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مسكككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص هدن  الد اسكككككككككا إلى التع ف الى  

دن   ذل  وه ني الع ات مص قع  الض كككك ئي   الع اقيا. لتغطيا اةمكككككح   السككككي سككككيا واالقتمكككك ديا

إلى التع ف الى الض وت عيص اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني اال دص  ني نظ تي  لإلمكككككككككككككككح   

 السي سيا واالقتم ديا.

 أداو لجمع  االسكككككتع نا، وااتمد  الى المنيج الومكككككضي المسكككككحي   الد اسكككككااسكككككت دموقد 

مض دو مص االاكمييص الع اقييص المقينيص ني ( 88مص ) شككككك ملا ت ون  المعلوم   مص اينا حمككككك يا

  . اال دص

 وقد تومل  الد اسا إلى مجمواا مص النت ئج أهمي :

أص الد جا ال ليا السككككككككككككتج ع   أن اد اينا الد اسككككككككككككا الى مسككككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص  -

 ئي    ديا ني الع ات مص قع  الض المقيميص ني األ دص  لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم

 .متوسطاعد جا الع اقيا  ج    

 ، دمج     شككف الضسكك الى التواليوحسككل اسككتج ع   أن اد العينا ت تيل مج ال  الد اسككا ج    -

ومج   اتج ه   الض ككككككك ئي   مص اةمككككككككح   السكككككككي سكككككككيا  ،يليه مج   مو كككككككوا   التغطيا



 ل

 

  ومج  ،ومج   اتج ه   الض كككك ئي   مص اةمكككككح   السككككي سككككيا واالقتمكككك ديا ،واالقتمكككك ديا

 ومج   ،ومج   أسككككك ليل التغطيا ،ومج   ال أي الع   والمشككككك   ا السكككككي سكككككي ،مسكككككتوى التغطيا

وني الم تعا األ ي و مج   موقف اةاكمييص  الع اقييص المقيميص ني  ،مع يي  سكككككككككككم   التغطيا

 األ دص مص اةمكح  .    

دالا إحمكككككككك ئي  عيص متوسككككككككط   إج ع   أن اد اينا الد اسككككككككا ني ن وت اد  وجود عين  النت ئج  -

مسككككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككككككككح   السككككككككككككي سككككككككككككيا 

 ،ذ و ) واالقتمككككككككككك ديا ني الع ات مص قع  الض ككككككككككك ئي   الع اقيا تعزى لمتغي  النوع االجتم اي

 .إن ث(

ج ع   أن اد اينا الد اسكككككككككككا ني مسكككككككككككتوى تقيي  ة للمتوسكككككككككككط ال ليد دالا إحمككككككككككك ئي  اد  وجو  -

اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات 

 تعزى لمتغي  العم . مص قع  الض  ئي   الع اقيا

اينا الد اسكككككككككككا ني مسكككككككككككتوى تقيي  ج ع   أن اد ة للمتوسكككككككككككط ال لياد  وجود دالا إحمككككككككككك ئي   -

اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات 

 تعزى لمتغي  مج   العم . مص قع  الض  ئي   الع اقيا

لض  ئي   ا، اةمكح   السي سيا واالقتم ديا، تقيي  اةاكمييص الع اقييص  الكلمات المفتاحية:

 الع اقيا
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Abstract 

 

   The study aimed to identify the level of assessment of the Iraqis 

living in Jordan journalists to cover political and economic reforms in Iraq 

by the Iraqi satellite television. It also aimed to recognize the differences 

between the Iraqi media professionals residing in Jordan in their outlook for 

political and economic reforms. 

 The study used the descriptive survey، and adopted the resolution as 

a tool to gather information from a comprehensive exclusive sample 

consisted of (88) Single Almqinin of Iraqi journalists in Jordan. 

The study found a range of results، including: 

- That the total score of the responses of the study sample to assess the 

level of Iraqi media professionals residing in Jordan to cover the political 

and economic reforms in Iraq by the Iraqi satellite television came 

moderately. 

-  Came the order of fields of study، according to respondents responses 

respectively for detecting corruption، followed by the area of coverage 

topics، and the field of satellite television trends of political and 

economic reforms، and the field of satellite television trends of political 

and economic reforms، and the field level of coverage، and the field of 

public opinion and political participation، and the area of coverage 



 ن

 

methods، the area of coverage attributes standards، and in last place the 

field of Iraqis living in Jordan media reforms position. 

-  The results showed a lack of statistically significant differences between 

the mean study sample answers in the evaluation of the level of Iraqi 

media professionals residing in Jordan to cover the political and economic 

reforms in Iraq by the Iraqi satellite channels due to the variable gender 

(male، female). 
- The lack of statistically significant overall average for Answers study 

sample in the evaluation of the level of Iraqi media professionals residing 

in Jordan to cover the political and economic reforms in Iraq by the Iraqi 

satellite channels due to the variable age. 
-  The lack of statistically significant overall average for Answers study 

sample in the evaluation of the level of Iraqi media professionals residing 

in Jordan to cover the political and economic reforms in Iraq by the Iraqi 

satellite channels due to the variable field of work. 
Keyword: Iraqi journalists  residing ،political and economic reforms ، Iraqi 

satellite tv stations         
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 أواًل: مقدمة

متعددو منح  وسكككككككككككك ئ  اةاك  لقد أدى تطو  وسكككككككككككك ئ  االتمكككككككككككك   والت نولوجي  إلى نت ئج 

الض ككككك ئي  أهميا  عي و وم نتي  مص زي دو التأثي  الى المتلقيص ألني  ت ط  الحواجز التي و كككككع  

أم مي  س عق أ، وأمعح عإم  ص    مواطص استقع     نا وس ئ  اةاك  الع لميا إذا م  عحث اني  ني 

وهذا عحد ذاته ألقى مسؤوليا إ  نيا الى وس ئ  اةاك   ،   المن ايا أو ني شع ا االنت ن األقم

ني دو ه  عنق  الحق ئت للمواطص وللمسؤو  وحث الجميع الى القي   ع لواجع   التي يض  ي  الق نوص 

  أو تض  ي  المواطنا.

يعتع  التطو  الت نولوجي الي ئ  سكككما  ئيسكككيا للعيئا االتمككك ليا ني العمككك  الحديث، حيث 

ض كك ئيا وتعد القنوا  ال ،  الع عيا واألجنعيا الى حد سككوا طو  إلى انتشكك   واسككع للقنواأدى هذا الت

إحدى ثم   اسككت دا  األقم   المككن ايا ني مج   االتمكك ال ، وعض كك  ذل  أمككعح العث التلضزيوني 

ق د اأ الى ت طي حواجز الم  ص والتغلل الى العوائت الطعيعيا والومككككككككككككككو  إلى    ج حدود العكد 

 .(23، ص2008) ش هيص، غ انيا ومص ث  م  طعا جميو  أ ع الج

ق د اأ الى مش هدو قنوا  تلضزيونيا جديدو إلى ج نل قنواته المحليا، الجميو  لقد أمعح هذا 

اكنيا وت ويحيا  الع عيا واألجنعيا، ع   م  تقدمه هذه القنوا  مص مواد إ ع  يا وم كككككككك ميص ثق نيا وا 

 .(36، ص2002) مزيد، 

هميككا التلضزيوص ت مص ني د ولككه إلى  كك  عيكك  وانتشككككككككككككككك  ه العكك لمي عض ككككككككككككككك  األقمكك   إص أ 

المككككن ايا وقد ته الى  سككككل ثقا المشكككك هديص لم  تقدما المككككو و مص ممككككداقيا وقد و الى اةقن ع، 
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 م  يعم  التلضزيوص الى تغطيا األحداث ونقلي  ح   وقواي  ع لمكككو  والمكككو و لتجسكككيد الواقع علغا 

 لغ لعيا الجميو . عم يا مضيوما

ويؤدي التلضزيوص الوظ ئف ال ئيسككككيا   ةاك  واأل ع   والتثقيف والتعلي  والتوجيه واة شكككك د  

إنتع ه  لى إستقط ل  امجتمع أو تقوي ي . ن لتلضزيوص ق دوالت نيه والتسويت ودا  القي  الس ئدو ني ال

إلى استعدادا    ما   لذه ل إلى الجميو  س ا   طويلا لمش هدو ع امجه الم تلضا دوص الح جا 

 م  أو المسكككككككككك م ن كككككككككككأ اص مج نيا م  يقدمه التلضزيوص أو   ص ثمنه ني معظ  دو  الع ل ينالسكككككككككك

 .(35-34، ص2005)الدليمي، 

اسككككتط ع التلضزيوص اص يحو  الع ل  ليى إلى ق يا مككككغي و ع  إلى شكككك شككككا مككككغي و، نأمككككعح 

لع ل  لحظا وقوع الحدث مم  يميز التلضزيوص ع آلنيا عمقد و المشككككككككككككككك هد مت ععا م  يدو  ني أنح   ا

 والجديا ني الوق  نضسه.

وتمث  القنوا  الض كككك ئيا الممككككد  ال ئيى للمعلوم   ذا  العكقا ع لق كككك ي  ال ئيسككككيا التي 

تستحوذ الى اهتم م   ال أي الع   وع  ما األحداث السي سيا واألمنيا ال ع ى ذا  الملا ع لحي و 

، حيث تتيح تع د  وجي   النظ  والتع ف الى ع وذل  مص  ك  الع امج الحوا يامجتمالع ما ني ال

م ككك ميص أي مو كككوع أو ق كككيا أو مشككك لا تثي  تسككك ؤال  لدى ال أي الع  ،  وي وص ذل  مص  ك  

ط م الق يا ني الع امج وتقديمي  لش مي   مت مما ع لمو وع ومص مستوي   ادو سوا    ن  

أو ح وميا أو مؤسكككككككسككككككك   مجتمع مدني وتتمكككككككد  ق كككككككيا امداد الجم هي  شككككككك مكككككككي   ع لم نيا  

ع لمعلوم   الم دقا والم ثضا ومستوى المع لجا المينيا للتغطيا اةاكميا أولوي   العم  اةاكمي 

 .(56، ص2010)ش هيص،  الن جح الذي يشعع ح ج   الجم هي  مص التع   للوسيلا اةاكميا

ديد مص لألن اد لي  دو  مي  ني تشككك ي  وايي  تج ه الع زيوص عنقلي ن ل سككك ئ  التي يقو  التلض 

الق ككك ي  والمو كككوا   السكككي سكككيا مص م تلف جوانعه نيو يسككك ه  ني دا  ومكككي  ا  أيه الع   تج ه 
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ق كككيا معينا، وقد لوحظ ني الضت و األ ي و مدى اال تع ط الوثيت، والعكقا التي ت عط عيص ال أي الع   

لييم  مقي ى لتح كككككككككككككك  األم  م  يشككككككككككككككت   ص ني أص  كأ منيم  مقي ى ل   ، وأص  والتلضزيوص وأني

 (40، ص2016) الدليمي،  ،والشعول

لقد تنوا  القنوا  الض ككككككك ئيا ني الع ل  الع عي،  م  ا تلض  تغطيا    ن ككككككك ئيا ع  تكف 

تععيتي  السككككككككككي سككككككككككيا أو ممككككككككككد  تمويلي ، وع لطعع ي تلف معي  جميو ه ، نتجد المؤيد والمع   ، 

م   الض  ئي   توني وطنن  الع عي يتنوع ان ،الض  ئي   ممد اأ للمعلوم   لديهويعتع  المش هد هذه 

نين   م  هو محلي وطني  م  يسككككككككككمي نضسككككككككككه، و  لع أ م  ي وص موقضه متط عق أ مع  ،الع عيا جغ اني أ 

نظ   الح   ني عكده وين مككككككك ه ويط م أن   ه ويح  ل أادائه، وا دو ال تمتل  هذه الض ككككككك ئي   ثقا 

ي ) سكككنو، علدى الجميو  الع عي  وني  تغطي األحداث ع نحي ز ع لغ الو كككوم ع لنسكككعا للمشككك هد الع  

 (.65، ص2001

وهن   م  هو  أي ككككككككككككككك أ م  هو ا عي يعم  ني الم  ص الذي يجد نيه ح يته ني ا   م  

يتعن ه مص أن    وآ ا  ه  ع أ ني  ثي  مص األحي ص مص  ق عا السكككلطا وح اسكككتي ، و  لع أ م  تنتمي هذه 

و أ والذي قد ي وص شككككككككككك مككككككككككك أ  القنوا  ن  ي أ إلى األن    واآل ا  التي يتعن ه  ممولوه  ومككككككككككك نعوه ،

وتحمكككككك  ال ثي  مص هذه القنوا  الى جميو  واسككككككع تح  ككككككه  ،جم اا أو جيا سككككككي سككككككيا أو دولا

وتشككجعه الى مت ععتي   وني  تتوانت مع ن  ه السككي سككي أو تعي ه عمينيا ا ليا قد ت ضي و ا ه  وجي أ 

 .(2، ص2014آ   )يحيى، 

  لع اقياا ني تغطيا الض ككك ئي  لذا تسكككعى هذه الد اسكككا الى النظ  والعحث العلمي المنيجي  

إلمككككح   السكككي سكككيا واالقتمككك ديا ني الع ات مص  ك  و قا اةمككككم التي قدمي   ئيى الوز ا  ل

 .يص الع اقييص المقيميص ني األ دصحيد  العع دي لمجلى الوز ا   م  ي اه  اةاكمي
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 كلة الدراسةثانيًا: مش

يعد مضيو  االمكككككم السككككي سككككي مضيوم أ متداوالأ ع ث و ني األدعي   السككككي سككككيا الحديثا والذي 

يشككي  إلى التغيي  والتعدي  نحو األن كك  والى   نا المسككتوي   السككي سككيا واالقتمكك ديا والعسكك  يا، 

   النظو عغيا تمكككككككحيح ال طأ وتمكككككككويل األاوج ج االمككككككككم السكككككككي سكككككككي اليدف منه تطوي   ض  

، وعن   اقليا سكككككككي سكككككككيا جديدو ق ئما الى النظ و التحليليا الدقيقا والعلميا السكككككككي سكككككككي وزي دو نع ليته

ع ات نجد وعقد  تعلت األم  ع ل ،له لموا عا تطلع   أن اد المجتمعللواقع السككي سككي، والعم  الى تعدي

  تظ ه ا  ا  ما شيدهأص الحديث اص اةمكم السي سي نيه أمعح حديث الس اا ني ظ  وجود 

عا  ذل  العلد مص أج  المط لعا عحقوقه المشكككككككككككككك واا ني العير ع  اما وتوني  ال دم   ومح سكككككككككككككك

و ني ن ةمكم السي سي الع اقي ه ،  للمح    لين لوا جزا ه  الع د المضسديص والمقم يص، وتقديمي

 ما غيي ا  جوه يا هالحقيقا جيد ا اقي تشككككك يعي ح ومي سكككككي سكككككي واجتم اي، اليدف منه إج ا  ت

الى نمط السككككككلو  السككككككي سككككككي الق ئ  ني الع ات منذ االحتك  األم ي ي حتى هذه اللحظا، مص أج  

حم يا الحقوت والح ي   الع ما وقطع داع  األ طي د السي سي، ون   الق نوص ني المجتمع، ولع  

 لم ص ي حيد  العع دي للعهذا م  ت ككككمنته و قا اةمكككككم السككككي سككككي التي قدمي   ئيى الوز ا  الع اق

، والتي حو  ني تض ميلي  أن   ا مم ص أص تؤسى لنظ   سي سي ا اقي 9/8/2015عت  يخ  الع اقي

جديد ععيد اص الط ئضيا والضسككك د والتوانت السكككي سكككي الذي أ ككك  ع لع ات  ثي اأ، والذي مص المتوقع ني 

 للسطلا ني الع ات مستقعكأ.ح   استم ا ه  مص أص تؤسى لح لا مستقعليا للتداو  السلمي 

تيت  هذه الد اسكككككككككا ع يضيا تع طي وسككككككككك ئ  اةاك  والتي يقع اليي  مسكككككككككؤوليا تج ه العمليا 

السككي سككيا واالجتم ايا واالقتمكك ديا، والى وجه ال مككوص القنوا  الض كك ئيا الع اقيا، لكمكككح   

 لعع دي.السي سيا واالقتم ديا التي ج   عي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  ا
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اكمييص مسككتوى تقيي  اةم  السككؤا  ال ئيسككي الت لي:  اص ومص هن  نإص مشكك لا العحث تنعثت

الع اقييص المقيميص ني األ دص  لتغطيا اةمككككككككككح   السكككككككككي سكككككككككيا واالقتمككككككككك ديا ني الع ات مص قع  

    ك  نت و تولي  ئيى الوز ا  الع اقي حيد  العع دي ؟ الض  ئي   الع اقيا

 أهداف الدراسةثالثًا: 

 تيدف الد اسا الى التع ف الى م  يلي:

مسككككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككككككككح   السككككككككككككي سككككككككككككيا  .أ

 واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا. 

طعيعا االمككككككككح   السكككككككي سكككككككيا مو كككككككوا   التغطيا وسكككككككم تي  ودوانعي  وأسككككككك ليل التغطيا ل .ل

عمح و ه  ال مسككككككككا )االمكككككككككم  الع اقي حيد  العع دي قتمكككككككك ديا التي قدمي   ئيى الوز ا واال

 اةدا ي، اةمكم الم لي، االمكم االقتم دي،  محو  ال دم  ، محو  م  نحا الضس د(.

لمح و  االمكككح   السككي سككيا واالقتمكك ديا التي قدمي   الع اقيامدى تغطيا القنوا  الض كك ئيا   .ج

 .الع اقي حيد  العع دي   ئيى الوز ا

مدى التزا  القنوا  الض كككك ئيا الع اقيا ع ةشكككك  و الى اةمكككككح   السككككي سككككيا واالقتمكككك ديا التي  .د

 قدمي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  العع دي.

التع ف الى الض وت عيص اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني اال دص  ني نظ تي  لإلمككككككككككككح    .ه

 التي قدمي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  العع دي.السي سيا واالقتم ديا 
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 رابعًا: أهمية الدراسة

 تتمث  أهميا الد اسا نيم  يلي: 

قي   الد اسككككككا عتو ككككككيح الدو  الذي تقو  عه القنوا  الض كككككك ئيا الع اقيا ني ال شككككككف اص طعيعا  -

، وال عد العع دياالمككككح   السكككي سكككيا واالقتمككك ديا التي ج   عي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  

مم  يسي  ني زي دو واي الق ئميص الى هذه القنوا   ،التع ف الى مح و  هذه االمكح   مص

نحو مكك  يت  نشكككككككككككككك ه وعثككه وااللتزا  عكك لمككككككككككككككككدقيككا والمو ككككككككككككككوايككا ني تغطيتي  لكمو  المتعلقككا 

 .ع المكح  

طيا  اقييص لتغاني  مص الد اسككككككككككككككك   الحديثا التي تن ول  مو ككككككككككككككوع د جا تقيي  االاكمييص الع -

االمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا، حيث ت تسل أهميا 

  مككككككككككككا ني ظ  الظ وف والتحدي   التي يم  عي  الع ات،  مم  يسكككككككككككك ه  ني توني  معلوم   

جديدو للدا سكككككككككيص والمعنييص حو  دو  القنوا  الض ككككككككك ئيا ني التأثي  الى السكككككككككي سككككككككك   الع ما 

وتشككككككك ي  ال أي الع   وتوجي ته تج ه األحداث والق ككككككك ي  المط وحا الى السككككككك حا األ دنيا وني 

 مقدمتي  االمكم السي سي واالقتم دي.

إص سعي الد اسا إلى  شف د جا تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص ألهميا الدو   -

ال شكككككككف اص مدى تطعيت االمككككككككح   الذي يم ص أص تقو  عه القنوا  الض ككككككك ئيا الع اقيا ني 

السككككككي سككككككيا واالقتمكككككك ديا التي ج   عي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  العع دي، وع لت لي يم ص اص 

تسكك ه  نت ئج هذه الد اسككا ني تقدي   ؤيا وا ككحا اص دو  القنوا  الض كك ئيا الع اقيا ني امليا 

تج ه  تي  قنوا  الض  ئيا لمسؤوليالالع مليص ني االمكم السي سي واالقتم دي، لتعزيز اد ا  

 امليا االمكم.  
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 خامسًا: أسئلة الدراسة وفرضياتها

 :سؤا  الد اسا ال ئيىتسعى هذه الد اسا لإلج عا اص 

 سكككككككككيا    السكككككككككياةمككككككككككح لتغطيااةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص مسكككككككككتوى تقيي   هوم   

 الع اقيا ؟   الض  ئيواالقتم ديا ني الع ات مص قع  

 فرضية الدراسة:

 تسعى هذه الد اسا إلى ا تع   الض  يا الت ليا:

ني مسكككككككككككككتوى تقيي   (α≤ 0.05يوجد ن وت ذا  داللا إحمككككككككككككك ئيا اند مسكككككككككككككتوى الداللا ) 

اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص 

 .قع  الض  ئي   الع اقيا ع  تكف، النوع االجتم اي، العم ، المج   اةاكمي الذي تعم  نيه

 سادسًا: حدود الدراسة:

  اقييص المقيميص ني اال دص.وتت وص مص االاكمييص العالحدود البشرية: 

 : الممل ا اال دنيا الي شميا.الحدود المكانية

حتى ني يا  2016سككككككت وص ثكثا أشككككككي   وتتمث  ني الضت و عيص األو    نوص ث ني  الحدود الزمانية:

 .2016شع ط مص 

 سابعًا: محددات الدراسة: 

ت ئج االستع نا،  ذل  ال يم ص تعمي  نتتحدد نت ئج الد اسا عمدى مدت أدوا  الد اسا وثع تي ، وهي 

 ى  ي  الى نت و أ  هذه الد اسكككا الى  ي  أن اد اينا الد اسكككا، وال يم ص تعمي  نت ئج هذه الد اسكككا

 .نت و الد اسا
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 ثامنًا: مصطلحات الدراسة  وتعريفاتها اإلجرائية 

  ئيى مجلى الوز ا وهي حزما االمككح   المقدما مص قع   :اإلصالحات السياسية واالقتصادية

مككككككككم والتي اشكككككككتمل  الى  مسكككككككا مح و  هي: )االمككككككككم اةدا ي، اة 2015الع اقي ني ا   

 محو  ال دم  ، محو  م  نحا الضس د(. الم لي، االمكم االقتم دي،
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري

النظ ي   ذا  الملا ع لد اسا ومح و ه ، وتستند هذه الد اسا الى ي ى الع حث أص هن   العديد مص 

 نظ يتيص، ونيم  يلي استع ا  ليم .

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم : -1

يعتع  االاتم د الى وس ئ  اةاك    و و أس سيا ني المجتمع   الحديثا، حيث يستطيع 

 مع نا أن ك  المشكت ي   ني األسكوات وانتق الأ إلى الض د إد ا  هذا االاتم د ع لتد يج منذ الح جا إلى

االحتي ج   أ ث  شكككموالأ وأ ث  تعقيداأ   ل  عا ني الحمكككو  الى معلوم   اص الع ل  ال   جي ل ي 

يتض ا  معه ونظ اأ ال تكف األن اد ني أهداني  وممكككككك لحي  نإني  أي كككككك أ ي تلضوا ني د جا االاتم د 

شكككككك لوص نظم أ   مككككككا لوسكككككك ئ  اةاك  ت تعط ع ألهداف والح ج   الى وسكككككك ئ  اةاك ، وع لت لي ي

الض ديا ل   مني  وطعيعا االاتم د  ود جته الى    وسيلا مص الوس ئ  ني اكقتي  عيذه األهداف، 

ويت تل الى اشككككككككككككت ا  األن اد ني عع  األهداف ود جا االاتم د الى الوسكككككككككككك ئ   التي تحقت هذه 

 ئ  اةاك  عيص الضئ   أو الجم ا  ، والى سكككعي  المث   يجتمع األهداف ظيو  نظ  مشكككت  ا لوسككك

األن اد الذيص ييتموص ع لشككئوص المحليا عد جا  عي و ني نئا لي  نظ مي  اةاكمي ال  ص اندم  ت ي 

أص هذا األهتم   يتحقت مص  ك  ق ا و المكككككككككككككحف المحليا، و ي ه  ني نئ   تعحث اص التسكككككككككككككليا 

وع لت لي يوحي هذا التقسكككككككككككككي  نئ   عوجود نظ    ،ج معينا ني التلضزيوصع ام واالسكككككككككككككت     مص  ك 

متض وته لوسككككككككككككككك ئ  اةاك  ع لنسككككككككككككككعا لألن اد تحدده  طعيعا األهداف، ود جا االهتم   عي  وطعيعا 

 (.229، ص2016) الدليمي،  االاتم د الى وس ئ  معينا ود جته ني تحقيت األهداف
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أص د جا ااتم د األن اد الى المعلوم   التي  اةاك وتضت   نظ يا االاتم د الى وسكك ئ  

تنقلي  وسك ئ  األتمك   ني المجتمع الحديث، يأتي مص  وص هذه الوسك ئ  امكعح  جز اأ أسك سكي أ ني 

حي تي  وال يم ص االستغن   اني ، وأص هذه الد جا مص االاتم د تعتع  متغي اأ أس سي أ لضي  متى ولم ذا 

 (.170، ص2006قدا  ومش ا  وسلو  األن اد )د وير، تغي  وس ئ  االتم   معت

وأص مص األهداف ال ئيسيا لنظ يا االاتم د، تضسي  لم ذا ي وص لوس ئ  اةتم   أحي ن أ قوو  

يا، ألني  ونظ يا االاتم د نظ يا عيئ ،ص لي  تأثي ا   عيضا و ي  مع ش وومع ش و، وأحي ن أ أ  ى ت و 

ا يع أ ا وي أ، وهي تعحث ني  يضيا إ تع ط أجزا  مص النظ  االجتم ايتنظ  إلى المجتمع ع اتع  ه ت  

 ،يذه العكق  ألجزا  نيم  يتعلت عالمكككغي و وال عي و ي تعط    مني  ع آل   ث  تح و  تضسكككي  سكككلو  ا

والمضت   اص ي وص نظ   وس ئ  االتم   جز اأ ه م أ مص النسيج االجتم اي للمجتمع الحديث، وهذا 

كقا ع ألن اد والجم ا   والمنظم   والنظ  االجتم ايا األ  ى، وقد تتسكك  هذه العكق   النظ   له ا

، 1998ع لتع وص أو المكككك اع وقد ت وص مع شكككك و وقويا أو  ي  مع شكككك و و ككككعيضا ) م  وي، وحسككككص، 

 (.314ص

ويأتي االاتم د مص قع  األن اد الى وسكككك ئ  االتمكككك  ، ألص األن اد مث  النظ  االجتم ايا،  

ينشككككككككككئوص اكق   ااتم د الى وسكككككككككك ئ  اةتمكككككككككك  ، وألص األن اد توجيي  األهداف، وعع  أهداني  

، 1999) ديضلي  و و يتر،  تتطلل الومكو  إلى ممك د  تسكيط  اليي  وسك ئ  اةاك  الجم هي يا

( واسكككككت دا  الجميو  لوسككككك ئ  اةاك  ال يت  عمعز  اص تأثي ا  النظ   االجتم اي 418-417ص 

عير عه ووسككك ئ  اةتمككك  ، وط يقا االسكككت دا  ليذه الوسككك ئ  االتمككك ليا والتض ا  معي  ي وص الذي ي

متأث اأ عم  نتعلمه مص المجتمع، وتيدف النظ يا إلى تضسككككككككككككككي  متى، ولم ذا يع   األن اد أنضسككككككككككككككي  

، 2004لوس ئ  اةاك ، وم  تأثي ا  هذا التع   الى معتقداتي  ومش ا ه  وسلو ي  ) الحسيني، 

498.) 
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وتظي  زي دو االاتم د الى هذه الوسكككككككككككككك ئ  مص ح جا األن اد للحمككككككككككككككو  الى المعلوم    

)األ ع  ( مص أج  إشككككككككككككككع ع ح ج تي  لضي  م  يدو  حولي  ني المجتمع الدا لي وال   جي أو القي   

ذ مص  عدو  نع   ني هذا المجتمع، وأص استث  و المع نيا التي تعملي  وس ئ  االتم   لدى األن اد تأ

، 2006أسككككككككككككككى المع نا والسككككككككككككككلو  الن تج اص هذه المع نا مد كأ ةحداث هذه التأثي ا  )الحديد، 

(، وزي دو هذه التأثي ا  ت وص أ ث  احتم الأ اندم  توجد د جا ا ليا مص اد  االسكككككككككككككتق ا  ني 53ص

ع طضيا( يا )الالمجتمع والذي يؤدي الى المكككككككككككككك اع والتغيي ، وتغيي  ح لا األن اد المع نيا والوجدان

والسككككككككلو يا يم ص أص ت تد عدو ه  لتغي   كأ مص وسكككككككك ئ  االتمكككككككك   والمجتمع وهذا م  نعنيه ع لعكقا 

 (.170، ص 2006الثكثي عيص وس ئ  االتم   واألن اد والمجتمع )د وير،

وتقو  هذه النظ يا الى اكقا ااتم ديا، عحيث ت وص هذه العكقا عيص منظوما وسككككككككككككككك ئ  

   اجم لي مع أحد أجزائي ، مث  التلضزيوص أو المح نا أو اةذااا، ومص أج  الحي و ني اةاك  عش

مجتمع م  ن ص األن اد والجم ا   والمنظم   تحقت أهداني  الشككككككككك مكككككككككيا والجم ايا ع الاتم د الى 

 (.162، ص2006)أعو أمعع،  موا د يسيط  اليي  أش  ص أو جم ا   أو نظ  أ  ى

حسككص، ) م  وي و   د ني وسكك ئ  االتمكك   الى   يزتيص اسكك سككيتيص هم وتقو  اكق   اةاتم

 .(315، ص1998

األهداف: ل ي يحقت األن اد والجم ا   أهداني  الشكك مككيا واالجتم ايا، نإص اليي  اص يعتمدوا  -1

 الى موا د يسيط  اليي  أش  ص أوجم ا   والع ى محيح.

الم تلضا التي تحقت أهداني  وتعد وسككككك ئ  الممككككك د : يسكككككعى األن اد والمنظم   إلى الممككككك د   -2

وما  وتسيط  منظ ،د والمنظم   مص اج  علوغ أهداني االتم   نظ   معلوم   يسعى إليه األن ا

 وس ئ  االتم    منظوما للمعلوم   الى ثكثا  أنواع مص مم د  المعلوم   وهي:
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 ي ليا تحت ج إلى مع نتي  : جمع أو  لت المعلوم   اص أحداث حقيقيا او الممكككد  االو  هو .أ

 أو نيت  نقط عمع نتي  وقد يتيح لن  إشع ع هدف اللعل أو الم م.

