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 :الممخص
في وقت يفترض فيو اف تمارس اإلذاعات دورًا ميمًا في تعزيز القيـ 
االجتماعية، بوصفيا الضابط المعنوي الراعي لعالقة األفراد فيما بينيـ في 

البرامجي في العراؽ يخضع لمؤثرات سياسية وأمنية المجتمعات، أخذ االنتاج 
وحتى تقنية، باتت تحدث أثرىا في الوقوع بمخالفات متكررة لتمؾ القيـ، تحت 
دوافع ترتبط بالخضوع إلى اجندات القوى النافذة في المجتمع العراقي، 
ومواكبة لتغيرات البيئة اإلعالمية التي تطمبت مواكبة التسارع التقني بيدؼ 

وؿ إلى أكبر قدر مف المشاركيف والمتابعيف لمبرامج اإلذاعية، بصرؼ الوص
 النظر عف المعايير المينية اإلعالمية الراعية لمقيـ.

تتصدى دراستنا إلى مسألة غاية في األىمية، تتجمى في التحدي الكبير الذي 
يعترض تمؾ القيـ في العراؽ، جراء اداء تمؾ اإلذاعات، ويتصاعد ىذا 

حالة التغير المستمر التي تعيشيا البالد، في المجاالت االمنية التحدي مع 
والسياسية واالجتماعية، لذا اختار الباحث الحدود الزمانية لعينتو بحقبة 
شيدت متغيريف متناقضيف، بشكؿ متتالي، تمثؿ األوؿ باإلعالف الرسمي عف 

، 1027تحرير كامؿ االراضي العراقية مف اإلرىاب في النصؼ الثاني مف 
والذي ىيأ لتقارب وطني غير مسبوؽ في السنوات األخيرة في الخطاب 
اإلعالمي، وتمحور اآلخر ببدء الصراع السياسي، تحضيرًا لالنتخابات 

 .1028التشريعية، بعدىا بفترة قصيرة، مع مطمع العاـ 
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Abstract: 

At a time when the radio stations are supposed to play an 

important role in promoting social values due to their role 

as  a  moral factor which is responsible of the relationship 

among individuals in societies, the production of radio 

programs  in Iraq has been subjected to political, security 

and even technical influences. This led to commit frequent 

violations of such set of values. By submitting to the 

agendas of the influential forces in Iraqi society, and 

keeping pace with the changes in the media environment 

that required the following up of technical acceleration in 

order to reach the largest number of participants and 

followers of radio programs, regardless of professional 

media standards that involves respecting those values. 

The current study, titled (the Iraqi radio stations violating 

social values) addresses a very important issue, reflected 

by in the great challenge facing those values in Iraq, as a 

result of those radio stations' performance.  This challenge 

escalates with the state of continuous change that Iraq is 

experiencing, in the security, political and social fields. As 

such, the researcher chose the temporal boundaries for his 

sample in an era that witnessed two contradictory variables 

successively. The first was represented by the official 

announcement of the liberation of all Iraqi lands from 

terrorism in the second half of 2017, which prepared for an 

unprecedented national rapprochement in recent years in 

the media discourse. The second was pivoted towards the 

beginning of political conflict, that proceeded the 

preparation for the legislative elections, shortly thereafter, 

at the early start of 2018. 
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 مقدمةال
العاـ، إال اف قابميتيا لمتغير عمى مع االىمية الفائقة لمقيـ االجتماعية عمى الصعيد  

وفؽ المتغيرات المحيطة يجعؿ مف اىمية رصد مخالفاتيا عبر وسائؿ اإلعالـ ضرورة 
مستمرة، السيما في مجتمعنا الذي يخوض جممة متغيرات متسارعة، وكاف مف بينيا إعالف 

، وما تطمبتو 1027تحرير األراضي العراقية بالكامؿ مف اإلرىاب في النصؼ الثاني مف العاـ 
مف تقارب الخطابات الوطنية في تمؾ المرحمة الحساسة، التي لحقتيا بعد بفترة قصيرة، 
خطابات الصراع السياسي، التي رافقت التحضير لالنتخابات التشريعية األخيرة مطمع العاـ 

1028. 
إف المجتمعات عمى اختالؼ أنواعيا، تتميز أواًل وقبؿ كؿ شيء بثقافاتيا الخاصة، 
وىو ما يمكف تسميتو بالذات الثقافية، التي تبدو بمنزلة منظومة الخصائص والمرجعيات التي 
تتحدد بموجبيا أشكاؿ التفاعؿ والعالقات والمعايير المختمفة السائدة داخؿ المجتمع وفي سموؾ 
ًا، أفراده، ومع المجتمعات والثقافات األخرى، والمعروؼ اف الذاتية الثقافية ليست تراثًا جامد

بداع وتوليؼ موارد المجتمع الذاتية  نما دينامية داخمية تعمؿ باستمرار عمى إخصاب وا  وا 
: 1005وقيمو، تغذييا التنويعات الداخمية، وتقبؿ اإلسيامات اآلتية مف الخارج )الجندي، 

52.) 
مف ىنا.. تأتي دراستنا لتبحث في مخالفة اإلذاعات العراقية العاممة في الطيؼ 

(، باعتماد 30/5/1028( لغاية )2/6/1027حمي لمقيـ االجتماعية لممدة مف )الترددي الم
رصد ىيئة االعالـ واالتصاالت العراقية الكامؿ الداء تمؾ اإلذاعات الذي قدمتو لمباحث، 
وناقشت في جانبيا النظري واقع اإلذاعات العراقية والقيـ االجتماعية السائدة، فيما عممت 

وصيؼ تمؾ المخالفات عمى وفؽ محوريف، تمثؿ األوؿ باإلذاعات بجانبيا الميداني عمى ت
المخالفة لمقيـ االجتماعية، واآلخر بالقيـ ذاتيا التي تعرضت لممخالفات خالؿ الحدود المكانية 

 والزمانية لمبحث.
كاف لتنوع اإلذاعات العاممة ضمف النطاؽ الترددي في العراؽ بالمضاميف واألىداؼ، 

في ظؿ البيئة اإلعالمية التعددية الجديدة مف تحديات ما يدعو إلى وما اعترض مسيرتيا 
إحداث عمميات الضبط والرصد والتقويـ في محاولة لحماية قّيـ المجتمع واستقرار الحياة 
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األسرية وصيانة كرامة الناس عمى اختالؼ شرائحيـ، مف بعض ممارسات سوء التعاطي مع 
 الحريات بالشكؿ المطموب.

