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مستخلص البحث
يهــدف بحثنــا هــذا الــى التعــرف علــى مــدى التــزام القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة
العربيــة بمجموعــة المعاييــر المهمــة التــي تعكــس مســتوى مصداقيتهــا فــي التعامــل مــع المــادة اإلعالميــة،
ونظــر إليــاء هــذه القنـوات أهميــة خاصــة لألحــداث التــي تقــع فــي العـراق ،فضـاً عــن المنطقــة العربيــة
والعالــم ،تقــرر اختيارهــا واخضاعهــا للدراســة بمشــكلة بحثيــة تمثلــت بالس ـؤال عــن مســتوى مصداقيتهــا
لــدى اإلعالمييــن العراقييــن ،إذ يعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التفســيرية ،التــي اســتخدمت
المنهــج المســحي علــى عينــة قصديــة بلــغ قوامهــا  245مفــردة ،فيمــا تــم اســتخدام اســتمارة االســتبيان
أدا ًة لجمــع البيانــات ،حيــث تــم اخضــاع ســبع قن ـوات موجهــة باللغــة العربيــة للدراســة ،واختيــرت منهــا
بعدهــا األكثــر مشــاهدة ،والتــي تمثلــت بروســيا اليــوم والحــرة عـراق والـــ  bbcعربيــة ،لتحقيــق
ثــاث قنـوات ّ
أهــداف البحــث فــي التعــرف علــى ترتيــب القن ـوات الموجهــة باللغــة العربيــة مــن حيــث حجــم المشــاهدة،
والتحقــق مــن الفــرض القاضــي بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن القنـوات الموجهــة باللغــة العربيــة
مــن حيــث مســتوى مصداقيتهــا ،وتوصــل البحــث الــى تصــدر قنــاة روســيا اليــوم قائمــة القنـوات الموجهــة
بالمرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم المشــاهدة ومــن ثــم قنــاة  BBCعربيــة ،وبعــد ذلــك جــاءت قنــاة الحــرة
عـراق ،أمــا مــن حيــث مســتوى المصداقيــة فقــد جــاءت القنـوات الموجهــة بمســتويات متقاربــة ،إذ أظهــرت
النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا.
الكلمات المفتاحية :مصداقية ،قنوات ،فضائية ،اخبارية ،اعالميين ،عراقيين ،موجهة ،ثقة ،جمهور ،وسيلة ،اعالمية.
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Abstract
This research aims at identifying the commitment of satellite news channels in
Arabic to the set of important standards that reflect their credibility in dealing
with the media material, and considering that these channels give special
importance to events in Iraq, as well as the Arab region and the world, decide to
choose them and study them with a problem The research was a question about
the level of credibility of Iraqi media. This research is descriptive descriptive
research, which used the survey method on an objective sample of 245 items,
while the questionnaire was used as a data collection tool. Seven channels were
selected in Arabic for the study. The three most watched channels were chosen.
These channels included the channels of Russia today and the Alhurra Iraq and
the bbc Arabic to achieve the objectives of the research to identify the order of
the channels directed in Arabic in terms of the size of the viewership and verify
the hypothesis that there are differences A statistical indication between channels
channeled in Arabic in terms of level of credibility, and reached the search to the
channel of Russia today, the list of channels ranked first in terms of the size of
viewership and then the BBC Arabic channel, and then came Alhurra Iraq channel,
Oriented close levels, as the results showed no statistically significant differences.

key words: Credibility, channels, satellite, news, media, Iraqis, targeted,
trust, public, media, media.

المقدمة

تعــد القنـوات الفضائيــة وســيلة إعالميــة بــارزة ونافــذة مهمــة للجمهــور فــي االطــاع علــى مــا يــدور
وســع مــن إمكانياتهــا
ّ  وازدادت أهميــة الفضائيــات بعــد التطــور التكنلوجــي الــذي،فــي العالــم مــن أحــداث
 مــا جعلهــا تشــكل مصــدر اهتمــام لش ـرائح الجمهــور،فــي مالحقــة الحــدث أينمــا وجــد وتحــت أي ظــرف
، ولــم يقــف التطــور عنــد هــذا الحــد بــل تــم اســتثماره فــي مجــاالت عــدة منهــا إيجابيــة وأخــرى ســلبية،كافــة
،شــملت عناصــر الجــذب واإلبـراز وتقديــم الحــدث بأبهــى صــورة وأخــرى طوعــت لخــداع المشــاهد وتضليلــه
 لمــا لهــا، ال ســيما اإلخباريــة منهــا،المعــارض مــن قضايــا العالــم
ُ المؤيــد و
ُ األمــر الــذي وضعهــا فــي موقــف
ى
مــن دور فــي رصــد تطــورات األحــداث علــى المســتو المحلــي واإلقليمــي والدولــي ويتعــدى هــذا الــدور الــى
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صناعــة الحــدث الــذي تســتهدف مــن خاللــه توجيــه الـرأي العــام بمــا يتناســب مــع توجــه القنــاة اإلخباريــة،
ومــع هــذا التطــور ،وجــد الجمهــور نفســه أمــام حزمــة مــن القنـوات اإلخباريــة ،وفــي ظــل هــذا التعــدد بــدأ
الجمهــور فــي البحــث عــن المصــدر الــذي يعتقــد بأنــه ينقــل صــورة مطابقــة للواقــع ويعــده ذا مصداقيــة
ومحــل ثقــة ،والمصداقيــة هنــا هــي ليســت قيمــة إخباريــة او صفــة تلتصــق بالمصــدر بــل تمثــل مــدى ميــل
المخاطــب (المشــاهد) لقبــول المعلومــة الـواردة علــى أّنهــا دقيقــة ،عــن طريــق رؤيتــه لمــدى توفــر مجموعــة
ُ
مــن المعاييــر التــي تحــدد بــأن القنــاة اإلخباريــة (المصــدر) المقصــودة بالمتابعــة ذات مصداقيــة لديــه.

االطار المنهجي للبحث
اوالً :مشكلة البحث

تتحــدد مشــكلة البحــث فــي التعــرف علــى مصداقيــة القن ـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة
العربيــة مــن حيــث مــدى الت ـزام هــذه القن ـوات بالمعاييــر والشــروط المحــددة لهــا وفقــا لرؤيــة اإلعالمييــن
العراقيين ،ويمكن التعبير عن مشكلة هذا البحث بالتساؤل الرئيس اآلتي( :ما مستوى مصداقية القنوات
الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة لــدى اإلعالمييــن العراقييــن)؟ ويتفــرع منــه التســاؤالت االتية:

1.1ما انماط تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية االخبارية؟
2.2ما ترتيب القنوات الفضائية اإلخبارية الموجهة باللغة العربية من حيث حجم المشاهدة؟.

