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Abstract

The Iraqi Information Environment are characterize with verity and

multi of choices for the Arabian and National mass especially the television
witnesses mass. Because more than 10 years the Iraq become open to the
coming satellite without constrictions.

And the Iraqi witnesses become free in choosing and moving to get full

wishes and getting which he want of forms and content if these generally or
specialties..

A period of time was finish and the watching of mass media in Iraq was free

, so this make new problems in the field of sender , the media , the
message and the mass… , so the efforts of the researcher and the

information men in Iraq is obvious in facing some of these problems, and

knowing its causes and suggesting the solutions to it . but the other part of
problems are for of studding in spite of they are known for the Iraqi

researchers this study is an attempt and participating in the side of knowing

and following an local problem that has side in order to rising the level of
our Iraqi local satellite channels achievement to Join the development that
happened in the working Arabian satellite channels.

So it is a survey study for a random sample in Baghdad, depending

on theoretical comparing between local Iraqi satellite channels (the
government

and

private)

and

coming

Arabian

satellite

channels

(government , Party, and private ) form the side of mass watching for the

programmers of these satellite channels and the relation in the watching
size the mass full getting of these relation.

المستخمص:
يتميز المشيد االعالمي في العراؽ بتنوع وتعدد الخيارات اماـ الجميور وبخاصة جميور المشاىديف

والمتابعيف لمتمفزيوف فمنذ اكثر مف عشر سنوات والفضاء العراقي صار مفتوحاً اماـ الفضائيات العربية
والدولية الوافدة وبدوف أية عوائؽ او حواجز  ،واصبح المشاىد العراقي ح اًر في االختيار والتنقؿ الشباع رغباتو

اء اكانت ىذه المضاميف عامة أو متخصصة  ..لقد فات
والحصوؿ عمى ما يريد مف اشكاؿ ومضاميف سو ً
عقد مف الزمف والتعرض الحر لوسائؿ االعالـ في العراؽ وىذا الزمف كاف كفيالً بافراز مشاكؿ جديدة عمى

صعيد المرسؿ والوسيمة والرسالة والجميور وال يخفى عمى احد مثابرة الباحثيف واالعالمييف العراقييف في رصد

بعض ىذه المشاكؿ ومعرفة اسبابيا واقتراح الحموؿ ليا  ..بينما ال يزاؿ القسـ االخر مف المشاكؿ بعيداً عف
التناوؿ مع أنو مرصود ومعروؼ لمباحثيف العراقييف وىذه الدراسة ىي محاولة ومساىمة في اتجاه رصد

ومتابعة لمشكمة محمية ذات بعد اقميمي بغية رفع مستوى اداء الفضائيات العراقية المحمية والمحاؽ بركب

التطور الحاصؿ في الفضائيات العربية العاممة وىي دراسة مسحية لعينة عشوائية مف جميور بغداد وتعتمد
عمى المقارنة المنيجية بيف الفضائيات المحمية العراقية العاممة الحكومية والحزبية والخاصة والفضائيات

العربية الوافدة الحكومية والحزبية والخاصة مف ناحية تعرض الجميور لبرامج ىذه الفضائيات والعالقة
التبادلية في حجـ التعرض ومعدؿ االشباعات المتحققة لمجميور مف ىذه العالقة .

منيجية البحث :

الفصل االول

اوالً  :مشكمة البحث :

تتحدد مشكمة البحث الحالي في ايجاد أجوبة عممية لالسئمة االتية -:

 .1ما ىي القنوات الفضائية التي يشاىدىا الجميور العراقي ممثالً بعينة البحث الحالي؟
 .2ىؿ ىي محمية اـ عربية؟

 .3اذا كانت محمية  ،ما ىي ىذه القنوات ؟ ىؿ ىي حكومية او حزبية اـ خاصة؟
 .4اذا كانت عربية  ،ما ىي ىذه القنوات ؟

 .5ما نسبة التعرض لمقنوات المحمية مقارنة بالتعرض لمفضائيات العربية؟

 .6ىؿ ىناؾ قصور في اداء الفضائيات المحمية؟ وايف يكمف القصور عمى مستوى الشكؿ اـ
المضموف؟

 .7ما االشباعات المتحققة مف التعرض لمفضائيات العربية ؟ وما نوعية المواد والبرامج التي
يشاىدىا المشاىد العراقي ؟ ىؿ ىي اخبارية اـ ثقافية او ترفييية اـ وثائقية ...الخ

ثانياً  :اىداف البحث

ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى ما يأتي :

 .1رصد ومتابعة استعماؿ الجميور العراقي لمفضائيات المحمية والعربية واجراء المقارنة بيف الحالتيف
لبياف اداء ومعدالت لمشاىدة وتأثيرات الحالة الثانية مف التعرض عمى الحالة االولى اذا كاف ىناؾ

عزوؼ عف التعرض لمفضائيات المحمية.

 .2معرفة دوافع التعرض لمفضائيات العربية؟

 .3التعرؼ عمى االشباعات المتحققة مف التعرض لمفضائيات العربية؟

 .4مقارنة تأثيرات المشاىدة لمفضائيات العربية مع مشاىدة القنوات الفضائية المحمية؟
 .5تحديد توجيات الجميور العراقي نحو القنوات الفضائية بكافة اشكاليا المحمية والعربية لمعرفة
مستقبميا وتحديد نوعية العالقة الحالية والمستقبمية.

