلعالم

 

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

 

الصورة الذهنية للحزب  تشكيل أسهم األداء اإلعالمي للحزب السياسي فيإلى أي مدى  .7
 ؟يين العراقيين المقيمين في عماناإلعالملدى السياسي 

 

يين اإلعالملدى الصورة الذهنية للحزب السياسي تشكيل أسهم اإلعالم عمومًا في إلى أي مدى  .1
 ؟العراقيين المقيمين في عمان



                                        

- 7 - 
 

 :ةــالدراس أهمية

 :النظريةاألهمية . أولا 

كون الحزب السياسي من خالل ؛ العلمية والنظرية هميتهاتاخذ دراسة صورة الحزب السياسي أ  -1
ن أو الحديث، ومن أهم أعمدة الديمقراطية، السيما  ركيزة من ركائز المجتمع المدنييمثل 

ببرامجه  اشغلهيلمواقع التي ل امن خال هيكلية الدولةالحزب السياسي يسهم في بناء وتعزيز 
 .عضائه، أو الدور التوعوي الذي يقوم بهأو أ 

 

بالعوامل يتعلق  موضوعاً  -موضوعياً  –هميتها في كونها ستعالج تكتسب هذه الدراسة أ و  -2
في  الحزب السياسيالجمهور العراقي عن نخبة من لدى  ة الذهنيةالصور  لالمؤثرة التي تشكي

 .العراق

 

الصورة الذهنية عناصر الدراسة موضوع البحث؛  أهميةذه الدراسة من ه أهميةكما تنبثق  -3
عمدة أ  كونهم اإلعالميينو  بصفتها مهمة أساسية للعالقات العامة في الحزب السياسي،

 .لتغيرات الحاصلة في المجتمعومتابعًة لالفئات تفاعاًل  كثر  أعد المجتمعات التي ت  

 
ا   :األهمية التطبيقية. ثانيا

تساعد  ،لدى الجمهور ة الذهنية للحزب السياسيصور العوامل المؤثرة في تشكيل المعرفة  نّ إ -6
 .العمل الحزبي، وقدرة العالقات العامة على معالجتها والتعامل معهاعلى التنبؤ بمستقبل 

 

يساعد على العراقيين المقيمين في عمان،  اإلعالميينمعرفة الصور المشكلة لدى كما أّن  -5
هذا باإلضافة  نتخابي للجمهور،تجاه الحياة الحزبية والسلوك اإل المثقفة التنبؤ بسلوك النخب

   .جيال جديدةإلى أ لدورهم اإلعالمييعكسون رؤاهم عبر ممارستهم  أن اإلعالميين إلى

 

ي العام من بناء الرأتوضع نتائج هذه الدراسة بين يدي القائمين على توجيه المجتمع و  -4
ير تأثالسياسية و  لتصورات عن الصورة الذهنية عن األحزاباهم الحقائق و أ  ؛ابمؤسسات وكتّ 
 .المية فيهااإلعالسياسات 

 

ات منظمات المجتمع إن هذه الدراسة توفر نتائج علمية يمكن أن تسهم في تقويم مسار  -7
، والسياسية في الحياة المجتمعية يراً تأثكثرها أبرزها و أمن  الحزب السياسي د  ع  المدني، والتي ي  

ن مسيرة السيما  مازالت في أزمات  ؛يزيدخلت أو  عشر سنواتل في العراق العمل الحزبيوا 
 .مستمرة
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 : لدراسةامصطلحات 

  تطور البناء الذهني القائم على انطباعات معدودة تم " هي  فالصـورةحسب رينولدز

 ((Echtner, 2003, p.38 ".اختيارها من فيض المعلومات التي يتلقاها االنسان
 

 ذهنية الصورة الImage التقديم العقلي ألي شئ ال يمكن : حسب قاموس ويبستر هو

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 

 .و الشم أو السمع أو اللمس أو التذوق الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أ

(Webster's, 1977) .لدراسته اً إجرائي اً تعريفهذا التعريف  والدراسة تتبنى. 

 التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط "هو : حسب جوزيف شيلزنجر: الحزب السياسي

 .(Schlesinger,1968, P. 248) ".نتخابيةية في التنافس من أجل المناصب اإلوفاعل

 مجموعة من األفراد لها مفهوم يشير إلى التنظيم الذي يضم   (:جرائياإ)حزب السياسي ال، 

جل الوصول إلى أي العام لصالحها، من أوتعمل على تعبئة الر  ،فكري مشترك تصور

بعد األحزاب السياسية التي تشكلت في العراق ، ، والباحث يعني به في هذه الدراسةالسلطة

 .0115الدراسة في نيسان ولغاية زمن إنجاز  0111
 

  خرين القدرة على التواصل الصحفي مع اآلهو كل من لديه : (التعريف االجرائي)اإلعالمي

من هذا التعريف سواء من خالل الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ويدخل ض

" رافيكالك"ذاعي والتلفزيوني والمقدم والمعد والمذيع والمصمم والفني اإل الصحفي الكاتب

هو  ،"اإلعالمي العراقي المقيم"وهنا في هذه الدراسة .. واساتذة كليات اإلعالم في عّمان

ويمارسها ويقيم في " المذكورة آنفاً "حدى المؤهالت الصحفية واإلعالمية إكل من يمتلك 

 .عمان
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 :حدود الدراسة

 

 1/12/2016من راسة خالل فترة البحث ذه الدـــــــة لهـــــــدود الزمنيــــتتحدد الح: الحدود الزمانية .1

 .1/6/2015إلى  
 

 .مدينة عماني مواقع عمل ومؤسسات اإلعالميين العراقيين المقيمين ف: الحدود المكانية .2

ون العراقيون المقيمون في عمان، والدراسة على اإلعالمي؛ (مجتمع الدراسة: )الحدود البشرية .3

 ".العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميين"ثل بـالمتممن هذا المجتمع ( بسيطة عينة عشوائية)

 .2003بعد  الذهنية للحزب السياسي الصورةالعوامل المؤثرة في تشكيل : الحدود الموضوعية .6

الحزب السياسي في صورة العوامل المؤثرة في تشكيل تكرس الدراسة لمعرفة : الحدود التطبيقية .5

 .ن في عمانلمقيمو ن العراقيو اإلعالميون ا كما يراها، 2003بعد عام  العراق

 

 :محددات الدراسة

تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث نفسه، 

 :وتتمثل فيما يلي

راسة، فلو أجريت الدراسة في وقت والزمن الذي تمت فيها الد طبيعة مجتمع وعينة الدراسة .1
يين وانطباعاتهم، السيما مع تغير الظروف والمتغيرات خر، لربما تغيرت تصورات اإلعالمآ

 .المحيطة المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية، وبالتالي اختالف نتائج الدراسة
 

من  جريت الدراسة على مجتمعفلو أ ضف إلى ذلك مكان العينة الذي تجري فيه الدراسة،أ .2
 .ائج مغايرةتي بنتاإلعالميين المقيمين في دول أخرى غير االردن فقد تأ

 

جابات أكما أن أداة الدراسة و  .3 مانة تعد من محددات هذه راد العينة من حيث الموضوعية واألفا 
 .الدراسة
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب
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 الفصل الثاني
 ات السابقةراسالنظري والد األدب

 

 النظري  األدب: القسم األول

شـــارة إلـــى إقريـــة صـــغيرة،  أصـــبحتصـــالي، وبأنـــه انـــه مجتمـــع أيوصـــف المجتمـــع اإلنســـاني ب 

ل الذلــك فــي تشــكيل المــدركات مــن خــ تــأثيرســاليب، و بمختلــف الوســائل واأل اصــلانيــة التو مكإســاع ات

، والتـي يتفاعـل خاللها تتشكل لدى اإلنسان صـور األشـياءالمعلومات والمعارف والصور، والتي من 

أو  بــين القبــول والــرفض اإلنســانات، فتتبــاين بــذلك اســتجابة اإلنطباعــو الّصــور معهــا فــي ضــوء تلــك 

ت مـن ضـرورات الحيـاة المجتمعيـة المعاصـرة هـو أصـبحالمفـاهيم التـي  أبـرزومـن  ،اإليجابالسلب و 

الحــزب السياســي، وبالتــالي صــورته لــدى المجتمــع، لمــا فــي ذلــك مــن انعكــاس علــى الحيــاة السياســية 

 .بصورة عامة
 

 : المستخدمة في الدراسة اتالنظري. أوالا 

يــة اإلدراكنظريــة المعرفــة  :هــاأبرز ومــن  ،لنظريــاتته مــن عــدد مــن اراســســتفاد الباحــث فــي دأ 

ة راســئمــة لدالالنظريــات م أكثــرهــذين النظــريتين مــن أن  ونظريــة انــدماج المعلومــات، ويــرى الباحــث

 .الذهنية وعوامل تشكيلهاالّصورة 
 

 

 : يةاإلدراكنظرية المعرفة 

والمعرفي الذي كونه  ياإلدراكفي سلوكه بالّنظام  تأثرالفرد يأن  يرى أصحاب هذه النظرية، 

أو  ذات معنى أشكالهم، في أفكار هم ومعتقداتهم و إدراكينظمون  األفرادعن العالم المحيط به، و 

المغزى، ويأتي بالتالي أو  المعنىإطار  مغزى معين، ويدركون ويفسرون العالم الخارجي في
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، 1997عبدالحميد، ) .المحيطة به األشياءا بهذه المعاني التي يكونها الفرد عن تأثر سلوكهم م

 (.025ص
 

المعنى الذي يعطيه المتلقي للرسالة، ومن ثم  أهميةية على اإلدراكوتركز نظرية المعرفة  

نعرف كيف يدرك هذا الفرد أن  بدالرسالة ما على اتجاه فرد معين، ف تأثيرأردنا التنبؤ بإذا  فإننا

ي عبارة يتحدد أللمعنى الحقيقي اأن  Asch( 1928" )آش"الرسالة، فعلى سبيل المثال، يفترض 

 ((Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.9  .ل قائلهاالمن خ
 

إطار  المحيطة به في ألشياءي الذي يؤثر في رؤية الفرد لاإلدراكعن النظام  الوفض 

ننا ألم، ذلك في العا األخرى الفرد يفترض بنية معينة للمظاهر فإن  المدركات المختزنة في العقل،

اول حظه ونصدر أحكامنا، ونحالمانأيضا  لنا فقط، ولكننا نفسرالظ ما يدور حولنا ومن خحالنال

ستجاباتنا لهاآلخرين نفسر مشاعرنا ومشاعرأن   .، وهذه كلها تؤثر في الموقف السلوكي وا 

 (.025، ص1997عبدالحميد، )
 

ية عن تأريخوتجارب مباشرة يختزنوه من معارف  يين العراقيين بمافإن اإلعالم ومن هنا 

ذلك مجموعة إلى  السياسية، قد تبلورت لديهم صورة ذهنية للحزب السياسي، مضافاً  األحزاب

 .لها يفسرون الظواهر المحيطة بهم، ومنها الحزب السياسيالهم، والتي من خأفكار معتقداتهم و 
  

أن  يفترض Greenwald( 1968)جرينولد فإن  ستجابة المعرفيةاإلومن جانب منظور  

ون ربطها بالمخزون المعرفي لديهم عن موضوع اولعندما يتلقون رسالة ما، فإنهم يح فراداأل

الرسالة، وهم عند قيامهم بذلك تصدر عنهم استجابات معرفية تختلف عما ورد بالرسالة، فإذا كانت 

فية كانت الرسالة تثير استجابات معر أما إذا  المتلقي سيتقبل الرسالة،فإن  ستجابات مؤيدةاإلهذه 
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المتلقي سيرفض فإن  تؤيد موقفًا آخر،أو  استجابات تفند الموقف الذي تتبناه الرسالةأو  معادية

ًا من الحجج التي تقدمها الرسالة، مما قد إقناع أكثرالرسالة، وقد تكون استجابات المتلقي المعرفية 

 ((Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.13 .ينتج عنه رد فعل عكسي تجاه الرسالة
 

سلسلة عمليات ومعالجة يتم من إلى  المعلومة التي يتلقاها الفرد تتعرضأن  يعني وهذا 

دراكعادة بناء المعلومات، و إ اللها خ منها،  األفكارص منها، والحكم عليها، وتوليد الستخاإلها و ا 

 ات منها، ومن ثم استدعاؤها عند ورود المعانياإلتجاهو الّصور و  األفكاروتخزينها، وتوليد 

 (.10، ص0119زغيب، : )ينظر. والمعارف المتعلقة بها

التآلف والتباين المعرفي التي تهتم أو  يركز أصحاب هذه النظرية على مفاهيم التوازن "كما  

عبدالحميد، ". )متسقةأو  عادة ترتيب معارفنا حتى تصبح متآلفةإلساليب التي نلجأ اليها األب

 (.026، ص1997
 

المعلومات أن  ؛تساق المعرفي، حيث يقوم على فكرة مؤداهااإلإلى  وهذا المعنى يشير 

يستطيع الفرد تحملها، مما ي حدث الالجديدة قد تحدث بلبلة في التنظيم المعرفي للفرد، وهذه البلبلة 

الفرد التغلب عليه، عن طريق تبني اتجاه جديد، يكون من شأنه  اوللديه نوعًا من التوتر، يح

عن طريق التعديل في اتجاه موجود أو  الداخلي في نظام الفرد المعرفي،المحافظة على التناغم 

 (.07، ص0119زغيب، : )ينظر. لدى الفرد
 

ل المعرفة المختزنة الحسب هذه النظرية هو العملية التي يقوم بها العقل من خ اإلدراك"و 

الرسائل في معاني  يقوم بتفسير الالفرد أن  ت ومعاني المدركات الحسية، وهذا يعنيالالبتحديد د

التفاعل بين الرموز التي تم إستقبالها وبين المعرفة إطار  ولكن التفسير يكون في ،مطابقة لها تماما



                                        

- 13 - 
 

 األفرادقة بها التي يستعين بها الفرد المتلقي، وهذا ما يوضح عدم تطابق التفسير بين كل الذات الع

التنشئة  تأثيرخر بآنظام عملها بين كل فرد و اإلدراكية و بالنسبة للرسالة الواحدة، لتباين المعرفة 

ي بين اإلدراكخر، وكما يتغير النظام آل، الذي قد يختلف من فرد اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعي

وتغير الخصائص والسمات العامة  رادو األبالنسبة للفرد بتغير المواقع و أيضا  فرد وآخر، فإنه يتغير

 (.026، ص1997يد، عبدالحم)". ة للفرد نفسهاإلجتماعيو 
 

يون يتباين اإلعالمقة بالحزب السياسي التي يتلقاها الالمعارف والرسائل ذات العأن  بمعنى 

خر، آل، والذي هو يختلف من شخص اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعيهم بحسب التنشئة إدراكفيها 

 .خرآلمن موقف أو  بل هو يختلف في الشخص نفسه من وقت لوقت
 

 ،ية يتسم بتنظيم العناصر التي تدخل في تشكيلهاإلدراكن مجال المعرفة أ" ن ذلك يعنيإ 

 ،يسقطه الفرد على الرموز التي يتلقاها يلذا، هذا المعنى هو معنى كليا معيناً بحيث تكتسب 

ف المجال الختالسوء التفسير نتيجة أو  معناها وهذا ما يفسر سوء الفهمأو  لتهاالفتكتسب د

من عدد  يتكون  ياإلدراكالمجال  وهذا ،طر المرجعيةاأل تأثيربشكل مختلف ب تنظيمهأو  ياإلدراك

بشكل حلقات متداخلة تحتضن كل أو  بنية الفرعية التي ترتبط ببعضها بشكل هرمي متدرجاألمن 

 وعلى سبيل المثال فإننا يمكن، ي الرئيسياإلدراكصغر، ويحتضنها كلها المجال اال األخرى حلقة 

 وأخيراً ليه، إالحزب الذي ينتمي نا لصورة إدراكمن شخص ما بناء على  سياسياً  نتوقع سلوكاً أن 

: ينظر " .ة في العمل السياسي وهكذاالممارسة الحزبية الكليّ إطار  في الصورة الكّلية إدراكيمكن 

 (.026، ص1997عبدالحميد، )
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أو  تساقأو اال توازن ت الاالحإلى  تختلف فتؤدي بالتالي بالفردأو  بنية قد تتشابهاألهذه "و 

ه المعرفي في إدراكتعديل إلى  عدم التوازن فيسعى الفردإلى  على العكس تؤديأو  ،التآلف المعرفي

المرجعي  اإلطارت في مجموعها االبعض من مستوياتها لتحقيق التوازن والتآلف، وتشكل هذه المج

ات الموروثة والمكتسبة ويتخذها الخبر  جميعوالذي يضم  ،جزاء الصغيرةألالذي يمثل الكل بالنسبة ل

إلى  الفرد يميلفإن  لذلك ،"المنبهات المتشابهةإلى  ستجابةالا لأساسو  ،األشياءا للحكم على أساس

أنها أجزاء  أساسقة ببعضها على الذات الع –بشكل عام  –والمنبهات األحداث الوقائع و  إدراك

ة المعرفية المنظمة لدى الفرد، بناء على بنيإطار األ ه وتفسيره فيإدراكفرعية لبناء عام يمكن 

علم النفس، وبصفة خاصة مدرسة الجشطالت في المانيا  أدبياتالعديد من القواعد التي تضمنتها 

مبدأ الشمول الذي يفسر أو  ق،الغاإلمبدأ الوصل و أو  ستمرار،اإلمبادئ التشابه والقرب و  ؛مثل

قتها الفي ع ألشياءل األفراد إدراكف الختالك األشياء الكبرى، وكذالصغرى في  األشياءإختفاء 

، 1997عبدالحميد، ). الذي يمثل له بمبدأ الشكل والخلفية اإلدراكوهو أبسط مبادئ  ،ببعضها

 (.027-026ص
 

وتفسير المواقف والوقائع السياسية بناءًا على البنية  إلى إدراك يين يميلون فإن اإلعالم عليه 

نظرية فإن  عليهو ية ومعرفية، تأريخد من العوامل منها نفسية ومنها يدالمعرفية لهم والتي تتضمن الع

 :لالة من خراسية تتناسب وهذه الداإلدراكالمعرفة 
 

قة بالحزب السياسي التي الهم للمعارف والرسائل ذات العإدراكيين في اإلعالم إدراكتباين  (1)

 .خرآلو يختلف من شخص والذي ه اإلجتماعية والتفاعل اإلجتماعييتلقونها وبحسب التنشئة 
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الّصور السياسية وما يختزنوه، في بلورة  األحزابية عن تأريخيين الاإلعالمإسهام معارف  (0)

لها يفسرون الهم والتي من خأفكار مجموعة معتقداتهم و  اإليه الذهنية للحزب السياسي، مضافاً 

 .الظواهر المحيطة بهم ومنها الحزب السياسي
 

مي وتفسيره للرموز التي يتلقاها، والمعارف التي يختزنها، العإلل اإلدراكتركيزها على دور  (1)

الّصور والتي تشكل بمرور الوقت، موروثًا معرفيا ذهنيًا، يؤثر على سلوك الفرد واتجاهه، و 

بنائها لتوافقها مع إلى  قة ما، ويميل الفردالالتي ترتبط مع بعضها بع األشياءالتي يولدها عن 

 . مدركاته

أن  حزب ما قبلأو  ي قد تتولد لديه صورة ذهنية عن شخصاإلعالمشخص الأن  تأكيدها (2)

أو  ، قرأ عنهاأخرى  ألحزابرتباط ذلك بمجموعة عوامل منها؛ سلوك المنتمين اليشاهده عيانًا، 

 .السلوك السياسي للحزب الذي ينتمي له ذلك الفردأو  عاصرها،
 

 أحيانفي حالة التوازن، و إلى  ، ليصلالتأويلأو  التآلف والتوافقإلى  ياإلعالمجنوح الشخص  (5)

 .ه المعرفي، هذا في حالة كون السلوك كان مغايرًا للتصوراتإدراكتعديل إلى  قليلة يميل الفرد
 

 

ة، هو مجموعة العوامل المشكلة راسالعامل المستقل في هذه الدفإن  ووفقا لهذه النظرية؛ 

هنية للحزب السياسي في العراق، ويكون العامل الذالّصورة العامل التابع فهو أما  للصورة الذهنية،

ي الناتج من مجموعة عوامل وخبرات وانطباعات ذهنية وتصورات اإلنسان اإلدراكالوسيط هو 

 . عقلية
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 : information integrations theoryنظرية تكامل المعلومات 

يصف هذه النظرية، حيث لمؤسس ال Norman H. Anderonي عد نورمان أنديريسون  

 ،األشياءفي  الفيها الكيفية التي يتلقى فيها الفرد معلوماته من مصادر متعددة، لتشكل له حكمًا شام

، (الوزن )أي  وتكامل المعلومة مع قيمتها( التقييم)القيمة : ثة وظائفالوتفترض هذه النظرية ث

 .يتين؛ القيمة والوزن األولين النهائية، بناءًا على الوظيفتالّصورة ة هي انتاج األخير والوظيفة الثالثة و 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Information_integration_theory) 

 

 إتجاه الفرد نحوأن  ية التي تقوم عليها نظرية تكامل المعلومات مؤداها؛األساسإن الفكرة  

هذا  له الفرد بدمج المعلومات التي لديه عنال، الذي يقوم من خألسلوبموضوع هو نتيجة لأي 

الموضوع، وتتشكل المعلومات المتاحة لدى الفرد من كل المعلومات الجديدة عن الموضوع، 

المخزون المعرفي الموجود في ذاكرة الفرد عن الموضوع ذاته، وما يرتبط به من اإلضافة إلى ب

 وقت salientات يقتصر فقط على المعلومات البارزة اإلتجاهتشكيل أن  المعلومات، وينبغي تأكيد

باعتبارهم  ألفرادنظرية تكامل المعلومات تنظر لأن  ات، ومن ذلك يتضح لنااإلتجاهتشكيل 

 –مختزنةأو  سواء كانت جديدة–تعتمد اتجاهاتهم على المعلومات البارزة إذ  معالجين للمعلومات،

 .(71-69، ص0119زغيب، ).التي يدمجونها في أبنيتهم المعرفية
 

، من المبادئ الرئيسة، التي تقوم عليها Multi Causationويعد مبدأ التعدد السببي  

، وتضع النظرية هذه األسبابات متعددة ات السلوكيّ اإلتجاهو  األفكارنظرية تكامل المعلومات؛ فكل 

 تأثيريتحكم في المعلومات المبدأ العام لتكامل أن  العوامل السببية في صورة معلومات، وتفترض
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ات، نتيجة اإلتجاهمبدأ التعدد السببي المنظرين في مجال مجتمعة، وقد شغل  األسبابهذه 

كل فإن  في تشكيل اتجاه معين، أسبابنه عندما تعمل عدة أالت التي تنجم عنه، حيث للمشك

زغيب، ). تحليلهاإلتجاه أو صعوبة التنبؤ بإلى  في ناحية معينة، مما يؤدي اإلتجاهسبب يجذب 

 (.71، ص9002
 

إنما هي معلومات على شكل أجزاء،  اإلنسانكرة يتعرض لها كل فأن  وتفترض النظرية 

، فقيمة كل معلومة هي تقييمها Weightوالوزن  Valueويتضمن كل جزء خاصيتين؛ هما القيمة 

غير أو  مهمة)المعلومة المدركة من قبل الفرد  أهميةوزنها فيتمثل بأما  ،(غير مرغوبةأو  مرغوبة)

ن المؤثران في اتجاه الفرد وتصوراته، فقد تكون المعلومة الالعامالخاصيتين هما فإن  ، عليه(مهمة

كانت أما إذا  ًا لذلك،إيجابيالتي يتلقاها الفرد مرغوبة ومهمة، وبالتالي سيكون اتجاه الفرد وتصوره 

: ينظر. المعلومة غير مرغوبة وغير مهمة، فسيكون اتجاه الفرد وتصوره سلبيا لذلك

(Anderson,1971,P.171-206.) و(http://www.cios.org/encyclopedia) 

 

 :ستجابة المعرفيةاإلقة بين نظرية تكامل المعلومات ومنظور الالع

ية بالنسبة لنظرية تكامل المعلومات، أنه يجب تقييم المعلومات بناء األساس األفكارمن  

يختلفان حول على معناها وقيمتها بالنسبة للفرد، فإذا تعرض شخصان لرسالة معينة، فإنهما قد 

الفهم المجرد أن  مدى تأييدهما وتفضيلهما للرسالة، وهذه تتضمن حدوث إستجابات معرفية، حتى

ستنتاجات التي يقوم بها المتلقي حول اإلتطلب ت، كما معقدةً  ية ولغويةً إدراكللرسالة يتطلب مهارات 

 (70، ص9002زغيب، ): ينظر. من العمليات المعرفية  ستنتاجات مزيداً اإلالنص وتقييمه لهذه 
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 : العمليات المعرفية

 القبول: هذه العملياتأهم  ات بعض العمليات المعرفية، ومناإلتجاهتتوسط عملية تشكيل  

Acceptance ذعان اإل، وYielding تأثرات القابلية للتأثير ، و Impact Effects ويختلف قبول ،

ذعان فيعني حدوث أما اإل ،(قتناع بهااإلد فالقبول يعني مجر )ذعان لها، اإلية معينة عن إقناعحجة 

تجاهات اإل وأما ما يحدث نتيجة السابق في ،يةاإلقناع الحجة ههدفستالذي ت اإلتجاهتغيير في 

ات تأثير فإنه يطلق عليها  ،messegeلم يرد ذكرها صراحة في الرسالة  التي خرى األمعتقدات الو 

 (71، ص9002 زغيب،): ينظر. Impact Effects تأثرالقابلية لل
 

أن  المعلومات التي يتلقاها الفرد بما تحمل من خصائص القيمة والوزن، يمكنأن  كما 

معلومة قديمة فتعزز معرفة سابقة، بمعنى إلى  تضافما أن إ من طريقة، فهي أكثرتدمج ذهنيًا ب

ذعان لها، اإلنه تم قبولها و الالمعلومة الجديدة تحل محل معلومة قديمة، أو أن  دمج المعلومات،

: ينظر. اتجاه جديدأو  وبالتالي تشكيل معرفة جديدة تؤثر في صناعة صورة

(Anderson,1971,P.171-206.) و(http://www.cios.org/encyclopedia) 
 

يها وفهمها إلنتباه اإليتم أن  اية رسالة لكي تكون مؤثرة، يجبأن  وعلى الرغم من إفتراض 

 –يعد شرطا ضروريا ( نتباه وفهمابما يشتمل عليه من )يق للرسالة قالتلقي التام والدأي أن  ؛جيداً 

ن كان غير كاف  يكون شرطا ضروريا الالتلقي أن  ، فإننا قد نجداإلتجاهحداث التغيير في إل –وا 

 ،الرسالة إدراكوقد يسيئون  ،يستطيعون التركيز بدرجة كبيرة في رسالة ماال ربماللتغيير، فالمتلقون 

أن  ، فإننا نجدأخرى حداث التغيير، وبعبارة إلها الرسالة اولر في القضية التي تتنومع ذلك التفكي

، ومن ثم اإلتصاليركزون بدرجة كافية في الحقائق التي يقدمها القائم بأو  ينتبهون الالمتلقين قد 
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 ية التي يقدمها ذلكاإلقناعيجتازون اختبار متغير التلقي، ولكنهم قد يذعنون للحجج الفإنهم قد 

مقياس التلقي قد يمدنا ببعض المعلومات المفيدة عن أن  إنه على الرغم منأي  ؛اإلتصالالقائم ب

 .أنه ليس شرطا مسبقا لحدوث التغييرإال  له،الات والسياق الذي تمت من خاإلتجاهعملية تشكيل 

 (.71، ص9002زغيب، )

 :نأالل هذه النظرية يجد الباحث من خو  

خذ هذه أأساس تلقي معلومات معينة ثم تالذهنية تبنى على الّصور التصورات و تشكيل   (1)

يين العراقيين عن اإلعالمل ما يتوفر من معلومات مدركة سابقًا لدى الوزانها من خأالمعلومات 

 . ربما يكون العكسأو  السابقةالّصورة الحزب السياسي، حيث يتم اعتمادها بناءا على مايعزز 
 

ذاما كانت المعلومة متعلقة بقضية إالسيما بني صور جديدة تإلى  تؤدي المعلومات الجديدة  (0)

تركيب المعلومات في صور إلى  ياإلعالمعامة، كالحزب السياسي، وغالبا ما يعمد الشخص 

 .صورةأو  لتشكل مخرجا نهائيا يكون منه اتجاه

بعض المتلقين للمؤثرات والمتغيرات في تشكيل صورة معينة يستعجلون الحكم دون أن  كما  (1)

وعيتها، أرف من بيئة معينة، بمعنى سلخ المعاأو  تفهم كامل لما يحيط بالمعلومة من ظروف

أو  ومنها الحزب السياسي بناء على معلومات غير كاملة األشياءوبالتالي تشكيل صورة 

 .مجتزأة
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 :الحزب السياسي. ثانياا 

 :مفهوم الحزب

وطموحات سياسية  أهدافات السياسية بكونها تنظيمات ذ األحزابيمكن تحديد مفهوم  

لتحقيق  المناسبة ليةاآلصدقاء، ترى فيها أو  أعضاءوفكرية معينة، تعمل داخلها مجموعة من الناس 

أو  دارتهاإاول بدوره طموحاتها، وتتسع مساحة اهتمام الحزب لتشمل كل مرافق الحياة، ويح

الذي يستند بدوره و  ،مه الداخليعليها بالشكل الذي يتناسب وبرنامج عمله ونظا تأثيرالأو  صياغتها

، 1998أبو الغار، )، و(165ص، 0111محمود المال، ): ينظر .المنهج الفكري الذي يتبناه إلى

 (.167-165ص

عبارة عن هيئة : على أنه الحزب السياسى" روبرت ماكيفر"مريكى األجتماع اإلعالم  يعّرف   

ل القنوات المن خ اولسياسة تح هىأو  ،مساندة بعض المبادئ وتدعيمهاإلى  منظمة تسعى

" وند بيركايدم"أما  ،فى النشاط الحكومى ال  وفع مؤثر   أن يكون لها دور   والوسائل الدستورية الشرعية

ا بينهم للعمل بمجهودهم المشترك على متحدوا فيامجموعة من الناس : الحزب يتمثل فىأن  فيرى 

 (167-165، ص1998أبو الغار، )  .جميعاتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ معين يتفقون عليه 

أو  علنية أهدافهو مجموعة تلتقي بصفة رسمية على  ، فالحزب(كوليمان)حسب تعريف وب 

مؤتلفًا أو  في سعيه هذا يكون الحزب منفرداً  أن ماا  أو اصالحها، و  السلطةإلى  للوصول ،ضمنية

 دارةإله وبرنامجه السياسي ل منافسة انتخابية عبر شخصياتالمن خ ،مماثلةأخرى  مع جماعة

 (Coleman, 1964, P.2) .الدولة

 ذوي  الناس من مجموعة :على أنه السياسي الحزب فقد عّرفت السياسية الموسوعة أما 

 يؤمنون بها، التي األهداف يحققواأن  ون اوليح المشتركة، والمبادئ المتماثلة النظرةو  الواحد، اإلتجاه
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 همأسلوبو  قاتهمالع تحدد جانبهم، من مقبولة تنظيمية قواعد أو لقاعدة وفقا بعضهمب يرتبطون 

 (.288ص ، 1972زهيري، و  ، الكيالي) .عمله ووسائل

الحزب استعمال لمصطلح أن أول   Jean Chrlotيرى العالم الفرنسي جون شارلو 

التي ة والسياسية اإلجتماعيعنه بالوحدة  ر  جتماع السياسي حيث كان يعبّ اإلكان في علم السياسي 

إال  ميدان علم السياسةإلى  السياسية األحزابة راستتوسط الملوك وبقية طبقات الشعب، ولم تنتقل د

 (.00-00، ص9002ميلود، ) :ينظر. مع بدايات القرن التاسع عشر
 

 

 :أنواع األحزاب السياسية

وطبيعة  اإلجتماعيلعوامل عدة، منها طبيعة النظام  السياسية وفقاً  األحزابتتعدد  

، ومن هذه أخرى عوامل المؤسسين والنمط الفكري الذي يتبناه الحزب، وكذلك من حيث الحجم، و 

ث األخير من القرن والتي ولدت في بريطانيا في الثل حراراأل أحزابالمحافظين و  أحزاباألنواع؛ 

ة الكبير  األحزابة و األغلبي أحزابالوسط، و  أحزاباليسار و  أحزاباليمين و  أحزابالثامن عشر، و 

المزارعين  أحزاباألحزاب الدينية و ة و األحزاب اإلشتركيالبرجوازية و  األحزابالصغيرة، و  األحزابو 

الجامدة  األحزاب، و الرأيالجماهير، والشمولية، و  أحزاباللجان و  أحزابالحرة والمنظمة و  األحزابو 

سيكي الكولعل أشهر تصنيف  ،(17-11، ص0111زين الدين، : )نظري .الخ...المرنة األحزابو 

 :هيأقسام  ةثالث على األحزاب، والذي قسم (3)(موريس ديفرجيه)كان على يد ألحزابل

(LaPalombara & Weiner, 1966, P.24) (5)الجماهيرية األحزاب، و (4)طر والكوادراال أحزاب ،

 ..(6)حادياالالحزب و 

                                                           

وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة ( 1917يونيو  5ولد في )موريس دوفرجيه فقيه سياسي وعالم اجتماع فرنسي  (3)
 :ينظر الرابط . ال عن المقاالت في المنشورة في الصحفوله العديد من الكتب فض..بوردو

 topic-http://alexandra.ahlamontada.com/t5131  (.20/11/0112)بتأريخ 
 

التنظيم، كما انها التعتمد على سياسة بقلة : وهذه األحزاب تشكلت تأريخيًا من االعيان النافذين، وتتميز هذه األحزاب (4)
 .التنسيب والتثقيف في اختيار أعضائها

 

http://alexandra.ahlamontada.com/t5131-topic
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  :السياسية األحزابوظائف 

  :ب السياسي هيالوظائف التي يؤديها الحز أو  دوارن أهم األإ 
 
 

وظيفة التجنيد للمناصب أداء السياسية ب األحزابحيث تضطلع كثير من : التجنيد السياسي -أ

التجنيد للوظائف أو  ل الحزبالء الهرم السياسي من خالمن مستوى؛ كاعت أكثرالعامة، وعلى 

عداد ا  بية و الحز مستوى الوظيفة اإلضافة إلى ، بتأثيرسلطة الإلى  ل وصول الحزبالالحكومية من خ

 (.197،ص1987المنوفي،): نظري .(7)داري اإلشاغلي المراكز القيادية، وتولى تعيين جهاز الحزب 

 إقناعاولة تتضمن التنشئة السياسية مهمة الحزب في نشر برنامجه ومح :التنشئة السياسية -ب

تشعر الجماهير ل التعبير عن مشاعر وآمال الجماهير التي يمثلها، بحيث الالناخبين به، من خ

 ي لدى المواطنين، وهي بهذا تفتح أمامعلى تنمية الوع األحزاببوجودها في الحزب، ولهذا تعمل 

 (.101، ص0115الشرقاوي، ): نظري .قتراعاإلثناء عملية أختيار بوضوح اإلالمواطن فرصة 
 

بأنها تلك : يةالمشاركة السياس" ة اإلجتماعيتعرف دائرة معارف العلوم  :المشاركة السياسية -ت

وفى صياغة السياسة  ،مجتمع فى اختيار حكامهأفراد  دارية التى يشارك بمقتضاهااإلنشطة األ

                                                                                                                                                                          

والتي ت عد  المنطلق األول ، وهي األحزاب التي تتوجه مباشرة إلى الجماهير، والعمل على تعبئتها بأفكار الحزب وأهدافه (5)

 .األحزاب الشيوعية، ومن ذلك األحزاب اإلشتركية و (021، ص1997دانكان، )، لألحزاب اإلشتركية

 .طريقًا للوصول إلى السلطة( الديمقراطية)ويطلق ذلك على جميع األحزاب التي التؤمن بـ( 6)

وهنا البدَّ من اإلشارة إلى أن األحزاب الّسياسية، السّيما التي ظهرْت في العالم العربي قد واجهت مرحلة صعبة ضمن هذا ( 7)

با ماكانت تنتقد بأّنها غامضة وغير واضحة، والتي كانت ي ؤخذ عليها اقتصارها على الدور تمثل في ايضاح برامجها التي غال

 .(.Kausch, 2012, P.5): ينظر". الديمقراطية"و" التنمية"المصطلحات العمومية كـ
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أنها تعنى اشتراك الفرد فى مختلف مستويات العمل أي  ،غير مباشرأو  العامة بشكل مباشر

  (.118، ص1999عبدالوهاب، ) .(8)والنظام السياسى

 

ة اإلقتصاديت االصنع السياسة العامة في المج أدواتد يعتبر الحزب أح :صنع السياسة -ث

إذ يعد ذلك من أهم وظائف الحزب في دول الحزب  ،أمور السياسة الخارجية ة، بل وفياإلجتماعيو 

باشر المكتب السياسي للحزب الشيوعي هو الذي يأن  حظال، يالالسوفيتي مث اإلتحادففي  ،الواحد

زب يشارك في وضع السياسة الحنجد أن  ؛ةلنظم التعدديوفي ا ،مهمة رسم السياسات الحكومية

ن إ ،إذا كان في المعارضة كناقد لسياسة الحكومةأو  ،ان يتمتع باألغلبية في البرلمانكالعامة إذا 

طارا لنقد هذه إأو  تولى السلطةإذا  ا لسياسة الحكومةأساسكل حزب يضع برنامجه الذي يصبح 

 (.106، ص0115الشرقاوي، ) :نظري .السياسة من موقع المعارضة
 

البرلمان  أعضاءإلى تجميع  السياسية األحزابتطور  أدى :تنظيم العمل النيابي في البرلمان -ح

نتقاء اوالتي بواسطتها يمكن  ،ظمةفي جماعات برلمانية من ،كتلة واحدةأو  حزب واحدإلى  المنتمين

تأدية دور جماعة أو  منعه،أو  ن معين،يجاد جهد موحد لتشريع قانو إأو  اللجان البرلمانية أعضاء

 ضغط للحصول على دعم ومساندة جماهير الحزب ومن يمثلهم، وكذلك تنظيم نشاط البرلمانيين ما

 (.106، ص0115الشرقاوي، ): نظري .كتلة واحدةأو  حزب واحدإلى  داموا منتمين
 

 بقاءه يعنيال لسلطةاإلى  الوصول من الحزب تمكن عدمإن  :الحكومةوتقييم أداء  مراقبة -خ

 هو الحاكم، الذي الحزب دور عن أهميةً  يقل  ال فدوره العامة، الشؤون  إدارة في عن المشاركة بعيدا

                                                           

تحصل  كما أن األحزاب السياسية هي من تختار قادة الشعب في مرحلة من مراحل الممارسة اإلنتخابية النهائية بعد أن( 8)

قناعه من خالل القيادات الكفوءة والمنجزة األحزاب   .على اصوات جمهورها، وهي بذلك تكون أمام مهمة ارضاء الجمهور وا 

(Milnor, 1969, P. 27-32) 



                                        

- 24 - 
 

 تتجسد السلطة نطاق الحزب خارج فمشاركة الجماهير، به وعد وأن سبق الذي برنامجه تنفيذ بصدد

 البديلة الحلول وتقديم ألخطاءاو  عن النقائص للكشف ،الحكومة أعمال على الرقيب بدور قيامه في

 المعارضة في تكون  عندما ،والتعديات األخطاء كشف في األحزاب وفرصة تتبعها التي للسياسات

 (.12ص ،0111 السيد،.)الحكم في مشاركة تكون  عندما منها أكبر
 

د ـويع ،امـــالع رأيـالة و ـــن الحكومــل بيــة الوصــة حلقـــياسيـــالس زابـاألحل ـتمث :لــة تواصــحلق -ج

. اتــــت والمخرجالـــين؛ المدخاهــاإلتج الًا في كـــمهم اصالً ور تو ــــادة والجمهـــــبين الق لــــاصذا التو ـه

(Milnor, 1969, P. 27-32) 

 

 :السياسية في الوطن العربي األحزابنشأة 
ها لم تجابالتي ت الكفي العالم الثالث قد ظهرت لتتعامل مع سلسلة من المش األحزابن إ 

خلق قيم المشاركة و كيد الذات الوطنية، أتو التحرر الوطني،  ؛ مثلبصورة مباشرة الدول الغريبة

دارة الصراعتحقيق التنمية و و بناء المؤسسات الحكومية الشرعية، و ة السياسية، اإليجابيو  وفي  ،ا 

السياسية وتقاليد الحكم  اباألحز نظام يساند ، افتقرت الدول حديثة اإلستقالل إلى نفسه الوقت

امت وق ،مستوى النخب الحاكمة النيابي والشعور بالمواطنة المسؤولة وقيم التحاور والتسامح على

 إلى أدوات وتحولها وفكرياً  ت الممارسة ضعفها تنظيمياً أظهر واحد و الحزب الفي كثير منها نظم 

بمعنى مشاركة الجميع في تقرير  ةييد الشعبي وضرب المعارضة والنيل من الديمقراطيألحشد الت

 (.188، ص 1987المنوفي، ): نظري .حياتهمأمور 
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 .(9)السياسية في العراق األحزابنشأة 

من القرن العشرين على شكل  األولقد ظهرت في العقد  في العراق األحزابن بوادر إ 

العثماني لسنة الدستوري  (10)نفراجلجمعيات التي تشكلت بعد اإلمشاركة شخصيات عراقية في ا

ل مستويات المن خ تأثيراً  أكثرو  أكبر، واستمرت عملية التمثيل والمشاركات تنمو بشكل 1918

وكان العالم  ،ت المتوقعة للعراقآالق وكان له دور واسع في قراءة المتمثيل دولية شارك بها العرا

 .األولىعلى مشارف الحرب العالمية 

ية نشأة الدولة العراقية منذ بدابشكل واسع السياسية  والجمعيات األحزاب العراق عرفولقد  

ة، وخاض غمار النضال والكفاح من العراق دولة غنية بالتجارب الحزبية والسياسي أصبح، و 1901

ل تجاربه الحزبية والثقافية والسياسية حقيقة الصراع الدرك من خأو  ،التحرر واإلستقالل ئأجل مباد

 .تداعياته على المنطقة العربيةالسياسي الذي يدور في العالم و 
 

الحركة السياسية في العراق لم تكن محدودة بمنطقة معينة من مناطق أو  هذا النشاط نّ إ 

أو  ون بجميع قومياتهمذكائها العراقيّ إأو طائفة، بل كانت حركة شاملة شارك في  بقوميةالالعراق و 

 (.169، ص1979الوردي، ): نظري  .شرقهإلى  جنوبه ومن غربهإلى  طوائفهم من شمال العراق

                                                           

بالد كثيرة الخيرات، وافرة الثمرات، واسعة  -واليزال كان-قد اجمع الجغرافيون والمؤرخون على أن العراق  (9)
االرجاء، تقع وسط بواد  كثيرة، وصحاري واسعة، وجبال شامخة، وهي إلى ذلك ملتقى القارات  االطراف، شاسعة

ن تكون مشب أنظار االمم، من غربية وشرقية، و أالثالث؛ آسيا واوربا وافريقيا، لذلك النرى عجبًا أن تكون مطمح 
فيها أوار الغزو والقتال، أو يسكن حروب طاحنة، ومذبح غارات ماحقة منذ فجر التأريخ حتى االن، فاليكاد يخمد 

تيارهما حينا من الدهر حتى ينبعث من جديد، ما هو اشد فتكًا وأكثر هوال، كل ذلك في سبيل االتئثار بخيرات هذه 
. البالد وارزاقها، األمر الذي جعلها ميدانًا سهال يتوافد عليه الغزاة من كل صوب، ويقصدونه من كل ناحية

 .(01،  ص0118الحسني، )
 

نتقال من مرحلة حكم اإلوالذي نص على ، 1918ر الدستور العثمانيو صدهو : اإلنفراج الدستوري العثماني 10))

 .بعد أن ظل معلقًا تسعة وعشرين عاماً  مجلس األمة فييتيح للشعب أن يختار نوابه  ،مطلق إلى حكم دستوري 
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 :برز االحزاب السياسية التي ظهرت في العراق وبحسب فترات ظهورها هيومن أ 
 

 

 0291-0202أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة  -أ

  :جمعية العهد( 0)

على يد عزيز علي المصري وبعض  1911 األولتشرين  08ستانة في االت في تأسس 

العراق  تأريخوقامت هذه الجمعية بدور مهم في  ،عراقي صلأظمهم من الضباط العرب، مع

 (5ينظر الملحق رقم )(.120، ص1986نظمي، ) ينظر .السياسي
 

  :حزب الوحدة الوطنية( 9)

 في أعضاء غير الحزب هذا صفوف في ولم ينخرط ،1912األول كانون  في تأسس 

 عصبة العراق دخول بعد أي" اإلستقالل عهد في يتأسس سياسي ويعد أول حزب  ، النيابي المجلس

 (6ينظر الملحق رقم . )(025، ص0118الحسني، ). "االمم
 

  :اإلستقاللحزب ( 2)

 مع رفقواأو  ،1946 ذارآ 12 في الحزب تأسيسل قدم المؤسسون طلباً  األحزاب إجازة بعد 

 .الحزب إجازة على الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 فيو  ،للحزب ياألساسالمنهاج  الطلب

 عمد 1952 يلولأ 00 فيو  ،(112، ص0111 عليوي،)و (67، ص1979الزبيدي، ): نظري

 مرسوم" هإصدار ب الحزبية العلنية الحياة أشكال من ممكن شكل كل تصفيةإلى  السعيد نوري 

حميدي، . )األخرى  األحزاب وسائر اإلستقاللحزب  بموجبه حلت ،" 1954لسنة  19رقم الجمعيات

 (7ينظر الملحق رقم ) (.111، ص1981
 

 : الحزب الشيوعي العراقي( 9)

ستعمار اإلجمعية مكافحة " باسم 1915آذار  8الحزب الشيوعي العراقي في  تأسس 

، (98-97، ص0117الطائي، .)1915آذار  11أول بيانًا لها في  تأصدر التي  "ستثماراإلو 

صحيفة  أصدر، و 1915سط تموز عام أوا" الحزب الشيوعي العراقي"إلى  سمهااوبدلت الجمعية 
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، (6ص ،1960، خيري ) .1915أواخر تموز " كفاح الشعب"سرية ناطقة باسمه وهي صحيفة 

 اإلستقاللالمرحلة الوطنية في  أهداف نجازإلحين والمثقفين الوطنيين التعبئة العمال والفإلى  توجهو 

ينظر ). (11، ص0111وسوي، الم: ينظر) .اإلقتصاديو  اإلجتماعيوالسيادة الوطنية والتقدم 

 (.8الملحق رقم 
 

 .(11)الحزب الوطني الديمقراطي( 1)

 الوطني الديمقراطي، الحزب تأسيس على الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 في 

 نضماماإلب كافة المؤيدين المؤسسة الهيئة دعت ذلكإثر  وعلى السياسي، على منهاجه وصادقت

