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ميخص
مستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة نظر الاكاييميين
العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية
The Level of Iraqi Satellite TV Treating to Citizenship Concept
from Point of View of Iraqi Academics in Jordan Universities
إعياي :صالح غضى صياح خييفة المرسوم
إشراف الياكتور  :يوسف محموي يوسف حميي
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف إلى تقييم بعض االكاديميين العراقيين المقيمين
في األردن لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في المجتمع العراقي ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واالستبانة أداة طبقت على عينة من ( )140فردا من األكاديميين
العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان عاصمة األردن ،وقد تم اختيار
العينة بطريقة قصدية باعتبارها ممثلة لمجتمع البحث الذي هو األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية..
أهم نتائج الدراسة:
 -1أظهرت النتائج أن الفضائيات العراقية تنجح بشكل متوسط في( :توضيح الحقوق والواجبات
القانونية المرتبطة بالمواطنة) ،وأن أداء الفضائيات العراقية كان متوسطاً في (إعالء شأن قيم
المشاركة في االنتخابات) ،وفي (تعزيز قيمة األخوة بين المواطنين).
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 -2أظهرت نتائج االبعد السلوكي أن أداء الفضائيات العراقية كان متوسطا في( :تشجيع المواطنين
على المشاركة السياسية باالنتخاب) ،ثم في( :تذكير المواطنين بأهمية ممارسة حرية التعبير) .بينما
أظهرت النتائج تقصي اًر أو تراجعاً لدور الفضائيات العراقية في( :تشجيع المشاهدين على نبذ القبلية
لصالح مفهوم المواطنة الجامعة).
 -3أظهرت النتائج (أبراز بعض الفضائيات البعد الطائفي في طرح مفهوم المواطنة) ،وعكست
أيضاً (تجاهل بعض الفضائيات العراقية تناول مفهوم المواطنة من أي زاوية كانت).
 -4أظهرت النتائج ضعف اتفاق الفضائيات العراقية (على أهمية المواطنة في سيادة العراق ووحدته
الوطنية) .وأظهرت ضعف أو تدني اتفاق معالجات الفضائيات العراقية في ( تفسير البعد القانوني
لمفهوم المواطنة) ،مما يعني تعدد التفسيرات وتضاربها.
 -5بينت النتائج أن مستوى المهنية اإلعالمية في معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة
كان منخفضا" المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
 -6بينت النتائج تدني الرضا ألفراد عينة الدراسة على المستوى المهني لمعالجة الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة.
 -7أوضحت نتائج اختبار فرضية الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة
الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة .بينما ظهرت تلك الفروق تبعا لمتغير العمر ،وسنوات الخبرة
في العمل ،معدل مشاهدة القنوات الفضائية.
الاكيمات المفتاحية:
االعالم].

[قنوات فضائية،

المواطنة،

معالجة،

االكاديميين العراقيين،
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Abstract

The Level of Iraqi Satellite TV Treating to Citizenship Concept from
Point of View of Iraqi Academics in Jordan Universities

By: Salah Almarsoumy
Supervision: Dr. Yousuf Mahmood Yousuf

The main objective of the study is to identify the evaluation the level of
Iraqi Satellite TV treatment for the concept of citizenship in Iraqi society as
perceived by Iraqi elite resident in Jordan , the study used a descriptive approach
survey, the questionnaire as a tool applied to a sample of 140 members of the
Iraqi academics working in the Jordanian private universities locating in Amman,
Jordan's capital city. The sample has been selected purposively as
representatives of all Iraqi academics working in Jordanian universities, they are
also one of the important elites that contribute in forming of the Iraqi public.

The study found a number of results as following:
1. The results showed that the Iraqi satellite channels achieved median succeed
in: (clarify the legal rights and duties associated with citizenship), and that the
performance of the Iraqi satellite television was median in (upholding the values
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of participation in the elections), and (enhance the value of brotherhood among
citizens).
2. The results of the behavioral dimension showed that the performance of the
Iraqi satellite television was median in: (encouraging citizens to political
participation by election), then: (remind citizens of the importance of the
exercise of freedom of expression). While the results showed negligence or
decline the role of the Iraqi satellite channels in: (encouraging viewers to reject
tribalism in favor of the concept of citizenship University), and negligence in:
(encouraging viewers to renounce sectarian affiliations in favor of the concept of
citizenship).

3. The results showed (highlight some satellite sectarian dimension in presenting
the concept of citizenship), and also reflected (some Iraqi satellite channels
ignored the concept of citizenship from any angle was).

4. The results showed the weakness of agreement of the Iraqi satellite television
in: (the importance of citizenship in Iraq's sovereignty and national unity). It
showed

weakness

or

declining

Iraqi

satellite

processors

agreement

(interpretation of the legal dimension of the concept of citizenship), which
means multiple and conflicting interpretations.

5. The results showed that the level of media professionalism of the Iraqi
satellite processors to the concept of citizenship was a low one from the
viewpoint of the sample study.
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6. The results showed low satisfaction of the study sample toward the
professional level of the Iraqi Satellite TV treatment for the concept of
citizenship.

7. Testing the hypothesis of the study results showed that the lack of statistically
significant differences for the gender variable in the assessment of Iraqi
academics working in the Jordanian private universities to treatment level of
Iraqi Satellites TV for the concept of citizenship by gender, while these
differences have emerged depending on the age variable, and years of work
experience, and the rate of watching satellites TV.

Keywords: [Satellites Channels, Citizenship, Iraqi Academics, Treating , Media].
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الفصل الول
خيفية اليراسة وأهميتها
مقيمة:
تبدو مشكلة المواطنة في غاية التعقيد في الحالة الع ارقية في هذه الحقبة من الزمن ،إذ أن
مفهوم المواطنة بات غاية في الضبابية ليس في وسائل واإلعالم فحسب ،بل في أذهان الساسة
أنفسهم ،فقد تعددت الهويات أو اإلنتماءات ،وعمت الضبابية واإلضطراب بعض القوانين
والتشريعات التي جرى إقرارها في واقع من الفوضى والصراع وغياب األمن وفقدان السيادة
الوطنية .وقد انعكس هذا الحال على سياسات وثقافات متباينة وصراعات بين بعض مكونات
المجتمع والدولة ،االمر الذي شجع على طرح مشاريع سياسية تقسيمية للعراق ليكون مجموعة من
الكيانات الضعيفة ،وألجل هذا الغرض اإلستعماري ،ما تزال الحروب والصراعات تدور على أرض
العراق وتودي بحياة األبرياء يومياً ،وتجعل من العراق وثرواتة التي تحت األرض أو فوقها لقمة
سائغة للجهات اإلستعمارية ووكالئها من دول اإلقليم والجهات الدولية المختلفة.
إن اختالل مفهوم المواطنة في ثقافة السياسيين ووسائل اإلعالم وبالتالي في ثقافة عامة الناس
من شأنه أن يضعف التماسك االجتماعي والوطني ويهدد البالد بالمزيد من المخاطر وأخطرها
التناحر الداخلي الذي عانت منه عديد البلدان بسبب تهتك مفهوم المواطنة وبسبب تحريفة وتشويه
جوهرة  ،فالمواطنة ال ترتبط بالطائفة وال بالقبيلة وال بالمنطقة وال باللغة وال باألحزاب وال بالوالء
للحكام ،فهي في أبسط معانيها عالقة انتماء باألرض والوطن وارتباط متوارث بالوالدة وحسب
القوانين والتشريعات ذات العالقة واألعراف ،وهي أيضا ثقافة انتماء لوطن واحد موحد بما في ذلك
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من واجبات ومسؤوليات ،أي إن المواطنة ال تقتصر على حقيقة الوالدة ألن الوالدة في الوطن لم
تكن برغبة أو إرادة واعية ،إنما تكتمل المواطنة بصدق اإلنتماء للوطن عقيدة وفك اًر وعمالً.
في ضوء التغيير السياسي واإلجتماعي والثقافي السريع الذي تشهده المنطقة العربية بعامة
والعراق بصفة خاصة ،وفي ضوء تطور وسائل اإلتصال والقفزة النوعية لوسائل اإلعالم الجديد،
وأهمية الدور الذي تؤديه سياسياً واجتماعياً وثقافياً ،وفي ضوء ما يجري في المجتمع العراقي
والدولة من حاالت صراع وتناحر وتباين حول عدد كبير من المفاهيم السياسية ،فقد تعرض مفهوم
المواطنة العراقية إلى التشويش واإلنتهاك في حاالت متكررة من قبل جهات سياسية وأخرى
إعالمية وغيرها ،وتمثل ذلك في ترسيخ مفاهيم طائفية وعشائرية وحزبية على حساب المفهوم
المشترك للمواطنة ،مما انعكس في الصراعات الدموية المستمرة التي طالت دور العبادة بالتخريب
والتدمير وحصدت أرواح مئات أالالف من األبرياء بسبب انتماءاتهم الطائفية أو السياسية أو غير
ذلك من األسباب التي تتناقض مع حقوق المواطنة والتعايش السلمي المشترك.
إن وسائل اإلعالم مؤسسات وقنوات مهمة وفاعلة في تكريس ثقافة الحوار ،وفي تعميم
المفاهيم المشتركة واحترامها ،مما يتيح الممارسة الفعلية لجانب مهم من جوانب المواطنة من خالل
المشاركة في الحوار والنقد وصياغة التشريعات وبناء الوعي السياسي والوعي العام في مناحي
الحياة المختلفة.
أما واقع اإلعالم العراقي اليوم ،فهو في حالة من اإلضطراب والفوضى منذ الغزو
االمريكي عام ( ،2003صبري ،)2015 ،فقد أصدر الحاكم المدني األمريكي )بول برايمر)*

1

1

 -السفير بول ابرايمر عينه الرئيس المرياك جورج بوش البن حااكما" مينيا لسيطة الحتالل عيى العراق بعي

الطاحة بالنظام العراق ليفترة من  2003/5/17لغاية .2004/6/28
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عام ( )2003ق ار اًر حل بموجبه و ازرة اإلعالم وألغى جميع الصحف واإلذاعات ومحطات
التلفزيون ،وفكك مؤسساتها ،وبعد ذلك التاريخ ظهرت العديد من األحزاب والتكتالت السياسية،
وأصدرت هذه الجهات العديد من الصحف وأنشئت العديد من اإلذاعات والقنوات التلفزيونية
المحلية والفضائية ،وأصبح البلد ساحة مستباحة لكل من يريد أن يصدر صحيفة أو مطبوعأ أو
ينشئ إذاعة أو قناة تلفزيونية ،وتعددت اهتمامات القنوات الفضائية العراقية وغلب عليها الطابع
السياسي أو الطائفي ،واتهمت وسائل اإلعالم العراقية بأنها لم تهتم بالمجتمع العراقي وبترسيخ
اإلنتماء وقيم المواطنة ،ولم تسهم في تقديم الحلول الفعلية لمشاكل وهموم اإلنسان العراقي ،بل
أصبحت مهتمة أكثر بالجوانب الدعائي للحزب أو للحكومة أو للطائفة(الخفاف .)2012 ،ويؤكد
محمد فلحي ،رئيس قسم الصحافة في كلية اإلعالم في جامعة بغداد ،أن الوسط اإلعالمي العراقي
بات ملوثاً بالفساد أيضاً ،فالقنوات كلها غير مستقلة وكل وسيلة إعالمية تروج لصاحبها أو حزبها
دون مراعاة القيم المهنية ،وهذا ما ظهر في تغطية اإلنتخابات البرلمانية األخيرة( .العتابي،
.)2014
إن تضاعف أعداد وسائل اإلعالم بكل أشكاله على مستوى العراق لم يؤد إلى التنوع
اإليجابي ،الذي يبدو في احترام المفاهيم الوطنية أو اإلجتماعية المشتركة ،بل على العكس ،فقد
تعرضت تلك المفاهيم إلى التشكك ،وأصيبت بجراح بليغة وخطيرة ،وانعكس ذلك في اإلضطراب
اإلجتماعي والسياسي الذي يشهده العراق ،مما يحتم مراجعة أدوار المؤسسات المختلفة ذات
العالقة ،من مؤسسات سياسية أو دينية أو طائفية أو تربوية أو ما تعلق منها بدور وسائل
اإلعالم ،واألخيرة هي ما تسعى الدراسة الحالية للبحث فيه والتعرف إلى واقعه ودوره،
خصوصاالقنوات الفضائية ،وذلك من خالل تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات
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األردنية الخاصة لواقع معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من خالل برامجها وتغطياتها
المختلفة.

مشاكية اليراسة:
تُعنى الدراسة الحالية في استكشاف دور الفضائيات العراقية في معالجة مفهوم المواطنة
في المجتمع العراقي من حيث طبيعة العناصر أو األبعاد المفاهيمية التي تحظى باالتفاق أو تلك
التي تبدو محط خالف واختالف وتباين من وجهة نظر األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية باعتبارهم مكون مهم من النخب العراقية.
ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس وهو :ما مستوى معالجات الفضائيات
العراقية لمفهوم المواطنة ي المجتمع العراق من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي
الجامعات الرينية؟

أسئية اليراسة:

إن السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو "ما تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات

األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في المجتمع العراقي".
ويتفرع عن السؤال الرئيس عدداً من األسئلة كاآلتي:
 -1ما مستوى اهتمام الفضائيات العراقية في معالجة مفهوم المواطنة في برامجها المختلفة من
وجهة نظر األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية؟
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 -2ما مظاهر التوافق واالختالف في تحديد أبعاد مفهوم المواطنة كما تتناولها معالجات
الفضائيات العراقية من وجهة نظر األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية؟
 -3ما مستوى المهنية اإلعالمية في معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة
نظر األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية؟
 -4ما مستوى رضا الفئة المبحوثة من األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية
عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة؟

اهياف اليراسة:
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف إلى تقييم االكاديمين العراقيين العاملين في
الجامعات االردنية لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في المجتمع العراقي،
ويتفرع عن الهدف الرئيس عددا من األهداف الفرعية التي من شأنها معرفة تقييم األكاديميين
العراقيين العاملين في الجامعات األردنية ،لمستوى هذه المعالجة من حيث األهداف التالية:
 -1مستوى اهتمام الفضائيات العراقية بمعالجة مفهوم المواطنة في برامجها المختلفة.
 -2معرفة مظاهر التوافق واالختالف في أبعاد مفهوم المواطنة كما تعكسها معالجات
الفضائيات العراقية.
 -3تحديد مستوى المهنية اإلعالمية في معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة.
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 -4بيان مستوى رضا الفئة المبحوثة على معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة.

أهمية اليراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من جملة اعتبارات نظرية وعملية منها:
 عيى المستوى النظري :تكتسب الدراسة أهميتها في هذا الجانب من حقيقة أن مفهومالمواطنة يعد مفهوماً أساسيا ومركزياً في الحفاظ على وحدة المجتمعات وفي الحفاظ على وحدة
الكيان السياسي للدولة ،وقد تعرض هذا المفهوم في السنوات األخيرة للكثير من التشويش
واإلضطراب نتيجة لتداعيات االحتالل االمريكي للعراق في عام  2003واألحداث السياسية
واألمنية التي شهدتها المنطقة والعراق على وجه الخصوص ،فهل ما يزال مفهوم المواطنة على
حاله مثلما أقرته الدساتير ،وكرسته األعراف والتقاليد القائمة على التنوع والتعاون؟ هل ما زال
ذلك المفهوم محترما ومقدساً أم أنه أصبح موضوعاً للخالف واالختالف شأن الموضوعات
األخرى السياسية واالقتصادية والدينية والمذهبية؟

 عيى المستوى اإلعالم العمي ُ :ي َؤ َّمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة المختصين في المجالالسياسي واإلعالمي في العراق لمعرفة مدى الحاجة لطرح مفهوم المواطنة ألجل تعزيز قيم هذا
المفهوم ،وتكريسها في الخطاب السياسي واإلعالمي ،وبما يسهم في التخفيف من حدة
االنقسامات ،والتأكيد المستمر على قدسية وثبات مفهوم المواطنة.
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مصطيحات اليراسة:

 مستوى ":تشير كلمة المستوى في هذ الدراسة إلى درجة االهتمام أو شدته ،ويمكن أن يصنف
على أنه مستوى مرتفع أو متوسط أو ضعيف.
 المعالجة :يستخدم مصطلح المعالجة اإلعالمية أو الصحفية عموما ليشير إلى طريقة تغطية
الوسيلة اإلعالمية للقضايا واألحداث التي يتم تغطيتها أو نقلها عبر مختلف األساليب الصحفية
كالخبر والتحليل والحوارات...وغير ذلك من األساليب الصحفية ،ويستخدم في هذه الدراسة
ليشير إلى أساليب تناول الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في المجتمع العراقي.
 الفضائيات ":هي القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها عبر األقمار االصطناعية بقصد
االتصال والتواصل مع اآلخرين في مناطق واسعة من العالم" ( Stanley & Bara, 2006,
)21
تبث من العراق أو من
وتعرف إجرائيا ي هذه اليراسة بأنها الفضائيات العراقية جميعاً التي ُ
خارج العراق وتتناول اخبارها وبرامجها الشأن العراقي.
 الاكاييميون العراقيون العاميون ي

الجامعات الرينية :ويعرفون إجرائيا في هذه الد ارسة

بأنهم أعضاء هيئة التدريس العراقيين العاملين في جامعات أردنية خاصة من حملة الدكتوراه
في شتى االختصاصات العلمية.
 مفهوم المواطنة :لمفهوم المواطنة أبعاد متعددة ،ومن الباحثين من يراها أبعاداً ثالثة ،وترتكز
هذه األبعاد على البعد القانوني ،الذي يعد المواطنة "صفة اعتبارية وسياسية يتمتع بموجبها
الفرد بعضوية كاملة وفق القانون في دولة معينة يدين لها بالوالء الكامل .ونتيجة للمواطنة في
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الدولة الديمقراطية يتمتع األفراد ببعض الحقوق واإلمتيازات الحصرية بالمواطنين ،وهي
تتضمن الحق في التصويت في اإلنتخابات الوطنية ،وحرية اإلقامة والتنقل من والى الدولة،
ويتمتع بموجبها الفرد أيضاً بمعاملة تفضيلية في الحصول على العمل في المؤسسات
االتحادية ،وهناك عددا من اإللتزامات والحقوق المشتركة (ولكنها ليست عامة) كالخدمة
العسكرية والعالج وفقا لقانون الضرائب ،واإلجراءات والوثائق المتعلقة بالسفر ،والوصول إلى
الخدمات العامة األخرى "..موقع ()duhaime.org, 2014
ويحدد مفهوم المواطنة في الدستور العراقي بمجموعة من المواد والقواعد أهمها ما ورد في
الباب الثاني المتعلق بالحقاوق والحرياات ،إذ جاء في الفصل األول فيما يتعلق بالحقوق المدنية
والسياسية ،وفي المادة رقم (" :)14العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو
العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع
االقتصادي أو اإلجتماعي".
أما تعريف اإلجرائي لمفهوم المواطنة في هذه الدراسة فهو يستند إلى نصوص الدستور العراقي
الذي يشير إلى أن العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءتهم
العرقية أو المذهبية أو الجهوية أو الجنسية أو التعليمية.
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حيوي اليراسة
الحيوي البشرية :أعضاء هيئة التدريس العراقيين من حملة شهادة الدكتوراه العاملين في
الجامعات االردنية الخاصة من مختلف التخصصات
 الحيوي الزمانية :تمتد حدود الدراسة الزمنية التطبيقية بين األول من شهر كانون األولونهاية حزيران من العام الدراسي  ،،2015/2014إذ في هذه الفترة تم تطبيق أداة الدراسة
اإلستبانة على أفراد عينة الدراسة ،وتحديدا في الفترة  3/1لغاية  4/31من العام .2015
 -الحيوي الماكانية :المملكة األردنية الهاشمية -عمان

محييات اليراسة
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بدالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرض،
كذلك ال يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمع العام ،ألن الدراسة اعتمدت على عينة
قصدية في حدود الجامعات الخاصة في مدينة عمان عاصمة األردن.
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الفصل الثان  :اإلطار النظري واليراسات السابقة
اول" :اإلطار النظري
يستعرض هذا الفصل عددا من المباحث والعناوين ذات الصلة بمحاور الدراسة ،ويبدأ
بعرض موجز للنظريات ذات الصلة التي تفسر كيف يمكن أن تؤثر وسائل اإلعالم في تكوين
المفاهيم وكيف تسهم في عملية التنشئة اإلجتماعية بشكل عام والسياسية بشكل خاص .كذلك
يستعرض الفصل مبحث حول مفهوم المواطنة وأبعاده ودور اإلعالم في ترسيخه ،ويعرض هذا
المبحث أبعاد المواطنة ،ولنصوص مختارة من الدستور العراقي ذات الصلة بمفهوم المواطنة من
الناحية القانونية ،كذلك يستعرض الفصل مبحثاً حول دور اإلعالم في ترسيخ مفهوم المواطنة،
ويوجز بعض العناصر في محور واقع اإلعالم العراقي الحديث ،وينتهي بعرض لبعض الدراسات
السابقة ذات الصلة.
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نظريات اليراسة:
تناولت بعض نظريات االتصال واإلعالم الدور الذي يقوم به القائم باالتصال أو دور
وسائل اإلعالم في تنشئة أفراد المجتمع التنشئة المرغوبة أو التنشئة التي تؤدي إلى تنمية شخصية
إنسان متوازن وايجابي ،قادر على اإلسهام في عملية بناء المجتمع والدولة وقادر على معرفة
األخطار المحدقة بها وبمكوناتها وقيمها ومفاهيمها األساسية ،وقد كان لنظرية المسؤولية
االجتماعية ونظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم إسهامات واضحة ومفيدة يمكن اإلستعانة بها في
تفسير بعض محاور هذه الدراسة ،وفيما يلي عرض موجز لهاتين النظريتين:
نظرية المسؤولية الجتماعية لوسائل اإلعالم:
إن هذه النظرية من النظريات التي حاولت اإلهتمام بتحقيق توازن بين دور وسائل اإلعالم
وبين حاجات المجتمع ،واهتمت بضرورة التزام وسائل اإلعالم بالقيام بدور مسؤول وأخالقي في
األداء اإلعالمي للحفاظ على مصالح المجتمع ،واحترام خصوصياته ،وحاجاته .وتشير بعض
المراجع إلى أن أفكار نظرية المسؤولية اإلجتماعية جاءت كمحاولة إلعادة تحقيق التوازن بين
الحريات اإلعالمية وبين الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق المجتمع وأخالقه وقيمه( .جرادات وأبو
الحماام.)2013 ،
نشأت هذه النظرية في الغرب نتيجة قصور النظريات التي سبقتها عن وضع حلول شافية
للمشكالت التي بدأت تنتشر في قطاع وسائل اإلعالم في ظل للنظرية الليبرالية التي تقوم على
إطالق الحريات الصحفية والفردية بحيث فتح ذلك المجال لبعض اإلستبداد والغلو والتعدي على
حقوق األفراد والجماعات ،وغالبا لصالح الفئات األقوى التي يمثلها ُمالك وسائل اإلعالم .وقد بدأت
أفكار ومبادئ هذه النظرية بالنقد ألفكار النظرية الليبرالية (نظرية الحرية) منذ النصف الثاني من
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القرن العشرين بمجموعة من األفكار التي صاغتها لجنة هوتشنز األمريكية إضافة إلى اللجنة
الملكية البريطانية للصحافة عام  ،1949إذ اعتبرت لجنة هوتشنز أن السوق الحرة فشلت في تحقيق
الوعد بحرية الصحافة ،وأن التطورات التكنولوجية والتجارية قد أدت إلى إضعاف فرص األفراد
والجماعات في الدخول إلى السوق والتمتع بحق النشر ،كما أدت إلى هبوط معايير أداء الصحافة،
والى فشل الصحافة في تلبية احتياجات المجتمع األخالقية واالجتماعية ،باإلضافة إلى تناقص
قدرات الصحافة في إمداد المجتمع بالمعلومات)Merri C,1983,p76(.
وتقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية على أن للمجتمع مجموعة من الحقوق يتوجب على
وسائل اإلعالم اإلقرار بها والعمل بموجب معاييرها .ويضع دنيس ماكويل المبادئ األساسية لنظرية
المسؤولية اإلجتماعية كما يلي:
 -1يتوقع من الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى اإلسهام في التزامات معينة اتجاه المجتمع.
 -2يتوجب على وسائل اإلعالم تنفيذ احترام المعايير المهنية لنقل المعلومات كالحقائق والدقة
والموضوعية والتوازن ،وأن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها.
 -3على وسائل اإلعالم المبادرة لتنظيم نفسها ذاتيا.
 -4على الصحافة تجنب نشر ما يشجع على الجريمة والعنف والفوضى اإلجتماعية ،واالمتناع عن
توجيه اإلهانات إلى األقليات .وكذلك احترام التعددية فيها وعليها أن تعكس تنوع اآلراء وتحترم حق
الرد.
 -5إن التدخل العام أي تدخل الدولة في الصحافة ،يمكن أن يكون مبر اًر لتحقيق المصلحة العامة.
))McQuail D.,2005
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ويجد الباحث أن هذه النظرية تسهم في تركيز الضوء علاى ضارورة قياام الفضاائيات العراقياة
بمعرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع العراقي وتماسكه واحترام قيمه العلياا بماا فيهاا القايم المتعلقاة بمفهاوم
المواطنااة الااذي يعااد المحااور الرئيسااي للد ارسااة الحاليااة .إذ تااوفر هااذه النظريااة أساس ااً للقياااس والتقياايم
لمسااتوى معالجااة الفضااائيات العراقيااة للمفاااهيم والقضااايا واألحااداث التااي تااؤثر علااى المجتمااع الع ارقااي
حاضا ار ومساتقبالً ،وهاي ماان النظرياات القليلاة التااي تؤكاد علاى ضارورة إلتازام وساائل اإلعاالم بمبااادئ
وأخالقي ااات معين ااة ،ك ااذلك تؤك ااد النظري ااة عل ااى أهمي ااة التا ازام وس ااائل اإلع ااالم بالمع ااايير المهني ااة ف ااي
المعالجات والتغطيات والنقل كمعيار الموضوعية والدقة والتوازن والبعد عن اإلثارة.

