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٢٤٥

ملخص البحث

يبقى احلديث عن مصادر تكون الصورة لدى اجلمهور عن االحداث واجلهات 
انطلق منها  التي  نقطة  .. وكانت هذه هي  املجتمع حمل دراسات وبحوث عديدة  يف 
البحث .. فتحديد املصادر التي شكلت صورة داعش ومكان الفضائيات بينها .. من 
تكوين  الفضائيات يف  اجلمهور عىل  اعتامد  معرفة مدى  البحث وكذلك  اهداف  اهم 

صورة داعش واالشكال واالساليب التي استخدمت القناع هذا اجلمهور .

الباحث  أداة ملالءمتها للبحث ، واختار  الباحث منهج املسح واالستبيان  اعتمد 
التي  العينة  يف  اخلطأ  معادلة  وفق  مبحوث   )200( من  مؤلفة  نسبية  غري  طبقية  عينة 
استخدمها يف مدينة بغداد يف 2018/1/1 اىل 2018/4/1 ألهنا املدة التي اعقبت 
حترير البالد من داعش، وطبق الباحث فروض نظرية االطر ، حماوال أن يوجد عالقات 
لتكوين  اخرى  مصادر  او  الفضائيات  واعتامد  وفئاهتم  ومهنهم  املبحوثني  جنس  بني 

الصورة مستخدما وسائل احصائية كمعامل االرتباط ومربع كا2 واختبارت . 

وكانت اهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن الذكور من املوظفني والطلبة أكثر 
املصدر  كانت  الفضائيات  ،وان  والطالبات  املوظفات  داعش وكذلك  متابعة ألخبار 
يثقون  بغداد  مجهور  من   %58 ان  فيام   ، العمل  عن  والعاطلني  للموظفني  بني  األول 
اىل حد ما فيام تعرضه الفضائيات واملصادر عن داعش وان اجلمهور مقتنع باالشكال 
واالساليب التي تستخدمها الفضائيات يف عرض تفاصيل عن داعش واوىص الباحث 

ان تكون هنالك دراسات اكثر عمقا ملعاجلة هذه القضية املهمة . 
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Abstract 
 Tackling references to make an image at public about events 

and actors of the society is the focus of several research studies. 
This was the starting point the research inaugurates into. Therefore، 
the main objectives of the research are to identify the extent of the 
public's reliance on satellite channels for the formation of the image 
about ISIS; method and way used to convince the public.

 The researcher adopts both the survey and questionnaire 
methodology as an instrument to detect the objectives and chooses a 
class sample consisting of (200) according to error equation in Bagh-
dad city from 1/2/2018 – 1/4/2018، after liberating the land from ISIS. 
There is a theoretical hypothesis as an attempt to find relationship 
between gender، professions and categories of the respondents and 
satellite channels or other references to form an image on the scale 
of statistic methods; as   a correlation factor، square and T-test.

 The most important results   ، obtained by the researcher، are 
that the male employees and students follow the ISIS news more than 
the female employees and female students. Satellite channels are the 
first source among employees and unemployed. Whereas (58) from 
the people of Baghdad trust approximately satellite channels news 
and sources of ISIS. The public tends to be convinced by the forms and 
methods used by satellite channels displaying details about ISIS.
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اجلمهور ووسائل االعالم واالزمات 

ما يزال احلديث عن الطريقة التي تؤثر هبا وسائل االعالم يف قناعات اجلمهور يف 
األزمات حمل بحث وتقصٍ ..

 » استرياتيجيات  بثالث  االزمات  مع  يتعامل  اجلمهور  أن  املتخصصون  يعتقد  إذ 
التطور طوياًل من خالل حماولة خلق  توفر االستقرار والنمو واستكامل  التي  اصعبها 
رؤى جاذبة ... وتوليد صورة ذهنية من شأهنا ان توضح ما الذي يتم االعتامد عليه»)1( 

تغيري  عىل  وقدره  تأثريًا  اكثر  بأهنا  تتميز  االعالم  وسائل  فإن  اخلباء  وبحسب 
سلوكنا وطريقة تفكرينا « )2( ان الفضائيات وحدها متتلك مساحة اكثر لدى اجلمهور 
 «34» التلفاز  شاشة  امام  جالسًا  االنسان  يقضيها  التي  الساعات  متوسط  بلغ  اذ   »
ساعة اسبوعيا»)3( وتلعب رؤية االشياء دورًا كبريًا يف حتديد قناعتنا هبا وهو امر يميز 
الفضائيات من غريها اىل حد ما يبد انه يزيد من تداخل املعلومات يف اغلب االحيان 
ويشري احد اخلباء اىل انه كلام شاهدت اكثر رصت اقل يقينا» الن الطريقة التي ترى هبا 

العامل ، ال تكون دائاًم بالكيفية التي تكون عليها يف الواقع « )4(

االعالم  وسائل  يف  املقدمة  بالقضايا  معارفهم  عىل  اجلمهور  فهم  حجم   » ان  غري 
)عىل( التعبريات اللغوية املستخدمة وغريها من الفنون االخرى»)5( هي مؤثر حاسم 

هنا .

غري ان هناك ثالث عمليات معرفية يستخدمها اجلمهور مع وسائل االعالم وفقًا 
لتصوراته وهي حتدد الية وسيلة سيتجه )6( :

االنتقاء بدقة .
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فهم اخلب بالشكل الذي يريده ويتوافق مع تصوراته .

