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Abstract 
This research is a descriptive research in its kind, and it uses the survey method in the context of 
what is related to allowing the target audience in the research in order to find out the views of 
students about the role of satellite channels in relation to issues of political awareness. 

The research aims to reveal the most prominent issues of political awareness that the Iraqi 
satellite channels contributed to in ordering priorities for students, and to identify the most 

prominent satellite channels that contributed to the order of priorities, as well as a statement of 
the job roles played by these channels regarding issues of political awareness. 

The research required dividing it into three sections. The first section dealt with the 
methodological framework of the research, which included the research problem, its 

importance, objectives and methodology, as well as the research community, its sample and 
fields. Practical research, which included the presentation and interpretation of the results of the 
analysis. 
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دور القنوات الفضائية العراقية في ترتيب أولويات الطلبة إزاء قضايا الوعي 

 السياسي

 جامعة بغداد انموذجآ( –)دراسة مسحية لعينة من طلبة كلية العلوم السياسية  

 م.محمد كاظم مجيد 

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –جامعة بغداد 

 Mohammed.k@colaw.uobaghdad.edu.iqااليميل: 

 الملخص

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية من حيث نوعه وهو يستعمل المنهج المسحي في سياق ما يرتبط 

بسمح الجمهور المستهدف في البحث من أجل الوقوف على اراء الطلبة حول دور القنوات الفضائية ازاء 

 وعي السياسي.قضايا ال

ويهدف البحث الى الكشف عن أبرز قضايا الوعي السياسي التي ساهمت بها القنوات الفضائية العراقية 

في ترتيب األولويات بالنسبة للطلبة والتعرف على أبرز القنوات الفضائية التي ساهمت في ترتيب 

 إزاء قضايا الوعي السياسي.االلويات فضال عن بيان األدوار الوظيفة التي قامت بها تلك القنوات 

واقتضى البحث تقسيمه على ثالثة مباحث تناول المبحث األول منه اإلطار المنهجي للبحث والذي تضمن 

مشكلة البحث واهميته وأهدافه ومنهجه فضال عن مجتمع البحث وعينته ومجاالته، وتناول المبحث الثاني 

ولويات ووظائفها وفرضياتها واهم القنوات االطار النظري للبحث والذي تضمن نظرية ترتيب األ

الفضائية، اما المبحث الثالث فقد تناول االطار العملي للبحث والذي تضمن عرض نتائج التحليل 

 وتفسيرها.
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 المقدمة

أصبحت القنوات الفضائية من خالل المادة المقدمة للمشاهد تحمل جانبا من التنوع في مضمونها 

على  لمعرفة اإلنسانية واالطالع عن كثبحت افاقآ رحبة وواسعة وزادت من اومجاالتها المختلفة، وفت

ساهمت في تحقيق التنمية والتعليم حيث العالم، فهي تجاوزت الحدود ودخلت البيوت بدون استئذان 

 صال المعلومات الى المناطق النائية والمعزولة. بأيسرعة كذلك في الو

ثقافات المحلية والوطنية واحالل الثقافات األجنبية محلها وإبراز وتعمل القنوات الفضائية على اقصاء ال

هيمنتها بسبب قوة تأثيرها فضال عن كونها تؤثر تأثيرا مباشرا على التنشئة االجتماعية وتعطي للمشاهد 

فرص كثيرة في حق االختيار من البرامج التلفزيونية وغيرها من أنواع البث الفضائي وتلبية احتياجاته 

 وعة وتسهل عملية تبادل المعلومات بمختلف أنواعها.المتن

 المبحث األول

 األطار المنهجي للبحث

 مشكلة البحث /أوال 

 -تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت األتية :

 ة العراقية في ترتيب األولوياتأبرز قضايا الوعي السياسي التي ساهمت بها القنوات الفضائي هيما -1

 ؟للطلبة بالنسبة 

 قضايا الوعي السياسي ءاإز قية التي ساهمت في ترتيب األولوياترز القنوات الفضائية العراأب هيما -2

 ؟ بالنسبة للطلبة

 الطلبة تجاه قضايا الوعي السياسي أزاءأبرز األدوار الوظيفية التي قامت بها القنوات الفضائية  هيما -3

 ؟

 ؟ الطلبةتجاه إلدراك القضايا السياسية العراقية أبرز األولويات التي رتبتها القنوات الفضائية  هيما -4

 ثانيا / أهمية البحث 

 ومدى تأثيرها على فئة الشبابقنوات الفضائية العراقية  ال دورالبحث من أهمية هذا أهمية  تأتي