الممككككككككككككد  الث ني هو: تنسككككككككككككيت المعلوم   حيث يت  تحوي  المعلوم    ي  المنقحا التي يت    .ل

 جمعي  أو  لقي  مثلم  يت  ني القما اة ع  يا أو الضلي  السينم ئي.

 لوم   أو القد و الى توزيعي  إلى جميو   عي .الممد  الث لث هو: نش  المع .ج

والمعلوم   هن  تعني انت ج وتوزيع    انواع ال سككككككك ئ  ميم    ص م كككككككموني ، سكككككككوا    ن  

مواد ج دو أوت نيييا، ذل  الص المواد الت نيييا تسككككككككككككككت د  لضي  الن ى ألنضسككككككككككككككي  وا لمي  وتتج وز 

يد ني تنميا يص، و ذل  ن لت نيه يعتع  أم اأ ج داأ إذ يضتج عتي  المع شكككك و وتض اكتي  التع دليا مع اآل   

  الطقوى الطض  عإ سككككككككككككك عه اللغا، وت ويص اليويا واةسكككككككككككككي   ني الت ككككككككككككك مص االجتم اي، مص  ك

ولذا ن ص المعلوم   الج دو   أل ع   والت نيه يم ص ااتع  ه  معلوم  ،  ،والمسككككككككككككككك عق   واالحتض ال 

، 2006 يقا تض ي  الن ى وأح سكككككككيسكككككككي  وتمككككككك ن تي  )أعو أمكككككككعع، ألني  ذا  ام  نيا للتأثي  ني ط

 .(165ص

وال يحقت األن اد    أهداني  ني الضي  والتوجيه والت نيه عدوص الومو  الى معلوم   وس ئ  

والى  ،لعي  األن اد لتحقيت أهداني  تل اةاك  التي تسيط  الى عع  مم د  المعلوم   التي يط

الجم هي ي لم  أهميتي  ني تحقيت الضي  والتوجيه والت نيه عط يقا أ ث   ال    مص وسككككككككككككككك ئ  اةاك 

اد إذ اص هن   شككككع    دا ليا ي تعط عي  األن   ،ليسكككك  الوسككككيلا الوحيدو لتحقيت ذل سككككيولا، إال أني  

يا تنظ  وهن  نإص هذه النظ   ،لسككي سككيا التي تحقت أهداف األن اد  المككدق   األسكك و والنظ  الت عويا ا

قوو وسككك ئ  اةاك  تنعع مص سكككيط تي  الى ممككك د  المعلوم   والتي تلز  األن اد لعلوغ أهداني  إلى 

الشكك مككيا، و لم  ازداد تعقيد المجتمع  لم  ازداد اتسكك ع مج   األهداف الشكك مككيا التي تعتمد الى 

 (.422، ص1999مم د  معلوم   وس ئ  اةاك  )ديضلي ، و و يتر، 
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جم هي  تعتمد الى وسكككككككككككك ئ  معينا لتحقيت أهداف معينا نقد تعتمد وت ى هذه النظ يا اص ال

الجمكك هي  الى ال تككل والمجك  لتحقيت الضي  االجتمكك اي أو تعتمككد الى  تككل ال  النضى لمع نككا 

الذا  أو يعتمدوص الى اةذااا مص  ك  نش ا  األحوا  الجويا وذل  للتوجه للعم  ول ص ال يم ص 

 ) وسكككككككككككككك ئ  االتمكككككككككككككك   يم ص اص يحقت ااتم دا اليه لتحقيت هدف واحد التوقع ع ص نوا  واحدا مص

 (.24، 2008ا يق  ، 

 مك  وت ى هكذه النظ يكا اص التكأثي  امليكا نضسككككككككككككككيكا إد ا يكا تزيكد مص احتمك ال  تكأث  النك ى 

عم  ميص معينا لوس ئ  اةاك  مث  ع ن مج أو قما، أو نوع مص الع امج والقمص، وتعدأ إم  عض د 

ئ  االاك  عدقا، ليق   عضع ليا م  ي  ل ني االسكككككتم ع إليه أو شككككك هدته أو ق ا ته، أو يتضحص وسككككك 

ا  ويت  هذا التأثي  حسل تسلس  ال طو  ،ش   ا  ي عمحتوي   وس ئ  اةاك عش ص يتم  ع

 الت ليا:

يتع   الش ص لم موص وس ئ  اةاك  التي يتوقع اص تس اده ني تحقيت هدف أو أ ث  مص  -

لتوجيه أو الت نيه، ويعتمد تحقيت التوقع الى تج  ل الشككككك ص السككككك عقا ومح دث ته مع الضي  أو ا

وأ لل الن ى ي ت  وص م  يودوص  ،حمككككككككككك  اليه مص ممككككككككككك د  وسككككككككككك ئ  اةاك األ  يص وم  ي

التع   له مص م كككككككككككككك ميص وسكككككككككككككك ئ  اةاك ، وني أ لل األوق  ، ول ني  يلععوص أحي ن أ دو  

األحي ص يتع   مكككككككككدنه لوسككككككككك ئ  اةاك  دوص ت طيط أو  الم اقل الع  كككككككككي الذي ني عع 

 (.171، ص2006ا تي  ) د وير، 

تمككككككككعح جوانل أ  ى مص امليا االاتم د ذا  أهميا، نليى    األشكككككككك  ص الذيص يع  ككككككككوص  -

أنضسككككككككككي  عط يقا م ت  و لمحتوي   وسكككككككككك ئ  إاك  معينا، سككككككككككوف يضعلوص ذل  عنضى القد  مص 

 ،هتم مي  ني  ك  نت و تع   ا   ككاشكك  ص تتح   عوااث ااالاتم د،  م  أنه ليى    األ

وسكككوف تموص التغي ا  ني شكككدو ااتم د  األن اد الى وسككك ئ  اةاك  مص إحداث ا تكن   ني: 
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أهداني  الشكك مككيا، وأوسكك طي  الشكك مككيا واالجتم ايا، والتوقع   نيم  يتعلت ع لض ئدو المحتملا 

 وي، ) م   وحا للعحث، وسيولا الومو  للمحتوي  مص محتوي   وس ئ  اةاك  المعينا المط

 (.201، ص1998وحسص، 

 اوالمتغي ا  ني أهداف األن اد  ثي اأ م  تع ى متغي ا  ني عيئ تي . واندم  ت وص هذه العيئ

نإص ااتم د األن اد الى وسكككككككككككككك ئ  اةاك  يجل اص ت وص قويا  ،تتسكككككككككككككك  ع لغمو ، أو التيديد مثك

إلى مم د  معلوم   وس ئ  االاك    لع أ م  ي وص   و ي أ لح   مو ي ، تم م أ، إذ أص الومو  

 (.159، ص2003)  م ،  وتقلي  تيديده  المحتم 

ن لسككككككككككي سككككككككككي الذي يقو   وأحعوني أو أ  هوني، ول ص ال  ،يعتع  االشككككككككككت ا  مضيوم أ أسكككككككككك سككككككككككي أ  -

واالشككككككككككككت ا  ني المضيو  الح لي لعمليا  ،  يتحدث اص أهميا مشكككككككككككك   ا الجميو تتج هلونيو إنم

التأثي ا ، يشككككككككي  إلى أ ث  مص مج د اةث  و، أنه يشككككككككي  الى المشكككككككك   ا النشككككككككيطا ني تنسككككككككيت 

 المعلوم  . 

 لم  ازداد  المشكككك   ا ني تنسككككيت المعلوم   يزداد احتم   تأث  الشكككك ص عتع  ككككه لم ككككموص  -

 الى اةدا   والع طضا والسلو .وس ئ  اةاك ، ويزداد احتم   تأثي  وس ئ  اةاك  

وتضت   هذه النظ يا عأص اكق   االاتم د الى وسكككك ئ  االتمكككك   الض ديا والجم ايا تزداد 

 قوتي  حينم  ت وص العيئا االجتم ايا   م ا أو ميددو أو س يعا التغيي .

  وي ى عع  الع حثيص أص التس ؤ  األس سي لنظ يا االاتم د هو تضسي  متى؟ ولم ذا يع  

ج عا ذل  يعد تضسكككككي اأ  األن اد أنضسكككككي  لوسككككك ئ ؟ وتأثي ا  هذا التع   الى معتقداتي  وسكككككلو  تي ، وا 

، 2016للط ت التي يسككككككت د  عي  الجميو  وسكككككك ئ  اةاك  لتحقيت أهداني  الشكككككك مككككككيا )الدليمي، 

 (.241ص



15 

 

  يوينتج اص ااتم د الجميو  الى وسككككككككككك ئ  اةاك  مجمواا مص التأثي ا  يم ص تمكككككككككككنيض 

 الى النحو الت لي:

 وتشتم  الى :  اواًل: اآلثار المعرفية:

 ،   عيص تحديدا  متع   ككككككه لموقف م :  وهو أم  اجز اص تحديد موقف، أو اال تيالغموض  -

وونق  لمث  هذه الظ وف، ت وص المع نا مسككككككألا مشكككككك و  أ نيي ، ألص الغمو  أسكككككك سكككككك أ مشكككككك لا 

معلوم  ، ن الشكككككككككككككك  ص تنقمككككككككككككككي  المعلوم   ال  نيا ل لت مع ص ث عتا لألحداث، وني تل  

الحكك ال  التي ال نسككككككككككككككتطيع نييكك  نحص وال زامكك   ال أي نينكك  أص ن تع  أو ن اقككل األحككداث التي 

عمككككككو و مع شكككككك و، تمككككككعح وسكككككك ئ  االاك  الجم هي ي هي نظ   المعلوم    نسككككككعى الى نيمي ،

وهن   أوق   ي وص الغمو  نيي  ممككحوع  عتيديد  ،الذي لديه الممكك د  ل لت المع ني ال ئيسككي

وا ككككككح. وتشككككككم  مث  هذه األوق  ، األزم   االقتمكككككك ديا، وال وا ث الطعيعيا، واال ككككككط اع   

واندم  تقع مث  هذه  ،جم ا   ني مجمواتن  المحليايص الالسككككككككككككككي سككككككككككككككيا، والمكككككككككككككك اع العلني ع

األحداث، نإص األن اد وزام   ال أي لديي ، الى حد سكككوا ، يتجيوص عشككك   نموذجي الى وسككك ئ  

اةاك  لتقدي  المعلوم   المطلوعا، ل ي يع نوا م ذا يج ي، وم ذا يحدث، وم  يم ص للن ى أص 

 (.430، ص1999)ديضلي ، و و يتر،  ا والجم ايايضعلوه لتقلي  التيديدا  لمم لحن  الش مي

يسككككككت د  األن اد معلوم   وسكككككك ئ  االتمكككككك   ني تشكككككك ي  االتج ه   نحو تشببببكيل االتجاهات:   -

الق ككككككك ي  المث  و ني المجتمع، نقد سككككككك هم  وسككككككك ئ  االتمككككككك   ني ت ويص إتج ه   األن اد نحو  

 ق  ي ، مث ، مش ك  العيئا وازم   الط قا.

تلعل وسككككككك ئ  االتمككككككك   دو ه  ني ت تيل أولوي   الجميو  الذي يعتمد الى يات: ترتيب األولو  -

 تل  الوس ئ  ني مع نا الق  ي  والمش ك  المط وحا ني المجتمع.
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و ، التي يد سكككي  أن اد الجمي االتمككك   ني توسكككيع المعتقدا  تسككك ه  وسككك ئ اتسبباع المعتقدات:  -

األسكككككككككككككك و أوالديص أو السككككككككككككككي سكككككككككككككككا عم  يع ى  ويت  تنظي  هذه المعتقدا  ني نئ   تنتمي إلى:

 االهتم م   ال ئيسيا لألنشطا االجتم ايا.

يم ص تع يف القي  إني  مجمواا مص المعتقدا  التي يشكككت   نيي  أن اد جم اا  التأثير في القيم: -

م  وي  عوص ني الحض ظ اليي  مث : المسكككك واو، التسكككك مح، واألم نا، وتقو  وسكككك ئ  االتمكككك   عدو  

 (238-237، ص1997ي تو يح أهميا القي  ) اعدالحميد،  عي  ن

 ( :187-186، ص2003وتشتم  الى)ش وي،  ثانيًا:  اآلثار الوجدانية:  

يضت   إص  ث و التع   للعنف ني وسككككككككك ئ  االتمككككككككك   تؤدي إلى الشكككككككككعو  الفتور العاطفي:   -

  إلى  ئ  اةتمكككك ع المع الو، إال انه ليى مص ال كككك و ي أص تؤدي  ث و التع   للعنف ني وسكككك

الشككككككككككعو  ع لكمع الو، ن عم  يؤدي تع   األن اد لمشكككككككككك هدو العنف إلى إث  و الدانع لديي  ةت  ذ 

 مواقف  د مم  سي العنف.

اندم  تع   وسكككككك ئ  اةتمكككككك   أحداث العنف وال ال وال وا ث، نإني  تثي  الخوف والقلق:    -

قد يؤدي ذل  أي ككككككك أ إلى تقلي  مشككككككك ا  مشككككككك ا  ال وف والقلت لدى الجميو  المتلقي، إال انه 

ال وف والقلت مص نت ئج األ ط   مص  ك  المعلوم   التي تقدمي  الوسكككككك ئ  اص  يضيا مواجيا 

 هذه األ ط  .

نوسكككككككك ئ  اةتمكككككككك   التي ي وص لي  دو   ، نع ال وم المعنويا لدى الجميو أي الدعم المعنوي:  -

 لجميو  نتيجا زي دو الشعو  الجمعي والتوحيد. ئيسي ني المجتمع ت نع ال وم المعنويا لدى ا

 (:244، ص2016وتشتم  الى سلو ييص أس سييص وهم  )الدليمي،  ثالثًا: اآلثار السلوكية:

يعني قي   الض د ععم  م  نتيجته التع   للوسككككككككككككككيلا اةاكميا، وهو الن تج األ ي   التنشبببببببببيط: -

 ثف يا مؤيدو أومع   ا نتيجا التع   المللتأثي ا  المع نيا والع طضيا مث  ات  ذ مواقف سلو 
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ني ات  ذ مواقف مؤيدو لإلقكع اص التد يص أو التع ع    ئ  اةاك ، وقد يتمث  التنشككككككككككيطلوسكككككككككك

الم دي أو المعنوي لضئ   معينا والتنشككككككيط ي وص مضيداأ اجتم اي أ ني هذه الح لا، ول ص التنشككككككيط 

اجتم اي أ مث  التو ط ني أام    كككككككككككد  الن تج اص التع   لوسككككككككككك ئ  اةاك  قد ي وص  ككككككككككك  اأ 

 المجتمع مث  العنف والج ائ  واال ط اع  . 

يعني اد  النشككككككك ط وتجنل القي   ع لضع ، مم  يؤدي إلى الكمع الو والسكككككككلعيا واالمتن ع  الخمول: -

اص المشككككككككككك   ا ني المجتمع، ويجتمع ذل  نتيجا التع   لوسككككككككككك ئ  اةاك  المع لغ نيي ، تدنع 

 الض د إلى اد  المش   ا نتيجا المل  مث  اد  القي   ع لتموي  ني االنت  ع  .

 اتنظرية ترتيب األولوي -2

هذه النظ يا تيت  عد اسككككككككككككككا العكقا عيص الق كككككككككككككك ي  واالهتم م   واالتج ه   الموجودو اند 

ي  ا ذل  ني سككككككككككككككؤا ، ه  االهتم م   والمع  ف الموجودو اند الجميو ،  الجميو  ويم ص مكككككككككككككك

 و عتي  وس ئ  اةاك  أ  وس ئ  أ  ى؟

طلت االهتم م   وتن هذه النظ يا تعحث ني ت تيل األولوي   أو و ككككككككككككككع األجندو أو ت تيل

مص ق ككككككككككككككيا ه ما وهي و أص لوسكككككككككككككك ئ  االاك  تأثي ا  عي ا ني ت  يز انتع ه الجميو  نحو االهتم   

عمو ككككككككوا   وأحداث وق كككككككك ي  معينا، وط م  ؤى ت ااي المسكككككككك واو ني النوع، يم ص أص يؤدي إلى 

 اهتم   الجميو  عيذه الق  ي .

اك  تأثي اأ  عي اأ الى المشككككككككككككككك هد والحي و وتداي نظ يا ت تيل األولوي   أص لوسككككككككككككككك ئ  اال

االجتم ايا، نوسكككككك ئ  اةاك  هي التي تحدد الموا ككككككيع التي تقف الى األجندو الجم هي يا، وتق   

 أهميتي .

 وحسل نظ يا ت تيل األولوي   تق   للجميو  عم ذا يض   وعم ذا ال يض  .
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تسكككككككككككككككك ؤال  عحثيككا جككدي و عكك لعحككث إص أه  مكك  يميز النظ يككا العمليككا هو قككد تيكك  الى توليككد 

واسككككت شكككك ف مج ال  وط ت عحثيا جديدو، ومص هذا المنطلت تميز  نظ يا و ككككع االولوي   عثكث 

 (181، ص 2008سم   أس سيا وهي: )عسيوني، حم دو، 

النمو المسككتم  والمنتظ  للد اسكك   التطعيقيا ني مج   و ككع االولوي   منذ أص عدأ االهتم   عي   -

 وحتى اليو .

د تي  الى تحقيت الت  م  عيص ادد المج ال  العحثيا الض ايا لكتمكك   الجم هي ي تح  مظلا ق -

 و ع االولوي  .

قد تي  الى توليد ق ككككككككككككككك ي  عحثيا وأسككككككككككككككك ليل منيجيا جديدو تتنوع عتنوع المواقف والمتغي ا   -

 اةتم ليا.

 أهمية نظرية وضع االولويات:
  اةاكميا، والى ال    مص أني  ذا  منظو  تعد هذه النظ يا تحوالأ ني مسككككككككك   الد اسككككككككك 

ن دي ني د اسكككككككا تأثي ا  وسككككككك ئ  اةاك ، إال أني  اسكككككككتط ا  أص تتط ت لجوانل جديدو ني مج   

 .(17، ص1999عحوث التأثي ، مص أع زه : )نيمي، 

 د اسكككككا اكقا األن اد وط يقا تع ملي  مع العيئا المحيطا عي ، حيث تعيص مكككككعوعا تع م  األن اد -

مع العيئا مع ش و نظ اأ التس اي  وتنواي  وشدو تعقيده ، وتؤدي وس ئ  اةاك  الدو  األ ع  ني 

إا دو تقدي  هذه العيئا عمككككو و معسككككطا، وذل  ع  تي   عع  الق كككك ي  والت  يز اليي  مم  يؤدي 

 إلى إد ا  الجميو  ألهميا هذه الق كككككككككككك ي  وت تيعي  عم  يتن سككككككككككككل وط يقا تقديمي  ني وسكككككككككككك ئ 

 اةاك .

أثعت  هذه النظ يا وجود د جا ا ليا مص االتسككك ت عيص ق ئما أولوي   وسككك ئ  اةاك  مص ن حيا  -

 وق ئما أولوي   الجميو  مص ن حيا أ  ى.
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د سككككككك  هذه النظ يا اتج ه العكقا عيص وسككككككك ئ  اةاك  والجميو ، وج    النتيجا مؤ دو الى  -

 حقيققتيص هم :

 ي   الجميو .أص وس ئ  اةاك  ت ع أولو  -أ

 أص الجميو  يؤث  ني وس ئ  اةاك  عط يقا مع ش و و ي  ظ ه و.  -ل

اهتم  النظ يا عأسلول تن و  وا   الق  ي  ني وس ئ  اةاك  مص  ك  ادو مح و ، مث :  -

 موقع الحدث ني وس ئ  اةاك ، الق ل الجغ اني أو الع طضي للحدث، نوع الق يا وطعيعتي .

يا ال م ئص الديمو  انيا للجميو ، والتي تعيص أني  تؤدي دو اأ ني امليا ل  تتج ه  هذه النظ   -

 و ع األولوي  .

تعد هذه النظ يا مص النظ ي   المت  ملا الى حد  عي  الهتم مي  عد اسكككككككككككككككا تأثي  االتمككككككككككككككك    -

 الش مي إلى ج نل االتم   الجم هي ي.

ن اه  وم  هي الجوانل الميما ني تعطي وسكك ئ  اةاك  القوو ال تي   األ ع   التي نسككمعي  أو  -

 هذه األ ع  .

أص وسكككككككككك ئ  اةاك  مص  ك  هذه النظ يا يم ص أص تسككككككككككت د  ني و ككككككككككع أجندو الجميو  ني  -

 مج ال  اديدو.

يعد و كككككع األجندو مي  مص الن حيا السكككككي سكككككيا، حيث إص أجندو الجميو  التي شككككك لتي  وسككككك ئ   -

ح و  الم شككككككككحوص أص ي  زوا الى الق كككككككك ي  التي اةاك  تؤث  ني األجندو السككككككككي سككككككككيا، نمثكأ ي

 يحت ج الجميو  إلى سم اي  وتحظى ع هتم مه.
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 :مكونات عملية وضع األولويات ) األجندة(

 (Werner،1992،p99تت وص و ع األولوي   مص ثكث م ون  :)

ص أأولويكك   الجميو : وتت ككذ مص أولويكك   اهتمكك مكك   الجميو ، وتتغي  تعكك اكك أ ليكك ، وهي تعني  -1

لوسكككك ئ  اةاك  تأثي  الى أجندو الجميو  مص  ك  ااتع  ا  معينا والتأ يد اليي ، وتشككككم  ) 

الع وز الذاتي، التض ككي (، وتت وص مص األجندو الذاتيا، واألجندو الشكك مككيا، واألجندو  -المألونيا

 ال  ما ع لمجتمع.

ذا ي اأ ت عع أ لي ، وقد ظي  هأولوي   وسككك ئ  اةاك : وتت ذ أولوي   ق ككك ي  وسككك ئ  اةاك  متغ -2

والع وز لدى الجميو ،  -المج   العحثي م تعط أ ع لد اسككككككككككككككك   االجتم ايا، وتشككككككككككككككم  )ال ؤيا

 والت  نؤ(، وتت وص مص أجندو المحف، وأجندو التلضزيوص، وأجندو الوس ئ  األ  ى.

 ا  نع القو ككككع أولوي   السككككي سككككا الع ما: وتت ذ أولوي   ق كككك ي  السككككي سككككا الع ما ودوائ  مكككك  -3

وأولوي   م نعي الق ا  متغي اأ ت عع أ لي ، عينم  تمث  اهتم م   وس ئ  اةاك  المتغي  المستق ، 

وتنش  تل  األجندو اص ط يت الح وما والسي سا، وتشم  )التأييد، والضع  المتوقع، وح يا ات  ذ 

 الق ا (.

 مراحل عملية وضع األولويات 

 ص و ع األولوي   يت  ني س  م اح  هي:(، أ18، ص1998أش    سليم ص)   

 تلقي المح نا ال و  الى عع  األحداث وتجعلي  ع  زو. -

 تحت ج عع  الق  ي  إلى قد  أ ع  مص التغطيا لتثي  االنتع ه. -

و كككككع الق ككككك ي  أو األحداث التي تثي  االهتم   ني إط  ه  الذي ي كككككضي اليي  المعنى ويسكككككي   -

د ا ي .  نيمي  وا 

 ني وس ئ  اةاك  يم ص أص تؤث  الى مد     الجميو  ألهميا الق يا. اللغا المست دما -
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تقو  وسكككككككككككككك ئ  اةاك  ع ل عط عيص الوق ئع واألحداث التي أمككككككككككككككعح  تثي  االهتم   وعيص عع   -

ال موز الث نويا التي يسكككككككي  التع ف اليي  الى مواقع ال  يطا السكككككككي سكككككككيا، ن لن ى تحت ج إلى 

 الممداقيا(. - يا )الثقا ني الح ومااس ى الت  ذ ج نل م  مص الق

 و ع األولوي   يت  عس اا ويتزايد اندم  يتحدث عع  األن اد الموثوت نيي  ني ق يا م . -

 ايجابيات وسلبيات نظرية وضع األولويات

 أواًل: أيجابيات نظرية وضع األولويات 

إص أه  م  يميز هذه النظ يا هو قد تي  المسككتم و الى توليد تسكك ؤال  عحثيا جدي و ع لعحث  

واسكككككككككككككت شككككككككككككك ف مج ال  وط ت عحثيا جديدو، ومص هذا المنطت تميز  ع لسكككككككككككككم   األسككككككككككككك سكككككككككككككيا 

 (Shaw ،2008،p99اآلتيا:)

   النمو المسكككككككككككككتم  والمنتظ  للد اسككككككككككككك   االمع يقيا ني مج   و كككككككككككككع األجندو منذ أص عدأ  ا -

 ( وحتى اآلص.1972)

قد تي  الى تحقيت الت  م  عيص ادد مص المج ال  العحثيا الض ايا لكتمككككككككككك   الجم هي ي تح   -

 مظلا و ع األجندو.

قد تي  الى توليد ق ككككككككككككككك ي  عحثيا وأسككككككككككككككك ليل منيجيا جديدو تتنوع عتنوع المواقف والمتغي ا   -

 االتم ليا.

الجم هي ي والعلو  السككككككي سككككككيا واالجتم ايا وال  أوجد  أ  ككككككيا مشككككككت  ا عيص الو  االتمكككككك    -

 النضى االجتم اي.

 ثانيًا: سلبيات نظرية وضع األولويات:

    أهميا و ككككع األولوي   ني مج   تضسككككي  تأثي  وسكككك ئ  اةاك  الى الجميو ، والمزاي  

 العديدو التي حققتي ، إال أنه وجي  مجمواا مص االنتق دا  ليذه النظ يا، ومني :
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نظ يا و ع االولوي   ل  ت ص منضملا عش     ف، ول  ت شف اص السععيا عش   منيجي، إص  -

واص العحث حو  وظيضا األجندو   ص مقمكككككككككو اأ الى المكككككككككح نا المطعواا ني الوق  الذي   ص 

)  ،المجتمع   الغ عيا وهي التلضزيوصيجل أص ت  ز الى الوسككككككككككككككيلا ال ئيسككككككككككككككيا للمعلوم   ني 

p1،Heidi، 2008). 

( ني النظ يكككككا وجود اكقكككككا عيص التغطيكككككا اةاكميكككككا وأهميكككككا Heidi، 2013،p2يضت   )  -

للق كككك ي ، وأظي   عع  نت ئج العحوث اص و ككككع األجندو ال تؤث  الى اةد ا  الم  ككككي، وأص 

زي دو التغطيا التلضزيونيا لق ككككككككككككككيا م  يؤدي  لى زي دو إد ا  الجميو  لتل  الق ككككككككككككككيا والع ى 

اي الجميو  لكه نضى التكأثي  الى التغطيكا التلضزيونيكا، ومص ث  نكإص مككككككككككككككحيح،  مك  ثعك  أص و 

 التحلي  الدين مي ي ينتيي. 

أ لل الد اسكككك   المنشككككو و اص هذه النظ يا ل  تعتمد الى تمككككميم   منيجيا تم ص مص الع هنا  -

 ،Donald &Bradley) ،دو وسككككك ئ  االتمككككك   وأجندو الجميو الى العكقا السكككككععيا عيص أجن

2001،p3-4) 

 -1930  ن  ت  ز الد اسككككككككككككككك   التي اج ي  ني مج   نظ يا و ككككككككككككككع االجندو  ك  الضت و ) -

( الى دو  وسكككككككككككككك ئ  اةاك  التقليديا ني و ككككككككككككككع أجندو الجميو ، أم  أالص نمع تطو  1980

ت نولوجي  االتمكك   عشكك   ا   وظيو  وسكك ئ  اتمكك   حديثا ومتنواا ل  يعد الجميو  م لمكك أ 

قليديا، ع  أمككككككككككككعح يعحث عنضسككككككككككككه مص  ك  هذه الوسكككككككككككك ئ  الحديثا اص لوسكككككككككككك ئ  اةاك  الت

 (134، ص2009)اعده،  ،ا والت نيه وع لط يقا التي تعجعهالمعلوم   التي ي يده  واص التسلي

 العكق   تيت  عد اسكككككا التي النظ ي   إحدى هيوي ى الع حث أص نظ يا و كككككع األولوي   

 تحديد الى تل  الوسكككك ئ  وقد و الوسكككك ئ ، ليذه تتع   التي والجم هي  اةاك  وسكككك ئ  عيص التع دليا

 قط ا     نا التي تي  و ي ه  واالقتمكككككك ديا واالجتم ايا السككككككي سككككككيا الق كككككك ي  عع  وأولويا أهميا
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 اةاك  وسككككككك ئ  م  ني ق كككككككيا ع وز عيص ا تع ط اكقا وجود الى النظ يا هذه تؤ د  م  المجتمع،

 لمو ككككوا   ععيني  واهم لي  مو ككككوا   الى الوسكككك ئ  هذه ت  يز  ك  مص الجميو  لدى وع وزه 

 تعد ل  وعذل  وسككككك ئ  اةاك ، ني المط وحا ع لمو كككككوا   الجميو  اهتم   الى يؤث  مم  أ  ى،

 أن    ني تؤث  التي العوام  ال ئيسكككككا إحدى أمكككككعح  ع  نقط المعلوم   لنق  أداو اةاك  وسككككك ئ 

 ط يت اص ألهميتي  طعق أ  ت تعي  الق  ي  التي مص لق ئما ط حي   ك  مص و هوسل واتج ه ته الجميو 

 ميما ق ككيا م  ق ككيا أص الجميو  وعذل  يعتقد أ  ى قمككص ا ض   و معينا إ ع  يا قمككص انتق  

 .ع ستم ا  تتن ولي  اةاك  وس ئ  ألص

ولوي   وت تيل االوقد ااتمد الع حث ني د استه الى نظ يتي االاتم د الى وس ئ  اةاك  

وذلكك  ةص نظ يككا االاتمكك د الى وسكككككككككككككككك ئكك  اةاك  هي نظ يككا تنظ  الى المجتمع عكك اتعكك  ه ت  يعكك أ 

ا ككككككككككككككوي أ، وتعحث ني  يضيا ا تع ط أجزا  مص النظ  االجتم ايا مككككككككككككككغي و و عي و ي تعط    مني  

ص نظ   وس ئ  أص ي و ع آل  ، ث  تح و  تضسي  سلو  األجزا  نيم  يتعلت عيذه العكق  . والمضت   

االاك  جز اأ هككك مككك  مص النسككككككككككككككيج اةجتمككك اي للمجتمع الحكككديكككث، وهكككذا النظككك   لكككه اكقكككا عككك ألن اد 

والجم ا   والمنظم   االجتم ايا األ  ى، وقد تتس  هذه العكق   ع لتع وص أو الم اع، وقد ت وص 

 مع ش و و عيضا.دين مي يا متغي و، أو س  نا ث عتا، وقد ت وص مع ش و وقويا أو ي  

أم  نظ يا ت تيل االولوي   نإني  تتمكك  ني أسكك سككي تي  عقد و وسكك ئ  اةاك  اة ع  يا الى 

إع از أهميا الق  ي  السي سيا وتش يلي  عذهص الجميو ، وعش   معسط تقت م هذه النظ يا أص لوس ئ  

ينا أو الق ككك ي  المعاةاك  دو ه  ني انتق   وتسكككليط ال كككو  الى عع  األحداث، أو الشككك مكككي   

واع  ت  ا ه  ليذه العمليا ومص واقع اةتسككككككك ت عيص م  تقدمه وسككككككك ئ  اةاك  يعدأ الجميو  ني تعني 

األجندو التي تط حي  هذه الوسكككككككككككك ئ  اة ع  يا عم  يقوده للتمككككككككككككديت واالقتن ع الضعلي عأهميا وع وز 

 األحداث والش مي   والق  ي  دوص  ي ه .
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 لفضائيةواقع التلفزيونات ا

مع ني يا الق ص العشككككك يص عدأ الواقع الع عي، الى مسكككككتوى  سكككككمي وشكككككععي، واقع أ ممزق أ نيه 

 التن ح  السي سي الذي ينع ى الى الواقع الثق ني واالقتم دي واالجتم اي واةاكمي.

