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 شكر وتقدير
 

 يوافي نعمه ..اا كثيراا حمدباكمال هذا العمل.. فله الحمد  بشكر اهلل تعالى على أن مّن عليّ  أبدأ أولا 

لر الالالالالالالول المعتبالالالالالالالى  وعلالالالالالالالى  لالالالالالالاله وصالالالالالالالحبه و الالالالالالالّلم والصالالالالالالالالم وال الالالالالالالالم علالالالالالالالى النبالالالالالالالي المصالالالالالالال  ى  وا
 ت ليماا كثيراا  وبعد... 

علّي أناس بالم اعدم والعون  -بعد كرم اهلل تعالى –فترم عملي لنعاز هذا البحث تكرم وخالل
والدعم  وباشكال شتى  لذا فإنني انتهز هذه ال رصة  لتقديم الشكر لهم  معترفا بأن ذلك ليس  داداا 

نما أقرار للدين الكبير الذ الدكتور رائد البياتي فله مني مني ب ضلهم  وابدأ بمشرفي ي غمروني به وا 
 عظيم الشكر والمتنان على ما ابداه لي من توعيهات ونصائح اثناء كتابة هذه الر الة.

الدكتور كامل خورشيد .. الب والخ وال تاذ.. والذي لم ي تغن ل ابق اثم الى عميد كلية اإلعالم 
 .. له مني عظيم الشكر.من بصماته  فهو خير ي يض ن بصمة  الب ع

 اا حعاب ومبارك له المنصب العديد عميد الدكتور عزت األ تاذرئيس اللعنة الموصول الى لشكر او 
 .كلية العالمل

رزاق الدليمي والدكتور محمد فياض والدكتور صباح إلى ال تاذ الدكتور عبدال والشكر موصول
الى عامعتي متمثلة برئا تها وكلياتها يا ين والدكتور غازي خلي ة على ماقدموه لي من م اعدم, و 

 املين فيها... شكر لهم.واداراتها وأق امها وعمدائها وعميع الع
 ت ضله بقبول مناقشته ر التي .. على تح ين منصور رشيد دكتورالاأل تاذ ثم شكر خاص الى 
 لك مني ا يب التحية.

لى عميع الزمالء والزميالت ممن تخرعوا أو ممن مازالو على مقاعد الدرا ة من أبناء بلدي  وا 
 .عامة والو ن العربي
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 اإلهداء
 إلى والدي العزيزين خليل إبراهيم ال الحي وع ي ة رعب اللذين كانا يتابعان عملي وعهدي   

 في الو ن الحبيب الغالي.. وهما هناك  

 إلى إخوتي وأخواتي... هدى وضحى وصهيب وعلي وغ ران,  ندي وشموع  ريقي
 .نحو العلم والمعرفة. 

 الى و ني الحبيب.. األ الالد العريح.. عراق الرافالالالدين.. َكْم ته و لك العيالالالون.. 

 ن ومواعهة التحديات الع ام وتخ ق بحبالك القلالالوب  مل من اهلل أن يمنحه العزم والمنعة والما

 خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها شعبه من هعرم ونزوح.

 إلى مدينتي وحبيبتي وعشقي ..مرتع   ولتي ومرعع كهولتي .. بغداد ضوء الزمان وع ره.

 إلى كل شهيد عراقي نذر عمره و ال دمه على هذه التراب ال اهرم.

 نيتم وكم ضحيتم, لكم منا كل األ ف على ماعرى إلى كل نازح من ابناء شعبي البي كم عا

 لكم. وما قدمناه

 إلى كل من فارق البيت والمحلة والشارع .. المهعرين في بالدي ..

 إلى كل من أحب .. ُاهدي هذا العهد المتواضع.
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يين العراقيين العاملين في القنوات اإلعالمى تقييم هدفت هذه الدرا ة إلى التعرف عل 

قناتي الشرقية والعراقية األخبارية لتغ ية للال ضائية العراقية العاملة في المملكة األردنية, 

, كذلك هدفت إلى التعرف على مدى التزام القناتين بالمعايير لملف النازحين العراقيينال ضائيتين 

ية أثناء تغ يتها ملف النازحين اإلعتماعمبادئ ومؤشرات الم ؤولية المهنية, وم توى التزامها ب

 العراقيين.

ا تخدمت الدرا ة المنهج الوص ي الم حي, واعتمدت على ال تبانة كأدام من أعل ذلك  

معتمع الدرا ة كعينة  أفراد لعمع المعلومات والبيانات من معتع الدرا ة, وقد اخذ الباحث كافة

يين العراقيين العاملين في القنوات ال ضائية العراقية التي تعمل في عالماإلحصرية شاملة من 

( 95%( إعالمياا يمثلون مان بته )81( إعالمي, وقد  بقت ال تبانة على )85األردن, وعددهم )

 من المعتمع الكلي.
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 كان من أهم النتائج ما يأتي:

النازحين العراقيين, لكن ت اوتت الدرعات ن بتغ ية ملف _ قامت قناتا الشرقية والعراقية ال ضائيتا1

كبيرم في تغ ية الملف,  ال ضائية ية لقنام الشرقيةأفضلوالمتو  ات في تغ ياتهما, وقد كان هناك 

 مقابل ضعف في قنام العراقية بتغ ية الملف.

الم ؤولية بالمعايير المهنية ومبادئ ومعايير  ال ضائية _ بينت النتائج أن درعة التزام قنام الشرقية7

 .ال ضائية في التغ يات مقابل انخ اض في م توى اللتزام بها في قنام العراقيةأكبر  يةاإلعتماع

بدعم حقوق ال ضائية نتائج الدرا ة ب ارق كبير في الدور الذي قامت به قنام الشرقية أشارت _ 3

 عن قنام العراقية ال ضائية, لصالح قنام الشرقية ال ضائية.النازحين, 

من أكبر  كان ال ضائيةيين عن قنام الشرقية اإلعالمأظهرت نتائج الدرا ة أن م توى رضى  _4

 .ال ضائية قنام العراقية

زادت إذ ال ضائيتين  وضحت النتائج عن وعود تباين في حعم التغ ية بين الشرقية والعراقيةأ_ 5

 .ال ضائية في حعم التغ ية على قنام العراقية ال ضائية قنام الشرقية

 

، قناة الفضائية يين العراقيون، تغطية، النازحون، قناة العراقيةاإلعالمتقييم، كلمات مفتاحية: ]

 [الفضائية الشرقية
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Abstract  
 
 

The evaluation of  Iraqis’ Journalists to the News 

Coverage of   

Alsharqiya and Al Iraqiya Satellite Channels to the 

File of Displaced Iraqis 

by: Mohammed baker Khalil Al-Dulaimi 

Supervision: D. Raed Al Bayati 

Faculty of Media - MEU  

 

 The study aimed to know the evaluation of Iraqi journalists of Iraqi 

Satellite Channels in Jordan of coverage of Al Sharqiyah & Al Iraqiyah Satellite 

Channels of displaced Iraqis. Also it aimed to know degree of applying the 

criteria of media when they covered the issues of them.  

 To achieve the aims of this study the researcher used the descriptive. So 

he used the (Questionnaire) as a tool of study, also he taken the whole society of 

Iraqi  journalists as a sample (Complete Census) that worked in Amman, whom 

reached to 85 journalists, so (81) of them responded the questionnaire, that meant 

95% of the sample.  

 The most important results were: 
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1- Both of Satellite Channels had covered the file of displaced Iraqis in different 

levels, and there were a priority for Sharqiyah Satellite Channel comparing with 

Iraqiyah Satellite one. 

 

2- The results displayed that Sharqiyah Satellite Channel more objective than 

Iraqiyah Satellite Channel in covering the file of displaced Iraqis. 

 

3- The study indicated to big difference between two Satellite channels for 

Sharqiyah Satellite Channel in the role of them in supporting rights of displaced 

Iraqis. 

 

4- The results of study discovered that level of satisfaction of journalists to 

Satellite channels was to Sharqiyah Satellite Channel more than Iraqiyah Satellite 

one.  

 

5- The results displayed that there was a difference between two Satellite 

channels in the time of coverage of file of displaced Iraqis for the Sharqiyah 

Satellite Channel. 

 

Keywords:[assessment, Iraqi Journalists, covergae, displaced, Iraqiya Satellite 

Ch., Sharqiyah Satellite Ch.] 
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 الفصل االول

 وأهميتها  لدراسةا خلفية

 مقدمة: 

ل أ ,كثير من ال كانيرت معرى حيام غ 7814مع م لع عام  عديدم أزمةشهد العراق  

وديالى وصالح الدين  األنبارفي معظم المدن والمحافظات, كالموصل و الداخلي وهي مشكلة النزوح 

 .وحزام بغداد وعزء من محافظة بابل

تي تأو  لبشريةاالتي تواعهها وأعقدها ية اإلعتماع لمشاكلا صعبأمن  النزوحتعد مشكلة و  

من  ض هاد في بقاع متعددموما يترتب عليها من تهعير وا الكوارث ال بيعية والبشريةيعة نت

 نوما زالت م  قتنا العربيةمنوقد كانت دائماا,  هي الضحيةاإلن ان مما يععل حقوق  ,المعمورم

  .مثالا لهذه التبعاتأكبر  فل  ينكانت دولة و من تبعات تلك الكوارث,  بقاع الرض عناءا أكثر 

 ا ياا من أ اا عتبارها مصدر با اإلعالم تغناء عن و ائل اإلن ان عن اإلنظراا لعدم قدرم و  

ها, فضالا عن تدخل هذه إلي التي ي تقي منها كثير من المعلومات التي يحتاج اإلعالممصادر 

ذلك ي تدعي تكثيف فإن  تتدخل في اتعاهاته وتغيير قيمهالو ائل في الكثير من األمور التي 

والتعريف بحقوق في قضية النزوح الداخلي  اإلعالمي لو ائل اإلعتماعهود في درا ة الدور الع

النازحين, وبشكل خاص دور القنوات ال ضائية في تغ ية هذا الموضوع المهم والح اس بمهنية 

وم ؤولية كونها قضية معتمعية وان انية واخالقية تهم عميع المعتمعات بشكل عام وتلك 

في خدمة القضايا تي تعرضت للنزوح بشكل خاص, وكي ية توظيف هذه الو ائل المعتمعات ال

       .المعتمعية المهمة

للمواضيع  اإلخباريةوخاصة المح ات التل زيونية دور كبير في التغ يات  اإلعالمو ائل ل 

والتعرف على والمعلومات خبار للحصول على األ  استعد المصدر األإذ  التي تهم العمهور,
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لتل زيون على غيره من الو ائ  لت وق ا ظراا ون .قليمية والعالميةئة المحلية واإليعري في البيما

متعددم الخيارات في ظل التعدد والتنوع للقنوات التل ازية في ال ضاء العراقي, أصبحت  اإلخبارية

حتى قافية و في ضوء اعتبارات موضوعية و يا ية وث أخرى دونختيار قنام أمام المتلقي في ا

هتمام الوا ع من توظيف ذلك اإلإلى  اإلخباريةالقنوات ال ضائية ول  يما  مهنية, ويقابل ذلك  عي

خبارية إتعاه بناء تغ ية اباألحداث ة عن قبل العمهور بالصورم التي تقدمها هذه القنوات ال ضائي

المي عإومتحركة من أعل تحقيق خ اب  ةت مقصودم, ترتكز على معايير ثابتاذات اتعاه

هداف ومت لبات فكرية وثقافية تن عم مع  بيعة الدور المر وم للقنوات في أإلى  و يا ي ي تند

 .وت وراتهااألحداث ن أالتأثير الم لوب في العماهير بشمعال تحقيق 

ت ال ضائية وو ائل التي تعتمدها القنواومعاييرها  اإلخباريةتوعهات التغ ية وتختلف  

حكومياا  ل ازية  واء أكان نظاماا ه القنام التإلي ي الذي تنتمياإلعالمالنظام  اختالفعموماا ب اإلعالم

خبار, يبرر القيام ال ضائية في معال نقل وتداول األ همية المتزايدم للقنواتن األ, وا  أم م تقالا 

بالدرا ات العلمية والبحاث التي تتناول الدور التصالي لهذه ال ضائيات خصوصاا في معال 

تصالية منذ بداية الت عينيات من القرن الماضي, لكن إ, رغم إنها بدأت كظاهرم اإلخباريةة التغ ي

 .ل العراقاحتال بعد ,7883لعراق تأخر لما بعد عام ظهورها في ا

عتبارها القنام الر مية التي ابال ضائية ختار الباحث قنام العراقية الدرا ة هذا الموضوع و  

قنام عراقية خاصة تعبر عن وعهة كختار قنام الشرقية اثم  العراقيةوت الر مي للحكومة تمثل الص

 .العراقيةالتل زيونية وص هما نموذعاا للقنوات , بير الر ميةالنظر غ

 ينكونهما مصدر ل, هاتين القناتين يين في تغ يةاإلعالمتقييم وتظهر الحاعة لدرا ة رأي و  

قنوات العراقية عتبارهما من أوائل الااقي, وبالعمهور العر وا عة من لدى فئات خبار لألن ييأ ا 

 .ي للعراقاألمريكحتالل التي ظهرت بعد اإل
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يين اإلعالممعرفة تقييم إلى  يهدف من ورائهالموضوع الدرا ة احث ختيار الباكما إن  

من  وتأتي الدرا ة 2014العراقيين بعد ملف النازحين العراقيين تغ ية قناتي الشرقية والعراقية ل

 ن انية.اقضية داخلية ومعتمعية و  عتبارهالن بة للمعتمع العراقي بابة هذا الملف ال اخن أهمي

  

 :مشكلة الدراسة

عدد من المحافظات العراقية مما  أمنية في أزمة 2014شهد العراق مع م لع العام ال ابق  

ت ل قو  ض رابات وصراعات م لحة أدالمحافظات ال ت المنت ضة, وا عليها إعالمياا  ص لح اُ 

داد كبيرم ع, ونزوح أ"داعش" المية بالعراق والشام تنظيم الدولة اإلمحافظات بيد م لحي ال عدد من

 .اا مانهدوءاا وأأكثر  منا قإلى  من الموا نين وال كان

شكال ة هذا الموضوع بدرعات متباينة وبأها بتغ ياختالفالعراقية ب اإلعالموقامت و ائل  

وهنا برزت مشكلة مصادر تمويلها وغير ذلك  أو  تعاهاتهاهذه القنوات وا  مرععية إلى  ة تعودمختل 

يون العراقيون المقيمون في الردن اإلعالميم يقت مكن صياغتها بالت اؤل التالي: ماالبحث التي ي

لموضوع النزوح الداخلي الذي ترافق مع ال ضائيتين  قناتي الشرقية والعراقيةاألخبارية لتغ ية لل

  .؟2014ي شهدها العراق مع بداية عام ية التمناألاألحداث 

 

 وأسئلتها: الدراسة هدف

مقيمين في يين العراقيين الاإلعالمتقييم إلى  ي التعرفللدرا ة ف يتمثل الهدف الرئيس 

, العراقيين لملف النازحين ال ضائيتين قناتي الشرقية والعراقيةاألخبارية لتغ ية الاألردن لم توى 

 :وهياأل ئلة اآلتية,  لهدف  تعيب الدرا ة عنصول لهذا اوللو 
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لملف  اإلخباريةا مبالمعايير المهنية في تغ يته تينال ضائي قناتي الشرقية والعراقية املتز ا مامدى. 1

 ؟يين العراقييناإلعالمالنازحين من وعهة نظر 

ية في اإلعتماعبمبدأ الم ؤولية  الشرقية والعراقية ال ضائيتين قناتاالتزمت  م توىأي  إلى .7

 ؟يين العراقييناإلعالمما لملف النازحين من وعهة نظر تغ يته

عم حقوق النازحين من في د ال ضائيتانالعراقية و  الشرقية قناتاور الذي قامت به الد بيعة  ما .3

 ؟يين العراقيييناإلعالموعهة نظر 

ملف ل نال ضائيتيعراقية لاالشرقية و  قناتي عن تغ يةيين العراقيين اإلعالمما م توى رضا  .4

 ؟النازحين

 من وعهة نظر النازحين لفلم نقناتا الشرقية والعراقية ال ضائيتاالتي تناولتها  حعم التغ ية ما. 5

 ؟يين العراقييناإلعالم

للعوامل  عزىي يين العراقيين المبحوثيناإلعالم. هل توعد فروق ذات دللة إحصائية في تقييم 6

  .؟, النوع العتماعي, العمر,  نوات الخبرم(ال ضائية)الشرقية, العراقية(  ام لقن)أ م ا الديمغرافية

 

 :همية الدراسةأ

 :في همية الدرا ةأ تتمثل

, 2014بعد  التغ ية األخبارية لملف النازحين العراقيينتتناول هذه الدرا ة همية النظرية: األ .1

عاني منه عميع الشعوب التي المعتمعية حيث تو اإلن انية موضوعاا مهماا وعديراا بالدرا ة ألهميته 

 نق امات والتوترات ال ائ ية والعنصرية والمذهبية.كل نتيعة اإلو انها اض رابات ومشاتشهد أ
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لتغ ية القنوات تقييم الية من خالل اإلعالمممار ة ال : تركز الدرا ة علىلتطبيقيةهمية ااأل. 7

 ال احة العراقية ولزال م تمراا.حيوي على حديث و ضوع زحين العراقيين كونه مو ال ضائية لملف النا

 .يةاإلعالم ا ية للممار ة نتائج من شأنها تقديم نماذج أإلى   عياا في أن تتوصل الدرا ة

 :حدود الدراسة

في المملكة األردنية الهاشمية  المقيمينين العراقيين ياإلعالم الدرا ةيضم معتمع  :د البشريةالحدو 

واق ام  ن,المرئي والم موع في األرد اإلعالمهيئة  بح بالعراقية لقنوات ال ضائية االعاملين في 

 .( إعالمياا 85والبالغ عددهم ) الموارد البشرية في القنوات ال ضائية 

 .2015/8/1 لغاية 2015/3/1 من مدملل الزمنيةفي ال ترم  لدرا ةا تمت :حدود الزمانيةال

  .ة الهاشميةردنيالمملكة األ :الحدود المكانية
 

 :محددات الدراسة

في  تعاهين أ ا يينتمثل القناتين  العراقيين المقيمين في األردن يين اإلعالما ة تقييم ختارت الدر ا

درا ة على ليمكن تعميم نتائج الو  الشرقية الخاصة والعراقية الر مية, العراقي وهي قناتا اإلعالم

ميم نتائج الدرا ة يمكن تع ذلك لكو عهاتها وأعنداتها, تو  ختالفذلك ل, عميع ال ضائيات العراقية

 خر غير موضوع النازحين العراقيين. موضوع و , أخرى على فترم
 

 

 :الدراسة مصطلحات

أنما  ال لوك, ويرى كرثون وزمالؤه أن ماتشمله أو  األفكارأو  الموضوعاتأو  األشياء: التقييم

ي, حيث يظهر لدى ال الب اإلعتماعتعاه في علم الن س الأو  هذه ال ئة يت ق مع م اهيم العتقاد
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 لوكه بدرعة كافية من الت اق في المواقف المالئمة مما يععلنا ن تنتج من لديه قيمة معينة 

 .(163, 2004)حعاب, 

م توى تغ ية قناتي الشرقية  يين العراقيين عناإلعالمحكم أو  يقصد بالتقييم في هذه الدرا ة رأيو  

 .7814عتصامات عام ين مابعد أحداث الال ضائيتين لملف النازحين العراقيوالعراقية 

 

ن  ريق الت عيل تعرف التغ ية بأنها " الحدث والت عيل لحدث وقع في مكان ما ع لتغطية:ا

 (.96ص, 2006)ال ار,  بالصوت والصورم "
 

خاصة بحدث معين عملية الحصول على البيانات وت اصيل المعلومات ال هي: اإلخباريةالتغطية 

وأ ماء المشتركين فيه, وغيرها من  ؟مع اإلحا ة بأ باب وقوع هذا الحدث ومتى وأين وكيف وقع

 (.154: 1999, وععل الحدث صالحاا للنشر, )حعابالمعلومات والحقائق وتصويرها 

 مثلة بقنامقنوات ال ضائية العراقية المتلال ريقة التي تناولت بها ا تغ ية في هذه الدرا ةباليقصد و 

ن في فترم الدرا ة, االتي نشرتها القناتخبار وتقتصر التغ ية على األخبار األ "الشرقية" و "العراقية"

 .تناولها لملف النازحين العراقيينأثناء 
 

على أو  لى ال رارعبروا عاأو  من األشخاص اض روا معموعاتأو  هم اشخاص :ونالنازح

حالت أو  لت ادي  ثار نزاع م لح  عياا أو  معتادم, وخاصة نتيعةال إقامتهم أماكنأو  مغادرم ديارهم

كوارث من فعل البشر, ولم يعبروا حدود دولة معترفاا بها اإلن ان أو انتهاكات لحقوق أو  عنف عام

 (.13: 2006م وضية األمم المتحد, ) دولياا.
 

حداث فض ي بعد أأ2014 عام د عوائل التي نزحت بعشخاص والهم األ :يونالعراق ونالنازح

شتباكات بين الم لحين والعيش وأيضاا الذين نزحوا ب بب القصف اعتصامات وما تلتها من اإل
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العشوائي الذي  ال المنازل والمدنيين في المحافظات ال ت المنت ضة, وكذلك الذين نزحوا ب بب 

 .وقتنا هذاإلى  قائمة زمةاألتزال أعمال داعش وتهديد الميليشيات ول

, وتقدم 2003 راقية خاصة تأ  ت هذه القنام عامهي قنام فضائية ع :الفضائية لشرقيةقناة ا

ية البرامج اإلعتماع بعضإلى  وم, إضافةإلي على مدار اإلخباريةوالبرامج خبار العديد من نشرات األ

 لال تزادم )انظر .(2015)موقع القنام  نام عراقية مملوكة للق اع الخاصوالترفيهية, وهي أول ق

 .((5الملحق رقم )
 

: هي القنام ال ضائية الر مية التابعة للحكومة العراقية, تأ  ت في بغداد ية الفضائيةقناة العراق

م إخبارية ناوهي قالعراقي,  اإلعالموتابعة لشبكة ( وهي مملوكة للق اع الحكومي, 2003 يار )

 .((5لال تزادم: )انظر الملحق رقم ) .ثقافية
  

لتزام بها, اإل بها بعض القيم والمعايير المهنية والواعب على الصحافة ويقصد :ةالمعايير المهني

ذلك من التغ يات  رية  واء اكانت اخباراا أم مقالت أم صوراا أم لقاءات وغياإلعالمأثناء تغ يتها 

 .يةاإلعالم

 

  :يةاإلجتماع وليةالمسؤ معايير 

ة مع اآلخرين فيما يقومون به من عمل ي اعده على المشارك وتعني ا تعداد يكت به ال رد

ته العماعة له ويعمل على قرّ أوالم اهمة في حل المشكالت التي يتعرضون لها ويقبل الدور الذي 

 .(448, ص2004 تن يذه ومحاولة الن عام مع العماعة التي يعيش فيها )حعاب,

أقرب  ية, والبعد األخالقي هوواإلن انخالقية قتصادية والقانونية واألأبعاد متعددم منها اإللها و 

دل, وعا هو صحيحولية األخالقية بأنها القيام بما, وتعرف الم ؤ اإلعالمليات و ائل و األبعاد لم ؤ 



-8- 
 

ت ية والعادااإلعتماعالمبادئ والمعايير األخالقية والقيم إلى  ت تندوتعنب الضرر لآلخرين, و 

 .(2013)عرادات وابو الحمام,  والتقاليد

 

التي لها العراقية القنوات ال ضائية بن و ن العاملو ن العراقيو ياإلعالموهم  :ونلعراقيا ونياإلعالم

المرئي والم موع  اإلعالمن لدى هيئة و في األردن والم عل  توديوهات ومراكز بثاو مكاتب 

خبار مصورين ومدراء التحرير ومدراء األاب والن بالصح يين والمحررين والكتّ تمثلو والم  الردنية

 .العراقية في األردنبالقنوات ال ضائية العاملين  وعميعء التحرير ومدراء القنوات ورؤ ا

 عياا للحصول على فرصة عمل لهم أو  ما خوفاا من المالحقة ب بب توعهاتهمإخرعوا من العراق, 

 قنوات هي: الشرقية, عمالها في عمان ثمانية التي تدير أقوتبلغ عدد القنوات العرافي بيئة  منة, 

Anb الحدث. امراء, , , بغداد, دعلة, التغيير, البابليةالعربية 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظري دباأل

 دب النظريالقسم األول: األ

 تمهيد:

ي الذي انعكس بشكل مباشر وقوي  األمنالتدهور وتحولت كبيرم نتيعة  العراق بانع افةمر  

نزوح  شكل  كبيرم في أزمةداد كبيرم, مما شكل ظاهرم و على الموا ن مما اض ره للنزوح وبأع

عماعي من المحافظات التي شهدت الصراع والعمليات الع كرية التي تمثلت في احداث  قو  

 تقرار, وقد قامت المم واإل األمنونزوحهم بحثاا عن  تهعير ال كانإلى  , وأدتالموصل وما تالها

بتأمين المخيمات وتقديم يد العون لهم لحين  مهعرين العراقيةالمتحدم بالتعاون مع وزارم الهعرم وال

حتياعات قل بكثير من الن هذه المحاولت أأإل  ,ديارهمإلى  األمنا تقرار الوضاع وعودم 

  لهؤلء النازحين.اإلن انية 

وتعد قضية النازحين قضية خ يرم للعراق والمعتمع الدولي, حيث أعلنت الم وضية  

ة الذين فروا من الصراع تعاوز الثالثداخل العراق م المتحدم أن أعداد النازحين ال امية لألم

 هاإلي عدد من النازحين والتي نزحرد تان العراق المن قة التي تضم أكبر قليم كماليين, ويعتبر إ

مم المتحدم )الم وضية ات م وضية األحصائيح ب إ لف نازحم مائة وخم ة وأربعين أخ منأكثر 

 (.7815لألمم المتحدم, ال امية 

وتغ يتها لهذه  اإلعالمهتمامات و ائل الحادم تباينت ااإلن انية وأمام هذه المل ات  

مية واضحة بهذا الشأن في ترتيب المواضيع ال اخنة, حيث تبنت بعض ال ضائيات  يا ة إعال

 .ولويات أخبارهاأ
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 المستخدمة في الدراسة: اتالنظريأواًل: 

أو  يةالظنّ أو  ع العلميةئن اآلراء التي تحاول ت  ير الوقابانها  ائ ة م يمكن تصور النظرية 

وتعني  ,ال بب والم ببأو  الشخص والموضوعالبحث في المشكالت القائمة على العالقة بين 

ية اإلعالمية و اإلعتماعال روض التي توضح الظواهر أو  التصوراتاإلن انية النظرية في الدرا ات 

والنظرية عبارم عن  , كرية والبحوث العلمية الت بيقيةوالمذاهب الاألحداث عارب و والتي تأثرت بالت

معموعة من الم اهيم والتعري ات والفتراضات التي تع ينا نظرم منظمة لظاهرم ما عن  ريق 

ؤ بهدف ت  ير تلك الظاهرم والتنب  تحديد العالقات المختل ة بين المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرم

 .(2015)الدليمي,  قبالا بها م ت

ال رع التي ت تخدم به هذه  اختالفلها عدد من المعاني المختل ة بTheory والنظرية  

بشكل عام  تكون النظرية نوعا من الت  ير لشرح كي ية حدوث ظاهرم  بيعية  بشر  تحقق  ,الكلمة

ة حدوث هذه الظواهر إلي النظرية لتشرحتأتي ثم حدوث هذه الظاهرم وعدم وعود نزاع في حدوثها  

وتكون بشكل عام عرضة للصواب والخ أ  لكن التما ك المن قي والرياضي للنظرية ثم شرحها 

: 2014)الدليمي, فأكثرأكثر  ألكبر عدد ممكن من النتائج التعريبية يدعم النظرية ويع يها تأكيدا

14). 

صة نتائج الباحثين نها خالأية تعري ات متعددم منها اإلعالمعرف الباحثون النظريات و  

ومحاولة التحكم بها والتنبؤ  اإلعالمي بالعماهير بهدف ت  ير ظاهرم ن انتصال اإلوالدار ين لإل

 (.2011, )مشاقبة ية في عميع دول العالماإلعالمها بالمعتمع, فهي توصيف للنظم بت بيقاتها وأثر 

ية, وحارس البوابة عتماعاإلم ؤولية النظريات أ ا ية هي نظرية إلى  وت تند هذه الدرا ة 

 .بالن بة لإلعالميين اإلعالمعتماد على و ائل بالن بة للقناتين وال ,يةاإلعالم
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 ية:اإلجتماعنظرية المسؤولية  -1

حرية الصحافة تقرير إلى  تأريخياا  اإلعالمية في و ائل اإلعتماعلم ؤولية يعود م هوم ا 

ن المالحظات, ونتيعة للت ورات كثير ملل ةحريبعد تعرض نظرية ال 1941ية عام األمريك

, واندفاع المشاريع نحو تحقيق يات المتحدم, وظهور قوى الحتكارقتصادية الحاصلة في الولاإل

 ألفراد المعتمع )ا ماعيل على ح اب المصالح العامة ةح الخاصالمزيد من المصال

 (.20,ص2003

ليبرالية بعد تقصيرها تعاه المعتمع ية في رحم النظرية الاإلعتماعلية و ولدت نظرية الم ؤ  

ه النظرية ية, وتقوم هذاإلعالمن ظهور نظرية عديدم في ال احة والحرية, فكان لبد ماإلن ان و 

ية, وظهرت القواعد والقوانين اإلعتماععلى الم ؤولية  ةية بحرية قائماإلعالمعلى ممار ة العملية 

ثارم في اإل اإلعالمل  تخدمت و ائاُ ن إ, وذلك بعد داب المهنة  لرأي العام رقيباا علىاي تععل الت

 (.2011 )مراد, م هوم الحريةأو  ا اءم الحريةإلى أدى العنس مما أخبار والخوض في 

 فكار التي صاغتها لعنة هوتشنزية بمعموعة من األاإلعتماعبدأت نظرية الم ؤولية  

عبرت لعنة هوتشنز عن إذ  ,1949عام ةنية للصحافيلكية البر االلعنة المإلى  ضافةباإل يةاألمريك

أن ال وق الحرم فشلت في تحقيق الوعد بحرية الصحافة, وان الت ورات التكنلوعية والتعارية قد 

ال وق والتمتع بحق النشر, كما إلى  والعماعات المتنوعة في الدخولاألفراد تقليل فرص إلى  أدت

خالقية ت المعتمع األحتياعااافة في تلبية لى فشل الصحا  افة, و الصحأداء  هبو  معاييرإلى  أدت

 مداد المعتمع بالمعلومات.إالصحافة على تناقص قدرات إلى  ضافة, باإليةاإلعتماعو 

(Merri,c,1983:76). 
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وازن بين تية كمحاولة إلعادم تحقيق الاإلعتماعوبذلك عاءت أفكار نظرية الم ؤولية  

خالقه وقيمه حقوق الموا ن وحقوق المعتمع وأ لىية من عانب, وبين الح اظ عاإلعالمالحريات 

  (.1997ن عانب  خر )عبد الحميد, م

ية, اإلعتماعية بحرية قائمة على الم ؤولية اإلعالمه النظرية على ممار ة العملية وتقوم هذ 

هذه النظرية على ان الحرية حق وواعب وم ؤولية في ن س الوقت, ومن هنا أصحاب حيث يرى 

لتزامات معينة تعاه المعتمع ويمكنها القيام بهذه اللتزامات إالقيام ب اإلعالمئل ان تقبل و ا يعب

عالم مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة, ومن معايير مهنية لإلأو  وضع م تويات من خالل

ن تتولى تنظيم امورها ذاتياا في ألتزامات  ار قبولها بهذه اإلإفي  اإلعالم هنا يعب على و ائل

تعددية تعكس تنوع اآلراء  اإلعالمالقائمة, ويعب ان تكون و ائل  ر القانون والمؤ  ات اإ

ن أذلك إلى  ضفأة للعميع من خالل النشر والعرض, واألفكار بالمعتمع من خالل إتاحة ال رص

م ؤلياتهم إلى  ضافة ؤولين امام المعتمع باإليعب ان يكونوا ماإلتصال يين في و ائل اإلعالم

 (.  34-33ص ,2013 )الحالحله,ية اإلعالم  اتهم امام مؤ 

إلى  ن عال, كما تهدفرفع م توى النقاش الموضوعي البعيد عن اإلإلى  وتهدف النظرية 

: 2010ية األخرى )حعاب, اإلعتماععانب األهداف إلى  والترفيه والحصول على الربح, اإلعالم

225.) 

عالالالرض أو  معتمالالالعقليالالالات فالالالي أي ألا عالالالننشالالالر مالالالاهو  الالاللبي  اإلعالالالالمر علالالالى و الالالائل ظالالالويح 

 )الالالدليمي, الخاصالالةاألفالالراد مالالا يحضالالر عليهالالا التالالدخل فالالي حيالالام العنالالف, كأو  ماي الالاعد علالالى العريمالالة

 (.55-54ص ,2011

فالالالي ظالالالل هالالالذا النظريالالالة, ولكنهالالالا  اإلعالالالالمالعالالالام والخالالالاص أن يمتلكالالالا و الالالائل مكالالالان الق الالالاع وبإ 

 .اإلعالمتشعع الق اع الخاص على امتالك و ائل 
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 كما يلي:  هيية و اإلعتماعلنظرية الم ؤولية  ا ية األ ئماكويل المبادويلخص 

 .تعاه المعتمع ةتزامات معين هام بالخرى اإلاأل اإلعالموو ائل  لصحافةل .1

مات لنقل المعلو  ةحترام المعايير المهنيامن خالل  لتزاماتاإلهذه تن يذ  اإلعالميمكن لو ائل  .7

 .التوازنو  ةوالموضوعي ةكالحقائق والدق

 .المبادرم لتنظيم ن  ها ذاتياا  اإلعالمعلى و ائل  .3

ية, اإلعتماعع على العريمة والعنف وال وضى تعنب نشر ما يشع اإلعالميتوعب على و ائل  .4

 . قلياتلأل هانةإأي  متناع عن توعيهعليها اإلوكذلك 

 م حق الرد.حترام التعددية وعليها أن تعكس تنوع اآلراء وتحتر على الصحافة ا .5

 . للمعتمع حق على الصحافة في أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائ ها.6

 .يمكن ان يكون مبرراا لتحقيق المصلحة العامة اإلعالمفي شؤون و ائل إن التدخل العام . 1

إلى  لين أمام المعتمع, باإلضافةيعب أن يكونوا م ؤو اإلتصال يين في و ائل اإلعالم. إن 5

 .McQuail D,2005):115,116 )ية اإلعالماتهم أمام مؤ  اتهم م ؤولي

من النظريات التي يمكن أن  اإلعالملو ائل  يةاإلعتماع ؤولية ان نظرية الم عليه يتبين 

 تعاه اإلعالمية لو ائل اإلعالمالتغ يات ن ألدرا ة, ذلك ام ت  يرات وتوضيحات ومبادئ لهذه تقد

لكبيرم التي تهم همية اال يا ية ذات األواألزمات خبار واألاألحداث حدث خصوصاا في أي 

عتبار حق العمهور خالقية تأخذ باإلأمبادئ بتكون محكومة ن أل بد النزوح  أزمةومنها المعتمع, 

ى المعلومات الحقيقية, نتقاص, وحقه في الحصول علإأو  تشويهأو  الحقيقة بدون تزييففي معرفة 

ثارم في تغ ياتها تعنب اإلبية اإلعتماعية الم ؤولية وفق مبادئ نظر  أيضاا  تانم الب الدرا ة قناتاو 

ية الناتعة عن تعنيب العمهور ومؤ  ات المعتمع والدولة اَلثار ال لبو ملف النازحين ية لاإلعالم

 قيم المعتمع وثوابته.ل, والت رق لهذا الملف يتم بالتزام قناتي الدرا ة يةاإلعالمثارم  اليب اإلأ
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من حق العمهور أن يلتمس في تغ ية قناتي الشرقية والعراقية فإن  هذه النظرية وفي ضوء 

دم ال ضائيتين لملف النازحين شعوراا بالم ؤولية ومعالعة تت م بالمعايير اإلخالقية والمهنية, وع

وعهة نظر  إلى تحاول الدرا ة وفقاا لهذه النظرية التعرف و المتاعرم بمأ اتهم ومعاناتهم, 

 ية.اإلعتماعادئ ومعايير الم ؤولية بين بمدى التزام القناتين بمياإلعالم

 

 (Gatekeeping theory) لبوابة:انظرية حارس  -2

م اوي األصل عالم الن س النإلى  تؤثر هذه النظرية والتي يعود ال ضل في بنائها 

صبحت تعرف فيما بعد أ( والتي KURTLEWIN  1911)كيرت لوين( )ي العن ية واألمريك

 ات المنهعية في معال القائم الدرا أفضل( من وتعتبر درا ات )لوين ,(يةاإلعالم)حارس البوابة الب

تصل ية حتى اإلعالمول الرحلة التي تق عها المادم على  توعد , حيث يرى أنه لتصاباإل

 (.2009 ,)مكاوي, ال يديدخل ويخرج منها  نقا  بوابات يتم فيها إتخاذ القرارات بما للعمهور

العمهور  أفراد نباء وهمن يقومون بعمع األييحدد لوين حراس البوابة بأنهم الصح يون الذو  

لئك حراس كل او "  ,يةاإلعالمين من العمهور للمواد خر   أفراد هتمامايؤثرون في إدراك  الذين

 (.177, 1998وال يد  )مكاوي,مرحلة من المراحل أو  في نق ة ما " البوابة

ها )كيرت لوين( أن هناك في كل حلقة ب ول ال ل لة فرداا ما إلي ارالحقائق التي أشومن  

الحلقات التالية, ام إلى  كانت الر الة التي تلقاها  يمررها كماهيإذا يتمتع بالحق في أن يقرر ما 

يعني ال ي رم على كل مكان  "حارس البوابة"ا تماماا, وم هوم يلغيهأو  يحذف منهاأو   يزيد عليها

تخاذ القرار فيما  يمر من ااإلتصال بحيث يصبح لحارس البوابة  ل ة ي  ل لة إ تراتيعي ق

 العمهورإلى  ية ومنهااإلعالمالو يلة إلى  خالل بوابته, وكيف  يمر حتى يصل في النهاية

 .(208, 2004)حعاب, 
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العوامل التي تتحكم في أو  أن فهم وظي ة البوابة يعني فهم المؤثراتإلى  وقد أشار لوين 

 .(294ص, 1993 ,رشتي) قرارات التي يصدرها حارس البوابةلا

والقائمين عليها داخل المؤ  ة  الملكيةأصحاب ب يا ات اإلتصال كما يعتبر إلتزام القائم ب 

 .(1997:115)عبد الحميد,  تقرارها بالمعتمع ا تمرار المؤ  ة و ضرورم ل يةاإلعالم

هي ما خبار األ" لتر ي و األمريكخص الباحث ية, لاإلعالموفي  ياق نظرية حارس البوابة  

 (.2006 ,)مي العبد اهلل " صح يون أخباراا يععلها ال

ويصف "او ولي ان" حارس البوابة بقوله " المص لح الذي ا تخدم لوصف تلك الشخصيات  

 خبار.ع القرار في مؤ  ات صنع األمثل المخبرين الذين يتبوؤن مراكز ا تراتيعية في صن

(O'Sullivan ,1994 :97.) 

 , وهي: ن تتوافر لدى حارس البوابةأيجب  الخصائص التي

 ., وزيادم الثقة بالقائم بالتصالالمصداقية على الخبرم : يعتمد قياسالمصداقية -1

 لهذا الم هوم تتمثل في التشابه والتماثل. ة: هناك محددات خاصالعاذبية -7

و لوكياتهم, فهؤلء يكون لديهم القوم في األفراد  تعاهاتإالتأثير في تغيير وهو  قوم المصدر: -3

 .(48, ص1993)رشتي, الت كير.

ي ت يعون أن يمنعوا   , أن الصح يين أن  هم وب رق ما(Venables ,1993:158يقول) 

رؤ اء إلى  حتى قبل أن تصلخبار أن يمنعوا تقديم هذه األأو  من الوصول اإلخباريةالقصص 

ن م ؤولون مباشرون لما نراه معروفة للحكومة, وأن الصح ييخبار األقبل أن تصبح أو  التحرير,

نهم الصح يون الذين يقررون نقرأ في الصحف, إأو  ن مع في اإلذاعةأو  في التل زيونأخبار من 

خبارية ممكن أن ت تبعد, إنهم يقررون أهمية ممكن أن تقدم وأية قصص إ خباريةقصص إأي  لنا

 العالمية للشعوب.األحداث أهمية خبار أو األ



-16- 
 

ن ٌاولئك الذين ي ي رون على القنوات والذين يمكن أن ن لق عليهم ا م حراس البوابة إ 

العارية)القضام, األحداث عن خبار تدفق األيمنعون أو  ية هم في العادم الذين يشععوناإلعالم

2008:79.) 

ية تتعرض خالل الماإلعبتثبيت أن الر الة  هذه النظرية ت يد البحث من ناحية توكيدها 

صة تها الخاأعندلكل قنام فضائية ف, وغربلةوتدقيق, , العمهور لنقا  ت تيش, وتمحيصإلى  رحلتها

  تخضع وعليه ة لعدم تغييرات ح ب توعه كل قنام,ياإلعالمتتعرض المادم وبالتالي , هاوتوعه

 ن وذ من يديرون هذه البوابات.ل

 ية من المصدراإلعالممتعددم في انتقال الر الة تتضمن مراحل  اإلخباريةولكون التغ ية  

في قناتي الدرا ة الشرقية والعراقية يخضع لملكية الو يلة والتي اإلتصال وأن القائم بالعمهور, إلى 

القائم  وأن  أبعاد  يا ية واعتماعية ذوتعاهاتها, وأن ملف النازحين اتحدد  يا ات القنام و 

التقارير المتعلقة خبار أو تمرير وغربلة وتمحيص األإلى  دفي  قناتي الدرا ة  يعماإلتصال ب

ه هذه إليأشارت وهذا يت ق وما ية ونوع ملكيتها, اإلعالمبالنازحين وفقاا لتوعهات وأعندم الو يلة 

يين العراقيين ألداء القناتين في تغ يتها اإلعالمتقييم إلى  الدرا ة للتعرفهدفت  عليه  النظرية

 ملف النازحين.

 :المبادئ التي تم إ تخالصها من النظرية لغراض البحثأهم  الباحث أن من ويرى

يحذف خالل بواباتهم, ح ب توعهات القنام أو   وف يمرإذا تقرر م اإلعالمو ائل  -1

 تمويلها. ومصادر

 معلومة ح ب أعندتهم.أي  تعديلأو  يقومون بمنع اإلعالمالقائمون على و ائل  -7
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 :Mass Media Depency Theory  اإلعالمئل ظرية االعتماد على وسان -3

" منذ ال بعينيات وهي قائمة على أ اس وعود  اإلعالمعتماد على و ائل نظرية اإل نشأت

 (.125 :2000)مكاوي والشريف, ياإلعتماعوالنظام  اإلعالمو ائل عالقة قوية بين العمهور و 

تأثيرات قوية مباشرم لو ائل يكون هناك إذا لهذه النظرية هو ت  ير لم الهدف الرئيسإن  

 :2003 ماعيل, ا) يرات غير مباشرم وضعي ة نوعاا ماالعماهيرية ويكون هناك تأث اإلتصال

278.) 

األوائل على من ق "دوركهايم" في صياغة الرأي  اإلعالمنظريات و ائل  واضعواعتمد لقد  

اعد  والبتعاد وعدم وعود قو   وتوافق الرأي المحدود  ياإلعتماعالقائم بأن خلي اا من التعقيد 

عماهيرية قوية  والمعتقد أنه في  اتصال  هي العوامل التي يمكن أن تصنع و ائل العزلةأو  الن  ي

 اإلعالممثل تلك الظروف يمكن إقناع األشخاص ب هولة وتغيير مواق هم بوا  ة و ائل 

 (.277 :2003ا ماعيل, )

في درعة التأثيرات التي  في المعتمع والتي تتحكماهتمت نظرية اإلعتماد بالظروف البنائية  

والتي تمثل ات اقاا بالمعلومات, وت رح النظرية تصوراا للعالقة المتداخلة  اإلعالمعهزم تحدثها أ

 اختالفي, واإلعتماد المتبادل, بالرغم من اإلعتماع, الو ائل والعمهور والبناء ةلعناصرها الثالث

 (.77 :2009خر)ال يد,  بيعة هذه العالقة من معتمع آل

 ا ية في المعتمعات الحديثة, حيث ضرورم أ اإلعالمعتماد على و ائل ويعتبر اإل 

 أفضلمعرفة إلى  بالتدريج منذ الحاعة اإلعالمي ت يع ال رد إدراك هذا اإلعتماد على و ائل 

بة في الحصول على شمولا وأكثر تعقيداا كالرغأكثر  احتياعاتإلى  المشتريات في ال واق وانتقالا 

  (.316 :1998عن العالم الخارعي لكي يت اعل معه )مكاوي, وال يد,  معلومات
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ل يتم بمعزل عن تأثير  اإلعالملو ائل األفراد تعتمد فكرم نظرية العتماد على أن ا تخدام  

بوظي ة  على التأثير تزداد عندما تقوم هذه الو ائل اإلعالمالمعتمع الذي يعيش داخله, وأن قدرم 

عتماد على النحو تلخيص ال كرم األ ا ية لنظرية اإلويمكن   مات بشكل م تمر ومكثفنقل المعلو 

  تأثير المعرفي والعا  ي وال لوكيمن الأكبر  على تحقيق قدراإلتصال أن قدرم و ائل  "التالي 

حتمال ا اإلعلومات بشكل متميز مكثف  وهذ وف يزداد عندما تقوم هذه الو ائل بوظائف نقل الم

 باإلضافة ,يير وف تزيد قوته في حالة تواعد عدم ا تقرار بنائي في المعتمع ب بب الصراع والتغ

فكرم تغيير  لوك ومعارف ووعدان العمهور يمكن أن تصبح تأثيراا مرتداا لتغيير كل فإن  ذلكإلى 

والعمهور تصال اإلو ائل العالقة الثالثية بين  ىوهذا هو معن التصال من المعتمع وو ائل 

 (.2015 )الدليمي, والمعتمع

لتلبية حاعاته المعرفية وبلورم مواق ه ال لوكية في  اإلعالمو ائل إلى  وأن العمهور يلعأ 

 اإلعالم تقرار في المعتمع زاد تعرض العمهور لو ائل ة عدم اإلظروف معينة وكلما زادت درع

 (.233: 2012)الدليمي, 

خرى كالنظام مع النظم األ اإلعالملومات تت اعل و ائل ومن أعل الحصول على المع 

نظمة, ومن وهذه األ اإلعالماإلقتصادي, وال يا ي, والديني حيث تنشأ عالقة متبادلة بين و ائل 

ية اإلعتماعوالقوى  اإلعالمعاا لتوضيح العالقة بين و ائل هنا وضع "دفلير وروكيتش" نموذ

 .(96 :1993)دي لير, وروكيتش, األخرى, وهو ماعرف بنظرية اإلعتماد 

اث ماد على و يلة معينة كمصدر لألحدعتدرعة اإل اإلعالمعتماد على و ائل ويقصد باإل  

فقد يقضي ال رد فترم  ويلة في ا تخدام و يلة  :والقضايا المثارم, ول يرتب  على و يلة بأ تخدامها

خدام يعني معدل المتابعة, أما  تإلاكمصدر لمعلوماته, ف أخرى ى و يلةمعينة بينما يعتمد عل
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)مص  ى,  عتماد فيعني درعة أهمية هذه الو يلة لل رد كمصدر لمعلوماته واختياره وت ضيلهاإل

2008: 32.) 

