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 This study aimed to know the role of Iraqi Sattelite Televisions in covering 

the economical activities that perfomed by Iraqi businessmen whom resedant in 

Amman..  

 To achieve the aim of this study the researcher used the descriptive and 

analytical approach by using the (Questionnaire) as a tool of study, and creating a 

specialized survey, which contained different questions related to the role of Iraqi 

Satellite Televisions by (49) paragraphs, using the fifth measurement (five 

alternative answers).  

 The Society of study included Iraqi businessmen resedant in Amman, whom 

were (1000), distributed on different sectors of economical works, The researcher 

had taken consideration of the sample should reflect the Society of study, therefore 

he had chosen a Simple Random Sample. The respondants were (293) as (7) had 

not been valid for study. The answers of study  had been concluded by the statistical 

analysis using (SPSS). 
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The most important results set by the research were:  

 

1- Weakness of interaction by the Iraqi satellite television with Iraqi businessmen's 

economic activities. 

2- Weakness of Iraqi Businessmen's Communication with the Iraqi Satellite TV for 

the purpose of covering economic activities. 

3-  Iraqi satellite channels  don't initiate toward Iraqi businessmen to cover their 

economic activities 

 

Keywords of Study: [Iraqi Satellite Televisions, Iraqi Businessmen, Economical 

Media, Coverage] 
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 الفصل االول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة  0.0

حياة، ويهم الناس جميعا، وفي مختلف ي ضرورة من ضرورات الاإلقتصادالنشاط  يظل  

مواقعهم ومسؤولياتهم المجتمعية، ذلك أن قوام الحياة مرتبط بهذا النشاط، والذي ينتج عنه حركة 

حاجة إلى  اقتصادية وبالتالي تجارية تؤمن للناس قوتهم وحاجتهم ومستلزمات معيشتهم، باالضافة

تضاهي " قوة اقتصادية"لها ثرواتها لتمتلك  أن تمارس هذا النشاط من خالل ما تتيحهإلى  الدول

غيرها ما لم تكن بين يديها أو  القوة العسكرية، بل اليمكن لدولة أن تمتلك ناصية القوة العسكرية

 . قوة اقتصادية تعمل من خاللها على خوض مجاالت الحياة األخرى

أو  مكاتبهمأو  ية التي يقوم بها رجال األعمال من خالل شركاتهماإلقتصادواألنشطة   

من خالل شخصياتهم المعنوية، يسعون أن تصل للجمهور أنواعها وأشكالها أو  مؤسساتهم

ومضامينها، بغية تحفيز ذاك الجمهور نحو تلك األنشطة فيتفاعل معها ويستجيب لمنتجاتها 

 .تعويضات ماليةأو  االستفادة منها مقابل خدمة أخرىأو  وخدماتها من خالل اقتنائها

ية التي اإلقتصادومنها الفضائيات في تغطية تلك األنشطة  اإلعالم يأتي دور وسائلهنا   

يتعامل بها رجال األعمال ومؤسساتهم مع المجتمع، بهدف إعالم الجمهور بنوع النشاط 

الخدمة التي يتضمنها هذا النشاط، من خالل استخدام اإلعالنات أو  ي والبضاعةاإلقتصاد

 .ية التي تخصص لذلك الغرضاإلقتصادوالدعايات وحتى البرامج 

إثبات لوضوحها، فإن الفضائيات التلفزيونية من إلى  ومن األمور التي لم تعد بحاجة  

الجماهيرية األكثر مشاهدة ومتابعة، السيما وأن التلفزيون يتمتع بخاصية نقل  اإلتصالوسائل 



- 2 - 

رة التلفزيون على تضمين المادة قدإلى  المعلومة بالصورة والصوت، والنقل الحي المباشر، إضافة

في إيصال ( من صورة وفيديو وصوت ومؤثرات وغيرها)ية الواحدة أكثر من خاصية اإلتصال

حضور تلك األنشطة في وسط الجمهور المستهدف، وبالتالي اقبال ذلك إلى  الرسالة التي تهدف

 .يةإيجابي بصورة اإلقتصادالجمهور على النشاط 
  
 وضرورتها بصقته قوة ي في حياة الشعوب والدول،اإلقتصادة النشاط أهمي وانطالقًا من  

 اإلقتصادالذي بات قوة هو اآلخر التقل عن قوة  اإلعالم جنب عالمإلى  تركن إليها المجتمعات

معرفة دور الفضائيات العراقية تحديدا في تغطية األنشطة إلى  الدراسة سعت ،وقوة الجيوش

لى أي مدى كان هذا الدور  ،عراقيين في المملكة األردنية الهاشميةية لرجال األعمال الاإلقتصاد وا 

 .متوافقا مع حجم األنشطة، وضرورتها للمجتمع بصورة عامة

 ،ةانستبستخدام أداة اإلا التي تسبق ستطالعات المسحية،الدراسة على اإل اعتمدتكما   

ن رجال األعمال العراقيين هم خير من يمثل المستفيد الحقيقي  من تغطية القنوات الفضائية وا 

العراقية، عليه تكون  التجاريةأو  يةاإلقتصادالمؤسسات أو  ية لألفراداإلقتصادالعراقية للنشاطات 

 تعرفتوجهة نظرهم بهذا المجال مهمة جدًا في وصف دور الفضائيات في ذلك، وأن هذه الدراسة 

ية، اإلقتصادط مؤسساتهم وأعمالهم على مدى اعتمادية العينة المبحوثة على الفضائيات في تنشي

 .ومدى االستخدامات واإلشباعات المتحققة من ذلك



- 3 - 

 مشكلة الدراسة . 2. 0

المختلفة، ومن أبرز  اإلعالم ية عموما حضورا متباينا في وسائلنسانتشهد األنشطة اإل 

 ستوى الفرديية سواء على الماإلقتصادمجتمعا وأفرادًا هي النشاطات  نسانالنشاطات التي تهم اإل

 .ومعيشته نسانإلنها ترتبط بقوت اإل ،غير الرسميأو  الجماعي، الرسميأو 

ونظرا لما يشهده هذا النشاط من تنافس كبير حتى على مستوى الدول والقارات وبمختلف  

ية اإلقتصادفي إبراز وتغطية نشاطاتهم  اإلعالم استثمار وسائلإلى  يون اإلقتصاداألساليب، عمد 

 .تتولى إدارتهاأو  لسلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم وشركاتهم التي تحتضن هذه االنشطةوالترويج 

الدور الذي تقوم به الفضائيات  ما -:بالسؤال اآلتييمكن تحديد صياغة المشكلة و  

ية لرجال األعمال والشركات العراقية وطبيعة اإلقتصادالعراقية في تغطية النشاطات والفعاليات 

بين رجال األعمال العراقيين من جهة والقنوات الفضائية من جهة أخرى ومدى  العالقة التبادلية

 ا رجال األعمال بشأن تلك التغطية؟رض

 
 هدف الدراسة وأسئلتها. 0. 0
تغطية دور الفضائيات العراقية في إلى  إّن الهدف العام لهذه الدراسة هو التعرف  

العراقيين المقيمين في عّمان، األعمال ية العراقية من وجهة نظر رجال اإلقتصادالنشاطات 

اإلجابة عن عدد من األسئلة من وجهة نظر الفئة إلى  الدراسة سعتهذا الهدف إلى  وللوصول

 : المبحوثة واألسئلة هي
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من ية العراقية اإلقتصادما األساليب التي تستخدمها القنوات الفضائية لتغطية النشاطات  .1

 مقيمين في عّمان؟ العراقيين الاألعمال رجال  منظور

من ية اإلقتصادما مدى اعتماد رجال األعمال على الفضائيات العراقية في تغطية أنشطتهم  .1

 رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان؟منظور 

ما مدى اإلشباعات المتحققة لرجال األعمال العراقيين إزاء دور الفضائيات العراقية في تغطية  .3

  رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان؟ منظورمن ية اإلقتصادأنشطتهم 

 من منظورية التي تعمل القنوات الفضائية العراقية على تغطيتها اإلقتصادالنشاطات  نوعما  .1

 العراقيين المقيمين في عّمان؟األعمال رجال 

ية اإلقتصادتؤثر في تغطية الفضائيات العراقية للنشاطات ت داللة إحصائية هل هناك فروق ذا .4

النشاط  طبيعة ي، اإلجتماعالعمر، النوع )للعوامل الديموغرافية للمبحوثين تعزى، والتجارية العراقية

 (.ياإلقتصادالنشاط ي، ونوع اإلقتصاد
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ــة. 5. 0 ــ ــية الدراسـ ــ  أهمـ
 

في تغطية  اإلعالم تلعبه وسائل الذيالدور تكمن أهمية الدراسة من خالل أهمية   

الفضائي من قوة متميزة ومؤثرة  اإلعالم ية، ولما يمثلهاإلقتصادة عمومًا، ومنها ينسانالنشاطات اإل

على ختبار فرضيات نموذج اإلعتماد محاولة الفي الراي العام وجمهورها، كما أّن هذه الدراسة تعد 

وتغطية اإلعتماد إلبراز العالقة بين هذا  ؛، ضمن مجال القنوات الفضائية العراقيةاإلعالموسائل 

 :اآلتيةفي النقاط ويمكن إيجاز أهمية الدراسة  .ية العراقيةاإلقتصادالفعاليات 

ومساهمتها في تغطية الفعاليات واألنشطة  اإلعالم دور وسائل تأكيدستفادة من الدراسة في اإل .1

 .ية لرجال األعمال العراقييناإلقتصاد

التبادلية بين مؤسساتهم اإلستفادة من نتائج الدراسة في استثمار رجال األعمال للعالقة  .1

 .ية من جهة، والقنوات الفضاية من جهة أخرىاإلقتصادومشاريعهم 

فيما يتعلق  المعلومات التي تقدمها الفضائيات العراقيةوالقوة في تشخيص نقاط الضعف  .3

 .ية العراقيةاإلقتصادباألنشطة 

يد أكثر األنماط تحدإلى  كما يمكن استثمار نتائج الدراسة في تعزيز حاجة رجال األعمال .1

 .يةاإلقتصادالتلفزيونية خدمة ألنشطتهم 
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 مصطلحات الدراسة. 4. 0

 فريق، أو  ت الممنوحة لشخصهو مجموعة من المسؤوليات واألنشطة والصالحيا: الدور

مدير التهيئة ومدير التغيير  دور ، على سبيل المثال،متعددة ن يكون لهما أدوارأويمكن 

  .(333، ص1771 ،المعجم الوسيط. )حديمكن أن يقوم بها شخص وا

  جراءات والعمليات التي تقوم بها الفضائيات العراقية مجموعة اإل :جرائي للدوراإلأما التعريف

التي تسعى من خاللها التأثير في ية و اإلقتصادفيما يتعلق بتغطية األنشطة  تجاه الجمهور

ي حتى ولو من اإلقتصادنب توفير القناعات وتنشيط الجاالجمهور المتلقي، على أساس 

  .خالل المنفعة المتبادلة

 بر، التحقيق، التقرير، الخ) أحدهاأو  األنواع التلفزيونية استخدام :-إجرائيا  -التغطية

من خالل  والتفسير والشرح التحليل معية اإلقتصادعرض النشاطات  في.....( المقابلة،

ظهاره إعال ياإلقتصاد بالنشاط تليق مساحة تخصيص  .مياوا 
 

  ي اإلقتصادالنشاطEconomic Activity وهو المجهود الذي يبذله الفرد ألشباع حاجاته 

ويتميز النشاط اقتصادي بصفتين أحدهما اجتماعية . الحصول على األموال والخدماتأو 

ية بالتبعية المتبادلة بين الشخص وأفراد الهيئة اإلجتماعواألخرى فردية، وتتمثل الصفة 

ية اإلجتماعكما تقوم رابطة التبعية بين أفراد الهيئة . بعضهم بصفتهم منتجين ية معاإلجتماع

ي فمصدرها إن قيمة الفرد اإلقتصادأما الصفة الفردية في النشاط . بصفتهم مستهلكين

درجة كبيرة على صفاته الشخصية كالذكاء وحب النظام والرغبة إلى  كعنصر أقتصادي تعتمد

، 1977النجفي، ) .وغيرها من الصفات والعوامل الخاصة المجتمع وخدمةفي العمل 

 .(177ص

http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles/%D8%AE/%D8%AF/%D9%85/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles/%D8%A7/%D9%84/%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9.html
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  ويعني جميع الفعاليات والنشاطات التي تتعامل بها  :-إجرائيا   -ي اإلقتصادالنشاط

ي اإلقتصاديعملون بالجانب  نالذيالعراقيين  األفرادالمؤسسات والشركات والمكاتب و 

 .معالتجاري والتي لها عالقة بالمجتأو  االستثماري
 

 يدير أو  هو لقب عام يطلق في العصر الحديث على كل شخص يعمل :رجال األعمال

زراعية، من أو  صناعيةأو  مجموعة شركات سواء كانت تجاريةأو  مؤسسة اقتصادية ربحية

 .شأنها أن تخول لصاحبها اإلستفادة من الدخل التي تولده

 ية اإلقتصاديديرون أعمالهم أو  يعملون  الذين العراقيون هم  :جرائياإ-رجال األعمال العراقيين

 .زراعيةأو  صناعيةأو  مكاتب تجاريةأو  شركاتأو  في األردن من خالل مؤسسات

 
 

 حدود الدراسة. 6. 0

  .المملكة األردنية الهاشمية -مدينة َعّمان: الحدود المكانية

ـــولغــــ 1716/  1/1من  بتداءً فترة الدراسة ا: الحدود الزمانية ـ  .37/1/1716ية ــاــ

على رجال األعمال ة، يتتمثل في إجراء دراسة ميدانية مسح ":التطبيقية"الحدود الموضوعية 

 . العاصمة األردنية عّمانفي  العراقيين المقيمين
 

 محددات الدراسة. 7. 0

عالقة تتسم باالستمرارية والتبادلية بين الفضائيات العراقية والمؤسسات الدارسة تتناول  

من فرص تعميم النتائج  يزيد، وربما هذا القائمين عليهاالعراقيين ية ممثلة برجال األعمال اداإلقتص

 ي مع ما يشهده العالم من تطوراإلقتصادالعمل خاصة مع تطورات  مكان وزمان مختلفين،في 

 . عموما اإلتصالليات هائل بالجانب اآلخر في تقنيات وآ
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 الفصل الثاني

اسات السابقةالنظري والدر  األدب
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة دباأل

 تمهيد. 0. 2

ية اإلقتصادتغطية األنشطة دور الفضائيات في إلى  التعرففي  الدراسة انطالقًا من هدف  

طار إلا نّ إف ،بحسب رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان( زراعيةأو  صناعيةأو  تجارية)

 سيعتمداألول منه، يتناول التأصيل النظري للدراسة الذي  ؛قسمينإلى  قسمالنظري للدراسة ين

لما ما  ،اإلشباعاتات و اإلستخدامونظرية  اإلعالم على وسائلاإلعتماد نظرية  ؛وهينظريتين، 

ها الدراسة، أما الشق الثاني المفاهيم والدالالت التي تطرقت ل داخل فيممن  انالنظريت هاتانتمتلكه 

سة الظاهرة يتناول الدراسات السابقة المشابهة والمفاهيم والمواضيع ضمن مجال دراففصل من هذا ال

ليها إوالمواضيع ذات العالقة التي تطرق  الدراساتدبيات أمن الدراسة وستستفيد موضوع اإلهتمام 

 .إلثراء الدراسةدب النظري األ

ــة. 2. 2 ـــ  نظريات الدراســ

 اإلعالموسائل على اإلعتماد  نظرية. 0. 2. 2 

ليحقق حاجاته  ؛اإلعالمالجمهور يعتمد على وسائل  نّ هو أمحور هذه النظرية، إّن 

، والجمهور المتلقي اإلعالمتفاعال بين وسائل  النظرية هفترض هذتو  ،هداف معينةأ ويحصل على 

ية بق ما فييختلف عهذا  نّ ألذا نجد  يرتبط بهذا التفاعل، اإلعالم والمجتمع، وتأثير وسائل

ه حينما ي، إذ يفترض أنّ اإلجتماعستقرار في ظروف اإل اإلعالم في تفسير تأثير وسائل النظريات،

المؤسسة القائمة، والمعتقدات والممارسات التي  نّ إف ي والصراع مرتفعين،اإلجتماعيكون التغيير 
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كال الناس تّ إ نّ إف ،وقات، وفي مثل هذه األجبر الناس على إعادة تقييم آرائهمتواجه التحدي ت  

بو أ) .يزداد للحصول على المعلومات التي تساعدهم في االختيارات اإلعالم على وسائل( التبعية)

  .(36، ص1775أصبع، 
   

وسائل  على يركز باعتباره نظرياً  إطاراً  "اإلعالم وسائل علىاإلعتماد " من الدراسة تاتخذو   

 هي تحكمها التي ةلرئيسا العالقة إن كما، نهام معلوماته يستقي لكي الفرد وتأثيرها في ،اإلعالم

 نظم مع العالقات هذه تكون  وقد والجمهور، ياإلجتماع والنظام اإلعالم وسائل بينعالقة اإلعتماد 

مكاوي، ): ينظر .التلفزيون  -والرادي– الصحف ؛مثل أجزاءها أحد معأو  جميعها، اإلعالم وسائل

 .(311ص ،1771والسيد، 

لبت رغبات  ،وزاد التعرض لها اإلعالم هتمام بوسائلأنه كلما زاد اإل وتفترض النظرية  

 ،اإلعالمعلى وسائل داد مقدار اإلعتماد فإنه يز  ،وبهذا التوجه ،الفرد وأصبح لها تأثير أكبر عليه

 .(Stanley & Baran, 2006,  124 ). رائهد من تأثيرها في توجهات الفرد وآمما يزي

 (361، ص1715 عبدالحميد،: )دًا من التأثيرات وهيتتضمن هذه النظرية عدو   

 : والتي تتمثل في مجاالت عديدة منها: التأثيرات المعرفية .0

 ،نقص في أو  تجاوز مشكلة الغموض الناتجة عن تناقض المعلومات التي يتعرض لها الفرد

صحيحة فسيرات الممكنة والتحديد التأو  األحداثعدم كفايتها لفهم معاني أو  المعلومات

 .اثلهذه األحد

 في تشكيل  اإلعالم م بها وسائلدوار التي تقو ناك تأثيرات معرفية أخرى توضح األوه

والشخصيات التي تثير ات، حيث تقوم بدفع غير محدود لآلراء والموضوعات اإلتجاه
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ات والحروب، بجانب التأثير األزمضطرابات و ل اإلحواأهتمام بها وخاصة في المتلقين لال

  .وزيادتها األفرادمعتقدات  على نظم
 

مثل مشاعر الحب والكراهية ويظهر هذا التأثير عندما تقدم معلومات معينة  :التأثيرات الوجدانية .2

الذي ستجاباتهم وبالتالي في اإلتجاه او  األفرادية تؤثر على مشاعر اإلعالممن خالل الرسائل 

  .خالقية والمعنويةلخوف، والتأثيرات األوالقلق وا تستهدفه هذه الرسائل مثل الفتور العاطفي،
 

الجميع  المجاالت الوجدانية يهتم بهأو  المعتقداتأو  اإلتجاهاتالتغير في : التأثيرات السلوكية .0

 الفعالية، همها في هذا المجال،أ يضا، ولكن على أنها درجة للتأثير في السلوك الواضح، ومن أ

  .يةاإلعالممل ما كان يعمله لوال تعرضه للرسائل ن يقوم الفرد بعأويقصد  ،وعدم الفعالية

 رغباتتؤثر في  اإلعالم عليه فإن هذه النظرية تتفق والدراسة هذه من خالل كون وسائل   

ية والتجارية، فتصنع جوا اإلقتصادوبالتالي في قناعاتهم تجاه المؤسسات واألنشطة الجمهور، 

ية بالتعامل وفقا اإلقتصادالمؤسسة أو  شرع رجل األعمالتجارة معينة، فيأو  مناالرتياح لماركة معينة

ي في القنوات الفضائية عن طريق اإلعالنات والبرامج اإلعالملمتطلبات الجمهور وزيادة الحضور 

العامة بغية توطيد صورة أو  والمساهمة في دعم بعض الجهات والمشاريع سواء كانت الخيرية منها

 .ةطيبة لدى جمهور القنوات الفضائي

من خالل التأثيرات التي ، اإلعالمعلى وسائل اإلعتماد من نظرية  أفاد البحث كما أن  

تحدثها تلك الفضائيات في الجمهور، والتي تزوده بالمعلومات والصور التي يستجيب لبعضها، ومن 

العالقة  معرفةاتجاهًا معينًا، كما تعتبر النظرية أساسًا نظريًا لأو  ثم يتفاعل معها، لتنتج سلوكاً 

ورجال وهي الفضائيات العراقية التي يتناولها الموضوع من جهة  اإلعالم والتأثيرات بين وسائل

 .أخرى من جهة األعمال العراقيين
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 ات واإلشباعات اإلستخدامنظرية . 2. 2. 2

بداية البحث إلى  لجمهورها اإلعالم الذي توفره وسائل يعود اإلهتمام بالبحث عن اإلشباع  

عمال لزرفليد أ ربعينيات في ومثل هذه الدراسات ظهرت في األ ،اإلتصالبي في ميدان علوم التجري

عمال ريلز وفريدسون أ ات في وفي الخمسيني Lazars field, Staton& Berlsonوستالون وبيرلسون 

Rileys, Freidson  عمال شرام أ وفي الستينيات فيSchramm  واليلLyle وباركر Parker .(بو أ

 ( 33، ص 1775 أصبع،

أسلوب  والشواهد التي تؤكد بأنّ مجموعة من المفاهيم  اإلشباعستعمال و ويقدم نموذج اإل  

ويرى النموذج  .ية والسكانية والشخصيةاإلجتماعأكثر قوة من المتغيرات  اإلعالم أمام وسائل األفراد

ومن ثم  وا سلبيا تجاهها،ن يتصرفأية، بدال من اإلعالميوظفون فعالية مضامين الرسائل  األفراد نّ أ

ثيرات على الجمهور، أية والتاإلعالمهذا المدخل ال يفترض وجود عالقة مباشرة بين الرسائل  نّ فإ

ات تلعب كعوامل وتلك اإلستخدام مور كثيرة،ألالجمهور يستخدم الرسائل  نّ أويفترض بدال من ذلك 

هذا  نّ إعالوة على ذلك، ف، لتأثيرفي عملية ا( خلة في مصطلح مناهج البحثامتغيرات متد)وسيطة 

، دراسةال منه استفادتي الفردي وهو ما اإلتصالالختبار السلوك  المدخل يوفر لنا مجاال رحباً 

 مجاالت البحث المستمرة عن الطرق التي يحقق بها البشر حاجاتهم ويشبعونها،ذلك إلى  مضافا

، ولكن غيرها اإلعالمقة بوسائل شباع الحاجات ذات العالإن يمكن وصف الكثير منها حتى اآل

 بو أصبع،أ) .أخرى ، بل عن مصادراإلعالمن تكون تابعة الستعمال وسائل أ ليس بالضرورة

 ( 33، ص 1775

الجماهيري دراسة وظيفية منظمة،  اإلتصالتهتم نظرية االستخدامات واالشباعات بدراسة و  

ي اإلجتماعوالتباين  ،ب الفروق الفرديةأدى إدراك عواق منصرمعقد األربعينات من القرن ال منذ  ف
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بداية منظور جديد للعالقة بين الجمهور ووسائل إلى  ،اإلعالمعلى إدراك السلوك المرتبط بوسائل 

رؤيتها على إلى  عل،ا، وكان ذلك تحواًل من رؤية الجماهير على انها عنصر سلبي غير فاإلعالم

مكاوي والسيد، . )اإلعالمفضل من وسائل علة في انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون ماأنها ف

 (.117، ص1771
 

ــاإ)ضـــع وقــد  ــهليـ ــاتز وزمالئـ  األفـــرادخمســـة فــروض رئيســـة تتعلـــق بكيفيـــة اســـتخدام  (هو كـ

المزاهــرة، ):تحقيقهــا مــن وراء هــذا االســتخدام وهــيإلــى  واإلشــباعات التــي يســعون  اإلتصــاللوسـائل 

 .(181، ص1711

الجمــاهيري، ويسـتخدمون وســائل  اإلتصـالفـي عمليــة  إن أعضـاء الجمهــور مشـاركون فعــالون  -1

 .لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم اإلتصال

عـن الحاجـات التـي يـدركها أعضـاء الجمهـور ويـتحكم فـي ذلـك  اإلتصاليعبر استخدام وسائل  -1

 .عوامل الفروق الفردية

 ، وأن وسـائلإن أعضاء الجمهور هم الذين يختارون الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتهم -3

 .تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تلبية هذه الحاجات اإلعالم
 

تلبيتهـا، إلـى  إن أفراد الجمهور لديهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجـاتهم التـي يسـعون  -1

 .لذا فهم يختارون الوسائل المناسبة إلشباع هذه الحاجات
 

اسـتخدام الجمهـور لوسـائل  ِعبـر ،دة فـي المجتمـعستدالل علـى المعـايير الثقافيـة السـائيمكن اإل -5

 .فقط محتواها ِعبر، وليس اإلتصال

                                                 
 هو كاتزلياإ" :Elihu Katz,  "هو أحد الباحثين الذين طوروا نظرية االستخدامات واالشباعات. 
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 اإلستخدامالفضائيات في على دور  وقوفها البحث من هذه النظرية من خالل وأفاد 

هدافًا وتأثيرات مختلفة في أ تعكس مضمونا يحمل ها نّ أالمعرفي للجمهور، وال سيما  اإلشباعو 

ية، اإلقتصادثر في تشكيل معارف وتصورات الجمهور عن األنشطة وهذا بدوره يؤ الجمهور، 

ويحثهم على متابعتها واالستجابة للدعايات واإلعالنات التي تقوم بها الفضائيات العراقية لتغطية 

ختياره ان نفهم دور هذا الجمهور في أومن هنا يجب علينا ية والتجارية العراقية، اإلقتصاداألنشطة 

  .اتاإلشباعات و اإلستخدامحتياجه للمعرفة وفق منظور اقي منها للمصادر التي يست
 
 

