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 Abstract: 

Political analysis is based on a set of values and elements that 
pave the way for conclusions and expectations that are equivalent 

to predictions or future foresights in the consequences and 

results, to which the nature and composition of the political event 

that is the subject or material of political analysis leads. And 

political analysis, and those supporting frameworks and concepts 

have a direct expression of political savvy, and are naturally 
subject to considerations of interests and desires and not 

necessarily the expression of political theories, whether long-term, 

medium-term or short-term, which is always what the political 

analyst aspires to rely on and invest in. 

raq is one of the countries in which the media of its satellite 
channels has emerged, and in which a wave has appeared 

carrying large numbers of political analysts, who have 

demonstrated a clear presence, in dialogues and news bulletins, 

because the Arab media in its political programs highlights 

theorists, researchers, and observers of events, While it has 

become clear that there is an ideological political analysis, 
directed to certain purposes, and on the other hand, the observer 

hints, an independent and scientific professional analysis, that 

seeks to reveal the interactions of events and their incantations 

away from the influences of the powerful forces, the dominant 

ideologies, and the importance of this research was to identify the 
cognitive values that carried by the analyst and what he presents 

on satellite channels, as well as a statement of the role that falls 

on the shoulders of political analysts and academics, while the 

objectives of the research included knowing the pattern of the 

public’s follow-up to events, and the disclosure of the most 

prominent personalities preferred by the public in the process of 
political analysis, as well as the investigation of the most 

prominent cognitive values owned by the political analyst, and 

accordingly this research came to shed light on the repercussions 

of the knowledge value enjoyed by political analysts in the Iraqi 

satellite channels on the public and the extent of its impact on for 

them.  
Keywords: Reflection, Cognitive Value, Political Analyst. 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.17.42 

1
  Dr. ; Farahidi University, Iraq, drzenasaad30@gmail.com 

Research Article                 May 2022              Volume: 4              Issue: 3 

Istanbul / Türkiye 
p. 734-746 

Received: 05/04/2022 
Accepted: 17/04/2022 
Published: 01/05/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Zeena Saad NUSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 
735 

 
 العراقية على اجلمهور املعرفية للمحلل السياسي يف الفضائياتانعكاس القيمة 

 
 2زينة سعد نوشي 

 

 
 :امللخص

 استنتاجات وتوقعات تعادل تنبؤاتإىل  جمموعة من القيم والعناصر اليت متهدإىل  يستند التحليل السياسي
طبيعة وتركيبة احلدث السياسي الذي هو  إليهااستشرافات مستقبلية يف العواقب والنتائج، اليت تقود أو 

مادة التحليل السياسي، وتقف يف مقدمة هذه العناصر األطر املفاهيمية اليت تشكل مرجعيات أو  موضوع
القدرة يف النظر والتحليل السياسي، وتكون تلك األطر واملفاهيم الساندة هلا تعبري مباشر عن حذق النظر 

اعتبارات املصاحل والرغبات وليس ابلضرورة التعبري عن النظرايت  إىل السياسي، وختضع بطبيعة احلال
إىل  قريبة املدى، وهو دائما ما يطمح احمللل السياسيأو  متوسطةأو  السياسية سواء كانت بعيدة املدى

  ا.االستناد إليها واستثماره
ت فيه موجة حتمل على الفضائيات اخلاصة به، والذي ظهر  إعالمويعد العراق احد الدول الذي برزت فيه 

، بخبارظهرها أعدادا كبرية من احملّللني السياسيني، الذين اثبتوا حضورا واضحا، يف احلوارات ونشرات األ
، فيما ابت واضحا حداثالعريب يف براجمه السياسية، يربز منظرين وابحثني، وراصدين لأل عالمذلك اّن اإل

راض معينة، ويف اجلانب املقابل، يلمح الراصد، حتلياًل مهنيا اّن هناك حتليال سياسيا مؤدجلا، وموّجه األغ
وطالمسها بعيدا عن مؤثرات القوى النافذة،  حداثكشف تفاعالت األإىل   مستقال وعلميا، يسعى

هذا البحث يف الوقوف على القيم املعرفية اليت حيملها احمللل وما  أمهيةااليديولوجيات املهيمنة، ومتثلت 
يات، فضال عن بيان الدور الذي يقع على عاتق احملللني السياسني واالكادميني ، يف يعرضه يف الفضائ
 أبرز، و عن الكشف عن حداثالبحث معرفة منط متابعة اجلمهور لأل أهدافحني تضمنت 

القيم املعرفية اليت  أبرزالشخصيات اليت يفضلها اجلمهور يف عملية التحليل السياسي، وكذلك التقصي عن 
احمللل السياسي، وعليه فإن مشكلة هذا البحث متثلت يف معرفة انعكاسات القيمة املعرفية اليت ميتلكها 

 .يتمتع هبا احملللني السياسني يف الفضائيات العراقية على اجلمهور ومدى اتثري ذلك عليهم
 .حملل سياسي ،قيمة معرفية ،انعكاس الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