هذه تقوم على عالقة اعتمادية, بحيث تكون  اإلعالمعتماد على و ائل ونظرية اإل   

مثل الصحافة, اإلذاعة, عزائها بشكل إعمالي مع أحد أ اإلعالمالعالقة بين منظومة و ائل 

 (.164 :2006)أبو أصبع,  التل زيون

الكشف عن األ باب التي  اإلعالممن األهداف الرئي ة لنظرية اإلعتماد على و ائل و  

تكون لها تأثيرات غير مباشرم  أخرى  ثاراا قوية ومباشرم, وفي أحيانأحياناا  اإلعالمتععل لو ائل 

 (.278 :2003 وضعي ة نوعاا ما )ا ماعيل,

 

 تقوم عالقات اإلعتماد على ركيزتين أساسيتين هما: 

 .والعماعات والمنظمات المختل ة أهدافهم الشخصيةاألفراد األهداف: لكي يحقق -1

 اإلعالممصادر التي تحقق أهدافهم, وتعد و ائل الوالمنظمات نحو األفراد المصادر: ي عى -7

في  اإلعالمظمات من أعل بلوغ أهدافهم, والتي تحكم و ائل والمناألفراد ه إلي نظام معلومات ي عى

 (. 250 :1996مصادر المعلومات )حمادم, 

, اإلعالمأن  هم لو ائل األفراد يعرض إذا م تاح لت  ير متى ولموهذه النظرية تعد ال 

التي ي تخدم بها الناس و ائل  وتأثيرات هذا التعرض على معتقداتهم و لوكهم, ت  يراا لل رق

 (.424: 1999وروكيتش,  )دي لير كمصادر لتحقيق أهدافهم الشخصية اإلعالم
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 :اإلعالمآثار اإلعتماد على وسائل 

 :تأثيرات ةذه النظرية بتحقيق ثالثتقوم ه

فتقاد المعلومات الكافية ل هم الحدث بتقديم امثل إزالة الغموض الناتج عن _ تأثيرات معرفية: 1

التي تمنحها  ث, وأيضاا التأثير في إدراك العمهور ألهمية الن بيةمعلومات وت  يرات صحيحة للحد

: 2003)ا ماعيل,  التأثيرات المعرفية الخاصة بالقيم والمعتقداتإلى  لبعض القضايا, باألضافة

مايشعر به المرء من غموض تعاه بعض القضايا يدفعه للبحث عن فإن  ختصارا(, وب280

 (.164 :2003عادم.)المو ى, ماإلعالمعلومات عديدم تلبيها و ائل 

حا يس, مثل زيادم المخاوف التوتر وهي تلك المتعلقة بالمشاعر واأل_ تأثيرات وجدانية: 2

 غتراب عن المعمتع.معنوية مثل اإلوالح ا ية للعنف, وايضاا التأثيرات ال

ذه ال عل, الذي يظهر في  لوك علني, وهأو  حركةوهي المتمثلة في ال _ تأثيرات سلوكية:3

 .(280 :2003التأثيرات ناتعة عن التأثيرات المعرفية والوعدانية, ومترتبة عليها.)ا ماعيل, 

 :من التأثير هما نوعانيحدث  اإلعالمعلى وسائل األفراد وأثناء اعتماد 

 .وحبهم للو يلة والمضمون المقدماألفراد يقصد بها ميل  العا  ية:اإلثارم 

 .ية مع ما يت ق باهتماماته وحاعاتهاإلعالمللو يلة األفراد عرض : ويقصد بها تاإلدراكيةاإلثارم 

 (.156: 2015)الدليمي,  :على النحو التالي النظريةرمز لها تالعالقات التي  لخص الدليميوي

  وتحدث عالقات يةاإلعتماعمن المعتمع الذي يضم معموعة من النظم األحداث تدفق ينشأ  .1

  ويتضمن هذا البناء عناصر ر مية اإلعالمية وو ائل اإلعتماع النظماعتماد متبادلة بين هذه 

 .وغير ر مية
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وهي التي   إيعاباا و لباا  اإلعالمي للمعتمع على و ائل اإلعتماعتؤثر عناصر الثقافة والبناء  .7

والعالقات     والبناءالتي تتضمن: األهداف والموارد  والتنظيم اإلعالمتحدد خصائص و ائل 

 .على األفراد اإلعالممما يخلق التنوع في تأثيرات و ائل   المتبادلة

  ومن األشخاص داخل يةاإلعتماعع داخل النظم التي تقاألحداث بتغ ية  اإلعالمتقوم و ائل  .3

المتاحة  اإلعالمالقضايا والموضوعات التي تشكل ر ائل و ائل  وتنتقي التركيز على النظم,هذه 

 .للعماهير

العمهور المتلقي لو ائل  كأعضاء فياألفراد هذا اإل ار المتكامل هو  في العنصر الرئيس .4

 اإلعالمو ائل األفراد ي وي تخدم هؤلء اإلعتماعلديهم بناء متكامل للواقع   هؤلء اإلعالم

 .ي الذي ل يدركونه بالخبرم المباشرماإلعتماعل تكمال بناء الواقع 

   لنيةاإلعالمأثناء ا تقبال الر ائل قبل و وماا لألفراد  ي محدداا وم هاإلعتماعحين يكون الواقع  .5

على النقيض  حين ل يكون , الموعودم المعتقدات والقيم تدعيم ى و  تأثير اإلعالميكون لر ائل 

أكبر  بقدر اإلعالمى و ائل   فإنهم يعتمدون علواقع اعتماعي ي مح بال هم والتوعيهاألفراد  ىلد

 . ياإلعتماعل هم الواقع 

 خالل كون الناسمن أفادت الدرا ة الحالية  اإلعالمنظرية اإلعتماد على و ائل  نإ

التعامل المكثف مع و ائل التصال, كمصدر إلى التي تمر بها المعتمعات األحداث ون أثناء يلعأ

عتماد على و ائل ويرى الباحث أن نظرية اإل حداث, تقاء المعلومات حول تلك األ ي لأ ا

لعراقيين على تدفق المعلومات يين ااإلعالمعتماد امن خالل هذه الدرا ة معالت تخدم اإلتصال 

 2014  في القنوات العراقية التي غ ت ملف النزوح والنازحين العراقيين بعد عامخبار واأل
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لهذه النظرية  قد تعرضت معظم الدرا ات العربية   كما أنيمر بها العراقض لألحداث التي تعر وال

ية التي حدثت بالمعتمعات األمنزمات ال يا ية والقتصادية و كزاا للبحث في عدد من األلتها مرتوعع

 .العربية

يين العراقيين لتغ ية قناتي اإلعالمتقييم إلى  التعرفإلى   ة تهدفف بيعة هذه الدرا 

ظف هذه عتماد على هذه النظرية, بناءاا على ذلك  تو قية لملف النازحين العراقيين باإلالشرقية والعرا

 النظرية في الدرا ة, بهدف الكشف عن تغ ية هاتين القناتين.
 

 األزمات و  اإلعالمثانيًا: 

 زمةتعريف األ  .1

تغيير التوازن إلى  حالة تخرج عن المألوف وتؤديأو  حدث,أو  هي موقف زمةاأل

لعلمي فهي أما م هومها ااإلن ان ب عل أو  ب عل ال بيعة زمةاألال تراتيعي القائم ويمكن ان تنشأ 

وتتشابك معها األحداث موقف وحالة تواعهها الدولة في أحد كياناتها حيث تتالحق فيها  تعبير عن

على أتعاهاتها الم تقبلية, أو  ال باب والنتائج وت قد معها الدولة قدرتها على ال ي رم عليها

لم رحة من األدوث تغيير حا م هعمة مبحالة غير م تقرم تنتظر حأو  هي فترم حرعة زمةاألف

 (.2014داري الذي أصيب بها )حعاب, وظي ي وهي تتعلق بمصير الكيان اإلخلل أو  كرب

"موقف يت بب في ععل المنظمة محل اهتمام  لبي  زمةاألي نعد أن اإلعالممن المنظور  

كالم تهلكين والعاملين  أخرى المحلية والعالمية ومن عماعات اإلعالموا ع الن اق من و ائل 

 (.49, 2005يا يين والنقابيين والتشريعيين" )مكاوي, وال 

 (.Bland,1998:5نها: " نشر  يئ غير متوقع " )أ زمةية لألاإلعالممن التعري ات 
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في  اإلعالمت عيل دور و ائل  بأنهعالم األزمات عرف الدكتور عبد الرزاق الدليمي إيو 

مع المحافظة على لبية التي حصلت فعالا  ال  واحتواء اآلثار  التحذير من األزمات المتوقع حدوثها

عتبار وضع أ س خذ باإلمع ضرورم األ  توفير البيانات والمعلومات للعماهير بالقدر الكافي

 (.94-95, 2012 ية لألزمات.)الدليمي اإلعالمللتغ ية 
 

 : زمةأنواع األ  .2

 :من ابرز تلك التصانيف, هناك تصانيف مختل ة لألزمات

 ي مرحلة ف أزمةفي مرحلة النمو,  أزمةالميالد,  في مرحلة أزمة: ح ب مرحلة التكوين

 في مرحلة الخت اء. أزمةنح ار, و في مرحلة اإل أزمةالنضج, 

  :متكرر. ذات  ابع دوري متكرر, ذات  ابع فعائي غير أزمةح ب معدل تكرار حدوثها 

  :ير.عميقة عوهرية بالغة التأث أزمة  حية هامشية التأثير,  أزمةح ب العمق 

  :هادئة. أزمةعني ة مت عرم,  أزمةح ب درعة الشدم 

  :خاصة ذات  ابع عزئي. أزمةعامة ذات  ابع شمولي,  أزمةح ب الشمولية 

  :ضمنية م تترم. أزمةعلنية صريحة,  أزمةم اعئة,  أزمةزاح ة,  أزمةح ب المظهر 

  :(.8-9 :1999)خضور, مختل ة. أزمةمعنوية, و  أزمةمادية,  أزمةح ب الموضوع 

 

  زمةاأل سمات  .3

 شياءحدث ضد  بيعة األ. 

 .ت رض تحديات ل تخدام الموارد ال بيعية 

 هتمام والتصرف ال وري.تت لب اإل 

 .تحدث أضراراا 
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 .ال ي رم عليها تكون محدودم 

 دولي.أو  لها تأثير محلي 

 .يصعب التنبؤ بت وراتها 

  (51, 2005اوي, )مك.اإلعالملها م ؤولية قانونية ت تدعي اهتمام الناس وو ائل. 

التشخيص الموضوعي لواقع إلى  زماتأثناء األ اإلعالمومن الضروري أن ت عى و ائل  

  ثم إعراء تحليل زمة  من خالل عمع الحقائق والمعلومات الموضوعية لعميع عوانب األزمةاأل

 ا.إعالمي زمةاألعميق وموضوعي لهذه العوانب  ومن ثم اتخاذ رؤية واضحة في كي ية معالعة 

ح ب رأي العديد من  7883بعد عام  العراقفي ال يا ية  زمةاألن إ ويرى الباحث 

عدائية بحق مكونات و  غير قانونية وغير إن انية  اتممار  عاءت ب علالمهتمين بالشأن العراقي 

  ما ي مى تنظيم الدولة األ المية في نظيمات م لحة )المليشياتعبر ت كوكذل  الشعب العراقي

النزوح لل كان  أزمةومنها  عتماعيةاقتصادية و امما أنشأ أزمات  يا ية وأمنية و  الشام( العراق و 

  احةن على الثارها  اغية لحد اآل و  زمةاألل زالت داخل العراق من المحافظات ال اخنة, و 

 .ةالعراقي

)مكاوي,  على النحو التالي: زمةاأل ويطرح "بيرش" القواعد األساسية لمعالجة مراحل  .4

2005 :75) 

 pre-Crisis زمةاألمرحلة ماقبل  أ_ 

 .زمةلحتمالت األاإلتصال ر م خ ة  -1

 .زمةالتدريب على تن يذ الخ ة من خالل محاكام مواقف األ -7

 إقامة العالقات اليعابية مع الحل اء الحاليين والمحتملين والعمل على تحييد الخصوم. -3
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  معة عيدم للمنظمة. بناء -4

 Crisis زمةاألمرحلة  ب_ 

 تعرف المشكلة وتحديد أبعادها بدقة. -1

 ال ي رم على اإلعراءات والر ائل التصالية. -7

 ت صيل الخ ة الموضوعة من قبل بعد تعديلها لمواكبة الظروف الراهنة. -3

  رعة اإل تعابة لمت لبات العماهير وتلبية حاعاتها للمعرفة. -4

 ز على الحقائق المؤكدم.إقامة رواب  اتصال قوية مع مندوبي و ائل التصال, مع التركي -5

  زمةاألمرحلة مابعد  ج_

 والعماهير. اإلعالمال تمرار في إقامة العالقات العيدم مع و ائل  -1

 والحد من اضرارها. زمةاألاتخاذ اإلعراءات العالعية لضمان عدم تكرار  -7

 إعادم بناء  معة المنظمة على النحو المرغوب. -3
 

 إعالم األزمات.5

 ية المرتب ة بعميع النشا اتاإلعتماعو اإلن انية من الظواهر  اإلتصالو  اإلعالمن إ 

البتعاد عن اإلن ان ومهما حاول  ,ة في التأثير على األفرادحليات الناعوهما أيضا من اآل ومية إلي

خرين يتواصل معهم  كما يعد ن  ه ه يعد ن  ه في احتكاك دائم مع اآلهذا التأثير في شخص

  فيتلقى مضمونها ألنه حتما ي تمع أخرى أو بدرعةاإلتصال و  عالماإلعرضة لما تقدمه و ائل 

 ,التح ظ في ت كيره و لوكهأو  التغييرأو  فيحدث التعديل ,شاهد ويتابع كل ما يتم تداوله عبرهايو 

 وترعع القدرم على ,ولكن يكون هذا  بعا بم تويات مختل ة ترتب  ب نه وثقافته وتربيته ومحي ه
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اإلتصال ال تغالل األمثل لقدرات و ائل األتصال  فو ائل إلى  أيضافراد األالتأثير في  لوك 

مكانات ما يؤهلها للقيام بدور فعال لتوعية أو ا  المعتمعات الشخصية والعماهيرية تملك من اإل

تصادي قواألهالي بهدف تح ين الم توى ال من أعل توحيد العهود والتعاون بين ال ل ات العامة

 .(193: 2012)الدليمي  لثقافيي وااإلعتماعو 

 

 الخصوصية والمواجهة اإلعالم

: 1999)خضور,  ية على النحو التالي:اإلعالميمكن تحديد أبرز تضاريس الخري ة  

16-15) 

يوعد بكل معتمع منظومة إعالمية متنوعة تضم  : National الو ني/القومي اإلعالممنظومة  _أ

الم توى الحضاري لهذا  اختالفوالمرئي(, يختلف ب الم موع)المقروء و اإلعالممختلف و ائل 

 المعتمع.

قاليم( متعددم, أوربا الغربية والشرقية,  ق)أمناإلى  ينق م العالم: Regionalاإلقليمي  اإلعالم ب_

الكثير من ق ام هذه المنا ق لبدان متعددم فإن أمريكا الالتينية, الشرق الو  ... الخ, بالرغم من ان

شعوب تقارب اللغة , فإن أو  الح المشتركة فيما بينها, وب بب القرب العغرافي ووحدمالرواب  والمص

 .من قة ما تعد انها منعذبة للتعرض لر ائل إعالمية إقليمية متنوعة

ضائي والشبكة ندفاعة التكنلوعية المتمثلة بالبث ال قبل اإل :International الدولي اإلعالم ج_

الدولي تقتصر على إذاعات الموعهة, ووكالت األنباء,  اإلعالمبكة , كانت شنترنت(الدولية )اإل

 والصحف ذات ال ابع الدولي.
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صبحنا أمام حقائق ية, وأاإلعالميرت تضاريس الخري ة اآلن اختل ت مع يات الصورم وتغ 

 إعالمية منها, اندفاعة تكنلوعية شديدم, ت ي ر عليها القوى التي يميل التوازن الدولي لصالحها.

إلى  ية الدوليةاإلعالمية القليمية والشبكة اإلعالمات اع ال عوم التكنلوعية بين الشبكة أدى كذلك 

 تعميق تبعية الشبكة القليمية التكنلوعية للشبكة الدولية.

مام منظومة إعالمية بالغة التعدد عاصر في المعتمعات الحديثة ن  ه أويعد الموا ن الم 

 متواعدم في كل مكان بغض النظر عن رغبة ال رد في التعرض.والتنوع وغزارم اإلنتاج و 

 ؟زمةية الثالث موقف األ اإلعالمكيف تواجه هذه الشبكات 

ية اإلعتماعبكل المعايير, وهي تترك  ثارها على الحيام  وضعاا قلق وخ يراا ومتوتراا  زمةاألتمثل 

, ت تدعي تحمل مع يات عديدم زمةاألية للمعتمع, فإن اإلعالموالقتصادية وال يا ية والثقافية و 

 لب ممار ات معينة, هذا ماي  ر حدوث عملية أص  اف للشبكات أ تعابات معينة, كما تت

 .زمةية عند حدوث األاإلعالموالو ائل 

, في ضوء زمةإذ تقوم كل و يلة م ردم خالل عملية الص  اف بتحديد موق ها من األ 

لتي تملك هذه الو يلة, وعملية الص  اف هامة ومعقدم ية ااإلعتماعرؤية ومصالح وموقف القوى 

تحكمها وتضب  حركتها العالقات بين القوى المتصارعة ومدى انعكاس الصراع على مصالح القوى 

ا وخ ورتها ونوعه زمةاألص  اف ح ب  بيعة شبكات والو ائل, وتختلف عملية اإلالمالكة لهذه ال

 .(21 :1999)خضور, وأ لوب مواعهتها.

النزوح  أزمةكفي األزمات ال يا ية والقتصادية والع كرية التي تمر بها المعتمعات و  

, إلبراز وعهات اإلعالمالتعامل المكثف مع و ائل إلى  تلعأ النخب ال يا يةية, األمنوالزمات 

هو الو يلة لنقل وعهات النظر  اإلعالمنظرهم و رائهم للتأثير في الرأي العام, وهنا يكون دور 
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كمصدر ا ا ي  اإلعالمو ائل إلى   يا ية المختل ة, وكذلك الناس في تلك األزمات تهرعال

م توى الحدث, أما العانب اآلخر إلعالم األزمات إلى  التي ترقىخبار ل تقاء المعلومات واأل

ي, اإلعالمإعالمية واضحة المعالم تعتمد على التخ ي  فيتمثل في الن الق من إ تراتيعية 

تصالية اإلعالمية, لتوحيد الخ اب اإلعالمبين المؤ  ات  والتن يق نتاج ر ائل إعالمية وا  ي, وا 

متوافقة في إ ارها العام من أعل التصدي ألي شائعات تعد في هذه األزمات تربة خصبة 

ي مع اإلعالمعديرم بالهتمام في هذا المعال وهي أن التعامل  أخرى ألنتشارها, وثمة نق ة

نما من خالل  األزمات ل يقتصر نتاج ر ائل إعالمية بمضامين مختل ة, وا  على نشر المعلومات وا 

ية المتاحة كافة في تع يده كل ح ب  اقته اإلعالمالتركيز عليه كنظام إعالمي متكامل الو ائل 

مكاناته المتوفرم ون اقه العغرافي   (.2000)شومان,  وقدرته, وا 

ي وبيان اإلعالمتوحيد الخ اب صة التل زيونية العراقية وخا اإلعالميعب على و ائل  لذلك 

دت لنزوح الماليين من التي انتعتها األخ اء ال يا ية المتتالية والتي أاإلن انية حعم الكارثة 

يصال صوت النازح للعالم والكشف عن حعم المعانام وقلة الدعم الحكومي لهذه الكارثة ال كان وا  

 القائمة لحد اآلن على المشهد العراقي.اإلن انية  زمةاأل وبيان عدية الحكومة في التعامل مع هذه

من  زمةاألأن إعالم األزمات ل بّد أن يتعامل مع إلى  يشير الدكتور محمد بن  عود البشرو 

 خالل ثالثة مراحل:

رغبة العماهير في  اإلعالمليواكب  زمةاألويكون ذلك في بداية   نشر المعلومات المرحلة األولى:

 المعرفة.

 زمةاألبتحليل عناصر  اإلعالمتقوم و ائل    حيثمرحلة ت  ير المعلومات لمرحلة الثانية:ا

 .أخرى والبحث في عذورها وأ بابها ومقارنتها بأزمات
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حيث ل يتوقف دور وانح ارها   زمةاألمرحلة ما بعد    وهيالمرحلة الوقائية المرحلة الثالثة:

ى الوظي ة   بل يعب أن تتخ لتعامل مع عناصرهاوا زمةاألعلى معرد ت  ير  اإلعالمو ائل 

ي ف فضل رق الوقاية المنا بة واأل لوب األ تقديمإلى  العام  للرأينقل المعلومات  يةاإلعالم

 (.214: 2012)الدليمي   التعامل مع أزمات مشابهة,

لية ب عا زمةاأل, فمن عهة ي اعد على إدارم زمةبدور مؤثر عند مواعهة األاإلتصال ويقوم  

يحاول الح اظ على صورم إيعابية للمنظمة تعاه عماهيرها الداخلية  أخرى ونعاح, ومن عهة

 .(2005:146والخارعية )مكاوي, 

 على أساس المعطيات التالية: زمةاأل في مواجهة  اإلعالميتحدد دور حسب خضور و 

 (.51-56: 1999)خضور, 

   حيثفة والغزارم وحدم المناف ةالمعاصر بالكثا اإلعالميتميز  :يةاإلعالمالفسيفساء  .1

ترتب على ذلك ضرورم يمن مقدرته على متابعتها  أكثر  يتعرض ال رد لر ائل إعالمية

 تقديم ر الة إعالمية مدرو ة ومنا بة.

ر ائل أو  للتأثر بأية أقوال  زمةتضعف أثناء األ مقاومة الناسإن  :زمةسيكولوجية األ  .2

 زمةاألي ت يع إعالم و   يركز حول فهم توليد المعاني إعالمية خارعية يت لب نشا اا فكرياا 

 أن يقوم بدور فاعل في هذا المعال.

 :زمةي في إدارة األ اإلعالمالبعد  تزايد أهمية .3

 .زمةخ  التماس الول للتعامل مع األالمعاصر  اإلعالمبشكل عام  -

المعاصر الشاشة العريضة التي تظهر عليها وتتوضح مختلف  اإلعالمأصبح  -

 راعات واألزمات في المعالت كافة.الص

 المعاصر التحاماا بالقوى ال اعلة بالمعتمع وفي النظام ال ائد. اإلعالميزداد  -
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تزايد تراعع التعربة الشخصية المباشرم لل رد المعاصر كو يلة إن  :تراجع التجربة المباشرة .4

ور الو ي ي الذي تزايد أهمية الدإلى أدى   للتعرف على الواقع والحصول على المعلومات

 .اإلعالمتلعبه و ائل 

المعالعة المثيرم ال  حية  ؛زمةية لألاإلعالمهناك نوعان في المعالعات  :زمةمعالجة األ  .5

 الشخصية  والمعالعة المتكاملة.

في البلد  اإلعالم: تن لق مختلف و ائل زمةي أثناء األ اإلعالمالتعدد والتكامل في األداء  .6

وتعمل ضمن ا تراتيعية واحدم من أعل تحقيق  زمةاألأثناء  من من لقات واحدم, وخاصة

 .أهداف واحدم

 

, ونوعيتها, وحعمها, و بيعة النظام زمةعلى  بيعة األ زمةاألويتوقف التعامل إعالمياا مع 

على الم توى الو ني, ذلك أن  أزمةال يا ي ال ائد, والعماهير الم تهدفة, خاصة عند مواعهة 

ا الدور مع الثورم إيعاباا و لباا, وقد تنامى هذ زمةاألفي ت اعالت  ئيسيقوم بدور ر  اإلعالم

نتشار البث ال ضائي للدرعة التي ععلت ال ا ة ومتخذي القرار يعتمدون على و ائل المعلوماتية وا

 (.147: 2005في تقييم األوضاع الراهنة وصياغة المواقف والتحركات )مكاوي,  اإلعالم

دراكاا بحعم اإلعالمبأن المعالعة  مما تقدم أعاله ن تنتج  زمةاألية لألزمات تت لب فهماا وا 

 زمةاألبتشكيل فريق إدارم  زمةاألوكذلك ضرورم وضع خ ة إعالمية محكمة لمواعهة   وتداعياتها

لى اختيار الو يلة   من ذوي الخبرات األكاديمية والختصاصية ية المنا بة إلبالغ الر الة اإلعالموا 

التي تحدد خصائص هذه األنواع في الو ائل  زمةن خالل ال هم الواضح والعميق لأل  ميةاإلعالم

 ية المختل ة.اإلعالم

الغربي, فأصبحت  اإلعالمالعراقي دون تحديد الو يلة, ي ير على نهج  اإلعالمصبح لقد أ 

العمهور, األزمات الزاد الذي يعيش عليه باعتبارها تصنع عماهيرية المقدم الذي يريد أن يص ق له 
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إقبال نها كلما زادت اإلثارم زادت ن بة المشاهدم, وبالتبعية زاد القنام التل زيونية على اعتبار أ كذلك

المعلن عليها وزاد ابتزاز القنام لبعض الشخصيات وال يا يين, فمن يتابع ماتبثه بعض ال ضائيات 

ويقيس تغ يتها  على عموميتهي اإلعالمفي المشهد وارتباكاا  التي ت بب ع راا لل هم العراقية

رغم أن بعض البرامج لها دور في ايصال معانام النازحين ية يمكن أن يلتمس ذلك, اإلعالم

ية اإلعالمصبحت تنعكس في مضامين إعالمية ت وق للو يلة حيث أن األزمات أوالمهمشين, 

 .يةاإلعتماعمما تعمل هذه المضامين على تحقيق مبدأ الم ؤولية أكثر  ن  ها,

بعاد  يا ية واعتماعية وتشكل م ألة مهمة وحيوية, لذا ذات أ أزمةالنازحين  أزمةبما أن  

النزوح  أزمة تعتمد الدرا ة على م هوم إعالم األزمات من خالل فهم موضوع الدرا ة وهو 

يين العراقيين اإلعالمالداخلي في العراق كذلك في التعرف على وعهة نظر عينة الدرا ة وهم 

النزوح من خالل التشخيص الدقيق والموضوعي  أزمةم ألداء القناتين في تغ يتها لملف و وتقييمه

 ن خ ة إعالمية لمواعهة ملف النازحين.وأن تضع القناتا زمةاأللعوانب هذه 

 

 : النزوحثالثاً 

  :أنه ل ينبغي الخل  بينإل   حدإلى  هااختالفوض التعري ات و الرغم من غمب :مفهوم النزوحأ_ 

 .النزوح/الهعرم. 1

 .الت هير العرقيأو  الهعرم العبرية مثل حالت نقل ال كان.7

   والمعروفة با م عوامل "العذب" اا الحوافز التي تعتذب الناس بعيد, تكون دوافع النزوحقد   
وتعد قضايا اللعوء الظروف التي تشعع الشخص على المغادرم  والمعروفة با م عوامل "الدفع"  أو 

وم من أعقد القضايا التي تواعه البشرية عمعاء, وخاصة في ظل تبعات العنف ليإ والنزوح
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ية هي الضحاإلن انية والض هاد اللذين خل ا تهعيراا ق رياا في بقاع متعددم من العالم, حيث كانت 
  (.4ص ,2004ولى في كل ذلك )الزغل, األ
القتتال, وقد شهد العالم و أ هم ا باب تدفق النازحين الصراع الم لحأول شك في أن من  

أنواعاا متعددم من الحروب, كانت معظمها من أعل التحرر من ال تعمار, ومتعلقة بخرق حقوق 

أو  يالء عليهامتعلقة بال ل ة وال تأو  والت هير العرقي, كما في البو نة والهر ك ورواندا,اإلن ان 

   .بالصراعات القبلية

إلى  نزوح أعداد كبيرم من ال كانإلى  ر التي أدتو خر نزوح بال ودان حرب دارفو  

 ية لعدم  نواتأصبح ال كان تحت رعاية المنظمات الدولو  لمع كرات حول المدن وداخلها,ا

 (.48 :1999)ابراهيم, 

 الفرق بين النازحين والالجئين: _ب

)المععم  كان  منمأي  , واللعوء هو البحث عن ملعأنزوح هو تغيير المكان ألي هدفلغوياا: ال

 .الو ي (

تهم خوفاا من الض هاد على ترك بيو  نيعبرو ن بأنهم الشخاص الذين و يعرف الالعئ 

, أخرى لمشاكلأو  ع كريةو دينية أأو  ضمن نزوح عماعي أل باب  يا يةأو  فردي  واء بشكل

العئين انام ال, ولكن الهتمام الدولي بمعالعئ أعتماداا على الوقت والمكانحيث يختلف تعريف ال

بخصوص وضع  1951تحدم لعاممم الم, وكما ورد في معاهدم األعماع عامإإلى أدى 

 .(9: 2001دليل القانون الدولي لالعئين, ).(1)نالالعئي

                                                           
المتعلقة بوضع الالجئ الوثيقة القانونية الرئيسية التي تحدد من هو الالجئ، وماهي  1751تعتبر اتفاقية عام : 1751معاهدة الالجئين  (1)

القيود الجغرافية والزمنية من االتفاقية. وفي يوليو/تموز  1767وماهي االلتزامات القانونية للدول. وقد أزال بروتوكول عام حقوقه 

 لالتفاقية 51، نشرت المفوضية طبعة خاصة على صفحات "مجلة الالجئين" والمخصصة للذكرى الـ2111
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تعريف الالعئ هو الشخص ب بب مخاوف حقيقية من اض هاد ب بب عرق,  ذلك أن 

بلد الذي أي  يا ي , تواعد خارج الذات ر أو  , ائ ة اعتماعية معينةإلى  الدين, العن ية, انتمائه

العودم لبلده أو  عتماد على حماية دولتهب بب هذه المخاوف غير راغب في اإلأو  ,يحمل عن يته

 .(20: 2006,المتحدملمم )م وضية ا وف من الض هادب بب المخا

شخاصاا عبروا حدوداا دولية أن يالالعئفإن  اللعنة الدولية للصليب الحمر وبح ب 

النازحين لم  أن وقعوا ضحية له في حينأو  صليرضون لخ ر الض هاد في بلدهم األعوم

)اللعنة الدولية للصليب   بابألاب من يعتازوا حدوداا دولية ولكنهم فروا أيضاا من ديارهم ل ب

 (. 2013حمر,األ

وفي الوقت الذي تم أ تخدام هذا التعريف الذي ورد في معاهدم الالعئين من قبل  

ليزال غير م هوم ول ي تخدم ب ريقة ثابتة  هذا التعبيرفإن  ,مات الدولية مثل المم المتحدمنظالم

الالعئين وأولئك بين  اإلعالمومية, فعلى  بيل المثال, غالباا ماتخل  و ائل إلي وم تقرم في اللغة

 ىم عل هدم في بلدانها وغير القادر  باب اقتصادية وبين المعموعات المضالذين يهاعرون أل

 (.2013 )توقة, النازحين داخلياا األفراد  )أي( ,مغادرم حدودها الدولية

من  لم يعتازوا حدوداا دولية لكنهم فروا أيضاا من ديارهم ل بب أشخاصفهم  النازحونأما  

 ن الدولة لكن لم يتم إحصائهمخرعوا م  تمروا في ن س دولتهم, وقد يكونونأ وقد يكونون  باب.األ

 .(2005)اللعنة الدولية للصليب الحمر,اتهم عند عبور الحدود خذ عواز أأو 

شكال الهعرم, ولكن تحت ظروف خاصة, فالنازحون هم موا نون ويمثل النزوح شكالا من أ 

الحروب أو  من الق ر, وذلك ب بب الكوارث ال بيعية أخرى أعزاءإلى  تركوا ديارهم األصلية

 (.10, 2006هلية والنزاعات الم لحة )يعقوب, األ
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 7814 خيرم التي شهدها العراق بعد عامية األاألمناألحداث وهذا ماحدث في العراق بعد  

بيد  المية على الخ , و قو  عدد من المحافظات والمدن العراقية وبعد دخول تنظيم الدولة اإل

اء أعز إلى  شتباكات والعمليات الم لحة, نزح عدد كبير من ال كانهذه التنظيمات وتصاعد اإل

 ماناا.ا تقراراا وأأكثر  ومدن

 ,المتعلقة بوضع الالعئين 1951ت اقية تتناول م ألة النازحين تعادل أت اقية عام إل توعد  

شخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموعب أن القانون الدولي يحمي األإل 

 (2001)دليل القانون الدولي لالعئين,  معموعة من القوانين وهي:

 والقانون الو ني.اإلن ان القانون الدولي لحقوق  .1

 القانون الدولي اإلن اني في حالة نزاع م لح. .7

رشادية المتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هاتين القانونين, والتي توفر المبادئ اإل .3

 إرشادات م يدم بشأن عوانب محددم للنزوح.

, ن النزوح و أثنائه بص تهم مدنيينعلى حماية ال كان موينص القانون الدولي اإلن اني  

 .ركوا مباشرم في العمال العدائيةيشاإل  شري ة

, دون نزوح في الحيلولة, أولا وقبل كل شئ مهماا  ويؤدي القانون الدولي اإلن اني دوراا  

ية المدنيين لحماأو  كان ذلك ضرورياا ألغراض ع كرية قهريةإذا إل  ال كان ويحظر نزوح ال كان

 يا ة منهعية لنزوح المدنيين دون هذا التبرير أو  أن  هم, ويشكل أتباع  يا ة وا عة الن اق

 .(2006)الحماية الدولية , برنامج تمهيدي حول الحماية, عريمة ضد الن انية.

وتوفر قواعد عديدم من القانون الدولي اإلن اني الحماية لل كان المدنيين وكثيراا ما يشكل  

انتهاكاا  بباا عذرياا للنزوح فالهعمات التي تشنها أ راف النزاع على  بيل المثال, على المدنيين أمراا 

محظوراا, شأنها في ذلك شأن أ اليب الحرب العشوائية التي يمكن أن تؤثر تأثيراا وخيماا على 
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ل التي تهدد قدرم عماها دون نزوح ال كان, منها حظر األحتراماول يح أخرى المدنيين, وثمة قواعد

تالف ا, ب بب ع كري وعيهأي  ثل القيام دون, مدنيين على البقاء على قيد الحيامال كان الم

 الم اكن.أو  إمدادات ال اقةأو  الموارد المائيةأو  تدمير المرافق الصحيةأو  المحاصيل

الالعئين,  )حماية العقاب العماعي لل كان المدنيين يضاأن اني ويحظر القانون الدولي اإل 

 (.2001دليل القانون الدولي لالعئين, 
 

 : مفهوم الهجرة والتهجير القسري_ ج

ح ب مقتضيات الدرا ة ومت لباتها  فمن الناحية  نعرفهانحدد م هوم الهعرم لكي ن ت يع أن 

 (.2005)عبدالرزاق,  الهعرم هي التغيير الدائم في محل اإلقامةاللغوية  

هعره يهعره هعرا   ضد الوصل :ويعني الهعر  بية من ال عل هعروالهعرم في اللغة العر  -

وهي  رضأإلى  رضأالخروج من  :تركته وأغ لته  والهعرمإذا هعرت الشيء هعرا  :يقال  وهعرانا

خارعية أو  تقوم به العماعات وتكون هعرتهم أما داخليةأو األفراد النتقال العغرافي الذي يقوم به 

رية وفي بعض األحوال عبرية ق رية وتكون الهعرم أيضا ذات أمد غير وقد تكون الهعرم اختيا

 ويلة األمد وبذلك ين وي هذا التعريف على  م هوم التهعير اٌلق ري أو  محدد فقد تكون قصيرم

مكان  خر غير مكانه األصلي إلى  العماعة معبرين على النتقالأو  والذي يتم عندما يكون ال رد

عتقالت ال يا ية عن  ريق األنظمة القمعية ال تبدادية مما يكون ب بب اإلالتهعير اٌلق ري قد و 

 .(2002)المالح, .ق ريةالهعرم الإلى  يدفع الناس

أو  يمكن القول أن الهعرات )الخارعية  ولتحديد ال رق بين الهعرات الخارعية والداخلية 

فتتمثل في  (ا )الهعرات الداخليةأم  (150: 1992)القصير,  اخرى دولةإلى  تتم من دولة (الدولية

اماكن اقامتهم أو  مغادرم ديارهمأو  معموعة اشخاص ممن ارغموا على ال رارأو  كل شخص

انتهاكات حقوق أو  حالت انتشار العنف بوعه عامأو  المعتادم اما نتيعة لثار الصراع الم لح
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ليكونوا قد عبروا الحدود المعترف التي يت بب بها البشر وبشر  اأو  الكوارث ال بيعيةاإلن ان أو 

 )عون بنيت(. بها للدولة

ذا لتمييز كان  ائ يا ام عنصريا و ا ن التهعير ممار ة قا ية ل لوبهذا وا   كان التمييز ا 

التمييز ال ائ ي في العراق فإن  غلبية الملونةعنصري ي تهدف ا تغالل ال اقات اإلنتاعية لألال

غير النوع ال ائ ي إلى  قاليم تنتميأثروم القومية لمعاقبة مدن و تدمير الإلى  تعاوز هذه المرحلة

 للمذهب الحاكم. 

وبذلك ل يمكن الم اوام بين الهعرم ال وعية والتهعير الق ري فالمهاعر وان كان مض را 

. أما المهعر ق را فقد .لترك الو ن أل باب مختل ة فقد يحمل معه متاعه وأمواله ومعه عائلته

 تهديد ال الح واحتعاز أولده وانتهاك حرمته وشرفه وتعريده من أمواله تعنوم تح اخرج من داره

 (2007)ال يلي, 

فين وي على التعري ات العراقية عرين والمه مهعر الذي حددته وزارم ال المفهوم القانونيأما 

 (2008نقالا عن العاني ) (.2008)الحمداني,  اآلتية:

تركوا مكان إقامتهم المعتاد  وأاض روا للهرب من منازلهم أو  كرهواأُ النازحون العراقيون الذين –أول 

كارثة اإلن انية أو انتهاك الحقوق أو  حالت عنف عامأو  داخل العراق لتعنب نزاع م لح

 .ب بب مشاريع ت ويريةأو  ف ال ل ةإعراء تع اإلن ان أو ب عل أو   بيعية

موقع  خر أو  مكان إقامتهم المعتادأو  هم من منازلهمالمرحلون العراقيون والذين تم ترحيل –ثانيا 

 .ممار ات حكوميةأو  يا ات وقراراتداخل العراق نتيعة  
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 من النزوح الداخلي لل كن في منازلهم ال ابقةأو  الو ن من الخارجإلى  العراقيون العائدون –ثالثا 

ختاره لل كن داخل مكان اأي  فيأو  مكان  كنهم المعتاد في العراقأو  م ق  رأ همأو 

 .كانوا قد تعرضوا للهعرم الق رية العراق بعد أن

رابعا _ الالعئون و البو اللعوء الذين يعيشون في خارج العراق ب بب الهعرم الق رية وحصلوا على 

  .اكت بوا عن ية دولة أعنبيةأو  إقامة دائمة هناك

 بدايات النزوح في العراق:  _د

مام أم ليضع العراق والمن قة والعالم 7883/ني ان/9راق في ي للعاألمريكحتالل عاء اإل 

رب حقائق عديدم تعكس التغيير الهائل في معال عالقات القوم الدولية التي عاشها العالم منذ الح

ف الدول في عديدم ممنهعة تهدف إلضعاا تعمارية يمكن عده بزوغاا ل يا ة  , مالثانيةالعالمية ا

 ية مع مصالح هذه الدول, وذلك من خالل تمريراألمريك دمت المصالح ما إصإذا , العالم الثالث

القيام أو  المتحدم,مم عضاء في األصادياا ضد البلدان األم اقتأم ع كرياا أ يا ياا كان   مشروعأي 

 (.2012)البزايعة,  لخ رلن مصالحها تتعرض أيكا مر أرت ماشعإذا بشكل من رد بعمل عدواني, 

, ب بب ظروف  ا اا ألعراق الذي كان يعاني العزلة احكام عزلة إ حتالل في هم اإلوأ 

لعيش العراقي وبعض مؤ  ات مريكا, ولكن تعمق مشكالته عاء مع حل اأالحصار عليه من قبل 

, ذلك كله ا هم في تعميق أخرى , وظهرت الب الة من عهة وانهيار البنية التحتية من عهةالدولة

  (.193, 2004)شعبان,  خ اقات عديدمب في اتدهور الوضع العراقي و ب

نزح ما يقرب من  فقد وب بب ظروف هذا الحتالل وما خل ه من دمار وتق يم في المعتمع العراقي 

  وأن النزوح الداخلي ل يزال ح ب ما ذكر البزايعه مليونين من العراقيين ضمن حدود بالدهم
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فإن   الم وال تقرار في أ رع فرصة ممكنة م تمراا في الوقت الحالي  وأنه ما لم تتم ا تعادم ال

 .أعداد النازحين داخلياا  وف تواصل زيادتها الم ردم ل محالة

ي ر العراقيون من منازلهم ب بب العنف ال ائد في العراق  فوفقاا  (2)"و ماربرر أند"وبح ب  

أنهم تركوا ديارهم ب بب للمقابالت التي أعرتها المنظمة الدولية للهعرم  قال معظم النازحين داخلياا 

وبينما  عي الكثيرون منهم  ,عام والعمليات الع كرية الم تمرمالعنف ال ائ ي وأوضاع العنف ال

ق اعاا فإن  للحصول على األمان في الدول المعاورم, وكما يحق لهم ذلك بموعب القانون الدولي,

ديثة وكما تشير إحدى الدرا ات الح ,البالدالقدرم لمغادرم أو   تعداديراا منهم ل يتوافر لديه بعد اإلكب

 ,هناك أنما اا مختل ة من النزوحفإن  حول النزوح الداخلي  (3)بيرن التي أعراها مشروع بروكينعز

الكثير منهم فإن  حيثما أح ت باألمان إلى  الق اعات ال كانية التي ت ر من ديارهاإلى  فباإلضافة

وقائي ي ترشون لنومهم أماكن مختل ة عند حلول الظالم )فيما قد فضلوا البقاء في منازلهم وكإعراء 

ينزحون أو  المدارس )ما قبل النزوح(أو  العملإلى  يمتنعون عن الذهابأو  ي مي بالنزوح الليلي(

من مكان آلخر ألكثر من مرم )وهو النزوح المتكرر( وبرغم غياب أية بيانات منهعية في هذا 

ضع اا وتعرضاا لألخ ار من الالعئين أكثر  أولئك النازحين داخلياا همأنه من األرعح أن إل  الشأن 

   نزوحهمإلى  نا ق الصراع التي أدتقرباا من مأكثر  ل بب ب ي  وهو أن النازحين داخلياا هم

 (.2006 :)الخالدي, تانر

 : بعد سقوط الموصل ين العراقيينالنازح أزمة _ه 

لعراقية, ببناء لمنظومة القيمية للدولة الحولت عذرية ت ,ياألمريكحتالل ق بعد اإلشهد العرا 

 ال يا يد المشهد تعقف ائ ية والقومية والدينية, اصصة الالمحب ت م هذا النظاما نظام  يا ي عديد,
                                                           

 المتحدم ال امية لشؤون الالعئين اندو ماربر: رئيس وحدم دعم العراق في م وضية المم (2)

 بيرن: مركز رصد النزوح الداخلي التابع لالمم المتحدم بروكينعز( 3)
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لقوى عتماعية و يا ية بين كافة ااقتصادية و ازمات ألحدوث أدى وأحتدام الصراع على ال ل ة, 

 .المشتركة في النظام ال يا ي

حول المنا ق كرد تان العراق قليم وا  يا ية بين حكومة المركز اتأزم كما شهد العراق 

ال نية أزمات  يا ية بين ممثلي القوى ال يا ية  , فضالا عنوتوزيع الثروم الن  يةالمتنازع عليها 

عتصامات وتظاهرات  لمية في اوشهدت البالد حول التوازن في مؤ  ات الدولة, والشيعية 

المحافظات ال ت المنت ضة, إعالمياا ما أص لح عليه مافظات الو  ى والشمالية والغربية المح

لم ت ت ع القوى و للم البة بأصالحات  يا ية ود تورية ا تمرت لمدم  نة ونصف تقريباا, 

نال يا ية والحكومة من إيعاد حل  لمي وموضوعي  العتصامات في هذه  زمةني أل اوقانوني وا 

 عالمية بين الحكومة والمتظاهرين.إحتدامات وحرب الد صراعات و مما و  المدن,

 تخدمت القوم او  عتصاماتكومة العراقية فض هذه اإلقررت الح 7814ومع بداية عام  

ض رابات الحة و لحدوث مواعهات م أدى مما لت ريقها الع كرية  في هذه  منيةأنهيارات وعصيان وا 

 .المحافظات

ظات التي أصبحت  احات فعمليات الع كرية في هذه المحاية والاألمناألحداث توالت  

 .كومة العراقية والعماعات الم لحةللمواعهة بين الح

 ,اا كبير  اا أمني اا نهيار ا واعه العراق العاشر من حزيرانفي وتحديداا  7814وفي صيف عام  

 ة الموصل ثانيمدينعلى  (4))داعش(  المية بالعراق والشامالدولة اإل ي رم ماي مى بتنظيم وهو 

                                                           

تنظيم الدولة ال المية)داعش(: مص لح ي لق على التنظيم الم لح الذي تا س من مقاتلين  ابقين في تنظيم القاعدم,  (4)
راا له, في عملياته الع كرية, م تغالا عدم األ تقرار األمني التي شهدها له خاليا في انحاء العالم, اتخذ من  وريا والعراق مق

 البلدين, اص لح عليه إعالميا )داعش(
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الموصل من مدينة للدولة العراقية لما تشكله  اا محافظة عراقية مما شكل حدثاا مصيرياا خ ير أكبر 

 .ال نيين آللفوحضاري للعراق يمتد  تراتيعي وتاريخي إعمق 

على ثلث  ها ي رت وعقبها ب  تدينة الموصل بالكامل على م الم لح تنظيمال  ي ر 

 األنبارفظات ح الدين, وأعزاء كبيرم من محاصال ةمحافظ حتاللهاعد ابالعراق تقريباا م احة 

 .كركوك وديالىو 

المدنية في هذه وتوقف الحيام الم لحة ية الكبيرم والشتباكات األمنض رابات نتيعة لإلو  

عداد أالعراق الحديث من قبل, حيث نزحت موعة نزوح لم يشهدها تاريخ أكبر  حصلتالمحافظات 

 .بحثاا عن مالذ  منكان للمحافظات المعاورم وأقليم كرد تان العراق هائلة من ال 

كرد تان كونه ملف حيوي إقليم ملف النازحين تحدياا كبيراا للحكومة العراقية وحكومة  يعد 

ن اني و  إن انية خانقة, كون  أزمةن النازحين يعيشون أقتصاد, و عتماعي يهدد ال تقرار واإلاوا 

ن فقدانهم لوظائ هم ومصادر مع ما يعانوه مهياكل أو  في مدارسأو  يمات,معظمهم يعيش بمخ

والعتماعية آلثار الناعمة عن النزوح كاآلثار الصحية والن  ية ا فضالا عن بقية  عيشهم

 .وغير ذلكوالثقافية والتعليمية  والقتصادية
 

 اإلخباريةالتغطية : رابعا

المتلقي إلى  بتلقيه, والوصولإل  يكتمل عبارم عن نشا  ل اإلخباريةية اإلعالمالتغ ية 

تصنف( كلما أو  ية في أن تظهر )أكثر مماتخبراإلعالموالتأثير فيه, وبقدر ماتنعح التغ ية 

 (.26 :2001لوعه أمام الوقائع والحقائق العوهرية )خضور,  ا ت اعت أن تضع المتلقي وعهاا 

ال يا ية األحداث تلقي, عند وقوع يصالها للموا  األحداث في نقل  اإلخباريةالتغ ية ت هم 

يهرع الناس لو ائل  النازحين بحيث أزمةك التي تؤثر في الرأي العام وت تثير فضوله لمتابعتها,
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ومضاع اتها ونتائعها األحداث  ا ي أل تقاء المعلومات حول معريات هذه كمصدر أ اإلعالم

بعاد  يا ية واقتصادية وان انية لما يتضمنه هذا الملف من أ على ال احتين المحلية والدولية

أو   واء في معال الصحافة يةاإلعالمفي العملية  اا ييمثل الخبر عنصرا أ ا  , وواعتماعية

من أهم  قنوات ال ضائيةوتعد ال ,قنوات التل زم وشبكات البث ال ضائي واللكترونيأو  اإلذاعة

التي يشهدها المعتمع المتتالية مات ز رأي العام وبخاصة فيما يتعلق باألالمعالت المؤثرم في ال

راق منذ عدم المرحلة الحرعة والدقيقة للغاية التي يمر بها العل بيعة النازحين  أزمةخاصة  العراقي

زمات المحلية وما خّل ته من تداعيات خ يرم شملت مختلف نواحي حيام  نوات والمتمثلة باأل

 .يةاألمنو اإلن انية أو  فيةالثقاأو  يةاإلعتماعأو  العراقيين  واء ال يا ية

 

 اإلخبارية عناصر التغطية

 تعتمد التغ ية في صناعة م رداتها على عدم عناصر أبرزها:

وتو يع دائرم العمهور عن خبار بناء المصداقية: وذلك لك ب المتلقي بإيهامه بصدق األ -أ

 ب.في كثير من البرامج بالحديث عن النك ات والحرو  اإلخبارية ريق بدء التغ ية 

أ لوب أو  من صيغةأكثر  تباعأدام للتوصيل والتأثير, من خالل اعتبارها بناء اللغة: با  -ب

 (.49: 2005التراب  في األفكار والمعلومات )الخوري, لمات والعمل و لتمويه المتلقي بالك
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 اإلخباريةصفات التغطية 

   وكما يأتي:بعدم ص ات اإلخباريةتتميز التغ ية 

ا مالواقعة دونما حذف مأو  يذكر الخبر الحقيقة الكاملة للحدث يعب أن الدقة والصحة: -1

عكس ما كان يع يه لو كان قد نشر كامال أو  تأثيراا مخال اا للحقيقة,أو  يع يها معنى

   والتأكد من صحة مصادر الخبر.ودقيقاا 

عن الميل والهوى في انتقاء  التعرد يقصد بالموضوعية في العمل اإلخباري  الموضوعية: -2

ع اء صور اإلخباريةرض القصص ع تشويه وذلك أو  متوازنة عن الحدث بال إهدار م, وا 

في م لمة مؤداها  أن الخبر ملك المتلقي  بينما الرأي هو ملك لصاحبه يصوغه كيف 

العا  ة على الخبر أهدرت الحقيقة وانت ت الموضوعية أو  أقحم الرأيإذا يشاء  ف

 .(76  7887 النبي بد)ع

نه ل أإل  كبيرم منه اا أعزاءأو  قد ي توفي الخبر عميع عناصره ية:اإلعالمة سياسة الوسيل -3

 .(97  1995)العقاد   لتعارضه مع  يا تها  اإلعالميذاع في و ائل أو  ينشر

 

من أ لوب لتمويه المتلقي أكثر  تباعاة أدام للتوصيل والتأثير  ويمكن تعد اللغبناء اللغة:  -4

إنَّ الخبر الصح ي والتعليق والتحقيق المصور وكل ال نون إذ   بالكلمات والعمل المق وعة

 .(149  7885)الخوري   الصح ية التي نشهدها أ ا ها تغ يٌة لحدث ما

 

إلى  نحيازعن وعهات النظر المختل ة دون ال تعني البحثزمات: التوازن في تغطية األ  -5

فلكل مؤ  ة  ,حدثالتعتيم عن موقف  رف أ ا ي مؤثر في الأو  أخرى وعهة نظر دون

التي قد , صح ية خ ها ال يا ي وعمهورها الم تهدف ومواق ها من القضايا الم روحة
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  زمة  و ريقة تناولها لتلك األأخرى دون أزمةعلى قراراتها وت لي  الضوء على  تؤثر

والت اصيل التي يعب التركيز عليها دون غيرها  فضاَل عن فرض قيود مشددم على حركة 

 .(34  7885)الماعد   حريتهمالصح يين و 

تحاول بعض إذ  زمات العراقية ي تغييب الحقائق كما في تغ ية األهنا ل يعن اإليجاز: -6

عراق قضية بال عوا ف إن انية  ععل من ضحايا العنف في التأن القنوات ال ضائية 

 ماإلعاليعاز يشكل أحد الخصائص الرئي ة للخبر الصح ي  فقد ا تغل هذا النوع من اإل

مبرمج والتدفق واإلغداق لخلق حالة من الوعي الاألحداث إلغراق العمهور في دوامة من 

 .(73  7881)صالح   والمعّد م بقا باتعاه واحد

 

تعد الب ا ة أحدى خصائص الخبر الصح ي المهمة. ولكن هذه  البساطة والوضوح: -1

إعالم تقليدي يتميز  الب ا ة  ل يعب أن تكون على ح اب الحقيقة  فالمتلقي قد ي ر من

  .(49  7881ية )كمال الدين اإلعالمبالرتابة وتكرار المادم 

 (.91-92: 1997)مراد, :  اإلخباريةالعوامل المؤثرة في التغطية 

األخرى اإلن انية خباري يتأثر شأنه شأن النشا ات العوامل اإلقتصادية: النشا  اإل .1

 عهزم البث.مرا لين, وتكاليف ألممنوح لعمل البالتخصيصات المالية, والدعم ا

 .اإلخباريةفي اتعاهات التغ ية  تؤدى الضغو  ال يا ية دورا مؤثراا العوامل ال يا ية:  .7

 اتال ضائي أن ية ل يمااإلعالمالقواعد والقوانين واألعراف التي تحدد أعمال المؤ  ات  .3

 تخضع للنظام ال يا ي الحاكم. العربية

 ها واألخالقيات المهنية للمحررينأفراد أو ا المؤ  ةالتي تؤمن به اإلخباريةالقيم  .4

 .والمرا لين
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 .يةاإلعالمية التي تتبعها المؤ  ة اإلعالمال يا ة  .5

 .أ لوب عمع األفكار وكي يه التعامل معها .6

 .المتداولة إعالمياألحداث ية لتغ يه اإلعالمالمناف ة بين المؤ  ات  .1

 .اإلخباريةية المكل ة بالتغ ية اإلعالمات أ لوب تعامل الدول مع مكاتب ومرا لي المؤ   .5

 اإلخباريةأسس التغطية 

 (1993: )الدباغ,على معموعة من األ س التي تبيح أ تمرارية عملها اإلخباريةت تند التغ ية 

من وكالة أكثر  العالم بوا  ة الت لم منأخبار الحتكار األخباري: يعني الهيمنة على  -أ

 أنباء ومصدر اخباري.