نظرية اإلعتماي عيى وسائل اإلعالم:
تقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية على أن أفراد المجتمع يعتمدون على وسائل اإلعالم
في تحقيق مجموعة من الحاجات األساسية للفرد وللجماعة ،وال بد الستمرار المجتمع من قيام
وسائل اإلعالم بمجموعة من األدوار والوظائف التي تمثل حاجات لألفراد وللجماعات أيضاَ ،وهي
وظائف تنبه لها الرواد األوائل من منظري االتصال واإلعالم أمثال ولبر شرام ،والزارسفيلد،
وهارولد السويل ،...وهي وظائف التعريف بالبيئة المحيطة ،والتنشئة االجتماعية أو نقل التراث،
والحفاظ على تماسك المجتمع ،ثم تحقيق الترفيه الذي يعد أيضاَ من الحاجات األساسية لألفراد.
وتفترض النظرية أنه كلما زاد اإلهتمام بوسائل اإلعالم ،وزاد التعرض لها ،لبت رغبات
الفرد ،وأصبح لها تأثير أكبر عليه ،وبهذا التوجه فإنه يزداد مقدار اإلعتماد على وسائل اإلعالم
مما يزيد من تأثيرها على توجهات الفرد وآ ارئه )Stanley & Baran, 2006, 124( .ويختلف
أبناء المجتمع الواحد من حيث اعتمادهم على وسائل اإلعالم ،فمثالً فإن أفراد النخب االجتماعية
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تكون أكثر إمكانية للوصول إلى وسائل اإلعالم المختلفة ،وبالتالي فهم أكثر احتماالً ألن يعتمدوا
على مصادر متعددة وقنوات بديلة في الحصول على المعلومات ،أما غير النخب فتكون فرصتهم
أقل في الوصول إلى مصادر المعلومات ،ولكن بالمحصلة فإن السواد األعظم من المجتمع
يتعرضون لوسائل اإلعالم وان تفاوتت الدرجات (.)Ball R. & DeFleur, 1976
وربما يتفق واقع المجتمع العراقي مع ما بينه بيرنارد ( ،)Bernard, 1998, 134والذي
أوضح أنه عندما تزداد اإلضطرابات المجتمعية وتشهد البالد حالة من عدم االستقرار السياسي
والتحول الديمقراطي ،يزداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم؛ ذلك لمحاولة معرفة ما يدور
حولهم من أحداث ،وبالتالي اعتماد اتجاهات ومناحي معينة كمرتكز التخاذ الق اررات ،وهذا التوجه
ُيعد ذا أهمية عالية ألن تغيير اتجاهات األفراد يعني تغيير المجتمع.
وتتعدد مناحي تأثير نظرية اإلعتماد على أفراد المجتمع ،فتؤثر معرفياً من خالل إيضاح
مجريات األحداث ،وتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية حول القضايا التي تشغل تفكيرهم .كما
تؤثر أيضاً وجدانياً؛ وربما هذا المنحى مرتبط بتوجهات السياسة الحكومية غالباً ،ومدى رغبتها
بزيادة التعاطف أو المخاوف تجاه قضية ما ،كما تتأثر النواحي السلوكية أيضاً تبعاً لتأثير النواحي
المعرفية والوجدانية على النواحي السلوكية (إسماعيل.)202 ،2003 ،
تسهم هذه النظرية في تسليط الضوء على طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور
وما يتضمن ذلك من تأثير أو دور لوسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات الجمهور وقيمه ومفاهيمه
المختلفة عن شتى مناحي الحياة ،خصوصا وأن النظرية توضح أن الجمهور يعتمد على وسائل
اإلعالم في الحصول على المعلومات واألخبار والصور ،ذلك أن الجمهور ال يستطيع الوصول
إلى األحداث والحصول على المعلومات مباشرة من مصادرها ،ذلك فهو يعتمد على هذه الوسائل
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لتقوم مقامه بهذا الدور ،من هنا ،فإن دور وسائل اإلعالم في تشكيل المفاهيم يصبح دو اًر مهما
ومؤث اًر.

مفهوم المواطنة وأبعايه
عد مفهوم المواطنة مفهوماً غير واضح المعالم في كل األحوال نظ اًر لتأثره بعدد من
ُي ّ
العوامل؛ كعوامل الزمان والمكان والوضع السياسي والجهة التي تُعرفه ،ويبدو أن عدم ثبات هذا
المفهوم يعود إلى تعدد الزوايا واألغراض التي ينظر إليه من خاللها ،فهناك زاوية قانونية تتعلق
بنصوص قانونية ،وأخرى ثقافية تتعلق بالعادات والتقاليد وأخرى سلوكية مرتبطة بالثقافة والقيم،
ويراها آخرون من خالل مدى الوالء للنظام السياسي أو للمذهب أو للطائفة .كذلك يأتي جزء من
غموض هذا المفهوم وعدم ثباته من حقيقة ارتباطه مع عدد آخر من المفاهيم مثل الوالء،
واإلنتماء ،والهوية اللغوية أو الدينية أو المذهبية ،مع ذلك ،يكاد مفهوم المواطنة يتصف بعدد من
العناصر أو السمات المتفق عليها في التشريعات الدستورية وفي القوانين وفي األبحاث العلمية.
ويأتي مفهوم المواطنة كمفهوم مركزي في ذلك إلى جانب قيم أخرى مثل الوفاء للوطن وصدق
اإلنتماء بما يرتب ذلك من قيم ومن سلوك ومن واجبات إلى جانب الحقوق ،غير أن ما سبق ما
هو إال افتراضات أو طموحات تسوقها النظريات كنظرية المسؤولية اإلجتماعية أو يسوقها المربون
في المدارس أو دور العبادة أو في وسائل اإلعالم ،لكن الحقيقة على أرض الواقع قد تكون على
النقيض من ذلك تماماً ،وتشير سلمى شاهين إلى إن بعض وسائل اإلعالم قد تقوم بدور سلبي
غاية في السوء حين يوظف بعض تلك الوسائل ذاته -كأداة صراع -سياسي أو ثقافي أو
اقتصادي أو ديني ،من خالل تأليب مجموعات من المواطنين على بعضهم البعض ،أو نشر
ثقافة البغضاء في المجتمع(.شاهين.)18 ،2013 ،
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المواطنة لغويا مشتقة من وطن ،والوطن بحسب كتاب لسان العرب البن منظور "المنزل
الذي تقيم فيه ،وهو موطن اإلنسان ومحله ،ووطن بالمكان وأوطن أقام ،وأوطنه اتخذه وطنا،
والموطن ،ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن ،وفي التنزيل العزيز" ،لقد نصركم
اهلل في مواطن كثيرة" ،وأوطنت األرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا ،وتوطين النفس
على الشيء كالتمهيد( .ابن منظور)451 ،1968،
وقد ُع ّرفت المواطنة في الموسوعة البريطانية ( )Britannicaبأنها عالقة بين الفرد
والدولة يدين بموجبها الفرد بالوالء لتلك الدولة مقابل قيام الدولة بتأمين الحماية له ،وما تتضمنه
هذه العالقة من واجبات وحقوق تنص عليها القوانين")Britannica, 2014( .
ووضع بعض الباحثين العرب معايير لمفهوم المواطنة بكونه البوتقاة التاي تضامن انصاهار
جميااع اإلنتماااءات لصااالح الااوطن ضاامن أطاار نظاميااة وماان خااالل اإللتقاااء علااى أرضااية المصاالحة
الوطنيااة العامااة ،ويااتم ذلااك بناااء علااى معطيااات الفكاار العااالمي اليااوم التااي يااروج لهااا فااي الساااحات
الفكري ااة والمنت ااديات الثقافي ااة م اان خ ااالل األبع اااد التالي ااة -1 :الهوي ااة  -2 .اإلنتم اااء  -3 .التعددي ااة
وقبول اآلخر -4 .الحرية والمشاركة السياسية( .العامري.)2005 ،
والمواطنة ترتبط أيضاً بالحدود الجغرافية إلى حد كبير ،فهي أساس اإلنتماء الذي أكد
على "الوطنية" هوية للدولة الحديثة ،وبالنظر للمواطنة التي ترتبط بتراب تحدده حدود جغرافية.
فكل من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق
والواجبات التي تنظم بينهم سائر العالقات ،كما تنظم العالقة بينهم وبين نظامهم السياسي
واالجتماع ي وتخضع هذه العالقة في معظم األحيان إن لم يكن في أغلبها لمقاييس النفع والضرر
(ناصر.)2003 ،
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ويرى آخرون أنه إذا كانت المواطنة هي تمثيل للعالقة بين الفرد والدولة؛ فإنه من خالل
هذه العالقة يقدم الطرف األول (المواطن) الوالء ،ويقدم الطرف الثاني (الدولة) الحماية ،وتتحدد
هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة .ومن منظور نفسي تتحدد المواطنة
بالشعور باإلنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية
وحماية الذات من األخطار ،فبذلك تشير المواطنة إلى العالقة مع األرض والنظام (عبد الباقي،
 .)2009لكن معيار الوالء للقيادة السياسية ،يظل محور اختالف كبير في األدبيات المتعلقة بهذا
األمر.
ويربط علي عبد الحسين كمونة بين فلسفة المواطنة وفلسفة الحريات الفردية ألن كال منهما يأخذ
بمبدأ حقوق الفرد وحرياته مبدأ أساسياً ،وترفض سيطرة الجماعة عليه باسم األيدلوجيات أو الدين
أو مصلحة األمة طريقاً لمصادرة حقوقه وحرياته وفرض الدكتاتورية البغيضة عليه(.كمونة،
)2004
بينما يقارب يعقوب الكندري بين مفهومي المواطنة والوحدة الوطنية من خالل قيم مشتركة
أو قيم راسخة لهذه المفاهيم ،وهو يرى ذلك متمثالً في مجموعة سلوكيات تكون مترسخة داخل أفراد
المجتمع مما يحقق الشخصية الوطنية ،ومن تلك القيم ،المحباة ،والمودة ،والتسامح ،والوالء،
واإلنتماء ،واحترام الرأي والرأي اآلخر ،والسالمة ،والعدل والمساواة ،واالنفتاحية في التفكير،
والمسؤولية ،واألدب واإلخالص ،وغيرها من القيم التي ترسم الشخصية الوطنية ،وهي قيم اجتماعية
يتم تعلمها من خالل التنشئة اإلجتماعية( .الكندري)2008 ،
ومن المعروف إلى أن أفراد المجتماع الواحااد ال يتشاابهون فاي إطااارهم القيماي ،فهام يختلفاون
فيمااا بياانهم فااي منظااومتهم القيميااة .فهناااك اخااتالف علااى المسااتوى الفااردي فااي القاايم ،وهناااك أيض ااً
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اخااتالف علااى مسااتوى الجماعااة التااي ينتمااي لهااا الفاارد ،ورغاام تلااك االختالفااات فااإن لكاال مجتمااع قاايم
مشتركة يؤمن بها معظم األفراد مما يعطي المجتمع خصوصية ويرسم هويته ،فالمجتمعات األوروبية
مااثال تتشااارك فااي مجموعااة ماان القاايم رغاام وجااود بعااض االختالفااات بااين جماعااة أو شااعب وآخاار.
ويتحقق توافق المجتمع وتجانسه متى ما استطاع أن يحقق القيم المشتركة ويتشابه مع اآلخرين بهاا.
إن هذا المنظور لخصوصية القيم ينطلق من المنظور العام لمفهوم أوسع وأشمل وهو مفهوم الثقافة.
فهناك العديد من الثقافات الفرعية داخال المجتماع الواحاد .فهاذه الثقافاات الفرعياة تتجاانس فيماا بينهاا،
ولكنهااا تختلااف عاان الثقافااات األخاارى( ،سميساام )75 ،2005 ،ولمااا كااان أف اراد المجتمااع الواح ااد ال
يتشابهون في إطاارهم القيمي أو الثقافي ،فهم يختلفون في كثير من مظاهر القايم مان عاادات وتقالياد
وساالوك وأهااداف وأغ اراض سياسااية واقتصااادية واجتماعيااة .لكاان اإلطااار الواسااع لمفهااوم الثقافااة ،هااو
الذي يمكن من أن ال يجعل تلك التباينات مصدر خالف أو صراع أو تفكك ،ويقصد بذلك اإلشتراك
في قيم عامة موحدة ،إضاافة إلاى المشااركة فاي إقلايم جغ ارفاي محادد ونظاام سياساي موحاد .فاإذا وجاد
اإلطار العام الشامل أصبح التباين والتعدد والتناوع مصاد اًر للقاوة والثاراء ولايس مصاد ار للصاراع ،وهاذا
ماا يناتج التوافاق والتفاااهم تحات ثقافاة مجتماع واحااد .وهاذا ماا يظهار فااي عدياد المجتمعاات فاي الشاارق
والغاارب ،ومنهااا المجتمااع الع ارقااي ،أمااا المجتمعااات الغربيااة فقااد اتسااعت فيه اا دائ ارة التعاادد حتااى يكاااد
مجتم ااع الوالي ااات المتح اادة م ااثال يض اام فئ ااات أو جماع ااات وأفا اراد م اان كاف ااة أرج اااء المعم ااورة ،وك ااذلك
المجتمااع الصاايني الااذي يضاام أع اراق ولغااات وديانااات مختلفااة ،لكاان كاال ذلااك فااي إطااار الوطنيااة أو
الهوية الثقافية الصينية الواحدة ،وفي ظل النظام السياسي الصيني الواحد.
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ويشير بعض الباحثين إلى أن مفهوم المواطنة هو مفهوم اجتماعي سياسي إنساني متنوع
األبعاد ،يتأثر بمستوى النضج الفكري ،والسياسي ،والتطور الحضاري ،والقيم المتوارثة والمتغيرات
العالمية والمحلية( .ناصر ،2003،ص )48
ويرى  )2000( cairnsأن مفهوم المواطنة يتألف من ثالثة عناصر أو أبعاد رئيسية هي:
األول منها يتعلق بالوضع الدستوري القانوني للمواطنة ،وهي النصوص التشريعية والقانونية التي
تحدد الحقوق والواجبات المدنية والسياسية واالجتماعية .ووفقاً للقانون فإن المواطن هو الشخص
االعتباري الذي يتمتع بحرية التصرف ،وله الحق في المطالبة بحماية القانون .والبعد الثاني
للمواطنة الذي يرى المواطن بوصفه عضواً سياسياً أو كائناً سياسياً ،فهو المشارك بنشاط في
مؤسسات المجتمع السياسي .والبعد الثالث يشير إلى المواطنة من خالل عضوية الفرد في مجتمع
سياسي يوفر مصد اًر متمي اًز للهوية)Cairns, 2000,77( .
وتعتمد هذه الدراسة مفهوم المواطنة الذي يرى يتألف من ثالثة أبعاد رئيسية قابلة للتقييم
والقياس ،هي :البعد الدستوري القانوني والبعد الثقافي القيمي ،والبعد السلوكي ،ونستعرض هذه
األبعاد كما يلي:
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 -1البعي اليستوري القانون لمفهوم المواطنة:
من خصائص القانون أنه مجموعة من القواعد اإلجتماعية ،والقواعد السلوكية ،والقواعد
العامة المجردة ،والقواعد الملزمة( .ناصر )201 ،2003 ،ويتضمن القانون نصوص تحدد صفة
المواطنة اإلعتبارية والسياسية .وفيه نصوص الحقوق والواجبات التي يقرها القانون ،وهذا األمر
دأبت عليه مختلف دساتير ومواثيق الدول الحديثة ،إذ يعني ذلك تحديد حدود الدولة السكانية بعد
تحديد حدودها الجغرافية ،ومن ثم تعريف نظامها السياسي ،ثم تحديد الحقوق والواجبات في حالة
السلم وفي حالة الحرب.
وال يمكن تصور مجتمع متحضر ومتطور دون أسس من الحقوق الدستورية للمواطن يرجع
لها في كل حركة أو قرار يتخذ في المجتمع ،إذ إن مفهوم الدستور نفسه (كأعلى قانون في المجتمع
والدولة) يكون هيكالً فارغاً من أي محتوى إذا لم يتضمن حقوق المواطنة .ويرى أبو النصر أن
المساواة تعتبر معيا اًر أساسياً من معايير المواطنة التي تحرص الدساتير الحديثة على تحديدها في
نصوص واضحة ،ومع ذلك فإن مبدأ المساواة ليس مبدءاً ثابتاً جامداً ،فهو يظل قابالً للتمدد
والتوسع عبر المراحل التاريخية .ففي مرحلة ما استوعب هذا المعيار فئة العبيد ،وتوسع في مرحلة
تالية إلى األقليات المستبعدة( .أبو النصر ،2012 ،ص )91
اليستور العراق :
كان آخر دستور عراقي قبل اإلحتالل قد وضع بشكل مؤقت مثله مثل الدساتير التي
سبقته ،وفي  17تموز سنة  1968أطيح بالحكومة القائمة من خالل انقالب فألغي الدستور المؤقت
الموضوع من قبل حكومة الرئيس عبد السالم محمد عارف ووضع دستور مؤقت آخر من قبل
حكومة حزب البعاث العربي اإلشتراكي من  1968/7/17لغاية  .2003/4/9ويشير بعض
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الباحثين أن الدساتير العربية تعرضت لإلنتهاك من خالل التعديالت التي وضعت لصالح النخب
جر الويالت
الحاكمة فقط ،فمثال عدل الدستور اللبناني بموجب اتفاقيات الطائف ،لكن هذا التعديل ّ
على الدولة اللبنانية ألنه عدل بغية تحقيق مكاسب طائفية على حساب طوائف أخرى( .الخالد،
 )115 ،2012ويمكن أن يقال مثل ذلك الكالم حول الدستور العراقي القديم ألنه وضع ألجل
تحقيق مصالح أحزاب وجماعات سياسية محددة.
أما في المرحلة الجديدة ،مرحلة ما بعد االحتالل االمريكي عام  ،2003فقد شهدت الساحة
العراقية ظهور تيارات وقوى سياسية متباينة في اتجاهاتها ومشاريعها ومواقفها تبعاً لنوع المرجعيات
الفكرية والدينية التي تنطلق منها .وانطوت رؤية تلك القوى والتيارات ومشاركتها على مفاهيم ثقافية
مستنيرة وأخرى متخلفة وثالثة اتسمت بالتطرف ،تريد لها الشيوع في الوسط الجماهيري ،مستخدمة
في ذلك أنماطاً اتصالية مختلفة بضمنها اإلتصال الجماهيري بوصفه النمط اإلتصالي األكثر تأثي اًر
من األنماط األخرى ،ومستثمرة في الوقت نفسه أجواء الفوضى التي سادت بغياب االطر القانونية،
األمر الذي جعل الجماهير أمام وسائل إعالمية تعمل على هواها ،وتروج لثقافات تتعارض بعض
مضامينها مع مفاهيم الديمقراطية والثوابت الوطنية ،فضالً عن إعالء شأن ثقافات فئوية ضيقة
تنخر في جسد الوالء الوطني بوصفه المشترك الذي من شأنه الحفاظ على وحدة النسيج
اإلجتماعي( .حمود)40 ،2013 ،
وأشار البعض إلى أهمية تأكيد الدستور الجديد عام 2005على وضع نصوص واضحة
شاملة فيما يختص بالمواطنة ،بحيث يكون باب المواطنة أول أبواب الدستور العراقي الجديد ،ألنه
حان الوقت إلقرار الحقوق الدستورية للمواطن العراقي وفق منظور المواطنة الخالصة ،وحان الوقت
ألن تؤسس الدولة العراقية والمجتمع الع ارقي الدستور على أساس هذه الحقوق واألفكار ،لتحل
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المواطنة واحترام الرأي والرأي اآلخر محل التعصب الحزبي أو السياسي أو القومي أو الديني.
(كمونة)2004 ،
وتمثل القواعد القانونية أهمية كبرى للحفاظ على تناسق المجتمع ،وعلى النظام العام فيه،
ذلك أنها توفر معايير وأحكام للبت في الخالف واالختالف الذي يقع بين الناس ،وبين المؤسسات،
وتكتسب تلك القواعد والمبادئ والقوانين أهميتها من كونها وضعت بإجماع أغلبية ممثلي األمة أو
الشعب ،وحازت على موافقة األكثرية ضمن عملية حرة ديمقراطية ،وليس من خالل اإلنقالب أو
القوة أو الجبر ،ألن الدساتير والقواعد القانونية التي تفرض فرضا ال تحترم وال تؤدي إلى نتائج
مرجوة في استقرار المجتمع وفي تحقيق التوازن والتصالح بين جميع مكونات المجتمع.
إن القانون باطراد تطبيقه على األشخاص ،وعلى ما يقوم بينهم من روابط اجتماعية مكررة
يخلق نظاماً متناسقاً ال يعتريه خلل وال يتطرق إليه فساد ،هذا النظام ،هو الجامع بين القواعد
القانونيه والقوانين الطبيعية كقانون الجاذبية ،ولو أن الفارق بينهما أن األولى أي القواعد القانونية
تطاع عن شعور وارادة ،بينما الثانية تطيعها الظواهر الطبيعية ال عن شعور وال عن إرادة وال تملك
إال طاعتها( .ناصر.)201 ،2003 ،
وقد جرى إقرار الدستور العراقي الجديد في مجلس النواب العراقي بتاريخ  15أكتوبر
 ،2005وتألف الدستور الجديد من ستة أبواب ،تناولت مواد عديدة جوانب مختلفة من الحقوق
والواجبات للمواطن العراقي ،أهمها ما يلي:
في الباب األول ،جاءت المادة رقم ( )3لتنص على التعددية في القوميات واألديان
والمذاهب "العراق بلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب ،وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة
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الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم اإلسالمي" .وهناك المزيد من النصوص في الدستور
العراقي التي تؤكد على المساواة بين العراقيين وتحدد واجباتهم وحقوقهم( .للمزيد أنظر الملحق رقم
)4
وعموماً ،يمكن مالحظة أن نصوص الدستور ال غبار عليها ومعظمها جاء في صالح
المواطن وحقوقه وحرياته ،لكن العبرة ليست في النصوص والقوانين ،وانما في التطبيق الذي تتواله
السلطات التنفيذية والقضائية .دائما فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق تبعاً لحالة اإلدارة العامة،
والقوى التي تتحكم بها ومدى تمثيلها لكل مكونات الشعب العراقي والدولة العراقية .ويشار إلى أن
الدولة الديمقراطية تفترض إلغاء التمايزات الهوياتية والتغايرات واإلستعالءات بين أفرادها ،وتقتضي
منع التفاوت والتفاضل على أسس من العرق أو الدين واللون أو الطائفة اذ تمكنها درجة الوعي تلك
من أسس بناءات مغايرة لمكونات دولة االستبداد (الدلفي)2006 ،

