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دور الربامج احلىارية التلفسيىنية التارخيية يف تشكيل وعي اجلمهىر 
 العراقي إزاء األحداث السياسية يف تاريخ العراق احلديج

 أركان طراد خمف
 أ.م. د. محمد جاسم فمحي

 جامعة بغداد /كمية اإلعالم
 

 الممخص:
"دكر البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية في تشكيؿ كعي الجماىير ازاء عنكاف البحث:

 االحداث السياسية في تاريخ العراؽ الحديث "
ييدؼ ىذه البحث الى معرفة  الدكر الذم تمعبو البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية 
في تشكيؿ كعي الجماىير ازاء االحداث السياسية في تاريخ العراؽ الحديث, كما تقدمو 
البرامج مف معمكمات مف خالؿ  اجراء مقابالت مع اشخاص كانكا أما مشاركيف فاعميف 

دث اطمعكا عمييا بشكؿ مباشر أك عايشكىا مف خالؿ كجكدىـ أك شيكد عياف عمى حكا
في تمؾ الحقبة الزمنية أك  المتخصصيف كالمحمميف اك اإلعالمييف  اك الباحثيف في 

 تاريخ العراؽ. 
في ىذا البحث تـ التركيز عمى طريقة تكثيؽ التاريخ تمفزيكنيان) فيديكيا(, كىي عممية    

كثيؽ التاريخي المعركفة مف خالؿ الكتب كاالستدالؿ بيا تعد حديثة فقد  كانت عممية الت
عمى حكادث حدثت في الماضي, أما في ىذا البحث فاالستدالؿ مف خالؿ الصكت 
كالصكرة عبر استضافة الشخصيات المعنية كالتحاكر معيا مف خالؿ مقدـ البرنامج في 
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لقنكات حكار تفاعمي يمكف مشاىدتو بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى شاشات ا
 الفضائية اك مف خالؿ اليكتيكب.

اعتمد البحث المنيج المسحي مف خالؿ تقديـ عرض ألىـ البرامج الحكارية التاريخية  
في القنكات العراقية فضالن عف تكزيع استمارة استبياف عمى عينة مف مدرسي الفرع 

العينة ىي  أف ىذه ظة ذم قار فقد رأل الباحثافاألدبي في المدارس الثانكية في محاف
 الفئة االجتماعية األقرب إلى التفاعؿ مع ىذا النكع مف البرامج الحكارية التاريخية.

 (.التمفزيكف, البرامج الحكارية، الكعي السياسي، تاريخ العراؽ)مفتاحية: الكممات ال
The role of historical television talk shows in shaping the 

awareness of the Iraqi public about political events in the 

modern history of Iraq 
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Abstract: 

: “The Role of Historical TV Talk Shows in Forming Public Awareness of 

Political Events in the Modern History of Iraq”  

A field study on teachers of the literary branch in secondary schools in Dhi 

Qar Governorate 

Researcher: Arkan Trad This study aims to know the role played by historical 

TV talk shows in shaping public awareness about political events in the 

modern history of Iraq and what  The programs provide information by 

conducting interviews with people who were either eyewitnesses to incidents 

in which they directly participated or lived through them through their 

presence in that era, or they are specialists as analysts, media professionals or 

researchers in history. 

The historical talk shows are based on presenting topics and historical events 

through serial episodes presented at appropriate times to provide viewers and 

followers with information, stories, interpretations and facts about issues and 

events.  Knowing the most important historical talk shows that dealt with 

these incidents and in which satellite channels were presented and knowing 
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the concept of talk shows, their functions and types.  As for our research, 

inference is through sound and image by hosting the concerned personalities 

and having a dialogue with them through the presenter of the program in an 

interactive dialogue that can be viewed directly or indirectly on the screens of 

satellite channels or through YouTube.  

Keywords: (television, talk shows, political awareness, the history of Iraq). 

 

 :ُمقدِّمة
الفضائية في ظؿ التقدـ العممي كالثكرة  تطكر دكر القنكات التمفزيكنية

التكنكلكجية التي شيدىا العالـ في العقكد األخيرة، فأصبحت ىذه القنكات تمارس دكران 
جكىريان في إثارة اىتماـ الجميكر بالقضايا العامة مف خالؿ تقديميا برامج متنكعة  ذات 

ية، سياسية، ميف ميمة حيث تناكلت ىذه البرامج مكضكعات متنكعة )تاريخامض
اجتماعية، عممية( كذلؾ نتيجة  التطكرات التكنكلكجية اليائمة في مجاؿ األقمار 

كقد قابؿ ىذا التطكر  االصطناعية, مما أدل ِإلى انتشار كاسع لمقنكات الفضائية,
المتسارع اىتماـ كبير مف قبؿ الجماىير حتى صار كؿ بيت ال يخمك مف التمفزيكف 

د عدد القنكات التمفزيكنية  قد فتح سباقان عمى تنكع البرامج الفضائي, ال شؾ أف تزاي
ألجؿ كسب أكبر عدد ممكف مف المشاىديف, كبات ىذا كاضحان مف خالؿ اختالؼ 
البرامج بعضيا عف البعض اآلخر في العنكاف كطريقة تقديـ البرنامج مف قناة فضائية 

امؿ كمقكمات صار في ِإلى ُأخرل ,حيث يعتمد البرنامج في نجاحو عمى مجمكعة عك 
 مقدمتيا مقدـ البرنامج كضيكفو .

في ىذا البحث تناكلنا البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية, كدكرىا في تشكيؿ 
كعي الجميكر, كىك بحث يتطرؽ ألكَّؿ مرة  لمكضكع تكثيؽ التاريخ مف خالؿ شاشة 

 التمفاز )فيديكيا(.
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في القنكات الفضائية ليست قديمة, فقد كاف إفَّ فكرة البرامج الحكارية التاريخية 
ظيكرىا عمى شاشات التمفاز الفتان لمنظر كمستيكيان لجميكر كاسع خالؿ السنكات 
األخيرة؛ كذلؾ ألفَّ تمؾ البرامج، كبخاصة التي تناكلت تاريخ العراؽ الحديث في القنكات 

لـ تكف معمكمة لدل التمفزيكنية العراقية، قد كشؼ عف مجمكعة ممفات ك أسرار كقضايا 
 عامة الناس سابقان. 

استعرض البحث ثالثة برامج حكارية تاريخية,ككشؼ مف خالؿ االستبياف عمى 
 عينة مف الجميكر عف تأثير تمؾ البرامج كدكرىا في تشكيؿ الكعي السياسي.

األكَّؿ يضـ منيجية البحث  كيشمؿ  يتككف البحث مف أربعة مباحث، المبحث
 مية البحث, كاألىداؼ كالفركض كمنيج البحث كأدكاتو. مشكمة البحث, كأى
الثاني )البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية كدكرىا في تشكيؿ الكعي  المبحث

الثالث تناكؿ ظاىرة جديدة تتمثؿ في تدكيف التاريخ  المبحثالسياسي الجماىيرم( .
قدمتيا برنامج )شيادات فيديكم,  حيث تـ اختيار ثالثة برامج حكارية تاريخية, في م

خاصة( الذم قدمو الدكتكر حميد عبد هلل,أّما البرنامج الثاني فيك برنامج )بيف زمنيف( 
الذم كاف يعرض مف قناة )آسيا الفضائية(, البرنامج الثالث ىك برنامج )الذاكرة( الذم 

 بثت حمقاتو مف قناة )الفرات الفضائية(.
يداني كتضمف جداكؿ االستبياف الرابع خصص لمجانب المسحي الم المبحث

المكجو ِإلى عينة مف الجميكر حكؿ البرامج الحكارية التاريخية ,التي تناكليا البحث، 
لمعرفة مدل تأثير ىذه البرامج في المشاىديف, كدرجة تعزيز الكعي السياسي لدييـ, مف 

بياف أسئمة خالؿ مشاىدتيـ ليذه البرامج الحكارية التاريخية حيث تضمنت استمارة االست
 متنكعة ليا عالقة بالبرامج كأنكاعيا، ككيفية مشاىدة ىذه البرامج كمدل اإلفادة منيا. 
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ل الـمبحث  األوَّ
 منيجية البحث

 أكَّالن: مشكمة البحث
إفَّ اختيار مشكمة البحث كتحديدىا ربما يككف أصعب مف إيجاد الحمكؿ ليا 

 (.ٖ٘,صٜٜٙٔ)الشريؼ,كىذا ما أكده المشتغمكف بالبحث العممي. 
كأف البحكث كالدراسات العممية  تتطمب االستناد ِإلى مشكالت محددة, كىي 
بحاجة ألَف تخضع لمدراسة كالبحث, كىي بذلؾ ال تنشأ مف فراغ. 

 (.ٜٖٔ,صٜٜٛٔ)بدر,
مشكمة ىذا البحث تدكر حكؿ البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية كدكرىا في 

يكر العراقي, حيث يسعى الباحث لمعرفة الدكر الذم تمعبو ىذه تشكيؿ الكعي لدل الجم
البرامج في مدل قابميتيا عمى تشكيؿ الكعي لدل المكاطف في مختمؼ الجكانب, 
كبخاصة الجانب السياسي المرتبط بتاريخ العراؽ الحديث, كعميو تجمت مشكمة البحث 

 بالتساؤؿ الرئيس اآلتي:
كارية التمفزيكنية التاريخية في تشكيؿ كعي ما الدكر الذم تؤديو البرامج الح

الجميكر العراقي إزاء األحداث السياسية في تاريخ العراؽ الحديث؟؟.. كيتفرع منو 
 التساؤالت الفرعية األتية:

 ما أبرز البرامج الحكارية التاريخية التي تبثيا القنكات الفضائية العراقية؟ -ٔ
في تشكيؿ الكعي السياسي لدل الجميكر ىؿ لمبرامج الحكارية التاريخية دكر  -ٕ

 العراقي؟
ما مدل فاعمية البرامج الحكارية في تشكيؿ المكاقؼ كاآلراء كاالتجاىات  لممبحكثيف  -ٖ

 إزاء األحداث السياسية في تاريخ العراؽ الحديث.
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كيؼ تكظؼ البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية لتككف نافعة لجميع أفراد  -ٗ
 المجتمع.