اجراء عملية توحد بني املعلومات التي استقاها من وسائل االعالم واالطار املعريف 
الكائن لديه .

الن « املستقبلني الذين يثقون باملرسل اكثر تأثرًا ممن ال يثقون به فالثقة باملرسل هتيء 
الستهواء اجلمهور بام يدفعهم اىل قبول مضمون الرسالة االعالمية» )7( .

غري ان االشخاص املنحازين لقضية معينة يرون وسائل االعالم منحازة يف معاجلتها 
للقضية املعنية اذا كانت خمالفة الجتاهاهتم نحوها فهناك عالقة بني درجة اهتامم الفرد 
بقضية ما وانتامئه جلامعات معينة والثقة بوسائل االعالم إذ يكون لديه قابلية يف احلكم 

بعدم عدالة تغطية تلك الوسائل ألخبار اجلامعة التي ينتمي اليها»)8(.

كام ان مهن االشخاص وفئاهتم واعامرهم تؤثر كثريًا يف اختيار الوسيلة والتاثر هبا 
وتكون تصور عنها او عن القضايا التي تقدمها ومن ثم تؤدي املصادر دورًا كبريًا يف 
ذلك اذ « يميل الرجال اكثر من النساء لالعتامد عىل املصادر التقليدية لالخبار اجلادة 

بينام متيل النساء اىل االخبار اخلفيفة» )9( .

مشكلة البحث: احس الباحث ان ليس هناك وضوح يف مدى اعتامد اجلمهور عىل 
الفضائيات مصدًرا لتكوين الصورة عن )داعش( وكذلك مدى اختالف فئات ومهن 

املجتمع بذلك ويمكن ان تتمثل املشكلة باألسئلة اآلتية :

 ما مدى متابعة اخبار )داعش( لدى اجلمهور بعد انتهاء عمليات ضد االرهاب؟

هل يرى اجلمهور ان الصورة املقدمة من الصادر عن )داعش( واضحة ؟
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 ما مصادر اجلمهور لتكون الصورة عن ) داعش( ؟

 هل يعتمد اجلمهور عىل مصادر متعددة لتكوين صورة )داعش( ؟

هل مهن اجلمهور وفئاته املختلفة تؤثر يف تشكيل الصورة عن )داعش( ؟

 ما مستوى ثقة اجلمهور باملصادر وهل اجلنس او املهنة او الفئه له داللة يف ذلك ؟

 ما مستوى اعتامد اجلمهور عىل الفضائيات مصدًرا لتكوين صورة )داعش(؟

 اي من االشكال واملضامني اعتمدها اجلمهور لتكوين الصورة وما عالقة اجلنس 
او الفئة او املهن بذلك ؟

 ما مصادر اجلمهور يف الفضائيات ملعرفة اخبار )داعش( ؟

الفضائيات  خالل  من  )داعش(  صورة  لتحديد  متغريًا  اجلنس  يعد  مدى  اي  اىل 
مقارنة بباقي الوسائل ؟

اهداف البحث :

 معرفة مدى متابعة اجلمهور ألخبار )داعش( .

حتديد مدى اعتامد الفئات واملهن عىل الفضائيات كمتغري ألخبار )داعش( .

معرفة  يف  واملهن  الفئات  لدى  املفضلة  الفضائيات  تقدمها  التي  االشكال  معرفة 
اخبار )داعش( .

 بيان مستوى ثقة الفئات واملهن بام عرضته الفضائيات حول )داعش( .
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امهية البحث :

يقدم البحث فرصة :

اخبار  معرفة  يف  األخرى  واملصادر  الفضائيات  عىل  فئاته  اعتامدية  لبيان  املجتمع 
)داعش( كجهة شغلت الرأي العام .

وغري  اجلمهور  من  املتابعة  اجلوانب  ملعرفة  فرصة  البحث  يقدم  االعالم:  وسائل 
املتابعة بام يوفر فرصة ملعرفة املفضالت من غري املفضالت يف الفضائيات.

منهج البحث

استخدم الباحث منهج املسح ملالءمته للموضوع . 

اداة البحث :

استخدم الباحث استامرة االستبيان . 

عينة البحث :

استخدم الباحث العينة الطبقية غري النسبية يف الدراسة النهائية والعينة احلصصية يف 
الدراسة االستطالعية . 

جماالت البحث :

املجال الزمني: 2018/1/1 – 2018/4/1 وذلك الهنا املدة التي اعقبت حترير 
املوصل من داعش .
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املجال اجلغرايف: مدينة بغداد ؛ألهنا متثل نسيجا للشعب العراقي.

املجال البرشي: 200 مبحوث: موظفني، طلبة، كسبة، ربات البيوت، عاطلني عن 
العمل وفق معادلة حجم العينة التي سنرشحها الحقًا . 

النظرية املطبقة للبحث :

اعتمد الباحث نظرية األطر ملالءمتها للبحث، وتقوم عىل مخس خطوات فيام يتعلق 
بالقائم باالتصال .

مرحلة انتقاء أحداث معينة من الكم الكبري لألحداث .

 اختيار جانب من جوانب حقيقة األحداث اجلارية .