 -2البعي الثقاي القيم لمفهوم المواطنة:
يتداخل مفهوم القيم مع مفهوم الثقافة إلى حد كبير ،فالقيم ناشئة أساساً عن التنشئة
االجتماعية للفرد ،لذلك يرى علماء االجتماع أن الثقافة تضم كافة جوانب الحياة اإلنسانية التي
يكتسبها اإلنسان بالتعلم ال بالوراثة ،ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتيح لهم
مجاالت التعاون والتواصل ،وتتألف ثقافة المجتمع من جوانب مضمرة غير عيانية مثل :المعتقدات،
واآلراء ،والقيم التي تشكل المضمون الجوهري للثقافة ،ومن جوانب عيانية ملموسة مثل األشياء
والرموز ،أو الثقافة التي تجسد هذا المضمون( .غدنز)82 ،2005،
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وتربط حميدة سميسم بين الثقافة والقيم ،وترى أن أفراد المجتمع الواحاد ال يتشابهون في
إطا ارهم القيمي ،فهم يختلفون فيما بينهم في منظومتهم القيمية .فهناك اختالف على المستوى الفردي
في القيم ،وهناك أيضاً اختالف على مستوى الجماعة التي ينتمي لها الفرد .ويتحقق توافق المجتمع
وتجانسه متى ما استطاع أن يحقق القيم المشتركة ويتشابه مع اآلخرين بها .إن هذا المنظور
لخصوصية القيم ينطلق من المنظور العام لمفهوم أوسع وأشمل وهو مفهوم الثقافة .فهناك العديد من
الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد .فهذه الثقافات الفرعية تتجانس فيما بينها ،ولكنها تختلف عن
الثقافات األخرى( ،سميسم)75 ،2005 ،
ويكتسب البعد الثقافي القيمي للمواطنة عن طريق التنشئة اإلجتماعية التي تسهم بها وسائل
اإلعالم .وعن طريق التنشئة اإلجتماعية تلك ،فإن األفراد يكتسبون عناصر ثقافية وقيمية عامة
ومشتركة تجمعهم وتميزهم عن غيرهم من المجتمعات األخرى ،والهدف من تلك العملية يتمثل في
تقليل الفوارق الناتجة عن اإلنتماءات الفرعية لألفراد والجماعات ،سواء كانت دينية أم عرقية أو
جنسية أم عمرية أو تبعاً ألي متغير آخر يميز الجماعات بعضها عن بعض وبما يحقق مفهوم
الوحدة الوطنية أو االندماج الثقافي والوطني ،التي يكون فيها الوطن هو القاعدة والعامل المشترك
األهم.
وتقتضي اإلشارة إلى أن اإلندماج اإلجتماعي للجماعات الفرعية ال يعني ذوبان تلك
الجماعات في كيان متجانس يسكنه أفراده ،بل هو يتحقق في مجتمع متعدد من خالل التفاعل بين
يعبر عنه بما يشبه الوثاق القائم على اإلعتراف باإلختالف( .الخالد،2012 ،
هذه الجماعاتّ ،
 ،)118أي إن اإلندماج يقوم على قواسم مشتركة عامة ،ويقوم على احترام التنوع والتعدد وتقبل
الرأي اآلخر والتعاون الصادق من أجل تحقيق مصالح الجميع ،حتى لو تعددت اإلنتماءات الدينية
أو المذهبية أو العرقية أو اللغوية .ويرى آخرون أن الوحدة الوطنية هي اندماج اجتماعي بين شرائح
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المجتمع كافة تحت حكم واحد ،وفي إقليم محدد ،وبشعور يجمع هذه الشرائح من أجل مصلحة
واحدة ومشتركة( .مبارك ،2005 ،جريدة الرياض).
إن اإلنتماءات الفرعية مثل اإلنتماء للمذهب السني أو الجعفري على سبيل المثال من شأنها أن
تخلق ثقافة سكانية محددة تتمايز أو تختلف مع بعض قيم المجتمع وقد تتعارض معها أحياناً ،لذلك
فهي تحتاج إلى جهد مستمر لخلق التجانس وتحقيق التعايش مع بعضها البعض واالتفاق حول
هدف مصلحي واحد يجمع هذه اإلنتماءات والوالءات إلى انتماء ووالء موحد لبقعة جغرافية تسمى
الوطن .فعند تالقي هذه اإلنتماءات الفرعية النتماء عام موحد تتحقق الوحدة الوطنية( .الكندري،
)11 ،2008
إن قيم المواطنة والوحدة الوطنية تتمثل في مجموعة سلوكيات تكون مترسخة داخل أفراد المجتمع.
فمدى ترسخ هذه القيم ،يمكن من خاللها تحقيق الشخصية الوطنية .فعلى سبيل المثال ،المحباة،
والمودة ،والتسامح ،والوالء ،واإلنتماء ،واحترام الرأي والرأي اآلخر ،والسالمة ،والعدل والمساواة،
واالنفتاحية في التفكير ،والمسؤولية ،واألدب واإلخالص ،وغيرها من هذه القيم التي ترسم الشخصية
الوطنية ،وهي قيم مختارة من منظومة قيمية كبيرة متى ما استطاعت المؤسسات اإلجتماعية بكافة
أشكالها غرسها في الفرد داخل المجتمع ،استطعنا تحقيق معاني الوحدة الوطنية وترسيخها بين أفراد
المجتمع( .ناصر.)33 ،2003 ،
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 -3البعي السيواك لمفهوم المواطنة:
إن المواطنااة ال تتوقااف علااى المفاااهيم والق اوانين علااى أهميتهااا ،لكنهااا أيض ااً تعنااي أو تتضاامن أبعاااداً
سلوكية تتعلق بالدولة وسلوكها اتجاه المواطنين وتتعلق بسلوك المواطن نفساه اتجااه نفساه واآلخارين،
من حيث ما يتوجب عليه القيام به اتجاه دولته واتجاه مجتمعه بكوناه مواطنااً ،وهاذا ينادرج فاي نطااق
الواجبات التي ينص عليها القانون أو التي تمليها العادات واألعراف الحميدة.
فالمواطنة تعتبر صفة المواطن المحدد الحقوق والواجبات ،والعارف لحقوقه ،والملتزم بواجباته،
والمتميز بوالئه للوطن وخدمته في كل األوقات واألزمان ،في حالة تعرض الوطن ألي اعتداء أو في
حالة مشاركته في أي بناء( .ناصر)47 ،2003 ،
والمشااركة فاي النشااط السياسااي هاي سالوك حميااد وواجاب علاى كال قااادر ،خصوصاا فاي اإلنتخابااات
ومراقبااة عماال اإلدارات ومراقب ااة األداء السياسااي للمس ااؤولين ،فااالمواطن الصااالح ه ااو عبااارة ع اان راع
ورقياب هدفاه صااالح أمار مجتمعااه ودولتاه ،وماان هناا تكتساب وسااائل اإلعاالم أهميتهااا مان مساااهمتها
بهذا الدور ومن كونها تقدم المعلومات واألخبار السياسية عن المجتمع والدولة ،وتوفر الفرص لطارح
الرأي والرأي اآلخر وتوفر كل المعلومات المفيدة التي تسهم في تنمية الوعي السياسي لدى المواطن.
إن سلوك المواطنة وقيمها ضروي لتحقيق الهوية أو الجماعياة  Collectivismالتاي تعازز
الاروابط الجماعيااة ،ويعبار عنهااا بتوحاد األفاراد مااع الهادف العااام للجماعاة التااي ينتماون إليهااا ،وتؤكااد
الجماعاة علااى كاال ماان التعاااون والتكافاال والتماساك ،والرغبااة الوجدانيااة فااي المشاااعر الدافئااة للتوحااد.
وتع اازز الجماعي ااة ك اال م اان المي اال إل ااى المحب ااة ،والتفاع اال واالجتماعي ااة ،وجميعه ااا تس ااهم ف ااي تقوي ااة
اإلنتماء من خالل اإلستمتاع بالتفاعل الحميم للتأكيد على التفاعل المتبادل( .العامري )2005 ،
كذلك يندرج في نطاق سلوك المواطنة التزام المواطنين بالنظام العام والتعليمات ذات الصلة،
وعاادم مخالفااة الق اوانين مثاال التعاادي علااى األمااالك العامااة أو الخاصااة ،أو ماان خااالل الحفاااظ علااى
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نظافة األماكن العامة ،واماطة األذى عن الطريق واغاثة الملهوف ونجدة المحتاج إلى آخر ذلك من
السلوكيات التي حثت عليها القيم اإلسالمية أو األعراف االجتماعية.

معيقات المواطنة:
تواجه المواطنة مفهوما وسلوكا أزمة متعددة الجوانب في عدد كبير من البلدان في الوقت
الراهن األمر الذي يبرز الحاجة إلى صياغات بديلة أو جديدة لهذا المفهوم ويبرز ضرورة معالجة
تلك العقبات والتحديات ،من ذلك:
 -1مع بروز النظام األحادي القطبية نهايات القرن العشرين الماضي وانتشار العولمة بكل تجلياتها
وآثارها السياسية واالقتصادية والثقافية ،انتشرت حركات الهجرة االختيارية والقسرية ،وانتقال العمالة
من بلد آلخر ومن قارة ألخرى ،وتفتت المجتمعات وانقسام الدول ،وانفصال األقليات( ...السيد
يسين )2007 ،مما أدى إلى تشويش في مفهوم المواطنة بين المواطن األصيل واآلخر المهاجر
الذي اقام فترة طويلة وخدم البالد بالعمل أو بالريادة في شتى المجاالت ،ثم اندمج بالزواج والتعليم
والعمل مع المجتمع األصلي.
 -2زيادة مساحة التهميش االجتماعي والسياسي والثقافي ،مما يبرز حالة "أزمة المواطنة"( .ليلة،
 )106 ،2007وهذا يالحظ من خالل مناطق الفقر والتهميش في شتى البلدان خصوصا النامية ،إذ
ال يحصل عدد كبير من المواطنين على أدنى حقوق المواطنة خصوصا في مجال الرعاية الصحية
والتعليمية وفرص العمل.
 -3عجز المنظومات الفكرية والسياسية القائمة عن إبداع حلول لألزمة ،سواء كانت ليبرالية أو
قومية ،أو اشتراكية أو دينية ،وينبع هذا العجز من أن هذه المنظمات مشبعة بعناصر إيديولوجية
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معادية للديمقراطية ،والحقوق المدنية على وجه الخصوص ،ويمتد ذلك إلى الكثير من مجتمعات
العالم الثالث( .مصطفى)108 ،2003 ،
 -4النظر إلى المواطنة كمرادف للجنسية ،يحملها على التأثر كثي ار بالخصوصيات الثقافية
االجتماعية ،مما يجعل القواعد القديمة والجائرة لبعض المجتمعات كقوانين الجنسية ،تصعب أي
ت قارب ممكن بين النوعية من الحقوق التي يتحملها كال المفهومين :حقوق المواطنة ،وحقوق
اإلنسان( .أبو النصر)92 ،2012 ،
 -5تقوية بعض اإلنتماءات الفرعية ،وفي البلدان العربية يالحظ تعزيز اإلنتماءات العرقية والجنس
اإلثني ،وما يتصل باأليديولوجية القومية ،والطائفية( .أبو النصر)93 ،2012 ،
 -6نشوء حركات متطرفة تحاول فرض مفهومها للمواطنة ،وهو مفهوم قائم على العنصرية القومية
أو العرقية أو الدينية ،ومن هنا ازدادت حوادث العنف والحروب في البلدان العربية خصوصا في
ظل ضعف الدولة بسبب ما سمي بالربيع العربي أو بسبب بعض األزمات االقتصادية وانتشار الفقر
والبطالة.
 -7تصاعد النزعات الطائفية في بعض البلدان العربية ينذر بصراع

قائم على التعصب المذهبي

واالنغالق الفكري وارادة التنميط الثقافي والديني .وحاجتنا اليوم باتت ماسة لمفهوم عميق في
اإلجتماع السياسي للمسلمين ،رغم غيابه عن التداول العلمي أو الفقهي ،أال وهو مفهوم المواطنة.
(حامي الدين)2014 ،
 -8وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم ،فقد تعددت وسائل اإلعالم ،خصوصا القنوات الفضائية التي
تنطق باسم بعض الطوائف أو الجهات السياسية والدينية وبعضها يساهم في توسيع شقة الخالف
والفرقة بين ابناء الوطن الواحد عن طريق التعصب للدين أو المذهب أو العرق وعدم االعتراف
بالطرف اآلخر أو عدم احترام معتقداته وخصوصياته.
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 -9تجلى بعض الخلل في مفهوم المواطنة في معالجات بعض القنوات الفضائيات العراقية بربط
المواطنة بمدى الوالء لتلك الطائفة أو ذلك التيار السياسي .وهذا مخالف لمفهوم المواطنة في
الدستور وفي القيم وفي السلوك.
 -10أن ثقافة الكراهية تشكل خط اًر محدقاً على مفهوم المواطنة وعلى وحدة المجتمع ،وعادة ما
يجري ذلك من خالل وسائل اإلعالم ،وقد أجريت مجموعة من البحوث في دول ما سمي بالربيع
العربي فوجدت أن كثي اًر من وسائل اإلعالم منشغلة بخطاب الكراهية والتحريض ضد اآلخر الذي
يعد مواطناً مثله مثل الذي يقوم بالتحريض ،ويورد وليد حسني زهرة تعريفاً لخطاب الكراهية نقالً
عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على
أساس العرق أو األصل أو الدين أو الجنس أو المعتقد أو اإلعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو
الملكية أو المولد أو أي سبب آخر
اللغة أو الرأي أو القومية أو الطبقة اإلجتماعية أو الجنسية أو ُ
من شأنه إضعاف أو منع التمتع على قدم المساواة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية سواء في
المجال السياسي أم االقتصادي أم اإلجتماعي أم الثقافي أو أي مجال من مجاالت الحياة العامة.
(زهرة)63 ،2014 ،
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يور اإلعالم ي ترسيخ مفهوم المواطنة
تعد العالقة بين المنظومة اإلعالمية ومنظومة القيم اإلجتماعية واألخالقية عالقة فاعلة
ومتداخلة على اعتبار أن وسائل اإلعالم في أي مجتمع هي الوسائل الناقلة ألنماط التفكير والمعرفة
والقيم واالفهام ،وبالتالي فهي تسهم في خلق جانب كبير من الثقافة االجتماعية وطريقة حياة أي
شعب أو مجموعة سكانية معينة( .حسن ،)1991،98،صحيح أن وسائل اإلعالم ليست هي
الوحيدة التي تسهم في نقل أنماط التفكير والمعرفة والقيم ،بل إن هناك مؤسسات أخرى تشاركها في
ذلك ،مثل األسرة والمدرسة والجامعة واألندية واألحزاب السياسية واألصدقاء...الخ .لكن أهمية دور
وسائل اإلعالم تكمن في أنها أصبحت أكثر تطو اًر وأوسع انتشا اًر ،فهي ترافق اإلنسان منذ سنواته
األولى وتقوم بالتأثير عليه وعلى األسرة أيضاً على مدى سنوات حياته ،وهو يعتمد عليها في تحقيق
عدد كبير من الحاجات المعرفية والترفيهية والتعليمية والتجارية ..الخ.
ولعل الطريقة الفضلى لتقدير الدور الذي تؤدية وسائل االتصال الجماهيري ،هو أن نتخيل
عدم وجود هذا النظام المجتمعي الذي نعيش فيه ،فكيف ستتمكن المحال التجارية ،والمصانع من
تصريف سلعها ومنتجاتها وبيعها ،وهل سنتمكن من معرفة ما يدور من أحداث في العالم؟ وما
حقيقة هذه األحداث؟ ()Dominick,1997,81
وتجري مقاربة دور وسائل اإلعالم تجاه المجتمع من زوايا متعددة ،منها زاوية الواجبات
أو المسؤوليات للمؤسسات ،وهي مقاربة تقوم على أسس أخالقية واجتماعية إضافة إلى األسس
االقتصا ا ا اادية النفعية ،ومن هنا أش ا ا ا اار ولبور ش ا ارام إلى ثالث وظائف لوسا اائل اإلع ا ا االم فقط
هي(:مكاوي والسيد)2009،
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) -1وظيفة المراقبة -2 .الوظيفة السياسية -3 .التنشئة.
ويشير محمد عبد الحميد إلى أن بعض مهام اإلتصال الرئيسة في المجتمع تتمثل في
توجيه السلوك ،ونقل القيم والمعايير اإلجتماعية وتوصيلها من جيل آلخر ،وذلك إلى أن يتم
تجميع وبث المعلومات المتعلقة في البيئة وتفسير األحداث وتحليلها والتعليق عليها(.عبدالحميد،
.)2004،45
وانطالقا من مسؤوليات وسائل اإلعالم تجاه مجتمعاتها ،فإن على تلك المؤسسات تكريس
االحترام الدائم في عدد من القيم واألسس والقواعد التي تُبنى عليها وحدة المجتمع ،ووحدة الدولة
ككيان سياسي،
ويسهم التلفزيون مثل وسائل اإلعالم األخرى في صناعة الصور الذهنية ()images
والصور النمطية ( ،)stereotype imagesوعادة ما يكون دور التلفزيون أكثر تأثي اًر من غيره
من وسائل اإلعالم بسبب تقديمه للصور الذهنية والنمطية من خالل الصوت والصور معاً ،وقد
عرف معجم المصطلحات اإلعالمية كلمة  Imageبأنها الصورة الملتقطة بإحدى آالت التصوير
أو الصورة المرسومة ،أو هي صورة شخص أو شيء في ذهن إنسان ما ،أي فكرته التي كونها
عن ذلك الشخص وصورته التي رسمها له في ذهنه ،وهي تمثل انطباعاته عنه( .شبلي،1989 ،
 ، )285من ذلك يتبين أن عناصر مفهوم المواطنة يمكن أن تتأثر في أذهان المواطنين جراء بناء
الصور الذهنية وعمليات التنميط المتكررة التي يقوم بها التلفزيون ،ومع أن تلك األساليب ليست
هي الوحيدة لكنها قد تكون األكثر أهمية أو تأثي اًر في التأثير على مفهوم المواطنة.
إ ن أحد أهم أسباب قوة تأثير التلفزيون هو ما يمتاز به من خصائص تجعله جاذباً
للمشاهدين ،وهذه الخصائص هي التي تقدمه على غيره من وسائل التأثير في األفراد والمجتمعات.
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وتزداد احتماالت تأثير التلفزيون في كافة جوانب الحياة ،فالتلفزيون يجمع بين الصوت والصورة
والضوء والحركة واللون( .عبد النبي)49 ،2010 ،
ويؤدي التلفزيون الوظائف الرئيسية ،كاإلعالم ،واإلخبار ،والتثقيف ،والتعليم ،والتوجيه،
واإلرشاد ،والترفيه ،والتسويق ،ودعم القيم السائدة في المجتمع أو تقويضها .فالتلفزيون قادر على
استقطاب انتباه الجمهور ساعات طويلة لمشاهدة برامجه المختلفة دون الحاجة إلى استعدادات
خاصة ،كالذهاب إلى السينما أو المسرح فضال عن مجانية ما يقدمه أو رخص ثمنه في معظم دول
العالم(.الدليمي)35 ،2005 ،

