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دور الفضائيات العراقية

في تدعيم اتجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية
من وجه ة نظر قادة الرأي في بغداد
"دراســة ميدانية"

The role of the Iraqi satellite channels in supporting the
attitudes of the audience toward the security crises
From the point viewd Opinion Leaders in Baghdad
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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد ،وآالئك التي ال تحد ،أحمدك ربي على أن يسرت لي إتمام هذا
البحث ،إن لساني ليعجز أن يجد الكلمات التي يعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقـديري لكـل من
ساهم في هذا العمل المتواضع حتى يضيف قط ةر في محيط العلم.
وأخص بالذكر األستاذة ال دكتورة حميدة سميسم المشرفة على هذه الرسالة ،حيث كان فضلها
على البحث والباحث استثناء من كل المقاسات ودليال على إنسانيتها وعلميتها قبل أن تكون إستاذا
مشرفا ،ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة األفاضل الذين ق بلوا مناقشة هذه الرسالة لتزداد
قيمة ورصانة علمية ،الدكتور صباح ياسين صاحب المسيرة العميقة التي منحنا خالصة ثمرتها ،وكان
لي شرف كبير برئاسته لجنة مناقشتي ،وأيضا الدكتور أشرف الزعبي الذي شرفني بقبول مناقشتي
والشكر موصول لكل من الدكتور كامل خورشيد والدكتور أحمد المصري الذين أحاطوني برعايتهم
واهتمامهم وتوجيهاتهم السديدة لهذا البحث ،وكذلك األساتذة المختصين الذين عملوا على تقييم وتقويم
أداة الدراسة ،وأشكر كل أساتذة جامعة الشرق األوسط لما شكلوه من إضافة جميلة في حياتي ،من
حكمة وعلم سيبقى الفضل ألسمائها.
وال أنسى في هذا المقام أن أشكر زمالء الدراسة معي وأخص منهم نجم العيساوي وعمر دمحم
وسلطان القاسمي لما تقاسموه معي من وقت حياتي الشخصية أوال والعلمية ثانيا وهو وقت ال ينسى
ولجميع الزمالء وعذ ار لمن فاتني ذكره ،ومن هللا التوفيق.
الطالب

حميد غزال
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اإلهــــداء
إلى  ...من نذرت عمرها في أداء رسالة
صنعتها من أوراق الصبر
وطرزتها في ظالم الدهر
ونشرت دفئها حولي حيث صقيع األيام
إلى من كنت طفال بقلبها حتى وأن كبرت
إليك أمي أهدي هذه الرسالة
وشتان بين رسالة ورسالة
.....
إلى من شد ساعدي ووضعني على طريق الحياة
إلى من من جعلني رجال بين الناس
إلى أبي
....
إلى أ فراد عائلتي الذين قدموا لي الدعم الال محدود
أهدي وريقاتي وجهدي الصغير هذا لذوي عطاء كبير.
الباحث
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الملخص
دور الفضـ ــائيات العراقيـ ـ ــة في تدعيم إ تجاهـ ــات الجمهـ ـ ــور
نحو األزمات األمنية من وجهة نظر قـ ـ ــادة الرأي في بغـ ــداد
دراسـ ـ ــة ميدانيـ ـ ــة
الباحث :حميد غزال مهدي المساري
إشـ ـ راف  :األستاذة الدكت ـورة حميدة سميسم
كلية اإل عام  -جامعــــ ة الشـــــ رق األوســــــ ط

انطلقت الدراسة من كون الفضائيات العراقية لها حضور كبير وفاعل في المجتمع العراقي،
وأن العراق شهد وما زال يشهد أزمات وأحداثا امن ية كبيرة وخطيرة ،لذا انطلقت الدراسة مستهدفة
التعرف إلى دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية من منظور
قادة الرأي في بغداد.
اعتمدت الدراسة المنهج المسحي باختيار عينة عشوائية بسيطة وبشكل نسبي يعكس طبيعة
مجتمع الدراسة وهو (قادة الرأي في بغداد) ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )215شخصية من قادة الرأي
العام في بغداد ،شملت السياسيين واإلعالميين واألكاديميين وعلماء الدين وشيوخ العشائر ،باإلضافة
إلى المقابلة والتي تكونت من مجموعة من األسئلة واالستفسارات واإليضاحات التي تمت اإلجابة عليها
والتعقيب عليها وجها لوجه بين الباحث واألشخاص المعنيين بالبحث.

م -وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج ،من أهمها:
 .1جاءت التأثيرات المعرفية للقنوات الفضائية في المقدمة وتلتها التأثيرات الوجدانية ثم السلوكية،
مما يعكس مؤش ار على قدرة الفضائيات العراقية في إحداث التأثير المعرفي المطلوب خالل
األزمات األمنية.
 .5وجود توجه مرتفع لدى عينة المبحوثين في ضعف الخطاب اإلعالمي للفضائيات العراقية
الذي يعزز قيم المواطنة واالنتماء الوطني.
 .3تشخيص القصور الواضح في استكمال التغطية التلفزيونية لألزمات األمنية حسب عينة
البحث ،من خالل غلبة الطابع اإلخباري على البرامج التحليلية المعمقة التي تعمل على تفسير
األزمات األمنية وأسبابها ومعالجاتها.
 .4ساهمت الفضائيات العراقية وحسب آراء المبحوثين في تغذ ية العوامل التي دفعت المواطنين
إلى النزوح الخارجي أو الداخلي من مناطق النزاع.
 .2هناك انقسام واضح لدى أفراد العينة المبحوثة حول تصنيفهم للقنوات ذات التأثير اإليجابي أو
السلبي ،وهذا يعكس انقسام العينة لما تمثله من واقع سياسي وطائفي داخل العراق.

كلمات مفتاحية[ :الفضائيات العراقية ،تدعيم االتجاهات ،األزمات األمنية ،الجمهور العراقي ،قادة
الرأي العام].
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Abstract
The role of the Iraqi satellite channels in supporting the attitudes of
the audie nce toward the security crises
From the point viewd Opinion Leaders in Baghdad
"Field Study"
Presented by
Hameed Ghazal Mehdi Al Massarri
Supervisor
Prof. D. Hameeda Smesem
Faculty of Media – MEU
The Iraqi satellite channels had a large and active presence and in Iraqi
society, that had been exposed and had been still exposing to large crises and
dangerous security events, so the aim of study was to identify the role of the Iraqi
satellite channels to strengthen public attitudes towards security crises from the
perspective of opinion leaders in Baghdad.
The study had adopted the descriptive approach, and method of the survey by
simple random sample that reflected the nature of the study population(opinion
leaders in Baghdad), by choosing (512) opinion leaders in Baghdad, including
politicians, journalists, academics, religious scholars and tribal leaders, In addition
to the interview, that consisted of a series of questions , inquiries and clarifications
which were answered and comment on face-to-face between the researcher and the
persons concerned to search.
The most important results of the study:

- س1. The Cognitive effects of satellite channels came first, followed by emotional
and behavioral effects, which reflected an indication of the capability of the
Iraqi satellite television to make a cognitive effect required during security
crises.
2. There was a high direction that indicated to the weakness of the Iraqi media
speech of citizenship and national belonging values in the satellite channels.
3. There was a failure in the television coverage of the security crisis, through
the predominance of news on the depth analytical programs that based on the
interpretation of the security crisis, causes and resolutions.
4. The Iraqi satellite channels had contributed to feeding the factors that
prompted citizens to external or internal displacement from conflict zones
5. There was a contrast in the classification of the channels with a positive or
negative impact, and that reflected the difference of sample as it represented
the reality of the political and ethnic inside Iraq

Keywords of Study: [Iraqi Satellite Channels, Strengthen of Trends, Security Crises, the
Iraqi Public, Public Opinion Leaders].
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الفصل األول
خلفيات الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفيات الدراسة وأهميتها
مقدمة
يشهد العالم العربي بشكل عام ،والعراق بشكل خاص ،صراعا امنيا تشكل في مظاهر جديدة
تميز بالتعقيد عن باقي الدول األخرى ،وفي ظل هذا التأزم فال بد أن يكون لوسائل اإلعالم دور محوري
في تغيير االتجاهات والميول والتأثير في عملية إكتساب الجمهور للمعارف والمعلومات ال سيما وقت
األزمات ،وذلك بهدف خلق معان ثابتة لألحداث ،وايجاد التفسيرات المالئمة لها ،نظ ار لما تتسم به
حوادث األمن من عنف ،ومفاجأة ،واضطراب للمعايير ،والقيم المستقرة في المجتمع .لذا تناول البحث
دراسة دور الفضائيات العراقية ،ضمن فترة األحداث األمنية التي شهدها العراق بعد سقوط الموصل
حزيران  5114على يد ما يعرف ب تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وما تالها من انهيار األمن في
محافظات (صالح الدين ،واألنبار) وباقي مناطق العراق األخرى ،والتمكن من معرفة مدى مساهمة
الفضائيات في تدعيم أو تطوير اتجاهات الجمهور في ظل األزمات األمنية.
وتهدف الدراسة إلى اختيار وسائل اإلعالم المرئية (الفضائيات تحديدا) ودراسة دورها في
تدعيم اتجاهات الجمهور نحو الجوانب األمنية ( المعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية ) والوظيفة التي تؤديها
في التوجيه والتثقيف من وجهة نظر الجمهور ،كون وسائل اإلعالم ومن ضمنها الفضائيات تعتبر أحد
العناصر األساسية التي تسهم في تشكيل مالمح المجتمعات ،وذلك من خالل تزويد الجمهور
بالمعلومــات واآلراء والمواقف؛ ل تساعده في تكوين مفاهيم واضحة للظواهر واألحداث.

- 2ومن األهمية بمكان ذكر أسباب ونشوء األزمات ،ودور اإلعالم ضمن مراحلها المختلفة ،وذلك
باالستناد إلى الدراسات السابقة التي تطرقت لجوانب من موضوع الدراسة ،كما تتركز أهمية اختيار
الدراسة في كونها تتناول دور الفضائيات ،إذ تقوم وسائل اإلعالم بتقديم المعلومات والمواقف الرسمية
وغير الرسمية عن جميع القضايا المعاشـة مـن خـالل توجيـه المعلومـات وفقا لسياساتها اإلعالمية
والتبعية التي تحكمها ،والتي ستقدم بدورها المعرفة التي من الممكن أن تؤثر في السلوك البشري.
وتعتبر الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،من خالل اعتماد المنهج المسحي باختيار عينة
عشوائية بسيطة وبشكل نسبي يعكس طبيعة مجتمع الدراسة وهي (قادة الرأي في بغداد) ،من السياسيين
واإلعالميين واألكاديميين وعلماء الدين وشيوخ العشائر ،إذ يمتلك أف ارد الفئة المبحوثة مواقع متقدمة من
صنع القرار والرأي العام ،ولهم القدرة على التقييم من خالل خبرتهم في التعامل المباشر مع وسائل
اإلعالم ،وآراؤهم ستكون مهمة جدا في وصف دور وسائل اإلعالم ،وخصوصا الفضائيات في تدعيم
ا تجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية في العراق.
كما تم استخدام أداة االستبانة ،باإلضافة إلى أداة المقابلة المقننة مع بعض الخبراء والمسؤولين من أجل
التوصل إلى النتائج الدقيقة ،وقد واجه الباحث عددا من الصعوبات عند إجراء الدراسة بسبب طبيعة
الوضع األمن ي الصعب والحساس الذي تعيشه العاصمة بغداد ،والمواقع التي يشغلها أفراد العينة وفق
بيئة معينة تتطلب إجراء روتينيا معينا ،باإلضافة إلى محاوالت إقناعهم باإلجابة عن أسئلة االستبيان،
إذ فرضت بطابعها العام صعوبات واضحة من أ جل الحصول على تقييم العينة المبحوثة لدور
الفضائيات العراقية ضمن واقع األزمات األمنية.
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مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي :ما طبيعة الدور الذي تؤديه الفضائيات العراقية
المختلفة في مجال تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي في الجوانب (المعرفية والسلوكية والوجدانية)
نحو األزمات األمنية في العراق من منظور قادة الرأي في بغداد ؟

هدف الدراسة وأسئلتها
إن الهدف العام لهذه الدراسة هو التعرف إلى دور الفضائيات العراقية وتأثيره في اتجاهات
الجمهور خال تغطيتها لل زمات األمنية من منظور قادة الرأي في بغداد ،وأهمية دورها في تشكيل
الرأي العام ،وللوصول إلى هذا الهدف ستسعى الدراسة إلى اإلجابة على عدد من األسئلة من وجهة
نظر قادة الرأي في بغداد ،واألسئلة هي:
 .1ما مدى إسهام الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة باألزمات األمنية؟
 .5إلى أي مدى تسهم الفضائ يات العراقية في تدعيم قناعات الجمهور تجاه األزمات األمنية؟
 .3ما تأثير الفضائيات العراق ية في سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية؟
 .4ما هو تقييم العينة المبحوثة لتغطية الفضائيات العراقية للشأن األمني في العراق؟
 .2كيف رسخت تغطية الفضائيات العراقية أسباب األزمات األمنية لدى الجمهور من وجهة نظر
المبحوثين؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور
نحو األزمات األمنية تعزى إلى العوامل الديموغرافية للعينة المبحوثة (العمر ،النوع االجتماعي،
التحصيل الدراسي ،المستوى االجتماعي)؟
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أهم ـ ــية الدراس ـ ـ ــة
األهمية النظرية:
تكمن أهمية الدراسة النظرية من خالل أهمية الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في تدعيم
ا تجاهات الجمهور تجاه األزمات األمنية ،كما أن هذه الدراسة تعد محاولة الختبار فرضيات نموذج
االعتماد على وسائل اإلعالم ،ضمن مجال القنوات الفضائية العراقية ،إلبراز العالقة بين هذا االعتماد
وتدعيم اتجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية من خالل استقراء آراء قادة الرأي في بغداد ،إلى جانب
منظور الغرس الثقافي من خالل واقع التعرض للمضامين المختلفة التي تقدمها هذه القنوات ،كما تميزت
الدراسة عن باقي الدراسات األخرى أ نها تناولت نظريات علم النفس االجتماعي; منها النظرية الوظيفية
ونظريا ت االستجابة المعرفية ( التوافق ،االتزان ،التنافر) كون االستجابات المعرفية وفق هذا المنظور
لها أهمية خاصة في فهم تعامل الجمهور مع وسائل اإلعالم وفي تغيير االتجاهات مقارنة بمحتوى
الرسالة االتصالية.
األهمية التطبيقية:
أما األهمية التطبيقية لدراسة البحث فيمكن إيجازها في النقاط اآلتية:
 .1التعرف على دور الفضائيات العراقية ومساهمتها في تشكيل الوعي لدى الجمهور وتدعيم اتجاهاته
إزاء األزمات األمنية.

- 5 .5تتناول الدراسة قضية ذات أبعاد متشابكة ما بين النظام األمني ،والسياسي ،المحلي ،والعربي
والدولي ،والتأثيرات اإلعالم ية المتبادلة بين هذه األطراف ،ومحاولة الوقوف على دور وسائل اإلعالم
تحديدا الفضائيات العراقية ضمن هذه التأثيرات المختلفة.
 .3تشخيص نقاط الضعف والقوة في المعلومات التي تقدمها الفضائيات العراقية إلى الجمهور من خالل
التعرف على دورها.
 .4االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير األداء اإلعالمي في العراق تجاه األزمات.
 .2لما للدراسة من نتائج توصلت إليها ،من خالل استطالع شريحة مهمة وهم قادة الرأي ،لذا يمكن
االستفادة من نتائج الدراسة في ا ستكمال دراسات أخرى أكثر تخصص ودقة ،ومن رحم نتائج هذه
الدراسة.
 .6تعتبر استكماال للدراسات السابقة التي تناولت موضوعة البحث.
 .7تسهم نتائج الدراسة في توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الخطاب اإلعالمي في ظل األحداث
األمنية وقيام المؤسسة اإلعالمية العراقية بإجراءات وتدابير تتضمن تقديم برامج امنية من القنوات
التلفزيونية العراقية مستمرة ومتدفقة لزيادة الوعي األمني لدى أفراد المجتمع بصفة عامة ،واكتساب
المواطن العراقي المناعة الفكرية ضد الجريمة المنظمة واإلرهاب.
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مصطلحات الدراسة
 الدور اصطاحا :هو مجموعة من المسؤوليات واألنشطة والصالحيا ت الممنوحة لشخص أو فريق،
ويمكن أن يكون لهما أدوار متعددة ،على سبيل المثال ،دور مدير التهيئة ومدير التغيير يمكن أن
يقوم بها شخص واحد( .المعجم الوسيط ،5114 ،ص.)333
 أما الدور -إجرائيا  -فهو :هو اإلجراء أو الوظيفة التي تقوم بها الفضائيات العراقية تجاه
الجمهور ،والتي تسعى من خاللها التأثير في اتجاهات الجمهور المتلقي.
 التدعيم -لغة  :-دعَّم ،يدعَّم ،تدعيما ،فهو مدعم ( قاموس المعاني العربي)5114 ،
 التدعيم -إجرائيا  :-هو عملية تعزيز لال ستعدادت النفسية والسلوكية لدى الجمهور من خالل ترسيخ
اتجاهاتهم أو تعديلها أو تغييرها ،بوساطة مثيرات إيجابية أو إزالة مثيرات سلبية ،بناء على
المعلومات والمعرفة التي تأتي بها الفضائيات العراقية.
 اال تجاه :هو حالة من االستعداد أو التأهب النفسي والعصبي تنظم من خالل خبرة الفرد وتكون
ذات تأثير توجيهي أو ديناميكي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيرها
هذه االستجابة.
ويعرفه آخرون بأنه استعداد أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو
أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تستثير هذه
االستجابة(.المعايطة ،5111،ص )164

- 7 اال تجاه -إجرائيا  :-هو حالة من التهيؤ النفسي بشكل سلبي أو إيجابي تجاه قضية ما ،ويعد
االتجاه حكما يبنى لدى الفرد نتيجة تعرضه للتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية والبيئة المحيطة
به.
 الجمهور" :مجموعة من األفراد يجمع بينهم ميل أو ا تجاه أو عاطفة مشتركة أو إدراك في وحدة
المصالح؛ لذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وتحقيق الذات ،ويختلف مقدار هذا الشعور من جمهور
إلى آخر"(.سميسم ،5112 ،ص.)21
 الجمهور -إجرائيا  :-هو مزيج متداخل من األفراد ومتنوع في تركيبته يمكن أن يتلقى أفراده الرسائل
االتصالية في وقت واحد ،أو في أوقات متقاربة ويقصد به هنا في هذه الدراسة الجمهور العراقي.
 األزمة :تعرف دائرة معارف العلوم االجتماعية األزمة بأنها "حدوث خلل خطير ومفاجئ في
العالقات بين شيئين" ،ويقدم "وليم موانت" تعريف األزمة بأنها " النقطة الحرجة واللحظة المناسبة
التي يتحدد عندها مصير تطور ما " .نقال عن (خضور ،1111،ص )7
 األزمة األمنية -إجرائيا  :-هي الخلل واالضطراب الذي تعرض له العراق على مستوى األمن بعد
 5113وأحداث الموصل عام  ،5114وما تالها ،وما عكسته من نتائج سلبية على المجتمع وعلى
منظومة الدولة العراقية بشكل عام.

- 1 الفضائيات العراقية :جميع القنوات الفضائية المسجلة في العراق ،وتبث من داخله أو خارجه،
والموجهة إلى الجمهور العراقي ،من خالل برامجها أو نشراتها اإلخبارية ،والتي تأسس أغلبها بعد
عام  5113على شكل مشاريع خاصة من قبل األحزاب أو أصحاب رؤوس األموال ،باستثناء
فضائية "العراقية" شبه الرسمية ،إذ إ نها تابعة للحكومة العراقية ،وتتبنى الخطاب الرسمي للدولة.

 قادة الرأي :هم مجموعة من األفراد ا لذين لهم تأثير على سلوك اآلخرين ،نتيجة لتميزهم من نواحي
مختلفة مثل؛ شخصيتهم ،مهاراتهم ،أو اطالعهم على الشأن العام ،وغالبا ما يكونون أكثر
استخداما لوسائل اال تصال من غيرهم ،ونشأ هذا المفهوم عن نظرية تدفق اال تصال ذو الخطوتين
( )Two Steps Flow Theoryالتي اقترحها بول الزرسفيلد ( )Paul Lazarsfeldواليهو كاتز
(( .)Eliihu Katzمجاهد ،5111 ،ص.)41

 قادة الرأي  -إجرائيا :هم الشخصيات العراقية ذات التأثير االجتماعي والسياسي في العراق من
األكاديميين من أساتذة الجامعات والسياسيين من أعضاء مجلس النواب للدورة ،5117- 5114
ورجال الدين من الخطباء القاطنين العاصمة بغداد وشيوخ العشائر.
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حدود الدراسة
 الحدود الجغرافية :جمهورية العراق  -بغداد.
 الحدود الزمانية :تتحدد الحدود الزمانية للدراسة بـ (حزيران  – 5112أكتوبر تشرين األول
) 5112
 الحدود البشرية :قادة الرأي في بغداد.

محددات الدراسة
ترتبط محددات الدراسة بثبات أداة الدراسة والصدق الظاهري لألداة ،وفي حالة هذا الموضوع فإن
النتائج العامة التي ستخرج بها الدراسة يمكن تعميمها على مجتمع البحث لثبات المتغيرات.
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الفصــل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصــل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

اوال :اإلطار النظري
انطالقا من هدف الدراسة في التعرف إلى دور الفضائيات في تدعيم االتجاهات لدى الجمهور
إزاء األزمات األمنية ،فإن اإلطار النظري للدراسة ينقسم إلى قسمين؛ األول منه ،يتناول التأصيل
النظري للدراسة الذي سيعتمد أربع نظريات ،وهي؛ نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم و نظرية الغرس
الثقافي ،والنظرية الوظيفية باإلضافة إلى النظريات المعرفية بإنواعها الثالث ،لما تمتلكه هذه النظريات
من مداخل في المفاهيم والدالالت التي تطرقت لها الدراسة ،والتي اعتمدت نظريات علم النفس
االجتماعي لتطرق الدراسة إلى موضوع االتجاهات ذات التماس المباشر بهذا االختصاص ،أما الشق
الثاني من هذا الفصل ف يتناول الدراسات السابقة المشابهة والمفاهيم والمواضيع ضمن مجال د ارسة
الظاه ةر موضوع االهتمام واستفادة الدراسة من أدبيات الدراسات والمواضيع ذات العالقة التي تطرق إليها
األدب النظري إلثراء البحث.
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نظريات الدراس ـ ـ ــة
نظرية االعتماد على وسائل اإلعام
ظه ـ ـ ــرت ه ـ ـ ــذه النظري ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــبعينيات مـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ــرن الماض ـ ـ ــي وتق ـ ـ ــوم عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس وجـ ـ ـ ــود
عالق ـ ــة قويـ ـ ــة بـ ـ ــين الجمهـ ـ ــور واإلعـ ـ ــالم والنظـ ـ ــام االجتمـ ـ ــاعي ،أمـ ـ ــا محـ ـ ــور هـ ـ ــذه النظريـ ـ ــة أن الجمهـ ـ ــور
يعتم ـ ــد علـ ـ ــى وسـ ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم لتزوي ـ ــده بالمعلومـ ـ ــات التـ ـ ــي تلبـ ـ ــي حاجات ـ ــه وتسـ ـ ــاعده فـ ـ ــي تحقيـ ـ ــق هـ ـ ــذه
االحتياجات( .محمود ،2111 ،ص)11
ومـ ـ ـ ــن األه ـ ـ ـ ــداف الرئيسـ ـ ـ ــة لنظري ـ ـ ـ ــة االعتمـ ـ ـ ــاد عل ـ ـ ـ ــى وسـ ـ ـ ــائل اإلع ـ ـ ـ ــالم تفسـ ـ ـ ــير لم ـ ـ ـ ــاذا يك ـ ـ ـ ــون
لوسـ ـ ــائل االتصـ ـ ــال الجماهيريـ ـ ــة أحيان ـ ـ ــا تـ ـ ــأثيرات قويـ ـ ــة ومباش ـ ـ ـرة ،وأحيان ـ ـ ــا أخـ ـ ــرى تكـ ـ ــون لهـ ـ ــا ت ـ ـ ــأثيرات
غيـ ــر مباشـ ـ ـرة وضـ ــعيفة نوع ـ ــا مـ ــا ،تعتم ـ ــد النظريـ ــة لك ـ ــي تفعـ ــل ذل ـ ــك علـ ــى المس ـ ــائل الرئيسـ ــة لك ـ ــل م ـ ــن
الصـ ــور المثالي ـ ــة العامـ ــة منه ـ ــا اهتمـ ــام البن ـ ــاء ال ـ ــوظيفي باالسـ ــتقرار االجتم ـ ــاعي والتأكيـ ــد عل ـ ــى التكي ـ ــف
االجتمـ ــاعي للمث ـ ــال التط ـ ــوري والتركيـ ــز ف ـ ــي إنش ـ ــاء المعـ ــاني ف ـ ــي المنظ ـ ــور التبـ ــادلي للتفاع ـ ــل الرم ـ ــزي،
وتفس ـ ــير العوامـ ـ ــل الفردي ـ ــة (البواعـ ـ ــث ،القـ ـ ــيم ،المواق ـ ــف ،والسـ ـ ــلوك مـ ـ ــن النم ـ ــوذج اإلد اركـ ـ ــي)( .ميلفـ ـ ــين
وساند ار ،1111 ،ص)414
ويعـ ــد منظـ ــور اعتم ـ ــاد الفـ ــرد علـ ــى وس ـ ــائل اإلعـ ــالم ج ـ ــزءا مـ ــن نظريـ ــة االعتم ـ ــاد المتبـ ــادل ب ـ ــين
وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم والـ ـ ــنظم االجتماعي ـ ــة ،وال ـ ــذي يشـ ـ ــكل ب ـ ــدو هر عالق ـ ــا ت الجمهـ ـ ــور م ـ ــع وس ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم،
ف ـ ــاألفراد يعتم ـ ــدون عل ـ ــى وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم كونه ـ ــا مص ـ ــد ار م ـ ــن مص ـ ــادر تحقي ـ ــق أه ـ ــدافهم ف ـ ــالفرد يه ـ ــدف
إل ـ ـ ــى تأييـ ـ ـ ــد حقـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي المعرف ـ ـ ــة التخـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـ اررات الشخصـ ـ ـ ــية واالجتماعي ـ ـ ــة المختلفـ ـ ـ ــة ويحتـ ـ ـ ــاج إلـ ـ ـ ــى
التسـ ــلية والترفيـ ــه كه ـ ــدف أيضـ ــا فـ ــي الوق ـ ــت نفسـ ــه إال أن األف ـ ـراد ال يس ـ ــتطيعون ضـ ــبط أو تحديـ ــد ن ـ ــوع

- 12الرسـ ـ ــائل التـ ـ ــي تبثهـ ـ ــا وسـ ـ ــائل اإلع ـ ـ ــالم أكثـ ـ ــر ممـ ـ ــا هـ ـ ــي عليـ ـ ــه ولك ـ ـ ــنهم ال يسـ ـ ــتطيعون تحديـ ـ ــد مـ ـ ــا ل ـ ـ ــم
ينش ـ ــر م ـ ــن رسـ ـ ــائل؛ ألن وس ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم تح ـ ــدد مـ ـ ــا ينش ـ ــر أو ال ينشـ ـ ــر بن ـ ــاء علـ ـ ــى العالق ـ ــة الدائريـ ـ ــة
مـ ـ ــع أفـ ـ ـ ـراد المتلقـ ـ ــين مثله ـ ـ ــا مث ـ ـ ــل الـ ـ ــنظم االجتماعي ـ ـ ــة ومـ ـ ــن ث ـ ـ ــم يظه ـ ـ ــر تـ ـ ــأثير الخصـ ـ ـ ـائص والس ـ ـ ــمات
الفرديـ ـ ـ ــة واالجتماعي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى تطـ ـ ـ ــوير ه ـ ـ ـ ــذه العالق ـ ـ ـ ــة الدائري ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع وس ـ ـ ـ ــائل اإلع ـ ـ ـ ــالم( .عبدالحمي ـ ـ ـ ــد،
 ،2115ص.)211
وت ـ ــرى نظري ـ ــة االعتمـ ـ ــاد عل ـ ــى وس ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم أن الت ـ ــأثير يعتم ـ ــد علـ ـ ــى العالق ـ ــات المتداخلـ ـ ــة
ب ـ ـ ــين الوس ـ ـ ــائل والجمه ـ ـ ــور والمجتم ـ ـ ــع ،فرغب ـ ـ ــة الفـ ـ ـ ــرد ف ـ ـ ــي الحص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى المعلوم ـ ـ ــات ه ـ ـ ــو المتغيـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ــرئيس ال ـ ـ ـ ــذي يفس ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــأثيرات المعرفي ـ ـ ـ ــة والنفسـ ـ ـ ــية لوس ـ ـ ـ ــائل االتص ـ ـ ـ ــال كم ـ ـ ـ ــا أن االعتم ـ ـ ـ ــاد عل ـ ـ ـ ــى
الوس ـ ــائل يق ـ ــوى عن ـ ــدما ي ـ ــرى الف ـ ــرد أن أهداف ـ ــه تتحق ـ ــق ع ـ ــن طري ـ ــق المعلوم ـ ــات الت ـ ــي يحص ـ ــل عليه ـ ــا،
والجديـ ــد هن ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ــربط بـ ــين اس ـ ــتخدام وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم واإلشـ ــباعات فالت ـ ــأثير االتص ـ ــالي م ـ ــن وجه ـ ــة
نظ ـ ـ ـ ـر العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ــاحثين يح ـ ـ ـ ــدث إم ـ ـ ـ ــا نتيجـ ـ ـ ــة لالعتم ـ ـ ـ ــاد عل ـ ـ ـ ــى وسـ ـ ـ ــائل االتص ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي جل ـ ـ ـ ــب
المعلومـ ـ ــات ،أو نتيجـ ـ ــة لمج ـ ـ ــرد اسـ ـ ــتخدامها ،وتمث ـ ـ ــل العالقـ ـ ــة ب ـ ـ ــين االعتمـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى وسـ ـ ــائل االتص ـ ـ ــال
واالسـ ــتخدامات الوظيفيـ ــة له ـ ــا قـ ــد ةر النظريـ ــة عل ـ ــى توجيـ ــه البحـ ــوث المس ـ ــتقبلية بـ ــين المفـ ــاهيم الخاص ـ ــة
بنظرية االعتماد على وسائل االتصال ونظرية االستخدامات( .حمادة ،2111 ،ص)121

إن محور هذه النظرية ،هو أن الجمهور يعتمد على وسائل اإلعالم؛ ليحقق حاجاته ويحصل
على أهداف معينة ،ويفترض هذا النموذج تفاعال بين وسائل اإلعالم ،والجمهور المتلقي والمجتمع،

- 13وتأثير وسائل اإلعالم يرتبط بهذا التفاعل ،لذا نجد أن هذا النموذج يختلف عن بقية النماذج ،في تفسير
تأثير وسائل اإلعالم في ظروف االستقرار االجتماعي( .أبو أصبع ،5112 ،ص.)36
ولقد عبر كل من "ملفين ديفلر" و"ساندرا بول روكيتش" في العام  1176عن أول إنموذج
للنظرية على وفق العالقة المتبادلة بين كل من وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية األخرى والجمهور
على وفق اإلنموذج اآلتي( :ميلفين وساند ار ،1111 ،ص)453- 417
نموذج العاقات المتبادلة بين المجتمع والوسائل اإلعامية والجمهور
المجتمع

وسائل اإلعالم

( تنوع درجة االستقرار البنائي)

( تنوع وظائف المعلومات من حيث
العدد والتركيز)

الجمهور
(تنوع درجات االعتماد على وسائل
اإلعالم في الحصول على المعلومات)

اآلثـار
معرفية /وجدانية/سلوكية

وفي عام  1111قدم ديفلير وروكيتش اإلنموذج المطور لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم،
لتوضيح كيفية اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم  ،وينطلق هذا اإلنموذج من إنموذج اإلدراك العقلي
الذي يفترض أن هناك ارتباطا بين محتوى الوسيلة ودوافع االنتباه ،ويمكن تفسير هذا اإلنموذج عبر
أربع مراحل كما هي في الشكل اآلتي( :ميلفين وساند ار ،1111 ،ص)457

- 11عملية تأثيرات محتويات وسائل إعام معينة على األفراد
عالقة اعتماد راسخة على نظام وسائل اإلعالم
محتويات وسائل اإلعالم محددة مثل  :برنامج تليفزيوني ،فيلم أو كتاب
مراقب عارض  /تعرض عرضي مثل :تعرض
غير مقصود خالل زيارة ،انتظار....

الخطوة األولى

الق ائم باالختيار نشيط تعرض
انتقائي يقوم على نوع أو نوعين
من االعتماد على وسائل اإلعالم

تنشيط االعتماد
في أثناء التعرض

ال تنشيط
أو

لوسيلة االعتماد

الخطوة الثانية

لالعتماد وينتهي

التعرض لوسيلة اإلعالم

كلما كانت شدة اإلثارة المتعلقة بالموضوع أكبر كانت الدرجة أكبر في:
اإلثارة العاطفية
( الحب – الكراهية)

اإلثارة اإلدراكية
( مثل مستوى االنتباه)

الخطوة الثالثة

كلما كانت اإلثارة أكبر كان االشتراك في تنسيق المعلومات أكبر

الخطوة الرابعة

كلما كان االشتراك أكبر ،كان االحتمال أكبر لتأثيرات إدراكية ،عاطفية،
وسلوكية لوسائل اإلعالم

واتخذت الدراسة من "االعتماد على وسائل اإلعالم" إطا ار نظريا باعتباره يركز على وسائل
اإلعالم ،وتأثيرها في الفرد لكي يستقي معلوماته منها ،كما أن العالقة الرئيسة التي تحكمها هي عالقة
االعتماد بين وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي والجمهور ،وقد تكون هذه العالقات مع نظم وسائل
اإلعالم جميعها ،أو مع أحد أج ازئها مثل؛ الصحف– الراديو  -التلفزيون .ينظر( :مكاوي ،والسيد،
 ،1111ص.)314

- 15وتفترض النظرية أنه كلما زاد اال هتمام بوسائل اإلعالم وزاد التعرض لها ،لبت رغبات الفرد
وأصبح لها تأثير أكبر عليه ،وبهذا التوجه ،فإنه يزداد مقدار االعتماد على وسائل اإلعالم ،مما يزيد
من تأثيرها في توجهات الفرد وآرائه.)Stanley & Baran, 2006, 124 ( .
وتتضمن هذه النظرية عددا من التأثيرات وهي( :عبدالحميد ،5112 ،ص)365
 .1التأثيرات المعرفية :والتي تتمثل في مجاالت عديدة منها:


تجاوز مشكلة الغموض الناتجة عن تناقض المعلومات التي يتعرض لها الفرد ،أو نقص في
المعلومات أو عدم كفايتها لفهم معاني األحداث أو تحديد التفس يرات الممكنة والصحيحة لهذه
األحداث.



وهناك تأثيرات معرفية أخرى توضح األدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم في تشكيل
اال تجاهات ،حيث تقوم بدفع غير محدود لآلراء والموضوعات والشخصيات التي تثير المتلقين
لالهتمام بها وخاصة في أحوال االضطرابات واألزمات والحروب ،بجانب التأثير على نظم
معتقدات األفراد وزيادتها.

 .4التأثيرات الوجدانية :مثل مشاعر الحب والكراهية ويظهر هذا التأثير عندما تقدم معلومات معينة من
خالل الرسائل اإلعالم ية تؤثر على مشاعر األفراد واستجاباتهم وبالتالي في اال تجاه الذي تستهدفه هذه
الرسائل مثل الفتور العاطفي ،والقلق والخوف ،والتأثيرات األخالقية والمعنوية.

- 16 .0التأثيرات السلوكية :التغير في اال تجاهات أو المعتقدات أو المجاالت الوجدانية يهتم به الجميع
أيضا ،ولكن على أنها درجة للتأثير في السلوك الواضح ،ومن أهمها في هذا المجال ،الفعالية ،وعدم
الفعالية ،ويقصد أن يقوم الفرد بعمل ما كان يعمله لوال تعرضه للرسائل اإلعالمية.
لذا أحد االستنتاجات المترتبة على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ،هي أن األفراد األكثر اعتمادا
على وسائل اإلعالم ،يكونون أكثر استعدادا للتأثر باإلعالم على نظم معتقداتهم ،وعواطفهم ،وسلوكهم،
وصفات شخصياتهم(.(Charles, 1986, p. 26
عليه فإن هذه النظرية تتفق ودراسة الباحث من خالل كون وسائل اإلعالم تؤثر في اتجاهات
الجمهور ،وعلى مختلف األصعدة ،وفي مختلف الظروف ،تدعيما أو تعديال ،وبالتالي يزداد مقدار
التأثير على الجمهور ،كلما زاد الجمهور متابعته لتلك القنوات ،وبالتالي فهي تحدث مجموعة تأثيرات
معرفية ووجدانية وسلوكية ،يتخلل ذلك تلبية رغبات الفرد واحداث قناعات لدى المتابع لتلك القنوات
الفضائية
كما أن الدراسة تستفيد من نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ،في معرفة المتغير األساس
وهي رغبة الفرد في التعرض لوسائل اإلعالم والذي يفسر التأثيرات المعرفية والعاطفية والسلوكية لوسائل
اإلعالم ،وبذلك تقترب هذه النظرية وتتكامل مع نظريات التعلم االجتماعي والغرس الثقافي التي تناولتها
الدراسة من خالل التأثيرات التي تحدثها تلك الفضائيات في الجمهور ،والتي تزوده بالمعلومات التي
يستجيب لبعضها ،ومن ثم يتفاعل معها ،لتنتج سلوكا أو اتجاها معينا ،أو ربما تعديل االتجاه أو تغييره،
كما تعتبر النظرية أساسا نظريا لمعرفة العالقة والتأثيرات بين وسائل اإلعالم وهي الفضائيات العراقية
من جهة وجمهور تلك الفضائيات من جهة أخرى.

- 17نظرية الغرس الثقافي
في أواخر الستينيات من القرن الماضي شهد المجتمع األمريكي فترات من االضطرابات بسبب
مظاهر العنف والجريمة وذلك في أعقاب اغتيال مارتن لوثر كينج والرئيس األمريكي جون كيندي وتزايد
االهتمام بتورط الدولة في حرب فيتنام .وفي عام 1161م تم تشكيل لجنة قومية أمريكية لبحث أسـباب
العنف والوقاية منه وعالقة التلفزيون بذلك ،إذ قام الباحثون بأبحاث عديدة في هذه المدة ركزت معظمها
على تأثير مضمون برامج التلفزيون التي تقدم وقت الذروة وفي عطلة آخر األسبوع في إدراك الجمهـور
للواقع االجتماعي وكان العنف هو الموضوع الرئيس محل الدراسة(.المزاهرة ،5115 ،ص.)341
وتعود البدايات األولى ألفكار هذه النظرية إلـى الباحـث األمريكـي (جـورج جيربنـر (George
أن التلفزيـون
 ،)*(Gerbnerإذ يعد مؤسس نظرية الغرس الثقافي وقد قـام بتطويرهـا سـنة  .1111وأكـد َّ
يعــد قــوة مســيطرة فــي تشــكيل المجتمــع الحــديث ،وجــاءت هــذه األفكــار نتيجــة للجهــود التــي قــام بهــا ه ــو
ومجموعــة مــن البــاحثين فــي بح ــث تــأثيرات التلفزيــون فــي المجتم ــع األمريكــي عنــدما اجتاحــت الوالي ــات
المتحدة موجة من العنف والجرائم واالغتياالت في نهاية ستينيات القرن الماضـي(.عبدالحميـد،5112 ،
ص.)331

(*) ولد جورج جيربنر في هنغاريا سنة  1111وهو من أصل بريطاني ،وهو أستاذ االتصال في جامعة بن سلفانيا في
الواليات المتحدة األمريكية ،وهو مؤسس نظرية الغرس الثقافي ،هاجر إلى أمريكا سنة 1131م ،وحصل على درجة
البكالوريوس في الصحافة من جامعة كاليفورنيا علم  1145م ،وعمل في سان فرانسيسكو بوصفه كاتب عمود ومساعد
رئيس التحرير ،وانضم إلى الجيش األمريكي سنة 1143م ،وسرح برتبة رقيب أول .بعد الحرب العالمية الثانية عمل
كاتبا ح ار ومسؤول الدعاية ،ودرس الصحافة في كلية ايل كامينو ،حصل على الماجستير سنة 1121م ،والدكتوراه في

سنة  1122م ،في مجال االتصاالت من جامعة كاليفورنيا الجنوبية ،وهو صاحب أطروحة (نحو نظرية الغرس الثقافي
عامة لالتصاالت) والتي فازت بجائزة افضل أطروحة .نقال عن( :الربيعي ،5111 ،ص.)133

- 11وقد ظهرت هذه النظرية في السبعينات كمظهر جديد في الواليات المتحدة األمريكية لدراسة أثر
وسائل اإلعالم ،وتذهب هذه النظرية إلى القول "بأن مداومة التعرض للتلفزيون  -ولفترات طويلة
ومنتظمة  -تنمي عند المشاهد اعتقادا بأن العالم الذي يراه على شاشة التلفاز إن هو إال صورة من
العالم الواقعي الذي يحياه ( .مكاوي والسيد ،5111،ص.)511
وتربط هذه النظرية بين كثافة التعرض – مشاهدة التلفزيون بصورة خاصة – واكتساب المعاني
والمعتقدات واألفكار والصور الرمزية حول العالم الذي تقدمه وسائل اإلعالم ،بعيدا عن العالم الواقعي أو
الحقيقي ،وترى النظرية أن مشاهدة التلفزيون تقود إلى تبني اعتقاد حول طبيعة العالم االجتماعي ويؤكد
الصور النمطية ووجهة النظر المنتقاة التي يتم وضعها في األخبار واألعمال التلفزيونية .ينظر:
(عبدالحميد ،5112 ،ص)331
وهناك من األسباب ما يدعو لالعتقاد بأن األهمية والمغزى الحقيقيين لوسائل اإلعالم في
المجتمع ،ليس في تأثيرها الفوري على جماهير معينة ،وانما تكمن أهمية وسائل اإلعالم في تأثيرها غير
المباشر ،والحاذق على المدى الطويل بالنسبة للثقافة اإلنسانية ،وتأثيرها أيضا في عملية تنظيم الحياة
اال جتماعية ،ويعتبر المجتمع والثقافة في عملية تطور وتغيير دا ئمية بسبب األحداث المتالحقة للتاريخ
مثل الحروب ،مما ينعكس على التغير في المعتقدات( .ملفين ،1111 ،ص)531
وتعد هذه النظرية إحدى أكبر النظريات التي تتعامل مع أثر وسائل اإلعالم في الفرد والمجتمع
من زاوية واسعة جدا؛ ألنها تأخذ في حساباتها (القيم الثقافية) أثناء تحليلها لألثر الذي تحدثه وسائل
اإلعالم ومحتويات الرسائل اإلعالمية .وهي من النظريات الرئيسة التي اهتمت بتفسير ظاهرة العنف
اإلعالمي ودور اإلعالم في معالجته ،وهو من األسباب الرئيسة التي أسهمت في ظهور هذه النظرية.

- 11(مهنا ،5115 ،ص .)562كما يعد امتدادا لدور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية إذ ترمي
أن االختالف بين التنشئة والغرس هو َّ
إلى إكساب الفرد ا تجاهات وسلوكيات معينة ،و َّ
أن التنشئة نوع
من التعلم المقصود ،أما الغرس فهو تعلٌم عرضي(.فهمي ،1111 ،ص.)551
فقــد أثبتــت د ارس ــات جيربنــر َّ
أن التغيــر ال ــدوري فــي المعتقــدات واالتجاه ــات لــدى األف ـراد كثيف ــي
المشاهدة قد يمتد أيضا إلى السلوكيات إذ إ َّن من المحتمـل اتخـاذ هـؤالء األفـراد إلجـراءات وقائيـة بسـبب
معتقداتهم االحتمالية للوقوع كضحايا عنف .وقد توصلت (دراسة روبـن ونـابي )Robin Nabi 2001
إلى أن  %44من المبحوثين اتخذوا سلوكيات وقائية لحماية النفس مـن العنـف فـي العـالم والـذي أدركـوه
من خالل مشاهدة التلفزيون بكثافة(.رضا ،5111 ،ص.)47- 46
ومن خالل الغرس الثقافي فإن أمو ار كثيرة في عالمنا المعاصر يمكن دراستها مثل( :إسماعيل،
 ،5113ص)571- 562
 - 1تأثيرات التبادل الثقافي إلى أي مدى يشكل غزوا بتغيير الثقافات أو تهديدها ،وكذلك التطورات
التي ساهمت أكثر في دعم دور التلفزيون في مجاالت التأثير ،مثل األقمار الصناعية وتأثيرها
على الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد.
 - 5يمكن استخدامها في مجال انتشار األفكار والمعاني الغريبة عن المجتمع ،التي تنتشر عبر
التكنولوجيا المتقدمة في وسائل اإلعالم ،وتدعيم التغيير الثقافي لصالح ثقافات خارجية أخرى.
وقــد اهتم ــت نظريــة الغ ــرس الثقــافي ب ــثالث قض ــايا اســتراتيجية أساس ــية متداخلــة وه ــي ك ــاآلتي:
(مزيد ،5111 ،ص )114- 113و(شفيق ،5113 ،ص.)533

- 21 - 1دراسة وتحليل العمليات المؤسسـية ) (Institutional Process Analysisالكامنـة خلـف إنتـاج
محت ــوى وسـ ــائل اإلعـ ــالم ،أي د ارسـ ــة سياسـ ــات االتص ــال فـ ــي عالقتهـ ــا بمضـ ــمون واختيـ ــار وتوزيـ ــع
الرسائل اإلعالمية وا نتاج الرسائل اإلعالمية.
 - 5د ارسـة وتحليـل محتـوى الرسـائل اإلعالميـة (  (Message System Analysisوهـي عبـا ةر عـن
دراسة األنماط السائدة للصورة الذهنية والسلوك األكثر تك ار ار والتي تعكسها الرسائل اإلعالمية ،مثل
تصوير العنف واألقليات والنوع والمهنة وغيرها من القضايا.
 - 3د ارسـة اإل ســهام المسـتقل للرســائل الجماهيريـة علــى إدراك الجمهــور للواقـع مــن خـالل تحليــل الغــرس
الثقافي ( (Cultivatio Analysisوالتي تدرس العالقة بين التعرض للرسائل التلفزيونية ومعتقدات
وسلوك الجمهور في إدراك الواقع االجتماعي(.مكاوي ،1113 ،ص.)11
وتعد نظرية الغرس الثقافي المكـون الثالـث مـن مكونـات مشـروع المـؤثرات الثقافيـة ،إذ تـرى هـذه
النظريــة َّ
أن التلفزيــون م ــن بــين وســائل اإلع ــالم األخــرى يع ــد األســاس الثقــافي المرك ــزي للمجتمــع ،وه ــو
المصـمم األســاس للصــورة الرمزيــة التــي تســهم فــي تكـوين المعتقــدات عــن العــالم الحقيقــي ،ومــن ثـ َّـم فـ َّ
ـإن
كثيري المشاهدة سـيدركون الواقـع الحقيقـي الـذي يعيشـون فيـه بصـورة تتفـق والصـورة الذهنيـة المقدمـة فـي
الع ــالم التلفزي ــوني ،ولك ــن يعمـ ــل الغ ــرس التلفزي ــوني علـ ــى تغيي ــر بع ــض المعتقـ ــدات عن ــد األفـ ـراد كثيـ ــري
المشاهدة ،ويحدث ذلـك عـن طريـق التعـرض التراكمـي للتلفزيـون ،فـي حـين اإلبقـاء علـى هـذه المعتقـدات
لدى اآلخرين(.شفيق ،5113 ،ص.)534

- 21يوضح جيربنر وزمالؤه أنه عندما يتطابق ما ي اره األفراد في عـالم التلفزيـون مـع إدراكهـم للواقـع فـإن
األف ـراد يصــبحون وكــأنهم ق ــد تعرض ـوا لجرعــة مزدوج ــة

Dose

 Doubleذات فعاليــة مــن الرس ــائل

التلفزيونية تزيد من حدوث تأثيرات الغرس لديهم ،إذ َّ
إن التطابق بين عالم التلفزيون وظروف الحياة قـد
يحدث (الرنين) للحدث ،ويؤدي إلى تأكيد أنماط الغرس ،وعليه فإن الرنين ( هو الموقف الذي يؤدي فيه
إدراك الفرد المباشر للبيئة الحقيقية إلى زيادة تأثيرات الغرس بالنسبة للمواقف المشابهة التي يتم عرضها
تلفزيونيا)( .الطرابيشي والسيد ،5116 ،ص.)511- 511
وتتوافق هذه النظرية ودراسة الباحث من خالل الدور الذي تؤديه الفضائيا ت العراقية ابتداء من
دراسة وتحليل العمليات المؤسسية التي تقف خلف إنتاج المحتوى اإلعالمي ،ودراسة خطط االتصال
وعالقتها بمضمون وتوزيع الرسائل اإلعالمية ،باإلضافة إلى دراسة األنماط السائدة للصورة الذهنية
والسلوك األكثر تك ار ار والتي تعكسها الرسائل اإلعالمية ،مثل تصوير مشاهد العنف وغيرها من القضايا
والتي تشغل الجمهور وتؤثر فيه بشكل ما ،أو أن لها عالقة تأثير مباشر فيه ،وكذلك دراسة مدى
إسهام الرسائل اإلعالمية على إدراك الجمهور لألحداث األمن ية ومعتقداته وسلوكه وعالقتها بالتعرض
للفضائيات.
كما تأتي هذه النظرية لتشك ل خلفية مهمة للدراسة الحالية ،من خالل كونها تؤكد على تأثير
مشاهدة القنوات الفضائية في الجمهور وما هية الصورة التي قدمتها عن وضع العراق تحت ظل
األزمات األمنية خاصة وأنها استمرت أي األزمات وقتا طويال وال تزال ،وبالتالي التأثير في سلوكياتهم
ومدركاتهم واتجاهاتهم ،وتدعيمها ،حيث اعتمدت أغلب القنوات الفضائية العراقية هذه النظرية من خالل
تكرار رسائلها والصور التي تتطابق مع أجنداتها وسياساتها الموضوعة.

- 22النظرية الوظيفية
تعود األصول األولى للمدرسة الوظيفية ،إلى القرن الثامن عشر لمفكرين اجتماعيين مشهورين
من أمثال( :فولتير)( ،وروسو) ،و(هوبز) ،اعتمدوا في كثير من دراساتهم على مبدأ العالقة الوظيفية بين
متغيرين أو عاملين أحدهما مستقل والثاني تابع ،وان الدافع الحقيقي الستعمال اصطالح (وظيفة)

(*)

ظهر نتيجة بروز علماء اج تماع في القرن التاسع عشر مثل (أوغست كونت) ،و( هربرت سبنسر)،
شبهوا مجموعة المجتمعات اإلنسانية ،أو المجتمع اإلنساني بالكائن الحي ،وذلك من خالل التشابه
الكبير بين بنية المجتمع وبنية المادة الحية ،فكل منهما يسير في أنظمة واضحة محددة ،ولكل ظاهرة
أسبابها ووظائفها ،وقد قام (راد كليف براون) بتشبيه الحياة االجتماعية بالحياة العضوية ،غير أنه حاول
تجنب آراء (دوركايم) التي تركز على أهمية إشباع الحاجات المختلفة للكائن االجتماعي ،واستخدم محلها
الظروف الضرورية لوجود الكائن االجتماعي وبقائه ،كما أن (دوركايم) لم يعتمد األفكار الغائبة ولم يلجأ
إلى أسلوب [المشابهة البيولوجية الذي اعتمده كل من (سبنسر) و(رادكليف براون)( .زكريا،1111 ،
ص.)157

(*) ﻭلعل ﺃفضل وصف للنظرية الوظيفية (هﻭ ما قاله عنها) بﻭل الﺯﺍﺭسفيلد في تلخيصه ﺍالتجاهاﺕ ﺍلﺭئيسة للبحﺙ
في علم االجتماع في ﻜتابه ( ﺍالتجاهاﺕ ﺍلﺭئيسة للبحﺙ في ﺍلعلﻭﻡ ﺍالجتماعية ﻭﺍلنفسية) ،حيﺙ قال :ﺇﻥ ﺍلنﻅﺭية ﺍلتي
ﺃسالﺕ ﺃﻜبﺭ قﺩﺭ مﻥ ﺍلحبﺭ في علﻡ ﺍالجتماﻉ ،هي ﻜﺫلﻙ ﺃصعﺏ ﺍلنﻅﺭياﺕ على ﺍلتعﺭيﻑ ،ﺃال ﻭهي ﺍلنﻅﺭية ﺍلﻭﻅيفية
(إنها بﺭﻭتي) حقيقي ولهذا قبلت قبﻭالﹰ حسناﹰ في ﻜ ل مﻜان  .بﺭﻭتي :هناك أسطورة تتحدث عن إله مزعوم اسمه "بروتي"
تلقى من أبيه القدرة على التنبؤ ﻭلﻜنه ﻜثيﺭﺍﹰ ما يﺭفﺽ ﺍلﻜـالﻡ  ،ولكي يخلﺹ مﻥ ﺍلﺫيﻥ يلحﻭﻥ بأسئلتهﻡ  ،ﻜاﻥ يغيﺭ
صﻭﺭته ﻜلما ﺃﺭﺍﺩ( .زكريا ،1111 ،ص.)12

- 23وتصف النظرية الوظيفية البناء االجتماعي في ضوء فكرة النسق االجتماعي ،والعناصر التي
يعتمد بعضها على بعض وتتعاون وتتساند من أجل تحقيق أهداف التنظيم االجتماعي ،وقد تمثل هذا
االتجاه في دراسات (بارسونز ،(parsonsو(سملر  )smelserفجميع األنساق عليها العمل والتعاضد
من أجل حل كل المشاكل التي تعترضها ،وذلك لكي يكتب لها البقاء واالستقرار واالستمرار في تنفيذ
خططها وانجاز أهدافها ،وهذه المشكالت تتعلق بالتوافق وتحديد الهدف ،والتكامل ،وتدعيم النمط ،كما
أن لكل مستوى من مستويات التنظيم االجتماعي مشكالته الخاصة به ،فالمستوى الفني من واجباته
السهر على تحقيق أهداف التنظيم( .دمحم ،1112 ،ص.)52- 54
فالنسق االجتماعي هو الصالت الموجودة بين أفراد المجتمع وهيئاته ووظيفة كل هيئة
وا تصالها بوظائف الهيئات األخرى ،ووظائف النظم االجتماعية ،وصلة هذه الوظائف مع بعضها،
والغاية التي يسعى إليها كل نظام( .مدكور ،1172 ،ص .)611- 611
ﻭقﺩ جاء ﺕ ﺍلمﺩﺭسة الوظيفية بﻭصفها ﺭﺩ فعل مباشر للنﻅﺭياﺕ ﺍلتﻁﻭﺭية ﺍلتي ساﺩﺕ ﺍلقﺭﻥ
ﺍلتاسع عشﺭ " ﻭﺍلتي كانﺕ تﺭﻯ ﺃﻥ فهﻡ ﺍلحاضﺭ يجﺏ ﺃﻥ يتﻡ مﻥ ﺍستعﺭﺍﺽ ﺍلماضي ﻭتﻁﻭﺭﺍته ،ففهﻡ
خلية ﺍقتصاﺩ ية ﺃﻭ ﺍجتماعية كان بالنسبة إلى اتباﻉ ﺍلمﺩﺭسة ﺍلتﻁﻭﺭية يتﻡ بالﺭجﻭﻉ ﺇلى سلسلة
ﺍلتﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍلتي ﻁﺭﺃﺕ عليها فأﻭجﺩتها على ﺍلحالة ﺍلتي تتسﻡ بها في ﺍلوقت الراهن(.صفوح،1114 ،
ص)147- 146
ويقدم ﺍلباحثﻭﻥ في علﻡ ﺍالجتماع جملة مﻥ ﺍلشﺭﻭﻁ ﺍلالﺯمة الستخﺩﺍﻡ ﺍلتحليل ﺍلﻭﻅيفي في
ﺩﺭﺍسة ﺍلﻭﺍقع ﺍالجتماعي تتلخﺹ في ﺍلعناصﺭ ﺍلﺭئيسة ﺍآلتية :
 - 1البﺩ مﻥ ﻭجﻭﺩ منﻅﻭمة اجتماعية.

