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 الممخص:

شيوعع خطي ب الكراىوية الم يعض لمت ي وش السيمم   في  تمخصت مشكمة الدراسة
 لعماميي خطيي ب اإالم رفيية فيي  ال ييراب  سيي ب االييداث المتراكمييةر عسيي ت الدراسيية اليي  

تب ىيي ت اإفيي  تشييكو  الملمويية عانبن ويية المعبييية   ل ر ويية عدعرىيي  م نييعات اإخ  رويية ل
 .مبميعر ال راق  إزاء الت  وش السمم ل الم رفوة

مين أنَّ تسي ى  نتي  ا الدراسية في  تعلعوية البمييعر  في  إمك نوية تيي عب ءت أىمو
 .إدراك الت  وش السمم  عت نوو كسمعك إنس ن  عأخماق  عفً   لمم  وور الدعلوة خما 

مبميييعر ال راقيي  إزاء لم رفويية لتب ىيي ت ااإالت ييرع لعميي  ىييدفت الدراسيية إليي  ع 
تب ىيييي ت عمعاقييييع البميييييعرتلمويييي  عت سيييير ع الت يييي وش السييييمم  عالعتمييييدت ر ور سييييم ت عاه

يم  لويث  ر لدراسة لعم  المنيا المسلا  إتب ىي ت البمييعر ال راقي  عمسيتعر إدراكيوح س 

 مسيتعر الت يرض لم نيعات ملي  الدراسيةعالتأثورت الم رفوة براء ر نلع الت  وش السمم 
 ( م لعث  من مل فظة  غداد.055)لعم  لعونة قعامي  

 منيا:، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج
إرت  ع مستعر ت رض لعونة الدراسة من بميعر ال راما اإخ  روة ل ن ت  الدراسة  -2

لعس    اإلعما  أثن ء انزم ت خ صة أنَّ  تي م  ا و    الشك إزدو د مت   وشور  
 تشرون. ة الدراسة شيدت إنداع تظ ىراتفتر 

إرت  ع مستعر إدراك البميعر لم  ىو  الت  وش السمم  ف  قن ت  الدراسة وشور  -2
 إل  رغ ة المبتمع إل  الت  وش عق ع  اآلخر عالتس مح عط  ص لة الصرالع ت

 الت  فككت المبتمع تلت مسمو ت كثورة.
تب ى ت البميعر أفرزت معاقع  -3 إت  قي  ف  ال رن مبون إزاء مضمعن ترسوخ عاه

لزاب نتخ ب عالمش ركة السو سوة عتكعون البم و ت عانث  فة اللب ف  اإ
اللراك اإلتب ب  من  ف والر وس الذي ر  ش  رالإل  عالتظ ىرات السمموة وشور 
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أك ر ف  تغطوة  عالذي لظ   إىتم   عاسع عمس لةب  التغوور السو س  أ
  ال ن تون. 

ف  االداث  ة البميعرم رفمن   رن ما اللص دلتأثورات الم رفوة زاد ف  ا -4
لعم  مل عر نلداث  ةتركوز ال ن  م  و ن الم ت مة الت  تيدد الت  وش السمم  

كمس   ت ت عض لعمموة الت  وش السمم  عتيدد السم  انىم   لعكستي  ملددة
ما ال راب الوع  ف  تث وع بميعره  لب من  رن  زاد      لم ر ا عمست  مًا ل ضرً 
ر ملرب أع الكراىوة  مختمع أشك لي منع الدلع وة ل و المدنوة عالسو سوة عىعل عق

عى  سو سة م تمدة ل ن ة تسعب خط  ي  الث  ف  العافد المستند ال  تنعور 
 البميعر ال ر   عال راق  لعم  م  وور الدوم راطوة الدعلوة. 
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Abstract: 

The problem of the study could be summarized in the 

prevalence of hate speech that undermines peaceful coexistence in 

Iraq due to the accumulated events. The study sought to know the 

media discourse of local and foreign news channels directed in Arabic 

and its role in shaping the trends and attitudes of the Iraqi public 

towards peaceful coexistence. 

The importance of this study stems from the possibility that the 

results of the study contribute to educating the public through the 

perception of peaceful coexistence and its adoption as a humanitarian 

and ethical behavior in accordance with international standards. 

The study aimed to identify the Iraqi public’s attitudes towards 

peaceful coexistence, and to analyze and interpret the features of these 

trends. The study relied on the survey approach, as it surveyed the 

Iraqi public’s attitudes and level of perception towards peaceful 

coexistence, and the cognitive influences due to the level of exposure 

to the channels under study on a sample of its people (500( Single 

from Baghdad Governorate. 

The study reached several results, including: 

1. The high level of exposure of the study sample from the 

audience of the news programs of the two study channels 

unquestionably indicates an increase in their follow-up to the 

media during crises, especially since the study period witnessed 

the outbreak of protests. 

2. The high level of public awareness of the concepts of peaceful 

coexistence in the two study channels indicates the 

community’s desire for coexistence, acceptance of others, 

tolerance and turning the page on the conflicts that have broken 

society under many names. 

3. The attitudes and trends of the public resulted in their 

agreement in the two programs regarding the content of the 

consolidation of the culture of the right to vote, political 

participation, association, parties and peaceful demonstrations. 

It refers to the main slogan raised by the protest movement for 
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political change, which received wide attention and a greater 

space in covering the two channels. 

4. With regard to cognitive effects, the harvest program has 

increased the public’s knowledge of the contrived events that 

threaten peaceful coexistence, which means focusing the 

channel on specific events axes that have been reflected as 

causes that undermine the process of peaceful coexistence and 

threaten civil peace, present and future. On the other hand, the 

Iraq Today program has increased its public education of one 

of its civil and political rights, which is preventing propaganda 

for war or hatred in all its forms, and it is an approved policy 

for a channel that markets its incoming cultural discourse based 

on enlightening the Iraqi public on international democratic 

standards. 
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 :المقدمة

 د تغوور  زا   مع عابيي  ال راب والصرالع ت الت   عتورةتص لعد  ف  ظ 
س الدون عالط   ة س  لعم  أن س اإ تصدر مشيدو ر3552النظ   السو س  لع   

لتما  عاه  الصراع الط     عالدون  أنتا إذر العاقع البدود نتم ء السو س عاإ عال عموة
 ن ك سولعم  السمطة  ون انلزاب عالبم لع ت عاه  تن فسال تزاود عتورة لعن فضمًا  دالعش

ب تأثوره من خما  سو ب خط  أتضحلعم  ال رد عالمبتمع كل لة من انن س   الذي 
 أشك لو المختم ة ك لتلروض عالتمووز  لعما س    اإع   ون مختمعالكراىوة المت  د  

طماب ألك   مس  ة ع السب عالشت  ع  من أفراد مسمو ت دلع  وة تنت ص عالتشيور عاه
ف  النسوا س ى   شك  ك ور ف  ت موب ال بعة م  نتم ءر اإعبم لع ت مختم ة 

 .بتم لع اإ

ر ع الترعواسعوب الخط ب من خما  الت ن  ألت  أس سوً   عسوطً  التم زوعن شك عو
المبتمع  ت رز ل بة  لم     ر الملموة عال ر وة عال  لموةاإخ  روة ال نعات  خ صة

المتن لرة لعم  أعى   الت عب فك ر شت ت ان بمعسمم " وت  وش لخط ب " ال راق  أكثر
الملموة لمل  ظ لعم   ون ف ة عأخررر عكلب من ل عقو الت  شرلعتو المعاثوب الدعلوة ع 

من  و تو عوت ن ى  وست  مي  المتم    أنَّ  الت  وش السمم ومكن لث  فة ع ر ىم أسس السم  ان
 لعن عس    التر عوة عالدونوة عالث  فوة فضمًا السو سوة ع الملوطة ك نسرة عالمؤسسة 

 .لعما اإ

 لمعصع  تودراسلعم   ن  زوعن الدعر الذي لرصمطمب ك ن لمتعمن ىذا المن
تب ى ت اإلت  وش السمم  عقو س ف  ت زوز ا هدعر  عالت رع لعم نت  ا ملددة ل

 عىذا ىع فلعر المشكمة ال لثوة. إزاءه مبميعرالم رفوة ل
  



 2222مارس  –واألربعون             العدد الثالث والسبعون  الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 266 

 : مشكمة الدراسة

 هلخط ب تنعلعت مص در  نت جف  المبتمع  مختمع أشك لي  ضلت الكراىوة أ
ف  لي  تأثورى   التم زوعن كعسومة بم ىوروة أىموةعمن منطمب نت بور إعأس لوب 

نشك    داات عم  ن من  عضمنً   لعمنً  لتعاهوخمع ما  المبتمع ال راق  عالذي
ة معبيالملموة عالدعلوة ال "ال نعات اإخ  روةنطعي تلت مسم  الكراىوةر ت رز "ت

تعي تتس   رس لة اتص لوة منت  ة تلع لمبميعر  "معبية" أفك ر عآودوعلعبو  ذات   ل ر وة
م نعات ل لعمام الخط ب اإرصت الدراسة لعم  م رفة ر لذا لملددة ىداعلعم  أ

 .الت  وش السمم زاء إ الم رفوة تب ى ت البميعر ال راق إف  تشكو   عدعرى  خ  روةاإ

 الدراسة: أىمية

الت  وش السمم  دراك إ تعلعوة البميعر ف نت  ا الدراسة  تس ى  أنَّ من الممكن  -
   لمم  وور الدعلوة.عف ً ععطن  نس ن  عأخماق  إكسمعك  عت نوو

اللدوثة ف  مب   تأثور عس       لنت  ا الدراس ت ال لثوةت د ىذه الدراسة تط و ً  -
وستيدع خ صة ال نعات اإخ  روة  م  تتضمنو من خط ب معبو لعما  اإ

راء م  ن عداات تلم  ف  ت سوراتي  آم  وطرلو من أطر ملددة ع ر ع البميعر
عتن ذ أع قد تدلعع لمتم سك اابتم لع  ر لعم  الكراىوة عالتمووزملرضة قد تكعن 
ف  ت ن  عترعوا ىذا النعع من  ى ر م  وستدلع  قو س دعر مكراىوةالدلععة ل
 .عأثره لعم  البميعر الخط ب

 عل بة المبتمع ال راق  ر لت  وش السمم طر الملدب  الخ ىموتي  منأتكتسب  -
إل  مبتم وة ال ي لكعمة عمؤسس تف  ظ  س   ال أى  من أي عقت مض  لو

  ن ذ الكراىوة عت عو  م دأ الت  وش السمم .
المعاثوب ت زوز م دأ  أغمبت نذ تضمإر  مموً أ  كثر كعنو معضعلعً أىموتو أت رز  -

 .لعم  الملتعر الرقم  عالتم زوعن  لدة كثرأفرض قوعد عرق  ة السما  المدن  ع 
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 :الدراسة أىداف

الت  وش إزاء  مبميعر ال راق الم رفوة لتب ى ت اإدراك ع اإمستعر الت رع لعم   .2
 .السمم 

مت  وش عمستعر إدراكو لمبميعر الم رفوة ل تتب ى اإتلمو  عت سور سم ت ع  .3
 السمم .