د المضاميف اإلعالمية لوسائؿ البث المسموعة في العراؽ، األمر الذي لذا، يجري رص
يجعؿ مف عممية التحميؿ العممي المنيجي ليذا الرصد أمرًا غاية في األىمية، وقد تأتي دراسة 
"مخالفات اإلذاعات لقواعد البث اإلعالمي في العراؽ" مطمبًا موضوعيًا لموقوؼ عمى مدى 

 ـ االجتماعية واألخالقية والتشريعات النافذة في المجتمع.التزاـ تمؾ اإلذاعات بالقي
 مشكمة البحث:

تعد عمميات تنظيـ اإلعالـ أمرًا مطموبًا، السيما مع البمداف التي بدأت تشيد حريات 
غير مسبوقة، ومنيا العراؽ الذي خرج مف عقود طويمة مف اإلعالـ المركزي الموّجو إلى 

ما ترافقو أية عممية تحّوؿ عمى الصعيد االجتماعي العاـ  إعالـ تعددي يتسـ بالحريات، ومع
مف ىفوات نتيجة عدـ التمكف مف استيعاب مستمزمات ىذا التحّوؿ بشكؿ سريع، األمر الذي 
قد تحدث فيو األخطاء، تنبثؽ الحاجة إلى رصد محتوى اإلعالـ بقصد التنظيـ، ومنو اإلعالـ 

يا في إطار ىذا التحّوؿ حماية لمقيـ االجتماعية، المسموع، لتحديد المخالفات التي قد يرتكب
وعمى وفؽ ذلؾ تتحدد مشكمة بحثنا: "مخالفة اإلذاعات العراقية لمقيـ االجتماعية" باإلجابة عف 
التساؤؿ المتمثؿ في: )ما حجـ وطبيعة مخالفة اإلذاعات العراقية لمقيـ االجتماعية في ظؿ 

تحرير االراضي العراقية بالكامؿ في النصؼ الثاني التغيرات التي عاشتيا البالد بعد اعالف 
 ؟(.1028، وبدء الصراع االنتخابي مطمع العاـ 1027مف العاـ 

 أهمية البحث:
تشكؿ االذاعة أداة ميمة في تكويف ثقافات المجتمع واالرتقاء بمستواىا، وتسيـ في 

شعورىـ بالمسؤولية،  إيجاد شخصية معينة لألفراد والمجتمعات سوية، وتطوير قدراتيـ وتنمية
يجاد أنماط سموكية تتوافؽ مع متطمبات  فضاًل عف بث الروح الوطنية والعمؿ الجماعي، وا 
حياة العصر، ويمكف أف تميد لممستقبؿ، بتييئة األذىاف وغرس االتجاىات والميارات لمواجية 

 (.32: 1023المواقؼ والمتغيرات )الوردي، 
بدأت اإلذاعات العاممة ضمف الطيؼ الترددي  ومع تمؾ األىمية اإلعالمية الكبرى،

عمى خمفية تزايد تعدديتيا الممكية والموضوعية، وفي خضـ ظروؼ المنافسة -في العراؽ 
السريعة القائمة فيما بينيا لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف المستمعيف، وتحت ضغط التغيرات 
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، ناىيؾ عف تزايد منافسة وسائؿ السياسية واالمنية واالقتصادية المتسارعة التي يشيدىا العراؽ
باعتماد مناىج وأساليب جديدة، كاف لقسـ كبير منيا  -اإلعالـ األخرى لإلذاعة بشكؿ مؤثر

األثر السمبي الفاعؿ في مواجية القيـ االجتماعية السائدة، وبما سجؿ العديد مف المخالفات 
يؼ المعالجات ليا، األمر الذي يستدعي الوقوؼ عمى تمؾ المخالفات ومحاولة توص

 الموضوعية ليا، ومف ىنا تأتي أىمية بحثنا ىذا.
 أهداف البحث:

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ثالثة أىداؼ رئيسة، حددىا الباحثاف في:
 تحديد االذاعات العراقية المخالفة لمقيـ االجتماعية. -2
 معرفة حجـ وطبيعة مخالفة اإلذاعات لتمؾ القيـ. -1
 كثر تعرضًا لممخالفات مف قبؿ اإلذاعات العراقية.الوقوؼ عمى القيـ االجتماعية األ -3

 كما ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ىدفيف ثانوييف آخريف يتمثالف في:
 1028و 1027المقاربة بيف التغيرات االمنية والسياسية التي شيدىا العراؽ في عامي  -2

 وبيف طبيعة القيـ االجتماعية التي جرت مخالفتيا مف قبؿ اإلذاعات.
بيف التطورات التقنية التي غيرت مف طبيعة االنتاج اإلذاعي وبيف محاولة المقاربة  -1

 الوصوؿ الى اكبر قدر مف المشاركيف والمستمعيف عمى حساب القيـ االجتماعية السائدة.
 منهج البحث:

يعد البحث مف األبحاث الوصفية، التي يمكف أف "تتعامؿ مع مجاالت وظواىر بحثية 
أبحاث سابقة" )المباف وعبد المقصود،  استخمصتيامؤشرات التي يتوافر بشأنيا عدد مف ال

(،  وقد جرى اعتماد طريقة تحميؿ المحتوى، باالرتكاز عمى عممية جمع البيانات 76: 1008
 وتحميميا.

 مجال البحث:
الحدود المكانية: جرى تحديد اإلذاعات التي تستخدـ الطيؼ الترددي في العراؽ مجااًل  -2

تقرير موسع قدمتو ىيئة اإلعالـ واالتصاؿ لمباحث بمؤشرات اداء مكانيًا، باعتماد 
( إذاعات مخالفة إلى التحميؿ، مف 10اإلذاعات العراقية، وقد جرى إخضاع بيانات )

 (.36أصؿ )
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لغاية  2/6/1027اإلذاعات العراقية لعاـ كامؿ، لممدة مف  بإداءالحدود الزمانية: وتمثمت  -1
، وقد حدد الباحث مجالو الزمني ىذا نسبة إلى التغيرات السياسية 32/5/1028

واالجتماعية واألمنية الحاصمة في العراؽ متمثمة باإلعالف عف تحرير كامؿ االراضي 
ع السياسي لالنتخابات ، وبدء الصرا1027العراقية مف االرىاب في النصؼ الثاني مف 

 ( عمميات رصد تمؾ العينة.2، ويظير الجدوؿ رقـ )1028التشريعية، مطمع العاـ 
 

لغاية  2/6/1027(: االذاعات العراقية  العاممة ضمف الطيؼ الترددي الخاضعة لمرصد لممدة 2جدوؿ رقـ )
32/5/1028 

حزيرا االذاعة ت
 ف

تمو 
 ز

آ
 ب

أيمو 
 ؿ

تشريف
2 

تشريف
1 

كانوف
2 

كانوف
1 

شبا
 ط

آذا
 ر

نيسا
 ف

آيا
 ؾ ر

2 * * * * * * * * *  * * سومر 2
2 

 9 * * * *   * *  * * * الوطف 1

2 * * * * * * * *  * * * دجمة 3
2 

 5      * * *   * * ديموزي 4
 5  *   * *     * * المدى 5

2 * * * * *  *  * * * * العيد 6
0 

2 * * * * * * *   * * * الرشيد 7
0 

 4   *       * * * اليـو 8
 6   * * *     * * * أور 9
2
0 

ىوا 
 6 * *  * *      * * دجمة

2
 7 * * * * * *      * االتجاه 2

2
 7 * *    * *  *  * * الفرات 1

2
3 

الرأي 
2 * * * * * * * * *   * العاـ

0 
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2
4 

صوت 
العاصم

 ة
* * * * * * *   * * * 2

0 

2
2 * * * * * * * * * * *  األلباب 5

2 
2
6 

رسؿ 
 2 *            السالـ

2
 6   *  *  *  * * *  آفاؽ 7

2
2 * * * * * * * * * * *  آسيا 8

2 
2
9 

صوت 
 9 * * * * * * * *  *   العيد

1
0 

جميور 
ية 

 العراؽ
  * * *  *   * * * 7 

1
 4 * *     *  *    الداخمية 1

1
 3   * *    *     اريدو 3

1
 4 * *    * *      البالد 4

1
 5 * *   * * *      اليقيف 5

1
 5 * * * * *        المسرة 6

1
2 * * * * * * * * * *   الموقؼ 7

0 
1
 5 * * * * *        النجباء 8

1
 3 *  * *         نوا 9

 3 * * *          الناس3
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0 
3
2 

