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 :الممخص
تعد الصورة الذىنية نموذج مبسط لبيئة الفرد ، تنشأ مف تمقي الفرد        

رسائؿ عف طريؽ االتصاؿ المباشر وغير المباشر ومف المحيط الذي ينشأ 
فيو ، تمر عبر عديد مف المرشحات النفسية، ويتـ ذلؾ داخؿ اطار 

الدراسة تسعى الى معرفة الصورة الذىنية اجتماعي ثقافي معيف. فاف 
لمحكومة االمريكية التي تمقاىا مجتمع البحث عف طريؽ االتصاؿ ووسائمو 
المختمفة، فضال عما تمقاه المبحوثوف مف البيئة المحيطة بيـ، وما مديات 

 تمؾ الصورة.
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Abstract: 

The mental image is a simplified model of the 

individual's environment, arising from the individual 

receiving messages through direct and indirect contact, 

and from the environment in which he is raised, passing 

through many psychological filters, and this is done 

within a specific socio-cultural framework. The study 

seeks to know the mental image of the US government 

that the research community received through 

communication and its various means, as well as what 

the respondents received from the environment around 

them, and the extent of that image. 
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 المقدمة
تعد الصورة الذىنية نموذج مبسط لبيئة الفرد ، تنشأ مف تمقي الفرد رسائؿ عف طريؽ 
االتصاؿ المباشر وغير المباشر ومف المحيط الذي ينشأ فيو ، تمر عبر عديد مف المرشحات 
النفسية، ويتـ ذلؾ داخؿ اطار اجتماعي ثقافي معيف. فاف الدراسة تسعى الى معرفة الصورة 

التي تمقاىا مجتمع البحث عف طريؽ االتصاؿ ووسائمو المختمفة، لمحكومة االمريكية  الذىنية
 فضال عما تمقاه المبحوثوف مف البيئة المحيطة بيـ، وما مديات تمؾ الصورة.

ومف اجؿ تناوؿ الموضوع بشكؿ يحيط بالظاىرة اقتضت الضرورة البحثية تقسيمو الى 
لتحديد االطار المنيجي لمبحث وشرحو، متضمنًا ثالثة مباحث، أفرد المبحث االوؿ منو 

الخطوات المنيجية التي استند إلييا الباحث وىي مشكمة البحث، اىمية البحث، اىداؼ 
البحث، منيج البحث، مجاالت البحث ، الدراسات السابقة، واما المبحث الثاني فتناوؿ الباحث 

وناتيا وسمات الصورة الذىنية فيو مفيوـ الصورة الذىنية، ووظائؼ الصورة الذىنية ومك
وانواعيا اما المبحث الثالث فتناوؿ الباحث فيو إجراءات البحث والدراسة التطبيقية وقد افرز 

%( مف كمية 30،30( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )13اوضح ) البحث عدد مف النتائج منيا
اإلسالمي نظرة تقدير التربية لمعموـ الصرفة اف الحكومة االمريكية تنظر الى دوؿ العالـ 

( موافقيف عمى اف الحكومة 10وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف ) ، واحتراـ
االمريكية تنظر الى دوؿ العالـ اإلسالمي نظرة تقدير واحتراـ وبنسبة مئوية بمغت 

(11،41.)% 
الصرفة اف  %( مف كمية التربية لمعموـ31،22( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )16بيف)

الحكومة االمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية وفؽ القوانيف الدولية ،وأشار طمبة كمية القانوف 
( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية 32والعمـو السياسية الى اـ )

 . %(32،11وفؽ القوانيف الدولية وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف كمية التربية لمعموـ الصرفة 12،55ا وبنسبة مئوية بمغت )( مبحوث11اشار )

الحكومة االمريكية تؤمف بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، واشار طمبة كمية القانوف او العمـو 
( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تؤمف بحؽ الشعوب في تقرير 14السياسية الى اف )

 . %(30،35مصيرىا وبنسبة مئوية بمغت )
 أوال :ـ مشكمة البحث :
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تعد مرحمة تحديد المشكمة حجر الزاوية في البحث، الف الخطوات البحثية تقوـ عمييا؛ 
كتحديد المنيج العممي والطرائؽ واألدوات البحثية الالـز استخداميا، وطبيعة المعمومات الالـز 

مف فراغ حتى ال جمعيا، وتقتضي األصوؿ العممية ضرورة أف ال تنشأ فكرة البحث العممي 
تنتيي إلى فراغ، وعمى ىذا األساس فاف السمة الرئيسة التي تميز البحوث العممية ىي أف 
تكوف ذات مشكمة محددة وفي حاجة إلى مف يتصدى ليا بالدراسة والتحميؿ مف جوانبيا 

. وتعد المشكمة القضية التي يمكف إدراكيا أو مالحظتيا، ويحيط بيا شيء مف (2) المتعددة
ولذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الصورة الذىنية لمواليات المتحدة   .(1)غموضال

 -األمريكية لدى طمبة جامعة االنبار ، ولذلؾ يمكف تمخيص مشكمة الدراسة بالشكؿ االتي :
ما الصورة التي يحمميا طمبة جامعة االنبار عف الواليات المتحدة االمريكية وما 

 ي اسيمت في تشكيميا؟ طبيعتيا وما العوامؿ الت
 ثانيا :ـ أهمية البحث :

لما كانت الصور الذىنية إحدى العمميات المركزية التي يدرؾ األفراد عف طريقيا كؿ 
ما يتعمؽ بعالميـ المحيط ، فاف ىذه العممية تظؿ موضوعا لمدراسة غير محدد بوقت معيف، 

ناء الواقع االجتماعي أكثر ومع تزايد استخداـ ىذه الصور يصبح الدور الذي تمعبو في ب
 أىمية.

لألفراد أو المؤسسات  وأىميتيا سواء أكاَف بالنسبة الصورة وقد تزايد االىتماـ بموضوع
مف دور ميـ في تكويف اآلراء واتخاذ القرارات  الصورة والحكومات ، نظرًا لما تقـو بو ىذه
يسعى الجميع لموصوؿ إليو  المرغوبة ىدفًا رئيساً  الصورة وتشكيؿ السموؾ ، لذا أصبح بناء

 الصورة كما حظي موضوع احتياجات الجماىير، عف طريؽ األداء الطيب الذي يتفؽ مع
الدراسات اإلعالمية ، واإلدارية ، واالجتماعية ، والنفسية ، والسياسية  باىتماـ الباحثيف في

اىتماـ ىذه  مجاالت في التأثير عمى الذىنية الصورة المحوري الذي تقوـ بو نظرًا لمدور
الدراسات ، وما تقوـ بو مف دور مؤثر في سموكياتنا وقراراتنا وحياتنا اليومية دوف أف نشعر 

األساسية التي يجب أف  أحد المجاالت الصورة ،ويعد موضوع حياتنا بتأثيراتيا في تسيير أمور
 ضح الذي تمعبوتنامي إدراؾ األثر الوا تولييا المؤسسات كافة إىتمامًا كبيرًا ، وال سيما مع

عف تمؾ المؤسسات ، ولذلؾ تأتي دراستنا لتكشؼ عف طبيعة  التي يحمميا الجميور الصورة
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الصورة التي يحمميا طمبة جامعة االنبار عف دولة تعد المييمنة عمى العالـ  مف النواحي 
 السياسية واالقتصادية والعسكرية 
 ثالثا :ـ أهداف البحث :

ية أىداؼ محددة ذات أىمية تسعى إلى تحقيقيا وتشكؿ البد أف تكوف لكؿ دراسة عمم
ىذه األىداؼ السبب الرئيس الذي يحدو بالباحث إلى بذؿ الكثير مف الجيد والوقت لتنفيذ 

 الدراسة ، وتتمثؿ أىداؼ دراستنا باالتي :
، وما ىي طبيعة ىذه الصورة الواليات المتحدة االمريكية التعرؼ عمى صورة  -2

 ة ؟ ايجابية أـ سمبي
التوصؿ إلى األسباب والعوامؿ التي شكمت تمؾ الصورة لدى طمبة جامعة  - 1
 االنبار.