وني إط   واقع اةقليميا التي تعزز يومي أ، ومص و ائي  تعلو أسكككككككككوا  العزلا الثق نيا، تشكككككككككيد 

سككككك ئ  اةاك ، أحي ن أ ح ع أ  كميا تسكككككتند إلى ممككككك لح قط يا  كككككيقه، ومص  ك  مواقف قسكككككم  و 

الع ل ا عيص، ا ل يقضوص مع.. وا ل يقضوص  كككد.. وهذا الواقع يجع  المواطص الع عي يقف ع حث أ 

نم  للتجمع    اص الحقيقا. وني ظ  ظ وف العولما، حيث ل  يعد هن   مج   لل ي ن   المكككغي و وا 

ال عي و، نإص تحدي   المستقع  تض   الى شعول األما الع عيا وق دتي  السعي إلى الت  مص ووحدو 

المكككككككككككف الع عي لت ويص وحدو إقليميا ق د و الى العير ني ظ  ا ل  ال يتسكككككككككككع لل كككككككككككعض   ولألم  

 (.77، ص2006المض  ا)الععداهلل، 

ي   ع ا  وااللتزام   التي اقت حويقف الم   متس ئكأ:  يف يم ص أص تتحقت تل  المسؤولي   

 االتم   الع عي  ي يتقد  الع ل  الع عي إاكم أ م دق أ مسؤوالأ ملتزم أ ق  ي  الجم هي  الع عيا.

يتع ظ  دو  وسككككككككككككك ئ  اةتمككككككككككككك   ني حي تن  المع مككككككككككككك و مع التقد  الح مككككككككككككك  ني مج    

ذا   زن  الى  امج التي التلضزيوص وجدن  أص الع الت نولوجي ، ونلمى ذل  ني العم  والعي  والشككك  ع، وا 

يقدمي  دائم أ عضق ا  اص الع دا  والتق ليد وشكككتى مو كككوا   الحي و االجتم ايا. ويظي  األث  الع لغ 

، 1985للتلضزيوص وقد ته التأثي يا الى قي  واتج ه   األن اد مص  ك  تع ملي  اليومي )ال  يجي، 

 (.328ص

تمككككككك   الجم هي ي قد و الى اسكككككككتقط ل انتع ه الجميو  ويعد التلضزيوص مص أ ث  وسككككككك ئ  اال

نيو يقد  المع نا والثق نا والت نيه، ويمت ز عسكككككككككيولا و  ص اقتن  ه ومج نيا أو   ص م  يقدمه مص 

 ع امج.
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وقد أمككككككككككككككعح التلضزيوص ح لي أ مص أه  وسكككككككككككككك ئ  االتمكككككككككككككك   الجم هي ي مص حيث الوظ ئف 

ا، وأث  عشكككككككككككك    عي  ني اتج ه   الجميو  وسككككككككككككلو ه واألهداف وعسككككككككككككعل مزاي ه الت نولوجيا والضني

 وا داته.

ويقو  التلضزيوص عكككدو  تعليمي وتثقيضي، نيو ينقككك     هككك ئككك  مص المعلومككك   التي يقكككدميككك  

 (.23، ص2002)نلحي،  للمش هد، ويجعله ق يل مص مشيد األحداث الج  يا وشؤوص الس اا

  ى تغطيا األحداث ومت ععتي  ونقلي  ح   وقوايإص التلضزيوص ني مقدما الوسكككك ئ  اةتمكككك ليا قد و ال

وتقديمي  ني مشككككك هد مت  ملا علغا عمككككك يا مضيوما للجميو  وتزداد واقعيا علوني  الطعيعي ومكككككوتي  

ولقد أمككككككعح التلضزيوص محط أنظ   مكككككك نعي الق ا ، ن ثي  مص المسككككككؤوليص يض ككككككلوص أص  ،األمككككككلي

مككككومكككك أ المسكككك ئيا، الى أص ي تل اني  ني   نا يظي وا لمدو ثواص معدودو ني نشكككك ا  األ ع   و 

 (.63، ص1986المحف) معو ، 

ويجمع التلضزيوص عيص المكككككو و والمكككككو  واللوص والح  ا، نيسكككككيط  الى حواى اةنسككككك ص مم  يجعله 

 .وس ئ  االتم   األ  ى ععدو مزاي يتضوت الى 

 مزايا التلفزيون:

األ  ى يعقى للتلضزيوص الحمكككككككا األ ع  مص     األهميا ال ع ى لوسككككككك ئ  االتمككككككك   الجم هي ي 

المزاي  التي ال تتون  لغي ه وهذا م  دنع الجميع ي كككككككعوه ني مقدما الوسككككككك ئ  االتمككككككك ليا الجم هي يا 

 (:23، ص2013) الدليمي،  المؤث و . ومص أه  مزاي  التلضزيوص

 ا والح   يقد  األحداث والوق ئع ني مككككككككو و مت  ملا تعتمد مشكككككككك هدتي  الى المككككككككو  والمككككككككو و -

 واللوص ني مو و أق ل الى الواقع.

التثقيف ع لتسككليا نيو  أي ،والتثقيف وعيص التسككليا والت نيه يمزج التلضزيوص عيص القد و الى اةقن ع -

 يجمع عيص المح   و والس د.



26 

 

ل لما  عط عيص المككككككككو و وايقو  التلضزيوص عتعسككككككككيط امليا اةتمكككككككك   نم  الى المشكككككككك هد اال أص ي -

 أنه يقع  المش هد مع ش و مص المو و الى المعنى. أي ،المنطوقا

التلضزيوص أقد  ني م  طعا ال أي الع   دا   المجتمع أو    جه وعيذا تضوت الى ال اديو الذي  -

  ص إلى وق  ق يل الوسكككككككيلا األن ككككككك  ني الومكككككككو  إلى جميع أن اد المجتمع الدا لي ومص ث  

 اعو ه الحدود ليم  إلى الع ل .

زيوص وعض ككككك  ت نولوجي  االتمككككك   الحديثا واألقم   المكككككن ايا أص يعطي للمتلقيص اسكككككتط ع التلض -

 مت ععا األحداث والوق ئع لحظا أثن   حدوثي  ومص  ك  العث المع ش .

أمككككككعح التلضزيوص الوسككككككيلا األ ث  اسككككككت دام أ مص قع  الزام   والمسككككككؤوليص و ع   الشكككككك مككككككي    -

ث يعطي حزما أ ع  للمتلقيص عمت ععا ال طل واألح دي السككككككككي سككككككككيا والثق نيا والضنيا و ي ه  وهذا

واالجتم ا   واللق  ا  التي تيت  ع لشككككككككككككؤوص الدوليا والقوميا واألزم   السككككككككككككي سككككككككككككيا والح ول 

 والم اا   وعم  جع  التلضزيوص يمث  م  ز المدا و.

 أمكككعح التلضزيوص  جي ز إ ع  ي سكككما مص سكككم   العمككك  وال شكككي  ي ككك هي التلضزيوص  وسكككيلا -

إتمكككككك ليا ني قد ته الى تغطيا األحداث ح   وقواي  وتقديمي  ني مشكككككك هدو مت  ملا لتح ي م  

يحدث ني أنح   الع ل  علغا عمكككككككككككك يا مضيوما لغ لعيا الجميو  تزداد واقعيا علوني  الطعيعي مم  

معو   ) ي وص لي  تأثي ه  الع لغ ني نضسكككككككيا المشككككككك هد مص م تلف األام   والثق ن   واألجنى

 (.63، ص2000د العزيز، واع

وتتنوع الع امج التي تنتجي  محط   التلضزيوص، وتيدف ني األس ى لجذل انتع ه المش هديص، 

والع ن مج التلضزيوني اع  و اص ن  و يت  مع لجتي  تلضزيوني أ،  وص التلضزيوص وسككككككككككككيلا إتمكككككككككككك ليا يعتمد 

  ، وتيف الى ا تكف م كككككككمونيأسككككككك سككككككك أ الى الج نل الم ئي. وتتطو  ع امج التلضزيوص عإسكككككككتم ا 

عى الق ئموص الى ويسككككك ،وجيه والتسكككككليا والت نيه واةاكصوأشككككك  لي  إلى اةاك  والتثقيف والتعلي  والت
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، 1986) معو ،  الت طيط الع امجي إلى إيج د توازص م  عيص هذه األهداف و  ع   المشكككككككككككككك هديص

 (.115ص

 ى زيوص وسككككككيلا م ئيا ن نه يعتمد ع ألسككككككوتتعدد ممكككككك د  األ ع   ني التلضزيوص، و وص التلض

الى ممككككك د  األ ع   الممكككككو و ويشككككك    ع قي وسككككك ئ  االتمككككك   ني الحمكككككو  الى األ ع    ي  

 الممو و مص مم د ه  التقليديا.

 أهمية التلفزيون وتأثيره: 

أث   التلضزيوص تسككككككك ؤال  ادو وم  زا  يثي  ال ثي  مني  حتى اآلص عيص الم تمكككككككيص عشكككككككؤوص 

اةاك  والثق نا والتعلي  والعلو  االجتم ايا ن لعع  مني  أاتع ه وسيلا تسليا وت نيه والعع  اآل   

ينظ  اليه الى  ونه جي زاأ  طي اأ يتمتع عإم  ني   ووظ ئف تثقيضيا وسككككي سككككا وتعليميا وتنمويا ادو 

وي ى  ،سككككككككككككككلول تض ي هني حي و المجتمع وا نإص أحسككككككككككككككص ت طيطه يم ص أص يؤدي دو اأ نع الأ ومؤث اأ 

آ  وص أص  سكككل المعلوم   والمع نا مص التلضزيوص ي وص عقد  م  يثي  التسكككليا أو تح ي  المشككك ا  

واالهتم م   وليذا الج نل ععده الت ا مي ن م  ط ل  مشكككك هدو التلضزيوص ازداد  حمككككيلا المعلوم   

 (.27، ص2013الع ما و ث  حج  ألواص المع نا الم تلضا) الدليمي، 

 إص س  انشداد الن ى إلى التلضزيوص وولعي  عه يتمث  عم  يلي:

يعد أن ككككككك  وسكككككككيلا لكتمككككككك   المواجيي نيو يقد  الم دو ني وق  حدوثي  ع  ويتضوت التلضزيوص  -

 .تا  المغي و ويح   األشي   الث عالى االتم   المواجيي الى  ونه يستطيع أص ي ع  األشي 

 مص الن ى ع لزاد الثق ني والمع ني ن كككككأ اص  ونه وسككككيلايمث  مد سككككا نعص ط يقا يتزود  ثي   -

 نع لا للتعلي  والواي االجتم اي والسي سي.

أص التلضزيوص يم ص أص يسكككك ه  ني نشكككك  ثق نا مشككككت  ا ووجيا نظ  ت د  تحقيت الوحدو الوطنيا  -

لوسيلا ا التي تضتق  اليي  الدو  الن ميا ويقل  مص اوام  التضتي  االجتم اي ن ك اص  وص هذه
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الم ئيا تق ص ع م ئمي  المشت  ا عم  يؤدي الى  نع المستوى الثق ني لغ لعيا الجم هي  وتنمي 

 قد اتي  الثق نيا والمع نيا.

يتميز التلضزيزص عقد  ه ئ  مص األلضا والواقعيا ن لمككو  والمككو و والح  ا واللوص تجع  مص هذه  -

 الوسيلا مؤث و ني التعلي  والتوجيه واة ش د.

يتع م  مع أن اد وهؤال  يش هدوص التلضزيوص ني المحيط الع ئلي الذي يجمع أن اد األس و المغي و  -

 .مش ا  عيني    والأو ال عي و أو االمدق   أو األثنيص مع أ وع لت لي نيو يتيح ن ما تع د  األن 

سككككككككك ئ  و ويم ص إد ا   مككككككككك ئص التلضزيوص التي تجعله متضوق أ ني التأثي  واالنتشككككككككك   الى 

 (:33، ص2013اةاك  األ  ى مص  ك  المميزا  الت ليا ) الدليمي، 

يعد التلضزيوص أقوى األجيزو اةاكميا إذ يعتمد ني م  طعته للجم هي  الى المككككككو و والمككككككو   -

األم  الكذي يؤدي إلى ا   األحكداث عط يقكا مشككككككككككككككوقكا وتقدي   ،وص ني آص واحكدوالح  كا والل

 جذاعا معسطا.الثق نا والمع نا ني مو  

ص   ص التلض ز يتميز عشدو االستحواذ ألنه يجمع  - االستحواذ: وهي   ميا مشت  ا مع اةذااا وا 

عيص السككمع والعمكك  نيو يشككد انتع ه عم  يع  ككه مص مككو و وحدث ع ة كك نا إلى أص التلض ز ون  

 ه السينم  ونجيد وم   للمش هد الذي   ص يسعى لل  وج إلى السينم  والمس م نيو يون  له م  ت

 وهو يجلى ني عيته.

إص التلضزيوص وسيلا من سعا لع   االاكن   إذ يسي  ا تي   القط ع المستيدف ع ةاكص مص  -

 أي سص أو أي منطقا جغ انيا.

يسكككي  التلضزيوص ني تشككك ي  الحقيقا االجتم ايا للض د والجم اا نمص المع وف أص التلضزيوص اع   -

 ا  االجتم اي يسكك اد المشكك هد الى ت ويص وتغيي  وتعدي  مواقضه ط ت اةيح   والمح   و والتض

 واتج ه ته نحو نضسه واآل  يص ني الع ل .
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أمككككعح أن كككك  وسككككيلا عيص وسكككك ئ  اةاك  الجم هي يا ععد أص د      عي  وون   له األقم    -

اكمي ةالمكككككككككن ايا المنتشككككككككك و ني لض ككككككككك   ال وني انتشككككككككك  اأ ا لمي أ مم  زاد مص ن اليا التع د  ا

 والثق ني الع لمي وأمعح وسيلا تق  ل عيص الشعول.

ويتضت    الع حثيص الى أص ت ثي  التلضزيوص ني امكككككككككككككك  التقنيا الحديثا ع لغ ال طو و الى 

المجتمع   عسككككعل التحوال  ال اهنا التي جعل  وسكككك ئ  اةاك  واالتمكككك   عمث عا الجي ز العمككككعي 

 لمجم  النش ط   األ  ى.

وي ى الع حث اص التلضزيوص الوسيلا الجع  و، لي  ت ثي ه  المس ند لتأثي  الم  ميص   لع أ،ولي   

ت ثي ه  الع   الذي تحدثه الحي و الع ما نيم  تحدثه مص اكق   جديدو، والمقمود ليس  اآلليا التقنيا 

نم   يضيا تع طي الجميو  وال سككككككككككككيم  الشككككككككككككع ل، مع هذه التقنيا ا لتي ل ط و، والعوام  اعحد ذاتي  وا 

 تش   هذه ال طو و وتحدده .

د   التلضزيوص حي و الن ى، وأ ذ م  ي يد مص وقتي ، وهد  حي تي  و ممي  ونت م  ي يد، أ ذ 

مص أوق   األطض   والشكككع ل وال سكككيم  ععد اص  ث   ال ي  ا  أم مي  وععد اص انتشككك   أنك  الضيديو 

 ع  إص الن ى يقوموص عيد  حي تي  ويعيدوص ت تيعه مص ،الطلل االل ت ونيا والع امج حسكككككككل واأللع ل

  د تع  ع  انه ظ ه و تجديد ونت مزاج الش شا المغي و. وليى هذا الواقع عع  العكد دوص  ي ه ، 

مص الع ئك  اات ن ، قع  ظيو   %60نضي أم ي ي  مثك ج   ني أحدى الد اسكككككككك   اص  ،   العكد

 %55ج حسكككل الطلل، عأني   ي   ا دا  نومي  عسكككعل التلضزيوص،  م  أص التلضزيوص ال قمي والع ام

مص الع ئك   ي   مواايد تن و  الطع   لنضى السككككعل، ع  أص زام   الت  يخ األمي  ي مث وداني   

م ص ال دعوسكككككت و اسكككككت د  اع  و شكككككديدو الحدو نيومكككككف م  ان ه التلضزيوص لألما األمي  يا نق   إنه إ

حتى أص الم   االجتم ع األم ي ييص ذهعوا إلى القو  إص الشككككعل األم ي ي  ،ي و نضسككككي يق  ص إال ع لح

وقد امكككككعح الض د األمي  ي مدمن أ الى الشككككك شكككككا  ،ك  م  يع  كككككه التلضزيوص األمي  ييتشككككك   مص  
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ي ته وحي و ص الى حالمككغي و يجلى أم مي  وقت أ طويكأ مص الزمص عدوص أص يد   مقدا  تأثي  التلضزيو 

مليوص ا ئلا أمي ي يا   ن  تمل  جي زاأ واحداأ أو ا ث ، ي  د أص يشكككككككك   هذا  60 ،اسكككككككك ته ومجتمعه

و  ص معد  م  يشككك هده الشككك ص األمي  ي مص ع امج  ،وع سككك  ص الوالي   المتحدو عأسككك ه العدد مجم

ازي، سكك اا ني السككنا الواحدو ني السككعيعين   ) 22000التلضزيوص يعلغ سكك  سكك ا   يومي أ وعمعد  

 (.55، ص1997

وني امو  العكقكا عيص المشكككككككككككككك ك  ووجود التلضزيوص، هنك   عع  المؤث ا  ني اكدد مص 

العحوث التي ت عط عيص التلضزيوص وا تض ع المشككك ك  دا   األسككك و وحدد عع  تل  المشككك ك : عأص 

 الع ئلا.   التلضزيوص يحد مص الحوا  عيص أن اد الع ئلا، وأنه ي وص سعع أ ني نشول  كن   دا 

ومص أع ز المش ك  دا   األس و التي   ص التلضزيوص سعع أ لوجوده  ني ثكثا مج ال  هي)الععداهلل، 

 (:76، ص1997

 ال كف عيص اآلع   واالعن   عسعل المنع مص مش هدو عع  الع امج. -

ز اأ ج مشكككك لا انشككككغ   أن اد األسكككك و اص عع ككككي ، وقلا الحوا  والنق ر ني أمو  قد ت وص أحي ن أ  -

 مص حي و األس و.

ال كف حو  اسكككككتم ا  االسكككككتقع   لم دو ع امجيا معينا أو االنتق   إلى  ي ه ، وال سكككككيم  عوجود  -

م  نيا استقع   ادد مص المحط   ال   جيا.  األقم   المن ايا وا 

وذل  اندم  ا ف األلم ص  دما اة سككككككككككككككك   التلضزيوني،  1935نشكككككككككككككككأو التضزيوص ني ا   

وني الي ع ص يعود  ،1939يوني منتظ  مص ع ج إيض  ا   سككك  أص تدشكككص أو إ سككك   تلضز واسكككتط ا  ن ن

 .1939ت  يخ التلضزيوص التج يعي الى الع   

تعتع  حقعا ال مسكككككككككين   عمث عا العمككككككككك  الذهعي للتلضزيوص، وسكككككككككط من نسكككككككككا ح ميا م  عيص 

   هذه لحقعا أو  ، وشككيد  عدايNBSو CBSو   ABCشكك     التلضزو األم ي يا الثكث ال ع ى 
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   ال ئ سككيا األم ي يا لع   حمك  اةنت  ع CBS اسككت دا  للتلضزيوص سككي سككي أ، حينم   ط  شكك  ا 

إال  ،ني سكككوص شككك  دو  ص التلضزيوص الحق أ دو ه ني ت جيح  ضا جوص  ينيدي الى من نسكككا  يت ،1952

، ومص  ك  هيئا 1936أص ع يط ني  هي أو  مص دشككككككككككككككص  دما العث التلضزيوني المنتظ  ني ا   

التي تعتع  أي كك أ أولى مؤسككسكك   التلضزو التي تقد  التمككوي  والعث الحي  BBC اةذااا الع يط نيا 

اندم  نظ  إلى  1952عي عي سيو ا   وج    الطض و الحقيقيا ني ا و ،ا   ج االستديوه   المغلق

 (.168، ص2011)الدليمي،  ،ضاتم   الطعق   اةجتم ايا المثقالتلضزيوص عجديا ععد استقط عه اه

 تلفزيون العراق:

ويعتع  تلضزيوص الع ات أو  تلضزيوص ا عي عدأ ا سككككككككككككككك له التلضزيوني األو  ني مككككككككككككككيف ا   

، ععد اص اهد  شككككككك  ا الم نيا للع ات م سكككككككلا للعث التلضزيوني ع للونيص األعي  واألسكككككككود مع 1956

 (.169، ص2011استديو مغي  مجيز )الدليمي، 

العث ال سككمي لتلضزيوص الع ات عظيو  مككو و لمدينا عغداد التقط  مص الجو، وعقي حيث عدأ 

العث التلضزيوني مقتمككككككككككك اأ الى مدينا عغداد حتى تطو  اال سككككككككككك   التلضزيوني تطو اأ  عي اأ ععد ثو تي 

تغطيا العث التلضزيوني ل   المح نظ   الع اقيا  1970، حيث شككيد ا   1968وتموز  1958تموز 

 (.148، ص2011مي، ) الدلي

تغي  مشككيد الض كك ئي   الع اقيا وتشككعع  اتج ه ته،  2003وععد الت سككع مص اع ي  مص ا    

حيث توال  الى المش هد الع اقي العش ا  مص القنوا  الض  ئيا التي تنطلت ع ستم ا ، حتى وم  

 ادده  اليو  الى ق اعا ال مسيص قن و. 

ي  نمني  م  هو إ ع  ي ومني  م  هو اجتم اي أو وتنوا  الض كككك ئي   الع اقيا ني م كككك مين

ت نييي أو ثق ني، ع ة ككككككككككك نا الى القنوا  ال ي  كككككككككككيا والمنواا. ول ص السكككككككككككيط و الى هذه القنوا  

وم ككككك ميني  ع ت  تشككككك    ط اأ الى المشككككك هد حيث أدى االنضك  االاكمي و كككككعف ال ق عا  لى 
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هي  اص ال كن   السككككككككككككي سككككككككككككيا التي تسكككككككككككك ه  عي  هذه ع وز األعع د الدينيا، الط ئضيا والمذهعيا، ن 

الض كككككك ئي  . وع لطعع تع ى هذه التوجي   أث ه  السككككككلعي الى المشكككككك هد الع اقي الذي ل  يعد يميز 

يؤدي ذل  الى نقداص ثقا المشكككككك هد عإاك  علده، وقد  ،وال  ذل، وعيص المح يد والمنح ز عيص المككككككدت

ل ع ، قد ا ع اأ دا لي أ، ني  ككككككع الى توجيي   أ  ى ني نق يلجأ الى قنوا     جيا ليسككككككتقي مني   

 .(20، ص2014)يحيى،  ،ال يعي جيداأ تعع تي 

 أهداف التلفزيون العراقي 

ج   التلضزيوص الع اقي عمحط ته المتنواا ةيمككككككككككك   مكككككككككككو  الع ات للع   ال  جي ولتحقيت 

 (:150، ص 2013مجمواا مص األهداف ) الدليمي، 

اط   مو و واقعيا اص التطو  الح   ي نيه.إيم   مو   -  الع ات الى ال   ج وا 

ال د الى الدا يا المع ديا والت كككككلي  اةاكمي وايج د جسكككككو  مع الع اقييص ني ال   ج والع ل  -

 ني    م  ص.

يم   ال ط ل السي سي واةاكمي  -  س  الحم   الثق ني واةاكمي المض و  الى الع ات وا 

  ل .إلى جميع من طت الع

 التععي  اص وجيا نظ  الع ات ني الق  ي  الع عيا والثق نيا و ي ه . -

لومكك   تقككدي  المع ،اكميككا والنيككا والثقكك نيككا و ي هكك المسككككككككككككككك همككا ني تطوي  وتنميككا الضعكك ليكك   اال -

المتنواا اص الع ات ت  ي ي أ وح كككككككك  ي أ وثق ني أ واقتمكككككككك دي أ واجتم اي أ ونني أ و ي  ككككككككي أ وسككككككككي حي  

 ل   هذه اةنشطا.والت ويح 

قومي، يعع  مص  كلكككه المض  وص الع ل واالاكميوص والسككككككككككككككيككك سككككككككككككككيوص  -ايجككك د منع  ا عي -

 واالقتم ديوص والضن نوص اص طموح تي  وهمومي .
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 االصالحات السياسية واالقتصادية

لقككد تنكك و  و قككا االمكككككككككككككككم الح ومي التي تقككدمكك  عككه الح وميككا الع اقيككا مص  ك   ئيى 

يعد مضيو  االمكككككككم السككككككي سككككككي مضيوم أ متداوالأ ع ث و ني وز ائي  مككككككدا واسككككككع عيص النقد والتحلي ، 

األدعي   السي سيا الحديثا، عغيا تمحيح ال طأ وتمويل األاوج ج االمكم السي سي اليدف منه 

 ض  و النظ   السككي سككي وزي دو نع ليته، وعن   اقليا سككي سككيا جديدو ق ئما الى النظ و التحليليا  تطوي 

نجد أص و  ،لموا عا تطلع   أن اد المجتمعالدقيقا والعلميا للواقع السككككككككككككككي سككككككككككككككي، والعم  الى تعديله 

ا ني المشكك واالحديث اص اةمكككم السككي سككي نيه أمككعح حديث السكك اا مص أج  المط لعا عحقوقه 

العير ع  اما وتوني  ال دم   ومح سعا المضسديص والمقم يص. ن ةمكم السي سي الع اقي هو ني 

الحقيقا جيد ا اقي تشكككك يعي ح ومي سككككي سككككي واجتم اي، مص أج  حم يا الحقوت والح ي   الع ما 

ةمكككم ا اوقطع داع  األ ككطي د السككي سككي ون   الق نوص ني المجتمع، ولع  هذا م  ت ككمنته و ق

السككي سككي التي قدمي   ئيى الوز ا  الع اقي حيد  العع دي للع لم ص الع اقي، م    ن  لت ى النو  لوال 

التظ ه ا  التي ق   عي  ام   السكككككككك   وسككككككككوات القط  ا  احتج ج أ الى قطع  واتعي  وم  تععي  مص 

 :ت لياحيث ت من  تل  الو قا اةمكحيا األن    ال.تظ ه ا  تتعلت ع ل دم  

تقليص شككك م  ونو ي ني ااداد الحم ي   ل   المسكككؤوليص ني الدولا ع كككمني  ال ئ سككك   الثكث  -

والوز ا  والنوال والد ج   ال  مكككا والمد ا  الع موص والمح نظوص واا ككك   مج لى المح نظ   

الغ   الم مككككككمكككككك   االسككككككتثن ئيا ل   ال ئ سكككككك   واليي   ومؤسككككككسكككككك   الدولا و  ،ومص عد ج تي 

عع د جميع المن مكككل العلي  مص هي   مسكككتقلا وو ك  وزا ا  ومسكككتشككك  يص و  ،ق اديص مني والمت ا 

الغ   من مككككككككككل نوال  ئيى الجميو يا و  ،ومد ا  ا ميص اص المح مككككككككككمككككككككككا الحزعيا والط ئضيا

داوو الق كككك   الى ااتم د ادد مص الق كككك و الم تمككككيص المع ونيص و  ،و ئيى مجلى الوز ا  نو اأ 

  .لتحقيت نيي  ومح  ما الض سديصع لنزاها الت ما ل
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إ  اج المواقع العلي  مص   :أم  الى المككعيد اةدا ي نقد شككمل  و قا اةمكككح   السككي سككيا

و ك  ومسكككتشككك  يص و ؤسككك   هي   مص المح مكككمكككا السكككي سكككيا والط ئضيا وا تي   امكككح ل ال ض  و 

 ااض   المد ا  الع ميص او تعييني منح مككككككحيا ل ئيى الوز ا  ني ت ليف او و  .والنزاها ليذه المواقع

الغكك   الضوا ت ني ال واتككل مص  ك  امكككككككككككككككم نظكك   ال واتككل و  ،عكك لتنسككككككككككككككيت مع الوز ا  المعنييص

عتحديد االمتي زا  للمسككككككؤوليص عم  نيي  مص سكككككك ص  ،والم مككككككمكككككك   وتقدي  نظ   جديد  ك  شككككككي 

د اللجنا المشككككككككككك لا ليذا دمج وحذف عع  الوزا ا  واليي   واسكككككككككككت م   جيو  ،وحم ي   وسكككككككككككي  ا 

 .الغ  

مع لجا التي ل ال  يعي سوا  نيم  يتعلت ع  يعا  :أم  الى المعيد الم لي نشمل  الو قا

الد   وتوسككككككككيع الوا   ال كككككككك يعي الى اص ي وص النظ   مسككككككككي ا يتع م  المشككككككككمولوص ع يج عيا معه، 

ض   و  ،الميص الح ووتطوي  النظ   الى اسككككككى دقيقا لمنع الضسكككككك د وت ضيف العل  اص امككككككح ل 

الحد االالى لل واتل التق اديا للمسككؤوليص واج ا  مككي  ا تقد   ك  اسككعوع تع لج الق ا ا  ال  طئا 

 التي ات ذ  س عق .