 فضال عن ،عي السياسي لدى الجمهور في تنمية الوومدى محوريتها والوعي السياسي لديهم  الجامعي
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دورهم لبة الجامعات بالمتغيرات المحيطة بما يؤثر على البحث ومدى تأثر طتناوله المجتمع الذي 

بحيث انه في هذه المرحلة العمرية و الدراسية يبدأ تكوين الشخصية واالتجاهات  ،المستقبلي في المجتمع 

 راء لديهم .واآل

 ثالثا / أهداف البحث

 -يسعى البحث الى تحقيق االهداف األتية :

ة العراقية في ترتيب يا الوعي السياسي التي ساهمت بها القنوات الفضائيأبرز قضاعن كشف ال -1

 .بالنسبة للطلبة  األولويات

قضايا الوعي  إزاء قية التي ساهمت في ترتيب األولوياتأبرز القنوات الفضائية العراالتعرف على  -2

 .للطلبة السياسي

 .للطلبة قضايا الوعي السياسي أزاءاقية العراألدوار الوظيفية التي قامت بها القنوات الفضائية بيان  -3

بالنسبة  أبرز األولويات التي رتبتها القنوات الفضائية العراقية إلدراك القضايا السياسيةتوضيح  -4

 .للطلبة

 

 رابعا / منهج البحث

بمسح   ما يرتبطمن حيث نوعه وهو يستعمل المنهج المسحي في سياق  وصفيا  يعد هذا البحث 

من أجل الوقوف على اراء الطلبة حول دور القنوات الفضائية ازاء  ،ي البحث الجمهور المستهدف ف

 قضايا الوعي السياسي ومن 

ة فضال عن اعتماده على استمار،تاجات علمية محددة تجيب عن تساؤالت البحث أجل الخروج بأستن

يحة من أفراد بانة بوصفها اداة بحثية متعبة في هذا المنهج للحصول على معلومات دقيقة وصحاألست

 العينة .

 وعينته خامسا / مجتمع البحث

 

كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ضمن مستوى الدراسات األولية من  يشمل مجتمع البحث كل طلبة

( وقد اختار الباحث عينة قصدية من مجتمع البحث اذ تم 2020/2021للعام الدراسي ) كال الجنسين
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( انثى وتحديدا من طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة 25( ذكر و)25ع )( طالب وطالبة بواق50اختيار )

كونهم اكثر نضجا ووعيا والماما بالمعلومات وتمكنهم من األجابة عن استمارة البحث بشكل افضل من 

 األخرى.طلبة المراحل 

 

 سادسا / مجاالت البحث وحدوده

  -يد مجاالت البحث باألتي :يمكن تحد

 : اقتصرت حدود البحث المكانية على كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد.ي المجال المكان -1

المجال الزماني : اقتصرت حدود البحث الزمانية على المدة التي تم فيها اكمال اجراءات البحث  -2

الميداني وذلك عن طريق توزيع استمارة األستبانة على المبحوثين واستالمها منهم وتفريغها وتحليلها 

 . 2021هي شهر شباط من عام و

المجال البشري : اقتصرت حدود البحث البشرية على طلبة كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد من  -3

 الذكور واالناث ضمن مستوى الدراسات األولية .

 المبحث الثاني

  األطار النظري للبحث

 نظرية ترتيب األولوياتاوال: 

عرض لتلك يت لذيا مهوربين وسائل اإلعالم، والج متبادلةلعالقة البدراسة ا هذه النظريةتهتم بحوث 

هذه النظرية والوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع. 

ولكن يتم ذلك من في المجتمع،  المواضيع والقضاياتفترض أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع 

عليها ركز ل بعض الموضوعات التي يعلى هذه الوسائالختيار من قبل االشخاص الذين يقيمون خالل ا

بشكل اهتمامات الناس  اثارتالموضوعات  تلكفضالً عن ان  ,التحكم في طبيعتها ومحتواهايتم دة، وبش

 كبيرةأهمية  مهورالموضوعات لدى الج تلك وبذلك مثلت، يدركونها، ويفكرون فيها جعلتهمو ،تدريجي

 .(1) األخرى التي ال تطرحها وسائل اإلعالم اضيعالمو نسبيا من
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 الجمهور أولويات قياس

 :(2)هما طريقتينالبإحدى  المسح أسلوب خالل من يتم

  المفتوحة األسئلة توجيه -١

 الشخصي، إدراكهم حسب وترتيبها القضايا تحديد المبحوثين في جانب من كبيرة حرية األسلوب هذا يتيح 