تشكيل االطر اخلبية او الفكرة الرئيسة للقضية 

كام اهنا تقوم باخلطوات االتية:

 حجم القصة اخلبية وامهيتها .

هل ختب الوسيلة اجلمهور املتلقي بالتطورات املتالحقة والتصنيف واملقصود به نوع 
احلدث الذي تتناوله القصة اخلبية .

اجلمهور  معارف  يف  اإلعالمية  املعاجلة  تأثري  دراسة  امكانية  النظرية  اركان  ومن 
واجتاهاته.

واملتلقي  واملحتوى  باالتصال  القائم  األربعة:  االتصالية  العنارص  عىل  وتركز 
والثقافة)10(.
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ان االطر التي يقدمها السياسيون ومجاعات املصالح لالحداث يتبناها الصحفيون 
ويغطوهنا إخباريًا هبدف التأثري يف اجلامهري  .

او  االحداث  يف  االعالم  وسائل  اطر  بني  عالقة  هنالك  ان  الدراسات  ووجدت 
القضايا املختلفة واالطر التي تشكلت لدى اجلمهور عن االحداث نفسها.

وهي تقوم بتنظيم مقاطع أو اجزاء الواقع الذي تنقله وسائل االعالم عن االحداث 
واجلامعات واالشخاص بطريقة تعب عن فهم هذه الوسائل للواقع وتساعد اجلمهور 

عىل تكوين هذا الفهم)11( . 

فروض البحث

فئات  معلومات  وزيادة  الفضائيات  عب  )داعش(  اخبار  متابعة  بني  عالقة  هناك 
مجهور بغداد .

ان زيادة املعلومات لدى اجلمهور بمتابعة االخبار له عالقة بوضوح صورة )داعش( 
لدى فئات مجهور بغداد .

هناك دالة احصائية بني ثقة اجلمهور بالفضائيات يف عرض اخبار )داعش( وفئات 
مجهور بغداد .

عن  الفضائيات  يف  بغداد  مجهور  يتابعها  التي  املضامني  بني  احصائية  دالة  هناك   
)داعش( ومهن هذا اجلمهور وفئاته .

)داعش(  مضامني  الفضائيات  هبا  تقدم  التي  االشكال  بني  احصائية  دالة  هناك   
وقناعه مجهور بغداد هبذه االشكال ..
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بمهن  عالقة  له  واملصادر  الفضائيات  تقدمه  بام  بغداد  مجهور  معلومات  زيادة  ان 
وفئات مجهور بغداد .

اجراءات البحث :

قام الباحث بإعداد استامرة استطالع اولية تتضمن اسئلة حول متابعة اخبار داعش 
ومصادر املتابعة وجنس املبحوثني ومهنهم وفئاهتم واعامرهم واختار )66( مبحوثًا يف 

مدينة بغداد للفرتة من 2018/1/1- 2018/1/15 وعند اسرتجاع االستامرات :

قام الباحث بتحديد حجم العينة من خالل املعادلة :

حجم العينة = ) ز × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(2

حيث ز تساوي 1.96      بينام ب تساوي نسبة وجود الظاهرة

الظاهرة فنستخرجها من خالل  اما نسبة عدم وجود  فيام ي تساوي 0.05        
1-ب

وتبني وفق املعادلة ان حجم العينة املالئم = 163.7 وبالتقريب = 164 .

ولكن الباحث قام بزيادة حجم العينة اىل 200 مبحوث لزيادة الثقة بالنتائج علاًم 
ان نسبة اخلطأ هلذا النوع من االحجام تصل اىل = 7.0 وفق تقريرات مناهج البحث 

االجتامعي .

واعتمد الباحث الفئات التي ظهرت له يف العينة االستطالعية اكثر تأثرا باملوضوع 
من غريها وهي : 1( املوظف، 2( الطالب، 3( الكاسب، 4( ربة البيت، 5( العاطل 

ب )1-ب(
ي



أ.م.د. رعد جاسم حمزة الكعبي

٢٥٤

عن العمل، وهي الفئات واملهن التي تتأثر بالظاهرة اكثر من غريها وعىل وفق اجلنس..

واحتسب نسبة اخلطأ يف العينة فكانت = 1.38 

وفق املعادلة = Z ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (

حيث Z = 1.96 و ف= 0.5 

واعد الباحث استامرة هنائية تضمنت مؤرشات الدراسة االستطالعية ووزعها عىل 
العينة للفرتة من 2018/2/1- 2018/2/15، وفرغت البيانات وعوجلت احصائيًا 

..

الصدق والثبات

عرضت االستامرة عىل اخلباء :

اذاعة وتلفزيون .  أ م د . عيل عباس     

اذاعة تلفزيون .  أ م. د منتهي هادي  

اذاعة وتلفزيون .  أ م د. رشيف سعيد  

وكانت نسبة اتفاق اخلباء %87 . 

واستخدم الباحث التجزئة النصفية فكانت نسبة الثبات %90 .

ف )1- ف(
ن
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دراسات سابقة 

مل جيد الباحث دراسات مطابقة الختصاص البحث ولكنه وجد بعض الدراسات 
القريبة منه :

دراسة عباس)12( :

حللت الدراسة خطابات قيادات التنظيم وادخلت بيانات التنظيم التي تصدر عن 
كاتبه ضمن التحليل .. 