 26في  هليةاأل النقيض مدرسة قاعة في مركزية داريةإ لجنة أول انتخاب جرى  ثم الحزب،إلى 

 (.19ص ،1963حسين، ). للحزب رئيساً  الجادرجي كامل اتاإلنتخاب في وفاز ،1946نيسان

 (.9ينظر الملحق رقم)
 

 اإلشتركيحزب البعث العربي ( 6)

 أصبحت ربعينيااأل مطلع وفي ثينيات،الالث واخرأ في كفكرة سورية في نشاطه الحزب بدأ 

 يعتمد تنظيمه العربية، بدأ األمة وتجديد بعثإلى  تدعو عقائدية فكرية بمدرسة شبهأ منظمة حركة

 وعبر السياسيةاألحداث المرتبطة ب النشريات لالخ من ،والمثقفين بالالط على األولى بالدرجة

 حالوص عفلق شيلمي همسأر  وعلى ،البعث لحركة وائلاأل الرواد يعقدها كان التي اليومية اللقاءات

 حركة اسم تحت والسياسي الفكري  وائل نشاطهمااأل البعثيين مع مارسا اللذان ،البيطار الدين

                                                           

 يةاألساس النواة 1942 عام للصدور عادت التي هالياأل صوت جريدة كانت وقد هالي،األ جماعة بغداد في أسسه (11)

 عام العراق في السياسية األحزاب إجازة وعلنية إال بعد عملية صورةبالسياسي  نشاطه يمارس لم الذي الحزب هذا لتأسيس

 . (15ص ،1963حسين، ) السياسية، األحزاب السويدي توفيق وزارة جازتأبعد أن ،   1946
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 باشر،  1947 نيسان 7يتأسيسال المؤتمر بعدو ، (010، ص1977الجبوري، ) .العربي حياءاإل

 سماءأب نشراتالبيانات وال إصدارب لبنان في فبدأ ،العربية قطاراأل بعض في له فروع بفتح الحزب

 في فرع لهأسس  كما،  "الطليعة"أو  "االحرار القوميين"أو  "العربي القومي الشباب" ، مثل؛مستعارة

 .(11ينظر الملحق رقم) (.018، ص1977الجبوري، ) .1948 عام ردناأل
 

 0210-0291األحزاب السياسية في العراق للفترة أبرز  -ب

 : يالحزب الوطني الديمقراطي الكردستان( 0)

 ،1926أوائـل عـام  (12)بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني نشاطه السري في مهاباد 

نظــام اتحــادي فــي إلــى  دعــا الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، و (13)(019، ص1989شــبر، :)ينظــر

الكفاح المشترك بين الشعبين العربي والكـردي ضـد دى إلى اون ،خوة العربية الكرديةاأله أساسالعراق 

ينظــــر الملحــــق ) (.21، ص0111الموســــوي، : )ينظــــر ســــتعمار والرجعيــــة والحكــــم المــــوالي لهمــــااإل

 (.11رقم

 : الشعب حزب( 9)

 على وصدقت تأسيس حزب الشعب، طلب على الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 في 

، 1981حميدي، )الشعب،  حزب تأسيسل طلباً  المؤسسة الهيئة قدمتأن  بعد ،منهاجه السياسي

 القوميات بين والمساواة الديمقراطية الحياة تحقيق على كدتأ فقد الحزب سياسة أما ،(010ص 

 (.10ينظر الملحق رقم . )(21-19، ص1972الحسني، ) .الموالك عتقاداإل وحرية

                                                           

كراد، فقد كانت عاصمة لجمهورية مهاباد في عام ان، تعد رمزًا وطنيًا بالنسبة لألمال غرب إير هي مدينة في ش :مهاباد (12)
 .(ويكيبيديا. )، غزتها القوات االيرانية واسقطتها1926ديسمبر  16، ولكن في 1925

 .(25،ص1610حميدي،)و(327-324،ص1613الحسني،): ينظر كذلك (13)
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  .رارــــحاأل حزب( 2)

 .منهاجه على وصادقت  1946 نيسان 2 في تأسيسه على الداخلية وزارة  وافقت 

 (.11ينظر الملحق رقم ) .(00، ص1972ي، الحسن)
 

 : ياإلسالم التحرير حزب( 9)

 تقي الشيخ على ،1928 عام القدس مدينة في ياإلسالمحزب التحرير  لتشكيل العمل بدأ 

 (.20، ص0116راضي، )، هناك الشرعية ستئنافاإل محكمة في يعملالذي كان  النبهاني الدين

 (.12ينظر الملحق رقم )
 

 .(14)المسلمين خواناال جماعة( 1)

انتشارهم،  بداية كان الذي بغداد في للجماعة فرعاً  العراق في المسلمون  خواناأل سسأ 

 جيزتأو  محمود الصواف، دمحم من بتوجيه الزهاوي  مجدأ هاسسأ التي ية،اإلسالم خوةاأل جمعية دعوه

 مرسوم بصدور هاؤ لغاإإذ تم ، 1946 عام حتى نشاطها ممارسة في واستمرت  1949سنة في

 (.15ينظر الملحق رقم ) (.011-199، ص1977الجبوري، ) .1954  عام األحزابو  الجمعيات
 

 .يةاإلسالم الدعوة حزب( 6)

 الخرسان،) .في النجف1957 األول تشرين في عقد لقاء الدعوة حزب تأسيس بداية كان 

 األحزاب أبرزمن  حزب الدعوة عد  ي  و  (.96، ص0117الزبيدي، ): وينظر كذلك (.25، ص1999

، 0111مريكي للعراق األالغزو بعد و ، (111، ص0111الخيون، ) ،اإلسالمية الشيعية العراقية

بناء أجل  تطلعاته منعن  وضح الحزب في منشوراتهأالعراق، و إلى  كوادر حزب الدعوة عادت

ينظر ) .(67-64ص،2003،يةاإلسالمحزبالدعوة). دولة ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة

 .(16رقم الملحق 
                                                           

وقد . (316 ص ،1987جابر، ) .البنا حسن الشيخ يد على مصر في 1928 نةالجماعة إلى س هذه تأسيس يرجع (14)

 .ذكرها الباحث هنا ضمن األحزاب، لوضوح نشاطها السياسي، باإلضافة إلى النشاط التربوي واالجتماعي
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 :جبهة اإلتحاد الوطني( 0)

العراقية في شهر  السياسيةوالقوى  األحزابفي العراق من ( الوطني اإلتحادجبهة )تشكلت  

؛ هي أحزابربعة أمن  ، إذ تكونتسرية وعلنية معروفة اً وقد ضمت أحزاب، 1957من عام شباط 

حزب البعث العربي ، و اإلستقاللحزب ، و مقراطيالحزب الوطني الدي، و الحزب الشيوعي العراقي

، 0111عليوي، )، و(158، ص0111الزبيدي، : )ينظر. ، وبعض الشخصيات المستقلةاإلشتركي

 (.17ينظر الملحق رقم (. )012-009ص

 0261-0211أبرز األحزاب السياسية في العراق للفترة  -ت

 :ي العراقياإلسالمالحزب ( 0)

مي السإتأسيس حزب وزارة الداخلية بإلى  دارية طلبااإلالحزب  ئةقدمت هي 1961في عام  

،3020،الخيون) 1959عام في الية اإلسالمخوة األغلقت جمعية أ أن  عراقي، بعد

محكمة إلى دارية قدمت طلبًا ، إال أن هيئته اإلوقد رفضت وزارة الداخلية الطلب ،(285،288ص

الزبيدي).الحزب ةصلحمالتمييز، والتي حكمت ل ،3002، ،3002،عليوي)و (288ص

(228ص قرر الحزب مغادرة العمل السري، والمشاركة في  ،0111من العامنيسان  01في و ،

، المياً سإكونه حزبا  ؛الحزب في بيان له مقاومته أعلنالذي و ، اإلحتاللمؤسسات الحكم مع وجود 

(www.iraqiparty.com) (.18ينظر الملحق رقم ) .(422،ص3020،الخيون)و 
 

 

 : ياإلسالمل ـــــة العمـــمنظم( 9)

، والتـي تغيــر (الحركـة الرسـالية فـي العـراق)تحـت اســم   ،1967عـام فـي الت المنظمـة تأسسـ 

دمحم  المرجــــع الــــديني الســــيد شــــرافإ، وب(ياإلســــالمالعمــــل )منظمــــة إلــــى  ،1979عــــام الاســــمها فــــي 

 (.19ينظر الملحق ). (111، ص 011ص، 0115رؤوف، )ورعايته الحسيني الشيرازي 
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 9002-0261األحزاب السياسية في العراق للفترة أبرز  -ث
 

  :شوري االالحزب الوطني ( 0)

مالك ياقو )بمبادرة من  ،1971 من العامتموز  12في بغداد  تأسسحزب قومي آشوري  

 (.01ينظر الملحق رقم . )(157ص، 0117الزبيدي، ). (مالك اسماعيل
 

  :الكردستاني  الوطني اإلتحادحزب ( 9)

ه عن لاصنفابعد  (ل الطالبانيالج)دمشق على يد ب ،1975عام في الالحزب  تأسس 

  (.01ينظر الملحق رقم . )(99-98، ص0111عليوي، : ينظر). الحزب الديمقراطي الكردستاني

 (.00ينظر الملحق رقم ) .(الخالصيون )ية في العراق اإلسالمالحركة سيس تأ 1978كما شهد عام 
 

 :يةاإلسالمعلى للثورة األالمجلس ( 2)

على للثورة األ، عن تشكيل المجلس 1980نوفمبر /تشرين الثاني 17في طهران في أعلن  

اإلسالمية والشخصيات  األحزابية في العراق الذي ضم مجموعة كبيرة من الحركات و اإلسالم

، 0117 مصطفى،)ينظر كذلك (. 71، ص0111الشمري، ) .المعارضة لنظام صدام حسين

 (.01الملحق رقم ) (.500-501، ص0117الزبيدي، )و( 181ص
 

  :الحزب الوطني التركماني العراقي( 9)

صـدام )حزب تركماني ينشط ضـد نظـام أول  هوو  ،1988عام في الالحزب في انقرة  تأسس 

ن، المظفــــر ارســــ)رمــــوزه رئــــيس الحــــزب  أبــــرز، ومــــن (110-111، ص0111عليــــوي، ) ،(حســــين

ينظــر ) .(016، ص0111العجلــي، )، (ليــدن بيــاتي واخــرون و اوغلــو،  أمــام بشــارو حســن ســليمان، و 

 (.02الملحق رقم 
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 :حركة الوفاق الوطني العراقي( 1)

عن قيامها قبل المؤتمر العام للمعارضة العراقية، وقد شاركت  أعلنو  1991ت عام تأسس 

في ، وفي مؤتمر فيينا 1991هذه الحركة في المؤتمر العام للمعارضة العراقية في بيروت عام 

بار الضباط من ك عدد 1991رب الخليج الثانية عام حداث حأ، والتحق بها بعد 1990حزيران 

كان منهم حامد علوان الجبوري  ،ليها في تلك الفترة عدد من السفراء العراقيينإالعراقيين، كما انضم 

ينظر ) .(022، ص9002، المحمود الم)، و(02، ص9000عليوي، : )ينظر .وهشام الشاوي 

 (.05الملحق رقم 

 

 :المؤتمر الوطني العراقي( 6)

، فقد عمل منذ مطلع للمؤتمر الوطني العراقي المؤسسين أحد أبرز حمد الجلبيأيعد  

اكتساب ثقتها، فقام  اولات القرن العشرين في صفوف المعارضة العراقية في الخارج وحيتسعين

تأسيس المؤتمر نجح في إلى أن  ح الدين،اليينا ثم في صمؤتمر للمعارضة العراقية في ف تأسيسب

رئيسًا للجنة التنفيذية فيه وهي بمثابة القيادة العليا  1990ختير في عام أالوطني العراقي الذي 

 (.96ينظر الملحق رقم ) (021، ص9002، المحمود الم) .للمؤتمر
 

 :الحركة الملكية الدستورية ( 0)

جتمـاع جمـاهيري ع قـد فـي ٳإثـر  ،1991مـن عـام حزيـران  01ي نشـاط الحركـة فـ كانبداية

: ينظـــر راعيـــا لهـــا، (علـــي بـــن الحســـين)لنـــدن، ضـــم جميـــع الحـــزبيين والمســـتقليين، وقـــد تـــم اختيـــار 

 (.07ينظر الملحق رقم . )(111، ص0117الزبيدي، )و( 78، ص0111عليوي، )
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 9001-9002األحزاب السياسية في العراق للفترة أبرز  -ح

 شهدتها، كجزء من حالة عامة 0111السياسية بعد عام  األحزابلقد تكاثرت الحركات و  

 011من  أكثر، 0111والحركات المعلنة نهاية العام  األحزاب، حيث بلغ عدد الساحة العراقية

، 0115نتخابات في العراق مطلع العام إلحركة وحزب، بينما صادقت المفوضية العليا المستقلة ل

انًا سياسيًا لخوض انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات، وقبيل نهاية العام كي 172على 

وارتفع هذا  ،اسيًا لخوض انتخابات مجلس النوابكيانًا سي 069، صادقت المفوضية على 0115

وتبدو حالة التكاثر هذه، استمرارًا لحالة  ،0116حركة وحزب بحلول العام  511 – 211إلى  الرقم

ل تسعينات القرن الماضي، حيث ارتفع عدد تلك الالعراقية في المهجر خ األحزابعاشتها مماثلة 

، 0111الشمري، ) .حزب 111نحو إلى  حزباً  01من  ،فقط 1990و  1991بين عامي  األحزاب

 (81، ص(1997رشيد، )و( 500-501، ص0117الزبيدي، )ينظر كذلك (. 72ص
  

والكيانات  األحزاب أبرز 11/1/0115العراقية في  فرزت انتخابات الجمعية الوطنيةأوقد  

أو  شبه بكتلأخر كان اآلها ونشأتها، والقسم تأريخالسياسية العراقية والتي كان قسم منها امتدادًا ل

ف العراقي الموحد، التحالف الكردستاني، القائمة العراقية الئتاإل: همهاأ ابية ومن فات انتخالائت

لجبهة التركمانية، الكوادر والنخب الوطنية المستقلة، اتحاد الشعب، الوطنية، قائمة عراقيون، ا

ف الوطني الديمقراطي، قائمة الئتاإلي، اإلسالمية الكردستانية، منظمة العمل اإلسالمالجماعة 

 (115، ص0110خرون، آالرواشدي و ). شورية، كتلة المصالحة والتحريراآلالرافدين 

سياسية  الا وكتأحزابفرزت أفقد  15/10/0115في  معية الوطنيةما في انتخابات الجأ 

ت الجديدة؛ الالتشكيالمشاركين الجدد أو  أبرزفات السابقة، ومن الئتاإلو  اإلضافة إلى األحزابب

يون، ي الكردستاني، الرسالاإلسالم جبهة العراقية للحوار الوطني، اإلتحادجبهة التوافق العراقية، ال

 (101، ص0110الرواشدي واخرون، ) .اليزيدية العراقية، الحركة قائمة األمة
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سياسية  أحزابت حركات و التلك التشكيإلى  ضيفتأ ،0111وفي انتخابات مجلس النواب  

اإلسالمية، الجماعة و حركة التغيير الكردية، و ف وحدة العراق، الفات انتخابية جديدة منها؛ ائتالوائت

أفراد  المجلس الشعبي الكلداني، وقوائمو قراطي، ف الوطني الديمالئتاإلو ف دولة القانون، الئتوا  

ت ال، وحسب سج0112بينما في انتخابات ، (111، ص0110الرواشدي واخرون، ) .أخرى 

السياسية والكتل المنفردة المشاركة في  األحزابنتخابات، بلغ عدد إلالمفوضية العليا المستقلة ل

 (15)فاً الائت 16فات وكيانات انتخابية بلغت الحزبا وكتلة سياسية، مندرجة في ائت 019ات؛ اإلنتخاب

 (/http://www.ihec.iq/arموقع المفوضية، . )وكياناً 
 

  :مؤتمر اهل العراق( 0)

تجميع إلى  على يد عدنان الدليمي، عندما دعا 0112واخر عام تأسيسه أكانت بداية  

مؤتمر "إلى  ر  شه  بعد أ، ليتحول "مؤتمر أهل السنة"  أسسكلمة السنة العرب في مشروع سياسي، ف

 (.08ينظر الملحق رقم ) (.109، ص9002الزبيدي، : )ينظر ."أهل العراق
 

  :مجلس الحوار الوطني( 9)

تنظيمات وشخصيات سنية  األساس، ويضم بالدرجة 0115ه مطلع عام تأسيسعن  أعلن 

الناطق باسم )ك الح المطل، مشعان الجبوري، ص(مين العام للمجلساأل)الشيخ خلف العليان : منهم

 (.09ينظر الملحق رقم ) (.192-199، ص9002الزبيدي، : )ينظر. (المجلس
 

                                                           

ا من وكثير قد كانت معظم الكيانات السياسية هي عبارة عن ائتالفات انتخابية، ضمت فيها بعضا من األحزاب القديمة ل (15)

، (متحدون لالصالح 0112في )، ومن أبرز االئتالفات والتحالفات هي؛ التوافق العراقي، متحدون الكيانات السياسية الجديدة

ائتالف دولة القانون، ائتالف  0112في)، التحالف الوطني (فيما بعد ائتالف العربية، ائتالف الوطنية)ائتالف العراقية 

 (.موقع المفوضية(.. )لوطنيالمواطن، تحالف االصالح ا



                                        

- 35 - 
 

  :الوطنية للحوار الجبهة( 2)

من  0115، في سبتمبر صالح المطلكتم تشكيلها من قبل  العراقهي جبهة سياسية في  

 (.11ينظر الملحق رقم . )(ويكيبيديا) .العراقوالحركات السياسية في  األحزابعدد من 
 

 .ف العراقي الموحدالئتاإل ( 9)

. 0115وذلك لخوض انتخابات الجمعية الوطنية عام ، اً من ستة عشر حزبتكون ف الائت 

ف الئتاإل" بديل لـ ك ف الوطني العراقيالئتاإل ثم تشكل ، (1-0، ص9002الزبيدي، : )ينظر

من المفاوضات ورفضه ( نوري المالكي)ية اإلسالمنسحاب حزب الدعوة ابعد  ،الموحد العراقي

مقعدًا في انتخابات مجلس النواب عام  71على  فالئتاإل وحصل ،(16)ف الجديدالئتاإلالدخول في 

 (.11ينظر الملحق رقم ) (.2، ص9002الزبيدي، : )ينظر. 0111
 

 : التوافق العراقي( 1)

ث كيانات الف انتخابي ضم ثال، وهي ائت"جبهة التوافق العراقية"ت اسم تح ظهرت ابتداءاً  

، "هل العراقألالمؤتمر العام "و بزعامة طارق الهاشمي، ،"ي العراقياإلسالمالحزب : "سياسية هي

عن  أعلنهذا وقد  ،ويمثله خلف العليان" مجلس الحوار الوطني العراقي"بزعامة عدنان الدليمي، و

ينظر ) .(161، ص0111الزبيدي، : )ينظر .0115اكتوبر /األولشرين ت 07ها في تأسيس

 (.10رقم الملحق 

  :دري ــــالتيار الص( 6)

، (0110الراوي، ) ،0111كي عام يمر األالتيار الصدري داخل العراق بعد الغزو  تأسس 

-204صص،3002)،الصغير)،1990عام إلى  بدايات التيار تعودإلى أن  وهناك من يشير

 .(11رقم ينظر الملحق ). (249
                                                           

إثر تيار تأسس على بقيادة ابراهيم الجعفري، وهو  صالحإلتيار اومنضمنالتشكيالتالتيدخلتفياالئتالفالجديد(16)
تيار االصالح )سم ٳم ليشكل كيانا بـزب الدعوة اإلسالمية، عن حزبه األمين العام السابق لحاأل( ابراهيم الجعفري )انشقاق 
(.129-128، ص0111رشيد الخيون، : )ينظر. 0118ر من العامآيا 11في ( الوطني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 :حزب الفضيلة اإلسالمي( 0)

ي، وهو منبثق اإلسالم، حزب الفضيلة 0111التي برزت على الساحة بعد  األحزابومن  

ينظر ( 79، ص0111الشمري، ) .0111مايو /يارآتأسيسه في عن  أعلنعن التيار الصدري، 

 (.12ينظر الملحق رقم ) (16ص ، (ت.د)، معد:)كذلك
 

  :متحدون لالصالح( 1)

في كانون الثاني  أسامة النجيفيتحالف سياسي عراقي شكله رئيس البرلمان العراقي السابق  

، (حصالالالتجمع المدني ل)عمل  كتلةها، أبرز عراقية سنية من  أحزابقبل من  ، وقد تشكل0110

الجبهة قومية عربية وتركمانية، منها  أحزابوتجمع المستقبل الوطني، وللعراق متحدون، مع 

المرتبة تحالف متحدون از في مدينة الموصل، وقد ح" منارة الحدباء" اً شعار  واتخذ التركمانية العراقية

في  0112ات البرلمانية في اإلنتخاب، و 0111في إنتخابات مجلس المحافظات في سنة  األولى

. ح الدينالفي محافظة بغداد ومحافظة ص األولىوحصل على المراتب  ،نباراألمحافظتي نينوى و 

 (.15ينظر الملحق رقم ) (ويكيبيديا: )ينظر
 

 

 :9002بعد  العربي اإلشتراكي حزب البعث( 2)

قانون اجتثاث البعث  وما تال ذلك من إصدار 0111مريكي للعراق عام وبعد اإلحتالل األ 

مريكي، حتالل األإلحزب البعث سياسة المقاومة المسلحة ل نتهجامن الوظائف،  ئهأعضاقصاء ا  و 

سماء مختلفة، وقد أصدر عددا من البيانات التي تدين أوتحالف مع بعض الفصائل المقاومة وب

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

وحّث على محاربته، وكثيرًا ما عقد حزب البعث المؤتمرات  حتالل،للغرب، خاضعًا لإل فيها عميالً 

دته ووحدته اكيده على تحرير العراق والحفاظ على سيأعلن فيها تالمعلنة وغير المعلنة والتي كان ي  

نهاء وجود اإلحتالل ا  /http://www.baath-party.org.مريكيألوا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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، (17)لبعـث هـو قـانون اإلجتثـاثيسـتهدف حـزب ا اإلحـتاللولعل أهم قانون صدر مـن قـوات  

هـدف هـذه حيـث كـان لـه، السياسة سلطة التحالف الحاكمة في العراق بعـد احتإلى  يشيروهو قانون 

عليهـا تـم عـزل  حـزب البعـث فـي النظـام السياسـي الجديـد فـي العـراق، وبنـاءاً  زالـة تـأثيرإالسياسة هو 

فـة حكوميـة فـي المسـتقبل، وكانـت هـذه يـة وظيأمن الموظفين في القطاع العام وحرمـانهم مـن  الكثير

كاديميـات والمعاهـد األمريكيـة و األ اإلدارةروقـة أإجـراءات محـل جـدل فـي السياسة وما بني عليها من 

 .(Terrill, 2012, P.14) .ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية اإلعالموالقيادات العسكرية ووسائل 

 (.16ينظر الملحق رقم )
 

  

                                                           

ث ْثت ه  واْجت ث ْثت ه فاْنج ثَّ : يقال" مطلقًا " الق ْطع  : الج ث  " :االجتثاث لغة (17) ِزيز. . ج  ِبيث ة   -وفي التَّْنِزيل الع  ر ِة الخ  ج  " -في الشَّ

ةِ " اْجت ثَّْت مْن ف ْوِق االْرِض مال ها ِمْن ق رار   ِة الم ْقت ل ع  ْت بالم ْنت ز ع  ر  ثَّه  : وفي مختار الصحاح(. 191، ص1969الزبيدي، . )ف سِّ ج 

القطع؛ وقيل قطع : الجثّ "و" اقتلعه: وفي لسان العرب؛ اجتثه ،(80، ص1989الرازي، . )من باب رد قلعه واْجت ثَّه  اقتلعه

ّثة، فقد خصها بعضهم بالكائ". الشيء من اصله  ابن) .ومنهم من جعلها بمعنى الجسد. ن في وضع القعود والنومأما الج 

 .(0111 منظور،
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 والنمطية الذهنيةالّصورة و ورة الّص مفهــوم . ثانيا

 : الذهنيةالّصورة مفهوم 

 :والذهنيةالّصورة : الذهنية في اللغة على مفردتينالّصورة ينقسم مفهوم  

ر (18)فالصورة  ر وِصو  و  وَّر يقال : جمع ص  أي  (كذااألمر صورة )الشكل، كل ما ي ص 

: والصورة.  (221ص، 1976ي، زو األ)هيئته أي  (صورة العقل كذا)الوجه يقال ، النوع، صفته

سورة )" صورة ما شاء ركبكأي  في *الذي خلقك فسوَّاك فعدلك: "الشكل والتمثال المجسم قال تعالى

 .((8، 7)يتان اآلنفطار، اإل
 

 صلأإلى   (Image)نكليزيةاإل الكلمة( (Etymologyاللغوية  صولاأل معاجم وتعيد 

 ،الصورة صنم ،المتشابه: تيةاآل المفاهيم على لتدل يزيةنكلاإل المعاجم في استخدمت فرنسي، تينيال

 الخيال في بصرياً  يكون أن  الضروري  من ليسو  - تمثيلأو  صورةأو  ،فكرةأو  الذهن، في تمثيل

 فيه نقطة كل يوصل شكل آخر من ينتج شكل نمطو  ما، شيئاً  كثيًرا يشابه ظهورو ، -الذاكرةأو 

الّصورة  ومفهوم مستوى، سطحأو  ثابت مستقيم خطى إل منه عمودي إسقاطأو  ثابتة، بنقطة

 عقول في صورة هي الجماهيرية العامةالّصورة و  والتشبيه، ستعارةاإل :يالبالغة تعن في الذهنية

 (.66 ، ص0111 ،الموسوي ))(19). سياسي حزب (المثال سبيل يمثله على لما الناس معظم
 

                                                           

 لي فتصور توهمت صورته الشيء وتصورت فتصور تصويراً  وصوره صورة جمع الصاد بكسر :الصور من لغةً الّصورة  (18)
رهنّ ):وقرئ  وباع قال باب من أماله وصاره التماثيل والتصاوير  وجههن يعني :خفشاأل قال ،وكسرها بضم الصاد (إليك فص 

: صفتها، وصورة الشئ: وصورة المسألة أو االمر .(156، ص1995 الرازي،).(وفصله قطعه البابين الشيء أيضا من وصار
 (.511، ص1997مجموعة، )ماهيته المجردة وخياله في الذهن والعقل 

فرد أو عن مجموعة أو امة، أو العكس، وتوصف التي يكونها فرد عن الّصورة لالشارة إلى الّصورة كما يستخدم مفهوم  (19)
 ..(Falt, non year, p.100).بأنها الخريطة التي تتكون في عقولنا لتنبأ بالحقيقة لكنها ليست الحقيقة نفسها أحياناً 
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الذهني القائم على انطباعات معدودة تم تطور البناء " نها أوعرف رينولدز الّصورة على  

 (.Echtner, 2003, p.38)  :ينظر ".اإلنساناختيارها من فيض المعلومات التي يتلقاها 
 

أو  هي مجموعة الصفات التي يميزها الشخص: ؛ الصورة(وليم سكوت)وفي تعريف لـ 

 (.62، ص1982الموسى، ). يتصورها حين يتفكر بالشيء الذي تحمله الصورة
 

 

في المعاجم العربية على معنيين الّصورة ية لمصطلح األساسستخدامات اإللقد توزعت و  

 :يينأساس

 .المثالأو  الشكل الخارجي والذي يشمل الهيئة، التمثال، الصفة، والشبه: األول

عبدالرزاق، ) (الماهية المجردة وما يتحدر عنها من معاني في الخيال والذهن والعقل: والثاني

 .(17 – 15، ص 0115
 

إلى  وكذلك تشير. الفهم، القوة في العقل ؛أذهانجمع  ،الذهنإلى  فتشير الذهنيةأما مفردة  

سفة الالف)ح الذهن عند الاصطأن  في حين .(002، ص 1989 الرازي، ( )الفطنة والحفظ)

لسفة الحديثة في الفأما  العلوم التصورية والتصديقية،أي  ،اآلراءكتساب الة دّ ع  م   ،القدماء قوة للنفس

، 1979صليبيا،) ،(حساسإلوالتفكير من جهة  ما هي مقابلة ل اإلدراكفيطلق الذهن على 

الذهنية هو تصور شكل الشئ في هيئته وحقيقته الّصورة وبهذا يكون معنى مصطلح  ،(592ص

 األحكاموالتفكير بها لتأليف  األشياء إدراكوكذلك  ،ل الفطنة والحفظ في العقلالوصفته من خ

 .ت الالستداإلو 

 :الذهنيةالّصورة ظهور مفهوم 

يـات الفي الخمسينيات وبخاصة فـي الو ( ة الذهنيةاإلنطباع)الذهنية الّصورة لقد ظهر مفهوم  

خضــور، ). البلــد فــي الحيــاة العامــةأو  الحــزبأو  منزلــة الفــردأو  مريكيــة ليعبــر عــن هالــةاألالمتحــدة 

 1960للكاتـب لـي برسـتول فـي عـام ( المنشـأ تطـوير صـورة)، وكان لظهور كتـاب (11، ص0110

 .(1، ص0112عجوة، ) .كبير في انتشار المفهومثر أ
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إال  الوجودإلى  الذهنية لم يظهرالّصورة مصطلح إلى أن  ةاألجنبيوتشير بعض المصادر  

ة ــالطبيعة البشري) ؛هــــــابار في كتــــــــــشأذي ــــوال( االسام دــــــــجراه)م ــــــــد العالـــــعلى ي 1918في عام 

ة ـــــــد الثقـــــــــم عنــــــط ودائم ومنظــــيء مبســـــــــتكوين شى ـــــــإل ةــــــالناخبين بحاجى أن ـــــــــــإل (ةـــــــوالسياس

  .(Bogolonor, 1991, p. 229)  .اــــــح مـــــــرشــي مـــــــف
 

 بعد خاصة الدولي السياسي السلوك اتراسد حقلإلى  الذهنيةالّصورة  مفهوم دخل وقد 

 فظهر مفهوم القومية، بالشخصية يسمى بما هتماماإل ضمن من وذلك ،الثانية العالمية الحرب

 من ما شعب تسري على التي الثابتة الشائعة بأنها السمات توصف التي القومية النمطيةالّصورة 

 علمي غير أساس على والتي تصاغ، الجماعية العامة قيدةالع شكل تأخذ والتي آخر، شعب جانب

 .(21ص ،1981 ،نياسي) .خرآلل في تصورها بالتبسيط تتسم متعصبة أفكارب اً تأثر  موضوعي،أو 
 

( image)الذهنية الّصورة عمومًا و الّصورة ة المختلفة يحظى مفهوم اإلجتماعيوفي العلوم  

حية لعدة حقول الصطاإلجهزة األوبشكل متباين في  يتوزع استخدامهإذ  ،خصوصًا بحضور متزايد

مرورًا بعلم ، نظرية الوجود ونظرية المعرفة والمنطق والرياضيات)فمن الفلسفة ، معرفية وفروع علمية

جبارة،  ()يةاإلعالمية و اإلتصالات راسجتماع والقانون والداإلوعلم  اإلجتماعيالنفس وعلم النفس 

 (.51، ص2001
 

 أصبحعندما  imageالذهنية الّصورة قات العامة بدأ استخدام مفهوم الوفي مجال الع 

مريكية مع بداية النصف الثاني من القرن األكبير على الحياة  تأثيرقات العامة اللمهنة الع

في سنة ( لي بريستول)مريكي األللكاتب ( تطوير صورة المنشأة)وقد كان لظهور كتاب ، الماضي

وما لبث هذا  ،األعمالير في نشر مفهوم صورة المنشأة بين رجال كب ر  ث  أ   -كما مرّ - 1961

 .(1، ص0112 ،عجوة( )ية والمهنيةاإلعالمت التجارية و االتزايد استخدامه في المجأن  المصطلح
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 :الذهنيةالّصورة تعريف 

يمكن  الي شئ ألالتقديم العقلي  هي Imageالذهنية  فالّصورة (20)حسب قاموس ويبستر 

هي محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة نحو شخصية أو  اس بشكل مباشر،تقديمه للحو 

تخيل أو  استرجاع لما اختزنته الذاكرةأيضا  أى شئ آخر، وهىأو  فلسفة ماأو  نظام ماأو  معينة

 (Webster's, 1977).التذوق أو  اللمسأو  السمعأو  الشمأو  لما أدركته حواس الرؤية
 

 نطباعاتإلل النهائي الناتج  :بأنها الذهنيةالّصورة  (0112) عجوة ، فيعرفحاً الأما اصط 

 جنسأو  ما، شعبأو  ما، نظامأو  معين شخص إزاء الجماعاتاألفراد أو  عن تتكون  الذهنية التي

أن  عليه شيء آخرأو أي  ،معينة مهنيةأو  دولية،أو  محلية منظمةأو  معينة، منشأةأو  معين،

 وغير المباشرة التجارب لالخ من اتاإلنطباع هذه وتتكون  ،اإلنسان حياة على تأثيرله  يكون 

أو  صحة عن النظر وبغض وعقائدهم، واتجاهاتهم األفراد بعواطف التجارب هذه المباشرة، وترتبط

 واقعاً  صحابهاأل بالنسبة تمثل فهي التجارب هذه صةالخ تتضمنها التي المعلومات عدم صحة

 .هاأساس على يقدرونهاأو  ويفهمونه حولهم، ماى إل لهالخ من صادقًا، ينظرون 
 

 

جماعة معينة أفراد  مفهوم عقلي شائع بين الذهنيةالّصورة ، ف(9009)حجاب  وبحسب 

جنس أو  طبقة بعينهاأو  نظام ماأو  ي نحو شخص معيناألساساتجاه هذه الجماعة إلى  يشير

 (335، ص2004حجاب، ). خرآأو أي شيء  قومية معينةأو  فلسفة سياسيةأو  بعينه
 

                                                           

(20)Merrian Webster's Dictionary. 
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ها المجموعة السمات والم: بأنها (21)لصورة الذهنيةل خرآوفي تعريف   مح التي ي ْدِرك 

 الجماعة،أو  الدولة،أو  الشركة،أو  ها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة،أساسالجمهور، ويبني على 

 اإلتصالعلى عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة الّصورة وتتكون تلك . الحزبأو 

الّصورة مح الية الجماهيرية، وتتشكل سمات وماإلعالمية و اإلتصالعن طريق العمليات أو  المباشر،

ها أعمالها وشرعية وجودها و أهدافالجمهور لشخصية المنظمة ووظائفها و  إدراكل الالذهنية من خ

 (.23-22، ص2009صالح، ): نظري. األساسية التي تتبناهاوالقيم 
 

 األحكاممن التصورات و  (23)مجموعة: "هي (22)الذهنيةالّصورة ول بأن ويمكن الق 

أو  ة منها والسلبية التي يأخذها شخصاإليجابيات القديمة المتوارثة والجديدة المستحدثة اإلنطباعو 

هذا الشخص ولتحديد موقفه ا ومنطلقا لتقييمه لأساسويستخدمها  ،خراآلمجتمع عن أو  جماعة

هي عملية قيام : بسط صورة فقالأوقد عرفها البعض ب ،(11، ص2002، خضور)". زاءهإوسلوكه 

 .(John, 1979 ,p.127). دركته بالحواس الخمسأأو تخيل ما  الذاكرة باسترجاع ما اختزنته
                                                           

. الناخبين أذهانية التي تتكون عنه في ات الذاتاإلنطباعمجموعة "عرف بولندنك صورة المرشح في اإلنتخابات بانها  (21)

ويتكون الكثير من . ا عن القيم السياسية للمرشح أو عن شخصيته أو مقدرته القياديةأفكار ات يمكن أن تكون اإلنطباعوهذه 

-171، ص0117حجاب، . )من خالل ما تبثه وسائل اإلتصال الجماهيرية –ت عن مناصب رئاسة الدولة اإلنطباعهذه 

 (.Boulding, 1966, P.6)و( 171

الذهنية تعني التصور القبلي والتصور البعدي، وعّدوا التصور القبلي هو التصور المحض الّصورة عّد الفالسفة أن  (22)

 (725، 1979صليبيا، . )المتقدم على التجربة، أما التصور البعدي فهو المعاني العامة المستمدة من التجربة

ت عقلية معرفية ونفسية تحتوي على معرفة ومعتقدات وتوقعات الفرد حول جماعة انسانية هي تركيبا"أو حسب فوجيكا فـ (23)

ات الفرد من انطباعات ذاتية إدراكمجموعة من المعتقدات حول سماتها وخصائصها أو صفاتها، فهي محصلة  ن ويكو  ،معينة

لدى كل فرد من خالل تعامله مع وموضوعات وآراء واتجاهات تتكون عن أشخاص ومجتمعات وشعوب بعينها والمنطبعة 

المادة المرئية التي يتعرض لها وليس بالضرورة أن تكون سلبية، ولكنها قد تكون هدامة أو سيئة عندما تستخدم للحط من قدر 

 .(Fujuika, 1999,  p.53)".الجماعات األخرى 
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 :يتبين لّصورة الذهنيةالسابقة لوفي ضوء التعريفات  

األفراد أو الدول عن أو  المؤسساتأو  الجماعاتاألفراد أو عند  ؛الذهنية تتشكل  الّصورة ن أ -1

 .األخرى الدول أو  المؤسساتأو  الجماعات
 

وأفكار وتصورات، إضافة إلى الخبرات والتجارب، نطباعات شخصية ابالذهنية تبدأ الّصورة ن أ -0

حتكاك والخبرة والخلفية التي ترتبط اإلل التي من خأـت، وهذه (الحسي)والقدرة على اإلدراك 

والتي  كبيراً  وعقائدهم، وستكون بالتالي مرتبطة بالعاطفة ارتباطاً  واتجاهاتهم األفرادبعواطف 

 .والجماعات  األشخاصو  األشياءتجاه الّصور على تشكيل تلك  ثر  أ سيكون لها

 مع المستمر والتفاعل للتغيير، والقابلية بالديناميكية، تتسم للمنظمة الذهنيةالّصورة أن  -1

 كما لها، المنافسة بالمنظماتأو  نفسها، بالمنظمة اصةالخ تلكأو  ،ألفرادل المتغيرات الذاتية

 .المختلفة المجتمعية مع المتغيرات تتفاعل
 

األفراد  أذهان في تتكون  ذاتية عقلية انطباعاتتقديم عقلي أو  هي للمنظمة الذهنيةالّصورة أن  -2

 .المنظمة تجاه حكامهمأو  ومواقفهم اتجاهاتهم الجماعات، وتشكلأو 
 

الّصورة  عن تختلف بذلك وهي بعناية، لها ومخطط مقصودة للمنظمة هنيةالذالّصورة أن  -5

 وتعتمد -مصدرها كان أياً -أو مشوهة خاطئة معلومات على بناء األفراد يكونها النمطية التي

  .مية مدروسةالإع برامج على

 البحث أساليب باستخدام للقياس قابلة للمنظمة الّصورة الذهنيةباإلضافة إلى كون أن  

 عليها تطرأ تغيرات أية وتحديد الجمهور، لدى الّصورة المتكونة على طبيعة التعرف ويمكن لعلمي،ا

الحوري والزيادات )و (108 ص ،0115وفريد،  ،عجوة): ينظر .سلبية أو إيجابية كانت سواء

 (.Saleem, 2007, P. 135-136) ،(8، ص0119وعبابنه، 
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 :الذهنيةالّصورة أهمية 

العام  الرأيها في تأثير ل الخاصة من خ أهميةالذهنية تجاه المنظمات الّصورة تكتسب   

ل تأديتها لوظائفها المن خالّصورة قة بالمنظمة، حيث تقوم الالسائد نحو مختلف الجوانب ذات الع

الناس  آراءالعام وتوجيهه باعتبارها مصدر  الرأيفي تكوين  اإلجتماعية بدور رئيسالنفسية و 

العام للمجتمع فإنه  الرأيالذهنية وتكون الّصورة قة بين القًا من العال، وانطواتجاهاتهم وسلوكهم

أجل  السائدة عنها في مختلف طبقات المجتمع، منالّصورة ة راستهتم بدأن  يتحتم على المنظمات

ة عن هذه الجهات تكفل وجود رأى إيجابيستراتيجيات الكفيلة بإيجاد صور ذهنية اإلالتمهيد لوضع 

الحوري ). الدعم في الظروف المختلفة أنواعر لقضاياها ومواقفها ودعمها بشتى عام مناص

 (.8، ص0119 ،والزيادات وعبابنه
 

ة راسد أهميةالمتسارعة من  السياسية واإلجتماعية واإلقتصاديةولقد ضاعفت التغيرات  

الوطن  في ارج المنظماتالذهنية عن المنظمات بين مختلف شرائح المجتمع داخل وخالّصورة 

ت الزمة لتحسينها، وبخاصة في ظل تنامي الحمالبتكوينها والبرامج ال ، والعوامل المتعلقة  العربي

ية التي باتت تواجهها المنظمات من الداخل والخارج، وفي الوقت الذي يتوجب على وسائل اإلعالم

أيضا  ي عليهارصد المخالفات التي قد ترتكبها بعض المؤسسات والكشف عنها، فإنه يمل اإلعالم

التغطية إطار  وتعزيزها خارجأخرى  رصد المبادرات المجتمعية المتميزة التي تقوم بها مؤسسات

: ينظر. الذهنية لهذه المؤسسات ودعم رسالتها تجاه المجتمعالّصورة لتعزيز  ،ية الروتينيةاإلعالم

 (.8، ص0119 ،الحوري والزيادات وعبابنه)
 

الذهنية الّصورة  أهميةمدى  المؤسسات أو المنظماتن دركت الكثير مبعد أن أهذا و  

 .لدى الجمهور تشكيلها عمليةفي كثيرة، وجهودًا مستمرة  االً مو أ بذلتفقد ، الجيدة
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 :الذهنية للحزب السياسيالّصورة  أهمية

ترتبط أهمية صورة الحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان، بأهمية  

بمدركاته وقدراته  مناطاً حزب وأهدافه وغاياته، ونظرًا ألن إدراك الفرد لما حوله يبقى صل وجود الأ

نه في األغلب اليستطيع أن يحيط بحقيقة األشياء من حوله بشكل كامل إال أف ،الحسية والذهنية

 معارفه وتصوراته ومدركاته ليشكل صورة ما عن تلك األشياء سواء كانت أفرادا أو بحدود

 ((Petty, Ostrom & Brock, 1981, P.13و  (5، ص 2003 الخوالدة،: )ينظر .مؤسسات
 

وقد أدركت المنظمات والقيادات السياسّية أهمية دراسة صورتها السائدة في أذهان الجماهير  

في وقت معين، واتخاذ السياسات، ورسم الخطط الكفيلة بتكوين هذه الصورة على النحو الذي تتمناه 

تلك القيادات، كما برزت أهمية الصورة على المستوى الدولي في تهيئة المناخ  هذه المنظمات أو

النفسي المالئم لتحقيق أهداف الدولة ونجاح سياستها الخارجية، والترويج ألوجه النشاط المختلفة 

 (.0112عجوة، . )فيها
 

 كما تاتي أهمية الصورة الذهنية للحزب السياسي من كون بعض الدراسات السياسية 

واإلعالمية بدأت تولي اهتمامًا كبيرًا بصورة القيادات السياسية وتأثيرها على صورة الشعب الذي 

تنتمي إليه من ناحية، وتأثيرها على السلوك الجماهيري إزاء هذه القيادات داخل شعوبها من ناحية 

والمنظمات هذا باإلضافة إلى اهتمام العالقات العامة بدراسة صور الشخصيات القيادية . أخرى 

والشركات والمؤسسات المختلفة للتعرف على نظرة الجماهير لهذه الشخصيات أو المنظمات، 

ومعرفة العناصر اإليجابية والسلبية في هذه الصورة، لتعزيز العناصر اإليجابية وعالج األسباب 
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عامة أضف إلى اهتمام خبراء العالقات ال. التي أدت إلى تكوين اإلتجاهات السلبية إن وجدت

بدراسة العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذهنية وتطورها في ظل وسائل اإلتصال الجماهيرية، 

 (.2-1، ص0112عجوة، )ينظر. وتعدد الرسائل التي يتعرض لها إنسان القرن الحادي والعشرين
  

 أسبابتتشكل من الّصورة هذه أن  فمن المالحظوفي مجال صورة الحزب السياسي،  

؛ كالخبرات أخرى  اً أسباببنسبة معينة، وأن هناك وأجهزة العالقات العامة  اإلعالمومنها متعددة، 

سهمت في بناء صورة معينة عن الحزب السياسي أأو غير المباشرة،  الخبرات المباشرةأو  السابقة

 .اإلعالميون العراقيون  -عينة الدراسة ومنهم-لدى الجمهور 

يدرك صورته المتولدة لدى الالسياسي نفسه ربما  الحزبأن  من جانب آخر، يالحظكما  

حدودها، أو  يعرف سماتهااللصورة، و تلك االعوامل المسببة لواليدرك أهم الجمهور بشكل دقيق، 

أمام جمهورها، بل تعجر عن عاجزة حتى عن التعبير عن نفسها  األحزابوبالتالي تظهر بعض 

 .اإلعالمفي الظهور 

أنها تمثل سمعته، إذ  الذهنية للحزب السياسي في العراق،ة الّصور  أهمية تظهرمن هنا  

كمؤسسات مجتمع مدني، تعتبر ظاهرة ديمقراطية  أن األحزاب عن الوتعزز مواقفه ومبادئه، فض

رتقاء اإلاستثمارها في تحقيق ازدهار شعوبها وبناء حضارتها و إلى  حضارية تسعى البلدان المتطورة

لهذه  األحزابة، وهنا تكمن ضرورة معرفة اإلجتماعيوالثقافية و  ةاإلقتصاديبحياتها السياسية و 

 .ها ومراحل بنائهاأسبابوسماتها و الّصورة 
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 :الذهنيةالّصورة سمات 

: نـذكر مــن بينهـا مــايلى ،الذهنيــةالّصـورة هنـاك العديـد مــن السـمات المختلفــة التـى تتســم بهـا  

 (.9-7ص ،0115الدسوقي، : )ينظر

تتسـم بالدقـة، ولعـل مرجـع ذلـك  الالذهنيـة إلـى أن الّصـورة  كثير من البـاحثين ذهب :عدم الدقة (1)

علمـى موضـوعى،  أسـاستصـاغ بالضـرورة علـى  النطباعـات اأن الّصـورة الذهنيـة مجـرد  ًا هوأساس

تعبر بالضرورة عن الواقع الكلى، ولكنها تعبـر فـى  الالذهنية ن الّصورة أ بل تعد تبسيطًا للواقع، كما

تكـوين فكـرة شـاملة إلـى عادة  يلجأون  األفرادسيما وأن العن جزئية من الواقع الكلى،  حياناألمعظم 

 .ل معلومات قليلة يحصلون عليها لعدم القدرة على جمع المعلومات الكاملةالمن خ اآلخرينعن 

 

التــى الثبــات ومقاومــة التغييــر، وتتعــدد العوامــل إلــى  الذهنيــة تميــلالّصــورة ف :المقاومــة للتيييــر (0)