ثانياً :اهمية البحث

•األهميــة المجتمعيــة :نظــرا ألهميــة القنــوات الموجهــة باللغــة العربيــة التــي تخصــص جــزء مــن مــدة
البــث فيهــا للشــأن العراقــي ،فضــا عــن الشــأن العربــي والعالمــي ،وجــد الباحــث ضــرورة التعــرف
علــى مســتوى مصداقيتهــا فــي التعامــل مــع األحــداث ،لمســاعدة المشــاهد العراقــي فــي اختيــار
الوســيلة االكثــر مصداقيــة فــي تغطيــة القضايــا المهمــة ومــن ثم بنــاء رأي صائب تجاه هذه القضايا.
•األهميــة العلميــة :تتمثــل بمواكبــة االتجاهــات الحديثــة التــي بــدأت تهتــم بدراســة مصداقيــة وســائل
عدهــا متغيــراً متعــدد األبعــاد
اإلعــام عامــة ،ومصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة خاصــةِ ،ب ّ
والمتغيــر األهــم واألبــرز فــي تحديــد تأثيــرات وســائل األعــام فــي معــارف الجمهــور واتجاهاتــه،
فضــا عــن قلــة البحــوث اإلعالميــة العربيــة والعراقيــة التــي عالجــت هــذا الموضــوع.

ثالثاً :اهداف البحث

1.1التعرف على انماط تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية االخبارية.
2.2التعرف على ترتيب القنوات الفضائية اإلخبارية الموجهة باللغة العربية من حيث حجم المشاهدة.
3.3التعــرف علــى مســتوى مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة مــن وجهــة
نظــر االعالمييــن العراقيين.
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رابعاً :فروض البحث

1.1توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة مــن
حيــث مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فيهــا.

2.2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر الجنــس فــي تقويــم
مصداقيــة القنــوات الفضائيــة االخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
3.3ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر العمــر فــي تقويــم مصداقيــة
القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
4.4توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر التحصيــل الدراســي فــي تقويــم
مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربية.

خامسا :منهج البحث ونوعه

أســتخدم هــذا البحــث المســح الوصفــي التفســيري الــذي يصــل الــى إصــدار األحــكام وتقديــم الحلــول(،)1
امــا مــن حيــث النــوع فيعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة( ،)2ويصنــف مــن حيــث طبيعــة البيانــات
(.)3
وطريقة تحليلها ضمن البحوث الكمية التي تعتمد بصفة أساســية على البيانات المعبر عنها باألرقام

سادسا :مجاالت البحث

1.1المجــال المكانــي :تحــدد بمقــرات المؤسســات اإلعالميــة العراقيــة (قنــوات فضائيــة ،صحــف،
إذاعــات ،وكاالت أنبــاء) فــي مدينــة بغــداد.
2.2المجــال الزمانــي :تحــدد فــي المــدة مــا بيــن  2017/5/1الــى  2017/8/15والتــي تضمنــت عمليــة
توزيــع اســتمارة االســتبيان علــى المبحوثيــن وجمعهــا ومــن َثـ َّـم فرزهــا وفحصهــا وإجــراء العمليــات
اإلحصائيــة عليها.
3.3المجال البشري :تمثل باإلعالميين العراقيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية العراقية.

سابعا :مجتمع البحث والعينة

تمثــل المجتمــع باإلعالمييــن العراقييــن بوصفهــم طبقــة مــن طبقــات الجمهــور وذلــك المتالكهــم الخبــرة

فــي مجــال العمــل اإلخبــاري ،فضــا عــن متابعتهــم لألحــداث والتطــورات بشــكل مســتمر ومــن مصــادر
متعــددة ،وامتالكهــم المعرفــة بمعاييــر قيــاس مصداقيــة وســائل اإلعــام ،وفقــا لدراســة اســتطالعية أجراهــا
الباحــث علــى عــدد منهــم ،امــا عينــة البحــث فقــد تــم اختيــار مفرداتهــا بطريقــة قصديــة مــن اإلعالمييــن
العامليــن فــي المؤسســات اإلعالميــة العراقيــة لمــن يشــاهدون القنـوات اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة،
واختــار الباحــث المؤسســات اإلعالميــة العراقيــة لضمــان إمكانيــة اللقــاء بالمبحوثيــن مــرة أخــرى بعــد مــدة
مــن الزمــن إلجـراء إعــادة االختبــار ،وتحــددت عينــة البحــث بـــ  245مفــردة.
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ثامنا :ادوات البحث

1.1المالحظــة العلميــة :اســتخدم الباحــث هــذه األداة فــي تحديــد اإلطــار النظــري للبحــث وبنــاء مقيــاس
المصداقيــة فضـاً عــن تحديــد وصياغــة األســئلة فــي اســتمارة االســتبيان.

2.2المقابلــة :تــم اســتخدامها مــع المبحوثيــن فــي مرحلــة جمــع المعلومــات والبيانــات عــن طريــق
اســتمارة االســتبيان.
3.3اســتمارة االســتبيان :عبــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة واالستفســارات المتنوعــة والمرتبطــة
بعضهــا بالبعــض اآلخــر بشــكل يحقــق الهــدف أو األهــداف التــي يســعى اليهــا الباحــث فــي ضــوء
الموضــوع والمشــكلة البحثيــة(.)4

تاسعا :اجراءات الصدق والثبات

1.1الصــدق :تــم االعتمــاد علــى الصــدق الظاهــري الــذي يشــير ســياقه الــى عــرض اســتمارة االســتبيان
علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي االختصــاص والخبــرة ( ،)5وتحقــق الصــدق الظاهــري
بعــرض االســتمارة علــى مجموعــة الخبــراء المتخصصيــن فــي مجــال اإلعــام واإلحصــاء(،)∗6
وبلغــت نســبة االتفــاق علــى فقــرات المقيــاس ( )%88.17وهــي نســبة جيــدة جــدا.
2.2الثبــات :قــام الباحــث بإجــراء الثبــات بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار  ،Test-Retestعــن
طريــق إعــادة توزيــع اســتمارة االســتبيان علــى ( )%10مــن عينــة البحــث والبالــغ عددهــم ()25
فــرداً بعــد عشــرة أيــام مــن إجــراء الدراســة الميدانيــة للمــرة األولــى ،وتــم قيــاس نســبة الثبــات ،فبلــغ
معاملــه لجميــع األســئلة ( )0.89وهــي نســبة ثبــات جيــدة جــداً.

عاش اًر :الدراسات السابقة:

( – 1دراسة نائف مطلق )2007

()∗∗7

اســتهدفت هــذه الدراســة ،مصداقيــة األخبــار فــي القنـوات التلفزيونيــة ،وتحددت المشــكلة البحثية فيها
بالتعرف على رأي طالب وطالبات جامعة الملك سعود حول مصداقية األخبار التلفزيونية ،اذ تندرج هذه
الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ،التي استخدمت المنهج المسحي على عينة قوامها ( )514مفردة من
طالب وطالبات جامعة الملك سعود ،وتم الحصول على البيانات عن طريق االستعانة باستمارة االستبيان.

( – 2دراسة هبة حسين عبد الوهاب )2010

()∗∗∗8

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستويات مصداقية القنوات االخبارية العربية واالجنبية ،وتعد
مــن الدراســات الوصفيــة التــي اعتمــدت علــى منهــج المســح بالعينــة ،وتمثــل مجتمــع البحــث فيهــا بالصفــوة
المصرية ،وانحصرت عينة الدراسة باختيار ( )155مبحوثاً ،مستخدمة استمارة االستبيان أدا ًة لجمع البيانات.
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( – 3دراسة ميرال مصطفى عبد الفتاح )2014

()∗∗∗∗9

هدفــت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى مصداقيــة القنـوات الفضائية األجنبيــة الموجهة لدى الجمهور
المصري ،والمقارنة بين هذه القنوات من حيث مصداقيتها ،وتعد من الدراســات الوصفية التي اســتعانت
فــي إطارهــا بمنهــج المســح علــى عينــة بلــغ قوامهــا ( )400مبحــوث باســتخدام اســتمارة االســتبيان.