السياسي بشكل عام من حيث املبدأ النظري عن أي علم حتليلي آبخر فاحمللل االقتصادي الذي يدرس ال خيتلف التحليل 
أي قضية أو  ،اخنفاضهاأو  الرتفاع األسعار سبا الدويل وإشكاليات الظواهر االقتصادية اليت وفرت األأو  حالة السوق الدابخلي

أو   ميكن أن حتدث بسبب تلك الظاهرة وثأثريها على الدابخل اإلقليمي، وما هي األعراض اجلانبية االقتصادية اليتأبخرىاقتصادية 
اخلارج الدويل، مثله مثل احمللل السياسي الذي يقوم بنفس التشخيص، و لكن بطريقة مهنية بخاصة تكمن يف جمال ابختصاصه 

التحليل السياسي ما يرتدد من أن العامل ابت قرية  أمهيةالسياسي وذلك بدارسة الظواهر السياسية املعنية وحتليلها، ويشهد على 
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صغرية، ال جمال للحديث فيه عن بعد جغرايف، اذ فيمكن القول أن التحليل السياسي ابت من ضرورايت احلياة املعاصرة، سواء 
 املهتمني عامة ابلشأن السياسي.أو  لرجل الدولة الذي جمال عمله السياسة

 
 املنهجي: اطاراإل: أولا 
 ة البحث: مشكل -1

ابت التحليل السياسي حاجة ضرورية للجمهور العام وخنبته ولعلوم السياسة وطالهبا، وملمارسني السياسة وصناعها، وتعود 
ها فضال عن ابختالف مصاحلهم ومواردهم وصراعهم املستمر حنو أطرافالثالثة لتعقد الظاهرة االجتماعية وتعدد  طرافحاجة األ

 : اآليتاهليمنة، وعليه فإن مشكلة البحث متثلت ابلتساؤل الرئيسي 
 )ما انعكاس القيمة املعرفية للمحلل السياسي يف الفضائيات على اجلمهور؟(

 
 البحث: أمهية -2

 :آليتهذا البحث اب أمهيةتتمثل 
ان مل تكون معدومة اليت تتناول موضوع احمللل السياسي والتحليل السياسي يف الفضائيات ومدى  يةعالمندرة الدراسات اإل -أ

 انعكاس ما يقدمه احمللل السياسي يف الفضائيات على اجلمهور العراقي.
 الوقوف على القيم املعرفية اليت حيملها احمللل وما يعرضه يف الفضائيات. أمهية -ب
بيان الدور الذي يقع على عاتق احملللني السياسني واالكادميني يف ظل انتشار هذ الظاهرة ودبخول كل من هب ود  هلذا  -ج

 امليادن.
 
 البحث: أهداف -3

 :آليتالبحث اب أهدافمتكن 
 السياسية. حداثالتعرف على منط متابعة اجلمهور لأل -أ
 معرفة القنوات الفضائية اليت يتابعها اجلمهور. -ب
 التفضيل هذه. أسبا الشخصيات اليت يفضلها اجلمهور يف عملية التحليل السياسي، وما  أبرزالكشف عن  -ج
 القيم املعرفية اليت ميتلكها احمللل السياسي. أبرزالتقصي عن  -د
 
   نوع البحث ومنهجه: -4

القيمية املعرفية للمحل السياسي البحوث الوصفية اليت تستهدف تصوير وحتليل ووصف انعكاس إىل  ينتمي هذا البحث
عينة البحث أبسلو  علمي دقيق، وهذا النوع من البحوث ال يقف عند حد مجع البياانت وامنا ميتد جماله  فرادعلى اجلمهور أل

حملاولة حتليل هذا االنعكاس والكشف عن مستوى اتثريه لدى اجلمهور العراقي، واعتمد البحث على منهج املسح الوصفي 
 ية.عالملي لكونه من انسب املناهج املستخدمة يف الدراسات اإلالتحلي
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 مجع البياانت: أدوات -5
البياانت الدميوغرافية  األولمجع البياانت بصحيفة االستبيان واليت تضمنت ثالثة حماور، تضمن احملور  أداةمتثلت 

احملور الثالث أما  السياسية، حداثللمبحوثني، يف حني اشتمل احملور الثاين على بياانت تعرض املبحوثني للقنوات الفضائيات واأل
لتحقق من صدق  احتوى على املقياس اخلاص ابملكون املعريف للمحلل السياسي، ومت عرض صحيفة االستبيان على احملكمني

 ومدى صالحيتها لتلطبيق.داة األ
 

 جمتمع البحث وعينته: -6
اجملتمع العراقي  أفراد( مفردة من 100متثل جمتمع البحث جبمهور مدينة بغداد وحددت العينة االساسية للبحث مبقدار )

 نوع العينات غري االحتمالية.  إطاريف مدينة بغداد املركز، ومت ابختيار العينة املتاحة املتوافرة يف 
 

 املصطلحات:حتديد  -7
هي جمموعة أو  يرغبها اجلمهور قي ثقافة معينة،أو  هي الصفات اليت حيملها احمللل السياسي واليت يفضلها القيمة املعرفية: -

 واجملتمعات. فرادمبادئ وضوابط سلوكية وابخالقية حتدد تصرفات األ
 حول حادثة معينة كأن تكون امنية أحداثيعرض وجهة نظر مبنية على وقائع و   هو الشخص الذي. احمللل السياسي: -