الخالدو 
 1 *  *          ف

3
1 

رسؿ 
 2  *           السالـ

3
3 

وزارة 
 1 * *           الصحة

3
4 

راديو 
 1 * *           العراقية

3
 1 * *           النصر 5

3
6 

الجواد
 1 * *           يف

 
 استمارة التحميل:

حدد الباحث وحدات التصنيؼ والتحميؿ والعد والقياس، وعمؿ عمى تصميـ استمارة 
تمثؿ االوؿ في االذاعات المخالفة لمقيـ بحث المحتوى وجدولة الفئات، باعتماد محوريف، 

االجتماعية، واآلخر بالقيـ االجتماعية التي جرى مخالفتيا مف قبؿ تمؾ اإلذاعات وكما ىو 
 مبيف في أدناه:

 استمارة تحميؿ المحتوى

 ت
 المحور الثاني المحور األوؿ

 اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيـ االجتماعية

مخالفاتيا مف القيـ التي جرى 
 قبؿ اإلذاعات العراقية

 المستوى األوؿ أ
مخالفة لمقيـ االجتماعية 

 كميا

مخالفة لقسـ مف القيـ  المستوى الثاني ب
 االجتماعية

مخالفة لقيمة اجتماعية  المستوى الثالث ج
 واحدة
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 إذاعة سومر 2
 إذاعة الوطف 1 الصدؽ واألمانة

 إذاعة األلباب 3
 إذاعة دجمة 4

 إذاعة أور 5 االيثار
 إذاعة الرشيد 6
 إذاعة الرأي العاـ 7

 إذاعة صوت العيد 8 الكـر والسخاء
 إذاعة المدى 9

 إذاعة الموقؼ 20
 الحياء واآلداب العامة

 إذاعة اسيا 22
 إذاعة أريدو 21

 إذاعة ديموزي 23 البذؿ والتضحية
 إذاعة نوا 24
 إذاعة المسرة 25

 والتعاضدالتعاوف 
 إذاعة النجباء 26
 إذاعة البالد 27

 التكافؿ االجتماعي
 إذاعة الخالدوف 28
 إذاعة آفاؽ 29

 السمـ المجتمعي
 إذاعة االتجاه 10
 

ولقد عمد الباحث عمى تصنيؼ اإلذاعات المخالفة عمى ثالثة مستويات، ضمت 
بعد استبعاد اإلذاعات المرصودة، جميعيا اإلذاعات التي ارتكبت مخالفات لمقيـ االجتماعية، 

 التي لـ يؤشر في ادائيا مثؿ تمؾ المخالفات خالؿ الحدود الزمانية لمبحث.
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( إلى اف نسبة اإلذاعات المخالفة لمقيـ االجتماعية قد بمغت 2ويشير الشكؿ رقـ )

 %، مف مجمؿ نتاج43% ، فيما كانت نسبة اإلذاعات التي لـ تؤشر فييا تمؾ المخالفات 57
 رصد اإلذاعات العراقية.

 اإلذاعة في العراق
تعيد الدراسات "تأريخ دخوؿ اإلذاعة إلى العراؽ إلى الربع األوؿ مف القرف العشريف، 
وكانت البداية عبر مجموعة مف المبادرات غير الحكومية، عف طريؽ بعض األفراد والشركات 

التحديد، قبؿ أف تظير المحاوالت التي سعت إلى إدخاؿ المذياع إلى بغداد أواًل عمى وجو 
المنظمة األخرى والرسمية إلدخاؿ اإلذاعة إلى العراؽ... وفي الثاني والعشريف مف حزيراف 

باشرت الحكومة بأوؿ تجربة إذاعية لمبث.. وىو ما يعّده المؤرخوف أوؿ يوـ لمبث  2931
 (.20: 1020اإلذاعي في العراؽ" )راضي، 

ي تبث بوساطة الراديو في العراؽ عبر توسيع مجاالت لقد زادت أىمية البرامج الت
مشاركة المتمقيف في معظـ تمؾ البرامج، بفعؿ التعددية والتفاعمية اإلعالمية التي وفرت وسائط 
تمؾ المشاركات بشكؿ كبير، وصار ممكنًا بشكؿ أكبر إبداء الرأي عالنية عمى مسامع 

ي تعتمد المناقشة اإلذاعية منيجًا ليا، الجميور، األمر الذي أسيـ في تطور البرامج الت
ومشاركة المتمقيف عبر اليواء فييا، "فالمناقشة تسمح بوجود أطراؼ القضية، مف أصحاب 
وجيات النظر المتعددة، في مواجية بعضيـ البعض.. وىذا بدأ يقمؿ مف الممؿ الذي قد 

(، 79: 1009طمب، يصيب المستمع فيما لو كاف المتحدث شخصًا واحدًا فقط مع المذيع" )

57% 

43% 

 يمثل نسبة اإلذاعات المخالفة من رصد اإلذاعات بالمجمل( 1)شكل رقم 

 االذاعات المخالفة

 االذاعات غير المخالفة
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وتعتمد برامج المناقشة عمى ثالث متطمبات يشترط توافرىا في تمؾ البرامج، تتمثؿ في 
 (:80: 1005)الجندي، 

 االىتماـ باختيار موضوع جيد وحيوي ييـ أكبر عدد ممكف مف الجميور المستمع. -2
قاش في االىتماـ باختيار ضيوؼ المناقشة، ممف لدييـ عالقة مباشرة بالقضية معرض الن -1

 البرنامج اإلذاعي.
االىتماـ باختيار مذيع جيد لممناقشة، يستطيع إدارتيا بشكؿ ميني محايد، مع التنويو باف  -3

حيوية المناقشة تعتمد في األساس عمى وجود أكثر مف رأي في القضية المطروحة 
 لمنقاش.

ويقوؿ باحثوف "اف البرامج التي يشترؾ فييا الجميور تكوف أكثر وأشير البرامج شيوعًا، ف
مشاركة الجميور في البرامج اإلذاعية تنقؿ المستمع لمبرنامج، بداًل مف أف تنقؿ البرنامج إلى 

 (.9: 1023المستمع، كما ىو الحاؿ في غير ىذه الطائفة مف البرامج" )محمود، 
 وتتعدد أشكاؿ ىذا النوع مف البرامج، فيناؾ البرامج التي يشترؾ فييا الجميور اشتراكاً 
فعميًا، أي انو يقوـ بدور إيجابي في البرنامج، بمعنى أف الجميور يتكمـ ويناقش ويعطي أي 
لوف مف األداء التعبيري الذي يقدـ في اإلذاعة فعاًل إيجابيًا، ويكوف جزءا مف البرنامج.. 
وىناؾ برامج يشترؾ فييا الجميور عف طريؽ إرساؿ أسئمة أو إبداء الرغبات بالياتؼ وغيره، 

 الحظ أف مثؿ ىذه البرامج تيتـ بيا اإلذاعات المسموعة ألنيا تبعث عمى الحيوية.وي
كما أف ىناؾ عوامؿ نفسية تختص بالمستمعيف أنفسيـ، فالمستمع الذي يستمع إلى زميمو 
يرتبط معو شعوريًا، فيحس أنو فرد مف المشاركيف وىذا ما تؤكده طبيعة اإلنساف بوصفو كائف 

تفاعؿ مع المشتركيف في البرنامج، حيف ينفعؿ ويضحؾ معيـ، اجتماعي، فالمستمع ي
ويشاركيـ داخؿ وخارج عرفة البث أو التسجيؿ، كما أف المشاركة في البرنامج ترفع مف القيمة 
بداء الرأي في القضايا والمشاكؿ  الفنية لو، السيما في تعزيز األداء التعبيري، كالغناء وا 

