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 المقدمة

 أوال: اإلطار المنهجً للبحث
 . مشكلة البحث1
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 . أهمٌة البحث      2

 
 بحث. أهداف ال3
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 . فروض البحث4
حدد الباحث فروض بحثهم باالتً: 
الفرض األول -

 
رض الثانًالف -

 
الفرض الثالث -



 
 الفرض الرابع: -

 
الفرض الخامس: -
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 . مجتمع البحث5

هو الشخص الذي 
ٌتخذ من العمل اإلعالمً والصحفً مهنة له بصفة أساسٌة، وٌعمل فً مؤسسة أو هٌئة 

ت أنباء، مواقع الكترونٌة، مراكز أو مركز إعالمً )صحافة، إذاعة، تلفزٌون، وكاال
األبحاث والدراسات اإلعالمٌة، هٌئات إعالمٌة رسمٌة مرتبطة قانونٌا بمؤسسات الدولة، 
أو معترف بها رسمٌا بحصولها على التخوٌل الذي ٌجٌز عملها بشكل قانونً، أو مستمر 

حلٌا أو إقلٌمٌا أو بالعمل فٌها، فضال عن انتسابه الى إحدى المنظمات أو الهٌئات المعنٌة م
دولٌا بحقوق اإلعالمٌٌن والصحفٌٌن والتً تثبت صفته اإلعالمٌة رسمٌا، وٌكون حامال 

لعنوان وظٌفً محدد، ٌحدد طبٌعة عمله المهنً داخل المؤسسة أو المركز.

-  
-  
-  
 وهً مبررات علمٌة كافٌة لالختٌار. -

 . عٌنة البحث وحجمها6

العٌنة العمدٌة

مبررا ذلك  مبحوث( مفردة/ 444وقد وجد الباحث فً دراستهما حجم عٌنة بمقدار )
 علمٌا باالتً:

التراث العلمً )الدراسات السابقة( باستخدام المعلومات المتوافرة فً اإلفادة من 
البحوث المنشورة والعودة إلى أعمال الباحثٌن اآلخرٌن التً باإلمكان أن تمدنا الى نقطة 
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البداٌة.

وقد حدد الباحث فً دراستهما اربعة متغٌرات

 المتغٌرات الواردة فً العنوان الرئٌسً للبحث 
المتغٌرات الوسٌطة/ الخصائص 

 الدٌموغرافٌة

 

 . نوع البحث ومنهجه وأدواته7
منهج الدراسةالدراسات الوصفٌة،

اما أدوات الدراسة فهً:
المالحظة الموجهة:



 
  

 اجراءات الصدق والثبات واألدوات اإلحصائٌة. 8
 الصدق الظاهري: -أ
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الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة:-ب

معامل )ألفا( لالتساق الداخلً: -ب

: Test-Retestإجراء الثبات بطرٌقة االختبار وإعادة االختبار

 . مجاالت البحث9
المجال ألزمانً: -

المجال المكانً: -

BBC ArabeDW
Franc 24CCTV

RTTRT7
المجال البشري: -
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 . تحدٌد المفاهٌم 14
الدور: -1

القضٌة: -2

 
القنوات الفضائٌة الموجهة: -3

 
التحول السٌاسً: -4

 
اإلعالمً:  -5

األجندة:

النظرٌة: -7

األزمة:
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 ثانٌا: اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة

 توزٌع عٌنة البحث بحسب الجنس: -1

 
 ( / التوزٌع النسبً للذكور واإلناث بحسب متغٌر الجنس فً عٌنة البحث1جدول )

   
   
   

  
 عٌنة البحث( ٌوضح التوزٌع النسبً للذكور واإلناث فً 1شكل )

 توزٌع عٌنة البحث بحسب الفئات العمرٌة والجنس : -2

(24 -29)

واكثر( 36)

(34 – 35)

 الجنس

 الذكور

 االناث 



 
دور الفضائيات املوجهة يف ترتيب اولويات الراي العاو ازاء 

 الصياشي يف املنطقة العربيةقضايا التحول 

 رعد جاشه محسة 

 علي يودة شلنان
 

- 263 - 

 

فما دون 23)

 ( / التوزٌع النسبً للفئات العمرٌة للذكور واإلناث فً عٌنة البحث2جدول )

      
24-29       
36-       

30-35       
-23       

 ( التوزٌع النسبً للفئات العمرٌة للذكور واإلناث فً عٌنة البحث2شكل )

 توزٌع عٌنة البحث بحسب سنوات العمل فً المؤسسة اإلعالمٌة والجنس : -3

سنوات( 3-5)

(9 
سنوات فما فوق(

)سنتٌن فما دون(

0

20

40

60

80

100

24-29 36- 30-35 -23 

 ذكور

 اناث
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(6-
سنوات 8

( / التوزٌع النسبً لسنوات العمل ضمن المؤسسات اإلعالمٌة الحالٌة لعٌنة 4جدول )
 البحث.

