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 ةتستى  اعمعر مب تقت عالو صحف الكردية االلكرتونيةلل التعرض
 العراتقي شبابال لد  اإلرهاب بقضايا

 دراسة متسحية
 

   )*(كاروان حممد صديق حممد أ .
 حتت إشراف

 )*(أ . د. عبد اهلادي أمحد النجار 

 )*(د. جمدي الداغر                                     

 :اعمقدمة
بعد  ،في اآلونة األخيرة في جذب األنظار الصحافة اإللكترونيةت ساهم

أن  تلك الصحيفةالعديد من القضايا التي أثارت الرأي العام، واستطاعت  اتفجيره

 السياسيةاالجتماعية وجديدة للمشاركة في األنشطة  فنون صحفيةتمد المواطنين ب

 ،يجعل من السياسة شأناً عاماً يمارسه معظم أفراد الشعب مما، والثقافية واألمنية

شجع دون أن يكون مقتصراً على فئات دون أخرى، وذلك ألن هذه المواقع ت  

تلك على المشاركة في أم ثقافياً أم أمنياً األفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسياً 

 .والثقافية واألمنية السياسيةالفعاليات 

وستحاول هذه الدراسة بحث التعرض للصحف الكردية اإللكترونية وعالقته 

بمستوى المعرفة بقضايا اإلرهاب لدى الشباب العراقي خالل فترة زمنية محدودة 

 في إقليم كوردستان بالعراق.

 * مشكلة البحث:
ترونية في إقليم تأتي هذه الدراسة لترصد العالقة بين الصحافة اإللك

كوردستان والمعرفة لدى الشباب إزاء قضية اإلرهاب، من خالل التعرف على 

مظاهر اهتمام الشباب في كوردستان بالقضية، ودوافع تعرضهم لها عبر الصحف 

اإللكترونية، وحجم التعرض والمواقع المتفضلة لديهم لمتابعة الموضوعات 

                                                 
 جامعة المنصورة.  -كلية اآلداب -كاروان محمد صديق: باحث لدرجة الماجستير بقسم اإلعالم )*(
 جامعة المنصورة.  -كلية اآلداب -أ.د. عبد الهادي أحمد النجار: أستاذ اإلعالم المساعد )*(
      جامعة المنصورة.   -كلية اآلداب -د. مجدى الداغر: مدرس بقسم اإلعالم )*(
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هر عالقة الشباب بالصحافة وأحداث اإلرهاب باإلضافة إلى دراسة مظا

اإللكترونية هذا من جانب، وبحث عالقة متابعة الشباب لمواقع الصحف 

 اإللكترونية بمستوى المعرفة بقضية اإلرهاب من جانب آخر.

 أهمية البحث:
ندرة الدراسات العلمية التي تتعلق بالصحف الكردية  األهمية العلمية: -

اإللكترونية في تشكيل معارف واتجاهات لدى الجمهور بصورة عامة، وفئة 

 الشباب في المجتمع العراقي بصورة خاصة.

تكمن أهمية البحث في أهمية الصحف الكردية اإللكترونية  األهمية العملية: -

لومات إلى أفراد المجتمع حول قضايا التي تعمل على إيصال المعرفة والمع

 اإلرهاب بسرعة هائلة، وتعمل على بناء خزين وفير من المعلومات والمصادر.

 أهـداف الدراسـة:
رصد مدى وحجم تعرض الشباب العراقي للصحف الكردية  .1

 اإللكترونية.
لصحف معرفية حول قضايا اإلرهاب على اتحليل المستويات ال .2

 عينة الدراسة. لدى الكردية اإللكترونية
لصحف الكردية تفسير اهتمام المبحوثين حول قضايا اإلرهاب على ا .3

 .اإللكترونية
 معرفة الفنون الصحفية المنشورة على الصحف الكردية اإللكترونية. .4
 معرفة مضمون المواد المنشورة على الصحف الكردية اإللكترونية. .5

 اإلطار النظري للدراسة:
 للدراسة. أوالً: النظرية المستخدمة -

 :نظرية فجوة المعرفة

وهي ( Knowledge Gapتعتمد هذه الدراسة إلى نظرية فجوة المعرفة )

تقوم على فكرة مؤداها أن تدفق المعلومات ال يتم بشكل متساو بين األفراد 

ومختلف جماعات المجتمع، فقد تزداد معرفة بعض الجماعات بموضوع معين 

إذ أنها تختلف باختالف  ؛الفجوات بنسب متفاوتةمقارنةً بجماعات أخرى، وتوجد 

 .الموضوعات

علي يد ثالثة من الباحثين ( 1970)ولقد ظهرت هذه الفرضية ألول مرة عام 

 &P.J .Tichenor ، G.A.Donohueودونوهيو وأولين تيشنور)هم 

C.N.Olien  ،) ،ًحـاول وقد وفرضية فـجوة الـمعرفة فرضـاً أكـثر منها نـموذجا
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وذلك من خالل تقديم تعريف  ،صياغته(  P.J .Tichenoretalتيشنور)

ؤدي تدفق المعلومات من وسائل اإلعالم داخل : يأنهبالصطالح الفجوة المعرفية 

االجتماعي  النظام االجتماعي إلى جعل فئات الجمهور ذات المستوى االقتصادي/

 لمستوى االقتصادي/المرتفع يكتسبون المعلومات بمعدالت أسرع من الفئات ذات ا

 .ناالجتماعي المنخفض، وبالتالي تتجه الفجوة المعرفية إلى الزيادة بدالً من النقصا

 

 

 :في اكتساب المعارف )المعلومات( من وسائل اإلعالم وسيطةالعوامل ال -

هناك العديد من العوامل واألسباب التي تؤثر في حجم المعارف التيي يحصيل 

 :اإلعالم وتشملعليها األفراد من وسائل 

تبييياين المهييييارات : ت(Communication Skills) مهاااارات االلصاااا  1

التعليم واألشيخا  ي االتصالية بين الطبقات، فغالباً ما يكون هناك تباين ف

قيدرة فيي مهيارات ر كبيأيتوقع أن يكونوا  ،المستوى التعليمي المرتفع يذو

 م.والعلوة العام اقضايالقراءة والفهم الضروريين الكتساب المعرفة عن ال

ؤدي ارتفاع مستوى التعليم : ي(Prior Knowledge) الخلفية المعرفية 2

الخلفييية المعرفييية المكتسييبة و أ ،إلييى تييوفر خلفييية ميين المعلومييات المختزنيية

للمعلومييات الجديييدة التييي  والتييي تسيياعد علييى االسييتخدام األمثييل ،السييابقة

 .اإلعالماكتسبت حول موضوع التعرض السابق لوسائل 

األفراد ذوي : فييي(Social Contact) االلصاااا  االجتمااااعي بااااآل رين 3

أكبييير ة المسيييتوى االجتمييياعي االقتصيييادي المرتفيييع ليييديهم مقيييدرة اتصيييالي

ة أكثر مقدرة على مناقشة أخبار الشيئون العامي نيكونووبالتالي ن، باآلخري

كما يشبع  ،لهم أو العلمية فيما بينهم، وتحقيق لهم درجة من الرضا الداخلي

 واالقتصادية. االحتياجات النفسية واالجتماعيةض بع

يشيمل التعييرض االنتقيائي واإلدراك االنتقييائي : و(Selectivity) االنتقاا  4

المسييييتوى االجتميييياعي  ياألشييييخا  ذوإن حيييييث  ؛والتييييذكر االنتقييييائي

 ؛المضمون اليذى يتعرضيون ليهن االقتصادي المرتفع سيقومون بالبحث ع

 ل.لها بشكل أفضا ويتذكرون المعلومات التي تعرضو ،ثرلذلك ينتبهون أك

: (The Nature of Mass Media) طبيعااة نظااام وسااائل اإلعااالم 5

أن الوسيائل المطبوعية غالبياً ميا تكيون أكثير ( Tichenor تتشنر)فترض ا

اسييتخدامها ميين جانييب األشييخا  ذوي المسييتوى االجتميياعي ي كثافيية فيي

توسيع الفجوات المعرفيية، كميا توقيع يؤدي إلى ا االقتصادي المرتفع، وهذ

األفيراد األقيل تعليمياً سيوف ييؤدي إليى ارتفياع ن أن استخدام التليفزيون بيي

 ن.المعرفية بينهم وبين اآلخرية وتضييق الفجو ،مستوى معرفتهم
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 Communicationالقاااااادرات االلصااااااالية ألفااااااراد الجمهااااااور ) 6

Potential) البياحثين حيول : يرى دينس ماكويل أنه دارت مناقشات بيين

القدرات االتصالية وإمكانييات االتصيال؛ حييث ييرون أن هنياك خصيائ  

تساعد الفرد عليى تبيادل المعلوميات، وتسيهل ليه عمليية االتصيال، وتعتميد 

 القدرة االتصالية على ثالثة أنماط من الخصائ ، هي:

الخصائ  الشخصية: التيي تمثيل فيي القيدرة عليى المالحظية والحيديث  -أ

لى اكتساب اللغات، ومهارات الكتابة واالسيتماع، باإلضيافة إليى والقدرة ع

 اتجاهاته وسماته الشخصية.

خصييائ  تعتمييد علييى مركييز الفييرد االجتميياعي: تحييدد المتغيييرات،  -ب

 النوع(. –العمر  –التعليم  –مثل:)الدخل 

خصيييائ  البنييياء االجتمييياعي اليييذي ينتميييي إلييييه الفيييرد: مييين العواميييل  -ج

مجيييال تحدييييد أدوار األفيييراد فيييي الجماعيييات األوليييية الميييؤثرة فيييي هيييذا ال

والثانويية فييي عمليييات االتصيال، ويؤخييذ فييي االعتبيار السييياق االجتميياعي 

 لنظام االتصال.

: أكد كثير من الباحثين أن الدراسات التي تقييس فجيوة وقت قياس المعرفة 7

معرفييية بعييد تعييرض األفييراد للمعلومييات مباشييرة غالبيياً مييا توجييد فجييوات 

، فييي حييين تجييد الدراسييات التييي تقيييس المعرفيية بعييد فتييرة طويليية أو ضيييقة

بعيدة من التعرض فجوات معرفية واسعة بيين األفيراد، اليذين ينتميون إليى 

 فئات اجتماعية اقتصادية مختلفة.

: أشيارت العدييد مين الدراسيات إليى أن التأثير التقني علا  فجاوة المعرفاة 8

اسييتخدام األفييراد لوسييائل االتصييال الحديثيية بشييكل فييردي، مثييل: )شييبكة 

القنوات الفضائية( يؤدي إلى اتسياع الفجيوة المعرفيية  –المعلومات الدولية 

بييين األفييراد، وهييو مييا يتسييبب فييي وصييول معلومييات إلييى بعييض فئييات 

أصبحت معلومات قديمية نسيبياً،  المجتمع، بعد أن تكون هذه المعلومات قد

 في الوقت الذي تكون فيه فئات أخرى قد اكتسبت معلومات جديدة مختلفة.

 ة:ا تبار فرض نظرية فجوة المعرف -

 ا:حدد الباحثون طريقتين مختلفتين الختبار فرض الفجوة المعرفية وهم       

عليى فتيرات زمنيية متفاوتية،  :أي ،(Over Time) علا  المادى الطويال 1

يد هذه النوعية في تحديد التأثير السببي لوسائل اإلعيالم فيي تضيييق أو فوت

 اتساع فجوة المعرفة بين األفراد.

وفيي هيذه الحالية : (At a given point in Time) فاي فتارة محاددة 2

ي، طرديييية بيييين المسيييتوى االجتمييياعي االقتصييياد ارتباطييييهتوجيييد عالقييية 
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وسيييييائل التيييييي ييييييتم اكتسيييييابها مييييين المعلوميييييات المعرفييييية وومسيييييتوى 

وسيائل ا تحظيى بتغطيية مكثفية فيي ياوقضي والخاصة بموضوعات،اإلعالم

 .اإلعالم

 ة:المستويات التطبيقية لنظرية فجوة المعرف -

 :هما ،ين رئيسيينيقام الباحثون بتصنيف دراسات فجوة المعرفة إلى مستو       

ويركييز هييذا : (Micro individual level) المسااتوى الفااردي ال اايق 1

، المستوى على أهمية اكتسياب األشيخا  للمعلوميات مين وسيائل اإلعيالم

ا للمستوى االجتماعي واالقتصادي لهيؤالء األشيخا ، باإلضيافة إليى طبقً 

 ،ومسييتويات االهتمييام ،مهييارات االتصييال :مثييل ،متغيييرات أخييرىد وجييو

 .والقدرات المعرفية

طبيعية : يشيمل (Macro social level) األشاملالمساتوى االجتمااعي  2

: )أساليب نشر المعلومات مثل ،مجتمعببناء ال متغيراتالالبناء المجتمعي و

وسيييطرة  ،الصييراع االجتميياعيوتوزيعهييا، ووسييائل اإلعييالم المتاحيية، و

 ا وتمويلها.هوملكيت، على المعلومات المؤسسات اإلعالمية

 

 Knowledge Gap and) للتاأثيرفجاوة المعرفاة والحاد األقصا   -

Ceiling Effects): 
الحد األقصى  حصطل( مD. Mcquoil& S. windahl) وونداهـل ماكويل أطلق

عنيدما يصيبح  ،ويتم التوصل إليى هيذا الحيد األقصيى  (Ceiling Effects)للتأثير

المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع واألكثر مقدرة على اكتسياب  األفراد ذوي

غيير قيادرين عليى الحصيول عليى المزييد مين المعلوميات  -بمرور الوقتة، رفالمع

في حالية تشيبع معرفيي، فيي حيين يسيتمر األفيراد  :أي ،وسائل اإلعالمن المتدفقة م

المسييتوى االجتميياعي االقتصييادي فييي الحصييول علييى المعلومييات حتييى ي األقييل فيي

