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 إقــرار المشــرف
دور الصحافة االلكترونية الكوردية في )بـ  الموسومة األطروحةأشيد أن إعداد ىذه 

ة من قدممالو (دراسة ميدانية -تشكيل االتجاىات السياسية ألساتذة جامعة السميمانية
العموم  سكول  قد جرى بإشرافي في قسم اإلعالم( عمر احمد رمضان)الطالب  قبل

 .في اإلعالم شيادة الدكتوراه جامعة السميمانية، وىي جزء من متطمبات نيل اإلنسانية في 
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: التوقيع                                   
 صابر بكر مصطفى.د:  رئيس القسم                              

 :       /      /  التأريخ                                   
 

 

 



 

 

 ب

 لمغويإقرار الخبير ا

دور الصحافة االلكترونية الكوردية في تشكيل )أشيد أن األطروحة الموسومة بــ   
 قد جرى تدقيقيا و (دراسة ميدانية -االتجاىات السياسية ألساتذة جامعة السميمانية

مراجعتيا من الناحية المغوية من قبمي، وأصبحت ذات أسموب عممي سميم خاٍل من 
. عتاألخطاء المغوية، وألجمو وق
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 قـــرار لجنة المناقشـــة
الموسومة  األطروحةىذه طمعنا عمى اننا بأ نشيد، نحن أعضاء لجنة المناقشة،

دور الصحافة االلكترونية الكوردية في تشكيل االتجاىات السياسية ألساتذة جامعة )بـ
فيما  في محتوياتيا و( عمر احمد رمضان)ناقشنا الطالبو، (دراسة ميدانية -السميمانية

       )رفي اإلعالم بتقدي الدكتوراهلو عالقة بيا، ونعتقد بأنيا جديرة بالقبول لنيل درجة 

    ). 
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. السميمانية عمى قرار لجنة المناقشة
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امتنان شكرو
خص بالشكر رئاسة أ، وه االطروحةتمام ىذعمى إ كل من قدم لي المساعدةشكر أ ءاً بد

الذي تفعل بقبول ( حمدان خعر السالم)واالمتنان الى الدكتور بوافرالشكر تقدمأو ،اإلعالم قسم
رشادات موعوعيةفعاًلعن ما اإلشراف عمييا،  .أسداه لي من آراء عممية وا 

 ، ومعي لتسييالتو المتواصمة (جزا توفيق طالب)لشكر إلى األستاذ الدكتوروأقدم جميل ا
 .لي إرشاداتو العممية القيمة
 رشاداتإللتقديمو ا (سممانمحمد  محمود)إلى األستاذ الدكتوروالتقدير وأقدم جميل الشكر

 .تعميماتو المتواصمةلو لي العممية القيمة
رشدى عمي ، سعد مطشرعدنان ابوالسعد، )كل من الدكتورى لاوأتقدم بشكري وتقديري 

ذين األساتذة المحكمين الو ،(مير نامقأىيمن مجيد، ، باقر موسى، خميل ابراىيمميرزا جاف، 
. تفعموا بإبداء الرأي في إستمارة المقياس الخاصة بيذه الدراسة

 ود،حمة، ئارام مباسةع ذيا )ومن باب الوفاء والعرفان بالجميل، أتقدم بالشكر إلى كل من
، نياز رةمو، سةيران سةردار، كؤراز عكويستان قادر، ديارعومسان ،دةمةد محةئةحم دينهاةب

 .االطروحةلما أبدوه لي من عون إلنجاح ىذه  (حممد فتاح 
والعاممين في مكتبة المعيد الفني  أتقدم بالشكرالى منتسبي المكتبة العامة في السميمانية،و

 بجامعة السميمانية، عمى تقديميم الكتب ية العموم االنسانيةفي السميمانية، وموظفي مكتبة كل
 .والمصادرالقيمة التي كنت احتاجيا أياي

متناني  لمساعدتي ( مدرس المغة االنكميزية – ياسين محمد احمد)لمسيدكذلك أتقدم بشكري وا 
متو لترج( حسني نةزاكةت حةمة)ةركتولمدفي ترجمة النصوص االنكميزية الى المغة العربية، و

. المغة اإلنكميزية ص البحث إلىخلم
وأخيرًا اقدم ُكل ًشكري وامتناني إلى الذين مدوا لي يد العون في أية مرحمة من مراحل 

 شكرا جزيال لكل من أعانني يوما وأعتذر لمن فاتني ذكرىمو ،إنجاز ىذه األطروحة
 الباحث
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 :البحث خالصة
ًا بشكل مباشر، وخصوصًا من جانب يعالج ىذا البحث موعوعًا لم يتم تناولو كثير

االتجاه السياسي، أال وىو الدور الذي تؤديو الصحافة االلكترونية في تشكيل االتجاىات 
 تجاه ماتنشره، ئيمآراو السياسية، وذلك من خالل وجيات نظر اساتذة جامعة السميمانية

لتأثيرية التي من الموعوعات والطروحات السياسية وكيفية تناوليا، فعاًلعن المديات ا
  .تحدثيا فييم، ثم تشكيل اتجاىاتيم السياسية

: وتظير أىمية ىذه الدراسة في أنيا 
األول من نوعيا في جنوب كوردستان، والسيما في تناوليا العالقة بين الصحافة  .1

 .االلكترونية وعممية تشكيل االتجاىات السياسية
ياسية لمجمل لحياة السصحافة االلكترونية في التساع المديات التأثيرية لا .2

لتشكيل االتجاىات  صرة من جية، واألىمية المتعاظمةالمعاالمجتمعات اإلنسانية
 .السياسية فييا من جية أخرى

فقر المكتبة الكوردية من جية الدراسات اإلتصالية واألعالمية وحاجتيا الماسة  .3
. إلى مثل تمك الدراسات

إلى إكتشاف الصالت بين متغيراتيا  ُيعد ىذا البحث من البحوث الوصفية الراميةو
استخدم و  ،المنيج المسحي واعتمدمن خالل الدراسة اإلرتباطية ليا، أي لتمك المتغيرات، 

 .في القياس( ليكرت)بتبني طريقة المقياسو المقابمة، واالستبانة:االدوات البحثية
لفصل تعم ىذه الدراسة اربعة فصول، ُخِصَصت ثالثة منيا لمجانب النظري، واو

النظرية  االستنتاجاتالتي تتعمن أىم  الخاتمةاالخير لمجانب العممي، وأخيرًا يأتي 
لتحسين وتطوير الدور الذي عن التوصيات المناسبة ي تم إدراكيا، فعالً والتحميمية الت

السياسية في تشكيل  نشر مواععياالكوردية من خالل  الصحف االلكترونيةتمعبو 
. االقتراحات فعاًلعن، ألساتذة جامعة السميمانية ةالسياسي االتجاىات

 ،وقدمت مجموعة من التوصيات ،وختامًا توصل البحث إلى العديد من النتائج
. واالقتراحات
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The Role of Electronic Press  
in the Formation of Political Orientations of the University of 

Sulaimaniyah’s Lecturers 
 
 

Summary 
 

This research deals with a subject not often addressed 
directly, especially by the political direction, namely, the 
role of electronic media in the formation of political trends, 
through the views and opinions of professors and lecturer in 
the University of Sulaimaniya, about what is  published 
 from the political issues and proposals and how they dealt 
with, as well as influential extents caused by them, and then  
the formation of political attitudes. 
 
Aim and objective of the research 
 

1. Know the role of electronic media in the formation of 

 the Kurdish political trends for the Sulaimaniya 

 University’s lecturer. 

2. Know how to perform electronic press Kurdish and 

 functions in the development of political culture and 

 political awareness. 

3. Disclosure of the interest of lecturer including 

published online journalism from the Kurdish  issues 

 affecting  the formation of political attitudes. 

4. Identify whether there were significant differences in 

answer according to the lecturer, and variable (sex, 

age, jurisdiction the certificate), on the paragraphs 

of the scale. 

5. Sure of honesty, impartiality and objectivity in political 

information provided by the e-Kurdish  newspapers 

 according to the Master 

6. Identify the electronic journals that lecturer tend  to 

 exposure, according to their preference. 
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7. Disclosure of political calls, which was launched by 

communication message connectivity to electronic 

newspapers? 

 

The significant of the study 

1. The first of its kind in South Kurdistan, especially in 

dealing with the relationship between the press and 

the electronic process of forming a political trend. 

2. Wide ranges of influential electronic media in the 

political life of the entire contemporary human 

societies on the one hand, the growing importance 

of the formation of political trends in the other. 

3. Poverty on the one hand the Kurdish library 

communication and media studies and the urgent 

 need for such studies. 

This research is descriptive research aimed to discover 

 the links between the variables through a correlation 

 study, any of these variables, and adopted the survey 

method, and use the tools of research: Interview, and the 

adoption of  resolution and scale method (Likert)in the 

measurement. 

This study includes four chapters, three of which are  

devoted to the theoretical side. The last chapter of the 

practical side, where is structured: 

 

  ChapterI: On the methodological framework  of the 

 research by approaching the research problem and its 

importance, objectives, methodology, tools and 

limitations  of scientific and statistical methods, as well 

as  display  models  available from previous studies  and 

 close to the intake of this study and its problem as well 

as some basic terminology on the subject of research. 

  Chapter II: This chapter contains entitled to (the 

political  function of the electronic press) The first two 

sections  included (see the reality of  the Kurdish 
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 electronic press), Turning to the (types of electronic 

newspapers, and their characteristics, and the 

differences  between e-news papers and  electronic 

versions  of newspapers, paper, and cons of online 

journalism, online journalism Kurdish, categories and 

 their models,  function of political, and the legal 

environment  for the press post-Kurdish  uprising) 

,The second section (the political function of the  

electronic press) Turning to the  (functional  entrance to 

the press, Simeologia  and  communication, picture, and 

 the political system,  and  political functions). 

  Chapter Three: This chapter contains the address 

(press and political trends) also on the two sections. 

Through the axes (the concept of direction,  the political 

direction, and the stages of composition, the basic 

components of the direction, types, factors affecting the 

composition, and its functions,  its properties,  methods 

of  change, and theories that interpreted the  trends). 

The second dealt with (the media and the formation of 

 political trends)including axes (thepolitical environment 

 and the environment  media, politics , political affiliation 

, political parties, political participation, the impact of 

 the media, the formation of his concept of  political 

trends, its components, and how its formation) 

 Chapter Four: The study singled out field research 

, which involved the two sections. The first annexation 

 procedures, tools, and the second topic viewing the 

results and interpretation. 

 

Finally comes the conclusion that the most important  

conclusions  include the theory, the basic  analytical, 

 questionnaire and influential, which is being realized.As 

well as appropriate recommendations to improve and 

develop the role played by the Kurdish  satellite TV 
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through their political programs in the formation of political 

awareness to the public and development. 

In conclusion, the research found many of the important 

results, including: 

1. Reflected the role of electronic media in the 

Kurdish general form better and for worse to the 

community as one of its components. This 

diversity is due to the difference formative nature of 

the patterns of social and Kurdish motives, in as well 

as   structure for formative e-Kurdish press. 

2. That most of the respondents emphasized 

that the electronic press the Kurdish role in the 

formation of political attitudes. 

3. The data field to search for that online journalism 

 does not lead to the Kurdish and function in the 

development of political culture and political 

awareness according to the variables of sex and 

 specialty. 

4. Field data indicate that the times are  to  search 

 through e-newspapers of the Kurdish issues 

 affecting the formation of political orientations of 

teachers of the University of Sulaimaniya. 

5. The results of the field study to find significant 

differences  in the level of interest of lecturer 

Kurdish newspapers and electronic variable accordi

ng to sex, age, the certificate, while there is no 

 difference  level of interest and specialization 

according to the variable. 

6. Show that the e-Kurdish newspapers are published 

of topics not characterized by truth, impartiality 

and objectivity in political information. 

7. The data field of research to the concerns of  female  

calls  more political, which was launched by 

communication message connectivity to  electronic 

 newspapers. 
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Recommendation 

The study provided a set of recommendations and 
proposals including: Departments can benefit from online  
1. Newspapers Kurdish results of this research, and 

 private newspapers, which were far from the 
attention of university professors. 

2. Serious attention to diversity in the dissemination 
of political topics and issues of interest and political 
issues of prejudice to direct affairs of Kurdistan. 

3. Interest in serious subjects published, especially 
 political ones and deal with objectivity,  assigning the 
task of the people I wrote to those who have a cultural 
 background  and thorough  knowledge in the political 
sphere and are  continuing with rebounds, In order to  
break the non-enjoyment of the subjects published 
 honesty and impartiality in political information. 

4. The need for specialist advisers with political 
experience to follow up the implications that spread  
through  e-newspapers. 

5. Need for the establishment of specialized centres of 
research and studies and opinion polls in the 
departments of newspapers, electronic direct 
supervision  to the subjects published, and follow-up. 

 
The problem of the study: 
 
Researcher has faced many difficulties in completing this 

research, including: 

 

1. Scarcity of sources for political direction and political 

culture in general, especially in the south of Kurdistan. 

2. Lack of studies and research on the public, 

whether in Arabic or Kurdish. 

3. Lack of media studies dealing with the adoption of 

standards  or construction. 

4.  Scarcity of previous studies that are the subject of 

research which led to difficulties when applying 
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 knowledge  of procedures and the use of  research 

tools. 

5. Reliance on research methods in other social sciences 

such as sociology and psychology. 

6. Misery of culture the expression of opinions and their 

importance, especially in dealing with  questionnaires 

, and because of the psychological anxious person of 

Kurdistan, As part of the system of  mental  backward 

 communities has lost the ability of decision–making 

 and  decisive expression for what is going on in the 

depths. 
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المقدمة 

، نتيجة ًا واسعًا في وسائل اإلعالمرتطو الثمانينات من القرن المنصرمقد شيد عقد ل
إدخال  شبكة الياتف، و التطورات التكنولوجية التي أحدثتيا ثورة المعمومات وتطوير

ريع بث المعمومات ونقميا الصناعية، لتس وسائل مثل األلياف الصوتية والبصرية واألقمار
الصحافة واإلذاعة ) حصل انتقال من مرحمة وسائل اإلعالم المتعارف عميياحيث  وتمقييا
نترنت كوسيمة اال المتمثمة في إلى مرحمة تكنولوجيا اإلعالم، والمعمومة المتطورة و( والتمفزة

 .إعالمية جماىيرية جديدة

 كبيرة عمى مجمل جوانب الحياة، اً تصال آثاروتركت التطورات الحديثة في مجال اال
م يبق اإلتصال في عالمنا المعاصر مجرد عممية ميكانيكية إلرسال المعمومات لو

نظرًا لقدرتو  اوالمعارف واألفكار فقط، بل تحول إلى أحد المكونات البنيوية لمحياة نفسو
أعماق القناعات اإلنسانية اليائمة في دعم وتقويم مجرى اإلتجاىات واآلراء الراسخة في 

الغاية منيا التأثير وتخاطب العقل مثمما تناغم العواطف، و ،رىاييتغودعميا أو، ألفرادل
بعد ان اصبحت وسائل  وصاً خص هىدافأو القائم باالتصالوالتوجيو عمى وفق رؤى 

. لمحدث، بقدر ماىو صانع لو لم يعد ناقالً ، أي تميمًا من حياة المجتمعا أً االعالم جزء

ميمة أصبحت من البديييات  لك التحول يمكننا التقرب من حقيقةذ وفي ثنايا
 لالنترنت نساني، وىي ان المفيوم اإلعالمياألساسية ليذه المرحمة من مراحل التطور اإل

المناقشات  في الحوارات و تسع وأصبح من المحاور اإلستراتيجيةاوتداعياتو المختمفة 
. تمفة وعمى الصعيد العالميخفية المتعمقة بأنساق اإلتصال الموالمعر العممية

ن تابعًا بل كا ،ولن يكونلم يُكن شيئًا مستِقاُل بذاتو وِلذاتو،  الصحافة االلكترونيةإن و
توصيفًا واقعيًا  الصحف االلكترونيةن توصيف وظائف اوىذا يعني ، لمالكو أو لمقائم عميو

 .ومنطقيًا ينبع من خصائص مالكو الفكرية وقناعاتو
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اإلدراك النسبي ليذا الدور الفاِعل  وبناًء عمى ما تقدم من جية، ومن أجل نوع من
ستيعابو، خصوصًا في ُبعِدىا السياسي، سيتحرك ىذا البحث الذي تتجمى  لالنترنت وا 

 دور)كوردستان من حيث  تناولوجنوب أىميتو األساسية في انو األول من نوعو في 
 ،(سميمانيةال جامعة ألساتذة السياسية االتجاىات تشكيل في الكوردية االلكترونية الصحافة

 التجاىاتا تشكيل ةفي عممي الكوردية االلكترونية الصحافةؤديو تلدور الذي يبحث عن اف
. السياسية

: إن الضرورة المعرفية إقتضت أن تكون ليذه الدراسة األبعاد اآلتية

: البعد النظري:  أوًال 

: يهويحتوي ىذا البعد عمى ثالثة فصول، 

 من خالل تناولو مشكمة  لمدراسة منيجيال طاراالحول  يتمحورو :الفصل األول
وحدوده وأدواتو العممية وأساليبو اإلحصائية، البحث وأىميتو وأىدافو ومنيجيتو 

عن عرض النماذج المتوفرة من الدراسات السابقة المتناولة والقريبة من ىذه فضالً 
 .الدراسة ومشكمتيا وكذلك بعض المصطمحات األساسية المتعمقة بموضوع البحث

 و الكوردية االلكترونية الصحافة)يضم ىذا الفصل الُمَعنَون بـو :الفصل الثاني 
 لمصحافة السياسية الوظيفة)منياضم األول يمبحثين ( السياسية وظيفتيا

، سيميولوجيا االتصالالمدخل الوظيفي لمصحافة، و)متطرقًا إلى( االلكترونية
 الثانييضم  المبحث و (.الوظائف السياسية، والنظام السياسي، والصورةو

 الصحف أنواع)متطرقًا إلى ،(الكوردية االلكترونية الصحافة واقع)المعنون
 االلكترونية والنسخ االلكترونية الصحف بين الفروق، وخصائصيا، وااللكترونية

الصحافة االلكترونية ، وسمبيات الصحافة االلكترونيةو ،الورقية الصحف من
البيئة القانونية لمصحافة الكوردية ، والسياسية تياظيفوو ىا،فئات ونماذج، الالكوردية

،  (مابعد االنتفاضة
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 ( السياسية واالتجاىات الصحافة)يحتوي ىذا الفصل الذي عنوانو و :الفصل الثالث
مفيوم )من خالل المحاور( االتجاه مفيوم)تناوليا مأيضًا، األول منومبحثين عمى 
 ،المكونات األساسية لالتجاه، ونويمراحل تكو، والسياسي االتجاهو ،االتجاه

ه، طرق تغييروه، خصائص ه، ووظائفه، و العوامل المؤثرة في تكوينوىا، أنواعو
 االتجاىات وتشكيل اإلعالم)تناوليوالثاني ، (النظريات التي فسرت االتجاىاتو

 واالنتماء السياسةو، االعالمية البيئة و السياسية البيئة)محاور متضمناً ( السياسية
 تشكيل، واالعالم وسائل تأثير، السياسية المشاركة، والسياسيَّة األحزابو، لسياسيا

(. اهتشكيل كيفية ، واهمكونات ، واهالسياسية مفيوم االتجاىات
: البعد المنداني:  ثننثًال 

 :ويحتوي ىذا البعد عمى 
 ثين انطوى عمى مبح قدلمبحث وُيَمِثل ىذا الفصل الدراسة الميدانية و: الفصل الرابع

وعينتو،  البحث مجتمع)من خالل المحاور اإلجراءات واألدواتمنيا ضم األول 
أما المبحث الثاني ، (هوثبات صدقالإجراءات المقياس، وبناء ، وأدوات البحثو

 (. عرض النتائج وتفسيرىا)يتناول 
 :الخثتمة:  ثل ثًال 

ة التي تم النظرية والتحميمي االستنتاجاتاُخِصَص ىذا البعد األخير لعرض أىم 
الصحف عن التوصيات المناسبة لتحسين وتطوير الدور الذي تمعبو ، فضالً إدراكيا

عيا السياسية في تشكيل االتجاىات السياسية يمن خالل نشر مواضالكوردية  االلكترونية
 . ألساتذة جامعة السميمانية، فضاًلعن االقتراحات

 :إنجاز ىذا البحث، منيالقد واجو الباحث الكثير من المصاعب في .. وأخيرًأ 

 .بنائيا أو المقاييس بتبني تعنى التي اإلعالمية الدراسات قمة .1
 مواجية إلى تأد وىذه الندرة البحث لموضوع تتعرض التي السابقة الدراسات ندرة .2

 .البحثية األدوات واستخدام اإلجراءات تطبيق عند معرفية صعوبات
 .صًا في التعامل مع اإلستباناتثقافة التعبير عن اآلراء وأىميتيا، خصو فقر .3



 

 

 

 

 

الفصل األول 
 اإلطار المنهجي لمبحث

 
منهج مشكمة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، 

عينة ، مجتمع البحث، مجاالت البحث وحدوده ،البحث
األساليب اإلحصائية  ،تحديد المفاهيم والمصطمحات، البحث

. الدراسات السابقة ، والحسابية
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:  مشكمة البحث/  أأوً 

 ك ،تعد ميمة تحديد مشكمة البحث كصياغتيا مف ضركرات البحث العممي كمتطمباتو
نقطة البداية في أم بحث عممي ىي االحساس بمشكمة ما، فبدكف مشكمة تتطمب )) اف

 ،عدة مكرالتحديد كاالختيار سيترتب عميو أ إذ اف ىذا ( ).((دراسة اليكجد بحث عممي
لذلؾ نجد اف ، ، كخطة البحث كأدكاتوطبيعة المنيج الذم يتبع ك، الدراسةمنيا نكعية 

المعنى المقصكد مف ىذه  كيحدد ،يقدميا بصكرة لفظية دقيقة الباحث الذم يحدد مشكمتو ك
تميز عميو فأف السمة الرئيسية التي  ( ).ميمػان مف بحثوًا يككف قد أنجز جزءاأللفاظ، 

ت مشكمة محددة، كفي حاجة إلى مف يتصدل ليا البحكث العممية، ىي اف تككف ذا
 ( ).بالدراسة كالتحميؿ مف جكانبيا المتعددة

الكأردية  اولكترأنية الصحافةدأر ما ىأ :البحث في تساؤؿ رئيسىذا مشكمة تتمحكر
 ،مف حيث مكانتيـ النخبكية ؟في تشكيل اوتجاىات السياسية وساتذة جامعة السميمانية

االتجاه  تشكيؿ ؿ الظركؼ كالمتغيرات عمىة االعالمية في ظمدل قدرة الرساؿ ماك
التي تعد مف ، فإف تشكيؿ االتجاىات السياسية كتبعا لذلؾ، ؟قتغير أك قأكتثبيت السياسي

 يمكف اف يككف أحد سميمانيةاؿ جامعةألساتذة  التأثيرات المعرفية لكسائؿ اإلعالـ
 كآرائيـ ك بمكرة أفكار االساتذة عف طريؽااللكتركنية اإلسيامات الرئيسة لمصحافة 

. السيما السياسية منياكتجاىاتيـ، إ

                                                           

القاىرة، مكتبة اونجمأالمصرية، )العمأم السمأكية،  عبداهلل محمأد سممان، المنيج أكتابة تقريرالبحث في ( )
 .28، ص(1973

ليبيا، الدار الجماىيرية لمنشر أالتأزيع )، 2مصطفى عمر التير، مقدمة في مبادئ أأسس البحث اوجتماعي، ط ( )
 .6، ص(1986أاإلعالن، 

 ،(1999لقاىرة، عالم الكتب،ا)، 3بحأث اإلعالم، ط -محمد حسين، دراسات في مناىج البحث العممي سمير  ( )
 .63ص
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 قيادماؿذات االتجاه النخبكية كفي ظؿ قمة الدراسات اإلعالمية التي تيتـ بيذه الشريحة 
المجتمع كتقدمو في مختمؼ  يقع عمييا العبء الكبير في تطكيريمكف اف ك ،(قادة الرام)

، تكمف مشكمة البحث في تحديد البحث الذم نحف بصدد دراستوكفقا لمنطؽ عنكاف  المياديف، ك
. السميمانية جامعةألساتذة ية في تشكيؿ االتجاىات السياسية الككرد االلكتركنية الصحافة دكر

 :أىمية البحث/   انياً 

تكتسب البحكث العممية أىميتيا في ضكء جممة مف العناصر منيا مايرتبط بطبيعة 
يرتبط  تصدل لو، كيخضعو لمدراسة، كمنيا ماكضكع البحثي الذم مالبحثية أكالـ المشكمة

مف اضافة  مثموم حؿ مشكالتو، فضالنعما يمكف اف مسيـ ؼيفترض اف م بالمجتمع الذم
 كمجاؿ التخصص الذم تنتمي اليو، كفي ميداف العمـ عامة، ميمة الى المعرفة في 

تحقؽ مبحث فيو المص الذم البحكث التي الترتكز عمى أىمية محددة في ميداف التخص
 ( ).الرصيد العممي المطمكب مف انجازىا

االلكتركنية أىمية كبيرة في بحكث اإلعالـ  تحتؿ االتجاىات السياسية في الصحافةك
عامة، كبحكث االتصاؿ السياسي عمى كجو الخصكص، نظرا لما تؤدم الصحافة 

كالتأثير في كجية نظرىـ ك  فلقيمتؿااللكتركنية مف كظيفة في تشكيؿ االتجاىات السياسية ؿ
مف المكضكعات الحيكية كالبارزة، كيحتؿ مكانان مرمكقَا في ذلؾ كيعد . قيميـ السياسية

 .صدر الدراسات اإلجتماعية كالسياسية كخصكصان في عالمنا المعاصر

بو  ككنيا تساعدنا في تفسير ما نمرؿكدراسة االتجاىات السياسية تحظى باالىتماـ، 
عطاء ىذه المكاقؼ معاف مف مكاقؼ، نيا تيسر لمفرد القدرة عمى كدالالت، عمما ا كا 

 .السمكؾ كاتخاذ القرارات في المكاقؼ السياسية المختمفة، بشيء مف االتساؽ دكف تردد
                                                           

، (2000القاىرة، دارالفكرالعربي، )عاطف عدلي العبد، الرأي العام أطرق قياسو ـ األسس النظرية أالمنيجية،   ( )
 .167ص 
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البحث يستمد أىميتو مف األىمية التي تتمتع بيا المككنات  اتقدـ، فإف ىذكبمكجب ما
كمتغير معالجتو، أم الصحافة االلكتركنية الككردية األساسية لممكضكع الذم ُحدد لتقـك ب

قتيما التأثيرية المتبادلة، ترتب عمى عالمام، ككمتغير تابع، كاالتجاىات السياسية مستقؿ
االلكتركنية في الحياة السياسية لمجمؿ  صحافةؿتسعت المديات التأثيرية ؿأ حيث

لتشكيؿ االتجاىات ظمة مية المتعاالمجتمعات اإلنسانية المعاصرة مف جية، كاأله
ىمية ىذا البحث تكمف في طبيعة المكضكع الذم أالسياسية فييا مف جية أخرل، أم أف 

التي تطرح نفسيا  يعالجو، كيأتي مف تناكؿ دراسة قضية مف قضايا االتصاؿ الجماىيرم،
 في تشكيؿ االتجاىات دكر الصحافة االلكتركنية الككردية: بقكة في المرحمة الراىنة، كىي

 .السياسية ألساتذة جامعة السميمانية

 فرلـ تتك، أم تميز بيا ىذا البحث تكمف في ككنو األكؿ مف نكعوكاألىمية التي م
االتجاىات االلكتركنية الككردية في تشكيؿ الصحافة  تتناكؿ دكرسابقة  دراسات بحكث أك

ليا  لمجتمعإنيا تستيدؼ شريحة ميمة مف اكالسيما السياسية عمى كفؽ اطالع الباحث، 
جامعة، كقمة اإلىتماـ بو ِمف ِقبؿ الباحثيف كالمراكز اؿ أساتذةىـ ، كقيادمنخبكم ك مكقع

البحثية المكجكدة في إقميـ ككردستاف كالمتمثمة في جامعاتو، كمف ىنا فإنيا مساىمة 
 .متكاضعة لسد النقص الذم تسببو تمؾ القمة مف اإلىتماـ

: أىداف البحث/  ال اً 

فاالىداؼ المتعمقة بالدراسة ، ىداؼالأجممة مف سة عممية الى تحقيؽ رمى كؿ درات
تعد مؤشرات أساسية لمتكصؿ الى نتائج، كبما اف البحث العممي نشاط منظـ كىادؼ فالبد 

 ( ).مف قياـ الباحث بتحديد االىداؼ التي يرمي الى تحقيقيا مف خالؿ بحثو
                                                           

عمان، دارالجامعة اوردنية، )نائل عبدالحافظ العأاممة، أساليب البحث العممي أاوسس النظرية أتطبيقاتيا،   ( )
 .15، ص(1995
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في تشكيؿ  اللكتركنية الككرديةىدؼ البحث الرئيس عمى تعرؼ دكرالصحافة ا طكمفمك
كيمكف تنميط اليدؼ الرئيس الى االىداؼ الفرعية . االتجاىات السياسية الساتذة الجامعة

: االتية

الكشؼ عف مدل اىتماـ االساتذة بما تنشره الصحافة االلكتركنية الككردية مف  .1
 .تؤثر في تشكيؿ اتجاىاتيـ السياسيةسياسية مكضكعات 

اللكتركنية التي يميؿ االساتذة الى التعرض ليا كحسب التعرؼ عمى الصحؼ ا .2
 .أفضميتيا لدييـ

التأكد مف الصدؽ كالحيادية كالمكضكعية في المعمكمات السياسية التي قدمتيا  .3
 .الصحؼ االلكتركنية الككردية حسب رأم االساتذة

صحؼ ؿالكشؼ عف الدعكات السياسية التي ُأطِمقت عبر الرسائؿ االتصالية ؿ .4
 .كنية؟االلكتر

التعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فركؽ معنكية في إجابات االساتذة كفقا لػمتغير  .5
 .، بشأف فقرات المقياس(الجنس، كالعمر، كاالختصاص، كالشيادة)

بمكرة الثقافة  ية كظائفيا فيككرداؿ االلكتركنية الصحافةتأدية  مدلعمى تعرؼ اؿ .6
 .التكعية السياسيةك السياسية

 :حثمنيج الب/ ابعاً ر

يعد ىذا البحث مف البحكث الكصفية الرامية إلى دراسة المعطيات الراىنة المرتبطة بطبيعة 
الظكاىر كالمكاقؼ كاآلراء مف حيث مميزاتيا كأنماطيا كارتباطاتيا، فضالنعف العكامؿ المؤثرة 

: لالعتبارات االتية يوؾ فاف ىذه الدراسة سكؼ تعتمد عؿلذؿ فييا،
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ة كما ىي في الكاقع، كيستمد معمكماتو مف مجتمع الدراسة، كيقـك عمى دراسة الظاىريركز  .1
عنيا كيفيان لبياف  بكصؼ االنشطة كاالشياء كاالشخاص كصفان دقيقان مف خالؿ التعبير

 ( ).االكمي يكضح مقدارهصيا كتفسيرىا، في حيف اف التعبير خصائ

ا ييدؼ الى تحميميا اليتكقؼ عند مرحمة جمع البيانات لمظاىرة المراد دراستيا، كانـ .2
بيدؼ الكصكؿ إلى استنتاجات مفيدة، إما احصائيان الشتقاؽ استنتاجات ذات داللة، كذلؾ 

فيما االستنتاجات  ستكمالو، أكتطكيره، كتمثؿ تمؾإ لتصحيح ىذا الكاقع، أكتحديثو، أك
 ( ).ؿلمحاضر، كما تستيدؼ تكجيو المستقب

معرفة  لمتعرؼ عمييا، كتحديد كضعيا، كظاىرة اؿبيانات عف اؿمعمكمات كاؿجمع يأتي  .3
 ( ).كايضان لمعرفة مدل الحاجة إلجراء تغيرات فييا جكانب الضعؼ كالقكة فييا،

الذم يعد مف ابرز المناىج  اإلستعانة بالمنيج المسحي، تكلتحقيؽ أىداؼ ىذا البحث تـ
لحصكؿ عمى منظمان يسعى الى ا عمميان  المستخدمة في الدراسات اإلعالمية بكصفو جيدان 

معمكمات كبيانات يمكف تصنيفيا كتحميميا كتفسيرىا كالعمؿ عمى التكصؿ الى تعميمات ذات 
في صكرة يمكف األستفادة منيا في بناء قاعدة ، كمعنى يزداد بيا رصيد معارفنا عف تمؾ الظاىرة

معرفية في مجاؿ تخصص معيف، أكتحقيؽ تساؤالت الدراسة، أكمعرفة الطرؽ كاألساليب 
 ( ).ممارسات التي اتبعت لمكاجية مشكالت معينةكاؿ

                                                           

األردن، الفكرلمطباعة أالنشر أ التأزيع، )، 6مفيأمو أأساليبو أأدأاتو، ط -ذأقان عبيدات أآخرأن، البحث العممي  ( )
 .187ص، (1998

 .78، ص(2003القاىرة، دار الفجر لمنشر أالتأزيع، ) ،2محمد منير حجاب، أساليب البحأث اإلعالمية أاوجتماعية، ط ( )

 .193، ص(2000دمشق، دارالفكر، )دري، البحث العممي أساسياتو النظرية أممارساتو العممية،رجاء أحيد دأي. د  ( )
: ينظر الى  ( )

  ،(1981بغداد، مطبعة جامعة بغداد، )عبدالجميل ابراىيم الزأبعي أ محمداحمد الغنام، مناىج البحث في التربية ،
 .51ص

 128درسبق ذكره، صاألسس أالمبادئ ، مص -سمير محمد حسين ، بحأث اإلعالم. 
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كصؼ سمات أك آراء  منيج المسحي يستخدـ في البحكث الكصفية التي تستيدؼاؿك
سمككيات، عينات مف األفراد ممثمة لمجتمع ما، بما يسمح تعميـ نتائج  تجاىات أكإ أك

اكؿ اشياء تفكمنصب عمى الحاضر م كانوالمسح عمى المجتمع الذم سحبت منو العينة، 
 ( ).مكجكدة بالفعؿ كقت اجراء الدراسة

: حدأدهمجاوت البحث أ/ خامساً 

م بحث أك دراسة كالتي تنطكم الخطكات المنيجية أل لحدإت البحث يعد تحديد مجاال
 :عمى ثالثة مجاالت

ك أالجغرافية التي يقع فييا البحث  كيقصد بو تحديد المنطقة :المجال المكاني .1
 .جامعة السميمانية مجاالن مكانيان لمبحثالدراسة، كاختيرت 

التي تتمثؿ باساتذة جامعة السميمانية البحث  مجتمعكنعني بو  :المجال البشري .2
ناثان، لككنيـ فضال  يتمتعكف بمكانة نخبكية، كدرجة مف النضكج الفكرم، ذككران كا 

 .المقياساألسئمة التي تتضمنيا استمارة  عف قدرتيـ عمى اإلجابة عف

ىا الباحث في جمع البيانات مف اقصد بو المدة التي قضمك :نياالزمالمجال  .3
تفريغيا  ، كتكزيع االستمارات ك(المقياس)بعد إتماـ عممية بناء أداة البحثاالساتذة 
 (.2012 /15/4 -15/10/2011)يمكف تحديدىا مف ، ككتحميميا

 

:  مجتمع البحث/ سادساً 

                                                           

القاىرة، مركز جامعة القاىرة لمتعميم )راسم محمد الجمال، مقدمة في مناىج البحث في الدراسات اإلعالمية،   ( )
 .143، ص(1999المفتأح، 

file://2011
file://2011


10 

 

 

ك األشياء الذيف يككنكف مكضكع جميع األفراد أك األشخاص أبحث كنعني بمجتمع اؿ
 ( ).مشكمة البحث

ية في تشكيؿ الككرد االلكتركنية كبما اف ىدؼ البحث يتجسد بمعرفة دكر الصحافة
جميع لذلؾ فاف مجتمع البحث يمثؿ  السميمانية،جامعة ألساتذة االتجاىات السياسية 

االنساني  االختصاص العممي ك ذكمدكتكراه، كاؿك ماجستيراؿمف حممة شيادتي االساتذة 
. يان تـ شرح ذلؾ في الدراسة الميدانية تفصيؿقد في جامعة السميمانية، ك

:  عينة البحث/ سابعاً 

. تـ إيضاح العينة كنكعيا كحجميا ككيفية اختيارىا، في الدراسة الميدانية لمبحث

 :تحديد المفاىيم أالمصطمحات/  امنًا 

االساسية في لحات العممية امران ضركريان، كمف الخطكات ديد المفاىيـ كالمصطعممية تح عدت
ؤسس أرضية صمبة مف الفيـ كاالدراؾ المشترؾ ليذه المفاىيـ ة باف تكفيؿ االبحث العممي، النو

كالمصطمحات لدل جميكر القراء كالباحثيف كالمختصيف عمى حد سكاء، فالمفاىيـ التي تستخدـ 
ابة المفتاح كحجر االساس لذلؾ البحث، ك كسائؿ تعبر عف االفكار في ام بحث ىي بمث

كبياف مكاضع الغمكض فييا، لذا فمف كاجب  ،كالتصكرات كالمعاني المختمفة بيدؼ تكضيحيا
يسيؿ عمى  إذالباحث تحديد المفاىيـ كعرضيا بشكؿ كاضح كدقيؽ كازالة الغمكض بشأنيا، 

ف دكف اف يختمفكا في فيـ ما يقكؿ، أليد الباحث سردىا القراء ادراؾ المعاني كاالفكار التي ير
المختمفة  كارالمفيـك ىك الكسيمة الرمزية التي يستعيف بيا االنساف لمتعبير عف المعاني كاالؼ

 ( ).بغية تكصيميا لغيره مف الناس

                                                           

 .113ص ، مصدرسبق ذكره،ذأقان عبيدات أآخرأن، البحث العممي ( )
 .155، ص(1975المصرية، لقاىرة، مكتبة اونجمأا)،4اعي، طعبدالباسط محمد حسن، اصأل البحث اوجتم.د ( )
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كتعد المفاىيـ كالمصطمحات العممية كسائؿ تعبر عف االفكار كالتصكرات كالمعاني 
رمكز لفظية لغكية  :فالمفاىيـ ىي. دؼ تكضيحيا كبياف مكاضع الغمكض فيياالمختمفة بو

المفاىيـ كبناء عمى ذلؾ اختيرت ابرز ( ).عف أفكار عامة جردت مف المالحظة العمميةتعبر
: كما يأتيكلتعريفيا 

   الدأرThe Role: 

 مفاىيـ، كيعد مف اكثر المفاىيـ غمكضان كابيامان بسبب تداخمو مع غيره مف اؿ
كلـ يتفؽ  لذلؾ فاف تحديد معنى الدكر يكتسب اىمية خاصة، ،استخدامو مع عمـك اخرل

نما تعددت التعريفات بتعدد الزكايا التي ينظر منيا  العمماء عمى تعريؼ محدد لمدكر، كا 
 : كيعرؼ الدكر أنو. إليو

 ( ).مجمكعة مف أنكاع السمكؾ المتكقعة ممف يقـك بدكرمعيف .1

المعيف الذم يمتـز الفرد بتأديتو كي يككف ط الثقافية المرتبطة بمركز لألنماالمجمكع الكمي  .2
عة حقكؽ عممو سميمان في المكانة التي يحتميا في المجتمع، كيعتقد باف المكانة ىي مجمك

المظير الديناميكي لممكانة، كيجسد االتجاىات كالسمكؾ كالقيـ  ىك الدكركاجبات، كاف ك 
 ( ).خاص الذيف يشغمكف مراكز معينةالتي يممييا المجتمع عمى االش

ذلؾ النمط المتكرر مف االفعاؿ المكتسبة التي يؤدييا شخص معيف في مكقؼ  .3
 ( ).تفاعمي

                                                           

 .48، ص(1981بغداد، مطبعة المعارف، )ناىدة عبدالكريم، مقدمة في تصميم البحأث اوجتماعية،    ( )
 .360، ص(1977بيرأت، مكتبة لبنان، )احمد زكي بدأي، معجم مصطمحات العمأم اوجتماعية،   ( )
 .52، ص(1988عمان، دارالمسيرة، )ية التنشئة اوجتماعية، صالح محمد عمى ابأجادأ، سيكألأج  ( )
 .390، ص(1979اوسكندرية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )محمدعاطف غيث، قامأس عمم اوجتماع، .د  ( )
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حدد الذم م المؤسسات كىك األداء المتكقع مف األشخاص أك أكالتصرؼ  السمكؾ أك .4
يـ الفعاليات كتنظمو مجمكعة مف المعايير كالؽ النشاطات أك التصرفات المتكقعة أك

 ( ).االتجاىات السياسيةك

 لمدكر ككؿ شكؿ يختمؼ عف االخر مف حيث طبيعتو ك (نمط)كىناؾ اكثر مف شكؿ
المتأقع  ،المستدمج ،المكتسب، المأرأث)الدأر كىذه االشكاؿ ىيالميمة التي يقـك بيا، 

 ( )(أ الممزم

: ليةع الدراسة الحاكفي ضكء ما تقدـ يمكف كضع تعريؼ إجرائي لمدكر بما يتفؽ ـ
في تشكيل اوتجاىات  اولكترأنية الأظيفة التي تقأم بيا الصحافةالعمل أأ أىأ

التي يمكن ان تكأن ، أالأجدانية أالسمأكية السياسية، ضمن إطار التأ يرات المعرفية
 .بية أأسمبية في الأقت نفسوايجا

 خبةـــالن: 

مجاؿ لتعميـ تعريؼ إف التتبع الميداني كالمعرفي لمكضكع النخبة يظير بكضكح أنو ال
فيناؾ مراحؿ تاريخية كانت النخب فييا تمعب دكران كبيران في  .تحميمي صالح لكؿ زماف كمكاف

كلـ يكف ذلؾ مرتبطان بالضركرة بمجمكع  ،في مجتمعات محددة كالمجتمع يفكعي قضايا المكاطف
غالبان بالمنسمخيف بؿ  ،عمميةاؿ الشبكة االجتماعية التي تشمميا ىذه الكممة بأكثر تعريفاتيا

اجتماعيان كسمطكيان عف ىذا الكضع، أم ليس بمف يفكر بالثقافة كمشركع سمطة بؿ بإدراؾ دكره 
المجتمع بيف المثقؼ كالمشركع  كىنا محؾ العالقة بيف النخبة ك ،النقدم كسمطة مضادة بامتياز

 ( ).الحضارم لمجتمعو

                                                           

. 25، ص1980احسان محمد الحسن، بغداد، دارالرشيد لمنشر،/ كن ميشيل، معجم عمم اوجتماع، تدن  ( )
 .390ص در سبق ذكره،مصطف غيث، قامأس عمم اوجتماع،محمدعا.د   ( )
 .438، ص(1990بغداد، دارالحكمة، )اسسو أابعاده،  –صادق اوسأد، عمم اوجتماع السياسي . د  ( )
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كتشكيؿ نسؽ الحكـ  ستقرارىا،كا كتمتمؾ النخبة أدكات مؤثرة في تككيف المجتمعات
 ليات الحكـ كآأىميا صياغة : العقيدم، كتضطمع بالعديد مف الكظائؼكالتكجو  الفكرك

: كالنخبة ىيالسمككيات، تغيير القيـ ك

( القدرة الثركة ك)عية كفرت لدييـ شركط مكضجمكعة قميمة مف األشخاص الذيف تكـ .1
 ( ).ميزة عف باقي أفراد المجتمعبالشكؿ الذم يجعميا مت( المكاىب)كأخرل ذاتية 

التي تتميز بقدرتيا عمى التأثير أكثر مف غيرىا مع  (شريحة اجتماعية)ةفئنيا تمؾ اؿا .2
 ( ).كليا مكانتيا المتميزة كذات االعتبارلنتائج مممكسة بفعؿ ىذا التأثير،  جنييا

في  المشاركةالتأثير انية امتالؾ القكة أكأشخاص كجماعات تتيح ليـ إمؾ نيـا .3
اقتراح كاتخاذ القرارات، ) كسائؿ كسبؿ عديدةصياغة تاريخ جماعة معينة عبر 

اإلبداع، كالذكاء، ) ، كىناؾ مجمكعة مف االعتبارات الذاتية(إبداء المشاعركاألفكار، 
 ، ك(اإلمكانيات االقتصادية كالعممية كالكظيفية)كيتمتعكف بػ( الطمكحكاالجتياد، ك
تغرييـ  اآلخريف فتقنعيـ أكالقدرة عمى التأثير في  القكة أك متالؾيز ىذه األقمية باتتـ
 ( ).كتنتيي إلى تكجيييـ كقيادتيـ كاالستفادة منيـ حسب أىداؼ معينة ...أك

                                                           

بيرأت، دار العربية )، 1سميرعبدالرحيم، ط: جيأفر رأبرت أاليستر ادأارد، المعجم الحديث لمتحميل السياسي، ت  ( )
 .146، ص(1999لممأسأعات، 

بيرأت، المؤسسة الجامعية لمدراسات أ )، 1جأرج كتأرة، ط: جان فرانسأا دأرتيو، معجم العمأم اونسانية، ت  ( )
 .1048، ص(2001النشر أالتأزيع، 

: ينظر الى  ( )

  ،348، ص(1975قاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )ابراىيم مدكأر، معجم العمأم اوجتماعية. 

  بيرأت، المؤسسة )، 2سميم حداد، ط: بأدأن أفرنسيأس بأريكأ، المعجم النقدي لعمم اوجتماع، تريمأن
 .553، ص(2007الجامعية لمدراسات أالنشر، 
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 القيادة: 

لكف ىذه . عيةقد تتميز القيادة عف النخبة السياسية باعتبارىا ظاىرة فردية اكثر منيا جما
م، فالكاقع المحيط بالقائد يضغط عميو كيضطره الى تخمك مف طابع جماعالظاىرة الفردية ال

 .ترجمة تفضيالت كمطالب الشعب كالجماىير كحسف التعبير عنيا

 كالنبكغ كالتكجيو كتحديد االىداؼ ك يتصؼ القائد بالقدرة عمى االقناع ككسب الثقةك
أداء الحزب لمقيادة داخؿ الحزب دكرىا االساسي في استمرار ك، ك رسـ الخطط لبمكغياأتجسيميا 

 ( ):لكظائفيا بفاعمية، كيفترض ذلؾ نكعيف مف القيادة

اف يبادر بتكفير الدكافع لالفراد، فيطرح المقترحات البديمة كيكضح المسائؿ الغامضة  .1
كىك بذلؾ يعمؿ . كيجذب انتباه االعضاء الىداؼ المؤسسة كاالنجازات التي يمـز تحقيقيا

 .الئمةعمى تركيز جيكد الجماعة لمعمؿ بصكرة ـ

يحاكؿ أف يخمؽ لدل الجماعة مشاعر الرضا كتبديد العداءات بينيـ أك يجعميا عند حدىا  .2
. الضغكط الحادة االدنى كيشجع جك الكد كالصداقة بينيـ حتى في أكقات الصراع ك

المتغيرات االساسية في عممية التأثير الشخصي فيقكمكف بدكر كبير  كاحداما قادة الرأم 
معمكمات أك التأثير في الكسط الجماىيرم، ككنيـ اصحاب الييبة عمى مستكل نقؿ اؿ

ذلؾ الف كجيات نظرىـ تتمتع بتأييد كاسع مف الشرائح االجتماعية التي يمثمكىا، . االجتماعية
فضالنعف تجسيدىـ لمعايير الجماعة، كالتعبير عف آماليـ . فيـ اكثر متابعة لكسائؿ اإلعالـ

 ( ).كتطمعاتيـ

                                                           

، ص (1984القاىرة، مكتبة نيضة الشرق، )دراسة في النتائج السياسية، -عبدالغفار رشاد، الرأي العام.د  ( )
 .131-130ص

: ينظر الى  ( )
 (2004قاىرة، الدارالمصرية المبنانية، )سمأى امام عمي، اإلعالم أالمجتمع، .عيد الحديدي أ دمنى س.د ،

 .123ص
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 صاوت أالمعمأماتتكنألأجيا اوت: 

المتاحة،  كالخبرات كالميارات المتراكمة ك كىي مجمؿ المعارؼ: تكنكلكجيا االتصاالت
كاألدكات كالكسائؿ المادية، كالتنظيمية اإلدارية المستخدمة في جمع المعمكمات، 

التكنكلكجية، البعاد تعد ظاىرة اجتماعية متعددة االمتمقي، كىي  كمعالجتيا، كتكصيميا الى
ترتبط أشد االرتباط  كىي نسبية بطبيعتيا ك ، العممية،  النفسية،  السياسية،القتصاديةا

، قد يعد تقميديان في مجتمع ، كما قد يعد حديثان في مجتمع مابدرجة تطكر كؿ مجتمع
كؿ التقنيات التي تستخدـ في تحكيؿ البيانات بمختمؼ كىي  :آخر، كتكنكلكجيا المعمكمات

مات بمختمؼ أنكاعيا التي تستخدـ مف قبؿ المستفيديف منيا في اشكاليا إلى المعمك
 .( )مجاالت الحياة كافة

: األساليب اإلحصائية أالحسابية/ تاسعًا 

نظران لضركرة اإلستعانة بأحد األساليب اإلحصائية التي تضمف الكصكؿ إلى نتائج 
كحة، تمت اإلستعانة المطر االستفساراتختبار الفرضيات أك إلدراؾ الردكد عمى الدقيقة، ك

 : باألساليب اإلحصائية كالحسابية اآلتية

                                                                                                                                                                                

 اوسكندرية، المكتب )محمد عبدالفتاح محمد، تنمية المجتمعات المحمية من منظأر الخدمة اوجتماعية، .د
 .96، ص(2008الجامعي الحديث، 

 .15، ص(2000عمان، دارالمناىج، )،2ا المعمأمات، طعالء عبدالرزاق السالمي، تكنألأجي.د  ( )
: ينظر الى  

 نضال كمال الشريفين، مدخل الى البحث في العمأم التربأية أاوجتماعية، اساسياتو .عبداهلل زيد الكيالني أ د.د
، (2007عمان، دارالمسيرة لمنشر أالتأزيع أالطباعة، )، 2اساليبو اوحصائية، ط –تصاميمو  –مناىجو  –

 .198ص

 عمان، دارالمسيرة )عمادغصاب عبابنة، مبادىء اإلحصاء الأصفي أاوستدولي، .سالم عيسى بدر أ د. د
 (.2007لمنشر أالتأزيع أالطباعة، 
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باستخدامو يعطي تكازنان لمتغيرات  كىي األسمكب الرياضي الذم :النسبة المئأية .1
 .العينة، مبتعدان عف اإلنحياز إلى إحداىا

 
الجزء                    

 100×  =        النسبة المئكية 
 الكؿ                  

 
إلختبار داللة الفرؽ بيف المتكسط  كقد تـ استعمالو :ختبار التائي لعينة أاحدةاو .2

 .الفرضي لممقياس كمتكسط اجابات العينة عمى المقياس
  t =       X – M 
                 S 

           N 
: اذ اف

T  =االختبار التائي .
X  =الكسط الحسابي لعينة مختارة .
M  =الكسط الفرضي .
S  =االنحراؼ المعيارم لمعينة.   
N  =عدد افراد العينة. 

                                                                                                                                                                                

 بغداد، )، اإلحصاء الأصفي أاوستدولي في التربية أعمم النفس، أ زكربا زكي عبدالجبار تأفيق البياتي
 .260، ص(1977مؤسسة ال قافة العمالية، 
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 :كقد تـ استعمالو في :اوختبار التائي لعينتين مستقمتين .3

 .استخراج القكة التميزية لفقرات المقياس . أ
 .معرفة الفركؽ المعنكية بيف عينة الذككر كاالناث . ب
 .معرفة الفركؽ المعنكية بيف عينة الدراسات العممية كاالنسانية . ت
 .معرفة الفركؽ المعنكية بيف عينة حممة شيادة الدكتكراه كالماجستير . ث

 
  t =          X 1 - X 2 
               S1 

2 ( N1 – 1)  S2 
2 (N2 -1)     (      1            ) 

                    N1  N2 – 2                          N1    N2 

:  اذ اف
X 1  =الحسابي لعينة االكلى الكسط .
X 2   =الكسط الحسابي لعينة الثانية .
S1 

. تبايف العينة االكلى=  2
S2 

. تبايف العينة الثانية=  2
N1  =حجـ العينة االكلى .
N2  =حجـ العينة الثانية .
 
 :أقد تم استعمالو في: معامل ارتباط بيرسأن .4

 .لو حساب درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية . أ
 .إيجاد الثبات بطريقة إعادة االختبار  . ب
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r =         NX Y – ( X) ( Y)  
             N X 2 -  X 2  × N  Y2 - Y2 

 
 

: حيث
r  = معامؿ ارتباط بيرسكف

N  = عدد افراد العينة
  =مجمكع .
X  =درجات االختبار األكؿ.  
Y   = درجات االختبار الثاني .
 
كقد تـ استعمالو : ANOVA  (Analysis Of Variance)تحميل التباين .5

لمعرفة دكر الصحافة االلكتركنية في تشكيؿ االتجاىات السياسية بحسب متغير 
 .العمر

 
 المجمكعاتتقدير التبايف بيف               

 = القيمة الفائية 
داخؿ المجمكعات تقدير التبايف                     

 
 اقل فرأق معنأية،(  L.S.D–  Less Significant Differencs)معادلة .6

 .فئات في تحميؿ التبايفاؿكذلؾ لمعرفة الفركؽ المعنكية بيف 
 .كتـ استعماليا لمعرفة ثبات المقياس :معادلة الفاكرأنباخ .7
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: الدراسات السابقة/ عاشرًا 

 تناكؿ الدراسات السابقة في مجاؿ البحث العممي مف األمكر الميمة كالضركرية ُيعد
يمنح الباحث ، النو ِعمميان كمعرفيان، لككنو يمثؿ تراثا ميمان كمصدران الغنى عنو لمباحث

ارات كاإلجراءات التي اتبعيا الباحثكف السابقكف، كما كاالختباألدكات  ُفرص اإلطالع عمى
ستمر المسيرة التراكمية تلتي يصعب مف دكنيا أف ااإلضافات كاإلبداعات المعرفية المؤثرة 

كالمراجع الميمة، كتجنبو المعكقات،  عف تزكيدىا لمباحث بالمصادرفضال. كالمعرفة لمعمـ
إلى جانب اإلفادة مما تكصمت إليو الدراسات السابقة في بناء المسممات البحثية أك انجاز 

. ما لـ تستطع الدراسات السابقة انجازه

نطالقان مف ىذه الرؤية، بقة التي تتناكؿ كبعد البحث كالتقصي عف الدراسات السا كا 
 لـ يحظ الباحث بالعثكر عمى ليككف دعمان معرفيان ليذا البحث، كلكنومكضكع البحث نفسو 

الصحافة االلكتركنية في تشكيؿ االتجاىات  دكر) اكاديمية خاصة بػػ دراسات أكث كبح
حصكلو مف رغـ عمى اؿ ما تناكلو، محددأم لـ يجد الباحث بحثان يتناكؿ بشكؿ  ،(السياسية

الصحافة العراقية في تشكيؿ االتجاىات السياسية لطمبة  دكر)لى دراسة كاحدة حكؿ ع
كالجدير بالذكر اف  كدراسة سابقة كحيدة، ىاِلذا اضطر الباحث الى قبكؿ، (جامعة بغداد

 .كيفية بناء المقياسأفادت الباحث كثيران، خصكصان في  الدراسةتمؾ 

 راقية في تشكيل اوتجاىات السياسية الصحافة الع دأر)عمياء قاسم  امر: دراسة
جامعة بغداد لعاـ / كىي رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية اإلعالـ :( )(لطمبة جامعة بغداد

كتركزت مشكمة البحث في تحديد دكر الصحافة العراقية في تشكيؿ االتجاىات  ،2008
لدكر  اياسمؽ تمدت الباحثة المنيج المسحي، كبنتكاع السياسية لطمبة جامعة بغداد،
                                                           

دراسة ميدانية )عمياء قاسم  امر، دأر الصحافة العراقية في تشكيل اوتجاىات السياسية لطمبة جامعة بغداد،   ( )
 .2008كمية اوعالم، / ، رسالة ماجستير، غير منشأرة، جامعة بغداد(لطمبة كميتي اوعالم أاليندسة
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الصحافة العراقية، بعد اف جمعت فقراتو مف استمارة استطالعية أكلية، ليصبح المقياس 
تيدؼ ىذه ك .فقرة، ك كزعت عمى عدد مف طمبة جامعة بغداد( 38)بصكرتو النيائية

 :الدراسة الى مجمكعة مف االىداؼ، أىميا

 .التكعية السياسيةمعرفة فيما اذا استطاعت الصحافة العراقية تادية كظائفيا في  .1

الكشؼ عف مدل اىتماـ الطمبة بما تنشره الصحافة العراقية مف مكضكعات تؤثر  .2
 .في تشكيؿ اتجاىاتيـ السياسية

 .الكشؼ عف شدة تكافؽ الطمبة مع بعض االتجاىات السياسية التي أكدتيا الصحافة .3

: كتكصمت ىذه الدراسة الى عدة استنتاجات اىميا

ة اف اغمب المبحكثيف اكدكا عمى اف لمصحافة دكرا في تشكيؿ أظيرت نتائج ىذه الدراس .1
 .اتجاىاتيـ السياسية

مف افراد %(  31,9)فردان اف(188)أظيرت النتائج الميدانية الفراد عينة الدراسة البالغة .2
منيـ يتفقكف الى حدما باف الصحافة العراقية تساعد في ( 25,5)العينة يتفقكف تماما ك
 .يةتنمية الثقافة السياس

 .تضح اف االغمبية مف افراد عينة الدراسة انيـ مف اصحاب االىتماـ المتكسط بالصحافةا .3

دكرالصحافة في تشكيؿ )ا مكضكع كفي اف الباحثيف تناكؿ( عمياء)كيتفؽ ىذا البحث مع بحث
إال  كبناء مقياس لقياس دكرالصحافة في تشكيؿ االتجاىات السياسية، ،(االتجاىات السياسية

ف، في عينتيا طالب جامعيك، ك(الكرقية)الصحافة العراقية تتناكؿ( لياءع)لفاف في افنيما يختا
النسخ االلكتركنية  الصحؼ االلكتركنية ك)الككردية االلكتركنيةحيف يتناكؿ ىذا البحث الصحافة 

 .جامعةاؿ، كعينتيا اساتذة (لصحؼ الكرقية
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 :االلكترونية الوظيفة السياسية لمصحافة: االول المبحث

ير تضتيا الحاجة الى التعاكف في تيسكاف االتصاؿ بيف البشر ضركرة حتمية اؽ
في التعبير  االنساف (المغة)ساعدت الى ايجاد كسيمة اتصاؿ، كاالتصاؿ لذا دفعو . العيش

 الصفة د فرضت ىذهكؽ .يريده االخركفكسيمة لمعرفة ما عف افكاره لالخريف، ك
م أليمكف  لمعمكمات، اذ العممية نقؿ اكأاالنساف اف يتعمـ فف االتصاؿ  االجتماعية عمى

يتكيؼ في حياتو كيشترؾ مع اآلخريف في المفاىيـ كاالىداؼ اال بعد اف يككف انساف اف 
كافية لتجاكز حدكد  ، كلـ تعد كسيمة االتصاؿ الشفكيةجزءان مف عممية نقؿ المعمكمات

تراثو مف خالؿ االعتماد عمى ك فة الى انو مف الصعب نقؿ الماضيلزماف كالمكاف، اضاا
 .كحدىا الذاكرة

مف خالؿ الصكر  حياتو اليكمية الميمة حكادث كلعؿ ذلؾ دفع االنساف الى تسجيؿ
ثـ لجأ فيما بعد الى ، ، أم مف خالؿ الكتابة التصكيريةف الكيكؼالتي نقشيا عمى جدرا

ثـ  فظيرت بذلؾ الحركؼ ،صكت معيفعمى  الكتابة يدؿ فييا الرمز في خرلا طريقة
 .فضؿ كسيمة لنقؿ المعمكماتأ الكتابة بكصفيا

 مف التنظيـ ك كبيرتحتكم عمى قدرعممية صبح أالى اف االتصاؿ  كلقد تطكر
طار مكاني محدد السباب تعكد الى تقميدية إمحدكدا في  بقائومف رغـ عمى اؿالخبرات، 
تاريخ  عديمكف لذلؾ اختراع الطباعة،  ت ىذه الحالة حتىاستمرك كسائمو، االتصاؿ ك

  ( ).الصحؼ كصدكر، ية لالتصاؿ في العالـ الحديثبدا ىااختراع

في تكفير اتسمت اذ جديد عمى الحياة اليكمية، ككاف لظيكر الصحؼ ايقاع 
صناعة  االنساف عرؼ كقد ،الخ...نمط الحياة كالمعمكمات عف الحكادث كالتجارة ك

                                                           

الكويت، منشورات ذات السالسل، )حسن ابراىيم مكي وبركات عبدالعزيز محمد، المدخل الى عمم االتصال،  ( )
. 322، ص( 1995
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إلثارة الميكؿ عند القراء، كجذب انتباىيـ  ، كاتضح فيو الحس الصحفيةالرسائؿ االخبارم
 فشاءإب مايقـك كمنيا العاـ الرأم يعبئ ما منيا متنكعة صحؼ كظيرت ( ).تشكيقيـ ك

 كبمركر الخ،...ك كاالجتماعي، السياسي المجاؿ في الساخر كالتعميؽ كالفضائح االسرار
 صحافة مثؿ اتخصصي ااسـ يحمؿ منيا كؿ صبحأ اف الى الصحؼ قىذ نضجت الزمف

 .الرأم أكصحافة اإلثارة صحافة أك االعماؿ

اضافة الى بعدىا  الصحافة بعدان سياسيان  أخذت الصحفيةالحرية مفيـك  بعد بركزك
 عف اختالؼ الكظيفة التي تؤدييا في ضكء األيديكلكجية أكفضالن ك، الثقافي كاالجتماعي

 .فكرم كالسياسي الذم يتبناه النظاـ الصحفي القائـ في المجتمع الذم تصدر فيوالنسؽ اؿ
فتقـك  ،لمتعميـ كالتنشئة كالتثقيؼ كالتربية السياسية سياسي نيا منبره فا ىذا كموعف فضالن ك

ر بكضكح عف الكاقع السياسي بتعك، تحقيؽ التكامؿ بيف جماعات المجتمع المختمفةبأيضا 
 خمؽ صكرةكت ،لحقائؽاقـك عمى ت عف طريؽ ماتبثو مف مضاميفلؾ كذ انعكاسو بدقة، ك

 ( ).ذىنية بمكضكعية ىذه القضايا

 اف ام كالتاثير، السبب عالقة ىي االعالـ كسائؿ ك الجميكر بيف العالقة افك
 عمى يفرض الذم ىك كالجميكر الجميكر، كلكياتأ تحدد التي ىي االعالمية الكسيمة
 .ريدهتما تحديد االعالمية الكسيمة

 تغير في العمؿ السياسي االلكتركنية السيماك ىمية كسائؿ االعالـأكمما يزيد مف 
 أصبحتك القكة العسكرية،مع  ةمكازمالمعمكمات  قكة ت، إذ ظيراقمفاىيـكالقكة  معايير
كاالطالع بما تقدمو مف معمكمات  ةخبرات كالمعرؼاؿمعمكمات كؿؿ مصدران ثريان ة ؿمكساؿ ىذه

                                                           

 .224، ص(1955بغداد، مطبعة المعارف، )طو باقر، مقدمة تاريخ الحضارات القديمة، . د  ( )
القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع، )دراسة في ترتيب األولويات،  -عالم السياسي والرأي العامعزيزة عبده، اإل.د  ( )

 .72، ص(2004
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، ككنيا تستحكذ عمى جانب كبير مف كقت يتزايد كاخذ تأثيرىا .شاطات مختمفةكبرامج كف
 امساىمتو عففضالن ، ( ) كالمشاعرا ليا مف سمة التأثير في االفكارالمتمقي كاىتماماتو، لـ

كتكعية  ،الكعي السياسي كاإلجتماعى كتدعيـ القيـ السياسية كالمشاركة السياسية في تعزيز
حكليـ مف أحداث كمكاقؼ سكاء عمى المستكل  بما يدكرك تماعية،فئات كالطبقات االجاؿ

بارزان  لعب دكران مك ،حداث تغيير جذرم في حياة المجتمعكيساعد في إ ،الداخمي أكالخارجي
يثير التفكير بيا مف قبميـ، ككذلؾ تمعب دكرا  ما التي تيـ الناس، أك( القضايا)في تشكيؿ

 ( ).السياسي في عممية صنع القرار مؤثران 

ثرىا في أكقكتيا في عالقتيا بالحياة االجتماعية كالصحافة االلكتركنية  ىميةأكتتجمى 
التنشئة السياسية بشكؿ خاص، فضالنعف كتشكيؿ  ،عممية التنشئة االجتماعية بشكؿ عاـ

قدرتيا عمى النقد كالتحميؿ كالمشاركة في الرأم كالمشكرة كاسمكب تبنييا لمطالب الرأم 
 ( ).ليا ألنكاع الفنكف الصحفية عند ممارسة دكرىا في التنشئة السياسيةالعاـ في تناك

