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فيي معرفة و سموؾ ينطمق بداية مف دراسة . ىي سموؾ في التنقل بالمعمومة درجة درجة حتى تصبح مفيوما مؤثرا في السموؾ: بيداغوجيا 1
إمكانيات المتمقي ، فندرس نقاط قوتو ونقاط ضعفو ، وندرس نقاط تنبيو و نقاط غفمتو ، ثـ التعامل معيا بطريقة تخدـ اليدؼ الذؼ نريد أف 

إذف فالبيداغوجيا ىي مشرحة السموؾ اإلنساني و ما يدفع إليو و ما يؤثر فيو ، و كيفيات . نصل إليو في سموكو ، ومشاعره ، ثـ في أفكاره
 .المعمـ والمربي القادر عمى نقل المعرفة.التحكـ في كل ذلؾ
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 ممخص البحث

   تكمف موضوعة البحث عف اشكالية انتاج خطاب لغوؼ قادر عمى غسل العقوؿ المتمقية لو، واولى 
التحكـ بالمعمومات و صياغتيا و طريقة تقديميا و تركيز تقديميا ىذه االشكاليات عدـ مقدرتو عمى 

 ثـ ،أفعالو وردود، يؤثر قطعا في مشاعر اإلنساف و بالتالي مواقفو ، والتكرار والتواصل ، و كثافتو 
 . في مفاىيمو بالتالي في سموكوفي 

وليذا نقوؿ أف اإلعالـ قد استمـ الدور األكبر لتشكيل السموؾ اإلنساني انطالقا مما يقدمو مف    
وذلؾ لعدـ تمتع ىذه صوغيا بشكل يخدـ توجو مف يقف وراءه مف سياسييف ؼمعمومات و مواقف 

المجتمعات بأىمية سياسية او اعالمية، مما تسبب في أضافة وسيمة أعالمية جديدة لوسائل االعالـ 
 (وسيمة المواطف)المعروفة كوسيمة االعالـ المقروءة والمسموعة والمرئي وااللكتروني لتأتي 

 .وىوالمواطف الذؼ استيمؾ المغة واعاد انتاجيا كمغة اعالمية

   فاالعالـ ككل ىو مجموعة مثيرات كالمثير االعمى واالسرع والراسخ والمتمقي يعمل عمى اعادة 
ترشيح ىذه المثيرات وفقا لممثير الراسخ، وىذا ما استخدمتو وسائل االعالـ الموجية لمسيطرة عمى 

 ىذه المعمومات وىي كما استخدمت البيداغوجيا في ايصاؿ.تفكيرنا وعقولنا لتطويعنا لخدمة اىدافو
حتى نصل بيا ، ومراحل تبميغ ىذه المعمومة،  المعارؼ المتعمقة بكيفية إيصاؿ المعمومة عفعبارة

. السموؾ  ثـ تحويميا إلى مفيـو مؤثر في، إلى زرعيا في النفوس

   وتناولت تنازؿ االعالـ عف مينيتو في خضـ الواقع السياسي المربؾ بالعراؽ واستباحة حقوؽ 
المتمقي مف قبل المؤسسات االعالمية بدوف رادع حكومي او نقابي او شعبي، وكانت النتائج عف 

 . وسيمة وقناة فضائية واكاديميف ومتخصصيف باالعالـ60دراسة ميدانية العالميي 

   واستحدثت قوالب بيداغوجية لصياغة خطاب اعالمي ميني وكاف مثالي التطبيقي ىو صناعة 
 .(داعش)خطاب عراقي لمواجية 
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Abstract 

   The research core of this topic deals with Is placed Find problematic production of 

linguistic speech able to wash his brains recipient, and the first of these dilemmas lack of 

ability to control the information and formulation and method of submission and provide 

focus and intensity, and repetition and communication, definitely affects the human 

feelings and thus his positions, and reactions, then the concepts thus in his behavior. 

   For this we say that the media has received the biggest role for the formation of human 

behavior from which provided the information and attitudes shaped in a way serving 

went from standing behind the politicians so as to not enjoy these societies political 

competence or media, causing the Add a New Media to the media known as Media print 

and audio-visual and electronic to come (and the way the citizen) and the citizen who 

consumed the language and re-produced as a media. 

   The media as a whole is the set of stimuli inspiring Supreme fastest and firm and the 

receiver works on the re-nomination of these stimuli in accordance with the inspiring 

firm, and thisis used by media directed to control our thinking and our minds to make us  

to serve its goals that they  used pedagogy in the delivery of this information which is 

about knowledge on how to deliver the information, and stages Report this information, 

so that we reach out to implanted in the soul, then converted to an influential concept in 

behavior. 

   And he addressed the media waiver of professionalism in the midst of confusing 

political reality in Iraq and the violation of the rights of the recipient by media 

organizations without government deterrent or union or popular, and the results from the 

field study of 60 media professionals’ satellite channel. 

   And it introduced a pedagogical template to formulate a media professional speechThe 

ideal application is an Iraqi speech industry to face (Daash), this criminal regime.  

 توطئة

برؤية موضوعية موحد  إعالمي عراقي الوصوؿ الى اسموب خطاب ىو المركزؼ لبحث اإف ىدؼ    
مف خالؿ لغة موحدة تصبح أساسا لتكويف االدراكات الممتمائمة التي تقود الى الفيـ المشترؾ بيف ، 

 .المرسل والمستقبل

 الشعب  اعالمي عراقي قادر عمى حمايةخطاب لتاسيس  اليدؼ منو ىو تقديـ حموؿ تطبيقية    
العراقي بالدرجة االساس وقادر عمى خمق صمة الثقة بيف الوسيمة االعالمية العراقية وبيف الشعب 
الباحث عف الحقيقة بيف طيات خطاب معاد ومتكرر وممل، ومف اجل االنتقاؿ لخطاب اعالمي 
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عراقي موجو لممجتمعات االخرػ يقوـ عمى فيـ واستيعاب التقاطعات الثقافية والقيمية بيف تمؾ 
 .المجتمعات 

الخطاب االعالمي يعاني مف حالة تخبط في التعامل مع االزمات التي يتعرض ليا البمد    وألف 
، باالضافة الى حالة االنقساـ والتشرذـ ولكوف بالرغـ مف االمواؿ الكبيرة التي تصرؼ في ىذا المجاؿ

الخطاب يحمل سمات مرحمتو واىداؼ القائـ عمى انتاجو وطبيعة جميوره وبيئتو االتصالية مما جعل 
منو خطابات وليس خطابا واحدا، اف ىذا البحث حريص عمى تناوؿ الخطاب مف زاوية اتصالية 

بأعتباره مجموعة مف المفردات المعبرة عف الرسالة االتصالية التي يتداوليا الشركاء في اية منظومة 
اجتماعية محدودة، ألستقراء واقع الخطاب االعالـ العراقي االجتيادؼ المكبل بالطابع االيدولوجي 
وتبعية اآلخر والذؼ اىمل مداخل االقناع مف خالؿ المغة العربية االصيمة والموحدة لبناء رأؼ عاـ 
محمي وعالمي فاعل ومؤثر قادر عمى تجاوز الصور النمطية لمقارغ العراقي واحكامو المسبقة مف 
اجل بناء احكاـ ونتائج موضوعية بعيدة عف  العنف ومراعيا بالوقت ذاتو اللتزامو بالمعايير المينية 

 . واالخالقية وحقوؽ المتمقي اثناء صناعة خطابو االعالمي

 الفصل المنهجي
 أهمية البحث ومشكمته

وأىميا   الرسائل والمضاميف اإلعالميةبصناعةإشكالية الدراسة بمجمل اإلشكاليات الخاصة  ترتبط   
واقع اإلعالـ  وىيمنة اإلعالمية ، ف الرسائلؼـامضالخطابات التي اختمفت في عدـ التوازف بيف 

وخاصة  العراقي وبنيتو االتصالية ومسؤوليتو في إنتاج الطائفية والعنف في المجتمع العراقي،
ومدػ التزاـ اإلعالـ بالمسؤولية األجتماعية وبالمعايير المينية واألخالقية عند  الفضائيات الدينية،

 .تغطية احداث العنف واإلرىاب
وتعدػ ذلؾ لمتأثير  (التشريعية والتنفيذية والقضائية)   تجاوز الخطاب االعالمي السمطات الثالث 

عمى الحكومات والمؤسسات والمنظمات المعنية التي باتت تحسب لمتأثير االعالمي الحسابات 
ولـ يأت تطوير ادوات وسائل االعالـ وتوسيع رقعتيا مف فراغ بل مف ادراؾ فاعمية والتأثير . الكبيرة

 .البالغ لوسائل االعالـ وخطابيا
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   وتتمخص مشكمة البحث بمعاناة الخطاب االعالمي العراقي مف األسفاؼ وعدـ توظيف المغة 
العربية في الخطاب االعالمي والذؼ افقده الجمالية وعدـ الوعي بالمغة العربية واىمية تجديد الصيغ 

 .االعالمية لتتناسب مع التطور التكنولوجي
   وضعف واضح في المضموف المعنوؼ والقوالب المفظية المستخدمة وفي االسموب التعبيرؼ 

المباشر وطرائق االداء المصاحبة لو، وافتقاره لالسموب الخطابي القادر عمى ايصاؿ القضية العراقية 
الى الراؼ العاـ وتتركز المشكمة في االسموب وليس في المضموف، والوقوؼ عمى منطق الخطاب 

 .والفمسفة االتصالية التي يستند الييا
 هدف البحث

   يكمف ىدؼ البحث بالخروج مف دائرة مضموف الخطاب الى أسموب الخطاب والى ابتكار قوالب 
بيداغوجية جاىزة لمخطاب االعالمي الستنباط ستراتيجيات اقناع كافية لبناء رأؼ عاـ عربي وعالمي 
مؤثر وفعاؿ وتجديد الصيغ االعالمية وجعميا متناسبة مع التطور التقني الميوؿ لوسائل االتصاؿ 

 .وتنوعيا
 حدود البحث 

   يتحدد البحث بمجتمع مف االعالمييف العامميف في الوكاالت االخبارية والقنوات الفضائية 
والصحف اليومية والصحف االلكترونية وقد شمل البحث االعالمييف مف محرريف ومراسميف ومقدمي 

برامج ومحمميف سياسييف ومسؤولي صفحات في الصحف وروساء ومدراء التحرير والمندوبيف 
 . وسيمة اعالمية عراقية60والمصوريف في 

 منهج البحث
المنيج الكمي التحميمي مف خالؿ دراسة أبرز العوامل والمنيج العممي الوصفي ة  الباحثتاستخدـ   

اذ استخدمت . الخاصة بمينية اإلعالـ العراقي ومدػ عالقتيا وتأثيرىا في طبيعة المواجية مع داعش
الوسائل االحصائية كالنسب والتكرارات وتحميل االرتباط و االنحدار واختبار مربع كاؼ لمحصوؿ 

 . عمى النتائج وتفسيرىا
 :فرضية البحث

   ىل ىنالؾ دور لإلعالـ العراقي فى الحرب عمى العنف واإلرىاب ؟ وىل الحرب عمييما تبرر 
 تنازؿ اإلعالـ عف مينيتو وحقوؽ المتمقى أثناء التغطية اإلعالمية عمى العنف واإلرىاب ؟ 

مينية  ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"الفرضية الرئيسية االولى والتي تنص عمى  -
 : وتتفرع الى".طبيعة المواجية مع داعش واالعالـ العراقي



6 
 

طبيعة المواجية مع  وتقويـ مينية االعالـ العراقي ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"  -1
". داعش

  ".طبيعة المواجية مع داعش والشائعات ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"  -2
طبيعة المواجية مع  واالساليب االعالمية لداعش ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"  -3

 ".داعش
طبيعة  واجراءات الحكومة العراقية تجاه الشائعات ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"  -4