 .(9: 1023االجتماعية المتعددة )محمود، 
ومف ىنا.. ُينظر إلى الجميور المتمقي لإلذاعات بوصفو مف أىـ عناصر العممية 
االتصالية، إذ انو المستيدؼ مف البث اإلذاعي، وىو في الوقت نفسو مف أىـ العناصر 
العممية االتصالية، وبالتالي يتوقؼ تحقيؽ أىداؼ اإلذاعة عمى الوصوؿ إليو، والتأثير فيو 

واالتجاىات والسموكيات... ولذلؾ ال بد أف تراعي إدارات اإلذاعات  عمى مستوى المعرفة
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طبيعة الجميور المستيدؼ وخصائصو واحتياجاتو ورغباتو عند اختيار البرامج والمواد 
 (.270: 1006اإلذاعية )الحديدي، 

إف اإلعالـ في أساسو آلية لنقؿ ما ينتجو الواقع في سياؽ حركتو إلى أكبر قطاع 
ماىير في وقت واحد، وبتعبير أدؽ: انو آلية إلعادة إنتاج الواقع وتقديمو ممكف مف الج

بأسموب يجذب المتمقي ويمبي احتياجاتو، وقد تطور ليذا الغرض مجموعة مف األساليب 
واألشكاؿ، وقد بينت دراسة عف تعرض طبقات المجتمع العراقي لمراديو: "تصدر طبقة السّواؽ 

%، فيما حمت طبقة الموظفيف 30ئة تستمع لمراديو، وبواقع المرتبة األولى، بعدىـ أكثر ف
%... وتصدر  راديو سومر المرتبة األولى بعدىا اإلذاعة األكثر تفضياًل 12ثانية، بواقع 

%.. وحصوؿ البرامج الترفييية 29%، ثـ حؿ راديو دجمة ثانيًا بنسبة 30لالستماع وبواقع 
%، فالدينية ثانية البرامج 39تابعة وتفضياًل، وبنسبة عمى المرتبة األولى بعّدىا أكثر البرامج م

% مف المبحوثيف في تمؾ 53%... وأشار 27%، والسياسية ثالثة بنسبة 13الدينية بنسبة 
الدراسة إلى اف الفترة الصباحية أكثر تفضياًل لالستماع لمراديو، وتمتيا المسائية" )الكعبي 

 (.207: 1023وحميد، 
عمى اعادة ترتيب ادواتيا وخططيا الستيعاب  باإلذاعةلوجي لقد دفع التقدـ التكنو 

الموجات المتتالية مف التغيير في الوسائط، فغيرت جذريًا مف كيفية انتاج برامجيا وبثيا، كما 
(، 115: 1020غيرت ما يرغب المستمعوف في سماعو، ومتى يرغبوف سماعو )الشاري، 

الجديد، الذي اتصؼ بإمكانية التفاعؿ بيف المصدر والمتمقي  باإلعالـضمف سياؽ ما يعرؼ 
مباشرة واماـ مرأى الجميع، وأتاح بشكؿ اكبر المشاركة والنقد والتعميؽ، بفعؿ اتاحتو لمجميع 

 (.22: 1028)بسيوني، 
االمر الذي احدث أثره في طبيعة انتاج البرامج االذاعية، مف حيث موضوعاتيا 

ي يمّكف القائموف عمى تمؾ االذاعات مف الوصوؿ الى اكبر عدد ومعالجتيا، وبالشكؿ الذ
ممكف مف الجميور، حتى واف جرى تجاوز قسمًا كبيرًا مف المعايير االعالمية، الراعية لمقيـ 
االجتماعية السائدة، وعممت عمى مجاراة بعض االجندات السياسية، ووصمت في العراؽ الى 

وفقًا لمنصوص القانونية النافذة، عمى الرغـ مف انو  حد التحريض الطائفي، الذي يعد جريمة
أو الطائفية في المنظمة القانونية العراقية، وانما وردت عمى سبيؿ  الطائفة"لـ يتـ تعريؼ 
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: 1025التعداد أو التوصيؼ ألفعاؿ مستيجنة ارتبطت بالقمع والتنكيؿ الطائفي"، )الموسوي، 
 المجتمعي.(، وبالشكؿ الذي يمكف اف ييدد السمـ 270

 االذاعة والقيم االجتماعية
ينوه مصطمح القيـ االجتماعية بػ" باألحكاـ المكتسبة مف الواقع االجتماعي، يتعمميا 

(، وىي تسيـ في ربط تماسؾ مكونات 27: 2987الفرد، وتحدد مجاالت تفكيره )الدقس، 
: 1000اـ )محفوظ، البناء االجتماعي، عف طريؽ بموغ االمتثاؿ لممجتمع، وقواعد النظاـ الع

(، ويمكف ليا اف تعمؿ عمى تحقيؽ التآزر والتكافؿ والتعاضد بيف افراد المجتمع، وفييا 17
مجموعة مف الخصائص، ما ييمنا منيا في ىذه الدراسة بانيا تتصؼ بالقابمية لمتغير، طبقًا 

مجتمع لتغير ظروؼ الجماعة، في ظؿ تغيرات امنية وسياسية واقتصادية مستمرة يخوضيا ال
 العراقي.

ويرى الباحث باف القيـ االجتماعية ىي بمنزلة الدعائـ التي تقوـ عمييا المجتمعات، 
ويمكف ليا اف تحدد عالقة االفراد فيما بينيـ، داخؿ المجتمع نفسو، واف تكوف منطمقًا لمتواصؿ 
مع المجتمعات األخرى، بحكـ كونيا الضابط المعنوي لتصرفات الفرد داخؿ الجماعة 

خارجيا، إذ يسعى الى االلتزاـ بأعمى قدر منيا، حيف يشتؽ قيمو الفردية مف القيـ و 
 االجتماعية، حتى يظير بالشكؿ المقبوؿ.

وبذا، تؤسس لتمؾ القيـ مجموعة كبيرة ومتعددة مف مصادر التنشئة االجتماعية، ومف 
القيـ، أو تؤثر فييا، بينيا اإلذاعات، التي يمكف ليا اف تدعـ شيوع الممارسات المرتبطة بتمؾ 

عف طريؽ تغييبيا بمناىج مقصودة، أو غير مقصودة، بيدؼ تمرير سياسات مرتبطة بإدارات 
تمؾ اإلذاعات، او الجيات المرتبطة بيا، أو ألىداؼ ترتبط بتحقيؽ عنصر اإلثارة الصحفية 

القواعد والوصوؿ إلى أكبر قدر مف الجماىير وتحقيؽ االنتشار، مف دوف النظر الى األسس و 
الصحفية الرصينة، في وقت تطالب فيو التشريعات الدولية بإشاعة البث المجتمعي "استجابة 
الحتياجات الحركات االجتماعية الجماىيرية والمنظمات الساندة لممجتمع لمتوصؿ الى وسيمة 

ديؿ في التناوؿ، يمكف تحمؿ تكاليفيا لمتعبير عف قضاياىا وشواغميا وثقافتيا ولغتيا، ولخمؽ ب
 (.97: 1022لجية البث القومية ونمو وسائؿ االعالـ التجارية" )باكمي وآخروف، 
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 الدراسة الميدانية
 المحور األول: اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيم االجتماعية:

افرزت النتائج الميدانية تحديد مخالفة اإلذاعات العراقية لمقيـ االجتماعية خالؿ 
( إذاعة عاممة ضمف نطاؽ البث 35( تكرارًا، بعد رصد )152ػ)المجاؿ الزماني لمعينة ب

 ( إذاعة مف بينيا مخالفة.10المحمي، كانت )

