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التعرض لوسائل االعالم في العراق واتجاهات 

 اإلعالميةالجمهور العراقي نحو تفضيل الوسيلة 

 األقرب الهتماماته

 
 سعد سلمان المشهداني. د

 جامعة تكريت
 قسم االعالم/ كلية االداب 

 
 لدي  نن. لم يعدد هنداش شدش فدي الإدول رن عادرنا الحاضدر هدو عادر ا عدالم

فدي  بل نن وسائله الحديثة قد بلغت غايدات بعيددة ،يخ البشريةا عالم ظاهرة جديدة في تار 
 فإد تعددت وسائل ا عالم فدي عادرنا الحاضدر. عمق انثر وقوة التوجيه، وشدة الخطورة

 وتنوعددت طددرق تبليغهددا للنددا ، وتطددورت خسدداليل اسددتخدامها لدرجددة م هلددة، خلغددت حدداج 

الندا   فدي نفدو  خطيدرا   ؤثر تدثثيرا  ومدا مدن شدش فدي خن وسدائل ا عدالم تد . ال مان والمكان
. والمعتإددات وال جدال خن ه ه الوسائل لهدا خطرهدا الكبيدر فدي تكدوين االتجاهدات. وخعمالهم

ـ  د خن المجتمد  ا نسداني ال يسدتطي  الحيداة دون اتادال، كمدا خن  ونسدتطي  خن نإدرر د ابتددا
وسدائل  عداظم دوروفدي ضدـو ت. االتاال ال يمكن خن يحدد  رال مدن خدالل نسدق اجتمداعي

. ا عدالم ا عدالم يد هل الدبعض رلد  خن التغيدر الثإدافي مدا هدو رال ثمدرة مدن ثمدرات وسدائل
ولم تعد تخف  خهمية ا عالم بجمي  خشكاله وخلوانه في رطدار المجتمعدات المعاادرة خاادة 

مدات، م  الثورة المعلوماتية الحديثة والتطور الهائل ال ي عرفتده تكنولوجيدا االتادال والمعلو 
حتدد  رندده خاددبا اعتبددار ا عددالم سددلطة رابعددة مإولددة تنتمددي رلدد  التدداريخ، وغدددا مددن الددال م 

كمددا لددم يعددد يخفدد  دور . خو السددلطة انولدد  اتالحدددي  عددن ا عددالم باعتبدداره سددلطة السددلط
ا عددالم فددي اددناعة ثإافددات الشددعول واتجاهددات الددرخي العددام ومددن ثددم التددثثير الدد ي يمارسدده 

ولإدد تحدول ا عدالم . انخرى خي السلطة التشدريعية والتنفي يدة والإضدائية اتفي باقي السلط
نتداث الثدروة بدل لدم يعدد  ل  ميدان ضخم مدن ميدادين االسدتثمار واا رل  اناعة قائمة ال ات واا
مدددددن الممكدددددن خن نتادددددور تنميدددددة اقتادددددادية واجتماعيدددددة دون قندددددوات للتواادددددل والتعريددددد  

  ع ا عالم نفسده بددوره ووظيفتده لدم يعدد ممكندا  كما خن اضطال. بالمنتجات عل  نطاق واس 
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دون ارتباطه بالنشداط االقتادادي والادناعي والتجداري رلد  درجدة وادلت فيده العالقدة بدين 
االقتاددداد وا عدددالم درجدددة االعتمددداد المتبدددادل، وادددار مدددن غيدددر الممكدددن تادددور سياسدددات 

لممكدن بنداـ سياسدة اقتاادية وتجارية دون سياسات رعالمية وثإافية، كما ادار مدن غيدر ا
رعالميددة وثإافيددة دون خخدد  بعددين االعتبددار لحاجيددات السددوق ودون سياسددات تمويليددة تضددمن 

ولإددد تثكدددت هدد ه العالقددة الجدليددة الإويددة . الدددعم الددال م  مضدداـ وتنفيدد  السياسددات المدد كورة
 فالعولمدددة ال تإددددم نفسدددها باعتبارهدددا دعدددوة لرفددد . خكثدددر فدددثكثر مددد  ظهدددور العولمدددة وتمكنهدددا

نمددا تإدددم نفسددها خيضددا باعتبارهددا  الحددواج  التجاريددة والجمركيددة فددي رطددار اقتادداد السددوق واا
نمو جدددا  ثإافيدددا  كونيدددا  يسدددع  رلددد  تعمددديم قددديم معيندددة هدددي الإددديم المرتبطدددة باقتاددداد السدددوق، 
وسيلتها فدي  لدش هدي االختدراق الثإدافي اعتمدادا علد  مدا تإدمده تكنولوجيدا االتادال وتطدور 

، وغددا الحددي  عدن "قريدة كونيدة"الحديثة، حتد  غددا العدالم كمدا يإدال مجدرد وسائل ا عالم 
ال يتناسدددبان " التراجددد "و" النكدددو "دعدددوة رلددد  " االسدددتثناـ الثإدددافي"الخاواددديات الثإافيدددة و

مدددد  حإددددائق التدددداريخ والجغرافيددددة السياسددددية " نهايددددة التدددداريخ"حسددددل خناددددار العولمددددة ودعدددداة 
وفدددي هددد ا السدددياق خي فدددي سدددياق عولمدددة الثإافدددة مدددن . المحكومدددة بمنطدددق انحاديدددة الإطبيدددة

خالل عولمة وسائل رنتاجهدا، ومنهدا علد  الخادو  الوسدائل ا عالميدة المختلفدة، يتراجد  
 دور كثير من وسائل التنشئة االجتماعية التإليدية ومنها انسرة والمدرسة، بل يتراجد  خيضدا  

ر منهددددا مجددددرد مسددددتهلش لمددددا تنتجدددده تددددثثير وسددددائل ا عددددالم الوطنيددددة والإوميددددة، ويغدددددو كثيدددد
المؤسسددات ا عالميددة العددابرة للإددارات، ومددا تددروث لدده مددن منظومددات ثإافيددة ومددن قدديم ومددن 

ويتثكددد . رمدو  ال اددلة لدده بالمنظومددة الثإافيددة والإديم والرمددو  الخااددة بالمجتمعددات المحليددة
لعراقددي مددن حيدد  الخطددر الدد ي يتهدددد الهويددة الثإافيددة للمجتمعددات العربيددة ومنهددا المجتمدد  ا

خنهددا قددد توجددد نول مددرة فددي تاريخهددا محرومددة مددن ميدد ة التوريدد  االجتمدداعي للثإافددة العربيددة 
وا سدددالمية باعتبارهدددا مدددن خكبدددر الميددد ات التدددي ضدددمنت المحافظدددة ل جيدددال الناشدددئة علددد  
 سالمة بنائها الفطري، ومستإيلة تمام االستإالة من ه ه المهمة وتاركدة انجيدال الناشدئة فدي

 . مواجهة عمليات اياغة ثإافية ال تمت بالة رل  الهوية الثإافية للمجتم 
ان تفضدديل الوسدديلة ا عالميددة انقددرل الهتمامددات الجمهددور فددي هدد ا البحدد  هددي   

العمليدات التدي تسدهم »االنتإائية التدي عبدر عنهدا عدالم االتادال ا نجليد ي دندي  مكويدل بدد 



 ...سائل االعالم في العراق واتجاهات الجمهور العراقي نحو تفضيل الوسيلة التعرض لو 
 سعد سلمان المشهداني. د

 850 

فيعبدر  ...نتإائي واالنتباه االنتإائي والتد كر االنتإدائيا دراش، وهي التعرض اال في اختيارية
 التعددرض االنتإددائي عددن ميددل الفددرد للتعددرض للرسددائل ا عالميددة التددي تتفددق مدد  ميولدده مبدددخ

 خمدددا...واتجاهاتددده وانادددرافه عدددن الرسدددائل ا عالميدددة المعارضدددة لهددد ه الميدددول واالتجاهدددات
 ركيدد  االنتبدداه علدد  انجدد اـ مددن الرسددالةاالنتبدداه االنتإددائي فيعبددر عددن جنددوو الفددرد نحددو ت

يإدول ...معهدا ا عالمية التي تنسجم م  اتجاهاته ومعتإداته وتجاهل انج اـ التدي تتعدارض
المتاحددة فددي وسددائل  مبدددخ التدد كر االنتإددائي رن اسددتعداد الفددرد لتدد كر الرسددائل والمعلومددات

التدي تدرتبط مد  حاجاتده  الرسدائلا عالم يكون مرتبطا  بحاجات الفرد النفسية، فالفرد يتد كر 
  . النفسية باورة خكبر

 
 اإلجراءات المنهجية 

 أهمية البحث
التعرض لوسائل االعدالم تثتي خهمية ه ا البح  كونه يسلط الضـو عل  موضو ع 