وبعـــض هـــذه المتغيـــرات يتعلـــق  ،الذهنيـــةالّصـــورة تحـــدد وتـــؤثر فـــى كـــم وكيـــف التغييـــر المحتمـــل فـــى 

 .لهاالخر يتعلق بالرسائل الواردة من خاآلذاتها، وبعضها الّصورة ب
 

لـذلك  ، ونظـراً الذهنيـة علـى التعمـيم المبـالغ فيـهالّصـورة تقـوم  :التعميم وتجاهـل الفـروق الفرديـة (1)

تنطبــق عليــه صــورة الّصــورة الجماعــة موضــوع أفــراد  كــل فــرد مــنأن  ترضــون بطريقــة آليــةيف األفرادفــ

الحكـم  إصـداريستسـهلون فـى  األفـرادو  ،فات وفروق فرديـةالعلى الرغم من وجود إخت ،الجماعة ككل

الفئــات والجماعــات أن  ويترتــب علــى ذلــك أخــرى،ل تصــنيفهم ضــمن جماعــات المــن خــ األفــرادعلــى 

فات التى الختاإلي كون عنها الجمهور صور ذهنية تتسم بالتعميم وتتجاهل الفروق و  والمهن المختلفة

 .يةأساسجوهرية و  األحيانقد تكون فى بعض 
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ــؤدى (2) ــى اإلدراك ت ــز إل  األفــراد،ات متحيــزة لــدى إدراكــتكــوين إلــى  الذهنيــةالّصــور تــؤدى  :المتحي

أحكــام  إلــى إصـدار لــذا فإنهـا تـؤدى ،ًا علــى درجـة مـن درجــات التعصـبأساسـالذهنيـة تبنــى الّصـور ف

 ويهملــون جوانــب ،جوانــب مــن الحقيقــة األفــرادالذهنيــة يــرى الّصــور ل الفمــن خــ ،متعصــبة ومتحيــزة

 .تجاهاتهماال تتسق مع و  ،تتمشى مع معتقداتهم النها أل ،أخرى 
 

للجمهــور  الذهنيــة فــى التنبــؤ بالســلوك والتصــرفات المســتقبليةالّصــور تســهم  :التنبــؤ بالمســتقبل (5)

ــــدى الّصــــورة ف ،المختلفــــة األزمــــاتتجــــاه المواقــــف والقضــــايا و  عتبارهــــا ااألفــــراد بالذهنيــــة المنطبعــــة ل

تنبــــــئ أن  يمكــــــن األشــــــخاصحــــــول الموضــــــوعات والقضــــــايا و  األفــــــرادإنطباعــــــات واتجاهــــــات لــــــدى 

 .البالسلوكيات التى قد تصدر عن الجماهير مستقب
 

 الالذهنيـة بتخطيهـا لحـدود الزمـان والمكـان، فـالفرد ّصـورة التتسـم  :تخطى حدود الزمان والمكان (6)

ن صـورًا عـن بلـده ثـم العـالم الـذى يقف فى تكوينه لصوره الذهنية عند حدود معينة بل يتخطاها ليكـوّ 

 ،وعلـى مسـتوى الزمـان ،مـا وراء المجـرة التـى يسـكنهاإلـى  نهـاكوِّ التـى ي  الّصـور يعيش فيه، بـل وتمتـد 

 ،المستقبلإضافة إلى  ،ويكون صور ذهنية عن الحاضر ،نية عن الماضىيكون صور ذه اإلنسانف

ماكن المختلفة، وفقـًا لمعارفـه ومدركاتـه األزمنة و األيكون صورًا ذهنية عن  أن اإلنسان وبذلك يتضح

 .ستنتاجاإلقدرته على التخيل و إضافة إلى ومشاهداته 
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 الذهنيةالّصور مصادر 

  Direct Experience :الخبرة المباشرة (0)

 األفرادتى من تجارب الفرد واحتكاكه اليومي والمتكرر مع المؤسسات و أوهي الخبرة التي تت 

حتكاك وتوظيفه من اإلقات العامة لتلك المؤسسات استثمار هذا اليمكن للعاملين في العو ، اآلخرين

والعمل  ،يالوظيفاألداء ل حسن المن خ ،ة والطيبة عن المؤسسةالّصورة اإليجابيبراز إالل خ

رتياح والثقة، وبالتالي فإن اإلبطريقة تبعث على  ،المؤسسةأو  وتلبية احتياجات الفرد ،المنظم

، 2004، تركستاني)نظر ي. التجربة الفردية إلىصورة تستند  يالّصورة المتولدة بهذه الطريقة ه

ة مباشرة، بمعنى أنها صورة تستند إلى المخزون المعرفي الذي استحصله الفرد بصور ، (10ص

 .وموجهة
 

 Mediated Experience  :الخبرة غير المباشرة (9)

المختلفة المسموعة والمقروءة  اإلعالمهي الخبرات التي تنتج مما تقوم به غالبا وسائل  

خبار المؤسسات أحداث و أطريقة غير مباشرة من نقل مواقف و وب ،والمرئية والمطبوعة وغيرها

نتقاء صورة ذهنية اإلكيد و أيولد بمرور الوقت والتكرار والت مما ،جمهورالإلى  هاأدواتعبر  األفرادو 

المتولدة بهذه الطريقة هو صورة تستند فإن الّصورة  ذلك الفرد، وبالتاليأو  معينة تجاه تلك المؤسسة

 (10، ص2004، تركستاني: )نظري .خرون اآليقوله ويصوره  ما إلى

عن طريق  األشياء أو األشخاصية عن يؤسس صورته الذهن أن اإلنسان وهذا يعني 

واتجاهاته ونتيجة  األفرادوترتبط هذه التجارب بعواطف  ،التجارب المباشرة والتجارب غير المباشرة

نتظار صور اتكون هناك صورة ذهنية مختزنة تتضمن معارف ومعلومات ب ،عاتهالخبرات الفرد واط
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نوعية المعلومات المختزنة لدينا فإن  ولذلك ،نةالمختز الّصورة تؤثر في أن  وافدة جديدة والتي يمكن

الّصورة ة كانت إيجابيكانت هذه المعلومات فإن  هي التي تقرر صورهم في عقولنا اآلخرينعن 

غير واضحة أو  الغامضةالّصور يعني عدم وجود بعض  الوهذا  ،أيضاً  ة والعكس صحيحإيجابي

الّصورة نسجام في محتويات اإلفالتناسق و  ،فردالمعالم بسبب تناقض في المعلومات التي تلقاها ال

 ،تكوين صورة قوية متماسكةإلى  من حيث نوعية المعلومات والتجارب الشخصية المباشرة تؤدي

الدليمي، ). نفسياً  مستقراً  وهذا ما ينعكس بدوره على الوضع النفسي للفرد فيبدو في حقيقته شخصاً 

 (.67-66، ص0115
 

  :الذهنيةالّصورة ل تشكي فيالعوامل المؤثرة 

باحتفاظه  ،نسانإلد لالالسابقة منذ لحظة المي اإلنسانالذهنية على خبرات الّصورة وتبنى  

ضاءة ودرجات الحس المختلفة من خشن اإللوان ودرجات األو  شكالاألو  األشياءلصورة ذهنية عن 

ها بطريقة من أربع تجربة جديدة يتم استقبالها وتفسير أن أي  ويستتبع ذلك ،وناعم وصلب وغيره

 (.077، ص2013مصطفى، )و .(Boulding, 1961. P.7-8) :طرق 

 ما تدعم التصور الحاليأ.Attention                                           

 التصور الحالي الموجود معلومات جديدةإلى  او تضيف.Addition              

 أو تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور              .    Modification   

  عادة بناء كامل للتصورإ او ينتج عنها.Reorganization                       
 

سرة األها؛ أبرز  اإلنسانلراهنة لدى االّصورة تسهم في بناء أن  وهناك عوامل عديدة يمكن 

المختلفة،  اإلعالمويضاف لها وسائل  ،نتاج المعرفي والثقافياإلمية و يوالمؤسسات التربوية والتعل

 اإلتصالسيما بعد التطور الهائل في تكنولوجيا الفعالية وخطورة،  أكثرالتي تؤدي دورًا 

http://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+Ewart+Boulding%22
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وسيله أهم  تأصبحوالتي  ،يةاإلعالموالمعلومات، وما حصل من نمو كبير في صناعة الرسائل 

ل الوقد تبين من خ ،الناس أذهانفي  صالأالموجودة الّصور وتدعيم  فكاراألو  راءاآلو الّصور لنقل 

 اإلعالمالتي يبنيها الفرد عن عالمه تستمد من وسائل الّصور من % 71أن  ات والبحوثراسالد

 عف حسب طبيعة المجتمع ومستوى تقدمهتضأو  تزدادأن  ويمكن لهذه النسب ،التي يتعامل معها

ين يحصلون على معلوماتهم عن طريق يمريكاألمن % 95أن  لوحظ الومن ذلك مث ،تخلفهأو 

قدرة كبيرة على  اإلعالملوسائل أن  عدا ،ينما ذهبأالحقتها للفرد شارها ومتبحكم ان اإلعالموسائل 

ة وتقديمها في صور معينة وهذا ما والحقائق التي تجري في العالم لحظة بلحظاألحداث تفسير 

أغلب ن أسيما و ال ،عتماد على هذه الوسائلإلى اإل الذي يدفعهاألمر  ،يوفر الجهد والوقت للمتلقي

وسائل  تأثيروهذا ما زاد من  ،يةاإلنسانمور الحياة وتعقيداتها وتلبية حاجاتهم أن بو الناس منشغل

طراف التي تقف األغراض أ و  أهدافكل يتوافق مع مكانية تشكيلها بشا  األفراد و في سلوك  اإلعالم

 ،عجوة)و( 71، ص0115الدليمي، ) .وصناعة وسائلها ،لية عملهاآ وصياغة ،وراء تلك الوسائل

 (.119 ص ،0115
 

النســـق المعرفـــي الخـــاص بكـــل فـــرد، أو  الذهنيـــة تـــرتبط بالنظــامأن الّصـــورة  ويؤكــد البـــاحثون  

د، الالســابقة منــذ لحظــة المــي اإلنســانهنيــة تبنــى علــى خبــرات الذالّصــورة ، بــأن (بولــدنك)ويــدعم ذلــك 

ــأجنـين فـي بطـن  اإلنســانوربمـا قبـل ذلـك و  حيـث يتلقـى الكـائن الحــي رسـائل مسـتمرة عـن طريــق  ،همِّ

ازداد هــذا التصــور  اإلنســانذا مــا تقــدم العمــر بإلبدايــة، فــتكــون غيــر واضــحة فــي اوالتــي حاســيس األ

 . (Boulding, 1966, P.6) .متخيلالوحتى ليشمل في النهاية كل شىء موجود 
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وينظمهـــا ويخزنهـــا عـــن جمـــالي المعلومـــات التـــي يســـتوعبها الفـــرد إإلـــى  وبهـــذا يمكـــن النظـــر 

ها تتم مقارنـة المعلومـات الجديـدة لكـي يعطـي الفـرد أساسنها نوع من القواعد التي على أالعالم، على 

 (617، ص1975رشتي، ): تضمن القاعدةتمعنى، و 

   .طار الداللي للفرداإل( 1)

    .حتياجاتهإ( 0)

   .قيمه( 1)

 .المعتقدات والتوقعات التي تؤثر على ما يتلقى الفرد من معلومات جديدة( 2)
 ج
 

ستدعاء تعتمد اإلالذهنية والقابلية على الّصورة باحثون بأن قوة  وبناء على ماسبق يؤكد 

، 1984زهران، ): ي بـاإلدراكذا الموقف ي للمثيرات، وقد حددوا قوانين هاإلدراكعلى الموقف 

 (170-171ص

مـن  تـأثيراً و  واسـتدعاءاً  سـهل تـذكراً أتكـون  اإلدراكقانون التكرار، فالمادة التي يتكرر وجودها فـي  (1)

 .اغيره
 

 .بالغاً  ثراً أأول مرة تترك في الذاكرة  وية، فالخبرات التي يمر بها الفرداألولقانون  (0)

يكــــون  ،فــــي تفكيــــرهأو  الفــــرد إدراكعــــاني التــــي وردت حــــديثا فــــي الّصــــور والمقــــانون الحداثــــة، ف (1)

 .يسر من غيرهاأاستدعاؤها 

 .قوى وساعد على استدعائهاأتأثيرها قانون الشدة، فكلما قويت المثيرات كان  (2)

 ،كي نفسـه الـذي اكتسـب فيـه الخبـرةبسات، فعندما يوجد الفرد في المجـال السـلو القانون ثبات الم (5)

 .ستدعائهاذلك يعينه على افإن 
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 (.9، ص0110خضور، )و(. 11، ص2004، تركستاني)ينظر  :الذهنيةالّصورة  أبعاد

هـي صـورة  ؛إلـى أبعـاد أخـرى  حساسات جعلها تنقسمإن ارتباط الّصورة بإ (ركسنايت)ويذكر  

فتظهـر صـور الـذاكرة شـيئا ، (Constructed Image)المبنيـة الّصور و  ،(Memory Image)الذاكرة 

 م ذلـكــــــــوبرغ ،فهي غير مألوفـة ،ة هي غير ذلكـــــــالمبنيالّصورة ي، بينما ـــــــبه في الماض ما لنا خبرة

ة هـي خلـق ــــالمبنيالّصـور ابقة، و ــــــا مـا يقابلهـا فـي الخبـرات الســــــة كلهـا لهــــــــرها المختلفـــــــعناصإن ـــــــف

ــــــفق( New Creation)جديـــــد  ــــــط فــــــ ــــــنهأانـــــب ي جـــــ ــــــاتحا تمثـــــل ـــ ــــــاد العناصـــــ ــــــر فــــ ــــــي تشكيــــــ ل ـــ

 (knight & Knight, 1984, P.114).دـــــــجدي
 

  :Cognitive componentالبعد المعرفي  (1)

 ،مجتمع ماأو  شعبأو  وهو البعد الذي يدرك عن طريقه الفرد موضوعًا معينًا يتصل بدولة 

، وتعتبر هذه ة والجغرافية للدولة والمعرفة بالمعلومات المتعلقة بشعبهايتأريخال األسسمثل المعرفة ب

وعن  اآلخرينالذهنية التى يكونها الفرد عن الّصورة الذى تبنى عليه  األساسالمعلومات هى 

الموضوعات والقضايا المختلفة، وبناء على دقة المعلومات والمعارف التى نحصل عليها عن 

فى  فإن األخطاء ،الذهنية التى نكونها عنهم، ووفقًا للبعد المعرفى الّصورتكون دقة  اآلخرين

ًا عن المعلومات والمعارف الخاطئة أساسهى أخطاء ناتجة  األفرادالذهنية المتكونة لدى الّصورة 

أو الّصورة التي  تجاهات يتمثل في الفكرةإلفالمكون المعرفي ل، األفرادء الالتى حصل عليها هؤ 

أو تشكلها مشاعر  والتي توقظ حين استدعائها ،اآلخرين األشخاصعن بعض  أشخاصتوجد لدى 

 .(12-11، ص0110خضور، ): ينظر  .تجاه سلوكيات معينةاحاسيس معينة وثم تدفع بأو 

يتمثل ، البعد الفكري أو المعرفي للصورة الذهنية للحزب السياسيأن  يظهرمن هنا  

يتبناها، وتمثل السمة الغالبة لفكره أو  الحزب السياسي،التي يقدمها  األدبياتبالنتاجات والمعارف و 

ل نتاجاته الالضعيف للحزب من خأو  لدى الجمهور، وهذه تختلف وفقًا لنسبة الحضور القوي 
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مؤتمراته أو  سبوعيةأو األ دبية والفكرية والبرامج التوعوية، التي يقدمها عبر نشاطاته اليوميةاأل

ية وتجارب السلطة تأريخالناس من تجارب الحزب ال أذهانفي  ترسخمايإلى  ضافةاإلالسنوية، ب

هذا البعد يعني بمعرفة جمال فإن اإلوب ،ريع المقدمة والمقترحة والمتحققةوالمشاركة السياسية والمشا

 .الحزب العامة
 

 :العوامل التي تسهم في بناء البعد الفكري للصورة الذهنية لألحزاب السياسية

ل استراتيجية الحزب السياسي في بناء الدولة، ودوره الزز من خن البعد الفكري يتعإ 

السياسية ومساعي أو  تعطيل الحياة التشريعيةأو  النظري والموقفي في تحسين المشهد السياسي

ندا، : )ينظر. تتعارضأو  قات خارجية وداخلية تتوافق مع مصالح المجتمعالالحزب في بناء ع

هذا البعد من الناحية التكوينية بعوامل  كما يتأثر (.115، ص0110الكحكي، )و( 76، ص0117

 :عدة منها
 

 

السلطة، ومدى التوافق فيهما، إلى  الجمهور، والموجهإلى  ، الموجهالخطاب السياسي بشقيه -أ

أو  الضعف بضعف،أو  ي موقف سياسي، وعدم تبرير الخلل بخلل،ألوتقديم رؤية موضوعية 

سي بمصطلحات توسع الفجوة بين الحزب والجمهور، مثل التعمية على مجريات العمل السيا

، بل بتقديم حقائق واضحة للجمهور "عظمأ ماخفي كان "و" الغرف المظلمة"و" دهاليز السياسية"

 .عن مسيرة العمل السياسي

والتجارب التي مارسها والمواقف التي اتخذها طيلة فترة حياة  الخبرات السابقة عن الحزب -ب

أو  نحراف السياسياإلها من تأريخالتي حافظت على  األحزابه، فالحزب ومنذ نشأت

ية تأريخنحرافات إاألحزاب التي وقعت حبا وكراهية في الوطني هي غير تلك اإلجتماعي أو 
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 الذلك المواقف المعززة لكإلى  ، مضافاً اإلجتماعيتمس سمعتها الوطنية وتخدش كيانها 

عن بناة كأحدث تجربة عرفها الجمهور والمواقف المت األخيرالحالتين، والثبات أو  يناإلتجاه

 .لحزبا

دور كبير  اإلتصالم ووسائل العإل، حيث يكون لالدعم اإلعالمي الخاص والخارجي أو الندية -ت

ه ومواقفه والتثقيف لها أفكار ل استعراض نتاجاته و المن خ ،في ترسيخ البعد الفكري للحزب

تكوين البعد الفكري للصورة  فير والترهيب، فهذا يؤثر العكس التنفير منها والتحذيأو  وبها،

ًا بنبرة اإلعالمذا كان التوجه إالذهنية المتكونة لدى المتلقي، ف دانة، والتنديد، اإلي م ْشب ع 

م  أو اإل والسخرية، والتحريض؛ ا معرفيًة أبعادشادة والتمجيد والتفاخر والدفاع، فانها ت ْرس 

 .ةووجدانيًة جديدًة غير مألوف
 

 : Affective componentالبعد الوجداني  (0)

الرفض إلى  مجتمع ما يمتد من التقبل وأأو شعب  ته نحو دولةاالويمثل مشاعر الفرد وانفع 

ويتشكل الجانب الوجدانى مع الجانب المعرفى، ومع مرور  ،ة والسلبيةيجابياإلويتدرج في الشدة بين 

وتبقى الجوانب الوجدانية التى تمثل  األفرادكونها شى المعلومات والمعارف التى الالوقت تت

ويتدرج البعد الوجدانى بين  ،والقضايا والموضوعات المختلفة األشخاصنحو  األفراداتجاهات 

 ينظر. ة والسلبية، ويؤثر على ذلك مجموعة من العوامل أهمها حدود توافر مصادر المعرفةاإليجابي

 (.11، ص2004، تركستاني)
 

حكام أبه، اتجاهات و  يقصدن البعد الوجداني للصورة الذهنية للحزب السياسي ومن هنا فإ 

أو  ةأو إيجابي سلبيةما إ الجمهور الذهنية والنفسية نحو الحزب السياسي ومواقفه، والتي قد تكون 



                                        

- 56 - 
 

عقلي كامل،  إلى إدراك محايدة، كما يعني ربط المعرفة بالمفاهيم والثقافة الشخصية السابقة لتتحول

هذا البعد بمدى توافق مباديء ومواقف الحزب  تأثرنفور من الحزب، ويأو  ثل بتعاطف كاملويتم

" الشخصية المعنوية"بـ  أحياناً أو ينفر، ويعبر عنها  تنافرها، فيقبل الجمهورأو  الحالية مع الجمهور،

مواقف ب التعاطف والتبرير للالها فيه وقدرتها على استجتأثير للحزب في وجدان الجمهور ومدى 

 (.76، ص0117ندا، : )ينظر. السياسية التي يتبناها الحزب

وتشترك في تعزيز هذا البعد جميع العوامل التي ذكرت في البعد الفكري، لكنها هناك تتركز  

ل تدعيم التفنيدًا، من خأو  في وجدان الجمهور تعزيزاً " الشخصية المعنوية"على استهداف تلك 

المشوهة وتكرارها وتذكير أو  المشرقةالّصور اجتزاء بعض أو  الهدف ببعض المواقف السابقة

تنظيما  أكثرقة بين الجمهور والحزب الكلما كانت الع أكثرالجمهور بها، ويتعزز هذا الجانب 

الكحكي، : )ينظر. وأدلجة، وبالتالي صعوبة استهداف هذا الشخصية المعنوية في وجدان الجمهور

 (.115، ص0110
 

 : Behavioral component (السلوكي)ئي جرااإلالبعد  (1)

الزواج من واحدة أو  جنبية والعيش والعمل فيهاأإلى دولة  ويتمثل في رغبة الفرد في السفر 

ة بين اإلجتماعيويعتمد هذا العامل على المسافة بمعنى رغبة اإلنتقال والتعايش، ، تعيش فيها

حيث  ،مشكلة لديه فى مختلف شئون الحياةالذهنية الالّصورة ويعكس سلوك الفرد طبيعة  ،الشعوب

، فسلوكيات األفرادأنها تمكن من التنبؤ بسلوك إلى  هاأحد أبعاد الذهنية فىالّصورة  أهميةترجع 

 .تجاهاتهم فى الحياةايفترض منطقيًا أنها تعكس  األفراد
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والموازنة  كاإلدراستخدام العقلي للصورة الذهنية يعني قدرة الفرد على فإن اإل وتبعًا لذلك 

يجاد المقارنة بينهما تجاه  اتخاذ القرارات إلى  للوصول األشياءفيما يمتلكه من تراكمات معرفية وا 

الثبات على الرغم مما تتصف به من استباق أو  والحكم عليها، وهي بطبيعة الحال قابلة للتغيير

يز به من إضافات للشحنات ما تتمأو  الحالية التي يواجهها الفرد األشياءزماني في معظمها تجاه 

 .(115، ص 2002الكحكي، ). العاطفية في بعض مكوناتها

ستجابة الظاهرة للجمهور اإل البعد السلوكي للصورة الذهنية للحزب السياسي يتضمنفإذاا  

كراه الذي اإليعتد بسلوك البناءا على البعدين السابقين؛ الفكري والوجداني، و  ،تجاه الحزب السياسي

العوامل المذكورة في البعدين ت سهم أن  السلطوية تجاه الجمهور العام، كما األحزابعض تمارسه ب

الجمهور وتفاعلوا معه واقتنعوا  أذهانلما ترسخ في  اصلفي تكوين البعد السلوكي كونه تحصيل ح

ات اإلنتخابعدمها في فعاليات الحزب السياسي، كأو  ل المشاركةالمن خ واضحاً  به، ليظهر سلوكاً 

قة مع البعدين؛ التنديد وغيرها من مظاهر السلوك المتوافأو  والمؤتمرات والمهرجانات والتحشيد

 األحزابويدخل في البعد السلوكي تبني مهام واتجاهات معينة بخصوص  ،الفكري والوجداني

قة بين الفرد الوطبيعة الع اإلتجاهلخدمة نوع  ألفرادة لاإلجتماعيقات الالسياسية، وتوظيف الع

ًا، ففي أو إيجاب السياسية بنعوت مبالغ فيها سلباً  األحزابوالحزب، ومن مظاهر هذا البعد نعت 

، "نازي "، "متآمر"، "متواطيء"، "خائن"، "عميل"السلب يقوم الفرد بتكرار مفردات شديدة منفرة مثل 

عة ويؤكد يقوم الفرد باستعمال مفردات لطيفة ومشج اإليجابيالخ، بينما في الجانب ..، "نفعي"

 (76، ص0117ندا، : )ينظر. الخ.....،"، كفوء"مخلص"، "وطني"، "شريف: "عليها، مثل

 (.115، ص 2002الكحكي، )و
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 (.174، ص2007)منير، )و (Marion,1989, P.78) .الذهنيةالّصور  أنواع

في الذهنية الّصورة مفهوم أن  عديدة للصورة الذهنية يحددها جفكينز الذي يرى  أنواعوهناك  

 :هي األنواعالصحيح، وهذه  اإلنطباعقات العامة يعني الالع

 .وهي التي ترى المنشأة نفسها عن طريقها: المرآةالّصورة  (1)
 

 .خرون المؤسسة اآلوهي التي يرى بها : الحاليةالّصورة  (0)
 

 .الجماهير أذهانأن تكونها لنفسها في  وهي التي تود المنشأة: المرغوبةالّصورة  (1)
 

عتبار منافسة المنشآت اإلأخذنا في إذا  تتحققأن  وهي أمثل صورة يمكن: المثلىالّصورة  (2)

 .المتوقعة الّصورة تسمى بأن  على الجماهير، ولذلك يمكن تأثيروجهودها في ال األخرى 
 

يعطي كل منهم  ،لممثلين مختلفين للمنشأة األفرادوتحدث عندما يتعرض : المتعددةالّصورة  (5)

 صورةإلى  يتحولأن  ماإف ،الً طوي التعدد هذا يستمرأن ال الطبيعي ومن. مختلفًا عنها انطباعاً 

 ةاإليجابي العناصر تظلها موحدة صورة الجانبين بين تجمعأو أن  سلبية صورةأو إلى  ةإيجابي

  .األفراد ءالهؤ  على منها كل تأثير لشدة تبعا والسلبية

 

 :Stereotypeالنمطيـة الّصورة 

مع مصطلح   mental image اإلجتماعيالذهنية في علم النفس الّصورة مصطلح  يتقابل 

الّصور تلك ) -:صبع بأنهاأوالتي يعرِّفها الدكتور صالح خليل ابو  ،stereotype  النمطيةً الّصورة 

شعوب حاملة معها سمات موضوعة في قالب ذهني أشخاص أو الناس عن  أذهانالتي تنطبع في 

أبو إصبع، ) .(الشعب بصورة مخالفة في الذهناألشخاص أو ء الي صور هؤ يحد من التفكير ف

 .( 71ص، 1999
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ه أصدر العام الذي  الرأيمرة في كتاب  ولألالنمطية الّصورة مح الوقد ظهرت م 

Lippmann (1922) نها تفيد في ألتكوينها اإلنسان إلى الذهنية يضطر الّصور ، وهي نوع من

مكانات للتعرف على اإليتاح له الوقت و  العند تعامله مع البيئة  إلنسانألن ا اقتصاد التفكير، ذلك

 (.5، ص1996خضر، األ). حقائق العالم
 

 للجماهير، المشتركة الرموزبأنها  Stereotypeالـ  يةاإلعالم المصطلحات معجم ويعرف 

 ألشياء لناسا عند التي إنها التصورات أي ،الشعبية غنياتاألو  ساطيراألو  مثلةاألو  الحكم مثل

 هذا معنىفإن  ولهذا ،الجاهزة القوالب معنى (Stereotype) لكلمة الـ  المعجم عطىأ و  معينة،

 الورق أو  الجص من قالب في المعدن بصب تصنع طباعية لصفحةأيضا  مرادفاً  يكون  المصطلح

 " استخدام الـ بمعنى أن، (285، 576، ص1989شلبي، ) ،منضدة عن حروف مأخوذ المعجن

stereotype"  تعني الصفيحة المعدنية المطبوعة التي تصب في قالبإذ  عالم الطباعة،إلى يرجع 

ستخدامها إالسطور المطبوعة التي يمكن  ويتم استخدام القالب في إنتاج. آلة سباكة طباعيةأو 

 (.Harding, 1968 ,p.259)"ها عادتإ إلى  ف المرات من دون الحاجةالآ

 

الجماعة أو  رأي يعده الفردأو  حيالمفهوم اصط" Stereotype: النمطيةالّصورة ف 

 ,Webster's, 1990) "ه من الطباعةصلأالشخصية و إلى  مطابقًا لنموذج عام يفتقرأو  مصدراً 

p.464.) الذهنية التي يشترك في حملهاأو الّصورة  عامأو  الشيء المتفق مع نمط ثابت"، فهي 

 .Webster's, 1977) ."حكمًا غير متفحصأو  ًا عاطفياً موقفأو  جماعة وتمثل رأيا مبسطاً أفراد 

P,11-41.). 
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من المعلومات التي تحتويها بعض الكتب  هائالً  اً هناك كمّ أن  يرى بعض الباحثينو  

ور نمطية مشوهة، تنقل ــــــًا من صـــــأساسة ل  كّ ش  هي في الحقيقة سلبية وم   ،م والتلفاز والصحافةالفاألو 

: ينظر. نتهاكات وغيرهااإلة و ــــــة والضغينــــــع كالجريمـــــا مجتمــــــيخلو منهاللتي الجوانب المظلمة ا

.(Browne, 2013, p.255). 

يصعب تغييرها بين يوم وليلة، ذلك ألن الفرد يميل الّصور ن غالبية هذه باإلضافة إلى أ 

د حكمه على األشياء، في أغلب االحوال إلى التمسك بما لديه من صور ينطلق من خاللها عن

التي كونها، فيتذكر المواقف الّصورة نه يدرك محتوى ما يتعرض له على نحو يتفق مع أحيث 

ثر أوأصبحت ذات  ،الذهنية التي تكونت لديه في وقت ما واستقرتالّصورة والتفاصيل التي تدعم 

ومن ، (11، 0112ة، عجو )كبير في تقديره لما يحدث بعد ذلك وفي رؤيته للواقع وتخيله للمستقبل

ثم فقد يتعصب لها ويتحيز فال يقبل التعرض لرسائل أخرى قد التتفق معها، ولكن المشكلة تكمن 

تقوم على الكذب  ،((صورة مشوهة بشكل متعمد))المقدمة هي الّصورة كانت هذه  ما في حالة إذا

الّصورة ه حقيقة، كتلك نأعلى  والربط المزيف بين حقائق ال رابط بينها، بل تعمد إلى عرض الرأي

والتي ال تنقل عنه سوى  ،التي تعكسها المواد اإلعالمية بمضامينها المختلفة عن العالم الثالث

نه أستقرار والكوارث والفضائح، وال تنظر إليه إال على ضطرابات وعدم اإلالمظاهر السلبية واإل

 (. 6، ص1991قنديل، ). نقالبات والفساد والعنف والتخلفمليء باإل

التي تتكون لدى  (24)النمطية السلبيةالّصورة تهم على راسفي دين بعض الباحثورّكز  

وكلما تتكرر ، كثير من الصراعات فيما بينهمإلى  نها تؤديأل ،مم بعضها على البعضاألالشعوب و 
                                                           

لكنها بالجملة تشكل  النمطية، هي مجموعة معلومات؛ صحيحة أو مشوهة،الّصورة يجد أن الباحث  أن ( 24)

 .النمطية سلبية غالبًا، سواء تشكلت من معلومات صحيحة أم مغلوطةالّصورة ، فاً سلبي انطباعاً 
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المتكونة الّصورة فإن  شيء آخرأو أي  الحزبأو  هذه المعلومات السلبيه عن الجماعة والدولة

الدليمي، ) .الثابتةالّصورة من السابق ولهذا سميت ب أكبربة وتقاوم التغيير بشكل الد ثباتا وصتزدا

 (.69، ص0115
 

صنع إلى  القادة السياسيين والمواطنين العاديين يحتاجون أن  Walter Lippmann يقول  

النمطية الّصور ى يفهمونها، وهنا يعتمد القادة والمواطنون عل الالقرار في المسائل المعقدة التي 

يرى ما  ألن اإلنسان ،ليست من بينها التجربة المباشرةأخرى  عتماد على مصادراإلالتي يشكلونها ب

النمطية هي التي تشكل فإن الّصور  ليس ما هو موجود بالفعل في الواقع، ولذلكأن يراه و  يتوقع

الّصورة التجربة المباشرة مع حتى لو تناقضت المعرفة التي يحصلون عليها من  ،ء للواقعالرؤية هؤ 

 (Lippmann, 1922, P.259) .النمطّية
 

 :النمطيةالّصورة سمات 

: صها من التعاريف المختلفة لهااليمكن استخو عليها  ب نيتللصورة النمطية خصائص  

  -:وهي (12-11، ص9001شقرة، ):ينظر
 

ثبات ، و ي لصانع الصورةرسوخ صورة الفئة المنمطة في الذهن الجمعهو  :الجمود والتصلب( 0)

 .اعتمادها على األحكام المسبقة دون اعتبار للتجربة المباشرة والوقائع الموضوعية، و هذه الصورة
 

ضد الفئة أو الشخص المنمط، والتحيز الّصورة التحيز من جانب صناع هذه هو  :التحيز( 9)

النمطية على الصفات لّصورة االتركيز في هذه ، و عقائدية أو ثقافية أو تأريخيةينطلق من خلفية 

 .السلبية للشخص أو الفئة المراد تنميطها
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ّناع الصورة،نه منع أو عرقلة أحذف كل ما من شهو : الحذف( 2)  إلصاق صورة معينة يريدها ص 

 ،حذف أي صورة أو سلوك إيجابي للشخص أو الفئة المراد تنميطها ويكون الحذف عن طريق

األحكام المسبقة والتي تخدم  ،السلبية لهاالّصورة  الإبحيث التظهر فات اإلنسانية عنها ب الّص وسل

 .المتعلقة بها
 

سحب صفات شخص أو بضعة أشخاص من الفئة المراد تنميطها على بقية أفراد هو : التعميم( 9)

 .فروق جنسية، أو دينية، أو ثقافيةهذه الفئة دون النظر لما بين أفراد هذه الفئة من 
 

 (16-15، ص9001شقرة، ) :النمطيةالّصورة كيف يتم تشكيل 

في الّصورة يجاد وترسيخ هذه إاللها النمطية عبر مراحل يتم من خالّصورة تتم صناعة  

 :وهذه المراحل هيها نوعًا من المصداقية عند من توجه اليهم، ؤ األذهان واعطا
 

 المراد تنميط ليتم استخدامها لتشويه صورة الشخص أو الفئة  البحث عن الصفات السلبية

استدعاء ما تختزنه ذاكرة الشعوب من قصص وروايات ونكات  صورتها ويكون ذلك من خالل

وتسخير كل ذلك لتشويه صورة هذا  ،ساطير عن الشخص أو الفئة المراد تنميط صورتهاأو 

الّصورة استحداث صفات سلبية لمن يراد صناعة كذلك من خالل و ، الشخص أو الفئة المعينة

ه بحيث تكون هذه الصفات نابعة من وقائع واحداث جديدة، كما يتم في الغرب النمطية ل

ويتم  ،رهاب استنادًا إلى عمليات قتل وتفجير تتم هنا وهناكإلوصف العرب والمسلمين با

لصاق كل هذه الصفات السلبية المستوحاة من الموروث ومن الوقائع الحالية بكل فئات وأفراد إ

 .الشعوب المراد تنميطها
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  مقرونة  –السلبية الّصور بأن يتم اعادة ذكر هذه الصفات و  السلبيةالّصور تكرار عرض هذه

بأشكال مختلفة في كافة وسائل اإلعالم مرئية ومسموعة  –النمطية لهالّصورة بمن يراد صناعة 

العرض المستمر المتكرر بأشكال مختلفة للصورة السلبية لمن ؛ ومقروءة، ويتم التكرار من خالل

المشوهة عن طريق االفالم السينمائية والتلفزيونية والرسوم الّصورة كعرض  ،يراد تنميط صورته

التركيز على لصوق الصفات السلبية بالشخص أو الفئة المعينة ، زمن خالل الكاريكاتورية

النمطية عن طريق اظهار هذا الشخص أو الفئة في كل مناسبة يحمل هذه الصفات الّصورة ب

له وتشوه صورته وسمعته وتضعه في القالب السلبي المراد صياغة شخصيته في التي تسيء 

البحث عن أي حوادث أو ممارسات يمكن و ، اطاره وكل ذلك مع اخفاء أي صفات إيجابية له

السلبية واستغاللها في صناعة وترسيخ هذه الصورة، وذلك عن طريق الّصورة أن تدعم هذه 

لصاق ما توحي به من إلوبين هذه الحوادث والممارسات الربط بين من يراد تنميط صورته 

 .صفات سلبية وصورة مشوهة قبيحة بهذا الشخص أو الفئة 

 

 :النمطيةالّصورة الذهنية و الّصورة الفرق بين 

يـة الّصـورة أو اإلنطباعو ( Stereotype)النمطيـة الّصـورة بدقة بين مفاهيم  األدبياتتميز ال 

نهمــا يبقيــان مفهــومين أإال  م مــن تماثلهمــا فــي العديــد مــن التفاصــيلفعلــى الــرغ ،(Image)الذهنيــة 

 م  ْكـح   النمطيةالّصورة  تبقى حين في ،النمطية من شملأو  أوسع هي الذهنيةالّصورة  نوأ ،منفصلين

 الفرديـة الفـروق  الً متجـاه ،النـاس مـن بفئة يقترن  والتعميم البساطة بالغ -اً أو إيجابي كان لبياً س-قيمة

 (17 و 16 ، ص1996الجبوري، ) .األحيان معظم في تغييره ويصعب الفئة تلك أعضاء بين
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وانطــــواء العديــــد مــــن  Stereotypeنــــه وبــــالرغم مــــن شــــمول المصــــطلح أ الدراســــةرى تــــو    

الّصــورة ، ف(الذهنيـةالّصــورة ) Imageشـمل هـو أوســع و أنـه جـزء مــن مفهـوم أإال  ،طــارهإ المفـاهيم فـي

الصــورتين الذهنيــة وهــذا يعنــي بــأن الفــروق بــين ، صــورة ذهنيــة مســبقةبوجــود إال  تتكــون الالنمطيــة 

  :تياالجمالها بإوالنمطية يمكن 

، تبقى صورة ذهنية مادامت فردية، لكنها الذهنية التي يكونها الفرد عن شيء ماأن الّصورة  (1)

 ،بشكل واسع وانتشرت بينهم ،عتقاد فيها عدد كبير من الناساإلركه تتحول إلى صورة نمطية إذا شا

 (760، ص1999ساري، ):ينظرهم وتفاعلهم وسلوكهم تجاه الجماعة المنمطة، إدراكؤثر في م

 .(Young, 1957, p.193)و

ـــه ( 0) ـــة مفادهـــاإلـــى  (جـــون ميريـــل)وتنب بركـــات، )، صـــورة ســـلبيةإال  الســـتيروتايب مـــاهيأن  حقيق

نهـــا ألعدائيـــة  فكأنهـــا تتضـــمن اتجاهـــات ،(111، ص1981ليســـين، )و ،(110-111، ص1981

المقارنـة ، وب(111، ص1981ليسـين، ). تتكون نتيجة قلـة التفاعـل بـين حضـارات وقوميـات مختلفـة

الذهنيــة تبنــى علــى الحقــائق الموضــوعية والمعلومــات أن الّصــورة  (البــورت)الذهنيــة يــرى الّصــورة مــع 

فـي تلقـي  نسـاناإلويسـتمر ، اإلنسـاننهـا تـرتبط بتجـارب أل، (Allport,1954, P. 168). الصـادقة

أن  وهــي بـذلك لــيس بالضــرورة، (Boulding, 1961, P.4-5). حاســيساألالرسـائل عــن طريـق 

 .تكون سلبية
 

ــــى أن  (تيرهــــون )يشــــير ( 1) ــــة يتالّصــــورة مفهــــوم إل ــــدة، فهــــي مجموعــــة مــــن النمطي خــــذ شــــكل العقي

ــــة والفلســــفية و  ــــات الفني ــــرة مــــن التوليف ــــالمعتقــــدات المتراكمــــة التــــي تؤطرهــــا مجموعــــة كبي ة اإلجتماعي

http://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+Ewart+Boulding%22
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يــة الذهنيــة أمــا اإلنطباع ،(25)هــائأو خط يمكــن الحكــم علــى صــدقها الوالسياســية بشــكل نمطــي ســائد 

 يمكـن الحاسـيس فـاأللمعرفة المستمدة مـن وفقا لمعيار التجربة الناتجة من ا األفرادفهي تتشكل لدى 

 .(19-17، ص0111الداقوقي، ) .ترتبط بما سبقأن 
 

تستجيب للمضامين الجديدة المعاكسـة  النها أحيث  ،النمطية بأنها تقاوم التغيرالّصورة وتمتاز ( 2)

هـو مبـدأ فعـال  Imageالــ أن  ، فـي حـين(17، ص0110دقـاني، اإل")فقط مـا ينسـجم مـع اتجاهاتهـا

أخــرى فــإن  بعبــارة ،(10-11ص ،0112عجــوة، )،تتصــف بالثبــات والجمــود الودينــاميكي لــذا فهــي 

خضـــور، ):ينظـــر. لصـــورة الذهنيـــةابعكـــس الحـــال مـــع  – )*(النمطيـــة هـــي عمليـــة ســـتاتيكيةالّصـــورة 

 .(11، ص2002
 

إلــى الّصــورة انتقــال هــذه أن  العــام، فــي حــين الرأيالذهنيــة هــو مــا يعــرف بــالّصــور حصــيلة إن ( 5)

، فهـــي العبــر الحــواجز الثقافيــة والسياســية والحــدود الجغرافيــة مــثأي  ،خــارج حــدود المجتمــع الواحــد

-110، ص1981بركـــات، )).العـــام العـــالمي الـــرأيفـــي خلـــق  األســـاسالنمطيـــة التـــي تعـــد الّصـــورة 

111). 
 