  ..اخل..رايضية،أو  اقتصاديةأو  سياسيةأو 
 دوافعها. إدراكالسياسية و  حداثالفهم الدقيق ملسار األ هو التحليل السياسي: -

 
 النظري:  اطاراإل :اثنيا

 التحليل السياسي: 
من  مهيةالعلوم والظواهر االجتماعية، ويستمد هذه األأنواع التحليل يف جمال أهم  يعترب التحليل السياسي املوضوعي اجملرد،

السياسة يف حياة البشر، ومبا إن السياسة هي اإلدارة العليا للبالد لذا فمن البدهي القول: إن هذه اإلدارة تؤثر يف كل كبرية  أمهية
ىت وفاته، تديرها بشكل مباشر وغري مباشر وصغرية، يف اجملتمع، ويف حياة الناس العامة أي أن أمور اإلنسان العامة، منذ والدته وح

السياسة، وسواء بطريقة سليمة ونزيهة، أم بعكس ذلك، فهي تديرها على أي حال، وعندما يهتم أي إنسان أبمور بقائه وأمنه 
أو  بشكل مباشروصحته وتعليمه ورفاهه، ومستقبله ومستقبل أبنائه وذويه... إخل، فإمنا يهتم ابلسياسة، يف جمتمعه ويف غريه، سواء 

 (1ال يرغب)أو  ال يدري،يرغبأو  غري مباشر، ومن حيث يدري
(https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2002740 ) 

والدوافع ملا حدث  سبا ملا حيدث ومعرفة األ إدراكفقط، وامنا هو فهم و  وضاعن التحليل السياسي ليس شرحًا لألإ
ظاهرة هلا شأن سياسي يف اجملتمع، وهناك أو  رأي يساعد يف صنع قرار حلل مشكلةإىل  وسيحدث يف املستقبل من اجل الوصول

                                                           
 :امساء االساتذة احملكمني 

 أ.د طالب عبد اجمليد عالوي، قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية/ كلية االعالم، جامعة بغداد. -1
 .مصطاف، قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية/ كلية االعالم، جامعة بغدادأ.م.د. عادل عبدالرزاق  -2

 أ.م.د. ميثاق بيات الضيفي، عالقات اسرتاتيجية/ كلية التمريض، جامعة تكريت -3

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2002740
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السياسية حملياً واقليمياً  حداثالعديد من التعريفات للتحليل السياسي هناك من عرفه" هو الطريقة اليت حنكم هبا على الظواهر واأل
 (.3-1: 2019( )حممد شليب، 2وعاملياً")

ية، ومعىن حتقيق تنطبق على األولعناصره إىل  حتلل كائنأو إىل  حتقيق اشتقاقاً من اصل يوانينإىل  كما و تشري كلمة حتليل
اجتماعي من اجل فهم املشهد بطريقة أو  التحليل النه حياول اكتشاف العالقات املتبادلة بني عناصر املشهد، اي مشهد بيولوجي

(، يتضمن التحليل السياسي شقان اساسيان جييب كل واحد 188-180: 1991()روبرت. دال، 3منظمة تنظيمًا جيداً)
 (http://mcsr.net()حيدر اجلراح، 4منهما على سؤال رئيس، والذي الميكن تصور حتليل سياسي ال جييب عنهما: )

ماذا حدث؟، ويقصد ابلفهم الدقيق هنا  األولوهو جييب على السؤال  حداثالدقيق ملسار األ هو الفهم :األولالشق 
هو سرب اغوار احلدث السياسي وعدم الوقوف عند حد املعرفة السطحية، فقد حيتمل احلدث السياسي اكثر من معىن وقد يكون 

صورته االبخرية الظاهرة فقط، بل ايضا املعرفة أو  حدثلأل ظاهره شيئًا غري ابطنه، ومسار احلدث ليس املقصود به اللحظة الراهنة
 بطبيعة الشخصيات والدول الفاعلة ذات الصلة ابحلدث دراكواالملام ابجلزء التارخيي والوقائع الراهنة ذات االرتباط، فضال عن اإل

 الظاهرة حمل الدراسة والتحليل.أو 
 الدافعة هلذا احلدث وجييب على السؤال الثاين، ملاذا حدث؟ سبا األ إدراكهو  الشق الثاين:

 بخرىاأل سبا وهنا ال يقف احمللل عند جمرد الدوافع الظاهرة البادية فقط، بل يعتين هبا بداية مث يذهب يبحث عن األ
  اخلفية اليت رمبا ال يدركها غري املتخصصني والعارفني اصول التحليل السياسي.