 .عنها أفكارهم والتعبير من التحقق على القدرة لديهم الذين األشخاص مع األسلوب استخدام هذا ويفضل

 المغلقة األسئلة توجيه -2

 يقوم أن على األولويات، تشكل أن يمكن التي من الموضوعات مختارة بقائمة المبحوث إمداد خالل من 

 أن للباحث تتيح أنها هذه الطريقة وميزة. منها للك الشخصي إدراكه حسب القضايا هذه المبحوث بترتيب

 . الشائعة نفس المصطلحات لديهم المبحوثين كل أن من يتأكد

 ت األولويانظرية ترتيب وظائف 

ايا التي يتناولها هذا ر بالقضهووعي الجم اهمية كبيرة في زيادةسائل اإلعالم مضمون ول إن  -1

 .المضمون

دمها ذلك ي قالت على القضايا المهمة للتعرف كبيركل بش رمهوالج تساعدالنظرية  تلك إن  -2

 .المضمون

ترتيب أولويات االهتمام بالقضايا التي يعرضها ب تقومفي مرحلة النهاية  النظرية تلك إن  -3

 .(3)المضمون

 نظرية ترتيب األولويات فرضية

من قبل نتباه الاعلى  تركيزال في أكبير اثراً  اإلعالم لوسائل أن فرضية من النظرية هذه تنطلق  -1

 النوع في تراعي المساواة رؤى وطرح ،الخاصة قضاياالو موضوعاتالب االهتمام نحو الجمهور

 .القضايا بهذه الجمهور اهتمام إلى يؤدي أن يمكن

 في تقع التي والقضايا جميع الموضوعات تقدم أن تستطيع ال اإلعالم وسائل أن النظرية تلك تفترض -2

 التي بعض الموضوعات الوسائل تلك على من قبل االشخاص الذين يقيموناذ يتم اختيارها  المجتمع،

 الناس اهتمامات هذه الموضوعاتحيث اثارت  ,ومحتواها طبيعتها في التحكميتم و بشدة عليها يركز

 الموضوعات هذه تمثل وبالتالي بشأنها فيها، ويقلقون ويفكرون يدركونها، همتجعلو ،بشكل تدريجي

ً  أهمية مهورالج لدى  .اإلعالم وسائل تطرحها التي األخرى من الموضوعات اكبر نسبيا
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 التأثير نموذج حسب االتجاهات تغير بمقدورها التي يكون اإلعالم وسائل على النظرية تلك تركز -3

 من والخمسينات في األربعينيات النظرية تلك تجاهل تم وقد المبكرة، اإلعالم دراسات في المباشر

 .(4)  الماضي القرن

 األولويات وضع بحوث نواعأ

 :(5) هي األولويات ترتيب لقياس أنواع أربعة هنالك

 اهتمامات وسائل وأولويات جمهور،لل هتماماتالاو االولويات قياس على ركزالذي  النموذج االول -1

 .التجميعية المعلومات على اعتمادا اإلعالم

المستوى  من التحليل وحدة ينقل ولكن القضايا، من مجموعة علىايضا  ركزالذي  النموذج الثاني -2

 .الفردي المستوى إلى تجميعية معلومات على يعتمد الذي الكلي

ً  وعند اإلعالم، وسائل في واحدة قضية دراسة على عتمدالثالث الذي ا نموذجال  -3  من الجمهور انطالقا

 .آلخر وقت من يختلف التأثير أن فكرة

 .للتحليل كوحدة الفرد من نطلقوي واحدة، قضية يدرس الرابع واالخير نموذجال  -4

 األولويات وضع استراتيجيات

 أو واحدة فترة زمنيةب الجمهور وعند اإلعالم وسائل في التي تسود القضايامن  مجموعةل دراسة -1

.فترتين
 

 

 المحتوى تحليل أسلوب ويستخدم ممتدة، دراسة أي مختلفة، زمنية فتراتب  واحدة قضيةل دراسة -2

 جميع المحتوى تحليل يشمل أن األفضل ومن وسائل اإلعالم، عليها كدتؤ التي الموضوعات لحصر

ً  يركزون الباحثين أن غير والتلفزيون، والراديو الصحف والمجالت: مثل اإلعالم وسائل  على غالبا

وعقد  اليومية، والصحف التلفزيون اختيار يتم ما وعادة األكثر، على أو وسيلتين واحدة وسيلة