 :ىي اخرل بمجاالت مرتبط االعالـ لكسائؿ السياسي الدكر افك

 .السياسسية النخبة بسمكؾ المرتبطة االعالـ لكسائؿ السياسية التاثيرات .1

 كاكلكيات الـاالع اجندة بيف عالقةاؿب المرتبطة االعالـ لكسائؿ السياسية التاثيرات .2
 .السياسية الجميكر

                                                           

، (2002بغداد، بيت الحكمة، )محمد عبدالعزيزالذىب، التربية والمتغيرات االجتماعية في الوطن العربي،  ( )
 .156ص

 بدون مكان النشر)عثمان العربي، .د/ اء النظرية االعالمية، تدراسات في بن -دينيس مكويل، االعالم وتاثيراتو  ( )
 .79، ص(1992والناشر، 

 .26، ص(1974القاىرة، دارالمعارف، )مختار التيامي، تحميل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق،   ( )
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 التنافس كخمؽ معيف ثمف لو اقتصادية كبضاعة السياسية المادة مع التعامؿ اصبح .3
 النطاؽ في متقدـ مكاف عمى كالحصكؿ الربح اجؿ مف اك االعالمية، الكسائؿ بيف

 .االعالمي

 عجـ عممية في سمبيان  تاثيران  تؤثر التي التكنمكجية االتصالية الكسائؿ تطكر .4
 بدكف كحضكران  سرعة اكثر يككف كىذا لمجميكر، كتقديميا كعرضيا المعمكمات

 .السياسي لمكضع كالتحميؿ التعمؽ

النفسي في  رساليب االقناع كالتأثيأ ستخداـإصبحت الحككمات تميؿ الى أ لذلؾ
قة المستيدؼ اذ اف العالقة بيف العممية االتصالية كالعممية السياسية كثي الجميكر اكساط

، لذا يمكف القكؿ اف الحككمات تمجأ الى استغالؿ ىذه لباالخر افتأثرت ىماتالغاية، فكؿؿ
 ( ).ستمالتو تجاه سياستياإ حاكؿكتخاطبة الرأم العاـ كالتأثير فيو الكسائؿ في ـ

نرل مف الضركرم التنكيو  االلكتركنية لمصحافة السياسية الكظيفةكقبؿ الخكض في 
 : الضركرية الى بعض المفاىيـ

 :المدخل الوظيفي لمصحافة: أوال

الكظيفة كمفيـك إجتماعي ك، ؤهمف العمؿ الذم يمكف لمنظاـ أدا اتعني نكعالكظيفة 
 لتحقيؽ أىداؼ معينة، كيتضمف لبناء أكالنظاـ أداؤهنكع مف العمؿ الذم يمكف ؿ: ىي

  ( ).مككنات الكظيفة مكه المسؤكليات كالسمطات، الكاجبات ك

                                                           

ىيئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ال)سعيد سراج، الراي العام مقوماتو واثره في النظم السياسية المعاصرة،   ( )
. 14، ص(1998

. 170، ص(1977بيروت، مكتبة لبنان،)أحمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم اإلجتماعية،   ( )
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االجتماعي  زء في الكؿ، أم النظاـ في البناءالج الذم يشكمو الدكر :نيابا الكظيفةكتعرؼ 
اال  اتـماليمكف اف  لذيفء ىي التي تحقؽ كحدتو ككيانو اؿفي البنا الشامؿ، كاف درجة االستمرار

 نسؽالذم يمعبو كؿ نظاـ أك في الدكرباداء كظيفة ىذا البناء، أم الحركة الديناميكية المتمثمة 

يفقد النسؽ  شكؿبيف أجزائو، ب ، فالكظيفة ىي التي تحقؽ ىذا التساند كالتكامؿناءفي داخؿ الب
 ( ).انتزع مف نظاـ مااالجتماعي معناه المتكامؿ لك ناءالبأك

بنائيان ك كظيفيان كاف كؿ  اف بناء المجتمع يتككف مف مجمكعة مترابطة مف االنظمةك
 ... الشخصية،ة كاالجتماعية كثقافياؿة كالسياسي)تفرع منو مجمكعة مف االنساؽمنظاـ 
الظركؼ  خالؿ ىذه االنساؽ مؤكدان عمى دكرسمكؾ الفرد كالجماعة مف ، كيفسر(الخ

 .الشخصية كصياغة سماتيا كسمككياءاالجتماعية كالثقافية في بنا ك الطبيعية

كتعمؿ القيـ االجتماعية عمى الترابط كالتفاعؿ بيف افراد المجتمع، كتنظـ طرؽ عيشيـ 
القياـ بتحقيؽ اىداؼ مشتركة كمتعمقة بتنشئة الفرد كفقا لثقافة المجتمع كتنظيـ مكاقفيـ ك

العالقة بينو كبيف البناء اإلجتماعي، : ، ألف الكظيفة ىي( )كادكارىـ كاتجاىاتيـ المختمفة
  ( ).حيف تعمؿ عمى إستمرار كجكده

ك ، لكظيفة االيجابيةا :ىي اربعة أنكاع أساسية لمكظيفة، تبرزىذه التعريفات  كمف
 ( ).الكظيفة الكامنةك ،الكظيفة الظاىرةك ،الكظيفة السمبية

                                                           

 228، ص(1982جدة، شركة مكتبات عكاظ لمتوزيع والنشر، )زكي اسماعيل، االنثروبولوجيا والفكر االنساني،   ( )
  وىذه العناصر تعمل  هعناصرأو كل معين المنتظمة المستقرة بين أجزاء عالقاتالنسق عبارة عن مجموعة من ال

تسم العالم تمستوى من مستويات التعقيد التي  كلالعالقات بي تؤدي وظيفة محددة وقد تتسم ىذه معًا لك
 .79، ص(2004النيضة العربية، القاىرة، دار)،3ة، طالصحاف جابر جاد نصار، حرية. د: نقاًل عن. الخارجي

. 428، ص(1989بغداد، دارالحكمة لمطباعة والنشر، )احسان محمد الحسن، رواد الفكر االجتماعي، .د  ( )
 .265، ص(2003القاىرة، دارالفجر لمنشر والتوزيع، )محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية،  :نقاًل عن  ( )
 .113، ص(1997ر، عمان، دارالقمم لمطباعة والنش)محمد جاسم، وظائف االتصال،   ( )
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إف بعض ك ،كمترابطة نظاما يتككف مف أجزاء متفاعمة كصفوالمجتمع ب الى ينظرك
أم  ،كررة كالنمطية في المجتمع تتصؼ بالحتمية كىي مستمرة في كجكدىاتالعمميات الـ
مف  الحاجات األساسية لمنظاـ كاليستطيع اإلستمرار أكلية كظيفية تمبي شركطان اف ىناؾ 

  .ككؿ جزء مف تمؾ األجزاء لو إسياماتو األساسية في المجتمع، دكنيا

مف خالؿ عمميا عمى  كبير دكركسائؿ اإلعالـ تمثؿ كاحدا مف ىذه األجزاء، كتقـك ب ك
لنظاـ اإلجتماعي التكامؿ الداخمي بيف أجزاء المجتمع كعمميا عمى تكفير اك تحقيؽ التضامف

اة مف أدكات عد أدت نياا أماإلستجابة لمتغيرات المختمفة، كتييئة المجتمع مف أجؿ  ،كتغييره
يمكف طتو بكاس كالجماىير، كعالن داخؿ النظاـ بيف النخبة أكثره تفا النظـ السياسية، فيك

كلكجيات األيدميمثؿ الكسيمة الفضمى لتمقيف ك الجماىير، الكصكؿ إلى أعرض قطاعات ىذه
رسائيا اإلحتياجات كالمتطمبات تمبية ) كظيفتيااداء كىكذا فإف كسائؿ اإلعالـ كمف خالؿ  ( ).كا 
ؿ الى خمؽ إختال قد تؤدمكمف جانب آخر  ،قرارتاالستؤدم الى تحقيؽ  (كالجماعيةالفردية 

 ( ).طرابو بدال مف إستقرارهضكظيفي في المجتمع كتساىـ في إ

 (:السيمولوجية)صالسيميولوجيا االت: ثانياً 

طرؽ االتصاؿ التي نستطيع أف نحدد كصؼ لكؿ مف : ىي سيمكلكجيا االتصاؿ
كعمى ىذا االساس  الجميكر فيكالكسائؿ المستخدمة مف أجؿ التأثير  فييا نية اإلتصاؿ

، المتمقي فيبشكؿ كاع، كمف أجؿ التأثير  اإلتصاؿ ىك العمؿ الذم يقـك بو الشخص عهدّد 
 :( )، منيامف المفاىيـ الثنائية ددعلى ا كتستند ( )

                                                           

. 198، ص(1988األسكندرية، دارالمعرفة الجامعية، )يوسف مرزوق، مدخل إلى عمم األتصال، . د  ( )
، (1994أربد، دار األمل لمنشر والتوزيع،)محمد ناجي الجوىر/بال روكاخ، نظريات اإلعالم، ت.دي فمورو س.م  ( )

. 23ص
 .5، ص(1984بيروت، منشورات عويدات،)انطوان ابوزيد، /بيار غيرو، السيمياء، ت  ( )
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م المؤسسالكجو فالمساف ىك ،اف حقيقتيف مختمفتيفيمثؿ ىذاف المفيـك :الكالم المسان، .1
 .التاريخ، أما الكالـ فيك أداء فردم كمرتبط بإمكانيات الفردلمغة كالمشكؿ عبر

 ية غيرذكعالقة اعتباط طبيعة إتفاقية، كالعالمة ىي مفيـك ذك إف :المرجع، العالمة .2
المرجع لمنطؽ الذم يحكـ تطكرإف ا. كالمرجع ىك الكاقع المادم ،معممة بالكاقع

جية  لكؿ مف جية، كاألشكاؿ الرمزية مفالمد كقالمنطؽ الذم يحكـ العالمة، ؼغيرىك
ماىيرم في إعادة صياغة أخرل، كمنيا المساف، التي تستعيف بيا كسائؿ االتصاؿ الج

إنتاج االتفاؽ االجتماعي عمى ثؿ الكاقع إعالميان، أكنتاج مايـمايسمى بإالمرجع أك
 .المعاني

الصكرة أما المدلكؿ مف كجييف داؿ كمدلكؿ، فالداؿ ىك تتككف العالمة :الدال، المدلول .3
العالقة بينيما مازالت مثارجدؿ، حيث يعتقد البعض أف العالقة . الصكرة المفيكمية فيك

يرل البعض  في حيفم تربط الداؿ بالمدلكؿ، التي تربط العالمة بالمرجع ىي ذاتيا الت
 .غيرذلؾ، إذ يعتقد أنيما غيرمنفصميف بؿ يشكالف كحدة كاحدة اآلخر

المستكل التعييني، كىك المعنى : يكجد مستكياف في كؿ عالمة :التعيين، التضمين .4
األصمي لمعالمة كما يحدده القامكس، كالمستكل التضميني كىك المعنى اإلضافي 

 .في المعنى األصمي، الذم يتـ بفضؿ االستخداـ االجتماعي لمغة أك التمكيف

التحميؿ منيا المغكية كالصكرية، ك السيماك نظـ اإلشارات ةسادر فالسيمكلكجيا إذف ىي
 يةرسائؿ االتصاؿؿؿ" Connotations" يسمح بكصؼ المعاني اإلضافية السيميكلكجي

 ( ).كسائؿ االتصاؿ الجماىيرمؿ

                                                                                                                                                                                

الشارقة، اصدارات دائرة الثقافة )نصرالدين العياضي، وسائل االتصال الجماىيري والثقافة القاعدة واالستثناء، . د  ( ) 
. 132-128، ص(2001و االعالم، 

 .46، ص(2003القاىرة، دارالفجر، )مفاىيمو، نظرياتو، وسائمو، : فضيل دليو، االتصال. د  ( )
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: الصورة: ثالثاً 

نعيا يص نيا الرؤل أكالتصكرات التي يتـ استقاؤىا مف بعض التفسيرات التاريخية أكا
خريف ف مفيـك الصكرة يتضمف رأم شخص ما حياؿ آاشخص ما بنفسو، كيمكف القكؿ 

طائفة أكمذىب بأنو سيء أكجيد، كاف كالن مف االدراؾ كالتصكر يمكف اف يتـ تبنييا أك
تباطان كثيقان بنشأة التصكر، ؽ ترتبط المعمكمة اربشكؿ صحيح أكخاطئ، كمف ىذا المنطؿ

كتعرؼ بانيا  ( ) .اف تشكه المعمكمة أكغيابيا سيؤدم حتمان الى تشكيو الصكرة ميعف كىذا
مف اىـ  كفي ىذا االطار، يأتي االعالـ كاحدان  ( ).نظاـ العقائد الراسخة في أذىاف االفراد

ا المجاؿ نتيجة لما يمتمكو اآلف مف تصاعدت أىميتو في ىذ قدمصادر تشكيؿ الصكرة ك
. قدرات كتقنيات عالية تستطيع اف تجذب المالييف الييا

ترتبط الصكرة الذىنية بالنظاـ المعرفي الخاص بالفرد، كتعرؼ سايكمكجيان  :الصورة الذىنية
فمعجـ . بيابانياعممية احساسات تككنت في الذاكرة بعدما ازيمت المؤثرات التي تسببت 

نسخة ذىنية تنبع مف ذاكرة تجربة حسية في غياب التحفيز : لسمككية يعرفيا بأنياالعمـك ا
االحاسيس  الحسي، كما اف االختالؼ بيف الصكرة ك الحسي، أم خبرة ذىنية في غياب المؤثر

التي نستدعييا مف خبراتنا  كاف الصكر،  Qualityكليس نكعية  Quantityاالصمية ىي كمية
 ( ).كاف االدراؾ الحسي ىك صكرة معادة الى صكرة خاصة تؤطرىا ىي اقؿ شدة مف المثير،

مفيـك عقمي شائع بيف افراد جماعة معينة يشير الى اتجاه ىذه الجماعة االساسي نحك  ))كىي

                                                           

( )  NanLin, The study of Human Communication, the Bobs company.inc, New  
York 1973 , P47 

ابراىيم ابو . د/ ولتر رسيتون، سميرعزت نصار، جورج خورجي، كيفية تحول ثورة المعمومات في عالمنا، ت  ( )
 .78، ص(1992عمان، دارالنشروالتوزيع،)عرقوب، 

بغداد، ) فار، نظرية الصورة الذىنية واشكالية العالقة مع التنميط، مجمة الباحث اإلعالمي، زينة عبد الستار الص  ( )
 .119، ص(2006، حزيران2جامعة بغداد، كمية اإلعالم، ع
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شخص معيف أك نظاـ ما أك طبقة بعينيا، أك جنس بعينو أك فمسفة سياسية، أكقكمية معينة أك 
 ( )((أم شيء بعينو

 ذىنية ك عبر المغة رسائؿ تنطكم عمى صكر تصاؿ الجماىيرمكتحمؿ كسائؿ اال
ىي ليست تقـك عمى أساس المدركات الماضية الصكر التي  أفّد مف رغـ عمى اؿنطباعات، إ

يغمض  في حيفمجرد إنعكاسات ليذه المدركات كقد تظير بكضكح بعض مظاىر المدركات 
ات المباشرة لمشيء فقد تقـك لممكارد ةن عمى أساس المدرؾبعض األخر، كال تقـك الصكرة ضركراؿ

مممكسة  كالصكرة قد تككف مرئية أكسمعية أك( ).مباشرة يبنييا الخياؿاؿعمى البيانات غير 
ف المغة ميمة دائمان في تككيف الصكرة ألف إ، كبعد النظر عف نكع الصكرة ؼالخ...أكلفظية أك

رة كتزكد الفرد بالكسائؿ التي تساعد المغة تشكؿ المدركات األصمية التي تقـك عمى اساسيا الصك
 ( ).عمى تذكر ىذه المدركات

، كتعني باليكنانية الصمب (Stereotype)الصكرة النمطية مأخكذة مف :الصورة النمطية
 كالقكم لتشير الى ذلؾ الشيء الذم اليمكف تغييره، كتظير أىميتيا مف نكاح عديدة منيا

انماطان اصمية عابرة لمتاريخ اـ مستحدثة غالبان النمطية سكاء اكانت كالتكاصؿ التاريخي، 
شمكلية مصطمح الصكرة النمطية مف رغـ عمى اؿك. اليمكف تتبع بدايتيا كتطكرىا

Stereotype انو جزء مف مفيـك اكسع كاشمؿ كىك ؼ عمى العديد مف المفاىيـ كانطكائو
ذىنية مسبقة الف الصكرة النمطية التتككف اال بكجكد صكرة  Imageالصكرة الذىنية 

النمطية بحاجة الى الصكرة الذىنية المطاطة ليتـ تكرارىا كتعميميا كمف أكبعبارة اخرل اف 

                                                           

. 66أحمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم األجتماعية، مصدر سبق ذكره، ص.د  ( )
ىميتيا في بناءالصورة الذىنية دراسة عن الصورة في ىيثم ىادي نعمان الييتي، استطالعات الرأي وأ ( )

، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية 2008ولغاية  2003استطالعات الرأي العراقية والعالمية لممدة من 
. 96، غير منشورة، ص2009االعالم، 

 .86أحمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم األجتماعية، مصدر سبق ذكره، ص.د  ( )
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ثـ تنميطيا فقكلبتيا، اما الصكرة الذىنية فميست بحاجة الى التنميط لبنائيا، عميو يمكف اف 
 ( ).تتحكؿ الصكرة الذىنية الى الصكرة النمطية

  :النظام السياسي: رابعاً 

عمكمات عف عف شبكة معقدة مف اإلتصاالت التي تقـك بتبميغ الحقائؽ كالـ عبارة
يحدد في التحميؿ األخير مقدرة  كىذالى أجيزة اتخاذ القرارات المسؤكلة فيو، ا أطرافو أك

أم ىك كينكنة  ( ).النظاـ عمى التأقمـ مع الظركؼ التي يعايشيا كيعمؿ في ظؿ تحدياتيا
كالمعنكية لكاقعو  كمف المقكمات المادية ما، لبمد المؤسسات السياسية مركبة مف

المتعمقة ككاألبنية كافة الت كالعالقات كاألنماط كالكظائؼ فضالنعف التفاعاالجتماعي، 
 ( ).بالظاىرة السياسية في المجتمع

المتناسقة المترابطة  كالنظاـ السياسي ماىك إال مجمكعة مف القكاعد كاألجيزة 
الحككمة ك كسائؿ ممارسة السمطة كأىدافيا ك كظيفتيا،  تبيف نظاـ، فيما بينيا
عمى  تحدد عناصر القكل المختمفة التي تسيطرك ضماناتو قبميا،كالفرد  كمركز

 مجمكعة السياسي النظاـ سمكؾ كتحكـ ( ).الجماعة ككيفية تفاعميا مع بعضيا
 لمعممية لمعف كتعطي لممجتمع، االستقرار تكجد التي كالعكاطؼ كالمعتقدات المكاقؼ
 الكحدة مف درجة بينيا تقـك متتابعة ظكاىر مجمكعة ىي كالعممية. ( )السياسية
 فعالية حالة ىي العممية فا. المتتابع الحدكث يفترض ك بانتظاـ، ما حد إلى كتحدث

                                                           

 .98يثم ىادي نعمان الييتي، استطالعات الرأي، مصدر سبق ذكره، صه  ( )
 .133، ص(1987الكويت، منشورات ذات السالسل، )اسماعيل صبري مقمد، نظريات السياسة الدولية، .د ( ) 
جالل عبداهلل معوض، القيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسية، مجمةالبحوث والدراسات .د  ( )

 .221، ص(1987جامعة القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، ) ،(1)العددية، السياس
 .100، ص(1972القاىرة، دارالنيضة العربية، )ثروت بدوي، النظم السياسية، . د ( )  
 .117توفيق فرج، قاموس التحميل االجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص. فيصل السالم، و د. د   ( )
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 ىي كالظاىرة مستمرة، كظيفية فعالية العممية اف ىك كالظاىرة العممية بيف كالفرؽ دائمة،
 ( ).ليةالفعا ىذه نتيجة

 ك كالكظائؼ كاألنماط كالعالقات التفاعالتكافة  إلى السياسي النظاـ مفيـك كيشير
 العديد مف العناصر، كالقائد ك كيتضمف ،المجتمع في السياسية بالظاىرة المتعمقة األبنية

النخبة السياسية، كاألبنية التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كاألحزاب السياسية كجماعات 
 ح ك كسائؿ اإلعالـ، أم الدكلة أكالحككمة تنشأ نفسيا مف كاقع ظركفيا كالمصاؿ

المالبسات التي تحيط بيا كالمتناقضات التي تؤثر في كيانيا كتدفعيا بيف عاممي التحدم 
 ( ).كاالستجابة الى الكاقع الذم اختارتو لنفسيا

 فية ككتتداخؿ في النظاـ السياسي مككنات عكامؿ متعددة مف اجتماعية كثقا
 التقدـ الفني ك اف مقدارك تاريخية كجغرافية كقانكنية،اقتصادية كعقائدية كنفسية ك

نما ينشأ لؾ مرجعو أف النظاـ السياسي االحضارم يؤثر في النظاـ السياسي أيضان، كؿ ذ
العكامؿ كالمككنات المشار إلييا، كالنظاـ السياسي ليس ىذا المحيط ىككيحيا في محيط، ك

نما ىك يتفاعؿ معيا كفييانيا، بمعزؿ ع ، كتحكـ سمككو مجمكعة ، تؤثر فيو كيؤثر فيياكا 
 ( ).المكاقؼ كالمعتقدات التي تكجد االستقرار لممجتمع، كتعطي معنى لمعممية السياسية

كاالقتصادية،  اقعية بالنظـ األخرل، االجتماعيةالكيرتبط النظاـ السياسي مف الناحية ك
القرارات تنتج عف رد فعؿ النظاـ  عميو فأف السياسة العامة أك ،كالتعميمية كغيرىا كالثقافية

السياسي، كعمى قكل معينة تحاكؿ الضغط عمى النظاـ، كىذه القكل ىي مجمكعة مف 

                                                           

 .60، ص(1970بيروت، دارالعمم لمماليين،)، حسن صعب، عمم السياسة. د   ( )
 .58، ص(1985القاىرة، دارالمعارف،)،2حسين فوزي النجار، االسالم والسياسة، ط. د   ( )

 .39، ص(1976القاىرة، دارالنيضة العربية، )، 2ابراىيم درويش، اإلدارة العامة في النظرية والممارسة، ط. د  ( )



32 

 

رافي كغالجغرافي كالديـ العكامؿ المتداخمة في البناء االجتماعي، كالعامؿ االقتصادم ك
  .( )كمجمكعات الضغط كالنخب

نحك الذم اؿفأف النظاـ السياسي مبني عمى أربع ركائز متفاعمة، كعمى كعمى ىذا األساس 
: ( )يجعؿ مف حركة النظاـ تتماثؿ مع حركة الدكرة المتكاممة كىي

بعضيا  التي تعتمد في صيغ إنجاز كظائؼ عبارة عف مجمكعة النظـ الفرعية :النظام .1
لمنظاـ، أم اتخاذ البعض، كمف نتيجة إنجاز تمؾ الكظائؼ تنجـ الكظيفة العامة مع 

 .القرارات كترجمتيا إلى كاقع مممكس
كيقصد بيا مجمؿ تمؾ الظركؼ السائدة في كقت معيف  :نظامبال البيئة المحيطة .2

إيجابان في مدل قدرة النظاـ عمى إنجاز كظيفتو بيذه البيئة كالمؤثرة سمبان أك ةالمحيط
 .الخارجية ئة الداخمية كةعمى نكعيف متفاعميف ىما البيالبيئ األساسية، كتتكزع ىذه

كىي مجمؿ العمميات الناجمة عف استالـ النظاـ لتمؾ المدخالت  :عممية التفاعل .3
المكجية إليو مف بيئتو المحيطة كالدافعة بو إلى الحركة كردكد أفعالو عمييا، كتسمى 

ترجمتيا إلى كاقع  تردكد األفعاؿ ىذه المخرجات بمعنى القرارات ك السياسات التي تـ
 .كسممـ

ظاـ تمؾ األفعاؿ اإليجابية كالسمبية النابعة مف البيئة المحيطة لمف :العكسية التغذية .4
عمييا عمى نحك معيف،  لمرد كباالتجاه الذم يدفعوالنظاـ  كالرامية إلى الرد عمى أفعاؿ

. كىكذا تستمرعممية األخذ كالعطاء بيف النظاـ كبيئتو

: ( )الى كالذم قسـك كظائفيما  النظاـ السياسي مكقع االعالـ كاالتصاؿ في كيتضح بدقة أكثر

                                                           

( )  James Arderson, Publicy Making, N.Y.: Praeger, 1975, P. 29. 
جامعة بغداد، كمية العموم السياسية، مطبعة ) دراسة نظرية، –مازن الرمضاني، السياسة الخارجية . د  ( )

 .112-110، ص ص(1991دارالحكمة، 
 .16-13، ص ص( 1986مكتبة االنجمو مصرية،  ،القاىرة)محمد عمي العويني، دراسات في االعالم الحديث   ( )



33 

 

 السياسي التعميـ)، التشكيؿ السياسيالتنشئة السياسية كتتمثؿ في وظائف المدخالت . أ
االتصاؿ  ،السياسيالتجنيد ،(...السياسية، القيادات اختياركتدريب السياسية، كالمعرفة
الجماىير،  لى النخب كاأك الساسة بيف ك بينو كنقؿ الرسائؿ داخؿ النظاـ أ)السياسي

 .االعالـ كسائؿ عف طريؽ(كايضان نقؿ مشاكؿ الجماىير كىمكميا كآرائيا لمساسة

كىذه الكظائؼ مترابطة كتعتمد . القضاء ،التنفيذ ،التشريع كتتمثؿ في وظائف المخرجات . ب
 .بشكؿ أساسي عمى االتصاؿ

إلمتالكو القدرة عمى  الكسائؿ فعالية كتأثيران  كتعتمد السياسة عمى اإلعالـ بكصفو أكثر
لتي غالبان ما خرل األإحداث التغيير المطمكب عمى األفكار دكف الحاجة إلى المجؤ لمقنكات ا

 .( )كضع فييا الكثير مف العقباتمتكتنفيا المصاعب ك

الذم  ،االتصاؿ بيف رجاؿ السياسة كبيف الجميكرلممارسة السياسية تقـك عمى تحقيؽ كاف ا
بيف تككف العالقة المتينة تكسائؿ اإلعالـ الجماىيرم، كبيذا كاسطة يتحقؽ إلى حد كبير ب

 ( ).الكجو اآلخر لمسياسةككف اإلعالـ ىكم السياسة ك كسائؿ اإلعالـ اذ

عصب العممية السياسية، ففي حالة ككف االتصاؿ فعاالن كقكيان يقمؿ مف  ف االتصاؿ ىككا
العمؿ السياسي، فضالنعف ككنو المادة التي غاية  التي ىي ماالت الخطأ في اتخاذ القرارات،احت
 تسير قكل المجتمع المختمفة إلى اتجاىات بخالفود بنياف المجتمع بعضو إلى بعض، كتش

 ( ).كتعرقؿ عممية تطكره السياسي ،المجتمعمتباعدة كمتناحرة تؤدم إلى تأخر

                                                           

، (1991بغداد، دارالحكمة لمطباعة والنشر، )ياس خضيرالبياتي، دراسات معاصرة في اإلعالم والدعاية.د ( )
. 180ص

بغداد، دارالحرية لمطباعة، )أمريكي،  -دراسة في اإلعالم االنكمو -عبدالستارجواد، اتجاىات اإلعالم الغربي.د  ( )
. 44، ص( 1995

اتحاد ادباء كوردستان فرع منشورات كركوك، )سي في القنوات الفضائية الكوردية، حبيب كركوكي، الخطاب السيا  ( )
. 67، ص(2006كركوك، 
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ة االنترنت تشكؿ الصحافة االلكتركنية احد أىـ االنماط االتصالية التى افرزتيا شبؾك
كىي صحافة كتعتمد عمى الكسائط االلكتركنية في تزكيد الجماىير باإلخبار كالمعمكمات، 

مغايرة، كتتميز بدرجة عالية مف الحرية كالتنكع كالقدرة عمى متابعة االخبار، فالحدث يتـ تغطيتو 
كالمركنة  كيتميز بعدد مف الخصائص كالتنكع في الكسائؿ ك المكاقع .كنشر اخباره كقت حدكثو

 كالمكاف الزماف اختزاؿ ك الفاصؿ تقميص في كبيرة تطكرات أحدثتفي االستعراض كاالنتقاء، ك
  ( ).لمكصكؿ الى المعمكمات المكجكدة عمى شبكة االنترنت

ليشمؿ كتكسيعيا  االتصالية التقميدية رات ممحكظة في مككنات العمميةمتغيفضالعف 
مف فرد الى : االتصاؿ الجماىيرم يسير كفؽ أنمكذج لـ يعد، كاالتصاؿ االنساني التبادلي

 ( ).حكار ذك إتجاىيف -ييـ كاؿ مف أفراد عديديف: بؿ أصبح كفؽ أنمكذج ،أفراد عديديف

 ثاحدامف رغـ عمى اؿ ،اتصالية متكاممة عممية االلكتركنية الصحافة يمكف اعتبارك
 ( ):ىايرات ممحكظة في مككناتمتغ

صر عميو كفرد يمتمؾ ميارات إعداد الرسالة االعالمية، انما المرسؿ، لـ يعد االمر يقت .1
كؿ شخص يتصفح االنترنت يستطيع أف : الذم يعني( المكاطف الصحفي)ظير مصطمح 
 ( ).مستقبؿتحكؿ إلى م كيراسؿ صحيفة إلكتركنية أك يصبح صحفيان 

( المطبكع، المسمكع، المرئي)شكميا كتحريرىا، فالكسائط المتعددة تغير الرسالة .2
ندمجت في شاشة الككمبيكتر بشكؿ يمكف مطالعة الرسالة عف طريؽ قراءة النص ا

                                                           

 .92، ص(2007القاىرة، دارالفجر لمنشر والتوزيع، )رضا عبدالواجد امين، الصحافة االلكترونية، . د  ( )
، (2003ت، مكتبة الفالح لمنشروالتوزيع، الكوي)حسني محمد نصر، االنترنت واالعالم الصحافة االلكترونية، .د  ( )

. 52ص
العين، )السيد بخيت، االنترنت وسيمة إتصال جديدة، الجوانب االعالمية والصحفية والتعميمية والقانونية،  ( )

. 18 -17، ص ص(2004دارالكتاب الجامعي، 
. 151، ص(2004معي، العين، دارالكتاب الجا)نصرالدين العياضي، وسائل االعالم، ظالل وأضواء،    ( )
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عف مضمكف النص  االستماع إلى الصكت كمشاىدة الصكر كاالشرطة التي تعبر ك
 ( ).االصمي في آف كاحد

بمقدكره أف يككف بمثابة المشارؾ في صناعة الرسالة االتصالية  المستقبؿ أصبح .3
 االطالع عمى مايرغبو مف معمكمات كمكاد تحريرية ك مكفكم، كليس مجرد متمؽ ليا

بداء الرأم فييا بالحكار   ( ).يزاكج بيف التمقي كاالرساؿ، أم نصكص قيد االنجاز كا 

ربما ك ترتكز كؿ كسيمة في كسائؿ االعالـ التقميدية عمى مخاطبة حاسة كاحدة،  .4
نسانية كمدركاتو اال حاستيف لدل االنساف، كقد جاءت االنترنت لتخاطب الحكاس

 التي تفرض أنماطان مف االنفعاؿ كاالستيعاب ك(Multimedia)العقمية عبر
 المرسؿ بيف التفاعؿ مف كبيرة مساحة ، أم اتاحةالسمككيات كاالستجابات المتباينة

 ( ).انفسيـ المتمقيف أكبيف كالمتمقي

ة بالصكت كالصكرة التغذية العكسية، في الصحافة االلكتركنية تككف تغذية مرئية، منقكؿ .5
، كبيذا تفاعمية تتـ بصكرة ثنائية مباشرةكمباشرة بيف المرسؿ كالمستقبؿ، كىي تغذية 

جدان في كسائؿ  لمتغذية الراجعة التي كانت غائبة أكبطيئةأعطت االنترنت بعدان جديدان 
 ركالتفاعمية كتظو بالفكريةاالنترنت  عبر تيزتـ في حيفاالتصاؿ الجماىيرم التقميدية، 

كيتـ  االلكتركني ، كالبريد(الدردشة  -chatting) ىذه الخاصية أكثركضكحان في برامج
 ( ).الحكـ عمى نجاح مكقع االنترنت بما يقدمو مف خدمات تفاعمية بيف مستخدمي المكقع

                                                           

عمان، دارالمناىج لمنشر و )محمد جاسم فمحي، النشرااللكتروني، الصحافة االلكترونية والوسائط المتعددة،   ( )
. 16، ص(2005التوزيع، 

القاىرة، الدارالمصرية )شريف درويش المبان، الصحافة االلكترونية، دراسات في التفاعمية وتصميم المواقع،   ( )
. 66، ص(2005 المبنانية،

. 54حسني محمد نصر، االنترنت واالعالم، مصدر سبق ذكره، ص.د  ( )
 .20محمد جاسم فمحي، النشر االلكتروني والصحافة االلكترونية والوسائط المتعددة، مصدر سبق ذكره ، ص  ( )
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إلكماؿ عممية تجاه، كذلؾ اإلتغير أكعمؿ اؿتثبيت أكاؿعممية اإلتصاؿ ىك لب كؿصك 
 كالسياسة كالترفيو الكظيفي الذم يؤديو كيشمؿ جكانب األخبار فضالعف الجانب، اإلقناع

 ( ).قدموت أىـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في ضكء مامف تعد ىي اذان ؼلتثقيؼ كاإلعالف، كا

 كإذ ىك حمقة الكصؿ بيف الجماىير كعالـ السياسة يصعب أف يكجد مف دكف االتصاؿ 
 أك ةديمكقراطي) ياسي أيان كانت طبيعتوالقرارات، كينطبؽ ذلؾ عمى النظاـ الس مصانع

بالعكس  مطالبو إلى السمطة، ككيككف قادران عمى إيصاؿ رغباتو  فالجميكر البد أف ،(ةديكتاتكرم
. ( )((كؿ شيء في السياسة إتصاؿ )) أم ( ).رضاىـمف أجؿ الحصكؿ عمى كذلؾ 

ليات التي يزاكليا العمـ الذم يدرس مجمكعة األنشطة كالفعا ىكفاالتصاؿ السياسي إذان 
كينصب جكىر االتصاؿ ، القائمكف بالعممية االتصالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية

باتجاه محدد كىك ما  ير اآلراء كالقناعات لدل الجميكرالسياسي عمى إحداث التأثير كتغي
  :( )، إذان فاالتصاؿ يمعب دكران أساسيان فييريده القائـ بالعممية االتصالية

 .جماع حكؿ قيـ سياسيةإ اؽ أكتؼإتككيف  .1

 . يساعد عمى الفيـ المشترؾ كتخطي االختالفات .2

. يعمؿ عمى خمؽ الشعكر باالنتماء كتقكية الكالء .3

سياسي المكجو الذم يقـك بو اؿنشاط اؿ: بانويعرؼ االتصاؿ السياسي عميو فاف 
عمؽ بقضايا يعكس أىدافان سياسية محددة تتكالنخبة أكالعامة، اإلعالميكف أك الساسة أك

                                                           

، (1990لمنشر،  يةالدول القاىرة، الدار)يوسف،  سمير /االخبار، ت ىربرت سترنر، المراسل الصحفي ومصادر ( )
. 112ص

 .117، ص(1987الكويت، شركة الربيعان لمنشروالتوزيع، )كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة،   ( )
( ) Gapriel Almond and James S.Colemons, The Poletics of the developing Areas, 

Princeton: Princeton Univercity Press,1960, p .2.  
. 21، ص(1996عمان، دار وائل لمنشر، )محمد حمدان مصالحة، االتصال السياسي، . د  ( )
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كيتككف نظاـ عامة كالصحؼ خاصة، اؿ عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ البيئة السياسية
: ( )االتصاؿ السياسي مف

. شطة االتصالية لممؤسسات السياسيةالجكانب كاألفأ ػ 

. شطة السياسية لممؤسسات اإلعالميةالجكانب كاألفب ػ 

. ت الجماىير إزاء االتصاؿ السياسيتكجياج ػ 

. الية المرتبطة بالثقافة السياسيةب كاألنشطة االتصالجكافد ػ 

كىنا تظير الكظيفة االتصالية لمقيادة في أف العممية السياسية اليمكف تصكرىا مف 
 دكف االتصاؿ، كاالتصاؿ ىنا يبرز في أبيى مفاىيمو في عالقة التبادؿ بيف الحاكـ ك

مكجية بيف النظاـ السياسي المحكـك أم في المكافقة أكاألمتناع عف مجمكعة الرسائؿ اؿ
 ( ).كالنظاـ االجتماعي

نطبؽ جميع القكاعد المعركفة في عممية االتصاؿ عمى االتصاؿ السياسي، كىك في تك
ف االتصاؿ اا النكع مف االتصاؿ بخصائص منيا األساس إحدل صكر االتصاؿ، كيتميز ىذ

السياسي عمى أساس تصنيؼ السياسي ىك أحد كظائؼ النظاـ السياسي، كتتحدد كظائؼ النظاـ 
المدخالت كالمخرجات، فالمدخالت في النظاـ السياسي تتألؼ مف المطالب التي تكجو  كثنائي ق

إلى ىذا النظاـ كالمؤازرات التي يحصؿ عمييا، أما المخرجات أك النتائج فيي القرارات كالسياسات 
 ( ).التي يعتمدىا النظاـ تجاكبان مع ىذه المتطمبات

                                                           

بسيوني إبراىيم حمادة، دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مصدر سبق ذكره، . د   ( ) 
 .81ص

. 133، ص(1992ة، بغداد، دارالشؤون الثقافية العام)حميدة سميسم، نظرية الرأي العام ـ مدخل، . د  ( )
 .196-195يوسف مرزوق، مدخل إلى عمم األتصال، مصدر سبق ذكره، ص. د  ( )
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تمتع بيا الصحافة لمحككمات كالسمطات السياسية كاالحزاب تصائص التي اتاحت الخك
 الى عامة الشعب، ك اياسية بكاسطتولألغراض السياسية كنقؿ الكقائع الس اامكانية تكظيفو

المساىمة في اشراؾ الجماىير في تاسيس دعائـ البنية السياسية كالمشاركة في العممية 
ف الصحافة باتت ا السيماكق القضايا كاالحداث المختمفة، السياسية كتعبئة الرام العاـ تجا

بمختمؼ القضايا التي تمس  فسي عف طريؽ تكعية القادة السياسيالسيا اداة لصنع القرار
لذلؾ تعطي االنظمة . ا السياسيةلجماىير بحقكقواعف تكعيتيا الاالفراد كالجماعات، فض

عف دكرىا الكبير في صحافة فضالن كبيرة لمسيطرة عمى اؿالتيارات السياسية اىمية ك
ستمالة العاطفية كالعقمية عمى جميكرىا في اثناء استخداميا ككسائؿ اقناع تقـك باالالتاثير

: ( )حيث اضحت بيد القكل السياسية اداة لػسكاء،  عمى حد

 .تركيج لخطابيا السياسياؿ .1

 .ل كاالقميمي كالعالمياتجاىات الرام العاـ المحؿفي  التاثير .2

 .يد لمظركؼ التي تسبؽ صناعة القرارات السياسية كادارة االزماتالتمو .3

 .ممارسة الحرب النفسية اثناء الحركب كالصراعات .4

 .الجماىير فييج االفكار الدعائية كالتاثير ترك .5

 .التنشئة السياسية لمجماىير .6

 .االطالع عمى أحكاؿ المجتمع المحمي كالمجتمعات األخرل .7

 .يكلكجية لناشرم الصحيفةنشر األفكار السياسية كاأليد .8

 .التي تمتمؾ الصحؼالحاكمة ألحزاب ؿنشر األفكار  .9
                                                           

 .66حبيب كركوكي، الخطاب السياسي في القنوات الفضائية الكوردية، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
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كالكعي السياسي يمثؿ ىدفا اساسيان في بمكرة مكاقؼ االفراد كاتجاىاتيـ نحك مختمؼ 
حقكقو السياسية، كمايجرم حكلو مف احداث ك لسياسية، ككمما كاف الفرد عارفا القضايا ا

ركة السياسية، كتجدر االشارة الى اف غياب الكعي كقائع كاف اكثر قدرة عمى المشا
ا اف تركز عمى عدد ، لذلؾ فالصحافة عميو( )السياسي قد يؤدل الى غياب حقكقو كانساف

: ( )يأتيما ، كاىمياق ليـكتطكير الكعي السياسي لألفراد كيؿشمف الميمات لت

الفرد األكلية  حداث اليكمية، كتنبع أىمية ذلؾ مف رغباتألامجريات امداد الفرد ب .1
كظيفة إعالمية  االلكتركنية ، كلمصحافة( )كحاجات المجتمع الحياتية كالمعاشية اليكمية

بشكؿ أساس مف متابعة مايحدث داخؿ المجتمع كخارجو بكساطة  سياسية إخبارية تظير
نقؿ الكقائع كاالحداث كمتابعة مايتصؿ بحركة المجتمع المحمي كالمجتمعات الخارجية، 

في ىذا تيا عمييا ىذه الكظيفة كتزداد أىمي ىي المادة األساسية التي تقـك خبارتككف األك
 ( ).المجاؿ

تزكيد االفراد بالمعمكمات كالمعارؼ السياسية الالزمة لتييئتو ذىنيا، كلتنمية كعيو  .2
اطاتيا كاالجيزة القائمة عمييا سياسة كنشاؿمف خالؿ التعريؼ ب السياسي

القباؿ عمى الثقافة كترسيخ الثقافة السياسية في كحث الناس عمى ا، مصادرىاك
 ( ).لشخصياتيـىـ كرسـ معالـ جديدة ذات

                                                           

 36-35عمياء قاسم ثامر، دور الصحافة العراقية في تشكيل االتجاىات السياسية، مصدر سبق ذكره، ص ص  ( )
. 131-130عزيزة عبدة، االعالم السياسي والراي العام، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
. 49، ص(1972القاىرة، المكتبة االنكمو المصرية،)إبراىيم إمام، دراسات في الفن الصحفي،   ( )
رات مكتبة السعودية، منشو)محمد محمد البادي، وسائل االتصال الجماىيري في مقدمة في وسائل االتصال،    ( )

.  61  –60، ص(1989الصباح ، 
محمد جاسم فمحي، الوظيفة السياسية لمتمفزيون، دراسة تطبيقية ميدانية في تمفزيون العراق، اطروحة دكتوراه،   ( )

. 2، غير منشورة، ص1998جامعة بغداد، كميةاالداب، قسم االعالم، 
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المكقع صبح مخفائو حتى ائؽ بثبات ك كضكح، دكف مراكغة أك اطالع الفرد عمى الحقا .3
 .مكضع الثقة كالمصداقية االلكتركنيةالصحيفةأك

 . ياسيالقضاء عمى الشؾ الس تطكير الثقافة السياسية، كمف خالليا .4

 .اذكاء ركح النقد كالنقد الذاتي الذم يتيح كضكح الرؤية لألفراد كالمجتمع .5

. ؤىاكانشا احداث القيـ كالمعتقدات السياسية الجديدة .6

ىي مجمكعة  (االلكتركنية الصحافة)مما تقدـ يمكننا القكؿ إف مفيـك كظيفة الصحافة
مية ذات مضاميف كاضحة بيدؼ صياغة رسالة إعال ؤديياتالفعاليات كالنشاطات التي 

تكجياتيا كىا منيجعف طريؽ تخطيط مسبؽ كفي ضكء رؤية تتفؽ مع  بثيا الى الجميكرك
 . ( )الى التأثير في الجميكر رميالعامة كت

 فضالن عف انيا كسيمة مف كسائؿ االعالـ السياسية كأداة ميمة بيد األنظمة السياسية
عف  السياسية تياكتبرز كظيؼ .ت العالـفي العديد مف مجتمعا كالمعارضة عمى حد سكاء

عممية  ساىـ أيضا في تغييرت طبيعة العالقة السياسية داخؿ المجتمع ك طريؽ تغيير
في الكثير مف االحداث السياسية عف طريؽ نقؿ  ةشريؾ تاالتصاؿ السياسي ذاتيا كأصبح

 ( ).االحداث كاالخبار كالحكادث

ية مف خالؿ عدد مف القنكات االعالمية الكظيفة السياس كماتكالحؾ االحزابكتؤدم 
في مجاؿ التخطيط  اتـ االستفادة منوتاذ  ،خاصةن  االلكتركنية الصحافةك بصكرة عامة

خارجو، ـ سكاء داخؿ المجتمع أتجاىات البث اائي لمكاجية الخصـك السياسييف، كالدع
                                                           

( )   Edwin Emery, Introduction to Mass Communictions,Newyork,1970 , p. 202-
204. 

سعد مطشر عبدالصاحب عمي، المضامين واالشكال الفنية لمبرامج التمفزيونية في تمفزيون العراق والتمفزيون   ( )
. 38، غير منشورة، ص2005 –، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية االعالم -دراسة مقارنة -العربي السوري
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الف السياسة  ،كىذا يعطي العمؿ االعالمي فرصة المشاركة الفعالة في رسـ ىذه السياسة
 دافياكالنظـ السياسية ترتبط ارتباطان كثيقان بكسائؿ االعالـ كتكجييا بشكؿ يخدـ كيحقؽ اه

االىتماـ  ا، فقد ادل ىذل الجميكرالسياسي لد المعمكمات كتنمية الكعي نشرمف خالؿ 
 ( ).التحكـ بالخطاب االعالمي كجعمو صناعة متقدمةباالعالـ ك كسائمو الى السيطرة ك

يتحقؽ  السياسي ؿ الكظائؼ المكجكدة في النظاـ السياسي كالتنشئة السياسية كالتكظيؼاف ؾ
بما أف االتصاؿ يعد أداة مف أدكات النظـ السياسية، فيك أكثر األدكات ك ،بكاسطة كسائؿ االعالـ

لى أعرض تفاعالن داخؿ النظاـ بيف النخبة كالجماىير، كعف طريؽ االتصاؿ يمكف الكصكؿ إ
 ( ).يمثؿ االتصاؿ الكسيمة لتمقيف األيديكلكجيات ك إرسائيا كقد ق الجماىير،قطاعات ىذ

 كسائؿ االعالـ في احياف كثيرة الى بعض االساليب منيا التكرار كالجاذبية ك تمجأ
ك بالمراسمة كغير ذلؾ مف اساليب تربط الفرد أالفعمية بابداء الرام  الدعكة الى المشاركة

 ( ).بكسيمة االعالـ

رائيـ السياسية آالفرصة لممكاطنيف في التعبيرعف  كسائؿ االعالـ دكر في اتاحةؿكذلؾ 
 كالسعي الى فتح ابكاب المناقشة كتقكيـ الطمبات السياسية التي تتعارض مع السمطة ك

 ( ).مصانعي القرار السياس

 :( )ما يأتيفيجماليا إالكظائؼ السياسية لالعالـ يمكف  مجمكعة مفت حددقد ك

                                                           

. 150-149، ص(1988عمان، منشورات داراليالل لمترجمة، )االعالمية،  عبد الستار جواد، المغة.د  ( )
 198، ص(1988األسكندرية، دارالمعرفة الجامعية، )يوسف مرزوق، مدخل إلى عمم األتصال، . د  ( )
 .42، ص(2010لبنان، دار النيضة العربية، )طارق الخميفي، سياسات االعالم والمجتمع، . د  ( )
، (2004القاىرة، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،)براىيم، االعالم التنموي والتعددية الحزبية، محمد سعد ا. د  ( )

 .269ص 
. 97-92، ص2002والتوزيع،  الثقافة لمنشر عمان، دار)محمد فمحي، صناعة العقل في عصر الشاشة، . د  ( ) 
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إلى كسيمة تحيطو  زاؿ بحاجةماإلنساف كالكاف  :االخبارية ومراقبة البيئةالوظيفة  .1
فإف الفرص المتاحة لو، كفي المجتمعات المعاصرة عممان باألخطارالمحيطة بو أك

ف في المؤسسات اإلعالمية المختمفة ىـ مف عمييا، كالعامؿماألخبار كالقائـ مجامع
 ( ).اليو حتاجم بما الذيف يحيطكف المجتمع عمما

ىذه الكظيفة تبرز في محاكلة  :التأثير المدروس في العممية السياسيةالتالعب أو .2
لتالعب المباشر بالعممية السياسية، فقد تسعى بعض األخبار السياسية ؿالكسائؿ 

إلثارة ردكد األفعاؿ العامة، كخمؽ مطالب سياسية جديدة، كقد تسعى مف أجؿ إثارة 
ببعض اإلصالحات، أما إذا كانت كسائؿ اإلعالـ  النخبة السياسية الحاكمة لمقياـ

بيد السمطة الحاكمة فإنيا كثيران ما تستخدميا في حمالت منظمة لتحقيؽ أغراضيا 
 ( ).السياسية أك الدفاع عف سياستيا كتبريرىا

يرتبط بالمكقؼ مف مدخالت عممية صنع القرارىي كؿ ما :السياسي صنع القرار .3
ف كسائؿ اإلعالـ تقـك بنقؿ القرارات ، اـنوعف التفاعؿ بيمخرجات، فضالن ك كا 

تعرض عددان مف البدائؿ التي يمكف كالسياسية لصانع القرارالسياسي كلممكاطنيف، 
المطالب  كما تؤثر في عممية تككيف ،ىـإدراؾفي  ، كتؤثرابينومف  كاأف يختار
الت لدالككذلؾ في إدراؾ المكاطنيف السياسي  الى صانع القرار ىانقؿكالسياسية 

لمتأثير في الرأم العاـ مف أجؿ خمؽ  يستخدميا صناع القرار سياسي، كقداؿ القرار
 ( ).المساندة الالزمة لقراراتيـ

                                                           

، (اىرة، مكتبة األنجموالمصرية، بال تاريخ الطبعالق)شاىناز طمعت، وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية، . د  ( )
. 23ص

 . 163، ص(1999عمان، دارالشروق لمنشروالتوزيع، )صالح خميل أبو أصبع، االتصال الجماىيري، . د  ( )
 ، القاىرة(5)محمد سعيد السيد أبوعامود، الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم، مجمة الدراسات اإلعالمية، العدد. د ( )

 .20، ص1988، 
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معاني األحداث، كذلؾ بعد تغطيتيا تقـك كسائؿ اإلعالـ بتفسير :الوظيفة التفسيرية .4
ف تفسيرات مختمفة، كا   ك كضعيا في قائمة االىتمامات، فكثير مف األحداث تفسر

تاثيران قكيان في  ؤثرت ئؿ اإلعالـ إليضاح حدث ماالمفاىيـ التي تستخدميا كسا
 ( ).تشكيؿ اآلراء كتطكرىا

اكساب الفرد التنشئة السياسية ىي عممية  :السياسية والتثقيف السياسي التنشئة .5
في البيئة ...ق مف فيـ األشخاص كالمؤسسات كيككف بيا مكاقؼ تمكف معمكمات
نيا مجمكعة القيـ كاألفكار كالمعتقدات التي تتبمكر فإ ا الثقافة السياسيةأـ .( )السياسية

تجاه لبناء سمكؾ سياسي تجاه السمطة ك كىي العامؿ الذم يؤثر في األفراد، مجتمعاؿفي 
ألفكار ا الفردبالتنشئة السياسية التي تعني اكتساب  كترتبط الثقافة السياسية. الفرد نفسو

بيتو لتحمؿ مكقؼ اجتماعي معيف، فالتنشئة كالثقافة، أداتاف كالقيـ بفعؿ تككينو كتر
 ( ).متفاعمتاف لبناء السمكؾ السياسي في إطار التنمية السياسية

اإلختالؼ بشأف الكظائؼ العامة لإلعالـ التي شيدت تنكعا في مف  رغـكعمى اؿ
كظائؼ في ا رصد ىذه اؿاآلراء دكف كجكد معيار مكحد يحدد الكيفية التي يمكف مف خاللو

أصبحت كاقعا مممكسا ، ( )اإلعالـ المعاصر لو كظيفة سياسية قائمة بذاتيا ففإ المجتمع
في المرحمة الراىنة التي ماعادت فييا أىداؼ العمؿ اإلعالمي مقتصرة عمى الكظائؼ 

مف أىـ خصائص الكظيفة السياسية انيا عممية ، كالتقميدية في اإلخبار كالترفيو كالتثقيؼ
، االجتماعي قائمة عمى التفاعؿ المتبادؿ بينيا كبيف مككنات البناء السياسي كاجتماعية 

عممية نسبية تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف ككذلؾ باختالؼ الطبقات االجتماعية كىي 
                                                           

. 168صالح خميل أبوأصبع، االتصال الجماىيري، مصدر سبق ذكره، ص . د   ( )
التوزيع،  القاىرة، دار الفجر لمنشر و)دراسة في ترتيب األولويات،  -عزيزة عبده، اإلعالم السياسي والرأي العام.د ( )

. 64، ص(2004
. 156، ص(1993بغداد، دار الحكمة، )الث، غازي فيصل، التنمية السياسية في بمدان العالم الث.د  ( )
. 245، ص(1997الرياض، مكتبة العبيكان، ) ،2عبد اهلل الطويرقي، عمم اإلتصال المعاصر، ط    ( )
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مف بناء ايضا تختمؼ  كىي ا تعكسو كؿ طبقة مف ثقافة فرعية،داخؿ المجتمع الكاحد ـك
ث اف المشاركة المستمرة في بأنيا عممية مستمرة حي تازكتـالى آخر  اقتصادماجتماعي ك

لنفسو حتى يتمكف مف مقابمة  جديدة تتطمب تنشئة مستمرة يقـك بيا الفرد بنفسو ك مكاقؼ
 .نياية ليالجديدة لمتفاعؿ كعممياتو التي ال المتطمبات ا

ـ في كيمكف في نياية ىذا المبحث القكؿ بأف اآلراء ميما تنكعت بشأف كظائؼ اإلعال
البعد السياسي لكظائؼ ىي ىمة ـفإف ىناؾ إتفاقا عمى مسألة  المجتمعات الحديثة

ماتقـك بو كسائؿ اإلعالـ مف تعبئة سياسية أكتنشئة كتثقيؼ سياسي لمجميكر أك اإلعالـ أك
فاألنظمة السياسية القائمة ، تأثير في العمؿ السياسي السياسي أك إسياـ في صنع القرار

أصبحت تعتمد إعتمادا أساسيا عمى مؤسسات اإلعالـ مف أجؿ نقؿ  في العالـ اليـك
ىا حتى صارت العالقة بيف السياسة ئياسي كالحفاظ عمى إستمرارىا كبقاخطابيا الس

كتتضح أىمية االعالـ في عممية صنع القرار  ،كاإلعالـ مف سمات المرحمة الراىنة
: ( )يأتي ماالسياسي مف خالؿ 

 .المعمكمات بشأف االحداث الجارية كالبيئة السياسية لسياستيـأنو يمد صانعي القرار ب .1

 .يجعؿ صانعي القرار كالحككمة يشعركف بأىتمامات الشعب .2

صفاتيـ  تيح لممسؤكليف أمكانية الحضكر في ذىف الجميكر بنشرىـ المستمر لنشاطاتيـ كم .3
 .الشخصية

نخبة السياسية، داخؿ يكفر لممسؤكليف القنكات الالزمة لنقؿ رسائميـ الى الجميكر كاؿ .4
ات المسؤكليف كمياجمة مكاقؼ ف خالليا تتاح الفرصة لشرح سياسالحككمة كخارجيا، ـك

 .معارضييـ

                                                           

عبد المنعم كاظم مطمب الشمري، وسائل االعالم وعممية صنع القرار في العراق، أطروحو دكتوراه، جامعة بغداد،   ( )
. 136-135، غيرمنشورة، ص1997م، كمية االداب، قسم االعال
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تستطيع  يؤثر في مكاقؼ متخذم القرار كمكاقؼ الجميكر تجاه المسؤكليف الحككمييف، ك .5
 ال مات، كالحكك التغطية االعالمية اف تزيد مف التأييد الجماىيرم لبعض سياسات القادة ك

ات كخمؽ سياسات جديدة عندما حداث تغييرات جذرية في السياسإليا مف دكر في  ينكر ما
 .لمطالب الناخبيف االعالـ ك بنشرأالمشاكؿ التدخؿ الحككمي  دعيتست

سكاء في المجتمعات في الحياة السياسية  ان دكرا بارز االلكتركنية الصحافة تمعبعميو 
ؽ المصمحة ممف خالؿ أىداؼ تحؽفي النياية  دمافراف ، كليا دكرالدكتاتكرية ـالديمقراطية أ
 .شكؿ عاـب مكقعليا اؿ أكمصمحة الحزب أكالمؤسسة التابع العامة لمدكلة

 تيا كظيفة سياسية، كذلؾ إذا حددتحد ذا ىي فيااللكتركنية  الصحافة كبيذا فإف 
اإلجتماعى  السياسي ك الكعيفي تعزيز تساىـك مسؤكليتيا السياسية بشكؿ دقيؽ،المكاقع 

حكليـ مف أحداث  كتدعيـ القيـ السياسية كالمشاركة السياسية، كتكعية الناس بما يدكر
كيساعد في إحداث تغيير جذرم في  ،الخارجيـ اقؼ سكاء عمى المستكل الداخمي أكمك

. كيسير كفؽ سياسة إعالمية تخدـ المجتمع احياة المجتمع خاصة عندما يككف منظـ

 افؼ االلكتركنية الصحافة قـك بياتعدد كتنكع الكظائؼ التي الرغـ مف تعمى . ..كاخيران 
مي مقتصرة فييا أىداؼ العمؿ اإلعال كلـ تعد، مكساالسياسية أصبحت كاقعا مؿ كظيفتيا

تستخدميا ك ( )،بؿ أصبح اإلعالـ أداة سياسية بالدرجة األكلى عمى الكظائؼ التقميدية
. مكذجيا السياسي كالفكرمفااالحزاب كالحككمات لتصدير 

لجماىير، كمادة كمضمكف ك كسائؿ االعالـ ىي كظيفة سياسية اقناعية ؿ تصبحكأ
عالمية ىي محتكل سياسي في كسائؿ االعالـ المرئية ك المسمكعة كالمكتكبة، رسالة إ

كىذا يؤدم الى تدرج الفرد عمى التعكد عمى كسائؿ االعالـ التي عكدتو اف تصب في 
راتو الفكرية، كاالمر الذم يتحكؿ الفرد مف نمط التعميـ الذىني الى نمط البحث تفكيره كمثي

                                                           

بغداد، جامعة بغداد، )مجمة كمية اآلداب، وسام فاضل راضي، رقابة األفالم األمريكية في تمفزيون العراق،  ( )
 .390، ص(2001، (55)العدد
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كيتمثؿ ىذا الكاقع بأكضح صكرة في طغياف  ،عف االعالـ مف خالؿ كسائؿ االعالـ
المضمكف السياسي لممادة اإلعالمية عمى ما سكاه، األمر الذم يؤكد الطبيعة السياسية 

 ( ).لكظائؼ ىذه الكسائؿ

ىناؾ كظائؼ محددة  تليس ل افير( فاركؽ ابكزيد)الذم اشرنا اليو فاففضالنعف 
تغير االجتماعي التي اؿانيا في نمك مستمر مع مراحؿ السيما كثابتة لكسائؿ اإلعالـ، ك

حتياجات كالتطكر الذم الجسد كظيفة محددة لتمبي اتكؿ مرحمة  اذيمر بيا المجتمع، 
  ( ).يحققو ذلؾ المجتمع في تمؾ المرحمة

 تفاصيؿ اآلراء حكؿ ذلؾ، االشارة الىك ،المختمفة كبعد االطالع عمى كجيات النظر
 :ـ الكظيفة السياسية الىقسنستطيع اف ف

 كالتنشئة كذلؾ مف خالؿ  ة،السياسياالبعاد بناء حيث يتـ فييا : ةبنائيالكظيفة اؿ 
تمدت عمييا في التي اع بعاد االيدكلكجيةاللى اامستندة اؿالسياسية كالتنمية  التكعية

 فئات كاؿالحزب، كمف خالؿ الرسائؿ االتصالية السياسية المرسمة الى  بناء
 .، أك الطبقة االجتماعية المحددةالطبقات المختمفة

 تجاه اللحزب كاؿيدكلكجية البعاد االحيث يتـ فييا الدفاع عف ا: ةدفاعيالكظيفة اؿ
فشاؿ عممية زعزعة ثقة المنتميفالسياسي لممنتميف ، كذلؾ مف خالؿ الرسائؿ ، كا 
 (.الخ...سياسي،اؿتحميؿ كاؿندكة، كاؿالمقاؿ، )االعالمية المختمفة

 زعزعة ثقةمياجمة الخصـ، كمحاكلة زرع  تـ فيياتحيث : الكظيفة اليجكمية 
مف ايضان كذلؾ  ،السياسي ىـكاتجاه يةالحزب تيـبعاد ايدكلكجيأ اعضائيـ حكؿ

(. الخ...سياسي،اؿتحميؿ كاؿندكة، كاؿمقاؿ، اؿ)خالؿ الرسائؿ االعالمية المختمفة
                                                           

. 73عزيزة عبدة، اإلعالم السياسي والرأي العام، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
. 56، ص(1998القاىرة، عالم الكتب، )، 2لصحافة، طفاروق ابوزيد، مدخل الى عمم ا  ( )
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 :الكوردية واقع الصحافة االلكترونية :الثاني المبحث

 :الصحف االلكترونية

 ك مرحمة جديدة نتيجة التزاكج بيف تكنكلكجيا االتصاالتاليـك يعيش العالـ 
اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ إلى بناء منظكمة إعالمية  المعمكمات، كقد أدل ىذا التطكر
أحدثت ثكرة في التي  حافة االلكتركنية،الص ظيكرتقـك عمى التكنكلكجيا الرقمية، ك

كالدكرية كالمضاميف كالشكؿ كالكسائط التعبيرية ىيرم مف حيث اإلنتشار االتصاؿ الجما
  .التكثيؽك

 ية التى افرزتيا شبكة االنترنتتشكؿ الصحافة االلكتركنية احد أىـ االنماط االتصاؿ
نكلكجي في كسائؿ االتصاؿ كيأتي ىذا النمط ليعبر عف مرحمة مف مراحؿ التطكر التؾ

تستخدـ  كالمعمكمات، ك المستقبؿ باالخبار التي تعتمد عمى الكسائط االلكتركنية في تزكيد
تصنيؼ  ممؾ امكانيات ىائمة في تخزيف كتنسيؽ كتبكيب كمككقناة النتشارىا،  االنترنت

 ركني كلكتاال البريد عف التراسؿ عبر فضالن  المعمكمات كاسترجاعيا في ثكاف معدكدة،
 ( ).التحاكر عف طريؽ حمقات النقاش كعقد المؤتمرات عف بُبعدْد 

تمفزيكف  ذاعة، إصحيفة،) عني الصحافة االلكتركنية مجرد استبداؿ كسيمة قديمةتكال
العممية االتصالية  بؿ اف ىذه التغيرات ستصيب عناصر، (االنترنت)بأخرل حديثة (الخ...،

ية كالسياسية عف البيئة االقتصاد االجتماعية ك اجكانبو ختمؼ فيتصالية تإايضان، كستخمؽ بيئة 
 ( ).االعالـ التقميدم اقالتي خمؽ

                                                           

الكويت، المجمس الوطني لمثقافة )، 265ية وعصرالمعمومات، سمسمةعالم المعرفة، العددنبيل عمي، الثقافة العرب ( )
 .264، ص(2001اآلداب،  والفنون و

القاىرة، دارالعربي )اسس بناء االنضمة التطبيقية في تحريرالصحفي،  -محمود خميل، الصحافة االلكترونية .د ( )
. 25، ص(1997التوزيع،  لمنشرو
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بكؿ الكظائؼ التي كانت تقـك بيا مف خالؿ قيامو  الصحافة اإللكتركنية تطكرك
 :كسائؿ اإلعالـ التقميدية، كذلؾ إنطالقان مف عمميتيف أساسيتيف

، إسترجاعيا ىا كراىنيتيا كالسعي إلستعادتيا كاإللتصاؽ بآنيتمكاكبة األحداث عبر :األولى
يتكقؼ كالذم  التدافع في مالحقة األحداث بشكؿ مستمر لتغطية شريط األنباء الذم الام 

 .اتعكضيشمؿ مختمؼ المك

تشكؿ بنؾ المعمكمات مييكالن بكصالت ك أنيا تقدـ خدمات إعالمية، معرفية :الثانية
ضـ ىذه الكصالت التطكر التفصيمي لألحداث النص المتشعب كمعركضان بشكؿ مرئي كت

التذكير بسياؽ  كالمؤشرات البيمكغرافية، كاإلحاالت إلى المراجع كالمصادر المتنكعة، ك
، أف كسائؿ اإلعالـ اإللكتركنية تأخذ شكالن تنظيميان ىذه الحقيقة تؤكد ك .األحداث كتأريخيا

 ( ).الماضي كسياقاتو ف مختمفيف سجؿ الحاضر كتداعياتو كسجؿتعمؿ عمى منحنيك

ظيرت بعد ظيكر االنترنت، كىي الصحؼ التي يتـ اصدارىا ك  كالصحؼ االلكتركنية
نشرىا عمى شبكة االنترنت، كقد تأخذ شكال مف نفس الصحؼ الكرقية المطبكعة، أك مكجزَا بأىـ 

كليس ىي مستقمة، كرقية مطبكعة، كمحتكياتيا، أكالصحؼ االلكتركنية التي ليست ليا إصدرات 
تتضمف مزيجان مف الرسائؿ االخبارية كالمقاالت ك بآخر بالصحؼ الكرقية، ليا عالقة بشكؿ أك

 كالتعميقات كالصكركالخدمات المرجعية، كيتـ تحديث صفحاتيا خالؿ مدة زمنية قصيرة جدان 
تعديؿ فيما تنشره، كتحتفظ  كتشير دائمان الى تأريخ كساعة آخر، (دقائؽ 10-5)تتراكح بيف

 ( ).يؼ لممكضكعات التي سبؽ نشرىابارش

 يشترؾ مع الصحافةنكع جديد مف  الصحافة االلكتركنيةإف : يمكننا القكؿعميو 
مف حيث إعتماده  اعنوالتقميدية في المفيـك كالمبادئ العامة، إال أنو يختمؼ  الصحافة

                                                           

( )  Bruno Patino, journalisim -www.text-e-org ( 2011\9\26تاريخ الزيارة)  
عمان، دارالشروق لمنشروالتوزيع، )عبداالمير مويت الفيصل، الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، .د  ( )

. 78، ص(2006
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آليات كميارات العمؿ في الصحافة كتستخدـ فيو فنكف ك ،(الكيب)عمى كسيط إتصالي
لكتركني ات التي تناسب استخداـ الفضاء االكتقنيات المعمـكميارات فضالنعف  ،المطبكعة
المستكيات المختمفة مف كالنص كالصكت كالصكرة يسمح بالدمج بيف التصاؿ، كؿككسيمة 

يمكف ؼبيدؼ إيصاؿ المضمكف المطمكب بأشكاؿ متميزة كمؤثرة كمقنعة،  التفاعؿ مع المتمقي
 ( ).بسرعة بإستخداـ االنترنت كمضاميف اإلعالمية التي يستقبميا قشة اؿلممرسؿ كالمتمقي منا

: أنواع الصحف االلكترونية

: ( )في الفتمثمناؾ نكعيف مف الصحؼ االلكتركنية يشير الباحثكف الى اف ق

 ،كىي صحؼ قائمة بذاتيا :(الرقميةك الفكرية،) (On-Line Newspaper)صحافة .1
 الفكرم النشر اشكاؿ جميع عمى تحتكمك  ،مطبكعة التي ليست ليا إصدارات كرقيةك

 الصحافة لكف الككمبيكتر، أك المكبايؿ أك االنترنت شبكات خالؿ مف غيركرقي
 تغطية مف الصحفي عمؿ ممارسة عف عبارة( Electronic Journalism)االلكتركنية

 االنترنت أك يكفالتمفز قنكات خالؿ مف الكتركنيان  كارساليا التحريرية، الفنكف الى االخبار
تككف تحت ... أم ىك صفة ألجيزة أك نظاـ أك عمميات  ،االخرل االلكتركنية الكسائؿ أك

 :متاز بػتك  .تحكـ كحدة التشغيؿ المركزية كمتصمة بيا مباشرة

                                                           

. 11، ص(2009عمان، دار اسامة لمنشر والتوزيع، )زيد منيرسميمان، الصحافة االلكترونية،   ( )
:  ينظر الى  ( )

 110-109، ص ص(2010عمان، داراسامة لمنشروالتوزيع، )فيصل أبوعيشة، االعالم االلكتروني، .د. 
 و عمان، دارالثقافة لمنشر)عبدالرزاق محمد الدليمي، الصحافة االلكترونية والتكنولوجيا الرقمية، .د 

  .53-52، ص ص(2011التوزيع، 
 97، ص(2007القاىرة، دارالفجر لمنشر والتوزيع، )لكترونية، رضا عبدالواجد امين، الصحافة اال. د. 