ال ي رم على تدفق المعلومات والتحكم بنوعيتها وتوعيهها بشكل أي  :اإلخبارية ال ي رم  -ب

 يكاد يكون تاماا.

ال ورية والشمولية: وهي تغ ية أخبارية شاملة ألحداث العالم وتكون أيضاا فورية, وعلى  -ج

وب  اعة, مثال ذلك ما يتم نقله للمتلقي من احداث مباشرم أولا باول لألزمات والحر  24مدى 

 الدولية ب ريقة تتضمن عوانب الحدث بأكمله.

ية لقناتي الشرقية اإلعالمهمية التغ ية ألتقييم العينة  الدرا ةهذه  وقد بينت  

ن من حيث التزام الو يلتين في تغ يتها بالمعايير المهنية عراقية محل الدرا ة لملف النازحيوال

كذلك من خالل إبراز الدور ية لهذا الملف ماإلعالفي تغ يتهما ية, اإلعتماعومبادئ الم ؤولية 

وبيان مدى التزام القناتين من خالل التغ ية ن في دعم حقوق النازحين, الذي قامت به القناتا

 وك اية المعلومات عن الملف.بحعم التغ ية و بيعتها 
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  ت التلفزيونية الفضائية العراقيةالقنوا: خامسا

 لعراق:بدايات البث الفضائي في ا_ 

,  17/7/1997أ لق العراق أول بث تل زيوني فضائي بأ م قنام العراق ال ضائية, بتاريخ 

( ومن ثم 101) بعد معانام كبيرم ب بب ظروف الحصار, وتم النقل عبر القمر الصناعي نايل  ات

 .(2000,138)الشريف, ,(  اعة24) على القمر عرب ات, وا تقر إر الها على مدى

يتين وكندا, وكانت قنام األمريكنام العراق ال ضائية الو ن العربي وأوربا و وغ ى إر ال ق 

(  اعة من أعل 74العراق ال ضائية تتبع العديد من األ س لتوزيع البرامج التل ازية على مدار )

تحقيق موازنة عمل بين البرامج ال يا ية والثقافية وال نية, فضالا عن تحقيق نظام إعادم مدروس, 

نام العراق ت تخدم أ لوب البث المباشر عن  ريق إعداد برامج تعالج فيها الموضوعات وكانت ق

قنام بعد دخول الحتالل وأوقف بث ال (,269, 2001الثقافية وال نية وال يا ية, ينظر)الحديثي,

 .ياألمريك

 ي المدنياألمريكقدم الحاكم أ 2003/4/23اما بالن بة للبث ال ضائي بعد الحتالل, ف ي  

العراقية, وتم ت ريح كل موظ يها أ وم بوزارم الدفاع  اإلعالملالحتالل "بول بريمر" على حل وزارم 

نتقلت ي في العراق فااإلعالموالمؤ  ات القريبة من النظام ال ابق, أثر ذلك القرار تغير المشهد 

ضب  على عالم متحرر غير منإإلى  تعاه واحدية من إعالم محتكر موعه بااإلعالمال عالية 

ية متاحة لكل من يريد أن يؤ س قنام تل زيونية من اإلعالمم تويي الكم والنوع, أصبحت ال احة 

ويحمل رقم  2004/3/20ية أصدر"بريمر" قرارين الول بتاريخ اإلعالمدون رقيب, ولتنظيم الحركة 

( بن س 66رقم ) " أما القرار الثانياإلعالمتصالت و  يس "الهيئة الو نية العراقية لإل( بتأ65)

العراقي,  اإلعالمريخ ينص على تأ يس "الهيئة العراقية العامة لخدمات البث واإلر ال"  )تاريخ التأ

2014). 
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 :2003بعد  القنوات الفضائية العراقية_ 

بعد احتالل العراق و قو  النظام ال يا ي وظهور التعددية ال يا ية والحزبية, واندفاع التعددية 

ئ ية والقومية لتعبر عن وعودها ومواق ها وقوتها في المعتمع العراقي, لم تعد هذه القوى الدينية وال ا

 كالقنوات ال ضائية منبراا إعالمياا لها في الترويج لمشاريعها وبرامعها ومواق ها الدعائية.

م والنوع هكذا شهد اإلعالم التل زيوني في العراق بعد الحتالل انع افاا كبيراا في م اره من حيث الك

تعلت في انتشار القنوات ال ضائية حتى زاد عددها على أربعين قنام فضائية, مختل ة المناشئ 

والتعاهات والبث والتمويل والدارم, وهذا الرقم قابل للزيادم بعد إعالن العديد من العهات ال يا ية 

دارت ها وخ ابها اإلعالمي عن نيتها في تأ يس قنوات فضائية خاصة بها, وأصبحت هذه القنوات وا 

الموعه إضافة لما تختزنه واعهتها األمامية من خل ية  يا ية, تقف فيها وعوه ورموز  يا ية مؤثرم 

لها مكانتها على خار ة العملية ال يا ية ال اخنة التي مازالت تتعاذبها الولءات والنتماءات 

 (.2009وتتقا مها المصالح والغايات.)الرواشدي و خرون, 

 نيف القنوات الفضائيية العراقية: تص_ 

 يمكن لنا أن نصنف القنوات ال ضائية العراقية باآلتي:

 الر مية العائدم لهيئة اإلعالم العراقي )بشكل مباشر أو غير مباشر(: -1

 الثقافية( . –شهرزاد  –المباشر  –ال رقان  –الرياضية  –شبكة قنوات العراقية  )العراقية 

ال رات  –الرافدين  – ات أو هيئات أو شخصيات  يا ية, مثل: بغدادالعائدم ألحزاب أو كيان -7

 –المنصور  –الحدث  –عشتار  –المشرق  –الم ار  –الحرية  –فاق   –بالدي  –

 دعلة. –ال الم  –البابلية  –تركمان توك 
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 –الديار  –ال يحاء  –البغدادية  –العائدم لشخصيات ومؤ  ات إعالمية, مثل: الشرقية  -3

 النهرين. –الرشيد  –ة ال ومري

 –العائدم للمحافظات ) واء تمويلها من المعلس المحلي أو من أحد تعارها( مثل: كربالء  -4

-29: 2013ديالى.)الزيدي و خرون,  –كرد تان  –صالح الدين  –األنبار  –الموصلية 

28.) 

ة, تأ  ت في بعة للحكومة العراقيالقنام ال ضائية الر مية التاقناة العراقية الفضائية: _ 

حد من أهم أتل زيون العراقية و  ,خبارية ثقافيةإقنام  , مملوكة للق اع الحكومي وهي7883يار 

بخم ة عشر ق ماا وهي  ت هيكلية التل ازأبتداالعراقي الحكومي, و  اإلعالمشبكة تشكيالت مؤ  ة 

تنموية,  4برامج و 3ة برامج والديني 4برامج والثقافية  4والرياضية  ابرنامع 17المنوعة والبالغة 

 .(2015)ويكبيديا, نتاج الدرامي. تحداث دائرم تعنى باإلاما تتم , كاا برنامع 11وال يا ية 

وباشرت بث برامعها  ي للعراق,األمريكحتالل رم بعد البدأت العمل التل زيوني مباش 

وصل  27/6/2003 بوعين, وفي يوم بواقع أربع  اعات يومياا ولمدم أ ,12/5/2003التعريبية 

ان الق البث الخاص بالقنام حيث  15/8/2003إحدى عشر  اعة يومياا, وكان يوم إلى  البث

العراقي التابعة للحكومة  اإلعالمت ع عشرم  اعة يومياا, وتتبع قنام العراقية شبكة إلى  وصل البث

أت عملها في العراق والتي بد ي للعراقاألمريك ل ة الئتالف بعد الحتالل العراقية والتي أنشأتها 

, أشرف على التل از العراقي بما فيه قنام العراقية ال ضائية  12/4/2003يوم  FMمع أنشاء إذاعة 

ول كان أإذ  ية,األمريكشركة  اينس ابليكيشنز التي فازت بعقد إدارته من وزارم الدفاع  2003عام 

قامته ال رقة ال م ونية الح ل الذي إكل حي على الهواء هو برنامج تل زيوني قامت الشبكة بنقله وبش

وكانت الرؤية الموضوعة  اعة,  24, وحالياا يصل عدد  اعات البث 2003/6/27العراقية في 

لها ت يد انها تكون على غرار هيئة الذاعة البر انية عن  ريق إر اء نظام اداري م تقل لحد ما, 



-48- 
 

كاتب ومرا لين في بعض محافظات العراق ولها انتشار وا ع داخل العراق وخارعه, وللقنام عدم م

وي رح بعض خبار وبعض بلدان العالم, ولها موقع على شبكة النترنت يعرض فيه بعض األ

 .((8انظر الملحق رقم )) , والثقافيةية واإلقتصادية وال نيةاإلعتماعو القضايا ال يا ية 

عدم مديريات منها, تل زيون العراقي التي تحتوي  اإلعالمتعتبر القنام إحدى تشكيالت شبكة  

العراقية, والعراقية الرياضية, إذاعة عمهورية العراق, إذاعة القر ن الكريم, عريدم الصباح, معلة 

 الشبكة العراقية.

ما يتعلق بالشؤون ال نية والبث تتخذ القنام من قصر المؤتمرات في بغداد مقراا إدارياا لها وفي 

لإلذاعات العراقية ال ابقة, تشمل قنام  ئيسي كان يمثل المقر الر نها تعمل من موقع الصالحية الذإف

 (.2004, 252  ,)فاضل ( موظ اا,375العراقية ال ضائية على أق ام عدم يعمل فيها )

العراقي تقديم خدمات اإلذاعة العامة, وتقوم بالبث واإلر ال عبر  اإلعالموتتولى شبكة  

ومات, ولها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بعميع األراضي العراقية وهي مكل ة بنشر المعل

( الصادر عن ال ل ة الحاكمة لتحقيق معموعة 66وذلك بموعب المر المرقم ) زمةالحقوق اللأل

 (191-193: 2004اآلتية: )الوقائع العراقية, من األغراض 

عالمه والترفيه عنه. -1  إنشاء المؤ  ات الك يلة بتثقيف العمهور العراقي وا 

 وحرياته ويعززها.اإلن ان منبر يحترم حقوق إنشاء  -7

العراقي بما فيها من صحف وم بوعات في الهيئة العراقية العامة للبث  اإلعالمدمج شبكة  -3

واألر ال, حيث تمتلك  إمكانات فريدم تمكنها من تقديم خدماتها لتلبية حاعات العمهور 

على مصادر منها حكومي  العراقي في تمويل نشا اتها اإلعالمالمتنوع, وتعتمد شبكة 

ومنها ماهو برامعي ومنها ماهو تعاري وتوزعت تلك المصادر على م تويات عدم يمكن 

 تصني ها وفق اآلتي:
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 اإلعالنات التعارية. -3                   منحة حكومية مباشرم. -1

 رعاية البرامج. -7

 

عماعة أو  تب  بأية حكومةعزء من معموعة إعالمية أهلية وخاصة لتر : فضائيةال الشرقية _ قناة

عالميي العراق وي كن في إحد أيملكها  عد البزاز , دينية في من قة الشرق الو  أو   يا ية

 تة وعشرين  لندن, وهي أول قنام تل زيونية خاصة وم تقلة تغ ي العراق بالبث وتصل لحوالي 

 )العلي, عربية وفي المهعرداخل البلدان المليون مشاهد عراقي وأكثر من مئة مليون مشاهد عربي 

2011 ,46 .) 

 على مدار اإلخباريةلبرامج واخبار تقدم العديد من نشرات األ 2003تأ  ت الشرقية عام  

ول قنام عراقية مملوكة للق اع الخاص أية والترفيهية وهي اإلعتماعبعض البرامج إلى  أضافة .ومإلي

 (.2015. )موقع القنام, 2004 مايو 4في  وبدأت البث الحي 2004بدأت القنام إر الها في مارس

شر, قنام للقنام برامج متخصصة مثل: قنام الشرقية نيوز بث مباشر, قنام الشرقية بث مبا 

 (.(8انظر الملحق رقم )الشرقية دراما.)

تبث على أقمار عرب ات ونايل ات وهوتبيرد, ولديها عدد من المرا لين في العديد من مدن  

 مكانات المادية غير المحدودم.نوات الولى في العراق من حيث اإلعتبر من القوبلدان العالم, وت

, ولها ية في دبياإلعالموعشرين  اعة من كل من المدينة ربع أتبث القنام على مدى  

وا توديو في لندن وأ توديو في عمان, وربية وبعض الدول األ نحاء الو ن العربيمراكز في عميع أ

ون مرا لين يعملإلى  إضافة ,ل والقاهرم ودمشق وبغداد والبصرمفي كل من أربيولديها مكاتب رئي ة 

, ايران, فرن ا, رو يا, الوليات المتحدم, ألمانيا, هولندا, ال ويد, ا بانيا, أوكرانيا من تركيا وباك تان

عميع الدول العربية, وتت م برامعها بالتنوع حيث تضم برامج ال يا ة والرياضة إلى  إضافة
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وقضايا ال اعة والمو يقى والغاني والدراما والكوميديا وعروض الزياء والم ابقات خبار األو 

 (., 2011)العلي وثائقية والعلمية وقضايا الثقافةوالبرامج ال
 

 المعايير المهنية للتغطية: سادساً 

مختل ة  في معالت  م هوم المعايير المهنية من الم اهيم التي أهتم بها الكثير من الباحثين

, وتعتبر القيم المهنية أحد معالت القيم, فهي معموعة من اإلعتماعكال ل  ة والتربية والقتصاد و 

عندما يختارون األفراد الموعهات التي تحدد خيارات ال رد المهنية وتحدد  لوكه داخل عمله, ف

نعزون هذه األعمال وعندما يعمال ووظائ ها بالن بة لهم لهم, وعندما يحددون أهداف هذه األاعما

العمل يخضع في اختياره وأدائه ومخرعاته فإن  فإنهم ي لكون في ضوء محددات قيمية, وهكذا

 (.83: 2006)عقل,  لتوعهات قيمية, هي التي تحدد أشكال الختيار واألداء والنتائج داخله

ح ب  باا ختيرت اختياراا منا برم التي أوالمهنية: وظي ة مبنية على أ اس من العلم والخ

 معال العمل الخاص بها وهي تت لب مهارات وتخصصات معينة ويحكمها قوانين و داب خاصة

 (.92: 2011)الدبي ي, 

ت اق واضح بين كافة المختصين بالمعايير المحددم للتغ ية الصح ية لألحداث, ال يوعد 

وعة من مواثيق خالقية للصحافة عندما يحلل معميمان صالح معموعة من المعايير األويورد  ل

, ويورد الكثير مما يعده البعض معايير مهنية, ومن اإلعالمالشرف الصح ية في كتابه أخالقيات 

ذلك الموضوعية, وعدم التحيز, وعدم إ اءم تقديم الصور والمعلومات, وعدم تشويه المعلومات, 

ن أن بعض تلك المبادئ مانة, والعدالة, وتظهر اإلشكاليات في هذا األمر م, والحياد, واألوالتوازن

منها بالمهنية, ومعظم تلك المبادئ وردت في كثير من مواثيق الشرف أكثر  تت م باألخالقية
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ي من اإلعالمية التي تصنف بأعتبارها مبادئ أخالقية غير ملزمة, وهي ايضاا ل يتعلمها اإلعالم

اك تداخل بين المبادئ الدرا ة, بل هي تأتي من خالل قناعاته ومبادئه, وهنأو  خالل التدريب

ي, بل اإلعالمالخالقية والمعايير المهنية ألن كثير من المعايير والمبادئ ل تتعلق بما يؤمن به 

بالتدريب والمهارات التي يمتلكها من ذلك الدقة والتوازن والت اعلية, فهل يمكن تحقيق الدقة دون أن 

الصح ي والتزاماا بتلك ذ موقف من ذات أن المعايير تحتاج لتخاأي  يكون هناك موقف أخالقي,

معتمع ديمقرا ي هي أي  , وأن الم ؤولية األ ا ية التي تقع على عاتق الصح يين فيالمعايير

نصاف, لذلك أن تم ك التغ يات  بالمبادئ والمهنية عنصر  اإلخباريةنقل المعلومة بدقة ونزاهة وا 

 أ ا ي لنعاح التغ ية الخاصة بملف النازحين.

أو  تقع في األخ اء المهنية نتيعة الرغبة في اعتذاب العمهور, اإلعالمض و ائل ن بعإ 

مع بعض أو  الخرى اإلعالمبعض القضايا للتنافس مع و ائل إلى  نتباهالرغبة في ل ت اإل

 العهات ذات العالقة بدوافع  يا ية وحزبية وأيديولوعية وغير ذلك من الدوافع.

( في درا ته أن  عي 2011لدكتور عبد الكريم الدبي ي )ومن النتائج التي توصل لها ا 

 من صحف ومواقعخبار الصحف األلكترونية األردنية لتحقيق ال بق الصح ي, وعامل نقل األ

 لتزام الصحف بالمعايير المهنية.إة النترنت دون تدقيقها أضعف من على شبك أخرى

ا على عدم مصادر, ودقة الصياغة, ما تم تحريره اعتمادإذا أن الخبر إلى  ويشير الدليمي 

 (.2012:235وموضوعيتها فأنه  يعد  ريقه للمشاهدين )الدليمي, 

أو  المهنية باعتبارها شر اا إلى  خرى التي ترتب  بالمهنية هو ما ينظرشكاليات األومن اإل 

 بعض المختصينفإن  يين كأفراد, لذلكاإلعالمية ول ترتب  باإلعالمالتزامات تخص المؤ  ة 

على  اإلعالمم و ائل ر ية مثل قداإلعالمبعض عوانب المهنية في المؤ  ات إلى  يشيرون
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حوال المعتمع والواقع أالمحافظة على ا تقالليتها وأن تعبر عن تعديية حقيقية تعكس تعدد 

 (.2008)ال وي ي, 

 الن  ه اإلعالمضرورم التزام الصح ي بمواثيق الشرف التي تضعها و ائل ويرى الباحث  

مانة والعدالة, يعابية للمعتمع كالصدق واأللة وبالقيم والعادات اإلو ئات الم ؤ التي تقرها الهيأو 

دورات تدريبية وتثقي ية من إلى  ي بحاعةاإلعالملتزام بالمعايير المهنية, وأن  وف يؤدي لإل

 الخبرات العملية.أصحاب 

ية التي اعتمدت في هذه ماإلعالوفما يلي توضيح لبعض المعايير المهنية للتغ يات  

 الدرا ة:

المعايير إثارم للخالف ومداراا أكثر  , وهو مناإلعالمتعددت تعري اتها في و ائل الموضوعية: 

الحيادية هذا أو  ن,ز التواأو  كالنزاهة, أخرى للعدل, ويعري الخل  بين الموضوعية وبين معايير

عناصر هي: اإل ناد للمصدر,  ةن ثالثمايشير له ح ام الدين الذي يعتبر الموضوعية تتكون م

 (. 2003:19وفصل الخبر عن الرأي, والتوازن )ح ام الدين, 

ختيار الذي يحترم عقول الناس في اإل اإلعالمالموضوعي بأنه ذلك  اإلعالمعرف ويُ  

يعابياا مت وراا يبتعد عن الت رف إذلك يكون تقدمياا  اإلعالموتحديد المواقف وبالقدر الذي يعكس 

 (.2010التعصب والتحريض )نصر, و 

الغربي كرد فعل على التحيز وتشويه الحقائق  اإلعالمأما الموضوعية كم هوم فقد ظهر في  

غال ليون اإلضافة التي هي من ال مات التي تخالف الموضوعية, وقد حدد الباحث  يأو  بالحذف

 وهي:  2011ن الدبي ي, , نقالا علتزام بها يحقق معنى الموضوعيةبعض النقا  التي يرى اإل
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 تقديم األنباء في حياد تام. .أ

 تقديم األنباء الصادقة. .ب

 ج. فصل األنباء عن اآلراء.

 د. ذكر مصادر األنباء بوضوح.

 ه. عرض وعهات النظر المختل ة في حال وعود  راء متباينة حول موضوع الخبر.

ن و   الموضوعية, وأن يكونوا التم ك بإلى  ييناإلعالمتوعه  اإلعالممعظم الكتب في معال ا 

ي الذي مر الذي ععل هذا الم هوم هو اإل ار المرعععيين في التغ ية الخبرية, وهو األموضو 

ية وفي المعتمع, وهناك من يرى اإلعالمن  هم في المؤ  ة أي تخدمه الصح يون لتوعيه 

ديولوعية بأنها ,حيث يمكن تعريف الياإلعالمدرعة ما أيديو لوعية لو ائل إلى  الموضوعية تشكل

 .(2002:209معموعة من المعتقدات التي تحكم عمل الصح ي )صالح, 

اآلراء صحاب منها أن التوازن يعني اف اح المعال أل  راء عديدمإلى  يشير هذا الم هومالتوازن: 

وعهتي أو  ووعهات النظر المختل ة ليكونوا في دائرم الضوء, وليس فق  أثنين من المتخاصمين

ايصور األمر على أن هناك اختيارين فق , بينما هناك الكثير من الحتمالت واآلراء نظر, وهوم

 (.2005والحلول )صالح, 

اكد المصدر إذا ويرى ميريت أن المشكلة في هذا المبدأ تنتج عن ت بيقه بمعنى الكلمة ف 

ذ مخال ة, وه أخرى على الصح ي أن يبحث عن خبير يؤكد وعهة نظرفإن  وعهة نظر معينة

الصراع يعذب فإن  فكرم الصراع في القصة, وهومايحبه الصح يون, وحقيقةإلى  يؤدي

 (. 226: 2002العمهور)صالح, 
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ي فالحقيقة هي المحرك اإلعالمتعد المصداقية الدافع لدبيات التعمل مع المنتج المصداقية: 

ة, بينما يخدش دقتها ها ليس من خالل ال رق الملتوية ول القصيرم المشوبإلي لإلعالمي والوصول

ها من خالل  رق صعبة ولكن  ليمة تكون مدعام إلي وصدقيتها وواقعيتها, بل يمكن الوصول

 (.2011لل رور وعلب ال مئنان بالتميز )شاكر, 

يلتزم الصدق في افعاله واقواله اإلتصال ويرتب  م هوم المصداقية بقيمة الصدق, أن القائم ب 

القيم إلى  ل يقدم الضاليل للعمهور, لذلك نالحظ أن هذا المعيار ينتميفال يتعمد تغيير الحقائق, و 

المعايير المهنية حينما يت لب المر مصداقية في نقل ونشر إلى  الخالقية في عانب, كذلك ينتمي

حين عملية تحريرها إلى  لى مصادرها الحقيقيةإة الحصول على المعلومات ون بها الخبر من لحظ

 .ونقلها للعمهور

مازالت تعلن أنها محايدم وتعتبر ان ذلك يشكل أ ا اا لماتقدمه  اإلعالمكثير من و ائل الحياد: 

للعمهور من مضمون, ويرى توم روز رئيس عمعية الصح يين المهتمين في الوليات المتحدم 

 ية: أن " الحياد ليس ممكناا حتى من الناحية ال ل  ية ".األمريك

ذا و   نه من الناحية الت بيقية, إمن الناحية ال ل  ية كما يقول روز, ف كان الحياد م تحيالا ا 

ا تحالة, فاألحكام التي يصدرها أكثر يكون  كتابتهاخبار أو عندما يقوم الصح يون بتغ ية األو 

لي ت محايدم, وعلى خبار وأ اليب كتابتها, وحتى اللغة التي تكتب بها األخبار الصح يون على األ

لوعهة نظر  بدون وعي انحيازاا أو  مايشكل بوعي تخدام الم رادات اللغوية كثيراا افإن   بيل المثال

 . (2002:219لشخص معين )صالح, أو  معينة

معيار غامض يعري ت  يره وفق ميول فل  ية وايديولوعية, فهو في أو  والحياد م هوم 

لخصوم, لكنه في اأو  عدم التأثير على  رف من األ رافأو  عرف بعض الباحثين عدم التدخل
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أن الحياد قد يكون غير موضوعي, والقول بأن إلى  عرف اخرين يعني العكس, يشير عزمي بشارم

ال ا د والمتضرر من ال  اد هما  رفان لبد من الحياد بينهما لتوخي الحقيقة غير موضوعي وغير 

 (.2010صحيح, فالموضوعية هنا لتعني الحياد بل تعني النحياز للحقيقة )بشارم, 

هذا فإن  , ومع ذلكاإلعالميتردد هذا المص لح في معظم الكتب الدرا ية في معال الدقة: 

مثل الصحة والوضوح, وتعني الدقة أن  أخرى المص لح مازال غامضاا, حيث يتضمن مص لحات

اقتباس من كالم المصدر لبد أن تكون أو  تاريخأو  كل عبارم في القصة الخبرية, وكذلك كل أ م

 (.2002:239ة, فضالا عن تقديم عبارات الخبر ب ريقة واضحة ل لبس فيها)صالح, صحيح

لفرق في إذ  هذا المعيار من الدقة,أو  في هذا المبدأ اإلعالمو ائل  عميعتكاد تشترك  

والمعلومات بين و يلة إعالمية وأخرى, ويرب  بعض الكتاب الدقة باألحتراف خبار تحقيق األ

الصح ي المحترف هو الذي يحصل على المعلومة الصحيحة والدقيقة,  المهني للصح ي, وأن

ويعيد صياغتها بالشكل الذي يتنا ب مع حعمها, وي ت يع القارئ من خالل هذه الصياغة أن 

 (.2009مايريده له )الباز, أو  ي هم مايريده منه الصح ي

يين أن يقوموا به ويقتضي إلعالماالتعددية والتنوع واعباا اخالقياا على تعددية المصادر وتنوعها: 

من أو  ية  واء من الحتكارات الكبرىاإلعالمقيود ت رض على التعددية أي  هذا الواعب مقاومة

تاب ( في ك2012عانب ال ل ات, والمقصود به التنوع في مصادر الخبر كما اشار )الدليمي 

األحداث اتعاهات معينة من على  اإلخباريةقتصار في التغ يات التحري الصح ي, ويعني عدم اإل

والقضايا التي األحداث تغ ية إلى  تميل اإلعالمأن بعض و ائل إذ  والقضايا على ح اب الخرى,

أهمية أكثر  تن وي على قدر من اإلثارم وتتعاهل تلك التي تخلو من اإلثارم رغم أنها قد تكون
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تقتضي الهتمام برأي األقليات  واء وأعمق تأثيراا على حيام الناس وقضاياهم المختل ة, والتعددية 

 مذهبية.أو  عرقيةأو  فكريةأو  أكانت أقليات  يا ية

نزيهاا هو أن يكون حريصاا على الصدق اإلن ان يكون فإن  هي في أ ا ها قيمة أن انية,النزاهة: 

ن ي الصدق والعدالة ويبتعد عاإلعالمي هي أن يتحرى اإلعالمة العمل والعدالة مع خصومه, ونزاه

المقال, والنزاهة أو  التحريف والمبالغة والتهويل والتضليل, كان يضع عنواناا مخال اا لمحتوى الخبر

والتحليالت خبار الخصوم ضمن األأو  تعني العدالة في إع اء ال رص أمام أ راف الحوار

 (.2013والتقارير )عرادات وابو الحمام, 

على تقديم تغ ية شاملة,  اإلعالمي قدرم و ائل هو أحد عناصر المهنية, وهو يتمثل فالشمولية: 

حا ة عارية, لكل ما يحدث في البيئة الداخلية والخارعية للمعتمع في  ياق يع يها معنى  وا 

األحداث تشمل القضايا و أو  ت اع التغ يات بحيث تتضمناوهو شمول و   (2008)ال وي ي, 

ن, وبذلك فهي ل تقتصر على التغ يات همية من وعهة نظر العمهور والمحللين ال يا ييأكثر األ

في  اإلعالم, وتختلف و ائل اإلعالمالتي يقررها المحررون في و ائل أو  التي يراها ال يا يون

حقق هذا تالزمن المتاح, فالصحف الورقية أو  قدرتها على تحقيق هذا المعيار من حيث الم احة

أو  اإليعاز والختصار حينما يكون الخبر إلى المعيار من حيث الم احة المتاحة فكثيراا ماتض ر

ما تعددت عوانب الحدث وكثر إذا الحدث وا عاا بحيث يصعب عليها تحقيق التوازن, بالخص 

مشكلة الو ائل هم عميعاا, كذلك يمكن أن تواعه هذه الإلي ال اعلون بحيث يصعب الوصول

في البرامج خبار أو شرات األح في ناوالم موعة من حيث توفر الزمن المت ية المرئيةاإلعالم

الحوارية ألن البث اإلذاعي والتل زيوني عادم مايكون محكوم بضواب  زمنية تنظم األوقات المتاحة 

 للبرامج المختل ة.
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, اإلعالمالصح يين وو ائل و , اإلعالمم هوم يمكن أن يشكل ت ويراا للعالقة بين و ائل األمانة: 

 صادر المعلومات, والعالقة بين الصح يين أن  هم.الصح يين ومو الصح يين والمالك, و 

واألمانة م هوم وا ع يمكن أن يت ع لكثير من القواعد المهنية التي توعه الصح يين  

, كم أنه يمكن أن يععل اإلعالملتح ين نوعية المضمون الذي يقدمونه للعمهور عبر و ائل 

المعتمع, ويح ن صورم الصح يين في  الصح يين ي ورون إح ا هم بذاتيتهم المهنية, ودورهم في

 (.229: 2002أذهان العمهور )صالح, 

أنه تتضمنه الكثير من  امثل حق الرد, كم أخرى يختل  مص لح التصحيح بمص لحاتالتصحيح: 

ذاعة بيانات تتضمن تصحيحاا لما نشر في  القوانين بمعنى حق ال ل ات العامة في نشر وا 

نه يصبح اغير دقيقة, بالتالي فأو  من معلومات غير صحيحة اإلعالمأذيع في و ائل أو  الصحف

 التزاماا قانونياا, وليس التزاماا أخالقياا.

كان القانون يع ي لل ل ات الحق في نشر إذا ه بهذا الشكل فإلي إن األمر ليمكن النظر 

و ائل بياناتها حول ماترى أنه غير صحيح, وأن من حقها تصحيح األخ اء التي تضمنتها تغ ية 

فإن  ,اإلعالمتصويب المعلومات غير الصحيحة التي نشرتها و ائل أو  لألحداث, اإلعالم

تلك المعلومات التي تهما فق , بينما تظل هناك الكثير من إل  ال ل ات ل تقوم بتصويب

المعلومات غير الصحيحة التي تنشر عن الموا نين والمنظمات والعماعات واألحزاب واألقليات 

تم احد بتصحيحها, وقد يقال أن حق الرد يمكن أن يتك ل بحل هذه المشكلة, لكن حق الرد ول يه

هناك م ؤولية أخالقية تقع على عاتق الصح يين أن  هم, وعلى و ائل فإن  أيضاا ل يك ي ومن ثم

غير دقيقة, ونشر أو  في القيان بتصحيح أية معلومات يثبت لهم أنها كانت غير صحيحة, اإلعالم

 (.244: 2002علومات الصحيحة )صالح, الم
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  الدراسات السابقةالقسم الثاني: 

ح ب  تم ترتيبهاإذ  ,بموضوع الدرا ة ةذات الصل ةال ابقفيما يلي عرض لمعموعة من الدرا ات 

 حدث, وكاآلتي: األإلى  الت ل ل الزمني من األقدم

, اإلعالمم, وسائل بعنوان "سوء الفه  Sublas, Ramsay, Lewis, (2003). دراسة 1

 Misperceptions, the Media and the Iraq War"       الحرب على العراق"

في تصورات الناس عن الحرب في العراق,  اإلعالمالكشف عن أثر و ائل إلى  هدفت 

أن عدداا كبيراا من العمهور لديه  وء فهم  2003وبينت الدرا ة من كانون الثاني حتى نهاية أيلول 

تعلق بالحرب على العراق, ل يما فيما يتعلق في التحضير للحرب وفي ال ترم مابعد الحرب, فيما ي

المختل ة, كما بينت  اإلعالمعينة الدرا ة حمل م ؤولية  وء ال هم على و ائل  أفراد عزء كبير من

 11نتائج الدرا ة أن من مظاهر  وء ال هم لدى العمهور إعتقادهم بأن العراق اشترك في هعمات 

 بتمبر/ايلول بشكل مباشر, وأن هناك صلة وثيقة بين العراق والقاعدم, بالضافة لوعود أ لحة 

ي دخول الوليات المتحدم الحرب ضد األمريكدمار شامل في العراق, لذلك أيد العالم والرأي العام 

ة من العراق, ا تخدمت الدرا ة ال لوب الم حي الوص ي كذلك أعتمدت ادام ال تبيان لعين

 الناس.

 "كأداة للحرب  اإلعالم ( بعنوان "Payne, 2005درا ة )_ 7

Payne, (2005) The Media as an Instrument of War  

ية على األمريكفي الحرب  اإلعالمبيان أهمية الدور الذي يقوم به إلى  هدفت الدرا ة 

أو  الحرب  واء بشكل  لبي عاهالعراق, وبينت ان لإلعالم تأثيراا كبيراا على موقف الرأي العام ت

 .إيعابي



-57- 
 

أصبحت  رفاا مهماا في كثير من الصراعات  اإلعالمأن و ائل إلى توصلت الدرا ة وقد  

ب ي في الحر اإلعالمنتصار للحرب, وأن اإل اإلخباريةوالحروب الدولية ب عل تزايد أهمية التغ ية 

أ اليب متنوعة ومختل ة في نقلها  إلعالماللغاية لمخ  ي الحرب الغربية, وأن لو ائل  اا مهم اا أمر 

 للحدث بشكل  ريع.
 

( بعنوان "التغطية الصحفية لقضايا الهجرة 2002دراسة العاني, بتول عبد العزيز) .3

 نموذجًا  (دار السالم _ العدالة _ بغداد)والمهجرين" دراسة تحليلية لصحف االحزاب 
  

ية لقضايا الهعرم والمهعرين العراقيين تناول موضوع التغ ية الصح إلى  هدفت الدرا ة 

 .الم _ العدالة _ بغداد( نموذعاا دار ال )ق راا  في صحافة الحزاب واتخذت من عرائد 

تناول إذ  ا تخدمت الدرا ة المنهج الوص ي وذلك بتحليل مضمون العرائد الحزبية الثالث

المضمون  بحث الثاني اهتم )بتحليلوالم  المبحث األول )نبذم تعري ية عن العرائد الحزبية الثالث(

العدالة –لقضايا الهعرم والمهعرين للعرائد الحزبية الثالث )دار ال الم  اإلخباريةوللتقارير خبار لأل

 (31/5/7886ولغاية  1/3/7886لل ترم من بغداد –

ن تحدد أ باب الهعرم أ ا ت اعت العرائد الحزبية الثالث-1وكان من اهم نتائج الدرا ة:  

ن تم إخضاع أالصح ي وذلك بعد , للخبر والتقرير اإلخباريةلق ري من خالل تغ يتها التهعير وا

 في مدم معينة. التحليل إلى  عينة البحث

كأولى ال ئات من حيث حعم التغ ية الصح ية للموضوعات  بروز )فئة العامل األمني ( -7

 .ة بأ باب الهعرم والتهعير ألق ريوالقضايا الخاص
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 هيكلة حرب العراق " بعنوان "( Kolmer, 2009) درا ة .4

Kolmer, (2009) Framing the Iraq War 

ية على األمريكوالتشابه في صياغة وهيكلة الحرب  ختالفوعه اإلالكشف عن أإلى  هدفت 

 لت الدرا ةص, وتو 2004ذار وني ان الغربية, والعربية خالل شهري   اإلعالمالعراق, بين و ائل 

 للحرب. اإلخباريةن هناك لهعة إعالمية مختل ة من قبل العانبين عند التغ ية برزها أنتائج أإلى 

ية على العراق كان مشرو اا من عانب ال ياقات الو نية األمريكوأن اإلعالن عن الحرب  

التل زيونية ونزاهتها خبار كما بينت أن هذا األمر يثير ت اؤلت خ يرم حول مصداقية األ والدولية.

 ية عن الحرب.اإلعالمتغ ية في ال

خالل االزمات والحروب: دراسة تحليلية  اإلعالم" ( بعنوان2010دراسة مسعيد, سهام ) .5

 " 2003ية على العراق بعد سقوط بغداداألمريكالجزيرة وفوكس نيوز للحرب وصفية لتغطية قناتي 

 .2003ديسمبر  2نوفمبر إلى  11من 

ى  ريقة قناتي العزيرم وفوكس نيوز في تغ ية الحرب هدفت الدرا ة إلى ت لي  الضوء عل 

مابعد  قو  بغداد ثم قدمت مقارنة بين التغ يتين على اعتبار  2003ية على العراق عام األمريك

بين القناتين من حيث  ريقة  ختالفان القنام الولى عربية والثانية أمريكية, معرفة أوعه الشبة وال

للحدث, والتعرف إلى موضوعية كل أقرب  القناتين كانتأي  على, كذلك التعرف زمةمعالعة األ

 قنام في معالعتها الحرب وموقف كل واحدم تعاهها.

حليل المضمون وم ح ا تخدمت الباحثة منهج الم ح ويشمل م ح الرأي العام توقد  

ا ية واعتمدت الدرا ة على منهج تحليل المضمون كأدام للبحث بينماإلعالم اليب الممار ة أ

اعتمدت نشرات أخبار العزيرم وفوكس نيوز لتع يد معتمع البحث, وكانت من أبرز النتائج بأن 
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من تغ ية قنام فوكس نيوز إلى الواقع وأكثر موضوعية أقرب  تغ ية قنام العزيرم للموضوع كانت

ى ية علاألمريكعتمدت على مرا لين مدمعين في القنوات بب في ذلك هو أن قنام فوكس نيوز اوال 

عكس العزيرم التي كان لها مرا لون م تقلون, وأن اهتمام القناتين بأحداث مابعد  قو  بغداد 

كانت اقل من الهتمام الذي لعبه هذا الموضوع قبل  قو  بغداد, بينما يالحظ ت وق قنام العزيرم 

 تعمال الموضوعية والتنوع في اعلى قنام فوكس نيوز من حيث المدم الزمنية المخصصة للتغ ية و 

كما ا تنتعت الدرا ة حيادية قنام العزيرم في مواضيعها الم روحة مقابل تأييد  نواع الصح ية.األ

 ية.األمريكفوكس نيوز لل يا ة 

 ية ألحداث الحرب على العراق" اإلعالمالمعالجة " (2010, )مصطفى, هويدا. دراسة 6

لحرب ال ضائية العربية لكي ية تناول القنوات معرفة حول  تمحور هدف البحث األ اس 

 رها ل الحرب على العراق بالنظر إلى أالقنوات ال ضائية خالعلى العراق, من خالل تحليل أداء 

القنوات ال ضائية العربية على أداء  هدفت الدرا ة إلى تقديم ا ار تحليلي لتقويمكما المرععية, 

المنهج الوص ي التحليلي وقد  ألحداث الحرب على العراق, أ تخدمت اإلخباريةصعيد المعالعة 

 ركزت على عانبين ا ا يين:

القنوات ال ضائية خالل تلك المرحلة من خالل تحليل أداء  ول تصنيف التعاهات حولاأل 

كمية المقالت والتحاليل التي تناولت الموضوع, إتعاه الشادم بأداء القنوات ال ضائية, واتعاه 

 لث تراوح بين التعاهين ال ابقين.مهاعمة القنوات ال ضائية واتعاه ثا

ية لل ضائيات العربية إزاء األ راف اإلعالموالعانب الثاني تناول تحليل توعهات التغ ية  

 يا ة األ راف وذلك من خالل التحليل  اختالفهذه التوعهات ب اختالفومدى  زمةال اعلة في األ
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ربية واإل ار الدللي للم ردات الكي ي لأل ر المرععية التي ا تندت إليها ال ضائيات الع

 ية.اإلعالمالم تخدمة, والمصادر 

ن القنوات ال ضائية العربية لم تكن موضوعية ت الدرا ة إلى عدم نتائج أبرزها أوقد توصل 

 نها كانت تخضع لتأثيرات اقليمية وخارعية.هذه الحرب وأاألحداث في تناولها 

العربية لمعركتي الفلوجة  BBCعي الجزيرة وال لموق اإلخباريةالتغطية ( (2011الفالحي, _ 7

  , دراسة تحليلية.2004

ها موقعا العزيرم نت ية التي قدماإلعالم لوب التغ ية هدفت الدرا ة إلى التعرف على أ 

ا ة على المنهج الوص ي با تخدام اعتمدت الدر وقد   2004العربية لمعركتي ال لوعة  BBCو

باأل اس عن ال لوعة بالعزيرم ن المادم التي كانت ائج الدرا ة أظهرت نتل المضمون وأ لوب تحليأ

ن القنام العزيرم كانت تمثل ال ريق الصح ي الوحيد بالرغم من أ BBCال قل مما هي عليه في النت أ

 داخل المدينة.