 ،في العراق واتجاهات الجمهور العراقي نحو تفضيل الوسديلة ا عالميدة انقدرل الهتماماتده
وهددو  ،يددة تندداول البحدد  مدددخال  لددم تتطددرق رليدده الدراسددات السددابإةفمددن حيدد  انهميددة النظر 

مدخل التعرض لوسدائل االعدالم فدي العدراق وتطبيإده علد  اتجاهدات الجمهدور العراقدي نحدو 
تفضددديل الوسددديلة ا عالميدددة انفضدددل، ومدددن حيددد  انهميدددة العمليدددة خو التطبيإيدددة فهدددي خول 

الوسددديلة ا عالميدددة انفضدددل بعدددد عدددام دراسدددة تتنددداول اتجاهدددات الجمهدددور العراقدددي لتفضددديل 
، حي  تعاني المكتبة ا عالمية في العراق من قلدة انبحدا  والدراسدات العلميدة فدي 7008

 . ه ا المجال
 
 

 مشكلة البحث
يسدددع  هددد ا البحددد  الددد  ا جابدددة عدددن تسددداؤل بحثدددي رئيسدددي يتمثدددل فدددي مدددا هدددي 

ه لوسددائل االعددالم العراقيددة الوسددائل ا عالميددة التددي يفضددلها الجمهددور العراقددي عنددد تعرضدد
 . المختلفة
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 نوع البحث ومنهجه 

ينتمدددي هددد ا البحددد  الددد  الدراسدددات االستكشدددافية الوادددفية التدددي تهدددد  الددد  جمددد  
ومحاولدددة تفسددديرها مدددن  ،الحإدددائق والبياندددات عدددن ظددداهرة التعدددرض لوسدددائل االعدددالم العراقيدددة

مدددد البحددد  علددد  مدددنه  ويعت. خدددالل تادددنيفها وتحليلهدددا والوادددول الددد  تعميمدددات بشدددثنها 
مددن خنسددل المندداه  العلميددة للدراسددات الواددفية باددفة عامددة، نندده يسددتخدم "باعتبدداره البحدد  

 .(4)في دراسة الظاهرات خو المشكالت البحثية في وضعها الراهن
 

 أدوات تحليل البيانات 
خداة البحدد  فددي هدد ا البحدد  الميددداني، هددي اسددتمارة اددممت وادديغت خسددئلتها  ان
ولمدا كاندت اسدتمارة االستإاداـ بمدا تتضدمنه مدن خسدئلة  ،ل  خفدراد مجتمد  البحد لتوجيهها ر

فددان  ،محددددة، تسددتهد  فددي النهايددة الحاددول علدد  معلومددات محددددة عددن موضددو ع البحدد 
 ،خن يإددوم الباحدد  بتحديددد نوعيددة وكميددة البيانددات التددي يريددد جمعهددا ، لددش يسددتل م بالضددرورة

ة البحددد  وفروضددده وتسددداؤالته ومدددا يسدددع  رلددد  و لدددش عدددن طريدددق المراجعدددة الدقيإدددة لمشدددكل
جابات واستفسارات   .(7)الحاول عليه من معلومات واا

 
 عينة البحث 

مددن طلبددة الاددفو  المنتهيددة فددي كليددة  (8) عمديددةتتكددون عينددة البحدد  مددن عينددة 
وقدددد تدددم اختيدددار هددد ا الندددو ع مدددن . 7002د  7005االعدددالم بجامعدددة بغدددداد للعدددام الدراسدددي 

، نظددرا  لعدددم وجددود رطددار يحتددوي علدد  بيانددات (4)ندداتننددوا ع المختلفددة للعي  العينددات مددن بددين ا
وقد و عت عل  عينة البح  المتكوندة مدن . بثعداد المتعرضين لوسائل االعالم في العراق 

استمارة استإااـ لمعرفدة الوسديلة ا عالميدة التدي يفضدلونها ( 400)طالل وطالبة ( 400)
 .عند تعرضهم لتلش الوسائل  من بين وسائل االعالم العراقية

 
 التعـرض لوسائل االعالم ودوره في تكوين اتجاهات الجمهور
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الهددد  انسددا  فددي عمليددة االتاددال، وي عددد  نإطددة ( Exposure)يشددكل التعددرض 
والتعدرض  .ورسدائل الإدائمين باالتادال ،البدـ لعمليات التفاعل والتثثير بين الجمهور كثفراد

ويددرتبط فعددل  (5) (رسددالة االتاددالية مددن خددالل الوسدديلة الجماهيريددةاسددتإبال الجمهددور لل)هددو 
التعرض اسدتنادا  الد  قدامو  ويبسدتر بمعدايير وخادائ  منهدا مدا يتعلدق بشدكل ومضدمون 

ويادداحبه فددي  ،الرسددالة، ومنهددا مددا يتعلددق بالوسدديلة وطبيعتهددا كددثداة ماديددة ناقلددة للمعلومددات
وهنداش ناحيدة اخدرى متعلإددة  ،ا مد  الجمهددور لدش عنادر رتاحدة وتدوافر هدد ه الوسديلة وتوافإهد

بخادددددائ  وعدددددادات انفددددددراد والجماعدددددات ومرجعياتهدددددا تتضددددددمن سدددددمات نفسدددددية وثإافيددددددة 
 . (2)الخ… واجتماعية واقتاادية 

البددد خن نضدد  فددي الحسددبان،  ،ولتحديددد خوسدد  لخلفيددة التعددرض االتاددالي وخبعدداده
االشدباعات التدي تإدوم بهدا هد ه مسببات التعرض لوسائل االتاال، وما هدي االسدتعماالت و 

 :(2)ه ه االستعماالت ووفددإا  لمدا يثتي ( شرام)فإد حدد  ،الوسائل
ت ويد النا  بثشياـ توافإية، رجماعية مد  اخخدرين، كالتحدد  عدن انخبدار والمشدهورين . 4

بالطريإدددة نفسدددها، انطالقدددا  مدددن خن وسدددائل االتادددال غالبدددا  مدددا تضددد  خجنددددة اهتمامدددات 
 .سيما فيما يتعلق بانخبار وانحدا  السياسية الساخنة النا ، وال

النددا  تجعددل مددن وسددائل ا عددالم ومددا تإدمدده عناددرا  مرك يددا  لتحديددد، اعتياديددة حيدداتهم . 7
 .وواقعهم وبالتالي العمل عل  ت ويدهم بإحسا  انهم مثل اخخرون

  بشددكل يسددهل االسددتعمال انسددطوري، خي العمددل علدد  نإددل الموروثددات وتاددني  الواقدد. 8
 .ربطه بالماضي من خالل االستعارات والرمو  التاريخية والشعبية 

رن خعظم داف  لالستعمال يتمثل بالتعويض والتدوا ن فدي حيداة الندا ، ويتناسدل مسدتوى . 4
 .التعويض م  خنماط انفراد، كالتعليم والعمل ومستوى الدخل

ين الوض  االجتماعي وخلق الهيبدة هناش استعماالت خخرى تتراوو بين االستعمال لتحس. 5
والتعلديم، وغيرهدا، وهد ا يرجد   ،خو لع ل النف  عن اخخدرين، خو نهددا  لتسدلية البحتدة

 .ال  عملية االختيار و التعرض االنتإائي للرسائل
رن الدراسددددات الحديثددددة تفضددددل النظددددر الدددد  المتلإددددي فددددي رطددددار عالقتدددده بوسددددائل 

يمتلددش الإدددرة علدد  االختيددار والتمييدد  والنإددد واتخددا   االتاددال، مددن حيدد  كوندده متلإيددا  نشددطا  
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ـ  علد  اتجاهاتده نحددو الوسديلة خوال ، ومإددار الجدد اـ لهد ا التعدرض ثانيددا    ،الإدرار بدالتعرض بنددا
واالتجددداه يشدددمل اتجددداه الفدددرد نحدددو الوسددديلة والادددورة ال هنيدددة فدددي البنددداـ المعرفدددي، وكددد لش 

ومدددا  ،و المحتدددوى الددد ي تإدمددده هددد ه الوسددديلةاتجاهددده نحدددو الإدددائم باالتادددال، ثدددم اتجاهددده نحددد
يكتسبه الفرد مدن التعدرض الد  الوسديلة خو محتواهدا يعندي دراسدة الددواف  المحركدة لالتادال 

بثنده ميددل خو انعطدا  نحدو الإيددام  Trendاالتجداه ويمكددن تعريد   . شدبا ع حاجدات معيندة 
وعادبي ادإلته بعمدل شديـ معدين ويختلد  االتجداه عدن الموقد  الد ي هدو اسدتعداد عإلدي 

 .(3)التجربة وال ي له تثثير مباشر خو خفعال عل  ردود فعل لدى الفرد 

للرسدائل االعالميدة فدي وسدائل االعدالم المختلفدة  يادة وثبات تعرض الجمهدور ان 
 : (3)من خالل انتي  انما يتم