  Jim hall, On-Line Newspaper, acritical primer, Pluto press, London,2001, p 16.  
 

كويت، سمسمة عالم المعرفة، )عبد السالم رضوان،: طريق المسقبل، ت –بيل جيتس، المعموماتية بعد االنترنت     
 .37ص، (1998
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 .تقديـ نفس الخدمات الصحفية التي تقدميا الصحيفة الكرقية . أ

نت كتكنكلكجيا النص تقديـ خدمات صحفية اضافية التي تتيحيا شبكة االنتر . ب
، مثؿ خدمات البحث، كالربط بالمكاقع االخرل، الرد (Hyper Text)الفائؽ

 .الفكرم، كاالرشيؼ

تتألؼ ىذه الكممة مف  -Multimedia ات الكسائط المتعددةتقديـ خدـ . ت
كتشير إلى  Mediaعني التعددية كالجزءالثانيمك Multiاألكؿ الجزء  .جزأيف

ت كالكرؽ كاألشرطة كاألقراص السمعية كالبصرية الكسائط الحاممة لممعمكما
لى صنؼ مف برمجيات ا تشير  Multimediaالعبارةالممغنطة كغيرىا، ك

الكمبيكتر التي تكفر المعمكمات باشكاؿ مختمفة، أم ربط متكامؿ بيف 
برنامج  ك Video Graphicكالصكر Audio  كاألصكات Textالنصكص

جعؿ مف الممكف استخداـ عرض ، بشكؿ عاـ مAnimationتحريؾ الصكر
 ( ).حركةاؿصكت كاؿصكر كاؿم نصكص تتزامف مع المعمكمات ؼ

كىي صحؼ  :(Electronic Journalism)النسخ االلكتركنية مف الصحؼ الكرقية .2
 أك كرقية عمى الشبكة، كتقتصر خدماتيا عمى تقديـ كؿ مضمكف الصحيفة الكرقية

مع خدمات االشتراؾ، كتقديـ ة، أكمكجز ألىـ محتكيات النسخة الكرقي، قبعض
 .االعالنات، كالربط بالمكاقع االخرل

: الصحافة االلكترونيةخصائص 

  :( )تميز الصحافة االلكتركنية بعدد مف الخصائص منيات

                                                           

 .210، ص(2000عمان، دارالمناىج، )، 2عالء عبد الرزاق السالمي، تكنولوجيا المعمومات، ط.د  ( )
:  ينظرالى  ( )
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  :التنوع والسعة: أوالً 

في التكفيؽ بيف المساحة المخصصة لمتحرير كبيف تمبية  الصحفي عمؿ تمثؿم
إرضاء  عف طريؽ ت اتاحت ىذه المساحات، كالسعة الكبيرةحاجات المتمقي، كاالنترف

 .ىكالمحرؾ ليذا التنكيع( Hyper text)كالنص الفائؽ ،مستكيات متعددة مف اإلىتماـ

: عامل الكمفة: ثانياً 
التكمفة في الصحيفة االلكتركنية اقؿ مف الكمفة في الصحافة التقميدية كيبرز ىذا العامؿ 

مكتكبة، إذ يكفر جزءان مف تكاليؼ اؿإعالمي الكتركني لمصحيفة  خاصة عندما يتـ تأسيس مكقع
عة، كالكسيط المباإرجاع الصحؼ غير  ةالكرقية لمجريدة، كعدـ كجكد مشكؿطبع كتكزيع النسخة 

 .مف القراء ان رمكبضمف لو في الكقت نفسو عددان بيف الصحيفة كالقراء، كم

: المرونة: ثالثاً 

أما ، ازدادت مركنة التعامؿ مع االنترنت مف الناحية التقنية زدادت خدمات الككمبيكتراكمما 
مف الناحية اإلعالمية فبإمكاف المستخدـ الكصكؿ إلى عدد كبير مف مصادر المعمكمات التي 

ا، مع العمـ اف القدرة عمى تزييؼ المعمكمات قد ازدادت كثيران ـيراىا جيدة كصادقة، كالتمييز بينو
 ( ).لت كثيران مف عمميات تركيب الصكر كتبديؿ األصكات كغيرىامع ظيكر االنترنت التي سو

 :المساحة الجغرافية :رابعاً 

الرسالة اإلعالمية  يعني أف كىذامختمؼ أنحاء العالـ  االلكتركنية تصؿ الى الصحافة
كيتـ نقؿ االخبار  القيكد التقميدية التي تعيؽ الصحافة التقميدية، عالمي كيتجاكز إلى مدلن تكصؿ 

                                                                                                                                                                                

 117-116، ص صذكره مصدرسبقمويت الفيصل، الصحافة االلكترونية في الوطن العربي،  عبداالمير.د. 
 54-53ص ص ذكره، مصدرسبق االلكترونية، الصحافة منيرسميمان، زيد. 

، (2005دارالنيضةالعربية، بيروت،)مي العبداهلل، اإلتصال والديمقراطية، الفضائيات والحرب اإلعالمية، .د ( )
. 220ص
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، كعدـ حاجتو الى اؿ لمعمكمات عبركا حدكد كالدكؿ كالقارات مف دكف رقابة أكمكانع أكرسـك
 ( ).كلـ يعد ىناؾ مفيـك جغرافية المكافشبكات تكزيع انسانية، 

 :التفاعمية: خامساً 

عؿ بيف الجميكر كالقائـ االنترنت األدكات التفاعمية التي تؤدم الى حدكث تفا أتاح
تناكليا ت اتعكحادثة حكؿ مكضالمباشر في الـ نية التحاكرعف طريؽ إمكا باإلتصاؿ
القدرة عمى الربط بيف اكثر كالمشاركة في استطالعات الرأم، ك، يطرحيا زكارأك الصحيفة
 ( ).مف مكقع

 :( )عن خصائص اخرىفضالً 

 .، كنشره مع المزيد مف التفاصيؿ(الحدث)إمكانية النقؿ الفكرم لمخبر .1
مكقع عمى الشبكة يقـك بالتسجيؿ التمقائي لكؿ زائر، كىذا  ، الف كؿالقراءد معرفة عد .2

 .الكضع يحقؽ إحصاءات دقيقة، كمؤشرات لمصحيفة عف عدد قرائيا
لقد فرضت شركطان مينية جديدة فيما يتعمؽ بالصحفييف مف حيث االىتماـ باالمكانات  .3

 .التقنية كشركط الكتابة لالنترنيت، كأساليب التغطية الخبرية
 .العالنات، فضالعف المؤثرات الصكتية كالصكرة كالحركةؿة كبيرة إتاحة مساح .4
 .رشيؼ االعداد كالمكاد كالمعمكمات، كتصنيفياألإتاحة إمكانية ىائمة  .5

 

                                                           

، (2006عمان، دارالشروق، )ياس خضيرالبياتي، اإلتصال الدولي والعربي، مجتمع المعمومات ومجتمع الورق،   ( )
. 11ص

 .18ق ذكره، صزيد منيرسميمان، الصحافة االلكترونية، مصدر سب  ( )
:  ينظرالى  ( )

 89-87مصدرسبق ذكره، ص صعبدالرزاق محمد الدليمي، الصحافة االلكترونية، .د.  
 131-130فيصل أبوعيشة، االعالم االلكتروني، مصدرسبق ذكره، ص ص. د. 
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: الفروق بين الصحف االلكترونية والنسخ االلكترونية من الصحف الورقية

كتركنية بيف الصحؼ االؿفركؽ كثيرة  يمكف رصد االشارة اليو تما تـعمى  ناءن ب
: ( )كقاالىـ منيا، ، لكف كالنسخ االلكتركنية

االلكتركنية انيا نشػأت ابتداء عمى الكرؽ بصكرة  النسخفأصؿ  :طبيعة النشأة .1
 عمى االنترنيت،كتركنية الؿا ضركرة كجكد نسختيالكف القائميف عمييا ارتأكا  تقميدية
 .ليس لو أصؿ كرقيابتداء عمى االنترنيت، ك تفقد انشأ ةااللكتركني الصحؼاما 

في أغمبو مجمكعة مف الفنييف  العمؿ طاقـة ؼااللكتركنينسخ ؿؿ بالنسبة :طاقم العمل .2
 عمى رفع محتكيات الصحيفة الكرقية ك( اف لـ يكف كمو)الذيف ينصب جؿ اىتماميـ

رئيس ) كامؿ عمؿطاقـ  متمؾفت ةااللكتركنيالصحؼ  أما. نشرىا عمى المكقع االلكتركني
 (....،ف كصحفييف كمدققى المغة كمصنفى المكاد، كقسـ المالتميديامحررمتحرير، 

كرية الصحيفة االلكتركنية يرتبط زمف التحديث بد نسخفى اؿ األخبار،تحديث زمن  .3
مع  سباؽفي بالنسبة لمصحؼ االلكتركنية فيك اسبكعية، أما  ـكانت يكمية أ ان سكاء

 .المصادراألخبار حاؿ حدكثيا أك حاؿ كركدىا مف  الزمف لنشر

 :سمبيات الصحافة االلكترونية

: ( )عنيا سمبيات، منياايضان مثمما كاف لمصحافة االلكتركنية مزايا كخصائص تكلدت 

تمجأ المكاقع االلكتركنية الى الركابط النشطة ككسيمة الضافة المزيد مف المعمكمات  .1
كف ق الركابط يـلمجميكر كاحاطتو بخمفيات ربما قد التككف متاحة لممكقع نفسو، لكف ىذ

                                                           

 .117-116فيصل أبوعيشة، االعالم االلكتروني، مصدرسبق ذكره، ص ص. د  ( )
 :ينظر الى  ( )

 63-62صص يمان، الصحافة االلكترونية، مصدر سبق ذكره، زيد منيرسل. 
 92-91، ص صمصدرسبق ذكرهعبدالرزاق محمد الدليمي، الصحافة االلكترونية، .د . 
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الى مكاقع قد اليراعي المعايير التحريرية ( متعمدبشكؿ غير كلك)اف تكجو الجميكر
 .المعركفة كيعتمد عمى مصادر التحظى بالثقة

 الكاذبة كالممفقة االشاعات كاالخبار تشارالصحافة االلكتركنية بيئة خصبة الف تكفر .2
نتياؾ حرمة"التشيير"السب، كالقذؼ)  (صكصيات حياتيـ الشخصيةاالشخاص كخ ، كا 

 ك بسرعة فائقة، كذلؾ الف االنترنيت قائـ عمى آليات فائقة السرعة في نقؿ المعمكمات
 .، كصعكبة السيطرة عميياعمى نطاؽ كاسع ىاتبادؿ

العديد مف بيف  اسؿ الفكرم كالمنتدياتكالدردشة كالبث الحي كالتر غرؼ المحادثة تنتشر .3
تخضع لضكابط كافية  لكثير مف ىذه المنتديات كالغرؼ المكاقع الصحافة االلكتركنية، كا

مف قبؿ القائميف عمى ىذه المكاقع، االمر الذل أدل الى حدكث ممارسات غير مقبكلة 
 .مف قبؿ المشاركيف فييا

الى تفتيت ذلؾ ادل ؼ أك أفراد تكجيو الرسائؿ االتصالية إلى مجمكعات صغيرة .4
 ( )(.الجماىير العريضة Massification)بدالن مف( Demassfication)الجميكر

ىذا ك المكثكقةالعتماد عمى المصادر الخبرية غيرغياب الضكابط كالمعايير المينية كا .5
لكتركنية تفقد مصداقيتيا المف الصحؼ ا ادل الى خمؽ حالة فكضى كعشكائية، ككثير

 .ليذا السبب
 .لتقنية، المشكالت كالمعكقات ا(الشاشة)صعكبة المطالعة عمى صفحة العرض .6
 غرافية، فكتكصكركاالفالـ، كتاليؼ كتب، )ةالفكرم القرصنة، كىي إنتياؾ حقكؽ الممكية .7

( الخ...قطع مكسيقية،ك

:  مقومات نجاح الصحافة االلكترونية

فرة عمى بمقدار ماتستخدمو مف إمكانات متكيتحدد مقدار نجاح الصحيفة االلكتركنية 
 :( )شبكة االنترنيت، كيتطمب ذلؾ
                                                           

القاىرة، الدارالمصرية المبنانية، )حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في عصرالمعمومات، .د  ( )
. 18، ص(2005
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سماتيا  كسيمة جديدة ليا االلكتركنية تعدطبيعة الكسيمة، فالصحؼ الكعي ب .1
االتصالية كالشكمية كجماىيرىا الخاصة التي تتطمع الى خدمات صحفية تشبع 

حاجاتيا االتصالية، كعمى القائميف عمى ىذه الكسيمة إدراؾ انيا تتكجو لجماىير 
كسائؿ االتصالية ؿامحددة، تختمؼ في سماتيا كحاجاتيا االتصالية عف جماىير 

 .االخرل

ىما في تقكية تاسيـ كؿتية االداء مع الصحافة التقميدية حيث التكجو نحك تكامؿ .2
 .ببعض مابعضو

ضركرة فصؿ الجياز التحريرم لكؿ مف الصحؼ االلكتركنية كالتقميدية، نظران  .3
 .الختالؼ طبيعة الكسيمتيف

كذلؾ عف طريؽ اعداد  ،النشاء أسكاؽ اعالنية جديدة، كخمؽ مكارد مالية السعي .4
الدراسات كالحمالت االعالمية المتكجية لممعمنيف لتشجيعيـ عمى االعالف في 

  .مكاقع الصحؼ االلكتركنية

: الكوردية الصحافة االلكترونيةنشأة 

ىا اتاف استخداـؼ، (1998)كصكؿ شبكة االنترنت الى جنكب ككردستاف في عاـ مع
في مدينة  (1999)أكؿ مركز لألنترنت في عاـ حأفتتكمتاحة لمعامة، كانت قميمة، كغير

القصبات عد ذلؾ انتشر، ك كصؿ الى المدف ك، كب(مركز السميمانية لالنترنت)السميمانية
المتحرؾ، ( Mobile Broadband Connection)بؿ الى القرل خاصة بعد استخداـ 

...(. نيت،  سرككيؾ، ماؾريببركسؾ نيت، ككراف نيت، )مثؿ

                                                                                                                                                                                

. 109د امين، مصدر سبق ذكره، صجرضا عبدالوا. د  ( )
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لنشر عمى شبكة االنترنت مف قبؿ االشخاص، كنجح بعض منيـ في ت محاكالت ابدأ
نشر صحيفة  دأ نشر الصحؼ في المكاقع، اذ يعكبعد ذلؾ بد. انشاء مكاقع شخصية

 ثـ أعقبتيا. كؿ محاكلة في ىذا الصددأ(puk.org)اليكمية عمى مكقع (ككردستانى نكل)
ككردستاف : كتركنية، مثؿث مكاقع اؿاحدستإ بدأ( 1999)عاـ منذ، لكف محاكالت اخرل

  .الخ... ككردستاف أكف اليف، ك ككردستاف بكست،كنيت، 

اف االنفتاح عمى االنترنت لـ يقتصر عمى الصحافة المكتكبة فقط، بؿ كالجدير بالذكر 
 .تعداىا لتشمؿ القنكات التمفزيكنية كاالذاعية

: ىاونماذج الكوردية فئات الصحافة االلكترونية

يد تقديـ محتكل تعأنيا  :عدة اشكاؿ، منيالكتركنية الككردية االتاخذ الصحافة 
: الخ، كمف تمؾ االشكاؿ...،لنشر الفكرمؿ ان مخصص تنتج محتكلن الصحؼ الكرقية، ك

 ديَرين) جريدة :ة كرقيان، باسميا كتارخيا، مثؿلكتركنية مف صحؼ مطبكعالنسخ ااؿ .1
– www.p-deren.org):  جمعية  ، تصدرعفاسبكعية كانت جريدةالتي
 .ممحاربيف القدامى الككردستافاؿ

 استطالع: قدـ خدماتتك، تحمؿ اسـ الصحيفة الكرقيةالتي لكتركنية الصحؼ ااؿ .2
 :الخ، مثؿ...التفاعمية، كالرأم، 

 ىاوالتى(www.hawlatinews.com:) ىمية حرة،جريدة اسبكعية سياسية أ 
 كرقية صدرت أكؿ نسخة، كىي أكؿ جريدة أىمية، ك(نجةر)عوتصدر مف قبؿ مطب

                                                           

، و ، مسؤل مكتب الفكر واتوعية التابعة التحاد الوطني الكوردستاني(فريد اسسرد)مقابمة اجراىا الباحث مع السيد  
 2012\2\15بتاريخ (pukmedia.) ىو احد مؤسسي

http://www.p-deren.org/
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شرت أكؿ نسخة الكتركنية منيا فك ،(2000تشريف الثاني 5)مطبكعة منيا بتاريخ
 .(2001آب)منذ عمى االنترنيت 

 كوردستاني نوى(www.knwe.org -www.pukmedia.com):  جريدة سياسية
 يكمية، تصدرعف اإلتحاد الكطني الككردستاني، كتعد أكؿ جريدة يكمية بعد انتفاضة

 عددىا كصدر ،(1992 كانكف الثاني12)في( صفر)كتـ إصدارعددىا ،(1991)عاـ
ليا نسخة الكتركنية كجريدة تقميدية عمى شبكة ، (1992كانكف الثاني26)في االكؿ

 (.2000) فس االسـ، منذ كانكف االكؿ لسنةاالنترنيت كبف

 :صحؼ الكتركنية ليس ليا أصؿ كرقي، مثؿ .3

 (كوردستان نيت-www.kurdistannet.org:) (كتركنية ردية اؿكجريدة ؾ
 في ىكلندا، ك(1999/آب/13)عددىا االكؿ بتاريخ ، نشر(يكمية عامة مستقمة

الجرائد االلكتركنية كتعدُب مف اكائؿ  ،(عمرفارس)، مف قبؿ(نجكل -ؤذيلةم)بإسـ
 .الككردية المنتشرة عمى شبكة االنترنيت، كتنشر مكادىا بالمغة الككردية فقط

 (ندانخة–  www.xendan.org):  فيي صحيفة الكتركنية، كأحد مشاريع مؤسسة
كتـ احداث ، (2003)خنداف لمبث كالنشر التي تأسست في مدينة السميمانية عاـ

 .2010المكقع في االكؿ مف كانكف الثاني 

 (ىسبة -www.sbeiy.com :)(كشو) شركة فيي صحيفة الكتركنية كأحد مشاريع 
 .(2007مارس 21)، كاستحدث في

 منظمات حككمية كغيركالشركات كأاالحزاب كمكاقع رسمية تابعة لمحككمة، أ .4
 :حككمية، مثؿ

 حككمة اقميـ ككردستاف مكقع( www.krg.org). 

http://www.knwe.org/
http://www.knwe.org/
http://www.pukmedia.com/
http://www.xendan.org/
http://www.sbeiy.com/
http://www.krg.org/
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 برلماف ككردستاف مكقع(www.perleman.org.) 

 مكقع شركة سردارلتجارة السيارات(www.serdargrup.com) 

مف الخدمات التفاعمية،  ان عددع المكاؽ ىذه ركتكؼ ...مكاقع الفضائيات كاالذاعات ك .5
 : مثؿ

 راديك نكا(www.ku.radionawa.com.) 

 ككردسات(www.kurdsat.tv :)األقمار بدأت قناة ككردسات ببثيا المباشر عبر 
، كتجدراإلشارة إلى أنو تـ (1/1/2000)، في مساء يـك(ىكت بيرد -نايؿ سات)

 ة، كيمثؿ المكقع مكمؿ(1/1/2004)بعد أربع سنكات تأسيس مكقع ألكتركني ليا
لشاشة ككردسات الفضائية في إيصاؿ أكبر كمية ممكنة مف األخبار كالمعمكمات 

 ، إلى القارئ ك(المغة اإلنكميزيةك –المغة العربية ك –المغة الككردية )كبثالث لغات
 .ىد في نفس الكقتالمشا

، تسمية المكقع مف اسـ االشخاص أكاسماء معنكية أكداللية أتيتمكاقع شخصية،  .6
 (.www.kamkars.net كامكاراف) :مثؿ

مكاقع خاصة باالعالف كالتركيج لمبضائع كالمكاد كاالدكات المستعممة كبيع  .7
 (.www.dasy2.com  -دةسى دوو:) مثؿ الخ،...العقارات ك االراضي ك

  :االلكترونية الكورديةلصحافة الوظيفة السياسية ل

السياسية  ك كؼ االجتماعية كالنظـ االقتصاديةكالظر االتجاىات الفكريةب االعالـيتأثر
 تكسيع اآلفاؽ كسيمة لمتنكير ك يبرز دكرىا عمى انيا أداة سياسية كك ،كيؤثر فييا ايضان 

http://www.perleman.org/
http://www.ku.radionawa.com/
http://www.kurdsat.tv/
http://www.kamkars.net/
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كتنظيـ الذاكرة الجماعية يقتضي إشاعة المعرفة  كىذا ،االفراد ية عندكالرؤل الفكر
 ( ).المعمكمات الصحافة كحرية االلتزاـ بمبادئ حريةمف خالؿ كذلؾ  لممجتمع،

ىا التي يعمؿ فيمف الطبيعي أف يتأثر االعالـ كالعمؿ االعالمي بحقائؽ المجتمعات لذلؾ 
النظاـ )فيك كليد البيئة  ،عف كاقعوأف نفصمو تطيع النسكأيضان كاقعيا،  كيعكس ظركفيا ك

نتاج بناء اجتماعي  مارس في فراغ اجتماعي، ألنومالأم  ،القائـ فيو (السياسياالجتماعي ك
 ران مباشران باألكضاع الثقافية كببناء المجتمع ككؿ، كيتأثر تأث اقتصادم، كيرتبط إرتباطا كثيقان 

 كميا عكامؿ تتدخؿ في رسـ السياسة اإلعالمية، كاالجتماعية كالسياسية في ذلؾ المجتمع، ك
بات مف الصعب الفصؿ ك ( ).تحديد أىداؼ العممية اإلعالمية، كاختيار المادة اإلعالمية ذاتيا

  ( ).عف الكاقع السياسي كاالجتماعي الذم تعمؿ في كنفوئيا كادابيف عمؿ كسائؿ االعالـ 

في المجاالت المجتمع  بعان لتطكرإلى آخر، تمجتمع تختمؼ نظـ االعالـ مف بذلؾ ك
يكضح  ك ،اإلمكانات البشرية كالتقنية فر، كمدل تكالخ...ك االقتصادية كاالجتماعيةالسياسية ك
أيضان الكيفية التي تمارس بيا السمطة نفكذىا كمكقفيا مف بعض القضايا األساسية االعالـ 

 ( ).المتعمقة بحقكؽ االفراد ك كاجباتيـ

ىداؼ التي لتحقيؽ األ رؤية سياسية كاضحةاإلعالـ  ؤكد ضركرة امتالؾت كالنظـ السياسية
 ( ).تعكسو السياسي ك عمى المكقؼفإف ىكية الرسالة تعتمد  مف ثـكالسياسي،  يحددىا القرار

                                                           

د، ىيئة اإلعالم و وليد خالد احمد حسن، موقف الصحافة العراقية من قضايا الفساد، مجمة تواصل، بغدا  ( )
 .27، ص2007، (14)االتصاالت، العدد

 .18، ص(2004القاىرة، دارالمعرفة الجامعية،) طارق سيد أحمد، اإلعالم المحمي وقضايا المجتمع،   ( )
دراسة في االنماط والمفاىيم وعالم الوسيمة االعالمية في المجتمع    -الطويرقي، عمم االتصال المعاصر عبداهلل.د ( )

 .289، ص(1997الرياض، مكتبة العبيكان، )سعودي، ال
والتوزيع، عمان، مكتبة الكتاني لمنشر)، 5ط عصام سميمان الموسى، المدخل في االتصال الجماىيري،.د ( )

 .78، ص(2003
 .423، ص (1993الكتب لمطباعة والنشر،  بغداد، دار)ياس خضير البياتي، اإلعالم الدولي والعربي، . د   ( )
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بشكؿ يخدـ  ،السياسة كالنظـ السياسية ارتباطان كثيقان بكسائؿ االعالـ كتكجيياكترتبط 
ذ اف كجكد إ، السياسيلنشر المعمكمات كتنمية الكعي لؾ كذ ،يحقؽ اىدافيا في االتصاؿك

السياسية  الخططفي اعداد لمتطكر التقني كانتشار المعمكمات تككف دعامة رئيسية قاعدة  
 ، كعالـقنكات االم محاكلة التحكـ في انتشارىا عبر ؼ ،لتحسيف خدمات نظاـ المعمكمات

 ( ).ارساء ما يعرؼ بسياسة المعمكمات

، كقد نجحت السياسة بكؿ ية بات مف مياـ اإلعالـىداؼ السياساألالـ نحك فتكجيو الع
عف فضالمقكماتيا كأساليبيا في تكجيو دفة اإلعالـ نحك أىدافيا االستراتيجية المرسكمة، 

ستبعاد  في إطار مف القيـ السياسية ،قائمة اإلىتمامات السياسية لدل الجميكرؿ ىاترتيب كا 
االعالـ ، ككحي بأىمية القضايا المثارة في ذىف الجميكرالتي تقيـ القضايا المغايرة ليذه اؿ

بشكؿ عاـ ىك الكجو االخر لمسياسة، فعالـ السياسة صعب أف يكجد دكف االعالـ النو 
 ( ).حمقة الكصؿ بيف الجماىير كالسياسييف

تعد مف أىـ عناصر بناء كىي جزء حيكم مف السياسة،  بشكؿ عاـ الصحافةعميو ؼ
يمارس عف طريقيا مياـ ق التي ترتكز عمييا تشكيالتو، اذ لسياسي كدعائـالتنظيـ ا

في احداثيا لككنيا تشكؿ مساحة  ، كتككف طرفا فاعالن التكجيو كالتثقيؼ كالتكعية كالنقد
كتمعب دكران  ،كتؤثر في نتائجو كتتأثر بطبيعة ممارساتو كاسعة مف أصكؿ العمؿ السياسي

 .( )مف قبؿ الجميكر التفكير بو مايثير في تشكيؿ االتجاىات، أك

                                                           

 .9، ص(1984بيروت، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، )عبد الغني بسيوني عبد اهلل، النظم السياسية،    ( )
بيروت، مركز )بسيوني ابراىيم عبد الحميم، دور وسائل االتصال في صناعة القرارات في الوطن العربي، . د  ( )

 .49، ص(1993دراسات الوحدة العربية، 
، (القاىرة، دارالمعرفة الجامعية، بدون تاريخ نشر)،3لمستقبل والتنظيم السياسي، طفتحي االبياري، صحافةا  ( )

 .107ص
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السياسييف لمسيطرة عمى الكيفية التي تصكرىـ بيا كسائؿ اف الدافع الذم يدعك ك
االعالـ، مرده بشكؿ خاص إلى أىمية إلباس سياساتيـ الشرعية المطمكبة عف طريؽ 

عممية اضفاء صفة الشرعية أك القبكؿ االجتماعي  ذلؾب كفيعفك ،كسب تأييد الجميكر
 ككذلؾ مف خالؿ ترتيب االىتمامات السياسية،  كالتركيز عمييا، ار كمفاىيـ معينةالفؾ

السياسي بما يخمؽ في النياية صكرة  كالحكار إستبعاد افكار كمفاىيـ اخرل مف النقاش
، كتبنيو ليذه األفكار كالمفاىيـ، ألنيا ممارسات ما ذىنية لدل الجميكر بمكضكعية قضية

مف خالؿ األدكار التي تقـك بيا كسائؿ ذلؾ ك ( ).ت االتصاليةكاعية كمدركسة لمسمككيا
كمتفاعال مع الدكر الذم يقـك بو رجاؿ  دكرىـ مكمال دممكف فييا، إذ يعاإلعالـ كالعا

اإلعالمييف في  يبدأ دكر ثـمف ، كف ينتيي دكرىـ عند تحديد األىداؼالسياسة، فالسياسيك
 ( ).ليب اإلعالمية المناسبةصياغة ىذه السياسات كالتعبير عنيا باالسا

 ىك، (مدلكؿ سياسي عد أكبُب  الرسائؿ االعالمية ذات مضمكف أك)االعالـ السياسيؼ
 ك، التكعيةمختمفة عف الشؤكف السياسية بيدؼ معمكمات  نشر افستيدؼممنيج كعممية 

عمى تكجيو  اتأثيرىا في التحكؿ الفكرم كاالجتماعي المنشكد عف طريؽ قدرتو لعمميةؿ
 ،العريضة، كبمستكياتيا كافة الى خمؽ حالة مف التالحـ الكجداني كالفكرم فييا اىيرالجـ

 .( )ليصبحكا قادريف فعالن عمى المشاركة الجادة في صنع القرارات

، تعمؿ عمى ارساء قكاعدهمقكمات كالقدرة عمى تحقيؽ فاعمية سياسية، كلالعالـ السياسي ك
ىك يستخدـ ؼ مف الرسائؿ االتصالية، لرجمُب يتحقؽ فيو ما اصحي اسياسي ائة كمناخكتييئ بي

                                                           

الشروق الدولية،  القاىرة، مكتبة) زين نجاتي، .د :السياسة، ت وأخبار وآخرون، سياسة االخبار دوريس جرابر  ( )
 .127، ص(2004

، (2000بغداد، دارالشؤون الثقافية العامة،)ية، اإلعالم والسياسةالخارجية األمريك سالم خطاب الناصري،  ( )
 .62ص

، (1988الكتب، القاىرة،عالم) السياسية دراسة في االصول والنظريات والتطبيق، محمدعمي العويني، العموم  ( )
 .24ص
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تتعرض لمظكاىر كالسياسة ىنا االعالـ بصفتو كسيمة كيستخدـ السياسة بكصفيا مضمكنان، 
ف كانت في المقاـ االكؿ سياسية إنيا كجييا، بمعنى السياسية مف كافة أ تأخذ في  فييكا 

تغمفيا بالغالؼ السياسي  ككالثقافية كغيرىا  ية كاالجتماعيةالحسباف الجكانب االخرل االقتصاد
كينظر إلى السياسة كاإلعالـ  كمضمكنان االعالـ السياسي شكالن  ، كبيذا يعدكتصبغيا بصبغتو

  ( ).بأنيما تكأماف تربطيماعالقة تبادلية، كاف كال منيما يتغذل مف اآلخر

كسائؿ اعالـ مختمفة،  كىنا يبرز بقكة مدل لجكء التيارات كاألحزاب السياسية إلى تبني
ت تمؾ الكسائؿ، سكاء كاإلنفاؽ عمييا مف ميزانيتيا بشكؿ مباشر أكغير مباشر، كما أضح

. الحديثة، مجاال لمنقاش في مختمؼ القضايا المثارة ـالتقميدية أ

 :نستطيع اف نسجؿ بعض مالمح إلعالـ السياسي، منيا خالؿ ما اشرنا اليوكمف 

. كثيقان  بالسياسة ارتباطان ق ارتباط .1

 .ىاخصكصيتيا مفكتستمد السياسة اإلعالمية  ىي مصدرالتي  األيدكلكجية السياسية .2

الذم لمجمتع المعيف ابالخاصة  ...الحقائؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسة .3
 .منبع سياستيا اإلعالمية ىك

السياسية ) االتفي كافة المج  جذريان تحكال( 1991آذار 5)تعد إنتفاضة شعب ككردستاف في
كبعد أف سحبت  ،(الخ...، كالشخصيةكاالقتصادية كاالجتماعية كالتاريخية كالثقافية كاإلعالمية ك

، (1991 تشريف االكؿ - نيساف) ككردستانية، فياؿمناطؽ اؿالحككمة العراقية إداراتيا مف 
 .قةاستممت الجبية الككردستانية زماـ الحكـ في المنط

االمتثاؿ  ككاف االختيار الديمقراطي ك مة،قـمف التحكالت السياسية اؿكشيد االقميـ سمسمة  
 19)ت في البالد بعد االنتفاضة فيلرأم الشعب كمف ينتخبيـ في اكؿ انتخابات حرة جر

التي قامت عمى أسس التعددية السياسية، كتجسيد مشاركة األحزاب المختمفة في  (1992آيار
                                                           

 .13، ص( 1985القاىرة، مكتبة االنجموالمصرية، )محمد عمي العويني، االعالم السياسي العربي المعاصر،   ( )
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الكثر تقدما ألنتاج مؤسسات ديمقراطية منتخبة كالبرلماف الخيار ا الرؤيا كاستراتجيتيا، كىك
. (1992تمكز 4)تـ تشكيميا فيكككردستاف،  كالذم منح الثقة ألكؿ حككمة محمية في اقميـ

 كركة الحياة السياسية مجمكعة التشريعات كالقكانيف التي نظمت ح تفسك
 الصحفييف كالكتاب ك حرية الصحافة كحقكؽب، كبالذات التشريعات المتعمقة االجتماعية
قميـ ككردستاف العراؽ المجمس الكطني الككردستاني قانكف االحزاب ال فاصدر االعالمييف،

 اصدرلعمؿ السياسي كالحزبي قانكنان، كأقر فيو حرية االذم ، (1993لسنة 17)المرقـ
 لسنة4) المرقـ نقابة الصحفييف، كقانكف (1993لسنة  10)قانكف المطبكعات المرقـ

 ،2004كعُبدِّؿ قانكف النقابة في عاـ  ،(1998 /2/4في  (11)رقـ بمكجب قرار -1998
كقانكف العمؿ الصحفي في ، (2001لسنة13) كقانكف صندكؽ التقاعد لمصحفييف المرقـ

تضمف انفتاحان كبيران، حرية التعبير قانكنان، كقرحيث أ، 2007لسنة ( 35)ككردستاف رقـ
السياسي فكرة اعالمية كفيض كاسع مف  رم التغيتمؾ العممية الكبيرة ؼ تفؽلقد راك

آراء عف  ، لتعبر...كشبكات اإلنترنت فضائياتكالمحمية  الصحؼ كاالذاعات كالتمفزيكنات
سياسيان، )بعدان كاحدان  لـ يتخذ التغييرك ،كالديمقراطيةالمينية كاالحزاب كالمنظمات السياسية 

ع قتصاديان، أكإ جتماعيان، أكإ أك   .األصعدةبؿ كاف تغييران عمى جميع ...( الميان ثقافيان، أكا 

، اذ (المضمكفالشكؿ ك) كىريان مف كافة النكاحيشيدت الصحافة الككردية تغيران جك
الخ، ... االخراج،ك التكنمكجيا، كالككادر، : الكميةنرل طفرة كبيرة مف ناحيتي النكعية ك

ذلؾ الى الظركؼ  كؿ كمف حيث الطباعة ك كسائؿ اإلتصاؿ، كيعكدكقنكات مختمفة، 
 السياسة اإلعالمية ك فيأثر بدكره كىذا  جديدة التي خمقتيا اإلنتفاضة،السياسية اؿ

شبكات االنترنت، فأدل ذلؾ حديثة كتجارب الصحافة العالمية كاالستفادة مف التقنيات اؿ

                                                           

دراسة في صحيفتي كوردستانى  –، التحقيق الصحفي في الصحافة الكوردية في اقميم كوردستان رمضانعمراحمد  
كمية  \، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة السميمانية 2008\1\31لغاية 2008\1\1نوى و خو بات، لمفترة من

 .89، ص2008قسم االعالم،  \العموم االنسانية 
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دائرة المحمية، كالدخكؿ الى الدائرة العالمية، كمشاركة الكتاب في اؿالى كسر طكؽ 
 .ة التطكرات عمى الصعيد العالميمتابع صحؼ العالمية كاؿ

 برزت الصحافة المتخصصة،ك ،السنكات بنشكء الصحافة االىميةق ىذايضان كتميزت 
ذكم كالطالب، كالعماؿ، : ظمات المينية كالديمقراطية، مثؿلتككف لساف حاؿ المف كتطكرت

. الخ...،النساءكالميف اليندسية، 

ح مناخان إعالميان جديدان لـ يكف يحظى بو اإلعالميكف قبؿ الذم حصؿ أتا فالتغيير
مختمفة في ضكء  ذلؾ الكقت، كانطمقت أصكات عديدة كمتنكعة تعكس كجيات نظر

العامة كالمتخصصة كاإلذاعات كالمحطات  كسائؿ اإلعالـ المتنكعة، التي شممت الصحافة
. خاؿ...التمفزيكنية األرضية كالبث الفضائي كشبكة االنترنت ك

االعالمية لممؤسسة الصحفية، حيث اف نمط الممكية يحدد الى حد ما معالـ السياسة 
ف الممكية الحككمية تعني تحديد الحريات، كسيطرة الدكلة عمى قرارات النشر، فيما تتيح إ

عمى كفؽ ممكيتيا  (االلكتركنية)ممكية االفراد ىامشا مف الحرية، كيمكف تصنيؼ الصحؼ
: ( )كما يأتيك

ر عف فكر سياسي معيف تعبّب ككىي التي تنطؽ باسـ الحزب،  :الحزبية ةفاالصح .1
 كتتسـ مكادىا االعالمية بمميزاتيا الخاصة، مذىب ايديكلكجي خاصاتجاه أكأك

كتدافع عف افكارىا، كتعكس فييا كجية نظر الحزب الذم تمثمو حكؿ القضايا 
و  ،خةباتو ،سبةىك، اداالتح، (الخ...الفكرية، السياسية، االجتماعية،) المختمفة

 .اخل... KURDIU.ORG و نيوز، كؤمةأل

                                                           

سميمانية، مكتب الفكروالتوعية )االعالم العربي المعاصر نموذجًا،  ،يدا، ذىنية التغييب والتزييفعبدالباسط س.د ( )
 .17، ص(2005في االتحاد الوطني الكردستاني،
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بية، كترل في نقؿ الحقيقة كما مرتبطة بكجيات النظر الحز غيركىي  :االىمية ةفاالصح .2
االستجابة  افة الى تمبيتيا لرغبات القارئ ككمف جميع مصادرىا ىدفان أساسيان، اض، ىي

تستند في ذلؾ ، كالترفيو عنو، كالمعمكماتمشركعة، كامداد الجماىير باؿ لمطالب الجماىير
 :مثؿ .حسب الخطط كالبرامج المعتمدة مف قبميـ ، كتسيرصحاب المصالحالى تكجيات أ

   .اخل...سةربةست،و دةسى دوو،
مكاقفيا في شتى عمييا الحككمة لتشرح سياساتيا ك ىي التي تشرؼ :الرسمية ةفاالصح .3

مكقع برلماف ، قع حككمة اقميـ ككردستافمك: مثؿ .المياديف كلتخدـ مصالح ادارتيا
 .ككردستاف

: االنتفاضة القانونية لمصحافة الكوردية ما بعد الصفة

، الف حرية االعالـ تؤدم باتت حرية االعالـ مقياسان لمعرفة مدل تقدـ االمـ كتخمفيا
لقكل كسائؿ االعالـ تعد خاضعة ؿاف مف رغـ عمى اؿبالنياية الى ترسيخ ركائز الديمقراطية، 

بيف  اىناؾ تكافؽ، لكف كمتماشية كمسايرة لمتكزيع القائـ لمقكل في المجتمع ،الرئيسة في المجتمع
 .( )كالسياسييف كلكيات الجماىيرأطبيعة 

 حؽك ،(الرأم) التعبير حؽك ،(األخبار) المعرفة حؽ: ثالثة حقكؽ عمى اإلعالـ حرية تقـكك
. كخارجية داخمية كثيرة بعقبات تصطدـ الحرية ىذه أف غير( عميو كالتعميؽ نشرالخبر)النشر
، ابو عالقتو كحدكد فييا اإلعالـ كمكقع السياسية، األنظمة تبايف حسب الداخمية العقبات كتتبايف

 االخر، ا، كيكمؿ احدىـام البد مف كجكدىـتدعائـ كاالركاف اؿاؿتي حرية الصحافة مف عدد أكت
تجسد تكالغيرشفافة ك منقكصةتككف ية الصحافة فاف حراآلخر كمؿ لـ م ىما أكاذا نقص احدك

: ( )مفي ذلؾ المجتمع، كالدعائـ ق

                                                           

بدون مكان النشر )عثمان العربي، .د :دراسات في بناء النظرية االعالمية، ت -دينيس مكويل، االعالم وتاثيراتو  ( )
 179، ص(1992والناشر، 

، ص (2011السميمانية، دار سردم لمطباعة والنشر، )سامان فوزي عمر، دراسات معمقة في قانون االعالم، .د  ( )
 .141-137ص
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النظاـ الكقائي ىك النظاـ الذم ؼ :عدم االخذ بالنظام الوقائي واالخذ بالنظام الردعي .1
 يسمح لمحككمة بمراقبة االعالـ عف كثب، كاليتـ نشر أم مكضكع اال بعد مركره

النظاـ الردعي فيك ذلؾ النظاـ الذم يسمح لمفرد باف أما. كحراس البكابة (الفمترات)ػب
يتصرؼ بكامؿ حريتو في نشر مكضكعاتو، عمى اف يسأؿ بعدئذ عف التجاكزات 

 .كمييما القانكنية، كذلؾ بانزاؿ العقكبة أك التعكيض أك

اليمكف كصؼ عمؿ المؤسسات االعالمية  :سيولة تأسيس المؤسسات االعالمية .2
المجتمع، يككف ذات رسالة سامية في خدمة  قنفس في الكقتبانو عمؿ تجارم فقط بؿ 

حتاج الى مكافقة السمطة التنفيذية بؿ يمكف اتباع تالإصدار صحيفة  فافلذلؾ 
نظاـ البياف أكاالخطار، حيث يتـ تقديـ بياف الى الجيات المحددة بالقانكف، 

دكر كنشرىا في عدد مف كسائؿ االعالـ حتى يككف مف لو مصمحة عمى عمـ بص
اذا كاف لديو اعتراض عمى صدكرىا يمكف تقديمو الى  ثـىذه الصحيفة، ك

مؤسسات االعالمية اؿالجيات المحددة بالقانكف، ككذلؾ بالنسبة الى احداث 
 .االخرل مع فكارؽ بسيطة مف حيث التنظيـ

كىي الجرائـ التي تتعمؽ بالفكر  :عدم العمل بجرائم الرأي والفكر اال استثناءً  .3
كمف ... دينية،كاؿجتماعية، الاكسياسية، اؿعمى اختالؼ انكاعيا كاشكاليا  كالعقيدة

ؾ ف ذؿئيما ألأكمساك ىماأكبياف محاسفايدكلكجية محددة  يقـك بنقد فكرة ما أك
 .المجتمعاليؤدم باالضرار الى الفرد ك

مف خالؿ يتـ نشر بعض المكاد  :ىاوتعطيل عدم غمق المؤسسات االعالمية .4
غير كىي مخالفة لمقانكف كشيء طبيعي، التي عالمية عمؿ المؤسسات اال

الطبيعي ىك اف تعاقب المؤسسة االعالمية بتعطيؿ نتيجة ىذه المخالفة المكجبة 
 .لمعقكبة بصكرة عادية كالغرامة كالتعكيض لكف دكف الغمؽ
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قدرة الحصكؿ العالمي ؿاذا لـ يكف  :السماح بحرية الوصول الى المعمومات .5
ند ما ينشره بالكثائؽ، فال مكثكقة مف المصادر الحككمية ليسعمى المعمكمات اؿ

الشعب  عب بالمعمكمات كاالرقاـ لكي تمدتمنع الحككمة مف التال ما يكجد
بمعمكمات خاطئة، لذلؾ البد اف تتضمف القكانيف االعالمية نصكصان تمـز 

ليف في القطاعيف الخاص كالعاـ بالتعاكف مع االعالمييف كامدادىـ كالمسؤ
 .المعمكمات غير الممنكعة بنص القانكفب

ة االلكتركنية التتقيد بالقيكد شرنا اليو فاف حرية التعبير في الصحاؼمما أ رغـاؿ لىعك
صحافة بال اؿمفيـك  تالف شبكة االنترنت قد جسد ،الصحافة التقميديةبيا االعراؼ التي تتقيد ك

 .كأمنية أيضان حدكد، كبال قيكد كضكابط قانكنية 

الصحافة تشكؿ منعطفا محفكفا باألخطار كالمفاجآت التي تشكؿ تحديان حقيقيان كانت ك
فالحالة كماتزاؿ الككردية في متابعتيا لظركؼ جنكب ككردستاف الراىنة،  االلكتركنية لمصحافة

مستقمة عمى عدـ المساس كبمظيرىا الخارجي الذم يبرز في حرص أكثر األطراؼ حزبية أ
 الؾ الديمقراطيةأم األغمبية في حدكد المصمحة العامة ضمف المسبحرية الصحافة كاحتراـ ر

ترسيخ األطر  معارضة، مستقبالن، سمطة أكك اآلفتطمب مف أطراؼ المعادلة الصحفية ت
 ( ).كتكضيح الثكابت لمعممية الصحفية

لتقاء مجمكعة مف العكامؿ كالضكابط ك دكلة يتحدد بمستكل إ ةإلعالـ في أمكاف أداء ا
المترابطة، مف األرضية الفكرية كالسياسية إلى اإلطار التنظيمي كالتشريعي الذم فيو األىداؼ 

  ( ).رسالتو المنشكدة كيؤدميترعرع اإلعالـ 

                                                           

، (13)تواصل، بغداد، ىيئة اإلعالم واالتصاالت، العددالوليد خالد احمد حسن، أي صحافة نريد؟، مجمة   ( )
. 6، ص2007

العراقية في زمن االحتالل األمريكي، مجمة المستقبل العربي، لبنان، مركز دراسات فاضل البدراني، واقع الصحافة   ( )
 .  122، ص2008، (30)، السنة(347)الوحدة العربية، العدد
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مف  مزاكلة العمؿ االعالمي، كالحقكؽ تخكؿ المؤسسة االعالمية  كتكجد مجمكعة مف
ر، كحرية ممكية كسائؿ ىذه الحقكؽ التي أقرىا النظاـ السياسي حرية الرأم، كحرية التعبي

 ية مزاكلة مينة النشر كالتكزيع،، كحرالمشاركة السياسية، كحرية التجمعاالعالـ، كحرية 
 ( ).الحماية القانكنية لالعالمييفك

شكيؿ في تااللكتركنية الككردية  ما لمصحؼ لؾ فمف المفترض أف يككف ىناؾ دكرلذ
الرأم، كامداد القارمء بالمعمكمات ، كذلؾ عف طريؽ حرية االتجاىات كاالتجاه السياسي

. (مصداقيةاؿ)، كمطابقة القكؿ كالفعؿ، كقكؿ الحقيقةكتييئة ارضية النقاش، كتبادؿ اآلراء

لسنة ( 35)كف العمؿ الصحفي في ككردستاف رقـقافكجاء النظاـ الصحفي متمثال في 
االعالـ تشجيع تعدد كسائؿ  :كق مف اتجاىات ىذا القانكفكمف أىـ ما تضمنو  ،2007

كالمسؤكلية االخالقية حرية الرأم، كحرية التعبير،  كتعزيز كالمنافسة بينيما، كحرية ممكيتيا
التاكيد ك، كالحماية القانكنية لالعالمييف لمصحفييف كتحديد مسؤكليتيـ في ممارسة المينة،

 يحتاج الىال الصحؼ صدارإتأكيد عمى اف اؿ مععمى حماية حقكؽ النشر كالتأليؼ 
. (نظاـ البياف أك االخطار  -ازةاالج)

اليحتكم عمى كيفية معالجة المشاكؿ المتعمقة بالنشر عمى شبكة ىذا القانكف لكف 
ىـ أ مف دعانكني يحصف ىذا النشاط االعالمي م، عميو فاف غياب إطار ؽاالنترنت

. االلكتركنية الككرديةالمشاكؿ التي تكاجو الصحافة 

المكاسب ككردستاف مف أىـ  في جنكب حرية الصحافة تدعُب  قدؼذلؾ  معك
ف حماية  ،(1991)نتفاضة عاـككردستاف بعد إ لشعبالديمقراطية التي تحققت  كا 

ت السمطات تتصدر قائمة اىتماماالصحافة  الصحفييف كالمؤسسات اإلعالمية كتقكية دكر
                                                           

 .11، ص(1996بدون ناشرومكان النشر، )محمد بن سعود البشر، ضوابط الحرية في االعالم السعودي،    ( )
    (4)انظر الى ممحق رقم. 
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في مع الصحفييف،  افضالعف تضامنو، السمطات التنفيذية تحدث عنوت ىذا ماك التنفيذية،
كحمايتيـ لتأدية عمميـ، بتسييؿ ميمة الصحفييف عالقة  لجيات ذات اضكء تكجيياتو

كالتشديد عمى اتخاذ إجراءات رادعة بحؽ كؿ مف يثبت قيامو بتصرؼ مف شأنو اإلساءة 
السيما في ظؿ سمسمة االعتداءات كاالغتياالت التي طالت ك ،إلى اإلعالمييف كالصحفييف
امتيازات  حقكؽ ك –الفصؿ الرابع )أيدم مسمحيف مجيكليف الصحفييف كاإلعالمييف عمى

 كالمكضكعية كااللتزاـ بالمعايير التأكيد عمى تكخي الدقة ك. (الصحفي، المادة السابعة
الرد كالتصحيح، المادة  –الفصؿ الثالث ) حداثأل، كالتحمي بالمسؤكلية عند نقؿ االمينية
االلكتركنية لصحافة ا صخصائ ؿ كتجسدت بعض خصاكؿ ذلؾ  مع، (السادسة
 :ىامف ،الككردية

النكعية، كأصبحت مصداقية الخبر بحاجة الى التدقيؽ  انيا باتت صحافة الكمية ال .1
 .مف الصحفييف عف أخالقيات المينة كمكاثيقيا كالمتابعة، فضالعف ابتعاد الكثير

المحمية  كالقنكات التمفزيكنية االذاعاتحداث ستإكاف التكاثر المطرد في صدكرالصحؼ،  .2
حمة ما مميزات مر أىـ خصائص كيعد  خاصة االلكتركنيةالصحؼ ، كعامة الفضائياتك

برفع صكت المغيبيف  تساىـ االتي انعكست عمى كاقع الصحافة، النوبعد االنتفاضة 
اال اف ىذه النقطة سرعاف ما تحكلت إلى مشاريع صحفية بعيدة  ( )الساحة السياسية،عف 

نيا دخمت بكؿ كسائميا في لب الصراعات األيدلكجية أ السيماكعف الدكافع الكطنية، 
 .لمحركات السياسية، بما يمثؿ شكؿ حرب إعالمية

بركز ظاىرة الطارئيف عمييا،  كالصحافة االلكتركنية خاصة شيدت الصحافة الككردية .3
 الكتركنيةصحؼ  يتكلكف رئاسة تحريرالذيف حيث اف ىناؾ عددان كبيران مف االشخاص 

                                                           

عدد )بعد الحرب، المجمة الدولية لمصميب األحمرسؤولية المينية في صحافة عراق مامد عبدالمجيد، أزمة الماح ( )
 .7، ص2007، كانون األول، (خاص عن العراق
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المؤىالت ( رئيس التحرير)يمتمؾ فيودد مف الزمالء، في الكقت الذم الىـ عيعدىا ؿ
 ( ).المينية األكاديمية أك

الصحافة الصفراء، التي تعتمد عمى الخبر الخادع كالقصة السياسية المثيرة  نتشارإ .4
تحقؽ  المكاقعمالية، إذ باتت ىذه سياسية أكأخبار فضيحة  ىكاجس الناس، أك نشرؿ

 .التعرضية في أرقامان قياس

قانكف يضمف ب يعمؿم كقت، دكف أف أالصحفي كأجير، قد يخسر عممو في  يعامؿ .5
. عميو ات السياسية ىي المسيطرةىكاء كاالنتماءألا ألف ،لو حقكقو

كبطبيعة الحاؿ فإف نظـ االعالـ في المجتمعات ذات النظـ السياسية الديمقراطية، 
كيتضح ىذا االختالؼ . كلية أك االشتراكيةتختمؼ عف تمؾ الكائنة في المجتمعات الشـ

عف طريؽ النظر إلى اختالؼ كظائؼ االعالـ في ىذه المجتمعات، كمكقؼ السمطة مف 
الحريات كالحقكؽ سكاء لالفراد أكالمؤسسات االعالمية، كطبيعة الممارسة الصحفية كنظاـ 

 ( ).الرقابة في ىذه المجتمعات

 يتيفرئيس تيفادا اعالـ ك كسائمو المختمفة باتاإل فه إ :عميو ليس مف المبالغة القكؿ
 ا األنظمة السياسية في جميع دكؿ العالـ في مخاطبة الجميكر كتكجييو، كـتستخدمو

يصاؿ رسالتيا كئياثقافيان، كذلؾ مف أجؿ ترسيخ بقامحاكلة التأثير فيو سياسيان ك  ، كا 
.  ايديكلكجيتيا إلى المجتمع

 

 

                                                           

. 4، ص11/12/2007، (1428)حسب اهلل يحيى، صحافة الطارئين، جريدة الصباح الجديد، بغداد، العدد  ( )
. 63، ص(1997الرياض، مكتبة العبيكان، )مقدمة في االتصال السياسي، محمد بن سعود البشر، .د  ( )



 

 

 

:  الفصل الثاني
الصحافة االلكترونية الكوردية و وظيفتها 

السياسية 
 :المبحث االول 

الوظيفة السياسية لمصحافة االلكترونية 
:  المبحث الثاني 

 الكوردية واقع الصحافة االلكترونية
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االتجاىات : المبحث االول

: مفيوم االتجاه: اواًل 

اليد التؽ االتجاىات تعد سمككيات ألفراد المجتمع، كترتبط بالقيـ كالمعايير كاألعراؼ ك
حدد سمككو بالنسبة لمكضكعات معينة تالفرد ك جسد شعكرتكالسائدة في ذلؾ المجتمع، 

ل ريح أكضمنا في حديثو، كيسـتجاىو بالمفظ الصإ كالفرد قد يعبر عف. مف حيث تفضيميا
  ( ).قد يطبقو بشكؿ عممي في سمككو، فيسمى باالتجاه العممي ك، أذلؾ باالتجاه المفظي

كاختبار االتجاه يمد الفرد برصيد داخمي جاىز عمى تقدير حجـ األشياء كاألحداث، ك
ىتماماتوالفرد  حقيقتيا مع مراعاة مصالح  دكر عفالضؼ، قرغباتعف  ، كالتعبيراالساسية كا 

 ان منظـ ان سمكبالككنو يحظى بأىمية خاصة في تكجيو السمكؾ االجتماعي لمفرد، كاالتجاه 
يمكف عف طريقو التعرؼ عمى مكقؼ االشخاص مف العادات كالشعكر، ك في التفكير

إجتماعية  كالتقاليد كالقيـ السائدة، كيرتبط بردكد الفعؿ لمكاقؼ مف حكلو مف افراد أكقضايا
لممكضكع أكمعارضتو، كيتسـ ىذا التأييد أكالمعارضة بالثبات  قحيث تأييد مف أكسياسية
أم  ( ).يحدد العالقة بيف الفرد مف جية، كمحيطو الخارجي مف جية أخرل الذم النسبي،

معيف أكفكرة معينة بطريقة محددة  عف نزعة االنساف لالستجابة الى حادث تعبير ىك
ؿ، يعتمد صحيحة في مسائؿ مثيرة لكثير مف الجدالى احكاـ الفرد  اف كصكؿك ( ).سمفان 

 ( ).شارؾ فيومك أصغي الى ىذا الجدؿ م ىكك ،الذىني قكبير عمى اتجاه الى حد

                                                           

الكويت، مكتبة الفالح لمنشروالتوزيع، )احمد محمد مبارك الكندري، عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة،  ( )
 .305، ص(1992

، (1987بغداد، مطبعة التعميم العالي، ) ،2جيد الكبيسي، طرق البحث في العموم السموكية، جوىيب م  ( )
 .118ص

 .74، ص(1992الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دار)مدخل،  –حميدة سميسم، نظرية الرأي العام   ( )
. 334، ص(1983ة، المصري القاىرة، مكتبة االنجمو)مصطفى سويف، مقدمة لعمم النفس االجتماعي،   ( )
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يشبو اف كتجاىان، امحايدان، كالحياد يعد  معارضان أك ما أف يككف مؤيدان أكإكاالتجاه 
االخرل تمثؿ اقصى قبكؿ كىما تمثؿ اقصى اؿاحدإيمتد بيف نقطتيف  مستقيمان  يككف خطان 
احد  المسافة القائمة بينيما تنقسـ الى نصفيف عند نقطة الحياد التاـ، كيتدرجالرفض، ك

زدياد القبكؿ كمما ابتعدنا عف نقطة الحياد، كيتدرج النصؼ النصفيف شيئا فشيئان نحك ا
( دالحيا)كأصحاب ىذا االتجاه، ( )االخر نحك ازدياد الرفض كمما ابتعدنا عف تمؾ النقطة

. (معارض مؤيد أك)لسيكلة استمالتيـ مقارنة باصحاب إتجاىي في غاية األىمية

كبصكرة عامة عند دراسة اكتساب االتجاىات البد مف تصكر ثالثة مستكيات متداخمة 
: ( )مف التأثير عمى الفرد في اكتسابو لمختمؼ االتجاىات

ع ما ماط ثقافية في مجتـالمستكل الثقافي العاـ مف قيـ كعادات كتقاليد كاتجاىات كاف .1
بعاد الشخصية عف طريؽ تطبع معظـ ابناء المجتمع عمى ألنمكذجا اكيمثؿ ىذا المستكل 

 .المجتمع في مدة محددة مف تطكرهكاالتجاىات كالتقاليد التي تسكد ىذه العادات
 االتجاىات كالعادات باختالؼمستكل الثقافات الفرعية حيث االختالؼ في القيـ كاالفكار ك .2

الجماعات عف طريؽ المستكل االقتصادم أكاالجتماعي  ، كتتفاكتالطبقاتلجماعات أكا
كمف ىنا تختمؼ اتجاىاتيـ تبعا لتكحدىـ مع ىذه الجماعات أك . أكالجنس أكالسف أكالديف

 .تمؾ
ض ليا أفراد أسرة كاحدة في ثقافة فرعية عرّر فالخبرة التي م ،مستكل الخبرات الشخصية .3

ف التشابو اشدتيا أكنكعيا كىذا ما يبيف لنا قا تاما مف حيث كاحدة التتطابؽ تطاب
. كاالختالؼ يأتي بقدر تأثير الخبرات كالتجارب التي يمركف بيا

                                                           

 .17، ص(1989بغداد، شركة أياد لمطباعة الفنية، )الحياة، اياسين طو طاقة، االنجاىات و  ( )
عرسـان يوسف عرسان الزوبعي، اإلعـالن التمفزيـونـي، دراسة تحميمية التجاىات المعمنين والجميور : نقاُل عن ( ) 

، غيرمنشورة، 2008بغـداد، كميــة إالعــالم،  وراه، جـامعــةالدكت إزاء اإلعالن التمفزيوني في العراق، أطـروحة
 .138ص
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تشكمو مجمكعة  ،مكتسبكجداني ستعداد إ: االتجاىات بانيا مف ىنا نستطيع تصكرك
تحدد مكقفو  ستجابات سمككيةإمف المشاعر كاالعتقادات التي يتـ التعبير عنيا في صكرة 

 ( ):تككفكىذه المكضكعات قد  ، الرفض أكبالقبكؿ 

 .النفكر مف شيء معيف أكأشياء، كالميؿ  .1

 .ق بوإعجاب أكلو  قكره أكآلخر ص، كحب شخ .2

 .عقيدة أكطائفة  أكجماعة، كالتعصب لشعب معيف  .3

 .اجتماعيةمشاكؿ  أك سياسيةك نظما اجتماعية أكمبادئ  أك ان أفكار .4

 .نياـالرضا  أككرىيا  أكب الذات ذات الفرد نفسو كح .5

 (اشياء) شيء اتجاه نحك: كيجسد االتجاه في حقميف مختمفيف اذ يكمؿ احدىما االخر، كىما
نسقان لالتجاىات،  إذا كانا متسقيف اتساقان منطقيان، يككناف معان ك .(مكاقؼ) اتجاه نحك مكقؼك

ا إذا كانا غير متسقيف، انعكس السمكؾ، فيجعمو سمككا متسقان مع نفسو، إـفي  كينعكس بدكره
فإف اتساؽ سمكؾ الفرد مع  لذلؾ .السمكؾ، فيبدك سمككان متعارضان مع اتجاه الفرد فيذلؾ ايضا 

 يرلك .( )اتجاىاتو يحكمو مدل االتساؽ الحاصؿ بيف ىذيف النكعيف مف االتجاىات عند الفرد
ية لمسمكؾ كاف الكزف النسبي تعمؿ كمحددات اساس فيشبيف اف ىناؾ ثالثة انكاع مف المتغيرات

: ( )ليذه المتغيرات يختمؼ مف سمكؾ الى سمكؾ كمف شخص الى شخص، كىذه المتغيرات ىي

عمى معتقدات الشخص بخصكص عكاقب  عتمدتك: السمكؾ االتجاىات نحك .1
 .ـ الشخص ليذه العكاقبمالسمكؾ المعيف في مكقؼ معيف، كتقي

                                                           

، (تاريخ نشربدون  ،المكتب المصري الحديث لمطباعة والنشربيروت، ) احمدعزت راجح، أصول عمم النفس، ( )
. 115ص

 .25ص، (1991القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، )ناىد رمزي، الرأي العام وسيكولوجية السياسة،  ( )

 .146، ص(1977 ،دار النشر دونب ،القاىرة)، 4السالم زىران، عمم النفس االجتماعي، طاحامد عبد   ( )
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ماعي لمعيار الشخصي لمسمكؾ كالمعيار الجكتشمؿ ا: المعتقدات الشخصية كاالجتماعية .2
 .ك االجتماعيأ

. ك عدـ الرغبةأكتشمؿ الرغبة : لمتمسؾ بالمعاييرالدافعية  .3

عمى اتجاىات الفرد عف طريؽ إبداء آرائو، سكاء كاف بالكممة نحف كبصكرة عامة، نتعرؼ 

إنيا تمثؿ دالالت عف عف طريؽ أفعالو، حيث الرمز الذم يبديو أكالمنطكقة أكاإلشارة أكاإليماء أك

كالفعؿ نفسو قد اليعد مؤشران أكمع ذلؾ يمكف القكؿ ِإف السمكؾ  ( ).شخصية الفرد كحاجاتو

قائد فاؿ، االتجاه الحقيقيم اف االفعاؿ يمكف اف تككف كاالقكاؿ مظيران الخفاء أ صادقان لالتجاه،

 ،التدؿ عمى حقيقة اتجاىاتو مثالن قد يتصرؼ بطريقة كاذبةماكف عامة اء زيارتو الى أالحزبي اثف

 عمى يدؿ اال يمكف شخصاؿ مايقكلو افأم  .، كيصافحيـمكجكديفلؿ ةيكثر مف االبتساـ فيك

 اف في يرغب الذم الرأم كىناؾ لنفسو، بو يحتفظ الذم الخاص الرأم فيناؾ تفكيره حقيقة

د تعريؼ عميو ليس مف السيؿ تحدم .الشخصي بالرأم يعرؼ ما كىك المجمكع مع بو يشارؾ

فيما بينيا، االمر الذم يخمؽ قدران مف  كتتداخؿ ، إذ تتعدد التعريفاتاالتجاه متفؽ عميو لكممة

 ( ):ىما ،التفاؽ ىذا الى اعتباريف، كيرجع عدـ ا( )المبس كعدـ االتفاؽ عند تداكلو

                                                           

 والنشر لمطباعة قباء دار القاىرة،) العامة، السياسة في ودوره وقياسو وتكوينو طبيعتو العام، الرأي بدر، احمد.د  ( )
 .71ص ،(1998 والتوزيع،

( ) David Nachmias and chave Nachmias, Research Methods in the Social Sciences 
, (NewYork: st. Martin's press, 1981),PP. 32-33.  