ثالثا :أىمية الدراسة :

 -1الدراسة مساىمة لتقييـ اداء الفضائيات العراقية المحمية مف وجية نظر الجميور العراقي.
 -2ىي محاولة لتحديد اتجاه المشاىدة لدى الجميور العراقي المحمي.

 -3وضع تصور لمقائميف عمى االعالـ العراقي عف أداء الفضائيات المحمية العراقية الحكومية والحزبية
والخاصة مف اجؿ تحقيؽ تكامؿ وتنسيؽ منافع بيف قطاعات االعالـ المختمفة وتمبية حاجات

الجميور العراقي.

 -4يمكف عد ىذه الدراسة بكونيا رائدة في مجاؿ المقارنة مع االخريف لمواكبتيـ وعدـ التخمؼ عف الركب
االعالمي عربياً واقميمياً ودولياً.

رابعاً :نوع البحث واجراءاتو:

يعد ىذا البحث مف البحوث الوصفية التي تعتمد عمى منيج المسح بالعينة العشوائية وقاـ الباحث

بأجراء المقارنة المنيجية في احياناً كثيرة وىي طريقة.

خامساً  :عينة البحث :

غطت الدراسة عينة عشوائية قواميا ( )454مفردة بمحافظة بغداد وبجانبي الكرخ والرصافة وبواقع

( )225مفردة لجانب الكرخ و( )225لجانب الرصافة وجرى توزيع االستمارات باالعتماد عمى طمبة كمية
التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ لالستفادة منيـ ومف عوائميـ وابناء مناطقيـ لالجابة عف االسئمة الواردة في

االستمارة ،وقد عادت الينا االستمارات وبواقع ( )324بينما لـ تعد ( )124الينا وأىممت ثماف استمارات نتيجة

الخطأ في االجابات وممئ االستمارة وتمؼ استمارتيف

الفصل الثاني

الخمفية النظرية

حاجات الجميور العراقي واالشباعات المتحققة:

اوالً  :جميور التمفزيون

يجمع الباحثوف عمى أف المفيوـ العاـ لمجميور ىو (مجموعة مف االفراد يجمع بينيـ ميؿ أو اتجاه

وعاطفة مشتركة وادراؾ وحدة المصالح لذلؾ يتولد شعور بالوحدة وتحقيؽ الذات  ،ويختمؼ مقدار ىذا الشعور

مف جميور الى آخر)(.)1

وكذلؾ عرؼ الجميور بأنو (عبارة عف تجمع عدد مف الناس يتميز بنوع مف االىتماـ المشترؾ والحاجات

والقيـ المشتركة)(.)2

في حيف عرؼ جميور وسائؿ االتصاؿ بأنيـ خميط متبايف وغير متجانس مف االفراد يختمؼ كؿ فرد عف

االخر بالكيفية التي يتعرض فييا لمرسائؿ االتصالية()3أف االتصاؿ الجماىيري يوجو بصورة عامة صوب
جميور كبير غير معروؼ اي اف الرسائؿ الى افراد مخصصيف ال تعد اتصاالً جماىيرياً عكس جميور
التمفزيوف المقدر بالمالييف فيو جميور كبير يتعرض الوقات طويمة لذا يسمى بالجميور الكبير ويكوف بحجـ
ال يستطيع صاحب الرسالة اف يتفاعؿ مع اعضائو عمى اساس مباشر  ،وىذا ىو معيار التعرؼ عمى

مصطمح جميور وسائؿ االتصاؿ او جميور التمفزيوف الذي يمتاز بكبره وعدـ تماثمو وتنوعو وعدـ معرفتو مف

قبؿ المرسؿ( ،)4ولمجميور عدة خصائص وعدد مف السمات التي تمعب دو اًر ميماً في توجيو السموؾ
االتصالي لمجميور ،

اما انواع الجميور فيناؾ تصنيفات عديدة قاـ بيا الباحثوف ويمكف تصنيؼ الجميور الى -:

(الجميور العاـ والجميور الخاص  ،والجميور الحساس والجميور العنيد والجميور المفترض

والجميور الفعمي والجميور المستعرض)

اما بالنسبة لتقسيـ( روبف) لجميور التمفزيوف فيحتوي عمى نوعيف مف المشاىديف:
أ .المشاىد االنتقائي.

ب .المشاىد المعتاد (.)01

ويمكن تصنيف تمك الخصائص الى :

اوالً  :الخصائص الديمغرافية وتتمثل
()1

التعميـ حيث تؤثر درجة التعمـ في بناء المجتمع وكذلؾ عمى اختيار نوع الوسيمة وتؤثر ايضاً في

تحديد سموكيات الجميور وتشكيؿ دوافعيـ فالجماىير التي يسودىا نظاـ تعميمي ييتـ اساساً
بالعمـ واالتجاىات الجديدة ويشجع عمى االبتكار تتصؼ ىذه المجتمعات بأنيا جماىيرية واسعة

االفؽ جادة التفكير  ،تتجو الى التجديد واالبتكار  ،وىو ما يتفؽ مع نظرية التقمص الوجداني