تضعي  الق و  لتنشككككيط ح  ا االقتمكككك د ني  :والى المككككعيد االقتمكككك دي شككككم  اةمكككككم

والعم  الى تضعي  ق ا  مجلى الوز ا  و ليا االزما عدنع  ،لعكد، وتشككككككككككككككغي  الع طليص اص العم ا

المسكككككتحق   واجعا الدنع الى شككككك     القط ع ال  ص، واالاك  اص ذل  عمكككككو و منمكككككضا لتسكككككيي  

انج ز ع ن مج الدنع االج  الم لضا عإاداده وزا و الت طيط ع لتع وص و  ،املي  و لت ن ص ام  جديدو

 ، نعه الى  ليا األزما ةق ا ه، مص اج  توني   دم   للمواطنيصمع وزا و الم ليا  ك  اسككككككككككككككعوع، و 

تنشككككيط دو  المؤسككككسكككك   ال ق عيا وال شككككف اص المضسككككديص وو ككككع مع يي  لتقيي  ادا  المؤسككككسكككك   و 

ال ق عيا ويق كككككككي ذل  تضعي  دو  هيئا النزاها الوطنيا واا دو النظ ني م  تل المضتشكككككككيص العمومييص 
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سككككككيا لم  تعي  عم  يق ككككككي ذل  ت شككككككيت وايق ف الت ه  نيي  مص اج  اص والت  يز الى المي   االسكككككك 

 .و ع سقف زمني لحس  ق  ي  ال ق عا و شف الضس د واالاكص اني  طعق  للق نوصو  ،ت وص ن الا

ال  وج عحزما اج ا ا  لحس  مش     :الى معيد ال دم   ت من  الو قا االمكحياو  

تعني و  ،التوزيع والجع يا والى اص ينجز ذل   ك  اسككككككككككككككعوايصال ي ع   ني مج ال  االنت ج والنق  و 

ع ن مج  ق عا مجتمعيا نع   ل شككككف الت اجع او الضشكككك  ني تقدي  ال دم   عغيا مح سككككعا المقمكككك يص 

ويق كككككككككككي ذل  ت جي  اط  جع يا تقدي  ال دم   عشككككككككككك    ضو  سكككككككككككوا  الى مسكككككككككككتوى الوزا ا  ا  

 .الح وم   المحليا

أنيك  ت يكد أص تعزز مص قي  النزاهكا وم ك نحكا الضسككككككككككككككك د، والعمك  الى  ونضي  مص هكذه الو قكا  

حم يا المسككككألا والنزاها الوطنيا، والتع م  عأيج عيا مع الق كككك ي  المعقدو التي قد تنشككككأ ني المسككككتقع  

و عط مو كككككككوع اةمككككككككم السكككككككي سكككككككي عمو كككككككوع  ،وحم يا المأ  الع   والنيو  ع قتمككككككك د الع ات،

 .يه عأج ا  تعديك  لتحقيت ذل اةمكم الدستو ي والتوج
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
تن ول  الد اسككك   السككك عقا الع عيا مني  واألجنعيا مو كككوع االتمككك   الجم هي ي اع  وسكككيلا 

التلضزيوص الض ككككككككك ئي وتأثي اته، ومو كككككككككوع اةاك  ودو ه وتأثي اته، ونيم  يلي نتن و  أه  الد اسككككككككك   

 المتعلقا عمو وع الد اسا.الع عيا واألجنعيا 

 الدراسات العربية -1

 -( بعنوان" نشبببببرة األخبار الرئيسبببببية في التلفزيون األردني باللغة العربية1999دراسبببببة بواعنة )

 القناة األولى.

هدن  هذه الد اسكككككككا الى التع ف الى أع ز  مككككككك ئص نشككككككك و األ ع   ال ئيسكككككككيا ني التلضزيوص  

لى أي مدى حقق  األ دني، و ذل  مع نا  أي  المت مككككمككككيص ني مج   اةاك  عنشكككك و األ ع  ، وا 

 النش و اة ع  يا   ع   واحتي ج   الجميو .

( شككككككك ص م تمكككككككيص ني مج   اةاك  55وقد أج ي  الد اسكككككككا الى اينا امديا م ونا مص )

  حليوععد ت ،لوم   اص ط يت المق علا الشكككككك مككككككياو مككككككومكككككك أ األ ع   التلضزيونيا، وت  جمع المع

العي ن   عين  نت ئج الد اسككككا النت ئج الت ليا: إص النشكككك و األ ع  يا ني التلضزيوص األ دني ت  ز ع لد جا 

 م   ،مص ان اد العينا %27،5د أيد ذل  األولى الى الجوانل السكككككي سكككككيا سكككككوا  محليا أو الدوليا وق

ل عكك لم تعككا الثكك نيككا وأجكك جكك   ال ع  الككدولي عكك لم تعككا األولى ني النشكككككككككككككك و، أمكك  ال ع  المحلي ن كك ص 

 مص أن اد العينا عأص وق  عث النش و اة ع  يا من سل. 67،3%

 استخدامات الجمهور المصري للقنوان الفضائية العربية"  (، بعنوان "2001دراسة شاهين  )

هدن  الد اسا التع ف الى مدى است دام   الجميو  ني مم  للقنوا  الض  ئيا الع عيا، 

وقد تومككككككل   ، ه و( مض دو مص الممكككككك ييص الع لغيص مص مح نظا الق400اسككككككا مص )ت ون  اينا الد  

 ،دائم أ ( مص أن اد األسكككك و تشكككك هد القنوا  الض كككك ئيا %50،2الد اسككككا إلى ادو نت ئج مص أهمي : أص )
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( مع ع قي األسكككك و.  م  عين  النت ئج أص أه  %55،8(، ويشكككك هده  )%49،3عينم  يشكككك هده  أحي ن أ )

(، %8( والضت و المكع حيا عنسكعا )%14،3(، نت و الظيي و )%58شك هدو هي: نت و السكي و )نت ا  الم

( والجزي و 47،69%)  MBCونيم  يتعلت عأه  القنوا  التي يض كككك  أن اد األسكككك و  مشكككك هدتي  هي: 

عقيا القنوا   ( وتأتي%36،18(    الى حدو  والقن و الض ككككككككك ئيا الممككككككككك يا )36،69%)  LBCو

و ذل  تتمث  أه  أوجه االسككككتض دو مص مشكككك هدو القنوا  الض كككك ئيا الع عيا ني  ،الض كككك ئيا عنسككككل أق 

(، ومع نككا ثقكك نكك   جككديككدو واالنضتكك م الى العكك ل  %69،2مع نككا أ عكك   العكك ل  واألحككداث الميمككا )

(، والقد و الى %32،4(، والقد و الى ني  الواقع)%41،3(، والت لص مص المل  والتسليا)45،8%)

(، واالسككككككككككككككتضككككككك دو ني مجككككككك   %15،5(، وتعل  ميككككككك  ا  جكككككككديكككككككدو)%21،1الحوا  مع اآل  يص )

 (.%12،1(، واالندم ج مع الش مي   التي أش هده )%13،4العم )

ة ية العربيبعنوان" اسبببتخدامات الجمهور الفلسبببطيني للقنوات الفضبببائ" (2002دراسبببة الدواوسبببة )

  .واإلشباعات المتحققة"

هدن  الد اسككككا الى التع ف الى اسككككت دام   الجميو  الضلسككككطيني للقنوا  الع عيا واةشككككع ا   

( مض دو ت  ا تي  ه  ع لط يقا العشوائيا الطعيقيا مص قط ع 400المتحققا، وت ون  اينا الد اسا مص )

ل  ( مص اينا الد اسكككككا يمت%95 زو عضلسكككككطيص، وتومكككككل  الد اسكككككا إلى ادو نت ئج مص اهمي : أص )

( القنوا  الض كككككككك ئيا الع عيا عشكككككككك   منتظ  %75،2جي ز اسككككككككتقع   القنوا  الض كككككككك ئيا، ويشكككككككك هد )

(، وأص أه  دوانع مشككككككك هدو المعحوثيص للقنوا  الض ككككككك ئيا الع عيا مت ععا %24،8) ويشككككككك هده  أحي ن أ 

امت أ(، وتتع   القنوا  الض ك ئيا للق كيا الضلسكطينيا عشك   %69،3) األ ع   واألحداث الع لميا

 (، وتزيككد المعلومكك   وال ع ا %39(، وتسكككككككككككككككك اككد ني مع نككا ثقكك نككا الشككككككككككككككعول األ  ى )48،2%)

 ذل  عين  النت ئج أص أه  القنوا   ،(%30) (، وتع ى األحوا  الضلسكككككككككككككطينيا عمو كككككككككككككوايا37%)
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(، %67،3(، أعو ظعي )%75،51) الض  ئيا التي تح ص اينا الد اسا الى مت ععتي  هي: الجزي و

mbc (53،3%الض  ئيا المم يا األولى ،) (42،3(، المن   )%52،2% ،)lbc (36،8%.) 

أثر التعرض للقنوات الفضببائية على النسببق القيمي للمراهقين من " عنوان(، ب2004دراسببة النمر )

 طالب المرحلة الثانوية" 

هدن  الد اسكككككككككككا التع ف الى أث  القنوا  الض ككككككككككك ئيا الى القي  لدى الم اهقيص ني مدا ى 

( مض دو مص طكل المدا ى 400) لث نويا الع ما ني مدينا الق ه و، وت ون  اينا الد اسكككككككككككككككا مصا

ا ت    الع حثا مدينا الق ه و مج ال ال تي   اينا الد اسكككككككككككككككا ألني  تمث  قما  ،ويا الممكككككككككككككك ياالث ن

الح كككك  و ني المجتمع الممكككك ي وجميو ه  أ ث  تع  كككك ال لوسكككك ئ  اةاك  الم تلضا، حيث ت  تحديد 

ثكثا أحي   سكككككككككككككك نيا تمث  ثكثا مسككككككككككككككتوي   اجتم ايا اقتمكككككككككككككك ديا م تلضا، الم تضع والمتوسككككككككككككككط، 

 حثا اينا الد اسكككككككككككككككا التحليليا عدو و تلضزيونيا   ملا ني الضت و مص االو  مص حدد  الع ،ض والمن 

. تومل  الد اسا الى نت ئج مني : أص القنوا  الض  ئيا تحظى 2003يونيه  30الى  -2003اع ي  

( مني  عأني  %73،75عنسككككككككككككككعا مشكككككككككككككك هدو م تضعا عيص الم اهقيص المعحوثيص، حيث أن د  نسككككككككككككككعا )

( %1،8( مني  يش هدوني  عش    ي  منتظ  ونسعا )%24،5  منتظ  ونسعا )يش هدوني  عش   دائ

 ذل  ا تضع  معدال  المشككككككككككك هدو اليوميا المنتظما ليذه القنوا   ،مني  يشككككككككككك هدوني  عمكككككككككككو و ن د و

( ث  ثكثا إلى أ ععا أي   %20( يليي  المش هدو مص  مسا الى ستا أي   ني االسعوع عنسعا )41%)

( وني الني يا وعنسعا  عيضا %4،5مص يو  الى ثكثا أي   ني االسعوع عنسعا ) ( ث %5،75عنسعا )

( مم  يعطي مؤشككككككك اأ قوي  ال تض ع %0،5جدا المشككككككك هدو لمدو يو  واحد ني االسكككككككعوع وذل  عنسكككككككعا )

 المش هدو األسعوايا المنتظما للقنوا  الض  ئيا.
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وسائل اإلعالم والتسويق السياسي، دراسة على قضية اإلصالح " (  بعنوان2005دراسة الجمال  )

 السياسي في مصر" 

ح ول  هذه الد اسككا تحديد ال يضيا التي ت  عه تسككويت ق ككيا االمكككم السككي سككي ني ممكك  

مص  ك  تحلي  ال ط ل المككحضي الممكك ي وذل  ونق أ ألسكك ليل واسككت اتيجي   التسككويت السككي سككي، 

التع ف الى موقف  ط ل المكككحف الممككك يا مص المشككك وع األم ي ي  وتحدد  أسكككئلا الد اسكككا ني

لإلمكككم ني الشكك ت األوسككط ال عي  وتحديد م هيا المشكك ك  التي يط حي  ال ط ل والى مص تقع 

هككذه المسككككككككككككككؤوليككا والحلو  التي يط حيكك  ال طكك ل المككككككككككككككحضي وآليككا تنضيككذهكك  وتحككديككد مكك  هو الواقع 

 ،وأسككككككككككككك ليل التععي  التي اسكككككككككككككت دمي  ط حه ال ط لاالقتمككككككككككككك دي واالجتم اي الممككككككككككككك ي الذي ي

وذل  عيدف ال شككف اص المواقف األيدولوجيا التي يعع   ،ت دم  الد اسككا منيج تحلي  ال ط لواسكك

اني  وآليا تمو  منتجيا لعكق   القوو ني الحي و السي سيا المم يا، وت  تحلي  ال ط ل المحضي 

م أ ن 38نم أ والجميو يا  49نم أ والوند  33 ني مو وع اةمكم السي سي ني محف األه لي

وقد أد  نت ئج الد اسكككككككا أص  ط ل اةمككككككككم يط م مص  ك   ،نمككككككك  للد اسكككككككا 110أي عإجم لي 

المواقف الض  يا واأليدولوجيا للتي   الذي تمثله المكككككحيضا سكككككوا    ص ليع الي  أم  ني الوند ج   معع اأ 

عينم  اقت ل  ط ل األه لي  ،أو ني األه لي ي   اليسكككككككك  اص الحزل الوطني أم  ني الجميو يا أو ت

مص الح  الجذ ي والمد   الع طضي واص  ط ل الوند ع ز الى الج نل الق نوني الدسكككتو ي، وانطلت 

 هال ط ع ص ني تع ي هم  لكمكككككككم السككككككي سككككككي مص االمكككككككم االقتمكككككك دي مسككككككتشككككككيديص عت دي هذ

الجميو يا نج   ال ط ل دن اي موجه للقي دو أم  أسككككككككككككككلول  ،األو ككككككككككككككك ع واع از مع ن و الجميو 

السكككي سكككيا وأد  نت ئج الد اسكككا تطعيت ال ط ل المكككحضي الممككك ي ألسككك ليل التسكككويت السكككي سكككي ني 

 مص الجميو  عح   ا تض ع معدال  األميا. % 50ق يا االمكم، وهذه الوس ئ  ال تم  اال الى 
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القنوات الفضبببببببائية العربية في ترتيب دور نشبببببببرات األخبار في " ( بعنوان2006دراسبببببببة عبيد  )

 أولويات الجمهور المصري نحو القضايا المصرية والعربية والدولية" 

لتي اتن ول  الد اسككككككا نشكككككك و األ ع   التي تقد  مص قن و الجزيزو ني السكككككك اا الح ديا اشكككككك و و 

ني   mbc )نشكككككك و المسكككككك  ( التي تقدمي  قن وو ذل  نشكككككك و األ ع  ،تسككككككمى )حمكككككك د اليو  اة ع  ي(

ص يوقد شكككمل  الد اسكككا األ ع   التي ا  ككك  الى مدى شكككي يص   مل ،لسككك اا الت سكككعا مص    يو ا

و  ص مص أه  النت ئج التي تومكل  إليي  الد اسكا م  يلي: أص أه   ،2005هم  يونيو ويوليو مص ا   

اليجكك عيكا،  ل، االقي  األ عكك  يككا لأل عكك   التي قككدمتيكك  القنكك تيص عكك لت تيككل هي: الجككدو، المكككككككككككككك اع، الق

 الشي ى، الحي و، الغ اعا.

عالقة الفضائيات االخبارية والصحف والجماعات المرجعية بتشكيل ( بعنوان "2006دراسة سليم )

 " السياسي لدى الرأي العام المصرياالهتمامات نحو قضايا اإلصالح 

والجم ا   ح ول  هذه الد اسككككككككككككا التع ف الى اكقا الض كككككككككككك ئي   اال ع  يا والمككككككككككككحف 

الم جعيا عتشككك ي  اهتم م   ال أي الع   الممككك ي نحو ق ككك ي  االمككككم السكككي سكككي  ك  نت و زمنيا 

معينا و مكككككككككككد التض ا  عيص الض ككككككككككك ئي   اال ع  يا والمكككككككككككحف والجم ا   الم جعيا ني تشككككككككككك ي  

  ااالهتم م   المع نيا لل أي الع   نحو ق ككك ي  اةمككككم السكككي سكككي، وذل  ني  كككو  عع  المتغي  

الوسككككككككككككيطا مث  التع   للقنوا  اال ع  يا والمككككككككككككحف وتوجي   الجم اا الم جعيا نحو ق كككككككككككك ي  

اةمكككككككم، وأهميا ق كككككك ي  اةمكككككككم لل أي الع   زآلي   التض ا  والنق ر حو  ق كككككك ي  اةمكككككككم، 

ومدى اال تكف عيص القنوا  اال ع  يا والمككككحف والجم ا   الم جعيا ني إشككككع ع الح جا المع نيا  

 لوجدانيا والسلو يا لل أي الع   المم ي نحو ق يا اةمكم.وا

 90مص االه ا  و 90عواقع ( 281التوانقيا حيث شمل  اينا ) وااتمد  الد اسا الى نظ يا األجندو

أم  اينا الد اسا نتمثل  ني الجم ا   الم جعيا الت ليا: الحزل  ،مص الوند 77مص المم ي اليو  و
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ل التجمع، ونق عا المكككحضييص، والجمعي   االهليا، ونق عا المح ميص، وعلغ الوطني، وحزل الوند، حز 

 مض دو وزا  ع لتس وي الى الضئ   الس عقا 240حج  العينا 

وقد أع ز  نت ئج الد اسكككككا أص هن   اهتم م   ع  زو لق ككككك ي  االمككككككم السكككككي سكككككي مم  يشكككككي  لوجود 

 سي عوس ئ  يم   الع  زو لق  ي  االمكم السا تع ط مع ش  عيص التوجي   السي سيا وتحديد االهتم 

 م  أو كككككككككح  قد و المكككككككككحف والض ككككككككك ئي   الى توني  مدى واسكككككككككع مص  ،اةاك  مح  الد اسكككككككككا

 المعلوم   والق  ي  عم  يش   ق ادو مع نا لل أي الع  . 

دور الصبببببحف المصبببببرية في تشبببببكيل اتجاهات الجمهور نحو " ( بعنوان2006دراسبببببة السبببببيد )

  ".الرئاسيةالمشاركة في االنتخابات 

تحدد  مش لا الد اسا ني مع نا دو  المح نا المم يا ني تش ي  اتج ه   المش   اليه 

ني االنت  ع   ال ئ سكككيا ني ظ  االمككككم السكككي سكككي للتع ف الى أث  المع لج   المكككحضيا المث  و 

شككككك ي  النواي  السكككككلو يا تج ه المشككككك   ا ني االنت  ع   ال ئ سكككككيا لدى الجميو  للمتغي ا  ني عن   وت

 الت ععا و عطي  ع لمتغي ا  الديموج انيا للمتغي ا  المستقلا، ن ك اص عع  المتغي ا  الوسيطا.

واهتم  الد اسكككا ع ةج عا الى السكككؤا  الت لي: إلى أي مدى اسكككتط ا  المكككحف الممككك يا 

مكككك  م ي مع  ف واتج ه    جميو  نحو المشكككك   ا ني االنت  ع   ال ئ سككككيا التي تشككككيده التأثي  ن

مض دو مص   نا قط ا    400وطعق  الد اسكككككككككا الى اينا اشكككككككككوائيا قوامي   ،ألو  م و ني ت  ي ي 

الجميو  عمح نظا الق ه و، وااتمد  الد اسكككككككككككككككا ني اط  ه  الى نظ يا التوانت المع ني، واظي   

ادو نت ئج مني : ج    ممككك د  االتمككك   الشككك مكككي والجمعي ني الت تيل األو  مص  الد اسكككا الى

إجم لي مم د  المعلوم   السي سيا لدى الجميو  المم ي، وج   اةقع   الى المش   ا السي سيا 

عم تلف مكككو ه  م  يتطلل شكككيوع ثق نا سكككي سكككيا مجتمعا لإليم ص ع لمشككك   ا واةحسككك ى ع لمواطنا. 

ل ئ سكككككككيا الذهنيا السكككككككلعيا لشكككككككوائل العمليا االنت  عيا الى مت ععا الحملا االنت  عيا أث   المكككككككو و ا
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ان ض   مسككككتوى الثقا ني وسكككك ئ  اةاك  أو تدنيي  لدى الجميو  الممكككك ي لتتضت مع  ،للم شككككحيص

ازداد  د جكا إد ا  الجميو  لكتجك ه    ،ئج العحوث السككككككككككككككك عقكا ني هكذا المجك  اةطك   العك   لنتك 

السكك ئدو نحو ق ككيا االنت  ع   ال ئ سككيا ، وازداد  د جا مشكك   تي  وان  اطي  ني التععي  الجم اي 

 اص آ ائي  عح يا.

التأثيرات االجتماعية المحتملة للتلفزيون على الشببببباب دراسببببة " (، بعنوان2006دراسببببة البياتي )

 ".ميدانية على شباب اإلمارات

هدن  هذه الد اسككككا الى مع نا العكقا عيص ثق نا المككككو و المتلضزو وتأثي ه  ني ثق نا الشككككع ل 

وال شف الى نوايا األنك  والع امج التي يقع  الشع ل الى مش هدتي  والض ت عيص حج  الوق  الذي 

نح اف ايق ككككككككيه الشككككككككع ل ني مشكككككككك هدو القنوا  الض كككككككك ئيا واكقتي  ع لض اغ، وه  هن   اكقا عيص 

الشككككككككككع ل ومشكككككككككك هدو القنوا  الض كككككككككك ئيا واكقتي  ع لض اغ، وه  هن   اكقا عيص انح اف الشككككككككككع ل 

ومشكككك هدو التلضزيوص واكقا سككككلو  الشككككع ل عمشكككك هدو الع امج التلضزيونيا مص ن حيا التقليد والمح   و. 

ا، وقد اف الد اسككككككككوقد ااتمد الع حث الى المنيج االسككككككككتطكاي ع اتع  ه المنيج المكئ  لتحقيت أهد

ط لل وط لعا من مضا مص طلعا ج معا اجم ص للعلو  والت نولوجي   200اشتمل  اينا الد اسا الى 

يا م  أظي   نت ئج الد اسا نيم  يتعلت ع لتأثي ا  االجتم ايا والنضس ،نا العشوائيا العمدياعط يقا العي

 م  أ د معظ   %79يث علغ  النسكككككعا يأتي: تأ يد الشكككككع ل الى أهميا التلضزيوص ني نمو ثق نتي  ح

م ايا مع تالمعحوثيص ع ص التلضزيوص   ص ممككككككككد اأ أسكككككككك سككككككككي أ وا مك ميم أ ني حوا اتي  الثق نيا واالج

واتضت معظ  المعحوثيص الى تأثي  التلضزيوص اليي  مص  ك  زي دو نيمي   ،%64،5اآل  يص عنسككككعا 

وأجمع معظ  الطكل عتأثي   ،%84سككككككككككككككعتي  موجودو ني مجتمع تي  ونللمشكككككككككككككك ك  االجتم ايا ال

وقد أومككككككككك  الد اسكككككككككا ع لتأ يد الى دو  المد سكككككككككا  ،%66وص الى ا داتي  وقيمي  عنسكككككككككعا التلضزي

اط      للشككككع ل دو  أ عوالج معا ني  لت الواي الثق ني وتضعي  النشكككك ط   الثق نيا واالجتم ايا وا 
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 ذل  التقلي  مص تع   الشكككككككع ل للقنوا  الض ككككككك ئيا األجنعيا مص  ك  زي دو  ،ني هذه النشككككككك ط  

 القنوا  الض  ئيا المحليا والت نيييا.

دور التلفزيون األردني في تشببببكيل اتجاهات الشببببباب الجامعي " ( بعنوان2007دراسببببة منصببببور )
 .نحو قضية االرهاب"

ل دني ني تشكككككك ي  اتج ه   الشككككككع هدن  هذه الد اسككككككا الى التع ف الى دو  التلضزيوص األ  

الج معي نحو ق كككككككككيا اال ه ل، ت ون  اينا الد اسكككككككككا مص اينا مص طكل ج معا العلو  التطعيقيا 

مض دو مص م تلف ال لي   العلميا واالنس نيا واالجتم ايا حيث وجد  الد اسا  371ال  ما وععدد 

د أص المو كككوا   السكككي سكككيا ق :مص  ك  اسكككت دا  منيج المسكككح عشكككقيا الومكككضي والتحليلي م  يلي

ج    ني الت تيل األو  مص حيث أن ككككككككككليا المشكككككككككك هدو لع امج التلضزيوص األ دني وعنسككككككككككعا إجم ليا 

ذا  داللا إحمكككككككككك ئيا لمكككككككككك لح  وجود ن وت ،%59.1 ولدى االن ث عنسككككككككككعا %68.5للذ و  علغ  

 ،ن كككليا المشككك هدوالموا كككيع مص حيث أاص ع قي  %66.0، وعنسكككعا إجم ليا للجنسكككيص علغ  الذ و 

وجد  الد اسا أص ق  ي  اةمكم السي سي أ ذ  ن وق أ ذا  داللا إحم ئيا لم لح الشع ل اص 

 ، ث  مت ععا ني التلضزيوص األ دنيمص المشكككككككك ك  الع ما األ %30،8اةن ث  وعنسككككككككعا مئويا علغ  

 371ص عينا الع لغيوهي ج    مص مجم  الق ككككك ي  ني الت تيل السككككك عع وعنسكككككعا إجم ليا مص أن اد ال

 .%26.4مض دو 
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اتجاهات المشاهدي نحو البرامج  والخدمة اإلخبارية في التلفزيون "(، بعنوان 2008دراسة حرب )

 األردني".

هدن  الد اسكككككككككككككككا التع ف الى اتج ه   المشككككككككككككككك هديص نحو الع امج وال دما اة ع  يا ني 

أي الكككدو و الع امجيكككا  2008-3-31ولغككك يكككا  2007-11-10التلضزيوص األ دني ني الضت و مككك  عيص 

، وني إطك   نظ يتي االسككككككككككككككت كدامك   2008والكدو و الع امجيكا األولى لعك    2007األ ي و مص اك   

واةشككع ا   ونظ يا االاتم د الى وسكك ئ  اةتمكك  ، ولتحقيت ذل  ت  اسككت دا  منيج مسككح جميو  

 15( مض دو، أام  ه  نوت 600) علغ وسككك ئ  اةتمككك   لعينا امديا قمكككديا مص المجتمع األ دني 

سكككككنا ت  ا تي  ه  مص جميع مح نظ   الممل ا األثنتي اشككككك ، ومقسكككككما الى األق لي  الثكثا، نسكككككعا 

 وتن سل مع ادد الس  ص ني األق لي .

( مص اة اد العينا تشكككك هد %91،2) و لمكككك  الد اسككككا الى ادو نت ئج مص أهمي : إص نسككككعا

ص نسكعا ) ،(%8،8ال تتع   له نسكعا )، عينم  التلضزيوص األ دني ( مص أن اد العينا تشك هد %30،9وا 

وعين  الد اسككككا أص أ ث  األنم ط الع امجيا مشكككك هدو مص قع   ،زيوص األ دني أق  مص سكككك اا يومي أ التلض

(، وج    المسكككككككككككلسكككككككككككك  %52،2أن اد العينا هي األ ع   والع امج اة ع  يا، إذ علغ  النسكككككككككككعا )

يسعد مع ح و الى أالى د جا     مص أن اد وحم  ع ن مج و ،(%45،6وعنسعا ) ع لم تعا الث نيا

عا ) (، وني الم تعا الث نياو نشككككككككك و أ ع   السككككككككك اا الث منا مسككككككككك  و وعنسككككككككك%47،5العينا وعنسكككككككككعا )

 غول ص د جا   ككككككككك  المشككككككككك هديص اص ع ن مج التلضزيوص األ دني ع لمجم  من ض كككككككككا وعل ،(46،9%

وزاد  اةتج ه   السكككككلعيا للمشككككك هديص تج ه ع امج التلضزيوص  ،(3مص ) (1،49المتوسكككككط الحسككككك عي )

( 3( مص )2،23األ دني اص اةتج ه   اةيج عيا، وقد علغ المتوسكككط الحسككك عي لكتج ه   السكككلعيا )

 م  زاد  اةتج ه   السككككلعيا  ،(3( مص )1،84تج ه   اةيج عيا )عينم    ص المتوسككككط الحسكككك عي لإل

ع  يا ني التلضزيوص األ دني اص االتج ه   اةيج عيا، وقد علغ المتوسككككككط الحسكككككك عي تج ه ال دما اة 
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( مص 1،58(، عينم    ص المتوسط الحس عي لإلتج ه   اةيج عيا)3( مص )2،68لإلتج ه   السلعيا )

(3.) 

اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المحطات الفضببببببائية (، بعنوان "2008دراسببببببة الحسببببببن  )

 ". العربية

هدن  الد اسا التع ف إلى اتج ه   طلعا الج معا األ دنيا نحو المحط   الض  ئيا الع عيا 

لى مع نا الع دا  االتمك ليا وأنم ط المشك هدو، إ ك نا إلى حج  تع  كي  ليذه المحط  ، وت وص  وا 

 اينامجتمع الد اسكككككككككككككككا مص جميع الطلعا الملتحقيص ع لج مع   األ دنيا الح وميا وال  مكككككككككككككككا، أم  

 لط يقيا العشككككككوائيا العسككككككيطا، وهي:( مص الج مع   األ دنيا، وت  انتق ئي  ع 5) الد اسككككككا نقد شككككككمل 

( 650الي مو ، الي شكككككككككميا، الحسكككككككككيص عص طك ، العت ا ، وج ر، وعلغ ادد االسكككككككككتع ن   الموزاا )

: يلي(، وتل مكككككك  أع ز النت ئج التي تومككككككل  لي  الد اسككككككا نيم  %88( عنسككككككعا )570) والمسككككككت دو

( ث  محطا mbc1األ ث  مش هدو مص قع  الطلعا مص عيص جميع المحط   الض  ئيا   ن  ن  ئيا )

 (. mbc2( وتليي  )Ibc) وت ن ( و )الجزي و(. )

اسبببببببببتخدامات طلبة الجامعات األردنية للقنوات الفضبببببببببائية " ( بعنوان2009دراسبببببببببة الغليالت )

 ."واإلشباعات المتحققة

 ف الى الع دا  االتمكككككككككككككك ليا متمثلا عع دا  مشكككككككككككككك هدو القنوا  هدن  الد اسككككككككككككككا الى التع

الض كك ئيا مص قع  طلعا الج مع   األ دنيا، والتع ف الى االشككع ا   والدوانع المتحققا مص مشكك هدو 

، مص يولتحقيت ذل  ت  اسككت دا  المنيج الومككضي التحليل ، مع   األ دنيا للقنوا  الض كك ئياطلعا الج

ت وص مجتمع الد اسكككا مص طلعا الج مع   الح وميا وال  مكككا، وت   ،الميداني ك  اسكككلول المسكككح 

وتومل  الد اسا لعدو نت ئج مص أهمي :  ،( ط لع أ وط لعا480مديا قوامي  )ا تي   اينا حمميا ا

 كككك ئيا وأص أ ث  القنوا  الض ، معييص يشكككك هدوص القنوا  الض كككك ئياأص الغ لعيا العظمى مص الطلعا الج
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 MBCلمض ككككككككككككككلا لدى طلعا الج مع   األ دنيا   ن  قنوا  األنك ، واحتل  ا ئلا قنوا  الع عيا ا

 ذل  عين  النت ئج أص د جا األشككككككككككع ع لدى طلعا الج مع    ،لم اتل األولى ني د ج   المشكككككككككك هدوا

 األ دنيا   ن  إيج عيا وذا  العكقا ع لمؤث ا  النضسكككيا، وأقلي  الق ككك ي  االقتمككك ديا. وأشككك    نت ئج

 م   ،اتسككليا وأقلي  الدوانع االقتمكك ديالد اسككا أي كك أ إلى دوانع الطلعا   ن  إيج عيا وأاكه  دوانع ال

عين  الد اسكككككا أنه ال توجد ن وت ذا  داللا إحمككككك ئيا ني د ج   االشكككككع ا   لدى طلعا الج مع   

ص هن       مص حيث مشككك هدو القنوا  الض ككك ئيا حسكككل ا تكف الج مع   التي يد سكككوص نيي ، عينم

ن وت ذا  داللا إحمكككككككككككككك ئيا ني د جا الدوانع لدى طلعا الج مع   األ دنيا مص مشكككككككككككككك هدو القنوا  

 الض  ئيا حسل ا تكف الج مع   التي يد سوص نيي . 