 
 للمحلل السياسي:القيمة املعرفية 

احمللل السياسي يهتم ابخلرب السياسي ابهتمام ابلغ، يفتش عنه ويتتبع مصادره، ويفكك عناصره األساسية، ويستطلع املزيد 
يف بخصوصه، ويدرك أن قيمة اخلرب السياسي ال تعتمد على مدى الطول والقصر، بل مبقدار ما حيمل من معلومات، بعد حصول 

احلد الذي ميّكن من االعتماد عليها، ثأيت مرحلة أدق وأعقد، وهي توظيف تلك املعلومات، وربطها يف ىل إ احمللل على املعلومة
منظومة تكون صورة قريبة من الواقع، حبيث تفسر احلدث ودوافعه، وتعطى األدلة والرباهني العلمية واملوضوعية على مصداقية هذه 

كما ان (. http://burathanews.com/arabic/studies/345086(5احمللل) إليهاالنتائج واملخرجات اليت توصل 
يف التحليل السياسي، فالبعد العقدي شئنا أم أبينا هو حاضر يف النفس كما هو حاضر يف الواقع، وهو  أمهيةالعقيدة تعد ذات 

جتاهله، فالصراع الدائر اآلن بني أو  ، مبا ال ميكن إغفالهحداثإسهام كبري يف تسيري جمرايت األحاضر كذلك يف التاريخ، بل له 
يف إشعال أو  العامل العريب واإلسالمي والغر  يشكل البعد العقدي جزءا مهما فيه، وقد يكون احملرك الرئيس يف املد االستعماري

 ( )املصدر نفسه(. 6ذا)فتيل احلرو  هو البعد العقدي، والتاريخ يشهد على ه
التحليل يعترب بخلال مهنيا، فثمة دوافع  أدواتومع ذلك فإن قصر التحليل السياسي على اجلانب العقدي دون غريه من 

حترك اإلنسان فضال عن العقيدة، بخاصة عند النظر لسياسات الدول الكربى اليت تتحرك حبزمة من الدوافع واملؤثرات، فمع   أبخرى
إال أن هذا ال يعين أن تكون العقيدة هي اليت حتدد املوقف النهائي يف التحليل  حداثيدي حاضرا يف األكون احملرك العق
السياسية قد يتحكم فيها املوقف املصلحي السياسي، والصراع جتتمع معه عدة حمركات، منها العقدي ومنها  حداثالسياسي، فاأل

وعليه ال بد للمحلل السياسي ان يتمتع بكم من املخزون املعريف ، سابق( حيدر اجلراح، مصدر ()7املادي وغري ذلك من الدوافع)
الذهين، فضال عن معرفة معطيات اخلارطة السياسية والواقع السياسي، كما ال بد لُه ان ميتلك مصادر معلومات حديثة ومتاحة  

من مسرح  حداثواملفكرين وصانعي األكالتقارير، والنشرات، واإلحصاءات، والتصرحيات الرمسية من قبل املسؤولني 
 (، http://www.asharqalarabi.org.uk،2014()مهند العزاوي، 8)حداثاأل

http://burathanews.com/arabic/studies/345086
http://www.asharqalarabi.org.uk/
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حبثه، وكذلك مدى أو  اتصاالتهأو  حيث ان مصادر املعلومات اخلاصة ميكن ان حيصل عليها احمللل السياسي حبكم موقعة
االستبيان واإلحصاءات واملقابالت الشخصية وابختيار العينات من مصادر إىل  بخربته يف اجملال الذي يكتب فيه، ابالضافةعمق 

ي والتغطيات امليدانية والطرائق العلمية، والنظرايت عالموالوقائع، كذلك االستطالع اإل حداثوالزمين لأل  التأصيل واإلسناد الظريف
البحث العلمي مجيعها تشكل قيماً  أدواتواستخدام الوسائل احلديثة، و  الشخصي طالعامليداين املباشر واإلواحلضور  االكادميية،
() مهند 9اليت يروم حتليلها) حداثللمحلل السيلسي من اجل تقدمي رؤاي واضحة وشاملة لتفاصيل األ أدواتمعرفية و 

 العزاوي،التحليل السياسي، مصدر سابق(.
 اين للبحث وعرض النتائج وتفسريهاامليد اطاراثلثا/ اإل
 العينة حسب النوع أفراد( يبني توزيع 1جدول )

 النوع التكرار النسبة المئوية المرتبة

 ذكر 74 %74 ىاألول

 انثى 26 %26 الثانية

 المجموع 100 100% 

( ذكرًا وبنسبة 74)ذكور واانث، اذ بلغ عدد الذكور إىل  ( تقسيم نوع املبحوثني1يتضح من بياانت جدول رقم )
 الطيبعة االجتماعية للمجتمع.إىل  %(، وهذا يعود26( انثى وبنسبة )26عدد االانث فقد بلغ )أما  %(،74)

 ( يبني توزيع املبحوثني حبسب العمر2جدول )
 المرحلة العمرية التكرار النسبة المئوية المرتبة

 27-18 58 %58 ىاألول

 فأكثر 48 20 %20 الثانية

 37-28 16 %16 الثالثة

 47-38 6 %6 الرابعة

 المجموع 100 100% 

( سنة على املرتبة 27-18( التوزيع العمري للمبحوثني اذ حصلت الفئة العمرية من )2يتبني لنا من بياانت جدول رقم )
إىل  العراقي وهذا يشري%(،ونستشف من ذلك ان املرحلة العمرية الشبابية هي الفئة االكثر يف اجملتمع 58 بسنبة بلغت )األوىل