()2

لصاحبيا (ليرنر)(.)5

الحالة المادية  :وتؤثر الحالة المادية حيث يقتني االفراد ذوي الدخؿ المرتفع وسائؿ االتصاؿ
الحديثة بينما يمجأ االفراد اصحاب الدخؿ المنخفض الى الوسائؿ ذات التكمفة الرخيصة

()3

كالصحؼ والراديو  ،وكذلؾ يؤثر الدخؿ في حجـ وكثافة التعرض ونوعية المضاميف(.)6

الطبقة االجتماعية  :اف وسائؿ االعالـ تقسـ العالـ الى مناطؽ مختمفة تراعي طبيعة وخصائص
جميور كؿ منطقة وتعمؿ عمى توجيو ما يشبع احتياجاتو وتستخدـ سياسة تمؾ الوسائؿ  ،كما أف

تقسيـ االفراد عمى اساس الطبقة االجتماعية ليس تقسيماً اقميمياً فقط بؿ ىو تقسيـ دولي حيث

تقسـ وسائؿ االعالـ العالـ الى مناطؽ مختمفة وتراعي فييا طبيعة وخصائص جميور كؿ منطقة
وتعمؿ عمى توجيو ما يشبع احتياجاتو وتستخدـ سياسة تمؾ الوسائؿ(.)7

ثانياً :الخصائص النفسية وتكاد تتعمق ىذه الخصائص بسموك الجميور االستجابي وىي(:)8

 )1اتجاىات االفراد والجماعات.

 )2الخصائص النفسية لالفراد داخؿ الجماعة

 )3ردود افعاؿ الجميور آزاء بعض القضايا االعالمية والدعائية.

 )4متغيرات التكاليؼ والقدرة عمى المخالطة االجتماعية والسيطرة واالنطواء واالندفاع و تبني أفكار
جديدة ومستحدثة.

ثانياً :الخصائص الحضارية :وىي الخصائص التي تشمؿ العادات والتقاليد والسمات الشخصية وترتبط ىذه
الخصائص بمجموعة مف المتغيرات االساسية الخاصة بالمرجعيات الثقافية وتصورات الجميور مدركاتو

وانطباعاتو واسموب حياتو.

ثالثاً :الموقع الجغرافي  :حيث يساعد ذلؾ عمى رسـ صور عامة عف خصائص وسمات الجميور.
نظريات الجميور :

ىناؾ نظريات عديدة لجميور وسائؿ االعالـ ومف أىـ ىذه النظريات ىي:

اوالً  :نظرية التعميم  :ترى ىذه النظرية اف االفراد يستطيعوف تعمـ السموؾ مف خالؿ مشاىدة التمفزيوف الذي
يعمؿ عمى تشكيؿ سموكياتيـ حسب سموكيات الشخصية التي تعرضيا برامج التمفزيوف(.)9

ثانياً :النظرية التطبيقية  :وتقوـ عمى اساس اف الجميور يمكف أف يكيؼ اتجاىاتو مع الرسائؿ التي يتمقاىا
مف وسائؿ االعالـ لتحقيؽ بعض حاجاتو (.)9

ثالثا :نظرية االتساق والتنافر  :وتفترض ىذه النظرية اف الفرد تبريري اكثر مف كونو عاقالً ومف ثمة فأف

تصرف و اتجاه الوسائؿ تبريرية لحماية ارآئو وسموكو واتجاىاتو القائمة اي اف استقبالو لمعمومات متناقضة
يخمؽ لديو حالة مف التوتر ترفعو الى السعي الى اختزاليا وبذلؾ يحدث التنافر(.)14

رابعاً  :نظرية االعتماد المتبادل  :وتقوـ عمى اساس اف استخدامنا لوسائؿ االتصاؿ ال يتـ بمعزؿ عف تأثير
النظاـ االجتماعي الذي نعيش بداخمو  ،وتتاثر وسائؿ االتصاؿ وبالطريقة التي تستخدـ بيا ىذه الوسائؿ

وتتفاعؿ بيا معيا بما تتعممو مف المجتمع(.)11

خامساً  :نظرية االستخدامات واالشباعات:

تكاد تكوف ىذه النظرية اقرب النظريات الى بحثنا الحالي ويقوـ مفيوـ ىذه النظرية عمى أف الجميور

يستخدـ الوسائؿ والمقاييس الواردة فييا التي يحتاجيا في اشباع رغبات معينة لديو ومف ثمة فاف وسائؿ
االعالـ التي تستيدؼ الى استقطاب اكبر عدد مف الجميور تعطي المتمقي ما يحتاج اليو ومف ىنا فأف

الجميور ىو الذي يحدد مضموف المواد االعالمية ومحتواىا اي أف لمجميور ارادة مف خالليا يحدد اي

الوسائؿ والمضاميف يختار(.)12

سادساً  :نظرية الفجوة المعرفية  :وفكرتيا تقوـ عمى اساس تدفؽ المعمومات الذي يتـ بشكؿ متساوي بيف
االفراد لمختمؼ االسباب الخاصة بالجميور والوسيمة والمرسؿ وفي النياية تساىـ وسائؿ االعالـ في زيادة

