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  تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية ومستوى المعرفة السياسيةالعالقة بين 

  )دراسة ميدانية(
  

  عقيل ھايس عبد الغفور/ المدرس المساعد
  ا�ع,مقسم  – ا=دابكلية  -جامعة ا�نبار

  
  المستخلص

تع��د المحط��ات الفض��ائية م��ن أح��دث وس��ائل ا�تص��ال الجم��اھيري وأخطرھ��ا، ف��ي الوق��ت 
ه، حيث تتميز بقدرتھا الفائقة على جذب الجمھور حول شاشاتھا، والتي تجمع ما بين الص�وت نفس

والص��ورة والحرك��ة، إض��افة إل��ى اس��تخدامھا كوس��يلة نش��ر سياس��ية وتوعي��ة للجمھ��ور، وزي��ادة 
اھتمامه بالشؤون السياسية، وقد تجلى ذلك في بناء ھياكل سياسية ديمقراطية، يشارك اCف�راد ف�ي 

ولقد اعت�ادت ھ�ذه المحط�ات الفض�ائية عل�ى المش�اركة ف�ي تغطي�ة اCح�داث الھام�ة، اCم�ر بنائھا، 
ال���ذي أدى إل���ى زي���ادة اھتمامھ���ا بت���دعيم الممارس���ة الديمقراطي���ة ونش���ر المعرف���ة السياس���ية ب���ين 

  . المواطنين
ولما كان ھناك نقص واضح في المعلومات المتاحة عن العQقة  ب�ين مس�تويات التع�رض 

السياسية التي تقدمھا ھذه المحطات عبر شاشاتھا ومستوى المعرف�ة السياس�ية، ولم�ا للموضوعات 
  . له من تأثير إيجابي وسلبي على المشاھدين، وجدنا من المفيد دراسة وبحث ھذا اCمر

ويھ��دف ھ��ذا البح��ث إل��ى معرف��ة العQق��ة ب��ين تع��رض طلب��ة جامع��ة اCنب��ار للمحط��ات  
ة، وتوص�يف ھ�ذه العQق�ة، ومعرف�ة ن�وع المحط�ات الفض�ائية الفضائية ومستوى المعرفة السياس�ي

المفضلة لديھم لمتابعة الموضوعات السياسية، ورصد اتجاھ�اتھم نح�و ھ�ذه المحط�ات وبرامجھ�ا، 
وبح��ث تأثيراتھ��ا عل��ى مس��توى المعرف��ة السياس��ية، وص��و�ً إل��ى النت��ائج والتوص��يات الت��ي يمك��ن 

  .ھذا الحقل المعرفي ا�ستفادة منھا في الدراسات المستقبلية في
The relationship between exposure of the students of the University 

of Anbar to space channels and the level of political knowledge  
)field study(  

 
Space channels are the latest means of mass communication and the most 
dangerous at the same time al characterized by their superior ability to 
attract the public to the screens, and which combine sound, image, and 
movement in addition to being used as a means for the dissemination of 
politics and public awareness and increasing interest in political affairs. 
This has been reflected in building democratic political structures. Where 
individuals involve in its construction. These space channels participate 
in the coverage of important events which lead to increased interest in 
strengthening democratic practice and the dissemination of political 
knowledge among citizens. 
 
Since there is a clear lack of information available about the relationship 
between levels of exposure to political themes provided by these stations 
across the screens and the level of political knowledge, and its positive 
impact and negative impact on viewers, there was a sense of a situation 
requires research and study. 
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Therefore the aim of this research is to know the relationship between the 
exposure of students of Anbar University to space channels and the level 
of political knowledge, and the characteristics of this relationship, and  
know their favorite space channels to follow up political issues, and 
monitoring their attitudes towards these stations and programs, and 
discuss their impact on the level of political knowledge, to find out results 
and state the  recommendations whish help in future studies in this field. 

  
  المقدمة

تحتل وسائل اCعQم موقعاً ھاماً وسط المقاييس التي تشير إلى مس�توى الحض�ارة ف�ي أي 
  . بلد من بلدان العالم، وإلى مدى الديمقراطية في ھذا المجتمع أو ذلك

ة ي�لحقيقلكثي�ر م�ن مف�اھيم الن�اس وتص�وراتھم اا تغير� شك أن وسائل اCعQم تتدخل في 
اة، وأص�بحت المجتمع�ات تعتم�د اعتم�اداً كبي�راً عل�ى وس�ائل ا�تص�ال في الكثير من مجا�ت الحي

الجم��اھيري ف��ي مج��ال المعرف��ة السياس��ية ونق��ل الرس��ائل ا�تص��الية الت��ي ي��راد لھ��ا أن تص��ل إل��ى 
  . الجماھير

وھ��ذا يش��ير إل��ى ق��درة وس��ائل ا�تص��ال عل��ى تش��كيل أولي��ات الجمھ��ور وخاص��ة وس��ائل 
أن تكون متفوقة ف�ي الت�أثير وا�نتش�ار  تؤھلھاز به من خصائص ا�تصال المرئية، وذالك لما تمتا

تس�يطر لعلى وسائل ا�تص�ال اCخ�رى، حي�ث تجم�ع ب�ين الص�وت والص�ورة والل�ون  والحرك�ة، 
جع�ل المحط�ات  اCم�ر ال�ذي، جمھورھ�ا واس�ع ج�داً إل�ى أن لھ�ا، باcض�افة كعلى حواس اcنس�ان 

كس��ب المعرف��ة بأنواعھ��ا المختلف��ة بش��كل ع��ام الوس��يلة اCول��ى للجمھ��ور ف��ي مج��ال الفض��ائية، 
  . والسياسة منھا بشكل خاص

فق�د ب�ات ملحوظ�اً ومع ازدياد نسبة المشاھدة التلفزيوني�ة للمجتم�ع عموم�اً، ولك�ل الفئ�ات، 
، حي�ث نج�د اiن )التقليدي�ة القديم�ة(ظھور عدد من المحطات الفضائية المتخصصة غي�ر الش�املة 

حط��ات إخباري��ة وأخ��رى رياض��ية، حواري��ة، اقتص��ادية، نس��ائية، عل��ى س��بيل المث��ال � الحص��ر م
وھ��ذا التخص��ص بالمحط��ات الفض��ائية، ج��اء . وغيرھ��اjطف��ال، لك��ذلك ووثائقي��ة وش��بابية، ديني��ة 

  . متغير، وباتت تبث موادھا على مدار الساعةالللنمط الجديد في العالم  امواكب
للمحط�ات الفض�ائية ، وذل�ك بحك�م  ومعرف�ة وتعد فئة الشباب أكثر فئات المجتم�ع تعرض�اً 

رة عل�ى اCكثر ق�د الفئة الشبابولم والمعرفة، ماعي والسياسي من خQل تحصيل العوضعھا ا�جت
الط�Qب ور بھ�ا، با�ً على ا�س�تفادة منھ�ا والت�أثوبالتالي ھم اCكثر إقالتقنية الحديثة وتطبيقھا، فھم 

ب�ل أنھ�م يش�كلون أق�وى عوام�ل التغي�ر الثق�افي  فقط أكثر الفئ�ات تعرض�اً للتغي�ر، س الجامعيون لي
وا�جتماعي والسياسي في بلدانھم، لما يحملون من رؤى وتصورات تخالف في بعض جوانبھا ما 

  .)١(لدى اCجيال السابقة التي عاشت ظروف وتقنيات تختلف تماماً عما موجود اiن
 تجفض�ائية �ب�د أن ين�أم�ام شاش�ات المحط�ات ال يومي�اأن جلوس الطلبة لساعات طويلة و 

عنه معرفة ورؤى وتصورات مختلف�ة ع�ن دور المحط�ات الفض�ائية ف�ي رف�ع المس�توى المعرف�ي 
نش��ر الثقاف��ة لللمش��اھدين م��ن خ��Qل نش��ر ال��وعي السياس��ي وا�جتم��اعي والثق��افي، فھ��ي وس��يلة 

اركة ف�ي بم�ا يحرك�ه باتج�اه المش�ون السياسية، ؤوالسياسية وتوعية الجمھور وزيادة اھتمامه بالش
   .الممارسات الديمقراطية

نا جاء ھذا البحث سعياً لرصد العQقة بين تع�رض طلب�ة جامع�ة اCنب�ار للمحط�ات ھومن 
أس��تعرض  حي��ث ،تس��بقھا مقدم��ة مباح��ث ةقس��م البح��ث إل��ى ثQث��و. الفض��ائية والمعرف��ة السياس��ية

المبح��ث  ظ��ري أم��االمبح��ث الث��اني اcط��ار الن اcط��ار المنھج��ي للدراس��ة، وتض��منالمبح��ث اCول 
الدراس�ة،  م�دةم�ن طلب�ة جامع�ة اCنب�ار خ�Qل  نتائج الدراسة الميدانية عل�ى عين�ةالثالث فقد تناول 
  . ا�ستنتاجات والتوصيات إلىلوصول بالينتھي البحث 

  
  -:مشكلة البحث: أو�ً 

� تنتھ�ي  وضرورة أن � تنشأ فكرة البحث العلم�ي م�ن ف�راغ،  ،تتضمن اCصول العلمية
التي تميز البحوث العلمية، ھي أن تكون ھناك مشكلة مح�دودة، بحاج�ة إل�ى أن  والسمةفراغ،  إلى

ن مشكلة البحث ھذا في التعرف عل�ى طبيع�ة موتك. يتصدى لھا بالدراسة وتحليل جوانبھا المختلفة
الفض�ائية والمعرف�ة السياس�ية ل�دى طلب�ة جامع�ة اCنب�ار م�ن خ�Qل التع�رف بين المحطات العQقة 

ى مظاھر اھتمامھم بالموض�وعات السياس�ية، ودواف�ع تعرض�ھم لھ�ا عب�ر المحط�ات الفض�ائية، عل
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دراس��ة مظ��اھر عQق��ة  يھم لمتابع��ة الموض��وعات السياسية،إض��افة إل��ىوالمحط��ات المفض��لة ل��د
ھذا من جانب وبحث عQقة متابعة الطلب�ة للمحط�ات  ،الطQب بالبرامج التي تقدمھا ھذه المحطات

وتسعى الدراسة لoجاب�ة ع�ن تس�اؤل رئيس�ي . ى المعرفة السياسية من جانب أخرالفضائية بمستو
ما عQقة وسائل اCع�Qم متمثل�ة بالمحط�ات الفض�ائية بمس�توى المعرف�ة السياس�ية ل�دى طلب�ة : ھو

 عنھ�افرعي�ة تح�اول الدراس�ة اcجاب�ة ھناك مجموع�ة أس�ئلة  أن أي ،هواcجابة عن ؟جامعة اCنبار
   -:كلة البحث وھي كما يأتيبھدف اcحاطة بمش

  ما مظاھر اھتمام طلبة جامعة اCنبار بالموضوعات السياسية؟ -١
 ما دوافع تعرض الطلبة للموضوعات السياسية عبر المحطات الفضائية؟ -٢
 ما حجم تعرض الطلبة للموضوعات السياسية عبر المحطات الفضائية؟ -٣
 ية؟ما المحطات الفضائية المفضلة لمتابعة الموضوعات السياس -٤
 ما عQقة جامعة اCنبار بالمحطات الفضائية؟ -٥
 ما عQقة متابعة المحطات الفضائية بالمعرفة السياسية؟ -٦

  
  :أھمية البحث: ثانياً 

على طبيعة العQقة بين تعرض طلبة جامعة اCنبار  الوقوفتتمثل أھمية ھذه الدراسة في 
ض�رورية لفھ�م أبع�اد ھ�ذه العQق�ة  ال�ذي يع�د مقدم�ة مراC ،والمعرفة السياسية للمحطات الفضائية

وكيفية  الضعفقاط نولفت انتباه القائمين على ھذه الوسائل لنقاط القوة في ھذه العQقة وتدعيمھا و
  . تQفيھا

ع ج�ھ�ي بمثاب�ة رو في ھذا الجان�بأراء الجمھور في وسائل اCعQم مسألة مھمة، عدكما ت
يعم�ل عل�ى توص�يف العQق�ة ب�ين  بأن�هلبح�ث، الص�دى للعملي�ة اcعQمي�ة، وم�ن ھن�ا ت�أتي أھمي�ة ا