- 21 - 5البﺩ مﻥ ﻭجﻭﺩ حﺩﻭد خاﺭجية تحﺩﺩ ﺃﻁﺭ تلﻙ ﺍلمنﻅﻭمة فتميﺯها مﻥ غيﺭها مﻥ بقية ﺍلنﻅﻡ.
 - 3يتقاسﻡ ﺍألفﺭﺍﺩ ضمﻥ ﺍلمنﻅﻭمة ﺃﺩﻭﺍﺭﹰﺍ ﺃساسية مﺭتبﻁة بﻁبيعة كل فﺭﺩ فيها ﻭمﻜانه.
 - 4تعﺩ تلﻙ ﺍألﺩﻭﺍﺭ مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ ﺍلمنﻅﻭمة شﺭعية ﻭقانﻭنية؛ ألنها تقﺩﻡ مﻥ خاللها ﻭﻅائﻑ حيﻭية
ﻭﺃساسية ﻭضﺭﻭﺭية لبقاء ﺍلمنﻅومة ﻭﺍستمﺭﺍﺭها.
 - 2لﻜل منﻅﻭمة ﺃهﺩﺍﻑ ﻭغاياﺕ معﺭﻭفة تسعى لتحقيقها بﻭسائل متعﺩﺩة .
 - 6هناﻙ اعتماﺩ متباﺩل بيﻥ خاليا ﺍلمنﻅﻭمة ،فخاليا ﺍلمنﻅﻭمة تقﺩﻡ ﺍلﺩعﻡ ﻭﺍلتعاﻭن لباقي ﺍلخاليا
ﻭﺫلﻙ بتفاعل مستمﺭ ﻭﺩﺍئﻡ.
 - 7تستخﺩﻡ ﺍلﻭﻅيفية بعﺽ ﺍلمفاهيﻡ ﺍلخاصة بها  -ﺇلى حﺩ بعيد  -كمفهوم ﺍلبنية ﺍالجتماعية Social
 ، Structureﻭﺍلمنﻅﻭمة ﺍالجتماعية  ، Social Systemﻭﺍلمﻜافأﺓ .Rewards
وبذلك يكون النسق االجتماعي في التنظيمات االجتماعية ،أساس تماسكها وسر متانتها ،وال
يمكننا فهم البناء االجتماعي ،والظواهر االجتماعية المتعددة ،بمعزل عن النسق االجتماعي الذي يعد
المحور الرئيسي والعمود الفقري ألي تنظيم اجتماعي.
ومن الضروري توافر التضامن واالستقرار والتوازن والثبات في التنظ يمات االجتماعية ،فالنظ ةر
الوظيفية هي نظرة تسعى للحفاظ على التوازن الدائم للبناء االجتماعي داخل التنظيمات ،وال تكترث
بضرورة التغيير ونشوب الصراع والحركة التي ترفض السكون والثبات ،فهذه النظرية ترفع من شأن قيم
التساند والتناغم من أجل تحقيق التضامن والتماسك بين سائر األنساق والنظم والعالقات)(Harmony
السائدة في البناء االجتماعي). (Cohen,1968, P.58.

- 25من خالل هذه النظرية تأتي الدراسة لتؤكد أن األنماط االجتماعية والنسق االجتماعي يتأثر
بمضامين وسائل اإلعالم ،وأكثر مايكون ذلك مع القيم الثابتة واالتجاهات الراسخة ،إذ يتحقق التوافق
اإل يجابي بينها وبين مضامين الفضائيات وبالتالي يعمل على تدعيمها ،أما إذا جاءت المضامين بالضد
مباشر للرسائل اإلعالم ية التي ترسلها
ا
من قيم الجمهور ،فإنها ستجد استجابات ضعيفة ،وأحيانا رفضا
الفضائيات العراقية ،ومن هذا يؤكد أن الفضائيات العراقية تسهم في تدعيم ا تجاهات الجمهور نحو
القضايا األمن ية التي تتناولها وسائل اإلعالم السيما الفضائيات العراقية في تغطيتها لألحداث األخي ةر
التي شهدها العراق ومازالت ،ومن الطبيعي أن تكون األنماط االجتماعية الراسخة أقل تاث ار ،وأصعب
على التغيير والتأثر بالرسائل اإل عالمية الموجهة ،وبالتالي فإن هذه النظرية تذهب مذهب الدراسة في
حالة تطابق الرسالة اإلعالمية للقناة الفضائية وهي تعالج األحداث األمنية أو تنقل بعض الصور
واألخبار مع النمط االجتماعي السائد ،فهي تؤكد التدعيم أكثر من التكوين ،وبالتالي فهي مدخل مهم
ألبرز مراحل تكوين االتجاهات وهي تعزيزها وتدعيمها.

النظريات المعرفية
نظرية التوازن المعرفي Cognitive Balance Theory
اهتمت أدبيات االتصال بنظريات التوازن أو االتساق المعرفي ،وأهميتها في تغيير االتجاهات
وتشكيلها على أساس المبادئ التي صاغها فرتيز هيدر  Heiderفي االتزان ،باإلضافة إلى دور المعرفة
اإل دراكية كأحد القوى التي تقوم بدور في العمليات الوسيطة التي غيرت من مفهوم التأثير واالتجاهات.
(عبدالحميد ،5112 ،ص.)311

- 26ويرى أصحاب هذه النظرية أو النموذج النظري وهم ( )Rosenbergو()Abelson
و( )Heiderأن العالقة أو الرابط ـ ـ ـ ة التي يمكن أن تربط عنصـ ـرين معرفيين في اإلنسان نفس ـ ـ ـه يمكن
أن تتخذ واحـ ـ ـدا من ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـة أش ـ ـــكال مختلفة ه ـ ـي؛ عالق ـ ـ ـ ـة موجبة ،أو عالقة سـ ـ ـ ـالبة ،أو العـ ـ ـالقة إذا
لـ ـ ـ ـ ـم تكـ ـن هنـ ـ ـ ـاك رابطة بالم رة .ويحدث التوازن بين االتج ـ ـــاهات التي يحملها الف ـ ـ ـرد في حالتين؛
أوالهم ـ ـــا :إذا كانت االتجاهات تحمل إش ـ ــارات متشابهة ( )+ ، +أو (  ،)- ، -وثانيهما :عندما تحمل
االتج ـ ــاهات النفس ـ ــية إشارات مختلفة ( )- ، +حيث تتولد حالة من التوتر تدفع الفرد للتخلص منها
بإحدى الطرق الثالثة التالية( :شاوي ،5113 ،ص)142
 .1تغيير إشا ةر اال تجاه أو أكثر من االتجاهات النفسية المعارضة للفرد.
 .5إعادة النظر في االتجاهات النفسية التي يتبناها الفرد.
 .3التوقف تماما عن التفكير في الموضوع الذي يثير التوتر حتى يحتفظ الفرد بتوازنه النفسي.
وحاول  Newcombs, 1959من جهته تطبيق النظرية على االتصال بين شخصين أو أكثر،
وافترض أ ن االتصال يؤدي وظيفة رئيسة في تمكين شخصين أو جماعة من األشخاص للحفاظ على
توجهات متوافقة نحو بعضهم البعض ،وتجاه أشياء البيئة الخارجية ،ويقر بأننا نجد نشاطا اتصاليا أكثر
(تقديم المعلومات والبحث عنها) ،في ظل ظروف االرتياب وعدم التوازن ،ويتضح من خالل ما سبق أن
فرضية  ،Newcomsالتي أصبحت تعرف بنظرية التوازن ،أنه ف يما يتعلق بوسائل اإلعالم فإن النظرية
تفيد بأن الناس سوف يتعرضون إلى المصادر التي تتوافق ووضعياتهم القائمة ويبحثون عن المعلومات
التي تدعم وتؤكد سلوكهم القائم ،وبالتالي فهي تعطي قيمة للمعرفة االنتقائية(McQuail, & .
)Windahl, 1982 , P. 22

- 27ومن أهم الفروض األولية التي ترتكز إليها نظرية االتزان هي أن جمهور وسائل اإلعالم هو
جمهور نشط ،يختار وينتقي من وسائل اإلعالم ومحتواها ما يتفق مع اهتماماته وتفضيله ،وأن استخدام
وسائل اإلعالم يعد نمطا من أ نماط السلوك الفردي ،وأن الجانب المعرفي مع الجانب الوجداني يسهم في
بناء االتجاهات ،وأن االتجاهات تؤثر في سلوك الفرد( .عبدالحميد ،5112 ،ص.)311
أما فروض النظرية األساسية فهي(:عبدالحميد ،5112 ،ص.)311
 - 1يحدد الفرد ا تجاهه نحو األشخاص أو األشياء بطريقة منطقية  Rationalفي إطار البناء المعرفي
للفرد عن هؤالء األشخاص أو هذه األشياء وبالتالي يأتي السلوك متفقا مع االتجاه المحدد منطقيا ،وهذا
هو جوهر التوازن.
- 5يؤثر اإلدراك المعرفي عن العالقات بين األشخاص واألشياء في إطار ا تجاه الفرد نحوهما ،يؤثر
هذا اإلد ارك في قيام حالة من التوازن أو االنسجام أو عدم التوازن ،تؤثر في دعم االتجاه أو تغييره.
 - 3تؤدي حالة عدم التوازن إلى نشوء حالة من الضغط أو التوتر أو القلق التي تؤثر على الفرد،
فيحاول أن يخفف أو يتجنب هذه الحالة من خالل تغيير ا تجاهه إيجابيا أو سلبيا ،بتأثير تعديل إدراكه
المعرفي عن األشخاص أو األشياء أو االنسحاب من الموقف االتصالي نهائيا.
ومن القضايا المنهجية النظرية التي أثيرت بخصوص العالقة بين اال تجاهات واالستجابات
المعرفية وفقا لنظرية التوازن ،هل أن االستجابات المعرفية هي التي تؤدي إلى االتجاهات ،أم أن االتجاه
هو الذي يؤدي إلى االستجابة المعرفية؟ فإن نظرية التوازن تذهب إلى أن العالقة بين االتجاه
واالستجابات المعرفية عالقة تبادلية ،أي أنها تسير في االتجاهين معا ،حيث يشير بعض الباحثين إلى

- 21أنه في بعض األحيان يؤدي التغيير في المشاعر واالتجاهات إلى تغيير معرفي ،وفي أحيان أخرى
يؤدي التغيير المعرفي إلى تغيير االتجاهات(.زغيب ،5111 ،ص.)61
ولما كان للفضائيات العراقية هذا الكم الكبير الذي أصبح يمثل توجهات مختلفة وفق الطائفة
والقومية واألحزاب ،فإن اعتماد الدراسة على هذه النظرية سيعطينا تصو ار يساعد في فهم دور وتأثير
وسائل اإلعالم والسيما الفضائيات في تدعيم أو تغيير االتجاهات كمحصلة نهائية ،سواء أكانت البداية
باالستجابات المعرفية أم باالتجاهات بصورة مباشرة ،وبالتالي فإن الفضائيات العراقية تمد الجمهور
العراقي ذي التنوع الكبير بمعارف ومعلومات كثيرة ،منها ما يحتاجها الجمهور ويتطلع إليها لتؤكد معرفة
سابقة أو ا تجاها سابقا ،أو أنها تعارض معرفة سابقة ومن ثم تبدأ عملية التوازن ،إما بالقبول أو الرفض
أو التعديل ،السيما إذا استخدمت الفضائيات األساليب اإلقناعية المدعمة بالصو ةر والرقم والحجة .

نظرية التوافق المعرفي Cognitive Theory
يرى أصحاب هذه النظرية وهم (شارل أوسجود) و (سوسي تاننياوم) أن اإلنسان يميل إلى
تبجيل وتقدير اآلراء والمعتقدات التي توافق آ ارءه ومعتقداته ،وكذلك يميل إلى تقدير األشخاص الذين
يتفقون مع أفكاره  ،ويزيد هذا التقدير بزيادة التوافق وينقص بنقصانه .وقد استخدما مقياسا لالتجاهات
النفسية طبقوه بنجاح ملحوظ في دراساتهم وتجاربهم التي قاموا بها لتوضيح نظريتهم ،واثبات فوائدها في
التنبؤ بسلوك األفراد عندما يتعرضون لمواقف ا تصالية تؤدي بهم إلى نوع من عدم التوافق .ووفقا لهذه
النظرية فإن اإلنسان يعمل على فهم وتبرير التجارب المؤلمة بطريقة تجعلها معقولة ومنطقية ،ولكنه قد
يستخدم في تحقيق هذا الهدف أساليب غير منطقية (شاوي ،5113 ،ص.)146

- 21وتقوم هذه النظرية على فرض أساسي هو أن إطار األحكام المرجعية لألفراد يميل إلى
ا لبساطة ،ولذلك فإنه من السهل إطالق األحكام المتطرفة نتيجة الميل إلى التطرف( ،كل شيء أو
الشيء على سبيل المثال) ،سيكون هناك ضغط في اتجاه زيادة البساطة حيث أن االتفاق أقل تعقيدا من
االختالف .ووفقا لذلك فإن المتلقي يحاول أن يتجن ب عدم التآلف بتقليل الفجوة بين مايتعرض له من
أفكار أو مفاهيم ،وبين ما يعتقده وذلك بتغيير ا تجاهاته ،أو إعادة تقييم المصادر التي تصدر عنها هذه
المفاهيم أو المعلومات أو تقييم المفاهيم والمعلومات التي يتعرض لها نفسها ،حتى يصل إلى تحقيق
التآلف أو االنسجام بتأثير إطار إحكامه المرجعية( .عبدالحميد ،5112 ،ص.)311
من هنا فإن الفرد يميل إلى التعرض إلى وسائل اإلعالم ومحتواها ،أو إلى القائم باالتصال
والفكرة كموضوعات ذات عالقة بينها وبين بعضها ،وبينها وبين ا تجاهه األولي عن هذه الوسائل أو
القائم باالتصال أو الفكرة ،وما لم يكن هناك توازن في محصلة اال تجاهات نحو هذه المفردات ذات
العالقة سنجد أن استخدامه سيتأثر بحالة عدم التوازن أو االتساق أو االنسجام ،وسيأتي قرار اختيا هر
وتفضيله في الجانب الذي يحقق هذا التوازن ويجنبه التوتر والقلق( .عبدالحميد ،5112 ،ص.)351
وفقا لذلك يمكن القول إن الدراسة الحالية تتوافق وما ذهبت إليه نظرية التوافق المعرفي في
جزئية تبرير األحداث األمن ية وسقوط المدن عسكريا وسياسيا ،من قبل جمهور ما ،من خالل ما تمرره
الفضائيات العراقية من أخبار عن تلك األحداث ،والتي بال شك كانت مؤلمة لغالبية الجمهور ،إال أن
بعض ذلك الجمهور يميل إلى أن تبقى صو ةر ذوي المسؤولية كما هي عليه ،إن كانت سلبية أو إيجابية،
فهو يبرر لمن يتوافق معه ولو بشكل غير منطقي ،بينما يدين اآلخر ولو كان بعيدا عن ميدان الحدث
ونشوئه.

- 31-

نظرية التنافر المعرفي Cognitive Dissonance
يرى ليون فستنجر( )Festingerصاحب هذه النظرية ،واستنادا إلى فكرة (االتزان النفسي) أن
اإلنسان عندما يقع تأثير أفكار متنافرة ،فإنه يتولد داخله نوع من التوتر من شأنه إحداث تغيير إلزالة
هذا التنافر والعودة بالشخص مرة أخرى إلى حالة التوازن والتآلف المعرفي ،وهذا التفسير يعبر عن نفسية
في صورة تعديل في سلوك ا لشخص أو في أفكاره أو في عنصر أو أكثر من العناصر المعرفية التي
يحملها ،وقد يلجأ الشخص إلى التقليل من أهمية األفكار المتقاربة في نزر نفسه ،كل هذا إلزالة حالة
التوتر والتقليل منها( .شاوي ،5113 ،ص.)147
وفي هذا السياق كان ، Leon Festinger, 1957قد طور مفهوم التنافر المعرفي الذي يشير إلى حالة
غياب التناغم واالتساق أو الصراع بين المواقف والمعتقدات والقيم المنظمة داخل النسق المعرفي للفرد.
) (Festinger, 1957, P. 39
وبالتالي فإن نظرية التنافر المعرفي تفترض أن الق اررات واالختيارات والمعلومات الجديدة ،لها
القد ةر على خلق الشعور بعدم التناغم لدى الفرد ،وأن هذا التنافر مقلق نفسيا ،وسوف يحفز الفرد المعني
على البحث عن المعلومات التي تدعم االختبار الذي قام به .بمعنى آخر أن الناس سيكولوجيا يسعون
جاهدين إلى الحفاظ على توجه فعال ومتوازن بصفة جيدة نحو العالم ،أي أن الناس من أجل تقليص
التنافر الذي يحدث بسبب عدم التناغم في المعتقدات واألحكام واألفعال ،يبحثون عن المعلومات التي
هي في توافق مع آرائهم وتصرفاتهم وينغلقون في وجه المعلومات األخرى ،وأكثر من هذا فهم قد
يبررون أفعالهم حتى إذا كانت تبدو غير منطقية ،ليضفوا عليها الطابع المنطقي ،وقد يتبعون في
مسعاهم ذلك عدة استراتيجيات (Festinger & Carlsmith,1959, P.203) .

- 31ووفقا لهذه النظريات فإن المتلقي يميل إلى االستجابة لما يتوافق مع معتقداته وقيمه ،ويتنافر
مع ما يختلف من معلومات ،ويحاول بالتالي أن يتجنب عدم التآلف بتقليل الفجوة بين مايتعرض له من
أفكار أو مفاهيم ،وبين ما يعتقده وذلك بتغيير ا تجاهاته ،أو إعادة تقييم المصادر التي تصدر عنها هذه
المفاهيم أو القيم .ينظر(عبدالحميد ،5112 ،ص.)311
بعبارة أخرى ستكون هنااك عمليات معرفية وسيطة في تشكيل وتدعيم االتجاهات ،ومن أهم
تلك العمليات؛ القبول  ،Acceptanceواإلذعان  ،Yieldingوتأثيرات القابلية للتأثر

Impact

 ، Effectsويختلف قبول حجة إقناعية معينة عن اإلذعان لها( ،فالقبول يعني مجرد االقتناع بها) ،أما
اإلذعان فيعني حدوث تغيير في االتجاه الذي تهدف الحجة اإلقناعية التأثير عليه ،أما التأثيرات غير
المباشرة التي تحدثها الحجة اإلقناعية على اتجاهات ومعتقدات أخرى ،والتي لم يرد ذكرها صراحة في
الرسالة (االتصالية) ،فإنه يطلق عليها تأثيرات القابلية للتأثر ( .Impact Effectsزغيب،5111 ،
ص )73نقال من ()Fishbein, M. & Ajzen, I., 1981, p.350
ومن هذا المنظور نس تخلص مدى تأثير محتويات وسائل اإلعالم في قيم ومواقف واتجاهات
الجمهور ،وأن هذه الوسائل تؤثر في المتلقي من خالل عدد من المراحل تبدأ بمرحلة التعرض للرسالة ثم
االنتباه والفهم والتفكير والتخزين ثم تأ تي مرحلة التغيير أو التعديل ،عليه تكون تغطيات األحداث األمنية
لها تأثير في إتجاه المتلقي تغيي ار أو تدعيما ،وهو ما تسعى الدراسة االستفادة منه.
تؤكد النماذج الثالثة أعاله على أن السلوك اإلنساني هو نتاج العالقات الميكانيكية الصاد ةر
عن تفاعل اإلنسان بميوله وحاجاته ونزعاته وحوافزه وا تجاهاته مع العوامل البيئية المحيطة ،فهناك من
علماء النفس من يفسر سلوك اإلنسان على أساس العقل المنعكس ،أي على أساس فكرة المثير

- 32واالستجابة ،ومنهم من يرجع به إلى غري ةز اإلنسان ،وآخر يميل إلى كون اإلنسان كائن يسعى دائما إلى
ال تقليل من عناصر التوتر أو عدم اال تزان أو يتجنب المزيد منها( .شاوي ،5113 ،ص.)144
وبناء على ذلك تأتي هذه النماذج الثالثة لتعزيز االتجاه النظري والعملي لهذه الدراسة من
خالل كونها تؤكد على أن الجمهور يتأثر بالرسائل اإلعالمية والمحتوى الذي تبثه الفضائيات العراقية
في تناولها لألحداث األمنية التي شهدها العراق ،وتؤكد النظرية في هذا السياق أن تنوع اتجاهات
الجمهور أفرزت ابتداء فضائيات متعددة االتجاهات والرسائل ،وبالتالي سيجد الجمهور العراقي ما يتفق
ومعتقداته وارائه ،وفي الوقت نفسه ما يتعارض وتوجهاته وارائه.

الفضائيات العراقية
كان التحول الجذري في إطار البث التلفزيوني العربي هو دخول القطاع الخاص ،غير
الحكومي ،إلى ميدان البث التلفزيوني .وقد مهد ل جملة من الخطوات على صعيد الوطن العربي ،كان
أبرزها والدة منظمة عربية رسمية عام  1161عرفت باتحاد إذاعات الدول العربية ،وتطور العمل
العربي المشترك في هذا الميدان في توقيع األقطار العربية لالتصاالت الفضائية (عربسات) كمؤسسة
مستقلة في إطار جامعة الدول العربية ،ثم وفرت األقمار الصناعية الالحقة ميدانا واسعا من الخدمات
التلفزيونية واإلذاعية في مجال االتصاالت .ينظر( :أنطاكي ،5112 ،ص  )53و(اتحاد اإلذاعات
العربية ،5112 ،ص.)1

- 33ويعد العراق الدولة العربية التي عرفت التلفزيون مبك ار في عام  ،1126وتطور اإلرسال
والبرامج التلفزيونية بعد ثورتي ( )1161- 1121وفي عام  1171بدأ إرسال القناة الثانية ،كما بدأ البث
التلفزيوني الملون عام (.1176شاهين ،5111 ،ص.)116
ومثلت التغطية اإلخبارية الفضائية في أحداث الكويت عام  ،1111والدور الذي أدته القنوات
العالمية مثل محطة الـ ( ،)CNNمنعطفا في سياق التوجه العربي نحو إنشاء الفضائيات التلفزيونية،
(صباح ،5113 ،ص)61
وفي  1113قامت المنشأة العامة لال تصاالت والبريد العراقية باستئجار قناة فضائية من الجيل
الجديد للمؤسسة العربية لالتصاالت ( )Arabsatلصالح المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون بهدف
االشتراك على هذه القناة إداريا وماليا ،كما تم في الوقت نفسه االتفاق مع كل من المؤسسة المصرية
لالتصاالت الفضائية ( )Nilesat101ومنظمة ( )Utelesatاألوربية إلطالق قناة العراق الفضائية
على أثير أقمارها( .الشريف ،5114 ،ص.)136
وبدأ إرسال أول قناة فضائية عراقية حكومية عبر القمر الصناعي المصري ( )Nilesatفبدأت
بالبث يوم  17تموز  ،1111وقد بثت برامجها لمدة خمس ساعات باليوم ،ثم امتد زمن البث إلى أربع
وعشرين ساعة يوميا(.الفياض ،5112 ،ص.)151

- 31الفضائيات العراقية بعد االحتال األمريكي 4330
بعد االحتالل األمريكي للعراق مطلع  ،5113أـخذ االحتالل جملة من الق اررات التي غيرت
جذريا من المشهد اإلعالمي ،بعد حل و ازرة اإلعالم من قبل الحاكم المدني آنذاك بول بريمر( *) ،وبعد
ق ارره في حل و ازرة اإلعالم  5114/4/53قد فتح المجال لك ل الجهات ومنحها الحق في إنشاء وسائل
إعالم خاصة بها(.البدراني ،5111،ص.)37
وقد أسهم ذلك في ظهور هذا الكم الكبير من الفضائيات التي كانت على شكل مشاريع
خاصة ،تمول من قبل األحزاب وأصحاب رؤوس األموال ،وأصبحت تعكس واقع التعددية والص ارع
السياسي الحاصل في العراق ،بالرغم من أن الكثير قد اعتبر ذلك يندرج ضمن إطار حرية التعبير،
والمساهمة في بناء مجتمع حر وديمقراطي ،إال أن الكثير أيضا كانت له مآخذ على ذلك ،واعتبروه
سببا في نمو اال نقسام الحاصل في البالد ،وركزت على الخالفات أكثر من غيرها ،وال تزال هذه
الفضائيات مختلفة األهداف والتوجهات ،ومن هنا جاء البحث لفهم دور هذه الفضائيات وتأثيرها في
الجمهور ،خاصة أن العراق منذ االحتالل األمريكي له وحتى اآلن يشهد ظروفا استثنائية وأزمات امنية،
تجبر المواطن على متابعة ما يجري على الصعيد المحلي والعربي ثم الدولي .ينظر( :الزويني
وعبدالصاحب ،5111 ،ص.)111

( *) السفير بول بريمر (األمريكي الجنسية) عينه الرئيس األمريكي جورج بوش (االبن) رئيسا لإلدارة المدنية في العراق
لإلشراف على إعادة إعمار الع راق في  6ايار  5113وانتهت بتسلم أياد عالوي رئاسة الحكومة العراقية في حزيران عام
. 5114

- 35وف ـي ظ ـل التن ـافس الــذي ي ـشهده اإلع ـالم وخاص ـة التن ـافس ال ـشديد ب ـين القن ـوات التلفزيوني ـة
الذي يظه ــر جليـــا بـ ـشكل خـ ـاص أوقـــات الح ــروب واألزمـ ـات ،تك ــون هـــذه األزمـــات اختبا ار صـ ـعبا
وحقيقي ـا لقــد ةر هــذه القن ـوات عل ـى تغطي ـة مجرياته ـ ا وهــو م ـ ا يفــرز هــذ ه القن ـوات وي ـضعها ف ـي ا لمرتب ـة
التي تستحقها من حيث قدرتها على مواكبة مثل هذه األزمات ونقل أحداثها للمشاهدين(.حمزة،
 ،5117ص.)5
ومن أبرز القنوات التلفازية الفضائية العراقية حسب هيئة اإلعالم واالتصاالت(.)
أوال .قناة العراقية الفضائية
ا نطلقت قناة العراقية بقرار من الحاكم المدني السابق لالحتالل األمريكي بول برايمر ،حيث
أ قيمت على أنقاض القناة العراقية الرسمية السابقة (مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون)( .شاهين،5111 ،
ص.)333
باشرت القناة بث برامجها كقناة أرضية في  5113/2/1وبواقع أربع ساعات يوميا ،ثم إلى إحدى
عشرة ساعة بعد أسبوعين ،وفي  5113/1/1وصل البث إلى تسع عشرة ساعة ،وفي مطلع عام
 5114ا نتقل البث إلى الفضائي ،وتبث القناة على األقمار الصناعية "عربسات و نايلسات وهوت بيرد
وهسباسات وانتلسات" ،واستفادت الق ناة مما تبقى من األجهزة العائدة لقنوات "تلفزيون وفضائية العراق
وتلفزيون الشباب"( .فاضل ،5114 ،ص.)4

(  )قـ ــام الباح ـ ــث بمخاطب ـ ــة هيئ ـ ــة اإلع ـ ــالم واالت ص ـ ــاالت ،بموجـ ــب كت ـ ــاب كلي ـ ــة اإلع ـ ــالم /الد ارس ـ ــات العلي ـ ــا ،ذي الع ـ ــدد
(ك )6/53/1ف ـ ــي  ، 5112/11/7لغـ ـ ــرض الح صـ ـ ــول علـ ـ ــى المعلومـ ـ ــات الخا صـ ـ ــة بموضـ ـ ــوع بحثـ ـ ــه ،وزودتـ ـ ــه الهيئـ ـ ــة
بالمعلومات المطلوبة ،الملحق (.)5

- 36وتمول القناة من المال العام ،وتتسم برامجها بالتنوع ،ويتضمن منهاجها النشرات اإلخبارية والبرامج
السياسية ،فضال عـن البرامج الثقافيـة واالجتماعيـة والترفيهية(ملحق الهيئة) ،والقناة مرخصة مـن هيئـة
اإلعالم واالتصـاالت بتاريخ (5111/1/1ملحق الهيئة) .وكانت عملية إنتاج وبث البرامج قد عهد بها
إلى شركة أجنبية هي شركة "هارس" األمريكية وأخرى عربية هي " "LBCاللبنانية مما انعكس سلبا على
طبيعة اإلنتاج البرامجي لهذه القناة ،وبتاريخ  5112/4/1تسلمت اإلدارة العراقية مسؤولية اإلدا ةر
المباشرة وباإلمكانات العراقية ،بعد أن تم تأهيل عدد من العاملين في تلفزيون العراق سابقا وعدد آخر
من اإلعالم ييـن العراقييـن ،عـن طريـق دورات تدريبية خارج العراق وداخله ودعوة بعض العناصر الشابة
للعمل في القناة ،)http://ar.wikipedia.org/wiki(.وتقدم القناة برامج متنوعة ثقافية ودينية وسياسية
فضال عن عدد من البرامج األخرى ،وتهتم القناة باألخبار بصورة خاصة إذ تقدم خمسة عشر موج از
ونشرة إخبارية ،وقد أدارت قناة العراقية الفضائية عام  5113شركة "ساينس ابليكيشنز" ،التي فازت
بعقد إدارته من و ازرة الدفاع األمريكية وبدأت النواة األولى لقناة العراقية من خالل العمل بخيمة في
قصر المؤتمرات ،وتبنى الفكرة "احمد الركابي " والمذيعة "شميم رسام " ،التي تركت العراق عام 1111
لتعمل في وسائل إعالم عربية في الواليات المتحدة ،وكان هؤالء من بين مجموعة مستشارين إعالميين
جمعتهم وزا ةر الخارجية األمريكية في إطار االستعداد للحرب على العراق عام ( .5113رافي،5112 ،
ص)14
ثانيا .قناة السومرية الفضائية
أسست قناة السومرية في السابع والعشرين من أيلول من العام  ،5114وكانت البداية في العشرين
من أيلو ل كبث تجريبي ،حتى الخامس عشر من شهر تشرين األول من العام ذاته ليبدأ البث الرسمي
للقناة( ..عبدالكريم ،5111 ،ص)16

- 37وحصلت القناة على الترخيص بتاريخ (5112/11/1ملحق الهيئة) .وهي قناة فضائية عراقية تتميز
بإظهار قيمة العراق كبلد وكأفراد ،واالهتمام بالجوانب الخاصة بالفرد العراقي ،والتعامل مع القضايا
الس ياسية المطروحة(ملحق الهيئة) .تعمل السومرية مثلما تقدم هي نفسها ،من أجل هدف أساسي هو
الغد األفضل "لعراق واحد "  ،وتسعى للمساهمة في بث األمل عند المواطن العراقي عن طريق شعارها
"نبث الحياة .وتسعى القناة في الجانب السياسي إلى تناول المشهد السياسي واألمني العراقي بشكل
متواصل عبر برامجها اإلخبارية اليومية ،وحتى في برامجها الحوارية والسياسية ،كما سعت إلى
استقطاب اهتمام العراقيين جميعهم بكل خلفياتهم الدينية والقومية والمذهبية والفكرية؛ فضال عن السعي
الستقطاب العراقيين والعرب المقيمين في أنحاء العالم(.عبدالكريم ،5111 ،ص )11و(شاهين،
 ،5111ص.)332
ثالثا .قناة الفرات الفضائية
تعد واحدة من القنوات الفضائية العراقية العديدة المستحدثة بعد االحتالل في ،5113/4/1
وهي كالفضائيات األخرى تبحث عن المكانة المناسبة لها في المشهد اإلعالمي العراقي بما تقدمه من
برامج ،وبدأت القناة بثها الفضائي التجريبي يوم ( .5114/1/53نور ،5111 ،ص)551
وتعد القناة المنبر اإلعالمي المعبر عن توجهات المجلس اإلسالمي األعلى وذراعه اإل عالمية،
الذي يتزعمه "عمار الحكيم" ،وتركز اهتمامها بالشأن العراقي في برامجها ،وقد حصلت على الترخيص
من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (.5112/1/31ملحق الهيئة) ،كما تقدم القناة نفسها على أنها
"قناة األصالة واالعتدال( ، )www.alforat.tv.netوتبث القناة برامجها على مدار الساعة وعبر أربعة
أقمار صناعية هي "النايلسات ،والهوت بيرد ،وقمر  OptusD2و( ."Galaxy 25شاهين،5111 ،
ص)337

- 31وتعد قناة الفرات من القنوات الفضائية ذات الطابع الديني باتجاه سياسي حزبي ،إذ تهتم بشكل
كبير باألخبار الخاصة بالمجلس اإلسالمي األعلى ،والتي تتصدر النشرات اإلخبارية ،كما تقوم بنقل
وجهات نظر وآراء ومواقف المجلس عن طريق البرامج التي تقدمها على الصعد المختلفة ،وهي تعنى
بعدد من الموضوعات المختلفة منها السياسي واألمني والحكومي والديني واالقتصادي والرياضي،
وللقناة العديد من البرامج السياسية تتناول فيها مستجدات األحداث السياسية والتطورات الناجمة عنها،
فضال عن البحث والخوض في العوامل والمتغيرات التي تؤثر في الشارع السياسي ،وسجلت بعض
المؤشرات السلبية على تعاطي القناة مع بعض القضايا(ملحق الهيئة).

رابعا .قناة الديار الفضائية
بدأ البث الفضائي لقناة الديار عام  5114ويملكها اإلعالمي العراقي فيصل الياسري ،ومدعومة
من شبكة راديو وتلفزيون العرب " ، "artالتي يعمل فيها الياسري مستشارا ،وهو صاحب مؤسسة الديار،
الوكيل الوحيد حاليا في العراق للشركة العربية للتوزيع الرقمي "األوائل" ،وشعارها "فضائية عربية بنكهة
عراقية"( .عبيد ،5111 ،ص)151
وحصلت على الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ ((.5112/11/1ملحق الهيئة))
وهي ال تعرض نشرات إخبارية مفصلة أو موجزة ،لكنها تتطرق إلى المادة اإلخبارية من خالل البرنامج
اليومي "صحف اليوم" الذي يتناول أبرز ما تنشره الصحف المحلية العراقية من أخبار ،وأن الرافد
األساس للجمهور في الحصول على األخبار هو الشريط اإلخباري "السبتايتل" ،الذي تعرض من خالله
أهم األخبار المحلية الخاصة بالشأن العراقي( .ملحق الهيئة).

- 31خامسا .قناة بادي الفضائية
بدأ البث التجريبي للقناة في الخامس عشر من كانون الثاني من العام  ،5112واستغرق البث
ست ساعات ،وتصف القناة نفسها أنها إخبارية سياسية ،وتبث برامجها عبر ثالثة أقمار صناعية هي:
"عربسات ،ونايلسات ،وهوت بيرد(فاضل ،5111 ،ص .)142وعلى الرغم من اهتمام القناة بالشؤون
السياسية ،إال أ نها تقوم بتناول شتى الموضوعات الدينية والثقافية والفنية ،وتناقش القناة في برامجها
الشأنين السياسي واألمني ،وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ
(.5112/3/55ملحق الهيئة) وتعد قناة (( بالدي من الفضائيات العراقية الحزبية التي يغلب عليها
الطابع الديني على الرغم من ميولها السياسية ،وتمول من تيار اإلصالح الوطني الذي يتزعمه "إبراهيم
الجعفري" ،وتتجه القناة في معالجتها لقضايا العراق باتجاه تأييد العملية السياسية)) (.ملحق الهيئة).
وتبث عددا من البرامج السياسية على مدار الساعة ،ولديها عدد من المراسلين داخل العراق ،ولها
مكاتب عدة في محافظات العراق( .حميد ،5111 ،ص.)142
سادسا .قناة البابلية الفضائية
بدأ الب ث التجريبي لقناة البابلية الفضائية في  5112 /15/1في القاهرة ،ثم انتقلت إلى األردن،
وتتبع وتمول من جبهة الحوار الوطني الذي يتزعمه "صالح المطلك" ،وهي قناة حزبية ذات طابع منوع،
تتناول الموضوعات السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية ،وتركز على الشأن العراقي
في صدر نشراتها اإلخبارية ،وتتناول كذلك األوضاع العربية والعالمية ذات الصلة بالوضع
العراقي(.ملحق الهيئة) ..وتتوجه القناة في طرحها ألطياف المجتمع العراقي كافة ،وحصلت القناة على
ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (.5112/11/1ملحق الهيئة) ..كما ((سجلت مؤشرات
سلبية على القناة في أثناء عملية الرصد الدوري للهيئة ،تمثلت بالخروقات التي تقوم بها القناة لالئحة
وقواعد ونظم البث اإلعالمي بشكل مستمر)) (.ملحق الهيئة)..

- 11سابعا .قناة بغداد الفضائية
باشرت قناة بغداد بثها الفضائي بتاريخ  12تموز  ،5114وهي قناة ثقافية اجتماعية سياسية
منوعة تعنى بالشأن العراقي(عبيد ،5111 ،ص ،)135وتعد قناة بغداد الفضائية من القنوات الحزبية،
وتصنف أنها دينية على الرغم من ميولها السياسية ،وتعد المنبر اإلعالمي للحزب اإلسالمي العراقي
تتخذ شعا ار "منارة إعالم ية رائدة في بناء مجتمع فاعل" وأنها "تلفزيون األسرة العراقية"( .شاهين،
 ،5111ص .)337وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ
(.5116/1/1ملحق الهيئة) ...وتتبنى القناة منهجا إسالميا ،وتقول عن منهجها بأنه وسطي ومعتدل
ومنفتح على قطاعات المجتمع المختلفة ،واتخذت ا لقناة من العاصمة بغداد مق ار لها ،وبعد تعرض
مقرها للتفجير في نيسان من العام  5117انتقل مقرها إلى العاصمة األردنية عمان ومازال هناك(*).
(بديوي ،5111 ،ص.)72
وتوفر القناة أهمية للبرامج الحوارية السياسية ،ويناقش فيها الصراع بين الكتل السياسية ،وتعنى
بعرض ال مواقف السياسية والرسمية للشخصيات العراقية وللدول المجاورة ،وكذلك تتعرض إلى التدخل
األمريكي في الشأن السياسي واألمني للعراق ،كما أن للقناة برامج دينية ،وسجلت على القناة خرقها
لالئحة وقواعد ونظم البث اإلعالمي المعتمدة من هيئة اإلعالم واالتصاالت(ملحق الهيئة) .تعتمد في
تمويلها على ما يستحصله لها الحزب اإلسالمي العراقي ،واإلعالنات( .حمادي ،5117 ،ص)134

(*) وفي الوقت الذي تم إعداد هذه الدراسة( )5112كانت قناة "بغداد" قد أوقفت بثها ،وسرحت اإلعالميين العاملين فيها ،بسبب
عجز مالي كما أعلنوا على شاشتها قبل االنقطاع.

- 11ثامنا .قناة آفاق الفضائية
تأسست القناة بتاريخ  ، 5112/15/1وترتبط القناة بحزب الدعوة تنظيم الخارج ،الذي يتزعمه "نوري
المالكي" ،وظلت القناة لمدة تعاني من مشاكل فنية واعالم ية جعلت من عملها متذبذبا ،وتوقفت في
العام  5116بالتزامن مع الحرب اإلسرائيلية على لبنان ،ال سيما وأن القناة كانت ترسل بثها الفضائي
من هناك ،وبدأ البث الفعلي للقناة يوم  ،5117/1/12وتبث القناة برامج تتسم بالصبغة الدينية كونها
تتبع لحزب ديني ،وكذلك تعطي مساحات واسعة للنشرات اإلخبارية والبرامج السياسية ،وتبث اليوم على
مدى  54ساعة يوميا(حميد ،5111 ،ص ،)144وحصلت على الترخيص من هيئة اإلعالم
واالتصاالت بتاريخ (.5112/11/1ملحق الهيئة) وتبث القناة إرسالها على األقمار الصناعية"
نايلسات ،وهوت بيرد ،و ،"w6وتؤكد القنـاة بأنها تسعـى إلـى تحقيـق المصلحـة العراقيـة وخدمـة قضايـا
العـراق ووحدته الوطنية (حميد ،5111 ،ص .)144وتهتم القناة بنقل فعاليات ومؤتمرات ولقاءات رئيس
ائتالف دولة القانون "نوري المالكي"  ،وهناك بعض الخروقات والتجاوزات التي سجلت على القناة
لالئحة قواعد ونظم البث اإلعالمي المعتمدة في هيئة اإلعالم واالتصاالت(.ملحق الهيئة).

تاسعا .قناة الحرية الفضائية
تعد قناة الحرية أول قناة عراقية أرضية تبث برامجها على التردد األرضي من بغداد بعد االحتالل
مباش ةر أي فـي  ،5113/4/1وانطلقـت كفضائيـة فـي  5116/5/1في أول نش ةر إخبارية ،وكان بثها في
بادئ األمر بست ساعات ثم بتسع واآلن  54ساعة ،وكان التردد في أول األمر ضعيفا ثم تحول التردد
على قمر "النايلسات " بدءا من  ،5116/6/1لتدخل القناة عالم البث الفضائي(نور،5111 ،

- 12ص .)111وحصلت القناة على الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاال ت بتاريخ (5117/3/1ملحق
الهيئة) .والقناة ناطقة باللغة العربية على الرغم من كونها كردية من حيث الهوية والتمويل ،وترتبط
القناة بحزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه "جالل الطالباني " ،وتمثل احد األذرع اإلعالمية
الرئيسة له وتحاول شرح الخطاب السياسي الكردي للجماهير العربية من الشعب العراقي(نور،5111 ،
ص ، )511وجاء في ديباجة التأسيس أن الغاية من إنشائها بالدرجة األساس لجملة أمور ،يأتي في
مقدمتها مساهمة القوى السياسية الكردستانية وعلى رأسها االتحاد الوطني الكردستاني في العملية
السياسية للبالد ،لذلك دعت الضرورة إلى إنشاء هذه القناة بغية نقل الصورة الحقيقية عن المطالب
المشروعة ـ للشعب العراقي عموما والشعب الكردي خصوصا ـ إلى األخوة العرب في العراق والعالم
العربي تعزي از للعالقات األخوية بين األكراد والعرب في العراق(نور ،5111 ،ص .)511وتهتم القناة
أوال باألنباء الخاصة بـ "جالل الطالباني " وكتلة التحالف الكردستاني ،وثانيا باألخبار المحلية األخرى
حيز
حسب السياسة التحريرية للقناة ،وعلى الرغم من أن القناة خصصت لألخبار السياسية في نشراتها ا
كبيرا ،إال إنها لم تغفل األخبار التي تعنى بالشؤون األخرى(ملحق الهيئة).

عاشرا .قناة االتجاه الفضائية
تأسست قناة االتجاه بتاريخ  ،5111/1/1وجاء في ديباجة التأسيس أن القناة ((تسعى إلى
اعتماد الموضوعية وتحاول أن تحدث فرقا لدى المتلقي في زحمة التدفق اإلعالمي المحكوم باعتبارات
مصلحيه أو سياسية)) (ملحق الهيئة) .وتصنف القناة نفسها أنها ((إخبارية وثقافية بالدرجة األساس،
فضال عن اإلشارة إلى أنها مستقلة لكنها لم تشر إلى مصادر تمويلها وارتباطها اإلداري

- 13والمالي))(فاضل 5111 ،ص .)124يقع مقر القناة الرئيس في بغداد ،ولها مكاتب في بيروت والقاه ةر
وغزة ،وتعرف القناة نفسها أنها قناة إخبارية سياسية ثقافية .وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة
اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (.5111/5/1ملحق الهيئة).
إحدى عشرة .قناة صاح الدين الفضائية
تأسست القناة بتاريخ  ، 5112/11/2وبدأت بثها التجريبي عبر القمر الصناعي نايلسات
بمعدل ثالث ساعات ثم ارتفع البث إلى  54ساعة ،والقناة تابعة لمجلس محافظة صالح الدين وتمول
من المال العام ،وتولي القناة االهتمام باألخبار والمستجدات الخاصة بالمحافظة كأسبقية أولى ،كما
تهتم بالشأن السياسي الداخلـي للعراق ،وتعرض القناة مسلسالت وأفالما أجنبية وبرامج وثائقية(ملحق
الهيئة) .وتسعى القناة إلى نشر الوعي ال سياسي والثقافي واالجتماعي لبناء الشخصية العراقية الوطنية
المستقلة ،وابعادها عن أي عقيدة أو تبعية حزبية ،كما تسعى إلى تعزيز الترابط الشعبي بين أبناء
العراق( .علوان ،5111 ،ص .)356وقد اتخذت شعا ار "قناة كل العراقيين" (شاهين،5111 ،
ص .)341وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (.5111/4/1ملحق
الهيئة)
اثنتا عشرة .قناة المسار الفضائية
تأسست قناة المسار بتاريخ  ،5114/15/13وبدأت عملها عبر بثها األرضي ،والقناة هي
لسان حال حزب الدعوة تنظيم الداخل ،الذي يتزعمه "عبد الكريم العنزي" ،وجاء في بيان التأسيس أنها
(( تكرس الوعي اإلسالمي والفهم اإلسالمي لألحداث السياسية المحلية والعالمية)) (.ملحق الهيئة) وتعد
القناة من القنوات الحزبية الدينية ،وتملك القناة العديد من المكاتب داخل العراق وخارجه ،وتبث القناة

- 11برامجها على القمرين " نايلسات وهسباسات" ،وتعبر القناة عن مجموعة من األهداف من أبرزها ،السعي
إلى اعتماد الوسطية واالعتدال في الخطاب السياسي والديني ،والسعي إلى دعم العملية السياسية في
العراق السيما وان الحزب جزء أساسي من الحكومة(.فاضل 5111 ،ص ،)132وحصلت القناة على
الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ ( .5111/1/1ملحق الهيئة)
وأدت الخالفات السياسية بين أجنحة الحزب قبل االنتخابات البرلمانية األخيرة في
 ،5111/3/7إلى شطر القناة إلى قناتين هما "المسار المستقلة" و "المسار األولى" التي أسست في
الثاني من آذار العام  ،5111وهي لم تزل ضمن مرحلة البث التجريبي(. .فاضل ،5111 ،ص)136
ثاث عشرة .قناة الفيحاء الفضائية
بدأت القناة بثها في الرابع من تموز العام  ،5114وجاء في ديباجة التأسيس أنها ((فضائية تبث
للشعب العراقي من داخل العراق وخارجه ،والشعوب العربية في دول الجوار واإلقليم)) وتتخذ القناة
شعا ار "حرية الرأي ومسؤولية الموقف"(،شاهين ،5111 ،ص .)332وحصلت على الترخيص من هيئة
اإلعالم واالتصاالت بتاريخ ( .5111/1/11ملحق الهيئة)
وباشرت القناة بثها من إمارة عجمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والقناة مسجلة في
مدينة دبي لإلعالم ،ويترأس مجلس إدارتها اإلعالمي دمحم الطائي ،وتبث القناة برامجها عبر أقمار
عدة" ،النايلسات ،والهوت بيرد ،وجالكسي"(.حميد ،5111 ،ص)136
وتعرضت القناة إلى اإلغالق ،بعد اختطاف القنصل اإلماراتي في

العراق عام  ،5116إذ

طلب الخاطفون غلق القناة مقابل إطالق سراحه ،وهذا ما حصل فعال بعد مدة قليلة من إطالق سراح

- 15القنصل اإلماراتي المختطف ،وبعد مدة من االنقطاع عادت القناة للبث من محافظة السليمانية شمال
العراق ،وتهتم القناة بالبرامج السياسية واإلخبارية ،كما تهتم القناة بمشاكل العراقيين في جنوب العراق،
وللقناة مكاتب في داخل العراق وخارجه ،وتمتلك القناة ميزانية مالية ضخمة ويتضح ذلك عبر شرائها
ألحد اكبر وأشهر الفنادق في محافظة السليمانية ،كما تقوم القناة بمنح رواتب شهرية كبيرة للعاملين
فيها(.فاضل ،5111 ،ص)134
أربع عشرة .قناة البغدادية الفضائية
بدأت قناة البغدادية الفضائية بثها يوم  15أيلول عام  ،5112بعد أن قرر رجل األعمال
العراقي "عون حسين الخشلوك " المقيم في أوربا والمنحدر من عائلة عراقية من محافظة ذي قار
تأسيسها واإلشراف على تنفيذها وفق معايير االحتراف في اآلراء ،والحداثة في الشكل والتقنيات،
والحرية في الخطاب السياسي والثقافي والفني وابراز مكانة العراق الحقيقية ،وتبث البغدادية عبر األقمار
" النايلسات والعربسات والهوت بيرد واالوبتس"  ،وقامت القناة بإنشاء ستة استوديوهات ضخمة داخل
العراق ،منها أربعة للبرامج المنوعة والدراما واثنان للبرامج اإلخبارية ،كما أنشأت استوديوهات جديدة في
القاهرة مزودة بأحدث تقنيات البث التلفزيوني ،ولها مكاتب في عمان ودمشق وتفويض في بيروت
والسويد والنرويج وهولندا واستراليا ،وتسعى الفتتاح مكتبين في أربيل والسليمانية ولندن
(.)http://ar.wikipedia.org/wiki
وتشير القناة إلى هويتها بالقول (( :أنها مهنية مستقلة تتمسك بالهوية الوطنية العراقية ،وتعد
نفسها تعب ر عن كافة المكونات العراقية المتنوعة ،ومن هذا المنطلق دعت إلى استقالل العراق،

- 16واستعادة السيادة الوطنية وبناء نظام ديمق ارطـي حـر وموحد ،يقر بالتعددية الفكرية والسياسية والقومية
والدينية))( .ناصر ،5111 ،ص)516
وتبث القناة على مدار الساعة ،وتعد من وسائل اإلعالم المواكبة لإلحداث الجارية على
الساحة العراقية ،وأعطت القناة مساحة واسعة لألخبار السياسية واألمن ية في العراق ،من خالل تصدرها
للنشرات والمواجيز اإلخبارية ،كذلك أعطت حي از لألخبار العربية والعالمية ،وحصلت القناة على
الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (5116/15/6ملحق الهيئة) ،ولكن الهيئـة قامت
بتعليق عمل القناة في العراق بسبب عدم إيقاف بثها للبرنامج المثير للجدل "خل ن بوكا" بعـد محاولتين
كتابيتين من الهيئة إلى القناة(.ملحق الهيئة).

خمسة عشر .قناة الشرقية الفضائية
قناة الشرقية الفضائية شركة إعالمية مسجلة في مدينة دبي لإلعالم ،وأطلقت القناة بثها
التجريبي في  ،5114/3/53وعلى مدار ثماني ساعات يوميا ولمدة ثالثة أسابيع ،ليكون يوم
 5114/4/13هو اليوم األول الذي مثل نهاية البث التجريبي وانطالقة البث الرسمي المنتظم وعلى
مدار اليوم ،وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ (.5112/11/1
(ملحق كتاب هيئة اإلعالم واإلتصاالت ))2015 ،وتعد القناة من القنوات الفضائية "المستقلة" حسبما
تعلن عن نفسها ،وتحصل دائما على نسبة مشاهدة عالية في العراق (الشمري ،5111 ،ص)316
و(شاهين ،5111 ،ص.)334

- 17وتبث القناة على األقمار " نايلسات ،وعربسات ،هوت بيرد ،والقمر االسترالي  "UBIوتعرض
على كل رأس ساعة نشرة وموجز إخباري وبالتعاقب(ملحق كتاب هيئة اإلعالم واإلتصاالت ،؟؟؟؟؟،
ص .)2واستطاعت القناة في الرابع من أيار من العام  5114بث أول نش ةر إخبارية تركزت على الشأن
العراقي بشكل أساس ( .)http// www.alsharqiya.comوأطلقت مجموعة اإلعالم المستقل بتاريخ
 .6آذار 5111قناة فضائية جديدة باسم "الشرقية نيوز" وتبث على األقمار عربسات ونايلسات وهوت
بيرد من استوديوهات القناة الشرقية األولى في لندن ،وعلى التردد 11115 ،وتتناول الشأن العراقي
بشكل خاص في صدر نشراتها اإلخبارية ،وبرامجها السياسية بالتحليل والتعليق ،كمـا تتنـاول األخبـار
العربية والدولية )http// www.alsharqiya.com( .