الفروقات واتساعيا بيف افراد الجميور(.)13

سابعاً  :نظرية الفروق الفردية  :وفكرتيا تقوـ عمى اساس اف ما نالحظو مف جماىير ما ىو اال نتاج
لعمميات عديدة مف االختيار الشخصي المبني عمى اختالؼ االفراد في اذواقيـ واىتماماتيـ وقدراتيـ الذىنية
والفرص المتاحة اماميـ  ،ولقد سمي دنيس ما كويؿ ىذه النظرية بنظرية االستجابة لطمب الجماىير ويظير

مبدأ العرض والطمب جمياً في ىذه النظرية حيث يختمؼ متابعوا مضاميف المواد االعالمية بأختالؼ الفروؽ

الفردية في الجميور المستقبؿ ليا(.)14

ثامناً  :نظرية ترتيب االولويات  :ويمكف عدىا مف ضمف نظريات القائـ باالتصاؿ ايضاً اذا ما نظرنا
لمموضوع مف زاوية اف الذي يقوـ بترتيب ىذه االولويات ىو المرسؿ ولكف اذا ما افترضنا اف االولويات ىي

حاجات تتعمؽ بأفراد الجميور نفسياً واجتماعياً فأف النظرية تعد مف نظريات الجميور ايضاً(.)15

ثالثاً  :حاجات الجميور من مشاىدة برامج الفضائيات

يسعى الجميور مف خالؿ التعرض لوسائؿ االعالـ الى تحقيؽ عدد مف الحاجات  ،وىي(:)16

 .1الحاجة المعرفية :حيث يحتاج الجميور الى معمومات عف المجتمع المحيط بو وىي حاجة تستند الى
الرغبة في فيـ البيئة والسيطرة عمييا.

 .2الحاجة العاطفية :وىي حاجات االنساف لمتمتع بالجماؿ والمتعة والتجارب العاطفية حيث اف اغمب
مضاميف الرسائؿ االعالمية تقوـ عمى مخاطبة العواطؼ والمشاعر االنسانية لمجميور كالفرح والحزف

والخوؼ والقمؽ ...الخ.

 .3حاجات التوافؽ الشخصي  -:وىي مرتبطة بتقوية شخصية االفراد مف ثقة بالنفس واالستقرار ومكانة
الفرد ومركزه االجتماعي حيث يمكننا مقارنة انفسنا باالخريف  ،عبر وسائؿ ومف ثـ اختيار افضؿ

الصفات.

 .4حاجات التعامؿ االجتماعي  -:وىي الحاجات المرتبطة بتنويو الفرد باالتصاؿ باالصدقاء والعائمة
والتعاليـ وىي حاجات تشبع رغبة الفرد لالنتماء ومعرفة كيؼ يعيش االخروف حيث تساعد وسائؿ

االعالـ االفراد الذيف يعيشوف بمفردىـ في معرفة الشخصيات والمشاكؿ والقضايا في المجتمع.

 .5حاجة اليروب  :وىي حاجة ترتبط برغبة الفرد في اليروب وازالة التوتر والرغبة في التسمية والميو
واليروب مف الواقع الذي يعيش فيو الى الواقع الذي تصوره وسائؿ االعالـ.

رابعاً :عالقة الجميور بالمرسل:

تؤثر عالقة كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ ببعضيـ عمى فاعمية االتصاؿ  ،فالمرسؿ اليختار جميور

وانما يتعامؿ مع جميور واقعي قائـ بالفعؿ وعميو يجب أف تكوف لديو توقعات حوؿ الجميور ومدى تقبميـ

فاذا كانت صورة المرسؿ محببة لدى الجميور فاف فيمو لمرسالة سيكوف سيالً نسبياً وتصعب ىذه الميمة
عندما تتضمف الرسالة افكا اًر غير مقبولة او متناقضة مع وجية نظر الجميور وعندئذ يصبح عمى المرسؿ اف

يتخذ مف نقاط االتفاؽ مع جميوره مدخالً لعرض وشرح وتقييـ وجيات نظرة وحججة التي يستند الييا اما
عندما تيتز صورتو فيؤدي الى اف يكوف غير مؤثر في جميوره  ،وعند ذلؾ يكوف مف االفضؿ اف يدعـ

المرسؿ رسالتو بمصادر موثوقة وذات سمعة طيبة حتى تحظى بثقة الجميور وتقديره(.)17

خامساً :عالقة الجميور بالوسيمة:

عمى ضوء فيـ الجميور والوقوؼ عمى خصائصو وتوقع ردود افعالو وتصوراتو لمرسؿ االتصاؿ

يستطيع المرسؿ اف يتعرؼ عمى مدى ادراؾ الجميور برسالتو ويعدؿ ويكيؼ مف ثمة الرسالة وفقاً لخصائص

الجميور  ،كما فيميا المرسؿ ويتعمؽ ىذا التعديؿ بجوانب متعددة ترتبط باختبار الموضوع وتحديد اليدؼ مف

االتصاؿ واختيار لغة االتصاؿ واختيار المادة المساعدة في الرسالة كالصور والمؤثرات الصوتية والتعرؼ
عمى الجميور ودراستو يتـ بأستخداـ أساليب متنوعة فيناؾ البحوث المنظمة لدراسة الجميور وتحديده