 .الواليات المتحدة االمريكيةالبحث عف مصادر تكويف صورة  -3
 رابعا: الدراسات السابقة :

 (3) 1002دراسة الحمداني -2
تناولت الدراسة تشخيص صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة العراقية، 
وصاغو صياغة مشكمة بحثيا عف طريؽ تحميؿ المقاؿ االفتتاحي لجريدتي الثورة وبابؿ عاـ 

ـ، و طرحت الباحثة عدة تساؤالت منيا ما  مفيوـ الصورة الذىنية وكيؼ تتكوف ودور 2666
يا ؟ وما صورة الواليات المتحدة التي قدمتيا الصحافة العراقية ؟ وىؿ وسائؿ اإلعالـ في تكوين

 ىناؾ اختالؼ في عرض ىذه الصورة بيف الجريدتيف المذكورتيف ؟ 
واتبعت الباحثة المنيجيف الوصفي والتاريخي مستخدمة أسموب تحميؿ المضموف، 

ة تجاه العراؽ والعرب وتوصمت إلى أفَّ الجريدتيف ركزتا عمى السياسة األمريكية العدواني
براز حقيقة أف السموؾ السياسي األمريكي ضد العراؽ ىو جزء مف إستراتيجية  والمسمميف وا 
أمريكية تيدؼ إلى احتواء أي دولة عربية تحاوؿ تحقيؽ التوازف االستراتيجي مع الكياف 

ىذه الدولة  الصييوني، كما تناولتا ثوابت السياسة األمريكية منذ نشوء أمريكا إلبراز حقيقة
االستعمارية والكشؼ عف حقيقة اتخاذ اإلدارة األمريكية لمنظمة األمـ المتحدة بوصفيا أداة مف 
أدوات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية في السيطرة عمى العالـ، وحقيقة اإلعالـ األمريكي 

 الذي يساند إدارتو في سياستيا االمبريالية تجاه دوؿ وشعوب العالـ. 
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 (1) 1002اسة بديوي در  -1
تمثمت مشكمة الدراسة في وجود صورة نمطية سابقة لدى الجميور العراقي عف 
الجػندي األمريكي بصفتو أنموذجًا سياسيًا وعسكريًا وثقافيًا اال اف تواجد الجندي األمريكي في 
ا الشارع العراقي وممارساتو التسمطية جعمت ىذه الصورة بحاجة الف تستجمى وتحدد أسبابي

 وأبعادىا واتجاىاتيا الراىنة.
ولجأ الباحث الى استخداـ المنيج الوصفي واخذ بالدراسة المسحية واستخمص عدة 
نتائج أىميا : كاف الجميور العراقي يحمؿ صورة نمطية مشوشة وغير واضحة المعالـ عف 

باتجاه  الجندي األمريكي قبؿ احتالؿ العراؽ ولكف حدث تغيير في تمؾ الصورة بعد االحتالؿ
توضيح معالميا وتعزيز سمبيتيا، اضافة الى  أفَّ الصورة التي يحمميا الجميور العراقي 
، وتقؼ وراء ذلؾ جممة مف األسباب أىميا الموقؼ  لمجندي األمريكي صورة سمبية عمى العمـو
عالف أمريكا أنيا قوة محتمة  األمريكي المنحاز ضد قضايا العالميف العربي واإلسالمي، وا 

 راؽ فضاًل عف سوء سموؾ الجندي األمريكي وعدـ فيمو لمزاج وعادات الشعب العراقي لمع
 خامسا: منهج الدراسة : 

يقصد بمنيج البحث ) ىو الطريقة الموضوعية التي يتبعيا الباحث في دراسة ظاىرة 
مف الظواىر او مشكمة مف المشاكؿ او حالة مف الحاالت بقصد تشخيصيا او وصفيا وصفا 

وتحديد ابعادىا بشكؿ شامؿ يجعؿ مف السيؿ التعرؼ عمييا وتمييزىا ويتيح معرفة دقيقا 
اسبابيا ومؤثراتيا واالنماط التي تتخذىا او تتشكؿ فييا العوامؿ التي اثرت فييا او تاثرت بيا 
وقياس ىذا االثر او التنبؤ بو بشكؿ موضوعي دقيؽ يفسر العالقات التي تربط عوامميا 

 (2)ية، بقصد الوصوؿ الى نتائج عامة محددة يمكف تطبيقيا او تعميميا.الداخمية والخارج
واستعاف الباحث بالمنيج المسحي ) وىو احد األشكاؿ الخاصة بجمع المعمومات عف 
دراكيـ ومشاعرىـ واتجاىاتيـ، كما ُيعدُّ أيضا الشكؿ الرئيس والمعياري  حالة األفراد وسموكيـ وا 

دراسة المجتمع الكمي أو تكوف العينة كبيرة ومنتشرة بالشكؿ لجمع المعمومات عندما تشمؿ ال
الذي يصعب االتصاؿ بمفرداتيا مما يوفر جانبا كبيرا مف الوقت والنفقات والجيد المبذوؿ مف 

 (2)خالؿ خطوات منيجية(
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كما يعد ىذا البحث مف البحوث الوصفية لدراسة صورة الواليات المتحدة االمريكية في 
المحاور األساسية التي سعت إلى التأكيد عمييا في إطار إظيار صورة  محاولة لمكشؼ عف

 الواليات المتحدة االمريكية لدى طمبة جامعة االنبار. 
 سادسا: مجاالت البحث : 

المجاؿ البشري : تـ اختيار طمبة جامعة االنبار فقد اختار الباحث عينة ممثمة 
 لمجتمع الطمبة في جامعة االنبار .

 المكاني: اختيار الباحث جامعة االنبار وذلؾ لتوفير الوقت والجيد والتكاليؼ.المجاؿ 
لغاية  2/3/1026المجاؿ الزماني : حدد الباحث المجاؿ الزماني لمدراسة اعتبارا مف 

 وتاتي ىذه الفترة مف العاـ الدراسي كونيا تمثؿ استقرار الطمبة في الدراسة . 2/1/1026
 سابعا: أداة البحث : 

أدوات جمع البيانات تتعدد تبعا لمغرض الذي تجمع مف اجمو، فاذا كانت البيانات 
المطموب جمعيا تتصؿ بعقائد األفراد أو شعورىـ، أو باتجاىاتيـ نحو موضوع معيف فاف 

 (3)المقابمة، أو االستبانة ىما أصمح أدوات جمع البيانات في ىذه الحالة 
ع المعمومات وأكثرىا شيوعا، وقد استخدـ لذلؾ ُتعد االستبانة مف اىـ وسائؿ جم

الباحث ىذه الوسيمة التي تضمنت مجموعة مف األسئمة سممت الى المبحوثيف لتسجيؿ 
عداد  اجاباتيـ بأنفسيـ، وقد تـ تصميـ االستمارة في ضوء المعمومات العممية واإلدارية وا 

ء مف الضيؽ األسئمة بشكؿ واضح وسيؿ ومحدد بحيث ال يبعث ذلؾ عمى المبحوث بشي
والممؿ وقد اتبع الباحث إجراء دراسة استطالعية اولية لمعرفة مصادر الصورة لدى المبحوثيف 

عداد األسئمة بناء عمييا.  والدوافع التي ادت الى تمؾ التصورات موضع الدراسة وا 
 :صدق األداة ثامنا : 

والتكامؿ معيا  ويعني اتفاؽ اكبر مجموعة مف األفراد عمى الفيـ السميـ الداة القياس
 (4)بصورة متشابية الى حد كبير إذ لـ تكف متطابقة.

لغرض تقديـ  *وقد جرى عرض االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف
مدى صدقيا ومالئمتيا ألىداؼ البحث ومتطمباتو حيث أجريت التعديالت الالزمة عمى عدد 

قة ومعبرة عف مجتمع ا لبحث، وبيذا مف األسئمة وكذلؾ صياغة عدد اخر منيا لتكوف أكثر د
 أصبحت االستمارة جاىزة بعد اخذ الباحث بالمالحظات المشار الييا.
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 المبحث الثاني
 مفهوم الصورة الذهنية 

 أوال : الصورة الذهنية: المفهوم والمصطمح
يتكوف مصطمح )الصورة الذىنية( مف كممتيف ىما الصورة، والذىنية، اما كممة الصورة 

الشكؿ الذي يتميز بو الشيء وتعني الصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع  فيي تعني
 ..(5)صورة و)صوره تصويرا( )فتصور( و)تصورت( الشيء توىمت )صورتو فتصور( لي

اما كممة الذىنية فتشير الى الذىف، والذىف ىو العقؿ، وىي تعني كذلؾ الفطنة لمشيء 
 .(6)والحفظ لو

باختالؼ توجيات األفراد الذيف يستخدمونو وتشير  يختمؼ مفيوـ الصورة الذىنية
بعض المصادر األجنبية إلى أف مصطمح الصورة الذىنية لـ يظير إلى الوجود إال في عاـ 

إلى  "الطبيعة البشرية والسياسية"عمى يد العالـ جراىاـ داالس والذي أشار في كتابو  2605
 . (20)أف الناخبيف في حاجة إلى تكويف شيء مبسط ودائـ ومنظـ عند الثقة في مرشح ما

وُتعرَّؼ الصورة الذىنية أنيا ))مجموعة مف التصورات واألحكاـ واالنطباعات القديمة 
المتوارثة والجديدة المستحدثة االيجابية منيا والسمبية التي يأخذىا شخص أو جماعة أو مجتمع 