 انيان: أىمية البحثث
تنبع أىمية البحث مف ككنو يمثؿ دراسة حديثة, تناكلت دكر البرامج الحكارية 
التمفزيكنية التاريخية في تشكيؿ كعي الجميكر العراقي إزاء األحداث السياسية في 
تاريخ العراؽ الحديث, حيث سمط  الباحث الضكء عمى تاريخ تشكيؿ الدكلة العراقية 

ألكَّؿ مرة لمكضكع تكثيؽ التاريخ  فيديكيان مف خالؿ الحكارات التي  المعاصرة, كتطرؽ
دارت في البرامج التي جرل أختيارىا كما طرحو الضيكؼ مف شيادات لكقائع 

, كلغاية دخكؿ القكات ٕٜٔٔكحكادث حدثت بعد إقامة الدكلة العراقية في عاـ 
           .ٖٕٓٓاألمريكية المحتمة لمعراؽ في عاـ 

                                                                        
 ثالثًا: أىداف البحث:

 يمكن تمخيص أىم أىداف البحث في ما يأتي:
 تحديد أبرز البرامج التي تناكلت تاريخ العراؽ الحديث. -ٔ
 معرفة الخصائص الرئيسة لمبرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية. -ٕ
كشؼ تفاصيؿ أبرز الحكادث التاريخية التي تناكلتيا البرامج الحكارية التمفزيكنية  -ٖ

 التاريخية،مف خالؿ المعمكمات كالشيادات التي أدلى بيا المتحدثكف في تمؾ البرامج.   
معرفة مدل إسياـ البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية في تشكيؿ الكعي السياسي  -ٗ

 ما يتعمؽ باألحداث الميمة في تاريخ العراؽ الحديث.  لدل الجميكر في
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 رابعًا: فروض البحث 
 كضع الباحث ثالثة فركض:   

ل: أسيمت البرامج الحكارية التاريخية في مساعدتي لمعرفة الكثير مف  الفرض األوَّ
 الحقائؽ كاألحداث السياسية التي أسدؿ عمييا الستار لسنيف . 

يحصؿ الجميكر عمى آثار معرفية كيزداد كعيو مف خالؿ اعتماده عمى  الفرض الثاني:
 البرامج الحكارية التاريخية.

)تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في االثار المعرفية كالكجدانية  الفرض الثالث:
كالسمككية لمجميكر كالناتجة عف االعتماد عمى البرامج الحكارية 

 التأريخية. 
 وأدواتوخامسًا: منيج البحث 

يعرؼ المنيج بأنَُّو )الكسيمة التي يمكننا عبرىا الكصؿ ِإلى الحقيقة أك مجمكعة 
الحقائؽ في أم مكقؼ مف المكاقؼ  كمحاكلة اختبارىا لمتأكد مف صالحياتيا في مكاقؼ 

 ُأخرل( .
 (.ٕٙ,صٕٗٓٓ)محسف ,                       
المنيج المسحي يعتمد عميو استعمؿ الباحث المنيج المسحي في ىذه الدراسة, ك 

الباحثكف في الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة, كتصكر الكاقع االجتماعي الذم 
يؤثر في كافة األنشطة الثقافية كالسياسية كالعممية, كيسيـ في تحميؿ 

 (.ٜٜ,صٕٗٔٓالظكاىر.)فنيمجي,
رة استعمؿ الباحث لجمع البيانات مف مجتمع البحث أداة االستبياف, كىي عبا

عف "مجمكعة أسئمة تدكر حكؿ مكضكع معيف, تقدـ لعينة مف األفراد لإلجابة عنيا, 
 (.ٓٗٔصٜٙٛٔكتعد األسئمة بشكؿ كاضح, كتجمع معا في استمارة". )التير, 
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أعد الباحث استمارة استبياف, مكجية ِإلى العينة التي تـ اختيارىا مف قبؿ 
لمسحي مف أبرز المناىج المستخدمة  الباحث ,مف أجؿ اإلجابة عمييا, كيعد المنيج ا

 في مجاالت الدراسة اإلعالمية.
 سادسًا: عينة البحث 

أختار الباحث العينة  القصدية العشكائية , التي مف خالليا يمكف حصكؿ 
الفرصة لمؿء كحدات كأفراد المجتمع األصمي, ليككنكا ضمف العينة المنتقاة أك النمكذج 

 (.ٚٗٔ,صٕٗٔٓالمختار. )فنيمجي,
أعد الباحث استمارة استبياف كىي أداة تتضمف مجمكعة أسئمة متنكعة, معدة 
مف قبؿ الباحث بطريقة تناسب أفراد عينة المبحكثيف, الذيف تـ اختيارىـ كالبالغ عددىـ 

( شخصان،  كىـ مف شريحة المدرسيف في المدارس الثانكية) الفرع األدبي(،مف ٖ٘ٙ)
ا العدد كاالكتفاء بيذه الشريحة ألسباب عدة, أكليا كال الجنسيف, كتـ االقتصار عمى ىذ

( مف ظركؼ صعبة, ٜٔالحالة الصحية التي يمر بيا البمد نتيجة لما فرضو كباء )ككفيد
ككضع قيكد عمى الحركة ,كمنع التجمعات  كالمقاءات كغيرىا مف تكجييات خمية االزمة 

ى شريحة المدرسيف, في كزارة الصحة, مما فرض تحديد عدد العينة كاقتصارىا عم
باعتبارىـ يمثمكف الطبقة الكسطى الميتمة بالشؤكف العامة، كىـ حمقة كصؿ بيف الطالب 
ككلي األمر كالمجتمع، كبإمكانيـ مشاىدة البرامج الحكارية التاريخية كفيميا, كمف ثـ 
ايصاؿ ما ىك مفيد منيا ِإلى الطالب كعائمتو كمجتمعو, كبخاصة اف الباحث ضـ ِإلى 

ينة  مدرسي التاريخ في المدارس الثانكية, كىـ مف سكاف )محافظة ذم قار( كتـ الع
 تكزيع االستبياف بالطريقة القصدية العشكائية.   
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 سابعا: تعريف المصطمحات
ُيشير ِإلى "معايير السمكؾ أك القكاعد التي تحكـ كصفا معينا في  : ROLEالدور -1

البناء االجتماعي أك الكظيفي أك األداء الذم يقكـ بو اإلعالـ بالنسبة لمجميكر في 
 (.ٜٓ,صٜٜٗٔمجاالت مختمفة منيا )اإلخبار, التعميـ ,التنمية ,كالترفو(".)شمبي,

لبرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية التي : كىي ا Taiks programsالبرامج الحوارية  -2
يتـ فييا استضافة شخص متخصص ليتحدث ِإلى المشاىديف أك المستمعيف مباشرة 
مف خالؿ الراديك أك التمفزيكف, في مكضكع معيف, يككف أحيانا سياسيا, أك 
اجتماعيا, أك تاريخيا أك غيرىا, كيتكقؼ نجاح ىذه البرامج عمى شخصية المتحدث 

لمقدـ لممكضكع, كطريقة التحدث لممشاىديف كالمستمعيف, كالمغة , كحسف عرض ا
 (ٜٗ٘,صٜٜٛٔالمستخدمة. )شمبي,

معنى الكعي السياسي ىك إدراؾ اإلنساف لنفسو كلمحيطو كما  الوعي السياسي:-3
يدكر حكلو, كيعد الكعي السياسي ضركرة أساسية في ظؿ الكاقع الذم تمر بو 
المجتمعات, ككنو يساعد في تحميؿ األحداث بصكرة مكضكعية, بعيدة عف 

 .(ٖٚ,صٜٜٙٔالعكاطؼ كالتأثيرات السيئة كالمبالغة في تقييـ الكاقع.)المقائي,
ُيشير لمداللة" عمى أعداد الناس الذيف يستقبمكف كسيمة أك رسالة الجميور : -4

 (ٖٚ,صٜٛٛٔة جماىيرية". )الييتي, اتصالي
 :المبحث الثاني

 ريخية ودورىا في تشكيل الوعي السياسي.االبرامج الحوارية التمفزيونية الت
ُتعد البرامج الحكارية عمى درجة كبيرة مف األىمية؛ ألّنيا تمثؿ القالب اإلعالمي 

عكس شكؿ ا اف تمف جية يمكني فييالذم يحاكؿ إعادة النظر في األحداث كالكقائع, 
عزز ثقافة الحكار بيف أفراد ية ُأخرل تستطيع اف تالديمقراطية كحرية إبداء الرأم, كمف ج
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الطيؼ المجتمعي, كمع انتشار منصات الحكار في العديد مف  المجتمع ,مع تغير ألكاف
إفَّ البرامج الحكارية )التكؾ شك( تحتؿ مكقعا ميمان في كثير مف  .القنكات الفضائية

محطات التمفزيكف, كاف أغمب المحطات تعتبرىا كاجية رئيسية لجذب المشاىد, كلعرض 
ك االجتماعية, كاف ىذه البرامج  قد المكاقؼ كاآلراء التي تدكر حكليا الحياة السياسية 

تحكلت ِإلى مكعد أسبكعي مرتقب مف قبؿ الجميكر السياسي بالدرجة األكلى، فيي 
تعرض  لية,كخير دليؿ عمى ذلؾ أّنياتحظى باىتماـ كمتابعة مف قبؿ المشاىد بنسبة عا

ت في اكقات ذركة المشاىدة, اضافة ِإلى اإلعالنات الكثيرة  التي تعرض خالؿ اكقا
عرض البرنامج, كىك مؤشر عمى أىمية ىذه البرامج  باعتبارىا تعبير عف الكاقع 

 السياسي كاالجتماعي كأداة اتصاؿ ميمة مع المشاىديف. 
يعد الحكار مف أساليب االتصاؿ الميمة ,كألف الخالؼ صبغة  ما الحوار:

ركيض بشرية يعتبر الحكار مفتاح لحؿ المشاكؿ مف خالؿ تقريب كجيات النظر, كت
خضاعيا ألىداؼ الجماعة. )شرارة,  (.ٙٔص ٜٕٔٓالنفكس المتناظرة كا 

فالحكار ىك)) لقاء بيف شخصيتيف يدكر بينيا حديث حكؿ مكضكع محدد,   
يجرم الحديث بيف أكثر مف شخصيتيف يطمؽ عميو تعبير الندكة أك المناقشة(( كال يكجد 

كارم مع شخص آخر يدير مانع مف كجكد ثالثة أك أربعة أشخاص في البرنامج الح
 (.ٕٕٛ, صٜٜٓٔالحكار بنفسو.)المحنة,

 (.ٔٔ,صٕ٘ٔٓالجفيرم,) -البرنامج من ناحية المغة واالصطالح:
ىك الميزانية أك الئحة المنياج, بمعنى آخر ىك خطة لما سكؼ تقكـ بو لغة:
 مف عمؿ.