 :(*)نظرية ولبر شرام -(التحديث)التنموي  اإلعالم نظرية. 0. 2. 2

 وسائل تحدثه الذي األثر خالل من التنمية في اإلعالم وسائل دور في النظرية هذه تنطلق 

 ،اإلتصالو  اإلعالم وسائل تركيز عواق بين مار ش ويربط فيه، تعمل الذي المحيط في اإلعالم

 الهامشية المدن في شديد نقص ويوجد الكبرى المدن في تقدمها التي يةاإلعالم الخدمات وبالتالي

 المتقدمة الدول في والهامشية الكبرى المدن في موجود األمر فهذا مار ش وحسب والقرى، األريافأو 

 زيادة أجل من النامية الدول في إعالمية ثأبحا إجراءإلى  مار ش يدعو. سواء حد على والنامية

إلى  تهدف وهي فيها المتوافرة يةاإلعالم اإلمكانيات ولمعرفة عنها المختلفة ساتاوالدر  المعلومات

 أموال إنفاق النامية البلدان تستطيع ال. وفعاليتها اإلتصال بعملية يتصل ما كل في الرؤيا توضيح

 الدول في اإلعالم وسائل جمهور، و وأبحاث معلومات وجود عدم بسبب ناضجة غير حمالت على

إلى  تحتاج الحديثة اإلعالم وسائل، و أفعاله بردود التنبؤ ويصعب واألحوال الفئات متنوع النامية

، 1711العجمي، ).  بسرعة تتحول النامية الدول في والجماهير بجماهيرها صلة وعلى البقاء

 (.9ص
                                                 

الذي ( والتنمية الوطنية اإلعالموسائل )يين الذين بلوروا نظرية التحديث في مؤلفه اإلعالميعد ولبر شرام من  (*)
 ".1961نشر عام 
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وكالء "ماهيري في خدمة التنمية الوطنية باعتبارها الج اإلتصالوسائل إلى  ينظر شرامو  

تعاون فيها وسائل أو  وظائف تستطيع أن تؤديهاأو  وقدد حدد ثالث مهام  " ياإلجتماعللتغيير 

 (.1977شرام، )نقال عن ( 38-35، ص1777العبد، : )اإلتصال

 :تتمثل بـ اإلعالم ومن أدبيات هذه النظرية أن وظيفة

الجماهيري أن توسع اآلفاق، فالذين يعيشون في مجتمع تقليدي يرون  تصالاإلتستطيع وسائل ( 1)

مكان أعلى مما يمكنه إلى  نسانالجماهيرية وصفة سحرية، ألنها تأخذ اإل اإلتصالكما في وسائل 

 .أن يرى عند األفق ثم تجعله ينظر فيما وراء األفق

حداث المهمة واألشخاص ذوي الهيبة، أن تركز انتباه المتلقين على األ اإلعالم تستطيع وسائل( 1)

إلى  ذلك أن انتباه الجمهور يظل مركزا على التنمية، إذ يمكن أن يوجه االهتمام من حين لحين

التحول إلى  سلوك يؤديأو إلى  صحية جديدةأو  طريقة زراعيةأو  سلوك جديدأو  عادة جديدة

 .ياإلجتماعشيء يتطلب التغيير أو إلى  العصري

أن ترفع من تطلعات الجماهير عاليًا ألن الدول النامية في أمس  اإلتصالوسائل تستطيع ( 3)

شحذ العزائم على الصعيدين الشخصي إلى  الحاجة إليقاظ شعوبها من القدرية والتفكير الخرافي

ال ستتحول. والقومي إلى  ويجب الحذر من رفع تطلعات وآمال الناس دون تحقيق تلك اآلمال، وا 

 .سخط وتذمر
 

 :وظيفة اتخاذ القرارات. 0. 0. 2 .2
 اإلتصالإن هذه الوظيفة تتصل بتغيير االتجاهات الراسخة، إذ أنه لم يثبت قط أن   

ية الراسخة، ويمكن لوسائل اإلجتماعالتقاليد أو  الجماهيري ذو فاعلية في مهاجمة االتجاهات والقيم

من الوظائف في مجال اتخاذ  الجماهيري أن تساعد بطريق غير مباشر في تحقيق عدد اإلتصال
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العامة فيما بين األشخاص، وتهب المكانة وتوسع رقعة  اإلتصالالقرارات أبرزها؛ تغذية قنوات 

 .ية والمساعدة على تربية الذوق اإلجتماعالحوار بخطة التنمية، وتفرض األوضاع 

 

 :وظيفة التعليم. 2. 0. 2. 2
أن تعاون معاونة كبيرة في جميع أنماط  تستطيع اإلتصالأن وسائل إلى  حيث يشير شرام  

 التعليم والتدريب، فقد أثثبتت التجارب فاعليتها في ظروف عديدة مختلفة داخل المدارس وخارجها،

وأثبتت قدرتها على تكملة العمل المدرسي وا غنائه، عندما عز توافر التدريس والمدارس، واثبتت 

، وأثبتت قدرتها الفائقة في مجال تعليم الكبار قدرتها على التكفل بقدر كبير من مهمة التعليم

 . والتدريب على القراءة والكتابة

 :الجماهيري في التنمية اإلتصالوظائف لوسائل  ةستإلى  كما اشار شرام

 .الجماهيري للمساهمة في خلق الشعور باإلنتماء ألمة واحدة اإلتصالينبغي استخدام وسائل  -1

 .تباره صوتًا للتخطيط القوميباع اإلتصاليجب أن يستخدم  -1

ية الضرورية لعمليات اإلتصاليجب أن يستخدم للمساعدة في تعليم المهارات  اإلتصالإن  -3

 .ي والتنميةاإلجتماعالتغيير 

 .يجب أن يستخدم لإلسهام في توسيع السوق الفعالة اإلتصالإن  -1

 .في سياق العمل التنموييجب أن يستخدم لتهيئة الناس للقيام بدور جديد  اإلتصالإن  -5

 .إلعداد التاس للقيام بدروهم كأمة بين األمم اإلتصاليجب أن يستخدم  -6
   

نظرية ولبر شرام نقاط توافق فيما يتعلق هذا الجانب من في  وجدتوبالنسبة للدراسة فإنها   

ه على ، من خالل رفع مستوى تطلعات الجمهور، وبالتالي جذب وتركيز االنتبااإلعالمبوظيفة 

اقتصادي، بمعنى أن الفضائيات العراقية يمكن أن توسع  أي نشاطأو  سوق ما،أو  ماركة معينة
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ي وبالتالي اإلقتصادبجدوى النشاط  نسانية، وتبصر اإلاإلقتصادآفاق الجمهور إزاء األنشطة 

أو  ةالطرق الصناعيأو  ية مما يجعله أكثر انتباهًا على العالمات التجاريةاإلقتصادالمنتجات 

التنمية، وذلك يفسر قدرة الفضائيات على االرتقاء أو  االقتناءأو  غيرها، لتحفز لديه سلوك الشراء

 .بمستوى تطلعات الجماهير
 

 في َعّمان العراقيين تشكيالت رجال األعمال. 0. 2

ية اإلقتصادومن أبرز التشكيالت التي تعنى بشأن رجال األعمال العراقيين في عمان ونشاطاتهم 

 /http://www.ibcjordan.org/ar .ة رجال األعمال العراقيينيما مجلس األعمال العراقي وجمعه

 مجلس األعمال العراقي. 0. 0. 2

نطلقت فكرة تأسيس مجلس األعمال العراقي بناء على ا 

الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من المستثمرين ورجال 

جمعوا على أهمية تكوين ألمملكة األردنية الهاشمية حيث ااألعمال العراقيين المتواجدين على أرض 

مرجعية اقتصادية لهم ومن يرغب باالنضمام إليهم تساهم في تضافر جهودهم وتوحيدها بما يحقق 

اإلسهام الفاعل في اكتشاف السبل التي تمكن هؤالء إلى  لهم التفاهم والتقارب المطلوب الذي يهدف

لة في جهود أعمار العراق في مختلف المجاالت وتقديم الدور المستثمرين من المساهمة الفعا

الوطني المطلوب منهم في هذه المرحلة للمساعدة في التغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه 

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس األعمال العراقي صدًى طيبًا ومباركة من ، الشعب العراقي العظيم

ات األردنية المختصة مشكورة على هاشمية وحصلت موافقة الجهلدن حكومة المملكة األردنية ال

 /http://www.ibcjordan.org/ar .طالق مجلس األعمال العراقي في األردنإ
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  األهـداف والغـايـات. 0. 0. 0. 2

كل إلى  قيقها مجلس األعمال العراقي هي أهداف تتعدىتحإلى  إن األهداف التي يسعى 

لخدمة أبناء الشعب العراقي العظيم ويمكن و ، ه وتطوير أعمالهمئما هو مفيد ونافع لخدمة أعضا

 :اإلشارة لها فيما يلي

لتطوير وتنمية التجارة واالستثمار بين األردن  لى أن يكون المجلس المحفز الرئيسالعمل ع. 1

 .والعراق

 .لمساهمة في جهود تطوير المجتمع المدني المحليا. 1

 .تعزيز التنمية التجارية والصناعية واالستثمار بين جمهورية العراق والمملكة األردنية الهاشمية. 3

أن يكون حلقة الوصل مع الغرف التجارية في العراق والمؤسسات التجارية األخرى وغرفة . 1

على ترويج مصالح المجتمع المحلي األردني و العراقي التجارة والصناعة األردنية وأن يعمل 

 .التجارية

 .والمؤسسات األخرى في المسائل ذات االهتمام والمصلحة المشتركة األفرادالعمل مع . 5
 

 (موقع المجلس) األعمال العراقي مجلـسلجـان . 2. 0. 0. 2

العراقي على جمع قاعدة ية في مجلس األعمال اإلقتصادتعمل اللجنة  :يةاإلقتصاداللجنة ( 0)

م في المملكة األردنية الهاشمية وتهتأو  معلومات اقتصادية وتجارية واستثمارية سواء في العراق

 .ية التي تخدم عمل المجلساإلقتصادالندوات اللجنة بالمشاركة بالمؤتمرات والمعارض و 

عراقي بإقامة عمال التتخصص لجنة العالقات الدولية في مجلس األ :لجنة العالقات الدولية( 2)

الملحقين التجاريين في لمسؤولين والشخصيات والسفراء و ت مع كبار ااإلتصاالومتابعة العالقات و 

http://www.ibcjordan.org/ar/about-us/council-objectives
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بالغرف التجارية والجمعيات  اإلتصالالمملكة والعراق وباقي دول العالم كما تنظم هذه اللجنة 

 .المملكة إلى  الوفود القادمةالمماثلة إلغراض التعاون كما ترتب هذه اللجنة كافة اللقاءات مع 

تعمل اللجنة الثقافية في مجلس األعمال العراقي على الترويج الثقافي  :اللجنة الثقافية( 0)

تدعم هذه اللجنة المعارض الثقافية و الندوات و بين النهرين من خالل المؤتمرات و لحضارة ما 

كما تعمل على التواصل مع الصحافة  المثقفين العراقيين المتواجدين في المملكةانين و نشاطات الفن

 .لغرض تعريفهم بأهداف المجلس و نشاطاته اإلعالمو 

ية في مجلس األعمال العراقي على دعم البرامج نسانتعمل اللجنة اإل :يةنساناللجنة اإل ( 5)

المتواجدين في أو  ية التي تهدف لتحسين أوضاع العراقيين األقل حظا سواء في الداخلنساناإل

تسعى اللجنة إليجاد موارد وتبرعات المعيشية والتعليمية و وتشمل أعمالها البرامج الصحية و  المملكة

 .يةنسانلهذه البرامج اإل

توطيد إلى  ية في مجلس األعمال العراقياإلجتماعتهدف لجنة النشاطات  :يةاإلجتماعاللجنة ( 4)

، نهم ومع المجتمع المحلي األردنيبي الروابط بين إفراد الجالية العراقية المتواجدين في األردن فيما

 .يةاإلجتماعالسفرات تحقيق هدفها من لقاءات وحفالت و تقوم اللجنة بكافة األعمال الالزمة ل

تعمل لجنة الكفاءات العلمية في مجلس األعمال العراقي على  :لجنة دعم الكفاءات العلمية( 6)

مهندسين وأساتذة جامعات وغيرهم أطباء و المتواجدة في المملكة من بالكفاءات العلمية  اإلتصال

إشراكهم ببرامج المجلس وحسب أو  يجاد فرص عمل لهمإحيث تدعم هذه اللجنة هؤالء من خالل 

اختصاصهم كما تعمل هذه اللجنة بدعم النتاج العلمي لهم وذلك عن طريق المساعدة بنشر كتبهم 

ت مماثله يخدم الكفاءات العلمية ودراساتهم وبحوثهم كما تدعم هذه اللجنة إي نشاط من جها

 .العراقية المتواجدة في األردن
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تقوم اللجنة الرياضية لمجلس األعمال العراقي بتشجيع الرياضيين العراقيين  :اللجنة الرياضية( 7)

ء المباريات المحترفين والهواة المقيمين في االردن وفي خارج االردن، وتأخذ على عاتقها اجرا

إلى  كما تهدف. الرياضيون العراقيون  نشطة الرياضية التي يشارك فيهااأل وجميعوالمنافسات 

وتتخصص هذه اللجنة بجميع . لهواةسيس فريق عراقي لكرة القدم لخوض مباريات المحترفين واأت

 .لعاب الرياضيةنواع األأ

 جمعية رجال االعمال العراقيين . 2. 0. 2

سست في العراق عام أول جمعية أهي  

عمال ضم نخب ممتازة من رجال األ، وت1771

المحلية والعربية  ؛العراقيين والعوائل الصناعية والتجارية القديمة والمعروفة على المستويات كافة

ل العرب العضو في مجلس عماالممثلة رسميا في اتحاد رجال األ والدولية، وهي الجمعية الوحيدة

دارة االتحاد إن في عضوية مجلس امقعد ولهابية، ية التابع لجامعة الدول العر اإلقتصادالوحدة 

عمال العرب، لعربية للتالقي فيما بين رجال األحدى الدول اإلمذكور، وهناك مؤتمر سنوي يقام با

العالمية التي وقعت معها إلى  ضافة، إية العربية كافةاإلقتصادالفعاليات إلى  الجمعيةوتٌدعى 

وكثيرا ، بثق عنها تجمعات وملتقيات عربية دولية كبيرة جامعة الدول العربية بروتوكوالت تعاون وان

ألهمية ذلك في التواصل مع ، ور فعال دائما في حضورهاد لهامن هذه الملتقيات والتجمعات 

ستثمار في جهدا كبيرا في الدعوة لإل، وتبذل الجمعية عمالل األشعوب العالم وخاصة شريحة رجا

 /http://www.ibairaq.com. العراق والمساعدة في نهوضه
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 (http://www.ibairaq.com ):الجمعية أهداف. 0. 2. 0. 2

نشطة عضائها لخدمة تنمية األأ التعاون بين عضاء بهدف تحقيق االنسجام و تثقيف األ: اوال

 .يةاإلقتصادية والثقافية و اإلجتماع

صدرها الجهات تي تجراءات والقرارات العضائها باإلأ الدراسات لتنوير عداد البحوث و إ  :ثانيا

 .هداف المرسومةالمختصة وفق األ

 .ساتذة والمختصينات الفنية من خالل االستعانة باألسهام في تقديم المساعداإل: ثالثا

 .هداف المتماثلةاألقامة عالقات تعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات إ :رابعا

نشطة الثقافية عية واألاف الجمهدأ مجلة تعنى بنشر أو  صحيفةأو  شرةصدار نإ :خامسا

 .ية بعد موافقة الجهات المختصةاإلجتماعية و اإلقتصادو 
 

 الفضائي في العراق اإلعالم. 5. 2

حيث افتتحه رسميًا  1956عام إلى  بداياتالتعود زيون العراقي فففيما يتعلق بالتل 

، 1713ني، المشهدا. )الملك فيصل الثاني مزيحا الستار عن مدخلها ثم القى كلمة بالمناسبة

وقد تزايد (. 1/5/1956ريخ أالصادر بت( 1639)جريدة البالد، العدد )نقال عن ( 177ص

من  1971-1977اهتمام الدولة بتحسين البث التلفزيوني من خالل خطة للتنمية لالعوام 

 (.117، ص1713المشهداني، . )خالل زيادة التخصيصات المالية لقطاع التلفزيون 

ون العراقي تشتمل على برامج اجتماعية وتربوية، حتى بدأت وكانت برامج التلفزي 

برامج تعبوية، وتم إلى  ، فتغيرت اغلب الفترات التلفزيونية1991الحرب االمريكية ضد العراق 
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تدمير مباني التلفزيون من قبل االستهداف االمريكي ليتوقف عن البث أول مرة من تاريخ بدء 

 (.178، ص1717الراوي، . )1991دة اسابيع من عام ، واعيد بعد ع1956البث في العراق 

 رتأثير وبهاإ نبما يحمله م، ويــالمــإلعاصل اولتاى ساحة ــلن إويزلتلفال ــخحينما دف 

ية األكثر اإلعالمسيلة ولوالمتلقي ا طناولما نلعالقة بيت اياولأو بتيرفي تلفعل الصورة،  رمباش

ياسين، . )رة ولصت واولصاتفاعل  نميحمله  بمار ولجمهافي جوهريا ال وتحث دحتأثيرًا، أ

 (17، ص1713

، والدور الذي أدته 1997ومثلت التغطية اإلخبارية الفضائية في أحداث الكويت عام  

، منعطفًا في سياق التوجه العربي نحو إنشاء الفضائيات (CNN)القنوات العالمية مثل محطة الـ 

 (67، ص1713صباح، )التلفزيونية، 

التحول الجذري في إطار البث التلفزيوني العربي هو دخول القطاع الخاص، غير وكان      

جملة من الخطوات على صعيد الوطن إلى  وقد مهد. ميدان البث التلفزيونيإلى  الحكومي،

عرفت باتحاد إذاعات الدول العربية،  1969العربي، كان أبرزها والدة منظمة عربية رسمية عام 

لمشترك في هذا الميدان في توقيع االقطار العربية لإلتصاالت الفضائية وتطور العمل العربي ا

كمؤسسة مستقلة في إطار جامعة الدول العربية، ثم وفرت األقمار الصناعية الالحقة ( عربسات)

، 1775أنطاكي، : )ينظر. تاإلتصاالميدانًا واسعا من الخدمات التلفزيونية واإلذاعية في مجال 

 (.8، ص1715اعات العربية، اتحاد اإلذ)و( 13ص 

وفيما يتعلق بالبث الفضائي فالعراق وعلى الرغم من أنه صاحب أول محطة تلفزيونية  

ية التي اإلقتصادالظروف السياسية و "عربية أرضية، فقد تأخر في إطالق فضائيته بسبب 

  .(13ص، 1775 ،أنطاكي). ي والثقافي وغيرهااإلقتصادكانت تحيط بالعراق كالحصار 
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جملة من القرارات التي غّيرت  فقد اتخذ، 1773مطلع  للعراقاإلحتالل األمريكي  ما بعدأ

، (1)من قبل الحاكم المدني آنذاك بول بريمراإلعالم  ي، بعد حّل وزارةاإلعالمجذريًا من المشهد 

قد فتح المجال لكل الجهات ومنحها الحق في  13/1/1771اإلعالم  وبعد قراره في حل وزارة

 (.37، ص1711البدراني،.)وسائل إعالم خاصة بها إنشاء

ية لرجال اإلقتصادومن هنا جاء البحث لفهم دور هذه الفضائيات في تغطية األنشطة  

 . ياإلعالمي و اإلقتصاداألعمال العراقيين، خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم في الجانبين 
 

 أبرز القنوات الفضائية في العراقية. 0. 5. 2

 :أبرز القنوات التلفازية الفضائية العراقية  ومن

 قناة العراقية الفضائية (0)

 نطلقت قناة العراقية بقرار من الحاكم المدني السابق لالحتالل األمريكي بول برايمر، حيثا 

، 1778شاهين، (. )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون )قيمت على أنقاض القناة العراقية الرسمية السابقة أ

وبواقع أربع ساعات يوميا، ثم  1/5/1773اشرت القناة بث برامجها كقناة أرضية في بو  (.333ص

وصل البث إلى تسع عشرة ساعة، وفي  1/8/1773إلى إحدى عشرة ساعة بعد أسبوعين، وفي 

عربسات و "وتبث القناة على األقمار الصناعية  ،نتقل البث إلى الفضائيأ 1771مطلع عام 

، وستفادت القناة مما تبقى من األجهزة العائدة لقنوات "سات وانتلساتنايلسات وهوت بيرد وهسبا

 .(1، ص1717فاضل، . )"تلفزيون وفضائية العراق وتلفزيون الشباب"

                                                 

 في العراق دارة المدنيةرئيسا لإل (اإلبن) ألمريكي جورج بوشعينه الرئيس ا( األمريكي الجنسية) ول بريمرالسفير ب(1)
الحكومة العراقية في حزيران عام وانتهت بتسلم أياد عالوي رئاسة  1773ايار  6شراف على إعادة اعمار العراق في لإل
1771  . 
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بالتنوع، ويتضمن منهاجها النشرات اإلخبارية والبرامج السياسية،  الفضائية العراقية تتسم برامج    

ـة والترفيهية، والقناة مرخصة مـن هيئـة اإلعـالم واالتصـاالت فضال عـن البرامج الثقافيـة واالجتماعي

، وتقدم القناة برامج متنوعة ثقافية ودينية وسياسية فضال عن عدد من البرامج 1/1/1717بتاريخ 

األخرى، وتهتم القناة باألخبار بصورة خاصة إذ تقدم خمسة عشر موجزا ونشرة إخبارية، وقد أدارت 

وزارة  ، التي فازت بعقد إدارته من"ساينس ابليكيشنز"شركة  1773ئية عام قناة العراقية الفضا

 (81، ص1775، دمحم).الدفاع األمريكية
 

 قناة السومرية الفضائية (2)

، وكانت البداية في 1771أ سست قناة السومرية في السابع والعشرين من أيلول من العام    

ر من شهر تشرين األول من العام ذاته ليبدأ العشرين من أيلول كبث تجريبي، حتى الخامس عش

، 1778عبدالكريم، ) 1/11/1775وحصلت القناة على الترخيص بتاريخ .. البث الرسمي للقناة

وهي قناة تتميز بإظهار قيمة العراق كبلد وكأفراد، واالهتمام بالجوانب الخاصة بالفرد . (96ص

تعمل السومرية مثلما تقدم هي نفسها، من اجل  .العراقي، والتعامل مع القضايا السياسية المطروحة

إلى استقطاب اهتمام العراقيين جميعهم بكل  وتسعى، "لعراق واحد"هدف أساسي هو الغد األفضل 

خلفياتهم الدينية والقومية والمذهبية والفكرية؛ فضال عن السعي الستقطاب العراقيين والعرب 

 (.335، ص1778شاهين، )و( 98ص ،1778عبدالكريم، ).المقيمين في أنحاء العالم
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 قناة الفرات الفضائية( 0)

، 9/1/1773تعد واحدة من القنوات الفضائية العراقية العديدة المستحدثة بعد االحتالل في     

وهي كالفضائيات األخرى تبحث عن المكانة المناسبة لها في المشهد اإلعالمي العراقي بما تقدمه 

ديني الطابع الذات  ، وهي قناة13/9/1771ها الفضائي التجريبي يوم من برامج، وبدأت القناة بث

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 

ختلفة، وهي تعنى بعدد من الموضوعات المختلفة منها السياسي التي تقدمها على الصعد الم

واألمني والحكومي والديني واالقتصادي والرياضي، وللقناة العديد من البرامج السياسية تتناول فيها 

 .(117، ص1778نور، . )مستجدات األحداث السياسية والتطورات الناجمة عنها

 

 قناة البابلية الفضائية (5)

في القاهرة، ثم انتقلت إلى األردن،  1/11/1775ث التجريبي لقناة البابلية الفضائية في بدأ الب    

، وهي قناة حزبية ذات طابع "صالح المطلك"وتتبع وتمول من جبهة الحوار الوطني الذي يتزعمه 

قتصادية والترفيهية، وتركز على جتماعية واإلمنوع، تتناول الموضوعات السياسية والثقافية واإل

لشأن العراقي في صدر نشراتها اإلخبارية، وتتناول كذلك األوضاع العربية والعالمية ذات الصلة ا

وتتوجه القناة في طرحها ألطياف المجتمع العراقي كافة، وحصلت القناة على  ،بالوضع العراقي

 .1/17/1775ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ 
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 قناة بغداد الفضائية (4)

جتماعية سياسية إ، وهي قناة ثقافية 1771تموز  15باشرت قناة بغداد بثها الفضائي بتاريخ      

، وتعد قناة بغداد الفضائية من القنوات (131، ص1779عبيد، )منوعة تعنى بالشأن العراقي

الحزبية، وتصنف أنها دينية على الرغم من ميولها السياسية، وتعد المنبر اإلعالمي للحزب 

تلفزيون األسرة "وأنها " منارة اعالمية رائدة في بناء مجتمع فاعل"العراقي تتخذ شعارًا  اإلسالمي

وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم (. 337، ص1778شاهين، ". )العراقية

، وتقول عن منهجها بأنه وسطي إسالمياً  وتتبنى القناة منهجاً .. 1/1/1776واالتصاالت بتاريخ 

تخذت القناة من العاصمة بغداد مقرا لها، وبعد أعلى قطاعات المجتمع المختلفة، و  ومعتدل ومنفتح

انتقل مقرها إلى العاصمة األردنية عمان ومازال  1777تعرض مقرها للتفجير في نيسان من العام 

 (.75، ص1779بديوي، . ))*(هناك

صراع بين الكتل السياسية، وتعنى وتوفر القناة أهمية للبرامج الحوارية السياسية، وي ناقش فيها ال   

بعرض المواقف السياسية والرسمية للشخصيات العراقية وللدول المجاورة، وكذلك تتعرض إلى 

، 1777حمادي، ) .التدخل األمريكي في الشأن السياسي واألمني للعراق، كما أن للقناة برامج دينية

 (131ص

 قناة آفاق الفضائية (6)