 ر.عف اآلخ
   .(22)ويستخدميػا أساسػا ومنطمقا لتقويـ ىذا الشخص ولتحديد موقفو وسموكو إزاءه( 

ويمكف تعريؼ الصورة الذىنية أنيا ))مجموعة السمات والمالمح التي يدركيا 
الجميور، ويبني عمى أساسيا مواقفو واتجاىاتو نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة 

ف طريؽ الخبرة الشخصية لمجميور القائمة عمى االتصاؿ المباشر أو وتتكوف تمؾ الصورة ع
عف طريؽ العمميات االتصالية الجماىيرية وتتشكؿ سمات ومالمح الصورة الذىنية في ضوء 
إدراؾ الجميور لشخصية المنظمة ووظائفيا وأىدافيا وشرعية وجودىا وأعماليا والقيـ األساسية 

 .(21)التي تتبناىا(
زكريا  فعرؼ الصورة الذىنية بانيا" الخريطة التي يستطيع االنساف مف  ايمافاما   

خالليا اف يفيـ ويدرؾ ويفسر االشياء" اي: أف الصورة الذىنية ىي الفكرة التي يكونيا الفرد 
عف موضوع معيف وما يترتب عف ذلؾ مف افعاؿ سواء أكانت سمبية او ايجابية وىي فكرة 

ة او عمى االيحاء المركز والمنظـ بحيث تتشكؿ مف خالليا  تكوف عادة مبنية عمى المباشر 
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. ويشير جيمس دريفر في قاموسو السيكولوجي إلى أف الصورة (23)سموكيات االفراد المختمفة
                      .(21)الذىنية ىي )تجربة شعورية مستعادة في غياب المثير الحسي الذي صنعيا(

ح الصورة يعد جديدا في الدراسات اإلعالمية فأف عمى الرغـ مف أف استخداـ مصطم
المتتبع والباحث في التاريخ العربي واإلسالمي يجد أف العمماء العرب والمسمموف األوائؿ قد 
أشاروا بوضوح إلى مصطمح الصورة، فالعالـ  العربي ابف سينا قد ذكر في تفسير مصطمح 

سماه األعياف ووجود في الذىف سماه الصورة أّف األشياء ليا وجوداف، وجود خارج الذىف 
 .(22)التصور فيو يسمي صور األشياء الموجودة في عقؿ اإلنساف بالتصور

ونتيجة لتعدد مجاالت وحقوؿ دراسات الصورة الذىنية، تعددت تعريفات الصورة 
الذىنية وتداخمت مع بعض المصطمحات القريبة منو، حتى انو ليصعب عمى الباحث في 

نسانية بشكؿ عاـ واإلعالمية بشكؿ خاص أف يحدد تعريفا دقيقًا لمصورة مجاؿ البحوث اإل
الذىنية. لذا واجو تعريؼ الصورة الذىنية صعوبات كثيرة عند الباحثيف والخبراء بالنظر إلى 
تبايف العموـ التي يدخؿ بيا فضاًل عما الحظناه مف التنوع في استخدامو في المغة العربية 

يء ثابت وكؿ ما فييا يتحرؾ، فالكالـ ىو العنصر الذي يشكؿ والتي )ال تنطوي عمى ش
 (23)األفكار فالمغة جياز أبداعي يشكؿ األفكار ويكونيا ويمكنيا مف الظيور في المجتمع(

أما بالنسبة لتشكيؿ الصورة الذىنية فتخضع ىذه العممية إلى التفاعؿ بيف كؿ ما يممكو 
وأفكار مستمدة مف البيئة التي تحيط بو، لذا  المرء مف معارؼ ومعمومات وخبرات واتجاىات

تتألؼ الصورة الذىنية لدى اإلنساف تجاه شخص أو شيء معيف مف ثالثة عناصر أساسية 
 (24)ىي. 

 مجموعة الصفات المعرفية التي يستطيع أف يدرؾ بيا ذلؾ الشيء بطريقة عقمية.
 العنصر العاطفي المنطمؽ بالميؿ لذلؾ الشيء أو النفور منو.

لعنصر السموكي المتمثؿ بمجموعة االستجابات العممية تجاه ذلؾ الشيء التي يرى ا
 الفرد مالئمتيا لو وفقا لمصفات التي أدركيا في ذىنو.

 ثانيا : وظائف الصورة:
تعد الصورة بمثابة األدوات العقمية التي تمكف الفرد مف التعايش مع العالـ المحيط بو، 

 .(25)والذي يضـ عددا مف الخبرات المتشابكة والمعقدة 
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 -ومف اىـ الوظائؼ التي تؤدييا الصورة الذىنية ىي :
اعؿ (.  توفر الصورة حالة مف اقتصاد الجيد، إذ تقدـ أطرا عامة تجعؿ الفرد يتف2) 

مع المواقؼ المختمفة وفؽ المعرفة المسبقة عنيا، وتقمؿ ىذه الوظيفة مف نطاؽ الجيؿ في 
 (26)التعامؿ مع األحداث

(.  تؤدي الصورة إلى تبسيط الظواىر في صورة رموز يجعؿ التفاىـ بيف الناس 1)
 ممكنا عمى أساس ىذه الرموز، إذ تؤدي إلى تيسير التواصؿ بيف الناس.

(.  تزيد الصورة مف تقدير الذات نتيجة عضوية الفرد في جماعة معينة، فالصور 3)
االيجابية عف الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد قد تزيد مف تقديره لذاتو ومف شعوره بالرضا عف 

 نفسو، كما تقدـ 
 (10)ىذه الصورة معيارا تقويميًا لمحكـ عمى صحة ما يصؿ إليو مف معمومات

 ونات الصورة الذهنية:ثالثا : مك
. المكوف اإلدراكي: ويعني الجانب المعموماتي في الصورة، أي المعمومات والبيانات 2

 المتعمقة بموضوع ما.
. المكوف العاطفي: ويتضمف تكويف اتجاىات عاطفية نحو الظاىرة موضوع 1

ية، وفي الصورة، وليس بالضرورة أف تكوف االتجاىات سمبية فقط، بؿ يمكف أف تكوف ايجاب
 بعض الحاالت تكوف االتجاىات محايدة. 

. المكوف السموكي: ويظير ىذا المكوف في بعض السموكيات المباشرة الظاىرة مثؿ: 3
 التحيز ضد جماعة ما، أو القياـ بأعماؿ عدوانية تجاه الجماعة موضوع الصورة. 

 رابعا: سمات الصورة
 (12)صورة الذىنيةوىناؾ مبادىء اساسية يجب مراعاتيا عند تشكيؿ ال

يجب اف توضح الرسالة وتبمغ بطريقة تسترعي انتباه الجية المراد ابالغيا بمعانييا 
 ومضمونيا .

يجب اف تستخدـ الرسالة عالمات تشير إلى الخبرة المشتركة التي تتوفر لدى المرسؿ 
 والمستقبؿ .

او الجماعات، اف يتوافر بالرسالة بعض الطرؽ الشباع االحتياجات الشخصية لألفراد 
 وذلؾ الحداث التفاعؿ المطموب وتحقيؽ االستجابة المرغوبة .
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اذا كانت الصورة الذىنية يميزىا الشكؿ وعدـ الدقة وعدـ الشعور باالمف ، فيجب 
 تقديـ الصورة الجديدة في ىيئة يمكف بواسطتيا تبديد القمؽ والشكوؾ السابقة .

ب ليا وبقدر االمكاف يجب اف يجب وضع الصورة الجديدة في افضؿ اطار مناس
 توضع في قالب القيـ المقبولة بالفعؿ مف جانب األفراد . 