 دراسة اهلاشمي)13( :

جذوره  وتناولت  وهيئاته  داعش  هيكل  تناولت  العراقية  الدراسات  اوائل  من 
وعالقته بتنظيم الدولة االسالمية .. 

 دراسة حممد علوش)14(:

تناولت هذه الدراسة التطور الفكري والسيايس والعسكري للتيارات التكفريية .. 
وتناولت اسباب انشقاق داعش عن القيادة . 

 دراسة كوكبرين)15(:

تناولت الدراسة ظهور داعش بعد االزمة السورية وتناولت دور الغرب يف    
ظهور االزمات وتوقع املؤلف حينها توسع داعش يف مناطق عربية ومالية .
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الدراسة التطبيقية 

اوالً: توصيف عينة البحث 

تبني من البحث ان االناث كانوا اوالً يف )108( وبنسبة 54% فيام كان الذكور ثانيًا 
ب)92( وبنسبة 46% وكام يظهر يف اجلدول رقم)1( صفحة 27:

وفيام خيص مهن العينة وفئتهم تبني ان املوظفني اوالً ب )63( تكرارًا بنسبة للذكور 
و )69( بالنسبة لالناث حيث حلت اوالً ب 63% فيام كان الطلبة ثانيًا ب 25% وربات 
البيوت 11% والكسبة 8% ومثل العاطلون عن العمل 1% وهذا امر طبيعي لسيادة هذه 

املهن والفئات يف املجتمع العراقي وكام يف اجلدول رقم )2( صفحة 27 .

وعن تقسيم املبحوثني وفق التحصيل العلمي واجلنس تبني ان البكلوريوس اوالً.

بالنسبة للذكور واالناث فيام كان محلة الدكتوراه ثانيًا واملاجستري ثانيًا فالدبلوم ثالثًا 
فاالعدادية وهي تقسيامت متوقعة قياسًا لدراسات سابقة وكام يظهر اجلدول رقم )3( 

صفحة 28 .

ثانيًا: متابعة العينة الخبار داعش

وعن متابعة اخبار «داعش» تبني ان اعىل نسبة متابعة بالنسبة للذكور لدى املوظفني 
ثم الطلبة ثم الكسبة فالعاطلني عن العمل.. اما بالنسبة لالناث فكانت املوظفات اوال 
يف متابعة اخبار «داعش» جاءت بعدها الطالبات ثم ربات البيوت .. ان ذلك يعكس 
تطورات قضية  ربام الن   .. القضية من غريهم  اهتاممًا هبذه  اكثر  والطلبة  املوظفني  ان 

«داعش» تعنيهم يف اوضاعهم اكثر من غريهم وكام يظهر اجلدول )4( صفحة29 .
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ال  املعروضة  اخبارهم  ان  املوظفون  افاد  داعش»  اخبار  متابعة  عدم  اسباب  وعن 
متثل احلقيقة واهنم اهتموا باشياء اكثر امهية منهم فيام عب الكسبة ان اخبارهم ال تعنيهم 

واشار الطلبة ان اخبارهم مزعجة..

اما بالنسبة لالناث فتعتقد املوظفات ان اخبارهم مزعجة وكذلك الطالبات ..

وهذه االسباب تعكس اىل حد كبري الطريقة التي فهمت هبا الفئات واملهن الصورة 
املقدمة عن «داعش» يف املصادر وكام يظهر اجلدول رقم )5( صفحة 30 .

العينة  موضوع  واملهن  الفئات  ان  تبني  املصادر  يف  داعش  صورة  وضوح  وعن 
املوظفني  تتفاوت يف ذلك واعىل نسبة تظهر لدى  اهنا واضحة ولكن  باالغلبية  تعتقد 

واملوظفات تليها الطلبة والطالبات وكام يف اجلدول رقم )6( صفحة 31 .

ثالثا: مصادر اجلمهور للمتابعة

الذكور  املوظفني  لدى  اوالً  كانت  الفضائيات  ان  تبني  العينة  مصادر  وملعرفة 
والعاطلني عن العمل، فيام كانت مواقع التواصل اوالً عند الذكور الكسبة وهذه اوالً 
أيضًا عند الطلبة الذكور.. اما بالنسبة لالناث فكانت مواقع التواصل اوالً لدى ربات 

البيوت وكانت الفضائيات اوالً لدى املوظفات وكذلك الطالبات ..

االذاعة  وغياب  العمل  عن  العاطالت  لدى  املصادر  غياب  للنظر  والالفت 
والصحف واملواقع بالنسبة للعاطلني عن العمل من الذكور وغياب االذاعة والصحف 

لدى الطالبات ..
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ان اختيار املصدر يشري اىل املنافسة املستمرة بني الفضائيات ومواقع التواصل وان 
كلتيهام قياسًا باجلنس واملهنة او الفئة تعطي داللة ان املوظفني والطلبة تقدم الفضائيات 
يظهر  كام  سهولة  واكثر  توفرا  اكثر  ما  حد  اىل  الهنام  ربام  غريها  عىل  التواصل  ومواقع 

اجلدول رقم )7( .