دراس�ة علمي�ة، بم�ا يس�ھم  ويدرسھاتعرض الطلبة للمحطات الفضائية ومستوى المعرفة السياسية،
 الQزم�ةفي تكوين صورة واضحة عن ھذه اiراء وطبيعتھا ومظاھرھا م�ن أج�ل ت�وفير العوام�ل 

  .   للعملية اcعQمية وإدامة الصلة مع الجمھور
  

 ً   : أھداف البحث :ثالثا
بالتس��اؤ�ت أو الف��روض الت��ي أثارتھ��ا مش��كلة  الت��زمدد وح��ھ��ذا البح��ث  نأم��ن المع��روف 

بتس�اؤل رئ�يس، ل�ذا ف�أن أھ�داف البح�ث تتمث�ل باcجاب�ة ن البحث قد تحددت مشكلته أالبحث، وبما 
   -:وكماياتيعن ذالك التساؤل والتساؤ�ت الفرعية المنبثقة عنه، 

  .محطات الفضائية والمعرفة السياسية لدى طلبة جامعة اCنبارتوصيف العQقة بين ال -١
التعرف على مظاھر تعرض طلبة جامعة اCنبار للمحطات الفضائية وبرامجھا وعQقتھا  -٢

 .بالمعرفة السياسية
عل��ى  ح��و المحط��ات الفض��ائية وبح��ث تأثيراتھ��ارص��د اتجاھ��ات طلب��ة جامع��ة اCنب��ار ن -٣

 .مستوى المعرفة السياسية
  :نھج البحث ونوعيتهم: رابعاً 

عد ھذا البحث من البحوث الوصفية، من حيث النوع، وھو يتناول الظاھرة اcعQمية في ي
منھجي ومستند إلى معطي�ات الواق�ع بص�وره وعناص�ره المتع�ددة، وإطارھا العام في سياق علمي 

م�اً ظمن يع�د جھ�داً  المس�حوم�نھج . ھو المنھج اCنسب لموضوع البحثوما يستخدم البحث المسح ك
موضوع البحث من العدد الح�دي للمف�ردات ، انات ومعلومات وأوصاف الظاھرةللحصول على بي

  . )٢(المكونة لمجتمع البحث
و يس��تخدم ف��ي البح��وث الوص��فية الت��ي تس��تھدف وص��ف س��مات أو أراء أو اتجاھ��ات أو 

  . )٣(مع، وبما يسمح بتعميم المسح على المجتما اCفراد ممثلة لمجتمع عينة من سلوكيات
 ً   :ومجتمعه وعينتهمجا�ت البحث : خامسا

  : مجا�ت ھي ةيتخذ البحث ثQث
 اCول المتمث��ل ب��أجراء الدراس��ة الميداني��ة عل��ى المبح��وثين أثن��اء ش��ھر تش��رين ،الزم��اني -١

  .م٢٠١١
مدين�ة الرم�ادي، والت�ي تع�د أھ�م _ المتمث�ل بجامع�ة اCنب�ار ف�ي محافظ�ة اCنب�ار ،المكاني -٢

 . ية بتأھيل الشباب علمياً وثقافياً وسياسياً مؤسسة تعليمية معن
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، م��ن ال��ذكور واcن��اث وض��من )مجتم��ع البح��ث(ويتمث��ل بطلب��ة جامع��ة اCنب��ار  ،ش��ريبال -٣
مس��توى الدراس��ة اCولي��ة والعلي��ا، أھ��م ش��رائح المجتم��ع تف��اعQً م��ع وس��ائل ا�تص��ال م��ن 

تيعاب ق��درة الش��باب عل��ى اس�� فض��Q ع��نجان��ب والمعرف��ة السياس��ية م��ن جان��ب أخ��ر، 
بطريق�ة  اختيارھ�اأما عن عينة البح�ث، فق�د ت�م . تكنولوجيا وسائل اCعQم والتعامل معھا

اس�تبيان، استمارة ) ٤٠٠(توزيع  جرىعشوائية من طQب وطالبات جامعة اCنبار، وقد 
مناصفة على عينة من الجنس�ين، لك�ن بع�د ا�نتھ�اء م�ن عملي�ة جم�ع البيان�ات، ومراجع�ة 

بالتس�اوي عل�ى الط�Qب  اس�تمارة موزع�ة) ٣٨٠(لمسترجع منھ�ا دد اا�ستمارات، بلغ ع
 .استمارة لكل فئة) ١٩٠(والطالبات، بواقع 

  
  :الصدق والثبات: سادساً 

أعتم��د البح��ث ف��ي حس��اب ص��دق ا�س��تبيان، أس��لوب الص��دق الظ��اھري عل��ى اس��تمارة 
س���ات ف��ي الدراا�س��تبيان م��ن خ���Qل ع��رض فقراتھ���ا عل��ى مجموع���ة المحكم��ين المتخصص���ين 

لموض��وع البح��ث، ال��ذين أف��ادوا بص��Qحية اس��تخدام  وص��Qحيتھا لتق��دير مناس��بتھا) *(اcعQمي��ة 
  . إلى بعض التعديQت التي أجراھا الباحث لضمان صQحيتھا للتطبيق اcشارةا�ستمارة مع 

أن يقوم عدد من الخبراء  يالظاھري Cداة القياس، ھ الصدقالوسيلة المفضلة للتأكد من و
  . )٤(بتقدير مدى كون الفقرات ممثلة للصفة المراد قياسھا صينالمخت

بل��غ  ،لبع��دي عل��ى عين��ةاأم��ا فيم��ا يخ��ص الثب��ات، فق��د اس��تخدم الباح��ث أس��لوب القي��اس 
 العينة بعد تطبيق اس�تمارة ا�س�تبيان ف�ي الم�دة اCول�ى بأس�بوعين، حجممن مجموع % ١٠قوامھا

  .تشير إلى ثبات ا�ستمارة ودقتھا وھي قيمة عالية% ٩٠بلغت قيمة معامل الثبات 
  

 ً   :الدراسات السابقة: سابعا
ا ف���ي دراس���ات بھ���دف ا�س���تفادة م���ن الخب���رات الس���ابقة للب���احثين ال���ذين بحث���واطل���ع الباح���ث     

  :ھاعلى بعض الدراسات التي تتشابه في بعض جوانبھا مع ھذه الدراسة، ومن،متشابھة
برامج الديني�ة ب�القنوات الفض�ائية العربي�ة دور ال(بعنوان: ) محمد غريب(دراسة الباحث  -١

ھ�دف ت. بعن�وان: ٢٠٠٥) يوني�و(ف�ي حزي�ران  )في التثقيف الديني لدى طQب الجامع�ات
الدراسة إلى التعرف على أھم البرامج والموضوعات الدينية المقدم�ة ب�القنوات الفض�ائية 

 الت�ي. م�نھج المس�حتعد من البحوث الكمية الوصفية وتعتمد ھذه الدراس�ة عل�ى و. العربية
مف��ردة م���ن ط��Qب كلي���ات الحق���وق  )٤٠٠(عين��ة عش���وائية بس��يطة بواق���ع  ر فيھ���ااختي��

إل��ى ارتب�اط أدراك الواق��ع م��ن الب��رامج الديني��ة ب��القنوات  فيھ��ا توص��لت النت��ائج ،والتج�ارة
بزيادة كثافة المش�اھدة ووج�ود أرتباطي�ة ايجابي�ة ب�ين كثاف�ة المش�اھدة وك�ل م�ن الفضائية 
 .)٥(تخدام مصادر المعلومات وأدراك القيم الدينيةالنوع واس

دور القن��وات الفض��ائية اcخباري��ة ف��ي (بعن��وان ): وس��ام فاض��ل راض��ي(دراس��ة الباح��ث  -٢
تھ��دف . ٢٠٠٩) م��ارس(ف��ي آذار  )ة ا�عQمي��ة والسياس��ية ع��ن الع��راقتش��كيل الص��ور

ترس��مه  لص��ورة الع��راق عل��ى وف��ق م��ا س��مات الرئيس��يةاCبع��اد وال حدي��دت إل��ىالدراس��ة 
اختي�ار  ت�مو. وتع�د م�ن البح�وث الوص�فية وتعتم�د عل�ى م�نھج المس�ح. القنوات اcخباري�ة

وبل�غ ع�دد الطلب�ة المخت�ارين ض�من العين�ة  %) ١(عينة عش�وائية منتظم�ة بلغ�ت نس�بتھا 
توص��لت النت��ائج إل��ى أن القن��وات اcخباري��ة تس��ھم ف��ي تش��كيل وطال��ب وطالب��ة ) ١٠٠(

اCمن�ي م�ن جھ�ة وايجابي�ات الوض�ع  ايجابي�اتاقي �سيما صورة ايجابية عن الشأن العر
 . )٦(ىأخر ھةعمل الحكومة من ج

دور القنوات الفضائية في أمداد الجاليات العربية ف�ي (بعنوان ): Qل سيدھمحمد (دراسة  -٣
دراس�ة التب�اين  إل�ىتھ�دف . ٢٠٠٨) يناير(في كانون الثاني  )مصر بالمعلومات السياسية

ية ف�ي تناولھ�ا للقض�ايا السياس�ية وانعك�اس ذل�ك عل�ى م�دى ا�عتم�اد بين القن�وات الفض�ائ
 )٤٢٠(عين�ة الدراس�ة  ،م�نھج المس�حووص�فية،  دراس�ة: نوع الدراسة ومنھجھ�او. عليھا
تت�وزع أن�واع  :تمثلت أھم النت�ائجواCكثر تواجداً في مصر،  من أبناء الدول العربية افرد

اCخب�ار : ة الدراسة بحسب الترتيب كما ي�أتيعين في اCخبار الواردة في نشرات اCخبار
، %)١٠.١٣(، أخبار الرياضة %)١٠.٢٨(، أخبار أعمال العنف %)٨٣.٤٠(السياسية 
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واCخب����ار اCمني����ة %) ١٨.٩(واCخب����ار العس����كرية %) ٦٨.٩(اCخب����ار ا�قتص����ادية 
 . )٧(%)٣.١(، الدينية %)٧٢.٣(، أخبار الكوارث والحوادث )%٦.٦(

القن��وات (ع��Qم يرات وس��ائل اcثلدراس��ات الس��ابقة الت��ي تتعل��ق بت��أف��ي ض��وء عرض��نا ل
يد م��ن المنھجي��ات فس��تنعل��ى الجمھ��ور وك��ذالك تأثيراتھ��ا الثقافي��ة والمعرفي��ة، يمك��ن أن ) الفض��ائية

  .تجاوز اCخطاء التي وقعت فيھافي المختلفة والنتائج التي توصلت أليھا 
  

  ا�طار النظري للبحث
  -:ردة في المبحثالمصطلحات الوا: أو�ً 

) الت�اء(تؤك�د أن  ،ومص�دره التع�رض) تع�رض(ش�واھد الواق�ع اللغ�وي للفع�ل  :التعرض -١
ع�رض ل�ي الش�يء وأع�رض، وتع�رض : تفيد رغبة الفاعل ف�ي الفع�ل، والع�رب يقول�ون

وأعترض بمعنى واحد، م�ا مھ�ده النص�وص اللغوي�ة للتع�رض بمعن�ى ا�عت�راض وھ�ي 
رض يفي�دان رغب�ة الفاع�ل ف�ي الفع�ل والمفع�ول ومص�دره التع�) تعرض(تدل على الفعل 

  .)٨(به
الجامع�ات حسب تعريف اتحاد ) الطالب الجامعي(و ) طالب(كلمة طلبة ھي جمع  :ةطلب -٢

لنيل درجة علمي�ة وف�ق اCنظم�ة المعم�ول بھ�ا  ھو الشخص المسجل:ه يعرفالعربية، فأن
 .في الجامعة المعنية

 لم�ي،عالي وبح�ث ع مؤسسة تعليم: (ھيحسب تعريف اتحاد الجامعات العربية  :جامعة -٣
بھا من قبل الدولة القائمة فيھا، تعني ب�التعليم بع�د معترف  تقلةسرية مباذات شخصية اعت

� تقل مدة الدراسة فيھا عن أربع سنوات أو ما يعادلھا ف�ي س�اعات الثانوي وتقدم برامج 
 إح��دىح ندولي��اً، وتم�ظ�ر المعم��ول بھ�ا معتم�دة للمرحل�ة الجامعي��ة اCول�ى م��ع مراع�اة النُ 

 ). الدرجات الجامعية البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلھا
م��واد وب��رامج  تب��ثھ��ي المؤسس��ات اcعQمي��ة التلفزيوني��ة الت��ي  :المحطYYات الفضYYائية -٤

