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 تعليمات النشر
  .تنشر " مجلة أريد الدولية للدراسات االعالمية" مقاالت بحثية أصلية كاملة فقط

 

  :االتيةيرجى إعداد البحوث الخاصة بك وفقا للتعليمات 

   النهائية متضمناً وضع الجداول واألشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعاً على هيئة صفحات ويجب أن ترقم يقدم البحث مخرجاً في صورته

  .الصفحات ترقيماً متسلسالً 

  ( يجب إعداد البحوث كمستندات وورد وان يكون نوع الخط ) تايمز نيو رومان  

سم من الجوانب األربعة. يجب كتابة  2تابة البحث مع هامش ، كما يجب ك ( A4 ) ( و على ورقة بحجم14يجب أن يكون حجم الخط )و
االلف  10) صفحة 25البحث على مسافة الضعف بين االسطر ، ويشمل ذلك المراجع والجداول. ويجب ان ال تزيد عدد صفحات البحث على 

 . (كلمة

   االتي :يجب أن يكون البحث بالترتيب  

 

 صفحة العنوان . 1

  .، بالحروف الغامقة 14يكون العنوان قصيًرا نسبيًا و معبر عن فحوى البحث، و يجب كتابة العنوان في حجم الخط العنوان: يجب أن .  1.1

األول اسم / أسماء المؤلفين / المؤلفين: ينبغي إدراج قائمة بجميع مؤلفي البحث، وال يمكن إضافة أسماء بعد تقديم الورقة. يجب كتابة االسم . 2. 1

  .12اسم العائلة / اسم الشهرة يكون كامال وحجم الخط واالسم األوسط و

  .(*) يجب أن يكون اسم المؤلف المسؤول بالمراسالت مرفق بعالمة النجمة. 3. 1

  .اسم وعنوان مكان العمل / البلد: يجب اإلشارة إلى عناوين المؤلفين تحت اسمائهم. 4. 1

  .لذي سيتم استخدامه في جميع اتصاالتنا مع المؤلفينيجب إضافة عنوان بريد إلكتروني شخصي للمؤلف ا. 5. 1

 
 الخالصة . 2

يجب أن يكون الملخص معبر عن محتوى البحث ويشمل اهم  . كلمة حول المعلومات المهمة للبحث 250يجب أن يكون الملخص قصيًرا ال يتعدى 

  .باللغة العربية واللغة االنجليزية ويكون كالهما بصفحة جديدة النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل اليها. يجب أن يحتوي كل بحث على ملخص

 كلمات مفتاحية  . 3

  .كلمات رئيسية من البحث وتوضع بعد الملخص 5ينبغي أن تدرج قائمة من 

 مقدمة . 4

اً طريقة عرض عرض موضوع البحث بوضوح ، وبيان نطاق الموضوع ، وعرض أهداف البحث ،ومنطقتيه ، وطريقة اجراء البحث ، وأخير

  .البحث

  (:الجانب العملي )التجريبي/ نظري. 5

والحيوانية يجب أن يحتوي هذا القسم على التفاصيل الفنية والمعلومات حول المواد واألساليب المعتمدة لتنفيذ أعمال البحث مثل المواد الكيميائية 

واإلجراءات المتبعة. ويجب التعبير عن الوحدات واألبعاد وفقًا للنظام المتري وإذن لجنة أخالقيات الحيوان والبرمجيات المستخدمة واألدوات 
  .ووحدات النظام الدولي

 

  :النتائج والمناقشة. 6

 المؤلفين والمناقشات وفقا للنتائج األخيرة من قبل الباحثين اآلخرين / يجب أن يحتوي هذا القسم على النتائج التي تم الحصول عليها فقط من المؤلف

  .ووفق النظريات ذات الصلة

ته. عنوان الشكل يكون أسفل الشكل وفي الوسط وترقم األشكال ترقيما متسلسال مستقال عن ترقيم الجداول خالل المتن من بداية البحث الى نهاي

 ( .1) مثال شكل

ل خالل المتن. يكون الجدول بصفحة جديدة ان لم عنوان الجدول يكون وسط أعلى الجدول. ترقم الجداول ترقيما متسلسال مستقال عن ترقيم األشكا

 (1يكتمل عرضه وسط الصفحة. مثال جدول )

 

 تستخدم االختصارات المقننة دولياً بدالً من كتابة الكلمات كاملة مثل : سم، مم، م، كم، سم، مل، مجم، كجم، ق، ٪،... إلخ 

  :قائمة االختصارات. 7
  .المختصرة المستخدمة بالبحث في نهاية الورقة ينبغي تقديم قائمة باالختصارات واألحرف

  :شكر وتقدير. 8

  .يجب أن يوضع في هذا القسم إقرار بمنظمات التمويل والمساهمين ، ومن ساهم بالمساعدة في جوانب البحث، قبل قائمة المراجع

  :المراجع. 9

تكون جميع العناصر  .اضغط هنا لتحميل ملف تفصيلي بطريقة التوثيق APA  .الجمعية األمريكية السيكولوجية ألسلوبيتم التوثيق، وفقاً 

كما يجب أال تكون هنالك الببليوجرافية لكل مرجع كاملة ، كما يجب التأكد من أن جميع المراجع الواردة بالمتن مذكورة بقائمة الفهارس والمراجع، 

  .مراجع بالقائمة لم يشر إليها بالمتن

 

تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، يشار إلى الحاشية في المتن برقم مرتفع عن السطر. ترقم الحواشي متسلسلة داخل  : الحواشي. 10

ق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس طريقة استخدامه عن طري -في حالة الضرورة  -المتن، ويمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية 

 .في المتن، توضع الحواشي أسفل الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط

http://portal.arid.my/files/apa_citation_format_example.pdf
http://portal.arid.my/files/apa_citation_format_example.pdf
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تصالعالمية وعلوم اإلإلللدراسات اَمجلةُ أُريد الدَّوليةُ   
م 2020 تموز،  1، المجلد 2العدد     

 فتتاحيّة اإل

إنّني الدولية للدراسات اإلعالمية وعلوم اإلتصال، وبفرحٍ كبير وبثقٍة بالحاضر والمستقبل يصدر اليوم العدد الثّاني من مجلة أُريد  

عد على يقيٍن وثقٍة من أّن صدور العدد الثاني من مجلتنا هو مواصلة لمسارها الُمتمثّل في تدعيم البحث العلمي والتأصيل له، ِوفَق القوا
 .والضوابط المنهجية العلمية األكاديمية، باعتبارها مجلة علمية ُمحّكمة

عضلة ، إذ نجد ما العربيالثاني من هذه المجلة ليكون شاهداً على المشاكل التي يُعاني منها البحث العلمي في عالمنيصدر العدد 

معرفي الهائل ة التطور المواكب اللغة العربية التي ندّعي التمسك بها بوصفها موروثاً ثقافياً، في غياب أّي سياسة حقيقية لَجعلها قادرة على

في المئة مما  85كثر من أاللغوية. ويأتي هذا في وقٍت تسجل فيه اللغة اإلنكليزية هيمنة بوصفها لغة العلوم، حيث إن لعصرنا ومتطلباته 
اد ال يُؤخذ في  يُقرأ ويكالأخرى  يُنشر اليوم في مجال العلوم الصرفة، يُنشر بهذه اللغة دون غيرها. وهذا يعني أّن ما يُنشر في العلوم بلغاتٍ 

نترنت دمي شبكة اإلة مستخلمجالت العلمية الُمصنّفة. وعلى الرغم من أّن اللغة العربية تحتل اليوم المكانة الرابعة من جهالحسبان في ا

ً  245،2ماليين(، واإلسبانية ) 704،5مليوناً(، والصينية ) 851،6مليون مستخدم( بعد اإلنكليزية ) 155،6) ً إلى عدد مليونا ( ورجوعا
عربية عن نجد تفّوق اللغة ال مليوناً في كلتا الحالتين( وإلى إحصاءات ولوج اإلنترنت للغتين 370ية والفرنسية )نحو مستعملي اللغتين العرب

 .  مليون مستخدم( 92،3المكانة التي تحتلها اللغة الفرنسية حيث تحتل الفرنسية المرتبة التاسعة )

ثاني، ألول أو الالعدد ا تستطيع أن ترسم مالمحها وتحدّد وجهتها منذوالبدّ لي في هذه االفتتاحية أن أشير إلى أن أّي مجلة ال 

هدت شصة . وقد لُمتخصّ لكنها تحاول أن تقدّم المؤشرات األولى لطموحها ووجهتها عبر الطريق العلمي الطويل والصعب للمجالت العلمية ا

مية من بين بحوث اإلعالانت الكاألعوام القليلة الماضية تطوراً هائالً في المعلومات وثورة االتصال التي امتدت إلى كّل مناحي الحياة، وقد 
 تصاعدموالتأثير ال في ضوِء التغيرات الُمتسارعة الحادثة في علوم اإلعالم واالتصال والصحافة،المجاالت التي شملها هذا التطور، 

ة جماعات ست عدّ لتكنولوجيا اإلتصال وثورة المعلومات ظهرت كتابات ودراسات وأبحاث عديدة، وانعقدت الكثير من المؤتمرات، وتأسّ 

لفرصة ز اهوها أنا أنت  بحثية، تُطالب بمراجعة نقدية للدراسات الصحفية وجدواها ومنهجيتها واتجاهاتها وأدواتها ونظرياتها ونماذجها.
ك لمجلة ، وذللمي بازمالء الباحثين المتخصصين في التخصص اإلعالمي وفي مجال علوم اإلتصال لنشر بحوثهم وإنتاجهم العوأدعو كّل ال

صاد جهده، تاج فكره وحني نشر طبقا لقواعد النشر الُمعلنة على موقع المجلة، على وعٍد منا بأْن نكون عوناً لكل باحٍث جاٍد مجتهٍد يرغُب ف

نشر ، ليكوَن الل ماديٍم لكّل باحٍث عن المعرفة التي تتصل بمجاالت عمل المجلة، دون أن نتقاضى على ذلك أّي مقابوأن نكوَن معين عل

 وهللا من وراء القصد . .بالمجلة وكافة الخدمات التي نقدمها مجانية، مساهمة منا في خدمة العلم والعلماء

 أ.د سعد سلمان المشهداني 

 رئيس التحرير                                                              
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 الملخص

عش . سلحي دامحتالل الموصل من قبل اعمدة في جريدة الزمان عند اب األت  سة  في المواقف الصحفية لك  تبحث هذه الدرا

 اب   .ت  نظر الك   ةهميتها من وجهأحداث حسب تداوله من تلك األ وتحاول الدراسة معرفة ما تم  

 وتتكون هذه الدراسة من ثالثة محاور : 

المنهج بدراسة ذ استعانت الإوالمنهج المستخدم،  ،حيث تحديد مشكلة البحث وأهدافه األول: يتعلق باإلطار المنهجي من 

لى ع صل اعتمديا  للموما المحور الثاني : كان مدخال نظرأ  .للحصول على البيانات المطلوبة  ،التاريخي زائد تحليل المضمون

ة ت  إلى جملي توصلتجراء تحليل مضمون األعمدة الصحفية في صحيفة الزمان  الإفيه  المنهج التاريخي . المحور الثالث: تم  

ات التي ان التكراروبي ويةعالجتها باستعمال النسبة المئوم ،التي أفرزتها الدراسة عن طريق تفريغ الجداولمن المواقف والنتائج 

 .  ابت  في تلك الحقبة التاريخية من قبل الك  تداوله  بينت ما تم  

 

الموقف العقلي، العمود الصحفي، محرري ، جريدة الزمان ،عمدةاب األت  مواقف ك   ،احتالل الموصل  الكلمات المفتاحية:

 مقاالت الصحف، الصحافة العراقية
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Abstract 

 

This study examines the press attitudes of columnists in Al-Zaman newspaper when Mosul was 

occupied by ISIS militants. The study tries to find out what was circulated of these events 

according to their importance from the point of view of the book. 

This study consists of three axes, the first relates to the methodological framework in terms of 

identifying the research problem and objectives, and the method used, as the study used the 

historical method plus analysis of the content to obtain the required data and also included, 

theoretical input to the conductor based on the historical method. In order to conduct a content 

analysis of press columns in the newspaper Al - Zaman, the study reached a number of positions 

and the results of the study by emptying the tables and processing them using the percentage 

and a statement of repetitions that showed what was circulated in that historical era by the book. 

Keywords :  Occupation of Mosul, Columnists positions, Al - Zaman Newspaper, the mental 

attitude, the column, the newspaper article editors, the Iraqi press 
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  :المقدمة

 صعدة كافةلى األع را  يوتغي ،تمثل في النزوح داخل وخارج البالد ،في المجتمع العراقي كبيرا   حدث سقوط الموصل تغييرا  أ

ر لصحافة مدابة . واتوالسمعية والمك، نواعها المرئيةأعالم تابعة الحدث بكل وسائل األ ،االقتصادي والعسكريوسواء السياسي 

 حداث بالتحليل   . ألدق اأالبحث  دونت 

وح عالج المطرمدى ال يبقى من المهم بيان ،حداهاأتغطية الحدث التي كانت الصحافة  عالم المشاركة فيد وسائل اإلورغم تعد   

ف نشور والكشاها المهميتها وضرورة تبيان محتوأالبالد . من هنا تكتسب الدراسة  في تلك الساعات الجسام التي كانت تعيشها

 تابعتها للوقائع ذات التأثير في تاريخنا المعاصر .عن طريقة م

  :همية البحثأ

 ي وقت كانتف ،راقيي العام العأالصحافة صاحبة موقف في تشكيل الرتأتي أهمية البحث من كونه يمثل حقبة زمنية كانت فيه   

 كونهم ابت  اهم الك  سفقد . وللحاجة الماسة للدعم على المستوى المعنوي للمواطن  ،زاء قضية الموصل سياسياإالخالفات واضحة 

. االتجاه ذاهبحث في من ي للمستقبل لكل   حاضرا   حاطة بالقضية لتكون مصدرا  همية اإلأزيادة على ، طليعة واعية لعموم الشعب

ة ح  لا قضية م  ية تناولوالصحفعمدة اب األت  ن ك  أهمية استثنائية فضال عن أعمدة الصحفية اب األت  ها ك  والأوكذلك يتناول قضية 

 تتعلق بمستقبل العراق.

 مشكلة البحث 

من  وينبع ،وصلقوط المعمدة الصحفية في صحيفة الزمان طبعة بغداد لساب األت  والها ك  أهمية التي ن مشكلة البحث في األتكم   

 ة تساؤالت وكما يلي:هذه المشكلة عد  

القوات سياسية ومن العملية الجزاء واسعه من العراق ، وما الموقف أتجاه سقوط اعمدة الصحفية اب األت  موقف ك   ما -1

 منية؟األ

 وصل ؟مريكية ودول الجوار بعد احتالل المتجاه الواليات المتحدة األاعمدة الصحفية اب األت  ما موقف ك   -2

لمرجعية اوموقف  واحتالله ألجزاء كبيرة من العراق داعش ( –ة سالميعمدة من )تنظيم الدولة اإلاب األت  ما موقف ك   -3

 الدينية من ذلك؟

 ؟ازحيننساني للند احتالل الموصل وما هو الوضع اإلقليم كردستان بعإعمدة الصحفية من اب األت  قف ك  ما مو -4
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  :هدف البحث

 ،معالجاتو فكارأعمدة الصحفية من ليتسنى الوقوف على ما حملته األ ،هداف البحث تمت صياغتها على شكل تساؤالتأ 

 و ضدها  لغرض :أي العام معها ألرثارة اإعمدة في تحريك ووبالتالي معرفة ما قدمته األ

لسياسية عملية امن ال من العراق ، والموقف ةجزاء واسعأتجاه سقوط اعمدة الصحفية اب األت  ف على موقف ك  التعر    -1

 منية.والقوات األ

 مريكية ودول الجوار بعد سقوط الموصل.لمطروحة حول الواليات المتحدة األتوضيح القضايا ا -2

العراق  بيرة منداعش( واحتالله ألجزاء ك -سالميةإلامدة الصحفية من تنظيم)الدولة عاب األت  تشخيص المواقف لك   -3

 وموقف المرجعية الدينية من ذلك.

ين لتلك للنازح نسانيوما هو الوضع اإل ،حتالل الموصلبعد اقليم كردستان إعمدة من اب األت  ف على موقف ك  التعر   -4

 المناطق.

 رهاب. من العراق بيد اإل تجاه سقوط جزء مهم  اف على المواقف الصحفية التعر   -5

 عمدة الصحفية.اب األت  ية ألحداث الموصل من قبل ك  ي عن سعة التغطالتقص   -6

 قة بسقوط الموصل.الكشف عن أبرز المواقف بناء على المطروح من القضايا المتعل   -7

 عمدتهم الصحفية .أاب في ت  وصى بها الك  أبيان العالجات التي  -8

 :منهجية البحث

من عليه الباحث لدراسة المشكلة التي هي الطريقة الموضوعية التي يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة يريس منهج بحث   لكل    

فالمنهج: فن  .صول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقهاعالجها للوسبابها وطرق أبعادها ومعرفة أالظواهر بقصد تشخيصها وتحديد 

وقد اختار الباحثان )المنهج الوصفي( ألنه    (1992)مبارك،  فكار للكشف عن حقيقة مجهولة أو ألثبات حقيقة معروفةتنظيم األ

ؤثرة فيها، ويقوم برصد ومتابعة وعالقاتها، والعوامل الم  شكالها، أاهر واألحداث، من حيث خصائصها، ويدرس حاضر الظو

دقيقة لظاهرة معينة بطريقة كمية أو نوعية خالل مدة زمنية معينة للتعرف إلى محتواها، ومضمونها، والوصول لنتائج 

 .(2000)محمد،  وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره

عالم التباعها عليها علماء وخبراء االتصال واإل ساليب هذا المنهج والتي يركزأماد طريقة تحليل المضمون وهي من وتم اعت 

 .(2011)مهدي،  تصال.تصالية وفق ما يرجوه القائم باإلهداف الرسائل اإلألى إعالمية وصوال حوث اإلفي الدراسات والب
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  :ومجاالتهحدود البحث 

 ساسين هما:أمجالين  واتخذ البحث 2014لعام  –طبعة بغداد  –اختار الباحثان المقال العمودي  من جريدة الزمان العراقية   

فيها )تنظيم  طر  التي سيوهي المدة  2014-8-31لى إ 2014-6-1باحث المدة الزمنية من ذ اختار الإالمجال الزماني:  -1

ديالى ونبار األوكبيرة من محافظات صالح الدين جزاء أداعش( على الموصل و -والشام  راقسالمية في العالدولة اإل

 منية والسياسية .وك. وشهدت العديد من التطورات األوكرك

 المجال الجغرافي : ويتجسد في مضمون المقاالت المنشورة في صحيفة الزمان _طبعة بغداد. -2

 :مجتمع البحث وعينته

)المشهداني،  نشطة تربويةأم أم مؤسسة ،أراد دراستها ، سواء كانت بشرا  ،مفردات الظاهرة المقصد بمجتمع البحث جميع ي  

2017). 

 31لى إ 2014-6-1الصادر في  4822حزيران ذي العدد 1( أشهر ابتداء من )3تم تحديد مجتمع البحث وعينته والتي شملت ) 

مة ي المتعلقة بأزسلوب الحصر الشامل لتحليل مقاالت الرأأ( ، واعتمد الباحثان 2014-8-31ي فالصادر   4994ب ذي العدد أ

 (عددا .172عداد الخاضعة للتحليل)وقد بلغت األ 2014موصل في حزيران ال

خضاعها إتصال التي يمكن قصد بها جوانب اإلن يختار عينة الوحدات ، وي  أينبغي للباحث العلمي : تحديد وحدات وفئات التحليل

 دةوهي جزء من المضمون الذي يمكن وصفه في فئة محد   ،ووحدة التحليل هي عبارة عن الشيء الذي يمكن حصره .للتحليل 

صت لتحديد ص  استمارة خ  في لنوع الفني( وذلك بتقسيم العينة الخاصة للتحليل . وقد اعتمد الباحثان على وحدة ) ا(2001)طايع، 

 وحدات التحليل.

، مع األخذ ق من الصدق الظاهريبهدف تقييمها والتحق   (1)، لدى عدد من األساتذة تحكيم استمارة تحليل المضمون وتم  

ى شكل رار علاآلخر قبل االستق بالتعديالت المقترحة الستمارة التحليل والتي تشمل إلغاء بعض الفئات وإضافة البعض

 ستمارة النهائي.اإل

 لموضوعياالتي تساعد الباحث العلمي على الوصف ضمون السعي لتحديد فئات التحليل ومن بين عوامل نجاح تحليل الم

و ألمة حدة الكوى الوحدات الخمس: ) حدإمعظم دراسات تحليل المضمون على  والدقيق لمضمون مادة  االتصال ، وقد اعتمدت

 و الفقرة ، وحدة البنية (.أ، وحدة  الشخصية ، وحدة الجملة  رةو الفكأالرمز ، وحدة الموضوع 

را  لما لمفهوم الموضوع من سعة ن فئة ) الموضوع أو الفكرة ( هي  الفئة  المالئمة لتحقيق هدف البحث "نظأوقد وجد الباحثان 

. لكون   (1987)الهيتي،  الهتمامات"استيعابه لألهداف والمعايير والدوافع واألحكام واالتجاهات واالستعدادات وا يةمكانإو
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هي "من أفضل وحدات التحليل المستخدمة ، حيث يتم الحصول  على األفكار من العبارات  themeو الفكرة أوحدة الموضوع 

  (245، صفحة 2001)طايع،  المختلفة في المضمون".

 المقال الصحفي

بداء رأي محرره إ، و شكال الصحفية التي تستخدم في التعبير عن رأي أو فكرة أو قضيةه: "أحد األف المقال الصحفي بأن  يعر  

و كاتبه أو رأي الصحيفة فيه، مشكال  اللبنة األولى واألساس القوي في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا التي تطرحها أ

   (2004)ليلى عبدالمجيد،  يطرحه من تفسير وشرح وتحليل ، وما يهدف إليه من إقناع وتوجيه".الصحيفة بما 

لى مادة صحفية مطبوعة ومفهومه إنسانية ومظاهر الكون والحياة فكار والقضايا اإلحداث واألوالمقال الصحفي " فن تحويل األ 

و عند رجل الشارع الذي يقرأ ألثقافة المتوسطة والذكاء العادي و صاحب اأالثقافة العالية والذكاء الخارق سواء عند صاحب 

  (2017)رشيد،   ن الفن الصحفي يعمل على تبسيط الحقائق والعلوم والفنون واآلداب".أني لي فهم ويعرف ، وهذا يع

ل الدين الحمامصي ومن أهم التعريفات لفن المقال الصحفي من وجهة نظر البحث ، التعريف الذي ساقه الكاتب الصحفي جال   

ذات صفة حالية مرتبطة  و اهتماماتأي تنشره الجريدة لتغطية تساؤالت ن المقال الصحفي هو المقال الذأ، الذي يرى :" 

الجارية بالفعل في حياة قرائها ، أو تلك التي يمكن أن تجري في حياتهم في المستقبل  و القضايا الهامةأو المشكالت أباألحداث 

القريب ، وهذا المقال يمتاز ببالغته الصحفية ، ويتخذ الصيغة المميزة لطابع الصحيفة التي تنشره ، أو الصيغة المميزة للمدرسة 

  (1972)الحمامصي،  أو للمذهب الصحفي الذي ينتمي إليه الكاتب".

 الموصل  

)الصوفي،  تتميز الموصل بموقع جغرافي مهم. فهي" حلقة وصل بين الجهات الثالث الشرق والغرب والشمال 

وحتى  1516عام ول عليها أي منذ استيالء السلطان سليم األ ( عاما  402.خضعت الموصل للسيطرة العثمانية نحو )(1953

السياسية وضاعها أل تلك الحقبة عانت من تدهور في . وخال(1924)الصائغ،  "1918احتاللها من قبل الجيش البريطاني عام 

ولى خاصة الموصل، ثناء الحرب العالمية األأازدياد اهتمام بريطانيا بالعراق .ومع (1992)العدول،  جتماعيةقتصادية واإلواإل

ستراتيجي هو ضمان سالمة ذ كان هدف بريطانيا االإ. (1980)البرقاوي،  قتصاديةيرجع ألهميتها االستراتيجية واإل وذلك

 .(Denovo, 1963) لى الهند، فضال عن وجود النفط في الموصلإالطريق 

ن أولى، دون يا وفرنسا حتى الحرب العالمية األلمانأنبية خاصة بين بريطانيا وروسيا وجبقيت الموصل ميدانا  للمنافسة األ 

دارة مر، تحت اإلول األأنكليز الموصل في وضع اإل يحسم هذا التنافس لصالح أي طرف بشكل واضح حتى ذلك الحين.

ن التسوية الفرنسية البريطانية أال إسي )بموجب اتفاقية سايكس بيكو(، واقعة ضمن النفوذ الفرنالعسكرية الخاصة، وذلك ألنها 
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خرى من دارة الموصل ببقية المناطق األإياسيا ، فدمجت بعدئذ منحت فرنسا حصة من نفط الموصل، مقابل تخليها عنها س

 .(1993)نورس،  العراق

ثر أر الصحف الرسمية، فلم يكن آنذاك ذ منعت إصدار أية صحيفة سياسية غيإفكار، بريطانيا سياسة محاربة حرية األت مارس  

 لحرية المطبوعات وال لحرية االجتماعات، لذلك نهض الوطنيون يطالبون بمنح الشعب العراقي حقوقه الطبيعية في االستقالل

 (1985)حاتم، 

وغدا سجلها الوطني حافال باألصالة والمواقف التي تؤكد ، حداث الوطنية بكل تفاصيلهابان العهد الملكي األإالموصل  ت  ب  واك     

  )الحفو( على وحدة العراق وحضارته العريقة .

 

 الدراسة التحليلية 

 تفسير النتائج:

ان من ن الباحثتمك   ،2014/  8/  31 – 2014/  6 /1بعد تحليل مضمون المقاالت المنشورة  في  صحيفة )الزمان( للمدة من    

 (.  1رات كما موضح بالجدول رقم )تحديد المحاور الرئيسة للفئات ، والتي تم حصرها حسب ترتيب التكرا

ها توضح حقول والتي دناهأعلى الجداول المبينة  العراقية اعتمادا   عمدة الصحفية المنشورة في صحيفة الزمانتحليل األ تم   

 وتصنيفاتها طريقة تحليل الفئات الرئيسية .

ن قبل الصحفية م عمدةألتناولها في ا عمدة الصحفية ( تتوضح المواضيع المطروحة التي تماب األت  ول ) مواقف ك  ففي الحقل األ 

بة المئوية ثالث ) النساللحقل امامها . وفي أدرج حصرها بالتصنيف الم   )عدد التكرارات ( التي تم  ما الحقل الثاني فيبين ، أابت  الك  

 ة.حالمطروساس العينة وحسب المواضيع أ(  على 

ة مئوية ( وبنسب179غ )ولى وبتكرار متقدم بلموصل المرتبة األاب من العملية السياسية المتعلق بأحداث الت  احتل موقف الك    

سباب األ ش العراقيمتعلقة بما حدث للجيما المرتبة الثانية فكانت من نصيب المواقف الأدناه . أ(  ضمن الجدول %26بلغت )

في محاور  جمالي الموضوعاتإ( من %20( وبنسبة بلغت )140رار )عمدة الصحفية وبتكاب األت  وفق تحليل ك  ، والنتائج

 التحليل.

داعش( بالمرتبة الثالثة  -سالميةل والمحتلين لها)تنظيم الدولة اإلالمتعلقة بالمهاجمين للموصعمدة اب األت  فيما جاءت مواقف ك   

نساني المرتبة اإلوحصد الوضع  عمدة .اب األت  ( من عموم ما تم تحليلة لك  %12.6( وبنسبة مئوية بلغت )88وبتكرار بلغ )

الموصل تحت حكم داعش وما نجم من هل أم تناول وضع ( والتي ت%11.3لغت )( وبنسبة مئوية ب79الرابعة وبتكرار بلغ) 

 نسانية .إزمات أ
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داء من احتالل ابت (%9,3( وبنسبة مئوية بلغت )65بتكرار بلغ )تحدة حازت على المرتبة الخامسة وتدخالت الواليات الم 

اث الموصل حدأة في سهام المرجعيات الدينيإكومة العراقية في الدفاع المشترك. وجاء تداول بعدم الوفاء للحالعراق مرورا 

 الوطني. ( مناقشين القرارات وافرازاتها على المستوى%6,3( وبنسبة مئوية بلغت )44بالمرتبة السادسة وبتكرار )

بلغ رار سابعة وبتكتبة الد المشهد ليحصل على المرهداف وتعق  اب صحيفة الزمان لتداخل األت  عن ك   ا  الملف الكردي لم يكن غائب 

 (. %5( وبنسبة مئوية بلغت )35)

سبة مئوية ( وبن35ت )ات بلغعمدة وبتكراراب األت  ك  رتبة الثامنة في سلسلة المواقف لزمة  فاحتل المعالم لألما تناول وسائل اإلأ 

  %(.3.1)( وبنسبة مئوية 22بلغ ) اب التراث الموصلي الذي طاله الدمار ليحصل على تكرارت  %(. ولم يغفل الك  5)

(. كما مبين %1,4ا )( وبنسبة مئوية قدره10خيرة وبتكرارات بلغت )اب من دول الجوار بالمرتبة األت  وجاء خيار مواقف الك   

 (. 1في الجدول رقم )

لزمان ي صحيفة اعمدة الصحفية بعد احتالل الموصل فاب األت  يبين التكرارات والنسب المئوية لمواقف ك   : (1جدول رقم )

 العراقية  .

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الموضوعات  ت

 1 %26 179 اب من العملية السياسيةت  موقف الك   1

 2 %20 140 اب من القوات االمنية ت  موقف الك   2

 3 %12.6 88 (داعش-اب من )تنظيم الدولة االسالمية ت  موقف الك   3

 4 .%11.3 79 اب من الوضع االنسانيت  مواقف الك   4

 5 %9,3 65 اب من  الواليات المتحدةت  الك  موقف  5

 6 %6,3 44 اب من المرجعية الدينيةت  موقف الك   6

 7 %5 35 اب من اقليم كردستانت  موقف الك     7

 7 %5 35 اب من وسائل االعالمت  موقف الك   8

 8 %3.1 22 اب من   التراث العراقيت  موقف الك   9

 9 %1,4 10 اب من دول الجوار  ت  موقف الك   10

  %100 697 المجموع 
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 :اب من العملية السياسيةت  : موقف الكُ والا أ 

فئات ولى بالألة السياسية( حصلت على المرتبة ان فئة الموضوعات الخاصة )بالموقف من العمليأظهرت نتائج الدراسة أ  

ة مئوية بنسبو( 179) مجموع للتكراراتعلى أذ حصلت على إ ،عمدة الصحفية ( لصحيفة الزماناب األت  الرئيسية )آلراء ك  

 ربع فئات فرعية وكما يلي :أ%(. وتم تقسيمها على 26)

لقة بالعملية السياسية كات السياسية منها المرتبطة بالحدث و منها المتعشهدت الفترة المرتبطة بسقوط الموصل الكثير من التحر    

حداث السياسية المرتبط بأحداث الموصل( وبمعدل ولى فئة ) األمرتبة األنفت في ضوئها الفئات الفرعية لتحتل الص  ، بكاملها

 يةسعة التغطية للحراك السياسي لقض. ويرجع سبب ارتفاع معدل التكرارات ل(%33وبنسبة مئوية بلغت ) ا  ( تكرار59)

نشور في جواد في عموده الم وكان رأي الكاتب فائز ،الموصل  لما لها من تأثير على دور العراق السياسي الداخلي والخارجي

لضعاف النفوس الذين  رهابيه مهدتإ ’زمة الموصل التي احتلتها جماعأن أ" زمات( الذي قال فيه أصحيفة الزمان  )اقتصاد و

) وطني حبيبي  في مقالهار عرب حمد جب  أد وشد  ، ( 2014)جواد،  زمات " دت لهم اختالق األمه  ، زماتبطال األأتحدثت عنهم 

 .  (2014)عزب، ( "  إن سقوط الموصل بسبب المناورات السياسية " 

حداث سقوط أعمدة الصحفية دورها السياسي في اب األت  ما المرتبة الثانية فكانت من حصة الحكومة المركزية التي تناول ك  أ

في  ذ قال سامي الزبيدي. إمشككين بموقف رئيس الوزراء ،(%32وبنسبة مئوية بلغت ) ا  ( تكرار 57الموصل لتحصل على )

ن أبعد  ئيفعل رئيس الوزراء بحالة الطوار نهي المشاكل( : " ماذاعالن حالة الطوارئ هل ي  إعموده الذي جاء تحت عنوان ) 

. ونحا (2014)الزبيدي، أموال الشعب العراقي " ليات التي تم شراؤها بالف اآلآومعه  ،سلم ثلث مساحة العراق إلى المسلحين

عالمية التابعة للحكومة بقولة: " قيراط(  بالالئمة إلى الوسائل اإلالكاتب حسن النواب في عموده الذي جاء تحت عنوان )كالم بال

وفي أستوديوهاتها المكيفة مع محللين ال يفقهون شيئا ، يهافإن فضائيات الحكومة الرسمية اكتفت باللقاءات الباردة التي ال حياة 

  (2014)النواب، عن المعارك " 

( وبنسبة مئوية قدرها 43)عمدة الصحفية من البرلمان العراقي المرتبة الثالثة وبتكرارات بلغت اب األت  وحصد موقف ك   

خاصة رئيسه بمقال عبد الزهرة الطالقاني الذي جاء تحت عنوان )منجزات رئيس البرلمان(  اب فيه البرلمانت  دان الك  ، أ%(24)

بقوله: " كان رئيس البرلمان يعيق عمل البرلمان ويجنح إلى اللجوء إلى العنف في ضل الخالفات من خالل دعم العناصر 

جة إلى وقفة جادة من الكاتب سامي الزبيدي البرلمان لتوحيد المواقف " إن الوطن بحا. ودعا  (2014)الطالقاني،  حة "المسل  

 .(2014)الزبيدي،  وقفة تجمع و توحد المواقف " ،جميع الكتل
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وبنسبة  (20بلغت )جاءت المرتبة الرابعة وهي الفئة الخاصة بالسياسيين الخارجين عن الصف الوطني لتحصل على تكرارات  

ر في عموده الذي فالكاتب جمال مظف، ة من شارك في العملية السياسية عمداب األت  دان خطاب ك  أ( وقد %11مئوية تقدر ب)

 حزابهم واقربائهم "أون العراقيون هو مصالحهم ومصالح ين يسير العراق( قال " ما يهم السياسيألى إجاء تحت عنوان )

ساليب الناقدة وبشدة مثل ما جاء بمقال الكاتب محمود المفرجي  " عمدة من األ, ولم تخل الخطابات في األ(2014)مظفر، 

 فرغوا حقدهم على العراق"أض والوطن لحثالة خلق هللا الذين رن هناك شخصيات باعت األأداعش للموصل كشف  احتالل

سية هي ن الخالفات السياأاب المقال الذين يرون ت  ولوية لك  أحداث الموصل كانت ذات أن أذا يدل على . وه(2014)المفرجي، 

ن السياسيين ال تهمهم مصالح أاب ت  وضاع ، وكان رأي الك  ن الحكومة غير جادة في معالجة األأالسبب في احتالل الموصل و

 (2والحزبية . كما موضح في الجدول رقم )البالد بقدر همهم لمصالحهم الشخصية 

 صحيفة الزمانعمدة الصحفية من العملية السياسية  في اب األت  ( يبين موقف ك  2جدول رقم )

 المرتبة  النسبة المئوية  التكرار الفئات ت

 1 %33 59 التحركات السياسية المرتبطة بأحداث الموصل 1

 2 %32 57 حداث الموصلأموقف الحكومة العراقية من  2

 3 %24 43 حداث الموصلألمان العراقي من موقف البر 3

 4 %11 20 السياسيون الخارجون عن الصف الوطني 4

  %100 179 المجموع 

 

 :منية ثانيا: الموقف من القوات األ

 ت الرئيسيةة بالفئاالثانيمنية( حصل على المرتبة ات الخاصة )بالموقف من القوات األن فئة الموضوعأظهرت نتائج الدراسة أ 

 (. وتم  %20وية)( وبنسبة مئ140لى )إفيها  لصحيفة الزمان التي وصل عدد التكرارات عمدة الصحفية ( اب األت  )آلراء ك  

 ربع فئات فرعية وكما يلي :أتقسيمها على 

مما تسبب في احتالل  العراقي نهيار المفاجئ للجيشعمدتهم ألسباب اإلأعمدة الصحفية مساحات كبيرة من اب األت  فرد ك  أ  

ولى اري ونقص الخبرة ( في المرتبة األدك الجيش وقد جاءت فئة )الفساد اإلة التي يمتلكها ذلبرغم العدد والعد  ، صلالمو

مير المعنون )المؤسسة العسكرية ال ذلك ما جاء بمقال ماجد عبد األومث (.%33( وبنسبة مئوية بلغت ) 46) هوبتكرار قدر
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ين لكل الرتب لم عداد هائلة من المنتسبأليه الجيش من حال بقوله: " إكاتب ما وصل دان فيه الأمني( والذي نهيار األإلبعاد اأو

ساس الحزبية أاختيارها على  ليا والمتوسطة التي تم  تب الع  دنى من الكفاءة والقبول المهني وخصوصا للر  تصل إلى الحد األ

منية( الذي انتقد  استخدام   " )توزيع القوات األ عنونوكذلك ما جاء بمقال سامي الزبيدي الم   .(2014)االمير،  والمذهبية "

لدى قيادات العمليات  ةجود تشكيالت احتياطية قوية ومدربضافة لعدم وإالمهنية وغير الكفوءة والفاسدة  القيادات العسكرية غير

سهمت في" بقاء القوات أتلك العوامل  ن كل  إي في مقاله ) انتزاع المبادأة ( ورأى سامي الزبيد .(2014)الزبيدي، والفرق" 

  (2014)الزبيدي،  المسلحة في حالة الدفاع بينما بقت المبادأة بيد داعش والمسلحين "

( وبنسبة مئوية بلغت 34فئة ) انهيار الحكومة المحلية وظهور الخاليا النائمة ( وبتكرار قدره )وجاءت المرتبة الثانية لصالح 

عنون عمدة على العناصر التي اسهمت في انهيار الجيش ومنها مقال محسن التميمي الم  التأكيد خالل األ %( , تم  24,3)

مع اتهام الشرطة   (2014)التميمي، تداءات على الجيش" )برلمانيون فاسدون( والذي جاء فيه: " مجاميع مسلحة تشترك باالع

والتابعة للمحافظة  ا  ( الف22والذي جاء بمقال عبد الزهرة الطالقاني  )شرطة داعشيون(: "  الشرطة البالغ عددها ) ،المحلية

 .(2014)الطالقاني، جرامي" ليكونوا شرطة تابعين للتنظيم اإل وحمايتها خلعوا المالبس

( %22( وبنسبة مئوية قدرها )31واحتل المرتبة الثالثة خيار )الحكومة العراقية وراء انهيار الجيش العراقي ( وبتكرار بلغ ) 

ن الحكومة أكد فيه الكاتب أمني( بعاد االنهيار األأعنون )المؤسسة العسكرية ومير الم  ال ذلك ما جاء بمقال ماجد عبد األومث

)جواد م.، ضعاف الجيش بطرق عديدة منها " تكليف الجيش في مهام ليست من اختصاصه على مدار السنة " إسهمت في أ

الذي جرى في الموصل( قال عنون )ما وزاد في تعقيد المشهد اختيار قادة الجيش كما جاء بمقال عبدالخالق الشاهد الم   ،(2014

 .(2014)الشاهد،  ولكون القائد مهما كان فهو ينتمي لوزارة شملها الفساد العام "  ،ن قيادة الجيش من لدن شخص واحدإفيه: " 