( – 4دراسة خضير عباس ضاري )2015

()∗∗∗∗∗10

تناولــت هــذه الدراســة مصداقيــة الصحافــة العراقيــة ،وتركــزت المشــكلة البحثيــة فيهــا بالتعــرف علــى
مســتويات المصداقيــة للصحافــة العراقيــة لــدى جمهــور مدينــة بغــداد بعــد عــام  ،2003وتعــد هــذه
الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة ،وقــد اســتخدمت المنهــج المســحي علــى عينــة عمديــة مــن جمهــور
مدينــة بغــداد بواقــع ( )500مفــردة ،وتمــت االســتعانة باســتمارة االســتبيان فــي جمــع البيانــات.

االطار النظري للبحث

اوالً :مفهــوم المصداقيــةُ :عــرف مفهــوم المصداقيــة بأنــه نــوع مــن المعالجــة المهنيــة والثقافيــة واألخالقيــة
للمــادة اإلعالميــة بحيــث يتوافــر فيهــا كل أبعــاد الموضــوع واالتجاهــات المطروحــة حولــه بطريقــة متوازنــة
تســتند الــى شـواهد وأدلــة ودقــة فــي عــرض المعلومــات وفصلهــا عــن اآلراء الشــخصية التــي ينبغــي أن
تعلــن بوضــوح وصراحــة ،وتتجــرد مــن األهــواء والمصالــح الخاصــة بحيــث تتســق مــع اآلراء األخــرى
التــي تطرحهــا الوســيلة اإلعالميــة أو يطرحهــا الكاتــب فــي وقــت آخــر أو موضــع آخــر ،وذلــك فــي إطــار
مــن التعمــق والشــمولية يراعــي عالقــة الخــاص بالعــام وربــط الجــزء بالــكل شــرط أن تعكــس هــذه المــادة
أولويــات االهتمــام عنــد الجمهــور( ،)11وتشــير الداللــة المباشــرة لمصطلــح المصداقيــة الــى أنــه يعنــي
درجــة قابليــة ســلوك طــرف معيــن ألن يصدقــه الطــرف اآلخــر ،أمــا فــي المجــال اإلعالمــي فــان المصداقيــة
تتجــه نحــو المؤش ـرات التــي تثبــت صحــة الخبــر أو التقريــر أو الموضــوع ،وهــذه المؤش ـرات هــي التــي
تســهم فــي تقويــم مصداقيــة المــادة اإلعالميــة(.)12
ثاني ـاً :تقويــم الجمهــور لمصداقيــة وســائل اإلعــام :يمتلــك كل فــرد مــن جمهــور وســائل اإلعــام حس ـاً
شــخصياً تجــاه هــذه الوســائل والمنتــج الخــاص بهــا ،والــذي ُيبنــى علــى الخب ـرات الشــخصية للفــرد مــع
بنــاء علــى تجربتــه
الوســيلة اإلعالميــة ،أي التصــور الــذي يمتلكــه المتلقــي عــن الوســيلة اإلعالميــة ً
عمــا إذا كان هــذا التصــور صحيحــاً أو خاطئــاً ،لكــن
الســابقة معهــا أو مــع مضمونهــا بغــض النظــر ّ
المهــم إن الجمهــور يتعامــل مــع هــذه التصــورات علــى أنهــا ســليمة مــن وجهــة نظــره ،بــل ويحــدد مــن
خاللهــا كيفيــة التعــرض للوســيلة اإلعالميــة واقتناعــه لمــا تعرضــه مــن مضاميــن وتحديــد كيفيــة التعامــل
مــع مــا اســتقاه مــن تلــك الوســيلة أو الوســائل بشــكل يتســق مــع تصوراتــه( ،)13فالمســألة هنــا لهــا عالقــة
باتجاهــات المتلقــي إزاء الوســيلة اإلعالميــة ،فقــد يســتقبل المتلقــي رســالة دقيقــة وصحيحــة مــن وســيلة
يعتقــد أنهــا غيــر أمينــة أو لديــه شــك فــي مصداقيتهــا ،فبهــذه الحالــة تصبــح الرســالة غيــر دقيقــة مــن
وجهــة نظــر المتلقــي ،والعكــس صحيــح أيضــا ،فالرســائل غيــر الدقيقــة يمكــن أن تكــون مقبولــة ويمكــن
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تصديقهــا إذا كان موقــف المتلقــي إزاء الوســيلة يتســم باإليجــاب ،حيــث تبيــن الدراســات أن ســلوك
االنســان وتصرفــه وأقوالــه وأفعالــه وكل مــا يصــدر عنــه مرهــون بالصــورة الذهنيــة المختزنــة لديــه
عــن مختلــف األشــياء واألحــداث ،وتحصــل االســتجابة لرســالة مــا كنتيجــة للتفاعــل الــذي يحــدث بيــن
رمــوز تلــك الرســالة وبيــن الصــورة الذهنيــة المتكونــة عنهــا ،فانتقــاء الجمهــور للرســائل والوســائل التــي
يتعرضــون لهــا يخضــع الــى حــد مــا الــى التصــور الذهنــي عــن الوســيلة اإلعالميــة أو مصــدر المعلومــات
وتوقعاتهــم عــن نــوع الرســائل التــي تصنعهــا تلــك المصــادر المتمثلــة بالقائميــن باالتصــال( ،)14ولهــذا
يوصــف التعــرض لوســائل االعــام بأنــه تعــرض انتقائــي ،فاألفـراد ال يتعرضــون للوســائل والرســائل بصــورة
عفويــة ،فهــم يميلــون الــى تعريــض أنفســهم للرســائل االتصاليــة التــي تتوافــق مــع اتجاهاتهــم وعقائدهــم،
فالنــاس يميلــون الــى مشــاهدة الرســائل المناســبة والمؤيــدة لميولهــم أكثــر مــن تلــك التــي تبــدو محايــدة
أو معاديــة لهــا حــول قضيــة مــا( ،)15فاالختالفــات فــي معــدالت تقويــم مصداقيــة الوســائل اإلعالميــة تعــود
الــى التحليــات المختلفــة التــي يقــوم بهــا الفــرد عنــد تقويــم المصداقيــة الخاصــة بــكل وســيلة( ،)16لكــون
المصداقيــة المعنيــة بالوســيلة ترتكــز علــى الخبــرة التــي يمتلكهــا الفــرد مــع منتــج الوســيلة اإلعالميــة
أو النظــم الفرعيــة التــي تحكمهــا ،كالملكيــة والتوجــه الخــاص بتلــك الوســيلة( ،)17وهنالــك حــاالت يكــون
فيهــا لألشــخاص آراء وتقويمــات لوســائل معينــة أو وقائــع ليــس لديهــم خبــرة مباشــرة معهــا( ،)18لــذا
يجــب التفريــق بيــن تقويمــات المصداقيــة المبنيــة علــى الخبــرة الشــخصية والصــورة العامــة للوســيلة
اإلعالميــة والتــي تنبــع مــن مناقشــات العامــة حــول تلــك الوســيلة ،وبيــن الخبــرة الشــخصية الفعليــة
للمتلقــي والمبنيــة علــى التجربــة الحقيقيــة لــه مــع الوســيلة اإلعالميــة ومضمونهــا( ،)19وي ـزاد علــى ذلــك
أن الجمهــور عنــد اســتقباله الرســالة اإلعالميــة ،يضــع شــخصية المرســل بالحســبان ،فالثقــة بالمرســل
هــي درجــة الصــدق التــي يوليهــا المســتقبل للمرســل ،إذ توصلــت بعــض الدراســات الــى إن المســتقبلين
تهيــئ الســتهواء الجمهــور
الذيــن يثقــون بالمرســل أكثــر تأثــ اًر ممــن ال يثقــون بــه ،فالثقــة بالمرســل ّ
بمــا يدفعهــم الــى قبــول مضمــون الرســالة اإلعالميــة ،فثقــة الجمهــور بالمرســل هــي اســتجابة أساســها
االقتنــاع بــه ،وهــي ال تعنــي بالضــرورة الت ـزام القائــم باالتصــال بالصــدق فع ـاً ،فقــد يثــق بعــض أف ـراد
الجمهــور بمرســل ال يتوفــر فيــه الصــدق حقـاً( ،)20ومــن األمــور التــي تتدخــل ايضـاً فــي تقويمــات الجمهــور
لمصداقيــة وســائل اإلعــام ،هــي االنتمــاءات واالتجاهــات السياســية للفــرد ،فاألشــخاص المهتمــون
بالقضايــا السياســية بدرجــة كبيــرة يــرون اإلعــام أكثــر تحيـ اًز مــن غيرهــم مــن غيــر المهتميــن بالسياســة،
كمــا أظهــرت دراســات حديثــة أن األشــخاص المنحازيــن لقضيــة معينــة يــرون وســائل اإلعــام منحــازة
فــي معالجتهــا للقضيــة المعنيــة إذا كانــت مخالفــة التجاهاتهــم نحوهــا ،فهنــاك عالقــة بيــن درجــة اهتمــام
الفــرد بقضيــة مــا وانتمائــه لجماعــات معينــة والثقــة بوســائل اإلعــام ،حيــث يكــون أكثــر قابليــة فــي الحكــم
بعــدم عدالــة تغطيــة تلــك الوســائل ألخبــار الجماعــة التــي ينتمــي اليهــا( ،)21وفــي حــال عجــز الفــرد عــن
تحريــف اداركــه للرســالة التــي تتنافــر مــع قيمــه ومعتقداتــه ومعلوماتــه ،يلجــأ الــى التشــكيك فــي مصداقيــة
الوســيلة اإلعالميــة أو مصــدر المعلومــة عــن طريــق آليــات معينــة تشــمل مقارنــة مواقفــه بمواقــف ســابقة
والتدليــل علــى كذبــه واالستشــهاد بآخريــن ال يتفقــون معــه أو الهجــوم علــى مصــدر المعلومــات(،)22
وتشــير الدراســات الــى إن اعتمــاد الجمهــور علــى وســائل اإلعــام ينعكــس علــى تصوراتهــم حــول هــذه
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الوســائل ،حيــث إن زيــادة اعتمــاد أو تعــرض الجمهــور لوســيلة إعالميــة معينــة يــؤدي الــى تكويــن صــورة
ذهنيــة ايجابيــة ،بوصفهــا إنهــا المصــدر األهــم واألبــرز للمعلومــات ،وتزيــد تلــك التصــورات مــن مصداقيــة
الوســيلة المعنيــة لــدى الجمهــور ،فالعالقــة بيــن الصــورة الذهنيــة عــن الوســيلة اإلعالميــة ومصداقيتهــا
لــدى الجمهــور تبــدو خطيــة وطرديــة فــي آن واحــد ،أي كلمــا زاد حجــم التعــرض لوســيلة إعالميــة ،زاد
مســتوى مصداقيتهــا لــدى المتلقــي( ،)23وكذلــك توصلــت دراســة أخــرى الــى ان مقــدار المصداقيــة الــذي
ُيعيــره الفــرد لوســيلة إعالميــة معينــة يرجــع الــى مــدى اعتمــاده علــى تلــك الوســيلة أكثــر مــن اســتخدامه
لهــا ،الن االســتخدام ينبــع مــن الســلوك ،لكــن مقاييــس االعتمــاد تختبــر اتجــاه الفــرد نحــو الوســيلة،
فالنــاس يحكمــون علــى وســيلتهم المفضلــة علــى إنهــا اكثــر مصداقيــة( ،)24فاألفــراد كلمــا وجــدوا قــد اًر
كبيـ اًر مــن المصداقيــة فــي وســيلة معينــة ،زاد اعتمادهــم عليهــا بوصفهــا مصــد اًر أساسـاً للمعلومــات(.)25