ىك أم مادة سكاء كانت صكتية أك مصكرة يتـ تقديميا مف خالؿ  اصطالحا:
اإلذاعة أك التمفاز في فترة البث المعتادة كيككف ليا ىدؼ ىك مخاطبة الجميكر 
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المستمع أك المشاىد, كتختمؼ البرامج فيما بينيا مف ناحية المقدمة أك النياية, ككذلؾ 
                                        الزمف المحدد لكؿ برنامج, كأكقات عرضو لمجميكر.

 أكال:البرامج الحكارية التمفزيكنية 
يمكف كصؼ البرنامج الحكارم التمفزيكني بأنَُّو دراما صغيرة تمتمؾ مختمؼ   

العناصر الدرامية التي تضـ عنصر النص الحكارم كالشخصيات كاإلخراج كالحركة 
البصرية أىمية كبيرة في الحكار التمفزيكني,  كاإلضاءة فضالن عف الديككر, كتمتمؾ القيـ

اف المغة المفظية بالنسبة لمحكار تعد ركنا أساسيا مف اركاف 
 (.ٜٗ,صٕ٘ٓٓالحديث.)الحديثي,

كما يعرؼ البرنامج التمفزيكني بأنَُّو القالب الفني الذم مف خاللو تقدـ المكاد   
ت تعميمية أك سياسية أك اإلعالمية لتحقيؽ األىداؼ التي أعد مف اجميا سكاء كان

 تركيجية أك غيرىا. 
 (.ٚ٘,صٕٚٔٓ)صدقي,

: ىي كاحدة مف اشكاؿ التعبير المستخدمة  talk show)البرامج الحكارية )
إلعالـ  أفراد المجتمع عف أىـ األحداث كالتطكرات التي تيـ المجتمع ,كاليدؼ تكضيح 

 (.ٕٚ,صٕٕٓٓصكرة معينة ألجؿ تشكيؿ رأم مكحد. )الزكيني,
تعد البرامج الحكارية نسخة تمفزيكنية مف المناظرات العامة ,كفييا يتـ تداكؿ 
مكضكعات اليكـ كمناقشتيا عمى تكقع اف أغمب مشاىدم التمفزيكف متحمسكف  

 كمنسجمكف في الحكار.                          
 (.ٜٙ,صٕٚٓٓ)بجنيؿ,

اإلعالـ, أك التركيج  إفَّ البرامج الحكارية تعتمد في الغالب في برامجيا عمى
 (.ٖٙ,صٕٙٔٓلمكاضيع مثيرة لمجدؿ كممفتة لالنتباه.)المكسكم,
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يجب اف يككف الحكار تمقائيا دكف نص مكتكب, لكي نتعرؼ عمى ضيكؼ 
الحكار عمى طبيعتيـ المتعارفة في الحياة اليكمية؛ ِإْذ إفَّ النص المكتكب مف شأنَُّو اف 

 (.ٓٙٔ, صٕٛٓٓكتزاؿ منو الطرافة .)الشمبي, يغير الصكرة الحقيقية لضيؼ المقابمة
لـ نعثر عمى دراسة   تعد من أىم البرامج الحوارية، لكن البرامج الحوارية التاريخية

مكسعة عف البرامج الحكارية التاريخية, سكاء أكاف كتابان أـ بحثان،رغـ أىميتيا، كلكف ذلؾ 
كبيرة لمقنكات التمفزيكنية في  ال يمنع اف نكضح اف لمبرامج الحكارية التاريخية أىمية

استقطابيا لمجميكر, ِإْذ  تشكؿ مثؿ ىذه البرامج مساحة كاسعة فيما تبثو مف برامج كمما 
يؤكد تمؾ األىمية الكقت الذم تعرض فيو مثؿ ىكذا برامج, ِإْذ  أخذت ليا كقتا كافيا, 

 في ما يسمى بأكقات ذركة المشاىدة.
ة التاريخية في السنكات األخيرة قد اثارت اىتماـ إفَّ بركز ظاىرة البرامج الحكاري

الكثير مف المتابعيف كالمشاىديف  حيث سعى القائمكف عمييا ِإلى  تدكيف التاريخ بكسيمة 
لـ تكف معركفة في السابؽ مف خالؿ النص كالصكت كالصكرة, عبر شاشة التمفاز أك 

تمدت ىذه البرامج عمى شبكة االنترنيت كتطبيقاتيا المعركفة كبخاصة )يكتيكب( كاع
متحدثيف بصفة مشاركيف في الحدث أك شيكد عياف أك محمميف أك مؤرخيف 

 (. ٕٕٔٓ)فمحي,
مف المعركؼ اف ىذه البرامج الحكارية التمفزيكنية اخذت مكانان منافسان لإلعالـ   

المقركء, حيث كاف المثقؼ يعتمد عمى الكتب كالصحؼ بصكرة رئيسية في تمقي ما يرفد 
و, كىذا األمر كاف مقتصرا فقط عمى مف يجيد القراءة, كعندما ظير التمفزيكف في ثقافت

النصؼ األكَّؿ مف القرف الماضي صار رافدا ميمان لتزكيد المتمقي بأنكاع كثيرة مف 
المعمكمات, سكاء كانت عممية ,أـ تاريخية, أـ اجتماعية, أـ سياسية أـ غيرىا, كما يميز 

كسائؿ, ضخامة عدد الجميكر الذم يستطيع متابعتو كمشاىدة التمفزيكف عف غيره مف ال
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برامجو المتعددة، حيث بإمكاف المثقؼ كالمتعمـ كاألمي الذم ال يجيد القراءة كالكتابة, 
كحتى األصـ يمكنو مشاىدة ىذه البرامج, كالحصكؿ عمى المعمكمة التي كانت سابقان 

 حكران عمى مف يجيد القراءة كالكتابة.
ج الحكارية التاريخية, التي تعرضيا بعض القنكات التمفزيكنية, تمثؿ إف  البرام

مصدرا ميمان لممعمكمات التاريخية, ِإْذ  إفَّ ىذه البرامج عادة ما تستضيؼ عمماء مف 
اىؿ االختصاص أك شخصيات عاشت فترة مف الزمف فييا مجمكعة أحداث تاريخية 

كما طرحو ىؤالء يعد ذك أىمية كبيرة ,أك محمميف كميتميف بالشأف السياسي التاريخي, 
في رفد المشاىد بالمعمكمات التاريخية, مف ثـ زيادة كعيو في ىذا المجاؿ, كألنيا تأتي 

 فقط. بالصكت كالصكرة ,تككف مؤثرة أكثر مف القراءة أك سماعيا مف اإلذاعة
 

 المبحث الثالث
 في القنوات الفضائية العراقية ريخيةاالبرامج الحوارية الت

تيتـ البرامج الحكارية التاريخية  بنشر الثقافة السياسية مف خالؿ تناكليا 
عادة تقكيـ التاريخ القريب ك كتحميؿ أحداثو، كذلؾ مف خالؿ إجراء لقاءات  لألحداث كا 
مع متحدثيف  قد يككنكا شيكد عياف عمى أحداث جرت, أك بكصفيـ مشاركيف فييا 

ذه األحداث كميتميف فييا, كمف خالؿ ىؤالء بشكؿ مباشر, أك قد يككنكا باحثيف في ى
عادة كتابة  عادة تقييـ كا  الضيكؼ تقكـ البرامج الحكارية التاريخية بعممية مراجعة كا 
التاريخ, كاف قيمة ىذه البرامج تتمثؿ في ككنيا تعتمد ألكَّؿ مرة في اعادة كتابة التاريخ 

يخ يقرأ مف خالؿ الكتب عبر الصكت كالصكرة, فالمتعارؼ عميو في السابؽ اف التار 
كالمذكرات كالقصص, كلكف في ىذه البرامج، كمف خالؿ مقدمييا كضيكفيـ باعتبارىـ 
شيكد يدلكف بشياداتيـ كافاداتيـ كتحميالتيـ كتصريحاتيـ  عف مجريات كأحداث التاريخ 
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في برامج كأماـ الكاميرا بالصكرة كالصكت, فأننا نعيد كتابة التاريخ مف خالؿ التكثيؽ 
الفيديكم, إف ىذه الكسيمة )التمفزيكف( استعممت ككظفت في ىذا المجاؿ, أم في الجانب 
التاريخي كالسياسي, مف خالؿ البرامج الحكارية عمى كجو التحديد، إلعادة كتابة التاريخ 
كنشر تفاصيمو كأحداثو كتقديميا ِإلى الجميكر برؤية جديدة كبأسمكب جديد كقالب جديد, 

بات الجميكر المتشكؽ لمعرفة األحداث التاريخية, كذلؾ ألفَّ خطاب ىك أقرب ِإلى رغ
التمفزيكف مكجو ِإلى عامة الناس بغض النظر عف فئاتيـ العمرية أك مستكاىـ الثقافي, 
فضالن عف  جاذبية التمفزيكف كتشكيقو كانتشاره, فيك سيؿ االستعماؿ ألفَّ استعمالو ال 

م شخص اف يستخدمو, كىك  ليس مكمؼ الثمف يحتاج ِإلى ميارات عالية, كبإمكاف أ
كبإمكاف أم فرد الحصكؿ عميو كالستفادة مف مكاده كبخاصة برامجو المتنكعة، كمنيا 
البرامج الحكارية التاريخية, اف المادة التمفزيكنية الخاضعة لمدراسة  كالبرامج الحكارية 

( خالؿ فترات (youTubeالتاريخية التي سنستعرضيا تـ رصدىا مف خالؿ مكقع الػ 
 زمنية متعاقبة ضمف اإلطار الزمني لمبحث.

 أوال: برنامج )شيادات(
يعد برنامج )شيادات( مف البرامج الحكارية التي لفتت انظار المشاىديف, في 
السنكات األخيرة، كناؿ البرنامج استحساف المتابعيف كالباحثيف مف خالؿ اختيار 

كاجتماعية مرمكقة كحضكر كاضح؛ كذلؾ ألّف تمؾ الشخصيات التي ليا مكانة سياسية 
الشخصيات قد تككف شغمت  منصبا ميمان, أك عاشت فترة زمنية ذات أىمية مف ناحية 
التاريخ أك الحدث الذم تحدثت عنو, كقد حاكؿ الدكتكر)حميد عبد اهلل( مقدـ البرنامج 

يو معمكمات عف كؿ تطبيؽ شركط الحكار الصحيح, ككاف يبدك ممّمان بمادة كؿ حمقة كلد
 ضيؼ يتحاكر معو.