 خامسا : انواع الصورة الذىنية:
ويمكف اإلشارة إلى أنواع الصورة الذىنية فيما ىناؾ مف وصؼ الصورة الذىنية بالتنوع 

 (11)يمي :
 نفسو.وتعني صورة الواقع الذي يرى فيو المصدر  -الصورة المرآة:
 وتعني الصورة التي يرى الجميور فييا المصدر.   -الصورة الحالية:

 وتعني الصورة المراد بناؤىا في ذىف الجميور. -الصورة المرغوبة:
وىى أمثؿ صورة يمكف أف تتحقؽ إذا أخذنا في االعتبار ما  -الصورة المثمي : -1

ؾ يمكف أف تسمى بالصورة يمكف الوصوؿ اليو مف تطمع ايجابي يؤثر عمى الجماىير ولذل
 المتوقعة. 
وتحدث عندما يتعرض األفراد لمتناقضات حياتية تعطي  -الصورة المتعددة :-2

انطباعات مختمفة عنيا ومف الطبيعي أف ال يستمر التعدد طويال فإما أف يتحوؿ إلى صورة 
اصر اإليجابية إيجابية أو إلى صورة  سمبية أو أف يجمع بيف الجانبيف صورة موحدة تظميا العن

 والسمبية تبعا لشدة تأثير كؿ منيا عمى ىؤالء األفراد.
 نظرية الغرس الثقافي 

تعود بدايات ىذه النظرية الى العالـ  االمريكي جورج جربنر عندما قاؿ اف التمفزيوف 
يعد قوة سيطرة في تشكيؿ المجتمع الحديث وكانت ىذه النظرية نتيجة لمجيود التي قاـ بيا مع 

ة مف الباحثيف في تأثيرات التمفزيوف عمى المجتمع االمريكي ، وذلؾ عندما اجتاحت مجموع
الواليات المتحدة موجة مف العنؼ واالضطرابات وجرائـ االغتياؿ في نياية الخمسينات وبداية 
الستينات مف القرف الماضي وربط الناس بيف ارتفاع معدالت الجريمة والعنؼ والتغيير في 

شار التمفزيوف اباف تمؾ المدة ، وبالضغط عمى الكونغرس تـ تمويؿ بحوث القيـ وبيف انت
دراسة في  30لدراسة تأثيرات التمفزيوف في مجاؿ الصحة والتعميـ وكاف مف نتائجيا طباعة 

تحت عنواف )التمفزيوف والسموؾ االجتماعي( وكانت نتائج ىذه  2642خمس مجمدات عاـ 
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بنظرية الغرس الثقافي كنتيجة لمتعرض المكثؼ والمستمر الدراسة التي صاغت الفكرة الخاصة 
.وتؤكد (13)لمتمفزيوف والعالقة بيف كثافة المشاىدة  وادراؾ الواقع االجتماعي بالصور التمفزيونية

ىذه النظرية  عمى قدرة وسائؿ االعالـ في التأثير عمى مستوى ادراؾ االفراد لمعالـ المحيط 
يف يتعرضوف ليذه الوسائؿ بكثافة( وتربط ىذه النظرية بيف كثافة بيـ خاصة بالنسبة لالفراد الذ

التعرض لوسائؿ االعالـ وعممية اكتساب المعاني او التعمـ عف طريؽ الصور الرمزية التي 
تقدميا ىذه الوسائؿ . فيي ترى اف التمفزيوف يعمؿ عمى تبني االعتقاد حوؿ طبيعة العالـ 

جية النظر المنتقاة الت يتـ وضعيا في البرامج االجتماعي ،ويؤكد الصور النمطية وو 
 .(12)التمفزيونية ، فيي تعبر عف عممية تفاعؿ بيف الرسالة والمتمقي 

 -ويؤكد الخبراء عمى وجود ستة اعتبارات اساسية لنظرية الغرس الثقافي ىي :
 .(11)يعد التمفزيوف وسيمة منفردة تتطمب مدخال خاصا لدراستيا

التمفزيونية نظاما متماسكا يعبر عف االتجاه السائد في الثقافة اذ يقصد تشكؿ الرسائؿ 
باالتجاه السائد لمتجانس بيف االفراد)نسيج مف المعتقدات والقيـ والممارسات الت يقدميا 
التمفزيوف في صور مختمفة( ويشير االتجاه السائد الى سيطرة التمفزيوف في غرس الصور 

او االختالفات تقؿ او تختفي بيف الجماعات ذات الخصائص  واالفكار بشكؿ يجعؿ الفوارؽ
 المتباينة فاالتجاه السائد ىو الوسيط في عممية الغرس .

 تحميؿ نظـ الرسائؿ العامة لمتمفزيوف يقدـ دليال عمى عممية الغرس .
يركز تحميؿ الغرس عمى رصد مساىمة التمفزيوف في بناء االفكار واالفعاؿ في 

المثاؿ ىناؾ مف يجد اف المواد العممية في وسائؿ االعالـ غير مسمية  المجتمع عمى سبيؿ
وغير جذابة بينما يجدىا اخروف مفيدة وينظروف الييا نظرة ايجابية وىو ما نطمؽ عميو االتجاه 

 السائد . 
 المبحث الثالث / اجراءات البحث والدراسة الميدانية

 أوال : مجتمع البحث وعينة الدراسة
تحديد مجتمع البحث وعينتو واحدة مف اىـ الخطوات التي تعد المدخؿ تعد عممية 

األساس لمدراسة الميدانية اذ اف عمى الباحث وىو يبحث في أي موضوع اف يساؿ نفسو عف 
مجتمع الدراسة التي تشمميا ظاىرة أو موضوع بحثو ومف ىـ المستيدفوف فييا؟ وعمى ضوء 
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يذا المجتمع وتاسيسا عمى ذلؾ فقد حدد الباحث ذلؾ يمكنو تحديد عينة البحث الممثمة ل
 مجتمع بحثو واختار طمبة جامعة االنبار.

 ( يبين مجموع االستمارات الموزعة والمستبعدة1جدول )
 المجموع القانوف والعمـو السياسية التربية لمعمـو الصرفة  الكمية ت

 100 200 200 االستمارات الموزعة 2
 14 21 22 االستمارات المستبعدة 1
 243 55 52 االستمارات المتبقية 3

الى اعتماد العينة متعددة المراحؿ والتي تعد ذات اىمية كبيرة في وقد لجأ الباحث     
 الحصوؿ عمى عينات تمثؿ طمبة الجامعة بطريقة عشوائية 

قاـ الباحث باختبار كميتيف  بطريقة قصدية  وتـ اختبار قسـ مف كؿ كمية، حيث تـ 
قسـ الرياضيات مف كمية التربية لمعموـ الصرفة وقسـ القانوف مف كمية القانوف والعمـو اختبار 

( استمارة لكؿ منيا، واستبعدت 200( استمارة لكؿ كمية وبواقع )100السياسية . وتـ توزيع )
( استمارة مف كمية التربية لمعمـو 22( استمارة لعدـ مطابقتيا لمشروط العممية وبواقع )14)

( 2( استمارة مف كمية القانوف والعمـو السياسية وكما مبيف في الجدوؿ رقـ )21و) الصرفة
 ادناه.

 ( يبين جنس المبحوثين2جدول )

 ت
 الجنس

 
 المرتبة النسبة % العدد

 2 23،31 65 ذكور 2
 1 13،33 42 إناث 1

  %200 243 المجموع

( مف الذكوروبنسبة مئوية 65اما مف ناحية الجنس فقد تبيف اف االسمارة وزعت عمى )
%( مف مجموع افراد 13،33( مف االناث وبنسبة مئوية بمغت )42%( و)23،31بمغت )

 ( ادناه 1العينة وىي نسبة متقاربة تقريبا وكما مبيف في الجدوؿ رقـ )
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 ( يبين محافظات سكن المبحوثين3جدول )

 ت
 افظةالمح

 
 المرتبة النسبة % العدد

 2 52،21 215 االنبار 2
 1 5،34 22 بغداد  1
 3 3،13 3 ديإلى 3
 1 1،33 1 كربالء 1
  200 243 المجموع 

( طالبا يكنوف محافظة االنبار 215وأوضحت نتائج البحث مف حيث السكف اف )
بغداد وبنسبة مئوية بمغت ( طالبا يسكنوف محافظة 22%( واف )52،21وبنسبة مئوية بمغت )

( 1%( واف )3،13( طالب يسكنوف محافظة ديالى وبنسبة مئوية بمغت )3%( واف )5،34)
%( مف مجموع افراد العينة وىو 1،33طالب يسكنوف محافظة كربالء وبنسبة مئوية بمغت )

اؽ إشارة الى اف اغمب طمبة الجامعة يسكنوف محافظة االنبار وذلؾ الف جميع محافظات العر 
توجد فييا جامعات واغمب الطمبة يفضؿ الدواـ في محافظتو وتوفير الجيد والماؿ  وكما مبيف 

 ( .3في الجدوؿ رقـ )
( يبين رؤية الحكومة االمريكية الى دول العالم اإلسالمي من وجهة نظر 4جدول )

 المبحوثين.
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والعمـو السياسية 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

النسبة  المجموع الكمي المرتبة
 المئوية

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 غير موافؽ  34 13.21 13 15.55 13.12 2
 1 موافؽ  13 30.30 12 15.10 16.15 1
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 3 موافؽ الى حد ما 11 12.55 10  11.41 11.14 3
 المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 30،30( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )13وأوضح )
الصرفة اف الحكومة االمريكية تنظر الى دوؿ العالـ اإلسالمي نظرة تقدير واحتراـ فيما أوضح 

( مبحوثا 34%( وأشار)12،55( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )11)
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة 13،21يف وبنسبة مئوية بمغت )انيـ غير موافق

( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تنظر الى دوؿ 10كمية القانوف والعمـو السياسية الى اـ )
(  مبحوثا 12%( وأوضح )11،41العالـ اإلسالمي نظرة تقدير واحتراـ وبنسبة مئوية بمغت )