تلفزيونية عبر الحيز الفضائي من خQل اCقم�ار الص�ناعية، باللغ�ة العربي�ة، إض�افة إل�ى 
مختل�ف  متھا واستوديوھاتھا بالدول التي بثت منھ�ا، وتق�دراى، وتتمركز إدااللغات اCخر

لتشمل المحط�ات الش�املة وأخ�رى متخصص�ة، وتتعدد أنواعھا أنواع المواد التلفزيونية، 
ه، ا�قتص��اد، ھ��الترفي ،مث��ل محط��ات اCخب��ار، الش��املة، المنوع��ات، الموس��يقية، اCف��Qم

 . )٩(ة، التفاعلية، الواقع، اCطفال، وغيرھاأ، الدينية، المرية، الحورايةالرياض
 ب�رفضائية تق�وم بعملي�ة الب�ث الفض�ائي مباش�رة عھي وسائل اتصال  :القنوات الفضائية -٥

باس�تقبال الب�ث ع�ن طري�ق طب�ق ھ��وائي الفض�اء، ويق�وم جھ�از ا�س�تقبال ف�ي التلفزي�ون 
  .)١٠(مباشرة من القمر ا�صطناعي، دون الحاجة إلى محطة إرسال أرضية

ھو أھم اCساليب اCساسية التي تستخدم في جم�ع بيان�ات أولي�ة أو أساس�ية أو  :ا�ستبيان -٦
ة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعه رح

بھ��دف التع�رف عل�ى حق�ائق معين�ة أو وجھ�ات نظ��ر . م�ن اCس�ئلة المح�ددة المع�دة مس�بقاً 
كم��ا يس��تخدم ف��ي معرف��ة اتجاھ��ات اCش��خاص ومش��اعرھم . )١١(المبح��وثين أو اتجاھ��اتھم

ودوافعھم وسلوكھم، وكذالك يفيدنا في الحصول عل�ى إحص�ائيات تص�ور الواق�ع الح�الي 
 . )١٢(وترشدنا إلى وضع خطط للمستقبل

  
   -:أھمية قياس أراء المبحوثين في الدراسات ا�ع,مية: ثانياً 

وھو زبون الوسيلة اcعQمية، ) المتلقي(تعتبر  نظرية الدوافع وا�حتياجات والرغبات إن
نقطة البدء بد�ً من الرسالة اcعQمية، وتخبرنا نظرية إش�باع ا�حتياج�ات والرغب�ات ع�ن س�لوك 

ا�تصالي فيما يتعلق بتجربة الف�رد المباش�رة م�ع وس�ائل اCع�Qم، ث�م إن إش�باع حاج�ات ) المتلقي(
ل�ى وس��يله إعQمي�ة مح�دودة، ب�ل ت��تم ك�ذالك م�ن خ��Qل � ت�تم فق�ط م��ن خ�Qل التع�رض إ) لمتلق�ي(

  . )١٣(السياق ا�جتماعي الذي تستخدم فيه ھذه الوسيلة
عل��ى الن��اس، ويتج��ه  ن أث��ار اcع��Qم الجم��اھيريوف��ي ھ��ذه النظري��ة، يص��رف النظ��ر ع��

عوض��اً ع��ن ذال��ك إل��ى الط��رق الت��ي يس��لكھا الن��اس لك��ي يس��تخدموا اcع��Qم cش��باع حاج��اتھم 
ي حمما يوجب على وسائل اcعQم دراسة أراء جمھورھا من أجل التعرف عل�ى الن�وا. ورغباتھم
دراسات الجمھور تفي�د الق�ائم با�تص�ال ف�ي معرف�ة رج�ع الص�دى و. وا�يجابية فيما تقدمهالسلبية 
التلفزي��ون والرادي��و  ،من خ��Qل وس��ائل ا�تص��الث��ه رس��ائله اcعQمي��ة ل��دى جمھ��وره،دال��ذي تح

التي تغطي مناطق شاسعة، تق�دم م�واد إعQمي�ة ف�ي ظ�روف � يحص�ل فيھ�ا والصحف والمجQت 
القائم با�تصال على رجع الصدى من الجمھور، وفي ھذه الحال�ة، تص�بح دراس�ة الجمھ�ور مھم�ة 
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والواق��ع إن قي��اس جمھ��ور وس��ائل اcع��Qم ش��ديد اCھمي��ة، لت��وفير رج��ع الص��دى أو التغذي��ة  ،ج��داً 
  . )١٤(ال على تمديد نتيجة عملهتعاون القائم با�تصلمرتدة ال

المتبادل�ة ف�ي ض�وء رج�ع الص�دى م�ن وبما أن ا�تصال الشخصي يمتاز بتعديل الرس�ائل 
ھ�ذه المي�زة الكبي�رة، ولكنھ�ا تح�اول  تفق�د أن وسائل ا�تص�ال بالجم�اھير،و. المرسل إلىالمستقبل 

وعلي��ه ف��أن . )١٥(االتع��ويض عنھ��ا بدراس��ات تجريھ��ا عل��ى الجم��اھير لمعرف��ة ميولھ��ا واتجاھاتھ��
ا�ھتم��ام بدراس��ات الجمھ��ور ف��ي الدراس��ات اcعQمي��ة، يھ��دف لمعرف��ة وتمدي��د آراء ورغب��ات 
وحاجات الجمھور، وما أحدثته الرسائل اcعQمية من تأثيرات عليه أو اCس�باب الت�ي حال�ت دون 

  .ذالك
 ً   -:مفھوم المعرفة السياسية: ثالثا

ية، وتقسيم المفھوم إلى كلمتين أساسيتين المكونتين قبل التطرق إلى مفھوم المعرفة السياس
  -:لھذا المفھوم، كونھما يشكQن ھذا المفھوم ويلتقيان معه في نطاق محدد، وھما

والمف��اھيم والمعتق��دات واCحك��ام والتص��ورات وھ��ي مجموع��ة م��ن المع��اني  -:المعرف��ة -١
الظ��واھر واCش��ياء الفكري��ة الت��ي تتك��ون ل��دى اcنس��ان نتيج��ة لمحاو�ت��ه المتك��ررة لفھ��م 

الروحي�ة، الوثني�ة، ا�قتص�ادية، مجموع المع�ارف وعليه تشمل المعرفة . )١٦(المحيطة به
ة، الفلسفية، السياسية، المعرفة العلمية، الديني ، منھاأما أنواعھا السياسية، الثقافية العلمية،

بية، التنظيرية، ، التجريھناك أشكال مختلفة للمعرفة ھي المعرفة العقليةو اوغيرھالتقنية،
  . )١٧(والمدركية، الرمزية والمناسبة، الجماعية، الفردية الوضعية

أو س���لوكيات الحكوم���ات، وك���ل م���ا يتعل���ق بھ���ذه ) الس���لطة السياس���ية(ھ���ي  -:السياس���ية -٢
وكل ما يتعل�ق  -أي دولة -اcدارة العليا للدولة: وكذالك ھي. السلوكيات من أمور وقضايا

عى الحكوم��ات لتحقيقھ��ا، ھ��داف الت��ي تس��اC: ھ��ي" السياس��ة"و . بھ��ذه اcدارة م��ن ش��ؤون
 .)١٨(ھدافالتي تتبعھا لتحقيق تلك اC" الوسائل"وداخل وخارج حدودھا، 

ونظراً لما يحيط بأھمية السياسة من غموض، وس�وء فھ�م، ف�ي كثي�ر م�ن بQدن�ا العربي�ة، 
  .ربما يكون من المناسب أن نتوسع قليQً، في تلخيص أھمية السياسة

ل��ك أھ��م عام��ل ف��ي تحدي��د م��دى ق��وة ذ دتع��) سياس��ته(أدارة المجتم��ع  نأم��ن المع��روف، و
لرق��ى ذل��ك المجتم��ع وتط��وره، ويمك��ن أن تعم��ل  )إيجاب��اً ( تل��ك اcدارة يمك��ن أن تعم��لو المجتم��ع،

بمجموع��ة م��ن العناص��ر  تتح�ددوان م�دى ق��وة أي دول��ة . بم��ا ي��ؤدي إل�ى تخلف��ه أو انھي��اره) س�لبياً (
 :)١٦(ھي
  .   يئة والموقع الجغرافيالب .أ
  .   كم ونوع السكان .ب
  ).   ا�قتصادية(الموارد الطبيعية  .ج
  . اcمكانات التقنية والصناعية للبلد .د
  ). السياسة(القيادة السياسية  .ھـ
  . القدرات العسكرية .و

ف��ي تقوي��ة الدول��ة ) إيجابي��اً (اھم ذل��ك س��، كلم��ا إيج��ابيھ��ذه العناص��ر بش��كل  توكلم��ا ت��وفر
والعكس صحيح، وضمن عناصر القوة عل�ى ك�ل المس�تويات، تظھ�ر القي�ادة السياس�ية ك�أبرز ھ�ذه 

أھ�م  وھ�ذا م�ا يجع�ل السياس�ةالسياسة ھي محصلة لك�ل مج�ا�ت وجوان�ب الحي�اة،  :العناصر، إذن
 ،في حياة اcنس�ان العام�ة، ب�ل ھ�ي أھ�م عناص�ر الق�وة، إيجاب�اً وس�لباً  )اجتماعية_ إنسانية( ظاھرة
ن م��ن أھ��م مح��ددات س��لوك وا�قتص��ادي، وفروعھ��ا الكثي��رة، يض��Qن ا�جتم��اعي ليلمج��ااوان 

اCھ�م ) السياس�ة(مج�ال  يظل ولكن. المجتمع، وتحديد مكانته ووضعه، ضمن المجتمعات اCخرى
 أندارة oل� ويمكننشاطات وفعالي�ات المج�الين ا�قتص�ادي وا�جتم�اعي، إدارةالسياسة تعني  Cن

   .)٢٠(لفأو إلى الضعف والتخالقوة والرفعة  إلىتقود المجتمع 
وطبيع�ة بني�ة وأنماطھ�ا طبيعة السلطة وأشكالھا في  المتمثلةوعليه فأن المعرفة السياسية، 

، لموقف السياس�ي ال�ذي يتخ�ذه المثق�فاCحزاب السياسية وإدراك العQقات المتبادلة بين الدول، وا
ما يعبر عنه بالمشاركة  سلوكاً فعا�ً، وھوتلك المعرفة اً إلى المعرفة السياسية، يمكن تجسيد دانستا

   -:)٢٢(أنواع ھي ةوھذا يمكن تسميته بالمعرفة السياسية، التي يمكن تقسمھا إلى ثQث. )٢١(السياسية
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ف�ي  نتيج�ة لعيش�ة ) عبر حواس�ه الطبيعي�ة(وھي ما يكتسبه اcنسان  -:ألمعرفة السياسية البديھية .أ
  . ذه المعرفة اcطQع على الواقع السياسيھذه الحياة، وتتضمن ھ

وھي ارقي أنواع المقدمة السياس�ية، وتتمث�ل ف�ي ا�س�تنتاجات الت�ي  -:المعرفة العلمية السياسية.ب
الذھني اcنساني المم�نھج، وھ�ذه المعرف�ة خQص�ة تقع إثبات صحتھا بالتجريب، من قبل المجھود 

  .  العلوم السياسية ومكونھا اCساسي
وھي انطباع اcنسان عن أمور، سياسية ومحاولته صياغة وتحديد  -:فة السياسية الفلسفيةالمعر.ج

  . ما يجب أن تكون عليه كل أو بعض تلك اCمور
م�ن المجتم�ع، يعن�ي  فئ�ةوبذلك، يمكننا أن نقول، بأن قياس مدى الوعي السياسي لدى أي 

  .سيةسفية والسيالوالف البديھيةھؤ�ء للمعرفة  امتQكقياس مدى 
  

  نتائج الدراسة الميدانية
  -:ثينوبحمالسمات العامة لل: أو�ً 

في سياق اcشارة إلى الخصائص العامة لطلبة جامعة اCنبار ض�من عين�ة الدراس�ة يمك�ن 
  -:استعراضھا على وفق اCتي

 ةلمرتب�اع�ام احتل�ت ) ٢٢_٢١(أظھرت الدراس�ة الميداني�ة، أن فئ�ة العم�ر م�ن  -:الفئة العمرية -١
م��ن مجم��وع المبح��وثين، وج��اءت فئ��ة العم��ر م��ن %) ٧٣.٩(وبنس��بة ) ١٤٤(ل��ى وبتك��رار اCو