تادددميم وترميددد  الرسدددائل االتادددالية بشدددكل مشدددوق ومثيدددر، يغلدددل عليددده طددداب  السدددرعة . 4
عدديدة، باديم متجدددة تبعددا  لحاجدات الجمهدور المعرفيددة والعاطفيدة، والسدعي لتشددكيل والت

 . وخلق اهتمامات ومضامين جديدة من شانها ان تشكل رواجا  لسل  اتاالية جديدة
ترميدد  الرسددائل بشددكل يتوافددق مدد  الطبيعددة االجتماعيددة والموروثددات الحضددارية والفكريددة . 7

 . ل والنمطية لضمان استمرار التعرض و يادتهللجمهور والعمل عل  ربعاد المل
تعمل مؤسسات االتاال علد  توسدي  التغطيدة الجماهيريدة مدن جهدة، والتوسد  فدي بنيدة . 8

الرسدددائل مسددداحة ، و مندددا ، وموضدددوعا  مدددن جهدددة خخدددرى، فالادددح  تعمدددل علددد  توسدددي  
لبدد  انتشددارها الجغرافددي وفددي تنويدد  موضددوعاتها، وا  اعددات تعمددل علدد   يددادة رقعددة ا

الجغرافدددي وتنويددد  موجاتهدددا تدددارة ، وتدددارة  رقعدددة البددد  ال مندددي، ويسدددير انمدددر  لدددش علددد  
 .التلف يون، فالجمي  يبادر لتايد جمهور اكبر ولوقت اكبر من التعرض

رقامدددة عالقدددات وديدددة وتشدددجيعية مباشدددرة مددد  الجمهدددور، كتسدددهيل حادددول انفدددراد علددد  . 4
ـ الجمهددور، وتنظدديم المسددابإات وتإددديم الهدددايا الوسدديلة واالهتمددام بطلبددات واقتراحددات وخرا

 . والمحف ات لتإوية الاالت والروابط المباشرة م  المتلإين
العمددل علدد  دراسددة الخاددائ  النفسددية واالجتماعيددة وخجددراـ البحددو  البحثيددة الميدانيددة . 5

يجداد التفسديرات العلميدة  للوقو  عل  ما يفضله الجمهور مدن رسدائل خو قوالدل رم يدة واا
 . محف ات التعرض الدائم للوسائل ل
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مددددا تمليدددده عليدددده سياسددددة المؤسسددددة وخلفياتدددده تجدددداه ( يرّمدددد )ان الإددددائم باالتاددددال 
اخخر، وتسدير الرسدائل ( يتاّيد)الجمهور وحاجاته، ر  ان العملية تشبه ال  حد بعيد خيهما 

اقية االتاددددالية بددددين هددددد  الإددددائم باالتاددددال ومددددا يريددددده جمهددددوره، وتبإدددد  الثإددددة، والماددددد
تعدددرض الجمهدددور  دّ عدددوي   .(40)والتجربدددة، وموضدددو ع الرسدددالة هدددي الفيادددل فدددي حسدددم انمدددر

للوسدددائل والرسدددائل تعبيدددرا  عدددن اكتمدددال عمليدددة االتادددال، ومددددى اسدددتجابتهم ونفدددورهم منهدددا، 
وبدين  ،ويشكل معيارا  لإوة العالقدة خو بنداـ الادلة بدين مختلد  الرسدائل االتادالية مدن جهدة

ة، خو مسموعة، خو مرئية من جهدة خخدرىالجمهور ال ي تاله  وتسدير تلدش  .الرسالة، مإرـو
الرسددائل وفإددا  لبندداـ ونظددام المسدداندة والتكامددل والتحفيدد  بعضددها تجدداه بعددض لخلددق مفدداهيم 

المجتمد  والتدي تحددد المددى والكيفيدة فدي التعامدل مد  المؤسسدات  بنيةشمولية متجانسة م  
 . المختلفة

 
 عراقية ونظريات التأثيرالتعرض لوسائل االعالم ال

هندداش نظريددات حديثددة تفسددر لنددا عمليددة التعددرض لوسددائل االعددالم تعددر  بنظريددات  
التددثثير لوسددائل االتاددال الجمدداهيري تلددش التددي تسددتطي  ان تنإددل رسددالة الدد  جمهددور واسدد  
. ومتنددو ع االتجاهددات والثإافددات والمسددتويات فددي آن واحددد والتددي تنإددل رلينددا مضددامين متنوعددة

 :هم نظريات التثثير ن كر ما يثتيومن خ
 
  (44)( إطالق الرصاصة)نظرية التأثير المباشر لوسائل االعالم . 1

وتدددرى هددد ه النظريدددة خن عالقدددة انفدددراد بمضدددمون الرسدددالة ا عالميدددة عالقدددة تدددثثير 
 ،مباشددر وتلإددائي وسددري  سددواـ كانددت هدد ه الرسددالة اددادرة مددن اددحيفة خو ر اعددة خو تلفددا 

وبنداـ علد  فلسدفة هد ه النظريدة فدإن ا نسدان سديحاكي  ،بمضمونها مباشدرة فا نسان سيتثثر
رال خن ه ه النظرية لم تلق قبوال  واسدعا  مدن قبدل . مشاهد العن  والإتل خو خي جريمة خخرى 

نن ا نسددان لددي  سددلبيا  خو سددا جا   ،المهتمددين العدداملين فددي مجدداالت االتاددال الجمدداهيري
مدددا يإدددرخ خو يسدددم  خو يشددداهد الغيدددا  كدددل التدددثثيرات النفسدددية  لتلدددش الدرجدددة التدددي يتدددثثر بكدددل

ولكدن يمكنندا الإدول بدثن هد ه النظريدة .واالجتماعية والبيئية وما رل   لش مدن تدثثيرات خخدرى 
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ان هدد ه  .، متدد  وجدددت التددثثيرات انخددرى فإنهددا يمكددن خن تكددون فاعلددة (نظريددة الراااددة)
سددلبية يمكددن التددثثير المباشددر علدديهم بمجددرد النظريددة تنظددر الدد  النددا  باعتبددارهم مخلوقددات 

 ،(لددد لش سددميت هددد ه النظريددة كددد لش بنظريددة الحإندددة ا عالميدددة)حإنهددا بالرسدددائل ا عالميددة 
ومددن ثددم  ،ومددن ثددم فددان المتاددل يسددتطي  تحإيددق خهدافدده بمجددرد حإنهددا بالرسددائل ا عالميددة

ا  ان عمليددددة  فددددان المتاددددل يسددددتطي  تحإيددددق خهدافدددده بمجددددرد حإددددنهم هدددد ه النظريددددة طددددويال  
االتاال عملية معإدة وهي تخض  لمجموعة مدن العوامدل المتعدددة التدي تدتحكم فدي فعاليدة 

فليسدددت كددل رسدددالة يمكنهدددا ان تكدددون مددؤثرة ناجحدددة واا ا كاندددت بعدددض . الرسددالة ا عالميدددة 
الرسدددائل مدددن بعدددض الإدددائمين باالتادددال  وي الشخادددية المدددؤثرة قدددادرة علددد  التدددثثير علددد  

ن  لددش ال يحاددل لددي  هددو مددد  كددل الرسددائل ا عالميددة وفددي انربعينيدددات اال ا ،الجمهددور
اهتدد ت هدد ه النظريددة ولددم تاددمد خمددام الدراسددات الميدانيددة ممددا خفسددا المجددال لظهددور نظريددة 

 . التثثير المحدود 
 
  (47)لوسائل االعالم نظرية التأثير المحدود. 2

 4340االمريكيدة فدي ظهرت دراسة ال رسفيلد في خعإال حملة انتخابدات الرئاسدة 
وهدد ه الدراسددة . التددي فددا  بهددا رو فلددت بددالرغم مددن موقدد  الاددحافة االمريكيددة المعددادي لدده 

خجريت لدراسة سدلوش النداخبين فدي مإاطعدة آري فدي نيويدورش وخظهدرت بدان الإليدل مدنهم قدد 
تثثر بوسائل االتادال الجمداهيري وخوضدحت هد ه الدراسدة بدان لدي  هنداش خدلدة كافيدة علد  

وكان من نتائ  ه ه الدراسدة التوادل . لنا  غيروا اتجاهاتهم تثثرا بالرسائل ا عالمية ان ا
بمعنددد  ان المعلومدددات تنتإدددل مدددن وسدددائل ( انتإدددال المعلومدددات علددد  مدددرحلتين ) الددد  فكدددرة 

وان قددوة وسددائل هدد ه النظريددة ان العمليددات . االعددالم الدد  قددادة الددرخي ومددنهم الدد  اخخددرين 
 : امل وسيطة بعملية االتاال وتحد من تثثيرها وتتمثل فيما يثتي االنتإائية تكون عو 

ر  يميددل  ،يتمثددل بانتإداـ النددا  لمدا يإدرخون او يسددمعون او يشداهدون: التعدرض االنتإدائي . خ
النا  للتعدرض لوسدائل االعدالم الد ي يتوافدق مد  خفكدارهم واهتمامداتهم ويتجنبدون المدواد 