الدراسة الميدانية

المحور االول :البيانات الشخصية (الديموغرافية)

أوالً :توزيع المبحوثين بحسب متغير الجنس

الجــدول ( )1يبيــن توزيــع المبحوثيــن بحســب متغيــر الجنس (النوع)
الجنس
ذكر
انثى
المجموع

النسبة المئوية %
%79.6
%20.4
%100

التكرار
195
50
245

المرتبة
1
2
----

أظهرت نتائج الجدول ( )1أن غالبية أفراد العينة هم من الذكور إذ بلغت نســبتهم ( )%79.6بينما
جاءت النســبة البالغة ( )%20.4وهي األقل لصالح فئة االناث ،ما يدل على إن الذكور هم المهيمنون
علــى مهنــة اإلعــام فــي المؤسســات اإلعالميــة العراقيــة ،لكونهــم يشــغلون النســبة األكبــر مــن الك ـوادر
المتواجدة خلف الكواليس في وســائل اإلعالم المرئي ويشــكلون أيضاً غالبية الكوادر في وســائل اإلعالم
المسموع والمقروء ،وهذا قد يعود الى رغبة المؤسسات اإلعالمية في توظيف الذكور لما لديهم من قدرة
يحد من عمل االناث بهذا المجال.
على تحمل أعباء العمل اإلعالمي ،كما إن العرف االجتماعي السائد ّ

ثانياً :توزيع المبحوثين بحسب متغير العمر

الجــدول ( )2يبيــن توزيــع المبحوثيــن بحســب متغيــر العمر

العمر
( )18-30سنة
( )31-45سنة
( )46-60سنة
 61سنة فما فوق
المجموع

التكرار
122
98
22
3
245

النسبة المئوية %
49.8%
40%
9%
1.2%
100%

المرتبة
1
2
3
4
---
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أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم ( )2إن غالبيــة اإلعالمييــن هــم مــن فئــة الشــباب ،حيــث تبيــن
إن الفئــة العمريــة (مــن  18الــى  )30تمثــل نصــف حجــم العينــة ،إذ بلغــت نســبتها ( )%49.8وهــذه
النتيجــة تعكــس طبيعــة العمــل اإلعالمــي الــذي يوصــف بالشــاق ،وهــذا لربمــا يعــد مبــر اًر لتوجــه المؤسســات
اإلعالميــة لإلعتمــاد علــى فئــة الشــباب بالدرجــة األســاس نظـ اًر لظــروف العمــل المتعبــة والتــي تســتوجب
النــزول الــى الميــدان والتواجــد فــي موقــع الحــدث ،فضـاً عــن اســتمرار العمــل بشــكل متواصــل علــى مــدار
اليــوم ،وتلتهــا بالمرتبــة الثانيــة فئــة العمــر (مــن 31الــى  )45بنســبة قدرهــا ( )%40وجــاءت بالمرتبــة
الثالثــة فئــة العمــر (مــن  36الــى )60بنســبة بلغــت ( ،)%9فــي حيــن جــاءت فئــة العمــر (مــن  61فأكثــر)
فــي المرتبــة األخيــرة بنســبة قدرهــا (.)%1.2