 : الدراسات السابقة

  ع لعم  معضعلع ت ستيدفت الدراسة الت ر أ ،(2)(2222مريم محسن كريم )دراسة
لعتمدت الدراسة أع ة فوي ر  ف  ال راما عال نعن المستخدمكثر تن عًا الت  وش السمم  ان
( لم ة لك  من 05معن ل ونة من ) أستخدا  أداة تلمو  المض لعم  منيا المسح

ع رن ما ) ون س   علعم ر( لع ر قن ة لم نوة اإ DW)ش  ب تعك( لع ر قن ة   رن ما
ركز ال رن مبون لعم  مبمعلعة نت  ا أ رزى : إل  موركوةر عخمصت الدراسة اللرة ان

معضعلع ت لظوت ع ر عًا الت  وش السمم  اإبتم لع ر عب ءت "ل عب اإنس ن" أ
 ا  ون س   علعم ر. رن ممن ر أك  إىتم   الت  وش السمم  ف   رن ما ش  ب تعك 

  ستيدفت الدراسة رصد قض و  أ ر(2)(2229رغام سعدي عبد الصاحب )ضدراسة
 ال رابإل  ض  وة الن ط ة   ل ر وة المعبية الل عب المدنوة عالسو سوة ف  ال نعات ال 

ر علددت الدراسة التأثورات عاإن ك س ت لعم  الت  وش السمم ر "لرة لعرابقن ة ال"
مك نوة تأثر خط ب ىذه ال ض  و ت لعم  تل ب    وش السمم   ون المبتمع التعاه

تلمو  عت  ر المسل   ش وو العص   عالتلموم  ستخدمت الدراسة المنياأع ال راق ر 
ن ك س ت المض مون إقو س ر ع ال راما اللعاروةمن ( لم ة تم زوعنوة 335مضمعن )

مودانوة  ست و ن ر لعم  بميعر مدونة  غداد عفب إستم رة أ ر عسمعكوً  ر علع ط وً م رفوً 
 ن ة لعم  ركزت النت  ا أ رزى : إل  مصت الدراسة  ر عخ( م لعثً 530عزلعت لعم  )

ن   ق  الل عب المدنوة نتخ   ت لرة عنزوية أكثر ماللب ف  اللو ة عاللب  إ
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"تعضوح التدخمات السو سوة الت  تؤثر ف  الل عب المدنوة ل س ت إر كم  عالسو سوة
ال ن ة لعم  تعتر ال ماقة  ون التو رات الدونوة عالمدنوة تركوز إل  عالسو سوة"ر عوشور 

 عكو وة تل وب الت  رب  ونيم .
 ( 2228دراسة عمي سممان درويش)(3)عر التمو زوعن د ستيدفت الدراسة م رفةأ ر

ر تب ى ت الرأي ال    نلع قض و  العلدة العطنوة ف  ال راباللكعم  ف  تشكو  إ
وة دراسة تلموم ف  ش وي  التلموم  عالمودان  لعم  منيا المسح من خما  تلعتمدعأ

كذلك أبروت دراسة مودانوة ر ( لم ة53)ر شممت لعم  لعونة من ال راما اللعاروة
ر عخمصت الدراسة بميعر مدونة  غدادل( م ردةر 055لعم  لعونة لعشعا وة قعامي )

تصدرت المس لعدة ف  تكعون رأي لع   لع  قض و  العلدة العطنوة رأي : إل 
قضوة ل راما اللعاروة الثماثةر وموي  قض و  العلدة العطنوة ا تتصدر كم  الم لعثونر 
 ."الط   وة"

 ( 2227محمد وىيب ياسين)(4)ستيدفت الدراسة م رفة دعر ال راما اللعاروة أ ر
  المبتم   ال راقوة ف  تشكو  ع ن ء أ   د ث  فة السماالت  ت دمي  ال نعات ال ض  وة 

عمدر  ي  ث  فة السما  المبتم  تن علمض مون ال راما أثن ء لدر الش  بر عتلمو  
 تلعتمدر عأ( م ردة055راسة لعم  لعونة قعامي )ر عأبروت الدإدراك الش  ب لي 

مبمعلعة إل  ر عخمصت و ف  ش وي  التلموم  عالمودان  لعم  منيا المسحالدراس
ن قو  نشر عل   و عاة  ون المعاطنون"   لمرت ة انب ءت قومة "المسنت  ا أ رزى : 

  من علب ء م يع  "الت  وش عالسم  انىم "   لمرت ة انر ع ث  فة السما  المبتم  
عل    لنس ة لم عر ال  لعمة اللكعمة ف  المرت ة انع ر  ون م  ىو  السما  المبتم  

 .السما  المبتم  ف  نشر ث  فة 
 دراسة Skelt, Joanna Kay (2014)(5) ستيدفت الدراسة م رفة العظو ة أر

ة لمكت  ة عالش ر لعم  عبو الخصعص كخط ب لمسما ر عمس ىمتو ف  بتم لعواإ
لنصعص ر ت  تلمو  لعدد من االمبتم   عالتخمص من النزالع ت سما تل وب ال
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س ىمت الكت  ة ف  تعفور مبمعلعة نت  ا أ رزى : إل  ر عخمصت الدراسة الش روة
لع دة  ن ء العطن ف  ألع  ب اللرب انىموةر  معقً   ى ًم  لمن  ش عنشر السما ر عاه
عك نت النصعص الش روة ف  م دمة فنعن الكت  ة ف  فرض السم  عالت  ك نت ت  ر 

 ة قعوة علدت الكتّ ب عالمث  ون لوني . إبتم لعولعن رعا ط 

 :ري لمدراسةالنظ اإلطار

كميدخ  نظيري لمدراسية. إذ  سوت  تعظوع نظروة اإلعتم د لعم  عسي    اإلعيما 
في  قيدرة عسي     Mass Media Dependency Theoryلعتمي د نظروية اإ تميد ت

في  البمييعر  مين التيأثور الم رفي  عالعبيدان  عالسيمعك  أك ير قيدراإلعما  لعم  تل وب 
ن ي  الم معمي ت  شيك   لعندم  ت يع  ىيذه العسي     عظو ية ىذا التأثوروزداد ر ع المستيدع

سيييت رار ال نييي    فييي  المبتميييع  سييي ب قعتيييو فييي  ل لييية إن يييدا  اإ عتيييزدادمتمويييز عمكثيييعر 
تصيي ح  البميييعر ومكيين أنَّ  م يي رع ععبييدان عسييمعكتغوويير  إنَّ كميي  الصييراع عالتغووييرر 

ك  ال ماقة الثماثوة  ون   نم  و سر تأثوًرا مرتًدا لتغوور المبتمع ععس    اإلعما ر عىذا
 .(6)عس    ااتص   عالبميعر عالمبتمعمن 

ش رعكويييت  يييع  عسييي ندرا Melvin. Defleurفموييير عضيييع كييي  مييين مم يييون دع ع 
Sandra. Ball - Rokeach تنظير  ظروية االعتمي د لعمي  عسي    اإلعيما  كنظرويةن

كييي  مييين تلكميييو لعماقييية االعتمييي د المت ييي د   يييون  المبتميييع  عصييي و تركوً ييي  لعضيييعًو إلييي  
عقييد تكييعن ىييذه ال ماقيية مييع كيي  عسيي     لعييما  عاليينظ  اإبتم لعويية عالبميييعررعسيي    اإ

 .(7)التمو زوعن( رالرادوع رالمبمات )الصلعراإلعما  أع مع ألد أبزا ي  
قدرة عسي    اإلعيما  لعمي  التيأثور تيزداد لعنيدم  ت يع  تميك العسي     عظو تيي   أنَّ 

و كممي  زاد العتمي د أفيراد أنَّي مي  و ني ف  ن   الم معمي ت  شيك  ميني  عمسيتمر عمكثيعر 
المبتمع لعمي  عسي    اإلعيما  زاد ذليك مين لبي  التيأثور الكمي  لييذه العسي   ر عمين ثي  

 .(8)   البميعرتل و ي  أىداع االعتم د لعموي  من ق
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عت ييد نظرويية االعتميي د لعميي  عسيي    اإلعييما  نظرويية شيي ممة لميي  ت دمييو ميين نظييرة 
تك مموة لم ماقة  ون النظ   اابتم لع  ععس    اإلعما  عالبمييعرر عىي  ت سير ال ماقية 

تك مييي  اننظمييية ميييع   ضيييي  إلييي  السييي  وة  يييون أنظمييية المبتميييع المختم يييةر ممييي  ويييؤدي 
 لمبتمييع تركوً يي  لعضييعًو  ميين مبمعلعيية كعنييي  نظرويية  و ويية تييرر االيي  ضر عكييذلك تتسيي  

أفراد علوس من فرد عالدر عى  ت لث ف  كو وة ر ط أبزاء من النظ  اابتم لعوة سعاء 
الصييغورة أع الك وييرة   ضييي   يي آلخرر ثيي  تليي ع  ت سييور سييمعك انبييزاء عميي  وت مييب  يييذه 

 .(9)ال ماق ت

 :تساؤالت الدراسة

 ؟قن ت  الدراسةلم راما اإخ  روة ف   البميعرت رض  مستعرم   .1
 ؟اإخ  روةال راما  ف  لمت  وش السمم البميعر دراك إم  مستعر  .3
 الت  وش السمم ؟مض مون إزاء  مبميعرل الم رفوة تب ى تاإم   .2
 ؟لعم  البميعر الت  وش السمم  من الم رف  التأثورإن ك س م   .0

 :جراءات المنيجية لمدراسةإلا

عصع  الت  تستيدعر ىذه الدراسة من الدراس ت العص وةت د نوع الدراسة:  -
رصد عتعصوع عتلمو  عت سور إل   الدراسةتس   لوث  معضعع م ونر
المعبية الملموة ع  اإخ  روةنعات ف  ال  المختم ة وأشك ل  الت  وش السمم 

تب ى تو يعر ال راق مالبمستعر إدراك  م رفة  ل ر وةر ع  عالتأثورات  رهإزاء عاه
  .تمك ال نعاتلت رض المستعر الن تبة لعن الم رفوة 

لعم  أى   يدع اللصع  ح؛ سة لعم  منيا المسالدرا لعتمدتأمنيج الدراسة:  -
 إلعت  ره  (22)عص ع المت م ة   لظ ىرة مل  الدراسةال و ن ت عالم معم ت عان

 عتلمومي بمع ال و ن ت ليدع و  ف  ال لعث العص وةر عالذي و  اس سً نيبً م
ف  مسح البميعر لعن طروب "استم رة ااست و ن"  الدراسة است  نتر ع عت سورى 
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لمت رع لعم  مستعر الت رض عاإدراكر فضما لعن قو س إتب ى ت البميعر 
   ااسمعب المما عىعالن تبة لعنور الم رفوة إزاء الت  وش السمم ر عالتأثورات 