أخبار العراق في الفضببببائيات العربية: تحليل مضببببمون ألخبار " ( بعنوان2009دراسببببة المهداوي )

 .عربية"اق في قناتي" الجزيزة" والالعر 

ث تن ول  ، حيع ات ني قن تي الجزيزو  والع عياهدن  الد اسا الى تحلي  م موص أل ع   ال

الد اسكككككككا أ ع   الع ات ني الض ككككككك ئي   الع عيا عومكككككككضي  نموذج أ لأل ع   السككككككك  نا والمسكككككككتم و التي 

، 2003تتن ولي  الض ككككك ئي   الع عيا و ي  الع عيا منذ الغزو األمي  ي للع ات ني م  ى )آذا ( ا   

نم ط جديدو مص أسككككك ليل وهو م  اسكككككتداى ظيو  أ ،ني الت سكككككع مص اع ي  مص نضى الع  ث  احتكله 

ع   ونتيجا ال   الي ئ  والمتغي  سكككككككككككك يع أ ني أ  ،أل ع   المككككككككككككحضيا المتعلقا ع لع اتتح ي  و ت عا ا

الع ات أمككككككككككككعح  امليا إاداد هذه األ ع   مككككككككككككن اا متقنا ومعقدو تج وز  الومككككككككككككف االاتي دي 

د ال ع  ال  مكككككا، إذ ل  يعلألحداث الج  يا لتمكككككعح امليا دقيقا لي  وسككككك ئلي  وأسككككك ليعي  ونلسكككككضتي  

ومض أ لحدث آني يحظى ع الهتم  ، ع  ع   ن نذو يط     مني  ع أيه لتوظيف اتج ه   مع أو  د 

هكذا الط ف او ذلك  أو لمككككككككككككككك لح هكذه العمليكا أو تلك  ممك  ج ى ويج ي ني الع ات  ك  سككككككككككككككني 

 االحتك .
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 ئيتيص  تيص ن كككككككني قن ولتحقيت أهداف الد اسكككككككا ق   الع حث عتحلي  م كككككككموص أ ع   الع ات

ون  اينا وت  ، تع  هم  عمككككككككو و قمككككككككدياالع عياو اللتيص ج ى ا  مككككككككتيص هم  قن و والجزي وو وقن و و

( نشككك و أ ع   ت  ا تي  ه  37( نشككك و أ ع   مص    مص القن تيص، أي عم  مجمواا )74الد اسكككا مص )

 ني نت و محددو. عمو و اشوائيا مص مجموع النش ا  اة ع  يا التي عثتي  القن ت ص

واشككككك    نت ئج الد اسكككككيا إلى أص    مص قن تي الع عيا والجزي و تع ملت  ع هتم   مع أ ع   الع ات 

ومنحتي  قد ا  عي اأ نسككككككككعي أ مص الزمص، ل ص القن تيص ا تلضت  ني التض مككككككككي  وع لت لي ني مقدا  تع طي 

 ايا ني تن و  أ ع   الع ات.   منيم  مع تس ؤال  الد اسا وانتقدت  إلى التوازص والمو و 

دور القنوات الفضبببببائية الكويتية الخاصبببببة في تشبببببكيل الرأي " ( بعنوان2010دراسبببببة الفضبببببلي )

 السياسي للمواطن الكويتي".

هدف الد اسككككككككككا التع ف إلى دو  القنوا  الض كككككككككك ئيا ال ويتيا ال  مككككككككككا ني تشكككككككككك ي  ال أي 

السككككي سككككي للمواطص ال ويتي نحو الق كككك ي  المحليا، ومع نا مدى ااتم د الجميو  ال ويتي الى هذه 

القنوا  ني الحمكككو  الى المعلوم   ةشكككع ع ح ج ته، وعن    أيه السكككي سكككي تج ه الق ككك ي  المحليا، 

هدن  الد اسكككككككككككككا إلى مع نا مدى ا تع ط أجندو الجميو  عأجندو القنوا  الض ككككككككككككك ئيا ال ويتيا و ذل  

 ال  ما، ومع نا اي هذه القنوا  التي يض لي  المواطص ال ويتي. 

واسكككت دم  الد اسكككا المنيج الومكككضي واالسكككتعي ص  أداو لي ، حيث وزع االسكككتعي ص الى اينا 

ص الذيص علغوا اشككك يص سكككنا نأ ث  ينتشككك وص الى مح نظ   ( مص المواطنييص ال ويتييص م1124مص )

ال وي  السككككككككك ، و لمككككككككك  الد اسكككككككككا إلى ادو نت ئج مني : االاتم د الى قن و ن ككككككككك ئيا ععيني  يزيد 

 اةشكككككككع ا   المتحققا للمواطص ال ويتي. ويزداد ااتم د المواطص ال ويتي الى القنوا  الض ككككككك ئيا ني

للض وت الض ديا مث  المح نظا التي يس ني  المواطص ونوع الجنى،  ،أوق   األزم   السي سيا المحليا

والعم ، والمسككككتوى التعليمي، واالنتم   السككككي سككككي، دو  مي  ني دنع المواطص ال ويتي للتع   لقن و 
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هن   ا تع ط عيص أولوي   القنوا  الض كككككككككك ئيا ال ويتيا وعيص أولوي   جم هي ه  مص  ،ن كككككككككك ئيا معينا

لقنوا  الض كككك ئيا ال ويتيا ال  مككككا دو اأ ميم أ و عي اأ ني تشكككك ي  ال أي السككككي سككككي المواطنيص. لعع  ا

 للمواطص ال ويتي حو  الق  ي  المحليا.

يرة ز تغطية الفضببببائيات اإلخبارية لثحداث، تغطية فضببببائيتي الج" ( بعنوان2011دراسببببة حمدان )

 .والعربية ألحداث مصر وليبيا" دراسة مقارنة

ين ي و  25إلى مع نا  يضيا تغطيا ن كككككك ئيتي الجزي و والع عيا وألحداث هدن  هذه الد اسككككككا 

نع اي  ني ليعي ، قع  وأثن   وععد األحداث، وحدود التوازص والحي ديا التي  17ني ممكككككككككككككك ، وأحداث 

وقد ت وص مجتمع الد اسككككككككككا مص النشكككككككككك ا  والع امج  ،ي  الض كككككككككك ئي    ك  تغطيا االحداثالتزم  ع

ع  ي ني قن و وحمكك د اليو و اة  :  يتيص وتحديدأ ع ن مجيالجزي و والع عيا اال ع اة ع  يا لض كك ئيتي

 وأظي   نت ئج الد اسككككككا اهتم   الض كككككك ئيتيص عتغطيا ،  سكككككك اا األ ع  ي ني قن و الع عياالجزي و وآ 

ين ي  ني ممككك   25األحداث األحداث ني    العلديص، حيث ت  ت مكككيص تغطي     ملا ألحداث 

نع اي  ني ليعيكك ، وت تيككل تغطيككا األحككداث ني العلككديص لت وص األولى ني ع نكك مجييمكك ،  17وأحككداث 

ع ة ككك نا إلى ت مكككيص زمص  عي  لكسكككت ككك ن   والتق  ي  اة ع  يا والتع يضيا ني مككك لا األ ع   

 حو  األحداث، وتنوع مم د  تغطيا األحداث ني  ك الض  ئيتيص.

إتجاهات طلبة الجامعات العراقية نحو تغطية الحراك "ان (، بعنو 2013جمعة، لواء جبار )دراسبببببببة 

  ".الشعبي العربي في وسائل اإلعالم العراقية )جامعة أهل البيت نموذجًا(

هدن  الد اسككككككككا الى الى تقيي  اتج ه   طلعا الج مع   الع اقيا لتغطي   وسكككككككك ئ  اةاك  

الطلعا اليي   ممككككككككككد  للمعلوم   الع اقيا ألحداث الح ا  الشككككككككككععي الع عي مص حيث مدى ااتم د 

اص تل  األحداث، ومص حيث اتج ه تي  ومو كككوايتي  وحي دتي  وشكككموليتي  والتنوع والتعدد نيي ، وقد 

اسكككككككت د  الع حث االسكككككككتعي ص  أداو لجمع المعلوم   وااتمد الى اينا اشكككككككوائيا مص ادد مص طلعا 
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ا مص النت ئج   ص أهمي : ح ز  ج معا أه  العي  الع اقيا، وقد تومككككككككككككككل  الد اسكككككككككككككككا إلى مجموا

لتع  و ااتل الثم ني األ  ى ني مسككككككتوي   والض كككككك ئي    الع اقيا الى الم تعا األولى مص عيص الم  

( لمسكككككتويي التع   %89لوسككككك ئ  اةاك  الم تلضا ) الع اقيا و ي  الع اقيا(، وذل  عنسكككككعا علغ  )

طغ  المو وا    ،(%57،7تعا الث نيا وعنسعا ))دائم  و  لع أ( ج   ععده  الض  ئي   الع اقيا ع لم  

 ،اقيا ئ  اةاك  الع  الى تغطي   وسككككك نيا ألحداث الح ا  الشكككككععي الع عيواألعع د العسككككك  يا واألم

الحي ديا ني تغطي   وسككككككك ئ  اةاك  الع اقيا ألحداث الح ا  الشكككككككععي الع عي  ي  أص  ع ز  قيما

 قيما الشموليا ج    ني آ   الق ئما.

( دراسبببببة 2011التغطية االعالمية للحراك السبببببياسبببببي في العراق )" ( بعنوان2013دراسبببببة المال )

 ."تحليلية مقارنة بين موقعي شبكة البصرة نت وشبكة اإلعالم العراقي

هدن  الد اسككككا إلى التع ف الى اتج ه   وم كككك ميص التغطيا االاكميا للح ا  السككككي سككككي 

ل  مص  ك  التع ف الى طعيعا المو ككككككككككككككوا   التي تن ولي  ، وذ2011ني الع ات والذي عدا ا   

   مص موقع شكككككع ا العمككككك و ن  وشكككككع ا اةاك  الع اقي اةل ت ونييص، وموقضيم  مص المو كككككوا   

 التي يت  ط حي ، ع ة  نا إلى مع  ا المم د  التي يعتمد اليي  الموقع ص ني التغطيا.

  أسككككلول تحلي  الم ككككموص للمو ككككوا   وقد ااتمد  الد اسككككا المنيج الومككككضي واسككككت دم

وال  مكككككككككككككا ع لح ا   2011آذا   15شكككككككككككككع ط إلى  15المع و كككككككككككككا ني الموقعيص ني الضت و م  عيص 

 السي سي ع لع ات تحديداأ.

وأظي   نت ئج الد اسكككككككككككا إلى أص موقع العمككككككككككك و ن  يعدي اهتم م أ وا كككككككككككح أ ودام أ للح ا  

 ا اةاك  الع اقي متوا ككككككع أ ني تغطيا للح ا . السككككككي سككككككي ني الع ات، عينم    ص تع م  موقع شككككككع

وأظي   النت ئج أي كككككك أ أص الموقع ص اسككككككت دم  م اسككككككلييم  ني موقع الحدث  ممككككككد  أسكككككك سككككككي ني 

 التغطيا.
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اإلعالم الفضببائي في الوطن العربي تحليل للمضببمون والتأثير في ( بعنوان "2013دراسببة ياسببين )

 النخب والرأي العام".

ع لحديث اص تأثي  األاك  الض كككككك ئي ني ال أي الع   والن ل الع عيا، ويعحث يعنى هذا ال ت ل 

ني دو  الن ل الع عيا ني ت ويص وعن   ال أي الع   نحو الق كككككككككك ي  الع عيا الممككككككككككي يا وني المقدما 

 مني  مو وع تضعي  الح ا  الشععي ةحداث التغيي  الش م  ني الواقع الع عي ال اهص.

ي ى ال  تل أص العث التلضزيوني الض ككك ئي الع عي أ كككحى مشكككغوالأ ع لشكككأص الع عي ومعع اأ انه،  

وأص التلضزيوص الض كككككك ئي الع عي قد تحو  إلى شكككككك ي  ن ا  ني    م اح  الح ا  الشككككككععي الع عي، 

 عيا عوانتج مو اأ مقتعسا ومغلقا مص الواقع، واست د  ال  تل االستعي ص للحمو  الى  أي الن ل ال

ع ةاك  التلضزيوني الض ككك ئي الع عي قد جدد الواي عوحدو الوطص الع عي والممكككي  المشكككت  ، وذل  

مص  ك  ت  يزو الى اليمو  الع عيا المشكككككككككت  ا والتي تمثل  أ ي اأ ع لح ا  الشكككككككككععي الع عي والذي 

 ط لل ني جميع الدو  ع لح يا وتحسيص األو  ع االجتم ايا والسي سيا.

 تجربة القنوات الفضائية العراقية في عرض معالجة األزمة الراهنة"." ( بعنوان2013اوه )دراسة ك

هدن  الد اسكككا إلى التع ف الى دو  القنوا  الض ككك ئيا الع اقيا ني  مكككد األزم   الدا ليا 

ني العكد وا   المع لج   التنضيذيا أم   المسكككؤوليص والجميو ، وأج ي  الد اسكككا الى أ عع قنوا  

الن طقتيص ع ل  ديا(، ع اتع  ه  األ ث   GK ،NRT ئيا ا اقيا هي ) الع اقيا، والسكككككككككككككوم يا، ن ككككككككككككك

اهتم م أ ع ألزم   الدا ليا، وقد حدد الع حث المدو الزمنيا للد اسككككككا التحليليا عمدو ثكثا أشككككككي  عدايا 

مض دو  400، وت  تطعيت الد اسكككككا الى اينا امديا قوامي  2013/ 29/2وحتى  2012/ 1/12مص 

مص الجميو  الع اقي الع   ني مح نظا السككليم نيا و   و  والمومكك  والعمكك و عشكك   متسكك وي الى 

 أس ى متغي  النوع االجتم اي والقومي وتعتع  اينا هذه الد ايا مص العين   العمديا.

 وتومل  الد اسا الى ادد مص النت ئج أهمي :
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ا ا يا ع لد جا االولى، وأت ح  هذه القنوا  الض مكاهتم   القنوا  الض ك ئيا اال ععا ع لع امج الحو  -

أم   مش   ا ال يوف مص ال ع ا  والمت مميص ني ع امجي  عش   أ ع  مص مش   ا الجميو  

 ني ذا  الع امج.

ج    االو  ع االمنيا واال ه ل ني الت يل االو  عيص االزم   السي سيا الم تلضا ني القنوا   -

 اسا.اينا الد   -الع اقيا اال عع

اتضق    نا القنوا  اينا الد اسكككككككككا الى الت تيل األو  ني مع لجا أزما الضسككككككككك دالم لي واةدا ي  -

 و  ن  قن و السوم يا ني مقدما القنوا  التي ط ح  هذه االزما.

بعنوان "تغطية الشببببأن السببببوري في قناتي العراقية وبغداد العراقيتين. (، 2013دراسببببة القيسببببي )

 .االخبار الرئيسية"مقارنة لنشرات دراسة 

عغداد ن تي الع اقيا و هدن  الد اسكككككككككا الى التع ف الى القي  والم ككككككككك ميص اة ع  يا ني أ ع   ق 

وقد ااتمد  الد اسككككككا الى ممكككككك د  العي ن   عنوايي  األوليا والث نويا، وت  الحمككككككو   ،الض كككككك ئيتيص

الى العي ن   األوليا نت  الحمككككككككككو  اليي  مص إ شككككككككككيف النشكككككككككك ا  اة ع  يا لقن تي الع اقيا وعغداد 

 ،اتحلي  الم كككموص  ك  مدو الد اسككك الض ككك ئيتيص ال  مكككا ع لشكككأص السكككو ي وتحليليم  ونت اسكككتم  و

نت ئج هذه الد اسكككككككككككككككا الى ادد مص النت ئج، أهمي :   ز  قن و الع اقيا الى قيما الجدو  و لمككككككككككككككك 

والحداثا واةيج عيا ني تن و  األ ع   ال  مككككككككا ع لشككككككككأص السككككككككو ي عينم    ز  قن و عغداد الى قيما 

الجدو والحداثا والمكككككككك اع ني تن ولي  األ ع   ال  مككككككككا ع لشككككككككأص السككككككككو ي.   ز  قن و الع اقيا الى 

األ ع   السي سيا ع لد جا األس ى، أم  قن و عغداد نإني    ز  الى األ ع   األمنيا والسي سيا عض  ت 

 عسيط عينيم . 
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تغطية فضببببائيتي "الحرة" و"روسببببيا" للحراك الشببببعبي العربي من " (، بعنوان2014دراسببببة  يحيى )

 وجهة نظر طلبة جامعة الموصل".

 التغطيا اةاكميا للح ا  الشععي الع عي ني قن تي هدن  الد اسا إلى التع ف الى طعيعا

 م  تسككككككككككعى الى مع نا حج   ،نظ  طلعا ج معا المومكككككككككك  الع اقيا الح و و وسككككككككككي  اليو  مص وجيا

طلعا  الع عي مص وجيا نظ التغطيا التي ت  سككككككككككي  ه تيص الض كككككككككك ئيتيص لق كككككككككك ي  الح ا  الشككككككككككععي 

نيم  اهتم مي  عم  تعثه القن تيص ومدى ثقتي  عيم ، و  وتحديد نسككعا مشكك هدتي  للقن تيص ومدى ،الج معا

سككككككككككككككتعي ص م  ااتمد اةوااتمد الع حث المنيج التحليلي ني العحث   ،ذا   نوا يعتع وني  حي ديا أ  الإ

وقد ق   الع حث عتوزيع استع ن   الى اينا اشوائيا تمثل  عثكث  لي   مص الج معا،  ،أداو للد اسا

ولحس ل النت ئج  ،مص طلعا     ليا %20دال، وعنسعا وهي العلو  السي سيا والعلو  اةسكميا واآل

 (.SPSSق   الع حث ع ست دا  الحزما اةحم ئيا للعلو  اةنس نيا واالجتم ايا )

الى ادو نت ئج مص أهمي : أص د جا مت ععا الح ا  الشكككككككععي الع عي ني  و لمككككككك  الد اسكككككككا

ا  ونيم  يتعلت عمت ععا الح   ،ا     ن  ا ليا لدى أن اد العيناوسككككككككككككك ئ  اةاك  الم تلضا وعشككككككككككككك   

الشكككككككككككععي الع عي الى القن تيص يكحظ أني  ج     عد جا  كككككككككككعيضا لقن و الح و، أم  مت ععا تطو ا  

 وسي  اليو  نقد ج    عد جا متوسطا. ونيم  يتعلت عثقا المش هد عم  تعثه القن تيص الح ا  الى قن و 

وقد  ،وسكككككطاتيم  للح ا  الشكككككععي عد جا متإت كككككح أص المسكككككتجوعيص يثقوص عم  تعثه القن تيص ني تغطي

،  لوحظ مص النت ئج أص القن تيص تتميزاص ع لمينيا ل نيم  ععيداص اص الحي ديا ني تن و  أحداث الح ا

 حسل  أي العينا.

و  ز  الح و ني تغطيتي  الى االحت      عيص القوا  الح وميا والمحتجيص، واسكككككت ككككك ن  

شكك مككي   مع   ككا للسككلطا عنسككعا ا ليا، حسككل  أي المسككتجوعيص الذيص  أوا أي كك أ أص قن و  وسككي  
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محضيا لاليو  ح م  الى است  ن  ش مي   مؤيدو للسلطا عنسعا ا ليا، أم  ادنى الموا يع ا

 تن والأ ني القن و ن  ن  است  نا ش مي   مع   ا للسلطا ني علداص الح ا  الشععي الع عي.

واسكككككككت دم  قن و  وسكككككككي  اليو  ع لد جا األولى التغطيا األ ع  يا اليوميا ال  مكككككككا ألحداث 

الح ا . نيم  ح مكك  الح و الى الع امج الحوا يا ني تغطيتي  للح ا ، والتي  مككمكك  حسككل  أي 

ليو  أ عع العينا سكك اتيص نأ ث  مص سكك ا   عثي  لتغطيا ق كك ي  الح ا ، ني حيص  مككمكك   وسككي  ا

 س ا   نأ ث  للتغطيا.

تغطية قناتي الشبببرقية والعراقية لقضبببايا الفسببباد في العراق من " (، بعنوان2014دراسبببة الجنابي )

 وجهة نظر قادة الرأي اإلعالميين العراقيين".

الى تغطيا قن تي الشكككك قيا والع اقيا لق كككك ي  الضسكككك د الم لي وحجمي  هدن  الد اسككككا التع ف 

ئيا الع اقيا  ني الع ات مص وجيا نظ  ق دو ال أي مص اةاكمييص الع اقييص الع مليص ني القنوا  الض 

وهدن   ذل  إلى التع ف الى مدى التزا  القنوا  الض ككككككككككك ئيا ع لمع يي  المينيا  ،الع ملا ني األ دص

 ومض هي  المسؤوليا االجتم ايا أثن   تغطي تي  لق  ي  الضس د الم لي ني الع ات.ومؤش ا  

وقد اسكككككت دم  الد اسكككككا المنيج الومكككككضي المسكككككحي، وااتمد  الى االسكككككتع نا  أداو لجمع 

المعلوم   مص اينا حمكك يا شكك ملا مص المككحضييص الع اقييص الع مليص ني القنوا  الض كك ئيا الع اقيا 

( مككككككحضي أ يمثلوص م  73( إاكمي، وقد طعق  االسككككككتع نا الى )86 دص وادده  )التي تعم  ني األ

 ( مص المجتمع ال لي. و  ص مص اه  نت ئج الد اسا م  يلي:%83،4نسعته )

( الى وجود نسككككككككك د عمدى  عي  جداأ ني %91اتضت أن اد اينا الد اسكككككككككا عنسكككككككككعا أ ث  مص )

عين  النت ئج أن ككككككليا لقن و الشكككككك قيا  ،دى  عي ( الى وجود هذا الضسكككككك د عم%8،0الع ات، وعنسككككككعا )

   الضق و نالى قن و الع اقيا ني  مى نق ا  مص الضق ا  السككككككككك  ال  مكككككككككا ع لمع يي  المينيا ع سكككككككككتث

مو ككككككككككوايا التغطي  : أي اد  شكككككككككك مككككككككككنا األ ع   والتغطي   وااللتزا  و ( التي تنص الى3 ق )
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األولى ني    الضق ا : ممككككككككككداقيا ممكككككككككك د  ع لمو ككككككككككوع المط ومو، واحتل  قن و الشكككككككككك قيا ال تل 

اةنمككككككككككككك ف، وتوازص التغطي  ، ودقا التغطي  .  م   –المعلوم  ، وشكككككككككككككموليا التغطي  ، والنزاها 

عين  النت ئج أن ككككككليا لقن و الشكككككك قيا الى قن و الع اقيا ني  مى نق ا  السكككككك  ال  مككككككا عمؤشكككككك ا  

معلوم   ني تغطيا القن و، وتون  ال أي ومض هي  المسككككككككككككككؤوليا االجتم ايا للتغطي  ، وهي: حج  ال

وال أي اآل   ني تغطيا القن و، والتض اليا مع الجميو  التي تون ه  تغطيا القن و، ومت ععا تطو ا  

 ، تع  ه قدي نحو ق كككك ي  الضسكككك د والالق كككك ي  ني تغطيا القن و)تغطي   المت ععا(، وتقو  القن و عدو  ن

لق  ي   التي توني  الش م والتضسي  لالى ن  ئيا الش قيا عمؤش  واقيا وتقدم  قن و الض  ئيا  الع  

 تتن ولي  تغطيا القن وو.
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 الدراسات األجنبية -2

 (Vincent price and john zaller،1990 دراسة فنسنت برايس وجوهن زالر)

 بعنوان" المستوى المعرفي لدى المشاهدين حول تسعة من األحداث"

المتلضزو قد سكك هم  ني  نع المسككتوى المع ني لدى المشكك هديص أظي   الد اسككا أص األ ع    

حو  تسكككككعا مص األحداث التي و كككككع  ني الد اسكككككا، وجد الع حث ص أص التلضزيوص أوجد واي مع ني 

لدى مجتمع الد اسكككا حو  سكككتا اشككك  حدث أ ني مج   الد اسكككا، ني حيص نجح  المكككحف ني إيج د 

 واي مع ني حو  الحدث.

 .(Young Jun Sonad and Sung Taekim، 2001ج كيم )دراسة يونجسون وسن

 " " 1996-1984، الرئاسية الحملة من تحليلو  للناخبين بعنوان" وسائل اإلعالم   

، التي 1992، 1988، 1984تن ول  الد اسكككككككككككككككا االنت  ع   ال ئ سككككككككككككككيا األم ي يا لألاوا  

أص الحمك  االنت  عيا مص  ك  تن ول  التوايا االنت  عيا مص ج معا ميتشككككككككغ ص، وجد  الد اسككككككككا 

، 1988التلضزيوص   ن  ممككككد اأ للمع نا والمعلوم   السككككي سككككيا ع لنسككككعا للن  عيص، و  مككككا لألاوا  

، ووجد  الد اسككككككا أص التلضزيوص يأتي ني مقدما وسكككككك ئ  االتمكككككك   الجم هي يا مص حيث القوو 1992

 ني ايج د المع نا السي سيا ع لنسعا للمقت ايص.

 ( Hiroko ،2005روكو )دراسة هي

بعنوان: اسببببببتعمال وسببببببائل االعالم المحلية من قبل طالب الدراسببببببات العليا األجانب في المملكة 

 المتحدة"

هدن  هذه الد اسككككككككككككا إلى التع ف الى  يضيا اسككككككككككككت دا  وسكككككككككككك ئ  اةاك  المحليا مص قع    

تحليكك  المحتوى  اكك ئك  الطكل الككذيص يعيشككككككككككككككوص ني ع يطكك نيكك   ك  نت و الككد اسككككككككككككككككا مص  ك 

االجتم اي الثق ني لنمط حي تي   ك  اسككككتعم لي  هذه الوسكككك ئ  اةاكميا. ت ككككمص العحث مق عك  
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 ،2005لعلي  ني ج معا ليدز ني ا   ا ئلا تعير مع أطض لي  مص طلعا الد اس   ا 33واستع نا مع 

 نيا، ومضيو  النظ و الثق ا ى التحلي  ثكثا أعع د هي: التحلي  السككككككككككككمعي التقليدي مع الت  يز الى

ئج إلى أص وأشكككك    النت  ،طلعا األج نل ني الممل ا المتحدوالتشككككت     ج الوطص، وال ع و الثق نيا لل

الض ت ني اسكككككككككتعم   وسككككككككك ئ  اةاك  مص قع  الطلعا األج نل ني علده  األ  والممل ا المتحدو يعود 

ع الى السككككككككك ص ال   جي  ط لل، ا ئك  سكككككككككععه إلى النقص ني الجم ايا المع ونا والطلل الم تض

الطكل تح و  إيج د شككككككككككعو  ع السككككككككككتم ا  الثق ني عأني  ني علده  األمككككككككككلي مص  ك  اسككككككككككتعم   

 المم د  اةاكميا المتون و وهذا تأث  ععيئا اةاك  التي واجيته ني الممل ا المتحدو.

 The Rest of Arab World ( Robison، 2005دراسة روبسون )

هذه الد اسككككا إلى أص المشكككك هديص الع ل للقنوا  الض كككك ئيا يعحثوص ع لد جا األولى  لمكككك  

 اص المحط   التي تقد  لي  ع امج ت نيييا.

( هي أ ث  المحط   الت نيييا شككككععيا الى مسككككتوى MBC1وأظي   الد اسككككا أص محطا )

ع امجي ، وج    ( ع لد جا األولى ني ممكككككككككككككك  نظ اأ لتنوع Dreemالمنطقا الع عيا    ، وج    )

 محطا  وت ن  ع لم تعا األولى ني    مص األ دص والسعوديا.

 

 Trust in the News on( بعنوان"Barre Gunter 2005،دراسبببببببببببببة بيري جنتر )

Television 
 " الثقة في األخبار على التلفزيون".