 تصنيف اجملتمع العراقي أبنه جمتمع فيت.
 ( يبني مستوى التحصيل الدراسي للمبحوثني3جدول )

 التحصيل الدراسي التكرار النسبة المئوية المرتبة

 دراسة جامعية 66 %66 ىاألول

 دراسة عليا 20 %20 الثانية

 دراسة اولية 14 %14 الثالثة

 المجموع 100 100% 

التحصيل الدراسي للمبحوثني، وحبسب املستوى التعليمي جاء مستوى الدراسة اجلامعية ابملرتبة إىل  يشري اجلدول اعاله
اجملتمع العراقي ممن حيملون الشهادة  أوساط%(، وهذا يدل على ارتفاع نسبة املتعلمني يف 66( تكرار وبنسبة )66 ب))األوىل

 اجلامعية.
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 بحوثني( يبني نوع عمل امل4جدول )
 نوع العمل التكرار النسبة المئوية المرتبة

 موظف 60 %60 ىاألول

 متقاعد 15 %15 الثانية

 طالب 13 %13 الثالثة

 كاسب 12 %12 الرابعة

 المجموع 100 100% 

%(، تلتها 60( تكرار وبنسبة )60 ب))األوىل( يوضح عمل املبحوثني اذ حصلت فئة موظف على املرتبة 4جدول رقم )
 %(،13( تكرار وبسنبة )13فئة طالب فقد شغلت املرتبة الثالثة ب))أما  %(،15( تكرار وبنسبة )15فئة متقاعد ابملرتبة الثانية ب))

 %(.12( تكرار وبنسبة )12يف املرتبة الرابعة فقد جاءت فئة كاسب ب))أما 
 السياسية يف العراق حدا ( يبني مدى متابعة املبحوثني لأل5جدول )

 مدى المتابعة التكرار النسبة المئوية ةالمرتب

 دائما   66 %66 ىاألول

 احيانا   19 %19 الثانية

 نادرا   15 %15 الثالثة

 المجموع 100 100% 

( تكرار 66 ب))األوىلالسياسية بصورة دائمة انلت ملرتبة  حداث( ان املبحوثني يتابعون األ5يتضح من بياانت جدول رقم)
%(، يف حني حل عدد املبحوثني الذين يتابعون 19( تكرار وبنسبة )19احياان فقد شغلت املرتبة الثانية ب))أما  %(،66وبنسبة )

 %(.15( تكرار وبنسبة )15السياسية بصورة اندرة ابملرتبة الثالثة ب)) حداثاأل
 السياسية يف العراق حدا ( يبني منط متابعة املبحوثني لأل6جدول )

 نمط لمتابعة التكرار النسبة المئوية المرتبة

 يوميا   47 %47 ىاألول

 تهمني أحداثعند وقوع  34 %34 الثانية

 حسب اوقات الفراغ 19 %19 الثالثة

 المجموع 100 100% 

( 47 ب))األوىلالسياسية يف العراق، اذ انلت املتابعة اليومية املرتبة  حداث( منط متابعة املبحوثني لأل6يبني جدول رقم )
اليت هلا مساس  حداثالسياسية اول ابول بخاصة األ حداث%(، وهذا يدل على اهتمام املبحوثني مبتابعة األ47وبنسبة )تكرار 

 اليت تشهدها الساحة العراقية كل يوم وعلى خمتلف االصعدة. حداثحبياة املواطن اليومية، ال سيما مع تصاعد وترية األ
 ياسيةالس حدا ( يبني مناقشة املبحوثني لأل7جدول )

 مع حداثمناقشة األ التكرار النسبة المئوية المرتبة

 زمالء العمل 42 %42 ىاألول

 االهل 36 %36 الثانية

 االصدقاء 22 %22 الثالثة

 المجموع 100 100% 
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( 42ب)) األوىلالسياسية مع زمالء العمل انلت املرتبة  حداث( ان مناقشة املبحوثني لأل7يتضح من بياانت اجلدول رقم )
الذي  األمراجملتمع العراقي  أوساطالسياسية هلا صدى كبري يف  حداث%(، وهو ما يعطي مؤشر على ان األ42تكرار وبنسبة )
م وهذه النتيجة تعزز ما ورد يف اجلدول أعماهلالسياسية مع من يشاركون معهم  حداثمناقشة تفاصيل األإىل  يدفع ابلكثريين

 السياسية بصورة يومية. حداثالسابق بشأن متابعة األ
 ( يبني القنوات الفضائية التلفزيونية اليت حيرص املبحوثني على متابعتها 8جدول )

 القنوات الفضائية التلفزيونية التكرار النسبة المئوية المرتبة

 السومرية 57 %57 ىاألول

 العراقية 18 %18 الثانية

 الشرقية 17 %17 الثالثة

 دجلة 5 %5 الرابعة

 بالدي 3 %3 الخامسة

 العهد ----- ----- السادسة

 المجموع 100 100% 

%( من حيث نسبة 57( تكرار وبنسبة )57 ب))األوىل( ان قناة السومرية حلت ابملرتبة 8يتضح من بياانت جدول رقم )
ابحليادية واجلرءة يف طرح املوضوعات التزام هذه القناة إىل  السياسية عربها والسبب يف هذا يعود حداثمتابعة املبحوثني لأل