ظاهرة النزوح وعالقتها (, "2011)وجنقو, احمد محمد  الجزولي, عثمان محمد, دراسة. 2

ي والتوافق العام لدى الطالب: دراسة حالة طالب المرحلة الثانوية في مدينة بالتحصيل الدراس

 ".السودان( -زالنجي )دارفور

هدفت الدرا ة إلى البحث في عالقة النزوح ومدته بالتوافق العام والتحصيل الدرا ي لدى  

  الب المدارس الثانوية النازحين في مدينة زالنعي في ولية غرب دارفور.

ن ب لموضوعها, بحيث المنهج الوص ي التحليلي, ألنه األهذه الدرا ة على  واعتمدت 

ي اعد على إلقاء الضوء على عوانبها المختل ة عن  ريق الوصف, والتحليل المركز, وال هم العميق 
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 تبانة لقياس التوافق العام التي وزعت على عينة الدرا ة وهم  م, وقد ا تخدمت اإللظروفها الحاضر 

 منتظمة.ي مع كرات النزوح شملت العينة ال الب من العن ين, وكانت عينة عشوائية ال الب ف

بالرغم من  أفضلت أدى إلى توافق قامة في المع كراوكانت من نتائج الدرا ة أن  ول اإل 

ن تؤدي إلى ضعف ا الكثير من المشكالت التي يمكن أن ظروف النزوح هي ظروف خاصة, وفيهأ

للتالميذ النازحين تح ن ب ول اإلقامة في المع كرات  ياإلعتماعالتوافق ان م توى أي  التوافق

 ثر العوامل الثقافية في النازحين.األمر الذي يقلل من أ

 

"         تأثير الالجئين العراقيين على أالردن" , بعنوان(2012خليل مصطفى ) لبزايعه,ادراسة  .9

ردن من النواحي ال يا ية لعراقيين على األتأثير الالعئين امعرفة حعم إلى  لدرا ةاهدفت  

وبينت  العراقيين,وتناولت الدرا ة المبادرات األردنية التي قدمت لالعئين  ,يةاإلعتماعقتصادية و واإل

  .واعبات الدول المضي ة ودور الم وضية ال امية لالمم المتحدم في رعاية شؤون الالعئين

ن انيةاالالعئين مشكلة ضرورم عد مشكلة  نتائج الدرا ةمن وكانت   وبينت  ,عتماعية وا 

ية وان تلتزم الدول اإلعتماعقتصادية وال يا ية و لنواحي اإلمن ا ,ثير الالعئين على الردنأحعم ت

تحق اللعوء ومن ل ي تحق وتعيده إلى و نه بإ لوب المضي ة بإنشاء نظم للعوء وان تحدد من ي 

م تويين العربي واإل المي للتحرك ودعم الشعب نه يعب على الأوأوصت الدرا ة ,  من وكريم

  .ي العراقية من قبل الدول المؤثرمالراضإلى  العراقي وال عي إلر ال قوات حماية دولية
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بنان: النهج االنساني في اطار في ل السوريين الالجئون" بعنوان( Hala, 2012) درا ة .18

 نقسامات السياسيةاإل 

Syrian Rewfugees in Lebanon: The humanitarian approach Under political 

divisions. 

التحقيق في وضع الالعئين ال وريين في لبنان في ضوء إلى هذه الدرا ة  هدفت 

ا تخدمت المنهج   و ال ورية زمةاألالنق امات ال يا ية ومدى وعود الت اعل الن اني مع 

 . وريين في لبنانالتحليلي, حيث تكونت العينة من عدد من الالعئين ال

ن عدد الالعئين الكبير في لبنان أتى مع تصاعد العنف في أإلى  وقد توصلت الدرا ة 

ية اإلعتماعوفقاا لوزارم الشؤون ن عددهم يزيد كل  نة عميع أنحاء المحافظات ال ورية, حيث أ

 .اعدم الالعئين ال وريين في لبنانلم  وائتالف المنظمات الخيرية

جئون "الال بعنوان (Khatik, Scaler, Vearey & Forsberg, 2013) درا ة .11

في  ةلصحيفي سوريا وصعوبة إمكانية وصول خدمات الرعاية ا المقلقة زمةاأل السوريين بين 

 ."لبنان واالردن

Syrian refugees, Between rocky crisis in Syria and hard 

inaccessibility to services in lebanon and Jordan. healthcare  

التحقيق في وضع الالعئين ال وريين في ظل الظروف ال يا ية إلى  هدفت الدرا ة 

الصعبة ومدى إمكانية وقدرم الدول الم تقبلة لالعئين ال وريين على تقديم الم اعدات وخدمات 

 .الرعاية الصحية

 نت العينة منأعريت الدرا ة في األردن ولبنان, وقد ا تخدمت المنهج الوص ي, حيث تكو  

 ردن ولبنان.األإلى  من مليون لعئ  وري عبرو الحدودأكثر 
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ن ن المعتمع الدولي يعمل على تكثيف العهود لدعم الالعئيأإلى  وقد توصلت الدرا ة 

 يا ية صعبة وعدم ا تقرار الذي  أزمةن  وريا تمر باوضحت اال وريين والحكومات المضي ة, و 

, تركيا, مصرردن, لبنان, الدول المعاورم مثل األإلى  وريين لعوء عدد كبير من الإلى أدى 

بالتالي  ,ن تعاني من ضغو ات وصعوباتو يها ال ور إلي ن وضع الدول التي لعأأوأظهرت البيانات 

ن الدول أالخرى التي يت لبها الالعئين, و من امكانية تقديم الخدمات الصحية والم اعدات   يعيق

 باء وعيادات متنقلة ومزودم بما أديم الرعاية ال بية المختل ة من تق الم تقبلة تعمل عاهدم على

 .ماقبل الولدمراض المزمنة ورعاية نها توفر رعاية صحية اولية وعالج لألمأو ن, و ه الالعئيحتاع

 

تجربة القنوات الفضائية العراقية في عرض معالجة , "(, بعنوان2013دراسة محمد, كاوه ) .17

 ".الراهنة زمةاأل 

زمات الداخلية وات ال ضائية العراقية في رصد األالتعرف على دور القنهدفت الدرا ة إلى  

عريت الدرا ة على أربع قنوات أين والعمهور, و في البالد وعرض المعالعات التن يذية أمام الم ؤول

كثر نا قتين بالكردية(, باعتبارها األ, الGK ,NRTفضائية عراقية هي: )العراقية, وال ومرية, 

اهتماماا باألزمات الداخلية, وقد حدد الباحث المدم الزمنية للدرا ة التحليلية بمدم ثالثة أشهر بداية 

م ردم ( 488) لدرا ة على عينة عمدية قوامها, وتم ت بيق ا79/7/7813وحتى 1/17/7817من 

 .العمهور العراقي العاممن 

 :لدرا ة إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت ا

 .ولىام القنوات ال ضائية العراقية األربع _ عينة الدرا ة _ بالبرامج الحوارية بالدرعة الاهتم .1

 .ضايا واألزمات تخدام برامعها للصور الثابتة أثناء معالعتها للقإالولى في  NRTقنام . 7
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لعراق ية بااإلعتماعبمناقشة األزمات األمنية و GK)رصدت الدرا ة أهتمام القناتين )العراقية,  .3

 , ال ومرية( ينصب اهتمامهما على األزمات ال يا ية وتداول ال ل ة.NRTبينما وعدت القناتين )

ية واإلرهاب في الترتيب األول بين الزمات ال يا ية المختل ة في القنوات األمنعاءت الوضاع  .4

 ال ضائية العراقية الربع _ عينة الدرا ة.

بر 13  ( بعنوان "تأثير القنوات الفضائية على المجتمع" 2013اهيم ). دراسة الزيدي, والطائي, وا 

هدفت الدرا ة إلى معالعة تأثيرات القنوات ال ضائية على المعتمع العراقي, كما حاولت 

ا ت الع رأي عينة البحث بشأن اكثر القنوات ال ضائية العراقية تأثيراا ايعابياا أو تأثيراا  لبياا على 

 المعتمع العراقي.

 لبحث.بتوزيع ال تبانة على عينة ا الم حي, دمت الدرا ة المنهج الوص يأ تخ

 ومن اهم النتائج التي خرج بها الباحثون:

 احتلت قنام الشرقية المرتبة الولى من بين القنوات ال ضائية ايعابية التأثير في المعتمع. -1

المعتمع,  التأثير في ية  لبيةالولى من بين القنوات ال ضائاحتلت قنام العراقية المرتبة  -7

كونها لم تمثل أ ياف المعتمع كافة وأ اءت الى رموز العراق وابتعدت عن الحيادية 

 والموضوعية والمهنية والم ؤولية العتماعية, كونها بوقاا للحكومة وأحزابها.

من ال ائ ية إذ عنح لها بعضهم ورأى فيها من ذاا أن عينة البحث غير مت قة بموق ها  -3

عن قضيته وقناعاته, في حين نأى عنها  خرون ورأو فيها شراا م ت يراا على للتعبير 

 .العراق, وان الذي يتولى كبرها المؤ  ات ال يا ية وأبواقها اإلعالمية
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( بعنوان "تغطية قناتي الشرقية والعراقية لقضايا الفساد المالي 2014دراسة الجنابي ) 14

 يين العراقيين" عالماإلفي العراق من وجهة نظر قادة الرأي 

هدفت الدرا ة للتعرف على تغ ية قناتي الشرقية والعراقية لقضايا ال  اد المالي وحعمها  

يين العراقيين العاملين في القنوات ال ضائية العراقية اإلعالمفي العراق من وعهة نظر قادم الرأي 

المعايير المهنية ومؤشرات العاملة في األردن, وكذلك إلى التعرف على مدى التزام القناتين ب

 ية أثناء تغ يتها لقضايا ال  اد المالي في العراق.اإلعتماعوم اهيم الم ؤولية 

 تبانة كأدام لعمع ج الوص ي الم حي, واعتمدت على اإلوقد ا تخدمت الدرا ة المنه 

العراقية  ةالمعلومات من عينة حصرية شاملة من الصح يين العراقيين العاملين في القنوات ال ضائي

 التي تعمل في األردن.

 ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها الدرا ة: 

 على وعود ف اد مالي بمدى كبير عداا.العينة  أفراد _ ات ق1

ية لقنام الشرقية على قنام العراقية بعدد من ال قرات الخاصة بالمعايير المهنية أفضل_ بينت النتائج 7

 ية.اإلعتماعوالم ؤولية 

لقضايا الالجئين السوريين  ةالتلفزيوني اإلخبارية ةالتغطيبعنوان " (2014) اسة المهيراتدر  .15

 ."خبارردن من وجهة نظر القائمين على األفي األ 

قضايا الالعئين ال وريين التي عرضت في التل زيون إلى  التعرفإلى  هدفت الدرا ة 

خبار, تكون معتمع ين في ق اع األمن وعهة نظر العاملالر مي وقنام رؤيا ال ضائية الخاصة 

 .قنام رؤيا الخاصةردني و في التل زيون األخبار الدرا ة من عميع العاملين في ق اع األ

أدام بحثية للحصول على البيانات  تبانة اإلعتمدت او الم حي   تخدمت المنهج الوص يوا 

 :لمبحوثين, وأظهرت النتائج اآلتيةوالمعلومات من ا



-68- 
 

ردني يليها تكرارات في التل زيون األولى من حيث الرتبة اإلمية عاءت بالالقضايا ال يا .1

 .القتصاديةخيراا أية  يليها ال يا ية و اإلعتماعالقضايا , قنام رؤياما أالقتصادية, و  ية,اإلعتماع

 ن الر مي وقنام رؤيا من وعهة نظرفي التل زيو  من قضايا الالعئين ال وريينموقف ال. 7

ية في اإلعتماعو ادية قتصوضاع اإلى األلالعئين ال وريين عل اا هناك  ثار أن شارت أو  ,المبحوثين

 .ردناأل

ردني وقنام رؤيا يتعامالن مع قضايا الالعئين ال وريين التي  رحت في ن التل زيون األ. إ3

 لمبحوثين.عهة نظر ابحيادية ببعض القضايا وبعضها تم التعامل معها بدون حيادية من و خبار األ

 

 :د االستفادة من الدراسات السابقةدو ح

وضع معرفة الباحث في فق أتو يع عمق و ب هم أ ,ال ابقة الدرا ات من درا ةال ت ت ادا 

ات التعرف على بعض النظريو  هدافدقيق للمشكلة واأل ئلة واألوتحديد  تصور عام للدرا ة,

المنهج   الع علىكذلك لإل ,في عمع المعلوماتتخدمة دوات الم الم تخدمة والمنهج العلمي واأل

 .دب النظريألت وير اإلى  ضافةإ , وكي ية تصميمها, تبانةاإلبناء  كذلك فيالوص ي الم حي, 

وقد تناولت الدرا ات ال ابقة محاور مختل ة تتشابه ببعض محاور الدرا ة وتختلف بأخرى, وقد 

تمام من حيث القضايا) توزعت على نوع الو يلة اإلعالمية )ال ضائيات(, أو على محور األه

كدرا ة  النازحين(, أو ا لوب ومعايير التغ ية كمعايير المهنية والم ؤولية العتماعية

أو على نوعية العمهور)اإلعالميين( وكان الهتمام ببعض الدرا ات من حيث , (7814)العنابي

 إعراءئها بالمعتمع العراقي.

( أو 7813, كدرا ة )الزيدي بالعمهور لعراقيةال ضائيات اعن اثر وقد اهتمت عدد من الدرا ات 

(, payne(, ودرا ة )Lewisالحرب على العراق كدرا ة) عن دور القنوات واثر و ائل اإلعالم في
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( ودرا ة 2011( و)العزولي2008وقد أهتم بعضها بقضايا الهعرم والنزوح كدرا ة )العاني

(Hala,2012 )(وkhatikالتي اهتمت7814,(, و)المهيرات )  ,واهتمت بقضايا الالعئين ال وريين

( التي اهتمت بتغ ية العزيرم وفوكس 7818,بعض الدرا ات باإلعالم واألزمات كدرا ة )م عيد

للحرب على العراق, واهتم بعضها باتعاهات المشاهدين نحو األخبار وال ضائيات األخبارية نيوز 

 BBC  غ ية موقعي العزيرم و( التي حللت ت7811( ودرا ة )ال الحي, 7818مثل )مص  ى, 

 ( بمعاعة األزمات بأربع فضائيات عراقية.7813لمعركة ال لوعة, فيما اهتمت درا ة )محمد, 

 مايميز الدراسة عن الدراسات السابقة:

معرفة يين العراقيين لاإلعالمن المنهج الوص ي الم حي لعينة م ا تخدمت الدرا ة الحالية 

 ازحينالعراقيتين لملف الن قناتي الشرقية والعراقية ال ضائيتينة لاألخباريلتغ ية لمدى تقييمهم 

لت بيقها على تغ يات ية اإلعتماعايير المهنية ومبادئ الم ؤولية بالمع العراقيين من حيث التزامها

القنوات ال ضائية العراقية موضوع الدرا ة وهي تعري مقارنة بين قناتين محددتين, قنام الشرقية 

في حين لم تت رق الدرا ات ال ابقة لملف اصة وقنام العراقية ال ضائية الر مية ال ضائية الخ

تصدرت لهذا التي  النازحين العراقيين كونه ملف عديد وحيوي, وتعتبر الدرا ة بأنها الولى

 الموضوع الحديث.

باللتزام ات قت الدرا ة مع درا ة العنابي من حيث كانت أفضلية لقنام الشرقية على قنام العراقية 

 لعنابي أنها كش ت التزام القناتينبمعايير المهنية والم ؤولية العتماعية, لكنها تميزت عن درا ة ا

بمحاور عدم من ضمنها معايير بخصوص ملف النازحين,  كذلك ات قت مع درا ة الزيدي حيث 

م العراقية عكس قنابينت درا ته أن قنام الشرقية من القنوات ذات التأثير اليعابي بالمعتمع على 

  .بينت افضلية لقنام الشرقية على العراقية في تغ ية ملف النازحينأما الدرا ة الحالية 
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 لوب األإلى  فةأ لوب المقابالت باإلضا ا تخدمتنها الدرا ة الحالية أ كذلك تتميز  

 .ها الدرا ةإلي توصلتنتائج التي  تبانة(, لتدعيم ال)ال الم حي الوص ي
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لثالثالفصل ا  

 جراءاتواإل ةالطريق ةمنهج الدراس

داتها وعينتها, ألدرا ة و ا, ويحدد معتمع الم تخدم ةالدرا ي تعرض هذا ال صل منهج  

, و ريقة ةياإلحصائعراءات إلا, و ةللدرا  ةدام وثباتها, والمتغيرات الخاضعختيارات صدق الاو 

 ي, ثم  ريقة التن يذ حتى كتابة التقرير.اإلحصائالتحليل 
 

 :منهج البحث المستخدم

هداف أنه يحقق ألوفي إ اره تم ا تخدام المنهج الم حي ج الوص ي المنه اعتمدت الدرا ة 

كتشاف الوقائع ووصف إإلى  ويهدف المنهج الوص ي ةفي وصف ظاهرم معين الر الة المتمثلة

للظواهر  ةال ابق ةالي اا , كما تقوم بالكشف عن الحوتحديد خصائصها كماا وك الظواهر وص اا دقيقاا 

 .التنبؤ بما  تكون عليه بالم تقبلوتحاول  ةصورتها الحاليإلى  كيف وصلتو 

 فيهفالبحث الوص ي بحث تقريري في عوهره, ومهمة الباحث أن يصف الوضع الذي توعد  

ن الوصف أوقت إعراء الدرا ة, وبرغم أي  ضوع محل الدرا ة في الوقت الحاضر,المو أو  الظاهرم

الت  ير في حدود إلى  إنها غالباا ماتتعدى ذلكإل  ,ة ا ي للبحوث الوص يألاهو الهدف  الدقيق

 (.69, ص2007 )الخرابشة, م الباحث على الت  ير وال تدللاإلعراءات المنهعية المتبعة, وقدر 
 

 :ةمجتمع الدراس

في القنوات ين العامل ,المقيمين في األردنيين العراقيين اإلعالم نم يتكون معتمع الدرا ة 

ويبلغ عدد هؤلء  ,دارات في عمانإأو  لها مكاتب عملأو  تملك مقرات التي ةالعراقيال ضائية 

للتعامل مع لهذه الدرا ة  يين معتمع منا باإلعالمن معتمع أو إعالمياا,  (55يين )اإلعالم

ا تخدام إلى  ولعأت الدرا ة, الخرى يةاإلعتماعمن ال ئات أكثر  عابة عنهاال تبيانات واإل
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ألن يين العاملين في القنوات ال ضائية, اإلعالم لعميعأ لوب الحصر الشامل لمعتمع الدرا ة, 

وتخصصهم في  ,ياإلعالمللعمل ية اإلعتماعولية والم ؤ  مبدأ المهنيةتما اا بأكثر  ييناإلعالم

 .ئيةالقنوات ال ضامعال التغ يات التل زيونية, كذلك متابعتهم للشأن العراقي في 
 

 بعض مكاتبها في عمان ثمانأو  مالهاقنوات التل زيونية العراقية التي تدير أعلويبلغ عدد ا 

 ,  امراء, الحدث.العربية anbداد, البابلية, قنوات هي: الشرقية, التغيير, دعلة, بغ

 

 :عينة الدراسة

فقد , هذا العددودية للدرا ة نظراا لمحدعينة كالدرا ة معتمع  أفراد عميع الدرا ة اعتمدت 

في  لقنوات ال ضائية العراقية المقيمين والعاملينيين العاملين في ااإلعالمتمثلت عينة الدرا ة من 

  وبعد من العاملين في القنوات ال ضائية العراقية( ا تبانة على عدد 85  حيث تم توزيع )األردن

ي  اإلحصائغراض التحليل ا تبانات لعدم صالحيتها أل (4ا ترعاع ال تبانات تم ا تبعاد )

وفيما يلي ( من العينة الرئي ة  %75( ا تبانة والتي تمثل ما ن بته )81فتمثلت العينة النهائية بال )

 :ألفراد عينة الدرا ة التوزيع
 

 :يين العاملين في القنوات الثماناإلعالمالعينة من  أفراد ( التالي يبين أعداد1والعدول رقم ) 
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 (1جدول )
 العينة حسب اسم المؤسسة رادأف توزيع

 النسبة المئوية عدد المستجيبين عدد العاملين القناة التي تعمل فيها

 2.5 2 2 قنام  امراء
 13.6 11 11 قنام دعلة
 17.3 14 14 قنام التغيير
 11.1 9 9 قنام البابلية
 18.5 15 19 قنام الشرقية

 14.8 12 12 قنام بغداد ال ضائية
 16.0 13 13 يةالعرب anbقنام 

 6.2 5 5 قنام الحدث

100.0 81 85 المجموع 

ة ح ب ما مبين ت على القنوات ال ضائية العراقيعداد عينة الدرا ة توزعبينت النتائج أن أ 

 .(1في العدول رقم )

 (2جدول رقم )
 ياإلجتماععينة الدراسة حسب النوع  أفراد توزيع

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 76.5 62 ذكر
 23.5 19 أنثى

100.0 81 المجموع 
 

( من المبحوثين, بينما %5.76بينت النتائج أن ن بة المبحوثين الذكور من العينة بلغ ) 

ما يقارب ربع العينة تقريباا, تبين النتائج أن أي  (23.5%ناث قد بلغت )نتائج أن ن بة اإلالأشارت 

ناث ية من اإلاإلعالمة على تنوع اكت اب الخبرات العراقيال ضائية هناك توعه عام في القنوات 

نها ية, إل أاإلعتماععتبارات لال قل من الذكوررغم من أن ن بة اإلغتراب للن اء أوالذكور, على ال

 ن بة مقبولة وعيدم.
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 (3جدول )

 عينة الدراسة حسب العمر أفراد توزيع

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 23.5 19  نة 77-71
 35.8 29  نة 33 – 75
 21.0 17  نة 34-39
 19.8 16  نة فأكثر 48

100.0 81 المجموع 
 

( من معتمع العينة من ال اقات 80%أن ن بة مايقارب )إل  تشير نتائج التحليل الكمي 

ربعين  نة فما فوق, هذا يدل على أن الخبرات ( من الخبرات لمرحلة األ19%الشابة, بينما ن بة )

 عداد قليلة ب بب عدم تنا بها مع كم القنوات ال ضائية, مما دفع هذه القنواتصبحت بأية أاإلعالم

 ي. اإلعالما تق اب ال اقات الشابة وزعها في العمل إلى 

 (4جدول رقم )
 العينة حسب المؤهل العلمي أفراد توزيع

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 7.4 6 ثانوية عامة 
 9.9 8 دبلوم عام

 58.0 47 ريوسبكالو 
 24.7 20 درا ات عليا

100.0 81 المجموع  
 

بينت نتائج التحليل الكمي للمؤهل العلمي لعينة الدرا ة, أن ماي وق نصف العينة من حملة  

( في حين مايعادل ربع العينة من حملة الدرا ات العليا بن بة 58%البكالوريوس بن بة )

كاديمي في قنوات الدرا ة, لال ت ادم ام في التوعه األعلى أن هناك اهتم( تدل النتائج %24.7)

 ي. اإلعالممن خبراتهم لت وير العمل 
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 (5جدول رقم )
 العينة حسب التخصص االكاديمي أفراد توزيع

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 48.1 39 إعالم

 18.5 15 علوم إن انية
 9.9 8 علوم ت بيقية

 23.5 19 أخرى
100.0 81 المجموع 

 

 ,اإلعالمنتائج التحليل الكمي أن مايقارب نصف معتمع العينة هم من اختصاص أشارت  

, ويعتبر هذا التوعه ايعابي كاديمييدل على ت ابق العمل المهني باأل ( هذا48.1%بن بة )أي 

, وزعهم اإلعالمات المتخصصة من خريعي كليات ال ضائية العراقية في ا تيعاب الك اءللقنوات 

 , ابقا ياإلعالمكان هناك ضعف في العمل فقد ي, وح ب علم الباحث اإلعالم احة العمل في 

 ما نتائج الدرا ة فبينت العكس.من غير الختصاص, أأي 
 

 (6جدول رقم )

 العينة حسب سنوات الخبرة أفراد توزيع

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 35.8 29  نوات 5أقل من 

 40.7 33  نوات 6-18
 23.5 19  نة فأكثر 11

100.0 81 المجموع 
 

ي, هذا اإلعالمقل من عشر  نوات في العمل ( لديهم خبرم أ76.5%بينت نتائج الدرا ة أن ن بة )

العراقي بمختلف و ائله الم موعة والم بوعة  اإلعالمي الذي شهده اإلعالمن عار اإل ماي  ر أن

 .كافة عوانبهي باإلعالميين في المعال عالماإلوالمرئية, حيث و ع المعال ألكبر عدد من 
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 (7جدول رقم )

 العينة حسب طبيعة العمل أفراد توزيع
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 2.5 2 مدير و يلة اعالمية

 1.2 1 صح ي م تقل

 9.9 8 رئيس تحرير

 4.9 4 مدير تحرير

 9.9 8 مرا ل صح ي

 17.3 14 مقدمأو  مذيع

 34.6 28 محرر

 19.8 16 خرىأ

 100.0 81 المجموع

 

ي اإلعالمالعمل أصحاب ( من ن بة العينة هم من 80%تدل النتائج على أن مايعادل ) 

البحت, والتي اختصاصاتهم تدخل ضمن األلمام بالنواع الصح ية المختل ة, و بيعة عملهم تدل 

 المختل ة.  اإلخباريةعلى متابعتهم الدقيقة للتغ يات 
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 :اسةالدر  تاو دأ

 (Questionnaire)ستبانة اال .1

أدام  العراقيين معتمع البحث ييناإلعالمعلى عينة  وزعت لتيا  تبانةاإل الدرا ة اعتمدت 

ال ضائية العراقية القنوات تي تقدمها ال اإلخباريةيين بالتغ ية اإلعالمتقييم  نعلعمع البيانات 

للحصول  دام مالئمةأ انة تبعد اإلتف النازحين, و لمل ال ضائيتين والعراقية الشرقية المتمثلة بقناتي

 بشكل عدد من ال ئلة انة تباإل تقدمبواقع معين,  وحقائق مرتب ة المعلومات وبيانات على

 والمكونة من:  انة تباإلالمعنيين بموضوع األفراد عنها من قبل عدد من  عابةي لب األ

ي, العمر, المؤهل العلمي, اإلعتماعن: النوع غرافية, والمكونة مو المعلومات الديم القسم االول:

 كاديمي, ا م المؤ  ة التي تعمل فيها,  نوات الخبرم,  بيعة العمل.التخصص األ

يين العراقيين تغ ية قناتي الشرقية اإلعالم ئلة الدرا ة والمتعلقة بتقييم يس أوالذي يق :القسم الثاني

 بالمحاور التالية: والذي يتمثل 2014والعراقية لملف النازحين بعد 

 ( لكل من قنام الشرقية وقنام العراقية.15-1_ المعايير المهنية والتي تتمثل بال قرات من )

( لكل من قنام 17_1, والتي تتمثل بال قرات من )اإلخباريةية في التغ ية اإلعتماع_ الم ؤولية 

 الشرقية والعراقية.

 ( لكل من قنام الشرقية وقنام العراقية.9_1رات من )_ حقوق النازحين العراقيين, والتي تتمثل بال ق

( لكل من قنام 1_1يين العراقيين عن التغ ية, والتي تتمثل بال قرات من )اإلعالم_ م توى رضى 

 الشرقية والعراقية.

 .( لكل من قنام الشرقية وقنام العراقية3_1_ وحعم التغ ية ونوعها, والتي تتمثل بال قرات من )
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  (Interview)المقابلة .2

في  الو ائل شيوعاا أكثر  في عمع البيانات  وهي ي ةتعتبر المقابلة من األدوات الرئ 

ديث المتبادل في عمع حالمباشر والاإلتصال على  المقابلة تعتمدو  ,روريةالحصول على بيانات ض

س ال ئلة ن أي  ,محددم ئلة أن تكون األأي  تخدم الباحث المقابلة المقننة,ا وقد المعلومات. 

 لوب المقابالت أإلى  الدرا ة تلعأ وقد ت رح على عدم شخصيات لتثري الدرا ة وتدعم نتائعها,

عالمي عراقيعامعي مع أكاديمييوتمت المقابلة را ة الكمية والكي ية, إلثراء نتائج الد , على , وا 

 . دراية بموضوع النازحين

 

 :داةصدق األ

 ةعلى معموع (,1)ملحق رقم  ,ةبصورتها الولي ةنال تبا تعرض دامصدق األ للتأكد من

والتربية, والمناهج التربوية, , اإلعالم) :المختصين فيمن اعضاء هيئة التدريس, كمين من المح

بداء إ لب منهم و , والدرام(, من خالل المقابلة المباشرم وتعاذب أ راف الحديث, و رائق التدريس

وقد ا ت اد  تعديل,إلى  ةال قرات التي يعتقدون انها بحاع وتعديلبعادها رائهم في انتماء ال قرات أل 

(  %81الباحث من مالحظات المحكمين وذلك بأخذ المالحظات التي تم الت اق عليها بن بة )

النهائي موزعة على  ابشكلهت أدام الدرا ة أن ظهر إلى  التعديلأو  اإلضافةأو   واء كانت بالحذف

أدام الباحث  راء المحكمين وتعديالتهم دللة على صدق محتوى    واعتبرخم ة محاور فرعية

أدام   وبعد إعراء التعديالت الم لوبة  تحقق التوازن بين مضامين اوتنوعه اومالءمة فقراتهالدرا ة 

 ( الدام بعد التحكيم.2الدرا ة في فقراتها مما يؤكد صدق المقياس, )ملحق رقم 
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 :داةبات األث

يعاد إل  pearleson ون ل تخدام معامل ارتبا  بير اوب ةدام الدرا أت ثباكد من أتم الت 

ليعاد معامل الت اق  (_Alpha  cronbachل ا )اكرونباخ   تخدام معادلةاتم كما  ,الثبات

 دام.الداخلي لأل

 معامل كرونباخ ألفا نتائج معامالت الثبات باستخدام: (8الجدول )

 متغيرات الدراسة
تخدام اختبار معامل الثبات باس

 كرونباخ ألفا
 قناة العراقية قناة الشرقية

 0.97 0.92 المعايير المهنية
 0.96 0.93 يةاإلعتماعالم ؤولية 

 0.96 0.92 حقوق النازحين العراقيين
 0.95 0.85 يين العراقيين عن التغ يةاإلعالمم توى رضى 

 0.94 0.87 حعم التغ ية ونوعها

 0.98 0.96 األداة ككل

 

لألدام ككل والمتعلقة بقنام الشرقية قيمة معامل ال تقرار ( أن 8يتضح من العدول ) 

وتعد قيم معامل  (1978) بلغت   ومعامل ال تقرار لألدام ككل والمتعلقة بقنام العراقية(1976)بلغت

ام بشكل عألدام الدرا ة حيث كانت قيم كرونباخ أل ا   ت هذه مقبولة ألغراض هذه الدرا ةالثبا

وقد تراوحت قيمة معامل اإلن انية ( وهي ن بة مقبولة في البحوث والدرا ات 1961أعلى من )

( وتراوحت قيمة معامل 1973 – 1985كرونباخ أل ا لالت اق الداخلي لقنام الشرقية ما بين )

 (.1977 – 1974كرونباخ أل ا لالت اق الداخلي لقنام العراقية ما بين )
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 :متغيرات الدراسة

 .اإلعالميين العراقيين قييمت :تغير الم تقلالم

 .التغ ية اإلعالمية :تابعالمتغير ال
 

 :يةاإلحصائ المعالجة

 اليب أتم ا تخدام  , اهوعمع اوت بيقه اوثباته اكد من صدقهألتاو  انة تببعد بناء اإل 

مراععة الباحث ب قام  ,(SPSS)ية اإلحصائالوص ي والتحليلي وذلك با تخدام الرزمة  اإلحصاء

م الحا ب با تخدا ىإل ال البياناتإدخ وتم  حصل عليها من المبحوثين وتدقيقهاالبيانات التي 

SPSS""  وتم  المتو  ات الح ابية والنحرافات المعيارية ل تخراج نتائج الدرا ة,ا تخدام فقد تم

 .Independent Sample T-testاختبار ا تخدام 

 م تاح التصحيح:

لتي تشمل المتو  ات ي الوص ي للبيانات وااإلحصائى نتائج التحليل تم العتماد عل 

ال قرات المكونة لكل محور  وقد تم مراعام و نحرافات المعيارية لعميع محاور الدرا ة الح ابية واإل

 أن يتدرج مقياس ليكرت الم تخدم في الدرا ة كما يلي: 

 التزام قناتي الشرقية والعراقية بالمعايير المهنية
 معارض بشدم  معارض  محايد  موافق وافق بشدم م

5 4 3 7 1 
 

 اإلخباريةية في التغ ية اإلعتماعالتزام قناتي الشرقية والعراقية بالم ؤولية 
 معارض بشدم  معارض  محايد  موافق موافق بشدم 

5 4 3 7 1 
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 الدور الذي قامت به قناتي الشرقية والعراقية في دعم حقوق النازحين
 معارض بشدم  معارض  محايد  موافق فق بشدم موا

5 4 3 7 1 
 

 يين عن تغ ية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين العراقيين اإلعالمم توى رضا 
 غير راض قليل عداا  قليل كبير كبير عداا 

5 4 3 7 1 
 

 حعم التغ ية في قناتي الشرقية والعراقية الخاص بملف النازحين
 معارض بشدم  معارض  محايد  موافق  موافق بشدم

5 4 3 7 1 

ها الدرا ة  يتم التعامل إلي قيم المتو  ات الح ابية التي توصلتفإن  واعتماداا على ما تقدم

فما  – 2933: متو  (  )3967-2934فما فوق: مرت ع(  ) – 3968معها على النحو اآلتي: )

 منخ ض(. وفقاا للمعادلة التالية: :دون

  :القيمة الدنيا لبدائل اإلعابة مق ومة على عدد الم تويات  أي –العليا القيمة 

 وهذه القيمة ت اوي  ول ال ئة. 1933=   4=    (5-1)

   3        3 

 2933=  1933+  1من  وبذلك يكون الم توى المنخ ض

 3967= 1933+ 2934 منويكون الم توى المتو   

 5 -3968من ويكون الم توى العالي 
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 جراءات الدراسة:إ

 ث بما يلي:حلباا قام

 .ا ةبمحاور الدر  لصلةا دب النظري والدرا ات ال ابقة ذاتألاى  الع علاإل -

 . ئلة على عزء من العينةالعية, من خالل  رح معموعة من األ ة إ ت _ إعراء درا

 .دام الدرا ةأإعداد  -

 لظاهري.الصدق اللتحقق من  لدرا ةاتحكيم أدام  -

 بشكلها النهائي. لدرا ةادام أ إخراج -

 .دام الدرا ةأالتأكد من ثبات  -

 .عينة الدرا ة أفراد إلى لعامعة موعهامن  ةمهملحصول على كتاب ت هيل ا -

 وا تخراج النتائج.وعمعها وتحليلها  دام الدرا ةأق ت بي -

خبرم في معال كاديميين عراقيين من ذوي الن المقابالت مع خبراء إعالميين وأ_ إعراء عدد م

 .اإلعالم

 .عامعة الشرق الو  ل ترشادي لاوفق النظام المعتمد في الدليل  كتابة تقرير الدرا ة -
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 الفصل الرابع

 ةــــــالدراس جـــنتائ

 ي.اإلحصائاأل ئلة كما ظهرت في التحليل  يشتمل ال صل الرابع على عرض لنتائج 

للتعالالالرف علالالالى والرتالالالب والم الالالتوى نحرافالالالات المعياريالالالة ا الالالتخراج المتو الالال ات الح الالالابية واإل تالالالمو  

الشـرقية قنـاتي األخباريـة لتغطيـة لليـين العـراقيين اإلعالمتقييم  عينة الدرا ة عالن " أفراد ا تعابات

 عابة عن أ ئلة الدرا ة التالية:"  وفيما يلي اإل والعراقية لملف النازحين

 

بالمعايير المهنية  الفضائيتين ية والعراقيةالسؤال األول: ما مدى التزام قناتي الشرقنتائج  .1

 ؟المقيمين في عّمان يين العراقييناإلعالممن وجهة نظر  في تغطية ملف النازحين
 

والرتالالالب لإلعابالالالة عالالالن ال الالالؤال األول  تالالالم ا الالالتخراج المتو الالال ات الح الالالابية والنحرافالالالات المعياريالالالة 

التالالزام قنالالاتي الشالالرقية والعراقيالالة عينالالة الدرا الالة عالالن مالالدى  أفالالراد ا الالتعاباتإلالالى  للتعالالرفوالم الالتوى 

 عينة الدرا ة. أفراد ظربالمعايير المهنية في تغ ية ملف النازحين من وعهة ن

 ر المهنية في تغطية ملف النازحين:التزام قناة الشرقية بالمعايي-1

الو   الح ابي والنحراف المعياري والرتب والم توى لنتائج ال رع المتعلق  (1يبين العدول رقم )

 بقنام الشرقية على النحو اآلتي:
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 (1الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..التزام قناة الشرقية بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين"

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

 الترتيب
مستوى 
 االلتزام

 مرت ع 1 0.78 3.90 التنوع وتعددية المصادر. 5

 مرت ع 7 0.91 3.89  رعة نقل الحدث 13

 مرت ع 3 0.91 3.78 الموضوعية في التغ ية. 1

 متو   4 0.91 3.67 التعليق العادل على الحداث 14

 متو   5 0.92 3.67 تتميز بدرعة عالية من العدية 15

 متو   6 0.92 3.59 لمصداقية في نقل األحداث.ا 3

 متو   1 0.96 3.56 ات مت التغ ية بم توى عال من الدقة. 4

 متو   5 0.90 3.52 ات مت تغ يتها بالتوازن. 6
 متو   9 1.01 3.52 األمانة في نقل المعلومات. 9
 متو   18 0.95 3.44 الش افية. 18
 متو   11 0.93 3.43 التصحيح للمعلومات 17

 متو   17 1.00 3.42 التزمت بالحيادية دون تحيز 7

 متو   13 0.89 3.40 الشمولية ومعالعة كافة عوانب الموضوع. 1

 متو   14 1.02 3.38 النزاهة. 11

 متو   15 1.03 3.20 دون مبالغةاألحداث الواقعية ونقل  5

 متوسط  0.66 3.56 المتوسط العام الحسابي 
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مدى التزام قناة الشرقية بالمعايير ( أن المتو  ات الح ابية لال )1دول رقم )يتضح من الع

حيث حاز المحور على   (3.78و  3.98(  تراوحت ما بين )المهنية في تغطية ملف النازحين

( على أعلى 5(  وهو من الم توى المتو    وقد حازت ال قرم رقم )3.56متو   ح ابي إعمالي )

(  وهو من الم توى المرت ع  وقد 8.15(  وبانحراف معياري )3.98)متو   ح ابي حيث بلغ 

( بمتو   13نصت ال قرم على )التنوع وتعددية المصادر(  وفي المرتبة الثانية عاءت ال قرم رقم )

( وهو من الم توى المرت ع  حيث نصت ال قرم على 8.91( وبانحراف معياري )3.59ح ابي بلغ )

 ) رعة نقل الحدث(.

 

( وبانحراف معياري 3.78( بمتو   ح ابي )5لمرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )وفي ا

دون األحداث (   وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على )الواقعية ونقل 1.83)

 مبالغة(.

 

أن درجة التزام قناة الشرقية بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين كانت وهذا يفسر 

 .عينة الدراسة أفراد ى من وجهة نظرمتوسطة المستو 
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 ر المهنية في تغطية ملف النازحين:التزام قناة العراقية بالمعايي-2

والرتب والم توى لنتائج ال رع المتعلق الو   الح ابي والنحرافات المعيارية  (2يبين العدول رقم )

 بقنام العراقية وعلى النحو اآلتي: 

 (2الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسابية 

 " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..التزام قناة العراقية بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين"

المتوسط  رةـــــالفق الرقم
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الترتيب المعياري

 االلتزام
 متو   1 1.33 2.44  رعة نقل الحدث 13

 متو   7 1.16 2.42 الموضوعية في التغ ية. 1
 منخ ض 3 1.15 2.28 الشمولية ومعالعة كافة عوانب الموضوع. 1
 منخ ض 4 1.18 2.26 المصداقية في نقل األحداث. 3
 منخ ض 5 1.12 2.26 التعليق العادل على الحداث 14
 منخ ض 6 1.14 2.23 التنوع وتعددية المصادر. 5
 منخ ض 1 1.18 2.19 تزمت بالحيادية دون تحيزال 7
 منخ ض 5 1.29 2.19 تتميز بدرعة عالية من العدية 15
 منخ ض 9 1.12 2.17 ات مت التغ ية بم توى عال من الدقة. 4
 منخ ض 18 1.10 2.11 ات مت تغ يتها بالتوازن. 6
 منخ ض 11 1.07 2.11 الش افية. 18
 منخ ض 17 1.12 2.10 التصحيح للمعلومات 17
 منخ ض 13 1.20 2.09 دون مبالغةاألحداث الواقعية ونقل  5
 منخ ض 14 1.19 2.04 األمانة في نقل المعلومات. 9
 منخ ض 15 1.15 1.98 النزاهة. 11
 منخفض  0.99 2.19 المتوسط العام الحسابي 
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اة العراقية مدى التزام قنابية لال )الالالالال( أن المتو  ات الح 2يتضح من العدول رقم )

حيث حاز   (1.95و  7.44(  تراوحت ما بين )بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين

ازت الالالالالد حالالالالالتوى المنخ ض  وقالالالالالالال(  وهو من الم 7.19الي )الالالالالالابي إعمالالالالالالالالمحور على متو   ح 

راف معياري الالالالالال(  وبانح7.44غ )الالالالالالالالالحيث بلابي الالالالالالال  ح الالالالالالالالالالى متو الالالال( على أعل1رم رقم )الالالالالالالال ق

دث(  الالالالالالالالالرعة نقل الحالالالالالالالالالالرم على ) الالالالالالالالالالالالال   وقد نصت ال قالالالالالالالالالالتوى المتو الالالالالالالالالالال(  وهو من الم 1.33)

راف الالالالالالالالالالال( وبانح7.47ابي بلغ )الالالالالالالالالالالالالالالح ( بمتو   1رم رقم )الالالالالالالالاءت ال قالالالالالالالالالة عالالالالالالالالالة الثانيالالالالالالالالالالي المرتبالالالالوف

وعية في الالالالالالالالرم على )الموضالالالالالالالالالالالال( وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال ق1.16معياري )

 التغ ية(.

 

( وبانحراف معياري 1.95( بمتو   ح ابي )11وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

 لمنخ ض  حيث نصت ال قرم على )النزاهة(.(   وهو من الم توى ا1.15)

 

أن درجة التزام قناة العراقية بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين كانت وهذا يفسر  

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر منخفضة المستوى
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ية في اعاإلجتمالسؤال الثاني: ما مدى التزام قناتي الشرقية والعراقية بمبدأ المسؤولية نتائج  -2

 ؟يين العراقييناإلعالممن وجهة نظر  اإلخباريةالتغطية 

  

 لإلعابة عن ال ؤال الثاني  تم ا تخراج المتو  ات الح ابية والنحرافات المعيارية للتعرف 

عينالالالالة الدرا الالالالة عالالالالن مالالالالدى التالالالالزام قنالالالالاتي الشالالالالرقية والعراقيالالالالة بمبالالالالدأ الم الالالالؤولية  أفالالالالراد ا الالالالتعاباتإلالالالالى 

 ( يوضح ذلك:3ة  والعدول )الالالالالالالعينة الدرا  أفراد رالالالالالالالمن وعهة نظ اإلخباريةية في التغ ية اإلعتماع

 

 :اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالتزام قناة الشرقية بمبدأ المسؤولية -1

الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والم توى والرتب لنتائج ال رع  (3يبين العدول رقم ) 

 ة وعلى النحو اآلتي:المتعلق بقنام الشرقي
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 (3الجدول )
عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالتزام قناة الشرقية بمبدأ المسؤولية "

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 الترتيب
مستوى 
 االلتزام

 مرت ع 1 0.93 3.86 اف اح المعال للنازحين للتعبير عن معاناتهم. 5

 مرت ع 7 0.90 3.79 ا الع العمهور على حقيقة معانام النازحين 1

متابعة ت ورات ملف النازحين في التغ ية  4
 .اإلخبارية

 مرت ع 3 1.00 3.77

5 
ملف الكشف عن ال  اد المالي واإلداري ل

 النازحين.
 مرت ع 4 1.05 3.70

7 
كشف الممار ات ال لبية التي يتعرض لها 

 النازحون.
 مرت ع 5 0.83 3.68

في تغ ية الحالت اإلن ان مراعام حقوق  3
 للنازحين.اإلن انية 

 متو   6 0.91 3.63

11 
عدم نشر ما يشكل ا اءم للقيم المعتمعية عند 

 التغ ية.
 متو   1 1.08 3.59

6 
تغلب على  يا ة التكتم في المعلومات ال

 التي تخص النازحين.خبار واأل
 متو   5 1.12 3.53

 متو   9 1.12 3.49 الدفاع عن ثوابت وقيم المعتمع. 17

 متو   18 1.01 3.43 ايالء معانام النازحين أولوية في تغ يتها. 1

18 
تعنب نشر ما يمكن أن يزيد من معانام 

 النازحين.
 متو   11 1.13 3.40

عدم التصدير النم ي ألي اتعاه فكري   9
 دينية.أو  عماعة عرقية أو   يا ي 

 متو   17 1.06 3.27

 متوسط  0.76 3.60 المتوسط العام الحسابي 
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ال )3يتضح من العدول رقم ) مدى التزام قناة ( أن المتو  ات الح ابية ل

(  تراوحت ما بين اريةاإلخبية في التغطية اإلجتماعالشرقية بمبدأ المسؤولية 

(  وهو 3.68حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )  (3.71و  3.56)

( على أعلى متو   ح ابي حيث 5من الم توى المتو    وقد حازت ال قرم رقم )

(  وهو من الم توى المرت ع  وقد نصت 8.93(  وبانحراف معياري )3.56بلغ )

ثانية للتعبير عن معاناتهم اف اح المعال للنازحينال قرم على ) ل (  وفي المرتبة ا

( 8.98( وبانحراف معياري )3.19( بمتو   ح ابي بلغ )1عاءت ال قرم رقم )

وهو من الم توى المرت ع  حيث نصت ال قرم على )ا الع العمهور على حقيقة 

 معانام النازحين(.

 

 (3.71( بمتو   ح ابي )9وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

(   وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على 1.86وبانحراف معياري )

ال)عدم التصدير النم ي ألي اتع ال الاه فكري   ال ال العمأو  يا ي ال ال ال أو  اعة عرقية ال

 دينية(.