ثالثاً :توزيع المبحوثين بحسب متغير التحصيل الدراسي

الجــدول ( )3يبيــن توزيــع المبحوثيــن حســب متغير التحصيل الدراســي

التحصيل الدراسي
متوسطة
اعدادية
بكلوريوس
دبلوم
ماجستير
دكتوراه
المجموع

التكرار
8
14
176
25
20
2
245

النسبة المئوية %
3.3%
5.7%
71.8%
10.2%
8.2%
0.8%
100%

المرتبة
5
4
1
2
3
6
---

تدل بيانات الجدول ( )3على إن غالبية المبحوثين هم من حملة الشهادة الجامعية (البكلوريوس)
إذ جــاءت هــذه الفئــة بالمرتبــة األولــى وبنســبة قدرهــا ( )%71.8مــن اجمالــي حجــم عينــة الدراســة ،بينمــا
جــاءت فئــة حاملــي شــهادة الدبلــوم بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة قدرهــا ( ،)%10.2فــي حيــن جــاءت فئــة
حملــة شــهادة الماجســتير بالمرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت ( ،)%8.2وتشــير النتائــج الســابقة الــى ان اغلــب
اإلعالمييــن هــم ذوو تحصيــل دراســي مرتفــع ،ممــا يشــير الــى قــدرة هــذه الطبقــة مــن الجمهــور علــى تقييــم
مصداقيــة القنـوات اإلخباريــة فــي اطــار المعاييــر المحــددة لهــا.

المحور الثاني :انماط تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية االخبارية

اوالً :مدى مشاهدة القنوات الفضائية اإلخبارية

الجــدول ( )4يبيــن مــدى مشــاهدة المبحوثيــن للقنـوات الفضائيــة اإلخباريــة بصورة عامة

مدى المشاهدة
 - 1دائما
 - 2احيانا
 - 3نادرا
المجموع

التكرار
125
105
15
245

النسبة المئوية %
51%
42.9%
6.1%
100%

المرتبة
1
2
3
---
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توصلــت نتائــج الجــدول رقــم ( )4الــى أن مشــاهدة القنـوات اإلخباريــة جــاءت بنســبة مرتفعــة بلغــت
( ،)%93.9إذ تمثلت بصفة منتظمة (دائماً) بنسبة ( ،)%51وغير منتظمة (أحياناً) بنسبة (،)%42.9
وتليها (ناد اًر) بنسبة ( ،)%6.1وتشير النتائج السابقة الى اهتمام المبحوثين الدائم في مشاهدة القنوات
الفضائية اإلخبارية وهذا يعزز لديهم القدرة في تقييم مصداقيتها وفقا للمعايير التي وضعت لهذا الغرض.

ثانياً :البرامج اإلخبارية التي يتابعها المبحوثين في القنوات الفضائية اإلخبارية

الجــدول ( )6يبيــن حجــم متابعــة المبحوثيــن للبرامــج اإلخباريــة فــي القنـوات الفضائية اإلخبارية
المواد االخبارية
 - 1نشرات االخبار
 - 2البرامج الحوارية
 - 3التحليالت والتعليقات االخبارية
 - 4المناظرات الندوات السياسية
 - 5االفالم الوثائقية
المجموع

التكرار
197
134
60
29
82
502

النسبة المئوية %
39.24%
26.69%
11.95%
5.77%
16.33%
100%

المرتبة
1
2
4
5
3
---

كشــف الجدول ( )6عن أن نشـرات األخبار احتلت المرتبة األولى في ســلم ترتيب البرامج اإلخبارية
بنســبة قدرها ( ،)%39.24إذ تتشــكل مصداقية القناة الفضائية من طبيعة الممارســة المهنية وأســلوبها
فــي أداء التغطيــة اإلخباريــة ،كمــا أنهــا عنصــر مؤثــر فــي الحكــم علــى مــدى مصداقيــة هــذه القنــاة لــدى
جمهورهــا( ،)26فيمــا جــاءت البرامــج الحواريــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت ( ،)%26.69إذ تشــير هــذه
النتيجــة الــى إن البرامــج الحواريــة مــن شــأنها أن تثيــر اهتمــام المشــاهد ،كمــا إن مالمســتها إلهتمامــات
الجمهــور قــادرة علــى ضمــان المتابعتــه لهــا( ،)27بينمــا حضيــت األفــام الوثائقيــة بمتابعــة واضحــة مكنتهــا
مــن الحصــول علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت ( ،)%16.33وتعكــس وظيفــة األفــام الوثائقيــة أهميــة
هــذه المتابعــة ،فهــي تهــدف الــى نقــل المعلومــات والتفســيرات والتعليقــات بطريقة تســجيل الوقائع الحقيقية
لألحــداث واألماكــن والنــاس دونمــا رتــوش أو اضافــات أو ديكــورات ،ألن مهمــة األفــام الوثائقيــة معالجتهــا
الحقيقــة وليــس المتخيلــة ،وهــذا مــا يعكــس أهميــة هــذا الشــكل اإلخبــاري المميــز لــدى المبحوثيــن(،)28
فــي حيــن جــاءت التحليــات والتعليقــات اإلخباريــة بالمرتبــة الرابعــة مــن حيــث المتابعــة بنســبة قدرهــا
( ،)%11.95وهــذه النتيجــة تأتــي منســجمة مــع أهميــة التحليــل اإلخبــاري الــذي يقــدم تفســير وشــرح
وتحليــل ألحــد األحــداث المهمــة( ،)29أمــا التعليــق االخبــاري فهــو مــادة إعالميــة تختلــف طبيعــة كتابتهــا
بيــن الوســائل اإلعالميــة ،فالتعليــق اإلخبــاري التلفزيونــي يمثــل وجهــة نظــر كاتبــه بنــاء علــى وجهــة نظــر
المحطــة التــي يعمــل بهــا ،ويتســم بعرضــه جانبـاً مــن القضيــة أو الخبــر وليــس جميــع الجوانــب( ،)30أمــا
المرتبــة الخامســة واألخيــرة فجــاءت لصالــح المناظ ـرات والنــدوات السياســية بنســبة قدرهــا (.)%5.77
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ثالثاً :عدد ساعات مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية اإلخبارية خالل اليوم
الجــدول ( )5يبيــن عــدد ســاعات مشــاهدة المبحوثيــن للقنـوات اإلخباريــة خالل اليوم
التكرار
57
99
55
34
245

ساعات المشاهدة

 - 1اقل من ساعة
 - 2من ساعة ألقل من ساعتين
 - 3من ساعتين ألقل من ثالث ساعات
 - 4ثالث ساعات فأكثر
المجموع

