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الشكر والتقدير
الميـ لؾ الحمد مؿء السماكات كاألرض ،كاشكرؾ ربي عمى نعمؾ التي ال تعد كال تحصى ،كبما يسرت
لي إتماـ ىذه الرسالة عمى الكجو الذم ترضا ،ثـ أتكجو بالشكر إلى مف رعاني طالبة في رسالة
الماجستير كالذم لو الفضؿ في تحكيؿ الفكرة الى رسالة بما قدمو لي مف نصح كارشاد الى مشرؼ
رسالتي الدكتكر كامؿ خكرشيد مراد  ،فمؾ مني كؿ الشكر كالتقدير.
كيتكجب عمى التقدـ بالشكر الى أساتذة كتدريسي كمية االعالـ في جامعة الشرؽ االكسط عمى الدعـ
كالمساند ،كما أشكر كؿ مف األساتذة الخبراء الذيف تفضمكا بتحكيـ أداة الدراسة (االستبانة) ،كالى األساتذة
المكقريف في لجنة المناقشة رئاسة كأعضاء لتفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ،كأيضا كؿ مف ساعدني
كاعانني في اعدادىا.

الباحثة :نكار عاصـ ظاكيط

ه


االىداء

اىدم ىذا العمؿ الى جنة عيكني ،امي التي ال تقدر بثمف ,كالى ابي ،اماني الذم لف يكرره
الزمف ،كالى اخكتي سندم في الحياة ،كأقكؿ حماكـ الخالؽ لي يا نعمة ال تعكض .كالى
قافمة ابطاؿ الصحافة الذيف تحكؿ حبرىـ دـ كاقالميـ مشاعؿ لمحرية ،الى أركاحيـ الطاىرة.
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الخالصة
واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر العاممين في وسائل االتصال العراقية
"دراسة مسحية في مدينة بغداد" () 2018-2003
اعداد :نوار عاصم ظاويط
اشراف :د.كامل خورشيد مراد
ىدفت الدراسة لمعرفة كاقع حرية االعالـ في العراؽ منذ عاـ  2003كحتى  2018مف منظكر العامميف في كسائؿ
االتصاؿ العراقية في مدينة بغداد ،كاستخالص اىداؼ فرعية منيا ،التعرؼ عمى المستكل المعرفي لمعامميف في كسائؿ
االتصاؿ العراقية بمفاىيـ الحريات االعالمية كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنظـ العمؿ ،.ك مدل التزاـ الحككمة
العراقية بيا  ،باإلضافة الى معرفة تقييـ العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية لمستكل الحريات كالكقكؼ عمى المشاكؿ
كالعقبات التي تكاجييـ ك تحديد األطراؼ األكثر انتياكا لحرية االعالـ.
كتعد الدراسة مف الدراسات الكصفية حيث تـ استخداـ المنيج المسحي لمعرفة الحقائؽ المتعمقة بمشكمة الدراسة كمعرفة
المتغيرات كالعكامؿ لمكصكؿ الى تكصيات مف شانيا تغيير الكاقع الى ما يجب اف يككف عميو  ،كتـ استخداـ ( اإلستبانة )
أداة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة المتمثؿ بالعامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية في مدينة بغداد .كلما كاف مجتمع
البحث يمثؿ (  ) 7000مفردة حسب االحصاءات الرسمية لنقابة الصحفييف العراقييف فاف الباحثة استقرت عمى عينة
ممثمة قكاميا (  ) 386مفردة بطريقة العينة العشكائية البسيطة ،بما يعكس طبيعة المجتمع كيمثؿ خصائصو .
كتكصمت الدراسة الى اف العامميف في كسائؿ اإلعالـ العراقية لدييـ خمفية معرفية عالية فيما يتعمؽ بحاجة السمطة
التشريعية لمتابعة تنفيذ بنكد الدستكر التي تكفؿ حرية االعالـ ،كادراكيـ الىمية تفعيؿ المالحقات القانكنية بحؽ
المتكرطيف باالعتداء عمى العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية كأف الحككمة في أغمب األحياف ال تكفر الحماية
الكافية لمجيات اإلعالمية كالصحافية ألداء عمميا ،كما اف كاقع الحريات في العراؽ اقؿ مستكل مف الحريات
اإلعالمية الدكلية ,كتـ التعرؼ عمى الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ كتحددت بمختمؼ صنكؼ
القكات األمنية كالمميشيات كالعشائر كالتيارات كاألحزاب كبشكؿ اقؿ كانت كؿ مف ىيئة االعالـ كاالتصاؿ
كمديرك القنكات الفضائية.

الكممات المفتاحية :حرية االعالم في العراق -العاممون في وسائل االتصال العراقية -نظرية الحرية -نظرية
المسؤولية االجتماعية – الصحفيون

ن

The Reality of Media freedom from the Employees perspective in the Iraqi Media
(2003-2018) a Survey Study in Baghdad City
Prepared by: Nawar Assem Zawit

Supervision: Dr. Kamel Khurshid Murad
Faculty of Media- MEU
Abstract:

The study aims to find out the reality of media freedom in Iraq from 2003 until 2018 from
view's journalists in Iraqi media in Baghdad, and to extract sub-goals, including; identifying
the level of knowledge of the employees of the Iraqi media in terms of freedoms of media
and journalism and the laws and regulations governing the performance of media and

press. Also the study aims to know the extent of the Iraqi government's commitment and
journalists' satisfaction with these laws, to know the assessment of the employees in the
Iraqi media for the level of freedoms, to identify the problems and obstacles facing them,
and to identify the most violating parties to the freedom of the media.

The study has used the descriptive approach in which it is used usually to find out the facts
related to the problem of study and to know the variables and factors to reach to the results
and recommendations that would change the reality to what it should be, by answering the
questionnaire which was used as a research instrument. The study society is represented
by the employees of Iraqi media in the Baghdad (Editor-in- Chief, Deputy Editor-inmanager, Editor-in-Chief, Deputy Editor-in-Chief, Editor, Translator, Correspondent,
Delegate, News and Program Presenter-Broadcaster, Director, Photographer, Monitor), and
the sample (386) was selected as a simple random sample to reflect the nature of society
and its characteristics.

The study has concluded many of results; the most important ones are: The employees of
Iraqi media have a high knowledge that relates to the need of the legislative authority to
follow up articles and laws of the constitution that guarantee the freedom of the media. The
employees of Iraqi media have awareness of the necessity of activating the legal

prosecution against those involved in the attacks on the employees of the Iraqi media, the
government often does not provide protection sufficient for the media and press to perform
its work, and the reality of freedoms in Iraq is the lowest level of international media
freedoms. Also one of the result is the most violating parties are identified in security forces,
militias, tribes, and parties, and in a lesser extent, both the media & communication
authority and the directors of the satellite channels.
Keywords [Media freedom ,Journalists, Iraqi Media Employees, Social Responsebilty
Therry, Libertarian Therry]
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا

2


أوال :مقدمة
تمثؿ الحرية بمفيكميا العاـ قيمة انسانية عميا ك حرية االعالـ جزء منيا حيث تحظى بمكانة متقدمة بيػف
اىتمامػات الػدكؿ كالمنظمػات الدكليػة كتعد أيضػا انعكاسا لمحريػات المعاصػرة ك تحقيقيا يعني القدرة عمى
بمكغ الحريػات األخػرل مػف سياسػية أك اقتصاديػة أك ثقافيػة ...الخ.
ككفمت الدسػاتير لمػدكؿ حريػة إبػداء الػرأم بػكافة إشػكالو مػف الشفاىية أك الكتابػة أك التعبيػر بالصػكرة،
لكنيا ايضا حػددت ىػذه الحريػات ضمػف تشريعات ،كمػا اف المكاثيػؽ كالنصػكص التي أصدرتيػا المنظمػات
الدكليػة كاالقميمية أعمنػت اغمب الدكؿ التزاميا بيا ،كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنسػاف الصادر عاـ
 1948في المادة  19منو ،كالعيػد الدكلي الخػاص بالحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية كالتي تبنتيػا األمػـ
المتحػدة.
في العراؽ تضمنت جميع الدساتير التي شرعت منذ الدستكر االكؿ الذم سمي بالقانكف األساسي العراقي
في العاـ  ،1925كما تاله مف دساتير كتعديالتيا الخاصة بالحريات األساسية لإلنساف كمفھا حرية
االعالـ ،ك ركزت ىذه الدراسة عمى الفترة مف 2003فترة احتالؿ العراؽ كلغاية يكمنا الحاضر 2018
فقد شيدت البالد في ىذه المدة تغيرات كثيرة قد يختمؼ البعض في كصفيا تبعا لكجيات النظر المختمفة
كلكف مف خالؿ ما تكصمت لو الدراسة مف نتائج ،الحظت الباحثة اف ىناؾ اجماع مف قبؿ القائميف عمى
شؤكف االعالـ في العراؽ عمى كصؼ كاقع حرية االعالـ ما بعد االحتالؿ بانو سيء كال يرتقي الى
الطمكح كال الى المعايير الدكلية ك ليس بمستكل الحريات في المحيط العربي ك غير العربي .
اصدرت قكات االحتالؿ االميركي بعد استالميا السمطة في العراؽ عاـ  2003عدة أكامر تتعمؽ باالعالـ
في العراؽ تمثمت بداية بقانكف رقـ ( )14لعاـ  2003المتضمف قرار حؿ ك ازرة الثقافة كاالعالـ كايقاؼ
اصدار الصحؼ ك المجالت ككسائؿ االعالـ التي كانت تصدر قبؿ االحتالؿ ( الخفاؼ،
،2006ص.)45
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كفي حزيراف مف عاـ  2003أصدر القرار رقـ  6الذم نص عمى تأسيس شبكة االعالـ العراقي ىيئة
مستقمة ،لـ ينتو عاـ  2003حتى صدر ما يقرب مف ( )180جريدة محمية تكزعت بيف يكمية كأسبكعية
كنصؼ شيرية كحتى شيرية كفي العاـ الثاني مف عمر االحتالؿ أم عاـ  2004كصؿ العدد الى 235
مجمة ك جريدة (البكرم ،2006،ص.)217
كمع غياب تشريعات كاضحة تنظـ العمؿ اإلعالمي كمؤسساتو انذاؾ ،أصبحت الساحة اإلعالمية بال
ضكابط قانكنية مما سيؿ االمر لمعديد مف كسائؿ االتصاؿ المختمفة المسمكعة كالمرئية منيا اف تظير
في عمكـ العراؽ كؿ حسب انتمائو كأىدافو كمصالحو الشخصية كسط بيئة غير مستقرة امنيا  ،كعمى
إثرىا تنكعت االعتداءات كتعددت حيث تراكحت بيف جرائـ القتؿ كالتعذيب كاالختفاء القسرم كالخطؼ
كاالحتجاز التعسفي بال اكامر قضائية كالترىيب كالتيديد كالمضايقة حتى مصادرة اآلالت كاالدكات
كالكسائؿ التي تممكيا المؤسسات اإلعالمية أك الصحفيكف عمى يد جيات حككمية كأخرل مجيكلة ،
كاشارت بعض اإلحصاءات اف عدد القتمى مف الصحفييف في العراؽ عمى مدل أعكاـ االحتالؿ يفكؽ
عدد القتمى مف الصحفييف في صراع ك حرب فيتناـ التي امتدت لعقديف مف الزمف (حافظ ،2006،
ص. )8-7
بدا ذلؾ كاضحا في قراءة لمفترة (  ، )2018-2003حيث اعتبرت منظمة مراسمكف بال حدكد اف الحرب
عمى العراؽ مف أكثر الصراعات دمكية بالنسبة إلى الصحافييف منذ الحرب العالمية الثانية بعد اف لقي
حكالى  230صحافيان كمعاكنان إعالميان حتفيـ في البالد كصنفت الفترة ما بيف  2010 – 2003في
العراؽ عمى انيا أفظع مجزرة في تاريخ الصحافة  ،جاء ذلؾ بعدما اصبح العاممكف في كسائؿ االتصاؿ
العراقية ىدفا لمالحقات قضائية متعددة ك تعرض البعض االخر الى اعتداءات بدنية اك الحتجاز،
ككصؼ التقرير العراؽ بانو ثاني اكبر سجف لمصحفييف مما دفع الصحفييف الى مغادرة البالد حفاظا عمى
اركاحيـ ،كلـ تكف القكات االمريكية بعيدة عف مسمسؿ االنتياكات التي تمارس ضد الصحفييف حيث أف
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عدد الصحافييف الذيف أقدمت القكات األمريكية عمى اعتقاليـ بيف آذار/مارس  2003كآب/أغسطس
 2010ارتفاع إلى ثالثيف عمى األقؿ كبشكؿ أساسي في العاـ  ( 2008مراسمكف بال حدكد ،)2011،ىذه
االنتياكات تبرر المرتبة السيئة التي احتمتيا الكاليات المتحدة األمريكية (المرتبة  )119مف الترتيب
العالمي لحرية الصحافة نتيجةن لتصرفاتيا خارج األراضي األمريكية (مراسمكف بال حدكد. )2006,
كسجؿ مرصد الحريات الصحفية في تقرير لو لعاـ  2013لكحده ( )328انتياكا صنفت بيف ()103
حالة احتجاز كاعتقاؿ ك ( )162حالة منع كتضيؽ ك ( )63حالة اعتداء بالضرب ك ( )4ىجمات مسمحة
ك ( )71مالحقة قضائية ك ( )4حاالت اغالؽ كمصادرة ،كبعد أف استكلى تنظيـ داعش االرىابي عمى
المكصؿ في حزيراف/يكنيك  ،2014أعمنت لجنة حماية الصحفييف العراقييف كمنظمة مراسمكف بال حدكد
أف “المدينة قد تحكلت إلى مصيدة مكت لمصحفييف” ،في ظؿ انتياكات ترتكبيا الجماعة المتطرفة
كالعنيفة (مرصد الحريات الصحفية.)2014،
بعد كؿ ما تقدـ ،صنؼ العراؽ في المركز ( 156مف أصؿ  180بمدان) عمى جدكؿ حرية الصحافة لعاـ
2015الذم نشرتو منظمة مراسمكف بال حدكد (مراسمكف بال حدكد )2015,ك في المرتبة الثانية عربيا
لمعاميف  2014ك  2015في قائمة اعمى عدد قتمى مف الصحفييف بحسب تقرير اليكنسكك ك أيضا
العراؽ مف الدكؿ األعضاء في اليكنسكك الذم ال يعطي ردكد عمى طمبات المنظمة لمحصكؿ عمى
معمكمات مف اجؿ اعداد تقارير مكجية الى البرنامج الدكلي لتنمية االتصاؿ بشاف سالمة الصحفييف
( اليكنسكك)2016 ,
ك ظير نكع جديد مف التيديدات في العاـ  2017يضاؼ لمؤشر المخاطر كىي التيديدات القبمية
كالعشائرية باإلضافة الى مجمكعات مسمحة مغطاة قانكنيا تقكـ بالتعذيب كالتنكيؿ كاالستجكاب كالترىيب
كتسبؽ اعماؿ االختطاؼ كاالحتجاز ،حممة منظمة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي لما بات ُيعرؼ
بػ"الجيكش االلكتركنية" تييء المناخ ليذه الممارسات ،كبات ىذا النيج اسمكبان جديدان مبتك انر لمالحقة
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الصحفييف كالتضييؽ عمييـ .كالمحصمة كانت  82مف العامميف في كسائؿ االعالـ العراقية بيف تيديد
كعمميات اغالؽ كمياجمة كحالة اعتداء بالضرب كالمنع كاالحتجاز(االتحاد الدكلي لمصحفييف)2018,
كمع تردم االكضاع ،بدا الشارع العراقي بالغمياف أكائؿ يكليك/تمكز  2018كخرجت تظػاىرات كبيػرة ككػاف
عمى المؤسسات اإلعالمية اف تقكـ بػدكرىا فػي تغطيػة االحػداث  ،كلكػف ىػذه االحتجاجػات سػمطت الضػكء
عم ػػى الص ػػعاب العدي ػػدة ،الت ػػي يكاجيي ػػا الص ػػحفيكف م ػػف اعتق ػػاالت كاس ػػتجكابات كترىي ػػب كحج ػػب لش ػػبكة
اإلنترنػػت  ،حتػػى اضػػطر بعضػػيـ إلػػى التكقيػػع عمػػى تعيػػد مكتػػكب بػػالتكقؼ عػػف تغطيػػة المظػػاىرات مقابػػؿ
إطالؽ سراحيـ ) مراسمكف بال حدكد)2018,
،لػـ تكػف ىػذه نيايػة الترىيػب لكسػػائؿ االعػالـ المحميػة بػؿ تعػدتيا الػػى كتػاب رسػمي اصػدرتو ىيئػة االعػػالـ
كاالتصاالت العراقية بتاريخ  2018-10-24بتيديدىا بصػكرة مباشػرة بػالغمؽ فػي حػاؿ المسػاس بػالرمكز
الكطنيػػة كالدينيػػة دكف تكضػػيح مػػف ىػػي ىػػذه الجيػػات ممػػا يكبػػؿ حريػػة العمػػؿ الصػػحفي )مرصػػد الحريػػات
الصحفية.)2018,
أيضا تعرض الصحفيكف لمفصؿ التعسفي ك لعدـ حصكليـ عمى استحقاقاتيـ دفعيـ لمخركج بكقفة
احتجاجية اماـ نقابة الصحفييف لممطالبة بحقكقيـ المسمكبة بما يختمؼ مع قانكف حماية الصحفييف لسنة
 ، 2011الذم شرع لتحديد الحقكؽ كالكاجبات كىذا ما يدفع الى التساؤؿ حكؿ كاقع حرية االعالـ في
العراؽ كما كدل تطبيؽ بنكد الدستكر كالى أم مدل تسعى الحككمة العراقية لمحاسبة منتيكي الحريات
بعد اف جاء العراؽ بالمرتبة الثالثة بيف  14دكلة كفقان لمؤشر منظمة العفك الدكلية لعاـ  2018لإلفالت
مف العقاب الذم يصنؼ الدكؿ التي لدييا أسكأ السجالت لمقاضاة قتمة الصحفييف الذيف تـ استيدافيـ
اثناء القياـ بعممييـ (لجنة حماية الصحفييف ، )2018،لذا تشكؿ حماية الصحفييف ىاجسا لكؿ الحريصيف
كمنيـ الباحث ،عمى تكفير اجكاء آمنة ليذه الفئة مف المينييف الذيف اتخذكا مف ايصاؿ الحقيقة الى
المكاطنيف شعا ار لرسالتيـ االعالمية.
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ثانيا :مشكمة الدراسة
تثير حاالت االنتياؾ التي يتعرض ليا االعالميكف في العراؽ تساؤالت حكؿ طبيعة القكانيف التي تحمي
حرية االعالـ في العراؽ ككفاءة فعاليتيا كمدل رضى العامميف في مجاؿ االعالـ عنيا كايضا مدل
ادراكيـ لمعكاقب التي قد يتعرضكف ليا كفؽ تمؾ القكانيف في حاؿ تمت مساءلتيـ عف المكاد التي يقكمكف
بنشرىا.
كفي ضكء ذلؾ تمحكرت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي التالي :ما تقييـ العامميف في كسائؿ
االتصاؿ العراقية  ،كىي المؤسسات اإلعالمية المختمفة  ،لكاقع حرية االعالـ في البالد كخصكصا
بعد مرحمة االحتالؿ األمريكي عاـ  2003كحتى الكقت الحاضر عاـ  2018؟

ثالثا :ىدف الدراسة
تيدؼ الدراسة الى معرفة كاقع حرية االعالـ في العراؽ منذ عاـ  2003كحتى كقتنا الحاضر مف منظكر
العامميف في كسائؿ االتصاؿ في مدينة بغداد ،الذيف ىـ عمى تماس مباشر ببيئة العمؿ ،كخاصة اف
التغيير الذم حصؿ في العراؽ منذ العاـ  2003افرز مناخا جديدا سادت فيو الفكضى كعدـ تنظيـ
الحريات بشكؿ قانكني.
كيمكف استخالص االىداؼ الفرعية التالية مف اليدؼ الرئيس كىي مف كجية نظر العامميف في كسائؿ
االتصاؿ العراقية بالتالي:
 .1مسػ ػػتكل معرفػ ػػة خمفيػ ػػات العػ ػػامميف فػ ػػي كسػ ػػائؿ االتصػ ػػاؿ العراقيػ ػػة بمفػ ػػاىيـ الحريػ ػػات االعالميػ ػػة
كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنظـ العمؿ الصحفي في العراؽ.
 .2درجة تقييـ العامميف في كسائؿ االتصػاؿ الع ارقيػة لمسػتكيات الحريػات اإلعالميػة فػي ظػؿ القػكانيف
النافذة.
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 .3الكق ػػكؼ عم ػػى المش ػػاكؿ كالعقب ػػات الت ػػي تكاج ػػو الع ػػامميف ف ػػي كس ػػائؿ االع ػػالـ العراقي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
الحريات االعالمية كالتشريعات.
 .4تحديد األطراؼ األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ.
 .5مدل التزاـ الحككمة العراقية بتنفيذ القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ .

رابعا :أىمية الدراسة
اف اتجاه المجتمع لممطالبة بحريتو يعني شعكره بفقدانيا كىذا ال يتـ اال بكعي الناس ألىمية ىذه الحرية
كدكرىا في صيانة انسانيتيـ كتشكيؿ حياتيـ كمستقبميـ( .ربيع)2014,
كتأتي حرية االعالـ امتدادا لحرية كؿ مكاطف كالمعترؼ بيا كحؽ مف حقكؽ االنساف كألنيا األساس في
بناء الدكلة كاالرتقاء بشعكبيا حيث أصبحت حرية االعالـ أساس التجديد كالتطكر كالنمك الديمقراطي
جاءت أىمية ىذه الدراسة.
لتحقيؽ ذلؾ يستمزـ عدـ خضكع االعالـ لرقابة سابقة مف قبؿ السمطة كاف تتمتع كسائؿ االعالـ بالحرية
المسؤكلة التي تتيح لمجماعات كالفئات التعبير عف آرائيـ كمكاقفيـ بحرية مف خالؿ كسائؿ االعالـ
كاالتصاؿ الجماىيرية ،مع الحرص عمى تجنب ما يقتؿ الحرية باسـ حريات أخرل(.الفالحي,2014,
158ػ) 160
كبعد التغيير الػذم حصػؿ فػي العػراؽ عػاـ  2003كفػي ظػؿ مػا سػجمتو تقػارير المنظمػات الدكليػة كمنظمػة
م ارسػػمكف بػػال حػػدكد كالمنظمػػات المحميػػة العاممػػة فػػي الػػبالد مػػف حػػاالت انتيػػاؾ لحريػػة االعػػالـ ,ال بػػد مػػف
التعرؼ عمى كاقع حرية االعالـ في العراؽ مف كجية نظػر العػامميف فػي كسػائؿ االعػالـ العراقيػة لمفتػرة مػا
بيف ) ( 2018-2003كمدل كفالة حرية االعالـ دستكريا كمدل تطبيقيا مف قبؿ السمطة كىؿ ىناؾ مػف
معكقات لمعامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية باستغالؿ التشريعات كالقكانيف.
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خامسا :أسئمة الدراسة
تقكـ ىذه الدراسة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي :كيؼ يرل العاممكف في كسائؿ االتصاؿ العراقية في مدينة
بغداد كاقع حرية االعالـ بعد عاـ  2003كلغاية كقتنا الحالي؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ مجمكعة التساؤالت
التالية:
 .1م ػػا مس ػػتكل معرف ػػة خمفي ػػات الع ػػامميف ف ػػي كس ػػائؿ االتص ػػاؿ العراقي ػػة بمف ػػاىيـ الحري ػػات االعالمي ػػة
كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنضـ العمؿ الصحفي في العراؽ؟
 .2مػػا درج ػػة تقي ػيـ الع ػػامميف ف ػػي كسػػائؿ االتص ػػاؿ العراقيػػة لمس ػػتكيات الحري ػػات اإلعالميػػة ف ػػي ظ ػػؿ
القكانيف النافذة كالمنظمة لمعمؿ االعالمي؟
 .3مػػا ىػػي المشػػاكؿ كالعقبػػات التػػي تكاجػػو العػػامميف فػػي كسػػائؿ االعػػالـ العراقيػػة فػػي مجػػاؿ الحريػػات
االعالمية كالتشريعات؟
 .4مف ىي األطراؼ األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ؟
 .5ما درجة التزاـ الحككمة العراقية بتنفيذ القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ؟

سادسا :فرضيات الدراسة:
 .1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع حرية االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير الجنس.
 .2تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية لكاقػػع حريػػة االعػػالـ مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير العمر
 .3تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية لكاقػػع حريػػة االعػػالـ مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لسنكات الخبرة.
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 .4تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية لكاقػػع حريػػة االعػػالـ مػػف كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لعائدية المؤسسة.
 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع حرية االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لممؤىؿ العممي.
 .6تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع حرية االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لممسمى الكظيفي.

سابعا :حدود الدراسة
الحدكد الزمانية :يتـ تطبيؽ الدراسة الميدانية خالؿ أشير (ايار – حزيػراف – تمػكز – اب ) 2018داخػؿ
العراؽ.
الحدكد الجغرافية :مدينة بغداد عاصمة العراؽ.
الحدكد التطبيقية :العاممكف في كسائؿ االتصاؿ العراقية في العراؽ ضمف المؤسسات اإلعالمية.

ثامنا :محددات الدراسة
يمكف تعميـ نتائج الدراسة في حاؿ تحقؽ التالي:
 صدؽ كثبات أداة الدراسة التي سكؼ يتـ تصميميا لغرض تحقيؽ اىداؼ الدراسة.
 صدؽ كجدية المستجيبيف عمى أداة الدراسة.
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تاسعا :مصطمحات الدراسة
 حريػػة التعبيػػر :ىػػي الحػػؽ فػػي ايصػػاؿ أفك ػػار الشػػخص عبػػر الحػػديث المباشػػر اك عبػػر كس ػػائؿاالتصاؿ المتاحة .كحؽ حرية التعبير حؽ أساسي مف حقكؽ اإلنساف بمكجب المادة رقـ  19مػف
اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كيعترؼ بو في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف فػي العيػد الػدكلي
الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية( .الدليمي  2004ػ )63
 التعري ػػؼ االج ارئ ػػي :التعبي ػػر ع ػػف األفك ػػار كاآلراء بك ػػؿ اش ػػكاليا ف ػػي العػ ػراؽ ب ػػدكف رقاب ػػة كال قي ػػكدحككمية كال عقكبات تعسفية كما يصحبيا مف حريات أخرل.