 ".المواجية مع داعش
طبيعة  واجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعاتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف "  -5

". المواجية مع داعش
طبيعة  في لمينية االعالـ العراقي تأثير ذو داللة معنوية يوجد ":الفرضية الرئيسية الثانية -

 ".المواجية مع داعش

 ".طبيعة المواجية مع داعش في تقويـ مينية االعالـ العراقي تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد" -1
 ".طبيعة المواجية مع داعش في لشائعات تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد" -2
  ".طبيعة المواجية مع داعش في الساليب االعالمية لداعش تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد" -3
طبيعة المواجية  في جراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعات تأثير ذو داللة معنوية اليوجد" -4

 ". مع داعش
طبيعة المواجية  في جراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعات تأثير ذو داللة معنوية اليوجد" -5

". مع داعش
 الفصل الننرر 

 ماهية البيداغوجيا
بأنيا مصطمح تربوؼ أصمو يوناني ويعني لغويا العبد الذؼ كاف يرافق ) 2   عرفتيا الموسوعة الحرة 

بانو  3، فيما عرفيا القاموس الحر(مف الصعب إيجاد تعريف محدد لمبيداغوجيا. األطفاؿ إلى المدرسة
مفيـو اليوجد لو مقابل في المغة العربية، واليوجد لو تعريب واضح عند المفكريف التربوييف العرب، )

في االصل اليوناني ،مف حيث االشتقاؽ " بيداغوجيا"لذلؾ حصل حولو جدؿ واسع تتكوف كممة 
 .( وتعني القيادة والسياقة" Agôgé " وتعني الطقل و" Péda "المغوؼ مف شقيف ىما 

                                                           
  /https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا  2
 https://ar.wiktionary.org/wiki/pedagogy ويكاموس  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wiktionary.org/wiki/pedagogy
https://ar.wiktionary.org/wiki/pedagogy
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 الى 5 ويشير داوؿ4ويقوؿ شولماف بأنيا المبادغ الكبرػ واالستراتيجيات الخاصة بأدارة وتنظيـ الصف
اف البيداغوجيا تنتمي الى التعميـ والدافعية والتواصل والتغذية الراجعة، واتفقوا االثناف عمى انيا 

 .مجموع االعماؿ التي يستخدميا المدرس في اطار وظائفو كنقل المعارؼ والتربية
 وأرتأت الباحثة مف مجمل التعاريف اف تختار تعريفيا الخاص بالبيداغوجيا ليتـ استخدامو مف قبل 
وسائل االعالـ العراقية في مخاض المعالجة االزموية الحالية ، البيداغوجيا ىي االجراءات المعرفية 
اليصاؿ المعمومة والتأثير بالسموؾ مف خالؿ دراسة امكانيات المتمقي وخمق المؤثرات  لمتحكـ  في 

 .ردورد افعالو وتوجيييا  وبالتالي قيادة راؼ عاـ مجتمعي يخدـ اىداؼ القائـ باالتصاؿ
   اذف ىو عممية تعمل عمى ايصاؿ معمومة تـ اختيارىا بدقة مف اجل خمق تأثير مناسب عند    

وجيا ىي سموؾ غفالبيدا. )6المتمقي عبر خطاب او وسيمة وكما يقوؿ ماكموىاف الوسيمة ىي الرسالة
فيي معرفة و سموؾ ينطمق  .في التنقل بالمعمومة درجة درجة حتى تصبح مفيوما مؤثرا في السموؾ

بداية مف دراسة إمكانيات المتمقي، فندرس نقاط قوتو ونقاط ضعفو، وندرس نقاط تنبيو و نقاط غفمتو 
، ثـ التعامل معيا بطريقة تخدـ اليدؼ الذؼ نريد أف نصل إليو في سموكو ، ومشاعره ، ثـ في 

إذف فالبيداغوجيا ىي مشرحة السموؾ اإلنساني و ما يدفع إليو و ما يؤثر فيو، وكيفيات التحكـ  .أفكاره
وبما اف االعالـ استمـ الدور االكبر في تشكيل السموؾ االنساني عبر خطابو لمرأؼ . 7(في كل ذلؾ

العاـ، قاـ بتوظيف البيداغوجيا لموقوؼ عمى مايؤثر في آراء المجتمع ونقاط قوتو وضعفو وآلية 
 .استخداـ المؤثرات المناسبة لمقياـ بخمق التاثير

 واقع االعالم العراقي وبوصمة االزمات
اف االعالـ العراقي غدا مكانا لذوؼ الثقافات المتدنية الذيف التختمف ثقافتيـ عف ثقافة الجميور )   

 العاـ بشيء، بينما يراد لممسكي ىذه الوسائل ثقافة متقدمة عمى ثقافة المجتمع ليتسنى ليذه الوسائل
والرابط بيف أغمبية وسائل اإلعالـ العراقية ىو افتقادىا  .االرتقاء بالمجتمع نحو افاؽ رحبة

                                                           
4
  Clermont Gauthier (Ed.), Jean Francois Desbiens, Annie Malo, Stephane Martineau, Denis Simard. ,  من

  107،ص2002أجل نظرية في البيداغوجيا ، بحوث محاصرة في معرفة المدرسين العلمية ، دمشق ، 
5
 Clermont Gauthier (Ed.), Jean Francois Desbiens, Annie Malo, Stephane Martineau, Denis Simard, مصدر

.108سبق ذكره ص   
 .2015ار ذ آ2  دمحم الراجي، ابعاد ايديولوجيا الخطاب االعالمي لتنظيـ الدولة االسالمية، دراسا اعالمية، مركز الجزيرة لمدراسات ، 6
 http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=6100 . مصدر سابق 7

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=6100
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. 8(لمحرفيةاإلعالمية ونزوعيا الى الخطابات التحريضية وتجاوزىا عمى خصوصية االفراد والجماعات
 .9محمود عكاشة بأف الخطاب السياسي ىو خطاب اجتماعي يرتبط بالمحيط الخارجي. فيما ذكر د
.  بأنو فعالية نصية منشئة لممضاميف وصانعة ألشكاليا ومغيرة ألحواليا10ىادؼ الييتي .وعرفو د

 .وفقو الفمسفة يفرؽ بيف مستوػ الخطاب ومستوػ السموؾ حتى يختبر احدىما بمعايير االخر
   ويقصد بالخطاب بيذا البحث الخطاب االعالمي والذؼ ىو طريقة ايصاؿ المعمومة بواقعية 

ومحاولة فيميا بشكل يناسب اىداؼ المرسل وىو عبارة عف نصوص متكونة مف لغات عدة تستخدـ 
حديثا وكتابة بشكل صور جامدة او مرئية او افالـ او فيديو، عرفو بشير إبريربأنو منتوج لغوؼ 
اخبارؼ منوع في أطار بنية اجتماعية ثقافية محددة وىو شكل مف اشكاؿ التواصل الفعالة في 

 .11فيو صناعة تجمع بيف المغة والمعمومة ومحتواىا الثقافي واآلليات التقنية لتوصيميا. المجتمع
 نتاجا مشتركا مابيف صاحب الخطاب وجميوره المستيدؼ والبيئة او المناخ السائد   وعده الييتي 

المشاركة ؾبيف ماينتيي اليو االتصاؿ، و نتاج مشاركة بيف المرسل والمستقبل والبيئة االتصالية فيو
او الميارات او الميوؿ او االتجاىات او  في المعاني اؼ المشاركة في المعمومات او االفكار

 .12المشاعر بيف المرسل والمستقبميف
التي يحمميا الخطاب صراحة او   في انتاج وجية النظر، يشارؾ(المتمقي)    والجابرؼ يؤكد بأف

يشتمل  (بيداغوجي) واف كاف النتاج االعالمي يحمل بعداف احدىما داللي والثاني تربوؼ 13ضمنا
تياف الفكرة المراد إيصاليا و دالالت األلفاظ والجمل االوؿ عمى معنى التراكيب، والتكرار، والتركيز، وا 

 ميمتيا تييئة النفوس لتقبل فكرة الخطاب ويأتي دالالت نفسية ودالالت مكوناتو البصرية والسمعيةو
 .البعد البيداغوجي لزرع ىذه االفكار بالنفس وتحويميا الى مفيـو مؤثر بالسموؾ

الرسالة االتصالية او الخطاب وعممية التمقي ذات االىمية  دور المتمقي وعالقتو بصياغة   ويبرز 
الكبيرة في الدراسات االتصالية النيا عممية تفاعمية يمتمؾ فييا المتمقي مساحة واسعة لعرض تصوره 

                                                           
 ممخص بحث مقدـ الى الى الممتقى الدولي الثاني لمرابطة العربية لمبحث العممي وعمـو االتصاؿ المجتمع .ياس خضر البياتي. د 8

 2015نوفمبر/  تشريف الثاني28-27بيروت  -االلكتروني ورىانات التنمية في الوطف العربي 
http://m.thaqafat.com/post.html#post?id=45975  

9
 .8، ص2005، 1طمحمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال، دار النشر للجامعات، .  د 

 .81 ص2007ىادؼ نعماف الييتي،في فمسفة المغة واالعالـ، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة   10
" دراسة في ضوء البالغة الجديدة"ىشاـ صويمح ،بالغة االقناع قي الخطاب االعالمي . أ 11

http://revue.ummto.dz/index.php/khitab/article/view/853 
  .18 ىادؼ نعماف الييتي،مصدر سبق ذكره ص 12
 .11، ص1994، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،5 دمحم عابد الجابرؼ،الخطاب العربي المعاصر،دراسة تحميمية نقدية،ط 13

http://m.thaqafat.com/post.html#post?id=45975
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صاحب الخطاب نفسو شكال ومضمونا في اطار ادراكو  يضع، فيما وموقفو مف مضموف الرسالة
فكمما تشابو اطارىما الداللي زاد  ".لحدود المشترؾ مف االطار الداللي بينو وبيف الجميور المستيدؼ

 .14"احتماؿ اف تعني الرسالة الشئ نفسو عف كل منيما
االختالفات الموضوعية والفكرية والبيئية  العديد مف 15واقع الخطاب االعالمي العراقي   وافرز 

 خطاب الحركات واالحزاب العراقية المعاصرة ليتجاوز مستوػ جسدتياوالعقائدية عمى مر التاريخ 
االختالؼ بيف حركة وأخرػ او مف وقت الى آخر ويكوف عمى مستوػ الحركة نفسيا في الوقت 

وىذا التنوع يعكس حجـ الخالؼ حوؿ ىذا الخطاب الذؼ يأخذ ابعادا فكرية وطائفية وسياسية  نفسو،
اف حالة االنقساـ الذؼ فرض عمى الخطاب االعالمي نتيجة انقساـ االحزاب ، واحيانا شخصية

والحركات السياسية ذاتيا في االنتخابات والتي فرضت التسابق نحو صفة االسالمية لحركاتيا 
وبالتالي اعالنيا لكونيا سنية او شيعية او ليبرالية اواشتراكية ليبدو الخطاب صدػ لحالة االنقساـ 

. التي عاشتيا الحركات
   اف عدـ أىمية المجتمع العراقي السياسية وىوية االيديواوجيات المتجبرة التي خمقت بعد االحتالؿ 
االمريكي بمساعدة االحزاب السياسية ودخوؿ سمطة االعالـ الجديد مف بوابات االنترنيت ومنصات 
التواصل االجتماعي خمقت خطابات اعالمية مختمفة شتت المتمقي ليا واوجدت عدـ الثقة بالخطاب 

الرسالة االتصالية او الخطاب وعممية التمقي ذات  ضح دور المتمقي وعالقتو بصياغةت وؼ .العراقي
االىمية الكبيرة في الدراسات االتصالية النيا عممية تفاعمية يمتمؾ فييا المتمقي مساحة واسعة لعرض 