 . التي ال يتعاطفون معها 
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يتمثدل بتادور الندا  وتفسديرهم للرسدائل ا عالميدة وفإدا : ور والتفسدير االنتإدائي التا. ل 
يددرش  خور  ان الرسدالة ا عالميدة محكومدة مدا ا يريدد ان يتادور  ،لدوافعهم وماالحهم

 المـر ؟ خو ماهي فائدة الرسالة ا عالمية له ؟ 

يتد كر مددا يتاددوره ويدركدده خو يددرتبط التد كر بالعمليددة السددابإة فددالمـر : التد كر االنتإددائي . ت
 . يحل تاوره خكثر من ت كره ما ال يرغل فيه خوال  

ويددرى البدداحثون هنددا خن طبيعددة العالقددات االجتماعيددة السددائدة فددي المجتمدد  الددد ي 
رسمية خم غير رسمية، مغلإة، خم مفتوحة، فاترة خم حميميدة، )تعمل فيه المؤسسة االتاالية 

لوسدددائل االتادددال  وتإلدددل مدددن التدددثثيرات المباشدددرة والفوريدددة تحددددّ ( رلدددخ...ادددراعية خم تعاونيدددة
فالعالقددات غيددر الرسددمية والمفتوحددة السددائدة فددي مجتمدد  مددا، قددد تعمددل علدد  . علدد  انفددراد

حمايدددددة انفدددددراد، مدددددن تدددددثثيرات وسدددددائل االتادددددال المباشدددددرة علددددديهم، وتإلدددددل مدددددن مخاطرهدددددا 
لنتيجددة مددن خددالل دارسدداتهم التددي وقددد تواددل البدداحثون رلدد  هدد ه ا. (48)وانعكاسدداتها السددلبية

االنتخددابي فددي خثندداـ الحملددة ا عالميددة النتخابددات الرئاسددة انمريكيددة  خجروهددا علدد  السددلوش
حيددد  تبدددين لهدددم مددددى فاعليددة الددددور الددد ي تإدددوم بددده العالقدددات الشخادددية . فددي انربعينيدددات

حملددة، واالجتماعيددة فددي هدد ا السددلوش فددي مجمددل عمليددة االتاددال الجمدداهيري خددالل تلددش ال
. خيضدا  فدي التدثثير علد  هد ا السدلوش (Reference Groups)ودور الجماعدات المرجعيدة 

ر  تعمدددل هددد ه الجماعدددات كعوامدددل وسددديطة تحمدددي انفدددراد مدددن التدددثثيرات المباشدددرة لوسدددائل 
وه ا يعني خن غالبية انفدراد ال يحادلون علد  معلدومتهم بشدكل مباشدر مدن هد ه . االتاال

نمدا هنداش ع كانسدرة مدثال ، واتحداد النإابددات، . وامددل وسديطة تتوسدط بيدنهم وبينهدداالوسدائل، واا
 .(44)خلخ... والجمعيات وقادة الرخي، 

 
  (45)نظرية التأثير المعتدل لوسائل االعالم . 3

ويدرى خاددحال هدد ه النظريددة خن الفهددم السددابق لمسددثلة التددثثير، بددرغم خهميتدده، يبإدد  
إددة، وينإاده العديدد مدن المتغيدرات التدي يجدل غير دقيق وغير كا  لفهم ه ه العالقة المع
تإليدل نظريدة التدثثير  ؛ كما انهم يرون خيضا انخخ ها بعين االعتبار عند دراسة ه ه العالقة

المحددددود السدددابإة مدددن شدددثن تدددثثير وسدددائل االتادددال علددد  انفدددراد، واهتمامهدددا بالتدددثثير  ي 
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، قدد جعدل وغيدر المباشدر ى البعيدد، واسدتبعادها للتدثثيرات  ات المددالمباشرو  المدى الإاير
 منهددا نظريددة غيددر موفإددة فددي تإددديم فهددم شددامل لمسددثلة التددثثير الدد ي تحدثدده وسددائل االتاددال

رلدد  نظريددة جديدددة ال تبددالم فددي تاددوير قددّوة بددرخيهم، ومددن هنددا كانددت الحاجددة،  .علدد  انفددراد
يدة التدثثير المعتددل وتتكدون نظر  .(42)وسائل االتاال، وال تإلل من شثن هد ه الإدّوة خو تنفيهدا

ضدافة رمددخل منهدا /لوسائل االتاال الجماهيرية من عددة نمدا ث فرعيدة، يشدكل كدل نمدو ث
ويمكددن تلخددي  كددل  .جديدددة الدد  مددا سددبإه مددن نمددا ث مددن حيدد  فهمهددا لمسددثلة التددثثيرات

 :يثتيمدخل منها كما 
 
  : األجندة –نظرية ترتيب األوليات . أ

االتادددال بمإددددورها توجيددده الدددرخي العدددام،  ن وسدددائلخيدددرى خادددحال هددد ه النظريدددة 
والتثثير عل  المدى الطويل فدي تشدكيل اهتماماتده حدول قضدية مدا مدن الإضدايا االجتماعيدة 

و لش من خالل التركي  عليهدا فدي هد ه الوسدائل حتد  تسدتحو   ،خو السياسية خو االقتاادية
يدرون، يكمدن فدي تحريدش  خي خن الددور الفعلدي لهد ه الوسدائل، كمدا. عل  اهتماماته وانتباهه

اهتمامات الجمهور بإضايا وموضوعات بعينها لتتفدق فدي ترتيبهدا مد  الترتيدل الد ي تضدعه 
جدددول خعمددال خي  لخو يرتددفمثلمددا يحدددد  ؛هدد ه الوسددائل نهميددة هدد ه الإضددايا والموضددوعات

الموضدددوعات التدددي سدددو  تجدددري مناقشدددتها بنددداـ علددد  خهميتهدددا   عخو اجتمدددا ـخو لإدددامدددؤتمر 
 . (42)ش الجدول، تإوم وسائل االتاال الجماهيرية بالوظيفة نفسهاحسل  ل

  (Cultivation Approach)نظرية اإلنماء الثقافي . ب
وتعد ه ه النظرية تطبيإا  ل فكار الخااة بعمليات بنداـ المعداني وتشدكيل الحإدائق 

ه العمليدات؛ االجتماعية والتعلم بالمالحظة، واندوار المنسدوبة الد  وسدائل االتادال فدي هد 
وقددد . (43)حيدد  ينسددل دعدداة هدد ه النظريددة الدد  هدد ه الوسددائل دورا  واضددحا  وملموسددا  فددي  لددش

 ،إدداموا بدراسدات ميدانيددة امتدددت لسددنوات طويلددةفقدام البدداحثون مددن التثكددد مدن هدد ا االدعدداـ، 
ات حدددول قددددرة هددد ه الوسدددائل علددد  تشدددكيل يات والسدددبعينياسدددتمرت فدددي الواقددد  طيلدددة السدددتين

والمعتإددددات والادددور الرم يدددة حدددول قضدددية شدددغلت المجتمددد  االمريكدددي فدددي تلددددش المعددداني 
وقددد  .(43)وهددي قضددية الجريمددة والعندد  الدد ي سدداد  لددش المجتمدد  فددي تلددش الفتددرة ،السددنوات
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قدددادتهم دراسددداتهم الددد  نتيجدددة مفادهدددا ان تعدددرض الفدددرد المتكدددرر للتلف يدددون ولفتدددرات طويلدددة 
ال ي يشاهده هو اورة عدن العدالم االجتمداعي الد ي  بثن العالم ا  ومنتظمة تنمي لديه اعتإاد

 . (70)يعيشه 
 
 :نظرية االعتماد على وسائل االعالم  .ج

 ات طبيعددددة وسددددائل االتاددددال باعتبارهددددا خنظمددددة اجتماعيددددة  تتندددداول هدددد ه النظريددددة
رن (. كالنظددام االقتاددادي والسياسددي)تفاعليددة مدد  اننظمددة انخددرى الموجددودة فددي المجتمدد  

ائل االتاددددال بواددددفها خنظمددددة اجتماعيددددة تتددددداخل مدددد  اننظمددددة انخددددرى النظددددر رلدددد  وسدددد
الموجددودة فددي المجتمدد ، وتحديددد طبيعددة هدد ا التددداخل والتفاعددل بينهددا، هددو الدد ي يإددرر مدددى 

مندده تددثثيرا  مباشددرا  خو  لخو تجعددمددن جهددة، هدد ه الوسددائل خو ضددعفه التددثثير الدد ي تحدثدده  قددوة
  .(74)ر المدى خم بعيده، من جهة خخرى غير مباشر عل  انفراد سواـ، خكان قاي

 
  (77)نظرية التأثير القوي لوسائل االعالم . 4
التددي حاولددت تإددديم وتعددد هدد ه النظريددة مددن وجهددة النظددر التاريخيددة خقدددم النظريددات  