( )  Leslie.J.MacFarlan,Political Disobedience, (London: Macmillan press,1971), 
p.11.  
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مف متغيرات، كبصفة عامة ظكاىر مركبة، متعددة اؿ كالسياسية االجتماعية اف الظكاىر .1
 .المفاىيـ الدالة عمييا تتسـ بالتعقيد كتعدد االبعادثـ ؼ

 ك ىذاتختمؼ مف حيث الزماف كالمكاف، كسياسية اف المفاىيـ ىي نتاج لخبرة اجتماعية  .2
 .ينعكس عمى مدلكالتيا كاستخداماتيا

 سياسيان ك بكصفو مكضكعان  االتجاه فاف المبس الذم أحاط محاكالت تعريؼلذا 
، كتنكع المضاميف التي تشير اليو، كمف يعكد مف جية ا جتماعيان إ لى تعدد دالالت المفيـك

ف اف جية أخرل الى اختالؼ المنطمقات كاالختصاصات المعرفية التي تػناكلػتو، إذ يمؾ
 :تجاه بأنوإلا يعرؼ، اليو مف زكايػا مختمفة ينظر

  ؼ المختمفة مف السمكؾ كؿ الى مكؽفكرة مشبعة بالعاطفة تميؿ الى تحريؾ النماذج
 .ام تساعد الفرد عمى التكييؼ مع البيئة المحيطة بو ( ).ك مكضكع معيفأ

 ((تييؤ عقمي يتككف عند الشخص نتيجة العكامؿ المؤثرة في خبراتو، كأستعداد إ
اء التي تختمؼ فييا االشيكأاالشخاص كأيجعمو يقؼ مكقفان معينان نحك بعض االفكار ؼ

، كاف المقصكد باالستعداد ( )((ماعيةاالجتكأحسب قيمتيا الخمقية  كجيات النظر
كيييئو ، النسبي لو صفة االستمرارك ،فطرمتييؤ ماىك مكتسب كليس ماىك اؿكأ
 ( ).الستجابة، كتككف ليػا األفضمية عندهؿ

 ك كالخبرة التجربة اثناء كتتككفأ تنتظـ التي كالعصبي العقمي االستعداد مف حالة 
 كالمكاقؼ المكضكعات لكؿ الفرد استجاباتفي  كدينامياأ مكجيا تأثيرا تسبب التي

                                                           

 .16ص ،الحياة، مصدر سبق ذكرهاياسين طو طاقة، االنجاىات و  ( )
، (1983النيضةالعربية،ابيروت، دار)رحمن محمدعيسوي، اتجاىات جديدة في عمم النفس الحديث، عبدال ( )

.   79ص
، (تاريخ نشردون ابن رشد، ب/بغداد، جامعة بغداد، كمية التربية)آمال احمد يعقوب، عمم النفس االجتماعي،  ( )

 .155ص
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، أم نكعية قد تككف عامة أكك ية أكسمبية،كقد تككف إيجاب، االتجاه بيذا ترتبط التي
 ( ).مالحظتو يمكف الذم التأثير حددمك معينة، بطريقة لالستجابة الفرد يييء

  نسبة بصكرة منتظمة كعمى كتيرة كاحدة باؿ الفعؿرد كأكالشعكر أحالة مف التفكير
حادثة تحدث في الكسط الذم  ةمأك أكالمسائؿ االجتماعية أكالمجمكعات ألمناس 

 ( ).يعيش فيو الفرد
 (( ك استعداده لنكع مف انكاع النشاطأىك ميؿ الفرد لفعؿ معيف ك))( ). 
 (يرغب التكافؽ معو كحينما تتـ  نحك مكضكع، أكمكقؼ الكضع الذم يتخذه الكائف

يتبقى منو في الذاكرة أك في الكضع العادم جاه فيما عدا ماتكافؽ يختفي االتعممية اؿ
كردالفعؿ تجاه أم  كالشعكر كمتسؽ في التفكير ،نو أسمكب منظـابمعنى  .( )(لمكائف

 .( )بصكرة عامةمجتمع حدث في اؿ
 أكتأىب األشخاص األيديكلكجيات أك اآلراء أك أك ،اقأكنبذ األشياء تقبؿ ميؿ نحكاؿ ،

ستعداده، ا ما، في مكقؼ مف المكاقؼ، فيتصرؼ تصرفا  بمثير الف يثارلفرد كا 
 ( ).معينا

 
: أنيابعرف االتجاىات السياسية تو

                                                           

 .74، ص(1992رالشؤون الثقافية، بغداد، دا)حميدة سميسم ، نظرية الراي العام، مدخل، . د  ( )
( ) Lambert ،social psychology.n.j.prinection hall ،1964 ،p.5. 

. 72احمد بدر، الرأي العام، مصدر سبق ذكره، ص. د  ( )
 الكويت، ذات السالسل لمطباعة) ،2عودة، أساليب االتصال والتغيراالجتماعي، ط محمود  ( )

. 157، ص(1989والنشروالتوزيع،
عمي طوينو واخرون، اتجاىات الصحفيين والمستيمكين ازاء ظاىرة الغش في المواد الغذائية، مجمة الباحث .د   ( )

 .77، ص2005، (1)جامعة بغداد، العدد –االعالمي، مجمة فصمية عممية محكمة تصدرعن كمية االعالم 
، (1978بغداد، دارالحرية لمطباعة، )، الثقافي، الموسوعة الصغيرةرىادي نعمان الييتي، االتصال والتغي   ( )

. 57ص
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 ((لدل ترسيخو أك تككينوالى  الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ تسعى سياسي ميؿ 

 قد بطرؽ الكسائؿ ىذه تبثيا التي اإلعالمية لمرسائؿ استجابة لو ككفتؿ جميكرىا

 .( )((معيا أك ىاؿ محايدا أك ضدىا تككف

  ((ؾ االنظمة االعالمية، كالقكاعد التي تحكـ سمك كالمعاييرئ مجمكعة المباد
القيـ التي ترتكز  عادة مف شركط االيديكلكجيا السياسية ك( تستنبط)تشتؽك ق،كتكجو

، أم بو كالمرتبطة السائدة اإلعالمية لمسياسة انعكاسان  كتعد ( )((.الييا في بمد ما
 .السياسية االيدكلكجية مف خصكصيتو يستمد سيالسيا االتجاه

 اً واستعداد اسياسي الً مي :نيافي كك السياسية لالتجاىات إجرائيا تعريفا الباحث كيقدـ
الى  الجماىيرية االتصال وسائل خالل من معينة أطراف سعىوت لردالفعل، أو لمفعل اً ذاتي
 الوسائل ىذه طريق عن تبث التي االتصالية الرسائل خالل من ترسيخو أو تكوينو
 .الرسائل لتمك استجابةً  معينة بطريقة

 :إف ىذا التعريؼ اإلجرائي، يحتكم عمى عدة عناصر، أىمياك

عف يعبر  أك ضرب معيف مف ضركب النشاط  لمفعؿستعداد إ ىكك :ميؿ سياسياؿ  .1
القضايا كالمكضكعات كاألحداث السياسية، كيكتسبو عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ 

 .خاصة االلكتركنية جماىيرم عامة، كالصحافةالسياسي اؿ

 .أم ماىك مكتسب كليس ماىك فطرم: لمفعؿ أك لردالفعؿ إستعداد ذاتي .2

                                                           

 .52ص، مصدرسبق ذكره، اهلل، االتجاىات السياسية السائدة في القنوات الفضائية الكوردية حبيب مال :نقاًلعن  ( )
، (2006العربية، لنيضةابيروت، دار)م متغير،لمي العبداهلل، التمفزيون وقضايا االتصال في عا.د :عن نقال ( )

 .157ص
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ىذه الكسائؿ بتككيف االتجاىات السياسية عف  تقـك: التصاؿ الجماىيرمكسائؿ ا .3
 .لمضاميف الرسالة السياسية قكتكراراالطالع  كثافةطريؽ 

اتفؽ تماما، اتفؽ إلى حد  :درجات االتجاه إلى فقد قسمت البحكث: بطريقة معينة .4
 .ما، محايد، ال اتفؽ إلى حد ما، ال اتفؽ تماما

الفرد  ىيئتلمرسائؿ االتصالية  التغذية الراجعة: سائؿ االتصاليةاستجابة لمر .5
   .السياسية لمكاقؼ كاألفكاراالستجابة 

 

 : مراحل تكوين االتجاه: ثانيا

بطريقة ما فرد بمكاقؼ خارجية متابينة، تؤثر فيو ؾ اؿتتككف االتجاىات نتيجة احتكا
الفرد  كيكتسب، متمتع باالتجاىاتكتسبة، كاليكلد االنساف كىك مزكد أاالتجاىات مؾاف ام 

ـ كالقيالتي تتضمف السمكؾ االجتماعي  االجتماعية إتجاىاتو عف طريؽ التنشئة
: ( ) تيةيسير االتجاه في أثناء تككينو بالمراحؿ اآلك االجتماعية

 كتنطكم ىذه المرحمة عمى إدراؾ الفرد لممثيرات البيئية ك: المرحمة اإلدراكية المعرفية .1
 .يتصرؼ بمكجبيا، فتكسبو معمكمات ك خبرات بمثابة إطارمعرفي لو

كتمثؿ ىذه المرحمة التي يتفاعؿ فييا الفرد مع المثيرات في ضكء  :المرحمة التقويمية .2
 .ىااإلطار المعرفي الذم ككنو عف

كتعد ىذه المرحمة األخيرة في تككيف االتجاه حيث يصدر فييا الفرد  :المرحمة التقديرية .3
 .القرار الخاص بنكعية عالقتو بيذه المثيرات كعناصرىا مف حيث ايجابيتيا أك سمبيتيا

                                                           

 .46، ص(2001والطباعة،  عمان، دارالمسيرة لمنشروالتوزيع)احمدعبدالمطيف وحيد، عمم النفس االجتماعي، .د ( )
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: محددات تكوين االتجاه: ثالثاً 

 :( )يعتمد االتجاه في أثناء تككينو عمى محددات اآلتية

قصد بيا العكامؿ التي تشكؿ دكران في تككيف االتجاىات مثؿ تك: يةمحددات نفس . أ
 .الدافع، كاالنفعاؿ، كالحاجة، كالتفكير، كالسيطرة، كالخضكع

ية، كالتعميـ، حيث قصد بيا القكانيف االجتماعية، كالبيئة األسرتك: محددات ثقافية . ب
كؿ مف  انيا نتاج تفاعؿ السيماكفي تككيف االتجاىات،  رمؤث يككف ليا دكر

. الشخصية ك العكامؿ الثقافية

:  المكونات األساسية لالتجاه: رابعاً 

كاف اختمفت أساسية،  عناصر ةثالثعبارة عف  إف أىـ المككنات األساسية لالتجاه 
 معدالت نمكىا في المراحؿ الزمنية اال أنيا مرتبطة بعضيا بالبعض اآلخر، كعمى العمـك

 :( )ىيؼ

مايمتمكو الفرد مف معتقدات كأفكار كمعمكمات حكؿ تضمف مك :المكون المعرفي .1
مككنات المعرفية كالخبرة التي تراكمت عند الفرد في أثناء احتكاكو اؿ، كمكضكع االتجاه

كقد يككف  التي في ضكئيا كعمى أساسيا يتحدد مكقفو منيا،، ببعض عناصر البيئة
خصائصو  الشيء كعمى معتقدات عف  لالتجاه مككف معرفي أكثر كضكحا عندما يشتمؿ

  :( )إلى تقسيميا كيمكف ،عالقتو باألشياء االخرل كالذاتك

 .كمعنكيان أأم مايدركو الفرد حسيا  :conceptsالمدركات والمفاىيم  . أ

                                                           

 .275، ص(1989نشر، المصر، بال دار)، 3عبداهلل عبدالحي موسى، المدخل إلى عمم النفس، ط  ( )
. 297سبق ذكره، ص احمد محمد مبارك الكندري، عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة، مصدر  ( )
 .155، صمصدر سبق ذكرهامال احمد يعقوب، . د  ( )
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كىي مجمكعة مف المفاىيـ المتبمكرة الثابتة في المحتكل  :Beliefsالمعتقدات  . ب
 .النفسي كالعقمي لمفرد

كف أف يتنبأ بو الفرد لآلخريف أك يتكقع كىي ما يـ :Expectationالتوقعات  . ت
 .حدكثو منيـ

 المكضكع بخصكص كثابتة كاضحة كمعرفتو كمعمكماتو الفرد معتقدات كانت كمماك
 .صحيح كالعكس قكيان، إتجاىو كاف

كـ المعمكمات ذات المضمكف السياسي التي في ىذه الدراسة قصد بالمككف المعرفي فك
االىتماـ  ك ،"الشيادةك، جنساؿك، عمراؿ "فركؽ الفرديةاؿ: في الفرد كيتجسد يحصؿ عمييا

  ( ).السياسي

قصد بو االستجابة االنفعالية كالعاطفية كالكجدانية تك :الوجداني( العاطفي)المكون .2
 .مكركىان  ـأمحبكبان  ،سكاء يجعؿ الفرد مسركران أـ ال ،التي يتخذىا الفرد إزاء مثير معيف

عف اشارتو فضال .عمى االتجاه طابع الدفع كالتحرؾ كعمى ىذا فالجانب الكجداني يضفي
فشحنة االنفعاؿ . تفرؽ بينو كبيف الرأم لو حيث أك كرهالى حب لمكضكع االتجاه 

المصاحبة لالتجاه ىي التي تميز االتجاه القكم عف االتجاه الضعيؼ عف طريؽ قكة ىذه 
 أك كجيو عابيرت خالؿ مف الفرد عمى اإلنفعاؿ مالحظة كيمكف .الشحنة أك ضعفيا

 .بذلؾ صراحة التعبير أك حركاتو

كىك المكقؼ السمككي نحك مكضكع االتجاه، إذ اف االنساف  :المكون السموكي .3
يأتي بسمكؾ معيف عف طريؽ معرفتو كمعمكماتو كعاطفتو كانفعالو عف شيء معيف لذلؾ 

                                                           

. م.القاىرة، اطمس لمنشر واالنتاج اإلعالمي ش)، 2مقاربة ارتباطية، ط -حنان يوسف، اإلعالم والسياسة. د   ( )
 .82، ص(2006م، 
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ستعدادات يتضمف جميع اال ىكخالصة لممككنات السابقة، ك يعدّر المككف السمككي لالتجاه
 .( )مرتبطة بالنسؽ القيمي لمفردأم  السمككية المرتبطة بو سمبان أـ إيجابان،

المثير الخارجي، كىذا االدراؾ إما أف يككف اجتماعيا الذم يأتي مف دراؾ اال عنىذا فضالً 
 المثيرات االجتماعية عندما تتككف االتجاىات نحك كىي الصفة الغالبةسياسيان، أك

ف يككف االدراؾ حسيا كىذا مايككف عندما تتككف االتجاىات نحك ، أك أكالسياسية
 ( ):ىماأم ينقسـ الى صنفيف مف العكامؿ، ، الماديات

كىي تمؾ العكامؿ التي تأتي مف المؤثرات الحسية كاآلثار التي  :العوامل البنيوية . أ
 .تحدثيا ىذه المؤثرات في الجياز العصبي

لتي تتضمف التنظيـ االدراكي الناتج عف كىي تمؾ العكامؿ ا: العوامل الوظيفية . ب
 .الحاجة كالمزاج الخبرة كاثرىا عمى االدراؾ في الكقت الحالي

عف بعض  الفرد اذا فالمككف المعرفي لالتجاىات تتمثؿ في الصكرة التي تكجد لدل
 أك رمشاع التي تكقظ حيف استدعائيا أكتشكميا ماط السياسية كااليدكلكجيةفألكااالشخاص 
 ،(السمككي المككف) فع باتجاه سمككيات معينةثـ تد( المككف العاطفي) معينةأحاسيس 

 سمبية معتقداتك النمطية الصكر بيف تميز } كالشيعة السنة بيف السمبية اإلتجاىات: مثاؿ
ف)األخرل زاءإ طائفة كؿ تحمميا كمدركات  تحمميا سمبية مشاعر التعصبك ،(معرفي مككّر
 ألبناء كتيجير كقتؿ سمبية أعماؿ العنؼك ،(كجداني مككف)بعضيما إزاء الطائفتاف
  .{(سمككي مككف) الطائفتيف

                                                           

 .104، ص(1982ثقافة، القاىرة، دارال)، 2عبدالرحيم طمعت حسين، عمم النفس االجتماعي المعاصر، ط   ( )
. 437، ص(2001القاىرة، مكتبة القاىرة، )سعد عبد الرحمن، اسس القياس النفسي االجتماعي، . د   ( )



82 

 

 

انطالقان  التجاىات السياسية لدل األفرادثالثة نماذج لتككيف ا (حناف يكسؼ.د)قدمتك
في العناصر  يؤثر ، ام كؿ عنصرالعاطفي كالسمككيكالمعرفي،  مف مككناتيا الثالثة

 : ( )كتككينيا بياكيتأثر األخرل

المعرفة نحك مكضكع االتجاه السياسي تقكد إلى بناء مككف عاطفي ايجابي، كىذا  . أ
 .بدكره يقكد إلى بناء مككف سمككي

القياـ بسمكؾ معيف كليكف االنضماـ إلى حزب معيف قد يدفع إلى بناء المككف  . ب
 .المعرفي لمفرد عف ىذا الحزب، كىذا بدكره يساىـ في تككيف المككف العاطفي

كف مشاعر االىتماـ تجاه أحد األشخاص قد تير مستقؿ، كؿطفي كمتغالمككف العا . ت
يدفع إلى بناء المككف المعرفي لمفرد عف ىذا الشخص، كىذا بدكره قد يؤدم إلى 

 .إحداث سمكؾ معيف نحكه
 :أنواع االتجاىات: خامساً 

  :الى بشكؿ عاـ تنقسـ االتجاىات

 .ةكالفردم ةالجماعي االتجاىات•    

  .ةكالسرم ةالعمني تاالتجاىا    •

  .ةكالسمبي ةااليجابي االتجاىات    •

. ةكالنكعي ةالعاـ االتجاىات    •

 ...(العالقة، كاالىداؼ، كالمكضكع، )عف تقسيميا مف أكجو مختمفةفضالن 

 ( ):من حيث الموضوع .1

                                                           

 .81، صمصدر سبق ذكره، ارتباطية مقاربة -والسياسة اإلعالم يوسف، حنان. د  ( )
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لو صفة العمكمية ككىك ذلؾ االتجاه الذم يركز عمى المكضكع  :االتجاه العام - أ
 .سياسي حزب، كاتجاىيـ نحك منظمة معينة اكاد المجتمعكينتشر بيف أفر

 ، كعمى األشياء الذاتية الخاصة بالفرد االتجاه الذم يركز كىك :االتجاه الخاص - ب
 .كإعجاب بزعيـ أك حب صديؽ ما التركيز عمى تفاصيؿ معينة لمكضكع

 :( )من حيث الوضوح .2

 .إحراج كىي االتجاىات التي يجير بيا الفرد بدكف :االتجاه العمني - أ

 .إنكارىا االتجاىات التي يحاكؿ الفرد إخفاءىا عف غيره ك كىي :السري االتجاه - ب

 :( )من حيث األىداف .3

صفة االيجابية إذا كاف ينحك بالفرد اؿطمؽ عمى االتجاه تك :االتجاىات الموجبة - أ
 .نساف كاحترامواالتجاه المكضكع كبقربو منو مثؿ حب 

صفة السمبية إذا كاف يبعد الفرد عف اؿاه طمؽ عمى االتجكت :االتجاىات السمبية - ب
 .المكضكع مثؿ كراىية شخص

 :( )من حيث عالقتيا بالفرد والجماعة .4

كيقصد باالتجاه الفردم بأنو االتجاه الذم يؤكده فرد معيف في  :االتجاه الفردي - أ
 .الجماعة مثؿ إعجاب الفرد بصديؽ لو

                                                                                                                                                                                

 .322در سبق ذكره، ص احمد محمد مبارك الكندري، عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة، مص  ( )
. 29، ص(1988اإلسكندرية، دارالمعرفة الجامعية، )عباس محمود عوض، في عمم النفس االجتماعي،   ( )
. 30ياسين طو طاقة، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
. 212، ص(1979جدة، دارالمجمع العممي، ) مختار حمزة، أسس عمم النفس االجتماعي،    ( )
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ر مف الناس مثؿ إعجاب الناس االتجاه الذم يشترؾ فيو عدد كبيىكك :االتجاه الجماعي - ب
 .بممثؿ، أك مطرب

 :العوامل المؤثرة في تكوين االتجاىات: ساً ساد

مة في قـمف العكامؿ اؿ العائمةكتعد  ،تبدأ عممية اكتساب االتجاه منذ كالدة الطفؿ
اتجاىاتو فييا سة األكلى التي يكتسب الفرد ات الفرد االجتماعية ألنيا المؤستككيف اتجاه
ف العائمة ىي المسؤكلة عف اتجاىو كالطريؽ الذم  ،ممية التنشئة االجتماعيةعف طريؽ ع كا 
كترل المدرسة السمككية اف الطفؿ يتعمـ االتجاىات مف جانب الكبار  ( ).يسمكو مستقبالن 

تتككف  حيثريؽ امتصاص العادات مف الكالديف عمى كفؽ عممية االشتراط أك عف ط
اف نمك السمات الشخصية ك( ).ب كالعطاء كالحرمافتبعا لظركؼ الثكاب كالعقاالعادات 

لذلؾ فإف بعض السمات الشخصية يككف  االجتماعية، توبيئفي  توعالؽ نكعية يتكقؼ عمى
أم اف لمبيئة  .( )االكلى مف حياة الفرد مف الصعب تغييرىا كذلؾ لعكدتيا الى المراحؿ

عميو فاف مرحمة الطفكلة ىي . ( )ر في تحديد اتجاىات الفردمكباؿاالثر( االسرية) العائمية
في االخرل عف العكامؿ المؤثرة  المرحمة االساسية في عممية اكتساب االتجاه فضالن 

  :( )تككينو

                                                           

 .13، ص(1985الرسالة،  بغداد، دار) تجاىات النفسية لمفرد والمجتمع، كريم عكمو حسين، اال   ( )
، (1995الجامعية، اإلسكندرية، دارالمعارف) دراسات في عمم النفس االجتماعي، عيسوى، عبدالرحمن محمد  ( )

 .152ص
لنيضة العربية لمطباعة ا بيروت، دار)االثارالنفسية واالجتماعية لمتمفزيون العربي، عبدالرحمن محمد عيسوى، .د  ( )

. 152، ص(1984والنشر، 
 .628، ص(1978القاىرة، دار الفكر العربي، )جييان احمد رشتى، االسس العممية لنظريات االعالم، . د  ( )
اإلسكندرية، دارالوفاء )الدسوقي عبده إبراىيم، وسائل وأساليب االتصال الجماىيري واالتجاىات االجتماعية،   ( )

. 145 -144، ص ص(2004نشر،الطباعة وال
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مف المعركؼ أف اإلنساف يعيش في إطار ثقافي يتألؼ مف العادات : اإلطار الثقافي - أ
ؤثر في الفرد تؿ بعضمع  تفاعؿ بعضياتكجميعيا الخ، ...ك كالتقاليد كالقيـ كالمعتقدات

ساعد في تككيف اتجاىاتو عف طريؽ عالقتو االجتماعية كبيئتو التي يعيش فييا أم تك
ف التراث الثقافي يسيـ اما عؿ، أف اإلطار الثقافي يتأثر بكؿ ىذه األشياء في المجتمع

م ذتمعو اؿفكارا كآراء كاتجاىات مف مجأكيحمؿ الفرد  .أيضا في تككيف االتجاىات
كالمجتمع  .عقائد معمكمات كحقائؽ ك الثقافي الذم قدـ ألفراد مجتمعو اثومف تر كرثو

يديـ نفسو اجتماعيا بغرس حصيمة تجاربو عف طريؽ االعتقاد كالشعكر كاالستجابة 
عمى مر الزمف، كاف االجياؿ السابقة تعمؿ عمى إعداد أجياؿ الحقة مزكدة بالخبرات 

 .ؤمف بياكالميارات في ضكء القيـ كالمفاىيـ التي ت

 تكصيؿ في كبيرة اىمية الحديث المجتمع في االعالـ كسائؿ تكتسب :وسائل االعالم - ب
لتغيير أك  الكسائؿ تأثيرا في بناء االتجاىات تعد مف أكثر، ككالحقائؽ المعمكمات

تككف عف طريؽ كسائؿ االعالـ مفالكثير مف االتجاىات  ،( )اتجاىاتيـ التي يتبنكنيا
ف ذلؾ في مجاؿ حاجاتو ق الفرد ضغكطا متعارضة سكاء كاالمختمفة فعندما يكاج

خريف أكعندما يككف في كضع نفسي يييئو لمتغير فانو يعمؿ آلبتأثير االشخصية أك
كسائؿ االتصاؿ  فكار، كمف أ االعالـطكاعيو عمى إعداد نفسو لتقبؿ ما تنقمو كسيمة 

عند المراىقيف الذيف الجماىيرم مف الكسائؿ الفعالة في تككيف االتجاىات كالسيما 
ير الكبير في اتجاىاتو مكقد يحصؿ التغ، بيا كتصديقيا لمتأثر يككنكف أكثر استعدادان 

 ( ).عندما تضعؼ الرابطة بينو كبيف الجماعة التي ينتمي الييا

                                                           

مكتبة زىراء الشرق،  ،القاىرة)عبدالرحمن سيد سممان، عمم النفس االجتماعي، .د ولفتاح حافظ انبيل عبد. د  ( )
 .252، ص(1992

دمشق، )اديب يوسف شيش،  /دوراالعالم في البمدان النامية، ت -وسائل االعالم والتنمية القوميةشرام،  ولبر  ( )
 .82، ص(1969الثقافة واالرشاد، مطابع وزارة 
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 :( )في تغيير االتجاىات الى الجماىيرم االتصاؿكسائؿ كترجع فاعمية 

 .الكسائؿ اكثر مف غيرىا بيا ىذه الميزة االقناعية التي تتميز .1

مقدرة ىذه الكسائؿ عمى استقطاب تركيز المتمقي عمى بعض الخصائص  .2
 .السياسيةااليجابية لمضمكف الرسائؿ 

 .مضمكف الرسالة السياسيةتفاعؿ المتمقي مع  .3

شير الكثير مف اآلراء إلى أف االتجاىات تتأثر في تككينيا م: عامل الجنس والسن - ت
ألنيا تختمؼ لدل الرجاؿ عف اإلناث كتختمؼ في الكقت ( أنثىكذكر، )بعامؿ الجنس

تختمؼ لدل حيث تشير بعض الدراسات إلى أف االتجاىات  ،نفسو مف حيث السف
 ( ).كالشيخكخة ىقة عف الرشدالطفكلة عف مرحمة المرا األطفاؿ في مرحمة

ران يتأثر بيا تأثبيا االنساف في حياتو كىي المكاقؼ التي يمر  :الخبرات الشخصية - ث
كيكتسب الفرد  ،(ضدمع أك) انفعاليا يككف لدل الفرد اتجاىا ف مكقفاأكاضحا فقد نجد 

ممية تعمـ غير مقصكدة، ذلؾ أثناء رحمة حياتو اتجاىاتو التي تككف في حقيقتيا ع
المدرسة  اكتسابو عف طريؽ التربية المقصكدة عندما يحاكؿ االبكاف أك عففضالن 

ـ بكساطة قكيتمكف االفراد مف تغيير آرائ، المتمقيف غرس اتجاىات محددة في االفراد
ال لمحجج االستنتاجات المبينة عمى المعمكمات الكاقعية، كيحتمؿ اف يككنكا اكثر تحمي

 ( ).المستخدمة كاكثر تشككان 

                                                           

 .124، ص(1995سات، رادار آرام لمد ،عمان)صالح ابو اصبع، االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة، .د  ( )
 .  192عبدالرحمن محمد عيسوى، دراسات في عمم النفس االجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
، (1984والتوزيع، عمان، دارالفرقان لمنشر) لنفس االجتماعي،عمم ا في الميسرتوفيق مرعي واحمد بمقيس،   ( )

. 177ص 
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م ذارا كآراء كاتجاىات مف مجتمعو اؿفؾأيحمؿ الفرد : العوامل الحضارية واألديان - ج
فعند تمقي . عقائدجتمعو معمكمات كحقائؽ كمف تراثو الثقافي الذم قدـ ألفراد ـ قكرث

الطفؿ معمكمات كتشربو التجاىات مف جيات ليا كياف في مجتمعو كرجاؿ الديف 
  .ترسخ في كجدانوت تمؾ المعمكمات كاالتجاىات فإفكالقادة 

م المجتمع مف المنتشرة ؼ كيعد الديف كالعادات كالتقاليد كالقيـ االجتماعية
يحمؿ كثير مف افراد المجتمع لى تعمـ األفراد اتجاىات خاصة، كالتي تؤدم االمصادر

مقكمات تساعدىـ  يحممكف ليا أية بكا بيا اثناء مرحمة الطفكلة كالاتجاىات منحازة تشر
كالمجتمع يديـ نفسو اجتماعيا بغرس حصيمة تجاربو عف . تحميمياعمى مناقشتيا أك
مف المصادر التي  ككذلؾ يعدالزمف،  كاالستجابة عمى مر الشعكركطريؽ االعتقاد 

 .تؤدم الى تعمـ األفراد اتجاىات خاصة

 في غيرىـ، كيمثمكف أحدص الذيف يمارسكف تأثيران كبيران ىـ االشخا :قادة الرأي - ح
كف ركيزة ميمة في التأثير الشخصي، حيث انيـ يعد المتغيرات االساسية في عممية

كسائؿ االتصاؿ  طريؽ االتصاؿ الشخصي أك عف لكمات لمجميكرنقؿ المععممية 
كتعد كسائؿ االتصاؿ  ( ).ىاكتثبيت الجماىرية كيعممكف عمى تدعيـ االتجاىات

عمى الرغـ مف ظيكر كسائؿ االتصاؿ الحديثة كاتساع دائرة انتشار  ةالشخصي ميـ
اىمات جيدة مع قامة عالقات كمسكىذا يساعد عمى ا الرسالة االعالمية بشكؿ مكسع،

 ( ).خريف كالمؤسسات مف خالؿ مساىمة كسائؿ االتصاؿ الشخصي المباشرآلا

كاالتصاؿ الشخصي ك كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كالىما يساىماف في تحقيؽ 
التكامؿ االجتماعي كالثقافي كالسياسي كتعزيزه داخؿ المجتمع، فكسائؿ االعالـ ىنا 

                                                           

 .123سموى امام عمي، االعالم والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص.منى سعيد الحديدي و د. د  ( )
 .412، ص(2007دارالفجرلمنشروالتوزيع،  ،القاىرة) محمد منير حجاب، االتصال الفعال لمعالقات العامة، . د ( )



88 

 

 

لسمككيات الجديدة، كقنكات االتصاؿ الشخصي تنشر االفكار كتجذب االنتباه نحك ا
تككف اقدر عمى التاثير كتحقيؽ التغيير، كبيذا فاف التكامؿ بيف شبكتيف مف قنكات 

االتصاؿ الشخصي كالجماىيرم يعني االستخداـ الفعاؿ لالستفادة مف مزايا الشبكتيف 
تصاؿ الحديثة تدخؿ اساليب اال فقط، كالتطكير بيذا االسمكب يعنيكليس مجرد التنكع 

 ( ).في المجاالت المختمفة االجتماعية المنفصمة

 :وظائف االتجاه: ًا سابع

نحك  برد فعؿ متميز نحك مثير معيف أك اف يقـكعمى تييئ الفرد يعد االتجاه حالة كظيفية، 
كتحدد طريؽ السمكؾ كتفسره، كتيسر لمفرد القدرة  متعددة،ائؼ كلالتجاه كظ، ( )مكقؼ استثارم

 .( )تخاذ القرار، كتكضح لو كيفية بمكرة العالقة بينو كبيف المجتمعإسمكؾ كعمى اؿ

ف الفرد يسعى دائمان إلى تعظيـ األشياء االيجابية في أكتعني ىذه الكظيفة  :ةينفع وظيفة . أ
 المكاقؼ التي تؤدم بو الى التعزيز كاالثابة، ، كيندفع لتكرار(الثكاب) عالمو الخارجي

، أم أف كيبتعد عنيا فيما بعد (العقاب) دنى مف األشياء السمبيةكاإلقالؿ إلى الحد األ
 ايجابية إذا ما ارتبطت ىذه االتجاىات بدرجة عالية مف اإلشباع أكتصبح اتجاىات الفرد 

 .الرضا كتككف سمبية إذا ما ارتبطت بدرجة عالية مف عدـ اإلشباع أك االستياء

الكثير مف الضغكط مف داخؿ نفسو كمف  يكاجو الفرد في حياتو :وظيفة الدفاع عن الذات . ب
خارجيا كتبرز ىذه الضغكط الداخمية حينما تتصارع قيـ الفرد كمعتقداتو مع سمككو الفعمي 

معتقداتو كبيف كما تتمثؿ الضغكط الخارجية في الصراع الدائـ كالقائـ بيف قيـ الفرد ك
يتجزأ مف فيك جزء ال ان رجيخا ـأ ان ء كاف داخميف الصراع سكاأا كبـ. يطالبو بو المجتمع ما

                                                           

 .264، ص (2009والتوزيع، القاىرة، دارالفجرلمنشر) ، 5مية الشاممة، طحمد منير حجاب، االعالم والتنم. د ( )
. 233، ص(1981القاىرة، مكتبة االنجمو مصرية،)، 3إبراىيم إمام، اإلعالم واالتصال بالجماىير، ط  ( )
األردن، دارالثقافة لمنشر والتوزيع، )باسم محمد ولي ومحمد جاسم محمد، المدخل إلى عمم النفس االجتماعي،   ( )

. 141، ص( 2004
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ىذا ما تؤديو كظيفة  أمرا حيكيان ك دإلقالؿ مف القمؽ الناشئ عنو يعحياتنا اليكمية فاف ا
 ( ).الدفاع عف الذات

خفاء إت تقـك بكظيفة في حيف أف ىناؾ بعض االتجاىا :عن الذاتوظيفة التعبير . ت
عف القيـ  تعبيراآلخرمنيا يقـك بكظيفة اؿ ف البعض، فإعف اآلخريفحقيقة الفرد
القيـ الفردية كذاتية كعمى ذلؾ فاف التعبير عف . التعبير عف الذات السيماالفردية ك

لؽ بعض خ مف مصادر الشعكر بالرضا حتى كاف أدل ذلؾ إلى مصدران  يعد الفرد
 .الصراعات مع اآلخريف

تمنح التجربة  حيث كف المعرفي لالتجاهكظيفة عف المؾىذه  دكتع :ةيمعرفوظيفة  . ث
كتدفع الفرد إلى معرفة األشياء التي قد ترتبط ارتباطان  ،لذاتية درجة مف الثباتا

  ( ).كحياتوأمباشران بعممو 

 :خصائص االتجاه :ثامناً 

 االتجاه يتعمـ اف يمكف اذ ،كراثية غيرك مكتسبة ككنيا في االتجاىات تتميز .1
 لممعتقدات متطكران  نظامان اإلتجاىات عد تك ،الشخصية الفرد خبرات مف كيتطكر

 .( )مع الفرد باستمرار نمكه كتطكره كالمشاعر كالميكؿ السمككية، تنمك

 ( ).االتجاىات حاالت مف االستعداد كالتييؤ لمعمؿ .2

 ( ).يغمب عمى االتجاه الذاتية أكثر مف المكضكعية في محتكاه .3
                                                           

 .322، ص ، مصدر سبق ذكرهاحمد محمد مبارك الكندري، عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة  ( )
 .37، ص مصدر سبق ذكرهياسين طو طاقة،   ( )
االسكندرية، البيطاش )صال، رؤية في انثروبولوجية االت -محمد يسري إبراىيم، االتصال والسموك االنساني   ( )

 .104، ص(1999سنتر لمنشر والتوزيع، 
 .19، صمصدر سبق ذكرهياسين طو طاقة،   ( )
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 ك ،كتغييرىاأ تعديميا الممكف مف كلكف النسبي كاالستقرار بالثبات االتجاىات تتصؼ .4
 ؿ إلى مقاكمة التغييرمـمك ،الزمف مر عمى كيظؿ قكيا يككف ما االتجاىات مف ىناؾ
 ( ).معينة ظركؼ تحت تغييره، أك تعديمو كيسيؿ ضعيفا، يككف ماقد كمنيا

كتتضمف جماعية، أككانت فردية  حاجةنتيجة تنشأ  انما التتككف االتجاىات مف فراغ .5
 ( ).رفضاؿ بالقبكؿ أك قرار اتخاذ عمى كمنطتك، االتجاه كمكضكعفرد اؿعالقة بيف اؿ

إف االتجاىات تتككف كترتبط بمثيرات كمكاقؼ اجتماعية، كيشترؾ عدد مف اإلفراد فييا،  .6
تختمؼ  أم كتختمؼ حسب المثيرات التي ترتبط بيا، كىي بذلؾ ليا خصائص انفعالية

 ( ).خرالا ىابعضمع تكامؿ بعضيا اىات مف حيث درجة ترابطيا كمقداراالتج

ا حركة ـبينو الحظمكجداني كسمككي، كك بناء االتجاه مف ثالثة مككنات معرفي،  يتككف .7
 .ثرتأأثر ك

 :طرق تغيير االتجاه  :تاسعاً 

السمكؾ كاالدراؾ كالمعرفة، الكجداف، : لقد سبقت االشارة الى اف االتجاه يتضمف جكانب
د مدل العالقة بينيما، فضال عف ينبغي تحدم فمل عمى عاممي البنيكية كالكظيفية المذالذم يحتك

عمى اف العكامؿ الكظيفية في االدراؾ ماىي اال مزيج مف العكمؿ الشخصية كاالجتماعية، ك 
يمكف نيا كا   ة االستمرار،تتميز بالثبات النسبي كليا صؼمكتسبة كالرغـ مف اف االتجاىات 

االتجاه سيال  ىناؾ عكامؿ عديدة تجعؿ تغييراال اف ، ( )اخرل ؿاتغييرىا مف كقت 
 .غير قابؿ لمتغييرككممكنا كاخرل تجعمو صعبا، 

                                                                                                                                                                                

 .141باسم محمد ولي و محمد جاسم محمد، المدخل الى عمم النفس، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
 . 271، ص(1989مصر، بال دار النشر،)،3عبد اهلل عبد الحي موسى، المدخل الى عمم النفس،ط  ( )
 .245، ص(1984الكويت، منشورات ذات السالسل،)جالل عبد الوىاب، العالقات اإلنسانية واإلعالم،   ( )
 .35ياسين طو طاقة، االتجاىات والحياة، مصدر سبق ذكره، ص   ( )
 . 150، ص(1998، بال دار النشرعمان، )، 2زكي خميل المساعد، التسويق، ط. د  ( )
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 :( )ومن العوامل التي تجعل تغيير االتجاه سيال

 .توأكىامشياالتجاه  سطحية، أم ضعؼ االتجاه كعدـ رسكخو .1

 .ك كضكح اتجاه الفرد اساسا نحك مكضكع االتجاه عدـ تبمكر .2

ترجيح احدىا عمى باقي  حيث يمكفمتساكية في قكتيا أككجكد اتجاىات متكازية  .3
 .االتجاىات

 .بيف اتجاىات مختمفة آراء الفردتكزع  .4

: ( )فيي اما أىم العوامل التي تجعل التغيير صعبا

 .ارتفاع قيمتو كاىميتو رسكخو ك قكة االتجاه القديـ ك .1

 .زيادة درجة كضكح معالـ االتجاه عند الفرد .2

اؾ االتجاه الجديد عمى اف فيو تغيير االتجاه عمى الرغـ مف ارادة الفرد، كعند ادر .3
 .تيديدا لمذات

 .  الجمكد الفكرم كصالبة الرأم عند االفراد  .4

 :( )ىم طرق تغير االتجاىاتأ

مف البدييي اف اتجاه الفرد نحك أم مكضكع يتكقؼ عمى اطاره : المرجعيطار ر االمتغي .1
الذم يتضمف ) المرجعي انو يتأثر كالشؾ باالطار ف فراغ،المرجعي، كاالتجاه اليتككف ـ

 .فيو كيؤثر( لمعايير كالقيـ كالمدركاتا
                                                           

. 163ص ذكره، سبق مصدر االجتماعي، النفس عمم زىران، المالس عبد حامد  ( )
 . 40، صذكره ياسين طو طاقو ، مصدر سبق  ( )
 .171-166ص ص ،مصدر سبق ذكرهحامد عبد السالم زىران، عمم النفس االجتماعي،    ( )
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كتحدد )اذا غير الفرد الجماعة المرجعية التي ينتمي الييا: ر الجماعة المرجعيةمتغي .2
ة ذات اتجاىات كانتمى الى جماعة جديد( رىاماتجاىاتو كقيمو التي تككنت في ضكء معام

 .ىاكتغير القديمةالكقت يميؿ الى تعديؿ اتجاىاتو  مختمفة فانو مع مضي

اذا حدث تغير في مكضكع االتجاه نفسو كادرؾ الفرد ذلؾ، : ير في مكضكع االتجاهمالتغ .3
ر االتجاىات مادل ذلؾ الى تغي ككفاءتوفكمما زادت ثقافة الفرد . فاف اتجاىو نحكه يتغير

 .نحكىما

لمفرد اف االتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه يسمح : االتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه .4
 .قأك تغير تجاهثبات االؤدم الى عمى المكضكع مف جكانب جديدة مما تباف يتعرؼ 

تغير ت: فمثال. تتغير اتجاىات الفرد كالجماعة بتغير المكاقؼ االجتماعية: المكقؼيرمتغ .5
 اتجاىات الفرد عندما ينتقؿ مف مستكل اقتصادم اجتماعي الى مستكل اجتماعي أعمى

 .غنياء الحرب أك بخالؼ ذلؾ يفقد أمكالو فيصبح فقيران فيصير الفرد مف أ: مثال

اذا حدث تغير قسرم في السمكؾ نتيجة لظركؼ اضطرارية فاف : القسرم في السمكؾالتغير .6
 .اك سمبيكاف أ اايجابي عادة تغير مصاحب في االتجاىاتذلؾ يصاحبو 

ؿ مكضكع كمات كالحقائؽ حكتقـك كسائؿ االعالـ بتقديـ المعؿ: اثر كسائؿ االعالـ .7
ل تغير مباشرة عؿغير اكثر يساعد بطريقة  كىذا مف شانو اف يمقى ضكءان  االتجاه،
ىمية كسائؿ االعالـ في تغير االتجاىات الى ترجع أ، كالسمبااليجاب أك نحكاالتجاه 

 .في عممية التنشئة االجتماعيةنيا اصبحت ذات اىمية بالغة كمؤثرا

اث في تغير االطار المرجعي، كتغير االطار يؤثر تغير االحد: مةمواالحداث اؿتغير  .8
تاف االكلى جيمخؿكنحف نعمـ كيؼ اثرت الحرباف اؿ. المرجعي يؤثر في تغير االتجاىات

 .كالثانية في تغير كثير مف االتجاىات
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مف المعمـك اف التغير التكنمكجي يؤدم الى تغير في العالقات بيف : التغير التكنمكجي .9
دليؿ عمى ذلؾ اف التطكر العممي كالتكنمكجي الذم شمؿ  كاكبر. االفراد كالجماعات
ير مممكس في االتجاىات محداث تغكاالتصاؿ كالمكاصالت قد ادل الى إكسائؿ االنتاج 

 .في االسرة كفي الريؼ كالحضر

: النظريات التي فسرت االتجاىات: عاشراً 

ىذه النظريات ىناؾ مجمكعة مف النظريات التي حاكلت تفسير االتجاه كلكؿ نظرية مف 
: ( )تكجييا كرؤيتيا في ىذا التفسير

تؤكد ىذه النظرية اف التجاىات الفرد دكران حيكيان في تككيف : نظرية التحميؿ النفسي .1
مر بمراحؿ مختمفة كمتغيرة مف النمك منذ الطفكلة الى م( األنا) ، كىذا(األنا –أناه )

 يككنيا الفرد نتيجة لخفضبمصمحة االتجاىات التي  في ذلؾ متأثرن  ،مرحمة البمكغ
ق دكر تمؾ االشياء في ، كاف اتجاه الفرد نحك االشياء يحدد قأك عدـ خفض تكتراتو

الغريزية كبيف  (اليك) لصراع الداخمي بيف متطمباتعف ا الناشئخفض التكتر 
االشياء التي يتككف اتجاه ايجابي نحك اذ  المعايير كالقيـ االجتماعية،االعراؼ ك

 خفض التكترأعاقت  التي االشياء نحكيتككف اتجاه سمبي أك خفضت التكتر،
دراسة ميكانزمات الدفاع لديو  ت، كيمكف التجاىات الفرد اف تتغير اذا ماتـقأكمنعت

تراتو، كيتـ يخفض مف تك الحمكؿ التي تقدميا، ككذلؾ االعراض التي مف خالليا ك
تكافقاتو المصطنعة  ذلؾ عف طريؽ اخضاع الفرد لمتحميؿ النفسي لتبصيره بأساس

  .كما يصاحبيا مف كجكد اتجاىات قبكؿ أك رفض

استخدمت كجية النظر  كتغيرىا لتفسير تككيف االتجاىات: كجية النظر السمككية .2
المستمدة مف نظريات التعمـ، سكاء نظريات االرتباط الشرطي أك  المبادئىذه 

                                                           

 53-51احمد عبد المطيف وحيد، عمم النفس االجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص ص .د ( )
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قكانيف  لى كفؽفاالتجاىات ىي عادات متعممة مف البيئة ع. نظريات التعزيز
شباع الحاجات، باستخداـ  اكتعديموأ اكيمكف تككينوأم فيي استجابة،  االرتباط كا 

كاف استخداـ صكر مف التعزيز االيجابي المفظي أك التعزيز . التعزيز المفظي
المفظي السمبي لمحجج المؤيدة أك المعارضة لمرأم يؤدم الى تغير في الرأم نحك 

 .يجابي كبعيدة عف التعزيز السمبييان مف التعزيز االالحجة التي كانت قريبة زمف

تندرج في إطار ىذا االتجاه كؿ التصكرات النظرية التي  :المعرفية كجية النظر .3
فنظرية . عرفي لمفردـبناء اؿاؿاىتمت اساسان بأثر المعمكمات المالئمة لالتجاه عمى 

تككف حالة كجدانية ل اف االتجاه تذىب اؿ( رج كابمسكفركزنب)االتساؽ المعرفي لػ
كاف ىذه الكجدانات ترتبط . ىماضدتككف أك  فئة مف المكضكعات مع مكضكع أك
المعتقدات، كاف االتجاىات ذات بنية نفسية منطقية، مف المعارؼ أكعادة بمجمكعة 
ؾ سيؤدم بالضركرة الى العناصر فاف ذؿ المككنات أك دير في احمكانو اذا حدث تغ

ير في المككف الكجداني لالتجاه سيؤدم مإف أم تغؼخر، كعميو تغيير في اآل
العكس صحيح، لذا البد مف كجكد اتساؽ بيف  الىتغير في المككف المعرفي ك

 .المككنيف، كىذا االتساؽ في بنية االتجاه ىك الذم يسمح لنا التنبؤ بالسمكؾ

الكجدانية  اذا كانت العناصر: ديناميات اتزاف االتجاه فيقكؿ (رجركزنب)كيصؼ
اما اذا كانت ىذه . المعرفية لالتجاه في حالة اتساؽ كاف االتجاه ثابتان كمستقران ك

العناصر في حالة عدـ اتساؽ بدرجة تفكؽ حدكد احتماؿ الفرد فاف االتجاه يككف 
لالتجاه ينتج عنو اما  عدـ استقرار كفي ىذه الحالة يحدث عادة تنظيـ في حالة
 عدـ االتساؽ بيف المككنيف الكجداني ك لرسائؿ القكل الجديدة التي اكجدترفض 

تستعاد حالة االستقرار لالتجاه القديـ، أك أف يحدث تفتيت  المعرفي، كعندئذ
لالتجاه عف طريؽ عزؿ العناصر المعرفية كالكجدانية غير المتسقة عف بعضيا، 

 .حيث يؤدم الى تككيف اتجاه جديدير أك يحدث تغي
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ء ىذه النظرية اف االتجاىات متعممة، كاف يؤكد عمما :نظرية التعمـ االجتماعي .4
فالكالداف ىما أكضح . تعمميا ىذا يتـ مف خالؿ نمكذج اجتماعي كمف المحاكاة
راحؿ العمر ا منذ ــالنماذج التي يحاكي االطفاؿ سمككيما، كيتكحدكف معو

كىي ، كمف ثـ كسائؿ االعالـ المختمفة، االقراف في المدرسة المبكرة، ثـ يأتي دكر
ايجاد عف فضال اقتعديؿكأ ناتج عف استثارة كالخبرة السمكؾ في ة عف التغيرعبار
 تمؾ المعارؼ المعمكمات كالمعارؼ الجديدة التي تكفرىابيف  عالقات كالركابطاؿ

 ( ).مف قبؿالفرد يمتمكيا كالمعمكمات القديمة التي كاف 

 :التي تعتمد عمى بعديفىايدر،  نظرية .5

الفرد بمكقؼ دكف االشارة الى الحالة الكجدانية لمفرد العالقة الكاحدة، أم عالقة  . أ
 .نحك المكقؼ

العالقة العاطفية، كىي تفترض كجكد عالقة بيف مجمكعة افراد، فكمما كانت  . ب
العالقة بيف ىذه المجمكعة متجانسة نحك المكقؼ أك الشخص كانت العالقة 

 .متكازنة كالعكس صحيح

حيث يسعى الناس دائمان  االجرائي نظرية سكنر، كىي تقـك عمى التعمـ الشرطي .6
االكبر مف الثكاب كتجنيب انفسيـ عكرىـ بالسركر كالحصكؿ عمى القدرالى زيادة ش

 ( ).العقاب قدر االمكاف

                                                           

 مركز –جامعة الممك فيصل ) عبدالحي عمي محمود، عمم النفس التربوي،.حمد بن عبداهلل الجغيمان ودم .د   ( )
 .11، ص(2008التنمية االسرية، 

 .29ياسين طو طاقو ، مصدر سبق ذكره، ص ( )
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 :تشكيل االتجاىات السياسيةو الصحافة :الثاني المبحث

حكؿ معرفة  مثار جدؿ حي كتساؤؿ مستمريف اف تشكيؿ االتجاىات السياسية ىك
 ةاسيالسي ، كعف طريؽ ام مف العمميات يكتسب الفرد تكجياتوالكيفية التي تتـ بيا

 في نقؿ المعمكمات كالقيـ كلت ستعـاكماىي الطرؽ كاالساليب التي  ،الخاصة؟
  .؟السياسية االتجاىات

ئؼ التي تؤدييا أحد أىـ الكظا خاصة كاالتجاىات السياسيةيعد تشكيؿ االتجاىات اذ 
كتتشكؿ نتيجة لتكامؿ  ،في التحكـ في سمكؾ الفرد اكسائؿ اإلعالـ، كتبرز أىميتو

مجمكعة مف الخبرات الجزئية، التي تدكر حكؿ مكضكع معيف، كتمايزىا كانفصاليا عف 
الديمكمة  غيرىا مف الخبرات، حتى تتخذ شكال مكحدا في شكؿ اتجاه، كلو صفة الثبات ك

 ( ).النسبية

عف طريؽ  يتعرض لياقا لممعمكمات التي يحصؿ عمييا أكاتجاىات الفرد تتشكؿ كؼ إف
ف ـ المعمكمات التي يحصؿ عمييا الفردليا القدرة عمى زيادة  النيا، كسائؿ اإلعالـ

ت التي فيي استحكذت عمى الجزء األعظـ مف مصادر المعمكما .مختمؼ المكضكعات
. ( )حكمنا ثـنستقي منيا فيمنا ك

نرل مف الضركرم  توككيفي تشكيؿ االتجاىات السياسيةمفيـك لخكض في كقبؿ ا
 :الى بعض المفاىيـ االشارة

 :االعالميةالبيئة و السياسية البيئة: أوالً 

                                                           

 .205، صذكره رحمن محمد عيسوي، مصدر سبقعبد ال  ( )
 .32، صذكره محمد عبد الرحمن الحضيف، مصدر سبق  ( )

http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
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مط العالقة بينيا كبيف يرتبط مدلكليا بفك ،شائعة االستخداـكىي  (Ecology)البيئة
كيشمؿ جميع  بيذه المجاالت، البشرية المتعمقة اتعالقة النشاطفضالنعف  مستخدمييا،

 .( ) مميات التي تقـك بياالظركؼ كالعكامؿ الخارجية التي تعيش فييا، كتؤثر في الع

مككنات جمادية،  يحتكم عمىك ،الذم يعيش فيو اإلطار ىي: فالبيئة بالنسبة لإلنساف
كمف عالقات متبادلة بيف ىذه  شتى كمايسكد ىذا اإلطار مف مظاىر ،ةحي ككائنات

كالمجتمع كيؤثر فييما، مثؿ البيئة الطبيعية كالبيئة يحيط بالفرد أكؿ ما، كناصرالع
قد ، أم خصائص المجتمع الذم يعمؿ في ظمو أم نظاـ، كاالجتماعية كالبيئة السياسية

االساس االقتصادم لممجتمع كالبناء االجتماعي : خمس خصائص لمبيئة، كىي تحدد
 ( ).نظاـ االتصاؿاالطار العقائدم ككالنظاـ السياسي ك

 االفراد ممارسة في كمؤثرة فاعمة سياسية بيئة السياسية كاالزمات االحداث تخمؽ ك
 عبر كالتحميالت لالخبار متابعتيـ نتيجة السياسية المشاركة عمى كتساعدىـ ىـكسمكؾ
تبنى مف قبؿ كسائؿ البيئة السياسية أم  .االتجاه ىذا في بارزا دكرا تمثؿك االعالـ كسائؿ

كالدكلية، كتمؾ الكسائؿ ىي التي تعرفنا  رآة لالحداث كالصراعات المحميةـ عالـ ألنيااال
 .( )يستطيع أحد خارج الحمقة السياسية مف االطالع عمى ما يجرمالىا كبدكف، بيذا الكاقع

 في ياسي مف خالؿ التاثير المعرفيالبيئة السياسية احدل كسائؿ االتصاؿ الس دكتع
 ( ):مف خالؿىا ؤيتـ بناك، عكاسو عمى السمكؾ السياسي لمفردفاالتصاؿ الشخصي كأ

                                                           

نجوى كامل، وسائل االعالم وتأثيرىا في تشكيل الوعي وتعديل االتجاىات والسموك ازاء قضايا التغيرات المناخية،   ( )
 .63، ص(1997مصر، كمية االعالم، )

، (2000القاىرة، مركزالمحروسة لمبحوث والتدريب والنشر، )م في االزمات الدولية، ىويده مصطفى، دوراالعال.د  ( )
 .58ص

 .125، صذكره عزيزة عبده ، مصدر سبق  ( )
 .89 -87ص ص ،(2008 لمنشروالتوزيع، اراسامةعمان، د)مجد الياشمي، اإلعالم الدبموماسي والسياسي،.د  ( )
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صحيح اف ىذه الظاىرة لـ تكجدىا كسائؿ االعالـ : ظاىرة الشخصية السياسية .1
ساسي في ضخمتيا الى حد تحكيميا الى عامؿ أالجماىرية، اال اف ىذه الكسائؿ قد 

 .التركيب السياسي

م سبقت عصر االتصاؿ الجماىيرم فالحياة السياسية الت: مسرح الحياة السياسية .2
ظمت بعيدة عف التعريؼ كالعالقة المباشرة مع الجماىير، ثـ جاءت أدكات االعالـ 

ثـ  ف خاللو احداث الحياة السياسية،تدكر ـ( مسرحان )الجماىيرم لتجعؿ مف نفسيا
استطاعت ىذه االدكات اف تغير مف نمط الحياة السياسية ذاتو كالكقت الذم يمضيو 

الت كالحكارات الساخنة تبيف الى لكف السياسيكف بالحديث كالمناقشة كالمقابالمسؤك
بالحياة  ل حد أضحت ىذه الكسائؿ ذات أىمية فائقة في تعريؼ الجميكرأ

 . السياسية، كماذا يدكر فييا بشكؿ يقترب مف الحقيقة

ير الصكرة مفي تغ يمعب ىذا الدكر :السياسي لوسائل اإلعالم الجماىيري الدور .3
 .سياسيما، أكلنظاـ  لسياسية لحزب مف االحزاب، أكلسياسيا

 دراؾ المعاني بيف المرسؿ كاالتصاؿ، كتتعمؽ بإ ىي جكك :االعالمية أما البيئة
دراكيا إ المستقبؿ كما قد يعترض ذلؾ مف تشكيش يؤدم الى عدـ كضكح المعاني أك

شكالت كالعكامؿ النفسية ـكالعكامؿ البيئية كمشاكؿ الداللة المغكية  :ألسباب متعددة مثؿ
طمؽ مف رؤية قكاميا اف تفالبد ىذا ك .( )كعرض المعمكماتاالرتباؾ في تنظيـ االفكار

االجتماعية كترابطيا، كذلؾ الف الظكاىر االجتماعية تتأثر بمجمؿ الظركؼ كحدة الظكاىر
. ( )كاالكضاع السياسية كالثقافية

                                                           

. 29، ص)2006القاىرة ، الدارالثقافية لمنشر، (االعالم ، ىادي الييتي، في فمسفة المغة و. د   ( )
 .  8سيد بخيت، مصدر سبق ذكره، ص. د   ( )
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ألف معظـ الباحثيف عرفكا ىذا  ليس ىناؾ تعريؼ شامؿ لمبيئة االعالمية كذلؾ
: عرؼ بانيات، كالمصطمح مف زاكية معينة دكف االخذ ببقية الجكانب ذات العالقة

 تخضع  م اطاره كتتأثر بقكانينو كقيمو كنتاج لممناخ االجتماعي كالسياسي، تعمؿ ؼ
 ( ).الحكامو كضكابطو

 السياؽ الذم تتـ فيو عممية االتصاؿ.( ) 
 العكامؿ  ق مجمكعة العناصر المتمثمة بالنظـ كالمنظكمات كالمحيط الذم تتفاعؿ في

 ( ).كابط كالمتغيرات التي تحكـ سمكؾ القائـ باالتصاؿضكالسمطات كالمحددات كاؿ

ليس ىناؾ تعريؼ شامؿ لمبيئة االعالمية مثمما اشار اليو لذا فانو  كيرل الباحث اف
رده الباحثكف كذلؾ لمخركج كمما أ ريؼ اجرائي قد يجمع اكثريجد مف الضركرم كضع تع

 ،كامؿ المشكمة لبيئة العمؿ الصحفيبتعريؼ يحدد معاني الكممات كيفسر العالقة بيف الع
 ، اقتصادية كة الصحفية تتضمف عدة عكامؿ مؤثرةكىذا التعريؼ ياخذ بالحسباف اف البيئ

 .جتماعية كمينية كقانكنيةإسياسية ك

ة االقتصاديالسياسية و ل االجتماعية والعوام ىي منظومة من: عمؿ االعالميبيئة 
المؤسسات االعالمية  في عمل القائمين باالتصال أو والقانونية والمينية التي تؤثر

بيا، وىذه المنظومة عبارة عن شبكة متداخمة ومتفاعمة فيما بينيا، ويؤثر كل  وتتأثر
 .عامل منيا في العامل االخر ويتأثر بو 

                                                           

القاىرة، )وديع فمسطين،  \صحافة الخبر، ت -ستانمي جونسون وجوليان ىاريس، استقاء االخبار فن  ( )
 .182، ص(1960دارالمعارف بمصر، 

( )  Berko,R.M,communicating .Asocial and Career focus,Boston, Houghton Miffein 
company,1985, p 28-54  

سامية احمد ىاشم، انعكاس البيئة االعالمية عمى القائم باالتصال، اطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة الى   ( )
 .28، ص2006كمية االعالم، جامعة بغداد، 
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 :لسياسيواالنتماء ا السياسة: ثانياً 

 ىي فف ممارسة القيادة كالحكـ كعمـ السمطة، كأكجو العالقة بيف الحاكـ ك :السياسة
 ك ىي النشاط االجتماعي الفريد مف نكعو، الذم ينظـ الحياة العامة، كالسياسة .المحكـك

 ك بيف األفراد كالسيادةيضمف األمف كيقيـ التكازف كالكفاؽ مف خالؿ القكة الشرعية 
 ك لمتنسيؽ الكسيمة االجتماعية، كىي تنافسة كالمتصارعة في كحدة الحكـالجماعات الـ

 عف طريؽ لمفئات كالجماعات االجتماعية التكفيؽ بيف المطالب السياسية كاالجتماعية
السياسة شكمت تاريخيا ؼ اعي كحفظ السمـ كاالستقرار،تنمية مشاعر التضامف االجتـ

ىي مجمؿ السياسة أم  .اة االجتماعية المتقدمةاألرضية األساسية الضركرية لمتمدف كالحي
نيا عامؿ ممتحـ ك يتعمؽ تفكيرَا كممارسة بالشأف العاـ،ما  كثيؽ الصمة بكؿ مظاىر كا 

 ( ).(الخ...الثقافيك تماعياالجك دماالقتصا)كتجميات كأشكاؿ الفعؿ اإلنساني

لكاقعيكف بأنيا فف بانيا دراسة العالقات بيف الطبقات، كعرفيا االسياسة يكف ماداؿ عرؼك
كليس الخضكع لمكاقع السياسي كعدـ  ،مكضكعياق كتغييرأم دراسة الكاقع السياسي  ،الممكنات

نيا دراسة السمطة التي تحدد مف يحصؿ عمى م اأ تغييره بناء عمى حسابات القكة كالمصمحة،
 ( ).متى ككيؼ؟كماذا، 

متبطنة في سمكؾ األفراد كالقيـ السائدة أما اإليديكلكجية السياسية فيي تمؾ القكاعد الذىنية اؿ
 ( ).عند الفرد تنتت سمككَا سياسيَا محددان كفي الحياة اليكمية في المجتمع، 

السياسية تشكيؿ الكعي السياسي، أم مجمؿ العمميات  –كيقصد بالتنشئة اإليديكلكجية 
ناسبة مع التي يتـ مف خالليا إكساب الفرد سمككا كمعايير كقيما كاتجاىات سياسية مت

                                                           

 .511، ص(2007ت، مكتبة لبنان، بيرو) مجدي عزيز إبراىيم، موسوعة المعارف التربوية،  ( )
القاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة )عمي مقمد وعبدالمحسن سعد،\موريس ديفرجيو، األحزاب السياسيَّة، ت ( )

 .18، ص(2011،
 .424، ص(2000القاىرة، مكتبة مدبولي، )، 3عبدالمنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفة، ط.د ( )
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، ...في حزب أكجمعية أك نة، حتى لك لـ يمارس الفرد نشاطان سياسيان أدكار مجتمعية معي
. كتككف ىذه العممية مستمرة منذ الكالدة كحتى الممات

تتراكـ ك ىي مجمكعة القيـ كاالفكار كالمعتقدات التي تتبمكر :اما الثقافة السياسية
المجتمعات االخرل،  فيتميز في ضكئيا عك ،كنتيجة لمتنشئة االجتماعية داخؿ المجتمع