( مبحوثا انيـ غير 13%(  وأشار )15،10ما وبنسبة مئوية بمغت )انيـ موافقيف الى حد 
%( مف مجموع افراد العينة  ، وتـ استخراج المجموع 15،55موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )

الكمي مف حاصؿ جمع تكرارات االجابة لمكميتيف وتقسيميا عمى العدد الكمي لممبحوثيف والبالغ 
عامؿ الحكومة االمريكية مع المسمميف واإلجراءات ( مبحوثا.ويتضح ذلؾ عف طريؽ ت243)

التي اتخذىا بشأف منع اغمب الشعوب العربية واإلسالمية مف الدخوؿ الى الواليات المتحدة 
 (. 1االمريكية  وكما موضح في الجدوؿ رقـ )

 ( يبين تعامل الحكومة االمريكية مع القضايا العالمية من وجهة نظر المبحوثين.5جدول )
كمية التربية لمعمـو  القانوف والسياسة كمية 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

النسبة  التكرار
 المئوية

 التكرار 

 2 غير موافؽ  32 12.24 35 13.26 11.26 2
 1 موافؽ  16 31.22 32 32.11 31.35 1

3 13.23 12.26 26 11.41 12 
موافؽ الى حد 

 ما
3 

 المجموع  52 200% 55 200% 200% 
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%( مف كمية التربية لمعموـ 31،22( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )16وأوضح )
الصرفة يوافقوف اف الحكومة االمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية وفؽ القوانيف الدولية  فيما 

( 32%( وأشار)11،41( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )12ضح )أو 
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار 12،24مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تتعامؿ 32طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

(  26%( وأوضح )32،11العالمية وفؽ القوانيف الدولية وبنسبة مئوية بمغت )مع القضايا 
( مبحوثا انيـ 35%(  وأشار )12،26مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )

%( مف مجموع افراد العينة، بؿ أصبحت 13،26غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )
القوانيف الدولية وفؽ سياساتيا ومصالحيا الخاصة . وكما الحكومات االمريكية المتعاقبة تسير 

 ( .2موضح في الجدوؿ رقـ )
( يبين مدى ايمان الحكومة االمريكية بحق الشعوب في تقرير مصيرها  من وجهة 6جدول)

 نظر المبحوثين .
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

النسبة  التكرار
 المئوية 

 التكرار 

 2 غير موافؽ  11 22.44 36 11.31 14.65 2
 1 موافؽ الى حد ما 11 12.55 14 30.35 15.33 1
 3 موافؽ  26 11.32 11 12 13.36 3
 المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 12،55( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )11وأوضح )
( 26الصرفة اف الحكومة االمريكية تؤمف بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا فيما أوضح )

( مبحوثا انيـ 11%( وأشار)11،32مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية 22،44مئوية بمغت ) غير موافقيف وبنسبة
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( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تؤمف بحؽ الشعوب 14القانوف والعمـو السياسية الى اـ )
(  مبحوثا انيـ موافقيف الى 11%( وأوضح )30،35في تقرير مصيرىا وبنسبة مئوية بمغت )

( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة 36%(  وأشار )12،00حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة ، بؿ نالحظ العكس مف ذلؾ اف الحكومة 11،31مئوية بمغت )

االمريكية تتدخؿ في شؤوف الدوؿ خاصة عندما تتطمب مصمحتيا ذلؾ كما يحدث في العراؽ 
 ( .3وسوريا واليمف وليبيا.  وكما موضح في الجدوؿ رقـ )

( يبين مدى دعم الحكومة االمريكية حقوق االنسان في العالم من وجهة نظر 7جدول )
 المبحوثين.

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 غير موافؽ  31 10 32 36.45 36.55 2
 1 موافؽ  30 32.36 32 32.11 32.13 1
 3 موافؽ الى حد ما  12 11.32 11 12 11.53 3
 المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 32،36( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )30وأوضح )
( مبحوثا انيـ 12الصرفة اف الحكومة االمريكية تدعـ حقوؽ االنساف في العالـ فيما أوضح )

( مبحوثا انيـ غير موافقيف 31%( وأشار)11،42موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعمـو 10وبنسبة مئوية بمغت )

( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تدعـ حقوؽ االنساف في العالـ 32السياسية الى اف )
موافقيف الى حد ما وبنسبة  (  مبحوثا انيـ11%( وأوضح )32،11وبنسبة مئوية بمغت )

( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت 32%(  وأشار )12مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة ،اف الحكومة االمريكية تسخر المنظمات الدولية لخدمة 36،45)
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ىذه مصالحيا عمى اعتبار اف الواليات المتحدة االمريكية تعد مف اكثر الدوؿ التي تدعـ 
 ( . 4المنظمات ماديا وتتحكـ في قرارتيا . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )

 ( يبين مدى سعي الحكومة االمريكية الى امركة العالم من وجهة نظر المبحوثين.8جدول )
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  االتكرار

 2 موافؽ  12 15.13 13 21.14 20.15 2
 1 غير موافؽ  13 30.25 11 12 14.43 1
 3 موافؽ الى حد ما   25 12.26 10 11.43 12.63 3
 المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 15،13( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12وأوضح )
( مبحوثا انيـ موافقيف 25الصرفة اف الحكومة االمريكية تسعى الى امركة العالـ فيما أوضح )

( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة 13%( وأشار)12،26الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعموـ 30،25مئوية بمغت )

( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تسعى الى امركة العالـ وبنسبة 13السياسية الى اف )
ف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت (  مبحوثا انيـ موافقي10%( وأوضح )21،14مئوية بمغت )

%( مف 12( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )11%(  وأشار )11،43)
مجموع افراد العينة، عف طريؽ محاولة الحكومة االمريكية فرض النظاـ السياسي األمريكي 

كية وفرض عمى الدوؿ المستضعفة باعتباره النموذج األمثؿ لمحكـ وربطيا بالمصالح االمري
 ( .5الوصاية عمييا. وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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 ( يبين مدى دعم الحكومة االمريكية لإلرهاب في العالم من وجهة نظر المبحوثين.9جدول )
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي 

النسبة 
 المئوية

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  32 12.24 12 13.26 13.63 2
 1 غير موافؽ  32 33.15 13 16.22 31.62 1

3 13.21 13.53 12 11.32 26 
موافؽ الى حد  

 ما 
3 

  المجموع  52 200% 55 200% 200% 
%( مف كمية التربية لمعموـ 12،24)( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت 32وأوضح )

( مبحوثا انيـ موافقيف 26الصرفة اف الحكومة االمريكية تدعـ اإلرىاب في العالـ فيما أوضح )
( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة 32،%( وأشار)11،32الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )

ية القانوف والعموـ %( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كم33،15مئوية بمغت )
( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تدعـ اإلرىاب في العالـ وبنسبة 12السياسية الى اف )

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت 12%( وأوضح )13،26مئوية بمغت )
مف %( 16،22( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )13%(  وأشار )13،53)

مجموع افراد العينة ، عف طريؽ دعـ الفصائؿ المسمحة وتغذية النزاعات الداخمية في بعض 
 ( .6الدوؿ. وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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 ( يبين سياسة الحكومة االمريكية تجاه الشعوب من وجهة نظر المبحوثين.10جدول )
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي 

النسبة 
 المئوية  

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  31 10 11 14.41 13.63 2
 1 غير موافؽ 30 32.30 11 14.15 32.11 1
 3 موافؽ الى حد ما  12 11.40 11 12 11.52 3
  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

 
%( مف كمية التربية لمعموـ 10،00( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )31وأوضح )

روات الشعوب فيما الصرفة اف الحكومة االمريكية تتخذ سياسة استعمارية قائمة عمى نيب ث
( 30%( وأشار)11،40( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )12أوضح )

%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار 32،30مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
تتخذ  ( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية11طمبة كمية القانوف والعمـو السياسية الى اف )

%( وأوضح 14،41سياسة استعمارية قائمة عمى نيب ثروات الشعوب وبنسبة مئوية بمغت )
( 11%(  وأشار )12،00(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )11)

%( مف مجموع افراد العينة ، تفرض 14،15مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )
ى االقتصاد العالمي باعتبارىا القطب الواحد وتتحكـ في السوؽ العالمية الحكومة سيطرتيا عم

وتتدخؿ في الدوؿ الثروات الى الحد الذي يمكف اف تتدخؿ عسكريا كما فعمت في العراؽ . 
 (  . 20وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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جل ( يبين مدى ممارسة الحكومة االمريكية الضغوط عمى األمم المتحدة من ا11جدول )
 تحقيق مصالح الواليات المتحدة االمريكية من وجهة نظر المبحوثين.
كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 