النسبة المئوية %
%23.3
%40.4
%22.4
%13.9
%100

المرتبة
2
1
3
4
---

يتبيــن مــن الجــدول ( )5أن المعــدل األعلــى لمشــاهدة القنـوات الفضائيــة مــن حيــث عــدد الســاعات
هــو «مــن ســاعة ألقــل مــن ســاعتين» محققــا نســبة قدرهــا ( )%40.4علــى س ـّلم ترتيــب عــدد ســاعات
المشــاهدة ،مــا يعكــس ثقــة المبحوثيــن بالتلفزيــون الــذي مــر بمراحــل متعــددة مــن التطــور ال ســيما فــي
مجــال األقمــار الصناعيــة التــي مكنــت هــذه الوســيلة مــن بــث األخبــار بالســرعة التــي تضمــن وصــول
المعلومــة عــن الحــدث الــى المشــاهد لحظــة وقوعــه ،والــذي جعلهــا مــن أكثــر الوســائل صدقــا فــي المجــال
اإلخبــاري( ،)31وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت فئــة المشــاهدة «أقــل مــن ســاعة» بنســبة بلغــت (،)%23.3
وقــد يرجــع اختصــار وقــت المشــاهدة الــى أقــل مــن ســاعة الــى طبيعــة عمــل المبحوثيــن فــي مجــال اإلعــام
والذي يشــغل معظم الوقت خالل اليوم ،وتشــير هاتان النتيجتان الى العالقة بين عدد ســاعات المشــاهدة
والعمــر ،إذ توصلــت النتائــج الســابقة الــى ان فئــة الشــباب يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن المبحوثيــن
مقارنــة بنســبة كبــار الســن ،حيــث تشــير الدراســات اإلعالميــة الــى وجــود ارتبــاط ايجابــي بيــن االنتظــام فــي
المشــاهدة كمتغير تابع وبين الســن كمتغير أساســي ،أي كلما تقدم الفرد في العمر زادت نســبة مشــاهدته
ّ
للتلفزيــون( ،)32وجــاءت فئــة المشــاهدة «مــن ســاعتين ألقــل مــن ثــاث» ســاعات بالمرتبــة الثالثــة بنســبة
بلغــت ( .)%22.4لتحــل بالمرتبــة االخيــرة فئــة «ثــاث ســاعات فأكثــر» محققــة نســبة قدرهــا (.)%13.9

المحور الثالث :حجم مشاهدة القنوات الفضائية اإلخبارية الموجهة باللغة العربية
الجــدول ( )6يبيــن ترتيــب القنـوات اإلخباريــة الموجهــة مــن حيث حجم مشــاهدة
القنوات االخبارية الموجهة
 -1روسيا اليوم
 -2الحرة عراق
 BBC -3عربية
 -4سكاي نيوز عربية
 -5الحرة
 -6فرانس 24
DW-TV -7
المجموع

التكرار
70
58
33
26
24
18
17
246

النسبة المئوية %
28.45%
23.57%
13.41%
10.56%
9.75%
7.31%
6.91%
100%

المرتبة
1
2
3
4
5
6
7
---
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول ( )6إن قنــاة روســيا اليــوم جــاءت فــي مقدمــة القنــوات الفضائيــة
اإلخباريــة الموجهــة بنســبة مشــاهدة قدرهــا ( ،)%28.45وتشــير هــذه القنــاة تأخــذ حيــ اًز مــن متابعــة
اإلعالمييــن العراقييــن للقن ـوات اإلخباريــة الموجهــة ،ألســباب متعــددة قــد يأتــي فــي مقدمتهــا التقنيــات
التكنلوجيــة التــي توظفهــا فــي عــرض المــواد اإلخباريــة كتقنيــة األبعــاد الثالثيــة التــي شــكلت عنصــر
جــذب تميــزت بهــا عــن بقيــة القنـوات اإلخباريــة ،فضـاً عــن امكانياتهــا مــن النواحــي الماديــة والتكنلوجيــة
والبشــرية ،وهــذا يبــدو جليــاً فــي نقلهــا لألحــداث المختلفــة فــي العالــم مــع دقــة وحرفيــة فــي األداء
اإلعالمــي ،وربمــا يعــود ذلــك ايضـاً الــى اهتمامهــا بالقضايــا العربيــة فــي ســوريا واليمــن وليبيــا فضـاً عــن
الع ـراق ،وجــاءت فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة كل مــن قنــاة الحــرة ع ـراق وقنــاة  BBCعربيــة بنســب
مشــاهدة بلغــت ( )%23.57و( )%13.41علــى التوالــي ،وهــذه النســب تعكــس أهميــة هاتيــن القناتيــن
لــدى المبحوثيــن ،إذ تعــدان مــن القنـوات البــارزة علــى الســاحة اإلعالميــة وأغـراض مشــاهدتها قــد تعــود
لشــهرتها وكذلــك اهتمامهــا بالشــأن العراقــي اوالً ،وألســباب أخــرى تتعلــق بأســلوبها المتميــز وحرفيــة أدائهــا
اإلعالمــي ،أمــا باقــي القن ـوات فقــد حصلــت علــى نســب مشــاهدة قليلــة قياس ـاً بهــذه القن ـوات.

المحور الرابع :مستوى مصداقية القنوات االخبارية الموجهة باللغة العربية
 – 3مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فــي القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة
(روســيا اليــوم BBC ،عربيــة ،الحــرة عـراق)
الجــدول ( )7يبيــن مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فــي القنـوات الفضائيــة اإلخبارية الثالثة
المعايير المحددة للمصداقية
التوازن في عرض جوانب الحدث
الدقة في نقل المعلومة
الشمولية في نقل الوقائع واالحداث
الفصل بين الخبر والرأي
الحياد في عرض المواد االخبارية
السرعة في نقل االحداث
االستقاللية عن السلطة
تنقل مختلف االحداث المهمة
الوضوح في اللغة واالفكار
الوضوح في اساليب تقديم المادة االخبارية
تعتمد على شبكة مراسليها في نقل االحداث من مواقعها
لديها اعالميون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب
االعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات
العدالة واالنصاف في تناول االخبار عن االحداث والقضايا
معالجة القضايا واالحداث بتجرد
االبتعاد عن المبالغة والتهويل

متوفرة
تكرار
95
106
88
91
78
115
78
106
121
121
125
124
97
85
72
88

نسبة
59
65.5
54.7
56.5
48.4
71.4
54
65.8
75.2
77
77.6
77
60.2
52.8
44.7
54.7

متوفرة الى
حد ما
تكرار نسبة
37.9 61
32.3 52
39.1 63
38.5 62
41.6 67
22.4 36
31.1 50
28.6 46
21.1 34
20.5 33
21.1 34
18.6 30
33.5 54
42.2 68
45.3 73
36.6 59

غير متوفرة الوزن
النسبي
تكرار نسبة
68.6 3.1 5
70.8 1.9 3
66.6 6.2 10
67.5 5 8
64 9.9 16
71.1 6.2 10
64.1 14.9 24
69.8 5.6 9
72.83 3.7 6
73.66 2.5 4
74.16 1.2 2
73.16 4.3 7
68.16 6.2 10
66.5 5 8
63 9.9 16
66 8.7 14

الترتيب
8
6
13
12
19
5
18
7
4
2
1
3
10
14
20
15
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94
84
76
96
81