م�ن عين�ة الدراس�ة، وج�اءت %) ٣٠.٥(وبنس�بة ) ١٦٦(الثانية وبتك�رار  بالمرتبةعام ) ٢٠_١٨(
وأخيراً جاءت %) ٢٢.١(وبنسبة ) ٨٤(الثالثة وبتكرار  بالمرتبةعام ) ٢٤_٢٣(الفئة العمرية من 

ر إل�ى إن ش�م�ن مجم�وع عين�ة الدراس�ة، يؤ%) ٩.٧( بنس�بة )٣٦( بتك�رار) ثرف�أك ٢٥(فئة العمر 
معظم شباب الجامعة يلتحقون وھم في سن الثامنة عشر بعد إكمالھم دراستھم الثانوية، ويتخرجون 

  ). ١(ينظر جدول رقم  ،قبل سن الخامسة والعشرين الذي يدخلون فيه مرحلة الدراسات العليا
 العمرية الفئةيع النسبي للمبحوثين على وفق ن التوزبي )١(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة
  ٣٧.٩  ١٤٤  عام ٢٢ - ٢١
  ٣٠.٥  ١١٦  عام ٢٠ - ١٨
  ٢٢.١  ٨٤  عام ٢٤ - ٢٣
  ٩.٥  ٣٦  عام فأكثر ٢٥

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
 ١٩٠اcن��اث بواق��ع الدراس��ة تتن��وع بالتس��اوي ب��ين ال��ذكور و عين��ة إن ن��وع -:ن��وع المبح��وثين -٢

  ).٢(ينظر جدول رقم مفردة لكل فئة، 
  يبين التوزيع النسبي للمبحوثين على وفق الجنس )٢(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة
  %٥٠  ١٩٠  الذكور
  %٥٠  ١٩٠  ا�ناث

  %١٠٠  ١٨٠  المجموع
م�ي بالتس�اوي عل�ى الكلي�ات ن على وفق تخصصھم العليتم توزع المبحوث -:التخصص العلمي -٣

  )٣(استمارة على كل فئة، ينظر جدول رقم  ١٩٠تم توزيع اcنسانية، حيث و يةالعلم
  

  يبن توزيع النسبي على وفق التخصص العلمي )٣(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئة

  %٥٠  ١٩٠  الكليات العلمية
  %٥٠  ١٩٠  الكليات ا�نسانية

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
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 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ٤٦٢                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
  عقيل ھايس عبد الغفور/ المدرس المساعد

%) ٣١.٣(المرحلة الثالثة عل�ى الترتي�ب اCول بنس�بة  قد حصل طلبةو -:الدراسيةسنة ال -٣
من مجموع عينة الدراسة وج�اء طلب�ة المرحل�ة الثاني�ة بالمرتب�ة ) ١١٩(وبعدد تكرارات 

م��ن نس��بة مجم��وع العين��ة، وتQھ��ا %) ٢١.٣(وبنس��بة ) ٨١(الثاني��ة بع��دد تك��رارات بل��غ 
، ث�م طلب�ة %)١٩.٧( وبنس�بة)  ٧٤(مباشرة طQب المرحلة اCول�ى بع�دد تك�رارات بل�غ 

، بينم�ا حص�ل ط�Qب )١٧.٤(وبنس�بة مئوي�ة ) ٦٦(المرحلة الرابعة بع�دد تك�رارات بل�غ 
وتك�رارات %) ١٠.٥(الترتيب اCخير بنس�بة المرحلة التحضيرية في الدراسات العليا على 

  ).٤(ينظر جدول رقم . من عينة الدراسة) ٤٠(بلغت 
٤-   

  ة الدراسيةسنوثين على وفق اليبين التوزيع النسبي للمبح) ٤(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الدراسية سنةال

  %١٠.٥  ٤٠  ة التحضيرية في الدراسات العلياالسن
  %١٩.٥  ٧٤  السنة ا�ولى 
  ٢١.٣  ٨١  السنة الثانية
  %٣١.٣  ١١٩  السنة الثالثة
  ١٧.٤  ٦٦  السنة الرابعة

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
٥  
ق��د ت��وزع المبح��وثين عل��ى وف��ق من��اطق س��كناھم عل��ى النح��و و -:ينالمج��ال ال��ديمغرافي للمبح��وث -

) ٩١(اCول�ى بع�دد تك�رارات بل�غ  المرتب�ةف�ي ) الرمادي(حيث جاء مركز محافظة اCنبار  :اCتي
وبنسبة مئوي�ة ) ٧٩(ثم قضاء الفلوجة بعدد تكرارات بلغت  ،من حيث الدراسة%) ٢٣.٩(وبنسبة 

، ث��م قض��اء حديث��ة بع��دد %)١٩.٥(بنس��بة ق��دراھا و) ٧٤(ث��م قض��اء ھي��ت بتك��رار ،%)٢٠.٨(
وبنس��بة ) ٣٦(بتك��رار بل��غ  وبع��دھا ج��اء قض��اء عان��ه ،)%١٠.٣(وبنس��بة ) ٣٩(تك��رارات بلغ��ت 

في حين حص�ل قض�اء %) ٨.١(وبنسبة ) ٣١(بعدد تكرارات بلغت  راوة، من ثم قضاء %)٩.٥(
وبنسبة ) ٨(ة بغداد بتكرار وأخيراً محافظ%) ٥.٨(وبنسبة ) ٢٢(القائم على عدد تكرارات بلغت 

  .)٥(ينظر جدول رقم . من مجموع عينة المبحوثين%) ٢.١(
  

  مناطق سكناھم سبيبين توزيع المبحوثين ح) ٥(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئة

  %٢٣.٩  ٩١  مركز المحافظة الرمادي
  %٢٠.٨  ٧٩  قضاء الفلوجة
  %١٩.٥  ٧٤  قضاء ھيت
  %١٠.٣  ٣٩  قضاء حديثة

  %٩.٧  ٣٦  هاء عانقض
  %٨.١  ٣١  هقضاء راو

  %٥.٨  ٢٢  قضاء القائم
  %٢.١  ٨  محافظة بغداد

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
  

  : مظاھر اھتمام طلبة جامعة ا�نبار بالموضوعات السياسية :ثانياً 
، %)٣٣.٧(تصدرت القضايا السياس�ية الداخلي�ة مج�ال اھتم�ام طلب�ة جامع�ة اCنب�ار بنس�بة          

ث�م ج�اءت القض�ايا السياس�ية  منطقياً نظراً �رتباطھا بواقع المجتمع مباش�رة، ذلك مؤشراً وربما يعد 
، وقد تعكس ھذه النسبة المرتفعة زيادة الوعي السياسي %)٣٠.٨(العالمية في الترتيب الثاني بنسبة 

%) ٢٠.٣(لدى طلبة الجامعة بالقضايا السياسية الدولية بينما حص�لت القض�ايا اcقليمي�ة عل�ى نس�بة 
  ).٦(ينظر جدول رقم  ،%)١٥.٢(وأخيراً جاءت كافة القضايا بنسبة 
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  ٤٦٣                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
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  السياسيةعات والمبحوثين بالموض اھتمام يوضح مظاھر) ٦(جدول رقم 
  %  تكرار  الفئات
  ٣٣.٧  ١٢٨  القضايا السياسية الداخلية
  ٢٠.٣  ٧٧  القضايا السياسية ا�قليمية
  ٣٠.٨  ١١٧  القضايا السياسية العالمية

  ١٥.٢  ٥٨  كافة ضايا السياسيةالق
  ـ  ـ  أخرى تذكرقضايا 

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
تابعھا طلبة جامعة اCنب�ار، تش�ير بيان�ات ج�دول يأما عن نوعية القضايا السياسية المحلية التي     
م�ن نس�بة %) ٢٦.٨(لبرلم�ان العراق�ي عل�ى الترتي�ب اCول بنس�بة احصول جلسات  إلى) ٧(رقم 

ت�أتي وربما يمكن السبب في ذلك إن جلس�ات البرلم�ان العراق�ي ع�ادة م�ا  ،ثينمجموع أراء المبحو
بالجديد والمھم من قوانين وتشريعات Cبناء الشعب العراقي، وجاءت قضية اCقاليم وتطوراتھ�ا ف�ي 

وربم��ا يع��ود الس��بب ف��ي ذال��ك إل��ى مطالب��ة بع��ض المحافظ��ات  ،)%٢٣.٧(الترتي��ب الث��اني وبنس��بة 
اCنبار باCقاليم، ثم جاءت مستجدات ا�نسحاب اCمريكي م�ن الع�راق ووديالى صQح الدين  :ومنھا

من مجم�وع  %)١٣.٧(، بينما حصلت تطورات الوضع اCمني في العراق على %)١٨.٧(وبنسبة 
وأخي��راً %) ٩.٧(عين��ة الدراس��ة، وج��اءت بع��دھا الخQف��ات وا�تفاق��ات ب��ين الكت��ل السياس��ية بنس��بة 

  ).٧(ينظر جدول رقم  ،%)٧.٤(بنسبة  ماعات مجلس الوزراءاجت
  نوثييوضح نوعية القضايا السياسية المحلية التي يتابعھا المبح) ٧(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  ٢٦.٨  ١٠٢  جلسات البرلمان العراقي
  %٢٣.٧  ٩٠  قضية ا�قاليم وتطوراتھا

  %١٣.٧  ٥٢  تطورات الوضع ا�مني في العراق
  %١٨.٧  ٧١  سحاب ا�مريكي من العراقمستجدات ا�ن

  %٧.٤  ٢٨  اجتماعات مجلس الوزراء
  %٩.٧  ٣٧  الخ,فات وا�تفاقات بين الكتل السياسية

  ـ  ـ  قضايا أخرى تذكر
  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع

     
إل�ى  )٨(يتابعھ�ا المبح�وثين، تش�ير بيان�ات الج�دول رق�م أما عن القضايا السياسية اcقليمية الت�ي   

ويكم�ن  ،%)٢٢.٤(رات العربية وتداعياتھا على المنطقة على الترتيب اCول  بنس�بة حصول الثو
السبب وراء ذلك في ا�ھتمام بھا على المستوى الرسمي والشعبي، وحصلت اCحداث الراھنة في 

في ارتف�اع ھ�ذه النس�بة إل�ى عQق�ة وقد يرجع السبب %) ١٨.٩(سوريا على الترتيب الثاني بنسبة 
بش�كل مباش�ر بأي�ة نت�ائج س�لبية ق�د تح�دث بالنس�بة  وتأثر اCول�ىتربط العراق بسوريا الجيرة التي 
والعQق�ات العراقي�ة الكويتي�ة بنس�بة وجاءت في الترتيب الثالث قض�ية مين�اء مب�ارك  ،لھذه القضية

العربي�ة  -والعQق�ات العراقي�ة%) ١٥.٥(، ثم تطورات الملف الن�ووي اcيران�ي بنس�بة %)١٧.٤(
مسيرة الجامعة ثم ، %)٩.٥(العربية بنسبة  -وبعدھا الخQفات العربية ،%)١١.٨(بنسبة  اcقليمية

وقد تركزت ف�ي الوض�ع ف�ي مص�ر %) ١.٦(وأخيراً قضايا أخرى بنسبة %) ٢.٩(العربية بنسبة 
  .)٨(ينظر جدول رقم  رك وسيطرة اcسQميين على السلطة،ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبا

  
  ا المبحوثينھوضح نوعية القضايا السياسية ا�قليمية التي يتابعي) ٨(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات 
  %٢.٩  ١١  مسيرة الجامعة العربية

  %١٧.٤  ٦٦  الكويتية ـ الع,قات العراقيةوميناء مبارك 
  %٢٢.٤  ٨٥  الثورات العربية وتداعياتھا على المنطقة
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  %١١.٨  ٤٥  ا�قليمية والع,قات العراقية العربية 
  %١٥.٥  ٥٩  رات الملف النووي ا�يرانيطوت

  %١٨.٩  ٧٢  حداث الراھنة في سورياا�
  %٩.٥  ٣٦  العربية ـ الخ,فات العربية

  %١.٦  ٦  قضايا أخرى تذكر
  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع

  
تش�ير بيان�ات  وبالنسبة لنوعية القضايا السياسية الدولي�ة الت�ي يتابعھ�ا طلب�ة جامع�ة اCنب�ار، وأخيراً،