ست عشرة .قناة الرافدين الفضائية
وهي فضائية عراق ية إخبارية سياسية بالدرجة األولى؛ فضال عن البرامج السياسية والدينية
والثقافية والعلمية واالقتصادية والرياضية ،و((انطلق بث قناة الرافدين الفضائية في 5116 /4/11
ومقرها الرئيس في مدينة اإلنتاج اإلعالمي في "السادس من أكتوبر" في مصر ،وللقناة أربعة مكاتب
في عمان وسوريا وفلسطين و بغداد ،وأغلق مكتب بغداد قبل نهاية العام األول النطالقها بعد تعرضه
للتفجير ،وتبث القناة برامجها على القمر العربي "النايلسات " وعلى مـدى أربـع وعشرين ساعة))(عبيد،
 ،5111ص .)136وتعد القناة المنبر اإلعالمي المعبر عن توجهات هيئة علماء المسلمين التي
يتزعمها "حارث الضاري"  ،وتدعو القناة إلى خروج المحتل ووحدة العراق والعراقيين ونبذ االحتالل
ومخلفاته السياسية والفكرية ،ويتعدى هدفها هذا ليشمل جميع الدول العربية واإلسالمية التي تعاني ما

- 11يعانيه العراق اليوم ،واعتمدت القناة شعار" :ألننا حضارة" وتقول في ذلك(( :فنحن أول من وضع لبنات
العلم فكانت الكتابة ،وعانق نخيلنا السماء فكانت الجنائن ،ونسجنا خيوط العدالة بالحق فكانت المسلة..
كنا وسنبقى :الرافدين ،ألننا حضارة))(.) www.alrafidain.tv

سبعة عشر .قناة الرشيد
قناة الرشيد الفضائية عراقية تبث برامجها السياسية والمنوعة وأيضا االخبار المحلية والعربية من بغداد
على التردد  11115نايل سات ،يديرها رئيس التجمع الجمهوري سعد عاصم الجنابي.
الخصائص االتصالية للفضائيات
لوس ـ ـ ــيلة اإلعـ ـ ـ ــالم المرئـ ـ ـ ــي دو ار كبيـ ـ ـ ـ ار فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــالم اليـ ـ ـ ــوم تتف ـ ـ ــاوت شـ ـ ـ ــدته حس ـ ـ ـ ـب المجتمعـ ـ ـ ــات
ومـ ـ ــدى إنتشـ ـ ــار اإلعـ ـ ــالم المرئـ ـ ــي فيه ـ ـ ــا وأصـ ـ ــبحت تـ ـ ــدخل فـ ـ ــي ك ـ ـ ــل جوانـ ـ ــب الحيـ ـ ــاة مـ ـ ــن أدب وثقاف ـ ـ ــة
وسياسـ ـ ــة ورياض ـ ـ ــة ودي ـ ـ ــن حت ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذه الوس ـ ـ ــائل أص ـ ـ ــبحت العام ـ ـ ــل ال ـ ـ ــرئيس ال ـ ـ ــذي يح ـ ـ ــدد مص ـ ـ ــير
االنتخاب ـ ــات فـ ـ ــي بعـ ـ ــض دول العـ ـ ــالم حيـ ـ ــث يعتمـ ـ ــد المرش ـ ــحون علـ ـ ــى التلف ـ ـ ـزة بالدرجـ ـ ــة األولـ ـ ــى لكسـ ـ ــب
النـ ـ ــاخبين وأص ـ ـ ــبح التلف ـ ـ ــاز س ـ ـ ــاحة للمع ـ ـ ــارك الحربي ـ ـ ــة لـ ـ ــدو هر الكبي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يؤدي ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي تغيي ـ ـ ــر نت ـ ـ ــائج
المعارك والقتال السيما في أحتالل العراق عام ( .5113عواد ،5111 ،ص.)171
وأضـ ـ ــحت اإلذاعـ ـ ــة المرئيـ ـ ــة فـ ـ ــي النصـ ـ ــف الثـ ـ ــاني مـ ـ ــن القـ ـ ــرن العشـ ـ ــرين معج ـ ـ ـزة القـ ـ ــرن حي ـ ـ ــث
بـ ــدأت الت ـ ــأثير علـ ــى المش ـ ــاهد بش ـ ــكل واضـ ــح م ـ ــؤث ةر عل ـ ــى تفكي ـ ـره وعل ـ ــى ثقافت ـ ــه وعلـ ــى س ـ ــلوكه مش ـ ــكلة
لشخص ـ ـ ــيته مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل مـ ـ ـ ــا تضـ ـ ـ ــخه ال ـ ـ ــدول المسـ ـ ـ ــيطرة عل ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــركات اإلعـ ـ ـ ــالم م ـ ـ ــن ثقافـ ـ ـ ــات تريـ ـ ـ ــد

- 11للمتلق ـ ــي التشـ ـ ــبع بهـ ـ ــا ،وتعـ ـ ــد اإلذاع ـ ــة المرئيـ ـ ــة أروع عدسـ ـ ــة لهـ ـ ــا ه ـ ــذه الزاويـ ـ ــة المشـ ـ ــعة التـ ـ ــي أخترعهـ ـ ــا
األنس ـ ـ ـ ــان والتلف ـ ـ ـ ــاز ل ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ــأثير س ـ ـ ـ ــاحق ف ـ ـ ـ ــي نط ـ ـ ـ ــاق مفهـ ـ ـ ـ ــوم األنس ـ ـ ـ ــان المعاصـ ـ ـ ـ ـر( .فـ ـ ـ ـ ــالح،1115 ،
ص)11- 17
وأص ـ ـ ــبح التلف ـ ـ ــاز وم ـ ـ ــن دون من ـ ـ ــازع مدرس ـ ـ ــة الش ـ ـ ــعب المفتوح ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدار اللي ـ ـ ــل والنهـ ـ ـ ــار،
حـ ـ ـ ــامال ق ـ ـ ـ ــد ار كبيـ ـ ـ ـ ـ ار م ـ ـ ـ ــن المع ـ ـ ـ ــارف والمعلوم ـ ـ ـ ــات واالتجاهـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ــي يمك ـ ـ ـ ــن أن تس ـ ـ ـ ــهم ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــدعيم
منظومـ ـ ــة الق ـ ـ ــيم ،أو قـ ـ ــد تعم ـ ـ ــل علـ ـ ــى ت ـ ـ ــدمير المنظومـ ـ ــة القيمي ـ ـ ــة وهـ ـ ــذا م ـ ـ ــا يحمـ ـ ــل اإلع ـ ـ ــالم مس ـ ـ ــؤولية
ضـ ـ ــخمة ل ـ ـ ــيس فـ ـ ــي تربي ـ ـ ــة األطفـ ـ ــال أو الش ـ ـ ــباب فحسـ ـ ــب ب ـ ـ ــل فـ ـ ــي تربي ـ ـ ــة المجتمـ ـ ــع كل ـ ـ ــه(.الش ـ ـ ــعيبي،
 ،5116ص.)162
وال شـ ـ ـ ــك أن اإلع ـ ـ ـ ــالم الي ـ ـ ـ ــوم يش ـ ـ ـ ــكل الوس ـ ـ ـ ــيلة التربويـ ـ ـ ــة والثقافي ـ ـ ـ ــة األوس ـ ـ ـ ــع إنتش ـ ـ ـ ــا ار وتنوع ـ ـ ـ ــا
وتـ ـ ــأثي ار فـ ـ ــي النـ ـ ــاس علـ ـ ــى إخـ ـ ــتالف ش ـ ـ ـرائحهم المعرفي ـ ـ ــة والمهنيـ ـ ــة فهـ ـ ــو يمثـ ـ ــل عبـ ـ ــر مختلـ ـ ــف وس ـ ـ ــائله
ومسـ ـ ـ ــتوياته أداة ووس ـ ـ ـ ــيلة أساس ـ ـ ـ ــية ال يمك ـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ــتغناء عنه ـ ـ ـ ــا أو تهم ـ ـ ـ ــيش دوره ـ ـ ـ ــا بالنس ـ ـ ـ ــبة لجمي ـ ـ ـ ــع
المجتمعـ ـ ـ ــات المتقدمـ ـ ـ ــة والناميـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـواء ع ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ــق قد ارتـ ـ ـ ــه التأثيريـ ـ ـ ــة الهائلـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي تش ـ ـ ـ ــكيل
اإلدراك واالتجاه ـ ــات والسـ ـ ــلوك والق ـ ــيم حتـ ـ ــى أص ـ ــبحت وسـ ـ ــائل اإلع ـ ــالم جـ ـ ــزء م ـ ــن حيـ ـ ــاة المـ ـ ـواطن أيـ ـ ــا
كان ـ ـ ــت خصائصـ ـ ـ ــه وقد ارت ـ ـ ــه ومسـ ـ ـ ــتواه االجتم ـ ـ ــاعي مـ ـ ـ ــا جع ـ ـ ــل د ارسـ ـ ـ ــة العالق ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين وس ـ ـ ــائل اإلعـ ـ ـ ــالم
والسـ ــيما المرئ ـ ــي وبـ ــين المجتم ـ ــع والتنشـ ــئة االجتماعي ـ ــة تبـ ــرز كإح ـ ــدى القضـ ــايا األساس ـ ــية فـ ــي العص ـ ــر
الحديث عصر تكنولوجيا المعلومات وثقافة الصورة( .عواد ،5111 ،ص)61

- 51وه ـ ـ ــذه الخصوص ـ ـ ــية تسـ ـ ـ ــاعد التلف ـ ـ ــاز عل ـ ـ ــى نقـ ـ ـ ــل الرم ـ ـ ــوز بش ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ــر مم ـ ـ ــا يس ـ ـ ــهل علـ ـ ـ ــى
المتلق ــي فهـ ــم الحـ ــدث واسـ ــتيعابه عـ ــن طريـ ــق المـ ــؤثرات البصـ ــرية والصـ ــوتية ،ويسـ ــهل ذلـ ــك مـ ــن عمليـ ــة
اإلدراك ،ويخفض من الجهد المبذول اللتقاط المعاني(.السيد ،1114 ،ص.)17
وبـ ـ ــذلك ف ـ ـ ــإن التلفـ ـ ــاز ي ـ ـ ــؤدي دو ار فـ ـ ــي الت ـ ـ ــأثير علـ ـ ــى المش ـ ـ ــاهدين وتغييـ ـ ــر ق ـ ـ ــيمهم االجتماعي ـ ـ ــة
والسياس ـ ـ ــية والثقافيـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـواء كـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا التـ ـ ـ ــأثير ي ـ ـ ــتم خـ ـ ـ ــارج نط ـ ـ ــاق وعـ ـ ـ ــي المش ـ ـ ــاهد ،أي أنـ ـ ـ ــه يتـ ـ ـ ــأثر
بالرسالة بطريق مباشر أو غير مباشر وبمحض إرادته(.عبدالمعطي ،1171 ،ص)14
كم ـ ـ ــا أن التلف ـ ـ ــاز يق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ــدور الوس ـ ـ ــيط ب ـ ـ ــين الحكوم ـ ـ ــات والمـ ـ ـ ـواطنين بقص ـ ـ ــد التنش ـ ـ ــئة السياسـ ـ ـ ــية
وتعمي ـ ــق الـ ـ ـوالء السياسـ ـ ــي ل ـ ــدى مـ ـ ـواطني الدولـ ـ ــة إزاء قض ـ ــاياهم الوطني ـ ــة ،أو إسـ ـ ــتخدامه ك ـ ــأداة ضـ ـ ــغط
للمعارضـ ــة للنظـ ــام بقصـ ــد كشـ ــف الغط ـ ــاء عـ ــن خفايـ ــا هـ ــذا النظـ ــام وابـ ـ ـراز عيوبـ ــه وكشـ ــف السـ ــتار ع ـ ــن
إتجاهات ـ ـ ــه واسـ ـ ـ ــتمالة الجمهـ ـ ـ ــور المعن ـ ـ ــي للسـ ـ ـ ــخط عليـ ـ ـ ــه ومحاولـ ـ ـ ــة الث ـ ـ ــو ةر أو االنقـ ـ ـ ــالب علـ ـ ـ ــى النظـ ـ ـ ــام
وتغييـ ـ ـ ـره ،كم ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ــبح التلف ـ ـ ــاز بفضـ ـ ـ ــل أوض ـ ـ ــاعه الجدي ـ ـ ــدة وتجـ ـ ـ ــاو هز الح ـ ـ ــدود السياسـ ـ ـ ــية ب ـ ـ ــين الـ ـ ـ ــدول
يمتلـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ــوة ذات فاعليـ ـ ـ ــة سياس ـ ـ ـ ــية وزاد دوره كم ارق ـ ـ ـ ــب للشـ ـ ـ ــؤون الدولي ـ ـ ـ ــة ،وتعم ـ ـ ـ ــق هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور بع ـ ـ ـ ــد
دخـ ـ ــول األقم ـ ـ ــار الص ـ ـ ــناعية فـ ـ ــي ع ـ ـ ــالم االتص ـ ـ ــال بحيـ ـ ــث تمكن ـ ـ ــت ش ـ ـ ــعوب العـ ـ ــالم كاف ـ ـ ــة م ـ ـ ــن متابع ـ ـ ــة
المفاوض ـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ـ ــة والحـ ـ ـ ـ ــروب والنـ ـ ـ ـ ــدوات والمهرجانـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ـ ــدوثها( .حمـ ـ ـ ـ ــادة،1113 ،
ص.)151
وأص ـ ــبحت القنـ ـ ـوات الفضـ ـ ــائية متاح ـ ــة بدرجـ ـ ــة كبيـ ـ ـ ةر قبالـ ـ ــة المش ـ ــاهدين حيـ ـ ــث وف ـ ــرت أمكانيـ ـ ــة
مشـ ـ ــاهدة األح ـ ـ ــداث المختلفـ ـ ــة وق ـ ـ ــت وقوعه ـ ـ ــا س ـ ـ ـواء أكان ـ ـ ــت سياس ـ ـ ــية أم ثقافيـ ـ ــة أم أدبي ـ ـ ــة أم علمي ـ ـ ــة أم

- 51رياض ـ ــية ،وأص ـ ــبح المتلقـ ـ ــي ه ـ ــو ال ـ ــذي يحـ ـ ــدد درج ـ ــة إعتمـ ـ ــاده عل ـ ــى القنـ ـ ـوات المختلفـ ـ ــة المفض ـ ــلة لديـ ـ ــه
مـ ــع تعـ ــدد القن ـ ـوات التلفزيونيـ ــة الفضـ ــائية العربيـ ــة واألجنبيـ ــة التـ ــي أصـ ــبحت تتنـ ــافس بدرجـ ــة كبي ـ ـ ةر فـ ــي
االسـ ـ ــتحواذ عل ـ ـ ــى إهتمـ ـ ــام جمه ـ ـ ــور المشـ ـ ــاهدين ،وتع ـ ـ ــد القنـ ـ ـ ـوات الفضـ ـ ــائية حقيق ـ ـ ــة واقعـ ـ ــة وم ـ ـ ــؤث ةر ف ـ ـ ــي
حي ــاة المشـ ــاهدين ،ومـ ــن ثـ ــم لـ ــم يع ــد باإلمكـ ــان تجاهلهـ ــا لمـ ــا لهـ ــا م ــن تـ ــأثير فـ ــي مشـ ــاهديها خاصـ ــة فـ ــي
ظـ ــل إزدح ـ ــام خارط ـ ــة الب ـ ــث التلفزي ـ ــوني بك ـ ــم هائ ـ ــل مـ ــن القنـ ـ ـوات الفض ـ ــائية الت ـ ــي تتن ـ ــوع برامجه ـ ــا م ـ ــن
حي ـ ـ ــث الشـ ـ ـ ــكل والمض ـ ـ ــمون ،وتتعـ ـ ـ ــدد أيض ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــاعات إرسـ ـ ـ ــالها ونوعي ـ ـ ــة جمهورهـ ـ ـ ــا ،وف ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ثـ ـ ـ ــو ةر
االتص ـ ــاالت أصـ ـ ــبح م ـ ــن حـ ـ ــق الف ـ ــرد أن يعلـ ـ ــم ويق ـ ــارن ويحلـ ـ ــل ويخت ـ ــار القن ـ ـ ـوات والمـ ـ ـواد التـ ـ ــي تشـ ـ ــبع
إحتياجاته(.إمام ،5114 ،ص)76
جمهور الفضائيات:
أنواع الجمهور فكثيرة ،أهمها( :الحكيم ،5111 ،ص)22
 - 1الجمهور العام :هو أكبر حجما من التجمعات األخرى ،أعضاؤه أكثر تبعث ار متباعدين في المكان
وأحيانا في الزمان ،ولكنه ذو ديمومة أكثر ،يتشكل حول قضية مشتركة من الحياة العامة ،هدفه
الرئيس تكوين إهتمام أو رأي عام حول قضية أو ظاهرة اجتماعية ،وهو خاصية من خصائص
مجموعة من القضايا للوصول إلى تغيير سياسي ،وهو عنصر أساس للمشاركة في المؤسسات
الديمقراطية ،فهو يمتاز بوجود جماعة نشطة متفاعلة ومستقلة في وجودها عن الوسيلة اإلعالمية
التي تعمل عبرها.

- 52 - 5الجمهور الخاص :هو الجمهور الذي يجمع أفراده بعض االهتمامات أو الحاجات أو االتجاهات
المشتركة ،التي تميز عضويتهم في هذا الجمهور ،مثل األفراد المشتركين في صحيفة ما ،ويصبح
من بعد ذلك من واجب وسائل اإلعالم ،استثارة هذا االهتمام وتدعيمه ،وتلبية حاجاته ،بحيث
يمكن أن يحتفظ بهذا الجمهور ،الذي يندمج أعضاؤه في التركيز الجمعي ،وينشرون بذلك
االتصال الذي يرتبط بهذا التركيز ،وهذا ما يبرر اختيار وسائل اإلعالم للموضوع الشائع بين
الجمهور الذي تتخذه مدخال لنتظيم االهتمامات وتكيفها.
إن مصطلح الجمهور ال يقتصر على وجود جمهور واحد ،وانما جماهير كثيرة؛ بعضها واسع
النطاق يضم عددا كبي ار من األعضاء كما في حالة الجمهور السياسي في أثناء حملة انتخابات،
وبعض معالم الجمهور األخرى قد تتضح بمقارنته بالحشد ،فالحشد هو اجتماع أفراد مؤقت وغير منظم
نسبيا( .كاتز ،1116 ،ص.)43

- 53وباعتبار الجمهور هو المستقبل الطرف المستهدف في العملية االتصالية ،فهو ينقسم هنا في
عملية االتصال الجماهيري على قسمين ،هما( :معوض ،5111 ،ص.)11
 .1الجمهور المستهدف :وهو الجمهور الذي يكون معروفا عند القائم باالتصال ،الذي يقوم بدوره
بالتوجه إلى شريحة معينة في زمن معين ،ويحاول أن يضع بناءا محددا يتناغم ويتواءم مع
فكر الجمهور المستهدف الذي يتوجه إليه ،على سبيل المثال :جمهور الرياضة وجمهور النساء
وجمهور األطفال وغيره .
 .5جمهور التعرض :ويقصد به الجمهور غير المتجانس على الرغم من إ نتمائه إلى جماعات
معينة كاألس رة واألصدقا ء ،ويتعرض هذا الجمهور للرسالة االتصالية بشكل تلقائي في وقت
محدد ،وهو محكوم من ناحية الحجم والنوع بطول مدة التعرض للوسيلة االتصالية.

مفهوم األزمة

(*)

وتعريفها

يحظى المنظور اإلعالمي في إدارة األزمات بأهمية متزايدة ،ويعد مكونا أساسيا من مكونات
المزيج التكاملي في دراسة األزمات ،وهو المزيج الذي يفترض أن كل أزمة تحمل في طياتها بعض
العالقات المتداخلة والمركبة من األمور الفردية والجماعية الداخلية والخارجية وتبرز أهمية البعد
اإلعالمي من خالل الدور الذي تقوم به أجهزة اإلعالم في تزويد الجماهير بالمعلومات الألزمة أثناء
األزمة ،ويمتد هذا الدور لما بعد إنتهاء األزمة بهدف إحتواء آثارها( .مكاوي ،5112 ،ص)41

( *) األزمة لغة :تعني الشدة والقحط ،واألزمة هو المضيق ،ويطلق على كل طريق بين جبلين مأزم ) .الرازي،1167 ،
ص  .)12واألزمة في لسان العرب :الضيق أو الشدة والقحط (ابن منظور ،1116 ،ص.)115

- 51وتعرف دائرة معارف العلوم اإلجتماعية األزمة بأنها "حدوث خلل خطير ومفاجئ في العالقات
بين شيئين " ويقدم وليم موانت تعريف األزمة بأنها "النقطة الحرجة واللحظة المناس بة التي يتحدد عندها
مصير تطور ما"  ،ويعرفها جوناثان روبرت بأنها " مرحلة الذروة في توتر العالقات في بنية إستراتيجية
وطنية أو أقليمية أو محلية"( .خضور ،1111،ص.)7
كما تعني األزم ة نقطة تحول ،أو موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة ،وتحدث نتائج
غير مرغوب فيها ،في وقت قصير ،ويستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة في وقت تكون فيه األطراف
المعنية غير مستعدة ،أو غير قاد ةر على المواجهة(.حواش ،1111 ،ص.)4
ويعرفها الباحث العماري بأنها " تلك النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها
مصير تطور ما ،أما إلى األفضل ،وأما إلى االسوء :الحياة أو الموت ،والحرب أو السلم ،إليجاد حل
لمشكلة ما قبل إنفجارها(.العماري ،1113 ،ص)11
كما تعبر األزم ة عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في احد الكيانات اإلدارية (دولة،
مؤسسة ،مشروع ،أسرة )..تتالحق فيها األحداث ،وتتشابك معها األسباب والنتا ئج ،ويفقد معها متخذ
القرار قدرته على السيط ةر عليها ،أو على اتجاهاتها المستقبلية( .الخضيري ،1111 ،ص)23
ويعرف قاموس (لونجمان) األزمة بأنها (زمن يتسم بوجود خطر كبير أو صعوبة شديدة أو
عدم يقين سواء في السياسة أو االقتصاد) (.)Longman, 1995,p. 322
ويشير باحثو علم اإلجتماع إلى تعريف األزمة بأنها توقف في األحداث المنظمة واضطراب
العادات والعرف مما يستلزم معه التغيير السريع إلعادة التوازن ،وتكوين عادات جديدة أكثر
مالءمة(الحمالوي.)1111 ،

- 55ووفقا لذلك فإن األزمة هي موقف مفاجئ تتجه فيه العالقات بين طرفين أو أكثر نحو المواجهة
بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينهم في المصالح واألهداف ،أو نتيجة إلقدام أحد األطراف على
القيام بعمل يعده الطرف اآلخر المدافع تهديدا لمصالحه ،وقيمه الحيوية ،ما يستلزم تحركا مضادا،
مستخدما مختلف وسائل الضغط ،سواء أكانت سياسية ،أم اقتصادية ،أم عسكرية( .الدليمي،5111،
ص .)13
واألزم ة بالمصطلح السياسي وعلى المستوى الخارجي فيعرفها كورال بيل بأنها وصـول عناصـر
الصراع في عالقة ما الى المرحلة التي تهدد بحدوث تحول جذري في طبيعة هذه العالقة ،مثل التحـول
مـن السـلم الـى الحـرب فــي العالقـات الطبيعيـة بـين الـدول ،والتفســخ فـي عالقـات التحـالف والتصـدع فــي
تماسك المنظمة الدولية( .العماري ،1113 ،ص )56و(الخزرجي ،5112 ،ص.)327
واألزمـة السياســية وعلــى المســتوى الـداخلي ،هــي إضــطراب الحكــم أو شـله لثغــور م اركــز الحــاكم
فتكون أزمة نظام او أزمـة ادارة ،وهـي فشـل القيـادات السياسـية فـي ادا ةر الصـراعات االجتماعيـة(.حسـن،
 ،1111ص.)32
كمـا تعـرف األزمـة التـي تنشــأ سـبب قصـور االجهـ ةز االداريــة المحليـة للدولـة او معارضـة جهــات
داخ ــل النظـ ــام ،ممـ ــا يـ ــؤدي الـ ــى أزم ـ ـة ح ــادة فـ ــي الشـ ــرعية السياسـ ــية لنظـ ــام الحكـ ــم( .أرسـ ــالن،1114 ،
ص)57- 56

- 56أسباب نشوء األزمات( :الدليمي ،5112 ،ص)112- 113
 - 1تأجيل أو ترحيل المشكات أو تجاهلها :إن تأجيل المشكلة أو تجاهلها يعمل على تراكمها إلى حد
يصعب السيطرة عليه ،كأي مشكلة تحدث لديك ،والتي تتحول بسبب الصمت والتجاهل إلى أزمة
حقيقية.
 - 4عدم وجود آلية الكتشاف األزمات قبل حدوثها ،ويتمثل االختبار الحقيقي في أسلوب التعامل مع
هذه األزمات قبل حدوثها ،وذلك بتبني أنظمة لإلنذار المبكر أو توفر تعليمات واضحة إلى شتى
المعنيين ،كما توفر تقييما لشتى النتائج الواقعة والمحتملة.
 - 0عدم وجود استعدادات مسبقة وسيناريوهات قادرة على مواجهة األزمات عند حدوثها من أهم
عناصر التعامل مع األزمات هو اإلستعداد المبكر ،وتخصيص المبالغ المالية الألزمة لحاالت
الطوارئ.
 - 2ضعف اإلمكانات المادية والبشرية والفنية :تعاني بعض المؤسسات من نقص في اإلمكانات
المالية والفنية والتي تحول دون تضمين خططها االستراتيجية برامج لتوفير المعدات واألجهزة واألساليب
الحديثة لمواجهة األزمات.
 - 5قصور التخطيط عن تصور المستقبل واالستعداد له بالتخطيط واإلعداد الكافي لمواجهة األزمات
المحتملة التي تهدد المجتمع.
 - 6اإلدارة العشوائية :الشك أن وجود إدارة علمية قادرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب،
ووفق معلومات دقيقة وحد يثة وواقعية سيكون الدرع الواقي للمؤسسة لحمايتها من الوقوع في األزمات.

- 57 - 7النزاعات الداخلية :تنشب أحيانا داخل المؤسسة صراعات خصوصا على مستوى اإلدارة العليا
نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم تجانس أفراد هذه اإلدارة.
 - 8األخطاء البشرية :تشكل األخطاء البشرية واحدة من أكبر مسببات األزمات داخل المؤسسة ذات
الطابع الفني.
 - 9سوء الفهم أو عدم استيعاب المعلومات :تحدث كثير من األزمات نتيجة لخطأ في تفسير
المعلومات أو الق اررات ناتج عن وجود معوقات في االتصال داخل المؤسسة يؤدي إلى حدوث تشويش
بالرسالة.
مراحل نشوء األزمة( :الشه ارني ،5112 ،ص)31
 - 1مرحلة التكوين :وهي المرحلة التي تنضج وتظهر فيها أسباب ميالد األزمة ،ف األزمة مثل الجنين
الذي بدأ بالنمو داخل الرحم.
 - 5مرحلة الميالد :وهي المرحلة التي تعبر فيها األزمة عن نفسها وتظهر على سطح األحداث.
 - 3مرحلة التصاعد واإلتساع :وهي المرحلة التي تبدأ فيها األزمة في جذب اإلهتمام ،بسبب إتساع
دائ ةر وعمق تاثيرها وتصاعد وتيرتها.
 - 4مرحلة اإلنفجار :وهي المرحلة التي تتصاعد فيها األزمة بدرجة خطي ةر بحيث اليمكن احتواؤها.
 - 2مرحلة النضج :وهي المرحلة التي تصل فيها األزمة ألقصى درجات الشدة والـتأثير.
 - 6مرحلة اإلنحسار :وهي المرحلة التي تبدأ فيها األزمة بالتالشي.
 - 7مرحلة اإلختفاء :وهي المرحلة التي يبدأ فيها انتهاء األزمة واليبقى إال أثرها ونتائجها.

- 51أنواع األزمات:
يمكن تلخيص أنواع األزمات بالشكل اآلتي( :جبر ،1113 ،ص)11
 - 1من حيث المستوى :الفرد ،المجموعة ،المنظمة ،الوطني ،اإلقليمي ،الدولي
 - 5من حيث الطبيعة :اقتصادية ،دينية ،اجتماعية ،عسكرية ،سياسية.
 - 3حسب مستوى العمق :أزمة سطحية هامشية التأثير ،أزمة عميقة جوهرية بالغة التأثير.
 - 4حسب الشمولية :أزمة ذات طابع شمولي ،أزمة خاصة ذات طابع جزئي.
 - 2من حيث المكان :أزمة خارجية ،أزمة داخلية.
 - 6من حيث التكرار :ذات طابع فجائي عشوائي غير متكرر ،ذات طابع دوري متكرر.
 - 7حسب المظهر :أزمة زاحفة ،أزمة مفاجئة ،أزمة علنية صريحة ،أزمة مستترة.
عدد من الخبراء واألكاديميين في مجال اإلعالم واإلتصال منهم اإلستاذ
يتفق والتصنيف أعاله ٌ
الدكتور عبدالرزاق الدليمي

(*)

واألستاذ الدكتور أديب خضور(**) ،والدكتور دمحم أحمد الطيب هيكل(***).

(*) في كتابه "إشكاليات اإلعالم واإلتصال في العالم الثالث"(  ،)5114ط ،1عم ان :دار مكتبة ال رائد ،ص . 121- 127
(**) في كتابه" اإلعالم واألزمات ،)1111( ،ص. 7

(***) في كتابه" مهارات إدارة األزم ات والكوارث والمواقف الصعبة"(  .)5116القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
ص. 47

- 51سمات األزمة:
 - 1التهديد الذي يشمل األهداف والقيم والممتلكات والمصالح الوطنية ،ويعد التهديد المعوق الجوهري
لألهداف الوطنية والمرغوب تحقيقها ،مع إحساس متخذ القرار بأن هذا التهديد يشكل خط ار جسيما على
مستقبل الدولة( .الخضيري ،5113 ،ص.)112
 - 5يختلف تعريفها أو خصائصها من مجال آلخر ،فتختلف المفاجأة السياسية عن المفاجأة العسكرية،
وايضا قد تكون المفاجأة على مستوى المكان أو الزمان أو األسلوب ،المهم أن على الطرف الذي
يخطط الستخدامها استثمار نتائجها وتحقيق الهدف النهائي من ورائها سواء كان استراتيجيا أو تعبويا
أو تكتيكيا( .الخضيري ،5113 ،ص.)112
 - 3ضيق الوقت :تتصف األزمة بضيق الوقت الألزم للرد على التهديدات ،وتولد نوعا من اإلجهاد
النفسي لصناع القرار لكونها تتضمن تهديدا للدولة وعد اليقين ،ويقصد بذلك أن صناع القرار غير
قادرين على التوصل إلى البدائل الممكنة والمتاحة في الموقف أو المعلومات الألزمة لتحليل تلك
البدائل ،كما أنهم غير متأكدين من ردود افعال الطرف اآلخر وهذا ما يدفع صانعي القرار إلى اإلعتماد
على المفاهيم واإلدراك الشخصي في التوصل إلى قرار ما( .الحديثي ،1115 ،ص)11
في حين يميز الدكتور حسن عماد مكاوي سمات أساسية لألزمة في كتابه اإلعالم ومعالجة األزمات:
(مكاوي ،5112 ،ص)25- 21
 - 1عبارة عن حدث ضد طبيعة األشياء
 - 5تفرض تحديات الستخدام الموارد المتاحة
 - 3تتطلب اإلهتمام والتصرف الفوري
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 - 2سيطرة اإلدارة تكون محدودة .
 - 6يتصرف األفراد بناء على أحكامهم الشخصية وليس من خالل تعليمات محددة سلفا.
 - 7يصعب التنبؤ بها.
 - 1لها مسؤولية قانونية تستدعي اهتمام الناس ووسائل اإلعالم.
وبسبب هذه العوامل مجتمعة تتطلب إدا ةر األزمة مهارات أساسية واتجاهات وسلوكيات معينة من جانب
األفراد.
األزمة األمنية:
األزمة األمنية :أحداث سريعة متالحقة تؤدي إلى عدم اإلستقرار واإلضطراب في األمن والنظام القائم،
وتزيد من احتمالية اللجوء للعنف(.الضحيان ،5111 ،ص.)13
ويقصد باألزمة األمن ية في هذه الدراسة الموقف أو الحدث أو مجموعة األحداث التي تعرض
لها العراق والتي تسببت له باإلخالل باألمن الوطني والسلم اإلجتماعي ،والتي كانت من أبرز تداعياتها
الخسائر البشرية والمجتمعية ،وتمدد الجماعات اإلرهابية وتدخل قوات التحالف الدولي عسكريا في
العراق.
خصائص األزمة األمنية:
تتسم األزمة األمنية بخصائص فريدة تجعلها ذات طبيعة خاصة تميزها بعض الشئ عن غيرها
من األزمات المختلفة ولعل من أهمها ما يلي( :الشعالن)61- 27 ،5115 ،

- 61-١التشابك والتداخل :تتصف األزم ة بتداخل أحداثها وتشابكها إلى درجة تجاوز حدودها التي انطلقت
منها زمان ا ومكانا وطبيعة.
-٢االستفحال :األزمة تبدأ بسيطة ،ولكن لظروف المواجهة األمنية أو لظروف التنفيذ اإلجرامي
تتصاعد األزم ة وتستفحل.
-٣التجاوز والتعدي :يقصد بالتجاوز والتعدي إتساع دائرة األزم ة من حيث طبيعة أحداثها أو من حيث
نطاق أهدافها أو من حيث المعرضين ألخطارها.
-٤صعوبة السيطرة :تتسم األزمة األمنية بصعوبة مجابهتها من قبل السلطات األمنية وذلك لتشابكها
وانتشارها.
-٥عدم الوضوح :تتسم األزمة األمنية في كثير من األحيان بعدم وضوح الهدف الذي يسعى إليه
الجناة.
-٦التسويف والمماطلة :يقوم مدبرو األزمة بالتسويف والمماطلة أثناء مفاوضاتهم مع الجهات األمنية
المسئولة.
-٧التدمير والتخريب :يلجأ مدبرو األزمات األمنية إلى التدمير والتخريب لمرافق وأجهزة الدولة بغية
إحداث هزات وتصدع في جدار األجه ةز األمنية وبالتالي تعرية هذه األجهزة أمام الرأي العام.
-٨سرعة االنتشار :نتيجة للثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم اآلن في مجال النقل واالتصال كل ذلك
ساعد على سرعة انتشار األزمات األمنية.
-٩خطورة التبعات :من أخطر ما تتصف به األزم ة األمنية هو جسامة ما يمكن أن يترتب عليها من
تبعات تمس المصالح الجوهرية في المجتمع.

- 62 - ١١تعدي القصد :تتصف األزم ة األمنية بقصدها المتعدي غير المحدد ،ويهم المخططين لها تحقيق
أهدافهم بغض النظر عن الضحايا األبرياء الذين ال ذنب لهم.
ويضيف الشعالن ( )5115أن العلماء والباحثين بصفة عامة في مجال إدارة األزمات يرون
أن األزمات تتسم بصو ةر عامة باالتي:
أثر من وقع الصدمة.
-١المفاجأة :مما يحدث ا
مباشر للقيم والحاجات.
ا
-٢التهديد :تعتبر األزم ة تهديدا
-٣السرعة :تتولد عنها سلسلة من المواقف المتجددة والحادة.
-٤الغموض :إذ أن عوامل المفاجأة والتهديد والسرعة ال تسمح بادراك األزمة والعوامل المتشابكة في
المواقف المتالحقة.

اإلعام األمني:
يعرف الدكتور علي عجوة اإلعالم األمني بأنه المعلومات الكاملة والجديدة والهامة التي تغطي
كافة األحداث والحقائق واألوضاع والقوانين المتعلقة بامن المجتمع واستق ارره والتي يعتبر إخفاؤها أو
التقليل من أهميتها نوعا من التعتيم اإلعالمي كما إن الم بالغة في تقديمها أو إضفاء أهمية اكبر عليها
يعتبر نوعا من التأثير المقصود والموجه لخدمة أهداف معينة قد تكون نبيلة ومنطلقة من المصلحة
القومية ولكنها ليست إعالما بالمفهوم العلمي وانما نوع من الدعاية البيضاء" (عجوة،5111 ،
ص.)122

- 63أما الدكتور عبد هللا احمد األفندي فقد عرفه بأنه" النشر الصادق للحقائق والثوابت األمنية وما
يتصل بها من أراء وا تجاهات ومشاعر ترمي إلى بث الطمأنينة والسكينة في نفوس الجماهير من خالل
تبصيرهم بالمعارف والعلوم األمن ية وترسيخ قناعاتهم بأبعاد مسؤوليتهم األمنية وأهمية مشاركتهم بوصفهم
أعضاء في المجتمع بمقاومة الجريمة والظواهر اإلجرامية باعتبارها تضر بمصالحهم بهدف كسب
تأييدهم في مواجهة كافة أشكال الجريمة ومظاهر االنحراف" (أفندي ،5117 ،ص.)54
وقد عرفه اللواء إبراهيم ناجي " بان مختلف الرسائل اإلعالم ية المدروسة التي تصدر بهدف
توجيه الرأي العام لتحقيق الخطة الشاملة والتصدي لألسباب الدافعة الرتكاب الجريمة والتوعية بأخطار
ومخاطر الجرائم وارشاد المواطنين بأسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة للجريمة أو التورط في
ارتكابها(.الباز ،5111 ،ص.)56
وعلى الصعيد الغربي عرف المفكر دونالد ريمر اإلعالم األمني بأنه "انه اإلعالم الذي يراعي
المصلحة الوطنية لكل الدول دون تعارض مع رسالة اإلعالم وأهميتها( .ميزرا ،5112 ،ص)16
أسس اإلعام األمني :يعتمد اإلعالم األمن ي على العديد من الركائز واألسس التي ينطلق منها لتأدية الدور
المنوط به كما يلي( .المشاقبة ،5115 ،ص.)54
 .1النشر الصادق ويقصد به فحص الحقائق واآلراء واالتجاهات المتصلة باألحداث والوقائع
بشفافية ووضوح.
 .5االستخدام المتوازن والمناسب لوسائل اإلعالم.
 .3التغطية اإلعالم ية الديناميكية للحدث أو الموضوع األمني.

- 61 .4دعم العمل األمني في مجال تحقيق أمنواستقرار المجتمع.
 .2الدعم الدائم للرأي العام بكافة الحقائق والمعلومات األمنية.
 .6العمل على تحسين الصو ةر الذهنية ألجه ةز األمن في المجتمع.
أهداف اإلعام األمني( :الباز ،5111 ،ص )46و(المشاقبة ،5115 ،ص )32و(خضور،5115،
ص)63
 األهداف الوقائية :يمكن تحقيق تلك األهداف من التوعية المستم ةر لألفراد بكيفية تدابير الحفاظ علىامنهم وسالمتهم وسالمة ممتلكاتهم ليتسنى تضييق النطاق والحيلولة دون ارتكاب الجرائم لمن تخول له
نفسه بل يتعدى ذلك إلى توعية بأساليب درء المخاطر وأضرار الكوارث بأنواعها.
 األهداف التوعوية :ويمكن تحقيقها من توثيق العالقة بين الجمهور وتلك األجهزة بحيث يؤدي كلمنهم الدور المناط به دون المساس باآلخرين بما يحقق العدالة وتبصير الجمهور بحقائق الموقف.
 األهداف االجتماعية :لحماية األخالق والقيم ورعاية السلوك االجتماعي وتحصين المجتمع ضدالجرائم والتصدي لمواجهة مشكالت الغزو الثقافي واألفكار الهدامة والسلوك المنحرف وترسيخ الوازع
الديني الذي يعد من أقوى خطوط الدفاع ضد الجريمة والحض على القيم الفضيلة وتأكيد قيم التآخي
والتراحم والتعاون وهي من ابرز مسببات استقرار وتماسك المجتمع.
مصادر اإلعام األمني :هناك مصادر متعددة لإلعالم األمني في تغطية األحداث والموضوعات
األمنية منها( .الحقباني ،5116 ،ص)51

- 65أ  -المصادر الرسمية :وتعد المصادر الرئيسة لإلعالم األمني وربما تكون المصادر الوحيدة
لتمتعها بدرجة عالية من المصداقية والثقة والمسؤولية والرسمية ولكنها تخضع في المقابل
ألنظمة وقوانين تجعلها في كثير من األحيان متحفظة ومتكتمة وربما غير متعاونه العتبارات
تتعلق بطبيعة الحدث األمن ي وبمتطلبات التحقيق ومستلزمات القضاء ،كما تعود أحيانا إلى
عدم تقدير المصادر الرسمية لطبيعة العمل اإلعالمي األمني وللدور الذي يقوم به في
المجتمع األمر الذي يؤدي غالبا إلى سوء فهم والى خلق عالقة غير ودية بين األجه ةز األمنية
من جهة وبين األجه ةز اإلعالمية من جهة أخرى.
ب  -المصادر الخاصة :ويقصد بها األشخاص أو الجهات والمؤسسات الخاصة أو األهلية المعنية
بحدث امني أو المتورطة في قضية امن ية ويتعامل معها بحذر شديد فيما يتعلق بالمعلومات
التي تقدمها إذ غالبا ما تتحكم مصالح هذه المصادر بنوعية المعلومات واآلراء والوقائع
والتحليالت التي تقدمها.
ت  -الخبراء والمتخصصون :تتطلب شمولية الموضوع األمني وعموميته االستعانة بالخبراء
والمتخصصين في مجال الموضوع األمن ي الذي تتم معالجته أو تغطيته إللقاء ضوء على
الحدث األمني أو على الظاهرة األمنية لهذا فان الصحفي األمني يحرص دائما على انتقاء
الشخصية المناسبة ودفعها للكتابة أو للحديث بأسلوب صحفي مناسب للوسيلة اإلعالمية.

- 66جمهور اإلعام األمني:
يتميز جمهور اإلعالم األمن ي بالعديد من السمات التي تلقي بظاللها على أداء اإلعالم األمني
ومن تلك السمات( :الحوشان ،5112 ،ص.)154
أ  -جمهور واسع ومتنوع وغير متجانس وقد يعود ذلك إلى جاذبية الموضوع األمني.
ب  -تباين الحاجات اإلعالم ية في أواسط جمهور اإلعالم األمني فهناك الفئات التي تبحث عن
إشباع حاجات ذات طابع غريزي انفعالي استثارتها جاذبية الموضوع األمني وهناك فئات
تبحث عن إشباع حاجاتها المعرفية وفهم الجوانب القانونية واالجتماعية والنفسية والسلوكية
واإلنسانية للحدث وهناك الجهات المنفذة للحدث او التي تحاول تسخير الحدث لمصالحها وهي
قليلة ومركزة.
ت  -تتفاوت درجة التركيز واالهتمام عند التعرض للمادة اإلعالمية األمن ية تفاوتا كبي ار في أوساط
الشرائح المختلفة من للجمهور .
تتميز الشرائح الواسعة من جمهور اإلعالم األمني شانها في ذلك شان جميع جماهير اإلعالم
الخفيف أو الترفيهي بأنها تمل بسرعة وتبحث دائما عن مواد جديدة وأساليب معالجة متطورة وطرق
تقديم غير معرفة من قبل فيصبح من الصعب إرضاؤها واالحتفاظ بها كسبيل للوصول إليها والتأثير
فيها( .شعبان 5112 ،ص)11
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دور وسائل اإلعام في األزمات
وفي نظم االتصال ،فإن كل فرد يعمل بشكل تلقائي ،ولكن من خالل اإلرتباط بالنظام
تاثير
ا
االجتماعي ككل ،ويتأثر ببقية االفراد والمؤسسات في هذا النظام ،وهو في الوقت ذاته يمارس
على بقية االفراد والمؤسسات ،لذا فان التغير في جزء من النظام االجتماعي يؤثر على بقية االجزاء،
واالتصال هو الذي يحث هذه العملية ،وعملية االتصال مستمرة فضال عن كونها ديناميكية ،الن
المشاركين فيها يتبادلون الوظائف ،ويصف ديفيد بيرلو تدفق نموذج االتصال بقوله" :اذا فهمنا االتصال
كعملية فاننا سنرى االحداث والعالقات بشكل ديناميكي ،متغير ومستمر ،ليس له بدء أو انتهاء أو
مسار محدد لالحداث ،اجزاء االتصال تتفاعل وكل يؤثر في االخر"(رشتي ،1171 ،ص.)145
ُّ
تعد األزمات والكوارث مادة خصبة وثرية لوسائل اإلعالم الجماهيرية ،حيث أنها تحظى
بتغطية على نطاق واسع ،سعيا إلرضاء جماهيرها ،السيما وأن الحاجة إلى المعلومات متأصلة بعمق
في النفس البشرية ،ووفقا لرأي هاريسون فإن األزمات والكوارث والفضائح والحوادث الطارئة تكون
جوهر األخبار المؤثرة ،وتحظى بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم ،وهو ما ذهب إليه سنتر وجاكسون
بأن وسائل اإلعالم تركز في تقاريرها على األخبار السيئة واألخطاء والحوادث والفضائح التي تقع في
المجتمع اإلنساني ،إذ تعمد هذه الوسائل إلى إثارة روح التساؤل والبحث عند الجمهور ،وامداده
بالمعلومات عن األخطاء البشرية(.الدليمي ،5115 ،ص )534نقال من (أبو خليفة.)5111 ،
وعندما تحدث تغطية صحفية أو إعالم ية شاملة الحداث العنف السياسي يقوم االتصال هنا
بتأسيس تيار معقد من االتصال يشتمل على تدفق أحادي االتجاه ،وثنائي االتجاه ،اذ تنتقل المعلومات
التي تبثها وسائل اإلعالم الى كل جمهورها المستهدف من عامة الشعب ،والجماعة التي كانت طرفا

- 61في أحداث العنف واألزم ة ،والجماعات االخرى المؤيدة لها أو المعارضة ،والى الحكومة المستهدفة
والحكومات االخرى .كما تستقبل وسائل اإلعالم معلومات من هذه االطراف كافة ،وتعيد بثها لكل
االطراف مرة أخرى ،وهذا يعني أن وسائل اإلعالم تعمل كمضخة تحتل موقع القلب في نموذج
االتصال ،توزع المعلومات على أ جزائه ،وتتحكم في كم ونوع االتصال الذي يجري داخل كل جزء من
اجزاء النموذج ،والذي على أساسه تنتقل المعلومات مرة أخرى الى وسائل اإلعالم لتستمر العملية
بشكل ديناميكي متدفق ،وتدفق االتصال حال التغطية اإلعالم ية يظهر جليا في النموذج الذي أقترحه
روبرت بيكارد)Picard, 1993, P.35(.
وتؤثر وسائل اإلعالم  -والسيما الفضائيات  -في إدا رة األزم ة والتأثير على إ تجاهات المتلقي
عن طريق جانبين هما(:الخضيري ،1111 ،ص)153- 155
الجانب األول(االيجابي) :عن طريق إستخدام الحمالت اإلعالم ية المكثفة ونقل كميات وجرعات
متفاوتة ومتزايدة من االخبار والمعلومات إلى جمهور األزمة ،ورسمها بشكل معين بحيث تعطي
إنطباعا معينا مستهدفا لديهم.
الجانب الثاني (السلبي) :عن طريق التعتيم اإلعالم ي القائم على التجاهل التام لالخبار والمعلومات
وعدم إعالم جمهور األزم ة بها ،بهدف عدم تكوين انطباع عنها ،ويتم هذا التجاهل على شكلين أو
صورتين هما:
أ  -تجاهل وتعتيم إعالمي كلي وشامل :اذ يتم عزل جمهور األزمة والمهتمين بها عن أحداثها عزال تاما
وتجهيلهم بشكل تام عنها ،وعن تصوراتها ،وعدم تمكنهم من تكوين رأي أو انطباع عنها ،ومن ثم عدم
حصول أي سلوك إيجابي لديهم بشأنها.

- 61ب  -تجاهل وتعتيم إعالمي جزئي :إذ يتم عن طريق االهتمام بأحد أطراف األزمة وتجاهل الطرف
االخر أو التركيز على هذا الطرف وصياغة األخبار عنه بشكل معين مع التعت يم والتمويه والتجاهل
للطرف االخر ،ويطلق على هذ ا النوع من التغطية الصحفية لألزمة بالتشويه اإلعالمي ،الذي يظهر
من صياغة االحداث واعادة ترتيب الوقائع وانتقاء الحوادث التي تصاغ اخبارها بالشكل والمضمون
الذي يعمل على تأكيد وجهة نظر معينة بذاتها ونفي وجهات النظر االخرى ،أو إثارة الشكوك حول
مصداقيتها وحقيقتها.
ويؤكد الباحثون في مجال اإلعالم على أن التناول اإلعالمي لمثل هذه الموضوعات
(األزمات واالحتجاجات واالعتصامات) ينبغي أن تمر بثالث مراحل ،يؤدي اإلعالم دو ار محددا في
كل مرحلة فيها ،والمراحل هي( :مصطفى ،5111 ،ص.)43
 مرحلة نشر المعلومات :وتكون هذه المرحلة في بداية األزمة ليواكب اإلعالم رغبة الجماهير فيمزيد من المعرفة واستجالء الموقف وآثارها وأبعادها المختلفة.
 مرحلة تفسير المعلومات :وتقوم وسائل اإلعالم في هذه المرحلة بتحليل عناصر الموضوعوالبحث في جذوره وأسبابه وتبرز هنا تحليال ت وآراء الخبراء وموقف المسؤولين وصانعي القرار
تجاهه.
 المرحلة الوقائية :و هنا تتعامل وسائل اإلعالم مع طرق الوقاية وتعريفها للجماهير للتعامل معاحتجاجات متشابهة قد تحدث في المستقبل.

- 71وقد قسم خضور ( )1111دور اإلعالم في األزمة على ثالث مراحل وهي( :خضور،1111 ،
.)12- 13
( )1دور اإلعام قبل األزمة
تقوم الجهة التي تتكفل بإدراة األزم ة ومسترشدة بالمنطلقات العامة المحددة لمعالجة األزمة،
بوضع الخريطة التفصيلية واللوائح التنفيذية التي تمكنها من تحقيق خططها وبرامجها وانجاز المهام
المطلوبة منها في عملية الصراع ،ونعتقد أن المرحلة األولى من إدارة األزمة ،إعالميا (مرحلة ما قبل
االنفجار)  ،هي مرحلة تأسيسية بالغة األهمية وضرو ةر أن تسعى إلى تحقيق المهام الثالث التالية:
المهمة األولى :إشباع الجوع بالمعلومات ،تختلف األزمات وتتباين ،وبالرغم من هذا التعدد فإن المدخل
األساسي لقراءة األزم ة هو المبدأ الذي ينص على حقيقة أن األزمات ليست وليدة ذاتها ،ولكن هي وليدة
مجموعة من العوامل والدوافع واألسباب ،ولذلك فإن المهمة األولى إلدا رة األزم ة إعالميا ما قبل انفجارها
هي تقديم حجم معرفي شامل ومتنوع ،يغطي الجوانب المختلفة لألزمة.
المهمة الثانية :النزعة التحليلية _ النقدية والتثقيفية ،ليست األزمة مجموعة أحداث منعزلة تجري
تغطيتها إخباريا ،أنها تركيب معقد ومتشابك ويضم جوانب وأبعادا متعددة .فإذا كان الطابع اإلخباري
(األنبائي  -المعلوماتي)  ،هو السائد في المهمة األولى ذات السمة التعريفية باألزمة ،فإن الطابع التثقيفي
(التحليلي -الفكري -النقدي) ،هو السائد في المهمةؤ الثانية .لذا ال بد من منهج تحليلي تفسيري نقدي
يتعرض لألبعاد المختلفة لألزمة.
المهمة الثالثة :البعد اللغوي لل زمة – حرب المصطلحات ،تشمل عملية التأسيس إلدارة األزمة إعالميا
ليس فقط الحسم المعلوماتي والفكري ،بل أيضا حسم البعد اللغوي لألزمة ،يجب أن يكون واضحا.

- 71( )4إدارة اإلعام أثناء األزمة
يعتبر انفجار األزمة تطو ار نوعيا وليس كميا فقط في حياة األزمة ،ويستدعي إعادة تقييم واجراء
مراجعة شاملة وعاجلة ،وتتميز هذه المرحلة بقدر أكبر من التحديد والوضوح ،وثمة أشياء كثيرة قد تكون
غامضة أو غير معروفة في المرحلة السابقة ،األمر الذي يعطي التصورات واالحتماالت شرعية الوجود
المكثف أما في مسرح األزمة ( بكل ما يتضمنه من ثوابت ،ومتغيرات ،وقوى ،وأطراف ،وشخصيات) ،قد
أصبح أكثر وضوحا واإلعالم قد يستطيع أن يساهم في عملية إعادة تقدير الموقف كونه الجهة األكثر
وضوحا في التعامل السابق مع األزمة.
( )0إدارة اإلعام بعد األزمة
حدث هام يترك آثاره العميقة على مختلف جوانب الحياة في البالد ،واألزمة هي
إن األزمة
ٌ
لحظة في سياق ،واذا كانت األزمة قد خفت أو انتهت ،فإن السياق مستمر ،وبالتالي فإن آثارها ذات
حضور قوي ،وبا لتالي تمارس تأثيرا؛ ولذلك ال بد من أن يمهد اإلعالم في المرحلة السابقة إلى النتائج
المتوقعة لألزمة.
الخطة اإلعامية في األزمة:
تعد الخطة اإلعالمية من أهم مقومات إدارة األزمات ،والضرورة تحتم وجود سياسة إعالمية قبل وأثناء
ونظر لما لإلعالم من أهمية كبرى في إدارة األزمات ،وألنه عندما يهمش الدور اإلعالم ي
ا
وبعد األزمة،
يكون لذلك انعكاس سلبي على عملية إدارة األزمة ،لذا يقترح إزاء ذلك تعيين متحدث رسمي على قدر
من الكفاءة والتأهيل والخبرة بحيث يتولى اإلدالء بكافة التصريحات عن األزمة(.الشعالن،5115 ،
ص.)111

- 72أهمية الخطة اإلعامية في معالجة األزمات:
يعــد التخطــيط احــد العناصــر الجوهريــة فــي عمليــة اإلدارة ،ولــه أولويــة علــى الوظــائف اإلداري ــة
األخرى من تنظيم وتشكيل وتوجيه ورقابة( .صادق ،1111 ،ص.)117
إن التخطـيط هــو الوظيفــة اإلداريـة األولــى التــي تسـبق جميــع الوظــائف االخـرى وتحــدد نطاقهــا
وحجــم وطبيعــة األف ـراد الألزم ـ ين إلنجازهــا وبالت ــالي يتشــكل هيكــل التنظــيم اإلداري المطلــوب طبقــا له ــذه
األهــداف كمــا أن وســائل التوجيــه البــد مــن أن تتف ــق أيضــا مــع الغايــات أو األهــداف التــي تحــددت ف ــي
مرحلة التخطيط( .رضا ،5116 ،ص)115
والتخطـيط بحســب الموســوعة السياسـية يعنــي تحديــد اهــداف معينـة يجــب ان يحققهــا المجتمــع،
خـالل مــدة معينــة ،مــع تحديـد الوســائل واالدوات لتحقيــق هــذه األهـداف ،ووضــع هــذه الوســائل واالدوات
موضع التنفيذ (.الكيالي ،1111 ،ص)711
ويعرف ــه علـ ــي عج ــوه (ذلـ ــك النش ــاط العقلـ ــي االداري الـ ــذي يوج ــه اختيـ ــار امث ــل اسـ ــتخدام ممكـ ــن
لمجموعة من الطاقات الم تاحة لتحقيق اغراض معينة في فت ةر زمنية محددة)( .عجوة ،1177 ،ص)12
وال يختل ــف مفهـ ــوم التخط ــيط اإلعالم ـ ـي عـ ــن التخط ــيط بمفهومـ ــه العـ ــام ،فيع ــرف بأنـ ــه توظيـ ــف
اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة أو التي يمكن ان تتاح خالل سنة او سنوات الخطة من اجل تحقيق
اهداف معينة في اطار السياسة اإلعالم ية واالتصـالية مـع االسـتخدام االمثـل لهـذه االمكانيـات)( .العبـد،
 ،5117ص.)73
كم ــا يعـ ــرف بأنـ ــه اتخـ ــاذ التـ ــدابير العمليـ ــة لالسـ ــتفادة المثلـ ــى مـ ــن االمكانـ ــات والقـ ــوى والكفـ ــاءات
اإلعالم ية المتاحة لتحقيق أهداف واضحة معينة ،مستقبلية في اطار سياسـة إعالميـة محـددة وباسـتخدام
خطــط إعالم يــة متكاملــة يجــري تنفيــذها تنفيــذا فــاعال بــاجه ةز اداريــة وتنظيميــة قــادرة( .ســليمان،1111 ،
ص.)55

- 73عناصر التخطيط اإلعامي
وضع مجموعة من الباحثين عناصر عدة للتخطيط اإلعالمي يمكن استخالص ما يلي( .رضا والسـيد،
 ،5116ص )172- 131و(الهاللي ،5115 ،ص)66
 .1توفير المعلومات :والتي تعني توفير المعلومات حول الموارد واإلمكانات البشرية المتاحة خالل فت ةر
التنفيذ ،باإلضافة إلى توفير تعداد وتوزيع السكان ومعرفة أهم مالمح النمو السكاني وخصائصه.
 .4وضــع سياســة اتصــالية واضــحة :وهـي مجموعــة المبـادئ والمعــايير التـي تحكــم نشـاط الدولــة تجــاه
عمليات تنظيم وادارة وتقييم ومواءمة نظم وأشكال اإلتصال المختلفة على األخص منها وسائل االتصال
الجماهيري من أجل تحقيق أفضل النتائج اإلجتماعية الممكنة في إطار النموذج السياسـي واإلجتمـاعي
واإلقتصادي الذي تأخذ به الدولة.
 .0تحديـد االولويــات واألهـداف :ويعنــي تحديـد األولويـات واألهـداف العامــة للخطـة اإلعالميـة ووســائل
الوصول إليها مـن خـالل توجيـه اإلمكانـات كافـة صـوب تحقيقهـا بحيـث يـتم توظيـف اإلمكانـات البشـرية
والمادية المتاحة او التي يمكن اتاحتها خالل زمن الخطة.
 .2اإلطار الزمني للخطة :يتم التخطيط اإلعالمي بصفة عامة ،واإلذاعي والتلفزيوني بصفة خاصة في
إطــار زمنــي معــين( ثــالث أو خمــس ســنوات أو حتــى اقــل مــن ذلــك أو أكثــر) ،فالبــد مــن تحديــد اإلطــار
الزمني للخطة وفقا للظروف ونوعية األهداف المطلوب تحقيقها.
 .5المرونة :وتعني وضع خطط بديلة مقدما لمواجهة الظروف المحتملة أو المتوقعة وأن تشمل عملية
التخطيط البحث عن البدائل واختيار أفضلها بما يتالءم مع األهداف الموضوعة.

- 71 .6المشاركة في صياغة أهداف الخطة اإلعامية :وتعني عرض الخطوط العريضة للخطة اإلعالمية
وأهـدافها ووســائل تنفيــذها علـى القيــادات األدنــى مــع إيجـاد األســاليب التــي تضـمن عــودة الخطــة الــى
القياد ة األعلى متضمنة االقتراحات المختلفة لهذه القيادات ،فمن شان ذلك أن يؤدي الى زيـادة فعاليـة
الخطط اإلعالم ية وتحقيق أهدافها كما تـؤدي هـذه المشـاركة الـى تـدعيم الجسـور القائمـة بـين القـائمين
بالتخطيط واإلعالم يين والجمهور المستهدف.
 .7متابعة الخطة اإلعامية :حيث تعمل المتابعـة علـى تحقيـق هـدفين :ضـمان تنفيـذ الخطـة باكتشـاف
معوقـات التنفيـذ وازالتهـا أوآل بــأول ،وقيـاس اآلثـار الناجمــة عـن التنفيـذ لمعرفــة مـدى مطابقتهـا للتصــورات
الخاصة في اذهان واضعي الخطة وفق ما تبين من اثارها.

تأثيرات اإلعام في األزمات:
ويـتم مـن خـالل جـانبين(:الهـدمي ودمحم ،5111 ،ص )137- 136و(عجـوة وفريــد ،5112 ،ص- 511
:)511
الجانب األول :جانب ايجابي :عن طريق استخدام الحمـالت اإلعالم يـة المكثفـة وتنقـل كميـات وجرعـات
مكثفـة متفاوتـة ومت ازيـدة مــن االخبـار والمعلومـات الــى جمهـور األزمـة ورسـمها بشــكل معـين بحيـث تخلــق
انطباعا معينا مستهدفا لد يهم ،وعلى ان يكون ذلك في اطار حقائق راسخة ومعتقدات قوية.

- 75الجانب الثاني :سلبي :عن طريق التعتيم اإلعالم ي القائم على التجاهل التام لالخبار والمعلومـات وعـدم إعـالم
جمهور األزم ة بها لغرض عدم تكوين انطباع عنها ،وتم هذا التجاهل على صورتين هما:
الصــو ةر األول ــى :تجاه ــل وتعت ــيم إعالمـ ـي كل ــي ،حي ــث ي ــتم ع ــزل جمه ــور األزمـ ـة او المهتم ــين به ــا ع ــن
احداثها عزال تاما وتجهيلهم بشكل تام عنها وعن تطوراتها ،وبالتالي ال يستطيع أي مـنهم تكـوين راي او
يتولد لديه انطباع عنها ومن ثم ال يحدث سلوك ايجابي بشانها.
الصـو ةر الثانيــة :تجاهــل وتعتــيم إعالم ـي جزئــي ،حيــث يــتم االهتمــام فقــط بأخــذ اط ـراف األزم ـة وتجاهــل
الطـرف االخـر ،او التركيــز علـى هــذا الطـرف وصــياغة االخبـار عنـه بشــكل معـين مــع التعتـيم والتمويــه
والتجاهل للطرف االخر ،ويطلق على هذه الصو ةر ايضا التشويه اإلعالمي حيث يتم صياغة االحداث
واعادة ترتيب الوقائع واقتفاء الحوادث التي تصاغ اخبارها بالمضمون الذي يعمل على تاكيد وجهة نظر
معينة بذاتها ،وتعني وجهات النظر االخرى او اثا هر الشكوك عن مصداقيتها وحقيقتها.