 
( اإلذاعات المخالفة لمقيـ االجتماعية، وقد عممت الدراسة عمى تصنيؼ 1ويظير الشكؿ رقـ )

 تمؾ المخالفات في ثالثة مستويات، ألسباب موضوعية، تمثمت في:
 اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيـ االجتماعية كميا.المستوى األوؿ:  -
 المستوى الثاني: اإلذاعات العراقية المخالفة لقسـ مف القيـ االجتماعية. -
 المستوى الثالث: اإلذاعات العراقية المخالفة لقيمة اجتماعية واحدة. -
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 ويبين اإلذاعات العراقية المخالفة للقيم االجتماعية( 2)الشكل رقم 

ويبين اإلذاعات العراقية ( 2)الشكل رقم 
 المخالفة للقيم االجتماعية
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االذاعات العراقية ( باف المستوى االوؿ لمخالفة القيـ االجتماعية مف قبؿ 3ويؤشر الشكؿ رقـ )

( تكرارًا، فيما أتى المستوى الثاني بنسبة 244%، واجمالي )57قد حّؿ بالمرتبة االولى، بنسبة 
( 25%، وعدد )6( تكرارًا، ومف ثـ نزؿ المستوى الثالث أخيرًا بنسبة 91%، ومجموع )37

 تكرارًا فقط.
 أ: اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيم االجتماعية كمها:

( 21:00( صباحًا إلى الساعة )6:00منوعة يبدأ بثيا اإلذاعي في الساعة ) دجمة: إذاعة -2
بعد منتصؼ الميؿ، ويتسـ أدائيا اإلعالمي بالطابع الترفييي الذي يتمثؿ عبر بثيا لمبرامج 
والفقرات اإلذاعية المتعددة، مف البرامج الترفييية ذات الطبيعة التفاعمية مع المتمقي وعبر 

لياتفية والرسائؿ اإللكترونية، إما بخصوص النشاط اإلخباري فاف لإلذاعة االتصاالت ا
 نشرات ومواجيز إخبارية متعددة.

 
 
 
 
 
 

57% 

37% 

6% 

 مستويات مخالفة القيم االجتماعية(: 3)شكل رقم 

 االذاعات المخالفة للقيم االجتماعية كلها

 االذاعات المخالفة لقسم من القيم االجتماعية

 االذاغات المخالفة للقيمة االجتماعية الواحدة
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 ( يبيف مخالفة اذاعة )دجمة( لمقيـ االجتماعية1جدوؿ رقـ )
 المرتبة % ؾ ؼ ت
 الثانية %12 21 الصدؽ واألمانة 2
 الخامسة %8 5 اإليثار 1
 الثامنة %3 1 الكـر والسخاء 3
 االولى %19 27 الحياء واآلداب العامة 4
 السابعة %5 3 البذؿ والتضحية 5
 السادسة %7 4 التعاوف والتعاضد 6
 الثالثة %24 8 التكافؿ االجتماعي 7
 الرابعة %21 7 السمـ المجتمعي 8

 %200 58 المجموع
 

حمت إذاعة دجمة في المرتبة األولى بيف اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيـ االجتماعية،        
( تكرارًا، 27( مخالفة، كانت فئة )الحياء واآلداب العامة(، أولى بعدد تكرارات بمغ )58وبواقع )
( تكرارًا، 21%، ومجموع )12%، فيما كانت )الصدؽ واالمانة( ثانية بنسبة 19ونسبة 
( تكرارات، و)السمـ المجتمعي( رابعة بنسبة 8% وعدد )24ؿ االجتماعي( ثالثة بنسبة و)التكاف

( تكرارات، و)التعاوف 5% وعدد )8( تكرارات، و)اإليثار( خامسة بنسبة 7%، وعدد )21
% 5( تكرارات، و)البذؿ والتضحية( سابعة بنسبة 4%، ومجموع )7والتعاضد( سادسة بنسبة 

% وتكراريف اثنيف فقط، وقد تكوف ىذه النتائج 3السخاء( أخيرة بنسبة و)الكـر و ( تكرارات، 3و)
متناسقة مع اجواء االستعدادات لالنتخابات التشريعية التي تشيد في الغالب خطابات اعالمية 
تحاكي متطمبات الصراع االنتخابي، فضاًل عف انتياج بعض مقدمي البرامج الحوارية ألساليب 

 مع، بيدؼ تحقيؽ أعمى قدر مف االنتشار.قد تتنافى مع عادات المجت
تعد األلباب مف اإلذاعات العراقية المرخصة التي تبث ضمف نطاؽ  إذاعة األلباب: -1

(FM( وعمى التردد )...صباحًا وينتيي عند 6:22(، ويبدأ بثيا اليومي في الساعة )6 )
يمزج بيف ( لياًل، ويغمب عمى سياقيا البرامجي اليومي التنوع الذي 82:22الساعة )
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اإلخبار والتثقيؼ والترفيو، أما الطابع الغالب عمى البرامج فيو الطابع السياسي واألمني 
الذي ُيستعرض مف خاللو ابرز األحداث والتطورات عمى الساحة العراقية، وقد اتت ثانية 

 في تسمسؿ اإلذاعات العراقية المخالفة لمقيـ االجتماعية.
 ة )األلباب( لمقيـ االجتماعية( يبيف مخالفة اذاع3جدوؿ رقـ )

 المرتبة % ؾ ؼ ت
 الثانية %12 21 الصدؽ واألمانة 2
 الثالثة %22 6 اإليثار 1
 السادسة %5 3 الكـر والسخاء 3
 االولى %30 27 الحياء واآلداب العامة 4
 الثالثة %22 6 البذؿ والتضحية 5
 السادسة %5 3 التعاوف والتعاضد 6
 الرابعة %9 5 االجتماعيالتكافؿ  7
 الخامسة %7 4 السمـ المجتمعي 8

 %200 56 المجموع
 

% 30فئة )الحياء واآلداب العامة( حمت أولى بنسبة ( باف: 3ويفيد الجدوؿ رقـ )
( مخالفة سجمتيا الدراسة إلذاعة األلباب، حمت بعدىا 56( تكرارًا، مف أصؿ )27ومجموع )

تكرارًا، ومف ثـ )اإليثار(، و)البذؿ والتضحية(  21% وعدد 12)الصدؽ واألمانة( ثانية بنسبة 
%، 9( تكرارًا لكؿ منيما، و)التكافؿ االجتماعي( رابعة بنسبة 22% وعدد )22ثالثة، بنسبة 

( 3%، وعدد )5( تكرارات، و)الكـر والسخاء(، و)التعاوف والتعاضد( أخيرتيف، بنسبة 5وعدد )
ير إلى كوف )الحياء واآلداب العامة( و)الصدؽ واألمانة( تكرارات فقط لكؿ منيما، وىو ما يش

 قد جرى تجاوزىما بشكؿ كبير مف قبؿ اإلذاعة.
، يتسـ األداء اإلعالمي  14تبث مواد برامجيا عمى مدار  إذاعة سومر: -3 ساعة في اليـو

فييا بالطابع الترفييي، إذ تتجسد برامجيا مف حيث الوظيفة الترفييية عبر تخصيص 
نية واسعة مف بثيا اليومي لبرامج ذات طبيعة تفاعمية مع المستمعيف مساحات زم
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والمشاركيف عبر االتصاالت الياتفية والرسائؿ اإللكترونية حيث تقدـ برامج المسابقات 
واألسئمة وطمبات األغاني والمنوعات، فضاًل عف األوقات المخصصة لتقديـ األغاني 