والتعرؼ عميو مف خالؿ االجراءات والقواعد المنيجية(.)18

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية

أنماط مشاىدة الجميور العراقي لمفضائيات المحمية والعربية
 -مقارنة منيجية-

أخضع الباحث( )324أستمارة لمتحميؿ وكانت المؤشرات كاالتي:

ارتفاع كثافة التعرض لمفضائيات المحمية بيف افراد العينة حيث يشاىدىا( )214مشاىد وبنسبة

( )%65.63وبصورة دائمة  ،بينما يشاىد ( )114مبحوثاً الفضائيات العربية وبنسبة تمثؿ ( )%34.37
وبصورة احياناً  ،كاف اكثر المبحوثيف يشاىدوف الفضائيات المحمية مف ( )6-4ساعات يوميا  ،بينما

يتعرضوف لمفضائيات العربية مف ساعتيف الى ثالث ساعات يومياً.

كانت فترة العصر والمساء أكثر االوقات المفضمة لدى افراد عينة البحث لمتعرض لمفضائيات

المحمية  ،بينما كانت مدة السيرة ىي المفضمة لدى الجميور العراقي لمتابعة الفضائيات العربية.

كانت االخبار ىي المادة الرئيسة لمجميور التي يحصؿ عمييا مف القنوات المحمية وبشكؿ كبير مف

خالؿ الشريط االخبار ،وبعدد تك اررات بمغ ( 184تك ار اًر) وبنسبة ( )% 56.25بينما يحصؿ ( )144مبحوثاً

وبنسية (  )% 43.75عمى االخبار مف الفضائيات العربية  ،بينما كانت االفالـ والمسمسالت المدبمجة

والمسمسالت العربية والمسابقات والبرامج الرياضية ىي البرامج التي تحضى بأىتماـ ومتابعة الجميور العراقي

لمفضائيات العربية وبواقع ( 264تك ار اًر) وبنسبة (  )% 81.25وفي المقابؿ اجاب ( ) 64مبحوثاً وبنسبة

( )19.75بأنيـ يحصموف عمى ىذه المواد التمفزيونية المشار اليو آنفاً مف الفضائيات المحمية .

واجاب ( )274مبحوثاً وبنسبة ( )% 84.37انيـ يشاىدوف الفضائيات المحمية عمى مدى اياـ

االسبوع بالكامؿ بينما اجاب ( )54مبحوثاً وبنسبة (  )%15.62مف افراد العينة بأنيـ يتابعوف الفضائيات
العربية في اياـ معينة وخاصة العطؿ االسبوعية والرسمية والمناسبات التي ال يذىبوف فييا لمدواـ الرسمي.

احتمت قن اة الشرقية المرتبة االولى بالنسبة لمقنوات المحمية التي يفضموف مشاىدتيا وبنسبة ()%54

وبعدد تك اررات بمغ( 164تك ار اًر) تمييا قناة البغدادية وبعدد تك اررات بمغ ( )84وبنسبة ( )%26.25ثـ العراقية

ار) ثـ السومرية بعدد تكرارات ( )18وبنسبة (  )% 5.62ثـ
وبنسبة ( )%11.25وبعدد تك اررات بمغ ( 36تكر اً

الفيحاء بنسبة ( )%4.37وبعدد تك اررات (14تك ار اًر) واخي اًر جاءت قناة االتجاه بعدد تك اررات ( )8وبنسبة

( )%2.5وأما مشاىدة الفضائيات العربية فقد كانت مؤشرات اجابات المبحوثيف موزعة بالشكؿ اآلتي:

فضائيات  MBCويشاىدىا ( )144مبحوثاً مف افراد عينة البحث وبنسبة ( ، )%45.75والنيؿ

سينما ( )64تك ار اًر وبنسبة ( )% 24وجاءت دريـ  1بالمرتبة الثالثة بػ( 48تك اررا) وبنسبة ( )%15ثـ فضائية

ميمودي افالـ بالمرتبة بػ ( 36تكرار) وبنسبة ( )%11.25فالجزيرة بػ(  24تك ار اًر) بالمرتبة الخامسة وبنسبة

( )%7.5واخي اًر المحور بالمرتبة السادسة بػ ( 8تك ار ارت) وبنسبة ( )%2.5

جاء في اسباب تفضيؿ الحصوؿ عمى االخبار مف القنوات المحمية بالنسبة الفراد العينة بأف ذلؾ

يعود الى أعتقاد معظـ المبحوثيف باف الفضائيات العراقية اكثر أىتماماً بالشأف المحمي العراقي وقرب معظـ

الفضائيات العراقية مف المصادر الرسمية والحكومية ولمعرفة اخبار العطؿ الرسمية والق اررات وما يدور في

أروقة السياسة والحصوؿ عمى اجابات قطعية لكثير مف االمور التي يكثر عمييا الجدؿ فضالً عف أنحياز
الفضائيات العربية وتناوليا لمشأف العراقي بشيء مف السمبية  ...وآجاب (244مبحوث) وبنسبة ()%67

بأنيـ يعتمدوف عمى الشريط االخباري في الحصوؿ عمى االخبار مف الفضائيات العراقية  ...بينما يعتمد

( )%33وبعدد  84مبحوثاً عمى النشرات االخبارية في الحصوؿ عمى االخبار.