  هدن  الد اسكككككككككككككككا الى مع نا مدى الثقا ني أ ع   التلضزيوص مص قع  المشككككككككككككككك هديص وأج ي

و  ن  نت ئج الد اسكككككككككككا  م  يلي: يعتع   ،ني الممل ا المتحدو BBCالد اسكككككككككككا الى مشككككككككككك هدي قن و 

مص أن اد العينا أاتع وا األ ع   هي التي ت كككككككع  %87واص  ،لتلضزيوص الممكككككككد  ال ئيسكككككككي لأل ع  ا
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مص أن اد  %85أا ل  ،يما القنوا  التلضزيونيا األ  ككككككياالجميو  عمككككككو و األحداث الج  يا وهذه م

وهن   د اسكككككككا  ،(BBC1،BBC2، ITV1مث  ) ،  التلضزيونيا األ  كككككككياالعينا اص إ تي حه لأل ع 

وجد  أص أ لعيا المشكككككككككك هديص ني  2004( ا   BBCمشكككككككككك عيا ق م  عي  هيئا اةذااا الع ط نيا )

ت وص أ ث   صالتلضزيو  أص الع امج الواقعيا الى ،يقد وص أهميا ا ع   التلضزيوص %79ع يط ني  وعنسعا 

، واألحداث الج  يا %89وهذا ي وص الى نط ت واسكككع ني األ ع   وعنسكككعا  ،دقا ني معظ  األوق  

للحمككو  مص أن اد العينا أن كك  ممككد   %80يعتع   ،%59والع امج الوث ئقيا عنسككعا  %69عنسككعا 

ني  لضزيوص مص الم جح أاند سككككككككككككككؤا  العينا اص ااتق ده  عأص أ ع   الت ،الى األ ع   هو التلضزيوص

تع ى موقف الح وما ني الق ككككككككك ي  المتعددو، أج ل معظمي ، هذه النتيجا ينظ   ليي  أني  سكككككككككما 

 والتي تعتمد ني تمويلي  الى الح وما. BBCمص سم    

 (Dan Drew and David Weaver،2006دراسة دان دريو وديفيد ويفر) 

 و2004لعام  من وسائل االعالم الحمالت  االنتخابية  االمريكية  الناخبين تعلمبعنوان" 

تنكك ولكك  االطكع الى أ عكك   التلضزيوص والمنكك ظ ا  التلضزيونيككا واأل عكك   المعثوثككا مص  ك  

شككككككككككع ا االنت ن  واكقتي  ع لمع نا التي نتعلمي  مص ق كككككككككك ي  الحمك  االنت  عيا األم ي يا ني ا   

 ئيا مص س  ص واليا  اندي ن ، ومص  ك  المق علا الي تضيا.والعينا   ن  اشوا 2004

ومص النت ئج الكنته ليذه الد اسا أص زي دو التع   لوس ئ  اةاك  تؤدي إلى زي دو ني اد  

 اهتم   الجميو  وععده  اص المش   ا ني العمليا السي سيا.
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 The Effect Media on The Political ( Jems، S.، 2006دراسبببببببببببببة جببيببمببس ) 

Behavior of Citizen  

 وبعنوان" تأثير اإلعالم على السلوك السياسي للمواطن

وهدن  الد اسككا الى مع نا تأثي  وسكك ئ  االتمكك   الى اتج ه   الض د وسككلو ه السككي سككي،  

وال يف،  واسككككككككككت دم  منيج المسككككككككككح والمنيج المق  ص، وطعق  الى اينا مص األن اد مص الح كككككككككك 

 وج    النت ئج  م  يلي:

أص زي دو تع   الض د لوسكك ئ  االتمكك   تزيد مص الدانعيا السككي سككيا لديه،  م  أص زي دو التع    -

 لوس ئ  االتم   تزيد مص االهتم   السي سي للض د.

يزداد تأثي  وس ئ  االتم   ني المش   ا السي سيا للض د ني المن طت ال يضيا اني  ني المن طت  -

 الح  يا.

( بعنوان" تاثير وسببببائل االتصببببال المطبوع Sidny& Dennis،2008دراسببببة سببببيدني ودنيس )

 والمسموعة والمرئية على السلوك السياسي للموطن األمريكي"

هدن  هذه الد اسككككككككا التع ف إلى ت ثي  وسكككككككك ئ  االتمكككككككك   المطعواا والمسككككككككمواا والم ئيا الى 

 ل  الد اسا إلى م  يلي:السلو  السي سي للمواطص األم ي ي، وتوم

إص وس ئ  االتم   الجم هي ي عمضا ا ما والتلضزيوص عمضا   ما ت ثي   عي  الى المواطنيص  -

 األم ي ييص نيم  يتعلت عق ا  التموي  ني االنت  ع  .

 إص دو  ال اديو والتلضزيوص ني  لت المع نا السي سيا أ ث  تأثي اأ مص المحف. -
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 ما يميز هذه الدراسة 

تن ول  الد اس   الس عقا العديد مص المو وا   مني  م  له اكقا مع ش و عمو وع الد اسا 

ومني  م  له اكقا  ي  مع شكككك و، وسككككوف تسكككك اد هذه الد اسكككك   الع حث ني تطوي  منيجيا العحث، 

د اس   وسيت  مق  نا عع  نت ئج هذه ال ، نا العحث والمح و  التي تع   لهو ذل  ني تطوي  استع

 مع نا مدى التط عت أو التع اد ع لنت ئج عيص هذه الد اسا والد اس   األ  ى.ل

ني هذه الد اسككا سككوف تتميز عأني  تتن و  )اةمكككح   السككي سككيا واالقتمكك ديا ني الع ات و 

نيجيا تشككككك   مح ولا عحثيا م( ع لض ككككك ئي   الع اقيا مص وجيا نظ  اةاكمييص الع اقييص ني األ دص

ظ  االاكمييص المقيميص    ج الع ات لواقع تغطيا القنوا  الض ككككككككككك ئيا الع اقيا ني للتع   ل يف ين

سكككككككعى وعذل  ت. تن ولي  االمككككككككح   السكككككككي سكككككككيا واالقتمككككككك ديا التي ج   عي   ئيى الوز ا  الع اقي

 للتع يف عأهداف ذل  المو وع، ومستوى التغطيا له.
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 الفصل الثالث
 واإلجراءات(منهجية الدراسة) الطريقة 

يت ككككككككككككمص هذا الضمكككككككككككك  المنيج المعتمد ني الد اسككككككككككككا، ومجتمع الد اسككككككككككككا واينتي ، واألداو 

ج ا ا  تطعيت الد اسا، والمع لجا اةحم ئيا ومعوع    المست دما نيي ، ومدت األداو، وثع تي ، وا 

 الد اسا.

 منهج الدراسة:  -1

إلى جمع العيك ن    الى المنيج الومككككككككككككككضي التحليلي الكذي ييكدفأاتمكد  هكذه الكد اسكككككككككككككككا 

والمعلومككككك   مص مجتمع الكككككد اسكككككككككككككككككككا )االاكمييص الع اقييص المقيميص ني اال دص( مص  ك  أداو 

اةسككككككككتعي ص، والمنيج الومككككككككضي ييدف إلى ومككككككككف واقع المشكككككككك ك  والظواه   م  ني ظ  مع يي  

 (.238، 2009محددو )النعيمي، والعي تي، و ليضا، 

مييص مسككككككتوى تقيي  اةاك قي ىالد اسككككككا ألني  تسككككككعى إلى  ويعتع  هذا المنيج من سككككككع أ ليذه

الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككككككح   السككككككككككي سككككككككككيا واالقتمكككككككككك ديا ني الع ات مص قع  

 الض  ئي   الع اقيا.

وتع ز أهميا المنيج الومكككضي عأنه أسكككلول يتطلل العحث والتقمكككي والتدقيت ني األسكككع ل  

والمسعع   للظ ه و  الملموسا، لذل  نيو أسلول نع   ني جمع العي ن   والمعلوم  ، وعي ص الط ت، 

 (. 96، ص2011)المغ عي،  ،إلى م  هو أن  واةم  ن   التي تس اد ني تطوي  الو ع 
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 راسة:مجتمع الد  -2
يع ف مجتمع الد اسكككككا عأنه مجموع المض دا  التي يسكككككتيدف الع حث د اسكككككتي  لتحقيت نت ئج   

ام ، ) مضيدو، وهو يمث  الجميو  الذي ي  ل الع حث د اسككككككككككككته وتعمي  الد اسككككككككككككا الى    مض داته

 (.209، ص2008

 ن   ، وقد تعذ  الحمو  الى عيقييص المقيميص ني األ دصا  االاكمييص الع ت وص مجتمع الد اسا مص

 سكككميا اص أاداده  وذل  لعد  وجود جيا مت مكككمكككا لحمككك  هذه األاداد، وقد ق   الع حث عزي  و 

ميدانيا إلى م  تل الض كك ئي   الع اقيا الموجودو ني ام ص ول  يسككتطع الحمككو  الى أاداد  سككميا 

وقد ت  ا تي   هذا المجتمع  ونه  ،ي أ ( إاكم200اةاكمييص ق اعا )لي ،  إال انه يقد  ادد هؤال  

يتمتع ععككدو  مكككككككككككككككك ئص أهميكك : الت مككككككككككككككص ني مجكك   التغطيكك   التلضزيونيككا، ث  متكك ععككا هؤال  

 اةاكمييص للشأص الع اقي أوال عأو . 

وق   الع حث الى اسككككتطكع  أي االاكمييص الع اقييص المقيميص ني ام ص وقد تعذ  الحمككككو  الى 

ده  وذل  لعد  وجود جيا مت مما لحم  هذه اةاداد نلذل  ق   الع حث عي ن    سميا اص اادا

عزي  ا  ميدانيا إلى م  تل الض ككككككككككككككك ئي   الع اقيا الموجودو ني ام ص، حيث ت  الحمككككككككككككككو  الى 

 العي ن   ال  ما عي  عش   مع ش  وهي الت ليا:

 ادد المحضييص الض  ئيا
 35 قن و الحدث .1
 28 قن و التغي  .2
 20 قن و الع عليا .3
 50 قن و الش قيا .4
 40 قن و س م ا  .5
 15 قن و دجلا  .6
 ANB 20قن و  .7



62 

 

 عينة الدراسة-3

تعتع  اينا الد اسككاو جز  مص مجتمع الد اسككا، وتمث  مجتمع الد اسككا تمثيكأ مكك دق أ،  وليذا 

 (.239، ص2009يم ص تعمي  نت ئج الد اسا المعنيا الى العينا الى المجتمع عأ ملهو )ز يل، 

قييص المقيميص ني ا  مص االاكمييص الع ( إاكمي أ 88تت وص اينا الد اسكككككككككككككككا مص )وسككككككككككككككوف 

حيث ق   الع حث عتوزيع االستع نا الى  ،( مص مجتمع الد اسا األملي%44ه )، أي م  نسعتاأل دص

( استع ن   لعد  مكحيتي  4، استثني مني  )( استع نا92د للع حث م  مجمواا )( مني ، وا 100)

( 1والجدو  ) ،( اسكككتع نا88ا للتحلي  اةحمككك ئي )عذل  أمكككعح ادد االسكككتع ن   المككك لحللتحلي ، و 

 يعيص أاداد أن اد العينا مص اةاكمييص المقيميص ني اال دص.

 

 (1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسعا  العدد الضئا  المتغي   ال ق 

 %56 49 ذ   النوع االجتماعي 1

 %44 39 انثى

2 

 

 

 العمر

 %31 27 سنا 30أق  مص 

 %30 26 سنا  31-40

 %20 18 سنا  41-50

 %19 17 سنا  51أ ث  مص 

 %15 13 مح نا مطعواا  3
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 المجال اإلعالمي

 %26 23 مح نا تلضزيونيا

 %14 12 مح نا إذاايا

 %11 10 مح نا ال ت ونيا

 %17 15   تل محضي

 %017 15 مج   إاكمي آ  

 ( إلى م  يلي:1تشي  عي ن   الجدو  )

نيمكك  يتعلت عمتغي  النوع االجتمكك اي عككأص النسككككككككككككككعككا األ ع  مص أن اد اينككا الككد اسككككككككككككككككا مص 

 (.%44(، واةاكمي   اةن ث علغ  نسعتي  )%56اةاكمييص الذ و  عنسعا )

لضئا النسكككككككككعا األ ع  مص أن اد العينا ني اونيم  يتعلت عمتغي  العم  تشكككككككككي  العي ن   إلى أص 

(، ث  %30سكككنا( عنسكككعا ) 40-31( تليي  الضئا العم يا )%31سكككنا( عنسكككعا ) 30العم يا )أق  مص 

سكككككككنا( عنسكككككككعا  50(، وأ ي اأ الضئا العم يا ) أ ث  مص %20سكككككككنا ( عنسكككككككعا ) 50-41الضئا العم يا)

(19%.) 

 لعي ن   أص النسكككككككعا األ ع  مص أن اد العينا يقعوصونيم  يتعلت عمتغي  المج   اةاكمي تشكككككككي  ا

ث  نئا   تل مكككككككككحضي ومج   إاكمي آ   عنسكككككككككعا  (،%26المكككككككككح نا التلضزيونيا عنسكككككككككعا)ني نئا 

(، وأ ي اأ %14(، تليي  نئا مككح نا إذاايا عنسككعا )%15(، ث  نئا مككح نا مطعواا عنسككعا )17%)

 (.%11نئا المح نا االل ت ونيا عنسعا )
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 الدراسةأداة  -4

ت  االاتم د ني هذه الد اسككككككا عشكككككك    ئيسككككككي الى االسككككككتعي ص لجمع المعلوم   والعي ن  ،  

حيث ت  تمككميمه لين سككل أ  ا  الد اسككا وأسككئلتي  السككتطكع آ ا  واتج ه   أن اد اينا الد اسككا ) 

 تسكككككككك اد الى التع ف األداوألص  ،الد اسككككككككا( ني مو ككككككككوع يص الع اقييص المقيميص ني األ دصاةاكمي

مسكككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمككككككككككككح   السكككككككككككي سكككككككككككيا )الى 

 .(واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا

 وت ون  استع نا  الد اسا مص قسميص والى النحو الت لي:

 اينا الد اسا وهي:: العي ن   ومعلوم   ديمو  انيا اص أن اد القسم األول

 وله مستوي ص: ذ  ، انثى. :  النوع االجتماعي -

 51سنا، أ ث  مص  50-41سنا، مص  40-31سنا، مص  30وله أ ععا نئ   : أق  مص  العمر -

 سنا.

وله سككك  مسكككتوي  : مكككح نا مطعواا، مكككح نا تلضزيونيا، مكككح نا إذاايا،   لمجال اإلعالميا -

 كمي آ  .مح نا ال ت ونيا،   تل محضي، مج   إا

 وهي الى النحو الت لي: القسم الثاني: مجاالت الدراسة

 ( نق ا . 5مج   مو وا   التغطيا: وت وص مص  ) -

 ( نق و.13مج   سم   التغطيا: وت وص مص  ) -

 ( نق ا .4مج   أس ليل التغطيا: وت وص مص ) -

 ( نق ا .4مج   اتج ه   الض  ئي   مص اةمكح   : وت وص مص ) -

 ( نق ا .6س د: وت وص مص )مج    شف الض -
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 ( نق ا .5مج   ال أي الع   والمش   ا السي سيا: وت وص مص ) -

( 5مج   موقف اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص مص اةمككككككككككككككح  : وت وص مص ) -

 نق ا .

 ( نق ا . 5وت وص مص  ): مج   مستوى التغطيا -

األداو ني جزئيي  الى مقي ى لي    الثكثي ( نق و. وتوزا  نق ا  47حيث ت ون  األداو مص )

( د ج  ، 3والذي يتألف مص ثكثا مسككككتوي  ، عحث تعطي األج عا الى مسككككتوى أوانت عشككككدو )

 ( د جا واحدو.1( د جتيص، ومستوى ال أونت )2ومستوى مح يد )

 صدق أداة الدراسة-5

ى ص تقيى م  تسكككعيقمكككد ع  تع   مكككدت أداو جمع المعلوم   والعي ن  و مدى قد تي  الى أ

الد اسكككككككككككككككا إلى قي سكككككككككككككككه نعكأ، عحيث تتط عت المعلوم   التي يت  جمعي  عواسككككككككككككككطتي  مع الحق ئت 

المو كككوايا، عحيث تع ى المعنى الحقيقي والضعلي للمض هي  الوا دو ع لد اسكككا عد جا   نياو )حسكككيص، 

 (.314، ص1999

ادد مص الى ليا عمككككككككككككككو تي  األو ت  ا  ككككككككككككككي  للتحقت مص المككككككككككككككدت الظ ه ي لألداو نقد 

(، عحيث يج ي التأ د مص مككككككي  ا الضق ا  وم اا   2مص ذوي اال تمكككككك ص)ملحت  ق  المح ميص 

العس طا والو وم والدقا، وأص تقيى نق ا  االستع نا م  و ع  لقي سه مص أ  ا ، وأص تعع  اص 

 (1أسئلا الد اسا.)ملحت  ق )

  إج ا  التعديك  المطلوعا وني  كككككككككككككو  مكحظ   المح ميص ومقت ح تي  وتومكككككككككككككي تي  ت 

ا دو مكككككككككي  ا الضق ا ،  والتي عشككككككككك   ا   شكككككككككمل    نا الضق ا  مص حيث إا دو توزيع المج ال  وا 
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لغ   نق ا  وا  كك نا نق ا  جديدو، وعذل  أمككعح االسككتع نا عمككو تي  الني ئيا تت وص مص ) ( نق و  47وا 

 (. 3( مج ال .)ملحت  ق  8موزاا الى )

 ثبات الدراسة -6

التحقت مص الثعكك   واالتسككككككككككككككك ت الككدا لي لضق ا  االسككككككككككككككتعكك نككا ج ى ااتمكك د ع نكك مج التحليكك   لغ   

م  )  ونع خ ألض ( الذي ( وت  مص  كله الحمككككو  الى مع SPSSاةحمكككك ئي للعلو  االجتم ايا )

وهي تعع  اص د جا مقعولا مص االتسكككككك ت الدا لي ال لي ل  نا نق ا  االسككككككتع نا،  (0،82) علغ قيما

 ( اآلتي:2ول   مج   مص المج ال  األ ععا،  م  ني الجدو  )

 (2جدو  )
 مع م    ونع خ ألض  لكتس ت الدا لي لضق ا  االستع نا

 قيما مع م  الثع   المج  
 0.76 مو وا   التغطيا 

 0.69 سم   التغطيا
 0.78 أس ليل التغطيا

 0.67 اتج ه   الض  ئي   مص االمكح   
 0.78  شف الضس د

 0.81 ال أي الع   والمش   ا السي سيا: 
موقف االاكمييص الع اقييص المقيميص 

 ني اال دص مص االمكح  
0.77 

 0.76 مستوى التغطيا
 0.82 ثع   األداو    

 

  



67 

 

 المعالجة اإلحصائية -7

 ت  است دا  ني ع ن مج التحلي  اةحم ئي والمع دال  واال تع  ا  الت ليا: 

 ا تع     ونع خ ألض . -

 الت  ا ا  والنسل المئويا والمتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا وال تعا. -

 One، وتحليكككك  التعكككك يص األحكككك دي T-TEST  ،INDEPENDENT SAMPLEا تعكككك    -

Way Anova لمق  ن   الععديا.وا تع   شيضيه ل 

 وقد ت  ااتم د تد ج مقي ى لي    الثكثي   آلتي:

 موانت، مح يد،  ي  موانت. 

 و  ن  قي  المتوسط   الحس عيا التي ااتمدتي  الد اسا   آلتي:

 نم  نوت:  ا ليا. 2،34 -

 : متوسط  2،34 -1،67 -

 : من ض .1،67أق  مص  -

 إجراءات الدراسة -8

مص  ك  م اجعا األدل اةاكمي والد اسككككك   السككككك عقا المتعلقا  تحديد اةط   النظ ي للد اسكككككا -
 عمش لا الد اسا.

تمكمي  اسكتعي ص من سكل يت كمص وحدا  ونئ   التحلي ، وتح يمه مص قع   ع ا  وم تميص ت   -
 ومص ث  التحقت مص ثع تي .

شككككع  تتحديد العينا التي سككككت  ككككع لعمليا التحلي  عشكككك   دقيت يؤدي إلى اسككككت كص نت ئج ت   -
 الع حث ع ل    عتحقيت أهداف د استه.

 تحوي  النت ئج التي سيت  تحليلي  إلى ش   إحم ئي. -
 إتع ع اةج ا ا  العلميا الست كص نت ئج االستع نا، ومص ث  ااداد ال س لا عمو تي  ال  ملا. -
  ت عا النت ئج والتومي  ، ث  ا  ي  الى اللجنا المعتمدو لمن قشتي . -
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 الفصل الرابع

 تائج الدراسةن

ي  مسككككككككككتوى تقيني هذا الضمكككككككككك  سككككككككككيت  ا   النت ئج التي تجيل اص السككككككككككؤا  ال ئيسككككككككككي 

اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص  لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص 

وععد تحلي  العي ن    ،( ن داأ 88ولتحقيت ذل  ت  ا تي   اينا م ونا مص ) ،قع  الض كككككككك ئي   الع اقيا

   ن  النت ئج   لت لي: ،التي ت  جمعي 

 بسؤال الدراسة: النتائج المتعلقة أوالً 

ما هو مسبببببتوى تقييم اإلعالميين العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصبببببالحات السبببببياسبببببية 

 واالقتصادية في العراق من قبل الفضائيات العراقية ؟

حسك ل المتوسكط   الحسك عيا واالنح ان   المعي  يا ألداو الد اسكا حسكل ت  اص هذا السكؤا   لإلج عا

  م  هو معيص ني الجداو  أدن ه. ،مج التي 

 (3جدو )
 المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لمج ال  أداو الد اسا.

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 ا ليا 0.48 2.34 مو وا   التغطيا

 متوسطا 0.26 2.09 مع يي  سم   التغطيا

 متوسطا 0.54 2.13 أس ليل التغطيا

 متوسطا 0.38 2.33 السي سيا واالقتم ديا اةمكح  اتج ه   الض  ئي   مص 
 ا ليا 0.52 2.41 كشف الفساد

 متوسطا 0.61 2.16 الع   والمش   ا السي سيا ال أي
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 متوسطا 0.52 2.08 اةمكح  مص  األ دصالع اقييص المقيميص ني   اةاكمييصموقف 

 متوسطا 0.47 2.20 مستوى التغطيا

 متوسطا 0.23 2.22 ال لي

 

 وىمسكككككت يكحظ مص الجدو  السككككك عت أص الد جا ال ليا السكككككتج ع   أن اد اينا الد اسكككككا الى

ني األ دص لتغطيا اةمكككككككككح   السككككككككي سككككككككيا واالقتمكككككككك ديا ني  تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص

وج   ني  ،(2.22حسككككككك عي مقدا ه) الع اقيا  ج    متوسكككككككطا عمتوسكككككككطالع ات مص قع  الض ككككككك ئي   

 مو وا   التغطيايليه مج    ،(2.41عمتوسط حس عي مقدا ه) كشف الفساد  الم تعا األولى مج  

السكككككككككي سكككككككككيا  اةمككككككككككح     الض ككككككككك ئي   مص اتج ه ومج   ،(2.34عمتوسكككككككككط حسككككككككك عي مقدا ه )

 اةمكككككككككح  اتج ه   الض كككككككك ئي   مص  ومج   ،(2.33عمتوسككككككككط حسكككككككك عي مقدا ه ) واالقتمكككككككك ديا

عمتوسكككط حسككك عي  مسكككتوى التغطيا ومج   ،(2.33عمتوسكككط حسككك عي مقدا ه ) السكككي سكككيا واالقتمككك ديا

 ومج   ،(2.16حسككك عي مقدا ه )عمتوسكككط  الع   والمشككك   ا السكككي سكككيا ال أي ومج   ،(2.20مقدا ه )

عمتوسككط حسكك عي  مع يي  سككم   التغطيا ومج   ،(2.13عمتوسككط حسكك عي مقدا ه ) أسكك ليل التغطيا

ص م األ دصالع اقييص المقيميص ني  اةاكمييصموقف  وني الم تعكككا األ ي و مجككك   ،(2.09مقكككدا ه )

 (.2.08عمتوسط حس عي مقدا ه)  اةمكح  

المتوسكككط   الحسككك عيا واالنح ان   المعي  يا ل   نق و مص مج ال  األداو و ذل  ت  حسككك ل 

  م  هو معيص ني الجداو  أدن ه.

  



70 

 

 موضوعات التغطية.أواًل: مجال  

 (4جدو )
 .مو وا   التغطيا  مج   المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق ا

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 ا ليا 0.76 2.52   ز  الض  ئي   الى جوانل اةمكم السي سي. 1

 ا ليا 0.69 2.45   ز  الض  ئي   الى جوانل اةمكم االقتم دي. 2

 متوسطا 0.87 2.02   ز  الض  ئي   الى جوانل إمكم العنيا التحتيا. 3

  ز  الض كككككككككككككك ئي   الى أهميا اسككككككككككككككتق ا  الو ككككككككككككككع األمني  4

 والعس  ي.

 ا ليا 0.69 2.48

 متوسطا 0.74 2.23 اقت ع  الض  ئي   مص همو  ومش    المواطص الع اقي. 5

 ا ليا 0.48 2.34 الكلي

 علغ حيث ا ليا مو كككككككككوا   التغطيا الد جا ال ليا لمج   أصيكحظ مص الجدو  السككككككككك عت 

الض ككككككككك ئي   الى جوانل   ز  ص الى وتنوحمكككككككككل  الضق و التي  ،(2.34المتوسكككككككككط الحسككككككككك عي )

   ني حيص حمككل  الضق و التي تنص الى ،(2.52متوسككط حسكك عي ) أالىو الى اةمكككم السككي سككي

 (.2.02) متوسط حس عي مقدا هأدنى الى  ،والى جوانل إمكم العنيا التحتيا   ز  الض  ئي  و
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 معايير سمات التغطية : مجالثانيا

 (5جدو )
 .ع يي  سم   التغطياا  مج   مواالنح ان   المعي  يا لضق  المتوسط   الحس عيا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

  ن  التغطي   تتسكك  ع لمومككداقيا والمقمككود ع لممككداقيا هن  هو  1
 تع   انم  المدت ني الم دو.

 متوسطا 0.66 2.02

والمقمككككككككود عي  اص ت وص المعلوم     ن  التغطي   تتسكككككككك  ع لدقا  2
 دقيقا و ي  مظللا.

 متوسطا 0.64 2

  ن  التغطي   تتسككككككككك  ع لمو كككككككككوايا والممكككككككككقود عي  التج د اص  3
 االهوا  والميو  وا   الم دو  م  هي.

 متوسطا 0.64 1.84

  ن  التغطي   تتسككككك  ع لتوازص والمقمكككككود عي  ااط      ذي حت  4
 حقه دوص  عص او تج وز.

 متوسطا 0.62 1.93

ع لحي ديا والمقمكككككككود عي  اص ت وص التغطيا    ن  التغطي   تتسككككككك  5
  ي  منح زو لط ف الى حس ل ط ف ا  .

 متوسطا 0.66 1.86

تتسكك  التغطي   ع لعمت المع ني وهو االح طا عمعلوم   وان و اص  6
 الق يا.

 متوسطا 0.54 1.97

 متوسطا 0.67 2.22 توا ل التطو ا  ونع  الش  ع. 7
 متوسطا 0.62 2.06 الع امج الحوا يا تتس  ع لسطحيا 8
 متوسطا 0.67 2.09   ن  مم د  الض  ئي   موثوقا 9

 ا ليا 0.64 2.34   ن  مم د  التغطيا مجيولا 10
 متوسطا 0.70 2.13 س هم  الض  ئي   عإيج د الشي و للسي سييص 11
 ا ليا 0.61 2.36 ذا  اجندو سي سيا تح ي يا. 12
 ا ليا 0.61 2.39 تت عع تطو ا  اهميا ق  ي  االمكم ني الع ات 13

 متوسطا 0.26 2.09 الكلي

حيث علغ  متوسككككككككككطا التغطياع يي  سككككككككككم   يكحظ مص الجدو  السكككككككككك عت أص الد جا ال ليا لمج   م

تت عع تطو ا  اهميا ق  ي  االمكم وحمل  الضق و التي تنص الى و ،(2.09المتوسط الحس عي )



72 

 

  ن  ني حيص حمكككككل  الضق و التي تنص الى و  ،(2.39الى أالى متوسكككككط حسككككك عي ) وني الع ات

 ي  منح زو لط ف الى حسكككككك ل ط فع لحي ديا والمقمككككككود عي  اص ت وص التغطيا   التغطي   تتسكككككك 

 (.1.86) متوسط حس عي مقدا هأدنى الى  ،وا  

 التغطيةاساليب  : مجالثالثاً 

 (6جدو )
 .أس ليل التغطياا  مج   المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق  

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 متوسطا 0.75 2.27 معززو ع لوث ئت والمعلوم   الدقيقا                  1

 متوسطا 0.68 2 مع المعنييص. معززو ع للق  ا  والحوا ا  2

 متوسطا 0.77 2.09 ااتمد  التغطي   الى شيود اي ص مص الش  ع الع اقي. 3

 متوسطا 0.77 2.16 تتس  ع لش م والتضسي  للق  ي  الميما. 4

 متوسطا 0.54 2.13 الكلي

 حيث علغ المتوسكككككط متوسكككككطا التغطياأسككككك ليل  يكحظ مص الجدو  السككككك عت أص الد جا ال ليا لمج  

ى أالى و المعززو ع لوث ئت والمعلوم   الدقيقاوحمكككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.13الحسككك عي )

ع م معززو ع للق  ا  والحوا ا ني حيص حمككككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.27متوسككككط حسكككك عي )

 (.2) متوسط حس عي مقدا ه أدنى و الىالمعنييص
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 الفضائيات من االصالحات السياسية واالقتصاديةاتجاهات  : مجالابعاً  

 (7جدو )
المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق ا  مج   اتج ه   الض  ئي   مص االمكح   

 السي سيا واالقتم ديا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 متوسطا 0.71 2.25 تنتقد اةمكح   الى اني  ش ليا 1
 متوسطا 0.75 2.18 تنتقد الى أني  تتس  ع لمح مما الط ئضيا 2
 ا ليا 0.69 2.40 ال جدوى مص اةمكح   3
 ا ليا 0.69 2.47 اةمكح   تعش  ع ل ي  4

 متوسطا 0.38 2.33 الكلي

يكحظ مص الجدو  السكك عت أص الد جا ال ليا لمج   اتج ه   الض كك ئي   مص االمكككح   السككي سككيا 

      وحمكككككككل  الضق و التي تنص الى  ،(2.33حيث علغ المتوسكككككككط الحسككككككك عي ) متوسكككككككطا واالقتمككككككك ديا

ني حيص حمل  الضق و التي تنص  ،(2.47الى أالى متوسط حس عي ) واةمكح   تعش  ع ل ي و

 (.2.18) متوسط حس عي مقدا ه ىأدن و الىتنتقد الى أني  تتس  ع لمح مما الط ئضياالى و

 كشف الفساد: خامساً 

 (8جدو )

 .كشف الفسادالمتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق ا  مج   

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 ا ليا 0.69 2.54 الم لي واةدا ي ني الع اتالع امج ن ح  الضس د  1
 ا ليا 0.72 2.41 دا  الى مح  ما المسؤوليص 2
 ا ليا 0.72 2.43   ز  الض  ئي   الى جوانل الضس د السي سيا 3
 ا ليا 0.74 2.36   ز  الض  ئي   الى جوانل الضس د االقتم ديا. 4
 ا ليا 0.75 2.41   ز  الض  ئي   الى جوانل الضس د االجتم ايا. 5
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ون   التغطيككا قكك اككدو معلومكك   ميمككا اص ق كككككككككككككككك يكك   6
 الضس د.