كىي العامؿ الذم يؤثر في االفراد مف خالؿ القيـ لبناء سمكؾ سياسي تجاه السمطة 
السياسية مع التاثير في اتجاىات السمطة نحك االفراد، كترتبط الثقافة السياسية باداة ميمة 

سياسية التي تعني اؿ ىي تشكيؿ االتجاىاتالتي مف ادكات التنمية السياسية  اخرل
ساب االنساف لألفكار كالقيـ بفعؿ تككينو كتربيتو لتحمؿ مكقؼ اجتماعي معيف، تإؾ

ىي ، كالثقافة أدكات متفاعمة لبناء السمكؾ السياسي في اطار التنمية السياسية فالتنشئة ك
 مالت نيا الخمفيةاتصؼ تكجيات االفراد أزاء النظاـ السياسي بعناصره المختمفة أم  التي

 ( ).عمى أساسيا يتـ تحديد نكع اسياـ االفراد في السمطة

أكنعتقد أننا نعرفو ىي كؿ ما نعرؼ ك )عناصر إدراكية :الثقافة السياسية مفتتككف ك
 ك القيـ مف تتألؼ )تقييمية عناصرك، (االحزاب كرجاؿ السياسةكعف المؤسسات 

 ،(السياسي السمكؾفي  بالريب ؤثرت التي كااليديكلكجيات العميا كالمثؿ كالمبادئ المعتقدات
تتراكح  السياسييف إذ إزاء المؤسسات ك ىـكمشاعر االفرادعكاطؼ كىي )عاطفيةعناصرك

 ( )(.االحتقار بيف االشمئزاز كاالنجذاب، كالتعاطؼ كالتطكر، كاالعجاب ك

النظاـ السياسي بشكؿ خاص الحياة السياسية بشكؿ عاـ كفي  كتؤثر الثقافة السياسية
لعكامؿ المؤدية الى إمكانيا اف تفسر الظاىرة السياسية، كمف ثـ التكصؿ الى احيث ب

الحياة السياسية ألنيا تنظـ التبادؿ السياسي كتتحكـ بطبيعة  االستقرار أكعدـ إستقرار

                                                           

 .323، ص(1990بغداد، دارالحكمة، )السود، عمم االجتماع السياسي، صادق ا. د  ( )
 .333، صمصدرنفس الصادق االسود، عمم االجتماع السياسي، . د  ( )
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مؤسسات اؿالمشاركة بكصفيا أداة لألتصاؿ كمنظمان آلليات العالقة بيف اإلنساف ك
ة السياسية السائدة تتحدد عالقة النظاـ السياسي بالقكل كعمى ضكء نمط الثقاؼ، السياسية

 ( ).االجتماعية كمؤسساتيا كتنظيماتيا المكرسة في اطار بنية سياسية معينة

السياسية ىي العممية التي يكتسب الفرد مف خالليا اتجاىات  -التنشئة االجتماعيةاما 
 ،مختمفة تػأدية فعالياتتمكنو مف  ،كقيـ سياسية عف طريؽ مؤسسات المجتمع المختمفة

الحزب  أكبأىداؼ الدكلة ق أىمية خاصة في ربط ، كلياالسياسي قسمكؾ كىذا ما يؤثر في
تطكير الثقافة السياسية بما تحممو مف  تتضمفام  ( ).كتفاعمو مع قرارات السمطة السياسية

 ( ).قيـ كاتجاىات كنظـ اعتقاد كما يترتب عمى ذلؾ كمو مف أنماط سمكؾ سياسي معيف

 المدنية اماكمدنية، كتستمد الشرعية أحكاميا مف الشريعة،  شرعية :كالسياسة نكعاف
ثـ مف جية . عمـ منو انكاع الحككمات كالدكؿتفكىك مف اقساـ الحكمة العممية، كىك عمـ 

حككمة كالدكلة، ؿاخرل نظرية كعممية، كالنظرية مكضكعيا الظكاىر السياسية التي تتعمؽ با
، كتعنى بأساليب ممارسة الحكـ مكضكعيا الظكاىر االقتصادية كاالجتماعيةؼاما العممية 

 ( ).احكاليـ في الدكلة لرعاية مصالح الناس اليكمية كتدبير شؤكنيـ ك

في  التكافؽ بيف أفراد تمؾ المجمكعةالتقارب أك ممف األفراد يعف االنتماء السياسي لمجمكعةك
أفكار أعضاء  شتراط تطابؽدكف إعمى تحقيقو،  سبيؿ تحقيؽ غاية أكىدؼ يقركنو، أكيعممكف

مستحيؿ مف اؿ ان التطابؽ فيكاد يككف ضرب ، أمافالتكافؽ ممكف. ان كمي قان تمؾ المجمكعات تطاب
كعدـ كقكفيـ مكقؼ الالمباالة  سمطةتعبئة المكاطنيف كتفاعميـ مع اؿعبارة عف نيا ال ،الخياؿأك

                                                           

 .89، ص(1986القاىرة، دارالجامعة، )عمي الدين ىالل، التطور الديمقراطي في مصر،   ( )
 .138، ص(1999قاىرة، دارالمصرية المبنانية، ال)شعبان طاىر االسود، عمم ااالجتماع السياسي، . د  ( )
، (1995القاىرة، مركزابن خمدون، )عبدالمنعم المشاط، التعميم والتنشئة السياسية، مستقبل التربية العربية، .د  ( )

 .112ص
 .425-424صص  ،مصدر سبق ذكرهعبدالمنعم الحفنى، المعجم الشامل لمصطمحات الفمسفة، .د  ( )
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تاحة الفرصة لمحكار، كتبادؿ اعة، مف خالؿ شاركة الشعبية المكسكيتسـ ذلؾ بدرجة مف الـ
 عمى الدفاع عف حقكقو السياسية الرأم، كالمشاركة في االنتخابات، كخمؽ المكاطف القادر

 ( ).كاالجتماعية، كتحقيؽ سيادة دكلة القانكف

حزب سياسي ىك األشخاص إلى أية حركة أك مجمكعة مفكاف انتماء أم شخص أك
جتماعي، أك لفرد في سبيؿعمؿ طكعي كباإلرادة الحرة ؿ  غاية، أكىدؼ سياسي، أكا 

فكرة أك شعكر باالنتساب لكياف ما أككىك .يعمؿ عمى تحقيقويؤمف بو أككقتصادم، إ
الفرد  الزمف بعد أف ينصير مفحقبة  فجأة، كلكنو يتربى عمى مدل يتكلدكانو ال معتقد،

 ( ).الفريؽ مع بقية ان فكريان كنفسي

: ةاألحزاب السياسيَّ : ثالثاً 

يمثؿ العمؿ الحزبي مظيرا أساسيا مف مظاىر الديمقراطية عبر ممارسة المكاطنيف 
إحدل أىـ السياسية، كمف أىـ أدكات تشكيؿ االتجاه السياسي في المجتمعات، كلحقكقيـ 

الميمة التي تقـك بيا ؿ المشاركة السياسية أحد األدكار كتمثآليات المشاركة السياسية، 
الذيف  ث تقدـ لممكاطف أداة كطريقة لتنظيـ نفسو مع اآلخريفالمؤسسة الحزبية حي

السمطة في العقيدة السياسية كتجميع أنفسيـ لممارسة التأثير يشارككنو الرأم كالفكر أك
إطاران  كيصبح الحزب بذلؾ ،المستكل القكميعمى المستكل المحمي أكالحاكمة سكاء 

عان لمشاركة االحزاب السياسية في صنع تسامف أكثر القنكات إك، لمحركة كأداةن لممشاركة
البرلماف سكاء مف خالؿ نشاطو الرقابي أك  لمدكلة ىكالسياسي  كالقرارالسياسة العامة 
 ( ).نشاطو التشريعي

                                                           

 .78، ص(2000القاىرة، دارالفجر لمنشر والتوزيع،)، 2ير حجاب، االعالم والتنمية الشاممة، طمحمد من. د   ( )
 .510، ص(2007بيروت، مكتبة لبنان، ) مجدي عزيز إبراىيم، موسوعة المعارف التربوية،   ( )
 .76، ص (1976القاىرة، دار الطالب، )عمي الدين ىالل، مدخل في النظم السياسية المقارنة، .د  ( )
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كتعد االحزاب السياسية أبرز المؤسسات المؤىمة لمقياـ بكظيفة المشاركة السياسية 
قافة السياسية المساىمة لممكاطنيف حيث كذلؾ مف خالؿ قياميا بالتأىيؿ السياسي كخمؽ الث

جمع المؤيديف أليديكلكجيتيا ل ؿاتنظـ االفكار المتعمقة بالمكضكعات السياسية كتسعى 
 ( ).مرشحيياقضاياىا كك

أدت إلى نشأة العديد مف األحزاب السياسيَّة،  ...فأزمات مثؿ الشرعية كالمشاركة ك
ـ سياسي يسعى إلى بمكغ السمطة السياسية ، كىكتنظيىاكدكاعي كقد تباينت أسباب النشأة

. داخؿ الحككمة، كعادة مف خالؿ المشاركة في الحمالت االنتخابية

في تكعية المكاطنيف كتمثيميـ، بيدؼ تحديد تكجيات  تساىـاف النظـ الحزبية القكية 
ا بناء كبأمكانو .السياسة الكطنية، كتعميؽ الكعي السياسي كاالجتماعي كالثقافي لدل المكاطنيف

كمف ثـ التقميؿ مف احتماالت  ،اطار مؤسسي يمثؿ المصمحة العامة بدالن مف المصمحة الذاتية
في  ا، إضافة الى قدرتومعالجة مشكمة العنؼ كالتسمطالسياسي ك ز ظاىرة عدـ االستقراربرك

آليات ) مف خالؿ انتخاب أعضائياتعاقب القيادات كاستيعاب الفئات الجديدة  تنظيـ عممية
ترشيح أعضاء كصكال إلى انتخاب رئيس الحزب، ك في مرافؽ الحزب المختمفة( ديمقراطيةاؿ

رؤل، تتبنى أيديكلكجية معينة كران ماكاألحزاب السياسية كثي. ينتمكف لمحزب لخكض االنتخابات
 ( ).كيمكف أيضا أف تمثؿ التحالؼ بيف المصالح المتباينة

كذلؾ بتككينيـ سياسيا، كتعريفيـ  المكاطنيف، طيرأب عمى تنظيـ كتحث األحزاتك
شراكيـ في القرار عدادىـ لممشاركة في االستحقاقات بالقضايا الكطنية، كا  مف  السياسي، كا 

كىي بذلؾ تييئ منخرطييا لمدفاع عف مشركعيا السياسي في  ية،اإلعالـخالؿ الرسائؿ 
كتؤىؿ افرادىا . ةمختمؼ مجاالت التمثيؿ كالييئات المنتخبة كالمجالس الجماعية كالتشريعي

                                                           

 . 436بمقيس احمد منصور، مصدر سبق ذكره، ص . د  ( )
، (1993بغداد، دارالكتب لمطباعة والنشر، )غازي فيصل، التنمية السياسية في بمدان العالم الثالث، .د  ( )

 .135ص
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شراكيـ في تحمؿ مسؤكلية التسيير، الحزبلمتعريؼ بثكابت  كسب العديد مف  ثـ كا 
 .االشخاص

 :تعريفو

 :منيا لألحزاب السياسية اتريفعدة تع ىناك

اـ لقبكؿ النظ كتييئوؼ الجميكر ؤدم كظائؼ كتثؽتجماعة منظمة رسميان،  مق .1
لتكلي شجع األفراد تسياسة العامة، كمف اىتمامات اؿفضال عف اآلثار المباشرة أكثر

التي تشمؿ كظيفة الربط بيف الجميكر كمتخذم القرارات  المناصب العامة
  .الحككمية

ك ـ مجمكعة مف األشخاص يجمع بينيـ تصكر سياسي مكحد، ضتنظيـ م مق .2
  .يتخذ شكؿ برنامت سياسي يرغبكف في تطبيقو عند الكصكؿ إلى السمطة

ف المكاطنيف ليـ آراء مكحدة أك متقاربة حكؿ عدد مف تتككف مف جماعة منظمة ـ .3
  .المبادئ السياسية يسعكف لمكصكؿ إلى الحكـ مف أجؿ تطبيقيا

التنظيمات التي تضـ عددا مف االشخاص الذيف يعتنقكف افكارا سياسية كاحدة  ىي .4
  .كتعمؿ عمى ضماف تاثيرىـ الفعاؿ في ادارة الشؤكف السياسية في الدكلة

                                                           

، لبنان، دارالنيضة العربية)ناظم عبدالواحد الجاسور، موسوعة المصطمحات السياسية الفمسفية والدولية، .د  
. 267، ص(2008

لبنان، المعيد )ناتالي سميمان، : كينت جاندا، االحزاب السياسية والديمقراطية من الناحيتين النظرية والعممية، ت   
. 27، ص(2006الوطني لمشؤون الدولية، 

 .112، ص(2001قاىرة، الدار المصرية المبنانية،)، 2شعبان طاىر االسود، عمم االجتماع السياسي، ط.د   
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جتماعية متماسكة كمكحدة ينتمي الييا االفراد لتحقيؽ أىدافيـ ك ىي منظمات ا .5
كذلؾ مف خالؿ العمؿ الجدم بيف صفكؼ أعضائيا كالنضاؿ  ،أىداؼ المجتمع

، التي تمكف الحزب السياسي مف ترجمة أفكاره مف أجؿ استالـ دفة السمطة كالحكـ
  .ق الى االماـالمجتمع كدفعييركمعتقداتو كايدلكجيتو الى كاقع عمؿ يستطيع تغ

: م ينشأ فييا، كىي تتضمفب تأتي مف أدبياتو، كتنطمؽ في ظؿ البيئة التك كظائؼ الحز
مدل تقبؿ غالبية أفراد كىي  )كدعـ الشرعية( أييد لسياساتوتعني حشد الدعـ كالت)ك التعبئة

حسب ببأنو يسعى إلى تحقيؽ أىدافيـ، ك المجتمع لمحزب كخضكعيـ لو طكاعية، العتقادىـ
، (ة لمشرعيةإلنجاز كالفاعمية كالديف كالكاريزما كالتقاليد كاأليديكلكجيَّة، ضمف المصادر الرئيسيا

كىي قياـ األحزاب )، كالتنمية(عممية إسناد األدكار السياسيَّة ألفراد ُجددكىك )كالتجنيد السياسي
ة، كاالتجاه نحك بإنعاش الحياة السياسيَّة في المجتمع، األمر الذم يدعـ العممية الديمقراطي

 (.اإلصالح السياسي كالتحكؿ الديمقراطي في النظـ السياسية المقيَّدة

 :المشاركة السياسية: رابعاً 

ير عناصر اإلعالـ مالى تغ ؤدمكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم لـ  إف التطكر اليائؿ في
لية االتصاأىدافو، اال اف ذلؾ التطكر الذم انتيى إلى التحكؿ في الكسائؿ، جعؿ الرسائؿ ك

تشكؿ األفكار التي  الكبير في نشر ، كأضحى لإلعالـ الدكرةسعاكتنتشر كتتحرؾ عمى قاعدة 
مدل  تبرز ك. ؿ اإلعالميةكسائاؿضركرة في البناء السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي بشتى 

. ( )السياسي مشاركة السياسية، مف خالؿ الحكارأىميتو في النكاحي السياسية كاؿ

                                                                                                                                                                                

بيروت، )النشأة التطورية واالتجاىات الحديثة والمعاصرة، -عبداهلل محمد عبدالرحمن، عمم االجتماع السياسي.د   
 .339، ص(2001النيضة العربية،  دار

 .168، ص(2005عمان، دار وائل لمنشر، )احسان محمد الحسن، عمم االجتماع السياسي، .د   
اإلسكندرية، دارالوفاء )االتصال الجماىيرية واالتجاىات االجتماعية،  الدسوقي عبده إبراىيم، وسائل وأساليب  ( )

 79، ص ( 2004لدنيا الطباعة والنشر ، 
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االقتصادية كالسياسية ىي محصمة نيائية لجممة مف العكامؿ االجتماعية  المشاركةؼ
الخ، كتتضافر في تحديد بنية المجتمع ...المعرفية كالثقافية كالسياسية كاألخالقية كك

ىي مساىمة الفرد في أحد المعني كنظامو السياسي كسماتيما كآليات اشتغاليما، ك
نتخابات كاالشتراؾ في الندكات كالمؤتمرات التصكيت في اال: ، مثؿاألنشطة السياسية

كاالنضماـ لألحزاب السياسية كالدخكؿ ضمف جماعات المصالح كالتقدـ في الترشيح 
 حتجاج عمى سياسةالاصب السياسية، كاكتقمد المف( التنفيذية كالتشريعية)لممناصب العامة

 كأم ق .إتخاذه ؤثر في عممية صنع القرار أكمكؿ ذلؾ ك الحككمة عف طريؽ المظاىرات،
التعبير العممي عف العقد االجتماعي الطكعي، ال في مفيكمو فحسب، بؿ في كاقعو 

 ك، العممي أيضان، إذ تعيد المشاركة السياسية إنتاج العقد االجتماعي كتؤكده كؿ يـك
الثقافة السياسية بما تحممو مف قيـ كاتجاىات كما يترتب عمى ذلؾ كمو مف تتضمف تطكير
 ( ).ةمعيف ةسياسي يةأنماط سمكؾ

كسائمو المختمفة في تعزيز الكعي السياسي كاإلجتماعى كتدعيـ القيـ  يساىـ اإلعالـ كك
اقؼ سكاء عمى السياسية كالمشاركة السياسية كتكعية الناس بما يدكر حكليـ مف أحداث كمك

عندما يما ، كالسحداث تغيير جذرم في حياة المجتمعالخارجي كيساعد في إـ المستكل الداخمي أ
 .( )ة إعالمية تخدـ المجتمعكفؽ سياس ان رائكس ان ىذا اإلعالـ منظـيككف 

كىناؾ اإلشكالية الخاصة بمستكيات المشاركة كأطرىا، فالمشاركة قد تككف سمبية كما 
بمية النظاـ في االمتناع العمدم عف التصكيت في االنتخابات احتجاجان عمى ضعؼ قا

صكيت حرصان عمى ابية كما في استخداـ النائب حقو في التتككف إيتالسياسي لمتغيير، أك
 .الحركة السياسية مسار فيالتأثير 

                                                           

 .112 ص، مصدر سبق ذكره -عبد المنعم المشاط، التعميم والتنشئة السياسية.د  ( )
 .138، صمصدر سبق ذكرهشعبان طاىر االسود، عمم االجتماع السياسي، . د  ( )
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كؿ  كتختمؼ أنكاع المشاركة بأختالؼ نمط طبيعة النسؽ السياسي لكؿ نظاـ، حيث ينطكم
المشارؾ فيناؾ مف يكتفي باألدالء بصكتو في االنتخابات كىناؾ نسؽ عمى مجمكعة أدكار لمفرد 

تقمد أم يسعى كراء الكصكؿ الى السمطة أك في النشاطات الحزبية كالنقابية كىناؾ مفمف يتعمؽ 
 ( ).عمى ىذه األدكار تتعدد أنكاع المشاركة منصب سياسي كبناءن 

 :محددات المشاركة السياسية
 ان االمتناع سممي قداـ أكإلكاف ا سكاء ـيتأثر مكقؼ االفراد مف السمطة كمشاركتو

رض ليا عّع تتتعمؽ بالمؤثرات السياسية التي مبعدة متغيرات  ان كمؤقتأ ان مستمر ان عنيؼ أك
 لمتعبير تياكفاعمي القنكات المؤسسيةئص الخمفية االجتماعية كمدل تكفرالفرد كخصا

كأبرز  لدل االفراد قشمأكتيـمبدأ المشاركة السياسية  عززمكالعمؿ السياسي كىذا ما
 :( )ةفي النقاط اآلتي اىذه المحددات يمكف تحديده

عكامؿ االجتماعية مثؿ مستكل التعميـ اؿيتعمؽ بك: لمتغيرات االجتماعية كاالقتصاديةا .1
كالمينة كالسف كالجنس كالطبقة االجتماعية كمعدؿ التحضر كالعكامؿ االقتصادية 

 .مثؿ الدخؿ كالثركة

يتضمف كمالئـ اؿ سياسياؿمشاركة السياسية بعناصر االطارترتبط اؿك: السياسياالطار .2
المكاطف كمدل تكفر  تمثؿ في رؤية القيادة لدكرتم تؿا ،كافة نب الحياة السياسيةجكا

المنتخبة كطبيعة النظاـ لمتنظيمات السياسية الشعبية كالمجالس النيابية  الحرية
 .االعالمي

                                                           

، (1987االسكندرية، دارالمعرفة الجامعية، )اعيل عمي سعد، مقدمة في عمم االجتماع السياسي، اسم.د ( )
 .363ص

مؤسسة العين  ،بدون مكان النشر) عبد المنعم المشاط، التنمية السياسية في العالم الثالث، نظريات وقضايا، .د  ( )
 . 348 –338، ص ص(1988لمنشر والتوزيع، 
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تمتع بيا النظاـ مالقدرة كالكفاءة كالفاعمية التي العكامؿ النفسية المتعمقة بثقة الفرد ب .3
 .السياسي

المنبيات عف كسائؿ االعالـ كالدعاية كالحمالت االنتخابية  تصدر: منبيات السياسيةاؿ .4
يزداد احتماؿ ككاالجتماعات كالمناقشات العامة مع تعرض المرء ليذه المنبيات السياسية 

ضي الى ؼمالذم لمنبو السياسي ليس بالضركرة التعرض ؿك ،اركتو في الحياة العامةمش
التعرض ليا يرتبط بعكامؿ عديدة تتعمؽ باالنتماء الطبقي كمحؿ  إال اف مستكل المشاركة،

ابي يرحب الشخص االيتؼ، إضافة الى الميكؿ الشخصية ميةاالقامة كالحالة التعمي
 ( ).يسعى الييا بعكس الشخص السمبي الذم ينأل بنفسو عنيابالمنبيات السياسية بؿ 

 :تأثير وسائل االعالم: خامساً 

: عبارة عفكىك ،لتغيرات السمككيةنعني بو اك :التأثير
 االستماعيحدث كنتيجة لكجكد كسائؿ االعالـ، أك كؿ مايحدث كنتيجة لمقراءة ك كؿ ما 

 ( ).كالمشاىدة

  تعرض لمرسائؿ االتصالية التي تقدميا كسائؿ االعالـاؿالتغيرات السمككية الناتجة عف.( ) 

 لكسائؿ االعالـ مف جانبة لمتعرض مجمؿ العمميات التي تحصؿ في المرحمة الالحؽ ،
ككؿ أساليب السمكؾ التي تحصؿ بأثر اقباؿ الفرد عمى الرسائؿ االتصالية مف جانب 

 ( ).آخر

                                                           

  372سعد، مقدمة في عمم االجتماع السياسي، مصدرسبق ذكره، صاسماعيل عمي . د  ( )
 الغذائية، المواد في الغش ظاىرة أزاء والمستيمكين الصحفيين أتجاىات وآخرون، طوينو حسين عمي.د :نقال عن  ( )

 .81، ص2005 االول، العدد بغداد، جامعة االعالم، كمية االعالمي، الباحث مجمة
 .29الشمقيطي، نحو تأىيل لمدرسات االتصالية، مصدرسبق ذكره، ص سيد محمد ساداتي. د  ( )
 .82عمي حسين طوينو واخرون، اتجاىات الصحفيين والمستيمكين، مصدر سبق ذكره، ص.د  :نقال عن   ( )
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 ك الفرداف التأثير كتغيير حاصؿ في سمكؾ  ان سالؼالمذككرة  اتريؼنستخمص مف التع
مف  كجكده، كما يتصؿ بيا بأثر التييؤ كالتعرض لكسائؿ االعالـ، ك قكمشاعر قمعمكمات
في مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية  ابدكره ؤثرتمؤسسات 
. لممجتمع

 :ويقسم التأثير الى

ال لرسائؿ االتصالية كؿقصد بو معرفة العالقة بيف التعرض مك :التأثير المعرفي .1
لمتغيرات الرسائؿ السياسية، كزيادة الكعي المعرفي كالثقافي بالبيئة السياسية كاسيما 

االساسية لمبيئة السياسية مثؿ النظاـ السياسي كاالعراؼ كالقيـ السياسية السائدة في 
طريؽ المجتمع ، كالكيفية التي تمارس بيا السياسة في ىذا النظاـ أك ذاؾ، عف 

 .( )المؤسسات السياسية الميمة في المجتمع
ناؾ عالقة كثيقة بينو تجاه، كهكبصكرة عامة، يمثؿ المككف المعرفي احد مككنات اال

 ما دامتبيف المعمكمات التي يحصؿ عمييا األفراد فيك يمثؿ المرحمة األكلية لتشكيمو، ك
بشأف  ىذه المعمكمات تنسجـ مع آرائيـ، كفي ضكئو تتضح الرؤية عند الفرد فيتبنى مكقفا

 ، عميو فإف ىناؾ عالقة كثيقة بيف االتجاىات كيرفضو مكضكع االتجاه، فيقبمو أك
المعمكمات، كتتشكؿ كفقا لتمؾ المعمكمات التي يحصؿ عمييا أك يتعرض ليا، عف طريؽ 

 ( ).الصحؼ السيماكسائؿ اإلعالـ، ك
ما اف مرحمة الكعي المعرفي تقكد الى مرحمة أكثر تقدمان منيا كىي االىتماـ ك عؿ

ىذه  كتكمف أىمية .الرغبة في متابعة المعمكمات المتعمقة بقضايا العممية السياسية
 ( ).المعمكمات في أنيا تحدد سمكؾ المستقبميف

                                                           

 .136، صذكره محمد بن سعود البشر، مقدمة في االتصال السياسي، مصدر سبق. د  ( )
 .28ص، ذكره ناىد رمزي، مصدر سبق  ( )
 .92، صذكره إبراىيم امام، مصدر سبق  ( )
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االتجاىات  الرسائؿ في تحديد المكاقؼ كتشكيؿكيقصد بو مدل تأثير  :العاطفي التأثير .2
افي بمعنى اف مرحمة الكعي الثؽ( ).التي يتبناىا األفراد تجاه القضايا المتعمقة بالعممية السياسية

ىذه رحمة أخرل مف مراحؿ التأثير، كىي االىتماـ بقكد الى ـتكالمعرفة بالقضايا السياسية 
لرسائؿ ؿأنماط التعرض في كاالنتقاؿ مف مرحمة الى أخرل يؤثر  يرغالقضايا كمتابعتيا كىذا الت

 .بيايتأثرك االتصالية
كاف ىذا التأثير في المجاؿ العاطفي الذم يجد التعبير عنو في ذلؾ التغيير الذم يحصؿ 

أنماط  ؿ التعرض لمرسائؿ، ككذلؾ في ظيكرالفرد نتيجة اختيار فع في بنية كقت الفراغ لدل
ف ىاتيف كا   ( ).تمقاىا الفرد مف ىذه الرسائؿمالرسائؿ التي  سمككية أك أفعاؿ مف جانبو بتأثير
تقدمان كىي مرحمة المشاركة الفعمية في نشاطات العممية المرحمتيف تؤدياف الى مرحمة أكثر

 (.يةالمشاركة السياس)السياسية 
المشاركة  قصد بو معرفة العالقة بيف التعرض لمرسائؿ االتصالية كتك :السموكي التأثير .3

، كتعد مرحمة التأثير السمككي مف أىـ مراحؿ تأثير الحقيقية في نشاطات العممية السياسية
الرسائؿ االتصالية في العممية السياسية، اذ ىي الترجمة الحقيقية لكؿ ما اكتسبو الفرد مف 

رؼ كمعمكمات تتعمؽ ببيئتو السياسية، كما أفرزتُو ىذه المعارؼ كتمؾ المعمكمات مف مكاقؼ معا
 ( ).كاتجاىات تساعد عمى المشاركة الفاعمة في العممية السياسية

عامال اساسا في تحديد العممية السياسية عف طريؽ التأثير في المككف  دكبما اف اتجاىات الفرد تع
بتغيير اتجاه سالب نحكه  ق، كذلؾ بتدعيـ اتجاه مكجب نحك حزب معيف أكالمعرفي كالعاطفي لالتجا

الى اتجاه مكجب، أك قد ييدؼ الى تغيير المككف السمككي التجاه االفراد بكاسطة التأثير في كؿ مف 
كىنا البد مف االشارة الى ضركرة تحديد اليدؼ المطمكب بكضكح . في كالمككف العاطفيالمككف المعر

. ( )الف الرسالة السياسية تختمؼ باختالؼ اليدؼ

                                                           

 .140-139، صذكره محمد بن سعود البشر، مقدمة في االتصال السياسي، مصدر سبق. د  ( )
. 83، صذكره عمي حسين طوينو واخرون، اتجاىات الصحفيين والمستيمكين، مصدر سبق.د: نقاًلعن  ( )
 .136، صذكره السياسي ، مصدر سبق محمد بن سعود البشر، مقدمة في االتصال. د  ( )
 .129، ص(1993القاىرة، كمية التجارة، )ىناء عبد الحميم، اإلعالن والترويج،   ( )
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 :ةيالسياساالتجاىات  تشكيل
عف طريؽ مؤسسات المجتمع  السياسية عممية تعمـ الفرد المعايير االجتماعية كىي
التي مف خالليا يكتسب الفرد االتجاىات  تماعيةجزء مف التنشئة األج انياك، المختمفة

كسيمة لتصحيح الثقافة السياسية المنحرفة في المجتمع،  ككالقيـ السائدة في المجتمع، 
 .متحضرة لمعبكر بالمجتمع مف حالة التخمؼ إلى التقدـ كخمؽ ثقافة مدنية جديدة ك

أفكاره عف طريؽ ستيداؼ مف خالؿ الفرد في اتحاكؿ اف تؤثر  كاألنظمة السياسية
غرس معمكمات كقيـ كممارسات يستطيع مف خالليا تككيف مكاقفو كاتجاىاتو الفكرية 

كىذا السمكؾ يمعب دكرا في فاعمية الفرد . لكجية التي تؤثر في سمككو السياسيككااليد
االتجاىات كالمشاعر تجاه النظاـ كتحدد دكره  يكتسب بكاسطتياكالسياسية في المجتمع، 

في  أيدلكجيات مقبكلة كمشركعةالسياسية الحاكمة الى خمؽ قيـ ك ؾ تمجأ االنظمةلذؿىا، في
 ( ).عيكف شعكبيا

 االتجاىات خمؽ في الصحؼ االلكتركنية في باالتصاؿ القائـ يساىـ آخر جانب مفك
 تشكيؿ فيشبكة االنترنت  قدرة مف جزء الف ،كسيمةلؿ اإلعالمية السياسة إطار في السياسية

 ( ).باالتصاؿ بالقائـ يتعمؽ لسياسيةا االتجاىات

 رسائؿض لؿتككينيا عف طريؽ كثافة التعرلية تغيير االتجاىات السياسية أككتحدث عـ
اكتماؿ  يؤدم إلىال كحدهؿ عرضتاؿ ، ألفىاعف التفاعؿ مع مضاميففضالكتكراره،  السياسية
في  ساىـمتكرارىا  ، كعرضلت، كيعد التفاعؿ بيذا المعنى مكمال لعممية اتككيفاؿأك تغييراؿ عممية

 الرسالة)عندما يتـ تقديـ المثير تغييرىا، كيزداد ىذا التأثيرتككيف االتجاىات السياسية أك

                                                           

والطباعة،  عمان، دارالمسيرة لمنشروالتوزيع)،عامر الكبيسي.د \جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ت.د  ( )
. 31، ص(2010

، (2004القاىرة، الدارالمصرية المبنانية، )ات في تشكيل اتجاىات الرأي العام، شيماء ذوالفقار زغيب، نظري .د  ( )
 .206ص
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 ؤدم الىماذ ، التعرض لتمؾ الرسائؿ كثافة، فضالعف في سياؽ متنكع كليس متجانسا( السياسية
مف استنتاجات مباشرة تزيد مف تأثير الرسائؿ المعقدة مثؿ تمؾ التي ال تتض، كسعاكفيـ 

 ( ).كف عف مكقؼ الرسالةصفحاالستنتاجات التي يقـك بيا المتكصريحة، لكنيا تعتمد عمى 

 تشكيؿ االتجاىات السياسيةيأتي بعض التعريفات العامة لمفيـك  نستعرض فيماكس
: التي ىي

لييا أك المحافظة عسطتيا تشكيؿ الثقافة السياسية أكىي العممية التي يمكف بكا .1
 ( ).عممية مستمرة عمى مدل حياة االنسافىي ىا رىا، كالسمة االساسية ؿممتغ

مف بيئتيـ  اا االفراد معمكمات كمكاقؼ كسمكؾعممية تطكرية يكتسب مف خاللونيا ا .2
 ( ).السياسية

، مف خالؿ كسائؿ االعالـ المختمفةعممية تطكرية يكتسب بيا الفرد معمكمات  انيا .3
ف بيا مكاقؼ تمكنُو مف  شياء االخرل في كالمؤسسات كاال ،فيـ االشخاصكيككّع

 ( ).البيئة السياسية

عارؼ عف البيئة السياسية مف معمكمات ـك الفردعممية تطكرية يكتسب فييا  نياا .4
بطريقة تساعدىـ عمى فيـ عناصر ىذه  ،كسائؿ االعالـ االسرة كالمدرسة ك خالؿ

 ( ).البيئة كتؤثر في كعييـ كمكاقفيـ كسمككيـ
                                                           

ص ، مصدرسبق ذكره، االتجاىات السياسية السائدة في القنوات الفضائية الكوردية ،حبيب مال اهلل :نقال عن  ( )
 57-56ص

 .75، ص(2008نشروالتوزيع، عمان، داراسامة لل) مجد الياشمي، اإلعالم الدبموماسي والسياسي،.د  ( )
( )  Atkin, Charlesand Gantz,  Walter. Television News and Political Soclalization. 

Public Opinion Quarterly. (Spring :1978), P184. 
( )  Rubin, Alan M. Child and adolescent television use and political Soclalization 

gournalism Quarterly, (1978), P. 125. 



114 

 

يكتسب الفرد مف خالليا اتجاىاتو نحك السياسة كيطكرىا كيصبح  ممية التينيا العا .5
 ( ).كمدركا ليا السياسية السياسي كالثقافة مف خالليا كاعيا بالنسؽ

بمثابة كىي اتو بدرجات متفاكتة، عرض ليا اإلنساف طيمة حيمعممية مستمرة  نياا .6
كتضطمع بيا جممة مف المؤسسات ، تمقيف كاكتساب لثقافة سياسية معينة

 ( ).االعالـ كسائؿ كالحزب السياسي ك االجتماعية كالسياسية كاالسرة كالمدرسة

ر حكؿ مكضكع معيف نتيجة تكامؿ مجمكعة مف الخبرات الجزئية، التي تدك مق .7
يرىا مف الخبرات، حتى تتخذ شكال مكحدا في شكؿ اتجاه يزىا كانفصاليا عف غكتـ

 ( ).نفسي عاـ لو صفة الثبات كالديمكمة النسبية

 الييا اف معظميا متفقة عمى اف تشكيؿ االتجاىات ص مف التعريفات المشارلخكف
السياسية ىي عممية تطكرية، كاف ىذه العممية تنمك كتتكاصؿ في خضـ كجكد عكامؿ 

ك  .كرىا، كيمعب االعالـ حتمان دكران مؤثران مف بيف تمؾ العكامؿعديدة تساىـ في تط
 تمر لفقرات ككعمى نطاؽ كاسع كمسيان يـك المكاطف في المجتمعات المعاصرة عرضتم

، كيكاد اليمر يـك دكف سياسي، تحممو اليو كسائؿ االعالـطابع  مضاميف كتعميقات ليا
 .ىذه المضاميف السياسية اف تظير

 
                                                                                                                                                                                

 .132محمد بن سعود البشر، مقدمة في االتصال السياسي، مصدر سبق ذكره، ص. د  ( )
، ص (1975االسكندرية، دارالجامعات المصرية، )محمدعمي محمد، دراسات في عمم االجتماع السياسي، . د  ( )

136 .
، 1988، 91، مجمة السياسة الدولية، عددكمال المنوفي، التنشئة السياسية لمطفل في مصر والكويت. د  ( )

 .41ص
، (1974بيروت، دارالنيضة العربية، )عبد الرحمن محمد عيسوي، دراسات في عمم النفس االجتماعي،   ( )

 .205ص

http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
http://www.mor3ben.com/forum/tags.php?tag=%C7%E1%D3%ED%C7%D3%ED%C9
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: السياسية ل االتجاىاتكيشت مكونات

تشكؿ نتيجة لتكامؿ مجمكعة مف الخبرات م اليو سابقان فاف االتجاه السياسيما اشرنا ؾ
 طبيعتويمكننا معرفة  قمف خالؿ تحديد مككناتك ،الجزئية، التي تدكر حكؿ مكضكع معيف

: ( )كمف ىذه المككناتىما، تحديد العالقة بيفايضان يمكننا ، ككخصائصو كأىدافو

 ك مف خالليا يستطيع الفرد أف يكتسب سمكؾ المجتمعاذ : فة الفرد المكتسبةثقا .1
يكتسب تمؾ الثقافة في السنكات المبكرة مف حياتو كتنغرس في ؼ ،يعيش فيو ق حيثقيـ

كتختمؼ . ذاتو كقد تتطكر تمؾ القيـ كالسمككيات نتيجة تطكر المجتمع كنظامو السياسي
فيدخؿ في مرحمة التقييـ كالمقارنة بما  مصادره،تنكع ك مدارؾ الفردنتيجة التساع  قأنماط

الثقافي  كالتأثير. رفي كمراحميا كمحطاتياأكتسبو مف التجربة العمرية كمجاليا المع كسبو ك
 .كسائؿ االعالـ االصدقاء كلممدرسة كالعالقات مع االسرة كالمجتمع ك

 آخر تبعان لشخصيتوالى ف ة الفرد الذاتية تختمؼ مف انساإف ثقاؼ: ثقافة الفرد الذاتية .2
فيدافع عنيا كييتـ الخ، ...ك كمحيطو االسرم كالمجتمعي كتحصيمو العممي كثقافتو المنتقاة

راء اآلكالثقافة السياسية لمفرد تتمحكر حكؿ مجمكعة مف الضكابط المعرفية ك. بأمرىا
د مع سمطة تتبمكر في عالقة الفرالتي االجتماعية  السياسية كاالتجاىات الفكرية كالقيـ

كاف  اءن ات الفرد داخؿ النظاـ السياسي سككىذه الثقافة الذاتية تحكـ تصرؼ. النظاـ الحاكـ
 .المجتمع داخؿ اطار في سمكؾ الفرد السياسيايضان تؤثر ك .اـ محكـكأ احاكـ

سكاء تمؾ التى تتبناىا الدكلة  ةمف المككنات الرئيس كىي: ثقافة المؤسسة السياسية .3
الفمسفية  الفكرية ك ة، كىذه الثقافة التخرج عف االطراالحزاب السياسي أك( ثقافة النظاـ)

 كمف خالؿ تمؾ الثقافة تحاكؿ االحزاب ك. لالنظمة كاالحزاب داخؿ السمطة كخارجيا

                                                           

 .117، ص(1987الكويت، شركة الربيعان لمنشر والتوزيع، )كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة،   ( )
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دكتاتكرية، ـ كانت ديمقراطية أ اءن يكلكجياتيا سكاالنظمة الحاكمة اف تفرض قيميا كأيد
العامة لمعمؿ السياسي كتغذية المكاطف بمعمكمات  راألط تحددك .أشتراكية اـ رأسمالية

. السياسية بيئتيا سياسية كاجتماعية كاقتصادية مف كاقع

 :كيفية تشكيل االتجاىات السياسية

نيا تشكؿ منبيات خارجية فعمميات اإلدراؾ ألض الى عشرات الرسائؿ االعالمية يكميان نتعر
كالتعرؼ عمييا، كمف ثـ التعامؿ معيا ( الرسائؿ)التي يعتمدىا الفرد في استقباؿ تمؾ المنبيات

معيف  ؿ التي تساعد عمى الربط بيف منبوتعطي تمؾ العممية معنى معينان، كعمميات االستدال
كتساب إتؤدم الى المعرفي  كألى المستكل اإلدراكي كاف ىذا االرتباط ع اكمنبيات أخرل، سكاء

  :( )فيما يأتي حددهم سبو الفردتف كؿ اتجاه يؾا اتو، إالتجاهإ الفرد

 .تقبؿ المعايير االجتماعية عف طريؽ اإليحاء .1
 .تعميـ الخبرات الجزئية كذلؾ عف طريؽ ربط الخبرات الماضية بالحاضر .2
تعرض الفرد لمكقؼ ما يسيـ في التأثير في  الخبرات االنفعالية كذلؾ عف طريؽ .3

. اتجاىو
لممعمكمات التي يحصؿ عمييا  قاإف اتجاىات الفرد كخاصة االتجاه السياسي تتشكؿ كؼ

مختمؼ  لىالقدرة عمى زيادة المعمكمات، كع لياألف  ليا عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ،عرض تمأك
برامت كنشاطات  لممعرفة كاالطالع بما تقدمو مف معمكمات ك المكضكعات، كأصبحت مصدران 
 ىتماماتو،إالمتمقي ك ككنيا باتت تستحكذ عمى جانب كبير مف كقتؿمختمفة، كاخذ يتزايد تأثيرىا، 

 ( ).لمعمكماتو كخبراتو، لما ليا مف سمة التأثير في األفكار كالمشاعر ثريان  تككف مصدران حتى 

                                                           

مصر، )، 2ية، طدراسات نظرية وتطبيقات عمل: عمم النفس االجتماعيومحمد عمي القطان،  مصطفى فيمي ( )
 .175، ص(تاريخ النشر مكتبة الخانجي، بدون

، (2002بغداد، بيت الحكمة، )محمد عبدالعزيزالذىب، التربية والمتغيرات االجتماعية في الوطن العربي،   ( )
 .156ص
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 كالتغير االعالمي كجكد عالقة بيف التغير الى كعممية التغيير في المكاقؼ تشير
 سي، كالسيا فاالعالـ كمايرتبط بو مف كسائؿ كمضمكف كأدكات يؤثر في التغير، السياسي

ف ا ذلؾ بتطكير القيـ كالمعتقدات السياسية في اطار االتجاه نحك المجتمع الحديث، أم
لعبو عمى صعيد الكظيفة السياسية تؤثر تالسياسي الذم  انماط االعالـ مف خالؿ الدكر

يعني بدكره اف ىناؾ عالقة  كىذاكتشكيؿ االتجاىات السياسية، ، التغيرالسياسي في عممية
 ف النمك السريع ينميإـ كتزايد المشاركة السياسية، إذ سريع في كسائؿ االعالاؿ بيف النمك

كيؤكد دكراالعالـ ، يزداد تفاعميا في الحياة السياسية ثـ، كالفرادالمدركات السياسية ؿ
بيا مف  السياسي الذم اليستياف بو في عممية تشكيؿ االتجاه السياسي، كمايرتبط

 ( ).معارؼ كتثقيؼ سياسي كقيـ كمعتقدات كأنماط سمكؾ كتجارب سياسية، نشر

عمى كجو التحديد  االلكتركنية كبات الدكر الذم تشكمو كسائؿ اإلعالـ كالصحافة
كاضحان، في قكة التأثير كالتغيير في المعتقدات كالسمكؾ، كمقدرتيا في تشكيؿ كتدعيـ 

كذلؾ عف االتجاىات كالسيطرة عمى الجماىير ككسب تأييدىا نحك أم اتجاه أكىدؼ، 
 تصكرات ككالمعاني كالدالالت، كتزكيد القراء بمفاىيـ ك طريؽ اإلسياـ في بناء الصكر

اآلراء كاألفكار حتى ما انيا تتيح الفرصة لتداكؿ عؿاالجتماعي، رؤل عف الكاقع السياسي ك
المشاركيف المباشر لممعمكمات كاألفكار مف جانب بيف الجميكر، عف طريؽ التكصيؿ غير

، أك مف جانب قادة الرأم، كمما الشؾ فيو أف لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ (المتمقي)
تجعؿ مف مضمكنيا  الميمة االقناعية كالجميكر، كمقدرة عمى اإلقناع، تختمؼ باختالؼ 

 .( )يتسـ بالكاقعية كالحيكية لتزيد مف تأثيرىا كرغبات المتمقي

                                                           

 .27، ص(1985القاىرة، مكتبة االنجموالمصرية، )م السياسي العربي المعاصر، محمد عمي العويني، االعال. د  ( )
العراقي وعاداتو في التعرض لوسائل اإلعالم، أطروحة دكتوراه،  صباح ناىي فجرالخزاعي، خصائص الجميور  ( )

 .56، غير منشورة، ص1999قسم اإلعالم، / جامعة بغداد، كمية اآلداب
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لحكظ في زيادة فاعمية ىذه كذلؾ اليمكف اف نتجاىؿ التطكر التكنكلكجي كدكره الـ
 خالؿ السعة كالكسائؿ في التأثير في الجماىير، كتكجيييا نحك أراء كأفكار معينة، مف 

الذم أتاح ليا نقؿ المعمكمات كاألحداث بأسرع كقت ممكف، مع  القدرة عمى االنتشار
 .( )مراعاة طبيعة الكسيمة الناقمة، كىذا بدكره يسيـ في دعـ الجانب المعرفي لمفرد

فيذه الكسائؿ ليست كحدات متراصة متناسقة في التأثير عمى االتجاىات، فالعمميات االنتقائية 
تؤدم دكران في تككيف االتجاه، كذلؾ يكجو قادة الرأم في المجتمعات المحمية بشكؿ انتقائي اىتماـ 

في كفعاؿ  الجميكر نحك أحداث معينة، كيؤثركف في مضمكف كقكة االتجاه المتككف، كليـ دكر ميـ
السايككلكجية، خصائص أفراد الجميكر، فضال عف ( )عممية اتخاذ القرار كالتأثير في اآلراء كالسمكؾ

 ( ).التي تمارس تأثيران مباشران عمى طبيعة التعرض كدرجة التعرض لممادة اإلعالمية

االتجاىات  القيـ كعزيزفالكسيمة تفرض كجكدىا عمى الجميكر، كمما كانت قادرة عمى ت
براز المجتمعية ، في حياة األفراد كالجماعات، كالجميكر يسعى دائما إلى انتقاء الرسائؿ ىاكا 

الكسيمة مؤسسة اجتماعية تمارس  تو كمعتقداتو السائدة، كىذا يجعؿالتي تتكافؽ مع اتجاىا
لذلؾ شرعت  .( )دكرا في حياة أفراد المجتمع مثؿ بقية المؤسسات االجتماعية األخرل

برامجيا كمبادئيا نشر في خاصة، تتنافس االلكتركنية ـ عامة كالصحافة كسائؿ اإلعال
 ( ).كأفكارىا بيدؼ استقطاب اكبر عدد مف الجماىير، كباتت تعد أداة لمممارسة السياسية

                                                           

 .69، ص1979تصال والرأي العام، مصر، مطبعة عبد  القادر،إسماعيل عمي سعد، اال  ( )
األردن، داراألمل لمنشر والتوزيع، )محمد ناىي الجوىر، : س بال روكاخ، نظريات اإلعالم، ت. دي فمور وس. م  ( )

 .356-355، ص(1994
 .421، ص(1971القاىرة، دارالفكر العربي،)جييان رشتي، اإلعالم ونظرياتو في العصر الحديث، .د   ( )
 .247، ص(1997الرياض، مكتبة عبيكان، )، 2عبد اهلل الطويرقي، عمم االتصال المعاصر، ط   ( )
بغداد، دارالحرية لمطباعة، )أمريكي،  -دراسة في اإلعالم االنكمو/ عبدالستارجواد، اتجاىات اإلعالم الغربي  ( )

 .45-44، ص( 1995
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مف خالؿ  يعتمدكف عمى كسائؿ اإلعالـ في تمقي المعمكمات كاألفكار شخاصفاأل
ىذه  عف طريؽ القائـ باالتصاؿقـك مفسو ة المختمفة، كفي الكقت فالرسائؿ اإلعالمي
ف قدرة القائميف عمى كسائؿ اإلعالـ تزداد أنجد ، عميو إلييـ عده ميمامالكسائؿ، بنقؿ ما

 ( ) .االتجاىات السياسيةفي تشكيؿ 

التكتمؿ االىداؼ كعممية تشكيؿ االتجاىات السياسية  االفرادكاف العالقة بيف 
جابة المطمكبة منيا عف طريؽ كسائؿ االعالـ، المرسكمة ليا مف دكف تحقيؽ االست

 الى االنظمة السياسية تعبيران عممية تدفؽ المعمكمات مف االفراد  اقصد بوت فالتغذية الراجعة
 مف الصكر كاحدان  التغذية الراجعة تخذتك، عف نتائت قراراتيـ كاالفعاؿ المتعمقة بتنفيذىا

 : ( )تيةآلا

لى تدفؽ المعمكمات الى النظاـ عف نتائت قراراتو شير امك: ايجابي التغذية الراجعة . أ
 .نتياج السمكؾ نفسو كصكالن الى اليدؼاالتي تدفعُو الى 

 ات الى النظاـ عف نتائت قراراتومعمـكاؿشير الى تدفؽ مك: سمبي التغذية الراجعة . ب
 .تدفعو الى تعديؿ سمككو الى االتجاه الذم يؤدم الى بمكغ اليدؼالتي 

معمكمات الى النظاـ عف نتائت اؿأم تدفؽ : اليدؼ تبع تغييرم التغذية الراجعة . ت
تحممو عمى تغيير ىدفو، فقد يجد النظاـ اف ىدفو قد تحقؽ ، فيضع  التي قراراتو

صعب التحقيؽ فيتحكؿ عنو الى لنفسو ىدفان جديدان ، كقد يجد اف ىدفو االصمي 
. خرآىدؼ 

                                                           

اليمني لمبث الفضائي التمفزيوني الوافد عمى التعرض  بال الجميورإستق عمي مييوب محمد البرييي، اثر  ( )
، 2003قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية، / لمتمفزيون المحمي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية اإلعالم
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 121-120كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، مصدر سبق ذكره، ص ص  ( )
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 ،عمى ثالثة مفاىيـ تبني ياسيةعممية تشكيؿ االتجاىات السفي  التغذية الراجعةكاف 
: ( )ىي

ستقباؿ االزمنية التي تقع بيف المدة  كيقصد بيذا المفيـك: ترة االبطاءمفيـك ؼ .1
، دؿ ذلؾ عمى زيادة كفاءة النظاـ، المدةليا، ككمما قمت ىذه  ةستجاباللمعمكمات كاا

 .أم مقدرتو االستجابية
مف  م البيئة بما اتخذه كنفذهكيعني التغيير الذم يحدثو النظاـ ؼ: مفيـك الكسب .2

ف الكسب يقاس بمدل فعالية االستجابة التي يقـك بيا النظاـ إرة أخرل ؼقرارات، بعبا
 .كرد فعؿ لممعمكمات التي تمقاىا

ككف ىناؾ تك كيعني قدرة النظاـ عمى التنبؤ بنتائت المستقبؿ،: مفيـك المبادرة .3
 .ذات كفاءة يجب اف يزكد بعمميات تنبؤك، يومبادرات مناسبة لد

 االفراد يعطي داللة كاضحة عمى اف العالقة بيفسبؽ ذكره الى اف ماكتجدر االشارة 
 :ىينماذج، طريؽ عدد مف اؿ فيتتجسد  السياسةتشكيؿ االتجاىات  ك

الكؿ يشارؾ في ذج ليس ىناؾ زعماء أك قادة ، كفي ىذا النمكؼ :المشارؾ الفرد .1
في  مشاركة الجماىير ق ىذا النمكذجكضع السياسة العامة، كيشب صنع القرار ك

 ( ).المطالبة بالحقكؽ المدنية
 كالقرارات يفترض ىذا النمكذج اف كؿ فرد لو تأثير متكافئ في صنع  :النشط الفرد .2

 ( ).السياسة العامة، كيفترض كذلؾ اف كؿ فرد رشيد في رأيو كسمككو السياسي

                                                           

( ) Varma, Modern Political Theory : A Critical Survey P.321 . 
بسيوني ابراىيم حماده ، دور وسائل االتصال في وضع القرارات في الوطن العربي ، مصدر سابق ، . د ( )

 .115ص
( )  Games C. Strause, The Mass Media, Public Opinion And Public Policy Analysis 

Linkage Explorations 1975, P.6 
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لسياسية كمؤسسات كسيطة، الحزاب ايعتمد ىذا النمكذج عمى ا: االحزاب السياسية .3
االحزاب ترشح أعضاءىا  ، كساسيةاأل م الفكز باالنتخاباتتمثؿ رغبة الحزب ؼ

 ( ).ختيار لمحزب نفسوا ختيار المرشح ىكاقرارالجميكر بكسميا، اتحت 
 كصفوالنمكذج الينظركف الى المجتمع ب اصحاب ىذا :الجماعات الضاغطة .4

عبارة عف ىي ؿ بتمؾ كؿ منيـ رأيان خاصان، تجمعات مف االفراد المبعثريف الذيف يـ
راء، آل، كىذه الجماعات تعد مصدران ؿىـكمالييف جماعات تتألؼ مف آالؼ االفراد
تمؾ نتيجة تفاعؿ بيف باالصؿ ىي سمطات، ككلدييا القدرة عمى فرضياعمى اؿ

 ( ).الجماعات المختمفة
ضعيا صانعك القرار ف السياسات التي مإؼ في ىذا النمكذج: المعتقدات المشتركة .5

تفاقان عامان كتجانسان في االراء بيف إ، كيحدث ذلؾ الف ىناؾ تمقى قبكؿ الجماىير
 ( ).الطرفيف

 دكر تومارسـ عفضالن المفكض كالمتحدث، ؼ ىنا يمارس القائد دكر: القائد دكر .6
أنو يمثؿ كجيات  ماداـك كضعيا مكضع التنفيذ، ك االفراد لى تفضيالتعالتعرؼ 

 ( ).اليكرىكنوك بناىاكيت ىـنظر
 دأبت الكتؿ كاألحزاب السياسية كالمؤسسات كالمنظمات بمختمؼ كبصكرة عامة

ناطقة باسميا، كتعمؿ عمى المكاقع االلكتركنية اؿ ثداحأنكاعيا في جنكب ككردستاف عمى إ
نشر أيديكلكجياتيا كبرامجيا بغية التأثير في األفراد كالجماعات، عف طريؽ اعتمادىا عمى 

ية التي تسعى السياس توفمسؼ مكقعف لكؿ إؼ مف ثـك. فة الرأم كالنقد كالشرح كالتفسيرصحا
                                                           

 .4نفس المصدر، ص ( )
( ) Norman R. Luttbeg, Public Opinion and Public Policy, 1981, P.5 

 117، صذكره مصدر سبق دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، بسيوني ابراىيم حماده،.د  ( )
-118.  

 .118، ص، نفس المصدرصالدور وسائل االت بسيوني ابراىيم حماده،.د  ( )
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السيما اذا كانكا يمثمكف شريحة اجتماعية ذات كفي نفكس القراء،  إلى تعزيز اتجاىاتو
اتجاىات نخبكية كمستقبمية، تتمتع بالمشاركة السياسية كليا القدرة عمى صنع القرار 

. السياسي



 

 

 

 

 

 

 :لثالفصل الثا

 الصحافة واالتجاهات السياسية
 
 

. اتاالتجاه  :المبحث االول 
 

وتشكيل االتجاهات  الصحافة: المبحث الثاني 
السياسية 
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 االجراءات واالدوات :المبحث االول

لباحث اف يقـك بسمسمة مف اإلجراءات كتشمؿ ىذه ينبغي ؿ، البحث تحقيؽ أىداؼلغرض 
: ( )اإلجراءات ما يأتي

 .قكطريقة اختيار ،تحديد مجتمع البحث .1

 .التي سيستخدميا في تحقيؽ أىداؼ البحثس ياتحديد األدكات كالمؽ .2

. يستخدميا في تحميؿ النتائجتكضيح األساليب اإلحصائية التي س .3

األدكات المستخدمة في لذلؾ سيتـ في ىذا المبحث تسميط الضكء عمى ابرز اإلجراءات ك
كانتياءن  مركران بالمقياس كالخطكات المتبعة إلعداده ككمف كصؼ المجتمع كعينتو  ان البحث، بدء

: ككما يأتي، درجة صدقو كثباتوب

: مجتمع البحث: أوال

 ك كلتحقيؽ نتائج البحث ،الباحث إلى دراستو رميىكالمجتمع الذم م مجتمع البحث،إف 
اال انو يصعب الكصكؿ الى ىذا المجتمع المستيدؼ بضخامتو، عمى كؿ مفرداتو،  قتعميـ

أكلعدـ تكافر االمكانات كالمستمزمات كالظركؼ لمقياـ بحصر شامؿ لكؿ مفرداتو، كتسميط 
التركيز عمى المجتمع المتاح أكالممكف الكصكؿ يتـ الضكء عمى مجمؿ تمؾ الخصائص، لذلؾ 

يمبي حاجات ، عادة جزءان ممثالن لممجتمع المستيدؼعد ت متق، كاالقتراب منو لجمع البيانات اؿالي
 ( ).أىدافياالدراسة ك

 استاذان  (1277)السميمانية االختصاص العممي كاإلنساني لجامعة ككاالساتذة ذ بمغم
الدخكؿ في التفاصيؿ كقبؿ . مجتمعا لمبحثيشكمكف ك، (2012-2011)لسنة الدراسية

                                                           

 .88ص مصدر سبق ذكره،، بو وادواتومفيومو واسالي -البحث العمميذوقان عبيدات وآخرون، ( )
 .130ص ، مصدر سبق ذكره،البحث العممي في الدراسات االعالمية ،محمد عبدالحميد  ( )
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كابرز المتمثؿ بجامعة السميمانية البحث  يدافلـ اتكصيفي اـ عرضقدأف م الباحث يرل
 :مككناتو

لسنة  143)قانكف المرقـاؿحسب  ئت، كانش(1968)سنة السميمانيةجامعة  تستأس
في ثالث في الجامعة بدأت الدراسة ك ،1969 -1968في بداية العاـ الدراسي ( 1968
 ( ):كميات

  بدأت بقسميف ىما االنتاج الحيكاني كاالنتاج النباتي الى سنة التي كمية الزراعة
تابعة اؿحيث تـ افتتاح فركع المحاصيؿ الحقمية كالبستنة كالتربة 1975- 1974

لقسـ االنتاج النباتي، كفرعي الصناعات الغذائية كتربية الحيكاف لقسـ االنتاج 
التربة كالصناعات الغذائية الى  اتحكؿ فرع 1976-1975ني، كفي سنة االحيك

المحاصيؿ الحقمية كالبستنة الى  اتحكؿ فرع1978-1977تقمة، كفي سنة اقساـ مس
 .اقساـ مستقمة

  كمية العمـك بدأت باربعة اقساـ ىي الرياضيات كالفيزياء كالكيمياء كالبايكلكجي بفرعيو
 .قسـ الجيكلكجياؿتـ افتتاح 1977-1976النبات كالحيكاف، كفي سنة

  ،حيث تـ 1975 -1974بدأت بقسـ اليندسة المدنية حتى سنة ككمية اليندسة
 .افتتاح قسـ اليندسة الكيربائية

  بدأت الدراسة في كمية اآلداب، حيث 1972-1971كفي مستيؿ العاـ الدراسي
قتصاد، كفي سنة فرعي المغة كاالدب الككردم كاالاؿبدأت بقسـ الدراسات الككردية ب

تـ افتتاح قسـ 1977-1976تـ افتتاح فرع عمـ االجتماع، كفي سنة1975-1976
 .المغة العربية

                                                           

، (1978سميمانية، مطبعة الجامعة، )، (1978-1977)مديرية االحصاء والتخطيط، دليل جامعة السميمانية  ( )
 .27-26ص ص 
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  بدأت بقسمي االدارة بفرعيو االدارة اذ تـ افتتاح كمية االدارة،  1976-1975كفي سنة
 .العامة كالمحاسبة كقسـ االحصاء

  ( الفيزياء الرياضيات ك)ت بقسمي بدأالتي  تـ افتتاح كمية التربية1977-1976كفي سنة
 (.عمـك الحياة كالكيمياء)ك

  1978-1977كتـ افتتاح كمية الطب في سنة 

كافة االكجو، كعمى جميع االصعدة، لكف بعد في  د احرزت الجامعة تقدمان كاضحان كؽ
 تالثكرة الككردية كامتد تتجدد (1975)في مضي اقؿ مف سنة عمى نكسة ثكرة أيمكؿ

ت كالقصبات، كالدخكؿ إلى قطاعا اسية كالتنظيمية كالعسكرية الى المدفنشاطاتيا السي
بخمؽ نكع مف االضطرابات لدل الحككمة ذلؾ تسبب ؼ مختمفة في جامعة السميمانية

 .1981العراقية، كبناء عمى ذلؾ، أسُتخِدـ ىذا التطكر كذريعة إلغالؽ الجامعة في عاـ 

صالح )أربيؿ التي أصبحت نكاة لجامعةكتـ نقؿ بعض الطمبة كالمكظفيف الى مدينة 
التدريس في جميع أنحاء منظكمة  أةىـ مف الطالب كأعضاء ىيكتناثرت غير( الديف
. الجامعةمف  كالطمبة ، في حيف تـ طرد العديد مف المكظفيفةالعراقي جامعاتاؿ

 4)، كتشكيؿ حككمة االقميـ في(1991آذار 5)كبعد إنتفاضة شعب ككردستاف في
بالفعؿ إعادة فتح جامعة السميمانية، ك ات ىذه الحككمةكاف مف بيف أكلكم ،(1992تمكز

عترؼ كأ .كاـعأ( 10)بعد غياب داـ ( 14/11/1992)خرل فيأ تـ افتتاح الجامعة مرة
عضكا في الجمعية الدكلية  ابكصفو( 1999-1998)بيا دكليان في العاـ الدراسي

 .لمجامعات

مراكز البحثية كالخدمية، كفيما يأتي التكزيع كتضـ الجامعة العديد مف الكميات كاؿ
 :الجغرافي لكؿ منيا
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سككؿ المغات، )العمـك األنسانية كيضـ فاكمتي: سكانالمجمع الرئيسي في اال .1
سككؿ )، ك(العمـك األسالمية سككؿ)، ك(عربيكاؿاالنكميزم، كككردم، اؿ قباقساـ

ـك األنسانية، باقساـ سككؿ العؿ)، ك(مكسيقى، كالتشكيمي قفنكف الجميمة بقسمياؿ
قانكف اؿ، كفاكمتي (سالميةاالاإلعالـ، كالدراسات ك األجتماع،كتأريخ، اؿكجغرافيا، اؿ

سككؿ األدارة )، ك(القانكف كالعمـك السياسة سككؿ) األدارة كالعمـك السياسية ك
 ، كفاكمتي الطبية(قتصاد، كالمحاسبةاالكاألحصاء، كاألدارة،  قكاألقتصاد، باقساـ

سككؿ ) ، كفاكمتي العمـك(الصيدلةكالتمريض، كاألسناف، ككاقساـ الطبية،  سككؿ)
، باقساـ  فيزياء، كك اؿبايكلكجي، كاؿكيمياء، كاؿرياضيات، كجيكلكجي، اؿ قالعمـك

 .كمية البيطرة ، ك(فيزياءاؿالرياضيات ك قسككؿ العمـك التربكية بقسمي)، ك(ككمبيكتراؿ

سككؿ )ربية األساسية كالتربية الرياضية، كيضـ فاكمتي الت :مجمع كاريزة وشك .2
،  التربية الرياضيةكاالنكميزم، كالككمبيكتر، كالرياضات،  قالتربية األساسية باقساـ

 .(التربية الفنية، كرياض األطفاؿك، يةـ األجتماعكعؿاؿك

اليندسة )كيضـ فاكمتي العمـك اليندسية: مجمع كامب زانكو في باخى بختيارى .3
سككؿ التربية )ك، (كيربائيةاؿاليندسة كالرم،  ىندسةكمدنية، اؿ ندسةالوك، ةمعمارماؿ

 (.التماريف، كالنظريات قالرياضية بقسمي

ك ، يةؿالحؽ المحاصيؿ)قكيضـ فاكمتي كسككؿ الزراعة باقساـ: مجمع بكره جو .4
 (.عمـك األساسيةاؿعمـ الغذاء، ككنتاج حيكاني، كاال التربة كالمياه،كبستنة، اؿ

ككردم، اؿ قسككؿ التربية، باقساـ)كيضـ فاكمتي التربية كالسياسة،  :مجمع جمجمال .5
 (.سككؿ كقسـ العمـك السياسية)، ك(االنكميزمكعربي، كاؿعمـ النفس، ك
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مطبعة : مراكز الخدميةاؿفي محمة كانيسكاف، ك مركز ككردكلكجي البحثي الكاقع .6
مركز كتر، كز الككمبيكمركقسـ التجييزات، كقسـ شؤكف الطمبة، كالجامعة، 

 .(داخؿ المجمع الرئيسي في اسكاف)المكتبة المركزية االنترنت، ك

: عينة البحث :ثانيا

ختياره كفؽ قكاعد كطرؽ ذلؾ الجزء مف المجتمع الذم يجرم إ) تعرؼ العينة بأنيا
 .( )(تمثؿ المجتمع تمثيالن صادقان  صكرةعممية ب