وجاء تفضيؿ الجميور لقناة  MBCلكثرة برامجيا المنوعة وطغياف الجانب الترفييي عمى مواد

برامجيا وكذلؾ برامج المسابقات التي تعرضيا بشكؿ فيو تجديد دائماً  ،اما قناة النيؿ سينما فذلؾ لمحصوؿ
عمى متعة مشاىدة االفالـ المصرية السينمائية بعد اف اختفت السينما مف المدف العراقية وصارت متعة

مشاىدة االفالـ السينمائية تتـ مف خالؿ التمفزيوف كما اجاب بذلؾ العديد مف المبحوثيف اما دريـ  1فتكاد

تكوف المسمسالت االجنبية المدبمجة ىي الطاغية عمى اجابات المبحوثيف بينما أمتازت ميمودي افالـ بكسبيا

الجميور العراقي لعرضيا الدراما العربية  ،في حيف كانت البرامج السياسية ذات الطابع الساخف كما في
االتجاه المعاكس ىي الدافع لمشاىدتيا مف قبؿ المبحوثيف  ،واما فضائية المحور المصرية فجاء تفضيميا

لمشاىدة البرامج السياسية وبرامج ( .)Talk Show

مف خالؿ تحميؿ البيانات تظير دوافع تعرض الجميور العراقي لمفضائيات المحمية لمحصوؿ عمى

االخبار والمعمومات عف الواقع وسير االمور في البالد وىي دوافع نفعية ويمي ىذا الدافع جممة دوافع أخرى
فيما يخص التعرض لمفضائيات المحمية كالتعمـ والتفاعؿ االجتماعي والدوافع الطقوسية بينما كانت دوافع
التسمية عمى راس الدوافع تعرض الجميور العراقي لمفضائيات العربية كنتيجة طبيعة جاءت دوافع اليروب

وقضاء وقت الفراغ والترفيو ثـ اليروب مف الواقع واعباء الحياة وىي دوافع طقوسية.

جاءت االشباعات المتمثمة بالحصوؿ عمى االخبار والمعمومات في مقدمة اشباعات المحتوى التي

تحققت لمجميور العراقي في التعرض لمفضائيات العراقية  ،بينما جاءت االشباعات المتمثمة بالمتعة والسعادة
واالسترخاء والراحة النفسية والتخمص مف الممؿ بسبب كثرة العطؿ الرسمية في مقدمة االشباعات التي قدمتيا

الفضائيات العربية لممشاىد العراقي.

اما عف أري الجميور العراقي بالفضائيات المحمية فكاف التنوع في التخصص فيناؾ فضائيات

حكومية واخرى حزبية وثالثة خاصة وكذلؾ التنوع في التخصص فيناؾ االخبارية والسياسية والدينية

والرياضية واالطفاؿ والمرأة وكذلؾ والجرأة في طرح الموضوعات واختالفيا في االتجاىات والمواقؼ واستمرار

بثيا عمى مدار  24ساعة وىذه االراء أجمعت عمييا اغمب اجابات العينة فيما ركزت اجابات اخرى

لممبحوثيف عمى سمبيات الفضائيات المحمية والمتمثمة في تناقؿ االخبار الكاذبة والمبالغة في االتجاىات حيث

تركز بعض الفضائيات عمى بث االخبار السمبية كاالنفجارات والتصريحات التي تؤجج العنؼ واالرىاب

واالنحياز في عرض وجيات النظر وعدـ التركيز عمى االيجابيات ونشر ثقافة الكراىية بدؿ التسامح
والمصالحة وفيما يخص الشكؿ واالسموب فقد ذكرت بعض االجابات اف الفضائيات المحمية تكرر االفكار

وتحاوؿ تقميد البرامج المعروضة في بعض الفضائيات العربية ونمطية البرامج وعدـ التجديد  ،في مقابؿ ىذه
المعمومات ذكر( )124مبحوثاً وىـ يشكموف نسبة ()%37.5

مف مجموع عينة البحث أف ايجابيات

الفضائيات العربية تتمثؿ في التخصص واف بعض الفضائيات صارت تسير بأتجاه تخصص التخصص كما
في البرامج الخاصة بكرة القدـ والقنوات المخصصة لمقرآف الكريـ والبرامج الوثائقية والتسمية وقنوات الدراما

والقنوات المخصصة لالفالـ السينمائية...

ويرى المبحوثوف اف الفضائيات العربية تتميز بمساحة حرية اكبر مف الفضائيات العراقية وبنسبة

أجابات بمغت ( )284أجابة اي بنسبة  % 87.5مف عينة البحث بينما توزعت النسبة المتبقية بيف ()33
اجابة ال أعرؼ وتشكؿ نسبة ( )%14.3و ( )7اجابات كاف اصحابيا يروف اف الفضائيات العراقية تتمتع
بحرية اكبر مف الفضائيات العربية وتشكؿ نسبة (.)%2.18

وعف مساحة التعرض لمفضائيات العربية فيرى ( )%53.12وعددىـ (  )174مف المبحوثيف أف

النخب والمثقفوف يمميوف لمتعرض الييا بينما يعتقد ( )154شخص وبنسبة( )%46.87مف المبحوثيف اف
الفضائيات المحمية مثؿ الشرقية والبغدادية والعراقية والسومرية واالتجاه والفرات والرياضية العراقية الزالت

تحظى بنسبة مشاىدة كبيرة كونيا أكثر اىتماماً بالشأف العراقي وتقدـ مشكالت المجتمع العراقي دوافعو اكثر

مف الفضائيات العربية التي يتخذ أغمبيا موقفاً سمبياً مف المشيد السياسي العراقي الجديد وىناؾ انحياز واضح
في برامجيا لالرىاب والعنؼ وتزييؼ الواقع وعدـ مراعاة اداب الحوار في برامجيا وافتقارىا الى الموضوعية

في الطرح.