اإلعام األمني واأل زمات األمنية :
تتصدر أولويات اإلعالم األمني تزويد الجمهور بالمعلومات األمن ية الصحيحة ،والتي تتعلق
باألحداث األمنية واألزمات التي تشهدها البالد ،وبالتالي يؤدي اإلعالم دوره في إشباع حاجة الجمهور
لذلك ،ويجد حينئذ مسوغا لمتابعة هذا اإلعالم من خالل الفضائية التلفزيونية ،ويعد بذلك اإلعالم األمني
األساس في مواجهة األزمات األمنية.
وينظر شومان ( )5111إلى إعالم األزمات بأنه عملية التفاعل اللفظي للحالة االستثنائية التي
تعيشها المؤسسات اإلعالم ية المختلفة ،وذلك كاستجابة حتمية ألزمة سياسية أو اقتصادية أو امنية يمر

- 76بها المجتمع ،حيث تنشط وتكثر أثناء حدوث هذه األزمة برامج التغطية اإلعالم ية ،وفي الوقت نفسه
تزداد فيها نسبة اعتماد الجماهير على الوسيلة اإلعالم ية للتعرف على المزيد من تفاصيل هذه األزمة.
(الدليمي ،5115 ،ص.)535
أي أن درجات ومستويات اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات تتصاعد
في حالة وقوع أزمة  ،وتت ازيد هذه العالقة بوضوح في ظل ظروف عدم االستقرار االجتماعي والتغيرات
االجتماعية والصراع والتهديد بأنواعه المختلفة وخاصة في حالة األزمات األمنية .ويلجأ األفراد في هذه
الحالة لوسائل اإلعالم في محاولة لخلق معان ثابتة لألحداث وايجاد التفسير المناسب لها( .صالح،
 ،5115ص )4نقال من (القليني.)1111 ،
ويظهر جليا هنا م ا تفترضه نظرية اإلعتماد حيث تختلف درجة استقرار النظام االجتماعي
وتوازنه نتيجة التغيرات المستمرة وتبعا لهذا اإلختالف تزيد أو تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار ،ففي
حالة عدم اإلستقرار االجتماعي تزداد الحاجة للمعلومات فيكون األفراد أكثر اعتمادا على وسائل
اإلعالم  ،ومن الطبيعي أن يختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة اختالفهم في
األهداف والحاجات الفردية( .الدليمي ،5115 ،ص.)533
الوضع العام وأسباب نشوء األزمات في العراق بعد عام 4330
تعرض العراق ابتداء منذ تأسيسه دولة تحت االنتداب عام  ،1151والى يومنا هذا إلى الكثير
من النكبات والحروب وحصار قاس استمر أكثر من ثالثة عشر عاما ،ثم جاءت المرحلة األكثر حراجة
في تأريخ العراق الحديث بعد تغيير النظام السياسي فيه عبر االحتالل األمريكي للبالد في التاسع من

- 77نيسان عام  ،5113وما تمخض عنه من تجاذبات ،فأصبح العراق مثار جدل محلي واقليمي وعالمي.
إذ شك ل الحدث األخير وما بعده ،منعطفات خطيرة هزت بنية الدولة العراقية بشكل عام وأثرت في
حاضره وستكون ذات تأثير واضح في المشهد الذي سيكون عليه العراق في المستقبل ،وأبرز ما فيه
األزمات المتالحقة بكافة المجاالت األمنية والسياسية واالقتصادية.
ورغم االنفتاح الذي شهده العراق نحو التعددية الحزبية عبر نظامه البرلماني وفتح الباب على
مصراعيه لتأسيس حركات وتنظيمات سياسية متنوعة ،بمسميات متعددة بعضها ذات تمثيل طائفي
وعرقي واآلخر علماني ،إال أن التجربة السياسية في العراق شهدت عج از واضحا في تأدية دورها
المطلوب مع غياب قانون األحزاب السياسية لفترة طويلة ،إذ دخلت هذه األحزاب وال سيما ذات النزعة
الطائفية منها في صراع على النفوذ والسلطة ،وقد زاد من تفاقم هذه األزمة دخول المتغير اإلقليمي
والدولي بقوة على حساب التوازنات السياسية وصراعات أقطاب السلطة بسبب األجندات األقليمية التي
تحملها الكتل السياسية من جانب والمصالح التي تحاول تلك القوى حمايتها وقطع الطريق على غيرها
من جانب آخر ،حتى انقطع خط التواصل المباشر بين شركاء العملية السياسية وارتفع حاجز الشك
والتوجس بينها ليصل في أكثر من مناسبة إلى االصطدام والصراع المحتدم على تأمين مساحات النفوذ
والسلطة وهذا ما شهدناه في ملفات عديدة ،منها االنتخابات النيابية التي مرت على العراق في األعوام
 ، 5114 ،5111 ،5112والتي بدورها أنتجت حكومات قسمت المناصب األساسية فيها على أساس
طائفي واثني ،أدت إلى إحداث أزمات سياسية بين مختلف القوى السياسية المشتركة في الحكومة
ومجلس النواب حول العديد من الملفات؛ " تقسيم المناصب الرئاسية والو ازرات ،وتوزيع الثروة النفطية،
والتوازن في مؤسسات الدولة " .باإلضافة إلى ذلك سعت هذه األ حزاب منذ دخولها الساحة السياسية إلى

- 71تعزيز نفوذها من خالل تشكيل أجنحة مسلحة تخدم توجهاتها وهيمنة ميلشياتها ومجاميعها المسلحة
لفرض وجودها على األرض بقوة السالح ،ما عكس صراعا طائفيا واضحا في البالد.
كل ذلك انعكس على الملف األمني وتزعزعه حتى شهد العراق سقوط ثلث أراضيه على يد ما
يعرف تنظيم الدولة االسالمية "داعش" الذي أعلن سيطرته على محافظات ( الموصل ،واألنبار ،وصالح
الدين) عام  5114ليكون من أبرز األحداث األمنية في العراق.
وبعد شرح بعض الجوانب السياسة واألمن ية للوضع في العراق ،لم يكن الصعيد االقتصادي
بعيدا عن تأثيرات هذا الوضع ،حيث يفترض بالعراق أن يكون بين أبرز دول العالم الغنية بالنفط إال أنه
يدخل العام  5112وهو ال يزال يجر وراءه أزماته المرحلة عاما بعد عام في تدني واضح القتصاده
وعجزه عن توفير العيش الكريم لمواطنيه ،وهو يواجه أزمات جديدة في مقدمتها تكاليف حربه مع
«داعش» وانهيار أسعار النفط الذي يعتمد عليه اقتصاده كليا باإلضافة إلى الفساد المالي الكبير الذي
تنامى بعد عام  ،5113األمر الذي انعك ـ ـ ـ ـ ـ ـس على موازن ـ ـ ـ ـة متواضع ـ ـ ـ ـ ـ ـة إذا أخذن ـ ـ ـ ـ ـا في االعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
موقعه كبلد نفطي بعجز مالي يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر بـ  51تريليـ ـ ـ ـون دينار(*) ،بل دفع حكومـ ـ ـة العبادي إلى اتخ ـ ـ ـاذ
إجراءات وقائيـ ـ ـة في تخفيـ ـ ـ ـ ـ ـض رواتب موظفي دوائر الدول ـ ـ ـ ـ ـة وهـ ـ ـ ـذا ما أث ـ ـ ـ ـ ـ ـار سخط ـ ـ ـا ونقم ـ ـ ـ ـ ـة شعبي ـ ـ ة
على قـ ـ ـ ادة البـ ـ ـ ـالد لتردي أوضـ ـ ـ ـاعه ـ ـ ـ ـــم المعيش ـ ـ ـ ـ ـية وقد انعكس ـ ـ ـ ـت هذه األوضـ ـ ـــاع علـ ـ ـ ـى سك ـ ـ ـ ـ ـــان
العراق ،إذ بلـ ـ ـ ـ ـغ خ ـ ـ ـط الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ليالمـ ـ ـ ـ ـس نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبة ال تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل عن  %31من سك ـ ـ ـ ـ ـ ـان الب ـ ـ ـ ـ ـ ـالد أ و

(*) ينظر موقع جريدة الزوراء http://alzawraapaper.com

- 71أكث ـ ـ ـ ـ ـ ـر (*) ،ويعزز ذلك وجود أكثر من ثالثة ماليين مهاجر من المحافظات موضوع الصراع مع
اإلرهاب(**) ،مضافا إليهم معاناة المواطنين كافة الفتقارهم خدمات المياه والصحة والدواء والتعليم
وا لكهرباء والعمل المنتج للدخل واالستقرار االجتماعي ،والتي كان سببا في خروج تظاهرات عديدة
تطالب بحقوقهم األساسية وكان أكثرها شدة في آب  5112وشملت كافة المدن العراقية ما عدا الساخنة
منها لترفع شعارات تطالب بتوفير الخدمات والحاجات األساسية للمواطنين ومحاربة الفساد السياسي
واإلداري .وبناء عليها استند رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في اتخاذ إجراءات عدة من خالل
ترشيق وزاراته واقالة نواب رئيس جمهورية العراق في شهر آب .5112
وما يتعلق بالجانب اإلعالمي فقد أولت األحزاب والقوى السياسية اهتماما الفتا به ،لتكون وراء
مؤسسات إعالم ية أنشأتها بأموال طائلة لخدمة توجهاتها وأهدافها والتأثير في الجمهور ،وفي ظل تعدد
االتجاهات والقنوات وتفرع بنية وسائل اإلعالم في العراق كان المشهد اإلعالمي ومنطلقاته يشهد ،نوعا
من عدم التنظيم والوضوح ،فقد برزت لنا العشرات من القنوات الثقافية واإلعالمية التي تمطر المتلقي
العراقي سواء أكانت إيجابية أو أكثر منها السلبية  ،على حساب الوعي بخطورة الدور وتراكم التأثير،
ولعبت هذه المؤسسات أدوا ار مختلفة بين التأييد والمعارضة لمواقف الحكومة في إجراء اإلصالحات
المطلوبة ومحاربتها تنظيم داعش والوضع العام في البالد.

(*) ينظر شبكة االقتصاديين العراقيين /http://iraqieconomists.net/ar
( **) إحصائية المنظمة الدولية للهجرة – العراق ،للفترة (من 1كانون الثاني  5114الى  51ايلول :)5112
http://www.uniraq.org/index.php?lang=ar

- 11ومما تقدم أعاله في شرح بعض الجوانب السياسية واألمن ية واالقتصادية واالجتماعية ،قد
يساعدنا هذا في فهم األزمات األمن ية وظروفها المحيطة بها خاصة بعد سقوط الموصل بيد ما يعرف
تنظيم دولة العراق اإلسالمية "داعش" وانهيار المحافظات األخرى ،لالستفادة من هذا الفهم لشرح
مبررات الدراسة واالستفادة في مرحلة التحليل الكيفي للنتائج وتفسيرها.

كما أن احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة في عام  ،5113واألسس التي بنيت عليها
الدولة العراقية من خالل اإلعتماد على نظام المحاصصة الطائفية من قبل الحاكم المدني آنذاك بول
بريمر(من  5113/2/13لغاية  ،) 5114/6/51وضعت العراق على مسار األزمات المستم رة التي
تزداد مع مرور الوقت تعقيدا وتشابكا خاصة فيما يتعلق منها باألمن ،والتي اعتاشت بشكل كبير على
الصراع السياسي بين األطراف المساهمة في تشكيل الحكومة .ينظر( :باجالن.)16 ،5111 ،
وان أغلب األزمات والنزاعات المعاص ةر لها من األسباب ما ال يمكن احتواؤه عن طريق مفاهيم
األمن العسكري التي تكفل األمن في البالد ،فالخطوط الفاصلة بين مفاهيم الحرب والسلم ،والسياسة
الداخلية والخارجية ،ما هو عسكري وما هو مدني ،والسياسة واالقتصاد تفقد وضوحها حتى على الصعيد
الجغرافي ،فاألمن يتخطى مرجعياته المحلية واإلقليمية المعهودة ،والحدود لم تعد قاد رة على أن تكفل
الحماي ة ،فالتهديدات أصبحت متداخلة ومعقدة ،خاصة بعد تداخل الوضع السوري بالعراقي وصراع
األجندات الخارجية الذي جعل العراق ساحة له ،حتى وصل إلى مراحله الخطي ةر واألخي ةر في احتالل ما
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية أو (تنظيم داعش) لمحافظة نينوى متخذا منها مق ار له ،وأصبح الغطاء
الشرعي لتدخل أطراف القوى الخارجية بحجة حماية أمنالمنطقة ومصالحها .ينظر( :البـلداوي.)5112 ،

- 11وقد تعددت األطراف ،وتداخلت مصالحها خالل هذه األزمة ،وكان وجود داعش الطرف األبرز
في المشهد ،األمر الذي قد جعل األزم ة أكثر تعقيدا ،وغموضا ،وأطال من أمد األزمات ،خاصة األمنية
منها ،لهذا سعت الدراسة إلى التطرق ألحد الجوانب أو السبل لمعالجة هذه األزمات وهو دور اإلعالم
والفضائيات العراقية بشكل خاص ،في زيادة الوعي بالمخاطر التي تهدد البلد وايجاد سبل مواجهتها.
ينظر( :البـلداوي.)5112 ،

أبرز المحافظات التي شهدت أحداثا امنية
العاصمة بغداد:
عاصمة جمهورية العراق ،ومركز محافظة بغداد  .بلغ عدد سكانها حوالي  7.6مليون نسمة في
عام  ،5113ما يجعلها أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة .وتعتبر
المدينة المركز االقتصادي واإلداري والتعليمي في الدول ،وتقع بغداد على خط عرض  33وخط طول
 44على نهر دجلة ،في المنطقة الوسطية للعراق ،حيث تقع ما بين المدن الرئيسية شماال وجنوبا،
فتبعد عنها البصرة  445كم إلى الجنوب ،بينما تقع شماال كل من الموصل على بعد 321
كم وأربيل على بعد  351كم ،تحوي المدينة على مراكز الحكم الرئيسية في البالد ،باإلضافة إلى
الوزارت والسفارات األجنبية ومقرات المنظمات الدولية العاملة في العراق  .كما توجد في بغداد أهم
القصور ا لرئاسية التي يعود تاريخها إلى فترات مختلفة ،منها القصر الجمهوري ،وقصر الفاو ،قصر
الرحاب ،قصر الزهور ،وقصر السالم .وتعد منطقة كرادة مريم (المنطقة الخضراء بعد  )5113أهم
المناطق التي تقع فيها هذه المؤسسات اإلدارية .وتعد بغداد في الوقت الحاضر أكبر مدن العراق ،حيث

- 12يسكن محافظة بغداد قرابة  7.5مليون نسمة ،فيما بلغ عدد سكان المحافظة عام  5111قرابة 6.7
مليون نسمة ،كما تعتبر ثاني كبريات العواصم العربية من حيث حجمها السكاني .ويتكون معظم
سكان مدينة بغداد من العرب المسلمين واألكراد الفيليين وأقليات من المسيحيين والصابئة واليزيديين.
(ويكيبيديا).
محافظة نينوى:
تعتبر ثاني أكبر محافظة عراقية بعد بغداد من حيث التعداد السكاني والنمو االقتصادي.
وتحتل محافظة نينوى المرتبة الثانية بنسبة بلغت  %1.2و  %1.5و %1.1للسنوات  ،1117و1117
و ،2117على التوالي ،وبلغ تعداد سكانها عام  2117أكثر من ( .2.111.111ناصر،2111 ،
ص .)3،2وتتمتع محافظة نينوى بأهمية تأريخية وجغرافية ،وعاصمتها اإلدارية الموصل ،وتقع في
الشمال الغربي من العراق على نهر دجلة(.الديوه جي ،1112 ،ص .)1وتقع في منطقة سهلة خصبة
تعد من الناحية التضاريسية والجيولوجية جزءا من منطقة جغرافية واحدة متشابهة تمتد من وادي الفرات
غربا حتى دجلة شرقا( .الموسوي ،1111 ،ص ، )15تعود نشأة نينوى إلى األلف الخامس قبل الميالد
على يد اآلشوريين الذين اتخذوها عاصمة لهم فيما بعد ،وعندما اعتنق اآلشوريون المسيحية أصبحت
نينوى بالد الرهبان والالهوتية .وفتحها المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه،
لتصبح نينوى ملتقى األديان والمذاهب ،وعلى الرغم من أغلب سكانها هم المسلمون ،فإنها تحوي أقليات
دينية متعددة( .بصمة جي ،1172 ،ص .)51وتبرز في نينوى اتجاهات سياسية مختلفة وفقا للتنوع
القومي واألثني الموجود في المحافظة ،ومن الجدير بالذكر أن الموصل كانت بمثابة مركز للمقاومة
العراقية ضد اإلحتالل األمريكي.

- 13محافظة صاح الدين:
مركزها مدينة تكريت ،وتقع على مسافة 111كم شمال العاصمة بغداد  ،ويبلغ عدد سكانها
حسب تعداد عام  2117الصادر من و ازرة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء  1.111.113نسمة،
وبنسبة بلغت ( .%1ناصر ،2111 ،ص )3ويتميز الطابع الديموغرافي للمحافظة بالسمة العشائرية،
حيث تقطنها عشائر عربية من أصول قيسية وطائية ،إضافة إلى أن غالبية سكانها من العرب
المسلمين( .سالم ،2111 ،ص ،)335وتشتهر محافظة صالح الدين بوجود معالم تأريخية شاهدة في
مدن المحافظة وأبرزها مدينة سامراء التي تشتهر بوجود مرقدي اإلمامين العسكريين ،والمئذنة الملوية،
وقصر الباشق ،إضافة إلى كونها قد اشتهرت تاريخيا أنها مسقط رأس صالح الدين االيوبي(.العباسي،
 ،2111ص)135
محافظة األنبار:
تقع محافظة األنبار غرب العراق ،ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام  2117لوزراة
التخطيط العراقية الجهاز المركزي لإلحصاء  1.115.115نسمة ،وتعد أكبر محافظات العراق مساحة،
حيث تبلغ مساحتها ما يعادل ثلث مساحة العراق تقريبا ،ووتتميز األنبار بالطابع العشائري ،إذ تسكنها
قبائل دليم وزوبع والبوعيسى ،وقبائل عربية أخرى ،وسكانها هم من العرب المسلمين ،وكانت تسمى
سابقا لواء الدليم حتى عام ( .1161سالم ،2111 ،ص ،)335وتطل على ضفاف نهر الفرات ،ولها
حدود جغرافية مشتركة مع ثالث دول عربية؛ األردن والسعودية وسوريا ..عاصمتها اإلدارية مدينة
الرمادي ،ومن أبرز مدنها الفلوجة ،وحديثة وهيت والرطبة وعنه وراوه والقائم ،وتنبع أهميتها من موقعها
على شبكة العراق الدولية الرابطة بين دول الجوار العربي.
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مفهوم وتعريف اإلتجاهات
يشير اإلتجاه إلى حالة استعداد عقلي محايد ،ينبني على التجربة لهذه الحالة تأثير ديناميكي أو
توجيهي على استجابة الفرد لهذه األمور والظروف المتصلة بهذه الحالة ،واإلتجاهات كما يعرفها "جوردن
البورت  " Gordon Allportحالة عقلية عصبية من التهيؤ ،وتؤثر في استجابة الفرد لكل المواضيع
والمواقف ذات الصلة به"(ضمد ،5116 ،ص.).57
بينما يعرف بعض الباحثين اإلتجاه بأنه يعبر عن رأي اإلنسان في ما يمر به ،من مواقف
وأحداث ،رفضا أو قبوال ،وبذلك يمثل اإلتجاه حالة مكتسبة أو متعلمة ،تعبر بشكل خاص عن قيمة أو
اعتقاد برأي أو موقف ،تجعل اإلنسان متجها في رأيه سلبا أو إيجابا ،في تقويم تلك الظاهرة أو ذلك
الموقف(راجح ،1171 ،ص.).112
ويعرف أحمد زكي بدوي االتجاه بأنه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم
عبره خبرة الشخص ،وتكون ذات أثر توجيهي أو دينامي في استجابة الفرد لجميع الموضوعات
والمواقف التي تستثير هذه االستجابة ،واالتجاهات قد تكون إيجابية أو سلبية ،كما قد تكون عامة أو
نوعية( .بدوي ،1114 ،ص.)54
وفي تعريف آخر جاء مفهوم االتجاه بأنه ( استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم
لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي
تستثير هذه اإلجابة)( .زهران ،1177 ،ص)144

- 15وفي جانب آخر يقول أحمد زكريا بأن اإلتجاه هو إسلوب منظم منسق في التفكير والشعور ورد
الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا االجتماعية أو تجاه أي حدث في البيئة بصورة عامة( .أحمد،
 ،5111ص.)163
ويرى طلعت حسن عبد الرحيم بأن االتجاه هو استعداد خاص عام من األفراد ولكنه مكتسب
بدرجات متفاوتة ،ويدفعهم إلى اإلستجابة ألشياء ومواقف بطرق يمكن أن يقال عنها أنها في صالحها
أو ضدها ..وبينما االتجاهات عرضة للتغيير فأن وجهتها وقوتها لها قدر كاف من االستمرار في مدى
مدد زمنية تجعل من الممكن وصفها خصائص شخصية) (عبدالرحيم ،1111 ،ص)111- 11
وي عرفه األستاذ دمحم شحاته ربيع بأنه الطريقة التي يفكر بها الفرد أو يشعر بها تجاه أمر من
األمور ،وهذه الطريقة تؤثر على تصرفه حيال هذا األمر ،بحيث أن اإلتجاه يبين إلى أي حد يكون
الفرد مع أو ضد هذا األمر( .ربيع ،5111 ،ص.)562

مكونات اإلتجاهات:
المكون المعرفي
ي تألف من مجموعة المعتقدات والمعارف التي تم اكتسابها حول موضوع االتجاه وهي التي
تساعد الفرد على االستجابة التقويمية ،مع أو ضد موضوع االتجاه بما توفره له من خلفية معرفية،
والمعلومات التي يملكها األفراد حول موضوع معين ،قد تكون متسقة مع موضوع االتجاه وفي أحيان
كثيرة قد تكون متعارضة ويحاول األفراد دائما إظهار التوازن في التعبير عن حالة التناقض هذه على

- 16وفق ما ترى نظرية "فستنجر" في التنافر المعرفي(  ، )أن تقييم األشخاص لألشياء هو األساس الذي
يقوم عليه المكون المعرفي فتعبير الفرد عن حبه أو كرهه هو تعبير عن اتجاهه ولكن هناك استثناءات
تخرق هذا الترابط ،فالشخص قد يعرف أن التدخين مضر بالصحة لكنه يستمر في التدخين ،ومن
ناحية أخرى فاالتجاه كتعبير عن القبول أو الرفض يتحدد – جزئيا  -بالمعتقدات ولكن ليس مرتبطا بها
إذ ليس من المعقول أو المنطقي أن نحب أشياء وتقييمنا لها سلبي ،لكن من المحتمل أن نكره بعض
األشياء أو ال نميل إلى أدائها وتقييمنا لها ايجابي وأقرب مثال على ذلك تجد أن شخصا مسلما ،يعتقد
يقينا أن الصالة عماد الدين وركن ينقص دونه اإليمان ومع ذلك ال يؤديها أو يقصر في
أدائها(.الحفني ،1171 ،ص)16
المكون الوجداني
يتألف المكون الوجداني أو (العاطفي) أو (اإلنفعالي) من أنماط من العواطف والمشاعر واالنفعاالت
التي يثيرها موضوع معين (الشعور بارتياح أو عدم االرتياح ،بالحب أو الكراهية ،بالسرور أو الحزن،
بالتأييد أو الرفض لموضوع االتجاه) والمكون الوجداني له الفاعلية والحيوية األكثر في إقناع وخلق

) )يـ ـ ـ ـ ــرى األمريكـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدكتور (ليـ ـ ـ ـ ــون في سـ ـ ـ ـ ــنجر)  ،)1111 - 1111( Festingerصـ ـ ـ ـ ــاحب هـ ـ ـ ـ ــذه النظريـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــذي
أكت ش ـ ــفها خـ ـ ــالل عق ـ ــد الخم سـ ـ ــينيات مـ ـ ــن الق ـ ــرن الما ضـ ـ ــي ا س ـ ــتنادا إلـ ـ ــى فك ـ ـ ـرة االتـ ـ ـزان النف سـ ـ ــي إن اإلن س ـ ــان عنـ ـ ــدما يقـ ـ ــع
تحـ ــت ت ـ ــأثير أفكـ ــار متن ـ ــافرة فأنـ ــه يتول ـ ــد داخل ـ ـ ه ن ـ ــوع م ـ ــن التـ ــوتر م ـ ــن شـ ــأنه أح ـ ــداث تغييـ ــر إل ازل ـ ــة هـ ــذا التن ـ ــافر والع ـ ــودة
بال شـ ــخص مـ ـ ـرة أخ ـ ــرى إل ـ ــى حال ـ ــة الت ـ ـوازن والت ـ ــآلف المعرفي،ه ـ ــذا التف س ـ ــير يعب ـ ــر عـ ــن نف س ـ ــه ف ـ ــي ص ـ ــورة تع ـ ــديل س ـ ــلوك
ال ش ـ ــخص أو فـ ـ ــي أفكـ ـ ــاره أو فـ ـ ــي عن صـ ـ ــر أو أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن العنا ص ـ ــر المعرفيـ ـ ــة التـ ـ ــي يحملهـ ـ ــا ،وقـ ـ ــد يلجـ ـ ــأ الشـ ـ ــخص إلـ ـ ــى
التقليـ ــل مـ ــن أهميـ ــة األفكـ ــار المتقاربـ ــة فـ ــي نظـ ــر نف سـ ــه ،كـ ــل هـ ــذا إل ازلـ ــة حالـ ــة التـ ــوتر والتقليـ ــل منـ ــه  .الم صـ ــدر :
) (Festinger, 1957نقال عن( :الشاوي ،5111 ،ص .) 147

- 17االتجاهات المراد الحصول عليها ألن األغلبية والذين هم عموم الناس رأيهم يتأثر بالمحبة والكره أكثر
من قناعتهم المعرفية ألنهم متفاوتون في التحصيل العلمي والمعرفي (.الحفني ،1171 ،ص.)17
المكون السلوكي
يتضمن المكون السلوكي شقين :المقاصد السلوكية والسلوك الفعلي لذلك يحبذ بعض المتخصصين في
الجوانب النفسية تسمية هذا المكون باالستعداد لرد الفعل ألنهم يرون أن االتجاهات ليس بالضرورة أن
يعبر عنها بصو ةر علنية نموذجية( .بركات ،1124 ،ص.)15
محددات تكوين اإلتجاهات
هناك نوعان من المحددات التي تسهم في تكوين اإلتجاهات وهما( :الربيعي ،5117 ،ص.)11
 محددات نفسية :ويقصد بها العوامل التي تشكل دو ار في تكوين اإلتجاهات مثل الدافع ،واإلنفعال،والحاجة ،والتفكير ،والسيطرة ،والخضوع.
 محددات ثقافية :ويقصد بها القوانين اإلجتماعية ،والبيئة األسرية ،والتعليم ،حيث يكون لها دورم ؤثر في تكوين اإلتجاهات ،ال سيما وأنها نتاج تفاعل كل من الشخصية والعوامل الثقافية.

وعموما ،يعد مفهوم اإلتجاه من أكثر المفاهيم التي ترد في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،كونه
أسلوبا منظما في التفكير والشعور ويرتبط بردود الفعل لموقف من حوله من أفراد أو قضايا اجتماعية.
(الربيعي ،5117 ،ص.)11

- 11كيفية تشكيل االتجاهات
بالرغم من أن علم النفس اإلجتماعي يهتم بمصادر اإلتجاهات وتأثيراتها اإلجتماعية إال أنه قد
ال يهتم بالضرورة بما يتعاون على تشكيلها داخل الفرد ،ولكن علينا أن نعرف لماذا يعتنق الناس اآلراء
واألساليب التي يحاول اآلخرون أن يؤثروا بمقتضاها ،ولكي نفعل هذا علينا أن نذكر مباشرة المصادر
التي تعمل على تكوين اإلتجاهات ،أولها :العائلة التي تغرس في الطفل إتجاهات أساسية خالل سنوات
تربيته األولى ،وثانيهما :العالقات بين األفراد أو الجماعات الرسمية أو غير الرسمية ،التي يختلط بها
فيما بعد في حياته ،وثالثهما :تجارب الفرد الفريدة أو المعزولة ،أو التجارب التي تتكرر خالل سنوات
حياته ،والتجارب األولى تكون أكثر تأثي ار وقوة؛ ألنها تؤثر على الطريقة الي سوف يفسر بمقتضاها
الفرد التجارب الالحقة( .رشتي ،1171،ص.)654
ويمكن تحديد طرق تكوين االتجاهات النفسية عند اإلنسان وفق اآلتي( :بدوي ،1114 ،ص.)32
 .1تتكون عن طريق إشباع الحوافز الفسيولوجية األولى ،فألن الطعام يشبع دافع الجوع ،فإن الطفل
يتعلم اتجاها إزاء الطعام وينتهي به األمر إلى تقدير الطعام ،وألن الحلوى شيء لذيذ فإن اتجاهه
إزاءها يكون ايجابيا قويا ،في حين أن الدواء مر المذاق يترتب عليه عادة شعور بالتقزز ورفض
تناوله وقد يترتب عليه شعور باأللم وبهذا فإن اتجاه الطفل إزاء الدواء عادة ما يكون سلبيا،
(صالح ،1162 ،ص.)447
 .5تؤدي المعلومات دو ار أساسيا في تشكيل اتجاهات األفراد األمر الذي جعل الدول والحكومات تنشئ
أجهزة خاصة لإلعالم لنشر المعلومات التي تعتقد الدولة ضرورة إبالغها للناس وذلك لتشكيل

- 11اتجاهاتهم حيال موضوعات معينة ،وال شك أن نقص الحقائق والمعلومات لدى األفراد يفسر جانبا
كبي ار من االتجاهات غير السليمة التي يؤمنون بها ،فقد يكون األفراد اتجاهاتهم على أساس
معلومات مشوهة أو خاطئة األمر الذي ينعكس على تصرفاتهم وسلوكهم فيما بعد ،ومصدر
أساسي من مصادر هذا القصور في المعلومات والحقائق هو سرعة معدل التغيير في االحوال
واألحداث المحيطة باإلنسان في العصر الحديث ،مما يجعل متابعة تلك التطورات وتصحيح
سائر
معلومات الفرد أوال بأول أم ار صعبا للغاية ومن ثم يعتمد الفرد على معلوماته القديمة ويظل ا
في سلوكه على أساس االتجاهات نفسها(السلمي ،1112 ،ص.)171
 .3أصبح لقيادة الرأي والتأثير الشخصي دور مهم جدا في عملية إ تخاذ القرارات وتشكيل االتجاهات
وال سلوك فاألفراد الذين غيروا نواياهم االنتخابية في منطقة أيري في أثناء حملة االنتخابات
األمريكية آنذاك سنة  1141أشاروا باستمرار إلى أن التأثير الشخصي كان عنص ار أساسيا في
تحولهم ،وتختلف درجة فاعلية التأثير الشخصي عن تأثير وسائل اإلعالم المختلفة ،لهذا يمكننا
القول انه حينما يتوافر التأثير الشخصي يصبح أكثر فاعلية من وسائل اإلعالم ولكن من ناحية
أخرى قد ال يتوافر التأثير الشخصي دائما لهذا ال يمكن أن نعتبره ضروريا لنجاح التأثير(.رشتي،
 ،1171ص.)647
 .4إن ارتباط اإلنسان بجماعات معينة من الناس يؤثر في االتجاهات التي يكونها حيال الموضوعات
التي يدركها أي أن اتجاهات الفرد تعكس معتقدات وقيم وتقاليد الجماعات التي ينتمي إليها وال شك
ألن رغبة الفرد في االنتماء إلى جماعة واالحتفاظ بعضويته فيها تجعله يقبل على إتباع تعاليمها
والعرف السائد بها واتخاذ أفكار الجماعة وقيمها أسسا التجاهاته(.السلمي ،1112 ،ص)171
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أنواع االتجاهات
تصنف االتجاهات إلى عدد من التصنيفات أو التقسيمات معتمدا على أسس عدة وهي كما يأتي :
 .1اتجاه على أساس الموضوع  :وينقسم على شكلين :
أ  .اتجاه عام  :وهو االتجاه الذي يكون معمما  generalizedنحو موضوعات متعـددة متقاربـة ،دون
التعـرض لجزئياتهـا ،مثـل االتجـاه نحـو األجانـب مـن جنسـيات متعـددة ،وهـو أكثـر ثباتـا واسـتق ار ار مــن
االتجاه الخاص( .المعايطة ،5111 ،ص)121
ب .اتجاه خاص  :وهـو االتجـاه الـذي يكـون محـدودا نحـو موضـوع نـوعي محـدد(جزئيـة واحـدة) وهـو اقـل
ثابتا واستق ار ار من االتجاه العام( .زهران 5111 ،ص)137

 .4اتجاه على أساس األفراد  :ويشمل
أ  .اتجاه جماعي  :وهو االتجاه الذي يشترك فيه جماعة او عدد كبير من الناس.
ب .اتجـ ــاه ف ـ ــردي  :وهـ ــو االتج ـ ــاه ال ـ ــذي يوجـ ــد ل ـ ــدى فـ ــرد وال يوج ـ ــد ل ـ ــدى بـ ــاقي األفـ ـ ـراد ،كمـ ــا ه ـ ــو ح ـ ــال
الفنانين(.طاقة ،1111 ،ص)37
 .0االتجاه من حيث الهدف  :وينقسم إلى :
أ  .اتجاهـات ايجابيــة  :وهــي االتجاهــات التـي تنــال الرضــا مــن الفـرد علــى أســاس ان هــذه االتجاهــات
تشبع حاجاته ورغباته.

- 11ب .اتجاهـ ـ ــات سـ ـ ــلبية  :وهـ ـ ــي االتجاه ـ ـ ــات التـ ـ ــي تنـ ـ ــال الـ ـ ــرفض م ـ ـ ــن الفـ ـ ــرد بعـ ـ ــدها ال تشـ ـ ــبع حاجات ـ ـ ــه
ورغباته(.رشتي ،1117 ،ص)657
 .2االتجاه من حيث الظهور  :ويشمل هذا النوع :
 .1اتجاهـات سـرية  :وهـي االتجاهـات التـي ال يسـتطيع الفـرد التعبيـر عنهـا عالنيـة أمـام اآلخـرين .وقــد
يكون مرد ذلك إلى الخوف من المسؤولية أو من المجتمع .
 .5اتجاهـات علنيــة  :وهـي االتجاهــات التـي يســتطيع الفـرد التعبيــر عنهـا عالنيــة أمـام اآلخــرين ،وهــي
اتجاهات لها عالقة بالفرد نفسه وبالمجتمع الذي يعيش فيه(.العميان ،5112 ،ص.)13
 .5االتجاه من حيث الشدة  :وينطوي هذا النوع على شكلين لالتجاه
أ  .اتجاه ــات قويـ ــة  :وه ــي االتجاهـ ــات الت ــي تكـ ــون مسـ ــتندة عل ــى المعتقـ ــدات الديني ــة والعـ ــادات والقـ ــيم
والمبادئ التي يتمسك بها الفرد ويعتز بها.
ب .اتجاهـات ضـعيفة  :وهــي االتجاهـات التــي تتمثـل فــي الموقـف الضــعيف والمتهـاون الــذي يلجـأ إليــه
الفرد حول موقف معين ،ويتصف هذا النوع من االتجاه بسهولة تعديله وتغييره(..العميان،5112 ،
ص.)14
ويس ــتند االتجـ ــاه النفسـ ــي عـ ــادة إل ــى االنطبـ ــاع او االعتقـ ــاد الـ ــذي اكتس ــبه الفـ ــرد حـ ــول المواقـ ــف
واألنشـ ــطة واإليـ ــديولوجيات أي ان االتجـ ــاه يـ ــرتبط ارتباطـ ــا وثيقـ ــا باعتقـ ــادات الفـ ــرد وانطباعـ ــه(.الهيتـ ــي،
 ،1117ص.)64
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تغيير االتجاهات أو تدعيمها:
تش ـ ـ ــير الد ارس ـ ـ ــات البح ـ ـ ــوث وأدبيـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ــنفس أن وسـ ـ ـ ــائل اإلع ـ ـ ــالم (اإلذاع ـ ـ ــة ،والتلفزيـ ـ ـ ــون،
والس ـ ـ ــينما ،والص ـ ـ ــحف ،والمجـ ـ ـ ــالت ،والكت ـ ـ ــب وغيرهـ ـ ـ ــا ،تق ـ ـ ــوم بتق ـ ـ ــديم المعلومـ ـ ـ ــات والحق ـ ـ ــائق واألخبـ ـ ـ ــار
واألفكـ ـ ــار واآلراء والصـ ـ ــور حـ ـ ــول موضـ ـ ــوع اإلتجـ ـ ــاه ،وه ـ ـ ــذا مـ ـ ــن شـ ـ ــأنه أن يلقـ ـ ــي ضـ ـ ــوءا أكثـ ـ ــر يس ـ ـ ــاعد
بطريقـ ــة مباش ـ ـ ةر علـ ــى تغييـ ــر اإلتج ـ ــاه أو تدعيمـ ــه باتجـ ــاه اإليجـ ــاب أو الس ـ ــلبية .مـ ــن جانـ ــب آخـ ــر ف ـ ــإن
األحـ ــداث المهمـ ــة تغيـ ــر فـ ــي اإلطـ ــار المرجعـ ــي وهـ ــذا بـ ــدو هر يـ ــؤثر ف ـ ـي تغييـ ــر االتجاهـ ــات ،ونحـ ــن نعلـ ــم
كيـ ـ ــف أثـ ـ ــرت الحربـ ـ ــان العالميتـ ـ ــان األولـ ـ ــى والثانيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تغييـ ـ ــر كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن االتجاهـ ـ ــات ،فقـ ـ ــد أوض ـ ـ ــح
كـ ـ ـ ــارتررز  1145أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــايو  1141أي قب ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــقوط فرنس ـ ـ ـ ــا مباش ـ ـ ـ ـ ةر ك ـ ـ ـ ــان  %32فق ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ــن
األمـ ـ ــريكيين يـ ـ ــرون أن مسـ ـ ــاعدة انجلتـ ـ ـ ـ ار أفضـ ـ ــل مـ ـ ــن ع ـ ـ ــدم التـ ـ ــورط فـ ـ ــي الح ـ ـ ــرب ،ولكـ ـ ــن بعـ ـ ــد س ـ ـ ــقوط
فرنس ــا مباش ـ ـرة تض ــاعفت النسـ ــبة ،وق ــد ارتفعـ ــت نسـ ــبة ال ــذين يفضـ ــلون ال ــدخول فـ ــي ح ــرب مـ ــع اليابـ ــان
مـ ـ ــن  %15ف ـ ـ ــي يوليـ ـ ــو  1141إل ـ ـ ــى  %61ف ـ ـ ــي سـ ـ ــنة  ،1141ذل ـ ـ ــك أن اإلطـ ـ ــار المرجع ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي أول
األمـ ــر ك ـ ــان :ه ـ ــل س ـ ــتتورط أمريك ـ ــا فـ ــي الح ـ ــرب؟ أم ـ ــا بع ـ ــد تط ـ ــور األحـ ــداث الهام ـ ــة ف ـ ــي الح ـ ــرب فق ـ ــط
أصـ ـ ــبح اإلط ـ ـ ــار المرجع ـ ـ ــي :ه ـ ـ ــل الت ـ ـ ــدخل ف ـ ـ ــي الحـ ـ ــرب س ـ ـ ــيوقف هتل ـ ـ ــر أو الياب ـ ـ ــان؟ وهك ـ ـ ــذا نج ـ ـ ــد أن
األحـ ـ ـ ـ ــداث األمنيـ ـ ـ ـ ــة غي ـ ـ ـ ـ ــرت اإلطـ ـ ـ ـ ــار المرجع ـ ـ ـ ـ ــي وبالتـ ـ ـ ـ ــالي غي ـ ـ ـ ـ ــرت االتجاهـ ـ ـ ـ ــات( .زهـ ـ ـ ـ ـ ـران،1177 ،
ص.)171- 161
وبمـا أن االتجاهـات ثباتهــا نسـبي ،فهــذا يعنـي بأنهــا قابلـة للتغييـر ،ومــن العوامـل التــي تسـاعد علــى
تغيير االتجاهات :ينظر(:ربيع ،5111 ،ص)561

- 13( )1المعلومات الجديدة عن موضوع اإلتجاه :وهـذا يعنـي تغييـر المكـون المعرفـي ،ويتبـع هـذا التغييـر
فـي المكــون المعرفـي تغيــر فـي المكــون الوجـداني العــاطفي ،فمـثال تكونــت معلومـات جديــدة عنـد الشــعب
العراقي عن سياسي معين ،كانت صورته إيجابية ،فلما وردت معلومات سلبية عنه تغير اتجاههم نحوه،
فهذا التغير المعرفي تاله تغير في المكون الوجـداني ،وبالتـالي سـيتلوه تغيـر فـي المكـون السـلوكي يتمثـل
بعزوف الناس عن انتخابه والتصويت له .وتعد وسائل اإلعالم واحدة من أكثر العوامـل التـي تسـهم فـي
ورود المعلومــة الجدي ــدة ،الس ــيما حينم ــا تك ــون مدعم ــة بالص ــورة والص ــوت ،وه ــذا يك ــون ف ــي الفض ــائيات
تحديدا.
( )4تغيـــر اإلطــــار المرجعـــي :عنـ ــدما يغي ــر الف ــرد اإلط ــار المرجعـ ــي أو جماعت ــه المرجعي ــة ،والجماعـ ــة
المرجعيـة هـي التــي يرجـع إليهـا الفــرد فـي الحكـم علــى األمـور ،فاألسـ ةر جماعــة مرجعيـة ،وزمـالء الد ارســة
جماعة مرجعية ،والحزب السياسي جماعة مرجعية ،فمثال عندما ينضم فرد إلى حزب سياسي معين فإن
اتجاهاته تتغير طبقا لتوجهات هذا الحزب.
( )0تغييــر المســتوى اإلقتصــادي واإلجتمــاعي :عنــدما ينتقــل الفــرد مــن مســتوى اجتمــاعي واقتصــادي
مــنخفض  -علــى س ــبيل المثــال  -إلــى مس ــتوى اجتمــاعي واقتصــادي أعل ــى تتبــدل نظرتــه إلـ ـى عديــد م ــن
األمـور ،فمــثال ماكــان يعتب ـره مــن الكماليــات كالســيارة ،يصـبح مــن األمــور الضــرورية ،وقــد تتبــدل نظرتــه
المشوبة بالعطف تجاه الفقراء إلى نظ ةر مشوبة باإلحتقار أو النفور.
( )2التغيير القسري في السلوك :من مظاهر التغير القسري في السلوك حين يودع الفرد في مستشفى
بس بب إصابته بمرض شديد يستلزم العالج لمدة أسابيع أو شهور ،وهذه اإلقامة الجبرية من شأنها تغيير

- 11اتجاهاته نحو المرضـى ،بحيـث يبـدي مظـاهر التعـاطف والصـفاء والرضـا والشـعور بالمشـاركة الوجدانيـة
حيالهم.
( )5األحداث الهامة :ومن أمثلة ذلك أن اتجاهات المصريين خاصـة والعـرب عامـة تغيـرت بعـد حـرب
األيام الستة عام  ، 1167فكانت اتجاهات العرب بوجه عام تتسم بنقد النفس ولوم الذات .وعلى العكس
فقد كانت اتجاهات الشعب المصري بعد انتصا هر في حرب اكتوبر  1173قد تبدلت من نقد النفس إلى
االعتزاز بالذات والشعور القومي الفياض ،وبالمقابل عانى اليهود من مشاعر األلم الناتجة عن الهزيمة.

أسباب قوة اإلتجاهات:
قد تكون االتجاهات قوية ،وقد تكون ضعيفة ،كما أن بعض اإلتجاهات راسخة تستعصي على التغيير،
وقـد تكــون بعــض اإلتجاهــات ليســت ارسـخة ،بحيــث تقبــل التغييــر .والــذي يلـوح فــي نظــر معظــم علمــاء
النفس اإلجتماعي أن اإلتجاه القوي تمي هز معالم هي( :ربيع ،5111 ،ص)567
( )1اإلتجاهات القوية هي التي تمس العقائد الدينية واألفكار التي تتعلق بالقومية والوطنية.
( )5اإلتجاهات القوية تتصل بذات الفرد وكرامته واعتبا هر لنفسه وتقدي هر لذاته.
وهناك مراحل عدة يمر بها االتجاه اثناء تكوينه لدى الفرد(.وحيد ،5111 ،ص)46
 .1المرحلـة اإلدراكيـة المعرفيـة  :وفيهـا يـدرك الفـرد مثيـرات البيئـة ويتصـرف بموجبهـا فيكتسـب خب ـرات
ومعلومات تكون بمثابة اطار معرفي له.

- 15 .5المرحلة التقويمية  :وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات على وفق االطـار المعرفـي الـذي كونـه عنهـا.
فضال عن الكثير من أحاسيسه ومشاع هر التي تتصل بها.
 .3المرحلـة التقديريــة  :وفيهـا يصــدر الفـرد الق ـرار الخــاص بنوعيـة عالقتــه بهـذه المثي ـرات وعناصــرها،
فإذا كان القرار موجبا فإن الفرد كون اتجاها ايجابيا نحو ذلـك الموضـوع ،امـا اذا كـان القـرار سـالبا
فيعني انه كون اتجاها سالبا نحو الموضوع.
وأثبتت البحوث العديدة فعالية وسائل اإلعالم في خلق اتجاهات جديدة ،وتعمل وسائل اإلعالم
على تدعيم االتجاهات والقيم أكثر من تغيرها ،إذ ان وسائل اإلعالم تفضل التعبير عن آراء مقبولة من
األغلبية والتعبير عن أنماط االتجاهات والسلوك الطبيعية في المجتمع(.أبو أصبع ،1112 ،ص.)111

اإلتجاهات والرأي العام
يتفق الباحثون والدارسون على أنه ال يوجد تعريف واحد يتفق عليه الرأي العام - ،كما هو
الحال بالنسلوضع
بة لإلتجاه  -فالجهود التي بذلت لتعريف الرأي العام على وجه الدقة قد أدت إلى أكثر من ( )21تعريفا،
وبالرغم من أن قاموس  ،THE SHORT OXFORD OF ENGLISHيشير إلى التشابه بين مفهوم
اإلتجاه والرأي وفقا لما ورد فيه " أنه طالما كان التعبير اللفظي عن الرأي يعبر غالبا عن اإلتجاه ،من
هنا كان استخدام أي منهما يصلح بديال عن اآلخر"( .رمزي ،1111 ،ص .)17

- 16ويمكن التمييز بين الرأي العام واإلتجاه في ضوء النقاط اآلتية :ينظر( :زهران ،5111 ،ص)577
و(عبدهللا وخليفة ،5111،ص(515
 .1االستدالل على اآلراء من األقوال وعلى اإلتجاهات من األفعال.
 .5اإلتجاه يعني االستعداد الفعلي لالستجابة أو الميل العام نحو اإلقتراب أو اإلبتعاد عن موضوع ما،
أي أن اإلتجاه يشير إلى ما نحن بصدد عمله ،أما الرأي فإنه يشير إلى ما نعتقد أنه الصواب،
وعلى ذلك فاإلتجاهات أكثر عمومية من اآلراء التي هي وسيلة التعبير اللفظي عن اإلتجاهات.
 .3يميل اإلتجاه إلى الثبات نسبيا ،بينما الرأي متغير نسبيا ،وكالهما يتسم بقابلية التأثر بأدوات
اإلتصال الشخصي وال جماهيري ،ولكن إذا كان من السهولة تغيير الرأي والذي يمكن أن يتبدل في
أيام أو أسابيع ،فاإلتجاه يحتاج تغييره إلى مدة أطول ربما تكون لسنوات عديدة ،الرتباطه بالعادات
والتقاليد والموروث الحضاري.
 .4إن الرأي ليس مرادفا لالتجاه ،فالرأي يرتبط بعناصر الخالف واألخذ والعطاء بشأن الموضوع أو
المشكلة.
 .2إن اآلراء عادة ما تعكس اتجاهات أو تعبر عنها ،حيث يعكس الرأي استم ار ار معينا لسلوك ،لذلك
يمكن أن نجد في الرأي عالمة على وجود اإلتجاه.

دور وسائل اإلعام في تدعيم اإلتجاهات
إن وسائل اإلعالم تؤثر في المعرفة واإلدراك والفهم واالتجاهات والقيم ،حيث تبدأ عملية
االتصال بجذب اهتمام الجمهور لتوليد الوعي (المعرفة)  ،لتصل إلى اإلدراك أو الفهم ،وهذه تتأثر

- 17من خالل حقيقة مفادها أن الفرد اليق أر كل صفحات الجريدة ،والينصت باهتمام متساو لجميع
األخبار الواردة في نش رة الراديو أو التلفزيون ،ويتحكم في ذلك عوامل االنتقائي ـ ـ ــة ،أما تأثير
وسـ ـ ـ ــائل اإلعالم في االتجاهات والقيم فيتم من خالل ات ج ـ ـ ــاه الفرد نف ســه لحماية نفس ــه من خالل
التعرض االنتقـ ـ ــائي ،واإلد راك االنتقائي ،والتذك ـــر االنتقائي ،حيث أنن ـ ــا نميل إلى تعريض أنفسـ ــنا
للرس ـ ـ ـــائل التي تتفق مـ ـ ــع أفكارنا ومعتقداتنـ ـ ـ ــا واتجاهاتن ـ ـ ــا ،وتجنب الرسـ ـ ـ ـــائل التي التتفق وأفكارنا .
( مكاوي والسيد ، 5113 ،ص .)311- 317
ويستغل القائمون باالتصال الفضائيات التلفازية لصياغة الخطاب السياسي للتأثير على
الجمهور ،بوصفه وسيلة لنقل األخبار باالتي (:الجابري ،5116 ،ص )61و(الدليمي،5112 ،
ص.) 23
 . 1إبراز قضايا على حساب أ خر .
 . 5تفسير الظواهر بحسب رؤية المسيطرين عليه والتحكم بردود األفعال .
 . 3إثا رة االهتمام بالقضايا الدولية ،حيث خرج بالفكر السياسي من محدوديته لحساب
قضاياهم .
 . 4طمس العديد من القضايا التي التهم الجهة المسيطرة علـى المؤسسات التلفازيـة
لحساب قضاياهم وبالتالي فهو أداة بيد السلطة .
 . 2بث األخبار الوافدة من القنوات األجنبية بما يتالءم وتفكير ورؤى تلك القنوات .
 . 6احتكار الوكاالت األجنبية وقنواتها بث ونقل األخبار والصور معتمدة على قدراتها
التقنية.

- 11ولقد توافق الكثير من الباحثين واألكاديميين ،بناء على العديد من نتائج البحوث والدراسات
العلمية التي أجريت ،على أن وسائل اإلعالم الجماهيري تسهم في تشكيل إتجاهات الجمهور المتعرض
لمضامينها ،فهي عندما تختار طريقا واحدا من طرق ممكنة لتقديم الموضوع ،فإنها تضع األطر لهذا
الطريق بحيث يمكن أن يؤثر في الجمهور ،فيقوده إلى التفكير بطريقة معينة حول هذه القضية.
(.)jhonson, 2003, p.8
يقول خبراء شركة "جنرال اليكتريك" إنه بعد نصف دقيقة من مشاهدة (التلفاز) يبدو المخ وكأنه
نائم ،وهنا وجه الخطورة بالنسبة للتلفزيون ،فإذا اعتاد المشاهد اإلستسالم للمشاهدة فإنه يظل مستسلما،
وهنا مكمن الخطر ،فالمخ شبه نائم وليس بمقدوره أن يد أر عن النفس ما يوجه إليها ويصبح عاج از عن
المقاومة فتصب المعلومات فيه صبا لتبدو اآلثار الجانبية في النفس والعقل .ومن المؤكد أن هذا اآلثار
التأتي مباشرة عقب صب المعلومات وتغلغلها في النفس ،وانما تظهر بعد حين نتيجة تضافر برامج
أخرى تعمل على تراكم اآلثار التي تأخذ بدورها من جديد باالندفاع من الداخل نحو الخارج ،على صورة
سلوك حركي(.شفيق ،5111 ،ص)131
كما إن وسائل اإلعالم حينما تقدم لجماهيرها أنواعا معينة من البرامج والمعلومات سيكون لها
تأثير بعيد المدى على األشخاص ،وهناك من األسباب ما يدعو لإلعتقاد بأن األهمية والمغزى الحقيقيين
لوسائل اإلعالم في المجتمع ،ال يكمنان في تأثيرها الفوري على جماهير معينة ،فأهمية وسائل اإلعالم
هي في تأثيرها غير المباشر ،والحاذق على المدى الطويل بالنسبة للثقافة اإلنسانية وتأثيرها أيضا على
تنظيم الحياة اإلجتماعية ،ويعتبر المجتمع والثقافة في عملية تطور وتغيير دائمين ،بسبب األحداث
المتالحقة مثل الحروب والكساد وغيرها( .ملفين ،1111 ،ص )513

- 11وتعـد وسـائل اإلعــالم مـن اكثـر الوســائل المـؤث ةر فـي ال ـرأي العـام وتحديـد اتجاهاتــه بـل اصــبحت
هـذه الوســائل مصـد ار أساســيا للثقافــة العامـه لفئــات المجتمـع كافــة  ،فعبرهــا يـتم عــرض الســلع واالدوات
واالشــياء الماديــة ونق ــل ســلوك االف ـ ارد  ،وع ــادات وتقاليــد الش ــعوب  ،فــاألفراد الــذين ينتم ــون الــى ثقاف ــات
مختلفـ ـ ــة اسـ ـ ــتطاعوا شـ ـ ـ ـراء او اقتنـ ـ ــاء تل ـ ـ ــك األشـ ـ ــياء المادي ـ ـ ــة والس ـ ـ ـلع عن ـ ـ ــد تعـ ـ ــرفهم إليه ـ ـ ــا فـ ـ ــي وس ـ ـ ــائل
اإلعالم(.الجمال ،5111 ،ص)116
إن وسـائل اإلعـالم و الفضــائيات خاصـة تعـد األن مــن اهـم مصـادر تشــكيل ونقـل الثقافـات فــي
انحـاء العــالم بــل هــي منفــردة فــي هــذا المجـال  ،فاصــبحت مصــد ار اساســيا للثقافــة العامــة لكافــه فئــات
المجتمـ ـ ــع  ،عـ ـ ــن طريق ـ ـ ــه مـ ـ ــا تقدمـ ـ ــه م ـ ـ ــن محتـ ـ ــوى يحمـ ـ ــل مض ـ ـ ــامين متعـ ـ ــددة تلقـ ـ ــى قبـ ـ ـ ـوال لـ ـ ــدى ه ـ ـ ــذه
الفئات(.العدوي ،5111 ،ص.)11- 11
وقد استطاعت وسائل اإلعالم  ،كاإلذاعة والتلفزيون توصيل التعليم والثقافة الى الماليين الذين
يعيشون في المناطق النائية  .كما أسهمت في حل الكثير من المشكالت التربوية واالجتماعية والصحية
لديهم  ،وحاربت االمية وأسهمت في الحد من انتشارها .فنجد بعض البرامج اإلذاعية والتلفزيونية بسبب
ماحشد لها من جهود وطاقات مادية وبشرية( .عليان وعبدالدبس ،5113 ،ص.)131
والبد ان تكون القيم والنسق القيمي أولى مهام التلفزيون ومبادئه التي يمارس فيها هذا الدور
كما اشار الى ذلك كال من (الزر سفيلد وبيرلسون وجوديت) في دراستهم حول تأثير وسائل اإلعالم،
فالتلفزيون إما أن ينشط القيم واإلتجاهات السائدة من خالل التشجيع عليها والحث على االلتزام بها في
السلوك اإلجتماعي أو تدعيم القيم واإلتجاهات السائدة فعال واضافة الجديد لها ،وتطويرها باتجاه اكثر

- 111تأثي ار في حياة الناس أو يقوم التلفزيون بتحويل القيم واإلتجاهات السائدة الى قيم واتجاهات جديدة قد
تكون معاصرة ومستقبلية .وتعتبر عملية تحويل القيم واإلتجاهات من أصعب ما يمكن أن يواجهه
التلفزيون من صعوبات في مجال التغير اإلجتماعي ،إال أن هذه الصعوبات بدأت تقل بسبب تطور
اشكال ومضامين ما يقدمه التلفزيون (بركات ،1171 ،ص .)56
وان للتلفزيون تأثيرات سيكولوجية عالية على الجوانب المعرفية واالتجاهات والسلوكيات
الخاصة بالمتلقي والسيما فيما يتعلق بالمواد اإلخبارية وعلى ضوء ذلك فهو يسهم بقدر كبير في إقناع
االفراد على اختالف خصائصهم وسماتهم باألفكار واآلراء ،وذلك بإثارة اهتمامهم لما يتمتع به التلفزيون
كوسيلة إعالمية اتخذت المركز االول من حيث التأثير ،وذلك استغالال لمقومات الصوت والصو ةر
والحركة واللون باإلضافة لكل ذلك واألهم هو محاولة التلفزيون الدائمة استغالل المواقف اإلجتماعية
وبناء أطر درامية قريبة الشبه من الواقع وهي بعض المقومات التي يتمتع بها اإلتصال الشخصي
والذي هو أكثر الطرق من حيث القدرة على اإلقناع إذ يحاول التلفزيون استخدام مميزات ذلك اإلتصال
داخل رسائله اإلعالمية باس تمرار مما يضمن الفاعلية وحدوث االقناع( .الضبع ،5115 ،ص)411
ويستطيع التلفزيون ا ستحداث قيم جديدة لم تكن موجودة من قبل اذا أدخل في حياة الشخص
موضوعات يهتم بها أو اذا كون عنده اهتمامات جديدة ،وهنا يدخل المضمون التلفزيوني في دوره
الوظيفي ان كانت في جانب التدعيم أو التنشيط أو التحويل لكي يؤثر في القيم( .نوال،1166 ،
ص.)231
ويؤكد الباحثون على ضرورة أن يسعى المحرر لجعل الناس يشعرون ،فيؤدي ذلك إلى دفع
المشاهد إلى إ تخاذ جانب أحد طرفي الصراع في الخبر ،وهو ما يحدث حين يكون الموضوع الخبري

- 111عاطفيا أصال لكنه يستلزم مراعاة مشاعر الطرفين ،وبسبب إشتمال األخبار على إستماالت عاطفية
وعقلية ،تبعا لطبيعة الخبر نفسه ،فان تأثيرها على الرأي العام يبدو بار از وفاعال حين تتصل بظواهر أو
حروب أو أوبئة أو ما شابه مما تستدعي المعالجة والتدخل السريع ،فنشر خبر عن إ نتشار وباء أو
مرض مثل شلل األطفال يتجاوز تأثيره حدوده الضيقة ،ليصبح قضية وطنية يتنافس حوله الناس
ويصلون لرأي عام يضغط باتجاه الوصول لمعالجة معينة( .شلبي ،1112 ،ص)11
وهذه اآلراء قد تكون نابعة من حاالت إنسانية مختلفة مثل تلك المتعلقة بمفاهيم :كاالتجاه،
والسلوك ،والعاطفة ،والعقيدة ،والحكم ( *).
وهناك مجموعة من األساليب التي عن طريقها تؤثر وسائل اإلعالم على الجمهور ،فالتقارير
اإلخبارية المتلفزة لها آثار كبيرة على المشاهدين الباحثين عن األوضاع السياسية وهذه األساليب
تكمل كل واحدة منها األخرى وهي( :ايزالير واينجر ،1111 ،ص)133
 .1تمكين الناس من اإلحاطة بما يجري في العالم" ،أسلوب التعلم".
 .5تحديد القضايا واألحداث السياسية المهمة أو مشاكل الساعة"،أسلوب ترتيب األحداث ".