إلى تصدر الموقف الدولي من التصويت على إع�Qن الدول�ة الفلس�طينية ف�ي اCم�م ) ٩(الجدول رقم 
وتQھ��ا مباش��رة قض��ايا اcرھ��اب ف��ي الع��الم %) ١٨.١(المتح��دة مج��ال اھتم��ام عين��ة الدراس��ة بنس��بة 

بلية بنس���بة ث���م ج���اءت قض���ية اCزم���ة ا�قتص���ادية العالمي���ة وت���داعياتھا المس���تق ،%)١٧.٤(بنس���بة 
والعQقات الصينية اCمريكية بنس�بة %) ١٢.٤(والحرب اCمريكية في أفغانستان بنسبة %) ١٣.٩(
من مجموع عينة %) ١٠.٨(ربي بنسبة غالعالم ال في الرئاسية ا�نتخاباتوبعدھا جاءت %) ١١.٨(

خ��رى وأخي��راً قض��ايا أ%) ١٠.٣(الدراس��ة، وحص��ل المل��ف الن��ووي الك��وري الش��مالي عل��ى نس��بة 
وتمثلت في اھتمام المبحوثين بالموقف اCمريكي البريطاني من مسيرة %) ٥.٣(حصلت على نسبة 

  ). ٩(ينظر جدول رقم  سQم الفلسطيني ـ اcسرائيلي،ال
  

  يوضح نوعية القضايا السياسية الدولية التي يتابعھا المبحوثين) ٩(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  ١٨.١  ٦٩  لي من التصويت على الدولة الفلسطينية في المم المتحدةالموقف الدو
  ١٢.٤  ٤٧  الحرب اCمريكية في أفغانستان

  ١٠.٣  ٣٩  الملف الكوري الشمالي
  ١٠.٨  ٤١  في العالم الغربي الرئاسية ا�نتخابات

  ١١.٨  ٤٥  العQقات الصينية اCمريكية
  ١٧.٤  ٦٦  قضايا اcرھاب في العالم

  ١٣.٩  ٥٣  وتداعياتھا المستقبلية صادية في العالماCزمة ا�قت
  ٥.٣  ٢٠  قضايا أخرى تذكر

  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع
  

 ً    .دوافع تعرض طلبة جامعة ا�نبار للموضوعات السياسية عبر المحطات الفضائية: ثالثا
ول حصول الموضوعات الفنية على الترتيب اC) ١٠(يبدو من تحليل بيانات الجدول رقم   
م�ن نس�بة مجم�وع %) ١٧.٦(عل�ى نس�بة  �ھتمامات طلبة جامع�ة اCنب�ار، حي�ث حص�لتبالنسبة 

عك�س ارتف�اع يوربم�ا  ،%)١٦.٦(تQھ�ا مباش�رة الموض�وعات الرياض�ية بنس�بة وعينة الدراسة، 
بالموض�وعات الفني�ة  ا�ھتم�امنسبة ا�ھتمام بالفئتين السابقتين ح�رص الش�باب ف�ي الجامع�ة عل�ى 

وج��اءت العمري��ة،  الفئ��ةمعظ��م الش��باب ف��ي ھ��ذه فك��ر قض��يتين تش��غQن  باعتبارھم��اوالرياض��ية 
، أما ا�ھتمام بالموضوعات السياسية تشير %)١٥.٣(بالمركز الثالث الموضوعات الثقافية بنسبة 
 لن�ا ھ�ذه النس�بة مرض�ية بالنس�بةوقد تب�دو ، %)١٣.١(البيانات إلى احتQلھا الترتيب الرابع بنسبة 

ي كثي��ر م��ن دول الع��الم ع��ن ا�ھتم��ام بالموض��وعات السياس��ية، وج��اءت وف الش��باب ف��ع��زنظ��راً ل
 ا�جتماعي�ة ثم الموضوعات%) ١٢.١(بالمركز الخامس الموضوعات الدينية حيث بلغت نسبتھا 

وأخي�راً الموض�وعات %) ٤.٥(وا�قتص�ادية بنس�بة  %)٧.٦(والتربوية بنس�بة  )%١٠.٣(بنسبة 
  .)١٠(الدراسة، ينظر جدول رقم  من مجموع عينة%) ٢.٩(وية بنسبة التنم
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  ٤٦٥                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
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  يوضح نوعية الموضوعات التي يفضل المبحوثين متابعتھا عبر المحطات الفضائية) ١٠(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئات
  ١٣.١  ٥٠  سياسية
  ١٥.٣  ٥٨  ثقافية
  ١٧.٦  ٦٧  فنية

  ١٦.٦  ٦٣  رياضة
  ٤.٥  ١٧  اقتصادية
  ١٢.١  ٤٦  دينية
  ٧.٦  ٢٩  تربوية

  ١٠.٣  ٣٩  جتماعيةا
  ٢.٩  ١١  تنموية

  ـ  ـ  قضايا أخرى تذكر
  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع

      
أما عن دوافع اھتمام طلبة جامعة اCنبار بالموضوعات السياسية عبر المحط�ات الفض�ائية، تش�ير 

ومك��ان العم��ل تص��در  المن��زلإل��ى أن س��ھولة متابعتھ��ا وتوفرھ��ا ف��ي ) ١١(بيان��ات الج��دول رق��م 
غير %) ٥.٥(محايدين %) ٢٥.٣(مقابل %) ٦٩.٢(صل ھذا الرأي على موافقة فقد حالترتيب،و

م��وافقين، وج��اء ف��ي الترتي��ب الث��اني متابع��ة وجھ��ات النظ��ر المختلف��ة ح��ول اCح��داث والقض��ايا 
والمحاي��دين %) ١١.٦(ف��ي ح��ين بلغ��ت نس��بة غي��ر الم��وافقين %) ٦٤.٧(السياس��ية بنس��بة موافق��ة 

لع�راق ودول الع�الم بنس�بة ا ف�ي ءت معرف�ة اCخب�ار السياس�ية، وفي الترتيب الثالث جا%)٢٣.٧(
  %). ١٢.٤(وغير الموافقين %) ٢٣.٤(في حين بلغت نسبة المحايدين  )%٦٤.٢(موافقة 

م�ن دواف�ع اھتم�ام اعتبار المحطات الفضائية وسيلة لنشر الثقافة وتوعية الجمھور  إنكما       
، قد بلغت نسبة الموافقة على ھذه تھا أيضار مشاھدطلبة جامعة اCنبار بالموضوعات السياسية عب

، ف���ي ح���ين النس���بة المحاي���دة %)١١.٨(، بينم���ا كان���ت نس���بة ع���دم الموافق���ة %)٦٢.٤(القض���ية 
تقديم المعلومات تفصيلية عن اCحداث المھمة في الترتيب الخامس، حيث ، وجاء دافع %)٢٥.٨(

والمحاي��دين %) ١٢.٩(الم��وافقين وبلغ��ت نس��بة غي��ر %) ٦١.٨(حص��ل عل��ى نس��بة موافق��ة علي��ه 
ومن دافع ا�ھتمام كذالك اعتبار المحطات الفضائية وسيلة لفھ�م الواق�ع والتفاع�ل م�ع %). ٢٥.٣(

%) ١٠.٨(من موافقة عينة الدراسة مقاب�ل %) ٦٠.٣(فع على اقضاياه المھمة، وقد حصل ھذا الد
  %). ٢٨.٩(بعدم الموافقة، وارتفعت النسبة المحايدة إلى 

ار المحط�ات الفض�ائية وس�يلة تس�اعد ف�ي تك�وين رأي نح�و القض�ايا المحلي�ة، اcقليمي�ة عتب�ا وجاء
%) ١١.٣(م��ن موافق��ة العين��ة مقاب��ل اعت��راض %) ٥٧.٤(والدولي��ة ف��ي الترتي��ب الس��ابع بنس��بة 

أيض�اً حص�ول ) ١١(وقد برزت م�ن بيان�ات الج�دول رق�م %). ١٣.٣(وارتفاع نسبة المحايدة إلى 
لوم��ات ع��ن بع��ض القض��ايا السياس��ية ف��ي المجتم��ع عل��ى الترتي��ب الث��امن بنس��بة داف��ع زي��ادة المع

وارتف�اع النس�بة المحاي�دة إل�ى %) ١٣.٤( من موافق�ة عين�ة الدراس�ة، مقاب�ل اعت�راض%) ٥٥.٨(
ع ب�ين الص�وت والص�ورة والحرك�ة تجم وجاء دافع اعتبار المحطات الفضائية وسيلة%). ٣٠.٨(

من ع�دم الموافق�ة وارتف�اع نس�بة %) ١١.٣(من الموافقة مقابل  %)٥٥(في الترتيب التاسع بنسبة 
ف��ع ع��دم ت��وفر وس��ائل إع��Qم حديث��ة أخ��رى اوأخي��راً ج��اء د%). ٣٣.٧(الفئ��ة المحاي��دة أيض��اً إل��ى 

، بينم�ا بلغ�ت %)١٥(اعت�راض  ، مقابل%)٥٣.٤(في الترتيب اCخير بنسبة موافقة ) كاcنترنت(
  ).١١(جدول رقم  ينظر، %)٣١.٦(نسبة اiراء المحايدة 

  
  يوضح دوافع اھتمام المبحوثين بالموضوعات السياسية على المحطات الفضائية) ١١(جدول رقم   

  المجموع  غير موافق  محايد  موافق  الفئات
  ٣٨٠  ٢١  ٦٩  ٢٦٣  ك  ومكان العمل المنزلسھولة متابعتھا ولتوفرھا في 



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ٤٦٦                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
  عقيل ھايس عبد الغفور/ المدرس المساعد

%  ١٠٠  ٥.٥  ٢٥.٣  ٦٩.٢%  

ا�حداث والقضايا  متابعة وجھات النظر المختلفة حول
  السياسية

  ٣٨٠  ٤٤  ٩٠  ٢٤٦  ك

%  ١٠٠  ١١.٦  ٢٣.٧  ٦٤.٧  

  معرفة ا�خبار السياسية للعراق ودول العالم
  ٣٨٠  ٤٧  ٨٩  ٢٤٤  ك

%  ١٠٠  ١٢.٤  ٢٣.٤  ٦٤.٢  

  وعية الجمھورتوسيله لنشر الثقافة و
  ٣٨٠  ٤٥  ٩٨  ٢٣٧  ك

%  ١٠٠  ١١.٨  ٢٥.٨  ٦٢.٤  

  لمھمةتقدم معلومات تفصيلية عن ا�حداث ا
  ٣٨٠  ٤٩  ٩٦  ٢٣٥  ك

%  ١٠٠  ١٢.٩  ٢٥.٣  ٦١.٨  

  المھمة هفھم الواقع والتفاعل مع قضايا
  ٣٨٠  ٤١  ١١٠  ٢٢٩  ك

%  ١٠٠  ١٠.٨  ٢٨.٩  ٦٠.٣  

تساعد في تكوين رأي نحو القضايا المحلية ا�قليمية 
  والدولية

  ٣٨٠  ٤٣  ١١٩  ٢١٨  ك

%  ١٠٠  ١١.٣  ٣١.٣  ٥٧.٤  

  سياسية في المجتمعزيادة المعلومات عن بعض القضايا ال
  ٣٨٠  ٥١  ١١٧  ٢١٢  ك

%  ١٠٠  ١٣.٤  ٣٠.٨  ٥٥.٨  

  ع بين الصوت والصورة والحركةوسيلة تجم
  

  ٣٨٠  ٤٨  ١٢٨  ٢٠٩  ك

%  ١٠٠  ١١.٣  ٣٣.٧  ٥٥  

  )�نترنتكا(عدم توفر وسائل إع,م حديثة أخرى 
  

  ٣٨٠  ٥٧  ١٢٠  ٢٠٣  ك

%  ١٠٠  ١٥  ٣١.٦  ٥٣.٤%  

  
ئية الس�ابقة الخاص�ة ب�دوافع اھتم�ام طلب�ة جامع�ة من خQل التدقيق في المؤشرات اcحصا

إن ھن��اك تقارب��اً ف��ي نس��ب تأيي��د  نج��داCنب��ار بالموض��وعات السياس��ية عب��ر المحط��ات الفض��ائية، 
المبح��وثين للمتغي��رات المرتبط��ة ب��دوافع ا�ھتم��ام، لك��ن المQحظ��ة الج��ديرة با�ھتم��ام ھ��ي ارتف��اع 