ورة أمــا الّصــ ،أخــرى مــة أالّصــور عــن تجميــع أو  توحيــد اصــلالنمطيــة بأنهــا حالّصــور وتتصــف ( 6)

 (.19-18، ص1986مسلم، ): ينظر. الذهنية فتتصف بتعددها
                                                           

 ".األفراد  أذهاننظام من العقائد الراسخة في " نها أالّصورة النمطية على يعرف " تيرهون "فإن  ومن هنا (25)

لسياســية بـين الســتاتيكية والديناميكيـة، فاالســتاتيكية االجتماعيـة ترمــي أول مــن درس الفـروق ا( اوكســت كومـت)يعـد العـالم   )*(

 إلــى الوصــول إلــى قــوانين التعــايش التــي تفســر المجتمــع بحالتــه الســاكنة، أمــا الديناميكيــة فتهــدف للوصــول إلــى قــوانين التغييــر

. معجــم علــم االجتمــاع (.1986)دنكــن ،ميتشــيل ينظــرللمزيــد . التأريخيــة التــي تفســر المراحــل التأريخيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع

 .021، ص(دار الطليعة: بيروت) .0ط
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الّصورة "الذهنية من حيث كون الّصورة النمطية تتمايز عن مصطلح الّصورة مصطلح أن  كما( 7)

، النمطيةالّصورة عم واشمل من أ وهي  األشخاصعن الحياة و  ،الذهنيةالّصورة الذهنية تعني مطلق 

خصوصية في  أكثرالنمطية أن الّصورة  خر، في حينآلن وقت نها تتغير وتتبدل مأال عن فض

الّصورة حقة لمراحل تكوين الوتعد مرحلة  ،نها تتسم بالثبات والجمودأل ،الذهنيةالّصورة لتها عن الد

 . (25، ص0115عبدالرزاق، )". الذهنية

 

 :وعوامل تشكيل صورة الحزب السياسي لدى الجمهور أسباب

والمواقــف  ؛(26)كاألحــداث الكبيــرة ،يــرة تــؤدي إلــى تغييــر الصــورةهنــاك عوامــل ومــؤثرات كث 

صــورة ذهنيــة أو  -شــأنه شــأن أي جماعــة أو منظمــة –وتــرتبط بكــل حــزب مــن األحــزاب  الصــعبة،

تمثـل سـمعة الحـزب أو المنظمـة لـدى النـاس خـارج حـدود المبنية على األحداث والمواقف، و نمطية 

عــن األحــزاب لــدى الّصــورة وعــة عوامــل لتشــكيل هــذه التنظــيم الحزبــي أو المؤسســي، وتشــترك مجم

 .الجمهور
 

قديمة ارتبطت باألحزاب السياسية في العراق اتسمت أغلبها بالسلبية، نتيجة  اً ن صور إ 

التي ذكرها الدكتور عبدالرزاق الحسني لضعف أو فشل  سبابلضعف األحزاب أو فشلها، ومن األ

 (. 248 -246 ، ص0118الحسني، )  :الملكي العهد في العراق في الحزبي العمل
 

  .الشعبي التنظيم أساس على العمل بضرورة األحزاب زعماء قناعة عدم  (1)

                                                           

ثر الكبير في صورة الواليات المتحدة األ 1986سابقًا في عام ( اإلتحاد السوفيتي)حادثة مفاعل تشيرنوبل في كان ل(26)

نفجار الضخم إال بعد م تعرف بهذا اإلقمار صناعية متطورة جدًا بينما لأمريكية في العالم، والتي كانت تفتخر بأنها تمتلك األ

.(282، ص2013مصطفى، ) .ذاعته وسائل اإلعالم السوفيتيةأن أ
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 فإن ذلك، الزعامة شروط فيه توفرت من الزعماء بين وجد ولئن ،التنظيم قابلية توفر عدم (0)

 ..الحزبي فيها إلى العمل اضطر التي حوالألا في حتى التنظيم روح يعوزه الشخص
 

 رتزاق،إلل وسبيالً  للعيش، وسيلة الحرفة هذه من اتخذوا قد السياسة محترفي من كبيراً  دداً ع إن (1)

 النظم عن بعيدون  بالطبع فهم هم،عمالأل هدفاً  يرسموا ولم لسيرهم، خطة يضعوا لم لهذا وهم

لزام الحزب، مبادئ حدود في فعاليتهم تركيز توجب التي الحزبية،  .بمقرراته أنفسهم وا 
 

 .الحزبية وقدرة تلك التنظيمات في الحياة السياسية العامة التنظيمات في الشعب ثقة ضعف (2)
 

 

نه في أف ،األحزاب السياسيةضرورة إلى  ات تشيرراسهناك دأن  بالرغم منو  الغرب، وفي 

إلى  ترقىالبنسبة قليلة إال  تمثل تطلعات الناسال أن األحزاب ،العام الغربي الرأيالوقت ذاته يرى 

" يةاإلنتخابنظمة ألة مقارنة لراسد"العام  الرأي: ة منشورة بعنوانراسيرى ضرورتها، هذه الد نسبة من

، West European Politicsوربية الغربية  األمجلة السياسة ، نشرتها 0111 – 1996للفترة 

 األحزابضرورية وهل  األحزابكانت إذا  مريكا واليابان واستراليا حول فيماأراسة شملت دول الد

 (.17نظر الملحق رقم ي)تهتم بتطلعات الناس، 
 

وروبي اال اإلتحادالمنظمات والمؤسسات في دول  أيضا أكثر تاولة قد تنراسالدأن  كما 

 السياسية، وكانت النتيجة تشيرأو  ةاإلجتماعيل المواقف التعزيزًا للثقة من خ ،(0112 – 1997)

ل سنوات بدأت من الدنى خاألكانت هي إذ  اسية،السي األحزابالنسبة القليلة التي حظيت بها إلى 

 (.18 نظر الملحق رقمي). 0112وحتى  1997
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 ذهنيةورة ــــهم في تشكيل صــــالتي تدفع وتس بابــــــــاألس أن ت عزى  يمكنوبناءًا على ما مّر،  

سباب ، وأجتمعالتركيبة اإلجتماعية والنفسية للم]إلى ة ــــعن األحزاب السياسية؛ سلبية أو إيجابي

م والوعود المبالغ فيها والعجز عن ــــالتعميو ( ب الماضيــــرواس)أسباب تأريخية و  ثقافية وتعليمية

، اــــزاب وشخصنتهــــة األحــــي نخبويــــــــة فــــــــالمبالغ، و ز والضعفــــة والعجــــزدواجياإل، و ايفائها

لوك ــــالس، و ايةــــالم والدعــــاإلع، و اــــستحواذ عليهة واإلــــسلطزاب على بلوغ الــــار دور األحــــاقتصو 

 . [ياسيــــالس

 

 .الذهنيةالّصورة آثــــار 

أن للصــــورة الذهنية انعكاســــات وآثارًا مختلفة على المجتمــــع والحزب الســــياسي، ومــــن  

عن الحياة  الجمــــاهير عزوف، و ياسيــــالساألداء ف تمرار ضعــــاس، و ياسيــــستقرار الساإلفقدان ذلك؛ 

 ياسية لحاضنتهاــــالس زابــــاألحفقدان ، وبالتالي السياسية والمشاركة الديمقراطية الصحيحة

ات الحزبية من ــــوسمعة بعض الشخصي ريخاتتشويه و  الجماهيرية وانفضاض الناس من حولها،

 ،اف رمزية الحزبــــضعإقيط رموز الحزب وبالتالي ــــيخ، وتسر اتذوي الفكر والثقافة والسياسة وال

ة الرموز وتدفع ــــتعزز من مكانــــه سك فيــــشالنه مما إالّصورة إيجابية فكانت إذا  وعلى العكس فيما

لبية من قبل ــــالسالّصورة ع و ــــصعوبة تصحيح الوض، إضافة إلى مقدمة المجتمعإلى  خرينآب

ضافات سلبية إالسيما تلك الّصورة التي تعزز ب، واإلتصــــال الحزبيــــة وغيرهــــا عالماإلائل ــــوس

 .أخرى 
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  .في معالجة الّصورة الذهنية للحزب السياسي اإلعالمقات العامة و الفاعلية الع

  الذهنيةالّصورة إدارة ( 0)

 Dialogicعملية حوارية هي الّصورة  إلى أن إدارة (27)"صورة المنظمة إدارةنظرية "أشارت   

Process صــالح، : )ينظــر: ث مراحــل هــيالصــورة المنظمــة، هــي عمليــة تقــوم علــى ثــ إدارة، وأن

 (.09، ص0119
 

 Image Creationالّصورة خلق : األولىالمرحلة 

علـى خلـق ( يعمـل الحـزب)غيـر معروفـة، وهنـا ( أو الحـزب)وهي تبدأ عندما تكون المنظمة   

معظـم النـاس لـديهم شـك فيمـا ألن  ،تكـون هـذه المرحلـة صـعبةو دى الجمهـور، ة لنفسه لإيجابيصورة 

لــى ا  تراتيجية اتصــالية لبنــاء صــورته، و اســإلــى  الحــزب يحتــاج فــي هــذه المرحلــةفــإن  يجهلونــه، ولــذلك

نتاج الرسائل التي تبنـي صـورة إالقات العامة على الع إدارةزيادة قدرات العاملين في إدارتها، خاصة 

 . زبة للحإيجابي
 

 Image Maintainingالّصورة المحافظة على : المرحلة الثانية

يحــافظ عليهــا، وهــذه عمليــة أن  عليــه فــإنَّ  ،لــهة إيجابيــنجــح الحــزب فــي خلــق صــورة  مــا ذاإ 

يحصــل علــى أن  عمليــة اتصــال مســتمرة مــع الجمهــور، وعلــى الحــزب فــي هــذه المرحلــةإلــى  تحتــاج
                                                           

، وهـو مفهـوم يشـير إلـى مجمـوع األعمـال التـي تقـوم "الذهنيـةالّصـورة إدارة "ظهر خالل السنوات األخيرة مفهوم  (27)

مــة لــدى الجمــاهير، والمحافظــة علــى هــذه بهــا المنظمــة، والتــي تهــدف إلــى خلــق صــورة إيجابيــة مرغوبــة لهــذه المنظ

أ هـذا المفهـوم يتحـول إلـى زمة قد تـؤدي إلـى تشـويه صـورتها، وقـد بـدالصورة، واستعادتها في حالة تعرض المنظمة أل

 (.09، ص0119صالح، : )ينظر ".الذهنيةالّصورة نظرية إدارة "طلق عليها أنظرية، 
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ـــــدة  أخفـــــق ذاا  علومـــــات عـــــن ردود أفعـــــال الجمهـــــور، و م الحـــــزب فـــــي الحصـــــول علـــــى التغذيـــــة المرت

feedback،  حواريـًا دائمـًا  االيقـيم اتصـأن  عليـهلذا ف، عرضًة للتراجع صورتهيجعل ذلك يشكل فإن

 .تهديد لهذه الصورة أيَّ  ة، وأن يواجهاإليجابييحافظ على صورته أن  مع جمهوره، حتى يستطيع
 

 Regaining Imageالّصورة استعادة : المرحلة الثالثة

 األحــزابِ مــن  الكثيــر   فــإنَّ  ،األزمــاتوهــي تحــدث عنــدما يعــاني الحــزب مــن أزمــة، ومــع تزايــد  

يقـــوم بصــياغة اســـتراتيجية اتصـــالية أن  تتحــرك نحـــو هــذه المرحلـــة، وعلـــى الحــزب فـــي هــذه المرحلـــة

يعيــد أن  ، فعليـهأمـا إذا أخفــق المحافظـة علـى هــذه الصـورة،إلــى  ذا نجـح، يعـودفــإالسـتعادة صـورته، 

أو  مشاريع معينة،أو  ،أخرى  أحزابندماج مع اإلجديدة له، ويمكن ذلك عن طريق  (28)تشكيل ذاتية

 .الحزب إعادة تسميةحتى إعادة ترتيب القيادات، كذلك 
 

إطــالع : وهنــاك متطلبــات يجــب أن تؤخــذ بعــين اإلعتبــار عنــد تشــكيل الّصــورة الذهنيــة؛ مثــل  

ئ التخطـــيط للصـــورة الذهنيـــة، وغيرهـــا مـــن ضـــرورات بنـــاء الّصـــورة العـــاملين وثقـــافتهم، ومعرفـــة مبـــاد

 . الذهنية

 السياسية األحزابفي معالجة صورة  اإلعالمقات العامة و الفاعلية الع( 9)

إذ  خاصة،أو  ، ضرورة قصوى لكل مؤسسة عامةاإلعالمقات العامة و اليعد نشاط الع 

إضافة إلى  ،اتها ويزيد من وعيها الثقافيقات العامة على ربط الجماهير بمؤسساليعمل نشاط الع

 .رفع توقعاتها وتطلعتها وآمالها بواسطة المؤسسات التي تعمل على ذلك
                                                           

ذلك، فهي تعني، ماهذه المنظمة؟ وماذا  من بعدأو  لخصائص المميزة لها،إلى شخصية المنظمة وا" ذاتية المنظمة"تشير  (28)

 .تفعل؟ وكيف تفعل؟ وماهي االستراتيجيات التي تتبناها؟
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 .قات العامةالتعريف الع -أ

قناعــم الجمهــور و الإعــ: "بأنهــا (29)قــات العامــةالدوارد بيرنــز العإيعــرف   ات اإلتجاهــه لتعــديل ا 

مـــن التوافـــق والرضـــى بينهـــا وبـــين هـــذا الجمهـــور  المنظمـــة ليحـــدث نـــوعأو  والســـلوك نحـــو المؤسســـة

 (.12، ص1981عبدالوهاب، )
 

قـــات الجيـــدة بـــين القامـــة واســـتمرار العإإلـــى  نشـــاطات هادفـــة:" ويعرفهـــا جـــان شـــوملي بأنهـــا 

، 1991حســـن، )"العـــام  الـــرأيبـــين الجماعـــات وبـــين القطاعـــات المختلفـــة مـــن أو  الجماعـــة أعضـــاء

 (.00ص
 

 دارةإلفهـي المهمـة المسـتمرة والمخططـة لـ:" قات العامـةالدولية للعوحسب تعريف المنظمة ال 

كسب تفـاهم وتعـاطف وثقـة وتأييـد الجمـاهير إلى  هاأنواعف اللها المنشآت باختالوالتي تسعى من خ

مــن توافقــه مــع أكــد للت ،العــام وقياســه الــرأية راســالداخليــة والخارجيــة والحفــاظ علــى اســتمراره وذلــك بد

الفعـــال األداء ق و الالمنشـــأة وأوجـــه نشـــاطها، وتحقيـــق المزيـــد مـــن التعـــاون الخـــو أ سياســـات المنظمـــة

جمعيـــة أمـــا  ،"اإلعـــالم الشـــامل المخطـــطللمصـــالح المشـــتركة بـــين المنظمـــات وجماهيرهـــا باســـتخدام 

أيـة أو  حكومـةأو  مهنـةأو  هيئـةأو  نشـاط أيـة صـناعة:" مريكية فقد عرفتها بأنهااألقات العامة الالع

أو  ءالكــالعم ،قــات ســليمة منتجــة بينهــا وبــين جــزء مــن الجمهــورالفــي بنــاء وتــدعيم ع أخــرى  منشــأة

لكـي تحـدد سياسـتها حسـب الظـروف المحيطـة بهـا  ،الجمهـور بوجـه عـامأو  المساهمينأو  الموظفين

 (16، ص1981عبدالوهاب، . )وشرح هذه السياسات للمجتمع
                                                           

العالقات العامة؛ أنها نشـاط أو صـناعة أو اتحـاد أو مهنـة أو حكومـة أو أي " جمعية العالقات العامة االمريكية"وتعرف  (29)

القــات ســليمة منتجــة بينهــا وبــين فئــة مــن الجمهــور، كــالعمالء والمــوظفين أو المســاهمين أو منشــأة أخــرى فــي بنــاء وتــدعيم ع

، 2001ابــو قحــف، ) .الجمهـور بوجــه عــام، لكــي تحــور سياســتها حســب الظــروف المحيطــة بهــا، وشــرح هــذه السياســة للمجتمــع

 (.100ص
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 :الذهنيةالّصورة قات العامة وتكوين الالع -ب

ن ظروف التعاون أو ، القات العامةمهام العأهم  ة للمؤسسة منالّصورة اإليجابيتكوين  ي عد   

مؤسسات قات المتبادلة هي التي تحكم طبيعة عمل المؤسسات الحديثة ولو كانت مصالح الالوالع

أو غيرها،  خدميةأو  سياسيةأو  اجتماعيةأو  كانت المصالح اقتصاديةأسواء ، مختلفة فيما بينها

يعد من عوامل استمرار  ،وبالجمهور على وجه الخصوص األخرى قات بالمؤسسات التنظيم العن أو 

  .المؤسسات ونجاحها
 

تغيير ال أي ب معالمها في ثابتة تظل األفراد أذهان في تتكون  التيأن الّصور  يعني ال وهذا 

 فهي ولذلك ة،استاتيكي عملية وليست ديناميكية عمليةالّصورة ف حوال،االو  الظروف مختلف في

ّنما ،والجمود بالثبات تتصفال  وتتعدد، وتتسع، وتنمو، فتتطور، المستمر، والتفاعل بالمرونة تتسم وا 

 (18ص ،0112 الخوزاني،) . الحياة طوال التغير وتقبل وتتعمق،
 

لها  يخضع التي العلمية األسس لنفس يخضع الذهنيةالّصورة  لبناء البرامج تخطيط نإ 

أنه  ؛هماولأ ،يتينأساس بصفتين يتسمرامج الب من النوع وهذا ،العامة قاتالالع مجراب لجميع التخطيط

 العامة قاتالالع تنفذها التي مجراالب جميع يخدم أنه ،وثانيهما ،يداً قوتع صعوبةرامج الب هذه أكثر

 (70، ص0119 ني،الكي( .هاتأثير  في ويضاعف فعاليتهما ويزيد من
 

عد من هذا ي   لكن ية والمؤتمرات،اإلنتخابت الات العامة أثناء الحمقالعمل العغالبًا يتركز و  

 الذهنية للمؤسسة،الّصورة عقد هو حماية األ، لكن الً ن كان ليس سها  و  ،عتياديةاإلقات المهام الع

ننا إالقات العامة فالع ممارسكثيرة ومعقدة، وعليه حينما نتحدث عن الّصورة في  تأثيرعوامل الألن 

 . ب نابض وعين مبصرة للمؤسسةنتحدث عن قل
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 أهداف ونشاطات العالقات العامة في الحزب السياسيخالل الدراسة تبين أن أهم ومن  

تحقيق ، و شر الوعي والترويــج بين الجماهير، ونالعامة واإلنطباعات الجيدةالّصورة خلق  هي؛

 .المعرفة والفهم في اإلقناع وتعزيز الثقة، و اإلتصال الفعال
 

وصالح،  عساف)و(  119ص ،1994دمحم، : )ينظر : العامة قاتالالع برامج متصمي -ت

 (.157 ، ص2004

ينبغي أن يكون  كاماًل وشاماًل وناجحًا في الوقت ذاته، قات العامةالالع ولكي يكون عمل 

" يجالالع" والبرنامج الثاني بـ " الوقائي"بـ  األولنسمي البرنامج أن من البرامج، ويمكن  هناك نوعان

 :وكما يلي
 

  :الوقائي البرنامج( 1)

المعطيات إلى  واستناداً  وهو البرنامج الذي يوضع اعتمادًا على استشراف المستقبل 

 صورة الحزبإلى  المرجوة، لتجنب مايسيء األهدافية والتجارب السابقة والظروف الراهنة و تأريخال

تعزيز ثقة  أساسسيسه على أبرنامج يتم تكبر من هذا الاألن الجزء وأتشويه مواقفه،  وأعضائه أ أو 

 :الجمهور الداخلي والخارجي بالحزب ومواقفه، ويتضمن هذا البرنامج مستويين من التخطيط، هما
 

 الجماهير توعية ويجب للمؤسسة، العامة السياسة ضوء في ويتحدد: الطويل للمدى التخطيط* 

 .قبالاإل درجة معرفة لكذ ويستلزم بالتنفيذ، القائمين وتدريب التخطيط أهدافب
 

 بقصد المدى طويلة البرامج تنفيذ تسبق التي اتاإلجراء به ويقصد :القصير للمدى التخطيط* 

 الطيبة قاتالالع مثل؛ توطيد األهدافعدد من  تحقيق في المؤسسة ويفيد إلى األهداف الوصول
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أن  تطوره، كما احلنشاطه ومر  بأوجه للحزب الداخلي الجمهور توعية، و وجماهيره الحزب بين

 .وتضعف مواقفه الحزب تعترض التي الصعاب وقوع التخطيط يمنع
 

 :جيةالالع البرامج( 2)

 ضد هتأريخعن الحزب ومواقفه و  الدفاع في تركز وهي ،األزمات برامج تسميتها ويمكن 

 ينحأو  المشاكل، حدوثإلى  حصول إشارة لدى وتصمم ية والسياسية والحكومية،اإلعالمالهجمات 

الّصورة نشطة التي تعالج األوفيه يتم وضع البرامج والخطط و  الحزب، سمعة تطال سلبية قصة تذاع

 الّصورة الجمهور، ووضع برنامج كفيل بتحسين  أذهانفي  األسبابالسلبية التي تولدت لسبب من 

 .األزمات دارةإل البرامج متخصص من النوع وتعزيزها لدى الجمهور، وهذا
 

 : اإلخباريةالبرامج ( 2)

مشاريع أو  خبار جماهير الحزب السياسي بأخبار جديدةٳوهي جميع البرامج التي تركز في  

أو  بتغييــر اســم الحــزب الخبــاره مــثإك :بجمــاهيره المختلفــة اإلتصــاليقــوم بهــا، ويــتم ذلــك عــن طريــق 

، 0111دين، ابـو مـ) .يخبـر الجمـاهير بهـاأن  التـي يـود الحـزب األمـوروغيرها مـن ، أو رموزه شعاره

 (.16ص
 

 

 .الذهنية للحزب السياسيالّصورة في تشكيل  اإلعالمأساليب 

كافــة، وقــد تزايــد  مــداد الفــرد بالمعلومــات المختلفــة عــن منــاحي الحيــاةإاإلعــالم بتقــوم وســائل  

 تأصـبحبصورة هائلة منذ فترة الخمسينات والستينات من هـذا القـرن، و  اإلعالمتعرض الفرد لوسائل 

ت والمعلومـات اإلتصـاالالمعرفة والمعلومات لديه خاصة بعد التطور التكنولـوجي وثـورة  مصادرأهم 

يــة لــدى الجمهــور، ومــن ثــم قــدرتها علــى تأثير ن، ومــن ثــم تزايــدت فاعليتهــا وقــدراتها الاآلالتــي نعيشــها 
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 األشخاصتجاه  تستهدف  الذهنية هي نفسها التي الّصورة ت هذه أصبحواتجاهات لديهم، و  آراءخلق 

ل مجموعــة مــن العوامــل منهــا؛ المــن خــ اإلعــالمدور وســائل أكــد ، والمنظمــات والــدول، ويتاألشــياءو 

حــداث أليـة لاإلعالمهـا علــى صـورة المنظمـة، والتغطيــة تأثير يـة للشــركات المنافسـة، و اإلعالمالجهـود 

ة إلجتماعيـاالمسـؤؤلية )تهـا أو إيجابي الجماهيرية ومدى سلبيتها اإلعالمالخاصة بلمنظمة في وسائل 

ـــه وســـائل اإل، وحجـــم (للصـــحافة ـــذي تولي ـــة  اإلعـــالمهتمـــام ال ـــار المنظمـــةالالجماهيري حجـــاب، ). خب

 (178، ص0117
 

بالغ الفعالية، يتمثل في خلق انطباعات عن القضايا  اً تأثير تمارس  اإلعالمإن وسائل  

يمتلك الفرد حولها الخص القضايا الجديدة، والمعني بالقضايا الجديدة هي تلك القضايا التي األوب

: ينظر. يضاأ سرة مرجعياتأو األ ؤهالصدقاؤه وزمأاليمتلك ازاءها رأيا محددا، والتي  المرجعيات و 

 (.015، ص 1986شيلر، )
 

، وذلك من دتاأر ن إ (أو نقله كما هو)القدرة على تزييف الواقع  اإلعالملوسائل أن  كما 

 ىأخرى، علوتكرارها، واستبعاد الّصور يم والكلمات و نتقاء العمدي لبعض المشاهد والمفاهاإلل الخ

ذا كان ، قيقي للواقعهو مجرد انعكاس ح اإلعالمكل ما تعرضه وسائل أن  النحو الذي تظن معه وا 

 ىفإنها الوحيدة القادرة عل ،"المشوه"فتراضي اإلتخلق ذلك الواقع أن  ىالقدرة عل (30)اإلعالملوسائل 

حقة، الحشد والتعبئة، صناعة الالتكرار والم: اهير عبر توظيفها آلياتالجم أذهانفي  الً إبقائه ماث

 (.0111الشامي، . )إلخ...ل الترهيب والترغيبالالخوف من خ

                                                           

أي يزاوج بين اإلعالم والسياسة، فهو يستخدم هو مجال بيني، يقال أحيانًا عن نوع من اإلعالم باإلعالم السياسي، و (30)

، وقد يكون خاصًا لحزب سياسي، أو ليس Content، ويستخدم السياسة بوصفها مضمونًا Mediumاإلعالم بصفته وسيلة 

 .كذلك، لكنه سياسي المضمون، بغض النظر الجهة التي تتبناه
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 :أساليب اإلتصال في العالقـات العامة للحزب السياسي

عملية وضع برنامج اتصالي ناجح يعمل على الترويج للبرنامج إلى  يحتاج الحزب السياسي 

 :تصال بالجمهور في مقدمتهاإلثة أساليب لالثإلى  ي والسياسي والذي يرتكزباإلنتخا

 .(31)الشخصي والمواجهي اإلتصال (1)

 .(32)غير المباشر بين نقطتين اإلتصال (0)

أو  تكــــون مجانيــــةأن  المطبوعــــة والمرئيــــة والمســــموعة، وامــــا اإلعــــالمعبــــر وســــائل  اإلتصــــال (1)

ـــــات مدفوعـــــة الـــــثمنالعإ  ، 1979رشـــــتي، )، و(18-16، ص1979عبـــــدالباقي، : )ينظـــــر .ن

 (.91-81، ص0112عجوة، )و( 80ص

                                                           

 .المهرجانات وغيرهاويتمثل في اللقاءات والمؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، (31)

 .الرسائل، واالنترنيت، والبريد االلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات: مثال ذلك (32)



                                        

- 77 - 
 

 السابقــة ــاتـــــراسالد

 

نهــا تعــين الباحــث علــى زيــادة ألالمهمــة للبحــث العلمــي،  األســسات الســابقة مــن راســتعــد الد 

عن أنها تمكن الباحث من  الً فض ،المناهج العلمية المتبعة أنواعع على الطاإلالمعرفة وتساعده في 

المنهجــي  اإلطــارالتــي تســتخدم فــي جمــع المعلومــات ووضــع  دواتاألد المشــكلة بدقــة، وتحديــد تحديــ

 .عن إمكانية تزويد الباحث بالعديد من المراجع والمصادر الضرورية  ً الللبحث العلمي، فض

 

 

 .ات باللية العربيةراسالد
 

ســـابقة تتعلـــق ات راســـعتمـــاد علـــى داإل، بللدراســـة ولـــيأ أســـاسبنـــاء  ســـعى الباحـــث إلـــىلقـــد  

ـــم يعثـــر فـــي المكتبـــة العراقيـــة إال أن ، الّصـــورة الذهنيـــة للحـــزب السياســـي ؛بموضـــوع بحثـــه الباحـــث ل

ات التـي تحتـوي علـى موضـوعات قريبـة مـن راسعلى عدد قليلً من الدإال  -والعربية في حدود جهده

 : موضوع البحث ومنها
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الذهنية لدى الشباب المصرى ورة الّص فى تكوين  اإلعالمدور (: 0222)ة عبدالمييث راسد -0

 .عن العالم الثالث
 

الّصورة وتحديدا التلفزيون في تشكيل وتكوين  اإلعالممعرفة دور إلى  ةراسهدفت الد: ةراسهدف الد

  .الذهنية عن العالم الثالث لدى الشباب المصري 
 

 أسلوببإستخدام  ماإلعالفى وسائل األخبار ة تحليلية ميدانية على عينة من راسد: ةراسمنهج الد

 .مبحوث 211وائية المنتظمة قوامها العينة العش

 

 :ةراسمن نتائج الد

 اإلعالمف فى حجم التعرض العام لوسائل الرافية اختغف فى الخصائص الديمو الختاإليخلق  .1

 .لدى فئة الشباب

مناطق العالم  هتمامه بأخبار باقىإ ى بأخبار العالم العربى تزيد عن نسبة اهتمام الشباب المصر  .0

 %.99المختلفة عند درجة ثقة 

ويات اهتمام جمهور الشباب المصرى ولأقوة دور التليفزيون فى تشكيل إلى  ةراستوصلت الد .1

 .بأخبار مناطق العالم المختلفة

ة أو إيجابي بين حجم التعرض ومدى شدة سلبية قة ضعيفة جداً الهناك عأن  ةراسأثبتت الد .2

 .العالم الثالث الذهنية عنالّصورة 

ية وظهرت أساسالعالم الثالث اتسم بشكل واضح بالتخلف كصورة أن  ة الميدانيةراسأوضحت الد .5

 .يداقتصاإلمثل الفقر والتدهور الّصورة كخلفية لهذة  األخرى بعض السمات 
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 مؤسسـات التعلـيمالذهنيـة لالّصـورة قات العامة في بناء الدور الع:  (9001)راسة البهادليد -9

 .العالي في العراق
 

 

قــات العامــة بــالجمهور الخــاص بجامعــة بغــداد مــع القــة جهــاز العالعإلــى  التعــرف :ةراســهــدف الد

 .هذا الجمهورإلى  ساليب والوسائل التي تمكنها من الوصولاألة راسد
 

 

مبحـــوث  011ة مـــن راســـتألفـــت عينـــة الدإذ  ة المـــنهج الوصـــفي،راســـاســـتخدمت الد :ةراســـمـــنهج الد

مبحـوث بالنسـبة لجمهـور الطلبـة، وقـد جمعـت البيانـات عـن طريـق  211سـاتذة واأللجمهور بالنسبة 

ت، وعولجت النتائج بوسـاطة العن الوثائق والمقاب الة الرئيسة فضراسستبانة لتكون أداة الدإلاتوزيع 

 .النسبة المئوية
 

 :ةراسمن نتائج الد

فـي جامعـة بغـداد  اإلعـالمقات العامـة و الطبيعة عمل ونشاط جهاز العإلى أن  ةراسولقد توصلت الد

خلــق إلــى  بالنتيجــة أدىهمــال فــي ممارســته لوظائفــه والقيــام بأنشــطته، وهــذا اإليعــاني مــن الضــعف و 

نـوعين مهمـين مـن إلـى  ت التـي تتوجـه فيهـااالالمجـ أغلـبصورة ذهنية غير طيبة تجاه الجامعـة فـي 

 .الجمهور أنواع
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السياسية  األحزابلمصرية فى تشكيل صورة دور الصحف ا (:9006)ة السيد راسد -2

 .ى المشاركة السياسيةلوانعكاسها ع
 

السياسية  األحزابة الدور الذي تمارسه الصحافة المصرية في تكوين صورة راسد: ةراسهدف الد

 .المصرية لدى الجمهور المصري 
 

عدت أ تبانة ــــــسة عبارة اراسداة الدأراسة المنهج الوصفي، وكانت استخدمت الد :ةراسمنهج الد

مبحوث كعينة  211ة من راسع المعلومات حول دور الصحف المصرية، وتكونت عينة الدـــــلجم

 .ري ــــور المصـــــة وهو الجمهراسعشوائية من مجتمع الد
 

 :النتائج أبرزمن 

 ة ـــــــــسيالسيا األحزابورة ـــــــــــفي تكوين ص كبيراً  الــــــــرية عامــــــتمثل الصحف المص

 .ةــــــــالمصري
 

  أكدت الدراسة أن الصحف المصرية تناولت جوانب متعددة من المعارف والصورة التي

 .تسهم في تشكيل صورة األحزاب السياسية في مصر
 

 السياسية لدى  األحزابفي تشكيل صورة  اإلعالمتسهم مع وسائل أخرى  ثمة عوامل

 .الجمهور
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الذهنية عن منظمات المجتمع الّصورة قات العامة في بناء الر العدو  (: 9001)صايلة راسد -9

 .المدني المعنية بشؤون التدريسيين

 

ية لبنــاء صــورة اإلتصــالســاليب األقــات العامــة للوســائل و المعرفــة مــدى اســتخدام الع :ةراســهــدف الد

 .ة عن منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون التدريسيينإيجابي
 

ي، والتي اإلنسانة مظاهر السلوك راسة المنهج المسحي لتعلقه بدراساستخدمت الد :ةراسمنهــج الد

الحصر الشامل للعاملين في مجال  أسلوبالذهنية إحدى مكوناتها، واعتمد الباحث الّصورة تعد 

ث من منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بشؤون التدريسيين، وكانت القات العامة في ثالالع

تدريسياً للعام ( 5110)مبحوث من المجموع الكلي للتدريسيين في جامعة بغداد  011حث عينة الب

وللحصول على .. ي نفسهراستدريسياً في جامعة بابل للعام الد( 1202)، و0118-0117ي راسالد

 .المعلومات والبيانات المطلوبة، تم توزيع استمارتي استبيان لتلبيان غرض البحث
 

قـات العامـة تراوحـت الًا محـددة فـي عمـل العأهـدافهنـاك إلى أن  توصل الباحثو  :ةراسمن نتائج الد

والعمـل علـى تطـوير  ،ة للمنظمـةالّصورة اإليجابيـظهار ا  عقد المؤتمرات والندوات و  بين األهدافهذه 

أيضـا  ، واسـتنتج الباحـثاإلعـالمعـن أوجـه نشـاطات المنظمـة عـن طريـق وسـائل  اإلعـالمسـمعتها، و 

فـــي منظمـــات المجتمـــع المـــدني المعنيـــة  اإلعـــالمقـــات العامـــة و الشـــاط جهـــاز العطبيعـــة عمـــل ونأن 

 أدىهمــال فــي ممارســته لوظائفــه والقيــام بأنشــطته، وهــذا اإلبشــؤون التدريســيين يعــاني مــن الضــعف و 

ت التــي االالمجــ أغلــبخلــق صــورة ذهنيــة ســلبية وغيــر طيبــة تجــاه هــذه المنظمــات فــي إلــى  بالنتيجــة

  .وهو جمهور التدريسيين إال  واحد من الجمهورنوع إلى  تتوجه فيها
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ــاة الجزيــرة والجزيــرة الدوليــة لــدى الّصــورة  (: 9001) وخمــيس ة القضــاةراســد -1 الذهنيــة لقن

 .الشباب الجامعي

 

مثـــل النـــوع )ة راســـقـــة بـــين الخصـــائص الديموغرافيـــة المخلتفـــة لعينـــة الدالة العراســـد :ةراســـهـــدف الد

الذهنيــة الموجــودة لــديهم عــن كــل مــن قنــاة الجزيــرة الفضــائية الّصــورة و  ،(والعمــر والجنســية والمنطقــة

ة المصـــداقية وتقيـــيمهم للقنـــاتين مـــن حيـــث درجـــ ،نكليزيـــةاالوقنـــاة الجزيـــرة الدوليـــة التـــي تبـــث باللغـــة 

مــدى جاذبيــة القنــاتين وشــعبيتهما لــدى اإلضــافة إلــى خبــار صــادقة ودقيقــة، بأوقــدرتهما علــى تقــديم 

 .الجمهور

 

سـتبيان، وكانـت عينـة االداة أالل اسـتخدام ة المنهج الوصفي من خـراساستخدمت الد :ةراسلدمنهج ا

ف طالــــب وطالبـــــة، الآ 11طالــــب وطالبــــة مــــن الجــــامعتين مــــن مجتمــــع بحــــث بلــــغ  611البحــــث 

كالمتوســـطات والتوزيـــع التكـــراري  ،حصـــائيةاإلســـاليب والمقـــاييس األمـــن  ة عـــدداً راســـواســـتخدمت الد

 .SPSS for Windowحصائي اإلستعانة بالبرنامج اإلي وذلك بنحراف المعيار اإلو 

 

 : ةراسومن نتائج الد

حـط متابعـة مـن قبـل جمهـور الطلبـة نهـا مأأفـراد العينـة، و  ة لقنـاة الجزيـرة لـدىالّصورة اإليجابيـظهور 

فخـرون طـريين ين الطلبة القأالقنوات الفضائية التي سبقتها، و نها فاقت أإال  ن الجزيرة رغم حداثتهاأو 

 .رض قطرأبوجود الجزيرة على 
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 (0261-0211)الحياة الحزبية في العراق ( : 9000)ة الركابيراسد -6

 

األول الحياة الحزبية في العراق خاصة حقبة العهد الجمهوري  تأريخبيان  :ةراسهدف الد 

ن التعصب عادة قراءة تلك الحقبة برؤية جديدة ونظرة واقعية بعيدة عا  ، و (1968-1958)والثاني 

هواء األبروح مستقلة بعيدة عن  ،وتحليل واقعي ،علمي رصين أسلوبي، باأليديولوجالفكري و 

 .غراضاألو 
 

والمنهج التأريخي، لحقبة  أسلوب المنهج الوصفي التحليلية راساعتمدت الد :ةراسمنهج الد 

 .تأريخية سياسية في العهد الجمهوري في العراق
 

 :ةراسمن نتائج الد

 في الوعي السياسي لدى الشباب مما دفعهم الً حقبة الخمسينيات شهدت تحو أن  ةراسبينت الد 

 .وضاعاألتغيير إلى  التكتل في تنظيمات سرية تهدفإلى 
 

 إجازةكان شكليًا لعدم سماحه ب 1961قانون الجمعيات الذي صدر عام أن  ةراسكما كشفت الد 

 .المعارضة األحزاب
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ة ميدانية للصورة الذهنية التي راسد -يترب العراقي والفضائياتالم(: 9000)ة العكيلي راسد -0

 .ترسمها الفضائيات للعراق

 

المتمثلـــة بـــالقنوات الفضـــائية  اإلعـــالمقـــة بـــين وســـيلة الالعإلـــى  التعـــرفهـــو  ةراســـهـــدف الد 

الحدث والمتمثل بالمغترب العراقي ودور تلك الوسيلة في تكوين أو  رض الوطنأوالمتلقي البعيد عن 

 .وضاع العامة في العراقاألبخصوص  اتهه وتكوين قناعأفكار الذهنية لديه وتوجيه لّصورة ا

 

المــنهج الوصــفي التحليلــي للحصــول  أســلوبة علــى راســاعتمــدت الدفقــد  ةراســمــنهج الدأمــا  

علـى البيانـات وتحليـل المعلومـات، وتكونـت عينـة البحـث مـن جمهـور العـراقيين المغتـربين والمقيمــين 

لهــذا مبحــوث مـن دول عديـدة، وصـمم الباحـث اسـتبانة  111اق، وكانـت العينـة العشـوائية خـارج العـر 

 .الغرض

 

 :ةراسمن نتائج الد

 .احتلت القنوات الفضائية العراقية والعربية المراتب المتقدمة في المتابعة -1

هنـاك أن  مفادهـا ،يمنـاألعكست القنوات الفضائية صورة ذهنية عن واقع العـراق علـى الصـعيد  -0

 .يمناألتحسين الوضع أجل  حقيقية من هوداً ج

الذهنية التي عكستها القنـوات الفضـائية عـن واقـع الخـدمات العامـة لـدى المبحـوث الّصورة كانت  -1

 .دنى من متطلبات الحياة العامةاألالعراقي تمثل الحد 
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الذهنية لألحزاب الّصورة دور وسائل اإلتصال في تشكيل (: 9009)دراسة مصطفى  -1

 .سية وانعكاسها على اتجاهات الجمهور نحو المشاركةالسيا
 

الّصورة في تشكيل  اإلتصالالكشف عن دور وسائل إلى  ةراسهدفت الد :ةراسهدف الد 

: األولل قسمين؛ القتها باتجاهات الجمهور نحو المشاركة، من خالالسياسية وع ألحزابالذهنية ل

الجمهور في محافظات المنيا والقاهرة  مفردة من 210ة ميدانية طبقت على راساشتمل على د

مفردة من السياسيين والقائمين  10ة ميدانية طبقت على راسالثاني فقد اشتمل على دأما  والغربية،

 .حزبًا سياسياً  15في  اإلتصالب
 

 أدواتالمنهج الوصفي وكانت  أنواعة المنهج المسحي كاحد راساعتمدت الد :ةراسمنهج الد 

 .والمقابلة المقننة ستبياناالالبحث هي 
 

 :ةراسمن نتائج الد

  مدى أن  السياسية، حتى ألحزابالذهنية لالّصورة كان له دور بارز في تشكيل  اإلتصالأن

 أشكالعتماد على اإلالعينة ارتبطت بمعدل أفراد  السياسية لدى األحزابة صورة إيجابي

 .األحزابالشخصي التي تقدم معارف ومعلومات عن تلك  اإلتصال
 

 ة إيجابيعلى مدى  تأثيرالشخصي والحديثة كان لها  اإلتصال أشكالمن وسائل و  الكأن  اتضح

 اإلشتركقبال على اإلمدى أي  اتجاهات المبحوثين نحو الحزب السياسي والمشاركة الحزبية،

الشخصي  اإلتصال أشكالعلى  األفرادفرص اعتماد  دتافي عضوية أحدها، بمعنى أنه كلما ز 

بأن للحزب  أكثرنترنت، زاد اقتناعهم االالحديثة مثل القنوات الفضائية و  الاإلتصووسائل 

 .ستغناء عنه في النظم الديمقراطيةاإليمكن  الًا في المجتمع و إيجابيالسياسي دورًا 
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 السلمي للسلطة، ومن  اولأدوارها في مراقبة السلطة التنفيذية ونقدها وتحقيق التداإلضافة إلى ب

السياسية في مصر  اإلضافة إلى أن األحزابفي المشاركة في العمل الحزبي، بثّم زيادة الرغبة 

أن  ية التي يمكناإلتصالزالت تعاني من القصور وتشوش الرؤية وا همال العديد من الجوانب ال

لدى  ألحزابالذهنية لالّصورة تسهم في رفع درجة الوعي السياسي المجتمعي وتحسين 

 .المواطنين
 

 

 .الّصورة الذهنيـــــة لرجل األمــــن لدى الرأي العـــــام األردني(: 9009)د دراسة الحّما -2
 

التعرف إلى الّصورة الذهنية السائدة لدى الرأي العام إلى  ةراسهدفت الد :ةراسهدف الد 

االردني عن رجل األمن األردني، وكذلك للوقوف على أهم مصادر تكوين الّصورة الذهنية لدى 

ردني عن رجل األمن، باإلضافة إلى معرفة مدى مساهمة اإلعالم في تشكيل الّصورة الرأي العام األ

 .الذهنية لدى الرأي العام
  

ي وكانت المنهج الوصف أنواعالمسحي كاحد  ة المنهجراساعتمدت الد  :ةراسمنهج الد 

 .انةستبأدوات البحث هي اإل
 

 :ةراسمن نتائج الد

 عد من أبرز مصادر تكوين الّصورة الذهنية لرجل األمنإن التعامل المباشر مع رجل األمن ي. 

  81إن وسائل اإلعالم ساهمت في تشكيل الّصورة الذهنية لرجل األمن بشكل إيجابي بسبة.% 

  تعود إلى السمات العامة لرجل األمن في  1015توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .تشكيل صورته الذهنية لرجل األمن
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 نكليزيةاال للية ات باراسالد

(1) Studyof Dalto & Weldon(2005): The Public Image of Political 

parties. 

 السياسية ألحزابالسائدة لالّصور (: 9001)دالتو وولدنة راسد

السياسية ومدى ضرورتها وانسجامها مع تطلعات  األحزابمعرفة صورة  :ةراسهدف الد 

 .وربياالالمجتمع 
 

راسة، حيث ة المنهج التحليلي في التعامل مع نتائج الدراستخدمت الداس: ةراسمنهج الد 

 1189ة فشملت عينات عشوائية متعددة بلغت راسعينة الدأما  ستبانة،اإلة هي راسداة الدأكانت 

بريطانيا، كندا، )ثة عشر دولة الث 11وهي  ،ةراسموزعين بشكل متقارب ونسبي بين الدول محل الد

(. ليابان، هولندا، نيوزلندا، النرويج، اسبانيا، السويد، سويسرا، امريكا، واسترالياالدنمارك، المانيا، ا

 .0111-1996ية للفترة اإلنتخابنظمة ألة على مقارنة لراسركزت هذه الد
 

 :ةراسمن نتائج الد

 ء من الالسياسية، لكن نسبة قليلة من هؤ  األحزابمن الناس ترى ضرورة  كبراألن النسبة إ

 .السياسية تلبي طموحات الناس وتطلعاتهم زابأن األح يرى 

 1997)وروبي األ اإلتحادالمنظمات والمؤسسات في دول  أيضا أكثر ةراست الداولكما تن 

 السياسية، وكانت النتيجة تشيرأو  ةاإلجتماعيل المواقف التعزيزًا للثقة من خ( 0112 –

ل سنوات الدنى خاألانت هي كإذ  السياسية، األحزابالنسبة القليلة التي حظيت بها إلى 

 .0112وحتى  1997بدأت من 
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(2) Study of Lau, Sigelman, & Rovner(2007): The Effects of Negative 

Political Campaigns 

 

 

 آثار الحمالت السياسية السلبية(: 7112)دراسة لو وسيجلمان وروفنر

 
لسياسية السلبية أثناء الحمالت هدفت الدراسة إلى معرفة آثار الحمالت ا: هدف الدراسة 

 .ثيرها على سمعة العمل السياسي وصورتهأ، ودرجة تاإلنتخابية
 

دراسة حول  (111)المنهج النوعي لتحليل ( تحليل)استخدمت الدراسة  :منهج الدراسة 

نتخابي في الواليات المتحدة األمريكية، من ت السلبية والتصويت اإلنتخابية والحمالالحمالت اإل

ل تحديد نوع الفقرات التي يتم تحليلها، ومستوى الدراسات التي ستجري عليها الدراسة، خال

 .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  

ت ن كانا  ة، وتضعف التأييد بمرور الوقت، و جاهات التفاعل السياسي في المشاركإلى انخفاض ات

شارت إلى عدم وجود دليل يربط ضعف المشاركة بالحمالت أالدراسة بينت أن بعض الدراسات 

كما وقد بينت النتائج بأن بعض الدراسات كانت عينتها كبيرة جدًا، إلى جنب دراسات . السلبية

 .يرة جدًا، مما قد يؤدي إلى تباين نتائج الدراستينأخرى كانت عينتها صغ

 



                                        

- 89 - 
 

3- Study of Tiung & Hasim(2009): Media Framing of A Political 

Personality 

 

 

 .تشكيل اإلعالم للشخصية السياسية(: 9002)دراسة تيونغ وهاشم
 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الصحف في تشكيل شخصية وسمعة  :هدف الدراسة 
تناول أخبارهم وصورهم، كما هدفت إلى إظهار دور اإلعالم في رسم صورة  فيياسيين الس

 .الشخصية السياسية
 

المباشر،  التواصلة، و التجريبيتحليل المحتوى والطريقة  استخدمت الدراسة :منهج الدراسة 
العينة من جمعت  ، والعينة كانت األخبار والمقاالت، حيث(33)إقليميةإلكترونية صحيفة  11لتحليل 

خبرا ومقالة  021خبار بلغت ، بما شكل مجموعة من األ0118آب  7الى  0118حزيران  18
 .نكليزية باللغات الماليزية واإل

 

 : من نتائج الدراسة

أكدت الدراسة بأن اإلعالم لديه قوة كبيرة في تشكيل وبناء سلوك المجتمع، لكن األغلب هو  

بار، كما بينت الدراسة أن هناك من الناس من يحمل شكوكًا إبراز الّصور السلبية من خالل األخ

 .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 
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4- Study of Strock (2011): The Role of Mass in Political Change. 

 

 .  دور اإلعالم الجماهيري في التييير السياسي (:9000)ة ستروك راسد
 

الجماهيري في الثورة  اإلتصالشبكات  معرفة دورإلى  ة ستروكراسهدفت د :ةراسهدف الد 

 .ل الثورة المصريةالفي التغيير السياسي من خ 0111المصرية في يناير 
 

 .ةراسالمنهج الوصفي في الد أسلوباستخدم  :ةراسمنهج الد 
 

 :ةراسمن نتائج الد

 حت صحافة بديلة محليا وعالمياضأاإلجتماعي  اصلشبكات التو أن  ة كيفراسبينت الد .