 الصرفة  
 البدائؿ 

  
 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  31 34.31 33 10.60 36.30 2
 1 غير موافؽ  14 32.45 32 32.11 33.21 1
 3 موافؽ الى حد ما 13 30.25 12 13,53 14.25 3
  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 34،31( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )31وأوضح )
الصرفة اف الحكومة االمريكية تمارس ضغوطا عمى األمـ المتحدة مف اجؿ تحقيؽ مصالح 

ما وبنسبة مئوية  ( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد13الواليات المتحدة االمريكية  فيما أوضح )
%( 32،45( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )14،%( وأشار)30،25بمغت )

( موافقيف 33مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )
عمى اف الحكومة االمريكية تمارس ضغوطا عمى األمـ المتحدة مف اجؿ تحقيؽ مصالح 

(  مبحوثا انيـ 12%( وأوضح )10،60واليات المتحدة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )ال
( مبحوثا انيـ غير موافقيف  32%(  وأشار )13،53موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )

%( مف مجموع افراد العينة ،وذلؾ كوف الواليات المتحدة ىي 32،11وبنسبة مئوية بمغت )
ىـ في تمويؿ األمـ المتحدة لذلؾ تسخر ىذه المنظمة بما يحقؽ المصالح اكبر الدوؿ التي تسا

 ( . 22االمريكية  .  وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى استخدام الحكومة االمريكية القوة لتنفيذ مخططاتها العدوانية من 12جدول)
 وجهة نظر المبحوثين.

كمية التربية  كمية القانوف والسياسة 
 لمعمـو الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  32 12.24 10 12.13 13.32 2

1 30.04 16.21 13 30.25 13 
موافؽ الى حد 

 ما
1 

 3 موافؽ  11 15.12 11 12 13.25 3
  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 11،12( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )32وأوضح )
ة اف الحكومة االمريكية تستخدـ القوة لتنفيذ مخططات الواليات المتحدة االمريكية الصرف

( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت 11العدوانية تجاه الشعوب فيما أوضح )
%( مف 16،11( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )12،%( وأشار)15،13)

( موافقيف عمى 10يما أشار طمبة كمية القانوف والعمـو السياسية الى اف )مجموع افراد العينة ف
اف الحكومة االمريكية تستخدـ القوة لتنفيذ مخططاتيا العدوانية تجاه الشعوب وبنسبة مئوية 

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت 11%( وأوضح )12،13بمغت )
%( مف 16،21نيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )( مبحوثا ا13%(  وأشار )12،00)

والسيطرة  1003مجموع افراد العينة كما حصؿ مع العراؽ وشف الحرب عميو واحتاللو عاـ 
 ( . 21عميو. وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى تدخل الحكومة االمريكية في شؤون الدول األخرى من وجهة نظر 13جدول)
 المبحوثين.

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

النسبة  النسبة  المرتبة
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  33 35.53 33 10.60 35.55 2

 1 غير موافؽ  16 14.02 14 30.40 31.35 1

3 14.41 15.10 12 31.21 13 
موافؽ الى حد  
 ما

3 

  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 35،53( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )33وأوضح )
( مبحوثا 13ضح )الصرفة اف الحكومة االمريكية تتدخؿ في شؤوف الدوؿ األخرى  فيما أو 

( مبحوثا انيـ غير 16،%( وأشار)14،02انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف 31،21موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
وؿ ( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تتدخؿ في شؤوف الد33والعموـ السياسية الى اف )

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما 12%( وأوضح )10،60األخرى  وبنسبة مئوية بمغت )
( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت 14%(  وأشار )15،10وبنسبة مئوية بمغت )

%( مف مجموع افراد العينة ، قد تقتضي األمور اف تتدخؿ الواليات المتحدة في 30،40)
ى مف اجؿ ضماف مصالحيا وقد تستخدـ الحروب العسكرية او االقتصادية شؤوف الدوؿ األخر 

 ( . 23مف اجؿ ذلؾ . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى دفاع الحكومة االمريكية عن حقوق األقميات في العالم من وجهة 14جدول)
 نظر المبحوثين 

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

النسبة  التكرار
 المئوية

  التكرار 

 2 غير موافؽ  34 13.21 35 13.25 13.32 2
 1 موافؽ  13 30.25 32 32.13 31.61 1
 3 موافؽ الى حد ما   11 12.55 26 12.26 13.42 3

 200% 200% 55 200% 52 
  المجموع 

%( مف كمية التربية لمعموـ 30،25( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )13وأوضح )
( مبحوثا 11الصرفة اف الحكومة االمريكية تدافع عف حقوؽ األقميات في العالـ فيما أوضح )

 ( مبحوثا انيـ غير34،%( وأشار)12،55انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف 13،21موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تدافع عف حقوؽ األقميات 32والعمـو السياسية الى انيـ )

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما 16%( وأوضح )32،13في العالـ وبنسبة مئوية بمغت )
( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت 35%(  وأشار )12،26بة مئوية بمغت )وبنس

%( مف مجموع افراد العينة ، تدعي الحكومات االمريكية الدفاع عف حقوؽ األقميات 13،25)
في العالـ عندما تقتضي مصالحيا ذلؾ وتغض الطرؼ عف األقميات األخرى التي التنسجـ 

تعامميا مع األقميات المسممة في الصيف وغيرىا مف الدوؿ . وكما  مع مصالحو وما نرى في
 ( .21موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى تصوير الحكومة االمريكية لنفسها بانها تقود العالم الحر من وجهة 15جدول )
 نظر المبحوثين .

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

   التكرار النسبة  التكرار

 2 موافؽ  32 12.24 36 11.31 11.45 2
 1 غير موافؽ 14 32.43 13 16.21 30.33 1

3 13.26 13.21 13 14.04 13 
موافؽ الى حد 

 ما 
3 

 200% 200% 55 200% 52 
  المجموع 

%( مف كمية التربية لمعموـ 34،32( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )32وأوضح )
( مبحوثا 13يما أوضح )الصرفة اف الحكومة االمريكية تصور نفسيا  بانيا تقود العالـ الحر ف

( مبحوثا انيـ غير 14%( وأشار)14.04انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف 32،43موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
انيا تقود ( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تصور نفسيا ب36والعموـ السياسية الى اف )

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما 13%( وأوضح )11،31العالـ الحر وبنسبة مئوية بمغت )
( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت 13%(  وأشار )13،21وبنسبة مئوية بمغت )

ا %( مف مجموع افراد العينة ، تعد الحكومة االمريكية نفسيا بانيا تقود العالـ واني16،21)
القطب الواحد الذي يسيطر عمى الماؿ واالقتصاد العالمي وتفرض قوانينيا عمى جميع الدوؿ. 

 ( .22وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى تعامل الحكومة االمريكية بازدواجية وسمبية مع القضايا العربية من 16جدول)
 وجهة نظر المبحوثين.

معمـو كمية التربية ل كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

النسبة  النسبة  المرتبة
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  12 15.31 11 20 16.21 2
 1 غير موافؽ 15 31.61 14 30.35 32.46 1
 3 موافؽ الى حد ما  23 25.51 24 26.31 26.04 3

 200% 200% 55 200% 52 
  المجموع 

%( مف كمية التربية لمعموـ 15،31( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12وأوضح )
( 23العربية فيما أوضح )الصرفة اف الحكومة االمريكية تتعامؿ بازدواجية وسمبية مع القضايا 

( مبحوثا انيـ 15%( وأشار)25،51مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية 31،61غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
امؿ بازدواجية ( موافقيف عمى اف الحكومة االمريكية تتع11القانوف والعموـ السياسية الى اف )

(  مبحوثا انيـ 24%( وأوضح )20،00وسمبية مع القضايا العربية وبنسبة مئوية بمغت )
( مبحوثا انيـ غير موافقيف  14%(  وأشار )25،51موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )

%( مف مجموع افراد العينة ، وذلؾ عف طريؽ االزدواجية في 30،35وبنسبة مئوية بمغت )
مؿ مع العرب إزاء القضية الفمسطينية والكياف الصييوني ولؾ بعد المحتؿ يدافع عف نفسو التعا

وكيانو وعد الفمسطينييف العرب أصحاب األرض إرىابييف يقتموف المستوطنيف الصياينة واف 
 ( .23الصياينة يدافعوف عف انفسيـ . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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مريكية في تعاممها مع الشنن العربي الى حماية ( يبين مدى سعي الحكومة اال17جدول)
 إسرائيل من وجهة نظر المبحوثين.