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

 709 

تنّقؿ البرنامج بيف خمس قنكات فضائية كفي فترات زمنية مختمفة ,كانت بدايات 
تحت عنكاف )لمتاريخ( ,عبر قناة )البغدادية(  ٕٚٓٓبرنامج )شيادات( في عاـ 

, كتـ  خالؿ ىاتيف السنتيف تسجيؿ ٜٕٓٓالفضائية، حيث استمر فييا حتى نياية عاـ 
مف شخصيات ميمة مف مختمؼ ألكاف الطيؼ السياسي كالحزبي كاالجتماعي  شيادات

العراقي, انتقؿ بعدىا البرنامج ِإلى قناة)المشرؽ( الفضائية، كالتي لـ يستمر بث البرنامج 
فييا سكل ستة اشير جرت فييا لقاءات ميمة مع بعض الشخصيات األدبية كالسياسية 

البرنامج الي قناة )االتجاه( الفضائية كتـ تسجيؿ  انتقؿ ٕٓٔٓكالفكرية, كفي نياية عاـ 
ساعة، تحدث فييا ضيكؼ مف مختمؼ طبقات المجتمع العراقي عف ٓٛٔما يقرب مف 

جكانب ميمة كحيكية كحساسة مف تاريخ العراؽ الحديث، كذلؾ ما ذكره الدكتكر )حميد 
 ٕٙٔٓعاـ , كفي *عبد اهلل ( مقدـ برنامج )شيادات خاصة( في حديث ِإلى الباحث

انتقؿ البرنامج ِإلى قناة )الفمكجة( الفضائية كتـ تسجيؿ العديد مف الشيادات عمى مدل 
(  (Utvثالث سنكات مف العمؿ، لينتقؿ بعدىا ِإلى محطتو األخيرة الحالية في قناة

الفضائية، ليزداد جميكر مشاىديو ,حيث كانت أعداد المشاىدات مف خالؿ اإلنترنيت 
تفاعؿ كاضح, تناكلت حمقات برنامج) شيادات( أحداثا متنكعة مف في تزايد مستمر ك 

كما صاحبيا مف أحداث كاف أكليا  ٕٜٔٔتاريخ العراؽ منذ تأسيس الدكلة العراقية عاـ 
ـ,كما صاحب ىذه المممكة مف أحداث حتى جاء ٕٜٔٔتشكيؿ المممكة العراقية عاـ 

ـ، كما رافقيا مف حكادث ٜٛ٘ٔالعيد الجميكرم، كقياـ الجميكرية العراقية في عاـ 
كصراعات داخمية, تمثمت بانقالبات كاغتياالت كتدخالت خارجية اقميمية كأجنبية كاف 

 ـ.ٖٕٓٓآخرىا االحتالؿ األمريكي لمعراؽ في عاـ  

                                                           

 .2121فبراير  11* رسالة عمى الواتس آب بتاريخ 
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 ثانيا: برنامج )بين زمنين( في قناة آسيا الفضائية: 
سيد(, تناكؿ برنامج حكارم تاريخي مف اعداد )حمزة مصطفى( كتقديـ )حامد ال

ىذا البرنامج مكضكعات كأحداث متنكعة  مف تاريخ العراؽ المعاصر, استضاؼ عددا 
مف المتحدثيف الذيف تنكعت اختصاصاتيـ كانتماءاتيـ كأعمارىـ, كجميعيـ كانكا شيكدا 
عمى أحداث حصمت في فترات مختمفة، منيـ مف عاش تمؾ األحداث بشكؿ مباشر 

مف سمع بيا ألّنُو كاف معاصرا لتاريخ حدكثيا, أّما القسـ نتيجة الرتباطو بيا ,كمنيـ 
الثالث فيـ  اىؿ االختصاص سكاء كانكا محمميف سياسييف أك ميتميف كمتابعيف لتمؾ 

 األحداث. بثت حمقات ىذا البرنامج مف شاشة قناة آسيا الفضائية.
 ثالثا: برنامج )الذاكرة( في قناة الفرات الفضائية: 

اكؿ مجمكعة مكضكعات متنكعة مف خالؿ استضافتو برنامج حكارم يتن
لشخصيات  سياسية كعسكرية  كرياضية كغيرىا, تتحدث عف أحداث تاريخية عراقية  
جرت في الماضي، كمف خالؿ ىذا البرنامج الذم كاف يبث مف عمى شاشة قناة الفرات 

عيا في , كمكقٕٗٓٓ,كىي قناة فضائية عراقية تبث بالمغة العربية,  أسست في عاـ 
العاصمة بغداد, كقد تناكؿ برنامج )الذاكرة( مكضكعات كأحداث تاريخية , قاـ بتقديمو  

 الدكتكر )زىير االرناؤكطي ( 
 الرابع المبحث

 الدراسة الميدانية ) نتائج االستبيان(
تطبيقان إلجراءات البحث الميداني الكصفي مف خالؿ استمارة االستبياف، كزع 

( استمارة استبياف عمى عينة مف مدرسي كمدرسات المدارس اإلعدادية) ٖٛٙالباحث )
الفرع األدبي( في محافظة ذم قار كبعد جمع البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا قاـ 
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ا النيائية ثـ ادخاؿ البيانات, بشكؿ كمي الباحث بإعداد الجداكؿ اإلحصائية بصكرتي
 ,كتحميميا كاستخراج النتائج الخاصة بيا.

جنس المبحكثيف: بمغ اجمالي المبحكثيف المشاركيف في ىذا البحث كضمف العينة  -1
( ٕٓٓ( مبحكثا, تكزعكا حسب الجنس عمى )ٖٛٙالمختارة مف محافظة ذم قار)

%( كىي تمثؿ النسبة األكبر مف  ٕ.ٗ٘مبحكثا مف الذككر ِإْذ  بمغت نسبتيـ )
%( ٙ.٘ٗ( مبحكثة مف اإلناث بمغت نسبتيف )ٛٙٔحجـ عينة البحث, يقابميا )

 ( أدناه.ٔمف اجمالي العينة المختارة لمبحث. ككما مكضح في الجدكؿ )
 ( ُيوضح جنس عينة البحث1جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %ٕ.ٗ٘ ٕٓٓ ذكر -ٔ
 %ٙ.٘ٗ ٛٙٔ أنثى -ٕ

 % ٓٓٔ ٖٛٙ المجمكع

 
المعدالت العمرية لممبحكثيف المشاركيف في البحث تكزعت بيف  أعمار المبحوثين: -2

 مستكيات عدة كفؽ اآلتي:
( عاـ: كتفاكتت نسب المبحكثيف بيف الرجاؿ كالنساء, حيث كانت ٖٓ – ٕٓ) -أ

%( مقارنة  بنسبة الرجاؿ التي ِٙٔإْذ بمغت) الرجاؿنسبة النساء فييا أعمى مف 
 %(.ٙبمغت)

( عاـ: جاءت ىذه الفئة بالمرتبة األكلى مف بيف الفئات اأُلخرل ٓٗ – ٖٔ) -ب
أعمى بكثير مف النساء ِإَذا  بنسبةبالنسبة لمرجاؿ, كفي ىذه الفئة جاء الرجاؿ 
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اصؿ %( مف ٕٔ%( مقارنة بنسبة النساء التي بمغت )ٕٕبمغت نسبتيـ )
 العدد الكمي لممبحكثيف.

( احتمت ىذه الفئة المرتبة الثانية, ككانت نسبة النساء أعمى بقميؿ ٓ٘ – ٔٗ) -ج
%( مقارنة بنسبة الرجاؿ التي بمغت ٗ.ٗٔمف نسبة الرجاؿ ِإْذ  بمغت )

 %( مف عدد المبحكثيف الكمي.                               ٘.ٖٔ)
فئة كانت نسبة الرجاؿ أعمى مف باقي الفئات ( عاـ: في ىذه الٓٙ – ٔ٘) -د

%( مف ٔ.ٓ%(  ككانت نسبة النساء )ٛ.ٓٔمقارنة بفئة النساء ِإْذ  بمغت )
( مبحكثة, كىذا فيو داللة ٙعدد المبحكثيف حيث كاف عدد النساء فقط )

عمى تنكع األعمار التي تعطي نتائج جيدة لمبحث, كما مكضح في الجدكؿ 
(ٕ  .) 

 أعمار المبحوثين (ُيوضح2جدول )

 نساء رجال الفئة العمرية
 %(ٙٔ) ٕٙ %(ٙ) ٕ٘ عاـ ٖٓ-ٕٓ-ٔ
 %(ٕٔ) ٘ٗ %(ٕٕ) ٕٛ عاـ ٓٗ-ٖٔ-ٕ
 %(ٗ.ٗٔ) ٖ٘ %(٘.ٖٔ) ٓ٘ عاـ ٓ٘-ٔٗ-ٖ
 %(ٔ.ٓ) ٙ %(ٛ.ٓٔ) ٓٗ عاـٓٙ – ٔ٘-ٗ

 %(ٙ.٘ٗ) ٛٙٔ %(ٖ.ٗ٘) ٕٓٓ المجمكع

الجدكؿ التالي ُيكضح مدة متابعة المبحكثيف  متابعة المبحوثين لمبرامج الحوارية: -3
لمبرامج الحكارية خالؿ أياـ األسبكع ككانت االعداد كالنسب لمذككر كاإلناث متفاكتة 

 ككما يأتي:
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( مبحكثا ٕٚبمغ عدد المبحكثيف مف الذككر المتابعيف طكاؿ أياـ األسبكع ) –أ
( مبحكثا, ٚٙعددىـ )%(, أّما المتابعيف ليا )أحيانا( فكاف ٚ.ٓكبنسبة بمغت )
( ٖٖ%(, أّما المتابعيف بشكؿ )نادر( كاف عددىـ )ٙ.ٕٓكبنسبة بمغت )

%(, أّما عدد مف أجاب بػ )ال أشاىد( فكاف فقط ٛ.ٓمبحكثا كبنسبة بمغت )
 %(. ٘ٓ.ٓ( بنسبة بمغت ) ٕ)
%( لمف يشاىدف ٙ.ٓ( مبحكثة بنسبة بمغت)ٕ٘أّما فئة اإلناث فكاف العدد) -ب

( بنسبة بمغت ٙٙدائـ, كأما مف يشاىدف أحيانا كاف عددىف) البرامج بشكؿ
( بنسبة بمغت ٛٚ%( , كبمغ عدد اإلناث المكاتي يشاىدف بشكؿ نادر)ٜٓٚ)
( مبحكثة بنسبة بمغت ٔ%(, كعدد مف ال يشاىدف كاف فقط )ٕٕٓٔ)

 (. ٙ%(.ككما ىك مكضح في الجدكؿ )ٕٓ,ٓ
الحوارية ولم يذكر عدد من ُيوضح مدى متابعة المبحوثين لمبرامج  (3جدول )

 المبحوثين مدى متابعتيم.