اكثر  يتابعون  الذكور  الكسبة  ان  تبني  اخرى  اخبار داعش يف مصادر  متابعة  وعن 
عن  العاطلون  وكذلك  نفسه  املصدر  الطلبة  يتابع  فيام  املوظفون  وكذلك  مصدر  من 
العمل اما بالنسبة لالناث فأن ربات البيوت يتابعن اكثر من مصدر وكذلك املوظفات 
والطالبات وهذا يعكس االهتامم هبذه القضية اذ املمتابعة بأكثر من مصدر تعني االهتامم 

املضاعف هبذه القضية وكام يف اجلدول رقم )8( .

اهنا زادت  الذكور  الكسبة  املقدمة يشري  املعلومات  فائدة اجلمهور من  وفيام خيص 
معلوماهتم وكذلك املوظفون والطلبة والعاطلون عن العمل ولكن بنسب خمتلفة فيام 
بالنسبة  اهنا  املالحظ  ولكن  والطلبة  واملوظفني  البيوت  ربات  من  االناث  لدى  كانت 
للذكور اكثر من االناث، وهو يشري اىل ان متابعة القضية وفقًا للجنس مل يتحقق ففي 
حني ان متابعة االناث للقضية اكثر من الذكور جاءت زيادة املعلومات حول القضية 

من املصادر عند الذكور اكثر من االناث وكام يف اجلدول رقم )9(  .
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رابعًا: الثقة بمصادر املتابعة

يثقون  ال  الذكور  من  الكسبة  ان  النتائج  اظهرت  باملصادر  الثقة  خيص  وفيام   
باملصادر لكن املوظفني يثقون اىل حد ما وكذلك الطلبة فيام كان العاطلون عن العمل 
اما  املوظفات  ما وكذلك  اىل حد  يثقن  البيوت  أن ربات  فتبني  اإلناث  أما  يثقون متامًا 

الطالبات فام بني من يثق متامًا ومن تثق اىل حد ما .

وهذا يعكس ان املتابعة واملشاهدة ال ترتبط بالثقة وان االكثر متابعة واالكثر   
اهتاممًا بني الفئات ال يكون اكثر ثقة بام تعرضه املصادر .

متامًا  يثقون   %25 ان  فيام  املصادر  تعرضه  بام  يثقون  ال   %13 نسبة  ان   
به  يثق  ما  اختيار  يف  انتقائي  اجلمهور  ان  يعكس  وهو  ما  حد  اىل  يثقون   %58 وان 
.. عليها  يتحصل  التي  باملعلومات  الثقة  تكون  املصادر  بتعدد  وانه  املصادر  من 
إن الثقة كانت لدى اإلناث اكثر من الذكور اذ وجدت لدى )74( مبحوثة   
رقم  اجلدول  يظهر  كام   %46.3 بنسبة  مبحوثًا  لدى)64(  كانت  فيام   %53.6 بنسبة 

)10( صفحة 35 .

ان  تبني  املعروض عن داعش يف وسائل االعالم  التحدث مع اخرين حول  وعن 
الطلبة والطالبات  بعدهم  التحدث مع عوائلهم ويايت  املوظفني واملوظفات االكثر يف 
ال  اناس  مع  والكسبة  العمل  عن  العاطلون  يتحدث  فيام  اصدقائهم  مع  احلديث  يف 
يعرفوهنم فيام ظهر بني ربات البيوت والطالبات واملوظفني والطالب من ال يتحدث مع 
احد .. ان ظهور يف نفس الفئة او املهنة واجلنس من يتحدث ومن ال يتحدث يؤكد ان 
هذه املتغريات غري حاسمة يف توجيه التحدث باملعلومات وال يساهم يف طرح الصورة 
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املتكونة من وسائل االعالم لالخرين .. وكام يف اجلدول رقم )11( .

وعن الذي اعتمده اجلمهور مما تعرضه وسائل االعالم تبني ان )بيانات احلكومة( 
اعتمدها الكسبة واملوظفون والعاطلون عن العمل من الذكور فيام اعتمدهتا الطالبات 
والطلبة  واملوظفون  الكسبة  يعتمدها  فلم  السياسني  ترصحيات  اما   ، واملوظفات 

والعاطلون عن العمل الذكور وكذلك ربات البيوت واملوظفات والطالبات .

اما بيانات داعش فلم يعتمدها الكسبة واملوظفون والطلبة والعاطلون عن العمل 
وربات البيوت واملوظفات والطالبات .

الكسبة  يعتمدها  مل  فيام  والطلبة  املوظفون  فاعتمدها  السياسيني  املحللني  اراء  اما 
والعاطلون عن العمل عند الذكور فيام عند االناث اعتمدهتا ربات البيوت واملوظفات 
العمل  عن  والعاطلون  والطلبة  واملوظفون  الكسبة  واعتمد   ، الطالبات  تعتمدها  ومل 

ترصحيات القادة العسكر وكذلك ربات البيوت واملوظفات والطالبات .

والطلبة  واملوظفون  الكسبة  اعتمدها  فقد  الشعبي  احلشد  قادة  ترصحيات  اما 
والعاطلون عن العمل وكذلك ربات البيوت واملوظفات والطالبات .

ان هنالك اتفاًقا عىل عدم اعتامد بيانات داعش مما يعكس ان الصورة املتكونة تعتمد 
عىل بيانات احلكومة وقادة احلشد وقادة العسكر ورفض بيانات داعش.. مما يعني ان 
اجلمهور بمختلف فئاته ومهنة وجنسه يتفق عىل مصدر املعلومات وليس وسيلة نقلها 

.. وكام يف اجلدول رقم )12( .