 لعتم د لعم  عس    اإلعما .لنظروة اإ

مبتمع الدراسة المودانوة البميعر ال راق   لعتمدأ :الميدانية الدراسةوعينة مجتمع 
داخ  بميعروة ال رابر  بموع مكعن تو ااثنوة عالدونوة عال عموة عالسو سوة ال    

 .سنة فم  فعب علكما البنسون 18 سنعمن  مستعو ت ااقتص دوةالمختمع  ع 

   تمن مش ىدي قن وةمدلعوة لعم  لعونة المودانت  إبراء الدراسة  :الدراسة عينة
 تنععالذات  سك ن مل فظة  غداد( م ردة من 055قعامي  ) الشرقوة نوعز عاللرة لعراب

ر م  وتوح لمدراسة اللصع  لعم  نت  ا سو س المذى   ع الدون  ع ال عم  ع الثن  ع اإ
لمخص  ص نوة لممبتمع ال راق ر معزلعة عفً   دقو ة تل ك  عاقع ال نوة التكعو

  .25/6/3535إل   1/6/3535من عت  تط وب ااستم رة ف  ال ترة ر غرافوةع الدوم

الدراسة  أىداعف  لدعد  لبمع ال و ن ت ستبيانإستمارة إ ت  تصمو  :دوات الدراسةأ
  الشرقوة  تقن ف  اإخ  روةالت رض لم راما  مستعرعتس ؤاتي  عمتغوراتي ر تتمث  ف  

 لوكرت) طرو ة فوو ستخد الذي أ مقياس االتجاىاتإل    إض فة ر نوعز عاللرة لعراب
Likert  من خما  عضع  الت  وش السمم إزاء  م لعثونتب ى ت الإل و س  (الثماث

التأثورات الم رفوة ل   رات الت  ت كس تمك ااتب ى تر فضما لعن مبمعلعة من ا
 م  وتن سب عنظروة  رراما اإخ  روةالن تبة لعن مستعر ت رض البميعر لملتعر ال 

 اإلعتم د لعم  عس    اإلعما .

صدب انداة و ن  قدرتي  لعم  قو س المتغورات الت  : إجراءات الصدق والثبات
است و ن ف  ضعء  ر عف  ىذا اإط ر ت  تصمو  استم رة(11)ت ع    و سي  أنَّ و ترض 

 رمن أس تذة اإلعما  تس ؤاتي ر ث  لعرضي  لعم  الس دة الملكمونأىداع الدراسة ع 
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أكثر التصموم ت ال مموة دقة ف  إل  ر عذلك لمعصع  خ را ي ع علعم  الن س عالسو سة 
ىذا المب  ر ث  ت  إبراء الت دومات المازمة ل   ت ااستم رة ط ً   آلراء الس دة 

 .عالخ راء الملكمون
التلدود    د ااست و ن"ر ق   ال  لثعلمتأكد من ث  ت أداة التلمو  "استم رة 

ع  د ت رو يم   إبراءات  الدقوب ل   ت التلمو    لت  عن مع اثنون من الملممونر
من لعونة الدراسة  Sub-Sampleالتلمو  بوًدار ق   ك  منيم   تلمو  لعونة فرلعوة 

عذلك   ستخدا  ن س أداة الترموز عالتلمو ر عك نت  الدراسةر %( من لعونة15ت در  ي )
%(ر عت  ر النس ة لعن م د  مرت ع من الث ة ف  دقة 95.0نس ة الث  ت المتل  ة )

 ل و س مستعر الث  ت. Holstiانداةر ت  ااست  نة  م  دلة "ىعلست " 

 :مستخدمة في قياس نتائج الدراسة واعتمادىاصالحية األداة ال

و س االعتم د لعم  انداة المستخدمة ف  ق رلوة عمدلتلدود دربة صما
   ستخدا  كمًا من م  مم  الصدب عالث  ت: ستب   ت م ردات ال ونةر ق   ال  لثإ

 ر م  م  االعتم دوة(  ست ص ء )م  وسم( نس مة اإAlphaت  لس ب م  م  الث  ت )
عكذلك ت   راالعتم د لعم  نت  ا الدراسة المودانوة ف  ت مو  النت  ا رعذلك ل لث مد

 لس ب م  م  الصدب الذات  لعن طروب إوب د البز التر و   لم  م  الث  ت.

لتأكد ر لك  وت  ا( م ردة05 إبراء الدراسة لعم  لعونة مكعنة من ) ق   ال  لث
ع  الت لوة نت  ا المست ص  مني ر عتعضح البدا رمن عضعح  نعد ااست و ن لد

 التلمو  اإلص    الخ صة  لس ب ك  من دربة المصداقوة عم  م  الث  ت.
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 صالحية واعتمادية األبعاد(  نتائج 2جدول رقم )

معامل كرو  البعد م
 نباخ ألفا

معامل الصدق 
 الذاتي

 5.890 5.500 ت رض البميعر لم راما اإخ  روة ف  قن ت  الدراسة 1
 5.919 5.800 البميعر لمت  وش السمم  ف  ال راما اإخ  روةمستعر إدراك  3
 5.900 5.612 إتب ى ت البميعر إزاء مض مون الت  وش السمم  2

 ( عمى عدة نتائج؛ من أىميا:  2تدل بيانات الجدول رقم)

كد لعم  ذلك قو  م  ممات الصدب الت  أست  نة لوث    د اإأصمالوة صدب بموع 
أكدت قو    لعم  صمالوة بموع اا   در ( عىذا ود5.900: 5.890)تراعلت م   ون 

كرع ن  خ أل   لعم  االعتم دوة لعم  ىذه اا   د  شك  ك ور لوث تراعلت قو  م  م  
 كس دربة لع لوة من ( مم  و5.800: 5.500)م   ون Cronbach's Alphaالث  ت 

 . البميعرست  نة إث  ت أ   د 

مكانات التعايش السمميالتنوع السوسيولوجي لممجتم  ع العراقي بين الكراىية وا 

 ر عمع ذلك وت رض ىذا التنعع   علغعوً   علعرقوً وتنعع سك ن بميعروة ال راب دونوً  
إل  مخ طر اإضملما   س ب اليبرة المتعاصمةر إذ تت رض انقمو ت فوو إل  الغن  

نتي ك ت عتمووزر   لرغ  من اإلعتراع الرسم   ف  الدستعر مخ طر من لعنع عاه
اإتل دي  ل عب انقمو تر عتمثومي  لعم  مستعر اللكعمة عال رلم ن اإتل دير علعم  
الرغ  من لعد  عبعد إلص  و ت رسموة   دد سك ن ال راب لسب التصنوع اإثن ر 

ر عوعابو تلدو ت 3552-1962عىع م  خضع لتمالعب ك ور خما  ل  ة لك  ال  ث 
الداخم  علعد  قدرة اللكعمة إبراء ت داد سك ن   الخ رج عالنزعحإل  اليبرة ب  س 

ولس  انمرر فضما لعن إستمرار سو س ت التمالعب   ليعوة من ق   البم لع ت انك ر 
شو وة( اع -علعدى    ض انقمو ت داخمة ف  إط ر ىعوة ك رر لعر وة مسممة )سنوة

 .(22)رديع ك
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ر عاإست رار لإلثراء الث  ف ا و ر عمصدرً  إوب  ً وكعن لع ممًا  أنَّ عومكن لمتنعع اإثن  
عبعد  أنَّ السو س ر كم  ىع الل   ف    ض الدع  المت دمةر عمن ب نب آخر ف

بم لع ت إثنوة لعدودة داخ  الدعلة العالدة وثور ف  اغمب االو ن نزالع ت  ون ىذه 
اإنتم ءات المت ددةر الت  تس   ك  مني  لمسوطرة لعم  السمطة السو سوةر أع لعم  

 (12)من الثرعة عال عة نصوب أك ر

اإنتم ء ىع اللصع  أطر الصراع  ون البم لع ت المختم ة  نَّ مم  ت د  وت ون أ
ع  إتب ه ىومنة ع م نعوةر عىذا م  ودفأع م دوة ك نت سو سوة أ نلعم  المك سب أ

س س دون  اع لعرق ر عونتا عت عب بم لعة لعم  أخرر عوغرس ث  فة التمووز لعم  أ
وثور  عادر لعنع عالت صب عالكراىوة عن ذ اآلخرر ع لعنو ال دا وة  ون البم لع ت 

لت  ن  ون اللون عاآلخرر تغذوو مص در مختم ة مني  الخط ب السو س  عالمؤسسة  عاه
عالتبم  ت الث  فوة عغورى ر خ صة ف   مد مت دد  دة الرأي ععس    اإلعما الدونوة عق 

 ت ك ل رابر ولتعي لعم  مص در ثرعات ى  مة عتر ط مكعن تو معرعث ت ت روخوة اإثنو
بتم لعوة ت عد  آلع السنونر لت  و ت تكعون المبتم  ت ق   اا داإل  عدونوة عاه

و د ال راب عالًدا من أك ر  مدان التنعع ف   ذإ رلوع  مبتمع فسو س   ضل  ال راب اأ
وض  ف  تركو تو السك نوة عاابتم لعوة ال دود من ال عمو ت  الذيال  ل  ال ر  ر 

  .عالمغ ت عالمذاىبعاندو ن 

لذلك فإن لعماقة البم لع ت اإثنوة المختم ةر داخ  الدعلة العالدة ا د ان 
تنتظ  ف  إط ر نظ   دومعقراط ر ورالع  ىذه الت ددوة عو ر   لل عب عاللرو ت 

ةر م  و  د الصراع المسمح كصوغة لمت  م   ون ىذه المختم ة لمبموع لعم  قد  المس عا
 .(24)البم لع ت

ععفب ذلك ضمن الدستعر ال راق  التنعع ف  المبتمع ال راق ر اذ نصت 
)المسولوةر عالمندا وة الص   ةر اندو ن الثماثة انعل   نَّ نًو ( أ/ ث 3الم دة )

ب نب اإسما  دون الدعلة الرسم  عمصدٍر لمتشروعر ف  لون تب ى  إل  عانوزودوة(ر 
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ع   ء انقمو ت ر (25)ذكر اندو ن انخرر "ك لزرادشتوةر عال ي  وةر عالك ك وةر عالويعد"
ىعو ت ك رر إل  ف  ال ماد عاختماطي     وة البم لع تر صم   أم ن من ت كك ال ماد 

لثرعةر عم  وخص  مد ثري  تنعلعو ال عم  متص رلعة لعم  اللوز المك ن  عالسمطة عا
عالدون  عالمغعي مث  ال رابر فإن ت سو  المنط ة لعم  أس س البغرافو  اإثنعط   وة 
سوكعن الخ سر انك ر فوو انقمو ت الصغرر؛ مث  المسولوونر عالمندا وونر 

عمثموة  عانوزودوونر عالش كر عالك ك  وون عغورى ر عوؤسس لمن طب  وعروت نوة اليعوةر
الث  فةر كو ن كردير عكو ن سن ر عكو ن شو  ر وست  د انقمو ت انصغرر أع وذعب 