 مدى المتابعة
 الجنس

دائمًا طول أيام 
 األسبوع

( 3-5أحيانًأ )
يوم في 
 األسبوع

( 2-1نادرًا )
يوم في 
 األسبوع

 ال أشاىد

 %(٘ٓ.ٓ) ٕ %(ٛ.ٓ) ٖٖ %(ٙ.ٕٓ) ٙٚ %(ٚ.ٓ) ٕٚ ذكر -ٔ
 %(ٕٓ.ٓ) ٔ %(ٕ.ٕٔ) ٛٚ %(ٜ.ٚ) ٙٙ %(ٙ.ٓ) ٕ٘ أنثى -ٕ

 %(ٔ.ٗٔ) ٕ٘ المجمكع
ٕٔٗ 

(ٖٛ.٘)% 
ٔٔٔ 

(ٖٓ.ٔ)% 
ٖ (ٓ.ٓٛ)% 

يبّيف الجدكؿ التالي عدد الساعات التي يقضييا  المتابعة حسب عدد الساعات:  -4
 .المبحكثكف في متابعة البرامج الحكارية التاريخية
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( مبحكثا بنسبة ٖٚعدد الذككر الكف البرامج الحكارية ألقؿ مف ساعة بمغ ) -أ  
( مبحكثا ٜٚساعة كاف عددىـ ) ٕ-ٔ%( أّما الذيف يتابعكف مف ٓٔ)بمغت 

( ٕٗساعات فأكثر كاف ) ٖ%(, كالذيف يتابعكف مف ٗ.ٕٔبنسبة بمغت )
 %(.ٙ.ٓمبحكثا بنسبة بمغت )

أّما عدد اإلناث المكاتي يتابعف ىذه البرامج ألقؿ مف ساعة فجاء مساكيا لعدد  -ب
%(, أّما المكاتي يشاىدف مف ٓٔبمغت ) ( مبحكثة بنسبةٖٚالذككر ِإْذ  بمغ )

%(, كالمكاتي يشاىدف ٜ.ٚٔ( بنسبة بمغت )ٙٙساعة فكاف عددىف ) ٕ-ٔ
( بنسبة بمغت ٕٗساعات فأكثر كاف عددىف ) ٖالبرامج الحكارية مف 

 ( أدناه.ٚ%( كىي نفس النسبة لمذككر. كما ىك مكضح في الجدكؿ )ٙ.ٓ)
ن لمبرامج الحوارية ولم يجب عن السؤال ( ُيوضح ساعات متابعة المبحوثي4جدول )

 عدد من المبحوثون

 عدد الساعات
 الجنس

 ساعات فأكثر 3 ساعة 2-1 أقل من ساعة

 %(ٙ.ٓ) ٕٗ %(ٗ.ٕٔ) ٜٚ %(ٓٔ) ٖٚ ذكر -ٔ
 %(ٙٓ.ٓ) ٕٗ %(ٜ.ٚٔ) ٙٙ %(ٓٔ) ٖٚ أنثى -ٕ

 %(ٕٔ) ٛٗ %(ٗ.ٜٖ) ٘ٗٔ %(ٕٓ) ٗٚ المجمكع

الجدكؿ يبّيف مشاىدة ثالثة برامج حكارية تاريخية في في ىذا مشاىدة البرامج:  -5
القنكات العراقية، كىي برنامج )شيادات خاصة( ك برنامج )بيف زمنيف( ك برنامج 
)مف الذاكرة( ككانت الخيارات مفتكحة أماـ المبحكثيف في معرفة أم برنامج مف 

 ىذه البرامج يشاىد  فكانت اإلجابات كما ىك آت.
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( ٖٓٔ)شيادات( بالمرتبة األكلى ِإْذ  بمغ عدد المشاىديف الذككر )جاء برنامج  -أ
%(,أّما برنامج )بيف زمنيف( جاء بالمرتبة الثالثة ٜ.ٕٚمبحكثا بنسبة شكمت )

%(, كالذيف ٕ.٘ٔ( مبحكثا بنسبة بمغت )ِٙ٘إْذ  بمغ عدد المشاىديف لو )
%( ٚ.ٕٗ( كبنسبة بمغت )ٜٔيشاىدكف برنامج )مف الذاكرة( بمغ عددىـ )

 كجاء بالمرتبة الثانية.
( بنسبة بمغت ٔٓٔعدد اإلناث المكاتي يشاىدف برنامج )شيادات( بمغ ) -ب

( بنسبة شكمت ٜ٘%(, أّما المكاتي يشاىدف برنامج )بيف زمنيف( بمغ )ٗ.ٕٚ)
%( كقد جاء بالمرتبة الثالثة, كحؿ برنامج )مف الذاكرة( بالمرتبة الثانية ٛ.ٕ٘)

%(.ككاف ٔ.ٕٚ( مبحكثة بنسبة بمغت )ٓٓٔاىدات لو )ِإْذ  بمغ عدد المش
( فقط كبنسبة ٖعدد المبحكثيف مف الذككر الذيف يشاىدكف برامج ُأخرل ىك )

( مبحكثة بنسبة بمغت ٛ%(, أّما عدد اإلناث فقد بمغ فقط )ٛٓ.ٓشكمت )
 ( أدناه.ٓٔ%(. كما ىك مكضح في الجدكؿ )ٕ.ٓ)

شاىدىا المبحوثون وقد سمح ليم بأكثر من  ُيوضح البرامج الحوارية التي (5جدول )
 اختيار

 البرامج
 الجنس

شيادات خاصة من 
االتجاه  utvقناة 

 والفموجة والبغدادية

بين زمنين قناة 
 آسيا

من الذاكرة في 
 ُأخرى قناة الفرات

 %(ٛٓ.ٓ) ٖ %(ٚ.ٕٗ) ٜٔ %(ٕ.٘ٔ) ٙ٘ %(ٜ.ٕٚ) ٖٓٔ ذكر -ٔ
 %(ٕ.ٓ) ٛ %(ٔ.ٕٚ) ٓٓٔ %(ٛ.ٕ٘) ٜ٘ %(ٗ.ٕٚ) ٔٓٔ أنثى -ٕ

 %(ٕ) ٔٔ %(ٜ.ٔ٘) ٜٔٔ %(ٔٗ) ٔ٘ٔ %(ٗ.٘٘) ٕٗٓ المجمكع
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 دوافع مشاىدة البرامج الحوارية التاريخية:  -6
رصانة المكضكعات التي تطرحيا البرامج الحكارية التاريخية: عدد الذككر  -أ

( مبحكثا ٔٙالمبحكثيف الذيف اعتبركه سببا في مشاىدة البرامج الحكارية كاف )
( مبحكثة بنسبة بمغت ٛٛ%(, أـ عدد اإلناث فبمغ )ٗ.ٔٔكبنسبة بمغت )

(ٔٙ.ٗ.)% 
كالسياسي: بمغ عدد الذككر ألّنيا تيتـ بالقضايا ذات الطابع االجتماعي  -ب

( مبحكثا كنسبة بمغت ٕٜالمبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى تمؾ الفئة مف األسباب )
 %(.ٗٔ( مبحكثة كبنسبة بمغت )٘ٚ%(, أّما عدد اإلناث فبمغ )ٕ.ٚٔ)

اإلفادة مف كجيات النظر المتعددة: بمغ عدد المبحكثيف الذككر الذيف أشاركا  -ج
%(, كعدد اإلناث بمغ ٔ.ٜٔكثا كبنسبة بمغت )( مبحِٕٓٔإلى ىذا السبب )

 %(. ٔ.ٛٔ( مبحكثة كبنسبة بمغت )ٜٚ)
التعرؼ عمى أبرز المعمكمات عف الشخصيات السياسية الميمة: أشار  -د

( مبحكثا كبنسبة ٓٚالمبحكثكف مف الذككر ليذا السبب كالذيف بمغ عددىـ )
ة بمغت ( مبحكثة بنسبٜٛ%(, أّما عدد اإلناث فبمغ )ٔ.ٖٔشكمت )

(ٔٙ.ٙ.)% 
تعطيني الفرصة في إيجاد معمكمات لمحكار كالنقاش مع اآلخريف: بمغ عدد  -ق

( مبحكثا كبنسبة ٚٙالمبحكثكف مف الذككر الذيف أشاركا ِإلى ذلؾ السبب )
(مبحكثة كبنسبة شكمت ٜٚ%(, أّما عدد اإلناث فقد بمغ )٘.ٕٔبمغت )

(ٔٗ.ٚ.)% 
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في ضكء األحداث التاريخية السابقة: عدد  تجعمني أكثر فيما لمكاقع المعاصر -ك
( مبحكثا, كعدد اإلناث بمغ ٙٚالمبحكثيف الذككر الذيف أشاركا ِإلى ذلؾ السبب)

 %(.٘.ٛٔ( مبحكثة كبنسبة شكمت )ٜٜ)
االستمتاع بآراء المتخصصيف كالخبراء التي تستضيفيـ البرامج: عدد  -خ

كثا كبنسبة شكمت ( مبحٗٙالمبحكثيف الذيف أشاركا ليذا السبب بمغ )
( مبحكثة كبنسبة ٕٜ%(, أّما عدد اإلناث فقد بمغ )ٜ.ٔٔ)

%(.أّما عدد الذككر المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى أسباب ُأخرل ٕ.ٚٔبمغت)
%(. أّما اإلناث فمـ يشرف ِإلى أسباب ُأخرل, ٖٓ.ٓ( بنسبة شكمت )ٕفبمغ )

 (:  ٔٔكما مكضح في الجدكؿ  )
بعة المبحوثين لمبرامج الحوارية التاريخية وقد سمح ليم ُيوضح أسباب متا (6جدول )