الفجييوة المعرفييية علييى المييدى الزمنييي  ىوتتالشيي ،بيياألفراد األعلييىق حيياليمكيينهم ال

 ، والشكل التالي يوضح ذلك:الطويل
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 1شكل رقم 

 سد الفجوة المعرفية بمرور الوقت لماكويل وونداهل

 

 
 اكتساب     ذوي المستوى االجتماعي                                                

      المعلومات           االقتصادي المرلفع                                                 

 والمعرفة                                                                                 
 ذوي المستوى االجتماعي   

           االقتصادي المنخفض                                

 

  

 
 

 الزمن  

 

 
بييين األفييراد حييول موضييوع مييا يمكيين أن تتسييع بييين  المعرفييية ةن الفجييووإ

بيين واإلعيالم، ل وسيائاألفراد؛ بسيبب اهتميام بعضيهم بيذلك الموضيوع المقيدم مين 

دائييرة خارجيياً عيين موضييوع كونالعنييدما ي خاصييةالفئييات األقييل واألكثيير تعليميياً، 

فيييه إال القليييل ميين األفييراد حولييه، وبهييذا تسييتمر الفجييوة مة وال يتنيياق  العااتقشيانمال

المعرفيييية بيييين األفيييراد اليييذين يملكيييون المعلوميييات والمعرفييية واليييذين ال يملكونهيييا 

 يوضح ذلك: والشكل التالي،

 

 

 2شكل رقم 

 اتساع الفجوة المعرفية بمرور الوقت لماكويل وونداهل

 
 ذوي المستوى االجتماعي            اكتساب                                         

 االقتصادي المرلفع                  المعلومات                                               

 والمعرفة                                                                                 
 ذوي المستوى االجتماعي   

 االقتصادي المنخفض                                          
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 الزمن  

 
 

 :يةالمتغيرات التي لفسر حدوث فجوة المعرف -

لما انتهت إليه البحوث  اوفقً  ،تفسر حدوث فجوة المعرفةتتعدد المتغيرات التي 

 ة:والدراسات ذات الصلة، ويمكن تلخيصها في النقاط اآلتي
: يشيييكل التعيييرض أحيييد العواميييل أو المتغييييرات التيييي أثبتيييت بعيييض التعاارض 1

الدراسات دوره في إحداث فجوات وتفاوت معرفي بين أفراد الجمهور؛ حييث 

الرغبية فيي المعرفية ال تكفيي التسياع الفجيوة أشارت بعض الدراسات إليى أن 

المعرفية، وأنه البد من أن يقوم الفرد بالتعرض للمعلومات التي تقدمها وسائل 

 اإلعالم.
ة ارتباطيه عالق دوجوم( على 2013وأكدت دراسة )ريبه ر كوران مصطفى 

بين معدل تعيرض الشيباب العراقيي للشيبكات االجتماعيية  ذات داللة إحصائية

المتعمقييية( بيييالبرام   –عليييية باإلنترنيييت ومسيييتويات المعرفييية )السيييطحية التفا

 دوجييوم( إلييى 2011وتشييير نتييائ  دراسيية )ديمتييروف وآخييرون  ،االنتخابييية

 وسييائل اإلعييالم الرقمييية اسييتخدام ذات دالليية إحصييائية بييينة ارتباطيييه عالقيي

 .ةنتخابيوالمشاركة اال السياسيةالمعرفة و
نتائ  الدراسيات التيي أجرييت الختبيار فيروض : بينت بعض مستوى المعرفة 2

نظرية فجوة المعرفة، أن مسيتوى المعرفية التيي ييتم قياسيها يلعيب دوًرا مهًميا 

في اتساع أو ضيق الفجوات المعرفيية، سيواء كانيت مجيرد وعيي بالحيدث، أو 

معرفة متعمقة بالحدث، وتشير النتائ  إلى اتساع الفجوات المعرفية عند قياس 

عمقة بموضوع معين، والسؤال عن التفاصيل المرتبطة بيه، بينميا المعرفة المت

تضييعف الفجييوة أو ال توجييد أساسيياً إذا تييم القييياس بالنسييبة للييوعي بالموضييوع 

 فقط.
 اإلعييالمالتعييرض لوسييائل (عيين م2001)عاااميمييان جمعيية إدراسيية وتوصييلت 

االنتخييياب التقليدييية والحديثييية وعالقتييه بمسيييتوى المعرفيية السياسيييية بأحييداث 

سيرائيلية لييدى الشييباب الجييامعي المصييري، إلييى أنييه يزيييد مسييتوى المعرفيية اإل

ليييدى مييين المعرفييية واليييوعي ليييدى مييين يتعرضيييون للوسيييائل الحديثييية وتقيييل 

 .يتعرضون للوسائل التقليدية

ي عيييد : (Socio Economic status) المساااتوى االجتمااااعي االقتصاااادي 3

ة، نظريية فجيوة المعرفيالمستوى االجتماعي االقتصادي المتغير األساسي فيي 

ى األعليوتوصلت معظم دراسات فجوة المعرفة إلى أن األفراد ذوي المستوى 
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 ً ً  اجتماعيا  يكتسبون المعرفة المتعلقة بالشئون العامية بمعيدل أسيرع ،واقتصاديا

ً ميين األفييراد ذوي المسييتوى األقييل اجتماعييياً واقتصييادي ة فييرض فجييو ى، ويبنييا

ي االجتماعيية االقتصيادية هيي المحيدد الرئيسيالمعرفة على أساس أن العوامل 

 .لقياس أثر تعرض الجمهور لرسائل وسائل اإلعالم
إلييى أن  ،وتشييير معظييم الدراسييات التييي تناولييت فييرض نظرييية فجييوة المعرفيية

 - خييالل قضييية مييا - المعرفييية التييي تتييدفق ميين خييالل وسييائل اإلعييالمق الفييرو

قتصادي المرتفع، حتى تصيبح األفراد ذوي المستوى االجتماعي االن تزداد بي

 Douglas anf، وتوصلت دراسية )المعلومات ذات قيمة للمجتمعه معظم هذ
Mira. 2009 إلييى وجييود فييرق ذو دالليية إحصييائية بييين اسييتخدام وسييائل )

اإلعالم والمستوى االجتمياعي االقتصيادي لعينية الدراسية، التيي أثيرت بشيكل 

 كبير على المعرفة بالشئون العامة.
 

عييييد التعليييييم مؤشييييراً كافييييياً لتحديييييد المسييييتوى ي  : (Education) مالتعلااااي 4

الدراسيات التيي اختبيرت فيرض الفجيوة م االقتصيادي فيي معظيواالجتماعي 

المجتمعييات األجنبييية، بارتفيياع ي حيييث يييرتبط مسييتوى التعليييم فيي ؛المعرفييية

يختلييييف األميييير فييييي ن االقتصييييادي لدفييييراد، ولكييييوالمسييييتوى االجتميييياعي 

فيالتعليم ت، النامية، ويرجع ذليك الخيتالف طبيعية تليك المجتمعياالمجتمعات 

ارتفياع ي حييث ال يعني ؛االقتصياديوليس مؤشراً كافياً للمستوى االجتماعي 

 .االقتصاديوالتعليم بالضرورة ارتفاع المستوى االجتماعي 

م( إليى أن األعليى فيي 2006عميارة عيام )تشير نتيائ  دراسية نائلية إبيراهيم 

ليمي هيم األكثير معرفية باالنتخابيات الرئاسيية المصيرية، وهيم المستوى التع

 األقل إيجابية في اتجاهاتهم نحو هذه االنتخاب.

بعييض البيياحثين أن التعليييم ليييس هييو المتغييير  ىييير: (Interest) االهتمااام 5

فعنييدما يثييار موضييوع مييا يهييم المجتمييع ف نييه ميين ة، األساسييي لقييياس المعرفيي

يحيدث ميا بين أفيراد هيذا المجتميع، وهيذا  فيةالمتوقع أن تضيق الفجوة المعر

هيذا المجتميع، ويظهير ذليك ي عندما يكون الموضوع المثار محيل صيراع في

أفرادهييا أكثيير ميين ت بوضييوح فييي المجتمعييات الصييغيرة التييي تتشييابه صييفا

( Political Interest) وظهييير االهتميييام السياسيييي،المجتمعيييات الكبيرة

المعرفية، وهنياك العدييد مين الدراسيات باكتسياب ؤ كمؤشر أكثر قوة في التنب

الجمهيور يمكين أن تعتبير عيامالً رئيسيياً فيي ت التي توصلت إلى أن اهتماما

رافية داخل غاالهتمام عن المحددات الديمول اكتسابه للمعرفة، وبهذا ال يفص

 .نطاق نظرية فجوة المعرفة

وجيود عالقية م( إليى 2011وتوصلت دراسة منى عبد الرحمن مصلح عام )

ارتباطيييه ذات داليية إحصييائية بييين معييدل االهتمييام بالقضييايا السياسييية مجييال 

وأكدت دراسة روبا فيصيل عبيد العزييز عيام ، الدراسة ومستوى المعرفة بها
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م( وجييود عالقيية ارتباطيييه ذات دالليية إحصييائية بييين درجيية اهتمييام 2011)

 المبحوثين ومستوى معرفتهم باألحداث الخارجية.

ظهرت العالقية بيين الوسيائل اإلعالميية والفجيوات مية: نوع الوسيلة اإلعال 6

المعرفية التساعها أو تضييقها، نجد أن كل صيفحة فيي الصيحيفة تصيل إليى 

فئات متباينة بمحتوى مختلف، وأن الوسائل الجديدة تؤدي إلى توسيع الفجوة 

 المعرفية حيث يعتمد استخدامها على اهتمامات األفراد وخبراتهم السابقة.

أشارت نتائ  دراسية تيتشيينور وزميالإه إليى أن فجيوات الموضوع: طبيعة  7

المعرفيية تضيييق فييي حاليية الموضييوعات المحلييية ألن عييادة مييا تنطييوي علييى 

صراع كبير، مما يجعلها أكثر بروزاً لكل فرد في المجتميع، بينميا تتسيع فيي 

 حالة الموضوعات القومية؛ ألنها عادة ما تكون أقل بروزاً.

د عالقية بيين وأكدت بعض الدراسيات السيابقة وجي: وغرافيةالمتغيرات الديم 8

المعرفة التي يكتسبها األفراد مين وسيائل ى ومستو ،رافيةغالمتغيرات الديمو

 كما يلي: اإلعالم

م( 2011: أشارت دراسة السيد عثمان السيد أحمد الجندي عام )نأوالً: الس-

المبحيييوثين وفيييق إليييى وجيييود فيييروق ارتباطييييه ذات داللييية إحصيييائية ليييدى 

الخصييائ  الديموغرافييية )السيين( ومسييتويات المعرفيية باإلصييالح السياسييي 

م( وجييدت فييروق 2004فيي مصيير، ووفيق نتييائ  دراسيية عليي مبييارك عيام )

ذات داللييية إحصيييائية بيييين المبحيييوثين مييين المسيييتويات العمريييية المختلفييية 

للمبحييوثين فييي مسييتوى معييرفتهم الرياضييية؛ حيييث وجييد أن المبحييوثين ميين 

( فييأكثر أقييل 50( سيينة لييديهم معرفيية أعلييى، بينمييا كانييت فئيية ميين )40-50)

 الفئات في مستوى المعرفة.

م( إلييى وجييود عالقيية 2002أظهييرت دراسيية محمييد الفقيييه )ع: ثانياااً: النااو-

النوع من ناحية والتعرض للنشرات اإلخبارية، وكثافية ن ارتباط متوسطة بي

اإلخبارييية، ووجييود فييروق لصييالح التعييرض لهييا، وقييدر االنتبيياه للنشييرات 

م( إلىعييدم وجييود 2001الييذكور، وأشييارت نتييائ  دراسيية إيمييان جمعيية عييام )

 فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث.

 :أهمية نظرية فجوة المعرفة في هذه الدراسة -

تشيييكل النظريييية إطييياراً مرجعيييياً مهمييياً لهيييذه الدراسييية، وذليييك فيييي تحدييييد  1

 التي ستقوم الدراسة باختبارها.الفروض والمتغيرات 

تحاول هذه الدراسة اختبيار فيروض هيذه النظريية عليى شيريحة مهمية مين  2

المجتمييع العراقييي؛ اعتميياداً علييى مجموعيية ميين المتغيييرات الديموغرافييية 

 تساهم في تضييق الفجوة المعرفية أو توسيعها.
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ية، وهو تساعد هذه النظرية الدراسة في تحديد المقاييس واإلجراءات العلم 3

ما يساعد الباحث في الوصول إلى نتائ  علمية دقيقة قد تفضي إلى معرفية 

الفجوات المعرفية بين الشباب العراقي، وتأثير الصيحف اإللكترونيية عليى 

 ذلك.

ت مكيين هييذه النظرييية الباحييث ميين الكشييف عيين مسييتويات المعرفيية بقضييايا  4

المعرفية حيول اإلرهاب لدى الشباب العراقي، ومدى سطحية أو عمق تليك 

 قضايا اإلرهاب المعنية بالدراسة، أو عمقها.
 

 ثانياً: الدراسات السابقة: -

 الدراسات التي لتعلق بالصحافة اإللكترونية: -المحور األو  -

)دور المدونات والصحافة اإللكترونية  2012دراسة عال عبد الجواد حسن  .1

، ية المعاصرة(في لشكيل الجاهات الشباب الجامعي نحو الق ايا السياس

هدفت الدراسة التعرف على الدور الذي تقوم به المدونات والصحافة 

اإللكترونية في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو القضايا السياسية 

المعاصرة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخدام منه  

حوث موزعين ( مب450المسح لعينة من الشباب الجامعي المصري قوامها )

على جامعات القاهرة والمنيا وطنطا، وتوصلت الدراسة: إلى أن الذكور 

ً لإلنترنت، ومن ثم أكثر تصفحاً  وطالب الكليات العملية أكثر استخداما

للمدونات والصحف اإللكترونية من اإلناث وطالب الكليات النظرية، 

لمبحوثين بين مستويات تعرض ا إحصائيةويوجد عالقة طردية ذات داللة 

 للمدونات والصحف اإللكترونية واتجاهاتهم نحو القضايا السياسية العربية.
 