ا يعكس ذالك مؤشراً عل�ى انتش�ار ثقاف�ة الت�ردد ب�ين وربم ،نسبة المحايدين من أفراد عينة الدراسة
المحط�ات رأي ص�ريح تج�اه دواف�ع ا�ھتم�ام بالقض�ايا السياس�ية عب�ر  إبداءالطلبة وتفضيلھم عدم 

  . الفضائية
   حجم تعرض الطلبة للموضوعات السياسية عبر المحطات الفضائية: رابعاً 

ض��يھا المبح��وثين ف��ي متابع��ة يتمث��ل حج��م التع��رض ف��ي مع��دل الس��اعات اليومي��ة الت��ي يق
الموض���وعات السياس���ية عب���ر شاش���ات المحط���ات الفض���ائية واCوق���ات المفض���لة ل���ديھم، ومك���ان 

أم��ا ع��ن مع��دل . التع�رض، والكيفي��ة، الت��ي يقض��يھا المبح��وثين ف��ي متابع�ة الموض��وعات السياس��ية
فئ�ة أق�ل م�ن  إل�ى تق�دم)١٢(الساعات اليومية الت�ي يقض�يھا المبح�وثين تش�ير بيان�ات الج�دول رق�م 

، ثم فئة من ساعة إلى أق�ل م�ن )%٥٣.٢(على الترتيب اCول بنسبة ولھا صساعة في الترتيب وح
أق�ل م�ن ث�Qث  إل�ىوحصول فئة من ساعتين وحصول فئة من ساعتين ) %٢٤.٢(ساعتين بنسبة 

س���بة ث���Qث س���اعات ف���أكثر  بلغ���ت ن وأخي���راً ). %١٣.٩(عات عل���ى الترتي���ب الثال���ث بنس���بة س���ا
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ويبدو من تحليل المؤشرات اcحص�ائية، إن ھ�ذه النس�بة ھ�ي اCق�ل ف�ي ع�دد الس�اعات، ). %٨.٧(
بع�دد الس�اعات  ة بمتابع�ة الموض�وعات السياس�ية مقارن�ةوربما يعكس ضعف اھتمام عينة الدراس�

وعات اCخ�رى، ينظ�ر ج�دول التي يقضيھا الطلبة أمام شاشات المحطات الفضائية لمتابعة الموض
  ).١٢(رقم 

يوضح معدل الساعات اليومية التي يقضيھا المبحوثين أمام شاشات المحطات ) ١٢(م جدول رق
  الفضائية لمتابعة الموضوعات السياسية

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات
  ٥٣.٢  ٢٠٢  أقل من ساعة

  ٢٤.٢  ٩٢  من ساعة إلى اقل من ساعتين
  ١٣.٩  ٥٣  من ساعتين إلى أقل من ثQث ساعات

  ٨.٧  ٣٣  رثQث ساعات فأكث
  %١٠٠  ٣٨٠  المجموع

       
أما عن اCوقات التي يقضيھا الطلبة أمام الشاش�ات ف�ي متابع�ة الموض�وعات السياس�ية، تش�ير      

، و يب�دو %)٣١.٣(على الترتيب اCول بنسبة إلى حصول فترة المساء ) ١٣(ل رقم بيانات الجدو
تابعة، ثم جاءت فت�رة الس�ھرة ف�ي الترتي�ب وسھولة الم المنازلذلك منطقياً بسبب تواجد الطلبة في 

%) ١١.٣(ث��م ك��ل اCوق��ات بنس��بة %) ٢١.٣(وفت��رة الظھي��رة بنس��بة %) ٢٧.٤(الث��اني بنس��بة 
  ).١٣(ينظر جدول رقم  ،%)٨.٧(وأخيراً الفترة الصباحية بنسبة 

  
  
  

يوضح ا�وقات التي يقضيھا المبحوثين أمام شاشات المحطات الفضائية  )١٣(جدول رقم 
  ابعة الموضوعات السياسيةلمت
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  ٣١.٣  ١١٩  فترة المساء
  ٢٧.٤  ١٠٤  فترة السھرة
  ٢١.٣  ٨١  فترة الظھيرة
  ٨.٧  ٣٣  الفترة الصباحية
  ١١.٣  ٤٣  كل اCوقات
  ١٠٠  ٣٨٠  المجموع

أم��ام شاش��ات  س��يةيفض��لھا الطلب��ة ف��ي متابع��ة الموض��وعات السياأم��ا بالنس��بة لjم��اكن الت��ي      
حص��ول المن��زل عل��ى الترتي��ب اCول  إل��ى) ١٤(المحط��ات الفض��ائية، تش��ير بيان��ات الج��دول رق��م 

بين تفضيل العينة لjماكن، ويمكن تفسير ارتفاع نسبة المشاھدة في المنزل إل�ى %) ٣٦.٦(بنسبة 
وجاءت . خضوع أغلب المبحوثين لرغبات أھلھم أثناء مشاھدة البرامج السياسية ونشرات اCخبار

، وحصلت منازل اCصدقاء على الترتيب الثال�ث بنس�بة %)٢٥.٥(المقاھي بالترتيب الثاني بنسبة 
)١٢.٦(%Cخرى، تشير البيانات إلى حص�ول من مجموع عينة الدراسة، أما عن أماكن المتابعة ا

ينظر ج�دول  ،%)٤.٥(والجامعة %) ٩.٥(ومكان العمل %) ١١.٣(المراكز التجارية على نسبة 
  ). ١٤(رقم 

يوضح ا�ماكن التي يفضلھا المبحوثين لمتابعة الموضوعات السياسية عبر )١٤( جدول رقم 
  المحطات الفضائية

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ٤٦٨                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
  عقيل ھايس عبد الغفور/ المدرس المساعد

  ٣٦.٦  ١٣٩  المنزل
  ٢٥.٥  ٩٧  يھاالمق

  ١٢.٦  ٤٨  منازل اCصدقاء
  ٤.٥  ١٧  الجامعة

  ١١.٣  ٤٣  المراكز التجارية
  ٩.٥  ٣٦  مكان العمل
  ١٠٠  ٣٨٠  المجموع

  
أما ع�ن كيفي�ة متابع�ة الطلب�ة للموض�وعات السياس�ية عب�ر المحط�ات الفض�ائية، تش�ير بيان�ات      

 ،%)٤٥.٥(إلى حصول متغير المتابعة مع اCسرة على الترتي�ب اCول بنس�بة ) ١٥(الجدول رقم 
ر عل�ى إنف�راد بنس�بة ، وأخي�راً ج�اء متغي�%)٣٧.١(وجاء بعده مباشرة متغير مع اCصدقاء بنسبة 

  ).١٥(ينظر جدول رقم  ،%)١٧.٤(
يوضح الكيفية التي يفضلھا المبحوثين لمتابعة الموضوعات السياسية عبر ) ١٥(جدول رقم 

  المحطات الفضائية
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  ٤٥.٥  ١٧٣  مع اCسرة
  ٣٧.١  ١٤١  مع اCصدقاء

  ١٧.٤  ٦٦  انفرادعلى 
  ١٠٠  ٣٨٠  المجموع

  
 ً   : القنوات الفضائية المفضلة لمتابعة الموضوعات السياسية: خامسا

ن القنوات الفضائية المفضلة لدى طلب�ة جامع�ة اCنب�ار لمتابع�ة أأظھرت نتائج الدراسة بش
 %)١٩.٢(إلى تصدر قناة الشرقية بنسبة ) ١٦(الموضوعات السياسية، تشير بيانات الجدول رقم 

ج�اءت ف�ي قن�وات البغدادي�ة، الح�رة ع�راق، بغ�داد والحري�ة، فق�د  أما. من مجموع عينة الدراسات
، ويمك��ن %)١٦.٣(الترتي��ب الث��اني م��ن حي��ث متابع��ة المبح��وثين للموض��وعات السياس��ية وبنس��بة 

يتح�رى ع�ن  ويمك�ن ل�ه أنتفسير ذالك Cن ھذه القنوات تعد اCقرب إلى نفس�ية المش�اھد العراق�ي، 
وھ��و م��ا تحقق��ه ل��ه ھ��ذه ج��ب أن يطل��ع عل��ى أخب��اره المحلي��ة المص��داقية والمھني��ة، Cن المش��اھد ي

متقارب�ة م�ع نس�بة %) ١١.٨(حصلت على الترتيب الثال�ث بنس�بة  التيأما قناة الجزيرة، . القنوات
م��ن مجم��وع المبح��وثين لعين��ة ) ١١.٣(متابع��ة المبح��وثين لقن��اة العربي��ة الت��ي حص��لت عل��ى نس��بة 

ف��ي الترتي��ب الخ��امس بنس��بة  (Mbc)ج��اءت قن��اة  الدراس��ة، أي ج��اءت ف��ي الترتي��ب الراب��ع، ث��م
كما تشير بيانات الجدول ذاته على حصول قناة السومرية على الترتيب الس�ادس بنس�بة %). ٩.٢(
، وج��اءت بع��دھا قن��اة اcخباري��ة الس��عودية وبنس��بة %)٦.٨(بنس��بة ) CNN(، ث��م قن��اة %)٨.٢(
، %)٢.٦(وقن��اة العراقي��ة بنس��بة  ،%)٣.٧(بالمرتب��ة التاس��عة بنس��بة ) BBc(، ث��م قن��اة %)٥.٣(

%) ١.٩(وبنس��بة  (News)، وث��م قن��اتي الجزي��رة مباش��ر والش��رقية %)٢.٤(والراف��دين بنس��بة 
  ).١٦(، ينظر جدول رقم )الفيحاء، الديار(وھي قناة %) ١.٣(وأخيراً أخرى تذكر بنسبة 

  وضوعات السياسيةلمتابعة الم لدى المبحوثين يوضح القنوات الفضائية المفضلة) ١٦(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات
  ١٩.٢  ٧٣  الشرقية

  ١٦.٣  ٦٢  البغدادية، حرة عراق، بغداد، الحرية
  ١١.٨  ٤٥  الجزيرة
  ١١.٣  ٤٣  العربية
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MBC ٩.٢  ٣٥  
  ٨.٢  ٣١  السومرية
CNN ٦.٨  ٢٦  

  ٥.٣  ٢٠  اcخبارية السعودية
BBC ٣.٧  ١٤  
  ٢.٦  ١٠  العراقية
  ٢.٤  ٩  الرافدين

  ١.٩  ٧ Newsالجزيرة مباشر، الشرقية 
  ١.٣  ٥  أخرى تذكر
  ١٠٠  ٣٨٠  المجموع

أما عن أسباب تفضيل ھذه القنوات الفض�ائية ف�ي متابع�ة الموض�وعات السياس�ية، تش�ير بيان�ات    
ة في المعالجة الصحفية للقضايا الساخنة على الترتيب أإلى حصول متغير الجر )١٧(الجدول رقم 
، ثم جاء عام�ل تميزھ�ا من نسبة مجموع اiراء الخاصة بأسباب التفضيل%) ٢٠.٣(اCول بنسبة 

ج�اء  ث�م◌ً  أيض�ا%). ١٧.٩(بعرض تحليQت متعمقة لjحداث الجارية في الترتي�ب الث�اني بنس�بة 
، ث��م %)١٣.٤(تفض��يل ھ��ذه القن��وات الفض��ائية �رتف��اع مص��داقيتھا ف��ي الترتي��ب الثال��ث وبنس��بة 

Cنھ�ا تتف�ق م�ع التوجھ�ات و، %)١١.١(مي ف�ي الترتي�ب الراب�ع بنس�بة ابتعادھا عن التوجه الحكو
، ث�م جرأتھ�ا ف�ي تن�اول الموض�وعات %)١٠.٣(السياسية للمبحوثين في الترتي�ب الخ�امس بنس�بة 

، وزيادة ھامش الحرية ال�ذي تتمت�ع ب�ه ھ�ذه القن�وات %)٨.٧(المختلفة في الترتيب السادس بنسبة 
، وش�موليتھا وتعمقھ�ا ف�ي التغطي�ة %)٤.٧(يا تھ�م ال�رأي الع�ام ، و�نفرادھا بقضا%)٦.٣(بنسبة 

%) ١.٨(ق��دم م��ا � يج��ده المبح��وثين ف��ي القن��وات الفض��ائية اCخ��رى تCنھ��ا ،و%)٣.٩( الص��حفية
م�ن مجم�وع %) ١.٦(الموضوعات وتعددھا في الم�واد الص�حفية بنس�بة  تنوعوأخيراً جاء متغير 