 المنوعة.
 ة )سومر( لمقيـ االجتماعية( يبيف مخالفة اذاع4جدوؿ رقـ )

 المرتبة % ؾ ؼ ت
 الثانية %25 6 الصدؽ واألمانة 2
 الخامسة %8 3 اإليثار 1
 السادسة %5 1 الكـر والسخاء 3
 االولى %35 24 الحياء واآلداب العامة 4
 الرابعة %20 4 البذؿ والتضحية 5
 السادسة %5 1 التعاوف والتعاضد 6
 الرابعة %20 4 التكافؿ االجتماعي 7
 الثالثة %21 5 السمـ المجتمعي 8

 %200 40 المجموع
 

حمت إذاعة )سومر( في المرتبة الثالثة في اإلذاعات المخالفة لمقيـ االجتماعية، ويفيد 
( 24% واجمالي )35( باف: فئة )الحياء واآلداب العامة( فييا أولى بنسبة 4الجدوؿ رقـ )

% وعدد 21%، و)السمـ المجتمعي( ثالثة بنسبة 25تكرارًا، و)الصدؽ األمانة( ثانية بنسبة 
% وعدد )تكرارات(، 20و)البذؿ والتضحية( و)التكافؿ االجتماعي( رابعة بنسبة  ( تكرارات،5)

( تكرارات، و)الكـر والسخاء(، و)التعاوف 3% وعدد )8خامسة، بنسبة لكؿ منيما، و)اإليثار( 
 % وتكراريف أثنيف فقط، لكؿ منيما.5والتعاضد( أخيرتيف، بنسبة 

 اعيةب: اإلذاعات المخالفة لقسم من القيم االجتم
إذاعة العيد: اظيرت نتائج الدراسة الميدانية وقوع اذاعة العيد ضمف المستوى الثاني مف  -4

 توصيؼ مخالفات القيـ االجتماعية، بمخالفتيا لقسـ مف تمؾ القيـ.
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 ( يبيف مخالفة اذاعة )االتجاه( لمقيـ االجتماعية5جدوؿ رقـ )
 المرتبة % ؾ ؼ ت
 االولى %30 7 الصدؽ واألمانة 2
 الخامسة %4 2 اإليثار 1
 الرابعة %9 1 الحياء واآلداب العامة 3
 الرابعة %9 1 البذؿ والتضحية 4
 الرابعة %9 1 التعاوف والتعاضد 5
 الثالثة %23 3 التكافؿ االجتماعي 6
 الثانية %16 6 السمـ المجتمعي 7

 %200 13 المجموع
 

المخافة لمقيـ االجتماعية بشكؿ عاـ، وحمت في المرتبة الرابعة في تسمسؿ االذاعات 
(، الذي كانت فئة )الصدؽ واألمانة( فيو 5( تكرارًا، وىو ما يظيره الجدوؿ رقـ )13بإجمالي )

% 16( تكرارات، و)السمـ المجتمعي( ثانية بنسبة 7% وعدد )30بالمرتبة األولى بنسبة 
(تكرارات، و)الحياء 3، وعدد )%23( تكرارات، و)التكافؿ االجتماعي( ثالثة بنسبة 3واجمالي )

% وتكراريف اثنيف 9واآلداب العامة(، و)البذؿ والتضحية(، و)التعاوف والتعاضد(، رابعة بنسبة 
% وتكرار واحد فقط، األمر الذي يعكس ضرورة عناية 4لكؿ منيا، و)االيثار( اخيرة بنسبة 
 االذاعات العراقية بجوانب الصدقية.

( ساعة، وتبدأ بثيا في الساعة 21مواد برامجيا عمى مدار ): دينية تبث اذاعة الوطن -5
( مساًء، ويتسـ األداء اإلعالمي لإلذاعة 9:00( صباحًا، لينتيي عند الساعة )9:00)

بالطابع التربوي الديني، إذ اف اغمب برامجيا تتجسد بالتثقيؼ مف حيث الوظيفة، عبر 
 النصح واإلرشاد.تخصيص مساحات زمنية واسعة مف بثيا اليومي لبرامج 
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 ( يبيف مخالفة اذاعة )الوطف( لمقيـ االجتماعية6جدوؿ رقـ )

 المرتبة % ؾ ؼ ت
 األولى %50 7 الصدؽ واألمانة 2
 الثانية %11 3 الحياء واآلداب العامة 1
 الرابعة %7 2 البذؿ والتضحية 3
 الرابعة %7 2 التعاوف والتعاضد 4
 الثالثة %24 1 السمـ المجتمعي 5

 %200 24 المجموع
( باف: فئة )الصدؽ واألمانة( 24ووقعت االذاعة في المرتبة الخامسة، وبيبف الجدوؿ رقـ )

% 11( تكرارات، و)الحياء واآلداب العامة( ثانية بنسبة 7% وعدد )50حمت اولى بنسبة 
و)البذؿ % وتكراريف اثنيف، 24( تكرارات، و)السمـ المجتمعي( ثالثة بنسبة 3وعدد )

% وتكرار واحد فقط لكؿ منيما، وىي نتيجة 7والتضحية(، و)التعاوف والتعاضد(، اخيرة بنسبة 
 مقمقة لمغاية، بالقياس الى طابع االذاعة المعمف التربوي والديني.

( ساعة، ويتسـ أدائيا اإلعالمي 28تبث مواد برامجيا اليومية عمى مدار ) اذاعة آسيا: -6
صنؼ أغمب برامجيا ضمف الوظيفة الترفييية، التي تغمب فييا بالطابع الترفييي، إذ تُ 

البرامج والفواصؿ الغنائية، كما تخصص اإلذاعة مساحات زمنية واسعة مف بثيا اليومي 
ت الياتفية والرسائؿ لبرامج ذات طبيعة تفاعمية مع المستمعيف والمشاركيف عبر االتصاال

 اإللكترونية
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 مخالفة اذاعة )آسيا( لمقيـ االجتماعية( يبيف 7جدوؿ رقـ )
 المرتبة % ؾ ؼ ت
 الثانية %15 3 الصدؽ واألمانة 2
 االولى %58 7 الحياء واآلداب العامة 1
 الثالثة %27 1 السمـ المجتمعي 3

 %200 21 المجموع
( باف: )الحياء واآلداب العامة( قد حمت في المرتبة األولى، بنسبة 7ويبيف الجدوؿ رقـ )

( تكرارات، 3% وعدد )15( تكرارات، و)الصدؽ واألمانة( ثانية، بنسبة 7% وعدد )58
% وبتكراريف فقط، األمر الذي يعكس قدر آثر التنافس 27و)السمـ االجتماعي( اخيرة بنسبة 

العراقية، ودورىا في مخالفة القيـ  االنتخابي والسياسي عمى الخطاب اإلعالمي لإلذاعة
 االجتماعية بالنتيجة.

( ساعة في 28منوعة ذات طابع ديني، تبث مواد برامجيا عمى مدار ) إذاعة الموقف: -7
، وتبرز وظيفتيا االخبارية في النشرات والمواجيز اإلخبارية، التي تتناوؿ ابرز  اليـو

 الفقرات التثقيفية. األحداث السياسية واالقتصادية والرياضية فضاًل عف
 

 ( يبيف مخالفة اذاعة )الموقؼ( لمقيـ االجتماعية8جدوؿ رقـ )
 المرتبة % ؾ ؼ ت
 االولى %55 6 الصدؽ واألمانة 2
 الثانية %28 1 الكـر والسخاء 1
 الثالثة %9 2 الحياء واآلداب العامة 3
 الثانية %28 1 السمـ المجتمعي 4

 %200 22 المجموع
% 55( إلى اف: )الصدؽ واألمانة( حمت في المرتبة األولى، بنسبة 8الجدوؿ رقـ )ويشير 
%، 28( تكرارات، ومف ثـ )الكـر والسخاء(، و)السمـ المجتمعي( ثانية بنسبة 6وعدد )
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% وبتكرار واحد فقط، وقد يعود ذلؾ إلى طبيعة تمؾ 9و)الحياء واآلداب العامة( أخيرة بنسبة 
 اإلذاعة وتوجياتيا.