واقع اإلعالم العراق الحييث
كان اإلعالم العراقي قبل اإلحتالل األمريكي للعراق عام  2003إعالما مركزياً سلطوياً
يرتبط مباشرة مع السلطة القائمة انذاك لم يكن التشريع العراقي يسمح للقطاع الخاص بانشاء او
امتالك وسائل االعالم (الخاصة) ألن النظام الصحفي كان قائماً انذاك على مبدا ملكية القطاع
العام لوسائل االعالم ،فالدولة هي التي تدير اإلعالم .فاإلعالم العراقي كان ُمحتك ار من قبل السلطة
المركزية متمثال بعدة صحف وثالث قنوات محلية وفضائية واحدة ،وبعد إلغاء و ازرة اإلعالم وخروج
اإلعالم العراقي من مظلة وسلطة وملكية الدولة ،وجد نفسه بعد احتالل العراق واقع تحت هيمنة
سلطة خارجية بأذرع طائفية فتحت األبواب أمام تجربة إعالمية جديدة ال تمت بصلة لموجبات
واشتراطات اإلعالم المحايد والمستقل المستند إلى الهوية الوطنية الجامعة( .صبري)2015 ،
ويذكر أن الدولة في العهد السابق قبل االحتالل األمريكي قد منعت المواطنين من التقاط البث
الفضائي وفرضت عقوبات مشددة على كل مواطن يقتني أجهزة اإللتقاط المكونة من الطبق الالقط
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وجهاز اإلستقبال .وأسهم الحصار الذي فرض على العراق بعيد غزو الكويت عام  1991بتخلف
العراق عن مواكبة التطور التكنولوجي فضالً عن المناحي األخرى ،مما كان له األثر السيئ على
اإلعالم وعلى التعليم وعلى حريات الرأي والصحة ...الخ( .تقرير و ازرة الخارجية عن حقوق اإلنسان
في العراق)2003 ،
وقد وضع الحاكم المدني األمريكي للعراق بول برايمر ما عرف باألمر رقم  14بتاريخ 10
يونيو/حزيران  ،2003ومن خالل هذا األمر تم تحديد األنشطة اإلعالمية المحظورة وحدد جزاء كل
من يخالفها ،وقد حظر بموجب هذا األمر على المنظمات اإلعالمية إذاعة أو نشر مواد أصلية أو
معادية أو مذاعة أو مطبوعة أو منشورة باالشتراك من شأنها "أن( :برايمر)2006،
 -1تحرض على العنف ضد أي فرد أو جماعة بما في ذلاك الجماعاات العرقياة واإلثنياة أو الدينياة
أو النساء.
 -2تحرض على العصيان المدني أو اإلضطرابات أو إلحاق الضرر بالممتلكات.
 -3تحرض على العنف ضد قوات التحالف أو العاملين في سلطة التحالف المؤقتة.
 -4تدعو لتعديل الحدود العراقية باستخدام العنف.
 -5تدعو لعودة حزب البعاث الع ارقاي إلاى السالطة أو تصادر تصاريحات ُيشاتَ نم منهاا أنهاا نياباة عان
حزب البعث العراقي.
وأعطى هذا األمر للحاكم المادني األمريكاي سالطة اساتخدام كال اإلمكاناات المتاحاة لسالطة
التح ااالف بغ اارض ض اابط النش اااطات المحظ ااورة وتفت اايش مق ااار المنظم ااات اإلعالمي ااة العراقي ااة دون
إخطار مسبق للتحقق من اإلذعان لهذا األمار ،وأن يساتولي علاى أياة ماواد محظاورة ومعادات إنتااج
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ويغلق أية مقار مستخدمة في التشغيل ،ولان يسامح بادفع أياة تعويضاات مقابال مصاادرة هاذه الماواد
أو المعدات أو إغالق المقار( .بريمر)2006 ،
ومن خالل ذلك األمر ،نرى أن الحكم الشمولي العرفي عاد للعراق مرة أخرى تحت سلطة
حاكم عسكري أجنبي ،فجاء بما كان ينكره على النظام السياسي السابق ،وعلى الرغم من أن
الدستور والقوانين العراقية التي وضعت فيما بعد عملت على كفالة الحريات الصحفية وحريات
التعبير عموما ،إال إن األمر أصبح بعيد المنال بسبب الفوضى والعنف وتفشي الطائفية والجهوية
في النظام السياسي وفي إدارات الدولة ،وشمل ذلك مختلف وسائل اإلعالم التي تأثرت بالواقع
التقسيمي والطائفي المعقد الذي نشأ في ظل اإلحتالل العسكري وما تاله من تطورات سياسية.
وقد أتضح في اإلعالم العراقي الجديد الذي نشأ بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 200
أن غالبية المؤسسات اإلعالمية تابعة إلى أحزاب وتيارات سياسية أو دينية ،مقابل عدد محدود من
المؤسسات اإلعالمية المستقلة ،وتلك التابعة للدولة ،أي الوسائل التي تتلقى تمويالً من المال العام،
وهذا يعني رؤية غالبية وسائل اإلعالم إزاء ترتيب الوظائف ليست بالضرورة متطابقة مع رؤية
الجهات السياسية للعراق عام الممسكة بزمام السلطة ،أو مع الحكومة بوصفها مؤسسة تنفيذية،
فضال عن عدم السماح للجهات الحكومية التدخل في عمل الوسائل اإلعالمية التابعة للدولة.
(حمود)50 ،2013 ،
ظهرت في ظل تلك الظروف وسائل إعالم مطبوعة وأخرى مسموعة ومرئية ،وكان للدولة
العراقية وسائل إعالمها الخاصة من صحف واذاعة ومحطة تلفزيون ،لكن إلى جانب ذلك ظهرت
وسائل إعالم أخرى أصبحت تعبر عن الطائفية والجهوية اإلقليمية التي تغذي النزعات االنفصالية،
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إلى جانب بعض وسائل اإلعالم األخرى التي يملكها رجال أعمال أو سياسيين كبار راحت تسهم
في بلبلة الخطاب السياسي العراقي الموجه للمواطن مما عقد المشهد اإلعالمي.
وكان قد صدر عدد كبير من الصحف والمنشورات أول األمر ،كإحدى معالم المشهد
اإلعالمي العراقي الجديد – لسهولة إنتاجها وتوزيعها -حتى تراوح عددها من  180إلى 200
صحيفة يومية وأسبوعية ،وأخرى نصف أسبوعية وشهرية ،وكذلك صحف تصدر بين يوم وآخر،
متباينة في التوجهات السياسية واأليديولوجية ،والمذهبية و القومية ،و كل منها تتبع الجهة الصادرة
عنها ،لتتوسع األمور فيما بعد إلى عدد من اإلذاعات و القنوات التلفزيونية المحلية العاملة على
نطاق البلد أو على نطاق كل محافظة من محافظات البالد( .شبكة الحراك)2015 ،
ومع انهيار النظام السياسي السابق ،ونشوء نظام سياسي جديد يتحكم فيه المحتلون
األمريكان ،وحتى نهاية العام ( )2014فقد بلغ عدد القنوات العراقية اكثر من  50قناة عراقية في
مختلف التوجهات عدا القنوات الكردية( ،شبكة الحراك)2015 ،
ويرى بعض الباحثين أن المؤسسات اإلعالمية التي يبدو أنها تتمتع ظاهرياً بقدر من
االستقاللية في أداء وظيفتها هي في جوهرها تقترب من هذه المؤسسة السياسية أو تلك ،سواء خالل
التقارب األيديولوجي أو من خالل عامل التمويل مقابل الترويج لمشروع أو فكرة بعينها أو بسبب
قرب صاحب الوسيلة من هذا الطرف السياسي أو ذاك ،أو تحسباً لمتغيرات سياسية مستقبلية ،بينما
يفترض المشروع الوطني بهذه الوسائل أن تكون ديمقراطية بنهجها ومستقلة بأدائها ،بحكم أن التغيير
الذي حدث بعد ( )4/9من عام  2003يراد به بحسب القائمين عليه بناء مشروع وطني ديمقراطي
تتجسد من خالله مشاركة الجماهير بأطيافها كافة في صناعة القرار السياسي( .حمود،2013 ،
 .)59فيما يرى آخرون أن اإلعالم العراقي بعد االحتالل لم ينتج تجربة إعالمية مستقلة ومحايدة
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ومؤثرة ،وان وجد فهو قليل وضعيف ،وأغلب المشاريع اإلعالمية المستقلة انهارت وأغلقت أبوابها
بسبب التمويل وأسباب أخرى( .صبري)2015 ،
من جانب آخر ،يرى باحثون آخرون أن اإلعالم الع ارقاي شاهد تغيا اًر جوهرياا مناذ اإلحاتالل
األمريكي ،إذ تحول من إعالم شمولي يخضع لرقابة حكومية صارمة في العهد السابق ،إلاى إعاالم
منفلت رغم ما يذاع عن أنه إعالم ديمقراطي غيار مقياد بضاوابط وتشاريعات ويفتقاد فاي غالباه إلاى
الشااعور بالمسااؤولية ،ويعاازو جلياال وادي ذلااك لمااا يسااميه "عاادم تهي اؤ الذهنيااة اإلعالميااة لممارسااة
العمل اإلعالمي في أجواء جديدة غير معتادة ،كذلك فاإن المهناة تعرضات النتهاكاات طارئاة علاى
العماال الص ااحفي ،وهااي غي اار عليمااة بوظ ااائف اإلعااالم ومهمات ااه ودوره فااي عملي ااات التنميااة بكاف ااة
صاورها ،بماا أدي أن يكاون إعالمااً منفلتااً أناتج رسااائل إعالمياة تتقااطع مضاامينها ماع ماا يجااب أن
يقااوم بااه فااي هااذه المرحلااة التاريخيااة المهمااة .كمااا أن بيئااة الص اراع والتااأزم تغلغلاات آثارهااا فااي بنيااة
العمليااة اإلعالميااة إلااى الدرجااة التااي غاادت فيهااا وظااائف وسااائل اإلتصااال الجماهيريااة بعياادة عاان
مشاااغل المجتمااع ،باال تارتبط إلااى حااد كبياار باألهااداف الحزبيااة والمصااالح الفئويااة الضاايقة ،فصااارت
الوس ااائل اإلعالمي ااة أدوات لتأكي ااد الحض ااور السياس ااي وتب ااادل الرس ااائل الت ااي يااراد م اان خالله ااا إدارة
األزمات"( .حمود.)2013 ،
ومن خالل استقراء واقع اإلعالم العراقي يتبين عن انه إعالم متعدد لكنه أحادي ،وهذا
أسهم في تمزيق الرأي العام ،وتقسيمه إلى أجزاء توزعت على وفق الكتل المنضوية في إطار العملية
السياسية والجهات المعارضة لها .ويرى (حمود )84 ،2013 ،أن رسائل التي قدمتها أغلب وسائل
اإلعالم العراقية غلب عليها التناقض وعدم الوضوح ،فضالً عن اعتمادها أساليب تحرير غير
موضوعية ،ما غيب الحقيقة عن المتلقي ،وجعله يتخبط في فهمه الواقعة وأسبابها ودوافعها ،ومن ثم
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صعوبة تكوين مواقف موضوعية بعيدة عن االنحياز ،وقد أسهم التعرض لهذه الرسائل إلى حد كبير
في تعزيز التخندقات الطائفية والقومية وتنمية الوالءات الفرعية.
كما إن اإلعالم العراقي كمنظومة واقعية عيانيه تخضع آلليات الواقع في الجذب والتأثير
من ناحية فضال عن تداعيات الوضع الداخلي للمنظومة على األصعدة التقنية والثقافية والقانونية،
وال بد من معالجة لتماهيات هذه األنساق فإن األوامر التي أصدرتها سلطة االئتالف في هذا الصدد
(األمر المرقم  65لسنة  )2004الخاص بالمفوضية العراقية لالتصاالت واإلعالم واألمر  66لنفس
السنة والخاص بالهيئة العراقية العامة لخدمات البث واإلرسال الذي يتولى تنظيم شبكة اإلعالم
العراقية ،فان ذلك يعد أم ار خارجيا ،واذا كان هذا األمر يعد خطوة متقدمة في طرائق اإلعالم
الرسمي الحكومي المملوك للدول بحيث جاء خالفا لألحكام التي كانت سائدة سابقا بإدخاله مبادئ
اإلعالم الحر المستقل فان الحاجة ماسة إلى إصدار قانون جديد يتولى تنظيم اإلعالم الرسمي
والحكومي ألسباب عدة منها أن هذا األمر يعد بمثابة قانون صادر من جهة غير عراقية وانه تولى
تنظيم اإلذاعة والتلفزيون فقط دون الصحف والمجالت الرسمية األخرى( .حرب)2006 ،
وقد ورث اإلعالم العراقي في الفترة الحالية التي بدأت مع الغزو األمريكي عام  2003من
دون شك الكثير من إشكالياته السابقة والتي منعته عن األداء النموذجي لتحقيق صورة الوحدة
الوطنية ،ومن هذه اإلشكاليات إن منظومة اإلعالم لم تشهد سياسة تنموية ولم تتمتع بقدر كاف من
االستثمارات لرفع كفاءة األجهزة القائمة بها أو تطوير المواد اإلعالمية التي تنتجها ،ولم يستند
اإلعالم إلى خطط واستراتيجيات طويلة األمد ،وفقدان األساس العلمي من المعلومات والوثائق
واألبحاث النظرية والميدانية والتي تعد ضرورة رئيسة لتجنب العشوائية في مجال اإلتصال واإلعالم،
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اإلعالم بوجه عام هو إعالم رأسي يهبط من أعلى إلى أسفل وذلك يرجع إلى مركزيته وتوجهه
الدعائي( .عبد اهلل ،ثناء)320 ،2004 ،
ومن أجل تحسين أداء اإلعالم العرقي واصالح بعض اختالالته ،يقدم الدلفي ()2006
عددا من المقترحات التي ترفع من سمات ودور المنظومة اإلعالمية:
 .1التواصل مع الثورة المعلوماتية والعلمية وتوطيد أسس العمل بممارسة التحوالت بصدد ذلك
ومعالجة العشوائية واالنفعالية والتحول إلى أسلوب التخطيط البرامجي الرصين .
 .2بناء الضمير اإلعالمي الوطني وتخليصه من الفئوية والفساد القيم.
 -3رفع مستوى المدارك الفكرية في منظومتي الديمقراطية والمواطنة وتطوير صياغات هذه
المفاهيم ودعم البرامج المخصصة لها.
 .4إشاعة روح األمل والثقة بالمستقبل ومواجهة النكوص والتشتت والسلبية.
 .5تبني العقالنية والتسامح وتطويق التطرف والعنف .
 .6تبني المشاريع والبرامج التي تدعم روح المواطنة المخلصة للعراق مثل مشروع المصالحة
الوطنية ،ومؤتمر مكة ،وغيرهما .
 .7دعم الثقافة الوطنية المعبرة عن حالة التنوع والتعدد الموجودة داخل الوطن ومن اجل الوصول
إلى مستويات مواطنة حقيقية وحضارية بين مكونات مجتمعنا (فالمواطنة الحقيقية ال تتعالى على
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حقائق التركيبة الثقافية واإلجتماعية والسياسية وال تمارس تزييفا للواقع وانما تتعامل مع هذا الواقع
من منطلق حقائقه الثابتة).
وفي الخالصة فإن معظم الباحثين اكدوا على أهمياة دور وساائل اإلعاالم فاي التاأثير علاى اتجاهاات
األف اراد وفااي تزوياادهم بالمعااارف أو بالثقافااة والتوعيااة ،وان اختلااف ذلااك التااأثير مااا بااين تااأثير قريااب
األجاال أو بعيااد األجاال أو متوسااط ،إذ إن المتلقااي ياادرك العااالم المحاايط بااه ماان خااالل وسااائل اإلعااالم
ويبن ااي الكثي اار م اان المف اااهيم واالتجاه ااات بت ااأثير م اان ه ااذه الوس ااائل أيضا ااً .أم ااا ف ااي حال ااة المنظوم ااة
اإلعالمياة فااي العاراق ،فهااي مااا تازال بحاجااة إلااى المزيااد مان اإلصااالحات والتطااوير لتقااوم بمااا ينتظاار
منها في جميع المجاالت ،خصوصا في مجال ترسيخ قايم المواطناة التاي تعرضات النتهاكاات عديادة
منااذ اإلحااتالل األمريكااي للعاراق ،إلااى الدرجااة التااي هااددت فعاالً تلااك القاايم ،وهااي تهاادد الدولااة نفسااها،
وتماسك المجتمع.
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ثانيا":اليراسات السابقة:
فيما يلي عرض لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،إذ تم ترتيبها
حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث ،وكاآلتي:
قام بشير ( )2007بدراسة بعنوان "أثر اإلعالم في األراضي المحتلة على تكوين الوعي السياسي
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية :أنموذج مقترح لبناء المواطنة الصالحة" ،وقد هدفت التعرف إلى
مدى تأثير وسائل اإلعالم الموجودة في األراضي المحتلة في إيجاد نموذج للمواطنة الصالحة من
خالل بناء الوعي السياسي ،وتم استخدام المنهج الوصفي واإلستبانة كأداة للدراسة التي طبقت
على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بلغت ( )1000طالباً وطالبة .وأظهرت نتائج الدراسة
أن لوسائل اإلعالم دو اًر مهماً في تشكيل الوعي السياسي وتكوين المواطنة الصالحة ،وتبني القيم
الديمقراطية ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الوعي السياسي
وتكوين المواطنة الصالحة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
وأجرى المطيري ( )2009دراسة بعنوان "دور وسائل اإلعالم في تدعيم االستقرار اإلجتماعي
والمواطنة في المجتمع السعودي" ،وهدفت الدراسة التعرف إلى دور اإلعالم في تدعيم االستقرار
اإلجتماعي والمواطنة في المجتمع العربي السعودي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميين العاملين في مجال اإلعالم موزعين على صحف الرياض،
والجزيرة ،والوطن ،والشرق األوسط ،والحياة ،واليوم ،وعكاظ ،واالقتصادية ،والبالد ،واإلذاعة
والقنوات التلفزيونية المحلية ،وتشمل القناة األولى ،والثانية ،واإلخبارية ،وشملت عينة الدراسة
( )375فردا من اإلعالميين يمثلون ( )%25من مجتمع الدراسة ،و( )178فرداً من أعضاء
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هيئات التدريس في عدد من الجامعات السعودية يمثلون ( )%20من مجتمع الهيئات التدريسية،
وأظهرت نتائج الدراسة بأن اتجاهات اإلعالميين وأعضاء هيئة التدريس نحو اعتماد وسائل
اإلتصال على تحقيق مصلحة الوطن وترسيخ قيم المواطنة ،وأن زيادة عرض المواد اإلعالمية
الخاصة بقضايا الوطن كانت إيجابية ،كما وجدت الدراسة أن اتجاهات اإلعالميين وأعضاء هيئة
التدريس نحو وسائل اإلعالم في المحافظة على قيم المجتمع العربي السعودي واتجاهاته ،وأن
إسهام وسائل اإلعالم السعودية في المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع العربي السعودي كانت
إيجابية ،كما أظهرت نتائج الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لدور
وسائل اإلعالم في ترسيخ قيم المواطنة تبعاً لمتغير المستوى األكاديمي ولصالح الدكتوراه مقارنة
مع المستويات األكاديمية األدنى.
أمااا ارسااة الفضتتي ( )2010فكااان عنوانهااا "دور القن اوات الفضااائية الكويتيااة الخاصااة فااي تشااكيل
الرأي السياسي للمواطن الكويتي" ،إذ هدفت التعرف إلى دور القنوات الفضائية الكويتياة الخاصاة فاي
تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكويتي نحو القضايا المحلية ،ومعرفة مدى اعتماد الجمهور الكويتي
على هذه القنوات في الحصاول علاى المعلوماات إلشاباع حاجاتاه ،وبنااء أرياه السياساي تجااه القضاايا
المحليااة .واسااتخدمت الد ارسااة الماانهج الوصاافي واالسااتبيان أداة لهااا ،حيااث وزع االسااتبيان علااى عينااة
ماان ( )1124ماان المااواطنين الكااويتيين ماان الااذين بلغاوا عشارين ساانة فااأكثر ينتشاارون فااي محافظااات
الكويت الست.
وأظهاارت نتااائج الد ارسااة إن اإلعتماااد علااى قناااة فضااائية بعينهااا يزيااد اإلشااباعات المتحققااة للم اواطن
الكااويتي .وان اعتماااد الم اواطن الكااويتي ياازداد علااى القن اوات الفضااائية فااي أوقااات األزمااات السياسااة
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المحليااة .وان القن اوات الفضااائية الكويتيااة الخاصااة أدت دو ار مهم ااً وكبي ا اًر فااي تشااكيل ال ارأي السياسااي
للمواطن الكويتي حول القضايا المحلية.
وأجرى القرعان )2010( ،بعنوان "الصحافة اليومية األردنية ومسؤوليتها بنشر القيم الوطنية في
المجتمع" ،وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الصحافة األردنية المطبوعة في نشر القيم
الوطنية في المجتمع ( ،)2010 -2009وتم تحديد مجتمع الدراسة بجميع الموضوعات المنشورة
في صحيفة الرأي والغد خالل الفترة الواقعة بين  2009 /4/1ولغاية  ،2010/3/13واستخدم فيها
أسلوب تحليل المحتوى للكشف عن مسؤولية الصحافة األردنية المطبوعة في نشر القيم الوطنية في
المجتمع من خالل تحديد مجتمع الدراسة بجميع الموضوعات المنشورة في صحيفتي الرأي والغد
خالل الفترة الواقعة بين  2009\4\1ولغاية  ، 2010\3\31وشملت العينة ( )2750موضوعا
إخباريا.
وأظهرت نتائج الدراسة أن لصحيفتي الرأي والغد اليوميتين دو ار بار از في تعزيز العديد من قيم الوالء
واالنتماء ،وتبين أن قيمة التمسك بالثوابت االسالمية جاءت بالمرتبة األخيرة من بين القيم ،وأن
صحيفة الغد حصلت على المرتبة األولى بعد التك اررات للقيم الوطنية التي تم نشرها.
كما أجرى عبتي اهلل ( )2011د ارساة بعناوان "اإلحاتالل األمريكاي وأزماة العاراق الوطنياة – 2003
 ،"2006وهادفت الد ارسااة لإلجاباة علااى عاادد مان التساااؤالت حاول المجتمااع السياسااي فاي العاراق بعااد
اإلحتالل األمريكي عام  ،2003وكان من أهام تسااؤالت الد ارساة :ماا السامات العاماة للدولاة العراقياة
بعد االنهيار؟ وما طبيعااة المؤسسااات األهلياة والتياارات السياساية الناهضاة فاي الدولاة العراقياة؟ وهال
أثارت كل هذه التغيرات على مفهوم ومبدأ المواطنة في العراق؟
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استخدمت الدراسة أسلوب المالحظة والتحليل ،وأشارت نتائج التحليل على أن المزيج القائم اآلن من
االحااتالل ،وماان العجااز الرساامي (وماان التف اريط أحيانااا) ،وماان غياااب الحياااة السياسااية السااليمة ،وماان
فوض ااى الصا اراعات الداخليااة فااي أكثاار ماان مكااان ،ال يمكاان لااه – أي لهااذا الم ازيج -أن ينااتج آماااالً
بمس ااتقبل أفض اال ،ب اال إن ه ااذا الما ازيج ه ااو الوص اافة األمريكي ااة لتفتي اات الوح اادة الوطني ااة عل ااى أس اااس
عنصري وطائفي ومذهبي تبعاً لتخطيط إسرائيلي بدأ فاي لبناان وحااول إنجااز هدفاه فياه عاام 1982
في ظ ّل ظروف لبنانية شبيهة بتلك القائمة اآلن على المستوى العراقي.
كذلك أشارت الدراسة إلى أن ضعف الهوية الوطنية لصالح هيمنة انتمااءات ضايقة يعناي ضاعفاً فاي
البناء الدستوري والسياسي الداخلي .ويعني تسليماً من "الماواطن" باأن "الاوطن" لايس لكال الماواطنين،
وبأن "الوطن" هاو سااحة صاراع علاى مغاانم فياه ،لاذلك يأخاذ اإلنتمااء إلاى طائفاة أو ماذهب أو قبيلاة
بعداً أكثار حصاانة وقوة من اإلنتماء الوطني الواحد ،كما يصبح اإلنتماء الفئاوي "مركباة سياسية" يتم
استخدامها للحفاظ علاى مكاساب سياساية أو شخصاية أو النتزاعها من أيدي آخرين حاكمين.
وقااد هاادفت د ارسااة الصتتالل ( )2011إلااى معرفااة دور الفضااائيات الكويتيااة الرساامية منهااا والخاصااة

في تعزيز أبعاد المواطناة لادى شاريحة الشاباب الكاويتي .وقاد اعتمادت الد ارساة علاى مساح عيناة
عش اوائية نساابية ماان طلبااة كاال ماان جامعااة الكوياات وجامعااة الخلاايج للعلااوم والتكنولوجيااا
بلغاات ( )370مبحوثااا ماان الااذكور واإلناااث .وقااد طبااق علااى أف اراد العينااة اسااتبيانا يتكااون
م اان  22فقا ارة تح اااول قي اااس مس ااتويات مش اااهدة القنا اوات والفض ااائيات الكويتي ااة الرس اامية
والخاص ااة ،وتح اااول قي اااس أبع اااد مفه ااوم المواطن ااة حي ااث ح ااددت بس اابعة أبع اااد أو س اابعة
عناصر .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

-44-

 -1تبا ااين عا اادم وجا ااود فا ااروق ذات داللا ااة إحصا ااائية با ااين الطلبا ااة المبحا ااوثين تجا اااه دور
الفضااائيات الكويتيااة فااي تعزيااز المواطنااة تعاازى لجاانس المبحااوثين أو لنااوع الجامعااة التااي
يدرس بها الطلبة المبحوثين أو للمستوى الدراسي (السنة الجامعية) للطلبة المبحوثين.
 -2تبااين وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين الطلبااة المبحااوثين تجاااه دور الفضااائيات
الكويتيااة فااي تعزيااز المواطنااة تعاازى لمعاادل مشاااهدة الطلبااة المبحااوثين للقناوات الفضااائية.
وقد جاءت الفروق لصالح فئة المشاهدة ( 3ساعات فأكثر يوميا).
وتع ااد ه ااذه الد ارس ااة قريب ااة ج اادا م اان الد ارس ااة الحالي ااة م اان حي ااث اهتمامه ااا بمح ااور الد ارس ااة ومح ااور
الفضااائيات ومحااور الماانهج واألداة المسااتخدمة ،لكنهااا وجااه االخااتالف األهاام يتمثاال فااي أن الد ارسااة
الحالية تسعى لمعرفة المعالجة من أبعاد مختلفة لمفهوم المواطنة في العراق الذي أصبح محط جادل
وخااالف بهاادف التوصاال إلااى أوجااه التوافااق والتباااين فااي هااذا المفهااوم ،بينمااا تناولاات د ارسااة الصااالل
المفهااوم ماان أبعاااد محااددة مساابقا دون اإلهتمااام بأوجااه التوافااق واالخااتالف فيااه ماان خااالل المعالجااات
الفضااائية .هااذا إضااافة إلااى كااون د ارسااة الصااالل أجرياات فااي المجتمااع الكااويتي وعلااى الفضااائيات
الكويتية بينما الدراسة الحالية تهتم بالمجتمع العراقي والفضائيات العراقية.
اليراسات الجنبية:
أجاارى (جتتيمس  )2002 Jams.د ارسااة فااي المجتمااع الكناادي بعن اوان "تااأثير اإلتصااال الجماااهيري
اتجاهاات الماراهقين وسالوكهم السياساي" هادفت الد ارساة إلاى معرفاة تاأثير وساائل اإلتصاال علاى
اتجاهات الفرد وسلوكه السياسي ،واستخدمت منهج المسح والمنهج المقارن ،وطبقت على عينة مان
الشاباب الماراهقين مان الحضار والرياف ،وأشاارت أهام النتاائج إلاى إن زياادة تعارض الفارد لوساائل
اإلتصال تزيد من الدافعية السياسية لديه ،كما أن زيادة التعرض لوسائل اإلتصال تزيد من اإلهتمام
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السياساي للفارد ،وأن تاأثير وساائل اإلتصاال يزياد مان حجام المشااركة السياساية للفارد فاي المنااطق
الريفية عنها في المناطق الحضرية.
وقامت روزي ( )Rossie M. Hutchinson, 2010بدراسة بعنوان " معالجة المواطنة :وسائل
اإلعالم والهوية الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية من  11/9إلى انتخاب أوباما.
وقد استخدمت الدراسة المنهج الكيفي باستخدام عدة تقنيات بحثية منها كأسلوب تحليل الخطاب من
خالل دراسة عدد من النصوص اإلعالمية ،وجاءت عينة بالطريقة القصدية وشملت تحليل التغطية
اإلخبارية إلعصار كاترينا وأحداث  11سبتمبر والمواد الترفيهية والدرامية منذ أحداث  11سبتمبر
 2001التي وقعت في الواليات المتحدة وحتى انتخاب الرئيس أوباما عام ،2008
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم المواطنة خاضع لمساهمة عدد من المؤسسات مثل المدارس
العامة ،حقوق الجنسية وحق التصويت في اإلنتخابات ،ويتأثر مفهوم المواطنة بالتراث الوطني حول
الذات الوطنية أو القومية ،وتاريخها والتقاليد وأساليب الحياة ،وكل ما سبق يظهر في الخطاب
اإلعالمي للمعالجات اإلعالمية ،لكن المعالجة تظل عرضة للتغيير والتطور حسب األزمات
واألحداث الكبرى (أو الظروف القصوى) مثل إعصار كاترينا الذي ضرب بعض الواليات األمريكية
أو أحداث الحادي عشر من سبتمبر .2001
وأجرت باش ترك وزمالؤها دراسة ( )Basturk, A. Emel & Others (2010بعنوان "سلوك
المواطنة للمرأة في تركيا ودور وسائل اإلعالم في تعليم المدنية".
هدفت الدراسة للكشف عن برامج التلفزيونية المخصصة للمرأة في قنوات التلفزة التركية لمعرفة أي
نوع من سلوك المواطنة يتم تجسيده فيها ،وكيف تقوم النساء المشاهدات للبرامج بفهم أو تصور
مفهوم المواطنة ،ولهذا الغرض تم توزيع استبيان على عينة من ( )100من النساء الالتي يشاهدن
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تلك البرامج ،وتم تقسيمهن أيضا إلى (مجموعات مركزة) وجمعيهن ينتمين إلى الفئات الفقيرة التي
تسكن بيوت الصفيح في مدينا قوجا التركية ،وعقد لمجموعات التركيز حلقات نقاش حول المعالجة
التلفزيونية في القنوات التركية لمفهوم المواطنة .وقد كشفت نتائج الدراسة أن النقاش زاد من
معلومات أغلبية النساء المشاركات حول مفهوم المواطنة وحقوقها وكيفية المطالبة بها ،وتبين أن
أغلبية النساء يثقن بضيوف تلك البرامج التلفزيونية الخاصة بالمرأة ،وقد تم كشفت نتائج تحليل
المسح ومجموعات التركيز عن أن مفهوم المواطنة في تركيا خاضع للتطور التاريخي وأن وسائل
اإلعالم تسهم في ذلك بشكل ملموس.