   .سياسية عبر القنوات الفضائية المفضلةعينة المبحوثين المتابعين للموضوعات ال
  

  لدى المبحوثين يوضح أسباب تفضيل القنوات الفضائية) ١٧(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  ٢٠.٣  ٧٧  تھا في المعالجة الصحفية للقضايا الساخنةأجر
  ١٠.٣  ٣٩  Cنھا تتفق مع توجھاتي السياسية

  ١٣.٤  ٥١  �رتفاع درجة مصداقيتھا
  ١١.١  ٤٢  لبعدھا عن التوجه الحكومي

  ٨.٧  ٣٣  تھا في تناول الموضوعات المختلفةأجر
  ١٧.٩  ٦٨  لتميزھا بعرض تحليQت متعمقة لjحداث الجارية

  ١.٨  ٧  Cنھا تقدم ما � أجده في القنوات اCخرى
  ٤.٧  ١٨  cنفرادھا بقضايا تھم الرأي العام

  ٣.٩  ١٥  شموليتھا وتعمقھا في التغطية الصحفية
  ٦.٣  ٢٤  زيادة ھامش الحرية الذي تتمتع به

  ١.٦  ٦  تنوع الموضوعات وتعددھا في المواد الصحفية
  ١٠٠  ٣٨٠  المجموع

  
  :امعة ا�نبار بالمحطات الفضائيةع,قة طلبة ج: سادساً 

ق��د ذك��ر واتجاھ��ات طلب��ة جامع��ة اCنب��ار نح��و المحط��ات الفض��ائية، ) ١٨(توض��ح بيان��ات الج��دول رق��م 
ب�ين متابع�ة اCف�راد للمحط�ات  عQق�ةمن نسبة مجموع المبحوثين أنھم يوافقون على أن ھن�اك  %)٦٥(
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ف���ي ح���ين كان���ت ھن���اك ) ١٢.٤(الفض���ائية وتوجھ���اتھم السياس���ية، بينم���ا اعت���رض عل���ى ھ���ذه العب���ارة 
 قد واف�قومحايدة، أما بشأن الميل نحو متابعة المحطات الفضائية العربية أكثر من اCجنبية، %)٢٢.٦(

ل أم��ا فئ��ة تمث���%)٢٧.٩(، والمحاي��دين %)١٥(عت���رض عليھ��ا ابينم��ا %) ٥٧.١(عل��ى ھ��ذه العب��ارة 
، بينم��ا %)٥٢.٤(المص��داقية الت��ي توفرھ��ا المحط��ات الفض��ائية عام��ل ج��ذب نح��و متابعتھ��ا، فق��د واف��ق 

أم��ا بش��أن ارتب��اط متابع��ة المحط��ات . موق��ف الحي��اد) ٢٣.١(خ��ذ أو ،%)٢٤.٥(اعت��رض عل��ى ذال��ك 
م��ن نس��بة مجم��وع أف��راد العين��ة، أن الخلفي��ة الثقافي��ة %) ٥١.٦(بالخلفي��ة الثقافي��ة لھ��ا، ذك��ر الفض��ائية 

، وبلغ�ت %)٢٣.٧(لمتابعتھ�ا، بينم�ا اعت�رض عل�ى ذال�ك  بالنس�بةللمحطات الفضائية تعد عامQً م�ؤثراً 
ة، فق��د وع��ن ارتب��اط المبح��وثين بالمحط��ات الفض��ائية أثن��اء اCزم��ات السياس��ي). ٢٤.٧(نس��بة المحاي��دين 

المحط��ات تع��د ع��امQً مھم��ا ف��ي زي��ادة اعتم��اد الف��رد عل��ى عل��ى أن اCزم��ات السياس��ية ) ٤٤.٥(واف��ق 
، أن %)٥٦.٦(، وأخي�راً ذك��ر )٢٩.٤(، والمحاي�دين )%٢٦.١(الفض�ائية، واعت�رض عل�ى ھ�ذا ال�رأي 

عت�رض عل�ى ا رغباتھم المختلفة، ف�ي ح�ين إشباعمتابعتھم للمحطات الفضائية تزداد بمدى قدرتھا على 
  ). ١٨(يأخذون موقف الحياد، ينظر جدول رقم %) ٢٣.٩(، وكان ھناك %)١٩.٥(لك ذ

  
  اتجاھات المبحوثين نحو المحطات الفضائية يوضح )١٨(جدول رقم 

  المجموع  غير موافق  محايد  موافق  الفئات

إلى متابعة المحطات  وحاجتھم يختلف اCفراد في توجھاتھم
  الفضائية التي تتفق معھم

  ٣٨٠  ٤٧  ٨٦  ٢٤٧  ك

%  ١٠٠  ١٢.٤  ٢٢.٦  ٦٥  

الميل نحو متابعة المحطات الفضائية العربية أكثر من 
  اCجنبية

  ٣٨٠  ٥٧  ١٠٦  ٢١٧  ك

%  ١٠٠  ١٥  ٢٧.٩  ٥٧.١  

في  مؤثر تعتبر الخلفية الثقافية للمحطات الفضائية عامل
  مدى متابعتھا

  ٣٨٠  ٩٠  ٩٤  ١٩٦  ك

%  ١٠٠  ٢٣.٧  ٢٤.٧  ٥١.٦  

التي توفرھا المحطات الفضائية عامل تمثل المصداقية 
  جذب نحو متابعتھا

  ٣٨٠  ٩٣  ٨٨  ١٩٩  ك

%  ١٠٠  ٢٤.٥  ٢٣.١  ٥٢.٤  

تھا على تابعة المحطات الفضائية بمدى قدرتزداد م
  إشباع رغبات الجمھور

  ٣٨٠  ٧٤  ٩١  ٢١٥  ك

%  ١٠٠  ١٩.٥  ٢٣.٩  ٥٦.٦  

تعد اCزمات السياسية عامQً في زيادة اعتماد الفرد على 
  ات الفضائيةالمحط

  ٣٨٠  ٩٩  ١١٢  ١٦٩  ك

%  ١٠٠  ٢٦.١  ٢٩.٤  ٤٤.٥  

 ً    -:السياسية لدى المبحوثين المعرفة ع,قة متابعة المحطات الفضائية بمستوى: سابعا
س��يلة لنش��ر ال��وعي والديمقراطي��ة ف��ي أي مجتم��ع، وت��دعيم الممارس��ة المحط��ات الفض��ائية وس��يلة ل دتع��

والخاص بعQقة طلب�ة جامع�ة اCنب�ار ) ١٩(يانات الجدول رقم السياسي بين المواطنين، وھذا ما أكدته ب
السياسية لديھم، وذالك م�ن خ�Qل معرف�ة أرائھ�م بالمحطات الفضائية، وتأثير ذلك على مستوى المعرفة 

  . حول مجموعة من القضايا
س�ية الت�ي وم�ات السياوإذا تحدثنا عن العQقة بين متابعة طلبة جامعة اCنب�ار للمحط�ات الفض�ائية والمعل

م��ن نس��بة مجم��وع المبح��وثين يب��دون م��وافقتھم عل��ى الحاج��ة إل��ى %) ٧٢.٤(نج��د إن  يحص��لون عليھ��ا،
مشاھدة المحطات الفضائية في سد النقص في المعلومات السياس�ية ل�ديھم، وتع�د ھ�ذه النس�بة دل�يQً عل�ى 

رض عل�ى ھ�ذا ال�رأي وف�ي المقاب�ل اعت�. المعرفة السياسية بالمحطات الفض�ائية ل�دى المبح�وثين ارتباط
من نسبة مجموع أفراد العينة %) ٥٨.٨(ووافق . %)٢٠.٥(فقط، بينما بلغت نسبة المحايدين %) ٧.١(

بينم�ا ك�ان  أيض�الjح�داث السياسية، اCف�راد على مساھمة المحطات الفضائية ب�دور إيج�ابي ف�ي معرف�ة
أم�ا ع�ن العQق�ة %). ٢٦.٨(م معترضين على ھذا الرأي، وبلغت نسبة المحايدين نھم%) ١٤.٤(ھناك 
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م�ن نس�بة  %)٥٣.٩(اCفراد على المحطات الفضائية وتوفيرھ�ا المعلوم�ات السياس�ية، ذك�ر  اعتمادبين 
%)  ٢٢.٤(المجم��وع العين��ة أنھ��م يوافق��ون عل��ى ھ��ذا ا�رتب��اط، بينم��ا بلغ��ت نس��بة اiراء المعارض��ة 

تعزي��ز المعرف��ة السياس��ية، أش��ار  وأم��ا بالنس��بة ل��دور المحط��ات الفض��ائية ف��ي%). ٢٣.٧(والمحاي��دة 
، والمحاي��دة %)٢٤.٧(المعرض��ة بينم��ا بلغ��ت نس��بة اiراء ، فقتھم عل��ى ھ��ذا ال��رأياإل��ى م��و%) ٥٠.٨(
وبالنسبة إلى دور المحطات الفضائية في إشباع رغبات المبح�وثين ف�ي المعرف�ة السياس�ية، %). ٢٤.٥(

، وبلغ�ت %)٢٣.٧(لم يوافق عل�ى ھ�ذا ال�رأي في ھذا المجال، بينما  أنھا تلبي رغباتھم%) ٤٥.٣(ذكر 
من نس�بة أف�راد العين�ة إل�ى أن المحط�ات الفض�ائية %) ٤٤.٥(في حين أشار %). ٣١.٠(نسبة الحيادية 

، %)٢٤.٢(عل��ى ھ��ذا ال��رأي  يراتھ��ا عل��ى التوجھ��ات السياس��ية لjف��راد، ف��ي ح��ين ل��م يواف��قثتم��ارس تأ
 إن م��ن مجم��وع عين��ة المبح��وثين عل��ى %)٤٠.٥(وأخي��راً واف��ق %) ٣١.٣(وبلغ��ت نس��بة المحاي��دة 

لمحط��ات الفض��ائية دور ف��ي عملي��ة التنش��ئة السياس��ية لjف��راد، بينم��ا بلغ��ت نس��بة اiراء المعارض��ة ل
  ).١٩(، ينظر جدول رقم %)٣٤.٢(يدة ، واiراء المحا%)٢٥.٣(
  

  المبحوثين المعرفة السياسية لدى يوضح ع,قة متابعة المحطات الفضائية بمستوى) ١٩(جدول رقم 
  المجموع  غير موافق  محايد  موافق  الفئات

متابعة المحطات  إلىيؤدي نقص المعلومات في المجال السياسي 
  الفضائية

  ٣٨٠  ٢٧  ٧٨  ٢٧٥  ك

%  ١٠٠  ٧.١  ٢٠.٥  ٧٢.٤  

تساھم المحطات الفضائية بدور إيجابي في معرفة ما يدور من 
  أحداث سياسية

  ٣٨٠  ٥٥  ١٠٢  ٢٢٣  ك

%  ١٠٠  ١٤.٤  ٢٦.٨  ٥٨.٨  

تعد المحطات الفضائية مصادر رئيسية في عملية التنشئة 
  السياسية

  ٣٨٠  ٩٦  ١٣٠  ١٥٤  ك

%  ١٠٠  ٢٥.٣  ٣٤.٢  ٤٠.٥  

يعتمد اCفراد على المحطات الفضائية بناءاً على توفيرھا 
  المعلومات السياسية

  ٣٨٠  ٨٥  ٩٠  ٢٠٥  ك

%  ١٠٠  ٢٢.٤  ٢٣.٧  ٥٣.٩  

لتوجھات السياسية تستطيع المحطات الفضائية التأثير في ا
  لjشخاص

  ٣٨٠  ٩٢  ١١٩  ١٦٩  ك

%  ١٠٠  ٢٤.٢  ٣١.٣  ٤٤.٥  

  ٣٨٠  ٩٤  ٩٣  ١٩٣  كللمحطات الفضائية دور في تعزيز مستوى المعرفة السياسية

%  ١٠٠  ٢٤.٧  ٢٤.٥  ٥٠.٨  

تؤدي المحطات الفضائية إلى تحقيق رغبات والحاجات السياسية 
  لjفراد

  ٣٨٠  ٩٠  ١١٨  ١٧٢  ك

%  ١٠٠  ٢٣.٧  ٣١.٠  ٤٥.٣  

  
  
  