تعبر عن حاجات الجماهير ومطالب المحتجين اإلجتماعي أن  اصلالتو  أدواتمكان إب هنأو 

 .حياة سياسية حقيقيةإلى  التحولأجل  من
 

 الذهنية عن الحاضر والمستقبل والتي تحمل  اإلنسانة بين صور راسكما ربطت هذه الد

 .واقع حقيقي وملموسإلى  على تحويلها اإلتصالحلمه وحاجته وبين قدرة وسائل 
 

 نخراط في العمل الحزبي اإلعلى حث الجماهير على  اإلتصالة قدرة وسائل راسواثبتت الد

 .العامة األهدافالسلطة وتحقيق إلى  السياسية لغرض الوصول األحزابوتشكيل 
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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 

 


التحزب، تراجع الصورة، ضعف األحزاب : صورة الحزب في أزمة(: 1300)دراسة لوبو

 السياسية في أمريكا الالتينية

 

حزاب السياسية سباب التراجع الذي اصاب األألى معرفة إهدفت الدراسة  :هدف الدراسة 
رجنتين وفي فنزويال، األ حزاب السياسية فياأل التين،مريكا الالتينية من خالل المقارنة بين حأفي 

 .والمقارنة بين األحزاب داخل الدولة الواحدة
 

استخدمت الدراسة منهجين للدراسة، المنهج التحليلي المقارن، والمنهج  :منهج الدراسة 
حزاب السياسية في الدولتين عبر مراحل أعداد المصوتين لأل الوصفي المسحي، شملت العينة

األرجنتين )، وشملت عددًا من األحزاب السياسية في كال الدولتين0119 -1981نتخابية بين ا
 (.وفنزويال

 

 :من نتائج الدراسة

الدراسة أن أهم اسباب التراجع الذي أصاب األحزاب السياسية وتردي صورتها  تاستنتج 

زب السياسي الواحد، في الحالداخلية هو بسبب الصراع السياسي بين األحزاب، وكذلك الصراعات 

ة أضف إلى ذلك المشاكل اإلقتصادية التي تتعرض لها الدول تلك، ثم النزاعات السياسية المجاور 

 .حزاب الداخليةمن خالل التماثل السياسي مع األ
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 :ات السابقةراسة عن الدراسمايميز هذه الد
 

صورة الدول  تاولة التي تناألجنبيات العربية و راسعددًا من الد الدراسةاستعرض  

( 0116ة السيد،راسد) اإلعالمالتي تؤثر في بنائها وسائل  واألحزاب دياناألوالمجتمعات و 

ة راسد)قات العامة في المؤسسات الالتي تقوم بها دوائر العأو  ،Tiung & Hasim(2009)و

دراسة الحماد، )تعرضت للصورة الذهنية لدى الرأي العام  أخرى ات راسود( 0118صايل، 

 :هو الدراسة موضوع البحثماتتميز به أن أهم  ستعراض السابق نجداإلل ال، ومن خ(0112
 

 اإلعالمبعض وسائل  تأثيرالكشف عن إلى  اتراسهدفت بعض تلك الد :من حيث الهدف -1

الّصورة رسم إلى  ة وسعيهااإلجتماعيالفضائيات والدراما على القيم  تأثيرعلى المتلقي، ك

التعرف على إلى  ، كما هدفت بعضها(0111)ة العكيليراسد ها،رادأفالذهنية الحسنة عن واقع 

 ،(9001)صايلالذهنية لها لدى الجمهور، الّصورة قات العامة للمؤسسة في رسم الدور الع

 تشكيل العوامل التي أسهمت فيإلى تبيان  ة فقد هدفتراسهذه الدأما  ،(2005)والبهادلي

 .وسماتهاالذهنية الّصورة 
 

في  الً ستخدام المنهج الوصفي، ممثالة راسوظفت هذه الد :دواتاألجية و من حيث المنه -0

بحدود  يتأريخمضافًا إليها المنهج ال ،أدوات لجمع البياناتك ،نتقائيةاإلوالمقابلة  اإلستبانة

 .سيسها وتشكلهاأتأريخ تو  األحزابل استعراض نشأة المن خ معينة،
 

ات لم تتناول صورة الحزب ـــــــجد أن تلك الدراسن: ابقــــــــتعراض الســـــومن خالل االس -2

، كما أن الدراسات التي تطرقت إلى 0111ياسي، السيما تلك الّصورة التي تشكلت بعد ـــــــــالس

سمات الّصورة الذهنية لم تتطرق إلى آليات دوائر العالقات العامة للحزب في تدعيم الّصورة 
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ه تاتي هذه الدراسة لتسد ثيرة في البحث اإلعالمي في علي .الذهنية لدى الجمهور أو تفنيدها

 :المجاالت االتية
 

الذهنية الّصور في التعرف على  -أساليب البحث الكميأحد  – توظيف المنهج الوصفي  (0)

 .المكونة عن الحزب السياسي في العراق لدى الجمهور العراقي
 

 

 األحزابالمتولدة عن الّصور  العوامل المؤثرة في تشكيلة تتقصى راسبدرفد البحث العلمي  (0)

ثراء البحوث التي تناولتالسياسية لدى الجمهور العراقي والعربي  صورة الحزب السياسي  وا 

 .وعوامل تأثيرها لدى الجمهور
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 الفصل الثالث 

 الطريقـــة واإلجــراءات
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 الفصل الثالث 
 راءات ــة واإلجـــالطريق

 

يوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه 

العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما "ــب دراسة، والتي تهتمال

، ويتضمن هذا الفصل وصفًا لعينة الدراسة "يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان

ات التي قام وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة إلى عرض اإلجراء

الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة، والحصول على البيانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة 

 :جراءات المتخذة في هذه الدراسةفصاًل ألهم الطرق واإلفي تحليل هذه البيانات، وفيما يلي عرضًا م

 

 منهجية الدراسة

مجموعة الحقائق أو  الحقيقةإلى  الوصول الوسيلة التي يمكننا عن طريقها))يعرف المنهج  

جاعد، (( )في أي موقف من المواقف ومحاولة اختيارها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى 

 : تقوم هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي هماو  (.60، ص0112

 ألدبيات ذات العالقةوقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم ا: المنهج الوصفي التحليلي- أ

بالعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها "

، والمنهج الوصفي يهدف إلى دراسة الواقع "اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان

مفهوم المنهج ويهتم بها بوصفه وصفًا دقيقًا ويعبر عنه تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا رقميًا، ويرتبط 

ها، بغرض الوصول ر الوصفي بدراسة األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها، وتفسي

 .إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع، أو تحديثه، أو استكماله، أو تطويره

 .(210، 2001عمر، )
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ء الظاهرة وتبرز أهمية المنهج الوصفي في البحوث العلمية ليس في مجرد وصف األشيا

للعيان، بل إنه أسلوب يتطلب البحث والتقصي والتدقيق في األسباب والمسببات للظاهرة 

الملموسة، لذلك فهو أسلوب فعال في جمع البيانات والمعلومات، وبيان الطرق، واإلمكانات 

 (.64، 2011المغربي، ) .التي تساعد في تطوير الوضع إلى ما هو أفضل

وتم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، والذي : منهج البحث الميداني - ب

نتائجها من خالل اإلعتماد على تحاول من خالله اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واستخالص 

 .ستبانة التي تم تطويرها ألغراض الدراسة وفقًا للخطوات العلمية المتعارف عليهااإل
 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

 ،0111المغربي، .)"دراستها في الباحث يرغب التي الوحدات جميع" راسةالد مجتمع يعتبر

والبالغ عددهم الدراسة من اإلعالميين العراقيين في األردن هذه تكون مجتمع وقد  ،(156ص

من ضمنها ة اإلعالم المرئي والمسموع في عمان، ئجالت هيسِ بحسب  إعالمي( 300)

ية العراقية المؤسسات اإلعالمسام الموارد البشرية في أقل عليها الباحث من حص حصائيات التيإلا

ضافة إلى ؤسسات والمراكز ممن يعمل فيها اإلعالميون العراقيون، باإلان، وغيرها من المفي عمّ 

وقد تم اختيار  ،من حملة الشهادات العليا في اإلعالم والصحافةيات اإلعالم الجامعات وكلّ  أساتذة

لفزيوني، أو الت)عالمي خصائص أهمها؛ التخصص في المجال اإلة هذا المجتمع لكونه يتمتع بعد

 (.الصحفي، أو اإلذاعي
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 :عينة الدراسة

ستبانات على عينة يع اإل، حيث تم توز البسيطةتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  

قيًا في إعالميًا عرا( 120)من اإلعالميين العراقيين في عمان، األردن، حيث بلغ حجم العينة 

استبانة، إما لعدم ( 15)ستبانات تم استبعاد بانة الدراسة عليهم، وبعد جمع اإلعمان، وتم توزيع است

أو عدم استكمالها أو عدم استرجاعها نهائيًا لظروف  حصائيصالحيتها ألغراض التحليل اإل

ما نسبته  استبانات والتي تمثل( 105)، فتمثلت العينة النهائية بـ خارجة عن إرادة الباحث

 :للتوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة من العينة الرئيسة، وفيما يلي عرضاً %( 1775)

 (0)الجدول 

 ائص الديموغرافيةـب الخصـة حســة الدراســراد عينـتوزيع أف

 النسبة المئوية التكرار رـالمتيي
  رــالعم

 23.8 25 سنة 11-21

 31.4 33 سنة 26-36

 29.5 31 سنة 60-50

 15.2 16 سنة فأكثر 51

 100.0 105 المجموع

  النوع االجتماعي

 76.2 80 ذكر 

 23.8 25 أنثى

 100.0 105 المجموع
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  الحالة االجتماعية
 74.3 78 متزوج

 25.7 27 أعزب

 --- --- منفصل

   

 100.0 105 المجموع

  المؤهل العلمي

 19.04 20 فأقل دبلوم

 54.3 57 بكالوريوس

 2826.66 راسات علياد

 100.0 105 المجموع

  المهنة الحالية

 13.3 14 كاتب

 14.3 15 مقدم

 13.3 14 جرافيك

 26.7 28 محرر

 20.0 21 مصور

 12.4 13 اخرى 

 100.0 105 المجموع

  طبيعة المؤسسة اإلعالمية

 59.0 62 إذاعة وتلفزيون 

 25.7 27 صحيفة ومجلة

 15.2 16 أخرى 

 100.0 105 المجموع
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 ":اإلستبانة"أداة الدراسة 

ية وهي عبارة عن اإلعالموهي إحدى أدوات البحث الميداني التي تستخدم في البحوث  

وتستخدم صحيفة البحث أحيانا كبديل  ،عدد من األسئلة والمواقف التي يراد أخذ معلومات بشأنها

بيانات من أو  وماتللمقابالت الشخصية خصوصا عندما يكون المطلوب الحصول على معل

للجهد  ضيق الوقت واختصاراً  ؛مجموعة يصعب معها استخدام المقابلة لعدد من األسباب أولها

: ينظر .المعلوماتعلى عن األفراد المطلوب الحصول منهم  إذا كان الباحث بعيداً أو  ،والنفقات

 (.128، ص0111حجاب، )و( 77، ص1998رشوان، )

 

ذهان الجماهير، في ضوء توجيه أأو المنظمة في  ورة الفردستبانة لمعرفة صوتستخدم اإل 

 .سئلة المباشرة وغير المباشرة التي تستهدف التعرف على سمات هذه الصورة وصفاتها ونوعهااأل

  (.79، ص0112موسى،)
 

 : تكونت أداة الدراسة من أسئلة الدراسة والمكونة من وقد  
 

جتماعية، العمر، النوع اإلجتماعي، الحالة اإل: مكونة منوالغرافية، و المعلومات الديم: القسم األول

 .المؤهل العلمي، المهنة الحالية، وطبيعة المؤسسة اإلعالمية التي تعمل فيها في عمان

بالعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية )والذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ : م الثاني القس

راها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمـّـان، والتي تتمثل في للحزب السياسي في العراق كما ي

 : المحاور التالية
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عوامل تكوين الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق، والذي يتمثل  :المحور األول -

 (.17-1)بالفقرات 

 

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

 

دور السياسة الحزبية في تشكيل الصور الذهنية للحزب السياسي في  :المحور الثالث -

 (.11-1)، والذي يتمثل بالفقرات (اإلعالميون العراقيون )ذهنية الفئة المبحوثة 

 

نتخابي للحزب السياسي في العراق في تشكيل الصورة دور السلوك اإل :المحور الرابع -

 (.6-1)رات الذهنية، والذي يتمثل بالفق

 

تأثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية، والذي  :المحور الخامس -

 (.7-1)يتمثل بالفقرات 

 

دور العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية، والذي  :المحور السادس -

 (.1-1)يتمثل بالفقرات 

 

تشكيل صورته الذهنية، والذي يتمثل  دور إعالم الحزب السياسي في :المحور السابع -

 (.7-1)بالفقرات 

 

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي، والذي  :المحور الثامن -

 (.10-1)يتمثل بالفقرات 
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 : صدق أداة الدراسة 

الجامعات )ستبانة على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في لقد تم عرض اإل

، للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقد تم ((2)ملحق رقم( )كلية الخوارزمي في دبي)و (األردنية

جراء التعديالت المطلوبة، على نحو دقيق يحقق  األخذ بآرائهم، وا عادة صياغة بعض الفقرات، وا 

ستبانة في فقراتها، وعّبروا عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما يؤكد مين اإلالتوازن بين مضا

 . األداة صدق

 

 :ثبات أداة الدراسة 

الباحث ولحساب ثبات أداة الدراسة قام ، (Reliability)الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية 

 Cronbach Alpha تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاباستخدام طريقة معادلة اإل

Test، تبانة بشكل عام أعلى من سألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإل حيث كانت قيم كرونباخ

(  6173- 6075)وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات، حيث تراوحت قيم الثبات من  ،%(40)

 .يوضح ذلك( 2)والجدول 
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 (1)الجدول 
 تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاقيم معامالت اإل 

 قيمة معامل الثبات الفقرات متييرات الدراسة

 6173 17-1 ي في العراقـة للحزب السياسـرة الذهنيعوامل تكوين الصو 

 6075 5-1 طبيعة الحزب السياسي في العراق ومبادئه

دور السياسة الحزبية في تشكيل الصور الذهنية للحزب السياسي 
 (اإلعالميون العراقيون )في ذهنية الفئة المبحوثة 

1-11 6777 

في تشكيل دور السلوك االنتخابي للحزب السياسي في العراق 
 الصورة الذهنية

1-6 6577 

 6675 7-1 تأثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية

 6471 1-1 دور العالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية

 6370 7-1 دور إعالم الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية

 6676 10-1 ة الذهنية للحزب السياسيدور وسائل اإلعالم في تشكيل الصور 

 6671 76-1 األداة ككل 

 

 :متييرات الدراسة

 :سيتم فحص العالقات التي تربط بينإذ  ردنالمقيمين في األ يين العراقييناإلعالمشملت الدراسة 

 (.العوامل المشكلة للصورة الذهنية)المتغير المستقل  (1)

 (.حزاب السياسيةالذهنية لأل الصورة)بع المتثمل بـوالمتغير التا( 0)

 (.العراقيين ييناإلعالمي أر )المتغير الوسيط  (1)
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 : إجراءات الدراسة
 :مرت عملية إعداد أداة الدراسة بالخطوات التالية

االطالع على األدب السابق المتعلق بموضوع الدراسة والمختصة بالعوامل المؤثرة في تشكيل -1

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

 & Tiung) و( 0116السيد،)عّمــان، وقد استفاد الباحث من بعض الدراسات كدراسة 

Hasim(2009)، ( ،0118صايل )(.0112الحماد، )و 

 .بناء محاور وفقرات اإلستبانة بحيث تتماشى وأسئلة الدراسة -2

جراء التعديالت المقترحة في تحكيم اإلستبانة من قبل م -3 جموعة من المحكمين المختصين وا 

 .ضوء مالحظاتهم

الحصول على كتاب من قبل إدارة الجامعة موجه للمؤسسات اإلعالمية العراقية، لتسهيل مهمة  -6

 .الباحث

 . وبإشراف الباحث (عينة الدراسة)توزيع استبانة الدراسة على  -6

( 105)وفرزها، لتصبح بصورتها النهائية وعددها ( 120)دها جمع االستبانات والتي بلغ عد -5

 .استبانة

جراء المعالجة اإلحصائية لها بإستخدام برنامج الرزم  -4 إدخال البيانات إلى الحاسوب وا 

جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،(SPSS)اإلحصائية  وا 

 .واستخراج النتائج

 .ائجمناقشة النت -7
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 :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام  

، فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، ومن أجل اإلجابة عن (34)(SPSS)الرزمة اإلحصائية 

يارية، وكذلك استخدم اختبار نحرافات المعاستخدام المتوسطات الحسابية واإل أسئلة الدراسة تم

 Independent Sample T-testكرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة، واستخدام اختبار 

 LSDاختبار ستخدام اضافة إلى ، باإلOne Way ANOVAواستخدام اختبار التباين األحادي 

 .للمقارنات البعدية

 

لتي تشمل المتوسطات وصفي للبيانات واعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوقد تم اإل 

نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم الحسابية واإل

 : مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق قليالا  أوافق أوافق بشدة

5 6 3 2 1 

 

                                                           

 .،أيالحزمةاإلحصائيةللعلوماإلجتماعيةStatistics Package for Social Sciences:مختصرمن(34)
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اعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم و  

 – 2733)، (متوسط: 3747-2736)، (مرتفع: فما فوق  – 3741: )التعامل معها على النحو اآلتي

 :وفقًا للمعادلة التالية(. منخفض: فما دون 

 

 : لى عدد المستويات، أي القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة ع –القيمة العليا 

 .وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1733=   6=    (5-1)
   3        3 

 

 

 2733=  1733+  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3747=  1733+  2736ويكون المستوى المتوسط من 

 5 - 3741ويكون المستوى المرتفع من 
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 الفصل الرابع

 نتـــــائج الدراســــــــة
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 الفصل الرابع

 الدراســــــــة ائجـــــنت
 

تـــم تخصـــيص هـــذا الفصـــل لعـــرض نتـــائج الدراســـة بشـــقيها النظـــري، والتطبيقـــي، أمـــا النتـــائج  

النظريــة، فقـــد جـــاءت مـــن خـــالل اســـتقراء حالـــة الصـــورة الذهنيـــة لألحـــزاب السياســـية فـــي العـــراق بعـــد 

ســمهت فــي تشــكيل صــورتها، ثــم النتــائج التطبيقيــة التــي خرجــت بهــا أ، وأبــرز العوامــل التــي 2003

 .للمنهج المسحي التي اعتمدته الدراسة منهجًا لها ، طبقاً (اإلستبانة)أداة الدراسة  خاللالدراسة من 

 نتائج الدراسة النظرية. أوال

 ن  ٳ بينـت الدراسـة ،0111بعـد عـام  فـي العـراق األحـزاب السياسـيةحالـة سـتقراء ا ومن خالل 

 :األحزاب السياسي في العراق هيمن أبرز سمات 

السياسية في العراق دون أن يـتم تشـريع قـانون يـنظم عملهـا ولحـد كتابـة هـذه  تزايد عدد األحزاب -1

 .0115الدراسة 
 

 .جميع األحزاب السياسية تنادي باألهداف ذاتها -0

 .على المشهد السياسي في العراق (الدينية)العقائدية  واإلئتالفات األحزاب هيمنة -1

 .القيادية في العناصر القديمةضعف اإلنتماء الجديد لألحزاب، وتركز المهام   -2
 

 .تمتلك مليشيات مسلحة ، كانت0111التي ظهرت بعد عام  بعض األحزاب السياسية -5

 .ككيان انتخابي أكثر منها حزبًا سياسياً  0111ظهور األحزاب السياسية في العراق بعد  -6
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 نتائج الدراسة التطبيقية. ثانيا

ات المعيارية للتعرف على اسـتجابات أفـراد عينـة حرافاستخراج المتوسطات الحسابية واإلن تم 

السياســي فــي العــراق كمــا يراهــا  العوامــل المــؤثرة فــي تشــكيل الصــورة الذهنيــة للحــزبالدراســة عــن 

 :جابة عن أسئلة الدراسة التاليةلي اإل، وفيما يعالميون العراقيون المقيمون في عماناإل

 

تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في  ما هي العوامل المؤثرة في: السؤال الرئيس .0

 ؟العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان
 

ات المعياريـة نحرافـلإلجابة عن السؤال الرئيس األول، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل 

ورة الذهنيــة أهــم العوامــل المــؤثرة فــي تشــكيل الصــ"للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

، وفيمـا يلـي عـرض "للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمـون فـي عمـان

 :لهذه النتائج
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 (0)الجدول 

العوامل المؤثرة "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
العراق كما يراها اإلعالميون العراقيون المقيمون  في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا " في عمان

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

 متوسط 1 1.48 3.15 .تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية 17

6 
الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء 

 بالحز 
 متوسط 2 1.39 3.10

 متوسط 3 1.50 3.09 التواصل مع الجمهور 1

 متوسط 6 1.34 3.04 األداء المتميز إلعالم الحزب 13

 متوسط 5 1.50 2.98 القدرة على فهم مشاكل الجمهور 2

 متوسط 4 1.37 2.94 .األداء المتميز للعالقات العامة للحزب 16

 متوسط 7 1.44 2.83 في األداء السياسي (الجودة) الكفاءة 11

 متوسط 1 1.41 2.80 داء السياسيالمهنية في األ 10

 متوسط 6 1.43 2.78 في اتخاذ القرارات( العلمية)الموضوعية  1

 متوسط 10 1.48 2.75 ي السليم للحزب السياسيالسلوك اإلنتخاب 14

 متوسط 11 1.49 2.73 .القدرة على استشراف المستقبل 15

 متوسط 12 1.45 2.72 النزاهة المالية ألعضائه 5

 متوسط 13 1.55 2.67 الصدق في الخطاب السياسي 3

 متوسط 16 1.53 2.62 يةبالوعود اإلنتخاب( اإللتزام)الوفاء  6

 متوسط 15 1.41 2.58 (عدم الميل)الحيادية في اتخاذ القرار 7

4 
الشفافية في مصادر تمويل الحزب 

 وأعضائه
 متوسط 14 1.44 2.54

عدم استغالل نفوذه لتحقيق مصالح  12
 شخصية

 متوسط 17 1.53 2.47

 متوسط  1.29 2.81 المتوسط العام الحسابي 
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العوامل المؤثرة في تشكيل )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 1)يتضح من الجدول رقم 

يون المقيمون في الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها اإلعالميون العراق

، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (2767و  3715)، تراوحت ما بين (عمان

على أعلى متوسط حسابي حيث ( 17)، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم (2711)

يخ تار )الفقرة على نّصت  ، وهو من المستوى المتوسط، وقد(1761)معياري  إنحراف، وب(3715)بلغ 

السياسي في  الصورة الذهنية للحزب الذي شكلفهو العامل  ،(الحزب السياسي ومواقفه الوطنية

عالميون العراقيون المقيمون في عمان، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم العراق كما يراها اإل

نحرافو ( 3710)بمتوسط حسابي ( 6) ت نّص  وهو من المستوى المتوسط، حيث( 1736)معياري  ا 

الثالثة جاءت الفقرة رقم  وفي المرتبة( الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب)الفقرة على 

نّصت  وهو من المستوى المتوسط، حيث( 1750)معياري  إنحرافوب( 3706)بمتوسط حسابي ( 1)

 (.التواصل مع الجمهور)الفقرة على 
 

معياري  إنحرافوب( 2767)حسابي  بمتوسط( 12)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

عدم استغالل نفوذه لتحقيق )الفقرة على أن نّصت  ، وهو من المستوى المتوسط حيث(1753)

للحزب السياسي في السلبية تشكيل الصورة الذهنية األكثر تأثيرًا في وهو العامل ( مصالح شخصية

ي المرتبة ما قبل األخيرة، جاءت عالميون العراقيون المقيمون في عمان، وفراها اإلالعراق كما ي

وهو من المستوى المتوسط، ( 1766)معياري  إنحرافوب( 2756)بمتوسط حسابي بلغ ( 4)الفقرة رقم 

 (.الشفافية في مصادر تمويل الحزب وأعضائه)الفقرة على نّصت  حيث

صورة الحزب السياسي في العراق من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين وهذا يفسر أن  
تكونت من خالل تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية وكانت ذات مستوى عّمان قد عاملين في ال

 .متوسط
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة : السؤال الفرعي األول

نوع ال)العراقيين تعزى للعوامل الديموغرافية  اإلعالميينللحزب السياسي في العراق لدى 

 (.يةلمهنة، المؤهل العلمي، الحالة اإلجتماعي، العمر، ااإلجتماع

 :يالنوع اإلجتماع -0

للتعرف على الفروق  Independent Sample T-testتم استخدام اختبار العينة المستقلة     

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

 .يوضح ذلك( 0)والجدول  ،ينوع اإلجتماعلل

 (1)جدول 
للتعرف على الفروق في تشكيل  Independent Sample T-testاختبار العينة  المستقلة 
العراقيين تعزى للنوع  اإلعالميينلدى للحزب السياسي في العراق الصورة الذهنية المتولدة 

 .ياإلجتماع

 المصـــدر
النوع 
 ياإلجتماع

المتوسط 
 ابيالحس

 نحرافاإل 
 المعياري 

 العينة
درجات 
 الحرية

قيمة 
(T) 

الداللة 
 االحصائية

تشكيل الصورة 
الذهنية لدى 

 اإلعالميين العراقيين

 10 1.35 2.96 ذكر

103 27213 07026* 
 25 0.95 2.32 أنثى

 .قلأف( 0705)دالة عند مستوى الداللة االحصائية *
 

مستوى تشكيل الصورة الذهنية في  إحصائياً  دالةوجود فروق ( 2)يتضح من الجدول 

حيث بلغت قيمة ي، اإلجتماعالنوع متغير يعزى إلى عّمان العراقيين في  اإلعالميينالمتولدة لدى 

وهي  ،(1.109)وبداللة إحصائية ( 0.011)عّمان العراقيين في  اإلعالميينلدى  (ت)اإلحصائي 

 (.1.15)من مستوى الداللة أقل 
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لديهم مستويات متفاوتة من تشكيل عّمان العراقيين في  اإلعالميين أن يدل علىوهذا 

ي، حيث بلغ باختالف نوعهم اإلجتماعللحزب السياسي في العراق الصورة الذهنية المتولدة 

عالميين العراقيين زب السياسي في العراق بالنسبة لإلالمتوسط الحسابي لتشكيل الصورة الذهنية للح

ويالحظ أن ( 0.10)توسط الحسابي لإلعالميات العراقيات اإلناث وبلغ الم( 0.96)الذكور 

 .العراقيين الذكور بارتفاع المتوسط الحسابي لهم عن اإلناث اإلعالميينالفروقات كانت لصالح 
 

 العمر -1

ات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـ تم

One Way ANOVA تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي عـرف علـى الفـروق فـي للت

 .يوضح ذلك( 3)، والجدول العراقيين تعزى للعمر اإلعالميينفي العراق لدى 

 (0)دول ــج

تشكيل الصورة  "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

 "العراقيين تعزى للعمر اإلعالميينياسي في العراق لدى الذهنية المتولدة للحزب الس

 المعياري  اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد العمر المصدر

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة 
للحزب السياسي في العراق 
لدى اإلعالميين العراقيين التي 

 تعزى للعمر 

 1.13 2.57 25 سنة 11-21

 1.39 3.12 33 سنة 26-36

 1.39 2.82 31 سنة 60-50

 1.06 2.55 16 سنة فاكثر 51

105 المجموع 1.29 2.81 
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تشكيل أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 1)يتضح من الجدول 

، كانت العراقيين تعزى للعمر اإلعالميينالصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

ات، وللتعرف على سر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابد كبير، األمر الذي يفمتقاربة إلى ح

، One Way ANOVAالداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 .يوضح ذلك( 2)والجدول 

 (9) جدول

الصورة تشكيل  "للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 ."العراقيين تعزى للعمر اإلعالميينالذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

 مجموع المربعات التباين المصدر
درجات 
 الحرية

 "ف"قيمة  متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

تشكيل الصورة الذهنية 

المتولدة للحزب السياسي في 

 اإلعالميينالعراق لدى 

 رالعراقيين تعزى للعم

 1.924 3 5.772 بين المجموعات

1.161 

 

.3290 

 

 1.658 101 167.455 داخل المجموعات

  104 173.228 المجموع

 

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة في  إحصائياً  دالةعدم وجود فروق  (2)يتضح من الجدول 

حيث العمر، تغير ميعزى إلى عّمان العراقيين في  اإلعالميينللحزب السياسي في العراق لدى 

وهي أعلى من مستوى  ،( 1.109)وبداللة إحصائية ( 1.161) (ف)بلغت قيمة اإلحصائي 

 (.1.15)الداللة 
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لديهم مستويات عّمان العراقيين في  اإلعالميينأفراد عينة الدراسة أن جميع  يدل علىوهذا 

، والفروق أعمارهمباختالف متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق 

 .إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 

 :يةاإلجتماعالحالة  -0

للتعرف على الفروق في  Independent Sample T-testتم استخدام اختبار العينة المستقلة  

لحالة لالعراقيين تعزى  اإلعالميينتشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

 .يوضح ذلك( 5)والجدول  اإلجتماعية

 (5)جدول 

للتعرف على الفروق في تشكيل  Independent Sample T-testاختبار العينة  المستقلة 

للحالة العراقيين تعزى  اإلعالميينلدى للحزب السياسي في العراق الصورة الذهنية المتولدة 

 اإلجتماعية

 المصدر
الحالة 
 اإلجتماعية

المتوسط 
 حسابيال

 نحرافاإل 
 المعياري 

 العينة
درجات 
 الحرية

 (T)قيمة 
الداللة 
 االحصائية

تشكيل الصورة الذهنية 

 اإلعالميينلدى 

التي تعزى  العراقيين

 للحالة اإلجتماعية

 78 1.29 2.83 متزوج

030 39000 39480 
 27 1.31 2.77 أعزب

 



                                        

- 113 - 
 

مستوى تشكيل الصورة الذهنية في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم ( 5)يتضح من الجدول 

حيث بلغت قيمة ، الحالة اإلجتماعيةمتغير يعزى إلى عّمان العراقيين في  اإلعالميينالمتولدة لدى 

وهي  ،(1.821)وبداللة إحصائية ( 1.199)عّمان العراقيين في  اإلعالميينلدى  (ت)اإلحصائي 

 (.1.15)من مستوى الداللة  أعلى

من تشكيل  متقاربةلديهم مستويات عّمان العراقيين في  يناإلعالميأن  يدل علىوهذا 

، حيث بلغ حالتهم اإلجتماعيةباختالف للحزب السياسي في العراق الصورة الذهنية المتولدة 

عالميين العراقيين زب السياسي في العراق بالنسبة لإلالمتوسط الحسابي لتشكيل الصورة الذهنية للح

ويالحظ أن الفروقات  ،(0.77) لإلعالميين العزابط الحسابي وبلغ المتوس ،(0.81) المتزوجين

 .في المتوسطات الحسابية لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية

 المؤهل العلمي -8

ات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنحرافـ تم

One Way ANOVA  رة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي تشـكيل الصـو للتعـرف علـى الفـروق فـي

 .يوضح ذلك( 4)، والجدول للمؤهل العلميالعراقيين تعزى  اإلعالميينفي العراق لدى 

 (6)جدول 

تشكيل الصورة  "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
 "عالميين العراقيين تعزى للمؤهل العلميالذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإل

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المصدر

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة 
للحزب السياسي في العراق لدى 

اإلعالميين العراقيين تعزى 
 .للمؤهل العلمي

 1.34 3.43 20 دبلوم فأقل

 1.18 2.54 57 بكالوريوس

 1.34 2.92 28 عليا دراسات

 1.29 2.81 105 المجموع
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تشكيل أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 6)يتضح من الجدول 

للمؤهل العراقيين تعزى  اإلعالميينالصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

ات، بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابسر ، األمر الذي يفماإلى حد  متفاوتة، كانت العلمي

 One Wayوللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

ANOVA يوضح ذلك( 7)، والجدول. 

 (0)جدول

تشكيل الصورة  " للكشف عن داللة للفروق في  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 ."العراقيين تعزى للمؤهل العلمي لحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميينل الذهنية المتولدة

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الداللة

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة 

للحزب السياسي في العراق 

لدى اإلعالميين العراقيين 

 تعزى للمؤهل العلمي

 *023. 3.901 6.154 2 12.308 جموعاتبين الم

 1.578 102 160.920 داخل المجموعات

 - 104 173.228 المجموع

 (1.15)دالة عند مستوى الداللة *

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة في  إحصائياً  دالةوجود فروق  (7)يتضح من الجدول 

حيث ، المؤهل العلمييعزى إلى عّمان  العراقيين في اإلعالميينللحزب السياسي في العراق لدى 

من مستوى الداللة  أقلوهي  ،( 1.101)وبداللة إحصائية ( 1.911) (ف)بلغت قيمة اإلحصائي 

(1.15.) 
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لديهم مستويات عّمان العراقيين في  اإلعالميينأفراد عينة الدراسة أن جميع  يدل علىوهذا 

، مؤهالتهم العلميةالسياسي في العراق باختالف من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب  متفاوتة

وللتعرف إلى داللة الفروقات لصالح أي فئة كانت من فئات المؤهالت العلمية، تم استخدم اختبار 

LSD  يوضح ذلك( 1)للمقارنات البعدية، والجدول. 

 ( 1)الجدول 

دة للحزب السياسي في تشكيل الصورة الذهنية المتولللمقارنات البعدية للتعرف إلى  LSDاختبار 

 "العراقيين تعزى للمؤهل العلمي اإلعالميينالعراق لدى 

(I) المؤهل (J) المؤهل 
الفرق بين 

 (I-J) المتوسطات 
 الداللة االحصائية

دبلومفأقل
 007. *89365. بكالوريوس

 170. 50798.دراساتعليا

بكالوريوس
 007. *89365.- دبلومفأقل

 186. -38567.-دراساتعليا

 دراساتعليا
 170. -50798.- دبلومفأقل

 186. 38567.بكالوريوس

 

للحزب السياسي في العراق لدى  تشكيل الصورة الذهنية المتولدةأن ( 1)يتضح من الجدول 

كانت أكثر إيجابيًة لصالح اإلعالميين الحاصلين على مؤهل علمي من فئة العراقيين  اإلعالميين

 .الدبلوم فأقل
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 المهنة  -2

ات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي نحرافـتم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإل

One Way ANOVA  تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي للتعرف علـى الفـروق فـي

 .يوضح ذلك( 9)، والجدول في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمهنة

 (0)جدول 

تشكيل الصورة "ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

 "الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للمهنة

 المعياري  نحرافاإل  المتوسط الحسابي العدد المهنة المصدر

تشكيل الصورة الذهنية 
السياسي في  المتولدة للحزب

العراق لدى اإلعالميين 
 تعزى للمهنة العراقيين

 1.22 2.70 14 كاتب
 1.16 2.56 15 مقدم
 1.26 2.92 14 جرافيك
 1.37 2.93 28 محرر
 1.46 3.10 21 مصور
 1.13 2.38 13 أخرى 
 1.29 2.81 105 المجموع

تشكيل د عينة الدراسة عن أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفرا( 9)يتضح من الجدول 

، كانت للمهنةالعراقيين تعزى  اإلعالميينالصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

ات، وللتعرف على اإلستجاب، األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين كبيرإلى حد  متفاربة

، One Way ANOVAاين األحادي الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التب

 .يوضح ذلك( 11)والجدول 
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 (00)جدول

 للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى  "

 "للمهنة

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الداللة

تشكيل الصورة الذهنية 

المتولدة للحزب 

السياسي في العراق 

لدى اإلعالميين 

 العراقيين تعزى للمهنة

 1.154 5 5.769 بين المجموعات

0.682 

 

.6380

 

 1.692 99 167.459 داخل المجموعات

  104 173.228 المجموع

تشكيل الصورة الذهنية في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم  (11)يتضح من الجدول 

حيث ، المهنةيعزى إلى عّمان العراقيين في  اإلعالميينالمتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

من مستوى  أعلىوهي  ،( 1.618)وبداللة إحصائية ( 1.680) (ف)بلغت قيمة اإلحصائي 

 (.1.15)الداللة 

لديهم مستويات عّمان العراقيين في  اإلعالميينراد عينة الدراسة أفأن جميع  يدل علىوهذا 

والفروق ، مهنتهممن تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف  متقاربة

 .إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
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 طبيعة المؤسسة اإلعالمية -6

ات المعياريـة واسـتخدام اختبـار التبـاين األحـادي فـنحراتم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإل

One Way ANOVA  تشـكيل الصـورة الذهنيـة المتولـدة للحـزب السياسـي للتعـرف علـى الفـروق فـي

يوضـح ( 11)، والجـدول إلـى طبيعـة المؤسسـة اإلعالميـةالعراقيين تعـزى  اإلعالميينفي العراق لدى 

 .ذلك

 (00)جدول 

تشكيل الصورة  "ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن انحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى إلى طبيعة المؤسسة 

 "اإلعالمية

المتوسط  العدد طبيعة المؤسسة المصدر
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

تشكيل الصورة الذهنية 
السياسي في  المتولدة للحزب

العراق لدى اإلعالميين 
 العراقيين

 1.33 2.94 62 إذاعة وتلفزيون 

 1.28 2.61 27 صحيفة ومجلة

 1.14 2.67 16 أخرى 

 1.29 2.81 105 المجموع

 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 11)يتضح من الجدول 

إلى العراقيين تعزى  اإلعالميينلسياسي في العراق لدى تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب ا

، األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات كبيرإلى حد  متقاربة، كانت اإلعالمية طبيعة المؤسسة

ات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين اإلستجابظاهرة بين 

 .يوضح ذلك( 12) ، والجدولOne Way ANOVAاألحادي 
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 (09)جدول

 للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

إلى العراقيين تعزى  اإلعالميينتشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى  "

 "طبيعة المؤسسة اإلعالمية

 مجموع المربعات التباين المصدر
درجات 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر 

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الداللة

تشكيل الصورة الذهنية 

المتولدة للحزب السياسي 

في العراق لدى اإلعالميين 

العراقيين تعزى إلى طبيعة 

 المؤسسة اإلعالمية

 734. 1.229 2 2.459 بين المجموعات

 

.482 

 

 1.674 102 170.769 داخل المجموعات

 المجموع
173.228 104  

تشكيل الصورة الذهنية في  إحصائياً  دالةوجود فروق عدم  (10)ول يتضح من الجد

طبيعة المؤسسة يعزى إلى عّمان العراقيين في  اإلعالميينالمتولدة للحزب السياسي في العراق لدى 

 أعلىوهي  ،( 1.280)وبداللة إحصائية ( 1.712) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، اإلعالمية

 (.1.15)من مستوى الداللة 

لديهم مستويات عّمان العراقيين في  اإلعالميينأفراد عينة الدراسة أن جميع  يدل علىوهذا 

طبيعة المؤسسة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف  متقاربة

 .والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية، اإلعالمية التي يعملون فيها
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هل أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية : لفرعي الثانيالسؤال ا
 العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميينلدى 

ات المعياريـة للتعـرف نحرافلإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

ة الحــزب السياســي ومبادئــه فــي تشــكيل طبيعــإســهام  "علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينصورته الذهنية لدى 
 

 (00)الجدول 
ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 

العراقيين  اإلعالميينكيل صورته الذهنية لدى طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تش إسهام)
 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( المقيمين في عمان

 

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

1 
اإلستناد إلى المرجعية الفكرية التي 

 .بنى مبادئه على أساسها
 مرتفع 1 1.12 3.80

6 

الحزب السياسي التعرف إلى مبادئ 
غير الحزب )من مصادر خارجية 

 (.نفسه

 متوسط 2 1.15 3.63

2 
توفر المعلومات عن خلفيته 

 .التأسيسية ومبادئه
 متوسط 3 1.17 3.62

درجة نجاح الحزب السياسي في  5
 التعبير عن مبادئه وشعاراته

 متوسط 6 1.36 3.58

1 
توافق مبادئ الحزب السياسي مع 

 اقيطبيعة المجتمع العر 
 متوسط 5 1.29 3.48

 متوسط  1.04 3.62 المتوسط العام الحسابي 
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طبيعة الحزب السياسي ومبادئه  إسهام)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 13)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت ما بين (العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينفي تشكيل صورته الذهنية لدى 

، وهو من المستوى (3742)ور على متوسط حسابي إجمالي ، حيث حاز المح(3761و 3710)

 إنحراف، وب(3710)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 1)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

اإلستناد إلى المرجعية الفكرية )الفقرة على نّصت  ، وهو من المستوى المرتفع، وقد(1712)معياري 

دأ للحزب السياسي في العراق والذي أسهم في تشكيل وهو أهم مب( التي بني مبادئه على أساسها

نحرافو ( 3743)بمتوسط حسابي ( 6)صورته الذهنية، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم   ا 

التعرف إلى مبادئ الحزب )الفقرة على نّصت  وهو من المستوى المتوسط، حيث( 1715)معياري 

 (.(غير الحزب نفسه)السياسي من مصادر خارجية 

 

،  (1726)معياري  إنحرافوب( 3761)بمتوسط حسابي ( 3)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

توافق مبادئ الحزب السياسي مع طبيعة )الفقرة على أن نّصت  وهو من المستوى المتوسط حيث

 ( .المجتمع العراقي

 

ية من خالل مبادئ الحزب السياسي في العراق أسهمت في تشكيل صورته الذهنوهذا يفسر أن 

 .االستناد إلى المرجعية الفكرية التي بنى مبادئه على أساسها وكانت ذات مستوى مرتفع
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ورته ــــل صــه في تشكيــــــاسي ومواقفـــات الحزب السيــــهل أسهمت سياس: السؤال الفرعي الثالث

 العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميينالذهنية لدى 

ات المعيارية للتعرف نحرافالفرعي الثالث، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن السؤال 

سياســات الحــزب السياســي ومواقفــه فــي تشــكيل إســهام  "علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميينصورته الذهنية لدى 

 (08)الجدول 

 إسهام)متوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور ال
سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( عمان

 رةـــــالفق الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 عياري الم

 التقدير الترتيب

 متوسط 1 1.40 3.08 مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب 1

واقفه تفصيليًا من خالل جهازه يمكن التعرف إلى م 11
 متوسط 2 1.38 3.03 .عالمياإل

 متوسط 3 1.46 2.95 إنماء روح التعاون بينه وبين المواطنين 6

 سطمتو  6 1.51 2.91 الحرص على حقوق المواطن وكرامته 1

 متوسط 5 1.35 2.89 .التزام األطر القانونية والتشريعية في السلوك 5

 متوسط 4 1.41 2.86 العمل في ضوء توافق سياساته مع منهجه الفكري  8

تعزيز االنتماء والوالء للوطن من خالل المشاركة  7
 .الفاعلة

 متوسط 7 1.52 2.85

 متوسط 1 1.41 2.85 .تأدية دوره السياسي الحقيقي تجاه المجتمع 11

 متوسط 6 1.36 2.83 استخدام لغة الحوار االيجابي مع المخالفين 2

 متوسط 10 1.50 2.79 التعامل بشفافية مع الجمهور 0

 متوسط 11 1.61 2.78 يبادر إلى خدمة الناس 9

 متوسط  1.31 2.89 المتوسط العام الحسابي 
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سياسات الحزب السياسي  إسهام)ية لـ أن المتوسطات الحساب( 16)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت ما (العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى 

، وهو من (2716)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( 2771و  3701)بين 

، (3701)ث بلغ على أعلى متوسط حسابي حي( 3)المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

لجمهور مخاطبة ا)الفقرة على نّصت  ، وهو من المستوى المتوسط، وقد(1760)معياري  إنحرافوب

 اإلعالميينة األكثر تأثيرًا في الصورة الذهنية للحزب من وجهة نظر ، فهي السياس(بأسلوب مهذب

( 3703)متوسط حسابي ب( 10)العراقيين المقيمين في عمان، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم 

نحرافو  يمكن التعرف إلى )الفقرة على نّصت  وهو من المستوى المتوسط، حيث( 1731)معياري  ا 

 (.عالميمواقفه تفصياًل من خالل جهازه اإل

 

معياري  إنحرافوب( 2771)بمتوسط حسابي ( 6)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

، وهي (يبادر إلى خدمة الناس)الفقرة على أن ّصت ن ،  وهو من المستوى المتوسط حيث(1741)

العراقيين المقيمين في  اإلعالميينالسياسة األقل تأثيرًا في الصورة الذهنية للحزب من وجهة نظر 

نحرافو ( 2776)بمتوسط حسابي بلغ ( 2)عمان، وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم   ا 

التعامل بشفافية مع )الفقرة على نّصت  سط، حيثوهو من المستوى المتو ( 1750)معياري 

أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية وهذا يفسر أن . (الجمهور

 .لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمان وبدرجة متوسطة المستوى 



                                        

- 124 - 
 

ي للحـزب السياسـي فـي خـاباإلنتيـة أو السـلوك اإلنتخابهل أثرت الممارسـة : السؤال الفرعي الرابع

 العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميينصورته الذهنية لدى 

ات المعياريـة للتعـرف نحرافـلإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع، تم استخراج المتوسطات الحسـابية واإل

 ي للحــزباإلنتخــابيــة أو الســلوك اإلنتخابأثــر الممارســة "علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

، وفيمـا يلـي عـرض "العـراقيين المقيمـين فـي عمـان اإلعالميـينالسياسي في صورته الذهنية لـدى 

 :لهذه النتائج

 (02)الجدول 

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
مرتبة ترتيباا ( الذهنيةي للحزب السياسي في العراق في تشكيل الصورة دور السلوك اإلنتخاب)

 ..تنازلياا 

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

إعالن الحزب عن برنامجه  1
 .ي في وقت مناسباإلنتخاب

 متوسط 1 1.10 3.45

اعتماده الواقعية في عرض برنامجه  0
 ياإلنتخاب

 متوسط 2 1.19 3.30

ي مع قدرات نتخاباإلتوافق البرنامج  1
 الحزب واعضائه

 متوسط 3 1.23 3.23

ي مع مبادئ اإلنتخابتوافق البرنامج  2
 متوسط 6 1.21 3.18 .الحزب وخطابه

ي عن حقيقة اإلنتخابتعبير البرنامج  5
 الحزب الفعلية وليس الترويجية فقط

 متوسط 5 1.37 3.14

8 
قدرة اعضاء الحزب السياسي في 

ناء عرض االقناع والتأثير أث
 .ياإلنتخابالبرنامج 

 متوسط 4 1.37 3.10
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اعتماد الحزب السياسي الموضوعية  6
 والمصداقية في عرض برنامجه

 متوسط 7 1.34 3.07

7 
التزام الحزب السياسي بأصول 

الدعاية أو النشر والترويج المعتمدة 
 قانوناً 

 متوسط 1 1.28 3.03

تجنبه الرتكاب مخالفات انتخابية  9
 متوسط 6 1.30 2.95 .ات وبعدهااإلنتخابناء قبل وأث

 متوسط  1.09 3.16 المتوسط العام الحسابي 

 

ي للحزب اإلنتخابدور السلوك )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 15)يتضح من الجدول رقم 

، حيث حاز ( 2765و  3765)تراوحت ما بين  ،(السياسي في العراق في تشكيل الصورة الذهنية

، وهو من المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم (3714)وسط حسابي إجمالي المحور على مت

الفقرة نّصت  ، وقد(1710)معياري  إنحراف، وب(3765)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 1)

ي األبرز للحزب ، فهو السلوك اإلنتخاب(ي في وقت مناسبإعالن الحزب عن برنامجه اإلنتخاب)على 

الذي يعزز الصورة الذهنية للحزب لدى المبحوثين، وفي المرتبة الثانية جاءت السياسي في العراق و 

نحرافو ( 3730)بمتوسط حسابي ( 2)الفقرة رقم  وهو من المستوى المتوسط، ، (1716)معياري  ا 

 (.يماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخاباعت)الفقرة على نّصت  حيث

معياري  إنحرافوب ،(2765)بمتوسط حسابي ( 6)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

نتخابية إتجنبه الرتكاب مخالفات )الفقرة على أن نّصت  حيث ،،  وهو من المستوى المتوسط(1730)

والذي يعكس الصورة  ،ي األقل ترتيبًا للحزباإلنتخابوهو السلوك ( اهات وبعداإلنتخابقبل واثناء 

ي اإلنتخابية أو السلوك اإلنتخابأن أثرت الممارسة وهذا يفسر الذهنية للحزب لدى المبحوثين، 

بدرجة عّمان للحزب السياسي في صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 .متوسطة المستوى 
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ــي تشــكيل صــورته : الســؤال الفرعــي الخــامس ــل للحــزب السياســي ف هــل أســهمت مصــادر التموي

 يمين في عمان؟العراقيين المق اإلعالميينالذهنية لدى 

ات المعياريـــة نحرافـــلإلجابـــة عـــن الســـؤال الفرعـــي الخـــامس، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واإل

اســهام مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي "للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

لهــذه  ، وفيمــا يلــي عــرض"العــراقيين المقيمــين فــي عمــان اإلعالميــينتشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى 

 :النتائج

 (06)الجدول 

 إســهام)ات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات محــور نحرافــالمتوســطات الحســابية واإل 

مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين العــراقيين المقيمــين فــي 

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( عمان

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

 متوسط 1 1.37 3.04 يةاإلنتخابتسخر لتحقيق برامجه  2

5 
عضائه أ اعتماد الحزب على اشتراكات 

 متوسط 0 1.37 2.86 ومساهماتهم المالية

 متوسط 1 1.57 2.83 حرصه على نزاهة اعضائه المالية 7

 متوسط 2 1.39 2.81 مشروعة 1

6 
عدم محاباة الحزب للجهات الرسمية 

وغير الرسمية من أجل الحصول على 
 الدعم المالي

 متوسط 5 1.46 2.72

 متوسط 6 1.39 2.70 معروفة لدى الجمهور 1
 متوسط 7 1.33 2.64 مقبولة لدى الجمهور 0
 متوسط  1.23 2.80 المتوسط العام الحسابي 
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مصادر التمويل للحزب  إسهام)حسابية لـ أن المتوسطات ال( 14)يتضح من الجدول رقم 

تراوحت ما  ،(العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينالسياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى 

، وهو من المستوى (2710)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (2746و  3706)بين 