ما يميز اليراسة عن اليراسات السابقة:
تعددت الزوايا والمنطلقات في الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم المواطنة ،وكان القاسم
المشترك األكثر تك ار ار بين تلك الدراسات هو تناول الجانب المتعلق بتأثير وسائل اإلعالم على
الجانب السلوكي لمفهوم المواطنة ،والذي يتمثل في المشاركة السياسية ،أو في تحقيق الوعي
السياسي بقضايا الوطن ،أو بالتنشئة السياسية التي تؤديها وسائل اإلعالم تجاه المجتمع وأفراده،
بينما ركزت دراسة القرعان ( )2010على دور وسائل اإلعالم (الصحف) على تعزيز األبعاد
الوجدانية لقيم المواطنة كاالنتماء والوالء والهوية ،وتناولت بعض الدراسات مفهوم المواطنة مقروناً
بمفاهيم أخرى مثل االستقرار اإلجتماعي والديمقراطية التي تبنتها دراسة المطيري (،)2009
وعالجت دراسات أخرى دور القنوات الفضائية في تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكويتي نحو
القضايا المحلية مثل دراسة الفضلي ( ،)2010ولم تبرز مفهوم المواطنة بشكل صريح ،لكنها
اعتمدت على نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم في إطارها النظري ،وتناولت دراسة عبد اهلل
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( )2011العوامل التي تأثر على الهوية الوطنية وتعمق من الصراعات الطائفية والمذهبية في
العراق على وجه الخصوص .وتناولت دراسة (جيمس  )Jams. 2002ودراسة (Sidny ،2008
 )K. & Dennis Dتأثير وسائل اإلتصال على اتجاهات الفرد وسلوكه السياسي.
أما األساليب المنهجية التي اعتمدتها الدراسات السابقة ،فقد توزعت على عدد من األساليب
والطرائق ،كان أهمها المنهج الوصفي المسحي الذي استخدم في ست دراسات منها دراسة بشير
( )2007والمطيري ( )2009والفضلي ( )2010ودراسة الصالل ( )2012ودراسة (جيمس
2002

،)Jams.

أسلوب المالحظة والتحليل كدراسة عبد اهلل ( ،)2011وأسلوب تحليل

الخطاب كدراسة روزي ( ،)Rossie M. Hutchinson, 2010ومنهج تحليل المضمون كما في
دراسة القرعان ( ،)2010وتعدد األساليب المنهجية في دراسة أجرت باش ترك وزمالؤه بدراسة
( )Basturk, A. Emel & Others (2010التي اعتمدت على المسح باإلستبانة وعلى
مجموعات التركيز في حلقات النقاش.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها قصرت معالجتها على مفهوم المواطنة بشكل
مباشر من خالل معالجات الفضائيات العراقية ،وهذا اإلهتمام في مفهوم المواطنة محاولة لتحليل
عناصر هذا المفهوم في المعالجات التلفزيونية مثلما يراها أفراد بعض النخب العراقية من ذوي
الخبرة والقدرة على التقييم ،وهم أعضاء هيئات تدريس جامعية من حملة رتبة الدكتوراه ،مما يؤمل
معه التوصل إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية بشأن مفهوم المواطنة من خالل معالجات القنوات
الفضائية.
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الفصل الثالث
منهجية اليراسة (الطريقة واإلجراءات)
منهج البحث المستخيم:
تم استخدام المنهج الوصفي باستخدام اسلوب المسح باعتباره منهجاً مالئما لطبيعة
الدراسة وأهدافها ومجتمعها الذي أجريت فيه ،ولما كان هدف الدراسة الوصف والتحليل ،فإن
المنهج الوصفي هو المنهج الذي يهتم بوصف واقع المشكالت والظواهر كما هي ،أو تحديد
الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه الظواهر في ظل معايير محددة بما ينتهي إلى تقديم
توصي ات ومقترحات من شأنها تعديل الواقع للوصول إلى ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر،
لذلك فإن معظم البحوث في العلوم اإلنسانية بصورة عامة هي بحوث وصفية هدفها وصف ما هو
كائن وتفسيره( .النعيمي والبياتي وخليفة)238 ،2009 ،

مجتمع اليراسة:
تكون مجتمع الدراسة من األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة في
المملكة األردنية الهاشمية ،ذلك أنه ال وجود ظاهر للمدرسين العراقيين في الجامعات الحكومية لذلك
تم التوجه للجامعات الخاصة التي تسمح بتوظيفهم ،وبسبب عدم وجود إحصائيات عن أعدادهم وال
يوجد جهة تملك مثل تلك االحصائيات لذلك عمدنا إلى العينة القصدية .بحيث تم توزيع ()155
استبانة على كافة هؤالء وبنسبة  %100تقريبا.
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وتمتاز هذه الفئة من النخب العراقية بالمستوى التعليمي والثقافي العالي ،وهم أيضاً من المتابعين
للشأن العام العراقي رغم وجودهم خارج حدود العراق ،ومن المتوقع أن يجيب أفراد هذه العينة على
أسئلة اإلستبانة بقدر كبير من الموضوعية والدقة نظ اًر لمستواهم العلمي والثقافي.

عينة اليراسة:
نظ اًر لعدد من االعتبارات أو المحددات ،منها الوقت المحدد واإلمكانيات المتاحة لهذه
الدراسة ،ولعدم الحصول على كشوفات رسمية بأعداد وأماكن تواجد أعضاء هيئة التدريس
العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة ،وتم االعتماد على طريقة العينة القصدية
( )purposive sampleمن خالل التوجه إلى كافة الجامعات الخاصة في مدينة عمان عاصمة
المملكة األردنية الهاشمية ،وتقوم طريقة العينة القصدية على تعمد اختيار أفراد هذه العينة ألنه
على علم بخصائص هذه الفئة أو أفراد هذا المجتمع.
وقد تم اختيار هذه الفئة ذلك لمجموعة من االعتبارات في مقدمتها أن أفراد هذه الفئة على علم
ومتابعة باألخبار السياسية الجارية في العراق ،وأن تقييمهم لمعالجة القنوات لمفهوم المواطنة يمكن
أن يكون تقييما موضوعياً ،وقد قام الباحث بتوزيع ( )155استبانة وفق العدد الكلي ألفراد مجتمع
الدراسة في الجامعات الخاصة في مدينة عمان ،وبعد جمع االستبانات تم استبعاد ( )15استبانة
لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي أو لعدم تعبئتها من قبل بعض المستجيبين ،فتمثلت
العينة النهائية با ( )140فرداً ،والذين يمثلون ما نسبته ( )%90.3من العينة الرئيسة للدراسة،
ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعات وحسب المستجيبين:
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الجيول ( )1توزيع أيراي عينة اليراسة حسب الجامعات وحسب المستجيبين
عيي الساتذة

المستجيبون

الستبانات غير المعبئة

العراقيين بالجامعة

لالستبانة

أو غير الماكتمية

18

2
3

ت

اسم الجامعة

-1

جامعة الشرق األوسط

20

-2

جامعة البت ار

27

24

-3

جامعة الزيتونة

32

29

3

-4

جامعة اإلسراء

25

23

2

-5

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

15

14

1

-6

جامعة العلوم التطبيقية

15

14

1

-7

جامعة عمان األهلية

21

18

3

-8

المجموع الكلي

155

140

15

*البيانات الخاصة لمجتمع البحث وبيانات هذا الجدول مستخلصة من المعلومات المقدمة من
دوائر ومكاتب الموارد البشرية في الجاماعات المذكورة

خصائص عينة اليراسة:
يبين الجدول ( )2االتي خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ،العمر ،الجامعة التي يعمل
بها أفراد عينة الد ارسة ،وسنوات الخبرة):
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الجيول ()2

توزيع أيراي عينة اليراسة حسب البيانات الييموغرايية
المتغير

التاكرار

النسبة المئوية

الجنس
أنثى

36

25.7

ذكر

104

74.3

العمر
أقل من  30سنة

2

1.4

 31سنة –  40سنة

8

5.7

من  50-41سنة

36

25.7

 51سنة فأكثر

94

67.1

الجامعة
جامعة الشرق األوسط

18

12.9

البتر
جامعة ا

24

17.1

جامعة الزيتونة

29

20.7

جامعة االسراء

23

16.4

جامعة العلوم االسالمية العالمية

14

10.0

جامعة العلوم التطبيقية

14

10.0

جامعة عمان األهلية

18

12.9

سنوات الخبرة في التدريس
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 5سنوات فأقل

8

5.7

من  11-6سنة

12

8.6

من  17 – 12سنة

24

17.1

من  18سنة فأكثر

96

68.6

المجموع

140

100.0

ويبين الجدول ( )3االتي خصائص أفراد عينة الدراسة حسب معدل مشاهدة أفراد عينة الدراسة
للقنوات الفضائية العراقية:
الجيول ()3
خصائص أيراي عينة اليراسة حسب معيل مشاهية القنوات الفضائية العراقية
معيل مشاهية القنوات

التاكرار

النسبة المئوية

أشاهدها بمعدل أقل من ساعة يومياً

36

25.7

أشاهدها بمعدل ساعة إلى ساعتين يومياً

60

42.9

أشاهدها بمعدل ثالث ساعات أو أكثر يومياً

44

31.4

المجموع

140

100.0
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أياة اليراسة:
تم تصميم اداة البحث لجمع بيانلت الدراسة وهي عبارة عن االستبانة تم تصميمها بشكل اولي ،
(الملحق  ،)2ثم بعد ذلك جرى عرض اإلستبانة على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص
لتصل إلى شكلها النهائي بعد األخذ بمالحظة أغلبية المحكمين(.الملحق رقم.)3
وقد تم تقسيم اإلستبانة إلى قسمين على النحو اآلتي:
 .1القسم الول :يشمل البيانات الديموغرافية واإلتصالية للمبحوثين وهي:
 الجنس ،الدرجة األكاديمية ،المهنة ،العمر ،معدل مشاهدة القنوات الفضائية العراقية فياليوم).
 -2القسم الثان  :ويقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم
المواطنة من وجهة نظر األكاديميين العراقيين في الجامعات األردنية ،ويتألف هذا القسم من
المحاور التالية:
 -1محور اهتمام الفضائيات العراقية في معالجة أبعاد مفهوم المواطنة في برامجها المختلفة،
الفقرات ( ،)30-6والتي تتمثل في األبعاد الفرعية التالية.
-

البعد القانوني ،الفقرات (.)9-6

-

البعد القيمي ،الفقرات (.)21 - 10

-

البعد السلوكي ،الفقرات (.)30-22

 -2محور مظاهر التوافق واالختالف في تحديد أبعاد مفهوم المواطنة كما عكستها معالجات
الفضائيات العراقية ،الفقرات (.)38-31
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 -3محور مستوى المهنية اإلعالمية في معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة ،الفقرات
(.)44 – 39
 -4محور درجة الرضا الشخصي عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة ،الفقرات
(.)48-45

صيق الياة:
للتأكد من صدق األداة ،تم عرض اإلستبانة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين
المختصين في القياس واإلعالم ،وعلم اإلجتماع(،ملحق رقم  )1وطلب منهم إبداء آرائهم في انتماء
الفقرات إلبعادها وتعديل الفقرات التي يعتقدون إنها بحاجة إلى تعديل .وقد تلقى الباحث مالحظات
وتوصيات مهمة أسهمت في تحسين أسئلة وفقرات اإلستبانة ،وجرى كذلك تحسين لغة األسئلة
والفقرات لتكون أكثر وضوحاً وتعبي اًر عن محاور الدراسة ،وتم كذلك شطب بعض الفقرات التي
اجمع أغلب المحكمون على عدم مالءمتها للدراسة.

ثبات الياة:
ولحساب ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقة معادلة االتساق الداخلي باستخدام اختبار
كرونباخ ألفا حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام أعلى من ()%90
وهي نسبة مقبولة في البحوث والدراسات ،حيث تراوحت معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة ما بين
( ،)95.7-85.4والجدول ( ،)4يوضح ذلك:
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الجدول ()4
قيم معادلة االتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

المحــــور
اهتمام الفضائيات العراقية في معالجة أبعاد مفهوم

الفقرات

قيم معامالت الثبات
باستخدام كرونباخ ألفا

30-6

95.7

38-31

95.4

44-39

89.0

درجة الرضا الشخصي عن معالجات الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة

48-45

85.4

األداة ككل

48-6

95.0

المواطنة في برامجها المختلفة
مظاهر التوافق واالختالف في تحديد أبعاد مفهوم
المواطنة كما عكستها معالجات الفضائيات العراقية

مستوى المهنية اإلعالمية في معالجات الفضائيات
العراقية لمفهوم المواطنة
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المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام
الرزمة اإلحصائية ) ،(SPSSفقد تم استخراج التك اررات والنسب المئوية ومن أجل اإلجابة عن أسئلة
الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتم استخدام اختبار العينة المستقلة
 Independent Sample T-testواختبار  One Way ANOVAواختبار  Scheffe testشيفيه
للمقارنات البعدية لإلجابة عن فرضيات الدراسة.
مفتاح التصحيح:
تم اإلعتماد مقياس ليكرت الخماسي كما يوضح الجدول ( )5التالي:
الجيول ( )5قيم مقياس لياكرت الخماس المستخيمة ي التحييل اإلحصائ
يرجة الموايقة
أوايق بشية

أوايق

محايي

ل أوايق

ل أوايق بشية

5

4

3

2

1

واعتماداً على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل معها
على النحو اآلتي:
( – 3.68فما فوق :مرتفع) :3.67-2.34( ،متوسط) – 2.33( ،فما دون :منخفض) .وفقاً
للمعادلة التالية:
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القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي :
( 1.33 = 4 = )1-5وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2.33 = 1.33 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 3.67 =1.33 +2.34
ويكون المستوى العالي من 5 -3.68

إجراءات اليراسة:
النجاز الدراسة تم اتخاذ االجراءات التالية:
 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمحاور الدراسة ومقارنةالدراسات السابقة ونتائجها مع معطيات هذه الدراسة .
 إعداد أداة الدراسة التي مرت بمراحل متعددة حنى وصلت الى ما وصلت اليه . تحكيم أداة الدراسة للتحقق من الصدق الظاهري قبل تطبيقها في الميدان إخراج أداة الدراسة بشكلها النهائي. التأكد من ثبات أداة الدراسة. الحصول على كتاب تسهيل مهمة من الجامعة موجه إلى أفراد عينة الدراسة وللمؤسساتالتي يعملون بها.
 تطبيق أداة الدراسة وجمعها وتحليلها واستخراج النتائج. -كتابة تقرير الدراسة وفق النظام المعتمد في الدليل االسترشادي لجامعة الشرق األوسط.

-58-

الفصل الرابع
عرض نتائج اليراسة
يتضاامن هااذا الفصاال نتااائج التحلياال اإلحصااائي وفااق برنااامج ( ،)SPSSماان اسااتخراج الوسااط
الحسابي واإلنحراف المعياري والرتب المقدرة وتحديد المؤشر الرئيسي لتلك النتائج ،وذلك وفقا لترتيب
المحاور واألسئلة في استبانة الدراسة وكما يلي:

أول :مناقشة نتائج أسئية اليراسة:
 .1نتائج السؤال الول :ما مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي معالجة مفهوم المواطنة ي
برامجها المختيفة من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية؟
لإلجابة عن السؤال األول ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح ارفاات المعيارياة للتعارف
إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية في معالجة مفهوم المواطناة
وذلك من خالل البعد القانوني ،والبعد القيمي ،والبعد السلوكي ،في برامجها المختلفة من وجهاة نظار
األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنياة الخاصاة فاي مديناة عماان ،وكانات النتاائج كماا
يلي:
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أ -نتائج البعي القانون :
الجيول ()6
المتوسطات الحسابية والنحرايات المعيارية لستجابات أيراي عينة اليراسة عن يقرات البعي
"القانون " مرتبة تنازلي ا..

الرقم

8

7

6

9

اتسمت معالجة الفضائيات العراقية ليبعي

المتوسط

النحراف

القانون لمفهوم المواطنة بما يي :

الحساب

المعياري

2.54

0.98

1

2.47

0.97

2

متوسط

2.44

1.00

3

متوسط

2.43

1.09

4

متوسط

2.48

0.91

توضيح الحقوق والواجبات القانونية
المرتبطة بالمواطنة
مناقشة النصوص القانونية لتوضيحها

وافهامها للمشاهدين

التعريف بنصوص المواد القانونية الخاصة
بالمواطنة

استخدام أشكال برامجية متعددة إلبراز البعد

القانوني لمفهوم المواطنة
المتوسط العام الحسابي

الترتيب

التقيير

متوسط

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية لالبعد القانوني ،تراوحت ما بين
(2.54و  ،)2.43حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.48وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )8على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)2.54وبانحراف
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معياري ( ،)0.98وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (توضيح الحقوق والواجبات
القانونية المرتبطة بالمواطنة).
وجاء في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم ( )6التي نصها " التعريف بنصوص المواد
القانونية الخاصة بالمواطنة" بوسط حسابي ( )2.44وبانحراف معياري ( ،)1.00بينما جاءت
لمرتبة األخيرة من نصيب الفقرة رقم ( )9بمتوسط حسابي بلغ ( )2.43وانحراف معياري ()1.09
وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على(استخدام أشكال برامجية متعددة إلبراز البعد
القانوني لمفهوم المواطنة).
وهذا يشير إلى أن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي
متوسط المستوى من وجهة الاكاييميين العراقيين العاميين ي
ميينة عمان.

معالجة البعي القانون

اكان

الجامعات الرينية الخاصة ي
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ب -نتائج البعي القيم :
الجيول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرايات المعيارية لستجابات أيراي عينة اليراسة عن يقرات البعي
"القيم " مرتبة تنازليا..

النحراف

الترتيب

التقيير

الرقم اتسمت معالجة الفضائيات العراقية ليبعي
15

إعالء شأن قيم المشاركة في اإلنتخابات

3.50

1.06

1

متوسط

10

تعزيز قيمة األخوة بين المواطنين

2.96

1.12

2

متوسط

11

التذكير بالتاريخ المشترك

2.95

1.02

3

متوسط

14

تعزيز قيم التعاون والتكافل

2.94

1.00

4

متوسط

16

إعالء شأن قيم اإلنتماء والوالء للوطن

2.89

1.08

5

متوسط

12

التذكير بالمصير المشترك

2.86

1.12

6

متوسط

19

التأكيد على قيم التسامح بين الناس

2.79

1.12

7

متوسط

20

التأكيد على قيم التعاون والتشارك

2.77

0.93

8

متوسط

13

التذكير بالثقافة الجامعة

2.74

1.12

9

متوسط

21

إبراز البعد القيمي لمفهوم المواطنة من

2.67

1.01

10

متوسط

القيم لمفهوم المواطنة بما يي :

المتوسط

الحساب

المعياري

خالل برامج متعددة ومتنوعة
17

تشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر

2.64

1.17

11

متوسط

18

نشر ثقافة التنوع والتعددية

2.63

1.13

12

متوسط

2.96

1.12

المتوسط العام الحساب

متوسط
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يتضح من الجدول رقم ( )7أن المتوسطات الحسابية لالبعد القيمي ،تراوحت ما بين (3.50
و  ،)2.63حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.96وهو من المستوى المتوسط،
وقد حازت الفقرة رقم ( )15على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3.50وبانحراف معياري
( ،)1.06وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (إعالء شأن قيم المشاركة في
اإلنتخابات) ،وفي المرتبة الثانية ،جاءت الفقرة رقم ( )10بمتوسط حسابي بلغ ( )2.96وبانحراف
معياري ( ،)1.12وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تعزيز قيمة األخوة بين
المواطنين).
أما المراتب من الثالثة وحتى العاشرة فقد جاءت بمتوسطات حسابية متوسطة ،ووفق الترتيب
التالي" المرتبة الثالثة للفقرة التي نصها "التذكير بالتاريخ المشترك تعزيز قيم التعاون والتكافل"،
والمرتبة الرابعة للفقرة التي نصها "تعزيز قيم التعاون والتكافل" ،والخامسة للفقرة التي نصها "إعالء
شأن قيم اإلنتماء والوالء للوطن" ،والسادسة للفقرة التي نصها "التذكير بالمصير المشترك" ،والسابعة
للفقرة التي نصها "التأكيد على قيم التسامح بين الناس" ،والثامنة للفقرة التي نصها "التأكيد على قيم
التعاون والتشارك" والتاسعة للفقرة التي نصها "التذكير بالثقافة الجامعة" ،وجاءت المرتبة العاشرة
للفقرة التي نصها "إبراز البعد القيمي لمفهوم المواطنة من خالل برامج متعددة ومتنوعة".
وجاءت في المرتبة ما قبل االخيرة الفقرة رقم ( )17بمتوسط حسابي بلغ ( )2.64وبانحراف معياري
( )1.17وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تشجيع قبول كل طرف للطرف
اآلخر) ،بينما جاءت المرتبة األخيرة للفقرة رقم ( )18بمتوسط حسابي بلغ ( )2.63وانحراف معياري
( )1.13وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على(نشر ثقافة التنوع والتعددية).