 حريػػة االعػػالـ :حػػؽ الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػة مػػف أم مصػػدر كنقميػػا كتبادليػػا كالحػػؽ فػػي نشػػراألفكار دكف قيكد اك شركط كالحؽ في اصدار الصحؼ كعدـ فػرض رقابػة مسػبقة عمػى مػا تقدمػو
كس ػػائؿ االع ػػالـ اال ف ػػي اض ػػيؽ الح ػػدكد كفيم ػػا يتص ػػؿ ب ػػاألمف الق ػػكمي م ػػع تحدي ػػد ذل ػػؾ كاالم ػػكر
العسكرية كما يتصؿ بحرمة اآلداب العامة( .أبك خميؿ) 140,2012,
كتعػػرؼ أيضػػا حريػػة اإلعػػالـ عمػػى انيػػا إمكانيػػة إبػػالغ اآلخ ػريف باألخبػػار أك اآلراء عبػػر كسػػائؿ
اإلعػػالـ( .الحمػػك، )7 ،2005,تعنػػي حػػؽ كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي عػػرض كػػؿ مػػا ييػػـ النػػاس معرفتػػو،
كحػػؽ النػػاس فػػي تبػػادؿ المعمكمػػات كالحصػػكؿ عمػػى األنبػػاء مػػف أم مصػػدر ،كحػػؽ النػػاس إصػػدار
الصحؼ كالتعبير عف أرائيـ دكف فرض رقابة مسبقة( .ابراىيـ )26 ,2004
 التعريؼ االجرائي :كىك حؽ العامميف في كسائؿ االعالـ العراقية بالحصكؿ عمى المعمكمػة كنقميػاكتبادليا كنشرىا دكف قيكد اك شرط.
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-

الع ػػاممكف ف ػػي كس ػػائؿ االتص ػػاؿ (الق ػػائـ باالتص ػػاؿ) :كى ػػك الش ػػخص ال ػػذم تنطمػ ػؽ من ػػو العممي ػػة
اإلعالمية اك االتصالية؛ يبدا الحكار أفكاره في رمكز تعبر عف المعنى الذم تقصػده (ىػذه الرمػكز
تكػػكف الرسػػالة التػػي يكجييػػا القػػائـ باالتصػػاؿ الػػى جميػػكر معػػيف) فػػاذا نجػػح المرسػػؿ فػػي اختيػػار
الرمكز المناسبة لمتعبير عف فكره تعبي ار صحيحا كدقيقا ككاضحا يكػكف بػذلؾ قػد كضػع قدمػو عمػى
الطريػػؽ الصػػحيح .كيعػػد العنصػػر االكؿ كاالساسػػي فػػي عمميػػة االعػػالـ كاالتصػػاؿ كالحركػػة االكلػػى
فػػي دكرتيػػا كمسػػيرتيا( .عيسػػاني ,) 47,2008,كيعػػرؼ أيضػػا بانػػو مصػػدر الرسػػالة التػػي يصػػفيا
بكممات اك حركػات اك إشػارات اك صػكر ينقميػا لنخػريف ،كىػك فػي الكاقػع نقطػة االنطػالؽ لمعمميػة
االتصػػالية كعنػػو تصػػدر الرسػػالة التػػي تحمػػؿ معنػػى محػػدد يتفػػؽ مػػع كجيػػة نظػره ،كىػػك ييػػدؼ مػػف
الرسالة استثارة استجابة محددة لدل الجميكر المستقبؿ( .مراد) 67,2014,

 التعريػػؼ االج ارئػػي :يقصػػد بالعػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ ألغ ػراض ىػػذه الد ارسػػة ىػػـ األشػػخاصالػػذيف تكزعػػت تكصػػيفاتيـ عمػػى العنػػاكيف التاليػػة( :رئػػيس التحريػػر كنكابػػو ،مػػدير التحريػػر كنكابػػو،
سكرتير تحرير ،المحرر ،المترجـ ،المراسؿ ،المنػدكب ،مقػدـ االخبػار كالبػرامج ،المخػرج المصػكر،
المكنتير)
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الفصل الثاني
االدب النظري والدراسات السابقة
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أوال :االدب النظري:
تتسـ النظريات اإلعالمية بدكر كبير في تكجيو البحث العممي الى المسار المناسب في مجاؿ االعالـ ،
ك ىػػي التػػي تحػػددىا مػػف بدايػػة سػػير الد ارسػػة فػػي اختيػػار المشػػكمة كحتػػى الكصػػكؿ الػػى النتػػائج النيائيػػة  ,ك
تكمػػف أىميػػة النظريػػة بانيػػا تضػػع تصػػك ار لمعمػػؿ اإلعالمػػي ك مػػدل تػػاثيره عمػػى المتمقػػي ك تفسػػير مػػا يػػتـ
تقديمو مف برامج ك مكاضيع ك تساىـ فػي معرفػة تػاثير الكسػيمة اإلعالميػة ،أيضػا لنظريػات االعػالـ القػدرة
عمى ايجاد تساؤالت قابمة لمبحث مف خالؿ طرؽ جديدة لالستكشاؼ العممي (أبك أصبع .)23 ،2004
ك بناء عمى ما سبؽ ،نجد اف النظريات اإلعالمية تسمط الضكء عمى مجمؿ خطكات العممية االتصالية ك
التفػػاعالت التػػي تصػػاحبيا اك تتبعيػػا ك تسػػعى مػػف خالليػػا الػػى تفسػػير العمميػػة بمػػا يسػػيـ فػػي فيػػـ كادراؾ
التفاعالت ك االثار التي تترتب عمييا بما يتماشى مع طبيعة الد ارسػة ك أىػدافيا ،كتتنػاكؿ الباحثػة فػي ىػذا
الجانب ابرز النظريات اإلعالمية ذات الصمة باالطار المفاىيمي لمكضكع الدراسة كىي:

نظرية الحرية :Libertarian Theory
تعػػكد ىػػذه النظريػػة إلػػى عصػػر النيضػػة األكركبيػػة بشػػكؿ أسػػاس كبالتحديػػد الػػى الفت ػرة الكاقعػػة بػػيف الق ػرنيف
السابع عشر كالتاسع عشر ،مع نشؤ الرأسمالية التي اىتمت بالصحافة كحريتيا كبحرية التعبير عػف الػرام
العاـ.
اذ تبمكرت لدل عػدد مػف الفكػريف االكربيػيف مبػادئ تحػدكا فييػا األفكػار السػمطكية التػي انتشػرت حتػى بدايػة
عصػػر النيضػػة االكربيػػة ,ككػػاف المفكػػر جووون ميرتووون اإلنجميػػزم احػػد ابػػرز المفك ػريف  ،الػػذم كتػػب عػػاـ
 1664عمػػى مبػػدا اف الشػػخص يجػػب اف يكػػكف حػ ار بنشػػر مػػا يعتقػػده صػػحيحا عبػػر كسػػائؿ االعػػالـ نظػ ار
لككنو قاد ار عمى اف يميػز بػيف الخيػر كالشػر ".إف حريػة النشػر بػأم كاسػطة ،كمػف قبػؿ أم شػخص ،ميمػا
كػػاف اتجاىػػو الفكػػرم حػػؽ مػػف الحقػػكؽ الطبيعيػػة لجميػػع البشػػر ،كال نسػػتطيع أف نقمػػؿ مػػف حريػػة النشػػر بػػأم
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شكؿ كتحت أم عذر "  ،أما جوون لووك فعػرؼ الحريػة بأنيػا " الحػؽ الػذم يسػمح بػو القػانكف فػي فعػؿ أم
شيء ".
كف ػػي ع ػػاـ  1665ق ػػدـ لووووك إل ػػى البرلم ػػاف بيانػ ػا ى ػػاجـ في ػػو تقيي ػػد حري ػػة الص ػػحافة ،م ػػا اض ػػطر البرلم ػػاف
االنجميزم الغاء القانكف الذم يفرض الرقابة عمى الصحافة  ،كاعتبر االنتصار األكؿ لنظريػة الحريػة عمػى
النظريػة السػػمطكية حػػيف قػػرر البرلمػػاف البريطػػاني حضػر أم رقابػة مسػػبقة عمػػى النشػػر ،كمػػا اعطػػى الحريػػة
لنفػراد باصػػدار الصػػحؼ دكف الحصػػكؿ عمػػى تػراخيص .سػػاىـ فػػي ذلػػؾ المفكػػر بالكسووتون الػػذم أكػػد أف
كجكد الدكلة الحرة مرتبط بضركرة حرية الصػحافة فييػا  ،كيتطمػب ذلػؾ الغػاء الرقابػة المسػبقة عمػى النشػر،
كلكف يمكف تطبيػؽ القػكانيف عمػى الصػحفي بعػد النشػر اذا تضػمف مػا نشػره جريمػة  ،ك الم انسػاف الحريػة
في نشر ما يشاء لمجميكر كمنع ذلؾ يعني تدمير لحرية الصحافة )البشر)27-17،2014
ككاف ظيكر نظرية الحرية نتيجة لثالث عكامؿ أساسية كىي:
 -1عاموول السياسووة :تتسػػـ كسػػائؿ االعػػالـ المختمفػػة بارتباطيػػا الكثيػػؽ بػػاراء المجتمػػع أم فػػي التعبيػػر
عف الرام العاـ كايصاؿ ىذا اآلراء الى اكبر عػدد ممكػف مػف الجميػكر فػي قيػاس زمنػي كبيػر ،مػا
قد يتناقض اك يتضارب مع سياسات الحكـ مما جعيا مشكمة اساسية.
 -2العاموول الفمسووفي :تعتبػػر الفمسػػفة تربػػة خصػػبة لظيػػكر نظريػػة حريػػة اإلعػػالـ ،اذ اف خػػكؼ الحكػػاـ
االكربيكف في القرف االكؿ مف العصر الحديث مف حريػة الطباعػة كالنشػر جعميػـ فػي مكاجيػة مػع
الكتػاب كالفالسػػفة ،كعمػػى ىػػذا األسػػاس تكجيػكا لممطالبػة بحػريتيـ فػػي الطباعػػة ك النشػػر ،مظيػريف
سخطيـ عمى اإلجراءات المتخذة ضد حرية التعبير ،بما فييا الصحافة ،حتى تكجيكا الى التأليؼ
ك طباعػػة المقػػاالت س ػ ار ،كفػػي عػػاـ  1644كجػػو ميرتووون كىػػك شػػاعر ك فيمسػػكؼ انجميػػزم ،كجػػو
نداء مطالبا فيو بحرية التعبير ،حتى صار ىذا النداء مرجعا لكؿ الفالسفة بعد ذلؾ.
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 -3العامول االقتصوادي :يعػد العامػؿ االقتصػادم االعػب األسػاس فػي تحقيػؽ نظريػة حريػة اإلعػالـ،
كاكبر مثاؿ عمى ذلؾ الفائدة مف ىذه الحرية في المجتمع االنكميزم بعد النيضة االقتصػادية التػي
عاشػػتيا انجمت ػ ار فػػي الق ػرنيف الثػػامف عشػػر كالتاسػػع عشػػر ،كأف النيضػػة االقتصػػادية انطمقػػت مػػف
مقكلة ريكاردو  ":أف حرية العمؿ شرط أساسي الزدىار النشاط االقتصادم في المجتمع".
اما اىداؼ نظريػة الحريػة كػاف فػي تحقيػؽ أكبػر قػدر ممكػف مػف الػربح المػادم باسػتخداـ اإلعػالف كالدعايػة
كأيضػػا الترفيػػو ،ك لكػػف اليػػدؼ األسػػاس لكجػػكد ىػػذه النظريػػة ىػػك مراقبػػة الحككمػػات بانشػػطتيا المختمفػػة مػػف
اجؿ تصحيح العيكب كمحاربة الفساد كغيرىا مف االمكر ،كمػا ال يمكػف اف تممػؾ كسػائؿ االعػالـ مػف قبػؿ
الحككمة ؛ كيكمف االشراؼ في ظؿ نظرية الحرية في كسائؿ االعالـ باالعتماد عمى التصحيح الذاتي في
بيئة حرة ك بكاسطة المحاكمة.
كتعطي نظرية الحرية الحؽ لكسائؿ االعالـ بمراقبػة االعمػاؿ كالممارسػات لػذكم النفػكذ كالسػمطة كالقػكة فػي
المجتمع ،كتتيح المجاؿ لتداكؿ المعمكمات بيف الناس مف خالؿ النشػر كاإلذاعػة بػدكف رقابػة ك قيػكد كحػؽ
مشركع لمجميع( .مراد) 239,2014,
كلقد حدد دينيس ما ككيؿ المفكر اإلعالمي السكيدم العناصر الرئيسية لنظرية الحرية
(كنعاف: )32،2014,
 يجب أف يتحرر النشر مف أم رقابة مسبقة. يح ػػؽ النش ػػر كالتكزي ػػع ألم ش ػػخص أك جماع ػػة م ػػف دكف الحاجػ ػة لمحص ػػكؿ عم ػػى رخص ػػة مس ػػبقة م ػػفالحككمة.
 اف النق ػػد المكج ػػو ألم جي ػػة كان ػػت مث ػػؿ الحككم ػػة أك تي ػػار سياس ػػي أك مس ػػؤكؿ رس ػػمي يج ػػب أال يقاب ػػؿبالعقاب مف قبؿ السمطة حتى بعد النشر.
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 أال يمارس أم نكع مػف االلػزاـ أك االكػراه باسػتخداـ القػكة عمػى الصػحفي كعػدـ كضػع قيػكد قانكنيػة عمػىجمع المعمكمات كنشرىا.
 يجب أف يتحقؽ لمصحفييف االستقالؿ الميني داخؿ مؤسساتيـ. االمتناع عف التشيير كاإلخالؿ بالقيـ السائدة كعف القياـ باالنشطة التخريبية في كقت الحرب.لقد أسيمت كؿ ىذه العناصر في تحرير الصحافة مف ىيمنة الدكلة كحررتيا مف القيكد الكثيرة التػي كانػت
مفركضة عمييا .
امػػا دكؿ الشػػماؿ فقػػد اسػػتطاعت أف تتمتػػع بالتعدديػػة فػػي مجػػاؿ الصػػحافة كأيضػػا التنػػكع فيػػو خػػالؿ القػػرف
التاسع عشػر كحتػى منتصػؼ القػرف العشػريف كمػف خػالؿ ذلػؾ اسػتطاعت إدارة ىػذه المجتمعػات بمناقشػات
حرة جمعت كافة االتجاىات السياسية كنقمتيا إلى الجميكر كىك ما أسيـ في تقدـ ىذه الشعكب .
كمف خالؿ نظرية الحرية يمكف فتح المجاؿ لتداكؿ المعمكمات بالنشر كاالذاعة عبر كسائؿ االعػالـ بػدكف
قيػػكد كحػػؽ مشػػركع .أم يمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه النظريػػة فػػي رسػػـ ابعػػاد الحريػػة الصػػحفية لمعػػامميف فػػي
كسائؿ االتصاؿ العراقي كاعطائيـ الحػؽ فػي جمػع المعمكمػات كتػداكليا بمػا يضػمف تطبيػؽ الحريػة الكاممػة
لمص ػػحفييف ألداء مي ػػاميـ دكف قي ػػكد م ػػف الس ػػمطة اك التقيي ػػد بأحك ػػاـ قانكني ػػة كفس ػػح المج ػػاؿ لممؤسس ػػات
اإلعالمية بالرقابة الذاتية.

نظرية المسؤولية االجتماعية:
ظي ػػرت نظري ػػة المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة بع ػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة  ،ك تق ػػكـ ى ػػذه النظري ػػة عم ػػى حري ػػة
الممارسة لمعممية اإلعالمية منبثقػة مػف المسػؤكلية االجتماعيػة ،حيػث ظيػرت قكاعػد ك قػكانيف تجعػؿ الػرام
العػػاـ رقيبػػا عمػػى آداب المينػػة ك ذلػػؾ بعػػد اف اسػػتخدمت كسػػائؿ االعػػالـ االثػػارة مػػف خػػالؿ الخػػكض فػػي
اخبار الجنس ك الجريمة مما أدل الى اإلساءة لمفيكـ الحرية.
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ك يػػدرؾ مػػف كضػػع ىػػذه النظريػػة اف الحريػػة حػػؽ ككاجػػب ك فػػي ذات الكقػػت مسػػؤكلية ,كانطالقػػا ممػػا تقػػدـ
يجب اف تتقبؿ كسائؿ االعالـ القياـ بعدة التزامات تجاه المجتمع مف خالؿ كضع معايير مينية تمتػزـ بيػا
كسائؿ االعالـ كالصػدؽ ك الدقػة كالمكضػكعية كالتػكازف ،عمػى اف تػنظـ ذاتيػا امكرىػا فػي اطػار القػانكف ,ك
يج ػػب اف تتس ػػـ كس ػػائؿ االع ػػالـ بالتعددي ػػة تعك ػػس تن ػػكع االفك ػػار ك االراء ف ػػي المجتم ػػع م ػػف خ ػػالؿ اتاح ػػة
الفرصة لمجميع ,كما اف لمجميكر الحؽ في تكقػع أداء بمسػتكل عػالي مػف قبػؿ كسػائؿ االعالـ,كفػي بعػض
األحياف التدخؿ فػي شػؤكف كسػائؿ االعػالـ يمكػف أم يحقػؽ المصػمحة العامػة باإلضػافة الػى ايجػاب اتسػاـ
اإلعالميػ ػػيف فػ ػػي كسػ ػػائؿ االتصػ ػػاؿ بالمينيػ ػػة كالمسػ ػػؤكلية امػ ػػاـ المجتمػ ػػع ك امػ ػػاـ مؤسسػ ػػاتيـ اإلعالميػ ػػة.
(الدليمي) 52,2011,
كيمكػػف حصػػر جممػػة مػػف العكامػػؿ التػػي ىيػػأت الظػػركؼ لنشػػأة نظريػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي االتػػي
(صالح290 ،2007 ،ػ: )292
 -1عوامل فكرية
كاف لمعكامؿ الفكرية انعكاس عمى نشكء نظرية المسؤكلية االجتماعية خاصػة بعػدما بػدا لمبػاحثيف الغػربييف
فشؿ نظرية الحريػة فػي تحقيػؽ األىػداؼ التػي سػعت ليػا كاسػيمت التطػكرات العمميػة التػي سػادت قبػؿ ذلػؾ
في زعزعة المبادئ الفكرية مثؿ نظرية النسبية الينشتايف التي قمبت مسممات الفيزياء كالحتمية.
 -2عوامل اقتصادية
اسػػتغمت الشػػركات ك التجمعػػات االقتصػػادية الكبػػرل االكضػػاع ك سػػعت الػػى االسػػتحكاذ عمػػى الكثيػػر مػػف
أدكات القػػكة لمػػتحكـ باألكضػػاع لصػػالحيا ككانػػت كاحػػدة مػػف ىػػذه األدكات ىػػي كسػػائؿ االعػػالـ فبػػدا الخمػػؿ
كاضحا في النظاـ اإلعالمي الذم اصبح أصحاب النفكذ االقتصادم متحكـ بيا ك تعمؿ لصالحو
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 -3عوامل تنظيمية واخالقية
يقصػػد بالعكام ػػؿ التنظيميػػة م ػػا تمث ػػؿ فػػي ظي ػػكر االتح ػػادات كالنقابػػات الميني ػػة الت ػػي بػػدات بتنظ ػػيـ العم ػػؿ
الصحفي كخاصة بعد اصدار مبادئ الصحافة في سنة 1923
كمف ثـ ميثاؽ االذاعييف في سنة 1937كفي القرف التاسع عشر انتشػرت الصػحافة الصػفراء عمػى حسػاب
ت ارج ػػع الص ػػحافة الرص ػػينة ك الثقافي ػػة كى ػػك م ػػا دع ػػا ال ػػى ال ػػدفع إللػ ػزاـ كس ػػائؿ االع ػػالـ بالمب ػػادئ ك الق ػػيـ
األخالقية
كيمخػص المفكػػر اإلعالمػي السػػكيدم دينػيس ماككيػػؿ المبػادئ األساسػػية لنظريػة المسػػؤكلية االجتماعيػة بمػػا
يمي:
 يجب عمى كسائؿ االعالـ اف تقبؿ بكجكد التزامات اتجاه المجتمع كاف تنفذىا.
 لتنفيػػذ ىػػذه االلت ازمػػات عمػػى كسػػائؿ االعػػالـ اف تػػنظـ نفسػػيا ذاتي ػا مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ لمعػػايير
المينية كالحقيقة كالدقة كالمكضكعية كالتكازف في نقؿ المعمكمة
 عمى كسائؿ االعالـ اف تتجنب تقديـ ما يحرض عمى العنؼ كالجريمة كالفكضى االجتماعية اك
تكجيو اىانات األقميات.
 يجب اف تتسـ كسائؿ االعالـ بالتعددية كتعكس تنكع اآلراء كتكفؿ حؽ الرد.
 لممجتمع الحؽ في اف يممس التزاما مف قبؿ الصحافة بمعايير رفيعة في أدائيا لكظائفيا
كاف التدخؿ العاـ يجب أف يككف مبر ار بما يحقؽ المصمحة العامة.
اما في مجاؿ االعالـ فتعرؼ نظرية المسؤكلية االجتماعية بأنيا" :مجمكعة مف الكظائؼ التي يجػب عمػى
الصػ ػػحافة اف تمتػ ػػزـ بيػ ػػا أمػ ػػاـ المجتمػ ػػع فػ ػػي مختمػ ػػؼ المجػ ػػاالت الثقافي ػ ػة كاالجتماعيػ ػػة كايضػ ػػا السياسػ ػػية
كاالقتصػػادية ،مػػع م ارعػػات القػػيـ المينيػػة كالدقػػة كالمكضػػكعية كالشػػمكؿ كالت ػكازف فػػي معالجاتيػػا كمكادىػػا ،
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شريطة أف تككف الحرية المقدمة لمصحافة حقيقية تجعػؿ منيػا المسػؤكؿ امػاـ القػانكف كالمجتمػع "( .حسػاـ
الديف )17 ،2003
كتعن ػػي المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة لمص ػػحافة أيضػ ػان  ،إعط ػػاء االىمي ػػة لمص ػػالح الع ػػاـ كاالىتم ػػاـ باحتياج ػػات
المجتمع ك السعي لمعمؿ عمى تمبيتيا عبر التحمي بصػفات ميمػة كسػداد الػرام ك العػدؿ كالدقػة مػع م ارعػاة
النكاحي األخالقية كالقيمية ( .حجاب )488 ،2004
كفػ ػػي الكقػ ػػت ال ػ ػراىف تكتسػ ػػب نظريػ ػػة المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة أىميػ ػػة ألسػ ػػباب متعػ ػػددة أبرزىػ ػػا( :الغػ ػػالبي
كالعامرم) 97،2010
 أنيػػا تعتنػػي بالبيئ ػػة االجتماعيػػة ك بالس ػػياؽ المقػػدـ ك ب ػػذلؾ تأخػػذىا بنظ ػػر االعتبػػار اثن ػػاء
ممارسة العمؿ الصحفية.
 أنيػػا تشػػدد عمػػى الجانػػب األخالقػػي اثنػػاء ممارسػػة العمػػؿ الصػػحفي كعػػدـ االقتصػػار عمػػى
تحقيؽ اليدؼ المادم لممالكيف كالمساىميف.
 أنيػػا تعتنػػي بتنميػػة المجتمػػع بشػػكؿ عػػاـ كتحػػافظ عمػػى ثقافتػػو  ،كتشػػدد عمػػى العػػامميف فػػي
المجاؿ اإلعالمي االلتزاـ بمعاير المينة.
كتيػػدؼ ىػػذه النظريػػة الػػى رفػػع المسػػتكل مػػف التصػػادـ الػػى النقػػاش المكضػػكعي البعيػػد عػػف االنفعػػاؿ ،كمػػا
تيدؼ الى الحصػكؿ عمػى الػربح المػادم كالترفيػو ك الحصػكؿ عمػى اعػالـ دكف اغفػاؿ الجانػب االجتمػاعي
كما يترتب عميو مف التزامات.
كانطالقا مما تقدـ تسعى الباحثة لتكظيؼ أسس ك مبادئ نظرية المسؤكلية االجتماعية لتحديد المسؤكليات
التي يجب اف تراعييا كؿ مف المؤسسات اإلعالمية العراقية ك العامميف فييا في اطار حرية حقيقية لمعمؿ
الصحفي المتسـ بالمعايير المينية كضمف األعراؼ االجتماعية كالسعي الى المحافظة عمييا ك تعزيزىا .
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حرية التعبير و االعالم :
الحريػػة ىػػي غيػػاب أم نػػكع مػػف الح ػكاجز امػػاـ تحقيػػؽ كػػؿ الرغبػػات ،كحػػؽ يتمتػػع بػػو االنسػػاف منػػذ كالدتػػو
كتجسيد لسيادة الفرد ،فحريتػو اصػؿ مػف األصػكؿ الككنيػة  ،كينبغػي عمػى القػانكف اف يكػكف حارسػا لحقػكؽ
االنساف مف ام انتياؾ اك انتقاص .
كيعرفيا البعض عمػى انيػا تػكافر البػدائؿ ك انعػداـ القسػر كيحػؽ االختيػار بينيمػا ك الحريػة المشػكمة االكثػر
تشػػتتا كال االقػػؿ تحديػػدا مػػف ام مشػػكمة أخػػرل ,لػػذلؾ يجػػب الفصػػؿ بػػيف الحريػػة التػػي يتمتػػع بيػػا االنسػػاف
بكصفو كائنا في ىذا الككف ك بيف حريتو بكصفو كائنا ضمف مجتمع  ,ما يخضػع لػو مػف تغيػرات ال تعػد
كال تحصى عبر التاريخ.
حيػث يؤكػد جػػكنز ميػؿ ( )John, S. Millمكضػكع الحريػػات بقكلػو ":ال يمكػػف اف يتصػؼ أم مجتمػػع
بالحرية ما لـ يكفؿ كافة الحريات لكػؿ افػراده ,أيػا كػاف شػكؿ الحكػـ القػائـ فيػو ,كالحريػة الجػديرة بيػذا االسػـ
ى ػػي تم ػػؾ الت ػػي تضػ ػمف بمقتض ػػاىا حريتن ػػا ك تحت ػػرـ حري ػػة االخػ ػريف كال تس ػػمب مص ػػالحيـ( .