 متوسطا 0.67 2.32

 ا ليا 0.52 2.41 الكلي

ي حيث علغ المتوسط الحس ع اا ليالضس د يكحظ مص الجدو  الس عت أص الد جا ال ليا لمج    شف 

الى  والم لي واةدا ي ني الع اتلضسكك د الع امج ن ككح  اوحمككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.41)

و دون   التغطيا ق اني حيص حمكككككككككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.54أالى متوسكككككككككط حسككككككككك عي )

 (.2.32) متوسط حس عي مقدا ه الى أدنى ،ومعلوم   ميما اص ق  ي  الضس د

 الراي العام والمشاركة السياسية : مجالسادساً 

 (9جدو )
 واالنح ان   المعي  يا لضق ا  مج   ال اي الع   والمش   ا السي سيا.المتوسط   الحس عيا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 متوسطا 0.74 2.16 س هم  الض  ئي   عتعزيز المش   ا السي سيا 1

 متوسطا 0.79 2.20 س هم  الض  ئي   عإاط   ال أي للمواطص 2

الض ككككككككك ئي   عتوني  ح يا ال أي وال أي اآل   ل   ال ت  سككككككككك هم   3

 السي سيا

 متوسطا 0.74 2.16

 متوسطا 0.77 2.15 س هم  التغطي   عتنوي  ال أي الع   الع اقي ع ةمكح   4

 متوسطا 0.79 2.14 نس   الض  ئي   عنود اةمكم لل أي الع   5

 متوسطا 0.61 2.16 الكلي

 وسطامت والمش   ا السي سيايكحظ مص الجدو  الس عت أص الد جا ال ليا لمج   ال اي الع   

س هم  الض  ئي   عإاط   وحمل  الضق و التي تنص الى و ،(2.16حيث علغ المتوسط الحس عي )
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 ني حيص حمككككككككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.20الى أالى متوسككككككككط حسكككككككك عي ) ال أي للمواطصو

 (.2.14) متوسط حس عي مقدا ه أدنى  و الىالض  ئي   عنود االمكم لل أي الع  نس   

 العراقيين المقيمين في االردن من االصالحات. العالميينسابعًا: مجال موقف ا

 (10جدو )
موقف اةاكمييص  الع اقييص المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق ا  مج   

 .من اإلصالحات المقيميص ني األ دص

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 متوسطا 0.76 2.02 أويد م  ج   عحزما االمكح   اةدا يا  1
 متوسطا 0.77 2.05 أويد م  ج   عحزما االمكح   الم ليا  2
 متوسطا 0.77 1.95 أويد م  ج   عحزما االمكح   االقتم ديا  3
 متوسطا 0.71 2.04 أويد م  ج   عحزما ال دم   4
 متوسطا 0.73 2.32 أويد م  ج   عحزما م  نحا الضس د  5

 متوسطا 0.52 2.08 الكلي

يكحظ مص الجدو  السكككككككككك عت أص الد جا ال ليا لمج   موقف اةاكمييص  الع اقييص المقيميص 

وحمككككل  الضق و التي  ،(2.08علغ المتوسككككط الحسكككك عي ) اةمكككككح   متوسككككطا حيثني األ دص مص 

ني حيص  ،(2.32و الى أالى متوسكككككككككط حسككككككككك عي )وأويد م  ج   عحزما م  نحا الضسككككككككك د تنص الى

 و الى أدنى  متوسككككطج   عحزما االمكككككح   االقتمكككك ديا أويد م و حمككككل  الضق و التي تنص الى

 (.1.95) حس عي مقدا ه
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 مستوى التغطية : مجالثامناً 

 (11جدو )
 المتوسط   الحس عيا واالنح ان   المعي  يا لضق ا  مج   مستوى التغطيا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة

 ا ليا 0.74 2.34   ن  التغطيا ش ملا أي ل   جوانل اةمكح  . 1

 متوسطا 0.79 2.20 أي تق  ي  إ ع  يا يوميا و ي ه . ،قدم  تحقيق   متنواا 2

 متوسطا 0.65 2.25   ص مستوى التغطيا متحيزا مص اةمكح  . 3

 متوسطا 0.70 2.14   ص مستوى التغطيا مع    أ لإلمكح  . 4

 متوسطا 0.64 2.05   ص مستوى التغطيا ايج عي  مع اةمكح  . 5

 متوسطا 0.47 2.20 الكلي

ال ليا لمج   مسكككككتوى التغطيا متوسكككككطا حيث علغ المتوسكككككط يكحظ مص الجدو  السككككك عت أص الد جا 

  ن  التغطيا شكككككككككككككك ملا أي ل   جوانل وحمككككككككككككككل  الضق و التي تنص الى و  ،(2.20الحسكككككككككككككك عي )

  ص  ني حيص حمكككل  الضق و التي تنص الى و ،(2.34الى أالى متوسكككط حسككك عي ) واةمككككح  

 (.2.05) متوسط حس عي مقدا ه أدنى و الىمستوى التغطيا ايج عي  مع اةمكح  

 بفرضية الدراسة: النتائج المتعلقة ثانياً 

في مسببتوى تقييم اإلعالميين  (α≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصببائية عند مسببتوى الداللة ) 

العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصبببببالحات السبببببياسبببببية واالقتصبببببادية في العراق من قبل 

 . ختالف، النوع االجتماعي، العمر، المجال اإلعالمي الذي تعمل فيهالفضائيات العراقية با
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 إناث( ،متغير النوع االجتماعي)ذكور -1

 ،ت  حسكككككككككككك ل المتوسككككككككككككط   الحسكككككككككككك عيا ،إن ث( ،)ذ و نيم  يتعلت عمتغي  النوع االجتم اي

لع اقييص امسكككككككتوى تقيي  اةاكمييص واسكككككككت دا  ا تع   ) ( لدالال  الض وت  ،واالنح ان   والمعي  يا

 المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككح   السككككككي سككككككيا واالقتمكككككك ديا ني الع ات مص قع  الض كككككك ئي  

 (.12 م  هو معيص ني الجدو   ق ) ،الع اقيا

 (:12الجدو )
مستوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا نت ئج ا تع  ) ( لداللا الض وت 

النوع  تعع أ لمتغي االقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا اةمكح   السي سيا و 
 االجتم اي.

 العدد المستوى المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 0.69 -0.397 86 0.51 2.32 49 ذ   المج   األو 

 0.44 2.36 39 أنثى

 0.72 0.356 86 0.24 2.10 49 ذ   المج   الث ني

 0.28 2.08 39 أنثى

 0.12 1.548 86 0.49 2.20 49 ذ   المج   الث لث

 0.57 2.03 39 أنثى

 0.44 -0.776 86 0.39 2.30 49 ذ   المج   ال اعع

 0.37 2.36 39 أنثى

الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   

 ال  مى

 0.42 0.796 86 0.45 2.45 49 ذ  

 0.59 2.36 39 أنثى

 0.21 1.261 86 0.56 2.23 49 ذ  
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الكككككككمكككككككجككككككك   

 الس دى

 0.66 2.07 39 أنثى

الكككككككمكككككككجككككككك   

 الس عع

 0.45 0.744 86 0.51 2.11 49 ذ  

 0.53 2.03 39 أنثى

الكككككككمكككككككجككككككك   

 الث مص

 0.84 0.191 86 0.48 2.20 49 ذ  

 0.45 2.18 39 أنثى

 0.27 1.100 86 0.26 2.24 49 ذ   ال لي

 0.19 2.18 39 أنثى

دالا إحم ئي  عيص متوسط   إج ع   أن اد  ( اد  وجود12 ئج ا تع   ) ( حسل الجدو  )تظي  نت

مسككككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككككككككح   ني اينا الد اسككككككككككككا 

 ،)ذ و  م ايلمتغي  النوع االجتتعزى السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا 

  إن ث(.

 متغير العمر -2

 ،  ياواالنح ان   المعي ،نقد ت  أوالأ حسككككك ل المتوسكككككط   الحسككككك عيا ،عا لمتغي  العم وأم  ع لنسككككك

مسكككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا ل السكككككككككككتج ع   أن اد اينا الد اسكككككككككككا

لمسككككتوى ونق  لمتغي  اا ني الع ات مص قع  الض كككك ئي   الع اقيا اةمكككككح   السككككي سككككيا واالقتمكككك دي

 (.13)  م  هو معيص ني الجدو   ق  ،الد اسي
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 (:13الجدو )

 مستوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص نيل ،واالنح ان   المعي  يا ،المتوسط   الحس عيا
نق أ و األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا 

 .لمتغي  العم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغيرات بعاداأل

 0.50 2.26 27 سنا 30اق  مص  المج   األو 

 0.48 2.47 26 سنا 31-40

 0.47 2.24 18 سنا 41-50

 0.45 2.35 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.28 2.07 27 سنا 30اق  مص  المج   الث ني

 0.21 2.04 26 سنا 31-40

 0.29 2.24 18 سنا 41-50

 0.22 2.04 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.47 2.23 27 سنا 30اق  مص  المج   الث لث

 0.59 1.99 26 سنا 31-40

 0.45 2.25 18 سنا 41-50

 0.60 2.05 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.43 2.41 27 سنا 30اق  مص  المج   ال اعع

 0.38 2.29 26 سنا 31-40

 0.31 2.27 18 سنا 41-50

 0.38 2.29 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.51 2.32 27 سنا 30اق  مص  المج   ال  مى

 0.54 2.51 26 سنا 31-40
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 0.47 2.41 18 سنا 41-50

 0.55 2.39 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.68 2.17 27 سنا 30اق  مص  المج   السدى

 0.51 2.24 26 سنا 31-40

 0.64 2.11 18 سنا 41-50

 0.61 2.07 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.52 2.08 27 سنا 30اق  مص  المج   الس عع

 0.48 2.06 26 سنا 31-40

 0.62 2.15 18 سنا 41-50

 0.47 2 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.54 2.16 27 سنا 30اق  مص  المج   الث مص

 0.51 2.24 26 سنا 31-40

 0.30 2.24 18 سنا 41-50

 0.45 2.11 17 سنا 51ا ث  مص 

 0.23 2.21 27 سنا 30اق  مص  ال لي

 0.26 2.23 26 سنا 31-40

 0.19 2.24 18 سنا 41-50

 0.25 2.16 17 سنا 51ا ث  مص 

( وجود ن وت ظ ه يا عيص المتوسكككككككط   الحسككككككك عيا ني السكككككككتج ع   أن اد 13يكحظ مص الجدو  )   

مسككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككح   السككي سككيا ل اينا الد اسككا

 م . ف مستوي   متغي  العلع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا ن تجا اص ا تكواالقتم ديا ني ا
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( One Way ANOVA) ت  إج ا  تحليكك  التعكك يص األحكك دي ،وللتحقت مص داللككا الض وت الظكك ه يككا

يا مستوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطل لد جا الستج ع   أن اد اينا الد اسا

 م  هو معيص ني الجدو   ،العم ونق  لمتغي  اةمكككككككككككح   السككككككككككي سككككككككككيا واالقتمكككككككككك ديا ني الع ات 

 (. 14 ق )

 (:14الجدو )
 تحلي  التع يص االح دي تعع  لمتغي  العم 

 ممد  التع يص األعع د
مجموع 

 الم عع  

د ج   

 الح يا

متوسط 

 الم عع  
 قيما ف

مستوى 

 الداللا

 0.34 1.133 0.267 3 0.800 عيص المجموا   المج   األو 

 0.235 84 19.773 دا   المجموا  

 87 20.573 المجموع

 *0.05 2.692 0.179 3 0.538 عيص المجموا   المج   الث ني

 0.067 84 5.595 دا   المجموا  

 87 6.133 المجموع

 0.27 1.319 0.377 3 1.130 عيص المجموا   مج   الث لثال

 0.286 84 23.992 دا   المجموا  

 87 25.122 المجموع

 0.57 0.665 0.100 3 0.300 عيص المجموا   مج   ال اععال

 0.151 84 12.643 دا   المجموا  

 87 12.943 المجموع

الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   

 ال  مى

 0.59 0.643 0.177 3 0.530 عيص المجموا  

 0.275 84 23.080 دا   المجموا  
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 87 23.610 المجموع

الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   

 الس دى

 0.80 0.330 0.126 3 0.379 عيص المجموا  

 0.383 84 32.144 دا   المجموا  

 87 32.524 المجموع

الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   

 الس عع

 0.85 0.255 0.071 3 0.214 عيص المجموا  

 0.280 84 23.501 دا   المجموا  

 87 23.715 المجموع

 0.78 0.352 0.080 3 0.241 عيص المجموا   المج   الث مص

 0.229 84 19.197 المجموا  دا   

 87 19.438 المجموع

 0.76 0.379 0.022 3 0.066 عيص المجموا   ال لي

 0.058 84 4.851 دا   المجموا  

 87 4.917 المجموع

( أص هن   ن وق أ دالا إحمكك ئي  14تظي  نت ئج ا تع   تحلي  التع يص األح دي )ف( حسككل الجدو  )

قيميص مسكككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المل إج ع   أن اد اينا الد اسكككككا نيم  يتعلتعيص متوسكككككط   

ععد ل ني األ دص لتغطيا اةمككككح   السكككي سكككيا واالقتمككك ديا ني الع ات مص قع  الض ككك ئي   الع اقيا

معككك يي  سككككككككككككككمككك   حيكككث علغككك  قيمكككا )ف( لععكككد  ،عم لمتغي  التعزى معككك يي  سككككككككككككككمككك   التغطيكككا 

(. و ذل  يكحظ α≤0.000( وهي قيما ذا  داللا إحمككككك ئيا اند مسكككككتوى داللا )2.692)التغطيا

أسككككككككك ليل و  ،مو كككككككككوا   التغطيا يا لععدمص الجدو  السككككككككك عت اد  وجود ن وت ذا  داللا إحمككككككككك ئ

 ،لضسكك د شككف اععد و   ،وععد اتج ه   الض كك ئي   مص اةمكككح   السككي سككيا واالقتمكك ديا ،التغطيا

وععد موقف اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص مص  ، ا السكككككككي سكككككككياال أي الع   والمشككككككك   وععد 
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تل   وجد  عم ولمع نا أي مص نئ   ال ،عم تعزى لمتغي  ال وععد مسكككككتوى التغطيا  ،اةمككككككح  

 (.15) ت  إج ا  ا تع   شيضيه للمق  ن   الععديا المع و ا نت ئجه ني الجدو   ق  ،الض وت

 

 (:15الجدو )
 .العم نت ئج ا تع   شيضيه للمق  ن   الععديا حسل متغي  

 العم  المتغي ا 
المتوسط 

 الحس عي

 30ق  مص ا

 سنا

31-40 

 سنا

41-50 

 سنا

أ ث  مص 

 سنا 51

مكككككككعككككككك يكككككككيككككككك  

سككككككككككككككككككككككمكككككككك   

 التغطيا

 30اقككككككك  مص 

 سنا

2.07   0.17-*  

  *-0.20   2.04 سنا 31-40

 *0.20  *0.20 *0.17 2.24 سنا 41-50

 51مص أ ث  

 سنا

2.04  0.20-*   

-41) ني ام ا ع  لمص ه  مع يي  سككككككككم   التغطيا ( أص د جا 15يت ككككككككح مص الجدو   ق  )

 40-31واألن اد الذيص ه  ني ام  ) ،سككككككككنا 30( مق  نا مع األن اد الذيص ه  ني ام  اق  مص 50

 . سنا 51سنا( واألن اد الذيص يزيد أام  ه  اص 
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 للعملمتغير المجال اإلعالمي  -3

 ،نقد ت  أوالأ حسكككككككككك ل المتوسككككككككككط   الحسكككككككككك عيا ،عا لمتغي  المج   اةاكمي للعم وأم  ع لنسكككككككككك

يميص مسكككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقل السكككككتج ع   أن اد اينا الد اسكككككا ،واالنح ان   المعي  يا

ونق  لع اقيا ا ني األ دص لتغطيا اةمككككح   السكككي سكككيا واالقتمككك ديا ني الع ات مص قع  الض ككك ئي  

 (.16 م  هو معيص ني الجدو   ق ) ،لمتغي  المج   اةاكمي

 (:16الجدو )
 مستوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص نيل ،واالنح ان   المعي  يا ،المتوسط   الحس عيا

نق أ و األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص قع  الض  ئي   الع اقيا 
 .لمتغي  المج   اةاكمي للعم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغيرات بعاداأل 

 0.45 2.06 13 مح نا مطعواا المج   األو 

 0.49 2.39 23 مح نا تلضزيونيا

 0.45 2.21 12 مح نا إذاايا

 0.50 2.16 10 مح نا ال ت ونيا

 0.47 2.32 15   تل محضي

 0.24 2.74 15 مج   إاكمي آ  

 0.16 2.05 13 مح نا مطعواا المج   الث ني

 0.30 2.09 23 مح نا تلضزيونيا

 0.21 2.05 12 مح نا إذاايا

 0.34 2.20 10 مح نا ال ت ونيا

 0.14 2.06 15   تل محضي

 0.34 2.12 15 مج   إاكمي آ  
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 0.42 2.30 13 مح نا مطعواا المج   الث لث

 0.56 2.18 23 مح نا تلضزيونيا

 0.44 1.85 12 مح نا إذاايا

 0.45 2.05 10 مح نا ال ت ونيا

 0.45 2.16 15   تل محضي

 0.73 2.13 15 مج   إاكمي آ  

 0.37 2.32 13 مح نا مطعواا المج   ال اعع

 0.34 2.29 23 مح نا تلضزيونيا

 0.33 2.29 12 مح نا إذاايا

 0.42 2.45 10 مح نا ال ت ونيا

 0.44 2.41 15   تل محضي

 0.43 2.25 15 مج   إاكمي آ  

 0.39 2.21 13 مح نا مطعواا المج   ال  مى

 0.54 2.46 23 مح نا تلضزيونيا

 0.35 2.65 12 مح نا إذاايا

 0.39 2.23 10 مح نا ال ت ونيا

 0.51 2.24 15   تل محضي

 0.65 2.60 15 آ   مج   إاكمي

 0.60 2.23 13 مح نا مطعواا المج   الس دى

 0.62 2.13 23 مح نا تلضزيونيا

 0.49 2.26 12 مح نا إذاايا

 0.50 1.72 10 مح نا ال ت ونيا



86 

 

 0.53 2.24 15   تل محضي

 0.75 2.29 15 مج   إاكمي آ  

 0.58 2.16 13 مح نا مطعواا المج   الس عع

 0.47 2.04 23 تلضزيونيامح نا 

 0.48 2.20 12 مح نا إذاايا

 0.67 1.92 10 مح نا ال ت ونيا

 0.51 2.09 15   تل محضي

 0.51 2.04 15 مج   إاكمي آ  

 0.37 2.40 13 مح نا مطعواا المج   الث مص

 0.45 2.13 23 مح نا تلضزيونيا

 0.53 2.20 12 مح نا إذاايا

 0.20 2.16 10 مح نا ال ت ونيا

 0.54 2.22 15   تل محضي

 0.57 2.10 15 مج   إاكمي آ  

 0.18 2.22 13 مح نا مطعواا ال لي

 0.25 2.21 23 مح نا تلضزيونيا

 0.23 2.21 12 مح نا إذاايا

 0.14 2.11 10 مح نا ال ت ونيا

 0.20 2.22 15   تل محضي

 0.32 2.28 15 مج   إاكمي آ  

( وجود ن وت ظ ه يا عيص المتوسككككككط   الحسكككككك عيا ني السككككككتج ع   16مص الجدو  )يكحظ 

مسكككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمككككككككككح   ل أن اد اينا الد اسكككككككككا



87 

 

لع ات مص قع  الض ككك ئي   الع اقيا ن تجا اص ا تكف مسكككتوي   متغي  السكككي سكككيا واالقتمككك ديا ني ا

 مج   العم . 

 One Way) ت  إج ا  تحليكككك  التعكككك يص األحكككك دي ،وللتحقت مص داللككككا الض وت الظكككك ه يككككا

ANOVAمسكككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص نيل ( لد جا السكككككتج ع   أن اد اينا الد اسكككككا 

م  هو   ،ونق  لمتغي  مج   العم األ دص لتغطيا اةمككككككح   السكككككي سكككككيا واالقتمككككك ديا ني الع ات 

 (. 17) الجدو   ق  معيص ني

 (:17الجدو )
 مستوى تقيي ل( الستج ع   أن اد اينا الد اسا One Way ANOVAنت ئج تحلي  التع يص األح دي )

اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص 
 .ونق أ لمتغي  مج   العم قع  الض  ئي   الع اقيا 

مكككككككككجكككككككككمكككككككككوع  ممد  التع يص األعع د
 الم عع  

د جككككككككككككككككككككككككك   
 الح يا

متوسكككككككككككككككط 
 الم عع  

مسكككككككككككككككتوى  قيما ف
 الداللا

 *0.00 4.034 0.812 5 4.062 عيص المجموا   المج   األو 
 0.201 82 16.511 دا   المجموا  

 87 20.573 المجموع
 0.72 0.504 0.037 5 0.183 عيص المجموا   المج   الث ني

 0.073 82 5.950 دا   المجموا  
 87 6.133 المجموع

 0.40 1.024 0.295 5 1.477 عيص المجموا   مج   الث لثال
 0.288 82 23.645 دا   المجموا  

 87 25.122 المجموع
 0.75 0.524 0.080 5 0.401 عيص المجموا   مج   ال اععال

 0.153 82 12.542 دا   المجموا  
 87 12.943 المجموع

 0.09 1.957 0.503 5 2.517 عيص المجموا  
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الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   
 ال  مى

 0.257 82 21.093 دا   المجموا  
 87 23.610 المجموع

الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   
 الس دى

 0.24 1.377 0.504 5 2.519 عيص المجموا  
 0.366 82 30.004 دا   المجموا  

 87 32.524 المجموع
الككككككككككمككككككككككجكككككككككك   

 الس عع
 0.83 0.418 0.118 5 0.589 عيص المجموا  

 0.282 82 23.126 دا   المجموا  
 87 23.517 المجموع

 0.63 0.692 0.157 5 0.787 عيص المجموا   المج   الث مص
 0.227 82 18.651 دا   المجموا  

 87 19.438 المجموع
 0.66 0.642 0.037 5 0.185 عيص المجموا   ال لي

 0.058 82 4.732 دا   المجموا  
 87 4.917 المجموع

أص هن   ن وق أ دالا إحمكك ئي   (17لتع يص األح دي )ف( حسككل الجدو  )تظي  نت ئج ا تع   تحلي  ا

قيميص مسكككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المل عيص متوسكككككط   إج ع   أن اد اينا الد اسكككككا نيم  يتعلت

ععد ل لتغطيا اةمككككح   السكككي سكككيا واالقتمككك ديا ني الع ات مص قع  الض ككك ئي   الع اقياني األ دص 

ليل التجنيد حيث علغ  قيما )ف( لععد أسككككككككككككككك  ،مج   العم لمتغي  تعزى مو ككككككككككككككوا   التغطيا 

(. α≤0.000( وهي قيما ذا  داللا إحمكككككك ئيا اند مسككككككتوى داللا )4.034) للمجموا   اة ه عيا

مع يي  سكككككككككككككم    يا لععدجدو  السككككككككككككك عت اد  وجود ن وت ذا  داللا إحمككككككككككككك ئو ذل  يكحظ مص ال

  ،وععد اتج ه   الض ككككك ئي   مص اةمككككككح   السكككككي سكككككيا واالقتمككككك ديا ،أسككككك ليل التغطياو  ،التغطيا

يميص وععد موقف اةاكمييص الع اقييص المق ،ال أي الع   والمش   ا السي سياوععد  ، شف الضس دععد و 

ولمع نا أي مص . مج   العم  تعزى لمتغي  وععد مسككككككككككتوى التغطيا  ،ني األ دص مص اةمكككككككككككح  
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ت  إج ا  ا تع   شككككككككككيضيه للمق  ن   الععديا المع و ككككككككككا نت ئجه ني  ،وجد  تل  الض وت عم نئ   ال

 (.18الجدو   ق )

 (18الجدو )

 .مج   العم للمق  ن   الععديا حسل متغي  نت ئج ا تع   شيضيه 

 مج   العم  المتغي ا 
المتوسط 
 الحس عي

مح نا 
 مطعواا

مح نا 
 تلضزيونيا

مح نا 
 إذاايا

مح نا 
 ال ت ونيا

  تل 
 محضي

مج   
إاكمي 
 آ  

 *-0.68    *-0.33  2.06 مح نا مطعواا مو وا   التغطيا
 *-0.35     *0.33 2.39 مح نا تلضزيونيا
 *-0.53      2.21 مح نا إذاايا

 *-0.58      2.16 مح نا ال ت ونيا
 *-0.42      2.32   تل محضي

مككجككككككك   إاكككمككي 
 آ  

2.74 0.68* 0.35* 0.53* 0.58* 0.42*  

ا مليص ني مج   ا ع  لمص ه  مو وا   التغطيا ( أص د جا 18يت ح مص الجدو   ق  )

 ،والمككككككككككككككح نا التلضزيونيا ،الذيص يعملوص ني المككككككككككككككح نا المطعوااأاكمي آ    مق  نا مع األن اد 

وال  تل المككحضي. و ذل  يت ككح وجود ن وت ذا  داللا  ،والمككح نا ال ت ونيا ،والمككح نا اةذاايا

إحمككككككككككككككك ئيكا عيص األن اد العك مليص ني مجك   المككككككككككككككحك نكا التلضزيونيكا مقك  نكا مع األن اد العك مليص ني 

  اد الع مليص ني المح نا التلضزيونيا.  المح نا المطعواا لم لح األن
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 و م  يلي: ،ين قر هذا الضم  نت ئج أسئلا الد اسا

والذي ينص على ما هو مسببتوى تقييم اإلعالميين  الدراسببةسببؤال النتائج المتعلقة بأواًل: مناقشببة  

العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصبببببالحات السبببببياسبببببية واالقتصبببببادية في العراق من قبل 

 الفضائيات العراقية ؟

يكحظ مص نت ئج الد اسا أص الد جا ال ليا الستج ع   أن اد اينا الد اسا الى مستوى تقيي  

لمقيميص ني األ دص  لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات مص اةاكمييص الع اقييص ا

وج   ني الم تعا األولى  ،(2.22) قع  الض  ئي   الع اقيا  ج    متوسطا عمتوسط حس عي مقدا ه

ومج   اتج ه   الض  ئي   مص اةمكح    ،يليه مج   مو وا   التغطيا ،مج     شف الضس د

ومج    ،ومج   اتج ه   الض  ئي   مص اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ،السي سيا واالقتم ديا

ي  ومج   مع ي ،ومج   أسككك ليل التغطيا ،ومج   ال أي الع   والمشككك   ا السكككي سكككي ،مسكككتوى التغطيا

اةاكمييص  الع اقييص المقيميص ني األ دص مص وني الم تعا األ ي و مج   موقف  ،سككككككككككككككم   التغطيا

 اةمكح  .    

( التي تومكككككل  إلى أص هن   اهتم م   2006وتتضت هذه النتيجا مع نت ئج د اسكككككا سكككككلي  )

ع  زو لق ككك ي  اةمككككم السكككي سكككي مم  يشكككي  لوجود ا تع ط مع شككك  عيص التوجي   السكككي سكككيا وتحديد 

 م  أو كككح  قد و  ،ي سكككي عوسككك ئ  اةاك  مح  الد اسكككاالسكككاالهتم م   الع  زو لق ككك ي  اةمككككم 

المككحف والض كك ئي   الى توني  مدى واسككع مص المعلوم   والق كك ي  عم  يشكك   ق ادو مع نا لل أي 

( وأظي   نت ئج الد اسككككككككككا إلى أص موقع العمكككككككككك و ن  يعدي 2013الع  . ومع نت ئج د اسككككككككككا المك )
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ي ني الع ات، عينم    ص تع م  موقع شككككع ا اةاك  الع اقي اهتم م أ وا ككككح أ ودام أ للح ا  السككككي سكككك

متوا ككككككككع أ ني تغطيا للح ا . وأظي   النت ئج أي كككككككك أ أص الموقع ص اسككككككككت دم  م اسككككككككلييم  ني موقع 

 الحدث  ممد  أس سي ني التغطيا.

 األ ععااهتم   القنوا  الض ككككك ئيا  إلى( التي تومكككككل  2013وتتضت مع نت ئج د اسكككككا   وه )

، وأت ح  هذه القنوا  الض مككككا أم   مشكككك   ا ال ككككيوف مص ال ع ا  األولىمج الحوا يا ع لد جا ع لع ا

 عاألو كككك ج     ،ص مشكككك   ا الجميو  ني ذا  الع امجوالمت مككككمككككيص ني ع امجي  عشكككك   أ ع  م

 -أل ععاالسكككككككككككي سكككككككككككيا الم تلضا ني القنوا  الع اقيا  األزم  عيص  األو يل تني الت   واة ه ل األمنيا

اتضق    نا القنوا  اينا الد اسكككا الى الت تيل األو  ني مع لجا أزما الضسككك د الم لي  ،اينا الد اسكككا

 .أالزماواةدا ي و  ن  قن و السوم يا ني مقدما القنوا  التي ط ح  هذه 

 ≥αيوجد فروق ذات داللة إحصبببائية عند مسبببتوى الداللة) بالفرضبببية: النتائج المتعلقة مناقشبببة 

توى تقييم اإلعالميين العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصالحات السياسية ( في مس0.05

  .واالقتصادية في العراق من قبل الفضائيات العراقية باختالف متغير النوع االجتماعي

( اد  وجود دالا إحمككككككك ئي  عيص متوسكككككككط   12تظي  نت ئج ا تع   ) ( حسكككككككل الجدو  )

مسككككككككككككككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص لتغطيا  إج ع   أن اد اينا الد اسكككككككككككككككا ني

اةمككككككككح   السكككككككي سكككككككيا واالقتمككككككك ديا ني الع ات مص قع  الض ككككككك ئي   الع اقيا تعزى لمتغي  النوع 

 إن ث(. ،االجتم اي)ذ و 

وقد تضس  هذه النتيجا ع ص اةن ث والذ و  مص اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص ال 

تلف د جا مستوى تقييمي  لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات. ني  مص نضى ت 
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الجنسيا وهمومي  وأهداني  واحدو وع لت لي قد ال ي وص هن   أي ا تكف عيص الجنسيص ني د جا 

 مستوى تقييمي  لتغطيا اةمكح   السي سيا واالقتم ديا ني الع ات.  