-63-

وهذا يشير إلى أن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي

معالجة البعي القيم

اكان

متوسط المستوى من وجهة الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية.
ج -نتائج البعي السيواك :
الجيول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرايات المعيارية لستجابات أيراي عينة اليراسة عن يقرات البعي
"السيواك " مرتبة تنازليا..
الرقم

اتسمت معالجة الفضائيات العراقية ليبعي السيواك

المتوسط

النحراف

لمفهوم المواطنة بما يي :

الحساب

المعياري

الترتيب

التقيير

25

تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية باإلنتخاب

3.57

0.98

1

متوسط

24

تذكير المواطنين بأهمية ممارسة حرية التعبير

3.10

0.92

2

متوسط

3.04

0.92

3

متوسط

2.94

0.91

4

متوسط

2.61

1.01

5

متوسط

2.44

0.92

6

متوسط

2.33

0.86

7

منخفض

2.29

0.82

8

منخفض

22

تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على النظام

العام

تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على نظافة

23

األمكنة العامة

26

تشجيع المواطنين على االنضمام لألحزاب السياسية العراقية

30

28

29

المعالجات الفضائية أسهمت في إبراز البعد السلوكي
لمفهوم المواطنة من خالل برامج متعددة ومتنوعة
تشجيع المشاهدين على نبذ اإلقليمية لصالح مفهوم

المواطنة الجامعة

تشجيع المشاهدين على نبذ القبلية لصالح مفهوم المواطنة

الجامعة
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27

تشجيع المشاهدين على نبذ اإلنتماءات الطائفية لصالح
مفهوم المواطنة
المتوسط العام الحسابي

2.17

0.81

2.72

0.64

9

منخفض
متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية لالبعد السلوكي ،تراوحت ما بين (3.57و
 ،)2.17حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.72وهو من المستوى المتوسط ،وقد
حازت الفقرة رقم ( )25على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3.57وبانحراف معياري (،)0.98
وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية
باإلنتخاب) ،وفي المرتبة الثانية ،جاءت الفقرة رقم ( )24بمتوسط حسابي بلغ ( )3.10وبانحراف
معياري ( ،)0.92وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تذكير المواطنين بأهمية
ممارسة حرية التعبير).
وقد توزعت المراتب من الثالثة إلى السابعة على الفقرات التالية :المرتبة الثالثة التي جاءت للفقرة
التي نصها "تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على النظام العام" ،والمرتبة الرابعة للفقرة
التي نصها "تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على نظافة األمكنة العامة" ،أما الخامسة
فقد جاءت للفقرة التي نصها "شجيع المواطنين على االنضمام لألحزاب السياسية العراقية" ،في حين
جاءت المرتبة السادسة للفقرة التي نصها "المعالجات الفضائية أسهمت في إبراز البعد السلوكي
لمفهوم المواطنة من خالل برامج متعددة ومتنوعة" وجميعها جاءت بمتوسطات حسابية متوسطة،
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في حين جاءت المرتبة السابعة بمتوسط حسابي منخفض للفقرة التي نصها " تشجيع المشاهدين
على نبذ اإلقليمية لصالح مفهوم المواطنة الجامعة".
وجاءت في المرتبة ما قبل األخيرة الفقرة رقم ( )29بمتوسط حسابي بلغ ( )2.29وبانحراف معياري
( ) 0.82وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على (تشجيع المشاهدين على نبذ القبلية
لصالح مفهوم المواطنة الجامعة) .بينما جاءت المرتبة األخيرة من نصيب الفقرة رقم ( )27بمتوسط
حسابي بلغ ( )2.17وانحراف معياري ( )0.81وهو من المستوى المنخفض ،وقد نصت الفقرة
على(تشجيع المشاهدين على نبذ اإلنتماءات الطائفية لصالح مفهوم المواطنة)،
وهذا يشير إلى أن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي

معالجة البعي السيواك

اكان متوسط

المستوى من وجهة الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية.

 .2نتائج السؤال الثان  :ما مظاهر التوايق والختالف ي

تحييي أبعاي مفهوم المواطنة اكما

تتناولها معالجات الفضائيات العراقية من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات
الرينية؟
لإلجابة عن السؤال الثاني ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعارف
إلاى اسااتجابات أفاراد عينااة الد ارسااة عاان مظاااهر التوافااق واالخااتالف فااي تحديااد أبعاااد مفهااوم المواطنااة
كما تتناولها معالجات الفضائيات العراقياة مان وجهاة نظار أفاراد عيناة الد ارساة (األكااديميين العاراقيين
العاملين في الجامعات األردنية" ،والجدول ( )9يوضح ذلك:
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الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن بعد "مظاهر التوافق
واالختالف في تحديد أبعاد مفهوم المواطنة كما عكستها معالجات الفضائيات العراقية"مرتبة تنازلياً
الرقم

34

37

38

35

36

الفقرة
أبرزت بعض الفضائيات البعد الطائفي في طرح مفهوم
المواطنة
تجاهلت بعض الفضائيات العراقية في تناول مفهوم

المواطنة

ظهر التباين في برامج الفضائيات العراقية أثناء معالجة

مفهوم المواطنة وأبعاده المختلفة

أبرزت بعض الفضائيات البعد السياسي في طرح مفهوم
المواطنة.
أبرزت بعض الفضائيات البعد اإلقليمي /الجغرافي في
طرح مفهوم المواطنة

المتوسط النحراف
الحساب

المعياري

الترتيب التقيير

4.11

1.01

1

مرتفع

3.89

0.89

2

مرتفع

3.87

0.99

3

مرتفع

3.74

1.00

4

مرتفع

3.67

0.99

5

متوسط

اتفقت الفضائيات العراقية على تشجيع المواطن على

33

سلوكيات تعزز مفهوم المواطنة كالمشاركة في اإلنتخابات

2.80

1.05

6

متوسط

واألحزاب والدفاع عن الوطن وااللتزام بالقوانين
32

31

اتفقت الفضائيات العراقية على أهمية المواطنة في سيادة
العراق ووحدته الوطنية
اتفقت معالجات الفضائيات العراقية في تفسير البعد

القانوني لمفهوم المواطنة
المتوسط العام الحسابي

2.49

0.89

7

متوسط

2.33

0.75

8

منخفض

3.36

0.49

متوسط
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يتضح من الجدول رقم ( )9أن المتوسطات الحسابية لا (مظاهر التوايق والختالف ي تحييي أبعاي
مفهوم المواطنة اكما عاكستها معالجات الفضائيات العراقية) ،تراوحت ما بين ( 4.11و ،)2.33
حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3.36وهو من المستوى المتوسط ،وقد حازت
الفقرة رقم ( )34على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)4.11وبانحراف معياري ( ،)1.01وهو من
المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على (أبرزت بعض الفضائيات البعد الطائفي في طرح مفهوم
المواطنة) ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )37بمتوسط حسابي بلغ ( )3.89وهو من
المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على (تجاهلت بعض الفضائيات العراقية تناول مفهوم المواطنة
من أي زاوية كانت).
وقد توزعت المراتب من الثالثة إلى السادسة على الفقرات التالية :المرتبة الثالثة وجاءت
للفقرة التي نصها "ظهر التباين في برامج الفضائيات العراقية أثناء معالجة مفهوم المواطنة وأبعاده
المختلفة" ،والرابعة للفقرة التي نصها "أبرزت بعض الفضائيات البعد السياسي في طرح مفهوم
المواطنة" ،والخامسة للفقرة التي نصها "أبرزت بعض الفضائيات البعد اإلقليمي /الجغرافي في طرح
مفهوم المواطنة" ،والسادسة للفقرة التي نصها "اتفقت الفضائيات العراقية على تشجيع المواطن على
سلوكيات تعزز مفهوم المواطنة كالمشاركة في اإلنتخابات واألحزاب والدفاع عن الوطن وااللتزام
بالقوانين" ،وجميعها جاء بمتوسطات حسابية متوسطة.
وجاءت في المرتبة السابعة وما قبل األخيرة الفقرة رقم ( )32بمتوسط حسابي بلغ ( )2.49وبانحراف
معياري ( )0.89وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (اتفقت الفضائيات العراقية على
أهمية المواطنة في سيادة العراق ووحدته الوطنية) .بينما جاءت المرتبة الثامنة واألخيرة من نصيب
الفقرة رقم ( )31بمتوسط حسابي ( )2.33وبانحراف معياري (،)0.75

وهو من المستوى
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المنخفض ،حيث نصت الفقرة على (اتفقت معالجات الفضائيات العراقية في تفسير البعد القانوني
لمفهوم المواطنة).

وهذا يشير إلى أن مظاهر التوايق والختالف ي

تحييي أبعاي مفهوم المواطنة اكما عاكستها

معالجات الفضائيات العراقية اكانت متوسطة المستوى من وجهة نظر أيراي عينة اليراسة
(الاكاييميين العراقيين ي الجامعات الرينية).

 -3نتائج السؤال الثالث :ما مستوى المهنية اإلعالمية ي معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم
المواطنة من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية؟

لإلجابة عن السؤال الثالث ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف
إلااى اسااتجابات أفاراد عينااة الد ارسااة عاان مسااتوى المهنيااة اإلعالميااة فااي معالجااات الفضااائيات العراقيااة
لمفهااوم المواطنااة ماان وجهااة نظاار األكاااديميين الع اراقيين العاااملين فااي الجامعااات األردنيااة" ،والجاادول
( )10يوضح ذلك:
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الجيول ()10
المتوسطات الحسابية والنحرايات المعيارية لستجابات أيراي عينة اليراسة عن بعي "مستوى

المهنية اإلعالمية ي معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة نظر الاكاييميين
العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية" مرتبة تنازلي ا..
الفقرة

الرقم

المتوسط

النحراف

الحساب

المعياري

الترتيب

التقيير

بالشمولية :ويقصد بها جانبان األول شمولية متعلقة باألخبار
43

والمعلومات المتعلقة بمفهوم المواطنة ،وثانيا شمولية متعلقة بتناول
كافة فئات المجتمع ومراعاة التنوع القومي والديني بدون تميز أو

2.33

0.92

1

منخفض

ميول إلى جانب على حساب جانب آخر.
39

40

42

بالموضوعية :ونقصد بها الطرح غير المتحيز في األخبار
والمعلومات التي تطرحها أو تتناولها الفضائيات العراقية
بالتوازن :يقصد بها توازن الموضوعات التي يتم تناولها من حيث
المدد الزمنية المتاحة لكل موضوع.
بالنزاهة :يقصد بها درجة االلتزام بميثاق الشرف اإلعالمي في

تناول مفهوم المواطنة في برامج الفضائيات العراقية.

2.30

0.90

2

منخفض

2.92

0.84

3

منخفض

2.26

0.84

4

منخفض

باحترام التعددية والتنوع :يقصد بها مدى التزام الفضائيات العراقية
44

في تناولها اإلخباري لمفهوم المواطنة في عدم الميل لجهة على
حساب جهة أخرى من خالل احترام التعددية الدينية والقومية

2.23

0.87

5

منخفض

والتنوع المذهبي

41

بالدقة :ويقصد بها التحقق من صحة األخبار والمعلومات في
تناول مفهوم المواطنة من خالل الفضائيات العراقية
المتوسط العام الحسابي

2.16

0.81

2.26

0.69

6

منخفض
منخفض
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يتضح من الجدول رقم ( )10أن المتوسطات الحسابية لا (مستوى المهنية اإلعالمية ي
معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة) ،تراوحت ما بين ( 2.33و  ،)2.16حيث حاز
المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.26وهو من المستوى المنخفض ،وقد حازت الفقرة رقم
( )43على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)2.33وبانحراف معياري ( ،)0.92وهو من المستوى
المنخفض ،وقد نصت الفقرة على (الشمولية :ويقصد بها جانبان األول شمولية متعلقة باألخبار
والمعلومات المتعلقة بمفهوم المواطنة ،وثانيا شمولية متعلقة بتناول كافة فئات المجتمع ومراعاة
التنوع القومي والديني بدون تميز أو ميول إلى جانب على حساب جانب آخر) ،وفي المرتبة الثانية
جاءت الفقرة رقم ( )39بمتوسط حسابي بلغ ( )2.30وهو من المستوى المنخفض ،وقد نصت الفقرة
على (بالموضوعية :ونقصد بها الطرح غير المتحيز في األخبار والمعلومات التي تطرحها أو
تتناولها الفضائيات العراقية).
بينما جاءت المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي منخفض للفقرة التي نصها "بالتوازن :يقصد بها
توازن الموضوعات التي يتم تناولها من حيث المدد الزمنية المتاحة لكل موضوع" ،وجاءت الرتبة
الرابعة بمتوسط حسابي منخفض أيضاً للفقرة التي نصها "بالنزاهة :يقصد بها درجة االلتزام بميثاق
الشرف اإلعالمي في تناول مفهوم المواطنة في برامج الفضائيات العراقية".
وجاءت المرتبة الخامسة قبل األخيرة للفقرة التي نصها " باحترام التعددية والتنوع" ،بمتوسط
حسابي ( )2.23وبانحراف معياري ( ،)0.87بينما جاءت المرتبة السادسة واألخيرة من نصيب الفقرة
رقم ( )41بمتوسط حسابي ( )2.16وبانحراف معياري ( ،)0.81وهو من المستوى المنخفض،
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حيث نصت الفقرة على (بالدقة ويقصد بها التحقق من صحة األخبار والمعلومات في تناول مفهوم
المواطنة من خالل الفضائيات العراقية).
وهذا يشير إلى أن مستوى المهنية اإلعالمية ي معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة
اكانت منخفضة المستوى من وجهة نظر أيراي عينة اليراسة (الاكاييميين العراقيين ي الجامعات
الرينية).
 .4نتائج السؤال الرابع :ما ميى رضا الفئة المبحوثة من الاكاييميين العراقيين العاميين ي
الجامعات الرينية عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة؟
لإلجابااة عاان الس اؤال ال اربااع ،تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة للتعاارف إلااى
استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى رضا الفئة المبحوثة من األكاديميين العراقيين العااملين فاي
الجامعات األردنية عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة" ،والجدول ( )11يوضح ذلك:
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الجيول ()11
المتوسطات الحسابية والنحرايات المعيارية لستجابات أيراي عينة اليراسة عن بعي "رضا الفئة
أيراي العينة عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة" مرتبة تنازلي ا..
الرقم

46

47

45

48

الفقرة
معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد
مفهوم المواطنة كان متبايناً من فضائية ألخرى
إن األساليب واألشكال اإلعالمية لتناول

الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة كان مرضياً
معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد
مفهوم المواطنة كان مرضياَ

إن المستوى المهني لمعالجة الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة كان مرضياَ
المتوسط العام الحسابي

المتوسط

النحراف

الحساب

المعياري

الترتيب

يرجة
الرضا

3.67

1.01

1

متوسط

2.34

0.83

2

متوسط

2.31

0.89

3

منخفض

2.21

0.78

4

منخفض

2.64

0.59

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )11أن المتوسطات الحسابية لا (يرجة الرضا الشخص
لألاكاييميين العراقيين عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة) ،تراوحت ما بين (3.67
و ،)2.21حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)2.64وهو من المستوى المتوسط،
وقد حازت الفقرة رقم ( )46على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3.67وبانحراف معياري
( ،)1.01وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (معالجة برامج القنوات الفضائية
العراقية ألبعاد مفهوم المواطنة كان متبايناً من فضائية ألخرى).
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وجاءت المرتبة الثالثة وقبل األخيرة للفقرة رقم ( )45بمتوسط حسابي منخفض بلغ ()2.31
وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.89وكان نصها "معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد
مفهوم المواطنة كان مرضيا َ " ،بينما جاءت المرتبة الرابعة واألخيرة من نصيب الفقرة رقم ()48
بمتوسط حسابي ( )2.21وبانحراف معياري ( ،)0.78وهو من المستوى المنخفض ،حيث نصت
الفقرة على (إن المستوى المهني لمعالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة كان مرضياً).
وهذا يشير إلى أن مستوى الرضا الشخص

لألاكاييميين العراقيين عن معالجات

الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة اكان متوسط ا.

ثانيا :نتائج اختبار يرضية اليراسة:
تمثلاات الفرضااية الرئيسااية للد ارسااة فااي الس اؤال :هتتل هنتتاك يتتروق ذات يللتتة إحصتتائية ي ت
تقييم الاكاييميين العراقيين العتاميين يت الجامعتات الرينيتة الخاصتة لمستتوى معالجتة الفضتائيات
العراقية لمفهوم المواطنة تبعا لمتغيرات (الجنس ،والعمر ،وسنوات الخبرة ،ومعيل مشاهية القنوات
الفضائية العراقية).
وكانت نتائج اختبار الفرضية كما يلي:
 -1نتائج اختبار متغير الجنس:
للتعاارف إلااى تقياايم األكاااديميين الع اراقيين العاااملين فااي الجامعااات األردنيااة الخاصااة لمسااتوى
معالج ااة الفضا اائيات العراقي ااة لمفه ااوم المواطن ااة تبعا ااً للج اانس ،ت اام اس ااتخدام اختب ااار العين ااة المس ااتقلة
 Independent Sample T-testوالجدول ( )12يوضح ذلك:
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الجدول ()12
اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testلتقييم األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً للجنس

المصير
البعد القانوني
البعد القيمي
البعد السلوكي
مظاهر التوافق
المهنية اإلعالمية
درجة الرضا

المتوسط

النحراف
0.75

الجنس

العيي

أنثى

36

2.51

ذكر

104

2.46

0.96

أنثى

36

2.96

0.63

ذكر

104

2.83

0.95

أنثى

36

2.81

0.58

ذكر

104

2.69

0.66

أنثى

36

3.48

0.43

ذكر

104

3.32

0.50

أنثى

36

2.26

0.52

ذكر

104

2.26

0.75

أنثى

36

2.76

0.37

ذكر

104

2.59

0.64

الحساب

المعياري

يرجات
الحرية

قيمة ت

اليللة

اإلحصائية

138

0.296

0.768

138

0.811

0.419

138

1.003

0.317

138

1.684

0.094

138

-0.026

0.979

138

1.523

0.130

يتضح من الجدول ( )12عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم األكاديميين العراقيين
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً
للجنس.
 -2نتائج اختبار متغير العمر:
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 -3للتعرف إلى تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى
معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً للعمر ،تم استخدام اختبار التباين
األحادي  ،One Way ANOVAوالجدول ( )13يوضح ذلك :
الجدول ()13

اختبار  One Way ANOVAلتقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة
لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً للعمر
مجموع

يرجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

3

4.680
.746

المصير

التباين

البعد القانوني

بين المجموعات

14.039

داخل المجموعات

101.499

136

المجموع

115.537

139

بين المجموعات

10.236

3

3.412

داخل المجموعات

96.534

136

.710

المجموع

106.770

139

بين المجموعات

3.256

3

1.085

داخل المجموعات

54.115

136

.398

المجموع

57.370

139

بين المجموعات

2.007

3

.669

داخل المجموعات

30.752

136

.226

المجموع

32.759

139

بين المجموعات

5.735

3

1.912

داخل المجموعات

61.328

136

.451

المجموع

67.063

139

بين المجموعات

1.534

3

.511

داخل المجموعات

46.637

136

.343

المجموع

48.171

139

البعد القيمي

البعد السلوكي

مظاهر التوافق

مستوى المهنية

رضا األكاديميين

قيمة F
6.270

4.807

2.728

2.959

4.240

1.491

اليللة
اإلحصائية
.001

.003

.047

.035

.007

.220
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يتضح من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم األكاديميين العراقيين
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً
للعمر في كل من (البعد القانوني والبعد القيمي ،والبعد السلوكي ،ومظاهر التوافق ،ومستوى
المهنية) ،وقد تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للتعرف إلى داللة الفروقات ولصالح أية
فئة من فئات األعمار كانت تلك الفروقات ،والجدول في رقم ( )14يوضح ذلك.
جدول ()14
اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة للفروق اإلحصائية في تقييم أفراد عينة الدراسة لمستوى معالجة
الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً للعمر في كل من (البعد القانوني والبعد القيمي ،والبعد
السلوكي ،ومظاهر التوافق ،ومستوى المهنية)

المصدر

)(Iالعمر

أقل من  30سنة

31-40سنة
البعد القانوني
41-50سنة

51سنة فأكثر

)(Jالعمر

الفرق بين
المتوسطات)(I-J

Sig.

31-40سنة

.50000

.465

41-50سنة

*1.62500

.011

51سنة فأكثر

*1.60638

.010

أقل من  30سنة

-.50000-

.465

41-50سنة

*1.12500

.001

51سنة فأكثر

*1.10638

.001

أقل من  30سنة

*-1.62500

.011

31-40سنة

*-1.12500

.001

51سنة فأكثر

-.01862-

.913

أقل من  30سنة

*-1.60638

.010

31-40سنة

*-1.10638

.001

41-50سنة

.01862

.913
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أقل من  30سنة

31-40سنة
البعد القيمي
41-50سنة

51سنة فأكثر

أقل من  30سنة

31-40سنة
البعد

السلوكي
41-50سنة

51سنة فأكثر
مظاهر
التوافق

أقل من  30سنة

31-40سنة

.93750

.162

41-50سنة

*1.78704

.004

51سنة فأكثر

*1.67730

.006

أقل من  30سنة

-.93750-

.162

41-50سنة

*.84954

.011

51سنة فأكثر

*.73980

.018

أقل من  30سنة

*-1.78704

.004

31-40سنة

*-.84954

.011

51سنة فأكثر

-.10973-

.507

أقل من  30سنة

*-1.67730

.006

31-40سنة

*-.73980

.018

41-50سنة

.10973

.507

31-40سنة

-.27778-

.578

41-50سنة

.22222

.629

51سنة فأكثر

.35225

.436

أقل من  30سنة

.27778

.578

41-50سنة

*.50000

.045

51سنة فأكثر

*.63002

.008

أقل من  30سنة

-.22222-

.629

31-40سنة

*-.50000

.045

51سنة فأكثر

.13002

.295

أقل من  30سنة

-.35225-

.436

31-40سنة

*-.63002

.008

41-50سنة

-.13002-

.295

31-40سنة

-.28125-

.456

41-50سنة

.08333

.810
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واالختالف
31-40سنة

41-50سنة

51سنة فأكثر

أقل من  30سنة

31-40سنة

المهنية
اإلعالمية

41-50سنة

51سنة فأكثر

51سنة فأكثر

-.17553-

.606

أقل من  30سنة

.28125

.456

41-50سنة

.36458

.052

51سنة فأكثر

.10572

.547

أقل من  30سنة

-.08333-

.810

31-40سنة

-.36458-

.052

51سنة فأكثر

*-.25887

.006

أقل من  30سنة

.17553

.606

31-40سنة

-.10572-

.547

41-50سنة

*.25887

.006

31-40سنة

*-1.79167

.001

41-50سنة

*-1.32407

.008

51سنة فأكثر

*-1.21986

.012

أقل من  30سنة

*1.79167

.001

41-50سنة

.46759

.077

51سنة فأكثر

*.57181

.022

أقل من  30سنة

*1.32407

.008

31-40سنة

-.46759-

.077

51سنة فأكثر

.10422

.430

أقل من  30سنة

*1.21986

.012

31-40سنة

*-.57181

.022

41-50سنة

-.10422-

.430
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ويتضح من بيانات الجدول ( )14السابق أن الفروقات في تقييم األكاديميين العراقيين
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في
البعد القانوني لصالح األعمار (أقل من  30سنة و  40-31سنة) ،وكانت الفروقات في البعد
القيمي ،لصالح األعمار (أقل من  30سنة و 40-31سنة) ،وكانت الفروقات في البعد السلوكي
لصالح األعمار ( ،)40-31وكانت الفروقات في مظاهر التوافق واالختالف للفئة العمرية ( 55سنة
فأكثر) ،وكانت الفروقات في المهنية اإلعالمية لصالح الفئات العمرية(40-31سنة ،و50-41
سنة ،و  51سنة فأكثر).
 -3نتائج اختبار متغير الخبرة
للتعرف إلى تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة
الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً لسنوات الخبرة ،تم استخدام اختبار التباين األحادي One
 ،Way ANOVAوالجدول ( )15يوضح ذلك:
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الجيول ()15

اختبار  One Way ANOVAلتقييم الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية
الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبع ا لسنوات الخبرة
المربعات