( *) االتجـاه :هــو حالـة مـن اال سـتعداد أو التأهـب الع صـبي والنف سـي ،والــذي تنـتظم مـن خاللـه خبـرة ال شـخص وتكــون ذات

أث ــر ت ــوجيهي أو دين ــاميكي عل ــى ا س ــتجابة الف ــرد لجمي ــع الموض ــوعات والمواق ــف الت ــي تثي ــر ه ــذا االتج ــاه( .الس ــلوك) :ه ــو
االستجابة الكلية بالحركة أو الغدد التـي يقـوم بهـا كـائن ع ضـوي مـا ،ألي موقـف يواجهـه ،وتكـون هـذه اال سـتجابة أمـا عقليـة

أو ع ضــلية أو همــا معــا(.العاطفــة) :هــي اال س ــتعداد والميــل العــاطفي الــذي يــدور ح ــول فك ـرة شــيء مــا( .العقيــدة) :االلتـ ـزام
ب صـيغ موضـوعة مقـدما دون فح صـها ،وكــل نظريـة وكـل مبـدأ يمكــن أن يتحـول إلـى عقيـدة جامــدة إذا نظـر إليهـا علـى نحــو

غيـر جـدلي ودون اعتمـاد الظـروف التاريخيـة المحـددة( .الحكـم) :فكـرة يعبـر عنهـا فـي صـورة جملـة تقريريـة تقـوم علـى حجـج
وقوانين ،وتعطي تأكيدا ما عن موضوعات معينة .ينظــر :حميدة سميسم :نظرية الرأي العام ،ص  73ـ .11

- 112من من السياسيين ينبغي لومه أو مكافأته بشان الموضوعات واإلحداث التي
 .3التأثير في تحديد ْ
توردها األخبار"،تحديد المسؤولية".
 .4أسلوب التأثير على الخيارات والميول السياسية للناس"،اإلقناع".
فالتأثير واالستجابة مقصود بها التغيرات التي تط أر على سلوك الجمهور المتلقي للمادة
اإلعالم ية المنتجة ،فقد ينتج عن تعرضه للرسالة اإلعالم ية إما تغيرات في معلوماته أو اتجاهاته أو
سلوكياته ،وهذه التغيرات غالبا ما تحدث متتالية ،ولهذا فإن الجمهور المتعرض لإلنتاج اإلعالمي
يواجه بتأثير وسائل اإلعالم ،ويكون الناتج إما "تنشيط  "Activationأو "تدعيم "Reinforcement
أو "تغيير  "Changeلكل ما يحمل من أفكار أو معتقدات أو آراء ،وتتمثل استجابة الجمهور
لرسالة القائم باالتصال رجع الصدى "( ."feed backالحسن ،1111 ،ص)11

وتؤكد الدراسات اإلعالم ية إن التحول في الرأي نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم أقل شيوعا من
التدعيم والتغيير الطفيف لآلراء ،ولكن قد تنجح وسائل اإلعالم في بعض األحوال في القيام بدور
أساسي في إحداث هذا التحول في اآلراء ،وخاصة في األوقات التي ينتشر فيها عدم اليقين والحي ةر
حول أمور معينة فإن وسائل اإلعالم تستطيع أن تحدث تغييرات ونشر إتجاهات وقيما جديدة وقد
تساعد في بعض الظروف العمليات األنتقائية على إحداث التغيير وربما التعمل في بعض
الحاالت حينما يتعرض الفرد لضغوط متعارضة أو حينما يضطر أن يقول شيئا اليؤمن به(.رشتي،
 ،1171ص)631

- 113وبشكل عام فإن وسائل اإلعالم في الدول النامية يجب أن تكون وسيلة لنشر التغيير وليست
وسيلة لتدعيم اإلتجاهات والقيم الموجودة(.التهامي ،1166 ،ص ،)26ألنه من خاللها يمكن تعليم
شعوب الدول النامية طرقا جديدة للتفكير والسلوك(.رشتي ،1111 ،ص.)551
إن لوسائل اإلعالم ثالث وظائف هي اإلعالم ،اوتخاذ القرار ،والتعليم حيث تستطيع وسائل
اإلعالم توسيع آفاق الفرد وتركيز األهتمام واألنتباه ورفع مستوى التطلعات وأن الزيادة في عدد
أجهزة الراديو والصحف ودور السينما ال تحدث بالضرورة زيادة مقابلة في التحول األجتماعي ألن
وسائل اإلعالم الجماهيرية تستطيع أن تؤدي بعض المهام دون البعض األخر(.شرام،1171 ،
ص.)116

دور الفضائيات في تدعيم األتجاهات
إن وسائل األتصال الجماهيري ومنها الفضائيات تعمل على التدعيم لآلراء الموجودة أكثر من
تغييرها وهناك خمسة مبادئ هامة أ شار إليها كالبر من خالل إطالعه لعدد من الدراسات والبحوث
ذات العالقة وهي )Klapper, 1961, P.321( - :
 .1إن وسائل اإلعالم لعبت السبب الكافي أو الضروري إلحداث تأثير في الجمهور ولكنها تعمل
مع ومن خالل شبكة من العناصر والمؤثرات الوسيطة إلحداث التأثير .
 .5تجعل هذه العناصر والمؤثرات الوسيطة من وسائل اإلعالم عنص ار رافدا في عملية تعزيز
الحاالت الموجودة سواء كانت هذه الحاالت متعلقة بالنوايا أو الميول أو النظرة العامة لألمور
ويعمل التأثير اإلعالمي على تعزيز هذه الحاالت بدال من تغييرها .

- 111 .3من المرجح في الظروف التي تعمل فيها وسائل اإلعالم على إحداث التغيير حدوث حالة من
حالتين :أما العناصر والمؤثرات الوسيطة التعمل مما يجعل تأثير اإلعالم مباش ار ،أو أن
العناصر الوسيطة نفسها تعمل وتساعد على إحداث التغيير.
 .4توجد بعض األوضاع الجانبية التي يبدو فيها اإلعالم قاد ار على إحداث تأثير مباشر لتحقيق
بعض األغراض النفسية .
 .2تتأثر فعالية اإلتصال الجماهيري سواء كانت عنص ار رافدا أو عنص ار يحقق التأثير المباشر
بالمجاالت المختلفة لوسائل اإلعالم أو اإلتصال نفسه.

وهناك عوامل وسيطة تؤثر في تشكيل وتغيير اإلتجاهات وهي(رشتي ،1171 ،ص:)615
أ .اإل ستعدادت السابقة والعمليات اإلنتقائية
إذ أ ظهرت األبحاث إن آراء الجماهير واهتماماتها وا ستعداداتها السابقة يشكل لها تأثير كبير على
السلوك الذي تسلكه حيال وسائل اإلعالم وعلى تأثيرها فاألفراد يعرضون أنفسهم بشكل عام لوسائل
اإلعالم التي تقول شيئا يتفق مع إتجاهاتهم وأهتماماتهم ويتجنبون بأدراك أو بال شعور المعلومات التي
ال تتفق مع ميولهم وكثي ار ما يسيئون إدراكها أو يفسرونها بطريقة تجعلها تتفق مع آرائهم أو ينسونها
تماما وآل يتذكرونها كما يتذكرون المواد التي تتفق مع آرائهم.
وتتكون العمليات األنتقائية مما يلي- :

- 115( )1التعرض اإل نتقائي :يبحث األفراد عن المعلومات التي تتفق مع أفكارهم وأتجاهاتهم وميولهم لذلك
يجنح الناس الى تعريض أنفسهم الى المادة التي تتالئم مع مواقفهم السابقة ويتجنبون التعرض لما ال
يتالئم مع هذه المواقف( .تشارلز ،1113 ،ص)125
( )4اإلدراك اإلنتقائي :يتمثل اإلدراك أو التصور أو التفسير األنتقائي في إدراك األفراد أو تصورهم أو
تفسيرهم للمضمون الذي يتعرضون له وفقا لمصالحهم واتجاهاتهم مع التفسير الخاطئ للمعنى المقصود
في الرسالة إذا كانت مختلفة مع إتجاهاتهم وقيمهم بحيث يعمل األفراد الى تحريف الرسالة بما يجعلها
تتفق مع آرائهم واتجاهاتهم وأن المعلومات التي التتفق مع إتجاهات المتلقي السابقة يحتمل أن تخضع
لتعديالت وتحريفات حتى تتفق ليس فقط مع مدى فهمه وتذكره ولكن أيضا مع احتياجاته الشخصية
وأهتماماته(.رشتي ،1171 ،ص.)616
( )0التذكر اإل نتقائي :يميل األفراد الى تذكر الوسائل التي تتفق مع تصوراتهم واتجاهاتهم السابقة
ونسيان ما ال يتفق معها  ،فالمرء يتذكر األشياء بناء على قرب هذه األفكار منه أو بعدها عنه زمانيا
أو مكانيا وحسب مواقفه وأفكاره السابقة(.أبو النيل ،1117 ،ص.)315
ب .الجماعات التي ينتمي اليها الفرد :يتفق معظم علماء النفس اإلجتماعي على أن مفهوم الجماعة
يشير الى شخصين أو أكثر من شخصين يتميزون باألشتراك في مجموعة شائعة من المعايير
والمعتقدات والقيم كما توجد بينهم عالقات محددة ومعروفة بالنسبة لبعضهم البعض  ،والمثال على ذلك
إن سلوك كل فرد له نتائجه على األخرين وهذه الخصائص (القيم والمعايير) بدورها تظهر وتؤثر في
تفاعالت األفراد الذين هم بالتالي يتحركون لتحقيق أهدافهم وتنطبق هذه الخصائص المتعلقة بمفهوم

- 116الجماعة على كثير من الجماعات مثل :األسرة  ،مجلس النواب ،النادي السياسي(.أبو النيل،1117 ،
ص.)315
ت .نشر مضمون وسائل اإلعام باإلتصال المواجهي :أعتمدت نظرية األتصال على مرحلتين بأن
المستمعين والمشاهدين والقراء ليسو نهايات عملية األتصال لكنهم مراكز جديدة لآلخرين يحتمل أن
ينقلوا ما يعرفونه من وسائل اإلعالم الى آخرين يشاركونهم األهتمام ويحتمل أن يؤدي نشر مضمون
وسائل اإلعالم باألتصال المواجهي الى زيادة عدد الجمهور الذي تصله الرسالة ولكن يحتمل أن تتكون
الزيادة من أفراد تتفق أراؤهم مع اآلراء التي تعرض عليهم( .رشتي ،1171 ،ص.)611
ث .دور قادة الرأي في التدعيم :إن أحدى وظائف قادة الرأي هي أن يقوموا بدور الوسيط بين وسائل
اإلعالم والناس في الجماعات التي ينتمون لها  ،ومن المعروف أن قادة الرأي يتعرضون لمعلومات
عن وسائل اإلعالم قد يمررونها أو ال يمررونها الى األفراد اآلخرين  ،وأن قادة الرأي أفضل ممثل
لجماعته ما يحتمل معه أن يكون أكثرهم حرصا على تدعيم األوضاع السائدة  ،ويلعب قائد الرأي دور
الشخصية التي تحافظ على سالمة الجماعة وال تسمح بالخروج على خطها بل كما تقول جيهان رشتي
أن التأثير الشخصي وقادة الرأي يعمالن على منع أي جماعة من األنحراف عن مبادئها من
البداية)Katz, 1957, P.61-78(.
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األنواع التلفزيونية في تدعيم اإلتجاهات
تتخذ الفنون التلفزيونية أشكاال متعددة في تدعيم اتجاهات الجمهور إزاء األزمات األمنية منها:
الخبر :ويعرف بحسب وليم مولسبي  ، Moulsbyهو وصف أو تقرير دقيق غير متحيز للحقائق الهامة
حول واقعة جديدة تهم القراء( .حمزة ،1161 ،ص .)27كما عرفه محمود أدهم :أنه تقرير عـن األفكـار
المسـتم ةر والح ـوادث وألـوان الص ـراع التــي يهـتم بهــا النــاس(.أدهـم ،1117 ،ص .)57ومــن الضــروري ان
يتصف الخبر بالمصداقية والدقة (الغنام ،1177 ،ص)134- 133
التقرير :يعرف التقرير في معجم اكسفورد ( " )English Dictionary the Oxfordالتقرير عبارة عن
عرض منهجي لنتائج استقصاء أو بحث للحصول على معلومات محـدودة سـلفا يقـوم بـه شـخص معـين
أو مجموعة اشخاص يتم تكليفهم للقيام بهذه المهمة" وتكمن اهمية التقرير في الدور الذي يؤديه بالتاثير
في االخرين)Little, 1965, P.1707(.
ووجد الباحثون األمريكيون أن التقارير اإل خبارية المتلف ةز لها آثار كبي ةر على المشاهدين الباحثين
عن األوضاع السياسية واألمن ية وذلك من أربعة طرق وأساليب تكمل الواحدة منها األخرى وهي(:ايزالير
وايفيجر ،1112 ،ص)133
أ  -تمكين الناس من اإلحاطة بما يجري في العالم بأسلوب التعلم .
ب  -تحديد القضايا واألحداث السياسية واألمن ية المهمة أو مشاكل الساعة بأسلوب ترتيب االحداث.
جـ  -التأثير في تحديد م ْن من السياسيين واألمن يين ينبغي لومه أو مكافأته بشأن الموضوعات واألحداث
التي توردها االخبار من باب تحديد المسؤولية.
د  -أسلوب التأثير على الخيارات والميول السياسية للناس من خالل اإلقناع.

- 111المقابلة:
فن صحفي يتم فيه تبادل للراي والفكر ،وتحتـاج إلـى صـحفي والـى ضـيف يتبـادالن الـرأي والفكـر
في موضوع له أهمية عند الناس( .شكري ،1116 ،ص)142
إن المقابالت التلفزيونية في البرامج المعتمدة في الكثير من القنوات التلفزيونية والتي عن طريقها
يستط يع المشاهد معرفة آراء المقـابلين تجـاه القضـايا واالحـداث والموضـوعات المطروحـة وبالتـالي تمكـن
التوصل إلى النسبة المئوية التقديرية ازاء االتجاهات المختلفة للمقابلين ،وتجري المقابلة التلفزيونية اما
داخل االستوديو أو خارجه وتبث مباش ةر على الهواء أو تسجل لتعرض في وقـت آخـر وغالبـا مـا يشـرك
المشــاهدون ف ــي مناقشــة الموض ــوع المطــروح أو القض ــية االساســية ع ــن طريــق االتص ــاالت الهاتفي ــة اذا
كانت المقابلة تبث مباشرة( .حسين ،1177 ،ص.)61
التحقيق التلفزيوني  :ويعرف بأنه برنـامج متعـدد الجوانـب عـن موضـوع واحـد متكامـل ومتعـدد األطـراف
في فت ةر واحدة هي بدورها متعـددة األزم نـة وفـي بعـض األحيـان يتـواله شـخص واحـد يـرتبط بمجموعـة مـن
الشخصـيات وهـو بــال شـك وثيقـة صــوتية أو مرئيـة لالحــداث تشـبع فضـول المســتمع أو المشـاهد وتلبــي
رغبته في االطالع حيث يقتنع بصحة الحوادث التي يسمعها او يشاهدها( .المسدي ،1116 ،ص.)61
ويعـرف أيضـا با نــه تقريـر بالصــور يقـوم بإج ارئــه صـحفي محتـرف بهــدف كشـف جوانــب احـد المشــكالت
الري العام من حولها( .أدهم ،1111 ،ص)17
واثا ةر أ

- 111والتحقيــق يحــاول الشــرح والتعلي ــق والتفســير االجتمــاعي لألحــداث األمن ي ــة والتفســير النفســي لألش ــخاص
الــذين اشــتركوا فيهــا ،ويقــوم بتوضــيح األســباب المعنويــة والماديــة والنفســية وكــذلك األســباب اإلجتماعيــة
واإلقتصادية والفكرية والسياسية التي تكمن وراء الحوادث أو االخبار(.نصر ،1162 ،ص.)13
قادة الرأي العام
قادة الرأي :هم مجموعة من األفراد الذين لهم تأثير على سلوك اآلخرين ،نتيجة لتميزهم من نواح
مختلفة مثل؛ شخصيتهم ،مهاراتهم ،أو إطالعهم على الشأن العام ،وغالبا ما يكونون أكثر استخداما
لوسائل اإلتصال من غيرهم ،ونشأ هذا المفهوم عن نظرية تدفق اإلتصال ذو الخطوتين ( Two Steps
 )Flow Theoryالتي اقترحها بول الزرسفيلد ( )Paul Lazarsfeldواليهو كاتز (.)Eliihu Katz
نقال عن (مجاهد ،5111 ،ص.)41
ويعرف)أفريت روجرز( قادة الرأي بأنهم األشخاص من ذوي النفوذ في مجال استحسان األفكار
أو استهجانها( .روجرز ،1165 ،ص.)521
أما)بوجاردوس(  Bogardosفيعرف القائد بأنه الشخص الذي يمارس نفوذه على عدد من الناس،
ويعرف)لندمان( القائد بأنه الشخص الذي يتقبل الناس أحكامه ومشاعره باعتباره أساس العقيدة
والسلوك (.عبدالحليم ،1111 ،ص.)521
وفي هذا يقول (جوزيف كالبر) أن الناس يتأثرون بقادة الرأي والفكر في مجتمعاتهم تأث ار عميقا
بصورة تفوق تأثرهم بوسائل االتصال الجماهيرية ،فقادة الرأي يعتبرون عناصر نموذجية مميزة وسط
ونظر ألنهم بمثابة وكالء لنقل المعلومات إلى هذه الجماعات ،فينجذب إليهم
ا
الجماعات التابعة لهم،

- 111الناس للرأي أو البحث عن النصح والمشورة ،ويمارسون تأثيرهم على الجماهير بشكل متكرر بما يسهم
في تحقيق االستقرار داخل الجماعة )Klapper, 1960, P.76( .
قادة الرأي في المجتمعات هم الذين يحركون الرأي عند األفراد والجماعات ،وهم أفراد من:
رجال األعمال ،وأساتذة الجامعات ،والقيادات الحزبية والمهنيون (المهندسون والمحامون ،)..والكتاب
والصحفيون والفنانون ،والقيادات النقابية ،وكبار رجال الدولة ،وطلبة الجامعات ،وأئمة الجوامع وكبار
رجال الدين ،ويمتاز قادة الرأي بمجموعة من المواصفات ،فهم يمثلون الجماعات التي ينتمون إليها،
ويؤثرون فيها جيدا ،وهم قادة للرأي في مجال اختصاصهم ،وهم أكثر ابتكارية ،وأكثر من غيرهم قدرة
على االتصال مع غيرهم من قادة الرأي ،وهم أكثر عرضة لوسائل اإلعالم ،ومتواجدون في جميع
األوساط االجتماعية( .فلحوط والبخاري ،1111 ،ص.)74
وقد عرف بوتومور( )Bottomoreقادة الرأي بأنهم مجموعات تحتل مكانة كبي ةر في المجتمع،
نتيجة الحتاللها مناصب عالية وقيامها بوظائف مهمة في المجتمع.)Bottomore, 1964, P.8( .
أما عن دور قادة الرأي فقد ذكر ليبمان أن كال منا يعيش ويعمل على جزء صغير من سطح
األرض ،ويتحرك في دائرة صغيرة ،ومن بين عدد كبير من المعارف يعرف القليلين عن قرب ،واليرى
من أي حدث عام واسع التأثير إال وجهة واحدة ،ولكن في الوقت ذاته من المحتم علينا أن تشمل آراؤنا
مجاال أوسع ،وتمتد لزمان أطول من زماننا ،وتتضمن عددا أكبر من األشياء التي اليمكن أن نالحظها
بصورة مباشرة ،وبالتالي فهذه اآلراء تنتج عما يقوله اآلخرون وما نستطيع نحن تخيلهLippmann, ( .
.)1922, p.59

- 111ويتعدد قادة الرأي بحسب خلفياتهم الثقافية والمعرفية والسياسية ،فهم مابين صفوة تعليمية
( ناتجة عن التعليم) ،وصفوة صناعية (كبار رجال الصناعة) ،وصفوة سياسية وغيرها من األنواع
(الناتجة عن التميز في مجاالت مختلفة) ،والتي على الرغم من الفروق الموجودة بينها ،إال أنها تعمل
في صو ةر متكاملة لإلبقاء على المجتمع)Carlton, 1996, P.6(.
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ثانيا :الدراس ـات السابقة
 - 1دراسة الحجامي ( :)4336المعالجة اإلعامية لل زمات السياسية المحلية ( ،دراسة تحليلية
لمعالجة الفضائية العراقية لل زمات السياسية)
هدفت الدراسة الى معرفة طبيعة المعالجة اإلعالمية لألزمات السياسية المحلية التي قامت بها
الفضائية العراقية ورصد أهم الفنون التلفزيونية التي أعتمدتها في معالجتها اإلعالمية ،ومعرفة
الموضوعات التي ركزت عليها الفضائية العراقية في معالجتها لألزمات السياسية المحلية.
وكانت الدراسة من البحوث الوصفية واعتمدت االسلوب التحليلي ،باعتباره االنسب لدراسة هذا
الموضوع ،ولهذا فقد تم اختيار طريقة تحليل المضمون ( )Content analysisوالباحث اعتمد في تحليله
للفنون التلفزيونية لقناة الفضائية العراقية ،وتغطية المؤتمرات ،االتجاه االستداللي في تحليل المحتوى،
وفي تفسير ظهور التكرار والنسبة المئوية للمحاور الرئيسة وللفئات الفرعية واعتماد طريقة تحليل
المحتوى هذه استخدمت ألزمتي :جسر االئمة من  2115/1/31ولغاية  ..2115/1/21وتفجير المراقد
المقدسة في سامراء في  2116/2/22ولغاية  2116/3/11للدراسة وتحليل المضمون النتاج اإلعالمي
لألزمات .ومن ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
 .1انسجام االهتمام اإلعالمي باألزمات مع ما طرح في األدبيات من ان الدور السياسي لإلعالم يأخذ
اثناء األزمات أهمية استثنائية كون حاجة المتلقي لألخبار النشاط السياسي واألمني كبيره األمر
الذي يدعو الى رفده باالخبار بشكل مستمر بهدف خلق حالة موازنة للقلق والخوف الذي ينتاب
اإلنسان اثناء األزمات ،وهذا ما اعتمدته الفضائية العراقية لمعالجتها لألزمات.

- 113 .2ارتقاء فاعلية الفضائية العراقية خالل مدة معالجة األزمات كونها وظفت العمليات اإلعالمية في
إلهاب مشاعر الرأي العام باتجاه تقويض األزمات ،من خالل تفعيل الحس اإلعالمي باتجاه الفعل
السياسي الذي يسرع إحتواء األزمات.
 .3قامت الفضائية العراقية في تعبئة الجماهير وباتجاهين األول للوقوف بوجه االرهاب وأهدافه الشري ةر
وتقويض األزمات وا نحسارها والثاني جعلت المشاركة جماهيرية في إحتواء آثار األزمتين فضال عن
وقوف الشعب العراقي بكل أطيافه مع المتضررين من األزمة .ومن خالل تأكيد الفضائية العراقية
على تمجيد المواقف االيجابية المحلية سعيا منها لتأجيج الشعور الوطني اإلنساني لدى الجماهير
مؤكدة على إ ثا رة البواعث الروحية واإلنسانية دفعت الجماهير للمشاركة في معالجة األزمات مع
الجهد السياسي الذي قامت به القوى العراقية والحكومية وغير الحكومية.
 .1قامت الفضائية العراقية ومن خالل معالجتها اإلعالم ية في توحيد الراي العام العراقي ،من ان سبب
األزمات هو العدو األول (اإلرهاب) وتحميله مسؤولية أزم تي جسر االئمة وأزمة تفجير المراقد
المقدسة في سامراء .
ومن هنا يتم االستفادة من هذه الدراسة من خالل االطالع على اإلرث النظري لها ،حيث تتوافق
مع دراسة الباحث من حيث الهدف ،في معرفة كيف كانت تغطية وسائل اإلعالم وهي الفضائية
العراقية تحديدا لألزمات المحلية وان أختلفت بطابعها السياسي ،بينما تميزت هذه الدراسة بانها تناولت
الموضوع بشكل واس ع من حيث تناولها جميع الفضائيات العراقية ،ودراسة دورها في تدعيم االتجاهات
للجمهور نحو األزمات األمنية.

- 111 - 4دراسة السعيد بو معيزة ( :)4336أثر وسائل اإلعام على القيم والسلوكيات لدى الشباب.
هدف الدراسة :هدفت الدراسة إلى تحديد عادات إستعمال وسائل اإلعالم ،والمضامين التي
تلقى إهتمام الشباب الجزائري ،والعالقة بين إستعمال وسائل اإلعالم والقدرة على تجاوز بعض
السلوكيات السلبية.
أما منهج الدراسة فقد أعتمدت الدراسة على المنهج المسحي التحليلي الذي يحاول أن يصف
ويشرح لماذا توجد إتجاهات محددة في وضع ما .وفق اختيار العينات العمدية التي تمثل المجتمع على
مستوى التمثيل الجغرافي والعينة الحصصية فيما يتعلق بالجنس ،وكانت أداة الدراسة إستمارة اإلستبانة
باإلضافة إلى المقابالت.
ومن نتائج الدراسة أنها توصلت إلى أن المحدد األول لقيم الشباب ليس وسائل اإلعالم بل
مؤسسات التنشئة اإلجتماعية ،وهي ال تساعدهم على تجاوز بعض السلوكيات السلبية كونها مرتبطة
بالقيم التي نشأوا عليها ،رغم أن التلفزيون هو الوسيلة األكثر استعماال من طرف المبحوثين الشباب
بنسبة  %14.1وأنه وسيلة عائلية أكثر مما هو وسيلة فردية.
ويمكن اإلستفادة من هذه الدراسة التي جاءت إتفاقا مع هذه الدراسة ،من حيث الهدف في
معرفة العالقة بين استعمال وسائل اإلعالم والقدرة على تجاوز بعض السلوكيات السلبية ،كون هذه
الدراسة هدفت الى معرفة دور الفضائيات العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية،
وهو ما جاء إتفاقا مع الدراسة السابقة في إستخدامها لنظرية الغرس الثقافي ،بينما تميزت دراسة الباحث
في انها تناولت موضوعة االتجاهات ودور الفضائيات فيها ،بشكل أكثر دقة وشمولية عما تناولته
الدراسة السابقة من حيث االطار النظري والمواضيع ذات العالقة.

- 1153- Study Kang (2006): Impact of Television News on Public Opinion
about the Iraq War
- 0دراسة كانك( :)4336تأثير أخبار الفضائيات على الرأي العام حول الحرب على العراق.
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى األجندة والتأ ثيرات المصاحبة لتغطية الحرب على العراق من
مارس  5113إلى أكتوبر  ،5114وطبيعة التغطيات اإلخبارية للتلفزيونات.
وقد اعتمدت الدراسة تحليل محتوى نشرات األخبار المسائية التي تناولت الحرب على العراق؛
لكل من تلفزيون  ،ABCوتلفزيون  ،CBSوتلفزيون NBC.
ومن نتائج الدراسة :إن تغطية القنوات التلفزيونية الثالث كانت ذات نمط متماثل في كمية
الوقت المخصصة لتغطية الحرب على العراق ،وكانت  NBCأكثر ذك ار لقصص الحرب وأكثر
إيجابية من  CBSو  ،ABCوكانت سمة التغطيات اإلخبارية واقعية أكثر منها تصويرية ،ومن
مجموع  1511فقرة خبرية تناولت الحرب على العراق  337أي  %51.1كانت تظهر إيجابية
وفوائد الحرب على العراق ،بينما  557أي  %11.1كانت تظهر سلبية الحرب على العراق بالنسبة
للواليات المتحدة األمريكية.
ويتم االستفادة من هذه الدراسة في االطالع على التأثيرات السلبية وااليجابية لتغطية القنوات التي
تناولتها هذه الدراسة ،ومدى تأثير االلتزام بالمعايير المهنية على التغطية الصحفية أوقات األزمات
والحروب ،وهو ما يتفق ودراسة الباحث في معرفة تأثير القنوات ومدى التزامها بالمعايير المهنية.

- 116 - 2دراسة غنتاب ( :)4338إ تجاهات الصحافة العربية الدولية إزاء العنف في العراق ،دراســة فـي
جـرائـد (الحـيـاة ،الـشـرق األوسـط ،الـزمـان).
تتمحور أهداف هذا البحث حول تشخيص إ تجاهات الصحافة العربية الدولية ممثلة بجرائد
(الحياة ـ الشرق األوسط ـ الزمان) إزاء العنف في العراق ،ومعرفة مدى اإلهتمام الـذي منحته هذه
الجرائد لموضوع العنف في العراق.
واعتمدت الدراسة المنهج المسحي حيث يصنف البحث ضمن البحوث الوصفية ،وأسلوب
(تحليل المضمون) لـ ( )244مقاال صحفيا وهو ما يمثل الحصر الشامل لوحدة عينة البحـث .أما
األدوات البحـثية التي أستخـدمها فـتمثـلت بـ (المقابلة) و (استما ةر التحليل).
ومن نتائج الدراسة إن أهم اتجاهـات الصحافة ممـثلـة بجـ ارئـد (الحياة ـ الشرق األوسط ـ الزمان)
إزاء العنف في العراق ،هي؛ تحميل القوى السياسية العراقية مسؤولية العنف الحاصل في العراق.
والتشكيك في قدرة الحكومة العراقية على الحد من أعمال العنف التي تشهدها البالد ،والتشديد على أن
العنف الدائر في العراق ،يمثل حربا أهلية ،باإلضافة إلى ضعـف اهـتمام الـصحـافـة العربـيـة الدولـيـة،
ممثلة بجرائد (الحياة – الشرق األوسط – الزمان) بموضوع (العنف في العراق) ،إذ بلغت نسبة اهتمامها
بهذا الموضوع في عام  )% 2.11( 5116قياسا بالموضوعات األخرى.
ويتم االستفادة من نتائج هذه الدراسة ،في إتفاقها مع أهداف دراستنا في تـاثير وسائل اإلعالم
أوقات األزمات واحداث العنف ،وكيف رسخت تغطياتها أسباب هذه األزمات لدى الجمهور باالضافة
الى معرفة انعكاس التوجهات المختلفة لوسائل اإلعالم وهي الصحف على طبيعة تغطيتها ،بينما
تميزت دراسة الباحث بانها تناولت دور الفضائيات وهي أكثر وسائل اإلعالم تأثي ار وبالتحديد العراقية
منها أوقات األزمات المحلية.

- 117 - 5دراسة مصطفى( :)4338دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو
اإلرهاب.
تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل مدى تعرض الجمهور العربي للرسائل اإلعالمية للقنوات
الفضائية العربية عن اإلرهاب باستتخدام مختلف ومضامين وأشكال وسمات هذه الرسائل وقياس
العالقة بين تعرض الجمهور للفضائيا ت العربية والمعرفة باإلرهاب.
ويعد البحث من البحوث الوصفية التي تهتم برصد خصائص وموضوع أو ظاهرة معينة اعتمد
على منهج المسح للرأي العام ومعرفة اتجاهاته نحو اإلرهاب واعتمد في ذلك على صحيفة االستقصاء
كأداة لجمع البيانات التي تتضمن عدة أسئلة تتعلق بظاه ةر الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن اعتماد نسبة المبحوثين على وسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات
وارتفاع مشاهدة الفضائيات العربية كان أكثر من باقي الوسائل األخرى ،وجاءت المصداقية ثم الجرأة
في التناول للتغطية اإلخبارية والسبق من أهم العوامل في إعتماد المبحوثين على الفضائيات العربية،
وتسلط لنا هذه الدراسة ،على المعايير المهنية التي تحكم وسائل اإلعالم تجاه الجمهور ،خاصة عن
قضايا العنف واإلرهاب ،كون اإلرهاب هو نفسه في جميع الدول ،ويكون التعاطي معه إعالميا بنفس
األداء والدور تقريبا من قبل وسائل اإلعالم وهو ما تستفاد منه هذه الدراسة.
تتوافق هذه الدراسة مع دراسة مصطفى( ،)5111من حيث كون الدراستين هدفت الى معرفة دور
الفضائيات في تشكيل معارف الجمهور وا تجاهاته نحو االرهاب ،بينما تميزت هذه الدراسة كونها درست
موضوعا أكثر تخصصا من حيث دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور وتحديدا نحو
األزمات األمنية( بشكل عام)  ،بينما ركزت الدراسة السابقة على دراسة الفضائيات العربية في تشكيل
المعارف نحو االرهاب( بشكل خاص).

- 111 - 6دراسة ثامر( :)4338دور الصحافة العراقية في تشكيل اإلتجاهات السياسية لطلبة جامعة
بغداد.
هدفت الدراسة إلى معرفة الصحف التي يميل الطلبة إلى قراءتها وحسب أفضليتها عندهم وفيما
إذا استطاعت الصحافة العراقية تأدية وظائفها في التوعية السياسية ،وما تنشره من موضوعات ذات
تأثير في تشكيل اتجاهاتهم السياسية.
أما منهج الدراسة فقد اعتمدت المنهج المسحي والتاريخي واستخدمت األدوات البحثية المقابلة
واإلستبانة والقياس ،باستخدام استبانة استطالعية وزعت على( )21طالبا وطالبة من جامعة بغداد،
الستخراج أ برز الفقرات ذات العالقة بموضوع الدراسة.
وأظهرت النتائج أن أغلب المبحوثين أكدوا أن للصحافة دو ار في تشكيل إ تجاهاتهم السياسية
ويميلون إلى قراءة جريدة الصباح بالمرتبة األولى ،تلتها جريدة الزمان بالمرتبة الثانية ،بينما احتلت
المرتبة الثالثة جريدة المشرق ،ويتفقون مع ما تطرحه الصحافة العراقية.
كما أظهرت هذه الدراسة دور الصحافة وتأثيرها في اإلتجاهات ،وهي تتوافق مع دراستنا في
اختيارها نفس الجمهور والموضوع مع اختالف بعض الفوارق والخصائص البسيطة ،حيث درست دور
الصحف في تشكيل االتجاهات ،بينما سعت هذه الدراسة الى معرفة دور الفضائيات العراقية في تشكيل
االتجا هات بصورتها العامة نحو األزمات األمنية.

- 111 - 7دراسة الحديثي ( :)4311دور وسائل اإلعام في تشكيل إتجاهات الرأي العام لدى سكان مدينة
بغداد إزاء االنتخابات النيابية العراقية 4313
هدفت الدراسة التعرف إلى طبيعة تعرض الجمهور العراقي لوسائل اإلعـالم عـن مـا يتعلـق بقضـية
االنتخابات البرلمانية التي جرت يوم  ، 5111/3/7ومـن ث َّـم التعـرف علـى أي مـن تلـك الوسـائل كانـت
أكثر تأثي ار وفاعلية فـي تشـكيل اتجاهـات الـرأي العـام إزاء هـذه القضـية مـن الوسـائل اإلعالميـة األخـرى،
كمـا اسـتخدم الباحـث فـي هـذه الد ارسـة المـنهج المسـحي التحليلـي فـي الوصـول إلـى البيانـات والمعلومــات
التي تخص الجمهور ومن َّثم الوصول إلى النتائج،
وقـد حـدد الباحـث مجتمـع البحــث لهـذه الد ارسـة سـكان مدينـة بغــداد فـي جانبيهـا الكـرخ والرصـافة ومــا
يشمل المناطق الحضرية فقط ،باعتبارها األكثر كثافة سكانيا وتضم شرائح متنوعة من بين مدن العراق
األخرى ،وقد أختار الباحث عينة قصدية ممن تتراوح أعمارهم من  11سـنة فـأكثر بالتطـابق علـى عينـة
قوامها ( )461مفردة تم اختيار هـذه العينـة علـى وفـق أسـلوب العينـة المتعـددة الم ارحـل فـي إطـار نظريـة
االعتماد على وسائل اإلعالم.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:
 - 1جاء التلفزيون بالمرتبة األولى عن باقي وسائل اإلعالم التي يتابعها ويتعرض لها جمهور مدينة
بغــداد واختلف ــت عــن ب ــاقي الوســائل ،مث ــل الص ــحف ،والمجــالت واالنترن ــت والراديــو م ــن حي ــث
الترتيب تبعا للعمر ،والجنس ،والتحصيل الدراسي.
 - 5أكدت النتائج ان نسبة كبي ةر من المبحوثين تتعرض لوسائل اإلعالم بشكل (متوسط) مـن (- 1
 )5ساعة يوميا.

- 121- 3كما أشارت النتائج إلـى ان نسـبة الـذكور مـن المبحـوثين هـم أكثـر إهتمامـا بموضـوع االنتخابـات
من اإلناث وال سيما عبر النسب اإليجابية إلجاباتهم ومن ث َّـم يؤكـد االعتمـاد الكبيـر مـن الـذكور
في اعتمادهم على وسائل اإلعالم كمصدر أساس للمعلومات المتعلقة باالنتخابات.
ويمكـ ــن االس ـ ــتفادة م ـ ــن ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ف ـ ــي تعمي ـ ــق فه ـ ــم موض ـ ــوع ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة ،حي ـ ــث تتواف ـ ــق
مـ ـ ــع هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة مـ ـ ــن حيـ ـ ــث األهـ ـ ــداف للوص ـ ـ ـول الـ ـ ــى معرفـ ـ ــة تـ ـ ــأثير وسـ ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم فـ ـ ــي
إتجاهـ ـ ــات الجمه ـ ـ ــور ومك ـ ـ ــان الد ارس ـ ـ ــة فـ ـ ــي بغ ـ ـ ــداد ،بينم ـ ـ ــا تمي ـ ـ ــزت د ارسـ ـ ــة الباح ـ ـ ــث ف ـ ـ ــي أنهـ ـ ـ ـا
اختـ ــارت الفض ـ ــائيات بش ـ ــكل خـ ــاص وتقيـ ـ ـ يم دوره ـ ــا مـ ــن قب ـ ــل ق ـ ــادة ال ـ ـرأي ال ـ ــذي يمتلك ـ ــون أري ـ ــا
اكثر دقة في ذلك.

 - 8دراسة فيحان( .)4311دور الفضائيات العراقية في تشكيل صورة الحكومة العراقية لدى جمهور
مدينة بغداد
وتمثلت أهداف البحث بالكشف عن القنوات العراقية التي تتمت ع باألولوية في إهتمام الجمهور
بالمتابعة واستقاء األخبار والتحليالت والمواقف السياسية فضال عن تحديد طبيعة الدور الذي تلعبه
الفضائيات العراقية في رسم صو ةر الحكومة العراقية.
ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي إعتمدت االستبانة والتي تمثلت بـ( )33سؤاال ،حيث
تغطية موضوع البحث ،وتوزعت األسئلة على كل المفردات المعنية بالدراسة ( )545فردا من حيث
السؤال عن البيانات العامة ،وكانت العينة عشوائية متعددة المراحل تم اختيارها من قضائي الكرخ

- 121والرصافة ،حيث يحتوي كل قضاء على ثالث نواحي ففي الكرخ هناك ناحية (المأمون والمنصور
ومركز قضاء الكرخ) ،أما في قضاء الرصافة ففيها ناحية ( بغداد الجديدة والكرادة الشرقية ومركز قضاء
الرصافة) ،وتم استخدام طريقة القرعة (العشوائية البسيطة) .ومن ابرز نتائج الدراسة:
 .1االعتمـاد بصـو ةر رئيســة علـى الفضـائيات العراقيــة فـي متابعـة واســتقاء األخبـار والمعلومـات الخاصــة
بالشـ ــأن الحكـ ــومي الع ارقـ ــي عبـ ــر مـ ــا تمارسـ ــه مـ ــن دور بعمليـ ــة تشـ ــكيل القناعـ ــات والتصـ ــورات ل ـ ــدى
الجمهور من خالل رسائلها اإلعالمية.
 .2مصـداقية التنـاول والتغطيـة بالشـأن الحكـومي عبـر الفضـائيات العراقيـة حيـث كانـت هـذه السـمة هـي
األبرز والتي تدفع نحو تفضيل الجمهور للفضائيا ت تلك حيث حلت قناة العراقية الفضائية بالمرتبة
األولى كونها األقرب إلى هذه السمة من وجهة نظر الجمهور.
 .3الضعف بموضوعية معالجة الفضـائيات العراقيـة ألخبـار الحكومـة والسـيما عبـر أسـاليب وصـياغات
تتخـذها الفضــائيات تلــك إليصــال مضــامين رســائلها اإلعالميــة واإلخباريــة للجمهــور لبنــاء تصــوراته
الخاصة به.
 .1الــدعم الحزبــي للفضــائيات العراقيــة م ــن قبــل أح ـزاب سياســية تتقــاطع م ــع الحكومــة ومــن ثــم س ــعي
الفضائيات تلك جراء ذلك التقاطع ونتيجة الدفع الحزبي للفضائيات نحو اتجاه معين بهدف تشكيل
الصورة السلبية عن الحكومة وعبر برامجهـا وتغطياتهـا وصـياغاتها ال تـي تتنـاول مـن خاللهـا شـؤون
الحكومة ،جاءت قناة الفرات وقناة الشرقية هي األقرب إلى هذا األمر من وجهة نظر الجمهور.
واس ــتفادت الباح ــث م ــن اإلرث النظ ــري ونت ــائج هـ ــذه الد ارس ــة وتوافق ــت معه ــا ف ــي ه ــدف الرسـ ــالة
بالكشف عن القنوات العراقية التي تتمتع باألولوية لدى إهتمام الجمهور بالمتابعة واستقاء األخبـار

- 122و طبيعة الدور الذي تؤديه الفضائيات العراقية .بينما تميزت هذه الدراسة عن هذه الدراسة السابقة
بانهـا تطرقـت لــألدب النظـري لمفهــوم األزمـات ودور اإلعــالم فيهـا والطبيعــة االجتماعيـة للجمهــور،
كما اختارت عينة مختلفة وهم قادة الرأي الذين يمتلكون القد ةر على تقييم دور الفضائيات أكثر من
غيرهم.

 - 9دراسة دمحم بن سعيد الحرملي (2012) :دور الصحافة العمانية في تدعيم قيم المواطنة لدى
الجمهور العماني ،القاهرة :جامعة عين شمس ،كلية االداب ،اإلعام.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور صحيفتي الوطن وعمان في تدعيم قيم المواطنة من خالل
محاور ممثلة في قيم المواطنة واإلعالم وقيم المواطنة والصحافة العمانية
واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي مستخدمة أداة االستبيان بإختيار عينة ممثلة للصحافة
العمانية اليومية تمثلت في جريدتي الوطن وعمان بناء على تفضيل الجمهور العماني لهما حسبما
توصلت اليه الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث كما تم إختيار عينة عشوائية عمدية من
الجمهور العماني وهم قراء الصحف العمانية اليومية بلغت ( )311مفردة.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج ومن أبرزها تشابه تغطية جريدتي عمان والوطن
لموضوعات قيم المواطنة ،وتركيزهما على قيم المواطنة المرتبطة بالتنمية في سلطنة عمان ،كما
توصلت الدراسة الى ان  %41.3من عينة الدراسة يقرأون الصحف العمانية اليومية دائما وغلبت
عليهم الدوافع النفعية حيث تصدر دافع معرفة األ خبار واألحداث المحلية هذه الدوافع ثم دافع معرفة

- 123األخبار واألحداث العالمية ثم دافع الحصول على حلول للقضايا التي تهم عينة الدراسة والمجتمع
العماني.
وهناك من التوافق بين هذه الدراسة والسابقة في التعرف على دور وسائل اإلعالم في تدعيم قيم
المواطنة والسلوكيات االيجابية ،وأشتركت في تناولها نظرية الغرس الثقافي ،بينما تميزت دراستنا في
دراسة دور الفضائيات في تدعيم االتجاهات بصورتها العامة لدى الجمهور ضمن واقع األزمات
األمنية.
11- Study Drury (2013): Consumer Trend Research: Quality, Connection,
and Context in TV Viewing
 - 13دراسة دروري ( :)4310اتجاهات مشاهدة التلفزيون ،النص والجودة والتأثير.
هدفت الدراسة إلى معرفة إ تجاهات الجمهور نحو األخبار التلفزيونية من حيث المضمون
والجودة والمصداقية ،والى أي حد وصلت العالقة بين المنتج والمشاهد؟ وما الذي يحفز المشاهد على
متابعة الخبر أو شرائه؟
أما منهج الدراسة فقد اعتمدت المنهج المسحي وشملت عينة الدراسة  3111متابعا موزعين
على المملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا والبرازيل ،وكانت أداة الدراسة استبانة إلكترونية أعدت لهذا
الغرض.
ومن نتائج الدراسة :لقد توصلت الدراسة إلى أن  %71.2من عينة الدراسة يعتقد أن أكثر من
 %11من معدل وقت المتابعة للمشاهدين سوف يكرس للحاسوب وتطبيقاته خالل عام  ،5117وأكثر
من ربع العينة تنبأ بأن أكثر من  %31من الوقت سوف يكون للحاسوب وسوف يتضاعف لعشر مرات

- 121خالل أربع سنوات .ومايزال المشاهدون يبحثون عن الجودة العالية ،والخبر الساخن ،أونهم يتأثرون
بمحتوى التلفاز ،وتتغير قناعاتهم وفقا لما يعرضه من محتوى وصورة ،وأن الجمهور تتأثر اتجاهاته
بحسب اتجاهات المادة الخبرية التراكمية.
وكون الباحث تناول في دراسته دور وسائل اإلعالم المرئية وهي الفضائيات العراقية في إتجاهات
الجمهور ،فإن االستفادة من هذه الدراسة هو معرفة مدى تأثير ودالالت الصورة في إتجاهات المشاهد
وقناعاته.
11- Study Happer & Philo(2013): The Role of the Media in the
Construction of Public Belief and Social Change.
 - 11دراسة هابر وفيلو( :)4310دور اإلعام في بناء الرأي العام والتغير اإلجتماعي
الري العام للمشاهد ال سيما في تلك
هدفت الدراسة إلى معرفة دور وسائل اإلعالم في تشكيل أ
المساحات التي ليس للمشاهد فيها معرفة أو خبرة سابقة ،وتحديد أثر اإلعالم في بناء اإلتجاهات
والمواقف وتدعيمها لدى الجمهور ،كما هدفت الدراسة إلى إستكشاف إدارة األزمة في ظل دور محطات
البث التلفزيوني.
واعتمدت الدراسة منهج تحليل المحتوى ،وقد بنيت الدراسة على فرضية أن أية مساحة جدلية
لها طرق تنافسية متعددة في توضيح األحداث وتاريخها ،وقد اعتمدت الدراسة في عينتها على المحتوى
الخبري لعدد من القنوات التلفزيونية.

- 125ومن نتائج الدراسة أكدت أنه وعلى الرغم من أن المعلومات التي يحصل عليها الجمهور من
وسائل اإلعالم يمكن أن تكون صحيحة ،لكنها في الحقيقة يمكن لها أن تغير بسهولة في سلوكيات
األفراد والتي تكون مركزة أكثر في التغير اإلجتماعي .كما بينت الدراسة أن اإلعالم يؤدي دو ار تسهيليا
من خالل التكرار والتعزيز للرسائل اإلعالم ية ،وغياب البدائل المناسبة ،لهذا يمكن أن يؤثر في مواقف
وا تجاهات األفراد واعتقاداتهم.
الري العام للمشاهد ال
هدفت الدراسة ودراستنا ايضا إلى معرفة دور وسائل اإلعالم في تشكيل أ
سيما في تلك المساحات التي ليس للمشاهد فيها معرفة أو خبرة سابقة أثر اإلعالم في بناء اإلتجاهات
والمواقف وتدعيمها لدى الجمهور ،ودور اإلعالم في ظل األزمات،

11- Study Zayani & Ayish (2013): Arab Satellite Television and Crisis
Reporting, Covering the Fall of Baghdad.
 - 14دراسة زيان وعايش ( :)4310الفضائيات العربية ومعالجة األزمات .تغطية سقوط بغداد.
هدفت الدراسة بيان إلى أي مدى كانت تقارير الفضائيات العربية دقيقة في التعامل مع
األزمات ،لثالث قنوات عربية :هي الجزيرة والعربية وأ بو ظبي ،والتعرف إلى طريقة معالجة أو تغطية
هذه القنوات لألزمة بعد ا نهيار النظام في العراق.
وقد استخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون ألخبار القنوات العربية الثالثة الجزيرة والعربية
وأ بو ظبي في يوم احتالل بغداد.

- 126ومن نتائج الدراسة قامت القنوا ت الثالثة بدور رئيس في تزويد العرب باألخبار والمعلومات
فيما يخص تغطية احتالل العراق ،وأن القنوات الثالثة بشكل عام أعطت انطباعا أن العراق يتعرض
إلى احتالل وليس تحريرا ،إال أن هناك اختالفات معينة في طبيعة التغطية ،فمثال لم تستخدم قناة أبو
كبير
ظبي مصطلح سقوط بغداد ،بينما كانت الجزيرة والعربية تكثر من ذلك ،وأكدت الدراسة أن تأثي ار ا
أحدثته القنوات الثالثة في مواقف الجمهور وتدعيم اتجاهاته.
وان التعرف على التأثيرات التي تركتها الفضائيات موضوع هذه الدراسة السابقة لدى الجمهور،
يحدد االستفادة منها في كيفية ممارستها إلعالم األزمات وتحقيق التأثير المطلوب ،حيث اتفقت مع
دراستنا من حيث الهدف في التعرف إلى معرفة دور الفضائيات أوقات األزمات ،بينما ما يميز دراستنا
عنها أنها تناولت األزمات األمنية الذي ال زال العراق يشهدها مع تطوراتها المعقدة.

 .13دراسة الكناني( :)0231دور القنوات الفضائية العراقية في تشكيل معارف الطلبة واتجاهاتهم
نحو اإلرهاب  /كلية اإلعام  /جامعة بغداد أنموذجا
هدفت الدراسة للتعرف إلى رصد وتحليل مدى تعرض عينة البحث للرسائل اإلعالمية بمختلف
أ شكالها ومضامينها التي تبثها القنوات الفضائية حول اإلرهاب ،والوصول إالى قياس فعالية دور
الفضائيات العراقية في هذا اإلطار.
واستخدمت الدراسة المنهج المسحي من خال ل عينة الدراسة وهم طلبة كلية اإلعالم في جامعة
بغداد من خالل توزيع أداة جمع المعلومات وهي االستبانة.

- 127وخلصت الباحث إلى نتائج أبرزها أن القنوات الفضائية العراقية هي التي يعتمد عليها افراد عينة
البحث أكثر من القنوات العربية والعالمية في الحصول على المعلومات ،وجاءت قنوات العراقية
والشرقية والبغدادية والفرات وبالدي والسومرية أكثر القنوات التي يتعرض لها الجمهور ولكن عامل
المرجعية الطائفية لبعض القنوات كان دافعا للجمهور من أجل المتابعة ،كما توصلت اليه الدراسة ان
أكثر األسباب التي تدفع المبحوثين إلى اإلعتماد على القنوات الفضائية العراقية هي امتياز هذه القنوات
بالموضوعية والمصداقية تاله اتفاق هذه القنوات مع التوجهات المذهبية لعينة البحث ثم السرعة في نقل
ا الخبار  ،ثم جاءت نتيجة تفضيل الجمهور للنشرات االخبارية للحصول على المعلومات بشكل دائم،
كما أتضح ان افراد عينة البحث بأستثناءات قليلة جدا أتفقوا على أن عدم توافق هذه القنوات مع
توجهاتهم المذهبية والقومية والدينية فضال عن إنخفاض درجة مصداقيتها ،هي األسباب األكثر لعدم
متابعتهم مايقدم في القنوات الفضائية العراقية غير المفضلة لديهم حول االرهاب.
ومن هنا يتم االستفادة من اإلرث النظري الذي أعتمدت عليه الدراسة في تناولها نظرية االعتماد
على وسائل اإلعالم وهي ما جاءت اتفاقا مع دراستنا في الوصول الى فعالية الفضائيات في اتجاهات
طلبة جامعة بغداد ،لكن تميزت دراستنا عنها في تناول نظريات تداخلت مع علم النفس االجتماعي
لدراسة طبيعة وتعقيد جمهور الفضائيات العراقية وطبيعة اختياره واعتماده عليها من وجهة نظر قادة
الرأي.