ان  تبني  داعش  عن  اجلمهور  واقنعت  املصادر  استخدمتها  التي  االشكال  وحول 
نرشات االخبار اقنعت الكسبة واملوظفني والطلبة والعاطلني عن العمل وربات البيوت 
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واملوظفات والطالبات امام البامج فأقنعت الكسبة واملوظفني والطلبة والعاطلني عن 
العمل وربات البيوت واملوظفات والطالبات .

ربات  وال  والطلبة  املوظفني  تقنع  ومل  الكسبة  فأقنعت  السياسيني  مع  املقابالت  اما 
البيوت وال املوظفات وال الطالبات .

العمل  عن  والعاطلني  والطلبة  واملوظفني  الكسبة  اقنعوا  فقد  والعسكر  القادة  اما 
وكذلك ربات البيوت واملوظفات والطالبات .

وفيام خيص املحللني السياسيني فقد اقنعوا بمعلوماهتم عن داعش الكسبة واملوظفني 
والطلبة والعاطلني عن العمل وكذلك ربات البيوت واملوظفات فيام مل تقنع معلوماهتم 

الطالبات .

ان نسبة االقناع بالنرشات االخبارية حول موضوعات داعش كانت نسبتها 78% فيام 
كانت نسبة االقناع بالبامج 54% وكانت نسبة االقتناع باملقابالت مع السياسيني %24 
وكانت نسبة االقتناع بمعلومات القادة والعسكر )62%( وفيام خيص املحللني السياسيني 
كانت نسبة االقناع بمعلوماهتم 45% ان هذا التسلسل يعكس اىل حد كبري ثقة اجلمهور 
.. وكام  الفضائيات  يمثلوهنا ويعكس كذلك االعتامد عىل مضامني  املضامني ومن  هبذه 

يظهر اجلدول رقم )13(.

وعام عرضته املصادر حول )داعش( ووجده املبحوثون يف املصادر تبني اهنم اجانب 
من خارج العراق لدى الكسبة واملوظفني والطلبة والعاطلني عن العمل وربات البيوت 
واملوظفات والطالبات وكذلك كوهنم )قتلة ولصوص( عند نفس الفئات واملهن واهنم 
« ارهابيون يفجرون انفسهم» «ويغتصبون النساء» « ويذبحون االرسى» و « هيربون من 

املعارك» ولكن بنسب خمتلفة .
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ولكن  هل توصيف االجانب « جانب من خارج العراق» بنسبة )85.8%( واهنم 
 )%92.5( بنسبة  انفسهم  يفجرون  وارهابيون   )%87.7( بنسبة  ولصوص(  )قتلة 
وهيربون   )%90.1( بنسبة  االرسى  ويذبحون   )%88.8( بنسبة  النساء  ويغتصبون 
هذه  تكون  من  املبحوثون  وجده  ما  ان  تبني  ولكن   .)%85.8( بنسبة  املعارك  من 
التوصيفات عند الذكور )494( خياًرا وبنسبة 51.4% فيام كانت عند االناث )466( 

خياًرا وبنسبة )%48.5(.

الثقة باملصادر  أي ان حتديد التوصيف عند الذكور اكثر من االناث رغم ان نسبة 
كانت لدى االناث اكثر من الذكور كام يف جدول رقم )14( صفحة  40.

الكسبة  تابعها  الدواعش(  جنسيات  فأن  املبحوثون  تابعها  التي  االشياء  وعن 
واملوظفون والطلبة والعاطلون عن  العمل وربات البيوت واملوظفات والطالبات فيام 
تابع  فيام  واملوظفات  العمل  عن  والعاطلون  واملوظفون  الكسبة  النكاح(  )جهاد  تابع 
قرارات املحاكم اخلاصة هبم الكسبة واملوظفون والطلبة والعاطلون عن العمل وربات 

البيوت واملوظفات والطالبات .

اما فدية االرسى فتابعها الكسبة واملوظفون والعاطلون عن العمل واملوظفات. اما 
)تعاليمهم الدينية( فتابعها الكسبة واملوظفون والطلبة والعاطلون عن العمل وربات 

البيوت واملوظفات والطالبات .

اما اسامء القادة واملدن فتابعها الكسبة واملوظفون والعاطلون عن العمل واملوظفات 
والطالبات. اما )منشوراهتم( فتابعها الكسبة واملوظفون والطلبة والعاطلون عن العمل 

وربات البيوت ..
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اما االفالم اخلاصة بداعش فتابعها الكسبة واملوظفون والعاطلون عن العمل .

وكام يظهر اجلدول رقم )15( صفحة 42-41 .

الفئات  مجيع  بني  اتفاق  هنالك  املصادر  خالل  من  لداعش  املبحوثني  رؤية  وعن 
املذهب» و «ضد  الوطن» و «ضد  « ضد  و  الدين»  ان داعش «جهة ضد  واملهن عىل 

االخالق» وضد « العشائر» و « ضد القومية العربية » ولكن بنسب خمتلفة .

ولكن هذه التوصيفات عند الذكور كانت بـ )375( وبنسبة )46%( فيام كانت عند 
االناث )439( وبنسبة )%53.3( .