وقدـ عدد مف المبحوثيف اراء بشأف تطوير افكار البرامج في القنوات الفضائية المحمية وعدـ تقميد

الفضائيات العربية فيما يخص البرامج  ..ورأئ عدد مف المبحوثيف وعددىـ  348مبحوثاً وبنسبة ()96.25
اف الفضائيات العراقية تفتقر الى انتاج وعرض االفالـ الوثائقية والتسجيمية في حيف اف الفضائيات العربية
تنتج قنوات متخصصة ليذا النوع مف البرامج والتي تعرض افالـ عف الطبيعة والبحار والغابات والحيوانات

واماكف االحداث وشخصيات عالمية كاف ليا دور عمى مسرح الحياة وفي مختمؼ المجاالت السياسية واالدبية

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وىو ما يدفع بالجميور العراقي الى تحقيؽ حاجات واشباعات مف خالؿ

التعرض لمفضائيات العربية كالجزيرة الوثائقية والفضائيات الخميجية والمصرية.

وأنتقد ( )258وبنسبة ( )84.62مبحوثاً مف افراد العينة المضاميف غير الواعية لبعض الفضائيات

العربية التي تبث مشاىد وحوارات جنس ية واباحية في محاولة لجذب الجميور وقد اشاد ىؤالء المبحوثوف
بالفضائيات العراقية في تعامميا مع ىذا الموضوع واقترح ىؤالء عمى الفضائيات العربية والمحمية االقتراب مف

مشاكؿ الناس والتعبير عف ىموـ المجتمع واالبتعاد عف االثارة غير المسؤولة واالقتراب في طرح بعض

القضايا االجتماعية وتحقيؽ الحيادية والموضوعية في الطرح.

وكذلك ضرورة المساىمة في تقريب الشعوب العربية واالسالمية من خالل التعاون في االنتاج

البرامجي واالستعانة بالمندوب المحمي.

وانتقد (  ) 312ونسبتيـ ( )97.5مبحوثاً أسموب بعض البرامج التي ال تحافظ عمى أدب الحوار واحتراـ

الجميور والتي تعتمدىا الفضائيات العربية والمحمية معاً وضرورة التذكير بأف ىناؾ جميور يشاىد وىو
جالس في بيتو(مشاىدة عائمية).

واضاؼ ( )%64مف المبحوثيف اي ( )212مبحوثاً بأف مشاىدة الفضائيات العربية قممت مف مشاىدة

الفضائيات المحمية وصار ليا نسبة مف عممية التعرض والمشاىدة اليومية في حياة الفرد العراقي مع اف
الفضائيات المحمية الزالت تشكؿ الرافد الرئيس ولممتابعة وجاء في مقدمة مقترحات افراد العينة ىو ضرورة

اعتماد المصداقية مف قبؿ الفضائيات المحمية في تناوؿ االخبار وعدـ االنسياؽ وراء المصالح الحزبية

والسياس ية والمنافع الشخصية عمى حساب المصمحة العامة لمعراقييف وعدـ المساس بالثوابت الوطنية وضرورة
االىتماـ بقضايا المواطنيف وعدـ تحويؿ الفضائيات الى منابر لخطب السياسييف وضرورة فضح الفساد

والمفسديف والضالعيف باإلرىاب والعنؼ والتنوع بالشكؿ والمضموف وعدـ تقميد الب ارمج االخرى المعروضة في

الفضائيات العربية والحياد وتحسيف اداء مقدمي البرامج والمذيعيف واالىتماـ بالمغة العربية الفصحى ،
واالىتماـ باألشكاؿ البرامجية  ،وانتقاء الضيوؼ والمتحدثيف في البرامج الحوارية  ،وكانت ابراز مقترحات افراد

العينة فيما يخص الفضائيات العربية ىو ضرورة الكؼ عف سياسة التحريض عمى العنؼ واالرىاب في
العراؽ  ،وتناوؿ الشأف العراقي بواقعية واحتراـ ارادة العراقييف السياسية وابراز الجوانب االيجابية في العراؽ

وبما يعزز روح االخوة العربية واالسالمية وال يسيء لمعالقة بيف العراؽ وجيرانو  ،وفي جانب آخر كانت

ىناؾ مقترحات تخص البرامج الحوارية وضرورة ترؾ البرامج التي يتحوؿ فييا الضيوؼ الى أعداء يتشاجروف
ويتضاربوف ويشتموف بعضيـ البعض اآلخر  ،وكذلؾ االىتماـ ببرامج الفئات الخاصة باالطفاؿ والمرأة.

ولكي يتحقؽ نوع مف التوازف في التعرض بيف الفضائيات المحمية والعربية وبما يحقؽ شيء مف

الفائدة والمنفعة لممشاىد العراقي يتقدـ الباحث ببعض التوصيات.