تفسددددير لمسددددثلة تددددثثير وسددددائل االتاددددال الجماهيريددددة علدددد  انفددددراد؛ حيدددد  سدددداد فددددي مطلدددد  
رن المناددرم اعتإدداد بإددوة هدد ه الوسددائل  هددل بعضددهم رلدد  العشددرينيات والثالثينيددات مددن الإدد

خن وسدائل هد ه النظريدة ويعتإد دعداة . ، ومن هنا جاـ اسم النظرية بالطلإة السحريةتشبيهه 
ر  لددديها الإدددرة علدد  . الجماهيريددة تتمتدد  بنفددو  قددوي ومباشددر وفددوري علدد  انفددراد االتاددال

ان جميددد   تدددي يرغبهدددا الإدددائم باالتادددالحملهدددم علددد  تغييدددر آرائهدددم واتجاهددداتهم الوجهدددة ال
مددا، ولكنهددا تختلدد  علدد   نظريددات التددثثير تلتإددي علدد  االعتددرا  ان لوسددائل االعددالم تددثثيرا  

 . تاوراتها لطبيعة ه ا التثثير وقوته

 
 النتائج الميدانية للبحث

 اهتمامات الجمهور بوسائل اإلعالم: أواًل 
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من طلبة الافو  المنتهية في نة خن اهتمامات خفراد العي البح خظهرت نتائ  
خرب  خيارات، قد تو عت عل   7002د  7005كلية االعالم بجامعة بغداد للعام الدراسي 

ر  حي  كانت اهتمامات المبحوثين تفضل وسيلة التلف يون كثقرل وسيلة رعالمية رليه، 
م هرنمن رجمالي العينة %( 83) مئوية بلغت من العينة وبنسبة شخاا   (83)خجال 

شخاا  من خفراد العينة ( 74)في حين خجال يفضلون التلف يون كثقرل وسيلة رعالمية، 
هم يفضلون جمي  وسائل ا عالم، بينما رن من رجمالي العينة%( 74)مئوية بلغت وبنسبة 
هم يفضلون الاح  رنمن رجمالي العينة  %(74)مئوية بلغت وبنسبة شخاا  ( 74)رخى 

%( 48)مئوية بلغت وبنسبة من خفراد العينة  شخاا  ( 48)ال وخج. كثقرل وسيلة رعالمية
هم يفضلون ا  اعة كثقرل وسيلة رعالمية، ويمكن ريضاو  لش من رن من رجمالي العينة
  :خالل الجدول اختي

 
 
 
 
 
 

 (1)جدول رقم 
 أقرب الوسائل اإلعالمية إلى اهتمامات المبحوثينيوضح 

 ئوية نسبتهم الم عددهم خقرل وسيلة رعالمية

 %83 83 التلف يون

 %74 74 جمي  وسائل ا عالم

 %74 74 الاح 
 %48 48 اال اعة
 %400 400 المجمو ع
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 المعلومات الخاصة بالصحافة : ثانياً 
 :كما يثتياستمارة االستبيان عل  خسئلة  البح كانت رجابات عينة  
 :أسماء الصحف المحلية المفضلة .1

للاح  المحلية المفضلة، وكاندت خفضدلية خول عشدر تباينت اختيارات المبحوثين 
اددددحيفة الاددددباو، المشددددرق، ال مددددان، االتحدددداد، ) اختيددددارات مددددن الاددددح  المحليددددة هددددي 

حيددد  خجدددابوا عدددن هددد ا ( التددد،خي، البادددائر، دار السدددالم، الادددباو الجديدددد، الحدددو ة، المددددى
 :السؤال بالشكل ال ي يوضحه الجدول اختي

 (2)جدول رقم 
وعدد قراءها  عينة البحثمرتبة وأسماء الصحف المحلية المفضلة لدى  يوضح

 ونسبتهم المئوية
خسم الاحيفة المحلية  المرتبة

 المفضلة

عدد قراـها من 
 المبحوثين

 النسبة المئوية

 %87 87 الاباو 4

 %47 47 المشرق 7

 %40 40 ال مان 8

 %5 5 االتحاد 4

 %4 4 الت،خي 5

 %4 4 الباائر 2

 %4 4 ار السالمد 2

 %4 4 الاباو الجديد 3

 %8 8   الحو ة 3

 %8 8 المدى 40

 %8 8 الوطن 44
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 %8 8 الفرات 47

 %8 8 الدستور 48

 %7 7 الشاهد 44

 %7 7 العشار 45

 %7 7 ال وراـ 42

 %4 4 البينة 42

 %4 4 البيان 43

 %4 4 االتجاه اخخر 43

 %4 4 طريق الشعل 70

 %400 400 المجمو ع 

 
 :أسباب تفضيل الصحف المحلية .2

مبحوثون من طلبة الافو  المنتهية في كلية االعالم بجامعة بغداد للعام خشار ال
 وتفضيل اح  محلية بعينها دون غيرها،رل  دواف  اختيار  7002د  7005الدراسي 

يفضلون غلل المتعرضين لوسائل ا عالم من عينة البح  خحي  خظهر االستبيان ان 
( 44)ر  بلم عددهدم  ،محتوياتها شاملةبالمرتبة انول  بداف  راـة الاح  المحلية ق

وفي المرتبة الثانية جاـ داف   .العينة رجماليمن %( 44)شخاا  وبنسبة مئوية بلغت 
% 73وبنسبة مئوية بلغت  شخاا  ( 73)ر  بلم عددهدم  تغطيتها ل حدا  بحيادية ودفة،

تعامل الاحافة المحلية باهتمام م  رتبة الثالثة جاـ داف  وفي الم. العينة رجماليمن 
من % 72وبنسبة مئوية بلغت  شخاا  ( 72)ر  بلم عددهدددم  هموم المواطن العراقي،

 :  لش من خالل الجدول اختي ريضاوويمكن . العينة رجمالي
 (8)جدول رقم 

 يوضا خسبال تفضيل المبحوثون لاح  محلية معينة دون غيرها

 النسبة المئوية العدد الكلي خسبال التفضيل  ةالمرتب
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 %44 44 محتوياتها شاملة  4

 %73 73 تغطي انحدا  بحيادية ودقة 7

 %72 72 تتعامل باهتمام م  هموم المواطن 8

 %400 400 الكليمجمو ع ال 

 
 :عدد المرات التي تقرأ فيها الصحيفة المفضلة. 3

يإرخون احيفتهم المفضلة مرة خو مرتين  خجال المبحوثون بالمرتبة انول  رنهم
من رجمالي خفراد % 83شخاا  بنسبة مئوية بلعت ( 83)في انسبو ع، ر  بلم عددهم 

شخاا  ( 84)ر  بلم عددهم  ،خما بالمرتبة الثانية فإد جاـ خيار خنهم يإرخونها يوميا  . العينة
لثالثة جاـ خيار خنهم وفي المرتبة ا. من رجمالي خفراد العينة% 84بنسبة مئوية بلغت 

شخاا  ( 72)ر  بلم عددهم  ،يإرخون احيفتهم المفضلة ثال  خو خرب  مرات خسبوعيا  
 لش من خالل الجدول  ريضاوويمكن .من رجمالي خفراد العينة% 72بنسبة مئوية بلغت 

 :اختي
 
 
 
 

 (4)جدول رقم 

 يوضح عدد المرات في األسبوع التي يقرأ المبحوثون صحفهم المفضلة 

 النسبة المئوية عدد الإراـ عدد المرات في انسبو ع  المرتبة

 %83 83 مرة خو مرتين في انسبو ع  4

 %84 84 يإرخونها يوميا   7

 %72 72 ثال  خو خرب  مرات في انسبو ع 8

 %400 400 الكليمجمو ع ال 
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 :نوع الموضوعات المفضلة. 4

الموضدوعات التدي تسدتهويهم عندد  المبحوثين في ندو ع تباين آراـ البح ت نتائ  خوضح
حيددد  خجدددابوا عدددن هددد ا السدددؤال بالشدددكل الددد ي يوضدددحه الجددددول قدددراـتهم الادددح  المفضدددلة، 

 :اختي
 (5)جدول رقم 

 أفراد العينة في نوع الموضوعات التي تستهويهم عند قراءتهم الصحف  آراءيوضح 
 نسبتهم المئوية عدد الإراـ الموضوعات المفضلة المرتبة

 % 77 77 ر المحلية انخبا 4

 % 47 47 كل ما تتضمنه الاحيفة 7

 % 44 44 الموضوعات الرياضية  8

 % 40 40 المإاالت والتحليالت السياسية 4

 % 3 3 الثإافة واندل  5

 % 3 3 التسلية والطرائ  2

 % 2 2 الموضوعات الفنية  2

 %2 2 انخبار العالمية 3

 %5 5 الكاريكاتير  3

 %4 4 عات التاريخيةالموضو  40

 %8 8 الموضوعات االقتاادية 44

 %8 8 التحإيإات المحلية 47

 %400 400  المجمو ع الكلي 

 
 :القراءة المفضلة للصحيفة. 5
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خجال المبحوثون رنهم يإرخون احيفتهم المفضلة حسل خوقات الفراغ، ر  بلم  
خما في المرتبة . لعينةمن رجمالي خفراد ا% 87شخاا  بنسبة مئوية بلعت ( 87)عددهم 