جمرايت أهم  املختلفة، فضال عن استضافة الشخصيات املعروفة يف جمال التحليل السياسي من اجل تقدمي تفصيل وتوضيح عن
 اجراء احلوارأو  الرئيسة دابخل االستديو، بخباريف الساحة العراقية، سواء عرب استضافة هذه الشخصيات يف نشرات األ حداثاأل

 .حداثمساحات بخاصة للتقدمي التفاصيل عن األ أفرادعرب أو  معهم عرب االقمار االصطناعية
 اختيار املبحوثني للقنوات التلفزيونية الفضائية أسباب( يبني 9جدول )

 االختيار أسباب التكرار النسبة المئوية المرتبة

 جرئية في طرح االفكار ومعالجتها 48 %48 ىاألول

 بأول أوال   حداثتسلط الضوء على األ 29 %29 الثانية

 اضافةأو  بطريقة واقعية دون حذف حداثتعرض األ 20 %20 الثالثة

 تساعد على النقاش والحوار مع االخرين 3 %3 الرابعة

 المجموع 100 100% 

%( 48وبنسبة )( تكرار 48 ب))األوىل( ان جرءة القناة يف طرح االفكار ومعاجلتها حلت ابملرتبة 9يظهر جدول رقم )
وهذا يعكس حالة االجيابية واالجواء الدميقراطية يف العراق اليت شجعت القنوات التلفزيونية الفضائية على تسليط الضوء على 

 طالعالرأي العام من اجل اإل أمامالسياسية مبنتهى الوضوح والشفافية وكذلك فتح مجيع امللفات املغلقة  حداثالعديد من األ
 عليها.
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 اليت يفضل املبحوثني متابعتها حدا األ أبرز( يبني 10جدول )
 التي يتابعها المبحوثون حداثاأل التكرار النسبة المئوية المرتبة

 سياسية 64 %64 ىاألول

 امنية 14 %14 الثانية

 فساد 10 %10 الثالثة

 ارهاب 5 %5 الرابعة

 اقتصادية 3 %3 الخامسة

 صحية 2 %2 السادسة

 تعليمية 1 %1 السابعة

 رياضية 1 %1 السابعة مكرر

 المجموع 100 100% 

%( وهذه 64( تكرار وبنسبة )64 ب))األوىلالسياسية حلت ابملرتبة  حداث( ان األ10يتضح من بياانت جدول رقم )
واصبحت  2003عام  أحداثالسياسية يف الساحة العراقية السيما بعد  حداثالنتيجة ان دلت على شيء امنا تدلل على كثرة األ

 الشغل الشاغل الغلب العراقني الذين ابتوا حريصني على متابعة تفاصيلها اول ابول.
 حدا ( يبني اختيار املبحوثني للشخصيات اليت حتلل األ11جدول )

 الشخصيات التكرار النسبة المئوية المرتبة

 محلل سياسي 78 %25,7 ىاألول

 استاذ جامعي 75 %24,8 الثانية

 صحفي 69 %22,8 الثالثة

 عضو برلمان 46 %15,2 الرابعة

 وزير 18 %5,9 الخامسة

 مسؤول حزب 17 %5,6 السادسة

 ناشط مدني ---- ---- ----

 مسؤول حكومي ---- ---- ---

 قيادي في الحشد الشعبي ---- ---- ---

 اديب --- --- ---

 المجموع 303 100% 

 نظرا للسماح للمبحوثني اببختيار اكثر من بديل.مالحظة: زاد عدد التكرارات 
 من حيث نسبة تفضيل املبحوثني له عند تقدميه حتليالً األوىل( ان احمللل السياسي انل املرتبة 11يبني جدول رقم )

قدرة مثل هكذا شخصيات على تقدمي شروحات إىل  %( والسبب يف ذلك يعود25,7( تكرار وبنسبة )78ب)) حداثلأل
املنطقية  سبا ابأل حداثوافية عن احلدث، نظراً ملا تتمتع به من بخربة يف هذا اجملال فضال عن تقدميها ابعاد وربط األوتفصيالت 

 وتقدمي االرقام واالحصاءات مع ضر  االمثلة اليت تعزز من مصداقية التحليل لدى املشاهد.
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  حدا ( يبني اجيابيات الشخصيات اليت حتلل األ12جدول )
 االيجابيات التكرار النسبة المئوية المرتبة

 شخصية متخصصة بهذا المجال 40 %40 ىاألول

 حداثتمتلك الموضوعية في تحليلها لأل 24 %24 الثانية

 تعتمد السهل الممتنع في ايصال افكارها للمشاهد 20 %20 الثالثة

 تبوءت العديد من المناصب 6 %6 الرابعة

 وكاريزما مقنعةذو شخصية  6 %6 الرابعة مكرر

 لها العديد من االسهامات البحثية وكتاباتها متنوعة 4 %4 الخامسة

 المجموع 100 100% 

%( وهذا 40( تكرار وبنسبة )40 ب))األوىل( حصول شخصية متخصصة هبذا اجملال على املرتبة 12يظهر جدول رقم )
على غريها نظرا لكون صاحب  حداثالتحليل لأليعطي مؤشر ان املشاهدين يفضلون الشخصيات املتخصصة يف جمال 