: اقامة قراءتو عمييا او عبر عوامل اخرػ منيا تصوره وموقفو مف مضموف الرسالة سواء عبر
 حيث تشير االنتقائية الى انحياز العوامل االنتقائية المتمثمة بالتعرض االنتقائي والقرار االنتقائي،"

 .16"افراد الجميور نحو اتجاىاتيـ
    

                                                           
  .185، ص1987، دار الفكر العربي،القاىرة ،2 جيياف احمد رشتي ،االسس العممية لنظريات االعالـ،ط 14
 .13، ص2015، مكتب دار االرقـ لمطباعة، بغداد، سياد عادؿ الكروؼ ، الخطاب االعالمي العراقي، نحو ستراتيجية خطاب ميني. د 15
  .28 ىادؼ نعماف الييني ، المصدرنفسو،ص 16
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صورة مركبة تعرض عدد مف الخطابات الموجية لممتمقي في وسيمة اعالمية بمحظة جامدة وشممت "
خطاب منصات التواصل االجتماعي كالفيس بوؾ والتويتر  (المباشر والجسدؼ)خطاب الشخوص 

 ".واليوتيوب خطاب السباتيل وخطاب االعالف وىذا نموذج مبسط لخطاب الصورة االعالمية

 مهنية االعالم العراقي

   عند التحدث عف مينية االعالـ العراقي استحضر واقعتيف اعالمية تجسد اغمب ماقيل او يقاؿ 
، وكانت قصة اعالمية مفبركة تـ صناعتيا مف قبل ىواة عراقييف 17االولى ىي حادثة معركة الشجوة 

ومعركة الشجوة  (تل الخاثر)لمعركة وىمية في مكاف غير موجود عالخارطة العراقية وىي منطقة 
تسببت بردود افعاؿ مف قبل داعش والحشد ايضا وتبناىا االعالـ العراقي المساند لكال الطرفيف  

كقصة مؤكدة  دوف التاكد مف مصادرىا وىذا يفسر تمكف اعالـ داعش مف السمطة والقوة رغـ عدـ 
 (داعش)امتالكيا الؼ وسيمة اعالمية اال اف وسائل االعالـ العراقية اصبحت ابواؽ لمنصة اعالـ 

                                                           
17  https://www.youtube.com/watch?v=G4-2uyQXzdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=G4-2uyQXzdQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4-2uyQXzdQ
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الوحيدة وىي مواقع التواصل االجتماعي بل واصبحت وسائل اعالمو التي بات تتحكـ بيا بطرؽ 
تكنولوجية واساليب بيداغوجية تحاكي حاجاتو النفسية وثؤثر بو، ونجد اف بطل المينية ىي 

 .الشائعات

   وقد اخترت بيذا البحث اف اقف عمى مقومات المينية لدػ اإلعالـ العراقي خالؿ ازمة الموصل 
وما تالىا مف احداث وبناءا عمى النتائج التي ستعرضيا لكـ دراستي العممية قمت بتصميـ قوالب 

بيداغوجية جاىزة لمخطاب االعالمي العراقي اثناء ازمة الموصل واالزمات العراقية التي تمتيا اطمح 
 .اف يتـ استخداميا مف قبل وسائل االعالـ العراقية اثناء االزمات

 المواطن االعالمي

   في االستراتيجيات العسكرية تتقدـ الوحدة العسكرية بساحة المعارؾ وفقا لحركة ابطأ جندؼ ضمف 
وحداتيا الف تخمفو عف الفريق سيؤدؼ الى قتل الوحدة بأكمميا، وفي الساحة االعالمية كذلؾ اف 

اصغر عقمية تسبب في ىدـ السواتر الخمفية لممجتمع بأكممو اف مف يطمق الشائعات متخصص بيا 
لكف مف يتناقميا وينشرىا ىي العقميات البسيطة، والتي يجب اخذىا ضمف االعتبارات عند صياغة 
لغة الخطاب االعالمي الموجو لممجتمع العراقي فكيف اذف عند انقالب الوضع اؼ عندما تقوـ ىذه 
العقمية البسيطة بانتاج لغوؼ لمخطاب وتضعو عمى منصة وسائل التواصل االجتماعي دوف معرفة 

دراؾ لماىية المغة االعالمية واىمية صنع الخطاب، فكل جيل يمتمؾ نظاـ لغوؼ جديد والمجتمع ىو  وا 
واستعانت وسائل االعالـ االلكترونية بالمواطف االعالمي . 18مف يرث صناعة ىذا الصائغ المجيوؿ

مما اضاؼ االرباؾ الى الخطاب . لممحافظات العراقية (داعش)في ظل ازمة الموصل واحتالؿ 
 19:العراقي اثناء االزمة ومف ابرز التحديات التي واجيت الخطاب مع المواطف االعالمي ىي

اف المحتوػ الذؼ يقدمو المواطف ىو مف صنعو ولـ ينتج مف قبل مؤسسات : تعميـ المحتوػ .1
اعالمية باالمكاف محاسبتيا او مراجعتيا، كما تحكـ ىذا المحتوػ مصداقية المواطف ذاتو، واالفراد 

                                                           
 206،ص2006دمحم بدوؼ، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية ،بيروت . جاف جاؾ لوسركل ،عنف المغة، ترجمة د 18
-460 ،ص2014ياس خضر البياتي ،اإلعالـ الجديد الحرية والفوضى والثورات ، ىيئة الفجيرة لمثقافة واالعالـ ، الطبعة االولى، . د 19

461. 



12 
 

بوصفو منتجًا اجتماعيًا ) : 20فنشر االخبار لو جذر مزدوج. بشكل عاـ يميموف الى تصديق امثاليـ
 .(يعكس محتوػ المجتمع الذؼ انبثق منو ومؤسساتيًا ، أؼ نتاج اعماؿ مؤسسات متخصصة

العراقييف بشكل عاـ لـ يصموا الى االستخداـ االمثل لوسائل االعالـ الجديد خاصة : فيـ الوسائل. 2
واف ىذه الشبكات االجتماعية في االصل افرزتيا المجتمعات الغربية وىي تكنولوجيا متقدمة وبنى 

 .تحتية متميزة 

 .مف اجمالي مستخدمي االنترنيت%5وىنا يشكل مستخدمي االنترنيت لحوالي : اثراء المحتوػ . 3

 البيداغوجيةالقوالب االعالمية 

 المتفق العقمية القواعد ىنا بالمنطق ونقصد ومنطقيامف التموضع اعالميا تمكننا  قوالب  اؿ   ىذه
يياـ  تضميل بيدؼ منطقية مغالطات ارتكاب عند (داعش)تعمدتو  المغرض االستغالؿ  ىذا.عمييا وا 

  . اعالمية محترفة21 الشعب العراقي والعالـ مف خالؿ عدة اساليب بيداغوجية

يحتمل ىذا القالب االنتقاؿ مف الكل الى الجزء مف خالؿ ميل  : (االستدراج الفكرؼ )قالب  -1
الشعورؼ باف الصفات المشتركة بيف االشياء او االشخاص باالمكاف مشاركتيا وانطباقيا 

عمى المكونات كافة  (الكفار)مف خالؿ اطالؽ تسمية  (داعش)عمى الجميع، واستخدمتو 
ضمف قالب التركيب مف خالؿ  (داعش)لكونيا التؤمف بمعتقداتيا، والقالب المقترح ىو وضع 

وىذه الصفة ستجردىـ مف االسالـ اوال ومف االنسانية ثانيا  (بالكفار اليوالكويف)وصفيـ 
 المتشدقة بالجياد العنفي والذؼ أكدتو 2006واليخفى عمينا اف بدايات  التنظيـ منذ عاـ 

آية تختص بالقتاؿ وموجودة بالقرآف الكريـ والذؼ اعتبروه تجديدا لمديف االسالمي،  (150)
اال انو انحسر وبدأ بالتخاذؿ لعزوفو عف التنظير واالدبيات االسالمية والتي لـ يأخذ منيا 

                                                           
20

 .489 ، ص2009 ، 1 عمان ، ط–صفاء جبارة ، الخطاب االعالمي بين النظرية والتحليل ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، االردن .  د 
فيي معرفة و سموؾ ينطمق بداية مف . ىي سموؾ في التنقل بالمعمومة درجة درجة حتى تصبح مفيوما مؤثرا في السموؾ:  البيداغوجيا 21

دراسة إمكانيات المتمقي ، فندرس نقاط قوتو ونقاط ضعفو ، وندرس نقاط تنبيو و نقاط غفمتو ، ثـ التعامل معيا بطريقة تخدـ اليدؼ الذؼ 
إذف فالبيداغوجيا ىي مشرحة السموؾ اإلنساني و ما يدفع إليو و ما يؤثر فيو ، و . نريد أف نصل إليو في سموكو ، ومشاعره ، ثـ في أفكاره

.  كيفيات التحكـ في كل ذلؾ
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سوػ الشعارات واالناشيد الحماسية والكميشات الفارغة مف المضموف الثقافي الحيوؼ والتي 
. اصبحت فيما بعد أداة االستقطاب الكامنة لمتنظيـ

في صنع صورة متوحشة وعنيفة  (داعش)وىو االسموب الذؼ استخدمتو  : مويوقالب الت .2
ومؤذية خالفا لواقعيا الذؼ يؤكد عدـ قدرتيا عمى القتاؿ في الميداف وسنستخدـ ىذا القالب 

الى حقيقة كونو جباف وغير مؤىل  (داعش)لتحريف ىذه الصور البشعة التي ابتدعتيا 
عسكريا لمقتاؿ وغير قادر عف الدفاع عف نفسو بارض المعركة فميجأ الى اساليب الجبناء 

وىو قتل والتمثيل باالسرػ وىو ليس مف تعاليـ االسالـ، وبالوقت الذؼ تمجأ مختمف 
التنظيمات المسمحة عادة الى تحسيف صورتيا الذىنية وتبرير اعماؿ العنف التي ترتكبيا، 

ببث تصاويره وتسجيالتو ومواده التي " داعش"يتمادػ تنظيـ دولة االسالـ بالعراؽ والشاـ 
ويخمق صورة ذىنية بأنو تنظيـ متوحش  (نحر)ينشرىا مف حرؽ ومشاىد اغتياالت ومشاىد 

 (نحر)القتالية مف قتل و" داعش "وغرابة خمق الصورة الذىنية مثمت ستراتيجية .عنيف ومؤذٍذ 
ورعب وتفجيرات واالجساد المعمقة والسكاكيف والتفجيرات االنتحارية رغـ عدـ قدرتيا عمى 

 .القتاؿ في الميداف
الى مفردة  (الدولة االسالمية بالعراؽ والشاـ)وىو تحويل مفردة : (التالعب بااللفاظ)قالب  .3

(  زقج)او ( زاقش)يتحوؿ الى ( داعش)اؼ بدؿ اف يكوف  ( بالعراؽ والشاـ22 دولة الزنادقة)
. لخمق االستصغار والتفاىة تجاىيـ وعكس اتجاه انيـ جاؤوا لمقضاء عمى االسالـ

   والننسى بأف التنظيـ استطاع اف يوصل فكرة الثورة مف أجل االسالـ، لمواجية الحممة اليادفة 
لمقضاء عمى االسالـ والمسمميف، فعمى المسمميف أستنياض قواىـ مف أجل الذود عف لحمة االسالـ، 
مف خالؿ أستخداـ ايات القتاؿ مف القرآف الكريـ، متبجحا باخالقيات التنظيـ التي باتت تحافع عمى 

وبات تحويل التفجير االنتحارؼ مف انتحار وعمل الديني الى رغبة بالشيادة " دولة االسالـ"
والتضحية مف اجل الديف والذىاب عمى عجل الى دار االخرة دار النعيـ والفرح عمال اخالقيا لمتنظيـ 
                                                           