 إنحراف، وب(3706)حيث بلغ على أعلى متوسط حسابي ( 6)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

، وفي ( يةاإلنتخابتسخر لتحقيق برامجه )الفقرة على أن مصادر التمويل نّصت  ، وقد(1737)معياري 

نحرافو ( 2714)بمتوسط حسابي ( 5)المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم  وهو من (1737)معياري  ا 

عضائه ومساهماتهم تراكات أ اعتماد الحزب على اش)الفقرة على نّصت  المستوى المتوسط، حيث

 (.المالية

معياري  إنحرافوب( 2746)بمتوسط حسابي ( 2)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

وهذا  ،(مقبولة لدى الجمهور)الفقرة على أنها نّصت  حيث ،،  وهو من المستوى المتوسط(1733)

هنية لدى اإلعالميين يفسر أن مصادر التمويل للحزب السياسي أسهمت في تشكيل صورته الذ

 .العراقيين المقيمين في عّمان بدرجة متوسطة المستوى 

 

ــي تشــكيل صــورته : الســؤال الفرعــي الســادس ــات العامــة للحــزب السياســي ف هــل أســهمت العالق

 العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميينالذهنية لدى 

ات المعياريـــة نحرافـــابية واإللإلجابـــة عـــن الســـؤال الفرعـــي الســـادس، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـ

ســهام العالقــات العامــة للحــزب السياســي فــي إ"للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه "العــراقيين المقيمــين فــي عمــان اإلعالميــينتشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى 

 :النتائج
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 (01)الجدول 

الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
العراقيين  اإلعالميينالعالقات العامة للحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى  إسهام)

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( المقيمين في عمان

 الفقـــــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

6 
السياسي على تطوير أجهزة  حرص الحزب

 متوسط 1 1.21 3.26 .العالقات العامة لديه

8 
تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في 
العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن 

 الحزب
 متوسط 0 1.29 3.05

1 
وجود جهاز عالقات عامة فاعل للحزب 

 السياسي
 متوسط 1 1.27 3.23

1 
امة للحزب ات العقدرة العاملين في العالق

 .قناع وتعزيز ثقة الجمهور بالحزبعلى اإل
 متوسط 2 1.24 3.22

0 
وضوح خطة العالقات العامة لتشكيل 

 متوسط 5 1.23 3.20 صورة ذهنية جيدة عن الحزب

7 
دارة العالقات العامة في الحزب إتوفير 

السياسي لمستلزمات تشكيل الصورة 
 .الذهنية

 متوسط 6 1.25 3.11

2 
الكفاءة في إدارة العالقات العامة  توفر

 .لصورة الحزب السياسي
 متوسط 7 1.36 3.10

5 
توفر المهنية في إدارة العالقات العامة 

 .لصورة الحزب السياسي
 متوسط 8 1.33 3.05

 متوسط  1.13 3.18 المتوسط العام الحسابي 

 



                                        

- 129 - 
 

القات العامة للحزب الع إسهام)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 17)يتضح من الجدول رقم 

تراوحت ما  ،(العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينالسياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى 

، وهو من المستوى (3711)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3705و 3724)بين 

 نحرافإ، وب(3724)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 4)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

حرص الحزب السياسي على )الفقرة على نّصت  ، وهو من المستوى المتوسط وقد(1721)معياري 

بمتوسط حسابي ( 1)، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم (تطوير أجهزة العالقات العامة لديه

نحرافو ( 3725) تركيز )الفقرة على نّصت  وهو من المستوى المتوسط، حيث، (1726)معياري  ا 

 (.العالقات العامة للحزب السياسي في العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن الحزب

معياري  إنحرافوب( 3705)بمتوسط حسابي ( 5)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

توفر المهنية في إدارة العالقات العامة )الفقرة على نّصت  حيث ،، وهو من المستوى المتوسط(1733)

 . (السياسي لصورة الحزب

وهذا يفسر أن العالقات العامة للحزب السياسي أسهمت في تشكيل صورته الذهنية لدى 

 .بدرجة متوسطة المستوى عّمان اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 

الصـورة الذهنيـة تشـكيل هـل أسـهم األداء اإلعالمـي للحـزب السياسـي فـي : السؤال الفرعي السابع

 العراقيين المقيمين في عمان؟ المييناإلعللحزب السياسي لدى 

ات المعيارية للتعرف نحرافلإلجابة عن السؤال الفرعي السابع، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

تشـــكيل اســـهام األداء اإلعالمـــي للحـــزب السياســـي فـــي "علـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن 

ــدى  ــة للحــزب السياســي ل ــينالصــورة الذهني ــر  اإلعالمي ، وفيمــا يلــي "اقيين المقيمــين فــي عمــانالع

 :عرض لهذه النتائج
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 (04)الجدول 

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
 اإلعالمييناألداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى  إسهام)

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( مانالعراقيين المقيمين في ع

 رةـــــــــالفق الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

6 
ياسي بما العمل على صياغة برنامجه الس

 يجابيةيحقق الصورة الذهنية اإل
 مرتفع 1 1.08 3.77

1 
إدراك أهمية دور إعالمه في صناعة 

 صورته الذهنية
 مرتفع 2 1.08 3.75

2 
العمل على صياغة خطابه السياسي بما 

 يحقق الصورة الذهنية اإليجابية
 متوسط 3 1.07 3.66

العمل على صياغة برنامجه السياسي بما  3
 بحقق الصورة الذهنية االيجابية

 متوسط 6 1.10 3.64

7 
عالمي الحرص دائمًا على تطوير أدائه اإل

 بما يحقق له صورة ذهنية جيدة
 وسطمت 5 1.23 3.60

 متوسط 4 1.25 3.46 عالمي جيد ومقنع للجمهورء إ التميز بأدا 5

 متوسط 7 1.31 3.29 عالمية منضبطةتوفير سياسة إ  4

 متوسط  0.98 3.59 المتوسط العام الحسابي 
 

 

عالمي للحزب األداء اإل إسهام)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 11)يتضح من الجدول رقم 

تراوحت ما  ،(العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينالذهنية لدى السياسي في تشكيل صورته 

، وهو من المستوى (3756)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3726و  3777)بين 

 إنحراف، وب(3777)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 6)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

العمل على صياغة برنامجه )الفقرة على نّصت  فع وقد، وهو من المستوى المرت(1701)معياري 



                                        

- 131 - 
 

بمتوسط ( 1)، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم (السياسي بما يحقق الصورة الذهنية اإليجابية

نحرافو ( 3775)حسابي  الفقرة على نّصت  وهو من المستوى المرتفع، حيث، (1707)معياري  ا 

 (.ه الذهنيةعالمه في صناعة صورتإدراك أهمية دور إ )

معياري  إنحرافوب( 3764)بمتوسط حسابي ( 4)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

 (.عالمية منضبطةتوفير سياسة إ )الفقرة على نّصت  ،  وهو من المستوى المتوسط حيث(1725)

األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى وهذا يفسر إسهام 

 .بدرجة متوسطة المستوى الميين العراقيين المقيمين في عّمان اإلع

 

الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى تشكيل هل أسهم اإلعالم عموماا في : السؤال الفرعي الثامن

 العراقيين المقيمين في عمان؟ اإلعالميين

ات المعيارية للتعرف استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحراف لإلجابة عن السؤال الفرعي الثامن، تم

ســـهام االعـــالم عمومـــاا فـــي الصـــورة الذهنيـــة للحـــزب إ"علـــى اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن 

 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينالسياسي لدى 
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 (00)الجدول 

الدراسة عن فقرات محور ات المعيارية الستجابات أفراد عينة نحرافالمتوسطات الحسابية واإل 
العراقيين المقيمين  اإلعالميينعالم عموماا في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإل إسهام)

 ..مرتبة ترتيباا تنازلياا ( في عمان

 رةـــــالفق الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل 
 المعياري 

 التقدير الترتيب

1 
حث الجمهور على المشاركة 

 يةاإلنتخاب
 مرتفع 1 1.03 3.92

حث الحزب السياسي على تفعيل  6
 المشاركة السياسية

 مرتفع 2 1.06 3.84

10 
مساعدة الحزب السياسي في مهامه 

 في التواصل مع الجمهور
 متوسط 3 1.16 3.62

5 
االسهام في زيادة الوعي السياسي لدى 

 المواطن
 متوسط 6 1.13 3.56

اعتبارها مصدرًا من مصادر تكوين  3
 ة الذهنية للحزب السياسيالصور 

 متوسط 5 1.26 3.51

1 
العمل على تدعيم الصورة اإليجابية 

 للحزب السياسي
 متوسط 4 1.16 3.48

6 

تعزيز عالقة الحزب السياسي 
بالجمهور من خالل التأكيد على 
 عرض منجزات الحزب السياسي

 متوسط 7 1.15 3.43

اظهار أهمية رسالة الحزب السياسي  7
 الديمقراطيةفي الحياة 

 متوسط 1 1.16 3.43

 متوسط 6 1.21 3.36 تعميق مفهوم الشراكة الوطنية 4

2 
تقديم صورة واقعية للحزب السياسي 

 من دون تزييف
 متوسط 10 1.27 3.21

 متوسط  0.95 3.54 المتوسط العام الحسابي 
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ماا في عالم عمو اإل إسهام)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 16)يتضح من الجدول رقم 

تراوحت ما بين  ،(العراقيين المقيمين في عمان اإلعالميينالصورة الذهنية للحزب السياسي لدى 

، وهو من المستوى (3756)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3721و 3762)

 إنحراف، وب(3762)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 1)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

حث الجمهور على المشاركة )الفقرة على نّصت  وقد ،، وهو من المستوى المرتفع(1703)معياري 

نحرافو ( 3716)بمتوسط حسابي ( 6)، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم (يةاإلنتخاب معياري  ا 

حث الحزب السياسي على تفعيل المشاركة )الفقرة على نّصت  وهو من المستوى المرتفع، حيث(1704)

 (.سيةالسيا

معياري  إنحرافوب( 3721)بمتوسط حسابي ( 2)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

تقديم صورة واقعية للحزب السياسي )الفقرة على نّصت  ،  وهو من المستوى المتوسط حيث(1727)

 (.من دون تزييف

يين العراقيين اإلعالم عموماا في الصورة الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالموهذا يفسر إسهام 

 .بدرجة متوسطة المستوى المقيمين في عّمان 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتــائج والتوصيات
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات ائجــنتمناقشة ال
 

، وأوجـز النظريـة والتطبيقيـة إلى قسمين، القسم األول لمناقشة نتائج الدراسةهذا الفصل قسم  

سياسي في العراق، سهمت في تشكيل الصورة الذهنية للحزب الأفي نهاية المناقشة أهم العوامل التي 

ثرت فيها إيجابًا، أما القسـم الثـاني ة سلبًا، أو تلك التي أثرت في الصورة الذهنيأسواء منها تلك التي 

التــي رآهـــا الباحــث مـــن خـــالل  فقـــد ذكـــر الباحــث فيـــه أهــم المقترحـــات والتوصـــياتمــن هـــذا الفصــل، 

 .دراسته ونتائجها

 :النظرية مناقشـــة النتــائج

ألحزاب السياسية في العـراق دون أن يـتم تشـريع قـانون يـنظم عملهـا ولحـد كتابـة تزايد عدد ا -0

 .9001هذه الدراسة 

، 0111شهد العراق ظهور عدد كبير من األحزاب السياسية بعد اإلحتالل األمريكي للعراق  

بنية  دون أن يشرع قانون األحزاب السياسية، مما أدى إلى تزايدها بشكل متسارع، وأثر هذا كثيرا في

العملية السياسية في العراق، جـاء ذلـك مـن خـالل غمـوض منهجيـة الحـزب وخلفيتـه ومصـالحه، كمـا 

 .اختلط على الجماهير فيما إذا كان هذا الحزب حزبًا سياسيًا أو كيانًا انتخابيًا وحسب
 

 .جميع األحزاب السياسية تنادي باألهداف ذاتها -9

ته ودعواتـه وأهدافـه والتـي غالبـًا تتماثـل بـين ومع ظهور كل حزب سياسي تظهـر معـه شـعارا 

 اإلقتصــــاديرتقــــاء بالمســــتوى اإلوخدمــــة المــــواطن و  األمــــنتحقيــــق األحــــزاب السياســــية جميعــــًا، مثــــل 

 أحــزابنهـا ثـل الديمقراطيــة والوطنيـة، وتظهــر أللشـعب، وتشــتمل علـى مفــردات وشـعارات متشــابهة؛ م
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كمـا شـهدت  ،ن ما تلبث أن تظهر بعكس ذلـك كلـهوغير طائفية أو فئوية، لك جامعة للطيف العراقي

الســاحة السياســية العراقيــة بــروز أحــزاب سياســية متنوعــة منهــا ذات توجهــات دينيــة صــرفة، وأحــزاب 

 .أخرى ذو توجهات قومية إثنية وفئوية مختلفة

 .على المشهد السياسي في العراق (الدينية)العقائدية  واإلئتالفات األحزاب هيمنة -2

، بـــرزت إلـــى  0111تشـــكيل العمليـــة السياســـية بعـــد اإلحـــتالل األمريكـــي للعـــراق  فـــي بدايـــة 

المشــاركة األحــزاب السياســية ذات الصــبغة الدينيــة الواضــحة، بــل شــكلت تلــك األحــزاب محــور العمــل 

مرونـة عاليـة فـي  بـدائهاإالسياسي والحكـومي فيمـا بعـد، ورافـق مسـيرة تلـك األحـزاب السياسـية الدينيـة 

التحالفــات الدوليــة، وكســب ود الــدول الكبــرى، ذات التــأثير علــى القــرار الــدولي المتعلــق التعامــل مــع 

 .بالعراق
 

 .ضعف اإلنتماء الجديد لألحزاب، وتركز المهام القيادية في العناصر القديمة  -9

كما تبين من خالل األدب النظري واالستقرائي بان معظم األحزاب السياسية في العراق بعد  

ســيما تلــك األحــزاب ذات االمتــداد التــأريخي البعيــد، قــد تركــزت فيهــا المهــام القياديــة إلــى ، وال0111

العناصــر القديمــة للحــزب السياســي، وحصــر القــرارات الكبيــرة بالمؤسســين والقــريبين مــنهم، باســتثناء 

 .بعض األحزاب القليلة التي أضافت دماءا جديدة إلى حيث يكون القرار السياسي
 

 .تمتلك مليشيات مسلحة ، كانت9002التي ظهرت بعد عام  السياسية بعض األحزاب -1

مليشيات عسكرية  ، ظهرت ومعها0111التي ظهرت بعد عام اسية بعض األحزاب السيإن  

، وأغلــب هــذه عــن تعزيــز قــدراتها علــى التعبئــة الفضــ ،فــرض برامجهــا بــالقوة علــىمســلحة، تســاعدها 

هــا، وتعــزي األنشــطة المشــبوهة إلــى جهــات خارجــة عــن األحــزاب السياســية تنكــر وجــود ميليشــيات ل

 .القانون 
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 .ككيان انتخابي أكثر منها حزباا سياسياا  9002ظهور األحزاب السياسية في العراق بعد  -6

كيـــان إلـــى  قـــرب، هـــي أ0111لسياســـية فـــي العـــراق التـــي ظهـــرت بعـــد ا األحـــزاب إن معظـــم 

، كالتنظيم والتنشئة السياسية، السياسي الحزب مقوماتإلى تفتقد إذ  حزب سياسي،إلى  انتخابي منه

، أفــرادمــن خمســة  أكثــرعضــائه اليتجــاوز عــدد أ وبعــض منهــا، وتصــنيع القيــادات، ومراقبــة البرلمــان، 

مـــن فئـــة مـــا، أو  يـــة فـــي منطقـــة مـــا،اإلنتخابصـــوات األلتجميـــع  اً يتعـــدى كونـــه عنوانـــآخـــر ال وبعـــض

 .يةاباإلنتخشى بمجرد انتهاء الحملة الوسرعان ما يت
 

 :المسحية مناقشـــة النتــائج

  :الرئيس للدراسةالسؤال مناقشة نتائج 

العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق كما يراها  ماهي

 .اإلعالميون العراقيون المقيمون في عمان
 

للحزب السياسي  أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية ،أن عوامل عدةبينت نتائج الدراسة   

، حيث حاز (0.27و  1.15)في العراق، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعموم العوامل ما بين 

لى إ، وهو من المستوى المتوسط واألقرب (0.81)على متوسط حسابي إجمالي بشكل عام المحور 

تكن العوامل التي ذكرت في محور السؤال، لم بمعنى أن العينة ترى أن  المستوى المنخفض،

ممارسة الحزب السياسي لها بالمستوى المطلوب، بل كانت دون المتوسط تقريبًا، مما أدى إلى أن 

وأقرب ، بل محايدة، (اإلعالميين العراقيين في عّمان)لدى لحزب السياسي الذهنية لصورة ال تبدو

 .ةيجابيإلى السلبية منها إلى اإل
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 ،(ريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنيةتا)على نّصت والتي ( 17)قد حازت الفقرة رقم و  

، وهو من المستوى (1.28)، وبانحراف معياري (1.15)حيث بلغ  ،على أعلى متوسط حسابي

للصورة ( أو األقل سلبية)ة يجابيالذي شكل النسبة اإل هذا يعني أن هذا العامل هوالمتوسط، 

قيون المقيمون في عمان، ثم الفقرة عالميون العراالسياسي في العراق كما يراها اإل الذهنية للحزب

الثقافة )الفقرة على نّصت ، حيث (1.19)وانحراف معياري ( 1.11)بمتوسط حسابي ( 9)رقم 

وبانحراف ( 1.19)بمتوسط حسابي ( 1)ثم الفقرة رقم ( والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب

ي المرتبة قبل األخيرة ، وف(التواصل مع الجمهور)الفقرة على نّصت ، حيث (1.51)معياري 

الفقرة نّصت ، حيث (1.51)وبانحراف معياري ( 0.27)بمتوسط حسابي ( 10)جاءت الفقرة رقم 

، حيث كان رأي العينة أن الحزب السياسي (عدم استغالل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية)على أن 

ة سلبية للحزب في العراق على العموم يستغل نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، مما شكل صورة ذهني

بمتوسط حسابي بلغ ( 6)السياسي في العراق، وأكثر من ذلك، جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم 

الشفافية )الفقرة على نّصت وهو من المستوى المتوسط، حيث ( 1.22)وبانحراف معياري ( 0.52)

 .(في مصادر تمويل الحزب وأعضائه

سياسي في العراق غير شفاف في مصادر تمويله عنى أن العينة ترى أن الحزب الإن هذا ي 

بتشكيل صورة سلبية للحزب بنسبة ما ومصادر أموال أعضائه، مما أسهم هذا العامل هو اآلخر 

السياسي في العراق، هذا بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمان، وهذا يفسر أن صورة 

تكونت جوانبها عّمان العراقيين العاملين في  الحزب السياسي في العراق من وجهة نظر اإلعالميين

 نحو تتجهة من تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية وكانت ذات مستوى متوسط، لكن يجابياإل

شفافية مصادر التمويل، واستغالل نفوذه لمصالح ( عدم: )السلبية بالنسبة للعوامل األخرى؛ مثل

 .شخصية
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 : األولالسؤال الفرعي مناقشة نتائج اختبار 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في 

النوع اإلجتماعي، العمر، المهنة، )العراق لدى اإلعالميين العراقيين تعزى للعوامل الديموغرافية 

 ؟(المؤهل العلمي، الحالة اإلجتماعية

 :النوع اإلجتماعي -0

للتعرف على الفروق في  Independent Sample T-testالمستقلة   اختبار العينةبعد     

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

مستوى تشكيل الصورة الذهنية المتولدة وجود فروق دالة إحصائيًا في  ، اتضح للباحثيجتماعاإل

حيث بلغت قيمة ي، جتماعيعزى إلى متغير النوع اإلعّمان ين في لدى اإلعالميين العراقي

، وهي (1.109)وبداللة إحصائية ( 0.011)عّمان لدى اإلعالميين العراقيين في  (ت)اإلحصائي 

لديهم مستويات متفاوتة عّمان أن اإلعالميين العراقيين في  بمعنى، (1.15)أقل من مستوى الداللة 

حيث ي، جتماعباختالف نوعهم اإل ،للحزب السياسي في العراقالمتولدة من تشكيل الصورة الذهنية 

بارتفاع  ،أن الفروقات كانت لصالح اإلعالميين العراقيين الذكورلوحظ من خالل المتوسط الحسابي 

أي )، بمعنى نسبة اإلجابات التي تتجه نحو المستوى المرتفع المتوسط الحسابي لهم عن اإلناث

تتجه نحو المستوى المتوسط أو كانت والتي  ،من نسبة إجابات اإلناث، هو أكثر (يجابياإل

أكثر  ،المنخفض بصورة أكبر، وبعبارة أخرى، فإن صورة الحزب السياسي لدى اإلناث من العينة

 .سلبية من الذكور
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 :العمر -1

ب تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحز استجابات أفراد عينة الدراسة عن أما نتيجة اختبار 

كانت المتوسطات الحسابية  ، فقدتعزى للعمروالتي السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين 

تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في بمعنى ، متقاربة

أن جميع  علىيدل في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في عّمان يعزى إلى متغير العمر، وهذا 

لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة  ،(اإلعالميين العراقيين في عمان)أفراد عينة الدراسة 

تبلغ مستوى  الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف أعمارهم، والفروق إن وجدت ال

 .الداللة اإلحصائية

 

 :الحالة اإلجتماعية -0

اإلجتماعية كأحد العوامل الديموغرافية، التي قد تؤثر في تشكيل صورة  أشارت نتائج اختبار الحالة

مستوى تشكيل الصورة الذهنية في  ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً الحزب السياسي في العراق، إلى 

أن بمعنى المتولدة لدى اإلعالميين العراقيين في عّمان يعزى إلى متغير الحالة اإلجتماعية، 

للحزب قيين في عّمان لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة اإلعالميين العرا

أن الفروقات في المتوسطات الحسابية لم  ولوحظية، جتماعباختالف حالتهم اإلالسياسي في العراق 

 .تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
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 :المؤهل العلمي -8

وامل المؤثرة في نوع استجابة المبحوث عن كأحد الع -أشارت نتائج اختبار المؤهل العلمي 

أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن صورة الحزب السياسي في العراق، إلى 

، كانت تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين

تم استخدام و فروقات ظاهرة بين اإلستجابات، متفاوتة إلى حد ما، األمر الذي يفسر بأن هناك 

تشكيل  "للفروق في إحصائية للكشف عن داللة  ،One Way ANOVAاختبار التباين األحادي 

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

ورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في تشكيل الصوجود فروق دالة إحصائيًا في  ، واتضح"العلمي

 .العراق لدى اإلعالميين العراقيين في عّمان يعزى إلى المؤهل العلمي

 

لديهم مستويات متفاوتة  ،(اإلعالميين العراقيين في عمان)أن أفراد عينة الدراسة هذا يعنى 

هالتهم العلمية، من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف مؤ 

وللتعرف إلى داللة الفروقات لصالح أي فئة كانت من فئات المؤهالت العلمية، تم استخدم اختبار 

LSD ،تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق لدى أن  وتبين للمقارنات البعدية

لصالح اإلعالميين الحاصلين  (اإليجابي)يقترب من المستوى المرتفع اإلعالميين العراقيين كانت 

، أكثر من المؤهالت األخرى والتي كانت تتجه باتجاه على مؤهل علمي من فئة الدبلوم فأقل

 .الصورة المحايدة أو السلبية
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  :المهنة -2

 ،(اإلعالميين العراقيين في عمان)أن جميع أفراد عينة الدراسة دّلت نتائج اختبار المهنة 

ن تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف لديهم مستويات متقاربة م

 .تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية مهنهم، والفروق إن وجدت ال

 :طبيعة المؤسسة اإلعالمية -6

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في  نتائج اختبار طبيعة المؤسسة اإلعالمية إلى أشارت

للحزب السياسي في العراق لدى اإلعالميين العراقيين في عّمان تشكيل الصورة الذهنية المتولدة 

 ،(اإلعالميين العراقيين في عمان)أن جميع أفراد عينة الدراسة  بمعنى، طبيعة المؤسسةيعزى إلى 

لديهم مستويات متقاربة من تشكيل الصورة الذهنية المتولدة للحزب السياسي في العراق باختالف 

 .تبلغ مستوى الداللة اإلحصائيةة التي يعملون فيها، والفروق إن وجدت الطبيعة المؤسسة اإلعالمي
 

 :السؤال الفرعي الثانيمناقشة نتائج 

هل أسهمت طبيعة الحزب السياسي ومبادئه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين 

 المقيمين في عمان؟

و  3710)الحسابية، تراوحت ما بين أن المتوسطات  أشارت نتائج اختبار هذا السؤال إلى  

، وهو من المستوى (3742)على متوسط حسابي إجمالي بشكل عام، ، حيث حاز المحور (3761

وهو  ،(مبادئه على أساسها ىفكرية بناإلستناد إلى مرجعية ( )1)الفقرة رقم  تبين أنو المتوسط، 

 وكان بحسب المبحوثين، نيةأسهم في تشكيل صورته الذه مبدأ للحزب السياسي في العراق أكثر

جابات إبمعنى أن هذه الفقرة من أكثر الفقرات ضمن السؤال كانت المستوى المرتفع،  ضمن
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لها في تشكيل الصورة الذهنية للحزب  اإليجابيأي التأثير  ،تجاه المرتفعفيه تتجه باإلالمبحوثين 

التعرف )الفقرة على نّصت حيث ، (6)في المرتبة الثانية الفقرة رقم السياسي في العراق، وجاءت 

( 3)الفقرة رقم ، بينما جاءت ((غير الحزب نفسه)إلى مبادئ الحزب السياسي من مصادر خارجية 

وهذا يشير إلى أن هذه ،  (1726)وبانحراف معياري ( 3761)بمتوسط حسابي بالمرتبة األخيرة و 

أكثر من ( السلبي)نخفض الفقرة حصلت على إجابات ضمن المستوى المتوسط او القريب من الم

حيث أن هذا يشير إلى حاجة الجمهور إلى أن تكون المعلومات المتعلقة غيرها من الفقرات، 

بالحزب السياسي، من مواقف ومباديء، وأحداث، متوافرة، وليست حكرًا في مكاتب الحزب نفسه 

رها السلبي في تشكيل تأثيوحسب، لذا فإن العينة ال ترى أن المعلومات متوافرة، مما دل ذلك على 

 (.اإلعالميين العراقيين في عمان)رة الحزب السياسي في العراق حاليًا، بحسب أفراد العينة صو 

أثر ختبار بشكل عام، فقد أشارت إلى مستوى مرتفع من اإلجابات التي بينت أما نتيجة اإل 

 .صورته الذهنيةمبادئ الحزب السياسي في العراق في تشكيل المرجعية الفكرية و ( ةإيجابي)

 

 :السؤال الفرعي الثالثمناقشة نتائج اختبار 

هل أسهمت سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين 

 العراقيين المقيمين في عمان؟

سهام سياسات الحزب السياسي ومواقفه في تشكيل إ)المتوسطات الحسابية لـ  أشارت

 3701)تراوحت ما بين والتي ، (عالميين العراقيين المقيمين في عمانصورته الذهنية لدى اإل

 إلى أنها ضمن، (2716)على متوسط حسابي إجمالي بشكل عام ، حيث حاز المحور (2771و

وهنا أيضًا كانت اإلجابات متمركزة في الجزء األول من المستوى المتوسط، المستوى المتوسط، 

 -نى أن سياسات ومواقف الحزب السياسي في العراق، واألقرب الى المستوى المنخفض، بمع
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لم تكن بالمستوى المطلوب، وأنها متذبذبة، والتتسم  -بحسب اإلعالميين العراقيين في عّمان

على أعلى متوسط ( 3)قد حازت الفقرة رقم باإليجابية، بل هي دون ذلك، وأقرب الى السلبية، و 

، (مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب)رة على المستوى المتوسط، وقد نّصت الفق ضمنحسابي 

من وجهة نظر اإلعالميين  - وبالتالي فهي من أكثر الفقرات ضمن هذا السؤال التي أسهمت

 (.بنسبة إيجابية معينة)الصورة الذهنية للحزب تشكيل في  -العراقيين المقيمين في عمان

 

أيضًا، لكن بصورة  وسطالمستوى المت ضمن( 10)وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم 

 ياً يمكن التعرف إلى مواقفه تفصيل)، حيث نّصت الفقرة على (السلبي)أقرب إلى المستوى المنخفض 

 المستوى المتوسطضمن ( 6)وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ، (عالميمن خالل جهازه اإل

ة التي حازت على أكثر الفقر ، وهي (يبادر إلى خدمة الناس)حيث نّصت الفقرة على أن  كذلك،

المبحوثين ضمن المستوى المتوسط أو المنخفض، بمعنى أنها من العوامل التي أسمهت  إجابات

من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين  السياسي للحزبالسلبية الصورة الذهنية  تشكيل فيبشكل كبير 

 .المقيمين في عمان

 

نّصت على  والتيالمستوى المتوسط،  منض( 2)األخيرة الفقرة رقم قبل في المرتبة جاءت و 

ضعف الحزب السياسي في المبادرة إلى خدمة وهذا يفسر أن  ،(التعامل بشفافية مع الجمهور)

من أكثر العوامل والمواقف التي أسهمت في تشكيل صورة سلبية  ،بشفافية ضعف تعاملهالناس، و 

 .وبدرجة متوسطة المستوى ّمان عالحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عن 

 



                                        

- 144 - 
 

 :السؤال الفرعي الرابعنتائج اختبار مناقشة 

ي للحـزب السياسـي فـي صـورته الذهنيـة لـدى نتخـابيـة أو السـلوك اإل نتخابهل أثـرت الممارسـة اإل 

 اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان؟

نتخابي للحزب دور السلوك اإل )أن المتوسطات الحسابية لـ من نتائج اإلختبار  اتضح

، حيث ( 2765و  3765)تراوحت ما بين والتي  ،(السياسي في العراق في تشكيل الصورة الذهنية

وكذلك تراوحت  المستوى المتوسط، أنها ضمن، (3714)حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي 

السياسي نسبة اإلجابات بين المتوسط والمنخفض، وهذا يشير إلى ضعف السلوك اإلنتخابي للحزب 

قد حازت الفقرة ف إيجابية، -بحسب النتائج -في العراق بشكل عام، إال أن بعض السلوكيات كانت 

ي في نتخابالن الحزب عن برنامجه اإل إع)نّصت على  والتيعلى أعلى متوسط حسابي، ( 1)رقم 

راسة بحسب الدوالذي  ،ي األبرز للحزب السياسي في العراقنتخابفهو السلوك اإل ،(وقت مناسب

في المرتبة كان لدى المبحوثين، و  السياسي للحزب (ضمن الجانب اإليجابي) عزز الصورة الذهنية

اعتماده الواقعية في عرض )المستوى المتوسط، حيث نّصت على  ضمن يوه، (2)الثانية الفقرة رقم 

تجنبه الرتكاب )نّصت على والتي ،  (6)في المرتبة األخيرة الفقرة رقم جاءت و ، (برنامجه اإلنتخابي

وهو السلوك اإلنتخابي األقل ترتيبًا للحزب والذي  ،(اهات وبعدنتخابثناء اإلأمخالفات إنتخابية قبل و 

، وذلك الرتكاب للحزب لدى المبحوثين (األكثر سلبية)الصورة الذهنية -بحسب نتائج الدراسةيعكس 

 .بات وبعدهاالحزب السياسي في العراق مخالفات إنتخابية قبل وأثناء اإلنتخا

في قد أثر  ،ي للحزب السياسينتخابية أو السلوك اإلنتخابوهذا يفسر أن الممارسة اإل 

، تقترب من بدرجة متوسطة المستوى عّمان صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 .في بعض فقراتها (السلبي)المستوى المنخفض
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  :امسالسؤال الفرعي الخمناقشة نتائج اختبار 

هــل أســهمت مصــادر التمويــل للحــزب السياســي فــي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميــين 

 العراقيين المقيمين في عمان؟

سهام مصادر التمويل للحزب إ)أن المتوسطات الحسابية لـ  نتائج الدراسة أوضحت

تراوحت ما  ،(السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان

، وهو من المستوى (2710)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (2746و  3706)بين 

على أعلى متوسط حسابي، وقد نّصت على أن مصادر ( 6)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

أي أن إجابات المبحوثين كانت تتركز بشكل متوسط أو ، (تسخر لتحقيق برامجه اإلنتخابية)التمويل 

منخفض حول تسخير الحزب ألمواله في تنفيذ برامجه اإلنتخابية، بمعنى أن الحزب السياسي في 

 ، ضمن(5)وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم العراق قد سّخر  أمواله في تنفيذ برامجه اإلنتخابية، 

اتهم عضائه ومساهمأ اعتماد الحزب على اشتراكات )، حيث نّصت على أيضاً  المستوى المتوسط

، بمعنى أن إجابات المبحوثين لهذه الفقرة اتجهت نحو عدم الموافقة بشكل عام، وأن العينة (المالية

في المرتبة ترى أن الحزب السياسي ال يعتمد على اشتراكات أعضائه ومساهماتهم، بينما جاءت 

مقبولة لدى ) مصادر التمويل المستوى المتوسط حيث نّصت على أن ضمن،  (2)األخيرة الفقرة رقم 

، أي عدم موافقة المبحوثين في إجاباتهم على مقبولية مصادر تمويل األحزاب السياسية (الجمهور

في العراق، وأنها مجهولة وغامضة بالنسبة للجمهور، وبالتالي أسهمت في تشكيل صورة سلبية عن 

في تشكيل  وهذا يفسر أن مصادر التمويل للحزب السياسي أسهمتالحزب السياسي في العراق، 

، هي أقرب بدرجة متوسطة المستوى عّمان صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 .إلى المستوى المنخفض الذي يبين التأثير السلبي في تشكيل صورة الحزب السياسي في العراق
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 :السؤال الفرعي السادسمناقشة نتائج 

ي تشــكيل صــورته الذهنيــة لــدى اإلعالميـــين هــل أســهمت العالقــات العامــة للحــزب السياســـي فــ

 العراقيين المقيمين في عمان؟

إسهام العالقات العامة للحزب )أن المتوسطات الحسابية لـ  أشارت نتائج الدراسة إلى

تراوحت ما  ،(السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان

، وهو من المستوى (3711)لمحور على متوسط حسابي إجمالي ، حيث حاز ا( 3705و 3724)بين 

وهي نسبة تقترب من المستوى المرتفع الى حد ما، بمعنى أن بعض فقرات هذا المحور المتوسط، 

على أعلى ( 4)قد حازت الفقرة رقم كان لها تحقيق فعلي من قبل الحزب السياسي في العراق، ف

حرص الحزب السياسي على تطوير أجهزة )نّصت على  وقد ،المستوى المتوسط ضمنمتوسط حسابي 

، التي اتفقت عليها العينة (كعامل إيجابي)هذا يعني أن من أكثر األمور ، (العالقات العامة لديه

والتي أسهمت في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق، هو حرص الحزب السياسي 

 .مة لديهفي العراق على تطوير أجهزة العالقات العا

، كذلك المستوى المتوسط، وضمن (1)في المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم بينما جاءت 

تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في العراق على نشر المعلومات الحقيقية عن )حيث نّصت على 

لعالقات ، وهذه الفقرة جاءت ضمن المستوى المتوسط المحايد، أي أن المبحوثين يرون أن ا(الحزب

في للجمهور، بينما جاءت  -إلى حد ما-العامة للحزب السياسي في العراق تقدم معلومات حقيقية 

توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة )نّصت على ، والتي (5)المرتبة األخيرة الفقرة رقم 

تها على ما ذهبت ، بمعنى أن معظم إجابات المبحوثين كانت تشير إلى عدم موافق(الحزب السياسي

إليه هذه الفقرة، وبعبارة أخرى، أشارت إلى عدم توفر المهنية في إدارة العالقات العامة لصورة 

وهذا يفسر أن العالقات العامة للحزب السياسي أسهمت في تشكيل الحزب السياسي في العراق، 

وأقرب الى  ة المستوى بدرجة متوسطعّمان صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 .المستوى المنخفض، أي السلبي
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 :السؤال الفرعي السابعمناقشة نتائج اختبار 

هل أسهم األداء اإلعالمي للحزب السياسي في الصورة الذهنية للحزب السياسي لـدى اإلعالميـين 

 العراقيين المقيمين في عمان؟

عالمي للحزب ام األداء اإلإسه)أن المتوسطات الحسابية لـ  إلى أشارت نتائج الدراسة

تراوحت ما  ،(السياسي في تشكيل صورته الذهنية لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان

، وهو (3756)على متوسط حسابي إجمالي بشكل عام ، حيث حاز المحور ( 3726و  3777)بين 

على أعلى متوسط ( 6)م قد حازت الفقرة رقواألقرب إلى المستوى المرتفع، فمن المستوى المتوسط، 

العمل على صياغة برنامجه السياسي بما يحقق )وقد نّصت على  ،المستوى المرتفعوهو ضمن حسابي 

أي أن إجابات المبحوثين كانت تؤكد مضمون الفقرة من أن الحزب ، (الصورة الذهنية اإليجابية

ه بناء صورة ذهنية السياسي في العراق كان يعمل على صياغة برنامجه السياسي بما يرجو من

، حيث أيضاً  المستوى المرتفع ، وضمن(1)جاءت الفقرة رقم فقد في المرتبة الثانية إيجابية، أما 

، كذلك بينت نتيجة هذه الفقرة (عالمه في صناعة صورته الذهنيةإ دراك أهمية دور إ)نّصت الفقرة على 

وفي المرتبة ، صورته الذهنية عالمه في صناعةإ أهمية دور أن الحزب السياسي في العراق يدرك 

توفير )حيث نّصت الفقرة على  أيضًا، المستوى المتوسط وضمن  ،(4)األخيرة جاءت الفقرة رقم 

توفير سياسة بمعنى أن الحزب السياسي في العراق يقل عنده التأكيد على  ،(اعالمية منضبطةسياسة 

السياسي في الصورة الذهنية للحزب إسهام األداء اإلعالمي للحزب وهذا يفسر  ،عالمية منضبطةإ 

، إال أنه يتجه نحو بدرجة متوسطة المستوى عّمان السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في 

 .السلبية في تركيزه على توفير سياسة إعالمية منضبطة
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 :السؤال الفرعي الثامنمناقشة نتائج 

لسياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين هل أسهم اإلعالم عموماا في الصورة الذهنية للحزب ا

 في عمان؟

عالم عموماا في الصورة إسهام اإل)أن المتوسطات الحسابية لـ  أوضحت نتائج الدراسة

 3762)تراوحت ما بين  ،(الذهنية للحزب السياسي لدى اإلعالميين العراقيين المقيمين في عمان

، وهو من المستوى (3756)حسابي إجمالي على متوسط بشكل عام ، حيث حاز المحور (3721و 

وقد  ،المستوى المرتفع ، وهو ضمنعلى أعلى متوسط حسابي( 1)المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

هذا يعني أن إجابات المبحوثين تؤيد إسهام ، (يةنتخابحث الجمهور على المشاركة اإل)نّصت على 

، (6)في المرتبة الثانية الفقرة رقم ينما جاءت اإلعالم في حّث الجمهور على المشاركة اإلنتخابية، ب

حث الحزب السياسي على تفعيل )، حيث نّصت الفقرة على أيضاً  المستوى المرتفع ضمن يوه

، بمعنى أن اإلعالم عمومًا له تأثير كبير في حث الحزب السياسي على تفعيل (المشاركة السياسية

المستوى  وكانت ضمن، (2)جاءت الفقرة رقم د فقفي المرتبة األخيرة المشاركة السياسية، أما 

، حيث تبين (تقديم صورة واقعية للحزب السياسي من دون تزييف)حيث نّصت الفقرة على  ،المتوسط

من خالل إجابات المبحوثين أن اإلعالم عمومًا اليساعد كثيرًا على تقديم صورة واقعية للحزب 

نما صورة يشوبها كثير من التزييف  أو التشويه، وبعبارة أخرى، يعمل اإلعالم على السياسي، وا 

 .تقديم صورة للحزب السياسي تتوافق والسياسة اإلعالمية المتبعة، سلبًا أو إيجاباً 
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 :ملخص النتائج

أشـــارت نتـــائج الدراســـة ومـــن خـــالل المتوســـطات الحســـابية، واإلنحرافـــات المعياريـــة، ومقارنـــة بعـــض 

 (35)مــة للدراســة هــي ضــمن المســتوى المتوســط، ولغــرض تســهيلالنتــائج والمتغيــرات، أن النتيجــة العا

 :قراءتها، يمكن توضيحها في المخطط أدناه

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق قليالا  أوافق أوافق بشدة

   

 مستوى منخفض مستوى متوسط مستوى مرتفع

نتائج الدراسة بشكل عام،  أغلبهنا تركزت  
  أي ضمن المستوى المتوسط، 

 
 

 
 
 
 

                                                           

الذي يص نتائج الدراسة، باإلعتماد على المقياس الخماسي خللت( مرتفع -متوسط  -منخفض )ويات تم تحديد ثالثة مست (35)
 (.ستبانةاإل)راسة استخدم في أداة الد

وهيصورةتتراوحبين

المحايدةوالسلبيةالىحدما،

ألنمعظمنتائجالدراسةكانت

ضمنالمستوىالمتوسط

األقربالىالمستوىالمنخفض
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 :اإلستنتاجات

، وهــي أقــرب (36)إن الصــورة الذهنيــة للحــزب السياســي فــي العــراق تتــراوح بــين الســلبية واإليجابيــة -1

 .الى السلبية، بحسب اإلعالميين العراقيين المقيمين في عّمان

زب السياسي للح( أو أقل إيجابية)في تشكيل الصورة السلبية  التي أسهمت عواملمن أبرز ال -0
  :العراق في

 .مع الجمهور ووضوح التعامل بشفافيةعدم و التواصل ضعف  (1)
 .ستغالل نفوذه لتحقيق مصالح شخصيةا (0)
بالنسبة غموض مصادر تمويله و  الشفافية في مصادر تمويل الحزب وأعضائهعدم  (1)

 .للجمهور
خارجية إلى مبادئ الحزب السياسي من مصادر بصورة دقيقة التعرف عدم المقدرة على  (6)

  .موثوقة
توفر وعدم ، عالميمن خالل جهازه اإل ياً ه تفصيلالتعرف إلى مواقفعدم المقدرة على  (5)

 .للحزب السياسي عالمية منضبطةإ سياسة 
 .إلى خدمة الناسالمبادرة  ضعف (4)
 .اعتماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخابيعدم  (7)
 .اهات وبعدنتخابثناء اإلأارتكاب مخالفات إنتخابية قبل و  (1)
 .هنية في إدارة العالقات العامة لصورة الحزب السياسيتوفر المعدم  (6)
تزييف اإلعالم الخارجي لحقيقة الحزب السياسي وتشويه مواقفه، من خالل التغطيات  (11)

 .والمعالجات اإلخبارية واإلعالمية
                                                           

إن الصورة التي تشكل من خالل الحقائق الموضوعية أو حتى المعلومات المشوهة، هي صورة ذهنية، فإذا اتسمت ( 36)
راجع . )بالتعميم والسلبية والثبات فهي عندئذ تتحول إلى صورة نمطية، أو بمعنى آخر بدأت صورة ذهنية وانتهت صورة نمطية

 (6، ص1991قنديل، )و( 11، 0112عجوة، : )روينظ(. التعريفات السابقة
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 -ولـو بحـدود معينـة  -إن من أبرز العوامل التي أسهمت إلى حد ما في تشكيل صورة إيجابية  -1

 :للحزب السياسي في العراق، هي( ةأو أقل سلبي)

 .تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية (1)

 .الثقافة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء الحزب (3)

.موثوقة فكريةإلى مرجعية  الحزب السياسي إستناد (3)

 .مخاطبة الجمهور بأسلوب مهذب (4)

 .ي في وقت مناسبنتخابرنامجه اإلالن الحزب عن بإع (5)

للحــزب السياســي فــي العــراق علــى نشــر المعلومــات الحقيقيــة  تركيــز العالقــات العامــة (4)

 .عن الحزب

 .ةيجابيالسياسي بما يحقق الصورة الذهنية اإل الحزب العمل على صياغة برنامج (7)

 .عالمه في صناعة صورته الذهنيةإ همية دور الحزب ألدراك إ (1)

حــــث الجمهــــور علــــى المشــــاركة إدراك الحــــزب ألهميــــة دور اإلعــــالم الخــــارجي فــــي  (6)

 .يةنتخاباإل

حــث الحــزب السياســي علــى تفعيــل المشــاركة إدراك الحــزب ألهميــة دور اإلعــالم فــي  (10)

 .السياسية

إن هذه العوامل؛ سواء التي أسهمت في بناء الصورة السلبية، أم التـي أسـهمت فـي بنـاء الصـورة  -1

ن تكــون ولــيس مــا يجــب أ -اإليجابيــة، تمثــل الصــورة الذهنيــة الحاليــة للحــزب السياســي فــي العــراق 

الصورة، بناءًا على ذلك يمكن أن تكون هـذه العوامـل بنسـب  أكبـر فـي فتـرة مـن الفتـرات، أو العكـس، 

 .وربما تقل، ويبقى توافرها نسبيًا، وتختلف من حزب  آلخر، ومن وقت  آلخر
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 المستفاد من النتائج

لقــة بنتــائج ويجــد الباحــث أنــه مــن الضــروري ألي حــزب سياســي، الوقــوف علــى بعــض الحقــائق المتع

للعمــل السياســي الحزبــي كونــه عتبارهــا هامــة وضــرورية  اب ،التــى يجــب إمعــان التفكيــر فيهــاالدراســة و 

  -: ومن هذه الحقائق، جزء من الحياة السياسية العامة للدولة

إن الحزب السياسي جزء من بنيـان المجتمـع الـديمقراطي، وال يمكـن تحسـين صـورته بمعـزل عـن  .1

ة فـــي بلـــد مـــا، ولـــذا فـــال تتوقـــع تحســـنًا فـــى الصـــورة مـــا لـــم تتغيـــر صـــورة ســـياق نمـــو الديمقراطيـــ

الممارسة الديمقراطية ككل، وبمعنى آخر فإن صورة الحزب السياسي هى صورة مركبـة يتضـمن 

 . بنيانها صورة المجتمع بمؤسساته المختلفة
 

كــن لــدى لحــزب السياســي مــا لــم يأنــه ال يمكــن إحــداث أى تغييــر فــى مالمــح الصــورة الذهنيــة ل .0

 .ه الرغبة فى التغيير واإلقتناع التام بضرورتهئأعضا
 

عضـائه لـدى الجمهـور مـا لـم تتحســن لصـورة الذهنيـة للحـزب السياسـي، وألأنـه ال يمكـن تحسـين ا .1

 .المحددات المكونة لهذه الصورة
 

ن وهذا الهدف إذا كا"  Ideal Image" الوصول إلى الصورة المثالية  هوالهدف المنشود  يبقى .2

" الصـورة المرغوبـة  تحقيـق إلـىفليس أقل من السعي  صعبًا أو مستحياًل ضمن الحدود البشرية،

Desired Image  " أو الصـــورة الوظيفيـــة التـــى تســـاعد الحـــزب السياســـي علـــى أداء مهمتـــه

 .وتحقيق وظيفته بأفضل شكل ممكن
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كافـة، وتعاونـًا علـى  ةالحزبيـ يتطلـب تكاتفـًا علـى المسـتويات إلـى الصـورة المرغوبـة،إن الوصول  .5

، وأن أى خلـــل فــى هـــذا التكـــاتف والتعــاون مـــن شـــأنه أن يقلــل مـــن فاعليـــة هـــذه األصـــعدة جميــع

 .الرؤية وأن يضعف من نتائجها
 

ولكنـــه دور المكمـــل والمـــتمم  ،إن دور وســـائل اإلعـــالم فـــى هـــذا الصـــدد قـــد ال يكـــون دورًا رئيســـاً  .6

الفرعية، ويجب أن تكون المعالجة اإلعالمية  والعاكس، فهو أداة ووسيلة لتحقيق بعض األهداف

 .موضوعية حتى تحقق أهدافها
 

إن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب فتــرة زمنيــة طويلــة، فالصــورة الذهنيــة بحكــم كونهــا تراكميــة تحتــاج  .7

وطالمــا أنــه ال يوجــد حــدث كبيــر أو طــارئ يهــز أركــان  ،إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيًا لتغييرهــا

 .تظل ثابتة وتتغير ببطء وبالتدريج الصورة القديمة فسوف
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 اتــــــــالتوصي

ضرورة وضع الحزب السياسي برامج اتصالية ومباشرة مع الجمهور، واطالعه على سياسات  .1

 .ومواقف ومسوغات بعض القرارات السياسية للحزب

 .الحرص على شفافية ووضوح مصادر التمويل، وكشف الذمم المالية ألعضائه .0

لى إحتاج و يلهذا فه ،و موقفيةأناتجة من تراكمات تاريخية  للحزب السياسية الصورة الذهنيإن  .1

ذا لم تكن هناك مواقف تعجل في إ ،عددا من السنوات ذلك تطلبجهد تخطيطي كبير، ربما 

 .ذلك

استثمار وسائل اإلعالم عمومًا، والفضائي بشكل خاص في تحسين صورة الحزب السياسي،  .2

اإلعالمية، وذلك من خالل تضمين برنامج الحزب بنودًا تؤكد من خالل كسب ثقة المؤسسات 

 .على أهمية اإلعالم واحترام دوره والدفاع عن الصحفيين واإلعالميين واحترام واجبهم

و رموزه، وفي الوقت ذاته الحرص على أنجرار خلف الشائعات التي تنال من الحزب عدم اإل .5

على  ومن جانب آخر،مة لئال يؤتى منها، عضائه واضحة ومستقيأ ن تكون سلوكيات الحزب و أ

 .تشكيل صورة ذهنية سلبية عنه في تسهمخطاء التي األلى تصحيح إ سعى دائماً ين الحزب أ

قدم الحزب ن يتأيجب بعض الشخصيات الحزبية، وبالتالي لى حد كبير بإترتبط الصورة الذهنية  .6

يحرق شخصياته ورموزه ن الأيضا على أن يحرص الحزب وأ ،ييدأدائما من لديه قبول وت

الكفاءات البشرية القديرة، و أن يكون لديه دائما مخزون استراتيجي من الشخصيات أو  ،بسرعة

 .القدرة على توليدهاأو 

أن يقوم الحزب السياسي بمراعاة الضوابط والتزام قواعد الحمالت اإلنتخابية، والحذر من  .7

 .التزوير والتشويه وشراء الذمم
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اإلستشارية التي تضم بين أفرادها متخصصين في اإلعالم والسياسة، والتعامل تشكيل الهيئات  .8

مع الوسائل اإلعالمية، وصياغة الخطاب السياسي اإلعالمي، وتنسيق آليات وكيفيات الظهور 

 .اإلعالمي لرموز الحزب أو قادته
 

إلعالمية، هذا باإلضافة إلى ضرورة بناء فريق إعالمي رصين، يتولى إدارة واجهات الحزب ا .9

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
 

ول جبار الجمهور على قبإو الحكومية في أن يستخدم الحزب سلطته السياسية أالحذر من  .11

ول قدم له على طريق خرق الحياة الديمقراطية أسياسة معينة، فالحزب الذي يعمل ذلك وضع 

عندئذ اليعد هذا الحزب  ،"ميليشيا مسلحة"لى إوربما " ميليشيا تهديدية"ليتحول شيئا فشيئا الى 

 .لى السالحإطاره السياسي والمدني إنما تنظيم خرج من إحزبا سياسيًا، 
 

و أشاركة السياسية ميعمل الحزب السياسي على بناء صورته الطيبة قبل الن أمن المناسب و   .11

نشاء إالحكومية ويثبت عليها، ومن بين الوسائل التي تساعد في ذلك هي أن يقوم الحزب ب

وتجنب احتكار المنافع أو المواقع ألغراض الحزب ، خدميمشروع خدمة عامة يحمل عنوان 

 .وأعضائه على حساب المواطن

رار في قياس الصورة الذهنية للحزب السياسي، ليتسنى مواكبة التغيرات والتطورات اإلستم .10

الحاصلة لدى الجمهور، ومعرفة فيما إذا كانت الصورة تتجه صعودًا أو نزواًل، وبالتالي وضع 

 .ما يناسب ذلك
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 ،المملكة العربية  .للمنظمة الذهنية الصورة وتكوين العامة العالقات (.0119)هشام كيالنى

 .سعود الملك جامعة: السعودية

 المرئي بين المعالجة  اإلعالمي االرهاب والعنف ف (.0112)العاني، عامر وهاب خلف

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .1ط .والتسويق

 مكتبة النهضة العربية: القاهرة. 2ط. وسائل وأساليب اإلتصال(. 1676)عبدالباقي، زيدان . 