، وترتبط القناة بحزب الدعوة تنظيم الخارج، الذي يتزعمه 1/11/1775تأسست القناة بتاريخ     

، وظلت القناة لمدة تعاني من مشاكل فنية وا عالمية جعلت من عملها متذبذبا، "نوري المالكي"

                                                 

وسـرحت اإلعالميــين  ،تلكـأت فـي البـثقــد  " بغـداد"  كانـت قنـاة( 1716)وفـي الوقـت الـذي تـم اعـداد هــذه الدراسـة(  )*
مـن كردســتان مـواد تسـجيلية ، واالن تبـث العـاملين فيهـا، بسـبب عجـز مـالي كمــا أعلنـوا علـى شاشـتها قبـل االنقطــاع

 ..وبكادر اليتجاوز عشرة أفراد العراق
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بالتزامن مع الحرب اإلسرائيلية على لبنان، السيما وان القناة كانت ترسل  1776وتوقفت في العام 

، وتبث القناة برامج تتسم 15/9/1777اك، وبدأ البث الفعلي للقناة يوم بثها الفضائي من هن

بالصبغة الدينية كونها تتبع لحزب ديني، وكذلك تعطي مساحات واسعة للنشرات اإلخبارية والبرامج 

، وحصلت على (111، ص1778حميد، )ساعة يوميا 11السياسية، وتبث اليوم على مدى 

، وتؤكد القنـاة بأنها تسعـى إلـى 1/17/1775صاالت بتاريخ الترخيص من هيئة اإلعالم واالت

 (. 111، ص1778حميد، )تحقيـق المصلحـة العراقيـة وخدمـة قضايـا العـراق ووحدته الوطنية 
 

 قناة الحرية الفضائية( 7)

تعد قناة الحرية أول قناة عراقية أرضية تبث برامجها على التردد األرضي من بغداد بعد     

في أول نشرة إخبارية،  1/1/1776، وانطلقـت كفضائيـة فـي 9/1/1773ل مباشرة أي فـي االحتال

ساعة، وكان التردد في أول األمر  11وكان بثها في بادئ األمر بست ساعات ثم بتسع واآلن 

، لتدخل القناة عالم البث 1/6/1776بدءًا من  "النايلسات"ضعيفا ثم تحول التردد على قمر 

وحصلت القناة على الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاالت (. 199، ص1778 نور،)الفضائي

والقناة ناطقة باللغة العربية على الرغم من كونها كردية من حيث الهوية . 1/3/1777بتاريخ 

، وتمثل "جالل الطالباني"والتمويل، وترتبط القناة بحزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه 

عالمية الرئيسة له وتحاول شرح الخطاب السياسي الكردي للجماهير العربية من احد األذرع اإل

، وجاء في ديباجة التأسيس أن الغاية من إنشائها بالدرجة (177، ص1778نور، )الشعب العراقي

األساس لجملة أمور، يأتي في مقدمتها مساهمة القوى السياسية الكردستانية وعلى رأسها االتحاد 

تاني في العملية السياسية للبالد، لذلك دعت الضرورة إلى إنشاء هذه القناة بغية نقل الوطني الكردس

الصورة الحقيقية عن المطالب المشروعة ـ للشعب العراقي عموما والشعب الكردي خصوصا ـ إلى 
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األخوة العرب في العراق والعالم العربي تعزيزا للعالقات األخوية بين األكراد والعرب في 

 (. 177، ص1778ور، ن)العراق

 قناة االتجاه الفضائية (8)

تسعى إلى ))، وجاء في ديباجة التأسيس أن القناة 1/1/1778تأسست قناة االتجاه بتاريخ  

اعتماد الموضوعية وتحاول أن تحدث فرقا لدى المتلقي في زحمة التدفق اإلعالمي المحكوم 

إخبارية وثقافية ))القناة نفسها أنها وتصنف (. موقع القناة(( )باعتبارات مصلحيه أو سياسية

بالدرجة األساس، فضال عن اإلشارة إلى أنها مستقلة لكنها لم تشر إلى مصادر تمويلها وارتباطها 

يقع مقر القناة الرئيس في بغداد، ولها مكاتب في (. 151ص 1717فاضل، (()اإلداري والمالي

وحصلت القناة على . اة إخبارية سياسية ثقافيةبيروت والقاهرة وغزة، وتعرِّف القناة نفسها أنها قن

 (.موقع القناة.. )1/1/1778ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ 

 قناة صالح الدين الفضائية (9)

، وبدأت بثها التجريبي عبر القمر الصناعي نايلسات 5/17/1775تأسست القناة بتاريخ  

ساعة، والقناة تابعة لمجلس محافظة صالح الدين  11بمعدل ثالث ساعات ثم ارتفع البث إلى 

وتمول من المال العام، وتولي القناة االهتمام باألخبار والمستجدات الخاصة بالمحافظة كأسبقية 

أولى، كما تهتم بالشأن السياسي الداخلـي للعراق، وتعرض القناة مسلسالت  وأفالمًا أجنبية وبرامج 

لوعي السياسي والثقافي واالجتماعي لبناء الشخصية العراقية وتسعى القناة إلى نشر ا. وثائقية

بعادها عن أي عقيدة أو تبعية حزبية، كما تسعى إلى تعزيز الترابط الشعبي  الوطنية المستقلة، وا 

وحصلت " قناة كل العراقيين"وقد اتخذت شعارًا (. 316، ص1779علوان، . )بين أبناء العراق
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، 1778شاهين، ) 1/1/1778عالم واالتصاالت بتاريخ القناة على ترخيصها من هيئة اإل

 (. 311ص

 قناة الفيحاء الفضائية (01)

فضائية تبث ))، وجاء في ديباجة التأسيس أنها 1771بدأت القناة بثها في الرابع من تموز العام 

قناة وتتخذ ال(( للشعب العراقي من داخل العراق وخارجه، والشعوب العربية في دول الجوار واإلقليم

وحصلت على الترخيص من (. 335، ص1778شاهين، )،"حرية الرأي ومسؤولية الموقف"شعارًا 

وباشرت القناة بثها من إمارة عجمان في دولة . 11/9/1779هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ 

ي اإلمارات العربية المتحدة، والقناة مسجلة في مدينة دبي لإلعالم، ويترأس مجلس إدارتها اإلعالم

حميد، .)"النايلسات، والهوت بيرد،   وجالكسي"دمحم  الطائي، وتبث القناة برامجها عبر أقمار عدة، 

وتهتم القناة بالبرامج السياسية واإلخبارية، كما تهتم القناة بمشاكل  ، (136، ص1778

ية مالية العراقيين في جنوب العراق، وللقناة مكاتب في داخل العراق وخارجه، وتمتلك القناة ميزان

ضخمة ويتضح ذلك عبر شرائها ألحد اكبر وأشهر الفنادق في محافظة السليمانية، كما تقوم القناة 

 (131، ص1717فاضل، .)بمنح رواتب شهرية كبيرة للعاملين فيها

 قناة البغدادية الفضائية (00)

ألعمال ، بعد أن قرر رجل ا1775أيلول عام  11بدأت قناة البغدادية الفضائية بثها يوم  

المقيم في أوربا والمنحدر من عائلة عراقية من محافظة ذي قار  "عون حسين الخشلوك"العراقي 

تأسيسها واإلشراف على تنفيذها وفق معايير االحتراف في اآلراء، والحداثة في الشكل والتقنيات، 

براز مكانة العراق الحقيقية، وتب ث البغدادية عبر والحرية في الخطاب السياسي والثقافي والفني وا 

، وقامت القناة بإنشاء ستة استوديوهات "النايلسات والعربسات والهوت بيرد واالوبتس"األقمار 



- 30 - 

ضخمة داخل العراق، منها أربعة للبرامج المنوعة والدراما واثنان للبرامج اإلخبارية، كما أنشأت 

ولها مكاتب في عّمان  استوديوهات جديدة في القاهرة مزودة بأحدث تقنيات البث التلفزيوني،

ودمشق وتفويض في بيروت والسويد والنرويج وهولندا واستراليا، وتسعى الفتتاح مكتبين في أربيل 

 (. http://ar.wikipedia.org/wiki)والسليمانية ولندن

أنها مهنية مستقلة تتمسك بالهوية الوطنية العراقية، : ))وتشير القناة إلى هويتها بالقول 

عبر عن كافة المكونات العراقية المتنوعة، ومن هذا المنطلق دعت إلى استقالل وتعد نفسها ت

العراق، واستعادة السيادة الوطنية وبناء نظام ديمقراطـي حـر وموحد، يقر بالتعددية الفكرية 

وتبث القناة على مدار الساعة، وتعد من وسائل اإلعالم المواكبة ((. والسياسية والقومية والدينية

ث الجارية على الساحة العراقية، وأعطت القناة مساحة واسعة لألخبار السياسية واألمنية في لإلحدا

العراق، من خالل تصدرها للنشرات والمواجيز اإلخبارية، كذلك أعطت حيزا لألخبار العربية 

 .6/11/1776والعالمية، وحصلت القناة على الترخيص من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ 

 (116، ص1779ناصر، )
 

 قناة الشرقية الفضائية (02)

قناة الشرقية الفضائية شركة إعالمية مسجلة في مدينة دبي لإلعالم، وأطلقت القناة بثها  

، وعلى مدار ثماني ساعات يوميا ولمدة ثالثة أسابيع، ليكون يوم 13/3/1771التجريبي في 

ي وانطالقة البث الرسمي المنتظم هو اليوم األول الذي مثل نهاية البث التجريب 13/1/1771

وعلى مدار اليوم، وحصلت القناة على ترخيصها من هيئة اإلعالم واالتصاالت بتاريخ 

حسبما تعلن عن نفسها، وتحصل دائما  "المستقلة"وتعد القناة من القنوات الفضائية . 1/17/1775

 (.331، ص1778شاهين، )و( 386، ص1717الشمري، )على نسبة مشاهدة عالية في العراق 
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 قناة الرافدين الفضائية (00)

وهي فضائية عراقية إخبارية سياسية بالدرجة األولى؛ فضال عن البرامج السياسية والدينية  

 1776/ 17/1انطلق بث قناة الرافدين الفضائية في ))والثقافية والعلمية واالقتصادية والرياضية، و

في مصر، وللقناة أربعة  "السادس من أكتوبر"في ومقرها الرئيس في مدينة اإلنتاج اإلعالمي 

مكاتب في عمان وسوريا وفلسطين و بغداد، وأغلق مكتب بغداد قبل نهاية العام األول النطالقها 

وعلى مـدى أربـع  "النايلسات"بعد تعرضه  للتفجير، وتبث القناة برامجها على القمر العربي 

قناة المنبر اإلعالمي المعّبر عن توجهات هيئة وتعد ال(. 136، ص1779عبيد، (()وعشرين ساعة

، وتدعو القناة إلى خروج المحتل ووحدة العراق "حارث الضاري"علماء المسلمين التي يتزعمها 

والعراقيين ونبذ االحتالل ومخلفاته السياسية والفكرية، ويتعدى هدفها هذا ليشمل جميع الدول 

وتقول  "ألننا حضارة": العراق اليوم، واعتمدت القناة شعارالعربية واإلسالمية التي تعاني ما يعانيه 

فنحن أول من وضع لبنات العلم فكانت الكتابة، وعانق نخيلنا السماء فكانت الجنائن، : ))في ذلك

 ((الرافدين، ألننا حضارة: كنا وسنبقى، يوط العدالة بالحق فكانت المسلةونسجنا خ

(www.alrafidain.tv.) 
 

 قناة الرشيد. (05)

يضًا االخبار المحلية والعربية من أقناة الرشيد الفضائية عراقية تبث برامجها السياسية والمنوعة و 

 . ، يديرها رئيس التجمع الجمهوري سعد عاصم الجنابينايل سات 17891بغداد على التردد 

http://www.alrafidain.tv/
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 لتجاريةية وااإلقتصادمفهوم وتعريف األنشطة . 4. 2

  ي اإلقتصادالنشاطEconomic Activity وهو المجهود الذي يبذله الفرد ألشباع حاجاته 

ويتميز النشاط اقتصادي بصفتين أحدهما اجتماعية . الحصول على األموال والخدماتأو 

ية بالتبعية المتبادلة بين الشخص وأفراد الهيئة اإلجتماعواألخرى فردية، وتتمثل الصفة 

ية اإلجتماعكما تقوم رابطة التبعية بين أفراد الهيئة . مع بعضهم بصفتهم منتجينية اإلجتماع

ي فمصدرها إن قيمة الفرد كعنصر اإلقتصادأما الصفة الفردية في النشاط . بصفتهم مستهلكين

درجة كبيرة على صفاته الشخصية كالذكاء وحب النظام والرغبة في إلى  أقتصادي تعتمد

 .(177، ص1977النجفي، . )وغيرها من الصفات والعوامل الخاصة معالمجت وخدمةالعمل 
 

 في َعّمان ية لرجال األعمال العراقييناإلقتصادالنشاطات . 0. 4. 2

تتنوع أنشطة رجال األعمال العراقيين في المملكة األردنية الهامشية فمنها االستثماري،  

ن خالل ما تعلنه المواقع اإللكترونية لمجلس تبين مومنا التجاري المتعلق باالستيراد والتصدير، و 

هناك أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية يقوم  رجال األعمال وجمعية رجال األعمال العراقيين بأن

 ((http://www.ibairaq.com :يلي تتمثل بمارجال األعمال العراقيين في عّمان بها 

في المملكة األردنية أو  ة سواء في العراقجمع قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية واستثماري( 1)

 .يةاإلقتصادالمشاركة بالمؤتمرات والمعارض والندوات ويتم لذلك الهاشمية 

ت مع كبار المسؤولين والشخصيات والسفراء والملحقين اإلتصاالإقامة ومتابعة العالقات و  (1)

 التجاريين في المملكة والعراق وباقي دول العالم 

http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles/%D8%AE/%D8%AF/%D9%85/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.html
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ar/articles/%D8%A7/%D9%84/%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9.html
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اللقاءات مع الوفود  وترتيبغرف التجارية والجمعيات المماثلة إلغراض التعاون بال اإلتصال( 3)

 .المملكةإلى  القادمة

الترويج الثقافي لحضارة ما بين النهرين من خالل المؤتمرات والندوات والمعارض الثقافية  (1)

 وتدعم هذه اللجنة نشاطات الفنانين والمثقفين العراقيين المتواجدين في المملكة 

 .يةاإلقتصادبالنشاطات والفعاليات لغرض تعريفهم  اإلعالمالتواصل مع الصحافة و ( 5)

أو  ية التي تهدف لتحسين أوضاع العراقيين األقل حظا سواء في الداخلنساندعم البرامج اإل (6)

يجاد موارد و  ،المتواجدين في المملكة وتشمل أعمالها البرامج الصحية والمعيشية والتعليمية ا 

 .يةنسانعات لهذه البرامج اإلوتبر 

فراد الجالية العراقية المتواجدين في األردن فيما بينهم ومع المجتمع أتوطيد الروابط بين  (7)

السفرات من لقاءات وحفالت و  ذلكاألعمال الالزمة لتحقيق  والقيام بجميعالمحلي األردني، 

 .يةاإلجتماع

لمملكة من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات بالكفاءات العلمية المتواجدة في ا اإلتصال (8)

وحسب  ية،اإلقتصادبالبرامج إشراكهم أو  يجاد فرص عمل لهمإمن خالل  ودعمهموغيرهم 

 .اختصاصهم

، وذلك عن طريق المساعدة بنشر كتبهم ودراساتهم وبحوثهم للكفاءاتدعم النتاج العلمي  (9)

 .مية العراقية المتواجدة في األردندعم إي نشاط من جهات مماثله يخدم الكفاءات العلو 
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ردن، وتأخذ ردن وفي خارج األتشجيع الرياضيين العراقيين المحترفين والهواة المقيمين في األ( 17)

الرياضيون  نشطة الرياضية التي يشارك فيهااأل وجميعجراء المباريات والمنافسات إعلى عاتقها 

. ة القدم لخوض مباريات المحترفين والهواةسيس فريق عراقي لكر أتإلى  كما تهدف. العراقيون 

.لعاب الرياضيةنواع األأوتتخصص هذه اللجنة بجميع 

 

 ية إعالميا  اإلقتصادأسباب االهتمام باألنشطة . 6. 2

ية أساسية لكل دول العالم، خاصة منها الدول النامية، مما جعل اإلقتصادإن التنمية  

تخطيطها، حيث تدرك أن عليها أن تدفع برامج ي يشغل مكان الصدارة في اإلقتصادالتطور 

اإلسراع بالتاريخ إلى  ي دفعة قوية، لكي تستطيع التغلب على فقرها، فهي بحاجةاإلقتصادالتطور 

ي تتخطى فيها مراحل التطور الذي استغرق اإلقتصادعن طريق قفزة واسعة ترتكز على التطور 

 (.68، ص1717الحسن، . )سنوات طويلة في الغرب
 

 ية اإلقتصادفي تغطية األنشطة  اإلعالم دور وسائل. 7 .2

بوسـائله الحديثـة وبرامجــه المتنوعـة أداة لتوصـيل المعرفـه وتزويـد النــاس  اإلعـالم لـم يعـد    

حتـى مجـرد كونـه وســيلة للتسـلية والترفيـه والتـرويج للبضـاعه، ولمسـاعدة رجــال أو  بـالخبر والحـدث،

لفـرص الجديـدة والمزيـد مـن االربـاح، وتغيـر ميـول واتجاهـات األعمـال  والمسـتثمرين علـى اقتنـاص ا

لتقليــل مرونــة الطلـــب عليهــا لزيــادة مبيعاتهــا ثـــم أو  ســـلعة معينــةأو  واذواق المســتهلكين نحــو خدمــة

يحـوي كـل ذلـك ليكـون اداة فعالـة فـي صـناعة الـرأي العـام الـذي  اإلعـالم ارباحها فحسب، بل اصبح

الخبر فقط، بل اصبح يتفاعل ويتاثر عقليا وفكريا وسـلوكيا معهـا أو  لم يعد بدوره مستقباًل للمعلومة

 .(3ص ،1773دمحم، )
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وفـي ضـوء ذلـك ورد الكثيـر مـن االجتهـادات واالفكـار التـي حاولـت تحديـد مفهـوم واضـح وواسـع 

تنوير الجماهير لتحقيق إلى  ، حيث ترى احدى الدراسات انه يعني الجهد الهادفاإلعالملمصطلح 

لنمــو والتكيــف الحضـاري كمــا انــه قــد يعنـي محاولــة االقنــاع عـن طريــق ضــخ المعلومــات اليقضـة وا

ــائيات، ــام واالحصــ هـــو التعبيــــر الموضـــوعي لعقليـــة المجتمــــع وميـــول وتطلعــــات أو  والحقـــائق واالرقـ

 (.3، ص1771العويب وحسين، )واهداف المستثمرين والشركات والمستهلكين 

 اإلقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر في مختلف جوانب دورًا أساس اإلعالم تؤدي وسائلعليه  

الحر، ويكمن الدور المباشر في وجود مؤسسات إعالمية فاعلة مهمة تتنافس فيما بينها لتقدم 

فالمنافسة أصبحت كبيرة وضاغطة بين الصحف . للمواطن والشركة أفضل األخبار وأصدقها

منافسة بعضها بعضًا كوسائل إلى  ضافةوالمجالت، كما بين اإلذاعات وبين التلفزيونات باإل

العام، فال يقل أهمية ويكمن في تأثيرها في  اإلقتصادأما دورها غير المباشر في . مختلفة وبديلة

عمل الشركات وحقوق المستهلكين والمساهمين كما في أخالقية المسؤولين في القطاعين العام 

 اإلعالم فتاح األسواق وزيادة فرصمع ان اإلعالم ويكبر الدور المباشر لوسائل، والخاص

. واإلعالن، ومنافسة المؤسسات الصغيرة للكبيرة، الموجود بعضها في دول عدة، أصبحت صعبة

والمشكلة الرئيسية المطروحة هي مقدرة هذه المؤسسات على االستمرارية في ظل الكلفة العالية 

، فيكمن في تأثيرها في عمل اإلعالم أما الدور غير المباشر الذي تلعبه وسائلن لإلنتاج والتسويق

فصورة . اإلعالمًا بما ينشر عنها في وسائل إيجابأو  فالشركات تتأثر سلباً . الشركات والدولة

الشركة وسمعتها عند الجمهور هي من أهم أصولها، وتشكل الركيزة األساسية الستمرارها، وخبر 

وبالتالي إفالسه، وكذلك خبر سقوطه إلى  واحد سيئ وصحيح عن مصرف ما، يمكن أن يؤدي

ن لم يكن صحيحا، يمكن أن يضر بمصالح شركة ويجعل عملية إنقاذها غير ممكنة  واحد سيئ، وا 
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. ية تفيد الشركة وتجعلها تتقدم على منافسيهايجابكما أن األخبار اإل. في حال أتت متأخرة

حقيبة، ) .يحة ففوائدها دائمةواألخبار الجيدة غير الصحيحة لها فوائد قصيرة األجل فقط، أما الصح

1715.) 

تستخدم من خالل الناس، وتخدم حاجات الناس والمجتمعات، ومن  اإلعالم إن وسائل 

ال  اإلعالم ، كذلك فان وسائلاإلعالمالصعب ان تتخيل وجود المجتمع الحديث من دون وسائل 

ية انه ال اإلعالمدراسات يمكن ان تدار بكامل طاقتها بدون المجتمع الحديث، ويالحظ المتابع لل

في المجتمع وكثيرا ما يتم الخلط بين الوظائف  اإلعالم يوجد اتفاق اساسي عن وظائف وسائل

نجد ان التاثيرات هي نتائج  اإلعالم والتاثيرات بينما تهتم الوظائف بالدور العام الذي تؤديه وسائل

 (.77، ص1771مكاوي والسيد، . )وتحديد لهذه االدوار العامة

ــــل ا  ــ ــ ــذ أن دخـ ــ ــ ــتثمارات االاحلبة م إلعالومنــ ــ ــ ــ ــات ارلشوالضخمة سـ ــ ــ ــ  ملت، لجنسيادة ادلمتعكـ

ــناعة األحـــداث الكبـــرى في م وليإنـــه يتـــدخل ابل فحســـب، ي عليه كمـــا هقع اولئـــق احقايعكــس  صـ

ــــدخل ولسلم، و ويهنــــدس اولنجوا ريهلمشام، والعاأي ارلوا ــــل في ك ويتـ ــايا، شيكـ ــ ــــخمًا قضـ ء، مضـ

ــــرى ــًا أخــ ــ ــل. ومغيبـ ــ ــــارس ســ ــة ويمـ ــ ــــب افي طته الحقيقيــ ــادة لحياجوانـ ــ ــة وااإلجتماعية و اإلقتصــ ــ لثقافية يــ

 . عصر االحتكارات الكبرى اإلعالم رة أخرى دخلبعباوالسياسية، 

ي في المجتمعات على اإلقتصادالمختلفة من أهم محفزات النمو  اإلعالم وتظل وسائل 

ور مهم في تفعيل األدوات يا له دإيجابفهي تعطي زخما ، الرغم من  كونها محفزا غير مباشر

وهذا عادة ما يتم عن طريق رفع الثقافة االستثمارية لشريحة واسعة من ، ياإلقتصادالالزمة للنمو 

وأيضا تعد وسيلة فاعلة لطرح هموم رجال ، بالبرامج واألخبار والتحليالت والمقابالت األفراد

تح قناة اتصال غير مباشرة بينهم وبين وتف، األعمال ومتطلباتهم والمشكالت والعقبات التي يعانونها
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كما أنها تلعب دور المراقب المستقل في متابعتها إنجازات ، الجهات الحكومية ذات العالقة

خفاقات الجهات الحكومية الراعية والمشرفة على النشاط  وكلما ازداد زخم التغطيات ، ياإلقتصادوا 

ي، وهذا الدور اإلقتصادي دفع عجلة النمو ية المختلفة أسهم ذلك فاإلقتصادية لألحداث اإلعالم

ربما يتضح جليا خالل العامين الماضيين عندما توسعت المطبوعات  اإلعالم المهم لوسائل

وأسهم دخول ، ي وأولته اهتماما خاصااإلقتصادالصحافية في تغطية كل ما له عالقة بالشأن 

 (.1777، الفايز)  .القنوات التلفزيونية على الخط في دعم هذا الدور
 

  اإلعالم تأثير وسائل. 8. 2

 :التاثير في المجال المعرفي( 0)

والتي تكون القرارات واالراء  نسانالمعرفة هي مجموعة المعلومات والمهارات لدى اإل   

واذا كان تغير القرارات من االمور العارضة التي (. 1ص، 1773، دمحم)وانماط السلوك والتصرفات

ي، مما يحول دون تغييرها نسانان للمعرفة جذورًا ممتدة في اعماق الفكر اإلتزول بزوال المؤثر، ف

بسرعة بل يتطلب االمر عملية معقدة قد تستغرق زمنًا طوياًل وعمليات تعرض طويلة ومستمرة 

 (  35ص، 1771، السامرائي)ية ذات الصيغة الفكرية اإلعالمللوسائل 

صول فكرية أحالل ا  االصول المعرفية القائمة و  تغييرفي هذه المرحلة ب اإلعالم وتقوم وسائل

إلى  من االستهالك غير الضروري األفرادوعلى سبيل المثال كتغيير فكر  ،جديدة بداًل منها

انه يحقق لهم ارباحًا اقتصادية ن االستثمار المعني عالوة على أاقناعهم ب وأاالدخار واالستثمار، 

هذه العملية عدة عوامل مثل مستوى الثقافة العامة التي  وتدخل في ،نه يحقق نفعًا للصالح العامإف

 (91ص، 1967، برنهارت)يةاإلجتماعية و اإلقتصادوالشخصية الفردية والبيئة  األفراديحملها هؤالء 
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 :التاثير في المجال العاطفي( 2)

ازاء التغيرات واالوضاع، ويمنع عقل  نسانمن المشاعر والعقل في قرارات اإل يتحكم كل  

من االستجابة الفورية لما يتعرض اويعترض طريقه من حوادث ومتغيرات، حيث يخضع  نسانإلا

حسابات دقيقة تحسب فيها الفائدة من دونها، اما المشاعر فهي موجودة دائما إلى  ينسانالسلوك اإل