 .(26)ىعو تي 

  :محددات التعايش السممي وقبول اآلخر

كثور التداع  ف  ال  دون انخورون  Diversityل د أضل  م يع  اإختماع 
ضمن سو ب اللدوث لعن ال وش المشترك عالت  وش السمم   ون البم لع ت عالتس مح 
مع اآلخر المختمعر ف لن س مختم عن   ل طرةر عىذا اإختماع ومث    لمطمب إ دالع  

ذا ت  التبرد من الت ووم ت الن سوة عق رب اإبتم لعوة عالث  فوةر  -ل و و  لمط و ةر عاه
اإختماع من منظعر فن   لت سترر بم لوة ذلكر عالل و ة الت  ا تزا    ودة لعن 

اإنتم ء إل  اإبتم لع ر خ صة ف  ظ  إرت  ط الل بة  -علع  اإنس ن الن س 
 . (27)ل ظ ال   ء الت  ت عب أىموة ك  ال و  ال نوة عالبم لوةإل  عانمن   لل بة 

اإختماع متنعلعة بدا مني  ص  ت عراثوةر مص در  أنَّ إل  عتبدر اإش رة 
خص  ص شخصوةر سم ت إبتم لعوة عث  فوةر عتنعلعي  ودل  لعم  صورعرة لو توة 
تتص  لعضعو   بعىر ال ماق ت اإنس نوة عط و تي ر عالتركوز لعم  تمك اإختماف ت 
المستترة ف  العلع  البم   كمصدر لمنزاع البم لع  عالن عر أع الكراىوة لآلخر 

مع دونو  أع لعرقو  أع قعمو  أع آودوعلعبو ر لعم  ق لعدة الت  ون ف  ال ن ء الم رف  المخت
و  ع  عالمنظعر اللو ت  عال وم ر أن اإختماف ت الت  ت زز ال ير عالتل ور عالتدمور عاه
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ااذر عال نع عمل علة إقص ء اآلخر مب علة دا م   ي"الكراىوة"ر ع يذا الم ن  ت ت ر 
 Jolandaعأش رت  ر(18)ختماع عنمعذج م رف  لم نع "اإنت   "الكراىوة عظو ة لإل

Jetten   خ صوة "ش عر بم لعة م    لتيدود لعندم  تص ح بم لعة أخرر شدودة إل
 .  (29)التش  و م ي 

م يع  الت  وش السمم  ألد انرك ن انس سوة ف  الدراسة لذا  أنَّ ع إلعت  ر 
 عسوط الت  وش  أنو "ال وشر ف   :إذ و رع الم ب  ال ؛ا د من م رفة دااتو المغعوة

علع شعا لعم  انل ة عالمعدةر عبمو ي  تؤكد م ن  الت  وشر علع وشو ت ن : لع ش م ور 
ل د ر ع (22)عال وش م ن ه اللو ةر أع م  تكعن  و اللو ة من المط   عالمشرب عالدخ 

 -: (22)لم  ىذا المصطمح م  ن لعدة

و ن  اللد من الصراع أع ترعوض الخماع ال    دي  ون سو س  آودوعلعب  عالذ  -
قعتونر أع ال م  لعم  التعاء ذلك الصراع  م  و تح مب ا ل نعات اإتص    ون 

 طرفون متص رلعون.

لعماق ت الت  عن  ون اللكعم ت عالش عب فوم  لو صمة إل  إقتص دي عالذي ورمز  -
   لمس    ال  نعنوة عاإقتص دوة عالتب روة.

 م ن  مم رسة ك  ال رب عالبم لع ت ذات اإلعت  د أع الدو ن ت المختم ة دون   -
 لك فة ش   رى  عط عسي  الدونوة  ك  لروة.

عالت  ويييش  ييييذا ال يييي  المعضعلعييي  لط و تيييو علرسييي لتور ىيييع ات ييي ب الطرفون  
فوم   ونيم  عفب ق لعيييدة ولدداني ر عتميود -أي اللوييي ة-لعمييي  تنظو  عسييي    ال ويييش

 أنَّ و وش اإنسييي ن مع ن سيييور ع وييين  أنَّ ىن ك ف رق   وييين  أنَّ الس   المؤدوة إلوور إذ 
ودخ  ف  لعمموة ت  دلوة مع طرع  أنَّ و وش مع غويييرهر ف   الل لة انخورة و رر المرء 

افب لع  مص لح أع أىيييداعر أع ضرعارت ث ن أع ميييع أطراع أخيييررر ت ع  لعم  التع 
 .(22)مشيييتركة
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  م  تط لب المبتم  ت الت  ت وش مرلمة إنت  لوة  ت سور مدر عط و ة ال نع أع عغ ل ً 
اإنتي ك ت الت  عق ت س    ر فمن ن لوة وستعبب لعم  الدعلة معابية تركة الم ض  

تص دوةر عمن ن لوة أخرر لعموي  عآث رى  السم وة سعاء ك نت سو سوة أ  إبتم لعوة أ  اق
معابية التلدو ت المست  موة ف  س و   ن ء السما ر عمن أ رز متطم  ت تمك المرلمة 

ك فة المص للة العطنوةر لوث تستدلع  المص للة الت كور ال موب من ق   ااطراع 
وب د اللمع  لممش ك  ال مو ةر لذا فإ  المص للة أنَّ ني ء انشو ء غور المرغع ة عاه

ال ضوة ك رصة س نلة إستكش ع عفي  عتغوور انس  ب عاننم ط الت    إلتنظر 
آخر ر ط ع داخ  المبتمعر عىذا وتطمب  شك   تتس ب ف  إش    فتو  النزالع ت

مضمعن ال ضوة المطرعلة عم  وص ل ي  من مشكمات عخماف ت   ليو ك  ال  لعمة ف  
 . (23)المبتمع ع  لت ل  لمي   شك  بذري

 سممي بين مكونات المجتمع العراقيوسائل اإلعالم في تعزيز التعايش الدور 

دعر اإلعما  ف  صنع السيييم  انىم  عث  فة الت  وش  لعييينلعند اللدوث 
 نَّ وخيييص المبتمعر ذلك نم  الل  عال  د  ويييد اإلعيييما  فيييو أنَّ السمم  ف نن  ا ن تيييرض 

مييين الرسييي    سو  ا متن ه إل  أفراد المبتمع ا وت رضعن لمرس    اإلعماموة ف ط    
مييين المب   الخييي ص عال    لعم  لد سعاءر م  ت ع   و عس    اإلعما  ىع  ااتص لوة

  دعر تلروض  مض د لتمك خررر عألو نً أدعر ت زوزي لمرس    الن   ة من مص در 
لصرالعييي ت تكعن عس    اإلعما  ف لعمة ف  سيييو ب مشيييلعن    نَّ أر عا ومكن الرس   

ع تشيييرو وة ا تعاكب المسيييتبدات عالل بييي ت اابتم لعوة الن تبة لعييين ع و ييية ق نعنوييية أ
 أنَّ التليييعات السو سييية فييي   نوة الدعلة عشيييك  نظييي   اللك  عآلو تيييور كم  ا ومكييين 

لعسييي    مؤثيييرة فييي  ظييي   و ة ث  فوييية مض دة عطييي ردة لرعلوة السيييم  عالمشييي ركة تكعن ا
عق ع  اآلخر من لوث المم رس ت اإبتم لعوة عأدعات الض ط اإبتم لع  الت  لع دة 

لت مو  م  تنتا خط    وشع و التلرويييض عرعح كراىوييية متغمغمة ف  اسييي لوب التر وة عا
مييين آداب عفنيييعن عمن ىيييا ت موموييية عفييي  من  ييير ربييي   الدوييين  لنت ب ت الث  فوةعفييي  ا
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الرسييي    ااتص لوييية مييين  أنَّ م ق ييي  الدعلةر إل  عف  كنيييع ألعيييراع ابتم لعوة  تنتمييي  
مكييين ليييو فييي  أي ىيييذا النعع لوسيييت   ويييدة لعن ل مييي  الرسييي لة االعماموة الذي او

وكعن  منيييأر لعن ال و ة الت  نشيييأ فويييي   مص درى  عمنظعم تيييي   أنَّ لييي   من االيييعا  
 .   (24)التر عوييية عالت موموة عالسو سيييوة عاابتم لعوييية   لتأكود

لعتم د الخطييي ب ال ن ء من اه ع ت ن  الم  ووييير المينوة ىع لعيييما  ييو اإوم رس أنَّ م ومكييين ع 
  -: (25) خما 

د الذوييين وت رضعن لعسييي    رافييان أنَّ سييي ت ار د تشور ترسوخ قو  الت  وش السمم : .1
ا لمت  م  ال نوع ميييع سيييت دادً لعنيييع وكعنيييعن أكثر أن الت  تلم  مض موييياإلعيييما  

ترسيييوخ إل  دلعع و ملتعرمن عاب  ت عسييي    اإلعيييما  ت دو  خرونر لذليييك فان
ة لعمييي  نسييي نوة الم نويييانوب  وييية لم ماق ت انالت  ويييش السيييمم  ع يييث الصعر 

غييية اللعار عت زويييز ث  فة لعتم د لالتسييي مح عق يييع  اآلخر عن يييذ التطيييرع عأ
 التنيييعع عالت ددييماع عألترا  ختيان

     يييض عسييي  أنَّ ا سيييوم  ع  ال راما عالمعاد المنشعرة: ف  ت  د لعن التلروض ان .3
عص يييي   أعصييي ع تض ي  ع مبمعلعيييةر ع ضد مكيييعن أىوة ار لعيييما  تت نييي  لغييية كاإ

سييي لوب التلروضوة ىذه انالعسييي    تم رس  تمكما ف  خنيييدب متل ربر عل    را
 مذى   اع ط    . ختماععبعد أ ف  ظ 

 رالبموع تلت ال  نعن أنَّ ميين خييما  ترسييوخ فكييرة  الت كوييد لعميي  تل وييب ال داليية: .2
ر عكذلك سيييمطة ال  نعن سو دةإل  طم ن ن شييي عر   نالممتم   ىذا م  و زز لع 

ه لتم ء  غور انإل  عن ىيييع من ولموو عا ولتييي ج ال  نييي أنَّ وشييي ر المعاطييين 
 ع الموموشيييو .ك ل شيييورة أع الط   ييية أع اللزب أ

  ض عسييي    االعما  ىع  أخطييي ءمييين  خر:لعد  ترسوخ صعرة نمطوة سم وة لآل .0
مبي  ا ار ع الطعا ع من خما   ألمكعنييي ت ترسيييوخ صعرة سيييم وة لعن   يييض ا
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صعرة سيييم وة لعن  تشك   ذلكعى   سيييوم  الترفويوة عالت  ت تمد "الطرفة عالنكتة"ر
 بم لع ت. ع أطعا ع   إلع بم لع ت ونتمعن أشيييخ ص أ

  إلكثييير مييي  وسييي ء أ أنَّ   ت  د لعن لغة التمووز ال نصري عالط     عالدون :ان .0
ع غوييير مرلب  و يييو من يييعذ أأنَّ التم سيييك اابتم لع  عالت  وش السمم  شييي عر ال رد 

لعيييما  تم رس اإ نتم  ور عل   عس   إع  سييي ب لعن  شيييرتو اع م ت ده أع دو نتو أ
 .يييخ ىيييذا التمووز من خيييما   رامبي وترس ف   سيييم وً  ارً دع 

  -:(25)ما يميإلى وتنقسم المسؤولية اإلجتماعية لإلعالميين 

تمك المسؤعلو ت الت  تلددى  اللكعم ت عاانظمة  عى  وة عبع وة:مسؤعل -
 السو سوة لمصل فة لع ر تلدود بممة انف    الت  ولظر ال و    ي .