 القاهرة. الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق (.1665)عبدالجبار، فالح :

 .دار األمين

  عالم الكتب: القاهرة. التأثيرواتجاهات  اإلعالمنظريات (. 1667)عبدالحميد، دمحم. 

 األداء تطور: الجديد اإلعالم. (2011)والساموك، صفد حسان ،عبدالرزاق، انتصار ابراهيم 

 الجامعية الدار :بغداداألول،  والمجتمع، الكتاب اإلعالم مكتب سلسلة .والوظيفة والوسيلة

 .والترجمة، جامعة بغداد شروالن للطباعة

 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة .1ط. السياسي والرأي العام اإلعالم (.2006)عبده، عزيزة. 



                                        

- 163 - 
 

 1ط. يةجتماعأسس العالقات العامة والمجاالت الرياضية واإل (.1611)عبدالوهاب، جالل. 

 .دار البيان :القاهرة

 اركة السياسية مع دراسة فى علم النفس سيكولوجية المش(. 1666)عبدالوهاب، طارق دمحم

 .دار الغريب للطباعة والنشر :القاهرة .السياسى فى البيئة اليربية

 البحث العلمي مفهومه  (.2012)عبدالرحمن، عدسو  ،كايد ،عبدالحقو  ،عبيدات، ذوقان

 .دار الفكر ناشرون وموزعون  :، عمان12ط .وأدواته وأساليبه

 دار الحكمة: لندن. 1ط. السياسية للمعارضة العراقية الخريطة(. 2000)العجلي، شمران. 

  عالم الكتب :القاهرة .2ط. العالقات العامة والصورة الذهنية (.2016)عجوة، علي. 

  دارةو  اإلستراتيجية دارةاإل بين العامة العالقات إدارة (.0115)وفريد، كريمان ،علي ،ةعجو  ا 

 .الكتب عالم :القاهرة .1ط .األزمات

 عالم الكتب :القاهرة .1ط. األسس العلمية للعالقات العامة (.2005)عجوة، علي. 

 دار الفكر العربي :القاهرة .1ط. اإلعالمصورة المعلم في وسائل  (.1667)عدلي، عاطف. 

 ،الحامد دار :عمان .العامة العالقات سأس (.0112)دمحم وصالح، ،المعطي عبد عساف 

 .رللنش

 الكويت. ومناهجه-إجراءاته-بحث العلمي، مفهومةال(. 2001)عمر، السيد أحمد مصطفى :

 .مكتبة الفالح

 بغداد. 1ط. 0001-0010السياسية في العراق  األحزاب (.1978)العمر، فاروق صالح :

 .وزارة اإلعالم

 اليازوري للنشر: عمان .1ط .العالقات العامة الدولية .(0111)الق، بشيرالع. 



                                        

- 164 - 
 

 ياض ر : بيروت. السرية والعلنية -ية في العراقالسياس األحزاب (.2001)عليوي، هادي حسن

 .الريس للكتب والنشر

 مكتبة : القاهرة . السياسي العربي المعاصر اإلعالم (.1985)العويني، دمحم علي

 .االنجلوالمصرية

 ودورها في الحركة الوطنية  .السياسية في العراق األحزاب(. 0111)الفهد، عبدالرزاق مطلك

 .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: بيروت. 1ط. 0211-0229والقومية 

 دار: ، بيروت1ج .القاموس المحيط (.1997)لفيروز آبادي، مجد الدين دمحم بن يعقوبا 

 .للطباعة والنشر العربية الجيل والمؤسسة

 1ط .في الوطن العربي تصالالشبكة الفضائية العربية وقضايا اإل  (.1999)قنديل، حمدي. 

 .دار الوالء: القاهرة

 مصر .0ط .يةجتماعاإل المؤسسات في العامة العالقات(. 1994)الفتاح عبد دمحم، دمحم: 

 .للكمبيوتر العلمي المكتب

 دار : الموصل .الفنون اإلذاعية والتلفزيونية .(.1660)سؤدد، والقادري ، المحنة، فالح كاظم

 .الحكمة للطباعة والنشر

 1330-0013 ن الملكي والجمهوري العراق بين العهدي(. 2013)نوار سعد، محمود المال .

 .مكتبة االهلية: عمان. 1ط

 دار المسيرة: عمان .1ط .تصالنظريات اإل  (.2012)المزاهرة، منال هالل. 

 مركز : بيروت. 2ط. صورة العرب في صحافة المانيا االتحادية (.1614)مسّلم، سامي

 .دراسات الوحدة العربية
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  القاهرة .1ط. لذهنية وحمالت العالقات العامةالصورة ا (.2013)مصطفى، عبدالحكيم خليل :

 .الدار العربية للنشر والتوزيع

 ،دار :بغداد .0024-0010العراق  في الجيهوي  العمل تجربة (.1671)عبد لجباراعبد مصطفى 

 .للطباعة الحرية

  ،بغداد. ياإلسالمالخصوصية السياسية لحزب الفضيلة  (.ت.د)جاسم دمحم عبد الكريممعد :

 .الفضيلة للدراسات والنشرمؤسسة 

  دار : ، عمان6ط. أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية(. 2011)المغربي، كامل

 .الثقافة للنشر والتوزيع

 شركة الربيعان للنشر : الكويت. 1ط. أصول النظم السياسية المقارنة (.1617)المنوفي، كمال

 .والتوزيع

 النشر والتوزيع : القاهرة .6ط. السياسي تأريخالالعراق صفحات من  (.2013)الموسوي، كاظم

 .االلكتروني

 دمحم رابت : ترجمة. الصورة العربية في الصحافة االمريكية (.1616)الموسى، عصام سليمان

 .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع: البطاينة، اربد

 1ط. السياسية األحزابية ي واثره في بنجتماعاالنقسام اإل(. 2013)ميلود، ولد الصديق. 

 .مركز الكتاب االكاديمي: عمان

 الدار المصرية : القاهرة .1ط .اإلعالمثقافة الصورة في وسائل (. 2011)ناصر، عبدالجبار

 .اللبنانية

  ة عوامل التشكيل واستراتيجيات اإلعالميالصورة الذهنية و  (.2007)ندا، ايمن منصور

 .المدينة برس: تونس. كيف يرانا اليرب؟ .التييير
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 ية للحركة القومية جتماعالجذور السياسية والفكرية واإل(. 1986)نظمي، وميض جمال

 .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت .3ط .في العراق( االستقاللية)العربية 

 فايد : ترجمة .الكتابة للعالقات العامة االسلوب والشكل (.2003)وكاريل، بوب ،نيوسوم، دوج

 .دار الكتاب الجامعي: فلسطين .1ط .خاجةرباح، ومي ال

 بغداد .1ط. العراق الحديث تأريخية من إجتماعلمحات  (.1676-1646)الوردي، علي :

 .منشورات المكتبة الوطنية

 دار :بيروت. اآلخر ومفهوم الذات صورة بين العربية الشخصية(. 1981)دالسي ،نياسي 

 .والنشر للطباعة التنوير
 

 :العربية دورياتالبحوث وال. ثانياا 

 العالقات العامة في القطاع المصرفي من وجهة  إدارةدور  (.0111)حسين فريح ، ابو مدين

 ،كلية التجارة ،أعمال إدارةقسم  (.رسالة ماجستير غير منشورة). البنك والعمالء إدارةنظر 

 .فلسطين غزة، ،الجامعة اإلسالمية

 مجلة  (((.1626-1622)سيسية في العراق تخابات الجمعية التأان)) ،(2011)البديري، علي

 .، بغداد، العراق166-131، ص36نصرية للدراسات العربية والدولية، عمركز المست

 دور العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية لمؤسسات  (.2005)باقر موسى ،البهادلي

، بغداد، امعة بغدادج ،اإلعالمكلية (. رسالة ماجستير غير منشورة)، التعليم العالي في العراق

 .العراق
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 دور أجهزة العالقات العامة في تكوين الصور الذهنية ))، (2004)عبد العزيز ، تركستاني

، صورة المملكة العربية السعودية في العالمعن المنتدى اإلعالمي السنوي الثاني  ،((للمملكة

 .الرياض ،الجمعية السعودية لإلعالم واإلتصال

 ،40 رقم إعالمية وبحوث دراسات سلسلة .((العام الرأي أساسيات))، (1998)منير دمحم حجاب، 

 .والتوزيع للنشر الفجر دار :القاهرة

 

 الصورة الذهنية لرجل األمن لدى الرأي العام االردني(. 2016)الحّماد، خلف الفي الحلبا .

عّمان، لبترا، جامعة ا اآلداب،كلية العلوم و  اإلعالم،، قسم الصحافة و (سالة ماجستير منشورةر )

 .االردن

 

 إدارة الصورة الذهنية ))، (2006)الحوري، فالح عبد القادر، والزيادات، ممدوح، وعبابنه، هايل

في  (غير منشورة دراسة ميدانية)((. للمنظمات االردنية في اطار واقع المسؤولية اإلجتماعية

إدارة منظمات "نوانالمؤتمر العلمي الثالث تحت ع، الخلوية األردنية شركات اإلتصاالت

كلية  في 2006نيسان  26-27المنعقد في الفترة  "التحديات العالمية المعاصرة: األعمال

 .اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان

 

 فصول من تجربة الحركة  ،ووثائق حقائق اإلسالمية الدعوة حزب)) ،(2999)الخرسان، صالح

المؤسسة العربية للدراسات والبحوث نشرتها  دراسة .((عاماً  40الل اإلسالمية في العراق خ

 .دمشق، اإلستراتيجية
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 كانون  26 .، 2 ع ،الشعب اتحاد جريدة ((.تنبت كيف الشيوعية بذور)) ،(1640)خيري، زكي 

 .بغداد. الثاني

 رة بعد الوحدة الوطنية في فكر القوى الساسية العراقية المعاص (.0111)احمد دمحم علي ،جابر

، بغداد، جامعة بغداد ،العلوم السياسية كلية (.رسالة ماجستير غير منشورة) .9002عام 

 .العراق

 غير  أطروحة دكتوراه) .صورة بريطانيا في الصحافة العراقية، (2001)صفاء صنكور، جبارة

 .، بغداد، العراقجامعة بغداد ،اآلدابكلية  ،قسم الصحافة، (منشورة

 مجلة الباحث  ((.مفهوم الصورة الذهنية في العالقات العامة)) ،(2010)انرادة زيدالجبوري، إ

 .يلول، بغداد، أ10و6ع، اإلعالمي

  رسالة) .1973 التايم مجلة في العرب صورة النمطية الصورة(. 1996)زيدان إرادة، الجبوري 

 .، العراق، بغدادبغداد جامعة ،اآلداب كلية، اإلعالم قسم (.منشورة غير ماجستير

 رسالة ماجستير ) .ا ومراحل تطورهاالدولة العراقية نشوءهـ (.2011)لجنابي، خميس هاشم،ا

 .الدنمارك، كاديمية العربية في الدنمارككلية القانون والعلوم السياسية، األ(. غير منشورة

 يةاإلسالم دولة الخالفة إقامة في ومنهجه التحرير ثقافته حزب(. 2006)محسن راضي، دمحم. 

بغداد، (. ية انذاكاإلسالم)صول الدين، الجامعة العراقية أكلية  (.اجستير غير منشورةرسالة م)

 .العراق

 في النظام السياسي والدستور الحديث  األحزاب (.0111)الجواد محمودالسيد، مصطفى عبد

عام، كلية الحقوق، جامعة قسم القانون ال (.دكتوراه غير منشورة أطروحة). ياإلسالموالنظام 

 .مس، مصرعين ش
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 رة األحزاب السياسية دور الصحف المصرية فى تشكيل صو(.2006)هبةهللاصالح،السيد

منشورةأطروحة).ى المشاركة السياسيةلوانعكاسها ع غير (.دكتوراه اإلعالمقسم كلية،

 .، مصرالقاهرة،حلوانجامعة،اآلداب

 

 اجتثاث عملية من دروس  : ر  م   إرث  ))، (0111)الرزاق والساعدي، عبد، نداامير ، سيسونز 

مركز الدولي ال: حداد، بيروت .ح أيمن: ترجمة (تقرير) .((0110- 2004العراق في البعث

 .للعدالة االنتقالية

 

 قراءة في إشكالية التحيز .. وسائل اإلعالم وتشكيل الصورة الذهنية)) ،(2013)الشامي، عالء

 يونيو، 20الخميس، ، للبحث العملي المركز السوداني مقال منشور بموقع. ((اإلعالمي

 :اونالين

 http://omerhago.blogspot.com/2013/06/blog-post_8908.html 

 دراسة مقدمة  ((.نشاطها -نشأتها –اهميتها  -األحزاب السياسية)) ،(2005)الشرقاوي، سعاد

 .، مجلس الشعب، القاهرةإلى مركز البحوث البرلمانية

 ر العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية عن منظمات دو  (.2001)حردان هادي ،صايل

 ،اإلعالمكلية  (.غير منشورة رسالة ماجستير) .المجتمع المدني المعنية بشؤون التدريسيين

 .، بغداد، العراقجامعة بغداد

 دراسة ( 0080-0002)الحزب الشيوعي العراقي  (.2007)مؤيد شاكر كاظم، الطائي

 .، بغداد، العراقكلية التربية، الجامعة المستنصرية (.غير منشورة دكتوراه أطروحة) .يةتأريخ

 مقال  .((الوجيز في الحركات واألحزاب السياسية الدينية العراقية)) ،(0110)الراوي، وليد

كندا؛ : موقع مجلة الكاردينيا الثقافيةمنشور على 

http://www.algardenia.com/maqalat/233-2012-09-05-16-12-12.html 



                                        

- 170 - 
 

 

 دراسة  (.0064-0024)الحياة الحزبية في العراق  (.2011)الركابي، قابل محسن كاظم

الحديث  تأريخجامعة سانت كليمنتس العالمية، قسم ال (.دكتوراه غير منشورة أطروحة) .يةتأريخ

 (.بريطانيا)سانت كليمنتس العالمية جامعة والمعاصر، 
 

 أطروحة )، المسلمين في الصحافة األمريكية صورة العرب (.2005)انتصار إبراهيم، عبدالرزاق

 .، العراقبغداد جامعة بغداد، اإلعالمكلية ، قسم الصحافة (.غير منشورةدكتوراه 

 

 

 ة للحكومة المصرية كما تعكسها اإلعالميالصورة (. 2006)عبد هللا دمحمطيف، ممدوح عبدالل

هنية للحكومة لدي شباب البرامج الحوارية في القنوات الفضائية وعالقتها بالصورة الذ

،وثقافةاألطفالاإلعالم-معهددراساتالطفولة (.دكتوراه غير منشورة أطروحة). الجامعات

 .، مصرالقاهرة،جامعةعينشمس

 

 دراسة ميدانية للصورة الذهنية  -المغترب العراقي والفضائيات)) ،(2011)العكيلي، جهاد كاظم

. ايار-كانون الثاني ،(12-11) ع، باحث اإلعالميال .((التي ترسمها الفضائيات للعراق

 .بغداد

 

 الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية ))، (2001)وخميس، سحر دمحم ،القضاة، دمحم فالح

المجلة االردنية ، لدى الشباب الجامعي، دراسة ميدانية على طلبة جامعتي قطر واليرموك

 .عة االردنية، عمان، الجام1ع، 1مج، للعلوم اإلجتماعية

 

 ثمجلة بحو  ((.حداث العالم الثالث في التغطية اإلعالمية الدوليةأ)) ،(1991)راجية ،قنديل 

 .القاهرة ،جامعة القاهرة، اإلعالمكلية ، يناير 6 ع، اإلتصال
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 دور وسائل اإلعالم في تشكيل صورة أمريكا في أذهان )) ،(2002)عزة مصطفى ،الكحكي

وصورة العرب والمسلمين،  اإلعالمبحث منشور في كتاب  .((صري الشباب الجامعي الم

 .القاهرة، ، جامعة القاهرةالمؤتمر السنوي الثامن لكلية اإلعالم

 في تشكيل الصورة الذهنية  تصالدور وسائل اإل . )2012 (مصطفى، عادل رفعت عبد الحكيم

دكتوراه غير  أطروحة). لألحزاب السياسية وانعكاسها على اتجاهات الجمهور نحو المشاركة

 .جامعة المنيا اآلداب،، كلية اإلعالمقسم  (.منشورة

 

 36ع، سلسلة كتب المستقبل العربي .((العرب واإلعالم الفضائي)) ،(2006)ياسين، صباح ،

 .مركز دراسات الوحدة العربية :آب، بيروت
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 (0)الملحق رقم 

 اإلستبانة
 عالمكلية اإل - وسطجامعة الشرق األ

 إعالمماجستير 

 

 
 

 ةــستبانإ/ م

 ...اإلعالمية الكريمة... اإلعالمي الكريم

 تحية طيبة

اإلستبانة منهذه عينة توضحآراء المقيمينفيعمان، العراقيين وهياإلعالميين
متطلبات من فينْيلجزء الماجستير عنشهـــادة العوامُل المؤثرةُ في العوامُل المؤثرةُ في )اإلعالم

ـَراق  تشكيلتشكيل ي العِّ ـّيِّ فِـّ ياسِّ ـْزبِّ الّسِّ هنيـّة للحِّ ـَراقالصُّـورةِّ الذِّّ ي العِّ ـّيِّ فِـّ ياسِّ ـْزبِّ الّسِّ هنيـّة للحِّ كما يراها اإلعالميون  الصُّـورةِّ الذِّّ
 .(العراقيون المقيمون في عمان



الذهنية للحزب الصورة  العوامل المؤثرة في تشكيلإلى معرفة  اإلستبانة ههدف هذت

َ بأنالسياسي في العراق معرفة إجابتك الدقيقة والصريحة تعد األساس في  ، علما

 .و تعزيزهاالصورة الذهنية المشكلة عن الحزب السياسي ووسائل معالجتها أسباب أ

.......معالشكروالتقدير







 الباحث
نجـــــم العيساوي

 

 ً  للتواصل مع الباحث .. لطفا

 najmaleessawi97@gmail.com لكترونيالبريد األ

 0778402725 شخصيالهاتف ال
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 اســــتبانة

 السمات العامة للمبحوثين: ولالمحور األ

ـن .1 -51)(50-60)(36-26)(21-11)(:الّسِّ

 فأكثر




 

 :االجتماعيـوعالنــ .2





 
لة الحا .0

 : جتماعيةاإل




 

 
 

 :المؤهل العلمي .8

دراساتعليابكالوريوسفأقلدبلوم








   :في اإلعالم( أو َسابقاً لمن ليس لديه عمل اآلن) المهنة الحالية .2

محرركرافيكومونتيرمقدمكاتب


اخرىمصور




 
 :في عّمان نية التي تعمل فيها اآلاإلعالمطبيعة المؤسسة  .6

أخرىصحيفةومجلةإذاعةوتلفزيون


 

نثىأذكر

أرملأعزبـــمتزوجـ
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 الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق عوامل تكوين: المحور الثاني

 :خالل قيامه باآلتيمن فعلياا  ْت أرى أن صورة الحزب السياسي في العراق من وجهة نظري تكون

 الفقـــــــرة ت

 ةدرجة الموافق
أوافق 
 بشدة

 ال أوافق أوافق قليالا  قــأواف
ال أوافق 
 بشدة

1 9 2 9 0 
      التواصل مع الجمهور 1
      الجمهور مشاكل القدرة على فهم 0
      السياسي  الخطابفي صدق ال 1
      يةبالوعود اإلنتخاب( االلتزام)الوفاء  2
      ألعضائه  النزاهة المالية 5
      فية في مصادر تمويل الحزب وأعضائهالشفا 6
      في اتخاذ القرار الحيادية 7

      في اتخاذ القرارات الموضوعية 8

التي يتمتع بها أعضاء  الثقافة والمعرفة 9
 الحزب

     

      في األداء السياسيالمهنية  11

      في األداء السياسي الكفاءة 11

10 
ق مصالح استغالل نفوذه لتحقيعدم 

 شخصية
     

      األداء المتميز إلعالم الحزب 11

      األداء المتميز للعالقات العامة للحزب 12

      القدرة على استشراف المستقبل  15

      ي السليم للحزب السياسياإلنتخابالسلوك  16

      تاريخ الحزب السياسي ومواقفه الوطنية 17



                                        

- 178 - 
 

 ..لحزب السياسي في العراق ومبادئهطبيعة ا: المحور الثالث
 :من خالل في تشكيل صورته الذهنية أسهمتالحزب السياسي في العراق  مبادئن إ

 الفقـــــــرة ت
 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق
1 9 2 9 0 

1 
اإلستناد إلى المرجعية الفكرية التي بنى 

 أساسهامبادئه على 
     

 ئهومبادته التأسيسية عن خلفيّ معلومات التوفر  0
     

1 
الحزب الّسياسي مع طبيعة  ئمباد توافق

 المجتمع العراقي

     

2 
الحزب السياسي من  ئمباد إلى التعرف

 (غير الحزب نفسه)مصادر خارجية 

     

نجاح الحزب السياسي في التعبير عن  درجة 5
 مبادئه وشعاراته
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للحزب السياسي  في تشكيل الصورة الذهنية دور السياسة الحزبية: المحور الرابع

 . في ذهنية الفئة المبحوثة

ومن هذه سياسات الحزب أن الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق قد تأثرت بأرى 

 :السياسات الفعلية

 

 رةـــــــــالفق ت

 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق فق قليالا أوا أوافق بشدة أوافق

1 9 2 9 0 

 على حقوق المواطن وكرامته الحرص 1
     

 بشفافية مع الجمهور التعامل 0
     

 سلوب مهذبأالجمهور ب مخاطبة 1
     

 مع المخالفين اإليجابيلغة الحوار  استخدام 2
     

 طر القانونية والتشريعية في السلوكاأل التزام 5
     

 روح التعاون بينه وبين المواطنين إنماء 6
     

7 
من خالل  االنتماء والوالء للوطن تعزيز

 المشاركة الفاعلة
     

8 
في ضوء توافق سياساته مع منهجه  العمل
 الفكري 

     

 خدمة الناس إلىيبادر  9
     

11 
مواقفه تفصيليًا من خالل  إلى يمكن التعرف

 جهازه اإلعالمي
     

 دوره السياسي الحقيقي تجاه المجتمع تأدية 11
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في تشكيل الصورة  ي للحزب السياسي في العراقاإلنتخابلوك ــالسدور : المحور الخامس
 .الذهنية

من خالل صورة الحزب السياسي  عّززي للحزب السياسي في العراق اإلنتخابأرى بأن السلوك 
 :الممارسات السلوكية اإلنتخابية اآلتية

 لفقـــــــرةا ت
 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق
1 9 2 9 0 

في ي اإلنتخابإعالن الحزب عن برنامجه  1
 وقت مناسب

     

 اعتماده الواقعية في عرض برنامجه اإلنتخابي  0
     

1 
ي مع قدرات الحزب توافق البرنامج اإلنتخاب

 عضائهوأ 
     

2 
الحزب  وافق البرنامج اإلنتخابي مع مبادئت

 وخطابه
     

ي عن حقيقة الحزب اإلنتخابالبرنامج  تعبير 5
 .الفعلية وليس الترويجية فقط

     

6 
الحزب السياسي الموضوعية  اعتماد

 والمصداقية في عرض برنامجه
     

7 
أو  صول الدعايةالتزام الحزب السياسي بأ

 عتمدة قانوناً والترويج الم النشر
     

8 
قناع في اإلأعضاء الحزب السياسي  قدرة
 ياإلنتخابثناء عرض البرنامج التأثير أو 

     

ثناء تجّنبه الرتكاب مخالفات انتخابية قبل وأ 9
 .ات وبعدهااإلنتخاب
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 .ثير مصادر تمويل الحزب السياسي في تشكيل صورته الذهنيةأت: المحور السادس
 في تشكيل صورته الذهنية من خالل أثرتر تمويل الحزب السياسي في العراق أرى أن مصاد

 :كون تلك المصادر

 الفقـــــــرة ت

 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق

1 9 2 9 0 

 لدى الجمهورمعروفة  1
     

 لدى الجمهور مقبولة 0
     

  مشروعة 1
     

 ه اإلنتخابيةلتحقيق برامجتسخر  2
     

5 
عضائه اعتماد الحزب على اشتراكات أ 

 ومساهماتهم المالية
     

عدم محاباة الحزب للجهات الرسمية وغير  6
 جل الحصول على الدعم الماليالرسمية من أ

     

 حرصه على نزاهة أعضائه المالية 7
     



                                        

- 182 - 
 

 .الصورة الذهنية تشكيللحزب السياسي في دور العالقات العامة ل: المحور السابع
أرى أن دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي في العراق تمّثل في العبارات 

 :اآلتية

 الفقـــــــرة ت
 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق
1 9 2 9 0 

1 
للحزب  فاعل ت عامةجهاز عالقاوجود 
 السياسي

     

0 
لتشكيل صورة عامة العالقات الخطة وضوح 

 ذهنية جيدة عن الحزب
     

العاملين في العالقات العامة للحزب على  قدرة 1
 االقناع وتعزيز ثقة الجمهور بالحزب

     

2 
دارة العالقات العامة لصورة إتوفر الكفاءة في 

 السياسيالحزب 

     

5 
دارة العالقات العامة لصورة إلمهنية في توفر ا
 السياسيالحزب 

     

6 
جهزة ألحزب السياسي على تطوير احرص 

 لديه العالقات العامة

     

7 
إدارة العالقات العامة في الحزب السياسي  توفير

 مستلزمات تشكيل الصورة الذهنيةل

     

8 
تركيز العالقات العامة للحزب السياسي في 

نشر المعلومات الحقيقية عن  راق علىالع
 لحزبا
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 .صورته الذهنية تشكيلدور إعالم  الحزب السياسي في : المحور الثامن
 :في تشكيل صورته الذهنية فعلياا من خالل أسهمن إعالم الحزب السياسي في العراق إ

 الفقـــــــرة ت
 الموافقةدرجة 

 بشدة أوافقال  ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق
1 9 2 9 0 

1 
همية دور إعالمه في صناعة صورته إدراك أ 
 الذهنية

     

0 
السياسي بما  هعلى صياغة خطاب العمل
 يجابيةالصورة الذهنية اإليحقق 

     

1 
السياسي بما  برنامجهعلى صياغة  العمل
 يجابيةالصورة الذهنية اإليحقق 

     

2 
وضيح وسائل اتصال مختلفة لت استخدام
 الحزب  مواقف

     

      لجمهورومقنع لإعالمي جيد  التميز بأداء 5

  سياسة إعالمية منضبطة توفير 6
     

7 
 دائه اإلعالميأعلى تطوير دائمًا  الحرص

 بما يحقق له صورة ذهنية جيدة
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 .دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية للحزب السياسي : المحور التاسع

الصورة الذهنية أسهمت في تشكيل  -غير وسائل إعالم الحزب-المختلفةوسائل اإلعالم ّن إ
 :للحزب السياسي في العراق من خالل

 رةــــــــــالفق ت
 الموافقةدرجة 

 بشدة ال أوافق ال أوافق أوافق قليالا  أوافق بشدة أوافق
1 9 2 9 0 

1 
يجابية للحزب الصورة اإل على تدعيم العمل

 السياسي
     

0 
دون صورة واقعية للحزب السياسي من  تقديم
 تزييف

     

1 
مصدرًا من مصادر تكوين الصورة  اعتبارها

 الذهنية للحزب السياسي
     

2 
من  ز عالقة الحزب السياسي بالجمهوريتعز 
كيد على عرض منجزات الحزب ل التأخال

 السياسي

     

لدى في زيادة الوعي السياسي  اإلسهام 5
 المواطن

     

      مفهوم الشراكة الوطنية  تعميق 6

7 
همية رسالة الحزب السياسي في أ  إظهار

 الحياة الديمقراطية
     

 يةجمهور على المشاركة اإلنتخابال حثّ  8
     

9 
لمشاركة على تفعيل االحزب السياسي  حثّ 

 السياسية 
     

11 
مهامه في  الحزب السياسي في مساعدة

 اصل مع الجمهورالتو 
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 (9)الملحق رقم 

 بيانات التحكيم

 جامعة الشرق االوسط
 كليـــــــــة اإلعــــــالم
 ماجستير إعالم

 

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

 

 تحكيمللة نابـــاست/  الموضوع

 تحية طيبة 

ا نرجو تفضلكم بإبداء الرأي والمشورة بالنظر إلى المكانة العلمية التي تتمتعون به 
العلمية وتحكيم استبانة الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع رسالة الماجستير الموسومة 

ـَراق  العواملُ العواملُ ) ِّ فِّـي العِّ ـّي ياسِّ ـْزبِّ الّسِّ هنيـّة للحِّ ـورةِّ الذِّّ ـَراقالمؤثرةُ في تشكيل الصُّ ِّ فِّـي العِّ ـّي ياسِّ ـْزبِّ الّسِّ هنيـّة للحِّ ـورةِّ الذِّّ دراسة ( المؤثرةُ في تشكيل الصُّ
وهي جزء من متطلبات . الُمقيمين في عّمانالُمقيمين في عّمانالستطالع رأي اإلعالميّين العراقيين الستطالع رأي اإلعالميّين العراقيين ميدانية 

نيل درجة الماجستير في اإلعالم، في جامعة الشرق األوسط، بإشراف الدكتور صباح 
 .ياسين

 مع جزيل الشكر والتقدير

 الباحث                                              
 نجم العيساوي                                              
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 المحكمين أسماء

 مكان العمل التخصص الرتبة مـــــاالس

 جامعة الشرق األوسط تحرير صحفي أستاذ أديب خضور

 جامعة الشرق األوسط إعالم ورأي عام أستاذ عطا هللا الرمحين

 جامعة الشرق األوسط إعالم أستاذ حميدة مهدي سميسم

 جامعة الشرق األوسط تربية أستاذ غازي خليفــــة

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أستاذ دالحافظ سالمةعب

 جامعة البترا إعالم أستاذ عبدالرزاق الدليمي

 جامعة البترا صحافة أستاذ تيسير أبو عرجة

 جامعة الزرقا إعـــــالم أستاذ ابراهيم ابو عرقوب

 جامعة الشرق األوسط إذاعة وتلفزيون  أستاذ مشارك رائد البيــــاتي

 جامعة الشرق األوسط إعالم أستاذ مشارك كامل مراد خورشيد

 جامعة البترا إعالم أستاذ مساعد عبدالكريم علي الدبيسي

 جامعة البترا إذاعة وتلفزيون  أستاذ مساعد ابراهيم الخصاونة

 جامعة البترا إعالم وعالقات عامة أستاذ مساعد دمحم صاحب سلطان

 جامعة الزرقا عالقات عامة ذ مساعدأستا دمحم نور العـــــدوان

 أبو ظبي -كلية الخوارزمي الدولية إعالم أستاذ مساعد خزيم سالم الخالدي
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 ( 2)المحلق رقم  

 كتاب تسهيل مهمة 
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 (9)الملحق رقم 

 تأييد المدقق الليوي 
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 (1)الملحق رقم 

 دجمعية العه

على يد عزيز علي المصري  1911تشرين األول  08ستانة في في األ جمعية العهدتأسست 

وبعض الضباط العرب، معظمهم من أصل عراقي، وقامت هذه الجمعية بدور مهم في تأريخ العراق 

ودعت إلى دولة فدرالية يؤلف العرب في  ،السياسي حيث نشطت في المطالبة بالحقوق العربية

ذاتي للبالد العربية داخلها دولتهم الخاصة ذات الحكم الذاتي حيث كان هدفها هو اإلستقالل ال

، 1986نظمي، )انظر . واتحادها مع األستانة على أسس مماثلة لتلك القائمة بين النمسا والمجر

 (.120ص

 

، وبدأت بإصدار مجلته "العهد"كانت قد تشكلت في بغداد لجنة إدارية لقيادة  1918وفي أواخر 

ثم ، (56، ص1990حسني، ال)(. الع قاب)، في حين أصدر المركز في دمشق صحيفة (اللسان)

، والحزب الوطني (37)تال ذلك ظهور مجموعة من األحزاب السياسية مثل؛ حزب النهضة

 .(39)، وحزب األمة(38)العراقي

                                                           
 في البريطاني المندوب السامي ودائرة الداخلية وزارة وبغداد الكاظمية في الوطنيين من جماعة راجع  1921عام من الثاني النصف في (37)

كان ذلك . األحزاب قيام تاجيل اقر الوزراء إال أن مجلس" العراقية حزب النهضة"  باسم سياسي حزب بتأسيس الموافقة الستحصال العراق
 (.70، ص1986اسود، :)انظر .1922عام الجمعيات قانون  صدور وقبل العراق على البريطاني االنتداب إعالن بعد
 
 بطلب إلى وزارة داوود وغيرهم الشيخ واحمد الكاظمي، ودمحم الكاظمي الدين صدر من كل تقدم 1922 عام من اذار الثامن في (38)

 قانون  وجود لعدم المسؤولة السلطات قبل من رفض الطلب إال أن هذا. "العراقي الوطني الحزب" باسم سياسي حزب يسلتأس الداخلية
 (.11، ص1981الحسني، ) .سياسية أحزاب بتاليف يسمح رسمي

 
ة عبدالمحسن ، برئاسة ياسين الهاشمي، وحزب التقدم برئاس1902، تأسيس حزب األمة عام 1900وتال صدور قانون الجمعيات  (39)

 (10، ص1981الحسني، ). 1905السعدون وحزب الشعب عام 
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 (6)الملحق رقم 

 حزب الوحدة الوطنية

 سياسي إنشاء حزب على عمل االيوبي، جودت إلى علي 1934 آب 27 في الوزارة إسناد بعد

 ،البالد واستقرارها الكافلة لحياة المناهج احتوته ما أفضل منهاجه ويحوي  باألحزا بين يؤلف ،موحد

 غير الحزب هذا صفوف في ولم ينخرط ،1912األول كانون  في "الوطنية الوحدة حزب"فاسس 

 في يتأسس ويعد أول حزب  سياسي ،(025، ص0118الحسني، ) .النيابي في المجلس أعضاء

 من فيه أن الغاية أوضح بياناً  الحزب ، وقد أذاع"االمم عصبة اقالعر  دخول بعد أي"اإلستقالل  عهد

 تعدد واحد، النَّ  حزب في السياسية كافة الشخصيات األحزاب هي الدعوة إلى ضم تأسيسه

 تلق لم هذه دعوتهإال أن (. 97، ص1977الجبوري، ).بين المواطنين يؤدي إلى التفرقة األحزاب

 الحزب يستمر لم فلذلك العهد، حزب وبقايا الخاء الوطنيا كحزب األحزاب األخرى  من تجاوباً 

 المعارضة ضغط تحت اإلستقالة على 1935 آذار 3 في الوزارة األيوبية أكرهت فلّما طويال،

الحسني، ). مسمى بال إسم مجرد وبقي عنه، الجماعات وتفرقت انتهى الحزب الشعب، وسخط

 (.025، ص0118
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 (0)الملحق رقم 

 حزب اإلستقالل

 الماضي من القرن  الثالثينيات في تأسس الذي المثنى اإلستقالل إلى نادي حزب تكوين جذور متدت

 وبعد الحركة على إثر فشل النادي أعضاء أ عتقل وقد ،1941سنة حركة في واشتركفي العراق 

األمر إلى  اإلتصاالت بين أعضائه وانتهى وبدأت سراحهم، أطلق الثانية العالمية انتهاء الحرب

 ذارآ 12 في الحزب لتأسيس قدم المؤسسون طلباً  األحزاب إجازة وبعد قومي، حزب أسيست

 الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 في، و للحزب ساسياالالمنهاج  الطلب مع وأرفقوا ،1946

، إال شنشل صديق ودمحم السامرائي فائق ومنهم بعض األسماء بعد أن استبعد الحزب إجازة على

، 1979الزبيدي، : )ينظر .الرسمية اإلجازة على الحصول فور عادوا إلى الحزب ما سرعان نهمأ

 كل السعيد إلى تصفية نوري  عمد 1952 ايلول 00 وفي (.112، ص0111عليوي، )و( 67ص

 ،" 1954لسنة 19 رقم الجمعيات مرسوم" بإصداره الحزبية العلنية الحياة أشكال من ممكن شكل

 (.111، ص1981حميدي، . )األخرى  األحزاب وسائر حزب اإلستقالل بموجبه حلت
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 ( 1)الملحق رقم 

 .الحزب الشيوعي العراقي

 "جمعيــة مكافحــة اإلســتعمار واإلســتثمار"باســم  1915آذار  8تأســس الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي 

، أتهمــت فيــه الطبقــة الحاكمــة بالنهــب واإلســتحواذ 1915آذار  11التــي أصــدرت أول بيانــًا لهــا فــي 

مقدرات البالد، ودعت أبناء الشعب من عمال وفالحين وأبناء المدن والقـرى بغـض النظـر عـن على 

، 0117الطــــائي، .)مــــذهبهم وعــــرقهم لتغييــــر أســــس الحيــــاة مــــن جــــذورها لصــــالح الطبقــــات المنتجــــة

، 1915أواســـط تمـــوز عـــام " الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي"وبـــدلت الجمعيـــة اســـمها إلـــى ، (98-97ص

، خيــري ) .1915أواخــر تمــوز " كفــاح الشــعب"اطقــة باســمه وهــي صــحيفة وأصــدر صــحيفة ســرية ن

 (.6 ص ،1960

 

قدم زكي خيري نيابة عن خمسة عشر عضوا طلبا إلى وزارة " قانون الجمعيات"وعلى إثر صدور 

، لكن وزير الداخلية رفض "الحزب الشيوعي العراقي"مل إسم يح" جديد"الداخلية لتشكيل حزب 

الذي اسسه داود الصائغ، لكن تورط الحزب في  (40)حزب الشيوعي العراقيالطلب بعد الترخيص لل

المصادمات الدموية في المسيب والديوانية وكركوك جعل عبدالكريم قاسم يتوجس من الشيوعيين 

بأيام صعبة، وشكلت السنوات الثالث التالية  1961-1959خيفة وخطرًا، ومّر الحزب بعد شتاء 

فوذه، وتفككت منظماته المساعدة بشكل عام، وانتقل التيار الذي كان تراجعا مستمرًا، وتضائل ن

 (296ص، 0111الزبيدي، . )يسير في صالحه ليصب في االقنية القومية العادية

 

                                                           
 .1961يناير /كانون الثاني 9وفي . 1959في مطلع " اتحاد الشعب"وأصدر الحزب الشيوعي جريدته العلنية  (40)



                                        

- 193 - 
 

عقد الحزب مؤتمره الثامن والذي جدد فيه انتخاب حميد مجيد موسى سكرتيرا للجنة المركزية 

إال أنه لم يحصل إال على مقعدين  0111و 0115 ورغم اشتراك الحزب في انتخابات عام. للحزب

ات األولى شغلهما موسى ومفيد الجزائري أبان تحالفهما مع رئيس الوزراء االسبق اياد اإلنتخابفي 

 (.290، ص9002الزبيدي، : )ينظر .عالوي 

البرلمانية مؤتلفا مع  0112وحسب سجالت المفوضية فقد شارك الحزب الشيوعي في انتخابات 

النجف الديمقراطي في النجف االشرف، ومع إئتالف البديل المدني المستقل في البصرة، تحالف 

موقع . )ات على أي مقعد اإلنتخابومع إئتالف المدني الديمقراطي في بغداد، ولم يحصل في هذه 

 (.المفوضية
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 (2)الملحق رقم 

 .لحزب الوطني الديمقراطيا

 حزب تأسيس على بالموافقة ،1946 اذار 5 في ليةالداخ طلبا إلى وزارة المؤسسة الهيئة قدمت

. الداخلي ونظامه الحزب منهاج الطلب مع وارفقوا الديمقراطي، الوطني حزبال باسم سياسي

 تأسيس على الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 فيو  (.055، ص 1981حميدي، جعفر )

 كافة المؤيدين المؤسسة الهيئة دعت وعلى إثر ذلك السياسي، على منهاجه وصادقت الحزب

 األهلية النقيض مدرسة قاعة في مركزية إدارية انتخاب أول لجنة جرى  ثم باإلنضمام إلى الحزب،

 ،1963حسين، ). رئيسا للحزب الجادرجي كامل اتاإلنتخاب في وفاز ،1946نيسان 26 في 

 (.19ص
 

ارسات الحزبية الخاطئة، وكان تناول الحزب في أدبياته قضايا كثيرة وأسهم في نقد العديد من المم

الحزب يرى أن العدو األول هم االنكليز، وأكد أن بريطانيا التريد تطبيق الديمقراطية في العراق، 

، وبعد مجيء 1928واشترك في انتفاضة ( 1928-1927)وقاوم الحزب حكومة صالح جبر 

ية التي أعلنها السعيد دعا الحزب إلى إلغاء األحكام العرف 6/10/1929حكومة نوري السعيد في 

لغائها ، 0111الفهد، :)انظر. (41)والى إعادة النظر في القوانين واألنظمة التي تخالف الدستور وا 

 (190-179ص

                                                           
عدم زجه في تكتالت دولية قد ، وبعد ظهور فكرة المناداة بضرورة حياد العراق بين المعسكرين اإلشتركي والراسمالي، و 1951وفي عام  (41)

عندما اشتد االرهاب طالب الحزب بازالة القوانين  1950تسبب له متاعب اذا حدثت حرب، وفي زمن حكومة مصطفى العمري عام 
ومة نور الرجعية واستقالل القضاء والسماح بتاليف النقابات وتطهير الدولة من المرتشين والفاسدين، وطالب بالغاء االقطاع، وبعد قرار حك

 .على السماح لألحزاب بمزاولة نشاطها 1951بالغاء األحزاب واغالق صحفها، وافقت وزارة فاضل الجمالي  1950الدين محمود 
 (.197-190، ص0111الفهد، :)انظر
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 بأن متذرعة الوطني الديمقراطي الحزب إجازة سحب السعيد نوري  وزارة قررت 1954 أيلول 2 وفي

قالق باالمن يهدف إلى االخالل الحزب  بموجبه، أجيز الذي منهاجه من وأنه خرج ،العامة الراحة وا 

 (.111، ص 1981حميدي، ) .واحدة سنة  لمدة "األهالي صوت" جريدة تعطيل تقرر كما

 (00)الملحق رقم 

 حزب البعث العربي اإلشتركي
 حركة االربعينيات أصبح مطلع وفي الثالثينيات، أواخر في كفكرة سورية في نشاطه الحزب بدأ

 بالدرجة يعتمد تنظيمه العربية، بدأ األمة وتجديد تدعو إلى بعث عقائدية فكرية بمدرسة أشبه منظمة
 اللقاءات وعبر المرتبطة باألحداث السياسية النشريات خالل من والمثقفين الطالب على األولى
 الدين وصالح عفلق ميشيل رأسهم البعث وعلى لحركة األوائل الرواد يعقدها كان التي اليومية
 االحياء حركة اسم تحت والسياسي الفكري  االوائل نشاطهما البعثيين مع مارسا لذانال البيطار
 (.010، ص1977الجبوري، ) .العربي

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

 1945 عام وفي ،"البعث العربي" على 1943 عام في اسمه استقر ثم ."القومي العربي الحزب"
له أول  فافتتح توافق، لم السورية غير أن السلطات رسمية، بصورة الحزب لتأسيس محاولة جرت
 الحكومات وأن الرسمية، الجهات دون أن ينظر إلى موافقة دمشق في القنوات حي في علني مكتب

 عام الشيشكلي الديب العسكري  الحكم زوال الترخيص إال بعد تمنحه لم سورية في المتعاقبة
 (.010، ص1977الجبوري، ) .البعث جريد صدرت 1946 عام وفي ،1954

  
 العربية االقطار بعض في له فروع بفتح الحزب ، باشر 1947 نيسان 7 التأسيسي المؤتمر وبعد
 القوميين"أو  "العربي القومي الشباب" مستعارة بأسماء البيانات والنشرات بإصدار لبنان في فبدأ

 (.018، ص1977الجبوري، ) .1948 عام االردن في فرع كما أسس له "يعةالطل"أو  "االحرار
 

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

 جريدته طباعة في كان يستعملها التي الوحيدة الطابعة ةوآل الحزب وكر اكتشاف من فتمكنت
 الحزب الحملة إلى إضعاف هذه وأدت عناصره، بعض إعتقال من تمكنت كما ومناشيره، السرية
 (.01، ص1977الجبوري، ). بعدها للعمل ليعود شهور لبضعة
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العدوان زاد في وموقف الحكومة العراقية الموالي لدول  1956وبعد العدوان الثالثي على مصر 
نقمة الشعب واألحزاب، مما دفع الحزبيين وبعض السياسيين لتنسيق الجهود في نطاق واسع، واتفق 

حزب المؤتمر "الحزبان اإلستقالل والوطني الديمقراطي على تأسيس حزب واحد يضمهما باسم 
ستمر التعاون ، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك، وا1956وقدما طلب التأسيس في حزيران " الوطني

بين الحزبين بالتضامن مع حزب البعث العربي اإلشتركي والحزب الشيوعي، لمقاومة السياسة 
، وطالبت الجبهة بتنحية وزارة نوري 1957في شباط  جبهة اإلتحاد الوطنيالقائمة فتم تشكيل 

ية البالد السعيد وحل المجلس النيابي والخروج من ميثاق بغداد وتوحيد سياسية العراق مع سياس
العربية المتحررة ومقاومة التدخل األجنبي بكل أشكاله وانتهاج سياسة عربية مستقلة قائمة على 
طالق الحريات الديمقراطية وسراح السجناء السياسيين والغاء األحكام العرفية  .الحياد اإليجابي وا 

 (160 -026، ص1981الحسني، )، وينظر (11، ص0110العاني، )
 

ى الوضع الداخلي لحزب البعث، فاستغل عبدالسالم عارف ذلك فتحالف مع ترد 1961بعد و 
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 

محمودالمال، ): ينظر. ع الناصريين أعضاء حركة القوميين العربدعم تحالفه هذا باالئتالف م
 .(029، ص9002

 

بعد أن تخلص  1968ثم جاءت عودة حزب البعث إلى الحكم في السابع عشر من تموز عام 
حزب البعث من عبد الرحمن عارف، ثم جرى تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة احمد حسن البكر 

 (.91، ص9002محمودالمال، ): ينظر. 
 