)عالقة التعرض للمواقع اإللكترونية  2011دراسة فاطمة فايز عبد قطب  .2

، هدفت الدراسة الشبابية والمنتديات بترليب الشباب ألولويات ق اياهم(

اإللكترونية التعرف مع حجم تعرض الشباب المصري للمواقع  إلى

والمنتديات، والتعرف على أجندة القضايا التي تهم الشباب، ومدى ثقة 

الشباب في اإلنترنت، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخدام 

منه  المسح لعينة من الشباب المصري، وتوصلت الدراسة: إلى وجود 

اب من حيث قضايا التقارب الشديد بين أجندة المواقع والمنتديات وأجندة الشب

الفقر والبطالة وارتفاع األسعار والفساد، وهي األسباب التي أدت إلى اندالع 

( التي قادها الشباب، كما يوجد عالقة طردية بين ثقة 2011ثورة يناير )

المبحوثين مستخدمي المواقع والمنتديات في قدرة اإلنترنت على التعبير 

 المواقع لقضاياهم وتعبيرها عنهم.الحر عن الرأي، وبين ثقتهم في معالجة 
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فن اإل راج الصحفي لمواقع ) 2011دراسة بيرق حسين جمعة موس   .3

هدفت الدراسة إلى التعرف (، الجرائد العراقية االلكترونية دراسة لحليلية

على فن اإلخراج الصحفي لمواقع الجرائد العراقية اإللكترونية، وتنتمي هذه 

ة باستخدام منه  التحليل لعينة من مواقع الدراسة إلى الدراسات الوصفي

الدعوة(. وتوصلت  -الزمان  –الصحف اإللكترونية اآلتية: )الصباح 

ضعف استفادة المواقع عينة الدراسة في تصميمها وإخراجها الدراسة: إلى 

من الوسائط المتعددة، فرغم أَنَّ الوسائط المتعددة من أهم السمات الشكلية 

لة التصفح من خالل قدرتها على االستحواذ على نترنت، وذلك لسهولإل

إذ استخدمت  ؛المدارك السمعية والبصرية للمتلقين وجذبهم إلى المواقع

َ أنواع الوسائط المتعددة هو عرض الصور  المواقع عينة البحث أبطأ

التي تنعدم فيها مميزات الصوت والفيديو، وهو  (Slide Show) الصماء

تتوافر فيه الحكاية الصوتية التي تعد شكالً غير مصحوب بالتعليق، وال 

إذ تجمع ما بين هيئة التقرير التلفزيوني  ؛متقدماً من تطبيقات اإلعالم الجديد

 وكان استخدام المواقع لبعض التأثير ،نترنتومميزات النشر في اإل

(Animation) مع العلم أَن استخدام الوسائط  ،الحركي للصور فقط

تعمل على إثارة حواس اإلنسان وعقله مما يكون له  المتعددة في المواقع 

أكبر األثر في تفعيل عملية التواصل ما بين الموقع والمستخدم فيما يعرف 

اعتماد موقعا جريدة (،وMulti – Sensory)) بفكرة الحواس المتعددة

الصباح والزمان في إخراجِهما للمواد الصحفية المنشورة على الصفحة 

وهو أسلوب يجمع بين أسلوبين أو أكثر،  ،وب المختلطالرئيسة على األسل

علماً  ،لكترونيةعتمد موقع جريدة الدعوة على أسلوب البوابة اإلافي حين 

أَنَّ توحيد أسلوب إخراج الصفحة الرئيسة يؤدي إلى سرعة تحميل الصفحة 

وتصفحها على عكس إذا أستخدم أكثر من أسلوب إخراجي في إخراج 

 .موقعالصفحة الرئيسة لل
 

ة فالصحا لغطية) 2010الهادي محمد الشيخلي  دراسة رؤى عبد .4

واستهدفت  ،(2010ات مجالس المحافظات نتخابال لعراقيةااللكترونية ا

الكيفية التي تعاملت بها الصحف اإللكترونية العراقية الدراسة التعرف على 

وقد  مع أحد أبرز أوجه الحياة الديموقراطية، أال وهي قضية االنتخابات،

كانت انتخابات مجالس المحافظات المحلية في العراق، موضوعاً للدراسة، 

من خالل تحليل مضمون تغطية كل من صحيفتي الدستور والزمان 

االلكترونيتين اليوميتين لالنتخابات؛ للتعرف على القضايا التي تناولتها 

-2-28إلى  2008-12-1الصحيفتان أثناء تغطيتهما لالنتخابات في الفترة )

(، وعلى اتجاه هذه التغطية. وقد أشارت نتائ  الدراسة: إلى أن 2009
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التغطية المتعلقة بموضوع االنتخابات والمرشحين احتلت المرتبة األولى، 

وتليها في المرتبة الثانية التغطية المتعلقة باألحزاب السياسية، أما المرتبة 

موضوع النفط، وأن  األخيرة فقد كانت للقضايا المتعلقة ب يران، وكذلك

موقف الصحافة العراقية اإللكترونية من انتخابات مجالس المحافظات كان 

 .(%54.7بنسبة إيجابية )
 

حرية الصحافة االلكترونية في الوطن م )2008عبد الصبور فاضل دراسة  .5

إلى التعرف على  الدراسة فتهد، ( 2007 - 2000العربية )في المدة من 

يهتم بمعرفة االنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة مدخل الممارسة الذي 

اإللكترونية، سواء التي لها أصل ورقي مطبوع، أم تلك التي نشأت أصالً على 

 وأسبابها وحجمها ونوعيتها اإلنترنت، وبيان العاملين فيها في الوطن العربي

اكاً والجهات التي ترتكبها، كما تهدف إلى التعرف على أكثر الدول العربية انته

لحرية الصحافة اإللكترونية، وكذلك معرفة مدى وجود تشريعات أو قوانين تنظم 

، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية؛ عمل الصحافة اإللكترونية

أن الصحافة وتوصلت الدراسة: إلى ، الستخدامها منه  المسح ودراسة الحالة

في العالم العربي بصفة عامة تخضع للسيطرة الكاملة من قبل الحكومات  ةاإللكتروني

العربية عن طريق وضع المواقع اإللكترونية في شبكة تتحكم فيها الدولة 

وتقوم في الوقت نفسه  بانتهاك حرية الصحف والمواقع التي  server)ر)السرفي

مواقع اإلخبارية أن حجب الصحف والو ،رموزها بالنقد تتعرض لسياسة الدولة أو

اإللكترونية هو أكثر حاالت االنتهاكات في الوطن العربي؛ حيث جاءت في المقدمة 

( من إجمالي حاالت انتهاكات حرية الصحافة %61.9بنسبة مرتفعة جداً بلغت )

اإللكترونية في الدول العربية موضوع الدراسة، يليها في المرتبة الثانية عمليات 

فحبس الصحفيين وكتاب اإلنترنت في المرتبة الثالثة، ثم  اإلغالق بنسبة منخفضة،

مثلت فلسطين حالة والمرتبة الرابعة،تخريب الصحف والمواقع اإللكترونية في 

من حيث تخريب المواقع والصحف اإللكترونية الفلسطينية وتديرها،  خاصة

ل واالعتداء عليها عبر هجمات وعمليات قرصنة إسرائيلية وأمريكية، أومن خال

 .من الفصائل الفلسطينية المتناحرة عناصر

 الدراسات التي لتعلق باإلعالم وق ايا اإلرهاب: -المحور الثاني -

دور اإلعالم في مواجهة المواقع التي ) م2009معتز صالح الدين دراسة  .1

تتعرف الدراسة  ،(لروج للفكر المتطرف واإلرهاب عل  شبكة االنترنت

المواقع التي تروج للفكر المتطرف دور اإلعالم في مواجهة على 

شبكة  . وتوصلت الدراسة: إلى اعتبارواإلرهاب على شبكة اإلنترنت

اإلنترنت في حد ذاتها مكتبة إلكترونية هائلة الحجم،مليئة بالمعلومات 

الحساسة التي يسعى اإلرهابيون للحصول عليها، مثل:أماكن المنشآت 
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النووية، المطارات الدولية،المعلومات الخاصة بسبل مكافحة 

( من مخزن اإلرهابيين المعلوماتي يعتمد %80اإلرهاب،وعليه ف ن )

 .للكافة لى مواقع إلكترونية متاحةاساساً ع
 

في االلصا  دور وسائل ) م،2008 سلطان بن عجم  بن منيخردراسة  .2

الدراسة هدفت  ،(رهابإللشكيل معارف الجمهور السعودى نحو ق ايا ا

إلى التعرف على دور وسائل االتصال في تشكيل معارف الجمهور 

السعودي نحو قضايا اإلرهاب، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية 

عكاظ ( خبير من جريدة 2448عمدية بواقع )باستخدام منه  المسح لعينة 

شهور، كما تم اختيار عينة من نشرات األخبار اليومية  6والرياض لمدة 

شهور في التليفزيون السعودى، وتوصلت إلى  3)النشرة الرئيسية( لمدة 

ً بنسبة  تساوي االهتمام بمعالجة قضايا اإلرهاب في الجريدتين تقريبا

( على الترتيب، وأن القالب الخبرى قد حاز المرتبة 51.2%(، )48.8%)

(، وهذا يوضح أن %94.9األولى في الفنون الصحفية بنسبة فارقة )

ام بمعالجة قضايا محتاج إلى طرح القضايا من خالل معالجات أكثر االهتم

والحوار، وكتاب األعمدة الصحفية, كما جاءت  الرأيتحليالً، مثل: قضايا 

نسبة المواد الصحفية المتعلقة بقضايا اإلرهاب التى يتم تقديم الصورة 

(, وهي نسبة عالية تعكس أهمية الصورة %46.8الصحفية بنسبة )

في توضيح آثار اإلرهاب السلبية، وزيادة اإلقناع، وأيضاً جاءت  الصحفية

نوعية قضايا اإلرهاب في المعالجة كاآلتى: التفجيرات اإلرهابية في 

المقدمة، يليها حوادث االعتداء والقتل، ثم مكافحة اإلرهاب، وقد جاءت 

ا الشخصيات العربية في المعالجة التليفزيونية في المرتبة األولى في قضاي

(، كما جاءت الوسائل العربية في مقدمة %75.5اإلرهاب بنسبة )

المصادر التى يستقى منها الجمهور السعودى معارفه بقضايا اإلرهاب، ثم 

اإلنترنت، ثم الوسائل األجنبية، ثم الوسائل السعودية،هم جاءت الصحافة 

بصفتها األكثر تأثيراً من وجهة نظر الجمهور فيما يتعلق بقضايا 

 .(%21.7( ثم التليفزيون بنسبة )%78.3هاب، وذلك بنسبة )اإلر
دور التلفزيون األردني في لشكيل م، )2007دراسة لحسين منصور  .3

بينت الدراسة إلى دور ،( الجاهات الشباب الجامعي نحو ق ية اإلرهاب

التلفزيون األردني في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضية 

عتماد على وسائل اإلعالم، ولتحقيق ذلك تم اإلرهاب في إطار نظرية اال

( مفردة، تم 371استخدام منه  المسح لعينة من الشباب الجامعي بلغت )

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من طلبة جامعة العلوم التطبيقية، ثم 

( بنداً لدراسة 92أرفق بها ) ( سؤاالً،13احتوت على ) استبانهصممت 

وأسفرت الدراسة عن عدة نتائ ، يمكن إجمالها فيما يلي: هذه العالقة، 



 أ . كاروان محمد صديق محمد                  التعرض للصحف الكردية االلكترونية وعالقته بمستوى المعرفة 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

456 

بروز اإلنترنت كمصدر أولى يتم االعتماد عليها للحصول على معلومات 

حول قضية اإلرهاب، واحتلت أهداف الفهم في متابعة قضية اإلرهاب 

إضافة إلى وجود  المرتبة األولى، تالها أهداف التوجيه ثم أهداف التسلية،

جنس وإدراك الشباب لمدى تأثير األحداث اإلرهابية في عالقة بين ال

األردن، وال توجد مثل هذه العالقة في إدراك الشباب لمدى تأثير األحداث 

اإلرهابية في السياسة الدولية، وجاءت اآلثار الوجدانية في الترتيب األول 

كأحد آثار التعرض لمعلومات قضية اإلرهاب،يليها اآلثار المعرفية 

 ية.والسلوك
 

م، )لحليل الخطاب حو  الحرب عل  2006 سة جي هوجاندرا .4

، رصدت الدراسة مدى تدعيم صفحات رسائل القراء في جرائد اإلرهاب(

)النيويورك تايمز والتايمز واالستراليين سيرف(، وأهمية تلك الصحف 

كمؤشر فى الرأي العام حول الحرب على اإلرهاب، وقد انتهت تلك 

تنظم –ئ , منها:أن الخطاب الصحفي فى تلك الجرائدالدراسة إلى عدة نتا

 يمكن أن يكون مؤشراً على تشابه الفكر السياسي. -صحفية منوعة 
 

م، )استخدام اإلرهابيين لشبكة المعلومات الدولية 2005سة كرامردرا .5

، قصدت الدراسة التعرف على ولحليل م مون لمواقع اإلرهاب(

لتسهيل عملياتهم، مستخدمين في ذلك  استخدام الجيل الجديد من اإلرهابيين

التطور التقني في تداول واستخدامها المعلومات، وقد انتهت تلك الدراسة 

شبكات اإلرهاب منتشرة ومنظمة بصرف النظر أن  إلى عدة نتائ , منها:

عن وجود بناء أو هيكل تنظيمي لها، وأن مواقع الجماعات اإلرهابية في 

 دولية.تزايد على شبكة المعلومات ال
 

 المحور الثالث: الدراسات التي لتعلق بنظرية فجوة المعرفة: -

، )دور وساائل اإلعاالم التقليدياة 2011دراسة منا  عباد الارحمن مصال   .1

تهيدف هيذه  ،والحديثة في إمداد الشباب المصري بالمعلوماات السياساية(

الدراسية إليى معرفية اليدور اليذي تقيوم بهيا الوسيائل التقليديية والحديثية فييي 

إميييداد الشيييباب المصيييري بالمعلوميييات السياسيييية، وهيييي دراسييية وصيييفية 

( 402السيييتخدامها مييينه  المسيييح لعينييية مييين الشيييباب المصيييري قوامهيييا )

 في المرتبية األوليىجاءت الفضائيات المصرية  مبحوث،  ومن نتائجها أن

، تليهيا الفضيائيات العربيية (%90.5)من حيث نسبة المشاهدة التيي بلغيت 

أن نسبة (،و%57.2)التلفزيون المصري بنسبة  ، وأخيراً (%65.9)بنسبة 

(70.6%)  ً في مقابل  من أفراد العينة يستمعون إلى الراديو المصري يوميا

كميييا بلغيييت نسيييبة االسيييتماع إليييى محطيييات  ،ال يسيييتمعون إلييييه (29.4%)

أن . وال يسيتمعون إليهيا (%82.3)في مقابيل  (%17.7)اديو الفضائية الر
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نهم ( ميي%53.3) نسييبة ميين يقييرإن الصييحف المصييرية يتوزعييون مييا بييين

ً  ا( يقرإونهييي%38.9و)بانتظيييام،  ايقرإونهييي  ا( يقرإونهييي%7.8و)، أحيانيييا

جياء  (%81.7)أن الوزن النسبي لمعدل قراءة الصحف المصرية اً، ونادر

(، وأن %80)نترنيييت إلأكبييير مييين اليييوزن النسيييبي لمعيييدل تصيييفح شيييبكة ا

( يتييييابعون أحيانيييياً، %43.8( يتييييابعون القضييييايا السياسييييية، و)51.2%)

( ال يتابعونها. ومن النتائ  أيضاً: عدم وجيود عالقية ارتباطييه دالية %5و)

إحصيييائياً بيييين المسيييتوى االقتصيييادي االجتمييياعي وبيييين معيييدل التعيييرض 

إلعييالم التقليدييية والحديثيية، وعييدم وجييود عالقيية ارتباطيييه داليية لوسييائل ا

إحصائياً بيين كثافية التعيرض لوسيائل اإلعيالم التقليديية ومسيتوى المعرفية 

بالقضييايا السياسييية مجييال الدراسيية، وأيضيياً وجييود عالقيية ارتباطيييه داليية 

إحصائياً بيين معيدل االهتميام بالقضيايا السياسيية مجيال الدراسية ومسيتوى 

 رفة بها.المع
 

، )العالقاة باين مساتويات 2011دراسة السيد عثمان السيد أحمد الجنادي  .2

التعاارض للمااواد اإل باريااة التليفزيونيااة ومسااتويات المعرفااة باإلصااالح 

تهييدف هيييذه الدراسييية إليييى دراسييية  السياسااي لااادى الجمهاااور المصاااري(،

وتحليل العالقة بين مستويات تعرض الجمهور المصري للمواد اإلخباريية 

 -البنائيية –التليفزيونية ومستويات المعرفية باإلصيالح السياسيي )الحقائقيية

الكلييية( فييي مصيير، وهييي  دراسيية وصييفية، اسييتخدمت ميينه  المسييح لعينيية 

المضمون من المواد اإلخبارية التليفزيونية وعينة من الجمهيور المصيري 

حليييوان(،  -الجييييزة  –( مبحيييوث مييين محافظيييات )القييياهرة 400قوامهيييا )

ت الدراسة إلى وجود  عالقة ارتباطييه دالية إحصيائيا بيين مسيتوى وتوصل

التعيييرض للميييواد اإلخباريييية التليفزيونيييية ومسيييتوى المعرفييية باإلصيييالح 

السياسي في مصر لدى المبحوثين، وتوجد عالقية ارتباطييه دالية إحصيائياً 

بين مستويات المعرفة باإلصالح السياسي واالهتميام بمتابعية تليك القضيايا 

لمبحوثين،وأيضيييياً وجييييود فييييروق ارتباطيييييه داليييية إحصييييائية بييييين لييييدى ا

التعليييييم( لييييدى المبحييييوثين  -العميييير –الخصييييائ  الديموغرافييييية )النييييوع

ومستويات المعرفة باإلصيالح السياسيي فيي مصير، وتوجيد فيروق فرديية 

بيييييين المبحيييييوثين ذوي المسيييييتويات االجتماعيييييية االقتصيييييادية المختلفييييية 

 .لسياسي في مصرومستويات المعرفة باإلصالح ا
 

، )التعرض للصحف المصرية 2011دراسة عبد العزيز السيد عبد العزيز  .3

حاوليت وعالقته بمستوى المعرفة بأزمة الميااه لادى عيناة مان القارا (، 

هيييذه الدراسييية رصيييد تيييأثير التعيييرض للصيييحف المصيييرية عليييى مسيييتوى 

إلييى المعرفيية بأزميية المييياه لييدى عينيية ميين القييراء، وتنتمييي هييذه الدراسيية 
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( مبحيوث 400الدراسات الوصفية باستخدامها منه  المسح لعينة قوامهيا )

ميين قييراء الصييحف المصييرية بمحافظيية القيياهرة. وتوصييلت الدراسيية إلييى، 

منهيييا: أن الصيييحف الخاصييية المصيييرية واإللكترونيييية احتليييت أولوييييات 

التفضييييل ليييدى عينييية الدراسييية، وتراجيييع االعتمييياد عليييى وسيييائل اإلعيييالم 

مية كمصييادر للمعرفيية بأزميية المييياه لييدى قييراء الصييحف، المصييرية الرسيي

وزادت درجة االعتماد على مصادر وقنوات االتصال الشخصي والجمعي 

كمصييادر للمعرفيية بأزميية المييياه، وأن األفييراد ذوي المسييتوى االجتميياعي 

االقتصادي والتعليميي المرتفيع تقيل ليديهم فجيوة المعرفية، وتيزداد إليى حيد 

ستوى االجتماعي االقتصادي والتعليمي ليدى عينية أقصى كلما انخفض الم

 القراء، وزادت درجة المعرفة لدى األشخا  األكثر اهتماماً باألزمة.
 

 Eric. 2010, (The Media's Role in Perpetuating -دراساة .4
Myths About Scientific Issues) ملخي  بحيث منشيور، تهيدف ،

تنياول القضيايا العلميية،  هذه الدراسة على تعرف دور وسيائل اإلعيالم فيي

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية باسيتخدام مينه  المسيح لعينية 

( مبحييوث. وتوصييلت الدراسيية: بييأن يوجييد فييرق ذو دالليية 400قوامهييا )

إحصييائياً بييين المسييتوى التعليمييي واالجتميياعي االقتصييادي وبييين فجييوة 

 .المعرفة نحو القضايا العلمية

، )دور األنشااطة االلصااالية فااي نشاار 2010م يحياا  دراسااة محااب   غااال .5

هيييدفت الدراسييية إليييى التعيييرف عليييى دور األنشيييطة المعرفاااة الصاااحية(، 

االتصالية في نشر المعرفة الصحية لدى الجمهور األفغياني، وهيي دراسية 

( مبحوث لدى الجمهور 400وصفية استخدمت منه  المسح لعينة قوامها )

لت الدراسيية إلييى وجييود ارتفيياع فييي  األفغيياني فييي كابييل العاصييمة، وتوصيي

مستوى المتابعة للبرام  الصحية في األنشطة االتصالية األفغانية، وكانيت 

نسبة متابعة التليفزيون أكثر من بين األنشطة االتصيالية المختلفية، وتوجيد 

عالقيية ارتباطييييه دالييية إحصييائياً بيييين درجييية تعييرض الجمهيييور األفغييياني 

للمعرفة الصحية من خاللها، وتوجد فروق  لدنشطة االتصالية، واكتسابهم

كلييييية ذات دالليييية إحصييييائية حسييييب المسييييتوى االجتميييياعي االقتصييييادي 

والمستوى التعليمي لدنشطة االتصالية، وتوجد جزئياً عالقة ارتباطيه دالة 

إحصائياً بين المعرفة الصحية المكتسبة لدى المبحوثين من المصيادر التيي 

 .بها يعتمدون عليها، ودرجة ثقتهم

 االستفادة من الدراسات السابقة:
ساعدت الدراسات السيابقة إليى تحدييد المشيكلة البحثيية، ووضيع تسياإالت  .1

الدراسة، وصياغة الفروض العلمية بشكل أفضل، وتحديد العينة، وإعطياء 
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فكرة عين المعيامالت واالختبيارات اإلحصيائية التيي يمكين اسيتخدامها فيي 

 الدراسة.

وتوسييع معلوميات الباحيث فيي هيذا الجانيب، مميا  تعميق اإلطار النظيري، .2

سيياعد علييى إيضيياح جميييع جوانييب النظرييية، وأهييم المتغيييرات التييي يعتمييد 

 عليها الباحثون في اختباراتهم لفرض نظرية فجوة المعرفة.
 

 لساؤالت الدراسة وفروضها: 
 تعتمد هذه الدراسة على التساإالت والفروض، وهي:    

 الدراسة: ساؤالتل - 
 مدى تعرض الشباب العراقي للصحف الكردية اإللكترونية وما حجمه؟ ما .1
لصحف الكردية معرفية حول قضايا اإلرهاب المطروحة لما المستويات ال .2

 لدى عينة الدراسة؟ اإللكترونية
لصحف الكردية ما مدى اهتمام المبحوثين بقضايا اإلرهاب على ا .3

 اإللكترونية؟
 الصحف الكردية اإللكترونية؟ما الفنون الصحفية المنشورة على  .4
 مضمون المواد المنشورة على الصحف الكردية اإللكترونية؟ما  .5

 

 فروض الدراسة: -

مستوى تعرض الشباب  بين ةحصائيإة لالدذات  هة ارتباطيالقد عتوج .1

العراقي للصحف الكردية اإللكترونية وبين مستويات المعرفة حول قضايا 

 .اإلرهاب لهم
ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة االهتمام للشباب توجد عالقة  .2

العراقي بقضايا اإلرهاب على الصحف الكردية اإللكترونية وبين مستوى 

 المعرفة لديهم بتلك القضايا.
 –في درجات اكتساب المعرفة )السطحية حصائيةإة لالدفروق ذات د توج .3

لدى  كترونيةلصحف الكردية اإللالمتعمقة( حول قضايا اإلرهاب على ا

 االقتصادي والتعليمي. -المبحوثين حسب المستوى االجتماعي 
المتعمقة(  -في مستويات المعرفة )السطحية حصائيةإة لالدذات  توجد فروق .4

ً  لدى الشباب العراقي لصحف الكردية اإللكترونيةمن ا لمتغيرات ل وفقا

 .(الشهريالدخل  -قامةمكان اإل –الفئة العمرية –النوعالديموغرافية: )
 

 اإلجرا ات المنهجية:

 تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية. نوع الدراسة: .1

ح مسيييه بشيييقي مييينه  المسيييح عليييى هيييذه الدراسيييةتعتميييد  مااانهل الدراساااة: .2

ة لعينيح المييداني والمسين لقضيايا اإلرهياب )المحيددة بالدراسية(، لمضموا
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بيين الصيحف الكرديية  ،نالمقيار المينه ا يسيتخدم كممن الشباب العراقي، 

ميين حييييث اهتمامهييا بقضيييايا اإلرهيياب بالتحلييييل، كييذلك فيييي  ةاإللكترونييي

المقارنة بين المتغيرات الديموغرافية، وعلى مستوى المقارنية بيين قضيايا 

 اإلرهاب ومستويات المعرفة بها.

 ات:نأدوات جمع البيا .3

 اسييتخدمت هييذه األداة فييي إطييار ميينه  المسييح أوالً/ أداة لحلياال الم اامون :

إلجييراء الدراسيية المسييحية لعينيية المضييمون الييذي ورد بعينيية الدراسيية حييول 

، وذليك بتحليلهيا كمياً (العمليية االنتحاريية -السييارة المفخخية)قضايا اإلرهاب 

 وكيفاً بما يخدم أهداف الدراسة.

 :وفئات تحليل الدراسة تمثلت في 

فئيية وظيفيية المييادة  –فئيية المصييادر  -فئييات المضييمون: )فئيية القضييايا  .1

 فئة محاور االرتكاز(. –فئة اتجاه المادة الصحفية -الصحفية 

 -فئة التوازن في التغطية اإلعالمية –فئات الشكل: )فئة وسائل اإلبراز .2

 فئة أشكال المادة الصحفية(. –فئة طرق عرض المادة الصحفية

 ت في: )وحيدة الموضيوع( وهيي الموضيوع بغيض النظير ووحدة التحليل تمثل

عيين حجمييه، أو الشييكل اإلعالمييي الييذي نشيير ميين خاللييه، وبييذلك يعتبيير وحييدة 

 الموضوع وحدة )للعد الكمي، والتحليل الكيفي(.