، حيث يفقد العقل في بعض االحيان دوره في نسانوتاخذ دورها في السيطرةعلى تصرفات اإل

 (131ص، 1989، جواد واخرون )اة عليهالسيطر 

ية عن طريق التالعب نسانلقدرة على التعامل مع العواطف اإلا اإلعالم وسائلكما أن ل

ية والمنافع المتحققة يجابثار اإلكيد على اآلألمشاهدين والمستمعين من خالل التبمشاعر واحاسيس ا

السند من ارباح أو  يحققة ذلك السهمما أو  ،خدمة ماأو  استهالك سلعة معينةأو  انتاج من جراء

خاطر المأو  الخدمة،أو  ثارت الجوانب السلبية والتكاليف العالية لتلك السلعةأدون التركيز و 

 .السندات أو  سهموالخسائر التي ترافق تلك األ
 

 :التاثير في انماط السلوك( 0)

والمؤسسات التعليمية  ماكن العملأسرة و األ :نماط السلوك منهاأهناك عدة قنوات تؤثر في 

 وتعد القناة، نواعها ووسائل اإلعالمأندية على اختالف صدقاء والمؤسسات الدينية واألوجماعات األ

ذاعة، اإل ،ت الحاضر، وتستخدم وسائل الصحافةكثر انتشارًا وتاثيرًا في الوقهم واألخيرة األاأل

 ويهدف ذلك الجهد فيما يهدف اليه التلفزة على وفق معايير تقنية عالية ومستوى تكنلوجي رفيع،

لتقييم محدودي التجربة، وضعيفي القدرة على ا األفرادازالتها، لدى أو  تثبيت قيم حصينةإلى 

إلى  ي من الخطأ السلبي، ويؤدي ذلك الوضع في العديد من الحاالتيجابواختيار الصحيح اإل
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قد تضر بمصالحهم ومستقبلهم  التي  اإلعالم في افكار واتجاهات وسائل األفرادوقوع هؤالء 

 (1777بو احمد، وعلي، أ).ومصالح المجتمع باسره 

 :ياإلقتصاد اإلعالم. 9. 2

لعمليات  ساسيالمتخصص فهو المحرك األاإلعالم  أحد أنماط ياإلقتصاديعد اإلعالم  

صادية اإلقتالمجموعات مم و اإلعالمية وهو المحدد لقوة الدول واألحالف التكتالت والتجمعات واأل

ساسي أاإلقتصادي وقد قام بدور زيز المنافسة والجدوى والعائد المالي والمردود عحيث تمكن من ت

 (.117، ص1713المشاقبة، ). الدولية واإلجتماعية المحلية ية و اإلقتصادفي الحياة 

يمكن تعريف اإلعالم اإلقتصادي على أنه اإلعالم المعني أساسا بمعالجة ألحداث  

تطورات في الحياة اإلقتصادية بجوانبها المختلفة، والهادف إلى التأثير في مسارات والظواهر وال

التطور والتغيير في الحياة اإلقتصادية، بما يعبر عن أفكار القوى التي تملك هذا اإلعالم وتوجهه، 

  (.91، ص1773خضور، . )ويخدم مصالحها

معينة من برامجها ولهذا تخصص بعض وسائل اإلعالم ومنها الفضائيات مساحة  

. وميزانيتها لتغطية النشاطات اإلقتصادية والحركة المالية على مستوى العالم أو الدولة واالقليم

وتهدف الفضائيات من ذلك إلى خدمة اإلقتصاد المحلي أو العالمي أو جذب المعلنين أو الوصول 

 . إلى جمهور معين لغرض اقتصادي أو اجتماعي

دعم ومساندة في الترويج والتحليل والتخطيط إلى  يحتاج صاداإلقتن من جهة أخرى فإ 

 والدعم في سبيل ايصال رسالة اعالمية متميزة لجمهور المتلقين سواء أكان عن طريق الصحافة 
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ي عبر تويتر اإلجتماعالحديثة وقنوات التواصل اإلعالم  وسائلأو  االذاعةأو  التلفزيون أو 

 . والفيسبوك واليوتيوب

 :ياإلعالم اإلقتصاد تسما. 01. 2

يتميز اإلعالم اإلقتصادي كونه إعالما متخصصًا بمجموعة من الخصائص والسمات تتمثل في 

 (.15، ص1776شفيق، )و( 93، ص1773خضور، : )االتي

، يتألف (زراعة، صناعة، تجارة، خدمات)إذ يضم المجال اإلقتصادي جوانب متعددة : االتساع. 1

 .شكل حياة كاملةكل منها من جوانب متعددة ت

يتميز الموضوع اإلقتصادي بأهميته الحاسمة للفرد والمجتمع، وبدرجة : الجوهرية والجدية. 1

حساسيته وخطورته وجديته، فهو من القضايا األساسية الجذرية للفرد والمجتمع، وبالتالي يندفع 

 .اإلعالم الستثمارها والتعامل معها

قتصادي بأنه حدث هاديء ورصين، وبعيد عن المزاجية يتميز الحدث اإل: التأني والمرحلية. 3

واالنفعالية والحركية، بل يتطور وفق ايقاع بطيء اليعرف االندفاعات والتقلبات السريعة، بعكس 

 .الحدث الرياضي أو السياسي أو الفني

يتميز اإلعالم اإلقتصادي بارتفاع مستوى جمهوره التعليمي والثقافي : الجمهور النوعي. 1

تخصصي، فهو جمهور معني، ومهتم، وجدي، وربما مختص، ومن ناحية العمر فإن كتلة هذا وال

الجمهور الرئيسة هي من الشرائح التي تجاوزت مرحلة الشباب، ومن ناحية الجنس فانه يتميز 
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بطابعه الذكوري، إذ تقل نسبة اإلناث المهتمة بالشأن اإلقتصادي في جميع المجتمعات، وتقل كثيراً 

 .مجتمع العربيفي ال

تفرض خصوصية المجال والموضوع والحدث اإلقتصادي والجمهور : المعالجة التفسيرية. 5

استخدام أساليب معالجة مناسبة، لذا يتم استخدام التغطية اإلخبارية التفسيرية في اإلعالم 

اإلقتصادي، كما يفسر استخدام أساليب التحليل والشرح والتحليل في معالجة الموضوعات 

إلقتصادية، كذلك استخدام المعالجة المتوازنة واالستماالت الذهنية، وبخصوص اللغة فإن ا

الموضوع يفرض استخدام لغة ذات طابع تخصصي تبذل جهود دائمة لتطويعها لمتطلبات اإلعالم 

 .الجماهيري

يفرض اإلعالم اإلقتصادي المتخصص وجود كادر إعالمي اقتصادي : الكادر المتخصص. 6

ولو عدة )مؤهل إعالميا واقتصاديا، إذ ينبغي أن يكون هذا الكادر بموقع متقدم متخصص و 

 .عن المتلقي، حتى يستطيع أن يشبع حاجاته اإلعالمية اإلقتصادية المتزايدة والمتنوعة( خطوات

والمؤسسات  اإلقتصادي الذي يستطيع أن يقدم رسالة هادفة ويخدم اإلعالم اإلقتصاد ذنإ 

مهمة من المجتمع سيبقى ويستمر ويحقق االهداف  ذي يستقطب شريحةية هو الاإلقتصاد

وتطوير عمل المؤسسات االنتاجية والمالية والمصرفية  الوطني اإلقتصاداالستراتيجية في دعم 

إلى  ي تستنداإلقتصادعالم ه على اعتماد ستراتيجيه جديدة لإللذلك يجب ان تعمل الجهات المعني

 (2015النصيري، ) -:ماياتي
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ويتحقق ذلك عن طريق نشر : ياإلقتصادي مصدر موثوق للتعريف بالنشاط اإلعالم اإلقتصاد -1

ية المعقدة ونشر المعلومات التي تشمل اإلقتصاداألخبار واآلراء والتحليالت وتفسير المصطلحات 

 .على الحقائق واألرقام واإلحصائيات والدراسات واألبحاث

ن أيجب : ةتدامي والتنمية المساإلقتصادر ثقافة االصالح نشإلى  ي يهدفاإلعالم اإلقتصاد - 1

ي وبرامج اإلقتصادية في عملية التنمية واإلصالح يجابي المشاركة اإلاإلعالم اإلقتصاد يتولى

قتصاد والتعريف بالنشاطات عن طبيعة التوجهات المستقبلية لإلإعادة األعمار عبر تقديم صورة 

ي واالستثماري اإلقتصادوالطاقات المتاحة وتشجيع حركة التبادل  ية والتنمويةاإلقتصادوالفعاليات 

 .بشتى مجاالته وصوره

ي اإلعالم اإلقتصاد يتطلب من: ةاإلقتصاديي يساهم في صناعه القرارات اإلعالم اإلقتصاد - 3

ي، اإلقتصادي وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار اإلقتصادبتحسين المناخ  القيام

براز فلسفة التنمية وتوجهاتها، واستخدام أدوات البحث وتحسين  درجة الشفافية وقبول االنتقاد وا 

 .ية على التحليل واالستقراء، والمهنية والمصداقيةاإلعالم  العلمي لزيادة القدرات

ويتم ذلك بتحويل : يةاإلقتصادهداف التنمية أ اإلعالم اإلقتصادي يوجه سلوك المواطنين نحو  - 1

ية، ومنابر اإلقتصادمواقع لعرض نتائج الدراسات العلمية إلى  األخرىاإلعالم  سائلالصحف وو 

ية والمعالجات الواقعية لقضايا وهموم التنمية، عبر حضورها بقوة اإلقتصادلتبادل األفكار واآلراء 

ية وتواصلها مع الحركة األكاديمية في هذا المجال، واختيار المعلومات اإلقتصادفي الفعاليات 

جل جذب كل شرائح المجتمع أاليب مشوقه من والموضوعات بشكل دقيق وجذاب واستخدام أس

 .ياإلعالم اإلقتصاد ية في مجالاإلعالمللتفاعل مع الوسائل 
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  ياإلعالم اإلقتصاد ن يقومأيجب  : العراقي اإلقتصادتحليل عناصر القوة والضعف في  - 5

وتحديد طبيعة الدور الذي يمكن  العراقي، اإلقتصاد لعناصر القوة والضعف في  بالتعريف والتحليل

ي في عملية التنويع والتغيرات الهيكلية وتحفيز اإلقتصادأن تلعبه كل من أدوات السوق والتخطيط 

القطاعات اإلنتاجية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية، على أجراء عملية التصحيح 

 .للهيكل اإلنتاجي 

ببلورة األفكار المتصلة باقتصاد   القيام: مقدمات االنتقال القتصاد السوق  المساهمه في بناء-6

ية وتعزيز دور القطاع الخاص في اإلنتاج وخلق الوظائف وبتوسيع اإلقتصادالسوق ومزايا الحرية 

طالق .نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شرطًا الزمًا لزيادة إنتاجية المجتمع وا 

ي اإلقتصادوالوعي  ي وخلق الثقافة اإلقتصادة روح التنافس بين قطاعات النشاط طاقاته وتنمي

ية مع المتغيرات الناجمة عن التحول نحو يجابالذي يمكن أن يساعد على تفعيل المشاركة اإل

 .اقتصاد السوق 

قة ساسيه االهتمام بالقضايا المتعلومن واجباته األ: ي الخارجياإلقتصادالعالقه مع العالم  - 7

ي والعولمة واالتفاقيات اإلقتصادالعراقي بالعالم الخارجي وفي مقدمتها االنفتاح  اإلقتصادبعالقة 

التجارية الثنائية والمتعددة األطراف والمناطق الحرة، وسبل زيادة التدفقات المالية الواردة واالستثمار 

 .ي اإلقتصادو األجنبي المباشر واالستفادة من مزايا العولمة واالنفتاح التجاري 

ية فإن اإلعالن التجاري في العراق ما اإلقتصادأما الفضائيات العراقية وتغطيتها لألنشطة  

زال شحيحا جدا ال يغطي تكاليف أي قناة لعدم قناعة معظم رجال األعمال العراقيين بجدوى 

ية يشوبها وأهمية اإلعالن، وهذه اإلعالنات الشحيحة يتم توزيعها على بعض القنوات بطرق ملتو 
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ــالفساد والمحس ــ ـ ـــوبية والعموالت للوســ ــ ـــطاء وغيرهم، وقد لجــ ـ ــ ـ ــاسإلى  أ بعض القنواتـ ــ ــ تخدام ـ

ــالوس ــ ــــط الســية للضغاإلعالميلة ـ ــياسي والتلميح بنشـ ــ ـــر الفضــ ـ ــالس ائحـ ـ ــ ــالماليأو  ياسيةـ ــ ــ ـ حتى أو  ةـ

ــــول على مبالالشخصية، لالبتزاز والحص ــــغ كي تكف الوســ ــيلة المعينة عن نشــ ر ما يمكن أن ـ

ــــيء لذلك الســــيس ــ ــ ــالحأو  ياسيـ ــ ــ ــيل عمليــــت قصص وتفاصـزب، وأصبحــ ــ ــ ــــات اإلبتــ زاز ــ

ــاإلع ــ ــ ــــي معروفة على نطالمـ ـــاق واســ ــ ــع في العراق ومألوفة جـ ــ ـــدا وموضوعــ ــ ـ  .ا للتفكه والنوادرـ

 (.18، ص1715الياسري، )

 :الفضائية التلفزيونية أهمية التغطية. 11. 2
ويتميز  ،التي ظهرت في القرن العشرين اإلعالم أقوى وسائل منحق بيون يعد التلفز  

ه حيث يقدم لمشاهدي ،وينفرد دونها بمزايا أخرى اإلعالم التلفزيون بمزايا عديدة يشارك فيها وسائل

المعارف واألفكار والخبرات في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية المعبرة المقترنة بالصوت 

يخاطب التلفزيون أعدادا ضخمة كما ... الدال على عمق المشاعر ومغزى األحداث والوقائع

والمكانة  ،والديانة ،واألعمار ،متباينة وغير متجانسة من حيث الثقافة والمستوى التعليمي

 ،فضال عن الخصائص النفسية ،والتوزيع الجغرافي ،واإلقامة ،والجنس ،يةاإلقتصادو  ،يةاإلجتماع

تصال التلفزيوني مثل األنماط ستجابة لإلوالتي تؤثر على مدى اإل ،ية والتي لها داللتهااإلجتماعو 

معوض، ) .ات جماهير المشاهدين المتنوعةيسلوكومستوى تطلعات واتجاهات و  ،يةاإلجتماعوالقيم 

 (.9، ص1991

الجمع بين الصوت والصورة معا مما يزيد من  بمجموعة مزايا منها؛ يتمتع التلفزيون و  

يجاد نوع من  احتماالت  المباشر بينهم وبين المعلن اإلتصالجذب انتباه المشاهدين لإلعالن وا 

األسر  فر لدى معظمإذ أن التلفزيون متو نتشار اإلإلى  ، باالضافةوزيادة احتماالت تأثرهم باإلعالن
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، كذلك لإلعالن وهو يمثل وسيلة جماهير ومن ثم احتمال تعرض اكبر عدد ممكن من الجمهور

من فرصة مشاهدة  تعدد البرامج التلفزيونية لتناسب االهتمامات المختلفة للجماهير يزيدمن ميزاته 

لمستهدف عند إذاعة ا الجماهير للتلفزيون ومن ثم إمكانية توجيه الرسالة اإلعالنية للجمهور

انتباه المشاهدين وذلك الن الغالبية  قدرة التلفزيون على جذب، و البرنامج الذي يجذب اهتمامه

 .التلفزيون وينتبهون لما يعرض به العظمى من المشاهدين يجدون متعه في مشاهدة
 

 ، فهــو يخاطــبنســانيعــد التلفزيــون مــن أكثــر الوســائل التــي تثيـر عــددًا مــن حــواس اإلكمـا  

خلــيط مــن إلــى  يــةاإلعالمالعــين واألذن معــا، وهــو جهــاز عــائلي يــدخل غرفــة النــوم، ويقــدم رســالته 

الثقافـــات ومختلـــف األعمـــار، وفـــي ضـــوء قدراتـــه اإلقناعيـــة للجمهـــور، فهـــو يســـاعدهم علــــى اإلدراك 

جهـاز  وما دام أن التلفزيون في أساسه. واالقتناع والسلوك، ثم المشاركة الفعلية في عمليات التنمية

ترفيهي، والناس ينشدونه لمشاهدة المتعة، إال أننا كإعالميين وتنمويين، يجب أن نجعل من برامجنا 

الترفيهيـة ذات مسـحة تنمويــة تثقيفيـة جــادة، ونجعـل فـي ذات الوقــت مـن برامجنــا التنمويـة التثقيفيــة 

 (91، ص0991شكري، .)الجادة ذات مسحة ترفيهية

 األول ِمعيارين، " حسبفي التلفزيون  الخاصة البرامجية الحصص وغالبا ما يكون تقسيم 

 (193، ص1997خضور، ) . المضمون  هو واّلثاني الحصة تعتمد  عليه الذي الصحفي النَّوع هو
 

 الصحفي نوع حسب( 0)

مختلفة  صحفية أنواع   باسِتعمال يكون   األحداث وتحليل المواضيع تناو لَ  أن به ونعني 

.... ميدانيا هو الروبورتاج اسِتعماال األكثر النَّوع أن غير إلخ، …الحديث التحقيق، كالروبورتاج،

يوف السابقين وقد يغيب   اّلنوعين لصالح الحديث نوع ينحصر   الحالة هذه وفي طه  ل تماًما الضُّ  ي نشِّ
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 بتحضير باألمر المعني الصحفي يقوم   وعليه والتحقيقات، الروبورتاجات لوحده م علِّقا على الصحفي

فرقة من  ترافق ه   كما ،الموضوع جوانب جميعب اإللمام قصد المعلومات من ممكن أكبر قدر

 .اّلتأثير في الصورة الميدانية أهمية على التَّركيز مع التقنيين من فرقة وكذا اإلعداد، في الصحفيين

 (193، ص1997خضور، )

طهاو  ضيوف، عدةأو  ضيف يحضرها التي وهي الحوارية الحصص حالة وفي   ي نشِّ

 جوانب وتقليب مناقشة في الغالب الحوار هوأو  الحديث يكون  صحفيين عدةأو  واحد صحفي

 التطرق أو  الجوانب بعض لشرح وتحقيقات   االستعانة بروبورتاجات   ي مكن   كما الم عالج، الموضوع

قاش الموضوع إلثراء حية   كشواهد ميدانها ونقِلها من التَّفاصيلإلى   من ألسلوبا وهذا ،والنِّ

 الحصص والروبورتاج من التَّحقيق يغيب   قد أنَّه  إلى  ون شير   االستعمال، في الغالب الحصص هو

يوف الحاضرين مع سواءً  وفقط، والحوار للحديث فضاءً  لتكون  الخاصة،  يتمُّ  الذينأو  الضُّ

 الموائدب ماتسمى وعاًدة (Duplexes) .الم باشر النَّقلأو  الهاتف طريق عن بهم اإلتصال

 (191، ص1997خضور، ). قضايا ت طرح   حيث الم ستِديرة
 

 المضمون  حسب( 2)

لمواضيِع  الخام الماَدة اليومية الحياة وتفاصيل الهامة واألخبار   الم ستجدات تعتبر   

 وغير ي فالثقافياإلجتماعف يإلى اإلقتصاد السياسي من المواد تلك وتختلف الخاصة، الحصص

 .ذلك
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 :ياإلقتصادفي الجانب  اإلعالمف وسائل وظائ. 01. 2

ي في دول العالم، فهي اإلقتصادالمختلفة من أهم محفزات النمو  اإلعالم وسائل تعد 

ي، وهذا عادة يتم عن اإلقتصاديًّا، له دور مهم في تفعيل األدوات الالزمة للنمو إيجابتعطي زخًما 

بالبرامج واألخبار والتحليالت  اداألفر طريق رفع الثقافة االستثمارية لشريحة واسعة من 

 (1715النصيري، ).والمقابالت

ن المعارف والثورة المتجددة تى بكتل هائلة مأالمعرفي المتسارع االيقاع الذي  إن االنفجار 

حدثته من وسائل وعالقات جديدة وطرقات في العمل لم تعرفها البشرية من قبل وما فرضته أوما 

اد وترابطها ونقلها بسرعة غة وسرعة المعلومات وتشابكها والغاء األبعت من سرعة بالاإلتصاالثورة 

اشكال إلى  آخر، كلها أدتإلى  فكار والثقافات من مجتمعشكاال ونماذجآ متعددة من األأفائقة 

ية التي تتمثل في صراع اإلجتماعمختلفة من التغيرات في الحياة الفكرية ومظاهر العادات والقيم 

الفكار والثقافات وفي عمليات الغزو والتتابع الثقافي، وكان عدد من المتغيرات في االجيال وتزاوج ا

تغيرات وتحوالت على إلى  يا وسلبيا، انعكس على أساليب الحياة والتفكير والقيم وأدىإيجابالواقع 

رها فإن التلفزيون هذه المعطيات وغيإلى  ي والسياسي والثقافي، واستنادااإلجتماعصعيد الوعي 

صبح يمثل متغيرا اجتماعيا وثقافيا مهما في حياة البشر، فهو أحد المصادر أوصفه الراهن ب

 (165، ص1771سلوم، . )للمعلومات

 (111، ص1991المصالحة، : )بشكل عام حول وظائف أساسية هي اإلعالم وتتمثل وظائف

 . الوظيفة السياسية .أ

 . ية اإلقتصادالوظيفة .ب
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 . ية اإلجتماعالوظيفة .ج

 . الوظيفة التعليمية .د

 .الوظيفة الثقافية.ه

 

 :ووظائف أخر تتمثل بـ

 تكتسي الوظيفة العائالت، وهذه حسب التبسيطيةأو  اّلتلقينية الوظيفة وهي :اّلتوعوّية الوظيفة

مكانيات نسبة الم طالعة فيها تّقلصت التي النامية الم جتمعات في خاًصة أهمية إلى  اللجوء وا 

 والعمل الكتابة في والوضوح التبسيط تظهر أهمية هنا ومن المختص، رالمصدأو  الكتاب

  " والم شاهدين والم ستمعين ال قراء مستويات مراعاة يتطلب ي الذياإلقتصاد الميدان في ياإلعالم

 (.15، ص1991الهويدي، )

 اإلعالم زيتمي ضرورة أن على دوفوترافار كوستان الفرنسي الصحفي األستاذ ي ؤّكد   الصدد هذا وفي

ثار ته تحفيز   يجب " فيقول الوضوح و بالسهولة ياإلقتصاد  اإلعالم له ي قدم أن يجب ،الجمهور وا 

 (31، ص1991دوفوترافار، . )يهمه طريف خبر أنَّه على ياإلقتصاد

 الساحة االستثمارية وتطورات ال فرصِ  وم ختِلف المكتسبات بمختِلف لتعريف :يةاإلعالم الوظيفة

 أَكثر بصفة   تتوجه   فهي الجمهور عمومإلى  موجهة ّأنهاإلى  إضافة و الوظيفة وهذه ،يةاإلقتصاد

 ماسة   حاجة   في هم الذين والمستثمرين القطاعات على األعمال والمسؤولين رجالإلى  خصوصية

َصة اّلثابتة المعلومة لهم يوفِّر   وموضوعي إعالم  دقيقإلى  نهم التي والمتخصِّ  رأخذ القرا من تمكِّ

ن. المناسب الوقت في الالزمة واالحتياطات الم ناِسب  يتطلب   والتطور التنمية أهداف تحقيق وا 

ح   متطوًرا اقتصاديا إعالًما  ياإلقتصاد القرار وألصحاب وللمنتجين للمستهلكين وي فسر السبيل يوضِّ
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التي  والمؤسسات المواطنين بمشاغلِ  و بالواقع م لتًصقا يكون   إعالًما يتّطلب سواء، كما حد على

 يستجيب ثم ومن يةاإلجتماعو  يةاإلقتصاد الحياة في الرئيسي الفاعل أصبحت

 في الرقابة والمستثمرين ومصالحِ  اإلداَرة بين الموجوَدة اله َوة ويّقلص ياإلقتصاد التّفتح لمتطلبات

 (41، ص0995مجموعة، ) .أكبر شفافية  
 

 والمواطنين األعمال والمؤسسات ورجال القرار نعياص بين ما الصلة بربط وذلك :تنشيطّية وظيفة

 في الفاعلة األطراف لمختِلف الفعالة الم شاركة أساسية في ركيٌزة هذا الحوار ومنهج   المستهلكينأو 

 في ي سهم   مما ،الجمعياتيةأو  الفردية بالمساهمات الجماعية إثراء الجهود و ياإلقتصاد القطاع

حداث اإلنتاجية قطاعاتال مختِلف التباعد بين تقليص الثغرات  سدُّ  شأنه من الذي التكامل وا 

 المجتمع في فالفرد .ياإلقتصاد للجهاز الجيد العمل متطلبات على والردُّ  العقبات وتجاوز  

 وهو للمعلومة، سوق  إلى  بحاجة بل منه هًدى على تسير   للمعلومات نظام إلى  بحاجة   والمؤسسات

را ِفعال إليه وصلت ما  تخصصت حيث ،المعلوماتية الوسائل ية باستعمالاإلقتصاد ساتالدِّ

 في متنوِّعة تفيد دراسات   شكل في بيعها و م عالجتها ثم ،اسِتقبال المعلومات في وهيئات مؤسسات

بدراسة السوق  يسمى ما إطار في المحلية والجماعات ،العمومية السلطات لدى تحضير القرارات

إلى  باإلضافة المتخصصة التجارية واإلحصائية والمراكز المالية توالمؤسسا البنوك مهام من وهي

 (.113، ص1996لويس وآخرون، )و (15ص ،1991، الهويدي)البورصات
 

ائف ظوالمختلفة االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات الحاجات  تطور وّلد دوق 

مام، : )منهاالمعاصر لإلعالم   (.57، ص1711 الموسوي،)و( 161، ص1776الحديدي وا 

تمثل وبمجاالتها المختلفة، ة ـات التنميـعمليفي دي اإلعالم دوراً مهما ؤي: يةوالتنم الوظيفية -1