John,

)S.Mill,1975
ك اطمؽ العناف في فمسفة لمفيكـ الحرية كنقيض لمتسمط كذلؾ بالخالص مف كؿ القيكد ك القدرة الحقيقػة
عمى الفعؿ المطمؽ  ،كىذه كانت النشاة االكلى لمفيكـ الحرية اإلعالمية.
ويشػير المؤرخػػكف الػى اف المػػدكنات السػكمرية ىػػي أقػدـ المػػدكنات الكتابيػة  ،كمػػا يشػير (كرايمػػر) الػػى اف
حضػػارة مػػا بػػيف الني ػريف احتػػكت عمػػى اكؿ سػػابقة قانكنيػػة فػػي نطػػاؽ حمايػػة حقػػكؽ االنسػػاف ك ابػػرز ىػػذه
اإلعالن ػػات الحقكقي ػػة ى ػػي شػ ػريعة حم ػػكرابي فق ػػد اعتبرى ػػا المؤرخ ػػكف اكؿ تشػ ػريع ق ػػانكني ف ػػي الع ػػالـ الق ػػديـ
(الجرايدة)15- 13,2013,
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لػػـ يكػػف فػػي العصػػكر القديمػػة مفيكمػػا كاضػػحا لحريػػة التعبيػػر فكػػاف فرعػػكف ىػػك المػػتحكـ بػػاالمكر الدينيػػة ك
الدنيكية ىك مصدر السمطة أيضا ،ىذا ما يؤكده تعالى عمى لساف فرعكف" :كقاؿ فرعكف يا أييػا المػال مػا
عممت لكـ مف الو غيرم" (جزء مف اآلية رقـ 38ػسكرة القصص)
كاف لفرعكف السمطة المطمقػة ك الكممػة العميػا ك بػذلؾ لػـ يكػف ىنػاؾ مػف الحقػكؽ كال حتػى الحريػات لشػعب
اال بما يراه مناسبا فيفرض عمييـ دكف القدرة عمى الرفض.
ك بعد دحر اثنا لمفرس ك ظيكر السفسطائييف مما زاد مف المنافسة بيف االفراد في ظؿ تعػاظـ الديمقراطيػة
فزادت النزاعات كالجدؿ اماـ المحاكـ كالمجالس الشعبية حتى السياسية منيا ؼ نشأة الحاجة الى أىميػة
تعمػـ الخطابػة كأسػػاليبيا كطػرؽ اسػػتمالة الجميػكر سػػعيا لمبحػث عػػف كسػائؿ لمتػػاثير كاالقنػاع فػػتـ خمػؽ اثػػر
حقيقي في ىذه الناحية مف الثقافة.
امػػا عنػػد اليكنػػانييف فكػػاف لمحكػػيـ اليكنػػاني القػػديـ سػػقراط (300-470ؽ .ـ) دكر فػػي كضػػع فمسػػة كنظػػاـ
لحرية التعبير كجعميا تسمك عمى كؿ شيء حتى عمى حؽ الحيػاة ككضػع نفسػو فػداء ليػذه الحريػة ك جعػؿ
مف الخكض في المناقشة الحرة طريقا لمكصكؿ الى الحقيقة.
كػػذلؾ رأل ارسػػطك اف الغايػػة ال تبػػرر الكسػػيمة كاف اتفػػاؽ النػػاس بشػػكؿ عػػاـ عمػػى الخيػػر ىػػك مػػف يحقػػؽ
السعادة  ،ك اعطى الفرد المسؤكلية الكاممة في االختيار الحر ) .مكاكم)39-32 ,1994 ,
كفػػي الحضػػارة الركمانيػػة فيعتبػػر المفكػريف شيشػػركف ك سػػينكا ابػػرز مػػف اىػػتـ بجكانػػب عامػػة مرتبطػػة بفكػرة
الحريات ك حقكؽ االنساف ،ك كانت قاعدة الركماف التي بنكا قػكانينيـ كفقيػا بمػا يتعمػؽ بػاالمكر الشخصػية
مبنيػػة عمػػى تػػكفير الحريػػة الشخصػػية قػػدر مػػا امكػػف لمم ػكاطنيف عمػػى اف ال تشػػكؿ ام خطػػر اك تيديػػد اك
تغيير لتركيبة المجتمع القائـ.
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و نشػػأة فػػي ىػػذه الفت ػرة سػػمطة دينيػػة بيػػد القساكسػػة كاخػػرل دنيكيػػة بيػػد القياص ػرة ممػػا جعػػؿ منيػػا ازمػػة بػػيف
ىاتيف السمطتيف ،غير اف السمطة الدينية كانت ىي األعمى ،ككانت الكنيسة تتمتػع بقػكة تسػمح ليػا بتيػدد
الممؾ إذا لـ يستجب لتدخالتيا.
كمع انتشار المشاكؿ االجتماعية ك تسمط الكنيسة عمى الحياة كعمى المستضعفيف مف الفالسػفة كالمفكػريف
كانيا سيؼ مسمط عمى رقابيـ بدات بغمؽ مدارس الفمسفة ك العمكـ مما جعميا بداية عصكر الظالـ
بدأت العصكر الكسطى في نياية عصر العبكدية كبداية لتشكيؿ النظاـ االقطاعي  ،كتميػزت ىػذه الفتػرة
بتقيد الجميع كؿ بحسب دكره في نظاـ اجتماعي مع نقص كبير الحريات العامة كالفردية.
كفي سنة 1215ـ تـ اجبار ممؾ إنجمت ار مف قبػؿ النػبالء عمػى تكقيػع كثيقػة "الماجنػا كارتػا" بمعنػى العيػد
العظيـ كبمكجب ىذه االتفاقية اكتسبت الحريات االقطاعية الصفة القانكنية كبذلؾ كفمت الحريات لمنبالء
دكف بقية الشعب .
حيػػث أصػػبحت انمكذجػػا يقتػػدل بػػو لمػػذيف يطػػالبكف بكفالػػة الحقػػكؽ األساسػػية لكػػؿ مػكاطف كبشػػكؿ ضػػركرم
كأيضػا ميػػدت بػػذلؾ تطػػكير البرلمػػاف الفرنسػػي كنصػػت الكثيقػة عمػػى عػػدـ جػكاز حكػػـ السػػجف لرجػػؿ حػػر اك
نفيو خارجا اك نزع ممكيتو اال بقانكف ككاف ذلؾ منطمقا لنمك مفيكـ االجراءات القانكنية.
انشات بقرار مػف البابػا "جكينػكار التاسػع" محػاكـ التفتػيش كذلػؾ أكائػؿ القػرف الثالػث عشػر مػف عػاـ 1233
ككانت معركفو بصيتيا السيء حيث يساؽ الناس الى المحػاكـ بشػبية اك كشػاية كيػتـ اسػتخدـ أبشػع أنػكاع
التعذيب كحتى احرؽ االالؼ مف األشخاص.
كصاحب نياية ىذه الحقبة بػدء عػدد مػف العممػاء االكربيػيف بتحػدم ىيمنػة الكنيسػة كالسػعي الخػراج أكركبػا
مػف عصػكر الظػالـ ك اعتبػر القػرنيف الخػامس عشػػر كالسػادس عشػر الميالديػيف نيايػة لمعصػكر الكسػػطى.
(بسيكني.) 80,2003,
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كبالنسبة لمقرنيف السابع عشر كالثامف عشر ،ففي ىػذه المرحمػة مػف تػاريخ البشػرية ،شػيد ىػذه الفتػرة ثػكرات
كبػػرل تركػػزت فػػي فرنسػػا كأمريكػػا كانجمت ػ ار فػػي اطػػار الحريػػة كالديمقراطيػػة كاعتب ػرت امتػػداد لعصػػر النيضػػة
الػذم شػيد الكثيػر مػف التقػدـ فػػي مجػاؿ األفكػار كالنظريػات حتػى السياسػػية منيػا  ،كعمػى ىػذا النحػك سػػجؿ
انتصار لثكرة االنساف الديمقراطية اتجاه حقكقو ك حرياتو( .حسف)120 ،1999 ،
امػػا حريػػة التعبيػػر فػػي اإلسػػالـ فقػػد ناصػػر االسػػالـ حريػػة ال ػرام كالتعبيػػر كذلػػؾ تجسػػد فػػي الق ػراف الك ػريـ
بالعشػرات مػػف اآليػػات الكريمػػة الدالػػة .كلػػك شػػاء تعػػالى لجعػػؿ مػػف النػػاس جميعػػا امػػة كاحػػدة أم بػػال اختيػػار
كلكػػف ات تعػػالى شػػاء اف يجعػػؿ مػػف الخمػػؽ أحػ ار ار مختمفػػي الػرام كاالختيػػار فمػػنيـ المػػكمف ك مػػنيـ الكػػافر
هِ
ص ُػد
كايضا منيـ الميتدم ك منيـ الضاؿ ك كؿ حسب اختيػاره ك مشػيئتو ,حيػث يقػكؿ تعػالى( َك َعمَػى المػو قَ ْ
يؿ ك ِم ْنيا جائِر ۚ كلَك َشاء لَي َدا ُكـ أ ْ ِ
ِ
يف ) سكرة النحؿ اآلية ).)9
َج َمع َ
ال هسبِ َ َ َ ه
َْ َ َ ْ
كيدعك ات تعالى لمحؽ كيذكر الناس فيو ،كانو ليـ حرية القرار في االختيار كيسمييا مشيئة أم يعمػي مػف
قػػدر كمكانػػة ىػػذه الحريػػة ،حيػػث اف قيمػػة حريػػة ال ػرام كالتعبيػػر فػػي اإلسػػالـ تتجسػػد فػػي حريػػة االعتقػػاد
بكجكد ات.
اذا كاف لإلنساف كفالة الحرية ضمف نصكص القراف في اف يكفػر بػات ،بالتػالي يحػؽ لػو التمتػع بحريػة فػي
اف يكفر السمطة كالحاكـ كاف يعبر عف أم فكرة إنسانية ميما كانت مصادرىا.
الد ِ
كىنا ينبغي التكقؼ طكيال اماـ قكلو تعالى َ (:ال إِ ْك َراهَ ِفي ِّ
يف) البقرة اية 256
كانطالقا مف قكلو تعالى ال يجكز االكراه في دخكؿ األشخاص الى الديف كاعطػائيـ الحريػة فػي ذلػؾ حيػث
تعتبر احدل القكاعد األساسية في الديف اإلسالمي كركف عظيـ مف اركانو األساسية.
أيضا في قكلػو تعػالىُ ( :ق ْػؿ ِ
آمُنػكا بِ ِػو أ َْك َال تُ ْؤ ِمُنػكا) االسػراء اآليػة  ,107أم لكػـ الحريػة فػي اف تؤمنػكا بمػا
جاء في القراف اك ال تؤمنكا بو.
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كلقد امر ات رسكلو األعظـ اف يبمغ رسالتو لمخمؽ ك اف يدعك النػاس مجتمعػيف الػى االيمػاف بػو ك لكنفػي
ذات الكقػػت لػػـ يتػػرؾ ات لرسػػكلو حريػػة القػػكؿ مطمقػػة بػػؿ رسػػـ لػػو طريػػؽ الػػدعكة ككضػػح لػػو مػػنيج القػػكؿ
،كبػػذلؾ قػػررت الش ػريعة الحريػػة ك قيػػدتيا بطريقػػة تمنػػع العػػدكاف ك اإلسػػاءة ك اكؿ مػػف تػػـ تقيػػده بػػذلؾ ىػػك
رسكؿ ات صمى ات عميو ك سمـ عندما بعث معمنا الحرية ك مبش ار بيا لتككف ىػذه الػدعكة مػثال يحتػذل بػو
قكال ك عمال كاف تككف حرية القكؿ ىي القاعػدة األساسػية فػي الشػريعة ك القيػد عمػى ىػذه الحريػة ىػك فيمػا
يخص االخالؽ ك اآلداب العامة ك النظاـ العاـ ك اذا ما منع المخاطب الخكض في ىذه االمػكر فقػد منػع
مف االعتداء ك لـ يحرـ مف حريتو ك حقو الف االعتداء ال يعتبر حقا.
أما حرية الرام كالتعبير في القػكانيف كالمكاثيػؽ الدكليػة ،فقػد نصػت المػادة 19مػف اإلعػالف العػالمي لحقػكؽ
االنساف اف لكؿ شخص الحؽ في التمتع بحرية الرام كالتعبير كيشمؿ ىذا الحؽ الحرية فػي اعتنػاؽ اآلراء
دكف تضييؽ كالحرية في تمقي كنقؿ األفكار الى االخريف بام كسيمة دكف حدكد( .اإلعالف العالمي لحقكؽ
االنساف الصادر عف الجمعية العامة لمـ المتحدة في 10كانكف االكؿ .)1948
كما تنص المادة  19مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى:
 اف لكؿ انساف الحؽ في اعتناؽ اراءه دكف تضييؽ. اف لإلنساف الحؽ في التعبير بحرية كيشمؿ عمى الحرية فػي تمقػي ك نقػؿ األفكػار لنخػريف سػكاءبشكؿ مكتكب اك مطبكع اك بام كسيمة أخرل يختارىا الشخص كتككف مناسبو لو .
كقد جاء اإلعالف العالمي لحقكؽ االنسػاف فػي اإلسػالـ كالصػادر عػف مػؤتمر عممػاء المسػمميف الػذم انعقػد
في لندف عاـ  1981في المادة  12منو:
الفقرة أ :يحؽ لكؿ شخص اف يفكر كيعتقد ك اف يعبر عف ما يشاء دكف تدخؿ اك مصػادرة ىػذا الحػؽ مػف
أحد ما داـ يمتزـ بالحدكد العامة التي قررتيا الشريعة كال يجكز ابدا إذاعة ما يعتبػر بػاطال كال نشػر مػا فيػو
تركيج لمفاحشة اك ما يخذؿ لالمة.
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الفقرة د :ال تقييد اك حضر عمى نداكؿ كنشر المعمكمات كالحقائؽ الصحيحة اال ما يمثؿ فػي نشػره خطػ ار
عمى االمف المجتمعي كعمى الدكلة.
كما تضمنت االتفاقية االكربية لحقكؽ االنساف نصا صريحا لحرية التعبير كاقرنت ذلؾ بحرية تبادؿ أفكػار
كلمعمكمات نقال كاستقباال بطريقة تضمف التكسع دكف تدخؿ مف الدكلة اك اعتبار الحدكد الدكلية كذلؾ بما
كرد في المادة العاشرة منيا.
كتنػػاكؿ ميثػػاؽ الشػػرؼ العربػػي الػػذم اقػػر عػػاـ  1978االطػػار العػػاـ لمعػػايير ك اخالقيػػات المينػػة فػػي كافػػة
الدكؿ العربية كناقشت المادتيف االكلى كالثانية المبادئ العامة كتمثمت بما يمي (المشاقبة- 169,2012,
:)200
.1

يق ػػر االع ػػالـ حق ػػيف ،ح ػػؽ التعبي ػػر كح ػػؽ االط ػػالع ،ف ػػي ظ ػػؿ العم ػػؿ عم ػػى تثبي ػػت الق ػػيـ الديني ػػة

كاألخالقية كينشد الحقيقة الصريحة ك الكاضحة في خدمة الحؽ.
.2

اف حريػػة التعبي ػػر اح ػػد الش ػػركط االساسػػية لنع ػػالـ الن ػػاجح ك تعتب ػػر جػػزء ال يتجػػ أز م ػػف الحري ػػات

األساسية التي ينص عمييا اإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف.

حرية الراي والتعبير في الدساتير والقوانين العراقية:
منذ العيػد العثمػاني ضػمنت القػكانيف كالتشػريعات العراقيػة مكاثيػؽ الحريػة كبمػا يخػص التعبيػر عػف الػرأم،
تمت اإلشارة الييا في القكانيف العثمانية في ممحؽ رقـ  1القػانكف االساسػي العثمػاني الصػادر عػاـ 1876
حيث جاء في المادة التاسعة منو ،اف العثمانييف اجمعيـ يممككف الحريػة الشخصػية كىػـ مكمفػكف بػاف ال
يتجػػاكزكا حريػػة االخػريف ك يتسػػمطكا عمػػى حقػػكؽ غيػػرىـ  ،امػػا المػػادة العاشػرة فاشػػارت الػػى صػػكف الحريػػة
الشخصية مف كافة أنكاع المضايقة كاف ال يجازل احػد كفػؽ أم حجػة كانػت خػارج عػف الصػكر كاألسػباب
المعنية في القانكف( .جاسـ)42 ،1987,
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ككفػػؽ القػػانكف االساسػػي الع ارقػػي لعػػاـ  1925تمػػت االشػػارة فػػي البػػاب االكؿ المسػػمى حقػػكؽ الشػػعب فػػي
مادتػػو الثانيػػة عش ػرة :اف لمع ػراقييف حريػػة ابػػداء ال ػرأم ،كالنشػػر ،كاالجتمػػاع ،كتػػأليؼ الجمعيػػات كاالنضػػماـ
الييا ضمف حدكد القانكف.
اما الدستكر المؤقت لعاـ  1958فكانت المادة العاشرة منو تشير الى اف حرية االعتقاد كالتعبير مضػمكنة
دسػتكريا كتػػنظـ بقػانكف .كذكػػر الدسػػتكر المؤقػت لعػػاـ  1964حريػة التعبيػػر كالصػػحافة بشػكؿ اكسػػع تركػػز
ذلؾ في المادة( )29التي نصت عمى اف حرية الرأم كأيضا البحػث العممػي مكفكلػة دسػتكريا ،كلكػؿ انسػاف
الحؽ في التعبير عف رأيو بطرؽ مختمفة كػالقكؿ اك الكتابػة اك التصػكير اك غيػر ذلػؾ فػي حػدكد القػانكف،
كخصصت المادة( )30عمى اف حرية الصحافة كالطباعة كالنشر مكفكلة قانكنيا.
بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ في العاـ  2003كالتغيرات التي رافقتو  ،بدا بقرار رقـ ) (14المتضمف حؿ
ك ازرة الثقافػػة كاالعػػالـ فػػي  23نيسػػاف  ،كايقػػاؼ اصػػدار الصػػحؼ كالمجػػالت ككسػػائؿ االعػػالـ كتحديػػدىا
بضكابط عامة كمنػع كسػائؿ االعػالـ مػف بػث اك نشػر ايػة مػادة ،كفػي ظػؿ غيػاب قػانكف كاضػح  ،صػدرت
عمى أثره الكثير مف الصحؼ كالمجالت كالقنكات التمفزيكنية كاالذاعية ك بدأت العمؿ دكف اف تنظـ قانكنيا
 ،فكانػػت الحاجػػة كاضػػحة لتػػنظـ ىػػذه الحيػػاة الجديػػدة ,فتمثمػػت الخطػػكة االكلػػى بصػػدكر قػػانكف إدارة الدكلػػة
العراقية لممرحمة االنتقالية لعاـ  ،2004كالذم اىتـ بتنظيـ كاقع الحريات العامة بما فييا حرية التعبير عف
الػرأم ،التػػي تػػـ تضػػمينيا فػػي المػػادة الثالثػػة عشػرة :صػػكف الحريػػات العامػػة كالخاصػػة ك ضػػماف الحػػؽ فػػي
حرية التعبير ك ضماف حريػة االجتمػاع السػممي كحريػة االنتمػاء فػي جمعيػات  ،كػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لحػؽ
تشػػكيؿ النقابػػات كاالحػزاب كاالنتمػػاء الييػػا كفقػػا لمػػا ينظمػػو القػػانكف ،كفػػي نفػػس الفقػرة(ك) نػػص قػػانكف إدارة
الدكلػػة لممرحمػػة االنتقاليػػة عمػػى الحػػؽ بالحريػػة الفكريػػو كالعقيػػدة الدينيػػة كممارسػػة شػػعائرىا دكـ حرمػػاف احػػد
منيا اك ممارسة االكراه بشانيا .كفي ما يخص الحريات أيضا نصت المادة الخامسة عشرة في الفقػرة (ج)
مػف قػػانكف إدارة الدكلػػة االنتقاليػػة عمػى عػػدـ جػكاز اعتقػػاؿ أحػػد أك حجػزه خالفػػا لمقػػانكف ،كال يجػػكز احتجػػازه
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بسبب معتقداتو الدينية كالسياسػية .ثػـ جػاء االمػر (  ) 65الصػادر عػف بػكؿ بريمػر المػدير المػدني لسػمطة
االئتالؼ المؤقتة لسنة  2004الػذم أشػار الػى الحريػة فػي اصػدار الصػحؼ مػع انتفػاء الحاجػة لمحصػكؿ
عمى ترخيص (مرصد الحريات الصحفية. )2009,
اما الدستكر العراقي  ،2005فقد كفؿ حريات المكاطنيف  ،إذ جاء في نص المػادة ( ، )٥١لكػؿ فػرد الحػؽ
في الحياة االمنة كالحرية ،كال يجكز الحرماف مف ىذه الحقكؽ أكحتى تقييدىا ،إال بقانكف اك قرار مف جيػة
قض ػػائية  .كالحري ػػة ف ػػي ى ػػذه ن ػػص الم ػػادة الم ػػذككرة ،حري ػػة مطمق ػػة كمني ػػا حري ػػة اإلع ػػالـ كحري ػػة ت ػػدفؽ
المعمكمػػات  ،كمػػا أف تقييػػد التمتػػع بػػالحقكؽ بمػػا جػػاء فػػي نػػص القػػانكف يعػػد مصػػطمحان مطاط ػان كال يكجػػد
تعريؼ منضبط لو ،ما يطمؽ يد السمطات لتقييد ممارسة ذلؾ الحؽ بشكؿ عشكائي.
كجاء في الباب الثػاني  /الفصػؿ الثػاني بمػا يخػص (الحريػات العامػة) نصػت المػادة ( :)38تكفػؿ الدكلػة،
بم ػػا ال يخ ػػؿ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ كاآلداب حري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأم بك ػػؿ الكس ػػائؿ كحري ػػة الص ػػحافة كالطباع ػػة
كاالعالف كاالعالـ كالنشر فضال عف حرية االجتماع كالتظاىر( .الحمداني) 31,2016,
كمػػف األحك ػاـ المتصػػمة بحريػػة اإلعػػالـ مػػا أشػػارت إليػػو المػػادة ( )42مػػف الدسػػتكر  ،لكػػؿ فػػرد حريػػة الفكػػر
كالضػػمير كالعقيػػدة  ،كال يجػػكز تقييػػد ممارسػػة أم مػػف الحقػػكؽ كالحريػػات المكفكلػػة دسػػتكريا بحسػػب المػػادة
( )46إال بقانكف  ،عمى اف ال يمس ىذا التقييد جكىر الحرية ،كبػذلؾ كضػع المشػرع لغػرض ضػبط فػرض
القيكد عمى حرية التعبير بما فييا حرية اإلعالـ ،كما يثير القمؽ بكجكد فسػحة كبيػرة لفػرض القيػكد التػي ال
يسمح بيا القانكف الدكلي  ،إذ منح الدستكر السمطة التنفيذية الحؽ بتقييد ممارسة الحقكؽ كالحريات الكاردة
فيو ،في الكقت الذم يجب أف ال يممؾ الحؽ في ذلؾ سكل ممثؿ اإلرادة العامة كىك الشعب
كج ػػاء ق ػػانكف حق ػػكؽ الص ػػحفييف رق ػػـ ( )21لس ػػنة  2011مح ػػددا تفس ػػير مس ػػمى الص ػػحفي ك المؤسس ػػات
اإلعالميػػة ،كأيضػػا جػػاء فػػي المػػادة( )3التػػي نصػػت عمػػى الت ػزاـ دكائػػر الدكلػػة كالقطػػاع العػػاـ ك الجيػػات
االخرل بتقديـ التسييالت لمصحفييف بما تقتضيو كاجباتيـ ك تضمف كرامتيـ ،اما في المادة )(4اكالن يحؽ

28


لمصػػحفي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات ك األنبػػاء ك البيانػػات ك اإلحصػػائيات غيػػر المحظػػكرة مػػف مصػػادرىا
المختمفػػة كلػػو فػػي تػػداكليا كنشػػرىا بحػػدكد القػػانكف كيحػػؽ لػػو االحتفػػاظ بسػرية مصػػادره،كجاء فػػي المػػادة ()5
اكالن ،يحػػؽ لمصػػحفي االمتنػػاع عػػف اعػػداد اك كتابػػة مػكاد تتنػػافى مػػع معتقػػده كضػػميره الصػػحفي ،كفػػي ذات
المػػادة ثانيػػا ،يحػػؽ لػػو التعميػػؽ يمػػا ي ػراه مناسػػبا ليكضػػح ارئػػو بغػػض النظػػر عػػف المختمفػػيف معػػو فػػي ال ػرام
كاالجتياد الفكرم.
كتضػػمف المػػادة ( )6لمصػػحفي حػػؽ االطػػالع عمػػى التقػػارير كالمعمكمػػات كالبيانػػات الرسػػمية كعمػػى الجيػػات
المعنية المساعدة في ذلؾ ك يمكف لو اإلفادة منيا بما ال يخالؼ القانكف اك يضر بالنظاـ العاـ.
أيضا تطرؽ القانكف الى عدـ جكاز التعرض ألدكات الصحفي اال بحدكد القانكف كالمعاقبة لكؿ مف يعتدم
عمػػييـ اثنػػاء تأديتػػو لعممػػو كأيضػػا ال يجػػكز االسػػتجكاب كالتحقيػػؽ مػػع الصػػحفييف فػػي جريمػػة منسػػكبة اليػػو
مرتبطة بممارسة عممو اال بقرار قضائي ،جاء ذلؾ ضمف المادة ( )7ك ( )9ك(.)10
كفػي الناحيػػة التنظيميػػة فعمػػى الجيػػات اإلعالميػػة محميػػة كانػت اـ اجنبيػػة كالعاممػػة فػػي العػراؽ ،عمػػييـ ابػراـ
عقػػكد عمػػؿ كفػػؽ نمػػكذج تعػػده نقابػػة الصػػحافة كفػػؽ المػػادة ( )13مػػف قػػانكف حقػػكؽ الصػػحفييف ،كال يجػػكز
الفصؿ التعسفي لمصحفييف كيمكنيـ كفؽ المػادة ( )14المطالبػة بتعػكيض كفػؽ االحكػاـ النافػذة .كجػاء فػي
المادة ( )15عدـ جكاز منع صدكر الصحؼ اك مصادرتيا اال بقرار قضائي.
(جريدة الكقائع العراقية ػالعدد  4606لسنة )2011
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ثانيا :الدراسات السابقة:
 خمػؼ ،سػػييؿ ( ،)2005بعنػكاف "حريػػة الصػحافة فػػي عيػػد السػمطة الفمسػػطينية مػف عػػاـ  1994الػػى
 2004كأثرىا عمى التنمية السياسية في فمسطيف (الضفة الغربية ك قطاع غزة)"
ىػػدفت الد ارسػػة مناقشػػة كاقػػع حريػػة الصػػحافة كال ػرام كالتعبيػػر فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية منػػذ قيػػاـ السػػمطة
الكطنيػػة الفمسػػطينية فػػي العػػاـ  ،1994باإلضػػافة الػػى مناقشػػة دكر الصػػحافة المفتػػرض كقػػكة تشػػكؿ صػػماـ
امػػاف لمحقػػكؽ كالحريػػات العامػػة ،حيػػث أجريػػت الد ارسػػة فػػي فمسػػطيف ،مسػػتخدمة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي
،كتكصمت الدراسة الى عػدة نتػائج تمثمػت فػي اف الفتػرة التػي تغطييػا الد ارسػة  2004-1994لػـ تكػف فتػرة
مثالي ػػة بالنس ػػبة لمص ػػحافة كاالع ػػالـ كانعك ػػاس ذل ػػؾ عم ػػى حري ػػة الػ ػرام كالتعبي ػػر ف ػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية
،إضافة الػى اف السػمطة الفمسػطينية عممػت عمػى تػكفير لرضػية قانكنيػة لتشػريع العمػؿ اإلعالمػي فػي ظميػا
فأصػػدرت قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر ،لكػػف تمػػؾ الق ػكانيف احتػػكت عمػػى بعػػض الم ػكاد التػػي تتعػػارض مػػع
المعػػايير الدكليػػة كاالتفاقيػػات الخاصػػة بحقػػكؽ االنسػػاف كلػػـ تمػػؽ االحتػراـ المطمػػكب مػػف قبػػؿ اجيػزة السػػمطة
الفمسطينية.
 أبػػك عرق ػػكب ،محمػػد حس ػػيف ( ,)2010بعنػ ػكاف "اتجاىػػات الص ػػحفييف األردنيػػيف إزاء ميث ػػاؽ الش ػػرؼ
الصحفي"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى نظرة الصحفييف لميثػاؽ الشػرؼ الصػحفي االردنػي كمػا اذا كػاف مكمػال لقػانكف
المطبكعات ك النشر كايضػا مسػتكل تطبيػؽ بنػكد ميثػاؽ الشػرؼ فػي مؤسسػاتيـ اإلعالميػة ك معرفػة اذا مػا
كػػاف ميثػػاؽ الشػػرؼ مقيػػدا لمحريػػات ك عالقتػػو بػػالمتغيرات المجتمعيػػة كالمينيػػة ,حيػػث أجريػػت الد ارسػػة فػػي
األردف ,ك طبقػػت عمػػى الصػػحفييف األردنيػػيف العػػامميف فػػي الصػػحؼ اليكميػػة  ,مسػػتخدمة المػػنيج المسػػحي
كاداة الد ارسػػة ىػػي االسػػتبانة ,حيػػث تكصػػمت الد ارسػػة الػػى الػػى اف اغمػػب الصػػحفييف مطمعػػيف عمػػى قػػانكف
المطبكعات ك النشر كعمى ميثاؽ الشرؼ الصحفي الصادر مف نقابة الصحفييف األردنييف لكػف اتجاىػاتيـ
ازاءه غامضة  ,كقد تكصمت الدراسة أيضا الى اف ربع الصحفييف تقريبا تعرضػكا لمنػع نشػر مػكاد صػحفية
مف قبؿ إدارة التحرير دكف معرفة السبب.
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 العنزم ,بدر سالـ( ,)2011بعنكاف "اثار قانكف المطبكعات عمى الصحافة الككيتية"
ىػػدفت الد ارسػػة فػػي معرفػػة اثػػر قػػانكف المطبكعػػات لعػػاـ  2006عمػػى تطػػكر الصػػحافة الككيتيػػة كمػػا نتػػائج
االنتشػػار الكاسػػع لممؤسسػػات الصػػحفية اليكميػػة كمػػا اذا كػػاف السػػكؽ الكػػكيتي يسػػتكعب التضػػخـ فػػي اعػػداد
الصحؼ اليكمية كالتعرؼ عمى التحديات التي تكاجو الصحفييف ,أجريت ىذه الدراسة في الككيت ك طبقت
عمػػى العػػامميف فػػي مينػػة الصحافة(الصػػحفييف) كاسػػتخدمت المػػنيج الكصػفي ك التحميمػػي كنتجػػت عػػف ىػػذه
الد ارسػػة الػػى اف كاقػػع العمػػؿ الصػػحفي فػػي الككيػػت كػػاف متكسػػطا كاف لقػػانكف المطبكعػػات الكػػكيتي كالتكسػػع
في المؤسسات الصحية اثػر كبيػر عمػى عمػؿ الصػحفييف كتكصػمت أيضػا الػى اف ظػاىرة انتشػار الصػحؼ
أدل الى زيارة في اىتماـ الصحفييف بالتحزب ك الطائفية كرغـ تعدد تيارات الصػحافة اال اف االطػار العػاـ
يصب في مصمحة الككيت

 فطافطػػة ،محمػػكد ( ،)2011بعن ػكاف "عالقػػة االعػػالـ الجديػػد بحريػػة ال ػرام كالتعبيػػر فػػي فمسػػطيف –
الفيس بكؾ نمكذجا"
ىػػدفت الد ارسػػة معرفػػة عالقػػة االعػػالـ الجديػػد بحريػػة ال ػرام كالتعبيػػر فػػي فمسػػطيف مػػع التركيػػز عمػػى مكقػػع
التكاصؿ االجتماعي "فيس بكؾ" ألىمية مػف ناحيػة االقبػاؿ عميػو ،كاثػره فػي تجسػيد مثػؿ ىػذه الحريػة سػكاء
اكػػاف ذلػػؾ فػػي العػػالـ االفت ارضػػي اـ فػػي العػػالـ ال ػكاقعي ،كعمػػدت الد ارسػػة الػػى رصػػد كاقػػع حريػػة ال ػرام ك
التعبيػػر  ،أجريػػت الد ارسػػة فػػي فمسػػطيف ،مسػػتخدمة المػػنيج الكصػػفي كاداة الد ارسػػة ىػػي االستبانة،كتكصػػمت
الدراسة الى اف الصفحات االجتماعية عزت حرية الرام ك التعبير لكنيا ال تعكس بالضػركرة احتػراـ لثقافػة
االخ ػػتالؼ بحس ػػب اراء  %74م ػػف المس ػػتطمعيف المش ػػتركيف ف ػػي خدم ػػة الف ػػيس ب ػػكؾ ك  %26م ػػف غي ػػر
المشػػتركيف ،فػػي حػػيف عبػػر مشػػارككف فػػي االسػػتطالؽ مػػا نسػػبتيـ  %67اف الفػػيس بػػكؾ يسػػيـ فػػي حريػػة
التعبيػػر ك يرفػػع مسػػتكاىا كعكػػس ذلػػؾ تمثػػؿ بنسػػبة ،%33كمػػا اف ىنػػاؾ عػػدـ يقػػيف فػػي الشػػارع الفمسػػطيني
حكؿ العالقة بيف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ك حرية الرام كالتعبير.
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 نغيمش ،ىاشـ احمد ( ،)2012بعنكاف "كاقع الصحافة العراقية بعد احداث 2003ـ".
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع االعالـ العراقي بعد احتالؿ العراؽ 2003ـ كالكشؼ عف القكانيف ك
التشػريعات التػي نظمػت عمػؿ االعػالـ ،ك قػد أجريػت الد ارسػػة فػي العػراؽ كىػي مػف البحػكث الكصػفية التػػي
اتبعػػت المػػنيج المسػػحي طبقػػت عمػػى الق ػكانيف المنظمػػة لعمػػؿ كسػػائؿ االعػػالـ الصػػادرة بعػػد 2003ـ,
كتكصمت الدراسة الى اف االعالـ العراقي تحكؿ مف اعػالـ تحكمػو القػكانيف كالضػكابط الػى اعػالـ فكضػكم
كاف ىػػذه الق ػكانيف تطػػكرت بشػػكؿ بسػػيط تماشػػيا مػػع التطػػكرات الحاصػػمة ك تكصػػمت الد ارسػػة ايضػػا الػػى اف
سمطات االحتالؿ أصدرت ق اررات ك تعميمات قيدت حرية االعػالـ ك عػززت سػمطتيا عميػو كاف الصػحفييف
تعرض ػكا آنػػذاؾ الػػى تصػػفيات جسػػدية أكدت بحيػػاة المئػػات مػػنيـ فػػي سػػابقة لػػـ يشػػيدىا الع ػراؽ عمػػى مػػر
التاريخ.