 في أكثر من اختيار
 الجنس 

 األسباب
 أنثى ذكر

رصانة المكضكعات التي تطرحيا البرامج الحكارية  -ٔ
 التاريخية

ٙٔ (ٔٔ.ٗ)% ٛٛ (ٔٙ.ٗ)% 

ألفَّ البرامج الحكارية التاريخية تيتـ بالقضايا ذات الطابع  -ٕ
 االجتماعي كالسياسي

ٜٕ (ٔٚ.ٕ)% ٚ٘ (ٔٗ)% 

اإلفادة مف كجيات النظر المتعددة في البرامج الحكارية  -ٖ
 التاريخية

ٕٔٓ (ٜٔ.ٔ)% ٜٚ (ٔٛ.ٔ)% 

التعرؼ عف أبرز المعمكمات عف الشخصيات السياسية  -ٗ
 الميمة

 
ٚٓ (ٖٔ.ٔ)% ٜٛ (ٔٙ.ٙ)% 
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تعطيني الفرصة في إيجاد معمكمات لمحكار كالنقاش مع  -٘
 اآلخريف

ٙٚ (ٕٔ.٘)% ٜٚ (ٔٗ.ٚ)% 

تجعمني أكثر فيمان لمكاقع المعاصر في ضكء األحداث  -ٙ
 التاريخية السابقة

ٚٙ (ٔٗ.ٕ)% ٜٜ (ٔٛ.٘)% 

االستمتاع بآراء المتخصصيف كالخبراء التي تستضيفيـ  -ٚ
 البرامج

ٙٗ (ٔٔ.ٜ)% ٜٕ (ٔٚ.ٕ)% 

 - %(ٖٓ.ٓ) ٕ ُأخرل -ٛ
 ٜٔٙ ٖٗ٘ المجمكع

بيدؼ  لممعمومات الواردة في البرامج الحوارية التاريخية:استعمال المبحوثين  -7
التعرؼ عمى مدل استعماؿ الجميكر لممعمكمات كاألفكار التي تطرحيا البرامج 
الحكارية التاريخية, تـ طرح السؤاؿ)ِإلى أم مدل تستخدـ المعمكمات كاألفكار التي 

خريف؟( عمى كفؽ تطرحيا البرامج الحكارية التاريخية في نقاشؾ كحكارؾ مع اآل
الخيارات اآلتية)استعمميا كثيرا, استعمميا قميال, ال استعمميا( كجاءت إجابات 

 المبحكثيف بيذا الشأف عمى كفؽ اآلتي:
( مبحكثا بنسبة ٕٙاستعمميا كثيرا: بمغ عدد المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى ىذه الفئة ) -أ

( مبحكثة بنسبة ٗٙ%( أّما عدد اإلناث المكاتي أشارا ِإلى ىذه الفئة فبمغ )ٕ.ٕٓبمغت)
 %(.ٛ.ٕٓشكمت )

ر استعمميا قميال: جاءت ىذه الفئة بالمرتبة األكلى ِإْذ  بمغ عدد المبحكثيف الذكك  -ب
( ٜٙ%(, كعدد اإلناث بمغ )ٗ.ٕٗ( مبحكثا كبنسبة شكمت )٘ٚالذيف أشاركا إلييا)
 %(.ٕ.ٖٔمبحكثة بنسبة بمغت)
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ال استعمميا جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثالثة كألخيرة ِإْذ  بمغ عدد المبحكثيف  -ج
%( كبنفس العدد كالنسبة لإلناث المبحكثات. ٙٔ.ٓ( مبحكثا كبنسبة بمغت )٘الذككر)

 ( أدناه.ٛٔا مكضح في الجدكؿ )كم
ُيوضح استعمال المبحوثين لممعمومات الواردة في البرامج الحوارية  (7جدول )

 التاريخية ولم يجب عدد من المبحوثين

استعمال 
 المعمومات

 الجنس
 ال استعمميا استعمميا قميالً  استعمميا كثيراً 

 %(ٙٔ.ٓ) ٘ %(ٗ.ٕٗ) ٘ٚ %(ٕ.ٕٓ) ٕٙ ذكر -ٔ
 %(ٙٔ.ٓ) ٘ %(ٕ.ٖٔ) ٜٙ %(ٛ.ٕٓ) ٗٙ أنثى -ٕ

 %(ٕٖ.ٓ) ٓٔ %(ٚ.٘٘) ٔٚٔ %(ٔٗ) ٕٙٔ المجمكع

مف أجؿ معرفة مستكل  مستوى الحقائق التي تقدميا البرامج الحوارية التاريخية: -8
الحقائؽ التي تقدميا البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية لمجميكر تـ طرح السؤاؿ)ِإلى 
أم مدل أسيمت البرامج الحكارية التمفزيكنية التاريخية في تقديـ الحقائؽ كالمعارؼ 

كؿ كالمعمكمات بالنسبة لؾ( عمى كفؽ الخيارات اآلتية )تقدـ الحقائؽ كالمعارؼ بش
كامؿ, تقدـ نصؼ الحقيقة, تقدـ حقائؽ كمعارؼ مشكىة كضعيفة كسطحية( كجاءت 

 إجابات المبحكثيف بيذا الشأف عمى كفؽ اآلتي:
تقدـ الحقائؽ كالمعارؼ بشكؿ كامؿ: جاء ىذا السبب بالمرتبة الثانية مف بيف األسباب  -أ

(مبحكثا مف الذككر كبنسبة ِٖ٘إْذ  أشار ِإلْيو) اأُلخرل التي أشار إلييا المبحكثكف
%( ِإلى أّنُو ثاني ٙ.ٚٔ( مبحكثة كبنسبة شكمت)٘٘%(أّما عدد اإلناث فبمغ)ٚٔبمغت)

 .ريخية تقدـ الحقائؽ كالمعارؼ ليـأىـ األسباب التي يعتقدكف بأفَّ البرامج الحكارية التا
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ى مف بيف األسباب اأُلخرل ِإْذ  تقدـ نصؼ الحقيقة: جاء ىذا السبب بالمرتبة األكل -ب
( ٜٓٔ%(, أّما عدد اإلناث فبمغ )ٖ.ٕٙ( مبحكثا مف الذككر كبنسبة بمغت)ٕٛأشار)

التي يعتقدكف اف البرامج  %( ِإلى ككنو مف أبرز األسبابٖ٘مبحكثة كبنسبة بمغت )
 ية التاريخية تحققيا ليـ.الحكار 

تقدـ حقائؽ كمعارؼ مشكىة كضعيفة كسطحية: بمغ عدد المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى  -ج
%(, أّما عدد اإلناث فقد ٕ.ٓ( مبحكثا مف بيف الذككر كبنسبة بمغت)ٛىذا السبب )

%( كبذلؾ احتؿ ىذا السبب المرتبة األخيرة عمى ٔ.ٓ( مبحكثة كبنسبة شكمت )ٗبمغ )
ؽ مشكىة كضعيفة كسطحية, كما ىك كاضح في اف البرامج الحكارية تقدـ حقائ

 ( أدناه.   ٕٓالجدكؿ)
ُيوضح مستوى الحقائق التي تقدميا البرامج الحوارية التاريخية كما يراىا  (8جدول )

 المبحوثون ولم يجب عدد من المبحوثين عن السؤال
 مستوى الحقائق

 الجنس
تقديم الحقائق والمعارف 

 بشكل كامل
تقدم نصف 

 عرفةالحقيقة والم
تقدم حقائق ومعارف مشوىة 

 وضعيفة وسطحية
 %(ٕ.ٓ) ٛ %(ٖ.ٕٙ) ٕٛ %(ٚٔ) ٖ٘ ذكر -ٔ
 %(ٔ.ٓ) ٗ %(ٖ٘) ٜٓٔ %(ٙ.ٚٔ) ٘٘ أنثى -ٕ

 %(ٖ.ٓ) ٕٔ %(ٗ.ٔٙ) ٜٔٔ %(ٚ.ٖٗ) ٛٓٔ المجمكع

مدى مساىمة البرامج الحوارية التاريخية في زيادة الوعي السياسي لدى  -9
بيدؼ التعرؼ ِإلى مدل إسياـ البرامج الحكارية التاريخية في زيادة  المبحوثين:

الكعي السياسي لدل المبحكثيف تـ طرح السؤاؿ اآلتي)حدد مدل إسياـ البرامج 
الحكارية التاريخية في زيادة الكعي السياسي بالنسبة لؾ إزاء كؿ مما يأتي( كقد 
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ا, أسيمت قميال, لـ طرحت عدة خيارات كمع كؿ خيار مستكيات )أسيمت كثير 
 تسيـ( كجاءت األسباب ضمف الترتيب اآلتي:

زيادة المعرفة كالكعي السياسي بالمكضكعات كالمشكالت كالقضايا العامة:  -أ
عدد المبحكثيف الذككر الذيف أشاركا ِإلى ىذا السبب بقكليـ )أسيمت كثيرا( 

(, ٜٙ( مبحكثا, أّما عدد اإلناث المكاتي اشرف ِإلى ىذا السبب)ٙٓٔبمغكا)
( مبحكثا ٖٚ( بمغ )كعدد المبحكثيف الذككر الذيف أشاركا ب)أسيمت قميال

( مبحكثة. كأما الذيف أشاركا ِإلى السبب)لـ تسيـ( فكاف ٔٙكعدد اإلناث بمغ)
 ( فقط أّما اإلناث فمـ يشرف ِإلْيو بشيء.ٔ)
جعمتني نتائج قرارات المسؤكليف السياسيف إزاء أحداث حدثت في تاريخ  -ب

العراؽ الحديث أشعر بخطكرة القرارات كاألحداث السياسية: عدد 
المبحكثيف الذككر الذيف أشاركا ِإلى ىذا السبب بمفردة )أسيمت كثيرا( 

( مبحكثة كالذيف أشاركا ِإلى ٖٛ( مبحكثا أّما عدد اإلناث فكاف)ٜٚبمغكا)
( مبحكثة ٛٙ( مبحكثا كعدد اإلناث بمغ )ٖٙمفردة )أسيمت قميال( بمغ )

( مبحكثا ٓٔ)أّما عدد المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى مفردة )لـ تسيـ( فبمغ 
 مف الذككر أّما اإلناث فمـ يشرف ِإلى ىذه المفردة.