، مقارنة ابلشخصية غري املتخصصة وهذه النتيجة تتفق مع ماورد يف حداثاالبختصاص يكون على املام ودراية كافية بتفاصيل األ
 اجلدول السابق.
  حدا ( يبني سلبيات الشخصيات اليت حتلل األ13جدول )

 اتالسلبي التكرار النسبة المئوية المرتبة

 التملك ثقافة و لغة سياسية 24 %24 ىاألول

 حداثغير حيادية في تحليلها لأل 21 %21 الثانية

 أن هذه المعلومات تتعلق باألمن القوميإلى  ضعف تحليلها وإرجاعه 20 %20 الثالثة

ال تملك معرفة بالبعد الزمني والجغرافي وطبيعة نظام الحكم وميزان المصالح  18 %18 الرابعة
 والجذر الديني.

 

 حداثتعتمد تغميض األ 12 %12 الخامسة

 ال تستخدم في تحليلها النظريات العلمية والتطبيقات العملية 5 %5 السادسة

 المجموع 100 100% 

( تكرار وبنسبة 24 ب))األوىل( الشخصيات اليت ال متتلك ثقافة ولغة سياسية حلت ابملرتبة 13تشري بياانت جدول رقم )
الشخصيات املثقفة واملتخصصة يف هذا اجملال وهذا إىل  فيما خيص سلبيات احملللني وذلك يؤكد رغبة املشاهدين وميلهم%( 24)

الشخصيات املثقفة واليت متتلك لغة إىل  (، نظرا لكون املشاهد مييل12( و )11ما يعزز النتائج الواردة يف كل من اجلدولني )
 ليل اببسط الطرق وبكلمات مفهومة.التحليل السليمة واليت تقدم له التح

 ( يبني جنسيات احملللني14جدول )
 الجنسية التكرار النسبة المئوية المرتبة

 عراقية 41 %41 ىاألول

 عربية 40 %40 الثانية

 اجنبية 19 %19 الثالثة

 المجموع 100 100% 

 األوىلاذ حلت ابملرتبة  حداثعملية حتليلها لألتفضيل املبحوثني للجنسية العراقية يف إىل  (14توضح بياانت جدول رقم )
احلدث الذي جيري دابخل العراق، فضال عن إىل  %(، والسبب يعود كون احمللل العراقي هو االقر 41( تكرار وبنسبة )41ب))
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( تكرار وبنسبة 40ب)) عربية فقد شغلت املرتبة الثانيةأما  ،بخرىه جبغرافية واتريخ العراق اكثر من بقية اجلنسيات األإطالعمعرفته و 
 %(.19( تكرار وبنسبة )19%(، االجنبية جاءت ابملرتبة الثالثة ب))40)

 اختيار جنسيات احملللني أسباب( يبني 15جدول )
 االختيار أسباب التكرار النسبة المئوية المرتبة

 حيادية في تحليل الحدث 60 %60 ىاألول

 أحداثوقائع وتعرض وجهة نظر مبنية على  25 %25 الثانية

 مسيسة وتمثل وجهة نظر فئوية 15 % 15 الثالثة

 المجموع 100 100% 

قد شغلت املرتبة  حداث( ان ابختيار املبحوثني للجنسية العراقية اليت تكون حيادية يف حتليل األ15توضح نتائج جدول )
 اعاله.%( وهو ما يعزز النتيجة السابقة يف اجلدول 60( تكرار وبنسبة )60 ب))األوىل