( 29) هركرار قدتلتحصل على ضي العراقية رادم  قتال الجيش عند دخول داعش األكانت المرتبة الرابعة لصالح تناول فئة ع 

ك داعش ون )بين تكتيعنتناول فيه الكتاب انهيار الجيش العراقي ومنها مقال سامي الزبيدي الم   ( %20,7وبنسبة مئوية بلغت )

ها طر عليو الذي يسيا للعدة من قبل قواتنا وتسليمهنسحاب من المناطق والمدن المهم  اتنا ( والذي جاء فيه : "  إن اإلوتكتيك قو

ومن ضمنها قوات  منيةن القوات األأ. وهذا يدل على (2014)الزبيدي " كبيرا   أ  بل خط ليس تكتيكيا  ، وحتى دون قتال دون عناء

 ة وانضماميالمحل خاصة الشرطة ،ساد والخلل في العقيدة العسكريةالتي تعرضت لنكسات بسبب قلة الخبرة والفالجيش العراقي 

ن منسحاب ى اإللإدت أهذه العوامل  يف الجيش بمهام ليست من اختصاصه كل  وكذلك تكل ،رهابيالبعض منهم للتنظيم اإل

 .تكتيكيا   ن يكون انسحابا  أبدل  كبيرا   الموصل والذي كان خطأ  
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 صحيفة الزمان العراقية. منية فيعمدة  الصحفية من القوات األاب األت  بين موقف ك  ي  :  ( 3جدول رقم )

 المرتبة  النسبة المئوية التكرارات الفئات ت

 1 %33 46 داري ونقص الخبرة الفساد اإل  1

 2 %24,3 34 انهيار الحكومة المحلية وظهور الخاليا النائمة 2

 3 %22 31 الحكومة المركزية وراء انهيار الجيش العراقي 3

 4 %20,7 29 الجيش العراقي لم يقاتل عند دخول داعش 4

  %100 140 المجموع 

 

 داعش( -سالمية الموقف من )تنظيم الدولة اإلثالثا: 

الثالثة  المرتبة ( حصلت علىداعش –سالمية الموقف من )تنظيم الدولة اإلن فئة الموضوعات الخاصة بأظهرت نتائج الدراسة أ

 نسبة مئوية( وب88 )ذ حصلت على مجموع للتكرارات بلغ إعمدة ( لصحيفة الزمان اب األت  بالفئات الرئيسية )آلراء ك  

 تقسيمها على خمس فئات فرعية وكما يلي : وتم   %(.12.6)

تأصيال لهم ولألهداف التي يسعون لتحقيقها والجدول رقم  كبيرا   داعش( اهتماما  -سالميةظيم الدولة اإلولت صحيفة الزمان )تنأ 

ل(   في المدينة ليحصل على تكرار ز  )استهداف المدنيين الع  ولى وقد جاء بالمرتبة األ، ين سلسلة االهتمام حسب الترتيب( يب4)

ة حمد جبار عزب بيان لدمويأثارنا واليونسكو( بقلم الكاتب آعنون )وفي مقاله الم  (  %36,1) ( وبنسبة مئوية بلغت41قدره )

وزي , ونقل الكاتب ف(2014، )عزب بناء الموصل "أمشروع القتل والذبح والتهجير ضد قامة إالتنظيم " داعش استباح المدن و

ساء بالمزاد عمال سبي وبيع للنأمي ومام مشهد تعذيب وقتل جماعي وذبح وترويع يوأننا إرض( " نعيم بمقاله )المعذبون في األ

 .(2014)نعيم،  سالم "وارغامهن العتناق اإل

( وبنسبة مئوية 20بلغ ) المدينة( من عناصر داعش الذي حصل على تكراروقد احتلت المرتبة الثانية فئة ) تدمير تراث 

هداف داعش( بقوله: " التراث في أضوء على التراث العالمي بمقاله )سلط الكاتب عبد الزهرة الطلقاني فيها ال %(17,6)

حمد جبار عزب الصمت أ وانتقد الكاتب (2014)الطالقاني،  الموصل ليس عراقيا فحسب بل هو جزء من التراث العالمي "

 (2014)عزب،  عراض السكوت والصمت المريب"أا عنى بالتراث العالمي التي اصابتهالدولي "  للمنضمات الدولية التي ت  

ني( بقوله: " إن التراث ي جواد علوم بمقاله )نهب وتخريب التراث الوطأخر من مصادر الدخل حسب رآليخسر العراق مصدر 

 .(2014)غلوم، نفس من احتياطي النفط" أالمفقود 
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بنسبة مئوية ( و11ت بلغت )طراف الخارجية التي جلبت وصنعت داعش ليحصل على تكراراجاءت المرتبة الثالثة لكشف األ 

هم هدافأيق سهم الخاصة ليحاربوا به ولتحقحمد جبار عزب "  داعش كحيوان مختبري في كواليأب تا%( وصف فيه الك9,7)

ية بالعراق والشام سالمتنظيم الدولة اإل, وزاد على ما قال " إن (2014)عزب ، جل مصلحتهم السياسية " أاالستراتيجية ومن 

 .(2014)عزب،  حد فنادق اسطنبول تحت رعاية المخابرات التركية "أضغط للهجوم على الموصل من داخل  )داعش(

في  (%7,9) وبنسبة (9ما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فئة ) داعش اعتمد على ضعف الداخل العراقي( وبتكرار بلغ )أ    

( كما %6,1ة قدرها )( وبنسبة مئوي7خيرة وبتكرار بلغ )سلحة الجيش(  بالمرتبة األأفئة ) تنظيم داعش استولى على حين جاء 

 مبين في الجدول التالي:

 . داعش في صحيفة الزمان -سالميةعمدة الصحفية من تنظيم الدولة اإلاب األت  يبين موقف ك   : (4جدول رقم)

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %36,1 41 استهدف المدنيين العزل  1

 2 %17,6 20 تدمير تراث المدينة 2

 3 %9,7 11 داعش صنيعة دول كبرى 3

 4 %7,9 9 العراقيداعش اعتمد على ضعف الداخل  4

 5 %6,1 7 سلحة الجيشأتنظيم داعش استولى على   5

  %100 88 المجموع 

 

 :نسانيضع اإلعمدة  من الواب األت  رابعا: موقف كُ 

اب ت  آلراء ك  رئيسية )بالفئات النساني( جاءت في المرتبة الرابعة اب من الوضع اإلت  )موقف الك   ن فئةأظهرت نتائج الدراسة أ

قسيمها على ت(. وتم %11( وبنسبة مئوية )79ذ حصلت على مجموع للتكرارات بلغ ) إعمدة الصحفية ( لصحيفة الزمان األ

 خمس فئات فرعية وكما يلي :

ثار آوما صاحبها من  ،عمدة الصحفية المنشورةمة من جملة األها( احتلت مرتبة متقد  يفئة )تداعيات احتالل الموصل على أهال 

ر ( وبنسبة مئوية تقد  32ولى بتكرارات بلغت )ح ليأتي بالمرتبة األالداخل تحت رحمة التنظيم المسل  على من هم في 

ن هل بعشيقة اآلأعشيقة سيدتي( والذي جاء فيه : " (. ومثال ذلك ما جاء بمقال نبراس جاسم محسن بمقاله )ب%40,5ب)

هلها أط الموصل والظروف التي يعيشونها . ومن تداعيات سقو(2014)محسن،  ن ال يأكلون وال يشربون من العطش "ومشرد
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ليات المناسبة " عائلة واستحداث اآل لكل   ئصرف منحة الطوارمقال زيد الحلي )فم مفتوح وفم مغلق( والذي جاء مطالبا فيه  " ب

 .(2014)الحلي، 

نساني للنازحين( ليحصل على تكرارات بلغت لسلة االهتمامات كانت ) الوضع اإلاحتلت المرتبة الثانية في سما الفئة التي أ 

يشتهم منهم ومعأالحفاظ على المواطنين وحياتهم و (. نادى الكاتب زيد الحلي في مقاله  "  يجب%35,4( وبنسبة مئوية )28)

, ولم يكن تهجير (2014)الحلي،  خالق الدولية في زمن الحروب "ساسية التي تفرضها األوهو واجب وحق من الحقوق األ

عنون مسيحيو ومثال ذلك ما جاء بمقال لويس رفائيل بمقاله الم  ، خرىأقليات أمرتبطا بمكون بل شمل المكون مع  بناء الموصلأ

لف أكثر من مئة أحيث تم تهجير  ،خرى تلقوا ضربة قاتلةأقليات إكون المسيحي مع العراق )النكبة نكبتان( والذي جاء فيه  " الم  

 .(2014)رافائيل،  موالهم واالستيالء على بيوتهم"أوسرق ممتلكاتهم و ،قسريا مذال شخص تهجيرا  

( وبنسبة مئوية بلغت 12) المحتلة وبتكرارات بلغتراضي ة الثالثة فئة ) استنهاض الهمم( الستعادة األواحتلت المرتب 

هاللك يا رمضان( قال فيه : "   ربط فيه الكاتب فائز جواد المواطنة بالواجب في مقاله والذي جاء تحت عنوان )هل   %(15,2)

 لمهالك "فرزت الفواجع واأن قضيتهم أل ،مواطن أصيل وشريف أن يجاهر بالحقيقة إن الواجب الحقيقي يفرض ويلزم كل  

ن أم توضيحها( والذي جاء فيه " يجب وعليك ةلضاف مروان ياسين الدليمي بمقاله )الصورة مضل  أ. و( 2014)جواد ف.، 

يوضح  االهتمامات , والجدول (2014)الدليمي،  هل الموصل دورهم الحقيقي في الرصد والكشف والمتابعة "أيمارس 

 نسانية وحسب الترتيب التالي :اإل

 .نساني في صحيفة الزمان العراقيةعمدة  الصحفية من الوضع اإلاب األت  بين  موقف ك  ي    :(5) جدول رقم 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %40,5 32 هايتداعيات احتالل الموصل على أهال 1

 2 %35,4 28 للنازحيننساني الوضع اإل 2

 3 %15,2 12 استنهاض الهمم 3

 4 %5,1 4 نتماءاالتهامات بعدم اإل 4

 5 %3,8 3 الدور السلبي للحكومة 5

  %100 79 المجموع 
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ا   :مريكيةالمتحدة األ عمدة من الوالياتاب األت  كُ  موقف :خامسا

ئات خامسة بالفلمرتبة المريكية( جاء  بابالموقف من الواليات المتحدة األ ن فئة الموضوعات الخاصة )أظهرت نتائج الدراسة أ  

 ( وتم  %9,3) ئويةم( وبنسبة 65) ذ حصلت على مجموع للتكراراتإعمدة الصحفية ( لصحيفة الزمان اب األت  الرئيسية )آلراء ك  

 ربع فئات فرعية وكما يلي :أتقسيمها على 

( وبنسبة مئوية بلغت 29ل الواليات المتحدة من عهودها بحماية العراق ( بتكرار بلغ )تنص  ولى ) جاء في مقدمتها بالمرتبة األ

مريكي للعراق برغم المعاهدات التي تربط البالد كما جاء بمقال جمال المظفر اب تراجع الدعم األكد الكت  أ%(. 28,85)

وكذلك ما جاء  (2014)المظفر،  هلية "اب والحرب األرهمريكا العراق يواجه خطر اإلأمنية( بقوله : "  تركت قية األ)االتفا

 رهابية "نظيم القاعدة وتزداد العمليات اإلمريكيون لتتوسع حجم تلطلقاني )عين الزمان( " انسحب األبمقال عبد الزهرة ا

 .(2014)الطالقاني، منجزات رئيس البرلمان السابق، 

( 15مريكا رعت مشروع التقسيم والمحاصصة في العراق ( حيث حصل على تكرار قدره )أ)  كانت المرتبة الثانية  من حصة

رسى أساسها  المحتل ومثال ذلك ما جاء أالسياسة العرجاء في العراق التي اب إلى ت  عرج فيه الك   (%9,75) وبنسبة مئوية بلغت

المحتل ساسها أرسى أالشعب يعيش في ظل عملية سياسية  )العراق والهند ، بريمر ونهرو( قال فيه: " إن بمقال طالب السعدون

  (2014)السعدون،  "2003ن احتلت الواليات المتحدة العراق عام أتقوم على المحاصصة بعد  ،الحاكم المدني بول بريمر

ساسها مشروع بايدن لتقسيم أصالحات ن ثورة اإلإصالحات(  قال فيه " جاسم بمقاله )ثورة اإلعزيز السيد ضاف  كذلك  أو

 .(2014)جاسم،  العراق"

( وبنسبة مئوية 13بلغ )مريكا دمرت الجيش العراقي( التي حصلت على تكرار ألمرتبة الثالثة فكانت تخص فئة ) ما اأ

علو  جاد جيش ضعيف مثال ذلك مقال عمادسهم فيه المحتل إليأاب الفشل المرتبطة بالبناء الذي سبأاب ت  الك   عين فيها%( 8,45)

ي شكلتها منية التحة قادرة على مواجهة التحديات األعداد قوات مسلإفشلت الواليات المتحدة في بناء و)الحشود العسكرية ..(  " 

وزاد الكاتب سامي الزبيدي بمقاله )جيش بال قيادات(  جاء فيه: " هو   (2014)علو،  رهابية داخل العراق "التنظيمات اإل

. (2014)الزبيديسس علمية وعسكرية ومهنية وصحفية " أوتشكيله وفق  هالعراق الجديد الذي لم يتم بناء تشكيل جيش

 ن ترتيب الفئات:يوالجدول التالي يب
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 .مريكية في صحيفة الزمانالصحفية من الواليات المتحدة األ عمدة اب األت  يبين موقف ك   : (6) جدول رقم

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %28,85 29 راقلت من عهودها في حماية العمريكية تنص  الواليات المتحدة األ 1

 2 %9,75 15 مريكا رعت مشروع التقسيم والمحاصصة في العراقأ 2

 3 %8,45 13 مريكا دمرت الجيش العراقيأ 3

 4 %5,2 8 الواليات المتحدة دمرت سياستها البالد 4

  %100 65 المجموع 

 

ا   :عمدة الصحفية من المرجعية الدينيةاب األت  :  موقف كُسادسا

ية ئات الرئيسدسة بالفالمرتبة الساعمدة من قرارات ) المرجعية الدينية ( حصلت على اب األن موقف كت  أظهرت نتائج الدراسة أ 

يمها على خمس فئات (. وتم تقس%6.3( وبنسبة مئوية )44عمدة الصحفية ( لصحيفة الزمان بتكرارات بلغت  )اب األت  )آلراء ك  

 فرعية وكما يلي :

(  %34,1) مئوية قدرها( وبنسبة 15ولى ) دعوى المرجعية الدينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ( بتكرار بلغ )احتل المرتبة األ 

فائز جواد تحت عنوان  اب في وجوب االلتزام بدعوى المرجعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مقالت  برز ما قال الك  أومن 

االزمات،  )جواد ف.، افتعال لى المجهول "إل الطائفية المقيتة يقود العراق ن اللعب على حبإزمات( جاء فيه: " )افتعال األ

وطالبت المرجعية كما جاء بمقال جواد العطار بمقاله  )ماذا نريد من حلبة البرلمان( السعي كما قال: " باختيار رئيس  (2014

المرجعية للجهاد( الذي ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب تناول ) دعوى أ .  (2014)العطار، وزراء يحظى بمقبولية وطنية" 

صبح الصدى واسع في طبقات المجتمع المختلفة كما جاء بمقال أ( حيث %22,7ارات و بنسبه مئوية )( تكر10حصل على)

)فاهم، رهاب وحده وفاء للشرعية " إللتطوع تحدوها الرغبة في مقارعة اعلي فاهم )الخطر المحتمل( "  هبت الجماهير ل

تبة الثالثة كما مبين والمر  (2014)فاهم، منية" ت "  تسونامي المساندة للقوات األوفي توضيح ألثر الفتوى التي كان  (2014

 ( %18,2( تكرار وبنسبة مئوية )8)فعال لدعوى المرجعية( الذي حصلت على دناه  كانت من نصيب ) ردود األأفي الجدول 

جل الموصل( التي وصف فيها الفتوى "  بالحكمة البالغة أفي مقال حسنيين محمد )الجهاد من ردت الفعل الجماهيرية تمثلت 

وزاد بأنه " ال خوف على العراق   (2014)محمد ح.، التي حافظت على وحدة المسلمين من شر االحتالل والقاعدة وداعش " 

 .(2014)محمد ح.،  رجل اسمه السيستاني "ن فيه أل
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خيرة لخامسة واألاما المرتبة أ( 15,9( وبنسبة مئوية بلغت )7دد)وحازت المرتبة الرابعة فئة ) عسكرة المجتمع ( بتكرار ع

 (. %9,1( وبنسبة مئوية بلغت )4فكانت من نصيب فئة )تهديد داعش للمراقد الدينية ( بتكرار بلغ )

 .عمدة الصحفية من المرجعية الدينية في جريدة الزمان العراقيةاب األت  يبين مواقف ك    : (7جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %34,1 15 وطنية ةحكومة وحددعوى المرجعية لتشكيل  1

 2 %22,7 10 دعوى المرجعية للجهاد 2

 3 %18,2 8 فعال لدعوى المرجعية ردود األ 3

 4 %15,9 7 عسكرة المجتمع  4

 5 %9,1 4 تهديد داعش للمراقد الدينية 5

  %100 44 المجموع 

 

 :عمدة الصحفية من إقليم كردستاناب األت  كُ  : موقفاا سابع

 عمدةاب األراء كت  ن ) الموقف من إقليم كردستان( حصل على المرتبة السابعة بالفئات الرئيسية )آلأظهرت نتائج الدراسة أ 

ئات فرعية وكما تقسمها على ثالث ف (. وتم  %5( وبنسبة مئوية )35ذ بلغت مجموع التكرارات )إالصحفية ( لصحيفة الزمان 

 يلي :

نازع ق المتوالتوسع في المناط ،اسعة من الصحافة العراقية خصوصا مع سقوط الموصلالتحركات الكردية شغلت مساحات و

د تواجة في ظل اللعسكرياب في تبويب مفهوم التحركات السياسية وات  ليزداد اهتمام الك   ،ا والسيطرة على المناطق النفطيةعليه

 خرى . أللمسلحين في الموصل ومناطق 

( وبنسبة 16ر بلغ )لى االستقالل(  لإلقليم عن العراق بتكراإ) الدعوى  تبويبها الفئات التي تم  ولى من وقد احتلت المرتبة األ

صارت " إن دعوات االستقالل عن العراق   عنون ) المتغير والثابت (ومما جاء بمقال طارق الجبوري الم   (%45,6مئوية )

وسط بدالكريم خيون بمقاله  )الشرق األوعزز الكاتب عامر ع (2014)الجبوري،  حداث الموصل "إتطلق بشكل واضح منذ 

  (2014)خيون، و عربية " أحان تنفيذه بأيدي عراقية كردية  الجديد( تلك الفكرة باإلشارة إلى مشروع " التقسيم قد

 كراد احتلوا المناطق المتنازع عليها ( الذي حصل على تكرارحملت عنوان ) األنصيب الفئة التي ما المرتبة الثانية فكانت من أ 

كد فيها الكاتب سامي الزبيدي على  احتالل المناطق المتنازع عليها " القوات الكردية أ( %34,3( وبنسبة مئوية )12قدره )
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وتحت سقف المطالب الكردية  (2014يدي)الزبحداث والظروف وفرضوا سيطرتهم على المناطق المتنازع عليها " ألاستغلت ا

كمال إ اة )المتنازع عليها(  ليتم  سم  باستعادة )كركوك( كما جاء بمقال عامر عبدالكريم خيون " األكراد استولوا على المناطق الم  

 (2014)خيون،  راضي التي رسمتها الخارطة الجغرافية لإلقليم "االستيالء على األ

بنسبة مئوية ( و7) هالموصل ( الذي حصل على تكرار قدر) مساعدة داعش في احتالل ءت المرتبة الثالثة من نصيب فئة جا

 كراد بمساعدة داعش في احتالل الموصل .اب األهم فيها الكت  ت  إ%( 20)

)الزبيدي، عراق ما بعد احداث الموصل، وساند الكاتب سامي الزبيدي فكرة " وجود تعاون وتنسيق بين الكرد وداعش "  

ي مواجهات بين الكرد أخرى دون حدوث أكراد على مناطق لك كما ذكر في مقاله "  سيطرة األوالشك الذي يؤكد ذ  (2014

إلى الرئاسة الكردية في , وامتد ذلك (2014)الزبيدي ،  وداعش األمر الذي يثير الشك والريبة بوجود تواطؤ في هذه العملية "

)زيدان،  نما خانوها( الذي ساند " مشاركة برزانية في المؤامرة "إ) لم تسقط الموصل و المشاركة كما جاء بمقال ابراهيم زيدان

 ن التوزيع الرتبي الهتمامات الكتاب في الشأن الكردي . ي. والجدول التالي يب(2014

 قليم كردستان في صحيفة الزمان العراقية .إعمدة من اب األيبين موقف كت   : (8) جدول رقم

 المرتبة النسبة المئوية  التكرار الفئات  ت

 1 %45,7 16 الدعوى إلى االستقالل 1

 2 %34,3 12 كراد احتلوا المناطق المتنازع عليهااأل 2

 3 %20 7 مساعدة داعش في احتالل الموصل 3

  %100 35 المجموع 

 

ا   :عالمعمدة الصحفية من وسائل اإلاب األ: موقف كت  ثامنا

لثامنة لمرتبة اعالم( حصلت على ابالموقف من الموضوعات الخاصة باإلن فئة الموضوعات الخاصة )أظهرت نتائج الدراسة أ 

(. %5) سبة مئوية( وبن35للتكرارات بلغ  ) ا  ذ نالت مجموعإة الصحفية ( لصحيفة الزمان عمداب األبالفئات الرئيسية )آلراء كت  

 تقسيمها على ثالث فئات فرعية وكما يلي : وتم  

همية في أعالم العراقي لما له من اب اإلت  دانة لك  همية كبيرة بين الثناء واإلأعالمية ام بتناول ما موجود في الساحة اإلاحتل االهتم

الخطاب العراقي دون المستوى في التعامل مع الشائعات( مرتبة متقدمة  دانة لفئة )جاءت فيها اإل ،كة ضد داعشقيادة المعر

عالم العراقي ) اإل عنونفي مقاله الم   عبد الهادي البابي كد فيهأ(  %50) ( وبنسبة مئوية بلغت17ليحصل على تكرار قدره )
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راضي ومنعها من النشاط داخل األشائعات بواق والمنابر التي تقوم بنشر اللحذر الشديد لتشخيص األ"  اعلى  شاعة(واإل

ي الدعايات المفروضة زمات التي انعشت الطابور الخامس الذي يهدف لتبن  وهذا خلق " تلك األ  (2014)البابي، العراقية " 

 .(2014االزمات، )جواد ف.، افتعال  بسط المواطنين "أها وايصالها إلى وبث  

( %26,5)  لغتب( وبنسبة مئوية 9وكانت المرتبة الثانية من نصيب )الثبات على الصف الوطني لإلعالمين( بتكرار قدره )

عالم ( عنون )اإلين الم  عالم الصادق وعدم التخندق كما جاء بمقال مروان ياسيد على وجوب االلتزام بمعايير اإلجرى فيها التأك

 )الدليمي، خرين "آلاب اساءات ضد الكت  واالعتدال ال يترددون باقتراف اإلسموا بالحكمة تاب الذين ات  كثير من الك  صبح أ" 

 .(2014، )الدليمي عالميين تخلوا فجأة عن صورتهم الموضوعية والرصينة التي عرفناهم بها "وأضاف " من اإل (2014

 ( %23,5ئوية بلغت ) م( وبنسبة 8)وحد ( بتكرار بلغ قاد للخطاب الوطني الم  ما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فئة ) االفتأ

المتابعة الرصد و ن يمارس الصحفيون دورهم الحقيقي فيألى " إفي مقاله )الصورة مظللة عليكم(  دعا فيها الكاتب الدليمي

 .(2014)الدليمي  منية "جهزة األقبل األساءات على قدم وساق من خطاء واإل, والتجاوز عن " األ(2014)الدليمي، والكشف " 

 والجدول التالي يبين توزيع الفئات وكما يلي:

 عالم في صحيفة الزمان العراقية.عمدة الصحفية من وسائل اإلاب األيبين موقف كت    :(9) جدول رقم

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %50 17 الشائعاتالخطاب العراقي دون المستوى في التعامل مع  1

 2 %26,5 9 عالمين على الصف الوطنيالتنبيه إلى ثبات اإل 2

 3 %23,5 8 االفتقاد للخطاب الوطني الموحد 3

  %100 34 المجموع 

 

ا   :عمدة الصحفية من التراث العراقياب األ: موقف كت  تاسعا

التراث العراقي( حصلت على المرتبة التاسعة بالفئات اب من ن فئة الموضوعات الخاصة )بمواقف الكت  أظهرت نتائج الدراسة أ 

على  مهايتقس (. وتم  %3.1) ( وبنسبة مئوية22ذ بلغت التكرارات )إ ،عمدة الصحفية ( لصحيفة الزماناب األالرئيسية )آلراء كت  

ث العراقي فئة )التراعمدة الصحفية لتحتل اب مساحات في األص له الكت  التراث العراقي خص   :ثالث فئات فرعية وكما يلي

كد فيها الكاتب عبد الزهرة الطالقاني على  " أ( %56,52( وبنسبة مئوية بلغت ) 13ولى وبتكرار بلغ )تراث دولي( المرتبة األ
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 عراق والطوائف "ة الحضارة والتعايش بين مختلف األإن التاريخ العراقي يمثل شاهدا استثنائيا وقيمة فريدة للبشرية من بداي

 . (2014قاني ، )الطال

بنسبة مئوية ( و7)ه رادت طمس تاريخ العراق( والذي حاز على تكرار قدرأاجتمعت للتأكيد على فئة ) داعش  المرتبة الثانية 

 .(2014)عزب،ثار والرموز التاريخية المقدسة " ة ما نشر"  داعش يشن حملة على اآلومن جمل ( %30,5بلغت ) 

 (%13,03( وبنسبة مئوية )3ر عدد )ثار مورد اقتصادي( الذي حصل على تكرانصيب فئة ) اآلة فكانت من ما المرتبة الثالثأ

)النواب،  موال "ثار سياحيا لتدر الكثير من األنه  " كان باإلمكان استثمار اآلأالكاتب حسن النواب في مقاله على د فيها شد  

صابتها عدوى أعنى بالتراث العالمي مقاله ) الصمت الدولي( قائال: " إن المنظمات الدولية التي ت  دان جواد غلوم في أو (2014

 بين في الجدول التالي:. وكما م  (2014)غلوم،  السكوت والصمت المريب "

 صحيفة الزمان العراقية.عمدة  الصحفية من التراث العراقي في اب األيبين موقف كت    :(10) جدول رقم

 الترتيب النسبة المئوية التكرار الفئات ت

 1 %56,52 13 التراث العراقي تراث دولي 1

 2 %30,5 7 راد طمس تاريخ العراقأداعش  2

 3 %13,03 3 ثار مورد اقتصادياآل 3

  %100 23 المجموع 

 

   :عمدة الصحفية من دول الجواراب األ: موقف كت  عاشراا 

الفئات ب العاشرة  اب من دول الجوار ( حصلت على المرتبةن فئة الموضوعات الخاصة ) بموقف الكت  أهرت نتائج الدراسة ظأ  

%(. وتم تقسيمها على 1.4( وبنسبة مئوية )10ذ بلغت التكرارات )إعمدة الصحفية ( لصحيفة الزمان اب األالرئيسية )آلراء كت  

 فئتين فرعية وكما يلي :

كبيرا على البالد والبلدان المجاورة مما حرك سياسيهم التخاذ  ثرا  أحدث أ ،كبر المحافظاتأعراق وسقوط دخول داعش لل 

( وبنسبة 5ات بلغت )مواقف بالضد لبالد الرافدين لتحقيق مكاسب لبلدانهم وقد حصلت فئة ) دول الجوار مع داعش( على تكرار

خواتها( جاء فيه: " بقاء القنصلية التركية في أمقاله )من داعش ونوح سمعان في  برز ما قاله الكاتبأومن  (%50مئوية )

ما المرتبة الثانية فكانت من نصيب فئة )دول أ (2014)سمعان، الموصل خالفا للمألوف ألغراض التنسيق بحجة االختطاف" 

ي جواد غلوم في أمن مجموع الفئات. وساند هذا الر (%50( وبنسبة مئوية )5)الجوار ال عالقة لها( ليحصل على تكرار قدره 
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مريكية( بقوله " ال دول الخليج وال دول الجوار تستطيع حبك مثل هذه اللعبة أ) لماذا ال تكون داعش صناعة  عنونمقاله الم  

 دناه.أ وكما موضح في الجدول, (2014)غلوم،  الملفتة لألنظار والمدهشة "

  

 عمدة  الصحفية  من دول الجوار في صحيفة الزمان العراقية.اب األيبين موقف كت    :(11) جدول رقم

 الترتيب النسبة المئوية التكرار  ت

 1 %50 5 دول الجوار مع داعش 1

 2 %50 5 دول الجوار ال عالقة لها 2

  %100 10 المجموع 

 

 النتائج 

 ي :عمدة الصحفية المنشورة في صحيفة الزمان وكما يلمن النتائج في ضوء األتوصلت الدراسة إلى سلسلة     

ايا ن القضممان مقارنة بغيرها عمدة الصحفية في صحيفة الزاب األاستحوذت القضايا السياسية على اهتمام كت   -1

 خرى .األ

 حاز االهتمام بموقف المرجعية الدينية اجماعا كليا.  -2

 سباب انهيار الجيش العراقي في الموصل .أتناول الكتاب  -3

 مريكية .لدور السلبي للواليات المتحدة األعمدتهم الصحفية اأوضح الكتاب من خالل  -4

 .جزاء من البلدأتفرد بالقرارات في وضع يحتل فيه تناول الكتاب الدور الكردي بنقد كبير جراء ال -5

 الم الذي لم يكن بمستوى الطموح.تناول الكتاب الدور السلبي لوسائل األع -6

 نساني الذي خلقه احتالل داعش ألجزاء من البالد.تابع الكتاب الوضع اإل -7

 روج بوطنجل الخأخطاء من لتالفي األ، جل الوحدةأروحات الهادفة لتصحيح المسار من عمدة الطيغلب على األ  -8

 د.موح  

 السياسيين في مركز القرار.اب استخدام مفردات قاسية بحق غلبت على كثير من الكت   -9

 ثر الحقبة الطويلة للضغط الحاصل على المجتمع الموصلي جراء االحتالل.أاب غفل الكت  أ-10
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 الملخص

لتخصص ا ،ميةة األكاديالدراس ،)الجنس،السن،المستوى األكاديميةعرف على أثر المتغيرات الشخصية وهدفت الدراسة للت

من طلبة  ا  البط 601 والتواصل التعليمي عند طالب الجامعة. وبلغ عدد أفراد العينة مستوى أساليب االتصالاألكاديمي( على 

على  مدنااعت. جزائرط بالوكذا طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة األغوا ،المدرسة العليا لألساتذة

لجامعي اي الوسط ف األكاديميوالتواصل  تصالاالاليب تقيس أس استمارةبناء  وتم   المنهج الوصفي في الدراسة الميدانية،

أنه  ن أبرزهاموخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج  .عبارة وتم إخضاعها للشروط العلمية الصدق والثبات 27مكونة من 

 والتواصل التصاإلب ( على مستوى  أسالياألكاديميةالجنس والمستوى الدراسة ، غيرات )مسار الدراسة األكاديميةال تؤثر مت

 ألكاديميااصل والتو تصالاالعند طالب الجامعة. ويؤثر متغير السن والتخصص األكاديمي على مستوى  أساليب  األكاديمي

 عند طالب الجامعة.

 الكلمات المفتاحية : أساليب االتصال األكاديمي , المتغيرات الشخصية , المتغيرات األكاديمية , الوسط الجامعي , األثر
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Abstract 

 

The study aimed to identify the impact of personal and academic variables (gender, age, level, academic 

studies, academic specialization) on the level of communication and educational communication among 

university students. The number of respondents was 601 students in Algeria. We adopted the descriptive 

approach in the field study and constructed a form that measures communication methods and academic 

communication in the university community in 27 sentences, she was subjected to honesty and 

consistency. The study resulted in a set of results, namely that the variables (academic background, 

gender, and level of academic study) do not affect the level of communication methods and academic 

communication among university students. Variable age and academic specialization affect the level of 

communication and academic communication among university students. 

Keywords: Methods of academic communication ,   Personal variables, Academic variable, 

University center,  Impact 
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 :المقدمة

يتل عتن طريت  تصال وسيلة يستتخدمها اإلنستان لتنمتيم واستتقرار حياتته ونقتل أ تكالها ومعناهتا متن جيتل إلتى جاال عد  ي  

ومتن ، ئهاتمر دون اتصتال يجترب بتين أعضتاوال يمكتن لجماعتة أو منممتة أن تنشت  أو تست، تعبير الكتابات الكتتب المخووطتاتال

لت  متن الفترد ذوإنمتا يستتغرق ، فجت ة وال يت قت  علتى دفعتة واحتدة األسس العلمية المستلم بهتا أن تقبتل أب فكترة جديتدة ال ي تد 

وتول أو يوقتد ، والمعتاني التتي ت ملهتا الرستالة  المستقبل وقتا ويتتم علتى خوتوات أو مراحتل متعتددة علتى حستب نتو  االتصتال

 ممهتا قتوانين تواصلية تنعلى العموم كلما كانت البيئة ال. في كل مرحلة طبقا لمروفه الخاصةيقصر الوقت الذب يقضه  الشخص 

صتال بمختلت  ومن البيئتات المنممتة التتي تعتمتد علتى االت، تصال والتواصل نفعية وذات معنىوت كمها تشريعات كان عملية اال

ميتة ناصتر التعليعتصتال والتواصتل بتين اره حيث ال تنقل المعرفتة إال باالأنواعه وأساليبه الوسط التعليمي بمختل  مراحله وأطو

 صول الدراسية . داخل الف

ميتة خدمتة التعليتعيش المجتمعات التعليمية ت ديات ورهانات كبرى من أجل البقاء والتوور، وقد احتلت جودة التدريس وجودة ال

منهجيتات تعليميتة والمكانة الصدارة في تفكير الخبراء والباحثين فتي ميتدان التربيتة والتعلتيم لتوتوير التعلتيم متن حيتث الورائت  ال

جتازات وإنمتا إن، ىم ليستت هبتة تمتنال وال أعمتال تعوتجية واألساليب الديداكتيكية فتي أطتواره المختلفتة ، إن جتودة التعلتيالبيداغو

المتتال ووتضتت ي متتن أجلهتتا بالوقتتت والجهتتد  ،ل  تصتتنعها الشتتعوب وتتدعمها التتدولت متل فتتي طياتهتتا العمتتل واالجتهتتاد المتواصتت

ددة للجتودة الجامعة ومتن الفصتول الدراستية وتت قت  بوجتود سياستات واضت ة وم توالمثابرة، وجودة التعليم تبدأ من المدرسة و

فير نمتم ألخوتاء، وتتواالشاملة، وكفاءة التنميم اإلدارب للمؤسسات التعليمية، وتفعيل نمتام المتابعتة والتقتويم لتفتادب الوقتو  فتي 

يت  جتودة لتعلتيم وت قن لضتمان استتمرارية امي أهم مكتو  تدريب عالية المستوى للهيئة التعليمية واإلدارية، ويعتبر االتصال التعلي

 الخدمة التعليمية.

  المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة 

 إشكالية الدراسة: .1

وذلت  بت ديتد ، الوتالب  داختل الفصتول الدراستية  تصتال األستاتذة والمعلمتين مت اعملية التعلم والتعليم من ختالل  تنتج

ونتو  المخرجتات واألداء المولتوب وفقتا وطبيعتة المتدخالت المقدمتة علميتة للمواقت  التعليميتة الت نمط ونوعية هتذا التفاعتل وفقتا

العملية التعليمية ودور المتعلمتين استتقبال الرستائل التواصتلية ومناقشتتها لفهتم  تفراتها ومضتامينها ألنماط التواصل بين أطراف 
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توتتور روا الفريتت  التعليمتتي داختتل الفصتتل الدراستتي ، وستتبيل ، تعلموزيتتادة الرصتتيد المعرفتتي لتتديهم، فهتتو واستتوة التعلتتيم والتت

( علتى ضترورة العنايتة بت ستين نوعيتة التعلتيم 2005وبخاصة في مجال التتدريس فتي التعلتيم العتالي وقتد أكتد تقريتر اليونستكو )

 ستتين عمتتل المؤسستتات العمتتل لتيتتتم  وستتوف األمتتور. والستتيما متت  تزايتتد الضتتغوط علتتى ال كومتتات متتن قبتتل الوتتالب وأوليتتاء 

 وبرامجها التعليمية، وال يقتصر هذا االهتمام بجودة التعليم على الدول النامية فقط، بل يتعداه للدول المتقدمة )موق  اليونسكو(.