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 

فة إلى عدد من والمنافسين المحتملين مثل الشيوعيين والناصريين والبعثيين اليساريين باإلضا
 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 

ها، نظرًا لكونه طريقًا مضمونًا من خاللها بإقامة قواعد الحكم الوطني الديمقراطي االئتالفي وتعزيز 
 .(112، ص0111الخرسان، )لتحقيق أهداف الحركة الوطنية في العراق 
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تم توقيع ميثاق الجبهة الوطنية والقومية التقدمية بين حزبي البعث والشيوعي  1971تموز  17وفي 
هة لتستقر قاعدة العراقي، وجرت محاوالت إلقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني لالنضمام إلى الجب

 (42)1971الحكم على األحزاب الثالثة، إال انه رفض هذه الدعوة بحجة عدم تنفيذ بنود اتفاق إذار 
 .(020، ص9002محمودالمال، ): ينظر. بشكل كامل وعدم وجود تكافؤ في اللجنة العليا للجبهة
 (00) الملحق رقم

 الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني

، وضـمت 1926أوائل عام  (43)الديمقراطي الكردستاني نشاطه السري في مهابادبدأ الحزب الوطني 

الــذين وضــعوا منهــاج هيئتــه المؤسســة لــه كــل مــن المــال مصــطفى البــارزاني وحمــزة عبــد هللا واخــرين و 

تكوين نظام اتحادي في العراق يجعل أساس االخوة العربية الكردية المسـاواة  على الحزب الذي نص

المواطنين العراقيين متساوين أمام القانون على إختالف قوميـاتهم وأديـانهم ومـذاهبهم والتعاون وجعل 

ـــداتهم الفكريـــة وانتمـــاءاتهم السياســـية ، 1981الحســـني، )و( 019، ص1989شـــبر، :)ينظـــر. ومعتق

 (.05، ص1981حميدي، )و( 107-106ص
 

                                                           
 .االتفاق على إقامة الحكم الذاتي في منطقة كردستان العراق (42)
، ولكن 1925ًا وطنيًا بالنسبة لالكراد، فقد كانت عاصمة لجمهورية مهاباد في عام هي مدينة في شمال غرب إيران، تعد رمز  :مهاباد (43)

 (ويكيبيديا. )، غزتها القوات االيرانية واسقطتها1926ديسمبر  16في 
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 (09)الملحق رقم 

 الشعب حزب

 منهاجه  على وصدقت تأسيس حزب الشعب، طلب لىع الداخلية وزارة وافقت 1946 نيسان 2 في

، ص 1981حميدي، ). المذكور الحزب لتأسيس طلبا المؤسسة الهيئة بعد أن قدمت السياسي

010.) 

 األحزاب تاليف ودعا إلى حرية، الديمقراطية الحياة تحقيق على اكدت فقد الحزب سياسة أما

 البالد مع التعاون  ضرورة على أكد الحزب كما والكالم، االعتقاد وحرية القوميات بين والمساواة

قامة العربية،  .المشتركة المصالح أساس على الديمقراطية البلدان سائر مع الدبلوماسية العالقات وا 

 وزارة عهد في الحزب إجازة سحبت 1947 ايلول 29 فيو ، (21-19، ص1972الحسني، )

 وكذلك عليه، المصادق ولنظامه للقانون  خالفا الهدامة المبادئ لقيامه بتحبيذ وذلك جبر صالح

، اسود) .مجهولة مصادر من ايرادات على بحصوله اتهم كما االضطرابات الثورة وخلق على لحثه

 (.018-017ص ،1986

 

 (02)الملحق رقم 

 حزب األحرار

 من من أجل تأسيس حزب القدامى والساسة النواب بعض الحزب إلى تكتل هذا نشأت تعود

 السياسة اقطاب وبعض السعيد نوري  الفكرة صاحب وكان للحكومة، والمسايرة لةالمعتد العناصر

 تأسيسه على الداخلية وزارة  وافقت وقد (.017، ص1981حميدي، ). باشرافه منهاج وضع وجرى 

 .(00، ص1972الحسني، ) .منهاجه على وصادقت  1946 نيسان 2 في

 لذلك األحزاب، على بالتضييق الحكومة قامت، 1928البالد عام  في العرفية وبعد إعالن األحكام

 نشاط بتجميد األول كانون  12 في الداخلية وزارة وابلغت نشاطه، تجميد للحزب العليا اللجنة قررت
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 يعد إلى العمل للحزب، إذ لم نهاية صار التجميد غير أن هذا  (.264ص ،1979ياغي، ) الحزب

 (.111، ص1978 مصطفى،). بعد فيما السياسي

 

 (09)لحق رقم الم

 .اإلسالمي التحرير حزب

والفلسطينيين،  االردنيين من التحرير حزب من مجموعة وصلت 1951 و 1950 عامي بين ما في

 في للدراسة العرب، للطالب تمنحها العراقية الحكومة كانت التي الدراسية المنح ضمن إلى العراق

 دار

 أفكار عليهم وعرضوا بمجموعة من العراقيين وافاتصل وغيرها، والطب، والحقوق، العالية، المعلمين

 واستطاع التحرير، حزب مع دعاة وتجاوبوا الحزب، بأفكار المجموعة هذه فتأثرت التحرير، حزب

 الشخصيات من العديد ضمت االعضاء جيدة من ثلة وجيزة مدة وخالل التحرير أن يّكون  حزب

راضي، : )ينظر .1957 حتى عام الحزب مسؤولية تولى والذي الصالح أحمد حسين :منهم

 (.61، ص0116
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 (01) الملحق رقم

 .(44)المسلمين االخوان جماعة

 جمعية انتشارهم، دعوه بداية كان الذي بغداد في للجماعة فرعا العراق في المسلمون  األخوان أسس

 في وأجيزت محمود الصواف، دمحم من بتوجيه الزهاوي  أمجد أسسها التي اإلسالمية، األخوة

 مرسوم بصدور إذ تم إلغائها 1946 عام حتى نشاطها ممارسة في واستمرت  1949سنة

 (.011-199، ص1977الجبوري، ) .1954 عام واألحزاب الجمعيات

 

الواجهة الرئيسة لإلسالم السياسي السني في العراق، التي  -وقد شهدت جمعية االخوة اإلسالمية 

المدن والمحافظات العراقية، شهدت انشقاقات عدة استطاعت أن تفتح لها فروعًا في عدد كبير من 

، وانشقاق مصطفى الوهب عام 1950خالل الخمسينيات، منها؛ انشقاق حسين علي الصالح عام 

 (1968-159، ص0115الدباغ، ). 1958، وانشقاق الجبهة اإلسالمية عام 1951

 

 للترويج بعض الجرائد من فادواواست مبادئهم لنشر الدينية والمناسبات المساجد األخوان استثمروقد 

 التي بياناتهم ونشر ،1954 عام الحساب وجريدة 1949 عام السجل جريدة مثل مبادئهم عن

 الحكومة بقيام اإلسالم وتحقيق أهداف اإلسالمية الحياة االخوان إلى اعادة بسعي التعريف تضمنت

 (.011، ص1981حميدي، ) .الشريعة احكام تطبق التي الصالحة اإلسالمية
 

                                                           
. (316 ص ،1987جابر، ) .البنا حسن الشيخ يد على مصر في االسماعيلية مدينة في 1928 الجماعة إلى سنة هذه تأسيس يرجع (44)

 .ذكرها الباحث هنا ضمن األحزاب، لوضوح نشاطها السياسي، باإلضافة إلى النشاط التربوي واالجتماعي وقد
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 (06) الملحق رقم

 .اإلسالمية الدعوة حزب

 مع الصدر دمحم باقر السيد ضم ،1957 األول تشرين في عقد لقاء الدعوة حزب تأسيس بداية كان

 محسن السيد الديني منزل المرجع في اجتمعوا اسالميين ومثقفين دين علماء من اخرين سبعة

 الحزب واعتمد (.25، ص1999 الخرسان،) .سيسيالتأ االجتماع بمثابة اللقاء ذلك وكان الحكيم،

 لمنع األفراد وذلك وسرية التنظيم وسرية الحزب سرية أهمية على مؤكدا تأسيسه منذ التامة السرية

ب وي عد  حزب الدعوة من أبرز األحزا، (11ص ،1999، رؤوف) .األول طوره في وهو اكتشافه

، اضف إلى هذا انه أول حزب اسالمي (111، ص0111الخيون، ). اإلسالمية الشيعية العراقية

جال الدين ، كما ضم عددا كبيرا من ر منهجية وخطاب حركي وثقافة حزبيةفي العراق يمتلك 

دت ا، ع0111د الغزو االمريكي للعراق وبع (.011، 0115رؤوف، ). والمثقفين واالكادميين

اته من أجل بناء دولة كوادر حزب الدعوة إلى العراق، وأوضح الحزب في منشوراته عن تطلع

 .(27-26ص، 0111حزب الدعوة اإلسالمية، ). ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة
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 (00) الملحق رقم

 جبهة اإلتحاد الوطني

في العراق من األحزاب والقوى السياسية العراقية في شهر شباط ( جبهة اإلتحاد الوطني)تشكلت 

ة معروفة، إذ تكونت من اربعة أحزاب هي؛ الحزب وقد ضمت أحزابًا سرية وعلني 1957من عام 

الشيوعي العراقي، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب اإلستقالل، وحزب البعث العربي اإلشتركي، 

-009، ص0111عليوي، )، و(158، ص0111الزبيدي، : )ينظر. وبعض الشخصيات المستقلة

012.) 

( البارتي)اقا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وعقب قيام الجبهة عقد الحزب الشيوعي العراقي اتف

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 

من الشعب  ثمرة كفاح مرير خاضته قطاعات( وطنيجبهة اإلتحاد ال)لقد كانت والدة . األهداف

معاهدة )العراقي وقواه الوطنية من أجل تحقيق اإلستقالل الوطني والخالص من المعاهدات الجائرة 

وتحقيق العدالة اإلجتماعية والوحدة والتالحم ( 1955حلف بغداد )واالحالف المشبوهة ( 1911

تلك االقطار التي خرجت منتصرة في ( ية ومصرسور )المصيري مع االقطار العربية المتحررة 

ومعركة دحر العدوان ( 1956تموز  06تأميم قناة السويس في )معركة اإلستقالل اإلقتصادي 

الزبيدي، (. )1956تشرين األول  09عدوان بريطانيا وفرنسا واسرائيل في )الثالثي على مصر 

 (.158، ص0111
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سبب اختالفات بين األحزاب المكونة لها، فقد تفككت الجبهة ب 1958تموز  12وبعد أحداث 

حزب البعث )ومعارض ( الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي)انقسمت بين مؤيد للسلطة 

 (.012-009، ص0111عليوي، )و( 115، ص0111الركابي، : )ينظر(. وحزب اإلستقالل

 

 (01) الملحق رقم

 الحزب اإلسالمي العراقي
دمحم محمــود )تــي يتزعمهــا زب اإلســالمي إلــى جمعيــة االخــوة اإلســالمية، والترجــع بــدايات تأســيس الحــ

قــــدمت مجموعـــة طلبــــا إلـــى وزارة الداخليــــة بتأســـيس حــــزب إســــالمي  1961، وفــــي العـــام (الصـــواف
، 0111الخيــــــــون، ) 1959عراقــــــــي، بعــــــــد أن اغلقــــــــت جمعيــــــــة األخــــــــوة اإلســــــــالمية فــــــــي العــــــــام 

 .(185،188ص
 

ــ فــي عهــد حكومــة ( احمــد دمحم يحيــى)ب، ورأى وزيــر الداخليــة آنــذاك وقــد رفضــت وزارة الداخليــة الطل
ينطــوي علــى مخــاطر، ألن حــق اســتخدام ( دســتور)إن مجــرد حمــل المنهــاج اســم : عبــد الكــريم قاســم

ــة فقــط  ، فــي حــين رأت الهيئــة، أن قــرار (188، ص 0117الزبيــدي، )اســم دســتور محصــور بالدول
التمييز، والتي حكمت لمصلحة الحزب على أساس الرفض غير شرعي، وقدمت الطلب إلى محكمة 

ـــى نفســـه العمـــل بتعـــاليم اإلســـالم ونظمـــه، وومعالجـــة مشـــكالت الحيـــاة  أن منهـــاج الحـــزب ســـجل عل
نمـــا تخضـــع لنصـــوص واجتهـــادات، وهـــي بمجموعهـــا يمكـــن أن تعـــالج  ـــة، وا  اإلقتصـــادية واإلجتماعي

   (.178، ص0111عليوي، )أنها ال تماشي روح العصر، : وبعقلية اليقال فيها
 

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

نشــاط ، لمزاولــة ال(45)1991الحـالي، فبحســب بعــض المــؤرخين هـو نشــاط سياســي إســالمي نشـأ عــام 
-69، ص0111الزبيــدي، . )السياســي خــارج العــراق، وتمثيــل الســنة فــي محافــل المعارضــة العراقيــة

71.) 
ــاة الشــعب وبنــاء  يــؤمن الحــزب بــأن المشــروع اإلســالمي المســتنير هــو المشــروع األمثــل إلنهــاء معان

المشـروعة  الوطن، ومن أهدافه؛ محاربة جميع الدعوات الطائفية، والعنصرية، ويتبع الحزب الوسـائل
                                                           

، تم 1961ومن خالل تصريحات كثيرة لقيادات في الحزب اإلسالمي، اكدوا أن الحزب اإلسالمي هو نفسه الذي تم تاسيسه عام  (45)
 .ثة عقودبعد توقف دام قرابة الثال 1991استئناف نشاطه في عام 
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. والمعروفة للوصول إلى غاياته، ويؤمن بأن الشريعة اإلسالمية هي األساس لحياة الدولـة التشـريعية
 (.71-69، ص0111الزبيدي، )

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

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

أن األخـوان غالبـًا مايؤكـدون علـى : والمعروفبيانه أنه يسير في ذلك على نهج األخوان المسلمين، 
 .(211، ص0111الخيون، ). ، كما هو حال الفصائل المسلحة الفلسطينية(المقاومة المسلحة)

 (02)الملحق رقم 

 منظمـــة العمـــــل اإلسالمي

الخيــون، ) "،  وقــد أعتمــدت المنظمــة الســرية فــي العمــل التنظيمــي1967تأسســت المنظمــة فــي العــام 

تعــــد مــــن الحركــــات السياســــية اإلســــالمية التــــي تمكنــــت مــــن تحقيــــق إنجــــازات و ، (158ص ،0111

تنظيميـة وسياســية وعســكرية، وكســرت احتكــار حــزب الــدعوة وزعامتــه فــي معارضــة الســلطة الحاكمــة 

وبعـــــد ، (157، ص0117الزبيـــــدي، )، ينظـــــر كـــــذلك (902-909، ص9002محمـــــود المـــــال، )

ت المنظمـة إلـى العـراق، وانطلـق عملهـا مـن مدينـة كـربالء، ، رجعـ0111اإلحتالل االمريكـي للعـراق 

يـة، اإلنتخابات، لكنها لم تحقق تلك النتائج المطلوبة من خوضها لتلك التجربـة اإلنتخابوشاركت في 

، إلى خارج البرلمان، ولم تشارك بعدها في انتخابات العـام 0115إلى أن انتهت بها انتخابات العام 

، 0111عليـــــوي، )( دمحم تقــــي المدرســـــي)اليـــــًا آيــــة هللا العظمـــــى الســـــيد ، ويتــــزعم المنظمـــــة ح0111

 (.29ص
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 (90)الملحق رقم 

 الحزب الوطني االشوري 

مالك ياقو مالك )، بمبادرة من 1971تموز من العام  12حزب قومي آشوري تأسس في بغداد 

وقد . ياقونمرود بيتو، وكوركيس : ، وضمت قياداته السرية شخصيات اشورية، امثال(اسماعيل

كوركيس )بعد مفاوضات مع مؤسسي الحركة ( الحركة الديمقراطية االشورية:)نضم الحزب إلىٳ

، والتي تلتزم ضم جميع األحزاب والتنظيمات االشورية الراغبة بالكفاح (خوشابا ويونادم يوسف كنه

نتيجة  ، استقل الحزب بالعمل بعيدًا عن الحركة،1991المسلح في شمال العراق، وفي العام 

، ويؤمن (157، ص0117الزبيدي، ) .للخالفات، وكثرة االنشقاقات التي توالت داخل الحركة

قامة مظلة آشورية عالمية فعالة تتمثل ٳالتعددية السياسية، وان هذه التعددية التمنع من : الحزب بـ

، كما أن ....مختلف التيارات السياسية والمنظمات اإلجتماعية والثقافية للشعب االشوري : فيها

المجال فيه لقوانين .. عراق متعدد الثقافات، الحزب يعمل من أجل عراق ذي نظام ديمقراطي

 .(ويكيبيديا. )تميزية
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 (90)الملحق رقم 

 حزب اإلتحاد الوطني الكردستاني

نفاصله عن الحزب ٳبعد ( جالل الطالباني)، بدمشق على يد 1975تأسس الحزب في العام 

الخط العام، والحركة : ثالث قوى كردية، وهي: اني، ويتألف الحزب منالديمقراطي الكردست

وقد اندمجت القوى األولى والثانية في العام . اإلشتركية الكردستانية، وعصبة كادحي كردستان

، والذي يمتلك قوة عسكرية تسمى (اتحاد ثوري كردستان)، بتنظيم موحد يطلق عليه 1980

بهجمات عسكرية ضد القوات الحكوميه العراقية في عهد النظام ، والتي شاركت ((46))( بيشمركه)

يتبنى الحزب مثل غيره من . الهجوم على محطات كركوك النفطية: ، أبرزها1986السابق العام 

ن ها الحل الوحيد للمشكلة الكردية، داعيا إلى تشكيل حكومة ٳ: األحزاب الكردية الفدرالية، ويرى 

وقد شارك الحزب في اعمال المعارضة العراقية ومؤتمراتها داخل . ديمقراطية تعددية في بغداد

وخارج العراق، وشارك وبفاعلية في الحكم والعملية السياسية العراقية بعد سقوط النظام في العام 

، حيث تولى رئيس الحزب الطالباني منصب رئاسة الجمهورية، وعلى مدى دورتيين 0111

، 0111عليوي، : انظر)(. 0112-0111)و( 0111-0116)ن متتاليتين في الدورتين البرلمانيتي

 .(99-98ص

 

                                                           
تعد من الكلمات والمصطلحات المقدسة عند الشعب الكردي وتطلق علي انسان يعمل بنكران الذات مضحيا بحياته من أجل : بيشمركة (46)

، تعني الموت وهو تحدي الموت( مرك)وتعني أمام و( بيش)حرية وحقوق شعبه العادلة، ومن الناحية اللغوية تتكون التسمية من كلمتين 
ى القوات المسلحة الكردية، وهي من أقدم القوات المسلحة في العراق، حيث تعود إلى عشرينات القرن العشرين، أي أواخر عصر وتشير إل

 http//www.en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_Military_Order_of_Maltaـ .الدولة العثمانية
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 (99)الملحق رقم 

 الحركة الخالصية

نسبة إلى ( الخالصيون )سم ٳ، في الكاظمية ببغداد، وعرفت بـ1978تاسست الحركة في عام 

تخذت من طهران مقرا لها ٳمؤسسها الشيخ دمحم مهدي الخالصي، وأخيه جواد الخالصي، حيث 

، وحرض الخالصيون ضد اإلحتالل 0111، وبعد احتالل العراق (161، ص0111اني، الشمر )

، 0111الخيون، )من داخل بغداد وخارجها، وحذروا من تداعيات تقسيم العراق إلى اقاليم، 

نهم قاطعوا انتخابات الجمعية الوطنية في أ، ولم يشاركوا في العملية السياسية، كما (111ص

كل هذه المدة على اقامة العالقات الطيبة والواسعة مع جميع القوى  ، وعملت خالل0115/ا/11

 .(51، ص0111عليوي، . )السياسية، وعلى اختالفها اسالمية، وقومية، وديمقراطية
 

 (92)الملحق رقم 

 المجلس االعلى للثورة اإلسالمية

رة تشكيل إطار استأنفت الحركات الشيعية نشاطها خارج العراق بداية الثمانينات، حيث طرحت فك

تشرين  17وبعد مناقشات ولقاءات أعلن في طهران في " الشيعية"عام جامع لتلك الحركات 

، عن تشكيل المجلس االعلى للثورة اإلسالمية في العراق الذي ضم مجموعة 1980نوفمبر /الثاني

م يكن كبيرة من الحركات واألحزاب والشخصيات اإلسالمية المعارضة لنظام صدام حسين، لذلك ل

حزبًا محكومًا إلى خطاب فكري وثقافي، والى نظرية سياسية وبرنامج "المجلس في بدايته يمثل 

تحول عمليًا إلى أحد الفصائل اإلسالمية التي لها خطابها وسياستها "، إال انه "سياسي محددين

(. 71، ص0111الشمري، ) .، خاصة بعد انسحاب عدد من الشخصيات المؤسسة له"الخاصة بها

وتعتبر كتلة ، (500-501، ص0117الزبيدي، )و( 181، ص0117مصطفى، )ينظر كذلك 

 .المواطن هي ممثل المجلس االعلى في التشكيلة الحكومية والسياسية اليوم في العراق
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 (99)الملحق رقم 

 الحزب الوطني التركماني العراقي

األحـزاب القوميـة التركمانيـة  ، وبـدعم تركـي، وي عـد  مـن أبـرز1988تأسس الحزب في انقرة في العـام 

، ولهـذا ظـل الحـزب يعمــل (صــدام حسـين)فـي العـراق، بـل هـو أول حــزب تركمـاني ينشـط ضـد نظـام 

: ، ويتبنــى الحــزب1990بشــكل ســري، إلــى أن أعلــن عــن نفســه، وافتــتح لــه فــروع بأربيــل فــي العــام 

امـــة حكومــة ديمقراطيـــة قٳأن التركمــان جـــزء مــن األمـــة التركيــة، ويـــدعوا إلــى : الــنهج القــومي، ويـــرى 

مظفــر )، ومــن أبــرز رمــوزه رئــيس الحــزب (110-111، ص0111عليــوي، )برلمانيــة فــي العــراق، 

 (.016، ص0111العجلي، )، (ارسالن، وحسن سليمان، وبشار أمام اوغلو، وليدن بياتي واخرون 

 

 (91)الملحق رقم 

 حركة الوفاق الوطني العراقي

وأعلن عن قيامها قبل المؤتمر  1991قي التي تأسست عام كما برزت حركة الوفاق الوطني العرا

( صباح عالوي )على إثر دعوة العام للمعارضة العراقية، وكانت انطالقة الحركة رسميا من بيروت 

لجميع العراقيين السياسيين من بعثيين قدماء، قوميين ديمقراطيين، واخوان مسلمين، ورؤساء 

( اياد عالوي )رضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية تولي عشائر، وتم خالل اللقاء األول للمعا

وتؤمن الحركة بالديمقراطية والتعددية لذا فهي كانت تعارض النظام القائم  .االمانة العامة للحركة

بالتعأون مع عناصرها داخل العراق وخارجه، وكان هدف الحركة اسقاط النظام من خالل النشاط 

القتها الجيدة مع االوساط االقليمية والدولية، وقد شاركت هذه الحركة في سياسيًا وا عالميًا مستغلة ع

، 1990، وفي مؤتمر فيينا في حزيران 1991المؤتمر العام للمعارضة العراقية في بيروت عام 

عددًا من كبار الضباط العراقيين، كما  1991والتحق بها بعد احداث حرب الخليج الثانية عام 

 .لفترة عدد من السفراء العراقيين كان منهم حامد علوان الجبوري وهشام الشاوي انضم اليها في تلك ا

 .(022، ص9002محمود المال، )، و(02، ص9000عليوي، : )ينظر
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 (96)الملحق رقم 

 المؤتمر الوطني العراقي

يعد احمد الجلبي أحد أبرز المؤسسين للمؤتمر الوطني العراقي، فقد عمل حديثًا 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 

 .تمررئيسًا للجنة التنفيذية فيه وهي بمثابة القيادة العليا للمؤ  1990العراقي الذي اختير في عام 

 (021، ص9002محمود المال، )

ثم سعى الجلبي لكسب التاييد االمريكي لمشروعه الداعي لالطاحة بنظام حكم صدام حسين 

ووزارتي الخارجية و الدفاع ( C.I.A)بمساعدة امريكية، لذا اتصل بوكالة المخابرات االمريكية 

ولكن محاولته فشلت بعد تصدي فحاول منتصف التسعينات تنظيم الثورة شمال العراق ( البنتاغون )

قرار الرئيس االمريكي بيل إربيل وتدميرها، وبعد أنصار الجلبي في أالجيش العراقي لمعسكرات 

مليون دوالر لمساعدة المعارضة العراقية،  97كلنتون خطة تحرير العراق من خالل انفاق 

، وهذا ما تحقق في وخصوصًا المؤتمر الوطني العراقي بهدف اإلطاحة بنظام حكم صدام حسين

، 9002محمود المال، )و(. 900، 9000الزبيدي،).على يد القوات االمريكية 0111ان نيس

 (.022-021ص
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 (90)الملحق رقم 

 الحركة الملكية الدستورية

جتماع جماهيري ع قد في لندن، ضم ٳ، إثر 1991حزيران من عام  01كان بداية نشاط الحركة في 

ن، وعلــى اخــتالف انتمــاءاتهم، ممــن يؤمنــون بالــدور التــأريخي والدســتوري جميــع الحــزبيين والمســتقليي

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 

( علـي بـن الحسـين)األمر بدكتاتوريات أو دكتاتورية الحزب الواحد، وقد تم اختيـار غالبا ماينتهي به 

نقــالب عســكري فـي العــراق قــد يـأتي بدكتاتوريــة جديــدة ســيتبعها ردود ٳن  أي ٳ: راعيـا لهــا، والــذي يـرى 

بعـد و .(111، ص0117الزبيـدي، )و( 78، ص0111عليـوي، : )ينظر. نتقامية الحصر لهاٳفعل 

، عادت مع بـاقي قـوى المعارضـة السياسـية، وشـاركت فـي الحكـم، 0111ريكي للعراق اإلحتالل االم

؛ كونهـا الوحيـدة التـي تعمـل (الملكيـة)، وحـذفت كلمـة (الحركـة الدسـتورية العراقيـة)وغيرت اسمها إلى 

قامة نظام ملكي مقابـل عشـرات التنظيمـات السياسـية التـي تعمـل علـى اقامـة نظـام جمهـوري، ٳ: على

الخيــون، . )ذلــك علـى تبنـي قــانون إدارة الدولـة العراقيــة للمرحلـة االنتقاليـة والدســتور الـدائم لتعمـل بعـد

 .(81، ص0111
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 (91)الملحق رقم 

 مؤتمر اهل العراق

على يد عدنان الدليمي، عندما دعا إلى تجميع كلمة السنة  0112واخر عام أكانت بداية تأسيسه 

مؤتمر اهل "، ليتحول بعد اشهر إلى "هل السنةمؤتمر ا " سس أاسي، فالعرب في مشروع سي

، طبقًا فهو حسب موقع المؤتمر منظمة عراقية تعمل الجل المحافظة على وحدة العراق "العراق

بقومياته وطوائفه المختلفة أرضًا وشعبًا، واشاعة احترام التنوع العراقي، وتقوية االواصر بين أبناء 

جبهة التوافق "، شكل المؤتمر ...رقية أو طائفية أو ثقافيةالشعب العراقي، ونبذ التميز ألسباب ع

العراقية بالتحالف مع الحزب اإلسالمي العراقي ومؤتمر الحوار الوطني، لخوض انتخابات اواخر 

 (.109، ص9002الزبيدي، : )ينظر .، وتمكن من الوصول إلى مجلس النواب0115

 

 (92)الملحق رقم 

 مجلس الحوار الوطني

: ، ويضم بالدرجة االساس تنظيمات وشخصيات سنية منهم0115يسه مطلع عام أعلن عن تأس

الناطق باسم )، مشعان الجبوري، صالح المطلك (االمين العام للمجلس)الشيخ خلف العليان 

تشرين  07، حسن زيدان اللهيبي وفخري القيسي وفهران الصديد واسامة النجيفي، وفي (المجلس

بزعامة طارق " الحزب اإلسالمي"دخوله تحالف انتخابي مع أعلن عن  0115اكتوبر /األول

، 9002الزبيدي، : )ينظر. بزعامة عدنان الدليمي" المؤتمر العام الهل العراق"الهاشمي، و

 (.192-199ص
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 (20)الملحق رقم 

 الجبهة الوطنية للحوار

من عدد من  0115، في سبتمبر صالح المطلكتم تشكيلها من قبل  العراقهي جبهة سياسية في 

 ومسيحيينًا وأكرادا  عرب، وتضم الجبهة في صفوفها العراق األحزاب والحركات السياسية في

ويزيديين وشبكًا، وكانت أهداف الجبهة المعلنة؛ هي انهاء تواجد القوات األجنبية في العراق واعادة 

في  075مقعد من المقاعد  11بناء المؤسسات في عراق ال تسوده الطائفية، حصلت الجبهة على 

ات العراقية ولكنها اإلنتخاببعد مشاركتها في عملية االقتراع الثالثة في سلسلة مجلس النواب العراقي 

. ات العراقية لم تكن بالنزيهة وانه حدث تالعب بالنتائجاإلنتخابفي نفس الوقت صرحت بان 

 (ويكيبيديا)

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9


                                        

- 213 - 
 

 (20)الملحق رقم 

 االئتالف العراقي الموحد

ثورة اإلسالمية في العراق، حزب الدعوة المجلس االعلى لل: ائتالف من ستة عشر حزبًا هي

تنظيم العراق،  –اإلسالمية في العراق، حزب تجمع الوسط، منظمة بدر، حزب الدعوة اإلسالمية 

تجمع العدل والمساواة، حزب المؤتمر الوطني العراقي، حزب الفضيلة اإلسالمي، الحزب الوطني 

، حركة الوفاق التركمانية، التجمع الفيلي الديمقراطي األول، اإلتحاد اإلسالمي لتركمان العراق

اإلسالمي في العراق، منظمة العمل اإلسالمي، تجمع عراق المستقبل، حركة حزب هللا في العراق، 

، وتضم قائمة االئتالف 0115حركة سيد الشهداء، وذلك لخوض انتخابات الجمعية الوطنية عام 

ة األولى في انتخابات الجمعية الوطنية شخصية، وحصل االئتالف على المرتب 008ية اإلنتخاب

مقعدًا، وتمكن االئتالف  121في المائة من االصوات التي ضمنت له  28فحصل على  0115

من تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير ومفاوضات طويلة، لكن االئتالف واجه مشكالت 

. تخابية بديلةوانقسامات بين اعضائه فانسحب بعضهم منه، فيما ائتلف اخرون في تحالفات ان

 (.1-0، ص9002الزبيدي، : )ينظر
 

المجلس االعلى : ضم" االئتالف العراقي الموحد " ائتالف بديل لـ: االئتالف الوطني العراقيأما 

( ابراهيم الجعفري )، ومنظمة بدر والتيار الصدري وتيار االصالح الوطني (كتلة المواطن)اإلسالمي 

 –وحزب الدعوة اإلسالمي( احمد الجلبي)مر الوطني العراقي والمؤت( قاسم داوود)وكتلة التضامن 

والشيخ خالد المال ( االنبار)، إضافة إلى تجمعات حميد الهايس (عبدالكريم العنزي )تنظيم العراق 

، فضال عن تجمعات سياسية وتركمانية (مسيحي)، وخالد المرزة (الموصل)وخليل الجربا ( البصرة)

وقد تشكل بعد انسحاب حزب الدعوة اإلسالمية . وعشائرية واكاديميةوكرد فيلية، وشخصيات نسوية 

 71وحصل االئتالف على  من المفاوضات ورفضه الدخول في االئتالف الجديد،( نوري المالكي)

 (.2، ص9002الزبيدي، : )ينظر. 0111مقعدًا في انتخابات مجلس النواب عام 
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 (29)الملحق رقم 

 التوافق العراقي

، وهي ائتالف انتخابي ضم ثالث كيانات سياسية "جبهة التوافق العراقية"تحت اسم  ظهرت ابتداءا

مجلس "، بزعامة عدنان الدليمي، و"المؤتمر العام الهل العراق"، "الحزب اإلسالمي العراقي: "هي

تشرين  07هذا وقد أعلن عن تأسيسها في . ويمثله خلف العليان" الحوار الوطني العراقي

وقد تمكنت . 0115، وذلك بهدف خوض انتخابات كانون األول ديسمبر0115اكتوبر /األول

مليون  1082وقد نالت . الجبهة من تحقيق نجاحات ال باس بها في بغداد وعموم المثلث السني

ات اإلنتخابرضت على نتائج تنها اعأعدا في مجلس النواب، إال مق 22صوتا وحصلت على 

اجرتها بالتزوير وانضمت التوافق إلى جبهة مرام التي تزعمها واتهمت حكومة ابراهيم الجعفري التي 

 (.060، ص9002الزبيدي، : )ينظر. اتاإلنتخاباياد عالوي للطعن في نتائج 

، وحصلت على سبعة مناصب 0111في حكومة " التوافق العراقي"وقد شاركت الجبهة بمسمى 

كما تمثلت في هيئة الرئاسة . قافة والمراةوزارية بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزارتي الث

بشخص رئيس الحزب اإلسالمي العراقي طارق الهاشمي كما حصلت على رئاسة مجلس النواب 

تراجع دور التوافق خالل المرحلة الثانية، . الذي شغله محمود المشهداني ثم اياد السامرائي

إال أن بعضا من رموزها استمر  وانسحاب عدد من كبار قاداتها، وفي مقدمتهم طارق الهاشمي،

ضمن التوافق، ودخلت التوافق تحت المسمى  0111بالعمل تحت لوائها، وخاضوا انتخابات عام 

، وحصلت على ستة مقاعد 0111نفسه ضمن تحالف العراقية في انتخابات مجلس النواب عام 

لى مقعد واحد في ات النيابية في ثمان محافظات، فحصلت عاإلنتخابعلى الرغم من انها خاضت 

: ينظر .بغداد، ومقعدين في االنبار، ومقعد واحد في الموصل، ومقعدين في صالح الدين

 (.060، ص9002الزبيدي، )
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 (22)الملحق رقم

 التيار الصــــدري 

واعتمد التيار على العمق  0111تأسس التيار الصدري داخل العراق بعد الغزو االميركي عام 

، وهناك (0110الراوي، )د دمحم صادق الصدر والسيد دمحم باقر الصدر، المرجعي الذي يشكله السي

نتفاضة الشعبانية نتيجة حركة آية إلبعد ا، أي 1990من يشير إلى أن بدايات التيار تعود إلى عام 

أبي )، والذي تزعم المرجعية بعد آية هللا العظمى السيد(دمحم دمحم صادق الصدر)هللا العظمى السيد

، 0111)الصغير، ) (عبد االعلى السبزواري )، وآية هللا العظمى السيد(كبر الخوئيالقاسم علي أ

 (129 -112ص ص

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  

تموز من العام  08في ( جيش المهدي)العسكرية مع قوات اإلحتالل المؤتلفة وأعلن عن تشكيل 

لفائه، 0111 وبعدها اختار التيار . (211، ص0111الخيون، )، لمقاومة اإلحتالل االمريكي وح 

، كأحد مكونات 0119ات في العام اإلنتخابالصدري االنخراط في العملية السياسية، ودخل 

ويمثل التيار الصدري في البرلمان العراقي حاليًا  .(062، ص0111الخيون، )الشيعي االئتالف 

 (.   كتلة االحرار)

ات والبرلمان والحكومة، عدَّ اإلنتخابوبالرغم من دخول التيار في العملية السياسية واشتراكه في 

الميركية في معارك بعض المتابعين أن التيار الصدري التيار الشيعي الوحيد الذي قاتل القوات ا

ويمكن اعتبار التيار الصدري حركة شعبية مرجعية أكثر . هامة مثل؛ معركة النجف ومدينة الصدر

 (.0110الراوي، : )ينظر. مما هي حزب سياسي
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 (29) الملحق رقم

 حزب الفضيلة اإلسالمي

عن  ، حزب الفضيلة اإلسالمي، وهو منبثق0111ومن األحزاب التي برزت على الساحة بعد 

يتبنى "، وطبقا الدبياته، فإن حزب الفضيلة 0111مايو /التيار الصدري، أعلن عن تأسيسه في ايار

رؤية سياسية قائمة على أساس المعارضة السلمية مع المحتل االمريكي، واستنفاد جميع الوسائل 

بعد أن تحدد  الممكنة وعدم اللجوء إلى الخيار األخير في الشريعة اإلسالمية في التعامل معه، إال

وتتحدد الرؤية الشرعية، والرؤية السياسية كوجوب اللجوء إلى أسلوب آخر في التعاطي السياسي، 

، وهو بذلك يختلف عن التيار الصدري الذي "وهذا األمر كله متوقف على قرار المرجعية الصالحة 

معد، :)كينظر كذل( 79، ص0111الشمري، . )انتهج نهج المواجهة المسلحة مع اإلحتالل 

 (16ص ، (ت.د)

 (21)الملحق رقم

 متحدون لالصالح

ي كانون الثاني ف أسامة النجيفيتحالف سياسي عراقي شكله رئيس البرلمان العراقي السابق 

، (التجمع المدني لالصالح)عمل  كتلة، وقد تشكل من قبل أحزاب عراقية سنية من أبرزها، 0110

الجبهة وتجمع المستقبل الوطني، وللعراق متحدون، مع أحزاب قومية عربية وتركمانية، منها 

في مدينة الموصل، وقد حاز تحالف متحدون المرتبة " منارة الحدباء"واتخذ شعارًا  التركمانية العراقية

في  0112في ات البرلمانية اإلنتخاب، و 0111األولى في إنتخابات مجلس المحافظات في سنة 

. محافظتي نينوى واالنبار وحصل على المراتب األولى في محافظة بغداد ومحافظة صالح الدين

 (ويكيبيديا: )انظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 (26)الملحق رقم 

 9002حزب البعث بعد 

وما تال ذلك من إصدار قانون اجتثاث البعث واقصاء  0111وبعد اإلحتالل األمريكي للعراق عام 
ج حزب البعث سياسة المقاومة المسلحة لالحتالل األمريكي، وتحالف أعضاءه من الوظائف، انته

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 

وحّث على محاربته، وكثيرًا ما عقد حزب البعث المؤتمرات المعلنة  للغرب، خاضعًا لإلحتالل،
نهاء  وغير المعلنة والتي كان يعلن فيها تأكيده على تحرير العراق والحفاظ على سيأدته ووحدته وا 

 ?http://www.baath-party.org/index.php   .وجود اإلحتالل االمريكي
 

، وهــو (47)تهداف حــزب البعــث هــو قــانون االجتثــاثولعــل اهــم قــانون صــدر مــن قــوات اإلحــتالل الســ
يشــير إلــى سياســية ســلطة التحــالف الحاكمــة فــي العــراق بعــد احتاللــه، حيــث كــان هــدف هــذه قــانون 

السياسة هو ازالـة تـأثير حـزب البعـث فـي النظـام السياسـي الجديـد فـي العـراق، وبنـاءًا عليهـا تـم عـزل 
م مـن أيـة وظيفـة حكوميـة فـي المسـتقبل، وكانـت هـذه العديد من الموظفين في القطاع العـام وحرمـانه

السياسة وما بني عليها من إجـراءات محـل جـدل فـي اروقـة اإلدارة االمريكيـة واالكاديميـات والمعاهـد 
 .(Terrill, 2012, P.14).  والقيادات العسكرية ووسائل اإلعالم العالمية

 

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

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

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

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

                                                           
ث  " :االجتثاث لغة (47) ث  : يقال" مطلقًا " الق ْطع  : الج  ثَّ ج  ِزيز. . ْثت ه  واْجت ث ْثت ه فاْنج  ِبيث ة   -وفي التَّْنِزيل الع  ر ِة الخ  ج  اْجت ثَّْت مْن ف ْوِق " -في الشَّ

ةِ "االْرِض مال ها ِمْن ق رار   ْت بالم ْنت ز ع ِة الم ْقت ل ع  ر  ثَّه  من باب رد قلعه واْجت ثَّه  : وفي مختار الصحاح(. 191، ص1969الزبيدي، . )ف سِّ  ج 
ّثة، فقد خصها ". القطع؛ وقيل قطع الشيء من اصله: الجثّ "و" اقتلعه: وفي لسان العرب؛ اجتثه ،(80، ص1989الرازي، . )اقتلعه أما الج 

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

من يرى ان األحزاب السياسية  الدولة
 )%(ضرورية 

من يرى ان األحزاب السياسية تهتم بتطلعات 
 )%(الناس 

 01 71 استراليا

 12 77 بريطانيا

 01 65 كندا

 11 88 الدنمارك

 18 81 المانيا

 01 65 اليابان

 21 91 هولندا

 06 71 نيوزلندا

 19 89 النرويج

 19 81 اسبانيا
 01 81 السويد
 19 78 سويسرا

 18 56 امريكا

 20 06 المعدل

(Dalto & Weldon, 2005, P.934 ) 
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(21)الملحق رقم   

ات تعزيزاا للثقة بالنسبة للرأي العامجدول يبين أكثر المنظمات او المؤسس  

(Dalto & Weldon, 2005, P.935 ) 
 

صافي  المعدل 9009 9002 9009 9000 9000 0222 0220 الفئة
 التييير

 1 62 65 67 65 67 71 60 60 الشرطة

 8 61 61 65 61 60 55 - - االذاعة

 0 66 61 66 66 71 71 61 61 الجيش

 12 55 61 28 51 68 61 28 27 األمم المتحدة

 1 56 52 57 55 60 52   التلفزيون 

 5 28 28 51 28 51 51 25 21 النظام القانوني

 8 22 26 27 22 26 18   الصحافة

- 9 29 21 20 20 22 50 51 51 الكنيسة

 2 21 21 22 - - - - 17 االتحاد االوروبي

- 0 19 16 16 18 19 21 15 18 االتحادات

- 5 20 15 20 20 51 20 21 21 البرلمان الوطني

- 7 19 11 17 19 28  21 17 ة الوطنيةالحكوم

-  11 11 06 09 12 11 15 15 16 الشركات الكبيرة

 1 17 16 16 18 18 18 8 16 األحزاب السياسية