      

       
       

      

       

  توزٌع عٌنة البحث بحسب الشؤون التً اعتاد االعالمٌٌن العراقٌٌن على تغطٌتها  -4

الشؤون السٌاسٌة واألمنٌة

االقتصادٌة
الشؤون االجتماعٌة

الشؤون 
الشؤون الرٌاضٌةالثقافٌة

  
 ( / التوزٌع النسبً للشؤون التً اعتادت عٌنة البحث على تغطٌتها5جدول )

   
   
   
   
   

   
   

  
نظرا الن السؤال ٌتضمن أكثر  444ولٌس  691* عدد التكرارات كان 

 من إجابة

 ( / التوزٌع النسبً للشؤون التً اعتادت عٌنة البحث على تغطٌتها3شكل )
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التً تهتم بالتحوالت السٌاسٌة فً بحسب تفضٌل أي الفضائٌات توزٌع عٌنة البحث  -5

   المنطقة العربٌة

الفضائٌات 
الموجهة الى المنطقة العربٌة

الفضائٌات العربٌة
الفضائٌات العراقٌة

 
بحسب تفضٌل أي الفضائٌات التً تهتم بالتحوالت السٌاسٌة ( / التوزٌع النسبً 6جدول )

 العربٌة

 تاالتكرار الفئة
النسب 
 المئوٌة

 الترتٌب

    
    
    

    
بحسب طبٌعة تفضٌل البرامج التً تتعلق  (/ التوزٌع النسبً لعٌنة البحث4شكل )

 بالتحوالت السٌاسٌة العربٌة

 

0

100

200

300

400

الفضائيات الموجهة إلى 
 المنطقة العربية

 الفضائيات العربية

 الفضائيات العراقية



 (2018 مارط – ينايرعدد )   46 اجمللد -حوليات آداب عني مشض 
 

- 266 - 
 

بحسب ترتٌب الفضائٌات الموجهة الى المنطقة العربٌة والتً توزٌع عٌنة البحث  -6
تتناول قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة

الحرة االمرٌكٌة قناة

(RTروسٌا الٌوم )

ً سً عربً بً ب 

(BBC Arabeالبرٌطانٌة )

 Francالفرنسٌة ) 24فرانس قناة العالم االٌرانٌة
24)

الكوثر اإلٌرانٌة 
ٌورو نٌوز االوربٌة 

DW
 CCTV TRT7

 ( / التوزٌع النسبً بحسب ترتٌب الفضائٌات الموجهة إلى المنطقة العربٌة 7جدول )

RT
BBC Arabe

Franc 24

DW
CCTV
TRT7

bbc
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بحسب درجة الحرص فً متابعة أحداث وقضاٌا التحوالت توزٌع عٌنة البحث  -7
ة الموجهة السٌاسٌة العربٌة فً القنوات الفضائٌ

احرص 
احرص بشدة

ال احرص  

ال اعلمال احرص مطلقا

(/ التوزٌع النسبً بحسب درجة الحرص فً متابعة قضاٌا التحوالت فً 8جدول )
 الفضائٌات الموجهة

     
    

  
      

    
    

 
( / التوزٌع النسبً لعٌنة البحث بحسب الوقت المفضل لمتابعة الفضائٌات 5شكل رقم )

 الموجهة

0

50

100

150

200

 ال اعلم ال احرص مطلقا ال احرص احرص بشدة احرص 
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بحسب مزاٌا التفضٌل لمشاهدة قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة البحث توزٌع عٌنة  -8
 فً القنوات الفضائٌة الموجهة

األخبار والمعلومات الواردة فٌها فورٌة وتمتاز بحداثتها 
تحقق السبق االخباري اكثر 

من أي وسٌلة اخرى
تتجنب االنحٌاز وتقدم وجهات النظر المختلفة ازاء  

التحوالت السٌاسٌة العربٌة بموضوعٌة 

ومراسلً اخبار ومذٌعً النشرات  االداء المهنً لمقدمً البرامج
تعتمد على كوادر مهنٌة من المحررٌن جذاب ومشوق

والمراسلٌن والمندوبٌن المنتشرٌن فً مواقع احداث التحوالت السٌاسٌة العربٌة 

جرٌئة وال تخضع لسٌطرة مركزٌة اعالمٌة 
تضع االهمٌة كقٌمة اخبارٌة ذات اولوٌة 

علٌا فً تغطٌتها لقضاٌا التحوالت السٌاسٌة 
االهتمام بالتقارٌر والتحلٌالت االخبارٌة التً تعزز من 