58.4
52.2
47.2
59.6
50.3

58
61
57
58
62

11 67.83 5.6 9 36
16
65 9.9 16 37.9
21 61.66 17.4 28 35.4
9 68.5 4.3 7 36
17 64.16 11.2 18 38.5

ملحــق الجــدول ( )7يبيــن مــدى توفــر اجمالــي معاييــر المصداقيــة في القنـوات االخبارية الموجهة
مدى توافر معايير المصداقية

 – 1متوفرة
 – 2متوفرة الى حد ما
 – 3غير متوفرة

المجموع

التكرار
2033
1118
230
3381

النسبة
60.14%
33.06%
6.8%
100%

المرتبة
1
2
3
---

أظهــرت نتائــج الجــدول ( )7إن القنـوات اإلخباريــة الموجهــة تعتمــد علــى شــبكة مراســليها فــي نقــل
األحــداث مــن مواقعهــا ،حيــث تبيــن إن هــذا المعيــار جــاء بالمرتبــة األولــى بــوزن نســبي بلــغ (،)74.16
واتضــح أيضــا بأنهــا تعتمــد الوضــوح فــي أســاليب تقديــم المــادة اإلخباريــة ،حيــث جــاء هــذا المعيــار
بالمرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي قــدره ( ،)73.66كمــا وتوصلــت النتائــج الــى إن القنـوات الموجهــة لديهــا
إعالميــون علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتدريــب ،وتتميــز بالوضــوح فــي اللغــة واألفــكار ،إذ جــاء
هــذان المعيــاران بالمراتــب الثالثــة والرابعــة بــأوزان نســبية قدرهــا ( )72.83 ،73.16علــى التوالــي ،فــي
حيــن ظهــر بأنهــا تعتمــد معيــار الســرعة فــي نقــل األحــداث الــذي جــاء بالمرتبــة الخامســة بــوزن نســبي
بلــغ ( ،)71.1وتــدل هــذه النتائــج علــى ارتفــاع االمكانيــات الماديــة والبشــرية فــي القنـوات الموجهــة والذي
انعكــس علــى أداءهــا اإلعالمــي المتميــز بالســرعة فــي نقــل األحــداث ،وكفــاءة اإلعالمييــن ،وتغطيتهــا
لألحــداث فــي األماكــن المختلفــة مــن العالــم ،فضـاً عــن تســخير االمكانــات التكنلوجيــة فــي عــرض واضــح
أشــار اليــه اإلعالمييــن العراقييــن .وكأقــل المعاييــر توفـ اًر فيهــا بحســب مــا حــدده المبحوثيــن تمثلــت بتعــدد
االتجاهــات داخــل الوســيلة ككل ،واالســتقاللية عــن الســلطة اللذيــن جــاءا بالمرتبتيــن الســابعة عشــرة
والثامنــة عشــرة بــأوزن نســبية بلغــت ( ،)64.1 ،64.16فــي حيــن جــاءت فــي المراتــب الثــاث األخيــرة
معاييــر الحيــاد فــي عــرض المــواد اإلخباريــة ،ومعالجــة القضايــا واألحــداث بتجــرد ،والعمــل مــن أجــل
الصالــح العــام ،محققــة أوزان نســبية قدرهــا ( )61.66 ،63 ،64علــى التوالــي ،وتقودنــا هــذه النتائــج
الــى إن القنـوات اإلخباريــة الموجهــة تخفــق فــي تنــاول كافــة االتجاهــات ،مــا يجعلهــا متحيــزة الــى جهــة
دون أخــرى ،وبذلــك تكــون قــد تدخلــت فــي معالجــة القضايــا واألحــداث ،ويعــود ذلــك الــى مراعــاة وجهــة
نظــر الجهــة القائمــة عليهــا والتــي قــد تكــون سياســية أو ذات ارتبــاط بالســلطة ،وتــؤدي هــذه االخفاقــات
الــى العمــل لصالــح مالــك المؤسســة أو ممولهــا دون الصالــح العــام.

وأظهــرت نتائــج ملحــق الجــدول ( )7إن النســبة األكبــر مــن المبحوثيــن والبالغــة ( )%60.14وجــدوا
إن القنــوات الموجهــة تتوفــر فيهــا معاييــر المصداقيــة ،فــي حيــن أشــار ( )%33.06منهــم الــى إنهــا
تتوفــر الــى حــد مــا ،بينمــا رأى ( )%6.8فقــط بأنهــا غيــر متوفــرة ،وممــا تقــدم نالحــظ إن أغلــب المبحوثيــن
يجــدون إن القنـوات اإلخباريــة الموجهــة تلتــزم بتطبيــق معاييــر المصداقيــة.
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التحقق من فرض البحث
1.1الفــرض االول :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة
باللغــة العربيــة مــن حيــث مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فيهــا.

الجــدول ( )8يبيــن اختبــار  ))One Way Anovaللتحقــق مــن الفــروق بيــن القنـوات اإلخباريــة الموجهــة من
حيــث مــدى توفــر معاييــر المصداقية فيها

توفر معايير المصداقية

قيمة  Fالمحسوبة قيمة  Fالجدولية درجة الحرية مستوى المعنوية

القنوات االخبارية الموجهة
 – 1روسيا اليوم
 BBC – 2عربية
 – 3الحرة عراق

2.226

158 -2

2.67

0.05

يظهــر الجــدول ( )8بأنــه تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن مــن الدرجــة األولــى)One Way
 )Anovaللتحقــق مــن الفــروق بيــن القنـوات الموجهــة الثــاث ،حيــث تبيــن إن القيمــة الفائيــة المحســوبة
تســاوي ( )2.226وهــي أصغــر مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة البالغــة ( )2.67عنــد درجتــي حريــة (-2
 )158ومســتوى داللــة ( ،)0.05ممــا يشــير إلــى إنــه ليــس هنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة فــي مــدى
توفــر معاييــر المصداقيــة بيــن القن ـوات الموجهــة الثــاث (روســيا اليــوم BBC ،عربيــة ،الحــرة ع ـراق)،
ومــا تقــدم يثبــت عــدم تحقــق الفــرض الثالــث.
الجــدول ( )9يبيــن اختبــار شــيفيه ( )Scheffeللمقارنــة بيــن متوســطات القنـوات اإلخباريــة الموجهــة من حيث
مــدى توفــر معاييــر المصداقية فيها
توفر معايير المصداقية
القنوات االخبارية الموجهة
 BBC – 1عربية
 – 2روسيا اليوم
 – 3الحرة عراق

التكرار

المتوسط الحسابي

المرتبة

مستوى المعنوية

33
70
58

34.3939
33.0143
31.1034

1
2
3

0.05

وعنــد اجـراء اختبــار شــيفيه ( )Scheffeللمقارنــة بيــن متوســطات القنـوات الموجهــة الثــاث ،كمــا
يبينــه الجــدول رقــم ( ،)9ظهــر إنــه ليــس هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة ()0.05
بيــن قنــوات روســيا اليــوم و BBCعربيــة والحــرة عــراق ،وإن قيــم المتوســطات بينهــا متقاربــة وهــي
( )31.1034 ،34.3939 ،33.0143علــى التوالــي ،أي إن القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة
باللغــة العربيــة جــاءت متقاربــة مــن حيــث مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فيهــا.
 .2الفــرض الثانــي :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر الجنــس
فــي تقويــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة.
جملة الباحث اإلعالمي
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الجــدول ( )10يبيــن االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين إليجــاد الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى وفق متغير
الجنــس فــي تقييــم مصداقيــة القنوات اإلخبارية
الجنس  -تقييم مصداقية القنوات االخبارية درجة الحرية
القنوات االخبارية الموجهة