لوصف أتباع  يعتقد أنيا أطمقت تاريخيًا ألوؿ مرة مف قبل المسمميف، عبارة عف مصطمح عاـ يطمق عمى حاالت عديدة  أو ىرطقةلزندقة ا22
أو الوثنية والدجاليف ومدعو النبوة والذيف يعتقدوف بوجود قوتيف أزليتيف في العالـ وىما النور والظالـ ولكف المصطمح بدأ  الديانات المانوية

ويطمق بعضيـ عمى كل مف يحيا ما إعتبره المسمموف حياة المجوف مف الشعراء والكتاب  وأصحاب البدع يطمق تدريجيا عمى الممحديف
 .األساسية  لكل مف خالف مبادغ اإلسالـزنديقواستعمل البعض تسمية 



14 
 

ولـ يتواف في استباحة وتدمير مف يقف في وجيو وجعميا غطاءًا الخالقياتو متجاوزًا تنظيرات الكراىية 
. وبشكل متزايد" الطائفية "لآلخر ومثاليا 

 وىو مف القوالب الميمة لبياف ضآلة والفراغ العسكرؼ الذؼ يعاني منو التنظيـ (المغـ)قالب  .4
ومف ىذه االسئمة التي يجب اف يكررىا االعالـ العراقي مف خالؿ برامجو او بشكل اعالنات 

ىل استطاع التنظيـ )مستمرة عمى الفضائيات الحكومية بشكل متواصل السؤاؿ االوؿ 
 (اف يحقق انتصارات عمى ارض المعركة عسكريا بدوف ذبح ونحر وسمب وسبي؟ (زاقش)

فقط  (زقش) اذا قمنا برفع االسالـ الذؼ يدعيو منو }(زاقش)ماذا سيتبقى مف {السؤاؿ الثاني 
وىو تصغير واستيانو بالحجـ المتنامي والذؼ بدأ يكبر مف جراء الصور االلكترونية 

وباالمكاف وضع العديد مف االسئمة الممغومة . واالفتراضية عمى مواقع التواصل االجتماعي
. مف قبل االعالـ العراقي وىذيف السؤاليف مجرد مثاؿ

 وىو قالب استخدمو التنظيـ مف خالؿ استخداـ الفاظ وعبارات يصعب :(المتناظرات)  قالب.5  
التحقق مف مراد قائميا عندما يبدأ بمقدمة منطقية ومتشابية مع الواقع لكنو ينتيي او يخمص الى 

 .نتيجة مغايرة لممنطق والواقع ومثاؿ ذلؾ

التي يؤمف بيا المسيحيوف، والتي مؤداىا اف العالـ " المخمص"األفادة مف فكرة " داعش"   أستطاعة 
سينقذه شخص مختار، يخرج مف منطقة الشرؽ االوسط، وأنو سيحمل السيف في رقاب الظالميف 

ىذه الفكرة بيف أوساط الشباب األوربي، وحقق مكاسب تمثمت بالدعـ المادؼ، " داعش" وأىمييـ، نشر
. وكذلؾ متطوعيف لمقتاؿ في صفوؼ التنظيـ، وبأعداد ممحوظة

 مف قبل االعالـ العراقي مف خالؿ طرح التنظيـ عمى انو حركة زندقة ناظرات    ويطبق قالب المت
وقاـ التنظيـ فعال بمخالفة مبادغ االسالـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)مشابية لحركات االلحاد التي ظيرت بعد وفاة الرسوؿ 

النو ليس  (زقش)والذؼ بات بأسـ  (داعش)االساسية والتاكيد عمى الشبو الكبير بيف الزنادقة وتنظيـ 
. اسالميا وضيئال جدا لمتشبو باالسالـ وتعاليمو
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مف خالؿ ىذا القالب حقق التنظيـ تقدـ كبير افتراضي كبير ادػ : (التغافل) قالب التجاىل .6
الى التقدـ عمى ارض الواقع فقد تجاىل كونو تنظيما مستوردا اتى مف خارج الحدود العربية 

يدعى االسالـ المحرؼ ونستطيع مف خالؿ ىذا القالب ادانتو مف فيو واستخداـ ذات 
االساليب التي استخدميا سواء كانت وسائل اعالـ افتراضية كمواقع التواصل االجتماعي او 

واقعية مف خالؿ اسرػ التنظيـ الذيف تـ اسرىـ عبر المعارؾ وبدوف اظيار شخصياتيـ 
وليظير كالميـ الالعربي وكاف ابرز خطاب فضحييـ فعال ىو الحمقات الثالث االولى 

والذؼ عمل عمى كشف الزيف الكبير الذؼ يغمفو التنظيـ  (ناصر القصبي)لبرنامج سميفي لػ
واحتوائو عمى اعداد كبيرة مف الفاشميف مجتمعيا والمنحرفيف اخالقيا فقط، ويقـو االعالـ مف 
خالؿ قالب التجاىل بتجاىل وفضح زيف التنظيـ مف خالؿ بث حقائق عف لساف االسرػ 
وتزييف احد الشخصيات التي تمثل قادتيـ وعمى اعتبار انو تـ اسره مف قبل القوات العراقية 

العسكرية او الحشد الشعبي النو اسر او قتل قادتيـ ىو االمر الذؼ يقضي عمييـ نفسيا 
 .بشكل كامل 

أستطاع عبر وسائل التواصل االجتماعي، وكذلؾ اإلعالـ مف تشكيل " داعش"   وبالمجمل فأف 
صورة مرعبة عنو، وىو ما أسيـ في تحقيقو تقدما كبيرا عمى األرض، بسبب حالة الخوؼ والرعب 
التي كانت تسيطر عمى أىالي المدف التي يدخميا كمدينة الموصل ، او القوات االمنية التي تواجيو 

. كيروب قوات البيشمركة الكردية مف أمامو في شنغاؿ وسنجار وغيرىا

أضفاء صفة القدسية عمى أعمالو ونشاطاتو بأستخداـ مفردات الخالفة األسالمية مف    وتمكف 
وأستقطاعو أليات مف القرآف الكريـ لتبرير أفعالو، و كذلؾ أيصاؿ صورة بأف تقدمو عمى األرض أنما 

. جاء عف طريق المعونة االليية لو

، وتوظيفو عبر وسائل التواصل "أنما نصرت بالرعب"   وقاـ بأستخدـ أحد األحاديث النبوية 
االجتماعي بشكل كبير، وتمكف مف الدخوؿ الى عقوؿ الشباب الذيف يعانوف مف الفراغ الروحي، 

. وكذلؾ أستغالؿ النقمة ضد الحكومة او تقديـ نفسو عمى انو المنقذ لما يعانوف مف مشاكل
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وىو قالب يتميز بالتضميل واستخدمو التنظيـ باكثر مف مناسبة صرؼ مف : (الزفرة)قالب  .7
ثارة مشاعرىـ قضية أخرػ  عف بالحديث اآلخريف اىتماـ خاللو  قضيتو عمى لمتغطية بيا وا 
 ال يسعى فاالعالـ (التجاىل)مف القالب السابق  تضميال أكثر وىي  عف إثباتيا، يعجز التي

 وقد المشاعر، إلثارة مغايرة إلى قضية يقفز بل بتجاىل قضيتو صحيحة أخرػ  قضية إلثبات
 .خاطئة أيضا تكوف 

   وبامكاف االعالـ العراقي مف خالؿ ىذا القالب ترؾ قضية التنظيـ وما ييدؼ اليو والتركيز بشكل 
كبير عمى اف التنظيـ مف خالؿ استراتيجياتو ودعوتو يستيدؼ الفاشميف والمنحرفيف والذيف لدييـ ميل 

وكل مف يذىب . لالنحراؼ عف المجتمع الواقعي ولـ يجدوا مكانا ليـ مع بقية افراد المجتمع الواحد
. وراء داعش غير متديف مف االساس

   وبأستخداـ التنظيـ لمواقع التواصل األجتماعي أستطاع اف يؤثر في الفتيات األوربيات عبر 
، وأعتبارىا سبيال لمحصوؿ عمى رضا النفس او رضا "الحياة الجنسية"التناغـ مع أفكارىف فيما يخص 

الديف، وبالتالي فأف تقديميف لمخدمات الجنسية لممقاتميف ىو بدرجة مساوية لمقتاؿ بالسالح، فضال 
. عف أف مشاركتيا تكوف أكثر تميزا اذا اقترف فعميا الجنسي بحمل السالح

 مف قبل وسائل االعالـ بشكل متزايد وتمارس فيو سوىو قالب يمار : (القرقوز)  قالب .8
 إلى لتسارع ما قصة أو مثاؿ أو جانب عمى الضوء حيث تسمط تضميال وسائل االعالـ 

 وىنا البد مف اف يركز مف خالؿ .شموال أكثر تجاه قضية المشاعر واستدرار التعميـ
استخداـ قالب البميواف عمى توضيح الوحشية والتفنف باساليب القتل واالعداـ وذبح الكفاءات 
العراقية عمنا وزيادة وتنوع اساليب القتل بعد الفضيحة الكبرػ ليـ مف قبل الممثل السعودؼ 

وكيف انيـ لـ يبالوا بشير رمضاف المبارؾ ويدعوف االسالـ وىـ ليسوا اال   (ناصر القصبي)
 .زنادقة

 الجانب الميداني

عينة البحث 



17 
 

 استمارة استبياف شممت كافة بإعداد البحث والتحقق مف فرضياتو قامت الباحثة أىداؼ   ُبغية تحقيق 
العوامل والمتغيرات المؤثرة في موضوع البحث، ومف ثـ تـ عرض تمؾ االستبانة عمى عدد مف السادة 

 االستبانة وأصبحتالسادة المحكميف  عدد مف  الباحثةأستشارتالمحكميف مف اجل تقييميا، وقد 
. (*)بشكميا النيائي كما يبينيا الممحق

   وتماشيًا مع مضموف الدراسة فقد قامت الباحثة باختيار عينة قصدية شممت العامميف في 
 في قنوات فضائية ومحمية وا عالمييف كافة مف كتاب في صحف ومجالت اإلعالميةالمجاالت 
( 243)، إذ بمغ عدد تمؾ العينة واإلعالمييف واألكاديمييف ، فضاًل عف الباحثيف إذاعيةومحطات 

 المتعمقة بموضوع األسئمة وواجباتيـ حوؿ أراءىـمبحوثًا وزعت عمييـ استمارة االستبياف لمتعرؼ عمى 
ثالثة استبيانات  (3) الفرز والتدقيق وتبيف بأنو ىناؾ إلىالبحث، وبعد استرجاع استبيانات ُأخضعت 

 حجـ عينة البحث النيائي أصبح فتـ استبعادىا، وبذلؾ اإلحصائيغير مستوفية لشروط التحميل 
باستخداـ  (SPSS) وفق البرنامج الجياز اإلحصائي التحميل إلى إجاباتيـمبحوثًا ُأخضعت  (240)

. اإلحصائية األساليب

 الثبات اختبار

جاباتيـ أراءىـ ممف استطمعت أراء   يمثل اختبار الثبات مدػ بقاء   ضمف نطاؽ معيف ودوف وا 
 االستبياف عمى بإعادة االستبياف قامت الباحثة إتماـ مف أسابيعتأرجح، بعد مضي فترة قدرىا ثالثة 

لمثبات مساويًا  (كرونياخ – ألفا)، فكاف معامل إجاباتيـمبحوثًا ُبغية التعرؼ عمى مدػ ثبات  (90)
 المبحوثيف وكذلؾ نتائج ىذا البحث إجاباتوىي قيمة جيدة جدًا تؤكد مدػ ثبات  (0.84 )إلى

. مستقبالً 

المعمومات الديموغرافية 

مف الذكور،  (%57.5) بقميل مف نصف المبحوثيف أكثرأظيرت نتائج االستبياف بأنو :الجنس -1
 العمل الصحافي ذو طابع أف وىذا يعكس اإلناثتمثل  (%42.5)بينما كانت النسبة المتبقية 