االناث،  عند   )%0.10( الذكور،  عن   )%0.8( الدين(  ضد  )جهة  نسبة  وكانت 
املذهب  وضد  االناث،  عن   )%0.09( و  الذكور  عند   )%0.08( الوطن  ضد  جهة 
)0.07%( عند الذكور و )0.07%( عند االناث، وكانت ضد االخالق )%0.07( 
عند الذكور و )0.07%( عن االناث ، وجهة ضد العشائر )0.06%( عند الذكور و 

)0.08%( عند االناث .

ضد  جهة  داعش  ان  للمصادر  وفقًا  الذكور  من  اكثر  يقيدون  االناث  ان  يظهر  مما 
الدين وضد الوطن وضد العشائر وضد القومية العربية فيام تساوت االعتقادات بني 
الذكور واالناث بأهنا ضد املذهب وضد االخالق وهو يؤكد بأن الثقة باملصادر كانت 

عند االناث اكثر من الذكور .

كلام زادت ثقة اجلمهور باملصادر وفقًا للجنس زادت التوصيفات باملصادر

كام يف اجلدول رقم )16(.
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لدى  توافقًا  هناك  ان  تبني  هلا  اجلمهور  وموافقة  لداعش  املصادر  توصيف  وعن 
الفئات واملهن ذكورًا واناثًا عن توصيف داعش جهة دينية ضالة( واهنا « جهة عدوانية» 

ثم «جهة مكروهة» وجهة مهزومة « وجهة غري اخالقية» ولكن بنسب خمتلفة .

وتبني اهنا توصف «جهة دينية ضالة» لدى الذكور بنسبة 0.09% ولدى االناث بنسبة 
0.09% فيام كانت «جهة عدوانية» لدى الذكور 0.10% فيام لدى االناث %0.10، 
يف حني اهنا «جهة مهزومة « 0.09% للذكور فيام كانت لدى االناث 0.10%، كام اهنا 
اهنا كـ  الذكور و 0.08% لدى االناث، وتبني  «جهة مهزومة « كانت 0.08% لدى 

«جهة غري اخالقية» عند الذكور 0.01% فيام جائت لدى االناث %0.11 .

كجهة  واالناث  الذكور  بني  داعش  توصيف  يف  تساويًا  هنالك  أن  هنا  واملالحظ 
اكثر  اهنا كجهة « مكروهه وغري اخالقية»  عدوانية ودينية ضالة ومهزومة .. يف حني 

عند االناث من الذكور.. 

وكام يظهر اجلدول رقم )17( صفحة 45-44 . 
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التحقق من الفروض  

الفرض االول

باستخدام معامل ارتباط بريسون للتحقق من العالقة بني متابعة املبحوثني الخبار 
داعش وزيادة معلوماهتم عن داعش كان االرتباط طرديا متوسطًا .

بام يعني ان اي زيادة يف املتابعة يدفع اىل زيادة معلومات اجلمهور عن داعش .

الفرض الثاين

باستخدام معامل ارتباط بريسون للتحقق من العالقة بني زيادة معلومات اجلمهور 
من خالل متابعة اخبار داعش ووضوح صورة داعش لدى اجلمهور تبني ان االرتباط 
عكيس قوي بمعنى ان اجلمهور عندما يتابع تزداد معلوماته عن داعش لكنه ال يساهم 

يف وضوح صورة داعش عند اجلمهور .

بمعنى ان زيادة املعلومات تدفع اىل عدم وضوح صورة داعش لدى اجلمهور ربام 
بسبب تناقض املعلومات وتداخلها ..

الفرض الثالث

وارتباطه  االخرى  واملصادر  الفضائيات  عرضته  بام  اجلمهور  ثقة  من  وللتحقق 
بجنس وفئات ومنها املبحوثون وبتطبيق مربع كا2 تبني ان املحسوبة 5345- اصغر 

من اجلدولية عند مستوى 0،05 فهي غري دالة احصائيًا .

بمعنى ان ثقة اجلمهور بام عرضته الفضائيات ال يرتبط باختالفهم من حيث اجلنس 
الفئة او املهنة .
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الفرض الرابع:

وبالتحقيق عن املضامني التي يتابعها اجلمهور بالفضائيات وعالقتها بمهن وفئات 
املجتمع .

وبتطبق اختيار ت تبني ان ت املحسوبة 0.0244 اصغر من ت اجلدولية 1.76 مما 
يعني اهنا ليست دالة احصائية .

مضامني  متابعة  عىل  يؤثر  ال  املبحوثني  وجنس  وفئات  مهن  اختالف  ان  بمعنى 
داعش من خالل الفضائيات 

تالتبايناملتوسط
0.0244 ليست دالة 40.8765.865ذكور

احصائيًا 39.87108.115اناث

الفرض اخلامس :

وملعرفة مدى ما قدمته الفضائيات من اشكال واساليب يف التأثري يف قناعة اجلمهور 
وباستخدام مربع كا2 ظهرت قيمه كا2= 324،6 وهي اكب من كا اجلدولية 9،49 عند 

مستوى 0،05% مما يعني اهنا دالة احصائيًا .