  :نوع العينة .1

 ، ك(ككمية البيطرة اتفاكمتي 8)لبحث البالغ اع مجتـد استكماؿ المعمكمات المتعمقة ببع
بأسمكب المعاينة  اختيرت عينة البحثقسمان،  (54)ك، (ككمية كاحدة السكك18)في المتمثؿ
عينة  حسب النسب كمف ثـ اختيارطبقيان، كالتي تتيح الفرصة لتقسيـ المجتمع  العشكائية

 الباحث صنؼكفؽ ذلؾ  ك، ساتذة في القسـ عشكائيان العدد ا حسب نسبةأفراد البحث 
، أم العينة ةبيسالف حب العينة بالطريقةكتـ س ،حسب عدد اساتذة االقساـمجتمع البحث 

 .العشكائية الحصصية متكازنة التكزيع: ىي

  :حجم العينة .2

غير  أك امتجانسيعتمد تحديد حجـ العينة عمى طبيعة مجتمع البحث، أم مف حيث ككنو 
ىتـ بيا البحث، فضالن فية كاالجتماعية كالمادية كالحضارية التي ممتجانس في الصفات الديمكغرا

 ( ).عمى اإلمكانات المادية كالبشرية كالزمنية المتيسرة لمبحث عف اعتماده

                                                           

 ، (1983بيروت، داراالفاق الجديدة، )يل في البحث االجتماعي، معن خميل عمر، الموضوعية والتحل. د  ( )
 .125ص

بيروت، دارالطميعة لمطباعة والنشر، )، 2إحسان محمد الحسن، األسس العممية لمناىج البحث االجتماعي، ط   ( )
 .50، ص(1986
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نظران لمتشابو بيف أفراد العينة مف كاستاذان،  (1277)تمع البحث يضـاف مج كتبيف
مف مجتمع %( 30)تيرت نسبةكاخلذلؾ فيك شبو متجانس،  ،شيادةص كاؿتصاخاالناحية 

م تكزعكا حسب نسبة االساتذة ؼ .استاذان ( 383)تمثمت بػعينة لو، كالبحث الحالي لتككف 
قساـ الا بيفيبيبف تكزيع العينة  (1)جدكؿاؿك، الجامعة القسـ الى العدد الكمي الساتذة

 .باالسمكب التناسبي

  التوزيع النسبي لممبحوثين بموجب اقساميم: (1)جدول 

العينة مجموع ر يماجستدكتورا قسم سكول فاكمتي ت 

1 

 

 

الطبية 

 46 156 37 119الطبية الطبية 

 17 57 37 20األسنان األسنان 

 4 13 7 6التمريض التمريض 

 6 21 15 6الصيدلة الصيدلة 

2 

 

 

العموم 

 

العموم 

 13 43 18 25جيولوجي 

 6 21 11 10رياضيات 

 12 41 25 16كيمياء 

 13 46 28 18بايولوجي 

 9 31 17 14فيزياء 

 5 15 12 3كومبيوتر 

العموم التربوية 
 2 5 2 3الرياضيات 

 2 6 3 3فيزياء 

                                                           

   (5)انظر ممحق رقم 
  عدد االستمارات×المجتمع الكبير÷ع الصغيرالمجتم: تم استخراج نسبة العينة من خالل المعادلة اآلتية. 
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3 

 

 

العموم 
اليندسية 

 

 

اليندسة 

 5 17 13 4معماري 

 9 27 17 10مدنية 

 7 23 17 6الري 

 5 18 9 9كيرباء 

4 

 

 

 

العموم 
سانية األن

 

المغات 

 13 44 14 30كوردي 

 9 32 26 6االنكميزي 

 8 27 14 13عربي 

 6 21 11 10العموم األسالمية األسالمية العموم 

 

فنون الجميمة 

 2 5 4 1موسيقى 

 4 14 12 2التشكيمي 

 

 

العموم األنسانية 

 4 15 10 5جغرافيا 

 7 24 13 11تأريخ 

 7 24 17 7األجتماع 

 5 17 11 6اإلعالم 

 5 18 13 5الدراسات األسالمية 

5 

 

قانون 
والعموم 
السياسية 
و األدارة 

القانون و 

السياسة العموم 

 15 50 19 31القانون 

 5 18 14 4العموم السياسية 

 

األدارة 

و 

األقتصاد 

 7 23 17 6األدارة 

 6 20 14 6األحصاء 

 6 19 12 7األقتصاد 

 3 11 6 5المحاسبة 

 2 5 3 2الرياضات    6
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التربية 
األساسية 
والتربية 
الرياضية 

 

التربية األساسية 

 2 5 5( صفر)0الكومبيوتر 

 3 9 8 1االنكميزي 

 3 9 8 1التربية الرياضية 

 4 13 12 1عمم األجتماع 

 2 5 3 2التربية الفنية 

 3 10 5 5رياض األطفال 

التربية الرياضية 
 5 18 10 8التمارين 

 6 20 10 10النظريات 

7 
التربية و 
 -السياسة

جمجمال 

 

 

التربية 

 4 11 6 5كوردي 

 4 12 12( صفر)0عمم النفس 

 5 17 14 3عربي 

 2 4 4( صفر)0االنكميزي 

 5 18 15 3العموم السياسية العموم السياسية 

8 

 

 

 

 

ة الزراع

 

 

 

 

الزراعة 

 13 44 34 10ية لالمحاصيل الحق

 11 37 22 15بستنة 

 9 31 14 17التربة والمياه 

 10 33 25 8انتاج حيواني 

 5 17 11 6عمم الغذاء 

 3 8 6 2عموم األساسية ال

 9 29 18 11البيطرة كمية البيطرة  9

  1277مجموع الكمي 

1277×30÷100 =383 383 
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: أدوات البحث: ثاثال

ف يستعيف الباحث بعدد أ ؿ عمى المعمكمات المطمكبة البدالحصك مفمف اجؿ التمكف 
مف االدكات التي تعينو في عممية جمع المعمكمات الضركرية المتعمقة بالبحث أك الدراسة 

 .مع مكضكع البحث ةنسجـلـا القياـ بيا، كالبيانات الالزمة التي يزمع

 

  :المقابمة .1

يستخدميا  تـ االستعانة بيا في جمع المعمكمات كتالكسائؿ الميمة التي ف كىي ـ
خصكصان في الدراسات الميدانية، التي . مختمؼ الباحثيف في مكضكعات متباينة كمتعددة

 كتدكر ( ).يتكاجو فييا الباحث كالمبحكث عبرالتساؤالت كردكدىا المطركحة ِمف ِقبميما
ذلؾ االتصاؿ :)انياأم  ( ).ىـإتجاىات أك ىـمعتقدات أك األشخاص أسئمة المقابمة حكؿ آراء

أكمع بو القائـ بالمقابمة مع فرد اخر  الشخصي المنظـ كالتفاعؿ المفظي المباشر الذم يقـك
كالبيانات الستغالليا في البحث  أفراد اخريف بيدؼ استثارة انكاع معينة مف المعمكمات

 ( ).(كالتخطيط كالتقكيـ لالستعانة بيا في التكجيو كالتشخيص كالعالج

السيما عند إجراء االستبانة كقاـ الباحث بإجراء العديد مف المقابالت مع االساتذة، ك
  .االستطالعية األكلية، فضالنعف االستبانة النيائية لممقياس

                                                           

: ينظر الى  ( )
  ،الجزائر، ديوان المطبوعات )عمار بوحوش و محمد محمود، مناىج البحث العممي، وطرق إعداد البحوث

 .66، ص(1995الجامعية، 
  لطميعة بيروت، دارا)اإلشكاليات،التقنيات،المقاربات،  عبدالغني عماد، منيجية البحث في عمم اإلجتماع

 .72ص ،(2007لمطباعة والنشر، 
األردن، دارالمسيرة لمنشر والتوزيع و )فريد كامل أبو زينة وآخرون، مناىج البحث العممي طرق البحث النوعي،   ( )

 .193، ص(2005الطباعة، 
. 299، ص(1971بيروت، دارالثقافة، )عمرمحمد التومي الشيباني، مناىج البحث االجتماعي،   ( )
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  :المالحظة .2

في الكاقع  كقثكف بيدؼ الكقكؼ عمى الظكاىر كماالكسيمة التي يكظفيا الباح كىي
  ( ).طبيعة األكاصر الناشئة بيف مككناتياىا أكم صيغيا أكمفرداتخالت ؼدكف أية تد

: ( )والمالحظة عمى نوعين أساسيين ىما

براتو كىي المالحظة التي يستعمؿ فييا الباحث بصره كادراكو كخ :المالحظة البسيطة . أ
تي يالحظيا في الميداف المعمكمات كالحقائؽ كالظكاىر اؿكتجاربو السابقة في اختبار

خاضعة لمضبط كالدقة العممية غير كىي .كاالعالمي قيد الدراسة كالتحميؿ االجتماعي
كليست ليا تحضيرات مسبقة، كىي مالحظة استكشافية بيدؼ جمع معطيات أكلية 

عف الظاىرة لتشكيؿ تصكر مبدئي بشأنيا مف جية كتأسيس أرضية معرفية لمدراسات 
 .الالحقة األكثر عمقان عنيا مف جية ُأخرل

تحضيرات اؿبيا تمؾ المالحظات المنيجية المقصكدة ذات كتقصد :المالحظة المنظمة . ب
التي يتـ عبرىا تحديد الظكاىر كتسجيميا في كضعيا الطبيعي كترميزىا  ُمسبقةاؿ

 .ككيفان كخفايا الترابط بيف عناصرىا كما كصكالن إلى تفاصيميا

: ميزات المالحظة وعيوبيا

                                                           

عمان، مؤسسة زىران، )دة محفوظ وظاىرالكاللدة، أساليب البحث العممي في ميدان العموم اإلدارية، جو  ( )
 .96، ص(1997

: ينظر إلى  ( )
  عمان، دارالفكر لمطباعة و )، 6األسس العامة، ط -الجزء األول  -أبوطالب محمد سعيد، عمم مناىج البحث

 .162163، ص(1998النشروالتوزيع، 
 72-71د، مصدر سبق ذكره، صعبدالغني عما. 
 بيروت، مجد المؤسسة )، 2محمد شيا، مناىج التفكير وقواعد البحث في العموم اإلنسانية واإلجتماعية، ط

 .197 -196، ص(2008الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 
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 :( )ة، التي منياىناؾ العديد مف مزايا المالحظ

 .مكاجية المبحكث كاإلصغاء إليو . أ
 .مشاىدة األفعاؿ كالسمككيات المختمفة كتداعياتيا عمى طبيعتيا . ب
إتاحة الفرصة لمباحث لمتأكد مف األشياء الممكف مشاىدتيا كمساعدتو في التعرؼ  . ت

 .عمى مشاكؿ المبحكثيف
 .ستبيانية كغيرىاإتاحة الفرصة لمباحث لمتأكد مف صدؽ المبحكثيف في ردكدىـ اإل . ث

 :ومن عيوبيا
 .ف السمكؾ قد الُيعبر عف ما في البكاطفا . أ
 .مشاركة آراء الباحث في تفسير ما ُيالحظ أحيانان  . ب
يف كاألخالقيات السائدة كمف ثـ يعرض مع القكاف اقض إستراتيجية الُمشاركة أحيانان تف . ت

 .لخطرؿ الباحث
  :االستبانة .3

تضمف جممة مف تم تكاؿمع البيانات كالمعمكمات، عد مف االدكات الرئيسة كالميمة في جت
دكر ىذه يقـك الباحث بتكزيعيا عمى عينة المجتمع المدركس كتكاالسئمة المطركحة في االستمارة 

. االسئمة حكؿ مشكمة البحث

ل البحكث بعد االطالع عؿ ىاكتصميـ ىاكتنظيـكيقـك الباحث بعممية اعداد استمارة االستبياف 
 كىذهعمى مستكل الجانب العممي ـ السابؽ سكاء عمى الصعيد النظرم أىا في ؤتـ اجراكالدراسات التي 

مجمكعة مف االسئمة التي تكجو الى : كىي .بة مف مكضكع البحث أك ذات صمة بوقرم الدراسات
 ( ).البحث الذم ينكم الباحث القياـ بومجتمع البحث، كتصاغ بطريقة معينة، كتتعمؽ بمكضكع 

                                                           

 .345  344ص، )1986الكويت، وكالة المطبوعات، (احمد بدر، اصول البحث العممي ومناىجو،   ( )
القاىرة، الدار )شعبان عبد العزيز خميفة، المحاورات في مناىج البحث في عمم المكتبات والمعمومات، . د ( )

 . 138، ص(1997المبنانية،  –المصرية 
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تحتاج إلى شرح إضافي كتجمع معا في ال عمى صكرةلة بشكؿ كاضح د ىذه األسئكتع
 ( ).استمارة

أداة يستخدميا الباحثكف عمى نطاؽ كاسع، لمحصكؿ عمى حقائؽ عف الظركؼ ىي ك
جراء البحكث التي تتعمؽ باإلتجاىات كاآلراء  ( ).كاألساليب القائمة بالفعؿ، كا 

ية ذات أسئمة مفتكحة عمى عينة استمارة أكؿبتكزيع  حثالبا كاستخدمت االستبانة، عندما قاـ
مف اجؿ الحصكؿ عمى فقرات المقياس في التجربة  مبحكثان كبشكؿ عشكائي (50)مف

في اإلجابة ( ذات البدائؿ)االستبانة ذات األسئمة المغمقة استخدـ الباحثك .االستطالعية
. عمى فقرات المقياس بصيغتو النيائية

 :القياس .4

حسب قكاعد معينة، لفقرات  اعممية التي تعطي خالليا أرقاـعبارة عف تمؾ اؿ))كىك
أفعاؿ أك فات كالخصائص المتعمقة بأشياء أك التعريفات ذات الفاعمية لمدلكالت الص

 ( )((.أحداث

: مقياس االتجاىات

مجرد الكصكؿ إلى  رمي إلىتمكعة مف الفقرات أك األسئمة، العبارة عف مج المقياس
 كضح تقكيمان تالمجمكع الكمي ألسئمة المقياس، ؿخذ في إطار ا تؤلكنو معمكمات معينة،

  ( ).متكامالن لظاىرة مكضكع القياس

                                                           

 .140مصطفى عمر التير، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
القاىرة، مكتبة )وفل وآخرون، محمد نبيل ن: الين، مناىج البحث في التربية وعمم النفس، تڤاندديوبولد ب   ( )

 .431، ص(1984األنجمو المصرية، 
 .159مصطفى عمر التير، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
 .136إحسان محمد الحسن، مصدر سبق ذكره، ص  ( )
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كيمقي  مف أىـ أسباب قياس االتجاىات أف قياسيا ييسر التنبؤ بالسمكؾ المستقبمي،ك
تجريبية  ، كيزكد الباحث بمياديفئياخطأك الدراسات النظرية القائمةاألضكاء عمى صحة 

كتنميتو كاستقراره  ؾ تزداد معرفتو بالعكامؿ التي تؤثر في نشأة االتجاه كتككينوكبذؿ. مختمفة
إذا أردنا تعديؿ  خاصة ف قياس االتجاىات مفيد بصفةيالحظ ا .ثبكتو كتحكلو كتغيرهك
التغيير مدل ذلؾ التعديؿ أك ةعرؼـكع معيف كنحك مكض ىاأكتغيير تجاىات األفرادإ
كلغرض تحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث  ( ).لمكضكعالتطكر في االتجاه نحك ذلؾ اأك

دور الصحافة االلكترونية الكوردية في تشكيل االتجاىات السياسية )لػػببناء مقياس 
: ( )عمى كفؽ طريقة ليكرت ككما يأتي( ألساتذة جامعة السميمانية

 :صياغة الفقرات .1

اىات كاإلستبانات بعد االطالع عمى األدبيات كالدراسات التي تناكلت مكضكع االتج
التي ليا عالقة بمكضكع البحث الحالي حيث التقطت منيا أفكار أكفقرات جرت صياغتيا 

استاذان ( 50)عمى استبانة استطالعية أكلية بما يناسب البحث الحالي، فضالنعف تكزيع
بمثابة اتجاىات  االجابات تككف، كأسئمة مفتكحة (5)خمس كتضمنت االستبانةاستاذة، ك

  .االلكتركنية إزاء أداء الصحافةأكلية 

كمف ثـ قراءة اإلجابات بدقة كتحميميا ك  ،االستطالعية االستبانةكفي ضكء نتائج ىذه 
فقرات كمراجعة االدبيات السابقة تـ الحصكؿ عمى مجمكعة مف اؿدمج المتشابو منيا، 

مف نجاح  كبيران  ان كتجدر اإلشارة إلى اف جزء .فقرة (86)جرل تكحيدىا كصياغتيا في
                                                           

لدى طالب ( األكاديمية)ميدي أحمد الطاىر، االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية   ( )
، ص  ٩٩ قسم عمم النفس،  -ة التربيةجامعة الممك سعود، كمي، غير منشورةبية، رسالة ماجستير، كمية التر

41. 
( )   Allenk M.J.& yenk w.m.(1979): Introduction to Measurement Theory.California, 

Brook cole, PP. 118-119 .   
    (1)انظر ممحق رقم. 

   (2)انظر ممحق رقم. 
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جب عند تتي اؿ قكفقرات المقياس في تحقيؽ أىدافو مرىكف بصياغة عبارات المقياس
السيكلة، كتجنب استخداـ الكممات الغامضة، فضالنعف  عنصر فرصياغتيا مراعاة تك

التعميمات كالحقائؽ، كالعبارات التي يمكف إدراكيا في ب استخداـ المفاىيـ اإليحائية أكتجف
  ( ).أكثر مف معنى

 : صالحية الفقرات .2
جراءات القياس التي يتبعيا  يفترض اف تككف المقاييس التي يستخدميا الباحث كا 

 مف اجمو، أم أنيا تقيس المفاىيـ ك تعدأ صادقة، بمعنى اف تككف قادرة عمى قياس ما
بمعنى االرتفاع بمستكل الثقة في النتائج التي تكصؿ الييا  .األشياء التي صممت لقياسيا

 ( ).بالشكؿ الذم  يمكنو مف تعميـ النتائجالبحث 
بعرض فقرات المقياس بصكرتو األكلية،  الباحثـ اؽدؼ التأكد مف صدؽ المقياس كبو

عمـ كاإلعالـ، ) االختصاصييف في مجاالتمف الخبراء  عمى عدد فقرة( 86)كالمككف مف
، العمـك كالنظـ حصاءاإل ك االجتماعك كاالستراتيجية، الجيكبكلتيؾك ،كالقياس كالتقكيـ النفس

متيا ءكضكحيا كصياغتيا كمال ، لمتعرؼ عمى مدل صالحية الفقرات ك(السياسية
 .امف اجمو لمغرض الذم أعد

                                                           

 .349عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، صمحمد   ( )
: ينظر الى ( )
 70راسم محمد الجمال، مصدر سبق ذكره، ص. 
 ،الدوحة، ) شكري سيد احمد وعبداهلل احمد الحمادي، منيجية اسموب تحميل المضمون وتطبيقاتو في التربية

 .379، ص (1987جامعة قطر، 
  ىم كاألتي السادة الخبراء الذين عرضت عمييم استمارة المقياس : 
 .خميل إبراىيم رسول، عمم النفس، جامعة بغداد. د. أ (1
 .نبيل نعمان اسماعيل، عمم االجتماع، جامعة بغداد. د. أ (2
 .وسام فاضل، كمية اإلعالم، جامعة بغداد. د. أ (3
 .جزا توفيق طالب، الجيوبولتيك واالستراتيجية، جامعة السميمانية. د. أ (4
 .جتماع، جامعة ديالىمان، عمم االمحمود محمد سل. د. أ (5
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بتبكيب اآلراء لمتكصؿ إلى نسبة خبراء، قاـ االستبانة مف اؿ كبعد اف استرجع الباحث
 استعممت النسبة كية، كالمكافقة كالرفض لكؿ فقرة مف فقرات المقياس باستخداـ النسبة المئ

فقرات التي راء الخبراء ابقي عمى اؿآمعياران لقبكؿ الفقرة، كفي ضكء  فأكثر%( 80)
، (2)جدكؿفقرة كما في اؿ( 40)عميو استبعدتكفأكثر، %( 80)كافؽتحصمت عمى نسبة 

خذ بجميع التعديالت المغكية ألتـ اك ،فقرة (46)فأصبح بذلؾ عدد الفقرات النيائية
  .ة التي اقترحيا الخبراءكالمنيجي

 المقياس من الخبراء حذفيا التي الفقرات يبين(: 2) جدول

المجموع الفقرات المحذوفة 

1-5-6-7-8-11-12-13-14-17-19-23-24-25-30- 
31- 32- 34-35-38-40-41-42-43-47-48-56-57-

58-60-61-62-65-66-68-75-76-77-78-80 

 

فقرة  40

 

كما ىك مكضح في  ،فقرة سمبية( 22)فقرة ايجابية ك( 24)كتبيف اف المقياس يضـ
التي  يجابية كالسمبية،اذ يفضؿ اف يضـ المقياس عددان متساكيان مف الفقرات اال، (3)جدكؿ

تعطي لالعتراض عمييا الكزف األكبر كتحقؽ ثباتان عاليان لممقياس مف جانب، كتتيح 

                                                                                                                                                                                

. عدنان أبو السعد، كمية اإلعالم، جامعة بغداد. د. م. أ (6
 .عبدالسالم احمد السامر، كمية اإلعالم، جامعة بغداد. د. م. أ (7
 .منتيى مطشر عبدالصاحب، عمم النفس والقياس والتقويم، جامعة بغداد. د. م. أ (8
 .دادسعد مطشر عبدالصاحب، كمية االعالم، جامعة بغ. د. م . أ (9

 .عبدالمحسن الشافعي، كمية االعالم، جامعة بغداد. د. م . أ (10
 .وسى، كمية اإلعالم، جامعة بغدادباقر م. د. م . أ (11
 .نظم السياسية، جامعة السميمانيةرشيد عمارة ياس، ال. د. م . أ (12
 .نجاة محمد فرج، التنظيم االجتماعي، جامعة السميمانية. د مدرس، (13
 .نفس االعالمي، جامعة السميمانيةم الصابر بكرمصطفى، عل. مدرس، د (14
 .دانا عمي صالح، العموم السياسية، جامعة السميمانية. دمدرس،  (15
 (. 3)انظر ممحق رقم
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المحددات مف جكانب لمقياس في كصؼ الخصائص أكالسمات أك ةسعاكاؿالفرصة 
 .( )اخرل

 يبين الفقرات االيجابية والسمبية لممقياس: (3)جدول

الفقرات السمبية الفقرات االيجابية 

1-2-4-5-6-7-12-13-14-15-17-23-
26-30-31-34-39-40-41-42-43-44-
45-46 

3-8-9-10-11-16-18-19-20-21-22-
24-25-27-28-29-32-33-35-36-37-
38 

 

: هوتصحيح تطبيق المقياس .3

بما اف الباحث اعتمد طريقة ليكرت لقياس االتجاىات، لذلؾ : تحديد بدائل المقياس/ أوالً 
اتفؽ تماما، كاتفؽ إلى حد ما، كمحايد ، كال اتفؽ إلى )فإف ىناؾ خمسة بدائؿ لكؿ فقرة 

 (.حد ما، كال اتفؽ تماما

 

 يبين الوزن الرقمي لمفقرات وبدائميا: (4)جدول

 البدائل

لرقمي الوزن ا

ال أتفق الى حد محايد أتفق الى حد ما أتفق تماما 
ما 

ال أتفق تماما 

 1 2 3 4 5الفقرات االيجابية 

 5 4 3 2 1الفقرات السمبية 

                                                           

 .347، ص(2000القاىرة، عالم الكتب،)محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات االعالمية،   ( )
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كيقصد تصحيح المقياس إعطاء درجة الستجابة المبحكث، عمى : تصحيح المقياس/ ثانياً 
( 1-5)لى درجات تتراكح مفكؿ فقرة مف فقرات المقياس، إذ حصمت الفقرات االيجابية ع

 .يكضح ذلؾ( 4)، كالجدكؿ (5-1)تراكحت درجاتيا مففقد اما الفقرات السمبية 

 

 :إعداد تعميمات المقياس .4

 قاـ الباحث في ىذا اإلجراء، بتكضيح طريقة اإلجابة لممبحكثيف، عف طريؽ الشرح ك
 لى عدـ ذكر أسمائيـالتفسير، كالتركيز عمى صدؽ اإلجابة كعدـ ترؾ أية فقرة، كالتأكيد ع

التي يقدمكنيا  عف لفت انتباىيـ إلى أف المعمكماتلتتسنى ليـ اإلجابة بدقة، فضالن 
 .غراض العممية فقطلمباحث ستستخدـ لال

 (:التجربة االستطالعية)وضوح فقرات المقياس وتعميماتو .5

عمى الباحث التعرؼ  ل، ارتأ(46)لالمقياس بصيغتو النيائية كبفقراتو ا بعد اف ُأعد
مبيمة، كالتأكد مف سالمة كفيما لك كانت ىناؾ فقرات غامضة أ مدل كضكح الفقرات،
عف معرفة الزمف المستغرؽ كيفية اإلجابة لممبحكثيف، فضالن  التعميمات التي تكضح

 استاذان كاستاذة( 40)بمغت عمى عينة عشكائية مف االساتذة  تـ تطبيؽ المقياسكلإلجابة، 
. (383مف  %10)م نسبةأ

ىا الباحث مع ااقشة أجرتبيف اف الفقرات كانت كاضحة كمفيكمة، في ضكء مفك
ات االساتذة بعد انتيائيـ مف اإلجابة، إذ إنيـ لـ يشيركا إلى أم غمكض في تعميـ

اجمو، اما متكسط  مف ق لمغرض الذم كضعفي تأديت المقياس، كىذا يثبت قدرة المقياس
 .دقيقة( 15)كقت المستغرؽ لإلجابة عمى فقرات المقياس فكاف اؿ
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 :تفريغ البيانات  .6

 جتماعي تتعمؽ بالسمكؾ كعمـ اجتماعي، كمكضكعات البحث اال اف اإلعالـ ىك
كلكي يمكف تحميؿ ىذه الجكانب يتطمب تحكيؿ البيانات إلى  جاىات كالقيـاالتالمشاعر ك
 ( ).شكؿ رقمي

بعد ك ،(383)ستمارات بشكميا النيائي عمى عينة البحث البالغةقاـ الباحث بتكزيع االك
استمارة لعدـ استكماؿ إجاباتيا مف قبؿ االساتذة ليككف ( 23)استرجاع االستمارات تـ استبعاد

. استاذان كاستاذة( 360)العدد النيائي لمعينة التي اجريت عمييا الدراسة

ل شكؿ رقمي ىك أسمكب التفريغ اليدكم كانت الخطكة األكلى لتحكيؿ بيانات االستمارة إؿ
ينطكم  ىذالفقرات المقياس، ك( الترميز)بالذم قاـ بو الباحث لبعض اإلجابات، كاتباع اسمك

يث يتـ التعامؿ مع حالمقياس رقمان أك رمزان معينان، عمى قياـ الباحث بإعطاء كؿ بديؿ مف بدائؿ 
. كفقا إلى ىذه األرقاـ أك الرمكز ئذاإلجابات بعد

تـ إسنادىا إلى احد االختصاصييف في د اف أكمؿ الباحث ترميز البيانات، بعك
 االجتماعيةلمعمـك الحقيبة االحصائية  برنامجطريؽ  فعإحصائيان  اإلحصاء لمعالجتيا

Spss-(Statistical Pactage for Social Sciences). 

 :التحميل اإلحصائي لمفقرات .7

الفقرات الجيدة في المقياس، ك اإلبقاء عمى اليدؼ مف التحميؿ اإلحصائي لمفقرات ق
 ( ).الدقة في قياس ما كضع مف اجؿ قياسو يكشؼ ىذاك

                                                           

 .227مصطفى عمر التير، مصدر سابق، ص ( )
( )  Ebel,R.  L, Essentials of education measurement, printice-Hall, New Jersey, 

1972, p .392 .  
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أسمكبيف لتحميؿ عية، استخدـ الباحث كلمحصكؿ عمى مقياس يتسـ بالدقة كالمكضك
يجاد القكة التمييزية لياالؼ كاسمكب عالقة الفقرة ، اسمكب المجمكعتيف المتطرفتيف: قرات كا 

عمى ك لية لممقياس، كىما مف انسب األساليب كأكثرىا استخداما في المقاييس،بالدرجة الؾ
. ا يؤكد اتساؽ التحميؿـالرغـ مف كجكد عالقة عالية بيف األسمكبيف فإف استخدامو

: اسموب المجموعتين المتطرفتين - أ

مف أكثر األساليب المستخدمة في المقاييس لغرض ف المتطرفتي المجمكعتيفيعد أسمكب 
ستبعاد الفقرات الضعيفةايجاد  ، ( )القكة التمييزية لمفقرات، لضماف اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة كا 

قدرة الفقرة عمى تمييز الفركؽ الفردية بيف األفراد، بمعنى اف كؿ فقرة ليا نعني بمعامؿ التمييز ك
 ( ).قدرة معينة لمتمييز بيف مف يحصمكف عمى درجات كاطئة كمف يحصمكف عمى درجات عالية

إلى أف نسبة عدد أفراد العينة إلى عدد الفقرات يجب اف التقؿ عف ( نميف)يشيرك
مبحكثيف لتجنب الصدفة ( 5)، بمعنى اف كؿ فقرة مف المقياس يجب اف تتضمف(1:5)

 × 46) تيآليتـ كا( 46)كبما اف عدد الفقرات، (5×)في اإلجابة، أم نضرب عدد الفقرات
اال اف عدد  ( ).الصدفة في عممية التحميؿ استمارة بيدؼ تقميؿ فرص( 230= 5

عميو فاف عدد األفراد الذيف اجرم عمييـ استمارة،  (360)ىك المييئة لمتحميؿ االستمارات
المذككر، كىذا يدؿ عمى صحة كسالمة اإلجراءات لتحميؿ يعد مناسبان كفقا لممعيار ا

. المتبعة

: الباحث الخطوات اآلتية ولمعرفة الفقرات المميزة واستبعاد غير المميزة اتبع

                                                           

االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، )عبدالرحمن محمد العيسوي، القياس والتجريب في عمم النفس والتربية،  ( )
.  98، ص(1985

 .21، ص(1988بعة جامعة الموصل، الموصل، مط)مصطفى محمود اإلمام وآخرون، التقويم والقياس،  ( )
( ) Nunnally.J.C, Psychometric theory, New york, McGraw-Hill, 1978, p..26 
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عمييا كؿ فقرة  تاستمارة، بجمع الدرجات التي حصؿ استخراج الدرجة الكمية لكؿ .1
 .في االستمارة الكاحدة

 .تنازليان، مف أعمى درجة إلى أدنى درجة اتستمارالترتيب الدرجات الكمية لكؿ ا .2
ياس مف االستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات في المؽ%( 27(نسبةاختيار .3

مف االستمارات التي حصمت عمى أدنى %( 27(كيطمؽ عمييا المجمكعة العميا، ك
 .الدرجات في المقياس كيطمؽ عمييا المجمكعة الدنيا

 نسبة أفضؿ ىي كالدنيا العميا المتطرفتيف لممجمكعتيف%( 27)نسبة اف( أيبؿ) كيجد
 رتبت لذلؾ.  ايزكتـ حجـ مف يمكف ما بأفضؿ مجمكعتيف تكفر ألنيا الفقرات، لتحميؿ

 لممجمكعة%( 27)الػ حجـ ليككف أدناىا، إلى فييا درجة أعمى مف( 360)الػ االستمارات
 التي االستمارات عدد اف يعني كىذا الدنيا، لممجمكعة إستمارة( 97)ك استمارة،( 97)العميا

 .إستمارة( 194(لمتحميؿ خضعت

 متكسطات بيف الفركؽ داللة الختبار مستقمتيف لعينتيف االختبارالتائي تطبيؽ كبعد
 الجدكؿ في كما غيرمميزة فقرة( 12)ىناؾ اف النتائج أظيرت كالدنيا، العميا المجمكعتيف

. المقياس مف تسقط ثـمف ك( 5)

 

 يبين الفقرات المستبعدة من المقياس وفقا السموب المجموعتين المتطرفتين: (5)جدول

الفقرات تسمسل الفقرات 

12 
قادرون عمى فيم المادة السياسية المنشورة منطقيا، بعيدا عن  االساتذة الجامعيون
. االستماالت العاطفية

13 
الجامعة لإللمام بمختمف  التعددية في الصحف االلكترونية الكوردية تتيح الفرصة الساتذة

. متعددة الموضوعات السياسية ومن وجيات نظر
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. صحفياً  لم ُيشر الييااالساتذة يدركون أولوية الموضوعات السياسية وان  14

. لكترونية يسيم في اكتشاف حقيقة ما ينشرمطالعة أكثر من صحيفة ا 15

16 
صحيفة كوردية ألكترونية نتيجة الخمط الحاصل في  ةاليميل االساتذة الجامعيون الى أي

. الموضوعات السياسية

. الصحافة االلكترونية الكوردية ليا اتجاىات سياسية واضحة 17

. تع الصحف االلكترونية الكوردية بالمسؤولية ازاء االستاذ الجامعيتتم 23

. لبرلمان كوردستاننية الكوردية النشاطات السياسية تغطي الصحافة االلكترو 26

تسيم الصحافة االلكترونية الكوردية في تكوين الوعي السياسي الساتذة الجامعات  28

30 
تزويد االساتذة الجامعيين بالمعمومات السياسية تسيم الصحافة االلكترونية الكوردية في 

. الالزمة لتنمية وعيو السياسي

. تيتم الصحافة االلكترونية الكوردية بالموضوعات السياسية بشكل يتسم بالتكامل 31

. تستقطب الصحف االلكترونية الكوردية اساتذة الجامعة لغرض نشر دعايتيا السياسية 38

 

 

كذلؾ مف ، كدالالتيا المقياس فيمميزة اؿغيرك المميزة الفقرات أرقاـ يكضح( 6)جدكؿكاؿ
عند ( 1.96)خالؿ مكازنة القيمة التائية المحسكبة لكؿ فقرة بالقيمة التائية الجدكلية البالغة 

 كانت إذا( مميزة)دالة الفقرة تككف، أم (192)لدرجة حريةك( 0.05)مستكل داللة 
 غير) دالة غير فتعد النسبة، ىذه عف الفقرة قيمة زادت إذا أما دكف، فما( 0.05)نسبتيا
 .المقياس مف كتسقط( مميزة
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 يوضح القوة التمييزية لفقرات المقياس :(6)جدول 

 المجموعة رقم الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
لموسط 
 الحسابي

t الداللة 

1 
 0.12352 1.21656 4.3505 العميا

6.503 0.000 
 0.1767 1.74028 2.9485 الدنيا

2 
 0.08561 0.84316 4.4948 العميا

4.761 0.000 
 0.14054 1.38413 3.7113 الدنيا

3 
 0.1026 1.01047 2.1753 العميا

2.281 0.024 
 0.10189 1.00354 1.8454 الدنيا

4 
 0.10999 1.0833 3.8144 العميا

2.56 0.011 
 0.1231 1.21241 3.3918 الدنيا

5 
 0.10614 1.04536 3.9691 العميا

2.112 0.036 
 0.12113 1.19303 3.6289 الدنيا

6 
 0.10517 1.03577 4.0103 العميا

2.907 0.004 
 0.13835 1.36262 3.5052 الدنيا

7 
 0.12391 1.22035 3.8969 العميا

3.362 0.001 
 0.16002 1.57604 3.2165 الدنيا

8 
 0.1384 1.3631 2.6392 العميا

4.572 0.000 
 0.1157 1.13953 1.8144 الدنيا

9 
 0.13461 1.32579 3.0515 العميا

6.94 0.000 
 0.11226 1.10567 1.8351 الدنيا

10 
 0.14679 1.44575 3.1856 العميا

6.085 0.000 
 0.11481 1.13074 2.0515 الدنيا
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11 
 0.13987 1.37752 2.9072 العميا

3.701 0.000 
 0.12771 1.25779 2.2062 الدنيا

12 
 0.14443 1.42247 3.4948 العميا

-0.104 0.917 
 0.136 1.33941 3.5155 الدنيا

13 
 0.13261 1.30605 4.1134 العميا

0.274 0.784 
 0.13337 1.31351 4.0619 الدنيا

14 
 0.06986 0.68802 4.6701 العميا

1.328 0.186 
 0.10272 1.01164 4.5052 لدنياا

15 
 0.08763 0.86304 4.4124 العميا

1.454 0.148 
 0.11155 1.09866 4.2062 الدنيا

16 
 0.11204 1.10343 2.3814 العميا

0.427 0.67 
 0.12638 1.24466 2.3093 الدنيا

17 
 0.12779 1.25856 3.2474 العميا

-1.053 0.294 
 0.13509 1.33048 3.4433 الدنيا

18 
 0.13864 1.36546 3.0103 العميا

3.826 0.000 
 0.11134 1.0966 2.3299 الدنيا

19 
 0.13668 1.34613 3.0206 العميا

5.422 0.000 
 0.11808 1.16295 2.0412 الدنيا

20 
 0.14278 1.40622 3.0412 العميا

6.577 0.000 
 0.1151 1.13358 1.8351 الدنيا

21 
 0.1559 1.53545 2.701 العميا

4.919 0.000 
 0.12042 1.18599 1.732 الدنيا

22 
 0.14332 1.41155 2.8041 العميا

4.77 0.000 
 0.11143 1.09748 1.9381 الدنيا

 0.072 1.809- 0.15016 1.47895 3.1443 العميا 23
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 0.14808 1.4584 3.5258 الدنيا

24 
 0.14058 1.38451 2.8247 العميا

3.115 0.002 
 0.13067 1.287 2.2268 الدنيا

25 
 0.12822 1.26282 2.6804 العميا

3.693 0.000 
 0.11625 1.14489 2.0412 الدنيا

26 
 0.12459 1.22711 3.7423 العميا

-0.889 0.375 
 0.12128 1.19447 3.8969 الدنيا

27 
 0.12247 1.20619 2.4227 العميا

2.768 0.006 
 0.11438 1.12655 1.9588 الدنيا

28 
 0.13226 1.30259 2.3814 العميا

0.709 0.479 
 0.13514 1.33097 2.2474 الدنيا

29 
 0.12264 1.20788 1.7526 العميا

2.664 0.008 
 0.08798 0.86652 1.3505 الدنيا

30 
 0.0471 0.4639 4.8144 العميا

0.921 0.358 
 0.06266 0.61709 4.7423 الدنيا

31 
 0.05892 0.58032 1.299 العميا

-1.904 0.058 
 0.08435 0.83071 1.4948 الدنيا

32 
 0.11529 1.13548 3.6598 العميا

6.27 0.000 
 0.12406 1.22185 2.5979 الدنيا

33 
 0.1128 1.111 3.9278 العميا

6.4 0.000 
 0.13665 1.34581 2.7938 الدنيا

34 
 0.09536 0.9392 4.1546 العميا

3.127 0.002 
 0.13447 1.32434 3.6392 الدنيا

35 
 0.11355 1.11832 3.7526 العميا

7.497 0.000 
 0.13807 1.35978 2.4124 الدنيا
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36 
 0.08861 0.8727 4.3918 العميا

8.5 0.000 
 0.14055 1.38428 2.9794 الدنيا

37 
 0.1177 1.15925 4.2268 العميا

7.461 0.000 
 0.14825 1.46009 2.8144 الدنيا

38 
 0.09931 0.97807 2.0412 العميا

1.16 0.248 
 0.10181 1.00268 1.8763 الدنيا

39 
 0.06954 0.68489 4.268 العميا

2.944 0.004 
 0.10516 1.03566 3.8969 الدنيا

40 
 0.04009 0.39488 4.8969 العميا

4.553 0.000 
 0.13454 1.32507 4.2577 الدنيا

41 
 0.11287 1.11168 3.6289 العميا

4.443 0.000 
 0.12629 1.2438 2.8763 الدنيا

42 
 2.416 0.13618 1.34118 3.1546 العميا

0.017 
  0.1354 1.33355 2.6907 الدنيا

43 
 5.527 0.02808 0.27651 4.9175 العميا

0.000 
  0.12368 1.21815 4.2165 الدنيا

44 
 4.623 0.04521 0.44524 4.732 العميا

0.000 
  0.11162 1.09934 4.1753 الدنيا

45 
 4.056 0.04464 0.43966 4.7423 العميا

0.000 
  0.11355 1.11832 4.2474 الدنيا

46 
 0.003 3.024 0.02459 0.24214 4.9381 العميا

   0.11328 1.11573 4.5876 الدنيا

 مجموع
 0.51144 5.0371 161.887 العميا

31.386 0.000 
 0.66248 6.5247 135.619 الدنيا
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 :(معامل االتساق الداخمي)عالقة الفقرة بالمجموع الكمي . ب

عتماد الكذلؾ با، العالقة االرتباطية تعد ىذه الطريقة مف إحدل طرائؽ الحصكؿ عمى
ستمارات نفسيا المستخدمة في األسمكب كبعد اف خضعت االعمى الدرجة المعنكية، 

، غيرمميزة فقرات( 8)فابيف ت، (7)جدكؿفي اؿاستمارة لمتحميؿ كما( 194)السابؽ كالبالغة
لذلؾ قبمت الفقرات ، باألسمكب السابؽ لكف كافة الفقرات تقع ضمف الفقرات التي استبعدت

كأصبح المقياس بصكرتو ، (12) األسمكبيف، كعميو حذفت الفقراتالتي كانت مميزة في كال
 .فقرة( 34)مف االنيائية مككف

 

 كل فقرة من فقرات المقياسل الدرجة المعنويةيوضح : (7)جدول 

معنوية فقرة معنوية فقرة 

1.  .000 2.  .000 

3.  .044 4.  .001 

5.  .011 6.  .001 

7.  .000 8.  .000 

9.  .000 10.  .000 

11.  .001 12.  .841 

13.  .578 14.  .144 

15.  .035 16.  .156 

17.  .385 18.  .000 

19.  .000 20.  .000 
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21.  .000 22.  .000 

23.  .010 24.  .000 

25.  .000 26.  .396 

27.  .002 28.  .345 

29.  .001 30.  .062 

31.  .006 32.  .000 

33.  .000 34.  .000 

35.  .000 36.  .000 

37.  .000 38.  .115 

39.  .001 40.  .000 

41.  .000 42.  .011 

43.  .000 44.  .000 

45.  .000 46.  .000 

 

 : هوثبات صدق المقياس .8

ة االسمكب صالحي ات في البحث العممي الى الكشؼ عفترمي عممية الصدؽ كالثب
، كيعد مف ضركرات تصميـ المقاييس كاألدكات المنيجية، االداة لقياس ما مراد قياسو أك

يؽ األىداؼ التي أعدت مف اجميا، إذ إف إجراءىا يؤكد لمباحث صالحية المقياس لتحؽ
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ما أنيا ستنقؿ لمباحث صكرة الكاقع البحثي كالتجريبي بدقة كمكضكعية، بحيث يمكف عؿ
  .( )ىذه الصكرة في التفسير كالتعميـاالعتماد عمى 

يقصد بصدؽ القياس يعد مف الخصائص الميمة التي يجب مراعاتيا، ك :الصدق -أواًل 
 ،لمكضكع الذم كضعت مف أجمواف األسئمة التي يضعيا الباحث يجب اف تقيس فعال ا

 .( )أم أف االختبار يقيس الكظيفة أكالسمة التي يزعـ أنو يقيسياكما كضع لقياسو، 

 :طريقتيف إليجاد الصدؽ ىما تحقيؽ الصدؽ في المقياس، استخدـ الباحث كمف اجؿ
 ك مف الخبراء تحقؽ بعرض فقرات المقياس عمى عددمالذم  الصدؽ الظاىرم
التمييزية لمفقرات باستخداـ المنطقي عف طريؽ استخراج القكة كالصدؽاالختصاصييف، 

، حيث بيف أف جميع الفقرات الداخمي تساؽاال معامؿأسمكبي المجمكعتيف المتطرفتيف ك
، 31، 30، 28، 26، 23، 17، 16، 15، 14، 13، 12)متجانسة كمتسقة عدا الفقرات

38.) 

أم ثبات مؤشرات فقرات المقياس المعتمد في البحث عند عرضو عمى  :الثبات/  ثانياً 
ا التي دؿ عمييا فاف دؿ التطبيؽ الثاني لممقياس عمى النتائج نفسو، مرة اخرل المبحكثيف

 كيعد، التطبيؽ األكؿ بالنسبة لمجمكعة معينة مف األفراد، أصبح المقياس ثابتا ثباتان تاما
 .بسيطان  النتائج اختالؼ كاف ما اذا ثابتا المقياس

 :منيا طريقتيفاستخداـ  الباحث لعدة لمعرفة الثبات ارتأ كىناؾ طرؽ

لطرؽ المستخدمة لمعرفة الثبات، كىي إحدل ا :االختبار اعادةو  –االختبار طريقة . أ
مرة أخرل عمى العينة نفسيا، مف المفردات البشرية  كتتمثؿ بإعادة تطبيؽ المقياس

، كتقدير قيمة الثبات بيف نتائج االختباريف، التزيد عف اسبكعيفبعد مركر مدة 
                                                           

 .417ص ،(1983جده، دارالشروق، )محمد عبد الحميد، تحميل المحتوى في بحوث االعالم، . د  ( )
 .93، ص(1991دار الكتب الحديثة، : الكويت)محمد بدر االنصاري، قياس الشخصية،   ( )
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كيعد المقياس ثابتا اذا ما كاف اختالؼ النتائج بسيطان، أك ارتفع معامؿ االرتباط 
 .( )يف نتائج االختباريفب

 ت، كتـان ذة كاستاذاتاس( 50)عمى عينة مككنة مف باالختبارلذا قاـ الباحث 
أسبكعيف، كاستخدـ معامؿ  المبحكثيف أنفسيـ مرة ثانية بعد إعادة االختبار عمى

مما ( 0.918)االرتباط حسب معادلة بيرسكف، كتبيف أف قيمة معامؿ الثبات كانت
 .درجة عالية مف الثبات يعني أف المقياس عمى

ىذه الطريقة تمتاز بتناسقيا كامكانية : لالتساق الداخمي كرونباخ الفامعامل  . ب
، ك ( )الكثكؽ بنتائجيا عمى حساب االرتباطات بيف درجات فقرات االداة جميعيا

مبحكثا كقد ( 360)طبقت معادلة الفا كركنباخ عمى افراد العينة البالغ عددىـ 
 ( 0.977)بات الفا لممقياس الحاليقيمة معامؿ ث تبمغ

 االلكتركنية الصحافة دكرلقياس  نو تـ التكصؿ الى بناء مقياسإ عميو يمكف القكؿ
متع بعدة مؤشرات يت، كالسميمانية جامعة ألساتذة السياسية االتجاىات تشكيؿ في الككردية

 .لمصدؽ كالثبات

 

                                                           

 430، صذكره محمد عبد الحميد، مصدرسبق ( )
 .354، ص(م1998دار االمل، : االردن)، 2احمد سميمان عودة، القياس والتقويم في العممية التدريسية، ط ( )
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 وتفسيرىا النتائج عرض :الثاني المبحث

عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، كمناقشة ىذه النتائج  مبحثيتضمف ىذا اؿ
: في ضكء اإلطار النظرم لمبحث، كعمى النحك اآلتي

: العامةبيانات ال: اواًل 

  :الجــنـــس .1

 حجـ العينة مف( 202)عدد الذككر في عينة البحث بمغ  أف( 8)تبيف نتائج الجدكؿ
( 158)بمغ عدد اإلناثفي حيف  ،%(56,1)كبنسبة مئكية مقدارىا( 360)الكمي كالبالغ
 .الذككركتعكس النسب أعاله أف اغمب المبحكثيف ىـ مف ، %(43,9)كبنسبة مئكية

افراد العينة عمى وفق متغير الجنس  يبين(: 8) الجدول

 % النسبة المئويةالعدد الجنس ت 

 56.1 202ذكر  1

 43.9 158 انثى 2

 100 360المجموع 
 

 :العمر .2

إلى أف أعمى نسبة ( 9) تشير نتائج الدراسة الميدانية بيذا الخصكص كما في الجدكؿ
 كبنسبة مئكية( 112)سنة اذ بمغ عددىـ( 39-30)مئكية مف االساتذة كانت عند عمر

( 95) عددىـاذ بمغ ( 30اقؿ مف )أعقبيـ في المرتبة الثانية مف كاف عمره، %(31.1)
، اذ بمغ ( 49-40)مف كاف عمره  المرتبة الثالثةفي ، ثـ %(26.4)كبنسبة مئكية

( 59-50)قعمرمف كاف المرتبة الرابعة أتى في ، ك%(26.1)كبنسبة مئكية ( 94)عددىـ
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مف كاف  في المرتبة الخامسة كاخيران ، %(12.2)كبنسبة مئكية( 44)سنة اذ بمغ عددىـ
تمؾ الحالة  ناأكضح، كقد %(4.2)كبنسبة مئكية( 15) عددىـ اذ بمغ( فما فكؽ60)قعمر

 (.1)ؿفي شؾ

 يوضح أفراد العينة وفقا لمتغير العمر: (9)جدول 

 المرتبة% النسبة المئوية التكرار العمر ت 

 الثانية 26.4 95 30اقل من   .1

 االولى 31.1 112 30-39  .2

 الثالثة 26.1 94 40-49  .3

 الرابعة 12.2 44 59-50  .4

 الخامسة 4.2 15 فما فوق 60  .5

  100 360مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة العمرية لل التكراري التوزيع يبين(: 1)شكل 
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 :التخصص .3

في  (218)، تكزعت بكاقع (360)أف عينة البحث البالغة ( 10)يكضح الجدكؿ رقـ 
 سانيفالختصاص اإلتكراران في ا (142)، ك%(60.6)كبنسبةختصاص العممي، الا

 .التخصصة مف حيث جسد تكزيع العيفم( 2)شكؿاؿك %(.39.4)كبنسبة 

 يوضح أفراد العينة وفقا لمتغير التخصص: (10)جدول 

% النسبة المئوية التكرار  التخصصت 

 60.6 218 عممي  .1
 39.4 142 انساني  .2

 100 360مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين توزيع العينة حسب التخصص(: 2)شكل
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 :الشيادة .4

 الشيادةد العينة وفقا لمتغير يوضح أفرا: (11)جدول 

% النسبة المئوية التكرار  الشيادةت 

 52.2 188 ماجستير  .1
 47.8 172 دكتوراه  .2

 100 360مجموع 

 

مف حممة ( 188)بكاقع تكزعت ،(360) البالغة البحث عينة أف( 11)الجدكؿ يكضح
 بنسبة ك اهكتكرة الدشياد حممة مف( 172)ك ،%(52.2) مئكية كبنسبة ماجستير،ة اؿشياد
جسد تكزيع العينة مف م( 3)شكؿاؿك .ىمابيف النسبي التكازف ذلؾ كيعني، %(47.8) مئكية

. حيث الشيادة

 

 

 

 

 

 

 

 يبين توزيع العينة حسب الشيادة(: 3)شكل
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 :الكوردية االلكترونية لمصحف المبحوثين رضتع :ثانياً 

 :تعرضال أوقات .1

 حجـ مف( 99)بمغاذ ( اسبكعي)عرض اكثر االكقات لمت أف( 12)الجدكؿ نتائج تبيف
أم يأتي في المرتبة االكلى،  ،(%27.5)مقدارىا مئكية كبنسبة (360)البالغ الكمي العينة

أتي في المرتبة كم، (24.4)مئكية كبنسبة ،(88)الى (بالصدفة)يفضمكنومف  بمغ في حيف
 مئكية كبنسبةران، تكرا( 87)بمغة الثالثة، كمفي المرتب( يكمي)تفضيؿ الػيأتي اؿكالثانية، 
 بنسبة كتكراران، ( 86)بمغمالمرتبة الرابعة، ك( شيرماؿ)تحتؿ في حيف ،(%24.2)مقدارىا
كىذه النسب تعكس مدل متابعة االساتذة لمصحؼ االلكتركنية ك ، (23.9)مقدارىا مئكية

 اىتماميـ بيا، كبذلؾ ىـ عمى دراية البأس بيا عمى ما ينشر فييا مف المكاضيع المختمفة،
.  كربما يمكف اف يؤثر عمى اتجاىاتيـ كبخاصة السياسية منيا

 الوقت الُمفَضل لتعرض الصحف االلكترونيةيوضح  : (12)جدول

 المرتبة% النسبة المئوية التكرار اوقات ت 

 الثالثة 24.2 87 يومي  .1

 االولى 27.5 99 اسبوعي  .2

 الرابعة 23.9 86 شيري  .3

 الثانية 24.4 88 بالصدفة  .4

  100 360مجموع 
 

 :التعرض زمن .2

، ساعات( 13)ف تستغرؽ مشاىدتيـ مفمف المبحكثي%( 35.3)ىرت النتائج أف أظ
 منيـ%( 21.9)ك، رؽ مشاىدتيـ أقؿ مف ساعة كاحدةسستغمنيـ ت%( 25.8)ك
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منيـ تسستغرؽ مشاىدتيـ %( 16.9)ك، ساعات خمس مف أكثر مشاىدتيـ تسستغرؽ
. ساعات( 35)مف

ات ساع( 13)أف النسبة الُكبرل مف المبحكثيف تخصصإلى كتشير ىذه الِنَسب 
جاؤكا في  مففي المرتبة األكلى، ك لمتابعة الصحؼ االلكتركنية كىؤالء المبحكثكف ىـ

أقؿ مف ساعة، أما الذيف جاؤكا في المرتبة الثالثة فيـ  المرتبة الثانية يخصصكف
 شدة عمى كمؤشران  طكيالن، كقتان  يعد كىذا يكميان، ساعات خمس مف أكثر يخصصكف ليا

 الرابعة المرتبة في جاؤكا الذيف فإف كأخيران الصحؼ االلكتركنية،  تجاه العالية ميكليـ
 الُمستغرقة األزمنة ُسمـ في ساعات يكميان ( 35)مف ليا يخصصكف فإنيـ كاألخيرة

 الصحؼ تجاهىذا ايضان دليؿ عمى شدة ميكليـ  ، كلمتعرض لصحؼ االلكتركنية
. (13)كاإلىتماـ بيا، ُينظر إلى جدكؿ رقـ نيةااللكترك

 االلكترونية لصحف التعرض في الُمستغرق الزمنيوضح (: 13) جدول

 المرتبة% النسبة المئوية التكرار  ساعاتت 

 الثانية 25.8 93 ساعة من اقل  .1

 االولى 35.3 127 ساعة 3  -1  .2

 الرابعة 16.9 61 ساعة 5  -3  .3

 الثالثة 21.9 79 ساعات خمس من اكثر  .4

  100 360مجموع 

 

 :اماكن التعرض .3

 االلكتركنية صحؼؿؿ مف المبحكثيف يتعرضكف %(82.1)أف( 14)الجدكؿ نتائج تبيف
فقد حسب االجابات كذلؾ حسب االستمارات، ك، األكلى المرتبة في جاؤكا كقد ،دائرةاؿ في
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المحاضرات ك ل استغالؿ أكقات فراغيـ بعد ىذا اؿيعكد ك ،%(49.7)حصمكا عمى نسبة
كجكب تكاجدىـ في االقساـ لمتابعة المعمكمات كاالطالع عمى المستجدات السياسية 

 حسبك ،المرتبة الثانية ، كحصمكا عمى(البيت)منيـ يتعرضكف ليا في %(66.7)ك ،اآلنية
 أماكف في ليا يتعرضكف منيـ%( 16.5)ك ،%(40.3)نسبة عمى حصمكا قد االجابات

 صحؼؿؿ لتعرضتـ فييا ااالماكف التي م ُسمـ في الثالثة بةالمرت عمى كحصمكا، عامة
 %(.10)نسبة عمى حصمكا قد االجابات حسبك االلكتركنية،

 سمم االماكن التي تتم فييا التعرض لصحف االلكترونيةيوضح : (14)جدول

التكرار اماكن ت 
نسبة المؤية 

% حسب االستمارات 

نسبة المؤية 
حسب االجابة 

% 
 المرتبة

 الثانية 40.3 66.7 238بيت  1

 االولى 49.7 82.1 293 دائرة 2

 الثالثة 10 16.5 59 أماكن عامة 3

  165.3 100 مجموع 
 

 ليا التعرض الى االساتذة يميل التيالكوردية  االلكترونية الصحف عمى التعرف .4
 :لدييم أفضميتيا وحسب

( هاوآلتى)صحيفة ، يفضمكف(االساتذة)مف المبحكثيف %(78.5)دلت النتائج عمى أف
عمى  تحصؿفقد اما في التفضيؿ الثاني حازت عمى المرتبة الثانية، فقد كلى، أ كتفضيؿ

مجمكع اؿاف  في حيف ،%(12.9)عمى ت، كفي التفضيؿ الثالث حصؿ(%8.6) نسبة
 (ككردستانى نكل)ت صحيفة، كحصؿ%(6.5) مبحكثُا بنسبة (70)الكمي ليذه الصحيفة

                                                           

  اكثر من بديل جابة عمىالسماح لممبحوث بالذلك لو%( 100)اوزتالنسبة في الجدول تج. 
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تفضيؿ في اؿ%( 6.7)في التفضيؿ الثاني، ك %(13.3)كلى، كأ كتفضيؿ %(80)عمى
( 13)فضمياقد ( خةبات)، لكف صحيفة%(1.4)عمى تكمي حصؿ الثالث، ككمجمكع
، في حيف اف (%6.7)عمى كالثالثفي التفضيؿ الثاني كحصمت  كلى،أ مبحكثان كتفضيؿ

 (ئاوَينة)يفةصح تحصؿك%(. 1.4) مبحكثان، كبنسبة( 15)مجمكع الكمي كصؿ الىاؿ
ثاني، لكف في التفضيؿ  كتفضيؿ%( 6.5)، كمكؿألفي تفضيميا ا%( 84.8)عمى نسبة

 مبحكثان، بنسبة( 46)فضميا كمي، كفي المجمكع اؿ%(8.7)عمى نسبة تالثالث قد حصؿ
 في حيف، %(85.8)مفي تفضيميا االكؿ (ضاودَير)صحيفة  جاءت، في حيف %(4.2)

( 14)ضمياكفي المجمكع الكمي قد ؼ في التفضيؿ الثاني كالثالث،%( 7.1)عمى تحصؿ
 حازت عمى المرتبة األكلى بتكرارفقد ( االتحاد) ما صحيفةأ، %(1.3)مبحكثان، بنسبة

 %(55)بنسبة استاذان كاستاذة، ك( 360)ةالبالغمكع الكمي ألفراد العينة مف المج( 105)
ىا حازت ، لكف%(22.5) عمى تحصؿ في التفضيؿ الثاني كالثالثك ،مفي تفضيميا االكؿ

 .%(17.7)، كبنسبة مئكية(191)عمى المرتبة الثالثة في المجمكع الكمي بتكرار
كلى، اما في تفضيميا كتفضيؿ أ (%16.5)مبحكثان بنسبة( 17)فضميا (كوردستان نَيت)ك

 عمى نسبة تحصؿ الثالث في التفضيؿ، ك%(32)عمى نسبة تحصؿفقد الثاني 
عمى  تحصؿ في حيفة، الثالثالمرتبة  كحازت عمىمبحكثان،  (53)بتكرار%( 51.5)

مبحكثان في ( 41)فضميا( خةندان)، كفي مجمكعيا الكمي( 103)بتكرار%( 9.5)نسبة
%( 39.2)حصؿ عمى نسبةني الثا التفضيؿ، لكف في %(16.7)بنسبة تفضيميا االكلي

لى حازت عفقد  الثالث التفضيؿفي  اما كحازت عمى المرتبة الثانية، ،مبحكثان ( 96)بتكرار
 عمى حازت ، لكف في المجمكع الكمي%(44.1)كبنسبة، (108)بتكرار المرتبة االكلى

 في التفضيؿ االكلي( سبةى)، ك%(22.7)مبحكثان، كبنسبة( 245)الثانية بتكرار المرتبة
اما في كحازت عمى المرتبة الثالثة،  مبحكثان، (45)بتكرار%( 17.5)عمى نسبة تحصؿ

 فيك، (%43)، كبنسبة(110)المرتبة االكلى بتكرار حازت عمىفقد التفضيؿ الثاني 
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 في حيف، %(39.5) كبنسبة( 101)حازت عمى المرتبة الثانية بتكرار الثالث التفضيؿ
تكراران، ( 256)عمى تحصؿ لكمي عمى المرتبة االكلى اذفي المجمكع احازت 
 ك في التفضيؿ االكلي%( 20)عمى نسبة تحصؿ (ستاندةركورد)، ك%(23.7)بنسبة
لكف في المجمكع الكمي  ،(%60)نسبة عمى تحصؿم فقد التفضيؿ الثاف ما فيأ، الثالث
 نسبة عمى تحصؿ (نيوز كؤمةأل)، كمبحكثيف( 10)بتكرار%( 0.9)عمى نسبة تحصؿ

، %(38.5)نسبة عمى تحصؿفقد  الثاني التفضيؿ في ماأ ،ماالكؿ التفضيؿ في%( 7.7)
 عمى حصؿ الكمي المجمكع في لكف، (%53.8)نسبة عمى تحصؿ الثالثفي التفضيؿ ك

 نسبة عمى تحصؿ (KURDIU.ORG)ك مبحكثان،( 13)بتكرار%( 1.2)نسبة
 ،%(52)نسبة عمى تحصؿفقد  الثاني التفضيؿ في ماأ ،ماالكؿ التفضيؿ في%( 17.6)

 عمى تحصؿ الثالث التفضيؿ كفي ، كحازت عمى المرتبة الثالثة،مبحكثان  (54)بتكرار
مئة ( 102)بتكرار%( 9.5)نسبة عمى تحصؿ الكمي المجمكع في لكف ،%(30.4)نسبة

(. 15) الجدكؿ إلى ُينظر .مبحكث كمبحكثيف

 االلكترونية الكوردية المفضمة لدى االساتذة الصحف يبين: (15)جدول

 الصحفت 
االلكترونية 

التفضيل الثالث التفضيل الثاني التفضيل االول 
 المجموع

النسبة 
النسبة التكرار  %

النسبة التكرار % 
النسبة التكرار % 

 %

 6.5 70 12.9 9 8.6 6 78.5 55 هاوآلتى  .1

 1.4 15 6.7 1 13.3 2 80 12 كوردستانى نوىَ  .2

 1.4 15 6.7 1 6.7 1 86.6 13خةبات   .3

 4.2 46 8.7 4 6.5 3 84.8 39ئاويَنة   .4

 1.3 14 7.1 1 7.1 1 85.8 12ضاوديَر   .5

 17.7 191 22.5 43 22.5 43 55 105االحتاد   .6
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 9.5 103 51.5 53 32 33 16.5 17كوردستان نيَت   .7

 22.7 245 44.1 108 39.2 96 16.7 41خةندان   .8

 23.7 256 39.5 101 43 110 17.5 45سبةى   .9

 0.9 10 20 2 60 6 20 2ستاندةر كورد   .10

 1.2 13 53.8 7 38.5 5 7.7 1كؤمةأل نيوز   .11

12.  
KURDIU. 

ORG 18 17.6 54 52 30 30.4 102 9.5 

 100 1080  360  360  360 مجمكع  .13

 

  الجنس متغير بموجبتفضيل الصحف االلكترونية :

ف ، يفضؿ(اناث) مف االساتذة%( 88.9)فعمى أ( 16)في جدكؿ  دلت النتائجلقد 
 عمى نسبة تحصؿفقد اما في التفضيؿ الثاني  كلى،أكتفضيؿ ( هاوآلتى)صحيفة

مجمكع اؿ، في حيف اف %(11.1) عمى تكفي التفضيؿ الثالث حصؿ ،%(صفر)
 كلى،أ كتفضيؿ %(72)نسبة حاز عمى (هاوآلتى)صحيفة، اما (2.6)، كنسبة(27)الكمي

، %(14) نسبة عمى تحصؿفقد كالثالث  الثاني التفضيؿ في ماأ( الذككر)ساتذةالامف قبؿ 
  %(.4)، بنسبة(43)كالمجمكع الكمي كصؿ الى 

 االساتذة مف قبؿ مكؿأ كتفضيؿ راراتتؾ (4)عمى تحصؿ(كوردستانى نوى)صحيفةك
 المجمكع الكميحصؿ عمى ام تكرار، كفمـ تكالثالث  الثاني التفضيؿ في اما ،(ناثالا)
 كتفضيؿتكرارات  (8)حصمت عمى  (الذككر)اساتذةقبؿ مف  ماأ، %(0.4)بنسبة( 4)
مكع المج استاذ كاحد فقط، ك ثالثكتفضيؿ استاذاف، كؼ في التفضيؿ الثاني اما ،مكؿأ

%(. 1.1)استاذان بنسبة(11)الكمي
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في التفضيؿ ك، مكؿأ كتفضيؿ اثاف تمبحكثا( 7)فضميافقد ( خةبات)صحيفةأما 
مف  ماأ، %(0.7)بنسبة ،(7)المجمكع الكمي، كتكرارم أ حصؿ عمىت لـؼالثاني كالثالث 

 في التفضيؿ الثاني ، امامكؿأ كتفضيؿات تكرار (6)حصؿ عمى (الذككر) اساتذةقبؿ 
 .%(0.8) ، بنسبة(8)كاحد فقط، كالمجمكع الكمي  تكرارعمى  تحصؿفقد  ثالثاؿك