 ( يبني املكون املعريف للمحلل السياسي16جدول )
  اوافق ال اوافق محايد المجموع

 الفقرات التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

يقدم تفكير نقدي مستقل  35 35% 42 42% 23 23% 100 100%
 بعيد عن التحيز

 وضاعيصف ويحلل األ 37 37% 39 39% 24 24% 100 100%
السياسية في ضوء 

 نظريات العالقات الدولية

غالبا ما يعمل على تقديم  32 32% 40 40% 28 28% 100 100%
افتراضات أو  مقترحات

 لصاحب القرار

مغربل للتقارير  44 44% 26 26% 30 30% 100 100%
السياسية  حداثواأل

 بمهارة عالية كما ونوعا 

المقارنة وبناء امكانية  53 53% 18 18% 29 29% 100 100%
نموذج عقالني شامل 

التي تدور في  حداثلأل
 الساحة السياسية

القدرة على التحليل  62 62% 24 24% 14 14% 100 100%
السريع في الوقت 

المناسب مع امكانية 
تحديد الرابحين 

 والخاسرين

فاهم لمعطيات الخارطة   2 2% 16 16% 82 82% 100 100%
السياسية والواقع 

 السياسي

 حداثالتركيز على األ 39 39% 38 38% 23 23% 100 100%
التي يحللها من اجل 

التوفيق بين االحتماالت 
 والعواقب

يعرف عقدة الصراع  58 58% 13 13% 29 29% 100 100%
وقواعد الظاهرة 

 السياسية

يهمل المالحظات التي  34 34% 41 41% 25 25% 100 100%
 تتناقض مع توقعاته

يجمع في تحليله ما بين  9 9% 19 19% 72 72% 100 100%
اسس العلم واسس 
 الممارسة السياسية
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( تكرار وبنسبة 35( يقدم تفكري نقدي مستقل بعيد عن التحيز انل ثقة املبحوثني ب))16يتضح من نتائج جدول رقم )
( مبحواًث وبنسبة 23احملايدين )%(على هذه الفقرة، بينما بلغ عدد 42( مبحواًث وبنسبة )42%(، يف حني مل يوافق )35)
( 37السياسية يف ضوء نظرايت العالقات الدولية كانت حمل ثقة املبحوثني ب)) وضاعفيما خيص يصف وحيلل األأما  %(،23)

( تكرار وبنسبة 39%(، ومل تكن النتيجة ذات فارق كبري ابلنسبة للمبحوثني الذي مل يتفقوا على هذه الفقرة ب))37تكرار وبنسبة )
اجتاه اغلبية املبحوثني حنو إىل  %( وهذا يشري24( وبنسبة )24%(، بينما بلغ عدد احملايدين حول هذه الفقرة )39)

( مبحوث وبنسبة 32افرتاضات لصاحب القرار كانت نسبة االتفاق عليها ب))أو  االتفاق،غالبا ما يعمل على تقدمي مقرتحات
 %(.28( تكرار وبنسبة )28%(، يف حني شكل احلياد )40سبة )( تكرار وبن40عدم االتفاق فبلغ )أما  %(،32)

 
 الستنتاجات:

 اليت هلا مساس حبياة املواطن اليومية. حداثالسياسية اول ابول بخاصة األ حداثاهتمام املبحوثني مبتابعة األ .1
 حداثمناقشة تفاصيل األإىل  الذي يدفع ابلكثريين األمراجملتمع العراقي  أوساطالسياسية هلا صدى كبري يف  حداثاأل .2

 م.أعماهلالسياسية مع من يشاركون معهم 
رغبة املبحوثني يف متابعة القنوات اليت تتلزم ابحليادية واجلرءة يف طرح املوضوعات املختلفة، فضال عن استضافة الشخصيات  .3

الساحة العراقية، سواء عرب  يف حداثجمرايت األأهم  املعروفة يف جمال التحليل السياسي من اجل تقدمي تفصيل وتوضيح عن
 .حداثمساحات بخاصة للتقدمي التفاصيل عن األ أفرادعرب أو  الرئيسة بخباراستضافة هذه الشخصيات يف نشرات األ

السياسية مبنتهى الوضوح والشفافية وكذلك فتح مجيع  حداثتسليط القنوات التلفزيونية الفضائية الضوء على العديد من األ .4
 عليها. طالعالرأي العام من اجل اإل أمامامللفات املغلقة 

قدرة مثل هكذا شخصيات على تقدمي شروحات إىل  ارتفاع نسبة ثقة املبحوثني ابحمللل السياسي والسبب يف ذلك يعود  .5
نطقية امل سبا ابأل حداثوتفصيالت وافية عن احلدث، نظراً ملا تتمتع به من بخربة يف هذا اجملال فضال عن تقدميها ابعاد وربط األ

 وتقدمي االرقام واالحصاءات مع ضر  االمثلة اليت تعزز من مصداقية التحليل لدى املشاهد.
عدم تصديق بعض املبحوثني لبعض احملللني الذين ابتوا يظهرون على شاشات التلفاز وعلى مدار اليوم الواحد، ويف كل مرة  .6

 الذي دفع وحبسب اجاابت املبحوثني األمرالقناة املستضافة أو  ةيتم تغيري طريقة الكالم والتحليل لكي يتناسب مع سياسة احملط
ال متد لعملية التحليل السياسي  األمرالتشكيك يف مثل هكذا شخصيات واليت امتهنت التحليل السياسي، وهي يف حقيقة إىل 

 ابي صلة ال من قريب وال بعيد.
على غريها نظرا لكون صاحب االبختصاص يكون  ثحداتفضيل املبحوثني للشخصيات املتخصصة يف جمال التحليل لأل  .7

 ، مقارنة ابلشخصية غري املتخصصة.حداثعلى املام ودراية كافية بتفاصيل األ
الشخصيات املثقفة إىل  عدم ثقة املبحوثني ابلشخصيات اليت ال متتلك ثقافة ولغة سياسية وذلك يؤكد رغبتهم وميلهم  .8

 واملتخصصة يف هذا اجملال.
يف ثقة اجلمهور هبكذا شخصيات، نظرا ملا تتمتع  األكرب األثراملعرفية للمحلل السياسي لدى املبحوثني كان له ارتفاع القيمة  .9

حلول لصاحب القرار كل هذه االمور أو  ، وتقدميها مقرتحاتحداثبه معلومات غزيرة فضال عن تقدمي تفاصيل دقيقة عن األ
 ر يف القنوات التلفزيونية الفضائية.شكلت انعكاسا من جانب احمللل السياسي على اجلمهو 
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