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي 

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  34 13.23 13 15.53 13.12 2
 1 غير موافؽ 16 31.21 11 14.15 30.33 1
 3 موافؽ الى حد ما  26 11.32 12 13.53 13.21 3

  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 13،23( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )34وأوضح )
حماية اسرائيؿ فيما  الصرفة اف الحكومة االمريكية تسعى في تعامميا مع الشأف العربي الى

( 16،%( وأشار)11،32( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )26أوضح )
%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار 31،21مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )
يكية تسعى ( موافقيف عمى اف الحكومة االمر 13طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

%( وأوضح 15،53في تعامميا مع الشأف العربي الى حماية اسرائيؿ وبنسبة مئوية بمغت )
( 11%(  وأشار )13،53(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )12)

%( مف مجموع افراد العينة تسعى 14،15مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )
كية في تعامميا مع الشأف العربي الى حماية إسرائيؿ عف طريؽ محاولة فرض الحكومة االمري

قامة عالقات معو لضماف حمايتو  سياسات القبوؿ بالواقع واالعتراؼ بالكياف الصييوني وا 
 (.24والتيديد باستخداـ القوة والدعـ ضد أي عدواف عميو  . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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م الحكومة االمريكية ألسموب الترهيب والترغيب في تعاممها ( يبين مدى استخدا18جدول)
 مع الدول العربية من وجهة نظر المبحوثين.

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  10 14.02 11 14.41 14.10 2
 1 غير موافؽ 13 30.30 13 16.21 30.02 1
 3 موافؽ الى حد ما  26 11.32 10 11.41 11.22 3
  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 14،02( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )10وأوضح )
الصرفة اف الحكومة االمريكية تستخدـ أسموب الترىيب والترغيب في تعامميا مع الدوؿ العربية  

،%( 11،32( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت )26فيما أوضح )
%( مف مجموع افراد 30،30( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )13وأشار)

( موافقيف عمى اف الحكومة 11العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعمـو السياسية الى اف )
االمريكية تستخدـ أسموب الترىيب والترغيب في تعاممو مع الدوؿ العربية  وبنسبة مئوية بمغت 

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت 13%( وأوضح )14،41)
%( مف 11،41( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )10%(  وأشار )16،21)

مجموع افراد العينة بما اف الحكومة االمريكية تعد نفسيا القطب العالمي الواحد فيي تستعمؿ 
التي تتعامؿ معيا خاصة الدوؿ العربية المرتبطة بالمصالح  الترىيب والترغيب ضد الدوؿ

االمريكية والتي تتأثر بسياساتيا لمحفاظ عمى مصالحيا في ىذه الدوؿ. وكما موضح في 
 (.25الجدوؿ رقـ )
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 ( يبين مصدر المعمومات عن الحكومة االمريكية من وجهة نظر المبحوثين.19جدول)
 البدائؿ  كمية التربية لمعمـو الصرفة   كمية القانوف والسياسة 

  
 ت 

النسبة  النسبة  المرتبة
 المئوية

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 االنترنيت 12 10.24 15 11.52 12.21 2
 1 القنوات الفضائية 36 31.53 12 33.32 32.41 1
 3 االذاعات  15    12 13 10.21 11.43 3

 200% 200% 221 200% 221 
  المجموع 

لتربية لمعموـ %( مف كمية ا10،24( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12وأوضح )
( مبحوثا 36الصرفة اف االنترنيت يعد مصدر المعمومات عف الحكومة االمريكية فيما أوضح )

اف القنوات الفضائية  تعد مصدر المعمومات عف الحكومة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت 
( مبحوثا اف االذاعات تعد مصدر المعمومات عف الحكومة االمريكية 15%( وأشار)31،53)

%( مف مجموع افراد العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعمـو 12،00سبة مئوية بمغت )وبن
( موافقيف عمى اف االنترنيت يعد مصدر المعمومات عف الحكومة 15السياسية الى اف )

(  مبحوثا اف القنوات الفضائية تعد 12%( وأوضح )11،52االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )
( 13%(  وأشار )33،32الحكومة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )مصدر المعمومات عف 

مبحوثا اف اإلذاعات تعد مصدر المعمومات عف الحكومة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت 
%( مف مجموع افراد العينة ، اذ يعد االنترنيت المصدر األوؿ عمى مستوى العالـ في 10،21)

نسبة التعرض لالنترنيت يحتؿ المرتبة األولى لدى نقؿ االخبار والمعمومات الى الجميور واف 
 ( .26الجميوربشكؿ عاـ . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
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( يبين مدى نظرة الحكومة االمريكية الى الدول العربية  واإلسالمية بكونها دوال 20جدول)
 حاضنة لالرهاب من وجهة نظر المبحوثين.

كمية التربية لمعمـو  كمية القانوف والسياسة 
 الصرفة  

 البدائؿ 
  

 ت

المجموع  المرتبة
 الكمي

النسبة 
 المئوية 

 التكرار  النسبة  التكرار

 2 موافؽ  31 34.31 36 11.31 12.02 2
 1 غير موافؽ  30 14.02 13 16.21 31.33  1
 3 موافؽ الى حد ما  13 32.32 13 13.21 13.26 3
  المجموع  52 200% 55 200% 200% 

%( مف كمية التربية لمعموـ 34،31( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )31وأوضح )
الصرفة الحكومة االمريكية تنظر الى الدوؿ العربية  واإلسالمية عمى انيا دوؿ حاضنة 

%( 14،02مغت )( مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية ب13لالرىاب فيما أوضح )
%( مف مجموع افراد 32،32( مبحوثا انيـ غير موافقيف وبنسبة مئوية بمغت )30وأشار)

( موافقيف عمى اف الحكومة 36العينة فيما أشار طمبة كمية القانوف والعمـو السياسية الى اف )
ئوية االمريكية تنظر الى الدوؿ العربية  واإلسالمية عمى انيا دوؿ حاضنة لالرىاب وبنسبة م

(  مبحوثا انيـ موافقيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت 13%( وأوضح )11،31بمغت )
%( مف 13،21( مبحوثا انيـ غير موافقيف  وبنسبة مئوية بمغت )13%(  وأشار )16،21)

ابموؿ  22مجموع افراد العينة وذلؾ باعتبار العرب والمسمميف إرىابييف عمى خمفية تفجيرات 
سالمية والعربية ىي التي تحتضف الجماعات اإلرىابية التي تيدد االمف واف الدوؿ اإل 1002

 ( .10والسالـ االمريكي والعالمي . وكما موضح في الجدوؿ رقـ )
 النتائج 

%( مف كمية التربية لمعموـ 30،30( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )13اوضح ) -2
 ، عالـ اإلسالمي نظرة تقدير واحتراـالصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تنظر الى دوؿ ال
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( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة 10وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اـ )
االمريكية تنظر الى دوؿ العالـ اإلسالمي نظرة تقدير واحتراـ وبنسبة مئوية بمغت 

(11،41.)% 
ية التربية لمعمـو %( مف كم31،22( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )16بيف) -1

الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية وفؽ القوانيف الدولية 
( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة 32،وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اـ )

 . %(32،11وية بمغت )االمريكية تتعامؿ مع القضايا العالمية وفؽ القوانيف الدولية وبنسبة مئ
%( مف كمية التربية لمعمـو 12،55( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )11اشار ) -3

الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تؤمف بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، واشار طمبة 
ؤمف ( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة االمريكية ت14كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

 %( .30،35بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف كمية التربية لمعموـ 15،13( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12اكد ) -1

الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تسعى الى امركة العالـ ، وأشار طمبة كمية القانوف 
ف الواليات المتحدة االمريكية تسعى الى امركة ( موافقيف عمى ا13والعموـ السياسية الى اف )
  %( .21،14العالـ وبنسبة مئوية بمغت )

%( مف كمية التربية لمعموـ 10،00( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )11بيف ) -2
الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تتخذ سياسة استعمارية قائمة عمى نيب ثروات الشعوب 

( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة 11نوف والعموـ السياسية الى اف )،وأشار طمبة كمية القا
االمريكية تتخذ سياسة استعمارية قائمة عمى نيب ثروات الشعوب وبنسبة مئوية بمغت 

(14،41.)% 
%( مف كمية التربية لمعموـ 34،31( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )31اوضح ) -3

ة تمارس ضغوطا عمى األمـ المتحدة مف اجؿ تحقيؽ الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكي
( موافقيف عمى اف الواليات 33مصالحيا ، وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

المتحدة االمريكية تمارس ضغوطا عمى األمـ المتحدة مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا وبنسبة مئوية 
قيف الى حد ما وبنسبة مئوية بمغت (  مبحوثا انيـ مواف12%( وأوضح )10،60بمغت )

(13،53. )% 
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%( مف كمية التربية لمعموـ 11،12( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )32بيف ) -4
الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تستخدـ القوة لتنفيذ مخططاتيا العدوانية تجاه الشعوب ، 

( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة 10)فيما أشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف 
االمريكية تستخدـ القوة لتنفيذ مخططاتيا العدوانية تجاه الشعوب وبنسبة مئوية بمغت 

(12،13. )% 
%( مف كمية التربية لمعموـ 15،31( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12اوضح ) -5

ة مع القضايا العربية، وأشار الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تتعامؿ بازدواجية وسمبي
( موافقيف عمى اف الواليات المتحدة االمريكية 11طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

  %( .20،00تتعامؿ بازدواجية وسمبية مع القضايا العربية وبنسبة مئوية بمغت )
وـ %( مف كمية التربية لمعم13،23( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )34اكد ) -6

الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تسعى في تعامميا مع الشأف العربي الى حماية 
( موافقيف عمى اف الواليات 13إسرائيؿ،وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

المتحدة االمريكية تسعى في تعامميا مع الشأف العربي الى حماية اسرائيؿ وبنسبة مئوية بمغت 
(15،53)% . 