 االساتذة مف قبؿ في تفضيميا االكلى%( 85.7)عمى نسبة (ئاوَينة)صحيفةكحصمت 
 عمى نسبة تثاني، لكف في التفضيؿ الثالث قد حصؿ ؿكتفضي%( 4.8)، ك(ناثالا)
 ساتذةالا ماأ، %(2)، بنسبةأنثىة مبحكث( 21)ىات، كفي المجمكع الكمي قد فضؿ%(9.5)
فقد كالثالث  الثاني التفضيؿ في اما كلى،أ كتفضيؿفضمكىا  قدؼ (21)كىـ( الذككر)

كفي المجمكع الكمي ، (صفر)عمى تحصؿ ، كفي التفضيؿ الثالثتكراريف عمى تحصؿ
. %(2.5)مبحكثان، بنسبة (25)قد فضمياؼ

مف قبؿ اساتذة  ،%(88.9)عمى في تفضيميا االكلى( ضاودَير)صحيفة كحصمت
ت حصؿ في التفضيؿ الثالث، كفي التفضيؿ الثاني (صفر)عمى تحصؿفي حيف  اناث،
 ،%(0.9)بنسبة ،ت اناثمبحكثا( 9)ىاتقد فضؿؼكفي المجمكع الكمي  ،%(11.1)عمى

 الثاني التفضيؿ في اما كلى،أ كتفضيؿ لصالحيا صكتكا قدؼ( الذككر)ساتذةالامف  (4)ماأ
كفي المجمكع ، (صفر)عمى تحصؿ الثالث كاحد، كفي التفضيؿ رارتؾ عمى تحصؿ فقد

. %(0.5)، بنسبةيفمبحكث( 5)الكمي قد فضميا

في حيف  م،في تفضيميا االكؿ مبحكثة مف االناث( 46) (االتحاد)صحيفةكفضمت 
 ،ان كرارت (16)عمى تحصؿ الثالث التفضيؿ كفي الثاني، التفضيؿ في( 19)عمى تحصؿ
كبذلؾ حازت عمى  ،%(7.7)بنسبة ،لنثأ مبحكثان ( 81)ىاتفضؿ قدؼ الكمي المجمكع كفي

 ،لكؿأ ىاكتفضيؿ( الذككر)اساتذةقبؿ مف تكراران ( 59)فيي حازت عمى ماأالمرتبة الثالثة، 
الثالث  التفضيؿ كفي، (21.8)بنسبة ،(24)عمى تحصؿفقد  الثاني التفضيؿ في اما
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 بنسبة ،يفمبحكث( 110)ضمياؼ قد الكمي المجمكع كفي ،مبحكثاَ  (27)عمى تحصؿ
. حازت عمى المرتبة الثالثة ايضان  ، كبذلؾ%(10.4)

 مف قبؿ، كتفضيؿ أكلي%( 17.1)بنسبة مبحكثات( 7) (كوردستان نَيت)كفضمت
في ، ك%(34.1)عمى نسبة تحصؿفقد في تفضيميا الثاني  ماأ ،(ناثالا) االساتذة
 (41)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي%( 48.8)عمى نسبة تحصؿ الثالث التفضيؿ

 (الذككر) ساتذةا ؿقبمف تكرارات ( 10)فيي حازت عمى ماأ، (3.9)مبحكثا، كبنسبة
الثالث  التفضيؿ كفي ،تكراران  (19)عمى الثاني التفضيؿفي  كحصمت ،مكؿأ كتفضيؿ
. %(5.9)بنسبة مبحكثان،( 62)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي ،ان كرارت (33) عمى تحصؿ

 االساتذة ، مف قبؿكتفضيؿ أكلي%( 14.8)بنسبة مبحكثة( 16) (خةندان)كفضمت
 في التفضيؿ، ك%(40.7)عمى نسبة  تحصؿفقد اما في تفضيميا الثاني  ،(ناثالا)

مئة كثمانية  فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي%( 44.4)عمى نسبة تحصؿ الثالث
 ىي حازت عمىؼ ماأالثانية، كبذلؾ حازت عمى المرتبة ، (%10.1)، كبنسبةمبحكثيف

 تحصؿ الثاني التفضيؿ فيك ،مكؿأ كتفضيؿ (الذككر)اساتذةتكراران مف قبؿ  (25)
 قد الكمي المجمكع كفي ،تكراران  (60)عمى تحصؿالثالث  التفضيؿ كفي ، تكراران  (52)عمى

. كبذلؾ حازت عمى المرتبة االكلى ،%(13) بنسبة مبحكثان،( 137)فضميا

 االساتذة ، مف قبؿكتفضيؿ أكلي%( 13.1)ةبنسب كثةمبح( 16) (سبةى)كفضمت
 الثالث في التفضيؿ، ك%(44.3)ت عمى نسبةحصؿفقد اما في تفضيميا الثاني  ،(ناثالا)

 مبحكثا، كبنسبة( 122)فضميا قد الكمي المجمكع كفي%( 42.6)عمى نسبة تحصؿ
 بؿؽ مفتكراران ( 29)فيي حازت عمى ماأ، االكلى كبذلؾ حازت عمى المرتبة، (11.6%)

 كفي ،تكراران  (56)عمى تحصؿ الثاني التفضيؿ فيك ،مكؿأ كتفضيؿ (الذككر) اساتذة
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 مبحكثان،( 134)فضميا قد الكمي المجمكع كفي ،تكراران  (49)عمى تحصؿالثالث  التفضيؿ
. كبذلؾ حازت عمى المرتبة الثانية ،%(12.8) بنسبة

 متغير الجنس االلكترونية الكوردية المفضمة حسب الصحف يبين:  (16)جدول

ت 
الصحف 
الجنس االلكترونية 

التفضيل الثالث التفضيل الثاني التفضيل االول 
 المجموع

النسبة 
النسبة التكرار  %

النسبة التكرار % 
النسبة التكرار % 

 %

هاوآلتى   .1
 2.6 27 11.1 3 0 0 88.9 24 انثى

 4 43 14 6 14 6 72 31ذكر 

2.  
كوردستانى 

نوىَ 
 0.4 4 0 0 0 0 100 4 انثى

 1.1 11 9.1 1 18.2 2 72.7 8ذكر 

خةبات   .3
 0.7 7 0 0 0 0 100 7 انثى

 0.8 8 12.5 1 12.5 1 75 6ذكر 

ئاويَنة   .4
 2 21 9.5 2 4.8 1 85.7 18 انثى

 2.5 25 8 2 8 2 84 21ذكر 

ضاوديَر   .5
 0.9 9 11.1 1 0 0 88.9 8 انثى

 0.5 5 0 0 20 1 80 4ذكر 

االحتاد   .6
 7.7 81 19.7 16 23.5 19 56.8 46 نثىا

 10.4 110 24.5 27 21.8 24 53.7 59ذكر 

7.  
كوردستان 

نيَت 
 3,9 41 48.8 20 34.1 14 17.1 7 انثى

 5.9 62 53.3 33 30.6 19 16.1 10ذكر 
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خةندان   .8
 10.1 108 44.4 48 40.7 44 14.8 16 انثى

 13 137 43.8 60 38 52 18.2 25ذكر 

سبةى   .9
 11.6 122 42.6 52 44.3 54 13.1 16 ثىان

 12.8 134 36.6 49 41.8 56 21.6 29ذكر 

ستاندةر كورد   .10
 0.2 2 0 0 100 2 0 0 انثى

 0.8 8 25 2 50 4 25 2ذكر 

كؤمةأل نيوز   .11
 0.5 5 40 2 40 2 20 1 انثى

 0.8 8 62.5 5 37.5 3 0 0ذكر 

12.  
KURDIU. 

ORG 
 4.6 47 31.9 15 44.7 21 23.4 11 انثى

 6.1 55 29.1 16 58.2 32 12.7 7ذكر 

  1080  360  360  360  مجموع
 

 االساتذة مف قبؿ تكرارم لث عمى أثاكتفضيؿ أكلي ك (كورد ستاندةر)كلـ تحصؿ
كايضان ، %(100)م بنسبةأ ف،تكرارم عمى تحصؿفقد اما في تفضيميا الثاني  ،(ناثالا)

 (4)عمى تحصؿفقد  الثاني التفضيؿ في اما ،مكؿأ كتفضيؿ لصالحيا الذككرمف  فتكرارم
( 8)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي ،فتكرارم عمى تحصؿالثالث  التفضيؿ كفي ،تكرارات
. %(0.8)بنسبة ،يفمبحكث

فقد  الثالثما في تفضيميا الثاني ككتفضيؿ أكلي، أ كاحدة مبحكثة (نيوز كؤمةأل)كفضمت
نسبة الى اؿب مكؿأ كتفضيؿ ماألكؿ كاحدة منيما، مبحكثاف  مبحكثيف،( 4)صكتعمى  تحصؿ

 ،تكرارات (3)عمى تحصؿ الثاني التفضيؿ فيك ،تكرارحصؿ عمى ام فمـ تساتذة الذككر الا
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 ،يفمبحكث( 8)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي ،تكرارات (5)عمى تحصؿالثالث  التفضيؿ كفي
. %(0.8)بنسبة

 كىف مف، كتفضيؿ أكلي%( 23.4)بنسبة مبحكثة( KURDIU. ORG( )11)كفضمت
 في التفضيؿ، ك%(44.7)ت عمى نسبةحصؿفقد ما في تفضيميا الثاني أ ،(ناثالا)االساتذة
مبحكثا، كبنسبة ( 47)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي%( 31.9)عمى نسبة تحصؿ الثالث

 ااـ ،مكؿأ كتفضيؿ (الذككر) ساتذةتكرارات مف مف قبؿ ا( 7)فيي حازت عمى  ماأ، %(4.6)
 (16)عمى تحصؿفقد الثالث  التفضيؿ كفي ،ان كرارت (32)عمى تحصؿفقد  الثاني التفضيؿ في

. %(6.1)بنسبة مبحكثان،( 55)فضميا قدؼ الكمي المجمكع كفي تكراران،

 :بموجب المرحمة العمرية االلكترونية الصحف تفضيل

 ،دكف فما سنة( 40)تغير حسب الفئة العمرية، أم مرحمة متفضيؿ الصحؼ قد  اف
مف االساتذة %( 71.4)نسبة الى اف( 17)جدكؿ تشير النتائج فيك مافكؽ،ؼ سنة( 40)ك

ما في التفضيؿ الثاني أ، مكؿأكتفضيؿ  (هاوآلتى)صحيفة فضؿت دكف فما( 40)في مرحمة
، في %(22.9)عمى ت، كفي التفضيؿ الثالث حصؿ%(5.7) عمى نسبة تحصؿفقد 

سنة ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالما اأ، %(3.2) نسبةب، (35)مجمكع الكمياؿحيف اف 
فقد  ما في التفضيؿ الثانيأ، مكؿأ كتفضيؿ %(85.7)الى تيـنسبكصمت  فما فكؽ
 ،%(2.9)عمى نسبة تفي التفضيؿ الثالث حصؿك، %(11.4)عمى نسبة تحصؿ

%(.  3.2) بنسبة تكرارات (35)كالمجمكع الكمي كصؿ الى

 في مرحمةاالساتذة قبؿ مف %( 80)سبةعمى ف (نوى كوردستانى)صحيفة تحصؿك
في ك ،تكرارفمـ تحصؿ عمى أم  اما في التفضيؿ الثاني ،مكؿأ كتفضيؿ فمادكف( 40)

 بنسبة تكرارات (5)كالمجمكع الكمي كصؿ الى كاحد تكرارعمى  تلث حصؿالتفضيؿ الثا
 %(80)تيـ الىنسب تكصؿسنة فما فكؽ ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالما اأ %(.3.2)

في التفضيؿ ك، %(20)عمى نسبة تحصؿفقد ما في التفضيؿ الثاني أ، مكؿأكتفضيؿ 
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 بنسبة تكرارات (10)كالمجمكع الكمي كصؿ الى ،تكرارحصؿ عمى أم تلـ الثالث 
(0.9 .)%

 فما( 40)في مرحمةاالساتذة قبؿ مف %( 85.7)عمى نسبة (خةبات)صحيفةت حصؿك
في ك ،%(14.3)عمى نسبة تحصؿفقد اما في التفضيؿ الثاني  ،مكؿأ كتفضيؿ دكف

 تكرارات (7)كالمجمكع الكمي كصؿ الى، تكرارحصؿ عمى أم لث لـ تالتفضيؿ الثا
 ت الىتيـ كصؿنسب سنة فما فكؽ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالاما ا %(.0.7)بنسبة

في ، كتكرارحصؿ عمى أم فمـ تما في التفضيؿ الثاني أ، مكؿأ كتفضيؿ %(87.5)
 تكرارات (8)المجمكع الكمي كصؿ الى ك ،%(12.5)عمى نسبة تحصؿ لثالتفضيؿ الثا

%(. 0.8)بنسبة

 (ئاوَينة)صحيفة فمادكف( 40)في مرحمةمف االساتذة %( 83.8)نسبة تفضؿك
، كفي التفضيؿ %(9.7)عمى نسبة تحصؿفقد كلى، اما في التفضيؿ الثاني أ كتفضيؿ

ما أ، %(2.9) نسبةب، (31)مجمكع الكمياؿ، في حيف اف %(6.5)عمى تالثالث حصؿ
كلى، أ كتفضيؿ %(86.7)الىتيـ نسبصؿ ك سنة فما فكؽ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالا

عمى  تفي التفضيؿ الثالث حصؿ، كتكرار فمـ تحصؿ عمى أماما في التفضيؿ الثاني 
%(. 1.4)بنسبة تكرارات (15)كالمجمكع الكمي كصؿ الى ،%(13.3)نسبة

( 40)في مرحمةاالساتذة قبؿ مف %( 71.4)ل نسبةعؿ (ضاودَير)صحيفةحصمت ك
كاحد لكؿ  تكرارعمى  تحصؿفقد لث الثاك اما في التفضيؿ الثاني ،مكؿأ كتفضيؿ فمادكف

الذيف  ساتذةالما اأ %(.0.7)بنسبة تكرارات (7)كالمجمكع الكمي كصؿ الى كاحد منيما،
 ا في التفضيؿ الثاني، اـمكؿأ ؿكتفضياساتذة ( 7)فضمكىاسنة فما فكؽ ( 40)في مرحمة

 %(.0.7)بنسبة تكرارات (7)كالمجمكع الكمي ،تكرارحصؿ عمى أم فمـ تالثالث ك
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في االساتذة قبؿ مف %( 47.3)تكراران بنسبة( 53)عمى (االتحاد)صحيفة تحصؿك
 نسبة عمى تحصؿفقد  اما في التفضيؿ الثاني ،مكؿأ كتفضيؿ فما دكف( 40)مرحمة

كالمجمكع الكمي ، %(27.7) نسبة عمى تحصؿفقد لث ما في التفضيؿ الثاأ، %(25)
الذيف  ساتذةالما اأ .، كحازت عمى المرتبة الثالثة%(10.3)بنسبة تكراران  (112)كصؿ الى
، اما في التفضيؿ مكؿأ كتفضيؿ %(65.8)تيـ الىنسب صؿتفكؽ سنة فما( 40)في مرحمة
 لى نسبةع تفي التفضيؿ الثالث حصؿك، %(19)عمى نسبة تحصؿفقد الثاني 

، كحازت عمى المرتبة %(7.3)بنسبة تكراران  (79)كالمجمكع الكمي كصؿ الى، %(15.2)
 .الثالثة ايضان 

 كوردستان) صحيفة فضؿت فمادكف( 40)في مرحمةمف االساتذة %( 15.4)نسبة افك

، كفي %(25) عمى نسبة تحصؿفقد ، اما في التفضيؿ الثاني مكؿل أكتفضيؿ (نَيت
 نسبةب، (52) مجمكع الكمياؿ، في حيف اف %(59.6)عمى تالتفضيؿ الثالث حصؿ

تيـ الى نسب تكصؿسنة فما فكؽ ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةال، اما ا%(4.8)
، %(39.3) عمى نسبة تحصؿفقد ، اما في التفضيؿ الثاني مكؿأ كتفضيؿ %(17.6)
 (51)المجمكع الكمي الىكصؿ  ك ،%(43.1)عمى نسبة تفي التفضيؿ الثالث حصؿك

 %(.4.7) بنسبةك تكرارا،

في االساتذة قبؿ مف %( 20.5)صكتان بنسبة( 31)عمى (خةندان)صحيفة تحصؿك
تكراران ( 58)عمى تحصؿفقد  اما في التفضيؿ الثاني ،كلىأكتفضيؿ  فمادكف( 40)مرحمة

، %(41.1) بنسبة تكراران ( 62)عمى تلث حصؿفي التفضيؿ الثا، ك%(38.4) بنسبةك
 .، كحازت عمى المرتبة الثانية%(13.9)بنسبة تكراران  (151)الى كالمجمكع الكمي كصؿ

كلى، اما أ كتفضيؿ %(10.6)تيـ الىنسب صؿسنة ت( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالما اأ
عمى  تحصؿ في التفضيؿ الثالثك، %(40.5)عمى نسبة تحصؿفقد في التفضيؿ الثاني 
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، كحازت عمى %(8.7)نسبةب تكراران  (94)المجمكع الكمي كصؿ الى ك، %(48.9)نسبة
 .المرتبة الثانية ايضاَ 

في االساتذة قبؿ مف %( 22.3)ان بنسبةكرارت( 35)عمى (سبةى)صحيفة تحصؿك
ان كرارت( 66)عمى تحصؿفقد  ما في التفضيؿ الثانيأ ،كلىأ كتفضيؿ فمادكف( 40)مرحمة
 ك، %(35.7)بنسبة ان كرارت( 56)عمى تلث حصؿفي التفضيؿ الثا، ك%(42)بنسبة

 .، كحازت عمى المرتبة االكلى%(14.5)بنسبة تكراران  (157)المجمكع الكمي كصؿ الى
 (سبةى) قد صكتكا لصالح صحيفةؼسنة فما فكؽ ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالاما ا
عمى  تحصؿفقد كلى، اما في التفضيؿ الثاني أ كتفضيؿ %(10.1)تيـ الىنسب صؿتك

المجمكع الكمي  ك، %(45.5)عمى نسبة تحصؿ في التفضيؿ الثالثك، %(44.4)نسبة
ىذا يدؿ  ، ك، كحازت عمى المرتبة االكلى ايضاَ %(9.1)بنسبة تكراران  (99)كصؿ الى

، كىـ أثرت عمى االساتذة( سبةى)عمى اف المكاضيع السياسية المنشكرة في صحيفة
 .شريحة نخبكية

مف  تكراركالثالث عمى ام  االكلى ىاتفضيؿ في (كورد ستاندةر)صحيفةحصؿ لـ تك
 ان كرارت (3)عمى تحصؿفقد اما في التفضيؿ الثاني فما دكف، ( 40)في مرحمةاالساتذة قبؿ 
الذيف في  ساتذةال، اما ا%(0.3)نسبةلكف ب ايضان  (3)مجمكع الكميكاؿ، %(100)نسبةكب

اما  ،الثالثك االكلى ىاتفضيؿفي  %(28.6)تيـ الىنسب صؿتسنة فما فكؽ ( 40)مرحمة
 (7)كالمجمكع الكمي كصؿ الى ،%(42.8) عمى نسبة تحصؿفقد اني في التفضيؿ الث

 %(.0.7)بنسبة تكرارات

قبؿ مف  تكرارحصؿ عمى ام لـ تاالكلى  ىاتفضيؿفي  (نيوز كؤمةأل)صحيفةك
 ف كتكرارم عمى تحصؿفقد اما في التفضيؿ الثاني فما دكف، ( 40)في مرحمةاالساتذة 

، %(71.4)تكرارات، كبنسبة( 5)عمى تؿ، كفي التفضيؿ الثالث حص%(28.6) نسبةب
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الذيف في  ساتذةال، اما ا%(0.7)نسبةب تكرارات (7)لو مجمكع الكمياؿفي حيف اف 
ما في أكلى، أكتفضيؿ %( 16.7)تيـ الىنسبصؿ تقد ؼسنة فما فكؽ ( 40)مرحمة

فقد في التفضيؿ الثالث اما  ،%(50)نسبةكب ان تكرار (50)عمى تحصؿفقد التفضيؿ الثاني 
 %(.0.6)بنسبة تكرارات (6)كالمجمكع الكمي كصؿ الى ،%(33.3)عمى نسبة تؿحص

في االساتذة قبؿ مف %( 25.9)حصؿ عمى نسبة (KURDIU.ORG)كصحيفة
عمى نسبة  تحصؿفقد  اما في التفضيؿ الثاني ،مكؿأ كتفضيؿ فمادكف( 40)مرحمة

لي كصؿ كالمجمكع الؾ%( 20.4)عمى نسبة تلث حصؿفي التفضيؿ الثا، ك%(53.7)
صؿ تسنة فما فكؽ ( 40)الذيف في مرحمة ساتذةالاما ا %(.5)بنسبة تكرارا (54)الى
 عمى نسبة تحصؿفقد ، اما في التفضيؿ الثاني مكؿأ كتفضيؿ %(8.3)تيـ الىنسب

 كالمجمكع الكمي كصؿ الى، (41.7)عمى نسبة تفي التفضيؿ الثالث حصؿك، %(50)
 %(.4.4)بنسبة تكرارا (48)

 العمرية المرحمةااللكترونية الكوردية المفضمة حسب  الصحف يبين: (17) رقم جدول

الصحف ت 
االلكترونية 

فئة 
 عمرية

التفضيل الثالث التفضيل الثاني التفضيل االول 
 المجموع

النسبة 
النسبة التكرار  %

النسبة التكرار % 
النسبة التكرار % 

 %

هاوآلتى  1

أقل من 
40 25 71.4 3 5.7 7 22.9 35 3.2 

40 
 3.2 35 2.9 1 11.4 4 85.7 30فأكثر 

2 
كوردستانى 

نوىَ 

أقل من 
40 4 80 0 0 1 20 5 0.5 

40 
 0.9 10 0 0 20 2 80 8فأكثر 

أقل من خةبات  3
40 6 85.7 1 14.3 0 0 7 0.7 
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40 
 0.8 8 12.5 1 0 0 87.5 7فأكثر 

ئاويَنة  4

أقل من 
40 26 83.8 3 9.7 2 6.5 31 2.9 

40 
 1.4 15 13.3 2 0 0 86.7 13فأكثر 

ضاوديَر  5

أقل من 
40 5 71.4 1 14.3 1 14.3 7 0.7 

40 
 0.7 7 0 0 0 0 100 7فأكثر 

االحتاد  6

أقل من 
40 53 47.3 28 25 31 27.7 112 10.3 

40 
 7.3 79 15.2 12 19 15 65.8 52فأكثر 

كوردستان نيَت  7

أقل من 
40 8 15.4 13 25 31 59.6 52 4.8 

40 
 4.7 51 43.1 22 39.3 20 17.6 9فأكثر 

خةندان  8

أقل من 
40 31 20.5 58 38.4 62 41.1 151 13.9 

40 
 8.7 94 48.9 46 40.5 38 10.6 10فأكثر 

سبةى  9

أقل من 
40 35 22.3 66 42 56 35.7 157 14.5 

40 
 9.1 99 45.5 45 44.4 44 10.1 10فأكثر 

ستاندةر كورد  10

قل من أ
40 0 0 3 100 0 0 3 0.3 

40 
فأكثر 

2 28.6 3 42.8 2 28.6 7 0.7 

أقل من كؤمةأل نيوز  11
40 0 0 2 28.6 5 71.4 7 0.7 
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40 
 0.6 6 33.3 2 50 3 16.7 1فأكثر 

12 
KURDIU. 

ORG 

أقل من 
40 14 25.9 29 53.7 11 20.4 54 5 

40 
 4.4 48 41.7 20 50 24 8.3 4فأكثر 

  1080  360  360  360  مجموع

 

: العينة الفراد االحصائي الوصف :ثالثاً 

تعد المؤشرات اإلحصائية خطكة ميمة لكصؼ المقياس، مف حيث مدل قرب تكزيع 
الذم يتركز عادة في الكسط الذم يعد معيارا في الحكـ راد العينة مف التكزيع الطبيعي، أؼ

 ( ).كمف ثـ إمكانية تعميـ تمؾ النتائج عمى مدل تمثيؿ العينة المختارة لمجتمع البحث،

 

 العينة الفراديبين وصف إحصائي  :(18)جدول

 360العدد 

 109.18 الوسط الحسابي

 109.00الوسيط 

 109.00المنوال 

 11.33االنحراف المعياري 

 123.-االلتواء 

 129.الخطأ المعياري لاللتواء 

                                                           

 .36ص ،(1988 الموصل، جامعة مطبعة العراق،) والقياس، التقويم وآخرون، اإلمام محمود مصطفى  ( )
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 078.طح التفل

 256.الخطأ المعياري لمتفمطح 

 73المدى 

 66 ادنى قيمة

 139اعمى قيمة 
 

 في المستخدـ لممقياس الخصائص مف عدد إلى الباحث كصؿ ذلؾ ضكء كفي
ت بمغ الكسيطقيمة ، ك(109.18)تالحسابي بمغ الكسط، كتبيف اف قيمة الدراسة

-)االلتكاء، ك(11.33)المعيارم االنحراؼ، كب(109)تبمغ المنكاؿ، كقيمة (109.00)
 الخطأالمعيارم، ك(078.)التفمطح، ك(129.)لاللتكاء المعيارم خطأاؿ، ك(123.
. (18) جدكؿ في مكضحىك  كما، (73)المدل ، ك(256.)لمتفمطح

 ك المقياس، درجات لبياف تكرارم، مدرج في تكظيفيا تـ احصائيا، معالجتيا كبعد
 قعكفم المبحكثيف معظـ أف يتضح التكرارم المدرج مفك (.4)الشكؿ في مكضحىك كما
 الدرجات معظـ أف أم طبيعيان، تكزيعان  تكزعت درجاتيـ إف إذ ،االعتدالي المنحنى تحت
 ىذه مف قميمة نسبة في حيف تكزعت الشكؿ كسط في تركزت المبحكثكف عمييا حصؿ التي

 أف ذلؾ مف نستنتج ك .قميمة بنسبة كالتكاء تفمطح كجكد مراعاة مع أطرافو، عمى الدرجات
 يمكننا مف ثـّ ك االعتدالي المنحنى تحت يقع ككنو طبيعيان، تكزيعان  كاف لبحثا لعينة التكزيع

 .المجتمع عمى العينة نتيجة نعمـ اف

 

                                                           

   (73=  66 -139دنى قيمة ، أ –عمى قيمة أ): حسب المعادلة االتيةتم احتساب المدى. 
    (110 -90)قيمة التوزيع االعتدالي تقع بين 
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 المبحوثين لدرجات التكراري التوزيع يوضح: (4)شكل

: التعرف عمى دور الصحافة االلكترونية الكوردية في تشكيل االتجاىات السياسية: رابعاً 

 إجابات طبيعةعرؼ الباحث  ،الككردية االلكتركنية الصحافة دكر عمى التعرؼ بيدؼ
 العينة أفراد إجابات لمجمكع الحسابي الكسط احتساب تـك المقياس، فقرات عمى المبحكثيف

، كالكسط الفرضي (109.18)بمغ كقد المقياس فقرات عمى ،استاذان كاستاذة( 360)لغاباؿ
( 12.023)بمغت المحسكبة التائية كالقيمة( 11.33)مقداره معيارم كبانحراؼ ،(102)

، (000.)الداللة مستكل كاف حيف في ،(359)حرية درجة كعند( 1.65)بمغت كالجدكلية
 .ذلؾ كضحم( 19)الجدكؿ ك العينة، أفراد لدل اإلجابات في معنكية فركؽ تكجد أم

 لجدكليةا تاءاكبر مف قيمة ( 12.023)كالبالغة( t-test)كبما اف قيمة تاء المتحققة
(t-test )صحافة ؿاف ؿ: ستنتاجالمف ىذا يمكف اؼ، (359)حرية ، كلدرجة(1.65)البالغة

في تشكيؿ االتجاىات السياسية الساتذة جامعة السميمانية، ك  ان االلكتركنية الككردية دكر
. بيذا نككف قد تحققنا مف اليدؼ الرئيس لمدراسة



176 

 

 السياسية االتجاىات تشكيل في ديةالكور االلكترونية لصحافةدورا يبين: (19)جدول

العدد 
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

قيمة تاء 
 تاء قيمة

 الجدولية
درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

360 109.1806 102 11.33158 .59723 12.023 1.65 359 .000 
 

 من الكوردية االلكترونية الصحافة تنشره بما االساتذة اىتمام مدى عن الكشف :خامساً 
 .السياسية اتجاىاتيم تشكيل في تؤثر موضوعات

 ، كالكسط الفرضي(25)ىك الى اف الكسط الحسابي( 20)بينت النتائج في جدكؿ
 الجدكلية تاءاؿ قيمة مف اكبر( 4.614) كالبالغة المتحققة تاءاؿ قيمة اف كبما، (24)ىك

ما  جستنتف فا يمكف ،(0.05)المعنكم مستكلاؿك ،(359)ةالحرم درجةك ،(1.65)البالغة
 في ؤثرم مكضكعات مفماينشر مف خالؿ الصحؼ االلكتركنية الككردية  فإ: يأتي

(. 000.)الداللة مستكل كاف إذ السياسية، اتجاىاتيـ تشكيؿ

 يبين تاثيرالرسائل االتصالية من خالل الصحف االلكترونية الكوردية: (20)جدول

العدد 
 سطالو

 الحسابي
الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

قيمة 
تاء 

قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى الداللة 

360 25 
24 

4.11262 .21675 
4.6
14 

1.65 359 .000 
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 وفقًا لمتغير الجنس االتصالية تاثيرالرسائل : 

 الصحف االلكترونية الكوردية وفقا لمتغير الجنس يبين تاثيرالرسائل االتصالية من خالل( 21)جدول

 

الجنس 
العدد 

 الوسط
 الحسابي

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

االنحراف 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 4.13889 32927. 25.5127 158اناث 
2.102 1.97 358 .036 

 4.05713 28546. 24.5990 202ذكور 

 

 مف اكبر( 2.102)البالغة المتحققة تاءاؿ قيمةاف ( 21)أظيرت النتائج في جدكؿ
 مف ،(036.)الداللة كبمستكل ،(358)الحرية درجةبك ،(1.97)البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة
 مكضكعات مف الككردية االلكتركنية الصحؼ خالؿ مف ماينشر اف: استنتاج يمكف ىذا
ألساتذة جامعة السميمانية كفقان لمتغير الجنس،  السياسية ىاتتجاالا تشكيؿ في ؤثرم

 .اف اإلناث اكثر تاثران بالصحؼ االلكتركنية الككردية مف الذككرالى النتائج كتشير 

 

 عمى( 22)دلت النتائج في جدكؿ: التخصصوفقًا لمتغير  االتصالية الرسائل تاثير 
 البالغة الجدكلية ئيةتااؿ قيمةاؿ مف ركبأ (3.023)البالغة المتحققة ئيةتااؿ قيمةاؿ فأ
 مف ماينشر افؼ لذلؾ ،(003.)الداللة كبمستكل ،(358) الحرية درجةك ،(1.97)

 تجاىاتإلا تشكيؿ في ؤثرمقد  مكضكعات مف الككردية االلكتركنية الصحؼ خالؿ
 الداللة مستكل كافألساتذة جامعة السميمانية كفقان لمتغير التخصص، ك السياسية

اف التخصص العممي اكثر تاثران بالصحؼ االلكتركنية ، كتشير النتائج الى (003.)
 .نسانيالا التخصصالككردية مف 
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 التخصص يبين تاثيرالرسائل االتصالية من خالل الصحف االلكترونية الكوردية وفقا لمتغير (22)جدول 

 
 

 اكثرية أف لىع النتائج دلت: حل العمريةابموجب المر االتصالية الرسائل تاثير 
 في االكلى، كيأتي المرتبة عمى تحازك ،سنة( 39-30)في تتحدد المبحكثيف أعمار
 -50)كفئة الثالثة، المرتبة في( 49  –40)كفئة ،(30مف اقؿ)فئة الثانية المرتبة

 إلى ُينظر، الخامسة المرتبة في( فكؽ فما 60)فئة كاخيران  الرابعة، المرتبة في( 59
 (.23)جدكؿ

 عمرالاللكترونية الكوردية وفقا لمتغيريبين تاثيرالرسائل االتصالية من خالل الصحف ا: (23)جدول رقم

 المرتبةالخطأ المعياري االنحراف المعياري  الحسابي الوسطالعدد العمر بالسنوات 

 الثانية 41243. 4.01988 25.4105 95 30أقل من

 االولى 38703. 4.09598 25.6250 112 39  –30

 الثالثة 43034. 4.17233 24.4255 94 49  –40

 الرابعة 58386. 3.87292 23.9773 44 59 -50

 الخامسة 1.16155 4.49868 24.3333 15فما فوق  60

  21675. 4.11262 25.0000 360مجموع 
 

العدد  التخصص
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 25994. 3.83795 25.5229 218عممي 
3.023 1.97 358 .003 

 36888. 4.39574 24.1972 142انساني 
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 قيمةاؿ مف اصغر( 2.14)البالغة المتحققة ئيةفااؿ قيمةاؿ اف (24)الجدكؿ مف يتضح
، كلـ (075.)الداللة مستكلك ،(4،355)الحرية درجتي، ب(2.4)البالغة الجدكلية ئيةفااؿ
تشكيؿ االتجاىات  التاثير في مستكل اؾ اختالفات فيفق تليس، أم معنكية فركؽ ظيرت

. السياسية الساتذة جامعة السميمانية، بحسب متغير العمر

 

 لمتغيرالعمرالتباين حول تاثيرالرسائل االتصالية من خالل الصحف االلكترونية الكوردية  يبين تحميل (24)جدول 

العمر 
مجموع 
المربعات 

درجة الحرية 
متوسط 
المربعات 

F  القيمة
 الفائية

قيمة فاء 
الجدولية 

مستوى 
الداللة 

 35.868 4 143.471بين المجموعات 
2.148 2.4 .075 

 16.700 355 5928.529داخل المجموعات 

  359 6072.000مجموع 
 

اتذة وفقًا التعرف عمى ما اذا كانت ىناك فروق معنوية في اجابات االس: سادساً 
 .، بشأن فقرات المقياس(الشيادةو، التخصصوالعمر، والجنس، )لمتغير

ك  كجدت، إف الفركؽ تمؾ إليضاحك متغير، كؿ مككنات بيف الفركؽ معرفة لغرض
 تتـ ،االلكتركنية صحؼاؿب العينة أفراد اىتماـ كدرجة متغير كؿ بيف العالقةبياف 
 :يأتي ككما ،حصائياتو امعالج

 كالصفات الخصائص مف عديداؿب التشابومف  غـعمى الر :الجنسغير حسب مت.  أ
 لمطبيعة نظران  المبحكثيف، إجاباتفي  تأثيران  الجنس يمارس اف كفيـ العينة، ألفراد

 كالمشاعر التفكيرفي  السيماك األنثى، عف يختمؼ الذكر تجعؿ التي البيكلكجية
 االختالفات ىذه مثؿ تترؾ اف تمؿالمح مف فإف المشكالت، معالجة ككيفية كاالىتمامات

. اإلجاباتمف  النكعيف بيف فركقان 
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 مف اكبر( 2.497)البالغة المتحققة ئيةتااؿ قيمةاؿ افالى  (25)الجدكؿ بيانات تشيرك
 ،(013.)الداللة كمستكل ،(358)الحرية درجةك ،(1.97) البالغة الجدكلية ئيةتااؿ قيمةاؿ
 لػمتغير كفقا االساتذة إجابات في معنكية ان ؽفرك ىناؾاف : استنتاج يمكف ىذا مفك 

 مستكل عف يختمؼ االلكتركنية صحؼاؿب الذككر اىتماـ مستكل اف يعني كىذا الجنس،
 .اإلناث ، كلصالحاإلناث اىتماـ

 
 صحف االلكترونية الكورديةالاالساتذة بودرجة اىتمام  الجنسيبين العالقة بين متغير  (25)جدول رقم

 

الجنس 
العدد 

 سطالو
 الحسابي

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

االنحراف 
المعياري 

القيمة 
 التائية

 تاء قيمة
 الجدولية

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 11.04526 87871. 110.8544 158ناث ا
2.497 1.97 358 .013 

 11.40713 80260. 107.8713 202ذكور 

 

 

 نظران  اإلجابات، في فركؽ لىإ العمر في االختالؼ يؤدم قد: العمر متغير حسب.  ب
 في فركؽ يكضح( 26)كالجدكؿ الفرد، يشيدىا عمرية مرحمة كؿ متطمبات الختالؼ
 .إجاباتيـ

ت عمى أم حاز سنة،( 39-30)في تتحدد المبحكثيف أعمار اكثرية أفالنتائج  بيفتك
رتبة في الـ( 49-40)، ثـ فئة(30مف اقؿ)أتي في المرتبة الثانية فئةالمرتبة االكلى، كت

. في المرتبة الخامسة( فكؽ فما 60)في المرتبة الرابعة، كاخيران فئة( 59 -50)الثالثة، كفئة
، كالخطأ (11.33) ، كبانحراؼ معيارم(109.18)ىك مجمكع الكميؿكالكسط الحسابي ؿ

.  (59723.)المعيارم
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 االلكترونية الكورديةصحف اليبين العالقة بين متغير العمر ودرجة اىتمام االساتذة ب (26)جدول رقم

الوسط المرتبة العدد العمر بالسنوات 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

 1.02355 9.97632 110.5474الثانية  95  30أقل من

 1.04690 11.07933 111.2232االولى  112 39  –30

 1.21746 11.80371 107.4787الثالثة  94 49  –40

 1.72517 11.44347 105.5227الرابعة  44 59 -50

 3.73359 14.46013 106.6667الخامسة  15فما فوق  60

 59723. 11.33158 109.1806  360مجموع 

 

 مستكل في معنكية ان فركؽ ظيرأ تبايف،اؿ تحميؿ اختبار أف( 27)الجدكؿ مف كيتضح
 المتحققة ئيةفاؿا قيمةاؿ اف كبما العمر، لمتغير كفقا االلكتركنية صحؼاؿب االساتذة اىتماـ
 ، (355 -4)الحرية كدرجتي ،(2.4)البالغة الجدكلية فاءاؿ قيمة مف اكبر( 3.192)البالغة

 مستكل اؾ اختالفات فيفقأف  :استنتاج يمكف ىذا مفك ،(014.)الداللة مستكلك
. االلكتركنية صحؼؿات المراحؿ العمرية ؿىتماـإ

 غيرالعمروفق متANOVA التباين  يبين تحميل: (27)جدول رقم

متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  العمر
F  القيمة

 الفائية
 اءف قيمة

 الجدولية
مستوى 
الداللة 

 400.135 4 1600.539بين المجموعات 
3.192 2.4 .014 

 125.343 355 44496.725داخل المجموعات 

  359 46097.264مجموع 
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 أقؿ)معنكية في االجابات بيف فئة  ان فركؽىناؾ أف الى  (28)الجدكؿ بيانات تشيرك
، كالخطأ (5.02)م الفئتيف بمغمتكسط بيف الفرؽسنة، ك( 59 -50)سنة، كفئة( 30 مف

، كايضان ىناؾ فركؽ معنكية في االجابات بيف (014.)، كمستكل الداللة(2.04)المعيارم 
، (3.74)غ م الفئتيف بؿمتكسط بيف الفرؽسنة، ك(49  –40)سنة، كفئة( 39  –30)فئة

 في معنكية فركؽ ىناؾكذلؾ  ،(017.)، كمستكل الداللة(1.56)كالخطأ المعيارم
 الفئتيف متكسطي بيف كالفرؽ سنة( 59 -50)سنة، كفئة(39  –30)بيف فئة االجابات

 بياناتاؿ تشير ايضان ، ك (004.)الداللة كمستكل ،(1.99)المعيارم كالخطأ ،(5.70)بمغ
. عنكية في االجابات بيف فئات اخرلـ ان الى انو ليس ىناؾ فركؽ

 العمرية وفقا لمتغير العمر الفئةيبين الفروق بين : (28)جدول رقم

مستوى الخطأ المعياري الفرق بين المتوسط العمر بالسنوات 
الداللة 

 30أقل من

30–  39 -.67585 1.56158 .665 

40–  49 3.06865 1.62875 .060 

50- 59 5.02464 2.04159 .014 

 213. 3.11056 3.88070فما فوق  60

30–  39 

40–  49 3.74449 1.56607 .017 

50- 59 5.70049 1.99194 .004 

 140. 3.07820 4.55655فما فوق  60

40–  49 
50- 59 1.95600 2.04503 .339 

 794. 3.11282 81206.فما فوق  60

 733. 3.34737 1.14394-فما فوق  60 59 -50
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 في ميمان  عامالن  التخصص في االختالؼ يشكؿ قد: خصصتال متغير بحس.  ت
 عف طبيعتيا في تختمؼ العممي التخصص ذات القساـفا المبحكثيف، إجابات اختالؼ
 في فركقان  يحدث اف مكفم التفاكت ىذا فإف كمف ثـ التخصص اإلنساني، ذات االقساـ

 التعرؼ اجؿ مفك اإلجابات، في فركؽ أم ىناؾ كاف اذا فيما معرفة كلغرض اإلجابات
عرؼ  التخصص، لمتغير كفقا االلكتركنية صحؼاؿب االىتماـفي  التبايف مستكل عمى

. الباحث البيانات
 االلكترونية صحفالب االساتذة اىتمام ودرجة التخصص متغير بين العالقة يبين(: 29)رقم جدول

 

 قيمةصغر مف أ( 881.)البالغة المتحققة تاءاؿ قيمة اف (29)الجدكؿ مف يتضحك
ىناؾ فركؽ معنكية  تليس لذا (379.) الداللة مستكل، ك(1.97)البالغة الجدكلية تاءاؿ

 بيف بالصحافة االىتماـ في معنكم ؽفر أم كجكد عدـبحسب متغيرالتخصص، أم 
 .تخصصي العممي كاالنساني

 : الشيادة متغير حسب.  ث
 االلكترونية صحفالب االساتذة اىتمام ودرجة الشيادةمتغير بين العالقة يبين: (30)رقم جدول

المتوسط العدد  ىادةالش
االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

القيمة 
التائية 

 تاء قيمة
 الجدولية

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 76071. 10.43034 110.9309 188ماجستير 
3.10 1.97 358 .002 

 91357. 11.98139 107.2674 172دكتوراه 
 

العدد  التخصص
 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
اري المعي

القيمة 
 التائية

 تاء قيمة
 الجدولية

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 78356. 11.56908 109.6055 218عممي 
 92018. 10.96525 108.5282 142انساني  379. 358 1.97 881.
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الختالؼ مستكياتيـ  نظران  ابات،اإلج في فركؽ إلى الشيادة في االختالؼ يؤدم قد
جانب العممي، كتنمية الكعي في مختمؼ اؿالمعرفية كالعممية فضالعف تراكـ التجارب في 

 في ميمان  عامالن  ككف، كقد م(الخ...كاالقتصادية،، االجتماعيةكالسياسية، )مياديف الحياة
 اإلجاباتركقان في كفي النياية يمكف أف ُيحدث ىذا التفاكت ؼ ،المبحكثيف إجابات اختالؼ
 .إجاباتيـ في فركؽ ىناؾ كاف اذا فيما يكضح( 30)كالجدكؿ

 المتحققة تاءاؿ قيمة اف كبما ،الشيادةلمتغير معنكية كفقا فركؽ كجكد لىع دلت النتائجك
 ،(358) الحرية درجةك ،(1.97)البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة كبرمفأ (3.10)البالغة

 ماجستيراؿحاممي شيادة  اىتماـ مستكل اف: استنتاج يمكف ،(002.)الداللة كمستكل
 أم اف ،دكتكراهاؿحاممي شيادة  اىتماـ مستكل عف يختمؼ االلكتركنية صحؼاؿب

. كثرأ ماجستيراؿحاممي شيادة اىتمامات 

تأدية الصحافة االلكترونية الكوردية وظائفيا في بمورة الثقافة  مدى عرفت: سابعاً 
 .ةالسياسية والتوعية السياسي

 (: 31)جدول

 السياسية والتوعية السياسية الثقافة بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة تأدية مدى يبين

العدد 
الوسط 
الحسابي 

الوسط 
الفرضي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

قيمة 
تاء 

قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

360 35.10 33 4.86646 .25648 8.209 1.65 359 .000 

 

تأدية الصحافة االلكتركنية الككردية كظائفيا في بمكرة الثقافة  مدل عمى التعرؼ بيدؼ
 المقياس، فقرات عمى المبحكثيف إجابات طبيعة، عرؼ الباحث السياسية كالتكعية السياسية

االنحراؼ  ك( 33)الفرضي الكسط، ك(35.10)يساكمالذم  الحسابي الكسط احتساب تـك
 ، بدرجة الحرية(1.65)الجدكلية تاءاؿ قيمة، ك(8.209)، كالقيمة التائية(4.86)المعيارم
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 فقد الجدكليةئية تااؿ قيمةمف اؿأكبر التائية القيمة، كبما اف (000.)الداللة مستكلب( 359)
ية اف الصحافة االلكتركنية الككرد ، أمالعينة أفراد لدل اإلجابات في معنكية فركؽ تكجد

جامعة السميمانية، الساتذة  السياسية كالتكعية السياسية الثقافة بمكرة في اتؤدم كظيفتو
 .ضح ذلؾيك( 31)كالجدكؿ

 اف ( 32)رت النتائج في جدكؿلقد اشا :حسب متغير الجنس افوائوظ تأدية مدى
 البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة مف رصغأ( 1.340)البالغة( t-test)المتحققة تاءاؿ قيمة
:  استنتاج يمكف ىذا مفك ،(181.)الداللة كبمستكل ،(358)الحرية درجةب ،(1.97)
 كالتكعية السياسية الثقافة بمكرة في اتؤدم كظيفتو الككردية االلكتركنية الصحافة اف

في االداء بيف الذككر  فركؽ معنكيةلكف التكجد كفقان لمتغير الجنس،  السياسية
 .كاالناث

 والتوعية السياسية الثقافة بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة يةتأد مدى يبين :(32)جدول
وفقا لمتغير الجنس السياسية

 

الجنس 
العدد 

الوسط 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

االنحراف 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة 
تاء 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 4.84110 38514. 35.4937 158اناث 
1.340 1.97 358 .181 

 4.87663 34312. 34.8020 202ذكور 

 

 قيمةف الى أ( 33)النتائج في جدكؿتشير :التخصص ا حسبهتفيوظ تأدية مدى 
 ،(1.97)البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة مف رصغأ( 509.-)البالغة المتحققة تاءاؿ
 اف :استنتاج فيمؾ ىذا مف، ك(611.)الداللة كبمستكل ،(358)الحرية درجةب

 كالتكعية السياسية الثقافة بمكرة في تؤدم كظيفتيا الككردية االلكتركنية الصحافة
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، لكف التكجد فركؽ معنكية في االداء بيف العممي ك لتخصصكفقان لمتغير ا السياسية
 .االنساني

 والتوعية السياسية الثقافة بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة تأدية مدى يبين :(33)جدول
 وفقا لمتغير التخصص السياسية

 

 يةالعمرالمرحمة بموجب ا هتفيوظ تأدية مدى:  

 السياسية والتوعية السياسية الثقافة بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة تأدية مدى يبين:  (34)جدول
عمر الوفقا لمتغير 

 المرتبةالخطأ المعياري االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد العمر بالسنوات 

 الثانية 46496. 4.53191 36.1895 95 30أقل من

 االولى 45940. 4.86180 35.6429 112 39  –30

 الثالثة 51239. 4.96781 34.2021 94 49  –40

 الرابعة 72644. 4.81865 33.8864 44 59 -50

 الخامسة 1.24925 4.83834 33.4667 15فما فوق  60

  25648. 4.86646 35.1056 360مجموع 

 

العدد  التخصص
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة 
تاء 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 34541. 5.09992 35.0000 218عممي 
-.509 1.97 358 .611 

 37741. 4.49730 35.2676 142انساني 
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 الكسطك سنة،( 39-30)في تتحدد المبحكثيف أعمار اكثرية أف لىع ئجالنتا دلتك
 عمى تحاز أم ،(45.)، كالخطأ المعيارم(4.86)، بانحراؼ معيارم(35.64)الحسابي
، (36.18) الحسابي الكسطك ،(30مف اقؿ)فئة الثانية المرتبة في أتيتاالكلى،  المرتبة

 المرتبة في( 49-40)فئة ثـ، (46.)، ك الخطأ المعيارم (4.53)نحراؼ المعيارمالبا
، (51.)، كالخطأ المعيارم(4.96)نحراؼ المعيارمال، با(34.20)الحسابي الكسط الثالثة،
النحراؼ ، با(33.88)الحسابي الكسط الرابعة، المرتبة في( 59 -50)كفئة

 ،الخامسة المرتبة في( فمافكؽ60)فئة كاخيران ، (72.)، كالخطأ المعيارم(4.81)المعيارم
، (1.24)، كالخطأ المعيارم (4.83)النحراؼ المعيارم، با(33.46) الحسابي لكسطا

 (.34) الجدكؿ إلى ُينظر

 قيمةاؿ مف ركبأ (3.543)البالغة المتحققة ئيةفااؿ قيمةاؿ اف (35)الجدكؿ مف كيتضح
أم  ،(008.)الداللة مستكلك ،(4،355)الحرية درجتي، ب(2.4)البالغة الجدكلية ئيةفااؿ

 كظائفياك  الككردية االلكتركنية الصحافة تأدية مستكل اختالفات فيك ركؽ معنكيةىناؾ ؼ
. العمر لمتغير كفقا السياسية كالتكعية السياسية الثقافة بمكرة في

 

 السياسية الثقافة بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة تأدية مدى تباين تحميل يبين :(35)جدول
 العمر لمتغير وفقا السياسية والتوعية

العمر 
مجموع 
المربعات 

درجة الحرية 
متوسط 
المربعات 

F  القيمة
 الفائية

قيمة فاء 
الجدولية 

مستوى 
الداللة 

 81.590 4 326.360بين المجموعات 
3.543 2.4 .008 

 23.030 355 8175.628داخل المجموعات 

  359 8501.989مجموع 
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 أقؿ)معنكية في االجابات بيف فئة  ان اؾ فركؽىفاف  (36)جدكؿفي  بياناتاؿ تشيرك
، كالخطأ (1.98)م الفئتيف بمغمتكسط بيف الفرؽسنة، ك( 49  –40)سنة، كفئة( 30مف

. (005.)، كمستكل الداللة(69.)المعيارم 

 
 قافةالث بمورة في وظائفيا الكوردية االلكترونية الصحافة تأدية مدىفئات العمرية لاليبين الفروق بين  :(36)جدول

 عمرالوفقا لمتغير  السياسية والتوعية السياسية
مستوى الداللة الخطأ المعياري الفرق بين المتوسط العمر بالسنوات 

 30أقل من

30–  39 .54662 .66936 .415 

40–  49 1.98735 .69815 .005 

50- 59 2.30311 .87512 .009 

 042. 1.33332 2.72281فما فوق  60

30–  39 

40–  49 1.44073 .67129 .033 

50- 59 1.75649 .85383 .040 

 100. 1.31945 2.17619فما فوق  60

40–  49 
50- 59 .31576 .87659 .719 

 582. 1.33429 73546.فما فوق  60

 770. 1.43483 41970.فما فوق  60 59 -50
 

 ، ك(59 -50)، كفئة(30مف أقؿ)كايضان ىناؾ فركؽ معنكية في االجابات بيف فئة
، كمستكل الداللة (87.)كالخطأ المعيارم ( 2.30)الذم بمغالفرؽ بيف متكسطي الفئتيف 

 ، بفرؽ بيف متكسطي الفئتيف بمغ(فكؽ فما 60)، مع فئة(30مف أقؿ)، كفئة(009.)
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فركؽ معنكية ، كايضان ىناؾ (042.)، كمستكل الداللة(1.33)، كالخطأ المعيارم(2.72)
م متكسط بيف الفرؽسنة، ك( 49  –40)سنة، كفئة( 39  –30)في االجابات بيف فئة

 فركؽ ىناؾكذلؾ  ،(033.)، كمستكل الداللة(67.)، كالخطأ المعيارم(1.44)الفئتيف بمغ
 بيف كالفرؽ سنة( 59 -50)سنة، كفئة ( 39  –30)بيف فئة االجابات في معنكية

ايضان ك ،(040.) لداللةا كمستكل ،(85.)المعيارم كالخطأ ،(1.75)بمغ الفئتيف متكسطي
 .خرلالىناؾ فركؽ معنكية في االجابات بيف فئات ا تانو ليس لىتشير البيانات ا

 قدمتيا التي السياسية المعمومات في والموضوعية والحيادية الصدق من التأكد: ثامناً 
 .االساتذة رأي حسب الكوردية االلكترونية الصحف

 قدمتيا التي السياسية المعمكمات في كعيةكالمكض كالحيادية الصدؽ مف التأكد بيدؼ
 إجابات طبيعةعرؼ الباحث ، االساتذة رأم حسب الككردية االلكتركنية الصحؼ
 أفراد إجابات لمجمكع الحسابي الكسط احتساب تـكتيتـ بيـ،  فقرات عمى المبحكثيف

 بمغ كقد الخاصة بالمحكر فقرات عمى ،استاذان كاستاذة( 360)البالغة الكمية العينة
 التائية كالقيمة( 5.39)مقداره معيارم كبانحراؼ ،(33)، كالكسط الفرضي(28.9528)

 في ،(359) حرية درجة كعند( 1.65) بمغت كالجدكلية( 14.242-)بمغت المحسكبة
(. 000.) الداللة مستكل كاف حيف

:  (37)جدول

 االلكترونية الكوردية الرسائل االتصالية من خالل الصحففي  والموضوعية والحيادية الصدقيبين 

العدد 
 وسطال

 الحسابي
الوسط 
الفرضي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

قيمة تاء 
قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

360 28.9528 33 5.39168 .28417 
-

14.242 
1.65 359 .000 
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 الجدكلية ئيةتااؿ قيمةاؿر مف صغأ( 14.242-)البالغةالمتحققة  التائيةقيمة اؿاف كبما 
:  ، مف ىذا يمكف استنتاج(000.)الداللةمستكل ، كب(359)، كدرجة الحرية(1.65)البالغة
 كالحيادية الصدؽب تسـالم مكضكعات مف الصحؼ االلكتركنية الككردية قرنشتاف ما

 اف فكيؼما يدعك الى الغرابة لدل الباحث  كىذا، السياسية المعمكمات في كالمكضكعية
 قد تمعب دكران  كالمكضكعية كالحيادية الصدؽب مكاضيع السياسية المنشكرة التي التتسـاؿ

 كالجدكؿ، !!كتؤثر في تشكيؿ االتجاىات السياسية لدل األساتذة، كىـ شريحة نخبكية؟
. ذلؾ يكضح( 37)

 لصحف االتصالية الرسائل عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعوات عن الكشف: تاسعاً 
. رونيةااللكت

 فقرات عمى المبحكثيف إجابات طبيعة الباحث عرؼكشؼ عف تمؾ الدعكات، اؿ بيدؼ
 كتـ االلكتركنية، لصحؼؿ االتصالية الرسائؿ عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعكاتب تيتـ

 استاذان  (360) البالغة الكمية العينة أفراد إجابات لمجمكع الحسابي الكسط احتساب
 كبانحراؼ ،(30) الفرضي كالكسط ،(36.65)بمغ كقد لمقياسا فقرات عمى كاستاذة،
 الجدكلية ك( 27.623)بمغت المحسكبة التائية كالقيمة( 4.57) مقداره معيارم
. (000). الداللة مستكل كاف حيف في ،(359)حرية درجة كعند( 1.65)بمغت

الكوردية  االلكترونية لصحف االتصالية عبرالرسائل ُأطِمقت التي السياسية الدعواتيبين : (38)جدول رقم

العدد 
 الوسط
 الحسابي

الوسط 
الفرضي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

قيمة تاء 
قيمة 
تاء 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

360 36.6583 30 4.57344 .24104 27.623 1.65 359 .000 
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 البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة مف راكب( 27.623) البالغة المتحققة تاءاؿ قيمة اف كبما
 لدل اإلجابات في معنكية ان فركؽاف ىناؾ  :استنتاج يمكف ،(359)الحرية درجةك ،(1.65)

 صحؼؿؿ االتصالية الرسائؿ عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعكات اف ،العينة أفراد
 .ذلؾ ضحيك( 38)كالجدكؿ، ليا آذاف صاغية االلكتركنية

 قيمةاف ( 39)جدكؿ فياظيرت النتائج  :الجنسمتغير ب حس السياسية الدعوات 
 كدرجة ،(1.97)البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة مف ركبأ( 2.431)البالغة المتحققة تاءاؿ

 مف ينشر ما اف: استنتاج يمكف ىذا مف ،(016.)الداللة كلمستكل ،(358)الحرية
كفقان  معنكيان قد يشكؿ فرقان  مكضكعات مف الككردية االلكتركنية الصحؼ خالؿ
 صحؼؿؿ االتصالية عبرالرسائؿ ُأطِمقت التي السياسية الدعكات حكؿ الجنسلمتغير

 .كتبيف اف االناث اىتماماتيف أكثر .االلكتركنية

 الجنس لمتغير وفقاً  الكوردية االلكترونية لصحفا رسائلر عب ُأطِمقت التي السياسية الدعواتيبين : (39)جدول

 

الجنس 
العدد 

 الوسط
 سابيالح

الخطأ 
المعياري 
لممتوسط 

االنحراف 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة 
تاء 

الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 4.83365 38454. 37.3165 158اناث 
2.431 1.97 358 .016 

 4.30136 30264. 36.1436 202ذكور 

 

 اف( 40)تكميء البيانات في جدكؿ  :التخصصمتغير  حسب السياسية الدعوات 
 (1.97) البالغة الجدكلية تاءاؿ قيمة مف رصغأ( 271.-)البالغة المتحققة تاءاؿ قيمة
 خالؿ مف ماينشر فاف لذلؾ ،(786.)الداللة مستكلب ،(358)الحرية درجةك ،

قد اليشكؿ فرقان معنكيان كفقان لمتغير  مكضكعات مف الككردية االلكتركنية الصحؼ
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 صحؼؿؿ االتصالية الرسائؿ عبر ُأطِمقت لتيا السياسية الدعكات حكؿ التخصص
 .االلكتركنية

(: 40)جدول

 لمتغيرالتخصص وفقاً  الكوردية االلكترونية صحفلل رسائلالر عب ُأطِمقت التي السياسية الدعواتيبين  

 

 العمرمتغير حسب السياسية الدعوات:  

: (41)جدول 

 العمر لمتغير وفقاً  الكوردية االلكترونية صحفلل رسائلالر عب ُأطِمقت التي السياسية الدعواتيبين  

مر الع
بالسنوات 

المرتبة العدد 
الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

 36148. 3.52330 37.3263 الثانية 95 30أقل من

 40561. 4.29254 37.4196 االولى 112 39  –30

 55109. 5.34306 36.0106 الثالثة 94 49  –40

 73890. 4.90130 34.9773 الرابعة 44 59 -50

 1.24391 4.81763 35.7333 الخامسة 15فما فوق  60

 24104. 4.57344 36.6583  360مجموع 
 

العدد  التخصص
 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
المعياري 

الخطأ 
المعياري 

القيمة 
التائية 

قيمة تاء 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

 31954. 4.71788 36.6055 218عممي 
-.271 1.97 358 .786 

 36568. 4.35756 36.7394 142انساني 
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 الكسط سنة،( 39-30)في تتحدد المبحكثيف أعمار اكثرية أف لىع النتائج دلت
 تحازك ،(36.)، كالخطأ المعيارم(4.29)، بانحراؼ المعيارم(37.41)الحسابي

 الكسطك ،(30مف اقؿ)ئةؼ الثانية المرتبة في أتيتاالكلى، ك المرتبة عمى
-40)فئة ثـ، (36.)، كالخطأ المعيارم(3.52)النحراؼ المعيارم، با(37.32)الحسابي

 ، ك(5.34)النحراؼ المعيارم، با(36.01)الحسابي الكسط الثالثة، المرتبة في( 49
، (34.97) الحسابي الكسطك الرابعة، المرتبة في( 59 -50)كفئة، (55.)الخطأ المعيارم

 في( فمافكؽ60) فئة كاخيران ، (73.)، كالخطأ المعيارم(4.90)المعيارم  نحراؼالبا
، كالخطأ (4.81) نحراؼ المعيارمال، با(35.73)الحسابي الكسطك ،الخامسة المرتبة

 (.41)الجدكؿ إلى ُينظر، (1.24)المعيارم 

 فاءاؿ قيمة رمفكبأ( 3.48)البالغة المتحققة فاءاؿ قيمة اف (42)الجدكؿ مف كيتضح
، أم ىناؾ (008.) الداللة مستكلك ،(355-4)الحرية درجتي، ب(2.4)البالغة جدكليةاؿ

 الرسائؿ عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعكات مستكل فركؽ معنكية كاختالفات في
. الككردية االلكتركنية صحؼؿؿ االتصالية

  :(42)جدول

 .الكوردية االلكترونية صحفلل االتصالية رالرسائلعب ُأطِمقت التي السياسية الدعوات مستوى في التباين تحميل يبين

العمر 
مجموع 
المربعات 

درجة الحرية 
متوسط 
المربعات 

F  القيمة
 الفائية

قيمة فاء 
الجدولية 

مستوى 
الداللة 

 70.979 4 283.914بين المجموعات 
3.487 2.4 .008 

 20.352 355 7225.061داخل المجموعات 

  359 7508.975مجموع 
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( 30مف أقؿ)معنكية في االجابات بيف فئة  ان اف ىناؾ فركؽ (43)جدكؿفي  بياناتاؿ رتشي
 الخطأ المعيارم، ك(1.31)م الفئتيف بمغمتكسط بيف الفرؽسنة، ك( 49  –40)سنة، كفئة

 أقؿ)كايضان ىناؾ فركؽ معنكية في االجابات بيف فئة (.046.)، كمستكل الداللة(65.)
، (82.)كالخطأ المعيارم( 2.34)ؽ بيف متكسطي الفئتيف بمغ، كالفر(59 -50)، كفئة(30مف
سنة، ( 39  –30)فركؽ معنكية في االجابات بيف فئة، كايضان ىناؾ (005.)مستكل الداللةك

، (63.)، كالخطأ المعيارم(1.40)م الفئتيف بمغمتكسط بيف الفرؽسنة، ك( 49  –40)كفئة
سنة، ( 39  –30)بيف فئة االجابات مؼ معنكية فركؽ ىناؾكذلؾ  ،(026.)كمستكل الداللة

 ك ،(80.)المعيارم كالخطأ ،(2.44)بمغ الفئتيف متكسطي بيف كالفرؽ سنة( 59 -50)كفئة 
ىناؾ فركؽ معنكية في االجابات بيف  اف لىكايضان تشير البيانات ا ،(003.)الداللة مستكل

. ، لكنيا ليست معنكيةفئات اخرل

 عمرالوفقا لمتغير  السياسية لدعواتل العمريةفئات اليبين الفروق بين  (43)جدول

مستوى الداللة الخطأ المعياري الفرق بين المتوسط العمر بالسنوات 

 30أقل من

30–  39 -.09333 .62925 .882 

40–  49 1.31568 .65631 .046 

50- 59 2.34904 .82267 .005 

 205. 1.25342 1.59298فما فوق  60

30–  39 

40–  49 1.40900 .63106 .026 

50- 59 2.44237 .80266 .003 

 175. 1.24038 1.68631فما فوق  60

40–  49 
50- 59 1.03337 .82405 .211 

 825. 1.25433 27730.فما فوق  60

 575. 1.34884 75606.-فما فوق  60 59 -50
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 :رابعالفصل ال
 الدراسة الميدانية 

االجراءات واالدوات :المبحث االول
عرض النتائج وتفسيرها :المبحث الثاني

 



 

 

 
 

 

الخاتمة 
 

 واالقتراحات التوصيات و االستنتاجات
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 اإلستنتاجات

:   األساسية اآلتية النتائجأبرز ىذا البحث    

:   ننظراًا  .أ 
تجاه  بالسمب واإليجاب في شكمو العام الصحافة االلكترونية الكوردية دوريتجسد   .1

 الطبيعة التكوينية لألنساق اإلجتماعيةختالف إويعود ىذا التنوع إلى ، المجتمع
 .لصحافة االلكترونية الكورديةل ةنيالتكوية البني فضاًلعن، ودوافعيا الكوردية

 :تتحرحراًا  .ب 
دورًا في تشكيل االلكترونية الكوردية أن لمصحافة  ان اغمب المبحوثين أكدوا .2

وسائل االتصال وىذا يدل عمى ان االنترنت كأحد  .اتجاىاتيم السياسية
مكانة مؤثرة في السيطرة عمى العمميات التشكيمية لألتجاىات  الجماىيري قد احتل

 .ياسيةالس
، أي يأتي في المرتبة (اسبوعي)االوقات لمتعرض فيياكثر  توضح النتائج ان .3

يأتي في المرتبة الثالثة، ( يومي)، والـ(بالصدفة)أتي في المرتبة الثانيةاالولى، وي
، وىذا يعني ان التعرض ضعيف و حتل المرتبة الرابعةي( شيري)الـ في حين

 .االتجاىات المنبثقة ايضًا ضعيفة
 يتعرضون%( 82.1)وبنسبة( 360)مبحوثًا من اصل( 293)أنالنتائج  توضح .4

حسب االستمارات،  األولى المرتبة في جاؤوا وقد ،دائرةال في االلكترونية صحفلل
الى استغالل ، وىذا يدل %(49.7)لكن حسب االجابات قد حصموا عمى نسبةو

عة المعمومات أوقات فراغيم بعد المحاضرات و وجوب تواجدىم في االقسام لمتاب
 .واالطالع عمى المستجدات السياسية اآلنية

في ( سبةى)فضمون صحيفةي اساتذة جامعة السميمانيةتبين من النتائج أن أغمب  .5
احتمت المرتبة  في حينبالمرتبة الثانية،  (خةندان)صحيفةىا بعتالمرتبة األولى، ت

المرتبة  في (خةندان) صحيفة حسب الجنس تأتيو، (االتحاد)صحيفة الثالثة
المرتبة  في( سبةى)صحيفة تأتي ، و(ذكرال)من قبل اساتذة من جنس األولى
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ن فضلي (نثىالا)لكن اساتذة من جنس ،المرتبة الثالثة في( االتحاد)، والثانية
في المرتبة الثانية، في  (خةندان)وصحيفةالمرتبة األولى، في ( سبةى)صحيفة

اقل )المرحمة العمرية  حسبو ،(االتحاد) المرتبة الثالثة حتلت حين
 (خةندان)و المرتبة األولى،في  (سبةى)فضمون صحيفة ي (وفما فوق40،40من
، وىذا يدل عمى ان اساتذة المرتبة الثالثةفي ( االتحاد)، والمرتبة الثانيةفي 

الخروج  الجامعة والتي ىم شريحة نخبوية يتطمعون أكثر من غيرىم لكل الجديد و
السياسية بغض النظر عن  والسيما اتعلى الموضومألوف أي التطرق اعن ال

 .واقعيتو أم ال
تؤدي  الكوردية االلكترونية الصحافة انالبيانات الميدانية لمبحث إلى  أشارت .6

و  ،وفقًا لمتغير الجنس السياسية والتوعية السياسية الثقافة بمورة في اوظيفتو
، كذلك بين واالناثلكن التوجد فروق معنوية في االداء بين الذكور ، التخصص

 .العممي واالدبي
 

تؤدي  الكوردية االلكترونية الصحافةالبيانات الميدانية لمبحث إلى أن  تراشأ .7
 ، و السيماالعمر وفقًا لمتغير السياسية والتوعية السياسية الثقافة بمورة في وظيفتيا
 -50)الـ سنة، وفئة( 49  –40)الـسنة، مع كل من فئة( 30من أقل)بين فئة

 40)مع كل من فئةسنة، ( 39  –30)الـفئة وبين  .(فوق فما 60)الـ فئةو، (59
 .سنة( 59 -50)الـوفئةسنة، ( 49 –

ماينشر من خالل الصحف االلكترونية  تشير البيانات الميدانية لمبحث إلى أن .8
ألساتذة جامعة  السياسية تجاىاتالا تشكيل في ؤثري موضوعات منالكوردية 

 .مانيةيالسل
االساتذة  تائج الدراسة الميدانية لمبحث فروقًا معنوية في مستوى اىتمامن تظيرأ .9

ولم يكن ، الشيادةوالعمر، والجنس،  وفقا لمتغيرااللكترونية الكوردية  صحفالب
 .بمستوى االىتمام وفقا لمتغير التخصص ىناك فروق

 الصدقتسم بيال موضوعات منالصحف االلكترونية الكوردية  ماتنشره أن تبين .10
الى الغرابة لدى  ، وىذا ما يدعوالسياسية المعمومات في والموضوعية والحيادية
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 والحيادية الصدقب السياسية المنشورة التي التتسم اتعالباحث فكيف موضو
قد تمعب دورًا وتؤثر في تشكيل االتجاىات السياسية لدى األساتذة،  والموضوعية

 ،!!وىم شريحة نخبوية؟
 السياسية الدعواتب اكثر اىتمامات االناث انة لمبحث إلى تشير البيانات الميداني .11

، وربما ىذا ناتج عن االلكترونية صحفلل االتصالية الرسائل عبر ُأطِمقت التي
 .في بيئة مشحونة بالفروق الجنسية ناعة الفكرية ألنيا قد نشأتضعف الم

 تخصصال حسب متغير معنوية فروقاً  لمبحث الميدانية الدراسة نتائج تظير لم .12
 .االلكترونية صحفلل االتصالية الرسائل عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعواتب

 يحسب متغير معنوية فروقاً ىناك البيانات الميدانية لمبحث إلى أن  توضح .13
 االتصالية الرسائل عبر ُأطِمقت التي السياسية الدعواتفي العمر والجنس 
  –40)سنة، مع كل من فئة (30من أقل)بين فئة  والسيما، االلكترونية لصحف

  –40)سنة، مع كل من فئة( 39  –30)وبين فئة ، (59 -50)سنة، وفئة( 49
 .سنة( 59 -50)سنة، وفئة( 49

 
التوصرات 

 :بما يأتي وصي الباحثيإليو البحث من نتائج استنادا إلى ما توصل 

 من نتائج ىذا البحث، االلكترونية الكوردية يمكن أن تستفيد إدارات الصحف .1
 .اساتذة الجامعةالصحف التي كانت بعيدة عن اىتمام  السيماو

التعرف عمى انطباعات  من االلكترونية الكوردية يمكن أن تستفيد إدارات الصحف .2
 وميوليا نحو القضايا السياسية التي تنشر في الصحفالنخبوية ىذه الشريحة 

، التي تساىم في اسيالسيوالتثقيف ، بيدف استثمارىا في عممية التوعية االلكترونية
 .تشكيل االتجاىات السياسية
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الجامعات وذلك بتسميط الضوء عمى أبرز القضايا باساتذة قيام الصحف باالىتمام  .3
التي تمثل اىتماماتيم وتطمعاتيم وعرض ىموميم ومشاكميم، بيدف استقطابيم 

 .االلكترونية لمتعرض لمصحف

 وعاتالموض بالتنوع في نشرية دارات الصحف االلكترونإ من قبل اإلىتمام الجدي .4
 .، واستغالل تقنية االنترنت لجذب االساتذةالسياسية

 المنشورة و اتعبالموضودارات الصحف االلكترونية إ من قبل اإلىتمام الجدي .5
 بتيا لالشخاصاكتإناطة ميمة السياسية منيا والتعامل معيا بالموضوعية، و السيما

ة في المجال السياسي وليم متابعات مستمرة لذين ليم خمفية ثقافية ومعرفية وافيا
 في والحيادية الصدقب المنشورة اتعطوق عدم تمتع الموضو وذلك لكسر ،فييا

 .السياسية المعمومات

من اساتذة  في إدارات الصحف االلكترونية ضرورة وجود مستشارين متخصصين .6
ل الصحف تنشر من خال مين التيسياسية لمتابعة المضاالخبرة الذوي الجامعة و 
 .االلكترونية

ستطالع اآلراء في  .7 إدارات ضرورة إنشاء مراكز متخصصة بالبحوث والدراسات وا 
. متابعتيا و، المنشورة اتعضووالم لإلشراف المباشر عمىالصحف االلكترونية 

إقتظاتات 

 في المجتمع الكوردي اقترح اجراء دراسة مماثمة عمى شرائح اجتماعية اخرى. 