امكانٌة فهم االحداث والتحوالت السٌاسٌة العربٌة 
تتجنب فً تغطٌاتها 

قة العربٌة الطابع الرسمً وتركز على الطابع البرامجٌة للتحوالت السٌاسٌة فً المنط
االنسانً لكل ما ٌتعلق بتلك التحوالت 

ٌتناسب وقت فراغً مع اوقات بث برامج هذه 
الفضائٌات 

السهولة والوضوح والدقة فً عرض كل ما ٌتعلق بقضاٌا وموضوعات التحوالت 
السٌاسٌة العربٌة 

تمتاز بوحدة الموضوع فً تشكٌل وترتٌب 
لتحوالت السٌاسٌة موادها البرامجٌة المتعلقة با

تعزز تلك الفضائٌات برامجها التً 
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تتناول التحوالت السٌاسٌة العربٌة بالمعادالت الفٌلمٌة ووسائل اإلٌضاح المتنوعة 
والصور الوافٌة التً تتماشى مع األحداث 

( / التوزٌع النسبً بحسب مزاٌا التفضٌل لمشاهدة قضاٌا التحوالت العربٌة فً 9جدول )
 الفضائٌات الموجهة

 
  
 

  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

    
 السؤال ٌتضمن أكثر من إجابةنظرا الن  444ولٌس 1533* عدد التكرارات 

توزٌع عٌنة البحث بحسب القضاٌا العربٌة التً ٌتابعها اإلعالمٌون العراقٌون من بٌن  -9
 داولها الفضائٌات الموجهة القضاٌا التً تت

االزمة السورٌة 
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الحوار السٌاسً فً 
الحراك الشعبً  لبنان 

فً السعودٌة 
األزمة السٌاسٌة 

الحراك السٌاسً فً مصر والعسكرٌة فً الٌمن
االضطرابات المستمرة 

االحتجاجات فً لٌبٌا 
والتظاهرات فً البحرٌن 

 التحول السٌاسً فً تونس 
بحسب القضاٌا العربٌة التً ٌتابعها اإلعالمٌون (/ التوزٌع النسبً لعٌنة البحث 14جدول )

 العراقٌون من بٌن القضاٌا التً تتداولها الفضائٌات الموجهة

نظرا الن السؤال ٌتضمن أكثر من إجابة 444ولٌس  917* عدد التكرارات 

توزٌع العٌنة بحسب أكثر ثالث قضاٌا عربٌة اقرب إلى اهتمام اإلعالمٌٌن العراقٌٌن -14

االزمة السورٌة 
االزمة السٌاسٌة 

ن والعسكرٌة فً الٌم
الحراك الشعبً فً السعودٌة 

( / التوزٌع النسبً بحسب أكثر ثالث قضاٌا عربٌة اقرب إلى اهتمام 11جدول )
 اإلعالمٌٌن العراقٌٌن  
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 حوالت السٌاسٌة العربٌة توزٌع عٌنة البحث بحسب ترتٌب محاور قضاٌا الت -11

االنتخابات 
التفجٌرات البرلمانٌة 

اإلرهابٌة فً سٌناء ومدن اخرى 
حظر ومحاكمة جماعة اإلخوان المسلمٌن 

للمساعدات األمٌركٌة لمصر

العملٌات االرهابٌة فً لبنان الحوار السٌاسً فً لبنان
مصٌر اسلحة المقاومة 

وملف حزب هللا والعالقات مع اسرائٌل 
تاخر اختٌار رئٌس للجمهورٌة 

محكمة الحرٌري

(/ التوزٌع النسبً لعٌنة البحث بحسب ترتٌب محاور قضاٌا التحوالت 12جدول )
 ةالسٌاسٌة العربٌ

 المجموع
 والمئوٌة

الحراك السٌاسً 
 فً مصر

444 144% 

االحتجاجات 
والتظاهرات فً 

 البحرٌن
444 144% 

المواجهات 
العسكرٌة فً 

 الٌمن
444 144% 
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االضطرابات 
المستمرة فً 

 لٌبٌا
444 144% 

التحول السٌاسً 
 فً تونس

444 144%  
 

 %144 444 االزمة السورٌة

الحراك الشعبً 
 فً السعودٌة

444 144% 

الحوار السٌاسً 
 فً لبنان

444 144% 
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قدرة الفضائٌات الموجهة الى المنطقة العربٌة على توزٌع عٌنة البحث بحسب  -12
تشكٌل مواقف و اتجاهات االعالمٌٌن العراقٌٌن من قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة

    

غٌرت من تصوراتً
جعلتنً مهتما

أضافت لً معلومات

لم 
أفكر بذلك

لم تضف معلومات 
قدرة الفضائٌات الموجهة على تشكٌل مواقف واتجاهات اإلعالمٌٌن (/ 13جدول )