ومما يعني ان االشكال واالساليب التي قدمتها الفضائيات ألخبار داعش اقنعت 
اجلمهور. 
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الفرض السادس :

داعش  عن  الفضائيات  تعرضه  بام  اجلمهور  معلومات  زيادة  عالقة  من  وللتحقق 
كا  فيام   5،86 بلغت  املحسوبة  كا  ان  تبني  كا2  مربع  وبتطبيق  املجتمع  وفئات  ومهن 

اجلدولية 9.49 عند مستوى 0.05% فهي غري دالة احصائيًا .

بمعنى ان زيادة املعلومات من الفضائيات ال يتأثر بمهن املشاهدين وفئاهتم.
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النتائج :

تبني من البحث النتائج اآلتية:

ان الذكور من املوظفني والطلبة اكثر متابعة ألخبار داعش ثم املوظفات والطالبات 
.

ان الفضائيات مصدر ألخبار داعش اوالً لدى املوظفني والعاطلني عن العمل فيام 
كانت مواقع التواصل اوالً لدى ربات البيوت .

ان  حني  يف  االناث  من  اكثر  الذكور  لدى  املعلومات  يف  فائدة  قدمت  املصادر  ان 
متابعة االناث لقضية داعش كانت اكثر من متابعة الذكور .

الفضائيات واملصادر عن  بام تعرضه  ما  اىل حد  يثقون  بغداد  ان 58% من مجهور   
داعش يف حني ان 25% يثقون متاما و 13% ال يثقون بام تعرضه املصادر وان 53% من 

النساء يثقن باملصادر و46% من الرجال يثقن ايضًا .

لبناء  السياسيني حول داعش مل تعتمدها فئات ومهن مجهور بغداد   ان ترصحيات 
صورة عن داعش فيام اعتمدوا ترصحيات القادة العسكر وقادة احلشد الشعبي ..

فقد  السياسيني  مع  املقابالت  اما  واملهن  الفئات  مجيع  اقنعت  االخبار  نرشات  ان 
املوظفني  واقنعوا  الطالبات  يقنعوا  مل  السياسيني  املحليني  وان  فقط  الكسبة  اقنعت 

وربات البيوت .

 حل توصيف داعش بأهنم اجانب من خارج العراق لدى 85% من اجلمهور فيام 
النساء  املعارك لدى 85% ويغتصبون  اهنم يذبحون االرسى لدى 90% وهيربون من 
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لدى %87 .

 ان زيادة متابعة مجهور بغداد للفضائيات يدفع اىل زيادة املعلومات عنهم ولكنه ال 
يساهم بوضوح الصورة عنهم .

باختالف  يرتبط  ال  داعش  عن  واملصادر  الفضائيات  تعرضه  بام  اجلمهور  ثقة  ان   
مهنهم او فئاهتم .

ان اجلمهور مقتنع بام قدمته الفضائيات من اخبار داعش وكون الصورة عنهم من 
ذلك.
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االستنتاجات 

يمكن حتديد اهم االستنتاجات بااليت :

تتابع منها اخبار داعش  التي  الفئات واملهن يف بغداد مشتتة يف اختيار املصادر  ان 
ولكن اعتامدها الفضائيات يوحد اىل حد ما رؤاها هلذه القضية.

الفضائيات مصدًرا  اعتامد  وان  املصادر،  من  اكثر من غريها  بالفضائيات  الثقة  ان 
لقضية داعش يعطيها الفرصة للتاثري اكثر من غريها اوالً ويساهم يف فرض تصوراهتا 

عىل اجلمهور ثانيًا .

من  يزيد  داعش  هبا  قدمت  التي  الفضائيات  واساليب  بأشكال  اجلمهور  قناعة 
مصداقية هذه القنوات ويزيد من فرص اعتامدها يف قضايا مهمة مشاهبة .

التوصيات 

 اعداد دراسات اكثر عن قضايا مهمة مشاهبة لقضية داعش تقدم تصورات حول 
مصادر الوصول للجمهور العراقي .

هبدف  داعش  قضية  لطرح  الفضائيات  اعتمدهتا  التي  والوسائل  اخلطط  دراسة 
تقييمها وتشخيص مكامن القوة والضعف فيها .
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جداول البحث 

املجموع حسب اجلنس

1FerquencypercentValid Per-
cent

 Cumulative
Percent

9246.046.046.0ذكر

10854.054.0100.0انثى

Total200100.0100.0

جدول رقم )1( يوضح جنس العينة
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2

املهنة الفئة
انثىذكر

Count%Column NCount%Column N

11.0%0.012%0ربة بيت

0.0%8.70%8كاسب

63.9%68.569%63موظف

25.0%2021.727طالب

0.0%1.10%1عاطل عن العمل

100.0%100.0108%92املجموع

جدول رقم )2( يوضح تقسيم املبحوثني وفق اجلنس واملهنة والفئة
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3

التحصيل العلمي
انثىذكر

Count%Column NCount%Column N

0.0%0.00%0امي

0.0%0.00%0ابتدائية

9.%0.01%0متوسطة

7.4%2.28%2اعدادية

7.4%3.38%3دبلوم

65.7%75.071%69بكالوريوس

9.3%4.310%4ماجستري

9.3%15.210%14دكتوراه

100.0%100.0108%92املجموع

جدول رقم )3( يوضح التحصيل العلمي للمبحوثني
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