أسيمت في معرفتي بالفرؽ بينيا كبيف الكسائؿ اأُلخرل )المقركءة  -ج
كالمسمكعة( في معرفة األحداث التاريخية: ألجؿ معرفة الفرؽ بيف ما 

بمغ تقدمو البرامج الحكارية التاريخية كباقي البرامج تـ طرح ىذا السؤاؿ كقد 
( مبحكثا ٖٜعدد المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلْيو بمفردة )أسيمت كثيرا( )

( مبحكثة, أّما عدد ٓٔكعدد اإلناث المكاتي اشرف ِإلى نفس السبب)
( مبحكثا كعدد ٙٗالمبحكثيف الذيف أشاركا بمفردة )أسيمت قميال( فبمغ )
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فردة )لـ ( مبحكثة, أّما عدد المبحكثيف الذيف أشاركا بمٚٗاإلناث بمغ )
 ( أّما اإلناث فمـ يشرف إلييا.ٗتسيـ( فبمغ فقط)

أسيمت في مساعدتي لمعرفة الكثير مف الحقائؽ كاألحداث السياسية التي  -د
أسدؿ عمييا الستار لسنيف طكيمة: عدد المبحكثيف الذيف أشاركا إلييا 

( مبحكثة ٗٓٔ( مبحكثا كعدد اإلناث بمغ )ٜٜبمفردة )أسيمت كثيرا( بمغ )
( مبحكثا, كلـ ٕٗا الذيف أشاركا مف خالؿ مفردة )أسيمت قميال( فبمغ )أمّ 

يشر اإلناث ِإلى ىذه المفردة, فقرة )لـ تسيـ( لـ يشر إلييا مف المبحكثيف 
 ( مبحكثة فقط.٘الذككر, أّما عدد اإلناث المكاتي اشرف ليا فبمغ )

رات زادت مف معمكماتي عف شخصيات كاف ليا دكر كبير في صنع القرا -ق
كاألحداث السياسية الميمة: عدد المبحكثيف الذيف أشاركا إلييا بمفردة 

( مبحكثة, ٜٗ( مبحكثا أّما عدد اإلناث فبمغ )ٜ٘)أسيمت كثيرا( بمغ)
( مبحكثا, ٖٗكعدد المبحكثيف الذيف أشاركا بمفردة )أسيمت قميال( فكاف)
لذككر الذيف أّما اإلناث فمـ يشرف ِإلى ىذه الفئة بشيء ,عدد المبحكثيف ا

( مبحكثا, أّما اإلناث فمـ يشف ِإلى ٚأشاركا ِإلى بمفردة )لـ تسيـ( فبمغ )
 ىذه الفئة أيضان.

أسيمت في زيادة قدراتي عمى تبني مكقؼ مؤيد أك معارض لبعض  -ك
 القضايا السياسية التاريخية:

ارية أسيمت كثيرا: بمغ عدد المبحكثيف الذيف أشاركا ِإلى إسياـ البرامج الحك  -ز
التاريخية في زيادة قدرة المبحكثكف عمى تبني مكقؼ مؤيد أك معارض 

( مبحكثا مف الذككر عمى ٓٚلبعض القضايا السياسية التاريخية, ِإْذ  أكد )
 ( مبحكثة.ٜٚقدرة ىذه البرامج أّما عدد اإلناث فبمغ )
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( مبحكثا ِإلى اف البرامج الحكارية التاريخية ٗٙأسيمت قميال: أشار ) -ح
سيمت قميال في زيادة قدرات المبحكثيف عمى تبني مكقؼ مؤيد أك أ

معارض لبعض القضايا السياسية, أّما المبحكثات اإلناث فمـ يشرف ِإلى 
 ىذه الفئة.

لـ تسيـ: حصؿ ىذا الحكـ عمى المرتبة الثالثة كاألخيرة مف بيف األحكاـ  -ط
المبحكثات مف اإلناث ( مبحكثا مف الذككر أّما ٕٔاأُلخرل ,ِإْذ  اكضح )

 (  أدناه.ٕٔفمـ يشرف ِإلى ىذه المفردة. كما ىك كاضح في الجدكؿ )
 (9جدول )                                           

ُيوضح مدى مساىمة البرامج الحوارية التاريخية في زيادة الوعي السياسي لدى 
 المبحوثين

 نساء رجال مدى اإلسيام العبارة
البرامج الحكارية التاريخية أسيمت   -ٔ

في زيادة المعرفة كالكعي السياسي 
بالمكضكعات كالمشكالت 

 كالقضايا العامة

 ٜٙ ٙٓٔ أسيمت كثيران 
 ٔٙ ٖٚ أسيمت قميالن 

 :. ٔ لـ تسيـ

جعمتني تمؾ البرامج أفيـ نتائج  -ٕ
قرارات المسؤكليف السياسييف إزاء 
أحداث حدثت في تاريخ العراؽ 
الحديث كأشعر بخطكرة القرارات 

 كاألحداث السياسية

 ٖٛ ٜٚ أسيمت كثيران 
 ٛٙ ٖٙ أسيمت قميالن 

 :. ٓٔ لـ تسيـ
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أسيمت تمؾ البرامج في معرفتي  -ٖ
بالفرؽ بينيا كبيف الكسائؿ اأُلخرل 
المقركءة كالمسمكعة في معرفة 

 األحداث التاريخية

 ٓٔ ٖٜ أسيمت كثيران 
 ٚٗ ٙٗ أسيمت قميالن 

 :. ٗ لـ تسيـ

أسيمت تمؾ البرامج في مساعدتي -ٗ
لمعرفة الكثير مف الحقائؽ 
كاألحداث السياسية التي أسدؿ 

 عمييا الستار لسنيف طكيمة

 ٗٓٔ ٜٜ أسيمت كثيران 
 :. ٕٗ أسيمت قميالن 

 ٘  لـ تسيـ

زادت تمؾ البرامج مف معمكماتي عف  -٘
شخصيات كاف ليا دكر كبير في 

كاألحداث السياسية صنع القرارات 
 الميمة

 ٜٗ ٜ٘ أسيمت كثيران 
 :. ٖٗ أسيمت قميالن 

 :؟ ٚ لـ تسيـ

أسيمت تمؾ البرامج في زيادة  -ٙ
قدراتي عمى تبني مكقؼ مؤيد أك 
معارض لبعض القضايا السياسية 

 التاريخية

 ٜٚ ٓٚ أسيمت كثيران 
 :. ٗٙ أسيمت قميالن 

 :. ٕٔ لـ تسيـ

 
 التحقق من الفروض: 

 الفرض األكَّؿ  -ٔ
أسيمت البرامج الحكارية التاريخية في مساعدتي لمعرفة الكثير مف الحقائؽ 

 كاألحداث السياسية التي أسدؿ عمييا الستار لسنيف .
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 ٖٔٙ.ٖٔأّما كا المحسكبة فبمغت  ٖٛ.ٖٔٔككاف الكزف المرجح لمعبارة 
لية فيي دالة ر مف كا الجدك ٓكألف كا المحسكبة أكب ٜٜ.٘ككانت كا الجدكلية 

كىك طردم ضعيؼ أّما معامؿ  ٛٔ.ٓإحصائيان كيقبؿ الفرض فيما بمغ معامؿ التكافؽ 
 كىي دالة متكسطة . ٕٖ.ٓالتحديد فبمغ 
 

ل الفرض  األوَّ
 معامل التحديد معامل التوافق قيمة كا الوزن المرجح

ٖٔٔ.ٖٛ 
ٖٔ.ٖٙٔ 

 دالة إحصائيان 
ٔٛ % 

 طردم ضعيؼ
ٓ.ٖٕ 

 داللة متكسطة

 
 الفرض الثاني:  -ٕ

زادت البرامج الحكارية التاريخية مف معمكماتي عف شخصيات كاف ليا دكر 
 كبير في صنع القرارات كاألحداث السياسية الميمة .

فيما كانت كا  ٖٗ.ٕٗٗأّما كا المحسكبة فبمغت  ٘.ٕٗٓككاف الكزف المرجح 
لمحسكبة أكبر مف كألف كا ا ٘.ٓكمستكل داللة  ٕٚعند درجة حرية  ٜٜ.٘الجدكلية 

 كا الجدكلية فيي دالة إحصائيان .
كىك ارتباط طردم ضعيؼ في  ٜٖ.ٓكيقبؿ الفرض فيما بمغ معامؿ التكافؽ 

 كىي داللة ضعيفة . ٘.!ٓحيف بمغ معامؿ التحديد 

 
 الفرض الثاني

 معامل التحديد معامل التوافق قيمة كا الوزن المرجح

ٕٓٗ.٘ 
ٕٗٗ.ٖٗ 

 دالة إحصائيان 
ٓ.ٖٜ 

 طردم ضعيؼ
ٓ.ٔ٘ 

 داللة ضعيفة
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 الفرض الثالث:  -ٖ
يساعدني الحكار كالمعمكمات المطركحة اتجاه قضية سياسية لمنقاش في تحديد 

 كجية نظرم كرأيي بدقة أكثر .
في  ٕٓٚ.ٜٚأّما كا المحسكبة فبمغت  ٖٖ.ٜٕٔككاف الكزف المرجح لمعبارة 

عند درجة حرية فيي دالة إحصائيان كيقبؿ الفرض فيما  ٜٜ.٘الجدكلية  حيف كانت كا
كىك ارتباط طردم ضعيؼ في حيف بمغ معامؿ التحديد  ٔٗ.ٓبمغ معامؿ التكافؽ 

 كىي داللة ضعيفة . ٙٔ.ٓ

 الثالث الفرض
 معامل التحديد معامل التوافق قيمة كا الوزن المرجح

ٕٜٔ.ٖٖ 
ٜٚ.ٕٚٓ 

 دالة إحصائيان 
ٓ.ٗٔ 
 طردم ضعيؼ

ٓ.ٔٙ 
 داللة ضعيفة

 
 :نتائج البحث

اعتماد المبحكثيف عمى البرامج الحكارية التاريخية كمصدر لممعمكمات بدرجة كبيرة  -ٔ
%( كمف يعتمد ٘.ٜٕكمتكسطة, ِإْذ  بمغت نسبة مف يعتمد عمييا بدرجة كبيرة )

 %(.ٙ.ٔٙعمييا بدرجة متكسطة بنسبة )
تبيف اف ألمتابعيف لمبرامج الحكارية التاريخية الذيف يثقكف بيا كثيرا بمغت  -ٕ