(. 1)مشترؾ لكال الجنسيف كما يبيف ذلؾ الجدوؿ 
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 :العمر -2

 تصدرت الفئة العمرية إذتباينت الفئات العمرية لممبحوثيف في توزيعيا ضمف العينة المنتخبة 
، (%22.5)ترتيب الفئات العمرية وبنسبة تمثيل بمغت ما يقارب ربع المبحوثيف  ( سنة فأكثر61)

 تمؾ العينة، ومف ثـ إجماليمف  (%21.2)وبنسبة بمغت  ( سنة30-21)تمتيا الفئة العمرية 
 60-51)، وصمت الفئة العمرية (%20)وبنسبة تمثيل بمغت  ( سنة40-21)الفئة العمرية 

اقل مف )كما شكمت الفئة العمرية  (%18.3)ضمف المرتبة الرابعة وبنسبة تمثيل بمغت  (سنة
أخيرا  ( سنة50-41) المبحوثيف، وحمت الفئة العمرية إجماليمف  (%9.7)ما نسبتو  ( سنة20

، وتعكس ىذه النتائج مدػ التنوع العمرؼ لممبحوثيف، فضاًل عف  (%8.3)وبنسبة تمثيل بمغت 
(. 1)الجدوؿ . التقدـ العمرؼ لما يقارب نصف عينة البحث

 :المستوػ التعميمي -3

 وفقًا لممستوػ التعميمي لممبحوثيف زيادة ألولئؾ الحاصميف عمى اإلحصائي نتائج التحميل أبرزت
، تالىـ المبحوثوف (%45.8)شيادة البكالوريوس ومثموا ما يقارب نصف عينة البحث 

، في حيف كاف المبحوثوف (%38.7) وبنسبة بمغت اإلعداديةالحاصموف عمى شيادات 
 العينة، في حيف كانت نسبة إجماليمف  (%13.9)الحاصموف عمى شيادات عميا قد مثموا 

. مف عينة البحث (%1.6)تمثيل المبحوثيف الحاصميف عمى شيادة المتوسطة قميمة وبمغت 

 :سنوات الخبرة -4

 ليذه الفقرة اإلحصائيفقد تماشت النتائج المستحصل عمييا عبر التحميل  (2)كما جاء في الفقرة 
يمتمكوف خبرة  (%25.8) بقميل مف ربع المبحوثيف أكثر النتائج بأف أظيرتمع تمؾ الفقرة، فقد 

-6)مف المبحوثيف يممكوف خبرة تتراوح ما بيف  (%17.5)، واف ( سنة15-11)تتراوح ما بيف 
، ( سنوات فأقل5)مف الصحفييف خبرات تتراوح ما بيف  (%16.6)، في حيف يمتمؾ ( سنوات10

مف  (%13.9)، كما يمتمؾ ( سنة20-16)منيـ خبرات تتراوح ما بيف  (%15.8)كما يمتمؾ 
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، وكانت خبرات عمل مف ما تبقى مف ( سنة25-20)الصحفييف خبرات عمل تتراوح ما بيف 
. اإلعالميفي مجاؿ العمل  ( سنة25)تفوؽ  (%10.4)المبحوثيف 

النسب والتكرارات لممحور الديموغرافي  : (1)جدول 

% النسبة المئوية العدد  اإلجابةالسؤال 
 57.5 138ذكر الجنس 

 42.5 102أنثى 
 

العمر 
 9.7 23 سنة 20اقل مف 

 21.2 51 سنة 21-30
 20 48 سنة 31-40
 8.3 20 سنة 41-50
 18.3 44 سنة 51-60
 22.5 54 سنة فأكثر 61

 
المستوى التعميمي 

- - ال يقرأ وال يكتب 
- - يقرأ ويكتب 

- - ابتدائي 
 1.6 4متوسطة 
 38.7 93 إعدادؼ

 45.8 110بكالوريوس 
 13.9 33شيادة عميا 

 
سنوات الخبرة 

 16.6 40 سنة 5أقل مف 
 17.5 42 سنة 6-10

 25.8 62 سنة 11-15
 15.8 38 سنة  16-20

 13.9 33 سنة 21-25 
 10.4 25 سنة 25أكثر مف 
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التحميل االحصائي لمعالقة بين مهنية االعالم العراقي وطبيعة المواجهة مع داعش 
ألجل اتخاذ قرار بشأف الفرضية الرئيسية األولى والتي تتألف مف خمس فرضيات فرعية، سيتـ    

تقويـ )احتساب معامل ارتباط  سبيرماف الرتباط الرتب بيف كل بعد مف ابعاد مينية االعالـ العراقي 
اجراءات الحكومة العراقية تجاه ، االساليب االعالمية لداعش، الشائعات، مينية االعالـ العراقي

ومتغير طبيعة المواجية مع داعش واحتساب  (اجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعات، الشائعات
لبياف مدػ معنوية معامالت االرتباط المحتسبة عبر البرنامج االحصائي الجاىز  (T)اختبار 

(SPSS) وتفسير النتائج كما يمي (2) كما يبيف ذلؾ الجدوؿ :
لمعنوية العالقة بين ابعاد مهنية االعالم  (T)قيم معامل ارتباط سبيرمان واختبار  (2)جدول 

العراقي ومتغير طبيعة المواجهة مع داعش 
 
 
 
 

طبيعة المواجهة 
 مع داعش

معامل ارتباط  مهنية االعالم العراقيابعاد 
( r)سبيرمان 

( T)قيمة 
المحسوبة 

الداللة 

 داؿ معنويا 3.304 0.426 تقويـ مينية االعالـ العراقي
 داؿ معنويا 6.654 -0.688 الشائعات

 داؿ معنويا 3.973 -0.493 االساليب االعالمية لداعش
 داؿ معنويا 7.438 0.727 اجراءات الحكومة العراقية تجاه الشائعات
 داؿ معنويا 3.036 0.697 اجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعات

 (.2.010)تساوؼ  (238)ودرجة حرية  (0.05)قيمة المحسوبة عند مستوػ معنوية 
 و تقويـ مينية االعالـ العراقياف قيمة معامل ارتباط سبيرماف بيف  (2)اظيرت نتائج الجدوؿ    

وىي قيمة طردية موجبة ذات داللة احصائية عند  (0.426) قد بمغت طبيعة المواجية مع داعش
اكبر مف نظيرتيا الجدولية  (3.304)المحسوبة والبالغة  (T)لكوف قيمة  (0.05)مستوػ معنوية 
كاف ىناؾ وتعني ىذه النتيجة انو كمما ، (0.05)عند ذات مستوػ المعنوية  (2.010)التي تساوؼ 

وبذلؾ يتـ ، التمكف مف مواجية داعش اعالميا ادػ ذلؾ الى ارتفاع وتطور في مينية االعالـ العراقي
تقويـ  ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"قبوؿ الفرضية الفرعية االولى والتي تنص عمى 

". طبيعة المواجية مع داعش ومينية االعالـ العراقي
( 0.688) قد بمغت طبيعة المواجية مع داعش والشائعاتكانت قيمة معامل ارتباط سبيرماف بيف    

المحسوبة  (T)نظرا لكوف قيمة  (0.05) دالة احصائيًا عند مستوػ معنوية سالبةعكسيةوىي قيمة 
قمة وتعني ىذه النتيجة بأف ، (2.010)اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (6.654)والبالغة 
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وعمى ىذا ، التمكف مف مواجية داعش اعالميا ستساىـ وبشكل كبير في الشائعات والحد منيا
 ذات داللة معنوية  ارتباطتوجد عالقة" االساس يتـ قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص عمى 

  ".طبيعة المواجية مع داعش والشائعاتبيف 
 طبيعة المواجية مع داعش واالساليب االعالمية لداعشبمغت قيمة معامل ارتباط سبيرماف بيف    
( T)لكوف قيمة  (0.05)ية دالة معنويًا عند مستوػ معنوية سالبةعكسوىي قيمة  (0.493)

ة جونستشف مف ىذه النتي، (2.010)اكبر مف نظيرتيا الجدولية والتي تساوؼ  (3.973)المحسوبة 
االساليب االعالمية التي يتبعيا تنظيـ داعش االرىابي ستمكف االعالـ بأف التراجع الممحوظ في 

، وبناءا عمى ما تقدـ يتـ قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة والتي العراقي مف مواجية ذلؾ التنظيـ اعالميا
طبيعة المواجية  واالساليب االعالمية لداعش ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة" تنص عمى 
 ".مع داعش

اجراءات الحكومة ابرزت نتائج التحميل االحصائي قيمة مرتفعة لمعامل ارتباط سبيرماف بيف    
وىي قيمة طردية موجبة  (0.727) قد بمغت طبيعة المواجية مع داعش والعراقية لمواجية الشائعات

وىي اكبر  (7.438)المحسوبة والبالغة  (T)لكوف قيمة  (0.05)دالة احصائيا عند مستوػ معنوية 
وتفسير ىذه ، (0.05)عند ذات مستوػ المعنوية  (2.010)مف نظيرتيا الجدولية التي تساوؼ 

اف الحكومة العراقية كمما استطاعت باجراءاتيا مف محاربة الشائعات ستسيـ في تمكيف النتيجة ىو 
وعمى ىذا االساس يتـ قبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة ، االعالـ العراقي مف مواجية داعش اعالميا

اجراءات الحكومة العراقية تجاه  ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"والتي تنص عمى 
 ".طبيعة المواجية مع داعش والشائعات

طبيعة المواجية  واجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعاتبمغت قيمة معامل ارتباط سبيرماف بيف    
ألف قيمة  (0.05)وىي قيمة موجبة طردية دالة معنويًا عند مستوػ معنوية  (0.697 )مع داعش

(T)  وتشير ىذه ، (2.010)اكبر مف نظيرتيا الجدولية والتي تساوؼ  (3.036)المحسوبة والبالغة
الدور الكبير الذؼ تمعبو المرجعية الدينية لمواجية الشائعات سيسيـ كثيرا في رفد النتيجة الى اف 

، مما تقدـ نستنتج قبوؿ الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص عمى االعالـ العراقي لمواجية داعش
طبيعة  واجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعاتتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف "

 ".المواجية مع داعش
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تستنتج قبوؿ الفرضية الرئيسية االولى ، اجماال ومف خالؿ قبوؿ جميع الفرضيات الفرعية الخمس   
طبيعة المواجية  ومينية االعالـ العراقي ذات داللة معنوية بيف  ارتباطتوجد عالقة"والتي تنص عمى 

". مع داعش
 

 طبيعة المواجهة مع داعش في مهنية االعالم العراقيالتحميل االحصائي لتأثير ابعاد 
مينية بعض المصطمحات االحصائية التي سيتـ استخداميا في تحميل اثر ابعاد  (3)يبيف الجدوؿ    

إذ سيتـ التحرؼ عنيا وفقا لمعادلة االنحدار البسيط  ، طبيعة المواجية مع داعش في االعالـ العراقي
:   كاالتي

Y = a+ βi Xi 
ف أذ إ

Y :  (طبيعة المواجية مع داعش)المتغير التابع. 
x :  اجراءات ، االساليب االعالمية لداعش، الشائعات، تقويـ مينية االعالـ العراقي)المتغير المستقل

 .(اجراءات المرجعية الدينية تجاه الشائعات، الحكومة العراقية تجاه الشائعات
β :  معامل االنحدار
I  : 1,2,3,4رمز داللة لممتغير المستقل وىو يساوؼ  .