 

كانت  اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعأن درجة التزام قناة الشرقية بمبدأ المسؤولية وهذا يفسر 

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر متوسطة المستوى
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 :اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالتزام قناة العراقية بمبدأ المسؤولية -2

الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والم توى والرتب لنتائج ال رع المتعلق  (4يبين العدول رقم )

 بقنام العراقية على النحو اآلتي:

 (4الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد بية واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسا

 " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالتزام قناة العراقية بمبدأ المسؤولية "

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 االلتزام

 متو  ة 1 1.30 2.57 قيم المعتمع.الدفاع عن ثوابت و  17
 متو  ة 7 1.23 2.41 .اإلخباريةمتابعة ت ورات ملف النازحين في التغ ية  4
 متو  ة 3 1.28 2.40 عدم نشر ما يشكل ا اءم للقيم المعتمعية عند التغ ية. 11
 متو  ة 4 1.17 2.38 تعنب نشر ما يمكن أن يزيد من معانام النازحين. 18
 متو  ة 5 1.14 2.36 معال للنازحين للتعبير عن معاناتهم.اف اح ال 5

9 
أو  عدم التصدير النم ي ألي اتعاه فكري   يا ي 

 منخ ضة 6 1.31 2.32 دينية.أو  عماعة عرقية 

 منخ ضة 1 1.20 2.31 ايالء معانام النازحين أولوية في تغ يتها. 1

3 
 اإلن انيةفي تغ ية الحالت اإلن ان مراعام حقوق 

 للنازحين.
 منخ ضة 5 1.19 2.28

 منخ ضة 9 1.13 2.20 ا الع العمهور على حقيقة معانام النازحين 1
 منخ ضة 18 1.21 2.07 كشف الممار ات ال لبية التي يتعرض لها النازحون. 7

6 
التي خبار التغلب على  يا ة التكتم في المعلومات واأل

 تخص النازحين.
 منخ ضة 11 1.10 2.07

 منخ ضة 17 1.08 2.00 شف عن ال  اد المالي واإلداري لملف النازحين.الك 5

 منخفضة  1.02 2.28 المتوسط العام الحسابي 
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ال )4)يتضح من العدول رقم  مدى التزام قناة ( أن المتو  ات الح ابية ل

(  تراوحت ما بين اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالعراقية بمبدأ المسؤولية 

(  وهو 7.75حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )  (7.88و  7.51)

( على أعلى متو   ح ابي 17من الم توى المنخ ض  وقد حازت ال قرم رقم )

(  وهو من الم توى المتو    وقد 1.38(  وبانحراف معياري )7.51حيث بلغ )

ثانيةالدفاع عن ثوابت وقيم المعتمعنصت ال قرم على ) ل عاءت  (  وفي المرتبة ا

( وهو من 1.73( وبانحراف معياري )7.41( بمتو   ح ابي بلغ )4ال قرم رقم )

الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على )متابعة ت ورات ملف النازحين في 

 (.اإلخباريةالتغ ية 
 

( 7.88( بمتو   ح ابي )5وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

لم توى المنخ ض  حيث نصت ال قرم على (   وهو من ا1.85وبانحراف معياري )

 )الكشف عن ال  اد المالي واإلداري لملف النازحين(.
 

ـأن درجة التزام قناة العراقيوهذا يفسر   ـ ية في اإلجتماعة بمبدأ المسؤولية ـ

ـكانت منخفضة المس اإلخباريةالتغطية  ـ ـ ـمن وجهة نظ توىـ ـ عينة  أفراد رـ

 .الدراسة
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الشرقية والعراقية في دعم حقوق  اما الدور الذي قامت به قنات السؤال الثالث:نتائج  .2

 ؟يين العراقييناإلعالممن وجهة نظر  النازحين

  

ات   ابية والنحرافالال تخراج المتو الال ات الح الال م ا الال الالالث  تالال ث ل ؤال ا ن ال الال ة عالال بالال لإلعا

ة  الوالرتالالالالب والم المعياريالالالال الالالالال ال ال تعالالالالرفتوى ال ل لالالالالى  ل الا تعإ الالالالال ال فالالالالراد اباتال ة عالالالالن  أ ة الدرا الالالال نالالالال عي

لالالدور ال الا الالال ال ال يال اتي الشرق نالال ه ق الذي قامالالت بالال الالال ال ال ال يال ق الة والعرا الالال ال ال م حقال الة فالالي دعالال الالال ال ال الوق النازحيال الالال ال ال ال ال ن ال

المن وعه ال ال ال ال الأف ة نظرال ال ال ال ال دال العينة الدرا  را ال ال ال  ( يوضح ذلك:5ة  والعدول )ال

 

 اة الشرقية في دعم حقوق النازحين:الدور الذي قامت به قن-1

اليبين الع  ال ال الدول رقال ال ال ال ال ال ال الالو   الح  (5م )ال ال ال ال فال الابي والنحرا ال ال ال ال ال ات المعيارية ال

نتائ الوالرتب والم توى ل ال ال ال ال ال ل ال الج ا ال ال الال نال ق الرع المتعلق ب ال ال ال ال ال ال الام الشال ال ال ال ال ال  رقية وعلى النحو اآلتي:ال
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 (5الجدول )

 عينة الدراسة عن فقرات محور أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..دور الذي قامت به قناة الشرقية في دعم حقوق النازحين"ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 الدور

أظهرت حق النازحين في توفير الرعاية  4
 ية لهم.اإلعتماع

 مرت ع 1 0.81 4.04

5 
ى أكدت على حق النازحين في الحصول عل

 مرت ع 7 0.85 3.90 التعليم.

6 
أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية 

 معالعتها.
 مرت ع 3 0.89 3.89

3 
أكدت حق النازحين في الحصول على الرعاية 

 .زمةالصحية الأل
 مرت ع 4 0.91 3.85

7 
أكدت على حق النازحين في توفير ال كن 

 المالئم.
 مرت ع 5 0.86 3.83

5 
نازحين في التضامن المعنوي أكدت حق ال

 للعهات الر مية.
 مرت ع 6 0.92 3.73

إبراز  بيعة الدور الر مي تعاه حقوق النازحين  1
 المادية.

 مرت ع 1 0.93 3.72

 مرت ع 5 0.99 3.68 بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكومي. 1

 متو   9 1.06 3.62 أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم. 9

 مرتفع  0.72 3.81 المتوسط العام الحسابي 
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ال )5يتضح من العدول رقم ) الدور الذي قامت ( أن المتو  ات الح ابية ل

  (3.67و  4.84(  تراوحت ما بين )به قناة الشرقية في دعم حقوق النازحين

(  وهو من الم توى 3.51حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )

(  4.84( على أعلى متو   ح ابي حيث بلغ )4قرم رقم )المرت ع  وقد حازت ال 

(  وهو من الم توى المرت ع  وقد نصت ال قرم على 8.51وبانحراف معياري )

ثانية ية لهماإلعتماعأظهرت حق النازحين في توفير الرعاية ) ل (  وفي المرتبة ا

( 8.55( وبانحراف معياري )3.98( بمتو   ح ابي بلغ )5عاءت ال قرم رقم )

وهو من الم توى المرت ع  حيث نصت ال قرم على )أكدت على حق النازحين في 

 الحصول على التعليم(.
 

( 3.67( بمتو   ح ابي )9وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

(   وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على 1.86وبانحراف معياري )

 .)أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم(

  

أن الدور الذي قامت به قناة الشرقية في دعم حقوق النازحين وهذا يفسر  

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر كان مرتفع المستوى
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 ة العراقية في دعم حقوق النازحين:الدور الذي قامت به قنا-2

ائج ال رع المتعلق الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والرتب والم توى لنت (6يبين العدول رقم )

 بقنام العراقية وعلى النحو اآلتي:

 (6الجدول )
عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 "الدور الذي قامت به قناة العراقية في دعم حقوق النازحين" مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 الدور

 متو   1 1.32 2.53 بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكومي. 1

7 
أكدت على حق النازحين في توفير ال كن 

 متو   7 1.25 2.44 المالئم.

3 
أكدت حق النازحين في الحصول على الرعاية 

 .زمةالصحية الأل
 متو   3 1.24 2.38

النازحين في الحصول على  أكدت على حق 5
 التعليم.

 متو   4 1.21 2.35

4 
أظهرت حق النازحين في توفير الرعاية 

 منخ ض 5 1.20 2.30 ية لهم.اإلعتماع

1 
إبراز  بيعة الدور الر مي تعاه حقوق النازحين 

 المادية.
 منخ ض 6 1.24 2.27

6 
أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية 

 معالعتها.
 منخ ض 1 1.09 2.26

5 
أكدت حق النازحين في التضامن المعنوي 

 منخ ض 5 1.19 2.26 للعهات الر مية.

 منخ ض 9 1.17 2.02 أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم. 9

 منخفض  1.07 2.31 المتوسط العام الحسابي 
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ال )6يتضح من العدول رقم ) الدور الذي قامت ( أن المتو  ات الح ابية ل

(  7.87و  7.53(  تراوحت ما بين )ناة العراقية في دعم حقوق النازحينبه ق

(  وهو من الم توى 7.31حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )

( على أعلى متو   ح ابي حيث بلغ 1المنخ ض  وقد حازت ال قرم رقم )

(  وهو من الم توى المتو    وقد نصت 1.37(  وبانحراف معياري )7.53)

ثانية بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكوميرم على )ال ق ل (  وفي المرتبة ا

( 1.75( وبانحراف معياري )7.44( بمتو   ح ابي بلغ )7عاءت ال قرم رقم )

أكدت على حق النازحين في وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على )

 (.توفير ال كن المالئم

 

( 7.87( بمتو   ح ابي )9قرم رقم )وفي المرتبة األخيرم عاءت ال 

  حيث نصت ال قرم على نخ ض(   وهو من الم توى الم1.11) وبانحراف معياري

 )أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم(.

 

لنازحين كان وهذا يفسر  أن الدور الذي قامت به قناة العراقبة في دعم حقوق ا

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر منخفض المستوى
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الشرقية والعراقية لملف  ايين عن تغطية قناتاإلعالمالسؤال الرابع: ما مستوى رضا نتائج  .3

 النازحين العراقيين؟

ات   ابية والنحرافالال تخراج المتو الال ات الح الال م ا الال ع  تالال بالال ؤال الرا ن ال الال ة عالال بالال لإلعا

ة  توى المعياريال لالالى  للتعالالرفوالرتالالب والم ال تعاباتإ توى  أفالالراد ا ال ة عالالن م الال ة الدرا ال نالال عي

الرض ال ال ال اتي الشاإلعالما الال ة قنال اليين عالن تغ يال الال ال يال ق الرقية والعرا الال راقيين ال ازحين العال نال ل ة لملالف ا

العينة الدرا  أفراد من وعهة نظر ال ال( يوض7ة  والعدول )ال  ح ذلك:ال

 

 لشرقية لملف النازحين العراقيين:يين عن تغطية قناة ااإلعالممستوى رضا -1

لمعيارية والرتب الو   الح ابي والنحرافات ا (7يبين العدول رقم ) 

نتائج ال رع المتعلق بقنام الشرقية وعلى النحو اآلتي:  والم توى ل

 (7الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
 تنازليًا..يين عن تغطية قناة الشرقية لملف النازحين العراقيين" مرتبة ترتيبًا اإلعالم"مستوى رضا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 الرضا

 متو   1 1.02 3.62 حعم التغ ية 1
 متو   7 0.88 3.59  بيعة التغ ية 7
 متو   3 0.91 3.57 وقت العرض. 4
 متو   4 0.95 3.56 المواضيع الم روحة 3
 متو   5 0.94 3.47 مدم العرض. 5
 متو   6 1.06 3.47 البرامج.عدد  6
 متو   1 1.11 3.40 ك اية المعلومات عن الملف 1
 متوسط  0.72 3.52 المتوسط العام الحسابي 
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ال )7يتضح من العدول رقم ) مستوى رضا ( أن المتو  ات الح ابية ل

(  تراوحت ما بين يين عن تغطية قناة الشرقية لملف النازحين العراقييناإلعالم

(  وهو 3.57حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )  (3.48و  3.67)

( على أعلى متو   ح ابي حيث 1من الم توى المتو    وقد حازت ال قرم رقم )

(  وهو من الم توى المتو    وقد نصت 1.87(  وبانحراف معياري )3.67بلغ )

ثانية عاءت ال حعم التغ ية)الرضا عن ال قرم على  ل ( 7قرم رقم )(  وفي المرتبة ا

( وهو من الم توى 8.55( وبانحراف معياري )3.59بمتو   ح ابي بلغ )

 المتو    حيث نصت ال قرم على الرضا عن ) بيعة التغ ية(.

 

( 3.48( بمتو   ح ابي )1وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

 (   وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على1.11وبانحراف معياري )

 الرضا عن )ك اية المعلومات عن الملف(.

 

يين عن تغطية قناة الشرقية لملف النازحينن اإلعالمأن رضا وهذا يفسر 

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر العراقيين كان متوسط المستوى
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 عراقية لملف النازحين العراقيين:يين عن تغطية قناة الاإلعالممستوى رضا -2

الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والرتب والم توى لنتائج ال رع  (8يبين العدول رقم ) 

 المتعلق بقنام الشرقية وعلى النحو اآلتي:

 (8الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 حين العراقيين" مرتبة ترتيبًا تنازليًا..يين عن تغطية قناة العراقية لملف الناز اإلعالم"مستوى رضا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
مستوى 
 الرضا

 متو   1 1.20 2.44 حعم التغ ية 1

 متو   7 1.26 2.42 ك اية المعلومات عن الملف 1

 متو   3 1.24 2.41  بيعة التغ ية 7

 متو   4 1.18 2.33 وقت العرض. 4

 منخ ض 5 1.15 2.27 المواضيع الم روحة 3

 منخ ض 6 1.28 2.27 عدد البرامج. 6

 منخ ض 1 1.24 2.25 مدم العرض. 5

 متوسط  1.08 2.34 المتوسط العام الحسابي 
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ال )8يتضح من العدول رقم ) مستوى رضا ( أن المتو  ات الح ابية ل

(  تراوحت ما بين قيينيين عن تغطية قناة العراقية لملف النازحين العرااإلعالم

(  وهو 7.34حيث حاز المحور على متو   ح ابي إعمالي )  (7.75و  7.44)

( على أعلى متو   ح ابي حيث 1من الم توى المتو    وقد حازت ال قرم رقم )

(  وهو من الم توى المتو    وقد نصت 1.78(  وبانحراف معياري )7.44بلغ )

ل قرم رقم )(حعم التغ يةال قرم على الرضا عن ) ثانية عاءت ا ل ( 1  وفي المرتبة ا

( وهو من الم توى 1.76( وبانحراف معياري )7.47بمتو   ح ابي بلغ )

 المتو    حيث نصت ال قرم على الرضا عن )ك اية المعلومات عن الملف(.
 

( 7.75( بمتو   ح ابي )5وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم رقم )

هو من الم توى المنخ ض  حيث نصت ال قرم على (   و 1.74وبانحراف معياري )

 الرضا عن )مدم العرض(.

 

لملف  الفضائية يين عن تغطية قناة العراقيةاإلعالمأن رضا وهذا يفسر  

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر النازحينن العراقيين كان متوسط المستوى
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العراقية الخاصة بملف السؤال الخامس: ما حجم التغطية في قناتي الشرقية و نتائج  .4

 ؟يين العراقييناإلعالممن وجهة نظر  النازحين العراقيين
 

لإلعابالالالة عالالالن ال الالالؤال الخالالالامس  تالالالم ا الالالتخراج المتو الالال ات الح الالالابية والنحرافالالالات المعياريالالالة  

عينالالة الدرا الالة عالالن حعالالم التغ يالالة فالالي قنالالاتي الشالالرقية  أفالالراد ا الالتعاباتإلالالى  للتعالالرفوالرتالالب والم الالتوى 

( يوضالح 9عينة الدرا ة  والعالدول ) أفراد ة بملف النازحين العراقيين من وعهة نظروالعراقية الخاص

 ذلك:

 الخاصة بملف النازحين العراقيين:  حجم التغطية في قناة الشرقية-1

الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والرتب والم توى لنتائج ال رع  (9يبين العدول رقم ) 

 النحو اآلتي:المتعلق بقنام الشرقية وعلى 

 (9الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 "حجم التغطية في قناة الشرقية الخاصة بملف النازحين العراقيين " مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
حجم 

 تغطيةال
 متو   1 1.18 3.26 منا ب ألهمية الملف. 3
 متو   7 1.11 3.21 يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية الملف. 7

 متو   3 1.10 3.19 أكثر من ال ضائيات العراقية األخرى. 1

 متوسط  1.01 3.22 المتوسط العام الحسابي 
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ية في قناة الشرقية حجم التغط( أن المتو  ات الح ابية لال )9يتضح من العدول رقم )

حيث حاز المحور على   (3.19و  3.76(  تراوحت ما بين )الخاصة بملف النازحين العراقيين

( على أعلى 3(  وهو من الم توى المتو    وقد حازت ال قرم رقم )3.77متو   ح ابي إعمالي )

    وقد (  وهو من الم توى المتو 1.15(  وبانحراف معياري )3.76متو   ح ابي حيث بلغ )

(  وفي المرتبة الثانية عاءت ال قرم رقم منا ب ألهمية الملفنصت ال قرم على أن حعم التغ ية )

( وهو من الم توى المتو    حيث 1.11( وبانحراف معياري )3.71( بمتو   ح ابي بلغ )7)

 نصت ال قرم على أن حعم التغ ية )يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية الملف(.

 

( وبانحراف معياري 3.19( بمتو   ح ابي )1يرم عاءت ال قرم رقم )وفي المرتبة األخ

(   وهو من الم توى المتو    حيث نصت ال قرم على أن حعم التغ ية كان )أكثر من 1.18)

 ال ضائيات العراقية األخرى(.

 

الخاصة بملف النازحينن العراقيين كان الفضائية أن حجم التغطية في قناة الشرقية وهذا يفسر 

 .عينة الدراسة أفراد من وجهة نظر توسط المستوىم
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 الخاصة بملف النازحين العراقيين: حجم التغطية في قناة العراقية-2

الو   الح ابي والنحرافات المعيارية والرتب والم توى لنتائج ال رع  (10يبين العدول رقم )

 المتعلق بقنام الشرقية وعلى النحو اآلتي:

 

 (10الجدول )

عينة الدراسة عن فقرات محور  أفراد ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطا

 "حجم التغطية في قناة العراقية الخاصة بملف النازحين العراقيين"مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
حجم 
 التغطية

 منخ ض 1 1.29 2.32 ية األخرى.أكثر من ال ضائيات العراق 1

 منخ ض 7 1.25 2.25 يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية الملف. 7

 منخ ض 3 1.21 2.17 منا ب ألهمية الملف. 3

 منخفض  1.18 2.25 المتوسط العام الحسابي 

 



-115- 
 

حجم التغطية في قناة العراقية ( أن المتو  ات الح ابية لال )10يتضح من العدول رقم )

حيث حاز المحور على   (7.11و  7.37(  تراوحت ما بين )النازحين العراقيين الخاصة بملف

( على 1(  وهو من الم توى المنخ ض  وقد حازت ال قرم رقم )7.75متو   ح ابي إعمالي )

(  وهو من الم توى 1.79(  وبانحراف معياري )7.37أعلى متو   ح ابي حيث بلغ )

(  وفي أكثر من ال ضائيات العراقية األخرىالتغ ية )المنخ ض  وقد نصت ال قرم على أن حعم 

( وهو 1.75( وبانحراف معياري )7.75( بمتو   ح ابي بلغ )7المرتبة الثانية عاءت ال قرم رقم )

من الم توى المنخ ض  حيث نصت ال قرم على أن حعم التغ ية )يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية 

 الملف(.

( وبانحراف معياري 7.11( بمتو   ح ابي )3رقم )وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم 

(   وهو من الم توى المنخ ض  حيث نصت ال قرم على أن حعم التغ ية كان )منا ب 1.71)

 ألهمية الملف(.

أن حجم التغطية في قناة العراقية الخاصة بملف النازحينن العراقيين كان وهذا يفسر 

 .اسةعينة الدر  أفراد من وجهة نظر منخفض المستوى
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يين اإلعالمالسؤال السادس: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم نتائج  .5

، يعزى 2014لملف النازحين بعد الفضائيتين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية والعراقية 

 , النوع االجتماعي, العمر, وسنوات الخبرة ؟ية(السم القناة )الشرقية، والعراق

 

   للتعالرفPaired Sample T-testادس  تالم ا التخدام اختبالار لإلعابالة عالن ال الؤال ال ال 

لملالالالالف ال ضالالالائيتين يالالالالين العالالالراقيين لتغ يالالالة قنالالالالاتي الشالالالرقية والعراقيالالالالة اإلعالمال الالالروق بالالالالين تقيالالاليم إلالالالى 

 ( يوضح ذلك:11  والعدول )7814النازحين بعد 

 (11الجدول )

يين العراقيين الماإلعالفروق بين تقييم إلى  ، للتعرفPaired Sample T-testاختبار 

 يعزى السم القناة 2014لتغطية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين بعد 

تقييم 
 ييناإلعالم

 القناة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطات

 قيمة )ت(
الداللة 
 يةاإلحصائ

المعايير 
 المهنية

 *8.888 11.18 1.366 0.66 3.56 الشرقية
    0.99 2.19 يةالعراق

الم ؤولية 
 يةاإلعتماع

 *8.888 11.55 1.314 0.76 3.60 الشرقية
    1.02 2.28 العراقية

دعم حقوق 
 النازحين

 *8.888 12.400 1.4925 0.72 3.81 الشرقية
    1.07 2.31 العراقية

رضا 
 ييناإلعالم

 *8.888 10.891 1.1817 0.72 3.52 الشرقية
    1.08 2.34 العراقية

 حعم التغ ية
9712. 1.01 3.22 الشرقية 7.149 8.888* 
    1.18 2.25 العراقية

 .1.96( )ت( العدولية = 8.85*دالة عند م توى )



-117- 
 

حصائية في إ( وعود فروق ذات دللة 11يتضح من النتائج الموضحة في العدول ) 

  فيما 7814 بعد قية لملف النازحينيين العراقيين لتغ ية قناتي الشرقية والعرااإلعالمم توى تقييم 

ية  والدور بدعم حقوق النازحين  اإلعتماعيتعلق باللتزام بالمعايير المهنية  واللتزام بالم ؤولية 

ا م القنام  حيث بلغت قيمة  ختالفيين  وحعم التغ ية ونوعها  يعزى لاإلعالموم توى رضا 

( على التوالي  وهي أعلى من 1.149  18.591  17.48  11.55  11.18ي )ت( )اإلحصائ

( فأقل  ويالحظ أن مصدر 8.85( ويالحظ دللتها عند م توى الدللة )1.96)ت( العدولية )

ال روق في التقييم كان لصالح قنام الشرقية  بارت اع المتو  ات الح ابية الخاصة بها عن 

 المتو  ات الح ابية الخاص بقنام العراقية. 

  

في تقييم اإلعالميين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين للتعرف إلى الفروق 
، يعزى لمتغير النوع االجتماعي, العمر, وسنوات الخبرة, تم استخراج المتوسطات 2014بعد 

 Twoالحسابية واالنحرافات المعيارية، واستخدام اختبار التباين الثنائي المشترك المصاحب 
Ways ANCOVA. 

 

 لنوع االجتماعي:ا
 (12الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى الفروق في تقييم االعالميين العراقيين 
 يعزى لمتغير النوع االجتماعي والعراقية لملف النازحينلتغطية قناتي الشرقية 

 
 النوع االجماعي

المتوسط 
 العدد االنحراف المعياري الحسابي

 62 0.65 3.50 ذكر الشرقية_ المعايير

 19 0.66 3.76 أنثى

 81 0.66 3.56 المجموع

 62 0.99 2.08 ذكر العراقية_ رييالمعا
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 19 0.90 2.54 أنثى

 81 0.99 2.19 المجموع

 62 0.75 3.57 ذكر الشرقية_ المسؤولية

 19 0.81 3.68 أنثى

 81 0.76 3.60 المجموع

 62 1.02 2.21 ذكر العراقية_ المسؤولية

 19 0.99 2.52 أنثى

 81 1.02 2.28 المجموع

 62 0.74 3.80 ذكر الشرقية_دعم

 19 0.68 3.82 أنثى

 81 0.72 3.81 المجموع

 62 1.05 2.25 ذكر العراقية_دعم

 19 1.14 2.51 أنثى

 81 1.07 2.31 المجموع

 62 0.76 3.47 ذكر الشرقية_رضا

 19 0.55 3.71 أنثى

جموعالم  3.52 0.72 81 

 62 1.05 2.18 ذكر العراقية_رضا

 19 1.03 2.86 أنثى

 81 1.08 2.34 المجموع

 62 1.07 3.25 ذكر الشرقية_حجم

 19 0.78 3.12 أنثى

 81 1.01 3.22 المجموع

 62 1.24 2.11 ذكر العراقية_حجم

 19 0.85 2.70 أنثى

 81 1.18 2.25 المجموع

( وعالود فروقالاا ظاهريالة فالي درعالة تقياليم اإلعالميالين العالراقيين لتغ يالة 12)يتضح من العدول 

يعالالالزى للنالالالوع العتمالالالاعي  وللتعالالالرف إلالالالى دللالالالة ال الالالروق تالالالم  والعراقيالالالة لملالالالف النالالالازحينقنالالالاتي الشالالالرقية 

 ( يوضح ذلك:13والعدول ) Two Ways ANCOVAا تخدام اختبار التباين الثنائي 

 (13الجدول )

للتعرف إلى الفروق في درجة تقييم  Two Ways ANCOVAئي اختبار التباين الثنا

 يعزى للنوع االجتماعي العراقية لملف النازحيناالعالميين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية و 

 

 (F)قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المتغير التابع  المصدر

الداللة 

 االحصائية

 131. 2.326 1.000 1 1.000 الشرقية_اييرالمع النوع االجتماعي

 081. 3.126 2.970 1 2.970 العراقية_المعايير
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 606. 268. 158. 1 158. الشرقية_المسؤولية

 250. 1.345 1.390 1 1.390 العراقية_المسؤولية

 926. 009. 005. 1 005. الشرقية_دعم

 351. 881. 1.011 1 1.011 العراقية_دعم

 206. 1.628 831. 1 831. قيةالشر_رضا

 017.* 5.984 6.583 1 6.583 العراقية_رضا

 641. 219. 225. 1 225. الشرقية_حجم

 055. 3.790 5.135 1 5.135 العراقية_حجم

   430. 79 33.963 الشرقية_المعايير الخطأ

   950. 79 75.055 العراقية_المعايير

   589. 79 46.538 الشرقية_المسؤولية

   1.034 79 81.685 العراقية_المسؤولية

   525. 79 41.441 الشرقية_دعم

   1.148 79 90.720 العراقية_دعم

   510. 79 40.312 الشرقية_رضا

   1.100 79 86.914 العراقية_رضا

   1.027 79 81.144 الشرقية_حجم

   1.355 79 107.038 العراقية_حجم

    81 1059.911 شرقيةال_المعايير المجموع

    81 466.844 العراقية_المعايير

    81 1093.938 الشرقية_المسؤولية

    81 504.465 العراقية_المسؤولية

    81 1214.296 الشرقية_دعم

    81 524.988 العراقية_دعم

    81 1046.939 الشرقية_رضا

    81 537.837 العراقية_رضا

    81 920.222 الشرقية_حجم

    81 521.111 العراقية_حجم

    80 34.963 الشرقية_المعايير المجموع المصحح 

    80 78.024 العراقية_المعايير

    80 46.696 الشرقية_المسؤولية

    80 83.076 العراقية_المسؤولية

    80 41.445 الشرقية_دعم

    80 91.731 العراقية_دعم

    80 41.143 ةالشرقي_رضا



-111- 
 

    80 93.497 العراقية_رضا

    80 81.369 الشرقية_حجم

    80 112.173 العراقية_حجم

 

( عدم وعود فروق ذات دللالة إحصالائية فالي درعالة تقياليم اإلعالميالين 13يتضح من العدول )

كل من المعايير  يعزى للنوع العتماعي في والعراقية لملف النازحينالعراقيين لتغ ية قناتي الشرقية 

 المهنية  والم ؤولية العتماعية  ودعم حقوق النازحين وحعم التغ ية.

وتبين وعود فروق ذات دللة إحصائية في م توى رضا العالميين عن تغ ية قنام العراقية لملف 

 يعزى للنوع العتماعي  حيث كانت ال روقات لصالح اإلناث. نازحينال

 

 العمر: 

 (14الجدول )

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى الفروق في تقييم االعالميين العراقيين المتو 

 العمريعزى لمتغير  والعراقية لملف النازحينلتغطية قناتي الشرقية 

 
 العمر

المتوسط 
 العدد االنحراف المعياري الحسابي

 19 0.43 3.61 27-22 الشرقية_المعايير

28-33 3.58 0.69 29 

34-39 3.63 0.62 17 

 16 0.87 3.37 سنةفأكثر -40

 81 0.66 3.56 المجموع

 19 1.24 2.26 27-22 العراقية_المعايير

28-33 1.92 0.86 29 

34-39 2.65 0.77 17 

 16 0.98 2.11 سنةفأكثر -40

 81 0.99 2.19 المجموع

 19 0.78 3.48 27-22 الشرقية_المسؤولية

28-33 3.62 0.61 29 

34-39 3.74 0.92 17 

 16 0.87 3.54 سنةفأكثر -40

 81 0.76 3.60 المجموع

 19 1.11 2.36 27-22 العراقية_المسؤولية

28-33 2.04 1.03 29 
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34-39 2.88 0.90 17 

 16 0.77 1.98 سنةفأكثر -40

 81 1.02 2.28 المجموع

 19 0.74 3.60 27-22 الشرقية_دعم

28-33 3.91 0.74 29 

34-39 3.81 0.51 17 

 16 0.86 3.85 سنةفأكثر -40

 81 0.72 3.81 المجموع

 19 1.20 2.42 27-22 العراقية_دعم

28-33 2.03 1.10 29 

34-39 2.90 0.77 17 

 16 0.94 2.08 سنةفأكثر -40

 81 1.07 2.31 المجموع

 19 0.88 3.68 27-22 الشرقية_رضا

28-33 3.44 0.56 29 

34-39 3.72 0.49 17 

 16 0.90 3.28 سنةفأكثر -40

 81 0.72 3.52 المجموع

 19 1.17 2.43 27-22 العراقية_رضا

28-33 2.13 1.00 29 

34-39 2.75 1.08 17 

 16 1.08 2.20 سنةفأكثر -40

 81 1.08 2.34 المجموع

 19 1.03 3.14 27-22 الشرقية_حجم

28-33 3.09 0.84 29 

34-39 3.61 0.96 17 

 16 1.28 3.13 سنةفأكثر -40

 81 1.01 3.22 المجموع

 19 1.25 2.35 27-22 العراقية_حجم

28-33 2.06 1.09 29 

34-39 2.75 1.19 17 

 16 1.18 1.94 سنةفأكثر -40

 81 1.18 2.25 المجموع

 

العالراقيين لتغ يالة  ( وعالود فروقالاا ظاهريالة فالي درعالة تقياليم اإلعالميالين14يتضح من العدول )

يعزى لمتغير العمر  وللتعالرف إلالى دللالة ال الروق تالم ا التخدام  والعراقية لملف النازحينقناتي الشرقية 

 ( يوضح ذلك:15والعدول ) Two Ways ANCOVAاختبار التباين الثنائي 
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 (15الجدول )

م للتعرف إلى الفروق في درجة تقيي Two Ways ANCOVAاختبار التباين الثنائي 

 يعزى لمتغير العمر والعراقية لملف النازحيناإلعالميين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية 

 (F)قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المتغير التابع  المصدر

الداللة 

 االحصائية

 642. 562. 250. 3 749. الشرقية_المعايير العمر

 103. 2.128 1.992 3 5.975 العراقية_المعايير

 786. 354. 212. 3 636. الشرقية_المسؤولية

 025.* 3.282 3.139 3 9.417 العراقية_المسؤولية

 544. 718. 376. 3 1.127 الشرقية_دعم

 042.* 2.864 3.069 3 9.208 العراقية_دعم

 207. 1.554 783. 3 2.349 الشرقية_رضا

 270. 1.331 1.536 3 4.609 العراقية_رضا

 361. 1.084 1.099 3 3.297 الشرقية_حجم

 172. 1.708 2.332 3 6.997 العراقية_حجم

   444. 77 34.214 الشرقية_المعايير الخطأ

   936. 77 72.050 العراقية_المعايير

   598. 77 46.060 الشرقية_المسؤولية

   957. 77 73.658 العراقية_المسؤولية

   524. 77 40.318 الشرقية_دعم

   1.072 77 82.524 العراقية_دعم

   504. 77 38.794 الشرقية_رضا

   1.154 77 88.888 العراقية_رضا

   1.014 77 78.072 الشرقية_حجم

   1.366 77 105.176 العراقية_حجم

    81 1059.911 الشرقية_المعايير المجموع

    81 466.844 العراقية_المعايير

    81 1093.938 الشرقية_سؤوليةالم

    81 504.465 العراقية_المسؤولية

    81 1214.296 الشرقية_دعم

    81 524.988 العراقية_دعم

    81 1046.939 الشرقية_رضا

    81 537.837 العراقية_رضا
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    81 920.222 الشرقية_حجم

    81 521.111 العراقية_حجم

معاييرال المجموع المصحح     80 34.963 الشرقية_

    80 78.024 العراقية_المعايير

    80 46.696 الشرقية_المسؤولية

    80 83.076 العراقية_المسؤولية

    80 41.445 الشرقية_دعم

    80 91.731 العراقية_دعم

    80 41.143 الشرقية_رضا

    80 93.497 العراقية_رضا

    80 81.369 الشرقية_حجم

    80 112.173 العراقية_حجم

 

( عدم وعود فروق ذات دللالة إحصالائية فالي درعالة تقياليم اإلعالميالين 15يتضح من العدول )

يعالزى للعمالر فالي كالل مالن المعالايير المهنيالة   والعراقية لملالف النالازحينالعراقيين لتغ ية قناتي الشرقية 

 وم توى الرضا, وحعم التغ ية.

ت دللالالة إحصالالالائية فالالي م الالالتوى الم الالؤولية العتماعيالالالة  ودعالالم حقالالالوق وتبالالين وعالالود فالالالروق ذا

يعالالزى للعمالالر  حيالالث كانالالت ال روقالالات لصالالالح اإلعالميالالين  العراقيالالة لملالالف النالالازحين النالالازحين فالالي قنالالام

 نة ( في محور الم ؤولية العتماعية  ولصالح اإلعالميين ذوي األعمار  71-77ذوي األعمار )

 ق النازحين. نة( في محور دعم حقو  34-39)
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  الخبرة:

(16الجدول رقم )  

عالميين العراقيين ة للتعرف إلى الفروق في تقييم اإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
 لسنوات الخبرةيعزى  والعراقية لملف النازحينلتغطية قناتي الشرقية 

 
 سنوات الخبرة

المتوسط 
 العدد االنحراف المعياري الحسابي

 29 0.57 3.66 سنوات 5 أقلمن الشرقية_يرالمعاي

 33 0.62 3.52 سنوات 5-10

 19 0.85 3.47 سنواتفأكثر 10

 81 0.66 3.56 المجموع

 29 1.20 2.29 سنوات 5 أقلمن العراقية_المعايير

 33 0.84 2.18 سنوات 5-10

 19 0.90 2.06 سنواتفأكثر 10

 81 0.99 2.19 المجموع

 29 0.83 3.60 سنوات 5 أقلمن يةالشرق_المسؤولية

 33 0.66 3.56 سنوات 5-10

 19 0.87 3.65 سنواتفأكثر 10

 81 0.76 3.60 المجموع

 29 1.13 2.59 سنوات 5 أقلمن العراقية_المسؤولية

 33 0.99 2.15 سنوات 5-10

 19 0.80 2.04 سنواتفأكثر 10

 81 1.02 2.28 المجموع

 29 0.74 3.74 واتسن 5 أقلمن الشرقية_دعم

 33 0.63 3.84 سنوات 5-10

 19 0.87 3.84 سنواتفأكثر 10

 81 0.72 3.81 المجموع

 29 1.12 2.68 سنوات 5 أقلمن العراقية_دعم

 33 1.07 2.10 سنوات 5-10

 19 0.87 2.12 سنواتفأكثر 10

 81 1.07 2.31 المجموع

 29 0.74 3.63 سنوات 5 أقلمن الشرقية_رضا

 33 0.62 3.61 سنوات 5-10

 19 0.78 3.20 سنواتفأكثر 10

 81 0.72 3.52 المجموع

 29 1.25 2.47 سنوات 5 أقلمن العراقية_رضا

 33 0.92 2.27 سنوات 5-10

 19 1.09 2.26 سنواتفأكثر 10

 81 1.08 2.34 المجموع

 29 0.95 3.32 سنوات 5 أقلمن الشرقية_حجم

 33 0.98 3.30 سنوات 5-10

 19 1.13 2.91 سنواتفأكثر 10

 81 1.01 3.22 المجموع

 29 1.24 2.43 سنوات 5 أقلمن العراقية_حجم

 33 1.08 2.12 سنوات 5-10
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 19 1.29 2.19 سنواتفأكثر 10

 81 1.18 2.25 المجموع

 

( عالالدم وعالالود فروقالالاا ظاهريالالة فالالي درعالالة تقيالاليم اإلعالميالالين العالالراقيين 16يتضالالح مالالن العالالدول )

يعالالزى لمتغيالالر  الالنوات الخبالالرم لالعالميالالين  وللتعالالرف  والعراقيالالة لملالالف النالالازحينلتغ يالالة قنالالاتي الشالالرقية 

( 17والعالالدول ) Two Ways ANCOVAإلالى دللالة ال الالروق تالم ا التخدام اختبالالار التبالاين الثنالالائي 

 يوضح ذلك:

 

 (17الجدول رقم )

درجة تقييم  للتعرف إلى الفروق في Two Ways ANCOVAاختبار التباين الثنائي 

 يعزى لمتغير سنوات الخبرة والعراقية لملف النازحيناالعالميين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية 

 (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغير التابع المصدر

الداللة 

 االحصائية

 598. 518. 229. 2 459. الشرقية_المعايير سنوات الخبرة

 741. 301. 299. 2 599. العراقية_يرالمعاي

 911. 093. 055. 2 111. الشرقية_المسؤولية

 122. 2.162 2.182 2 4.363 العراقية_المسؤولية

 849. 164. 087. 2 173. الشرقية_دعم

 066. 2.808 3.081 2 6.162 العراقية_دعم

 082. 2.586 1.279 2 2.558 الشرقية_رضا

 723. 325. 387. 2 773. العراقية_رضا

 323. 1.148 1.164 2 2.327 الشرقية_حجم

 592. 528. 750. 2 1.499 العراقية_حجم

   442. 78 34.504 الشرقية_المعايير الخطأ

   993. 78 77.426 العراقية_المعايير

   597. 78 46.585 الشرقية_المسؤولية

   1.009 78 78.713 العراقية_المسؤولية

   529. 78 41.272 لشرقيةا_دعم

   1.097 78 85.569 العراقية_دعم

   495. 78 38.584 الشرقية_رضا
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   1.189 78 92.724 العراقية_رضا

   1.013 78 79.042 الشرقية_حجم

   1.419 78 110.673 العراقية_حجم

    81 1059.911 الشرقية_المعايير المجموع

    81 466.844 العراقية_المعايير

    81 1093.938 الشرقية_المسؤولية

    81 504.465 العراقية_المسؤولية

    81 1214.296 الشرقية_دعم

    81 524.988 العراقية_دعم

    81 1046.939 الشرقية_رضا

    81 537.837 العراقية_رضا

    81 920.222 الشرقية_حجم

    81 521.111 العراقية_حجم

    80 34.963 الشرقية_المعايير ع المصحح المجمو

    80 78.024 العراقية_المعايير

    80 46.696 الشرقية_المسؤولية

    80 83.076 العراقية_المسؤولية

    80 41.445 الشرقية_دعم

    80 91.731 العراقية_دعم

    80 41.143 الشرقية_رضا

    80 93.497 العراقية_رضا

    80 81.369 الشرقية_حجم

    80 112.173 العراقية_حجم

 

( عدم وعود فروق ذات دللالة إحصالائية فالي درعالة تقياليم اإلعالميالين 17يتضح من العدول )

يعالالزى ل الالنوات الخبالالرم لإلعالميالالين فالالي كالالل  والعراقيالالة لملالالف النالالازحينالعالالراقيين لتغ يالالة قنالالاتي الشالالرقية 

تماعيالالة  ودعالالم حقالالوق النالالازحين  وم الالتوى رضالالا اإلعالميالالين  مالالن المعالالايير المهنيالالة  والم الالؤولية الع

وحعالالالالم التغ يالالالالة فالالالالي القنالالالالاتين )الشالالالالرقية  والعراقيالالالالة(  وال الالالالروق ان وعالالالالدت لالالالالم تبلالالالالغ م الالالالتوى الدللالالالالة 

 اإلحصائية.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

على النحو يشتمل هذا ال صل على مناقشة لنتائج األ ئلة كما ظهرت في ال صل الرابع, و  

 اآلتي:

مناقشة نتائج السؤال األول: ما مدى التزام قناتي الشرقية والعراقية بالمعايير المهنية في _ 1

 يين العراقيين؟اإلعالمتغطية ملف النازحين من وجهة نظر 

 :الفضائية _ قناة الشرقية1

ل قرات هذا  الكلي الح ابي و  مت( أن ال1في العدول رقم )وكما نتائج هذا ال ؤال أشارت  

كان ترتيب ال قرات للمعايير المهنية لقنام الشرقية مرتبة   حيث ال ؤال عاءت في الم توى المتو  

: التنوع وتعددية المصادر,  رعة نقل الحدث, الموضوعية في التغ ية, التعليق كاآلتي ترتيباا تنازليا

ي نقل الحداث, ات مت التغ ية تتميز بدرعة عالية من العدية, المصداقية فاألحداث العادل على 

بم توى عال من الدقة, ثم ات مت تغ يتها بالتوازن, المانة في نقل المعلومات, الش افية, 

التصحيح للمعلومات, التزمت بالحيادية دون تحيز, الشمولية ومعالعة كافة عوانب الموضوع, 

 دون مبالغة.األحداث النزاهة, ثم اخيراا الواقعية ونقل 

د فق, (5)لمعيار التنوع وتعددية المصادرأكبر  ن قنام الشرقية تولي اهتماماا أالنتائج وتشير  

معيار " رعة  يليهثم   غيرها من المعاييرقيا اا ب ح ابيمتو    ن بةعلى أعلى هذا المعيار  حاز

                                                           

 عرف التنوع في هذه الدرا ة اعرائياا بانه "اعتماد القنام على مصادر متنوعة ومتعددم في تغ يتها".( حيث 5)
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الم توى  ضمن تعاء حيثيليه معيار "الموضوعية في التغ ية" نقل الحدث" بالمرتبة الثانية, 

 مرت ع. ال

وهذا ي  ر أن درعة التزام قنام الشرقية بالمعايير المهنية في تغ ية ملف النازحين كانت  

في  يين العراقيين العاملين في القنوات ال ضائية العراقيةاإلعالممتو  ة الم توى من وعهة نظر 

 .عّمان

ام قنام الشرقية ية بينت أن درعة التز اإلحصائأن المع يات إلى نتائج الدرا ة أشارت كما  

وعهة هذا يدل على و عينة الدرا ة,  أفراد كانت بن بة متو  ة ح ب وعهة نظربالمعايير المهنية 

قنام الشرقية في التزامها بالمعايير المهنية في تغ ية ملف نظر إيعابية من قبل العينة تعاه 

حث هنا يرى أن هذا األمر   والباالنازحين العراقيين كون المعايير تضيف مصداقية لتوعهات القنام

 بيعي بالن بة لملف ان اني كبير لتعد القنوات ال ضائية بدا من أن توليه اهمية ما  ولو باتعاه 

 ما يخدم  يا ة القنام  ل مايخدم بالضرورم قضية النازحين.  

توعه في  يا ة قنام الشرقية بإعتماد درعة مقبولة من وهذه الن بة تظهر إلى حد ما وعود  

ة متوازنة, تؤدي , مما يعكس تغ ية إعالمياإلخباريةلمهنية كأ اس مهني في تغ يتها المعايير ا

 لغرض إحداث فرصة, ما ت مح له القنام -يقينا-وهذا  يعابية عند المشاهدينإلحدوث ا تعابات 

 ن انيةإبعاد أ وحيوي وذخصوصاا بملف النازحين, كونه ملف وك ب عمهور أكبر   للقناممتابعة 

 واعتماعية.

 :الفضائية _ قناة العراقية2

( أن المتو   الح ابي الكلي كان منخ ضاا 2بينت نتائج هذا ال ؤال في العدول رقم ) 

كانت ترتيب ال قرات  ضمن المتو   المنخ ض  حيثحيث حاز المحور على متو   ح ابي 



-117- 
 

رعة نقل الحدث, الموضوعية في للمعايير المهنية لقنام العراقية مرتبة ترتيباا تنازلياا كاآلتي:  

التعليق العادل على األحداث الشمولية ومعالعة كافة عوانب الموضوع, المصداقية في نقل  ,التغ ية

دون تحيز, تتميز بدرعة عالية من العدية,  الحياديةالحداث, التنوع وتعدد المصادر, التزمت 

توازن, الش ية, التصحيح للمعلومات, ات مت التغ ية بم توى عال من الدقة, ات مت تغ يتها بال

 دون مبالغة, المانة في نقل المعلومات, ثم اخيراا النزاهة.األحداث الواقعية ونقل 

على م توى متو   ح ابي أعلى قد حازت بينت النتائج أن ال قرم ) رعة نقل الحدث(  لقد 

 ءت ال قرتين بالم توى المتو  ,حيث عا )الموضوعية في التغ ية(,في المرتبة الثانية ال قرم ويليها 

 .الم توى المنخ ض وكلها ضمن( النزاهة, 11وفي المرتبة الخيرم عاءت ال قرم رقم )

من وعهة نظر  التزام قنام العراقية بمبدأ المعايير المهنيةتدني م توى  وهذا يشير إلى   

أن ذلك  رعة نقل الحدث, ع ت عل اهتمامها لأالنتائج الى أن قنام العراقية أشارت كما , ةينالع

األحداث والمعلومة مما ي اعدها في نقل قنام العراقية قنام ر مية وهي قريبة من مصدر القرار 

غلب أتتناول  هانأأي  في التغ ية,قنام العراقية موضوعية النتائج إلى أشارت كما  رع, أبصورم 

قنام ها عبر الخ اب الر مي المتمثل بالوزارات والدوائر تبث تصريحات كوناألحداث راء المتعلقة باآل

 قنام العراقية تبني وذلك ب ببعاء معيار النزاهة  وفي  خر القائمةعتبارها قنام حكومية, االعراقية, ب

وبالتالي يقل لديها م توى النزاهة لعدم ا تقالليتها  وحرصها على  تمثيل  وعهة النظر الحكومية

 .ملف النازحينا؛ عميع القضايا ومنهالتوعه الحكومي نحو 

بعدد من المعايير المهنية,  قنام العراقيةلتزام هذا يدل على انخ اض م توى افإن  وبالتالي 

خالل من  فيما يتعلق بملف النازحين تمادها على المصادر الر ميةعفاالتنوع وتعدد المصادر, ك
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  ليعني أنها قد نيابيةولعنة الهعرم والمهعرين البيانات واحصائيات وزارم الهحعرم والمهعرين, 

 التزمت بعمع المعايير  وهذا ما أكدته الدرا ة كما بينا  ن ا.

بمبدأ الفضائيتين نتائج السؤال الثاني: ما مدى التزام قناتي الشرقية والعراقية . مناقشة 2

 يين العراقيين؟اإلعالممن وجهة نظر  اإلخباريةية في التغطية اإلجتماعالمسؤولية 

 : الفضائية قية_ قناة الشر 1

كان ضمن الم توى و   الح ابي مت( أن ال3بينت نتائج هذا ال ؤال في العدول رقم  ) 

كاآلتي مرتبة ترتيباا  ية لقنام الشرقيةاإلعتماعوكان ترتيب ال قرات لم اهيم الم ؤولية   المتو  

, قيقة معانام النازحينالمعال للنازحين للتعبير عن معاناتهم, ا الع العمهور على حف اح إ تنازلياا:

, الكشف عن ال  اد المالي واإلداري لملف اإلخباريةمتابعة ت ورات ملف النازحين في التغ ية 

مراعام حقوق اإلن ان في تغ ية , النازحين, كشف الممار ات ال لبية التي يتعرض لها النازحون

التغلب على  يا ة التكتم , عيةعدم نشر ما يشكل ا اءم للقيم المعتم, الحالت اإلن انية للنازحين

في المعلومات والخبار التي تخص النازحين, الدفاع عن ثوابت وقيم المعتمع, ايالء معانام 

النازحين أولوية في تغ يتها, تعنب نشر ما يمكن أن يزيد من معانام النازحين, عدم التصدير 

 ث بينت هذه النتائج النم ي ألي اتعاه فكري   يا ي  أو عماعة عرقية  أو دينية, حي

, (اف اح المعال للنازحين للتعبير عن معاناتهم)ل قرم هو لى متو   ح ابي أعلحيث كان  

)عدم التصدير واخيراا عاءت ال قرم )ا الع العمهور على حقيقة معانام النازحين(, تليها ال قرم 

نتائج أن قنام الشرقية وضحت الأ ي  أو عماعة عرقية  أو دينية(, و النم ي ألي اتعاه فكري   يا

العينة, وهذا يؤكد  أفراد ية بدرعة متو  ة ح ب وعهة نظراإلعتماعالتزمت بمبادئ الم ؤولية 
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ية في تغ ية ملف اإلعتماععلى أن التوعه بدرعة مقبولة في قنام الشرقية تعاه الخصوصية 

 ة.النازحين, ألنه ملف حيوي وان اني واعتماعي وي تهدف شرائح اعتماعية وا ع

الم ؤول يتوعه نحو التدخل لصالح المعتمع, ح ب مبادئ نظرية  اإلعالمبما أن   

ية, التي ان لقت منها الدرا ة الحالية, والتي نصت على مراعام قيم المعتمع اإلعتماعالم ؤولية 

ن وأا أن تنظر لذلك بعين العتبار  ال ضائيات العراقية ومنها محل الدرا ة  عليهفإن   واللتزام بها

 البناء المعتمعي م ؤولية العميع.