، ويتسـ 27دينية تبث مواد برامجيا عمى مدار ) اعة صوت العهد:إذ -8 ( ساعة في اليـو
األداء اإلعالمي لإلذاعة بالطابع التربوي الديني، إذ إف اغمب برامجيا تتجسد بالتثقيؼ 
مف حيث الوظيفة عبر تخصيص مساحات زمنية واسعة مف بثيا اليومي لبرامج النصح 

 واإلرشاد.
 مخالفة اذاعة )صوت العيد( لمقيـ االجتماعية( يبيف 9جدوؿ رقـ )

 المرتبة % ؾ ؼ ت
 األولى %56 5 الصدؽ واألمانة 2
 الثانية %11 1 البذؿ والتضحية 1
 الثانية %11 1 التعاوف والتعاضد 3

 %200 9 المجموع
 ( فاف: )الصدؽ واألمانة( حمت في المرتبة األولى مف بيف القيـ9وبالنظر إلى الجدوؿ رقـ )

( تكرارات، فيما كانت فئتا )البذؿ 5% وعدد )56االجتماعية التي خالفتيا اإلذاعة، وبنسبة 
% وتكراريف اثنيف، لكؿ منيما، وىي 11والتضحية(، و)التعاوف والتعاضد( أخيرتيف، بنسبة 

 نتيجة قد تتقاطع مع طبيعة برامج تمؾ اإلذاعة.
اإلخبارية، وُتخصص اإلذاعة وقتيا لتقديـ مختصة بتقديـ المادة  إذاعة الرأي العام: -9

النشرات اإلخبارية، والتي تبث عمى رأس كؿ ساعة، وتركز مف خالليا عمى تغطية 
مستجدات األخبار المحمية عمى الصعيد السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي 

 والخدمي وغيره.
 ماعية( يبيف مخالفة اذاعة )الرأي العاـ( لمقيـ االجت20جدوؿ رقـ )

 المرتبة % ؾ ؼ ت
 االولى %43 3 الصدؽ واألمانة 2
 الثالثة %24 2 اإليثار 1
 الثالثة %24 2 الكـر والسخاء 3
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 الثانية %19 1 البذؿ والتضحية 3
 %200 7 المجموع

% وعدد 43( باف: )الصدؽ واألمانة( اتت في المرتبة األولى بنسبة 20ويظير الجدوؿ رقـ )
% وتكراريف اثنيف، فيما نزلت 19وكانت فئة )البذؿ والتضيحة(، ثانية بنسبة ( تكرارات، 3)

% وتكرار واحد فقط، لكؿ منيما، وىي 24فئتا )اإليثار( و)الكـر والسخاء(، أخيرتيف بنسبة 
 نتيجة ال تتوافؽ مع القيـ االخبارية التي تحث عمى االلتزاـ بالصدقية والموضوعية.

( ساعة، وتصنؼ أغمب 10برامجيا اليومية عمى مدار ) منوعة تبث مواد إذاعة أور: -20
برامجيا ضمف الوظيفة الترفييية، التي تغمب عمييا البرامج والفواصؿ الغنائية، كما تخصص 

 اإلذاعة مساحات زمنية واسعة مف بثيا اليومي لبرامج ذات الطبيعة التفاعمية.
 

 االجتماعية( يبيف مخالفة اذاعة )أور( لمقيـ 22جدوؿ رقـ )
 المرتبة % ؾ ؼ ت
 االولى %50 3 الصدؽ واألمانة 2
 الثانية %33 1 البذؿ والتضحية 5
 الثانية %33 1 السمـ المجتمعي 8

 %200 6 المجموع
( 3% وعدد )50( ألى اف: )الصدؽ واألمانة( حمت أولى بنسبة 22ويشير الجدوؿ رقـ )

و)السمـ المجتمعي( في المرتبة األخيرة مف بيف القيـ تكرارات، فيما كانت )البذؿ والتضحية(، 
% تكراريف اثنيف، لكؿ منيما، وىو ما يتطابؽ مع 33االجتماعية التي خالفتيا االذاعة بنسبة 

 المعطيات السابقة التي ظيرت مع اكثر اإلذاعات التي خالفت تمؾ القيـ.
 ج: اإلذاعات المخالفة لمقيمة االجتماعية الواحدة:

الدراسة الميدانية مخالفة عشر إذاعات عراقية لممستى الثالث مف توصيؼ بينت  -22
 مخالفة القيـ االجتماعية، بخالفتيا لقيمة واحدة فقط.
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 ( ويبيف اإلذاعات المخالفة لمقيمة االجتماعية الواحدة21الجدوؿ رقـ )

 االذاعة ت

 القيـ االجتماعية التي جرت مخالفتيا

الصدؽ  المجموع
 واألمانة

الحياء 
واآلداب 
 العامة

البذؿ 
 والتضحية

التعاوف 
 والتعاضد

السمـ 
 المجتمعي

     1 الرشيد 2

25 

     2 المدى 1
 2     آفاؽ 3
    3  أريدو 4
     3 المسرة 5
  2    نوا 6
   2   ديموزي 7
     2 البالد 8
 2     النجباء 9

     2 الخالدوف 20
 1 2 2 3 8 ؾ
% 53% 10% 7% 7% 23% 

( تكرارات، في فئة: )الحياء 3( وكانت إذاعة )أريدو( بعدد )21ويؤشر الجدوؿ رقـ )
واآلداب العامة(، واذاعة )المسرة( بذات التكرارات في فئة: )الصدؽ واألمانة(، واذاعة )الرشيد( 

ذاعات )المدى( و)البالد(  و)الخالدوف( بتكرار واحد فقط بتكراريف لفئة: )الصدؽ واألمانة(، وا 
لكؿ منيا لفئة: )الصدؽ والحياء(، و)آفاؽ( و )النجباء( بتكرار واحد لكؿ منيما لفئة: )السمـ 

 المجتمعي(، و)ديموزي( بتكرار واحد لفئة: )البذؿ والتضحية(.
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 المحور الثاني: القيم االجتماعية التي جرى مخالفتها من قبل اإلذاعات العراقية:

حمت في المرتبة األولى فئة )الصدؽ واألمانة( بوصفيا القيمة االجتماعية األكثر 
( تكرارًا، تمتيا ثانية )الحياء 71% ومجموع )19مخالفة مف قبؿ اإلذاعات العراقية، بنسبة 

%، 21( تكرارًا، و)السمـ المجتمعي( ثالثة بنسبة 64% وعدد )15واآلداب العامة(، بنسبة 
( تكرارًا، و)التكافؿ 13% وعدد )9، و)البذؿ والتضحية( رابعة بنسبة ( تكراراً 32وعدد )

% وعدد 7( تكرارًا، و)االيثار( سادسة، بنسبة 10%، وعدد )8االجتماعي( خامسة بنسبة 
( تكرارًا، و)الكـر والسخاء( 25%، وعدد )6( تكرارًا، و)التعاوف والتعاضد( سابعة، بنسبة 26)