يرجات
الحرية

متوسط

2.092

3

.697

داخل المجموعات 113.445

136

.834

المجموع

115.537

139

بين المجموعات

6.468

3

2.156

داخل المجموعات 100.302

136

.738

106.770

139

البعد السلوكي بين المجموعات

6.877

3

2.292

داخل المجموعات

50.494

136

.371

المجموع

57.370

139

.328

3

.109

داخل المجموعات

32.432

136

.238

المجموع

32.759

139

مستوى المهنية بين المجموعات

2.008

3

.669

داخل المجموعات

65.056

136

.478

المجموع

67.063

139

بين المجموعات

1.140

3

.380

داخل المجموعات

47.031

136

.346

المجموع

48.171

139

المصير

التباين

البعد القانوني بين المجموعات

البعد القيمي

المجموع

مظاهر التوافق بين المجموعات

رضا

األكاديميين

مجموع

المربعات

قيمة F
.836

2.923

6.174

.458

1.399

1.099

اليللة

اإلحصائية
.476

.036

.001

.712

.246

.352

-81-

يتضح من الجدول ( )15وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم األكاديميين العراقيين
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً
لسنوات الخبرة في كل من (البعد القيمي ،والبعد السلوكي) ،وقد تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات
البعدية للتعرف إلى داللة الفروقات ولصالح أية فئة من فئات سنوات الخبرة كانت تلك الفروقات،
والجدول رقم ( )16يوضح ذلك:
جيول ()16
اختبار شيفيه ليمقارنات المتعيية يبين الفروق اإلحصائية ي تقييم الاكاييميين العراقيين العاميين
ي الجامعات الرينية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبع ا لسنوات
الخبرة ي اكل من (البعي القيم  ،والبعي السيواك )

المصدر

)(Iالخبرة

5سنوات فأقل

البعد القيمي

6-11سنة

الفرق بين

الداللة

المتوسطات)(I-J

االحصائية

6-11سنة

*.84028

.034

من  12-17سنة

*.90278

.011

18سنة فأكثر

.51042

.109

5سنوات فأقل

*-.84028

.034

من  12-17سنة

.06250

.837

18سنة فأكثر

-.32986-

.212

)(Jالخبرة
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من  12-17سنة

18سنة فأكثر

5سنوات فأقل

6-11سنة

5سنوات فأقل

*-.90278

.011

6-11سنة

-.06250-

.837

18سنة فأكثر

*-.39236

.047

5سنوات فأقل

-.51042-

.109

6-11سنة

.32986

.212

من  12-17سنة

*.39236

.047

6-11سنة

*.73148

.010

من  12-17سنة

*.86111

.001

18سنة فأكثر

*.94907

.000

5سنوات فأقل

*-.73148

.010

من  12-17سنة

.12963

.548

18سنة فأكثر

.21759

.246

البعد السلوكي

من  12-17سنة

18سنة فأكثر

5سنوات فأقل

*-.86111

.001

6-11سنة

-.12963-

.548

18سنة فأكثر

.08796

.528

5سنوات فأقل

*-.94907

.000

6-11سنة

-.21759-

.246

من  12-17سنة

-.08796-

.528
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ويتضح من بيانات الجدول ( )16السابق أن الفروقات في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في البعد القيمي
كانت لصالح األكاديميين من ذوي سنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل ،ومن ثم لصالح  18سنة فأكثر)،
وكانت الفروقات في البعد السلوكي ،لصالح األكاديميين من ذوي سنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل).
 -4نتائج اختبار متغير معيل مشاهية القنوات الفضائية العراقية
للتعرف إلى تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة
الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً لمعدل مشاهدة القنوات الفضائية العراقية ،تم استخدام
اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAوالجدول ( )17يوضح ذلك:
الجيول ()17
اختبار  One Way ANOVAلتقييم الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية
الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبع ا لمعيل مشاهية القنوات
الفضائية العراقية

مجموع

يرجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

4.487
.778

المصير

التباين

البعد القانوني

بين المجموعات

8.975

داخل المجموعات

106.563

137

المجموع

115.538

139

بين المجموعات

2.003

2

1.001

داخل المجموعات

104.767

137

.765

البعد القيمي

قيمة F
5.769

1.310

اليللة
اإلحصائية
.004

.273
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المجموع

106.770

139

.508

2

.254

داخل المجموعات

56.863

137

.415

المجموع

57.370

139

بين المجموعات

.593

2

.297

داخل المجموعات

32.166

137

.235

المجموع

32.759

139

بين المجموعات

1.128

2

.564

داخل المجموعات

65.935

137

.481

المجموع

67.063

139

بين المجموعات

.570

2

.285

داخل المجموعات

47.601

137

.347

المجموع

48.171

139

البعد السلوكي بين المجموعات

مظاهر
التوافق

مستوى
المهنية

رضا
األكاديميين

.611

1.263

1.172

.821

.544

.286

.313

.442

يتضح من الجدول ( )17وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم األكاديميين العراقيين
العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً
لمعدل مشاهدة القنوات الفضائية العراقية فقط في (البعد القانوني) ،وقد تم استخدام اختبار شيفيه
للمقارنات البعدية للتعرف إلى داللة الفروقات كانت لصالح أي فئة من فئات معدالت المشاهدة،
والجدول رقم ( )18يوضح ذلك:
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جيول ()18
نتائج اختبار شيفيه يبين الفروق اإلحصائية ي تقييم الاكاييميين العراقيين العاميين ي

الجامعات الرينية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبع ا لمعيل
مشاهية القنوات الفضائية العراقية ي (البعي القانون )

المصدر
البعد القانوني

)(Iمعدل
المشاهدة

الداللة
الفرق بين
)(Jمعدل
المشاهدة المتوسطات) (I-Jاالحصائية

أقل من
ساعة

ساعة إلى
ساعتين

ثالث
ساعات أو
أكثر

ساعة إلى
ساعتين

-.35556-

.058

ثالث
ساعات أو
أكثر

*-.67298

.001

أقل من
ساعة

.35556

.058

ثالث
ساعات أو
أكثر

-.31742-

.072

أقل من
ساعة

*.67298

.001

ساعة إلى
ساعتين

.31742

.072

يتضح من بيانات الجدول ( )18السابق أن الفروقات في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في البعد القانوني
كانت لصالح األكاديميين الذين لديهم معدل مشاهدة (ثالث ساعات أو أكثر)
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج اليراسة
يتض اامن ه ااذا الفص اال مناقش ااة لنت ااائج أس اائلة الد ارس ااة وفرض ااياتها ،وذل ااك وفق ااا لترتي ااب المح اااور
واألسئلة في استبانة الدراسة وكما يلي:

أول :مناقشة نتائج أسئية اليراسة
نتتائج الستؤال الول :متتا مستتوى اهتمتتام الفضتتائيات العراقيتة يت معالجتتة مفهتوم المواطنتتة يت
برامجها المختيفة من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية؟
أ -نتائج البعي القانون :
أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لالبعد القانوني ،جاءت في المستوى المتوسط،
وأظهرت النتائج أن الفضائيات العراقية تنجح بشكل متوسط في( :توضيح الحقوق والواجبات
القانونية المرتبطة بالمواطنة) .بينما أوضحت النتائج تقصير الفضائيات العراقية بوظيفة" التعريف
بنصوص المواد القانونية الخاصة بالمواطنة" وعجزت عن (استخدام أشكال برامجية متعددة إلبراز
البعد القانوني لمفهوم المواطنة).
وهذا يشير إلى أن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي
المستوى من وجهة الاكاييميين العراقيين العاميين ي
عمان.

معالجة البعي القانون

اكان متوسط

الجامعات الرينية الخاصة ي

ميينة
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وقد بينت مبادئ نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم أن وسائل اإلعالم تؤثر معرفياً في الجمهور
من خالل إيضاح مجريات األحداث ،وتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية حول القضايا التي تشغل
تفكيرهم( .إسماعيل.)202 ،2003 ،
ب -نتائج البعي القيم :
أوضحت النتائج في البعد القيمي أن نجاح الفضائيات العراقية كان متوسطاً في (إعالء
شأن قيم المشاركة في اإلنتخابات) ،وفي المرتبة الثانية ،وفي دورها في (تعزيز قيمة األخوة بين
المواطنين).
وأظهرت النتائج تقصي ار للفضائيات العراقية في (تشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر)،
وكذا األمر في(:نشر ثقافة التنوع والتعددية).
ويمكن تفسير هذه النتائج بعدد من الفرضيات منها وربما أهمها اإلنتماءات الطائفية
والحزبية المتعددة وشيوع الصراع بين مكونات المجتمع الواحد الذي انعكس في وسائل اإلعالم
ومنها الفضائيات العراقية .كذلك يمكن تفسير ذلك بأن الصراع طغى على قيم التسامح والقبول
والتعاون بين األطراف بعد أن اشتد الصراع واتسعت الهوة نتيجة األحداث المتالحقة التي ما تزال
مستمرة.
وقد أشارت نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم بأن الجمهور يعتمد على تلك الوسائل في
الحصول على األخبار والمعلومات ،وبالتالي فإن قيمه وسلوكه سيتأثر بناء على تلك األخبار
والمعلومات ،لذلك وجب على تلك الوسائل تحري الدقة في نقل األخبار والمعلومات ،وما سينتج عن
ذلك من قيم وسلوك حفاظاً على قيم المجتمع التي تسهم في تماسكه وتحقق له السلم الداخلي .أما
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نظرية المسؤولية اإلجتماعية فقد ركزت على أهمية احترام التعددية فيها وعليها أن تعكس تنوع اآلراء
وتحترم حق الرد كقيمة عليا من قيم وسائل اإلعالم.
وكانت دراسة بشير ( )2007قد أشارت أن لوسائل اإلعالم دو اًر مهماً في تشكيل الوعي
السياسي وتكوين المواطنة الصالحة ،وتبني القيم الديمقراطية .كذلك فقد أشارت دراسة روزي
( )Rossie M. Hutchinson, 2010إلى أن مفهوم المواطنة خاضع لمساهمة عدد من
المؤسسات مثل المدارس العامة .مع ذلك فإن إسهام وسائل اإلعالم ومنها القنوات التلفزية يبقى دو ار
مهما خصوصاً مع النشء الجديد وفي مرحلة الطفولة خصوصاً.
ج -مناقشة نتائج البعي السيواك :
أظهرت النتائج االبعد السلوكي في أداء الفضائيات العراقية مستويات متوسطة كان أفضلها
لدورها في( :تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية باإلنتخاب) ،ثم في( :تذكير المواطنين
بأهمية ممارسة حرية التعبير) .بينما أظهرت النتائج تقصي اًر أو تراجعاً لدور الفضائيات العراقية في:
(تشجيع المشاهدين على نبذ القبلية لصالح مفهوم المواطنة الجامعة) ،وفي( :تشجيع المشاهدين
على نبذ اإلنتماءات الطائفية لصالح مفهوم المواطنة).
وهذا يشير إلى أن مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي

معالجة البعي السيواك

اكان

متوسط المستوى من وجهة الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية.
وكانت دراسة عبد اهلل ( )2011التي أجريت في العراق قد بينت أن ضعف الهوية الوطنية
لصالح هيمنة انتماءات ضيقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي .وينعكس ذلك في
سلوك المواطن من خالل تسليمه باأن "الوطن" ليس لكل المواطنين ،وبأن "الوطن" هو ساحة صراع
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على مغانم فيه ،لذلك يأخذ اإلنتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بعداً أكثار حصاانة وقوة من
اإلنتماء الوطني الواحد.
كذلك فإن نظرية المسؤولية اإلجتماعية حرصت على ضرورة تجنب وسائل اإلعالم نشر ما
يشجع على الجريمة والعنف والفوضى اإلجتماعية ،واالمتناع عن توجيه اإلهانات إلى األقليات.
وكذلك احترام التعددية فيها وعليها أن تعكس تنوع اآلراء وتحترم حق الردMcQuail ..
).)D.,2005
 .2مناقشة نتائج السؤال الثان  :ما مظاهر التوايق والختالف ي تحييي أبعاي مفهوم المواطنة
اكما تتناولها معالجات الفضائيات العراقية من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي
الجامعات الرينية؟
أوضحت نتائج هذا السؤال أن أداء الفضائيات العراقية ل(مظاهر التوايق والختالف ي
تحييي أبعاي مفهوم المواطنة اكما عاكستها معالجات الفضائيات العراقية) ،تراوحت ما بين المرتفع
والمتوسط ،وأوضحت النتائج أن معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة (أبرزت بعض
الفضائيات البعد الطائفي في طرح مفهوم المواطنة) ،وعكست أيضاً (تجاهل بعض الفضائيات
العراقية تناول مفهوم المواطنة من أي زاوية كانت).
كذلك أظهرت النتائج ضعف اتفاق الفضائيات العراقية (على أهمية المواطنة في سيادة
العراق ووحدته الوطنية) .وأظهرت ضعف أو تدني اتفاق معالجات الفضائيات العراقية في (تفسير
البعد القانوني لمفهوم المواطنة) ،مما يعني تعدد التفسيرات وتضاربها.
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وتشير هذه النتائج إلى أن مظاهر التوايق والختالف ي تحييي أبعاي مفهوم المواطنة
اكما عاكستها معالجات الفضائيات العراقية اكانت متوسطة المستوى من وجهة نظر أيراي عينة
اليراسة (الاكاييميين العراقيين ي الجامعات الرينية) .وييل ذلك عيى وجوي تضارب واختالف ي
انتماءات تيك الفضائيات ومرجعياتها السياسية والطائفية ،وقي ياكون ذلك ناتج عن تين الاكفاءات
المهنية ليقائمين عيى تيك الفضائيات ،وهذا ما سنستعرضه ي

مناقشة إجابة السؤال التال .

اكذلك يإن هذه النتائج تيل عيى أن أيراي عينة اليراسة من الاكاييميين العراقيين يعون وييراكون
تيك الفروقات وييمسونها.

 -3مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما مستوى المهنية اإلعالمية ي

معالجات الفضائيات

العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة نظر الاكاييميين العراقيين العاميين ي الجامعات الرينية؟
أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لامحور (مستوى المهنية اإلعالمية في
معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة) ،تراوحت ما بين ( 2.33و  ،)2.16بمتوسط حسابي
إجمالي من المستوى المنخفض ،وقد جاء ترتيب المعايير المهنية وفق الترتيب التالي :في الترتيب
األول جاءت الشمولية (ويقصد بها جانبان األول شمولية متعلقة باألخبار والمعلومات المتعلقة
بمفهوم المواطنة ،وثانيا شمولية متعلقة بتناول كافة فئات المجتمع ومراعاة التنوع القومي والديني
بدون تمييز أو ميول إلى جانب على حساب جانب آخر) ،وفي المرتبة الثانية جاءت الموضوعية
(وقصد بها الطرح غير المتحيز في األخبار والمعلومات التي تطرحها أو تتناولها الفضائيات
العراقية) .ثم معيار التوازن (ويقصد بها توازن الموضوعات التي يتم تناولها من حيث المدد الزمنية
المتاحة لكل موضوع) فمعيار النزاهة( ،ويقصد بها درجة االلتزام بميثاق الشرف اإلعالمي في تناول
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مفهوم المواطنة في برامج الفضائيات العراقية) .ثم معيار "احترام التعددية والتنوع" ،ومعيار الدقة
(ويقصد بها التحقق من صحة األخبار والمعلومات في تناول مفهوم المواطنة من خالل الفضائيات
العراقية).
وقي أشارت النتائج إلى أن مستوى المهنية اإلعالمية ي

معالجات الفضائيات العراقية

لمفهوم المواطنة اكانت منخفضة المستوى من وجهة نظر أيراي عينة اليراسة (الاكاييميين
العراقيين ي

الجامعات الرينية) .ويماكن أن يعزى ذلك إلى عية عوامل منها :حالة الفوضى

المنية والسياسية ومن ثم اإلعالمية الت تسوي العراق منذ اإلحتالل المرياك عام  ،2003ثم
عامل عيم حصول معظم اإلعالميين عيى يورات تأهييية ي الشأن اإلعالم  ،ثم حالة الفساي
الت

تصيب بعض المؤسسات اإلعالمية نتيجة المال السياس

الذي يييعها ليتخي

عن القيم

الخالقية ويؤيي إلى تراجع المهنية اإلعالمية .بينما تؤاكي نظرية المسؤولية اإلجتماعية عيى
وجوب قيام وسائل اإلعالم باحترام المعايير المهنية لنقل المعلومات كالحقائق والدقة والموضوعية
والتوازن ،وأن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها .وذلك من باب مسؤولية هذه الوسائل عن
الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه وقيمه ومصالحه ،ألنه لو تخلت وسائل اإلعالم عن تلك
المسؤوليات أو تهاونت فيها كما يجري اليوم ،فإن المتضرر األكبر هو المجتمع والدولة والفرد
أيضاً.
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 -4مناقشة نتائج السؤال الرابع :ما ميى رضا الفئة المبحوثة من الاكاييميين العراقيين
العاميين ي الجامعات الرينية عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة؟
أوضحت نتائج الدراسة أن (يرجة الرضا الشخص

لألاكاييميين العراقيين عن معالجات

الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة) ،تراوحت ما بين ( 3.67و ،)2.21هو من المستوى
المتوسط ،وتبين أن أعلى موافقة ألفراد عينة الدراسة جاءت لفقرة (معالجة برامج القنوات الفضائية
العراقية ألبعاد مفهوم المواطنة كان متبايناً من فضائية ألخرى) .وحصلت الفقرة التي تنص على
(إن األساليب واألشكال اإلعالمية لتناول الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة كان مرضياً) على
موافقة عالية نسبياً رغم أنها تقع في المستوى المتوسط .وأظهرت النتائج كذلك تدني الرضا عن
(معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد مفهوم المواطنة).
ي المجمل يقي أشارت النتائج إلى تين الرضا ليراي عينة اليراسة عن المستوى المهن
ي

ضوء النتائج

لمعالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة .وهذا أمر متوقع أو منطق

السابقة حيث لم يرتق الياء المهن ليفضائيات لمستوى التحييات الاكبيرة الت

تواجه العراق،

خصوصا تحيي وحية العراق مجتمعا ويولة ،وتحيي غياب أو ضعف مفهوم المواطنة لصالح
تقوية اإلنتماءات الفئوية والطائفية والسياسية والجهوية.
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ثاني ا :مناقشة نتائج يرضية اليراسة:
تمثلاات الفرضااية الرئيسااية للد ارسااة فااي الس اؤال :هتتل هنتتاك يتتروق ذات يللتتة إحصتتائية ي ت
تقييم الاكاييميين العراقيين العتاميين يت الجامعتات الرينيتة الخاصتة لمستتوى معالجتة الفضتائيات
العراقية لمفهوم المواطنة تبع ا لمتغيرات (الجنس ،والعمر ،وسنوات الخبرة ،ومعيل مشاهية القنوات
الفضائية العراقية).
 -1مناقشة نتائج اختبار متغير الجنس:
أوضحت نتائج اختبار متغير الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم
األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة تبعاً للجنس .وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من المطيري (،)2009
ودراسة الصالل ( .)2012ويمكن تفسير ذلك بأن متغير الجنس يصبح غير مهم في أفراد عينة
ذات مستوى تعليمي مرتفع أو متوسط كاألساتذة الجامعيين والطلبة الجامعيين أحيانا.
 -2مناقشة نتائج اختبار متغير العمر:
أوضحت نتائج اختبار متغير العمر وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم األكاديميين
العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم
المواطنة تبعاً للعمر في كل من (البعد القانوني والبعد القيمي ،والبعد السلوكي ،ومظاهر التوافق،
ومستوى المهنية) ،وقد أوضحت النتائج أن الفروقات في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في
الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في البعد القانوني
كان لصالح األعمار (أقل من  30سنة و  40-31سنة) ،وكانت الفروقات في البعد القيمي ،لصالح
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األعمار (أقل من  30سنة و  40-31سنة) ،وكانت الفروقات في البعد السلوكي لصالح األعمار
( ،)40-31وكانت الفروقات في مظاهر التوافق واالختالف للفئة العمرية ( 55سنة فأكثر) ،وكانت
الفروقات في المهنية اإلعالمية لصالح الفئات العمرية( 40-31سنة ،و 50-41سنة ،و  51سنة
فأكثر).
ويماكن تفسير هذه النتيجة بأن مستوى العمر اكان له يور لن خبرة العمر تؤيي إلى تغير
وجهات النظر ،يالقل عمرا أاكثر استعيايا لقبول التغير والختالف ،بينما يميل ال اكبر سنا لتقيير
وتبجيل خبراتهم السابقة وقيمهم وقيم مجتمعهم القييمة.
 -3مناقشة نتائج اختبار متغير سنوات الخبرة
أوضحت نتائج اختبار متغير سنوات الخبرة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم
األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى معالجة الفضائيات العراقية
لمفهوم المواطنة تبعاً لسنوات الخبرة في كل من (البعد القيمي ،والبعد السلوكي) ،وقد بينت النتائج
أن تلك الفروقات في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى
معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة في البعد القيمي كانت لصالح األكاديميين من ذوي
سنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل ،ومن ثم لصالح  18سنة فأكثر) ،وكانت الفروقات في البعد
السلوكي ،لصالح األكاديميين من ذوي سنوات الخبرة ( 5سنوات فأقل).
ويمكن تفسير ذلك بما يشابه تفسير متغير العمر ،فالفئات األقل خبرة ،هي األقل عم اًر
على األرجح ،لذلك ،فهؤالء تختلف وجهات نظرهم نحو األشياء أو الظواهر والقضايا ،ويشبههم في
ذلك الفئات األكثر خبرة الذين هم أكبر عم ار كذلك ،كفئة أل  18سنة فأكثر ،فهؤالء يبدون فروقا في
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وجهات نظرهم ألنهم أقل تقبالً للتغيرات الحاصلة في الواقع ،وهم أيضا ميالون للحفاظ على القيم
القديمة في حين أن فئة الخبرة  5سنوات فأقل يعبرون عن استعداد أكبر لتفهم التغير والتبدل ،وربما
ال يدرك بعضهم بعض القيم القديمة ألنهم لم يعيشوها .وكانت دراسة المطيري ( )2009قد بينت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لدور وسائل اإلعالم في ترسيخ قيم
المواطنة تبعاً لمتغير المستوى األكاديمي ولصالح الدكتوراه مقارنة مع المستويات األكاديمية األدنى.
 -4مناقشة نتائج اختبار متغير معيل مشاهية القنوات الفضائية العراقية
أوضحت نتائج اختبار متغير معدل مشاهدة القنوات الفضائية العراقية وجود فروق ذات
داللة إحصائية في تقييم األكاديميين العراقيين العاملين في الجامعات األردنية الخاصة لمستوى
معالجة الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة تبعاً لمعدل مشاهدة القنوات الفضائية العراقية في (البعد
القانوني) ،وبينت النتائج أن تلك الفروقات كانت لصالح األكاديميين الذين لديهم معدل مشاهدة
(ثالث ساعات أو أكثر) .ولم تظهر فروقات في األبعاد األخرى.
ويمكن تفسير ذلك ،بأن األكثر مشاهدة للقنوات الفضائية يكونون وجهات نظر أكثر عمقا
أو أكثر شمولية ،لذلك تتميز وجهات نظرهم وتقييماتهم ألداء تلك الفضائيات عن غيرهم األقل
تعرضا ومشاهدة للقنوات الفضائية.
وكانت دراسة الصالل ( )2012قد بينت نتائج مشابهة من حيث وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الطلبة المبحوثين تجاه دور الفضائيات الكويتية في تعزيز المواطنة تعزى لمعدل
مشاهدة الطلبة المبحوثين للقنوات الفضائية .وقد جاءت الفروق لصالح فئة المشاهدة ( 3ساعات
فأكثر يوميا).
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التوصيات
توصي الدراسة للقنوات الفضائية العراقية بما يلي:
 التركيز على توضيح الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بالمواطنة ،كذلك أن تهتم بتعزيز قيمةاألخوة بين المواطنين ،وأن تعمل على تشجيع المشاهدين على نبذ اإلنتماءات الطائفية لصالح
مفهوم المواطنة.
 اعالء قيم المشاركة في اإلنتخابات كلما كان ذلك ممكنا ،تشجيع المواطنين على المشاركةالسياسية باإلنتخاب) ،ثم في( :تذكير المواطنين بأهمية ممارسة حرية التعبير.
 االتفاق على تحديد مفهوم موحد للمواطنة يستند إلى الدستور العراقي والى األعراف والتقاليدالمشتركة للشعب العراقي على مختلف مكوناته لوقف التضارب في تناول المفهوم.
 االرتقاء مستوى المعايير المهنية في تناولها لمفهوم المواطنة ومختلف المعالجات األخرى ،والتقيدبالمعايير والقواعد المهنية كالموضوعية والتوازن والدقة والشمولية وعرض الرأي والرأي اآلخر.
وتوصي الدراسة للجهات القانونية بما يلي:
 أن تقوم بمراقبة ومتابعة معالجات الفضائيات العراقية فيما يتعلق بتجاوز بعض هذه الفضائياتلحدود مفهوم المواطنة وبثها ثقافة طائفية وتقسيمية تؤدي إلى الفرقة والفتنة.
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 ضرورة ابتعاد الفضائيات العراقية عن تداول المصطلحات المؤدية الى ترسيخ الطائفية واألثنيةوالشوفينية.
 التركيز على احكام الدستور وفقرات قانون العقوبات التي تؤكد على معاقبة كل من يجاهربالطائفية أو يحاول أو يستغلها لتحقيق اغراض أو مصالح شخصية أو عامة
 أن تقوم بعض جمعيات المجتمع المدني المختصة بمراقبة أداء الفضائيات العراقية وأن تحل محلالمواطن في رفع قضايا في شأن أية تجاوزات قد تبديها بعض الفضائيات.
 تفعيل قوانين حقوق اإلنسان ومؤسساته المهنية محلياً ودولياً من أجل محاسبة أي طرف راع أوممثل للقنوات الفضائية ،التي تتبى خطابا يتعدى أو يتجاوز على حقوق المواطن والمواطنة ويرسخ
لمفاهيم طائفية أو عنصرية أو دينية تتنافى مع أحكام الدستور.
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 العتابي ،عبد الجبار( .)2014إلعالم العراقي متهم ببيع ضميره في اإلنتخابات" ،في
صحيفة إيالف اإللكترونية ،،2014 /4/8 ،متاح على الرابط:
http://www.elaph.com/Web/News/2014/5/902145.html#sthash.gJhoFlmv.
dpuf
 صبري ،أحمد (" )2015اإلعالم العراقي قبل وبعد االحتالل" ،جريدة الوطن االلكترونية ،متاحبتاريخ ( )2015 -5 -22على الرابط http://alwatan.com/details/61593 :
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ميحقات اليراسة
ميحق رقم ()1
أسماء محاكم استبانة اليراسة
ت