أجل تفعيل  نمالجماهيري، ائل االتصال ـوسء اـاألساسية إلنش الدوافع دالتنمية بأبعادها كافة أح
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لي تو لتنمية دون أن اف ادأهتحقق يع أن طال تست، ذلك إن الدول النامية التنميةالمشاركة في 

 .في مجتمعاتهم الوليدةادها راهتماماً بأف

، وعلى ادراألف ميـتعلالجماهيري بدور كبير في وسائل االتصال  تضطلع: التعليمية الوظيفة -1

بية رالتأهداف ن أإال ة ـبيروسائل الت نمعدد كبير  ناختالف وسائل اإلعالم عمن  مغالر

نحو على المعرفة  رنش)) قيطر نعتمعاتنا المعاصرة، في مج الوجوه معظمفي واإلعالم تتقاربان 

 ((.كافة راحل العمرمفي ارات روالقالمهارات الشخصية واكتساب  نيوـوتكالثقافة  وـز النمزيع

في  تثبيت ا ـودورهبالمنتج الثقافي يفها ريفة بتعوظه الذهأهمية  نتكم: فيةالثقا الوظيفة -3

بالموروث الثقافي  طبروال المشتركسيخ التاريخ رتوالجماعية والهوية الخصوصية  الذاكرة

 ريطووت، ديةرغبات الفرالثقافية باالستجابة للالحياة  طوتنشيالمستقبل، ء اءلبنالحديثة اعات دواإلب

 ..المميزيج  االجتماعي ـالنس قـاتية لتحقيذحات الومطال

لبائع والمنتج، وقد تعود وهي وظيفة مهمة بالنسبة ل(: الترويجأو  اإلعالن)الوظيفة التسويقية -1

المتصفح لإلعالنات المنشورة في الصحف واإلذاعات والتلفزيون واالنترنيت، إن أو  المتلقي

 ..اإلعالن صار من بين الوظائف األساسية لإلتصال في المجتمعات الحديثة

ة وتتمثل في النشرات الجوية بأحوال الطقس وفي نشر مواقيت الصال: وظيفة الخدمات العامة -5

 ..يةاإلجتماعوبث األذان، وفي اإلستشارات الطبية والشرعية والقانونية و 

بدعم األهداف المباشرة وغير  اإلعالم إذ يقوم: وظيفة خلق الدوافع وتكوين اآلراء واإلتجاهات -6

 األفرادالمباشرة والرئيسة لكل مجتمع، وتشجيع اإلختيارات الشخصية ودعم األنشطة المختصة ب

وتشجيع الذات الفردية باتجاه تحقيق األهداف المتفق عليها ضمن اإلطار الجماعي، والجماعات 

في هذا النطاق، تكوين اآلراء واالتجاهات، إذ أن له دورًا  اإلعالم كما إن من الوظائف التي يؤديها
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مهمًا في تكوين الرأي العام، وهي وظيفة اليمكن عزلها عن بقية الوظائف التقليدية في اإلخبار 

 .. والتعليم

والدعم   دعم ومساندة في الترويج والتحليل والتخطيطإلى  ي يحتاجاإلقتصادإن النشاط  

أو  في سبيل ايصال رسالة اعالمية متميزة لجمهور المتلقين سواء أكان عن طريق الصحافة

فيسبوك ي عبر تويتر والاإلجتماعالحديثة وقنوات التواصل  اإلعالم وسائلأو  االذاعةأو  التلفزيون 

 اإلقتصادي الذي يستطيع أن يقدم رسالة هادفة ويخدم اإلقتصاد اإلعالمواليوتيوب، وبهذا ف

ية هو الذي يستقطب شريحة مهمة من المجتمع سيبقى ويستمر ويحقق اإلقتصادوالمؤسسات 

وتطوير عمل المؤسسات اإلنتاجية والمالية   الوطني اإلقتصاداالهداف االستراتيجية في دعم 

ي اإلقتصادن تعمل الجهات المعنيه على اعتماد ستراتيجيه جديدة لإلعالم أرفية لذلك يجب والمص

ي، ويتحقق ذلك عن طريق نشر األخبار اإلقتصادكونه مصدرًا موثوقًا للتعريف بالنشاط إلى  تستند

ية المعقدة ونشر المعلومات التي تشمل على اإلقتصادواآلراء والتحليالت وتفسير المصطلحات 

لى كون ال إلى  ي يهدفاإلقتصاد اإلعالم حقائق واألرقام واإلحصائيات والدراسات واألبحاث، وا 

ي والتنمية المستدامه عبر تقديم صورة عن طبيعة التوجهات اإلقتصادنشر ثقافة االصالح 

ية والتنموية والطاقات المتاحة اإلقتصادالمستقبلية لالقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات 

 اإلعالم ي واالستثماري بشتى مجاالته وصوره، وبالتالي فإناإلقتصادع حركة التبادل وتشجي

ي يوجه سلوك اإلقتصاد اإلعالم يه، وأخيرا فإناإلقتصادي يساهم في صناعه القرارات اإلقتصاد

 (.1715النصيري، .)يةاإلقتصادالمواطنين نحو أهداف التنمية 
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إلى  والوقوف على وظائفه، البد من التطرق  ياإلقتصاد اإلعالم وقبل الشروع بتعريف 

ية التنموية ومنها األهداف اإلعالمالتنموي، بصفته عنوانًا تندرج تحته كل األهداف  اإلعالم

 .ية لإلعالماإلقتصاد

الفعلية التي تعالج قضايا أو  ية الرئيسةاإلعالمالمنظومة  بأنه التنموي اإلعالم يعرفو  

والتنمية هي عملية ديناميكية  ،اإلعالمطلق من مفهوم التنمية و الذي ينالتنيمة وفق المضمون 

حداث تحوالت واسعة أإلى  وتهدف ،نسانوواعية ومقصودة ومدروسة تهتم باإلشاملة معقدة عميقة 

ولذلك فهي عملية ملموسة تاخذ دائما سمة  ،وشاملة وعميقة في المجتمع وفي مختلف المجاالت

مكانيات ابطة ومرتبطة بالظروف الخاصة واإلنها عملية مر أيؤكد  وهذا ما ،المجتمع الذي تتم فيه

ا جاهزة بل هي مشروع يجب العمل وبالتالي اليمكن استيرادها واستعارته ،والموارد المادية والبشرية

 (111، ص1713المشاقبة، ) .هديجاإل

توعوي والرقابي الدور ال: التنموي في قيامه بعدد من المهام، ومنها اإلعالم وتكمن أهمية 

للمعنيين بالشأن  ، وهو يتيح مساحة مهمة للتواصل مع الجمهورخباريواإلتثقيفي، والرشادي واإل

انعكاسًا مباشرًا  التنموي اإلعالم قوةتمثل ، كما (113، ص1981أحمد، ) .والتنمويي اإلقتصاد

 . ومصداقيته، والعكس صحيحالوطني وشفافيته  اإلقتصاديدل على صالبة 

 :اإلعالن التلفزيوني. 00. 2

من أبرز األساليب التي تستخدم في الفضائيات لغرض  -كما ذكرنا آنفا-يعد اإلعالن  

من المفاهيم األساسية التي تعتمدها وهو التغطيات والترويج للنشاطات اإلقتصادية وغيرها، 

د معنوي في بعض مقابل منفعة مادية أو مردو  يةاإلقتصادالفضائيات للترويج للمنتجات والخدمات 

 .األحيان
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كونه يتعامل مع في اإلعالن  تستثمرالتي  اإلعالممن بين أهم وسائل التلفزيون يعد كما  

إعالنات الصحف أكثر من عنصر من عناصر األثير، كالصورة والصوت، على خالف 

رز كل ينطوي على الحركة ومن هذه الزاوية يوفر التلفزيون الفرصة للمعلن أن يب كماوالمجالت؛ 

 .المسموعأو  الجوانب التي يرغب فيها ومن الممكن أن يقدمه اإلعالن المكتوب

إال أن للتلفزيون مساوئه كذلك في مجال اإلعالن، فأجور اإلعالن فيه مرتفعة جدا  

بالموازنة مع أجور اإلعالن في الصحف والمجالت، وتكاليف إعداد اإلعالن للبث التلفزيوني 

يشغلها اإلعالن من أوقات البث مرتفعة لذلك كثيرا ما يصعب على المعلنين والمدة الزمنية التي 

الصغار منافسة إعالنات المؤسسات الكبيرة، ومن هنا يمكن القول أن التلفزيون يخدم أصحاب 

 .رؤوس األموال الكبيرة

إليجاد حالة من الرضا والقبول النفسي في الجماهير  الثمن هو وسيلة مدفوعة اإلعالنو  

توجيه جهة أو  بموافقة الجمهور على قبول فكرةأو  خدمةأو  ض المساعدة على بيع سلعةلغر 

أما  .على سلوك بطريقة معينة األفرادعلى أنه فن إغراء  Graw Walter أو كما يقول.بذاتها

كوتلر فقد عرف اإلعالن على أنه شكل من األشكال غير الشخصية لالتصاالت يجري عن طريق 

 (Kotler, 2012, P.671) .وعة األجر وبواسطة جهة معلومة ومحددةوسيلة شخصية مدف
 

ية من صناعة اإلقتصادية التي ال غنى عنها لألنشطة اإلعالمواإلعالن هو أحد األنشطة  

يه، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الخيرية غير اإلقتصادوتجارة وغيرها من األنشطة 

داتها فلن تحصل على الدعم المجتمعي والتمويل المادي الربحية والتي بدون اإلعالن عن مجهو 

إلى  ، وحتى جهود الدولة القانونية واالرشادية تلجأالالزم الستمرارها في عملها وأدائها لرسالتها

 .اإلعالن كوسيلة سريعة ومؤثرة في استجابة الجمهور
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  :أهداف اإلعالن. 0. 00. 2

ثارة انتباه العمالءخل :لإلعالن مجموعة من األهداف وتتمثل في  خلق و  ق الوعي وا 

 .االهتمام لدى العمالء وتحفيزهم على البحث عن معلومات إضافية تتعلق باإلعالن والمعلن عنه

 جذب االنتباه فيوبناء عليه تكون وظائف اإلعالن . (57-55، ص1779أو دبسة وبدر، )

حداث تأثير سريع ومباشرو   .األفرادتركيز اهتمام و  ا 
 

  :خصائص اإلعالن. 2. 00. 2

كون الخصائص الرئيسية لإلعالن والتي تتمثل  يتضح من عرض التعريفات السابقة 

بين المعلن والجمهور بطرق غير مباشرة أي ال  اإلتصالوفيها يتم  ،اإلعالن جهود غير شخصية

يوجد اتصال مباشر بين المنتج والمستهلك إال من خالل اإلعالن فقط والذي يتم من خالل 

ويكون باتفاق مسبق قبل التنفيذ أما : اإلعالن مدفوع األجرو  الخ؛...ف، المجالت، والتلفازالصح

عن شخصية اإلعالن إذ يفصح  شمولية اإلعالن؛باإلضافة إلى  الدعاية فتكون بدون مقابل؛

اإلعالن وسيلة اتصال ال ينتهي دوره بالترويج و  ،الذي يدفع تمن تصميم اإلعالن وتنفيذه المعلن

، 1779الزعبي، ). ضرورة إقناع المستهلك بذلكإلى  مبدأ، فدوره يتجاوز ذلكأو  خدمةأو  ةلسلع

 (.19ص

 :وسائل اإلعالن. 0. 00. 2

وهي كثيرة ولكل منها  ،وسيلة اإلعالن هي األداة التي يخاطب بها من يوجه إليه اإلعالن 

ل الشروط فهو مهم لتحقيق تأثيرها في نشر اإلعالن فيجب اختيار الوسيلة التي تتوفر على أفض
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والسينما  التلفزيون و  اإلذاعةو  المجالتو  الغرض من اإلعالن ومن هذه الوسائل  الصحف اليومية

 البريدي والمنصات التي تعمل على شبكة االنترنيت اإلتصالو 
 

 اإلعالمالعالقة بين رجال االعمال و . 05. 2

 تنقلها واألخبار التي بالمعلومات ون يستعين وغيرها روما في التجار وكبار   الموسرون  كان 

ـــاألس حول ،البحرية التجارة وأساطيل   التجارية القوافل   ـ ــ ـ ــوالسل واقــ ــ  وقد" التجاري ع وفرص الربحــ

ــأشك بعض الرومانيين عند ظهر ــ ــالتعام الــ ـ ــ ــالتج لـ ــ ــالم وس ومنها أن اريــ ــ ـالتج من رــ ــ ــ  ار يتعاملـ

ــالسلع وك من الحصص المتوفرة حول المعلومات بنشر تكفلي مصرفي مع ــ ـــعملي ذاــ ــ  بيعها اتـ

ـــــرص ذلك من فيتألف بعدًيا،أو  اًــــــ قبلي ــمالي ي تي يدـ ــ ــل حــ ــ ــالبح ركوب هــ ــ ــالتجاري ار والقوافلــ ــ  والبحث ةــ

ــالرب من مزيد   عن ــ ــوانتش ح،ــ ــ ـالممارس رت هذهــ ــ ـــوتط اتـــ ــ ــالبورص أولى بدأت أنإلى  ورتـ ــ  في اتــ

ــالظه ـ ــ ــبأنفرن) ور،ـ ــ ــأمس(اــــبلجيك (ســ ــ ــــهولن ) تردامــ ـــفرنس) وتولوز (داــ ــ ـــمثن. )اـ ــ  (11، ص1991اني، ـ

 إنما هو و فحسب األخصائيين بين فيما ينساب   الذي المعلومات من الفيض م جرد يع د ولم 

 و تفكيرهم أنماط اختالف على المدخرين و المستثمرين جمهور مع تواصلٌ  بل اتصالٌ  ًضاأي

 (7، ص1991مثناني، ). " ثقافتهم مستويات و سلوكهم ضروب

جماال  أرقاِم  عن حِدًيثا يع د لم ياإلقتصاد اإلعالم عن الحديث أن نقولَ  أن ي مكن   وا 

نَّما ،اإلقتصاد واِضيع هام تتناول التي البرامج استقراضِ أو  االستثمار إلى  األمر  ذلك يتجاوز وا 

 الحدثِ  تغطية في اختصاصاتها  اختالف على اإلعالم وسائل تبذله الذي الدؤوب اليومي الجهد

 .(11، ص1991الهويدي، . ) العريضة للجماهير تبليغه وفي ياإلقتصاد
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هو اإلعالن، فضال ومن أهم أساليب الفضائيات في التعامل مع النشاطات اإلقتصادية  

للمنتجات واألفكار عن التغطيات التي هي محل الدراسة، ويعد اإلعالن الوسيلة الترويجية األبرز 

وغيرها، ومن ذلك ما يعمد إليه رجال األعمال وأصحاب المنتجات في الترويج لمنتجاتهم 

 .ومشاريعهم
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 ات السابقةــالدراس. ثانيا
 

ي اإلقتصادية الصينية واألمريكية للركود اإلعالمية التغط(: 2110)دراسة وو أج دي  -0

 (.2119)و( 2118)العالمي لعامي 

الصينية واالمريكية  اإلعالم تغطية وسائلالكشف عن طبيعة إلى  هذه الدراسة هدفت

أبرز  معرفةإلى  باإلضافة، (1779)و( 1778)لعامي خالل فترة الركودية اإلقتصادلألزمة 

 . اإلقتصادوقعات الجمهور تجاه ية وتاإلقتصادالمؤشرات 

نوعا ( 11)مالحظة ومراقبة التغطيات عبر  ي من خاللالتحليل اعتمدت الدراسة المنهج

استخدمت . لمتغيرات عبر تبويبهالثنائية العالقة واختبار ال. من االنواع التلفزيونية لفترة شهر كامل

لتقييم االتجاهات المسببة للعالقات  ، وذلك*(VAR)الدراسة طريقة قياس انحدار التلقائي لالتجاه

 .. يةاإلقتصادية العامة والمؤشرات اإلقتصاد، والتوقعات تينياإلعالم تينالديناميكية بين التغطي

التغطية في محليا  ية السلبية تركزتاإلعالمأن التغطيات ومن نتائج الدراسة تبين  

 .ي الصينياإلقتصاد اتتوقعركزت على ية الصينية فتاإلعالمأما التغطية . اإلخبارية األمريكية

التكافؤ تكون قوية في الواليات أن فرص  ية اظهرتاإلعالمكما كشفت الدراسة أن التغطيات 

ية بين اإلقتصادهذه الدراسة عن أنماط مختلفة من التغطية كما كشفت  .ليس في الصين و المتحدة 

إلى  ذلكز، وحجم، ويمكن أن يعزى الصين والواليات المتحدة وهي تختلف في الموضوع، والتركي

ية في الصين ال تتبع المؤشرات اإلقتصادأن األخبار  وتبين. في البلدينأنظمة الصحافة تنوع 

                                                 

هي طريقة مفيدة بشكل خاص عندما ال يكون هناك نظرية واضحة حول وجود  VAR:  ذكر صاحب الدراسة *))
بقدر ما نحن . أي عندما فرض القيود الهيكلية على نموذج ال يمكن تبريره بسهولة. ه من المتغيراتعالقة االتجا

التغطية رغم ذلك، لدينا سبب لالعتقاد بأن . الواليات المتحدة واألنظمة الصينية أنظمة مهتمون في المقارنة بين
.ت تقاد من قبل السياسية األمريكيةاألمريكيا كاناإلعالم  ية من قبل وسائلاإلقتصادية لألزمة اإلعالم
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أن التغطية اإلخبارية في الصين ال تزال إلى  مشاعر الرأي العام، مما يشيرأو  ية الرائدةاإلقتصاد

 .أهدافهابها لتحقيق مصالحها و  السلطات وتتالعبتسيطر عليها 

دراسة وصفية تحليلية  :ي والتنمية في السوداناإلقتصاد اإلعالم :(2112)دمحم شمو -2

 . بالتطبيق على سوق الخرطوم لألوراق المالية

تسليط الضوء على سوق الخرطوم لألوراق الماليـة وأهميتـه فـى التنميـة ثـم الكشـف عـن إلى  وهدفت

 . فى هذا الجانب  اإلعالم وأهمية ى  بالسوق اإلعالميات وسلبيات اآلداء إيجاب

وتكمن مشكلة الدراسة فى وجود قصور إعالمى تجاه سوق الخرطوم لألوراق المالية من خالل تتبع 

 . المختلفة ومقارنته بإعالم أسواق األوراق الماليةاألخرى اإلعالم اخباره فى اجهزة

 . االستقصاءأداة المقابلة و إلى  استخدمت الدراسة المنهج الوصفى باإلضافة

ى اإلقتصــاد اإلعـالم العديـد مــن النتـائج ويــتلخص مجملهـا فــى تخلـف وعجــزإلــى  وخلصـت الدراسـة

 . ية عامة وسوق الخرطوم لألوراق المالية خاصة اإلقتصادعن القيام بدوره فى نشر المعلومات 

ر وصـياغة علـى تحريـ اإلعـالم ومن أهم التوصيات التى أفردتها الدراسة تدريب العاملين فى مجـال

ى لتــوفير البيانــات والمعلومــات اإلقتصــادمــع قيــام مركــز لإلعــالم ڑية اإلقتصــادوتحليـل المعلومــات 

 .  االحصائية وتحليلها
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دراسة تحليلية . )يةاإلقتصادالمعالجة الصحفية لقضايا التنمية (: 2100)دراسة رشيد ومراد-0

 .نموذجا -لجريدة المدى 

ية اإلقتصادخصائص المعالجة الصحفية لقضايا التنمية بحث وتفسير إلى  هدفت الدراسة 

ية ووظائفها في تحقيق األهداف التنموية، اإلقتصادفي العراق والى التعرف على دور الصحافة 

ية المتخصصة، ومدى مالئمة هذا اإلقتصادالتعرف على مايقدم في الصفحات إلى  باإلضافة

 .المضمون مع احتياجات القاريء

ة العينة العمدية من خالل اختيار جريدة المدى للفترة المحددة من اعتمدت الدراس 

عددًا كفترة بحث وعينة، وهي من الدراسات ( 11)، على 18/1/1711ولغاية  1/1/1711

مجموعة نتائج إلى  وقد خلصت الدراسة ،الوصفية التي اعتمدت على اسلوب تحليل المحتوى

 :تتلخص في

ية معربة اإلقتصادية في الصفحة اإلقتصادل قضايا التنمية قدرة الصحافة العراقية في تناو  

عن الهموم القطاعية ونقلها بواقعية وشفافية، وبث التوعية لدى شرائح المجتمع بجميع فئاته، وقد 

كما بينت الدراسة أن الصحافة ساهمت في . عالجت القطاع الخدمي وأولته أهمية فائقة في األخبار

كما اثبتت الدراسة أن هناك تفاوتا في معالجة . جاح الخطط التنمويةخلق األرضية المناسبة إلن

 .الفئات ما بين التقرير اإلخباري والخبر وانهما أكثر األنواع الصحفية استخداما
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 داخل اإلتصالو  اإلعالم لتكنولوجيا ياإلجتماعو  ياإلقتصاد التأثير(: 2100)عمر -5

 . يةاإلقتصاد المؤسسات

 في اإلتصالو  اإلعالم تكنولوجيا تؤديه التي ياإلقتصاد الدور معرفة إلى البحث هذا هدف 

 تؤديه الذي ياإلجتماع الدور معرفةإلى  يهدف كما .النشاطية القطاعات بعض وفي الميادين شتى

 تكنولوجيا نظام مكونات بين الربطو . .التشغيل على تطرأ التي والتغيرات للعمل اليومية الحياة في

 .األخرى النشاطية القطاعات بقية مع وعالقته مستقل كقطاع لاإلتصاو  اإلعالم
 

 كتب، من العلمية للمراجع الدراسة تحليلية وصفية استخدمت المنهج الوصفي التحليلي 

 كطريقة (تجربتين)الحاالت دراسة أسلوبمعتمدة  ،الدراسة بموضوع االهتمام ذات ووثائق، مجالت

 الصكوك مركزهما،  نيمختلفت نتيمؤسس داخل موجود هو ما لدراسة الوصفي التحليل ضمن تندرج

 تأثير :محورينإلى  البحثتم تقسيم وقد . واإلحصائيات اآللي لإلعالم الوطني المركزو  البريدية،

( الجزائر بريد) والمواصالت البريد البريدية الصكوك مركز داخل اإلتصالو  اإلعالم تكنولوجيا

 .واإلحصائيات اآللي لإلعالم الوطني المركز داخل اإلتصالو  اإلعالم تكنولوجيا تأثيرو 

إلى  اليمكن فصلها عن الحاجة اإلتصالو  اإلعالم تكنولوجيا نأة الدراس ومن نتائج هذه 

 فعالية تحسين على تأثيرهاإلى  باإلضافةية، اإلقتصادالمعلومات، في جانب تديعم األنشطة 

 للمؤسسات، والتقنية العلمية الطاقة زيادة ، وبالتالياالتكنولوجي لهذه فإن والمراقبة والتخطيط التسيير

 الخدمات نوعية تحسين وكذلك  .يةاإلقتصاد المؤسسات لتطوير ضرورية طاقة تعتبر والتي

 وغير ذلك. .اإلدارة ميادين مختلفإلى  تدخلها التي النشاطات بواسطة المحلية
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5- Study Drury (2013): Consumer Trend Research: Quality, 

Connection, and Context in TV Viewing 

 .اتجاهات مشاهدة التلفزيون، النص والجودة والتأثير(: 2100)دراسة دروري 

من  التلفزيونيةاألخبار اتجاهات الجمهور نحو معرفة إلى  هدفت الدراسة :هدف الدراسة 

تج والمشاهد؟ وما الذي بين المن ي حد وصلت العالقةألى ا  حيث المضمون والجودة والمصداقية، و 

 شرائه؟أو  ز المشاهد على متابعة الخبريحفّ 
 

متابعا موزعين على المملكة  3711المنهج المسحي وشملت عينة الدراسة  :منهج الدراسة 

 .لكترونية أعدت لهذا الغرضإيل، وكانت أداة الدراسة استبانة المتحدة وأمريكا وألمانيا والبراز 
 

كثر من أ من عينة الدراسة يعتقد أنّ % 71.5 أنّ إلى  لت الدراسةتوص :من نتائج الدراسة 

، 1717اسوب وتطبيقاته خالل عام من معدل وقت المتابعة للمشاهدين سوف يكرس للح% 11

سوب وسوف يتضاعف من الوقت سوف يكون للحا% 37كثر من أ نّ أكثر من ربع العينة تنبأ بأو 

والخبر الساخن،  هدون يبحثون عن الجودة العالية،مايزال المشاو  .ربع سنواتألعشر مرات خالل 

الجمهور  نّ أفقا لما يعرضه من محتوى وصورة، و ثرون بمحتوى التلفاز، وتتغير قناعاتهم و أهم يتنّ أو 

 .تتأثر اتجاهاته بحسب اتجاهات المادة الخبرية التراكمية
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 التعليق على الدراسات

تغطية النشاطات في  اإلعالم ر وسائلتناولت معظم الدراسات التي تناولت أثر ودو    

زت على العالقات التأثيرية ، وقد ركّ اإلعالمعلى وسائل اإلعتماد مدخل من خالل ، يةاإلقتصاد

التي المتغيرات دراسة إلى  ، باالضافةاإلعالمووسائل  يةاإلقتصاداالنظمة المتبادلة والعالقة بين 

  .المضمون  مأ سواء بالشكل يةاإلعالمتضمنتها طبيعة التغطيات 

براز العوامل التي  اإلعالم دراسة تأثير وسائلكما استهدفت معظم الدراسات   في نقل وا 

 اإلعالم عن تغطية وسائل( Wu ،1771)تقف وراء نوع التغطية وسياساتها، كما في دراسة 

، والمؤشرات (1779و  1778)ي خالل عامي اإلقتصادالصينية واألمريكية ألزمة الركو 

ي للمؤسسات اإلقتصادية والسياسية التي صاحبت تلك الفترة، وتأثير لك على التبادل داإلقتصا

 ..ية ومدى تأثر المجتمع بطريقة نقل الخبر أكثر من تأثره بالواقع ذاتهاإلقتصاد

المعالجة الصحفية لقضايا التنمية عن ( 1711)رشيد ومراد دراسة وهكذا جاءت     

بحث وتفسير خصائص إلى  ا والتي هدفتنموذج -يدة المدى دراسة تحليلية لجر . يةاإلقتصاد