 .(6)بينهما مقارنات

 

 الفضائية القناة ثانياً :

 ويشير ،استقبال وجهاز قمر صناعيبواسطة  وتستقبل الصناعية، األقمار عبر اتصال وسيلة تعتبر 

 استالمها يتم بحيث معين، تردد نطاق المرسلة ضمن اإلشارات وتنتقل محدد صناعي قمر إلى الطبق

 بث بإعادة المستقبل يقوماذ  ،عيالصنا القمر نطاق تردد على المضبوطة المستقبالت أحد بواسطة

 قمر قبل من يتم التقاطها التي الترددات تلك هي أو ترددات مختلفة، نطاق في ولكن األرض إلى اإلشارات
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 عن يتم التي اةالقن هي أو ، (7)خاص طبق خالل يستقبلها لكل من بها الخاص البث مركز من وتبث محدد

إيصال  متطورة في حديثةتقنية  المرسل يستخدم فقد ،قبلوالمست المرسل المعلومات بين نقل طريقها

 الحديثة، االتصاالت ونقصد بتقنيات  الوسائل هذه مثل تهيئها التي والعوامل الظروف ضوء في المعلومات

( الخ...تاالنترن الفضائي ، وشبكة البث النقال، الهاتف) بـ تتمثل إلكترونية أجهزة عدة
 

(8). 

 

 وات الفضائيةايجابيات وسلبيات القن

  االيجابيات

 العالم، كثب على عن واالطالع إلنسانيةاالمعرفة  من وزادت وواسعة رحبة آفاقا الفضائيات فتحت -1

 وسرعة التنمية والتعليم تحقيق في وساهمت استئذان بدون البيوت ودخلت الحدود تجاوزت فهي

 .والمعزولة النائية المناطق إلى المعلومات إيصال

 في مضمونها التنوع من جانبا تحمل للمشاهد المقدمة المادة خالل من الفضائية تالقنوا أصبحت  -2

 .المختلفة ومجاالتها

 أحداث يجري من وما وأحدثها، األخبار أهم على بالحصول للمشاهد السماح في الفضائيات تساهم  -3

  .وقوعها فور العالم في

البث  أنواع من وغيرها لفزيونيةالت البرامج من االختيار حق في كثيرة فرص للمشاهد تعطي  -4

 .الُمتنوعة احتياجاته وتلبية الفضائي

 .(9)أنواعها بمختلف المعلومات تبادل عملية الفضائية القنوات تسهل  -5

 السلبيات

 األجنبية محلها الثقافات وإحالل والوطنية المحلية الثقافات إقصاء على الفضائية القنوات تعمل -1

 .رهاتأثي قوة بسبب هيمنتها وإبراز

كل  إلى استئذان بدون لدخولها االجتماعية التنشئة على مباشرا تأثيرا الفضائية القنوات تؤثر -2

 .للمجتمع الجمعي السلوك وتبدل االجتماعية القيم تغيير على والعمل البيوت

والقيم  اإلباحية للثقافة الترويج خالل من األخالقية الجوانب على الفضائية القنوات تؤثر  -3

 .المجتمع ومعتقدات لسلوكيات المخالفة والمبادئ

من  تعرضه ما خالل من اإلجرامي، والسلوك والعنف العدواني للسلوك الترويج على تعمل  -4

 .الكاملة الجريمة تنفيذ تجسد أفالم

األنظمة  وأيدلوجية يتماشى بما الحقائق وقلب والصور المعلومات بعض تشويه على تعمل  -5

 .(10)عليها المسيطرة
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 وات الفضائيةأهم القن

  قناة العراقية الفضائية  -1

مستقلة مكلفة بنشر المعلومات ولها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بجميع  قناة العراقية قناة تعد

إنشاء المؤسسات الكفيلة بتثقيف الجمهور منها  االهدافلتحقيق مجموعة من وتسعى  الحقوق الالزمة لذلك

دمج  فضال عن  ،ويعززها  وحرياتهاء منبر يحترم حقوق اإلنسان إنشو ،عنه والترفيهالعراقي وإعالمه 

 ,شبكة اإلعالم العراقي بما فيها من صحف ومطبوعات في الهيئة العراقية العامة للبث واإلرسال

في  الوقت  ،العراقية المجمدة في الخارج , والبالغة ملياري دوالر  األموالواعتمدت في تمويلها على 

أو  (BBC)يجعلوا هذه الشبكة على شاكلة إنيريدون  الذين األمريكيين لمسؤولينا من الذي صرح عدد