 (. ٕ.٘ٙ%( كاف مف يثؽ بيا قميال بمغت نسبتيـ )ٖ.ٖٛنسبتيـ)
تصدر برنامج )شيادات خاصة( البرامج الحكارية التاريخية التي تحظى بأعمى  -٘

التي ييتـ بيا المبحكثكف  نسبة مف المشاىدة، محتال المرتبة األكلى في سمـ البرامج
%( ثـ تاله برنامج )مف الذاكرة( بنسبة بمغت ٗ.ِ٘٘إْذ  حصؿ عمى نسبة )
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%( كحؿ بالمرتبة الثالثة كاألخيرة برنامج )بيف زمنيف( بنسبة بمغت ٜ.ٔ٘)
(ٗٔ.)% 

( ٘-ٖعدد كبير مف المبحكثيف يفضمكف مشاىدة البرامج الحكارية التاريخية مف) -ٙ
إلفادة منيا في تعزيز الكعي التاريخي لدييـ ِإْذ  بمغت نسبتيـ يكـ في األسبكع ل

(ٖٛ.٘.)% 
البرامج الحكارية أسيمت كثيرا في زيادة المعرفة كالكعي السياسي بالمكضكعات  -ٚ

كالمشكالت كالقضايا العامة ِإْذ  بمغ عدد المبحكثيف الذككر الذيف أشاركا ِإلى ىذه 
( مبحكثة كىي النسبة األعمى بيف ٜٙغ )( مبحكثا كعدد اإلناث بمٙٓٔالفئة )

 باقي الفئات.
البرامج الحكارية أسيمت كثيرا في زيادة معارؼ المبحكثيف مف خالؿ معمكمات  -ٛ

 كمعارؼ عف أىـ الحكادث السياسية التي حدثت في تاريخ العراؽ الحديث.
 التوصيات: 

مشركع  دكرانت تدريبية لمقدمي  القنكات الفضائية العراقية باقامة افيكصي الباحث -ٔ
البرامج الحكارية حيث أف كاحد مف أىـ مقكمات نجاح البرنامج الحكارم ىك 

 مقدمو.
ضركرة تبني القنكات الفضائية العراقية إنتاج المزيد مف البرامج الحكارية التاريخية  -ٕ

 و.ألفَّ البرامج الحالية تعد قميمة ال تتناسب مع رغبات الجميكر كاىتمامات
أف تتبنى)قناة العراقية( بصفتيا القناة الرسمية لمدكلة إنتاج المزيد البرامج الحكارية  -ٖ

التاريخية باعتبارىا مصدرا  يشرح كيكثؽ تاريخ العراؽ الحديث، كيكشؼ حقيقة 
 األحداث الميمة كأسرارىا.
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يخية مف خالؿ ما طرح كما يطرح  مف معمكمات سياسية في البرامج الحكارية التار  -ٗ
تخص تاريخ العراؽ الحديث بإمكاف )كزارة الثقافة( تبني أعداد سمسمة أفالـ كثائقية 

 حكؿ أىـ األحداث السياسية في تاريخ العراؽ.
يفترض أف تككف ىناؾ جية رسمية تعنى بالتكثيؽ المسمكع كالمرئي لتاريخ العراؽ،  -٘

مف خالؿ المختصيف كربما مف المفيد إحياء مؤسسة الذاكرة العراقية كتطكيرىا 
لتتكلى ميمة جمع كحفظ كتنظيـ الكثائؽ كالبرامج المسمكعة كالمرئية لكي تصبح 

  مصدران ميمان في دراسة التاريخ كفيـ أحداثو كاإلفادة مف تجارب األجياؿ السابقة.
 

 المصادر و المراجع
 القراف الكريـ. *

 : الكتب العربية:أكال
االتصاؿ كالرأم كاإلعالـ الدكلي. (. مناىج البحث في ٜٜٛٔأحمد بدر.) .ٔ

 القاىرة عالـ الكتب.
(. المرجع الشامؿ في التمفزيكف.)ىشاـ, المترجمكف( ٕٚٓٓجكناثاف بجنديؿ.) .ٕ

 القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع.
(. المقابالت كالتحقيقات في ٕٕٓٓحسيف دبي الزكمني ك يسرل حمزه عمي. ) .ٖ

 : دار أمجد لمنشر كالتكزيع.البرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية. عماف
(. أساسيات البحث المنيجي. بغداد: شركة ٕٗٓٓحميد جاعد محسف. ) .ٗ

 الحضارات لمطباعة.
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(. دكر البرامج الحكارية التمفزيكنية في ٕ٘ٔٓدحاـ عمي حسف العبيدم. ) .٘
كمّيو القانكف  -تشكيؿ الكعي السياسي لدل طمبة جامعة ديالى. جامعة ديالى 

 . ٕٚ: الباحث اإلعالمي العددكالعمـك السياسية
(. تأثير الضغكط اإلعالمية عمى األداء ٕٚٔٓطالؿ صدقي محمكد. ) .ٙ

اإلعالمي في البرامج الحكارية بالقنكات الفضائية المصرية الحككمية الخاصة. 
 عالـ الكتب. ٔالقاىرة ط

(. البحث العممي كاستعماؿ مصادر المعمكمات ٕٗٔٓعامر إبراىيـ فنديمجي. ) .ٚ
 : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.٘دية كاإللكتركنية. عماف طالتقمي

(. مدخؿ في عمـ الصحافة  اإلذاعية إنتاج البرامج ٖٜٛٔعبد العزيز الغناـ. ) .ٛ
 اإلذاعية في الراديك كالتمفزيكف. القاىرة. المكتبة األنجك المصرية.

(. مناىج البحث العممي. مصر:مكتبة ٜٜٙٔعبد اهلل محمد الشريؼ. ) .ٜ
 اع لمنشر كالتكزيع.االشع

(. الفنكف اإلذاعية كالتمفزيكنية. ٜٜٓٔفالح كاظـ المحنة كسؤدد القادرم.) .ٓٔ
 المكصؿ: دار الحكمة لمطباعة كالنشر.

(. الخبر اإلذاعي فنكنو كخصائصو في الراديك كالتمفزيكف, ٜٜٛٔكـر شمبي.) .ٔٔ
 بيركت: دار كمكتبة اليالؿ لمنشر كالتكزيع.

لمصطمحات اإلعالمية, دار الجيؿ لمنشر (. معجـ اٜٜٗٔكـر شمبي. ) .ٕٔ
 كالطباعة كالتكزيع.

(. الحكار االجتماعي كأدات لتعزيز التنمية ٜٕٔٓمجدم عبد اهلل شرارة. ) .ٖٔ
 االقتصادية كاألجتماعية. مصر. مؤسسة مرديش أيبرت. مركز االسكندرية.  
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(. التاريخ المصكر كالمزكر في الذاكرة العراقية ٕٕٔٓمحمد جاسـ فمحي.) .ٗٔ
 .ٕٕٔٓ\  ٛ  \٘( في ٖٖٙ٘. جريدة النيار/ بغداد/ العدد)ٔح

(. البرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية: دار صناع ٕ٘ٔٓمحمد حسيف الجفيرم. ) .٘ٔ
 االبداع لإلنتاج كالتكزيع .

(. تمفزيكف الكاقع كظاىرة االغتراب الثقافي عند ٕٙٔٓمحمد محي المكسكم. ) .ٙٔ
 الشباب الجامعي: دار الكتاب الجامعي .

(. مقدمة في مبادئ كأسس البحث االجتماعي. ٜٙٛٔمصطفى عمر التبر. ) .ٚٔ
   ليبيا: دار الجماىير لمنشر كالتكزيع.

 : الرسائؿ كاإلطاريح:ثانيان 
(. مكضكعة االرىاب في الفضائيات العربية. )اطركحة ٕٛٓٓحسف عمكاف. ) .ٔ

 نمارؾ.دكتكرا(. كمّيو اآلداب كالتربية االكاديمية العربية المفتكحة في الد
(. البرامج الثقافية في الفضائيات العربية دراسة ٕٙٔٓحناف السيايمية. ) .ٕ

تحميمية لبرنامج ركافد بقناة العربية. )رسالة ماجستير(.جامعة العربي التبسي/ 
 كمّيو العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.

(. دكافع استعماؿ الجميكر العراقي لمقنكات ٕٔٔٓدحاـ عمي العبيدم. ) .ٖ
التمفزيكنية الفضائية كحدكد االشباعات المتحققة. )أطركحة دكتكراه(. جامعة 

 بغداد/كمّيو اإلعالـ.
(. كاقع البرامج الحكارية في القناة ٕ٘ٓٓرافي حميدم محمد الحديثي. ) .ٗ

 جامعة بغداد/ كمّيو اإلعالـ. العراقية الفضائية. )رسالة ماجستير(.
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(. دكر القنكات الفضائية في ٕٕٔٓفايؽ إبراىيـ حسف فتاح القرة لكسي. ) .٘
 -تشكيؿ القيـ الثقافية لدل طمبة الجامعات. )رسالة ماجستير(. جامعة بغداد

 كمّيو اإلعالـ. 
(. اتجاىات المشاىديف نحك البرامج ٕٛٓٓقبالف عبده قبالف حرب. ) .ٙ

ية في التمفزيكف األردني. )رسالة ماجستير(. جامعة الشرؽ  كالخدمة االخبار 
 عماف. -كمّيو العمكـ اإلنسانية -الكسط لمدراسات العميا

(. احتياجات كبار السف مف التمفزيكف العراقي. ٕ٘ٓٓقيس إبراىيـ عمي. ) .ٚ
 كمّيو اإلعالـ. -)رسالة ماجستير(. جامعة بغداد

 ان: الصحؼ كالمجالت كالمقاالت:ثالث
و بدر. البرامج  الدينية التمفزيكنية في قفص االتياـ. مقاؿ منشكر عمى أبي .ٔ

تاريخ  https:\\www.islamweb.net\ar\article 17762المكقع 
 .ٕٕٔٓ/ٖ/ ٜٔالمشاىدة 

عقيؿ عبد اهلل .البرامج السياسية التمفزيكنية بيف المكضعية كالسطحية. مقاؿ  .ٕ
 https:\\www.emaratalyoum.comمنشكر عمى المكقع االلكتركني   

 .ٕٕٔٓ/ٔ/ٛتاريخ المشاىدة 
http://www.alazhar.edu.pslarabic\Denships\ltigher-Edu\Higr-
Education.htm .  

 