التصتتال الدراستتات فتتي ميتتدان التعلتتيم العتتالي علتتى ضتترورة إتقتتان األستتاتذة  لمهتتارات اولقتتد أكتتدت نتتتائج الكثيتتر متتن

يتولتب  متر التذبالستلوكية للوتالب بصتفة عامتة األالسلوك التدريسي لألستاذ والمعلم يتؤثر فتي األنمتاط وأن التعليمي،والتواصل 

تتدريسته  ورصد سلوك األستتاذ فتي أثنتاء ،االهتمام بعملية ت ليل أنماط التفاعل اللفمي والغير لفمي  ه ونوعته ،والتعترف إلتى كم 

ين فتي حثين المختصموض  اهتمام العديد من البا فصول الدراسية  بمؤسسات التعليم العالي تعد  تصال داخل الفدراسة عمليات اإل

قيمتتتهم  لجامعتتة تقتتا ميتتدان التربيتتة والتعلتتيم، لمتتا لهتتا متتن أهميتتة بالغتتة فتتي ال يتتاة التعليميتتة الجامعيتتة، فاألستتاتذة والوتتالب فتتي ا

التوتور  واصتل األكتاديمي بيتنهم، فتي ضتوء ت تديات ومتولبتات عصترتصتال والتمن ختالل فعاليتة ونجاعتة أستاليب االالتعليمية 

يات التنميتة إلى أن التعليم العالي يلعب دورا هاما في مواجهة ت تد Taya Louise Owensوالعولمة، كما خلصت نتائج دراسة 

متين لتيم المتعلقتدرة علتى تعالمستدامة، وذل  متن ختالل تقتديم هتذا القوتا  الكثيتر متن التتدريب والمهتارات االتصتالية، حيتث لته ال

أن منمتور العمتتل  Elken, M., &Stensaker، وأكتد 1الممتتازين، وإنتتاا األب تا  األساستية، وربتط الختدمات بالمجتمعتات

ت ، متن عتات والكليتاالتعليمي الجيد يشمل أيضتا  العديتد متن األنشتوة المختلفتة التتي ينوتوب عليهتا تقتديم الختدمات التعليميتة للجام

يشمل مجموعتة ، وم العاليألنشوة تعقيدا في التعليالتعليم أحد أكثر ا أهمية الممارسات التعليمية المترابوة. حيث يعد   خالل إبراز

 .2من الجهات الفاعلة والروتينية التي تؤثر على التدريس والتعلم بورق مرئية وغير مرئية

ور العلمتتي المتالحتت  متتن الت تتديات التربويتتة نتشتتار المعرفتتي والتوستت  الثقتتافي والتوتتوبتتالنمر لمتتا أصتتبال يشتتكله اإل

والتعليمية في عصرنا ال الي، لم تعد الممارسات التواصلية التقليدية في عمليات التدريس من أساليب وطرائت  ووستائل التعلتيم 

الجامعات إلتى إعتادة  كما ت تاا، ورة بمتولباته وأ كاله المختلفةوالتعلم  قادرة على مسايرة واق  التعليم العالي في الدول المتو

التفكيتتر فتتي التفتتوق فتتي وستتائل التتتدريس لتمكتتين المتتوعفين متتن التعبيتتر عتتن التميتتز الفتتردب فتتي ستتياق التتتدريس المولتتوب فتتي 

وفي ضوء هذه المتولبات  كان لزاما علينا تجويد الممارسات االتصالية في حجترات الدراستة ب بعادهتا، ستواء أكتان  .3الجامعة

و غير لفمي أو كتابي، والتي يتدرب عليها األساتذة إلى درجتة اإلتقتان والتتمكن، وذلت  متن ختالل مواقت  هذا التواصل لفمي أ

تعليمية تعل مية متعددة. وقد أوصى عبد هللا قلي في هذا المجتال علتى ضترورة تتدريب المتعلمتين، حضتور البديهيتة واالستتجابة 

 . 4سرعة التفكير وترتيب األفكار وتنسيقها السريعة الفورية، أدب النقاش واحترام اآلخرين، وتنمية
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صتال تتتي تميتز االن الخاصية األساستية اليتبين لنا أتصال األكاديمي السائد داخل مؤسسات التعليم العالي، ومن خالل اإل

المشتترك دل والتواصل األكاديمي عن غيره من أ كال نقل المعلومات في الدراسات األكاديميتة متن نقوتة إلتى أخترى، هتي التبتا

 امعي( أو متتاللمعتتاني واألفكتتار والخبتترات والمعلومتتات فتتي اتجتتاهين  بتتين المرستتل )األستتتاذ الجتتامعي( والمستتتقبل )الوالتتب الجتت

 ستتعمال نمتاميعرف بـ )نمام المدخالت والمخرجات(، وعليه فإن ت قي  هذا اإلرسال للمعاني بين المرستل والمستتقبل يتولتب ا

 متاءات، أصتوات( مفهومتة متن كتال الوترفين، حتتى يعتي كتل طترف متا ت ملته إ تارات الوترفمعين من اإل ارات )رمتوز، إي

 كيات الوالتبرغتوب فتي ستلووبالتالي ضمان التبادل المشتترك لألفكتار وإحتدا  التغييتر المخر من معاني لت قي  االستجابة، اآل

قت  أستاليب ة والب تث، اتجهنتا إلتى تنتاول واوإدراكا من ا ألهمية هذا الموضو  ورغبتة منتا فتي وضتعه موضت  الدراست، الجامعي

ت ستتبة للجامعتتااالتصتتال والتواصتتل داختتل قواعتتات التعلتتيم العتتالي لت ليتتل متتا يكتنفتته االتصتتال األكتتاديمي ومتتا تمثلتته جودتتته بالن

ي والتت كتاديميتصال والتواصل األوعة من التساؤالت الب ثية حول االعلى ما سب ، يمكن صياغة مجم بناء  ، وعليه والجزائرية

 جاءت كالتالي:

ص يميتة، التخصتهل تؤثر المتغيرات الشخصية واألكاديمية )مسار الدراسة األكاديمية، الجنس، الستن، المستتوى الدراستة األكاد (1

 تصال والتواصل التعليمي عند طالب الجامعة؟األكاديمي( على مستوى  أساليب اال

تعلتيم والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات التصتال دالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االهل توجد فتروق  (2

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير مسار الدراسة األكاديمية؟

تعلتيم تصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات الدالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االهل توجد فتروق  (3

 تغير الجنس ؟العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لم

تعلتيم تصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات الدالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االهل توجد فتروق  (4

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير السن؟

علتيم ات التتصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستدالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االهل توجد فتروق  (5

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير مستوى الدراسة األكاديمية؟

تعلتيم تصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات الدالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االهل توجد فتروق  (6

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير التخصص األكاديمي؟
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 فرضيات الدراسة: -2

لتى مستتوى  األكتاديمي( عتؤثر المتغيرات الشخصية واألكاديمية )الجنس ،السن ،المستتوى الدراستة األكاديمية،التخصتص  -

 تصال والتواصل التعليمي عند طالب الجامعة.أساليب اال

م لتعلتيتصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات ادالة إحصائيا في مستتوى أستاليب االتوجد فروق  -

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير الجنس.

لتعلتيم تصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات ادالة إحصائيا في مستتوى أستاليب االتوجد فروق  -

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير السن.

لتعلتيم ي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات اصتال والتواصتل التعليمتتالة إحصائيا في مستتوى أستاليب االتوجد فروق د -

 العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير مستوى الدراسة األكاديمية.

لتعلتيم تصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات ادالة إحصائيا في مستتوى أستاليب االتوجد فروق  -

 يمي.العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير التخصص األكاد

 

 أهداف الدراسة:-3

الب تصتال والتواصتل التعليمتي عنتد طتلجتنس، الستن( علتى مستتوى أستاليب االالتعرف علتى أثتر المتغيترات الشخصتية )ا (1

 الجامعة.

تواصتتل تصتتال والاألكتتاديمي( علتتى مستتتوى أستتاليب اال المتغيتترات األكاديميتتة )المستتتوى الدراستتة األكاديميتتة، التخصتتص (2

 الجامعة.التعليمي عند طالب 

 المصطلحات األساسية في البحث: - 4

 شرح المصطلحات والمفاهيم

 االتصال: .1

ي، أو  ث األكاديمإن كلمة "االتصال" وبالرغم من تداولها الواس  إال أنها ت مل معان عديدة، فقد تستعملها في مجال الب

أنهتا قتد  ا نفستيا كمتاو رستائل اتصتال جماهيريتة، إر تادالنشاط التوبيقي المالزم له، أو بوصفها علما أ, فنا أ, عالقتات إنستانية، أ

 5تعبر عن عملية هادفة مقصودة أو طبيعية تلقائية.
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متات وهتي " عملية نقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل تتضمن أكثر من طريت  واحتد لنقتل المعلو تعريف االتصال

 6عملية معقدة قد ي د  فيها تغيير للم توى المعرفي و معانيه"

ن  تائ  أو يتذي  عتتالتتي تعنتي عتتام و communisمشتتتقة متن الكلمتة الالتينيتتة   communicationتصتال ا"ولفمتة  -

 التي تعني ت سيس جماعة أو المشاركةcommuncare طري  المشاركة .أو من لفمة 

لتى تلت  إالتعليمتي "يشتير االتصتال بمفهومته التربتوب و:يعرفته م متد الترتتورب كالتتالي:  المعنى التربوي لالتصال -

عبتر  م التتي تجتربالعملية التي ت د  في موق  تعليمي بين عناصره المتعددة التي تشكل األداة الرئيسية فتي تنمتيم عمليتة التتعل

 .7قنوات مختلفة ومتنوعة لفمية، غير لفمية، كتابية"

كثتر حتتى الخبرة بتين  خصتين أو أوفي مجال التربية عرفه عالء الدين أحمد كفافي وآخرون أنه عملية مشاركة في  -

طتترف متتن  صتتبال مشتتاعا بيتتنهم ممتا يترتتتب عليتته إعتتادة تشتتكيل أو تعتتديل المفتاهيم والتصتتورات الستتابقة لكتتلأتعتم هتتذه الخبتترة و

 .8األطراف المشاركة في هذه العملية" 

معتين  يكستب ستلوكوفي عمليات التعلم عرفه صالال عبد العزيز وآخرون ب نته هتو حتث التلميتذ أو الوالتب وإلهامته ل -

 .9حتى ي صل على فوائد معينة.

ة ويتترى صتتالا التتدين عرفتتة م متتود أن عمليتتات التتتدريس والتعلتتيم هتتي اتصتتال إنستتاني دينتتاميكي ي تتد  بتتين ثالثتت -

 . 10عناصر )معلم ،متعلم ،منهج(

 

 التعريف اإلجرائي:

ى جماعتة أو متن جماعتة إلتى ن  تخص إلتمتاالتصال عملية نقل معلومات ومهارات واتجاهات من  تخص إلتى آختر أو 

 ما.أخرى، أو هو تبادل فكرب ووجداني وسلوكي بين النا ، أو هو تفاعل بين طرفين ي ق  المشاركة في الخبرة بينه

لمتعلمتون "مجموعة من األعمال أو األفعال أو اإلجراءات المخووتة يتديرها المعلتم ويستهم فيهتا ا تعريف التدريس: .2

 . 11رغوبة  لدى المتعلمين على المدى القريب والبعيد"وتستهدف ت قي  أهداف تربوية م

قليتتة : مجتترد مجهتتود  خصتتي لمعونتتة  تتخص آختتر للتتتعلم، والتعلتتيم عمليتتة حفتتز واستتتثارة قتتوى المتتتعلم العالتعليييم هييو

  12ونشاطه، وتهيئة المروف المناسبة التي تمكن المتعلم من التعلم.
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 ينشت  نتيجتة د ال يالحظ بشكل مبشر و لكن يستدل عليته متن الستلوك و"تغير  به دائم في سلوك الفر ويعرف التعلم أنه:

 .13الممارسة كما يوهر في تغر لألداء للكائن ال ي"

 و ود،ال تديث بلوت   : مهتارات الصتوت و التنتو  الصتوتيمها م متد حستام أبتو يوست  إلتىقس ت مهارات االتصال: .3

المناقشتة و  إثتراءالمستتم  فتي ال تديث و تراك اعينين وهي حركة العينتين . مهتارة مهارة اتصال ال، الت د  بوالقة دون قهقهة

 وده المترا ونشتاء جتو يستإإليمتاءات. مهتارات استتخدام المترا تشتمل لغتة الجستد اار. مهارات اللغة الغير منووقة وتبادل األفك

لراحتة و ا ته نتو  متن يمنلجميل ألنته يجتذب المستتقبل وهر امتالميذ لعملية المناقشة. اللبس والمالمتعة داخل القسم للفت انتباه ال

مهارة ت ديد األهداف .مهارة إثارة الدافعية .مهارة ت ديد األستاليب  وصنفها عمر موسى سرحان:،  14االطمئنان ن و المرسل.

، 15يم هتتارة التقتتول .مو اإلجتتراءات التعليميتتة .مهتتارة اإلدارة الصتتفية الفعالتتة و كيفيتتة تنميمهتتا .مهتتارة التخوتتيط لعمليتتة االتصتتا

كتون تة التفكيتر، : مهارة الكتابة. مهارة الت د . مهارة القراءة. مهارة اإلنصتات و مهتار علي العياصرةعاني ووصنفها حاتم ال

 تفاعتل بتينو ت واضت ة و مفهومتة و هنتاك تجتاوبعملية االتصال فعالة و ناج ة بين المدر  و التالميذ طالما أن الرسائل كان

 -و متن بتين هتذه العوائت  ذكتر كتاعم، جتابر: . 16االتصال إال أن هناك بعض العوائ  قتد تعرقتل الستير ال ستن لهتا طرفي عملية

، غيتر أنهتا مناقشتةو فتي حجترة الدراستة متن  ترا وأستئلة  العبارات أو الكلمات أسا  ال غنى عنه لما يجترب اللفظية الزائدة:

الشترا و  أطالتة عمليتةوائدة وغير المفهومتة سية إذا أكثر المعلم من األلفاع الزقد تؤدب إلى نقصان الكفاية التدريو ا ،تصبال عائق

لكلمتات و اإن قتدرة  خصتين علتى استتخدام نفتس  الخلط في الفهيم الناشيع عيخ افيتالف الخبيرة: -المناقشة قد تؤدب إلى الملل.

 شيرودالصت .  يتعرض لهتا التلميتذ فتي غرفتة الوصول إلى معان مختلفة تمام االختالف بش نها تكون أحد المخاطر اللفمية التي

ب إلى خرى مما يؤدت د  هذه الماهرة عندما ال يجذب الدر  اهتمام التالميذ و ينش  التفكير في أمور أ الذهخ و أحالم اليقظة:

فتي غرفتة ال الدافعيتة عنصتر مهتم فتي عمليتة االتصت تعتد   ضيعف الدافعيية لليتعلم:عيدم االهتميام و -أحالم اليقمة. رود الذهن و

فتي  " يكسب اإلنسان المعرفة عتن طريت  ال توا  لتذا يجتب أن يعترف المعلتم أنته أب قصتور قصور اإلدراك الحسي: -الص .

 .17"بير الالزمةعليه ألن يتخذ التداا يجب أن يراعي الفروق الفردية واالستيعاب لذلتلميذ قد ينقص من عملية الفهم وحوا  ا

 المبحث الثاني: إجراءات البحث الميداني 

 الدراسة االستطالعية للخلفية النظرية : الخطوة األولى -أ

 مي .قمنا ب صر أكبر عدد ممكن من األدبيات من كتب ومصادر ودراسات سابقة التي لها عالقة باالتصال التعلي

 الخطوة الثانية: الدراسة االستطالعية إلجراءات الميدانية:-ب
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 15األغواط وبتمتن المدرستة العليتا لألستاتذة  متن الولبتة 10 ا  طالبت 25نتة متن الباحث بإجراء دراسة استوالعية مكو  قام 

لتى نتتائج  صتل الباحتث عياستترجاعها  حستبتوزيت  االستتمارات الب ثيتة علتى  من معهد الرياضة بجامعة األغواط وبعد   ا  طالب

 تتما ى م  فرضيات الدراسة.

 : المنهج المستخدم -

ف وفتي تم اختيار المنهج الوصفي ألنه يتما ى م  طبيعة موضو  ب ثنا هذا، قصتد وصت  العوامتل وت ليتل المترو    

 جمي  المواق  والمراحل خووة بخووة وجم  ال قائ  والبيانات والمعلومات المتعلقة بالماهرة قيد الدراسة.

 : مجتمع البحث وعينة الدراسة -

ية لنشوات البدناالمدرسة العليا لألساتذة باألغواط  وجمي  طلبة معهد علوم وتقنيات في دراستنا مجتم  الب ث هو جمي  

 والرياضية  بجامعة األغواط .

 :العينة وكيفية افتيارها -

 ث األساستي هتون عنوان الدراسة  " أساليب االتصال والتواصل األكاديمي لدى طالب الجامعة " فالمجال االجتمتاعي للب تأبما 

، ط جامعتة األغتوابوالرياضية   المدرسة العليا لألساتذة باألغواط  وجمي  طلبة معهد علوم وتقنيات النشوات البدنيةجمي  طلبة 

ي التعلتيم فتتقتيس جتودة االتصتال التعليمتي  استتمارة  ب ثيتة   850، قمنتا بتوزيت تجتانس مجتم  الب ث م دد وواضال م وبما أن

 دراسة.العالي من وجهة نمر الولبة والجدول أدناه يص  إجراءات توزي  واسترجا  استمارات الب ث على أفراد عينة ال

 

 وصف إجراءات توزيع واسترجاع استمارات البحث على أفراد عينة الدراسة : (1الجدول رقم )

 

عييدد االسييتمارات 

 التي وزعت

عييدد االسييتمارات 

التييييييييييييييي تييييييييييييييم 

 استرجاعها

عيييد االسيييتمارات 

 الملغاة

عيييد االسيييتمارات 

 الفعلية في البحث

 292 14 306 500 طلبة المدرسة العليا لألساتذة

طلبيية معهييد علييوم وتقنيييات النشيياطات 

 البدنية والرياضية

360 324 15 309 

 601 29 660 860 عينة الدراسة 
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 مجاالت الدراسة :  -

 : الحدود الزمانية 

قتيس لتارات حيتث قمنتا بتـتوزي  االستتم 2018و تهر متاب  2018نا بإجراء الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة  تهر متار  مق

 الدراسة.االتصال والتواصل التعليمي على جمي  أفراد عينة 

 : الحدود المكانية 

   طلبتة معهتدقام الباحث بتوزي  واسترجا  استمارات الب ث على جمي  طلبتة المدرستة العليتا لألستاتذة بجامعتة األغتواط وجميت

 الرياضة بجامعة األغواط بوالية األغواط.

 : الحدود البشرية 

 700ب ثيتة متن  استتمارة 518تتم استترجا   كعينتة أساستية وتتم تستليم االستتمارات الب ثيتة إلتيهم، ا ،فترد 700اخترنتا فتي ب ثنتا  

 استمارة تم توزيعها

 أدوات جمع البيانات:الوسائل و -

 استخدمنا استمارة تقيس االتصال والتواصل التعليمي في الدراسة األكاديمية من وجهة نمر الولبة

 :فطوات بناء االستبيان -

نات و تبكات استتبيا البداية اإلطال  على بعض الدراسات السابقة وبعض المراج  التي لها عالقة بالب تث استتمارات،تم في  (1

االتصتتال  فتتي المجتتال التعليمتتي حيتتث تتتم بنتتاء استتتمارة تقتتيس استتتمارةقتتيس االتصتتال والتواصتتل التعليمتتي والمالحمتتة التتتي ت

 والتواصل التعليمي في من وجهة نمر الولبة .

 :ة الثانية عملية التحكيمالخطو (2

لفرضتي أو اوم التكتوين في الخووة السابقة ذكرنا أنه تم بناء أداة جم  البيانات في ضوء فرضيات الدراستة صتدق مفهت

 تتتوى ، فتتي هتتذه المرحلتتة تتتم عتترض األداة علتتى الخبتتراء والم كمتتين قصتتد عمليتتة الت كتتيم وذلتت  لقيتتا  صتتدق المصتتدق البنتتاء

متن متي فيس االتصتال والتواصتل التعلياستتمارة تقت عة من األساتذة المختصتين بجامعتة األغتواط.والمضمون بعرضه على مجمو

 عبارة . 26وجهة نمر مكونة من 

 واخترنا طريقة ليكيرت ثالثية األوزان في بناء االستمارة تقيس . 
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 يبخ توزيع أوزان مقياس استمارة تقيس االتصال والتواصل التعليمي  : (2الجدول رقم )

 نادرا أحيانا دائما األوزان

 1 2 3 الدرجات

 

 الصدق اإلحصائي :

الثباتمعامل√يساوب الجذر التربيعي لمعامل الثبات   الصدق الذاتي :  =  الذاتي الصدق

 

 الصدق التمييزي: -

يقصد به مدى تفاوت الدرجات النهائية ألفراد عينة الدراسة ويتم حسابه بالمقارنة الورفية حيث يتم ترتيب التدرجات  

لفتروق عتن امتن األطتراف الستفلية ثتم نقتوم ب ستاب  % 27متن األطتراف العلويتة و % 27النهائية تصاعديا أو تنازليتا ثتم ن ختذ 

 T.testطري  االختبار اإلحصائي 

= 0,87√:    االتصال والتواصل التعليمي الذاتي الستمارة  معامل الصدق 0,93 

 التمييز الستمارة االتصال والتواصل التعليميداللة الفروق يبيخ معامل ا : (3) الجدول رقم

المتغيرات 

 والمؤشرات

 العينة األطراف

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الفرق بيخ 

 المتوسطات

قيمة 

T 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

االتصال 

 التعليمي

 14,75 2,24 70,85 162 الطرف العلوي

37,8

2 

322 0,00 

لستفلي ابتين متوستط التدرجات الوترف العلتوب والوترف  T.test( نالحتظ أن قيمتة 10من خالل النتائج الموجتودة فتي الجتدول) 

قيمتة االحتماليتة  عنتد ال (37,82إلجابات أفراد عينة الدراسة على االتصال والتواصل األكاديمي أثناء الدر  التي كانت تساوب )

ء كتاديمي أثنتااصتل األ( وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائية يبن الدرجات العلوية والدرجات السفلية االتصتال والتو0,00)

 الدر  ألفراد عينة الدراسة .
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 حساب معامل الثبات: بطريقة ألفا كرونباخ

 قيم معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ الستمارة االتصال والتواصل األكاديمي : (4الجدول رقم )

Alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach basé sur des éléments 

standardizes 

Nombre 

d'éléments 

0,83 0,87 30,00 

ا درسة العلية الممعامل الثبات بوريقة ألفا كرونباخ االتصال والتواصل األكاديميون وجهة نمر أفراد عينة الدراسة )طلب

 لألساتذة وطلبة معهد الرياضة بجامعة األغواط(.

 حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية أسلوب غوتمان: 

راد ألكاديمي ألفالمتوسطات الحسابية وتبايخ واالنحراف المعياري لنصفي استمارة االتصال والتواصل ا: ( 5الجدول رقم )

 عينة الدراسة

 عدد العبارات االنحراف المعياري التبايخ المتوسط الحسابي 

 13 3,85 14,81 30,73 عبارات النصف األول

 13 3,32 11,04 33,47 عبارت النصف الثاني

 26 6,17 38,02 64,20 عبارتاإلستمارة

,عبارة 10رة ,عبا9,عبارة 8,عبارة 7,عبارة 6,عبارة 5عبارة  ,4,عبارة 3,عبارة 2,عبارة 1: عبارة01عبارات النص  

 .13,عبارة 12,عبارة 11

: 02عبارات النص  

 ,24,عبارة23,عبارة22,عبارة21,عبارة20,عبارة19,عبارة18,عبارة17,عبارة16,عبارة15,عبارة14عبارة

 .26,عبارة25عبارة

𝑅لدينا صيغة العالقة الرياضية ألسلوب جوتمان هي: = 2 (1 −
S1

2+S2
2

S2 ) 

S1حيث :
2

S2تباين النص  األول، :  
2

 التباين الكلي:  S2تباين النص  الثاني،:  
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𝑅الموجدة في الجدول أعاله :بتعويض القيم  = 2 (1 −
S1

2+S2
2

S2 ) = 2 (1 −
14,81+11,04

38,02
) = 0,64 

تذة لعليتا لألستتاقيمتة معامتل الثبتتات الستتمارة االتصتال والتواصتتل األكتاديميين وجهتتة نمتر أفتراد عينتتة الدراستة )طلبتة المدرستتة ا

 حصائيا.وهو مرتف  ودال  إ 0,64 وطلبة معهد الرياضة بجامعة األغواط( بوريقة التجزئة النصفية أسلوب غوتمان تساوب

 .  األساليب اإلحصائية المستخدمة : 7

في اتجاه واحد، كما استخدمنا البرنامج اإلحصائي  ANOVAت ليل التباين  االن راف المعيارب. المتوسط ال سابي. -

SPSS ل ساب العالقات و القوانين اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 في ضوء فرضيات الدراسة:تحليل ومناقشة النتائج 

وء ض( بيخ درجات متوسطات االتصال والتواصل األكاديمي ومؤشراته في ANOVAيبيخ الفروق ) : (6الجدول رقم )

 متغير مسار الدراسة األكاديمية

 العينة الدراسة األكاديمية المتغيرات والمؤشرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Fقيمة  

القيمة 

 Sigاالحتمالية

االتصال والتواصل  

 التعليمي

 0,24 1,36 6,29 63,78 291 طلبة المدرسة

 

 : القراءة اإلحصائية وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج

اإليصال والتواصل األكاديمي  ( لداللة الفروق لت ليل التباين أحادب االتجاه لمتوسوات درجات06) نالحظ في الجدول رقم

األكاديمية ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ عدد طلبة المدرسة العليا لألساتذة طالب عبد الرحمن وف  فئات مسار الدراسة 

وبلغ عدد طلبة معهد علوم وتقنيات ، (6،29( وان راف معيارب قدره )63,78( بمتوسط ال سابي قدره )291باألغواط )

( ،أما 6,13( وان راف معيارب قدره )64,37قدره )( بمتوسط ال سابي 309النشاطات البدنية والرياضية بجامعة األغواط )

( وهذه النتيجة تثبت أنه ال توجد 0,05( وهي أكبر من القيمة )0,24( عند القيمة االحتمالية )1,36قدرت بـ ) (F) قيمة االختبار

ر مسار الدراسة لمتغي االتصال والتواصل األكاديمي ألفراد عينة الدراسة تعزى فروق دالة إحصائيا بين متوسوات درجات

. ومنه نستنتج أن الفرضية الجزئية األولى القائلة توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى أساليب االتصال والتواصل األكاديمية
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التعليمي داخل الفصل الدراسي في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير مسار الدراسة األكاديمية لم 

 .تت ق 

لولبة في اكون  أن مسار الدراسة األكاديمية ال يؤثر على مستوى درجات امتالك أفراد عينة الدراسة لنتائجا وتعزى هذه

زمالء عن بة الالجامعة يقومون بعمليات االتصال في الفصل الدراسي وخارجه داخل الجامعة سواء م  األستاذ أم م  الول

 عرفي واكتساب خبرات ومعارف جديدةطري  المناقشة والت ليل للرف  في مستوى رصيدهم الم

وء ض( بيخ درجات متوسطات االتصال والتواصل األكاديمي ومؤشراته في ANOVAيبيخ الفروق ) : (7الجدول رقم )

 متغير الجنس

المتغيرات 

 والمؤشرات
 العينة الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Fقيمة  

القيمة 

   Sigاالحتمالية

والتواصل  االتصال 

 التعليمي

 6,67 64,02 355 ذكر

 5,49 64,18 245 أنثى 0,24 1,36

 6,21 64,09 600 المجموع

 القراءة اإلحصائية وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج :

االتصييال والتواصييل  ( لداللتتة الفتتروق لت ليتتل التبتتاين أحتتادب االتجتتاه لمتوستتوات درجتتات07) نالحتتظ فتتي الجتتدول رقتتم

( 64,02( بمتوستط ال ستابي قتدره )355ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ عدد الولبة التذكور ) متغير الجنسوف  فئات  األكاديمي

( وان تتراف معيتتارب قتتدره 64,18( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره )309( ،وبلتتغ عتتدد طلبتتة اإلنتتا  )6,67وان تتراف معيتتارب قتتدره )

( وهذه النتيجة تثبت 0,77( وهي أكبر من القيمة )0,09( عند القيمة االحتمالية )1,36)( قدرت بـ F( ،أما قيمة االختبار )5,49)

ألفتتراد عينتتة الدراستتة تعتتزى لمتغيتتر  االتصييال والتواصييل األكيياديمي أنتته ال توجتتد فتتروق دالتتة إحصتتائيا بتتين متوستتوات درجتتات

فتي مستتوى أستاليب االتصتال والتواصتل التعليمتي ومنه نستنتج أن الفرضية الجزئيتة القائلتة توجتد فتروق دالتة إحصتائيا  الجنس.

لتم تت قت . المستار والجتنس ال  الجينس داخل الفصل الدراسي في مؤسسات التعلتيم العتالي متن وجهتة نمتر الولبتة تعتزى لمتغيتر

امعتة ون الولبتة فتي الجوتعزى هذه النتائج  أن متغير الجنس ال يؤثر على مستتوى درجتات امتتالك أفتراد عينتة الدراستة كت توجد

يستتعون للقيتتام  ب ستتاليب االتصتتال والتواصتتل األكتتاديمي  فتتي حجتترات الدراستتة أثنتتاء إلقتتاء األستتتاذ للم اضتترات  ،ا  وإناثتت ا  ذكتتور



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 2, July 2020 

 

 

 45 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ومت  الولبتة التزمالء عتن طريت  ا ومعانيهتا وداللتهتا فتي الواقت   والدرو  لالستفسار علتى المتادة العلميتة المقدمتة وفهتم حيثياتهت

 نهم من ت قي  النجاا األكاديمي .ساب خبرات ومعارف جديدة تمك  واكت ،المناقشة والت ليل

وء ( بيخ درجات متوسطات اإلتصال والتواصل اآلكادمي ومؤشراته في ضANOVAيبيخ الفروق ) : (8الجدول رقم )

 متغير مستوى الدراسة اآلكاديمية

المتغيرات 

 والمؤشرات

مستوى 

الدراسة 

 األكاديمية

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Fقيمة  

القيمة 

 Sigاالحتمالية

االتصال 

والتواصل  

 التعليمي

 5,06 65,20 127 سنة أولى

1,63 0,16 

 6,58 63,39 172 سنة ثانية

 6,57 63,96 141 سنة ثالثة

 6,29 63,96 129 سنة رابعة

 6,06 64,45 31 سنة فامسة

 6,21 64,09 600 المجموع

 القراءة اإلحصائية وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج :

االتصييال والتواصييل  ( لداللتتة الفتتروق لت ليتتل التبتتاين أحتتادب االتجتتاه لمتوستتوات درجتتات08) نالحتتظ فتتي الجتتدول رقتتم

( بمتوستط 127) سينة أوليىألفراد عينة الدراسة حيتث بلتغ عتدد الولبتة  متغير مستوى الدراسة األكاديميةوف  فئات  األكاديمي

( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره 172) سيينة الثانييية( ، وبلتتغ عتتدد الولبتتة 5,06( وان تتراف معيتتارب قتتدره )65,20ال ستتابي قتتدره )

( وان تراف 63,96( بمتوستط ال ستابي قتدره )141) سنة الثالثية( ، وبلغ عدد الولبة 6,58( وان راف معيارب قدره )63.39)

( وان تتراف معيتتارب قتتدره 63,96( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره )129) سيينة الرابعييةولبتتة وبلتتغ عتتدد ال (،6,57معيتتارب قتتدره )

أمتا قيمتة ، (6,06( وان تراف معيتارب قتدره )64,45( بمتوستط ال ستابي قتدره )31) سينة الخامسيةوبلغ عدد الولبتة  (،6,29)

( وهتذه النتيجتة تثبتت أنته ال توجتتد 0,05)( وهتي أكبتتر متن القيمتة 0,16( عنتد القيمتة االحتماليتة )1,63( قتدرت بتـ )Fاالختبتار )

متغيير مسيتوى ألفتراد عينتة الدراستة تعتزى لمتغيتر  االتصيال والتواصيل األكياديمي فروق دالة إحصائيا بين متوسوات درجتات

صتل ومنه نستنتج أن الفرضية الجزئية القائلة توجد فروق دالة إحصائيا في مستتوى أستاليب االتصتال والتواالدراسة األكاديمية. 
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لتم  مسيتوى الدراسية األكاديميية التعليمي داخل الفصل الدراسي في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نمر الولبة تعتزى لمتغيتر

 تت ق . 

ولبتة فتي ثر علتى مستتوى درجتات امتتالك أفتراد عينتة الدراستة كتون الؤالنتائج  أن مستتوى الدراستة  ال يتوتعزى هذه 

راستي ي الفصل الدفة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة( يقومون بعمليات االتصال الجامعة على اختالف مستوياتهم )سن

في صيدهم المعروخارجه داخل الجامعة سواء م  األستاذ أم م  الولبة الزمالء عن طري  المناقشة والت ليل للرف  في مستوى ر

 واكتساب خبرات ومعارف جديدة 

وء ض( بيخ درجات متوسطات االتصال والتواصل األكاديمي ومؤشراته في ANOVAيبيخ الفروق ) : (9الجدول رقم )

 متغير تخصص الدراسة األكاديمية

المتغيرات 

 والمؤشرات

 العينة التخصص األكاديمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Fقيمة  

القيمة 

 Sigاالحتمالية

االتصال 

والتواصل  

 التعليمي

 5,54 65,53 81 لغة عربية

3,16 0,00 

 7,79 62,04 48 فيزياء

 6,05 63,79 82 علوم طبيعية

 6,64 61,41 34 رياضيات

 4,96 64,42 45 لغة فرنسية

 6,13 64,37 309 التربية بدنية

 6,21 64,09 600 المجموع

 القراءة اإلحصائية وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج :

االتصييال والتواصييل  لداللتتة الفتتروق لت ليتتل التبتتاين أحتتادب االتجتتاه لمتوستتوات درجتتات (09) نالحتتظ فتتي الجتتدول رقتتم

ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ عدد الولبة الذين يدرسون تخصتص لغتة  متغير تخصص الدراسة األكاديميةوف  فئات  األكاديمي

غ عتتدد الولبتتة التتذين يدرستتون تخصتتص ( ،وبلتت5,54( وان تتراف معيتتارب قتتدره )56,53( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره )81عربيتتة )

(،وبلتغ عتدد الولبتة التذين يدرستون تخصتص علتوم 7,79( وان تراف معيتارب قتدره )62,04)فيزياء( بمتوستط ال ستابي قتدره )

(،وبلتتغ عتتدد الولبتتة التتذين يدرستتون تخصتتص 6,05( وان تتراف معيتتارب قتتدره )63,79( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره )82طبيعيتتة )
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(،وبلتغ عتدد الولبتة التذين يدرستون تخصتص 6,64( وان راف معيتارب قتدره )61,41ل سابي قدره )( بمتوسط ا34رياضيات )

(،وبلغ عدد الولبتة التذين يدرستون تخصتص 4,96( وان راف معيارب قدره )64,42( بمتوسط ال سابي قدره )45لغة فرنسية )

( قتتدرت بتتـ F(، ،أمتتا قيمتتة االختبتتار )6,13)( وان تتراف معيتتارب قتتدره 64,73( بمتوستتط ال ستتابي قتتدره )309التربيتتة البدنيتتة )

( وهتتذه النتيجتتة تثبتتت أنتته توجتتد فتتروق دالتتة إحصتتائيا بتتين 0,05( وهتتي أقتتل متتن القيمتتة )0,00( عنتتد القيمتتة االحتماليتتة )3,16)

ه ومنت متغير تخصيص الدراسية األكاديميية.ألفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  االتصال والتواصل األكاديمي متوسوات درجات

نستنتج أن الفرضية الجزئيتة القائلتة توجتد فتروق دالتة إحصتائيا فتي مستتوى أستاليب االتصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل 

 ت ققت. مستوى الدراسة األكاديمية الدراسي  في مؤسسات التعليم العالي من وجهة نمر الولبة تعزى لمتغير

دراسة كتون يمية يؤثر على مستوى درجات امتالك أفراد عينة الوتعزى هذه النتائج  أن متغير تخصص الدراسة األكاد

ألستتتتاذ الولبتتة فتتي الجامعتتة أستتاليب االتصتتال والتواصتتل األكتتاديمي عنتتد طتتالب الجامعتتة فتتي حجتترات الدراستتة أثنتتاء إلقتتاء ا

زمالء عتن الولبة ال وم  ق ها ومعانيها وداللتها في الواللم اضرات والدرو  لالستفسار على المادة العلمية المقدمة وفهم حيثيات

صته طري  المناقشة والت ليل واكتساب خبرات ومعارف جديدة تختل  باختالف التخصص لـ ن كل تخصص أكتاديمي لته خصائ

 وميزاته ومنهجيات اتصال خاصة به سواء كان هذا االتصال مبا ر أوغير م  األستاذ أو الوالب الزميل .

ضوء  ( بيخ درجات متوسطات االتصال والتواصل األكاديمي ومؤشراته فيANOVAيبيخ الفروق ) : (10الجدول رقم )

 متغير السخ

المتغيرات 

 والمؤشرات

 العينة العمر )السخ(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Fقيمة  

القيمة 

 Sigاالحتمالية

االتصال 

والتواصل  

 التعليمي

 6,05 64,50 8 سنة 18أقل مخ 

4,35 0,00 

 5,78 64,38 191 سنة 21إلى  19مخ 

 6,63 63,29 296 سنة 24إلى  22مخ 

 5,39 65,75 105 سنة 24أكثر مخ 

 6,21 64,09 600 المجموع
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 القراءة اإلحصائية وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج :

واصييل االتصييال والتدرجتتات( لداللتتة الفتتروق لت ليتتل التبتتاين أحتتادب االتجتتاه لمتوستتوات 10نالحتتظ فتتي الجتتدول رقتتم)

( 08ستتنة ) 18ألفتتراد عينتة الدراستتة حيتث بلتغ عتتدد طلبتة الفئتتة العمريتة األقتتل متن  متغيير العميير )السيخ(وفت  فئتتات  األكياديمي

( 191نة )ست( 21إلتى  19( ،وبلغ عدد طلبة الفئة العمرية من) 6,05( وان راف معيارب قدره )64,50بمتوسط ال سابي قدره )

( 296نة )ست( 24إلتى  22(،وبلغ عدد طلبة الفئة العمرية من ) 5,78( وان راف معيارب قدره )64,38قدره )بمتوسط ال سابي 

( 105)ستتنة  24(  وبلتتغ عتتدد طلبتتة الفئتتة العمريتتة أكثتتر متتن 6,63( وان تتراف معيتتارب قتتدره )63,29بمتوستط ال ستتابي قتتدره )

يمة االحتمالية ( عند الق4,35( قدرت بـ )Fا قيمة االختبار )(،أم5,39( وان راف معيارب قدره )65,75بمتوسط ال سابي قدره )

ل والتواصل االتصا( وهذه النتيجة تثبت أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسوات درجات0,05( وهي أقل من القيمة )0,00)

التة دة توجتد فتروق ومنته نستتنتج أن الفرضتية الجزئيتة القائلت متغير العمير )السيخ(.ألفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  األكاديمي

هتة نمتر إحصائيا في مستوى أستاليب االتصتال والتواصتل التعليمتي داختل الفصتل الدراستي فتي مؤسستات التعلتيم العتالي متن وج

 ت ققت. السخ الولبة تعزى لمتغير

مليتات عمتتالك أفتراد عينتة الدراستة كتون وتعزى هذه النتتائج  أن متغيتر العمتر )الستن(  يتؤثر علتى مستتوى درجتات ا

مت   األستاذ أم االتصال والتواصل األكاديمي التي يقوم بها طالب الجامعة  في الفصل الدراسي وخارجه داخل الجامعة سواء م 

ال التصتت اهتاراالولبة الزمالء تختل  باختالف التقدم في السن ألن الولبة أكبر سنا لديهم مستوى مرتفت  فتي درجتات امتتالك م

ف جديتدة ل  عن طري  المناقشة والت ليل للرف  في مستوى رصيدهم المعرفي واكتساب خبرات ومعتاروالتواصل األكاديمي وذ

 كونهم أكثر نضجا وأكثر خبرة في ال ياة .

 

 المناقشة العامة

الجامعتة ال يتتت ثر خلصتت نتتتائج الب تث إلتتى أن  مستتوى اكتستتاب  أستاليب االتصتتال والتواصتل األكتتاديمي عنتد طتتالب 

بمتغيرات )مسار الدراسة األكاديمية ،الجنس والمستوى الدراسة األكاديمية( ألن جمي  طالب الجامعتة ال يختلفتون  فتي عمليتات 

سواء مت  األستتاذ أم مت  الولبتة التزمالء عتن طريت   ،االتصال والتواصل األكاديمي في الفصل الدراسي وخارجه داخل الجامعة

ألن هتدفهم واحتد هتو ت قيت  التفتوق ، عرفتي واكتستاب خبترات ومعتارف جديتدةيل للرف  في مستوى رصيدهم المالمناقشة والت ل

والنجاا الدراسي ، أما متغير السن ومتغير التخصص األكاديمي يؤثران علتى  مستتوى  أستاليب االتصتال والتواصتل األكتاديمي 
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باختالف السن كلمتا زاد الوتالب فتي الستن ارتفت   مستتوى االتصتال عند طالب الجامعة ألن مستوى االتصال األكاديمي يختل  

 األكاديمي لديهم والعكس ص يال كونهم أكثر نضجا في العديد من الخصائص والسمات العقلية والنفسية وأكثتر خبترة فتي ال يتاة،

تخصتتص األكتتاديمي ونفتتس الشتتيء بالنستتبة لمتغيتتر التخصتتص فتتإن مستتتوى االتصتتال والتواصتتل األكتتاديمي يختلتت  بتتاختالف ال

للوالب ألن كل تخصص أكاديمي له مميزاته وخصائصه ستواء تعلت  األمتر باألنشتوة التعليميتة كورائت  وأستاليب التتدريس أو 

 الم توى التعليمي .