  تم اسيتخدامها فيي  المقابلية، وتتضيمن الصيحيفة ؛ ييثانياً/ صاحيفة االستقصاا

عيالم بعيض الخبيراء فيي مجيال اإلمجموعة من األسئلة يتم تقييمهم من جانب 

حصيياء والسياسيية. وتتضييمن االسييتمارة أسييئلة حييول تسيياإالت الدراسيية واإل

لصيييحف الكرديييية ميييا ميييدى تعيييرض الشيييباب العراقيييي لالمسيييحية، كييياآلتي: )

؟ ما المسيتويات المعرفيية ليدى الشيباب العراقيي بقضيايا اإلرهياب اإللكترونية

اهتميييام المبحيييوثين بقضيييايا ؟ ميييا ميييدى لصيييحف الكرديييية اإللكترونييييةعليييى ا

؟ مييا الفنييون الصييحفية لقضييايا لصييحف الكردييية اإللكترونيييةاإلرهيياب علييى ا

؟ مييا مضييمون قضييايا إلرهيياب لصييحف الكردييية اإللكترونيييةاإلرهيياب علييى ا

 (.؟لصحف الكردية اإللكترونيةعلى ا

يييتم تطبييييق هييذه الدراسييية علييى قضيييايا اإلرهيياب فيييى  مجتمااع الدراساااة: .4

الصحف الكردية اإللكترونية، وعلى فئية الشيباب مين القوميية الكرديية فيي 

 –العيييراق وتتنييياول الشيييباب فيييي محيييافظتي )السيييليمانية / قلييييم كردسيييتانإ

 هولير(.

 عينة الدراسة: .5

  /ًة العينيية العمدييي)على: اعتمييدت هييذه الدراسيية عينااة لحلياال الم اامونأوال

Purposive or Judgment sample)  لمسيييح مضيييمون قضيييايا
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التيي تنشير عليى  العمليية االنتحاريية( -السييارة المفخخية اإلرهاب، مثل: )

فيي ( ئاوينيهصيحيفة  -الصحف الكردية اإللكترونية، مثل: )صحيفة روداو

 .(5/2014-1إلى  2-1فترة ما بين )

 ة العينيية العمدييي)على: تعتمييد هييذه الدراسيية ثانياااً/ عينااة الدراسااة الميدانيااة

Purposive or Judgment sample) فيي إقلييم  لمسح الشباب العراقي

 هاسييحب( مفييردة و400كردسييتان/العراق، ويختييار الباحييث عينيية قوامهييا )

في أثناء ، (Purposive or Judgment sampleة العينة العمديبطريقة)

: الجنس أو النوع )الذكور رافيةالمتغيرات الديمغ حسب، 2014شهر مايو 

إلى سنة 24من ، سنة 24إلى أقل منسنة 18من اإلناث(، الفئة العمرية ) -

 مؤهييل) مييي:يعلتلمسييتوى ال(،اسنة 35إلييى سيينة 30ميين ، سيينة 30ميين أقل

 جييامعي، مؤهييل ماجسييتير أو دكتييوراه(، نييوعمؤهييل معهييد أو إعييدادي، 

نوع (، خا ، موظف في قطاع حكومي، موظف طالب أو طالبة) العمل:

)بيت ملك طابق واحد، بيت ملك مين طيابقين، بييت مليك أكثير مين  السكن:

–السيليمانية ) :قاميةاإل ملك، شقة إيجيار، بييت إيجيار(، جهيةشقة طابقين، 

، كيم ميرة سيافرت إليى ال –نعيم؟ لخارجت إلى افراس(، السفر: )هل هولير

ب السيفر؟ السيياحة/زيارة، الخارج؟ مرة واحدة، مرتان، أكثير، ميا هيو سيب

العالج على حسياب األسيرة، الحي  أو العميرة، التجيارة، مشياركة النيدوات 

 250ميين : )متوسييط الييدخل الشييهريوالمييؤتمرات والييدورات التدريبييية(، 

ألييف  500، ميين ألييف دينييار عراقييي 500ألييف دينييار عراقييي إلييى أقييل ميين 

دينييار  مليييون 1، ميين دينييار عراقييي مليييون 1دينييار عراقييي إلييى أقييل ميين 

 .الذين يتعرضون للصحافة الكردية االلكترونية(، عراقي فأكثر

 متغيرات الدراسة: .6

 تمت تمثيل المتغيرات التالية في الدراسة أوالً/ الدراسة التحليلية :

فئة  –فئة المصادر -قضايا اإلرهابالتحليلية )فئات المضمون: فئة 

فئة محاور  –قضايا اإلرهابفئة اتجاه  -قضايا اإلرهابوظيفة 

فئة التوازن في التغطية  –االرتكاز(، )فئات الشكل: فئة وسائل اإلبراز

قضايا فئة أشكال  –قضايا اإلرهابفئة طرق عرض  -اإلعالمية

 (.اإلرهاب

 يتم تمثيل متغيرات الدراسة الميدانية ثانياً/ الدراسة الميدانية :

افة )المتغير المستقل: التعرض حول قضايا اإلرهاب على الصح

اإللكترونية(، )المتغيرات الوسيطة: المستوى االجتماعي االقتصادي، 

المستوى التعليمي، مستوى درجة االهتمام، المتغيرات 

 الديموغرافية(، )المتغير التابع: مستوى المعرفة بقضايا اإلرهاب(.



 أ . كاروان محمد صديق محمد                  التعرض للصحف الكردية االلكترونية وعالقته بمستوى المعرفة 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

462 

يستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس ترتيب الرتب أو  مقايس المعرفة: .7

تيبي كما يلي : في كثافة التعرض للصحف الكردية المستوى التر

درجات  14إلى  9درجة / متوسط من  8إلى  3اإللكترونية )منخفض من 

(، وفي مستويات 5وس 4وس 1درجة( من )س 19إلى  15/ مرتفع من 

إلى  6درجة/ المتعمقة من  5إلى  2المعرفة بقضايا اإلرهاب )سطحية من 

(، وفي 19وس 17رجة( من )سد 14إلى  10درجة/ العامة من  9

درجة/ متوسط  8إلى  1المستوى االجتماعي االقتصادي )منخفض من 

 25وس 24درجة( من )س 22إلى  16درجات/ مرتفع من  15إلى  9من 

درجة/  2إلى  1)منخفض من مييعلتلمستوى ال(، وفي ا30إلى س 27وس

، (23درجة( من )س 7إلى  6درجات/ مرتفع من  5إلى  3متوسط من 

درجات / متوسط من  8إلى  1في مستوى درجة االهتمام )منخفض من و

(،  كأحد 16درجة( من )س 24إلى  17درجات / مرتفع من  16إلى  9

 أنواع المقاييس المقارنة(.

ى على فكرة مديستخدم الباحث الصدق الخارجي  صدق وثبات البيانات: .8

ويقوم الباحث ب عداد  يقيس ولمن يطبق عليهم، لما صحيفةمناسبة ال

من ة مجموعو المشرف على بعد عرضويتالصحيفة في صيغتها األولية 

ا في رة للقيام بتحكيمها،وصدقهبوالخ  ختصاالا يالمحكمين من ذو

المشرف وبناء على آراء ،المرغوبة للدراسةت الكشف عن المعلوما

حث البا تيرونه توصل وفق ما ل صياغتهاالمحكمين ومالحظاتهم وتعديو

للتطبيق بعد أخذ ة صالحاألداة كون ت،والصدق في االستمارة التحليلية إلى

، وقد تمت عملية التحقق من ثبات أداة تحليل المضمون طبقاً النهائي اشكله

= عدد الحاالت التي  M] [.2M  =CR÷(N1+N2) ]لطريقة هولستي: 

 ول[أل= عدد الحاالت التي رمزها الباحث ا 1]ن اتفق عليها المرمزان[

ن معدل الثبات  ]ف = عدد الحاالت التي رمزها الباحث الثاني[ 2]ن

الباحثان  أن]أي  [80=4/5=40/52= 24+2/28×20ي: تآليستخرج كا

 .[%80اتفقا بنسبة 

لدسئلة ( Cronbachs alpha) استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ

 وثباتها،لقياس صدق وثبات صحيفة االستقصاء الترتيبية )ليكارتسكال( 

 كما يلي:

 (1جدو  رقم )

 لوض  نتائل ا تبار ألفا كرونباخ لقياس صدق صحيفة االستقصا  وثبالها

 قياس الثبات قياس الصدق عدد الفقرات الفقرة
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 0.714 0.844 11 مدى التعرض

 0.969 0.984 5 درجة االهتمام

 

كانت مرتفعة في ( إلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 1نتائ  الجدول رقم )      

( بالنسبة لقياس 0.984-0.844األسئلة الترتيبية؛حيث تتراوح ما بين )

الصدق لصحيفة االستقصاء، كما أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة 

ً في ألسئلة الترتيبية؛ حيث تتراوح ما بين ) ( بالنسبة 0.969-0.714أيضا

 لقياس ثبات صحيفة االستقصاء.
 

بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة،  اإلجرا ات اإلحصائية للبيانات: ـــــ9

تم إدخالها إلى الحاسوب، ثم جرت معالجتها، وتحليلها، واستخراج النتائ  

" زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالح" اإلحصائية باستخدام برنام 

 statistical  package for the “اختصاراً  (spssوالمعروف باسم )

social sciences” ،وذلك باللجوء إلى المعامالت، واالختبارات ،

 والمعالجات اإلحصائية اآلتية:

 التكرارات والنسب المئوية. .1

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. .2

 درجة الحرية والمستوى المعنوية. .3

 Pearsons Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) .4

Coefficientبين متغيرين من لعالقة االرتباطيه ( لدراسة شدة واتجاه ا

( وقد اعتبرت العالقة Interval Or Ratioمستوى المسافة أو النسبة )

(، ومتوسطة مابين 0.25ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل من )

 (.0.70(، وقوية إذا زادت عن )0.70 - 0.25)

 Spearmans Correlationمعامل ارتباط سبيرمان ) .5

Coefficient )بين متغيرين من  هلدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطي

( وقد اعتبرت العالقة Interval Or Ratioمستوى المسافة أو النسبة )

(، ومتوسطة مابين 0.25ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل من )

 (.0.70(، وقوية إذا زادت عن )0.70 - 0.25)

لدراسة الداللة ( Mann – Whitney - Testاختبار مان ويتني ) .6

اإلحصائية للفرق بين بيانات رتبية مجموعتين مستقلين من المبحوثين 

 (.Interval Or Ratioفي أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )

( لدراسة الداللة Kruscel Wallisاختبار كروسكال واليس ) .7

اإلحصائية للفروق بين بيانات رتبية ألكثر من مجموعتين من 
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 Intervalين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )المبحوث

Or Ratio.) 
 

 لعريف المفاهيم:

نوع من االتصال يتم (: Online Journalist) اإللكترونيةالصحافة  .1

عبر الفضاء اإللكتروني اإلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت 

المطبوعة  األخرى تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة

ً إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام  مضافا

الفضاء اإللكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام الن  

والصوت والصورة والمستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي؛ 

على الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها 

 الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني.

 صدارها ونشرها على شبكةإ الصحف التي يتمويعرفها الباحث: بأنها      

صدارات الكترونية إ وأنترنت سواء كانت هذه الصحف بمثابة نسخ إلا

و أهم محتويات النسخ الورقية، ألو موجز ألصحف ورقية مطبوعة 

عادية مطبوعة على  اراتصدإكترونية ليست لها لكجرائد ومجالت ا

ً  ،الورق خبارية والقص  والمقاالت إلمن الرسائل ا وتتضمن مزيجا

 online) حيث يشير تعبير ؛والتعليقات والصور والخدمات المرجعية

journalism ) ًلى تلك الصحف إ األجنبيةفي معظم الكتابات  تحديدا

خر آو بأالتي ليست لها عالقة بشكل  :ي، ألكترونية المستقلةإلوالمجالت ا

 بصحف ورقية مطبوعة.

نظرية فجوة المعرفة أوضحت  :(Knowledge gap) فجوة المعرفة .2

وسائل اإلعالم في المجتمع، تؤدي ل أن المعلومات المتدفقة من خالب

االجتماعي االقتصادي ى المستو يبدورها جعل فئات الجمهور ذو

من ل وأسرع المعلومات بشكل أفضالمرتفع، أكثر قدرة على اكتساب 

الفئات ذات المستوى االجتماعي االقتصادي المنخفض، وبالتالي ف ن 

المعلومات ينت  عنه توسيع فجوة المعرفة بدالً من محوها، كما هو د ازديا

 ع.وسائل اإلعالم كنظام فرعي في المجتمن متوقع م

مع تزايد ها تعتمد على الفرض الرئيسي بأنه نبأويعرفها الباحث:     

عالم تحدث إلام االجتماعي من خالل وسائل اظانسياب المعلومات في الن

في المعلومات بين الفئات ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي  ةالفجو

وبين الفئات ذات  ،كتساب المعلومات أكثرالى إوالتي تميل  ،علىألا

 قل.ألالمستوى ا
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كل فعل من أفعال العنف والتهديد به، أياً كانت : (Terrorism) اإلرهاب .3

بواعثه أو أغراضه؛يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف 

م، أو تهإلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم ب يذائهم، أو تعريض حيا

حريتهم، أو أمنهم للخطر،أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو 

األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللها أو االستيالء عليها، أو تعريض 

 أحد الموارد الوطنية للخطر.