مسؤعلوة ت  قدوة: عو صد  ي  المسؤعلو ت الت  تر ط الصل فة   لمبتمعر ف لمبتمع  -
ي  ستسد ل بة أفراده لمم معم ت أنَّ ومنح الصل فة اللب ف  ال م  لعم  فرض 

 عالل   ب عاآلراء.

عى  الت  ومز  الصل   ن سو  ي   ملض إرادتو ف  إط ر إوم نو  مسؤعلوة ذاتوة: -
لعممو كصل   ىع رس لة ن ومة أكثر من كعنو مبرد  أنَّ  م  دئ ملددة عقن لعتو  

 .لعم 
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 نتائج الدراسة الميدانية

 :خصائص عينة الدراسة -أواًل 
 ( خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )

 % ك المتغير
حسب 
النوع

 61.6 308 ذكر 

 38.4 192 أنث 

حسب الفئات العمرية
 31.4 157 سنة 25 -18 من 

 29.8 149 سنة 35 -26 من

 19.8 99 سنة 45 -36 من

 16.2 81 سنة 55-46 من

 2.8 14 فعب فم  56

حسب المسوي التعميمي
 

 50.8 254 ب م  

 24.8 124 لعمو  دراس ت

 8.6 43 إلعدادي

 5.8 29 إلعدادي من أق 

 5.6 28 عوكتب و رأ

 4.4 22 د مع 

حسب المستوي 
االقتصادي
 36.0 180 فأكثر 750 من لع ل  

 33.6 168 دون ر ألع 350أق  منخ ض

 30.4 152 دون ر ألع  500  متعسط

 500 اإلجمالي
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 يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي: 

؛ فب ءت النس ة انلعم  من لمتغير النوعتعزع الم لعثون لعّونة الدراسة ط ً    -
 %(.28.3%( ف  م      مغت نس ة انن ث )61.8الذكعر لوث  مغت نس تي  )

 (30-18)من سن ؛ فب ءت النس ة انلعم  من ف ة متغير الفئات العمريةأم   -
 .%(3.8(  نس ة )فم  فعب 06عأخوًرا )من ر %( 21.0) لوث  مغت نس تي 

ب م  ( لوث  مغت من ف ة )فوو ؛ النس ة انلعم  متغير المستوي التعميمي ب ء -
 %(.0.0عأخوًرا ف ة )الد مع (  نس ة ) ر%(05.6) نس تي 

النس ة انلعم  من ف ة  فك نت)الدخ  الشيري(؛  االقتصادي ىمتغير المستو أم   -
%( عأخوًرا ف ة 26غت نس تي  )الع دون ر فأكثر( لوث  م 505لع ل  من  ر)مستع 
 (.25.2ألع دون ر(  نس ة ) 055متعسط  ر)مستع 

 :والحرة عراقمعدل مشاىدة البرامج اإلخبارية التي تبثيا قناتي الشرقية نيوز  -ثانًيا

  الدراسة ياتلمبرامج اإلخبارية في قن مدى مشاىدة المبحوثين .2
 إلخبارية في قناتي الدراسةمشاىدة البرامج ا ( مدى3جدول رقم )

 
 الموافقة مدى  

 برنامج )الحصاد( 
 عبر قناة الشرقية نيوز

 برنامج )العراق اليوم(  
 عراق -عبر قناة الحرة 

 % ك % ك
 15.0 75 40.0 200 دا ًم   .1
 37.8 189 36.2 181 ألو ًن   .3
 47.2 236 23.8 119 ن دًرا  .2

 100.0 500 100.0 500 االجمالي
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  المبحوثين مشاهدة كثافت

 اإلخباريت للبرامج

 (  اليوم العراق) برنامج ( الحصاد) برنامج

 : من بيانات الجدول السابق ما يمي يتضح

تموز  رن ما اللص د  ألعم  نس ة ر إذ ستب  ة الم لعثون  ون ال رن مبونإختم ت أ -
 رن ما ال راب الوع  فب ء ف  عال كس ل ر%(05)  نس ة ت   ة  ص ة )دا ًم (م

 .وموي    ق  المتغورات %(05.3الم دمة )ن دًرا(  نس ة )

 زادت لعم ش ىدة  رن ما اللص د ك ورة مستعر م نَّ أعوستخمص من ىذه النت  ا  -
 شكمًا نة الم لعثون م  و ن  قعة تأثور ملتعاه اإخ  ري لدر المتم   لعوّ  ف ثمث ال

الخط ب الملم  الذي ولوط ال ض و  إل  ر عى  ت سر موع  البميعر  عمضمعنً 
الملموة  إىتم   م ص  م  رنة   لخط ب العافد الذي ومثمو  رن ما ال راب الوع  

 نس ة ك ورة لع ر قن ة اللرة لعراب عالذي ب ء مستعر المش ىدة أق  من اللص د 
ت رو   عى  نتوبة  دويوة ا ق رب النصع من وش ىدعنو  مستعر ن درً  أنَّ لوث 

شرقوة نوعز إلعت  رات لعدة أ رزى : اإىتم     ل ض و  عانخ  ر الت  لت عب قن ة ال
 تمس عاقع المش ىد ال راق   شك  قروب.

 .الدراسة ياتمبرامج اإلخبارية في قنمشاىدة المبحوثين لمعدل  .2
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  مشاهدة ساعاث متوسط

 اإلخباريت للبرامج المبحوثين

 (  اليوم العراق) برنامج ( الحصاد) برنامج

( متوسط ساعات مشاىدة المبحوثين 2رقم ) شكل
 اإلخباريةلمبرامج 

كثافة مشاىدة المبحوثين لمبرامج ( 2رقم ) شكل
 اإلخبارية
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 : السابق ما يمي (2، 2الشكل )من بيانات  يتضح

 رن ما ع  راللص د ستب  ة الم لعثون  ون ال رن مبون فتموز ك  من  رن ماإ ت  تأ -
س لعتون(  نس ة ال راب الوع   س لع ت مش ىدة لوث  مغت ف ة )أق  من 

 %( ل رن ما ال راب الوع .50.6 ونم   نس ة ) رل رن ما اللص د %(55.8)

س ة  ن%( ل رن ما اللص در ع 12نس ة )(  س لع ت فأكثر 0-2خوًرا ب ء ف ة )أ -
 .%( ل رن ما ال راب الوع 8.0)

ستب  ة الم لعثون  ون ال رن مبون فتموز ك  من  رن ما اللص د لع ر إت  ت أكم   -
الشرقوة نوعز ع رن ما ال راب الوع  لع ر قن ة اللرة لعراب  كث فة مش ىدة قن ة 

%(   لنس ة ل رن ما اللص د  ونم  00.0ال رن مبون )وعم ن ف  انس عع(  نس ة )
 %( ل رن ما ال راب الوع .08.6 نس ة )

البميعر ال راق  ومو  كم  ىع مزاج البميعر ف   أنَّ وستخمص من ىذه النت  ا  -
مش ىدة عىع م  و سر إنت  ء  راما المت   ة  أق  لعدد س لع ت إل  ل ل  العقت ال

تمك الت  ت د  لصومة م صمة لألخ  ر عانلداث لعن غورى ر ملددة لممش ىدة 
م   ر إسمعب وموزى  لعن   ق  ال راما   عالت سور عالتغطوة الدقو ةالوعموة   لتلمو

إل  عالنتوبة تشور  ال ن تونر لعن   ق  ال راما ف مل  الدراسة وموز ال رن مبون 
  . ىدعن انخ  ر الوعموة عفب العقت الملدد لي ثمث  من مت     ال ن تون وش

من مش ىدي ال راما ااخ  روة ف  ال ن تون وت   عن تمك  ق ر ت النصع نس ةال أنَّ ع  -
عى  نس ة بودة ف  ظ  ت دد مص در ااخ  ر  دعري غور منتظ ال راما  شك  

نتوبة لتموة ف  ظ  أبعاء المن فسة اإلعماموة  ون العس    ك انخررال نعات من 
البميعر معاكب  شك  أع  آخر لمتغطو ت  أنَّ إل  ة عالبدودةر عوشور الت مودو

إل  و   عالس لع ت ت  عت من لوث لعدد انشك  مك نت   أنَّ اإخ  روة ف  ال ن تون ع 
  مني .  ع رامبو عفب م  وراه من س ً خ  ره    أستلعت  ر ىذا البميعر وأو ومكن أنَّ 
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 :متعايش السممي في البرامج اإلخباريةلدراك الجميور إمستوى  -اثالثً 

  :قناة الشرقة نيوز -أ. بالنسبة لبرنامج الحصاد 

إدراك  مدرل و س   One Sample T- test( نت  ا اخت  ر 5ر6و رض بدع  رق  )
 رن ما ال راب ع  قن ة الشرقوة نوعزاللص د لع ر   رن مامت  وش السمم  ف  ل الم لعثون

 .الوع  لع ر قن ة اللرة لعراب
 الحصاد عبر قناة الشرقية نيوز برنامجمتعايش السممي في ل إدراك المبحوثين مدى (6رقم ) جدول

 

 م
 العبــــــــــــــــارة

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوزبرنامج   

إنحراف  متوسط
 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت معياري

و د  ال رن ما تغطوة متعازنة لمط لب الملتبون  1
 2 معافب  000.* 13.234 71642. 2.4240   إصماح علب التبمع السمم  عالتظ ىرات

و زز ال رن ما م دأ العلدة العطنوة عالتك تع ف   3
 10 مل ود 000.* 9.057 74559. 2.3020 معابية دالعش

و  لا ال رن ما قض و  النزالع ت المبتم وة الدونوة  2
 15 مل ود 000.* 8.223 71787. 2.2640 عالط   وة عال ش  روة  أسمعب معضعلع  

وتن ع  ال رن ما ممع الن زلون عوركز لعم  مط لب  0
 ااىتم    ي 

 3 معافب  000.* 12.768 71453. 2.4080

عااقمو ت علب ورالع  ال رن ما م دأ ل عب اانس ن  0
 11 مل ود 000.* 9.016 73911. 2.2980 ت رور المصور

و رز ال رن ما مؤشرات لعد  انلو ز ف  م  لبة قض و   6
 18 مل ود 000.* 3.984 76333. 2.1360 الصراع اللز   السو س  لعم  السمطة

ومنح ال رن ما مس لة من تغطوتو ل ض و  ال دالة  5
 13 مل ود 000.* 8.468 73939. 2.2800 مختمع المكعن تاابتم لعوة عااقتص دوة  ون 