وفي  ،الوكاالت اإلعالمية العامة التي تحصل على تمويل عن طريق الحكومة لكنها تملك استقالليتها 

والذي توصل الى صياغة الئحة لتنظيم  ،عقد مؤتمر فيينا الخاص بمستقبل اإلعالم العراقي  نفسهالوقت 

ومنة انبثقت فكرة الهيكلية الجديدة لإلعالم عن طريق صياغة مشروعي القانون  ،عمل اإلعالم العراقي 

اإلعالم  لتنظيمالقانونية المناسبة  األرضيةلتوفير  2004من عام  آذار( الصادرين في 65.66رقم )

 .(11)العراقي

 قناة السومرية الفضائية  -2

واالهتمام بالجوانب  ،قيمة العراق كبلد وكأفراد  بأظهارز فضائية عراقية تتميتلفزيونية هي قناة 

في السابع والعشرين من ,اذا تأسست  الخاصة بالفرد العراقي والتعامل مع القضايا السياسية المطروحة

رجل األعمال " شفيق ثابت" وكانت البداية الخاصة بالبث في العشرين من  لمالكها (2004)أيلول من عام 

ثم استمر البث حتى الخامس عشر من شهر  ،"ساعات يوميا في سياق البث التجريبي 5أيلول وبمعدل "

  ، البث الرسمي للقناة ذاته ليبدأمن العام  األولتشرين 

شهر رمضان وعلى  أيام أولالمصادف  15/10/2004في للقناة  والتنظيموانطلقت مسيرة البث الرسمي 

لتأسيس القناة فإنها  ةالرسمياالجراءات  إمال سات "القمر الصناعي "ناي يوميا عبرساعة  24مدار

والتي عززت بحجز موجات البث  ،واالتصاالت  اإلعالمعلى استحصال موافقات هيئة  ارتكزت

  (.12)عن تسجيل القناة لدى الجهات الرسمية الحكومية والدولية  فضال واإلرسال

 

 قناة الشرقية الفضائية -3

حسبما تعلن عن نفسها ، واستطاعت القناة التقدم على مثيالتها « المستقلة» تعد القناة من القنوات الفضائية

من القنوات العراقية خالل مدة قصيرة ، وسعت القناة إلى أن تكون محايدة وال تمثل أي جهة سياسية أو 

 حزبية أو قومية أو دينية، وتحصل دائما على نسبة مشاهدة عالية في العراق وتبث القناة عل أقمار 
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على كل رأس ساعة نشرة وموجزة إخبارية  >>عربسات، هوت بيرد، و القمر األسترالينايلسات ، و<<

 ةوتتناول الشأن العراقي بشكل خاص في صدر نشراتها اإلخبارية، وبرامجها السياسي ،وبالتعاقب 

 13) األخبار العربية والدولية فضالً عن تناولهابالتحليل والتعليق، 

 يةقناة الرشيد الفضائ -4

حيث تم افتتاح استوديوهاتها ومركز البث  2009ا عام زيونية فضائية مستقلة تم افتتاحههي قناة تلف

عددا من المكاتب الفرعية في عدد من الدول العربية ومنها كما تمتلك  بغداد الخاص بها في العاصمة

اتبها في عموم إضافة إلى انتشار مك واألردن العربية مصر وجمهورية اإلمارات العربية المتحدة دولة

، العراق محافظات
 

يملك قناة الرشيد األستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس التجمع الجمهوري العراقي. تملك 

 ي العاصمة بغداد وعدد من المحافظات األخرىقناة الرشيد إذاعة تابعة لها وهي إذاعة الرشيد التي تغط

 .(كركوك ،الموصل ،البصرة)

 ،ةسلطة في الحكومة العراقية الجديدال تمثل إي جهة لها مركز أو  علمانية قناةوتعد قناة الرشيد الفضائية 

الدقة في نقل الخبر والتأكد من صحة اإلخبار و يهوالترف قناة حيادية منوعة تشمل اإلخبارفضال عن كونها 

 (14)المنقولة إلثبات مصداقية القناة

 المبحث الثالث

 بحثلل اإلطار العملي

 عرض نتائج التحليل وتفسيرها 

 -نتائج تحليل بيانات االستبانة وتفسيرها على وفق االتي: يتضمن هذا الجزء من البحث عرض

 ( يبين التوزيع النسبي للنوع االجتماعي للمبحوثين1جدول )

 النسبة المئوية التكرار نوعال المرتبة

 % 50 25 ذكر األولى

 % 50 25 أنثى الثانية

 %100 50 المجموع 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%( وبتكرار 50زيعها بالتساوي على الذكور بنسبة )( ان عينة الدراسة تم تو1تبين من بيانات الجدول )

( ومن هذا نستنتج ان العينة نصفها ذكور ونصفها اناث أي 25%( وبتكرار )50( واالناث بنسبة )25)

 متساوية من حيث النوع.