ية اإلقتصادية في العراق التعرف على دور الصحافة اإلقتصادالمعالجة الصحفية لقضايا التنمية 

قدرة الصحافة العراقية في تناول قضايا التنمية مبينة ووظائفها في تحقيق األهداف التنموية، 

 تناولتكما  ، وبث التوعية لدى شرائح المجتمع بجميع فئاته،يةاإلقتصادية في الصفحة اإلقتصاد

في معالجة الفئات ما بين التقرير اإلخباري والخبر وانهما أكثر األنواع  تفاوتمقدار الالدراسة 

 .الصحفية استخداما

أمرًا اساسيًا الينفصل عن دراسة عن باقي الدراسات السابقة، إنها تناولت هذه الوما يميز  

البشرية شعوبا ودوال، وهو مؤشر قوة الدول وضعفها، ولن يتوقف الحديث والتجديد فيها حتى الحياة 
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ي مقرونا بدور الفضائيات في تغطية اإلقتصادهذا األمر هو النشاط  .تتوقف األرض عن دورانها

قناعة رجال األعمال بالتغطية التي تقوم بها أو  اإلعالم ذلك النشاط، ومقدار تفاعل وسائل

ي في العراق شأنها شأن أغلب قطاعات الحياة بعد االحتالل اإلقتصادوالنشاط . ائيات العراقيةالفض

ي ومعالجة األنشطة اإلعالم، الذي أهملت فيه جوانب عدة، منها التسويق 1773األمريكي للعراق 

 .ية إعالميااإلقتصاد

، إذ أنه لم يجد في تصاداإلقإلعالم و لدراسات امن جانب يرى الباحث أن دراسته إضافة حقيقية ل

 .ية لرجال األعمال العراقييناإلقتصادحدود بحثه دراسة تناولت تغطية النشاطات 
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 الفصل الثالث 

 الطريقـــة واإلجــراءات
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 الفصل الثالث
ــة ــ ــة الدراســ ــ  منهجي

 

ه مبتغى الباحث في هذإلى  أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصوليوضح هذا الفصل 

ية العراقية  في اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات " بــالدراسة، والتي تهتم 

الفصل وصفاً  ، ويتضمن هذا"األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان

عرض  إلى لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة

ة، والمعالجة زماإلجراءات التي قام الباحث باتباعها لتنفيذ الدراسة، والحصول على البيانات الأل

جراءات فصل ألهم الطرق واإلم يل هذه البيانات، وفيما يلي عرضاإلحصائية المستخدمة في تحل

 :المتخذة في هذه الدراسة

 منهج الدراسة

الوصفي والذي يعد من البحوث التي تتضمن  لبحثاإّن المنهج المالئم لهذه الدراسة هو    

األحداث وهي ال أو  مجموعة من الناسأو  موقفأو  دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة

معرفة المتغيرات والعوامل في وجود إلى  تقتصر على دراسة خصائص الظاهرة، بل تتجاوز ذلك

 (.33، ص1771غرايبة، )الظاهرة، 

 ةمجتمع الدراس

على  اإلعالمستطالعات الرأي العام، التي تهتم بقياس تأثير وسائل ا  تتسم دراسات و      

تجاهات الجمهور نحو قضايا معينة، بالترّكيز في هذا القياس على اإلطار الجمعي أي ا  معارف و 

ع مجتمعا للدراسة، لما يتمت رجال األعمال العراقيينعلى مستوى الجمهور ككل، وهنا قد تم اختيار 
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دور الفضائيات العراقية في تتيح للباحث معرفة  جتمع من مقدرة على تقييم األموربه هذا الم

 .ية لرجال األعمال العراقييناإلقتصادتغطية الفعاليات 
 

 عينة الدراسة

ــيطة    ــ ــ ــوائية البسـ ــ ــة العشــ ــ ــة العينــ ــ ــــدت الدراســ ــــع اعتمــ ــ ــذه المجتمـ ــ ــة هــ ــ ــــس طبيعــ ــــكل يعكــ وبشــ

ــــ ــ ــــراقيين) ووهـ ــ ــال العــ ــ ــ ــال األعمــ ــ ــ ــاليوا ،(رجــ ــ ــ ــددهم االجمــ ــ ــ ــالغ عـ ــ ــ ــة  ،(*)(1177)لبــ ــ ــ ــــت عينــ ــ ــد بلغــ ــ ــ وقــ

ــة  ــال( 193)الدراســ ــ ــال األعمـ ــــن رجــ ــم توزيــــع  إذ ،مـ ــ ــد ( 377)تـ ــ ــة، وبعـ ــ ــة الدراسـ ــــى عينــ ــتبانة علـ ــ اسـ

ــتبعاد  ــ ــم اســ ــ ــ ــتبانات تـ ــ ــ ــــع االسـ ــــدت ( 7)جمــ ــ ــا أعيـ ــ ــ ــالحة، ومنهـ ــ ــ ــــر صـ ــا غيــ ــ ــ ــــت إجاباتهـ ــ ــتبانات كانـ ــ ــ إسـ

ــــت خال ــة، فكانــ ــ ــا إفارغـ ــ ــم معالجتهــ ــ ــــي تـ ــتبانات التــ ــ ــة اإلســ ــ ــــي صــ ــائيًا هــ ــ ــتبانة( 193)حصــ ــ ــم . اســ ــ وتــ

ــــات  ــــي الدراســ ــد فـ ــ ــــات المعتمــ ــد العينــ ــ ــــدول تحديــ ــــب جـ ــة بحســ ــ ــد العينــ ــ ــــة واإلاإلجتماعتحديـ ــانيــ ــ . يةنســ

(Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001, P.48) (3 الملحق) 

وقد تم اختيار هذه العينة بناء على عدة عوامل؛ من أهمها أن هذه العينة تمثل نخبة من  

 .ن هذه الشريحة تمثل عصبًا اقتصاديًا هاما للعراقنخب المجتمع العراقي، وكو 

                                                 

مجلس األعمال العراقي في عّمان أمين سر  كلّ  من ا الباحث معمأجراه وذلك بحسب مقابلتين( *)
(http://www.ibcjordan.org/ar) جمعية رجال األعمال العراقيين، وأمين سر(http://www.ibairaq.com/ ) باسم

، وتضم 1771سست في العراق عام أول جمعية أعمال العراقيين هي جال األجمعية ر و . .5/1/1716السويداوي بتأريخ 
المحلية  ؛عمال العراقيين والعوائل الصناعية والتجارية القديمة والمعروفة على المستويات كافةنخب ممتازة من رجال األ

ية اإلقتصادالعضو في مجلس الوحدة  عمال العربوالعربية والدولية، وهي الجمعية الوحيدة الممثلة رسميا في اتحاد رجال األ
  .التابع لجامعة الدول العربية
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 (1)الجدول 

 ائص الديموغرافيةـب الخصـة حســة الدراســراد عينـتوزيع أف

 النسبة المئوية التكرار رـالمتغي

  رــالعم

31-01 16 5.5 

00-09 31 10.6 

07-23 97 33.1 

 50.9 149 فأكثر  43

 100.0 292 المجموع

  ططبيعة النشا

 2.7 8 إنتاج

 6.8 20 استيراد

 10.6 31 تصدير

 38.2 112 وتصدير استيراد

 41.6 122 استثمار

 100.0 293 المجموع
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  حقل النشاط

 2.7 8 زراعي

 13.0 38 صناعي

 58.0 170 تجاري

 26.3 77 مالي

 100.0 293 المجموع

  مشاهدة الفضائيات

 8.2 24 دائما

 84.0 246 أحيانا

 7.8 23 نادرا

 100.0 293 المجموع

 
 :(اإلستبانة)الدراسة  أداة

عتمدت الدراسة اإلستبانة بصفتها أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد، عن ا  

، ثم تم تطوير استبيان (71، ص1771غرابية، )طريق استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجيب 

ضمن المعلومات العامة التي تصف المبحوثين تبعاً الجزء األول يت: ثالثة أجزاءالدراسة في 

ية على اإلقتصادومشاهدة التقارير  وطبيعة النشاط وحقلهللمتغيرات الديموغرافية، مثل العمر 
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دور القنوات الفضائية فيما يتعلق بانشطة رجال ، وعالقة هذه المتغيرات القنوات الفضائية العراقية

 . المتعلقة بهدف الدراسةلثاني فيتضمن األسئلة المغلقة أما الجزء ا  .يةاإلقتصاداألعمال 

حقل النشاط، ، طبيعة النشاط، العمر: والمكونة منغرافية، و المعلومات الديم: القسم األول

 .والمشاهدة

دور الفضائيات العراقية في تغطية )والذي يقيس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ  :م الثانيالقس

قية  في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في ية العرااإلقتصادالنشاطات 

 : ، والتي تتمثل في المحاور التالية(عّمان

 (.03-0) يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  دور :األول المجال -

 (.31-00) يةاإلقتصادتغطية النشاطات القنوات الفضائية في أساليب  :الثاني المجال -

 (.01-30) اعتماد رجال األعمال على الفضائيات :الثالث لالمجا -

 (.21-00) اإلشباعات المتحققة: المجال الرابع -

 (.29-20)القنوات الفضائية العراقية  ضمن تغطيةية اإلقتصادالنشاطات : المجال الخامس -

 

 صدق األداة 

من أساتذة تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على أهل اإلختصاص والخبرة  

ومناهج البحث العلمي، وبعض الخبراء في المجال  اإلعالمالجامعات المتخصصين في الصحافة و 

تم تعديل صحيفة اإلستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق صحفي، وبعد تلقي المالحظات منهم ال

 .العملي
 

 



- 70 - 

 ثبات أداة القياس 

الباحث ات أداة الدراسة قام ولحساب ثب، (Reliability)الثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية 

 Cronbach Alpha تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاباستخدام طريقة معادلة اإل

Test، (97)كانت ستبانة بشكل عام ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولإل حيث كانت قيم كرونباخ% 

راوحت قيم الثبات من تو مقبولة في البحوث والدراسات، النسبة الوهي  ،%(91)أعلى من وهي 

 .يوضح ذلك( 3)والجدول (  1790- 1797)

 (2)الجدول 
 تساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفاقيم معامالت اإل 

 قيمة معامل الثبات الفقرات الدراسة مجال

 971. (03-0) يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  دور

 971. (31-00) يةاإلقتصادتغطية النشاطات القنوات الفضائية في أساليب 

 971. (01-30) اعتماد رجال األعمال على الفضائيات

 971. (21-00) اإلشباعات المتحققة

 981. (29-20) القنوات الفضائية العراقية ضمن تغطيةية اإلقتصادالنشاطات 

 0.97 (29-0) األداة ككل
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 متغيرات الدراسة 
، أما المتغير دور الفضائيات العراقيةبعا لهذه الدراسة يتمثل في إن المتغير المستقل ت 

 .يةاإلقتصادتغطية نشاطات رجال األعمال العراقيين  التابع فيتمثل في

 

 إجراءات الدراسة

 : تبع الباحث الخطوات اآلتيةألتقديم نتائج دقيقة وواضحة في هذه الدراسة  

راسة، سواء أكانت رسائل ماجستير أم أطروحات اإلطالع على أهم األدبيات المتعلقة بالد -أ

 .أبحاث متخصصةأو  دكتوراه،

 .التواصل مع أي جهة من شأنها إثراء الدراسة في أي محور من المحاور -ب

 .إعداد صحيفة اإلستبانة -ت

 .تحكيم صحيفة اإلستبانة من قبل خبراء ومختصين -ث

 .استخالص نتائج صحيفة اإلستبانة -ح

 .لة بصورتها النهائيةإعداد الرسا -خ

 .كتابة النتائج النهائية والتوصيات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة -ج

ية اإلقتصادمن أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث هو شحة الدراسات التي تتناول األنشطة  -د

مما يتعلق  لرجال األعمال العراقيين في عمان، وأن الباحث حاول الحصول على أية دراسة قريبة

مكتبة )و( مكتبة شومان)برجال األعمال العراقيين وأنشطتهم، سواء من المكتبات الرئيسة الكبرى 

وبالتالي فدراسة الباحث تعد من الدراسات األولى بهذا . فلم يحصل على شيء( الجامعة األردنية

 . الموضوع
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 المعالجة اإلحصائية

تها، تم اعتماد برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم بعد بناء اإلستبانة والتأكد من صدقها وثبا 

 . ، لتفريغ البيانات التي تم الحصول عليها من إجابات اإلستمارة(SPSS)ية اإلجتماع

لتي تشمل المتوسطات عتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات واوقد تم اإل 

المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم نحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة الحسابية واإل

 : مراعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يلي

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق قليال   أوافق أوافق بشدة

1 2 0 3 0 

 

واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم  

 – 3700)، (متوسط: 0797-3702)، (مرتفع: فما فوق  – 0790: )عها على النحو اآلتيالتعامل م

 :وفقًا للمعادلة التالية(. منخفض: فما دون 
 

  :القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي –القيمة العليا 

 .وهذه القيمة تساوي طول الفئة 0700=   2=    (1-0)
   0        0 

 

 

 3700=  0700+  0وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 0797=  0700+  3702ويكون المستوى المتوسط من 

 1 - 0790ويكون المستوى المرتفع من 
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 الفصل الرابع
 نتـــــائـج الدراســـة
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 الفصل الرابع
ــة ــائـج الدراسـ ــ  نتـ

  

 أداةي خرجـت بهـا الدراسـة مـن خـالل تم تخصيص هذا الفصـل لعـرض نتـائج الدراسـة التطبيقيـة التـ

 .عتمدته الدراسة منهجًا لهاا  الذيطبقًا للمنهج المسحي  ،(اإلستبانة)الدراسة 

 نتائج الدراسة التطبيقية

ــابية واإلنحرافـــات المعياريــة للتعـــرف علـــى اســـتجابات أفـــراد   تــم اســـتخراج المتوســـطات الحسـ

ية العراقية  في األردن اإلقتصادة النشاطات دور الفضائيات العراقية في تغطيمجتمع الدراسة عن 

، وفيمـا يلـي اإلجابـة عـن أسـئلة الدراســة مـن منظـور رجـال األعمـال العـراقيين المقيمــين فـي عّمـان

 :التالية

 يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  دور :المجال األول
واإلنحرافـات المعياريـة للتعـرف لإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية  

الفضـائيات العراقيــة فـي تغطيــة النشــاطات  دور "سـتجابات أفـراد مجتمــع الدراسـة عـن محــورإعلـى 

، وفيمـا يلــي عـرض لهــذه "مــن منظــور رجــال األعمــال العــراقيين المقيمــين فــي َعّمــان يةاإلقتصــاد

 :النتائج
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 (1)الجدول 

 دور"ة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري

من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين  يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا   في َعّمان

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

ية لرجال تصاداإلقالنشاطات  تسويق 8
 عمال العراقييناأل

 منخفض 1 1.31820 2.1502

عمال العراقيين رجال األاستضافة  5
 برامج حوارية متخصصةضمن 

 منخفض 1 1.10970 2.1229

 منخفض 3 1.44265 2.1058 يةاإلقتصادتغطية المعارض  11

للتقارير تخصيص مساحات  3
 يةاإلقتصادللنشاطات خبارية اإل

 منخفض 1 1.02924 2.0956

1 
تخصيص مساحة برامجية للنشاطات 

 يةاإلقتصاد
 منخفض 5 1.04476 2.0307

1 
المخصصة  انتاج الفواصل اإلعالنية

ية لنشاطات رجال اإلقتصادللفعاليات 
 األعمال العراقيين

 منخفض 6 1.19520 1.9454

ية اإلقتصادتغطية المؤتمرات والندوات  9
 لرجال األعمال العراقيين

 منخفض 7 1.45385 1.9215
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17 
الترويج للسلع العراقية المنتجة من 

قبل رجال االعمال العراقيين المقيمين 

 في عمان

 منخفض 8 1.31751 1.9147

7 
تقارير وثائقية عن أهم عمل 
ية لرجال األعمال اإلقتصادالمنتجات 
 العراقيين

 منخفض 9 1.37095 1.8805

التواصل المستمر مع رجال األعمال  1
 قيينالعرا

 منخفض 17 1.05447 1.8123

11 
ية المتبادلةاإلقتصادتغطية الزيارات 

من مختلف بين رجال األعمال 
 الدول

 منخفض 11 1.24295 1.7986

6 
تقارير وثائقية عن أبرز عمل 

ية لرجال اإلقتصادالمؤسسات 
األعمال العراقيين

 منخفض 11 1.32116 1.7713

 خفضمن 0.56390 1.9625 المجموع الكلي 
 

الفضائيات العراقية في  دور)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 0)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت (من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في َعّمان يةاإلقتصادتغطية النشاطات 

، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (1.7713و  2.1502)ما بين 

 .المنخفض، وهو من المستوى (1.9625)

، (2.1502)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 0)وقد حازت الفقرة رقم 

أن  ، وقد نّصت الفقرة علىالمنخفض، وهو من المستوى (1.31820)وبإنحراف معياري 

 .(عمال العراقيينية لرجال األاإلقتصادالنشاطات  تسويق)للفضائيات العراقية دورًا في 
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ثانية جاءت الفق نحراف ( 2.1229)بمتوسط حسابي ( 1)رة رقم وفي المرتبة ال وا 

 كون ، حيث نّصت الفقرة على المنخفض أيضاً وهو ضمن المستوى ( 1.10970)معياري 

 .(برامج حوارية متخصصةضمن عمال العراقيين رجال األاستضافة ) العراقية تقوم بـالفضائيات 

( 1.7986)بمتوسط حسابي ( 00)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

، حيث نّصت الفقرة على المنخفض، وهو من المستوى (1.24295)وبإنحراف معياري 

بين رجال األعمال من ية المتبادلةاإلقتصادتغطية الزيارات ) العراقية تقوم بـكون الفضائيات 

 .(مختلف الدول

( 1.7713)بمتوسط حسابي بلغ ( 9)وفي المرتبة األخيرة، جاءت الفقرة رقم 

أن  ، حيث نّصت الفقرة علىالمنخفضوهو من المستوى ( 1.32116)ف معياري وبإنحرا

ية لرجال األعمال اإلقتصادتقارير وثائقية عن أبرز المؤسسات عمل ) الفضائيات العراقية تقوم بـ

 .(العراقيين

ية لرجال األعمال اإلقتصادالعراقية في تغطية األنشطة الفضائيات  دور وهذا يفسر أن      

 .يةاإلقتصادقيين ضعيف وال يلبي طموح رجل االعمال، واليغطي أنشطته العرا
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 يةاإلقتصادأساليب الفضائيات العراقية في تغطيتها االنشطة  :الثاني المجال
لإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على  

 يةاإلقتصـادليب الفضائيات العراقية في تغطيتها االنشـطة أسا "استجابات أفراد عينة الدراسة عـن 
 :، وفيما يلي عرض لهذه النتائج"من منظور رجال األعمال العراقيين

 

 (2)الجدول 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

من منظور رجال األعمال  يةاإلقتصاد أساليب الفضائيات العراقية في تغطيتها االنشطة)
 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( العراقيين

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

 متوسط 1 1.53961 2.7270 االعالنات التجارية 18

لقناة فواصل إعالنية 17 انتاج ا  منخفض 1 1.17581 2.2696 من 

 منخفض 3 1.08403 2.2253 االخباريةالتقارير  15

 منخفض 1 1.30741 2.2014 التقارير الوثائقية 16

 منخفض 5 1.16275 2.1570 نشرات األخبار الرئيسة 11

 منخفض 6 1.23935 2.1092 ية المتخصصةاإلقتصادالنشرات  13

 منخفض 7 1.43684 1.9761 البرامج الحوارية 19

 منخفض 8 1.29882 1.9625 الندوات التلفزيونية 17

 منخفض 665577. 2.2035 المجموع الكلي 

أساليب الفضائيات العراقية )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 3)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت ما بين (من منظور رجال األعمال العراقيين يةاإلقتصادفي تغطيتها االنشطة 
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، وهو (2.2035)بي إجمالي ، حيث حاز المحور على متوسط حسا(1.9625و  2.7270)

 .المنخفضمن المستوى 

، (2.7270)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 00)وقد حازت الفقرة رقم 

كون  ، وقد نّصت الفقرة علىالمتوسط، وهو من المستوى (1.53961)وبإنحراف معياري 

من  عتماداا األكثر  األسلوب، فهو (عالنات التجاريةاإل) الفضائيات العراقية تعتمد أسلوب

العراقية من وجهة نظر رجال األعمال العراقيين في تغطية النشاطات الفضائيات  قبل

 .ية لهماإلقتصاد

ثانية جاءت الفقرة رقم  نحراف ( 2.2696)بمتوسط حسابي ( 07)وفي المرتبة ال وا 

كون  ، حيث نّصت الفقرة علىالمنخفضوهو ضمن المستوى ( 1.17581)معياري 

األكثر  األسلوب، فهو (من انتاج القناة إعالنيةفواصل ) ة تعتمد أسلوبالفضائيات العراقي

العراقية من وجهة نظر رجال األعمال الفضائيات  بعد اإلعالنات التجارية من قبل اعتمادا

 .ية لهماإلقتصادالعراقيين في تغطية النشاطات 

( 1.9761)بمتوسط حسابي ( 09)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

، حيث نّصت الفقرة على المنخفض، وهو من المستوى (1.43684)وبإنحراف معياري 

في تغطية النشاطات والفعاليات  (البرامج الحوارية) كون الفضائيات العراقية تعتمد أسلوب

 .يةاإلقتصاد

( 1.9625)بمتوسط حسابي بلغ ( 31)وفي المرتبة األخيرة، جاءت الفقرة رقم 

كون ، حيث نّصت الفقرة على المنخفضوهو من المستوى ( 1.29882)وبإنحراف معياري 
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ية اإلقتصادكأحد اساليب تغطية النشاطات  (الندوات التلفزيونية)العراقية تعتمد القنوات الفضائية 

األسلوب األقل اعتمادا من قبل القنوات الفضائية وهو  لرجال األعمال العراقيين المقيمين في َعمان،

 .ية لرجال االعمال العراقييناإلقتصادة النشاطات العراقية في تغطي

تعتمد أكثر ما تعتمد اإلعالنات التجارية مدفوعة العراقية وهذا يفسر أن الفضائيات 

 .لرجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان يةاإلقتصادالثمن في تغطية النشاطات 

 

ائيات العراقية في تغطية أنشطتهم اعتماد رجال األعمال العراقيين على الفض: الثالث المجال

  يةاإلقتصاد

لإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على  

الفضــائيات العراقيــة فــي  علــىرجـال األعمــال العــراقيين اعتمــاد "اسـتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــن 

 :هذه النتائجوفيما يلي عرض ل "يةاإلقتصادتغطية أنشطتهم 
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 (2)الجدول 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

مرتبة ( يةاإلقتصاداعتماد رجال األعمال العراقيين على الفضائيات العراقية في تغطية أنشطتهم )
 ..ترتيبا  تنازليا  

 

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري
 التقدير الترتيب

 أهمية دور القنوات الفضائية همإدراك 11
 ياإلقتصادفي تحقيق أهداف العمل 

 مرتفع 1 1.27888 3.8771

اداء الفضائيات العراقية في  همتقييم 11
 متوسط 1 1.33943 3.6587 يةاإلقتصادتغطيتها لألنشطة 

17 
طبيعة االعالنات إلى  تعرفهم
المؤثرة لتغطية وعرض  التلفزيونية
 يةاإلقتصاداألنشطة 

 منخفض 3 1.06651 2.1638

19 
نتائج التغطيات التلفزيونية  مقارنتهم
 منخفض 1 1.12685 2.1570 ية بما سبقهااإلقتصادلالنشطة 

11 
أوقات التغطيات الخاصة  متابعتهم
ية على القنوات اإلقتصادباالنشطة 
 الفضائية

 منخفض 5 1.44265 2.1058

16 
المستمر مع القنوات  تنسيقهم

الفضائية لغرض الحصول على 
 يةاإلقتصادتغطية متميزة للنشاطات 

 منخفض 6 1.08560 2.0990

أوقات الذروة االعالنات إلى  تعرفهم 18
 التلفزيونية المؤثرة بالمستهلك

 منخفض 7 1.21171 1.9693
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التغطيات  جدوىعلى  تعرفهم 13
 ةياإلقتصادالفضائية لألنشطة 

 منخفض 8 1.29134 1.8976

تعزيز اتجاهاتهم لتطوير االستثمارات  37
 يةاإلقتصاد

 منخفض 9 1.36675 1.8396

15 
النشاطات الخاصة  همإرسال

والفعاليات المتميزة أوال بأول للقنوات 
 الفضائية لعرضها

 منخفض 17 1.05447 1.8123

 متوسط 539071. 2.3580 المجموع الكلي 
 

اد رجال األعمال ـاعتم)أن المتوسطات الحسابية لـ( 0)ل رقم يتضح من الجدو 

 3.9187)، تراوحت ما بين (يةاإلقتصادة أنشطتهم ـة في تغطيـائيات العراقيـالعراقيين على الفض

، وهو من (2.9854)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (1.4910و

 .المستوى المتوسط

، (3.8771)على متوسط حسابي حيث بلغ على أ ( 30)وقد حازت الفقرة رقم 

أن  ، وقد نّصت الفقرة علىالمرتفع، وهو من المستوى (1.27888)وبإنحراف معياري 

إدراكهم ) رجال األعمال العراقيين يتبين اعتمادهم على القنوات الفضائية العراقية من خالل

 حضوراً األكثر األثر  ، فهو(ياإلقتصادفي تحقيق أهداف العمل  أهمية دور القنوات الفضائية

لدى رجال األعمال العراقيين بخصوص دور الفضائيات العراقية إزاء تغطية األنشطة 

 .يةاإلقتصاد

ثانية جاءت الفقرة رقم  نحراف ( 3.6587)بمتوسط حسابي ( 33)وفي المرتبة ال وا 

رجال ، حيث نّصت الفقرة على المتوسطوهو ضمن المستوى ( 1.33943)معياري 
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تقييمهم اداء ) عراقيين يتبين اعتمادهم على القنوات الفضائية العراقية من خاللاألعمال ال