 الدلك،جكاد( ،)2012بعنكاف "انتياكات حرية الصحافة في السمطة الفمسطينية .“ 2010-2006
ىدفت الدراسة لمعرفة كاقع حرية الصحافة في السػمطة الفمسػطينية كاالنتياكػات التػي تتعػرض ليػا مػف عػاـ
 2010-2006كطريقػ ػػة تعامػ ػػؿ ال ػ ػرام العػ ػػاـ ك المنظمػ ػػات ك الييئػ ػػات المعنيػ ػػة ك ايضػ ػػا الحػ ػػد مػ ػػف ىػ ػػذه
االنتياكات ،كاستخدمت الدراسة المػنيج الكصػفي ،كطبقػت الد ارسػة فػي فمسػطيف  ،كتمحػكرت النتػائج حػكؿ
تعػػرض الحريػػات العامػػة ك حريػػة ال ػرام كالتعبيػػر الػػى انتياكػػات كبي ػرة بسػػبب االنقسػػاـ ككجػػكد العديػػد مػػف
النصػػكص التػػي تقيػػد حريػػة الصػػحافة فػػي قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر  ،مػػع انحػػدار االعػػالـ الفمسػػطيني فػػي
خطاب ػػو ال ػػذم يفتق ػػر ال ػػى الكثي ػػر م ػػف الدق ػػة كالمكض ػػكعية كانش ػػغالو بالصػ ػراع السياس ػػي ،كق ػػد كب ػػؿ ق ػػانكف
العقكبػػات الفمسػػطيني ،حيػػث بمػػغ عػػدد انتياكػات حريػػة الصػػحافة فػػي الضػػفة ك القطػػاع خػػالؿ فتػرة الد ارسػػة
ح ػكالي , 499كيعػػد عػػاـ  2007مػػف اكثػػر األع ػكاـ انتياكػػا لحريػػة الصػػحافة ممػػا جعمػػو األس ػكأ فػػي تػػاريخ
االع ػ ػػالـ الفمس ػ ػػطيني ت ػ ػػاله ع ػ ػػاـ  2008بف ػ ػػارؽ  34انتي ػ ػػاؾ ث ػ ػػـ ع ػ ػػاـ  2009بف ػ ػػارؽ  15انتي ػ ػػاؾ ،فع ػ ػػاـ
2010بفارؽ  16انتياؾ كبذلؾ فاف عاـ  2006افضؿ األعكاـ احتداما لحرية الصحافة.
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 Uli B, & Marco D, Do Even Journalists Support Media Restrictions:
Presumed Political Media Influences and the Consequences.
يكلي برنارد  ,ماركك دنيؿ (.)2014بعنكاف" ىؿ يدعـ الصحفيكف قيكد كسائؿ اإلعالـ :التأثيرات
كالماالت المفترضة لإلعالـ السياسي"
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى رؤية الصحفييف االلماف لمدل تأثير الرسائؿ اإلعالمية التي تبثيا كسػائؿ
االعالـ عمى صعيد السياسة ك ما نػكع الرقابػة المفركضػة مػف قبػؿ الدكلػة عمػى كسػائؿ االعػالـ ,كاعتمػدت
الد ارسػػة المػػنيج المسػػحي ك تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى الصػػحفييف االلمػػاف المسػػجميف ك عػػددىـ()1688فػػي
مختمػػؼ المنػػاطؽ ك الكسػػائؿ فػػي المانيػػا ,ككانػػت اىػػـ نتػػاج الد ارسػػة بػػاف الصػػحفييف االلمػػاف يػػركف اف نفػػكذ
السياسي ىك مف يحرؾ كسائؿ االعالـ باتجاه الجميكر  ,ك مف خالؿ خبراتيـ يسػتطيع الصػحفيكف تفػادم
قيكد الرقابة فػي بعػض المكاقػؼ كىػـ غيػر داعمػيف لمقيػكد المفركضػة عمػى كسػائؿ االعػالـ  ,كأيضػا تحديػد
السمكؾ الصحفي تجاه الرقابة الذاتية اك عمى المستكل الحككمي.
 الركاشػ ػػدة ،ميسػ ػػاء نصػ ػػر .الخػ ػػداـ ،حم ػ ػزة خميػ ػػؿ .الم ارشػ ػػدة ،خمػ ػػكد عػ ػػكدة( ،)2014بعن ػ ػكاف "الحريػ ػػات
اإلعالمية في األردف دراسة اجتماعية عمى عينة مف اإلعالمييف األردنييف"
ىدفت الدراسة الى معرفة الخصائص الديمغرافية كاالجتماعية كاالقتصػادية كالمينيػة لإلعالميػيف األردنيػيف
كأيضا التعرؼ عمى كاقع الحريات ك الضغكط ك المضايقات اثناء تأدية الكاجب الصحفي كأجريت الدراسة
ف ػػي األردف ك طبق ػػت عم ػػى مجمكع ػػة اإلعالمي ػػيف المنتم ػػيف لنقاب ػػة الص ػػحفييف األردني ػػة مس ػػتخدمة الم ػػنيج
الكصػػفي ,كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة الػػى اف كاقػػع االعػػالـ ك المؤسسػػات اإلعالميػػة غيػػر مػػرض فالمؤسسػػات
مممككػػة بشػػكؿ كبيػػر مػػف قبػػؿ الحككمػػة باإلضػػافة الػػى الضػػغكطات التػػي تكاجػػو االعػػالـ الخػػاص ك أيضػػا
صعكبات إداريػة تعانييػا  ,كتكصػمت أيضػا الػى اف كاقػع الحريػات ضػعيؼ بسػبب ممارسػات كثكابػت تػنص
عمييػػا التش ػريعات ك الق ػكانيف المتصػػمة بالعمػػؿ اإلعالمػػي كالتػػي ال تنسػػجـ مػػع بنػػكد الميثػػاؽ الػػكطني الػػذم
يدعك الى حرية ك الديمقراطية ك ضعؼ الحريات الخاصة بالمكاقع االلكتركنية .
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 Walby &Laresen , Access to Information and Freedom of Information
Requests: Neglected Means of Data Production in the Social Sciences
كيمبي ك الرسيف( :)2014بعنكاف "حرية المعمكمات ك ضماف تػداكؿ المعمكمػات :كسػائؿ ميممػة فػي انتػاج
بيانات العمكـ االجتماعية"
ىػدفت الد ارسػػة تبيػػاف نقػاط الضػػعؼ ك القػػكة فػي اليػات تنظػػيـ طمبػات الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػات فػػي كنػػدا,
كجػػدكل ىػػذه المعمكمػػات كالحكػػـ عمييػػا كػػأداة حقيقػػة إلنتػػاج البيانػػات كىػػي د ارسػػة كصػػفية مسػػحية تحميميػػة
طبق ػػت ف ػػي كن ػػدا كاظي ػػرت الد ارس ػػة اف حري ػػة ت ػػداكؿ المعمكم ػػات تعن ػػي ت ػػكفير معمكم ػػات كامم ػػة ك ايج ػػاب
اخض ػػاع ى ػػذه المعمكم ػػات لمد ارس ػػات االجتماعي ػػة ك تعريض ػػيا لمتحمي ػػؿ كالنق ػػد باعتبارى ػػا ج ػػزء م ػػف س ػػيطرة
الحككم ػػة عم ػػى عممي ػػة إدارة المعمكم ػػات ك ال ػػتحكـ بي ػػا أيض ػػا كش ػػفت الد ارس ػػة اف عممي ػػة الحص ػػكؿ عم ػػى
المعمكمػػة خط ػػكة جزئي ػػة فػػالميـ اف تك ػػكف ى ػػذه المعمكمػػة ى ػػي م ػػا يحتاجيػػا الباح ػػث ك ل ػػيس مػػا ترغ ػػب ب ػػو
الحككمة.
 عبد القادر ،عمر طالؿ( ،)2015بعنكاف "التشريعات اإلعالمية في العراؽ كانعكاساتيا عمى حرية العمؿ
اإلعالمي (دراسة مسحية عمى القائـ باالتصاؿ في الفضائيات العراقية أنمكذج)" (أطركحة دكتكراه)
ىدفت الد ارسػة إلػى محاكلػة فيػـ المػدل الػذم تسػيـ فيػو األطػر القانكنيػة لمدكلػة فػي ضػماف حريػة اإلعػالـ،
كالى تشخيص حدكد االنسجاـ مف عدمو بيف البيئة القانكنية في العراؽ كمتطمبات العمؿ اإلعالمػي الحػر,
كقػػد أجريػػت الد ارسػػة فػػي الع ػراؽ كطبقػػت عمػػى القػػائميف باالتصػػاؿ فػػي الفضػػائيات العراقيػػة التػػي تتخػػذ مػػف
بغداد مق انر رئيسان ليا كاتبعػت المػنيج الكصػفي فػي البحػث ,كقػد تكصػمت الد ارسػة الػى معرفػة النظػرة السػمبية
مػف قبػؿ القػائميف باالتصػاؿ حػكؿ التشػريعات اإلعالميػة لعػدـ تعزيزىػا حريػة اإلعػالـ ك أيضػا الػدعكل الػى
اجراء التعديالت بما يتماشى مع المعايير الدكلية لمحريات اإلعالمية ,ككذلؾ تكصمت الى ىكاجس كخكؼ
الصحفييف مف فقداف الحماية القانكنية بسبب ضعؼ النظاـ القانكني الذم يعممكف في ظمو.
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 ال ػ ػػدريممي ،ن ػ ػػداء ( ،)2015بعنػ ػ ػكاف "اتج ػ ػػاه الق ػ ػػائـ باالتص ػ ػػاؿ نح ػ ػػك مفي ػ ػػكمي الحري ػ ػػة كالمس ػ ػػؤكلية
االجتماعية في الصحافة الفمسطينية اليكمية خالؿ الفترة (")2013-2006
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػأثير ممكيػػة الكسػػيمة اإلعالميػػة عمػػى اتجاىػػات القػػائـ باالتصػػاؿ حػػك
مفيكمي الحرية كالمسؤكلية االجتماعية ،كالكقكؼ عمى مػدل اطػالع كااللتػزاـ القػائـ باالتصػاؿ بالتشػريعات
القانكني ػػة الت ػػي ت ػػنظـ العم ػػؿ الص ػػحفي ف ػػي الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية ،كك ػػذلؾ كص ػػؼ أكض ػػاع حري ػػة
الصحافة في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،مستخدمة المنيج المسحي ،كطبقت الدراسة في فمسطيف
،كابػػرز نتػػائج الد ارسػػة تمثمػػت بػػاف اتجاىػػات القػػائـ باالتصػػاؿ نحػػك مفيػػكـ الحريػػة فػػي الصػػحافة الفمسػػطينية
كانت إيجابية تقترب باف تككف محايدة حيث بمغت متكسط استجابات افراد العينة عمى فقػرات ىػذا المجػاؿ
(،)3.17ككشػفت الد ارسػػة اف الضػػغكطات السياسػية كاالقتصػػادية ىػػي االبػػرز التػي تكاجػػو القػػائـ باالتصػػاؿ
،كاف المظػػاىر السػػمبية التػػي تعرضػػت ليػػا الحريػػات الصػػحفية كانػػت فػػي منػػع تكزيػػع الصػػحؼ ,امػػا بالنسػػبة
لممعكق ػػات الت ػػي تكاج ػػو حري ػػة العم ػػؿ الص ػػحفي تكم ػػف ف ػػي ت ػػدخؿ رؤس ػػاء التحري ػػر ف ػػي تغطي ػػة ك معالج ػػة
المكضكعات الصحفي.
 Jeannine E. Relly, Margaret Zanger, Shahira Fahmy (2015) “ Democratic
”Norms and Forces of Gatekeeping
جينػػيف ،ريمػػي ،كمارغريػػت زنجػػر ،كشػػييرة فيمػػي ( .)2015بعن ػكاف "القكاعػػد الديمكقراطيػػة كقػػكل
حراسة البكابات اإلعالمية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التسمسؿ اليرمي ألكامر القكات العسػكرية المحتمػة لمعػراؽ كعالقتيػا بحريػة
الصحافة كخاصة الحؽ في الكصكؿ لممعمكمات ،كالتعرؼ عمى المعايير الديمقراطية المتبعة مػف قبػؿ تمػؾ
الق ػكات كالحككمػػة فػػي التعامػػؿ مػػع الصػػحفييف الع ػراقييف كطػػرؽ حصػػكليـ عمػػى المعمكمػػات كقػػد أجريػػت
الد ارسػػة فػػي الع ػراؽ كطبقػػت عمػػى الصػػحفييف الع ػراقييف الػػذيف يتعػػاممكف مػػع المعمكمػػات الحككميػػة كاتبعػػت
المػػنيج الكصػػفي فييػػا ،كتكصػػمت الػػى اف ىنػػاؾ مسػػتكيات فرديػػة ك ايدلكجيػػة تػػتحكـ فػػي عمميػػة كصػػكؿ
المعمكمػػات ك تقػػؼ عػػائؽ فػػي طريػػؽ الحصػػكؿ عمييػػا ك خاصػػة ق ػ اررات كاجتماعػػات الحككمػػة العراقيػػة ك
الق ػكات العسػػكرية كمػػا سػػاىمت فػػي تك ػريس الػػركتيف لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػة ,ك تكصػػمت أيضػػا الػػى اف
القػكات العسػػكرية منعػػت الكصػػكؿ الػػى السػػجالت الحككميػػة مػػا اثػػر عمػػى المكاقػػؼ الحقيقيػػة ك تعػػارض مػػع
حرية الصحافة.
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 مع ػػركؼ ،س ػػالمة عم ػػر س ػػالمة ( ،)2016بعنػ ػكاف "كاق ػػع حص ػػكؿ الص ػػحفييف الفمس ػػطينييف عم ػػى
المعمكمات"
ىدفت ىذه الدارسة إلى معرفة كاقع الصحفييف الفمسطينييف كحقيـ في الحصػكؿ عمػى المعمكمػات ،ايضػا
التعرؼ عمى اإلطار التشريعي الفمسطيني المنظـ لمحصكؿ عمييا ،كمقارنتو بالمعايير كالتشريعات الدكلية .
كالقيػكد القانكنيػػة كالعمميػػة كالكشػػؼ عػف تػػأثير االكضػػاع السياسػػية القائمػػة عمػييـ حيػػث أجريػػت الد ارسػػة فػػي
فمسػػطيف كطبقػػت عمػػى الصػػحفييف فػػي كػػؿ مػػف قطػػاع غ ػزة كالضػػفة الغربيػػة متبعتػػا المػػنيج المسػػحي كقػػد
تكصػػمت الد ارسػػة الػػى اف المقػػاء الشخصػػي بالمسػػؤكؿ ىػػك أكثػػر كسػػائؿ الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف قبػػؿ
الصحفييف كاف السمطة التنفيذية الفمسطينية ىي أكثر جيػات تحجػب المعمكمػات كاف نسػبة  66.67%مػف
الصحفييف اطمعكا عمى اإلطار التشريعي لحؽ الحصكؿ عمى المعمكمات.

 ك ػػكثر ،حس ػػيني ،كص ػػفاء ،احمي ػػداتك ( ،)2016بعنػ ػكاف" كاق ػػع التػ ػزاـ الص ػػحفي بأخالقي ػػات العم ػػؿ
اإلعالمي"
ى ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى الق ػػاء الض ػػكء عم ػػى كاق ػػع التػ ػزاـ الص ػػحفييف بقكاع ػػد الس ػػمكؾ المين ػػي ك التع ػػرؼ عم ػػى
عناصػػر ىػػذا السػػمكؾ كاب ػراز الػػدكر النقػػابي الػػذم يكجػػو العمػػؿ اإلعالمػػي ,أجريػػت الد ارسػػة فػػي الج ازئػػر ك
طبقت عمى مجمكعة مف الصحفييف العامميف بمبنى االذاعػة ك التمفزيػكف ك مقػرات الصػحؼ عمػى مسػتكل
دار الص ػػحافة ف ػػي كرقم ػػة ,مس ػػتخدمة الم ػػنيج المس ػػحي  ,كن ػػتج ع ػػف الد ارس ػػة اف أغم ػػب المؤسس ػػات تمت ػػزـ
بميثػػاؽ الشػػرؼ الخػػاص بػػالجزائرييف كاف ابػػرز العكامػػؿ التػػي تعيػػؽ العمػػؿ الصػػحفي ىػػي تشػػديد الرقابػػة ك
الصعكبة فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػة أيضػا الصػحفي الج ازئػرم ال يثػؽ بقػكانيف االعػالـ كال ي ارىػا منصػفة
كال يثػػؽ أيضػػا بالتنظيمػػات النقابيػػة كال يميػػؿ لمعضػػكية فييػػا كاف اإلعالمػػي فػػي الج ازئػػر يحصػػؿ عمػػى حقػػو
بنفسو ك ليس مف خالؿ النقابة النيا غير قادرة عمى ضبط اإلعالمييف.
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 حماد ،حسيف عبد الرحمف محمد ( ،)2017بعنكاف "كاقع الحريات الصحفية كانعكاساتيا عمػى الصػحفييف
الفمسطينييف"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع الحريات الصحفية ك انعكاساتيا عمى الصػحفييف الفمسػطينييف ك تكضػيح
الحريػات الصػػحفية التػي تكفميػػا القػكانيف الفمسػطينية ك الكثػػائؽ الدكليػة كاليػػات الحمايػػة التػي يكفرىػػا القػػانكف
الدكلي اإلنساني في أكقات الحركب كالكشؼ عف المعكقات كاىـ القيكد حيث أجريت الدراسة فػي فمسػطيف
ك طبقػػت عمػػى الصػػحفييف الفمسػػطينييف الممارسػػيف لمينػػة الصػػحافة كاتبعػػت المػػنيج المسػػحي كقػػد تكصػػمت
الدراسة الى العالقة االرتباطيػة بػيف معكقػات حريػة الصػحافة ك الممارسػة المينيػة أم العالقػة عكسػية كممػا
زادت التقيػػدات المفركضػػة عمػػى حريػػة الصػػحافة تقػػؿ الممارسػػة المينيػػة لمصػػحفييف الفمسػػطينييف ك العكػػس
صػػحيح ك تكصػػمت الد ارسػػة الػػى اف منتيكػػي الحريػػات الصػػحفية لػػـ يحاسػػبكا عمػػى انتياكػػاتيـ مػػع تكرارىػػا
مرات عدة اثناء قياـ الصحفييف الفمسطينييف بعمميـ كخاصة ما يككف منيـ في الميداف .

التعميق عمى الدراسات السابقة:
تـ اإلفادة مف االطالع عمى الدراسات السابقة في صػياغة مشػكمة الد ارسػة كأىػدافيا كاالطػالع عمػى االدب
النظرم لمدراسات التي ليا عالقة بمفيكـ ىذه الدراسة ككذلؾ مناىج البحث المستخدمة فييا.
ك قػػد اتفقػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات السػػابقة فػػي تناكليػػا لمكاقػػع حريػػة االعػػالـ مثػػؿ د ارسػػة خمػػؼ
( )2005كنغػػيمش ( )2012ك الػػدلك (  )2012ك د ارسػػة الركاشػػدة كالخػػداـ ( )2014ك عبػػد القػػادر
( )2015ك دراسة جيانيف ك مارغريت ك شييرة (. )2015
حيػػث تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة كاقػػع الحريػػات كالكشػػؼ عػػف الضػػغكط كالقيػػكد كحتػػى المضػػايقات اثنػػاء تأديػػة
الكاجػػب الصػػحفي كمػػا مػػدل االرتبػػاط بػػيف معكقػػات حريػػة الصػػحافة كالممارسػػة المينيػػة ليػػا ككيػػؼ تكػػكف
العالقػػة عكسػػية كممػػا زادت التقيػػدات المفركضػػة عمػػى حريػػة االعػػالـ  ،أيضػػا تػػـ تشػػخيص حػػدكد االنسػػجاـ
م ػػف عدم ػػو ب ػػيف البيئ ػػة القانكني ػػة كمتطمب ػػات العم ػػؿ اإلعالم ػػي الح ػػر ك األرض ػػية القانكني ػػة لمتشػػريعات كاف
محتكل بعضػيا يتعػارض مػع المعػايير الدكليػة كالػبعض االخػر ال يرقػى الػى المسػتكل المطمػكب كال ينسػجـ
مػع مكاثيػؽ الشػرؼ الصػحفي  ،ممػػا حػدل بكاقػع الحريػات الػى اف يكػػكف ضػعيؼ بسػبب ممارسػات كثكابػػت
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تنص عمييا التشريعات ك القكانيف المتصمة بو ،كبسبب ضعؼ التطبيؽ القانكني ،تككف لػدل العػامميف فػي
كسائؿ االعالـ نظرة سمبية كىػكاجس كخػكؼ مػف فقػداف الحمايػة القانكنيػة كعػدـ محاسػبة منتيكػي الحريػات
الصحفية مع تكرارىا مرات عدة اثناء.
كاختمفػػت الد ارسػػة مػػع بعػػض الطركحػػات فػػي الد ارسػػات السػػابقة كمػػا فػػي د ارسػػة العنػػزم( )2011فػػي اف
ظػػاىرة انتشػػار الصػػحؼ ىػػي التػػي أدت الػػى زيػػادة اىتمػػاـ الصػػحفييف بػػالتحزب ك الطائفيػػة  ,الف األحػزاب
كالتيارات ىي التي سعت الستخداـ االعالـ في نشر األفكار ك السياسات الت يسعكف ليا .
اما دراسة يكلي ك ماركك ( ،)2014فقد اختمفت الد ارسػة معيػا فػي طػرح إمكانيػة تفػادم الصػحفييف لمقيػكد
مػػف خػػالؿ خب ػراتيـ كأيضػػا تحديػػد السػػمكؾ الصػػحفي تجػػاه الرقابػػة ذاتيػػة اك عمػػى المسػػتكل الحكػػكمي ,الف
تفادم القيكد ال يعني التحرر منيا دائما بؿ يجب الحد مف القيكد عمى حرية االعالـ .
أيضا تجسػد االخػتالؼ مػع د ارسػة كيمبػي ك الرسػيف ( )2014فػي اف حريػة تػداكؿ المعمكمػات تعنػي تػكفير
معمكم ػػات كامم ػػة ك ايج ػػاب اخض ػػاع ى ػػذه المعمكم ػػات لمد ارس ػػات االجتماعي ػػة ك تعريض ػػيا لمتحمي ػػؿ كالنق ػػد
باعتبارىػػا جػػزء مػػف سػػيطرة الحككمػػة عمػػى عمميػػة إدارة المعمكمػػات ك الػػتحكـ بيػػا ,كىػػذا يتنػػاقض مػػع مفيػػكـ
الحرية ك يقيد مف العمؿ الصحفي.
كاختمفػػت الد ارسػػة مػػع كػػكثر ك صػػفاء ( )2016فػػي اف اإلعالمػػي لعػػدـ كثكقػػو بق ػكانيف االعػػالـ كال ي ارىػػا
منصػفة كال يثػػؽ أيضػػا بالتنظيمػػات النقابيػػة فانػػو يحصػػؿ عمػى حقػػو بنفسػػو ،كىػػذا يعنػػي فكضػػى كبعكػػس مػػا
ندعك اليو مف تشريع ك تنظيـ قانكني لضماف الحقكؽ كايضاح الكاجبات دكف تقييد.
أيضػػا اتفقػػت الد ارسػػة مػػف حيػػث اسػػتخداـ المػػنيج المسػػحي مػػع كػػؿ مػػف د ارسػػة خمػػؼ ( )2005ك فطافطػػة
( )2011ك العنػ ػ ػػزم ( )2011ك الػ ػ ػػدلك ( )2012ك نغػ ػ ػػيمش ( )2012ك جينػ ػ ػػيف ك مرريػ ػ ػػت ك شػ ػ ػػييرة
( )2015ك عبد القادر ( )2015ك كيمبي ك الرسيف ( )2014ك الركاشدة ك الخداـ (. )2014
كاختمفت في المنيج مع أبك عرقكب ( )2010ك يكلي ك ماركك ( )2014ك الدريممي ( )2015ك ككثر
ك صفاء ( )2016ك معركؼ ( )2016كدراسة حماد (.)2017

38


أمػا بمػاذا اختمفػت الد ارسػة ؟ مػف خػالؿ طػرح مشػكمة الد ارسػة المتمثمػة فػي كيفيػة تقيػيـ العػامميف فػي كسػائؿ
االتصاؿ العراقية المختمفة في مدينة بغداد لكاقع حرية االعػالـ فػي الػبالد كخصكصػا بعػد مرحمػة االحػتالؿ
األمريكي عاـ  2003كحتى الكقت الحاضر.
تميزت ىذه الدراسة عف سابقاتيا بتناكليا لطبيعة القانكنية مف ناحية كفالتيا لحرية العمؿ الصحفي كمدل
متابعتيا مف قبؿ السمطة التشريعية كأيضا الجانب التنظيمي الذم يصب في مصػمحة العػامميف فػي كسػائؿ
االعالـ العراقية كالتي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة كتمت معرفة الجيات األكثر انتياكػا لحريػة االعػالـ
في العراؽ فػي الفتػرة مػا بػيف عػاـ  2003كلغايػة يكمنػا ىػذا ,كمعرفػة مػا اذا كػاف كاقػع الحريػات فػي العػراؽ
متساكم مع محيطو العربي كغير العربي كصكال الػى المعػايير الدكليػة ,ممػا يعطػي صػكرة متكاممػة عػف مػا
يعايشو العاممكف في كسائؿ االعالـ العراقي في مختمؼ كسائؿ االتصاؿ .
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الفصل الثالث
الطريقوووة واإلجووراءات
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 -1منيج الدراسة
إف المػػنيج المالئػػـ ليػػذه الد ارسػػة ىػػك المػػنيج المسػػحي ػ الكصػػفي كالػػذم يعػػد مػػف البحػػكث التػػي تتضػػمف
ّ

د ارسػػة الحق ػػائؽ الراىن ػػة المتعمق ػػة بطبيع ػػة ظ ػػاىرة أك مكقػػؼ أك مجمكع ػػة م ػػف الن ػػاس أك األح ػػداث كى ػػي ال
تقتصر عمى دراسة خصائص الظاىرة ،بؿ تتجاكز ذلؾ إلى معرفة المتغيرات كالعكامؿ في كجكد الظاىرة.
كيراىا الػبعص عمػى انيػا كصػؼ كاقػع المشػكمة اك الظػاىرة كمػا ىػي ،كتحديػد مػا يجػب أف تكػكف عميػو فػي
ظػػؿ معػػايير محػػددة ،مػػع تقػػديـ التكصػػيات أك االقت ارحػػات التػػي مػػف شػػأنيا تعػػديؿ الكاقػػع لمكصػػكؿ الػػى مػػا
يجب أف تككف عميو ىذه الظكاىر( ،النعيمي كالبياتي كخميفة.)227 ،2014 ،
كينػدرج ىػذا البحػث مػف حيػث القيػاس ضػمف البحػكث الكميػة  Quantitative Researchالتػي تُعنػى
كتيتـ بالحسابات كاإلستدالالت المنطقية في جميع مراحميا ،مف ناحية أخرل؛ يسمح ىذا النكع مف البحث
باسػػتخداـ التحميػػؿ اإلحص ػػائي ،ممػػا يت ػػيح درجػػة أعم ػػى مػػف الدقػػة كاإلتس ػػاؽ فػػي ص ػػياغة النتػػائج ،كب ػػذلؾ
تتضمف الدراسة استطالعا آلراء (العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية) ،بيدؼ معرفة كاقع حرية اإلعػالـ
في العراؽ.

 -2مجتمع الدراسة:
كيعػ ّػرؼ أيضػػان أنػػو (المجمكعػػة الكميػػة مػػف العناصػػر التػػي يسػػعى
ىػػك المكػ ّػكف ال ػرئيس إلج ػراءات الباحػػثُ ,
الباحث إلى أف يعمـ عمييا النتائج ذات العالقة بالمشكمة المدركسة)(.عكده كمكاكم.)127 ,1987 ،
ك يحػػدد الباحػػث مجتمػػع الد ارسػػة عمػػى كفػػؽ الظػكاىر أك المشػػكالت التػػي يقػػع عمييػػا االختيػػار  ،إذ يتمثػػؿ فػػي
جميع عناصر المككنة لممشػكمة كمفرداتيػا أك الظػاىرة قيػد الد ارسػة ،كيشػمؿ ايضػا الكحػدات كالفئػات التػي تقػع
ضػػمف إطػػار تعمػػيـ الد ارسػػة كنتائجيػػا ،ككممػػا كػػاف تحديػػد مجتمػػع البحػػث بشػػكؿ دقيػػؽ سػػاعد ذلػػؾ عمػػى دقػػة
النتائج التي يتكصؿ إلييا .
كتتسـ دراسات كاستطالعات الرأم العػاـ ،التػي تيػتـ بقيػاس تػأثير كسػائؿ اإلعػالـ عمػى معػارؼ كاتجاىػات
الجميػػكر نحػػك قضػػايا معينػػة ،بػػالترّكيز فػػي ىػػذا القيػػاس عمػػى اإلطػػار الجمعػػي أم عمػػى مسػػتكل الجميػػكر
ككؿ.
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يتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة بالعػػامميف فػػي كسػػائؿ االعػػالـ العراقيػػة فػػي مدينػػة بغػػداد كالتػػي تكزعػػت عنػػاكينيـ
ب ػػاالتي( :رئ ػػيس التحري ػػر كنكاب ػػو ،م ػػدير التحري ػػر كنكاب ػػو ،س ػػكرتير تحري ػػر ،المح ػػرر ،المت ػػرجـ ،الم ارس ػػؿ،
المنػدكب ،مقػدـ االخبػار كالبػرامج ،المخػرج ,المصػكر ،المػكنتير)  ،كيقػػدر عػددىـ بػأكثر مػف ( )7000ىػػذا
بحس ػػب احص ػػائية أكلي ػػة حص ػػمت عميي ػػا الباحث ػػة م ػػف خ ػػالؿ كت ػػاب رس ػػمي ص ػػادر ع ػػف نقاب ػػة الص ػػحفييف
العراقييف الممحؽ رقـ ( .) 5

 -3عينة الدراسة:
عينة الد ارسػة ىػي جػزء مػف مجتمػع البحػث ،كىػي عػدد مػف الحػاالت التػي تؤخػذ مػف مجتمػع البحػث األصػمي
كتُجمػػع منيػػا البيانػػات بقصػػد د ارسػػة خصػػائص ذلػػؾ المجتمػػع ،كتمثػػؿ األنمػػكذج الػػذم يجػػرم عميػػو الباحػػث
مجمؿ عممو .
كتعػػرؼ العينػػة بانيػػا مجمكعػػة مػػف كحػػدات المعاينػػة تخضػػع لمد ارسػػة التحميميػػة أك الميدانيػػة ،كيجػػب أف تكػػكف
ممثمػػة تمثػػيال صػػادقان كمتكافئػان مػػع المجتمػػع األصػػمي ،كيمكػػف تعمػػيـ نتائجيػػا عميػػو  ,إذ يركػػز معظػػـ البػػاحثيف
في الد ارسػات اإلعالميػة عمػى د ارسػة العينػات التػي تكصػؼ بأنيػا مصػدر بشػرم يمكػف أف تعمػـ نتائجػو عمػى
المجتمع بأسره(الجماؿ 117,1999,ػ.)118
تـ اختيار عينة مف ىذا المجتمع تبمغ ( )386بطريقة العينة العشػكائية البسػيطة ،بمػا يعكػس طبيعػة المجتمػع
كيمثؿ خصائصو ،بحسب جدكؿ تحديد حجـ العينات العشكائية,
). (Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001 P.48
كتػ ػػـ تكزيػ ػػع اسػ ػػتبانة الد ارسػ ػػة عمػ ػػى أف ػ ػراد المجتمػ ػػع بط ػ ػريقتيف؛ الكتركنيػ ػػا ككرقي ػ ػان ،ثػ ػػـ قامػ ػػت الباحثػ ػػة بجمػ ػػع
االسػػتجابات لالس ػػتبانتيف اإللكتركني ػػة كالكرقيػػة ليك ػػكف الع ػػدد الكمػػي  386اس ػػتجابة كالت ػػي مثمػػت العين ػػة ،كت ػػـ
إخضاع إجابات المبحكثيف لمتحميؿ اإلحصائي بإستعماؿ الحقيبة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)Spss
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الجدكؿ ()1-3
تكزيع أفػراد عينػػة الد ارسػػة حسػب الخصػائص الديمكغرافية
المتغيػر

الجنس

الفئة

التكرار

النسبة المئكية

ذكر

295

76.4

أنثى

91

23.6

المجمكع

386

%100.0

31

8.0

33-26

156

40.4

41-34

101

26.2

49-42

58

15.0

40

10.4

المجمكع

386

%100.0

إعدادية

23

6.0

دبمكـ

41

10.6

بكالكريكس

241

62.4

دراسات عميا

81

21.0

المجمكع

386

%100.0

اقؿ مف  5سنكات

63

16.3

مف  5سنكات  -اقؿ مف10

133

34.5

15-10

122

31.6

68

17.6

المجمكع

386

%100.0

حككمية

48

12.4

خاصة

270

69.9

مختمطة

36

9.3

أخرل

32

8.3

المجمكع

386

%100.0

رئيس تحرير

35

9.1

25-18

العمر

 50فأكثر

المستكل
األكاديمي

سنكات الخبرة

 16فأكثر

عائدية المؤسسة

المسمى الكظيفي

43

المتغيػر

الفئة

التكرار

النسبة المئكية

نائب رئيس تحرير

5

1.3

مدير تحرير

17

4.4

نائب مديرتحرير

4

1.0

سكرتيرتحرير

16

4.1

محرر

84

21.8

مراسؿ

71

18.4

مقدـ أخبار كبرامج

75

19.4

مخرج

20

5.2

مصكر

12

3.1

مدرب

3

0.8

عالقات عامة

12

3.1

إعالـ رقمي

3

0.8

مستشار اعالمي

2

0.5

خبير قانكني

11

2.8

مدير استكديك

4

1.0

مكنتير

2

0.5

إدارم

8

2.1

فني

2

0.5

المجمكع

386

%100.0

*قسـ افراد العينة المكزعيف بحسب " عائدية المؤسسة " الى مؤسسات خاصة كالتي جاءت بالمرتبة
االكلى بنسبة  % 69.9ك معدؿ تكرار  270كىك األعمى ضمف التحميؿ تمييا المؤسسات الحككمية التي
جاءت بنسبة  12.4ك بتكرار  , 48باإلضافة الى المؤسسات ذات العائدية المختمطة كالتي تجمع بيف
انتمائيا الحككمي ك الدعـ الخاص بذات الكقت بنسبة  9.3بالمرتبة ما قبؿ األخيرة
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اما نسبة  8.3ك تكرار  32فذىبت بحسب التحميؿ الى المؤسسات ذات الطابع الحزبي اك الديني اك
غيرىا مف التكصيفات كالتي كصفت ب (األخرل ) ضمف الجدكؿ التحميمي لمعينات.
* كؿ مف الفئات المكزعة ضمف المسمى الكظيفي (الخبير القانكني ،مدير استديك ،مكنتير ،ادارم ،فني)
بحسب نقابة الصحفييف ىي تنتمي الييا ك تخضع لسمطتيا.