ملزمة  ن  ها اإلعالمو ائل  وقد وعدتصبحت ظاهرم كبيرم وعامة, أن مشكلة النزوح إ 

اهتمام  بالهتمام بها  لما تمثله من قضية ان انية عابرم لل وائف والقوميات  ومن يمكن أن ن  ر

يبلغ م توى إذا بالتالي يمكن أن نعرف لمليكون ضمن أولوياتها  و بملف النازحين  القنوات ال ضائية

  العينة.وعهة نظر الهتمام درعة ما في قنام الشرقية الى م توى متو   بح ب 

 اإلخباريةية في التغ ية اإلعتماعأن درعة التزام قنام الشرقية بمبدأ الم ؤولية وهذا ي  ر  

كنه قد يكون غير مقبول ضمن الحد المقبول )الم توى المتو  ( مقارنة بالعراقية  ل ضمنكانت 

 .الواعب العام للقنوات ال ضائية عامة
 

 : الفضائية قناة العراقية -2

( ان الو   الح ابي الكلي كان منخ ضاا, 4بينت نتائج هذا ال ؤال ح ب العدول رقم ) 

الدفاع  :ية, كاآلتي مرتبة ترتيباا تنازلياا اإلعتماعوكان ترتيب ال قرات للمؤشرات وم اهيم الم ؤولية 

نشر ما يشكل , عدم اإلخباريةورات ملف النازحين في التغ ية عن ثوابت وقيم المعتمع, متابعة ت 

 اءم للقيم المعتمعية عند التغ ية, تعنب نشر ما يمكن أن يزيد من معانام النازحين اف اح إ

ا ي  أو عماعة المعال للنازحين للتعبير عن معاناتهم, عدم التصدير النم ي ألي اتعاه فكري   ي



-122- 
 

يالء معانام النازحين أولوية في تغ يتها, مراعام حقوق اإلن ان في تغ ية إعرقية  أو دينية, 

الحالت اإلن انية للنازحين, ا الع العمهور على حقيقة معانام النازحين, كشف الممار ات ال لبية 

لخبار التي تخص التي يتعرض لها النازحون, التغلب على  يا ة التكتم في المعلومات وا

 النازحين, الكشف عن ال  اد المالي واإلداري لملف النازحين.

بينما عاءت على متو   ح ابي أب (الدفاع عن ثوابت وقيم المعتمع)قد عاءت ال قرات و  

تليها ثالث فقرات (, اإلخباريةفي المرتبة الثانية ال قرم )متابعة ت ورات ملف النازحين في التغ ية 

)الكشف عن ال  اد المالي واإلداري لملف ل قرم فكانت لخيرم ما بالمرتبة األأة, بن بة متو  

حصلت قنام العراقية على ن بة منخ ضة من المتو   الح ابي ح ب وعهة بالتالي النازحين(, و 

 , وهذا تقصير واضح من القنام الر مية تعاه هذا الملف.معتمع الدرا ة أفراد نظر

الر مي في الو ن العربي بشكل عام  اإلعالمالباحث يرى أن ن فإ نتائج الدرا ةوبح ب  

شباع للم يصل  ن انية والمهنية حاعاته من اإلهتمام والمتابعة اإلم توى  موح العمهور في تلبية وا 

ويعد الباحث أن أ لوب تغ ية قنام العراقية لملف النازحين تحكمه أدبيات   اإلعالمبوا  ة و ائل 

ظهاره ه هو الذي تريد ال ل ات الر مية إن ما تظهر فالتظهر كل الحقيقة  وأ البوابة  نظرية حارس

  وح ب.

 

والبرامج ال يا ية تمتلك م احة كبيرم في تغ ية  أن النشرات اإلخبارية ويرى الباحث  

نح ار اانعكس على  ربمافي البالد, وهذا األحداث المعالت و  بعميعي الذي يتعلق الخ اب الر م

 شؤون النازحين.العراقية لقنام  تغ ية
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أن هناك ضع اا في م ابخ األخبار من  (6)(2015الدكتور نبيل عا م)وهذا يتوافق وما ذهب إليه 

ي ية, فاإلعتماعفي القنوات الحكومية تمكننا من القول أن هناك ضع اا في التزامها بمبدأ الم ؤولية 

 ل يما في ملف النازحين. تعا يهم التغ ية

ية في اإلعتماعدرعة التزام قنام العراقية بمبدأ الم ؤولية  انخ اض أيضا  ري ما وهذا  

 . عينة الدرا ة أفراد من وعهة نظر التغ ية اإلخبارية

 

في ن الفضائيتيالشرقية والعراقية  االث: ما الدور الذي قامت به قناتالسؤال الث. مناقشة نتائج 3

 ؟المقيمين في َعّمان لعراقيينيين ااإلعالمدعم حقوق النازحين من وجهة نظر 

 :الفضائية _ قناة الشرقية1

( أن المحور قد حاز على متو   5بينت نتائج هذا ال ؤال كما موضح بالعدول رقم ) 

مرت ع, وقد كانت ترتيب ال قرات للدور الذي قامت به قنام الشرقية في دعم الم توى ضمن الح ابي 

أكدت و  ية لهم,اإلعتماعحق النازحين في توفير الرعاية أظهرت حقوق النازحين تنازلياا كاآلتي: 

أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية و على حق النازحين في الحصول على التعليم, 

أكدت على حق و  ,زمةأكدت حق النازحين في الحصول على الرعاية الصحية الألو  معالعتها,

 ازحين في التضامن المعنوي للعهات الر مية,أكدت حق النو  النازحين في توفير ال كن المالئم,

براز  بيعة الدور الر مي تعاه حقوق النازحين المادية,و  بينت حق النازحين في توفير الدعم و ا 

  أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم.و الحكومي,

                                                           
 .2115/ 21/6بتاريخ   ير التنفيذي لقناة دجلة الفضائية, عمان, المد أجراها الباحث مع الدكتور نبيل جاسم  مقابلة( 6)
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ية اإلعتماعأظهرت حق النازحين في توفير الرعاية )وقد حازت ال قرم التي نصت على 

)أكدت على الم توى المرت ع, وتليها ال قرم التي نصت على  ضمنعلى اعلى متو   ح ابي  (لهم

تليها  الم توى المرت ع, ضمنحق النازحين في الحصول على التعليم(, بمتو   ح ابي ايضاا 

في المرتبة األخيرم ال قرم )أكدت على حق عاءت و  ال قرات ال تةضمن الم توى المرت ع ايضاا,

 ة بنتائج الم توى المتو    هذه النتيعة مرتب ضمن في تدويل قضيتهم(, بمتو   ح ابي النازحين

 المهنية والم ؤولية العتماعية معاييرمحوري الالنتائج أن أشارت حيث   ال ؤال األول والثاني

 .تو  حاز على على متو   ح ابي مبالن بة لقنام الشرقية 

 كمازمت بدرعة متو  ة بعدد من المعايير المهنية التها أنضوء نتائج التحليل تبين  وفي 

يعدها الباحث مقبولة ية, وهي درعات اإلعتماعالتزمت بدرعة متو  ة ببعض مبادئ الم ؤولية 

فهذا يدل على توعه  يا ة القنام التحريرية نحو دعم حقوق النازحين من مقارنة بقنام العراقية  

بيراا في تغ ية هذا الملف بكافة أبعاده, وهذا ي  ر أن خالل التغ يات حيث أولت القنام عانباا ك

ية والتعليمية والصحية وال كنية وحقهم اإلعتماعالدور الذي قامت به القنام في دعم حقوق النازحين 

 الم توى من وعهة نظر رت عنازحين في تدويل قضيتهم كان مفي الدعم الحكومي, كذلك حق ال

 معتمع الدرا ة. أفراد
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 : الفضائية العراقية_ قناة 2

المحور الثاني ضمن ال ؤال ( أن 6أوضحت نتائج هذا ال ؤال كما موضح بالعدول رقم ) 

حيث عاء في مقدمة فقرات المحور الم توى المنخ ض,  ضمنقد حاز على متو   ح اب الثالث 

في توفير  أكدت على حق النازحين" تلتها فقرم "بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكومي"أنها 

أكدت حق النازحين في الحصول ليا كالتي" م عاءت بعدها ال قرات األخرى تناز ث ,"ال كن المالئم

أظهرت حق و  أكدت على حق النازحين في الحصول على التعليم,و , زمةعلى الرعاية الصحية الأل

وق النازحين  بيعة الدور الر مي تعاه حق وابرزت ية لهم,اإلعتماعالنازحين في توفير الرعاية 

أكدت حق النازحين في التضامن و  أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية معالعتها,و المادية, 

  أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم.و  المعنوي للعهات الر مية,

أعلى متو    حازت على, (بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكومي)ال قرم  إن

أكدت على حق النازحين في عاءت ال قرم )فقد المرتبة الثانية أما المتو  ,  الم توىضمن ح ابي 

عاءت بالمرتبة بينما الم توى المتو   ايضاا,  ضمن(, بمتو   ح ابي توفير ال كن المالئم

 . لى حق النازحين في تدويل قضيتهم(الخيرم ال قرم )أكدت ع

في دعم  -بح ب المبحوثين-راقية ية ألداء قنام العاإلحصائالمع يات أشارت هذا وقد 

 إعمال. منخ ضمتو   إلى حقوق النازحين 

حيث يرى الباحث أن قنام  أكدت النتائج على التركيز للدعم الحكومي لملف النازحينكما  

ما قدمته وزارم الهعرم والمهعرين العراقية, وما تقوم به من اعمال  العراقية ركزت اهتمامها على

ركزت على انعازات  بمعنى أنهالتي شكلها رئيس الوزراء المكل ة بهذا الملف, اللعنة النيابية ا

تخص هذا الملف بينما اع ت م احة الحكومة والمنح التي قدمتها, وما يصدر عنها من قرارات 
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( والصليب UNقل في بيان حقوقهم والم البة بإغاثتهم من المنظمات الدولية كالمم المتحدم)أ

كت ائها بالم اعدات الحكومية ودور وزارم الهعالحمر, والمنظمة  . رم والمهعرينالدولية للهعرم, وا 

 (.7أنظر الملحق رقم )

فيما  متو  اا في دعم حقوق النازحين كان  قيةالعراأن الدور الذي قامت به قنام وهذا ي  ر  

في دعم حقوقهم القنام بالن بة لدور  منخ ض الم توىيتعلق بدعم الحكومة المادي لهم  بينما عاء 

الصحية والتعليمية والعتماعية والمادية وتوضيح المشكلة للرأي العام والتضامن المعنوي, واخيراا 

 .عينة الدرا ة أفراد من وعهة نظر   هذاحقهم في تدويل قضيتهم

يين عن تغطية قناتي الشرقية والعراقية اإلعالم. مناقشة نتائج السؤال الرابع: ما مستوى رضا 4

 لملف النازحين العراقيين؟ائيتين الفض

 : الفضائية قناة الشرقية -1

( أن المتو  ات الح ابية عن 7بينت نتائج ال ؤال الرابع كما موضح بالعدول رقم ) 

 كان ضمنيين العراقيين عن تغ ية قنام الشرقية لملف النازحين العراقيين اإلعالمم توى رضا 

  يين عن تغ ية قنام الشرقية اإلعالمات عن م توى رضا كان ترتيب ال قر    حيثالم توى المتو  

حعم التغ ية,  بيعة التغ ية, وقت العرض, المواضيع الم روحة, مدم  ترتيباا تنازلياا كاآلتي:

 العرض, ثم عدد البرامج, واخيراا ك اية المعلومات عن الملف.

ى متو   ح ابي (  على أعل)حعم التغ يةوقد حازت ال قرم التي نصت على الرضا عن  

ن الم توى المتو    وقد نصت ال قرم في المرتبة الثانية على الرضا عن ) بيعة التغ ية(, ضم

في المرتبة أما تليها بقية ال قرات ضمن الم توى المتو  ,   الم توى المتو   ايضاا  وضمن
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 ضمنو عاءت ال قرم التي نصت على الرضا عن )ك اية المعلومات عن الملف( فقد األخيرم 

 الم توى المتو   ايضاا.

حعم التغ ية و بيعتها عاءت بأعلى الرتب بم توى متو   فإن  وح ب نتائج التحليل 

, أما  بيعة التغ ية في اإلخباريةوهذا يعكس اهتمام القنام في تغ ية الملف في تغ ياتها وبرامعها 

ت  يرية حيث تنوعت  بيعة التغ ية والتغ ية ال اإلخباريةقنام الشرقية فقد عمعت القنام بين التغ ية 

في أشكال متعددم كالتحقيق الصح ي والبرامج الحوارية والتعليق على الحداث, مما ععل  بيعة 

النزوح انعكاس لالحداث المنية  أزمةلكون معمق بكافة ابعاده, التغ ية تتناول ظاهرم النزوح بشكل 

 العارية في العراق.

فيرى الباحث أن هناك  خيرم,علومات عن الملف( بالمرتبة األ قرم )ك اية الموقد عاءت ال 

أن وهذا ي  ر نقص في المعلومات والحصائيات التي تخص النازحين في تغ يات قنام الشرقية, 

يين عن تغ ية قنام الشرقية لملف النازحينن العراقيين كان متو   الم توى من وعهة اإلعالمرضا 

 عينة الدرا ة. أفراد نظر

عداد النازحين أحصائيات دقيقة في إمر  بيعي ن بة لعدم وعود أهذا  الباحث أن ويعد 

, وذلك لكون الموضوع  ني ول زال م تمراا لحد اآلن, وهذا ما دفع القنام للتركيز وأماكن تواعدهم

 .على ال تمالت العا  ية للتواصل مع هذه الشريحة

  :الفضائية قناة العراقية -2

يين العراقيين اإلعالم( عن م توى رضا 8ل الرابع كما موضح في العدول رقم )بينت نتائج ال ؤا

من  ضعن تغ ية قنام العراقية لملف النازحين العراقيين حيث حاز المحور على متو   ح ابي 

 الم توى المتو  .
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 يين عن تغ ية قنام العراقية ترتيباا تنازلياا اإلعالموقد كان ترتيب ال قرات عن م توى رضا  

حعم التغ ية, ك اية المعلومات عن الملف,  بيعة التغ ية, وقت العرض, المواضيع  كاآلتي:

 الم روحة, ثم عدد البرامج, واخيراا مدم العرض.

من ض(  أعلى متو   ح ابي حعم التغ يةوقد حازت ال قرم التي نصت على الرضا عن )

المرتبة الثانية ب ومات عن الملف(ك اية المعلالرضا عن )ال قرم  عاءتالم توى المتو    وقد 

 تلتها ال قرتين, " بيعة العرض" و"وقت العرض"   الم توى المتو   ايضاا  ضمنبمتو   ح ابي 

 وضمنعاءت ال قرم التي نصت على الرضا عن )مدم العرض( فقد في المرتبة األخيرم أما و 

 الم توى المنخ ض.

عراقية كذلك أولت اهتماماا بدرعة متو  ة من بأن قنام ال لهذا المحور نتائج التحليلأشارت  

على أحيث التغ ية وقد حصلت ال قرتان حعم التغ ية, وك اية المعلومات عن الملف على 

هذا و ام من الحكومة ألنها قنام ر مية قرب القنهذا يعزى إلى ويرى الباحث أن متو  ات ح ابية, 

القنوات  لتحصل عليهالومات قد ي هل عليها الوصول ألماكن النازحين وحصولها على مع

العهات المختصة والمعنية بملف األخرى  باإلضافة إلى  هولة حصولها على المعلومات من 

  .كوزارم الهعرم والمهعرين النازحين العراقيين

 

يين عن تغ ية قنام العراقية لملف النازحينن العراقيين كان اإلعالمأن رضا وهذا ي  ر   

 . عينة الدرا ة أفراد عهة نظرمتو   الم توى من و 
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 الفضائيتين . مناقشة نتائج السؤال الخامس: ما حجم التغطية في قناتي الشرقية والعراقية5

 يين العراقيين؟اإلعالمالخاصة بملف النازحين العراقيين من وجهة نظر 

 :الفضائية قناة الشرقية -1

حجم التغطية في قناة الشرقية ) (ال9بينت نتائج ال ؤال الخامس كما موضح بالعدول رقم ) 

حاز المحور على متو   من وعهة نظر اإلعالميين  حيث (  الخاصة بملف النازحين العراقيين

 الم توى المتو  . ضمنح ابي 

وقد كان ترتيب ال قرات عن حعم التغ ية في قنام الشرقية الخاصة بملف النازحين, مرتبة  

من أكثر  ية الملف, ثم يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية الملف, واخيراا منا ب ألهم ترتيباا تنازلياا كاآلتي:

 ال ضائيات العراقية الخرى.

( أعلى متو   ح ابي منا ب ألهمية الملفحازت ال قرم على أن حعم التغ ية ) كما

من الم توى المتو    وفي المرتبة الثانية عاءت ال قرم أن حعم التغ ية )يشغل حيزاا وا عاا ض

 من الم توى المتو  . ضلملف( بمتو   ح ابي لتغ ية ا

في المرتبة األخيرم عاءت ال قرم أن حعم التغ ية كان )أكثر من ال ضائيات العراقية أما 

 ن الم توى المتو  .ضاألخرى( بمتو   ح ابي 

بحعم التغ ية لملف   وقد بينت النتئج أن قنام الشرقية ال ضائية أولت اهتماماا واضحا ا

ية وانتشار مرا ليها في أماكن اإلعالمهذا يعكس توعهات القنام والتنوع في تغ ياتها النازحين, و 

متعددم واماكن تواعد النازحين, وهذا ماععل تغ يتها تنعكس بشكل حقيقي وكانت منا بة ألهمية 

من القنوات ال ضائية أكثر النازحين  ملفامج ونشرات القنام وغ ت القنام الملف وتشغل حيزاا من بر 

 الخرى ح ب وعهة نظر العينة.
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أن حعم التغ ية في قنام الشرقية الخاصة بملف النازحينن العراقيين كان متو   وهذا ي  ر 

 عينة الدرا ة. أفراد الم توى من وعهة نظر

 :الفضائية قناة العراقية -2

حجم التغطية في قناة (ال عن )10بينت نتائج ال ؤال الخامس كما موضح بالعدول رقم )

ن الم توى ض(  حاز المحور على متو   ح ابي عراقية الخاصة بملف النازحين العراقيينال

 المنخ ض.

من ض( أعلى متو   ح ابي أكثر من ال ضائيات العراقية األخرىوقد حازت ال قرم )

الم توى المنخ ض  وفي المرتبة الثانية عاءت ال قرم أن حعم التغ ية )يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية 

المتعلقة من الم توى المنخ ض  وفي المرتبة األخيرم عاءت ال قرم ضبمتو   ح ابي  الملف(

 من الم توى المنخ ض.ضحعم التغ ية كان )منا ب ألهمية الملف( ب

ماا كبيراا ب قرات محور حعم التغ ية مااهت قنام العراقية لم تولفإن  ح ب نتائج التحليل 

همية الملف, ولم تشغل الحيز الوا ع من تكن منا بة أللهذا الملف لكن لم  حيث كان هناك تغ ية

ويرى الباحث أن قنام العراقية اولت خرى, من ال ضائيات األأكثر  تغ ية القنام, ولم تكن تغ يتها

في اهتماماا للمنعزات الحكومية والمنية الخاصة بمنا ق النزوح, وهذا انعكس على حعم التغ ية 

 ة بملف النازحيين العراقيين كان منخ ض الم توى من وعهة نظرالخاصال ضائية قنام العراقية 

 عينة الدرا ة. أفراد
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يين اإلعالممناقشة نتائج السؤال السادس: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم  -6

, النوع لقناة )الشرقية، والعراقية(ل، يعزى والعراقية لملف النازحينالعراقيين لتغطية قناتي الشرقية 

 ؟الجتماعي, العمر, سنوات الخبرةا

حصائية في إ( وعود فروق ذات دللة 11يتضح من النتائج الموضحة في العدول ) 

  وأن يعزى للقنام والعراقية لملف النازحينيين العراقيين لتغ ية قناتي الشرقية اإلعالمم توى تقييم 

ها دور ية  و اإلعتماعة  واللتزام بالم ؤولية المقارنة بين القناتين فيما يتعلق باللتزام بالمعايير المهني

ا م  ختالفيين  وحعم التغ ية ونوعها  يعزى لاإلعالمدعم حقوق النازحين  وم توى رضا  في

القنام  أن مصدر ال روق في التقييم كان لصالح قنام الشرقية  بارت اع المتو  ات الح ابية 

 العراقية, بكل ال قرات.الخاصة بها عن المتو  ات الح ابية الخاص بقنام 

ى ثالث فقرات بم توى بالن بة لمحور اللتزام بالمعايير المهنية فقد حصلت الشرقية علأما  

توى متو  , كما موضح عشر فقرم بم توى متو  , وأن المتو   العام الح ابي بم  يمرت ع واثنت

فقرم  معشر  رتين متو  , وثالثبم توى فقلها قنام العراقية كانت النتائج   بينما (1) بالعدول رقم

و ا  الح ابية قد بينت لقنام الشرقية ( وأن هذه األ2بم توى منخ ض, كما مبين بالعدول رقم )

 .يهاتلت قنام الشرقية الرتب األولى فحاقنام العراقية في كل ال قرات, و  ية علىأفضل

م الشرقية  ابية لقناو ا  الحاألفإن  ية لتغ يات قنام الشرقيةأفضلوعلى الرغم من ظهور  

 .كانت في المدى المتو  

بأن القنوات ال ضائية,  مدير قنام دعلة,(7)الدكتور نبيل عا ماإلعالمي العراقي قد اشار و  

الدكتور  شارأمرععياتها ال يا ية وأعنداتها, و وح ب  نتقائيةاالخاصة تتعامل مع ملف النازحين ب

                                                           
 .2115/ 21/6بتاريخ   المدير التنفيذي لقناة دجلة الفضائية, عمان,  أجراها الباحث مع الدكتور نبيل جاسم  مقابلة( 7)
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مد, كما في وقلة احتراف, وعمل بناء  ويل األ ععز أن عميع ال ضائيات العراقية تعاني منإلى 

أكثر  يعاني منها العراق ول  يما ملف النازحين, تعاني أزمةالقنوات العالمية والدولية, لذلك كل 

ليم, وأن من واعب القنوات ال ضائية أن تعبر عن الواقع األالقنوات من تغ ية متعزئة   حية ل

من أكثر  مأ ام منأي  أن تنبه العمهور وأن تل ت النظار بحعمتنقل الحقيقة بحعمها الحقيقي, و 

 حدث أو ظاهرم.أي  زاوية, وتقدمها للعمهور لكي ي ت يع أن يكون صورم, حقيقة عن

, زمةأضاف أن القنام الحكومية تميل الى تقليل حعم الكارثة أو أن تهون من  بيعة األو  

لحكومية عبر ملف النازحين وذلك أن القنام الر مية ألنها تعتقد أنها ل يعب أن تبرز الخ اقات ا

درعت العادم إذ  من كونه يؤدي خدمة عامة,أكثر  هي عبارم عن عهاز يتبع للحكومة 2003ومنذ 

 العراقي. اإلعالمعلى أن الحكومات ت ي ر على شبكة 

ن, فيما تبدو ازحيمهنية أثناء قيامها بتغ يات تتعلق بملف النأكثر  أن قنام الشرقيةإلى  كدوأ 

  اإلخباريةقل مهنية وحرفية ب بب التزامها بتعليمات و يا ات الحكومة تعاه التغ يات أقنام العراقية 

 المتعلقة بملف النازحين العراقيين وغيرها من المل ات.

أن بعض القنوات ال ضائية غ ت الملف بشكل عام, لكن  من رغموبالوضح أنه كما أ 

صبح معرد إعالم يعبر عن توعهات مموليه, أألنه  احقيقي اأن يكون حرفي العراقي لم ينعح اإلعالم

عالم أعندات وتوعهات تعرض القضايا ح ب مايراه القائم ب له نظرية أشارت  وهذا مااإلتصال وا 

  ية.اإلعالمحارس البوابة 

موضح  ية فكانت النتائج بم توى متو   لقنام الشرقية كمااإلعتماعأما اللتزام بالم ؤولية  

ة على م توى مرت ع (, وم توى منخ ض لقنام العراقية, حيث حصلت قنام الشرقي3بالعدول )

على فقرم نصت على اف اح المعال للنازحين للتعبير عن معاناتهم, وم توى ألخمس فقرات, و 
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( أما قنام العراقية فقد حصلت على خمس 3 بع فقرات كما موضح في العدول رقم )متو   ل

وى متو   و بع فقرات بم توى منخ ض, وأن المتو   الح ابي العام منخ ض, كما فقرات بم ت

 ية. اإلعتماعالتزاماا بالم ؤولية أكثر  ( هذا يدل على أن قنام الشرقية كانت4موضح بالعدول رقم )

بأن هناك ضع اا بالقنوات ال ضائية الر مية والخاصة في  وضح الدكتور نبيل عا موأ 

ية فالحكومية تتبع وعهة النظر الحكومية, أما القنوات الخاصة فغالباا اإلعتماعلية التزامهم بالم ؤو 

 ماتكون مبنية على البعد الحزبي أو الشخصي.

دعم حقوق النازحين, فقد أظهرت النتائج أن قنام الشرقية ال ضائيات في  دوروفيما يتعلق ب 

 توى مرت ع لثمان فقرات, فقد حصلت على م  لى متو   عام ح ابي بم توى مرت عحصلت ع

(, وفقرم واحدم متو  ة في حين أن قنام العراقية حصلت على متو   5كما مبين بالعدول رقم )

(, بين العدول أن قنام العراقية حصلت 6عام ح ابي بم توى منخ ض, كما موضح بالعدول رقم )

ية لقنام أفضللى على اربعة فقرات بم توى متو  , وخمس فقرات بم توى منخ ض. وهذا يدل ع

 الشرقية في دعم حقوق النازحين.

يين فقد حصلت قنام الشرقية على متو   عام ح ابي بم توى اإلعالمأما بم توى رضا  

 (7متو  , بكل ال قرات ال بعة, كما مبين بالعدول رقم )

أما قنام العراقية فكان المتو   العام الح ابي لهذا المحور متو  , كما موضح بالعدول  

ا ربع فقرات بم توى متو   وثالث فقرات بن بة منخ ض, فقد كانت كلتأ( حيث نصت 8رقم )

 .ية لقنام الشرقيةفضلالقناتين بم توى متو  , لكن األ
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الدرا ات العليا, عامعة  فيالمشرف ( 2015) (8)الدليمي ذكر الدكتور عبد الرزاقكما  

فهي بأعندات من يمولها ولذلك  ةاصة محكومأن تغ يات القنوات الحكومية والقنوات الخ؛ البترا

غراض أزوايا توظيف هذا الملف لمصالح و   لوب تغ يتها وان اختل ت فهي تختلف فيأتشترك في 

 رض.ن يرافقها فعل على األأ يا ية دون 

 توى متو  , وقد حازت حازت الشرقية على متو   عام ح ابي بم حعم التغ ية ونوعها: 

 (.9عم تغ ية متو  , كما مبين بالعدول رقم )ربع على حال قرات األ

ربع  ابي منخ ض, وقد حازت ال قرات األفقد حازت على متو   عام حأما قنام العراقية  

 (.10على حعم تغ ية منخ ض, كما موضح في العدول رقم )

 ية لقنام الشرقية في حعم التغ ية ونوعها.  فضلحور األفي هذا الم

ن قنوات التل زيون ال ضائية العراقية تلتزم عميعها دون ألى إ قوبين الدكتور عبد الرزا 

 اإلعالما تثناء بأعندات من يمولها ولذلك تباينت تغ يتها تبعا لتلك األعندات وبشكل عام لم يوفق 

 .7883العراقي بعد الحتالل بتعا يه مع الظروف القاهرم التي ألمت بالعراق وشعبه بعد ني ان 

 

 

 

 

 

                                                           
عّمان، -ليا في جامعة البتراأجراها الباحث مع االستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي المشرف على الدراسات الع مقابلة( 8)

 .2115/ 6/8   بتاريخ
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يين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية اإلعالمذات داللة إحصائية في تقييم  هل يوجد فروق

 للنوع االجتماعي؟ ، يعزىوالعراقية لملف النازحين

( عدم وعود فروق ذات دللة إحصائية في 13من النتائج الموضحة في العدول رقم )يتضح  

رقية والعراقية يعزى للنوع العتماعي لقناتي الشدرعة تقييم اإلعالميين العراقيين للتغ ية الخبارية 

في القناتين في كل من المعايير المهنية, والم ؤولية العتماعية, ودعم حقوق النازحين وحعم 

 التغ ية.

حصائية في م توى رضا اإلعالميين عن تغ ية قنام إوبينت النتائج أن هناك فروق ذات دللة 

 ع العتماعي, وكانت ال روقات لصالح الناث.العراقية لملف النازحين العراقيين يعزى للنو 

 

يين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية اإلعالمهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم  

 للعمر؟ ، يعزىوالعراقية لملف النازحين

( عدم وعود فروق ذات دللة إحصائية في درعة 15الموضحة في العدول رقم )تبين من النتائج 

الميين العراقيين لتغ ية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين العراقيين يعزى للعمر تقييم اإلع

 بالقناتين في كل من المعايير المهنية, وم توى الرضا, وحعم التغ ية.

وتبين وعود فروق ذات دللة إحصائية في م توى الم ؤولية العتماعية ودعم حقوق النازحين في 

 نة( في  71-77مر, وكانت ال روقات لصالح اإلعالميين ذوي العمار )قنام العراقية يعزى للع

 نة( في محور دعم  39-34محور الم ؤولية العتماعية, ولصالح اإلعالميين ذوي العمار )

 حقوق النازحين.
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يين العراقيين لتغطية قناتي الشرقية اإلعالمهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييم 

 ؟للخبرة ، يعزىف النازحينوالعراقية لمل

عدم وعود فروق ذات دللة إحصائية في درعة تقييم ( 17أكدت النتائج المبينة في العدول رقم )

لقناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين يعزى ل نوات  اإلعالميين العراقيين للتغ ية األخبارية 

المقيمة في األردن, في كل من المعايير  لإلعالميين العراقيين العاملين بالقنوات ال ضائية الخبرم

المهنية, والم ؤولية العتماعية, ودعم حقوق النازحين, وم توى رضا اإلعالميين, وحعم التغ ية 

 في القناتين )الشرقية, والعراقية(, وال روق أن وعدت لم تبلغ م توى الدللة اإلحصائية.
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 :(9)خالصة النتائج

ن بتغ ية ملف النازحين العراقيين, لكن ت اوتت الدرعات اشرقية والعراقية ال ضائيتال ا_ قامت قنات1

ية لقنام الشرقية كبيرم في تغ ية الملف, مقابل أفضل ات في تغ ياتهما, وقد كان هناك والمتو 

 .من وعهة نظر العينة ف في قنام العراقية بتغ ية الملفضع

بالمعايير المهنية ومبادئ ومعايير الم ؤولية ال ضائية شرقية _ بينت النتائج أن درعة التزام قنام ال7

 .ال ضائية لتزام بها في قنام العراقيةيات مقابل انخ اض في م توى اإلفي التغ أكبر  يةاإلعتماع

حقوق بدعم ال ضائية نتائج الدرا ة ب ارق كبير في الدور الذي قامت به قنام الشرقية أشارت _ 3

 , لصالح قنام الشرقية ال ضائية.ال ضائية عراقيةالنازحين, عن قنام ال

من قنام أكبر  كانال ضائية يين عن قنام الشرقية اإلعالم اأظهرت نتائج الدرا ة أن م توى رض_ 4

 .ال ضائية العراقية

زادت إذ ال ضائيتين  وضحت النتائج عن وعود تباين في حعم التغ ية بين الشرقية والعراقيةأ _5

 قنام العراقية. عنحعم التغ ية  قنام الشرقية في

 

                                                           

 ( عن دراسة سابقة عن مجموعة قنوات منها العراقية والشرقية.7( ينظر الملحق )9)
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 توصيات الدراسة:

 بناءاا على النتائج التي توصلت لها الدرا ة, يوصي الباحث باآلتي:

لذلك يعب  صابت العراق,أحقيقية, _ أن ظاهرم النزوح في المحافظات والمدن العراقية كارثة 1

رض معاناتهم, والتركيز على ظهار المشكلة دون التقليل من حعمها, وعإعلى القنوات ال ضائية 

 احتياعاتهم.

ضرورم التزام القنوات ال ضائية وقناتي الدرا ة بصورم خاصة بم توى عال من المعايير  _2

 ية, المتعارف عليها إعالمياا.اإلعتماعالمهنية ومعايير الم ؤولية 

تثقي ية تختص ية ببرامج ودورات تدريبية و اإلعالمالحرص على إشراك العاملين في المؤ  ات  _3

بمعالت حقوق اإلن ان واللتزام بالمعايير المهنية في عملهم لكي ت هم هذه المعايير ول تبقى 

 م اهيم نظرية.

ية المتخصصة, في ت وير المالكات اإلعالمكاديميات واأل اإلعالمكليات خبرات ال ت ادم من  _4

 ية.اإلعالم

اء ثنأخالقية توعههم وتضب  عملهم أبقواعد مهنية و  يين على اإللتزاميين العراقاإلعالمتوعيه  _5

 ن انية, وقضايا النازحين بشكل خاص كونه ملف حيوي.إقيامهم بتغ يات تتعلق بحالت 

تعاه  اإلعالمية لو ائل اإلعتماعضرورم إعراء درا ات تتعلق بالمعايير المهنية والم ؤولية  _6

  .أخرى , وقضايا معتمعيةأخرى مل ات
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 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم.

 الكتب العربية: اواًل:

 السياسية واالقتصادية للنزوح في العاصمة  اآلثار" (.1999عبد العظيم  ليمان). إبراهيم

م درمان ال المية, أر منشورم, عامعة  روحة دكتوراه غيأم" 1995 -1953 ."القومية

 .ال ودان

  عمان, 5  .في المجتمعات المعاصرة ماإلعالو اإلتصال  (.7886)أبو إصبع, صالح خليل :

 .وي للنشر والتوزيعدار معدل

  الدار : القاهرم .ية للصحافةاإلجتماعلية و المسؤ  (.7883)ماعيل, محمد ح ام الدينا

 المصرية للنشر.

 مصر الهرام: الدار . ونظريات التأثيراإلتصال مبادئ علم  (.7883) ماعيل, محمود ح نا

 .يعالعالمية للنشر والتوز 

  نشرم الهعرم  -أزمة النزوح والتهجير والبحث عن الحلول -فكتور تانر –اشرف الخالدي

–تصدر عن مركز درا ات الالعئين عامعة اك  ورد اب  عدد خاص عن العراق -الق رية

 .2117اغ  س 

 بحوث ودرا ات الندوم ال كرية  .(. الفساد والحكم الفاسد في البالد العربية2009)الباز, شهيدم

 .51التي نظمها مركز درا ات الوحدم العربية بالتعاون مع المركز ال ويدي باإل كندرية, ص

 ر الة  (.7811-7883)تأثير الالجئين العراقيين على االردن (.7817)البزايعة, خليل

 عمان.ماع تير غير منشورم, الردن, عامعة الشرق الو  



-141- 
 

 (7818بشارم, عزمي.)  وث ومناقشات الندوم بحاألقطار العربية. اإلعالم ومسيرة اإلصالح في

 مركز درا ات الوحدم العربية. :المنظمة العربية لمكافحة ال  اد, بيروت التي اقامتها

 ية للمنظماتاإلجتماعخالقية و ولية األؤ المس (.7817)عرادات, ناصر وابو الحمام, عزام. 

 .دار ا امة للنشر والتوزيع :عمان

 بالتحصيل  ظاهرة النزوح وعالقتها" (.2011), احمد محمدالعزولي, عثمان محمد, وعنقو

الدراسي والتوافق العام لدى الطالب: دراسة حالة طالب المرحلة الثانوية في مدينة 

 ."(.ال ودان -دارفور)زالنجي

 تغطية قناتي الشرقية والعراقية لقضايا الفساد المالي " (.7814)العنابي, أ يل مزهر صبار

و  , ". األردن, عامعة الشرق األيين العراقيناإلعالمنظر قادة الرأي في العراق من وجهة 

 .عمان

 ام, عامعة بغداد, أ روحة دكتور  .الدولة والمجتمع في العراق المعاصر (.7884)عواد, علي

 .دابكلية اآل

 (1995حعاب, محمد منير.)  ًقاهرم: دار ال عر . الالدعاية السياسية وتطبيقها قديمًا وحديثا

 .التوزيعللنشر و 

 القاهرم: دار ال عر للنشر والتوزيع1  .ياإلعالمالمعجم  (.7884)حعاب, محمد منير ,. 

 (7818حعاب, محمد منير .) القاهرم: دار ال عر للنشر والتوزيع.1  .تصالنظريات اإل , 

 (2001الحديثي, وليد ح ين.) قدم إلى بحث م .البرامج الحوارية في قناة العراق الفضائية

عالم, منشور في كتاب وقائع المؤتمر الق ري األول لإلعالم, بغداد, لق ري الول لإلالمؤتمر ا

 اإلعالم.وزارم التعليم العالي, عامعة بغداد, كلية اآلداب, ق م 
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 ر الة ماع تير غير  .ية للصحافة المصريةاإلجتماعالمسؤولية  (.1996محمد), ح ام الدين

 القاهرم., عامعة اإلعالمكلية القاهرم: منشورم, 

 ية في البرامج الحوارية فياإلجتماعالقيم  (.7813)الحالحلة, علي عبد المع ي محمود 

حك أنموذعاا, برنامج ي عد صبا. التلفزيون االردني من وجهة نظر طلبة الجامعات االردنية

 عامعة الشرق الو  .عمان: 

 قاهرم: ترعمة مركز األهرام . ال(7, رقم)دليل القانون الدولي لالجئين. ((2001حماية الالعئين

 للترعمة والنشر.

 عمان: دار الت بيقية للنشر 1,  ساليب البحث العلميأ (.7881)الخرابشة, عمر محمد ,

 .والتوزيع

 (1999خضور, اديب .) "دمشق: المكتبة اإلعالمية.1 "اإلعالم واألزمات , 

 رين)الصحافة العربية اإلعالم العربي على أبواب القرن الحادي والعش (.7888)خضور, اديب

 ية.اإلعالمالمكتبة  :دمشققرن يأتي وقرن يمضي(. 

 (2010خلف, ح ام مبارك .)" تعرض جمهور مدينة بغداد لبرامج الواقع في قناة الشرقية

 ر الة ماع تير غير منشورم, كلية اإلعالم, عامعة بغداد. ".الفضائية

 ,درا ة تحليلية ضايا الهعرم والمهعرين" "التغ ية الصح ية لق (2008)بتول عبد العزيز العاني

بغداد( نموذعا, ر الة ماع تير غير منشورم, كلية -العدالة-لصحف الحزاب)دار ال الم

 اإلعالم, عامعة بغداد.

 (2008خليل, رفاه فاروق .) في قناة الشرقية الفضائية,  اإلخبارية"اشكال ومضامين البرامج

ر الة ماع تير غير منشورم, كلية اإلعالم, عامعة  .ي"دراسة تحليلية لبرنامج الحصاد األخبار 

 بغداد.
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 (7885الخوري, ن يم .).دار المنهل اللبناني لل باعة  :بيروت فنون اإلعالم والطاقة االتصالية

 والنشر.

 األهلية للنشر والتوزيع. :عمانالخداع في حرب الخليج.  (.1993)الدباغ, مص  ى 

 (2011الدبي ي, عبد الكريم علي .)" :المعايير المهنية في الصحافة األلكترونية األردنية

, بحث منشور, دراسة مسحية ألساليب الممارسة المهنية في الصحافة األلكترونية األردنية

 عمان: عامعة البترا.

 الملتقى إلى  " ورقة بحثية مقدمةمشكالت الالجئين وسبل معالجتها" (.7811)دراعي, ابراهيم

 .ضالريا األمنية,عة األمير نايف للعلوم العلمي الذي تقدمه عام

 ي للعراق وانتهاك حقوق االطفال العراقيين"األمريكاالحتالل "(.7818)دكاك, امل حمدي 

"درا ة ميدانية لعينة بحثية من ال  ال العراقيين الالعئين في دمشق" معلة عامعة دمشق , 

 ., العدد الثالث والرابع, دمشق76المعلد

  دار الثقافة للنشر عمان: , واالتصال اإلعالموسائل إلى  المدخل (.7811)زاقالدليمي, عبد الر

 .7811والتوزيع, 

 (2012الدليمي, عبد الرزاق.) "عمان: دار الم يرم للنشر والتوزيع.1 "التحرير الصحفي , 

 (2105الدليمي, عبد الرزاق .) عمان: دار  في القرن الحادي والعشرين"اإلتصال "نظريات

 لنشر والتوزيع.إليازوري ل

 (2012الدليمي, عبدالرزاق.) "دارة األزمات  , عمان: دار الم يرم للنشر والتوزيع.1 "اإلعالم وا 

 لصحيفتي الرأي والعرب اإلخباريةاتجاهات التغطية " (.7885)الدليمي, كامل كريم عباس 

الو  ,  "ر الة ماع تير غير منشورم, عامعة الشرق ي للعراقاألمريكإزاء االحتالل  ومإلي

 .األردن
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 ترعمة كمال عبد )3,  اإلعالمنظريات وسائل  (.1999),  اندرا أبولدي لير, ملي ين وروكيتش

 .م: الدار الدولية للنشر والتوزيعالقاهر  (.الرؤوف

 القاهرم: دار ال كر العربي 7,  اإلعالماالسس العلمية لنظريات  (.1993)رشتي, عيهان ,

 .للنشر والتوزيع

 تحرير علي  .تطور اللجوء والنزوح: التشريع والحماية والممارسة (.7884)الزغل, علي

 .رموك, أربدإلي الزغل وعبد البا   عثامنة, األردن: عامعة

 (2009ال يد, محمد عبد البديع.)القاهرم: 1.  أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية ,

 العربي للنشر والتوزيع.

 (2011شاكر, ع ا اهلل .)دار أ امة للنشر والتوزيع. , عمان,1 مؤسسات اإلعالمية" "إدارة ال 

 دار النهضة"الفضائيات العراقية المعاصرة" (.2000)شريف,  امي , 

 بيروت, مركزاالحتالل وتوابعه في ضوء القانون الدولي (.7884)شعبان, عبد الح ين , 

 .درا ات الوحدم العربية

 (7888شومان, محمد .) .رم, معموعة النيل العربيةالقاهاإلعالم واألزمات. 

 الكويت, مكتبة ال الح للنشر والتوزيع.1  ,اإلعالمإخالقيات  (.7887)صالح,  ليمان , 

 (7885صالح,  ليمان .) الكويت, مكتبة ال الح للنشر والتوزيع.7,  اإلعالمأخالقيات , 

 ن.مركز القاهرم لدرا ة حقوق األن ا :القاهرم ,حرية الصحافة (.7881)خالد .صالح 

 ر الة ماع تير غير منشورم  عامعة  .اإلعالم القانوني في التلفزيون (.7886) الل  عمر

 .بغداد  كلية اإلعالم

 (2008ال وي ي, با م" .) 2008/7/20عريدم العرب إليوم,  ية"اإلعالمماهي المهنية. 
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 عالم , القاهرماالتصاالت في مجاالت االبداع الفني الجماهيري (.7888)عبد الحميد, محمد :

 .1الكتب,  

 (2006عبد القادر, عمر  الل .)ر الة ماع تير غير القانوني في التلفزيون اإلعالم ,

 منشورم, كلية اإلعالم, عامعة بغداد.

  بيروت, دار النهضة العربية لل باعة والنشر 1,  نظريات االتصال (.7886)العبد اهلل, مي ,

 والتوزيع.

 تجاهات التأثيرنظريات ا" (.1991)محمد, عبدالحميد  .عالم الكتبالقاهرم: , 1 ", إلعالم وا 

 خبار سوسيولوجيا الخبر الصحفي دراسة في انتقاء نشر األ (.1959)عبدالنبي. عبد ال تاح

 القاهرم: دار العربي للنشر والتوزيع.

 عمان: الدار العلمية للنشر1,  اساليب البحث العلمي (.7888)ع وي, عودت عزت , 

 .والتوزيع

 عامعة دمشق. :. دمشقالتلفزيونإلى  مدخل (.1995ليلى) .العقاد 

 (2006عقل, محمد ع ا ح ين .)"الرياض, مكتب التربية العربي لدول الخليج. "القيم المهنية 

 العراقية و فضائية الشرقية أخبار في  اإلخباريةالقيم " (.7811)العلي, عمر عواد عبدالعبار

 , عامعة الشرق الو  ,اإلعالمروحة ماع تير, كلية , ا دراسة تحليلية لنشرة حصاد االخبار"

 عمان.

 عمان: دار ا امة للنشر والتوزيع1,  ياإلعالمالمعجم  (.7886)ال ار, عمال ,. 

 (2010فاضل, علي عباس .)التوظيف االخباري للصورة في وكالة الصحافة الفرنسية ,

 ا روحة دكتوراه غير منشورم, كلية اإلعالم, عامعة بغداد.
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 بحث منشور في معلة  .زاء قنوات شبكة اإلعالم العراقيإاتجاهات الجمهور و ام.   لفاض

 (.7884)ل نة (.48)العدد .العامعة الم تنصرية .كلية المعلمين

 التغطية اإلخبارية لموقعي الجزيرة وال (.2011)ل الحي, صهيبا"BBC  لمعركة الفلوجة

 , عامعة الشرق األو  , عمان الردن.ر الة ماع تير غير منشورمدراسة تحليلية".  2004

 (2008القضام, علي .)"عمان: كتاب محكم منشور بدعم  ,"الصحافة األردنية واتفاقيات السالم

 من وزارم الثقافة, م ابع الرز, الرصي ة, األردن.

 القاهرم: الدار  .مستقبل طباعة الصحف العربية رقميا (.7881)مروم محمد .كمال الدين

 .نانيةالمصرية اللب

 المبادئ االساسية للصليب والهالل االحمر  (.ب.ت)حمراللعنة الدولية للصليب األICRC. 

 الردن (.2005)اللعنة الدولية لللصليب الحمر. 

 (7885الماعد.  هام محمد .)القاهرم: .ومراسليها اإلعالمبين وسائل خبار صناعة األ آليات 

 مكتبة أمعد.

 (7813محمد, كاوه .) أ روحة ات الفضائية العراقية في معالجة األزمة الراهنة. تجربة القنو

 دكتوراه غير منشورم, القاهرم, معهد البحوث والدرا ات العربية.