 مماثمة عن دور الصحافة االلكترونية الكوردية في نشر الثقافة  اقترح اجراء دراسة
 .الكوردية



 

 

 

 

 
 المالحق



 

 

ش  

( 4)ممحق
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الشعب باسم
 العراق ــ لكوردستان الوطني المجمس

 
 من عمى ووتنادً  دلمعدل 1992 تةلس (1) رقم دلقنتون من (56) دلمندة من (1) دلفقرة لحكم  إستنددً 
 هوجمإت دلعردق ـ لكوردإسنن دلوطتي دلمجمس شرعه ومن دلعردق، ـ كوردإسنن دقميم وزردا مجمس عرضه
 دلعردق ـ كوردإسنن دقميم رئيس قول من دلودقع ولالعسردض 11/12/2007 وسنريخ ودلمتعقدة (33) دلمرقمة
 سشريع 22/9/2008 وسنريخ ودلمتعقدة (4) دلمرقمة وجمإسه دلمجمس قرر 2008 في (1) دلمرقم وقردره

 (كوردإسنن في دلصحفي دلعمل قنتون)2007 لإتة (35) رقم قنتون: دآلسي دلقنتون
 
 والمبادئ التعاريف - األول الفصل

 
 :األولى المادة
 :دلقنتون هذد ألغردض دزداهن دلمويتة دلمعنتي دآلسية ونلمصطمحنت يقصد
 .دلعردق ـ كوردإسنن دقميم : دوقميم  : ووً 
 .كوردإسنن صحفيي تقنوة : دلتقنوة  : نتينً 
 .كوردإسنن صحفيي تقيب : دلتقيب  : نل نً 
 .دلمخسمفة دوعالم قتودت في دلصحفي دلعمل مزدولة : دلصحنفة  :ردوعنً 

 .دوعالم قتودت في دلصحفي دلعمل يمنرس شخص كل :دلصحفي  :خنمإنً 
 .لمسوزيع ومعد وونتسظنم مسإمإمة ووأعددد معين ونإم دورينً  يصدر دلذي دلمطووع :دلصحيفة  :إندإنً 
 
 :الثانية المادة
 دلحقوق دحسردم دطنر في مودطن لكل مكفولة ودلتشر دلسعوير حريةو عميهن رقنوة وو حرة دلصحنفة  : ووً 

 دلصحفي دلعمل دخالقينت وموندئ ودولسزدم دلقنتون وفق حينسهم وخصوصية لالفردد دلخنصة ودلحرينت
 .دلقنتون وهذد ودلممحق دلمعدل 1954 لعنم دلدولية دلفيدردلية شرف مي نق وفق
 من دلعنمة ونلمصمحة ودلمرسوطة دلمودطتين سهم دلسي دلمعمومنت عمى دلحصول لمصحفي : نتينً 

 .دلقنتون وفق دلمخسمفة مصندرهن



 

 

ص  

 لمدعنوي ونلتإوة إرية في عميهن دلحصول يسم دلسي دوخونر دو دلمعمومنت مصندر دوقنا لمصحفي:  نل نً 
 .ذلك خالف دلمخسصة دلمحكمة قررت  ذد  و دلمحكمة عمى دلمعروضة

 .دلقنتون هذد ألحكنم وفقنً  ودصددرهن دلصحف سممك معتوي  و يعيطب شخص لكل يحق  :ردوعنً 
 .مصندرسهن  و دلصحف صدور متع يحظر: دمإنً خ
 

 عنها والتنازل الصحف إصدار شروط  -الثاني الفصل
 :الثالثة المادة

سخنذ دلشروط سوفر يتوغي دلصحيفة إلصددر  :دآلسية دإلجردادت ود 
 و دإم عمى يشسمل دوقميم في يوميسين صحيفسين في  عالتنً  مؤإإهن  و دومسينز صنحب يتشر:  ووً 
 و ستشروهن دلسي ودلمغة دلصحيفة ودإم دلصحيفة مؤإس  و دومسينز صنحب  قنمة ومحل وجتإية لقب
 .دلصحيفة  صددر وينن وم نوة دإلعالن ويكون صدورهن وفسردت سحريرهن رئيس دإم
 سنريخ من يومنً   ال ين (30) مدة خالل دلصحيفة دردصد عمى دوعسردض مصمحة ذي لكل يجوز : نتينً 

 .قنئمة دلصحيفة سعسور ووعكإه دلسمييزية وصفسهن دوقميم في دلمتطقة دإسئتنف محكمة لدى تشردوعالن
 كوردإسنن صحفيي تقنوة لدى وسإجيمه دلسأإيس وينن سقديم مؤإإهن  و دومسينز صنحب عمى:  نل نً 
 .وذلك دل قنفة وزدرة  عالم دلتقنوة ىوعل سمويمه وجهة مصدر وينن مع
 .دلقنتوتية دوهمية كنمل يكون  ن دلصحيفة  صددر يتوي فيمن يشسرط: ردوعنً 

 .دوقميم في ودحد وأإم صحيفسين دصددر يجوز و: خنمإنً 
 ودإم دإمه ودضح ووشكل متهن ونرز مكنن في يتشر  ن مؤإإهن  و دومسينز صنحب عمى: إندإنً 
  و سغيير وأي دعالتنً  يتشر ودن فيهن سطوع دلسي دلمطوعة ودإم صدورهن وسنريخ كننوم سحريرهن رئيس
 .دلسعديل  و دلسغيير  جردا سنريخ من يومنً   ال ين(30) خالل دلسأإيإي دلوينن مضمون عمى يطر  سعديل
 :دلردوعة دلمندة
 :يأسي من فيه ويشسرط فيهن يتشر من عمى يشرف سحرير رئيس صحيفة لكل
 .وكسنوة قرداة دلصحيفة لغة ويسقن صحفينً  يكون  ن : ووً 
 دومسينز صنحب دمن يتشر، فيمن ودلجزدئية دلمدتية دلمإؤولية ودلكنسب دلسحرير رئيس يسحمل : نتينً 

 رئيس مإؤولية تفس يسحمل فنته دلصحيفة سحرير في مشسركنً  كنن ودذد دلمدتية دلمإؤولية عميه فسسرسب
 .دلسحرير
  :دلخنمإة دلمندة



 

 

ض  

 كالً  لمغير عتهن دلستنزل دومسينز لصنحب يحق دلقنتون هذد في عميهن دلمتصوص دوجردادت مردعنة مع
 دلمحدد دلسنريخ من يومنً   ال ين (30) قول دلستنزل في ورغوسه دشعنردً  دلمستنزل يتشر دن عمى جزادً   و

 .يومية صحيفة في لوقوعه
 

 ودلسصحيح دلرد -دل نلث دلفصل
 :دلإندإة دلمندة
 دلصحفية دلمندة وه سسعمق دلذي لمشخص فيحق صحيحة غير معمومنت دلصحيفة تشرت  ذد : ووً 

 دلمقنل، دو دلخور عمى دلرد دو وسصحيحه دلمطنلوة قنتوتنً  عته يتوب من دو ور سه  حد  و دلمتشورة
 في دلرد دورو سنريخ يمينن دلمذين دلعددين دحد في مجنتنً  دلرد دو دلسصحيح تشر دلسحرير رئيس وعمى
 .دلصحفية دلمندة وهن تشرت دلسي وحجمهن تفإهن وونلحروف دلمكنن تفس

 مميون(1,000.000) عن يقل و ومومغ سغرم ووعكإه دلسصحيح دو دلرد وتشر دلصحيفة سمسزم : نتينً 
 .ديتنر مميوتي (2,000.000) عمى يزيد وو ديتنر

 في  عاله و نتينً   ووً  دلفقرة ومقسضى يرده يدلذ دلسصحيح دو دلرد تشر رفض دلسحرير لرئيس : نل ًن ً 
 :دآلسية دلحنوت من دي

 
 دقيقة وصورة دليهن دلسصحيح دو دلرد ورود قول دلمقنل  و دلخور صححت قد دلصحيفة كنتت  ذد 1-
 .وكنفية
 دلخور وهن حرر دلسي دلمغة غير ومغة مكسوونً  دو مإسعنر ونإم موقعنً  دلسصحيح دو دلرد كنن  ذد 2-

 .عميه دلمردود دلمقنل دو
 .لمقنتون مخنلفنً  دلسصحيح دو دلرد مضمون كنن  ذد 3-
 .عميه دلمردود دلمقنل دو دلخور تشر من يومنً  سإعين (90) مرور وعد دلسصحيح دو دلرد ورد  ذد 4-
 دلصحفي ودمسينزدت حقوق-دلردوع دلفصل
 

 :دلإنوعة دلمندة
 .دلقنتون لغير دلمهتية دعمنله دددا في عميه إمطنن وو مإسقل دلصحفى : ووً 
 لممإنس إوونً  يتشرهن دلسي دلمعمومنت دو دلصحفي عن يصدر دلذي دلر ي يكون دن يجوز و : نتينً 

 .وحقوقه  و وه
 .قضنئي وقردر  و معمومنسه مصندر دفشنا عدم لمصحفي : نل نً 
 .دلعنمة دلفعنلينت من وغيرهن دلمؤسمردت حضور في دلحق لمصحفي :ردوعنً 



 

 

ط  

 عمى يعسدي لمن دلمقررة ونلعقوونت يعنقب عممه وإوب عميه دعسدى  و صحفينً  دهنن من كل :مإنً خن
 .وإووهن  و ودجونسه سأدية د تنا موظف

 دلظروف سغيرت  و دلصحفي لديهن يعمل دلسي دلصحيفة إينإة عمى جذري سغيير طر   ذد :إندإنً 
 دلصحيفة  عالم شرط دلمتفردة ونرددسه حيفةدلص مع دلعقد يفإخ دن لمصحفي جنز ظمهن في سعنقد دلسي
 .ونلسعويض دلصحفي وحق دوخالل دون يومنً   ال ين (30) لفسرة دلعمل عن دمستنعه قول وذلك

 في لمصحفي دلمقررة دلحقوق وجميع ونلوفنا دلصحف ودددردت دلصحفية دلمؤإإنت سمسزم :إنوعنً 
 .دلتقنوة ومصندقة دلمورم دلصحفي دلعمل وعقد دلتنفذة دلقودتين
 يمتح دلمنلية دلإتة دتسهنا وعد جزادً   و كالً  دوعسيندية ونوجنزة دلصحفي سمسع عدم حنلة في : نمتنً 

 .ودحد شهر دجر دو ردسب يسجنوز و ومن مإسحقنسهن
 دلصحفية دلمؤإإة سسحمل جردئه من  و ودجوه سأدية د تنا مرضه دو دلصحفي دصنوة عتد :سنإعنً 

 .دلعالج يفمصنر فيهن يعمل دلسي
 وسعويضه فيهن يعمل دلسي دلصحفية دلمؤإإة سمسزم دلرإمية دلعطل دينم دلصحفي عمل عتد :عنشردً 

 .يوم كل عن يومين دجرة يعندل ومن دوينم سمك عن مندينً 
 
  دلحصنتة -دلخنمس دلفصل
 :دل نمتة دلمندة
 يسم مهتسه وممنرإة يسصل شنطون دسهنمه حنلة في دلصحفي وحق دلقنتوتية دوجردادت دسخنذ عتد : ووً 
 .وذلك دلتقنوة  عالم
 ( ووً ) دلفقرة في دلودرد لمإوب مإكته  و عممه مقر سفسيش  و دلصحفي مع دلسحقيق يجوز و : نتينً 

 .دلسحقيق في دلحضور قنتوتنً  عته يتوب من  و ولمتقيب قضنئي وقردر  و دلمندة هذه من
 دسهنم دليل دلصحفي يحوزهن دلسي ودووردق ودلوينتنت لمعمومنتود دلو نئق من يسخذ  ن يجوز و : نل نً 
 .دلصحفي ضد دلمقنمة دلجزدئية دلشكوى وموضوع مسعمقة سكن لم من جزدئي سحقيق  ي في ضده

 صفة ذي شخص  و عنمة وخدمة مكمف دو موظف  عمنل في كسب  و تشر  ذد جريمة و :ردوعنً 
 دلدليل دقنمسه وشرط دلتينوية دو دلعنمة دلخدمة دو دلوظيفة دل عم يسعدى و دلتشر كنن  ذد عنمة تينوية
 .دليهم دإتده من عمى

 سنريخ من يومنً  سإعين (90) مرور وعد دلصحفي وحق دلقنتوتية دوجردادت دسخنذ يجوز و :خنمإنً 
 .دلتشر
 

 :دلسنإعة دلمندة



 

 

ظ  

 عمى وويزيد ديتنر نمميو (1,000,000) عن يقل و ومومغ دلسحرير ورئيس دلصحفي يغرم : ووً 
  :ممنيمي ودحدد دوعالم وإنئل في تشره عتد ديتنر ماليين خمإة (5,000,000)

 .دلمجسمع مكوتنت وين دلستنفر و دلشقنق و دلكردهية وذر و دوحقند زرع 1-
 .شعنئرهن سحقير دو دلديتية دلمعسقددت دهنتة 2-
 . ليهن دوإناة دو طنئفة دو دين وى دلديتية دلمقدإنت و دلرموز دهنتة 3-
 دوإناة تشرهن شأن من كنن دذد صحيحة كنتت ولو لالفردد دلخنصة دلحينة ونإردر يسصل من كل 4-
 .دليهم

 .دلسشهير دو دلقذف دو دلإب 5-
 .تشرهن دلمحكمة دجنزت دذد دو ودلمحنكمة دلسحقيق ونجردادت يضر من كل ـ 6

 .دلقنتون وهذد ودلممحق دلمعدل 1954 لعنم دلدولية دلفيدردلية شرف مي نق موندئ دتسهنك 7-
 عمى سزيد وو ديتنر ماليين خمإة (5,000000) عن سقل و وغردمة دلتنشرة  دلصحيفة سغرم : نتينً 

 .دعاله (دووً ) دلفقرة في ورد ممن ودحدد تشرت دذد ديتنر مميون عشرين (20,000000)
 في دلودردة دلغردمة مومغ ضعف وسسجنوز دن عمى دلغردمة زيندة لممحكمة يجوز دلعود حنلة في : نل نً 
 .عاله (و نتين دووً ) دلفقرسين
 .دلقنتون وفق دلدعوى دقنمة حق ودلمسضرر دلعنم لالدعنا :ردوعنً 
 :دلعنشرة دلمندة

 دلوحث ومردكز ودلجنمعنت دلحكومية دلمؤإإنت سإسورده من عمى (دلسنإعة) دلمندة دحكنم سإرى و
 .وحسة عممية ألغردض عنتومطوو صحف من دلعممي
 

   :عشرة دلحندية دلمندة
 .دوقميم خنرج مصندر عن سرجم دو تقل من دلتشر جردئم في دلمإؤولية من يعفي و

 
 :عشرة دل نتية دلمندة

 دلمرقم كوردإسنن صحفيي تقنوة قنتون إرينن يردعى دن عمى دلقنتون هذد و حكنم يسعنرض تص وأي يعمل و
 .لدلمعد 1998 لإتة (4)

 
 خسنمية  حكنم
 :عشرة دل نل ة دلمندة
 .دلقنتون هذد  حكنم ستفيذ دلعالقة ذدت ودلجهنت دلوزردا مجمس عمى



 

 

ع  

 
 :عشرة دلردوعة دلمندة
 (.كوردإسنن وقنئع) دلرإمية دلجريدة في تشره سنريخ من دعسونردً  دلقنتون هذد يتفذ
 
 

 المفتي عدنان
 العراق – الوطنيمكوردستان المجمس رئيس

 
 دلموجوة ونبدوس

 من ودإعة وآفنق سسمسع وهي ودلدولي دلكوردإسنتي دلمجسمع في ونلغة  همية لمصحنفة دصوحت
 وسمكين ، وسطوردسه دلعصر روح يودكب وشكل دلصحفي دلعمل يتظم خنصنً  سشريعنً  يسطمب ممن دلحرية

 لصحنفةد حريه ممنرإة مإسمزمنت سوفير  جل ومن دوحددث  حقنئق عمى دوطالع من دلمودطن
 موندى وسرإيخ دلمدتي دلمجسمع وتنا في دلفعنلة لممإنهمة ودوفكنر دآلردا عن ودلسعوير ومهتية وشفنفيه

 .دلقنتون هذد شرع لذد دوتإنن وحقوق دلديمقردطية
 
 
 :دلممحق
 لمصحنفيين دلدولية دلفيدردلية شرف مي نق
 وتقل وجمع يقومون دلذين لمصحنفيين دلمهتي لألددا معينر وم نوة دلعنلمي دإلعالن هذد دعسمند يسم
 لألحددث ستنولهم   تنا دألتونا عمى ونلسعميق يقومون دلذين  ولئك  لى ونإلضنفة دلمعمومنت وسوزيع

 دلصحفي ودجونت  ولى هو  ليهن دلوصول في دلجمهور وحق دلحقيقة دحسردم 
 دلتقل خالل من لحريةد عن ونلدفنع دألوقنت جميع وفي دلصحنفيون إيقوم لعممهم  ددئهم خالل
 عندل وشكل تقدية وآردا سعميقنت  وددا في دلحق وكذلك وتشرهن لألتونا ودلصندق دألمين

 معمومنت وإخفنا يقوم ولن فقط مصدرهن يعمم دلسي لمحقنئق وفقن دألتونا سمك وتشر دلصحفي إيقوم 
 و نئق سزييف  و هنمة

 دلو نئ  و دلصور  و دألتونا عمى لمحصول مشروعة وإنئل دلصحفي إيإسخدم
 عمى دقيقة غير وأتهن ووجد تشرت معمومنت وسعديل لسصحيح طنقسه  قصى ووذل دلصحنفي إيقوم

 مإيا تحو
  فشنئه عدم يطمب دلذي دلمعمومنت ومصدر يسعمق فيمن دلمهتية دلإرية وإسونع دلصحفي إيمسزم



 

 

غ  

 دإلعالم،  ليهمن يدعو قد ذيندلل ودلسفرقة دلسمييز عن ستجم قد دلسي لممخنطر دلستوه دلصحفي عمى
  إنس عمى موتية سكون قد دلسي دلدعودت هذه م ل وسإهيل دلقينم لسجتب ووإعه من كل وإيوذل
  و دلجتإية  و دلمعسقددت من وغيرهن دلإينإية دلمعسقددت  و دلدين  و دلمغة  و دلجتس  و عتصري
 .دوجسمنعي دألصل
 وتية دلسفإير دوتسحنل، : خطير مهتي سجنوز  ته عمى ذكره عمى إيأسي من ونعسونر دلصحفي إيقوم
 إلخفنا  و دلتشر  جل من إودا دلرشوة قوول  إنس، غير عمى دوسهنم دلقذف، دلطعن، دوفسردا، دلإوا،

 .دلمعمومنت
 سم دلسي لمموندئ دألميتة دلمردعنة ودجوهم من  ن يؤمتود  ن هذه وصفسهم دلجديرين دلصحنفيين عمى
  ن دلصحفي عمى دلمهتية دلقضنين يخص وفيمن دولة، كل في لمقنتون دلعنم دإلطنر لخال ومن .ذكرهن
 .غيره  و دلحكومي دلسدخل  شكنل من شكل  ي ونإس تنا زمالئه دإسقاللية يردعي
 سعديمه وسم 1954 عنم لمصحفيين دلدولية لمفيدردلية دلعنلمي دلمجمس قول من إلعالن هذد سوتي سم
 1986 عنم دلمجمس قول من

 
 
 
 

 



 أ 

( 1)ممحق رقم
اإلستبانة اإلستطالعية 

 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

جامعة السميمانية 
سكول العموم االنسانية 

قسم اإلعالم 
( الدكتوراه)الدراسات العميا 

 
 

 االساتذة المحترمينأِعزائنا 
 ...تحية طيبة 

وجو اليكم بعدد نظـرا ألىمية الشريحة التي ُتشِكمونيا في المجتمع الكوردستاني، نت
تشكيل  الصحافة االلكترونية الكوردية فيدور)باطروحتي الموسومة من األسئمة المتعمقة

متمنيًا الرد عمييا، ذلك ألنجاز  (االتجاىات السياسية لالساتذة جامعة السميمانية
. عـالمالفـي ا( هالدكتورا)ي ىي جـزء من متطمبـات نيـل درجةمتطمبات البحث العممي والت

مع مراعاة عدم ذكر االسم، لتتسنى لكم  أن ثقتنا بكم عالية في األجابة بدقة وحرص،إذ 
 .اإلجابة بصراحة و وضوح دون تحفظ، بغية الوصول إلى نتائج عممية سميمة

مع فائق الشكر والتقدير 
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 ها؟طالعتمالتيتميلالىالكوردية االلكترونيةماالصحف/1س
 (حسبأولويتهالديكباستخدامكالترقيمهااختر)

، )   (ريطاى ئازادى، (   )كوردستانى نوىَ، )   (كوردستان ثوست، (   )هاوآلتى، )   (ئازاديا والت
واالَ ، )(كوردستان نيَت ،)(، االحتاد(   )ضاوديَر، )   (لظني ثريَس، (  )،ئاويَنة)   (خةبات
ريَبازى  ،(   )، كؤمةأل نيوز(   )،ستاندةركورد(   )سبةى، )   (ميديا، (   )خةندان، )   (ثريَس
 (.   ) KURDIU.ORG ،)   (،ضةتر ثريَس)   (ئازادى

ماهياهتماماتكبالموضوعاتالسياسية؟/2س
)(الدولية()دولالجوار()العراقية()الكورديةالمحمية


؟بههتميالذيتالسياسالميدانما/3س

()سياسةثقافية()سياسةاجتماعية()قتصاديةاسياسة
:اخرى


موضوعاتسياسية؟الكورديةبماتقدمهمنااللكترونيةكيفتجداهتمامالصحافة/4س




ممبيةالكورديةااللكترونيةهلانالموضوعاتالسياسيةالتيتنشرهاالصحف/5س
 الهتماماتك؟



 ت 

( 2)ممحق
( استمارة التحكيم)فقرات المقياس المقدم لمسادة الخبراء

 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 السميمانيةجامعة 
سكول العموم االنسانية 

قسم اإلعالم 
( الدكتوراه) الدراسات العميا

 
المحترم ......................... األستاذ الفاضل 
 ... نهديكم تحياتنا 
الكوردية في  تشكيل االتجاهات السياسية  االلكترونية الصحافةدور)ثإلىدراسةيسعىالباح

 .تطمبالبحثاعتمادمقياساالتجاىات،ولتحقيقذلك(دراسة ميدانية -ألساتذة جامعة السميمانية 
أومياًلسياسياواستعدادًاذاتيًالمفعل:ويقدمالباحثتعريفاإجرائيالالتجاىاتالسياسيةبانيا

لردالفعل،وتسعىأطرافمعينةمنخاللوسائلاالتصالالجماىيريةالىتكوينوأوترسيخومن
.خاللالرسائلاالتصاليةالتيتبثعنطريقىذهالوسائلبطريقةمعينةاستجابًةلتمكالرسائل

أتفق)خمسةفيالقياس،ذاتالبدائلال(ليكرت)طريقةلىوفقعبناءمقياسالباحث وموير
 (.تفقتماماًتمامًا،أتفقإلىحدما،محايد،الأتفقإلىحدما،الأ

،ىذهالمقياسنضعبينأيديكمإستمارةنظرَالمخبرةوالدرايةالعمميةالعاليةالتيتتمتعونبيا،و
راجياتفضمكمباالطالععميياوتقويمماجاءفييالغرضتقويموتصويبإستمارتيىذهمنالناحية

.ةولكممنافائقالتقديرواإلحترامالعممي
 

 
      احثبال                                                    المشرف              

          عمر احمد رمضان                                        السالم حمدان  خضر. د. م. أ
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ذ   

:  لبيانات  لعامة : اوً 

 )   (.ر ،    ذك(    ) نثى :  لجنس .  أ

)   (.  سنة فما فاق 60، من)   ( سنة 59 -50، من)   ( سنة 49  –40، من )   ( سنة 39  –30، من )   ( سنة 30أقل من:  لعمر.  ب

(.     ) ، إنساني)     ( عممي :  وختصاص .  ت

 (.        )،   دكتار  (     ) ماجستير:    لشهادة .  ث

: تعرض  لمبحاثين لمصحف  ولكترانية  لكاردية: ثانياً 

 )       (.،  بالصدفة )        ( ،  شهري )      ( ،  سباعي )     ( يامي   لمصحف  ولكترانية  لكاردية؟ تعرضكماهي أاقات  .1

 لمصحف  ولكترانية  لكاردية؟من  لزمن  تعرضككم تستغرق  .2

 )   (.،   كثر من خمس ساعات )   ( ساعة 5  -3،   )    ( ساعة  3  -1،  )   (  عة قل من سا

  (بإمكانك  وجابة عمى  كثر من بديل)ماهي  وماكن  لتي تتعرض فيها  لى  لصحف  ولكترانية  لكاردية، في .3

 :،  خرى تذكر)   ( ، مكان عام)    ( ،  لد ئرة)     (  لبيت

(  ختر ثالثًا حسب أالايتها لديك باستخد مك  لترقيم) تعرضها لكاردية  لتي ترغب في ما  لصحف  ولكترانية  .4

، )     ( ، االحتاد )     ( ، ضاوديَر )     ( ، ئاويَنة )    ( ، خةبات )     (، كوردستانى نوىَ )    ( هاوآلتى 

 )      (. KURDIU.ORG، )       ( ، كؤمةأل نيوز )      ( كورد  ،  ستاندةر)      ( ، سبةى )      ( ، خةندان )     ( كوردستان نيَت  



ر   

 فقر ت  لمقياس: ثالثاً 

 و  تفق تماماً  و تفق  لى حدما محايد  تفق  لى حدما  تفق تماماً   لفقر ت ت
      .تمبي  لصحافة  ولكترانية  لكاردية  وهتمامات  لسياسية وساتذة  لجامعة  (1
من قبل  لصحافة ية هي أكثر  لماضاعات أهم لماضاعات  لسياسية   (2

 . ولكترانية  لكاردية
     

      . لصحافة  ولكترانية  لكاردية منحازة بتغطيتها  لسياسية لمقضايا  لحزبية  (3
      .تعمل  لصحافة  ولكترانية  لكاردية عمى نشر  لحقيقة  (4
      . سيتقام  لصحافة  ولكترانية  لكاردية بمهمة  إلعالم  لسي  (5
      .تساعد  لصحافة  ولكترانية  لكاردية في بمارة  لثقافة  لسياسية  (6
      .تعمل  لصحافة  ولكترانية  لكاردية عمى نقد  ااضاع  لسياسية نقد  بناا ً   (7
تخضع  لصحافة  ولكترانية  لكاردية لناع من  لرقابة يمنعها من إظهار   (8

 . لسياسية لحقيقة فيما يتعمق بالما ضيع  
     

تتمحار قدرة  لصحف  ولكترانية  لكاردية في تمبية  هتمامات  وساتذة    (9
 . لسياسية عمى ناعية  لمادة  لمنشارة ادقة معماماتها

     

ياتي  هتمام  لصحافة  ولكترانية  لكاردية بالماضاعات  لسياسية بهدف    (10
 . لاصال  لى  صحاب  لقر ر  لسياسي

     

 لصحافة  ولكترانية  لكاردية  ساتذة  لجامعات بكانهم قاة  تتجاهل   (11
 . سياسية انخباية من  لممكن  ن تساهم في صنع  لقر ر  لسياسي

     

 وساتذة  لجامعيان قادران عمى فهم  لمادة  لسياسية  لمنشارة منطقيا،    (12
 .بعيد  عن  وستماوت  لعاطفية

     

 لكاردية تتيح  لفرصة وساتذة  لجامعة لإللمام بمختمف  لماضاعات   لتعددية في  لصحف  ولكترانية  (13
 . لسياسية امن اجهات نظر متعددة

     

      . وساتذة يدركان أالاية  لماضاعات  لسياسية ا ن لم يُيشر  ليها صحفياً   (14
      .لكترانية يسهم في  كتشاف حقيقة ما ينشرأكثر من صحيفة  مطالعة  (15
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 (5)ملحق رقم 
توزيع االساتذة في االقسام 

 مجموع ماجستر دكتوراقسم سكول فاكمتي ت 
1  

 
الطبية 

 156 37 119الطبية الطبية 
 57 37 20األسنان األسنان 
 13 7 6التمريض التمريض 
 21 15 6الصيدلة الصيدلة 

2  
 

العموم 

 
العموم 

 43 18 25 جيولوجي
 21 11 10 رياضيات
 41 25 16 كيمياء

 46 28 18 بايولوجي
 31 17 14 فيزياء

 15 12 3 كومبيوتر
 5 2 3الرياضيات العموم التربوية 

 6 3 3 فيزياء
3  

 
العموم 

الهندسية 

 
 

الهندسة 

 17 13 4 معماري
 27 17 10 هندسة مدنية

 23 17 6الري 
 18 9 9 كهرباء

4  
 
 

المغات 
وم والعل

األنسانية 

 
المغات 

 44 14 30كوردي 
 32 26 6ليزي كاالن

 27 14 13عربي 
 21 11 10العموم األسالمية العموم األسالمية 

 5 4 1 موسيقى فنون الجميمة
 14 12 2 التشكيمي

 
 

العموم األنسانية 

 15 10 5جغرافيا 
 24 13 11تأريخ 

 24 17 7األجتماع 
 17 11 6عالم إلا
  الدراسات

األسالمية 
5 13 18 

5  
قانون  

والعموم 
السياسية 

القانون و العموم 
السياسة 

 50 19 31القانون 
 18 14 4العموم السياسية 

 
األدارة واألقتصاد 

 23 17 6األدارة 
 20 14 6األحصاء 



 ق 

 19 12 7األقتصاد و األدارة 
 11 6 5المحاسبة 

6  
 

التربية 
األساسية 
والتربية 
الرياضية 

 
 

التربية األساسية 

 5 3 2الرياضات 
 5 5 0الكومبيوتر 

 9 8 1ليزي كاالن
 9 8 1التربية الرياضية 
 13 12 1عمم األجتماع 
 5 3 2التربية الفنية 
 10 5 5رياض األطفال 

 
التربية الرياضية 

 18 10 8التمارين 
 20 10 10لنظريات ا

و  التربية 7
 -السياسة
جمجمال 

 
 

التربية 

 11 6 5كوردي 
 12 12 0عمم النفس 

 17 14 3عربي 
 4 4 0ليزي كاالن

 18 15 3العموم السياسية العموم السياسية 
8  

 
 

الزراعة 

 
 
 

الزراعة 

 44 34 10انتاج الحقول 
 37 22 15بستنة 

 31 14 17التربة والمياه 
 33 25 8انتاج حيواني 
 17 11 6عمم الغذاء 

 8 6 2عموم األساسية 
 29 18 11البيطرة  كمية البيطرة 9

 1277مجموع الكمي 
 



د   

( 3)ممحق

 المقياس بصورتو النيائية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 العموم االنسانيةفاكمتي المغة و - السميمانيةجامعة 

قسم اإلعالم  -سكول العموم االنسانية 

( الدكتوراه) الدراسات العميا

اإلستبانة 

 ...أساتذتي االعزاء

.. تحية طيبة    

ردستاني، أتوجو اليكم بعدد من ومن المجتمع الك بويةنخنظـرا ألنكم تشكمون شريحة    
الصحافة االلكترونية الكوردية في تشكيل دور) باطروحتي الموسومة بـــ األسئمة المتعمقة

باإلجابة عمى مدى التعاون راجيا ، (االتجاىات السياسية ألساتذة جامعة السميمانية
 و، اً أمام االختيار الذي تجده مناسب (√)توافقك مع الفقرات المرفقة طيًا بوضع عالمة

( الدكتوراه)ي ىي جـزء من متطمبـات نيـل درجةذلك لالنجاز متطمبات البحث العممي والت
آممين حسن المشاركة في  جابة بدقة وحرص،الحيث ثقتنا بكم عالية في ا. ـالمعإلفـي ا

... مع فائق الشكر والتقديرانجاز ىذا البحث، 

: ةمالحظ

  الن البحث مخصص لالغراض العممية فقطر االسم لذك داعيال. 
 

  احثبال                                 المشرف                               
 عمر احمد رمضان          حمدان خضر السالم                            . د. م. أ
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ئةلكرتؤنيةكانى كورد لةثَيكهَينانى ئاراستة رامياريةكان  ِرؤذنامةرؤَلى 
لةالى مامؤستايانى زانكؤى سلَيمانى 

 بُفساوانٌْضُبازَت بُ بابُتًَكُ كُ بُشًَىَيُكٌ ِزاضتُوخؤ  وَيريهُوَيُُٓم ت
. ٍَ(ِزامًازٍٍ ضتُاازِئ)كُ وٍََدووَم كازّ لُضُز نُكساوَ، بُتايبُتًض لُبىازٍ بطؤِزّ

 ٓازاضتُ لُثًَكًًَهانِ كىزد ُٓلكرتؤنًُكانِ ِزؤذنامُ زؤَلِ)بابُتُكُط بسيتًًُ لُ
يُوَ (ضمًَنانِ شانكؤّ مامؤضتايانِ)بؤضىونٌْمًانٍُ ِزوانطُ، ُٓوَط لُ(زامًازيُكاى

ِزؤذنامُ ُٓلكرتؤنًُكاى كُ َّاىِزامًازٍَيكسدنٌ ُٓو بابُتُ وضؤنًَيت تاووتوبُز دؤزلُبُزام
ضُزَِزاٍ بِسٍ ُٓو كازيطُزَيتًًُط كُ لُضُزياى دايدَنًَت، َنُوَ، ُٓمُ بآلوياى ُٓك

. ٓاِزاضتُ زامًازيُكانًاىثًَكًاتهِ ضؤنًَتِ ًٓهذا 

: بُضُند ٓاماجنًَك َطُشنت لُو ضؤنطُيُوَ مُبُضتناى 

 ٓازاضتُ لُثًَكًًَهانِ كىزد ُٓلكرتؤنًُكانِ ِزؤذنامُشًكسدنُوٍَ زؤَلِ  .1
 .زامًازيُكاى

طُشُكسدنٌ ثًَكًًَهاىْ بُدًَطُياندنِ  ُٓزكِبابُتانٍُ كٍَُ ُٓوشًكسدنُو .2
 .زامًازّ لُخؤدا بُزدُضتُ ُٓكُىيؤشًازٍ زؤشهبريّ ْ

َ بآلوكساوَكاى طُز مامؤضتاياى بُبابُت ٓاشكساكسدنِ ٓاضتِ ُٓو طسنطِ ثًَدانُّ .3
ٌَكازيطُزيًاى ه  .كًًَهانِ ٓاِزاضتُ زامًازيُكاىَبًَت لُضُز ث

زَطُش، تُمُى، )زاكسدنِ ُٓطُزّ بىونِ دًاواشّ لُزووّشًكسدنُوَوٓاشك .4
 .وَ ضُبازَت بُوَآلمِ مامؤضتاياى(بِسوانامُ ثطجؤِزّ ْ

 ْزاضتطؤيٌْبًَاليُنِ لُو بابُتانُدآاماذَداى بُٓاضتْزَيرَّ بابُتِ بىوى  .5
 .ُٓلكرتؤنًُكانُوَ بآلوُٓكسَيهُوَ ِزؤذنامُكُلُزَيِ 

َّ كُدًَِ متنانُّ مامؤضتايانو، ديازيكسدنِ ىُٓلكرتؤنًاِزؤذنامُٓاشهابىوى بُو  .6
 .زيصبُنديًاىثمُّ 



 b 

 ِزؤذنامُشًكسدنُوَوٓاشكساكسدنِ ُٓو زَيُندَ زامًازيانُّ كُلُِزَيِ ثُيامُكانِ  .7
 .بآلوُٓكسَيهُوَُٓلكرتؤنًُكانُوَ 

: طسنطًَتِ ُٓم تىَيريهُوَيُ لُضُند زَيُندَيكدا بُزدُضتُ ُٓبًَت

ازَ لُباشىزّ كىزدضتاى ُٓجنام ُٓدزَيت، يُكُمرتىَيريهُوٍَ لُم دؤزَ بؤ  .1
 ُٓلكرتؤنًُكاى ِزؤذنامُبُتايبُت لُزووّ كازكسدى لُضُز ثُيىَندّ نًَىاى 

 .ْثسؤضُّ ثًَكًًَهانِ ٓاِزاضتُ زامًازيُكاى

ُٓلكرتؤنًُكاى لُزووّ زَيُندَ ِزؤذنامُفساوانبىونِ ٓاضتِ كازيطُزَيتِ  .2
 باآل ْ مَُلطُ مسؤيًُكانِ ضُزدَم لُاليُكزامًازيُكاى، لُضُز ٓاضتِ ضُزدُم كؤ

 .َيكًًَهانِ ٓاِزاضتُ زامًازيُكاى لُاليُكِ تسَوَطستهِ ثسؤضُّ  خ

لُضُز ْبُتايبُت  دؤزاودؤزَكاىتىَيريهُوَ بُ ّ كىزددَوَلُمُندكسدنِ كتًَبخانُ .3
 .ْطُياندى زاطُياندى

تىَيريهُوَيُكٌ  زَيُكُجمازدُضتُ ُٓبًَت كُ بؤَب لُوَدا بايُخٌ ُٓم تىَيريهُوَيُ
ُٓلكرتؤنًُكاى ْثسؤضُّ ثًَكًًَهانِ ٓاِزاضتُ  ِزؤذنامُثُيىَندٍ نًَىاى فساوانٌ لُجمؤزَ 

ُٓلكرتؤنًُكانِ  ِزؤذنامُ ٓاشكساكسدنٌ ِزؤَلٌ زامًازيُكاى شُنىكُو ُٓكات كُمُبُضت
، كىزدَكُّ كتًَبخانُ يُذازلُ ضُزَِزاٍ الكسدنُوَ، ُٓمُ كىزدَ لُو ثسؤضُيُدا

َّ لُ يُوَلداى بؤ دَوَلُمُندكسدنِ، يُزوَيا كُه َزيُكُماى ثصكِ خؤّ بُز ُٓكُو
َيكٌ كازاٍ فاكتُز بُيُماى شًَىَو ىطسنطفسَبابُتًَكٌ لُكؤتادا ٓاِزاضتُ زامًازيُكاى 

. ماى ثًًَُتِثًَىيطت كُ ًَٓنُط تادوايٌ كانو ٍَضُقامطريكسدنٌ  ضًطتنُ ِزامًاز

 ِزوى يانُيُ كُ لُيُوَلٌ ٓاشكساكسدى و(وَضفٌ)َوَُٓم تىَيريهُوَيُ، لُو تىَيريو

طُزّ ُٓلكرتؤنِ كىزد، ِزؤذنامُ)َكانٌ خؤيدايُوٍَ ثُيىَندٍ نًَىاى بطؤِزكسدنُ
 ٓامساشَكانٌبُ بُضنت ثصتولُثانتايٌ مًتؤدٍ ِزووماَلكازّْ (ٓاِزاضتُّ زامًازّ

ٌَ. (ثًَىانُكسدىوِزانامُضاوثًَكُوتو، )  دزوضت (لًكُزت)واشّثًَىانُكسدنُكُط بُثًَِ ش

. كساوَ
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 بُشِ يُكُم ثًَكًاتىوَ لُ مًتؤدنامُ :نًَتبُُٓجنام ُٓطُيُلُضىاز بُشدا  ّكازَكاى
كُ كًَصُ، طسنطًَتِ، ٓامانر، ضُمك، ٓامساشَٓامازيُكاى، مًتؤدّ بُكاز ياتىو، 

َزكِ ئ)وو، بُشِ دووَم لُذَيس ضُزدَيِسّخساوَتُ زنُوَبُزايًُ لُثًَصًهُكانِ تًَداتىَيرٍ
ويُزانُ ديدَيكِ ب)يُكُم: دَيتكُ لُدوو باس ثًَك، (طُزّ ُٓلكرتؤنِ ِزؤذنامُزامًازانُّ 

طُزّ ُٓلكرتؤنِ ِزؤذنامُُٓزكِ زامًازانُّ ) ، دووَم(طُزّ ُٓلكرتؤنِ كىزدِزؤذنامُ بؤ
طُزّ ْٓاِزاضتُ ِزؤذنامُ)، يُزوَيا بُشِ ضًًَُمًض كُضُزدَيِسَكُّ بسيتًًُ لُ(كىزد

ضُمكِ ٓاِزاضتُْ زَيُندَكانِ ) دوو باس ثًَكًاتىوَ، يُكُملُ( زامًازيُكاى
بُآلم بُشِ ضىازَم . (زاطُياندىْ ثًَكًاتهِ ٓاِزاضتُ زامًازيُكاى)، دووَم(لًَتًَطُشتهِ

اليُنِ ثساكتًكِ تًَدا خساوَتُ زوو، لُباضِ يُكُمًاندا ٓامساشَكاىْ يُنطاوَكانِ 
، لُباضِ يتد...كسدى نِ تًَدا منايصكساوَ، وَك ضُزنر، زانامُ، ثًَىانُثساكتًصَبىو

لُكؤتايصدا بُزُٓجنامْ . دووَمًصدا ُٓجنامُكاى منايصكساوى، طفتىطؤياى لُضُزكساوَ
. ثًَصهًازَكانِ تًَدا خساوَتُ ِزوو

: ووَتبُم ُٓجنامانُ طُط بُطصتِ تىَيريهُوَكُ

ّ ُٓزَيِْ نُزَيًدا دوو ِزَيُندٍ دذبُيُكلُطُزّ ُٓلكرتؤنِ كىزد ِزؤذنامُِزؤَلِ  .1
 وطىتازَ ثًَكًاتُيًُ لًَكآُو بهُم ُٓوَط لُضؤنطُّكُُٓبًَت  بُزدُضتُ

تٌ ثًَكًاتُيٌ طسوثُ ضسوس كُ َوَ ضُزضاوَّ طستىوَنُضىانٍُ ناو كؤمَُل
 .كاى لُيُناوّ خؤياندا يَُلًانطستىوَكؤمُآليُتًُ

طُزّ ُٓلكرتؤنِ ِزؤذنامُ ُٓكُنُوَ كُ دُخت لُوَبُشِ يُزَ شؤزّ مامؤضتاياى  .2
 .كىزد زؤَلِ يُيُ لُدزوضتكسدنِ ٓاِزاضتُ ِزامًازيُكاندا

طُزّ ُٓلكرتؤنِ كىزد ُٓزكِ خؤّ لُ ِزؤذنامُ شانًازيُكاى ٓاماذَ بُوَُٓدَى كُ .3
ٌَ زامًازٍ ثًَكًًَهانِ زؤشهبريّ ْ وشًازّ  لُزووّ زَطُشْثطجؤِزيًُوَ بُد

َِ  .نايًَه



 d 

ماذَ بُوَُٓدَى كُُٓو بابُتانُّ لُِزَوذنامُ ُٓلكرتؤنًُكاندا بآلو شانًازيُكاى ٓا .4
 .ُٓكسَيهُوَ كازيطُزيًاى يُيُ لُضُز دزوضتكسدنِ ٓاِزاضتُ ِزامًازيُكاى

شانًازيُكاى ُٓوَ ُٓخُنُ ِزوو كُ دًاواشّ يُيُ لُنًَىاى وَآلمِ مامؤضتاياى لُ  .5
 .ِزووّ زَطُش ْثطجؤِزٍ ْتُمُى ْبِسوانامُوَ

ُٓلكرتؤنًُكانُوَ بآلو  ِزؤذنامَُكاى ُٓوَياى خطتُ ِزوو كُ ُٓو بابُتانُّ لُشانًازٍ .6
 .ناكات ُٓكسَيهُوَ زاضتطؤيٌْبًَاليُنِْبابُتِ بىوى لُخؤدا بُزدُضتُ

َِشانًازيُكاى دُخت لُوَ ُٓكُنُوَ كُ .7 شياتس طسنطِ ُٓدات بُو  زَطُشّ م
  .َ بانطُشُّ بؤ ُٓكسَيتبانطُواشَ زامًازيانُّ لُضؤنطُّ بابُتُ بآلوكساوَكانُو

: ازانُ كؤتايٌ بُتىَيريهُوَيُكُ يًَهساوَدواداز بُم ثًَصين      

َِ ِزؤذنامُ .1 ُٓلكرتؤنًُكاى ضىود لُو ُٓجنامانُ ببًهو كُلُضؤنطُّ ُٓم  ُٓش
 لُِزيصبُنديًُكُدا ثمُ تىَيريهُوَيُوَ بُدَضت ياتىوَ، بُتايبُت ُٓوانُّ كُ

 .وَيُكانًاى بُدَضت يًَها ٍٍكؤتا

 ُٓوبابُتْدؤشانُّ كُ، طسنطًداى بُيُمُ ضُشهُيٌ بابُتُ زامًازيُكاى .2

 .ِزاضتُوخؤ ثُيىَضنت بُثسضِ كىزدضتانُوَ

يازيُكاى، نىوضًهًاى لُاليُى طسنطًداى بُبابُتِ بىوى لُبآلوكسدنُوَّ بابُتُ ِزام .3
زّ نىضُزانُوَ كُثاشخانًَكِ ِزؤشهبريّ ِزامًازياى يُيُ، بُبُزدَوامِ ٓاطادآُو

 نا ْ ْثًَصًاتُكانو، ُٓمُط بُمُبُضتِ تًَجُِزاندنِ زَوشِ بًَنتنانُيٌِزووداو
 . بابُتِ بىوى لُو شانًازيانُّ ثًَصكُط ُٓكسَيو

 ِزامًازٍ لُ اٍ بىازٍ طُياندنِبُتىاىنٌ زااثًَىيطتًَتِ دَضتُبُزكسدنِ ِزاوَيرك .4
 .ىابآلوكسدنُوَّ بابُتُ ِزامًازيُكثسؤضٍُ 

5. ٌَ  دوادا بُمُبُضيت بُ تىَيريهُوَو ِزاثًَىٍ وَندٍٍ ناَوَىدانكسدٓاوََيتِ ويطتث

 .يُكاىِزامًاز بابُتُضىونٌ بُزدَوامٌ 

 
: لُكؤتادا تىَيرَز زووبُزووّ طُىَل كؤضحْتُنطْضَُلُمُ بؤتُوَ لُوانُ



 e 

كُمِ ضُزضاوَ ضُبازَت بُٓاِزاضتُّ ِزامًازّْ ِزؤشهبريّ ِزامًازّ بُتايبُت لُ  .1
 .باشىزّ كىزدضتاى

 .َمِ تىَيريهُوَ ضُبازَت بُدُماوَز ضِ بُشمانِ كىزدّ يا بُعُزَبِك .2

كُمِ تىَيريهُوَّ بىازّ زاطُياندى كُزَضاوّ ثًَىانُكسدنِ تًَداكسابًَت  .3
 .يادزوضتِ كسدبًَت

ُٓمُط  اى كُلُوبىازَوَ ُٓجنام دزابًَت،كُمِْدَطنُنِ تىَيريهُوَ لُثًَصًهُك .4
ٌَ نًَتِدزوضتكسدبىو لُزووّ ضؤشؤزّ  ٓاضتُنطِ  واشّ ثساكتًصَكسدنِْش

 .دَضتاوَيرَكاى

َّ شانطتُكؤمُآليُتًُكانِ زاثُزمىونُ ضُز ِزَيطُْشًَىاشّ تىَيريهُوَ لُضؤنط .5
 .ناضِْدَزووناضًُوَبُتايبُت كؤمَُل تسَوَ

يُذازّ ثاشخانِ ِزؤشهبريّ لُالّ تاكِ كىزد بُتايبُت ضُبازَت بُمامَُلُكسدى  .6
نطُّ نادًَطريّ ُٓوَوَ لُِزووّ دَزوونًُوَ كُ لُطُأل ِزانامُدا، ُٓويض لُضؤ

دا بًَتىانايُْ دوودَلُ بُزُٓجنامًَكِ ٓاضايٌ كؤمَُلطُ دواكُوتىوَكانُ كُتاك تًاٍ
 .داىْ طىشازشتكسدى لُناخِ خؤّلُبِسياز
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203 
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 (.1992العامة، 
القاىرة، اطمس )، 2مقاربة ارتباطية، ط -حناف يوسؼ، اإلعالـ والسياسة.د .39
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 (.1982النشر، لمتوزيع و
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السميمانية، دار )ات معمقة في قانوف االعالـ، ساماف فوزي عمر، دراس .49
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1955.) 



 

 

206 
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 (.2001بيروت، دارالنيضة العربية، )واالتجاىات الحديثة والمعاصرة، 

عبداهلل محمود سمماف، المنيج وكتابة تقريرالبحث في العمـو السموكية،  .75
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دارالكتب الحديثة،  ،الكويت)االنصاري، قياس الشخصية،  محمد بدر .111
1991). 

 بدوف ناشر)محمد بف سعود البشر، ضوابط الحرية في االعالـ السعودي،  .112
 (.1996ومكاف النشر، 



 

 

210 

،  الرياض، مكتبة العبيكاف)، مقدمة في االتصاؿ السياسي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .113
1997.) 

 عبدالحي عمي محمود، عمـ النفس التربوي.محمد بف عبداهلل الجغيماف ود.د .114
 (.2008مركز التنمية االسرية،  –جامعة الممؾ فيصؿ )  ،

عماف، دارالثقافة )فمحي، صناعة العقؿ في عصر الشاشة،  جاسـ محمد .115
 (.2002لمنشروالتوزيع، 

االلكتروني، الصحافة االلكترونية والوسائط المتعددة،  ، النشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .116
 (.2005المناىج لمنشر و التوزيع،  عماف، دار)

 (.1997لـ لمطباعة والنشر، عماف، دارالؽ)محمد جاسـ، وظائؼ االتصاؿ،  .117
عماف، دار وائؿ لمنشر، )محمد حمداف مصالحة، االتصاؿ السياسي، .د .118

1996.) 
القاىرة، دارالكتب )محمد سعد ابراىيـ، االعالـ التنموي والتعددية الحزبية،  .119

 (.2004العممية لمنشر والتوزيع،
تماعية، وقواعد البحث في العمـو اإلنسانية واإلجمحمدشيا، مناىج التفكير .120

 .(2008بيروت، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، )، 2ط
القاىرة ، عالـ )البحث العممي في الدراسات االعالمية، الحميد، محمد عبد .121

 .(2000الكتب ، 
جده، دارالشروؽ، )تحميؿ المحتوى في بحوث االعالـ،  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .122

1983). 
الذىب، التربية والمتغيرات االجتماعية في  محمد عبدالعزيز ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .123

 (.2002بغداد، بيت الحكمة، )الوطف العربي، 
محمد عبدالفتاح محمد، تنمية المجتمعات المحمية مف منظور الخدمة  .124

 (.2008االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، )االجتماعية، 



 

 

211 

القاىرة، مكتبة )محمدعمي العويني، االعالـ السياسي العربي المعاصر،  .125
 (.1985االنجمو المصرية، 

مصرية، اؿ االنجمو مكتبة ،القاىرة)دراسات في االعالـ الحديث ، ػػػػػػ .126
1986.) 

ؽ، العمـو السياسية دراسة في االصوؿ والنظريات والتطبي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .127
 (.1988القاىرة، عالـ الكتب، )

 االسكندرية، دار)محمدعمي محمد، دراسات في عمـ االجتماع السياسي،  .128
 (.1975الجامعات المصرية، 

محمد محمد البادي، وسائؿ االتصاؿ الجماىيري في مقدمة في وسائؿ  .129
 (.1989السعودية، منشورات مكتبة الصباح ، )االتصاؿ، 

 الفجر القاىرة، دار)فعاؿ لمعالقات العامة، االتصاؿ اؿمحمد منير حجاب،  .130
 (.2007لمنشرو التوزيع ، 

القاىرة، دارالفجر لمنشر والتوزيع، )، 2، االعالـ والتنمية الشاممة، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .131
2000.) 

 لمنشر و الفجر ، دارالقاىرة) ، 5، االعالـ والتنمية الشاممة، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .132
 (.2009التوزيع، 

القاىرة، دار ) ،2، أساليب البحوث اإلعالمية واالجتماعية، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .133
 (.2003الفجر لمنشر والتوزيع، 

رؤية في انثروبولوجية  -محمد يسري إبراىيـ، االتصاؿ والسموؾ االنساني  .134
 (.1999سنتر لمنشر والتوزيع،  االسكندرية، البيطاش)االتصاؿ، 

اسس بناء االنضمة التطبيقية في  -محمود خميؿ، الصحافة االلكترونية  .135
 (.1997القاىرة، دارالعربي لمنشرو التوزيع، )تحرير الصحفي، 
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الكويت، ذات )، 2محمودعودة، أساليب االتصاؿ والتغيراالجتماعي، ط .136
 (.1989السالسؿ لمطباعة والنشروالتوزيع،

القاىرة، )لتيامي، تحميؿ مضموف الدعاية في النظرية والتطبيؽ، مختار ا .137
 (.1974دارالمعارؼ، 

جدة، دارالمجمع العممي، )  مختار حمزة، أسس عمـ النفس االجتماعي، .138
1979). 

، (1978-1977)مديرية االحصاء والتخطيط، دليؿ جامعة السميمانية .139
 .(1978سميمانية، مطبعة الجامعة، )

القاىرة، مكتبة االنجمو )لعمـ النفس االجتماعي،  مصطفى سويؼ، مقدمة .140
 (.1983المصرية، 

، 2مصطفى عمر التير، مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي، ط .141
 (.1986ليبيا، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف، )

 دراسات :االجتماعي النفس عمـ القطاف، عمي ومحمد فيمي مصطفى .142
 .(النشر تاريخ بدوف مكتبةالخانجي، مصر،)،2ط عممية، وتطبيقات نظرية

الموصؿ، مطبعة )مصطفى محمود اإلماـ وآخروف، التقويـ والقياس،  .143
 .(1988جامعة الموصؿ، 

بيروت، )معف خميؿ عمر، الموضوعية والتحميؿ في البحث االجتماعي،  .144
 .(1983داراالفاؽ الجديدة، 

قاىرة، )لمجتمع، سموى اماـ عمي، اإلعالـ وا.منى سعيد الحديدي و د .145
 (.2004الدارالمصرية المبنانية، 

 مي العبداهلل، اإلتصاؿ والديمقراطية، الفضائيات والحرب اإلعالمية،.د .146
 (.2005دار النيضة العربية،بيروت، )
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 .(2006 العربية،

 ائؿ عبدالحافظ العواممة، أساليب البحث العممي واالسس النظرية وف .148
 (.1995عماف، دارالجامعة االردنية، )تطبيقاتيا، 

بغداد، مطبعة )ناىدة عبدالكريـ، مقدمة في تصميـ البحوث االجتماعية،  .149
 (.1981المعارؼ، 

القاىرة، مكتبة االنجمو )رمزي، الرأي العاـ وسيكولوجية السياسة، ناىد .150
 (.1991مصرية، اؿ

،  عبدالرحمف سيد سمماف، عمـ النفس االجتماعي.دنبيؿ عبدالفتاح حافظ و .151
 (.1992القاىرة، مكتبة زىراء الشرؽ، )

 نبيؿ عمي، الثقافة العربية وعصرالمعمومات، سمسمةعالـ المعرفة، العدد .152
 (.2001الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف و اآلداب، )، 265

ائؿ االعالـ وتأثيرىا في تشكيؿ الوعي وتعديؿ االتجاىات نجوى كامؿ، وس .153
 (.1997مصر، كمية االعالـ، )والسموؾ ازاء قضايا التغيرات المناخية، 

 (.1988بغداد، وزارة الثقافة واإلعالـ، )نزار جرجيس عمي، صحافة اربيؿ،  .154
 وسائؿ االتصاؿ الجماىيري والثقافة القاعدة ونصرالديف العياضي،  .155

 (.2001االعالـ، لشارقة، اصدارات دائرة الثقافة وا)، االستثناء
العيف، دارالكتاب الجامعي، )وسائؿ االعالـ، ظالؿ وأضواء، ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .156

2004). 
بغداد، )الثقافي، الموسوعة الصغيرة،  ىادي نعماف الييتي، االتصاؿ والتغير .157

 .(1978دارالحرية لمطباعة، 
القاىرة ، الدارالثقافية لمنشر، (، في فمسفة المغة واالعالـ ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .158

2006(. 
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1993.) 
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1989.) 
األسكندرية، دارالمعرفة )رزوؽ، مدخؿ إلى عمـ األتصاؿ، يوسؼ ـ .166

 (.1988الجامعية، 
 

 :الكتب المترجمة:  ال اًال 
القاىرة، )كماؿ عبدالرؤوؼ، : البرت ىستر، دليؿ الصحفي في العالـ الثالث، ت .1

 (.1988الدار الدولية لمنشروالتوزيع، 
 (.1984 عويدات،بيروت، منشورات )انطواف ابوزيد، : بيار غيرو، السيمياء، ت .2
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 عماف، دار)،عامر الكبيسي.د :اندرسوف، صنع السياسات العامة، تجيمس  .4
 (.2010والطباعة،  المسيرة لمنشروالتوزيع

زيف نجاتي، . د: وأخبار السياسة، ت دوريس جرابر وآخروف، سياسة االخبار .5
 (.2004القاىرة، مكتبة الشروؽ الدولية، )
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 .(1984القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، )وآخروف، 
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 :رمائل أاوطاريحال:  امماًال 

االتجاىات السياسية السائدة في القنوات الفضائية الكوردية ، حبيب ماؿ اهلل إبراىيـ .1
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ونية في سعد مطشر عبدالصاحب عمي، المضاميف واالشكاؿ الفنية لمبرامج التمفزي .3

، اطروحة دكتوراه، غير -دراسة مقارنة -تمفزيوف العراؽ والتمفزيوف العربي السوري
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صباح ناىي فجرالخزاعي، خصائص الجميور العراقي وعاداتو في التعرض  .4
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، رسالة ماجستير، (دراسة ميدانية لطمبة كميتي االعالـ واليندسة)جامعة بغداد، 
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 .1988، (91)العددالدولية، 
محمد سعيد السيد أبوعامود، الوظائؼ السياسية لوسائؿ اإلعالـ، مجمة .د .8

 .1988، القاىرة، (5)العددالدراسات اإلعالمية، 
 كمية مجمة العراؽ، تمفزيوف في األمريكية األفالـ رقابة راضي، فاضؿ وساـ .9
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 .2007، (14)ىيئة اإلعالـ و االتصاالت، العدد
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