 .(يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطيتها لألنشطة 

( 1.8396)بمتوسط حسابي ( 01)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

قرة على ، حيث نّصت الفالمنخفض، وهو من المستوى (1.36675)وبإنحراف معياري 

لتطوير االستثمارات  رجال األعمال تعزيز اتجاهات) العراقية تعمل علىكون الفضائيات 

( 1.8123)بمتوسط حسابي بلغ ( 31)، وفي المرتبة األخيرة، جاءت الفقرة رقم (يةاإلقتصاد

كون ، حيث نّصت الفقرة على المنخفضوهو من المستوى ( 1.05447)وبإنحراف معياري 

إرسالهم النشاطات الخاصة )تدفع رجال األعمال العراقية على  العراقيةية القنوات الفضائ

 .(والفعاليات المتميزة أوال بأول للقنوات الفضائية لعرضها

تسهم في إدراك رجال األعمال ألهمية اإلعالن العراقية وهذا يفسر أن الفضائيات 

 .الفضائي اإلعالمإلى  تاجية تحاإلقتصادوالتسويق عبر الفضائيات العراقية، وأن أنشطتهم 

 
االشباعات المتحققة لرجال األعمال العراقيين إزاء دور الفضائيات العراقية في : المجال الرابع

 يةاإلقتصادتغطية أنشطتهم 

لإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على  

الشـــباعات المتحققــــة لرجـــال األعمـــال العــــراقيين إزاء دور ا"اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن 

 :وفيما يلي عرض لهذه النتائج "يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية أنشطتهم 
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 (4)الجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

العراقيين إزاء دور الفضائيات العراقية في تغطية أنشطتهم  االشباعات المتحققة لرجال األعمال)

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( يةاإلقتصاد

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

تتيح لي مساحة تواصل جيدة مع  31
 المستهلك

 متوسط 1 1.37311 2.3276

ال تساعدني في معرفة ردود أفع 33
 المستهلكين

 منخفض 1 1.65513 2.2867

تمثل لي مصدرا للمعلومة  39
 يةاإلقتصاد

 منخفض 3 1.04860 2.1297

توفر لي التفاعلية مع المستهلك  38
 منخفض 1 1.06167 2.0546 كفرصة للحوار والكسب

على االحتياج الحقيقي  اتعرف 31
 منخفض 5 1.35600 1.9829 للمستهلك

36 
ستجدات التجارية على الم تطلعني

 منخفض 6 1.36019 1.9488 والمنتجات المنافسة

31 
أشعر بالراحة واالطمئنان على عملي 

 منخفض 7 1.40964 1.9488 ياإلقتصاد
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العالنات تجعلني مطمئنا أن ا 17
 تصل جمهورا واسعاسالتلفزيونية 

 منخفض 8 1.19520 1.9454

37 
رغبتي في الحصول على  ترضي

ر الظروف على معلومات عن تاثي
 عملي

 منخفض 9 1.08238 1.8464

 منخفض 17 1.26708 1.8328 توفر لي معلومات كثيرة عن السوق  35

 منخفض 619487. 2.0300 المجموع الكلي 

 

االشباعات المتحققة لرجال )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 2)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت ما (يةاإلقتصادية في تغطية أنشطتهم األعمال العراقيين إزاء دور الفضائيات العراق

، (2.0300)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (1.8328و  2.3276)بين 

 .المنخفضوهو من المستوى 

، (2.3276)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 03)وقد حازت الفقرة رقم 

كون  نّصت الفقرة على ، وقدالمتوسط، وهو من المستوى (1.37311)وبإنحراف معياري 

مساحة تواصل جيدة  لرجل األعمالتتيح ) العراقيةالفضائيات  أن رجال األعمال العراقيين يرون 

العراقية من وجهة نظر الفضائيات  من قبل تحقيقاً األكثر  اإلشباع، فهو (مع المستهلك

 .رجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان
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ثانية جاءت الفق نحراف ( 2.2867)بمتوسط حسابي ( 00)رة رقم وفي المرتبة ال وا 

 كون ، حيث نّصت الفقرة على المنخفضوهو ضمن المستوى ( 1.65513)معياري 

 .(في معرفة ردود أفعال المستهلكين تساعد رجال األعمال العراقيين) العراقيةالفضائيات 

 (1.8464)بمتوسط حسابي ( 07)وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

، حيث نّصت الفقرة على المنخفض، وهو من المستوى (1.08238)وبإنحراف معياري 

ترضي رغبة رجال األعمال العراقيين في الحصول على معلومات عن ) العراقيةكون الفضائيات 

 .(همتاثير الظروف على عمل

( 1.8328)بمتوسط حسابي بلغ ( 01)وفي المرتبة األخيرة، جاءت الفقرة رقم  

كون ، حيث نّصت الفقرة على المنخفضوهو من المستوى ( 1.26708)معياري  وبإنحراف

اإلشباع وهو  (توفر لرجل األعمال العراقيين معلومات كثيرة عن السوق ) العراقيةالقنوات الفضائية 

 .األقل حضورًا لدى رجال األعمال العراقيين من القنوات الفضائية العراقية

تزيد من مساحة التفاعل العراقية الفضائيات كون جيدا أن رجال األعمال يدر وهذا يفسر أن 

ية لهم، لكنها عموما التقوم بذلك إال من خالل اإلقتصادمع المستهلك في حالة تغطية النشاطات 

 .اإلعالنات التجارية التي يدعمها المعلنون وهم رجال األعمال العراقيون 
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 قنوات الفضائية العراقية على تغطيتها ية التي تعمل الاإلقتصادالنشاطات : المجال الخامس

لإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف على  

ية التـي تعمـل القنـوات الفضـائية العراقيـة اإلقتصـادالنشـاطات  "استجابات أفراد عينة الدراسـة عـن 

 :وفيما يلي عرض لهذه النتائج "على تغطيتها 

 (5)ل الجدو
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 ..مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( ية التي تعمل القنوات الفضائية العراقية على تغطيتهااإلقتصادالنشاطات )

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

ية التي يعقدها اإلقتصادالمؤتمرات  11
 رجال األعمال

 متوسط 1 1.40654 2.7713

الدعايات واالعالنات التي تعدها  16
 يةاإلقتصادالمؤسسات 

 متوسط 1 1.75569 2.6041

11 
ية التي يحضرها اإلقتصادالندوات 

 رجال األعمال
 متوسط 3 1.65749 2.5597

18 
اجتماعات رجال األعمال وابرام 

 عقودال
 منخفض 1 1.19616 2.2423

 منخفض 5 1.42737 1.9829 المعارض التجارية المتخصصة 13

البيانات والتقارير الدورية التي تعدها  15
 يةاإلقتصادالمؤسسات 

 منخفض 6 1.46516 1.9761

حمالت الترويج التي تقيمها  17
 يةاإلقتصادالمؤسسات 

 منخفض 7 1.28986 1.8669
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 منخفض 8 1.29049 1.7406 التجارية العالميةنشاطات السوق  19

ية اليومية اإلقتصادالتعامالت  11
 للمؤسسات

 منخفض 9 1.17841 1.7167

 منخفض 542881. 2.1623 المجموع الكلي 

 

ية التي اإلقتصادالنشاطات )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 1)يتضح من الجدول رقم 

، حيث (1.7167و  2.7713)، تراوحت ما بين (طيتهاتعمل القنوات الفضائية العراقية على تغ

 .المنخفض، وهو من المستوى (2.1623)حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي 

، (2.7713)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 20)وقد حازت الفقرة رقم 

أن من  ، وقد نّصت الفقرة علىالمتوسط، وهو من المستوى (1.40654)وبإنحراف معياري 

ية التي تعمل على تغطيته القنوات الفضائية العراقية هي اإلقتصادرز النشاطات اب

تغطية األكثر  ياإلقتصادالنشاط ، فهو (ية التي يعقدها رجال األعمالاإلقتصادالمؤتمرات )

من قبل القنوات الفضائية العراقية بحسب وجهة نظر رجال األعمال العراقيين المقيمين في 

 .عّمان

ثانية جاءت الفقرة رقم  وفي المرتبة نحراف ( 2.6041)بمتوسط حسابي ( 29)ال وا 

أن من ، حيث نّصت الفقرة على المتوسط أيضاً وهو ضمن المستوى ( 1.75569)معياري 

الدعايات ) العراقية هيالفضائيات ية التي تعمل على تغطيتها اإلقتصاداألنشطة 

 .(يةاإلقتصادواالعالنات التي تعدها المؤسسات 
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( 1.7406)بمتوسط حسابي ( 29)لمرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم وفي ا

أن ، حيث نّصت الفقرة على المنخفض، وهو من المستوى (1.29049)وبإنحراف معياري 

نشاطات السوق ) العراقية هيالفضائيات ية التي تعمل على تغطيتها اإلقتصادمن األنشطة 

بمتوسط حسابي بلغ ( 10)جاءت الفقرة رقم  ، وفي المرتبة األخيرة،(التجارية العالمية

، حيث نّصت المنخفضوهو من المستوى ( 1.17841)وبإنحراف معياري ( 1.7167)

 العراقية هيالفضائيات ية التي تعمل على تغطيتها اإلقتصادأن من األنشطة الفقرة على 

ورًا في القنوات ي األقل حضاإلقتصادالنشاط  فهو (ية اليومية للمؤسساتاإلقتصادالتعامالت )

 .الفضائية العراقية بحسب رجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان

ية التي اإلقتصادالمؤتمرات تعمل على تغطية العراقية أن الفضائيات إلى  يشيروهذا 

ية األخرى، يلي ذلك اإلعالنات اإلقتصادبصورة أكبر مقارنة بالنشاطات  يعقدها رجال األعمال

 .يةاإلقتصادتعدها المؤسسات التجارية التي 

 

 



- 90 - 

 :فرضية الدراسة
ية اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات لهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  

تعزى للعوامل  العراقية  في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان
 (.مشاهدة القنوات، حقل النشاط، نوع النشاطالعمر، )الديموغرافية 

 العمر -1
تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واستخدام اختبار التبـاين األحـادي 

One Way ANOVA  دور الفضـائيات العراقيـة فـي تغطيـة النشـاطات للتعـرف علـى الفـروق فـي

تعـــزى مـــين فــي عّمـــان ية العراقيـــة  فــي األردن مـــن منظــور رجـــال األعمـــال العــراقيين المقياإلقتصــاد

 .يوضح ذلك( 9)، والجدول للعمر

 (6)جــدول 

دور الفضائيات "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين اإلقتصادالعراقية في تغطية النشاطات 

 "ى للعمرالمقيمين في عّمان تعز 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر المصدر

دور الفضائيات العراقية 
في تغطية النشاطات 

ية العراقية  في اإلقتصاد
األردن من منظور رجال 
األعمال العراقيين المقيمين 
في عّمان  والتي تعزى 

 للعمر

25-30 16 2.1214 0.70676 

31-36 31 1.8555 0.45026 

37-42 97 2.1012 0.56889 

 0.52875 2.0071 149 فأكثر 43

 0.54794 2.0284 293 المجموع
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أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن دور ( 6)يتضح من الجدول 

ية العراقية  في األردن من منظور رجال اإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

ظاهرة معينة أن هناك فروقات و ، متباينةقيين المقيمين في عّمان  تعزى للعمر، كانت األعمال العرا

بين اإلستجابات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين 

 .يوضح ذلك( 7)، والجدول One Way ANOVAاألحادي 

 (7)جدول 
لكشف عن داللة للفروق في دور الفضائيات ل  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين اإلقتصادالعراقية في تغطية النشاطات 
 ."تعزى للعمر المقيمين في عّمان 



مجموع  التباين المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "ف"قيمة 
 الداللة

العراقية دور الفضائيات 
في تغطية النشاطات 

ية العراقية  في اإلقتصاد
األردن من منظور رجال 
األعمال العراقيين المقيمين 

 يعزى للعمر في عّمان 

 بين
 المجموعات

1.647 3 .5491 

1.845 

 

.1391 

 

 داخل
 المجموعات

86.021 289 .2981 

  292 87.668 المجموع

 

دور الفضائيات العراقية في فروق دالة إحصائيًا في التوجد  هبأن( 7)يتضح من الجدول  

ية العراقية  في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في اإلقتصادتغطية النشاطات 

وبداللة إحصائية ( 1.845) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي متغير العمر، إلى  يعزى عّمان

 (.7.75)وهي أعلى من مستوى الداللة  ،(1397.)
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دور الفضائيات العراقية في تغطية  معرفةأن أفراد عينة الدراسة في  يدل علىوهذا 

 ية العراقية  في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّماناإلقتصادالنشاطات 

 .على اختالف أعمارهم دور الفضائياتمن  متقاربةلديهم مستويات 

 

 (8)جدول 
 الثانوي  Scheffee Test اختبار شيفيه

 مرتبة ترتيبا تنازليا   اكثر داللة احصائيةبحسب  العمر فئاتلبيان تسلسل 

 العينة الفئة العمرية
 1.14بالنسبة للقيمة االحصائية  alphaقيمة 

1 2 3 5 

31-01 16 2.1214    

07-23 97  2.1012   

  2.0071   149 فأكثر  43

00-09 31    1.8555 

 2380. مة االحصائيةالقي 292 

ن كانت تلك إلى  تسلسل فئات العمر بحسب أكثر داللة نزوال( 8)يبين جدول  اقلها، وا 

 .الفروق التشكل فرقًا احصائيا داالً 
 

 ياإلقتصادطبيعة النشاط  -2
ــــات المعياريــة للتعـــــرف علــى الفـروق فــي دور  تـم اســتخراج المتوســـطات الحســابية واإلنحرافــ

ــائيات ــاطات  الفضــ ــة النشــ ــة فــــي تغطيــ ــادالعراقيــ ــال اإلقتصــ ــ ــة  فــــي األردن مــــن منظــــور رجـ ية العراقيــ
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يوضـــح ( 9)، والجــدول ياإلقتصــادلطبيعــة النشـــاط تعــزى  األعمــال العــراقيين المقيمــين فـــي عّمــان 

 .ذلك

 (9)جدول 
لدور من المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال اإلقتصادائيات العراقية في تغطية النشاطات الفض

 "ياإلقتصادلطبيعة النشاط تعزى  العراقيين المقيمين في عّمان 


 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد طبيعة النشاط المصدر

دور الفضائيات العراقية في 
ة ياإلقتصادتغطية النشاطات 

العراقية  في األردن من 
منظور رجال األعمال 
 العراقيين المقيمين في عّمان
 حسب طبيعة النشاط

 604511. 1.7847 8 إنتاج

 688731. 2.1196 20 استيراد

 527481. 1.9907 31 تصدير

 499891. 2.0444 112 وتصدير استيراد

 569881. 2.0245 122 استثمار

Total 293 2.0284 .547941 

دور  حولأن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ( 9)يتضح من الجدول 

ية العراقية  في األردن من منظور رجال اإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

حد ما، إلى  متباينة، كانت ياإلقتصادلطبيعة النشاط تعزى األعمال العراقيين المقيمين في عّمان 

مر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية األ

( 17)، والجدول One Way ANOVAلهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 .يوضح ذلك
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 (01)جدول

دور "للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال اإلقتصادراقية في تغطية النشاطات الفضائيات الع

 ."ياإلقتصادلطبيعة النشاط تعزى  العراقيين المقيمين في عّمان 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

دور الفضائيات العراقية 
ات في تغطية النشاط

ية العراقية  في اإلقتصاد
األردن من منظور رجال 
األعمال العراقيين المقيمين 

تعزي لطبيعة في عّمان 
 ياإلقتصادالنشاط 

 1791. 4 7161. بين المجموعات

.5931 

 
.6681* 
 

 3021. 288 86.952 داخل المجموعات

  292 87.668 المجموع

 (7.75)دالة عند مستوى الداللة غير * 

وجود فروق دالة إحصائيًا في دور الفضائيات العراقية في عدم ( 01)ضح من الجدول يت 

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في اإلقتصادتغطية النشاطات 

وبداللة ( 5931.( )ف)، حيث بلغت قيمة اإلحصائي ياإلقتصادطبيعة النشاط إلى  عّمان  يعزى

، وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة (0.05)، وهي أقل من مستوى الداللة (6681.)إحصائية 

لديهم  ياإلقتصادطبيعة نشاطهم على اختالف رجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان من 

ية العراقية  في اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  من متقاربةمستويات 

 .ياإلقتصادطبيعة النشاط تعزي لاألردن 

 ي بحسب داللته االحصائية تم اجراء اختبار اإلقتصادتسلسل فئات طبيعة النشاط ولمعرفة 

Scheffee Test  (.11)للمقارنات البعدية كما في الجدول 
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 (00)جدول 
 الثانوي  Scheffee Test اختبار شيفيه

 مرتبة ترتيبا تنازليا   ةداللة احصائي حسب أكثرها طبيعة النشاط فئاتلبيان تسلسل 

 العينة طبيعة النشاط
 1.14بالنسبة للقيمة االحصائية  alphaقيمة 

1 2 3 5 4 

     2.1196 20 استيراد

    2.0444  112 وتصدير استيراد

   2.0245   122 استثمار

  1.9907    31 تصدير

 1.7847     8 إنتاج

 389. القيمة االحصائية 292 

إلى  ي بحسب أكثر داللة نزوالاإلقتصادتسلسل فئات طبيعة النشاط ( 11)يبين جدول 

ن كانت تلك الفروق التشكل فرقًا احصائيا داالً   .اقلها، وا 

 

 :ياإلقتصادحقل النشاط  -2

ــــات المعياريــة للتعـــــرف علــى الفـروق فــي دور  تـم اســتخراج المتوســـطات الحســابية واإلنحرافــ

ــة فــــي  ــائيات العراقيــ ــاطات الفضــ ــة النشــ ــادتغطيــ ــال اإلقتصــ ــ ــة  فــــي األردن مــــن منظــــور رجـ ية العراقيــ

ــادلحقــل النشــاط تعـــزى  األعمــال العــراقيين المقيمـــين فــي عّمــان  يوضـــح ( 03)، والجــدول ياإلقتصـ

 .ذلك
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 (12)جدول 
لدور من المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال اإلقتصادية في تغطية النشاطات الفضائيات العراق
 " ياإلقتصادلحقل النشاط تعزى  العراقيين المقيمين في عّمان 



 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد حقل النشاط المصدر

دور الفضائيات العراقية في 
ية اإلقتصادتغطية النشاطات 
األردن من العراقية  في 

منظور رجال األعمال 
 العراقيين المقيمين في عّمان

حقل النشاط حسب 
 ياإلقتصاد

 630451. 1.9365 8 زراعي

 592591. 2.0231 38 صناعي

 570881. 2.0554 170 تجاري

 465241. 1.9811 77 مالي

 547940. 2.0284 293 المجموع

 حولستجابات أفراد عينة الدراسة أن المتوسطات الحسابية ال( 11)يتضح من الجدول 

ية العراقية في األردن من منظور رجال اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

حد ما، إلى  متباينة، كانت ياإلقتصادلحقل النشاط تعزى األعمال العراقيين المقيمين في عّمان 

ت، وللتعرف على الداللة اإلحصائية األمر الذي يفسر بأن هناك فروقات ظاهرة بين اإلستجابا

( 13)، والجدول One Way ANOVAلهذه الفروقات تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 .يوضح ذلك
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 (00)جدول

دور "للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
األردن من منظور رجال األعمال ية العراقية في اإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

 ."ياإلقتصادلحقل النشاط تعزى  العراقيين المقيمين في عّمان 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

دور الفضائيات العراقية 
في تغطية النشاطات 

ية العراقية  في اإلقتصاد
األردن من منظور رجال 

ألعمال العراقيين المقيمين ا
 لحقلتعزي في عّمان 
 ياإلقتصادالنشاط 

 1221. 3 365. بين المجموعات

.4021 
 

.7521* 
 

 3021. 289 87.304 داخل المجموعات

  292 87.668 المجموع

 (7.75)دالة عند مستوى الداللة غير * 

الفضائيات العراقية في  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في دور( 13)يتضح من الجدول  

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في اإلقتصادتغطية النشاطات 

وبداللة ( 4027.( )ف)ي، حيث بلغت قيمة اإلحصائي اإلقتصادلحقل النشاط إلى  عّمان  يعزى

أن أفراد عينة الدراسة  ، وهذا يدل على(0.05)، وهي أقل من مستوى الداللة (7527.)إحصائية 

الذي  ياإلقتصاد النشاط حقلعلى اختالف رجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان من 

ية اإلقتصادلديهم مستويات متقاربة من دور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  يعملون به

 .العراقية  في األردن
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 داللته االحصائية تم اجراء اختبار ي بحسب اإلقتصادتسلسل فئات حقل النشاط ولمعرفة 

Scheffee Test  (.11)للمقارنات البعدية كما في الجدول 

 (05)جدول 
 الثانوي  Scheffee Test اختبار شيفيه

 مرتبة ترتيبا تنازليا   داللة احصائية حسب أكثرها حقل النشاط فئاتلبيان تسلسل 

 العينة حقل النشاط
 1.14ائية بالنسبة للقيمة االحص alphaقيمة 

1 2 3 5 

    2.0554 170 تجاري

   2.0231  38 صناعي

  1.9811   77 مالي

 1.9365    8 زراعي

 0.908 القيمة االحصائية 292 

إلى  ي بحسب أكثر داللة نزوالاإلقتصادتسلسل فئات حقل النشاط ( 11)يبين جدول 

ن كانت تلك الفروق التشكل فرقًا احصائيا داالً   .اقلها، وا 
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  مشاهدة الفضائيات -4

ــابية واإلنحرافـــات المعياريــة للتعـــرف علــى الفـــروق فـــي  دور تــم اســـتخراج المتوســطات الحسـ

ــاطات  ــة النشــ ــة فــــي تغطيــ ــائيات العراقيــ ــادالفضــ ــال اإلقتصــ ــ ــة  فــــي األردن مــــن منظــــور رجـ ية العراقيــ

 .يوضح ذلك( 15)، والجدول للمسمى الوظيفيتعزى  األعمال العراقيين المقيمين في عّمان 

 
 (15)جدول 

دور الفضائيات "المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين اإلقتصادالعراقية في تغطية النشاطات 

 "لمشاهدتهم الفضائيات العراقيةتعزى  المقيمين في عّمان 
 

 صدرالم
 خيارات 
 المشــاهدة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

دور الفضائيات العراقية في 
ية اإلقتصادتغطية النشاطات 

العراقية  في األردن من منظور 
رجال األعمال العراقيين 
تعزى المقيمين في عّمان  

 لمشاهدتهم الفضائيات العراقية

 581311. 2.1250 24 دائما

 538641. 2.0222 246 أحيانا

 623531. 1.9950 23 نادرا

 547940. 2.0284 293 المجموع 
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دور أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن ( 15)يتضح من الجدول 

ية العراقية  في األردن من منظور رجال اإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

هناك و  متباينة،، كانت لمشاهدتهم الفضائيات العراقيةتعزى  يمين في عّمان األعمال العراقيين المق

بين اإلستجابات، وللتعرف على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام  طفيفةفروقات 

 يوضح ذلك( 16)، والجدول One Way ANOVAاختبار التباين األحادي 

 
 (06)جدول

 للكشف عن داللة للفروق في   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
ية العراقية  في األردن من منظور رجال اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  "

 " لمشاهدتهم الفضائيات العراقيةتعزى  األعمال العراقيين المقيمين في عّمان 

مجموع  التباين المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "ف"قيمة  المربعات

 الداللة

دور الفضائيات العراقية 
في تغطية النشاطات 

ية العراقية  في اإلقتصاد
األردن من منظور رجال 
األعمال العراقيين 
  المقيمين في عّمان

لمشاهدتهم تعزى 
 الفضائيات العراقية

 بين 
 المجموعات

.2591 2 .1301 

.4301 

 

.6511 
 

داخل 
 المجموعات

87.409 290 .3011 

  292 87.668 المجموع

دور الفضائيات العراقية في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ( 16)يتضح من الجدول  

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في اإلقتصادتغطية النشاطات 
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وبداللة إحصائية ( 4301.) (ف)حيث بلغت قيمة اإلحصائي ، الوظيفيالمسمى إلى  يعزىعّمان 

 (.7.75)من مستوى الداللة اإلحصائية  أعلى، وهي (6511.)