- 121 .12دراسة العامري ( :)4312دور القنوات الفضائية في تشكيل الرأي العام تجاه األزمات السياسية
في العراق.
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إسهام كل من قنوات التلفزيون الفضائية (العراقية والعربية واألجنبية)
في تشكيل الرأي العام تجاه األزمات السياسية في العراق ،وحجم دور كل منها ،وتحديد الدور الذي
مارسته قنوات التلفزيون الفضائية ،في تشكيل الرأي العام وترتيب أولويات الجمهور العراقي ،وشد
انتباهه تجاه األزمات السياسية في العراق.
تمثل مجتمع الدراسة بجمهور النخب األكاديمية في جامعات ( :بغداد والمستنصرية والنهرين) التي
تضم كليات وأقسام علمية وانسانية ،بلغ حجم عينة البحث ( )311مبحوثا في الجامعات المدروسة
( بغداد والمستنصرية والنهرين) ،وتم اختيار العينة االحتمالية العنقودية التي تناسب موضوع بحثنا،
حيث تم تقسيم المجتمع المدروس إلى أربعة مجموعات علمية ،وهي( :مدرس مساعد ومدرس وأستاذ
مساعد وأستاذ) ،ومن ثم تم اختيار العينة بشكل عشوائي من هذه المجموعات واعتمد الباحث على
قاعدة بيانات إحصائية دقيقة زود بها من أقسام الدراسات والتخطيط والمتابعة في جامعات (بغداد،
والمستنصرية ،والنهرين) ،بعدد التدريسيين في كل جامعة.
أما نتائج الدراسة فقد كان من ابرزها:
 - 1أهم األزمات السياسية في العراق التي شغلت الرأي العام والشارع العراقي ،لبحثها من الفضائيات
(أزم ة الخالفات بشأن إقرار قوانين الدولة في البرلمان ومجلس الوزراء وتعطيل المصادقة عليها )
و(أزمة ضعف الخدمات وسوء األوضاع االقتصادية واستغاللها من قبل بعض السياسيين

- 121وانعكاساتها السياسية) ،و(أزمة انعكاسات اإلرهاب والعنف على السياسة) ألنها على تماس مباشر
مع حياة العراقيين.
 - 5الفضائيات العراقية هي أكثر الفضائيات التي تغطي كل ما يتعلق باألزمات السياسية في العراق،
لكونها األقرب إلى األحداث من باقي الفضائيات العربية واألجنبية ،في حين تغطي الفضائيات
العربية والفضائيات األجنبية الناطقة باللغة العربية (إلى حد ما) كل ما يتعلق باألزمات السياسية
في العراق ،وذلك ألنها ليست قريبة من األحداث مثل الفضائيات العراقية ،في حين ال تغطي
الفضائيات األجنبية الناطقة باللغة اإلنجليزية أو لغاتها كل ما يتعلق باألزمات السياسية في
العراق ،وذلك ألنها بعيدة عن األحداث.
 - 3إن التلفزيون هو الوسيلة األكثر تفضيال لدى عينة البحث لكونه األسرع في نقل األخبار
والمعلومات بالصوت والصورة ،وأن المبحوثين ،وهم هنا النخب األكاديمية ،يفضلون مشاهدة
األخبار في قنوات عراقية وعربية وأجنبية محددة أكثر من غيرها ،ألنها تسلط الضوء على األزمات
السياسية في العراق.
واالستفادة من هذه الدراسة تكمن في التعرف على اإلرث النظري خاصة إعالم األزمات،
وطريقة تناول الفضائيات العراقية الدارة األزمات السياسية في تغطياتها اإلعالمية ،وهو ما جاء
إ تفاقا مع دراستنا بأختالف ان البحث اختار عينة اكبر من حيث النوع والعدد وهم قادة الرأي
باغلب الشرائح التي يتصدرونها من اجل الوصول الى تقييم أدق لدور الفضائيات اثناء األزمات
األمنية.

- 131 .15دراسة الهاشمي( .)4315اإلعام األمني ودوره في معالجة األزمات.
هدفت الدراسة إلى معرفة دور التشكيالت اإلعالم ية في المؤسسات الوطنية العراقية المختصة
في التعاطي إعالميا عند األزمات ،والى تحديد المسالك التي تتعامل بها التشكيالت اإلعالمية
للمؤسسات الوطنية وفق األطر اإلعالم ية عند معالجة األزمات ومدى تعامل التشكيالت اإلعالمية
للمؤسسات الوطنية لمعالجة األزمات وفق مفاهيم اإلعالم األمني الصحيحة ،باإلضافة إلى رسم خارطة
طريق للتعامل مع المؤسسات اإلعالم ية المختلفة والجمهور وفق مبادئ اإلعالم األمني.
وتمثل مجتمع الدراسة بمجتمع البحث بالتشكيالت اإلعالمية للمؤسسات األمن ية العاملة في
معالجة األزمات واخذت التشكيالت اإلعالمية لو از ةر الداخلية ،و از ةر الدفاع ،جهاز األمن الوطني ،جهاز
المخابرات الوطني العراقي كعينة ممثلة واالستعانة بـ( )61مبحوثا موزعين ( )12مبحوثا لكل مؤسسة
مع تحيد االطار الزماني والمكاني للبحث ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج المسحي (المسح بالعينة)
لتحقيق هدف البحث مستعينا بادوات البحث حيث تم استخدام اإلستبيان أداة رئيسة من أدوات الدراسة
فضال عن اإلستعانة ببعض المقابالت المعمقة مع بعض العاملين في التشكيالت اإلعالمية للمؤسسات
األمنية الممثلة لعينة مجتمع البحث من الفاعلين األساسيين والثانويين إلى جانب المالحظة
ومن نتائج الدراسة:
 إن اإلعالم األمني ليس هدفا بحد ذاته وانما هو وسيلة تعليم وارشاد وتوعية توضح األدوارالمطلوبة لكل جزء من أجزاء المجتمع ولمساعدة مؤسسات الدولة بكل الميادين في البناء
والتطور ومواجهة التحديات واألزمات وتحقيق األمن الوطني الشامل من خالل توضيح
الحقائق والمعلومات التي تهم المؤسسات الوطنية والرأي العام

- 131 وأن اإلعالم األمني فرع متخصص من علم اإلعالم من السهل على الكثيرين التحدث فيهوانتقاد أداء العامين فيه ولكنه عمل من الصعب على معظم المنتقدين له ان يعملوا فيه النهم
ال يعرفون به وال يجرؤون على تحمل تبعاته المتمثلة بحساسية وخطورة محيطه وهذا ما
واجهناه في اجابات بعض العاملين في المؤسسات األمن ية وكذلك المؤسسات الصحفية رغم
نسبهم المنخفضة.
 وتوجد تشكيالت إعالمية في العراق ضمن المؤسسات األمن ية جيدة لكنها فيما إذا قورنت بحجمالتحدي اإلرهابي وحجم التعرض اإلعالمي للجمهور من مؤسسات إعالم ية محلية وخارجية
بكل وسائل االتصال التقليدية والمتعددة فهي بسيطة عدة وعددا وبحاجة إلى تطوير وفق أسس
اإلعالم األمني كإعالم متخصص.
 كما بينت الدراسة أن هناك انخفاضا نسبيا في حجم وتنوع الوسائل اإلعالم ية التي تستخدمهاالمؤسسات األمنية فهي تعتمد على وسائل مؤسسات إعالم ية خارجية اغلبها محلية للمرئية
والمسموعة والمكتوبة .
جاءت االستفادة من هذه الدراسة لفهم اإلعالم األمني وما هو المطلوب من قبل الفضائيات
العراقية في تغطياتها اإلعالم ية كونها موضوعة دراستنا ،خاصة مع ما توصلت اليه الدراسة السابقة
من نتائج في اعتماد المؤسسات األمن ية على المؤسسات الخارجية لتحقيق التغطية اإلعالمية األمنية.

- 132 - 16دراسة السوداني( .)4315دور التلفزيون في بناء الوعي األمني لدى الجمهور ،دراسة
مسحية على جمهور مدينة بغداد ـ.
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مشاهدة المبحوثين للبرامج األمنية الخاصة بالشأن األمني العراقي،
وأبرز األوقات التي تزداد فيها المشاهدة وعدد ساعات تلك المشاهدة وشدتها ،ومعرفة عدد البرامج
األمن ية التي يشاهدها المبحوثين في اليوم الواحد على وجه التقريب ،والمدة التي يفضلونها للمشاهدة،
وأسباب ذلك التفضي ل ،والكشف عن أبرز القنوات التلفزيونية (الفضائية أو األرضية) التي يفضلها
المبحوثون في متابعة البرامج األمنية ذات الشأن العراقي.
تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية من حيث النوع ،وقد استخدم الباحث المنهج المسحي،
وذلك من أجل الوصول إلى أهداف البحث وتحقيقها.وقد قام الباحث بتوزيع استمارة االستبانة بين عينة
اختيرت وفق اسلوب العينة الطبقية (العنقودية) العمدية الغرضية قوامها ( )216مبحوث من الذين
يتابعون البرامج األمن ية المتعلقة بالشأن األمني العراقي ،تحديدا من جمهور مدينة بغداد المركز ،والذين
مثلوا مجتمع البحث ،ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث هي كاآلتي:
 - 1أكدت النتائج االهتمام الكبير والواضح من المبحوثين وذلك من خالل مشاهدتهم ومتابعتهم
للبرامج األمنية الخاصة بالشأن األمني العراقي في القنوات التلفزيونية بشكل يومي ودائم.
 - 5أكدت غالبية المبحوثين بشأن أي األوقات التي تزداد فيها مشاهدتهم للبرامج األمنية التلفزيونية
والمتعلقة بالشأن األمني العراقي ،وكان أثناء األزمات األمن ية بالمرتبة األولى وبنسبة
( ، )%4772ويليها أوقات التوترات السياسية بالمرتبة الثانية وبنسبة ( ، )%51وهذا يدل على
َّ
أن تلك األوقات تزيد من متابعة الجمهور لتلك البرامج ،من أجل معرفة المزيد من المعلومات
حول تلك األحداث واألزمات األمنية والتوترات السياسية.

- 133 - 3تصدر( مجال التوعية بمكافحة اإلرهاب ) المرتبة األولى من بين المجاالت األخرى التي تهتم
بها البرامج األمنية ،إلغراض التوعية وبنسبته ( )%3373ومن َّثم تالها في المرتبة الثانية
مجال التوعية بمكافحة الجريمة وبنسبته ( ،)%3174وهي أشارة إلى َّ
أن البرامج األمنية التي
تهتم بهذه األنواع من التوعية شكلت االهتمام األكبر لدى المبحوثين.
 - 4كشفت نتائج البحث َّ
أن موضوعات انفجار السيارات المفخخة والعبوات واألحزمة الناسفة،
تصدرت الموضوعات األمن ية التي يتابعها المبحوثون عن طريق البرامج األمنية ،كونها األكثر
برو از في تلك البرامج وبنسبة ( ،)%5574وظهرت هذه النتيجة بسبب كثرة الخروقات األمنية
عن طريق انفجار السيارات المفخخة والعبوات واألحزمة الناسفة في مختلف أنحاء العراق ،مما
يجعل معرفة هذه األحداث من األمور المهمة بالنسبة للمواطن العراقي.
 - 2أكدت الدراسة وجود عالقات ارتباطية ذات دالة احصائية ومعنوية بين المتغيرات الديمغرافية
وبعض المتغيرات التي وصفها الباحث في اختبار العالقات االرتباطية.
 - 6أثبتت النتائج المختصة بفروض الدراسة ثبوت صحة جميع الفروض التي وضعها الباحث
ضمن إطار نظرية الغرس الثقافي.
وتتم االستفادة من هذه الدراسة في االطالع على خلفيات الدراسة ونتائجها التي تتفق مع دراستنا
من حيث األهداف في معرفة مدى مشاهدة المبحوثين للبرامج األمن ية الخاصة بالشأن األمني
العراقي ،والكشف عن أبرز القنوات التلفزيونية (الفضائية أو األرضية) التي يفضلها المبحوثون في
متابعة البرامج األمن ية ذات الشأن العراقي ،بينما ما يميز هذه الدراسة أ نها اختلفت باختيارها عينة
متخصصة وليس جمهور عام وتطرقت الى جوانب الموضوع وخلفياته بشكل اوسع.

- 131 - 17دراسة علوان( :)0232المعالجة اإلخبارية لل زمات األمنية المحلية في الفضائيات التلفزيونية
العراقية واتجاهات النخبة اإلعامية إزاءها.
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى مراعاة القنوات الفضائية العراقية لمعايير المسؤولية اإلجتماعية
أثناء تغطية األزمات األمنية ،واهتمت الدراسة بعالقة ملكية الوسيلة اإلعالم ية بالمعالجات اإلخبارية.
وأستخدمت الدراسة المنهج المسحي من خالل عينة الدراسة وهي النخبة اإلعالمية العراقية.
وخلصت الدراسة إلى نتائج أبرزها أن هناك تباينا كبي ار في استخدام وسائل اإلسناد واإلبراز
لكل أزمة من األزمتين ،وهما أزمة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة ،وأزمة قتل الجنود قرب ساحة
اعتصام الرمادي ،تبعا لملكية كل منها وسياستها التحريرية وخطابها اإلعالمي ،وكذلك هناك تباين
واضح في حجم التغطيات اإلخبارية التي قدمتها قنوات الشرقية العراقية وبغداد في معالجتها اإلخبارية
لمراحل األزمتين ،كما توضح الدراسة اعتماد النخبة على الخطاب الرسمي في استقاء المعلومات ثم
المستقل ثم الحزبي.
وتتم االستفادة من هذه الدراسة في االطالع على اإلرث النظري والمراجع المستخدمة ضمن
حدود بحثنا اذ توافقت الدراستان من حيث األهداف في معرفة دور الفضائيات خالل األزمات األمنية
وتأثيرها في اتجاهات النخبة ،إال ما يميز دراسة الباحث عنها بأنها اختارت عينة ذات شرائح مهمة
ومختلفة من قادة الرأي في بغداد وتطرقت الى نظريات علم النفس االجتماعي لفهم طبيعة المجتمع
المحلي بصو ةر أدق واستجابته لتغطية األزمات األمنية (بشكل عام) ،بينما اقتصرت الدراسة السابقة في
اختيار النخبة اإلعالمية فقط حول أزمات امن ية محددة واقتصرت على نظريات االعتماد والمسؤولية
االجتماعية بينما ذهبت الباحث الى أبعد من ذلك من خالل دراسة الظروف االجتماعية للجمهور.

- 135التعليـق على الدراســات
معظم الدراسات التي ت ناولت أثر ودور وسائل اإلعالم في الجمهور ،مدخل اإلعتماد على
وسائل اإلعالم ،ورك زت على العالقات التأثيرية المتبادلة والعالقة بين الجمهور ووسائل اإلعالم،
والمتغيرات فيها سواء بالشكل أم المضمون.
كما استهدفت معظم الدراسات التي تناولت قضايا األمن وأزماته الوقوف على الكيفية التي
تناولت من خاللها وسائل اإلعالم سواء المقروءة أم المسموعة أم المرئية هذه القضايا على مستوى
التغطية اإلخبارية لألحداث األمنية ،وهو ما يساعدنا على فهم موضوع الدراسة والتعمق في تفاصيله
والرجوع إلى المصادر التي إستخدمتها الدراسات السابقة ضمن حدود دراستنا.
وما يميز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة إنها:
 .1تطرقت الدراسة إلى نظريات علم النفس االجتماعي باالضافة الى النظريات المعروفة في
بحوث اإلعالم ،لفهم خصائص وطبيعة المجتمع من أجل الوصول الى النتائج الدقيقة في
دراستنا ،ال سيما مع تزايد التعقيد الذي تميز به الجمهور العراقي في تعدد طوائفه وقومياته
والتي فرضت أايضا تبعية متعددة لوسائل اإلعالم ،بينما نالحظ أغلب الدراسات السابقة بانه
من النادر إستخدامها هذه النظريات التي تفسر طبيعة وتركيبة الجمهور كونها عامال مؤث ار
في اإلستجابة للمعلومات والمعرفة التي تقدمها وسائل اإلعالم.
 .5اعتمدت الدراسة في اختيارها عينة البحث التي لها القد ةر على التقييم بحكم تعاملها المباشر مع
وسائل اإلعالم وتأثيرها في المجتمع وهم ( قادة الرأي في بغداد) من سياسيين واعالميين
واكاديميين ورجال دين وشيوخ عشائر ،إذ يمتلكون مواقع متقدمة في المجتمع وصنع القرار

- 136والرأي ،بينما أغلب الدراسات السابقة اقتصرت على شريحة واحدة ضمن جمهور عام أو
إعالميين فقط .
 .3االستفادة القصوى من اإلرث النظري والمراجع المختلفة للتطرق الى محاور ومجاالت متعددة
ضمن حدود دراستنا (إعالم األزمات ،اإلعالم األمني ،اإل تجاهات ،الفضائيات العراقية) والتي
تتطرق الى جوانب موضوع دراستنا ،مما يرشحها أن تكون مرجعا للدراسات الالحقة ضمن
موضوع الدراسة.
 .4تناولت ظاهرة حديثة استجدت في الساحة العراقية بمشهد أكثر تعقيدا ،من خالل دراسة أزم ة
العراق بعد أحداث الموصل والتي أتخذت تأثيرات معقدة ومتداخلة على الجمهور.
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الفصل الثالث
منهجي ـ ــة الدراسـ ـ ـــة
يوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه
الدراسة ،والتي تهتم بــ" دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية
من منظـور قـادة الـرأي في بغـداد ،ويتضمن هذا الفصل وصفا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها،
ومتغيرات الدراسة ،وأداتها وصدقها وثباتها ،إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها
لتنفيذ الدراسة ،والحصول على البيانات الألزمة ،والمعا لجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل هذه
البيانات ،وفيما يلي عرضا مفصال ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة:
منهج الدراسة
إن المنهج المالئم لهذه الدراسة هو البحث الوصفي والذي يعد من البحوث التي تتضمن
دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو األحداث وهي ال
تقتصر على دراسة خصائص الظاهرة ،بل تتجاوز ذلك إلى معرفة المتغيرات والعوامل في وجود
الظاهرة( ،غرايبة ،5115 ،ص.)33
ويندرج هذا البحث من حيث القياس ضمن البحوث الكمية Quantitative Research
التي تعنى وتهتم بالحسابات واإلستدالالت المنطقية في جميع مراحلها ،من ناحية أخرى؛ يسمح هذا
النوع من البحث باستخدام التحليل اإلحصائي ،مما يتيح درجة أعلى من الدقة واإلتساق في صياغة
النتائج ،وبذلك تتضمن الدراسة استطالعا آلراء (افراد من الجمهور وهم قادة الرأي ) ،بهدف قياس

- 131معارفهم وتصوراتهم واتجاهاتهم نحو األزمات األمن ية التي يمر بها العراق ،وذلك من خالل واقع
تعرضهم للمعالجة اإلعالم ية التي تقوم بها الفضائيات العراقية لهذه األزمات.
مجتمع الدراسة
تتسم دراسات وا ستطالعات الرأي العام ،التي تهتم بقياس تأثير وسائل اإلعالم على
معارف واتجاهات الجمهور نحو قضايا معينة ،بالتركيز في هذا القياس على اإلطار الجمعي أي على
مستوى الجمهور ككل ،وهنا قد تم اختيار قادة الراي العام في العراق وفي بغداد تحديدا مجتمعا
للدراسة ،لما يتمتع به هذا المجتمع من مقدرة على تقييم األمور ،ومعارف وثقافات تتيح للباحث معرفة
دور الفضائيات من وجهة نظرهم في تدعيم االتجاهات لدى الجمهور العراقي..
عينة الدراسة
اعتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطة وبشكل يعكس طبيعة هذه المجتمع وهي (قادة الرأي
في بغداد) ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )215شخصية من قادة الرأي العام في بغداد ،شملت اإلعالميين
واألكاديميين والسياسيين وعلماء الدين وشيوخ العشائر .تم توزيع ( )221استبانة على عينة الدراسة،
وبعد جمع االستبانات تم استبعاد ( )11إستبانات كانت إجاباتها غير صالحة ،وكانت ( )51استبانة
منها أعيدت فارغة ،فكانت خالصة االستبانات التي تم معالجتها احصائيا هي ( )215استبانة.
وقد تم اختيار هذه العينة بناء على عدة عوامل؛ من أهمها أن هذه العينة تمثل النخبة والصفوة
العراقية على المستوى االجتماعي والسياسي ،وهم أكثر الناس معرفة بدور الفضائيات وآليات عملها
وسياساتها التحريرية التي تتعامل بها في عرضها وتقديمها للمواد اإلعالمية أثناء األزمات األمنية في
العراق ،باإلضافة إلى كون أغلب هذه الصفوة هم من أصحاب التأثير والقرار في العراق ،وبالتالي
معرفة إلى مدى قد شكلت الفضائيات بالنسبة لهم تحديا أو إسنادا فيما كانوا يذهبون إليه من ق اررات.

- 131الجدول ()3
توزيع أفـراد عينــة الدراســة حسـب الخصـائص الديموغرافية
المتغيـر

التكرار

النسبة المئوية

العمــر
31- 21

69

13.5

37- 31

126

24.6

11- 31

155

30.3

 15فاكثر

162

31.6

المجموع

512

100.0

النوع االجتماعي
ذكر

393

76.8

أنثى

119

23.2

المجموع

512

100.0

المؤهل العلمي
ثانوي

55

10.7

دبلوم

41

8.0

بكالورويوس

175

34.2

دبلوم عالي

16

3.1

ماجستير

119

23.2

دكتوراه

106

20.7

المجموع

512

100.0

- 111معدل الوقت لمشاهدة الفضائيات
أقل من ساعة

167

32.6

من ساعة إلى ساعتين

253

49.4

ثالث ساعات فاكثر

92

18.0

المجموع

512

100.0

الفئة االجتماعية
وجه عشائري

72

14.1

أكاديمي

109

21.3

سياسي

110

21.5

إعالم ي

119

23.2

رجل دين

102

19.9

المجموع

512

100.0

- 111أداتا الدراسة
اإلستبانة:
أعتمدت الدراسة اإلستبانة بصفتها أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد ،عن
طريق استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجيب (غرابية ،5115 ،ص ،)71ثم تم تطوير استبيان
الدراسة في ثالثة أجزاء :الجزء األول يتضمن المعلومات العامة التي تصف المبحوثين تبعا للمتغيرات
الديموغرافية ،مثل مكان سكن اإلقامة والجنس والعمر والمؤهل الدراسي واإلنتماء ،وعالقة هذه
المتغيرات بالقناة التي يف ضلونها ،أما الجزء الثاني فيتضمن األسئلة المغلقة المتعلقة بهدف الدراسة ،ثم
الجزء الثالث :والذي تستطلع فيه الدراسة رأي قادة الرأي في بغداد حول أكثر الفضائيات العراقية
ايجابية أو سلبية.
القسم األول :المعلومات الديموغرافية ،والمكونة من :العمر ،النوع اإلجتماعي ،المؤهل العلمي ،معدل
الوقت لمشاهدة الفضائيات العراقية ،والوظيفة (المسمى االجتماعي).
القسم الثاني  :والذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ (دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات
الجمهور نحو األزمات األمنية من منظـور قـادة الـرأي في بغـداد) ،والتي تتمثل في المحاور التالية:
 المحور األول :إسهام الفضائيات الع راقية في تزويد الجمهور بالمعلومات ،والذي يتمثلبالفقرات (.)1- 1

- 112 المحور الثاني :إسهام الفضائيات الع راقية في تدعيم قناعات الجمهور ،والذي يتمثلبالفقرات (.)16- 11

 المحــور الثالــث :تــأثير الفضــائيات العراقيــة فــي تغييــر ســلوكيات الجمهــور والــذي يتمثــلبالفقرات (.)23- 17

 المحور الرابع :تقييم تغطية الفضائيات العراقية للشأن األمني ،والذي يتمثل بالفقرات(.)31- 21

 المحور الخامس :دور الفضائيات في ترسيخ أسباب األزمات لدى الجمهور ،والذييتمثل بالفقرات (.)11- 35

القسم الثالث :والذي يستطلع اراء قادة الرأي في أكثر الفضائيات ذات التأثير االيجابي أو السلبي.

المقابلة:
وتعرف المقابلة بأنها (مجموعة من األسئلة واالستفسارات واإليضاحات التي يطلب اإلجابة
عنها والتعقيب عليها وجها لوجه بين الباحث واألشخاص المعنيين بالبحث أو عينة ممثلة
لهم)(.قنديلجي ،1113 ،ص.)141

- 113وبالتالي فإن المقابلة تعد من أدوات البحث العلمي التي تستخدم لجمع المعلومات والبيانات
الشفوية السيما عندما يصعب الحصول على المعلومات أو البيانات لسبب من األسباب ،فتكون المقابلة
هو األنسب للحصول على المعلومات عن طريق مصادرها البشرية..
وقد سعت الدراسة في المقابالت التي تمت مع بعض المختصين والخبراء والمسؤولين في بغداد
إلى الحصول على معلومات عن خططهم اإلعالمية للتعامل مع األزمات األمن ية ،ومعرفة وجهة نظرهم
بدور الفضائيات العراقية بوجه عام في تدعيم إ تجاهات الجمهور العراقي إزاء األزمات األمنية .
صدق األداة
تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على أهل اإلختصاص والخبرة من أساتذة
الجامعات المتخصصين في الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي ،وبعض الخبراء في المجال
الصحفي ،وبعد تلقي المالحظات منهم تم تعديل صحيفة اإلستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق العملي.
ثبات أداة القياس
الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية ( ،)Reliabilityولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث
باستخدام طريقة معادلة اإل تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا ،Cronbach Alpha Test
حيث كانت قيم كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإلس تبانة بشكل عام أعلى من ( ،)%61وهي
نسبة مقبولة في البحوث والدراسات ،حيث تراوحت قيم الثبات من ( ) 1.13- 1.72والجدول ()2
يوضح ذلك.

- 111الجدول ()0

قيم معامات اإل تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا
الفقرات

قيمة معامل الثبات

متغيرات الدراسة

()1- 1

1.77

دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور

()16- 11

0.80

دور الفضائيات العراقية في تغيير سلوك الجمهور

()23- 17

0.80

تقييم تغطية الفضائيات العراقية للشأن األمني

()31- 21

0.78

دور الفضائيات في ترسيخ اسباب األزمات األمنية

()11- 35

0.83

األداة ككل

()11- 1

0.72

دور الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات

متغيرات الدراسة
إن المتغير المستقل تبعا لهذه الدراسة يتمثل في القنوات الفضائية ،أما المتغير التابع فيتمثل
في إتجاهات الجمهور.
إجراءات الدراسة
لتقديم نتائج دقيقة وواضحة في هذه الدراسة أتبع الباحث الخطوات اآلتية:
أ  -اإلطالع على أهم األدبيات المتعلقة بالدراسة ،سواء أكانت رسائل ماجستير أم أطروحات دكتوراه،
أو أبحاث متخصصة.
ب  -التواصل مع أي جهة من شأنها إثراء الدراسة في أي محور من المحاور .

- 115ت  -إعداد صحيفة اإلستبانة.
ث  -تحكيم صحيفة اإلستبانة من قبل خبراء ومختصين.
ح  -استخالص نتائج صحيفة اإلستبانة.
خ  -إعداد الرسالة بصورتها النهائية.
ج  -كتابة النتائج النهائية والتوصيات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة.

المعالجة اإلحصائية
بعد بناء استمارة اإلستبانة والتأكد من صدقها وثباتها ،تم اعتماد برنامج الحزمة اإلحصائية
للعلوم اإلجتماعية (  ، )SPSSلتفريغ البيانات التي تم الحصول عليها من إجابات اإلستمارة.
وقد تم اإل عتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات
الحسابية واإل نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور ،وقد تم
مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي:
أوافق بشدة

أوافق

أوافق قليا

ال أوافق

ال أوافق بشدة

5

1

3

2

1

- 116واعتمادا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل
معها على النحو اآلتي – 3.61( :فما فوق :مرتفع) :3.67- 2.31( ،متوسط) – 2.33( ،فما دون:
منخفض) .وفقا للمعادلة التالية:

القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي :
( 1.33 = 1 = )1- 5وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
3
3

وبذلك يكون المستوى المنخفض من 2.33 = 1.33 + 1
ويكون المستوى المتوسط من 3.67 = 1.33 + 2.31
ويكون المستوى المرتفع من 5 - 3.61

- 117-

الفصل الرابع
نتـــــائـج الدراســـة

- 117-

الفصل الرابع
نتـــــائـج الدراســـة
تـم تخصـيص هـذا الفصـل لعـرض نتـائج الد ارسـة التطبيقيـة التـي خرجـت بهـا الد ارسـة مـن خـالل
أدوات الدراسة (اإلستبانة والمقابلة) ،طبقا للمنهج المسحي الذي أعتمدته الدراسة منهجا لها.
نتائج الدراسة التطبيقية
تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واإلنح ارفـات المعياريـة للتعـرف علـى اسـتجابات أفـراد مجتمـع
الد ارسـة عــن دور الفضـائيات العراقيـ ــة فـي تــدعيم اتجاهــات الجمهـ ــور نحـو األزمـ ـات األمنيـة مــن منظـ ــور
قادة الرأي في بغـ ــداد د ارسـة ميدانية ،وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:
السؤال االول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات
الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد تعزى للعوامل الديموغرافية (العمر،
النوع اإلجتماعي ،المؤهل العلمي ،معدل الوقت الذي يمضيه في مشاهدة الفضائيات ،المسمى
االجتماعي).
 - 1العمر
تــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة واس ــتخدام اختب ــار التب ــاين األح ــادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور
نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغ ــداد تعزى للعمر ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

- 111جــدول ()3
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " دور الفضائيات
العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد والتي
تعزى للعمر تعزى للعمر"
المصدر

دور الفضائيات العراقيـة
في تدعيم اتجاهـات
الجمهـور نحو األزمات
األمنية من منظـور قادة
الرأي في بغ ــداد والتي
تعزى للعمر

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

03- 42

69

1.8406

0.75971

03- 03
22- 03

126
155

1.8095
1.9613

0.66590
0.66336

 24فأكثر

162

1.7901

0.71742

الكلي

512

1.8535

0.69667

يتضح من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن دور
الفضائيات الع ارقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في
بغ ــداد تعزى للعمر ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين
اإلستجابات ،وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي One
 ،Way ANOVAوالجدول ( )5يوضح ذلك.

- 111جدول ()2
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في دور الفضائيات

العراقيـة في تدعيم إتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد تعزى
للعمر".

المصدر

التباين

دور الفضائيات العراقيـة

بين

في تدعيم اتجاهـات

الجمهـور نحو األزمات

المجموعات
داخل

األمنية من منظـور قادة

المجموعات

للعمر

المجموع

الرأي في بغ ــداد يعزى

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2.707

3

0.902

245.307

508

0.483

248.014

قيمة "ف "

1.868

مستوى
الداللة

0.134

511

يتضح من الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم

اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من من ظـور قادة الرأي في بغ ــداد يعزى إلى متغير العمر ،حيث
بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.868وبداللة إحصائية ( ، )0.134وهي أعلى من مستوى الداللة
(.)1.12
وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة في معرفة دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم إتجاهـات
الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغـ ــداد لديهم مستويات متقاربة من معرفة دور

- 151الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغ ــداد على
اختالف أعمارهم ،والفروق لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية.
 - 0النوع اإلجتماعي:
تم استخدام اختبار العينة المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق
اإلحصائية لدور الفضائيات العراقيـة في تدعيم إ تجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور
قادة الرأي في بغـ ــداد تعزى للنوع اإلجتماعي ،والجدول ( )3يوضح ذلك.

اختبار العينة

جدول ()1

المستقلة  Independent Sample T-testللتعرف على الفروق في دور

الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في

بغـــداد تعزى للنوع اإلجتماعي.
المصـــدر
دور الفضائيات

العراقيـة في تدعيم

المتوسط
النوع
اإلجتماعي الحسابي
ذكر

3.5590

درجات
اإلنحراف
العينة
الحرية
المعياري
0.48502

393

اتجاهـات الجمهـور

510

نحو األزمات األمنية
من منظـور قادة ال رأي
في بغـــداد

أنثى

3.5345

0.39524

قيمة
)(T

الداللة
االحصائية

0.503

119

* أعلى من مستوى الداللة االحصائية (  )1.15اي التوجد فروق ذات داللة احصائية

0.616

- 151يتضح من الجدول ( )3عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم
اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغـ ــداد يعزى إلى متغير النوع
اإلجتماعي ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي ( )Tلدى قادة الرأي في بغداد (  )0.503وبداللة إحصائية
(  ،)0.616وهي أعلى من مستوى الداللة (.)1.12
وهذا يدل على أن قادة الرأي في بغداد لديهم مستويات متقاربة جدا الى حد التماثل من دور
الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في
بغ ــداد باختالف نوعهم اإلجتماعي ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لدور الفضائيات العراقيـة في تدعيم
اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي الذكور (  )3.5590وبلغ المتوسط
الحسابي لقادة الرأي اإلناث (  )3.5345ولم يلحظ فروقات لصالح فئة على أخرى.

 - 1المؤهل األكاديمي
تـ ـ ــم اسـ ـ ــتخراج المتوس ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية واإلنح ارفـ ـ ـ ـ ـ ــات المعياريـ ـ ــة واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختبـ ـ ـ ـ ـ ــار التبـ ـ ـ ـ ـ ــاين
األح ـ ـ ـ ــادي  One Way ANOVAللتعـ ـ ــرف علــى الفــروق فــي دور الفض ـ ـ ــائيات العراقيـ ـ ـ ــة فــي تدعيـ ـ ــم
اتجاهـ ــات الجمهـ ــور نح ــو األزمـ ـات األمني ــة م ــن منظ ـ ــور ق ــادة الـ ـرأي ف ــي بغـ ـ ــداد تع ــزى للمؤه ــل العلمـ ــي،
والجدول ( )4يوضح ذلك.

- 152جدول ()4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن من لدور الفضائيات
العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغ ــداد تعزى

للمؤهل العلمي"

المصدر

لدور الفضائيات العرا قيـة في
تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو
األزمات األمنية من منظـور
قادة الرأي في بغ ــداد يعزى
للمؤهل العلمي.

المؤهل العلمي

العدد

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

ثانوي

55

3.7270

1.56846

دبلوم

41

3.9136

1.45877

بكالورويوس

175

3.5222

1.35354

دبلوم عالي

16

3.7707

1.46079

ماجستير

119

3.5568

1.52189

دكتوراه

106

3.3383

1.37738

الكلي

512

3.5533

1.46545

يتضح من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن دور
الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في
بغ ــداد تعزى للمؤهل العلمي ،كانت متفاوتة إلى حد ما ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاه ةر بين
اإلستجابات ،وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي One
 ،Way ANOVAوالجدول ( )2يوضح ذلك.

- 153-

جدول()5
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في " دور الفضائيات
العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد تعزى
للمؤهل العلمي".

المصدر

التباين

دور الفضائيات العراقيـة

بين المجموعات

في تدعيم اتجاهـات

الجمهـور نحو األزمات

داخل المجموعات

األمنية من منظـور قادة
الرأي في بغ ــداد

المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

12.809

5

2.562

97.894

506

1.193

110.703

511

قيمة "ف "

13.241

مستوى
الداللة

1.000

* دالة عند مستوى الداللة ()1.12
يتضح من الجدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم
اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغـ ــداد يعزى إلى المؤهل العلمي،
حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )13.241وبداللة إحصائية ( ، )*1.00وهي أقل من مستوى
الداللة ( ،)1.12وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة من قادة الرأي في بغداد على اختالف مؤهالتهم

- 151العلمية لديهم مستويات متفاوتة من دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات
األمنية في العراق.
ولمعرفة لصالح أي فئة من فئات المؤهل العلمي كانت فروقات الداللة االحصائية ،تم استخدام
اختبار  LSDاحد االختبارات ال بعدية لتحديد الفروق االحصائية وكانت النتائج كما ظهرت في
الجدول(.)6
جدول ()6
اختبار شيفيه  LSD Testللمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفرو ق في اختاف دور
الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في
بغـــداد باخت اف المؤهل العلمي .
مصدر الخبرة

مصدر الخبرة

الفر ق

()I

() J

بين المتوسطات )(I-J

دبلوم

-.18665-

1.518

بكالوريوس

.20471

1.109

دبلوم عالي

-.04374-

1.000

ماجستير

.17019

1.345

دكتوراه

*.38868

1.000

ثانوي

.18665

1.518

بكالوريوس

*.39137

1.000

دبلوم عالي

.14291

1.943

ماجستير

.35684

1.001

*.57533

1.000

ثانوي

دبلوم

دكتوراه

*

الداللة االحصائية

- 155ثانوي

*-.39137-

1.000

دبلوم عالي

-.24845-

1.457

ماجستير

-.03453-

1.994

دبلوم
بكالوريوس

*.18396

1.043

ثانوي

.04374

1.000

دبلوم

-.14291-

1.943

بكالوريوس

.24845

1.457

ماجستير

.21392

1.648

دكتوراه

دبلوم عالي

دكتوراه
ثانوي

-.17019-

1.345

*-.35684-

بكالوريوس

.03453

1.994

دبلوم عالي

-.21392-

1.648

دكتوراه
ثانوي
دبلوم
دكتوراه

*.43242

1.021
1.001

دبلوم
ماجستير

-.20471-

1.109

بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير

*.21849

1.018

*-.38868-

1.000

*-.57533-

1.000

*-.18396-

1.043

*-.43242-

1.021

*-.21849-

1.018



يتضح من الجدول ( ) 6أن الفروق كانت أكثر لصالح فئة الدكتوراه من قادة الرأي في
بغداد دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية في الع راق.

- 156 - 4عدد ساعات المشاهدة
تــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة واس ــتخدام اختب ــار التب ــاين األح ــادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور
نحــو األزم ـات األمنيــة م ــن منظ ــور قــادة ال ـرأي ف ــي بغ ـ ــداد تعــزى إلــى ع ــدد ســاعات مشــاهدة الفض ــائيات
العراقية ،والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " دور الفضائيات
العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد تعزى
إلى عدد ساعات مشاهدة الفضائيات العراقية "

المصدر

دور الفضائيات العراقيـة
في تدعيم اتجاهـات
الجمهـور نحو األزمات

عدد ساعات المشاهدة

العدد

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

أقل من ساعة

167

3.4336

0.42505

من ساعة الى ساعتين

253

3.6281

0.49549

األمنية من منظـور قادة
الرأي في بغ ــداد تعزى إلى أكثر من ثالث ساعات

92

3.5647

0.40631

عدد ساعات مشاهدة
الفضائيات العراقية

Total

512

3.5533

0.46545

- 157يتضح من الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن دور
الفضائيات العراق يـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في
بغ ــداد تعزى إلى عدد ساعات مشاهدة الفضائيات العراقية  ،كانت متقاربة إلى حد كبير ،األمر الذي
يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات ،وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم
استخدام اختبار التباين األحادي  ،One Way ANOVAوالجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول()8
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في
" دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي
في بغـــداد تعزى إلى ع دد ساعات مشاهدة الفضائيات العراقية "

المصدر

دور الفضائيات العراقيـة في

تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو
األزمات األمنية من منظـور
قادة الرأي في بغـ ــداد تعزى
إلى عدد ساعات مشاهدة
الفضائيات العراقية

التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

3.822

2

قيمة "ف "

106.881

110.703

511

الداللة

1.911
9.100

509

مستوى

1 .000

1 .210

يتضح من الجدول ( )1وجود فروق دالة إحصائيا في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم

اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة ال أري في بغ ــداد تعزى إلى عدد ساعات

مشاهدة الفضائيات العراقية ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )1.111وبداللة إحصائية (، )1.00
وهي أقل من مستوى الداللة (.)1.12

- 151وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة قادة الرأي العام في بغداد لديهم مستويات متفاوتة من
دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية تعزى إلى عدد ساعات
مشاهدة الفضائيات العراقية ،والفروق بلغت مستوى الداللة اإلحصائية.
ولمعرفة لصالح أي فئة من الخبرات كانت فروقات الداللة االحصائية ،تم استخدام اختبار
 LSDاحد االختبارات البعدية لتحديد الفروق االحصائية وكانت النتائج كما ظهرت في الجدول (.)1
جدول ()9
اختبار  LSDللمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في اختاف دور الفضائيات العراقيـة

في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد والتي تعزى

للعمر باختاف الخبرة

مصدر الخبرة

مصدر الخبرة

الفر ق

الداللة

()I

() J

بين المتوسطات )(I-J

االحصائية

من ساعة الى ساعتين

*-.19453-

.000

ثالث ساعات فأكثر

*

-.13117-

.028

أقل من ساعة

*.19453

.000

ثالث ساعات فأكثر

.06336

.257

أقل من ساعة

*.13117

.028

أقل من ساعة

من ساعة الى ساعتين

ثالث ساعات فأكثر

من ساعة الى ساعتين

-.06336-

.257

- 151يتضح من الجدول ( )1أن الفروق كانت أكثر لصالح فئة عدد ساعات مشاهدة الفضائيات
(أقل من ساعة) بالنسبة لقادة الرأي العام في بيان دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات
الجمهـور نحو األزمات األمنية.
 - 2المسمى االجتماعي
تــم اس ــتخراج المتوس ــطات الحس ــابية واإلنح ارف ــات المعياري ــة واس ــتخدام اختب ــار التب ــاين األح ــادي
 One Way ANOVAللتعرف على الفروق في دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور
نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغ ــداد تعزى للمهنة ،والجدول ( )11يوضح ذلك.
جدول ()10
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " دور الفضائيات

العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في بغـــداد تعزى

للمسمى االجتماعي"

المصدر

دور الفضائيات العراقيـة في
تدعيم اتجاهـات الجمهـور

نحو األزمات األمنية من

منظـور قادة الرأي في بغـــداد
تعزى للمسمى االجتماعي

المهنة

العدد

المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري

وجه عشائري

72

4.3565

1 .56937

أكاديمي

109

4.1590

1 .60109

سياسي

110

4.0197

1 .60944

إعالم ي

119

4.3824

1 .89368

رجل دين

102

4.2190

1 .60932

Total

512

4.2207

1 .69039

- 161يتضح من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن دور
الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في
بغ ــداد تعزى للمهنة  ،كانت متفاربة إلى حد ما ،األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين
اإلستجابات ،وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي One
 ،Way ANOVAوالجدول ( )11يوضح ذلك
جدول()11
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAللكشف عن داللة للفروق في
" دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي
في بغـــداد تعزى للمسمى االجتماعي"

المصدر

التباين
بين

دور الفضائيات العراقيـة

المجموعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

9.296

4

قيمة "ف "

مستوى
الداللة

2.324

في تدعيم اتجاهـات

الجمهـور نحو األزمات

األمنية من منظـور قادة
الرأي في بغ ــداد تعزى

داخل
المجموعات

234.264

507

للمسمى االجتماعي
المجموع

243.561

511

1 .462

5.030

0.001

- 161يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دور الفضائيات العراقيـة في
تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغ ــداد يعزى إلى المسمى
االجتماعي ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي (ف) ( )2.131وبداللة إحصائية ( ، )1.111وهي أقل من
مستوى الداللة اإلحصائية (.)1.12
وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة قادة الرأي في بغداد لديهم مستويات متفاوتة من دور
الفضائيـ ـ ــات العراقيـة في تدعيم اتجاه ـ ــات الجمه ـ ـ ـــور نحو األزمات األمن ي ـ ــة من منظ ـ ـــور قادة الرأي في
بغ ــداد باختالف مس ـــماهم االجتمـ ـ ـ ـ ـ ــاعي ،والفروق بلغت مستوى الداللـ ـ ـ ــة اإلحصـ ـــائية ،بمعنى أن هنـ ـ ــاك
فروق إحصائية لصالح إحدى الفئات أكثر من غيرها من الفئات األخرى.
ولمعرفة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح أي فئة من القـ ـ ـ ـ ـ ـــادة كانت فروقات الداللة االحص ـ ـ ـ ـ ــائية ،تم اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
اختبار شيفيه  Scheffeاحد االختبارات البعدية لتحديد الفروق االحصائية وكانت النتائج كما ظهرت
في الجدول (.)15
جدول ()14
اختبار شيفيه  Scheffe Testللمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في اختاف دور

الفضائيات العراقيـة في تدعيم اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمنية من منظـور قادة الرأي في

بغـــداد باختاف المسمى االجتماعي

- 162مصدر الخبرة
()I

وجه عشائري

اكاديمي

سياسي

إعالم ي

رجل دين

مصدر الخبرة
()J

الفر ق
بين المتوسطات )(I-J

الداللة االحصائية

اكاديمي

1 .19746

1 .056

سياسي

*1.33678

1 .001

إعالم ي

-0.02587-

1 .799

رجل دين

1 .13753

1 .189

وجه عشائري

-0.19746-

1 .056

سياسي

1 .13932

1 .130

إعالم ي

*-0.22333-

1 .014

رجل دين

-0.05993-

1 .522

وجه عشائري

*-0.33678-

1 .001

اكاديمي

-0.13932-

1 .130

إعالم ي

*-0.36266-

1 .000

رجل دين

*-0.19926-

1 .033

وجه عشائري

1 .02587

1 .799

اكاديمي

*1.22333

1 .014

سياسي

*

1.36266

1 .000

رجل دين

1 .16340

1 .075

وجه عشائري

-0.13753-

1 .189

اكاديمي

1 .05993

1 .522

سياسي

*

1.19926

1 .033

إعالم ي

-0.16340-

1 .075

- 163يتضح من الجدول (  )15أن الفروق كانت أكثر لصالح المسمى االجتماعي (سياسي) من
قادة الرأي في بغداد فيما يتعلق بدور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي إزاء
األزمات األمنية في العراق.

السؤال الثاني:
ما مدى إسهام الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة باألزمات األمنية في
العراق؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج ا لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على
إستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن محور" إسهام الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات "،
وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
الجدول ()31
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن " إسهام الفضائيات
العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة باألزمات األمنية في العراق مرتبة ترتيبا تنازليا..
الرقم

الفقـــــــرة

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

يستند المشاهد في الحصول على
9

معلوماته من القنوات التي تمثل
اعتقاده ومذهبه

3.7676

1.07210

األولى

مرتفع
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2

تطلع المشاهد على المعلومات وردود
االفعال الجديدة حول االحداث األمن ية

3.6191

1.04003

متوسط

الثانية

تعتبر المصدر الرئيسي في الحصول
1

4

7

على المعلومات االساسية عن
األحداث األمنية

تعزز أخبارها بالصور والفيديوهات
لتؤكد للجمهور معلوماتها
تعتبر النشرات االخبارية االكثر فعالية
في تقديم معلومات وافية عن االحداث

3.5742

1.00018

الثالثة

متوسط

3.4688

1.00439

الرابعة

متوسط

3.4414

1.04894

الخامسة

متوسط

األمنية
تسعى الفضائيات في تنوع برامج
8

تغطيتها لالحداث األمنية لتحيط

3.3301

.99825

السادسة

متوسط

بالموضوع من كل جانب
5

3

6

تقدم للجمهور تحليالت مهمة عن
الوضع األمن ي
تنشر معلومات دقيقة عن االحداث
األمنية

تغطي األحداث األمنية بما يخدم
توجهات الجمهور واتجاهاتهم
المجموع الكلي

3.1426

1.15238

السابعة

متوسط

2.9063

1.09393

الثامنة

متوسط

2.8984

1.12846

التاسعة

متوسط

3.3498

3.69106

متوسط

- 165يتضح من الجدول رقم ( )13أن المتوسطات الحسابية لـ (إسهام الفضائيات العراقية في
تزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة باألزمات األمنية في العراق من منظور قادة ال رأي في
بغداد ) ،تراوحت ما بين (  3.76و  ، )2.89حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي
( ، )3.34وهو من المستوى المتوسط ،وقد حازت الفقرة رقم ( )1على أعلى متوسط حسابي
حيث بلغ (  ،)3.76وبإنحراف معياري (  ،)1.07وهو من المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة
على ( يستند المشاهد في الحصول على معلوماته من القنوات التي تمث ل اعتقاده ومذهبه) ،فهو اإلجراء
األكثر إعتمادا من قبل الجمهور في تلقي المعلومات من الفضائيات حول األزمات األمنية
هذا من وجهة نظر قادة ال رأي العام في بغداد .
وفي المرتبة الثانية جاءت الفق رة رقم ( )2بمتوسط حسابي (  )1..3وا نحراف معياري
( )1.11وهو ضمن المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على أن الفضائيات العراقية ( ُتطلع

المشاهد على المعلومات وردود األفعال الجديدة حول األحداث األمنية ) وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة
رقم ( )1بمتوسط حسابي (  ) 1..3وبإنحراف معياري ( ) 3.11وهو من المستوى المتوسط،
حيث نص ت الفقرة على كون الفضائيات الع راقية ( تعتبر المصدر الرئيسي في الحصول على

المعلومات االساسية عن األحداث األمنية ).
وفي المرتبة قبل األخي رة جاءت الفق رة رقم ( )3بمتوسط حسابي (  )0..1وبإنحراف
معياري ( ،)1.11وهو من المستوى المتوسط ،حيث نص ت الفق رة على كون الفضائيات
العراقية (تنشر معلومات دقيقة عن اإلحداث األمنية )  ،وفي المرتبة األخي رة ،جاءت الفق رة رقم () 6

- 166بمتوسط حسابي بلغ (  )2.89وبإنحراف معياري ( )1.12وهو من المستوى المستوى المتوسط،
حيث نص ت الفق رة على ( تغطي األحداث األمن ية بما يخدم توجهات الجمهور واتجاهاتهم) وهو األقل
إسهاما في تزويد الجمهور بالمعلومات حول األحداث األمن ية في العراق من منظور قادة الرأي العام
في بغداد.
وهذا يفسر أن المشاهد يعتمد أكثر على الفضائيات التي تمثل اعتقاده ومذهبه ،وتلك الفضائيات
التي تطلع المشاهد على المعلومات وردود األفعال الجديدة حول األحداث األمنية.

ال سؤال الثالث:
ما مدى إسهام الفضائيات العراقية في تدعيم قناعات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق؟
لإلجابــة عــن الس ـؤال ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة للتعــرف عل ــى
اسـتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن "إســهام الفضــائيات العراقيــة فــي تــدعيم قناعــات الجمهــور تجــاه
األزمات األمنية في العراق" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:
الجدول ()34
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (إسهام
الفضائيات العراقية في تدعيم قناعات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق) مرتبة ترتيبا
تنازليا..

- 167الرقم

الفقــــــرة
المعلومات والصور

10

المتوسط

الحسابي
التي

اإلنحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

تنقلها

الفضائيات العراقية تمتلك تأثير

3.9707

3.64430

مرتفع

األولى

واضح في الجمهور

متابعة الفضائيات تؤدي إلى التوتر
15

بسبب

الشديد

الصورة

الس لبية

3.9004

1.01834

مرتفع

الثانية

لمضامين تغطيتها لألحداث األمنية
13

11

تولد االخبار التي تبثها عن االحداث
األمنية الشعور بعدم الرضا

تولد أخبارها وتغطياتها عن األحداث
األمنية الشعور باليأس واإلحباط

3.6250

1 .95904

الثالثة

متوسط

3.5977

1 .92700

الرابعة

متوسط

تجعل المشاهد أكثر وعيا وادراكا لما
12

يجري بالمنطقة

عموما والعراق

3.4043

1.67128

الخامسة

متوسط

خصوصا
تعزز تغطية الفضائيات عن
14

األحداث األمنية االنتماء الوطني

3.0059

2.21937

السادسة

متوسط

للعراق
يشعر المشاهد بقناعة تامة
16

بمصداقية ما تتناوله في تغطياتها

2.7813

1.05569

السابعة

متوسط

لألحداث األمنية
المتوسط العام الحسابي

3.4693

1 .80138

متوسط

- 161يتضح من الجدول رقم ( )11أن المتوسطات الحسابية لـ (إســــهام الفضائيـــــات العراقية في
تدعيــــم قناعـــــات الجمهــــور تجـــــاه األزمات األمنيــــة في العــــراق) ،تراوحت ما بين (  3.9707و
 ،)2.7813حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (  ،)3.4693وهو من المستوى المتوسط.
وقد حازت الفق ةر رقم ( )10على أعلى متوسط حسابي حث بلغ (  ،)3.9707وبإنحراف معياري
(  ،)3.64430وهو من المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على ( المعلومات والصور التي تنقلها

الفضائيات العراقية تمتلك تأثير واضح في الجمهور ) فهي من اإلسهامات التي ترتكز إليها الفضائيات
العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي إزاء األحداث األمن ية في العراق ،وفي المرتبة الثانية
جاءت الفقرة رقم ( )15بمتوسط حسابي (  )3.9004وانحراف معياري (  )1.01834وهو من المستوى
المرتفع أيضا ،حيث نصت الفقرة على أن ( متابعة الفضائيات تؤدي إلى التوتر الشديد بسبب الصورة

السلبية لمضامين تغطيتها للحداث األمنية).
وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )13بمتوسط حسابي (  )3.62وانحراف معياري ( )1.95
وهو ضمن المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على أن ( األخبار التي تبثها الفضائيات العراقية عن

االحداث األمن ية تولد الشعور بعدم الرضا).
وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )11بمتوسط حسابي ( )3.11وبانحراف معياري
( ،)2.21وضن المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على ( تعزز تغطية الفضائيات عن األحداث األمنية

االنتماء الوطني للعراق) .بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )16بمتوسط حسابي ()2.71

- 161وبإنحراف معياري ( ،)1.15وهو من المستوى المتوسط حيث نصت الفقرة على ( يشعر المشاهد بقناعة

تامة بمصداقية ما تتناوله في ت غطياتها للحداث األمنية).
وهذا يفسر أن جميع فقرات هذا المحور تؤكد إسهام الفضائيات العراقية بشكل كبير في تدعيم
اتجاهات الجمهور العراقي إزاء األحداث األمن ية في العراق ،وقد أكد أفراد العينة أن تغطيات الفضائيات
العراقية لألحداث األمن ية في العراق ،تؤثر في قناعات الجمهور العراقي ،وقد كانت تتراوح ضمن
المستوى المتوسط.

السؤال الرابع:
ما مدى تأثير الفضائيات العراقية في تغيير سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق من
منظور قادة الرأي العام في بغداد؟
لإلجابــة عــن الس ـؤال ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة للتعــرف عل ــى
استجابات أفراد عينة الدراسة عـن " مدى تأثير الفضائيات العراقية في تغيير سلوكيات الجمهور تجـاه
األزمات األمنية في العراق من منظور قادة الرأي العام في بغداد" وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

- 171الجدول ()32
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المع يارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور (تأثير

الفضائيات العراقية في تغيير سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق من منظور قادة

الرأي العام في بغداد) مرتبة ترتيبا تنازليا..
الرقم

23

18

19

17

20

الفقـــــرة

تنمي تغطية الفضائيات العراقية لالحدث

األمن ية الصراع الطائفي في العراق

تدفع تغطيتها للشأن األمن ي المشاهدين إلى
محاولة الهجرة من العراق
تجعل المشاهد يتجنب األخبار األمن ية التي

تتضمن مشاهد مؤلمة

تدفع تغطية الفضائيات العراقية للشأن
األمن ي المشاهدين الى النزوح داخل العراق
ينتقي المشاهد األخبار اإليجابية عن
الوضع األمني في العراق

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

الترتيب

مرتفع

3.7188

2.29502

األولى

3.5762

1.00393

الثانية

3.4922

1 .98915

الثالثة

3.4316

1.04835

الرابعة

3.2520

1 .92846

الخامسة

متوسط

متوسط

متوسط

تدفع تغطية ا لفضائيات العراقية المواطن
21

لتقديم مايستطيع لمساندة بلده في مواجهة

3.1191

1 .88224

الت قدير

السادسة

متوسط

متوسط

أزماته األمنية
22

تحقق التكافل االجتماعي وزيادة االواصر
االجتماعية اكثر في مواجهة األزمات األمنية
المتوسط الحسابي العام

2.9590

1.59263

3.3641

1 .56372

السابعة

متوسط

متوسط

- 171يتضح من الجدول رقم ( )15أن المتوسطات الحسابية لـ (تأثير الفضائيات العراقية في تغيير
سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق من منظور قادة الرأي العام في بغداد) ،تراوحت
ما بين (  3.71و  ،)5.12حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (  ،)3.36وهو من المستوى
المتوسط ،وقد حازت الفق ةر رقم ( )23على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3.71وبإنحراف معياري
( ،)5.51وهو من المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على كون (تغطية الفضائيات العراقية لاحدث
األمنية تنمي الصراع الطائفي في العراق) ،فهي الفقرة األكثر تأثي ار في تغطية القنوات الفضائية
العراقية في تعاملها مع األحداث األمن ية في العراق هذا من منظور قادة الرأي العام في بغداد .
وفي المرتبة الثانية جاءت الفق ةر رقم ( )11بمتوسط حسابي ( )3.27وانحراف معياري ()1.11
وهو من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على كون الفضائيا ت العراقية ( تدفع تغطيتها للشأن

األمن ي المشاهدين إلى محاولة الهجرة من العراق).
وجاءت الفقرة رقم ( )11في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي ( )3.11وبإنحراف معياري
( )1.11وهي ضمن المستوى المتوسط ايضا ،والتي تنص على كون الفضائيات العراقية (تجعل

المشاهد يتجنب األخبار األمنية التي تتضمن مشاهد مؤلمة).
وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )21بمتوسط حسابي ( )3.11وبإنحراف معياري
( ،)1.11وهو ضمن المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على ( أن تغطية الفضائيات العراقية تدفع

المواطن لتقديم مايستطيع لمساندة بلده في مواجهة أزماته األمنية) ،وقد جاءت ضمن المستوى المتوسط.

- 172وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )22بمتوسط حسابي بلغ ( )2.95وانحراف معياري
( )1.59وهو من المستوى المنخفض كذلك ،حيث نصت الفقرة دور الفضائيات العراقية في ( تحقيق

التكافل االجتماعي وزيادة االواصر االجتماعية اكثر في مواجهة األزمات األمنية).
وهذا يفسر أن فقرات هذا المحور تؤكد رؤية قادة الرأي العام في بغداد من حيث أن الفضائيات
العراقية تنمي الصراع الطائفي بشكل واضح وكبير ،بينما جاءت في المراتب األخيرة ضعف دور
الفضائيات العراقية في تحقيق التكافل االجتماعي ،وقد جاء المحور عموما ضمن المستوى المتوسط.