كل فعل إجراميي يقيوم بيه فيرد أو جماعية منظمية ويعرفه الباحث: بأنه     

و غيير أو مؤسسيات رسيمية أو جماعات أأو مجموعة أفراد  استهدف فرداً 

مييية او الخاصييية بغيييية اإلخيييالل أوقع األضيييرار بالممتلكيييات العا،ورسيييمية

و إدخييييال الرعييييب أو الوحيييدة الوطنييييية أو االسييييتقرار أبالوضيييع األمنييييي 

ً أوالخوف والفزع بين الناس   .ات إرهابيةيلغا و إثارة الفوضى تحقيقا

إلييى األعمييال اإلرهابييية  قضييايا اإلرهيياب وتعتمييد هييذه الدراسيية ميين ضييمن

 .السيارة المفخخة( –التالية: )العملية االنتحارية 
 

 :الصحف الكردية االلكترونية -
ثورة االتصاالت العالمية مؤخراً من إحداث تأثير واضح في جميع تمكنت      

؛ إذ أصبح الصحفي يعتمد على التكنولوجيا في عمليات الصحفي عملالمراحل 

صفها جمع المعلومات من الميدان، واستكمالها وتوصيلها إلى مقر الصحيفة، وفي 

وإخراجها وفي تجهيز الصفحات بحيث تحول المحرر الصحفي إلى معال  

للمعلومات عبر الوسائل اإللكترونية، كما أصبحت الصحف تنت  اآلن ليتم قراءتها 

على شاشات الحاسبات اإللكترونية المرتبطة بشبكات المعلومات أو قواعد 

 ا.غيره)ئاوينه( و)روداو( و ،مثل:البيانات
 

 :الصحف الكردية اإللكترونيةمفهوم  -

خيييرى باللغييية العربيييية واللغييية أ  لكترونيييية لهيييا مرادفيييات كلمييية الصيييحافة اإل     

الصيحافة ( on line)لكترونية يرادفيه مصيطلح ومصطلح الصحافة اإل ،نكليزيةإلا

وبالتيالي هنياك رأي  ،لكترونية هي نمط جديد بالصيحافةوالصحافة اإل، لكترونيةاإل

لوجيييا والصييحافة العادييية الورقييية التقليدييية وبمنطييق تطييور التكننفييس بأنهييا يقييول 

لييى إنمييط جديييد يضيياف  أنهيياوالييبعض اآلخيير يقييول  ،لكترونيييةإصييبحت صييحافة أ

 خرى السابقة.الوسائل األ  

التيي ييتم  وأرى أن الصحف الكرديية اإللكترونيية عبيارة عين: موقيع إلكترونيي     

ير ورقية، مثل: )األخبيار والمعلوميات لمطبوعة وغا بنشر خدمات صحفية لمثيلتها

والصيييور ومقييياطع  واإلعالنييياتوالمقييياالت والتحلييييالت والتحقيقيييات والمقيييابالت 
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( والنسيخة الورقيية المنشيورة املتيمييديالفيديو(من خيالل وسيائل متعيددة الوسيائط )

بهيدف التواصيل إليى الجمهيور الكيردي  أسيبوعيايومياً أو  (pdfللصحيفة بصيغة )

 داخل إقليم كردستان العراق خارجه.
 

 :نشأة الصحف الكردية اإللكترونية -

نشأت الصحافة اإللكترونية في منتصف التسعينات، وشيكلت ظياهرة إعالميية 

جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فأصبح المشهد اإلعالمي 

ملكاً للجميع، وفي متناول الجمييع، وأكثير انتشياراً وسيرعة فيي أقرب إلى أن يكون 

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القيراء، وبأقيل التكياليف، وبيذلك تكيون الصيحافة 

 اإللكترونية قد فتحت آفاقاً عديدة، وأصبحت أسهل لمتناول المواطن وأقرب.

ينظر إلى بيئة عمل فى الصحافة اإللكترونية عبر اإلنترنت كفضاء إلكتروني 

غييير محييدود بقيييود صييارمة أو قابليية للييتحكم فيهييا، كمييا هييو الحييال فييى بيئيية عمييل 

الحظ، على الفور أن الصيحافة الكرديية اإللكترونيية قيد يالصحافة المطبوعة؛حيث 

قييدمت نافييدة لممارسيية عمييل فتحييت عصييراً جديييداَ فيمييا يتعلييق بحرييية التعبييير،  و

رقابة، مما أوجد مدخالً مستقالً يمكن أن نطل منه  تحده  قيود أو حدود أو صحفي ال

علييى جييزء ميين ظيياهرة الصييحافة اإللكترونييية, وعليييه فيي ن هييذِه الظيياهرة ستضييع 

واقع جديد يمكن أن يقدم الوجه اآلخر والرأى االَخر بمنتهى السيهولة  أمامالقاريء 

 .فوق حواجز تعتيم الحقائق وإخفائها وكتم الرأىفى الصدور واليسر، ويقفز

وأرى أن هييام  الحرييية للصييحافة اإللكترونييية الكردييية غييير المسييبوقة قييد 

تحييررت ميين مقيي  الرقيييب الحزبييي والحكييومي، الييذي طالمييا اسييتمتع باسييتخدام 

 لإلبقياء عليى مكانتيه الوظيفيية مناسب؛ صالحياته في التغيير أو حذف ما يراه غير

واالسييتحواذ علييى رضييا الحييزب أو الحكوميية، لكيين الصييحافة اإللكترونييية تتجيياوز 

الرقيييب الييذى كييان بيياألمس يييتحكم فييي العمييل الصييحفى دون مراعيياة ألساسيييات 

المهنة، حينما كان الصحفى يعمل  جاهداً على اإلبقياء عليى عالقية اليود بينيه وبيين 

لييذى كييان يييوازن  بييين ا رئيييس التحرييير, ذلييك الشييخ  األهييم فييى الهييرم الصييحفى

تجيياه المتييابع وبييين بطيي  الرقيييب الحكييومي، واليييوم يمييارس  اإلعالميييةمسييؤوليته 

 ويضيعوَن ألنفسيهم حيدوداً  وأخالقياتهصحفيون إلكترونيون حقائق العمل الصحفي 

فى محاولة جادة للتجاوب مع مسؤوليات الحرفة الصحفية، ولم يعيد الرقييب حزبيياً 

 ً رديييية اإللكترونيييية كميييا كيييان بييياألمس فيييى الصيييحافة فيييى الصيييحف الك أو حكومييييا

العميل الصيحفي والرسيالة اإلعالميية  أخالقيياتالمطبوعة التقليدية، بل الرقيب هو 

 الرقيب الذاتي. أي

( حسيب 1996وبدأت تجارب كردية حول الصحف اإللكترونية بيدايتها عيام )

ً  "تيي ييه"برا -القسم الفني والكمبيوتر لصحيفة "خه بيات" مسئولمعلومات   ،سيابقا
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بييدأت علييى شييبكة اإلنترنييت  براييية تييي سييابقا" -بييات خييه"يشييير إلييى أن صييحيفة 

 ،(www.xebat.net( عليى موقيع )1996تشيرين األول  1بصورة تجريبية في )

( وهييو موقييع archive.orgولكيين بييالرجوع إلييى األرشيييف الموجييود علييى موقييع )

يمكيين القييول أن نشيير  ،خييا  ألرشييفة صييفحات الويييب والمواقييع علييى اإلنترنييت

       ( اليييذي دشييين فييييpuk.orgصيييحيفة "كردسيييتاني نيييوي" اليوميييية عليييى موقيييع )

هييييو أول محاوليييية لنشيييير الصييييحف الكردييييية علييييى  ،(1997تشييييرين األول  16)

ثيم بيدأ نشيرها  ،(1998إذا تم نشر الصحيفة على هيذا الموقيع فيي عيام ) ،اإلنترنت

دها نشيرت صيحيفة "هيه رييم" وبعي ،( على هذا الموقيعPDFعلى شكل صفحات )

 التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق ومجلة "سيخورمة" على نفس الموقع.

أميييا بالنسيييبة لصيييحيفة "براييييه تيييي" التيييي تغيييير أسيييمها "خهبيييات" بعيييد عيييام 

(؛ فقييد نشييرت صييفحاتها علييى شييبكة اإلنترنييت بعييد صييحيفة "كردسييتانى 2003)

ردييية،مثل: موقييع كردسييتاننت ( دشيينت مواقييع كو2000نوي"،ومييع بداييية عييام )

وموقع عامودا وهو أقدم موقع كردي متخص  بالجزء الجنوبي ، وكردستانبوست

( فييي 26-9-2000والييذى دشيين فييي )، الغربييي ميين كردسييتان "كردسييتان سييوريا"

موقيع أنشيأ  (2003ألمانيا, واهتم بالشأن الثقافي بالدرجة األولى، وبعدها في عيام )

ردستان من قبل مكتب اإلعالم المركزي لالتحاد الوطني بى يوكي ميديا في إقليم ك

وتلته مواقع أخرى، مثل: موقع بيامنير، وموقع صحيفة آوينه، وموقع  ،الكردستاني

كردستان مونتير التابعة لحكومة اقليم كردستان آنذاك, حتى وصيل األمير إليى فيتح 

 تنوعة.ستاتيكية وديناميكية إخبارية وسياسية وم مئات المواقع الكردية

 مميزات الصحف الكردية اإللكترونية:  
وتتسم الصحافة الكردية اإللكترونية عن مثيلتها الورقيية بعيدد مين الممييزات، 

 أهمها:

: حييييث تسيييتخدم الصيييحف الكرديييية اإللكترونيييية هيييذا األسيييلوب التفاعلياااة .1

( اليذي يتضيمن Hypertextالتفاعلي من خالل تكنييك الين  المتيرابط أو الفيائق )

( لنقييياط داخيييل الموضيييوع أو الخبييير المنشيييور، مثيييل: البرييييد Links) وصيييالت

 اإللكتروني وغيرها.

: حييييث تتسيييم الخيييدمات التيييي تقيييدمها الصيييحف الكرديييية العماااق المعرفاااي .2

 ويتمثل ذلك في: ،اإللكترونية خلفيات لدحداث,وربطها بالقضايا المتعلقة بها

 م.تصفح موضوعات متعلقة بالموضوع الذي يقرأه المستخد -

 إمكانية الرجوع ألرشيف الصحيفة. -

 إلى الطبعات التي تصدرها الصحيفة. الوصول-
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تقيوم الصيحف الكرديية اإللكترونيية بتقيديم  المباشرة والتحاديث المساتمر: .3

( تستهدف إحاطة متصفحيها بالتطورات الحالية في Onlineخدمات إخبارية آنية )

 مختلف المجاالت,سواء كان داخلية أو خارجية.

تنشييير الصيييحف الكرديييية اإللكترونيييية خيييدمات  لعااادد  ياااارات التصاااف : .4

 إخبارية ومعلوماتية وفنون صحفية مختلفة.

يمكن للمستخدم بقيراءة ميواد صيحفية متنوعية وتحميلهيا  سهولة التعرض: .5

( مين خيالل االلتيزام بالسيمات التحريريية الممييزة text – photo - videoمين )

إضافة إلى أهمية دعم هذه المضيامين مين  ،اإللكترونيةلمضامين الصحف الكردية 

 والكرمانجية. خالل لغة كردية بلهجتي السورانية

للصيحف الكرديية اإللكترونيية ونسيختها اليوميية  :إمكانية النشر والتوزياع .6

 الورقية.

(, real timeفييي الوقييت الحقيقييي لتحريرهييا ) :لنشاار  اادمالها الصااحفية .7

تسيتغرق عملييية توصييلها للقيارا وقتياً طيويالً ميين  بخيالف الصيحيفة الورقيية التيي

 خالل شبكة التوزيع والنقل للجريدة أو المؤسسة التي تنتمى لها.

 توجييد مشييكلة فييي المسيياحة فييي الصييحافة اإللكترونييية ال: حريااة المساااحة .8

 حتى تختصر الموضوعات بمقارنة النسخة الورقية.
 

 مراحل التطور للصحف الكردية اإللكترونية:  

لكترونية مجرد مواقع تحتوي على مقاالت إلاالكردية كانت بداية الصحافة 

صحيفة كان انطلقت من  وتحديداً ؛ ورإى بسيطة وأطروحاتفكار أوموضوعات و

لها نسخة ورقية ونشرتها على شبكة اإلنترنت، وبعدها ظهرت نوع آخر وهو نشر 

ومواقع ر منتديات الحوامعلومات صحفية ولكن ليس لها نسخة ورقية، و

التي تتميز بسهولة تكميل والحكومية والحزبية واألهلية  اإلعالميةالمؤسسات 

 .بساطة تركيبهاو برامجها

ً تدريج على االنترنتالكردية تطور الصحافة  بعد ولكن ن التقنيات وجد أ ،يا

الصحف الكردية ارتبطت و ،الجديدة تتطور وتصبح متوفرة بسهولة أكثر

التى كانت قد و ها،وتصويراألخبار بقدرة الشبكة العالمية في شرح اإللكترونية 

 ً وهناك ثالث منافع  ،ما للمجالت والجرائد وبرام  األخبار التلفزيونية تركت يوما

ً الصحف عالم إلعالم الرقمي من قبل وسائل اإلانمط من تطبيق  وخصوصا

 التطور فىوزيعها، ووت المعلوماتخزن تتقليل تكاليف ) :يه الكردية اإللكترونية،

 ،يمكن الترقية المتقاطعة بين المخارج المختلفة للمنظماتحيث االنترنت  خطوط

نظمة التى أللى اإالتغير من نماذج التوزيع الجماعية ة، والتلفزيون والطباع :مثل

 (.خيطت لتلبية رغبات وحاجات الزبائن
   

 أنواع الصحف الكردية اإللكترونية:  
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تصييينيف )هونيييه ر رسيييول صالح(للصيييحف الكرديييية اعتميييدت عليييى  ولقيييد

اإللكترونيييية إلى:نسيييخ إلكترونيييية مييين صيييحف مطبوعييية ورقيييياً معروفييية باسيييمها 

وتاريخهييا، ومييا تقدمييه مجييرد نسييخة إلكترونييية طبييق األصييل لمييا تقدمييه الصييحيفة 

الورقية,وصحف إلكترونيية تحميل اسيم الصيحيفة الورقيية, لكنهيا تختليف عنهيا فيي 

 وتوجهاتها, وصحف إلكترونية ليس لها أصل ورقي، وهي: محتواها وخدماتها
نسخ إلكترونية من صحف مطبوعة ورقياً معروفة باسمها وتاريخها, وميا  -1

تقدمييه مجييرد نسييخة إلكترونييية طبييق األصييل لمييا تقدمييه الصييحيفة الورقييية. مثييل: 

 صحيفة ميديا األسبوعية.
صحف إلكترونية تحمل اسم الصحيفة الورقيية,لكنها فيي تختليف عنهيا فيي  -2

الييرأي  عواسيتطالمحتواهيا وخيدماتها وتوجهاتهييا, وتعتميد علييى التحيديث المسييتمر 