 لم وت ستن متنإحدى القنوات التي تساعد في عمليات تفاعل الولبة واألساتذة م  مدخالت التتع واالتصال األكاديمي هو

إن يميتة. لتذا فتهذا سر قوته كعنصر أساسي مولوب لتمتين روابط العالقات البيداغوجية بتين مكونتات العمليتة التعلمخرجاته، و

. كما يمكتن االتصتال والتواصتل التعليمتي 18عالقة الناج ة بين األستاذ والوالب، تقوم على أسا  التواصل المفتوا والصادقال

ال التربيتتة ن االستتتفادة متتن التجتتارب والخبتترات الميدانيتتة للمختصتتين فتتي مجتت تتركاء العمليتتة التربويتتة بمختلتت  مستتتوياتها، متت

لقادمتة، ايتة واألجيتال تصويبها وتنقي هتا وتكييفهتا، ومتن ثتم توويرهتا وتعليمهتا لألجيتال ال ال وإذا أمكنوإثرائها والبناء عليها، 

متدر  وجيتة بتين الهميته في ربتط العالقتة البيداغوعليه فإنه ونمرا ألهمية االتصال األكاديمي في تنفيذ الدرو  وتسييرها، وأ

التواصتل دراستة إيريت  الن كيبنكيترب أن التواصتل غيتر اللفمتي والتواصتل الشتفوب و والولبة وتوطيتدها، فقتد أعهترت نتتائج

 19الكتابي يسهم في مشاركة المتعلمين في عملية التعلم.

بينهم في الفصل الدراسي  للمشتاركة الفعالتة والبنتاءة والكاملتة  عندما يفتال األستاذ المجال للولبة لالتصال والتواصل في ما

الموقت  التعليمتي التعلمتي  ومعارفته حتول المشتكل الموتروا فتي  وف  مقتضتيات ومتولبتات التدر  فيوترا كتل طالتب خبراتته

وخالل المناقشة يمهر بعض اللبس والغموض نتيجتة تصتادم بعتض االقتراحتات واآلراء التتي قتدمها الولبتة فيقتوم الولبتة بتجنيتد 

أفكارهم وإيجاد ال ل العلمي لهذه المشكلة وهذا ينمي االبتكار واإلبدا  عند الولبة  إن هذا األسلوب يعمتل علتى توطيتد العالقتات 

إلنسانية بين الولبة ويعتزز مبتدأ التعتاون واال تتراك فتي إيجتاد ال لتول التنتافس الشتري  ببتذل الجهتد فتي الب تث والموالعتة فتي ا

ن االتصال والتواصل األكاديمي داختل إ .مختل  المصادر للتوصل لل لول ومن خالل هذه العملية يكتسب الولبة معارف جديدة 

ويبتدأ الولبتة فتي المشتاركة اإليجابيتة  إليجتاد ال تل إذا أحستوا أن ،دأ متن مشتكلة يبتاألحيان  سي بين الولبة في غالبالفصل الدرا

 Aldridge, Dوأكتتد ، المشتكلة المعروضتتة علتتيهم  فتتي الستتياق العلمتتي للتتدر  وتتناستب متت  قتتدراتهم ولكتتن تت تتدى تفكيتترهم

Reading علتى كتابتاتهم أو ت لتيلهم أو حتل المشتكالت ، كلمتا  أنه كلما زاد عدد الوالب التذين يمارستون التتعلم  وتلقتوا تعليقتات

هتذا النتو  متن أثتاء التدر   بنتاء المعرفتةندما يشارك المتعلمون بفعاليتة فتي عمليتة ع 20أصب وا أكثر مهارة في الدراسة والتعلم.

التعليم يعزز التفكير الناقتد والتفكيتر اإلبتكتارب واإلبتدا  المعرفتي ويعمتل علتى خلت  متعلمتين مستتقلين وذوب دافعيتة عاليتة ن تو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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البنائيتة  بيئتات التتعلمأن  Gustin, , Abbiati., Gerbase&Baroffioالدراسة تمتن هم ثقتة بإمكانيتاتهم  وفتي هتذا الستياق ذكتر

تؤثر بشتكل إيجتابي علتى فهتم الوتالب لستياقهم التعليمتي ولتعزيتز التتعلم العميت . ال يقتصتر الوتالب علتى اكتستاب المعرفتة، بتل 

ا مهارات حل المشكالت والتفكير النقدب والعمل الجماعي الصغير والتعلم المستقل   21يمارسون أيض 

ل الدراستتي  بتتين لبيداغوجيتتة التتتي تنشتت  وتتوتتور عنتتد الولبتتة داختتل الفصتتقتتوم  البعتتد العالئقتتي علتتى العالقتتات اإلنستتانية واي

والعالقتات البيداغوجيتة اإليجابيتة تستاعد الوالتب ، وهذه العالقات هي بمثابة االتصال وتواصل بين الولبة مجموعة من األطرف

مجترد خبترة وإحستا  يكتستبه  العالئقتي لتيسعلى وإ با  حاجاته التعليمية لت قي  الرضا والتكي  م  المواق  المختلفة، فالبعد 

من خالل الخبرة والممارسة واالحتكتاك مت  اآلخترين ليقتوم علتى أستا  أن الولبتة واألستاتذة  حيثمتا كتانوا داختل قاعتات  الوالب

وفعاليتة التدريس وخارجه وفي الوسط األكاديمي يشكلون مجموعة من العالقات المتشابكة عالقة الوالتب بنفسته كالكفتاءة الذاتيتة 

الذات والثقة بالنفس والدافعية ب بعادها ومكوناتها وهذا يتيال للوالب الفرصة للتعرف علتى إمكانياتته وقدراتته قبتل التفاعتل مت  أب 

موق  في الفصل الدراسي، وبين الولبة حيث تنش  قنتوات االتصتال والتواصتل متعتددة بالمشتاركة والتعتاون وال توار والمناقشتة 

( أنته يتتم تعزيتز التتعلم إذا تتم الستماا Gall, M. D., & Gillett, Mوفي هذا السياق  أكد  )واجبات التعليمية إلنجاز المهام وال

( تبتتادل األفكتتار Postholm, M. B.وأكتتد )   22للوتالب بمناقشتتة مشتتكالت الب تث وال لتتول والتفستتيرات التتتي قتاموا بإنشتتائها

قمت بها؛ البعض اآلخر يستخدم أفكتارك. متن الجيتد أن تعترف أن اآلختر يجعل  أكثر أمنا. ربما سيستخدم  خص ما الخوة التي 

ي بون ما أفعله. وعندما نتشتارك األفكتار، ن قت  الكثيتر مع تا.
والعالقتات مت  األستتاذ بالتفاعتل معته وت قيت  نمتام المتدخالت .  23

، لتذا يجتب علتى جميت  أطتراف والمخرجات والتغذية الراجعة لتعتديل وتصتويب الستلوك الصتادر متن الولبتة وتصت يال األخوتاء

المشتتاركين فتتي البعتتد العالئقتتي أن يعملتتوا ويجتهتتدوا فتتي إنشتتاء  بيئتتة  تعليميتتة مميتتزة عتتن طريتت  االحتتترام المتبتتادل وتقبتتل آراء 

، اآلخرين وأن يثقوا في قدراتهم المعرفية والعقلية والمهارية، كما يتضمن البعد العالئقتي القتدرة فتي التعامتل بنجتاا مت  اآلخترين

وكيتت  يجتتذب اآلختترين إليتته ويجعلهتتم يتعتتاونون معتته ويخلصتتون فتتي العمتتل ويزيتتدون متتن قتتدراتهم اإلبداعيتتة واإلنتاجيتتة وتوليتتد 

أن  Maunder,ومدى كفاءة الوالب  في التعرف على متولبات األعمتال البيداغوجيتة مت  التزمالء ومت  األستتاذ ، وذكتر األفكار

األقتران تعتد جانبتا أساستيا فتي تعزيتز االلتتزام واالنتمتاء إلتى مجتمت  الجامعتة وتمثتل التكامتل الصداقة والتفتاعالت اإليجابيتة بتين 

االجتمتتاعي وهتتذا يعتتزز حاجتتة مؤسستتات التعلتتيم العتتالي إلتتى لتجربتتة الوتتالب االجتماعيتتة فتتي الجامعتتة بجديتتة وتشتتجي  تنميتتة 

منهتاا  -طالتب–يتداكتي  أو المثلتت الديتداكتيكي )أستتاذ . كما إن اعتماد الشروط العلمية في التدريس أو متا يعترف بالد24الصداقة

 Didaktikأن نهتتج   Magnússon, Rytzlerتعليمتتي ( يقتتوب البعتتد العالئقتتي داختتل الفصتتل الدراستتي،  فتتي هتتذا الستتياق أكتتد 
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عي في المقدمة  للتدريس الجامعي ، ي افظ على وعيفة  وأهمية كل من المعلمين والوالب ويجلب األبعاد العالئقية للتدريس الجام
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 قائمة المراجع
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 الملخص

ادة فهوم إعلى التعرف على واقع خدمات المعلومات في مؤسسات المعلومات بجامعة ديالى، والتعرف على مإيهدف البحث 

 لمستفيدين فيمة لومبادئها ، وبيان دورها في تحسين مستوى خدمات المعلومات المقد   Re- engineeringهندسة العمليات 

خدم ، وقد است دماتهاعاده هندسة عمليات خاد الموارد البشرية في الجامعة إلمؤسسات المعلومات بجامعة ديالى، وتحديد استعد

 انة مالئمةم استبخالل تسليط الضوء على الجانب النظري وتصمي البحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته وطبيعة البحث من

مؤسسات  بات فية نتائج كان من أبرزها : قلة عدد المتخصصين في المعلومات والمكتل البحث لعد  لهذا الغرض ، وقد توص  

ؤسسات عمل مرية لجامعة ديالى ، وضعف فاعلية خدمات المعلومات المقدمة للمستفيدين ، وضعف في واقع العمليات اإلدا

خدمات  ءات تقديمهندسة عمليات وإجرا ةعادنه بحاجة ماسة إلأن قسم الموارد البشرية أبدى ألى ذلك إضاف المعلومات ، ي  

 المعلومات .

مؤسسات  مليات،هندسة الع ،خدمات المعلومات، مؤسسات المعلومات ،(ة: إعادة هندسة العمليات )الهندرالكلمات المفتاحية

 االكاديمية، مراكز المعلومات المعلومات
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Abstract 

The research aims to identify the reality of information services in the information institutions at 

Diyala University, recognize the concept and principles of reengineering process, explain its role 

in improving the level of information services provided to beneficiaries in information 

institutions at Diyala University, and to determine the readiness of human resources to 

reengineering their service operations. The research uses the analytical descriptive method, due 

to its relevance to the nature of the research through highlighting the theoretical side and 

designing a suitable questionnaire for this purpose. The research reaches a set of results, the most 

prominent of which were: the small number of specialists of information and libraries in 

institutions of information at Diyala University. The weakness of the effectiveness of 

information services provided to beneficiaries. Weakness in the reality of administrative 

operations due to the work of information institutions. In addition, human resources have shown 

that they are in urgent need of reengineering processes and procedures for providing information 

services. 

Keywords: reengineering operation, information services, information institutions, Information 

institutions, process engineering, academic information institutions, information centers 
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 اإلطار العام للبحث 

 مشكلة البحث:

 Re-engineering  توجد أساليب فنية متعددة لتطوير عمل مؤسسات المعلومات ومن هذه األساليب ما يعرف بإعادة الهندسة 

لتطوير في تغير واالمفاهيم الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن العشرين والتي شملت عدد من المبادئ األساسية للوهي من 

ستوى تحسين موذ ما أرادت النجاح في رفع أداءها إدمتها العديد من المؤسسات عمل مختلف مؤسسات المعلومات، وقد استخ

من ضعف  تعاني ن مؤسسات المعلومات األكاديمية في جامعة ديالىإلك فمن خالل إعادة هندسة عملياتها ،مقابل ذ خدماتها

اصل في لتنافس الحي ظل افها واستمراريتها ئدة لكي تحافظ على بقاقدراتها على مواكبة المتغيرات البيئية البسيطة منها والمعق  

يس األداء ي مقايقيق تحسينات جذرية فلها من تح تقديم خدمات المعلومات، ولغرض رفع مستوى األداء لتلك المؤسسات البد  

 آلتية:لتساؤالت اعلى ا ، ومن هنا فقد انبثقت مشكلة البحث من خالل اإلجابةلهندسة لعملياتها وإجراءات عملهامن خالل إعادة ا

 ؟Re- engineering ما المقصود بإعادة هندسة العمليات  .1

 الهندسة في عملياتها؟ إعادةمبادئ  أن قمؤسسات المعلومات األكاديمية تطب   بإمكانهل  .2

ات لمعلومامكن لهندسة العمليات في مؤسسات المعلومات بجامعة ديالى إجراء تحسينات في مستوى خدمات كيف ي   .3

 مة للمستفيدين ؟المقد  

 أهمية البحث:

لمعلومات اودورها في تحسين مستوى خدمات Re- engineering ن أهمية البحث من أهمية الموضوع إعادة الهندسة  تكم  

م اءات تقديوير إجرمن المداخل اإلدارية الحديثة لتط ها تعد  حيث إن  ، ومات األكاديمية في جامعة ديالىفي مؤسسات المعل

ة ت اإلداريلعملياندسة اط األضواء لمتخذي القرار على إمكانية إعادة هسل  ن الدراسة ت  إفضال عن ذلك ف خدمات المعلومات،

ؤسسات مومبادئها في  م الباحثين بموضوع إعادة الهندسةندرة الدراسات السابقة حسب عل، فضال عن ذلك والخدمية

 المعلومات.

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الى اآلتي:

 في مؤسسات المعلومات.  Re- engineeringف على مفهوم إعادة الهندسةالتعر   .1

 . فيدينمة للمستات المعلومات المقد  بيان دور إعادة الهندسة وأهميتها في تحقيق تحسين لمستوى أداء خدم .2

 مة للمستفيدين في جامعة ديالى.ف على واقع خدمات المعلومات المقد  التعر   .3
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 تها.وخدما ق إعادة الهندسة لعملياتهاطب  تحديد استعداد مؤسسات المعلومات األكاديمية في جامعة ديالى لت   .4

 فرضيات البحث:

 مة للمستفيدين في مؤسسات المعلومات بجامعة ديالى.المقد  يوجد ضعف في فاعلية خدمات المعلومات 

 منهج البحث:

والجانب  لموضوعااستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته وموضوع البحث من خالل إثراء الجانب النظري بحيثيات 

 التطبيقي المتضمن تصميم استبانه وتحكيمها واختبار صدقها.

 حدود البحث:

 عية: إعادة هندسةالحدود الموضو Re-engineering.مؤسسات المعلومات األكاديمية ، 

 .الحدود المكانية: جامعة ديالى 

  2019/2020الحدود الزمنية: العام الدراسي. 

 

 مجتمع وعينة البحث:

سة ، ؤسم 15ها )مكتبات الكليات ( والبالغ عدد تكون مجتمع الدراسة من مؤسسات المعلومات األكاديمية في جامعة ديالى

 . ا  ( فرد59نت جميع العاملين في تلك المؤسسات األكاديمية والبالغ عددهم )وعينة البحث تضم  

 أدوات البحث:

 ثراء الجانب النظري.مصادر المعلومات إل 

 لجمع المعلومات. ةتصميم استبان 

  استخدام البرنامج االحصائيspss  لتحليل االستبانة وفقراتها . 21النسخة 
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 الدراسات السابقة:

 .(2006)مسرعي،    براهيم محمد عبيد مسرعإ. دراسة 1

حقيق ف على مفهوم إعادة هندسة العمليات ، تحليل ووصف الظاهرة المدروسة ، تالتعر   الهدف

 ية فيتحسينات جوهرية على كافة أنواع العمليات فيها وإحداث إجراءات وتغييرات أساس

 العمل 

ة ودرج استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليلها من حيث طبيعتها المنهج

 جودتها .

الد. ملك خلعمليات في مستشفى الإن أفراد مجتمع البحث موافقون على تطبيق إعادة هندسة ا النتائج

 تقديملن أفراد مجتمع البحث موافقون على مدى مساهمة تطبيق إعادة هندسة العمليات إو

ون على قل ، وإنهم موافقأقل وفترة زمنية أت جودة أفضل للمستفيدين وبتكلفة خدمات ذا

لهندسة ادة ا، كما إن هنالك غياب لمفهوم إعمن تطبيق هندسة العمليات التي تحد   المعوقات

من و. لعلياارة انظرة المستقبلية لإلدالعمليات واالهتمام ببعض المفاهيم السائدة وقصور في ال

 وتقييد مسبقا تحديد المشكالت التي تواجها المنظمة التوصيات التي خرجت بها الدراسة : هم  أ

 ات .عادة هندسة العمليات ، وتخصيص موارد كافية لمشروع إعادة هندسة العملينطاق إ

 

 .(2009)محمد،  . دراسة إسماعيل عبدهللا محمد2

ودة ج، تحسين ة للعمليات في الجامعة اإلسالميةف على دور عملية إعادة الهندسالتعر   الهدف

 إسلوب الحصر الشامل . مة ، استخدامالخدمات المقد  

 استخدم البحث منهج دراسة الحالة . المنهج

 عة، كماالجام تكلفة اإلدارية فيلى تخفيض الإطبيق ومبادئ إعادة الهندسة يؤدي ن استخدام تإ النتائج

ين ك تحسنه يساهم في سرعة انجاز المهام واألعمال بمختلف دوائر الجامعة، فضال عن ذلأ

ت توصياليمية المقدمة للطلبة من قبل الجامعة. وتوصلت لعدد من المستوى الخدمات التع

يين( ، تدريسأبرزها : تعزيز مفهوم إعادة الهندسة لمختلف العاملين في الجامعة )إداريين و

 منح العاملين القدرة والحرية واالستقاللية الكاملة إلصدار القرارات .
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 الجانب النظري:

 :Re- engineering( ة)الهندرلمحور األول:إعادة هندسة ا

نة من كلمتين األولى )الهندسة ( والثانية )اإلدارة( وهي من مصطلح إعادة الهندسة كلمة عربية في أصلها وهي متكو   عد  ي  

في مقالته التي نشرت في دورية هارفرد  (مايكل هامر)المفاهيم اإلدارية الحديثة التي انطلقت من نهاية القرن العشرين، على يد 

، ثم انتشر هذا المفهوم في األوساط األكاديمية باعتباره من أنماط اإلدارة الذي يمكن  1990عام  (2014)المرسى،  بزنس ريفيو

ن لهذا أ، و (2011)الشهربلي، إحداث تغييرات جذرية في أداء المؤسسات لتصبح متناسبة مع متطلبات العصر الحالي 

 تي:والتعريفات نورد البعض منها وكاآلالمصطلح العديد من األوصاف 

)محمود،   سالحا  تنافسيا هاما في بيئة األعمال التي تتزايد فيها التحديات التي يواجها المدراء في العمل اليوم

2007). 

إحداث تغيير جوهري وسريع في جوانب مهمة لتبسيط إجراءات العمل وتخفيض كلف العمليات والعاملين 

 .(2004)النجار، والعمل بممارسات إدارية جديدة 

 . (2017)احمد، و تغيير جزئي من خالل أقسامها أي الشامل على مستوى المؤسسة ككل التغيير الجذر

ن مجموعة من األدوات التي يمكن من خاللها تحسين وتطوير أسلوب العمل في هي نموذج جديد يتضم  

 .(2013)الدين،  المؤسسات وتحسين قدرات المسؤولين في مواجهة المنافسة 

تصميم العمليات باالعتماد على المستفيد بصفة جذرية بهدف هي عملية إعادة تفكير مبدئي وأساسي وإعادة 

)احمد نجاز العمل إالعمل والجودة في الخدمة وسرعة  تحقيق تحسين في معايير األداء الحاسمة كالتكلفة في

 .  (2016ت.، 

 

ها عادة تنظيمومات وإإعادة النظر في عمل مؤسسات المعل ها مجموعة من اإلجراءات التي تستهدفن  أفها الباحثان على كما يعر  

 لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية في تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.

 تمثل في: Re- engineeringن إعادة الهندسة أأعاله يمكن أن يستنتج الباحثان بمن خالل التعريفات 

 مرتكز للتحدي والتنافس في بيئة األعمال. .1

 .التغيير الجذري )من نقطة الصفر للعمل( وليس عملية ترميم أو ترقيع أو إصالح بل تجديدهاالهدف  .2
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 و كلي حسب رؤية المنظمة.أالتغيير ممكن يكون جزئي  .3

 تقليل الجهود والكلفة المالية والبشرية وتقليل الوقت مع ارتفاع جودة الخدمة. .4

 تدريب العاملين من خالل سياسة تعليم جديدة. .5

 على المستفيد بشكل أساسي.التركيز  .6

 في مؤسسات المعلومات : Re- engineeringأهداف إعادة الهندسة ) الهندرة( 

 تي :سسات المعلومات يمكن إيجازها باآلإن إلعادة الهندسة أهداف عامة في مؤ

   (16صفحة ، 2009)محمد،  لى المتحرك والمرنإالتحول بأسلوب العمل من الجامد  .1

 انخفاض كلفة تقديم خدمات المعلومات المادية والبشرية. .2

منح العاملين بمؤسسات المعلومات صالحيات وتحمل المسؤوليات واإلشراف المالصق للعمل وإتباع أسلوب الرقابة  .3

 .(2009؛ محمد، 2006)مسرعي، المتوازن والتجاوز عن األخطاء البسيطة والمحدودة وحلها لحظة اكتشافها 

 تقديم خدمات معلومات ذات جودة عالية. .4

 .(Matheson, 2011) السرعة في االستجابة للمستفيدين أثناء طلب الخدمة .5

 .(2013)الدجني،  إدماج العمليات المتشابهة لتقليل التداخل في العمل وتكرار الجهد .6

 ,Fredrik) لى المهام المتخصصةإال العاملين من المهام المتعددة ي من خالل انتقتحقيق األداء النوعي وليس الكم   .7

2018). 

ة يمكن بيانها عد  إلعادة الهندسة خصائص في مؤسسات المعلومات : Re- engineering( ةخصائص إعادة الهندسة )الهندر

 : (2015)داود،   تي :باآل

 نقطة البداية من الصفر. -1

 .على المستفيدالتركيز 2-

 االستخدام األفضل لتكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات المعلومات.3-

 إلغاء مفهوم البيروقراطية في العمل.4-

 مشاركة العاملين في صنع القرار.5-

 واحدة.اندماج وظائف متشابهة عدة في وظيفة 6-

 الطموح الال محدود لتحقيق نتائج مبهرة وتحسينات كبيرة في تقديم خدمات المعلومات.-7

 التركيز على تحقيق األهداف اإلستراتيجية .-8
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 في مؤسسات المعلومات:Re- engineering ( ةعمليات إعادة الهندسة )الهندر

  (2011)عمشة،  تيى إعادة هندستها يمكن بيانها باأللإتوجد أربع عمليات مهمة بحاجة 

 تفاصيلها اسم العملية ت

 Coreعمليات جوهرية   1

Processes  

م تقدييطلق عليها عمليات ذات قيمة مضافة وهي العمليات ذات العالقة ب

 خدمات المعلومات للمستفيد .

 Supportعمليات مساندة  2

Processes 

م وتسهم في دع ،تكوين القيمة المضافة يطلق عليها عمليات تساعد في

شرة العمليات األساسية الجوهرية وهي خدمات ال تخلف قيمة مضافة مبا

ات للمستفيد ومن امثلتها اإلجراءات المكتبية المصاحبة لتقديم خدم

 . المعلومات وعملية تطويرها وصيانتها

عمليات إدارية  3

Management 

Processes 

تمارس هذه العمليات من قبل المستويات اإلدارية المختلفة داخل 

 مؤسسات المعلومات وتمثل عمليات تخطيط وتوجيه ورقابة وإشراف .

 عمليات تعاونية تشاركية  4

Business Network 

Processes  

طراف الخارجية كالعمليات الحاصلة بين مؤسسات المعلومات واأل

 ردينكلجان المشتريات والتزويد بمصادر المعلومات من الناشرين والمو

ظم ي يع، حيث تستخدم الهندرة إلعادة تصميم تلك العمليات باألسلوب الذ

 خدمات المعلومات المقدمة للمستفيد وتلبية حاجاته .

 

 ) الجانب التطبيقي ( 

 تي :الجانب التطبيقي والذي تمثل باآل المحور الثاني : شمل هذا المحور

 من خالل الدراسات السابقة وإجراء التعديالت الجوهرية عليها. ةتصميم استبان .1

 مين وتحكيمها.عرض االستبانة على محك   .2

 إجراء اختبارات الفا كرونباخ على فقرات ومحاور االستبانة لبيان صدقها وثباتها. .3

 كتبات في جامعة ديالى.إجراء إحصاءات ومقابالت مع أمناء الم .4

% من الموارد البشرية )أمناء 100وبنسبة  ا  ( شخص59توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة والبالغ عددهم ) .5

 مكتبات، موظفين إداريين، وموظفين بمهام أخرى(.
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 جمع استمارات االستبانة. .6

 تفاصيل ذلك وفق اآلتي:ويمكن بيان  21النسخة  spss تحليل االستبانة باالعتماد على برنامج  .7

 معامل الثبات:

لى إثبات إتي تستند خ( والثبات )الفاكرونبااستخدام معامل ال فقد تم   ،لغرض إثبات فقرات ومحاور االستبانة ولضمان دقة النتائج

 كل فقرة من فقرات االستبانة وكما هو موضح بالجدول اآلتي:

 معامل الثبات لالستبانة الفا كرونباخ: ( 1جدول )

 المحور ت

د 
عد

ت 
را

فق
ال

ور
ح

لم
ل

ل  
ام

مع

ت 
با

لث
ا

خ
با

ون
كر

فا
ال

 

 0.631 7 التغييرات األساسية 1

 0.638 5 الدعم 2

 0.657 7 واقع العمليات الفنية لخدمات المعلومات 3

 0.554 6 فاعلية خدمات المعلومات  4

 0.587 6 تحسين األداء  5

 

عة الثبات مرتف ذ كان معاملإداخلي وتحقق شرط الصدق والثبات، االتساق الن االستبانة تتصف بصدق أ( 1يتضح من الجدول )

 (.0.657 – 0.554لكل محاور وفقرات االستبانة تراوحت بين )

 المعلومات الديمغرافية:

 أوال: أعداد العاملين حسب الجنس في مكتبات جامعة ديالى:
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 أعداد العاملين حسب مكتبات جامعة ديالى: ( 2جدول )

   الموارد البشرية المكتبة ت

 المجموع اإلناث الذكور  

 17 6 11 المكتبة المركزية 1

 4 1 3 مكتبة كلية التربية األساسية  2

 8 2 6 مكتبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية  3

 3 0 3 مكتبة كلية التربية للعلوم الصرفة  4

 3 2 1 مكتبة كلية التربية الرياضية  5

 2 1 1 كلية التربية )المقداد(مكتبة  6

 2 0 2 مكتبة كلية الزراعة  7

 3 0 3 مكتبة كلية الطب  8

 3 0 3 مكتبة كلية الطب البيطري 9

 3 1 2 مكتبة كلية الهندسة  10

 3 3 0 مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية  11

 1 0 1 قتصاد دارة واإلمكتبة كلية اإل 12

 2 1 1 مكتبة كلية الفنون الجميلة  13

 3 0 3 سالمية مكتبة كلية العلوم اإل 14

 2 0 2 مكتبة كلية العلوم  15

 59 17 42 المجموع 

 %100 %28 %72 النسبة %  

 

% من 72لذكور ذ مثلت نسبة اإالبشرية في مكتبات جامعة ديالى  لى أعداد المواردإ( 2لتحليل للجدول: يشير الجدول )ا

لى النقص إير ن ما ورد يشإمن المجموع الكلي، فضال عن ذلك ف% 28في حين مثلت نسبة اإلناث  ،المجموع الكلي للعاملين

 الكبير والواضح في أعداد الموارد البشرية لمؤسسات المعلومات في جامعة ديالى .
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 ثانيا: الموارد البشرية في مكتبات جامعة ديالى حسب المؤهل العلمي:

 المؤهل العلمي للموارد البشرية في مكتبات جامعة ديالى: ( 3جدول )

 % العدد الشهادة ت

 %5 3 دكتوراه  1

 %10 6 ماجستير 2

 %42 25 بكالوريوس 3

 %19 11 دبلوم 4

 %24 14 عدادية  فما دونإ 5

 %100 59 المجموع 

ذ كانت المرتبة إ ،العلمي في مكتبات جامعة ديالىن هنالك فروق في نسبة المؤهل أ( 3ليل للجدول: يتضح من الجدول )التح

 14ا دون بلغ عددهم % يلي ذلك أصحاب المؤهل إعدادية فم42وبنسبة  ا  فرد 25ذ بلغ إى للمؤهل األكاديمي البكالوريوس األول

من المجموع  %19وبنسبة  ا  فرد 11ذ بلغ عددهم إلثة الحاصلين على شهادة الدبلوم % يلي ذلك في المرتبة الثا24وبنسبة 

 الكلي.

 ثالثا: الموارد البشرية في مكتبات جامعة ديالى حسب التخصص العلمي:

 تخصص العاملين في مكتبات جامعة ديالى : (4جدول )

 النسبة % العدد التخصص ت

 %17 10 معلومات ومكتبات  1

 %83 49 خرى أ 2

 %100 59 المجموع 

 

لومات جال المعهنالك فروقات في مستوى المؤهلين من المتخصصين في من ألى إ( 4لتحليل للجدول: يشير الجدول )ا

ين كانت نسبة % من مجموع العاملين في ح17ذ مثلت نسبة المتخصصين في المعلومات والمكتبات نسبة إوالمكتبات وغيرهم 

 % من المجموع الكلي.83غير المتخصصين نسبة كبيرة جدا مثلت 
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 محاور االستبانة:

 التغييرات األساسية:المحور األول: 

فق الجدول يلها وتم رصد واقع التغييرات األساسية في مكتبات جامعة ديالى من خالل فقرات هذا المحور ويمكن إيضاح تفاص

 اآلتي:

 التغييرات األساسية في مكتبات جامعة ديالى : (5جدول )

  ت

 الفقرة

دة
ش

 ب
ق

تف
ا

 

ق
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يد 
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ق 
تف
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ق  
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المساهمة  1

في ابتكار 

طرق 

جديدة 

لألداء في 

العمل 

الخدمي 

 في المكتبة  

 2 متوسطة 74% 3.72 3 9 28 14 5

8% 24% 47% 15% 5% 

القدرة  2

على تنظيم 

وتصميم 

العمل بما 

يتالءم 

ويتفق 

تطلعات 

المستفيدين 

. 

 5 متوسطة 70% 3.54 5 12 22 18 2

3% 31% 37% 20% 9% 
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السعي  3

دائما 

لتكوين 

نظرة 

ية إيجاب

للمكتبة من 

حيث 

إجراءات 

 العمل

والسياسات 

والهيكل 

 التنظيمي .

 1 كبيرة 90% 4.54 0 2 18 31 9

15% 53% 31% 3% 0% 

الوصف  4

الوظيفي 

للموارد 

البشرية 

يتسم 

بالوضوح  

بشكل 

 مستمر .

 6 منخفضة 59% 2.98 7 19 25 7 1

2% 12% 42% 32% 12% 

البرامج  5

التدريبية 

للموارد 

البشرية 

 7 منخفضة 54% 2.74 14 18 14 11 1

2% 19% 24% 31% 24% 
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تقوم على 

أهواء 

 العاملين.

عرف أ 6

كيفية 

نجاز إ

المهام 

اإلدارية  

والخدمية 

المختلفة 

داخل بيئة 

 العمل .

 3 متوسطة 72% 3.64 2 9 32 14 2

3% 24% 54% 15% 3% 

نظم أ 7

إجراءات 

تقديم 

خدمات 

المعلومات 

للمستفيدين 

وفق 

األهداف 

 المرسومة 

 4 متوسطة 71% 3.56 4 5 37 12 1

2% 20% 63% 9% 6% 
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ة للمكتبة من حيث نظرة إيجابي( والتي نصت )السعي دائما لتكوين 3ن الفقرة رقم )أ( 5يل للجدول : يتضح من الجدول )التحل

( 4.54)مقدار بإجراءات العمل والسياسات والهيكل التنظيمي( احتلت المرتبة األولى من خالل حصولها على متوسط حسابي 

ي العمل الخدمي داء فت )المساهمة في ابتكار طرق جديدة لأل(  والتي نص  1% ، وجاءت الفقرة رقم )90وبوزن مئوي بمقدار 

في المرتبة ( 6% في حين جاءت الفقرة )74( ووزن مئوي بمقدار 3.72( في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )في المكتبة

 وزن 3.64ي وسط حسابنجاز المهام اإلدارية  والخدمية المختلفة داخل بيئة العمل .( بمتإعرف كيفية أالثالثة والتي نصت ) 

 %.72مئوي 

وهذا ما  المنخفضةون درجة التطبيق تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة أت األساسية بن محور التغييراألى إكما يشير الجدول 

= 100* 1/7واقع دمة بخيشير إال إن المكتبات األكاديمية في جامعة ديالى تقوم على إجراء تغييرات بسيطة على نواحي تقديم ال

بمستوى  ا ال تقوم بإجراءات تغيير مطلقنهأ% في حين 57=100*4/7توسطة بواقع نها تقوم بتغييرات مأ% في حين 14

100-14-57 =29.% 
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 ( في مؤسسات المعلومات:ةعادة الهندسة )الهندرالمحور الثاني: دعم اإلدارة لتطبيق إ

 (5فقرات )الل التناول محور دعم اإلدارة لتطبيق إعادة هندسة العمليات لخدمات المعلومات في مكتبات جامعة ديالى من خ

 الواردة في المحور، وتفاصيل ذلك يمكن إيضاحها باآلتي:

 دعم اإلدارة إلعادة هندسة خدمات المعلومات : (6جدول )

  ت
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ش
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ق
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ا
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اإلدارة  1

تسعى لتبني 

قة أفكار خال  

وتجعلها 

موضع 

 للتطبيق.

 2 مرتفعة 87% 4.38 0 6 15 28 10

16% 47% 25% 10% 0% 

االستفادة  2

المباشرة من 

التطورات 

في مجال 

تكنولوجيا 

المعلومات 

في العمل 

 الخدمي

 1 مرتفعة 88% 4.42 0 3 19 27 10

16% 47% 32% 5% 0% 

اإلدارة  3

تسمح 

باستخدام 

الالمركزية 

 5 متوسطة 74% 3.71 1 10 33 10 5

8% 16% 56% 16% 2% 
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إلجراءات 

العمل 

وتفويض 

 الصالحيات.

 الحث على 4

تتبنى  أن

المكتبة 

إستراتيجية 

ئمة دا

لتحسين 

ها ئداأ

 وخدماتها .

 4 متوسطة 77% 3.88 0 10 29 13 7

12% 22% 49% 16% 0% 

تعمل  5

المكتبة على 

 من االستفادة

الموارد 

البشرية 

والمعرفية 

في تطوير 

 خدماتها .

 3 مرتفعة 84% 4.22 0 4 28 20 7

12% 32% 47% 7% 0% 
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في مجال تكنولوجيا  ( والتي نصت )االستفادة المباشرة من التطورات2ن الفقرة رقم )أ( 6ليل للجدول: يتضح من الجدول )التح

بوزن مئوي ( و4.42المرتبة األولى من خالل حصولها على متوسط حسابي بمقدار )المعلومات في العمل الخدمي( احتلت 

بة بيق.( في المرتقة وتجعلها موضع للتطت )اإلدارة تسعى لتبني أفكار خال  ( والتي نص  1%، وجاءت الفقرة رقم )88بمقدار 

لتي نصت )تعمل ي المرتبة الثالثة وا( ف5% في حين جاءت الفقرة )87( ووزن مئوي بمقدار 4.38الثانية وبمتوسط حسابي )

 %.84وزن مئوي  4.22المكتبة على االستفادة الموارد البشرية والمعرفية في تطوير خدماتها( بمتوسط حسابي 

ر هذا ما يشيومتوسطة لمرتفعة والن درجة التطبيق تراوحت بين اأور دعم اإلدارة إلعادة الهندسة بن محألى إكما يشير الجدول 

%، 60= 100* 3/5 اإلدارة في مكتبات جامعة ديالى تدعم إعادة هندسة عملياتها لتحسين خدماتها بشكل مرتفع بواقعن ألى إ

 %.40=100*2/5وبشكل متوسط بواقع 
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 المحور الثالث:واقع العمليات اإلدارية والفنية لخدمات المعلومات:

 تبات جامعة ديالىاقع العمليات اإلدارية والفنية لخدمات المعلومات في مك( فقرات و7مثلت فقرات المحور والبالغ عدها )

 وتفاصيل ذلك يمكن بيانها وفق اآلتي:

 واقع العمليات اإلدارية لخدمات المعلومات : (7جدول )

  ت
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بتغيير  هتم  أ 1

العمليات 

اإلدارية 

والفنية 

لخدمات 

المعلومات 

 ال تطويرها.

 2 متوسط 61% 3.06 8 22 15 14 0

0% 24% 25% 37% 14% 

 هتم  أ 2

بالعمليات 

المساندة 

للعمليات 

اإلدارية 

والفنية 

لخدمات 

 المعلومات

 5 منخفض 58% 2.94 12 14 25 8 0

0% 14% 43% 24% 20% 

 دحد  أ 3

العمليات 

واإلجراءات 

 4 منخفض 59% 2.96 15 7 31 4 2

3% 7% 53% 12% 25% 
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التي تؤدي 

لى خلل إ

كبير في 

 تقديم الخدمة 

استخدم عدة  4

طرق لتنفيذ 

العمليات 

وإجراءات 

خدمات 

 المعلومات .

 7 منخفض 56% 2.84 10 24 18 5 2

3% 8% 31% 40% 17% 

ضع رؤية أ 5

مستقبلية 

للعمليات 

اإلدارية 

 والخدمية .

 6 منخفض 57% 2.88 13 11 21 9 5

8% 15% 35%  22% 

سعى لرفع أ 6

مستوى 

جودة 

العمليات 

الفنية 

لخدمات 

 المعلومات

 3 متوسط 60% 3.02 3 28 20 8 0

0% 14% 34% 47% 5% 

سعى في أ 7

تقديم 

 1 متوسط 61% 3.08 11 10 30 7 1

2% 12% 50% 17% 19% 
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خدمات 

المعلومات 

بشكل كامل 

. 

 

شكل كامل( احتلت بسعى في تقديم خدمات المعلومات أ( والتي نصت )7ن الفقرة رقم )أ( 7ليل للجدول: يتضح من الجدول )التح

(  1ة رقم )%، وجاءت الفقر61( وبوزن مئوي بمقدار 3.08المرتبة األولى من خالل حصولها على متوسط حسابي بمقدار )

بي ط حسابمتوسانية وبتغيير العمليات اإلدارية والفنية لخدمات المعلومات ال تطويرها.( في المرتبة الث هتم  أوالتي نصت )

وى جودة سعى لرفع مستأبة الثالثة والتي نصت )( في المرت6% في حين جاءت الفقرة )61( ووزن مئوي بمقدار 3.06)

 %.60وزن مئوي  3.02العمليات الفنية لخدمات المعلومات.( بمتوسط حسابي 

 ن المتوسطةراوحت بيدرجة التطبيق ت نأارية والفنية لخدمات المعلومات بن محور واقع العمليات اإلدألى إكما يشير الجدول 

مثلت درجة  ذإيرة ديالى كانت منخفضة بنسبة كب والمنخفضة وهذا ما يشير, إال أن واقع خدمات المعلومات في مكتبات جامعة

رتفع مي فقرة بشكل نها خلت من أأ%. كما 57=100*4/7منخفضة بواقع  %، وبشكل43= 100* 3/7تطبيق متوسطة بواقع 

 تفيدين.لى إعادة هندسة عملياتها في مجال تقديم خدمات المعلومات للمسإلى أن المكتبات بحاجة إير وهذا ما يش
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 محور فاعلية خدمات المعلومات:

ات المقدمة ( فقرات لغرض بيان مستوى فاعلية خدمات المعلوم6مثلت فقرات فاعلية خدمات المعلومات والبالغ عددها )

 مكتبات جامعة ديالى، وتفاصيل ذلك يمكن بيانها وفق الجدول اآلتي :للمستفيدين في 

 

 فاعلية خدمات المعلومات في مؤسسات المعلومات : (8جدول )

 الفقرة ت
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تقييم  1

فاعلية 

خدمات 

المعلومات 

المقدمة 

للمستفيدين 

بشكل 

 مستمر

 6 منخفضة 50% 2.52 14 27 14 4 0

0% 7% 17% 46% 17% 

خدمات  2

المعلومات 

المقدمة 

متوقعة 

من 

 المستفيد  .