السؤال الخامس:

مــا هــو تقيــيم قــادة ال ـرأي العــام فــي بغــداد لتغطيــة الفضــائيات العراقيــة للحــداث
األمنية في العراق؟
لإلجابــة عــن الس ـؤال ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة للتعــرف عل ــى

اسـتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن " تقيــيم تغطيــة الفضــائيات العراقيــة للحــداث األمنيــة فــي
العراق من منظور قادة الرأي العام في بغداد " ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

- 173الجدول ()31
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراســـــة عن فقـــــــرات محور

( تقييم تغطية الفضائ يات العراقية للحداث األمنية في العراق من منظور قادة الرأي العام
في بغداد) مرتبة ترتيبا تنا زليا..
الرقم

32

34
33
31
30

29
25

الفقـــــــرة

يؤثر التمويل الخارجي للقنوات الفضائية
في اساليب تغطيتها لألزم ات األمن ية
تغذي األخبار التي تبثها الفضائيات النزعة
الطائفية في العراق
تؤثر تبعية الفضائيات العراقية في أسلوب
تغطيتها لألزم ات األمنية بشكل سلبي
تسهم تغطيتها في ت أزم االحداث األمنية
بشكل أكبر
تسبب تغطيتها لألحداث األمن ية في العراق
إرباكا في فهم األحداث

هناك إنتقائية لتغطية االحداث األمنية من
قبل الفضائيات
تنشر األخبار واألحداث األمنية أوال بأول
تتناول كافة اآلراء والتعليقات عن االحداث

المتوسط
الحسابي

اإلنح راف
المعياري

المرتبة

4.2578

1 .87134

األولى

4.0293

2.65592

الثانية

3.9902

1 .98814

الثالثة

3.5840

2.06091

الرابعة

3.4902

1.14159

الخامسة

3.4297

1.13257

السادسة

3.3281

1.04953

السابعة

التقدير
مرتفع

مرتفع

مرتفع
متوسط
متوسط

متوسط
متوسط

2.8496

1 .93572

الثامنة

متوسط

1.01490

التاسعة

متوسط

1.07731

العاشرة

متوسط

26

األمنية

28

تتسم تغطياتها عن األحداث األمنية بالدقة

2.7324

24

تنقل الفضائيات العراقية األحداث كما هي
في الواقع

2.7207

- 17127

تلتزم بالمعايير المهنية في تغطيتها
لالحداث األمنية
المتوسط الحسابي العام

2.5742

1.13577

الحادية
عشرة

متوسط

3.3624

3.59724

( ) 34- 54

متوسط

يتضح من الجدول رقم ( )16أن المتوسطات الحسابية لـ ( تقييم تغطية الفضائيات العراقية
للحداث األمنية في العراق من منظور قادة الرأي العام في

بغداد) ،تراوحت ما بين ( 4.2578

و  ،)2.5742حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( ،)3.3624وهو من المستوى المتوسط.
وقد حازت الفقرة رقم ( )32على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ (  ،)4.25وبإنحراف معياري
(  ،)1.87وهي ضمن المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على ( يؤثر التمويل الخارجي للقنوات الفضائية

في أساليب تغطيتها لألزمات األمنية)  ،فهي السبب األبرز الذي يراه قادة الرأي العام أكثر تأثي ار في تغطية
الفضائيات العراقية إزاء األزمات األمنية في العراق.
وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ( )31بمتوسط حسابي (  )4.02وانحراف معياري
(  ،)2.65وهو من المستوى المرتفع ،حيث نصت الفقرة على ( تغذي األخبار التي تبثها الفضائيات
النزعة الطائفية في العراق).
وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )33بمتوسط حسابي (  )3.99وبإنحراف معياري
( )1.11وهو من المستوى المرتفع أيضا ،حيث نصت الفقرة على ( تؤثر تبعية الفضائيات العراقية في
أسلوب تغطيتها لألزمات األمن ية بشكل سلبي) ،تلي هذه الفقرات بالمرتبة الرابعة الفقرة رقم ()31

- 175بمتوسط حسابي (  )3.58وبإنحراف معياري ( )2.06وهي ضمن المستوى المتوسط ،والتي نصت على
(تسهم تغطية الفضائيات في ت أزم األحداث األمن ية بشكل أكبر).

وفي المراتب األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )21بمتوسط حسابي (  ،)2.72وبإنحراف معياري
(  ،)1.07وهي من المستوى المتوسط ،حيث نصت الفقرة على ( تنقل الفضائيات العراقية األحداث كما
هي في الواقع).
ثم الفقرة رقم ( )27بمتوسط حسابي ( )2.57وبإنحراف معياري ( )1.13وهي ضمن المستوى
المتوسط ،وقد نصت الفقرة على ( تلتزم بالمعايير المهنية في تغطيتها لالحداث األمنية) ،وقد جاءت
ضمن المستوى المتوسط. ..
وهذا يفسر دور الفضائيات العراقية في تأزيم الوضع األمني أكثر ،والتاثير السلبي على
اتجا هات الجمهور العراقي ،باإلضافة إلى كون تلك الفضائيات لم تلتزم المعايير المهنية في تغطيتها
لألزمات األمن ية ،هذا من منظور قادة الرأي العام في بغداد .
السـؤال السـادس :مــا دور الفضـائيات العراقيــة فـي ترســي أسـباب األزم ـات األمنيـة فــي العـراق لــدى
الجمهور من منظور قادة الرأي العام في بغداد؟
لإلجابــة عــن الس ـؤال ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة للتعــرف عل ــى
استجابات أفراد عينـة الد ارسـة عـن " دور الفضـائيات العراقيـة فـي ترسـي أسـباب األزمـات األمنيـة فـي
العراق لدى الجمهور" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

- 176الجدول ()37
ال متوسـطات الحسـابية واإلنحرافـات المعياريـة الســـــــــــتجابات أفـــــــــراد عينـة الدراســـــــــــة عـن فقـــــــــرات
محور ( دور الفضائيات العراقية في ترسي أسباب األزمات األمنية في العراق لـدى الجمهـور) مرتبـة
ترتيبا تنازليا..
الرقم

35

36

38

37

40

الفقــــــرة
إن األزم ة األمن ية في العراق هي نتاج
للصراعات الدولية

إن األزمة األمنية في العراق سببها
الصراع الطائفي بين السياسيين
إن األزمة األمنية في العراق سببها

الصراع على السلطة

إن األزمة األمنية في العراق سببها
هشاشة العملية السياسية
إن األزمة األمن ية في العراق هي مؤامرة
خارجية

المتوسط

اإلنحراف

الترتيب

التقدير

4.3301

2.49587

األولى

مرتفع

4.3027

3.80614

الثانية

مرتفع

4.2266

3.80327

الثالثة

مرتفع

4.1973

3.88373

الرابعة

مرتفع

4.1699

3.89160

الخامسة

مرتفع

الحسابي

المعياري

إن األزمة األمنية في العراق سببها
39

سياسات الحكومة العراقية وتلكؤها في

4.0977

3.84529

السادسة

مرتفع

مواجهتها
المتوسط العام الحسابي

4.2207

3.69039

( ) 41- 32

مرتفع

- 177يتضح من الجدول رقم ( )17أن المتوسطات الحسابية لـ ( دور الفضائيات العراقية في ترسي
أسباب األزمات األمنية في العراق لدى الجمهور) ،تراوحت ما بين

( 4.3301

و  ،)4.0977حيث حاز

المحور على متوسط حسابي إجمالي (  ،)4.2207وهو من المستوى المرتفع.
وقد حازت الفقرة رقم ( )32على المرتبة األولى عن أعلى متوسط حسابي حيث بلغ()4.33
وبإنحراف معياري ( ،)2.49وهو من المستوى المرتفع ،وقد نصت الفقرة على أن (األزمة األمنية في
العراق هي نتاج للصراعات الدولية) بحسب ما أظهرت تغطية الفضائيات العراقية وترسخ لدى
الجمهور العراقي من منظور قادة الرأي العام في بغداد ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم ()36
بمتوسط حسابي ( )1.31وانحراف معياري ( )0.80وهو من المستوى المرتفع أيضا ،حيث نصت الفق ةر
على أن (األزمة األمنية في العراق سببها الصراع الطائفي بين السياسيين).
وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم ( )31بمتوسط حسابي ( )4.22وانحراف معياري ()0.80
وهو من المستوى المرتفع أيضا ،حيث نصت الفقرة على أن (األزمة األمنية في العراق سببها الصراع
على السلطة).
وفي المرتبة الرابعة جاءت الفق ةر رقم ( )37بمتوسط حسابي ( )4.19وانحراف معياري ()0.88
وهو من المستوى المرتفع أيضا ،حيث نصت الفقرة على أن (إن األزمة األمنية في العراق سببها
هشاشة العملية السياسية).
وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )11بمتوسط حسابي ( )1.16وبانحراف
معياري( )1.11حيث نصت الفق ةر على أن (األزمة األمنية في العراق هي مؤامرة خارجية).

- 171وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )31بمتوسط حسابي ( )1.11وبانحراف
معياري( )1.11حيث نصت الفقرة على أن (األزمة األمنية في العراق سببها سياسات الحكومة
العراقية وتلكؤها في مواجهتها).
وهذا المحور بشكل جاء ضمن المستوى المرتفع ليشير إلى رسوخ أسباب عدة وراء األزمات
األمن ية في العراق أسهمت في ايصالها للجمهور وترسيخها الفضائيات العراقية بحسب قادة الرأي العام
في بغداد.

السؤال السابع:
ما هي أكثر الفضائيات العراقية تاثي ار في الجمهور العراقي اإليجابي منها والسلبي؟
لإلجابــة عــن الس ـؤال ،تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة للتعــرف عل ــى
استجابات أفراد عينـة الد ارسـة عـن " دور الفضـائيات العراقيـة فـي ترسـي أسـباب األزمـات األمنيـة فـي
العراق لدى الجمهور" ،وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

- 171جدول ()18

تسلسل القنوات الفضائية ذات التأثير االيجابي

من منظور قادة الراي العام في بغداد مرتبة ترتيبا تنازليا

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

الاختيار الاول
ك
القناة
العراقية 119
الرشقية 81
البغدادية 35
34
بغداد
السومرية 29
الرش يد 23
17
دجةل
14
ديوان
احلرة عراق 13
12
الفرات
10
الاجتاه
هنا بغداد 10
7
البابلية
6
سامراء
5
العهد
5
روداو
4
الرافدين
4
السالم
العراقية نيوز 4
3
التغيري
احلدث وقف 3
2
آفاق

 %ت
1 23.2
2 15.8
3 6.8
4 6.6
5 5.7
6 4.5
7 3.3
8 2.7
9 2.5
11 2.3
11 2.0
12 2.0
13 1.4
14 1.2
15 1.0
16 1.0
17 1.8
18 1.8
19 1.8
21 1.6
21 1.6
22 1.4

الاختيار الثاين
ك %
القناة
البغدادية 14.1 72
الرشقية 11.7 60
السومرية 8.4 43
الرش يد 7.6 39
7.2 37
العراقية
4.3 22
دجةل
3.9 20
بغداد
احلرة عراق 3.5 18
3.1 16
الفرات
2.7 14
آفاق
2.7 14
التغيري
2.5 13
ديوان
1.8 9
الاجتاه
1.8 9
بالدي
1.0 5
العهد
1.0 5
البابلية
هنا بغداد .8 4
.6 3
الرافدين
.6 3
الفلوجة
العراقية نيوز .4 2
.4 2
املدى
كرد سات .4 2

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

الاختيار الث الث
ك
القناة
البغدادية 71
السومرية 57
الرش يد 42
الرشقية 29
احلرة عراق 20
العراقية 19
17
الفرات
15
بغداد
هنا بغداد 15
14
دجةل
14
ديوان
11
سامراء
السالم 10
10
املسار
8
الاجتاه
7
الرافدين
6
التغيري
5
الفيحاء
4
النعمي
3
آفاق
3
الانبار
3
املدى

%
13.9
11.1
8.2
5.7
3.9
3.7
3.3
2.9
2.9
2.7
2.7
2.1
2.0
2.0
1.6
1.4
1.2
1.0
1.8
1.6
1.6
1.6
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23
24
25
26
27
28
29
31



املسار
الفلوجة
الفيحاء
يك ان ان
آغانينا
كربالء
سبيدا
بال

0.4 2
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
12.5 64

Total

100.0 512

23
24
25
26
27
28
29
31
31

2
كربالء
1
الفيحاء
1
املدار
1
يك يت يف
احلنني ميوزك 1
1
الغدير
1
املعارف
1
بيام
91
بال

Total

512

23 .4
24 0.2
25 0.2
26 0.2
27 0.2
28 0.2
29 0.2
31 0.2
31 17.8
32
33
100.0

الانوار
العهد
عش تار
كرد سات
الفلوجة
البابلية
بالدي
احلنني
كربالء
آس يا
بال
Total

1.6 3
1.4 2
0.4 2
1.4 2
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
0.2 1
22.3 114
100.0 512



يبين الجدول رقم ( )11تسلسل القنوات الفضائية العراقية ذات التأثير االيجابي في التعامل مع
األزمات األمن ية في العراق من م نظور قادة الراي العام في بغداد مرتبة ترتيبا تنازليا.
حيث جاءت قناة (العراقية) بالمرتبة األولى من حيث اإليجابية وبنسبة ( )%53.5من مجمل نسب
القنوات الفضائية التي جاءت ضمن االختيار األول لقادة الرأي العام في بغداد ،تلتها في االختيار نفسه
قناة الشرقية وبنسبة ( ،)%12.1ثم البغدادية وبنسبة (.)%6.1
أما في االختيار الثاني من حيث اإليجابية فقد جاء بالمرتبة االولى قناة البغدادية وبنسبة ()%14.1
تلتها قناة الشرقية بنسبة ( ،)%11.7ثم قناة السومرية بنسبة (.)%1.4
وفي االختيار الثالث من حيث اإليجابية احتلت المرتبة االولى قناة البغدادية بنسبة ( )%13.1تلتها
قناة السومرية بالمرتبة الثانية وبنسبة ( ،)%11.1ثم قناة الرشيد بنسبة (.)%1.5
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جدول ()31
تسلسل القنوات الفضائية ذات التأثير السلبي
من منظور قادة الراي العام في بغداد مرتبة ترتيبا تنازليا

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

الاختيار الاول
القناة التكرار
الرشقية 130
92
العراقية
البغدادية 58
39
آفاق
الرافدين 30
29
الفرات
26
العهد
12
الانوار
8
التغيري
6
بغداد
5
الاجتاه
4
الفيحاء
4
كربالء
3
البابلية
يك ان ان 3
3
آس يا
2
آهلنا
2
الهنرين
احلدث اهلممي 1
1
ان ار يت
1
سامراء
1
الغدير

النس بة ت
1 25.4
2 18.0
3 11.3
4 7.6
5 5.9
6 5.7
7 5.1
8 2.3
9 1.6
11 1.2
11 1.0
12 1.8
13 1.8
14 1.6
15 1.6
16 1.6
17 1.4
18 1.4
19 1.2
21 1.2
21 1.2
22 1.2

الاختيار الثاين
القناة التكرار النس بة
البغدادية 15.2 78
9.0 46
آفاق
الرشقية 8.8 45
7.2 37
العهد
الرافدين 6.4 33
5.7 29
التغيري
4.7 24
الفرات
4.1 21
بالدي
3.7 19
العراقية
2.3 12
الاجتاه
2.3 12
بغداد
2.3 12
الانوار
2.1 11
البابلية
2.1 11
الفيحاء
2.0 10
دجةل
1.8
9
الغدير
1.8
4
السومرية
1.8
4
احلرية
1.6
3
املسار
1.6
3
ان ار يت
1.6
3
املوصلية
1.4
2
الضواء

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

الاختيار الث الث
القناة التكرار النس بة
الرافدين 8.8 45
8.0 41
العهد
7.8 40
الفرات
6.8 35
آفاق
6.3 32
الاجتاه
5.7 29
العراقية
5.5 28
بغداد
الرشقية 3.9 20
2.9 15
دجةل
2.9 15
التغيري
البغدادية 2.7 14
2.5 13
بالدي
2.3 12
البابلية
هنا بغداد 2.3 12
2.0 10
الفيحاء
2.0 10
الانوار
1.6
8
املسار
1.4
7
آس يا
1.2
العراق الن 6
1.8
السومرية 4
1.8
4
الكوثر
1.6
3
الفلوجة
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 23اهل البيت
 24صالح ادلين
بال
25

Total

1
1
50

1.2
1.2
9.8

100.0 512

23
24
25
26
27
28
29

سامراء
النجف
كربالء
احلرة عراق
يك ان ان
آس يا
بال
Total

2
2
2
1
1
1
75

1.4
1.4
1.4
1.2
1.2
1.2
14.6

100.0 512

23
24
25
26
27
28
29
31

1.4
2
الضواء
1.4
2
النجف
1.4
2
احلرية
1.2
احلرة عراق 1
1.2
1
الرش يد
1.2
1
الانبار
1.2
كرد سات 1
19.3 99
بال
100.0 512 Total

يبين الجدول رقم ( )11تسلسل القنوات الفضائية العراقية ذات التأثير السلبي في التعامل مع
األزمات األمن ية في العراق من منظور قادة الراي العام في بغداد مرتبة ترتيبا تنازليا.
حيث جاءت قناة (الشرقية) بالمرتبة األولى من حيث السلبية وبنسبة ( )%52.4من مجمل نسب
القنوات الفضائية التي جاءت ضمن االختيار األول لقادة الرأي العام في بغداد ،تلتها في االختيار نفسه
قناة العراقية وبنسبة ( ،)%11.1ثم البغدادية وبنسبة (.)%11.3
أما في االختيار الثاني من حيث السلبية فقد جاء بالمرتبة االولى قناة البغدادية وبنسبة ( )%12.5تلتها
قناة آفاق بنسبة ( ،)%1.1ثم قناة الشرقية بنسبة (.)%1.1
وفي االختيار الثالث من حيث السلبية احتلت المرتبة االولى قناة الرافدين بنسبة ( )%1.1تلتها قناة
العهد بالمرتبة الثانية وبنسبة ( ،)%1.1ثم قناة الفرات بنسبة (.)%7.1
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الفصل الخامس
مناق شـ ــة النتائ ــج والتوصيات

خصص هذا الفصل لمناقشة نتائج الدراسة الميدانية حول دور الفضائيات العراقية في تدعيم
إ تجاهات الجمهور تجاه األزمات األمنية في العراق ..وكاالتي:
مناقشة سمات المبحوثين والعوامل الديموغرافية :من خالل القراءة المعمقة لنتائج التحليل
االحصائي تبين ما يلي :
 .1أشارت نتائج الدراسة بحسب الجدول رقم ( )1إلى أن استجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في
بغداد) تجاه دور الفضائيات العراقية في تدعيم اتجاهات الجمهور إزاء األزمات األمنية والتي تعزي
للعمر كانت متفاوتة إلى حد ما ،وكانت الفروق اإلحصائية لصالح الفئة العمرية التي تتجاوز
األربعين من السن ،وهو مادفعنا الى وضع خيارات االجابة لفقرة العمر فوق سن االربعة والعشرين
عاما ،وهذا يشير الى تقدم أعمار من يصلون الى القيادات العليا في مواقع قيادة الرأي وصنع القرار.
 .5كما أظهرت النتائج وفقا للجدول رقم ( )3إلى أن إستجابات المبحوثين والتي تعزي الى (النوع
االجتماعي) كانت بمستويات متقاربة جدا الى حد التماثل من دور الفضائيات العراقيـة في تدعيم
اتجاهـات الجمهـور نحو األزمات األمن ية من منظـور قادة الرأي في بغـ ــداد باختالف نوعهم
اإلجتماعي ،ويرجع ذلك الى الشرائح المختلفة التي أستهدفتها الدراسة ومستويات وطبيعة ووظائف

- 111افراد العينة المختلفة التي تتيح مشاركة المرأة والرجل على حد سواء في هذه المواقع سواء كانت
سياسية أو أكاديمية أو إعالم ية ،وهذا يساهم في دقة النتائج من خالل تمثيل الجنس النوعي بشكل
جيد للعينة.
 .3وأكدت نتائج الدراسة حسب الجدول رقم ( )4على أن إستجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في بغداد)
تجاه دور الفضائيات العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور إزاء األزمات األمنية وال تي تعزي للمؤهل
العلمي كانت متفاوتة إلى حد ما ،وكانت الفروق اإلحصائية لصالح ذوي المؤهل العلمي من الحاصلين
على شهادة الدكتوراه ،ويعود ذلك الى اختيار االكاديمين كجزء من العينة المبحوثة باالضافة الى
المستويات التي يصل اليها قادة الرأي الحاصلين على الشهادات العليا ،كما يشير ذلك الى القدرة
التحليلية والنظرة العلمية المتخصصة لدى حملة شهادة الدكتوراة في تقييم دور الفضائيات العراقية
ومعرفة مدى تـاثيرها في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي إزاء األزمات األمنية.
 .4ويتضح من الجدول ( )1إلى أن استجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في بغداد) تجاه دور الفضائيات
العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور إزاء األزمات األمن ية والتي تعزي إلى عدد ساعات مشاهدة
الفضائيات العراقية الى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وكانت أكثر لصالح فئة (أقل من ساعة) ،
ويفسر ذلك الى ان العينة المبحوثة غالبا ما تبحث ع ن الصورة الكاملة لألحداث من خالل اآلراء
المختلفة والمعلومات المنتقاة والتي صار المشاهد يميل الى تلقي الخبر الموجز والذي اليتطلب وقتا
طويال ،باإلضافة إلى الملل والروتين الذي أ صاب معظم الجمهور العراقي من تكرار األخبار ذاتها ،أو
المشاهد المؤلمة نفسها ،والتي بدأت النفسية العراقية عموما تنفر منها .كما قد يدلل ذلك الى أن طبيعة

- 115عمل العينة ووظائفهم التتيح لهم كثي ار من الوقت لمتابعة الفضائيات العراقية  ،وهذا يؤشر الى مصداقية
إجاباتهم على أسئلة أداة جمع المعلومات.
 .2وقد أشارت نتائج الدراسة بحسب الجدول رقم ( )15إلى أن استجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في
بغداد) تجاه دور الفضائيات العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور إزاء األزمات األمنية والتي تعزي
للمستوى االجتماعي كانت متفاوتة إلى حد ما ،وكانت الفروق اإلحصائية لصالح فئة السياسيين ،وهذا
يرجع الى أن كون األحداث األمنية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالوضع السياسي العام ،باالضافة إلى إهتمام
السياسيين باألزمات األمن ية أكثر من غيرهم باعتبارهم أ برز النخب التي تتصدى لألزمات األمنية .

مناقشة نتائج المحور الثاني :ما مدى إسهام الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات
المتعلقة باأل زمات األمنية في العراق.
أظهرت نتائج هذا المحور معدال حسابيا متوسطا أقرب الى المرتفع الستجابات المبحوثين (قادة الرأي
العام في بغداد) تجاه دور الفضائيات العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية ،كما
يشير الجدول رقم( ، )13وهو مؤشر إيجابي على تعامل الجمهور مع الفضائيات كمصدر رئيس
للمعلومة األمن ية ،وغالبا ما يكون الجانب المعرفي لدى الجمهور من معلومات يتم تضمينها األنواع
التلفزيونية وفق الخطط اإلعالم ية المدروسة وبالمستوى المطلوب.
حيث جاءت الفق ةر (استناد المشاهد العراقي على الفضائيات التي تتوافق مع اعتقاده ومذهبه) بمستوى
مرتفع ،وهذا يفسر انعكاس الواقع السياسي في العراق على األداء اإلعالمي من جهة ،وعلى الواقع
االجتماعي من جهة أخرى ،بحكم ان العراق شهد عملية سياسية جديدة بعد االحتالل االمريكي بنيت

- 116على أساس المحاصصة الطائفية واالثنية ،ينظر (الزويني وعبدالصاحب ،5111 ،ص .)111مما
أ نعكس على واقع وأداء اإلعالم العراقي نفسه في إ ستغالله للشعارات والرموز الدينية التي تثير عواطف
ومشاعر جمهور معين ،وهذا ما جاء في دراسة (علوان )5112،أيضا ،وهنا تتوافق هذه النتيجة مع
نظرية االتزان المعرفي حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان يميل إلى تبجيل وتقدير اآلراء
والمعتقدات التي توافق آرائه ومعتقداته ،باالضافة الى نظرية التنافر المعرفي التي تشير الى إبتعاد
المشاهد عن الرسائل اإلعالم ية المتضمنة للمعلومات واآلراء واالدلة التي التتفق مع اعتقاده كي ال تسبب
له التوتر واالضطراب.
كما جاءت الفقرة التي تؤكد دور الفضائيات العراقية في (تزويد الجمهور بالمعلومات وردود االفعال
الجديدة حول األحداث األمنية) بمستوى متوسط أقرب الى المرتفع ،وهذا يعزى الى اهتمام الفضائيات
العراقية باألحداث األمن ية المحلية بالدرجة االساس رغم صعوبة تواجد الم ارسلين والمصادر الخاصة في
مناطق النزاع الساخنة والحصول على الصورة والمعلومة ،بمعنى أن الجمهور العراقي بحسب عينة
الدراسة يتلقى معظم معلوماته عن األحداث األمن ية عن طريق الفضائيات العراقية ،ولهذا جاءت فق ةر
( إعتماد الجمهور على الفضائيات العراقية كمصدر رئيس للمعلومات) جاءت بنسبة متوسطة أقرب
الى المرتفع  ،ذلك ان األزمات األمنية ذات طبيعة محلية بالدرجة األساس -كما ذكرنا آنفا  -وبالتالي
هي فضائيات موجهة الى جمهورها المحلي أساسا ،وتتناول تفاصيل دقيقة أكثر من باقي الوسائل
األخرى ويتفق هذا مع دراستي ((الحديثي ،5111 ،والعامري ،))5114 ،وهنا تتوافق هذه النتيجة
ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم إذ تؤكد أن الجمهور يعتمد على وسائل اإلعالم؛ ليحقق حاجاته
ويحصل على أهداف معينة ،ويفترض هذا النموذج تفاعال بين وسائل اإلعالم (أبو أصبع،5112 ،
ص ،)36والى النتيجة نفسها يشير الدكتور حسن عماد مكاوي في كتابه اإلعالم ومعالجة األزمات من

- 117انه تزداد اهمية وسائل اإلعالم عند مواجهة األزم ة من خالل زيادة اعتماد الجمهور عليها في معرفة
تفاصيل تلك األزمات  ،فهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات عن األزمة لدى الجمهور ،وايضا في
تشكيل اتجاهات الجمهور نحو األزمة وكيفية ادارتها(،مكاوي ،5112،ص.)146
وفيما يخص فقرة إعتبار النشرات االخبارية ( االكثر فعالية في تقديم معلومات وافية عن األحداث
األمنية) فقد جاءت بنسبة متوسطة أ قرب الى المرتفعة كذلك ،ويعزى ذلك الى طبيعة ووظيفة النش ةر
اإلخبارية كوعاء اتصالي يتميز بالفورية واآلنية ولها مساحة واسعة في تغطيتها لألزمات األمنية من
خالل األ خبار القصيرة والتقارير ومقابالت الضيوف داخل النشرة وبشكل مختصر ،وهذا ما أتفقت عليه
أيضا دراسة (الكناني ،5113،ص  .)172مما يؤشر بوجود تراجع للبرامج ،وهو ما يؤكده الدكتور أديب
خضور في كتابه اإلعالم واالرهاب إن أبرز سمات التغطية اإلعالمية لإلعالم العربي في حالة األزمات
والكوارث يتجه نحو ضعف النزعة التحليلية التفسيرية مقابل غلبة الطابع اإلخباري على التغطيات.
(خضور ،5111،ص )194وفيما يخص فقرة كون الفضائيات العراقية (تنشر معلومات دقيقة عن
األحداث األمنية) والتي جاءت بنسبة متوسطة أقرب إلى المنخفضة ،فإن ذلك يشير إلى أن أغلب
الفضائيات العراقية تسعى إلى تحقيق أجنداتها وسياستها التحريرية في إغفال جوانب واظهار جوانب
أخرى من التغطية ،باالضافة إلى ال تقليل والتهويل من حجم األضرار والخسائر الناجمة عن األحداث
( *)

األمنية ،والنتيجة هذه تتوافق مع ما يشير إليه نقيب الصحفيين العراقيين

إلى مبالغة الفضائيات في

األرقام واإلحصائيات المتعلقة باألزمات األمنية.

(*) أجرى الباحث بتاريخ  5112 /11/51مقابلة مع نقيب الصحفيين العراقيين االستاذ مؤيد الالمي واجابته عن عدد
من األسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الدراسة .

- 111وانتقاال الى المرتبة االخيرة من إستجابات العينة المبحوثة للمحور األول فقد جاءت الفقرة التي
نصت على أن

(تغطية األح داث األمن ية من قبل الفضائيات العراقية كانت بما يخدم الجمهور

وتوجهاته) جاءت بنسبة متوسطة أقرب الى المنخفضة ،وهذا يفسر كون هذه الفضائيات تخدم سياسة
وأ جندات وتوجهات ملكية هذه الوسائل وبعض منها ال يراعي االعتبارات الضرورية للجمهور .حيث
مارست إنتقائية واضحة لالحداث واآلراء بشكل يصب في توجهاتها وعائديتها.

مناقشة المحور الثالث :إسـ ــهام الفضائي ـ ــات الع راقية في تدعي ـ ــم قناع ـ ــات الجم هـ ــور تج ـ ــاه
األزمات األمني ـ ــة في الع ـ راق
أظهرت نتائج الدراسة أن هذا المحور قد حاز على نسبة متوسطة بشكل إجمالي يقترب قليال من
المستوى المرتفع ،في إشـ ـ ـ ـ ـ ارة واضحـ ـ ـة إلى دور الفضائي ـ ـ ـات العراقيـ ـ ـ ـ ـة في تدعيم قناعـ ـ ـ ـات الجمه ـ ـ ـ ـ ـور
تجاه األزمات األمني ـ ـة في الع ـ ـ ـــراق بحسب العينة ،كما يبين ذلك الجدول رقم ( ،)14حيث جاءت فق ةر
( تأثير الصورة والمعلومات التي تنقلها الفضائيات العراقية) بنسبة مرتفعة ،ويشير ذلك الى إستثمار
الفضائيات العراقية الصورة والمعلومات التي ترد عن األحداث األمنية بما يخدم أجنداتها لتصل الى
مرحلة التأثير االقناعي في جمهورها الخاص ،وهنا قد تبرز الفضائيات في تغطياتها جوانب من األزمات
األمنية وتغفل عن أخرى ،وذلك بما يخدم سياسيتها التحريرية ونوع ملكيتها ،وعلى سبيل المثال ال

- 111الحصر أحداث (مجزرة سبايكر ( *) ،ومجرزة عشيرة البو نمر ( **) ،وقضية النازحين) حيث ركزت قنوات
العراقية وآفاق
واالتجاه وحسب اطالعنا على الدراسات السابقة على ضحايا سبايكر دون االخرى ،وبالمقابل توجد
قنوات مثل بغداد والشرقية والتغيير كان لها توجه آخر في تناولها األحداث من زاوية أخرى وركزت على
ضحايا حادثة البو البونمر دون التركيز على ضحايا حادثة سبايكر ،وكل هذه الصور والمعلومات التي
تتعلق باألحداث األمن ية لها تأثير واضح من خالل استخدام االستماالت العاطفية ولكنه غير مدروس
وغير مخطط له ،وهو ما اكدته رئيس لجنة الثقافة واإلعالم النيابية(***) ،كما أوضحته دراسة (علوان،
 )5112ودراسة (دروري ،)5113 ،ويتفق هذا ما جاء في مقابلة رئيس المرصد العراقي للحريات
الصحفية(****) بأنه عادة ماتخضع الفضائيات العراقية لمعايير سياسية غير مهنية مرتبطة بالوالءات
(*) مجزرة سبايكر جرت بعد أسر طالب القوة الجوية في قاعدة سبايكر من العراقيين في يوم 15
حزيران/يونيو  2014م،على يد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من
سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (  )5511 - 5111طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية
في تكريت ،وقاموا باعدامهم هناك وفي مناطق أخرى.
/https://ar.wikipedia.org/wiki
( **) مجزرة البونمر وهي حادثة اعدام قرابة  511شخص من عشيرة البونمر على يد تنظيم الدولة االسالمية "داعش"
وهي احدى العشائر التي قاتلت ضد داعش وتم العثور على مقبرة جماعية لهم في منطقة خنيزير بإتجاه صحراء األنبار.
/http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014/10/29
( *** ) أجرى الباحث بتاريخ  5112/ 15/ 11مقابلة مع رئيس لجنة الثقافة واإلعالم النيابية السيدة ميسون الدملوجي
واجابتهاعن عدد من االسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الدراسة .
( **** )أجرى الباحث بتاريخ  5112/11/51مقابلة مع رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية االستاذ هادي جلو
مرعي واجابته عن عدد من االسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الد راسة.

- 111الحزبية فتكون التغطية مرتبطة بنوع االنتماء الحزبي ،والقومي ،والطائفي وعادة ماتكون تلك التغطيات
غير حيادية موجهة والهدف منها حرف الرأي العام عن الحقيقة.
أما فيما يتعلق بفقرة (متابعة الفضائيات تؤدي إلى التوتر الشديد بسبب الصورة السلبية لمضامين
تغطيتها للحداث األمنية) فقد جاءت بمستوى مرتفع ،ويعزى ذلك إلى أن الخطاب اإلعالمي وما يحمله
من مضامين لم تتمثل فيه المسؤولية االجتماعية ولم تراع فيه المواثيق االخالقية في تجبنه لمشاهد
ضحايا أعمال العنف ،مما أ نعكس تأثير ذلك السلبي على الجمهور ،وخلق شعو ار لدى الجمهور بعدم
الرضا واالحباط من تغطية الفضائيات لألزمات األمن ية ،وهذا ما تطرقت اليه ودراسة (دروري)5113 ،
لما للصو ةر المجتزءة والمتضمنة لمشاهد مؤلمة من تاثير سلبي على المشاهد.
وفي المحور ذاته وبحسب نتائج الدراسة كما تظهر في الجدول رقم ( )14فإن استجابة العينة
المبحوثة لفقرة كون الفضائيات العراقية (تجعل المشاهد أكثر وعيا وادراكا لما يجري بالمنطقة عموما
والعراق خصوصا) جاءت بنسبة متوسطة ،وهي نسبة تجدها الدراسة غير كافية قياسا بالمهام المنوطة
بوسائل اإلعالم أثناء األزمات ضمن مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع ،السيما أن المعلومة في تلك
الظروف ينبغي أن تكون كاملة واال فهي مشوهة ،وتخفي الحقيقة ،كما أن عليها تقديم حجم معرفي
شامل ومتنوع يغطي الجوانب المختلفة لألزمة ،واتباع منهج تحليلي تفسيري نقدي يتعرض لألبعاد
المختلفة لألزم ة ،وهذا يتم عبر الطابع االخباري والبرامجي معا ،وهذا ما لم يحظ بدرجة تناسب الظروف
األمنية وان جاء بمراتب متوسطة.
وقد أشارت النتائج كذلك الى أن استجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في بغداد) تجاه دور
الفضائيات العراقية في تدعيم إتجاهات الجمهور إزاء األزمات األمن ية فيما يخص فقرة (تغطية

- 111الفضائيات عن األحداث األمنية التي تعزز االنتماء الوطني للعراق) جاءت بنسبة متوسطة أقرب الى
المستوى المنخفض ،وهذا يعود الى تجزئة الخطاب اإلعالمي الموجه الى الجمهور العام ،وضعف دورها
في بناء القيم الثقافية الوطنية في مضامين هذا الخطاب ،وهذا ما تمحورت حوله نظرية الغرس الثقافي
في فهم دور هذه الوسائل ،إذ هناك من األسباب ما يدعو لإلعتقاد بأن األهمية والمغزى الحقيقيين
لوسائل اإلعالم في المجتمع ،ليس في تأثيرها الفوري على جماهير معينة ،وانما تكمن في تأثيرها غير
المبا شر والحاذق على المدى الطويل في عملية تنظيم الحياة اإلجتماعية ،ويعتبر المجتمع والثقافة في
عملية تطور وتغيير دائمية بسبب األحداث المتالحقة للتاريخ مثل الحروب واألزمات ،مما ينعكس على
التغير في المعتقدات( .ملفين ،1111 ،ص .)531والنتيجة تتفق مع ما توصلت اليه د ارسة (السعيد بو
معيزة )5116،في تشخيص أهمية وسائل اإلعالم في بناء القيم الثقافية.
كما أكدت النتائج أن الجمهور العراقي اليشعر بمصداقية القنوات الفضائية بشكل كبير ،وهذا ما
خلصت إليه الدراسة فيما يتعلق بفقرة كون المشاهد (يشعر بقناعة تامة بمصداقية ما تتناوله الفضائيات
العراقية في تغطياتها للحداث األمنية) حيث جاءت ضمن المدى المتوسط القريب من المستوى
المنخفض ،كما تشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة طردية بين رضا الجمهور ومصداقية الفضائيات في
تغطيتها لألزمات األمن ية ،باالضافة الى كون الفضائيات تسعى أغلبها إلى تحقيق اجنداتها ولو بالمبالغة
بارقام واحصائيات األحداث األمن ية ،وهذا ما أكده نقيب الصحفيين العراقيين( *).

( *) أجرى الباحث بتاريخ  5112 /11/51مقابلة مع نقيب الصحفيين العراقيين االستاذ مؤيد الالمي واجابته عن عدد
من االسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الدراسة .

- 112مناقشة المحور الرابع :تأثير الفضائيات العراقية في تغيير سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية.
أظهرت نتائج هذا المحور ( تأثير الفضائيات العراقية في تغ يير سلوكيات الجمهور تجاه األزمات
األمنية في العراق) إلى أن استجابات المبحوثين (قادة الرأي العام في بغداد) تجاه دور الفضائيات
العراقية في تدعيم إ تجاهات الجمهور إزاء األزمات األمنية قد جاءت  -كما يظهر في الجدول رقم
( - )12بنسبة متوسطة بشكل إجمالي ،مما يؤشر بوجود تأثير حقيقي للفضائيات لدى الجمهور ،ولكن
حسب إ جابات المبحوثين على الفقرات التي تضمنها هذا المحور تصنف ضمن التأثيرات السلبية في
سلوكياته.
وفيما يخص فقرة (مساهمة تغطية الفضائيات العراقية لاحداث األمنية في تنمية الصراع الطائفي
في العراق) فقط جاءت بمستوى مرتفع ،وهذ يؤكد نتيجة الجدول رقم ( )13في حصول الجمهور على
المعلومات من القنوات التي تمثل إعتقاده ومذهبه وبنسب مرتفعة أيضا ،وربما هذه نتيجة طبيعية لتعدد
وسائل اإلعالم وخارطتها التي تمثل أجندات حزبية وطائفية وحتى إقليمية ،وهذه الفضائيات قد أستندت
على اال تجاه الديني لتحقيق أهدافها ،وهو يعتبر أقوى اتجاه من حيث الشدة إذ تنقسم الى نوعين أولها
"اتجاهات قوية" ،وهي التي تكون مستندة على المعتقدات الدينية والعادات والقيم والمبادئ التي يتمسك
بها الفرد ويعتز بها ،وثانيهما "اتجاهات ضعيفة" وهي التي تتمثل في الموقف الضعيف والمتهاون الذي
يلجأ إليه الفرد حول موقف معين(.العميان ،5112 ،ص ،)14كما أ تفقت نتائج الدراسة بهذا الشأن مع
ما توصلت اليه دراسة (فائق القرلوسي )5115 ،حيث أشارت إلى أن األفراد يتعلمون أو يتشكل لديهم
(العنف) وما يحويه هذه المفهوم من كلمات ومصطلحات أخرى جراء تعرضهم المستمر للفضائيات
العراقية .وبالتالي فإن الجمهور العراقي نتيجة القلق والخوف الذي تشكل لديه أصبح اليثق اال

- 113بالفضائيات التي تتفق مع إعتقاده ومذهبه وأصبحت هناك عالقة متبادلة بين هذه الفضائيات وجمهورها
الخاص ،وهو ما جاءت به أيضا نظريتي االتساق واالتزان المعرفي .
وفيما يخص فقرة ( تدفع تغطية الفضائيات العراقية للشأن األمني المشاهدين إلى محاولة الهجرة
من العراق) والتي جاءت بمستوى مرتفع كما أظهرها الجدول رقم ( ،)12تبين دور الفضائيات العراقية
وما تنقله من صور عنف ومشاهد مؤلمة في زرع الخوف والقلق تجاه مستقبل العراق لدى الجمهور بشكل
عام مع غياب المعالجة اإلعالم ية السليمة والمخطط لها ،مما يدفع أفراد هذا الجمهور إلى الهجرة خارج
العراق ،وهذا يتفق ودراسة ( هابر وفيلو )5113 ،والتي توصلت إلى أن اإلعالم يؤدي دو ار تسهيليا من
خالل التكرار والتعزيز للرسائل اإلعالم ية ،وغياب البدائل المناسبة ،لهذا يمكن أن يؤثر في مواقف
واتجاهات األفراد واعتقاداتهم وسلوكياتهم.
وما يتعلق بدور الفضائيات العراقية في (دفع المشاهدين الى النزوح داخل العراق) فقد جاءت الفق ةر
بمستوى متوسط ،وهذا يفسر تأثير المعرفة التي تكونت لدى الجمهور عن العنف واألحداث األمنية ،في
نزوح االالف من العوائل خارج المدن الساخنة ،وهذا يؤكد ما جاءت به دراسات "جيربنر" في نظرية
الغرس الثقافي من َّ
أن التغير الدوري في المعتقدات واالتجاهات لدى األفراد كثيفي المشاهدة قد يمتد أيضا
إلى السلوكيات إذ َّ
أن من المحتمل إ تخاذ هؤالء األفراد الجراءات وقائية بسبب معتقداتهم االحتمالية للوقوع
كضحايا عنف.
وحول دور الفضائيات العراقية في (جعل المشاهد يتجنب األخبار األمنية التي تتضمن مشاهد
مؤلمة) فقد جاءت بمستوى متوسط أقرب الى المرتفع ،وهذا يرجع الى الشعور السلبي الذي تخلقه هذه
الصور والمعلومات لدى المشاهدين ،وما ينتج عنها من توتر وخوف دائم واضطراب يهدد حياتهم

- 111الطبيعية ،ويرى الباحث أن هذا االمر ال ينسحب على غالبية الجمهور الذي ما زال جزء كبير منه له
االستعداد الكافي لرؤية المشاهد مهما كانت قساوتها وما تتضمنه من مشاهد ،للتأكد من مصداقية
األحداث وادراك الوضع العام الذي يعيشه ،وهذا ما جعل الفضائيات العراقية تحقق السبق في عرض
بعض الصور والمشاهد المؤلمة التي ترد عن األحداث األمن ية لزيادة عدد مشاهديها ،دون االلتزام
بالمواثيق اإلعالم ية واالخالقية أومسؤوليتها االجتماعية أثناء تغطيتها لالحداث األمن ية ،وما يعزز هذا
االمر ما توصلت اليه دراسة السوداني( )5112التي أكدت َّ
أن موضوعات انفجار السيارات المفخخة
والعبوات واألحزمة الناسفة ،تصدرت الموضوعات األمن ية التي يتابعها المبحوثون كونها األكثر برو از ،مما
يجعل معرفة هذه األحداث من األمور المهمة بالنسبة للمواطن العراقي ،كونها تهدد أمنحياته وحياة أسرته
بصو ةر مباشرة .
وجاءت نتائج (مساهمة الفضائيات في تحقيق التكافل االجتماعي وزيادة االواصر االجتماعية أكثر
في مواجهة األزمات األمنية) بالمرتبة االخيرة ضمن المستوى المنخفض وفقا إلجابات المبحوثين ،مما
يؤشر تراجعا لدور المسؤولية االجتماعية للفضائيات العراقية بحسب تقييم قادة الرأي لها ،بل كان دورها
سلبيا أغلب األوقات في تعميق االختالف وانتقاء االراء المتشجنة بين األطراف وتبادل االتهامات بشأن
األحداث األمن ية ،وهذا ما حصل على مسار األحداث األمنية واحتالل داعش لمحافظات الموصل،
واألنبار ،وصالح الدين ،وباقي أجزاء العراق.

- 115مناقشة المحور الخامس :تقييم قادة الرأي العام في بغداد لتغطية الفضائيات العراقية لل زمات
األمنية.
احتل هذا المحور بشكل اجمالي مستوى متوسط كما في الجدول رقم ( ،)16حيث جاءت فق ةر
(يؤثر التمويل الخارجي للقنوات الفضائية في أساليب تغطيتها لل زمات األمنية) بمستوى مرتفع ،وهذا
مؤشر شخصته آراء العينة المبحوثة وهم قادة الرأي (سياسيون ،إعالميون ،رجال دين ،أكاديمون ،شيوخ
العشائر) بوجود ضعف في إستقاللية الخطاب اإلعالمي العراقي في تغطيته لألزمات األمنية ،مما
يعكس تبعية سياسة التحرير لخدمة األجندة السياسية التي تقف وراء القنوات والداعمة لها.
واحتلت المرتبة الثانية الفقرة التي نصت على كون الفضائيات العراقية (تغذي األخبار النزعة
الطائفية في العراق) والتي قد جاءت بمستوى مرتفع ،ويفسر هذا طبيعة وسائل اإلعالم هذه التي
تشكلت على شكل مشاريع خاصة ،ومن قبل أحزاب سياسية ذات صبغة طائفية ،مع غياب القوانين
والمواثيق اإلعالم ية التي تنظم عمل هذه القنوات وااللتزام بها بشكل يخدم المجتمع.
وفيما يتعلق بمدى (إسهام تغطية الفضائيات في تأزم األحداث األمنية بشكل أكبر) فقد جاءت الفق ةر
بمستوى متوسط ،تأكيدا على كون الفضائيات العراقية قد أسهمت في االرباك والتأزم وعدم الفهم
للجمهور ،وهذا يعود الى عدم فهم القائم باالتصال في الفضائيات لدور إعالم األزمات بشكل واضح الذي
يقوم على أسس معينة.
أما الفقرة التي نصت على (التزام الفضائيات العراقية بالمعايير المهنية أثناء تغطيتها لاحداث
األمنية) فقد جاءت بمستوى متوسط أقرب الى المنخفض ،وهي نسبة غير مرضية من حيث عدم إلتزام
الفضائيات العراقية بالمعايير المهنية مثل الموضوعية والدقة وتناولها جميع اآلراء ونقل الواقع بمصداقية،
وهذه النتيجة أشرتها أيضا دراسة (فيحان.)5111،

- 116مناقشة المحور السادس  :ما دور الفضائيات العراقية في ترسي أسباب األزمات األمنية في العراق
لدى الجمهور من منظور قادة الرأي العام في بغداد.

يتضح من الجدول رقم ( )17ان مستوى المحور على العموم بمستوى مرتفع ،واغلب فقراته جاء
بنتائج مماثلة من حيث مستوى اإلرتفاع ،حيث جاءت الفقرة التي نصت على كون الفضائيات العراقية
عززت لدى الجمهور العراقي بأن (األزم ات األمنية في العراق هي نتيجة ألسباب سياسية) وفقا آلراء
الصرع
ا
العينة المبحوثة ،سواء كان ذلك نتيجة ( الصراعات الدولية ،الصراع الطائفي ب ين السياسيين،
على السلطة  ،هشاشة العملية السياسية ،تلكؤ الحكومة في تأدية دورها) وجميع هذه الفقرات التي
تضمنها الجدول جاءت بنسب مرتفعة.
ويعزى ذلك إلى تشابك األزمات األمن ية وتدخل األطراف السياسية الداخلية والخارجية بشكل
سلبي في الوضع األمني للبلد ،وهذا التشخيص له داللة على إدراك ووعي عالي للنخبة العراقية وهم
قادة الرأي بحجم األزمات األمن ية وأسبابها وتداعياتها السياسية ،مما يتطلب إعالما مسؤوال يستند الى
تشخيص دقيق لجوانب األزمة ومعالجتها إعالم يا بشكل عميق ومتكامل للوصول الى تغطية تلفزيونية
متكاملة.

- 117م ناقشة المحور السابع عن أكثر الفضائيات العراقية ذات التأثير االيجابي أو السلبي في المجتمع
العراقي من وجهة نظر وتقييم آراء قادة الرأي في بغداد
أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول ( )11تنازع بعض القنوات على المراتب العليا في التأثير
اإليجابي في تناولها لألزمات األمن ية في العراق ودورها في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي ،وبحسب
الدراسة فقد احتلت مراتب التأثير اإليجابي في الخيار األول قناة العراقية ،ثم قناة الشرقية ،ثم قناة
البغدادية ،أما في الخيار الثاني فقد جاءت أوال قناة البغدادية ثم قناة الشرقية ثم قناة السومرية ،وفي
الخيار الثالث كانت اوال قناة البغدادية ثم قناة السومرية فقناة الرشيد.
كما أظهرت نتائج الدراسة كما في الجدول ( )11تنازع بعض القنوات على المراتب العليا في
التأثير السلبي في تناولها لألزمات األمن ية في العراق ودورها في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي،
وبحسب الدراسة فقد أ حتلت مراتب التأثير السلبي في الخيار األول قناة الشرقية ،ثم قناة العراقية ،ثم قناة
البغدادية ،أما في الخيار الثاني فقد جاءت أوال قناة البغدادية ثم قناة آفاق ثم قناة الشرقية ،وفي الخيار
الثالث كانت أوال قناة الرافدين ثم قناة العهد فقناة الفرات.
وقد أشارت النتائج إلى تكرار ذكر بعض القنوات الفضائية في الدورين اإليجابي والسلبي ،مثل قناة
العراقية وقناة الشرقية وقناة البغدادية ،وهذا يشير إلى وجهة نظر الرأي العام متمثلة بقادته الذين يمثلون
أطياف المجتمع وتقسيماته اإلثنية والعرقية والطائفية فاختلفت تبعا لذلك نظرتهم إلى بعض القنوات
الفضائية ،فالذي يرى أن قناة العراقية تقوم بدور إيجابي في تدعيم اتجاهات الجمهور العراقي ،هو نفسه
قد يرى أن قناة الشرقية تقوم بدور مغاير بل سلبي في تدعيم إ تجاهات الجمهور العراقي ازاء األزمات

- 111األمنية ،وفي الوقت ن فسه هناك من يرى العكس ،فقد يرى أن قناة العراقية تقوم بدور سلبي في ذلك،
بينما هو نفسه يرى أن قناة الشرقية تقوم بدور إيجابي .وهكذا القول في قناة البغدادية والسومرية
والرشيد ...وبقية القنوات الفضائية.
كما دلت نتائج الدراسة إلى االنقسام السياسي في العراق ،وقد تجلى ذلك من خالل إختالف
وجهات النظر التي أبداها قادة الرأي العام في بغداد تجاه القنوات الفضائية ،بمعنى أن الشخصيات
السياسية وقادة الرأي في بغداد تحركهم أجندات سياسية معينة ،وانتماءات طائفية واضحة ،وخلفيات
ثقافية متباينة ،وقد يكون األمر طبيعي في ظل حياة سياسية ديمقراطية صحية ،لكنها في ظل الوضع
العراق تعد إحدى ابرز مشاكله وأزماته.
والجمهور بشكل عام أصبح يتوجه الى القنوات المستقلة أو شبه المستقلة في متابعته لألزمات
األمن ية ،والتعرف على االراء ووجهات النظر المختلفة أو إستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
والتي تميزت بنقلها بشكل مكثف قناة العراقية شبه الرسمية ،وهو ما أكده الناطق باسم و ازرة الداخلية
والعمليات المشتركة في تعامله مع قناة العراقية وبعض القنوات القريبة من أصحاب صنع القرار(*)،
وهو العامل الذي جعلها في صدارة القنوات الفضائية في الحالتين ،وهذه النتائج تتفق وما توصلت اليه
دراسة (فيحان.)5111،
كما تفسر هذه النتائج لجوء الجمهور الى القنوات التي تمتاز بمسحة ذات نزعة عقائدية والتي
تتفق مع توجهاته ومواقفه ،كما في قنوات (الرافدين والعهد والفرات)
(*) أجرى الباحث بتاريخ  5112 /15/11مقابلة مع الناطق باسم و ازرة الدا خلية والعمليات المشتركة العميد الدكتور سعد
معن واجابته عن عدد من االسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الد راسة.

- 111أما بعض القنوات فقد جاءت بنسب تأثير تكاد تكون معدومة مثل (األنبار وكربالء ونينوى) ذلك
أنها قنوات محلية على مستوى المحافظات ،تعنى كل منها بشؤون المحافظة دون غيرها ،وبتمويل من
مجلس المحافظة ،باإلضافة الى ضعف إمكانياتها الفنية ،مما أدى الى انحسار جمهورها ،باإلضافة الى
ذلك وجود بعض القنوات التي تمثل األ قليات والقوميات مما جعل معدل التك اررات لها في الجدول
منخفض بسبب طبيعة ومكان اختيار العينة المبحوثة وهم (قادة الرأي في بغداد).
عموما فقد كشفت الدراسة عن وجود إنقسام واضح في اآلراء وعدم إتفاقها على تصور واحد لدور
الفضائيات العراقية وتأثيرها أثناء األزمات األمن ية ،وربما يعود هذا الى إ نقسام المجتمع نفسه حسب
االتجاهات الدينية أوال ومن ثم القومية والسياسية ولطبيعة وتركيبة هذا الجمهور ،وان الفئة المبحوثة
ليست بعيدة أو خارجة عن هذا الواقع ،ويتفق هذا مع ما جاء به رئيس المرصد العراقي للحريات
الصحفية هادي جلو مرعي

()

ان إ نعكاس تاثير الوالءات الطائفية او القومية والسياسية جعل تلك

القنوات منقسمة على نفسها وفي تأثيرها على الجمهور الذي أصبح أسي ار لتلك التوجهات ،وهو ماجعل
وسائل اإلعالم العراقية وسيلة للصدام أكثر من كونها وسيلة للتنوير.
وقد كان للمبحوث فرصة في تأشير أكثر من خيار ضمن تحديد القنوات األكثر إيجابا أو سلبا،
وذلك لفسح الخيارات أمام عينة البحث بشكل حر دون أي توجيه ضمن هذا السؤال األمر الذي جعل
عدد التك اررات كبيرا ،وقد جاءت القنوات ذات التاثير االيجابي هي نفسها تقريبا في المواقع ذات التأثير

(*) أجرى الباحث بتاريخ  5112/11/51مقابلة مع رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية االستاذ هادي جلو مرعي
واجابته عن عدد من االسئلة التي بنيت على ضوء النتائج التي حصلت عليها الدراسة .

- 211السلبي .وي عتبر هذا االمر أحد أبرز العوامل التي دفعتنا للدراسة ،لمعرفة دور الفضائيات العراقية لوجود
االختالف العميق في إ تجاهات الجمهور وقناعاتهم ومواقفهم المسبقة ،وهنا جاء إستخدام نظريات علم
النفس االجتماعي وبالتحديد نظريات االستجابة المعرفية للمساعدة في فهم هذا الدور ،وربما هذا اإلنقسام
الحاصل في آراء المبحوثين يعود الى الحكم االجتماعي وحسب هوفالند  1161أحد المنظرين في هذا
الجانب ،حيث يذكر أن المتلقين ال يقيمون الرسائل بناءا على األدلة والبراهين التي تتضمنها ،وانما هم
يقارنون بين الموقف الذي تتبناه الرساله واتجاههم المبدئي ،وبناءا على ذلك يحددون ما اذا يقبلون
الرسالة أم ال من أجل تبرير األحداث المحيطة بهم ،ينظر(زغيب ،5111 ،ص.)56
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االستنتاجات
في ضوء النتائج العامة التي توصل لها البحث في فصله الميداني ضمن قراءة الجداول وما
تضمنته من إجابات للمبحوثين عن دور الفضائيات العراقية في تدعيم إتجاهات الجمهور نحو األزمات
األمن ية من وجهة نظر قادة الرأي في بغداد ،يجد الباحث مجموعة من االستنتاجات يمكن إستخالصها
وعلى النحو اآلتي:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث المستوى االجتماعي لصالح فئة السياسيين ،وذلك لقربهم
من مصادر القرار الرسمي ،ولإلرتباط الوثيق والمتشابك لألزمات األمن ية بالوضع السياسي العام.
 .5تنوعت التأثيرات المترتبة على إعتماد قادة الرأي الذين يعتبرون ممثلين للجمهور على الفضائيات
العراقية كمصدر رئيسي للمعلومات والحقائق في تغطيتها لألزمات األمن ية ،وجاءت التأثيرات المعرفية
في المقدمة وتلتها التأثيرات الوجدانية ثم السلوكية ،مما يعكس مؤش ار على قد ةر الفضائيات العراقية في
إحداث التأثير المعرفي المطلوب خالل األزمات األمنية.
 .3أوضحت النتائج وبنسبة مرتفعة أ ن سعي المواطن لزيادة الجانب المعرفي لديه أستند على القنوات
الفضائية التي تمثل إتجاهه واعتقاده المذهبي وهو مؤشر سلبي يتعلق بدور هذه الفضائيات في تعزيز
الصراعات والخالفات الطائفية.
 .4أبرزت نتائج الدراسة التأثير المرتفع للصورة والمعلومات التي تنقلها الفضائيات عن األحداث األمنية
وكان تصنيفه حسب آراء عينة البحث ضمن التأثيرات السلبية التي ولدت مشاعر القلق والخوف.
 .2ضعف الخطاب اإلعالمي للفضائيات العراقية الذي يعزز قيم المواطنة واالنتماء الوطني.