 بات. خة والتفاعلية، مثل: صحيفة كردستانى نوي وصحيفة
صحف إلكترونية لييس لهيا أصيل ورقيي، وهيي أكثير المواقيع الجماهيريية  -3

عييدداً كثيييراً ميين مسييتخدمي اإلنترنييت، وتقييدم خييدمات خبرييية وصييحيفة وتسييتقطب 

 ندان. متنوعة على مدار الساعة, مثل: موقع سبه يوخه
 

 نماذج الصحف الكردية اإللكترونية: 

 هناك العديد من الصحف الكردية التي توفر خدماتها للجمهور، وهي:

صحيفة إلكترونية يومية إخبارية نقديية، تركيز عليى  صحيفة ئاوينه نيوز: .1

السياسييييية الداخلييييية  بالشيييئوناألخبيييار والمعلومييييات واألحيييداث واآلراء،وتتعلييييق 

واإلقليميييية والعالميييية، كميييا تراعيييي األخبيييار المتنوعييية االقتصيييادية واالجتماعيييية 

م( بالصييييغة 2006والرياضيييية والترفيهيييية، وهيييذه الصيييحيفة انطلقيييت مييين عيييام )

اسييم الموقيييع  ( تحييول2011باسيييم صييحيفة ئاوينييه، وفيييي )قييية واإللكترونييية الور

ذات هيكيييل خيييا  بهيييا،  وأصيييبحت للصيييحيفة إليييى )ئاوينيييه نييييوز(،اإللكترونيييي 

وخرجت من هيكلية الصحيفة المنشورة الورقية، ومن ذلك الحين أصيبح الصيحفي 

خييدماتها  )دانييا أسييعد محمييد( رئيييس تحريرهييا، وتقييوم صييحيفة ئاوينييه نيييوز بنشيير

والنسيخة الورقيية اإللكترونية الصحفية بصيغة )تكست وفوتو وفيديو(على موقعها 

 لإلعييالم وهييي تتبييع للوسييائل لشييركة ئاوينيية ( أسييبوعياً،(PDFللصييحيفة بصيييغة 

التي تدير من قبل مجموعية مين المسيتثمرين (  من الحصص100تمتلك )و والنشر،

التييي تعمييل تعليييهم الشييركة وأولهييا المحليييين ميين أجييل األهييداف واألسييس الرئيسييية 

القناعة حيث ال يمكن الوسائل اإلعالمية أن تكون حرة اقتصادياً ومالياً لكيي تكيون 

يجوز ألي مشيترك أن يشيتري أكثير  ال حسب النظام الداخلى لشركة ئاوينهحرة، و

( ميين الحصيي ، وذلييك لمنييع احتكييار الشييركة المييذكورة ميين قبييل أي %10ميين )

ويييل مسييارها الرئيسييية الهادفيية. كمييا أن المصييدر الرئيسييي مسييتقبالً وتح شييخ 

 ً هييو اإلعالنييات، وبيييع المنتجييات للشييركة، ودعييم سبونسيير  لتمويييل الشييركة ذاتيييا
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الصحف، ومطبعة ئاوينه، ولم تستلم الشركة أية مساعدة حكومية أو حزبية من أية 

ورة، وهيذا جهة؛ ألن من أساسيات الشركة عدم استالم أية تدعيم من الجهات المذك

ف ن هذا المشروع يشجع االستثمار في القطاع  وعليهيعني:أنها شركة أهلية مستقلة،

الخييا  فييي مجييال اإلعييالم، وشييركة ئاوينييه علييى موقييع الصييحيفة تنشيير النسييخة 

الورقية لصحيفة ئاوينة ومجلية ئاوينيه كيان، وتعميل عليى خدمية تيوفير المعلوميات 

 للجمهور. واإلرشاد

للتعبير عن اآلراء والمعتقدات المختلفة وخلق بيئة التقبيل  وهذه الصحيفة منبر

وأرضييية التعيياي  للمجموعييات المختلفيية ميين المجتمييع، بطريقيية المنطييق والحييوار 

والتفاهم بدالً من االحتكاك والتطرف، وهي ذات رإية نقدية للمجتمع والعيالم، كميا 

ة واألصيوات المجهولية تحاول أن تكون منفذاً لآلراء المختلفة والمضادة للسلط أنها

األخالقيية اإلعالميية الدوليية،  بالمبياداوالبعيدة من المجتمع. وهي تراعي االلتزام 

وتقدم اإلنتياج اإلعالمي،مثيل:تحقيق التيوازن لمصيداقية المتلقيي. وتركيز الصيحيفة 

إلى األخبار اليوميية والتقيارير الصيحفية والمقيابالت والتحلييل في فنونها الصحفية 

نسيانية والجوانيب األ خيرى المتعيددة، وتشيكلت الصيحيفة  مين رئييس والقص  اإل

ً  عن وضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى، مسئولتحرير  مباشر  مسئول وهو أيضا

وكيذلك تتكيون  التخطييط التكنيكيى الييومي للصيحيفة. ضيعونيعن محيررين ثالثية 

( مراسلين منتشرين في أنحاء إقليم كردستان العيراق وبعيض 15-10الهيكلية من )

المييدن األ خييرى العراقييية، وكييذلك للشييركة ممثييل فييي أوروبييا، وبالنسييبة للجانييب 

لموقع الصحيفة ومصمم الجرافييك، كميا أن الجانيب  مسئولللشركة يوجد  التكنيكي

ن طريييق التييى تييدار عيي اإلداري يراعييي جميييع األعمييال اإلدارييية لموقييع الصييحيفة

 شركة ئاوينه.

م(، وهيي صيحيفة 2013تأسست هذه الصحيفة في سينة ) صحيفة روداو: .2

الكترونية خبرية تابعة لشبكة روداو اإلعالمية التي تتضمن مجموعة مين الوسيائل 

اإلعالمييييية الكردييييية المسييييتقلة والحييييرة فييييي مجييييال اإلعييييالم المقييييروء والمرئييييي 

( املتيمييديصيغة الوسيائط المتعيددة )الصحفية للجمهور ب والمسموع،وتقدم خدماتها

(. وهيذه الصيحيفة تعميل فيي نطياق pdfونشر النسيخة الورقيية للصيحيفة بصييغة )

(، صيحفي وليديها مجموعية مين 12شركة مربحة، وتتمثيل هيكليية الصيحيفة مين )

توصييل المعلوميات  وتعمل على العراق، –المراسلين في محافظات إقليم كردستان

الصحيحة والمشاركة لتحقييق عنصير حريية اليرأي أهيم مين الحصيول عليى اليربح 

المادي،كما أن الصحيفة ليس منحازاً في نشير وتوصييل خيدماتها لمنطقية جغرافيية 

معينيية، وإنمييا لييديها رإييية عالمييية للعمييل اإلعالمييي. وهييذه الصييحيفة ميين خييالل 

ى نسيييبة مييين الجمهيييور، وكشيييف إسيييتراتيجيتها تركيييز عليييى الحصيييول عليييى أعلييي

الكردييية األ خييرى  اإلعالميييةمجموعييات جديييدة التييي ليين تغطيهييا ميين قبييل الوسييائل 

بهدف أن كلما تزيد عدد مستخدمي الصحيفة، كلميا تعميل مين أجيل تطيوير اإلنتياج 
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والحصييول علييى الشييركات المدعميية إلعييداد المييواد  اإلعييالنميين خييالل  اإلعالمييي

 اإلعالمية.

األساسييية والمهنييية  بالمبييادافييي خييالل أعمالهييا الصييحفية  وتلتييزم الصييحيفة

نيية لنشير مشيروعاتها الصيحفية، كميا المهللعمل الصحفي، والحفاظ عليى األخيالق 

تراعييي الجانييب االجتميياعي والتراثييي ميين أجييل تنمييية وتطييوير المجتمييع الكييردي 

 مقراطييييةيالد مبييياداومكافحييية العنيييف بكافييية أنواعهيييا. وأن الصيييحيفة تيييدافع عييين 

والحرية والتفكير والتعبير عن الرأي في المجتمع الكيردي، وهيذه الصيحيفة ليسيت 

مسييتقلة سياسييياً، ولكيين تعمييل ميين خييالل أعمالهييا الصييحفية لتطييوير قضييية جنييوب 

كردسييتان العييراق والحييل المناسييب والنهييائي للقضييية القومييية والوطنييية الكردييية، 

مراعاتها شروط الحفاظ على البيئة ل افتها؛ظتهتم تلك الصحيفة في حماية البيئة ونو

 يتعلق بالبيئة من وسائل. عند إنتاجها لخدماتها، واستخدامها ما

يوميية إخباريية أهليية مسيتقلة حيرة،  صيحيفة إلكترونيية صحيفة هااواللي: .3

تركز على األخبار و ،م2001في الشهر الثامن لسنةنشرت أول نسخة إلكترونية لها

االجتماعييية والسياسييية  بالشييئونوالمعلومييات واألحييداث واآلراء واإلعييالن تتعلييق 

وتقييوم الصييحيفة والقانونييية واالقتصييادية والثقافييية الداخلييية واإلقليمييية والعالمييية، 

بنشر خدماتها الصحفية بصييغة )تكسيت وفوتيو وفييديو( عليى موقعهيا اإللكترونيية 

( هيياوالتي)وهييى تابعيية لشييركة  ( أسييبوعياً.(PDFبصيييغة  والنسييخة الورقييية لهييا

كمييا أن لإلعييالم والنشيير المييدارة ميين قبييل مجموعيية ميين المسييتثمرين المحليييين، 

الصييحيفة لييديها مصييدر رئيسييي لتمويييل الشييركة،وهو تمويييل ذاتييي عيين طريييق 

وهى  ،اإلعالنات وبيع المنتجات للشركة ودعم سبونسر الصحف ومطبعة هاوالتي

للتعبير عن اآلراء والمعتقيدات المختلفية وخليق بيئية التقبيل وأرضيية التعياي  منبر 

للمجموعييات المختلفيية ميين المجتمييع، بطريقيية المنطييق والحييوار والتفيياهم بييدالً ميين 

االحتكيياك والتطرف،وتحيياول أن تكييون منفييذاً لييآلراء المختلفيية والمضييادة للسييلطة 

 بالمبييياداااللتييزام  ي عليييىوتراعيي واألصييوات المجهوليية والبعييييدة ميين المجتميييع،

الدولييية، وتقييدم اإلنتيياج اإلعالمي،مثييل: التحقيييق والتييوازن  اإلعالميييةاألخالقييية 

علييى األخبييار اليومييية والتقييارير لمصييداقية المتلقييي، وتركييز فييي فنونهييا الصييحفية 

 الصحفية والمقابالت والتحليل والقص  اإلنسانية والجوانب األ خرى المتعددة.

صيحيفة إلكترونيية يوميية سياسيية تابعية لمكتيب  ناوي: صحيفة كردستاني .4

إعالم الحزب االتحاد الوطني الكردستاني، وهذه الصحيفة تنشر خدماتها الصيحفية 

، وتركيز فيي (pdfيومياً بصيغة )تكست وفوتو وفيديو( والنسخة الورقية بصييغة )

والتحقيقيات فنونها الصيحفية عليى األخبيار والمعلوميات واآلراء والمقيال والتحلييل 

واإلعالن، وتغطي أخبار ومعلومات خاصة بنشاطات الحزب وأعضاء الحزب في 

رئاسة )إقليم كردستان ومجلس اليوزراء وبرلميان كردسيتان والحكومية االتحاديية( 

 والمؤسسات الحزبية داخل وخارج كردستان العراق.
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صيحيفة إلكترونيية يوميية سياسيية تابعية لمكتيب  ر نيوز:هصحيفة جه ماو .5

وهيذه  م(،2007الديمقراطي الكردستاني، انطلقيت فيي عيام )االشتراكيعالم الحزبإ

لدخبار الصحيحة ومنبر حر للتعبير عن مجموع اآلراء واألفكار  الصحيفة مصدر

التي تخدم أهيداف الشيعب الكيردي، وأسيس اليرأي العيام، وحريية التفكيير واليرأي، 

ون مصييدراً جيييداً لدخبييار وتحيياول الصييحيفة بمسيياعدة ومسيياندة الجمهييور لكييي تكيي

وهي   والتحليل والتحقيق للتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكردستانية،

ولييديها مراسييلين  شييبكة واسييعة ألخبييار ومعلومييات تتعلييق بكافيية المنيياطق الكردييية،

ومصييادر ووكيياالت أنبيياء متعييددة لتوصيييل األخبييار الهاميية واآلنييية، كمييا تراعييي 

عليييى المصيييلحة العامييية وااللتيييزام بعنصييير السيييبق اإلعالميييي  الصيييحيفة الحفييياظ

 لتوصيل األخبار والتغييرات بأسرع وقت ممكن لجمهورها. والمحاولة
تشييييكيل معييييارف  بييييارًزا فييييي الصييييحف الكردييييية اإللكترونييييية دوًراتلعييييب و

، واتجاهييات الجمهييور بشييكل عييام والشييباب بشييكل خييا  حييول القضييايا اإلرهابييية

مثيرة لالهتميام فيي مجيال االتصيال األمنيي واسيتخدامها كوسييلة  وتشكل بيئة أمنية

 من وسائل المعرفة األمنية.

 نتائل لحليل الم مون: -

الصحف الكردية اإللكترونية  وفق لنتائ  الدراسة التحليلية المستخدم فيها

المحددة بالدراسة التي ع رضت من خاللها القضايا اإلرهابية المعنية بالتحليل، 

بالقضايا اإلرهابية األ خرى،كما  مقارنة، ة السيارة المفخخة بنسبة عاليةجاءت قضي

حصلت صحيفة )رووداو( في نشر تلك القضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة 

 )ئاوينه(.