 ( يبين الفئات العمرية للمبحوثين 2جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية المرتبة

 % 58 29 22 – 18 األولى

 % 28 14 26 - 23 الثانية

 % 14 7 فما أكثر – 27 الثالثة

 % 100 50 المجموع 

 

%( 58)( حصلت على المرتبة األولى بنسبة 22 – 18الفئة العمرية )(  إن 2)الجدول بيانات تبين من 

( 14)بتكرارو% ( 28)( حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 26 – 23وإن الفئة العمرية ) ( 29)وبتكرار

ستنتج ون (7%( وبتكرار )14فقد حصلت على المرتبة الثالثة بنسبة )فما أكثر(  – 27الفئة العمرية ) اما

 ( هم األكثر إدراكا لقضايا الوعي السياسي .22 – 18من ذلك أن الفئة العمرية )

 

 

 لجمهور إزاء قضايا الوعي السياسيأبرز القنوات الفضائية العراقية التي ساهمت في ترتيب أولويات ا( يبين 3جدول )

 

أبرز القنوات الفضائية العراقية التي ساهمت في  المرتبة

 ترتيب أولويات الطلبة ازاء قضايا الوعي السياسي

 النسبة المئوية التكرار

 % 40 20 الشرقية األولى

 % Inm 12 24العراقية الدولية  الثانية

 % 22 11 السومرية الثالثة

 % 14 7 دالرشي الرابعة

 % 100 50 المجموع 
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% ( وبتكرار 40)جابة )الشرقية( حصلت على المرتبة األولى بنسبة اإلأن  (3بيانات الجدول ) منتبين 

( ثم 12) وبتكرار% (24)( حصلت على المرتبة الثانية بنسبة Inmجابة )العراقية الدولية اإلوأن  (20)

فقد جابة )الرشيد( ( اما اإل11) وبتكرار %(22)لثة بنسبة على المرتبة الثااإلجابة )السومرية(  حصلت

ونستنتج من ذلك أن )قناة الشرقية( هي القناة  (7) % ( وبتكرار14)حصلت على المرتبة الرابعة بنسبة 

 الرئيسية التي ساهمت في ترتيب أولويات الطلبة أزاء قضايا الوعي السياسي .

 الطلبةالتي ساهمت بها القنوات الفضائية العراقية في ترتيب أولويات  أبرز قضايا الوعي السياسي( يبين 4)جدول 

 \\الفضائية             السياسي التي ساهمت بها القنوات أبرز قضايا الوعي      المرتبة

 العراقية في ترتيب أولويات الطلبة

 النسبة المئوية التكرار

 % 30   15   هورتدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجم األولى

 % 28    14   تبادل المعلومات والرسائل بين السياسيين والمحكومين الثانية

 % 26   13   المشاركة السياسية في االنتخابات الثالثة

 % 16      8    نقل مشاكل الجمهور )الطلبة / وطموحاتهم وتصوراتهم إلى النخبة السياسية الرابعة

 %100        50   المجموع 

 

جابة )تدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجمهور( حصلت على اإلأن ( 4)الجدول  بيانات تبين من

جابة )تبادل المعلومات والرسائل بين السياسيين اإلوأن ( 15%( وبتكرار)30)المرتبة األولى بنسبة 

جابة )المشاركة اإل حصلت( ثم 14%( وبتكرار )28) والمحكومين( حصلت على المرتبة الثانية بنسبة

جابة )نقل مشاكل اإل ( اما13% ( وبتكرار )26)السياسية في االنتخابات على المرتبة الثالثة بنسبة 

ونستنتج من ذلك أن قضية  (8)وبتكرار% ( 16)حصلت على المرتبة الرابعة بنسبة  فقد الجمهور(

قضايا الوعي السياسي التي ساهمت بها )تدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجمهور( هي أبرز 

 القنوات الفضائية العراقية في ترتيب أولويات الطلبة .
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 يا الوعي السياسي بالنسبة للطلبةأبرز األدوار الوظيفية التي قامت بها القنوات الفضائية ازاء قضا( يبين 5جدول )