 تكرارات.  (20%، وعدد )4أخيرة، بنسبة 

 
( باف قيمتي )الصدؽ واألمانة(، و)الحياء واآلداب العامة(، قد 4ويفيد الشكؿ رقـ )

استحوذتا عمى مساحة كبيرة مف اجمالي مخالفات القيـ االجتماعية مف قبؿ اإلذاعات العراقية، 
ة في وقت تؤكد القيـ االخبارية ومواثيؽ العمؿ اإلعالمي عمى اف تكوف الصدقية والموضوعي

والتزاـ الحياء وحفظ االداب العامة مف بديييات العمؿ اإلعالمي، االمر الذي يعكس خطورة 
ىذه النتائج عمى العمؿ االذاعي نفسو، ناىيؾ عف مخالفتو الواضحة لمقيـ االجتماعية السائدة 
في المجتمع، في حيف كانت مساحة )السمـ المجتمعي( كبيرة كذلؾ، وىو ما ينوه بانعكاس 

30% 

26% 6% 

10% 

7% 

8% 

14% 

 ويبين القيم االجتماعية التي جرت مخالفتها( 4)الشكل رقم 

 الصدق واالمانة

 الحياء واالداب العامة

 التعاون والتعاضد

 البذل والتضحية

 االيثار

 التكامل والتكافل

 السلم المجتمعي
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الصراع االنتخابي والمكاسب السياسية واالستحواذ عمى السمطة في العمؿ اإلعالمي،  خطابات
 .وأثر ذلؾ كمو في االستقرار السممي المحمي

 االستنتاجات
عكست التغيرات االمنية والسياسية المتمثمة بإعالف تحرير االراضي العراقية بالكامؿ، ومف  -2

تحضيرًا لالنتخابات التشريعية في البالد ثـ عودة الصراع السياسي بعدىا بفترة قصيرة، 
أثرىا في حجـ مخالفة اإلذاعات العراقية لمقيـ االجتماعية، جراء تأثر تمؾ االذاعات 

 بتداعيات ىذا الصراع.
مثمت المستجدات التقنية التي تطمبت مواكبة فورية لمبيئة اإلعالمية العراقية مف قبؿ تمؾ  -1

البرامجي، وبما وفر مجااًل لتجاوز المعايير المينية اإلذاعات ضغطًا عمى آليات االنتاج 
بيدؼ توفير اكبر قدر مف المستمعيف والمشاركيف، وادى الى مخالفة القيـ االجتماعية 

 السائدة.
لـ تحؿ الطبيعة البرامجية لإلذاعات ومجاؿ تخصصيا دوف ارتكاب اإلذاعات لمخالفات  -3

الترفييي أو التثقيفي أو الديني والتوجييي  القيـ االجتماعية، فكانت اإلذاعات ذات الطابع
كميا مخالفة لمقيـ االجتماعية اغمبيا مخالفة لتمؾ القيـ، وىذا ما يظير اثر الضغوط 

 السياسية واالمنية والتقنية في انتاج برامج تمؾ اإلذاعات.
عمى الرغـ مف حث المعايير المينية لجوانب الصدقية والموضوعية ومراعاة اآلداب  -4

ة، إال اف قيمتي: )الصدؽ واألمانة(، و)الحياء واآلداب العامة(، قد استحوذتا عمى العام
مساحة المخالفة األكبر نسبة إلى المخالفات لمقيـ الستة المتبقية، وىو ما ينوه بالتحديات 

 الكبيرة التي تواجييا مصداقية العمؿ اإلذاعي في العراؽ بشكؿ عاـ.
بة متقدمة، وىو ما بيف اثر تمؾ المخالفات في مستقبؿ كانت قيمة )السمـ المجتمعي( بمرت -5

 السمـ األىمي المحمي في ظؿ التغيرات المتسارعة التي تشيدىا البالد.
 التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة اتباع االجراءات القانونية الالزمة تجاه اإلذاعات المخالفة لمقيـ  -2
 ريات التعبير.االجتماعية، ضمف سقؼ المعايير الدولية، الضامنة لح
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ضرورة تأىيؿ القائميف عمى التخطيط البرامجي اإلذاعي عمى ادوات ومناىج مواكبة  -1
التطورات التقنية في البيئة اإلعالمية، وتوظيفيا في مجاؿ تطوير االداء اإلذاعي، مف 

 دوف خرؽ المعايير المينية.
اؼ ترتبط بزيادة العمؿ عمى اعادة النظر في مجاؿ توظيؼ عناصر االثارة الصحفية ألىد -3

اعداد المستمعيف والمشاركيف، بصرؼ النظر عف االلتزاـ بقيـ األمانة والصدؽ وصيانة 
 اآلداب العامة.

توفير ضمانات استقاللية العمؿ اإلذاعي مف المجموعات النافذة في المجتمع العراقي،  -4
 وبما يؤمف عدـ توظيفيا ادوات في الصراع السياسي واالستحواذ عمى السمطة.

تبني الجوانب المرتبطة بالسمـ المجتمعي كقيمة اجتماعية رئيسة مف قبؿ مؤسسات التنشئة  -5
 االجتماعية، ومنيا اإلعالـ، في ظؿ التغيرات السياسية واالمنية التي تشيدىا البالد.

 المصادر:قائمة 
(، دور االعالـ في اخضاع الحكومة لممساءلة، القاىرة، 1022باكمي ستيؼ واخروف ) -2

 القومي لمترجمة. المركز
(، االعالـ الرقمي الجديد، االسكندرية، مؤسسة شباب 1028بسيوني، احمد غفار ) -1

 الجامعة.
قمؽ اليوية وحوار الثقافات، دمشؽ، دار  –(، االعالـ العربي 1025الجندي، تيامة ) -3

 نينوى.
 (، التغير االجتماعي بيف النظرية والتطبيؽ، عماف،2987الدقس، محمد عبد المولى ) -4

 دار وائؿ لمنشر.
(، االعالـ والمجتمع، القاىرة، الدار 1006الحديدي، منى سعيد وعمي، سموى اماـ ) -5

 المصرية المبنانية.
 (، االذاعة والتمفزيوف في العراؽ، بغداد، دار النيريف.1020راضي، وساـ فاضؿ ) -6
 (، االعالـ اإلذاعي عماف، دار اسامة.1020الشاري، طارؽ ) -7
(، البرامج التعميمية والثقافية باإلذاعة والتمفزيوف، القاىرة، الدار 0091طمب، محمد نبيؿ ) -8

 العربية لمنشر والتوزيع.
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(، تعرض طبقات المجتمع العراقي 1023الكعبي، رعد جاسـ وحميد، شريؼ سعيد، ) -9
لمراديو وعالقتو بوسائؿ االعالـ األخرى المؤتمر العممي السابع لكمية اإلعالـ بغداد، 

 .جامعة بغداد
(، مقدمة في مناىج 1008المباف، شريؼ درويش وعبد المقصود، ىشاـ عطية ) -20

 البحث اإلعالمي القاىرة، الدار العربية لمنشر والتوزيع.
المثقؼ العربي وتحديات العولمة،  –(، الحضور والمثاقفة 1000محفوظ، محمد ) -22

 الكويت، عالـ المعرفة.
 ىيرية، عماف، دار الزىراف.(، االذاعة والبرامج الجما1023محمود، عيسى ) -21
(، جريمة اثارة الفتنة الطائفية، بغداد، مكتبة 1025الموسوي، سالـ روضاف ) -23

 الصباح.
ميارات التعامؿ مع المعمومة،  –(، المعرفة المعموماتية 1023الوردي، زكي حسيف ) -24

 بغداد، شركة االنس لمتوزيع والطباعة.
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