 رالمصطمحات االحصائية المستخدمة في تحميل االنحدا (3) جدول
ت االحصائية  الماجدول المع

المؤشر الدالة  / المعامل 
R  تشير الى قيمة معامل االرتباط بيف المتغير التفسيرؼ والمتغير

. االستجابي
R Square  تشير الى قيمة معامل التحديد الذؼ يقيس جودة نموذج االنحدار، فكمما

، دؿ ذلؾ عمى جودة نموذج %100اقتربت قيمة معامل التحديد مف 
. االنحدار لتمثيل الظاىرة المدروسة

F-Test  يتـ استخراج قيمة ىذا االختبار مف جدوؿ تحميل التبايف(ANOVA )
ومف خالليا يتـ معرفة وجود تأثير لممتغير التفسيرؼ في المتغير 

االستجابي مف عدمو مف خالؿ مقارنة تمؾ القيمة مع نظيرتيا الجدولية 
. واتخاذ القرار
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A  يشير الى تقاطع خط االنحدار،  ويمثل قيمةY التقديرية عندما تكوف 
(X=0 .)

Beta   (معممة االنحدار او الميل الحدؼ)تشير الى قيمةB  المعيارية والتي 
تكوف اكثر دقة واكثر تفيما عند التفسير 

 

ألجل اتخاذ قرار بشأف الفرضية الرئيسية الثانية والتي تتألف مف خمس فرضيات فرعية، سيتـ    
 عبر احتساب معادلة انحدار طبيعة المواجية مع داعشدراسة تأثير ابعاد مينية االعالـ العراقي في 

 باستخداـ البرنامج طبيعة المواجية مع داعشخطي بسيط لكل بعد مف مينية االعالـ العراقي مع 
: كما يمي (4) ومف ثـ تفسير النتائج المبينة في الجدوؿ (SPSS)االحصائي الجاىز 

 يبين نتائج قيم المعامالت المستخدمة في قياس تأثير ابعاد مهنية االعالم العراقي في :(4)جدول 
. طبيعة المواجهة مع داعش

Y X  الحد
الثابت 

A 

معممة 
االنحدار 
Beta 

( F)قيمة 
المحسوبة 

معامل 
التحديد 

(R2 )

الداللة 

عش
 دا
مع
ية 

واج
 الم

يعة
 طب

   
   
   
   
 

 

داؿ معنويا  0.51 10.08 0.25 2.51 تقويـ مينية االعالـ العراقي

 داؿ معنويا 0.80 -48.38 0.50 1.70 الشائعات

 داؿ معنويا 0.61- 16.84 0.33 2.03 االساليب االعالمية لداعش

 داؿ معنويا 0.86 67.19 0.41 1.97 اجراءات الحكومة العراقية تجاه الشائعات

 داؿ معنويا 0.70 9.09 0.24 2.56 اجراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعات

 5.35( = 0.05)ومستوػ معنوية  (1,238)الجدولية عند درجتي حرية  (F)قيمة 

. بيانات االستبياف، إعداد الباحثة: المصدر
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لبعد  (0.05)وجود تأثير ذؼ  داللة احصائية عند مستوػ معنوية  (4)اظيرت نتائج الجدوؿ - 1
المحسوبة والبالغة  (F) نتيجة لكوف قيمة طبيعة المواجية مع داعش في تقويـ مينية االعالـ العراقي

تقويـ )كما استطاع المتغير المستقل ، (5.35)اكبر مف نظيرتيا الجدولية والتي تساوؼ  (10.08)
مف اجمالي االنحرافات في قيـ المتغير المعتمد  (%51)اف يفسر ما نسبتو  (مينية االعالـ العراقي

وبيذا تكوف معادلة االنحدار ، وىو ما عكستو قيمة معامل التحديد (طبيعة المواجية مع داعش)
:  كما يمي طبيعة المواجية مع داعش في تقويـ ممينية االعالـ العراقيالتقديرية لتأثير بعد 

 تقويـ مينية االعالـ العراقي( 0.25 + )2.51 = طبيعة المواجية مع داعش

 بمقدار وحدة واحدة التقويـالى أف زيادة في بعد  (0.25)اذ تشير قيمة معامل االنحدار والبالغة    
مما تقدـ يتـ قبوؿ الفرضية . (40%) قدرىا طبيعة المواجية مع داعشتصاحبيا زيادة ايضا في 

طبيعة  في تقويـ مينية االعالـ العراقي تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد"الفرعية االولى والتي تنص عمى 
". المواجية مع داعش

لوحع ايضا ومف خالؿ التحميل االحصائي وجود تأثير ذؼ داللة احصائية عند مستوػ معنوية - 2
المحسوبة والبالغة  (F)، لكوف قيمة طبيعة المواجية مع داعش في الشائعاتلبعد  (0.05)
( الشائعات)كما فسر المتغير المستقل ، (5.35)وىي اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (48.38)

تبعا  (طبيعة المواجية مع داعش)مف اجمالي التغيرات في قيـ المتغير المعتمد  (%80)ما نسبتو 
طبيعة المواجية  في الشائعاتوبيذا تكوف معادلة االنحدار التقديرية لتأثير بعد ، لقيمة معامل التحديد

:  كما يميمع داعش

 الشائعات( 0.50 )-1.70 = طبيعة المواجية مع داعش

 بمقدار وحدة واحدة الشائعات في بعد النقصافبأف  (-0.50)تعني قيمة معامل االنحدار والبالغة    
وبناءا عمى ما تقدـ يتـ قبوؿ . (50%) قدرىا طبيعة المواجية مع داعشستؤدؼ الى زيادة في 

طبيعة المواجية  في لشائعات تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد"الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص عمى 
". مع داعش
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( 0.05)ئج التحميل االحصائي وجود تأثير ذؼ داللة احصائية عند مستوػ معنوية ابينت نت- 3
المحسوبة والتي بمغت  (F)، نظرا لكوف قيمة طبيعة المواجية معو في لالساليب االعالمية لداعش

وتعكس قيمة معامل التحديد  تفسير المتغير ، (5.35)اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (16.84)
مف اجمالي التغيرات في قيـ المتغير  (%61)ما نسبتو  (االساليب االعالمية لداعش)المستقل 
كما اف معادلة االنحدار التقديرية لتأثير بعد كفاية الراتب ، (طبيعة المواجية مع داعش)المعتمد 

: وعدالتو في محور االغتراب التنظيمي يمكف صياغتيا كما يمي 

 االساليب االعالمية لداعش( 0.33 )-2.03 = طبيعة المواجية مع داعش

 االساليب االعالمية لداعش بعد النقصاف فيبأف  (-0.33)تعني قيمة معامل االنحدار والبالغة    
وبذلؾ نستنتج . (33%) قدرىا طبيعة المواجية مع داعشبمقدار وحدة واحدة ستؤدؼ الى زيادة في 

الساليب االعالمية  تأثير ذو داللة معنوية ؿيوجد"قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص عمى 
 ". طبيعة المواجية مع داعش في لداعش

وجود تأثير كبير ذؼ داللة احصائية عند مستوػ معنوية  (4)كما اظيرت نتائج الجدوؿ - 4
 ، نتيجة طبيعة المواجية مع داعش في اجراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعاتلبعد  (0.05)

(، 5.35)اكبر بكثير مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (67.19)المحسوبة التي بمغت  (F)لكوف قيمة 
استطاعة  (والتي كانت االكبر مف بيف نظيراتيا في النماذج االخرػ )وتعكس قيمة معامل التحديد 

اف يفسر نسبة كبيرة مف اجمالي  (اجراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعات)المتغير المستقل 
اما معادلة االنحدار ، (%86)قدرىا  (طبيعة المواجية مع داعش)التغيرات في قيـ المتغير المعتمد 

 فتصاغ طبيعة المواجية مع داعش في اجراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعاتالتقديرية لتأثير بعد 
: كما يمي 

 اجراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعات( 0.41 + )1.97 = طبيعة المواجية مع داعش

 اجراءات الحكومة العراقيةبأف زيادة في بعد  (0.41)اذ تعني قيمة معامل االنحدار البالغة    
 طبيعة المواجية مع داعش بمقدار وحدة واحدة ستؤدؼ الى زيادة في  لمواجية الشائعاتواالرتقاء بيا
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 تأثير ذو داللة يوجد"وبيذا نستنتج قبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص عمى . (41%)قدرىا 
 ". طبيعة المواجية مع داعش في جراءات الحكومة العراقية تجاه االشاعاتمعنوية ال

 تأثيرا ذؼ داللة احصائية عند مستوػ اجراءات المرجعيات الدينية تجاه االشاعاتاظير بعد - 5
( 9.09)المحسوبة البالغة  (F)، بسبب تفوؽ قيمة طبيعة المواجية مع داعشفي  (0.05)معنوية 

اما قيمة معامل التحديد فقد اشارت الى دور المتغير ، (5.35)عمى نظيرتيا الجدولية البالغة 
مف اجمالي  (%70)في تفسير ما نسبتو  (اجراءات المرجعيات الدينية تجاه االشاعات)المستقل 

وبيذا تكوف معادلة ، (طبيعة المواجية مع داعش)التغيرات واالنحرافات في قيـ المتغير المعتمد 
طبيعة المواجية مع  في اجراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعاتاالنحدار التقديرية لتأثير بعد 

:  كما يمي داعش

 اجراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعات( 0.24 + )2.56 = طبيعة المواجية مع داعش

اجراءات المرجعيات الدينية الى أف زيادة في بعد  (0.24)اذ تشير قيمة معامل االنحدار والبالغة    
(. 24%) قدرىا طبيعة المواجية مع داعش بمقدار وحدة واحدة ستؤدؼ الى زيادة في تجاه الشائعات

 تأثير ذو داللة معنوية يوجد"ولذلؾ نستنتج قبوؿ الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص عمى 
". طبيعة المواجية مع داعش في جراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعاتال

نستنتج قبوؿ الفرضية الرئيسية ، اجماال ونتيجة لتحقق وقبوؿ جميع الفرضيات الفرعية الخمس   
طبيعة المواجية مع  في لمينية االعالـ العراقي تأثير ذو داللة معنوية يوجد"الثانية والتي تنص عمى 

". داعش

 طبيعة المواجهة مع داعش في مهنية االعالم العراقيدور المتغيرات الشخصية لتأثير ابعاد 

 مينية االعالـ العراقي عمى مدػ وجود وطبيعة التأثير الذؼ تمعبو ابعاد سمفابعد اف تـ التعرؼ    
 ابعاد نوعية غمب، والتي اظيرت وجود تأثير ذؼ طابع ايجابي ألطبيعة المواجية مع داعشفي 

 ، وجب دراسة ابرز المتغيرات الشخصية والوظيفية التي تشكل وجود المينية في االعالـ العراقي
. فروقات في استجابات المبحوثيف حوؿ ىذا التأثير
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اذ تـ استخداـ اختبار مربع كاؼ لمتحقق مف الفرضية الرئيسية الثالثة لمبحث وذلؾ مف خالؿ    
احتساب قيمة مربع كاؼ لكافة المتغيرات الشخصية والوظيفية ومقارنتيا مع القيمة المعنوية 

 :وكما يمي (5)المصاحبة لكل اختبار وتـ توضيح النتائج المبينة في الجدوؿ 

عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية بيف  (5)اظير التحميل االحصائي عبر الجدوؿ    
 لمتغير طبيعة المواجية مع داعش في مينية االعالـ العراقياستجابات المبحوثيف حوؿ تأثير ابعاد 

اصغر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (5.95) لكوف قيمة مربع كاؼ المحتسبة والبالغة الجنس
اؼ ال يوجد ىناؾ دور مؤثر لنوع المبحوث االجتماعي سواء ، (0.05)عند مستوػ معنوية  (7.37)

 .كاف ذكرا اـ انثى في حدوث تمؾ التأثيرات

واظير التحميل االحصائي وجود فروقات ذات داللة احصائية ايضا بيف استجابات المبحوثيف    
 لمتغير العمر نظرا لكوف قيمة طبيعة المواجية مع داعش في مينية االعالـ العراقيحوؿ تأثير ابعاد 