-3أداة الدراسة (اإلستبانة):
كىي إحدل أدكات البحث الميداني التي تستخدـ في البحكث اإلعالمية كىي عبارة عف عدد مف األسئمة
كالمكاقؼ التي يراد أخذ معمكمات بشأنيا ،كتستخدـ صحيفة البحث أحيانا بديالن لممقابالت الشخصية
خصكصان عندما يككف المطمكب الحصكؿ عمى معمكمات أك بيانات مف مجمكعة يصعب معيا استخداـ
المقابمة لعدد مف األسباب أكليا؛ ضيؽ الكقت كاختصا انر لمجيد كالنفقات ،أك إذا كاف الباحث بعيدان عف
األفراد المطمكب الحصكؿ منيـ عمى المعمكمات .ينظر( :رشكاف )77 ،1998 ،ك(حجاب،2003 ،
 .)148كقد تككنت أداة الدراسة مف أسئمة الدراسة في الممحؽ رقـ ( :)2

القسم األ ول :المعمومات الديموررافية ،كالمككنة مف :الجنس ،كالعمر ،كالمستكل األكاديمي ،كسنكات
الخبرة ،كالمسمى الكظيفي.

القسم الثاني  :كالذم يقيس أسئمة الدراسة المتعمقة بػ (واقع حرية اإلعالم في العراق) ،كالتي تتمثؿ في
المجاالت المبينة في الجدكؿ اآلتي:
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جدول ()2-3
مجاالت الدراسة والفقرات التي مثمتيا في االستبانة
ت
1
2
3
4
5

المجال
الخمفية المعرفية لمعامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية لمقكانيف كالتشريعات
التي تنظـ الحريات االعالمية كالصحفية في العراؽ
تقييـ مستكيات الحريات اإلعالمية كالصحفية في العراؽ
المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف
جية الحريات االعالمية كالتشريعات
الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ
مدل التزاـ الحككمة العراقية بتنفيذ القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية
االعالـ

الفقرات التي تمثمو
5-1
12-6
31-13
43-32
47-44

 -5صدق األداة:
ألغراض اختبار صدؽ األداة تـ عرض االستبانة بصيغتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم
الخبرة كاالختصاص بمجاؿ اإلعالـ كالتشريعات في جامعة الشرؽ األكسط كجامعة البت ار بالمممكة االردنية
الياشمية (الممحؽ ،)1لحكـ عمى مدل صالحيتيا ،كمف ثـ األخذ بمالحظات المحكميف كاقتراحاتيـ بعيف
االعتبار ،ثـ تـ إجراء حصر آلراء المحكميف كقد نتج عف ىذا التحكيـ أنو تـ اعتماد نسبة االتفاؽ
( )%95فأكثر مف آراء أعضاء المحكميف ،كتعديؿ بعض العبارات التي رأل اعضاء التحكيـ تعديميا
لعدـ كضكحيا أك احتماليا أكثر مف فكرة.
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 -6ثبات األداة:
ت ػ ػػـ اس ػ ػػتخداـ اختبػ ػ ػار االتس ػ ػػاؽ ال ػ ػػداخمي كركنب ػ ػػاخ ألف ػ ػػا( )Cranbach-Alphaف ػ ػػي عممي ػ ػػات التحمي ػ ػػؿ
االحص ػ ػ ػػائي لنت ػ ػ ػػائج الد ارس ػ ػ ػػة ،لقي ػ ػ ػػاس م ػ ػ ػػدل التناس ػ ػ ػػؽ ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات المبح ػ ػ ػػكثيف ع ػ ػ ػػف ك ػ ػ ػػؿ األس ػ ػ ػػئمة
المكج ػ ػػكدة ف ػ ػػي المقي ػ ػػاس ،كم ػ ػػا يمك ػ ػػف تفس ػ ػػير (ألف ػ ػػا) بأني ػ ػػا معام ػ ػػؿ الثب ػ ػػات ال ػ ػػداخمي ب ػ ػػيف اإلجاب ػ ػػات،
كيػ ػػدؿ عمػ ػػى ارتفػ ػػاع قيمتػ ػػو عمػ ػػى درجػ ػػة ارتفػ ػػاع الثبػ ػػات كيت ػ ػراكح مػ ػػا بػ ػػيف ( )1-0كتكػ ػػف قيمتػ ػػو مقبكلػ ػػة
عنػ ػػد ( )%60كم ػ ػػا فػ ػػكؽ ،كف ػ ػػي د ارسػ ػػات أخ ػ ػػرل تك ػ ػػكف مقبكلػ ػػة عن ػ ػػد ( )%70كمػ ػػا ف ػ ػػكؽ .كالج ػ ػػدكؿ()3
يبيف ذلؾ:
الجدول ()3-3
قيم معامالت اإلتساق الداخمي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا
الفقرات

قيمة معامل الثبات

متغيرات الدراسة
الخمفية المعرفية لمعامميف

5-1

0.77

تقييـ مستكيات الحريات اإلعالمية

12-6

0.75

المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ

31-13

0.74

الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ

43-32

0.67

مدل التزاـ الحككمة العراقية

47-44

0.69

()47-1

0.72

األداة ككل

 -7متغيرات الدراسة:
إف المتغير المستقؿ ليذه الدراسة يتمثؿ في استجابات(العينة المبحكثة) عف محاكر الدراسة؛ الخمفية
المعرفية لمعامميف ،كتقييـ مستكيات الحريات اإلعالمية ،كالمشاكؿ كالعقبات التي تكاجو الكسيط يتمثؿ بػ
(العكامؿ الديمكغرافية لمعينة المبحكثة) .كالمتغير التابع ىك (حرية اإلعالـ في العراؽ).العامميف ،كالجيات
األكثر انتياكا لقكانيف الحرية الصحفية ،كمدل التزاـ الحككمة العراقية ،بينما العامؿ.
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 -8المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ أساليب اإلحصاء الكصفي كالتحميمي كذلؾ باستخداـ الرزمة
اإلحصائية ) Statistics Package for Social Sciences (، (SPSSالحزمة الالحصائية لمعمكـ
االجتماعية ) فقد تـ استخراج التك اررات كالنسب المئكية لمعينة المبحكثة ،كلمعرفة استجابات المبحكثيف
ألسئمة الدراسة تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ،ككذلؾ استخدـ اختبار كركنباخ
ألفا لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ،كاستخداـ اختبار  Independent Sample T-testكاستخداـ اختبار
التبايف األحادم  ،One Way ANOVAباإلضافة إلى استخداـ اختبار  LSDك Scheffeلممقارنات
البعدية .كقد تـ اإلعتماد عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي لمبيانات كالتي تشمؿ المتكسطات
الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لجميع محاكر الدراسة المستقمة كالفقرات المككنة لكؿ محكر ،كقد تـ
مراعاة أف يتدرج مقياس ليكرت المستخدـ في الدراسة كما يمي:

5

4

3

2

1

أوافق بشدة

أوافق

أوافق قميالً

ال أوافق

ال أوافق بشدة

دائما

رالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

كاعتمادان عمى ما تقدـ فإف قيـ المتكسطات الحسابية التي تكصمت إلييا الدراسة سيتـ التعامؿ
معيا عمى النحك اآلتي – 3.68( :فما فكؽ :مرتفع) :3.67-2.34( ،متكسط) – 2.33( ،فما دكف:
منخفض) .كفقان لممعادلة التالية:
القيمة العميا – القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسكمة عمى عدد المستكيات ،أم :
( 1.33 = 4 = )1-5كىذه القيمة تساكم طكؿ الفئة.
3

3

كبذلؾ يككف المستكل المنخفض مف 2.33 = 1.33 + 1
كيككف المستكل المتكسط مف 3.67 = 1.33 + 2.34
كيككف المستكل المرتفع مف 5 – 3.68
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9وو إجراءات الدراسة:
لتقديـ نتائج دقيقة ككاضحة في ىذه الدراسة اتبعت الباحث الخطكات اآلتية:
أ -في كقت مبكر مف الدراسة قامت الباحثة باستطالع الكاقع الميداني لمجتمع البحث كأجرت دراسة
استطالعيةػ تمييدية طبقت عمى عينة عشكائية بسيطة مف مجتمع البحث ،كتـ االستفادة مف ىذه
الدراسة االكلية لكضع تصكرات عممية عف الدراسة المسحية كاالدب النظرم.
ب-تـ اإلطالع عمى أىـ األدبيات المتعمقة بالدراسة ،سكاء أكانت رسائؿ ماجستير أـ أطركحات
دكتكراه ،أك أبحاث متخصصة.
ت-تـ تحميؿ الدراسات السابقة ك تصنيفيا.
ث -تـ إعداد صحيفة اإلستبانة.
ج -تـ تحكيـ صحيفة اإلستبانة مف قبؿ خبراء كمختصيف.
ح -تـ استخالص نتائج صحيفة اإلستبانة.
خ -تـ إعداد الرسالة بصكرتيا النيائية.
د -تمت كتابة النتائج النيائية كالتكصيات.
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الفصل الرابع
نتوووووائج الدراسووووووووة
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أوال :نتائج الدراسة المسحية:
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات أفراد
مجتمع الدراسة عف (حرية اإلعالم في العراق) ،كفيما يمي اإلجابة عف أسئمة الدراسة التالية:
السؤال األول :ما مستوى الخمفية المعرفية لمعاممين في وسائل االتصال العراقية بمفاىيم الحريات
االعالمية والصحفية والقوانين والتشريعات التي تنضم العمل الصحفي في العراق؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات
أفراد مجتمع الدراسة عف محكر"مستكل الخمفية المعرفية لمعامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية بمفاىيـ
الحريات االعالمية كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنضـ العمؿ الصحفي في العراؽ ،كفيما يمي
عرض ليذه النتائج:
الجدول ()4-4

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن "مستوى الخمفية

المعرفية لمعاممين في وسائل االتصال العراقية بمفاىيم الحريات االعالمية والصحفية والقوانين
والتشريعات التي تنضم العمل الصحفي في العراق" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
الرقم

الفقووووووورة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

التقدير

أعرؼ اف السمطة التشريعية بحاجة الى
5

متابعة تنفيذ بنكد الدستكر التي تكفؿ حرية

4.00

1.11

1

مرتفع

االعالـ في المؤسسات العراقية
أعرؼ مدل أىمية تفعيؿ المالحقات
4

القانكنية بحؽ المتكرطيف باالعتداء عمى

3.90

1.17

2

مرتفع

العامميف في مؤسسات االعالـ العراقية
3

أعرؼ اف قانكف العقكبات في بنكده
الخاصة بالعامميف في كسائؿ االعالـ

3.10

1.18

3

متكسط
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العراقية يرعى حقكؽ اإلعالمييف
كالصحفييف
1

امتمؾ معرفة بطبيعة القكانيف كالتشريعات
المنظمة لحرية االعالـ في العراؽ

3.07

1.15

4

متكسط

أعمـ أف قانكف المطبكعات النافذ يتيح
2

لمسمطة فرض رقابتيا عمى جميع كسائؿ

3.00

1.05

5

متكسط

االعالـ العراقية
المتوسط العام الحسابي

3.40

0.80

()5-1

متوسط

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 4أف المتكسطات الحسابية لػ (مستكل الخمفية المعرفية لمعامميف في
كسائؿ االتصاؿ العراقية بمفاىيـ الحريات االعالمية كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنضـ
العمؿ الصحفي في العراؽ) ،تراكحت ما بيف ( 3.00ك  ،)4.00حيث حاز المحكر عمى
متكسط حسابي إجمالي ( ،) 3.40كىك مف المستكل المتكسط ،كقد حازت الفقرة رقـ ( )5عمى
أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ،)4.00كبإنحراؼ معيارم ( ،)1.11كىك مف المستكل
نصت الفقرة عمى اكثر أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ العراقية يعرفكف(أف السمطة
المرتفع ،كقد ّ
التشريعية بحاجة الى متابعة تنفيذ بنكد الدستكر التي تكفؿ حرية االعالـ في المؤسسات
العراقية) ،كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ( )4كقد حازت عمى متكسط حسابي ()3.90
كانحراؼ معيارم ( )1.17كضمف المستكل المرتفع أيضان ،كقد نصت الفقرة عمى أف العامميف
في كسائؿ اإلعالـ العراقية يعرفكف (مدل أىمية تفعيؿ المالحقات القانكنية بحؽ المتكرطيف
باالعتداء عمى العامميف في مؤسسات االعالـ العراقية).
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بينما جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ( ) 1التي نصت عمى أف العامميف في كسائؿ
اإلعالـ العراقية لديي ـ (معرفة بطبيعة القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ في العراؽ)،
كقد حازت عمى متكسط حسابي( ،)3.07كانحراؼ معيارم(.)1.15
كجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ( ) 2التي نصت عمى أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ
العراقية يعممكف (أف قانكف المطبكعات النافذ يتيح لم سمطة فرض رقابتيا عمى جميع كسائؿ
االعالـ العراقية) ،كقد حازت عمى متكسط حسابي( ،)3.00كانحراؼ معيارم(.)1.05
يشير ىذا المحكر إلى أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ العراقية لدييـ خمفية معرفية عالية فيما
يتعمؽ بالسمطة التشريعية ككنيا بحاجة الى متابعة تنفيذ بنكد الدستكر التي تكفؿ حرية االعالـ
في المؤسسات العراقية ،كأنيـ يعرفكف مدل أىمية تفعيؿ المالحقات القانكنية بحؽ المتكرطيف
باالعتداء عمى العامميف في مؤسسات االعالـ العراقية ،بينما أظيرت نتائج المحكر معرفتيـ
المتكسطة بطبيعة القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ في العراؽ ،كككف قانكف
المطبكعات النافذ يتيح لمسمطة فرض رقابتيا عمى جميع كسائؿ االعالـ العراقية.

السؤال الثاني :ما درجة تقييم العاممين في وسائل االتصال العراقية لمستويات الحريات اإلعالمية في
ظل القوانين النافذة والمنظمة لمعمل االعالمي؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات
أفراد مجتمع الدراسة عف محكر" درجة تقييـ العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية لمستكيات الحريات
اإلعالمية في ظؿ القكانيف النافذة كالمنظمة لمعمؿ االعالمي ،كفيما يمي عرض ليذه النتائج:
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الجدول ()5-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن " درجة تقييم العاممين
في وسائل االتصال العراقية لمستويات الحريات اإلعالمية في ظل القوانين النافذة والمنظمة لمعمل
االعالمي" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
الرقم

12
6

الفقووووووورة
إف مسػ ػ ػ ػ ػػتكل تطبيػ ػ ػ ػ ػػؽ تش ػ ػ ػ ػ ػريعات الحريػ ػ ػ ػ ػػات
اإلعالمية في العراؽ ضعيؼ كغير مرض
أرل اف مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكيات الحري ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلعالمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالصحفية في العراؽ تشير الى ىبكط كتراجع
ال تنسػ ػػجـ مسػ ػػتكيات

10

المتوسط اإلنحراف

الترتيب

التقدير

مرتفع
مرتفع

الحسابي

المعياري

4.25

1.03

1

4.21

1.01

2

الحريػ ػػات الصػ ػػحفية

كاإلعالميػػة فػػي الع ػراؽ مػػع متطمبػػات المعػػايير

4.17

1.03

3

مرتفع

الدكلية الخاصة بحقكؽ الصحفييف
11

إف مستكل تطبيؽ تشريعات الحريات
اإلعالمية في العراؽ انتقائي

4.10

0.97

4

مرتفع

اعتقػ ػ ػ ػ ػػد اف مسػ ػ ػ ػ ػػتكل الحريػ ػ ػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػ ػ ػػة
7

كالصحفية في العراؽ متشابية الى حػد مػا مػع

2.73

1.17

5

متكسط

الحريات في محيطو العربي
أرل اف مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكيات الحري ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلعالمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
8

كالص ػػحفية ف ػػي العػ ػراؽ متش ػػابية ال ػػى ح ػػد م ػػا

2.62

1.12

6

متكسط

مع الحريات في دكؿ الجكار غير العربية
اعتقػ ػ ػ ػ ػػد اف مسػ ػ ػ ػ ػػتكل الحريػ ػ ػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػ ػ ػػة
9

كالص ػػحفية ف ػػي العػ ػراؽ متش ػػابية ال ػػى ح ػػد م ػػا

2.15

1.24

7

منخفض

مع الحريات عمى المستكل الدكلي
المتوسط العام الحسابي

3.47

0.56

()12-6

متوسط
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 5أف المتكسطات الحسابية لػ (درجة تقييم العاممين في وسائل االتصال
العراقية لمستويات الحريات اإلعالمية في ظل القوانين النافذة والمنظمة لمعمل االعالمي) ،تراكحت ما
بيف ( 2.15ك ،) 4.25حيث حاز المحكر عمى متكسط حسابي إجمالي ( ،)3.47كىك مف
المستكل المتكسط ،كقد حازت الفقرة رقـ ( ) 12عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ (،)4.25
نصت الفقرة عمى اكثر أف العامميف
كبإنحراؼ معيارم ( ،)1.03كىك مف المستكل المرتفع ،كقد ّ
في كسائؿ اإلع الـ العراقية يعرفكف(أف مستكل تطبيؽ تشريعات الحريات اإلعالمية في العراؽ
ضعيؼ كغير مرض) ،كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ( )6كقد حازت عمى متكسط حسابي
( )4.21كانحراؼ معيارم ( )1.01كضمف المستكل المرتفع أيضان.
كقد نصت الفقرة عمى أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ العراقية يركف (أف مستكيات الحريات
اإلعالمية كالصحفية في العراؽ تشير الى ىبكط كتراجع).
بينما جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ( ) 8التي نصت عمى أف العامميف في كسائؿ
اإلعالـ العراقية يركف (أف مستكيات الحريات اإلعالمية كالصحفية في العراؽ متشابية الى حد
ما مع الحريات في دكؿ الجكار غير العربية) ،كقد حازت عمى متكسط حسابي(،)2.62
كانحراؼ معيارم( ،)1.12كىي ضمف المستكل المتكسط.
كجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ( ) 9التي نصت عمى أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ
العراقية يعتقدكف (أف مستكل الحريات اإلعالمية كالصحفية في العراؽ متشابية الى حد ما مع
الحريات عمى المستكل الدكلي) ،كقد حازت عمى متكسط حسابي( ،)2.15كانحراؼ
معيارم( ،)1.24كىي ضمف المستكل المنخفض.
يشير ىذا المحكر إلى أف العامميف في كسائؿ اإلعالـ العراقية يعرفكف أف مستكل تطبيؽ
تشريعات الحريات اإلعالمية في ال عراؽ ضعيؼ كغير مرض ،كأف مستكيات الحريات اإلعالمية
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كالصحفية في العراؽ تشير الى ىبكط كتراجع .كما بينت نتائج المحكر أف معرفة العامميف
بكسائؿ اإلعالـ العراقية بمستكيات الحريات اإلعالمية كالصحفية في العراؽ جاءت متكسطة في
ككنيا متشابية مع الحريات في دكؿ الجكار غ ير العربية ،كأقؿ مستكل في ككف مستكل
الحريات اإلعالمية كالصحفية في العراؽ متشابية مع الحريات عمى المستكل الدكلي.

السؤال الثالث :ما المشاكل والعقبات التي تواجو العاممين في وسائل االتصال العراقية من جية
الحريات االعالمية والتشريعات؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عف محكر"المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ
العراقية مف جية الحريات االعالمية كالتشريعات" ،كفيما يمي عرض ليذه النتائج:
الجدول ()6-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن "المشاكل والعقبات
التي تواجو العاممين في وسائل االتصال العراقية من جية الحريات االعالمية والتشريعات" مرتبة ترتيباً
تنازلياً..
الرقم

الحسابي

المعياري

الترتيب

التقدير

28

عدـ محاسبة منتيكي الحريات الصحفية

4.47

0.80

1

مرتفع

21

غياب تطبيؽ القانكف

4.36

0.74

2

مرتفع

29

الفقووووووورة

المتوسط

اإلنحراف

التيديد بالفصؿ التعسفي مف قبؿ مالكي

4.33

0.78

3

مرتفع

25

الكضع األمني غير المستقر

4.30

0.80

4

مرتفع

24

تداخؿ الجيات التنفيذية

4.30

0.84

5

مرتفع

المؤسسات اإلعالمية ألسباب مختمفة
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الرقم
30
31

الفقووووووورة
سياسات المؤسسات اإلعالمية
عكامؿ

أخرل(تدخؿ

االحزاب

كالعشائر

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

4.25

0.78

الترتيب

التقدير

6

مرتفع

4.23

0.85

7

مرتفع

13

إعاقة حرية حركة الصحفي لمتابعة االحداث

4.20

0.74

8

مرتفع

26

ضعؼ المؤسسات اإلعالمية ماديا

4.15

0.84

9

مرتفع

14

منع الكصكؿ الى المعمكمات

4.14

0.74

10

مرتفع

16

التيديد النفسي

4.10

0.92

11

مرتفع

22

تدني مستكل الثقافة القانكنية لإلعالمييف

4.06

0.82

12

مرتفع

23

تذبذب التشريعات

4.04

0.84

13

مرتفع

20

الرشاكل ك االغراءات

3.95

0.90

14

مرتفع

18

االبتزاز

3.90

0.92

15

مرتفع

19

مصادرة معدات

3.87

0.90

16

مرتفع

17

التيديد الجسدم

3.84

0.94

17

متكسط

27
15

كغياب االماف الكظيفي)

تدمير أجيزة المؤسسات اإلعالمية كغمؽ

3.72

0.90

18

متكسط

السجف كاالعتقاؿ

3.62

0.92

19

متكسط

المتوسط العام الحسابي

4.10

0.50

()31-13

مرتفع

مكاتبيا

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أف المتكسطات الحسابية لػ (المشاكل والعقبات التي تواجو العاممين في
وسائل االتصال العراقية من جية الحريات االعالمية والتشريعات) ،تراكحت ما بيف (3.62
ك ،) 4.47حيث حاز المحكر عمى متكسط حسابي إجمالي ( ،)4.10كىك مف المستكل المرتفع.
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كقد حازت الفقرة رقـ ( )28عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ،)4.47كبإنحراؼ معيارم
نصت الفقرة عمى أف مف المشاكؿ كالعقبات التي
( ،)0.80كىك مف المستكل المرتفع ،كقد ّ
تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف جية الحريات االعالمية كالتشريعات ىي (عدـ
محاسبة منتيكي الحريات الصحفية) ،كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ( )21كقد حازت عمى
متكسط حسابي ( )4.36كانحراؼ معيارم ( )0.74كضمف المستكل المرتفع أيضان ،كقد نصت
الفقرة عمى أف مف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف جية
الحريات االعالمية كالتشريعات ىي (غياب تطبيؽ القانكف).
كفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقـ( ) 29كقد حازت عمى متكسط حسابي ( )4.33كانحراؼ
معيارم ( )0.78كضمف المستكل المرتفع أيض نا ،كقد نصت الفقرة عمى أف مف المشاكؿ
كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف جية الحريات االعالمية
كالتشريعات ىي (التيديد بالفصؿ التعسفي مف قبؿ مالكي المؤسسات اإلعالمية ألسباب
مختمفة).
بينما جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة الفقرة رقـ( ) 27ضمف المستكل المتكسط ،كقد نصت
عمى أف مف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف جية
الحريات االعالمية كالتشريعات ىي (تدمير أجيزة المؤسسات اإلعالمية كغمؽ مكاتبيا) ،كقد
حازت عمى متكسط حسابي( ،)3.72كانحراؼ معيارم(.)0.90
كجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ( ) 15ضمف المستكل المتكسط ،كقد نصت عمى أف مف
المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية مف جية الحريات االعالمية
كالتشريعات ىي (السجف كاالعتقاؿ) ،كقد حازت عمى متكسط حسابي( ،)3.62كانحراؼ
معيارم(.)0.92
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يشير ىذا المحكر إلى أف مف أكثر المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو العامميف في كسائؿ االتصاؿ
العراقية مف جية الحريات االعالمية كالتشريعات ىي عدـ محاسبة منتيكي الحريات الصحفية،
كغياب تطبيؽ القانكف ،كالتيديد بالفصؿ التعسفي مف قبؿ مالكي المؤسسات اإلعالمية ألسباب
مختمفة .كبنسبة أقؿ تدمير أجيزة المؤسسات اإلعالمية كغمؽ مكاتبيا ،أك السجف كاالعتقاؿ.
السؤال الرابع :ما الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالم في العراق؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات
أفراد مجتمع الدراسة عف محكر"الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ" ،كفيما يمي عرض ليذه
النتائج:
الجدول ()7-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن "الجيات األكثر
انتياكا لحرية االعالم في العراق" مرتبة ترتيباً تنازلياً..
الفقووووووورة

الرقم

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

التقدير

41

القكات األمنية بمختمؼ صنكفيا

4.48

0.86

1

مرتفع

33

المجتمع المحمي

4.44

0.84

2

مرتفع

34

المميشيات

4.41

0.81

3

مرتفع

36

العشائر

4.31

0.86

4

مرتفع

35

األحزاب ك التيارات السياسية

3.78

1.01

5

متكسط

42

التنظيمات اإلرىابية

3.70

1.05

6

متكسط

39

الدستكر

3.63

1.05

7

متكسط

37

حمايات المسؤكليف

3.50

1.32

8

متكسط

32

الجيات الحككمية

3.30

0.94

9

متكسط

59

38

قكات االحتالؿ األمريكي

3.10

1.21

10

متكسط

40

ىيئة االعالـ كاالتصاؿ

2.61

1.07

11

متكسط

43

مديرك القنكات الفضائية

2.56

1.12

12

متكسط

المتوسط العام الحسابي

3.65

0.54

()43-32

متوسط

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7أف المتكسطات الحسابية لػ (الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالم في
العراق) ،تراكحت ما بيف ( 2.56ك ،) 4.48حيث حاز المحكر عمى متكسط حسابي إجمالي
( ،)3.65كىك مف المستكل المتكسط .كقد حازت الفقرة رقـ ( ) 41عمى أعمى متكسط حسابي
نصت الفقرة
حيث بمغ ( ،)4.48كبإنحراؼ معيارم ( ،)0.86كىك مف المستكل المرتفع ،كقد ّ
عمى أف مف الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ ىي (القكات األمنية بمختمؼ
صنكفيا) ،كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ( )33كقد حازت عمى متكسط حسابي ()4.44
كانحراؼ معيارم ( )0.84كضمف المستكل المرتفع أيضان ،كقد نصت الفقرة عمى أف مف
الجيات األ كثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ ىي (المجتمع المحمي).
كفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقـ( ) 34كقد حازت عمى متكسط حسابي ( )4.41كانحراؼ
معيارم ( )0.81كضمف المستكل المرتفع أيضان ،كقد نصت الفقرة عمى أف مف الجيات األكثر
انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ ىي (المميشيات) .بينما جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة الفقرة
رقـ( )40ضمف المستكل المتكسط فقد حازت عمى متكسط حسابي ( )2.61كانحراؼ معيارم
( ،) 1.07كقد نصت الفقرة عمى أف مف الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ ىي
(ىيئة االعالـ كاالتصاؿ).
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كجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ( ) 43ضمف المستكل المتكسط ،فقد حازت عمى متكسط
حسابي ( )2.56كانحراؼ معيارم ( ،) 1.12كقد نصت الفقرة عمى أف مف الجيات األكثر
انتياكا لحرية االعالـ في العراؽ ىي (مديرك القنكات الفضائية) .يشير ىذا المحكر إلى أف مف
أكثر الجيات انتياكا لحرية االع الـ في العراؽ ىي القكات األمنية بمختمؼ صنكفيا ،كالمميشيات
كالمجتمع المحمي ،بينما جاءت بدرجة متكسطة كفي المراتب االخيرة كؿ مف ىيئة االعالـ
كاالتصاؿ كمديرك القنكات الفضائية.