 العراقٌٌن 

         
     

         

 

 
 
 



 (2018 مارط – ينايرعدد )   46 اجمللد -حوليات آداب عني مشض 
 

- 224 - 
 

لعالقات االرتباطٌة بٌن المتغٌرات الوسٌطة االربع )الجنس، العمر، التخصص ثالثا: ا
إزاء قضاٌا  لمجال اإلعالمً( وبٌن اتجاهات وعادات العلمً، سنوات العمل فً ا

 .التحوالت العربٌة

X2

. 
العالقة بٌن متغٌر الجنس ونوع البرامج التً ٌفضلها االعالمٌٌن فً ( 14جدول )

 الفضائٌات الموجهة 

   
   
   
   
   
   

    

X2 

 
العالقة بٌن متغٌر العمر واتجاهات وعادات التعرض بالنسبة لإلعالمٌٌن العراقٌٌن ثانٌا: 

)مزاٌا التفضٌل التً تدفع االعالمٌٌن  فً بغداد إزاء قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة
 العراقٌٌن لمشاهدة قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة فً القنوات الفضائٌة الموجهة(.

X2
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.
العالقة بٌن العمر والمزاٌا التً تدفع اإلعالمٌٌن العراقٌٌن لمشاهدة قضاٌا ( 15جدول )

 التحوالت السٌاسٌة العربٌة 

23
24-
29 

30-
35 

36

   

 

    

X2

التعرض بالنسبة لإلعالمٌٌن العالقة بٌن متغٌر التخصص العلمً واتجاهات وعادات ثالثا: 
)نوع القضاٌا وموقعها  العراقٌٌن فً بغداد إزاء قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة

 الجغرافً.
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X2

. 
 كثر ثالث قضاٌا عربٌةاالعالمٌٌن العراقٌٌن ألوترتٌب العالقة بٌن التخصص  (16جدول )

     
     

     
     

     
      

X2      
العالقة بٌن متغٌر سنوات العمل فً المجال االعالمً واتجاهات وعادات التعرض رابعا: 
)وقدرة  لإلعالمٌٌن العراقٌٌن فً بغداد إزاء قضاٌا التحوالت السٌاسٌة العربٌة بالنسبة

 (.الفضائٌات الموجهة على تشكٌل اتجاهات 

X2

.
سنوات العمل وقدرة الفضائٌات على تشكٌل اتجاهات االعالمٌٌن  ( العالقة بٌن17جدول )

 لمن أجابوا بـ)نعم(

        
       

        
    

X2
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X2

.
وقدرة الفضائٌات  عدد سنوات العمل فً المجال االعالمً العالقة بٌن(18جدول )

 الموجهة على تشكٌل اتجاهات االعالمٌٌن العراقٌٌن بالنسبة لمن اجابوا بـ)ال(

        
        
        

    

X2

 والخالصة والتوصٌاتاالستنتاجات رابعا: 
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Abstract 
The role of satellite channels in prioritizing public opinion on issues of 

political transformation in the Arab region 
  "Survey study on the Iraqi media in Baghdad" 

By Raad Jassim Hamza 

And Ali Youda Salman 

The Iraqi media trends in Baghdad addressing the directed Satellite 

TV of the   directed political transformations in Arab homeland after 2010 
The importance of this study starts from  an essential point whose 

extensions and consequences in Arab homeland, especially with the Area 
has entered new stage of political transformations, which has  changed and 
replaced Arab regimes, and another regimes still stand against these 
transformations, the human domain of the study(Iraqi media in Baghdad) 
has occupied an important  part of this study being a targeted and important  
category for these Satellite TV. 

As for the research problem, it is specified with  the following the key 
question:-( what is the nature of the directed Satellite TV. role undertake by 
them to the Arab home land in the order of the  Iraqi media priorities  in 
Baghdad towards the Arab political transformation  affairs after 2010? 

 The objectives of the study as follow:- 
 Expose the relation nature among the directed Satellite TV agenda 

and the Iraqi media concerns related with the political transformation in the 
Arab region. 

As for the type of the research and its tools; this study is considered 
one of the descriptive study, as for the study approach which is  a survey 
approach, the two researchers use a number of tools to implement this field 
study:- questionnaire, criterion, observation and interviews, the most 
important results  are as follow:- 

The preference of the research sample from  directed Iraqi media as a 
main source of their information towards the Arab political transformation 
affairs, for these Satellite TV directed basically to the  Arab region, and the 
later affairs are presented and existent in  all their cover ages which are 
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diversities in their forms and contents and all analyzing, commentary 
processing and others. 
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