ومت ز ال رن ما   لدقة عالمعضعلعوة عا ونل ز ل  ة  8
 17 مل ود 000.* 4.663 80565. 2.1680 مذى وة اع دونوة لعم  لس ب اخرر

 12 مل ود 000.* 8.812 73084. 2.2880و رز ال رن ما دعر المرب و ت الدونوة عاابتم لعوة  9
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 م
 العبــــــــــــــــارة

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوزبرنامج   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت
 عالسو سوة ف  ت زوز السم  ااىم 

1
5 

و  لا ال رن ما قض و  عطنوة ك لتخعون عالتك ور الدون  
 16 مل ود 000.* 6.026 73476. 2.1980 عودلعع لمتس مح عالعلدة العطنوة

1
1 

وس ى  ال رن ما ف  تشكو  رأي لع   من ىض لك  
 أشك   التدخ  الخ رب    لشأن ال راق  الداخم 

 8 معافب 000.* 10.294 73857. 2.3400

1
3 

وتن ع  ال رن ما الت روع   لل عب المدنوة عالسو سوة لم رد 
 5 معافب 000.* 11.663 72088. 2.3760 ال راق  

1
2 

خط ب ال رن ما وتضمن منع الدلع وة لملرب عن ذ 
 14 مل ود 000.* 8.437 74209. 2.2800 الكراىوة ال عموة عال نصروة عالدونوة

1
0 

ال رن ما اىتم م  ف  لب ااقتراع ال    عم دأ وعل  
 6 معافب 000.* 11.595 71739. 2.3720 المش ركة السو سوة لمبموع

1
0 

ويت  ال رن ما  لروة الرأي عالت  ور عال كر عالم ت د 
 4 معافب 000.* 12.032 69505. 2.3740 عالعبدان الدون 

1
6 

 ولذر ال رن ما من مخ طر السماح خ رج إط ر الدعلة 
2.4240 .69656 13.611 *.000 

 معافب
1 

1
5 

و رض ال رن ما عبي ت النظر كمي  ازاء ال ض و  
 المطرعلة عا وكت   لعبية نظر عالدة

 7 معافب 000.* 11.095 70134. 2.3480

1
8 

و ع ال رن ما   لضد من التمووز ال عم  عال رق  
 9 معافب 000.* 9.461 73739. 2.3120 عالدون  عالمذى   عال نصري المغعي عالبنس 

مدى إدراك المبحوثين لمتعايش السممي في برنامج 
 000.* 12.792 54307. 2.3107 الحصاد عبر قناة الشرقية نيوز

 مل ود

 .2.25معنوية  معنوية اختبار ت عند مستوىإلى ير * تش
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 .:عراققناة الحرة  –العراق اليوم ب. بالنسبة لبرنامج 
 عراقق اليوم عبر قناة الحرة متعايش السممي في برنامج العرال إدراك المبحوثين مدى (7رقم ) جدول

 

 ال  يييييييييييييييي رة  

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت معياري

و د  ال رن ما تغطوة متعازنة لمط لب  1
الملتبون   إصماح علب التبمع السمم  

 عالتظ ىرات
 مل ود 000.* 8.454 72999. 2.2760

6 

و زز ال رن ما م دأ العلدة العطنوة  3
 عالتك تع ف  معابية تنظو  دالعش

 مل ود 000.* 6.336 69177. 2.1960
15 

و  لا ال رن ما قض و  النزالع ت المبتم وة  2
الدونوة عالط   وة عال ش  روة  أسمعب 

 معضعلع  
 مل ود 000.* 7.365 71647. 2.2360

13 

وتن ع  ال رن ما ممع الن زلون عوركز لعم   0
 مط لب ااىتم    ي 

 مل ود 000.* 7.711 70173. 2.2420
12 

ورالع  ال رن ما م دأ ل عب اانس ن ف   0
 تن ع  قض و  ااقمو ت علب ت رور المصور

 مل ود 000.* 9.032 68823. 2.2780
5 

و رز ال رن ما مؤشرات لعد  انلو ز ف   6
م  لبة قض و  الصراع اللز   السو س  

 لعم  السمطة
 مل ود 000.* 5.291 73539. 2.1740

17 

ومنح ال رن ما مس لة من تغطوتو ل ض و   5
عااقتص دوة  ون ال دالة اابتم لعوة 

 مختمع المكعن ت
 مل ود 000.* 7.986 68879. 2.2460

9 

ومت ز ال رن ما   لدقة عالمعضعلعوة عا  8
ونل ز ل  ة مذى وة اع دونوة لعم  لس ب 

 اخرر
 مل ود 000.* 4.726 73807. 2.1560

18 
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 ال  يييييييييييييييي رة

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت

و رز ال رن ما دعر المرب و ت الدونوة  9
 عاابتم لعوة عالسو سوة ف  ت زوز السم 

 ااىم 
 مل ود 000.* 6.426 73766. 2.2120

14 

و  لا ال رن ما قض و  عطنوة ك لتخعون  15
عالتك ور الدون  عودلعع لمتس مح عالعلدة 

 العطنوة
 مل ود 000.* 6.062 72293. 2.1960

16 

وس ى  ال رن ما ف  تشكو  رأي لع    11
من ىض لك  أشك   التدخ  الخ رب  

   لشأن ال راق  الداخم 
 مل ود 000.* 8.091 71306. 2.2580

7 

وتن ع  ال رن ما الت روع   لل عب المدنوة  13
 عالسو سوة لم رد ال راق  

 مل ود 000.* 9.385 70525. 2.2960
3 

خط ب ال رن ما وتضمن منع الدلع وة  12
لملرب عن ذ الكراىوة ال عموة عال نصروة 

 عالدونوة
 مل ود 000.* 7.767 70246. 2.2440

11 

وعل  ال رن ما اىتم م  ف  لب ااقتراع  10
 ال    عم دأ المش ركة السو سوة لمبموع

 مل ود 000.* 9.491 68325. 2.2900
2 

ويت  ال رن ما  لروة الرأي عالت  ور عال كر  10
 عالم ت د عالعبدان الدون 

 مل ود 000.* 9.295 72653. 2.3020
4 

ولذر ال رن ما من مخ طر السماح خ رج  16
 إط ر الدعلة 

2.3580 .69484 11.521 *.000 
 1 معافب

و رض ال رن ما عبي ت النظر كمي  ازاء  15
ال ض و  المطرعلة عا وكت   لعبية نظر 

 عالدة
 مل ود 000.* 7.857 72286. 2.2540

10 

و ع ال رن ما   لضد من التمووز ال عم   18
عال رق  عالدون  عالمذى   عال نصري 

 مل ود 000.* 8.021 70248. 2.2520
8 
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 ال  يييييييييييييييي رة

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت
 المغعي عالبنس 

مدى إدراك المبحوثين لمتعايش السممي في 
 مل ود 000.* 10.382 53439. 2.2481 عراق -برنامج  العراق اليوم عبر قناة الحرة 

 .2.25معنوية  اختبار ت عند مستوىمعنوية إلي ير * تش

 عمى عدة نتائج؛ من أىميا:  ين السابقين تدل بيانات الجدول

إدراك  لوث ب ء ف  م دمة مدر ع رستب   ت الم لعثون ف  الترتوب انإأت  ت  -
يحذر البرنامج من مت  وش السمم  ف  ال راما اإخ  روة لع  رة )الم لعثون ل

ر أم   رن ما اللص دل( 3.03(  متعسط )الدولةمخاطر السالح خارج إطار 
 .تب ه معافب إ( عذلك 3.20 رن ما ال راب الوع   متعسط )

الم لعثون إدراك  مدرمل ود لعم  إل  ر المتعسط اللس    لمملعر كك  وشو -
(   لنس ة 3.21)مت  وش السمم  ف  ال راما اإخ  روةر لوث  مغت قومتو ل

 (.3.30 مغت قومتو )ر أم  ال راب الوع  لملص د

الم لعثون إدراك  مدرتعبد فرعب ذات دالة إلص  وة لع  بموع لع  رات  -
مستعر  أنَّ  ر إذعذلك لص لح ال رن مبون رمت  وش السمم  ف  ال راما اإخ  روةل

خر قومة ت الملسع ة أك ر من قومة دالة أع  م ن  آ عى  %0أق  من  الدالة
مت  وش السمم  ف  ال راما الم لعثون لإدراك  مدرت البدعلوة عىذا ود  

 اإخ  روة.

خ رج إط ر الدعلة ىع مخ طر السماح لمستعر اإدراك  أنَّ ذلك وستخمص من ع  -
س  ب م معمة أع مبيعلة ىع أخطر م  عال ت  نت ش  السماح ع ر نتوبة لتموة

 أنَّ   ون مختمع البم لع تويدد أمن عسمامة المعاطن عو تك   لت  وش السمم  
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وشك   م  السو س  أع اإبتم لع  أع المذى  رك نت لعم  مستعر اإختماع 
بميعر ومث  دربة علع  لع لوة لم ذلك   لمسم  انىم  عق ع  اآلخرر ع ا ل و وً تيدودً 

ال نع عال ت  عى  ألعم  إل  ر عالسماح المن مت وشور المت  ع لم راما اإخ  روة
مستعو ت ت ش  الكراىوة  ون انفراد عالبم لع ت لعم  إختماع إنتم ءتي  

إدراك البميعر إل  النت  ا اإلص  وة تشور النت  ا عمسمو تي ر ع  لمبم  ععفب 
 لم  ىو  عمضم مون الت  وش السمم  الت  تضمنتي   راما ال ن تون.  