اوالً :عمى صعيد المضمون في الفضائيات العراقية والمحمية

 -1االىتماـ باالخبار الخاصة بالشأف العراقي مف جانب الفضائيات المحمية والعربية وعرضيا بطريقة
موضوعية وحيادية والمحافظة عمى مصداقية وواقعية الحدث مف دوف أنحياز وذلؾ باالعتماد عمى مراسميف

محترفيف ال يميموف لجية سياسية او تحزب فيناؾ الكثير مف االجابات الفراد عينة البحث التي اكد فييا

اصحابيا بأنيمـ يتعرضوف بكثرة لفضائيات دوف قناعة وقد ذكر ( )44مبحوثاً اي نسبة ( )12.5مثاؿ عمى

ذلؾ قناة الشرقية الفضائية والبغدادية الفضائية وقنوات الجزيرة والعربية.

 -2عدـ التقميد فقد ذكر ( )184مبحوث وبنسبة ( )%54مف عينة البحث اف الفضائيات العراقية تميؿ في
برامجيا السياسية والرياضية والثقافية والفنية الى تقميد برامج قنوات عربية وكما وردت امثمة عمى ذلؾ البرامج

الصباحية واىتماماتيا بالطبخ واعداد الطعاـ وبرامج الحوارات الساخنة والندوات وكذلؾ التشابو االستنساخ في

شريط االخبار ونشرات ومواجيز االخبار ومحاولة القرصنة عمى بعضيـ البعض ..أما ما يخص القنوات
العربية فقد ذكر العديد مف المبحوثيف بأف ىذه الفضائيات عادة ما تمتقي بشخصيات سياسة ليست صاحبة
شأف كبير لمحديث عف قضايا ليست مف اختصاصيا أو أف ىذه الفضائيات تمنح صفة المحمؿ السياسي

لشخصيات ادبية أو ثقافية أو أكاديمية وليست سياسية.
ثانياً :عمى صعيد الشكل

 -1تتفوؽ القنوات الفضائية العربية عمى نظيراتيا القنوات الفضائية المحمية في الوضوح العالي لمصورة
ودرجة نقاوتيا ووضوحيا لذلؾ عمى القائميف عمى القنوات العراقية االىتماـ بموضوع وضوح الصورة ونقاوتيا

مف خالؿ التنسيؽ مع ىيئة االتصاالت والجيات ذات العالقة والحجز عمى االقمار الصناعية ذات الجودة
العالية ومما يحقؽ اليدؼ اعاله ويساىـ في كسب الجميور لممشاىدة المحمية.

 -2تتفوؽ القنوات الفضائية العربية عمى نظيراتيا القنوات الفضائية المحمية العراقية في موضوع
االستوديوىات والديكورات والعوامؿ المساعدة في انتاج الصورة وىذا ينعكس سمباً بدوره عمى حجـ مشاىدة
المشاىد العراقي لقنوات المحمية فقد ذكر اعداد مف المبحوثيف أف الديكورات واستوديوىات االخبار في

الفضائيات المحمية باقية عمى شكميا وديكورىا منذ سنوات طويمة بينما يتـ تغير ذلؾ بأستمرار في الفضائيات

العربية ولوال أف الجميور العراقي محكوـ بقيمة القرب واالىتماـ بشؤونو التغيرات المعادلة تماماً لصالح

القنوات العربية.

 -3االىتماـ بالوجوه التي تظير عمى الشاشة مف مذيعيف ومقدمي برامج ويالحظ اف الفضائيات العربية
كالجزيرة والعربية وعموـ القنوات الخميجية تيتـ بيذا الموضوع في حيف ال يظير ىذا االىتماـ سوى في قناة
الشرقية وتميؿ الفضائيات االسالمية العراقية الى عدـ ظيور االعالميات (السافرات) عمى شاشاتيا ويحبذ

ظيور(المحجبات) ..وفقاً لسايكموجية المشاىدة فاف المعادلة تميؿ لصالح القنوات العربية مع ىامش لبعض
القنوات المحمية كالرشيد والفيحاء والعراقية.

 -4ىناؾ تفوؽ لمفضائيات العربية في عرض المسمسالت المدبمجة واالجنبية التي تتخذ مف أسموب الشكؿ

عمى حساب المضموف في حيف الزالت النمطية في عرض المسمسالت التقميدية العربية التي تظير مشاكؿ

المجتمعات العربية الفالحية وحياة البؤس والفقر ىي المسيطرة عمى شاشة الفضائيات المحمية.

 -5يالحظ نمطية عرض البرامج الثقافية وفقاً لألساليب التقميدية في الفضائيات العربية ىذا ما اجاب

عنو ( )184مبحوثاً وبنسبة ( )%54عدد كبير مف المبحوثيف ونؤكده نحف ايضاً في حيف نجحت

الفضائيات العراقية في طرح المواضيع الثقافية وفؽ قوالب واساليب جديدة كأجراء المقابالت في

الحدائؽ والمتنزىات وتوقيع االصدارات الجديدة مع مؤلفييا في االماكف العامة وبأشكاؿ وأساليب فنية

تخفؼ مف تقؿ المادة االعالمية.
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