* اف مفردة " المجتمع المحمي " الكاردة بالفقرة  -33-في الجدكؿ اعاله تعني نسيج مف
العالقات االجتماعية التي تقكـ بيف االفراد تتمكف بطبيعة األدكار االجتماعية الكظيفية التي
يحتمكنيا في المؤسسات البنيكية كالمؤسسات الدينية كاالقتصادية كالسياسية كالعسكرية كاالسرية
كالتربكية (ىاشـ ،زينب ( )2014محاضرات عف دراسات في المجتمع العراقي،جامعة
المستنصرية.بغداد)
* أما " العشائر " حسب الفقرة  -34-اعاله فانيا :كياف اجتماعي مبني عمى تقاليد عشائرية
كتعد احد ركائز البنية األساسية لممجتمع العراقي .
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السؤال الخامس :ما مدى التزام الحكومة العراقية بتنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة لحرية
االعالم؟لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى
استجابات أفراد مجتمع الدراسة عف محكر" مدى التزاـ الحككمة العراقية بتنفيذ القكانيف كالتشريعات
المنظمة لحرية االعالـ" ،كفيما يمي عرض ليذه النتائج :
الجدول ()8-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن "مدى التزام الحكومة
العراقية بتنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة لحرية االعالم" مرتبة ترتيباً تنازلياً..

الرقم

45

الفقووووووورة
الحككمة العراقية تقترح تعديالت إيجابية
كجكىرية عمى قكانيف الصحافة كاإلعالـ في

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

2.70

1.05

الترتيب

1

التقدير

متكسط

العراؽ
47

الحككمة العراقية تكفر الحماية الكافية لمجيات
اإلعالمية كالصحافية ألداء عمميا الصحفي

2.33

1.05

2

منخفض

كاإلعالمي
44
46

الحككمة

العراقية

تمتزـ

بتنفيذ

القكانيف

كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ
الحككمة العراقية تحرص عمى رقابة تنفيذ
قكانيف الصحافة كاإلعالـ كتحاسب منتيكييا
المتوسط العام الحسابي

2.30

1.26

3

منخفض

1.12

1.18

4

منخفض

2.06

1.70

( )47-44منخفض
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )8أف المتكسطات الحسابية لػ (مدى التزام الحكومة العراقية بتنفيذ
القوانين والتشريعات المنظمة لحرية االعالم) ،تراكحت ما بيف ( 1.12ك ،)2.70حيث حاز
المحكر عمى متكسط حسابي إجمالي ( ،)2.06كىك مف المستكل المنخفض.
كقد حازت الفقرة رقـ ( )45عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ،)2.70كبإنحراؼ معيارم
نصت الفقرة عمى أف (الحككمة العراقية تقترح
( ،)1.05كىك مف المستكل المتكسط ،كقد ّ
تعديالت إيجابية كجكىرية عمى قكانيف الصحافة كاإلعالـ في العراؽ) ،كفي المرتبة الثانية
جاءت الفقرة رقـ( )47كقد حازت عمى متكسط حسابي ( )2.33كانحراؼ معيارم ()1.05
كضمف المستكل المنخفض ،كقد نصت الفقرة عمى أف (الحككمة العراقية تكفر الحماية الكافية
لمجيات اإلعالمية كالصحافية ألداء عمميا الصحفي كاإلعالمي).
كفي المرتبة ما قبؿ األخيرة جاءت الفقرة رقـ( )44كقد حازت عمى متكسط حسابي ()2.30
كانحراؼ معيارم ( )1.26كضمف المستكل المنخفض  ،كقد نصت الفقرة عمى أف(الحككمة
العراقية تمتزـ بتنفيذ القكانيف كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ).كفي المرتبة األخيرة جاءت
الفقرة رقـ( ) 46كقد حازت عمى متكسط حسابي ( )1.12كانحراؼ معيارم ( )1.18كضمف
المستكل المنخفض أيضان ،كقد نصت الفقرة عمى أف(الحككمة العراقية تحرص عمى رقابة تنفيذ
قكانيف الصحافة كاإلعالـ كتحاسب منتيكييا) .يشير ىذا المحكر إلى أف الحككمة العراقية تقترح
تعديالت إيجابية كجكىرية عمى قكانيف الصحافة كاإلعالـ في العراؽ إال أنيا غير حريصة
بصكرة كافية عمى رقابة تنفيذ قكانيف الصحافة كاإلعالـ كال تحاسب منتيكييا ،كأنيا في أغمب
األحياف ال تكفر الح ماية الكافية لمجيات اإلعالمية كالصحافية ألداء عمميا الصحفي
كاإلعالمي ،كما أف الحككمة العراقية بحسب نتيجة ىذا المحكر ال تمتزـ بتنفيذ القكانيف
كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ.
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نتائج اختبار الفرضيات
الفرضية االول :توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير الجنس.
تـ استخداـ اختبار العينة المستقمة  Independent Sample T-testلمتعرؼ عمى الفركؽ اإلحصائية
الستجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ في العراؽ مف كجية نظر العامميف في كسائؿ االتصاؿ
العراقية تعزل لمجنس ،كالجدكؿ ( )9يكضح ذلؾ.
جدول ()9-4
اختبار العينة

المستقمة  Independent Sample T-testلمتعرف عمى الفروق اإلحصائية

الستجابات المبحوثين عن واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر العاممين في وسائل االتصال
العراقية تعزى لمجنس.
المصووودر
الفركؽ اإلحصائية
الستجابات المبحكثيف

النوع

المتوسط

اإلنحراف

اإلجتماعي

الحسابي

المعياري

ذكر

3.54

0.40

العينة

384

في العراؽ مف كجية نظر
االتصاؿ العراقية تعزل

الحرية

أنثى

3.52

0.37

قيمة )(T

االحصائية

295

عف كاقع حرية االعالـ
العامميف في كسائؿ

درجات

الداللة

0.303

*0.48

91

لمجنس

*أعمى مف مستكل الداللة االحصائية ( )0.05ام التكجد فركؽ ذات داللة احصائية

يتضح مف الجدكؿ ( )9عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في الستجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ مف كجية نظر العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقية تعزل لمجنس ،حيث بمغت قيمة
اإلحصائي ( )Tلدل اإلعالمييف ( )0.303كبداللة إحصائية ( ،)0.488كىي أعمى مف مستكل الداللة
(.)0.05
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كىذا يدؿ عمى أف االعالمييف لدييـ مستكيات متقاربة جدا في كصفيـ لكاقع حرية االعالـ في العراؽ
باختالؼ جنسيـ ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لممبحكثيف الذككر ( )3.54كالمتكسط الحسابي لإلناث
( )3.52كلـ يمحظ فركقات لصالح فئة عمى أخرل .كبالتالي ترفض الفرضية البديمة لعدكـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية.
الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير العمر.
تـ استخراج المتكسطات الحسػابية كاإلنح ارفػات المعياريػة كاسػتخداـ اختبػار التبػايف األحػادم One Way
 ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ في العراؽ تعزل لمتغيػر
العمر  ،كالجدكؿ ( )10يكضح ذلؾ.
جوودول ()10-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "واقع حرية االعالم في
العراق تعزى لمتغير العمر"
المصدر

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية
االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير
العمر

العمر

العدد

المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري

25-18

31

3.90

0.59

33-26

156

3.54

0.30

41-34

101

3.45

0.36

49-42

58

3.52

0.39

 50فأكثر

40

3.44

0.46

المجموع

386

3.53

0.40

يتضح مف الجدكؿ ( )10أف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ تعزل لمتغير العمر ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذم يفسر بأف ىناؾ فركقان ظاىرة بيف
اإلستجابات ،كلمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية ليذه الفركقات تـ استخداـ اختبار التبايف األحادم One
 ،Way ANOVAكالجدكؿ ( )11يكضح ذلؾ.
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جدول ()11-4
تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAلمكشف عن داللة لمفروق في استجابات المبحوثين
عن واقع حرية االعالم في العراق تعزى لمتغير العمر.

المصدر

التباين
بيف المجمكعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

5.193

4

1.298

استجابات المبحكثيف عف
كاقع حرية االعالـ في

داخؿ المجمكعات

54.485

381

0.143

قيمة "ف"

9.078

مستوى
الداللة

0.000

العراؽ تعزل لمتغير العمر
المجمكع

59.678

385

يتضح مف الجدكؿ ( )11أف الفركؽ في كاقع حرية اإلعالـ في العراؽ التي تعزل إلى متغير العمر دالة
إحصائيان ،إذ بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( )9.078كبداللة إحصائية ( ،)0.00كىي أقؿ مف مستكل
الداللة ( ،)0.05فيي دالة عمى أف نظرة أفراد عينة الدراسة إلى كاقع حرية اإلعالـ جاءت بمستكيات
متباينة إلى حد ما عمى اختالؼ أعمارىـ ،كالفركؽ بمغت مستكل الداللة اإلحصائية ،كلمعرفة لمف كانت
الفركؽ ضمف فئات العمر ،تـ إجراء اختيار شيفيو لممقارنات البعدية ،كما في الجدكؿ رقـ(:)12
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جدول ()12-4
اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية لمكشف عن أي فئات العمر كان ليا الفرق المعنوي في
استجابة المبحوثين عن واقع حرية اإلعالم في العراق.
المصدر

العمر )(I

*25-18

33-26

الفركؽ المعنكية في
استجابات المبحكثيف
عف كاقع حرية

41-34

االعالـ في العراؽ
تعزل لمتغير العمر
49-42

50فأكثر

العمر )(J

متوسط الفروق
)(I-J

القيمة اإلحصائية

33-26

*.35631

*0.000

41-34

*.44847

*0.000

49-42

*.38372

*0.000

 50فأكثر

*.45550

*0.000

25-18

*-.35631-

0.000

41-34

.09215

0.458

49-42

.02741

0.994

 50فأكثر

.09918

0.701

25-18

*

-.44847-

0.000

33-26

-.09215-

0.458

49-42

-.06475-

0.897

 50فأكثر

.00703

1.000

25-18

*-.38372-

0.000

33-26

-.02741-

0.994

34-41

.06475

0.897

 50فأكثر

.07178

0.931

25-18

*-.45550-

0.000

33-26

-.09918-

0.701

41-34

-.00703-

1.000

49-42

-.07178-

.931

كيتبيف مف اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية في الجدكؿ ( )12أف الفركؽ االحصائية كانت
لصالح متغير العمر فئة ( ،)25-18إذ جاءت القيـ اإلحصائية ليا أقؿ مف ( )0.05كىي دالة إحصائيان.
كبالتالي تقبؿ الفرضية البديمة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.
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الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاستخداـ اختبار التبايف األحادم One Way
 ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير
سنكات الخبرة  ،كالجدكؿ ( )13يكضح ذلؾ.
جوودول ()13-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "واقع حرية االعالم في
العراق تعزى لمتغير سنوات الخبرة"
المصدر

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية
االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير
سنكات الخبرة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري
0.43

سنوات الخبرة

العدد

اقؿ مف  5سنكات

63

3.63

133

3.54

0.36

15-10

122

3.52

0.36

 16فأكثر

68

3.45

0.46

المجموع

386

3.5371

0.40

مف  5سنكات  -اقؿ
مف10

يتضح مف الجدكؿ ( )13أف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرة ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذم يفسر بأف ىناؾ فركقان
ظاىرة بيف اإلستجابات ،كلمتعرؼ إلى الداللة اإلحصائية ليذه الفركقات تـ استخداـ اختبار التبايف
األحادم  ،One Way ANOVAكالجدكؿ ( )14يكضح ذلؾ.
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جدول ()14-4
تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAلمكشف عن داللة لمفروق في استجابات المبحوثين
عن واقع حرية االعالم في العراق تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

المصدر

استجابات المبحكثيف عف
كاقع حرية االعالـ في
العراؽ تعزل لمتغير
سنكات الخبرة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

1.070

3

0.357

داخؿ المجمكعات

58.608

382

0.153

المجمكع

59.678

385

التباين

قيمة "ف"

2.325

مستوى
الداللة

0.075

يتضح مف الجدكؿ ( )14أف الفركؽ في كاقع حرية اإلعالـ في العراؽ التي تعزل إلى متغير سنكات
الخبرة غير دالة إحصائيان ،إذ بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( )2.235كبداللة إحصائية ( ،)0.075كىي
أعمى مف مستكل الداللة ( ،)0.05فيي غير دالة.
كىذا يدؿ عمى أف نظرة أفراد عينة الدراسة إلى كاقع حرية اإلعالـ جاءت بمستكيات متقاربة جدا عمى
اختالؼ سنكات الخبرة لدييـ ،كالفركؽ لـ تبمغ مستكل الداللة اإلحصائية .كبالتالي ترفض الفرضية البديمة
لعدكـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.
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الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات دال لة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير عائدية المؤسسة.
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاستخداـ اختبار التبايف األحػادم One
 Way ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعػالـ فػي العػراؽ تعػزل
لمتغير عائدية المؤسسة ،كالجدكؿ ( )15يكضح ذلؾ.
جوودول ()15-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "واقع حرية االعالم في
العراق تعزى لمتغير عائدية المؤسسة"
المصدر

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري
0.45

عائدية المؤسسة

العدد

حككمية

48

3.46

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية

خاصة

270

3.53

0.38

االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير

مختمطة

36

3.65

0.39

عائدية المؤسسة

أخرل

32

3.52

0.41

المجموع

386

3.53

0.39

يتضح مف الجدكؿ ( )15أف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ تعزل لمتغير عائدية المؤسسة ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذم يفسر بأف ىناؾ فركقان
ظاىرة بيف اإلستجابات ،كلمتعرؼ إلى الداللة اإلحصائية ليذه الفركقات تـ استخداـ اختبار التبايف
األحادم  ،One Way ANOVAكالجدكؿ ( )16يكضح ذلؾ.
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جدول ()16-4
تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAلمكشف عن داللة لمفروق في استجابات المبحوثين
عن واقع حرية االعالم في العراق تعزى لمتغير عائدية المؤسسة.

المصدر

استجابات المبحكثيف عف
كاقع حرية االعالـ في
العراؽ تعزل لمتغير
عائدية المؤسسة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

.804

3

0.268

داخؿ المجمكعات

58.874

382

0.154

المجمكع

59.678

385

التباين

قيمة "ف"

1.740

مستوى
الداللة

0.158

يتضح مف الجدكؿ ( )16أف الفركؽ في كاقع حرية اإلعالـ في العراؽ التي تعزل إلى متغير عائدية
المؤسسة غير دالة إحصائيان ،إذ بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( )1.740كبداللة إحصائية (،)0.158
كىي أعمى مف مستكل الداللة ( ،)0.05فيي غير دالة.
كىذا يدؿ عمى أف نظرة أفراد عينة الدراسة إلى كاقع حرية اإلعالـ جاءت بمستكيات متباينة عمى اختالؼ
ع ائدية المؤسسة التي يعممكف فييا ،كالفركؽ لـ تبمغ مستكل الداللة اإلحصائية .كبالتالي ترفض الفرضية
البديمة لعدكـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.
الفرضية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير المؤىل العممي.
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاستخداـ اختبار التبايف األحػادم One
 Way ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعػالـ فػي العػراؽ تعػزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ ( )17يكضح ذلؾ.

71


جوودول ()17-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "واقع حرية االعالم في
العراق تعزى لمتغير المؤىل العممي"
المصدر

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري
0.24

المؤىل العممي

العدد

إعدادية

23

3.55

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية

دبمكـ

41

3.65

0.40

االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير

بكالكريكس

241

3.54

0.40

المؤىؿ العممي

دراسات عميا

81

3.44

0.41

المجموع

386

3.53

0.40

يتضح مف الجدكؿ ( )17أف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذم يفسر بأف ىناؾ فركقان
ظاىرة بيف اإلستجابات ،كلمتعرؼ إلى الداللة اإلحصائية ليذه الفركقات تـ استخداـ اختبار التبايف
األحادم  ،One Way ANOVAكالجدكؿ ( )18يكضح ذلؾ.
جدول ()18-4
تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAلمكشف عن داللة لمفروق في استجابات المبحوثين عن واقع حرية
االعالم في العراق تعزى لمتغير المؤىل العممي.
المصدر

التباين
بيف

استجابات المبحكثيف عف كاقع

المجمكعات

حرية االعالـ في العراؽ تعزل

داخؿ

لمتغير المؤىؿ العممي

المجمكعات
المجموع

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

1.221

3

0.407

58.457

382

0.153

59.678

385

متوسط المربعات قيمة "ف"

2.661

مستوى
الداللة

0.048
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يتضح مف الجدكؿ ( )18أف الفركؽ في كاقع حرية اإلعالـ في العراؽ التي تعزل إلى متغير المؤىؿ
العممي دالة إحصائيان ،إذ بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( )2.661كبداللة إحصائية ( ،)0.04كىي أقؿ
مف مستكل الداللة ( ،)0.05فيي دالة.
كىذا يدؿ عمى أف نظرة أفراد عينة الدراسة إلى كاقع حرية اإلعالـ جاءت بمستكيات متقاربة جدا عمى
اختالؼ المؤىؿ العممي ،كالفركؽ بمغت مستكل الداللة اإلحصائية ،كلمعرفة لمف لصالح أم فئة مف فئات
المؤىؿ العممي كانت الفركؽ ،تـ إجراء اختيار شيفيو لممقارنات البعدية ،كما في الجدكؿ رقـ(:)19
جدول ()19-4
اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية لمكشف عن أي فئات المؤىل العممي كان ليا الفرق
المعنوي في استجابة المبحوثين عن واقع حرية اإلعالم في العراق.
المصدر

المؤىل العممي

المؤىل العممي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

)(I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

دبمكـ

-.09715-

0.823

بكالكريكس

.00491

1.000

عميا دراسات

.10635

0.724

إعدادية

.09715

0.823

بكالكريكس

.10206

0.497

عميا دراسات

.20351

0.063

إعدادية

-.00491-

1.000

دبمكـ

-.10206-

0.497

عميا دراسات

.10145

0.255

إعدادية

-.10635-

0.724

دبمكـ

-.20351-

0.063

بكالكريكس

-.10145-

0.255

إعدادية

استجابات المبحكثيف
عف كاقع حرية

دبمكـ

االعالـ في العراؽ
تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي

بكالكريكس

عميا دراسات

يتبيف مف اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية في الجدكؿ ( )19أف الفركؽ االحصائية كانت
متقاربة لجميع فئات المؤىؿ العممي ،إال أنيا أكثر ميالن لصالح فئة (الدراسات العميا) ،إذ جاءت القيـ
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اإلحصائية ليا ىي األقرب لمداللة اإلحصائية ( .)0.05كبالتالي ترفض الفرضية البديمة لعدكـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية.
الفرضية السادسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كاستخداـ اختبار التبايف األحادم One Way
 ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير
المسمى الكظيفي ،كالجدكؿ ( )20يكضح ذلؾ.
جوودول ()20-4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "واقع حرية االعالم في
العراق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي"
المصدر

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية
االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير المسمى
الكظيفي

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري
0.38

المسمى الوظيفي

العدد

رئيس تحرير

35

3.55

نائب رئيس تحرير

5

3.36

0.72

مدير تحرير

17

3.52

0.31

نائب مدير تحرير

4

3.34

0.28

سكرتير تحرير

16

3.49

0.42

محرر

84

3.59

0.44

مراسؿ

71

3.46

0.34

مقدـ أخبار كبرامج

75

3.46

0.29

مخرج

20

3.72

0.45

مصكر

12

3.60

0.55

مدرب

3

3.70

0.00

عالقات عامة

12

3.62

0.25
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إعالـ رقمي

3

3.67

0.00

مستشار اعالمي

2

3.74

0.00

خبير قانكني

11

3.72

0.24

مدير استكديك

4

3.32

0.00

مكنتير

2

3.73

0.14

إدارم

8

3.20

0.31

فني

2

5.00

0.00

المجموع

386

3.53

.40

يتضح مف الجدكؿ ( )20أف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كاقع حرية االعالـ
في العراؽ تعزل لمتغير المسمى الكظيفي ،كانت متقاربة إلى حد ما ،األمر الذم يفسر بأف ىناؾ فركقان
ظاىرة بيف اإلستجابات ،كلمتعرؼ إلى الداللة اإلحصائية ليذه الفركقات تـ استخداـ اختبار التبايف
األحادم  ،One Way ANOVAكالجدكؿ ( )21يكضح ذلؾ.
جدول ()21-4
تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAلمكشف عن داللة لمفروق في استجابات المبحوثين
عن واقع حرية االعالم في العراق تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

المصدر

استجابات المبحكثيف عف
كاقع حرية االعالـ في
العراؽ تعزل لمتغير
المسمى الكظيفي

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

8.121

18

0.451

داخؿ المجمكعات

51.558

367

0.140

المجموع

59.678

385

التباين

قيمة "ف"

3.211

مستوى
الداللة

0.000
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يتضح مف الجدكؿ ( )21أف الفركؽ في كاقع حرية اإلعالـ في العراؽ التي تعزل إلى متغير المسمى
الكظيفي دالة إحصائيان ،إذ بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( )3.211كبداللة إحصائية ( ،)0.00كىي أقؿ
مف مستكل الداللة ( ،)0.05فيي دالة.
كىذا يدؿ عمى أف نظرة أفراد عينة الدراسة إلى كاقع حرية اإلعالـ جاءت بمستكيات متباينة عمى اختالؼ
المسمى الكظيفي ،كالفركؽ بمغت مستكل الداللة اإلحصائية ،كلمعرفة لمف لصالح أم فئة مف فئات
المسمى الكظيفي كانت الفركؽ ،تـ إجراء اختيار شيفيو لممقارنات البعدية ،كما في الجدكؿ رقـ(:)22
جدول ()22-4
اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية لمكشف عن أي فئات المسمى الوظيفي كان ليا الفرق
المعنوي في استجابة المبحوثين عن واقع حرية اإلعالم في العراق.
المصدر

استجابات المبحكثيف عف كاقع حرية
االعالـ في العراؽ تعزل لمتغير المسمى
الكظيفي

المسمى الوظيفي

قيمة الداللة
االحصائية

رئيس تحرير

0.94

نائب رئيس تحرير

0.99

مدير تحرير

0.95

نائب مدير تحرير

0.95

سكرتير تحرير

0.99

محرر

0.99

مراسؿ

0.94

كبرامج أخبار مقدـ

0.94

مخرج

0.94

مصكر

0.95

مدرب

0.98

مكظؼ عامة عالقات

0.95

رقمي إعالـ

0.98

مستشاراعالمي

0.99
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المصدر

المسمى الوظيفي

قيمة الداللة
االحصائية

قانكني خبير

0.96

استكديك مدير

0.95

مكنتير

0.99

إدارم

0.93

فني

0.26

* مالحظة :ىذا الجدول ممخص من الجدول األصمي تم اختصاره ىنا واالقتصار عمى القيم التي يتم التعامل معيا في
النتائج والمناقشة ،ووضع األصمي في الممحقات بسبب طول الجدول وسعتو.

يتبيف مف اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية في الجدكؿ ( )22أف الفركؽ االحصائية كانت
متقاربة لجميع فئات المسمى الكظيفي ،إال أنيا أكثر ميالن لصالح فئة (الفني) ،إذ جاءت القيـ اإلحصائية
ليا ىي األقرب لمداللة اإلحصائية ( .)0.05كبالتالي تقبؿ الفرضية البديمة لكجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية.

77


الفصل الخامس
مناقشة النتائج وتوصيات الدراسة
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أوال :مناقشة النتائج
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ مناقشػػة نتػػائج الد ارسػػة التطبيقيػػة الخاصػػة بمعرفػػة كاقػػع حريػػة االعػػالـ فػػي العػراؽ مػػف
كجيػػة نظػػر العػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ العراقيػػة فػػي مدينػػة بغػػداد )، (2003-2018كالتػػي خرجػػت بيػػا
الدراسة مف خالؿ أداتيا كىي (اإلستبانة) ،طبقان لممنيج المسحي المعتمد فييا،كفيمػا يمػي اسػتعراض لنتػائج
الدراسة بما يمي:
مناقشة نتوائج السوؤال األول :مػا مسػتكل الخمفيػة المعرفيػة لمعػامميف فػي كسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة بمفػاىيـ
الحريات االعالمية كالصحفية كالقكانيف كالتشريعات التي تنضـ العمؿ الصحفي في العراؽ؟
تبػػيف مػػف نتيجػػة ىػػذا الس ػؤاؿ أف العػػامميف فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ العراقيػػة لػػدييـ خمفيػػة معرفيػػة عاليػػة
فيمػػا يتعمػػؽ بكػػكف السػػمطة التش ػريعية بحاجػػة الػػى متابعػػة تنفيػػذ بنػػكد الدسػػتكر التػػي ضػػمنت حريػػة
االع ػػالـ ف ػػي المؤسس ػػات العراقي ػػة ،كم ػػا بين ػػت النتيج ػػة أف الع ػػامميف ف ػػي كس ػػائؿ اإلع ػػالـ العراقي ػػة
يػػدرككف مػػدل أىميػػة تفعيػػؿ المالحقػػات القانكني ػػة بحػػؽ المتػػكرطيف باالعتػػداء عمػػى العػػامميف ف ػػي
مؤسسات االعالـ العراقية ،كتعزل ىذا المستكل مف المعرفػة كاإلدراؾ إلػى طبيعػة السػاحة العراقيػة
عمػػى المسػػتكل السياسػػي كاإلعالمػػي ،س ػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي مجػػاؿ طبيعػػة الحككمػػة كتشػػكيالتيا أك
طبيعػػة عمػػؿ كأداء الجيػػات السياسػػية فػػي الع ػراؽ بعػػد  ،2003كطبيعػػة النظػػاـ السياسػػي الجديػػد،
كانعكاس ذلؾ كمو عمى الػزخـ اإلعالمػي الػذم أتػاح لمكثيػر االطػالع عمػى مػا تضػمنتو التشػريعات
المتعمقة بحرية الصحافة كقكانينيا كحمايتيا.
كما يمكف عزك ىذه النتيجػة إلػى الػكعي المعرفػي كالميػارم لػدل اإلعالميػيف العػراقييف ،مػف خػالؿ
شخصياتيـ التي عززكا معارفيا كمياراتيا كخبراتيا بمختمؼ الجيػكد الشخصػية كالمؤسسػية ،كالتػي
جعم ػػت مػػػف اإلعالمػػػي مطمعػ ػان عمػػػى أغمػػػب النص ػػكص كالتشػ ػريعات التػػػي تتعم ػػؽ بقػ ػكانيف مينتػػػو
كأص ػػكؿ التعام ػػؿ بي ػػا ،فض ػػال ع ػػف ت ػػكفر المعمكم ػػة ف ػػي مختم ػػؼ كس ػػائؿ اإلع ػػالـ كاطالع ػػو عميي ػػا
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ضػػمف االنفتػػاح اإلعالمػػي الػػذم يشػػيده العػػالـ .كمػػف جيػػة أخػػرل أظيػػرت نتػػائج المحػػكر معػػرفتيـ
المتكسػ ػػطة بطبيعػ ػػة الق ػ ػكانيف كالتشػػ ػريعات المنظمػ ػػة لحريػ ػػة االعػ ػػالـ فػ ػػي الع ػ ػراؽ ،ككػ ػػكف قػ ػػانكف
المطبكعات النافذ يتيح لمسمطة فرض رقابتيا عمى جميع كسائؿ االعالـ العراقية.
كتػػأتي ى ػػذه النتيج ػػة ف ػػي سػػياؽ م ػػا تكص ػػمت إلي ػػو د ارس ػػة أبػػك عرق ػػكب( ,)2010كالت ػػي أك ػػدت ف ػػي
نتائجي ػػا أف أغم ػػب الص ػػحفييف مطمع ػػيف عم ػػى ق ػػانكف المطبكع ػػات كالنش ػػر ،كعم ػػى ميث ػػاؽ الش ػػرؼ
الص ػػحفي الص ػػادر م ػػف نقاب ػػة الص ػػحفييف ،إال أف نتيج ػػة د ارس ػػة الباحث ػػة تختم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة أب ػػك
عرقػػكب فػػي كػػكف االخي ػرة بينػػت أف اتجاىػػات الصػػحفييف ازاء قػػانكف المطبكعػػات غامضػػة ،بينمػػا
أش ػػارت اس ػػتجابات المبح ػػكثيف بحسػ ػب د ارس ػػة الباحث ػػة إل ػػى أف طبيع ػػة قػ ػكانيف الص ػػحافة كاض ػػحة،
ككاف أكثر المنغصات ىك عدـ االلتزاـ بتطبيقيا مع كضكحيا الشديد.
كمػػا تتكافػػؽ نتيجػػة ىػػذا المحػػكر مػػع د ارسػػة عبػػد القػػادر( ،)2015فػػي حاجػػة ق ػكانيف الصػػحافة الػػى
متابعػػة كتنفيػػذ مػػف قبػػؿ الجيػػات الحككميػػة المسػػؤكلة ،كالػػدعكل الػػى إجػراء التعػػديالت بمػػا يتماشػػى
مػػع المعػػايير الدكليػػة لمحريػػات اإلعالميػػة ،كذلػػؾ لضػػماف تحقيػػؽ حريػػة االعػػالـ فػػي المؤسسػػات،
كىػػذا مػػا بينتػػو د ارسػػة الباحثػػة مػػف خػػالؿ تأكيػػدىا عمػػى أف العػػامميف فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ العراقيػػة
يػػدرككف مػػدل أىميػػة تفعيػػؿ المالحقػػات القانكني ػػة بحػػؽ المتػػكرطيف باالعتػػداء عمػػى العػػامميف ف ػػي
مؤسسات االعالـ العراقية.

مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما درجة تقييم العاممين فوي وسوائل االتصوال العراقيوة لمسوتويات الحريوات
اإلعالمية في ظل القوانين النافذة والمنظمة لمعمل االعالمي؟
في تحميؿ لالجابات عػف درجػة تقيػيـ العػامميف فػي كسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة لمسػتكل الحريػات فػي
ظؿ القكانيف النافذة معرفػة العػامميف بانيػا ضػعيفة ك غيػر مرضػية بعػدما حصػدت المرتبػة االكلػى
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باعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ،)4.25كبإنحراؼ معيارم ( ،)1.03كأيضػا يػرل العػاممكف فػي
كسائؿ االتصاؿ العراقية اف مستكيات الحريػات اإلعالميػة كالصػحفية فػي العػراؽ تشػير الػى ىبػكط
كتراجع.
يكضػح ذلػؾ النظػرة السػمبية لمعػامميف فػي كسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة اتجػاه القػكانيف النافػذة كالمنظمػػة
لمعمؿ اإلعالمي كبما يعكس حالة مف عػدـ االنسػجاـ بػيف بيئػة العمػؿ اإلعالمػي كمػا تحتاجػو مػف
حريػػات مػػع نصػػكص الدسػػتكر,ك التػػي كضػػعت لتنظػػيـ العمػػؿ ،ممػا يكضػػح التنػػاقض بػػيف التشػريع
كالتطبيؽ ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،المادة ( )46مػف دسػتكر العػراؽ لعػاـ  ، 2005كالتػي نصػت عمػى
عدـ جكاز تقييد ممارسة أم مف الحقكؽ كالحريات المكفكلة دستكريا بحسب المادة إال بقانكف  ،عمى اف
ال يمس ىذا التقييد جكىر الحرية (.عككش،جكيعد ) 201 ،2013
كمػ ػػا بينػ ػػت نتػ ػػائج المحػ ػػكر أف معرفػ ػػة العػ ػػامميف بكسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ العراقيػ ػػة بمسػ ػػتكيات الحريػ ػػات
اإلعالمية كالصحفية في العراؽ جاءت متكسطة في ككنيا متشػابية مػع الحريػات فػي دكؿ الجػكار
غير العربيػة ،كأقػؿ مػف ذلػؾ فػي كػكف مسػتكل الحريػات اإلعالميػة كالصػحفية فػي العػراؽ متشػابية
مع الحريات عمى المستكل الدكلي.
مما يدعك الى اجراء تعديؿ لمقكانيف بما يتماشى مع طمكح العامميف في حرية العمؿ اإلعالمي
عمى المستكييف الميداني كاالجرائي بشكؿ متساكم كاكثر مف ذلؾ مع الدكؿ المجاكرة العربية
كالغير عربية

كأيضا يرقى لمكاكبة المستجدات الدكلية في مجاؿ القكانيف المنظمة لمعمؿ

اإلعالمي  ،التي تتسـ بأفضؿ المعايير ،حيث انو ال يمكف الم مجتمع اف يتصؼ بالحرية ما لـ
يتـ كفالة كافة الحريات فيو في ظؿ أم شكؿ مف اشكاؿ الحكـ القائـ ،كما أكده جكنز ميؿ
( ،)John, S. Millكاف تضمف بمقتضاىا الحريات كيتـ احتراميا دكف سمب John, ( ,
.)S.Mill,1975
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مناقشة نتائج السؤال الثالث :موا المشواكل والعقبوات التوي تواجوو العواممين فوي وسوائل االتصوال العراقيوة
من جية الحريات االعالمية والتشريعات؟
تش ػػير نت ػػائج ى ػػذا المح ػػكر ال ػػى ع ػػدـ محاس ػػبة منتيك ػػي الحري ػػات الص ػػحفية ف ػػي ظ ػػؿ غي ػػاب كبي ػػر
لتطبيػػؽ القػػانكف  ،مػػف ابػػرز المشػاكؿ كالعقبػػات التػػي تكاجػػو العػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ العراقيػػة
مف جية الحريات اإلعالمية كالتشريعات ،حيث جاءت تباعا في المرتبة االكلى كالثانية.
ى ػػذا م ػػا عززت ػػو التق ػػارير الص ػػادرة م ػػف منظم ػػات محمي ػػة ك دكلي ػػة ،الت ػػي كثق ػػت انتياك ػػات ترتق ػػي
لمسػػتكل التصػػنيؼ االج ارمػػي كالتػػي تكزعػػت بػيف تيديػػد ك خطػػؼ كتعػػذب كصػكال الػػى القتػػؿ  ،مػػف
جيات عدة  ،كعدـ محاسبتيـ مف قبػؿ السػمطات بمػا اثبتػو مؤشػر منظمػة العفػك الدكليػة لعػاـ 2018
لإلفػػالت مػػف العقػػاب الػػذم يصػػنؼ الػػدكؿ التػػي لػػدييا أس ػكأ السػػجالت لمقاضػػاة قتمػػة الصػػحفييف الػػذيف تػػـ
استيدافيـ اثناء القياـ بعممييـ  ،كجاء العراؽ بالمرتبة الثالثة بيف  14دكلة .
في ذات المستكل المرتفع ،جاءت المعرقالت كالمشاكؿ في ظؿ كضع امني غير مستقر  ،ك تراكحت بػيف
تػػداخؿ الجيػػات التنفيذيػػة ممػػا يػػؤثر عمػػى مصػػدر القػرار ك تنفيػػذه  ،كبمػػا يعيػػؽ العمػػؿ اإلعالمػػي مػػف حيػػث
حريػػة حركػػة الصػػحفي لمتابعػػة االحػػداث ك الكصػػكؿ الػػى المعمكمػػات كأيضػػا الرشػػى كاالبت ػزاز ك مصػػادرة
المعػػدات  ،مػػع كجػػكد عكامػػؿ خػػارج العمػػؿ اإلعالمػػي كلكػػف تاثيرىػػا كبيػػر فػػي ظػػؿ تػػردم االكضػػاع كغيػػاب
الحمايػػة كالفكضػػى الحاصػػمة فػػي الػػبالد مػػا بعػػد عػػاـ  ، 2003كتػػتمخص فػػي تػػدخؿ األحػزاب امػػا باسػػتخداـ
أدكات السمطة اك بما ليا مف اذرع مسمحة  ،باإلضافة الى التيديدات القبمية كالعشائرية كنكع جديد يضاؼ
لمؤشر المخاطر التي يتعرض ليػا العػاممكف فػي كسػائؿ االعػالـ العراقيػة كمؤسسػاتيـ اإلعالميػة بمػا يعػزز
تقرير االتحاد الدكلي لمصحفيف لعاـ  2017كالذم كثؽ ما يتعرض لو الصحفيكف مف انتياكات.
اتفق ػػت الد ارس ػػة م ػػع د ارس ػػة ( حم ػػاد ،حس ػػيف عب ػػد ال ػػرحمف محم ػػد ( ))2017ال ػػى العالق ػػة االرتباطي ػػة ب ػػيف
العقبػػات امػػاـ حريػػة الصػػحافة ك الممارسػػة المينيػػة أم اف العالقػػة عكسػػية كممػػا زادت العقبػػات المفركضػػة

82


عمػػى حريػػة الصػػحافة تقػػؿ الممارسػػة المينيػػة كأيضػػا اتفقػػت مػػع د ارسػػة (جينػػيف ،ريمػػي ،كمارغريػػت زنجػػر،
كش ػػييرة فيم ػػي ( ))2015فيم ػػا يتعم ػػؽ اف ىن ػػاؾ مس ػػتكيات فردي ػػة ك ايدلكجي ػػة ت ػػتحكـ ف ػػي عممي ػػة كص ػػكؿ
المعمكمػػات ك تقػػؼ عائقػػا فػػي طريػػؽ الحصػػكؿ عمييػػا ك خاصػػة ق ػ اررات كاجتماعػػات الحككمػػة العراقيػػة ك
القكات العسكرية مما يتعارض مع حرية الصحافة.
كل ػػـ يك ػػف التيدي ػػد بالفص ػػؿ التعس ػػفي م ػػف قب ػػؿ م ػػالكي المؤسس ػػات اإلعالمي ػػة ألس ػػباب مختمف ػػة ك
سياسػػة ىػػذه المؤسسػػات اقػػؿ تقػػدي ار فػػي تحميػػؿ اإلجابػػات بمػػا يخػػص المعػػرقالت كالمشػػكالت التػػي
يتعػػرض ليػػا العػػاممكف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ العراقيػػة ،بػػؿ جػػاءت بمسػػتكل مرتفػػع مػػا يؤكػػد شػػعكر
الصحفي بانعداـ االمف الكظيفي كعدـ كجكد تشػريعات تضػمف الحقػكؽ كىػذا مػا شػيدناه كاقعػا بعػد
تعػػرض مجمكعػػة كبي ػرة مػػف العػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ العراقيػػة الػػى الفصػػؿ التعسػػفي  ،كمػػا
حصػػؿ فػػي قنػػاة الح ػرة بحسػػب الغػػد بػػرس عبػػر مكقعيػػا االلكتركنػػي

ك قنػػاة ىنػػا بغػػداد )المرصػػد

الع ارقػػي لمحري ػػات ، )2018،مػػا يؤك ػػد كاقػػع العم ػػؿ اإلعالم ػػي المػػزرم كض ػػياع الحقػػكؽ فػ ػي ظ ػػؿ
انعداـ التحرؾ الحككمي .
بمػػا جػػاء منافيػػا لمناحيػػة التنظيميػػة لمجيػػات اإلعالميػػة  ،فعمييػػا كفػػؽ المػػادة ( )13مػػف قػػانكف حقػػكؽ
الصػػحفييف لعػػاـ  ، 2011اف كانػػت محميػػة اـ اجنبيػػة كعاممػػة فػػي الع ػراؽ ،عمييػػا اب ػراـ عقػػكد عمػػؿ كفػػؽ
نمكذج تعده نقابة الصحافة  ،كال يجكز الفصؿ التعسفي لمصحفييف بحسب المادة( )14منو.
السؤال الرابع :ما الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالم في العراق؟
في تحميؿ الجابات ىذا المحكر  ،بما يخػص الجيػات األكثػر انتياكػا لحريػة االعػالـ فػي العػراؽ ،
جػػاءت القػػكات األمنيػػة بمختمػػؼ ص ػػنكفيا فػػي المرتبػػة االكلػػى بع ػػدما حػػازت عمػػى أعمػػى متكس ػػط
حسػ ػػابي حيػ ػػث بمػ ػػغ( ،)4.48كبػ ػػإنحراؼ معيػ ػػارم( ،)0.86كتمتيػ ػػا فػ ػػي المرتبػ ػػة الثانيػ ػػة ،المجتمػ ػػع
المحمي ك ثالثا المميشيات ،كفي ذات المستكل المرتفع تاتي العشائر.

83


م ػػا يعك ػػس الكاق ػػع ال ػػذم يعايش ػػو الع ػػاممكف ف ػػي كس ػػائؿ االتص ػػاؿ العراقي ػػة داخ ػػؿ مؤسس ػػاتيـ بم ػػا
يتعرضػػكف لػػو مػػف غمػػؽ لممكاتػػب اك مصػػادرة المعػػدات اك ميػػدانيا اثنػػاء تػػاديتيـ لعمميػػـ فػػي تغطيػػة
االحػ ػػداث كنقػ ػػؿ الكقػ ػػائع  ،كبػ ػػدل كاضػ ػػحا التركيػ ػػز عمػ ػػى ابػ ػػرز الجيػ ػػات التػ ػػي تقػ ػػكـ باعتقػ ػػاليـ
اكبتعنيفيـ اك منعيـ مف خالؿ التيديد.
كف ػػي ظ ػػؿ الفكض ػػى الت ػػي تم ػػر بي ػػا ال ػػبالد ك تع ػػدد االنتمائ ػػات م ػػا انعك ػػس عم ػػى المجتم ػػع بنكات ػػو
المككنة لو خاصة في مجتمع عشائرم كػالمجتمع الع ارقػي فاصػبح ىنػاؾ خػكؼ بعكػس مػا اتسػمت
بو نظرية المسؤكلية االجتماعية في الكقت الراىف لرفع المستكل مف التصادـ الػى النقػاش المكضػكعي
البعيد عف االنفعاؿ (كنعاف,2014,ص.)13
كبش ػػكؿ متكس ػػط ظي ػػر ك ػػؿ م ػػف التنظيم ػػات اإلرىابي ػػة ك األحػ ػزاب كالتي ػػارات السياس ػػية كبض ػػمنيا
الحمايات التابعة ليـ  ,كأيضا الجيات الحككمية المتعػددة ،منيػا ىيئػة االعػالـ كاالتصػاالت التػي
قامػػت مػػؤخ ار بالتيديػػد العمنػػي لممؤسسػػات اإلعالميػػة بػػاالغالؽ اذا مػػا مسػػت رمػػكز كطنيػػة دكف
إيضػػاح مػػف ىػػذه الرمػػكز ممػػا يكبػػؿ الحريػػات كمػػا كصػػفيا مرصػػد الحريػػات  ,باإلضػػافة الػػى مػػدراء
القنكات الفضائية  ،مف الجيات المنتيكة لحرية االعالـ في العراؽ،
كيؤشػػر ىػػذا الكاقػػع الػػى أىميػػة نظريػػة الحريػػة التػػي جػػاءت فػػي األسػػاس مراقبػػة الحككمػػات بانشػػطتيا
المختمفة مف اجؿ تصحيح العيكب كمحاربة الفساد كغيرىا مف االمكر مع إعطاء
الحريػػة الحػػؽ لكسػػائؿ االعػػالـ بمراقبػػة الممارسػػات لػػذكم النفػػكذ ك السػػمطة كالقػػكة فػػي المجتمػػع ،كالسػػماح
بتداكؿ المعمكمات مف خالؿ النشر كاإلذاعة بدكف رقابة ك قيكد كحؽ مشركع( .مراد) 239,2014,
مػػا يسػػتكجب البحػػث عػػف ضػػمانات فػػي ظػػؿ دسػػتكر جػػاء ضػػمف خيػػارات العػػامميف فػػي كسػػائؿ
االتصػػاؿ العراقيػػة كبػػذات المسػػتكل  ،حيػػث اف غالبػػا مػػا يتعػػرض العػػاممكف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ
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العراقيػػة الػػى المحاكمػػة بسػػبب قضػػايا ترفػػع بحقيػػـ مػػف قبػػؿ جيػػات حككميػػة كابػػرز الػػتيـ المكجيػػة
ضػ ػػد الصػ ػػحفييف تتجسػ ػػد فػ ػػي (القػ ػػذؼ كالتشػ ػػيير) مػ ػػا يعكػ ػػس كج ػػكد أكج ػػو مختمفػ ػػة لمتضػػػييؽ عمػ ػػى
اإلعالمييف عف طريؽ محاكمتيـ ،كذلؾ ما يستدعي المعالجة القانكنية كالمينية ألسباب تمؾ األعماؿ تحقيقان
لمحرية المنشكدة في العمؿ اإلعالمي.
كاتفقػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة( العنػػزم ,بػػدر سػػالـ( ))2011ك د ارسػػة (الػػدلك،جكاد ( ) )2012كد ارسػػة
(الركاشػدة ،ميسػاء نصػػر .الخػداـ ،حمػزة خميػؿ .الم ارشػدة ،خمػػكد عػكدة ( ))2014بكػػكف اف كاقػع الحريػػات
ضعيؼ بسػبب ممارسػات كثكابػت تػنص عمييػا التشػريعات ك القػكانيف المتصػمة بالعمػؿ اإلعالمػي كتعػرض
الحريػػات الػػى انتياكػػات كبي ػرة بسػػبب كجػػكد العديػػد مػػف النصػػكص التػػي تقيػػد حريػػة الصػػحافة فػػي قػػانكف
المطبكعات كالنشر .
كال يمكػف اغفػػاؿ فتػرة االحػػتالؿ االمريكػي التػػي اتسػػمت بالفكضػػى بػدا مػػف القػػانكف رقػػـ ( )14لسػػنة
 2003كالمتض ػػمف ح ػػؿ ك ازرة القثاف ػػة كاالع ػػالـ كغي ػػاب لقػ ػكانيف ت ػػنظـ العم ػػؿ اإلعالم ػػي كتق ػػديـ
أحزاب سياسية كتيارات دينية بدات باسػتخداـ االعػالـ لتعبػر عػف سياسػتيا ك فكرىػا ،ايضػا القػكات
األمريكيػػة التػػي جػػاءت بمسػػتكل متكسػػط فػػي تحميػػؿ اإلجابػػات  ،بمػػا عززتػػو الشػػبكة الدكليػػة لتبػػادؿ
المعمكمػػات عػػف حريػػة التعبيػػر حيػػث ذكػػرت اف الع ػراؽ اكثػػر منػػاطؽ العػػالـ خط ػ ار كاف اعػػداد الصػػحفييف
العراقييف يشكمكف اكثر مف ( )٪20مف العراقييف القتمى ك حكالي ثمث المختطفيف ,كاتفقت الدراسة في ذلؾ
مع دراسة نغيمش ،ىاشـ احمد (.)2012
السؤال الخامس :ما مدى التزام الحكومة العراقية بتنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة لحرية االعالم؟
تبػ ػػيف نتػ ػػائج ىػ ػػذا الس ػ ػؤاؿ اف الحككمػ ػػة العراقيػ ػػة تقتػ ػػرح تعػ ػػديالت إيجابيػ ػػة كجكىريػ ػػة عمػ ػػى ق ػ ػكانيف
الصػػحافة كاإلعػػالـ فػػي الع ػراؽ بعػػدما جػػاء بالمرتبػػة االكلػػى ك بػػاعمى متكسػػط حسػػابي حيػػث بمػػغ
( )2.70لكنو ال يزاؿ بالمستكل المتكسط كفػي المرتبػة الثانيػة ،اف الحككمػة العراقيػة غيػر حريصػة
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بص ػػكرة كافي ػػة عم ػػى رقاب ػػة تنفي ػػذ قػ ػكانيف الص ػػحافة كاإلع ػػالـ كال تحاس ػػب منتيكيي ػػا ك ف ػػي أغم ػػب
األحيػ ػ ػػاف ال تػ ػ ػػكفر الحمايػ ػ ػػة الكافيػ ػ ػػة لمجيػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة كالصػ ػ ػػحافية ألداء عمميػ ػ ػػا الصػ ػ ػػحفي
كاإلعالم ػ ػػي ،كم ػ ػػا أف الحككم ػ ػػة العراقي ػ ػػة بحس ػ ػػب نتيج ػ ػػة ى ػ ػػذا المح ػ ػػكر ال تمت ػ ػػزـ بتنفي ػ ػػذ القػ ػ ػكانيف
كالتشريعات المنظمة لحرية االعالـ.
مما تقدـ يكضح الفجػكة بػيف العمػؿ التشػريعي كالتطبيقػي  ،حيػث اف قػانكف حمايػة الصػحفييف لعػاـ
 2011يكض ػػح فقػ ػرات كثيػ ػرة منظم ػػة لمعم ػػؿ اإلعالم ػػي  ،ب ػػدا م ػػف التكص ػػيفات الكظيفي ػػة كانتي ػػاء
بحقػػكؽ الشػػيداء مػػف العػػامميف فػػي كسػػائؿ االعػػالـ العراقيػػة  ،لكػػف عػػدـ تطبيقػػو مػػف قبػػؿ السػػمطات
الحككمية كمػف قبػؿ نقابػة الصػحفييف باالشػتراؾ مػع المؤسسػات اإلعالميػة يضػع العمػؿ اإلعالمػي
في حالة مف الفكضى كالتخبط بيف الحقكؽ كالكاجبػات فػال يسػتطيع العػاممكف فػي كسػائؿ االتصػاؿ
العراقيػػة المجػػكء الػػى القػػانكف الف اغمػػب الصػػحفييف غيػػر مسػػجميف فػػي النقابػػة كأيضػػا ال يممكػػكف
عقػػكد عمػػؿ لػػدل القن ػكات العراقيػػة كاألجنبيػػة العاممػػة فػػي الع ػراؽ ،لػػذا فػػاف المسػػؤكلية ىنػػا مشػػتركة
بػػيف السػػمطة التػػي ال تسػػعى لمتابعػػة فػػرض القػػانكف ك بػػيف المؤسسػػة اإلعالميػػة التػػي تػػرل بتغافػػؿ
السمطة منفذا لمتيرب مف االلتزاـ القانكني .
فالحرية بحسب جكف لكؾ ،ىي الحؽ الذم يسمح بو القانكف بفعػؿ أم شػيء،كعميو يجػب التمسػؾ
بالقانكف لتحديد الحقكؽ كالكاجبات بعيػدا عػف التقييػد  ،كااللتػزاـ بمكاثيػؽ الشػرؼ الصػحفي كىػذا مػا
اتفقػػت معػػو د ارسػػة ( أبػػك عرقػػكب ،محمػػد حسػػيف ( ,)2010لكػػف فػػي ذات الكقػػت اشػػارت الػػى اف اتجػػاه
العامميف ازائو اتسـ بالغمكض كأيضا اتفقت مع دراسة (ككثر ،حسيني ،كصفاء ،احميداتك (، ))2016باف
الصػػحفي ال يثػػؽ بقػكانيف االعػػالـ كال ي ارىػػا منصػػفة كال يثػػؽ أيضػػا بالتنظيمػػات النقابيػػة كال يميػػؿ لمعضػػكية
فييا.
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ثانيا :مناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية االولى:
تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي كاقػػع حريػة االعػػالـ فػػي العػراؽ مػػف كجيػػة نظػر العػػامميف فػػي كسػػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير الجنس.
تكزعت عينة الدراسة عمى العػامميف فػي كسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة لمجنسػيف ،كبمغػت العينػة لمػذككر ()295
بمتكسط حسابي ( )3.54كلإلناث (  )91بمتكسط حسابي ( ، )3.52مما يكضػح عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية في كاقع حرية االعالـ في العراؽ تعزل لمجػنس  ،كيػدؿ ذلػؾ عمػى اف العػامميف فػي كسػائؿ
االتصػػاؿ العراقيػػة يقيمػػكف كاقػػع حريػػة االعػػالـ بػػذات المسػػتكل المتقػػارب مػػع اخػػتالؼ الجػػنس انطالقػػا مػػف
معايشتيـ لمعمؿ اإلعالمي  ،لذلؾ تـ رفض الفرضية.
الفرضية الثانية:
تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي كاقػػع حريػة االعػػالـ فػػي العػراؽ مػػف كجيػػة نظػر العػػامميف فػػي كسػػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير العمر.
تـ قبكؿ الفرضية بعد التبايف الذم اتضح مف خالؿ اإلجابات كارتباطيا بالفئات العمرية المختمفة لمعامميف
في كسائؿ االتصاؿ العراقية كالتػي تكزعػت عمػى النحػك التػالي :جػاءت الفئػات العمريػة التػي تتػراكح مػا بػيف
( )33-26متمثمة بالشريحة األكبر التي كانت ضمف العينة ب ( )156مبحػكث ،كتمتيػا الفئػة ()41-34
ب ( )101مبحػػكث ،ك( )58لمفئػػة العمريػػة مػػا بػػيف ( ، )49-42امػػا

 50فػػأكثر فحمػػت بالمرتبػػة مػػا قبػػؿ

األخيرة ب ( )40مبحكث  ،كأخيرا( )31مبحكث لمفئة ( , )25-18ما يمثؿ مجمكع العينة .
مما يعكس اختالؼ مف ناحية التقييـ لكاقع حرية االعالـ في العراؽ يعزل لمتغير العمر كخاصة في الفئة
( )25-18التي جاءت ادنى مف بقية الفئات ،ىذا التقيػيـ قػد يبنػى مػف قبػؿ العػامميف فػي كسػائؿ االتصػاؿ