 تعرض جمهور مدينة بغداد لبرامج الواقع في قناة  (.7818)خلالف  ح الام مبالالارك محمد

 بغداد  .  عامعة  –  ر الة ماع تير غير منشورم  كلية اإلعالم الشرقية الفضائية

 دار الم يرم للنشر  :عمان .اإلعالمالجماهيري و اإلتصال  (.7811)مراد, كامل خورشيد

 والتوزيع.

 أ روحة تغطية وكالة األنباء الفرنسية لقضايا العالم الثالث (.1991)كامل خورشيد .مراد .

 .بغداد ,ق م اإلعالم ,كلية األداب ,عامعة بغداد ,دكتوراه غير منشورم
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 خالل االزمات والحروب: دراسة تحليلية وصفية لتغطية  اإلعالم" (.7818)امم عيد,  ه

" ا روحة 2003ية على العراق بعد سقوط بغداداألمريكقناتي الجزيرة وفوكس نيوز للحرب 

 , العزائر.3ماع تير غير منشورم, عامعة العزائر

  ة للنشر والتوزيع.دار ا ام :عمان .اإلعالمنظريات  (.7811)المشاقبة, ب ام عبد الرحمن 

 (2006الم يري,  هاد عدنان علوب .) االعالن في القنوات الفضائية العربية واالتجاهات"

 ر الة ماع تير غير منشورم, كلية اإلعالم, عامعة بغداد. .االستهالكية للجمهور العراقي"

 ر الة  لمن القومي"هعرم الك اءات العربية واثرها على ا( "2005 امر زهير) ,عبد الرزاق

 العامعة الم تنصرية ,معلس المعهد العالي للدرا ات ال يا ية والدوليةماع تير غير منشورم, 

 برنامج تمهيدي حول الحمايةمم المتحدم لشؤون الالعئين والحماية الدولية, م وضية األ 

(2006  .)1. 

 (7881مكاوي, ح ن عماد والشريف,  امي.)  رم للتعليم مركز عامعة القاه .اإلعالم""نظريات

 .1الم توح  

 (7885مكاوي, ح ن عماد .) .القاهرم: الدر المصرية اللبنانية.1 اإلعالم ومعالجة األزمات , 

 القاهرم:  ."ونظرياته المعاصرةاإلتصال " (.1995)مكاوي, ح ن عماد, وال يد, ليلى ح ين
 .الدار المصرية اللبنانية

 5  ".ونظرياته المعاصرةاإلتصال " (.7889)مكاوي, ح ن عماد, وال يد, ليلى ح ين, 

 .القاهرم: الدر المصرية اللبنانية

 التلفزيونية لقضايا الالجئين السوريين في  اإلخبارية"التغطية  (.7814)المهيرات, علي محمد

ر الة ماع تير غير منشورم, عامعة الشرق . األردن من وجهة نظر القائمين على االخبار

 .الو  , األردن
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  ربد: الكناني للنشر إ ,5.  الجماهيرياإلتصال المدخل في  (.7883)امالمو ى, عص

 .والتوزيع

 العين, اإلمارات العربية  ."قوانين وأخالقيات العمل اإلعالمي" (.2010)نصر, ح ني محمد

 دار الكتاب العامعي: المتحدم

 (2010هويدا مص  ى .)ت "المعالجة اإلخبارية ألحداث الحرب على العراق في الفضائيا

 ر الة ماع تير غيرمنشورم , عامعة القاهرم, القاهرم.العربية. 

 193 – 191(. ص 2004(.)3922, بغداد العدد)الوقائع العراقية. 

 (7886يعقوب, بخيت عبداهلل.) "نعكاساتها ومعالجتها المنتدى  .اسباب ظاهرة النزوح وا 

 الر مي والشعبي.

 (7885يعقوب, عبد الحليم مو ى.) القاهرم ,1.  اإلعالمفي  اإلخباريةيم الموضوعية والق :

 الدار العالمية للنشر والتوزيع.

  ( ينالالالاير/ كالالالانون 1)–نشالالالرم الهعالالالرم الق الالالرية –الهعالالالرم الق الالالرية داخالالالل حالالالدود الالالالو ن –عالالالون بنيالالالت
 .ابريل–الثاني 

 تصالالدر عالالن مركالالز درا الالات الالعئالالين عامعالالة  –عالالدد خالالاص عالالن العالالراق  -نشالالرم الهعالالرم الق الالرية
 .2117س اغ  –اك  ورد اب 
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 McQuail D, (2005), Mass Communication Theory , 5th ed. Neo Delhi. 

Vistaar Publication. 

 MERRI. C. john. (1983), Global journalism. London: longman.  

 Ball-Rokeach, S.(2011). A theoryof media power and a theory of media 

use: Use: Different Stories, Questions, and Ways of Thinking, Published 

online: 22 Jun 2011 
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  المحاضرات :ثالثا

 .ا, عامعة البتر قيت على  لبة الماع تير( محاضرات ال2014الدليمي, عبد الرزاق ) _
 

 المقابالت الشخصية:رابعا: 

 .78/6/7815_ مقابلة أعراها الباحث مع الدكتور نبيل عا م مدير قنام دعلة ال ضائية بتاريخ, 

 .15/1/7815قنام العراقية ال يد عماد مح ن بتاريخ أخبار _ مقابلة اعراها الباحث مع مع مدير 

الباحث مع مدير البرامج ال يا ية في قنام العراقية ال يد كريم حمادي بتاريخ _ مقابلة اعراها 

16/1/7815. 

الدليمي, المشرف على الدرا ات العليا في  مقابلة اعراها الباحث مع الدكتور عبدالرزاق محمد -

 .6/5/7815, األردن بتاريخ عامعة البترا اإلعالم,كلية 

 مراجع االنترنت: خامسا

    ( حقوق الالعئين ال وريين على الدولة المضي ة, مقال 7813ين, )توقة, ح 

    :موقع ويكبيديا متاح على الراب  التالي http//ar.wikipedia.org                   

   

 ( موقع عريدم البيان".2012األزدي, حارث" ) 

  ( موقع عريدم الم تقبل".2013العزي, خالد محمد" ) 

  متاح على الراب  التالي: 7813الحمر, اللعنة الدولية للصليب ,

https://www.icrc.org.     . 

https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
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  ,على الراب   2014/8/30تاريخ اإلعالم العراقي والحكومي

 .http://www.herak.info/10876التالي:

  موقع أب وسIpsos 1-4-2015-ت اإلحصائية اإلعالمية: للدرا ا   

http://www.ipsos.com/. 

   موقع الم وضية ال امية لألمم المتحدم لشؤون الالعئين, متاح على الراب

ل ائ ي: أشرف الخالدي وفيكتور تانر  "العنف ا _  WWW.UNHCR.orgالتالي:

متاح على الراب  التالي: العماعات األصولية تدفع إلى النزوح الداخلي في العراق" 

www.brookings.edu/fp/projects/idp/200610_displacementiniraq.. 

 رقية, متاح على الراب  التالي: . _ موقع قنام الشhttp://www.alsharqiya.com/ 

  .  :منشور, زاد الردن اإلخبارية, متاح على الراب  التاليhttp://www.allofjo.net  

  الموقع الر مي لشبكة اإلعالم العراقية/www.imn.iqhttp:/. 
 .. موقع مو وعة  وكيبيديا: الويب  ايتhttp://ar.wikipedia.org/wik . 
  هيثم المالح  حقوق الن ان بين الغياب الق ري والتهعير  عمعية حقوق الن ان في  وريا

 . http://hras –syria.tripad.comعلى الموقع اللكتروني 5/7887/ 73بتاريخ 
 

 

http://www.herak.info/10876
http://www.ipsos.com/
http://www.ipsos.com/
http://www.unhcr.org/
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/200610_displacementiniraq.%20%20%20htm
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/200610_displacementiniraq.%20%20%20htm
http://www.alsharqiya.com/
http://www.imn.iq/
http://ar.wikipedia.org/wik4
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 (1رقم )ملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين

 ت األسم الرتبة التخصص مكان العمل

  .1 أ.د حميدم  مي م أ تاذ إعالم ورأي عام عامعة الشرق األو  

  .2 أ.د غازي عمال خلي ة أ تاذ الدرام والمناهج عامعة الشرق األو  

ةيمناهج و رق تدريس تربو  عامعة الشرق األو     .3 أ.د عبد العبار توفيق أ تاذ 

  .4 أ.د أديب خضور أ تاذ تحرير إعالمي عامعة الشرق األو  

  .5 أ.د ع ا اهلل الرمحين أ تاذ إعالم ورأي عام عامعة الشرق األو  

  .6 أ.د تي ير أبو عرعة أ تاذ صحافة عامعة البترا

عالم عامعة البترا  أ تاذ دعاية وا 
أ.د عبد الرزاق محمد 

 الدليمي
7.  

لتعليمتربية خاصة وتكنلوعيا ا عامعة الشرق الو     .8 أ.د عبد الحافظ  المة  أ تاذ 
  .9 د. هاشم احمد نغيمش أ تاذ إعالم العالمية ال المية

عالم عامعة الشرق الو   د. كامل مراد خورشيد   أ. مشارك صحافة وا   11.  
عالم عامعة الشرق الو   عيد. صباح يا ين الم ر  أ. م اعد صحافة وا   11.  
  .12 د. حاتم  ليم عالونة أ. مشارك صحافة عامعة اليرموك
  .13 د. عالءالدين أحمد الدليمي أ. م اعد صحافة عامعة اليرموك
  .14 د. محمود ال ما يري أ. م اعد عالقات عامة واعالن عامعة اليرموك
  .15 د.عبد الكريم الدبي ي أ. م اعد صحافة  عامعة البترا
  .16 د. أحمد ح ين المصري أ. م اعد صحافة عامعة البترا
  .17 د. محمد صاحب  ل ان أ. م اعد عالقات عامة عامعة البترا
  .18 د. منال المزاهرم أ. م اعد عالقات عامة عامعة البترا
  .19 د.تي ير المشارقة أ. م اعد اتصال دولي وتل زم عامعة البترا

  .21 د.  حر خلي ة أحمد أ. م اعد اعالم العامعة العراقية
كلية اإلمارات 

بيأبو ظ -لتكنولوعيال  
  .21 د. محمد احمد فياض  أ. مشارك إعالم

 



-152- 
 

 (2الملحق رقم)

 استبانة الدراسة

 اإلعالمكلية  - جامعة الشرق األوسط
 ماجستير إعالم

 

 األخ الكريم/ األخت الكريمة..... تحية طيبة

اتي يين العراقيين لتغطية قناإلعالم)تقييم يقوم الباحث بإعراء درا ة ميدانية بعنوان: 

يين اإلعالمحيث تهدف الدرا ة إلى معرفة تقييم  .( 2014الشرقية والعراقية لملف النازحين بعد

 .2014العراقيين أل لوب تغ ية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين بعد 

/ عامعة الشرق  اإلعالموذلك كمت لب للحصول على درعة الماع تير في تخصص 

 عبئة ال تمارم دون ذكر ال م, ألن المعلومات ألغراض البحث العلمي.األو  , لذا نرعو التكرم بت

 شاكراا لكم تعاونكم وعهدكم... 

 مع المتنان والتقدير.......

 الباحث / محمد بكر خليل الحسني     

 0797160719هاتف     

     Mohmmedalhasany27@gmail.com 
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 التعريفات اإلجرائية للمعايير المهنية:

 

 :اإلعالمية لوسائل اإلجتماعالمسؤولية 

واألخالقية  ية: وتشمل المعايير القتصادية والقانونيةاإلعتماعالم ؤولية 

واإلن انية, وما هو صحيح وعادل, وتعنب الضرر لآلخرين, و عدم انتهاك المبادئ المت ق 

 ية والعادات والتقاليد واحترام حقوق اإلن ان.اإلعتماععليها, والقيم 

 

 اللتزام بالموضوع الم روح. الموضوعية في التغ يةا:         

 الحياديةا: عرض وعهات النظر دون تدخل القنام ال ضائية بالرأي .          

 .األحداث المصداقية: الصدق في نقل          

 التنوع : اعتماد القنام على مصادر متنوعة ومتعددم في تغ يتها .         

 قضية محل عدل .أي  ن: هو أن ت  ح معالا لآلراء المعارضة فيالتواز          

 لملف النازحين . األحداث الشمولية: التغ ية الشاملة والمتكاملة ومعالعة عميع عوانب          

 الواقعية: عدم المبالغة في نقل األحداث.         

 التصحيح: التزام الو يلة بتصحيح المعلومات بذاتها.         

 النزاهة: لتخ ي حقائق ومعلومات عن مشاهديها.         

 يات.اإلحصائالمانة: توثق معلوماتها بالحقائق و           

 الش افية: الوضوح في تقديم المعلومات.         
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 أداة الدراسة ) االستبانة(

 القسم األول: السمات العامة للمبحوثين: ) بيانات أولية (

 ي:اإلعتماعالنوع  .1

 أنثى   ذكر               

 العمر: .7

  نة. 28_33 نة.                           22_27          

  نة فأكثر.  40 نة.                         34_39           

 المؤهل العلمي:          .3

 ثانوية عامة.                             دبلوم عام.          

 درا ات عليا.                       بكالوريوس.           

 :األكاديمي التخصص 49

 .إن انية علوم.                                      إعالم             

 ................تذكر أخرى .                            ت بيقية علوم             

 

 .......................التي تعمل فيها ....... اسم المؤسسة 59
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 :الخبرم  نوات 69

 .  نوات 11– 6.                                   نوات 5 من اقل            

 .فأكثر  نة 11            

 

 

 طبيعة العمل: .7

 مدير وسيلة إعالمية                           صحفي مستقل     

 مدير تحرير                         رئيس تحرير                 

 مراسل صحفي                                   مذيع اومقدم      

 تذكر ............. أخرى محرر                                           
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 القسم الثاني 

 المحور األول: ) المعايير المهنية (

 لمهنية في تغطية ملف النازحين تمثل من خالل:إن التزام قناة الشرقية بالمعايير ا

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
موافق       

 بشدة

 
 موافق

 
 محايد

 
 معارض

 
معارض 
 بشدة

      الموضوعية في التغ ية.  .1  

      التزمت بالحيادية دوت تحيز. .7  

      المصداقية في نقل األحداث. .3  

      ة.ات مت التغ ية بم توى عاٍل من الدق .4 

      التنوع وتعددية المصادر. .5 

      ات مت تغ يتها بالتوازن. .6

      الشمولية ومعالعة كافة عوانب الموضوع. .1  

      دون مبالغة.األحداث الواقعية ونقل  .5  

      األمانة في نقل المعلومات . .9  

      الش افية. .18 

      النزاهة. .11 

      صحيح للمعلومات .الت .17 

       رعة نقل الحدث . .13 

      .األحداث التعليق العادل على  .14 

      تتميز بدرعة عالية من العدية. . 15 
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 أن التزام قناة العراقية بالمعايير المهنية في تغطية ملف النازحين تمثل من خالل:

 

 الفقرة الرقم
موافق       

 بشدة
 ضمعار  محايد موافق

معارض 
 بشدة

      الموضوعية في التغ ية. .1

      .زالتزمت بالحيادية دوت تحي .7

      المصداقية في نقل األحداث. .3

      ات مت التغ ية بم توى عاٍل من الدقة. .4

      التنوع وتعددية المصادر. .5

      ات مت تغ يتها بالتوازن. .6

      ب الموضوع.الشمولية ومعالعة كافة عوان .1

      دون مبالغة.األحداث الواقعية ونقل  .5

      .األمانة في نقل المعلومات .9

      الش افية. .18

      النزاهة. .11

      .التصحيح للمعلومات .17

      . رعة نقل الحدث .13

      .األحداثالتعليق العادل على  .14

      ية.تتميز بدرعة عالية من العد .15
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 (اإلخبارية التغطية في يةاإلجتماع المسئولية: )الثاني المحور

 :خالل من اإلخبارية التغطية في يةاإلجتماع المسؤولية بمبدأ الشرقية قناة التزمت

 

 الرقم

 

 الفقرة

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 
 

 حايدم

 

 معارض

 

 معارض

 بشدة

      .اتغ يته في أولوية النازحين معانام إيالء .1  

 لها يتعرض التي ال لبية الممار ات كشف .2  

 .النازحون

     

 الحالت تغ ية في اإلن ان حقوق مراعام .3  

 .للنازحين اإلن انية

     

 التغ ية في النازحين ملف ت ورات متابعة .4  

 .اإلخبارية

     

 لملف واإلداري المالي ال  اد عن الكشف .5  

 .النازحين

     

 المعلومات في التكتم  يا ة على تغلبال .6  

 .النازحين تخص التي واألخبار

     

      .النازحين معانام على حقيقة العمهور ا الع .7  

 عن للتعبير للنازحين المعال إف اح .8  

 .معاناتهم

     

, فكري اتعاه ألي النم ي التصدير عدم .9 

 .دينية أو, عرقية عماعة أو,  يا ي

     

 معانام من يزيد أن يمكن ما نشر تعنب .11

 .النازحين

     

 المعتمعية للقيم إ اءم يشكل ما نشر عدم .11 

 . التغ ية عند

     

      . المعتمع وقيم ثوابت عن الدفاع .12 
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 من خالل: اإلخباريةية في التغطيات اإلجتماعالتزمت قناة العراقية بمبدأ المسؤولية 

 

 الرقم

 

 الفقرة

 

 قمواف
 بشدة

 

 موافق

 

 محايد 

 

 معارض

 

 معارض

 بشدة

      .تغ يتها في أولوية النازحين معانام إيالء .1  

 يتعرض التي ال لبية الممار ات كشف .2  

 .النازحون لها

     

 الحالت تغ ية في اإلن ان حقوق مراعام .3  

 .للنازحين اإلن انية

     

 لتغ يةا في النازحين ملف ت ورات متابعة .4  

 .اإلخبارية

     

 لملف واإلداري المالي ال  اد عن الكشف .5  

 .النازحين

     

 المعلومات في التكتم  يا ة على التغلب .6  

 .النازحين تخص التي واألخبار

     

 معانام على حقيقة العمهور ا الع .7  

 .النازحين

     

 عن للتعبير للنازحين المعال إف اح .8  

 .معاناتهم

     

, فكري اتعاه ألي النم ي التصدير عدم .9 

 .دينية أو, عرقية عماعة أو,  يا ي

     

 معانام من يزيد أن يمكن ما نشر تعنب .11

 .النازحين

     

 المعتمعية للقيم إ اءم يشكل ما نشر عدم .11 

 . التغ ية عند

     

      . المعتمع وقيم ثوابت عن الدفاع .12 
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 الث: ) حقوق النازحين العراقيين (المحور الث
 الدور الذي قامت به قناة الشرقية في دعم حقوق النازحين كما يلي: 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

مواف
معارض  معارض محايد ق

 بشدة
      بينت حق النازحين في توفير الدعم الحكومي. .1

أكدت على حق النازحين في توفير ال كن  .7
 المالئم.

     

3. 
أكدت حق النازحين في الحصول على الرعاية 

      .زمةالصحية الأل

4. 
اظهرت حق النازحين في توفير الرعاية 

      ية لهم.اإلعتماع

أكدت على حق النازحين في الحصول على  .5
 التعليم.

     

6. 
أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية 

      معالعتها.

الر مي تعاه حقوق النازحين إبراز  بيعة الدور  .1
 المادية.

     

5. 
أكدت حق النازحين في التضامن المعنوي 

      للعهات الر مية.

      أكدت على حق النازحين في تدويل قضيتهم. .9
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 الدور الذي قامت به قناة العراقية في دعم حقوق النازحين كما يلي: 

معارض  ضمعار  محايد موافق موافق بشدة الفقرة الرقم
 بشدة

1. 
بينت حق النازحين في توفير الدعم 

 الحكومي.
     

7. 
أكدت على حق النازحين في توفير ال كن 

 المالئم.
     

3. 
 البت بحق النازحين في الحصول على 

 .زمةالرعاية الصحية الأل
     

4. 
اظهرت حق النازحين في توفير الرعاية 

      ية لهم.اإلعتماع

5. 
حق النازحين في الحصول على أكدت على 

      التعليم.

أدت دوراا في توضيح مشكلة النازحين وكي ية  .6
 معالعتها.

     

1. 
إبراز  بيعة الدور الر مي تعاه حقوق 

      النازحين المادية.

5. 
أكدت حق النازحين في التضامن المعنوي 

 للعهات الر مية.
     

      قضيتهم. أكدت على حق النازحين في تدويل .9
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 المحور الرابع:

 يين العراقيين (اإلعالم) مستوى رضا 

يين عن تغطية قناة الشرقية لملف النازحين العراقيين تمثل اإلعالمإن مستوى رضا 

 من خالل التالي: 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
كبير 
 جداً 

 
 كبير

 
 قليل

 
 قليل جداً 

 
غير 
 راض  

      .حعم التغ ية .1 

      .ة بيعة التغ ي .2 

      .المواضيع الم روحة .3 

      .وقت العرض .4 

      .مدم العرض .5 

      .عدد البرامج .6 

      .ك اية المعلومات عن الملف .7 
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يين عن تغطية قناة العراقية لملف النازحين العراقيين تمثل اإلعالمإن مستوى رضا 

 من خالل التالي: 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
 كبير
 جداً 

 
 كبير

 
 قليل

 
 قليل جداً 

 
غير 
 راض  

      .حعم التغ ية .1 

      . بيعة التغ ية .2 

      .المواضيع الم روحة .3 

      .وقت العرض .4 

      .مدم العرض .5 

      .عدد البرامج .6 

      .ك اية المعلومات عن الملف .7 
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 المحور الخامس:

 )حجم التغطية(

 حجم التغطية في قناة الشرقية الخاصة بملف النازحين كان:إن 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 
موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

مالالالالالالالالالالن ال ضالالالالالالالالالالائيات العراقيالالالالالالالالالالة أكثالالالالالالالالالالر   .1  
 األخرى.

     

      يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية  الملف.  .2  
      منا ب ألهمية الملف.  .3  

 

 العراقية الخاصة بملف النازحين: حجم التغطية في  قناة

 
موافق  الفقرة الرقم

معارض  معارض محايد موافق بشدة
 بشدة

مالالالالالالالالالالن ال ضالالالالالالالالالالائيات العراقيالالالالالالالالالالة أكثالالالالالالالالالالر   .1  
 األخرى.

     

      يشغل حيزاا وا عاا لتغ ية  الملف.  .2  
      منا ب ألهمية الملف.  .3  

 

 انتهت االسئلة 

ة المسيرة التربوية واإلعالمية الهادفة في خدمة بلدنا نشكر تعاونكم, وفقكم اهلل لخدم

 الحبيب. 
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 (3الملحق رقم )

 اسئلة المقابالت

دراسة ماجستير بعنوان تقييم اإلعالميين العراقيين تغطية قناتي الشرقية والعراقية لملف النازحين 
 العراقيين 

 إعداد: محمد بكر خليل الحسني

 وسطكلية اإلعالم _ جامعة الشرق األ 

2015 

 األ ئلة:

هل تعتقد ان قنوات التل زيون ال ضائية العراقية غ ت في تغ ياتها ملف النازحين بشكل  -1س

 عدي؟ هل كانت بناءم؟ 

 ما ال رق بين القنوات الحكومية والقنوات الخاصة في تغ ياتها بما يتعلق بقضايا النازحين؟ -2س

المهنية في تغ يتها ملف النازحين هذا الملف _ ماتقييمكم لم توى إلتزام القناتين بالمعايير 3س

 الحيوي واإلن اني؟

 تغ ية قنام الشرقية.-ب                              تغ ية قنام العراقية. -أ

ية في تغ ياتها ملف النازحين اإلعتماعماتقييمكم لمدى تم ك القناتين بمبدأ الم ؤولية  -4س

 العراقيين؟

 تغ ية قنام الشرقية.-ب                                     قنام العراقية. -أ
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 (4) المحلق رقم

 مقابلة مع الدكتور عبدالرزاق الدليمي

 6/5/7815بتاريخ 

 األ ئلة:

هل تعتقد ان قنوات التل زيون ال ضائية العراقية غ ت في تغ ياتها ملف النازحين بشكل  -1س

 عدي؟ هل كانت بناءم؟ 

تلتزم عميعها دون ا تثناء  ان قنوات التل زيون ال ضائية العراقيةالى ابتداء لبد من ل ت النتباه 

ولذلك تباينت تغ يتها تبعا لتلك األعندات وبشكل عام لم يوفق ما ي مى  بأعندات من يمولها

باإلعالم العراقي بعد الحتالل بتعا يه مع الظروف القاهرم التي ألمت بالعراق وشعبه بعد ني ان 

7883. 

 رق بين القنوات الحكومية والقنوات الخاصة في تغ ياتها بما يتعلق بقضايا النازحين؟ما ال  -2س

محكوم بأعندات من يمولها ولذلك   القنوات الحكومية والقنوات الخاصةكما ا ل نا فان تغ يات 

فهي تشترك في ا لوب تغ يتها وان اختل ت فهي تختلف في زوايا توظيف هذه الكارثة الن انية 

 ية دون ان يرافقها فعل على الرض.واغراض  يا  لمصالح
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_ ماتقييمكم لم توى إلتزام القناتين بالمعايير المهنية في تغ يتها ملف النازحين هذا الملف 3س

 الحيوي واإلن اني؟

عندما نتناول الحديث عن المعايير المهنية واألخالقية واللتزام بها  في و ائل اإلعالم  

وى راق من اإلعالم المتوازن الذي يع د درعات متقدمة من الوعي القيمي فاننا نتحدث عن م ت

والخالقي الملتزم بر الة اإلعالم تلك الر الة ال امية التي تضع مصلحة المعتمع في مقدمة 

ولتنعو برأيي منه اولوياتها وهذا ما ل ين بق على اغلب و ائل اإلعالم في العراق بعد احتالله 

 .العراقية قنام من القنوات

 

ماتقييمكم لمدى تم ك القناتين بمبدأ الم ؤولية العتماعية في تغ ياتها ملف النازحين  -4س

  العراقيين؟

ان الم ؤولية العتماعية لو ائل اإلعالم تختلف من بلد آلخر  ف ي البلدان التي تخضع  

ضرورم مما يراه األنظمة ل ل ات مركزية أو شمولية  فان م ؤولية و ائل اإلعالم  تكون نابعة بال

ان ت تمد قيمها المهنية ورؤيتها للواقع إل  ال يا ية الحاكمة في تلك البلدان  وما على تلك الو ائل

اإلعتماعي من توعيهات تلك األنظمة  أي ان ما يراه النظام خيرا  تراه و ائل اإلعالم خيرا كذلك  

قد تلك الو ائل أبرز مهامها وهو ول معال هناك ألي تضاد أو عدل أو نقاش. وبذلك ت 

الض الع بدور الرقيب على معمل ما يدور في تلك البلدان  وفضال عن ذلك فانها ت قد حريتها  

 .بالوك عين الالزم لبقاء أية و يلة إعالم  وبذلك ت قد المناخ الذي يمدها

 ية  فان و ائل أما في النظمة ال يا ية التعددية التي تعيش أعواء حقيقية من الديمقرا 

اإلعالم تعد أدام فعالة للرقابة من أعل تصحيح األخ اء والتنبيه لل لبيات  وهي شريك يؤخذ 



-168- 
 

بالح بان في صناعة م تقبل البالد. ووفق هذا التصور  فهي عزء فاعل ومكمل ومعزز لباقي 

 .ال ل ات  وليس عدوا يعب اقصاؤه وا تبعاده عن  اولة اتخاذ القرار

ت بيق مضامين نظرية الم ؤولية العتماعية  تتباين فيتين ا بق فان القنوفي ضوء ما  

 .الى حد ما

 

 االسم:االستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي.     

 .العمل الوظيفي: المشرف على الدراسات العليا في كلية االعالم جامعة البترا
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 (5) الملحق رقم

 مقابلة مع الدكتور نبيل جاسم
 لتنفيذي لقناة دجلة الفضائية ) عمان (المدير ا

20/6/2015 

هل تعتقد ان قنوات التل زيون ال ضائية العراقية غ ت في تغ ياتها ملف النازحين بشكل  -1س

 هل كانت بناءم؟  عدي؟

ج/ أعتقد أن عميع ال ضائيات العراقية تعاني من ععز وقلة احتراف, وعمل بناء  ويل المد, كما 

يعاني منها منها العراق ول  يما ملف النازحين  أزمةمية او الدولية, لذلك كل في القنوات العال

تعاني من تغ ية معتزءم   حية, ل تعبر عن الواقع الليم, وأن من واعب القنوات ال ضائية أن 

تنقل الحقيقة بحعمها الحقيقي, وان تنبه العمهور, وتل ت النظار بحعم أي مأ ام من اكثر من 

 قدمها للعمهور لكي ي ت يع أن يكون صورم حقيقية عن أي حدث أو ظاهرم.زاوية, وت

 

 ما ال رق بين القنوات الحكومية والقنوات الخاصة في تغ ياتها بما يتعلق بقضايا النازحين؟ -2س

دعنا نت ق على غياب المعايير الحترافية عند عميع القنوات ال ضائية العراقية الر مية منها 

 بية.والخاصة, والحز 

, ألنها تعتقد أنها زمةتميل القنام الحكومية إلى ان تقلل من حعم الكارثة أو أن تهون من  بيعة األ

 2003ل يعب أن تبرز الخ اقات الحكومية عبر ملف النازحين وذلك أن القنام الحكومية ومنذ 

العادم على درعت إذ  هي عبارم عن عهاز دعائي يتبع الحكومة اكثر من كونه يقدم خدمة عامة,

 أن الحكومات ت ي ر على شبكة اإلعالم في العراق.
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أما القنوات الخاصة فهي تتعامل مع ملف النازحين بإنتقائية وح ب مرععياتها ال يا ية, وأعنداتها 

مثالا القنوات التابعة ل يا يين يمثلون الماكن التي نزح منها عمهورهم, هؤلء يحاولون منح م احة 

 ة لهذا الملف على أعتبار أن هؤلء النازحين يمثلون أو يشكلون عمقهم.كبيرم من التغ ي

بالمعايير المهنية في تغ يتها ملف النازحين  قناتي الشرقية والعراقية_ ماتقييمكم لم توى إلتزام 3س

 ؟نيهذا الملف الحيوي واإلن ا

ية بشكل عام, وهذا ج/ أعتقد أن هناك ضع اا في التزام القناتين ال ضائيتين بالمعايير المهن

ماينعكس على  بيعة األداء وعلى عميع المل ات الم روحة ول يشذ ملف النازحين عن هذه 

 القاعدم.

ماتقييمكم لمدى تم ك القناتين بمبدأ الم ؤولية العتماعية في تغ ياتها ملف النازحين  -4س

 العراقيين؟

تقد أن القناتين التزمت كثيرُا بمبدأ مادام هناك ضعف شديد باللتزام بالمعايير العامة, ل اع

الم ؤولية العتماعية, وهناك ضع اا وارداا بالمعرفة بم ابخ الخبار في هذه القنوات, تمكننا من 

القول أن ل يرد في أذهان القائمين على القنام الحكومية أي شي من مبدأ الم ؤولية العتماعية في 

الباا ماتكون تغ ياتها مبنية على البعد الحزبي أو الن عي تعا يهم التغ ية أما القنوات الخاصة فغ

 الشخصي, أو العقائدي.

تكمن في التزام و ائل اإلعالم أكثر بالمعايير المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن في  الحلول/

تغ ياتها, وهذا يت لب ميثاق شرف يرقى الى م توى القانون, تلتزم من خالله و ائل اإلعالم بهذه 

 ويعب إقرار قوانين عديدم خاصة بحرية التعبير أصبح ضرورم لبد منها. لمعاييرا
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 (6الملحق رقم )

 تدقيق لغــــوي
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 (7الملحق رقم )

 لهيئات المسؤولة عن ملف النازحينا

 .وزارة الهجرة والمهجرين العراقية:1

تأريخه   راق المختل ة فيتاريخ التغيرات الكثيرم في عوانب الع 9/4/7883يعتبر تاريخ تأ ي ها: 

نشاء وزارت إنشاء الحكومات المؤقتة التي بدأت بإو يا ته وحتى في تأريخ شعبه والتي ظهرت ب

وزارم الهعرم والمهعرين التي  عديدم لم يكن لها وعود في النظام ال ابق وكان من بين تلك الوزارات

نشاء الوزارم إعالن ر مياا عن إلحيث تم ا 38/9/7883ولدت بقرار من الحكومة المؤقتة بتاريخ 

عبر على ترك البالد وامالكه وعن يته وهم اُ نتيعة بروز فئات في المعتمع العراقي فمنهم من 

المهعرين  ومنه من رحل الى مكان اخر داخل العراق وهم المرحلين ومنهم من ترك البالد تاركاا 

الذين وعدوا المل يت ع امامهم فعادوا  و نه واهله وذكرياته وهم المهاعرين وفئة العائدين اولئك

الى و نهم وذكرياتهم في و ن تركوه معبرين ومنهم من نزح من منا ق  كنهم ب بب العمليات 

 الع كرية األخيرم ومن ب ش الميليشيات وداعش.

 رؤيتها "مؤ  ة و نية رائدم في إدارم شؤون فئات العناية الم تهدفة لضمان حقوقهم وا تقرارهم".

يقاف النزوح, وال تعابة ر ال تها: حماية ال ئات الم تهدفة, وال عي لتامين الحلول الدائمة لها, وا 

ال ريعة وال اعلة لحالت ال وارئ بالتن يق مع الوزارات وال ل ات اإلقليمية والمحلية, والبناء على 

 ابة للتحديات.شراكتها المحلية والدولية لوضع  يا ات ومبادرات تن يذ برامج ت اعد في ال تع

شة قيمها: معالعة شؤون الرعايا كمعموعات, والعمل على ضمان الحد الدنى من م توى المعي

 الكريمة للرعايا, وال عي إليعاد حلول م تدامة ل ئات العناية.
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اهدافها: ر م ال يا ات واأل ر القانونية التي من شأنها احترام حقوق رعاياها وتن يق مختلف 

اية وم اعدم الرعايا في الوصول إلى حقوقهم بال تناد إلى القوانين العراقية العهود لدعم وحم

 موقع الوزارم.  النافذم والتشريعات الدولية.

 

 اللجنة الدولّية للصليب األحمر.2

((International Committee of the Red Cross: 

 لصليب األحمراللجنة الدولية لتم تأ يس   1863 عام (10)منظمة ان انية خاصة تأ  ت

منذ قرابة قرن ونصف. وت عى هذه المنظمة إلى الح اظ على قدر من اإلن انية في خضم 

الحروب. وي ترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب ن  ها, أي حدود لت يير األعمال 

والتي الحربية وحدود ل لوك العنود, وُتعرف معموعة األحكام التي وضعت ا تنادا إلى هذا المبدأ 

 .أقرتها كل أمم العالم تقريبا  بالقانون الدولي اإلن اني الذي تشكل ات اقيات عنيف حعر أ ا ه

اللعنة الدولية للصليب األحمر منظمة م تقلة ومحايدم تقوم بمهام الحماية اإلن انية وتقديم 

قانون الدولي  الم اعدم لضحايا الحرب والعنف الم لح. وقد أوكلت إلى اللعنة الدولية  بموعب ال

المتضررين  مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح ال عناء والعرحى والمرضى وال كان المدنيين

لى عانب مقرها الرئي ي في  بلداا  58 اك مراكز للعنة الدولية في حوالي  هنعنيفمن النزاعات. وا 

ت النزاع  تتولى حال موظف. هذا وفي 17888ويعمل معها عدد من الموظ ين يتعاوز معموعهم 

اللعنة الدولية تن يق العمل الذي تقوم به العمعيات الو نية للصليب األحمر والهالل األحمر 

                                                           
 www.icrc.org الموقع الرسمي(  10)
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األحمر والهالل األحمر  واتحادها العام. واللعنة الدولية هي مؤ س الحركة الدولية للصليب

  .ومصدر إنشاء القانون الدولي اإلن اني ل يما ات اقيات عنيف

ة يتعرض فيها النازحون داخلياا للعنف المتصل بالنزاع أو الض رابات, تعتبر في كل حالو  

لى  لعنة الصليب الحمر الدولية انه من واعبها أن تشارك ب عالية وفقاص لوليتها وقدراتها, وا 

المدى الذي ت مح به ال ل ات المعنية او ظروف المن ومن حيث العتبارات العغرافية قد 

اركة المنا ق التي قد تقع فيها األعمال الع كرية, كما تعالج لعنة الصليب تتعاوز هذه المش

الحمر الدولية المشكالت التي تؤثر على النازحين داخلياا وفي واقع المر أي مدنيين  خرين, في 

 (.79: 7881أي مكان من البالد قد يوعدون فيه )دليل القانون الدولي لالعئين, 

 (:IOM) ةالمنظمة الدولية للهجر -3

وهي المنظمة الحكومية الرئي ية التي  1951في العام  (11)(IOM)أنشأت المنظمة الدولية للهعرم 

 تعنى بشؤون الهعرم. 

المنظمات أن كافة المنظمات الغير حكومية و تنمو منظمة الهعرم الدولية في  رعة كبيرم شأنها كش 

 بص ة مراقب. أخرى ولةد 15دولة عضو بينما تتمتع  175الدولية وهي تضم حاليا 

وتخصص المنظمة ميزانية لتمويل المشاريع واألنش ة المتعلقة بالمهاعرين فقد خصصت عام 

 6,698برنامج وأكثر من  7,838بليون دولرا  لتمويل ما يزيد على  1ميزانية تعدت  7885

 .كتبا ميدانيا في أكثر من مئة بلدم 438موظ اا أعضاء يعملون في أكثر من 

                                                           

  w.iom.orgwwمن المعلومات عن المنظمة الدولية للهعرم يمنكم زيارم الوصلة أدناه (11)

http://www.iom.org/
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المنظمة الدولية للهعرم الى تعزيز الهعرم وتنظيمها بما يح ظ الكرامة اإلن انية ويعود بال ائدم تهدف 

على العميع  من خالل تقديم الخدمات والمشورم للحكومات والمهاعرين على ال واء, وتعمل 

دارم الهعرم وتعزيز التعاون بشأن قضايا الهعرم وال م اعدم المنظمة للم اعدم على ضمان إن انية وا 

في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهعرم  كما تقدم الم اعدم اإلن انية للمهاعرين   واء كانوا 

 لعئين  مشردين  أو مقتلعين من ديارهم وأراضيهم. 

إن قانون المنظمة الدولية للهعرم يضم اعتراف صريح ينص على الصلة الوثيقة بين الهعرم والنمو 

 قافي  إضافة إلى الحق في حرية التنقل لألشخاص.القتصادي والعتماعي والث

 ضمنها إدارم الهعرم وهي:بتعمل منظمة الهعرم الدولية في أربعة ميادين تدخل 

 الهعرم والتنمية. 

 .تنظيم الهعرم 

 .ت هيل الهعرم 

  .معالعة الهعرم الق رية 

ومناقشة ال يا ات وهناك أنش ة متشابكة وشاملة تشمل التشعيع على نشر القانون الدولي للهعرم 

والتوعيهات وحماية حقوق المهاعرين والمعايير الصحية ذات الصلة فضال عن عالقة الهعرم بالنوع 

 اإلعتماعي.

بشكل وثيق مع الحكومات والمؤ  ات والمنظمات الغير  (IOM)تعمل منظمة الهعرم الدولية 

 . رهمى بشؤون المهاعرين وتنظيم أمو حكومية التي تعن
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  (:UNHCR) المم المتحدم لشؤون الالعئينم وضية  -4

حدى  هي منظمة دولية تم إنشاؤها بموعب قرار صدر عن العمعية العامة لألمم المتحدم وا 

وتتلخص أهدافها ال ا ية  1/1/1951مؤ  ات األمم المتحدم التي بدأت بمزاولة نشا ها بتاريخ 

لعالم بأ تثناء الالعئين الخاضعين لولية في منح الحماية الدولية لالعئين بشكل عام وعلى م توى ا

ال ل  ينيين في الشرق  مثل وكالة المم المتحدم إلغاثة وتشغيل الالعئين أخرى منظمة دولية

تقوم بها لتحقيق هذه األهداف ليس  لتياألدنى )األنروا( والبحث عن حلول دائمة لهم وأن األنش ة ا

 (., 2006 األمم المتحدم لشؤون الالعئينوضية م ابع  يا ي بل هي إن انية بحته )لها أي  

تعمل الم وضية ال امية لألمم المتحدم لشؤون الالعئين تحت إشراف العمعية العامة لألمم المتحدم 

والتوعيهات الصادرم عنها وكذلك عن المعلس القتصادي والعتماعي وت تنير في اعمالها 

, وفي الواقع 1915م وضية ال امية التي أنشئت  نة بالمشورم المقدمة من قبل اللعنة التن يذية لل

القتصادي  دولة تم إنتخابهم من قبل المعلس 51أن هذه األخيرم والتي تتكون من ممثلين عن 

والعتماعي أصبحت مع مرور الزمن تلعب دوراا ا ا ياا في حيام الم وضية ال امية وذلك بالقيام 

وتع ي موافقة مبدئية عن برنامعها ال نوي وميزانيتها  بمهمات حيوية حيث تحدد  يا تها العامة,

قبل الموافقة عنها من قبل العمعية العامة, وت مح بعمع التبرعات التي ي تلزمها تن يذ هذه 

 (.2001)دليل القانون الدولي, البرامج.

عهزم إن ارتبا  الم وضية ال امية باألمم المتحدم ليقتصر فق  على التوعيهات التي تصدر عن األ

 الم اهمة فيمثل تعيين الم وض ال امي او  أخرى المشار اليها  ابقاا, بل يتعلى كذلك في م ائل

,  قدمت م وضية األمم (12)الخاصة بوضع الالعئين 1951ميزانية الم وضية أو تن يذ ات اقية 
                                                           

 www.unhcr.orgأنظر الموقع:  (12)
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عنب مع المتحدم لشؤون الالعئين الدعم للحكومات لحماية النازحين داخلياا, وتعمل عنباا إلى 

الوكالت الحكومية وغير الحكومية التابعة لالمم المتحدم في إ ار ا تعابة تعاونية لحماية 

وم اعدم الشخاص الذين نزحوا داخلياا نتيعة النزاعات الم لحة وحالت العنف وأنتهاكات حقوق 

ية العهود من الن ان, يتم ا تعمال ال تعابة التعاونية لحماية النازحين داخلياا تتصدر الم وض

اعل ضمان مقاربة قضايا الحماية وتن يق العمل داخل المخيمات ومالعئ ال وارئ بشكل فعال 

 (.29: 2006)م وضية األمم المتحدم, 
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 (2ملحق رقم )

 قناة العراقية الفضائية 

 اإلعالمشبكة لتابعة  قنام شبة ر ميةتأ يس القنام ال ضائية العراقية  وهي عاء .النشاة والتطور: 1
ي الذي خل ته التحولت ال يا ية من عهة  ولتقديم نموذج إعالمي اإلعالمكضرورم لملء ال راغ  العراقي 

 يتالءم مع  بيعة المرحلة يتمثل بإعالم خارج ن اق  ل ة الحكومة  حيث تمتع بإدارم شبه ذاتية منها
  على غرار تعربة هيئة ل تتدخل في  يا تها أن الحكومة العراقية نظرياا إل  ورغم تمولها من المال العام

 (. 2005)حمدي,   اإلذاعة البري انية

بموعب من قبل  ل ة الئتالف كهيئة وقتية انتقالية العراقي  اإلعالمفبعد ايام من تأ يس شبكة   
راقية عاء انشاء القنام ال ضائية العالمنحلة   اإلعالملتكون بديال عن وزارم  7883( في 6المر رقم)

 . " واتخذت احدى قصور الرئا ية مقرا لها )*(وا ندت رئا تها حينها الى "عورج منصور

ي اإلعالموعلى الرغم من ان القنام ولدت من رحم الت ورات العديدم وكانت افرازا للوضع ال يا ي و 
التي توقف بثها  )*(ان هناك من يعدها امتداداا لقنام العراق ال ضائيةإل   7883الذي شهده العراق بعد 

. وعاء هذا التصور على خل ية " ا تغاللها لمقر تل زيون العراق في من قة الصالحية 6/4/7883في 
(  كما ان تمويلها عند التأ يس 2006)الم يري,  بعد ان كان مقرها في بادئ المر في قصر المؤتمرات

البنوك الوربية وقدرت  تة ماليين عنيه العراقية المنحلة في  اإلعالمكان من الح ابات المعمدم لوزارم 
  اضافة الى انها ا ت ادت من " العهزم المتبقية من معدات وم تلزمات عائدم (2006ا ترليني )الزرن, 

للقنوات الر مية التي ُحّلت ول يما قنام العراق ال ضائية وكان من ضمنها كاميرتان محمولة واعهزم فيديو  
( من المالكات 744رئ وأشر ة أرشي ية صالحاا للعرض  فضالا عن توظيف )أعهزم مكبرم لحالت ال وا

من مالكاتها ال ابقة لتأمين  %65ما يعادل أي  التي كانت تعمل  ابقاا في قنام العراق ال ضائية
حضار كل ما لديهم من مواد إذ  (.2005م تلزمات عملها )حمدي,  قام عدد من هؤلء العاملين بعمع وا 

 .VHSبهم لبرامج أو مواد تل زيونية عراقية  ابقة وكان معظمها على أشر ة  أرشي ية خاصة
                                                           

  حاصل على شهادم الماع تير في 1957كاتب وناش  في معال الدفاع عن حقوق الن ان  ولد في كركوك  )*(
ودبلوم عال في ال ل  ة من مو كو ايضا  وعمل في  1915هند ة وتكنولوعيا ال باعة والعالم من مو كو 

الصحف والمعالت العراقية والعربية والدولية  وعمل في عدم اذاعات منها  كتب في 1913الصحافة منذ عام 
اذاعة ال الم والتقدم في مو كو وراديو كندا الدولي في تورنتو واذاعة صوت الشعب العراقي في الرياض واذاعة 

شبكة العالم وشغل منصب مدير عام تل زيون  7883العراق الحر في براغ واذاعة عمهورية العراق في بغداد  نة 
. ويشغل الن منصب وزير الدولة لشؤون المعتمع المدني في حكومة اقليم كرد تان 7883العراقية في بغداد ل نة 

 العراق. 
على الموقع  1995/ 11/1بثها ال علي  تبدأ وقد  اول فضائية عراقيةقنام العراق ال ضائية تعد  )*(

 ودي ومن دون تش ير.وبا تق اب عم 11561وبتردد   غرباا  1المداري 
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ا لقت بثها التعريبي  17/5/7883بدأت قنام العراقية ال ضائية بثها التعريبي الرضي في يوم 
وبواقع أربع  اعات يومياا   ثم ت ور بثها ليصل إلى  بع  اعات ولمدم ا بوعين ومن ثم ات ع البث إلى 

  وقد وصل البث 75/6/7883شرم  اعة  وذلك قبل ا الق بثها الر مي المنتظم الذي صادف إحدى ع
(  وفي كانون الثاني من عام 7884إلى ت ع عشرم  اعة يومياا )فاضل,  1/5/7883الخاص بالقنام في 

 (.7881)حمود,   اعة يومياا  74اصبح بثها لمدم  7884

عبر القمر الصناعي )عرب ات(  وشهد م لع عام  7884وقد بدأت القنام بثها ال ضائي م لع 
البث عبر القمر الصناعي )نايل  ات( ثم أصبح البث على القمر األوربي في شهر ني ان من  7885

العام ن  ه لتغ ية م احات وا عة من العالم, وفي منتصف شهر أيار من العام ذاته بثت إر الها إلى 
 (.  2004لقادر, )عبد ا يتين الشمالية والعنوبيةاألمريك

وكان الح ل الذي أقامته ال رقة ال م ونية العراقية اول برنامج تل ازي قامت بنقله القنام على الهواء 
(  أما أول برنامج  يا ي عرض هو برنامج )شؤون  يا ية( 2004)فاضل,  71/6/7883مباشرم في 

الت  ير أهم القضايا  ال يا ية ( والذي قدمه عورج منصور وتناول بالشرح و 7883عند افتتاحها عام )
 .الم روحة على المشهد ال يا ي

( برنامج  يا ي ومثلها منوع واربعة 11( برنامج ا بوعي منها )49واليوم وصل بث القنوات الى )
 برامح رياضية  واربعة برامج تنموية  واربعة برامج ثقافية  وثالثة برامج دينية.