وتشير نتائ  الدراسة إلى أن الصحف الكردية اإللكترونية المحددة بالدراسة 

طة خانقين ومصادر أمنية اعتمدت على )أ خرى تذكر: مستشفى خانقين وشر

التابعة للحكومة الفدرالية العراقية ومراسل الصحيفة ومنشورات داع ( كمصادر 

تقضية السيارة  وجاء الستقاء معلوماتها حول القضايا اإلرهابية المحددة بالدراسة،

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت صحيفة  مقارنة، بنسبة عالية المفخخة

 نشر تلك قضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.)رووداو( في 

بينت نتائ  الدراسة وجود ارتفاع كبير في نسبة الموضوعات التي كان 

الصحف الكردية اإللكترونية الهدف منها تسجيل األحداث، من مجموع ما نشرته 

تحول القضايا اإلرهابية المحددة بالدراسة،  المحددة بالدراسة من موضوعا

بالقضايا اإلرهابية األ خرى،  مقارنة، ت قضية السيارة المفخخة بنسبة عاليةوجاء

كما حصلت صحيفة )رووداو( في نشر تلك قضية على أعلى نسبة مقارنة 

 بصحيفة )ئاوينه(.
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محايد( كأحد اتجاهات المادة المكتوبة التي نشرتها كما تشير النتائ  إلى أن )

من إجمالي اتجاهات المادة المكتوبة جاء بنسبة كبيرة  رووداو( -صحيفتي )ئاوينه 

حول القضايا اإلرهابية المحددة بالدراسة، وجاءت قضية السيارة المفخخة بنسبة 

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت صحيفة )رووداو( في نشر  مقارنة، عالية

 تلك قضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.

محاور االرتكاز لقضايا اإلرهاب كما الحدث كأحد لدراسة أن وتبين نتائ  ا

من إجمالي جاء بنسبة كبيرة  المعنية بالدراسة نشرتها الصحف الكردية اإللكترونية

حول القضايا اإلرهابية المحددة بالدراسة، وجاءت قضية السيارة المحاور األ خرى 

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت صحيفة  مقارنة، المفخخة بنسبة عالية

 )رووداو( في نشر تلك قضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.

وسائل  ك حدى يتضح سيطرة الصور الفوتوغرافيةتوضح نتائ  الدراسة أن 

جاءت بنسبة كبيرة من ضمن  رووداو( -اإلبراز التي استخدمتها صحيفتي )ئاوينه 

رى في عرض القضايا اإلرهابية المحددة بالدراسة، وجاءت قضية الوسائل األ خ

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت  مقارنة، السيارة المفخخة بنسبة عالية

 صحيفة )رووداو( في نشر تلك قضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.

بها وتشير نتائ  الدراسة إلى أنهمن خالل وجهات النظر التي عرضت 

الصحف الكردية اإللكترونية المحددة بالدراسة مضمون القضايا اإلرهابية، جاءت 

وجهة نظر واحدة بنسبة عالية من ضمن الوجهات األًخرى، وجاءت قضية 

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت  مقارنة، السيارة المفخخة بنسبة عالية

 مقارنة بصحيفة )ئاوينه(. صحيفة )رووداو( في نشر تلك قضية على أعلى نسبة

جاء بنسبة عالية  واإلحصائياتوتبين نتائ  الدراسة إلى أن تقديم األرقام 

رووداو( مضمون قضايا  -نه)ئاوي كأحد الطرق التي عرضت بها صحيفتي

، اإلرهاب من ضمن الطرق األ خرى، وجاءت قضية السيارة المفخخة بنسبة عالية

بالقضايا اإلرهابية األ خرى، كما حصلت صحيفة )رووداو( في نشر تلك  مقارنة

 قضية على أعلى نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.

راسة أن الخبر كأحد األشكال اإلعالمية المكتوبة جاء في يتضح نتائ  الد

الصحف الكردية اإللكترونية الترتيب األولى من حيث نسبة نشره من خالل 

بالقضايا  مقارنة، ، وجاءت قضية السيارة المفخخة بنسبة عاليةالمحددة بالدراسة

كما حصلت صحيفة )رووداو( في نشر تلك قضية على أعلى ، اإلرهابية األ خرى

 نسبة مقارنة بصحيفة )ئاوينه(.

 نتائل الدراسة الميدانية: -

المبحوثين يستخدمون الصحف الكرديية  ذكر نتائ  الدراسة الميدانية أن معظم

صحيفة خه ندان في الترتيب األول من حييث االسيتخدام ليدى  ترونية، وجاءتاإللك
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رووداو، كما تستخدم عينة الدراسة تلك الصحف عن  صحيفة الشباب العراقي تليها

 طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي أو المنزلي.

وتوضيييح نتيييائ  الدراسييية إليييى أن المبحيييوثين يفضيييلون الصيييحف الكرديييية 

طي كافة األحداث والوقائع التي تحدث في المجتميع، وجياءت اإللكترونية ألنها؛ تغ

صييحيفة رووداو بالترتيييب األول ميين حيييث األهمييية لييدى الشييباب العراقييي، كمييا 

جيياءت قضييية اإلصييالح السياسييي كوجهيية نظيير عينيية الدراسيية حييول اهتمييام تلييك 

 الصحف لمعالجة أهم القضايا واألحداث.

ميين ضييمن العملييية االنتحارييية جيياءت فييي الترتيييب األول ووفييق النتييائ  أن 

المبحوثييون علييى الصييحف الكردييية  مضييمون القضييايا اإلرهابييية الييذي يقرءونهييا

الشباب العراقي وجهة نظرهم يتمثل صيراع عليى السيلطة  معظموأن اإللكترونية، 

تقديم قضايا اإلرهاب من خالل تلك الصحف، كما أن الخبر جياء  حولبنسبة عالية 

بالترتيييب األول كأحييد الفنييون الصييحفية تتعلييق بقضييايا اإلرهيياب علييى الصييحف 

 الكردية لدى عينة الدراسة.

كما أشارت النتيائ  إليى أن اليذكور يسيتخدمون الصيحف الكرديية اإللكترونيية 

أكثر مقارنة باإلناث، وجاءت الفئة العمريية المنخفضية مين المبحيوثين يسيتخدمون 

ائ  للمسيتوى التعليميي المتوسييط بنسيبة عاليية ميين تليك الصيحف، وجياءت هييذه النتي

حييييث اسيييتخدام الصيييحف الكرديييية، كميييا أن عينييية الدراسييية المقيمييية فيييي محافظييية 

يفضييلون الصييحف الكردييية اإللكترونييية بنسييبة أكثيير مقارنيية بمحافظيية  السييليمانية

هولير، أو الدخول الشهرية المنخفضة حصلت على نسبة كبيرة من حييث اسيتخدام 

 ف.تلك الصح

 ا تبار فروض الدراسة ونتائجها: -

يوضح نتيائ  االختبيار لفيروض الدراسية ثبيوت صيحة الفيرض األول، القائيل 

بييين معييدل تعييرض الشييباب العراقييي  ةإحصييائية لييالدذات  ارتباطيييهعالقيية ود وجييب

المتعمقية( بالقضيايا  –للصحف الكردية االلكترونية ومستويات المعرفة )السيطحية 

 اإلرهابية.

عالقييية  ودوجيييبووفيييق نتيييائ  االختبيييار ثبتيييت صيييحة الفيييرض الثييياني، القائيييل 

بين درجة االهتمام للشيباب العراقيي بقضيايا اإلرهياب  إحصائيةذات دالة  ارتباطيه

 على الصحف الكردية اإللكترونية وبين مستوى المعرفة لديهم بتلك القضايا.

ود وجيبث، القائيل كما تشير نتائ  االختبيار إليى أن ثبيوت صيحة الفيرض الثالي

المتعمقية( بالقضيايا  –في مستويات المعرفية )السيطحية  ةحصائيإة لالدفروق ذات 

وفييق: )المسييتوى  اإلرهابييية علييى الصييحف الكردييية اإللكترونييية لييدى المبحييوثين

االجتمييياعي االقتصيييادي لصيييالح المسيييتوى االجتمييياعي االقتصيييادي المييينخفض، 

 التعليمي المنخفض(.والمستوى التعليمي لصالح المستوى 
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وتوضيح نتيائ  اختبيار فيروض الدراسية ثبيوت صيحة الفيرض الرابيع، القائييل 

المتعمقية(  –فيي مسيتويات المعرفية )السيطحية  حصيائيةإة ليالدفيروق ذات ود وجب

وفيييق  بالقضيييايا اإلرهابيييية عليييى الصيييحف الكرديييية اإللكترونيييية ليييدى المبحيييوثين

ذكور، والفئيية العمرييية لصييالح الفئيية المتغيييرات الديموغرافييية: )النييوع لصييالح اليي

العمرييية المنخفضيية، ومكييان اإلقاميية لصييالح محافظيية هييولير، والييدخل الشييهري 

 لصالح الدخل الشهري المنخفض(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراجع والمصادر
 :المراجع والمصادر العربية -

 :الدراسات غير المنشورةأ.  

)العالقااة بااين مسااتويات التعاارض للمااواد اإل باريااة السيييد عثمييان السيييد أحمييد الجنييدي،  .1

رسيالة ماجسيتير ، الجمهور المصري(التليفزيونية ومستويات المعرفة باإلصالح السياسي لدى 

قسيييم البحيييوث والدراسيييات  –، )القييياهرة: معهيييد البحيييوث والدراسيييات العربيييية غيييير منشيييورة

 م(.2011اإلعالمية، 

مداد الجمهور المصرى بالمعلوماات عان إيدور الصحف والتليفزيون ف، )أمل جابر صالح .2

: ة)القياهر ،غيير منشيورة ماجسيتير رسيالة، (ةاطار نظرية فجاوة المعرفا يفة؛ األحداث الخارجي

 .م(1996والتليفزيون،  اإلذاعةقسم  -كلية اإلعالم -ة جامعة القاهر

استخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني في قطاع غازة للقناوات إياد محمد سليم البرنيه، ) .3

ماجسيتير رسيالة (، اإل بارية الف ائية العربياة وعالقتهماا بمساتوى المعرفاة بالق اايا العربياة

اإلعيييالم، و عليييوم االتصيييال قسيييم -كليييية اآلداب -عين شيييمسجامعييية )القييياهرة: ،غيييير منشيييورة

 .(م2005

 -لكترونياةإلفن اإل راج الصاحفي لمواقاع الجرائاد العراقياة ا)بيرق حسين جمعة موسى،  .4

قسييم  –كلييية اإلعييالم  –)بغييداد: جامعيية بغييداد ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،(دراسااة لحليليااة

 (.م2011الصحافة، 

لكترونيااة العراقيااة النتخابااات إللغطيااة الصااحافة ا)الهييادي محمييد الشيييخلي،  رإى عبييد .5

 –)عميان: جامعية الشيرق األوسيط  ،رسالة ماجستير غيير منشيورة، (2010مجالس المحافظات 

 .(م2010كلية اإلعالم، 

ير الشبكات االجتماعية التفاعلية باإلنترنات علا  المساتوى )لاثريبه ر كوران مصطفي،  .6

، )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربيية المعرفي بالبرامل االنتخابية لدى الشباب العراقي(

 .(م2013قسم البحوث والدراسات اإلعالمية،  –

القنااوات اإل باريااة  يالعالقااة بااين التقنيااات الحديثااة المسااتخدمة فاا،)عبييود إسييماعيلريييم  .7

ه غيير رسيالة دكتيورا (،لدى الجمهور العربية حو  األحاداث الجارياة ةالعربية ومستوى المعرف

 .م(2008قسم اإلذاعة والتليفزيون،  -كلية اإلعالم -القاهرةجامعة )القاهرة:  ،منشورة
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فاااي لشاااكيل معاااارف الجمهاااور  لصاااا دور وساااائل اال)، سيييلطان بييين عجميييى بييين منيخييير .8

كليية  -)القياهرة: جامعية القياهرة ،غير منشيورة رسالة ماجستير، (رهابإلنحو ق ايا االسعودى 

 (.م2008، واإلعالنقسم العالقات العامة  -األعالم

دراسة مساحية للصاحف  -لكترونية الكرديةإلالصحافة ا)صادق حمه غريب حمه صالح،  .9

قسيم  –كليية اإلعيالم –بغيداد ، )بغداد: جامعيةمنشورة رسالة ماجستير غير، (لكترونية الكرديةإلا

 .(م2008الصحافة، 

دور اإلنترنات والرادياو والتليفزياون فاي إماداد الجمهاور المصاري عبير محميد حميدي، ) .10

قسم اإلذاعة  -كلية اإلعالم -)القاهرة:جامعة القاهرة ،ماجستير غير منشورةرسالة ، بالمعلومات(

 .(م2001والتليفزيون، 

دونات والصااحافة اإللكترونيااة فااي لشااكيل الجاهااات )دور المااالجييواد حسيين،  عييال عبييد .11

)طنطيا:  ،غيير منشيورة رسيالة ماجسيتير، الشباب الجاامعي نحاو الق اايا السياساية المعاصارة(

 .(م2012قسم اإلعالم التربوي،  -كلية التربية النوعية –جامعة طنطا

والتليفزياون والمعرفاة ، )العالقة بين التعرض للبرامل الرياضية في الرادياو علي مبارك .12

كليية  -، )القياهرة: جامعية القياهرةرسيالة ماجسيتير غيير منشيورة، الرياضية للجمهور المصري(

 (.م2004قسم اإلذاعة والتليفزيون،  -اإلعالم

)عالقة التعرض للمواقع اإللكترونية الشبابية والمنتاديات بترلياب فاطمة فايز عبد قطب،  .13

كلييية  -، )القيياهرة: جامعيية القيياهرة ة ماجسييتير غييير منشييورةرسييال، الشااباب ألولويااات ق اااياهم(

 (.م2011قسم الصحافة ، –اإلعالم 

)معالجة الصحافة المصرية للق ايا العربية وعالقتها بمستوى فتحي حسين أحمد عامر،  .14
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