عند مستوػ  (20.48)اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (49.04)مربع كاؼ المحتسبة والتي بمغت 
وىذا يؤكد اف التقدـ في العمر يمنح المستطمعيف خبرات اكبر عمى صعيد حياتيـ ، (0.05)معنوية 

طبيعة  في مينية االعالـ العراقيمما يجعل ىناؾ تفاوتا في اجاباتيـ وبالتالي حدوث تأثير ألبعاد 
 .المواجية مع داعش

وجود فروقات ذات داللة احصائية ايضا بيف استجابات المبحوثيف حوؿ تأثير  (5)بيف الجدوؿ    
 لكوف قيمة مستوػ التعميمي لمتغير اؿطبيعة المواجية مع داعش في مينية االعالـ العراقيابعاد 

عند مستوػ  (26.11)اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (65.61)مربع كاؼ المحتسبة والتي بمغت 
وبذلؾ نستنتج اف الشيادة العممية الحاصل عمييا افراد العينة تمعب دورا في صنع ، (0.05)معنوية 

 .فارؽ في اجاباتيـ

ايضا الى وجود فروقات ذات داللة احصائية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ  (5)ويشير الجدوؿ    
 الوظيفية برة لمتغير عدد سنوات الخطبيعة المواجية مع داعش في مينية االعالـ العراقيتأثير ابعاد 

عند  (20.48)اكبر مف نظيرتيا الجدولية البالغة  (53.22)ألف قيمة مربع كاؼ المحتسبة والبالغة 
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 بما يممكوه عالمييفوىذا يعطي انطباعا كوف مف شمميـ االستبياف مف اال، (0.05)مستوػ معنوية 
ليس بغريب عف الظروؼ المحيطة بالعراؽ مف مف خبرات عمل سابقة وما يعيشوه حاليا مف واقع 

 مينية االعالـ  يعد مؤثرا في صنع فارؽ في اجاباتيـ حوؿ ذلؾ التأثير البعادحروب عمى مر السنيف
 .طبيعة المواجية مع داعش في العراقي

 طبيعة المواجهة مع داعش في مهنية االعالم العراقياختبار معنوية المتغيرات الشخصية والونيفية حول تأثير ابعاد  (5)جدول 

المتغيرات 
الشخصية 
والونيفية 

قيمة مربع كار 
المحتسبة 

قيمة مربع كار 
الجدولية 

القرار درجة الحرية 

غير داؿ معنويا  2 7.37 5.95 جنسال

داؿ معنويا  10 20.48 49.04العمر 

 داؿ معنويا 14 26.11 65.61 ستوى التعميميالم

 داؿ معنويا 10 20.48 53.22  الخبرةسنوات

 

مينية اجماال ومف خالؿ وجود فروقات ذات داللة احصائية بيف استجابات المبحوثيف حوؿ تأثير    
 أربع متغيرات شخصية ووظيفية مف اصل ثالث ؿطبيعة المواجية مع داعش في االعالـ العراقي

يتـ قبوؿ  (مف الفرضية الرئيسية الثالثة% 75اؼ قبوؿ ما نسبتو )متغيرات مضمنة في االستبياف 
توجد فروقات ذات داللة احصائية بيف استجابات "الفرضية الرئيسية الثالثة لمبحث والتي تنص عمى 

 تعزػ لممتغيرات طبيعة المواجية مع داعش في مينية االعالـ العراقيالمبحوثيف حوؿ تأثير 
. ( الوظيفيةبرةسنوات الخ، ميؼعلت اؿستوػ الـ، العمر، الجنس)الشخصية والوظيفية 

 النتائج
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واردنا . الجل التمكف مف مواجية داعش إعالميًا وضعنا طبيعة مواجية داعش كمتغير معتمد   
فكانت العوامل قيد . التعرؼ عمى ابرز العوامل التي ليا عالقة وتأثير في طبيعة المواجية مع داعش

 إجراءات الحكومة ، اساليب داعش اإلعالمية، الشائعات،البحث خمسة وىي تقويـ مينية االعالـ
 وىذه العوامل تعد عوامل مستقمة ، اجراءات المرجعيات الدينية تجاه الشائعات،العراقية تجاه الشائعات

 .تشكل بمجموعيا مينية اإلعالـ العراقي

جراءات عاظيرت نتائج االرتباط وجود ارتباطات طردية     الية لتقويـ المينية واجراءات الحكومة وا 
كذلؾ ،  وكذلؾ ارتباطات عكسية لمشائعات واساليب داعش وجميع االرتباطات معنوية،المرجعيات

جراءات المرجعيات  جراءات الحكومة وا  الحاؿ في االنحدار فقد ظير ىناؾ تأثير طردؼ لمتقويـ وا 
 .الدينية وعكسي لمشائعات واساليب داعش في طبيعة المواجية مع داعش

وفي النياية بعد اف عممنا بوجود فروقات معنوية نريد اف نعرؼ اؼ مف المتغيرات الديموغرافية    
كانت سببا في وجود تمؾ الفروقات فتبيف باف العمر والمستوػ التعميمي وسنوات الخبرة تسيـ في 

 .إيجاد تمؾ الفروقات بينما لـ يشكل الجنس عامال مؤثرا في الفروقات والتأثيرات

 االستنتاجات

   النتيجة االساسية اف االعالـ العراقي بحاجة ماسة الى المعايير المينية التي يجب مراعاتيا مف 
 :قبل االعالمييف في مجاؿ االخبار كونو يعاني مف حالة اسياؿ اعالمي ، وىي

ليس كل حدث يكوف ميما، وليس كل حدث يصمح اف يكوف خبرًا لمنشر والبث ومف ثـ : األىمية- 1
فإف معيار األىمية ال بد اف يكوف دقيقا وحاضرا في ذىف اإلعالمي الذؼ يصوغ الخبر ويبثو، وىو 
معيار نسبي يخضع العتبارات المؤسسة االعالمية والظروؼ المينية والشخصية وطبيعة الجميور 

. المستيدؼ

 .الخبر ىو حدث وقع بالفعل وليس قصة خيالية او ممفقة او كاذبة: المصداقية- 2
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 او مبالغة واألرقاـ دوف  والحقائق والمواقع األسماء في الدقة مراعاة يجب الخبر سرد عند :الدقة- 3
 .نقصاف او زيادة او إىماؿ

 االحكاـ والمؤثرات عف واالبتعاد العامة المصمحة مراعاة وتعني الذاتية ضد  الموضوعية4-
 .الشخصية

 كافة، مف الجوانب تقديميا يجب الواقعة او الحدث عرض فعند واالنحراؼ، التحيز ضد التوازف  -5
 .إلى الحقيقة الوصوؿ بيدؼ اآلخر والرأؼ الرأؼ ومراعاة مختمفة، زوايا ومف

 التوصيات

ضرورة استخداـ القوالب االعالمية الجاىزة لمخطاب االعالمي مف قبل وسائل االعالـ العراقية - 
 .والتي طرحيا البحث كصيغة خطابية جاىزة  لزوبعة االزمة

دعوة وزارتي الدفاع والداخمية والمؤسسات االمنية العراقية ومف خالؿ مالكاتيا االعالمية  - 
باالعتماد عمى البيداغوجيا في خطاباتيا االعالمية التي توجييا الى الجميور العراقي لمساعدتيـ 

 .واعانتيـ عمى تفيـ المتغيرات السياسية وذلؾ لعدـ تمتع المجتمع العراقي باالىمية السياسية

نسنة الخطاب االعالمي تعني أف يصبح أكثر اىتمامًا باإلنساف منو بالسياسات والقضايا العامة، أ- 
وأف فكرة األنسنة، وقيمتيا األخالقية، تنبع مف أنيا فكر إنساني يؤمف بفضائل اإلنساف التي وىبيا هللا 

 .عز وجل لإلنساف، بإضفاء صفة اإلنسانية عمى األحداث التي تتناوليا وسائل اإلعالـ المختمفة

  وتعتبر (بيداغوجيا االعالـ)ضافة مادة قطاعية لممواد التدريسية في كميات االعالـ بعنواف أ- 
كما يدمج بيف المساىمات الحديثة والنقدية في مجاؿ  عمـو ومناىج اجتماعية عدة،تعتمد منيجية ؾ

ويزاوج بيف التحميل المغوؼ والسيميولوجي ، ويستفيد مف  المغويات والمغويات التطبيقية  والنقد االدبي،
 االتجاىات الحديثة في التأويل، والتيارات النقدية في عمـ االجتماع واالنثربولوجيا، والدراسات الثقافية،

عمما بأنيا موجودة في بعض الجامعات مف اجل انتاج قصص اخبارية .وعمـ النفس االجتماعي
 . افتراضية مخصصة لمشبكات االجتماعية
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(*)لممحق ا  

 (داعش)استمارة بحث عف مينية االعالـ العراقي في مواجية 

 

 

 

 الاٚافك ِذب٠ذ اٚافك اٌغؤاي د
                      رم٠ُٛ ١ِٕٙخ االػالَ اٌؼشالٟ ثؼذ عمٛغ اٌّٛصً 

اػال١ِب ٚاٌغ١طشح ػٍٝ اٌغبدخ االػال١ِخ " داػش"رّىٓ االػالَ اٌؼشالٟ ِٓ ِٛاجٙخ  1

 ثؼذ عمٛغ اٌّٛصً ث١ذُ٘

   

    اصشد ِؼ٠ٕٛب ػٍٝ االػالَ اٌؼشالٟ"داػش " وبْ اٌشبئؼبد اٌزٟ اغٍمزٙب  2

اْ اٌغبدخ االػال١ِخ اٌؼشال١خ غبِعخ ٌُٚ ٠مذَ االػالَ اٌؼشالٟ د١ٕٙب ا٠خ اجٛثخ ِٕطم١خ  3

ِّب ٠جؼً اٌّٛاغٓ اٌؼشالٟ ٠ٍجأ ٌزمجً ا٠خ اعزٕزبجبد ِّىٕخ ٌغذ ٔمص اٌّؼٍِٛبد 

 اٌذبصً ػٕذٖ

   

اْ اٌخطبة االػالِٟ اٌؼشالٟ ثبٌفعبء االػالِٟ اٌجذ٠ذ ٚاٌزٞ رجبٚصد لٕٛارٗ اٌفعبئ١خ  4

 اٌخّغ١ٓ ٚاٌّئبد ِٓ اٌمٕٛاد اٌؼشث١خ خطبثب ِٛفمب فٟ اعز١ؼبة اصِخ عمٛغ اٌّٛصً؟

   

اعزٕغخ اٌخطبة االػالِٟ اٌؼشالٟ ع١بعخ ِطشٚدخ عبثمب وبالعزؼبٔخ ثبالغبٟٔ اٌٛغ١ٕخ  5

 ٚاٌخطبثبد غ١ش اٌذعّخ ثبٌذمبئك ٚاٌٙزبفبد

   

                      اٌشبئؼبد ِٚذٜ ربص١ش٘ب ػٍٝ اٌّٛاغٓ اٌؼشالٟ 

سثخ اٌذشة إٌفغ١خ ِٓ خالي اٌشبئؼبد اٌزٟ اغٍمٙب  " داػش"اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ٠مٛي ثأْ  6

اوضش ِّب سثذٗ فٟ عبدخ اٌّؼشوخ ٚثزٌه رأصش افشاد اٌّجزّغ اٌؼشالٟ ثشىً وج١ش ثٙزٖ 

 .اٌشبئؼبد

   

 اْ اٌشبئؼبد االفزشاظ١خ ٚاٌزٟ رُ رٕبلٍٙب ٚعبئً االرصبي االٌىزشٟٚٔ ٟ٘ ٚدذ٘ب ِٓ  7

 اعمطذ اٌّذْ اٌؼشال١خ وبٌّٛصً دْٚ ِمبِٚخ رزوش

   