 النسبة المئوية التكرار ازاء قضايا الوعي السياسي أبرز األدوار الوظيفية التي قامت بها القنوات الفضائية المرتبة

 % 32   16   تشخيص االختالفات الطائفية األولى

 % 28   14   خلق االتفاق واإلجماع حول قيم سياسية أساسية الثانية

 % 24    12   غرس الشعور باالنتماء وتعميق الوالء للوطن الثالثة

 % 16       8    تحقيق تماسك المجتمع الرابعة

 % 100  50   المجموع 

 

حصلت على المرتبة األولى بنسبة ابة )تشخيص االختالفات الطائفية(جاإلأن  (5) بيانات الجدول تبين من

جابة )خلق االتفاق واإلجماع حول قيم سياسية أساسية( حصلت على اإلوأن ( 16%( وبتكرار)32)

النتماء وتعميق الوالء جابة )غرس الشعور بااإل م حصلت( ث14% ( وبتكرار )28)المرتبة الثانية بنسبة 

فقد جابة )تحقيق تماسك المجتمع( اإل ( اما12) وبتكرار%( 24)على المرتبة الثالثة بنسبة للوطن(

ستنتج من ذلك أن )تشخيص االختالفات ( ون8)وبتكرار %(16)حصلت على المرتبة الرابعة بنسبة 

ية التي قامت بها القنوات الفضائية العراقية ازاء قضايا الوعي السياسي الطائفية( هو أبرز األدوار الوظيف

 بالنسبة للطلبة .

 ية في التعريف بالقضايا السياسيةمدى إسهام القنوات الفضائية العراق( يبين 6)جدول 

 ة المئويةالنسب التكرار    مدى إسهام القنوات الفضائية العراقية في التعريف بالقضايا السياسية المرتبة   

 % 46     23      تسهم نوعا ما                              األولى   

 % 36    18      تسهم بدرجة عالية                           الثانية   

 % 18      9       لم تسهم أبدا                               الثالثة   

 % 100    50      المجموع                                

 

% ( 46)جابة )تسهم نوعا ما( حصلت على المرتبة األولى بنسبة اإلأن  (6)الجدول  بيانات تبين من

 وبتكرار% ( 36)جابة )تسهم بدرجة عالية( حصلت على المرتبة الثانية بنسبة اإلوأن  (23) وبتكرار

ستنتج (  ون9% ( وبتكرار )18)تبة الثالثة بنسبة حصلت على المرفقد جابة )لم تسهم أبدا( اإل ( اما18)

 من ذلك أن القنوات الفضائية العراقية تسهم نوعا ما في التعريف بالقضايا السياسية لدى للطلبة .
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 باب مشاركة الطلبة في االنتخاباتأس( يبين 7جدول )

 النسبة المئوية   التكرار        أسباب مشاركة الطلبة في االنتخابات          المرتبة   

 % 54       27          ألنها عملية ديمقراطية                األولى   

 % 34      17          ألنها خطوه في طريق االستقرار السياسي واآلني    الثانية    

 % 12      6          تركيز القنوات الفضائية العراقية على االنتخابات    الثالثة   

 % 100    50         المجموع                      

 

جابة )ألنها عملية ديمقراطية( حصلت على المرتبة األولى بنسبة اإلأن ( 7بيانات الجدول )تبين من 

جابة )ألنها خطوة في طريق االستقرار السياسي واآلني( حصلت على اإلوأن  (27)وبتكرار%( 54)

جابة )تركيز القنوات الفضائية العراقية على ( اما اإل17)كراروبت%( 34)المرتبة الثانية بنسبة 

ستنتج من ذلك أن الطلبة ( ون6)وبتكرار (%12) حصلت على المرتبة الثالثة بنسبةفقد االنتخابات( 

 ديمقراطية.يشاركون في االنتخابات ألنهم يعتبرونها عمليه 

 المعرفة السياسيةئية العراقية ازاء أبرز األدوار التي قامت بها القنوات الفضايبين  (8) جدول

 النسبة المئوية التكرار أبرز األدوار التي قامت بها القنوات الفضائية العراقية ازاء المعرفة السياسية المرتبة

 % 26   13   ساهمت بتعريفي بالشخصيات السياسية واألحزاب والقيادات السياسية     األولى