شخاا  بنسبة مئوية ( 80)الثانية فإد جاـ خيار خنهم يإرخونها اباحا ، ر  بلم عددهم 
وفي المرتبة الثالثة جاـ خيار خنهم يإرخون احيفتهم . من رجمالي خفراد العينة%80بلغت 

ـ ، ر  بلم عددهم   من رجمالي خفراد%70شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 70)المفضلة مسا
وفي المرتبة الرابعة جاـ خيار خنهم يإرخون احيفتهم المفضلة وقت الظهيرة، ر  . العينة

ويمكن . من رجمالي خفراد العينة%43شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 43)بلم عددهم 
 :ريضاو  لش من خالل الجدول اختي

 (6)جدول رقم 
 األوقات المفضلة للمبحوثين لقراءة صحيفتهم المفضلةيوضح 

انوقات المفضلة لإراـة  تبةالمر 
 الاحيفة

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %87 87 حسل وقت الفراغ  4

 %80 80 اباحا   7

ـ   8  %70 70 مسا

 %43 43  وقت الظهيرة  4

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 :مكان قراءة الصحيفة المفضلة. 6
فضلة في المن ل ر  خجال المبحوثون بالمرتبة انول  رنهم يإرخون احيفتهم الم

خما في . من رجمالي خفراد العينة%48شخاا  بنسبة مئوية بلعت ( 48)بلم عددهم 
شخاا  ( 74)المرتبة الثانية فإد جاـ خيار خنهم يإرخونها في مكان العمل ر  بلم عددهم 

وفي المرتبة الثالثة جاـ خيار خنهم . من رجمالي خفراد العينة%74بنسبة مئوية بلغت 
شخاا  بنسبة ( 77)احيفتهم المفضلة في النادي خو المإه ، ر  بلم عددهم يإرخون 

وفي المرتبة الرابعة جاـ خيار خنهم يإرخون . من رجمالي خفراد العينة%77مئوية بلغت 
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من %44شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 44)احيفتهم المفضلة في السيارة، ر  بلم عددهم 
 :ش من خالل الجدول اختيويمكن ريضاو  ل. رجمالي خفراد العينة

 (7)جدول رقم 
 األماكن التي يفضلها أفراد العينة لقراءة صحيفتهم المفضلةيوضح 

انماكن المفضلة لإراـة  المرتبة
 الاحيفة

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %48 48 في المن ل  4

 %74 74 في مكان العمل 7

 %77 77 في النادي خو المإه  8

 %44 44  في السيارة  4

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 :الصفحات التي يفضل المبحوثون قراءتها أوالً . 7

خجال المبحوثون بالمرتبة انول  رنهم يإرخون الافحة انول  خوال ، ر  بلم عددهم 
خما بالمرتبة الثانية فإد . من رجمالي خفدراد العينة%80شخاا  بنسبة مئوية بلعت ( 80)

شخاا  بنسبة مئوية ( 45)ن الافحة الرياضية خوال ، ر  بلم عددهم جاـ خيار خنهم يإرخو 
وبالمرتبة الثالثة جاـ خيار خنهم يإرخون الافحة . من رجمالي خفدراد العينة%45 بلغت

. من رجمالي خفراد العينة%44شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 44)انخيرة، ر  بلم عددهم 
افحة انخبار المحلية في احيفتهم المفضلة وبالمرتبة الرابعة جاـ خيار خنهم يإرخون 

. من رجمالي خفراد العينة%47شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 47)خوال ، ر  بلم عددهم 
وبالمرتبة الخامسة جاـ خيار خنهم يإرخون افحة انخبار الطريفة والتسلية في احيفتهم 

رجمالي خفراد  من%44شخاا  بنسبة مئوية بلغت ( 44)المفضلة خوال ، ر  بلم عددهم 
وبالمرتبة السادسة جاـ خيار خنهم يإرخون الافحة الثإافية في احيفتهم المفضلة . العينة

. من رجمالي خفراد العينة %40بنسبة مئوية بلغت  خشخا ( 40)خوال ، ر  بلم عددهم 
وبالمرتبة السابعة جاـ خيار خنهم يإرخون افحة التحليالت السياسية في احيفتهم 
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من رجمالي خفراد % 3بنسبة مئوية بلغت  خشخا ( 3)ال ، ر  بلم عددهم المفضلة خو 
 :ويمكن ريضاو  لش من خالل الجدول اختي. العينة

 
 (8)جدول رقم 

 الصفحات التي يبدأ المبحوثون بقراءتها في صحيفتهم المفضلةيوضح 
الافحات التي يبدخ المبحوثون  المرتبة

 بإراـتها

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %80 80 الافحة انول  4

 % 45 45 الافحة الرياضية  7

 %44 44 الافحة انخيرة 8

 %47 47 افحة انخبار المحلية  4

 %44 44 افحة انخبار الطريفة والمسلية 5

 %40 40 الافحة الثإافية 2

 %3 3 افحة التحليالت السياسية 2

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 

 :خاصة بالتلفزيونالمعلومات ال: ثالثاً 
 القنوات العراقية المفضلة .1

خجابوا عن ر  ، المحلية العراقية عند المبحوثين تباينت خيارات تفضيل الإنوات
 :ه ا السؤال بالشكل ال ي يوضحه الجدول اختي

 (9)جدول رقم 
 مرتبة وأسماء القنوات المحلية المفضلة لدى المبحوثين وعدد مشاهديها يوضح
 النسبة المئوية  ينمشاهدالعدد  الإناة المحلية المفضلةخسم  المرتبة
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 %43 43 قناة العراقية 4

 %44 44 قناة الشرقية 7

 %44 44 قناة السومرية 8

 %40 40 قناة البغدادية 4

 %3 3 قناة النهرين 5

 %3 3 قناة الفرات 2

 %2 2 قناة الديار 2

 %2 2 قناة كردستان 3

 %2 2 قناة بغداد 3

 %2 2 اة ال وراـقن 40

 %4 4 قناة الفيحاـ 44

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 البرامج التلفزيونية المفضلة. 2
 لوجود برام  مفضلة لديهمالإنوات التلف يونية خشار المبحوثون رل  خنهم يتابعون  

 :ممثلة من خالل الجدول اختي
 

 (11)جدول رقم 
 نوبحوثالتي يفضلها المالتلفزيونية يوضح البرامج 

 النسبة المئوية العدد البرام  المفضلة المرتبة

 %70 70 برام  الترفيه والمنوعات  4

 %43 43 انخبار المحلية  7

 %48 48 التإارير والبرام  السياسية  8

 %47 47 البرام  الفنية وانغاني  4
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 %44 44 البرام  الرياضية 5

 %3 3 انخبار العالمية 2

 %2 2 االختراعاتبرام  العلوم و  2

 %2 2 البرام  الثإافية 3

 %5 5 التإارير والبرام  التاريخية 3

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 حققت تغطية لألحداث السياسية التي المحطات العراقية  .3

المحطات التلف يونية العراقية التي استطاعت تحإيق  خشار المبحوثون رل  خن
 :ممثلة من خالل الجدول اختيودقة تغطية ل حدا  السياسية بادق 

 (11)جدول رقم 
في أي المحطات العراقية التي حققت تغطية لألحداث السياسية  أفراد العينةرأي يوضح 

 بصدق ودقة

المحطات العراقية التي حإإت تغطية  المرتبة
 ل حدا  السياسية بادق ودقة

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %77 77 قناة الشرقية 4

 %70 70 قناة العراقية 7

 %40 40 قناة السومرية 8

 %40 40 قناة البغدادية 4

 %2 2 قناة الفرات 5

 %5 5 قناة الديار 2

 %5 5 قناة كردستان 2

 %4 4 قناة بغداد 3

 %4 4 قناة الحرية 3
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 %4 4 قناة النهرين 40

 %8 8 قناة آشور 44

 %8 8 قناة الفيحاـ  47

 %7 7 قناة المشرق 48

 %7 7 قناة ال وراـ 44

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 العراقي  الشأنالقنوات التلفزيونية المحلية التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة  .4

المحطات التلف يونية التي يعتمدون عليها في متابعة  خشار المبحوثون رل  خن
 :ممثلة من خالل الجدول اختيالعراقي  لشدثنا

 (12)جدول رقم 

 العراقي الشأنالمحطات المحلية التلفزيونية التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة 
 النسبة المئوية العدد  المحطات التلف يونية  المرتبة

 %77 77 قناة الشرقية 4

 %70 70 قناة العراقية 7

 %40 40 قناة السومرية 8

 %40 40 قناة البغدادية 4

 %2 2 قناة الفرات 5

 %5 5 الديار قناة 2

 %5 5 قناة كردستان 2

 %4 4 قناة بغداد 3

 %4 4 قناة الحرية 3

 %4 4 قناة النهرين 40

 %8 8 قناة آشور 44
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 %8 8 قناة الفيحاـ  47