 :المقدم في البرامج اإلخبارية عايش السمميإزاء الت إتجاىات الجميور -رابًعا

( نت  ا 9ر 8) و رض بدع  رق قناة الشرقة نيوز:  -أ. بالنسبة لبرنامج الحصاد
ل و س مدر إتب ه الم لعثون إزاء الت  وش السمم    One Sample T- testاخت  ر 

قن ة اللرة   رن ما ال راب الوع  لع رع  الم د  ف   رن ما اللص د لع ر قن ة الشرقوة نوعز
 .لعراب

 ( إتجاه المبحوثين إزاء التعايش السممي8جدول  رقم )

 المقدم في برنامج الحصاد عبر قناة الشرقية نيوز

 

 ال  يييييييييييييييي رة  

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوز

إنحراف  متوسط
 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت معياري

اانتخ ب  ورسخ ث  فة اللب ف  1
عالترشح عالمش ركة السو سوة عتكعون 
البم و ت عاالزاب عالتظ ىرات 

 السمموة

 1 معافب  000.* 12.098 69864. 2.3780

و د  ال رن ما لمع  عاق وة لمنع الدلع وة  3
لملرب أع الكراىوة الدونوة أع ال نصروة أع 

 الصرالع ت الط   وة عالسو سوة عال عموة
 8 مل ود 000.* 6.842 70593. 2.2160

 4 مل ود 000.* 9.182 71595. 2.2940وتس  ال رن ما   لتلوز ف  طرح قض و   2
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 ال  يييييييييييييييي رة

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوز

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت
لب ت رور المصور عاانتم ء لماقمو ت 

 ني فرد ف  المبتمع 

وس ى  ف  تشكو  رأي لع   لع   0
ل عب لم وة السمامة الشخصوة 
عانسروة عاام ن علعد  االعت    

 عالم  ممة البودة لمسبن ء

 2 معافب  000.* 11.511 69153. 2.3560

عالدون  من التمووز ال نصري  ولد 0
عالمغعي عون ىض  عالمذى   عال عم 
 أخررت عب ف ة لعم  

 6 مل ود 000.* 7.699 71450. 2.2460

و ت د ال رن ما ال دالة اابتم لعوة  6
 عاإقتص دوة عالمس عاة

 9 مل ود 000.* 5.765 72142. 2.1860

ال رن ما ث  فة ق ع  اآلخر   ودا وت ن   5
 لعن اانتم ءات

 7 مل ود 000.* 7.530 71866. 2.2420

و زز المخ عع من لب لروة الرأي  8
عالت  ور علروة الم ت د عالعبدان 

 الدون   س ب اانتي ك ت المستمرة
 5 مل ود 000.* 8.123 71024. 2.2580

وس ى  ال رن ما ف  تعلعوة البميعر  9
تط وب عالترا  ال  نعن من خما  

 علصر السماح  ود الدعلة
 3 معافب 000.* 11.474 72883. 2.3740

ت زوز رعح المعاطنة   إلو ت ر  15
 عاانتم ء العطن 

 10 مل ود 000.* 5.210 77252. 2.1800

إتجاه المبحوثين إزاء التعايش السممي المقدم في 
 مل ود 000.* 12.257 49802. 2.2730 برنامج الحصاد عبر قناة الشرقية نيوز

 .2.25معنوية  معنوية اختبار ت عند مستوىإلي ير * تش
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  :عراققناة الحرة  –ب. بالنسبة لبرنامج العراق اليوم 
 إزاء التعايش السمميتجاه المبحوثين إ مدى (9جدول  رقم )

 عراقلحرة برنامج العراق اليوم عبر قناة افي  المقدم

 

 ال  يييييييييييييييي رة  

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

 متوسط
إنحراف 
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت

ورسخ ث  فة اللب ف  اانتخ ب عالترشح  1
عالمش ركة السو سوة عتكعون البم و ت عاالزاب 

 عالتظ ىرات السمموة
 معافب 000.* 10.824 70241. 2.3400

1 

و د  ال رن ما لمع  عاق وة لمنع الدلع وة لملرب أع  3
الكراىوة الدونوة أع ال نصروة أع الصرالع ت 

 الط   وة عالسو سوة عال عموة
 مل ود 000.* 5.352 70197. 2.1680

7 

وتس  ال رن ما   لتلوز ف  طرح قض و  لب ت رور  2
 المصور عاانتم ء لماقمو ت اي فرد ف  المبتمع 

 مل ود 000.* 6.548 72395. 2.2120
5 

وس ى  ال رن ما ف  تشكو  رأي لع   لع  ل عب لم وة  0
السمامة الشخصوة عانسروة عاام ن علعد  االعت    

 عالم  ممة البودة لمسبن ء
 مل ود 000.* 8.420 71703. 2.2700

3 

من التمووز ال نصري عالدون  عالمذى    ولد 0
 عال عم  عالمغعي عون ىض ت عب ف ة لعم  اخرر

 مل ود 000.* 4.910 71040. 2.1560
9 

و ت د ال رن ما ال دالة اابتم لعوة عاإقتص دوة  6
 عالمس عاة  ون البموع

 مل ود 000.* 4.454 69276. 2.1380
10 

 6 مل ود 000.* 6.451 70013. 2.2020 اانتم ءاتوت ن  ث  فة ق ع  اآلخر   ودا لعن  5

و زز المخ عع من لب لروة الرأي عالت  ور  8
علروة الم ت د عالعبدان الدون   س ب اانتي ك ت 

 المستمرة
 مل ود 000.* 7.910 70106. 2.2480

4 

 2 مل ود 000.* 9.201 71932. 2.2960وس ى  ال رن ما ف  تعلعوة البميعر من خما   9
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 ال  يييييييييييييييي رة

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت
 الدعلة تط وب عالترا  ال  نعن علصر السماح  ود

 8 مل ود 000.* 5.105 75336. 2.1720 ت زوز رعح المعاطنة عاانتم ء العطن   إلو ت ر  15
مدى إتجاه المبحوثين إزاء التعايش السممي المقدم في برنامج العراق 

 محايد 000.* 9.553 51543. 2.2202 اليوم عبر قناة الحرة عراق

 .2.25معنوية  معنوية اختبار ت عند مستوىإلي ير * تش

 تدل بيانات الجدولين السابقين عمى عدة نتائج؛ من أىميا:  

بموع إستب   ت الم لعثون ف  ال ن تون نلع مدر إتب ى تي  إزاء الت  وش  تأت   -
يرسخ البرنامج ثقافة الحق في لع  رة ) السمم  ف  ال راما اإخ  روةر فب ء أعا

االنتخاب والترشح والمشاركة السياسية وتكوين الجمعيات واالحزاب والتظاىرات 
أم   رن ما ال راب الوع   متعسط  ر( ل رن ما اللص د3.25(  متعسط )السممية

 . معافب  إتب ه( عذلك 3.20)
مل ودة لعم  مدر إتب ى تي  إزاء الت  وش   إلتشور بموع متعسط ت ال   رات  -

:  3.25اإخ  روةر   لنس ة ل رن ما اللص د تراعلت  ون )السمم  ف  ال راما 
 (.3.12:  3.20( أم  ل رن ما ال راب الوع   ون )3.18

مل ود لعم  مدر إتب ى تي  إزاء إل  وشور المتعسط اللس    لمملعر كك   -
(   لنس ة 3.35الت  وش السمم  الم د  ف  ال راما اإخ  روةر لوث  مغت قومتو )

 (.3.33 راب الوع   مغت قومتو )لملص در أم  ال

تعبد فرعب ذات دالة إلص  وة لع  بموع لع  رات مدر إتب ى تي  إزاء الت  وش  -
السمم  ف  ال راما اإخ  روةر عذلك لص لح ال رن مبون لوث أنَّ مستعر الدالة 

%  عى  دالة أع  م ن  آخر قومة ت الملسع ة أك ر من قومة ت 0أق  من 
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لعم  مدر إتب ى تي  إزاء الت  وش السمم  ف  ال راما  البدعلوة عىذا ود 
 اإخ  روة.

وستخمص من ىذه النت  ا أنَّ تعافب إتب ى ت عمعاقع البميعر نلع مض مون  -
كة السو سوة تخ ب عالترشح عالمش ر ن  ال رن مبون ف  ترسوخيم  لث  فة اللب ف  اإ

ى  نت ج لم و ة  لزاب عالتظ ىرات السمموة كألعم  ف ةعتكعون البم و ت عان
البوعسو سوة الت  و وشي  ال راب لعم  انق  ف  فترة الدراسة عالت  شيدت 
تظ ىرات لعمت ال  صمة  غداد عمدن البنعب رف ت مط لب سو سوة عاضلة 
براء إنتخ   ت م كرة عاه   د  أ رزى  أست  لة اللكعمة عتغوور ق نعن اإنتخ   ت عاه

المش ركة السو سوةر عىع م  لعكستو ال راما الم سدون عفتح مب   أك ر لمش  ب ف  
ر لذا ك ن إتب ه ض فة ال  لعمون   للدثاإخ  روة من خما  التغطو ت العاس ة عاست
  وة  ت عب لعم ت عالت ال راب  مدني  البميعر ىع إن ك س لأللداث الت  شيدت

 لعن انلداث الت  راف ت التظ ىرات من لعممو ت قت  فضمًا  خرررانط لب مال
مطمب الملتبعن عالمنظم ت الدعلوة ف  تط وب لب  لعززعاختط ع عتيدود 

التظ ىر السمم  لك  فرد أع بم لعةر عى  لب من الل عب المدنوة عالسو سوة الت  
  تؤسس ل  لعدة رصونة من قعالعد الت  وش السمم   ون البموع.
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 :اإلخباريةفية لمشاىدة المبحوثين لمبرامج لتأثيرات المعر ا

نت  ا  (11ر15) و رض بدع  رق  :قناة الشرقة نيوز -أ. بالنسبة لبرنامج الحصاد 
  رن مالل و س التأثورات الم رفوة لمش ىدة الم لعثون   One Sample T- testاخت  ر

 .لعراب  راب الوع  لع ر قن ة اللرة رن ما الع  اللص د لع ر قن ة الشرقوة نوعز
 ( التأثيرات المعرفية لمشاىدة المبحوثين لبرنامج الحصاد عبر قناة الشرقية نيوز22جدول  رقم )

 

 ال  يييييييييييييييي رة  

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوز

إنحراف  متوسط
 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت معياري

  للو ة  م  زاد ال رن ما م معم ت  ف  اللب  1
 وس ى  ف  الت  وش السمم  مع اآلخر

 مل ود 000.* 8.682 72631. 2.2820
7 

وكس ن  ال رن ما م معم ت أكثر لعن ل عب  3
لم وة السمامة الشخصوة عانسروة عاام ن 
علعد  االعت    عل عب اانس ن عالم  ممة 
البودة لمسبن ء م  ون كس اوب    لعم  

 الت  وش السمم 

 مل ود 000.* 9.108 71198. 2.2900

2 

 دأت أفكر  زو دة ث  فت  لع ر اللب ف  منع  2
الدلع وة لملرب أع الكراىوة  مختمع أشك لي  

 لمل  ظ لعم  الت  وش السمم  مع اآلخرون
 مل ود 000.* 8.967 72315. 2.2900

4 

زاد ال رن ما فيم  فوم  وخص اللب ف   0
اانتخ ب عالترشح عالمش ركة السو سوة 
عتكعون البم و ت عاالزاب عالتبمع 
السمم  من خما  التظ ىرات  م  ا 

 وت  رض عالت  وش مع اآلخر

 مل ود 000.* 8.833 73415. 2.2900

6 

زاد م رفت  ف  لب منع التمووز ال نصري  0
عالدون  عالمذى   عال رق   ون افراد المبتمع 

 عالذي ون كس اوب    لعم  الت  وش السمم  
 مل ود 000.* 8.939 75042. 2.3000

5 
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 ال  يييييييييييييييي رة

 )الحصاد( عبر قناة الشرقية نيوز

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت

أص لت أكثر فيًم  للب لروة الرأي عالت  ور  6
 9 مل ود 000.* 7.573 74405. 2.2520 عال كر عالم ت د عالدون  م  ورسخ الت  وش السمم 