 

 ويل  : قناة العراقية .. االدارة والتم2

عالمية  لم تكن ولدم قنام العراقية في ظروف  بيعية وم تقرم  بل عاءت نتاعاا لتحولت  يا ية وا 
 ريعة لم تمكنها حينذاك من فرض هويتها وبصمتها منذ الوهلة الولى  ول يما ان الدور الذي كان ملقى 

ه من قبل الدولة  لتكون نموذعا  على عاتقها كبير يتمثل في "تقديم نموذج إعالمي عديد م تقل رغم تمويل
الممول من الدولة واقعا  اإلعالميك ر تقليدا ليس فق  في العراق بل في العالم العربي كله حيث يكون 

  (.2003) ينور, تحت  ي رتها المشددم" 

مرت قنام العراقية ال ضائية بثالث مراحل من ناحية الدارم والتن يذ وذلك قبل ان تتضح هويتها 
 قية  ويمكن ايعازها: العرا

المرحلة الميركية: المرحلة األولى كانت امتدادا إلدارم الحتالل األميركي على دفة المور في  .أ
ية المتخصصة بإنتاج األعهزم والمعدات اإلذاعية األمريكالبالد, وأن الدارم ال علية كانت لشركة )هارس( 

التي ت لمت فيها مقادير األمور إلعادم تأهيل البنية  ( مليون دولر 91والتل زيونية وبعقد بلغت قيمته )
) عدي,  التحتية لإلعالم العراقي من إذاعة وتل زيون والعمل على إصدار صحي ة "الصباح" اليومية

ومن   اإلعالم(  ووفقا للصالحيات الوا عة التي تمتعت بها شركة )هارس(  اصبحت شبكة 2008



-181- 
 

من كونها مؤ  ة عراقية م تقلة )الركابي, أكثر  الئتالف المؤقتةضمنها قنام العراقية تابعة ل ل ات 
2003.) 

 اللبنانية  ولم تختلف عن  ابقتها (LBC)المرحلة اللبنانية: وشهدت هذه المرحلة التعاقد مع  شركة  .ب
 غت الذائقة اللبنانية على القنام ب بب بث  اعات  ويلة من البرامج واألعمال اللبنانية القديمة إذ 
  (.2004لحديثة )عبدالقادر,وا

المرحلة العراقية: وهي مرحلة اإلدارم العراقية المباشرم وبدأت بعد تشكيل معلس الحكم النتقالي   .ت
تمكنت من ان تنهض   الى كوادر عراقية مختصة 5/4/7885حيث  لمت فيه ادارم الشبكة في 

صبحت القنام التل زيونية الر مية التابعة بم ؤوليات وواعبات إعالمية عديدم حملتها على عاتقها  بعد أن أ
 (. 2008إلى الدولة ) عدي, 

العراقي تعتمد في تمويل نشا اتها على مصادر  اإلعالماما بخصوص مواردها القتصادية  فشبكة 
متعددم ما بين حكومي وبرامعي وتعاري  وتوزعت هذه المصادر وفق ما عاء في عريدم الوقائع العراقية 

ولم تأخذ معظمها عانب الت بيق ال علي كالهبات وحمالت عمع التبرعات او حث المانحين  بعدم م تويات
على التعهد بتقديم المنح او ضريبة شراء أعهزم ال تقبال التي ل ت توفى في العراق ويمكن األخذ 

 بمصادر التمويل األخرى التي حددتها الشبكة وهي كاآلتي:

العراقي  اإلعالم ار القانوني الذي تم بموعبه تأ يس شبكة منح الدولة المباشرم : ك ل ال -أ
ال يا ة المالية لقنام العراقية ال ضائية حيث رب  تمويلها من الخزينة العامة للدولة العراقية كونها و يلة 

  وبذلك يكون تمويل الدولة للقنام المصدر الرئيس وال اس في عمل القنام )الركابي, اعالم و نية
2003.) 

اإلعالنات التعارية: يشكل التمويل الذاتي من خالل العالنات التعارية والرعاية البرامعية  -ب
وعها اخر من اوعه تمويل قنام العراقية ال ضائية  وعلى الرغم من انه ل يرتقي لم توى التمويل من خزانة 

( مليون دولر  وقد 5بال)يحقق عائدات مالية خالل ال نة الواحدم تقدر إذ  انه يعد ضرورياإل  الدولة
اقتصرت هذه العالنات في بادئ المر على العانب الحكومي بعرض اعالنات تتعلق بمل ات الرهاب 
والشر ة العراقية والنتخابات لكن بعد ذلك ان تحت على العالنات التعارية ول يما بعد تعاقد القنام مع 

 (.2006)الم يري,  عالناتشركة اللبنانية )ميديا ات( المختصة في توريد ال
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 ية:اإلعالم: العراقية .. االهداف والسياسة 3

العراقي لتتولى تقديم خدمات اإلذاعة العامة وتقوم بالبث واإلر ال عبر  اإلعالمأنشأت شبكة  
وبما انها ( الصادر عن ال ل ة الحاكمة 66األراضي العراقية وبنشر المعلومات بموعب األمر المرقم )

العراقي فكان من البديهي أن تكون ادام من ادواتها لتن يذ ال يا ة  اإلعالمدوائر التابعة لشبكة أحدى ال
ية التي اقرتها الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والر ال والتي تتلخص اإلعالموالهداف والوظائف 

مج متنوعة ومتميزم يمكن بخدمة المصالح العامة بلغات متعددم متداولة في العراق عن  ريق توافر برا
 ايعازها )موقع القنام(.

عالمية وتثقي ية.  أ. انتاج برامج ترفيهية وا 

 العارية.األحداث ب توافر برامج اخبارية وبرامج عن 

 تغ ية للنشا  الديني والرياضي والثقافي. .ث

 انتاج برامج ال  ال.  .ج

 تغ ية نشا  الحكومة الو نية وفقاا لما يقرره المحرر الم ؤول. .ح

 توافر انتاج اعالمي محلي. .خ

انتاج برامج مهمتها تشعيع الموا نين على المشاركة في العمليات الديمقرا ية بما فيها العملية  .د
 ال يا ية.

 انتاج برامج تعكس التنوع في المعتمع العراقي. .ذ

و انتاج برامج تشعع العمهور على إدراك وا تيعاب القضايا المرتب ة بالنوع الثقافي والنتماء ا .ر
 الى معموعات عرقية ودينية و يا ية او أقلية في المعتمع العراقي.

يمكن إذ  القيام بمعموعة من المهام( الهيئة العامة لخدمات البث والر ال 66والزم المر رقم)  
 إيراد أهمها على وفق اآلتي: 

والظواهر المحلية داث األحية والعلمية والرياضية كافة و اإلعتماعإعالم العمهور بالت ورات ال يا ية و  .1
 والدولية  وضمان إتاحة المعال للنقاش بشأن عميع القضايا التي تهم العمهور. 

تشعيع وت وير عميع أشكال البداع المحلي في البرامج الم موعة والمرئية التي ت اهم في تنمية  .7
 الثقافة وال نون. 

 ج. بث البرامج الموعهة إلى العالية العراقية المقيمة في الخار  .3

 إعالم وتثقيف العمهور للمحافظة على الموروث الثقافي.  .4

 إعالم وتثقيف العمهور بعميع وعوه حماية البيئة.  .5
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 : الهيكل اإلداري والفني لقناة العراقية الفضائية: 4

ية في العراق   واء أكان على م توى اإلعالمالمؤ  ات أكبر  تعد قنام العراقية ال ضائية من
بها من عهة  او من حيث اعداد العاملين بالقنام من المالكات ال نية والتقنية  المهام التي تض لع

والنتاعية  ما يت لب تنظيمهم وتوظيف قدراتهم وفق هيكلة تنظيمية وادارية  تمكن القنام من تحقيق 
 خ  ها المر ومة.

قمة هرم  القنام  العراقي يقف على  اإلعالممدير عام شبكة فإن  ووفقا لآللية الدارية المعتمدم 
ال اقم التن يذي للقنام والذي يتكون أداء  ويختص واعبه بر م ال يا ات ومراقبة األداء وال يا ة المالية و

)حمادي,  الذين يقومون بن يذ الخ   البرامعية للقنام وهي موزعة كاآلتيمن مدراء الدوائر واألق ام 
7815 :) 

 أ.  دائرة التلفزيون: 

م التي ت رعت منها المديريات الخرى وتكون معنية بإنتاج وتقديم باقة من البرامج تمثل نوام القنا 
الترفيهية والمنوعة الخ ي ة ذات ال ابع العماهيري مثل برامج الم ابقات والمنوعات الغاني والمو يقى  

نام  وتتكون من فضال عن البرامج الثقافية والدينية  وتعد دائرم التل زيون من التشكيالت الضخمة في الق
 ( ق ما وهي: 13)

ق م المنوعات: يعنى بتقديم البرامج المنوعة والترفيهية على غرار برامج الم ابقات والبرامج ال نية  -
 والغنائية .

يعنى هذا الق م بتقديم مادم ثقافية تواكب القضايا الم روحة في معالت الدب الق م الثقافي:  -
 واعراء اللقاءات الثقافية.   من خالل إعداد البرامجوال ن 

ق م األ رم وال  ل: يعنى بتقديم البرامج التربوية والتعليمية والرشادية التي تعنى بالمرأم وال  ل  -
 والعناية األ رية. 

ق م التقديم: ويضم عددا من المذيعين والمذيعات الذين ي همون في تقديم البرامج المنوعة التي  -
 ون. تقدمها مديرية التل زي

ق م العداد: ومهمة هذا الق م اعداد البرامج التل زيونية حيث يقوم العاملون فيه بعملية البحث  -
 لصياغة الفكار واعداد البرامج الم لوبة ضمن الخ ة البرامعية.

والبرامج المختل ة األخرى ومهمته إخراج البث  اإلخباريةق م المخرعين: ويضم مخرعي البرامج  -
 ته النهائية. اليومي بصور 

 ق م الكاميرا المحمولة: ومهمة هذا الق م التصوير الداخلي والخارعي الحي أو الم عل.   -

ق م اإلنتاج: وم ؤوليته تهيئة ال تديوهات وتحضيرها وتنظيم العمل الخارعي وتهيئة   -
 م تلزمات ذلك العمل وهي م ؤولة عن األق ام ال نية في التل زيون. 
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: يقوم هذا الق م بعمل تق يع وتعميع البرامج وتولي ها وفق الشكل العام للبرنامج ق م المونتاج -
 وهذا الق م يعمل به أربعة موظ ين. 

 ق م المنتعين: وهم المعنيون بحعز ال تديو لتعهيزه للتصوير وتهيئة األشر ة الخاصة بذلك.  -

ج وضيوفهم قبل الظهور على ق م الماكياج: ومهمته عمل المكياج الخاص بالمقدمين البرام -
 الشاشة. 

ق م الديكور: ويقوم هذا الق م بإعداد وتن يذ التصاميم للديكورات الخاصة بالبرامج المختل ة  -
 وح ب الت اق مع مخرعي البرامج. 

ق م المؤثرات: ومهمته انتاج ال واصل والبرومشنات التي تتعلق بال " لوكو" القنام والتنويه على  -
 وقات عرضها. البرامج وا

ق م التن يق: ومهمة هذا الق م تن يق البرامج التل زيونية وفق منهاج يومي يحدد من قبل هذا  -
لت عيل البرامج وفحصها  ويضم عدم شعب وهي: المكتبة الصورية   زمةالق م ثم تهيئة األشر ة الأل

دخال الصوري  ن خ األشر ة ال حص والترعمة  إدخال المعلومات  المنهاج اليومي  تنظيم المنهاج  اإل
 وتحويل األنظمة  البرمعة  مخرعو البث.

هو ا توديو تصوير وت عيل وبث البرامج والمواد التل زيونية وفق مواص ات استوديو البث:  -ب
ويضم عدم شعب وهي: شعبة المصورين  شعبة  ي رم الكاميرات  شعبة الصوت  شعبة هند ية خاصة  

  وينق م   شعبة فيديو البث  شعبة مالحظي ال تديو  شعبة ال بتايتلالضاءم  شعبة الوتوكيو
 ال توديو الى ق مين هما:

البالتوه: وهو المكان الذي يتم فيه تصوير البرامج ) الت عيل والمباشرم ( ويحتوي على معموعة  -
 ت ومكبرات الصوت.من الكاميرات التل زيونية واعهزم الضاءم والميكرفونات وشاشة المراقبة والديكورا

يقوم إذ  غرفة المراقبة او التحكم: وهي غرفة ال ي رم والمشرفة على عملية النتاج التل زيوني -
المخرج وم اعدوه بالعمل على انتاج البرنامج في شكله النهائي وتتوافر في هذه الغرفة اعهزم متعددم من 

اعي بمح ات الراديو كما تتوافر فيها اعهزم بينها اعهزم الصوت التي تماثل اعهزم صوت ال توديو الذ
 الصورم التل زيونية. 
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 دائرة اإلنتاج الدرامي: ت . 

وتعنى بتقديم العمال الدرامية التي تنتعها القنام او المنتعة من قبل مؤ  ات انتاعية  خارعية  
وتضم عددا من الموظ ين ي  مثل: التمثيلية التل زيونية  ال يلم التل زيوني  واشهرها الم ل ل التل زيون

 موزعين على الق ام التالية: ق م المخرعين  ق م اإلنارم  ق م الديكور  ق م التصوير. 

 من التشكيالت التي ا تحدثت وتعنى باألشراف على انتاج:ج. مديرية البرامج الوثائقية: 

 البرامج الوثائقية ) خ وات الحيام  واقعي عدا (  -

 ومملكة اور(  القلب الم توح    ) ال رالفالم الوثائقية -

 ح. مديرية البرامج السياسية: 

ال يا ية وتحليلها وتقديمها من خالل برامعها المتعددم بهدف تثقيف األحداث وتعنى بمتابعة 
الموا ن على إدراك وت هم الواقع ال يا ي الراهن محليا وعربيا وعالميا. ويبلغ عدد منت بي  المديرية 

ي همون في تقديم ت عة برامج  يا ية من ابرزها: ) العراقية والحدث  في مكتب الوزير   ( موظ ا75)
خراج البرامج ال يا ية  مل ات اقتصادية(   مقابلة خاصة  الصحافة وتضم عدم أق ام خاصة بإعداد وا 

 ق م مقدمي البرامج(.   ق م المونتاج  ق م المصورين  ق م المرا لين  وهي:) ق م اإلنتاج

 :. دائرة االخبارخ 

تقوم بتغ ية إذ  وتعد من اهم التشكيالت الدارية في قنام العراقية ال ضائية المهمة والحيوية.
إلى المشاهد م علة او بصورم مباشرم وتقديمها  العادية وال ارئة والعاعلةاألخبار المحلية والعربية والدولية 

اعيز لألخبار وتحتوي على الخبار ال يا ية ح ب المنهاج اليومي الذي ينق م الى عدم نشرات ومو 
  التي يتك ل عدد مصورم ية والقتصادية والرياضية وما يرافقها من تقارير وتحليالت اخباريةاإلعتماعو 

  فضال عن اعتماد الدائرم على مصادر اخبارية خارعية مثل كبير من المندوبين والمرا لين بتغ يتها
 .لعالمية المحلية وا اإلخباريةالوكالت 

  ( موظ ا موزعين على اق امها178ويراس الدائرم موظف بدرعة مدير يتولى اإلشراف على )

 (: 2015)مح ن, 

وتحريرها وتوعيه المندوبين  اإلخباريةق م المحررين: ومهمته عمع وانتقاء األخبار والتقارير  -
على األفالم وصولا إلى المرحلة األخيرم والمرا لين نحو تصحيح كتاباتهم لتقاريرهم وععلها منا بة للتعليق 

 وهي بث التقارير بعد ت عيلها أو على الهواء مباشرما 

( مرا لين 5و) ( مرا ال في المحافظات 36( مرا ال في بغداد  و)71ق م المرا لين: ويضم ) -
دول ( مرا ال منتشرين في 78في مكاتب اقليمية )عمان  مصر  لبنان  امارات  اميركا  فضال عن )

 .األحداث من مواقع  اإلخباريةيوافون المديرية بالتقارير العالم 
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ق م الكاميرا المحمولة: ويضم هذا الق م عدداا من المصورين وم اعديهم الذين يض لعون برفقة  -
 المندوبين والمرا لين بمهمة تصوير اللق ات والمشاهد الخارعية للتقارير واألخبار لتغ ية األحداث. 

مذيعين: ويضم المذيعين والمذيعات الذين يتناوبون يومياا في قراءم مواعيز ونشرات ق م ال -
 األخبار.

ومهمته تغ ية كل النشا ات وال عاليات والمؤتمرات  القتصادية  ق م الخبار القتصادية: -
 . اإلخباريةالمهمة  ومناقشة القضايا التنموية وتقديمها ضمن النشرم 

ية: ق م يهتم بتغ ية النشا ات وال عاليات الرياضية المحلية والعربية ق م الخبار الرياض -
 والعالمية  وتقديمها على شكل اخبار وتقارير اخبارية .

يض لع العاملون في الق م من المصححين اللغويين بمراععة النصوص  ق م الشراف اللغوي: -
لمذيعون والمرا لون من قراءتها بصورم بعد تحريرها للتأكد من  المتها اللغوية ليتمكن ا اإلخبارية
 صحيحة.

يقوم ق م المونتاج بإعادم ترتيب وتركيب اللق ات والمشاهد الخاصة باألخبار  ق م المونتاج: -
وحذف اللق ات والمشاهد غير المرغوب فيها أو المكررم حتى يأخذ التقرير شكله  اإلخباريةوالتقارير 

 مل بالتن يق مع المندوب أو المرا ل.النهائي وزمنه المحدد ويكون هذا الع

ق م الكرافيك : يقوم الق م بتعويض الخبار التي ت تقر الى المعادل الصوري من خالل تقديم  -
و ائل ايضاح على شكل خرائ  والر ومات الخاصة ومع مات هند ية با تخدام عهاز الحا وب  

 .اإلخباريةفضالا عن عمل ال واصل 

يقوم الق م بمهمة ح ظ الصور والنصوص ومواعيز ونشرات األخبار الرشيف اإلخباري :  -
 والمعلومات وترميزها بو ا ة األعهزم اإللكترونية الخاصة بخزن المعلومات . اإلخباريةوالتقارير 

العالمية التي يمكن ان تعزز مواد النشرم  اإلخباريةق م الترعمة: يقوم الق م بترعمة النصوص  -  
 .اإلخبارية

من المرا لين من مكاتب   اإلخباريةم القمار: مهمة الق م تقتصر على ا تالم التقارير ق  - 
من الوكالت العالمية منها وكالة  اإلخباريةفضال عن ا تقبال الحقائب   القنام في مح ات العراق

الل ت عيلها األ وشيد بريس ورويترز ووكالة األنباء ال رن ية ووكالة اتحاد إذاعات الدول العربية  من خ
 ( ويرافق الخبر أو التقرير مع الصورم إلى غرفة األخبار. DV Camعلى حقائالب علالى أشر الة نالالوع )

مهمة الق م تكمن في تن يق العمل اإلداري من خالل اإلشراف على  لية العمل  ق م الدارم :  -
ب هذا الق م اإلداري تنظيم وواع والهتمام بالشؤون اإلدارية الخاصة بالموظ ين في أق ام الدائرم 

صدار أوامر العمل لهم وتنظيم عقود التشغيل والب اقات  المخا بات اإلدارية الخاصة بالعاملين عميعهم وا 
 وغيرها من المت لبات اإلدارية المختل ة. 
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ومهمة هذا الق م تزويد الموقع اإللكتروني للقنام باخر األخبار والتقارير ق م العراقية نت :   -
واحدثها  كما يقوم بتزويد المندوبين والمرا لين بالمعلومات المهمة التي ي ت يد منها في عمل  خباريةاإل

الموقع تقاريرهم  فضالا عن ا تقبال اآلراء والمالحظات والمقترحات الخاصة بنشرات أخبار القنام 
 اللكتروني. 

  اإلخبارية: أشكال البرامج 5

 اإلخباريةعات البث الربعة والعشرين  عدد المواعيز والنشرات تقدم دائرم الخبار على مدار  ا
( نشرات 6( مواعيز  و)3الخاصة ال ارئة والعاعلة  وبواقع ) اإلخباريةفضالا عن عدد من التغ يات 

 (: 7815)مح ن,  أخبار مع اعادتين للنشرم الرئي ة وح ب ما مبين على النحو التالي

من معموعة أخبار وتقارير ومتابعات وتحليالت  اإلخباريةلنشرم تتكون ا : اإلخباريةأ. النشرات 
دقيقة وتقدم  68الى  38اخبارية المهمة والمنوعة  والتي ترتب ح ب الهمية وتكون مدتها الزمنية ما بين 

 بمواعيد ثابتة يومياا على النحو التالي :  

 رياضية  -دقيقة /  يا ية  38( صباحا / 5نشرم ال اعة ) -

 اقتصادية   -دقيقة /  يا ية 38( ظهرا  / 17رم ال اعة )نش  -

 اقتصادية   -دقيقة /  يا ية 38( عصرا / 4نشر ال اعة )  -

 دقيقة / خدمات  58(  م اءا / 6نشرم  ال اعة ) -

 ( م اءا /   اعة/ النشرم الرئي ة )العراقية الليلة( .5نشرم ال اعة )  -

 ة / نشرم ) المنتصف(.دقيق 38( ليال / 17نشرم ال اعة ) -

 ( صباحا / اعادم / النشرم الرئي ة ) العراقية الليلة( .7نشرم ال اعة ) -

 ( صباحا /  اعادم / نشرم ) المنتصف( .  38 5نشرم ال اعة ) -

( دقائق وقد تكت ي بعناوين 5تتضمن اخبار موعزم ل تتعاوز بالمعمل ) ب. مواعيز الخبار: 
  وتقدم في قنام العراقية  بثالث فترات اإلخباريةاء المدم التي تخلو من النشرات أثن  وتقدم  اإلخبار فق 

  وعلى النحو التالي: 

 دقيقة / عام 15(  صباحا /18موعز ال اعة )  -

 دقيقة / عام . 15( ظهرا /17موعز ال اعة )  -

 دقائق / عناوين  3( م اءا / 1موعز ال اعة )  -

 دقائق / رياضية. 5/  ( ليالا 11موعز ال اعة )   -
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 العراق الليلة: النشرة الرئيسة .. 

الرئي ة التي تعرض في تمام ال اعة الثامنة م اءا بتوقيت بغداد تتناول على نحو  اإلخباريةالنشرم 
ية والخدمية والمنية والقتصادية على ال احة العراقية والعربية اإلعتماعال يا ية و األحداث  اعة ابرز 
 وتقدم من قبل مذيعين )مذيع ومذيعة( في األ توديو الرئي ي  وتتكون النشرم من عدم فقرات :  والعالمية 

. التايتل: بداية ونهاية النشرم وهو فاصل من الكرافكيك عبارم عن تتداخل خ و  ال ول 1 
 والعرض المدارية مع اشعة الشمس التي تظهر عليها ا ماء المحافظات العراقية على تع يم لخار ة

 العالم باللون الزرق وفي قلبها خار ة العراق باللون الذهبي. 

( تذاع في م تهل النشرم وتكرر في م لع 4-3. العناوين: ويضم عناوين رئي ة تضم من )7
وفي نهايتها للتذكير  وعناوين ثانوية تذاع قبل نهاية الق م الول من النشرم   الق م الثاني من النشرم

 وين.( عنا3-7تتراوح من )

 . التعليق الخباري: تعليق اخباري  يتناول ابرز مضامين النشرم ويتناوب على قراءتها المذيعان. 3

الق م الول في مقدمة النشرم ويضم   . المادم الخبرية: تتكون من ق م ي صل بينهما فاصل4
رير المنوعة فضال عن الخبار ال يا ية والمنية المهمة  والق م الثاني يضم في الغلب الخبار والتقا

 الخبار الرياضية التي تختتم بها النشرم وتقدم من قبل مذيع م تقل 

  اإلخبارية. ال واصل: فاصل منتصف النشرم وفواصل انتقال بين المواد 5

. العالنات: وتقدم على ق مين  ق م بعد فاصل المنتصف  وق م بعد فاصل الرياضة الذي 6
 نشرم.يأتي في العزء الخير من ال

 

 ثانيا / قناة الشرقية الفضائية 

 : قناة الشرقية .. النشأة والتطور: 1

ا لقت بثها ال ضائي التعريبي    وقد(13)أول قنام عراقية )خاصة م تقلة(قنام الشرقية ال ضائية ُتعدُّ 
 13/4/7884(  اعات يومياا وعلى مدار ثالثة أ ابيع حتى يوم 5ولمدم ) 73/3/7884الثالثاء الموافق 

)خلف,  (  اعة يومياا 74والذي كان اخر يوم للبث التعريبي  لت لق بعد ذلك بثها الر مي على مدار  )
أ لقت بثاا  5/4/7884وبعد مرور أقل من شهر على بثها ال ضائي وبالتحديد في تاريخ  (.2010

رددات ) و   العراق أرضياا إلى المشاهدين في العراق بو ا ة عهاز اللتقا  العادي ) انتينا( بحزمة ت
(  اعة 15( وبواقع )uhf 44القنام   (  ) عنوب العراقuhf 47( ) شمال العراق  القنام uhf 45القنام 

( بعد منتصف الليل بتوقيت مدينة بغداد وقد منع وصول 7( صباحاا ولغاية ال اعة )5يومياا من ال اعة )
                                                           

 ..http:// www. Alsharqiya.comموقع قنام الشرقية ال ضائية على شبكة النترنيت  (13)
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وارض  بيعية ) كاألبنية العالية  المرت عات بث القنام األرضي إلى بعض المنا ق وذلك نتيعة وعود ع
 (.2008)خليل,  ال بيعية(

( وعرب  ات وبتردد 11155بدأت القنام بثها على القمرين الصناعيين نايل  ات وبتردد )و
( في 11141كان ذلك قبل ان تبث  برامعها على القمر الصناعي الهوت بيرد وبتردد )  (17968)

( دولة شملت المن قة العربية فضالا عن أعزاء أ يا 98ا يزيد على )ليصل بثها إلى م  11/6/7884
 (.2004)الدهان,  وأفريقيا وأوربا"

اختارت القنام م ردم )الشرقية( أ ماا لها لما يحمله من معنى يع د روح الشرق كمنبع لل نون  
و من قة ما في الشرق والمعرفة من دون ان يعكس هذا ال م هوية  يا ية أو عقائدية أو يمثل دولة ما أ

وفرت القنام امكانات عالية من اعهزم رقمية وحوا يب الكترونية وا توديوهات حديثة  األدنى والو  , وقد 
واتضح لالرتقاء بالبث الى م توى عاٍل لمواكبة الت ور التكنولوعي لالتصال والظهور بم توى تقني عيد  

 (2008)خليل,  ولمدم  اعة ونصف 5/5/7884يخ ذلك من خالل أول نشرم إخبارية ا لقتها في تار 

وقد بدأت بث برامعها من ا توديوهات بغداد ودبي وذلك قبل ان ت تتح ا توديو ثالثه لها في 
   (  وتنحصر واعبات كل ا توديو:  2004)الدهان, العاصمة البري انية لندن

ويقع في من قة اليرموك  وهو  ا توديو بغداد: احدى ال توديوهين اللذين بدأت القنام بثها منهما .أ
(  اعات يوميا بدءاا  من ال اعة 1تابع لمكتب بغداد  يتولى ال توديو بث مواد وبرامج القنام لمدم )

( م اءا ويت لم البث بعد ذلك المقر الرئي ي في مدينة دبي 6( صباحا بتوقيت بغداد حتى ال اعة )11)
راقية مكتبها بشكل نهائي بتهمة مخال تها القوانين العراقية ية  كان هذا قبل ان تغلق الحكومة العاإلعالم

 (.2008)الشمري,  وتعمدها التحريض على العنف

دبي: ملحق بالمركز الرئي ي للقنام في مدينة دبي وينتج ق ماا ية في اإلعالمالمدينة ا توديو  .ب
يبدأ إذ  (  اعة 11يقارب ) ما اإلخباريةمن البرامج والمنوعات, ومعدل بثه اليومي من البرامج والمواد 

 ( صباحا. 11( م اءا لغاية ال اعة )6البث من ال اعة )

ليضاف الى  ل لة ا توديوهات وهو مخصص لتقديم نشرم  7818: افتتح في ا توديو لندن .ت
  الخبار.

التي تبثها من  اإلخباريةضمن النشرات  اإلخباريةا توديو عمان: وتقدم فيه بعض ال قرات  .ث
 عن بعض المواضيع التي تختص بالشأن العراقي.لندن  فضال 

ي في دبي  تة مكاتب على الم تويين اإلعالموللقنام  فضال عن مقرها الرئيس في مدينة النتاج 
 –البصرم ( ومثلها في العواصم العربية ) عمان  –اربيل  –المحلي والعربي منها ثالثة في العراق ) بغداد 

 .  القاهرم ( )موقع القنام( -دمشق

 وقد شهدت القنام تو عات كبيرم حيث تم ا الق قناتين متخصصتين لتضاف الى القنام 
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 ) الشرقية ( العامة  وهما:  

ان إل    خالل المعال الزماني لعينة البحث 7811الشرقية نيوز: قنام اخبارية بدأ بثها في اذار  .أ
 .7885ادارم القنام تؤكد ان ا القها تم منذ 

قنام مختصة بعرض البرامج الدرامية من م ل الت وافالم  ينمائية وقد الشرقية دراما:   .ب
  .71588عمودي  11311 على قمر النايل ات التردد  7817ان لق بثها في م لع تموز)رمضان(

 : الشرقية.. االدارة والتمويل  2

او  عهة حكوميةل ترتب  بأية م تقلة عزء من معموعة إعالمية اهلية تقدم قنام الشرقية ن  ها بانها 
تابعة لمؤ  ة الزمان كشركة  يةاإلعالمفي مدينة دبي وم علة  )موقع القنام(  عماعة  يا ية او دينية

  الذي  بق وان حصر (2008ي  عد البزاز )الشمري, اإلعالمالتي يملكها ويرأس معلس إدارتها  الدولية
في العراق ولكنه يتح ظ على ذكر ا مائهم عائلته الذين يعيش بعضهم  أفراد بعدد منملكية قنام الشرقية 

 (.2008)خليل,  خوفاا من اية مؤشرات عن ثروتهم ما قد يعرضهم للخ ر

وكان هذا قبل ان ت عى القنام الى "ضم م تثمرين عدد من اعل زيادم ميزانيتها الولية التي قدرت 
ية اإلعالمي وتهيئة المالكات والبث ال ضائ زمةمليون دولر رصدت لشراء المعدات الأل 38حينها بنحو 

وقد تشير بعض الدللت التي رافقت عمل القنام الى انها قد حققت  (,2004)الدهان,  وال نية والدارية
النمو في راس مالها الذي كانت ت عى اليه  هذا ما قد يتضح من خالل  افتتاحها " مكتبا لها في لندن 

 ( 2008)الشمري,  ور والتميز عن غيرها من القنوات العراقيةليكون دليال اخر على قدرتها المالية والت 

والشرقية دراما(. ناهيك عن ضخامة  –فضال عن ا القها قناتين اضافيتين متخصصتين ) الشرقية نيوز
النتاج التي تت م بها اعمالها الدرامية وبرامعها المنوعة ول يما تلك التي تتعلق بتقديم الم اعدات 

 زواعكم علينه(.  –صاية وصرماية  –ية مثل ) يد الخيروالعانات الخير 

تعول كثيرا على عائدات إذ  ولم تقتصر العائدات المالية للقنام على م اهمات الم تثمرين 
" تعاقدت مع عدد من الشركات إذ  العالنات التي تحقق لها بعد النتشار الوا ع الذي حققته القنام

ق وخارعه لغرض عرض إعالناتها  ليرت ع اعمالي مردود هذه العالنات التعارية المختل ة من داخل العرا
)خلف, (, وتعد هذه الن بة واحدم من اعلى الن ب اإلعالنية في دول  ( من ميزانيتها%58ما يقارب)

من  %61المشرق العربي والخليج وعموم الشرق الو   فلها على مدى األعوام ال بعة الماضية ن بة: )
في  %9من حعم اإلعالن  التل زيوني في  وريا واألردن   %33  لتل زيوني في العراقحعم اإلعالن ا

 (2008عموم دول الخليج ومصر وشمال افريقيا( )الشمري, 
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 ية: اإلعالم: اهداف قناة الشرقية وسياستها  3

ها منحت ال تقاللية التي تتمتع بها قنام الشرقية  مرونة كبيرم لها في وضع اهدافها و يا ت
في تن يذها بعيدا عن الصرامة التي قد ت رضها القوانين واللوائح الداخلية أكبر  ية  ومرونةاإلعالم

للمؤ  ات المرتب ة بعهات ر مية, ما ععلها تتمتع بم احة من الحرية لتن يذ خ  ها البرامعية التي 
مو يقية والغنائية والدرامية لقضايا ال اعة والبرامج الرياضية وال اإلخبارية" التغ يات تنوعت ما بين 

والتي عاءت والكوميدية وعروض الزياء والم ابقات والبرامج الوثائقية والعلمية و الثقافية )موقع القنام(. 
)خلف, ترعمة لعملة من الهداف  التي تبنتها القنام  عند نق ة الشروع يمكن ايعازها بالنقا  التالية

2010 :) 

عراقي من خالل ا العه على أحداث ال احة العراقية بصورم م تمرم تو يع مدارك الموا ن ال -أ
 ول  ّيما ال يا ية والقتصادية والثقافية والرياضية والهتمام بقضايا الموا ن العراقي بشكل خاص.

 إيصال صوت العراقيين وقضاياهم المصيرية بحيادية إلى الرأي العام العربي والعالمي. -ب 

 التوتر الحاصل على ال احة العراقية عن  ريق تقديم مادم ترفيهية.التخ يف من حدم  -ت 

م اعدم للموا نين عبر العديد من المشاريع الخيرية مثل )كر ته وعمل والمخصص إلعادم  -ث
بناء بعض الدور التي دمرتها الحرب ومشروع النور الذي يتولى معالعة بعض الناس الذين يعانون من 

ج ف وركم علينا وب اقة شخصية واليد البيضاء الذي يعمل على معالعة بعض اختالل في البصر وبرنام
 أ  ال العراق والذين يعانون من أمراض صعبة ومعقدم يصعب عالعها في داخل العراق(. 

فضال عما   إنتاج البرامج والم ل الت العراقية بهدف إيصال واقع الحيام العراقية إلى الخارج  -ج 
 من فرص عمل للعديد من ال نانين  وال نيين العراقيين . توفره  هذه العمال 

إنتاج عدد من البرامج المنوعة والمختل ة والتي تحاول من خاللها الوصول إلى كل ال ئات   -ح 
 العمرية في المعتمع العراقي ول  ّيما الشباب واأل  ال وربات البيوت. 

يصال همومهم ومعاناتهم إلى العهات ربُ  العراقيين في الخارج بو نهم ومتابعة قضاي -خ  اهم وا 
 الحكومية والر مية عن  ريق عدد من البرامج .

 :  الهيكل اإلداري والفني لقناة الشرقية الفضائية:  4

تحرص كل مؤ  ة اعالمية على اتباع نظام اداري يتيح لها ا تثمار امكانياتها البشرية والمادية 
كان الحديث يتعلق إذا افها وتن يذ  يا تها على اكمل وعه  ول يما والتقنية بالصورم المثلى لتحقيق اهد

بمؤ  ة بحعم قنام الشرقية التي تمتلك الكثير من ال توديوهات والمكاتب المنتشرم في عدد من العواصم 
صح ي وفني ومخ   برامج ومذيع ومرا ل  488من أكثر  العربية والعالمية  فضال عن امتالكها "

وهذا ما يت لب منها الحتكام الى ا س تنظيمية لتوظيف عهودهم وقد اعتمدت القنام   )موقع القنام(
هيكال تنظيميا يتكون من رئا ة ادارم قنوات الشرقية والذي  يرأ ه  عد البزاز بالمشاركة مع خم ة 
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النحو  اعضاء وهم المدراء العامون الذين يشرفون بدورهم  على مديريات ترتب  بمعموعه من الق ام على
 التي :

وهي المديرية المعنية بتقديم العمال الدرامية والبرامج المنوعة التي تعرضها مديرية البرامج :   .أ
القنام وتضم خم ة اق ام تختلف مهام كل منها وفقا ألنواع واشكال البرامج  التي تقدمها  ويمكن ايعازها 

 على النحو التي : 

على انتاج البرامج المنوعة التي تهدف الى الت لية والترفيه ق م المنوعات : الق م الذي يشرف  -
 والمتعة ) كاريكتير  كالكيت  البرج العالي  تراعي  مرا لون(

ق م برامج الواقع: الق م الذي ينتج البرامج الواقعية وهي شكل عديد من البرامج  التي يتم من  -
العن ين وت عيل  لوكهم المعاشي وردود أفعالهم خاللها تصوير الحيام الواقعية للمشتركين فيها من كال 

ال بيعية بدون  يناريو وعرضه عبر نوع من اإلخراج كمشهد ترفيهي وا تعراضي عماهيري ) بيت بيوت  
 (freeفري 

ق م الدراما: الق م الذي يشرف على انتاج العمال الدرامية ) الباشا  ع ي ة ا كندر  الباب  -
 الشرقي   ائق ال توته( 

ق م المونتاج: الق م الذي يقوم بترتيب وتركيب المشاهد الصورية) النص الصوري( ألعداد  -
 التقارير وال قرات الترفيهية والمنوعة التي تعرضها مديرية البرامج  

 ق م الكرافيك: الق م الذي يحضر ال واصل والبرومشنات    -

 م الشرقية وتتكون من ق مين: المديرية الم ؤولة على بث المادم عبر قنامديرية البث :  .ب

ويضم هذا الق م معموعة من المهند ين وال نيين والتقنيين ممن يعملون في  : الق م الهند ي -
 معالت الهند ة والر ال والبث وصيانة وعمل أعهزم القنام المختل ة. 

وعدد من يوعد في هذا الق م معموعة من المختصين في إخراج برامج القنام  : ق م المخرعين -
 الم اعدين لهم حيث يعملون بصورم دائمة على إخراج برامج القنام المتنوعة. 

وهي المديرية التي تعنى بالشؤون الدارية للقنام مديرية الشؤون المالية واالدارية والقانونية:  .ت
لم تويات كذلك تهتم بالعانب القانوني على ا  والعاملين فيها  فضال عن تنظيم وتن يذ ال يا ة المالية

 ية . اإلعالمالدارية والمالية و 

 اإلعالموتضالم الدائرم عددا من الم الالتشارين المختصين في معالت الصحافة و دائرة الخبراء:  .ث
 .اإلعتماعالرياضي وشؤون المرأم والدراما وعلم الن س وعلم 

ية والعربية المحلاألحداث المديرية التي تعنى بتغ ية مديرية االخبار والبرامج السياسية:  .ج
والعالمية عبر اخبار وتقارير ومتابعات وتحليالت تعرض على شكل نشرات ومواعيز اخبار  وبرامج 

  وتضم المديرية عددا من الق ام  وهي:  اخبارية
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يضم هذا الق م معموعة من المحررين المختصين في شؤون تحرير  :ق م المحررين والمترعمين -
 لمترعمين في مختلف اللغات العالمية . األخبار فضالا عن معموعة من ا

( مرا ال منتشرين في العواصم العربية وعددا من 45ق م المرا لين والمندوبين: ويضم الق م )  -
هولندا    المانيا  الدول العالمية مثل تركيا  ايران  باك تان  افغان تان  فرن ا  رو يا  الوليات المتحدم

 ا بانيا  اوكرانيا.   ال ويد

يضم الق م عددا من مذيعي ومقدمي البرامج من كال العن ين  الذين يتناوبون : ق م المذيعين - 
ذاعة النشرات   .اإلخباريةبصورم م تمرم على تقديم الخبار والبرامج المختل ة وا 

يضم معموعة من المصورين المتواعدين داخل ا توديوهات القنام فضالا عن  قسم التصوير: -
 (.47ولين والمنتشرين في مختلف دول العالم وعددهم )المصورين المتع

 :  اإلخبارية:  توصيف البرامج 5

يعمع التنظيم الداري في قنام الشرقية ق مي الخبار والبرامج ال يا ية في مديرية واحدم تقدم 
وعددا من  اإلخباريةوتتضمن النشرات والمواعيز  اإلخباريةضمن بثها اليومي الم تمر العديد من البرامج 

 البرامج ال يا ية ويمكن ان ندرعها على النحو التي: 

تقدم مديرية الخبار والبرامج ال يا ية في قنام الشرقية  على مدار أ. نشرات ومواجيز االخبار: 
 وكما يأتي:  اإلخبارية اعات البث الربع والعشرين  عدد المواعيز والنشرات 

 شرات اخبارية وعلى النحو التالي:نشرات الخبار: تقدم القنام خمس ن -

 ( صباحا / نصف  اعة / عامة. 18نشرم ) -

 ( بعد الظهر/ نصف / عامة.1نشرم ) -

 ( م اءا  / نصف / عامة.6نشرم ) -

 ( م اءا /  اعة / حصاد الخبار / نشرم رئي ة.  18نشرم ) -

 ( بعد منتصف الليل/ نصف  اعة/ عامة.1نشرم ) -

شمل المواعيز عرضاا ب ي اا لألخبار وغالباا ما يقدم ضمن النشرات الرئي ة تمواعيز الخبار:   -
( دقائق أما 18فضال عن بعض المواعيز على رأس كل  اعة وتكون مدم هذه المواعيز ) اإلخبارية

-15النشرات القصيرم فهي غالباا ما تكون من صلة وتعمل القنام على عرضها بشكل يومي تتراوح مدتها )
 )موقع القنام(. من المواعيزأكبر  وهي تكون م صلة بشكل ( دقيقة78

( دقائق وتقدم في قنام 15-18تقدم خم ة مواعيز تتضمن اخباراا موعزم ل تتعاوز بالمعمل )
 الشرقية  على النحو التالي: 

 (  صباحا 11موعز ال اعة ) -
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 ( بعد الظهر3موعز ال اعة ) -

 ( عصرا5موعز ال اعة ) -

 ( م اءا.5)موعز ال اعة  -

: تعرض قنام الشرقية ضمن بثها اليومي الم تمر العديد من البرامج ال يا ية اإلخباريةب. البرامج 
 وتكون هذه البرامج على النحو التي :

الخالصة: برنامج حواري ي رح قضية  يا ية محلية للنقاش من خالل ا تضافة احدى   -
 بعض المداخالت عبر القمار الصناعية او الهاتف.  الشخصيات ال اعلة فيها  فضال عن ال تعانة ب

ال يا ية المهمة األحداث برنامج أ بوعي  يا ي يقدم م اء يوم العمعة ويتناول :  األيام ال بعة -
ال يا ية األحداث مع التركيز على الشأن العراقي ومن ثم العربي والعالمي  وي ل  الضوء على ابرز 

 أل بوع الماضي.واألمنية والتي وقعت خالل ا

فتيان الثورم وشيوخها : أول برنامج  يا ي يعنى بالشؤون اليرانية من خالل عيلين من رعال   -
 ي د. مظ ر قا م.اإلعالمالحكم في ايران ومترعم الى اللغة ال ار ية من إعداد وتقديم 

 اولهبرنامج ي ل  الضوء بشكل يومي على الصحافة العراقية وما تتن:  برنامج صحافة -

 من مواضيع وتحليلها من قبل ضيوف البرنامج الذي يعرض يوميا با تثناء يوم العمعة.  

القتصادية المحلية والعربية األحداث برنامج اقتصادي ي رح ابرز القضايا و : اقتصاد ال بوع -
 والعالمية  التي تقع خالل ال بوع .

 

 الحصاد اإلخباري:النشرة الرئيسة .. 

رئي ة تقدم يوميا في تمام ال اعة العاشرم م اءا بتوقيت بغداد  على مدار  اعة نشرم إخبارية 
على ال احة العراقية العربية والعالمية من خالل معموعة من الخبار والتقارير األحداث تتضمن ابرز 

مذيعة(  والمتابعات واللقاءات التل زيونية  وتشمل نشرم )الحصاد(  التي يشترك مذيعان بتقديمها )مذيع و 
 ال قرات التالية: 

. التايتل: يقدم في بداية النشرم ونهايتها وهو عبارم عن فاصل من الكرافيك  يظهر قب ين من 1
الضوء ) ازرق / وارعواني ( يتشظيان ثم يعودان ليندمعان ويشكالن مع ما للكرم الرضية يكتمل مع 

 ظهور عبارم تل زيون الشرقية باللغة النكليزية.

  والثانية  في ختامها للتذكير بأبرز ما عاء فيها اوين: تقدم مرتين  الولى ت تهل بها النشرم. العن7
 ( عناوين. 4-3وتكون )
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: معموعة من الخبار والتقارير والمقابالت على م توى المحلي والعربي اإلخبارية. المادم 3
 وال نية المنوعة.والعالمي عن القضايا ال يا ية  واألمنية والقتصادية والثقافية 

. العالنات: تقدم العالنات داخل النشرم بصورم غير منتظمة ل من ناحية التكرار ول من ناحية 4
 ال ترات او المدم الزمنية التي ت تغرقها  وتشمل العالنات الحكومية والتعارية. 

 . ال واصل: معموعة من ال واصل التي ت تخدم بين الخبار ومل اتها.5
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 (9ملحق رقم )

   مقارنة نسبة المشاهدة بين القناتين:

ن من القنوات العراقية التي لها ن بة مشاهدم كبيرم قنام الشرقية والعراقية ال ضائيتاتعتبر  

, لبعض كز ت وير ال لبة والشباب العراقيداخل العراق وخارعه, ووفقاا لال تبيان الذي قام به مر 

راقية(, بين هذا ال تبيان والتي كان من بينها قناتا )الشرقية والع 2010عام  القنوات العراقية, في

عري في خمس محافظات عراقية, مايلي: بالن بة لمتابعي األخبار فق , حصلت أخبار قنام الذي اُ 

( من المعموع الكلي للمشاهدين في عميع المحافظات, 19%الشرقية على المرتبة الولى وبن بة )

( فال ومرية 14%( ثم أخبار قنام البغدادية بن بة )%15ا مباشرم أخبار قنام بغداد )وعاءت بعده

 ( من المعموع الكلي للمشاهدين.9%( فالعراقية بن بة )10%بن بة )

ية( في عميع اإلعتماعأما بالن بة لمتابعي البرامج التل زيونية )بش ريها ال يا ية و  

لكلي ( من المعموع ا19%وبن بة )ة الولى المحافظات فقد حصلت الشرقية على المرتب

بالمرتبة الثالثة  ( ثم تليها قنام بغداد%15) ية بن بةبغدادالقنام  للمشاهدين, وعاءت بعدها مباشرم

 .(8%( فالعراقية بن بة )12%( فال ومرية بن بة )14%بن بة )

ناقش همومهم )أن أما بالن بة لرأي الموا نين الكلي لعميع المحافظات حول القنوات التي ت

الموا نين يعتقدون أن كل قنام تناقش هموم مموليها ( كانت النتائج كالتالي: قنام الشرقية بالمرتبة 

(, قنام بغداد بالمرتبة الثالثة 16%(, ثم قنام البغدادية بالمرتبة الثانية بن بة )23%األولى بن بة )

ت, تليها قنام العراقية بالمرتبة الرابعة ( صو 18( ايضاا ب ارق ب ي  عن البغدادية )16%وبن بة )

 ( صوتاا.14( أيضاا ب ارق ب ي  عن العراقية )9%ال ومرية وبن بة ) (, ثم قنام9%وبن بة )