 %7 7 قناة المشرق 48

 %7 7 قناة ال وراـ 44

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 أوقات مشاهدة التلفزيون المفضلة. 5

علد  مسدتويات للتلف يون لدى المبحدوثين شاهدة اليومية المفضلة المخوقات تو عت 
 :عدة، وكما يوضحها الجدول اختي

 (13)جدول رقم 

 لدى المبحوثين المشاهدة اليومية المفضلة  أوقاتيوضح 
 نسبتهم المئوية  عددهم اليومية المشاهدة خوقات المرتبة

 %73 73 ليال   4

 %72 72  بدون وقت محدد وحسل الفراغ 7

 %75 75 من الظهر رل  العار  8

 %74 74 اباحا   4

 %400 400 المجمو ع الكلي  

 
 عدد ساعات المشاهدة اليومية.6
علددددد  للتلف يدددددون لددددددى المبحدددددوثين تو عدددددت سددددداعات المشددددداهدة اليوميدددددة المفضدددددلة  

 :مستويات عدة، وكما يوضحها الجدول اختي

 (14)جدول رقم 
 لدى المبحوثينمية المفضلة المشاهدة اليو  عدد ساعاتيوضح 

 نسبتهم المئوية  عددهم المشاهدة ساعات المرتبة

 %82 82 ثال  رل  خم  ساعات  4
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 %85 85 ساعة رل  اثنتين 7

 %73 73 خكثر من ست ساعات 8

 %400 400 المجمو ع الكلي  

 
 :المعلومات الخاصة باإلذاعة: رابعاً 

 المحطات اإلذاعية العراقية المفضلة .1
خجابوا عن  ر ، وثينت خيارات تفضيل المحطات ا  اعية العراقية عند المبحتباين

 :ه ا السؤال بالشكل ال ي يوضحه الجدول اختي
 (15)جدول رقم 

مرتبة وأسماء المحطات اإلذاعية المحلية المفضلة لدى المبحوثين وعدد  يوضح
 مستمعيها ونسبتهم المئوية

عدد مستمعيها من  خسم المحطة المحلية المفضلة المرتبة
 المبحوثين

 النسبة المئوية

 %43 43 ر اعة جمهورية العراق 4

 %47 47 ر اعة دجلة 7

 %40 40 ر اعة النا  8

 %3 3 ر اعة خور 4

 %3 3 ر اعة السالم 5

 %2 2 ر اعة الرافدين 2

 %2 2 ر اعة الإران الكريم 2

 %2 2 ر اعة ديال  3

 %5 5 ر اعة البالد 3

 %5 5 آشورر اعة  40

 %5 5 ر اعة نينوى 44
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 %4 4 ر اعة اننوار 47

 %4 4 ر اعة بابل 48

 %400 400 الكليمجمو ع ال 

 
 البرامج اإلذاعية المفضلة. 2
لوجود برام  مفضلة لديهم المحطات ا  اعية خشار المبحوثون رل  خنهم يتابعون  

 :ممثلة من خالل الجدول اختي
 (16)جدول رقم 

 ن ونسبتهم المئويةوالتي يفضلها المبحوثاإلذاعية ج يوضح البرام
 النسبة المئوية العدد البرام  المفضلة المرتبة

 %72 72 انخبار المحلية 4

 %42 42 برام  االتاال المباشر  7

 %42 42 انغاني والمنوعات 8

 %45 45 برام  هموم المواطن  4

 %44 44 البرام  الرياضية 5

 %44 44 ةانخبار العالمي 2

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 تعامل المحطات اإلذاعية المحلية مع هموم المواطن .3
 تفاعلت م  هموم المواطن العراقي، ر  اختار المبحوثون محطات ر اعية محلية

 :خجابوا عن السؤال بالشكل ال ي يوضحه الجدول اختي
 (17)جدول رقم 

حلية لدى المبحوثين التي تفاعلت مع مرتبة وأسماء المحطات اإلذاعية الم يوضح
 هموم المواطن العراقي 

 النسبة المئوية العدد الكليخسم المحطة ا  اعية التي  المرتبة
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 تفاعلت م  هموم المواطن

 %73 73 ر اعة جمهورية العراق 4

 %42 42 ر اعة دجلة  7 

 %45 45 ر اعة النا  8

 %48 48 ر اعة خور 4

 %47 47 ر اعة السالم 5

 %3 3 ر اعة الرافدين 2

 %2 2 ر اعة الإران الكريم 2

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 رأي المبحوثون في أي المحطات العراقية حققت تغطية لألحداث السياسية  .4

المحطات ا  اعية المحلية التي استطاعت تحإيق  خشار المبحوثون رل  خن
 :خالل الجدول اختي ممثلة منتغطية ل حدا  السياسية بادق ودقة 

 
 
 
 
 
 (43)جدول رقم 

رخي خفراد العينة في خي المحطات ا  اعية التي حإإت تغطية ل حدا  السياسية يوضا 
 بادق ودقة

المحطات ا  اعية المحلية التي  المرتبة
 حإإت تغطية بادق 

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %47 47 ر اعة جمهورية العراق 4
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 %42 42 ر اعة دجلة 7

 %44 44 ر اعة النا  8

 %48 48 ر اعة خور 4

 %40 40 ر اعة السالم 5

 %5 5 ر اعة الرافدين 2

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 العراقي  الشأنالمحطات اإلذاعية المحلية التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة . 5

دون عليها في المحطات ا  اعية المحلية التي يعتم خشار المبحوثون رل  خن
 :ممثلة من خالل الجدول اختيمتابعة خخبار العراق 

 (19)جدول رقم 

 المحطات اإلذاعية المحلية التي يعتمد عليها المبحوثون بمتابعة أخبار العراقيوضح 
المحطات ا  اعية المحلية التي  المرتبة

 يعتمد عليها المبحوثون 

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %44 44 ة العراقر اعة جمهوري 4

 %42 42 ر اعة دجلة 7

 %44 44 ر اعة النا  8

 %47 47 ر اعة خور 4

 %3 3 ر اعة السالم 5

 %3 3 ر اعة الرافدين 2

 %400 400 المجمو ع الكلي 
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 عدد ساعات االستماع اليومية. 6

علدد  مسددتويات للبدد  ا  اعددي لدددى المبحددوثين اليوميددة المفضددلة  االسددتما عتو عددت سدداعات 
 : عدة، وكما يوضحها الجدول اختي

 (70)جدول رقم 
 لدى المبحوثين اليومية المفضلة  عدد ساعات االستما عيوضا 

 النسبة المئوية عددهم ساعات االستما ع المرتبة

 %73 73 خكثر من ساعة  4

 %72 72 خكثر من ساعتين 7

 %74 74 نا  ساعة  8

 %77 77 خكثر من ثال  ساعات 4

 %400 400 ليالمجمو ع الك 

 
 :أوقات االستماع المفضلة. 7

علددد  للبددد  ا  اعدددي لددددى المبحدددوثين اليوميدددة المفضدددلة  خوقدددات االسدددتما عتو عدددت 
 : مستويات عدة، وكما يوضحها الجدول اختي

 
 
 
 
 

 (21)جدول رقم 

 األوقات المفضلة للمبحوثين لالستماع إلى اإلذاعةيوضح 
انوقات المفضلة لالستما ع  المرتبة

  اعةلإل

 النسبة المئوية العدد الكلي
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 %88 88 ليال   4

 %75 75 اباحا     7

 %77 77 عارا   8

 %70 70  ظهرا    4

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 األماكن المفضلة لالستماع إلى اإلذاعة. 8

علددد  لددددى المبحدددوثين  للبددد  ا  اعدددياليوميدددة المفضدددلة  خمددداكن االسدددتما عتو عدددت 
  :يوضحها الجدول اختيمستويات عدة، وكما 

 (22)جدول رقم 
 األماكن التي يفضلها المبحوثون لالستماع إلى اإلذاعة يوضح 

انماكن المفضلة لالستما ع رل   المرتبة
 ا  اعة

 النسبة المئوية العدد الكلي

 %82 82 في السيارة  4

 %84 84 في المن ل 7

 %80 80 في مكان العمل 8

 %400 400 المجمو ع الكلي 

 
 
 

 خاتمة واستنتاجات

الحاول عل  بيانات لمعرفة آراـ الجمهور ل الباح  من خالل ه ا البح  حاو 
ومعرفة دور التعرض لوسائل االعالم في العراقي بوسائل ا عالم التي يتعرض لها، 

 :ما يثتي البح وقد خظهرت نتائ   .اختيار الوسيلة االعالمية االفضل
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يفضل التلف يون كثقرل وسيلة رعالمية الهتماماته،  خن الجمهور البح خظهرت نتائ   .1
 . وقد كانت ا  اعة ابعد الوسائل ا عالمية له ه االهتمامات