87


العراقية عمى أساس المقارنة بيف الحاضر كالماضي لكاقع الحريات كما تشيده مف تغيرات مؤثرة فػي أداء
العمؿ اإلعالمي كما يترتب عمييا مف ضغكط ك قيكد لمحريات .
الفرضية الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فػي كاقػع حريػة االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي كسػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
في تحميػؿ السػتجابات المبحػكثيف مػف العػامميف فػي كسػائؿ االعػالـ العراقيػة تعػزل لمتغيػر سػنكات الخبػرة ،
كػاف العػدد األكبػر الصػحاب سػنكات الخبػرة مػف  5سػنكات  -اقػؿ مػف ، 10ب ( )133مبحػكث ،كتمتيػا
بالمرتبة الثانية أصحاب سنكات الخبرة مف  15-10سنة ب (، )122كلـ يكف ىناؾ فارؽ كبير بػيف مػف
لدييـ خبرة  16سنة فاكثر ك مف ىـ اقؿ مف  5سنكات بعدد المبحكثيف الذم بمغ اكثر مف (. )63
ك ػػاف ىن ػػاؾ تق ػػارب كبي ػػر ب ػػرغـ اخ ػػتالؼ س ػػنكات الخبػ ػرة  ،فك ػػؿ الع ػػامميف ف ػػي كس ػػائؿ االتص ػػاؿ العراقي ػػة
يتعرضكف لذات الظركؼ كيعممكف في نفػس الكاقػع منػذ اليػكـ االكؿ النضػماميـ لكسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة
 ،لذلؾ رفضت الفرضية لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية.
الفرضية الرابعة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فػي كاقػع حريػة االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي كسػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير عائدية المؤسسة.
في تحميؿ الستجابات المبحكثيف عف كاقع حرية االعالـ يمى يعػزل لمتغيػر عائديػة المؤسسػة  ،اتضػح اف
العػ ػػدد األكبػ ػػر كػ ػػاف مػ ػػف المؤسسػ ػػات الخاصػ ػػة بكاقػ ػػع ( )270كحككميػ ػػة بكاقػ ػػع ( ، )48كبػ ػػيف مختمطػ ػػة ك
تصنيفات أخرل بمغت ثالثيف فما فكؽ  ،كعمى الرغـ مف اختالؼ عائدية الكسيمة بما ينعكس عمى طبيعػة
سياسة المؤسسة ك تكجياتيا كحتى باختالؼ مستكل الدعـ الشعبي ليا كمدل مصداقيتيا اال اف الفركؽ لـ
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تبمغ مستكل الداللة كبالتالي رفض الفرضية لعػدـ كجػكد فػركؽ فػي نظػرة افػراد العينػة الىكاقػع حريػة االعػالـ
في العراؽ.
الفرضية الخامسة:
تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي كاقػػع حريػة االعػػالـ فػػي العػراؽ مػػف كجيػػة نظػر العػػامميف فػػي كسػػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
أف الف ػػركؽ االحصػ ػػائية كانػػػت متقاربػ ػػة لجميػػػع فئػ ػػات المؤىػػػؿ العممػ ػػي ،إال أنيػ ػػا أكثػ ػػر مػ ػػيالن لصػ ػػالح فئػ ػػة
(الدراسات العميا) بما يدعك الى رفض الفرضية لعدـ كجكد داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىػؿ العممػي ،
كالذم تكزع في الدراسة ابتداء مف المرحمة اإلعدادية ك الدبمكف ك البكالكريكس كانتياء بالدراسات العميا.
الفرضية السادسة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فػي كاقػع حريػة االعػالـ فػي العػراؽ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي كسػائؿ
االتصاؿ العراقية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
تكزعت المسميات الكظيفية لممبحكثيف بالتالي( :رئيس تحرير ،نائب رئيس تحرير ،مدير تحرير
،نائػب مػدير تحريػر ،سػكرتير تحريػر ،محػرر  ،م ارسػؿ  ،مقػدـ أخبػار كبػرامج  ،مخػرج  ،مصػكر ،أخػرل)
كعند اختبار الفرضية تبيف اف ىناؾ فركؽ ذات داللة تعػزل لمتغيػر المسػمى الػكظيفي ،مػع تقػارب كفػركؽ
ظاىرة بيف االستجابات
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ثالثا :خالصة النتائج:
 .1اف الس ػػمطة التشػ ػريعية بحاج ػػة ال ػػى متابع ػػة تنفي ػػذ بن ػػكد الدس ػػتكر الت ػػي تكف ػػؿ حري ػػة االع ػػالـ ف ػػي
المؤسسات العراقية.
 .2أىميػػة تفعيػػؿ المالحقػػات القانكنيػػة بحػػؽ المتػػكرطيف باالعتػػداء عمػػى العػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ
العراقية.
 .3ي ػػنقص الع ػػاممكف ف ػػي كس ػػائؿ االتص ػػاؿ العراقي ػػة المعرف ػػة كاالدراؾ الك ػػافي ب ػػالقكانيف كالتشػ ػريعات
المنظمة لحرية االعالـ في العراؽ جاءت متكسطة.
 .4اف مستكل تطبيؽ تشريعات الحريات اإلعالمية في العراؽ ضػعيؼ كغيػر مرضػي كدكف المسػتكل
الدكلي .
 .5اف اكثر المشاكؿ ك العقبات التي تكاجو العامميف في كسػائؿ االتصػاؿ العراقيػة مػف جيػة الحريػات
اإلعالمية ك التشريعات ،تكمف في عدـ محاسبة منتيكي الحريات الصحفية
 .6غيػػاب االمػػف الػػكظيفي ،مػػف ابػػرز التحػػديات التػػي تكاجػػو العػػامميف فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ العراقيػػة،
باإلضػػافة الػػى تػػداخؿ الجيػػات التنفيذيػػة ك تػػدخؿ األحػزاب كالعشػػائرك التيديػػد الجسػػدم ك النفسػػي،
كاعاقة حرية الصحفي في متابعة االحداث.
 .7معرفػػة الجيػػات األكثػػر انتياكػػا لحريػػة االعػػالـ فػػي الع ػراؽ كىػػي الق ػكات األمنيػػة بمختمػػؼ صػػنكفيا
كالمميشيات كالمجتمع المحمي
 .8اف التعػػديالت المقترحػػة لق ػكانيف الصػػحافة كاالعػػالـ فػػي الع ػراؽ إيجابيػػة لكػػف الحككمػػة العراقيػػة ال
تمتػػزـ بتنفيػػذىا كأنيػػا فػػي اغمػػب األحيػػاف ال تػػكفر الحمايػػة الكافيػػة لمجيػػات اإلعالميػػة كالصػػحافية
الداء عمميا.
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رابعا :التوصيات
 .1تكصػػي الباحثػػة المؤسسػػة التش ػريعية فػػي الع ػراؽ بتعزيػػز حريػػة االعػػالـ مػػف خػػالؿ سػػف الق ػكانيف
كالتشريعات بما يتماشى كالمعايير الدكلية كتنظـ العمػؿ اإلعالمػي لممؤسسػات بمػا يضػمف حقػكؽ
العػ ػػامميف فػ ػػي كس ػ ػػائؿ االتصػ ػػاؿ المادي ػ ػػة كالمعنكيػ ػػة كاخض ػ ػػاء كػ ػػؿ الجي ػ ػػات ذات الصػ ػػمة لي ػ ػػذه
التشريعات ك مراقبة تطبيقيا عمى اف ال تستخدـ ىذه المتابعة لتقييد الحريات.
 .2تكصػ ػػي الباحثػ ػػة المؤسسػ ػػة التش ػ ػريعية تفعيػ ػػؿ المالحقػ ػػات القانكنيػ ػػة بحػ ػػؽ المتػ ػػكرطيف باالعتػ ػػداء
(بمختمؼ االشكاؿ) عمى العامميف في كسائؿ االتصاؿ العراقيػة ك ميمػا كانػت انتمػااتيـ ك التحقػؽ
مف التقارير التي تصدرىا مراصد الحريات ك المنظمػات المحميػة ك الدكليػة التػي تكثػؽ االنتياكػات
ضد العامميف فيكسائؿ االتصاؿ العراقية بمختمؼ مسمياتيـ الكظيفية كمعالجة األسباب بما يحقيؽ
العدالة .
 .3تكصي الباحثة ،العامميف في كسائؿ االعالـ العراقية التحمي بثقافػة قانكنيػة تمكنػو الف يكػكف قػاد ار
عمػى الفصػؿ بػيف حقكقػػو كبػيف مػا يمكػػف اف يعرضػو لمعقػاب  ،كاالتسػػاـ بمعػايير العمػؿ اإلعالمػػي
كالصػػدؽ كالمكضػػكعية كالشػػفافية كالدقػػة ك غيرىػػا  ,كعػػدـ اسػػتخداـ االعػػالـ كػػاداة رخيصػػة لمكسػػب
المادم عمى حساب المينة.
 .4تكصي الباحثة نقابة الصحفييف اف يككف ليا دكر فعاؿ في الدفاع عف حرية االعػالـ ك اف تكػكف
سانده لمعامميف في كسائؿ االعالـ مف خالؿ سعييا لتحقيؽ متطمبات الحريػة فػي العمػؿ الصػحفي
كاف ال تكػكف خاضػعة لسػيطرة الحككمػة بمػا يػنعكس عمػى أدائيػا .كالمسػاىمة فػي تطبيػؽ القػكانيف
المنظمة لعمؿ المؤسسات اإلعالمية بما يكضح حقكؽ العامميف ككاجباتيـ كالسعي لتحقؽ االنتماء
لكؿ الصحفييف فييا بما يعطييـ امتيازات.
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 .5تكصي الباحثة نقابة الصحفييف العراقية القيػاـ بالػدكر الرقػابي ك اصػدار تقػارير مفصػمة عػف حالػة
الحري ػػات ف ػػي كاق ػػع العم ػػؿ اإلعالم ػػي ك التعام ػػؿ م ػػع التق ػػارير الص ػػادرة ع ػػف م ارص ػػد الحري ػػات ك
المنظم ػػات المحمي ػػة كالدكلي ػػة بجدي ػػة تامػ ػة كتتبن ػػى قض ػػايا الص ػػحفييف كاف تق ػػكـ باحص ػػاء اع ػػداد
العػػامميف ك تقػػديـ تقػػارير دكريػػة بشػػانيـ  ،كدعػػـ الد ارسػػات الميتمػػة بكاقػػع الحريػػات لالسػػتفادة مػػف
نتائجيا في تطكير العمؿ اإلعالمي في العراؽ.
 .6تكصي الباحثة ىيئة اإلعالـ كاالتصػاالت اف تطمػع بػدكر فعػاؿ ك إيجػابي بمػا يحقػؽ الحريػة لمعمػؿ
اإلعالمػػي كاف ال تكػػكف مقيػػدة لحريػػة اإلعػػالـ بفرضػػيا الرقابػػة كالتمػػكيح بالعقكبػػة  ،كاف ال تكػػكف أداة
لتدخؿ في عمؿ المؤسسات اإلعالمية بما يكبح الحريات كيقيدىا.
 .7عمى المؤسسات اإلعالمية اف تمتزـ بالقكانيف المنظمة لمعمؿ اإلعالمي كبالمعايير المينية ك اف
تقدـ كرش عمؿ دكريػة تسػعى مػف خالليػا لتطػكير العػامميف فييػا خاصػة مػا يحقػؽ ثقافػة قانكنيػة
تحمػػي مػػف خالليػػا المؤسسػػة نفسػػيا كافرادىػػا مػػف المسػػائالت القانكنيػػة  ،كعمػػى المؤسسػػات اف ال
تستعمؿ االعالـ لمكاسب مادية عمى حساب المصمحة العامة.
 .8تكصػػي الباحثػػة الحككمػػة العراقيػػة بمؤسسػػتيا التش ػريعية ل ػدعـ دكر م ارصػػد الحريػػات الصػػحفية فػػي
مجاؿ مراقبة ك تعزيز حرية اإلعالـ كمنحيا حماية مف الحككمة  ،لفاعميتيا التي تجسد فػي إعػداد
التقارير عف االنتياكات بحؽ الصحفييف ك المساىمة في اقتراح التشريعات اإلعالمي
 .9تكصي الباحثة الجيات الميتمة كالمتصمة بالعمؿ اإلعالمي اف تستمر باجراء الد ارسػات كالبحػكث
كاستخالص النتائج لالستفادة منيا في اجراء تعديالت تعزز مف حرية االعالـ في العراؽ.
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ممحق رقم ()1
أعضاء لجنة التحكيم
الرقم

االسم

الرتبة

الجامعة

التخصص

1

أ .د عزت حجاب

أستاذ

سياسات اعالمية

الشرؽ االكسط

2

أ .د تيسير أبك عرجة

أستاذ

صحافة

البت ار

3

أ .د محمد نجيب الصرايرة

أستاذ

اعالـ

البت ار

4

أ .د عبد الرزاؽ الدليمي

أستاذ

دعاية اعالمية

البت ار

5

د .رائد البياتي

أستاذ مشارؾ

االذاعة كالتمفزيكف

الشرؽ االكسط

6

د .عبد الكريـ عمي الدبيسي أستاذ مشارؾ

صحافة

البت ار

7

د .محمد صاحب سمطاف

أستاذ مساعد

اعالـ/عالقات عاـ

البت ار

8

د .ليمى احمد جرار

أستاذ مساعد

عمكـ سياسية /مجاؿ

الشرؽ االكسط

9

د .احمد عريقات

أستاذ مساعد

معرفي اعالـ
االذاعة كالتمفزيكف

الشرؽ االكسط
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الممحق رقم ()2
استبانة

في اطار رسالة ماجستير بعنوان
واقع حرية االعالم في العراق
من وجية نظر العاممين في وسائل االتصال العراقية
()2003-2018
"دراسة مسحية في مدينة بغداد"

اعداد :نوار عاصم ظاويط
اشراف :د .كامل خورشيد مراد

بيانات ىذه االستبانة سرية وال تستخدم اال ألرراض البحث العممي

جامعة الشرق االوسط
كمية االعالم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

التاريخ

/

2018 /

السيد/ة المحترـ ،
تحية طيبة كبعد،
أرجك التكرـ باقتطاع جزء مف كقتكـ الثميف لإلجابة عف اسئمة األستبانة المرفقة طيا ،كىي جزء مف
متطمبات اإلعداد لرسالة ماجستير في االعالـ بعنكاف (واقع حرية االعالم في العراق من وجية نظر
العاممين في وسائل االتصال العراقية " "2018-2003دراسة مسحية في مدينة بغداد) بإشراؼ
الدكتور كامل خورشيد مراد  -كمية االعالـ – جامعة الشرؽ االكسط – عماف – االردف .
اف االجابات الكريمة ستحظى باىتمامنا كال تكظؼ اال لغرض اعداد الرسالة كسيتـ التعامؿ معيا بمنتيى
السرية كاألمانة .
ارجك قبكؿ فائؽ الشكر كالتقدير كاالحتراـ ،،،

طالبة الماجستير :نكار عاصـ ظاكيط
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البيانات الشخصية:

النوع االجتماعي:

ذكر

أنثى

سنوات الخبرة في العمل الصحفي:
اقؿ مف 5سنكات
15-10

5ػ اقؿ مف 10سنكات
 -16فاكثر

المؤىل العممي:
إعدادية

دبمكـ

بكالكريكس

دراسات عميا

المؤسسة االعالمية التي تعمل فييا:
حككمية

خاصة

مختمطة

أخرل

المسمى الوظيفي:
رئيس تحرير

نائب رئيس تحرير

مدير تحرير

نائب مدير تحرير

سكرتير تحرير

محرر

مترجـ

مراسؿ

مندكب

مقدـ اخبار كبرامج

مخرج

أخرل (تذكر)
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أسئمة االستبانة

المجال االول  /الخمفية المعرفية لمعاممين في وسائل االتصال العراقية لمقوانين
والتشريعات التي تنظم الحريات االعالمية والصحفية في العراق
الفقرة

ت
1
2

امتمؾ معرفة بطبيعة القكانيف كالتشريعات المنظمة
لحرية االعالـ في العراؽ
أعمـ أف قانكف المطبكعات النافذ يتيح لمسمطة
فرض رقابتيا عمى جميع كسائؿ االعالـ العراقية
أعرؼ اف قانكف العقكبات في بنكده الخاصة

3

بالعامميف في كسائؿ االعالـ العراقية يرعى حقكؽ
اإلعالمييف كالصحفييف
أعرؼ مدل أىمية تفعيؿ المالحقات القانكنية

4

بحؽ المتكرطيف باالعتداء عمى العامميف في
مؤسسات االعالـ العراقية
أعرؼ اف السمطة التشريعية بحاجة الى متابعة

5

تنفيذ بنكد الدستكر التي تكفؿ حرية االعالـ في
المؤسسات العراقية

موافق
بشدة

موافق

محايد

رير

رير موافق

موافق

بشدة
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المجال الثاني  /تقييم مستويات الحريات اإلعالمية والصحفية في العراق
الفقرة

ت
6

أرل اف مستكيات الحريات اإلعالمية كالصحفية
في العراؽ تشير الى ىبكط كتراجع
اعتقد اف مستكل الحريات اإلعالمية كالصحفية

7

في العراؽ متشابية الى حد ما مع الحريات في
محيطو العربي
أرل اف مستكيات الحريات اإلعالمية كالصحفية

8

في العراؽ متشابية الى حد ما مع الحريات في
دكؿ الجكار غير العربية
اعتقد اف مستكل الحريات اإلعالمية كالصحفية

9

في العراؽ متشابية الى حد ما مع الحريات عمى
المستكل الدكلي
ال تنسجـ مستكيات الحريات الصحفية كاإلعالمية

10

في العراؽ مع متطمبات المعايير الدكلية الخاصة
بحقكؽ الصحفييف

11

12

إف مستكل تطبيؽ تشريعات الحريات اإلعالمية
في العراؽ انتقائي
إف مستكل تطبيؽ تشريعات الحريات اإلعالمية
في العراؽ ضعيؼ كغير مرض

موافق
بشدة

موافق

محايد

رير

رير موافق

موافق

بشدة
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المجال الثالث /المشاكل والعقبات التي تواجو العاممين في وسائل االتصال العراقية من جية
الحريات االعالمية والتشريعات:
الفقووورة

ت

13

إعاقة حرية حركة الصحفي لمتابعة االحداث

14

منع الكصكؿ الى المعمكمات

15

السجف كاالعتقاؿ

16

التيديد النفسي

17

التيديد الجسدم

18

االبتزاز

19

مصادرة معدات

20

الرشاكل ك االغراءات

21

غياب تطبيؽ القانكف

22

تدني مستكل الثقافة القانكنية لإلعالمييف

23

تذبذب التشريعات

24

تداخؿ الجيات التنفيذية

25

الكضع األمني غير المستقر

26

ضعؼ المؤسسات اإلعالمية ماديا

دائما

رالبا

احيانا

ناد ار

ابدا
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27

تدمير أجيزة المؤسسات اإلعالمية كغمؽ
مكاتبيا

28

عدـ محاسبة منتيكي الحريات الصحفية

29

التيديد بالفصؿ التعسفي مف قبؿ مالكي
المؤسسات اإلعالمية ألسباب مختمفة

30

سياسات المؤسسات اإلعالمية

31

عكامؿ أخرل يرجى ذكرىا

المجال الرابع /الجيات األكثر انتياكا لحرية االعالم في العراق
الفقووورة

ت
32

الجيات الحككمية

33

المجتمع المحمي

34

المميشيات

35

األحزاب ك التيارات السياسية

36

العشائر

37

حمايات المسؤكليف

38

قكات االحتالؿ األمريكي

39

الدستكر

40

ىيئة االعالـ كاالتصاؿ

دائما

رالبا

احيانا

ناد ار

ابدا
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41

القكات األمنية بمختمؼ صنكفيا

42

التنظيمات اإلرىابية

43

جيات أخرل يرجى ذكرىا

المجال السادس /مدى التزام الحكومة العراقية بتنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة لحرية
االعالم
ت
44

45

46

دائما

الفقووورة
الحككمة العراقية تمتزـ بتنفيذ القكانيف كالتشريعات
المنظمة لحرية االعالـ
الحككمة العراقية تقترح تعديالت إيجابية كجكىرية
عمى قكانيف الصحافة كاإلعالـ في العراؽ
الحككمة العراقية تحرص عمى رقابة تنفيذ قكانيف
الصحافة كاإلعالـ كتحاسب منتيكييا
الحككمة العراقية تكفر الحماية الكافية لمجيات

47

اإلعالمية كالصحافية ألداء عمميا الصحفي
كاإلعالمي

شك ار لتعاكنكـ الكريـ

رالبا

احيانا

ناد ار

ابدا
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ممحق رقم( ) 3
جدول اختيار العينات
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ممحق رقم( ) 4
جدول ()22
اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية لمكشف عن أي فئات المسمى الوظيفي كان ليا الفرق
المعنوي في استجابة المبحوثين عن واقع حرية اإلعالم في العراق.
المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

تحرير رئيس نائب

.18894

1.000

تحرير مدير

.03703

1.000

مديرتحرير نائب

.20779

1.000

سكرتيرتحرير

.07175

1.000

محرر

-.02906-

1.000

مراسؿ

.09242

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.08728

1.000

مخرج

-.16607-

1.000

مصكر

-.03519-

1.000

مدرب

-.14288-

1.000

عامة عالقات

-.07044-

1.000

رقمي إعالـ

-.11408-

1.000

مستشاراعالمي

-.18912-

1.000

قانكني خبير

-.16851-

1.000

استكديك مدير

.23649

1.000

استجابات المبحكثيف عف
كاقع حرية االعالـ في
العراؽ تعزل لمتغير المسمى
الكظيفي

تحرير رئيس
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مكنتير

-.17976-

1.000

إدارم

.34910

0.997

فني

-1.44443-

0.067

تحرير رئيس

-.18894-

1.000

تحرير مدير

-.15191-

1.000

مديرتحرير نائب

.01885

1.000

سكرتيرتحرير

-.11719-

1.000

محرر

-.21801-

1.000

مراسؿ

-.09652-

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

-.10167-

1.000

مخرج

-.35501-

1.000

مصكر

-.22414-

1.000

مدرب

-.33182-

1.000

عامة عالقات

-.25939-

1.000

رقمي إعالـ

-.30303-

1.000

مستشاراعالمي

-.37807-

1.000

قانكني خبير

-.35745-

1.000

استكديك مدير

.04755

1.000

مكنتير

-.36870-

1.000

إدارم

.16016

1.000

فني

-1.63338-

0.084

تحرير رئيس نائب
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

تحرير رئيس

-.03703-

1.000

تحرير رئيس نائب

.15191

1.000

مديرتحرير نائب

.17076

1.000

سكرتيرتحرير

.03472

1.000

محرر

-.06609-

1.000

مراسؿ

.05539

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.05025

1.000

مخرج

-.20310-

1.000

مصكر

-.07223-

1.000

مدرب

-.17991-

1.000

عامة عالقات

-.10747-

1.000

رقمي إعالـ

-.15111-

1.000

مستشاراعالمي

-.22615-

1.000

قانكني خبير

-.20554-

1.000

استكديك مدير

.19946

1.000

مكنتير

-.21679-

1.000

إدارم

.31207

1.000

فني

-1.48147-

0.070

تحرير رئيس

-.20779-

1.000

تحرير رئيس نائب

-.01885-

1.000

تحرير مدير

-.17076-

1.000

تحرير مدير

مديرتحرير نائب
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

سكرتيرتحرير

-.13604-

1.000

محرر

-.23685-

1.000

مراسؿ

-.11537-

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

-.12051-

1.000

مخرج

-.37386-

1.000

مصكر

-.24298-

1.000

مدرب

-.35067-

1.000

عامة عالقات

-.27823-

1.000

رقمي إعالـ

-.32187-

1.000

مستشاراعالمي

-.39691-

1.000

قانكني خبير

-.37630-

1.000

استكديك مدير

.02870

1.000

مكنتير

-.38755-

1.000

إدارم

.14131

1.000

فني

-1.65222-

0.110

تحرير رئيس

-.07175-

1.000

تحرير رئيس نائب

.11719

1.000

تحرير مدير

-.03472-

1.000

مديرتحرير نائب

.13604

1.000

محرر

-.10082-

1.000

مراسؿ

.02067

1.000

سكرتيرتحرير
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

كبرامج أخبار مقدـ

.01552

1.000

مخرج

-.23782-

1.000

مصكر

-.10695-

1.000

مدرب

-.21464-

1.000

عامة عالقات

-.14220-

1.000

رقمي إعالـ

-.18584-

1.000

مستشاراعالمي

-.26088-

1.000

قانكني خبير

-.24026-

1.000

استكديك مدير

.16474

1.000

مكنتير

-.25151-

1.000

إدارم

.27734

1.000

فني

-1.51619-

0.054

تحرير رئيس

.02906

1.000

تحرير رئيس نائب

.21801

1.000

تحرير مدير

.06609

1.000

مديرتحرير نائب

.23685

1.000

سكرتيرتحرير

.10082

1.000

مراسؿ

.12148

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.11634

1.000

مخرج

-.13701-

1.000

مصكر

-.00613-

1.000

محرر
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مدرب

-.11382-

1.000

عامة عالقات

-.04138-

1.000

رقمي إعالـ

-.08502-

1.000

مستشاراعالمي

-.16006-

1.000

قانكني خبير

-.13945-

1.000

استكديك مدير

.26555

1.000

مكنتير

-.15070-

1.000

إدارم

.37816

0.985

فني

-1.41537-

0.071

تحرير رئيس

-.09242-

1.000

تحرير رئيس نائب

.09652

1.000

تحرير مدير

-.05539-

1.000

مديرتحرير نائب

.11537

1.000

سكرتيرتحرير

-.02067-

1.000

محرر

-.12148-

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

-.00514-

1.000

مخرج

-.25849-

0.985

مصكر

-.12761-

1.000

مدرب

-.23530-

1.000

عامة عالقات

-.16286-

1.000

رقمي إعالـ

-.20650-

1.000

مراسؿ
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مستشاراعالمي

-.28154-

1.000

قانكني خبير

-.26093-

0.999

استكديك مدير

.14407

1.000

مكنتير

-.27218-

1.000

إدارم

.25668

1.000

فني

*-1.53685-

0.022

تحرير رئيس

-.08728-

1.000

تحرير رئيس نائب

.10167

1.000

تحرير مدير

-.05025-

1.000

مديرتحرير نائب

.12051

1.000

سكرتيرتحرير

-.01552-

1.000

محرر

-.11634-

1.000

مراسؿ

.00514

1.000

مخرج

-.25335-

0.987

مصكر

-.12247-

1.000

مدرب

-.23016-

1.000

عامة عالقات

-.15772-

1.000

رقمي إعالـ

-.20136-

1.000

مستشاراعالمي

-.27640-

1.000

قانكني خبير

-.25579-

0.999

استكديك مدير

.14922

1.000

كبرامج أخبار مقدـ
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مكنتير

-.26704-

1.000

إدارم

.26182

1.000

فني

*-1.53171-

0.023

تحرير رئيس

.16607

1.000

تحرير رئيس نائب

.35501

1.000

تحرير مدير

.20310

1.000

مديرتحرير نائب

.37386

1.000

سكرتيرتحرير

.23782

1.000

محرر

.13701

1.000

مراسؿ

.25849

0.985

كبرامج أخبار مقدـ

.25335

0.987

مصكر

.13087

1.000

مدرب

.02319

1.000

عامة عالقات

.09562

1.000

رقمي إعالـ

.05198

1.000

مستشاراعالمي

-.02305-

1.000

قانكني خبير

-.00244-

1.000

استكديك مدير

.40256

1.000

مكنتير

-.01369-

1.000

إدارم

.51517

0.900

فني

-1.27837-

0.279

مخرج
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

تحرير رئيس

.03519

1.000

تحرير رئيس نائب

.22414

1.000

تحرير مدير

.07223

1.000

مديرتحرير نائب

.24298

1.000

سكرتيرتحرير

.10695

1.000

محرر

.00613

1.000

مراسؿ

.12761

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.12247

1.000

مخرج

-.13087-

1.000

مدرب

-.10769-

1.000

عامة عالقات

-.03525-

1.000

رقمي إعالـ

-.07889-

1.000

مستشاراعالمي

-.15393-

1.000

قانكني خبير

-.13331-

1.000

استكديك مدير

.27169

1.000

مكنتير

-.14457-

1.000

إدارم

.38429

0.999

فني

-1.40924-

0.156

تحرير رئيس

.14288

1.000

تحرير رئيس نائب

.33182

1.000

تحرير مدير

.17991

1.000

مصكر

مدرب
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مديرتحرير نائب

.35067

1.000

سكرتيرتحرير

.21464

1.000

محرر

.11382

1.000

مراسؿ

.23530

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.23016

1.000

مخرج

-.02319-

1.000

مصكر

.10769

1.000

عامة عالقات

.07244

1.000

رقمي إعالـ

.02880

1.000

مستشاراعالمي

-.04624-

1.000

قانكني خبير

-.02563-

1.000

استكديك مدير

.37937

1.000

مكنتير

-.03688-

1.000

إدارم

.49198

1.000

فني

-1.30155-

0.696

تحرير رئيس

.07044

1.000

تحرير رئيس نائب

.25939

1.000

تحرير مدير

.10747

1.000

مديرتحرير نائب

.27823

1.000

سكرتيرتحرير

.14220

1.000

محرر

.04138

1.000

عامة عالقات
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مراسؿ

.16286

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.15772

1.000

مخرج

-.09562-

1.000

مصكر

.03525

1.000

مدرب

-.07244-

1.000

رقمي إعالـ

-.04364-

1.000

مستشاراعالمي

-.11868-

1.000

قانكني خبير

-.09807-

1.000

استكديك مدير

.30694

1.000

مكنتير

-.10932-

1.000

إدارم

.41954

0.996

فني

-1.37399-

0.197

تحرير رئيس

.11408

1.000

تحرير رئيس نائب

.30303

1.000

تحرير مدير

.15111

1.000

مديرتحرير نائب

.32187

1.000

سكرتيرتحرير

.18584

1.000

محرر

.08502

1.000

مراسؿ

.20650

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.20136

1.000

مخرج

-.05198-

1.000

رقمي إعالـ
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مصكر

.07889

1.000

مدرب

-.02880-

1.000

عامة عالقات

.04364

1.000

مستشاراعالمي

-.07504-

1.000

قانكني خبير

-.05442-

1.000

استكديك مدير

.35058

1.000

مكنتير

-.06568-

1.000

إدارم

.46318

1.000

فني

-1.33035-

0.653

تحرير رئيس

.18912

1.000

تحرير رئيس نائب

.37807

1.000

تحرير مدير

.22615

1.000

مديرتحرير نائب

.39691

1.000

سكرتيرتحرير

.26088

1.000

محرر

.16006

1.000

مراسؿ

.28154

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.27640

1.000

مخرج

.02305

1.000

مصكر

.15393

1.000

مدرب

.04624

1.000

عامة عالقات

.11868

1.000

مستشاراعالمي
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

رقمي إعالـ

.07504

1.000

قانكني خبير

.02061

1.000

استكديك مدير

.42561

1.000

مكنتير

.00936

1.000

إدارم

.53822

1.000

فني

-1.25531-

0.882

تحرير رئيس

.16851

1.000

تحرير رئيس نائب

.35745

1.000

تحرير مدير

.20554

1.000

مديرتحرير نائب

.37630

1.000

سكرتيرتحرير

.24026

1.000

محرر

.13945

1.000

مراسؿ

.26093

0.999

كبرامج أخبار مقدـ

.25579

0.999

مخرج

.00244

1.000

مصكر

.13331

1.000

مدرب

.02563

1.000

عامة عالقات

.09807

1.000

رقمي إعالـ

.05442

1.000

مستشاراعالمي

-.02061-

1.000

استكديك مدير

.40500

1.000

قانكني خبير
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مكنتير

-.01125-

1.000

إدارم

.51761

0.962

فني

-1.27593-

0.361

تحرير رئيس

-.23649-

1.000

تحرير رئيس نائب

-.04755-

1.000

تحرير مدير

-.19946-

1.000

مديرتحرير نائب

-.02870-

1.000

سكرتيرتحرير

-.16474-

1.000

محرر

-.26555-

1.000

مراسؿ

-.14407-

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

-.14922-

1.000

مخرج

-.40256-

1.000

مصكر

-.27169-

1.000

مدرب

-.37937-

1.000

عامة عالقات

-.30694-

1.000

رقمي إعالـ

-.35058-

1.000

مستشاراعالمي

-.42561-

1.000

قانكني خبير

-.40500-

1.000

مكنتير

-.41625-

1.000

إدارم

.11261

1.000

فني

-1.68093-

0.090

استكديك مدير
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

تحرير رئيس

.17976

1.000

تحرير رئيس نائب

.36870

1.000

تحرير مدير

.21679

1.000

مديرتحرير نائب

.38755

1.000

سكرتيرتحرير

.25151

1.000

محرر

.15070

1.000

مراسؿ

.27218

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

.26704

1.000

مخرج

.01369

1.000

مصكر

.14457

1.000

مدرب

.03688

1.000

عامة عالقات

.10932

1.000

رقمي إعالـ

.06568

1.000

مستشاراعالمي

-.00936-

1.000

قانكني خبير

.01125

1.000

استكديك مدير

.41625

1.000

إدارم

.52886

1.000

فني

-1.26467-

0.874

تحرير رئيس

-.34910-

0.997

تحرير رئيس نائب

-.16016-

1.000

تحرير مدير

-.31207-

1.000

مكنتير

إدارم
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مديرتحرير نائب

-.14131-

1.000

سكرتيرتحرير

-.27734-

1.000

محرر

-.37816-

0.985

مراسؿ

-.25668-

1.000

كبرامج أخبار مقدـ

-.26182-

1.000

مخرج

-.51517-

0.900

مصكر

-.38429-

0.999

مدرب

-.49198-

1.000

عامة عالقات

-.41954-

0.996

رقمي إعالـ

-.46318-

1.000

مستشاراعالمي

-.53822-

1.000

قانكني خبير

-.51761-

0.962

استكديك مدير

-.11261-

1.000

مكنتير

-.52886-

1.000

فني

*-1.79353-

0.008

تحرير رئيس

1.44443

0.067

تحرير رئيس نائب

1.63338

0.084

تحرير مدير

1.48147

0.070

مديرتحرير نائب

1.65222

0.110

سكرتيرتحرير

1.51619

0.054

محرر

1.41537

0.071

فني
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المصدر

المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

متوسط الفروق

قيمة الداللة

))I

)(J

)(I-J

اإلحصائية

مراسؿ

*1.53685

0.022

كبرامج أخبار مقدـ

*1.53171

0.023

مخرج

1.27837

0.279

مصكر

1.40924

0.156

مدرب

1.30155

0.696

عامة عالقات

1.37399

0.197

رقمي إعالـ

1.33035

0.653

مستشاراعالمي

1.25531

0.882

قانكني خبير

1.27593

0.361

استكديك مدير

1.68093

0.090

مكنتير

1.26467

0.874

إدارم

*1.79353

0.008
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الممحق رقم ()5
كتاب نقابة الصحفيين العراقية
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الممحق رقم ( )6
نتيجة فحص االستالل
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