%( مف كمية التربية لمعمـو 14،02( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )10بيف ) -20
الصرفة اف الواليات المتحدة االمريكية تستخدـ أسموب الترىيب والترغيب في تعامميا مع الدوؿ 

( موافقيف عمى اف 11العربية ، العينة وأشار طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )
ات المتحدة االمريكية تستخدـ أسموب الترىيب والترغيب في تعامميا مع الدوؿ العربية  الوالي

 %(.14،41وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف كمية التربية لمعموـ 15،13( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12اوضح ) -22

وأشار الصرفة اف القنوات الفضائية تعد مصدر المعمومات عف الواليات المتحدة االمريكية، 
( موافقيف عمى اف القنوات الفضائية تعد 13طمبة كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )

 %(.21،14مصدر المعمومات عف الواليات المتحدة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )
%( مف كمية التربية لمعموـ 23،61( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )12بيف) -21

صدر المعمومات عف الواليات المتحدة االمريكية ، وأشار طمبة الصرفة اف االنترنيت يعد م
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( موافقيف عمى اف االنترنيت يعد مصدر المعمومات 15كمية القانوف والعموـ السياسية الى اف )
 %(.21،21عف الواليات المتحدة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )

التربية لمعموـ  %( مف كمية12،55( مبحوثا وبنسبة مئوية بمغت )36أوضح ) -23
الصرفة اف   اإلذاعات تعد مصدر المعمومات عف الواليات المتحدة االمريكية ، فيما أشار 

( موافقيف عمى اف الصحؼ تعد مصدر 12طمبة كمية القانوف والعمـو السياسية الى اف )
 %(.13،26المعمومات عف الواليات المتحدة االمريكية وبنسبة مئوية بمغت )

 التوصيات 
تتعامؿ الواليات المتحدة االمريكية مع الدوؿ العربية وفؽ المصالح المشتركة اف 

 واالحتراـ المتبادؿ.
اف تحتـر الواليات المتحدة االمريكية الدوؿ العربية واالسالمية وتقدرىا وتحتـر 

 شعوبيا.
االبتعاد عف اتياـ الديف االسالمي باالرىاب وانما ديف سماوي قائـ عمى التسامح 

 الخريف .وحب ا
عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية والخارجية لمدوؿ العربية والعالمية وتركيا تقرر 

 مصيرىا بحرية دوف ضغوطات او توصيات امريكية .
المساوة في التعامؿ مع الشأف  العربي كما الحاؿ بالنسبة لمكياف الصييوني مف قبؿ 

 الواليات المتحدة االمريكية .
قية في كؿ العالـ ال الديمقراطية التي تفرضيا المصالح دعـ الديمقراطية الحقي

 االمريكية .
ف تنقؿ الواليات المتحدة االمريكية وادارتيا الصورة الحقيقية عف العرب والمسمميف في ا

 وسائؿ اإلعالـ.  
  االحاالت

  
 

                                                 

، القاىرة، عالـ الكتب، 3سمير محمد حسيف، بحوث اإلعالـ، دراسات في مناىج البحث العممي، ط (2)
 .36، ص2666
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، 2656التير، مساىمات في أصوؿ البحث االجتماعي، بيروت، معيد اإلنماء العربي، مصطفى عمر (1)  
 .10ص
( ريا قحطاف الحمداني، صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة العراقية ) رسالة ماجستير غير 3)

   (.        1002منشورة : كمية اآلداب، جامعة بغداد 
 
 .225( ص 1000محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية  ) القاىرة : عالـ الكتب،  (1) 
محمد عبد الغني، محسف احمد الخضيري، االسس العممية لكتابة رسائؿ الماجستير والدكتورة، )القاىرة،  ( (2)

 .36( ص 2661مكتبة االنجمو المصرية، 
 . 32(، ص1000، )اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث، 1االبحاث، طمحي محمد مسعد، كيفية كتابة  (3)
 .321. السيد احمد مصطفى عمر، مصدر سابؽ، ص (4)
 
 الخبراء الذيف تـ عرض استمارة االستبانة عمييـ: *
 أ.د. حافظ ياسيف الييتي ، تدريسي في جامعة االنبار ، كمية االداب، قسـ االعالـ .  .2
 حمد، تدريسي في جامعة االنبار ، كمية االداب، قسـ االعالـ .أ.د. عبد الرحمف عمي  .1

 ا. ـ.د سالـ جاسـ محمد، تدريسي في جامعةبغداد ، كمية االعالـ .
محمد عمي الفاروقي، كشؼ اصطالحات الفنوف، تحقيؽ: د. لطفي عبد البديف، )القاىرة: الييئة العامة  (5)

 .115، ص1(، ج2644المصرية لمكتاب، 
معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ  -لحسيف احمد بف فارس بف زكريا، الكنز المغوي في المساف العربيابي ا (6)

(، 2603)بيروت: المطبعة الكاثوليكية لالباء اليوسوعييف، 3وضبط عبد السالـ محمد ىاروف، ج
 .142ص

 .234محمد منير حجاب: االتصاؿ الفعاؿ لمعالقات العامة، )مصدر سبؽ ذكره(، ص (20)
 .22، ص1001أديب خضور: صورة العرب في اإلعالـ الغربي، دمشؽ، المكتبة اإلعالمية،  (22)
 .13ػ  11سميماف صالح:  وسائؿ اإلعالـ وصناعة الصور الذىنية، )ـ. س. ذ(، ص (21)
 -2-11نقال عف  د. مالؾ االحمد، الصورة الذىنية والمؤسسات الخيرية، الموسوعة الشاممة، الجمعة،  (23)

 .2،ص1006
وائؿ ماىر قنديؿ: صورة مصر في الخطاب الصحفي لمراسمي الصحؼ ووكاالت األنباء العربية العاممة  (21)

، رسالة دكتوراه )غير منشورة( جامعة القاىرة، كمية اإلعالـ، 2663 – 2660في مصر خالؿ الفترة مف 
 .21، ص1001

، بيروت، دار الارثو سعديؼ (22)  .132، ص2654فارابي، ، ابف سينا، ترجمة توفيؽ سمـو
 .24، ص2625أ.ؼ تيشيريف، األفكار واألسموب، ترجمة، حياة شرارة، بغداد، دار الشؤوف الثقافية،  (23)
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، 1004محمد منير حجاب، االتصاؿ الفعاؿ لمعالقات العامة، القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع،  (24)

 .241ص
تكويف الصورة الذىنية لمعالـ الثالث لدى الشباب المصري، دور اإلعالـ في  اشرؼ احمد عبد المغيث، (25)

دراسة تحميمية ميدانية رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة القاىرة، كمية اإلعالـ، قسـ العالقات العامة، 
 .206، ص2663

بمستوى انجي محمد أبو سريع خميؿ، الصورة الذىنية لمينة العالقات العامة لدى ممارسييا وعالقتيا  (26)
أدائيـ ليا، رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة القاىرة، كمية اإلعالـ، قسـ العالقات العامة واإلعالف، 

 .45، ص1001
 .61منصور، الصور الذىنية واإلعالمية، مصدر سبؽ ذكره ، ص أيمف (10)
لمصرييف لدى دور قناة النيؿ في تشكيؿ صورة ذىنية عف مصر وانشوى حسانيف حافظ الشمقاني،  (12)

 200ص (.1000االجانب المقيميف، )اطروحة دكتوراه  غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، 
مارليف نصر، صورة العرب والمسمميف في الكتب الفرنسية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  (11)

   .26، ص.2662
 1025بغدار ،الدار البيضاء لمطباعة والنشر ،يسرى خالد ،فاطمة عبد الكاظـ، نظريات االتصاؿ ، (13)

 . 46-45،ص
 .. 232،ص 1004حسف عماد مكاوي ،عاطؼ عدلي العبد ، نظريات االتصاؿ،دوف دار نشر ، (12)
 يسرى خالد ، فاطمة عبد الكاظـ ، مصدر سبؽ ذكره . (11)
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