 % 22   11   همت في زيادة معلوماتي السياسيةسا                    الثانية

 % 20   10   ساهمت في تلبية اهتماماتي السياسية                    الثالثة

 % 18   9    ساهمت في نقاشاتي السياسية                        الرابعة

 % 14   7    ساهمت بتعريفي بالقضايا السياسية المختلفة                الخامسة

 % 100   50   المجموع                                   
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جابة )ساهمت بتعريفي بالشخصيات السياسية واألحزاب والقيادات اإلأن ( 8)الجدول بيانات تبين من 

جابة )ساهمت في زيادة اإلوأن ( 13%( وبتكرار )26)السياسية( حصلت على المرتبة األولى بنسبة 

جابة اإل ( ثم حصلت11% ( وبتكرار)22)ياسية( حصلت على المرتبة الثانية بنسبة معلوماتي الس

( وحصلت 10% ( وبتكرار)20)على المرتبة الثالثة بنسبة في تلبية اهتماماتي السياسية( )ساهمت 

جابة اإل اما( 9)وبتكرار%( 18)جابة )ساهمت في نقاشاتي السياسية( على المرتبة الرابعة بنسبة اإل

%( وبتكرار 14)حصلت على المرتبة الخامسة بنسبة فقد ت بتعريفي بالقضايا السياسية المختلفة( )ساهم

نستنتج من ذلك أن القنوات الفضائية العراقية ساهمت بتعريف الطلبة بالشخصيات السياسية ( و7)

 واألحزاب والقيادات السياسية .

 

 لعراقية إلدراك القضايا السياسيةفضائية اأبرز األولويات التي رتبتها القنوات ال( يبين 9جدول )

 النسبة المئوية التكرار أبرز األولويات التي رتبتها القنوات الفضائية العراقية إلدراك القضايا السياسية المرتبة

 % 32   16   تكوين أرائي السياسية                             األولى

 % 20   10   لويات القضايا السياسيةإدراك أو                       الثانية

 % 18   9    تغير قناعاتي السياسية                             الثالثة

 % 16   8    فهم المادة السياسية بعيدا عن العاطفة                    الرابعة

 % 14       7    جعلتني أهتم بالقضايا السياسية                      الخامسة

 % 100  50   المجموع                                  

 

جابة ) تكوين أرائي السياسية( حصلت على المرتبة األولى بنسبة اإلأن  (9بيانات الجدول ) تبين من

جابة )إدراك أولويات القضايا السياسية( حصلت على المرتبة الثانية اإلوأن ( 16) وبتكرار%( 32)

 على المرتبة الثالثة بنسبة بة )تغير قناعاتي السياسية(جااإل ( ثم حصلت10كرار)% ( وبت20)بنسبة 

على المرتبة الرابعة وحصلت اإلجابة )فهم المادة السياسية بعيدا عن العاطفة(  (9) وبتكرار%( 18)

حصلت على المرتبة  فقد جابة )جعلتني أهتم بالقضايا السياسية(اإل ( اما8) وبتكرار% ( 16)بنسبة 
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ونستنتج من ذلك أن القنوات الفضائية العراقية قامت بتكوين أراء ( 7وبتكرار ) % (14)الخامسة بنسبة 

 سياسية عند الطلبة إلدراك القضايا السياسية .

 

 االستنتاجات                                                   

 -االتية:  االستنتاجاتفي ضوء النتائج توصل الباحث الى 

 السياسي. الوعي لقضايا إدراكا األكثر هم( 22 – 18) العمرية الفئة نأ (1

 السياسي. الوعي قضايا أزاء الطلبة أولويات ترتيب في ساهمت التي الرئيسية القناة هي الشرقية قناة أن (2

هي أبرز قضايا الوعي السياسي التي  من النخبة السياسية إلى الجمهور تدفق المعلوماتأن قضية  (3

 الطلبة.ا القنوات الفضائية العراقية في ترتيب أولويات ساهمت به

 العراقية الفضائية القنوات بها قامت التي الوظيفية األدوار أبرز هو الطائفية االختالفات تشخيص أن (4

 للطلبة. بالنسبة السياسي الوعي قضايا ازاء

 ديمقراطية. عمليه أن الطلبة يشاركون في االنتخابات ألنهم يعتبرونها (5

 الطلبة.القنوات الفضائية العراقية تسهم نوعا ما في التعريف بالقضايا السياسية لدى أن  (6

 السياسية.أن القنوات الفضائية العراقية ساهمت بتعريف الطلبة بالشخصيات السياسية واألحزاب والقيادات  (7

 السياسية. القضايا إلدراك الطلبة عند سياسية أراء بتكوين قامت العراقية الفضائية القنوات أن (8
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