تباينت اختيارات الجمهور للاح  المحلية المفضلة، وكانت خفضلية خول عشر  .2
احيفة الاباو، المشرق، ال مان، االتحاد، )اختيارات من الاح  المحلية هي 

 (.ئر، دار السالم، الاباو الجديد، الحو ة، المدىالت،خي، الباا

خغلل المتعرضين لوسائل ا عالم يفضلون قراـة الاح  ان  البح نتائ   تخظهر  .3
 . الن محتوياتها شاملة المحلية

خظهرت النتائ  ان الجمهور يإرخ احيفته المفضلة في ظل الظرو  الحالية مرة خو  .4
 . مرتين في انسبو ع

ان خهم الموضوعات التي تستهوي الجمهور عند قراـته  البح ت نتائ  خوضح .5
 . الاح  هي انخبار المحلية

ان الجمهور يإرخ احيفته المفضلة في المن ل وحسل خوقات  نتائ  البح ت خظهر  .6
نهم يبد  .خون بإراـة الافحة انول  خوال  الفراغ واا

ونية المحلية يتاب  ان الجمهور ال ي يفضل متابعة الإنوات التلف ي نتائ  البح ت خظهر  .7
 . قناة العراقية وانه يفضل برام  الترفيه والمنوعات

رن الجمهور يرى ان من خهم الإنوات التلف يونية التي تفاعلت  البح ت نتائ  خوضح .8
 . م  هموم المواطن هي قناة الشرقية

للتلف يون لدى المبحوثين هو المشاهدة اليومية المفضلة يرى اغلل الجمهور خن خوقات  .9
للتلف يون فهي المشاهدة م  العائلة المتعرضون  يفضلهاالتي المشاهدة خما طريإة ليال ، 
 . يوميا  

تفضيل المحطات ا  اعية المحلية العراقية عند الجمهور عل   البح خظهرت نتائ   .11
ومن خهم المحطات ا  اعية المحلية المفضلة . المحطات ا  اعية العربية وانجنبية 

 . العراق ويفضل الجمهور فيها االستما ع رل  انخبار المحلية ر اعة جمهورية
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لدى  للب  ا  اعياليومية المفضلة  االستما عساعات خن  البح ظهرت نتائ   .11
الجمهور هي ليال  ونكثر من ساعة يوميا ، خما خماكن االستما ع انكثر تفضيال  لدى 

 . الجمهور فهي السيارة

 
 الهوامش

                                                 

عددالم الكتدددل، : ، الإددداهرة7بحدددو  الاددحافة، ط. محمددد عبدددد الحميددد: ميدددد محمددد عبددد الح. د( 4)
4332  ،34. 

، 4322بحددو  ا عددالم انسدد  والمبددادر، الإدداهرة، عددالم الكتددل، : سددمير محمددد حسددين . د( 7)
  73 . 

تاميم وتنفي  استطالعات وبحو  الدرخي العدام، الإداهرة، دار الفكدر : عاط  عدلي العبد . د( 8)
 . 74د  70،   7007العربي، 

البحدددد  العلمددددي فددددي الدراسددددات ا عالميددددة، الإدددداهرة، عددددالم الكتددددل، : محمددددد عبددددد الحميددددد . د( 4)
7000   ،483 . 

(5 )The New Encyclopaedia Britannia, CD “ .7008 Exposure.  
(2 )Websters Desk Dictionary of the English Language , NewYork , 

Portland House , 4330 , P.845 . 
 ،7005االا سليمان، وسدائل ا عدالم وادناعة الادورة ال هنيدة، مكتبدة الفدالو، الكويدت،  ( 2)

 . 433د  432  
د  732،  4328علددم االجتمددا ع السياسددي، بغددداد، مطبعددة ا رشدداد، : اددادق انسددود . د( 3)

844 . 
كتبدددة العبيكدددان، م الريددداض، ، كيددد  تدددؤثر وسدددائل ا عدددالم ؟،الحضدددي  نعبدددد الدددرحممحمدددد ( 3)

4335،   78 . 
 . 20   ،7007ر، دمشق،  ددعلوم االتاال والمجتمعات الرقمية، دار الفك :فلاير مهنا ( 40)
االتاال واالعالم في المجتمعات المعاادرة، عمدان، دار آرام : االا خليل خبو راب  . د( 44)

 . 22،   4335للدراسات والنشر والتو ي ، 
 . 23د  22مادر سابق،   : ب  االا خليل خبو را. د( 47)



 مجلة جامعة تكريت للعلوم ا نسانية
 (7002) آيار(                     5)العدد (                  44)المجلد 

 823 

                                                                                                                         

(48 )Defleur, M, and Ball – Rokeach, S. Theories of Mass 

Communication., longman: New York. Fifth Edition, (4333) , p. 20 . 
(44 )Schramm, W. : Mass Communication. .Urbana: Chicago University 

of Illinois press: Second Edtion , 4325 , p. 432. 
االتاددال ونظرياتدده المعااددرة، الإدداهرة، الدددار : حسددن عمدداد مكدداوي وليلدد  حسددين السدديد . د( 45)

 . 888د  732،   4333المارية اللبنانية، 
(42 )D. Mc Quail, Mass Communication Theory: An Introduction. 

London: Sage Publication, Inc. Fourth Edition, 7000 , p. 20. 
 . 730د  733مادر سابق،    : حسن عماد مكاوي وليل  حسين السيد . د( 42)
، 4332عدالم الكتدل، : نظريدات ا عدالم واتجاهدات التدثثير، الإداهرة: محمد عبد الحميدد . د( 43)

  78 . 
(43 )Defleur, M, and Ball – Rokeach, S. , op.cit , p. 43. 
(70 )Becker, S. Discovering Mass Communication. New York: Scott and 

Foresman Company. Second Edition, (4332) . P. 78 . 
(74 )Defleur, M, and Ball – Rokeach, S, op.cit , p. 78 . 
 . 32د  38مادر سابق،   : االا خليل خبو راب  . د( 77)
 

 مصادر البحث

 ،الإددداهرة ،معاادددرةاالتادددال ونظرياتددده ال: حسددن عمددداد مكددداوي وليلددد  حسدددين السدديد . د. 4
 . 4333 ،الدار المارية اللبنانية

 ،عدددالم الكتددددل ،الإدددداهرة ،بحددددو  ا عدددالم انسدددد  والمبدددادر: سدددمير محمددددد حسدددين . د. 7
4322. 

 .4328 ،مطبعة ا رشاد ،بغداد ،علم االجتما ع السياسي: اادق انسود . د .8
دار  ،عمدان ،لمعاادرةاالتاال واالعالم فدي المجتمعدات ا: االا خليل خبو راب  . د. 4

 . 4335 ،آرام للدراسات والنشر والتو ي 



 ...سائل االعالم في العراق واتجاهات الجمهور العراقي نحو تفضيل الوسيلة التعرض لو 
 سعد سلمان المشهداني. د

 830 

                                                                                                                         

 ،الكويدددت ،مكتبدددة الفدددالو ،وسدددائل ا عدددالم وادددناعة الادددورة ال هنيدددة ،ادددالا سدددليمان. 5
7005 . 

دار  ،الإداهرة ،تادميم وتنفيد  اسدتطالعات وبحدو  الدرخي العدام: عاط  عدلي العبد . د. 2
 . 7007 ،الفكر العربي

 . 7007 ،دمشق ،ردددار الفك ،لوم االتاال والمجتمعات الرقميةع :فلاير مهنا . 2
 ،عدالم الكتدل ،الإداهرة ،البحد  العلمدي فدي الدراسدات ا عالميدة: محمد عبدد الحميدد . د .3

7000  
 . 4332عالم الكتل، : ، الإاهرة7بحو  الاحافة، ط: محمد عبد الحميد . د .3
 ،عدددالم الكتدددل: اتجاهدددات التدددثثير، الإددداهرةنظريدددات ا عدددالم و : محمدددد عبدددد الحميدددد . د. 40

4332 . 
مكتبددددة  ،الريدددداض ،، كيدددد  تددددؤثر وسددددائل ا عددددالم ؟الحضددددي  نعبددددد الددددرحممحمددددد  .44

 . 4335 ،العبيكان
47. Becker, S. Discovering Mass Communication. New York: Scott 

and Foresman Company. Second Edition, (4332). 

48. Defleur, M, and Ball – Rokeach, S. Theories of Mass 

Communication., longman: New York. Fifth Edition, (4333). 

44. . D. Mc Quail, Mass Communication Theory: An Introduction. 

London: Sage Publication, Inc. Fourth Edition, 7000 . 
45. Schramm, W. : Mass Communication. .Urbana: Chicago 

University of Illinois press: Second Edtion , 4325 . 

42. The New Encyclopaedia Britannia, CD  “ . 7008 Exposure. 
42. Websters Desk Dictionary of the English Language , NewYork , 

Portland House , 4330 . 

 