  :يمكن أجمال نتائج البحث بما يأتي
تص��درت القض��ايا السياس��ية الداخلي��ة مج��ال اھتم��ام طلب��ة جامع��ة اCنب��ار، وتQھ��ا مباش��رة  -١

  .القضايا السياسية العالمية، ثم القضايا اcقليمية
حص��لت جلس��ات البرلم��ان العراق��ي عل��ى الترتي��ب اCول ض��من اھتمام��ات عين��ة الدراس��ة  -٢

اسية الداخلية، بينما جاء الموقف الدولي من التص�ويت عل�ى إع�Qن الدول�ة الفلس�طينية ف�ي بالقضايا السي
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، وعلى الصعيد اcقليمي، احتلت الثورات العربية وتداعياتھا على المنطقة بالترتيب الثاني اCمم المتحدة
 . صدارة اھتمام الشباب العراقي

عة اCنبار عبر المحطات الفضائية حصلت الموضوعات الفنية على صدارة اھتمام طلبة جام -٣
وتQھ���ا مباش���رة الموض���وعات الرياض���ية، بينم���ا ج���اءت الموض���وعات الثقافي���ة ف���ي الترتي���ب الثال���ث، 

 .والموضوعات السياسية في الترتيب الرابع
لمتابع�ة تصدر دافع سھولة متابعتھا وتوفرھا في المنزل ومكان العمل دوافع تع�رض الطلب�ة  -٤

ر المحط��ات الفض��ائية، ث��م ج��اء داف��ع متابع��ة وجھ��ات النظ��ر المختلف��ة ح��ول الموض��وعات السياس��ية عب��
اCح��داث والقض��ايا السياس��ية ف��ي الترتي��ب الث��اني، ومعرف��ة ا�خب��ار السياس��ية للع��راق ودول الع��الم ف��ي 

 .الترتيب الثالث
احتل��ت قن��اة الش��رقية ص��دارة القن��وات الفض��ائية المفض��لة ل��دى طلب��ة جامع��ة اCنب��ار لمتابع��ة  -٥

ث�م ج�اءت قن�وات البغدادي�ة، ح�رة ع�راق، بغ�داد والحري�ة ف�ي الترتي�ب الث�اني،  ضوعات السياس�ية،المو
 .وقناة الجزيرة في الترتيب الثالث

أثبتت الدراسة الميدانية، أن تفضيل المحطات الفض�ائية ل�دى طلب�ة جامع�ة اCنب�ار تكم�ن ف�ي  -٦
عالج�ة الص�حفية للقض�ايا الس�اخنة، ث�م ج�اء ة ف�ي المأالترتيب اCول جاء متغير الج�ر في :العوامل التالية

حص�ل تفض�يل ھ�ذه الجاري�ة، بينم�ا  jح�داثلفي الترتيب الثاني،عامل تميزھا بعرض تحليQت متعمق�ة 
 .الترتيب الثالث علىمصداقيتھا  �رتفاعالقنوات الفضائية 

ھم الفض��ائية وتوجھ��اتعQق��ة ب��ين متابع��ة اCف��راد للمحط��ات ال داف��عأب��رزت الدراس��ة، تص��در  -٧
العQقة بين طلبة جامعة اCنب�ار والمحط�ات الفض�ائية، ث�م المي�ل نح�و المحط�ات الفض�ائية  أيالسياسية،

العربي��ة أكث��ر م��ن المحط��ات اCجنبي��ة، بينم��ا ج��اءت ف��ي الترتي��ب الثال��ث، فئ��ة ت��زداد متابع��ة المحط��ات 
 .الجمھورحاجات الفضائية بمدى قدرتھا على إشباع رغبات 

بعQق��ة متابع��ة المحط��ات الفض��ائية بالمعرف��ة السياس��ية، أن نقص��ان النت��ائج الخاص��ة  تذك��ر -٨
المعلومات السياسية، لدى الطلبة أح�د العوام�ل المھم�ة ف�ي متابع�ة المحط�ات الفض�ائية ث�م أن المحط�ات 

سياس�ية، باcض�افة �عتم�اد اCف�راد عل�ى الفضائية تساھم بدور إيجابي في معرفة م�ا ي�دور م�ن أح�داث 
  .معلومات سياسيةمن  لما توفره المحطات الفضائية

  
  

  التوصيات
  :Cتييقدم مجموعة من التوصيات، وھي كاأن البحث،  وجد الباحث أنه من المفيد بعد ا�نتھاء من

عل�ى رغب��ات  مس��تمرةام��ل التواص�ل م��ع الجمھ�ور، ع��ن طري�ق التع��رف بص�ورة وتقوي�ة ع -١
  .لين على المحطات الفضائيةؤولمسفي عرض البرامج الفضائية من قبل ا المفضلةوحاجات واCساليب 

ة عانالمحط��ات الفض��ائية ب��أجراء البح��وث المس��تمرة عل��ى الجمھ��ور أو ا�س��ت إدارةأن تق��وم  -٢
 .لمؤسسات البحثية المختصة بذالك، لغرض ا�ستفادة منھا في تقويم عملھا اcعQميبا
طنين بص�دق أن تقوم المحطات الفض�ائية بنق�ل واق�ع حي�اة الش�عوب اليومي�ة، ومش�اكل الم�وا -٣

 .ذھنھمالواقع المحلي الذي يعشه الناس ھو من اكثر ما يشغل حيث أن وشفافية، والعمل على حلھا، 
يتوجب على المحطات اcخبارية زيادة ا�ھتمام بالمضامين واCشكال البرامجية فيم�ا يتعل�ق  -٤

 .ھا ليست المفضلة عندھمتحظى بثقة الطلبة، لكن �نھا. بالجوانب الفنية وتكنيك اCعداد وأسلوب التقديم
الحقائق والمعلومات للجمھور بما يقلل  من خQل عرض ،ستوى اCعQم الوطنيالنھوض بم -٥

من مجال التعرض للمحطات اCجنبية الوافدة، وتحصين المواطن العراقي فكري�اً وسياس�ياً بم�ا يض�عف 
 . الكثيرة التي تصل للمتلقي العراقيمن التأثير السلبي للرسائل 

من نتائج ھذه الدراسة في التخطيط للبرامج والدورات  وا�ستفادةببحوث الجمھور،  ماما�ھت -٦
 .في المحطات الفضائية العربية اcنتاجالبرامجية وسياسات 

، والموسيقىكبير لمحطات اCغاني  حدإلى ل الطلبة يالقيام بدراسة علمية توضح سبب تفض -٧
 .ش المحطات المتخصصة اCخرى ذات المعرفةيوتھم

  
  

  الھوامش والمصادر
مظ�اھره وأس�بابه، ورق�ة مقدم�ة إل�ى : عبد اللطيف محمد خليفة، التغير في نسق الق�يم ل�دى الش�باب الج�امعي -١

  .اCردن ،جامعة الزرقاء ـ ، كلية التربية٢٩/٧/٢٠٠٤-٢٧مؤتمر ثقافة الشباب الجامعي وقيمه في عالم متغير، بتاريخ 



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
 ٢٠١٢ -آذار -العدد ا�ول 

  ٤٧٣                                    الع,قة بين تعرض طلبة جامعة ا�نبار للمحطات الفضائية 
  عقيل ھايس عبد الغفور/ المدرس المساعد

 .١٢٧، ص ١٩٧٦، ١س والمبادئ، القاھرة، عالم الكتب، ط اCس -ن، بحوث اCعQميسمير محمد حس -٢
راس��م محم��د الجم��ال، مقدم��ة ف��ي من��اھج البح��ث ف��ي الدراس��ات اcعQمي��ة، مرك��ز جامع��ة الق��اھرة للتعل��يم  -٣

 .١٤٣، ص ١٩٩٩المفتوح، 
   -:أسماء المحكمين ھم كل من •
  .د عبد الرحمن علي حمد، قسم اcعQم، كلية اiداب، جامعة اCنبار -م -أ -١
 .د ھاشم أحمد نغيمش، قسم اCعQم، كلية اiداب، جامعة اCنبار -م -أ -٢
 .بغداد، جامعة اcعQم، كلية الصحافةد ليث بدر يوسف، قسم  -م -أ -٣
 .د محمد حردان الھيتي، قسم العلوم السياسية، كلية القانون، جامعة اCنبار -م -أ -٤
 .اCنبارياد علي، قسم اCعQم، كلية اiداب، جامعة جعمر . د -٥
ا�جتم��اع، بي��روت، المؤسس��ة الجامعي��ة للدراس��ات  اCس��س النظري��ة والتطبيقي��ة ف��ي عل��مإب��راھيم العس��ل،  -٤

 .١١٣، ص ١٩٩٧والنشر، 
، " دور البرامج الدينية بالقنوات الفضائية العربية في التثقيف الديني لدى ط�Qب الجامع�ات" محمد غريب،  -٥

 .٣٩٥، ص ٢٠٠٥ديسمبر / لد السادس، العدد الثاني، يونيوالمجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المج
مجل�ة " دور القنوات الفضائية في تشكيل الصورة اcعQمية والسياس�ية ع�ن الع�راق" وسام فاضل راضي،  -٦

 .١١، ص ٢٠٠٩الباحث اcعQمي، العدد الخامس، آذار،
مص�ر بالمعلوم�ات السياس�ية، مجل�ة محمد ھQل سيد، دور القنوات الفضائية في أمداد الجاليات العربي�ة ف�ي  -٧

 .١٣٩، ص ٢٠٠٨، يناير ١٨٩الفن اcذاعي، العدد 
 .٢٤، ص٢٠٠٤، دار أسامة، ١صالح شلھوب، الكشاف، عمان، ط -٨
 .٥٩، ص ٢٠٠أياد شاكر البكري، حرب المحطات الفضائية، عمان، دار الشروق،  -٩
، ١٩٩٥الق�اھرة، دار الفك�ر العرب�ي، عاطف العبد وفوزية عبد هللا العل�ي، دراس�ات ف�ي اcع�Qم الفض�ائي،  -١٠
 .٦٣ص 
 -١٥٧، ص ٢٠٠٠محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اcعQمية، القاھرة، عالم الكت�ب، : ينظر -١١

١٦٨. 
 .٢٥١،ص ١٩٧٤المصرية، _ القاھرة، مكتبة ا�نجلو محمد حسين، أصول البحث ا�جتماعي،عبد الباسط  -١٢
 .١١، ص١٩٩٩ق، ودار الشر ،١ي، عمان، طصالح أبو صبع، ا�تصال الجماھير -١٣
 .٧٢ن، مصدر سابق، صيسمير محمد حس -١٤
 .٥١٨، ص١٩٧٨، ٢جيھان رشدي، اCسس العلمية لنظريات اCعQم، دار الفكر العربي، القاھرة، ط -١٥
، ٢ميشيل فوكو، حفريات المعرف�ة، ترجم�ة س�الم يف�وت، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البيض�اء، ط: ينظر -١٦

 .١٧٦، ص١٩٨٦
، ١٩٩٦محمد غQب، المعرفة عند مفك�ري المس�لمين، ال�دار المص�رية للت�أليف والترجم�ة، الق�اھرة، : ينظر -١٧
 .٢٣ص
صدفة يحيى فاضل، لمحة عن الثقافة السياسية، مقال منشور الكترونياً على موقع صحيفة المدينة، استخرج  -١٨

 : على الرابط التالي ٢٢/٦/٢٠١١: بتاريخ
http:ll www. Al- madina. Com       

طارق صالح عبد النبي، المفھوم اCساسي للمعرفة السياسية، مقال منش�ور الكتروني�اً عل�ى موقع�ه الخ�اص،  -١٩
  :، على الرابط التالي١٠/٨/٢٠١١: استخرج بتاريخ

     http: ll www. Tarkal dbah. Com     
  .نفسه المصدر السابق -٢٠
ي عند المثقفين، بحث لنيل ش�ھادة الماجس�تير ف�ي عل�م محمد حديد المحمد، اCسس ا�جتماعية للوعي السياس -٢١

 http: ll :، على الرابط التالي١٥/٨/٢٠١١: ا�جتماع، منشور الكترونياً على موقع جامعة أھل البيت، استخرج بتاريخ
www. Ahla lbaitonline. Com. 

: رية، أس�تخرج بت�اريخأحمد برق�اوي، المعرف�ة السياس�ية، مق�ال منش�ور الكتروني�اً ف�ي ص�حيفة الث�ورة الس�و -٢٢
 :، على الرابط التالي١٥/٧/٢٠١١

      http: www. Thawra. Alwehda. gov. sy. Com.   