- 212 .6قصور واضح في إستكمال التغطية التلفزيونية لألزمات األمن ية حسب عينة البحث ،من خالل غلبة
الطابع االخباري على البرامج التحليلية المعمقة التي تعم ل على تفسير األزمات األمنية وأسبابها
ومعالجاتها .
 .7أسهمت الفضائيات العراقية في تغذية العوامل التي دفعت المواطنين الى النزوح الخارجي او الداخلي
من مناطق النزاع.
 .1ضعف التزام القنوات الفضائية بالمعايير المهنية في تغطياتها لألزمات األمنية.
.1

إن األسباب التي تقف وراء األزمات األمن ية هي سياسية ،بالدرجة االساس ،ومن ثم تشابكها
بالوضع االجتماعي واالقتصادي وهو توجه مرتفع لدى عينة الدراسة.

 .11هناك ا نقسام واضح لدى افراد العينة المبحوثة حول تصنيفهم للقنوات ذات التأثير االيجابي أو
السلبي ،وهذا يعكس انقسام العينة لما تمثله من واقع سياسي وأثني داخل العراق.
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توصيات الدراسة
في ضوء ما توصل له البحث من اإلستنتاجات ،يمكن صياغة عدد من التوصيات والمقترحات
بشأن دور الفضائيات العراقية في تدعيم إتجاهات الجمهور نحو األزمات األمنية ،وهي كاآلتي:
 .1توصي الدراسة بضرورة إصدار ميثاق إعالمي يتم االتفاق عليه في ضوء القوانين والمواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان ،ويكون ملزما لوسائل اإلعالم العراقية ،ي بنى على أساس بث روح
المواطنة ونبذ النزعة الطائفية في الخطاب اإلعالمي.
 .5ضرورة قيام القنوات الفضائية العراقية بعقد الدروات لمنستبيها وتوعيتهم باالخالق اإلعالمية
والمعايير المهنية في أساليب تغطيات األزمات األمن ية ،من حيث النزاهة والدقة والموضوعية
والمصداقية.
 .3توصي الدراسة بضرورة تجنب نشر المشاهد المؤلمة للمضامين اإلعالمية المتعلقة بأحداث
التفجيرات وأعمال العنف ،واإللتزام بالمواثيق اإلخالقية واإلنسانية التي تنص على ذلك.
 .4ضرورة اإلستفادة من األ بحاث والرسائل اإلعالم ية لزيادة فهم وتطوير أكبر إلعالم األزمات
والرأي العام لدى القائم باالتصال في وسائل اإلعالم العراقية ،خاصة تلك التي تتعلق
بالخصائص االجتماعية للجمهور.
 .2ضرورة تفعيل وانشاء منظمات صحفية مستقلة بعيدة عن أي تأثير سياسي او أثني تعنى
بشؤون اإلعالم ،وقادرة على زيادة الجوانب االيجابية من الخطاب اإلعالمي ،وايجاد أرضية
مشتركة تجمع بين اإلعالم وقادة الرأي والمجتمع لتحقيق هذا الهدف.
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قائمة المراجع
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قائمة المراجع
القرآن الكريم
أوال .الكتب العربية :
 اتحاد اإلذاعات العربية( .)5112البث واالستقبال الفضائي العربي .مجلة اتحاد اإلذاعات
العربية .العدد ،1لسنة  .5112تونس.
 أحمد ،أحمد زكريا( .)5111نظريات اإلعام مدخـل الهتمامات وسائل اإلعام وجمهورها.
المنصورة :المكتبة العصرية للنشر والتوزيع
 أدهم ،محمود( .)1111التحقيق الصحفي .القاهرة :دار الثقافة للطباعة والنشر
 أدهم ،محمود( .)1117فن الخبر .ط .5القاهره :دار الفكر العربي.
 أديب خضور  .دراسات تلفزيونية  .دمشق :المكتبة اإلعالمية.
 أرسالن ،نبيل إسماعيل( .)1114منهج إدارة األزمات في االدا رة العامة المقارنة ،مجلة اإلدارة،
المجلد  ،57العدد .3
 إسماعيل ،بشرى جميل( .)5115اإلبداع اإلعامي في الفضائيات العربية .عمان :دار أسامة
للنشر والتوزيع.
 إسماعيل ،محمود( .)5113مبادئ علم اإلتصال ونظريات التأثير .ط .1القاه رة :الدار العالمية
للنشر والتوزيع.
 أبو أصبع ،خليل صالح( .)5112قضايا إعامية .ط .5عمان :دار مجدالوي للنشر والتوزيع.

- 215 أبو أصبع ،خليل صالح( .)1112اال تصال واإلعام في المجتمعات المعاصرة .ط .1عمان  :دار
آرام.
 أفندي ،عبد هللا أحمد( .)5117تخطيط برامج اإلعام األمني .الرياض :أكاديمية نايف للعلوم
األمنية.
 إمام ،سلوى( .)5114تأثير مشاهدة الجمهور المصري للقنوات الفضائية على وسائل االتصال
 أنطاكي ،مصطفى( .)5112العولمة اإلعامية .ط .1دمشق :مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر.
 إ يزالير ،استيفن واينجر ،روبير شانتو( .)1111لعبة وسائط اإلعام السياسة األمريكية في
عصر التلفزيون .ترجمة :شحده فارع ،ط ،1عمان ،األردن :دار البشير
 إ يزالير ،ستيفن ،و ايفيجر ،روبير شانتو ( .)1112لعبة وسائط اإلعام .ترجمة شحدة تاريخ.
عمان :دار البشير.
 باجالن ،عامر قادر( .)5111طبيعة األنظمة السياسية في الدولة العراقية ،دراسة سياسية مقارنة،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،األکاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،کلية القانون والسياسة،
قسم العلوم السياسية .الدانمارك.
 الباز ،علي( .)5111اإلعام واإلعام األمني .ط .1عمان :دار الشعاع.
 بدران ،عبدهللا( .)5115الخبر الصحفي في منهج اإلعام اإلسامي .دمشق :دار المكتبي
للطباعة والنشر
 البدراني ،فاضل( .)5111اإلعام  -صناعة العقول .بيروت ،ط ،1بيروت :منتدى المعارف.
 بدوي ،احمد زكي( .)1114معجم مصطلحات اإلعام .ط . 5القاهرة :دار الكتاب المصري.

- 216 بدوي ،أحمد( .)1113معجم العلوم اإلجتماعية ،بيروت ،مكتبة لبنان.
 بديوي ،دمحم( .)5111الخطاب اإلعالمي لألحزاب والحركات اإلسالمية في العراق .أطروحة
دكتوراه (غير منشورة) .جامعة بغداد ،كلية اإلعالم.
 بركات ،فيصل ( .)1171دور اإلعالم في الدول النامية ( ،دراسة منشورة) ،جامعة القاهرة ،كلية
األداب.
 بركات ،دمحم خليفة( .)1124االختبارات والمقاييس العقلية .القاهرة :مكتبة مصر
 بو معيزة ،السعيد( .)2006أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب ( ،دراسة دكتوراه
غير منشورة) ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم.
 بورديو ،بيير ( .)5111التليفزيون ونفوذ الصحافة .ترجمة مها دمحم .بغداد :دار المأمون للترجمة
والنشر.
 تشارلز ر .)1113( .المنظور األجتماعي للتصال الجماهيري .ترجمة دمحم فتحي .القاهرة :الهيئة
المصرية العامة للكتاب.
 التهامي ،مختار(.)1166اإلعام والتحول اإلشتراكي  .القاهرة :دار المعارف .
 ثامر ،علياء( .)5111دور الصحافة العراقية في تشكيل اإلتجاهات السياسية لطلبة جامعة بغداد،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم ،قسم الصحافة.
 الجابري ،علي( .)5116تقنيات الخبر في الفضائيات العربية .عمان :عمرون للدراسات والنشر.
 الجالد ،ماجد زكي( .)5112تعلم القيم وتعليمها .عمان :دار المسي ةر للنشر والتوزيع والطباعة.

- 217 الجمال ،راسم دمحم( .)5111العاقات العامة الدولية واالتصال بين الثقافات .القاهرة :دارالمصرية
اللبنانية.
 جواد ،عبد الستار ( .)1111اللغة اإلعامية .عمان :دار الهالل للترجمة.
 جوهر ،صالح الدين( .)1167علم اإلتصال ،المفاهيم ونظرياته ومجاالته .القاهرة :مكتبة عين
شمس.
 حجاب ،دمحم( .)5113الموسوعة اإلعامية .ط ،1القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5114المعجم اإلعامي .ط ،1القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
 الحجامي ،كاظم دمحم( .)5116المعالجة اإلعالمية لألزمات السياسية المحلية( ،دراسة تحليلية
لمعالجة الفضائية العراقية لألزمات السياسية) ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسم العالقات العامة
 كلية اإلعالم  -جامعة بغداد . الحديثي ،عبدالقادر معروف( .)5111دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات الرأي العام لدى
سكان مدينة بغداد وازاء االنتخابات النيابية العراقية  ،5111أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية
اإلعالم ،جامعة بغداد
 الحرملي ،دمحم بن سعيد( .)5115دور الصحافة العمانية في تدعيم قيم المواطنة لدى الجمهور
العماني( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،القاهرة :جامعة عين شمس ،كلية االداب ،اإلعالم.
 حسن ،حسان عباس( .)1111استطالعات الرأي العام األمريكي حول أزمة المقرات الرئاسية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلعالم ،كلية االداب ،جامعة بغداد.
 الحسن ،عبد الدائم ( .)1111الكتابة واإلنتاج اإلذاعي بالراديو .عمان :دار الفرقان.

- 211 حسين ،حامد( .)1177الريبورتاج ،التلفزيوني .مجلة اإلذاعة والتلفزيون ،العدد ،511 ،بغداد آذار
 الحفني ،عبدالمنعم( .)1171موسوعة علم النفس والتحليل النفسي .ج . 5بيروت :دار العودة .
 الحقباني ،تركي بن صالح( .)5116مدى إسهام اإلعالم األمني في معالجة الظاهرة اإلرهابية.
دراسة تحليل محتوى لعدد من الصحف المحلية اليومية السعودية خالل الفترة من 1452/1/1هـ
الى 1452/6/1هـ .رسالة ماجستير غير منشورة  ،قسم العلوم الشرطية ،كلية الدراسات العليا،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 الحوشان ،بركة زامل( .)5112اإلعالم األمني العربي ،ندوة العمل اإلعالمي األمني :المشكالت
والحلول .الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 الحكيم ،فواز منصور( .)5111سوسيولوجيا اإلعام الجماهيري .عمان :دار أسامة للنشر
والتوزيع
 حمادة ،بسيوني إبراهيم( .)1113دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي.
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5111دراسات في اإلعام وتكنولوجيا االتصال والرأي العام .ط1
القاهرة :عالم الكتب.
 حمادي ،إياد هالل( .)5117العالقات العامة في القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية ،دراسة
مسحية أل نشطة العالقات العامة في قناتي العراقية وبغداد ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،
جامعة بغداد ،كلية اإلعالم .
 حمزة ،عبد اللطيف( .)1161المدخل في فن التحرير الصحفي .ط .4القاهرة :دار الفكر العربي

- 211 حمزة ،هشام( .)5117إدارة األخبار في القنوات التلفزيونية في أوقات األزمات ،د ارسة حالة:
تجربة قناة أبوظبي في تغطية الحرب في أفغانستان والعراق .رسالة ماجستير غير منشورة.
األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.
 الحمالوي ،دمحم رشاد( .)1111األزمات والكوارث في مصر المحروسة .تقرير مقدم إلى وحدة
بحوث األزمات :جامعة عين شمس.
 حميد ،شريف سعيد( .)5111التقارير اإلخبارية في القنوات الفضائية العراقية ،قناة العراقية
الفضائية أنموذجا ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم
 حواش ،جمال الدين دمحم( .)1111إدارة األزمات والكوارث ضرورة حتمية .بحث مقدم إلى المؤتمر
السنوي الثالث إلدارة األزمات والكوارث .القاهرة :كلية التجارة ،جامعة عين شمس
 الخزرجي ،ثامر كامل( .)5112العاقات السياسية والدولية واالستراتيجية في إدارة األزمات.
عمان :دار مجدالوي للنشر والتوزيع.
 خضور ،أديب( .)1111اإلعام واألزمات .ط ،1دمشق :المكتبة اإلعالمية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (- 5115أ) .اإلعام األمني .ط : 1دمشق :المكتبة اإلعالمية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (- 5115ب) .الحديث التلفزيوني .دمشق :المكتبة اإلعالمية.
 الخضيري ،محسن احمد( .)1111إدارة األزمات ،منهج اقتصادي إداري لحل األزمات ،ط.5
القاهرة :مكتبة مدبولي.

- 211 الدبيسي ،عبدالكريم ( .)5111المعايير المهنية في الصحافة األردنية ،مجلة جامعة البترا،
العدد.15
 الدليمي ،عبد الرزاق ( .)5112عولمة التليفزيون .عمان :دار جريد للنشر والتوزيع
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5115اإلعام وادارة األزمات .ط ،1عمان :دار المسيرة.
 راجح ،أحمد( .)1171أصول علم النفس .بيروت :دار القلم.
 ربيع ،دمحم شحاته( .)5111علم النفس اإلجتماعي .ط .1عمان :دار المسيرة.
 الربيعي ،ضمياء( .)5117اإلتجاهات الس ياسية للخبر الرئيس في الجرائد العراقية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم ،قسم الصحافة.
 الربيعي ،دمحم كحط عبي( .)5111عادات التلقي لدى المهاجرين العرب للقنوات الفضائية العربية.
اطروحة دكتوراه غير منشورة ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،كلية اآلداب والتربية
 رشتي،جيهانأحمد(.)1117األسس العلمية لنظريات اإلعالم.القاهرة :دارالفكرالعربي .
 رشتي ،جيهان( .)1171األسس العلمية لنظريات اإلعام .القاهرة :دار الفكر العربى للطباعة
والنشر.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)1111نظم األتصال واإلعام في الدول النامية .القاهرة :دار الفكر العربي.551
 رضا ،عدلي سيد ،والسيد ،عاطف عدلي( .)5116إدارة المؤسسات اإلعامية ،القاهرة :دار الفكر
العربي.

- 211 رضا ،هويدا دمحم( .)5111معالجة األفالم والمسلسالت العربية التي يقدمها التلفزيون المصري
لموضوع تعاطي وادمان المخدرات وعالقتها بإدراك الجمهور للواقع االجتماعي للمدمنين .اطروحة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم ،قسم اإلذاعة والتلفزيون.
 رمزي ،ناهد( .)1111الرأي العام وسيكولوجية السياسة .القاهرة :مكتبة األنجلو مصرية.
 زغيب،شيماءذوالفقار(.)2111نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام.ط.2القاهرة.الدار
المصريةاللبنانية.
 زكريا،خضر(.)1111النظريات االجتماعية المعاصرة.دمشق:جامعةدمشق 
 زهران،حامدعبدالسالم(.)1177علم النفس اإلجتماعي.ط.1القاهرة:عالمالكتب.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ( .)5111علم النفس اإلجتماعي .ط .6القاهرة :عالم الكتب
 الزويني ،حسين دبي ،وعبدالصاحب ،سعد مطشر( .)5111الممارسة اإلعالمية والتحول
الديمقراطي في العراق .الباحث اإلعامي .العدد ،6بغداد .
 أبو زيد ،فاروق( .)1111فن الكتابة الصحفية .ط .4القاهرة :عالم الكتب.
 السلمي ،علي( .)1112تحليل النظم السلوكية  .القاه ةر  :مكتبة غريب.
 سليمان ،محمود كرم( .)1111التخطيط اإلعامي في ضوء اإلسام .القاهرة :دار الوفاء للطباعة
والنشر والتوزيع
 سميسم ،حميدة( .)5115الرأي العام وطرق قياسه .عمان :دار ومكتبة الحامد.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5112نظرية الرأي العام .القاهرة :الدار الثقافية للنشر.

- 212 السوداني ،أحمد عبد الحسين ثاني( .)5112دور التلفزيون في بناء الوعي األمني لدى الجمهور،
دراسة مسحية على جمهور مدينة بغداد ـ اطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسم الصحافة اإلذاعية
والتلفزيونية ،كلية اإلعالم ،جامعة بغداد
 السيد ،سعيد( .)1114إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون .القاهرة :عالم الكتب.
 شاهين ،هبة( .)5111التلفزيوني الفضائي العربي .ط .1القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
 شاوي ،برهان( .)5113مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته .ط .1االردن ،إربد :دار الكندي.
 شرام ،ولبور( .)1171أجهزة اإلعام والتنمية الوطنية .ترجمة دمحم فتحي .القاه ةر  :الهيئة المصرية
العامة.
 الشريف ،سامي( .5114الفضائيات العربية ،رؤية نقدية .القاهرة :دار النهضة العربية
 الشعالن ،فهد احمد( .)5115إدارة األزمات ..األسس المراحل اآلليات .الرياض :جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية.
 الشعيبي ،علي( .)5116دور وسائل اإلعام بين التثقيف والترفيه .ط .1أبوظبي :مركز األمارات
للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.
 شفيق ،حسنين( .)5111دراسات متطورة في علم النفس اإلعامي .القاهرة  :دار الفكر العربي
للطباعة والنشر والتوزيع.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5113نظريات اإلعام وتطبيقاتها في دراسات اإلعام الجديد ومواقع التواصل
االجتماعي .القاهرة :دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع.

- 213 شكري ،عبدالمجيد( .)1116تكنولوجيا اإلتصال الجديد في إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
القاهرة :دار الفكر العربي
 شلبي ،كرم( .)1112الخبر اإلذاعي وخصائصه في الراديو والتلفزيون .جدة :دار الشروق للنشر
والتوزيع والطباعة.
 الشمري ،علي جبار( .)5111الهوية الوطنية في قناة الشرقية الفضائية العراقية" .بحث مقدم
إلى مؤتمر الفضائيات العربية والهوية الثقافية "،كلية اإلتصال جامعة الشارقة.
 الشهراني ،سعد بن علي( .)5112إدارة عمليات األزمة األمنية .الرياض :جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية.
 صادق ،اسامة( .)1111المبادئ العلمية لادارة العامة .القاهرة :مكتبة عين شمس.
 صالح ،أحمد زكي( .)1162علم النفس التربوي .القاه ةر  :مكتبة النهضة المصرية.
 صالح ،سليمان( .)5111إشكالية الموضوعية في وسائل اإلعالم ،المجلة المصرية لبحوث الراى
العام ،العدد . 3
 صديق ،حسين( .)2111االﺘﺠاهات الﻨظرﻴة الﺘقلﻴدية لدراﺴة الﺘﻨظﻴمات االﺠﺘﻤاعية ،عرض -
وﺘقوﻴم.مجلةجامعةدمشق،مج،27العددالثالثوالرابع .
 صفوح،األخرس.)1111(،علم االجتماع العام .دمشق:المطبعةالجديدة  .
 صالح ،مها عبدالمجيد( .)5115ﺍإلعالﻡ ﺍلجديد ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألﺯماﺕ ﺍألمنية .ﻭﺭقة علمية مقﺪمة الى
الملتقى ﺍلعلمي " :ﺍإلعالﻡ ﺍألمني ﻭﺩﻭﺭه في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألﺯماﺕ .5115عمان.

- 211 الضبع ،ثناء يوسف( .)5115أثر اإلعانات التلفزيونية على النمط اإلستهاكي للشباب .من
بحوث المؤتمر العالمي التاسع ،الرياض.
 الضحيان ،عبدالرحمن ابراهيم( .)5111إدارة األزمات والمفاوضات .المدينة المنورة :دار المآثر
 ضمد ،سعدون( .)5116آلية صنع اإلتجاه في التضليل اإلعالمي ،مجلة تواصل ،العدد ،6بغداد،
هيئة اإلعالم واإلتصاالت.
 طاقة،ياسينطه(.)1111االتجاهات والحياة.بغداد:المكتبةالوطنية 
 الطرابيشي ،مرفت ،والسيد ،عبدالعزيز ( .)5116نظريات االتصال .القاهرة :دار النهضة العربية.
 العامري ،غزوان جبار ( .)5114دور القنوات الفضائية في تشكيل الرأي العام تجاه األزمات
السياسية في العراق ،دراسة ميدانية على جمهور النخب األكاديمية في بغداد ،اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية ،كلية اإلعالم ،جامعة بغداد
 العبد ،عاطف عدلي( .)5117اإلعالم التنموي والتغير االجتماعي ،األسس النظرية والنماذج
التطبيقية .ط .2القاهرة :دار الفكر العربي
 عبدالحميد ،دمحم( .)5112نظريات اإلعام واتجاهات التأثير .ط ،4عمان :عالم الكتب.
 عبدالرحيم ،طلعت حسن(.)1111علم النفس االجتماعي المعاصر .ط . 5القاهرة :دار الثقافة
للطباعة والنشر.
 عبدالكريم ،كفاح( .)5111العوامل المؤثرة في تطور أداء البرامج اإلخبارية والسياسية التلفزيونية
ودورها في تحقيق األهداف المرسومة لها ،دراسة في قناة السومرية الفضائية ،رسالة ماجستير
(غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم.

- 215 عبدهللا ،معتز سيد ،وخليفة ،عبد اللطيف دمحم) .)5111علم النفس اإلجتماعي .القاهرة :دار غريب
للنشر والتوزيع.
 عبدالمعطي ،عبد الباسط(.)1171اإلعام وتزييف الواقع .القاهرة :دار الثقافة الجديدة.
 عبيد ،إسماعيل علوان( .)5111المعالجة اإلخبارية في القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية،
دراسة تحليلية لنشرة األخبار الرئيسية من قناة البغدادية أنموذجا ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،
جامعة بغداد ،كلية اإلعالم
 عجوة ،علي( .)1177األسس العلمية للعاقات العامة.ط .1القاهرة :عالم الكتب
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ( .)5111اإلعامي األمني المشكات والحلول .الرياض :أكاديمية نايف للعلوم
األمنية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وفريد ،كريمان( .)5112إدارة العاقات العامة بين اإلدارة االستراتيجية وادارة
األزمات .القاهرة :عالم الكتب
 العدوي ،فهمي( .)5111إدارة اإلعام  .عمان :دار اسامة للنشر والتوزيع.
 علوان ،اسماعيل( .)5112المعالجة اإلخبارية لألزمات األمن ية المحلية في الفضائيات التلفزيونية
العراقية ،اطروحة دكتو اره غير منشورة ،جامعة بغداد .
 علوان ،ياسين( .)5111دور البرامج السياسية في قناة صالح الدين الفضائية .مجلة جامعة
تكريت ،المجلد  ،16العدد ،2أيار( .)5111جامعة تكريت.
 عليان ،ربحي مصطفى ،وعبدالدبس ،دمحم( .)5113وسائل االتصال وتكنلوجيا التعليم .ط.5
عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.

- 216 العماري ،عباس رشدي( .)1113إدارة األزمات في عالم متغير .القاهرة :مركز األهرام للترجمة
والنشر.
 عمر ،نوال( .)1166دور اإلعالم الديني في تغيير قيم األسر الريفية والحضرية (رسالة دكتوراه
منشورة ) القاهرة ،دار الفكر العربي.
 العميان،محمودسلمان(.)2115السلوك التنظيمي في منظمات األعمال.ط.3عمان:داروائل .
 عواد ،فاطمة حسين( .)5111اإلعام الفضائي .ط .1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 عودة ،محمود( .)1111اإلتصال بالجماهير والتغير اإلجتماعي .تقديم :السيد دمحم خيري ،مصر:
ذات السالسل للطباعة والتوزيع والنشر.
 الغنام ،عبد العزيز( .)1177مدخل في علم الصحافة .مكتبة االنجلو مصرية
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)1113مدخل في علم الصحافة .ج ،3القاهرة :مكتبة االنجلو مصرية.
 غنتاب ،صبيح( .)5111اتجاهات الصحافة العربية الدولية إزاء العنف في العراق ،د ارســة فـي
جـ ارئـد(الحـيـاة ،الـ شـرق األوسـط ،الـزمـان)( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جـامـعـة بـغـداد ،كلـية
اإلعالم.
 فاضل ،وسام( .)5114اتجاهات الجمهور إزاء قنوات شبكة اإلعام العراقي .بحث منشور ،مجلة
كلية المعلمين ،الجامعة المستنصرية ،العدد ،41بغداد.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5111اإلذاعة والتلفزيون في العراق .بغداد :دار النهرين للتوزيع واإلعالن
والنشر.
 فالح ،دمحم( .)5115بث وافد على شاشات التلفزيون .عمان :الجامعة األردنية.

- 217 فلحوط ،صابر ،والبخاري ،دمحم ( .)1111العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي .دمشق :دار
عالءالدين.
 فهمي ،أماني السيد( .)1111االتجاهات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو والتلفزيون.
القاهرة :كلية اإلعالم ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،العدد السادس ،تشرين االول .ص551
 الفياض ،دمحم أحمد( .)5112اإلعام الفضائي الدولي والعربي .القاهرة :دار الخليج للنشر.
 فيحان ،مثنى دمحم( .)5111دور الفضائيات العراقية في تشكيل صورة الحكومة العراقية لدى
جمهور مدينة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية ،كلية
اإلعالم – جامعة بغداد
 قاسم ،علياء( .)5111دور الصح ــافة العراقية في تشكيل اإلتجاهات السياسية لطلبة جامعة بغداد،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب ،قسم اإلعالم.
 القلينى ،سوازن( .)1111مدى اعتماد الصفوة المصرية على التلفزيون فى وقت األزمات .دارسة
حالة على حادث األقصر اإلرهابى .المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،عدد  ،45ديسمبر ،بحث
مقدم في المؤتمر العلمي األول لألكاديمية في  ،5114القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
 قنديلجي ،عامر ابراهيم( .)1113البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات .بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة.
 كاتز ،دانيال ،وآخرون( .)1116اإلعام والرأي العام .ترجمة وتقديم :د .محمود كامل المحامي.
القاهرة :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

- 211 الكناني ،محسن جلوب( .)5113دور القنوات الفضائية العراقية في تشكيل معارف الطلبة
واتجاهاتهم نحو االرهاب ،كلية اإلعالم ،جامعة بغداد أنموذجا  .مجلة الباحث اإلعالمي،
العدد(.)11
 الكيالي ،عبد الوهاب( .)1111الموسوعة السياسية .مج ،1بيروت :المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ص711
 مجاهد،جمال(.)2111الرأي العام وقياسه.االسكندرية:دارالمعرفةالجامعيةللنشروالتوزيع.
 مجمع اللغة العربية ( .)1115المعجم الوجيز .القاهرة :المطبعة الخاصة بو از ةر التربية والتعليم.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)2004المعجم الوسيط .مصر :مكتبة الشروق الدولية.
 دمحم ،رافي حمدي( .)5112واقع البرامج الحوارية في قناة العراقية الفضائية ،البرامج السياسية
أنموذجا ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم.
 دمحم ،علي دمحم( .)1112مجتمع المصنع ،دراسة في علم االجتماع التنظيمي .بيروت :دار
النهضة العربية للطباعة.
 محمود ،فاروق ناجي( .)5111استراتيجية اإلتصال مع اآلخر .عمان :دارالنفائس للنشر والتوزيع
 مدكور ،ابراهيم( .)1172معجم العلوم االجتماعية .القاهرة :الهيئة المصرية للكتاب.
 المزاهرة ،منال هالل( .)5115نظريات االتصال .عمان :دار الميس ةر للنشر والتوزيع والطباعة.
 مزيد ،محمود أحمد( .)5111التلفزيون والطفل ،أثر اإلعانات في إكساب طفل ما قبل المدرسة
بعض المهارات االجتماعية .القاهرة ،الدار العالمية للنشر والتوزيع.

- 211 المسدي ،دمحم قاسم( .)1116طرق تقديم الريبورتاج اإلذاعي .مجلة اإلذاعات العربية العدد ()5
تونس :شركة فنون الرسم والنشر والصحافة
 المشاقبة ،بسام( .)5115اإلعام األمني بين الواقع والطموح .ط ،1عمان :دار اسامة
 مصطفﻰ،هويدا(.)2111دور اإلعالم في األزمات الدولية .دراسةحالةلﻺدارةاإلعالميةلحرب
الخليج،القاهرة:مركزالمحروسةللبحوثوالتدريبوالنشر 
 مصطفى ،هويدا( .)5111دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو
اإلرهاب( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم.
 المعايطة ،خليل عبدالرحمن( .)2111علم النفس اإلجتماعي .ط .3عمان :دار الفكر ناشرون
وموزعون .
 معوض ،دمحم( .)5111األزمات من منظور اتصالي ،دراسات إعامية .الرياض :دار الكتب
الحديث.
 مكاوي ،حسن عماد( .)1113تحليل االنماء –مفهومه ومنهجه وتطبيقاته وقضاياه الحالية .مجلة
بحوث االتصال ،كلية اإلعالم ،العدد العاشر ،كانون األول ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم
 ابن منظور( .)1116لسان العرب .بيروت  :دار صادر.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)5112اإلعام ومعالجة األزمات .ط ،1القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،والسيد ،ليلى حسين( .)1111اإلتصال ونظرياته المعاصرة .القاهرة :الدار
المصرية اللبنانية.

- 221 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وعبدالغفار ،عادل( .)5116مستقبل اإلذاعة في عصر البث الفضائي.
تونس :اتحاد إذاعات الدول العربية.
 مهنا ،فريال( .)5115علوم االتصال والمجتمعات الرقمية ،ط ،1دمشق :دار الفكر للنشر
والتوزيع.
 ميلفين ل .ديلفير ،وساند ار ب ،روكيش( .)1111نظريات وسائل اإلعام .ترجمة كمال
عبدالرؤوف ،القاهرة :الدار الدولية للنشر والتوزيع.
 ناصر ،ضياء مصطفى( .)5111المضامين السياسية للبرامج الساخرة في قناة البغدادية ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم
 ندا ،أيمن( ،)5115وسائل اإلعالم وعالقاتها بظاه ةر توهم المعرفة في استطالعات الرأي العام في
مصر ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ،مصر.
 نصر ،دمحم( .)1162صحافة المايين .القاهرة ،مكتبة االنجلو مصرية.
 نور ،حسين علي( .)5111الدعوات السياسية في القنوات التلفزيونية المحلية ،دراسة تحليلية مقارنة
للدعوات السياسية في القنوات التلفزيونية (العراقية ،الحرية ،الفرات) .أطروحة دكتوراه (غير
منشورة) ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم .
 أبوالنيل ،محمود السيد( .)1117علم النفس اإلجتماعي .دراسات عربية وعالمية .ط .2القاهرة :
الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرس ية والوسائل التعليمية
 الهاشمي ،دمحم علي( .)5112اإلعام األمني ودوره في معالجة األزمات( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،كلية اإلعالم  -جامعة بغداد

- 221 الهدمي ،ماجد سالم ،ودمحم ،جاسم( .)5111مبادئ إدارة األزمات االستراتيجية والحلول .ط.1
عمان :دار زهران .
 الهاللي ،عماد دمحم( .)5115التخطيط اإلعامي للسياسة الخارجية في العراق .بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامة
 الهيتي ،هادي( .)1171اإلتصال والتغير الثقافي ،الموسوعة الصغيرة .بغداد :دار الحرية
للطباعة.
 ــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1117اللغة في عملية االتصال الجماهيري .ط .1بغداد :دار السامر
للطباعة .
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .)1111اإلتصال الجماهيري ،المنظور الجديد ،الموسوعة الصغيرة ،415
بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة.
 وحيد ،أحمد عبداللطيف( .)5111علم النفس االجتماعي .عمان  :دار الميسرة.
 ياسين ،صباح( .)5113اإلعام الفضائي العربي ،تحليل للمضمون والتأثير في النخب والرأي.
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
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ملحق رقم ( )1

إستبانة الدراسة

جامعة الشرق االوسط
كليـــــــــة اإلعام
ماجستير إعام

م  /إستبانة
تحية طيبة ...
هذه االستبانة توضح آراء عينة من قادة الرأي ،وهي جزء من متطلبات نيل شهادة
الماجستير في اإلعالم عن

((

دور الفضائيات العراقية في تدعيم إتجاهات الجمهور نحو

األزمات األمنية من منظور قادة الرأي في بغداد " -دراس ــة ميد انية"

)).

تهدف االستبانة التعرف على دور الفضائيات العراقية في تدعيم الجوانب المعرفية
والوجدانية والسلوكية للجمهور ،ولمكانتكم المهمة في المجتمع ،لذا يرجى ل طفكم باالجابة عن
االسئلة بدقة ،من أجل الحصول على نتائج موضوعية وحيادية ،علما ان إجابتكم هي فقط
الغراض البحث العلمي فقط ،دون الحاجة لكتابة االسم.

 ...شاكرين تعاونكم مع التقدير

الباحث
حميد غـ ـزال
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إستبانة



محورالسماتالعامةللمبحوثين
 .1العمر:
31- 21
 37- 31
11- 31
15فأكثر
:
 .2النـــوعاالجتماعي
أنثﻰ
ذكر
 .1المستوى األكاديمي:
ثانوي

دبلومعالي

دبلوم

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

 .4معدل الوقت الذي تقضيه يوميا في متابعة األخبار التي تُعنى بالشأن األمن ي العراقي عبر الفضائيات
العراقية - :
أقــــلمنســـــــــاعة
منساعةالﻰســاعتين
ثـــالثســاعاتفـأكثر

 .2المس توى االجتماعي او الوظيفة ........................... :

- 227يرجى إختيار البديل (التقييم) الذي يناسب رأيك تجاه العبارات التالية :
المحوراألول :إسهام الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة باألزمات األمنية من خال كونها:
درجة الموافقة
ت

الفقـــرة

موافق
بشدة
5

تعتبر المصدر الرئيسي في الحصول على المعلومات
1 .1
االساسية عن األحداث األمنية
تطلع المشاهد على المعلومات وردود االفعال الجديدة
4 .5
حول االحداث األمنية
.3

تنشر معلومات دقيقة عن االحداث األمنية

 . 4تعزز أخبارها بالصور والفيديوهات لتؤكد للجمهور
معلوماتها
.2

تقدم للجمهور تحليالت مهمة عن الوضع األمني

 . 6تغطي األحداث األمن ية بما يخدم توجهات الجمهور
واتجاهاتهم
تعتبر النشرات االخبارية االكثر فعالية في تقديم
6 .7
معلومات وافية عن االحداث األمنية
.1

.1

تسعى الفضائيات في تنوع برامج تغطيتها لالحداث

األمن ية لتحيط بالموضوع من كل جانب

يستند المشاهد في الحصول على معلوماته من القنوات
التي تمثل اعتقاده ومذهبه

موافق

محايد

2

0

غير

غير موافق

موافق

بشدة

4

1

- 221المحور الثاني :إسهام الفضائيات الع راقية في تدعيم قناعات الجمهور تجاه األزمات األمنية .
إن االخبار والمعلومات التي تنقلها الفضائيات العراقية عن األزمات األمنية تخلق الشعور اآلتي :
درجة الموافقة
الفقـــرة

ت

موافق
بشدة
5

11

11

15

13

14

12

16

المعلومات والصور التي تنقلها الفضائيات ا لعراقية
تمتلك تأثير واضح في الجمهور
تولد أخبارها وتغطياتها عن األحداث األمنية الشعور

باليأس واإلحباط

متابعة الفضائيات تؤدي إلى التوتر الشديد بسبب
الصورة السلبية لمضامين تغطيتها لألحداث األمنية
تولد االخبار التي تبثها عن االحداث األمنية الشعور
بعدم الرضا
تعزز تغطية الفضائيات عن األحداث األمنية االنتماء

الوطني للعراق

تجعل المشاهد أكثر وعيا وادراكا لما يجري بالمنطقة

عموما والعراق خصوصا

يشعر المشاهد بقناعة تامة بمصداقية ما تتناوله في

تغطياتها لألحداث األمنية

موافق

محايد

2

0

غير

غير موافق

موافق

بشدة

4

1

- 221المحور الثالث :تأثير الفضائيات العراقية في تغيير سلوكيات الجمهور تجاه األزمات األمنية .
إن تغطية الفضائيات العراقية لل زمات األمنية ساهمت بتعزيز السلوكيات التالية لدى الجمهور :
درجة الموافقة
ت

موافق

الفقـــرة

بشدة
5

17

11

11

51

51

تدفع

تغطية

الفضائيات الع راقية

المشاهدين الى النزوح داخل العراق

للشأن األمن ي

تدفع تغطيتها للشأن األمني المشاهدين إلى محاولة
الهجرة من العراق
تجعل المشاهد يتجنب األخبار األمنية التي تتضمن
مشاهد مؤلمة
ينتقي المشاهد األخبار اإليجابية عن الوضع األمني في
العراق
تدفع تغطية الفضائيات العراقية المواطن لتقديم

مايستطيع لمساندة بلده في مواجهة أزماته األمنية

55

تحقق التكافل االجتماعي وزيادة االواصر االجتماعية

53

تنمي تغطية الفضائيات العراقية لالحدث األمنية الصراع

اكثر في مواجهة األزمات األمنية

الطائفي في العراق

موافق

محايد

2

0

غير

غير موافق

موافق

بشدة

4

1

- 231المحور الرابع  :ماهوتقييمك لتغطية الفضائيات العراقية للشأن األمني في العراق ؟
درجة الموافقة
الفقـــرة

ت

موافق
بشدة
5

54
52
56

تنقل الفضائيات العراقية األحداث كما هي في

الواقع

تنشر األخبار واألحداث األمنية أوال بأول
تتناول كافة اآلراء والتعليقات عن االحداث األمنية
تلتزم بالمعايير المهنية في تغطيتها لالحداث

57

األمنية

51

تتسم تغطياتها عن األ حداث األمنية بالدقة

51

31
31
35
33
34

هناك إنتقائية لتغطية االحداث األمنية من قبل
الفضائيات
تسبب تغطيتها لألحداث األمنية في العراق إرباكا
في فهم األحداث
ت سهم تغطيتها في تأزم االحداث األمنية بشكل أكبر
يؤثر التمويل الخارجي للقنوات الفض ائية في اساليب

تغطيتها لألزمات األمنية

تؤثر تبعية الفضائيات العراقية في أسلوب تغطيتها

لألزمات األمنية بشكل سلبي

تغذي االخبار التي تبثها الفضائيات الصراع
الطائفي في العراق

موافق

محايد

2

0

غير

غير موافق

موافق

بشدة

4

1

- 231-

المحور الخامس :ان التعرض للفضائيات الع راقية رسخت لدى الجمهور األسباب التي تقف و راء األزمات األمنية
وكاآلتي:
درجة الموافقة
ت

الفقـــرة

32

إن األزمة األمن ية في الع راق هي نتاج للصراعات الدولية

موافق
بشدة
5

36

37

31
31

41

إن األزمة األمن ية في الع راق سببها الصراع الطائفي بين
السياسيين

إن األزمة األمن ية في العراق سببها هشاشة العملية
السياسية
إن األزمة األمن ية في الع راق سببها الصراع على السلطة
إن األزمة األمن ية في العراق سببها سياسات الحكومة
العراقية وتلكؤها في مواجهتها

إن األزمة األمنية في الع راق هي مؤامرة خارجية

موافق

محايد

2

0

غير

غير موافق

موافق

بشدة

4

1

- 232المحور السادس  :ما هي ب رأيك الفضائيات العراقية االكثر تأثي ار إيجابا أو سلبا في المجتمع :

أذكر ثاث فضائيات ع راقية ذات تأثير إيجابي في المجتمع ؟
_____________________ . 1
_____________________ . 5
_____________________ . 3
أذكر ثاث فضائيات ع راقية ذات تأثير سلبي في المجتمع ؟
_____________________ .1
_____________________ .5
_____________________ .3

شك ار إلجابتكم وتعاونكم
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أسماء المحكمين
الرتبة العلمية

التخصص

مكان العمل

ت

أ .د .تيسير أبو عرجة

أستاذ

صحافة

جامعة البترا

أ.د عبدالرزاق الدليمي

أستاذ

العالقت العامة

جامعة البترا

.1

أ.د احمد دمحمين المصري

أستاذ

إعالم وصحافة

جامعة البترا

.4

د .عبدالكريم الدبيسي

أستاذ مساعد

إعالم وصحافة

جامعة البترا

د .كامل خورشيد

أستاذ مشارك

إعالم وصحافة

جامعة الشرق االوسط

..

د .عالء الدين الدليمي

أستاذ مشارك

صحافة ورأي عام

جامعة اليرموك

.3

د .محمود السماسيري

أستاذ مساعد

العالقات العامة

جامعة اليرموك

.8

د دمحم أحمد فياض

أستاذ مشارك

اذاعة وتلفزيون

كلية االمارات للتكنولوجيا
– ابو ظبي

.3
.0

..

األســــم
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- 236ملحق رقم ()5
مقابات الدراسة
إجابات السيد نقيب الصحفيين العراقيين
االستاذ مؤيد الامي المحترم
س  /كيف تقيمون أداء القنوات الفضائية العراقية أثناء معالجتها لل زمات األمنية في العراق من
خال تعاملها وحســب المحاور التالية:

أ  -الفضائيات العراقية وفرت للجمهور قناعات إيجابية نحو دعم القوات األمنية ومساندة
الحكومة في خطواتها والشعور بالرضا من أداء الجهات األمنية والسياسية ،كيف ترون ذلك؟
الجواب  /دور الفضائيات العراقية ضعيف وال يرتقي الى مستوى الحدث ،ولم توفر قناعات
إيجابية لدى الجمهور كونها تبالغ في االرقام دون الرجوع الى إحصائيات دقيقة عن االحداث األمنية، ،
اضافة الى بعض القنوات تروج لجهات وفق أجندات ممنهجة .اذ يقع على عاتق وسائل اإلعالم الدعوة
الى السالم والتسامح والتعايش السلمي المجتمعي وتعزيز أسس الوحدة الوطنية بين إطياف ومكونات
المجتمع العراقي وال توجد إال قنوات معدودة تعمل بذلك.
ب  -أسهمت القنوات الفضائية العراقية في دعم االتجاه السلبي في تغطياتها األمنية والتركيز على
االستياء تجاه الحكومة وعدم اسناد الجهود التي ترمي الى تقويض األزمة األمنية ؟ نرجو توضيح
ذلك؟
الجواب  /ما زالت الفضائيات العراقية تتبع خطط غير مدروسة في دعم الجهود لمواجهة تنظيم
داعش االرهابي ،وتركز على تأجيج الرأي العام المحلي ضد الحكومة ،وغالبا ما يكون ترويج هذه
القنوات للظواهر السلب ية أكثر منها لاليجابية.

- 237ج  -هل تعتقدون ان القنوات الفضائية العراقية نجحت في تعبئة الرأي العام ،وتحشيد الدعم للجهود
األمنية والسياسية من أجل انهاء األزمات األمن ية من خال االنواع الصحفية المختلفة سواء كانت
النشرات االخبارية او البرامج او غير ذلك ؟ كيف ترون ذلك؟
الجواب  /لم تنجح القنوات الفضائية المحلية في تعبئة الرأي العام بالمستوى المطلوب وكان
المفروض بهذه القنوات تركز على ترويج الحاالت المشرقة في عمليات المواجهة أو التركيز على حشد
القوى من خالل اساليب مختلفة مثل اجراء المقابالت مع المسؤولين السياسيين المستقلين أو اجراء
ندوات لتوعية الجمهور او عرض افالم توضح حجم االنتصارات التي تحققت من قبل الجيش العراقي
دفاعا عن ارض البالد.
ء-

هل استطاعت القنوات الفضائية العراقية ان تحقق لدى جمهورها الشعور بمصداقية االخبار

التي تناولها عن األزمات األمنية ؟أم عامل التبعية لهذه القنوات كان عائقا ؟ وضح ذلك لطفا ؟
الجواب  /لم تحقق القنوات المحلية مصداقية في عرض االخبار كونها اعتمدت المبالغة وفقا لما
ترغب به ،مما ولد شك لدى المواطن خاصة وان الفضاء اإلعالمي مفتوح لقنوات فضائية اكثر
استقاللية ،ويرجع ذلك ان القنوات ا لعراقية اغلبها تعود الى أجندات معروفة ،في حين ان القنوات
المستقلة كانت اكثر مصداقية في عرض االخبار مما جعلها محط اهتمام المشاهد العراقي ،والمطلوب
من القنوات المحلية ان تكون ذات توجهات مستقلة تخاطب المواطن بتجرد واستقاللية.
بيانات المقابلة
االسم الكامل :مؤيد الالمي
المؤهل العلمي :بكالوريوس إعالم  /جامعة بغداد
الوظيفة الحالية (المنصب)  :نقيب الصحفيين العراقيين
سنوات الخبرة 32 :سنة
البريد االلكترونيinfo@iraqijs.org :
الهاتف17115514731 :

- 231إجابات السيد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية
االستاذ هادي جلو مرعي المحترم
س /1أوضحت نتائج الدراسة أن القنوات الفضائية العراقية كانت ذات مستوى ضعيف في إلتزامها
بالمعايير المهنية ( المصداقية ،الدقة  ،الحيادية )أثناء تغطيتها الصحفية لل زمات األمنية التي تمر
على الباد؟ كيف تفسرون ذلك؟
الجواب  /السبب يعود لطبيعة التمويل المرتبط بأدلجات ذات صبغة سياسية ودينية وقومية وفي
الغالب فأ ن القنوات الفضائية تؤسس في العراق من اجل الدعاية لحزب سياسي او لنهج ديني مذهبي
او قومي وهذا يدفعها في الغالب لتبني وجهة نظر واحدة تبتعد كثي ار عن الحيادية والتعتمد الدقة النها
موجهة في النهاية لرعاية مصالح الجهة المالكة والممولة.
س /4أسهمت القنوات الفضائية العراقية في دعم االتجاه السلبي تجاه األزمات األمنية من خال
عكس التعددية والتبعية السياسية والحزبية والطائفية على خطابهااإلعامي لها ؟ كيف ذلك؟
الجواب  /هذا طبيعي للغاية فالقنوات الفضائية مرتبطة بجهات تدخل في منافسة دائمة وتستخدم
اساليب غير مشروعة لتوصيل أطروحاتها وإلستقطاب اكبر عدد ممكن من االتباع والمناصرين طيلة
المدة التي تلت الدخول االمريكي عام  5113وهذا ركز سلوكا بعيدا عن القيم اإلعالمية والصحفية
التي لم تعد تجد مكانا لها وتبعا لظروف صعبة تحيط بالمؤسسة اإلعالم ية ومن ينتسب لها الذي يجد
إنه اليستطيع مغاد ةر الدائ ةر التي رسمت له ووضعت مسبقا.

- 231س /0

ما مدى التزام الفضائيات العراقية بالمواثيق االخاقية تجاه تغطية اخبار االخداث األمنية

والتفجيرات ؟ وضح ذلك لطفا؟
الجواب  /عادة ماتخضع تلك الفضائيات لمعايير سياسية غير مهنية مرتبطة بالوالءات الحزبية
فتكون التغطية مرتبطة بنوع اال نتماء الحزبي القومي الطائفي وعادة ماتكون تلك التغطيات غير حيادية
موجهة والهدف منها حرف الرأي العام عن الحقيقة والوصول بها الى دائ ةر اإليمان بوجود سياسي معين
وليس هناك فسحة كبيرة للمهنية والحرفية العالية التي لم نعد نستطيع التاكد من أمكانية حضورها في
العمل الصحفي.
س /2هل ساهمت خطورة االوضاع في مناطق النزاع المسلح ( الموصل ،االنبار ،صاح الدين
وأخرى) على اداء الفضائيات العراقية في تزويد الجمهور بالمعلومات والصور؟ أم االنتقائية التي
تحكم هذه الفضائيات؟ ساهمت في التقص واالرباك في المعلومات التي ترد للمشاهد؟

الجواب  /أغلب الصحفيين في تلكم المحافظات عانوا من الضغط األمني وافتقادهم للسالمة المهنية
نتيجة العمليات العسكرية او وجود قوات نظامية ومسلحين غير راغبين بوجود وسائل اإلعالم فكان
الصحفيون يلتزمون الصمت او يغادرون او ان يبقوا ويعرضوا انفسهم الى مخاطر شتى حيث قتل
العشرات من الصحفيين في الموصل لوحدها خالل أشهر معدودات.

- 211س /5نتائج الدراسة المسحية لقادة الرأي اظهرت انقساما واضحا ح ول التاثير االيجابي وكذلك
السلبي لتغطية لفضائيات العراقية حيث االستطاع اوضح ان نفس القنوات ذات التأثير االيجابي هي
تقريبا نفسها ذات تأثير سلبي ؟ برأيكم لماذا هذا االنقسام في االراء تجاه هذه القنوات؟

الجواب /لالسف فانعكاس تاثير الوالءات الطائفية اولقوم ية والسياسية جعل تلك القنوات منقسمة على
نفسها وفي تاثيرها على الجمهور الذي أصبح أسي ار لتلك التوجهات فهناك من يؤمن بخطاب إعالمي
شائع وهناك مايقابل ذلك اإليمان وهو ماجعل وسائل اإلعالم العراقية وسيلة للصدام اكثر من كونها
وسيلة للتنوير.
بيانات المقابلة

االسم الكامل :هادي جلو مرعي
المؤهل العلمي :بكالوريوس
الوظيفة الحالية( :المنصب) :رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية
سنوات الخبرة15 :
البريد االلكترونيpdciraq19@gmail .com :

- 211إجابات السيدة رئيس لجنة الثقافة واإلعام النيابية
وزير الثقافة االسبق وعضو مجلس النواب ميسون الدملوجي المحترمة

س / 1من نتائج دراستنا اتضح تأثير عائدية وتمويل القنوات الفضائية على الخطاب اإلعامي تجاه
األزمات األمنية في العراق :كيف تعللون ذلك؟
الجواب  /الفضائيات تعتمد على التمويل الستمراريتها .ومن هذا المنطلق تعكس الفضائيات وجهات
نظر األطراف التي تقوم بتمويلها ،سواء كانت أالحزاب السياسية أو الحكومة (قناة العراقية) .أما
الفضائيات التي تعتمد االعالن التجاري في تمويلها فهي تكرس وقتا أكبر للترفيه ،والذي يجذب
المشاهدين أكثر من السياسة ،وال تخوض مثل هذه الفضائيات في األزمات األمنية وال تقدم خطابا
سياسيا.ولقد صوت مجلس النواب في شهر أيار الماضي على قانون شبكة اإلعالم العراقي ،والذي
يجعل من الشبكة (والفضائية العراقية من ضمنها) هيئة مستقلة تابعة الى مجلس النواب بدال عن
الحكومة .كما وفر القانون للشبكة وسائل التمويل الذاتي ليقل إعتمادها على التمويل الحكومي ،مما
يزيد من استقالليتها .إال ان رئيس مجلس الوزراء قدم طعنا للمحكمة االتحادية حول إرتباط الشبكة

بمجلس النواب ،وستنظر المحكمة االتحادية بالطعن في نهاية الشهر المقبل.
س – 4لماذا يلجأ المشاهد العراقي برأيكم الى مشاهدة القنوات الفضائية التي تمثل اعتقاده ومذهبه
بحسب نتائج الدراسة؟ ما هي األسباب برأيكم؟

الجواب  /أنا ال أعتقد ان هذا الوصف دقيق .فقناة البغدادية والرشيد والسومرية والحرة ،على سبيل
المثال ،ليس لها إتجاهات طائفية ،ولكنها تحظى بجمهور واسع .باعتقادي ان سوق اإلعالم أصبح
متنوعا ،ويتيح ل لمشاهد أن يختار من بين الفضائيات ما يعكس توجهاته الفكرية.

- 212ج  -هل تعتقدون ان القنوات الفضائية العراقية نجحت في تعبئة الرأي العام ،وتحشيد الدعم
للجهود األمنية والسياسية من أجل انهاء األزمات األمنية؟ كيف ترون ذلك؟
الجواب  /شخصيا ،ال أعتقد انها نجحت بهذا ،فالخطاب مازال مباش ار وعاطفيا .المشاهد أكثر وعيا مما
يطرح عليه برأيي.
ء  -هل استطاعت القنوات الفضائية العراقية ان تحقق لدى جمهورها الشعور بمصداقية االخبار
والتزامها بالمواثيق اإلعامية عند تغطيتها لل زمات األمنية ؟
الجواب  /وسائل اإلعالم تعكس رأي الحزب الذي يقوم بتمويلها ،لهذا فان الفضائيات التي ال تخضع
لألحزاب ،مثل البغدادية والفيحاء والشرقية وغيرها ،تقدم مصداقية للمواطن أكثر من القنوات الملتزمة
بحزب سياسي التي مشخص عليها ضعف إلتزامها بالمواثيق اإلعالمية.

بيانات المقابلة
االسم الكامل :ميسون الدملوجي
المؤهل العلمي :مهندسة معمارية
الوظيفة الحالية( :المنصب) :رئيس لجنة الثقافة واإلعالم النيابية
سنوات الخبرة :وزير ثقافة سابق وعضو مجلس النواب لثالث دورات متتالية
البريد االلكترونيaldamluji@aol.com :

- 213إجابات السيد الناطق باسم وزارة الداخلية والعمليات المشتركة
العميد الدكتور سعد معن
 - 1إلى إي مدى ،من وجهة نظركم أسهمت القنوات الفضائية العراقية في تدعيم اتجاهات العراقيين
أزاء األزمات األمنية ،سواء أكان ذلك إيجابا أم سلبا ،ما هو رأيكم لطفا؟
الجواب  /من حيث المبدأ حاولت القنوات العراقية تدعيم اتجاهات العراقيين إزاء األزمات األمنية إيجابيا
وكانت متباينة من حيث التأثير والوصول وبدرجات مختلفة حسب مساحة القناة وانتشارها.

 - 2هل تعاملت القنوات الفضائية العراقية مع المعلومات األمنية التي تنشروها بمصداقية واضحة،
بشكل يصل إلى مستوى الطموح وفق خطاب إعامي موجه إلى الجمهور؟ كيف ترون ذلك؟
الجواب  /نعم كانت هناك نسبة أكثر من النصف من هذه القنوات تتعامل بمصداقية وموضوعية
ولكن لم يكن وفق ما نطمح إليه ،إال أن البعض كان غير دقيق في ذلك والسبب هو ارتباط القنوات
الفضائية بسياسيات وأحزاب تفرض عليها نوع وطبيعة الخطاب والكيفية التي تتناول بها األخبار فهي
متأرجحة بين الوصول إلى المصداقية الكاملة تارة ،واالبتعاد عنها تارة أخرى ،بما تميله بوصله االتجاه
السياسي مع الحكومة أو ضدها .
 - 0هل كان للقنوات الفضائية العراقية دور في تغيير سلوكيات الشعب العراقي إلبداء التعاون مع
القوات األمنية ومساندة جهودكم  ،وهل كان هذا الدور وفق ما هو مطلوب منها؟ رأيكم لطفا؟
الجواب  /إلى حد ما كان لها إسهام في هذا التغير خاصة أن الشعب العراقي أدرك أن قواته األمنية
هي التي كانت السد المنيع ضد العصابات اإلرهابية مع العلم أن تغيير السلوك هو عملية صعبة
وليست سهلة وال يتم االستجابة لها بصورة آنية ومباشرة إال بتوفير عوامل مهمة منها توظيف نظريات
التأثير المباشر وغير المباشر واستخدام التكرار لمضمون الرسالة مع اختالف طرق الطرح لها .

- 211 - 4أي القنوات الفضائية وحسب عائديتها ( رسمية  /حزبية  /مستقلة ) والتي أبدت خطابا إعاميا
يعزز من الجهود األمنية ،وما هي أبرز الماحظات لديكم عن هذا الخطاب؟
الجواب  /القناة العراقية وشبكة اإلعالم العراقي بصورة عامة ،وقنوات آفاق والرشيد والسومرية واالشراق
والغدير ،حيث كان خطاب القنوات المذكورة آنفا تعمل وفق ما يحتاج الجهد األمني ومساندته من
خالل طبيعة الطرح واللقاءات وغيرها من األمور التي تتطلبها التغطية اإلعالمية لتحقيق ذلك وتعزز
من الجهود األمنية .

بيانات المقابلة
االسم الكامل :سعد معن ابراهيم
المؤهل العلمي :دكتوراه إعالم
الوظيفة الحالية( :المنصب) الناطق باسم و از ةر الداخلية والعمليات المشتركة
سنوات الخبرة 12 :سنة
البريد االلكترونيsaad.maen.gmail.com :
الهاتف07901116818 :
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