 3 منخفضة 58% 2.94 3 29 18 8 0

0% 14% 30% 49% 5% 

ترجمة  3

توقعات 

المستفيد 

 4 منخفضة 58% 2.94 5 22 30 2 0

0% 3% 50% 37% 8% 
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من 

خدمات 

المعلومات 

ومقارنتها 

مع الخدمة 

 المتوقعة .

خدمات  4

المعلومات 

المقدمة 

لمستفيد ل

تعاني من 

مشاكل 

وعيوب  

ثناء أ

 إنجازها .

 1 مرتفعة  83% 4.16 1 9 17 22 10

17% 37% 29% 15% 2% 

مستوى  5

خدمات 

المعلومات 

المقدمة  

للمستفيد  

تلبي 

احتياجاته 

. 

 2 متوسطة 60% 3.02 10 14 28 6 1

2% 10% 47% 17% 17% 

 5 منخفضة %56 2.84 13 15 27 2 2تتجاوز  6
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خدمات 

المعلومات 

المقدمة 

كل ل

احتياجات 

 المستفيدين

3% 3% 46% 25% 22% 

 

فيد تعاني من مشاكل المقدمة للمستت )خدمات المعلومات ( والتي نص  4ن الفقرة رقم )أ( 8ليل للجدول: يتضح من الجدول )التح

ئوي بمقدار م( وبوزن 4.16وعيوب أثناء إنجازها( واحتلت المرتبة األولى من خالل حصولها على متوسط حسابي بمقدار )

ثانية ي المرتبة الت )مستوى خدمات المعلومات المقدمة للمستفيد تلبي احتياجاته( ف( والتي نص  5%، وجاءت الفقرة رقم )83

 % في حين جاءت باقي الفقرات وهي تحت خط القبول.60( ووزن مئوي بمقدار 3.02ط حسابي )وبمتوس

نخفضة طة والملمتوسن درجة التطبيق تراوحت بين المرتفعة واأن محور فاعلية خدمات المعلومات بألى إكما يشير الجدول 

طبيق ت درجة تذ مثلإة منخفضة في مكتبات جامعة ديالى ن فاعلية خدمات المعلومات كانت تقدم بطريقأال إوهذا ما يشير 

ا %، وهذ67=100*4/6واقع %، وبشكل منخفضة ب17=100*1/6%، وبشكل متوسطة بواقع17= 100* 1/6مرتفعة بواقع 

 لى الضعف الحاصل بمستوى خدمات المعلومات في مكتبات جامعة ديالى.إما يشير 
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 محور تحسين األداء:

دمات المعلومات ( فقرات لغرض بيان مستوى الرغبة في تحسين األداء لخ6محور تحسين األداء والبالغ عددها ) مثلت فقرات

 المقدمة للمستفيدين في مكتبات جامعة ديالى، وتفاصيل ذلك يمكن بيانها وفق الجدول اآلتي :

 تحسين األداء لخدمات المعلومات : (9جدول )
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الرغبة في  1

التحسين 

المستمر 

لكافة 

خدمات 

المعلومات 

المقدمة 

 للمستفيد .

 1 مرتفعة 84% 4.22 2 2 28 14 13

22% 24% 47% 3% 3% 

استخدام  2

تكنولوجيا 

المعلومات 

في مختلف 

أنشطة 

خدمات 

 المعلومات

 4 مرتفعة 80% 4.00 1 9 25 14 10

17% 24% 42% 15% 2% 

استخدام  3

أنظمة 

رقابية 

 6 متوسطة 66% 3.32 1 17 34 6 1

2% 10% 58% 29% 2% 
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تتابع 

إجراءات 

تقديم 

الخدمة 

لغرض 

 تصحيحها.

قياس نسبة  4

المخزون 

من 

المقتنيات 

غير 

المستخدمة 

خالل مدة 

معينة  

 باستمرار.

 3 مرتفعة  80% 4.04 3 20 19 13 4

7% 22% 32% 34% 5% 

استخدام  5

أساليب 

حديثة 

لتحليل 

إجراءات 

تقديم 

الخدمة 

 للمستفيد 

 5 متوسطة 68% 3.44 5 10 29 15 0

0% 25% 49% 17% 8% 

 2 مرتفعة %81 4.06 1 0 38 12 8تشكيل  6
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فرق عمل 

ألجل 

تحسين 

األداء في 

تقديم 

خدمات 

 المعلومات

14% 20% 64% 0% 2% 

 

افة خدمات المعلومات ت )الرغبة في التحسين المستمر لك( والتي نص  1ن الفقرة رقم )أ( 9يل للجدول: يتضح من الجدول ) التحل

% ، 84بمقدار  ( وبوزن مئوي4.22المقدمة للمستفيد( احتلت المرتبة األولى من خالل حصولها على متوسط حسابي بمقدار )

انية المرتبة الث ت )تشكيل فرق عمل ألجل تحسين األداء في تقديم خدمات المعلومات( في(  والتي نص  6وجاءت الفقرة رقم )

)قياس نسبة  ت( والتي نص  4% في حين جاءت المرتبة الثالثة للفقرة رقم )81( ووزن مئوي بمقدار 4.06وبمتوسط حسابي )

 % .80( ووزن مئوي 4.04المستخدمة خالل مدة معينة  باستمرار(  وبمتوسط حسابي )المخزون من المقتنيات غير 

لت ذ مثإطة، تراوحت بين المرتفعة والمتوسن محور تحسين خدمات المعلومات كان بدرجة مطابقة ألى إكما يشير الجدول 

أن  لىإ%،وهذا ما يشير 33= 100*2/6واقع %، ودرجة تطابق متوسطة ب67=100*4/6درجة التطابق المرتفعة بواقع 

 المكتبات في جامعة ديالى ترغب في تحسين مستوى أداء خدمات المعلومات .

 النتائج:

 من خالل ما ورد في أعاله فقد خرج البحث بجملة من النتائج يمكن بيانها باآلتي:

بل % مقا72 الذكور بلغتن نسبة أقلة عدد العاملين فيها، فضال عن تعاني مؤسسات المعلومات في جامعة ديالى من  .1

 % من اإلناث.28

% من غير 90% من المجموع الكلي للعاملين مقابل 10بلغت نسبة المتخصصين في المعلومات والمكتبات  .2

 لى ضعف في مستوى خدمات المعلومات المقدمة.إهذا يؤدي المتخصصين و

سطة، ومثلت % متو57% مرتفعة، 14مثلت مستوى التغييرات األساسية القائمة في مؤسسات المعلومات بجامعة ديالى  .3

 % منها ال تقوم بأي تغييرات.29نسبة 
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% 60اقع انت بوذ كإلخدمات المعلومات  يوجد دعم كامل من اإلدارة لالرتقاء بمستوى األداء وإعادة هندسة العمليات .4

 % متوسطة.40مرتفعة، وبنسبة 

 % منخفضة.57% متوسطة، و43دين بواقع يوجد ضعف واضح في مستوى خدمات المعلومات المقدمة للمستفي .5

ضة األداء، % منخف67ذ بلغت إالمعلومات بجامعة ديالى منخفضة  كانت مستوى فاعلية خدمات المعلومات في مؤسسات .6

 وهذا ما يثبت فرضية البحث.

 %.33%، وبلغت متوسطة بنسبة 67مستوى تحسين األداء من خالل إعادة هندسة العلميات بلغ بمستوى مرتفع  .7

 التوصيات:

 ليها البحث وضع الباحثان التوصيات اآلتية:إفي ضوء النتائج التي توصل 

 ي االرتقاءهمية فدعم إدارة الجامعة لمؤسسات المعلومات من خالل رفدها بالموارد البشرية المتخصصة لما لها من أ .1

 بمستوى خدمات المعلومات المقدمة.

ات في في إجراءات العمل كافة لمؤسسات المعلوم Re- engineeringتطبيق إجراءات إعادة هندسة العمليات  .2

 جامعة ديالى.

 ت.هندسة العمليات لكل خدمة من خدمات المعلومات في مؤسسات المعلوما ةعادإجراء دراسات مماثلة إل .3
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 الملخص

ة على القدر اساتهاض طلبة الجامعة لإلعالنات التلفزيونية وانعكتعر   ف  هذا البحث من البحوث الوصفية، والذي يص   عد  ي  

ة ض الطلبعر  وافع تدالكشف عن و معرفة اهتمام الطلبة في متابعة ومشاهدة هذه اإلعالنات،إلى  البحث   الشرائية لهم، ويهدف  

 لها، وتحديد أساليب عرضها، ومعرفة تأثيرها على القدرة الشرائية للطلبة.

ة يطة من طلبية بسائتحديد عينة عشو وتم   ستهدف،عينة من الجمهور الم   واستخدم الباحث المنهج المسحي )الميداني( لمسح  

( 200)جم العينة ح بلغ   الدراسات األولية في كلية اإلدارة واالقتصاد بالجامعة العراقية للدراستين الصباحية والمسائية، وقد

 مبحوث من الذكور واإلناث، وخلص البحث إلى أهم وأبرز النتائج اآلتية:

 للطلبة في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية.  وجود اهتمام دائم   -1

 تبين أن اإلعالنات التلفزيونية تساعد دائماً بتكوين الرغبة في شراء السلع والخدمات. -2

 في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة.كشف البحث النجاح الدائم لإلعالنات التلفزيونية  -3

 عالنيةإلعالن، الرسالة ايوني، السلوك الشرائي، جاذبية اإلالتلفزعالن نظرية التعرض، اإل الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This research is a descriptive research, which describes the exposure of university students to 

television advertising and its implications on the purchasing power of them, and the research 

aims to know the interest of students in the follow-up and watch these ads, and to detect the 

motives of students exposure to them, and determine the methods of display, and know their 

impact on the purchasing power of students. 

The researcher used the survey method (field) to survey a sample of the target audience, and was 

selected a simple random sample of students of primary studies in the College of Administration 

and Economics at the University of Iraq for morning and evening studies, the sample size was 

(200) male and female respondents, the research concluded to the most important results The 

following: 

1- Students are always interested in watching TV commercials. 

2- TV advertising has always been shown to help build the desire to buy goods and services. 

3- The research revealed the continued success of television advertising in influencing students' 

purchasing power. 

Keywords: Exposure theory, television advertising, purchasing behavior, advertising 

attractiveness, advertising message 

 

 

 

  



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 87 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 

 مقدمة:

وافر عصر، وما تروف المجتمع وبما يتفق مع ظ إنساني قديم في مختلف المجتمعات االنسانية، إذ يمارسه كل   إٌن اإلعالن نشاطٌ 

ً  اة حتى أصبح جزءً فيه من وسائل االتصال، وقد جاء تطوره في العصر الحديث انعكاساً لعوامل عد   د في ياة األفرامن ح أساسيا

 العالم.

الكية ماط االستهى األنؤثر علاالهتمام باإلعالن التلفزيوني بوجه خاص ألنه األقوى تأثيراً على اتجاهات األفراد، وي  وتزايد 

مة تهلك للعاله المسلتزويد المستهلك بمعلومات عن مختلف السلع والخدمات، وبالتالي اتخاذ قرار الشراء من خالل لفت انتبا

 .    اإلعالنية لحمالتال تفكيرهم من تجويد المنتج وتحسين صورته إلى تمويل ألهمية فتحو  التجارية، وقد أدرك المنتجون هذه ا

المناطق لدول واوتحظى دراسة سلوك األفراد بأهمية كبيرة من حيث القدرة الشرائية، وتتأثر بعوامل عديدة منها اختالف 

مختلف بالنسبة ل ساسيةة وأ، وتمثل هذه القدرة نقطة مهم  واألجناس والعادات واألعراف والتقاليد والقوانين والحضارات وغيرها

 المنظمات.

 المبحث األول/ اإلطار المنهجي للبحث

 أوالً: مشكلة البحث:

هن الباحث حول إٌن النقطة البداية في أي بحث من البحوث العلمية هي اإلحساس بمشكلة البحث "كونه تساؤل يدور في ذ

، ويمكن تعريف مشكلة البحث بأنها "عبارة عن جملة استفهامية أو  (1973)سلمان،  " لى تفسيرإموضوع غامض يحتاج 

، ومن هنا يتضح أن مشكلة البحث تحدد في  (2007)كشرود،  عبارة عن تساؤل محدد الختبار العالقة بين متغيرين أو أكثر"

ض الطلبة الجامعة لإلعالنات التلفزيونية وانعكاساتها على القدرة الشرائية لهم"، التساؤل الرئيس وهو "ما مدى تعر  اإلجابة عن 

 ومنه تتفرع مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 . ما مدى اهتمام الطلبة في متابعة ومشاهدة اإلعالنات التلفزيونية؟1

 التلفزيونية؟ض الطلبة لإلعالنات . ما دوافع تعر  2

 كمصدر للمعلومات عن السلع والخدمات؟  . هل اإلعالنات التلفزيونية تعد  3

 . ما أساليب اإلعالنات التلفزيونية وانعكاساتها في تفضيل الطلبة للسلع والخدمات؟4

 ؟اإلعالنات التلفزيونية على القدرة الشرائية للطلبة. هل تؤثر 5

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 88 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 ثانياً: أهمية البحث:

لبحث أهميته عن طريق ما يتمتع به اإلعالن من أهمية بالغة، إذ أن التطور المستمر في مجاالت الحياة المختلفة يكتسب هذا ا

رض التي تؤدي بدورها إلى ازدياد الحاجة لإلعالن الذي يقوم ية المسكونة من األوازدياد عدد السكان واتساع الرقعة الجغراف

من "أكثر ميادين المعرفة التي تعرضت  بصورة دقيقة وبأساليب مثيرة ومبتكرة، ويعد  بتقديم المعلومات واألفكار إلى الناس 

و على مستوى ألى مستوى الوحدة االقتصادية لكثير من الجدل واالنتقادات والمتعلقة بتحديد الجدوى منه وفعاليته سواء ع

 .(2000)الصحن،  المجتمع ككل"

اهد شوالسيما الم رة في المشاهدين،التلفزيون بخصائص كان لها األثر البالغ في جعله وسيلة إعالنية ناجحة ومؤث  ويتمتع 

ول راسة لتتناذه الدهمنها ألوقات طويلة، ومن هنا تأتي  م  ر  العراقي الذي عرضت عليه أعداد كبيرة من الفضائيات بعد أن ح  

وطرف  إلعالن،ادراسته بالرغم من أهميته وخطورته المتمثلة في طرف يرغب في بالبحث استخدامات الجامعة العراقية على 

ً كم   عالنة اإلآخر يستقبله وفي استقصاء آراء هذين الطرفين تتضح كثير من األمور التي ستؤثر حتماً في صناع   ونوعاً.ا

 ثالثاً: أهداف البحث:

 رف على اآلتي:يمكن تقسيم أهداف هذا البحث إزاء اإلعالن التلفزيوني للتع

 التعرف على اهتمام الطلبة في متابعة ومشاهدة اإلعالنات التلفزيونية. -1

 الكشف عن دوافع تعرض الطلبة لإلعالنات التلفزيونية. -2

 كمصدر للمعلومات عن السلع والخدمات. بيان أن اإلعالنات التلفزيونية تعد   -3

 الطلبة للسلع والخدمات.تحديد أساليب اإلعالنات التلفزيونية وانعكاساتها في تفضيل  -4

 .على القدرة الشرائية للطلبة تأثيرهااإلعالنات التلفزيونية ومعرفة  -5

 رابعاً: نوع البحث ومنهجه:

يندرج هذا البحث ضمن البحوث الوصفية من حيث النوع، وتعرف البحوث الوصفية بأنها "أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي 

ياً عن طريق جمع البيانات والمعلومات مقننة عن ظاهرة أو مشكلة ة وتصويرها كم  المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محدد

 . (2011)الخياط،  "وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

مجتمع الدراسة من أما منهج البحث المستخدم فهو المنهج المسحي، والذي يعرف بأنه "محاولة لجمع المعلومات من مفردات 

، وقد استخدم الباحث هذا .  (2006)داود،  أجل التعرف على الوضع الراهن لذلك المجتمع في ضوء متغير بحثي أو أكثر"

 المنهج لمسح طلبة الجامعة باعتباره من أكثر المناهج التي تنسجم مع طبيعة هذا البحث. 
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 خامساً: مجتمع البحث:

ف مجتمع البحث بأنه "جميع مفردات أو وحدات الظاهرة تحت البحث فقد يكون المجتمع سكان مدينة أو مجموعة من يعر  

 تحديد المجتمع في طلبة الجامعة العراقية للدراسات األولية. ، وتم   (2009)خليفة،   األفراد في منطقة ما"

 سادساً: عينة البحث:

تحديد عينة  ، وتم  (2008)عبدالمقصود،  ف العينة بأنها "مجموعة المفردات المختارة من المجتمع إلجراء الدراسة عليها"تعر  

عشوائية بسيطة من طلبة الدراسات األولية في كلية اإلدارة واالقتصاد بالجامعة العراقية للدراستين الصباحية والمسائية، وقد 

 ( مبحوث من الذكور واإلناث. 200بلغ حجم العينة )

 سابعاً: أداة البحث:

البيانات وتمثل مجموعة من األسئلة المكتوبة تتعلق بظاهرة ما يطلب ف بأنها "أداة لجمع اعتماد استمارة االستبيان التي تعر   تم  

، حيث تم توزيعها على الطلبة من أجل الحصول على البيانات والمعلومات  (2010)النجار،  من المستجوب اإلجابة عليها"

 المطلوبة في هذا البحث. 

 ثامناً: حدود البحث:

 تمثلت في كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة العراقية. المكانية:الحدود  -

 م.1/12/2019إلى  1/9/2019تمثلت في المدة من  الحدود الزمانية: -

 تمثلت باإلعالنات التلفزيونية وانعكاساتها على القدرة الشرائية. الحدود الموضوعية: -

 .( مبحوث من الطلبة200تمثلت في اختيار ) الحدود البشرية: -

 

 تاسعاً: إجراءات الصدق والثبات للبحث:

 اختبار الصدق: -أ

، وقد  (2015)عبدالحميد،  عدت من أجله"أن كانت صالحة لتحقيق الهدف الذي إه "صدق األداة ( بأن  Validityيعني الصدق )

قياس الصدق من خالل عرض استمارة االستبيان على مجموعة من الخبراء والمحكمين المتخصصين في مجال اإلعالم  تم  

 ؛ قبل توزيعها على عينة البحث بهدف التأكد من صالحيتها للدراسة، وأنها تحقق األهداف المرسومة لها، وتم  )*(  ومناهج البحث

التي أوصى بها المحكمون؛ لتصبح جاهزة للتطبيق، وعند تحليل النتائج وجد أنها  األخذ بالتعديالت عليها في ضوء المالحظات

 كافية الختبار ثبات أداة البحث.

 اختبار الثبات: -ب
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( "ثبدات أداة جمددع المعلومدات أو البيانددات للتأكدد مددن درجددة االتسداق العاليددة لهدا بمددا يتديح قيدداس مددا Reliabilityيقصدد بالثبددات )

، وقد قام الباحث بإعادة اختبار الثبات مدن خدالل التجزئدة النصدفية (2006)حسين،  ومتغيرات بدرجة عالية"تقيسه من ظاهرات 

 ( وهو ثبات عال  جداً. ٪89التوصل إلى نسبة ثبات ) وإعادة تحليل جزء من االستبيان وتم  

 عاشراً: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

ً على تائج عاعتمد الباحث بعد جمع البيانات في تحليل والمعالجة من خالل جمع عدد التكرارات، ومن ثم استخراج الن موما

 الحاسب اآللي من أجل الوصول إلى النتائج النهائية، والمرجوة للبحث حسب القانون الحسابي اآلتي:

 عدد التكرارات الجزئي                             

( = ٪ة المئوية )النسب

 .٪100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد التكرارات الكلي                            

 اإلجرائية لمصطلحات البحث:أحد عشر: التعريفات 

ر عرض بمعاييعل التهو استقبال الجمهور للرسالة االتصالية )اإلعالنية( من خالل القنوات التلفزيونية، وترتبط ف التعرض:

 وخصائص منها ما يتعلق بشكل ومضمون الرسالة اإلعالنية.

هم جماعة أو شريحة من الشباب المثقفين يدرسون ويتمركزون في مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية،  طلبة الجامعة:

وتؤهلهم للقيام عند التخرج بدور وظفي في حياتهم المستقبلية. أو "هم الصفوة والقاعدة الشبابية في المجتمعات النامية، وبمعنى 

م الفئة األكثر استعداد لحمل الثورة والتغيير ورفض العنف، العتبارهم الذين أخر أنه يجب التركيز على الشباب المثقفون ألنه

 .(1996)وهبي،  "يدركون التفاعل االجتماعي السائد لكونهم القاطنين بالمراكز الحضارية

هي "عملية اتصال سمعي بصري يتم من خاللها نقل المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات واألفكار  عالنات التلفزيونية:اإل

أو أحداث معينة مقابل أجر مدفوع من طرف المعلن بغرض التأثير في المتلقي، ودفعه لتقبل محتوى الرسالة اإلعالنية 

  .   (2012)الموسوي،    واالستجابة لها

 نها.ت المعلن عالخدماوهي مقدار تأثير اإلعالنات التلفزيونية على القدرة الشرائية للطلبة من خالل طلبهم للسلع  انعكاسات:

ل كمية أو من خال تداولةهي مقدار أو مجموعة السلع والخدمات التي يمكن للطلبة شرائها بوحدة من العملة الم القدرة الشرائية:

 ل، أي معاينة وشراء السلع باستخدام النقود.محددة من الما
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 اثنا عشر: الدراسات السابقة:

لوسائل اعلى أفضل  لوقوفليل لي والتحنظراً لألهمية المتزايدة لإلعالن في القنوات التلفزيونية، فقد تناوله الباحثون بالتقص  

ً على جمهور المشاهدين، واأل تم  ات السابقةالدراس طالع على عدد منالباحث باإل وقد قامساليب اإلعالنية التي تؤثر إيجابيا

 عرضها حسب الترتيب الزمني من األقدم إلى األحدث كاآلتي:

 . (2002)منصور،   ( "أثر اإلعالن التلفزيوني في السلوك االستهالكي"2002دراسة: تحسين منصور ) -أ

ك في شمال ستهللمهذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وتهدف إلى تحليل العالقة بين اإلعالن التلفزيوني وسلوك ا تعد   

 وقد بلغ حجم جمهور،م الباحث المنهج المسحي من خالل توزيع استمارة االستبيان على عينة عشوائية من الاألردن، فقد استخد

 التي توصلت إليها الدراسة هي:   ( مبحوث، ومن أهم االستنتاجات440العينة )

دة التعرض ين زياإن النسبة األكثر من مشاهدي اإلعالنات التلفزيونية كانت بصورة دائمة، وتبين بوجود عالقة إيجابية ب

علن لخدمات المع أو الإلعالنات والسلوك االستهالكي، بمعنى أن زيادة التعرض لإلعالنات التلفزيونية يؤثر في استهالك السل

راد زاد تعليم لألفتوى الرتفع مساد بدور اإلعالن، بمعنى أنه كلما عنها، واتضح بوجود عالقة بين المؤهل العلمي وزيادة االعتقا

 اعتقادهم بدور اإلعالن في زيادة االستهالك.

 .(2012)المشهداني،  ( "اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور"2012كتاب: سعد سلمان المشهداني ) -ب

لوصول إلى ي في اينتمي هذا الكتاب إلى البحوث والدراسات االستكشافية الوصفية التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليل

ت المعلن الخدماوأهدافه من خالل جمع وتوصيف، وتحليل دور أساليب اإلعالن التلفزيوني في تكوين الصورة الذهنية للسلع 

 قناة الشرقية.  عنها في

 ختيار عينةا، وتم وتمثل مجتمع البحث في المتعرضين إلعالنات قناة الشرقية الفضائية من الشباب الجامعي في جامعة تكريت

 ليها هي:    التي تم توصل إ االستنتاجات( مبحوث، ومن أهم 100عشوائية كأحد أنواع العينات، وقد بلغ حجم العينة )

اً، وترى نسبة حريصين على مشاهدة اإلعالنات يومي ٪(100مشاهدي قناة الشرقية من الشباب العراقي )إن نسبة كبيرة من 

وجود ج، وتبين بللمنت كبيرة من أفراد العينة أن دور اإلعالنات التلفزيونية في مراحل السلوك أكبر في مرحلة اكتشاف الحاجة

 ة.فزيونيمنتج، األمر الذي يشير إلى ضرورة اإلعالن التلعالقة موجبة بين التعرض لإلعالنات واكتشاف الحاجة لل

( "فاعلية اإلعالن اإللكتروني في تسويق السلع والخدمات عبر مواقع التواصل 2019دراسة: جاسم رمضان الهاللي ) -ج

 .(2019)الهاللي،  االجتماعي"
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 قع التواصلفي موا تقبل الشركات للتقنية الحديثة في التعرض، واستخدام اإلعالنتتجلى أهداف الدراسة في التعرف على مدى 

يعد أكثر  ح الذيهذا البحث من البحوث الوصفية التي استخدمت منهج المس االجتماعي التي يستخدمها لرفع فعاليته، ويعد  

 المناهج المستخدمة في مجاالت الدراسات اإلعالمية.

نتاجية، ( على صفحات الشركات التجارية، واالFacebookصدية( بعد مسح شامل إلعالنات )وتم اختيار عينة عمدية )ق

ة ينة الدراسعوصفها عجاب باإلعالن اإللكتروني على مواقعها بم خدماتها بحسب اإلوالصناعية، والخدمية العراقية التي تقد  

 (202ددها )علبالغ ت الموزعة على عينة الدراسة، والمدة عام، واعتماد أداة استمارة االستبيان لجمع المعلومات والبيانا

 أهمها:  االستنتاجاتمبحوث، وقد أسفرت الدراسة على جملة من 

لكتروني إلعالن اإلااعلية فنتاج، ويرتكز على الماركات العالمية، وتبين أن ي يتجه إلى االستهالك أكثر من اإلإن المجتمع العراق

وقع مسهم في زيادة المبيعات، ويتعرض مستخدم أت الخدمية واالنتاجية مما الشركاانعكست في زيادة األعجاب ب

(Facebookخالل تصفحه اليومي لكميات كبيرة من اإلعالنات قد تصل لمائة إعالن يومياً مما يخلق تفاع )تصفح. الً للم   

 المبحث الثاني/ اإلطار النظري للبحث

 أوالً: مفهوم التعرض لغتاً واصطالحاً:

ً أظهر الشيء وأراه أياه وعرض )أصل كلمة التعرض في اللغة العربية من عرض، وتعني لغوي تعد   سم العرض( منقول بما اا

يدل عند الجمهور هو الشيء السريع الزوال، وينقسم بالجملة إلى المقوالت الثمان هي )الكمية، والكيفية، واإلضافة، وأين ، 

( هو "بيان الشيء Exposition، وباللغة الالتينية فمعنى كلمة )  (2007)عبدالصاحب،  ومتى، والوضع، وأن يفعل، وينفعل(

)بدوي،  عن طريق القراءة والكتابة من خالل عرض منظم ومقنع لألفكار، وبمعنى "الشرح أو البيان لتفسير شيء معين"

1985) 

 ً ن األفراد يقرؤون المطبوعات إصورة مباشرة لوسائل اإلعالم، إذ ض الجمهور بض: بأنه "تعر  فيعرف التعر  أما اصطالحا

، وتبدأ عملية (1979)الهيتي،  الجماهيرية أو يستمعون إلى الراديو أو يشاهدون التلفزيون واألفالم السينمائية بصورة مباشرة"

ي بغرض إحداث التأثير المطلوب تلق  الجماهيري بالمصدر )المرسل( الذي يقوم بأعداد توجيه رسالته إلى الجمهور الم  االتصال 

 . (1993)رشوان،   فيه، ويتوقف ذلك على كيفية قهم وإدراك المتلقي للرسالة االتصالية

 

 

 ثانياً: دوافع التعرض:
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اإلعالم على الدوافع اإلنسانية في التعرض إليها ألنها من المحفزات الرئيسية في العالقة بين الجمهور وهذه تعتمد وسائل 

من المحركات األساسية في عملية االتصال بصورة أوسع، وتحفز الدوافع نتائج االتصال الختبار أنواع معينة  الوسائل، وتعد  

عينة، وتشارك الدوافع مع البناء ض لمادة إعالمية م  على تحريك الجمهور للتعر   من الرسائل إلرسالها إلى جمهور معين، وتعمل

أهمية  ض للفرد ال يقل  العرافي للفرد في تحديد اختيارات ومتطلبات وحاجات األفراد من وسائل اإلعالم. لذا فإن بناء دافع التعر  

  عامل معه عن طريق وسائل اإلعالم ضرورة حتميةعن التأثير في السلوك اإلنساني، ويصبح فهم هذا البناء وكيفية الت

 .   (2008)إبراهيم، 

ر عن حدوث الصلة بين الرسالة االتصالية ووسائل االتصال ض أحد الحلقات الرئيسية للعمليات االتصالية، وتعب  ويمثل التعر  

ً يعبر عن اكتمال العملية االتصالية واستجابة الجمهور للرسالة ومدى  الجماهيري من جهة والجمهور من جهة أخرى، وأيضا

ض يكون من خالل عملية وصول المعلومات من مصادر المعلومات إلى الجماهير أو اهتمامه بها، ويرى باحثون بأن التعر  

 .(2007)عبدالصاحب،  األفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 معوقات التعرض:ثالثاً: 

لجماهير بين ا ض الجمهور للرسالة االتصالية، وإمكانية انتشارهاتوجد مجموعة من المعوقات التي تقف أمام عملية تعر  

 تي:  قات باآلعو  لك المي، ويمكن أن نلخص تتلق  تصال واآلخر ذات عالقة بالجمهور الم  وعة، فبعضها ذات عالقة بوسائل اإلالمتن

تاحة للجمهور، وينتقون الطريق األسهل في تعرضهم فهم يلجؤون إلى يجب أن تكون الوسيلة م   سيلة:درجة تيسر الو -1

 .   (2010)إبراهيم ي.،  تاحة، ويعزفون عن الوسائل التي تتطلب جهداً وتكلفةالوسائل الم  

دراك وي مهارات القراءة على اإليتجسد هذه المهارات في القراءة واالنتباه والوعي، وتنط القصور في المهارات االتصالية: -2

 .(2007)عبدالزهرة،   وفهم الرموز المطبوعة التي تحمل المعاني

يميلون األفراد إلى ما يتوافق مع أفكارهم، ويعزفون  ض للرسائل التي تتوافق مع آرائهم ومعتقداتهم:ميل األفراد إلى التعر   -3 

 .    (2007)عبدالصاحب،   ض لما ال يتوافق مع اتجاهاتهمإلى حد ما عن التعر  

تختلف هذه الثقة من مجتمع إلى آخر، وثقة الجمهور بالوسيلة وللقائم باالتصال على استجابة أساسها االقتناع  الثقة بالمصدر: -4

 . (2004)العيسوي،   ضبالمصدر، وقد يؤدي إلى العزوف عن التعر  

رسل والمستقبل، فاالرتفاع أو المشاركة في الخبرات واألفكار بين الم   ىتعتمد عل اللغة المستخدمة في الرسالة االتصالية: -5

  .(1978)فهيم،  ضالهبوط دون مستواه في اللغة يقيد عملية التفاهم ويقلل التعر  

ً في يعني كل   التشويش: -6 التشويش هي )الهندسي،  تصالية، وأنواعسالمة النقل الطبيعي للرسالة اإل ما يسبب اضطرابا

 . (2007)عبدالصاحب،   ودالالت األلفاظ، والسيكولوجي(
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 رابعاً: مفهوم اإلعالن التلفزيوني لغتاً واصطالحاً:

ً بأنها ن من كلمتين هما: اإلعالن، والتلفزيون. فكلمة اإلعالن تعر  مفهوم يتكو   ياإلعالن التلفزيون "مشتق من الفعل ف لغتا

)أعلن، يعلن( بمعنى المجاهرة، أي أعلن األمر، ويعلن علناً وعالنية فيها إذا شاع وظهر. فاإلعالن في األصل هو إظهار الشيء 

مصدرها من لفظة ، ويأتي لفظ اإلعالن من )أعلن، يعلن، إعالناً( بمعنى )أظهر، أشهر، جهر( و(1990)منظور،  واإلخبار به"

)العالنية(، فاإلعالن بالمعنى اللغوي هو اإلظهار أو اإلشهار والجهر بشيء ما أو أمر ما بواحدة من طرق الجهر أو اإلظهار 

مقطعين، المقطع ، أما كلمة تلفزيون فهي من أصل يوناني مكونة من (2002)الشافعي،  المتعارف عليها في مختلف المجتمعات

 ( تعني )الرؤية(، فيكون معنى كلمة التلفزيون )الرؤية عن بعد(Vision( تعني )بعد(، والمقطع الثاني )Teleاألول )

 .  (2015)الخصاونه، 

، مةعة أو خديف بسلوسيلة للتعرشير إليه تعريف الجمعية البريطانية لإلعالن على "أنه صطالحي في  اإل أما اإلعالن بالمعنى

ة لتقديم األفكار ه عبارة عن "الوسيلة غير الشخصي( بأن  AMAفه جمعية التسويق األمريكية )لغرض البيع أو الشراء"، وتعر

 موالترويج عن السلع والخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع"، ويقد  

ر جعن طريق وسيلة متخصصة مدفوعة األتصاالت يجري غير الشخصية لإل "شكل من األشكال تعريفاً متشابهاً فهو (كوتلر )

، أما التلفزيون فيعني اصطالحاً: هو جهاز اتصال   (44-43، الصفحات 2012)المشهداني،   وبواسطة جهة معلومة ومحددة"

)الخصاونه،   أسلوب إرسال واستقبال الصورة الحية المرئية والمسموعةعد. أو هو واستقبال صور متحركة، وصوت عن ب   لبث  

 .(35، صفحة 2015

ه "مجموعة من الوسائل الفنية المتنوعة المستخدمة خالل الوقت المباع من قبل التلفزيون إلى ف بأن  لذا فاإلعالن التلفزيوني فيعر  

جمهور بخدمة أو سلعة أو فكرة بالشكل والمضمون الذي يؤثر في معلوماته وقيمه وسلوكه االستهالكي، علن بقصد تعريف الالم  

 . (28، صفحة 2012)الموسوي،  وأفعاله وسائر المقومات الثقافية األخرى

 خامساً: التلفزيون كوسيلة إعالنية:

رة نافست ض جعلت منه وسيلة إعالنية مؤث  الخصائص على المستوى التقنية، وظروف التعر  يتمتع التلفزيون بمجموعة من 

بشدة ما سبقها من وسائل، خاصة على مستوى بعض المنتجات والخدمات، وتشير كثير من دراسات التسويق وإيرادات 

تهم اإلعالنية للتلفزيون إلى اإلقبال المحطات التلفزيونية المتزايدة والمخصصات اإلعالنية التي يوجهها المعلنون في حمال

المتزايد على التلفزيون كوسيلة إعالنية، خاصة مع انتشار وتنوع القنوات التلفزيونية وامتداد ساعات اإلرسال في أغلب القنوات 

 .(2008)علي،  على مدى األربع والعشرين ساعة
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األثر البالغ في جعله كوسيلة إعالنية ناجحة، وإحداث تأثير فوري على المشاهدين، وإظهار ويمتلك التلفزيون خصائص لها 

د فيه الرغبة في شرائها، وهذا ما دفع الكثير من المعلنين بتفضيل السلعة أو الخدمة في صورة واقعية تثير اهتمام المستهلك وتول  

إلعالنية. كما يلجأ المخرجون في اإلعالن التلفزيوني إلى إعطاء اإلعالن عن طريق التلفزيون كونه موصالً جيداً للرسالة ا

المشاهد صورة واقعية قريبة من حياته اليومية أو استخدام عدد من األصوات المسموعة في اإلعالنات والتي اعتاد المشاهد 

 .(2012)عباس،  على سماعها

ص الوجداني في التأثير على المشاهد وإقناعه بالسلعة أو قوة اإليحاء الشعورية ونظرية التقم  ويعتمد اإلعالن التلفزيوني على 

الخدمة المعلن عنها ودفعه نحو اتخاذ قرار الشراء، فنحن نردد األغاني والموسيقى والعبارات التي نسمعها في اإلعالن إذا ما 

 .(2012)صادق،    ما بداخلنالفت انتباهنا وأثارت الفكرة اإلعالنية إحساساً أو شعوراً 

 

 سادساً: أنواع المضامين في نصوص اإلعالنات التلفزيونية:

ستهدف والهدف المرجو من اإلعالن على تحديد المضمون المناسب للرسالة ؤثر طبيعة السلعة أو الخدمة وطبيعة الجمهور الم  ت  

، 2008)علي،  يلي نعرض ألنواع المضامين المستخدمة في نصوص اإلعالنات التلفزيونيةاإلعالنية التلفزيونية، وفيما 

  (201-200الصفحات 

عقل عمال الإى مد علر الذي يعتيعتمد على مخاطبة العقل والحقائق المجردة، ويناسب الجمهو المضمون العقالني )المنطقي(: -أ

 في اتخاذ قرار الشراء للسلعة أو الخدمة. والتفكير

بة ن مخاطعيعتمد على مخاطبة عواطف المستهلكين وغرائزهم ويبتعد بقدر اإلمكان  المضمون العاطفي )الوجداني(: -ب

 العقل، ويخلق عالماً واسعاً من الخيال يحيط بالمستهلك.

لى علتي ستعود افائدة العاطفي معاً، ويبدأ بذكر المتعة واليعتمد على الدمج بين المضمونين المنطقي و المضمون المزدوج: -ج

 المستهلك نتيجة استخدامه للسلعة أو الخدمة.