السم

الرتبة العيمية

التخصص

التخصص وماكان العمل

-1

أ.د .حميدة سميسم

أستاذ

راي عام واعالم

كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط

-2

أ.د .اديب خضور

أستاذ

تحرير اعالمي

كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط

-3

أ.د .عطااهلل الرمحين

أستاذ

دعاية وراي عام

كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط

-4

أ.د .عبد الحافظ سالمة

أستاذ

تكنولوجيا التعليم

كلية العلوم التربوية – جامعة الشرق األوسط

-5

أ.د .عبدالرزاق الدليمي

أستاذ

دعاية وراي عام

كلية اإلعالم – جامعة البت ار

-6

د .كامل خورشيد مراد

أستاذ مشارك

اعالم

كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط

-7

د .رائد احمد البياتي

أستاذ مشارك

اذاعة وتلفزيون

كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط
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ميحق رقم ()2
استبانة اليراسة ي شاكيها الول :

الياكتور الفاضل................................
تحية طيبة وبعي:
أقااوم حاليااا بالتحضااير لد ارسااة بعناوان " مستتتوى معالجتتة الفضتتائيات العراقيتتة لمفهتتوم المواطنتتة متتن
وجهة نظر النختب العراقيتة يت الرين" وذلاك اساتكماالً للحصاول علاى درجاة ماجساتير اإلعاالم مان
كلية اإلعالم  /جامعة الشرق األوسط (عمان ،األردن).
أرجو قراءة مشاكلة الد ارساة وأهادافها وفقارات اإلساتبانة ووضاع مالحظااتكم عان مادى مالءماة الفقارات
لألهداف وما ترونه مناسباً لتحسين هذه األداة.
ولكم جزيل الشكر
الطالب :صالح المرسوم
جامعة الشرق الوسط /عمان
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أسئية الستبانة :رجاء وضع إشارة  في الخانة المناسبة إلجابتك

البيانات الييموغرايية والشخصية:
 -1الجنس - :أنثى.

 –ذكر.

 -2الفئة العمرية:
 - أقل من  25سنة –  .من  35 – 25سنة.
 - من 46 – 36سنة.

 47 – سنة فأكثر.

 -3الجامعة( :ألعضاء هيئة التدريس):
 - جامعة الشرق األوسط –  .جامعة الزيتونة.
 - جامعة اإلسراء.

 – جامعة بترا –  .جامعة العلوم اإلسالمية

العالمية.
 -4القناة الفضائية( :لإلعالميين في القنوات الفضائية):
 – قناة التغيير.

 - قناة الشرقية -  .فضائية .ANB

 -قناة بغداد.

 -5معيل مشاهية القنوات الفضائية العراقية:
 -أشاااهدها بمعاادل أقاال ماان ساااعة يوميااا – .أشاااهدها بمعاادل ساااعة إلااى ساااعتين
يومياً –  .أشاهدها بمعدل ثالث ساعات أو أكثر يوميا.
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أسئية الستبانة:
 -1ما مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي معالجة أبعاي مفهوم المواطنة ي برامجها المختيفة
من وجهة نظرك؟
ويتألف السؤال من ثالثة أبعاد هي  :القانوني ،القيمي الثقافي ،السلوكي .وكما يأتي:
أ -البعي القانون  :ويقصد به نصوص القانون العراقي التي تحدد صفة المواطنة االعتبارية
والسياسية بما فيها نصوص الحقوق والواجبات التي يقرها القانون.
اتسمت معالجة الفضائيات العراقية ليبعي القانون
لمفهوم المواطنة بما يي :
1
2

موافق

التعريف بنصوص المواد القانونية الخاصة بالمواطنة
مناقشة

النصوص

القانونية

لتوضيحها

وافهامها

للمشاهدين
3

توضيح الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بالمواطنة

4

استخدام أشكال برامجية متعددة إلبراز البعد القانوني
لمفهوم المواطنة

موافق

محايد

غير
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ب -البعي القيم  :يقصد به ما يكتسبه الفرد من قيم عن طريق التنشئة اإلجتماعية التي تسهم
بها وسائل اإلعالم.
اتسمت معالجة برامج الفضائيات العراقية ليبعي
القيم لمفهوم المواطنة بإبراز القيم التالية:
1

تعزيز قيمة األخوة بين المواطنين

2

التذكير بالتاريخ المشترك

3

التذكير بالمصير المشترك

4

التذكير بالثقافة الجامعة

5

تعزيز قيم التعاون والتكافل

6

إعالء شأن قيم المشاركة في اإلنتخابات

7

إعالء شأن قيم اإلنتماء والوالء للوطن

8

تشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر

9

نشر ثقافة التنوع والتعددية

10

التأكيد على قيم التسامح بين الناس

11

التأكيد على قيم التعاون والتشارك

12

إبراز البعد القيمي لمفهوم المواطنة من خالل برامج
متعددة ومتنوعة

موافق

محايد

غير موافق
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ج -البعي السيواك  :ويقصد به سلوك المواطن في الحفاظ على النظام العام بما في ذلك
النظام السياسي الشرعي الذي تدين له األغلبية بالوالء.
البعي السيواك
1

تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على
النظام العام

2

تذكير المواطنين بأهمية القيام بسلوك الحفاظ على
نظافة األمكنة العامة

3

تذكير المواطنين بأهمية ممارسة حرية التعبير

4

تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية باإلنتخاب

5

تشجيع المواطنين على االنضمام لألحزاب السياسية
العراقية

6

تشجيع المشاهدين على نبذ اإلنتماءات الطائفية
لصالح مفهوم المواطنة

7

تشجيع المشاهدين على نبذ اإلقليمية لصالح مفهوم
المواطنة الجامعة

8

تشجيع المشاهدين على نبذ القبلية لصالح مفهوم
المواطنة الجامعة

9

المعالجات الفضائية أسهمت في إبراز البعد السلوكي
لمفهوم المواطنة من خالل برامج متعددة ومتنوعة

موافق

محايد

غير موافق
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 -2ما مظاهر التوايق والختالف ي

تحييي أبعاي مفهوم المواطنة اكما عاكستها معالجات

الفضائيات العراقية من وجهة نظرك؟
مظاهر التوايق ي

تحييي أبعاي مفهوم المواطنة ي

الفضائيات العراقية اكانت اكاآلت :
1

اتفقت معالجات الفضائيات العراقية في تفسير البعد القانوني

2

اتفقت الفضائيات العراقية على أهمية المواطنة في سيادة

3

اتفقت الفضائيات العراقية على تشجيع المواطن على سلوكيات

لمفهوم المواطنة

العراق ووحدته الوطنية

تعزز مفهوم المواطنة كالمشاركة في اإلنتخابات واألحزاب
والدفاع عن الوطن وااللتزام بالقوانين

4

أبرزت بعض الفضائيات البعد الطائفي في طرح مفهوم

5

أبرزت بعض الفضائيات البعد السياسي في طرح مفهوم

6

أبرزت بعض الفضائيات البعد اإلقليمي /الجغرافي في طرح

7

تجاهلت بعض الفضائيات العراقية تناول مفهوم المواطنة من

8

ظهر التباين في برامج الفضائيات العراقية أثناء معالجة مفهوم

المواطنة.
المواطنة.

مفهوم المواطنة
أي زاوية كانت

المواطنة وأبعاده المختلفة

موافق

محايد

غير
موافق
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 -3ما مستوى المهنية اإلعالمية ي معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة
نظرك؟
اتسمت معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة
نظري باآلت :
1

بالموضوعية :ونقصد بها الطرح غير المتحيز في األخبار
والمعلومات التي تطرحها أو تتناولها الفضائيات العراقية

2

بالتوازن :يقصد بها توازن الموضوعات التي يتم تناولها من حيث
المدد الزمنية المتاحة لكل موضوع.

3

بالدقة :ويقصد بها التحقق من صحة األخبار والمعلومات في تناول
مفهوم المواطنة من خالل الفضائيات العراقية

4

بالنزاهة :يقصد بها درجة االلتزام بميثاق الشرف االعالمي في تناول
مفهوم المواطنة في برامج الفضائيات العراقية.

5

بالشمولية :ويقصد بها جانبان األول شمولية متعلقة باألخبار
والمعلومات المتعلقة بمفهوم المواطنة ،وثانيا شمولية متعلقة بتناول
كافة فئات المجتمع ومراعاة التنوع القومي والديني بدون تميز أو
ميول إلى جانب على حساب جانب آخر.

6

باحترام التعددية والتنوع :يقصد بها مدى التزام الفضائيات العراقية
في تناولها اإلخباري لمفهوم المواطنة في عدم الميل لجهة على
حساب جهة أخرى من خالل احترام التعددية الدينية والقومية والتنوع
المذهبي

موايق

محايي

غير موايق
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 -4ما يرجة رضاك الشخص عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة؟
باستطاعت

أن أحيي مستوى الرضا الشخص

عن معالجة

موايق

الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة اكاآلت :
1

مرضياً بدرجة ممتازة

2

مرضياً بدرجة جيدة جدا

3

مرضياً بدرجة جيدة

4

مرضياً بدرجة مقبولة

5

غير مرضياً أبداً

((شاك ار" لتعاوناكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم))

محايي

غير موايق
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ميحق رقم ()3
استبانة اليراسة ي شاكيها النهائ :

الياكتور الفاضل................................
تحية طيبة وبعي:
أقااوم حاليااا بالتحضااير لد ارسااة بعناوان " مستتتوى معالجتتة الفضتتائيات العراقيتتة لمفهتتوم المواطنتتة متتن
وجهة نظتر ال اكتاييميين العتراقيين العتاميين يت الجامعتات الرينيتة" وذلاك اساتكماالً للحصاول علاى
درجة ماجستير اإلعالم من كلية اإلعالم  /جامعة الشرق األوسط (عمان ،األردن).
أرجو التفضل بإجابة فقرات هذه اإلستبانة في أقرب وقت ممكن ،علما أن المعلومات الواردة فيها لان
تستخدم لغير األغراض العلمية المحددة.
ولكم جزيل الشكر
الطالب :صالح المرسوم
جامعة الشرق الوسط /عمان
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أسئية الستبانة :رجاء وضع إشارة  في الخانة المناسبة إلجابتك

البيانات الييموغرايية والشخصية:
 -1الجنس - :أنثى.

 –ذكر.

 -2الفئة العمرية:
 - أقل من  30سنة –  .من  40 – 31سنة.
 - من  50 -41سنة.

 51 – سنة فأكثر.

 -3الجامعة( :ألعضاء هيئة التدريس):
 - جامعة الشرق األوسط –  .جامعة الزيتونة.
 - جامعة اإلسراء.
العالمية.

 - جامعة أخرى

 – جامعة بترا –  .جامعة العلوم اإلسالمية
...................،....

 -4سنوات الخبرة ي التيريس
 5 - سنوات فأقل –  .من  11 – 6سنة.
 - من  12سنة –  17سنة.

 من  18سنة فأكثر.

 -5معيل مشاهية القنوات الفضائية العراقية:
 -أشاااهدها بمعاادل أقاال ماان ساااعة يوميااا – .أشاااهدها بمعاادل ساااعة إلااى ساااعتين
يومياً –  .أشاهدها بمعدل ثالث ساعات أو أكثر يوميا.
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أسئية الستبانة:
 -1ما مستوى اهتمام الفضائيات العراقية ي معالجة أبعاي مفهوم المواطنة ي برامجها المختيفة
من وجهة نظرك؟
ويتألف السؤال من ثالثة أبعاد هي  :القانوني ،القيمي الثقافي ،السلوكي .وكما يأتي:
أ -البعي القانون  :ويقصد به نصوص القانون العراقي التي تحدد صفة المواطنة االعتبارية
والسياسية بما فيها نصوص الحقوق والواجبات التي يقرها القانون.

6

اتسمت معالجة الفضائيات العراقية ليبعي

موافق

القانون لمفهوم المواطنة بما يي :

بشدة

التعريف بنصوص المواد القانونية الخاصة
بالمواطنة

7

مناقشة

النصوص

القانونية

لتوضيحها

وافهامها للمشاهدين
8

توضيح الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة
بالمواطنة

9

استخدام أشكال برامجية متعددة إلبراز البعد
القانوني لمفهوم المواطنة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة
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ب -البعي القيم  :يقصد به ما يكتسبه الفرد من قيم عن طريق التنشئة اإلجتماعية التي تسهم
بها وسائل اإلعالم.
اتسمت معالجة برامج الفضائيات

موافق

العراقية ليبعي القيم لمفهوم المواطنة

بشدة

10

تعزيز قيمة األخوة بين المواطنين

11

التذكير بالتاريخ المشترك

12

التذكير بالمصير المشترك

13

التذكير بالثقافة الجامعة

14

تعزيز قيم التعاون والتكافل

15

إعالء

شأن

موافق

موافق
بشدة

بإبراز القيم التالية:

قيم

موافق

محايد

غير

غير

المشاركة

في

اإلنتخابات
16

إعالء شأن قيم اإلنتماء والوالء للوطن

17

تشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر

18

نشر ثقافة التنوع والتعددية

19

التأكيد على قيم التسامح بين الناس

20

التأكيد على قيم التعاون والتشارك

21

إبراز البعد القيمي لمفهوم المواطنة من
خالل برامج متعددة ومتنوعة
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ج -البعي السيواك  :ويقصد به سلوك المواطن في الحفاظ على النظام العام بما في ذلك النظام
السياسي الشرعي الذي تدين له األغلبية بالوالء.
البعي السيواك

22

تذكير المواطنين بأهمية القيام
بسلوك الحفاظ على النظام العام
تذكير المواطنين بأهمية القيام

23

24
25
26

27

28

بسلوك الحفاظ على نظافة

األمكنة العامة

تذكير المواطنين بأهمية ممارسة

حرية التعبير

تشجيع المواطنين على المشاركة

السياسية باإلنتخاب

تشجيع المواطنين على االنضمام

لألحزاب السياسية العراقية

تشجيع المشاهدين على نبذ

اإلنتماءات الطائفية لصالح
مفهوم المواطنة

تشجيع المشاهدين على نبذ

اإلقليمية لصالح مفهوم المواطنة
الجامعة
تشجيع المشاهدين على نبذ

29

القبلية لصالح مفهوم المواطنة

الجامعة

المعالجات الفضائية أسهمت في
30

إبراز البعد السلوكي لمفهوم

المواطنة من خالل برامج متعددة
ومتنوعة

موايق
بشية

موايق

محايي

غير

غير موايق

موايق

بشية
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 -2ما مظاهر التوايق والختالف ي

تحييي أبعاي مفهوم المواطنة اكما عاكستها معالجات

الفضائيات العراقية من وجهة نظرك؟
مظاهر التوايق ي

المواطنة ي

اكاآلت :

تحييي أبعاي مفهوم

الفضائيات العراقية اكانت

31
32

اتفقت الفضائيات العراقية على أهمية

33

اتفقت الفضائيات العراقية على تشجيع

تفسير البعد القانوني لمفهوم المواطنة

المواطنة في سيادة العراق ووحدته الوطنية

المواطن على سلوكيات تعزز مفهوم
كالمشاركة

في

اإلنتخابات

واألحزاب والدفاع عن الوطن وااللتزام

بالقوانين
34

أبرزت بعض الفضائيات البعد الطائفي في

35

أبرزت بعض الفضائيات البعد السياسي

36

أبرزت بعض الفضائيات البعد اإلقليمي/

37

تجاهلت بعض الفضائيات العراقية تناول

38

ظهر التباين في برامج الفضائيات العراقية

طرح مفهوم المواطنة.

في طرح مفهوم المواطنة.

الجغرافي في طرح مفهوم المواطنة

مفهوم المواطنة من أي زاوية كانت

أثناء معالجة مفهوم المواطنة وأبعاده
المختلفة

بشدة

موافق

موافق
بشدة

اتفقت معالجات الفضائيات العراقية في

المواطنة

موافق

موافق

محايد

غير

غير
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 -3ما مستوى المهنية اإلعالمية ي معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة من وجهة
نظرك؟
اتسمت معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم

موايق

موا

المواطنة من وجهة نظري باآلت :

بشية

يق

بالموضوعية :ونقصد بها الطرح غير المتحيز
39

في األخبار والمعلومات التي تطرحها أو تتناولها
الفضائيات العراقية
بالتوازن :يقصد بها توازن الموضوعات التي يتم

40

41

تناولها من حيث المدد الزمنية المتاحة لكل
موضوع.

بالدقة :ويقصد بها التحقق من صحة األخبار
والمعلومات في تناول مفهوم المواطنة من خالل

الفضائيات العراقية
بالنزاهة :يقصد بها درجة االلتزام بميثاق الشرف
42

اإلعالمي في تناول مفهوم المواطنة في برامج
الفضائيات العراقية.
بالشمولية :ويقصد بها جانبان األول شمولية
متعلقة باألخبار والمعلومات المتعلقة بمفهوم

43

المواطنة ،وثانيا شمولية متعلقة بتناول كافة
فئات المجتمع ومراعاة التنوع القومي والديني

بدون تميز أو ميول إلى جانب على حساب
جانب آخر.
باحترام التعددية والتنوع :يقصد بها مدى التزام
الفضائيات العراقية في تناولها اإلخباري لمفهوم
44

المواطنة في عدم الميل لجهة على حساب جهة

أخرى من خالل احترام التعددية الدينية والقومية
والتنوع المذهبي

محايي

غير
موايق

غير
موايق
بشية
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 -4ما يرجة رضاك الشخص عن معالجات الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة؟

45

46

مستوى الرضا عن معالجات القنوات الفضائية

راض

لمفهوم المواطنة

بشدة

راض

محايد

معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد
مفهوم المواطنة كان مرضياَ
معالجة برامج القنوات الفضائية العراقية ألبعاد
مفهوم المواطنة كان متبايناً من فضائية ألخرى
إن األساليب واألشكال اإلعالمية لتناول

47

الفضائيات العراقية لمفهوم المواطنة كان
مرضياً

48

إن المستوى المهني لمعالجة الفضائيات
العراقية لمفهوم المواطنة كان مرضياَ
((انتهت السئية ،شاك ار لاكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم))

غير

غير راض

راض

بشدة
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ميحق ( )4بعض نصوص اليستور العراق ذات الصية بمفهوم المواطنة:
 نصت المادة رقم ( )4على "أوالًا اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتانللعراق ،ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة األم كالتركمانية والسريانية واألرمنية في
المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية ،أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية
الخاصة".
وفي الباب الثاني المتعلق بالحقاوق والحرياات ،جاء في الفصل األول فيما يتعلق بالحقوق
المدنية والسياسية ،وفي المادة رقم (" :)14العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس
أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع
االقتصادي أو اإلجتماعي".
ونصت المادة (" :)15لكل فرد الحق في الحياة واألمن والحرية ،وال يجوز الحرمان من هذه
وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".
الحقوق أو تقييدها إال وفقاً للقانون،
ً
أما المادة ( ،)16فقد نصت على "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ،وتكفل الدولة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك" .في حين أن المادة ( )17نصت على "اوالً :لكل فرد الحق
في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين واآلداب العامة .ثانياً :حرمة المساكن
مصونة وال يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إال بقرار قضائي ووفقاً للقانون".
ونصت المادة ( :)18على عدد من الحقوق السياسية للمواطن العراقي وهي:
"أوالً ا الجنسية العراقية حق لكل عراقي ،وهي أساس مواطنته.
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يعد عراقياً كل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية ،وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ا ّ
ثالثاً ا أ ا يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبب من األسباب ،ويحق لمن
أسقطت عنه طلب استعادتها ،وينظم ذلك بقانون.
ب ا تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحاالت التي ينص عليها القانون.
رابعاًا يجوز تعدد الجنسية للعراقي ،وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية
جنسية أخرى مكتسبة ،وينظم ذلك بقانون.
ونصت مجموعة من المواد على بعض الحقوق المدنية واإلجتماعية مثل المادة ( )20التي
ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق
نصت على أن "للمواطنين ،رجاالً
ً
السياسية بما فيها حق التصويت واإلنتخاب والترشيح" والمادة ( )22التي نصت على " أوال العمل
حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .والمادة ( )23التي نصت على" :أوال الملكية
الخاصة مصونة ويحق للمالك اإلنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًا ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ،وينظم ذلك بقانون.
ثالثاًا
أ -للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ،وال يجوز لغيره تملك غير المنقول إال ما
استثني بقانون.
ب .يحظر التملك ألغراض التغيير السكاني.
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أما المادة ( )24فقط نصت على "تكفل الدولة حرية اإلنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس
األموال العراقية بين األقاليم والمحافظات ،وينظم ذلك بقانون.
وتناولت لمادة ( )31حقوق الرعاية الصحية كما يلي:
أوال لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ،وتعنى الدولة بالصحة العامة ،وتكفل وسائل الوقاية
والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
المادة ( :)32ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في
المجتمع وينظم ذلك بقانون.
أما الفصل الثاني فقد تناول موضوع الحريات ،ونصت المادة ( )37منه على:
أوالً:
أ ا حرية اإلنسان وكرامته مصونة.
ب ا ال يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إال بموجب قرار قضائي.
ج ا يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانية ،وال عبرة بأي اعتراف
انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب ،وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي
الذي أصابه ،وفقاً للقانون.
ثانياً  :تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :يحرم العمل القسري "السخرة" ،والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق" ،ويحرم االتجار بالنساء
واألطفال ،واالتجار بالجنس.
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وفي المادة ( )38من الفصل الثاني وتحت عنوان (الحريات العامة) نصت هذه المادة على "تكفل
الدولة بما ال يخل بالنظام العام واآلداب ،وفي البنود التالية:
أوال :حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر.
ثالثاً :حرية اإلجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
أما المادة ( :)41فأكدت أن "العراقيون أحرار في االلتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو
مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
ونصت المادة ( :)42على "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ".في حين أن "المادة ()43
نصت على "اوالً ا اتباع كل دين أو مذهب احرار في:
أ ا ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ا إدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ،وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ا تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
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