159

قيمة  Tالمحسوبة
0.650

قيمة  Tالجدولية مستوى المعنوية
1.96

0.05

يبيــن الجــدول ( )10إنــه تــم اســتخدام االختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين ،فظهــرت القيمــة التائيــة
المحســوبة إلجابــات المبحوثيــن علــى مــدى توفــر معاييــر المصداقيــة فــي القنــوات الموجهــة تســاوي
( )0.650عند درجة حرية ( ،)159وهذه القيمة هي أصغر من القيمة التائية الجدولية لداللة الفروق
والبالغة ( )1.96عند مستوى داللة ( ،)0.05مما يشير الى قبول الفرض الخامس ،أي إن اإلعالميين
العراقييــن ال يختلفــون فــي تقييــم مصداقيــة القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة علــى وفــق متغيــر الجنس ،أي إن
الذكــور واالنــاث لديهــم وجهــة نظــر واحــدة فــي تقييــم مصداقيــة القنوات اإلخبارية الموجهــة باللغة العربية.
 . 3الفــرض الثالــث :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر العمــر فــي
تقويــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
الجــدول ( )11يبيــن اختبــار  ))One Way Anovaإليجــاد الفــروق بيــن المبحوثيــن فــي تقويــم مصداقية
القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة حســب متغير العمر
العمر  -تقييم مصداقية القنوات االخبارية قيمة  Fالمحسوبة قيمة  Fالجدولية
القنوات االخبارية الموجهة

0.972

2.67

درجة الحرية

مستوى المعنوية

3-157

0.05

يظهــر الجــدول ( )11إنــه تــم اســتخدام تحليــل التبايــن مــن الدرجــة األولــى ()one way anova
إليجــاد الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر العمــر فــي تقييــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة
اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة ،فعنــد مســتوى داللــة ( )0.05بلغــت القيمــة الفائيــة المحســوبة
إلجابــات المبحوثيــن فــي تقويــم مصداقيــة القنــوات الموجهــة باللغــة العربيــة ( )0.972وهــي أصغــر
مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة البالغــة ( )2.67عنــد درجتــي حريــة ( ،)157-3وممــا تقــدم نلحــظ إن
القيمــة الفائيــة المحســوبة جــاءت أصغــر مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة ،وهــذا يشــير إلــى تحقــق الفــرض
الســادس ،أي إن اإلعالمييــن العراقييــن بجميــع فئاتهــم العمريــة ال يختلفــون فيمــا بينهــم بوجهــة النظــر
نحــو مصداقيــة القن ـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
 . 4الفــرض الرابــع :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر التحصيــل
الدراســي فــي تقويــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
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الجــدول ( )12يوضــح اختبــار  ))One Way Anovaإليجــاد الفــروق بيــن المبحوثيــن وفقـاً لمتغيــر التحصيــل
الدراســي فــي تقويم مصداقيــة القنوات اإلخبارية
التحصيل الدراسي  -تقييم مصداقية
القنوات االخبارية
القنوات االخبارية الموجهة

قيمة  Fالمحسوبة قيمة  Fالجدولية
1.318

2.27

درجة الحرية

مستوى المعنوية

5-155

0.05

تظهــر بيانــات الجــدول ( )12إنــه تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن مــن الدرجــة األولــىOne
 )Way) Anovaإليجــاد الفــروق بيــن المبحوثيــن وفقـاً لمتغيــر التحصيــل الدراســي فــي تقويــم مصداقيــة
القنــوات اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة ،فعنــد مســتوى داللــة ( )0.05بلغــت القيمــة الفائيــة
المحســوبة إلجابــات المبحوثيــن وفقـاً لمتغيــر التحصيــل الدراســي فــي تقويــم القنـوات الموجهــة ()1.318
وهــي أصغــر مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة البالغــة ( )2.27عنــد درجتــي حريــة ( ،)155-5وممــا تقــدم
نلحــظ إن القيــم الفائيــة المحســوبة للقن ـوات الموجهــة باللغــة العربيــة جــاءت أصغــر مــن القيمــة الفائيــة
الجدوليــة ،مــا يشــير إلــى انــه ليــس هنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة فــي تقويــم المبحوثيــن لمصداقيــة
القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة علــى وفــق متغيــر التحصيــل الدراســي ،أي إن اإلعالمييــن العراقيين
بمختلــف مســتوياتهم التعليميــة لديهــم وجهــة نظــر واحــدة حــول مصداقيــة هــذه القنـوات ،وبذلــك لــم يتحقــق
الفــرض الســابع الــذي ينــص علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى وفــق متغيــر
التحصيــل الدراســي فــي تقويــم مصداقيــة القنـوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.

اهم النتائج

1.1تبين إن أغلب أفراد العينة يشاهدون القنوات الفضائية اإلخبارية بصورة مستمرة (دائما).
2.2يعتمــد تقويــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة أساســا علــى تقويــم نشــرات األخبــار والبرامــج
الحواريــة وهــذا مــا أثبتتــه نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي اظهــرت أن األخبــار والبرامــج جاءتــا
علــى رأس األشــكال اإلخباريــة مــن حيــث حجــم المتابعــة مــن قبــل اإلعالمييــن العراقييــن.
3.3نســتخلص بقــراءة معطيــات الدراســة الميدانيــة أن أغلــب المبحوثيــن يشــاهدون القنــوات الفضائيــة
اإلخباريــة بمــدة تتــراوح مــن ســاعة الــى اقــل مــن ســاعتين خــال اليــوم.
4.4تصــدرت قنــاة روســيا اليــوم مــن حيــث حجــم المشــاهدة قائمــة القنــوات الموجهــة باللغــة العربيــة
إذ جــاءت بالمرتبــة األولــى ،ومــن ثــم قنــاة  BBCعربيــة ،وبعــد ذلــك جــاءت قنــاة الحــرة عــراق.
5.5أشــار أغلــب أفــراد العينــة الــى أن معاييــر المصداقيــة متوفــرة فــي قنــوات وروســيا اليــوم ،وbbc
عربيــة ،والحــرة عــراق ،اي إن أغلــب المبحوثيــن يجــدون إن القنــوات اإلخباريــة الموجهــة تلتــزم
بتطبيــق معاييــر المصداقيــة.
6.6ال توجــد فــروق جوهريــة بيــن قنــوات روســيا اليــوم والـــــ  bbcعربيــة والحــرة عــراق مــن حيــث
مســتوى المصداقيــة ،إذ لــم تثبــت صحــة الفــرض الــذي يؤيــد وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
بيــن القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
7.7ثبتــت صحــة الفــرض القائــل ،ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن بحســب متغيــر
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الجنــس فــي تقويمهــم مصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
8.8ثبتــت صحــة الفــرض القائــل ،ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن بحســب متغيــر
العمــر فــي تقويمهــم لمصداقيــة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة.
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