 سابعاً: أساليب اإلعالنات التلفزيونية:

يوجد شبه اتفاق بين الباحثين العرب واألجانب في مجال استخدام اإلعالن التلفزيوني لألساليب المستخدمة، ومن أهم تلك 

 :(74، صفحة 2012)المشهداني،  هياألساليب 

 حيث يؤدي التوتر فيها إلى نتيجة تؤكد استعمال السلعة ،يعتمد على قصة يتم حكايتها وتصويرها. األسلوب الدرامي: 1

(Holtje, 1978). 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 1, January 2020 

 

 
 96 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

تصال اإلنساني حيث يتحدث شخص واحد لشخص آخر، ويخاطب المشاهد بأسلوب م أبسط شكل لإليقد   . األسلوب المباشر:2 

 .(1990)العناد،  قوي ودافع

يعتمد على الرسوم المتحركة كشكل مستقل من أشكال التعبير اإلعالني التلفزيوني وله خصائصه  . أسلوب الرسوم المتحركة:3

 .(1981)عبدالملك،   وسماته

ثم يواكب عرض الفيلم إذاعة أغنية أو أنشودة قصيرة  ،يتم فيه تصوير السلعة وهي في االستخدام . األسلوب الغنائي الراقص:4

 .(1990)الشريف،   قتتحدث عن مزايا السلعة وإيجابياتها بشكل مرح ومشو  

يقدم اإلعالن في صورة نص استشهادي تدعمه الصورة المصاحبة، ويقدمه خبراء أو شخصيات مشهورة  الشهادة:. أسلوب 5

 .  (1978)السلمي،  أو مستهلكون عاديون، وتكون صادقة ودقيقة وحقيقية

ما لجذب االنتباه إصويرية السينمائية والتلفزيونية يركز على استخدام الحيل البصرية الت . أسلوب الحيل والخدع التصويرية:6

، 2012)المشهداني،  أو لإليهام بالحركة أو لخلق صورة ذهنية متميزة من أجل تقديم السلعة أو الخدمة في صورة متميزة

 .(78صفحة 

عتمد على سلوب تعليمي يألعة أو الخدمة المعلن عنها، وهو يعتمد على شرح خصائص ومميزات الس . األسلوب التوضيحي:7

  لكيفية االستعمال، وال يكتفي بتوضيح ذلك بصرياً عن طريق الصور، بل يشرح عن طريق الكتابة المقروءة أيضاً  شرح دقيق

 .(214، صفحة 2008)علي، 

ق بسلع أو خدمات أو أفكار معروفة طبيعتها يعتمد على نص إعالني قصير ومختصر جداً يتعل   . األسلوب التذكيري:8

 وخصائصها للمستهلكين، أي تذكير المشاهد بكلمات قليلة مكررة، وهو األسلوب التكراري ومحاربة عادة النسيان لديهم

 .  (37، صفحة 2015)الخصاونه، 

 اً: اإلعالنات التلفزيونية وتأثيرها على القدرة الشرائية:ثامن

ً أو عاطفياً، فإذا فك   ً عقليا ر المستهلك في احتياجاته من السلع والخدمات إن سلوك المستهلك في الشراء يمكن أن يكون سلوكا

ً لدوافعه األولية، وقارن بين  أصنافها وماركاتها حسب مميزاتها وما وفاضل بينهم في ضوء ميزانيته، وما لديه من سلع طبقا

يعود عليه من فوائد فهو يسلك سلوك عقلي، أما إذا اندفع في الشراء دون تفكير في قدرته الشرائية أو الفوائد التي تعود عليه 

 .  (2010)بيومي،  فهذا سلوك عاطفي

نية عن طريق المبادرة بالموضوع واالهتمام به، إذ يعتبر العنوان الرئيسي ويتطلب تهيئة ذهن الجمهور لنقل الرسالة اإلعال

ً مع االهتمام بملخص الخبر اإلعالني، وتزكية المستهلكين عن طريق شهادات صادرة من مجرب للسلعة،  مدخالً ضروريا

ما بعد البيع الطمئنان المستهلك  وكسب ثقة المستهلك عن طريق ذكر مزايا السلعة، والمتاجر المشهورة والموثوق بها، وخدمات
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على ضمان السلعة، واستعمالها بكفاءة مع منطقية العرض إذ يجب أن تكون الحجج قوية ومقنعة تخاطب العقل والمنطق والبعد 

 .(2006)العسكري،  عن المبالغة

عنصر  رالمزايا، ومن العوامل التي تؤدي إلى إحداث االقتناع هي توافوتتوفر عملية االقتناع لدى المستهلك عن طريق توفير 

إلى االقتناع بآراء  ونن بعض المستهلكين يميلإتأثير الخبراء، وذوي الشهرة، إذ الصدق، وعدم المبالغة في اإلعالن، واستخدام 

 .(2011)عرسان،  أفراد يعجبون بهم

تقييم دور  راء من المرحل السلوكية التي يمر بها المستهلك قبل وأثناء وبعد اتخاذ قرار شراء سلعة معينة، وتم  الش  ل عملية وتمث  

ً لمراحل عملية الش   دور  مرحلة من خالل تقييم راء، واستخدام المتوسط الحسابي لتقييم سلوك األفراد في كل  اإلعالن وفقا

 .(2006)بوسنينه،  راءمرحلة من مراحل الش   اإلعالن في كل  

وتهدف اإلعالنات التلفزيونية أساساً إلى االحتفاظ بالمستهلكين الحاليين ومحاولة زيادة عددهم باستمرار، ألن واجب اإلعالن أن 

تهلك عادة أن يختبر مدى قدرته يساعد على تثبيت والء المستهلكين للسلعة أو العالمة التجارية التي يستخدمونها، ويحاول المس

على اتخاذ قرار الشراء السليم، وذلك في محاولة للتقليل من التوتر أو التنافر الناتج عن الشك في تأكيد مدى سالمة قرار 

ومزايا ركز على الفوائد يجد مشتري السلع الجديدة ارتياحاً نفسياً وذهنياً في مضمون اإلعالنات التلفزيونية التي ت  حيث الشراء، 

 .   (34، صفحة 2008)علي،  السلعة التي قام بشرائها وتفضيلها عن السلع األخرى المنافسة

 لإلعالنات التلفزيونية: ةتاسعاً: االنتقادات الموجه

 قاد اإلعالنات التلفزيونية بمجموعة من االنتقادات هي: بعض الن   يتهم  

بب في تدهور اللغة، وعدم التزامها بالقواعد اللغوية عن طريق تحريف األلفاظ الذي يشجع األفراد إنها الس   اللغة والثقافة:  

هذا االتهام هو لتجنب الجفاء في اللغة إذ يستخدم المعلن لغة الجمهور المستهدف  ىد علعلى إتباع األسلوب نفسه، وكان الر  

 .(63، صفحة 2012)عباس،  نفسها لسهولة الوصول إليه

محتوى غير الئق عن طريق استخدام الإنها تفسد الذوق عن طريق اإلعالنات عن منتجات غير الئقة أو أن  إفساد الذوق:

 . (2004)عبدالعزيز،   الفتيات بطريقة غير الئقة

إنها تدفع األفراد إلى شراء سلع ال يحتاجونها من خالل قوتها اإلقناعية، واللعب على رغبات المستهلكين  التحكم والسيطرة: -

 .(63، صفحة 2012)عباس،  وعواطفهم

ات إلى تكلفة اإلنتاج إنها تزيد من تكاليف اإلنتاج للسلع من خالل إضافة أجور هذه اإلعالن تزيد من تكاليف إنتاج السلع:

 .(2002)السلعوس،  النهائية
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إنها تفرض ضغوط من قبل المعلنين على وسائل اإلعالم التي تعتمد على اإلعالنات كمصدر  التأثير على وسائل اإلعالم:

 . (63، صفحة 2012)عباس،  أساس لدخلها، وتؤثر على استقالليتها ومصداقيتها للجمهور

عن حاجتنا لها إذ يجعلنا نعتقد بامتالك المزيد تالك المزيد من كل شيء بغض النظرإنها تدفعنا إلى ام انتشار االتجاهات المادية:

 .(167، صفحة 2004)عبدالعزيز،   هو الطريق للحياة السعيدة

 

 المبحث الثالث/ اإلطار الميداني للبحث

إلعالنات معة لض طلبة الجايعتمد هذا المبحث من جانبه الميداني على تجسيد المنطلقات النظرية التي بحثت بخصوص "تعر  

سحي ألسلوب المعلى ا هذا البحث من البحوث الوصفية التي اعتمدت التلفزيونية وانعكاسها على القدرة الشرائية لهم"، ويعد  

ً المعادالت اإلحصائية والرياضية بما يسمح بدراسة متغيراتها والعالقات المتشابكة بينها، وا تها على تساؤال إلجابةمستخدما

 المختلفة.

إلدارة اة في كلية لمسائيوقام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان على العينة من طلبة الدراسات األولية للدراستين الصباحية وا

غ تفري ومن ثم   جمع االستمارات وفرزها، ( مبحوث، وبعدها تم  200)بلغ حجم العينة  بالجامعة العراقية، حيث واالقتصاد

ً المعادالت اإلحصائية )التكرارات والنسب المئوية( SPSSاإلجابات في البرنامج ) يانات ي معالجة البف(، وتحليلها مستخدما

م   قدجمعها ، و التي تم   ة تمت اإلجابولفرعية، امحور يحتوي على عدد من التساؤالت  محاور متعددة، وكل  هذا المبحث إلى  ق س 

 عن تساؤالت البحث، وتفسير الجداول كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً: المعلومات الديموغرافية:

 جتماعي:النوع اإل -1
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 النوع االجتماعي :  (1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع ت

 ٪50 100 ذكر 1

 ٪50 100 أنثى 2

 ٪100 200 المجموع 

بشكل  تقسيمهم وتم   ( مبحوث،200جمالي عددهم )إجتماعي لعينة البحث قد بلغ ( أن النوع اإل1انات الجدول رقم )يتبين من بي

،  (.٪50( مبحوث بنسبة )100(، وعدد اإلناث )٪50( مبحوث بنسبة )100فلقد بلغ عدد الذكور ) متساو 

 الفئات العمرية:  -2

 الفئات العمرية :  (2جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات العمرية ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

1 18 - 21 31 15,5 24 12 55 27,5٪ 

2 22 - 24 43 21,5 39 19,5 82 41٪ 

 ٪31,5 63 18,5 37 13 26 فأكثر 25 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

(، وجاءت في ٪41)( بنسبة 24-22( أن الفئات العمرية قد حققت المرتبة األعلى في الفئة )2الجدول رقم )يتبين من بيانات 

، ويستنتج من ذلك (٪55ة )( بنسب21-18٪(، بينما حصلت على المرتبة الثالثة الفئة )63فأكثر( بنسبة ) 25المرتبة الثانية الفئة )

 كلية.أن الفئات العمرية للطلبة توزع وتتنوع في ال

 

 

 الحالة االجتماعية:  -3

 الحالة االجتماعية : (3جدول رقم )
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 إجمالي أنثى ذكر الحالة االجتماعية ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪63 126 28 56 35 70 أعزب 1

 ٪33,5 67 20.5 41 13 26 متزوج 2

 ٪2 4 0,5 1 1,5 3 مطلق 3

 ٪1,5 3 1 2 0,5 1 أرمل 4

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

 (، وجاءت في٪63) جتماعية قد حققت المرتبة األولى في فئة )أعزب( بنسبة( أن الحالة اال3قم )يتبين من بيانات الجدول ر

، ويستنتج من ذلك أن (٪2٪(، بينما حصلت على المرتبة الثالثة فئة )مطلق( بنسبة )33,5المرتبة الثانية فئة )متزوج( بنسبة )

 االجتماعية السائدة للطلبة في الكلية هي أعزب.الحالة 

  ض الطلبة لإلعالنات التلفزيونية:ثانياً: دوافع تعر  

 االهتمام في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية: -1

 االهتمام في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية :  (4جدول رقم )

ً  النوع ت ً  دائما ً  أحيانا  اإلجمالي أبدا

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 5,5 11 13 26 31,5 63 ذكر 1

 ٪50 100 1,5 3 9,5 19 39 78 أنثى 2

 ٪100 200 ٪7 14 ٪22,5 45 ٪70,5 141 المجموع 

بنسبة اً( ولى في فئة )دائماالهتمام في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية قد حققت المرتبة األ ( أن4يتبين من بيانات الجدول رقم )

، (٪2ئة )أبداً( بنسبة )ف٪(، بينما حصلت على المرتبة الثالثة 22,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )أحياناً( بنسبة )70,5٪)

ً ويستنتج من ذلك أن هناك اهتمام ً دائم ا  للطلبة في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية. ا
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 دوافع التعرض لإلعالنات التلفزيونية:  -2

 دوافع التعرض لإلعالنات التلفزيونية : (5جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪39,5 79 21,5 43 18 36 التعرف على السلع الجديدة 1

 ٪29 58 9 18 20 40 معرفة جودة السلع 2

 ٪31,5 63 19,5 39 12 24 الرغبة في الشراء 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

ى السلع فئة )التعرف عل ( أن دوافع التعرض لإلعالنات التلفزيونية قد حققت المرتبة األولى في5يتبين من بيانات الجدول رقم )

لت على المرتبة الثالثة ٪(، بينما حص31,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )الرغبة في الشراء( بنسبة )٪39,5الجديدة( بنسبة )

ى ف علن أجل التعر  م، ويستنتج من ذلك أن دوافع تعرض الطلبة لإلعالنات التلفزيونية (٪29جودة السلع( بنسبة )فئة )معرفة 

 السلع الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 ض يومياً لمتابعة اإلعالنات التلفزيونية: أوقات التعر   -3

 ض يومياً لمتابعة اإلعالنات التلفزيونيةأوقات التعر   :  (6جدول رقم )
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 إجمالي أنثى ذكر األوقات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪22 44 9 18 13 26 أقل من دقيقة 1

 ٪28,5 57 18,5 37 10 20 دقيقة 2

 ٪49,5 99 22,5 45 27 54 أكثر من دقيقة 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

فئة )أكثر  لمرتبة األولى فياإلعالنات التلفزيونية قد حققت اض يومياً لمتابعة ( أن أوقات التعر  6يتبين من بيانات الجدول رقم )

مرتبة الثالثة فئة )أقل ٪(، بينما حصلت على ال28,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )دقيقة( بنسبة )٪49,5من دقيقة( بنسبة )

 يقة يومياً. ية أكثر من دقض الطلبة لإلعالنات التلفزيون، ويستنتج من ذلك أن أوقات التعر  (٪22من دقيقة( بنسبة )

 تفضيل متابعة اإلعالنات التلفزيونية:  -4

 تفضيل متابعة اإلعالنات التلفزيونية : (7جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪69,5 139 35,5 71 34 68 بمفردك 1

 ٪22 44 12,5 25 9,5 19 مع العائلة 2

 ٪8,5 17 2 4 6,5 13 األصدقاءمع  3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

نسبة فئة )بمفردك( ب ( أن تفضيل متابعة اإلعالنات التلفزيونية قد حققت المرتبة األولى في7يتبين من بيانات الجدول رقم )

فئة )مع األصدقاء( بنسبة  المرتبة الثالثة ٪(، بينما حصلت على22(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )مع العائلة( بنسبة )69,5٪)

 لون متابعة اإلعالنات التلفزيونية بمفردهم.الطلبة يفض   ، ويستنتج من ذلك أن  ٪(8,5)

 

 ثالثاً: اإلعالنات التلفزيونية كمصدر للمعلومات عن السلع والخدمات:

 االعتماد على اإلعالنات التلفزيونية كمصدر للمعلومات عن السلع والخدمات:  -1
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 االعتماد على اإلعالنات التلفزيونية كمصدر للمعلومات عن السلع والخدمات : (8جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪37 74 17 34 20 40 مصدر رئيس للمعلومات 1

 ٪40,5 81 26 52 14,5 29 مصدر ثانوي للمعلومات 2

 ٪22,5 45 7 14 15,5 31 مصدر ضعيف للمعلومات 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

 الخدمات قد حققتو( أن االعتماد على اإلعالنات التلفزيونية كمصدر للمعلومات عن السلع 8يتبين من بيانات الجدول رقم )

رئيس للمعلومات(  (، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )مصدر٪40,5في فئة )مصدر ثانوي للمعلومات( بنسبة )المرتبة األولى 

ذلك أن اعتماد  ، ويستنتج من(٪22,5( بنسبة )مصدر ضعيف للمعلومات٪(، بينما حصلت على المرتبة الثالثة فئة )37بنسبة )

 ومات عن السلع والخدمات.الطلبة على اإلعالنات التلفزيونية كمصدر ثانوي للمعل

 اإلعالنات التلفزيونية تساعد بتكوين الرغبة في شراء السلع والخدمات: -2

 اإلعالنات التلفزيونية تساعد بتكوين الرغبة في شراء السلع والخدمات : (9جدول رقم )

ً  النوع ت ً  دائما ً  أحيانا  اإلجمالي أبدا

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 10,5 21 16 32 23,5 47 ذكر 1

 ٪50 100 7,5 15 13,5 27 29 58 أنثى 2

 ٪100 200 ٪18 36 ٪29,5 59 ٪52,5 105 المجموع 

لمرتبة دمات فقد حققت ا( أن اإلعالنات التلفزيونية تساعد بتكوين الرغبة في شراء السلع والخ9يتبين من بيانات الجدول رقم )

ما حصلت على المرتبة ٪(، بين29,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )أحياناً( بنسبة )٪52,5بنسبة ) األولى في فئة )دائماً(

 مات. ي شراء السلع والخد، ويستنتج أن اإلعالنات التلفزيونية تساعد دائماً بتكوين الرغبة ف(٪18الثالثة فئة )أبداً( بنسبة )

 الطرق األقرب في عرض اإلعالنات التلفزيونية للسلع والخدمات:  -3

 الطرق األقرب في عرض اإلعالنات التلفزيونية للسلع والخدمات :  (10جدول رقم )
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 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪40 80 24 48 16 32 األقرب إلى الموضوعية 1

 ٪40,5 81 15 30 25,5 51 المهنيةاألقرب إلى  2

 ٪19,5 39 11 22 8,5 17 األقرب إلى الحياد 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

حققت المرتبة  ( أن الطرق األقرب في عرض اإلعالنات التلفزيونية للسلع والخدمات قد10يتبين من بيانات الجدول رقم )

٪(، 40وضوعية( بنسبة )(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )األقرب إلى الم٪40,5بنسبة )األولى في فئة )األقرب إلى المهنية( 

يفضلون الطرق األقرب  ، ويستنتج من ذلك أن الطلبة(٪19,5بينما حصلت على المرتبة الثالثة فئة )األقرب إلى الحياد( بنسبة )

 إلى المهنية في عرض اإلعالنات التلفزيونية للسلع والخدمات.

 اً: أساليب اإلعالنات التلفزيونية وانعكاساتها في تفضيل السلع والخدمات:رابع

 اإلعالنات التلفزيونية تؤثر بالشكل والمضمون على رفع أو خفض أسعار السلع والخدمات -1

 تر بالشكل والمضمون على رفع أو خفض أسعار السلع والخدمااإلعالنات التلفزيونية تؤث   : (11جدول رقم )

ً  النوع ت ً  دائما ً  أحيانا  اإلجمالي أبدا

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 13 26 27,5 55 9,5 19 ذكر 1

 ٪50 100 15,5 31 13,5 27 21 42 أنثى 2

 ٪100 200 ٪28,5 57 ٪41 82 ٪30,5 61 المجموع 

سعار السلع أبالشكل والمضمون على رفع أو خفض ر اإلعالنات التلفزيونية تؤث  ( أن 11يتبين من بيانات الجدول رقم )

 ٪(، بينما30,5ئماً( بنسبة )(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )دا٪41قد حققت المرتبة األولى في فئة )أحياناً( بنسبة ) والخدمات

ون أحياناً بالشكل والمضم رتؤث  ، ويستنتج من ذلك أن اإلعالنات التلفزيونية (٪28حصلت على المرتبة الثالثة فئة )أبداً( بنسبة )

 على رفع أو خفض أسعار السلع والخدمات.

 األساليب المفضلة عند مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية: -2
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 لة عند مشاهدة اإلعالنات التلفزيونيةفض  األساليب المُ  : (12جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪25,5 51 6 12 19,5 39 األسلوب الدرامي 1

 ٪34,5 69 20,5 41 14 28 األسلوب المباشر 2

 ٪9,5 19 6,5 13 3 6 أسلوب الرسوم المتحركة  3

 ٪8 16 4,5 9 3,5 7 األسلوب الغنائي الراقص 4

 ٪4 8 2,5 5 1,5 3 أسلوب الشهادة 5

 ٪14,5 29 9 18 5,5 11 أسلوب الحيل والخدع البصرية 6

 ٪1,5 3 0,5 1 1 2 األسلوب التوضيحي 7

 ٪2,5 5 0,5 1 2 4 األسلوب التذكيري 8

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

ي فئة لمرتبة األولى فاقد حققت  لة عند مشاهدة اإلعالنات التلفزيونيةفض  األساليب الم  ( أن 12يتبين من بيانات الجدول رقم )

ينما حصلت على ب٪(، 25,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )األسلوب الدرامي( بنسبة )٪34,5)األسلوب المباشر( بنسبة )

اشر هو من بين ، ويستنتج من ذلك أن األسلوب المب(٪14,5( بنسبة )أسلوب الحيل والخدع البصريةالمرتبة الثالثة فئة )

 لة لدى الطلبة عند مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية.فض  األساليب الم  

 

 

 أنواع المضامين المستخدمة باإلعالنات التلفزيونية عند عرضها للسلع والخدمات: -3

 أنواع المضامين المستخدمة باإلعالنات التلفزيونية عند عرضها للسلع والخدمات : (13جدول رقم )

 إجمالي أنثى ذكر الفئات ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار
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 ٪32,5 65 11 22 21,5 43 المضمون العقالني/ المعرفي 1

 ٪23 46 13,5 27 9,5 19 المضمون العاطفي/ الوجداني 2

 ٪44,5 89 25,5 51 19 38 المضمون المزدوج/ بين بين 3

 ٪100 200 ٪50 100 ٪50 100 المجموع 

قد  والخدمات لسلعأنواع المضامين المستخدمة باإلعالنات التلفزيونية عند عرضها ل( أن 13يتبين من بيانات الجدول رقم )

ئة )المضمون ف(، وجاءت في المرتبة الثانية ٪44,5حققت المرتبة األولى في فئة )المضمون المزدوج/ بين بين( بنسبة )

، (٪23ي( بنسبة )٪(، بينما حصلت على المرتبة الثالثة فئة )المضمون العاطفي/ الوجدان32,5العقالني/ المعرفي( بنسبة )

 يةالتلفزيون عالناتفضلون المضمون المزدوج )بين بين( من بين أنواع المضامين المستخدمة باإلويستنتج من ذلك أن الطلبة ي

 عند عرضها للسلع والخدمات.

 خامساً: اإلعالنات التلفزيونية وتأثيرها على القدرة الشرائية للطلبة:

 وجود إعالنات تلفزيونية تعمل على التأثير في القدرة الشرائية للطلبة: -1

 وجود إعالنات تلفزيونية تعمل على التأثير في القدرة الشرائية للطلبة : (14رقم )جدول 

ً  النوع ت ً  دائما ً  أحيانا  اإلجمالي أبدا

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 12,5 25 15,5 31 22 44 ذكر 1

 ٪50 100 8,5 17 27 54 14,5 29 أنثى 2

 ٪100 200 ٪21 42 ٪42,5 85 ٪36,5 73 المجموع 

رتبة قد حققت الم لطلبةلإعالنات تلفزيونية تعمل على التأثير في القدرة الشرائية ( أن وجود 14يتبين من بيانات الجدول رقم )

ما حصلت على المرتبة ٪(، بين36,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )دائماً( بنسبة )٪42,5األولى في فئة )أحياناً( بنسبة )

 لبة.لقدرة الشرائية للط، ويستنتج بوجود إعالنات تلفزيونية تعمل أحياناً على التأثير في ا(٪21الثالثة فئة )أبداً( بنسبة )

 

 نجحت اإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة: -2

 نجحت اإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة : (15جدول رقم )
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ً  النوع ت ً  دائما ً  أحيانا  اإلجمالي أبدا

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 16,5 33 14 28 19,5 39 ذكر 1

 ٪50 100 14 28 15,5 31 20,5 41 أنثى 2

 ٪100 200 ٪30,5 61 ٪29,5 59 ٪40 80 المجموع 

مرتبة قد حققت ال لطلبةنجاح اإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة الشرائية ل ( أن15يتبين من بيانات الجدول رقم )

لت على المرتبة الثالثة فئة ٪(، بينما حص30,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )أبداً( بنسبة )٪40األولى في فئة )دائما( بنسبة )

( ً  .لطلبةدرة الشرائية لفي التأثير على الق، ويستنتج من ذلك النجاح الدائم لإلعالنات التلفزيونية (٪29,5( بنسبة )أحيانا

 تقييم نجاح اإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة: -3

 الشرائية للطلبةتقييم نجاح اإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة  :(16جدول رقم )

 اإلجمالي ضعيف متوسط جيد النوع ت

 ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار ٪ التكرار

 ٪50 100 10 20 27 54 13 26 ذكر 1

 ٪50 100 7,5 15 18 36 24,5 49 أنثى 2

 ٪100 200 ٪17,5 35 ٪45 90 ٪37,5 75 المجموع 

ت المرتبة قد حقق ائية للطلبةاإلعالنات التلفزيونية في التأثير على القدرة الشرتقييم نجاح ( أن 16يتبين من بيانات الجدول رقم )

ت على المرتبة الثالثة ٪(، بينما حصل37,5(، وجاءت في المرتبة الثانية فئة )جيد( بنسبة )٪45األولى في فئة )متوسط( بنسبة )

ً في ال تقييم نجاح اإلعالنات، ويستنتج من ذلك أن (٪17,5فئة )ضعيف( بنسبة ) قدرة تأثير على الالتلفزيونية كان متوسطا

 الشرائية للطلبة.

 نتائج البحث:

 ل البحث إلى وجود اهتمام دائم للطلبة في مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية.توص   -1

 ف على السلع الجديدة.دوافع تعرض الطلبة لإلعالنات التلفزيونية من أجل التعر   تبين أن   -2

 ض الطلبة لإلعالنات التلفزيونية أكثر من دقيقة يومياً.أوقات التعر   أتضح أن   -3
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 الطلبة يفضلون متابعة اإلعالنات التلفزيونية بمفردهم. أظهر البحث أن   -4

 اعتماد الطلبة على اإلعالنات التلفزيونية كمصدر ثانوي للمعلومات عن السلع والخدمات. -5

 اعد دائماً بتكوين الرغبة في شراء السلع والخدمات.اإلعالنات التلفزيونية تس تبين أن   -6

 إنهم يفضلون الطرق األقرب إلى المهنية في عرض اإلعالنات التلفزيونية للسلع والخدمات. -7

 والخدمات. السلع ر أحياناً بالشكل والمضمون على رفع أو خفض أسعاراإلعالنات التلفزيونية تؤث   توصل البحث إلى أن   -8

 ل لدى الطلبة عند مشاهدة اإلعالنات التلفزيونية.فض  األسلوب المباشر هو الم   تبين أن   -9

 ونيةات التلفزيإلعالنلون المضمون المزدوج )بين بين( من بين أنواع المضامين المستخدمة باالطلبة يفض   أظهر البحث أن   -10

 عند عرضها للسلع والخدمات

 بوجود إعالنات تلفزيونية تعمل أحياناً على التأثير في القدرة الشرائية للطلبة. أتضح -11

 في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة.كشف البحث النجاح الدائم لإلعالنات التلفزيونية  -12

 .تقييم نجاح اإلعالنات التلفزيونية كان متوسطاً في التأثير على القدرة الشرائية للطلبة إن   -13

 الخاتمة:

درة ر على القا تؤث  خاصة كونه ، وللطلبة بصورة  عة للمجتمع بصورة عامة  ق اإلعالنات التلفزيونية فوائد عديدة ومتنو  حق  ت  

ورها دضافة إلى ة، باإلالشرائية لهم، وتساهم دوافع التعرض في اإلسراع بعمليات التنمية االقتصادية وتحقيق األرباح التجاري

 ة في تعاظملفضائيحيث تحظى المحطات التلفزيونية والقنوات ا ،وسائل االتصال كونها مصدر من مصادر التمويل كل  الحيوي ف

د التقالي منية، وضلناحية العلمية والعملمن ا اإلعالنات إلى مستوى عال   هة إعالنية، لذا يجب االرتقاء بهذدورها كوسيل

 واألعراف التي تسود المجتمع العراقي.
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 الملخص

 مل كل  صبح يشأرض، بل دة من األعلى رقعة محد   مسرح العمليات مقصورا  عد ح لم ي  دوات الصراع المسل  أمع تطور وسائل و

دور في ي ما كل   ن ينقل بالصوت والصورةأربي عند اندالع المعارك والحروب عالم الحجزاء الدولة، ومن هنا كان على اإلأ

ا م متطورة  الجيوش ألسلحةعالم الحربي خاصة في ظل امتالك ن بدأت تظهر مهام جديدة لإلأساحة الصراع، السيما بعد 

و في أهة على الجب مناطق الصراع، سواء حداث داخلأما يدور من  دوات الحرب لنقل كل  أة من داة مهم  أعالم الحربي جعل اإل

ان دلى ميإويرسل  طلق عليه المراسل الحربي،عمق الدولة، وهذا العمل غالبا ما يقوم به شخص من داخل المؤسسة الصحفية ي  

 ثناء الحرب. أي مهمة خاصة القتال ف

 

 قات العمل الصحفي، مناطق الصراع، حماية الصحفيينمعو   المناطق الخطرة، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

With the development of the means and tools of armed conflict, the theater of operations was no 

longer confined to a specific area of the land, but rather included all parts of the state, and from 

here it was necessary for the military media when the outbreak of battles and wars to transmit 

with sound and image everything that is going on in the battlefield, especially after it began to 

appear New tasks for the military media, especially in light of the armies' possession of advanced 

weapons, which made the military media an important tool of war to transmit all the events 

taking place within the conflict areas, whether on the front or in the depths of the state, and this 

work is often performed by a person from within the press establishment. By the war 

correspondent, and sent to the battlefield on a special mission during the war. 

Keywords: Dangerous areas, press work obstacles, conflict areas, protecting journalists 
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 مقدمة:

 شمل كل  صبح يأرض، بل دة من األعلى رقعة محد   عد مسرح العمليات مقصورا  ح لم ي  دوات الصراع المسل  أمع تطور وسائل و

دور في ي ما كل   ن ينقل بالصوت والصورةأربي عند اندالع المعارك والحروب عالم الحجزاء الدولة، ومن هنا كان على اإلأ

ا م متطورة  الجيوش ألسلحةعالم الحربي خاصة في ظل امتالك ن بدأت تظهر مهام جديدة لإلأساحة الصراع، السيما بعد 

و في أهة على الجب مناطق الصراع، سواء حداث داخلأما يدور من  دوات الحرب لنقل كل  أة من داة مهم  أعالم الحربي جعل اإل

ان دلى ميإويرسل  طلق عليه المراسل الحربي،غالبا ما يقوم به شخص من داخل المؤسسة الصحفية ي  عمق الدولة، وهذا العمل 

 ثناء الحرب. أالقتال في مهمة خاصة 

صراع اع، والالحربي في مناطق الصرفي المجال الصحفي  ونهها العاملالمعوقات التي يواج وجاء هذا البحث ليدرس   

باحث:ـ الثة مفق ثتصميمه هيكليا على و ) تنظيم داعش(. وقد تم   لموصل من سيطرةالذي نقصده هنا هو معركة تحرير ا

عالم اإل موضوع فيويبحث المبحث الـثانـي:  .نهجية البحث وإجراءات التحـلـيلل إطارا تفصيليا لمو  يقدم المبحث األ

ول تحليل ذي تناالعملي للبحث ال طارد المبحث الثالث اإل. وحد  المراسل الحربي في مناطق الصراع قات، ومعو  الحربي

 يهاإلوصل تالتي  ستنتاجات والتوصيات. وانتهى البحث إلى مجموعة من االمها لعينة البحثاستمارة االستبيان التي قد  

 الباحث.

 طار المنهجي للبحثإلل: او  المبحث األ 

 : : مشكلة الدراسةولا أ

لى البحث والدراسة للوقوف على إو مفهوم يحتاج أو فكرة أو قضية أنها عبارة عن موقف أيمكن تعريف مشكلة البحث ب

طار العلمي خالل نتائج الدراسة ووضعها في اإلعادة صياغتها من إبين عناصرها ونتائجها الحالية، ومقدماتها وبناء العالقات 

في مجال معين من مجاالت و ضعف أو خلل أنها وجود نقص أب:  كذلك تعرف مشكلة البحث ،(2000)عبدالحميد،   السليم

 . (2017)العقابي،  لى دراسة وفحص وتحقيقإعالمي يحتاج العمل اإل

 : ولعل البحث بمجمله يرمي لإلجابة على التساؤالت والفروض األتية

 خالل معركة الموصل في العراق؟( ونالحربي ونقات التي واجهها المراسل)ماهي المعو  

 وهذا التساؤل تشتق منه تساؤالت فرعية :

 خالل عمليات تحرير الموصل؟ وناهي المشاكل التي واجهها الصحفيــ م1
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 ــ ما مدى التزام عينة الدراسة بأخالقيات المهنة خالل عمليات تحرير الموصل؟2

 ر؟العسكرية والسياسية للتأثير في حيادية نقل الخبمن قبل القيادات ـ هل هناك ضغوط واجهها الصحفيون ـ3

 ــ ما مدى اهتمام المؤسسة الصحفية بسالمة صحفيها في مناطق الصراع؟4

 خالل عمليات تحرير الموصل؟ يونالحرب ونز الخبرات التي اكتسبها المراسلبرأــ ما 5

 همية البحث:أثانيا: 

ة ع ومعرفطق الصرال الصحفي في مناقات التي يتعرض لها المراسطبيعة المعو  م هذا البحث تصور كامل عن ن يقد  أـــ يمكن 1

 .في مناطق الصراع ونالصعوبات التي يواجهها المراسل

عن   ، كما يكشفالموصل بأخالقيات المهنة  الصحفية خالل عمليات تحرير ينطارا  لمدى التزام الصحفإم لنا هذا البحث ــ يقد  2

 مدى اهتمام المؤسسة الصحفية بسالمة صحفيها في مناطق الصراع.

افة حربي باإلضشأن الالمعنية بالــ يعطينا البحث هذا معرفة بالضغوط التي يواجهها الصحفيون من قبل القيادات العسكرية و 4

خالل  ونبيالحر ونلة الخبرات التي اكتسبها المراسلى معرفإر في حيادية نقل الخبر باإلضافة ية للتأثيالسياسلى الجهات إ

 عمليات تحرير الموصل.

ع السيما الصرا قات في مناطقطار النظري للبحث مرجع للباحثين في عمل المراسل الحربي والمعو  ن يكون اإلأـــــ يمكن 5

 عالمية .الحديثة في الدراسات اإل المواضيعن هذا الموضوع يعتبر من أو

 زمة في عملالالرات دخالهم الدوإة لالهتمام بمراسليها الحربيين وعالميلمؤسسات اإللن يكون هذا البحث حافزا أــــ يمكن 6

 كيفية العمل الصحفي في مناطق الصراع.و ،المراسل الحربي

 هداف البحث:أثالثا :

 في معركة تحرير الموصل. يونالحرب ونالمراسل ــ كشف الصعوبات التي واجهها1

 بأخالقيات المهنة خالل عمليات تحرير الموصل. ينالحربي ينتزام المراسلإلــ معرفة مدى 2

 ــ معرفة  مدى اهتمام المؤسسة الصحفية بسالمة صحفيها في مناطق الصراع.3

 ل الخبر.القيادات العسكرية للتأثير في حيادية نقمن قبل ون الحربي ونفة الضغوط التي يواجهها المراسلــ معر4

 خالل عمليات تحرير الموصل. ونالحربي ونة الخبرات التي اكتسبها المراسلــ معرف5
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 رابعا: مجالت البحث:

ألنها كانت الفترة التي استغرقتها  10/7/2017ولغاية  10/2016/ 17اختار الباحث المدة الواقعة بين   ــ المجال الزماني:1

، بانطالق عمليات قادمون يا نينوى وانتهت بإعالن )*(عالن القائد العام للقوات المسلحةإالموصل حيث بدأت مع  معركة تحرير

 التحرير بالكامل واستعادة المدينة. 

المدينة  ساحلي زت على استعادةاختار الباحث معركة الموصل التي حدثت في محافظة نينوى والتي رك لمكاني:ــ المجال ا2

، اعش دتنظيم  ديأيل مدينة تعرضت للسقوط على و  ألمحافظة حيث تعتبر مدينة الموصل يمن والتي تمثل مركز األيسر وااأل

ت المسلحة تلي القوامقا ديأياستعادتها على  ن تم  أى إلربع سنوات أ لمقاتليه وعاصمة لتنظيمهم لمدة صبحت فيما بعد مركزأو

 . قات عملهمرفة معو  يجد الباحث بهذه المعركة المجال المكاني المناسب لدراسة عمل المراسلين الحربيين لمع. حيث العراقية

دوات أ( ويمثلون 123البالغ عددهم )ية وعالمبالمراسلين الحربيين للمؤسسات اإليمثل المجال البشري  ــ المجال البشري:3

 .خبار المعركةأتغطية م لدى القطاع الحكومية  في نقل وة باإلعالعالمية والمؤسسات المختص  المؤسسات اإل

 خامسا: منهج البحث:

و أوصاف عن الظاهرة أما للحصول على بيانات ومعلومات والذي اعتمده الباحث، جهدا علميا منظويعتبر المنهج المسحي 

وات دجراءات واألنه الطرق واإلأ"ب هوالمنهج المسحي يمكن تعريف ، (2006)حسين، مجموعة الظاهرات موضوع البحث 

قات من حيث الشدة و الموضوع دراسة وصفية تكشف عما فيه من خصائص ومتغيرات وعالأالتي تستخدم لدراسة الظاهرة 

 بعاده المختلفة كما في الواقع"أتوضيح العالقة بين مكوناته ووصف ن تحليل بنية الموضوع  والوصف يتضم  ن أواالتجاه، أي 

 .(2011)عبدالعزيز، 

 داوات البحث: أسادسا:  

 كمال متطلبات بحثة وهي:إدوات البحث العلمي لغرض أاعتمد الباحث ثالثة من  

 االستبيان.ــ استمارة 1

 ــ المقابلة.2

 .المالحظة.3

                                                             
نينوى  علن عن انطالق العمليات قادمون ياأائد العام للقوات المسلحة والذي كان في حينها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء والق.)*(

رهاب والرد السريع ن الجيش العراقي وجهاز مكافحة اإل،بحملة عسكرية ضمت العديد من القطعات العسكرية م17/10/2016بتاريخ 

سناد العسكري الجوي ائري وقوات البيشمركة فضال عن اإللى القوات الساندة والمتمثلة بالحشد العشإقوات الشرطة االتحادية باإلضافة و

عن  حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقيعالن إشهر لحين أمرت ستة والتي است من دول التحالف، بقيادة الواليات المتحدة االميركية

 10وحسب البيان المشترك الذي أذيع إعالن النصر وتحرير الموصل في  " تنظيم داعشاحتالل المدينة من سيطرة  "انتهاء  

/7/2017(1.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 سابعا: مجتمع البحث وعينته:

طريقة ، فأن 10/7/2017وتنتهي في  10/2016 /17تبدأ في  شهرأجراء هذا البحث هي ستة دة إلن المدة الزمنية المحد  أوبما 

الطريقة  شأن هذه تحديدهم ، ومن طار الحصر الشامل لكل عينة المراسلين الحربيين الذين تم  إاختيار العينة ستندرج ضمن 

 وصل، حداث معركة المأالصحفيين الذين اشتركوا بتغطية  العلمية أن تلبي أهداف البحث كاملة، فهي تغطي عينة

 تاسعا: تحديد المصطلحات:

 المعوقات هال، وهذ: هي العقبات التي يواجهها المراسلون الحربيون خالل القيام بتغطياتهم في مناطق القتالمعوقاتــــ 1

لى بار عخذه المعوقات تتمثل بضغوط غرفة األتعترض عمل الصحفيين وتحول دون اكمال تغطيتهم وكتابة اخبارهم ، وه

 ية الخاصةنممة األكنلوجية للعمل ومعدات السالات التلى عدم توفير المعد  إض للمخاطر، باإلضافة المراسل الحربي والتعر  

 حداث معينة.أتي  تتعلق بحضر نشر وبث ومناقشة لعقبات القانونية الفضال عن ا، بالمراسلين الحربيين 

، لموصل دينة امرهابية الستعادة ع داعش األ: وهي معركة خاضتها القوات المسلحة العراقية ضد مجاميمعركة الموصل ـــ2

ن ألى إية ء السكنحياداخل األرهابية راقية معارك شرسة ضد المجاميع اإلخاضت خاللها القوات الع ،شهرأوالتي استمرت ستة 

 7/2017/ 10تاريخ عالن تحرير المدينة بالكامل بإيمن ويسر واألية  من استعادة جانبي المدينة األنت القوات العراقتمك  

 طار النظريالمبحث الثاني: اإل

 عالم الحربي :اول: مفهوم اإل

ي كل فرر قيامها التي تب وجد لها الفضائلأنسان منذ بدء الخليقة ن اإلإلبشرية ألهوال الحرب ونتائجها، فدراك اإعلى الرغم من 

 سصبحت تتنافأو ر لنفسها مشروعيتها،نساني ـــ وهي تبرإلبشري اهتمت الدول بالحرب كنشاط حقبة تاريخية، ومع التطور ا

لعوامل ط هو واساني يرتبنإن الحرب نشاط هدافها، وألأيحها، لتعد منها قوة ضاربة تحقق في بناء الجيوش وتنظيمها وتسل

لغرائز اله باالتص ،عالم عنه ضرورة لشعوب هذه القواتصبح تسجيل هذا النشاط واإلألنفسية واالجتماعية للشعوب، فقد ا

و أعضها وبعض لقوات بوالحروب بين ا نباء الجيوشأ، فكانت الحاجة منذ القدم لنشر (كغريزة البقاء وغريزة الخوف )نسانيةاإل

 .(1977)عبدالحميد،  وسائل النشر المختلفة التي تتفق مع طبيعة العصربين الشعب ب

ن أالمؤثرة في صنع القرار خاصة بعد ساسية وحد القوى اإلأطار المنظومة الشاملة للدولة إعالم الحربي في صبح اإلأواليوم  

عالم بشكل ن اإلأذا اتفقنا إلى قرية صغيرة، وإن يتحول العالم ألى إدى أما تقنيا ووظيفيا، خيرة تقد  عالم في السنوات األشهد اإل

ص، عالم المتخص  مة ضمن فروع اإلعالم الحربي يأتي في مرتبة متقد  ن اإلإى المؤثرة على مستوى الدولة فحد القو  أعام هو 
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ه المرآة أنما من الوطني، كركان األأحد أعالم الحربي هو ن اإلأعالم الوطني، بل يمكن القول والذي هو جزء ال يتجزأ من اإل

 .(2015)الجميلي،  من الوطن والدفاع عنهأعلى الدور الذي تؤديه في تحقيق  التي يرى فيها المواطن قواته المسلحة ويقف

اد الدولة عدإحة وفي عداد القوات المسل  إفي خطط  يسهم  أن عالم المختلفة يستطيع الحربي من خالل استخدام وسائل اإلعالم واإل

همية وجود حجم أيدات المختلفة، بل والتأكيد على همية بناء قدرات حربية قادرة على مواجهة التهدأللحرب، من خالل تأكيد 

ور عالم الحربي لنقل الصورة الحقيقية والواقعية لما يدالدفاع، كما يمكن توظيف جهود اإل ا  ونوعا  لتحقيقمتوازن من القوات كم  

ضد  هير الشعب على القوة التي تحميهمبراز قدراتها وكفاءتها القتالية، حتى تتعرف جماإالقوات المسلحة من خالل  داخل

 .(2015)الدليمي،  المخاطر الخارجية وتساهم معهم في بناء الوطن

الدور يتمثل في تركيز ثناء الحرب الفعلية، وهذا أو في أعداد للحرب ساسي سواء في مرحلة اإلأعالم الحربي بدور ويتميز اإل

لصراع، عاد اأبكة والتعريف بأهداف الحرب وشرح عداد الجماهير للمعرإجل كسب الحرب عن طريق اإلسهام في أالجهود من 

بهة الداخلية وذلك ججل تحقيق ثبات الأهمية الدفاع من أعاد وأبمن والجماهير من خالل شرح مقتضيات األه يقوم بتوعية أنكما 

رها بإعالم مضاد يمتلك عالم المختلفة، فاإلعالم يتميز بقوة تأثير ال يمكن منعها، ولكن يمكن التخفيف من خطعبر وسائل اإل

 .  (2017)شديد،  ضاأيالتأثير 

في تحقيق  لذي ي سهمتنفيذ الهدف العسكري للدولة واجل أالذي تقوم به القوات المسلحة من عالم الحربي عن الدور يعبر اإلو

 ى الخارجيةن القوالهدف السياسي ودعم الفكر الحربي لدى قوى الشعب وقواته المسلحة، وكذلك لمواجهة الدعاية المعادية م

 المعادية للدولة.