م رفت  أضلت أكثر فوم  وخص قض و   5
لب المس عاة ام   ال  نعن علب المس عاة  ون 

 السمم  الرب  عالمرأة كأس س لمت  وش
 مل ود 000.* 6.937 74786. 2.2320

10 

م رفت  زادت أكثر من خما  ال رن ما ف   8
لب ت رور المصور عاانتم ء لماقمو ت اي 

 فرد  م  وسي  ف  إرس ء الت  وش السمم 
 مل ود 000.* 8.020 72488. 2.2600

8 

 دأت أدرك من ال رن ما ان ق ع  اآلخر ىع  9
 الل  لم وش المشترك

 مل ود 000.* 9.076 72430. 2.2940
3 

زاد ال رن ما م رفت  ف  االداث الم ت مة  15
 الت  تيدد الت  وش السمم 

 مل ود 000.* 10.470 70907. 2.3320
1 

التأثيرات المعرفية لمشاىدة المبحوثين لبرنامج الحصاد 
 محايد 000.* 10.554 59791. 2.2822 عبر قناة الشرقية نيوز

 .2.25معنوية  معنوية اختبار ت عند مستوىإلي ير * تش

  :ة الحرة العراققنا –ب. بالنسبة لبرنامج العراق اليوم 
 عراقج العراق اليوم عبر قناة الحرة ( التأثيرات المعرفية لمشاىدة المبحوثين لبرنام22رقم ) جدول

 

 ال  يييييييييييييييي رة  

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

 متوسط
إنحراف 
 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت معياري

زاد ال رن ما م معم ت  ف  اللب   للو ة  م   1
 وس ى  ف  الت  وش السمم  مع اآلخر

 3 مل ود 000.* 8.166 70103. 2.2560

 7 مل ود 000.* 6.039 70348. 2.1900وكس ن  ال رن ما م معم ت أكثر لعن ل عب  3
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 ال  يييييييييييييييي رة

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت
لم وة السمامة الشخصوة عانسروة عاام ن 

االعت    عل عب اانس ن عالم  ممة علعد  
البودة لمسبن ء م  ون كس اوب    لعم  

 الت  وش السمم 

 دأت أفكر  زو دة ث  فت  لع ر اللب ف  منع  2
الدلع وة لملرب أع الكراىوة  مختمع أشك لي  

 لمل  ظ لعم  الت  وش السمم  مع اآلخرون
 1 مل ود 000.* 9.580 69090. 2.2960

زاد ال رن ما فيم  فوم  وخص اللب ف   0
اانتخ ب عالترشح عالمش ركة السو سوة 
عتكعون البم و ت عاالزاب عالتبمع السمم  
من خما  التظ ىرات  م  ا وت  رض 

 عالت  وش مع اآلخر

 9 مل ود 000.* 5.766 73688. 2.1900

زاد م رفت  ف  لب منع التمووز ال نصري عالدون   0
عالمذى   عال رق   ون افراد المبتمع عالذي ون كس 

 اوب    لعم  الت  وش السمم  
 5 مل ود 000.* 6.711 72631. 2.2180

أص لت أكثر فيًم  للب لروة الرأي عالت  ور  6
عال كر عالم ت د عالدون  م  ورسخ الت  وش 

 السمم 
 8 مل ود 000.* 6.226 72543. 2.2020

م رفت  أضلت أكثر فوم  وخص قض و  لب  5
المس عاة ام   ال  نعن علب المس عاة  ون 

 الرب  عالمرأة كأس س لمت  وش السمم 
 مل ود 000.* 6.740 72984. 2.2200

4 

م رفت  زادت أكثر من خما  ال رن ما ف   8
لب ت رور المصور عاانتم ء لماقمو ت اي 

  م  وسي  ف  إرس ء الت  وش السمم فرد 
 مل ود 000.* 6.711 72631. 2.2180

5 

 دأت أدرك من خما  ال رن ما ان ق ع   9
 اآلخر ىع الل  لم وش المشترك

 مل ود 000.* 6.434 71595. 2.2060
6 
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 ال  يييييييييييييييي رة

عراق –)العراق اليوم( عبر قناة الحرة   

إنحراف  متوسط
 معياري

 الترتيب االتجاه الداللة قيمة ت

زاد ال رن ما م رفت  ف  االداث الم ت مة  15
 الت  تيدد الت  وش السمم 

 مل ود 000.* 8.310 71573. 2.2660
2 

برنامج العراق اليوم لالتأثيرات المعرفية لمشاىدة المبحوثين 
 محايد 000.* 8.475 59680. 2.2262 عبر قناة الحرة عراق

 .2.25معنوية  معنوية اختبار ت عند مستوىإلي * تشير 

 عمى عدة نتائج؛ من أىميا:   ين السابقينتدل بيانات الجدول

الم لعثون نلع التأثورات الم رفوة لمش ىدة الم لعثون لم راما ستب   ت إ ختم تأ -
زاد البرنامج معرفتي في االحداث اإخ  روة فب ء ف  الترتوب انع  لع  رة )

 ر(   لنس ة ل رن ما اللص د3.22ط )(  متعسالمفتعمة التي تيدد التعايش السممي
ثقافتي عبر الحق في بدأت أفكر بزيادة أم   رن ما ال راب الوع  فب ءت لع  رة )

منع الدعاية لمحرب أو الكراىية بمختمف أشكاليا لمحفاظ عمى التعايش السممي 
 مل ود. ( عذلك   تب ه 3.39(  متعسط )مع اآلخرين

مل ودة لعم  التأثورات الم رفوة لمش ىدة   إل تشور بموع متعسط ت ال   رات -
متعسط ت لوث تراعلت الم لعثون لم راما اإخ  روة   لنس ة ل رن ما اللص در 

تراعلت أم    لنس ة ل رن ما ال راب الوع   ر(3.22 :3.32ال   رات  ون )
 (.3.36 :3.10متعسط ت ال   رات  ون )

  التأثورات الم رفوة لمش ىدة مل ودة لعم  ر المتعسط اللس    لمملعر كك  الوشو -
ر أم  (   لنس ة لملص د3.38)ر لوث  مغت قومتو اإخ  روةالم لعثون لم راما 

 (.3.33ال راب الوع   مغت قومتو )
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تعبد فرعب ذات دالة إلص  وة لع  بموع لع  رات التأثورات الم رفوة لمش ىدة  -
 أنَّ ال رن مبون لوث الم لعثون لم راما اإخ  روة لعّونة الدراسة عذلك لص لح 

% عى  دالة أع  م ن  أخر قومة ت الملسع ة أك ر من 0مستعر الدالة أق  من 
قومة ت البدعلوة عىذا ود  لعم  التأثورات الم رفوة لمش ىدة الم لعثون لم راما 

 اإخ  روة لعّونة الدراسة.
ث الأللد ة البميعرلص د زاد من م رف رن ما ال أنَّ وستخمص من ىذه النت  ا  -

دراك البميعر عت ن  إتب ه عمعقع إزاء م ت مة الت  تيدد الت  وش السمم ال ر عاه
أغمب انلداث الت  س ىمت  ت عوض الت  وش السمم  ف   أنَّ و سر لدث م  

عى  م   تخد  بي ت ملددةم رعفة ال راب ى  ألداث م ت مة أىدافي  عغ و تي  
ن   للدث خ صة من منتب  ركزت لعموو قن ة الشرقوة من خما  إ راز ال  لعمو

ف   رن ما ال راب ر أم  عتشخوص أدعارى  السم وة أم   البميعر خط ب الكراىوة
لع ر اللب ف  منع الدلع وة لملرب أع الكراىوة  مختمع  ة البميعرث  ف ف د زاد من
ر عىذا اللب ألد أ رز اارك ن ااس سوة ف  الل عب المدنوة عالسو سوة أشك لي 

قن ة  تلمل  ظ لعم  الت  وش السمم   ون المبتم  ت عالذي لرص الم تمدة دعلو 
ون مختم ة عزاد من تأثور م رفة م لعراب لعم  تسعو و لممش ىد  أشك   عمضاللرة 

تسعوب إل  خط ب الث  ف  العافد الذي وستند البميعر  يذا اللبر كبزء من ال
 ل عقي .  ة مم رسة كو وعت روع ش عب ال  ل   ي  ع  الم  ىو  اللدوثة لمدوم راطوة
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 :التوصيات

ضرعرة اإىتم    ملتعر ال راما اإخ  روة ف  ال ن تون ذات المش ىدة المموزة من  -1
البميعر من خما  تضمون م  دئ الت  وش السمم  عفب السو ق ت الدعلوة عالملموة 
عتعبوو المتم   لعم  ت نوي  كعني  الل  انمث  لت عو  لو ة لرة كرومة تبمع ك  

 البم لع ت المختم ة تلت  نعد ال  نعنر لو ود دعر االعما  ف  تث وع البميعر.

لعد  استض فة اي من الشخصو ت الت  تت ن  خط ب الكراىوة   صد اع من غور  -3
ف  إث رة  دعرقصدر من رب   الدون عسو سوون علت  من البميعر لم  لو من 

ن ك س ذلك سم   لعم  المبتمع الذي وتأثر  ش عر الكراىوة لدر اآلخر المختمعر عاه
  شك  أع  آخر  ملتعر عس    االعما  عممن وظيرعن ف  تمك العس   .

تن ع  بموع ال ض و  الت  تشوع م دأ التس مح عالمس عاة خ صة تمك الت  تي   -2
انقمو ت عالبم لع ت الصغورة الت  تش ر   لض ع ف   مد وسعده منطب انغم وة 

بتم لعو ر عالعت  رى  عانقموةر عمنلي  أدعارا ميمة ف    ن ء مست    ال مد سو سو  عاه
سن د مع   وة البم لع ت انخرر. ثراء عاه  مركز قعة عاه
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 المراجعالمصادر و و وامش يلا
ر معضعلع ت الت  وش السمم  ف  ال نعات ال ض  وة الدعلوة المعبيةر دراسة تلموموة مرو  ملسن كرو  .1

رسالة ر انلم نوةر ع رن ما  ون س   علعم ر ف  قن ة اللرة انموركوة DWل رن ما ش  ب تعك ف  قن ة 
ر ) غداد: ب م ة  غدادر كموة اإلعما ر قس  الصل فة اإذالعوة عالتم زوعنوةر ماجستير غير منشورة

3535). 

ر قض و  الل عب المدنوة عالسو سوة ف  ال نعات ال ض  وة الن ط ة ضرغ   س دي لع د الص لب .3
) غداد: ب م ة  غدادر كموة  ررسالة دكتوراه غير منشورةر  ك س تي  لعم  الت  وش السمم   ل ر وة عان

 .(3519اإلعما ر قس  الصل فة اإذالعوة عالتم زوعنوةر 

ر دعر التم زوعن اللكعم  ف  تشكو  إتب ى ت الرأي ال    نلع قض و  لعم  سمم ن درعوش الب عري .2
ر )ال  ىرة: ب م ة لعون شمسر كموة اآلدابر ه غير منشورةرسالة دكتورار العلدة العطنوة ف  ال راب

 .(3518قس  لعمع  ااتص   عاإلعما ر 

ر دعر ال راما اللعاروة ف  ال نعات ال ض  وة ال راقوة ف  نشر ث  فة السما  ملمد عىوب و سون .0
ر )ال  ىرة: ب م ة لمعانر كموة اآلدابر رسالة دكتوراه غير منشورةر المبتم   لدر الش  ب

 (.3515قس  اإلعما   ر
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