 ≥αيوجد فروق ذات داللة إحصببائية عند مسببتوى الداللة)  بالفرضببية:قة مناقشببة  النتائج المتعل

( في مستوى تقييم اإلعالميين العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصالحات السياسية 0.05

 .واالقتصادية في العراق من قبل الفضائيات العراقية باختالف متغير العمر

( أص هن   ن وق أ دالا 12دي )ف( حسكككككككل الجدو  )تظي  نت ئج ا تع   تحلي  التع يص األح 

إحمككك ئي  عيص متوسكككط   إج ع   أن اد اينا الد اسكككا نيم  يتعلت لمسكككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص 

المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككح   السككككككي سككككككيا واالقتمكككككك ديا ني الع ات مص قع  الض كككككك ئي   

م   حيث علغ  قيما )ف( لععد مع يي  سكك ،لمتغي  العم  الع اقيا لععد مع يي  سككم   التغطيا تعزى

(. و ذل  يكحظ α≤0.000( وهي قيما ذا  داللا إحمككككك ئيا اند مسكككككتوى داللا )2.692التغطيا)

وأسككككككككك ليل  ،مص الجدو  السككككككككك عت اد  وجود ن وت ذا  داللا إحمككككككككك ئيا لععد مو كككككككككوا   التغطيا

 ،سككك دوععد  شكككف الض ،السكككي سكككيا واالقتمككك ديااةمككككح   وععد اتج ه   الض ككك ئي   مص  ،التغطيا

وععد موقف اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص مص  ،وععد ال أي الع   والمشككككككك   ا السكككككككي سكككككككيا

يه نت ئج ا تع   شكككككككككيض أظي  هذا وقد  ،سكككككككككتوى التغطيا  تعزى لمتغي  العم وععد م ،اةمككككككككككح  

( مق  نا مع 50-41) ا ا ع  لمص ه  ني ام للمق  ن   الععديا أص د جا مع يي  سككككككككككككككم   التغطي

سككككككككككنا( واألن اد  40-31واألن اد الذيص ه  ني ام  ) ،سككككككككككنا 30األن اد الذيص ه  ني ام  اق  مص 

 سنا.  51الذيص يزيد أام  ه  اص 

مسككككككككككتوى تقييمي  لتغطيا اةمكككككككككككح   السككككككككككي سككككككككككيا   وقد تعدو هذه النتيجا منطقيا حيث اص د جا

سنا وقد  41واالقتم ديا ني الع ات لععد مع يي  سم   التغطيا تزيد لدى األن اد ممص ه  ني ام  
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يعود السكككككككعل ني ذل  انه  لم   ع  الض د ني العم  تزداد  ع اته الحي تيا والعلميا والنظي و و  مككككككا 

  األم  الكذي يؤدي إلى تنك و  أي ظك ه و مص الظواه  عنظ و انكد األن اد العك مليص ني مجك   اةاك

 شموليا ومع نا الجوانل الميما والجوانل  ي  الميما ني أي ظ ه و مص الظواه  المد وسا.  

 ≥αيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  بالفرضية:مناقشة  النتائج المتعلقة 

العراقيين المقيمين في األردن لتغطية اإلصالحات السياسية  ( في مستوى تقييم اإلعالميين0.05

واالقتصادية في العراق من قبل الفضائيات العراقية باختالف متغير المجال اإلعالمي الذي تعمل 

 .فيه 

( أص هن   ن وق أ دالا 17تظي  نت ئج ا تع   تحلي  التع يص األح دي )ف( حسكككككككل الجدو  )

أن اد اينا الد اسكككا نيم  يتعلت لمسكككتوى تقيي  اةاكمييص الع اقييص  إحمككك ئي  عيص متوسكككط   إج ع  

المقيميص ني األ دص لتغطيا اةمكككككككح   السككككككي سككككككيا واالقتمكككككك ديا ني الع ات مص قع  الض كككككك ئي   

يل لحيث علغ  قيما )ف( لععد أسكككككككك  ،الع اقيا لععد مو ككككككككوا   التغطيا تعزى لمتغي  مج   العم 

( وهي قيمككا ذا  داللككا إحمكككككككككككككككك ئيككا انككد مسككككككككككككككتوى داللككا 4.034)  عيككاالتجنيككد للمجمواكك   اة هكك

(α≤0.000)،   و ذل  يكحظ مص الجدو  الس عت اد  وجود ن وت ذا  داللا إحم ئيا لععد مع يي

اةمكككككككككككح   السككككككككككي سككككككككككيا وععد اتج ه   الض كككككككككك ئي   مص  ،وأسكككككككككك ليل التغطيا ،سككككككككككم   التغطيا

يص وععد موقف اةاكمي ،وععد ال أي الع   والمشكككك   ا السككككي سككككيا ،وععد  شككككف الضسكككك د ،واالقتمكككك ديا

 وععد مسكككككتوى التغطيا  تعزى لمتغي  مج   العم . ،الع اقييص المقيميص ني األ دص مص اةمككككككح  

  لمص ه  ا عمو ككككككوا   التغطيا أص د جا  نت ئج ا تع   شككككككيضيه للمق  ن   الععديا أظي  هذا وقد 

ح نا والم ،آ    مق  نا مع األن اد الذيص يعملوص ني المح نا المطعوااا مليص ني مج   أاكمي 

ح وجود ن وت و ذل  يت  ،وال  تل المحضي ،مح نا ال ت ونياوال ،والمح نا اةذاايا ،التلضزيونيا
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ذا  داللا إحمككككك ئيا عيص األن اد الع مليص ني مج   المكككككح نا التلضزيونيا مق  نا مع األن اد الع مليص 

ذه النتيجا أص وقد تضسككك  ه ،ني المكككح نا التلضزيونيا  نا المطعواا لمككك لح األن اد الع مليصني المكككح

األن اد الع مليص ني مج   أاكمي آ   ه  الى د جا مص المع نا واالطكع ا ع  مص األن اد الذيص 

 ح نامكككككككككوال ،والمكككككككككح نا اةذاايا ،والمكككككككككح نا التلضزيونيا ،يعملوص ني مج   المكككككككككح نا المطعواا

هذا ع ة  نا إلى أص األن اد الذيص يعملوص ني مج   إاكمي آ   قد  ،وال  تل المحضي ،ال ت ونيا

يعتمدوص ني مت ععا األ ع   الى أ ث  مص ممككككد  ا ى األن اد الذيص يعملوص ني مج   المككككح نا 

حضي الذي موال  تل ال ،والمح نا ال ت ونيا ،والمح نا اةذاايا ،والمح نا التلضزيونيا ،المطعواا

 يعتمدوص الى نوع واحد نقط  ممد  لأل ع  .
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 التوصيات

 عن   الى النت ئج التي تومل  لي  الد اسا، يومي الع حث ع آلتي:

 كككككككككككككك و و اص يعم  االاكمييص المقييمص ني اال دص اص العحث ال ع  الحقيقي ام  يدو  ني الع ات  -

 االنطع ا   الش ميا.قع  امدا  ح   ااكمي وع لت لي نش  هذه 

لعنيا ا  ككككك و و الت  يز ني التغطيا االاكميا الى االمككككككح   الم تلضا و مكككككومككككك  الت  يز الى -

 . التحتيا وعأس ليل متنواا

 كككككك و و تو ي الدقا اند االسككككككتم ع للع امج التلضزيونيا الم تلضا و مككككككومكككككك  مص المحط   الموجيا  -

 لع ات وم  يدو  نيه مص احداث.تض دي  لتداو  المعلوم    ي  الحقيقيا اص ا

 كككككككككك و و العم  الى تو ي دقا ال ع  موثق  ع لوث ئت والمعلوم   الدقيقا تكني  لكجتي دا  المتنواا  -

 ني مج   تيوي  الظ وف.

 ككككككككككك و و الت  يز اص هذه االمككككككككككككح   م  هي الى عدايا تعزيز ثق نا واةيج عياو وع لت لي  ككككككككككك و و  -

  نا وسككك ئ  االاك  لتمككك  للجميع ولي وص الجميع مسكككؤو  اي   ص الت  يز الى هذه االمككككح   ع

 موقعا وم  نا

 ككككككككككككك و و العم  الى توايا اةاكمييص الع اقييص المقيميص ني اال دص عأص الوطص عأمى الح جا الى  -

 ت  ثف جيود الجميع ني سعي  الت ضيف اص محنا الع ات الى حيص االستق ا .

اكمييص المقييميص ني األ دص مص  ك  السكككككككككككض  و وع لتنسكككككككككككيت مع  ككككككككككك و و إق ما دو ا  تد يعيا لك -

 الجي   اال  ديميا ذا  العكقا لتس اده  الى االلتزا  ع لمع يي  المينيا ني أام لي .
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 المصادر والمراجع

 :أواًل: المراجع العربية    

، دا  مجدالوي 5ط .االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة .(2006أعو إمعع، م لح ) -

 للنش  والتوزيع، ام ص، اال دص.

، ا ل  1. طدراسات في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام(. 2008عسيوني، حم دو) -

 ال تل، الق ه و.

القناة  -نشرة األخبار الرئيسية في التلفزيون االردني باللغة العربية(. 1999عواانا،  ي   ) -

 منشو و، ج معا عغداد. س لا م جستي   ي األولى. ر

(. التأثي ا  االجتم ايا المحتملا للتلضزيوص الى الشع ل: د اسا 2006العي تي، ي ى   ي ) -

 .90، العددشؤون اجتماعيةميدانيا الى شع ل االم  ا . 

اتجاهات طلبة الجامعات العراقية نحو تغطية الحراك الشعبي (. 2013جمعا، جع   لوا  ) -

،  س لا م جستي   ي  منشو و اإلعالم العراقية )جامعة أهل البيت نموذجًا(.العربي في وسائل 

 ج معا الش ت األوسط، ام ص، األ دص.

تغطية قناتي الشرقية والعراقية لقضايا الفساد في العراق من وجهة .( 2014الجن ني، أسي  ) -

الش ت االوسط،  س لا م جستي   ي  منشو و، ج معا .نظر قادة الرأي اإلعالميين العراقيين

 ام ص.

دور التلفزيون االردني في تشكيل منظومة القيم لدى طلبة الجامعة .( 2006الحديد، الي ) -

  س لا م جستي   ي  منشو و، الج معا اال دنيا، ام ص. االردنية.



97 

 

اتجاهات المشاهدين نحو البرامج والخدمة اإلخبارية في التلفزيون (. 2008ح ل، قعكص ) -

 م جستي   ي  منشو و، ج معا الش ت األوسط، ام ص. س لا  األردني،

 .اتجاهات طلبة الجامعات االردنية نحو المحطات الفضائية العربية .(2008الحسص، ندي  ) -

  س لا م جستي   ي  منشو و.

 ( عي و ، دا  الني ا الع عيا.1)ط .فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون. (2004) الحسيني، أمي و -

تغطية فضائيتي الجزيرة والعربية ألحداث مصر وليبيا: دراسة مقارنة. (. 2011حمداص، محمد) -

  س لا م جستي   ي  منشو و، ج معا الش ت األوسط، ام ص، األ دص.

 ، جدو، السعوديا.1. طالتغير االجتماعي والثقافي(. 1985ال  يجي، اعداهلل ) -

 م تعا ن نسي دمي ط. ،(1)ط.االتصالمقدمة إلى علم  .(2006د وير، اعدال حي  ) -

المسي و للنش  دا   ،1. طمدخل الى وسائل االعالم الجديد .(2012دليمي، اعدال زات )ال -

 ، ام ص.والتوزيع والطع اا

 للنش  والتوزيع، ام ص. ج ي دا   .عولمة التلفزيون .(2013دليمي، اعدال زات )ال -

، الي زو يدا   .في القرن الحادي والعشريننظريات االتصال  .(2016دليمي، اعدال زات )ال -

 ام ص.

 ، دا  ج ي  للنش ، ام ص.1. طعولمة التلفزيون(. 2005الدليمي، اعدال زات) -

تخدامات الجمهور الفلسطيني للقنوات الفضائية العربية (.اى2002سكم ) ،الدواوسه -

  ، ج معا الق ه و..  س لا م جستي   ي  منشو و، الق ه و،  ليا االاكواالشباعات المتحققة

ت جما  م   اعدال ؤوف. الدا  الدوليا  نظريات وسائل االعالم.(. 1999ديضلي ، و و يتر ) -

 للنش  والتوزيع، الق ه و، مم .
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عالقة الفضائيات االخبارية والصحف والجماعات المرجعية بتشكيل  .(2006سلي ، حن ص ) -

 المؤتم  العلمي السنوي العام المصري.االهتمامات نحو قضايا اإلصالح السياسي لدى الرأي 

 م يو، االاك  وتحديث المجتمع   الع عيا، الجز  األو . 4-2الث ني اش  ل ليا اةاك  مص 

(. االتج ه   الع لميا الحديثا ني است دا  اةذااا الموتيا ال يضيا. 1998سليم ص، م ع  ) -

 لق ه و، العدد الح دي اش .،  ليا االاك ، ج معا االمجلة المصرية لبحوث اإلعالم

دور الصحف المصرية في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو (. 2006السيد، اعدالعزيز ) -

-2. المؤتم  العلمي السنوي الث ني اش  ل ليا اةاك  مص والمشاركة في االنتخابات الرئاسي

 م يو، االاك  وتحديث المجتمع   الع عيا، الجز  األو . 4

دا  اس ما للنش  والتوزيع، ام ص،  إدارة المؤسسات اإلعالمية. .(2011)ش   ، اط اهلل  -

 اال دص.

 .2. الدا  المم يا اللعن نيا، الق ه و، طالتلفزيون الفضائي العربي(. 2010ش هيص، هعا ) -

دو  شع    التوام  االجتم اي ني تععئا ال أي الع   الضلسطيني نحو  .(2012ا عد، زهي  ) -

، العدد 26، مجلدمجلة جامعة النجاح .د اسا ومضيا تحليليا -والسي سي التغيي  االجتم اي

 .1428-1387الس دى، ص

 ، ا ل  ال تل، الق ه و.1. طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(. 1997اعد الحميد، محمد ) -

دور وسائل االتصال الحديثة في تشكيل العالقات  .(2007) اعد الضت م، الي   س مي -

 ط وحا د تو اه  ي  منشو و، ج معا الق ه و، الق ه و، مم .شباب الجامعي. ااالجتماعية لل

ي ا . دا  النالتلفزيون في لبنان والعالم العربي أي دور لتقنيات الغد(. 2006الععداهلل، مي ) -

 ،  عي و ، لعن ص.1الع عيا، ط
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، 1ط االولويات.دراسة في ترتيب  -اإلعالم السياسي والرأي العام .(2004اعده، ازيزو ) -

 الق ه و، دا  الضج  للنش  والتوزيع.

دور التلفزيون األردني في توعية الشباب أثناء االنتخابات البرلمانية (. 2008ا يق  ، احمد ) -

  س لا م جستي   ي  منشو و، ج معا الش ت األوسط، ام ص. .2007عام 

ز د اس   الوحدو الع عيا، . عي و ، م  العرب واإلعالم الفضائي(. 1997ازي، اعدال حمص ) -

 .1ط

استخدام طلبة الجامعات األردنية للقنوات الفضائية واإلشباعات  .(2009الغليك ، س م  ) -

  س لا م جستي   ي  منشو و، ج معا الش ت األوسط، ام ص.المتحققة. 

دور القنوات الفضائية الكويتية في تشكيل الرأي السياسي (. 2010الض لي، محمد سلط ص ) -

  س لا م جستي   ي  منشو و،  ليا االاك  ، ج معا الش ت األوسط، ام ص. واطن الكويتي.للم

، دا  العلميا الدوليا للنش ، 1. طصناعة العقل في عصر الشاشة(. 2002نلحي، محمد ) -

 ام ص.

 .االتج ه   الع لميا الحديثا لنظ ي   التأثي  ني ال اديو والتلضزيوص(. 1999نيمي، أم ني ) -

 ،  ليا االاك ، ج معا الق ه و، مم .المجلة المصرية لبحوث اإلعالمالعدد الس دى، 

د اسا  .تغطيا الشأص السو ي ني قن تي الع اقيا وعغداد الع اقيتيص(. 2003القيسي، محمود ) -

 و، ،  ليا االاك ، ج معا الق هالمجلة المصرية لبحوث اإلعالممق  نا لنش ا  األ ع   ال ئيسيا، 

 م .م

 ، ام ص، دا  المسي و.1ط .االتصال الجماهيري واالعالم .(2011)   م  ،م اد  و شيد -
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 .تجربة القنوات الفضائية العراقية في عرض معالجة األزمة الراهنة .(2013  وه، محمد ) -

 اط وحا د تو اه  ي  منشو و، معيد العحوث والد اس   الع عيا ، الق ه و.

. إط وحا برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور(. 2011مج هدي، ممطضى ) -

 د تو اع منشو و، م  ز د اس   الوحدو الع عيا، عي و .

( .دوانع است دام   الم اهقيص المم ييص للقنوا  الض  ئيا واالشع ا   2002م اد، محمد ) -

 ، الق ه و، مم .مجلة دراسات طفولةالمتحققا لي . 
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 ، الق ه و، دا  الض   الع عي.1. طفنون العمل التلفزيوني(. 1986معو ، محمد ) -

، الدا  المم يا 1ط .االتصال ونظرياته المعاصرة .(1998ى )ليلم  وي، السيد، حسص و  -

 اللعن نيا، الق ه و.

( 2011التغطية اإلعالمية للحراك السياسي في العراق )(. 2013المك، أحمد اعد ال  ي  ) -
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أخبار العراق في الفضائيات العربية: تحليل المضمون ألخبار  .(2009الميداوي، ن  ى ) -

اط وحا د تو اه ني االاك  ،  ليا اآلدال  .العراق في قناتي الجزيرة والعربية الفضائيتين

 والت عيا، األ  ديميا الع عيا المضتوحا ني الدنم   .



101 
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 (1ملحق رقم )

 األوليةاالستبانة بصورتها 

 

 
 

 المحت  ح  و األست ذ الد تو ............................................ 
 

 هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات
 

صالحات إلالعراقيين المقيمين في األردن  لتغطية ا مستوى تقييم اإلعالميين : عد اسككا ععنواص اقو 

حمكو  . وذل  اسكت م الأ لمتطلع   الالفضائيات العراقية من قبلالسياسية واالقتصادية في العراق 

وعيدف جمع  ،األ دص() ج معا الش ت األوسط -يا اةاك  لالى د جا الم جستي  ني اةاك  مص 

العي ن   أاد الع حث أداو للد اسكككككا م ونا مص جزئيص هم : الجز  األو  العي ن   الشككككك مكككككيا، والجز  

 الث ني: مج ال  الد اسا ونق اتي . 

لضق ا  التي ا ونظ اأ ل ع ت   المت مما وسمعت   المتميزو ي جو الع حث إعدا  آ ائ   القيما وا   نا

ش   اأ  ،المعلنا مص قع  الح وما الع اقيات وني  من سعا والتي ت  ت تيعي  حسل حزما االمكح   

 ل   حسص تع ون  ، مع   لص االحت ا  والتقدي .

 الم أ عأص الد اسا سوف تست د  مقي ى لي    الثكثي.

 الع حث                                                                

 مخلد ماهر داود السعدي
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 البيانات الشخصية:الجزء األول: 

 (  ذكر                )      ( انثى    نوع االجتماعيلا    (    : 

 

 سنة 40-31سنة )      (  من  30:    )    (   أقل من       العمر 

 سنة فما فوق 51سنة )    (   من   50-41من   (  )                   

 

 مجال اإلعالمي الذي تعمل فيه/ تعملين فيهال  : 

 )   ( مح نا إذاايا -3)     ( مح نا تلضزيونيا    -2    مطعواا)    ( مح نا   -1
)     ( مج    -6)      (   تل محضي     -5)     ( مح نا إل ت ونيا        -4

 إاكمي أ   
 
 

 الجزء الثاني: محاور الدراسة
 الدقا اللغويا الضق و

 االنتم   للمج  
 الح جا للتعدي 
 من سعتي  للقي ى

 محور اإلصالح اإلداري 

1       

      العم  الى تقليص ادد المواقع العلي  ني   نا الوزا ا . 
العم  الى شغ  المواقع العلي  مص أمح ل ال ض  و  2

 والنزاها.
     

العم  الى و ع مع يي  مو وايا ال تي   امطح ل  3
 المواقع العلي .

     

العم  الى إ   ع الدوائ   ي  الم تعطا عوزا ا  إلى  4
 المس  لا والمح سعا.

     

العم  الى إمكم نظ   ال واتل لتقلي  الض وت ني  5
 ال واتل.

     

العم  الى و ع أسى ق نونيا ا دلا لتحديد امتي زا   6
 المسئوليص. 

     

      العم  الى دمج عع  الوزا ا  لتش عه مسؤولي تي . 7
      العم  الى إلغ   المستش  يص    ج مك  الوزا ا .  8
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العم  الى إلغ   منمل نوال  ئيى الجميو يا ونوال  9
  ئيى الوز ا .

     

  المالي اإلصالحمحور 
الم مم   االستثن ئيا ل   ال ئ س   واليي    إلغ   1

 .ومؤسس   الدولا
     

 ي  الم تعطا عوزا و  األ  ىالوزا ا  والجي    إ   ع 2
 المس  لا والمح سعا إلى

     

     .دمج وحذف عع  الوزا ا  واليي   3
     ت ضي  الحد األالى لل واتل التق اديا للمسؤليص. 4
التع نا الجم  يا واحدو وتطعيت الى جميع المن نذ  5

 الحدوديا عدوص أي استثن  .
    

     يوجد نظ   لدنع المستحق   ال  يعيا لمنع الضس د. 6
يت  التع م  مع أمح ل الميص الح و عش   ا د  لدنع  7

 المستحق   ال  يعيا.
    

األن اد يت  دنع المستحق   ال  يعيا مص جميع  8
 والمؤسس  .

    

    محور اإلصالح االقتصادي
     تشغي  األش  ص الع طليص اص العم . 1
ات  ذ مجمواا مص الق ا ا  لتنشيط ح  ا االستثم    2

 دا   العكد.
    

     ات  ذ مجمواا مص الق ا ا  لتضعي  دو  القط ع ال  ص . 3
المن ايا العم  الى تسيي  إج ا ا  الق و   4

 والز اايا.
    

العم  الى تسيي  إج ا ا  الق و  للمش وا    5
 المغي و.

    

العم  الى تحمي  المع لغ المت تعا الى ش     القط ع  6
 ال  ص.

    

مع ونق    والتع مال شف الضس د الم لي م  الى الع 7
 الق نوص.

    

 العم  الى دنع المستحق   واجعا الدنع الى ش     8
 القط ع ال  ص واالاكص اص ذل .

    

    محور  الخدمات
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العم  الى و ع إج ا ا  لح  مش    ال ي ع   والنق   1
 واةنت ج.

    

 نع   ل شف مجتمعياالى تعني ع ن مج  ق عا  العم  2
ني تقدي  ال دم   عغيا مح سعا ني العم  الت اجع 

 المقم يص.

    

لل شف اص  مجتمعياالى تعني ع ن مج  ق عا  العم  3
 الضش  ني ني العم  ومح سعا المقم يص

    

العم  الى تقدي  ال دم   عش    ضو  سوا  الى مستوى  4
 الوزا ا  ا  الح وم   المحليا 

    

    محور  مكافحة الفساد
سقف زمني لحس  ق  ي  ال ق عا  الى و ع العم  1

 .اني  طعق  للق نوص واةاكصو شف الضس د 
    

إني   ملف التعيين   ع لو  لا وتعييص أمك  الى  العم  2
 للمن مل

    

إني   ملف التعيين   ع لو  لا للمن مل الى  العم  3
 .العس  يا واألمنيا

    

تش يع القوانيص المعطلا  ق نوص امل  الح وما الى  4
 .األحزال والمح ما االتح ديا العلي 

    

ت يي  أمح ل الجنسيا المزدوجا عيص العق   الى  العم  5
سق ط الجنسيا األجنعيا  .ع لمنمل وا 

    

ملض تي   أ مل استجوال الوز ا  الذيص  الى العم  6
 .التحقيقيا

    

     إح لا    ملض   الضس د إلى الق   . الى العم  7
مح سعا س ات الم   الع   دا   الع ات  الى العم  8

 .و   جه
    

     .مح  عا ال   جيص اص الق نوص الى العم  9
     مح  عا المقم يص ني الدن ع اص الع ات الى العم  10
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 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

 

 (2ملحق رقم )
 أسماء محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة التخصص العلميةالدرجة  اسم المحكم ت
اك  أست ذ حميدو سميس  أ.د 1  الش ت االوسطج معا    اي ا   وا 
 العت اج معا    دا يا وااك  أست ذ اعدال زات الدليمي أ.د 2
 الش ت االوسطج معا  من هج العحث العلمي أست ذ اعدالجع   العي ني أ.د 3
 العت اج معا    المح نا أست ذ اجتيسي  اعو ا   أ.د  4
 الش ت االوسطج معا  وااك  أست ذ مش      م   و شيد د. 5
 العت اج معا    مح نا أست ذ مش    اعدال  ي  الدعيسي د. 
 العت اج معا    اكق   ا ما أست ذ مس اد محمد م حل سلط صد.  7
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 (3ملحق رقم )

 االستبانة بصورتها النهائية

 
 

 األوسطجامعة الشرق 

 كلية اإلعالم

 

 ح  و األست ذ الد تو ............................................ المحت  
 

 هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات
 

صالحات إلالعراقيين المقيمين في األردن  لتغطية ا مستوى تقييم اإلعالميين : عد اسككا ععنواص اقو 

حمكو  . وذل  اسكت م الأ لمتطلع   الالفضائيات العراقية من قبلالسياسية واالقتصادية في العراق 

وعيدف جمع  ،)األ دص( ج معا الش ت األوسط -الى د جا الم جستي  ني اةاك  مص  ليا اةاك 

العي ن   أاد الع حث أداو للد اسكككككا م ونا مص جزئيص هم : الجز  األو  العي ن   الشككككك مكككككيا، والجز  

 الث ني: مج ال  الد اسا ونق اتي . 

ونظ اأ ل ع ت   المت مما وسمعت   المتميزو ي جو الع حث إعدا  آ ائ   القيما وا   نا الضق ا  التي 

شككك   اأ  ،لمعلنا مص قع  الح وما الع اقياي  حسكككل حزما االمككككح   ات وني  من سكككعا والتي ت  ت تيع

 ل   حسص تع ون  ، مع   لص االحت ا  والتقدي .

 الم أ عأص الد اسا سوف تست د  مقي ى لي    الثكثي.

 الع حث                                                                            

 سعديمخلد ماهر داود ال
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 أسئلة الدراسة -

 تسعى هذه الد اسا لإلج عا اص األسئلا الت ليا:

  السي سيا  االمكح لتغطيااةاكمييص الع اقييص المقيميص ني األ دص مستوى تقيي   هوم    -1

 الع اقيا ؟   الض  ئيواالقتم ديا ني الع ات مص قع  

مستوى تقيي  ني  (α≤ 0.05ه  يوجد ن وت ذا  داللا إحم ئيا اند مستوى الداللا )  -2

ي    السي سيا واالقتم ديا ناالمكح ص الع اقييص المقيميص ني اال دص لتغطيااةاكميي

النوع االجتم اي، العم ، المج   االاكمي  ،ع  تكفالع اقيا    الض  ئيالع ات مص قع  

 ؟ الذي تعم  نيه
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 البيانات الشخصية:الجزء األول: 

 (  ذكر                )      ( انثى    نوع االجتماعيلا    (    : 

 

 سنة 40-31سنة )      (  من  30:    )    (   أقل من       العمر 

 سنة فما فوق 51سنة )    (   من   50-41من   (  )                   

 

 مجال اإلعالمي الذي تعمل فيه/ تعملين فيهال  : 

 )   ( مح نا إذاايا -3)     ( مح نا تلضزيونيا    -2    مطعواا)    ( مح نا   -2
)     ( مج    -6)      (   تل محضي     -5)     ( مح نا إل ت ونيا        -4

 إاكمي أ   
 

 الجزء الثاني: مجاالت الدراسة

 
 الضق و
 

السكما والمي  ا  
 اللغويا للضق و

 

 انتم   الضق و
  للمج  

التعديك  
 الى الضق و

 ي   سليما
 سليما

 ي   منتميا
 منتميا

      المجال األول:  موضوعات التغطية
        ز  الض  ئي   الى الجوانل االجتم ايا 1
        ز  الض  ئي   الى جوانل العنيا التحتيا 2
        ز  الض  ئي   الى الجوانل االمنيا والعس  يا 3
      المواطص الع اقياقت ع  الض  ئي   مص همو   4
      المجال الثاني: سمات التغطية  
        ن  التغطي   تتس  ع لمو وايا 5
        ن  التغطي   تتس  ع لحي ديا 6
        ن  التغطي   تتس  ع لت  م  7
        ن  التغطي   تتس  ع لدقا  8
        ن  التغطي   تتس  الممداقيا  9

      التغطي   ع لعمت المع  يتتس   10
      توا ل التطو ا  11
      الع امج الحوا يا تتس  ع لسطحيا 12
        ن  مم د  الض  ئي   موثوقا 13
        ن  مم د  التغطيا مجيولا 14
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ااتمد  التغطي   الى شيود اي ص مص الش  ع  15
 الع اقي

     

      للسي سييصس هم  الض  ئي   عإيج د الشي و  16
  المجال الثالث : أساليب التغطية 

      معززو ع لوث ئت والمعلوم   الدقيقا                  17
      معززو ع للق  ا  والحوا ا  18

      المجال الرابع: دوافع التغطية 
      ذا  اجندو سي سيا مسيسا 19
      الع اتمت ععا تطو ا  الق  ي  االمكحيا ني  20
      توني  الش م والتضسي  للق  ي  التي تي  الع ات 21

      المجال الخامس: الموقف من االصالحات 
      تنتقد االمكح   الى اني  ش ليا  22
      تنتقد الى أني  تتس  ع لمح مما الط ئضيا 23
      ال جدوى مص االمكح   24
      االمكح   تعش  ع ل ي  25
أع ز  الض  ئي   الجوانل الش ميا لعدد مص  26

 المسؤوليص
     

      س هم  التغطي   عإيج د الشي و للسي سيص 27
     المجال السادس: كشف الفساد

      الع امج ن ح  الضس د الم لي واةدا ي ني الع ات 28
      دا  الى مح  ما المسؤوليص 29
      الجوانل السي سيا  ز  الض  ئي   الى  30
        ز  الض  ئي   الى الجوانل االقتم ديا  31
        ز  الض  ئي   الى الجوانل االجتم ايا  32
ون   التغطيا ق ادو معلوم   ميما اص ق  ي   33

 الضس د
     

     المجال السابع: الرأي العام والمشاركة السياسية
      المش   ا السي سياس هم  الض  ئي   عتعزيز  34
      س هم  الض  ئي   عإاط   ال أي للمواطص 35

س هم  الض  ئي   عتوني  ح يا ال أي وال أي  36
 اآل   ل   ال ت  السي سيا

     

س هم  التغطي   عتنوي  ال أي الع   الع اقي  37
 ع المكح  
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      نس   الض  ئي   عنود االمكم لل أي الع   38
المجال الثامن: موقف االعالميين  العراقيين المقيمين في 

 االردن 
     

      أويد م  ج   عحزما االمكح   اةدا يا  39
      أويد م  ج   عحزما االمكح   الم ليا  40
      أويد م  ج   عحزما االمكح   االقتم ديا  41
      أويد م  ج   عحزما ال دم   42
      أويد م  ج   عحزما م  نحا الضس د  43

 

 

 