ن كافة المصادر عن انشطة القوات عالم الحربي يعني )جمع وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات والصور والتعليمات مواإل

عالم، وذلك وخارجيا باستخدام كافة وسائل اإل المسلحة، والتأكد من مصداقيتها وصياغتها بأسلوب يتقبله المجتمع ونشرها محليا

ضعاف الروح إى إلايا الحمالت المضادة التي تهدف بهدف تزويد الشعب والقوات المسلحة بالمعلومات الصحيحة، واحباط نو

ن إ، حيث  (2010)الحمداني،  و التأثير على التالحم بين الشعب والجيش مع التأكيد على الوالء واالنتماء للوطن(ألمعنوية ا

 خباراخلي والخارجي بكافة الحقائق واألتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور الدوجه النشاطات اإلأربي يمثل عالم الحاإل

لقوات، وفي الوقت ي صائب لدى الجماهير عن مدى كفاءة وقدرات هذه اأجل تكوين رأالصحيحة عن القوات المسلحة، من 

 (2011)شاهين و عبدالحميد،   عالم المعادينفسة مواجهة اإل

فكار عالم الحربي يقوم بعملية نقل األن" اإلأوالعسكري بعالم الحربي و سمرة في كتابة استراتيجيات اإلأبويشير الدكتور محمد 

و أ) مرسل وهو الجهة المعلومة ومستقبل وهي الجهة المتلقية لإلعالم( بقصد ايصال رسالة  خبار بين طرفينوالمعاني واأل

ثناء الحرب،  أو أثناء السلم أالشعوب والدول والمجتمعات سواء  وأفراد والجماعات لى التأثير في سلوك األإعالمية تهدف إحملة 
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طيافه عموما، أراد الشعب بشرائحه وأفحة خصوصا وات المسل  فراد القو  أعالمية على الحملة اإل أوص هذه الرسالة وتخص  

ع حصولها في هداف والنتائج المتوق  لى تحقيقها ألهمية هذه األإباإلعالم الحربي الوصول  هداف يرغب القائمونألى إللوصول 

 .(2015)سمرة،  عوب والدول"لمجتمعات والش  افراد والجماعات وسلوك األ

لى الجمهور بغية رفع إمنية والعسكرية م المعرفة المتعلقة بالشؤون األن يقد  ألخاص باإلعالم الحربي  يفترض به ان هذا الفهم إ

ف الكافي على ضل والتعر  فلى تنمية ظروفها نحو األإالمجتمعات التي يحتاج مواطنيها  درجة الوعي المجتمعي وخاصة في

 ،و حادثة معينةألة بعينها أة للجمهور حول مسحديثة وهام  حيث يفرض تقديم معلومات جديدة و مني،مشكالتها في المجال األ

  (2011)سلمان،  حداثة والشفافية والحداثة ومسايرة األوهذه المعلومات تتسم بالمصداقي

 قات  التي تواجه المراسلين الحربيين:المعو   ثانيا:

خبارية ية اإلد على وفقها طبيعة ونوعية التغطخبار في مناطق الصراع، بعدد من المعوقات التي تتحد  تتأثر عملية تغطية األ  

يد من في مناطق القتال بين االطراف المتصارعة، حيث يواجه العد التي يجريها المراسلون الحربيون لألحداث وتطوراتها

بعدم معرفة ما يجري عمليا عالمية المحلية والدولية معوقات وعقبات كثيرة منها ما يتعلق مراسلي الصحف والمؤسسات اإل

لذلك نجد ، ي النزاعسرى تضليل مصادر طرفأفيقع بعضهم  ،ح ومناطق التوتررض في مناطق الحرب والصراع المسل  على األ

ها ما يتعلق بمعوقات ، ومن (2014)المشهداني،  ن تحليالتهم وتغطياتهم الصحفية في تلك المناطق تأتي مغايرة للحقيقة والواقعأ

 تي:مناطق الصراع باآللين الحربين في المراس قات التي تواجهتحديد المعو   رض المعركة وقد تم  أصابة في الخطورة واإل

 :ةقات وضغوط المنافسة والتوقيت والسبق على المراسلمعو  

لى قواعد إوالسياسي للمؤسسة، والذي يترجم  : تعني االتجاه الفكريخبارعالمية وغرفة األــــ ضغوط سياسة المؤسسة اإل1

السياسة التي تعتمدها المؤسسة نتاج الصحفي بما يتوافق مع خبار، حيث يتم توجيه اإلليات لتنظيم العمل في حجرة األآو

عالمية خطها السياسي إمؤسسة  ، فلكل   (2004)سعيد،  لغائهاإو أو تعديلها أخبار عالمية، وتتمثل في عمليات حذف األاإل

قرار بث الخبر من عدمه وعلى طريقة تناوله، وعلى وجمهورها المستهدف ومواقفها من القضايا المطروحة، مما يؤثر على 

خبارية المتشابهة عالمية في معالجتها للمواضيع اإلولعل اختالف المؤسسات اإل .لتي يجب التركيز عليها دون غيرهاالتفاصيل ا

ه المؤسسة وخطهاأ مباشر على  تؤثر بشكلعالمية توجهات سياسية إالسياسي، فلكل مؤسسة  مر ناتج عن االختالف في توج 

 يةلى هذا الحدث وكيفية تفهمه، وبالتالي كيفإوقف الوسيلة، وكيف تنظر الوسيلة فق مقرأ على و  فالحدث ي   .عالميةمعالجتها اإل

 .(2008)الماجد،  ين يقع على خريطة مصالح واهتمامات هذه الوسيلةأتقيمه، و

 حداث معينة:أــ حظر نشر وبث ومناقشة  2
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حوال الشخصية( فهذه القيود كرية، مداوالت المحاكم، قضايا األة ) كاألسرار العسخبارية وقضايا عام  إحداث أقد يحضر نشر 

حداث والقضايا، ل هذه األمام مسؤولية كبيرة تجاه تناوأعالمية وتضع المؤسسة اإل ،تمثل عائقا وقيودا على المراسل الصحفي

لة وغالبا ما تكون جهات تشريعية بحضر النشر والبث فيما تراه من القضايا خشية عدم الدقة وعدم وتأتي الجهات المسؤو

 (2014)شفيق،  من الوطنيالبث والنشر تحت مسمى "حماية األ المصداقية والموضوعية في تناول هذه القضايا، فأحيانا يحظر

وحسم نتائجها، لذلك عرفت الجيوش لى مستوى عال من التعبئة الجماهيرية لالستمرار في الحرب إن الحروب تحتاج أ، وبما 

عالمية لمدها تصال بالمؤسسات اإلصة تعنى باإلعالم، وتعتمد على اإلدارة خاإصبح لكل جيش في العالم أعالم وهمية اإلأ

من أومات العسكرية المؤثرة التي تمس ب المعلتسر  باألخبار والمعلومات العسكرية المرغوب نشرها، كما تحرص على عدم 

 .(2011)الهيتي،   الجيش والوطن

 

 ــ معوق الخطورة التي يتعرض لها المراسل الحربي: 3

ي نزاع أرواحهم ودمائهم في أفعون ثمن الحقيقة من عالميين يدن الصحفيين واإلإحيث  ،خطر المهنأصبحت الصحافة من ألقد 

 كل  ، اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم باطلة حياناأخفائهم وإو خطفهم وأاتهم قتل الصحفيين وتدمير مقر   طرافحد األأيحدث، فقد يعمد 

 ي العام العالميألع عليها الرعالم والسيطرة على الخبر والصورة حتى يواري جرائمه فال يط  رهاب اإلإذلك لعله يفلح في 

ب و مناطق الحروب والنزاع والمناطق الخطرة يستحيل فيه تجن  أفالعمل الصحفي في مناطق الصراع   ، (2011)المشهداني، 

، وهذا ما  (2015)فاينشاتين،،  لى صعوبة العمل وتعقيداتهإوضاع تشير مثل هذه األ، فب الموت والمرضو تجن  أصابة خطر اإل

شهر أخالل تقرير استغرق إعداده ثالثة و نواتمك  ، فقد العراق ومنظمة مراسلون بال حدودقة مرصد الحريات الصحفية في وث  

سالمية( المعروف باسم "داعش" بحق الصحفيين ومساعديهم، ة التي ارتكبها تنظيم )الدولة اإلجميع الجرائم المتتالي من رصد

 .(2015)الربيعي،  عالم إعالميا وطالب إا ومساعدا ( صحفي48) ق اختطافحيث وث  

 ــ ضغوط المصدر على المراسل الحربي: 4

لنوع من ال هذا خباري، ويتمثعلق باألداء المهني من المصدر اإلتتالحربي في ميادين القتال لضغوط  ض المراسلقد يتعر   

 الضغوط في:

 ن المصدر قد يطلب من المراسل الصحفي مراجعة بعض تفاصيل القصة وتعديلها  قبل بثها. إـــــ 1

 فصاح عن شخصياتهم.و عدم اإلأخبار حذف بعض التعليقات، ـــ قد تطلب مصادر األ2

 وعن طريق الدعوات التي، الجوائز التي تمنحها للمراسلين ن بعض المصادر تمارس ضغوطاتها عن طريقأـــــ  كما 3

 .(2014)شفيق،  ي منهم الدعواتمور مالية لمن يلب  أالنفقات، وما يترتب على ذلك من  توجهها لهم لحضور نشاطاتها، وتحملها
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 قات والضغوط الجتماعية على المراسل الحربي:ـــ المعو   5

اجتماعية عدة، منها ما يتعلق بالسمات الشخصية والقيم الذاتية ق االجتماعي على الصحفيين من جوانب تتأتى تأثيرات المعو   

تاح أ، وقد  (2014)المشهداني،  خرى بالنظام االجتماعي السائدأو، م واتجاهاتهم الثقافية والدينيةللصحفيين، فضال عن ميوله

مؤسسات ير تالزم مع غياب للن هذا التغأجديدة على العمل الصحفي السيما ولى ظهور سلطة إتغير نظام الحكم في العراق 

ام الجماهير الباب على أمحافة، حيث فتح المد الديمقراطي منية القمعية والرقابية التي كانت تمارس ضغوطا شديدة على الصاأل

ة، منها حضور ساليب عد  أمهور ضغوطه على الصحافة عن طريق عالم، ومارس الجن سلطة مباشرة على اإلمصراعيه لتكو  

 .(2016)فاخر،  بالغ القائمين عليها انزعاجهم من نشر بعض الموضوعاتإو عالمى مقرات وسائل اإلإلالمواطنين 

 خالقيات المهنة الصحفية:أــ 6

لى إمر الذي يؤدي عالمي، األساسية للعمل اإلحيان عن الوظيفة اإلعالمية تخرج في كثير من األهناك العديد من الممارسات اإل

حد سواء أكان متخصصا في أمر ال يخفى على ن مثل هذا األأعالمية بأسرها، وال شك بنية العملية اإلحصول خلل واضح في 

ساسيات في العمل الصحفي عالم تعتبر من األخالقيات اإلإو أعالمية خالق اإلن األإم أم من الجمهور العادي، وبهذا فعالاإل

 .(2012)المشاقبه،  عالم في نشر الحقائق والمعارفهداف اإلأق وتحق، عالميةالعملية اإلب عالمي، ألنها تضبط و تهذ  واإل

واجه الصحفيين، خالقيات والممارسات الجيدة وتطبيقها على التحديات المهنية التي تات الصحافة تتألف من المبادئ واألخالقيأو

تختلف  وقد. ساسهاأعلى  م معالن فلسفتها ومبادئها التي تعإية في عالمإو مؤسسة أي صحيفة أساسية ألخالق وتظهر القواعد األ

مام أية والحياد والتسامح والمسؤولية نها تجمع على مبادئ اتباع الحقيقة والدقة والموضوعأال إفلسفات المؤسسات الصحفية 

،  (2013)كنعان،  لى الجهورإها هميتها ثم توصيلأي الحصول على المعلومات ومراعاة خالقيات فاتباع تلك األ أالقراء، ويبد

ل تجعله يتحم  ، عن الخبر ويصوغه ويقدمه لجمهورهن يلتزم بها المراسل الحربي وهو يبحث أخالقيات التي يجب واأل

 تي:دة كاآلمسؤوليات متعد  

 .همراسل الحربي ومسؤوليته تجاه نفسأ: الرقابة الذاتية لل 

 .مسؤولية المراسل الحربي مع مصادره ب ـــــ 

 ج : مسؤولية خاصة تجاه المجتمع.

 رض المعركة:أرسال في ق التكنلوجيا وعدم توفر تقنية اإلـــ معو   7

ت لهم الصحف المتطورة تكنلوجيا ن وفر  أم الالفت بعد خذت فاعلية المراسلين والمندوبين الصحفيين في طريقها نحو التقد  ألقد 

، طوانات المدمجة والهاتف المتحركسجيب والهاتفي الالسلكي، وقارئ اإلتبادل المعلومات من الحاسوب الصغير والفاكس الم

ن ة الرقمية، وغير ذلك مذاعفية والفاكس المتحرك والمسجل واإلذاعة الهاتعالمي المتعدد واإلوالمايكرو المحمول والمايكرو اإل
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كثر من عقدين خلت، وبالرغم من أرة منذ مكانيات متاحة بشكل كبير لمندوبي الصحف المتطو  وصارت هذه اإل .التقنيات

ساسية في عملية جمع ي المراسل  بقي الحلقة األأن العنصر البشري إجيا في مجال التغطية الصحافية، فهمية المتزايدة للتكنلواأل

)ابراهيم و الساموك،  د الطريقة التي يعالج بها موضوع حدث مالفردية هي التي تحد  ن خصائصه اأخبار ونقلها، ذلك األ

2011) 

ونعني بها عمليات تحويل المعلومات عبر األثير بسرعة كبيرة، حيث ، حرب الحديثة استخدام المعلوماتيةومن أبرز مميزات ال 

)بورجيلي،  عالميةا خصوصا اإلمنهيتم جمعها وتحليلها وتقييمها بصورة فورية ليعاد توزيعها على كافة الوحدات المستفيدة 

لمرتفعة لى استخدام اآلالت الكثيرة والمعقدة واإيحتاج  لى عملإعالمي في العصر الحديث ل العمل اإلن تحو  أال إ،  (2005

  (2015)ابوخليل،  مام كثير من المراسلين الحربيينأصبح عائقا أعالمية الثمن في نقل الرسالة اإل

 قات القانونية:ــ المعو   8

وضاع متنوعة، تتباين حسب البيئات واأل كراهاتإمن ضغوطات وعالم، وبنسب متفاوتة حاء الأنيعاني الصحفيون في شتى 

و مأساة الصحفيين العربية بالخصوص، حيث تبد معاناة بشكل جلي في بعض المؤسساتوتبرز ال .و الحربية السائدةأالسياسية 

المتاعب، حيث تتنوع مصادر صبحت في الكثير من الدول العربية جالبة لكل أن المهنة إذ إ .ي من دول العالمأكبر منها في أ

الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون في العالم العربي بين ضغوطات حكومية من خالل سعي السلطات الحكومية الى سن 

 .(2017)قوراري،  من الدولةأو أوما باتت تسميه باألمن الوطني  ،قوانين تقيد حريتهم وتربط قسريا بين نشاطاتهم

مة لمهنة الصحافة، وثانيهما القوانين المنظمة القوانين المنظ   :ولهماأونية تتعلق بنوعين من القوانين، قات القانفالمحددات والمعو   

جراءات الجنائية، التي تتضمن الكثير من البنود التي تعوق عمل الصحفيين، وكشفهم العقوبات واإلللحياة العامة، مثل قوانين 

غياب وجود قانون يضمن حرية المعلومات وتداولها، ويظهر تأثير المعوقات والمحددات القانونية في عملية صنع للحقيقة، مع 

وامر حظر نشر من قبل الجهات  أصة التي تصدر بشأنها القرار التحريري، بقائمة موضوعات محظور االقتراب منها، خا

ن تتخذ من هذه أدائما ما تحاول السلطة السياسية ب مناقشتها، ولى تجن  إمر الذي يدفع الصحف العسكرية واالمنية والقضائية، األ

من الوطني "، وحماية النظام باستخدام مصطلحات مطاطة مثل "األ عالميةعة إلحكام قبضتها على الوسائل اإلالقوانين ذري

 . (2018)زكي،  عد النشرشكال منها رقابة مسبقة على النشر، ورقابة بأهذه الرقابة القانونية تتخذ عدة العام، و

 طار العمليالمبحث الثالث :  اإل

يتضمن هذا الفصل عملية التحليل الستمارة االستبيان المقدمة للمراسلين الحربين المشاركين بتغطية معركة تحرير الموصل، 

مني التابع لقيادة العمليات عالم األالباحث من مركز اإللتي حصل عليها مراسال، وا 123ضمن عينة البحث والبالغ عددهم 
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وهو تأريخ اكتمال استالم  25/2/2019ولغاية  15/2/2019توزيع استمارة االستبيان عليهم، للمدة من  المشتركة، حيث تم  

لعراق، وعلى الرغم من االستمارات منهم، وخالل فترة التوزيع تعذر تقديم االستمارات ألربع مراسلين لكون ثالثة منهم خارج ا

سئلة أجابة على في حين اعتذر الرابع عن اإل، جابةلكتروني، لكن لم تتم اإلث االتصال بهم عن طريق البريد اإلمحاولة الباح

 لى استبعادهم من عينه البحث.إاالستمارة ما اضطر الباحث 

 هو وفق مااول في جد لى ترتيبهاإلمطلوبة، حيث عمد وصول للنتائج اوبعدها قام الباحث بعملية الفرز لالستمارات وتحليلها لل

 ول.سب الجداول الالحقة في المحور األمطلوب في تساؤالت البحث، وقد ظهرت النتائج بح

 ثانيا: المراسلون بحسب العمر:

( 2) لجدولاوفيما يخص موضوع الفئات العمرية للمراسلين المشاركين في معركة تحرير الموصل، فقد جاءت كما يبينها 

 التالي:

 يبين الفئات العمرية للمراسلين  :(2جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية ت

1 31 - 40 65 55% 

2 18 - 30 27 23% 

3 41 - 50 23 19% 

 %3 4 فما فوق 51 4

 %100 119 المجموع 

 

ربعة فئات، جاءت الفئة العمرية التي تتراوح بين أالعمرية للمبحوثين قد توزعت على من هذا الجدول يظهر أن الفئات 

(، وهذا %55مئوية بلغت )( مراسال، وبنسبة 65( بالمرتبة االولى، حيث بلغ عدد المراسلين ضمن هذه الفئة العمرية )40ــ31)

ربيين الذين سلين الححداث معركة الموصل قد اعتمدت على المراأالمؤسسات الصحفية خالل تغطيتها  ن الكثير منأيدل على 

ي قرار في منطقة تتسم بالخطورة، أر في اتخاذ دراك، وعدم التسرع والتهو  يكونوا قد بلغوا مرحلة النضج واإلن أمن المفترض 

عداد التغطيات في مناطق القتال، فيما تلتها الفئة العمرية إيستطيعون التحرك ووباتت لديهم خبرة في مجال التغطيات الحربية، و

بة مئوية بلغت ( مراسال حربيا وبنس27ذ بلغ عدد المراسلين ضمن هذه الفئة )إسنة( بالمرتبة الثانية، 30ــ18) بينالتي تتراوح 

ن تزج بطاقات شبابية بميدان التغطيات الحربية لغرض تطوير أن البعض من المؤسسات حاولت ألى إ%(، وهذا يشير 23)
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لى طاقة شبابية قادرة إن ساحات المعارك هذه قد تحتاج أالمفترض ذلك أن من على العمل الميداني الحربي،  كوادرها وتدريبها

 (. 2) تت بقية الفئات بحسب ما مبين بالجدولأويه وتجاوز المخاطر بسرعة، فيما على سرعة التحرك والتم

 ثالثا: الحالة الجتماعية للمراسلين: 

 : ( التالي3اجتماعية، وكما يظهر في الجدول )ربعة فئات ألحالة االجتماعية للمبحوثين على توزعت فئات ا

 يبين الحالة الجتماعية للمراسلين  :(3جدول )

 المرتبة النسبة المئوية  التكرار   الحالة االجتماعية ت

  %87.2 104 متزوج 1

  %12 14 اعزب 2

  %0.8 1 منفصل 3

  صفر صفر ارمل 4

  100 119 المجموع 

 

( 104فئة )من هذه الذ بلغ عدد المراسلين الحربيين ضإولى، قد حل ت بالمرتبة األ ينفئة المتزوجعاله يظهر أن أمن الجدول 

يا وبنسبة مئوية ( مراسال حرب14عزب( والتي كان ضمنها )أتلتها فئة ) (،87,2وبنسبة مئوية غالبة بلغت ) ،مراسال حربيا

لى إر قد يشير وهذا األم(، %0,8( ونسبة مئوية بلغت )1)(، في حين جاءت فئة منفصل بالمرتبة الثالثة بتكرار%12بلغت )

م، ر في مصيرهلتفكيولى، قبل افي المرتبة األ ارتفاع الروح القتالية لهؤالء المراسلين، فهم قد وضعوا موضوع مقاتلة داعش

من  ائلتهمصير عويره ي منهم لمصأعاقة، ورغم ذلك فلم يأبه و اإلألى القتل إي واحد منهم أن يتعرض أنه من الممكن إحيث 

ا، والتي لون عليهن يكون دافع ذهابهم هو الرواتب المجزية التي يحصأرض المعركة، ومن المحتمل أبعده في حالة وفاته في 

ن ذهابهم مكسبونه أي غلبة العنصر المادي الذي ي ،خبار العاديةن رواتب المراسلين الذي يغطون األعلى مأغالبا ما تكون 

 و طمعا بالشهرة التي يكسبونها من هذه التغطية. أ لتغطية مناطق الخطر،

 

 رابعا: التحصيل الدراسي للمراسلين:

 ( التالي:4في هذا الموضوع ظهرت لنا النتائج المؤشرة في الجدول )

 يبين التحصيل الدراسي للمراسلين  :(4جدول )
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 النسبة المئوية التكرار التحصيل الدراسي ت

 %83،2 99 دبلوم و بكالوريوس 1

 %12،6 15 عداديةإمتوسطة و 2

 %4،2 5 شهادة عليا 3

 صفر صفر ابتدائية 4

 %100 119 المجموع 

 

حيث جاءت ، عالهأ( 4ربعة فئات، وكما في الجدول )ألى إحصيل الدراسي ضمن عينة البحث ع المبحوثين على وفق التتوز  

ي حين احتل ف(، %83،2( ونسبة مئوية بلغت )99) والبكالوريوس بتكرارلى فئة التحصيل الدراسي الدبلوم بالمرتبة األو

%(، فيما جاء 12،6) ( ونسبة مئوية بلغت15عدادية بتكرار )الحاصلون على شهادة المتوسطة واإلبالمرتبة الثانية المراسلون 

 (.%4،2( وبنسبة مئوية بلغت )5الحاصلين على شهادة عليا حيث بلغ تعدادهم )بالمرتبة الثالثة المبحوثين 

 ن لديهمأر باعتبا طية العمليات العسكرية؛عالمية على حملة الشهادات في تغاله يوضح لنا اعتماد المؤسسات اإلعأوما ذكر 

ن أ لىإباإلضافة  منية،وتقدم القوات األعن سير المعارك  كاديمية وخبرات ميدانية تؤهلهم إلعداد تغطيات متميزةأت مؤهال

شاهد لمحداث ومعلومات ميدانية تجذ  ألديهم ثقافة عالية تؤهلهم لنقل  هؤالء المراسلين قد تكون عالمية لمؤسسة اإلتابعة اب الم 

 ب ظهور هؤالء المراسلين لمعرفة المستجدات الميدانية. وتجعله يترق  

 

 

 

 

 

 

 خامسا: سنوات الخدمة في المجال الصحفي: 

 ( التالي:5ربع فئات في هذا الموضوع، وكانت نتائج االستبيان كما في الجدول )أكانت لدينا 

 يبين سنوات الخدمة في المجال الصحفي : (5جدول )
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 النسبة المئوية التكرار مدة العمل في المجال الصحفي ت

 %41،2 49 سنة 10 – 6 1

 %26،9 32 سنة15 - 11 2

 %17،6 21  كثرأسنة ف 15 3

 %14،3 17 سنوات 5 – 1 4

 %100 119 المجموع

من  تميزةحربية م ةلصحفيين ليقدموا عمل محترف ورسالعالمي لها دور كبير في صقل مواهب ان عدد سنوات العمل اإلإ

ت من الخدمة في المجال ( سنوا10ــــــ6كانت لفئة ) ولىن المرتبة األألى إيدانية شارت نتائج الدراسة المأرض المعركة، وقد أ

لمرتبة الثانية بتكرار اسنة(  15ــــــــــ11(، فيما احتلت مدة العمل )%41،2( وبنسبة مئوية بلغت )49عالمي بتكرار بلغ )اإل

د المراسلين لغ عدسنة فأكثر( حيث ب 15(، في حين أتت بالمرتبة الثالثة مدة العمل )%26،9( ونسبة مئوية قدرها )32)

مرتبة الرابعة بتكرار بلغ سنة( بال 5ــــــ1) (، تلتها فئة مدة العمل%17،6) ( وبنسبة مئوية قدرها21) الحربيين ضمن هذه الفئة

 (.%14،3( ونسبة مئوية قدرها )17)

عالمي، لعمل اإلاي مجال يهم خدمة طويلة فعالمية قد اعتمدت على مراسلين حربيين لدغلب المؤسسات اإلأن ألى إوهذا يشير 

تيجة نة كبيرة دت لديهم خبرن هؤالء المراسلين تول  ألى الجمهور، السيما وإحداث معركة الموصل وايصالها أجل نقل أمن 

 عالمي.خدمتهم الطويلة في مجال العمل اإل

 

 

 

 

 

 

 سادسا: المشاركة في تغطية عمليات عسكرية: 

ا عن عدد مرات مشاركة المراسلين في التغطية الصحفية العسكرية، فيوضحها الجدول )  ( التالي: 6ام 

 يبين عدد مشاركات المراسلين في التغطية الصحفية  :(6جدول )
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 النسبة المئوية التكرار عدد مرات المشاركة ت

 %52 62 فما فوق 51 1

2 11 – 20 19 16% 

3 1 – 10 13 11% 

4 21 – 30 12 10% 

5 31 – 40 8 6.8% 

6 41 – 50 5 4.2% 

 %100 119 المجموع 

 

ية(، ات عسكرجابات المبحوثين ضمن عينة البحث بشأن التساؤل )كم مرة شاركت في تغطية عمليإما بخصوص نتائج تحليل أ

 طيةحربيين في تغالمراسلين الولى في عدد مشاركات اقي الفئات، إذ جاءت بالمرتبة األفما فوق( على ب 51فقد تقدمت فئة )

كات المراسلين في ( عدد مشار20ـــــــ11(، وجاءت فئة )%52جابة وبنسبة مئوية قدرها )إ( 62العمليات العسكرية، وبلغت )

( 10ــــــــ1) ئة(، في حين احتلت ف%16جابة وبنسبة مئوية بلغت )إ( 19بالمرتبة الثانية حيث بلغت )التغطيات العسكرية 

( بالمرتبة الرابعة 30ــــــ21(، تلتها فئة )%11جابة وبنسبة مئوية )إ (13جابات المراسلين )إة ذ بلغت نسبإة الثالثة المرتب

لحربيين في تغطية ا( عدد مشاركات المراسلين 40ـــــــ31( بالمئة، فيما احتلت فئة )%10( ونسبة مئوية قدرها )12بتكرار)

(المرتبة السادسة 50ـــــــ41(، فيما احتلت فئة )6,8( وبنسبة مئوية بلغت )8وبتكرار) العمليات العسكرية المرتبة الخامسة

 (%4,2( ونسبة مئوية بلغت )5بتكرار بلغ ) خيرة واأل

ب هذه التجارفالخطر،  ى اعتماد المؤسسات الصحفية على مراسلين لديهم العديد من التغطيات في مناطقإلشير عاله ت  أوالنتائج 

 ماكن.، وهو ما يتطلبه العمل في هذه األخرينزمالئهم اآلعلى من أة وتصبح كفاءتهم د الخبرتول  

 

 

 سابعا: عدد المشاركات في تغطية معركة الموصل:

ركة لك في )كم مشا ن التساؤل عنأبات المبحوثين ضمن عينة البحث بشجاإظهرت نتائج تحليل أتشير الدراسة الميدانية والتي 

 تي :( اآل7لجدول )عت النتائج كما في احيث توز  تغطية معركة الموصل(، 
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 يبين عدد مشاركات المراسلين الحربيين في تغطية معركة الموصل  :(7جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد المشاركات ت

 %39,49 47 مشاركة فأكثر 26 1

2 1 – 5 25 21,00% 

3 6 – 10 16 13,45% 

4 16 – 20 12 10,09% 

5 21 – 25 10 8,40% 

6 11 – 15 9 7,57% 

 %99,8 119 المجموع

 

ا، وبنسبة مئوية ( تكرار47مشاركة فما فوق( جاء أوال بواقع ) 26عاله أن أكثر تكرار للمشاركة كان )أويظهر من الجدول 

(، في حين %21)غت ( ونسبة مئوية بل25مشاركات(  بتكرار ) 5ــــــــ1%(، تلتها بالمرتبة الثانية فئة )من  39,49بلغت )

ة مئوية بلغت ( ونسب16مشاركات( المرتبة الثالثة بتكرار بلغ )10 – 6جاءت فئة عدد مشاركة المراسلين الحربيين )من 

 (.7) %( ، وجاءت بقية القرات بحسب ما مبين بالجدول13,45)

ت، ين باقي المشاركاعلى بانت هي األفما فوق( ك 26الحربين )ن فئة مشاركة المراسلين أى إلوتشير نتائج الدراسة الميدانية 

انوا لحربين كغلب عينة البحث قد شاركت مشاركة فاعلة في تغطية معارك الموصل، فأغلب المراسلين اأن أوهذا يدل على 

لموصل، مدينة ا في حياء ومناطق مختلفةأعة ومن جل الحصول على تغطيات متنو  أبين محاور العمليات العسكرية من يتنقلون 

اية أكسبهم در هذا مامر يبين لنا مدى حرص المراسلين على نقل الحقائق من مواقع خطرة وال يبالون لخطرها، ون هذا األكما أ

 وخبرة في ساحات المعارك. 