 متقاربة جدالديهم مستويات  رجال األعمال العراقيينأن أفراد عينة الدراسة  يدل علىوهذا 

 إن وجدت، لم تبلغ، والفروق مشاهدتهم الفضائيات العراقيةباختالف  العراقيةالفضائيات  دور في

ــائية، بمعنى أمستوى الداللـــ ــ  .فئة على أخرىفروق إحصائية لصالح نه التوجد ـــة اإلحصـ

تسلسل فئات مشاهدتهم للفضائيات العراقية بحسب داللته االحصائية تم اجراء ولمعرفة 

 (.17)للمقارنات البعدية كما في الجدول  Scheffee Test اختبار 
 

 (07)جدول 
 الثانوي  Scheffee Test اختبار شيفيه

 مرتبة ترتيبا تنازليا   داللة احصائية حسب أكثرها حقل النشاط فئاتلبيان تسلسل 

 العينة حقل النشاط
 1.14بالنسبة للقيمة االحصائية  alphaقيمة 

1 2 3 

   2.1250 24 دائما

  2.0222  246 أحيانا

 1.9950   23 نادرا

 0.624 القيمة االحصائية 292 

إلى  ي بحسب أكثر داللة نزوالاإلقتصادت حقل النشاط تسلسل فئا( 17)يبين جدول 

ن كانت تلك الفروق التشكل فرقًا احصائيا داالً   .اقلها، وا 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
ســة مــن تـم تخصــيص هــذا الفصــل لعــرض نتــائج الدراســة التطبيقيــة التــي خرجــت بهــا الدرا 

 .عتمدته الدراسة منهجًا لهاأ  الذيطبقًا للمنهج المسحي  ،(اإلستبانة)الدراسة  أداةخالل 

 

 مناقشة النتائج. 0. 4
 يةاإلقتصادالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  دور :األولمناقشة نتائج السؤال 

ت أن ( 0)الجدول رقم خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة وبحسب ضح من ا

 يةاإلقتصاد نشاطاتهمالفضائيات العراقية في تغطية دور إلى  رجال األعمال العراقيين ينظرون 

 .المستوى المطلوبإلى  على أنه دور ضعيف، واليرقى

في تغطية فالمحور الذي تضمن عددا من الفقرات حول دور الفضائيات العراقية 

جميع فقراته بمستوى منخفض، بمعنى  لرجال األعمال العراقيين جاءت يةاإلقتصادالنشاطات 

ية لرجال اإلقتصادالنشاطات  تسويق]في ضعف الدور الذي تقوم به الفضائيات العراقية 

ن جاءت في أعلى الجدول لكنها ضمن المستوى ، [عمال العراقييناأل وهذه الفقرة وا 

 كون  التي نصت علىالفقرة وكذلك جاءت ضمن أعلى مستويات المنخفض . المنخفض

، [برامج حوارية متخصصةضمن عمال العراقيين رجال األاستضافة ] العراقية تقوم بـفضائيات ال

عدم اهتمام الفضائيات العراقية بنشاطات رجال األعمال إلى  وأيضا تشير هذه النتيجة

تغطية ]ية، وجميع الفقرات األخرى أيضًا جاءت بمستويات دون ذلك مثل؛ اإلقتصاد
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تقارير وثائقية عن عمل ]، و[بين رجال األعمال من مختلف الدولمتبادلةية الاإلقتصادالزيارات 

 .[ية لرجال األعمال العراقييناإلقتصادأبرز المؤسسات 

ية لرجال األعمال اإلقتصادالعراقية في تغطية األنشطة الفضائيات  دور وهذا يفسر أن      

ية، ويمكن تفسير ذلك اإلقتصاده العراقيين ضعيف وال يلبي طموح رجل االعمال، واليغطي أنشطت

من خالل نظرة واقعية لطبيعة عمل القنوات الفضائية العراقية، إذ أن اغلبها تنتمي لتوجهات 

 دينية وبالتالي فهي مدعومة من أحزابها، وجدول برامجها محشو بما يتطلبه هذا الحزبأو  سياسية

 .إلعالنية مقيدة كذلكذاك، فسياستها مقيدة، وبالتالي فبرامجها ومساحاتها اأو 

ن أعضاء أ "ومن خالل ما أشارت إليه نظرية االستخدامات في أبرز فروضها من  

تتنافس  اإلعالم الجمهور هم الذين يختارون الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتهم، وأن وسائل

تها التتيح ، فإن الفضائيات العراقية بسب حزبي"مع مصادر اإلشباع األخرى في تلبية هذه الحاجات

أو  للجمهور وال للمعلنين مساحات معينة يتم من خاللها تلبية حاجة المعلن سواء كان فردا

 .مؤسسة
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 يةاإلقتصادأساليب الفضائيات العراقية في تغطيتها االنشطة  :الثاني السؤال

أن مستوى أساليب الفضائيات ( 3)الجدول رقم  تبين من خالل نتائج الدراسة كما في

 .جاء منخفضاً  من منظور رجال األعمال العراقيين يةاإلقتصادفي تغطيتها االنشطة  العراقية

 ومن هذه األساليب والتي جاءت في أعلى فقرات المستوى المنخفض هو أسلوب

الفضائيات  من قبل اعتمادا كان أكثر األساليب، (مدفوعة الثمن عالنات التجاريةاإل)

ية لهم، مع اإلقتصادلعراقيين في تغطية النشاطات العراقية من وجهة نظر رجال األعمال ا

ذات األسباب التي عرجنا عليها في مناقشة إلى  ذلك جاء بنسبة منخفضة، وهذا يعزي

اإلعالن إلى  السؤال األول من خالل كون هذه القنوات حزبية واليميل أصحاب األعمال

 .من خاللها لئال يحسبوا عليها

والذي جاء مقاربا لمستوى ، من انتاج القناة عالنيةالفواصل اإلوحتى أسلوب 

اإلعالنات التجارية كان هو اآلخر أقل استخدامًا، وعلى العموم فقد جاءت جميع فقرات 

في تغطية  (البرامج الحوارية)شحة إلى  هذا المحور ضمن المستوى المنخفض، باإلضافة

 .(الندوات التلفزيونية) ية، وكذلكاإلقتصادالنشاطات والفعاليات 

ية اإلقتصادقلما تعتمد األساليب اإلعالنية للنشاطات العراقية وهذا يفسر أن الفضائيات 

لرجال األعمال العراقيين، وقد جاءت اإلعالنات التجارية مدفوعة الثمن في مقدمة ما قد 

 ية وان كان بشكل قليل، لكن قد يعزى ذلكاإلقتصادالقنوات الفضائية في تغطية النشاطات  تعتمده

محاولة بعض الفضائيات إيجاد متنفس مالي السيما بعد الضائقة المالية التي مرت ولم تزل  إلى

 .الدولة العراقية، ومؤسساتها وأحزابها
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اعتماد رجال األعمال العراقيين على الفضائيات العراقية في ما مدى : الثالث مناقشة السؤال

 ؟يةاإلقتصادتغطية أنشطتهم 

اعتمـاد رجال األعمال العراقيين أن ( 0)الجدول رقم  أثبتت نتائج الدراسة وبحسب

 .المستوى المتوسطكان ضمن  يةاإلقتصادعلى الفضـائيات العراقيـة في تغطيـة أنشطتهم 

وكان من أبرز ما جاء في هذا المحور ما نص على أن رجال األعمال العراقيين 

ويعد هذا األمر ، (يإلقتصادافي تحقيق أهداف العمل  أهمية دور القنوات الفضائية يدركون )

دور الفضائيات العراقية إزاء تغطية إلى  طبيعيًا لرجال األعمال ونظرتهم اإلفتراضية

اداء الفضائيات العراقية في تغطيتها  تقييمإلى  ية، وبالتالي هذا يدفعهماإلقتصاداألنشطة 

ضائية العراقية ، لذا جاءت الفقرتان بنسب مرتفعة، لكن القنوات الفيةاإلقتصادلألنشطة 

 ،يةاإلقتصادلتطوير االستثمارات  رجال األعمال تعزيز اتجاهاتليست محل اعتماد في جانب 

إرسالهم النشاطات الخاصة والفعاليات المتميزة أوال بأول للقنوات الفضائية تشجيعهم على أو 

ته ، وذلك لنمطية عمل القنوات الفضائية ومحدودية جمهورها المستجيب، وحزبيلعرضها

حجامهم عن اإلعالن في تلك  الضيقة، وبالجانب اآلخر تردد رجال األعمال أنفسهم وا 

حد ما، أما إلى  تتأرجح بين عزوف الطرفينية اإلقتصادالقنوات لالسباب المعروفة، فاألنشطة 

حد ما عن اإلعالنات، وأما رجال األعمال فلخشيتهم من أن يحسبهم إلى  القنوات فبسبب استغنائها

 ..ور على توجه سياسي معينالجمه
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االشباعات المتحققة لرجال األعمال العراقيين إزاء دور الفضائيات ما : مناقشة السؤال الرابع

 ؟يةاإلقتصادالعراقية في تغطية أنشطتهم 

االشباعات المتحققة لرجال محور أن ( 2)الجدول رقم  بينت نتائج الدراسة وبحسب

مستوى جاءت ب يةاإلقتصاديات العراقية في تغطية أنشطتهم األعمال العراقيين إزاء دور الفضائ

 منخفض، باستثناء الفقرة التي نصت على كون رجال األعمال العراقيين يرون أن

فقد جاءت ، (مساحة تواصل جيدة مع المستهلك لرجل األعمالتتيح ) العراقيةالفضائيات 

على التي نصت الفقرة  وجاءت بقية الفقرات بنسب منخفضة جدا ومنها. بمستوى متوسط

، (في معرفة ردود أفعال المستهلكين تساعد رجال األعمال العراقيين) العراقيةالفضائيات  كون 

ترضي رغبة رجال األعمال العراقيين في الحصول على معلومات عن تاثير الظروف على )وأنها 

اإلشباعات األقل  فهذه (توفر لرجل األعمال العراقيين معلومات كثيرة عن السوق )وأنها  .(همعمل

 .حضورًا لدى رجال األعمال العراقيين من القنوات الفضائية العراقية

تزيد من مساحة التفاعل العراقية الفضائيات رجال األعمال يدركون جيدا أن وهذا يفسر أن 

ية لهم، لكنها عموما التقوم بذلك إال من خالل اإلقتصادمع المستهلك في حالة تغطية النشاطات 

عالنات التجارية التي يدعمها المعلنون وهم رجال األعمال العراقيون، وبالتالي فهي التوفر اإل

معلومات كثيرة عن السوق، والتشبع احتياجاتهم والتمثل الحد األدنى من طموحات رجال األعمال 

 .العراقيين
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 ائلهتمام بوستفترضه نظرية االعتماد على وسائل من أنه كلما زاد اإلوانطالقا مما 

داد فإنه يز  ،وبهذا التوجه ،لبت رغبات الفرد وأصبح لها تأثير أكبر عليه ،وزاد التعرض لها اإلعالم

، عليه فإن الحد رائهد من تأثيرها في توجهات الفرد وآمما يزي ،اإلعالمعلى وسائل مقدار اإلعتماد 

ية، اإلقتصاداه أنشطتهم األدنى من هذا الدور التجده العينة المبحوثة في الفضائيات العراقية تج

 .وبالتالي يغيب التفاعل، وتأثيره تبعا لذلك

 

ية التي تعمل القنوات الفضائية العراقية على اإلقتصادالنشاطات ما : مناقشة السؤال الخامس

 ؟تغطيتها

ية التي تعمل القنوات اإلقتصادمحور النشاطات أن ( 1)الجدول رقم  بينت نتائج

المنخفض، وتبين أن من ابرز المستوى  جاء ضمن، طيتهاالفضائية العراقية على تغ

المؤتمرات )ية التي تعمل على تغطيته القنوات الفضائية العراقية هي اإلقتصادالنشاطات 

وبالرغم من أنه ضمن المستوى المنخفض فقد جاء ، (ية التي يعقدها رجال األعمالاإلقتصاد

تغطية من األكثر  ياإلقتصادالنشاط فهو هذا النشاط تحديدا بمستوى متوسط، وبالتالي 

قبل القنوات الفضائية العراقية بحسب وجهة نظر رجال األعمال العراقيين المقيمين في 

 .(يةاإلقتصادالدعايات واالعالنات التي تعدها المؤسسات )عّمان، يليه بذات المستوى 

لك األنشطة ت، (نشاطات السوق التجارية العالمية)بينما كانت ضمن أدنى المستويات 

التعامالت )العراقية، وكذلك الفضائيات ية التي نادرًا تعمل على تغطيتها اإلقتصاد
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ي الذي يندر حضوره في القنوات الفضائية اإلقتصادالنشاط  فهو (ية اليومية للمؤسساتاإلقتصاد

 .العراقية بحسب رجال األعمال العراقيين المقيمين في عمان

ية التي اإلقتصادالمؤتمرات تعمل على تغطية العراقية أن الفضائيات إلى  يشيروهذا 

ية األخرى، يلي ذلك اإلعالنات اإلقتصادبصورة أكبر مقارنة بالنشاطات  يعقدها رجال األعمال

ية، ويمكن تفسير ذلك أيضا لكون الفضائيات تحرص من اإلقتصادالتجارية التي تعدها المؤسسات 

العالقات العامة التي تتحصل عليها، وليس حرصا منها ية على اإلقتصادخالل تغطية المؤتمرات 

 .يةاإلقتصادعلى األنشطة 
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 :مناقشة فرضية الدراسة
ية اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات لهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

للعوامل تعزى  العراقية  في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين المقيمين في عّمان
 ؟(مشاهدة القنوات، حقل النشاط، نوع النشاطالعمر، )الديموغرافية 

 
 العمر -1

أن استجابات أفراد عينة الدراسة عن  (8()7)(6)ول االجد أثبتت نتائج الدراسة وبحسب

ية العراقية في األردن من منظور رجال اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

إلى  إال أن هذا التباين لم يصل، متباينةقيين المقيمين في عّمان  تعزى للعمر، كانت األعمال العرا

لديهم مستويات أن رجال األعمال بمختلف أعمارهم إلى  يشيروهذا ، دالة إحصائياً ذات كونها 

 .لدور الفضائياتفي نظرتهم وتقديرهم  متقاربة
 

 ياإلقتصادطبيعة النشاط  -2
دور الفضائيات  حولأن استجابات أفراد عينة الدراسة  (11()17)(9)ول ايتضح من الجد

ية العراقية في األردن من منظور رجال األعمال العراقيين اإلقتصادالعراقية في تغطية النشاطات 

دالة لكنها غير حد ما، إلى  متباينة، كانت ياإلقتصادلطبيعة النشاط تعزى المقيمين في عّمان 

انتاج، استتثمار، استيراد، تصدير، )ي اإلقتصادطبيعة النشاط أو  عمل، بمعنى أن نوع الإحصائياً 

دور إلى  أن له تأثير في وجهة نظر رجال األعمالأو  لم يشكل داللة احصائية( استيراد وتصدير

ية، فهم جميعا وعلى اختالف نشاطهم لديهم ذات اإلقتصادالفضائيات العراقية لتغطية نشاطاتهم 

 .ة تجاه الفضائيات العراقيةالنظرة وذات االستجاب
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 :ياإلقتصادحقل النشاط  -2

رجال األعمال أن استجابات  (11()13)(11)ول االجد أكدت نتائج الدراسة وبحسب

ية اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  حولالعراقيين المقيمين في عّمان 

حد ما، وأن الفروق لم تبلغ إلى  كانت متقاربة ،ياإلقتصادلحقل النشاط  وفقاً العراقية في األردن 

 .الداللة االحصائية

مالي أو  صناعيأو  وهذا يفسر تماثل نظرة رجال األعمال العراقيين باي مجال تجاري

دور القنوات الفضائية العراقية، وهذا يدل على أن الحالة واحدة، وأن القنوات الفضائية إلى  وغيره

مكانية التعامل اإلعالني( ةطرفي القضي)ورجال األعمال  أو  لديهم ما يحول دون زيادة التواصل وا 

ية، وقد تكون هي ذات األسباب التي اشرنا إليها في تفسير نتائج اإلقتصادتغطية النشاطات 

السؤال األول والثاني وغيرهما، من تردد الطرفين وعزوف بعضهم عن بعض بسبب التوجهات 

ية بتوجه سياسي اإلقتصادية رجال األعمال أن تصطبغ أعمالهم السياسية للقنوات الفضائية، وخش

 .معين

  مشاهدة الفضائيات -4

أن استجابات أفراد عينة الدراسة  (17()16)(15)ول االجد أثبتت نتائج الدراسة وبحسب

مشاهدتهم  بحسبية العراقية في األردن اإلقتصاددور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات عن 

إال أنها لم تبلغ الداللة بين اإلستجابات،  طفيفةهناك فروقات و  متباينة،، كانت ات العراقيةالفضائي

االحصائية، وهذا يفسر تماثل الوقت الذي يمنحه رجال االعمال في مشاهدة الفضائيات، ولم يشكل 



- 112 - 

لى إ دور الفضائيات العراقية في تغطية نشاطاتهم، باإلضافةإلى  أي تأثير لهم بخصوص نظرتهم

ية إال بنسبة ضئيلة التشكل اإلقتصادكون قناعتهم من عدم جدوى تغطية الفضائيات للنشاطات 

 . فارقًا ملموساً 
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 االستنتاجات. 2. 5

 .يةاإلقتصادتفاعل الفضائيات العراقية مع نشاطات رجال األعمال العراقيين  ضعف. 0

لعراقية لغرض تغطية نشاطاتهم رجال األعمال العراقيين مع الفضائيات ا تدني مستوى تواصل. 3

 .يةاإلقتصاد

الفضائيات العراقية تجاه رجال األعمال العراقيين  المبادرات التي تقوم بها انخفاض مستوى .0

 .يةاإلقتصادوتغطية نشاطاتهم 

سباب عزوف رجال التوجهات الحزبية والسياسية للعديد من الفضائيات العراقية من أبرز أ. 2

 .مع القنوات الفضائية العراقية األعمال عن التفاعل

لعراقية في حصائية في خصائص العينة المبحوثة تجاه دور الفضائيات اعدم وجود فروق دالة إ. 1

 .يةاإلقتصادعمال تغطية نشاطات رجال األ
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ــيات. 2. 5  التوصــ

 عةسإلى  أن تحرص الفضائيات العراقية على المهنية العالية، والخروج من ضيق الحزبية. 0

 .نشاطاتهمل عمال عليها والترويجالجمهور، لتضمن إقبال رجال األ

ية لرجال األعمال العراقيين ولو دون اإلقتصادمبادرة الفضائيات العراقية بتغطية النشاطات . 3

 .مقابل ابتداء، لكي تحفز رجال األعمال على اإلعالن فيها، وكسر الجمود بينهما

 اإلقتصادات البرامجية للفضائيات العراقية باعتبار أن تخصيص برامج اقتصادية ضمن الدور . 0

ن كان هم ومجتمعي تقوم عليه الحياة، وهو أ  يإنسانأهم عامل  حتى من العامل السياسي، وا 

 .حدهما يكمل اآلخرأ

تعزيز التواصل البيني للفضائيات العراقية ورجال األعمال وتحقيق مصالح مشتركة تنطلق من . 2

 .قيخدمة الجمهور العرا

مبادرة رجال األعمال العراقيين واقترح أن تكون باسم اتحاد رجال األعمال العراقيين لتزويد . 1

 .مجموعة من القنوات الفضائية ببعض نشاطاتهم والتي تمس الجمهور، وتقديم مقابل مادي لذلك
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 (1)الملحق رقم 

 االستبانة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 
 استبانة/ م

 
 ...السادة رجال األعمال المحترمون 

 
 ...تحية طيبة وبعد

 
تغطية النشاطات تغطية النشاطات دور الفضائيات العراقية في دور الفضائيات العراقية في ))جراء دراسة علمية بعنوان إيقوم الباحث ب

، (المقيمين في عّمانالمقيمين في عّمان  ية العراقية من وجهة نظر رجال األعمال العراقيينية العراقية من وجهة نظر رجال األعمال العراقييناإلقتصاداإلقتصاد

ستبانة المرفقة طيًا والتي تتضمن اسئلة حول باإلجابة عن فقرات اإل تفضلكم راجين

علمًا أن  الدراسةباستجابتكم الكريمة النجاز متطلبات  واني على ثقةالموضوع أعاله، 

 .ألغراض البحث العلميتوظف حصرًا جاباتكم إ

 مع التقدير
 

 
                                                    

 
 الباحث

ــابي  حارث الجنـ
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 للمبحوثين المعلومات الديموغرافية

 
فأكثر43)(23-07)(09-00)(01-31)(:العمر 07




 
 

 :ياإلقتصادطبيعة النشاط  .2

 

 
 

 
 :ياإلقتصادمجال النشاط  .2

 
 

 
 

 
 الفضائيات العراقية ؟؟؟  على يةاإلقتصاداالخبار أو  البرامج هل تتابع .4

  استثمار  استيراد وتصدير  تصدير  يراداست  إنتاج

    مالي  تجاري  صناعي  زراعي

  نادرا  أحيانا   دائما
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 أسئلة اإلستبانة
  يةقتصاداإلالفضائيات العراقية في تغطية النشاطات  دور( 0)

 :ية من خاللاإلقتصاديتمثل دور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات 

أوافق  الفقــــــرة ت
الأوافق  الأوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

      التواصل المستمر مع رجال األعمال العراقيين 1

      يةاإلقتصادتخصيص مساحة برامجية للنشاطات  1

للنشاطات خبارية ير اإلللتقار تخصيص مساحات  3
      يةاإلقتصاد

المخصصة للفعاليات  انتاج الفواصل اإلعالنية 1
 ية لنشاطات رجال األعمال العراقييناإلقتصاد

     

برامج حوارية ضمن عمال العراقيين رجال األاستضافة  5
      متخصصة

ية اإلقتصادتقارير وثائقية عن أبرز المؤسسات عمل  6
      العراقيين لرجال األعمال

ية لرجال اإلقتصادتقارير وثائقية عن أهم المنتجات عمل  7
      األعمال العراقيين

      عمال العراقيينية لرجال األاإلقتصادالنشاطات  تسويق 8

ية لرجال األعمال اإلقتصادتغطية المؤتمرات والندوات  9
      العراقيين

ن قبل رجال االعمال الترويج للسلع العراقية المنتجة م 17

 العراقيين المقيمين في عمان
     

      ية المتبادلةاإلقتصادتغطية الزيارات  11

      يةاإلقتصادتغطية المعارض  11
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لرجال األعمال ية اإلقتصاداألساليب التي تستخدمها القنوات الفضائية لتغطية النشاطات  (2)
 العراقيين
 : ية هياإلقتصاددمها القنوات الفضائية العراقية لتغطية النشاطات األساليب التي تستخإن من أبرز 

أوافق  الفقــــــرة ت
 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق
 بشدة

      ية المتخصصةاإلقتصادالنشرات  13

      نشرات األخبار الرئيسة 11

      التقارير االخبارية 15

      التقارير الوثائقية 16

      ل االعالنية التي تنفذها الفضائياتالفواص 17

      يةاإلقتصاداالعالنات التجارية التي تعدها المؤسسات  18

      البرامج الحوارية 19

      الندوات التلفزيونية 17
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  اعتماد رجال األعمال على الفضائيات( 0)
ويظهر  يةاإلقتصادأنشطتهم  الفضائيات العراقية في تغطية علىرجال األعمال العراقيين يعتمد 

 :ذلك من خالل

أوافق  الفقــــــرة ت
 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق
 بشدة

11 
في تحقيق أهداف  أهمية دور القنوات الفضائية همإدراك
      ي اإلقتصادالعمل 

11 
اداء الفضائيات العراقية في تغطيتها لألنشطة  همتقييم
      يةاإلقتصاد

13 
التغطيات الفضائية لألنشطة  جدوىعلى  تعرفهم
      يةاإلقتصاد

11 
أوقات التغطيات الخاصة باالنشطة  متابعتهم
      ية على القنوات الفضائيةاإلقتصاد

15 
النشاطات الخاصة والفعاليات المتميزة أوال  همإرسال

      بأول للقنوات الفضائية لعرضها

16 
ية لغرض المستمر مع القنوات الفضائ تنسيقهم

      يةاإلقتصادالحصول على تغطية متميزة للنشاطات 

17 
طبيعة االعالنات التلفزيونية المؤثرة لتغطية إلى  تعرفهم

      يةاإلقتصادوعرض األنشطة 

18 
أوقات الذروة االعالنات التلفزيونية المؤثرة إلى  تعرفهم
      بالمستهلك 

19 
ة لالنشطة نتائج التغطيات التلفزيوني مقارنتهم
      ية بما سبقهااإلقتصاد

      يةاإلقتصادتعزيز اتجاهاتهم لتطوير االستثمارات  37
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 اإلشباعات المتحققة ( 5)
لرجال األعمال العراقيين إزاء دور الفضائيات العراقية في تغطية تتمثل االشباعات المتحققة 

 :باالتي يةاإلقتصادأنشطتهم 

أوافق  الفقــــــرة ت
 بشدة

الأوافق  الأوافق محايد أوافق
 بشدة

      ياإلقتصادأشعر بالراحة واالطمئنان على عملي  31

      تتيح لي مساحة تواصل جيدة مع المستهلك 31

      تساعدني في معرفة ردود أفعال المستهلكين 33

      على االحتياج الحقيقي للمستهلك اتعرف 31

      سوق توفر لي معلومات كثيرة عن ال 35

      على المستجدات التجارية والمنتجات المنافسة تطلعني 36

رغبتي في الحصول على معلومات عن تاثير  ترضي 37
      الظروف على عملي

38 
توفر لي التفاعلية مع المستهلك كفرصة للحوار 

      والكسب

      يةاإلقتصادتمثل لي مصدرا للمعلومة  39

تصل سالعالنات التلفزيونية ا تجعلني مطمئنا أن 17
      جمهورا واسعا
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 ية التي تعمل القنوات الفضائية العراقية على تغطيتها اإلقتصادالنشاطات ( 4)
 :باالتيعلى تغطيتها ية التي تعمل القنوات الفضائية العراقية اإلقتصادتتركز النشاطات 

أوافق  الفقــــــرة ت
 بشدة

ق الأواف الأوافق محايد أوافق
 بشدة

      ية التي يعقدها رجال األعمالاإلقتصادالمؤتمرات  11

      ية التي يحضرها رجال األعمالاإلقتصادالندوات  11

      المعارض التجارية المتخصصة 13

      ية اليومية للمؤسسات اإلقتصادالتعامالت  11

البيانات والتقارير الدورية التي تعدها المؤسسات  15
 يةداإلقتصا

     

      يةاإلقتصادالدعايات واالعالنات التي تعدها المؤسسات  16

      يةاإلقتصادحمالت الترويج التي تقيمها المؤسسات  17

      اجتماعات رجال األعمال وابرام العقود 18

      نشاطات السوق التجارية العالمية 19
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 (2)ملحق 

 ماء المحكمينـأس

 مــــاألس ت
الرتبة 

 العلمية
 مكان العمل التخصص

MEUإعالمورايعامأستاذحميدسميسم7د7أ0

ءجامعةالزرقاإعالمورايعامأستاذعطاهللالرمحين7د7أ3

MEUإعالموصحافةمشاركاستاذكاملخورشيدمراد7د0

جامعةالبتراإعالموصحافة أستاذمشاركعبدالكريمالدبيسي7د2

 أستاذمساعدمناصيردمحمال7د1
تاريخمعتمدإذاعة

وتلفزيونمجاالًمعرفياً
MEU

ءجامعةالزرقاعالقاتعامةأستاذمساعددمحمنورالعدوان7د9

ءجامعةالزرقاإذاعةوتلفزيونأستاذمساعدأشرفالزعبي7د7
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 (2)ملحق رقم 

 جدول تحديد العينة
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 (4)ملحق رقم 

 ويـتدقيق لغ

 