اْ وضشح اٌشبئؼبد ٚرٕٛػٙب ٚاٌزٟ اغٍمٙب االس٘بث١ْٛ ِٓ خالي اٌفعبئ١بد اٌذاػّخ ٌٙب  8

ِٚٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ ٚاٌطبثٛس اٌخبِظ أصشد ٔفغ١ب ٚجغذ٠ب ػٍٝ اٌّٛاغٓ 

 اٌؼشالٟ ِّبجؼٍزٗ ٠ٍجأ ٌٍزٛلؼبد وذبٌخ دفبػ١خ ٌخفط لٍمٗ ٚرٛرشٖ ٚالعزؼبدح ارضأٗ؟

   

    داػش ٚاعب١ٌجٙب االػال١ِخ 

    فٟ اٌؼشاق وبْ اػال١ِب فمػ" داػش"ٔجبح  9

اْ ١٘ئخ اٌّغٍذ١ٓ اٌخبسج١خ رٛدٟ ثأُٔٙ ٠ج١ذْٚ ٚعبئً اٌزطٛس االٌىزشٟٚٔ ٚشجىبد  10

 .االٔزش١ٔذ

   

ػضصد اٌصٛس ٚاالفالَ اٌف١ذ٠ٛ٠خ ػجالد اٌج١ه آة اٌزٟ اعزؼٍّٙب اٌّغٍذ١ٓ ِمبسٔخ  11

اْ داػش ٘ضِذ اٌمٛاد اال١ِٕخ "ثذثبثبد اٌج١ش ِٚذسػبرٗ ً٘ أذ ِمزٕغ ثّمٌٛخ 

 "ثبٌشبئؼخ ٚاٌذ٘ب٠خ لجً اٌّفخخبد ٚاالٔزذبس١٠ٓ

   

رٕبلً اٌفعبئ١بد اٌؼشال١خ وّب أعّذ ٔفغٙب ٌّٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ ٌؼً اثشص٘ب  12

اٌزٟ وبٔذ رٛاوت رطٛساد اٌّؼبسن اٚي ثبٚي  وبْ ث١ٕخ صبف١خ ِٚٓ  (ٚال٠خ اٌّٛصً)

 اجً ٔمً اٌذمبئك ٌٍّجزّغ اٌؼشالٟ؟

   



32 
 

 

 

 

 

 

13 

اٌٝ  وبف١خ ِذٜ وفب٠خ سدٚد ػٓ  االشبػبد اٌزٟ اغٍمذ ثؼذ ادذاس اٌّٛصً

 دذ ِب

غ١ش 

 وبف١خ

 

 

 اٌذىِٛخ .أ

 اٌؼشال١خ

دػٛح سئ١ظ اٌٛصاسء ٌٍذزس ِٓ اٌشبئؼبد اٌزٟ ٠جضٙب اٌطبثٛس  1

 اٌخبِظ

   

رذز٠ش سئ١ظ اٌٛصساء ٌٍمبدح اال١١ِٕٓ ِٓ اٌذشة إٌفغ١خ ظذ  2

 اٌمٛاد اٌّغٍذخ

   

ِٛاجٙخ إٌبغك ثأعُ اٌمبئذ اٌؼبَ ٌٍمٛاد اٌّغٍذخ ٚعبئً االػالَ  3

 ثٕمٍٙب ٌٍشبئؼبد

   

رىز٠ت شبئؼخ عمٛغ رٍؼفش ِٚطبس ثغذاد اٌذٌٟٚ ٚشذخ اٌّٛاد  4

 اٌغزائ١خ ٚاٌٛلٛد

   

ث١بْ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ثؼذَ رصذ٠ك اٌشبئؼبد اٌّغشظخ ِٓ لجً  5

 اٌّٛاغ١ٕٓ

   

رذز٠ش ٚعبئً االػالَ اٌزٟ رطٍك اٌشبئؼبد ثبٌذجظ ٚفك ِبدح  6

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد (111)

   

رىض١ف ِجٍظ ِذبفظخ ثغذاد ِٓ إٌذٚاد اٌزٟ رّٕغ أزشبس  7

 اٌشبئؼبد

   

    رصش٠ذبد ٚص٠ش اٌزجبسح ثشأْ ٚفشح اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚػذَ شذزٙب 8

رصش٠خ ِىزت ٔبئت سئ١ظ اٌٛصساء ثزٛفش اٌٛلٛد ٚغبص اٌطجخ ٌُٚ  9

 رشخ ِٓ اٌغٛق

   

ارٙبَ ١٘ئخ إٌضا٘خ ثؼط اٌفعبئ١بد ثبغالق عَّٛ ِغشظخ ٌٕشش  10 

 دبٌخ اٌشػت

   

     غٍك اٌمٕٛاد اٌفعبئ١خ18/6فٟ ٠َٛ  11

 دغبة سعّٟ 20غٍك ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ الوزشبف  12

 ٌٍزٕظ١ُ ِٚئبد اٌذغبثبد غ١ش اٌشع١ّخ

   

لشاس ٚصاسح االرصبالد ثذجت رطج١مبد االٔزش١ٔذ وب١ٌٛر١ٛة  13

 ٚاٌف١ظ ثٛن ٚرٛر١ش ٚعىب٠ت ٚاٌٛارظ اة ٚاٌفب٠جش

   

 ِٛلؼب اخجبس٠ب ِٕٙب لٕبح اٌجض٠شح اٌمطش٠خ ِٚٛلغ لٕبح 20دجت  14

 اٌؼشث١خ

   

 ٠ِٛب ػ١ٍٗ ثبٌّذبفظبد ثشىً جضئٟ 17سفغ اٌذظش ثؼذ ِشٚس  15

وشوٛن )ثجغذاد ٚاعزضٕبء ِذبفظبد اٌصشاع 

ثغجت ظغٛغ ِٕظّبد  (،١ٕٜٔٛ،د٠بٌٝ،االٔجبس،صالح اٌذ٠ٓ

 .اجٕج١خ

   

 :اصذاس رؼ١ٍّبد ٌٛعبئً االػالَ ٌٍزؼبًِ ِغ االدذاس رٍخصذ ثـ  16

 ٟٕاٌذفبظ ػٍٝ األِٓ اٌٛغ  

   

  ٚػذَ رغش٠ت ِؼٍِٛبد ِّٙخ ِٓ خالٌٙب ٠غزف١ذ ِٕٙب اٌؼذ   

  َػذَ رذٌٛٙب إٌٝ ٚعبئً  ٌجش اٌشبئؼبد عٛاء ػٓ لصذ ا

غ١ش لصذ 

   

  ٟرؼض٠ض ِؼ٠ٕٛبد اٌمٛاد اٌّغٍذخ ٚ أثٕبء اٌّجزّغ ف

دفبػُٙ ػٓ ٚغُٕٙ ٚٚجٛدُ٘ ِٚغزمجٍُٙ 
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 رٛج١ٙبد 18/6اصذاس ١٘ئخ االػالَ ٚاالرصبالد فٟ ٠َٛ  17

 :ٚاسشبداد ٌٛعبئً االرصبي ٌٍزم١١ذ ثٙب ٟٚ٘

  االثزؼبد ػٓ ثش اإلخجبس اٌزٟ رذًّ رأ٠ٚال ٚغؼٕب ثذك اٌمٛاد

األ١ِٕخ 

   

   ِٕغ ثش سعبئً اٌجّبػبد اٌّغٍذخ أٚ إجشاء ٌمبءاد ِغ

شخص١بد ِطٍٛثخ ٌٍمعبء ٚاٌمبْٔٛ أٚ رزضػُ جّبػبد ِغٍذخ 

 رذش٠ع١ب ٚرصؼ١ذ٠ب رّظ األِٓ اٌٛغٕٟ أٚ  أٚ رذػُ  خطبثب

رفشٟ أعشاسا ػغىش٠خ أٚ أ١ِٕخ ، عٛاء ِغجٍخ أَ ػجش األلّبس 

اٌصٕبػ١خ 

   

 ثش أ٠خ سعبئً أٚ  ِٕغ رذذ٠ذ ِٛالغ اٌمٛاد األ١ِٕخ ، ِٕٚغ

أخجبسػبجٍخ أٚ ِؼٍِٛبد لذ رغفش ػٓ اعزٙذاف اٌمٛاد األ١ِٕخ 

أٚ رىشف ِٛالؼٙب ثّب ٠ّٕخ اإلس٘بث١١ٓ ، خذِخ ِجب١ٔخ ، 

العزٙذافٙب ، أٚ اٌزذش٠ط ،ػٍٝ ظشثٙب 

   

   اٌزم١ذ ثأػٍٝ دسجبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذ١بد ٚإٌضا٘خ فٟ رغط١خ

 داٌجال أألدذاس األ١ِٕخ فٟ

   

 اإلشبدح ثبٌمٛاد األ١ِٕخ اٌؼشال١خ ٚثبٔجبصارٙب فٟ عبدخ اٌّؼبسن.     

  فعخ ٚدش١خ ّٚ٘ج١خ األػذاء ٚ ثش أخجبس صبدلخ ػٓ دبٌخ

ا١ٌأط ٚاإلدجبغ ٚإفالط اٌجّبػبد اإلس٘بث١خ ٚاٌّغٍذخ 

   

    ٟٔاٌزشو١ض ػٍٝ اٌفزٜٛ اٌجٙبد٠خ ٌٍّشجغ األػٍٝ ػٍٝ اٌغ١غزب

ٚاٌزٛأِخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌفزٜٛ اٌّّبصٍخ اٌزٟ صذسد ِٓ ػٍّبء 

اٌطبئفخ اٌغ١ٕخ وفزٜٛ اٌش١خ اٌىج١غٟ ٚغ١شٖ ِٓ اٌؼٍّبء 

   

وبٔذ ٘زٖ االسشبداد ٚاٌزٛج١ٙبد الداسح اٌٍّف االػالِٟ اٌؼشالٟ  18

 خالي دشثٗ ظذ االس٘بة

   

اسعبي ثؼذ ِشٚس اسثؼخ ا٠بَ فشق ػًّ صذف١خ ٌّذبفظبد عبِشاء  19

ٚرىش٠ذ ٚد٠بٌٝ ٚرىش٠ذ ٚد٠بٌٝ ٚاالٔجبس ٌٍزخف١ف ِٓ دذح 

 اٌغّٛض ٚوشف ثؼط اٌذمبئك

   

ِشافمخ فشق اٌؼًّ رٍفبص٠خ ٌٍمٛاد اال١ِٕخ ٚٔمٍٙب ثبٌّجبشش اغٍت  20

االٚلبد ِب٠جشٞ ػٍٝ اسض اٌٛالغ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ أزشبس اٌشبئؼبد 

 .ػٍٝ ػىظ اال٠بَ االٌٚٝ ٌغمٛغ اٌّٛصً

   

 

 

 

 .ة

اٌّشجؼ١بد 

 اٌذ١ٕ٠خ

 

     ا٠بَ ِٓ عمٛغ اٌّٛص3ًاغالق فزٜٛ اٌجٙبد اٌىفبئٟ ثؼذ  1

اٌؼٛدح ٌزىش٠ُ اٌعجبغ ٌذفبػُٙ ٚصّٛدُ٘ العزذمبلُٙ رٌه ٚدبفضا  2

 ٌغ١شُ٘

   

رذز٠ش اٌّشجؼ١خ فٟ وً جّؼخ ِٓ عالح االشبػخ اٌفزبن ٚدػٛح  3

 ٚعبئً االػالَ ٌٍزصذٞ ٌٙب

   

    رذز٠ش ػٕبصش عشا٠ب اٌغالَ ِٓ دشٚة اٌشبئؼبد 4

دػٛح ِجّغ ػٍّبء ِٚجٍغٟ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌٝ صذ اٌٙجَٛ االػالِٟ  5

 اٌّعًٍ
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