التعرض الى القنواث اإلخباريت في العراق
( نتائج الدرالست الميدانيت لتعرض منطقت وسط وجنوب العراق لبرامج
قناة اإلخباريت الفضائيت )
يعيش العالم العربي اليوم تحوالً في مجال وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية أحد

عناصرىا األساسية ،إذ بدأت ظاىرة القنوات الفضائية تتسع تأثيراتيا بإتساع المجالين
الزماني والمكاني لمبث الفضائي الى جانب السياسة العامة التي تتبعيا ىذه القنوات

في تناوليا لألحداث والمتغيرات اإلنسانية.

وقناة اإلخبارية من القنوات التي يمكن من أن توصف بانيا جديدة والتي تمتزم
نوعاً ما بخط فكري وسياسي محدد ،أو فمسفة إعالمية تحدد معالميا البيئة التي
تنطمق منيا ىذه القناة ومرجعيتيا في المممكة العربية السعودية.

ويمكن مشاىدة برامج القناة في أغمب البمدان العربية ومنيا العراق وألجل الوقوف
عمى مستوى وطبيعة المشاىدة لمقناة قام مركز الفرات لمتنمية والدراسات اإلستراتيجية
باجراء دراسة استطالعية لقياس مستوى وطبيعة التعرض ليذه القناة في العراق
وتحديداً من منطقة وسط وجنوب العراق حيث شممت عينة الدراسة خمسة محافظات
ىي بغداد وكربالء المقدسة وبابل والنجف األشرف والديوانية.

والعتبارات التجانس السكاني والثقافي في ىذه المدن والذي يمكن أن يكون نموذجاً

لمثالياتيا في وسط وجنوب العراق فقد اقتصرت الدراسة عمييا ولعينة عشوائية بمغت

 052شخص.ولقد توصمت الدراسة االستطالعية إلى النتائج اآلتية:

أوالً :يوضع الجدول اآلتي إن نسبة المشاىدة عالية نوعاً ما باعتباار إن  %36أكادوا
إنياام يشاااىدونيا أحيانااً ،وأجاااب  %02ماان العينااة إنياام ال يشاااىدون القناااة وىااذه نساابة

مقبولة إذا أخذنا بنظر االعتبار تعدد القنوات الفضائية الذي أدى إلى بروز ظااىرة ماا

يسمى بتجزئة الجميور.
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ال أشاهدها  %29فً المناسبات فقط
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أحٌانا ً %63
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ثانيا ً :أكاد  %02مان العيناة إن وقات المسااء ىاو الوقات المالئام لممشااىدة بينماا أشاار
 %27إلااى مشاااىدة القناااة حسااب الظااروف ،وىااذا األماار ياادلل عمااى إن مشاااىدة القناااة
ىي مشاىدة غير منتظمة.
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ثالثاااا ً :حااازت التقااارير اإلخباريااة عمااى أفضاامية المشاااىدة بنساابة  %84تمتيااا الب ارامج
الحوارية بنسبة  %63والتحقيقات بنسابة  %4وربماا يشاير ذلاك إلاى طبيعاة التوجيياات
العامااة وخاصااة فااي المجتمااع الع ارقااي الااذي يماار حالي ااً فااي ظااروف اسااتثنائية تجعمااو

الصا ااعد كافا ااة المحما ااي
ميتم ا ااً بمتابعا ااة وخا اار التطا ااورات السياسا ااية واالقتصا ااادية عما ااى ك
واإلقميمي والدولي.
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رابعاً :تشير النتائج الواردة في الجدول اآلتي إن المشاىدة ذات طبيعة اجتماعية
حيث إن  %32من العينة أكدت إن عوائميم تشاىد القناة وىذا يعطي تأثي اًر أكبر
لبرامج القناة باعتبار مشاىدتيا جماعية وليست فردية.
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خامس اا ً :فااي سامال مفتااوا حااول البارامج التااي يعتقااد المبحوثااون إن القناااة تفتقاار إلييااا،
وردت تشكيمة من البرامج التي يعتقدون إن القناة يجب أن تمييا ،وتنوعت ىذه البارامج
مااابين ب ارامج ثقافيااة وعمميااة وترفيييااة ،ويشااير ىااذا التنااوع إلااى تنااوع العينااة واحتواءىااا
عمى فئات عمرية مختمفة كل فئة ليا رغبتيا وبرامجيا المفضمة.

سادسااااً :ىناااك اعتقاااد بمغاات نساابتو  %32ماان العينااة المبحوثااة يشااير إلااى إن القناااة
نجحاات إلااى حااد مااا بتغطيااة األحااداث السياسااية فااي الع اراق ،بينمااا أشااار  %06ماان
العينااة بااأن القناااة لاام تاانجا بااذلك ،ىااذا األماار ربمااا يفساار بااأن القناااة ليساات بالمسااتوى
اإلخباري الذي يحقق تغطية مناسبة لألحداث في العراق والجدول اآلتي يوضا ذلك:
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لم تنجح % 23

نجحت إلى حد ما  % 67نجحت بشكل كبٌر % 10

ساااابعاً :ىناااك شااك ماان العينااة بااأن القناااة تقاادم رميااة متحي ازة لألحااداث فااي خطابيااا
اإلعالمااي تجاااه الع اراق ،حيااث بمغاات نساابة  %02ماان المبحااوثين ،بينمااا كااان %03
يعتقاادون بعاادم تحيااز القناااة ،ولاام يعااط  %83ماان العينااة فااي رأيياام فااي ىااذا الموضااوع،

ربما يمكن تفسير ذلك بالشك الذي يراود العاراقيين بشاكل عاام عنادما ياراد مانيم تحدياد
موقفيم من وسائل اإلعالم السيما الخارجية التي تغطي الحدث العراقي.
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ثامناً :بشكل عام فأن ىناك اعتقااد باأن البارامج التاي تقادميا القنااة مقبولاة الاى حاد ماا

بنساابة  ،%44وىااذا ممشاار عمااى مسااتوى قبااول عا ا
اال لمقناااة فااي ألوساااط ال ارأي العااام
العراقي ،وكما مبين في الجدول اآلتي:

غٌر مقبولة %5

مقبولة إلى حد ما
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تشير ىذه النتائج إلى مجموعة من الحقائق التاي يمكان إن يساتفيد منياا القاائمون
عماى القنااة االخباريااة فاي وضاعيم لمخطااط البرامجياة المساتقبمية ،ويبقااى ىاذا الموضااوع
فاي حاجاة الااى المزياد ماان البحاث والد ارسااة وسايأخذ مركاز الفارات ميماة القيااام بياا فااي
المستقبل إن شاء اهلل.