 ن:يثامنا: تخصص المراسل

ون الم تكعراسل الذي لديه شهادة في تخصص اإلن المإعالمي، حيث داء اإلوع تخصص المراسلين مهم جدا في اآلن موضإ

ظهر لنا راسلين، ويعالمية تخص المإكذلك فيفترض به الدخول في دورات عالمي، وإن لم يكن اإلوليات كبيرة عن العمل ألديه 

 تي تفصيالت ذلك:( اآل8الجدول )

 يبين تخصص المراسلين  :(8جدول )
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مجموع  كال نعم الفقرات ت

النسبة  التكرار العينة

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 119 %52,11 62 %47,89 57 عالمليات اإلو كأنت خريج اقسام أهل  1

هل دخلت دورات في اختصاص  2

 عالماإل

108 90,75 % 11 9,25% 119 

 

قسام أليات وك يخريجمن ( هم %47,89) ( مراسال حربيا وبنسبة مئوية بلغت57ن )أالل االستبيان لعينة البحث تبين من خ

 جابةوأتت اإل خرى،أقسام أكليات و يخريجمن ( هم %52,11مئوية )( مراسال وبنسبة 62) جابة كالإعالم، في حين كانت اإل

ة )كال( جاب( في حين كانت اإل%90,75ة مئوية )( ونسب108عالم( بتكرار)ال )هل دخلت دورات  في اختصاص اإلعلى سؤ

 ( .%9,25) ( ونسبة مئوية بلغت11بتكرار )

الء ، لكن هؤعالملة الشهادات، لكنها بغير تخصص اإلغلب المراسلين الحربيين هم من حمأن أعاله أويتضح من الفقرتين 

ات العمل ساسيأ عطاهمأعالمي وهو ما دورات تختص بالمجال اإلالمراسلين قد اعتمدوا تطوير مهاراتهم من خالل االشتراك ب

 هم بعد ذلك من خالل الممارسة الميدانية.ئداأر يطوتلعالمي، عالمي للدخول بمعترك العمل اإلاإل

 المحور الثاني: التغطية الحربية:

 شكال التغطية الصحفيةأول: طبيعة أ

طرح  م  موصل، تشكال التغطية الصحفية التي اعتمدها المراسلون الحربيون في تغطية معركة تحرير الأف على بهدف التعر  

 تي:( اآل9رت النتائج كما في الجدول )وقد ظه ،الصحفيةفقرات خاصة بهذه التغطية ة عد  

 

 

 

 شكال التغطية الصحفية المعتمدة في معركة تحرير الموصلأيبين طبيعة   :(9جدول )

مجموع  كال نعم الفقرات ت

 %التكرا %التك العينة
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 ر رار

91.5 109 لحداث معركة الموصأدت التقارير الميدانية في تغطية اعتم 1

% 

10 8.5

% 

119 

رسال مادة إرض المعركة )أاعتمدت التغطية التسجيلية من  2

 خام )رشز( للقناة ( 

107 90% 12 10% 119 

سجلت جوالت ميدانية بمقابالت مع قادة ميدانيين وجنود  3

 تتحدث عن طبيعة المعركة

106 89% 13 11% 119 

80,7 96 خبار نصية عاجلةأرسال إاعتمدت الهاتف المحمول في  4

% 

23 19,3

% 

119 

اعتمدت النقل المباشر عبر )األس أن جي( في تغطياتي  5

 الصحفية

95 79,8

% 

24 20,2

% 

119 

تواصل االجتماعي لنشر المحتوى اعتمدت على مواقع ال 6

 عالمي فيهااإل

50 42% 69 58% 119 

 

الموصل(  داث معركةحأدت التقارير الميدانية في تغطية جابة المراسلين الحربيين عن فقرة )اعتمإن أعاله أيظهر من الجدول 

جابة )كال( إت (، فيما كان%91،5مئوية قدرها )( وبنسبة 109ولى بإجابة )نعم(، بتكرار بلغ )قد حصلت على المرتبة األ

قد اعتمدوا  يةعالمين الحربيين في معظم المؤسسات اإل(، ومن هذا يتضح أن المراسل8,5( ونسبة مئوية بلغت )10بتكرار )

رك، وتقدم المعا حداث سيرألتغطي  خبار، التي كانت تعد  قد موها بأصواتهم خالل نشرات األ على التقارير الميدانية التي

وبصوت  لمعركةارض ألم هذه المؤسسات أن التغطية من القطعات العسكرية ضمن محاور القتال، وهذا لم يأت  من فراغ بل لع

 .كثر لدى المتلقي، فهي تقدم للمتلقي حقيقة ما يجري من أحداثأقية وموثوقية ل الحربي تعطي مصداالمراس

صلت ح ناة( التيرشز( للق)رسال مادة خام إرض المعركة ) أة )اعتمدت التغطية التسجيلية من فيما تال ذلك بالمرتبة الثانية فقر 

( ونسبة 12رار )جابات عينة البحث كال بتكإ%(، فيما كانت  90ة مئوية بلغت )( من المبحوثين، أي بنسب107جابات )إعلى 

 (.%10مئوية بلغت )
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بة كة( بالمرتالمعر وحل ت بالمرتبة الثالثة فقرة )سجلت جوالت ميدانية بمقابالت مع قادة ميدانيين وجنود تتحدث عن طبيعة

اك ن هنأضح ويت   (،%11) ( ونسبة مئوية13جابات كال بتكرار)إ ( وكانت%89) ( ونسبة مئوية قدرها106الثالثة بتكرار بلغ )

ها ظهر فيرض المعركة يأالت ميدانية تكون بشكل رسائل من نسبة كبيرة من المراسلين الحربين قد اعتمدوا تسجيل جو

رات تت باقي الفقأفيما  م العمليات العسكريةليوضحوا للمشاهد طبيعة المعارك وسير تقد   ،ى جانب المقاتلين والضباطإلالمراسل 

 (.9) بحسب ما مبين بالجدول

 داء الصحفي:ثانيا: اآل

بي تم ل الحرلغرض معرفة الجهات التي حصل من خاللها المراسلون الحربيون على خبراتهم الصحفية الخاصة بعمل المراس

 (10طرح عدة فقرات في هذا الصدد، كما مبين بالجدول )

 خبراتهم الصحفية ونالحربي ونحصل من خاللها المراسلهات التي يبين الج  :(10جدول )

مجمو كال نعم الفقرات ت

ع 

 العينة

التكر

 ار

التكر %

 ار

% 

تطور عملي الصحفي من خالل مشاركتي المتكررة في  1

 تغطية العمليات العسكرية

115 96,6

% 

4 3,4

% 

119 

 اكتسبت الخبرة الصحفية بالعمل مراسال حربيا بمجهودي  2

 الذاتي 

114 95,8

% 

5 4,2

% 

119 

دائي الصحفي من خالل دورات وفرتها مؤسستي آتطور  3

 الصحفية

57 48% 62 52

% 

119 

دخلتها عن   جاءت خبرتي من خالل دورات تطويرية 4

 عالميةطريق مراكز البحث اإل

43 36,1

% 

76 63,

9% 

119 

 119 80 95 %20 24   بي من خالل المؤسساتدائي كمراسل حرآطورت  5

)تطور عملي الصحفي من خالل مشاركتي المتكررة في تغطية العمليات  جابات المبحوثين تم طرح فقرةإفي سياق تحليل  

(، %96,6وية قدرها )( ونسبة مئ115ولى باإلجابة على )نعم( بتكرار )حصلت هذه الفقرة على المرتبة األ العسكرية(، حيث

ن المشاركة المتكررة في أ(، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على %3,4( ونسبة مئوية قدرها )4جابة كال بتكرار)إفي حين كانت 
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تغطية الصحفية تغطية العمليات العسكرية كان لها دور كبير في صقل مواهب المراسلين الحربيين وتعزيز خبراتهم في ال

لين الحربين قد ن هذه الخبرة المتراكمة التي تكونت من خالل المشاركات المتكررة للمراسألى ذلك إضف أالخاصة بالمعارك، 

عالمية كان لها إسماء صحفية وأوهذا ما صنع  ،عالمية تعتمد على مراسلين محددين في تغطية المعاركجعلت المؤسسات اإل

)اكتسبت الخبرة الصحفية بالعمل مراسال  يما حصلت فقرة، ف2014بصمة واضحة خالل عمليات التحرير التي انطلقت بعد عام 

جابة إ( فيما كانت %95,8مئوية قدرها ) ( وبنسبة114حربيا بمجهودي الذاتي( على المرتبة الثانية باإلجابة نعم بتكرار بلغ )

م في الحصول على نفسهألب المراسلين كانوا يعتمدون على غأن أ(، وهذا يبين %4,2ة مئوية بلغت )( ونسب5كال بتكرار)

خبراتهم الصحفية وتطوير العمل كمراسل حربي بتطوير القدرات والمؤهالت الميدانية عن طريق المشاركة في التغطيات 

رتها مؤسستي الصحفية( دائي الصحفي من خالل دورات وف  أتت فقرة )تطور ألميدانية بمختلف جبهات القتال، ووالجوالت ا

بة مئوية ( ونس62( وكانت اجابات كال بتكرار بلغت)%48( ونسبة مئوية قدرها)57ى نعم بتكرار )بالمرتبة الثالثة باإلجابة عل

عداد إادخلت مراسليها الحربيين بدورات عالمية قد تداركت وضعها وغلب المؤسسات اإلأن ألى إ(، وهذا يعود %52بلغت )

حرير بعد عام ن انطالق عمليات التأال، السيما ومنهم في جبهات القت وتدريب عن كيفية التغطية الحربية وما هو مطلوب

الحربية حديثة تعد  عالمية بالتغطيةن تجربة المؤسسات اإلأية في مدينة الموصل كان سريعا، ومنأحداث أوما سبقها من  2014

 (.10) عالمية تغفل هذا الجانب، وجاءت باقي الفقرات بحسب ما مبين في الجدولغلب المؤسسات اإلأوهذا ما جعل 

 قات المراسل الحربي:المحور الثالث: معو  

شكل برت أثد قط وهذه الضغو ،رت على عمل المراسلين الحربينأثقات قد ن هناك معو  أتبين من خالل الدراسة الميدانية ي

لها اوة تم تنعدة فقرات فرعي داء عملهم ولغرض معرفة هذه الضغوط ، صاغها الباحث بعدة محاور توزعت علىآمباشر على 

 تي:باآل

 

 

 

 

 

  أول : ضغوط المؤسسة الصحفية: 

 يبين ضغوط المؤسسة الصحفية على المراسل الحربي  :(11جدول )
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مجموع  كال     نعم الفقرات ت

النسبة  التكرار العينة

 المئوية

التكر

 ار

النسبة 

 المئوية

رسال إمن ضغوط متطلبات السرعة في نقل وعاني أكنت  1

 المادة الصحفية 

92 77 % 27 23 % 119 

55,4 66 امعاناتي كانت من عدم توفر ميزانية مالية كافية لعملن 2

% 

53 44,6% 119 

عاني من ضغوط مؤسستي الصحفية بما يتعلق أكنت  3

 بالسبق الصحفي

55 46,2

% 

64 53,8% 119 

خبار من التغطية عن عاني من ضغوط غرفة األأكنت  4

 طريق البث المباشر

52 44 % 67  56% 119 

معاناتي كانت من توجيه انتاجي الصحفي بما يتوافق مع  5

 سياسة مؤسستي االعالمية

47 5،39

% 

72 60،5

% 

119 

و أو تعديلها ألصحفية عاني من عمليات حذف المواد اأكنت  6

 لغائها إ

36 30,2

% 

83 69,8% 119 

حداث معينة أتي من تركيز مؤسستي الصحفية على معانا 7

 خرى أوإغفال 

35 29 % 84 71% 119 

 119 %73 87 % 27 32 كنت أخشى معاقبتي بقطع راتبي 8

منيه معينة أعملي الصحفي نحو جهة معاناتي من توجيه  9

 خرىوالتغاضي عن األ

31 26 % 88 74% 119 

قيادات معينة في معاناتي من توجيه عملي الصحفي على  10

 خرىأالمعركة وإغفال 

23 19 % 96 81% 119 

معاناتي من تدخل مؤسستي الصحفية بإعداد وكتابة  11

 تقاريري الخبرية

19 16 % 100 84% 119 
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كان فكري مشغوال بالخوف من إبعادي عن عمل عملي  12

 مراسال حربيا

17 14,2

% 

102 85,8% 119 

 

 قرة ضمنفوجه الباحث اثنا عشر  ،داء عمل المراسلين الحربيينآقات وضغوط المؤسسة الصحفية على بهدف معرفة معو  

رة )كنت ولى فقاأل لمرتبةار النظري، وقد جاءت باطعلى الدراسات السابقة واأل استمارة مقياس االستبيان اعتمدها الباحث بناءا  

 جابةإما كانت ( في%77) ( ونسبة مئوية بلغت92رسال المادة الصحفية( بتكرار)إوط متطلبات السرعة في نقل وعاني من ضغأ

صحفيها  علىن تضغط أن المؤسسات الصحفية كانت تحاول أ(، وهذا يدل على %23) ( ونسبة مئوية بلغت27) كال بتكرار

رافق له كادر المراسل والن المأفي مناطق القتال خصوصا وعدادها إجل الحصول على المواد التي تم أوتكرر الطلب منهم من 

ركة رض المعجل الدخول ألأة في مناطق القتال تتطلب وقت من ن التغطيأت طويل حتى ينجز المادة باعتبار ى وقإليحتاج 

وبة ارك وصعجاز التغطيات وهذا قد يرافقها صعوبة التغطية بسبب شدة المعإحتى يستصحب الكادر الصحفي لغرض اودليل 

ن تطورات عجديدة  جل تقديم معلومات وصورأكلف بالتغطية من مية الكادر المعالفي الوقت الذي تنتظر المؤسسة اإل التحرك،

( 66) تكرار بلغب ملنا(وفر ميزانية مالية كافية لع)معاناتي كانت من عدم ت المعارك، في حين حصلت على المرتبة الثانية فقرة

ن قلة أطباع بنإما يعطي (،%44,6) ( ونسبة مئوية بلغت53) جابة كال على تكرارإ( كما حصلت %55,4) ونسبة مئوية قدرها

 عاني من ضغوطأ)كنت  ةتت بالمرتبة الثالثة فقرأغلب المراسلين الحربين، فيما ألدى  كبيرا   التخصيصات المالية كانت معوقا  

ابة كال بتكرار ج( كما كانت اإل%46,2) ( ونسبة مئوية بلغت55) مؤسستي الصحفية بما يتعلق بالسبق الصحفي( بمعدل تكرار

الحربيين  مية كانت تضغط على مراسليهاعالن اغلب المؤسسات اإلأ(، ويتبين من ذلك %53,8) بة مئوية بلغت( ونس64)

ن سلين المرامام الكثير مأخرى، وهذا شكل عائقا عالمية األصحفي يميزها عن بقية المؤسسات اإللغرض الحصول على سبق 

 ارعة.طراف المتصشتباكات بين األالتحرك بسبب اإل بوصع رض المعركة يكون محدودأن العمل بأالحربيين السيما و

 .(11) قي الفقرات بحسب ما مبين بالجدولوجاءت با

 

 

 

 

 

 قات الخطورة: ثانيا: معو  
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 يبين معوقات الخطورة التي تعرض لها الصحفيون في مناطق القتال: : (12جدول )

مجموع  كال     نعم الفقرات ت

النسبة  التكرار العينة

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 119 %37 44 %63 75 صابة خالل المعارككنت أخشى اإل 1

رض الحرام في مواجهة تركي وسط األ كنت أخشى من 2

 النيران

68 57% 51 43% 119 

 119 %43,7 52 %56,3 67 كنت أخشى المالحقة والتصفية الجسدية 3

تنسيق تحركات المراسلين  عاني من عدم وجودأكنت  4

 الحربيين في مناطق القتال  

66  55% 53 45% 119 

ة في خشيت عدم رضا المؤسسة على مضمون المواد المعد   5

 مناطق الصراع 

56 47% 63 53% 119 

حد أاالعتقال من قبل  وأ خوفي من التعرض لألسر 6

 طراف المتصارعةاأل

47 39% 72 61% 119 

 119 %63,9 76 %36,1 43 رض المعركة أخاف من االشتباكات التي تحصل في كنت أ 7

انتابني الخوف من مشاهدة مناظر القتل في مناطق  8

 االشتباك بين الجهات المتصارعة

37 32% 82 68% 119 

ديد وضغوط بعض القادة العسكريين خشى من تهأكنت  9

 ثناء وبعد المعركة أ

28 24% 91 76% 119 

 119 %86 102 %14 17 أشعر بعدم الثقة بي من جانب الضباط والمراتبكنت  10

 

برز أقات الخطورة كانت من ن معو  ألتي تعامل معها الباحث كميا على تبين من خالل النتائج استمارة مقياس االستبيان ا

ولى على المرتبة األخالل المعارك( صابة ربين حيث حازت فقرة )كنت أخشى اإلالمعوقات على عمل المراسلين الح

ن نسبة ألى إ( وهذا يشير %37) ( ونسبة مئوية بلغت44) جابات كال بتكرارإ( وكانت %63) ( ونسبة مئوية قدرها75بتكرار)
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عداد التغطيات إو الموت خالل أصابة من معوقات الخطورة والخوف من اإل كبيرة من المراسلين الحربين كانوا يعانون

يرافق هذه حياء مدينة الموصل لغرض تحريرها وما أثناء عمليات اقتحام أعدادها إغلب هذه التغطيات يتم أن أيما والحربية، الس

تت أالمفخخة والعبوات الناسفة، كما  و بواسطة السياراتأكة والمتمثلة بالمواجهة الفعلية رض المعرأالتغطيات من نيران في 

%( 57) ( ونسبة مئوية بلغت68رض الحرام في مواجهة النيران( بتكرار )ي وسط األترك بالمرتبة الثانية فقرة )كنت أخشى من

ن عينة البحث كان لديها معوق للعمل ألى إويشير ( %43) ( ونسبة مئوية بلغت51جابات عينة البحث بكال )إفي حين بلغت 

المعركة في مواجهة النيران، رض أن تتركهم القطعات العسكرية في أت تحت ضغط كبير ومخاوف ذاتية من وتغطياتهم كان

كنت أخشى المالحقة والتصفية الجسدية( بمعدل ) تت بالمرتبة الثالثة فقرةأم واالنشغال في مواجهة العدو، والسيما في وقت التقد  

( مما يولد %43,7بة مئوية )( تكرار ونس52جابات المبحوثين بكال )إ(، وكانت %56,3) ( ونسبة مئوية قدرها67تكرار )

و التصفية الجسدية والقتل أجل االختطاف أاتها الصحفية ستجعلها مالحقة من ن تغطيأن عينة البحث كانت متخوفة من أ تصور

 (12) تت باقي الفقرات بحسب ما مبين بالجدولأ، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبار:قات مصادر األثالثا: معو  

لى تقديمها لعينة إخبار عمد الباحث قات مصادر األمعو  قات على عمل المراسل الحربي ولغرض بيان خبار معو  ن لمصادر األإ

 (:13البحث بعدة فقرات كما في الجدول )
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 يبين معوقات مصادر الخبار: ( 13جدول )

مجموع  كال     نعم الفقرات ت

 العينة

 

النسبة  التكرار المرتبة

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

للمراسلين الحربيين كنت أشكو من منح الجوائز  1

  ومنعها عن البعض االخر

 االولى 119 48% 57 52% 62

 الثانية 119 %60 71 %40 48 لم يكن مسموحا لي اللقاء مع أسرى داعش 2

دم تعامل المصدر الخبري معي مرة عانيت من ع 3

 تزم بتوجيهاتهألخرى في حال لم أ

 الثالثة 119 73% 87 27% 32

 الثالثة 119 %73 87 %27 32 مراجعة المادة الصحفية قبل بثهاكان ي طلب مني  4

كان ي فرض علي  عدم ذكر االسم الصريح  5

 لمصدر الخبر

 الرابعة 119 76% 91 24% 28

 الخامسة 119 %78 93 %22 26 كان ي فرض علي  نشر صور معينة دون غيرها 6

 السادسة 119 %81 96 %19 23 كنت أشعر بوجود رقابة أمنية علي   7

 السابعة 119 %82 98 %18 21 كان ي فرض علي  نشر أفالم معينة دون غيرها 8

كان يفرض علي  اقتطاع وحذف جزء من المادة  9

 الصحفية وأنا ال أرغب في ذلك

 الثامنة 119 % 85 101 15% 18

 التاسعة 119 %90 107 %10 12 لم يكن مسموحا لي تصوير قتلى داعش  10

علي  عرض المادة الصحفية على كان ي فرض  11

 المسؤولين األمنيين قبل نشرها

 العاشرة 119 91% 108 9% 11

 

خر( باإلجابة على نعم بتكرار لين الحربيين ومنعها عن البعض اآل)كنت أشكو من منح الجوائز للمراس ولى فقرةاتت بالمرتبة األ

جابات إ(، ومما يالحظ من خالل %48)ونسبة مئوية بلغت( 57جابة كال )اإل ت( وكان%52ونسبة مئوية بلغت ) (62بلغ )

عالمية التي تكون ما الى طبيعة المؤسسة اإلإاسلين الحربين وهذا التميز يعود ن عينة هناك تميز وتفضيل بين المرأالمبحوثين 
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لى تقديم إخبار د األداء عمله لذلك تلجأ مصاآالمراسل لدية مقبولية ومتمكن من ن أو أذات نطاق متابعة جماهيرية كبيرة 

جل اظهار انتصارات مقاتليها أم بتغطية فعالياتها ومعاركها من والقيا ،عالميةجل الحصول على خدماته اإلأالمكافئات له من 

( %40) ( ونسبة مئوية بلغت48للجمهور. وجاءت بالمرتبة الثانية فقرة )لم يكن مسموحا لي اللقاء مع أسرى داعش( بتكرار )

عالم مع منية بعدم لقاء وسائل اإللى رغبة القوات األإمر قد يعود (، وهذا األ%60مئوية ) ( ونسبة71بة كال )جاوكانت اإل

 ،قد تكون مفيدة للقطعات العسكرية المعتقلين من تنظيم )داعش( نتيجتا  لتحفظها عليهم حتى ال تتسرب بعض المعلومات التي

منية، وجاءت باقي جهزة األمر طبيعي لدى األأالح، وهذا مقاتليهم ومخابئ السماكن تمركز أو أكأماكن تمركز قادة التنظيم 

 عاله.أ( 13ات بحسب ما مبين في الجدول )الفقر

 رابعا: ضغوط المنافسة والتوقيت:

 لي:( التا14ربعة ضغوط يوضحها الجدول )أتواجه المراسل الحربي، كان هناك في موضوع ضغوط المنافسة والتوقيت التي 

 يبين ضغوط المنافسة و التوقيت و السبق الصحفي  :(14)جدول 

مجموع  كال نعم الفقرات ت

النسبة  التكرار العينة

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

كان توقيت ايصال المادة للمؤسسة الصحفية  1

 ضاغطا علي  

80 67,2% 39 32,8% 119 

كانت السرعة في ايصال المادة الصحفية  2

 تربك عمليللمؤسسة 

75 63% 44 37% 119 

قات تتعلق بالمنافسة الصحفية مع لدي معو   3

 الزمالء

65 55% 54 45% 119 

لدي ضغوط تتعلق بمحاولة حصولي على السبق  4

 الصحفي

61 51% 58 49% 119 

 

ثرت على عمل المراسل الحربي وهذه الضغوط تتعلق بالمنافسة والتوقيت والسبق أن هناك ضغوط أيتبين من هذا الجدول 

( باإلجابة على نعم إولى فقرة )كان توقيت الصحفي، وقد حصلت على المرتبة األ يصال المادة للمؤسسة الصحفية ضاغطا علي 
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جابات إ%(، ومن خالل  32,8) بلغت(، ونسبة مئوية 39) جابة كال( وكانت اإل%67,2) ( ونسبة مئوية بلغت80بتكرار )

سسة بالتوقيت المناسب يصال المدة الصحفية للمؤإ ت تضغط على مراسليها من،عالمية كانن المؤسسات اإلأالمبحوثين يتبين 

مر الذي يعد لكترونية، األو نشرها عبر المواقع اإلأخبار، و ضمن نشرة األأد المادة وتضمينها بعدد الصحيفة عداإلتتمكن من 

يصال المادة الصحفية إ)كانت السرعة في  تت بالمرتبة الثانية فقرةأحربي، في حين لمن المعوقات التي تربك عمل المراسل ا

ن إحيث  (،%37) ونسبة مئوية (44) جابة كالوكانت اإل (،%63) ونسبة مئوية بلغت (75للمؤسسة تربك عملي( بتكرار)

رض المعركة تجعله ال أية لكن تواجد المراسل الحربي في عالمؤسسة اإلصال المواد الصحفية للمإيالسرعة مطلوبة في 

عالمية يصال المادة المطلوبة للمؤسسة اإلإن اشتباكات بين الطرفين تحيل من فقد تكو ،رساللوقت الخاص باإليستطيع التحكم با

، وجاءت باقي الفقرات بحسب ذلكجعلهم يشعرون بالقلق جراء مر الذي جعلها تربك عمل الصحفيين و األ ،يصالهاإو تأخير أ

 (.14) ما مبين بالجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قات التكنلوجية :خامسا: المعو  

 قات التكنلوجية التي تعرض لها المراسلون الحربيون خالل معركة الموصل( يبين المعو  15جدول )
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لمعركة الموصل خالل تغطياتهم ؤثرا على عمل المراسلين الحربين قات التي شكلت عنصرا ضاغطا ومهناك العديد من المعو  

ى عمل الصحفيين حيث ثرت علأبرز المشاكل التي أجية التي يعدها الباحث واحدة من ومن هذه المعوقات هي المعوقات التكنلو

( 110) رض المعركة( باإلجابة على نعم بمعدل تكرارأنترنت في ر شبكة اإل)عانيت من عدم توف   ولى فقرةتت بالمرتبة األأ

ن الكثير من المراسلين الحربيين، إحيث  ( ،%8( ونسبة مئوية)9) جابة على كال بتكرارتت اإلأ( كما %92ونسبة مئوية بلغت )

نترنت ن ضعف اإلأعالمية، ولى مؤسساتهم اإلإفي مناطق الصراع ة يصال موادهم المعد  إنترنت في إلكانوا يعتمدون على ا

قرة )أعاق عملي عدم سلين الحربين وجاءت بالمرتبة الثانية فحوال كان عائقا رئيسيا في عمل المراغلب األأوعدم توفره في 

(  وكانت %88,2) ( ونسبة مئوية بلغت105تصال وتغطية الهاتف المحمول في مناطق القتال( بمعدل تكرار )توفر خدمة اإل

على عمل المراسلين  ثرتأضا من المعوقات المهمة التي أيق هو (، وهذا المعو  %11,8ونسبة مئوية ) )14( جابة كال بتكراراإل

عالمية تتحدث إلصال رسائل عاجلة لمؤسساتهم اإيقد منعت المراسلين الحربين من  تصالن عدم توفر خدمة اإلإالحربين حيث 

عدم وجود مكان مخصص لنا إلعداد عاني من أ)كنت  تت بالمرتبة الثالثة فقرةأم القوات وتحرير المناطق، وعن طبيعة تقد  

( ونسبة مئوية 57( وكانت االجابة كال )%52,1( ونسبة مئوية بلغت)62إلعالمية( باإلجابة على نعم بتكرار)وأرسال المادة ا

ن أصص إلعداد المواد الصحفية ينبغي ن المكان المخإمام المراسلين الحربين حيث أق كبير (، وهذا معو  %47,9) بلغت

مجمو كال نعم الفقرات ت

ع 

 العينة

التكر

 ار

التكر %

 ار

% 

 119 %8 9 %92 110 رض المعركةأنترنت في عانيت من عدم توفر شبكة اإل 1

تصال وتغطية الهاتف أعاق عملي عدم توفر خدمة اإل 2

 المحمول في مناطق القتال

105 88,2% 14 11,8% 119 

رسال إان مخصص لنا إلعداد وعدم وجود مكعاني من أكنت  3

 المادة اإلعالمية

62 52,1% 57 47,9% 119 

 119 %52,1 62 %47,9 57 عةعانيت من صعوبة توفير المعدات الفنية كالحاسوب والطاب 4

 س أنلم أتمكن من نقل المادة الصحفية لعدم توفير تقنية األ 5

 جي

48 40% 71 60% 119 
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ن ألى إضافة إلصوت الخاص بالتقرير التلفزيوني لغرض تسجيل اسم بالهدوء يحتوي على تيار كهربائي على مدار الساعة ويت  

عالمية بالتوقيت رسالها لمؤسسته اإلإعداد المادة وإكمال إنترنت حتى يتمكن الصحفي من ن يتوفر فيه اإلأهذا المكان ينبغي 

 (15) مبين بالجدول ت باقي الفقرات بحسب ماأتالمناسب ، و

 

 ( 16جدول )

 

 

 

 قات القانونية:سادسا: المعو  

مجمو كال     نعم الفقرات ت

ع 

 العينة

 المرتبة

التك

 رار

النسبة 

 المئوية

التك

 رار

النسبة 

 المئوية

ب هناك قائمة من المواد المحظورة ممنوع علي  االقترا 1

 منها وتصويرها

 االولى 119 42% 50 58% 69

أعاقتني قوانين السلطات التي قيدت حريتي في عملي  2

 الصحفي

48 40,3

% 

71 59,7

% 

 الثانية 119

كنت أخشى التجريم ولذلك لم أنشر بعض المعلومات عن  3

 معركة الموصل

 الثالثة 119 71% 84 29% 35

من شر معلومات معينة تحت مسمى األتم فرض عدم ن 4

 الوطني

 الثالثة 119 71% 84 29% 35

خشى رفع دعوى قضائية من جهة ما  بسبب أكنت  5

 تغطياتي الصحفية 

 الرابعة 119 82% 97 18% 22

 الرابعة 119 %82 97 %18 22 شعرت بانزعاج بعض المواطنين من تغطيتي الصحفية 6
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دد، وكما لصهذا ابة فقرات ثرت على عمل المراسلين الحربين  جرى طرح عد  أقات القانونية التي ف على المعو  جل التعر  أن م

 دناه:أ( 16مبين في الجدول )

 ( يبين المعوقات القانونية التي تعرض لها المرسلون الحربيون16جدول )

لمرتبة لت على اتصويرها( قد حص)هناك قائمة من المواد المحظورة ممنوع علي  االقتراب منها و ن فقرةأضح من الجدول إت

ن أ%( ما يدل على 42ونسبة مئوية )( 50جابة كال )كما كانت اإل )%58( ونسبة مئوية )69باإلجابة نعم بواقع تكرار )ولى األ

ح شاجب السالمتاد و لعماكن اأاد قد تتمثل بالمواقع العسكرية ون هذه الموأى إمواد ممنوع تصويرها وهذا  يشير اهناك من ال

ة لثانياالمرتبة بتت أهداف قد تتعرض للقصف، وأ يتم كشفها من قبل العدو وتصبح ماكن تمركز القادة حتى الأى إلباإلضافة 

مئوية  ( ونسبة48)أعاقتني قوانين السلطات التي قيدت حريتي في عملي الصحفي( باإلجابة على نعم بتكرار) فقرة

ت المبحوثين جاباإ( حيث تبين من خالل %59,7) ( ونسبة مئوية بلغت71) ( في حين كانت االجابة كال بتكرار%40,3بلغت)

و تعليمات أوامر أربين وهذه القوانين قد تكون ضمن المراسلين الحاقت عمل أعن هناك معوقات خاصة بالنشر قد أعلى 

 عاله.أ( 16في الجدول )وضعت من قبل القيادات الميدانية ، وجاءت بقية الفقرات بحسب ما مبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالقيات العمل الصحفي: أسابعا :ضغوط 
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خالق أ ن منطلقعالمية موالتي فرضتها عليهم مؤسساتهم األ خالقيات المهنة على المراسلين الحربينأجل معرفة ضغوط أمن 

 ( التالي:17عالمية، تبين لنا ما موضح في الجدول )المهنة اإل

 يبين ضغوط اخالقيات العمل الصحفي  :(17جدول )

مجم كال     نعم الفقرات ت

وع 

العين

 ة

التك

 رار

التك %  

 رار

   % 

جابيات القوات المسلحة إيكان مفروض علي  التركيز على  1

 وعملياتها العسكرية فقط

80 67,2

% 

39 32,8

% 

119 

 يالتركيز على وحشية وهمجية مقاتل فرضت علي   مؤسستي 2

 تنظيم داعش في الموصل

79 66% 40 34% 119 

سن التعامل مع المواطني 3 ن كان مفروض علي  التركيز على ح 

 المتواجدين بمناطق القتال

76 63,9

% 

43 36,1

% 

119 

 لم ي سمح لي بتصوير بعض الحاالت السلبية لرجال القوات 4

 المسلحة

42 35% 77 65% 119 

فرضت علي  مؤسستي عدم التركيز على الخراب والدمار  5

 الذي خلفه القتال

31 26% 88 74% 119 

فرضت علي  مؤسستي عدم التركيز على النازحين بسبب  6

 العمليات العسكرية

13 11% 10

6 

89% 119 

 

يجابيات القوات المسلحة إرة )كان مفروض علي  التركيز على ولى كانت من نصيب فقن المرتبة األأى إلعاله أيشير الجدول 

جابة كال بتكرار ( فيما كانت اإل%67,2ئوية قدرها )( ونسبة م80) وعملياتها العسكرية فقط( باإلجابة على نعم بتكرار بلغ

يجابيات لغرض رفع معنويات الجبهة الداخلية ولكسب المزيد (، حيث كان التركيز على اإل%32,8) ( ونسبة مئوية بلغت39)



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 2, July 2020 

 

 
 144 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ن أخرى الغير محررة، ين لألهالي في المناطق األضا لبعث رسائل تطمأيمنية، وتعاون من المواطنين مع القوات األمن ال

 رهاب الداعشي.هلها من بطش اإلأقد جاءت لكي تحرر المدينة وتخلص القوات المسلحة 

 لموصل(تنظيم داعش في ا يالتركيز على وحشية وهمجية مقاتل وجاءت بالمرتبة الثانية فقرة )فرضت علي  مؤسستي 

مؤسسات ن الأ(، ويتبين %34( ونسبة مئوية )40) جابة كال بتكراركانت اإل( و%66) ( ونسبة مئوية بلغت79بتكرار)

ي مع الالإنسان تعاملهوم داعش فراد تنظيأجرامية التي قام بها عمال الوحشية واإلألية قد وجهت مراسليها لنقل وبيان اعالماإل

التي  م بالجرائمعالال لغرض بيان طبيعة هذا التنظيم على حقيقته وتعريف ،هالي والبنى التحتية في المدينة من قتل وتفجيراأل

سن التع)كان م الي الموصل، وحصلت على المرتبة الثالثة فقرةأهارتكبت بحق  لمواطنين امل مع افروضا علي  التركيز على ح 

 ونسبة مئوية (43جابة كال )وكانت اإل، (%63,9( ونسبة مئوية )76) باإلجابة نعم بتكرار )المتواجدين بمناطق القتال

(36,1%(. 

ي هالأللون مع االمقاتالتي يتعامل بها نسانية ن كانوا يركزون على نقل الصور اإلن المراسلين الحربييأومن هذا يتبين 

نابع  ذا قد يكونلهم وه خالء العوائل من مناطق االشتباك وتقديم المساعدات الطبية والغذائيةإالمحاصرين والتي تمثلت بعملية 

ا مبين في مبحسب  اتبناء بلده وقواته المسلحة، وجاءت باقي الفقرأذي يمتلكها المراسل الحربي تجاه من الشعور الوطني ال

 عاله. أ( 17) الجدول

 منية:جراءات السالمة األإثامنا: 

م مؤسساته رتها لهمى معدات الحماية  التي وفإلا المراسلون الحربيون باإلضافة جراءات السالمة التي اعتمدهإبهدف معرفة 

 لا لنا الجدوبينهنب، ، تم توجيه عدة فقرات في هذا الجاكانوا برفقتها خالل معركة الموصلو الجهات التي أالتي يعملون بها 

 دناه:أ( 18)
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 منية في مناطق القتاليبين معوقات السالمة األ  : (18جدول )

مجموع  كال     نعم الفقرات ت

النسبة  التكرار العينة

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 119 %13 15 %87 104 ليس لدي  تامين على حياتي    1

يف( تبين معلومات التعرعطائي )قالدة قرص إلم يتم  2

 و الموت  أصابة عني في حالة اإل

85 71,4% 34 28,6% 119 

 119 %42 50 %58 69 ليس لدينا مركبة تحمل شعار الصحافة نتنقل بها  3

 119 %42,86 51 %57,14 68 ولية كونها تعيق عمليأت حمل حقيبة اسعافاألم  4

 119 %50,4 60 %49,6 59 اللقتمحاور الم يتم توفير العربات المصفحة لتنقلنا بين  5

 لم يتم تزويدي بمعدات السالمة )الدرع والخوذة( في 6

 مناطق القتال

51  43% 68 57% 119 

مميزة  ) pressال أحمل شارة الصحافة )كلمة  7

 نني صحفي أاضحة تبين وو

49 41% 70 59% 119 

ناء التغطية في مناطق أثعدم وجود تسهيالت لعملي  8

 القتال

45 38% 74 62% 119 

ات ال يوجد مكان لتواجد ومنام  الصحفيين في مقر القو 9

 االمنية

29 24,4% 90 75,6% 119 

نجبر على ارتداء المالبس العسكرية خالل تغطية  10

 مناطق القتال 

27 22,7% 92 77,3% 119 

ناء مشاركتي بالتغطية في أثتم فرض حمل السالح  11

 مناطق القتال 

17 14% 102 86% 119 
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 ار بلغلى نعم بتكرولى باإلجابة عحياتي ( قد حازت على المرتبة األ ن فقرة )ليس لدي  تامين علىأ( 18) وضح الجدولأحيث 

جابات إل ( ومن خال%13) ( ونسبة مئوية بلغت15جابة  كال بتكرار )ت اإل(، فيما كان%87( ونسبة مئوية قدرها )104)

حربي لمراسل الذا ما تعرض اإجل التعويض أهم ليس لديهم تامين على حياتهم، من نسبة كبيرة جدا منن أالمبحوثين يتبين 

مع شركات  ورة فرديةو يتعاقد  المراسل الحربي بصأعالمية  كان التامين تقوم به المؤسسة اإل سواء و الموتأصابة لخطر اإل

ت( و الموأبة صالة اإليف( تبين معلومات عني في حاقالدة قرص التعرعطائي )إبالمرتبة الثانية فقرة )لم يتم  وجاءتالتامين، 

ن هذا أؤشر م( مما يعطي %28,6بة مئوية )( ونس34) جابة كال( وكانت اإل%71,4) ( ونسبة مئوية بلغت85) بمعدل تكرار

ن قرص إيث ح ،اتهمقبل مؤسسجراء من راسلين، ولم يتم تعريفهم بهذا اإلجراء لم يتم اعتماده من قبل نسبة كبيرة من الماإل

ات معلوم ن قرص التعريف يحتوي علىأصابة، السيما ولحربين، عند تعرض حياتهم لخطر اإلالتعريف يفيد المراسلين ا

من  يزيدقد  عالمية ينتمي، وفي حال لم يحمله الصحفي وتعرضه إلصابةإي مؤسسة ألى إتتضمن اسم الصحفي وفصيلة دمة و

 (.18) دولين بالجتت بقية الفقرات بحسب ما مبأذا ما تعرض لإلصابة، وإولية له بأرض المعركة ألصعوبة تقديم العالجات ا

 الستنتاجات 

 :مكن استنباط مجموعة من االستنتاجاتي يها الدراسة الميدانية،إلفي ضوء النتائج التي توصلت 

 سسات لملب هذه المؤأغن إحيث  ،مة صحفيها في مناطق الصراعمنية بسالاألضعف اهتمام المؤسسات الحكومية و .1

 ل المعارك،بة خالصارواحهم يفيدهم في حالة اإلأمين على أمنية، ولم تعمل لهم تتزود مراسليها بمعدات السالمة األ

عد لتي تسان هذه المؤسسات لم تزود مراسليها بقالدة قرص تعريف، التي يحملها المراسل الصحفي واأفضال عن 

بحقيبة  لمؤسساتعدم تزويد هذه ا و التعرف عليه في حالة الموت، ناهيك عنأصابة الة اإلالمسعفين بمعالجته في ح

 .وليةأسعافات إ

خطورة ت القاكانوا يعانون من معو  ، ركين بتغطية معارك تحرير الموصلن الكثير من المراسلين الحربيين المشاإ .2

 .صابة خالل تغطية المعاركوالتخوف والخشية من اإل

لى إى أدا ملهم مام عأم كبيرا   شكل عائقا   ، ممانسيق بتحركات المراسلين الحربيين في مناطق القتالعدم وجود الت .3

 كمالها.إو عدم أالتغطيات عن سير احداث المعركة، التأخير بإكمال 

حيث ، يينن الحربعاق عمل المراسليأتكنلوجية كاألنترنيت وتغطية الهاتف المحمول ن عدم توفر خدمات التقنيات الإ .4

همة خبار مأصال يإلية ثر على عمأ ا  كبير ا  بالتالي شكل عائقنون من عدم توفر هذه الخدمات وان العديد منهم كانوا يعإ

 عالمية في اعتقاد المراسلين الحربيين.ى مؤسساتهم األإل



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 1, NO 2, July 2020 

 

 
 147 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 

 لمراجعا

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.(. االعالم واالعالم المتخصص. عمان: 2015ا.د.عبد الرزاق الدليمي. )

(. صحفيو الموصل يموتون وسط صمت رهيب, تقرير منشور بموقع مرصد الحريات الصحفية على شبكة االنترنت,. تم 2015احمد الربيعي. )

  http://www.jfoiraq.orgاالسترداد من 

 عالم الجديد، تطور االداء والوسيلة الوظيفية، ،نسخة الكترونية. (. اال2011الدكتورة انتصار ابراهيم، و الدكتور صفد حسام الساموك. )

 (.236(. التكنولوجيـا الحديثـة في المجـاالت العسـكرية، مقال منشور على شبكة االنترنت. مجلة الجيش اللبناني)العدد2005النقيب ريمون بورجيلي. )

 ظرية و مهارات التطبيق. القاهره: دار الكتاب الحديث.(. مناهج البحث االعالمي :االصول الن2011بركات عبدالعزيز. )

 (. اخالقيات العمل االعالمي. عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع.2012بسام عبد الرحمن المشاقبه. )

 (. مدخل الى مناهج البحث االعالمي. بغداد: دار الكوثر.2017جاسم طارش العقابي. )

 فضائح الميدان. القاهره: دار فكر وفن.(. المراسل االعالمي 2014حسنين شفيق. )

 (. فن صناعة القرار الصحفي المحددات والمراحل واالليات،. القاهره: دار العربي للنشر والتوزيع.2018خالد زكي. )

 (. البيئة الصحفية، دولة االمارات العربية والجمهورية اللبنانية. دار الكتاب الجامعي.2016خليل ابراهيم فاخر. )

 (. االذاعة ودورها في الوعي االمني. عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع.2011اعيل سلمان. )د. اسم

 (. االعالم الحربي والعسكري. عمان: دار اسامه للنشر والتوزيع.2010د. حازم الحمداني. )

 شرون وموزعون.(. وسائط االعالم بين الكبت وحرية التعبير. عمان: دار اسامة وانباء نا2015د. فارس ابوخليل. )

 (. استراتيجيات االعالم الحربي والعسكري. عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.2015د. محمد ابو سمرة. )

دراسة على عينة من الصحفيين العراقيين في محافظة  2003(. البيئة الضاغطة للعمل الصحفي في العراق بعد عام 2011سعد سلمان المشهداني. )

 ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الخامس بجامعة بغداد. بغداد: بجامعة بغداد.2011صالح الدين لعام

 (. سعد سلمان المشهداني، الصحافة العربية والدولية، الجمهورية اللبنانية ودولة االمارات العربية،. دار الكتاب الجامعي.2014سعد سلمان المشهداني. )

-http://www.univبين الحرية والمعوقات. بحث منشور على شبكة االنترنت. تم االسترداد من  (. ازمة الصحافة العربية2017سليمان قوراري. )

adrar.dz/wp-content/uploads 

 (. دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث االعالم. القاهره.2006سمير محمد حسين. )

 اسليها. القاهره: مكتبة مجد.(. اليات صناعة االخبار بين وسائل االعالم ومر2008سهام محمد الماجد. )

 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، :القاهره .االعالم الحربي .(2011) .م .و ,عبدالحميد & ,.ا ,شاهين

 (. ادارة المؤسسات الصحفية. القاهره: دار الفجر.2004عبد الجواد سعيد. )

 والتوزيع.(. الصحافة المتخصصة. عمان: دار اسامة للنشر 2011عبد الرزاق الهيتي. )

 (. االعالم االجتماعي. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.2015عزام محمد الجميلي. )

 (. الصحافة مفهومها وانواعها. عمان: دار المعتز.2013على كنعان. )

العمليات العسكرية، اطروحة (. المراسل الحربي في القنوات الفضائية العراقية ودوره في تعزيز معلومات الجمهور عن 2017كاظم عيدان شديد. )

 دكتوراه غير منشورة. بغداد: جامعة بغداد، كلية االعالم.

 (. الصحافة العسكرية. القاهره: دار المعارف.1977محمد عبدالحميد. )

 (. البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية. القاهره: عالم الكتب.2000محمد عبدالحميد. )

 ن تحت خط النار، االخطار النفسية لتغطية الحرب، ترجمة فؤاد عبد المطلب،. جداول للنشر والتوزيع: لبنان.(. صحفيو2015نتوني فاينشاتين،. )
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