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اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار يف الصحف الالكرتونية
الكوردية :دراسة ميدانية
معر امحد رمضان
قسم الاعالم  ،لكية العلوم الانسانية ،جامعة السلامينية  ،كوردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
هتدف هذه ادلراسة اىل التعرف عىل مدى اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة و الااثر املتحققة جراء هذا الاعامتد ،ولتحقيق ذكل اعمتدت ادلراسة احلالية عىل املهنج
املسحي عرب الاستبانة فضال عن اس تخدام الوسائل الاحصائية واختبار العالقات الارتباطية .يتكون جممتع ادلراسة من الش باب اجلامعي (جامعة السلامينية – لكية اللغات) ،ومت
اعامتد عىل عينة من اجاميل املبحوثني من الطالب ،حيث بلغ عدد الطلبة( )1310طالبا وطالبة ،ومت اختيار عينة ادلراسة بأسلوب املعاينة العشوائية اليت تتيح الفرصة لتقس مي
اجملمتع طبقياً ،وحسب النسب ،واختريت نس بة ( )%10من جممتع ادلراسة لتكون عينة هل ،ومتثلت بـ( )131طالبا و طالبة .و توزعوا حسب نس بة الطالب يف القسم اىل العدد
اللكي لطالب اللكية ،توزيع العينة بني الاقسام ابالسلوب التناس يب .وتلخصت ابرز الاس تنتاجات الىت توصلت لها ادلراسة فامي ييل :السبب الاول دلى طلبة جامعة السلامينية
– لكية اللغات يف عدم اعامتدمه عىل الصحف الالكرتونية الكوردية هو عدم شعورمه بـ(املوضوعية) ،ولهذا فان هذه الفئة من الطلبة ال تزال تعمتد عىل الصحف الورقية و
وسائل الاعالم التقليدية بشلك اسايس .اثبتت ادلراسة حصة فرض البديل ،بأن هناك عالقة ارتباطية ذات دالةل احصائية بني املتغريات ادلميوغرافية لش باب اجلامعي و بني
اعامتدمه عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية .اثبتت ادلراسة حصة فرض البديل بأن هناك عالقة ارتباطية طردية داةل معنواي بني اعامتد الش باب اجلامعي عىل
الاخبار املنشورة إلزدايد طموهحم املعريف حول الاحداث ،ودوافعهم النفعية جراء هذا الاعامتد .وخلصت ادلراسة جملموعة من التوصيات واملقرتحات ،من امهها :رضورة متتع
الصحف الالكرتونية الكوردية مبساحة أكرب من املوضوعية يف تناول القضااي و األحداث ،والابتعاد عن مدح السلطة واملسؤولني .مراعاة اس باب عدم اعامتد املبحوثني عىل
الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية ،و امليض قدما يف نرش الاخبار اليت تمتتع مبصداقية اكرب .دعوة ادارات الصحف الالكرتونية الكوردية لالس تفادة من نتاجئ
هذه ادلراسة.
مفاتيح اللكامت :نظرية الاعامتد ،الش باب اجلامعي ،الصحافة الالكرتونية ،الاخبار .
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
لإلعالم دور كبري يف تشكيل املعرفة دلى األفراد ،حيث أن الكثري مهنم يعمتدون
عىل وسائل اإلعالم مكصادر رئيس ية للمعلومات ،واليت تعد الوظيفة الاخبارية من
أمه وظائفها تلبية دلوافع امجلهور يف املعرفة ،وترتبط هذه الوظيفة حباجة غريزية دلى
اإلنسان يف مراقبة ما حيدث يف البيئة ادلاخلية و اخلارجية ،إلش باع احلاجة النفس ية
_____________________________________________________________
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والاجامتعية .ولعل الصحف الالكرتونية من أكرث الوسائل اإلعالمية اليت حتظى
مبتابعة مس مترة من اكفة فئات امجلاهري ،حيث ينقل خمتلف ما حيدث يف العامل من
أحداث وأخبار حال وقوعها ،ويعد وس يةل سهةل الاس تخدام ،وتلكفهتا قليةل نوعا ً ما
من الناحية املادية ،ولهذا حضيت بإهامتم امجلهور ومن بيهنم الش باب اجلامعي.
إن اعامتد الش باب اجلامعي عىل الصحف الالكرتونية الكوردية مرتبط بتحقيق
مجموعة من ادلوافع (إكتساب املعلومات والتعلمي والرتفيه )...و الس امي عن طريق قراءة
الاخبار املنشورة ،حيث لكام زاد اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة
ازداد دوافعهم النفعية ،لقد قام الباحث بدراسة مدى اعامتد طلبة جامعة السلامينية
عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية ،وفهم العالقة بني
املتغريات ادلميوغرافية ،و الوصول اىل معرفة عالقة ذكل الاعامتد بنوع ادلوافع دلى
الش باب اجلامعي.
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مشلكة البحث
تعد الصحف الالكرتونية من أقوى وسائل الاتصال وأفضل وس يةل إعالمية
حيث يمتزي جباذبية فائقة ملا لها من قدرة عىل تقدمي األحداث اليت كرثت واس تحوذت
عىل اهامتم القاريء ،اذ متتاز بدور ابرز يف نقل األخبار احمللية واإلقلميية وادلولية
ومعاجلهتا ،وتفسري القضااي والوقوف عىل أس باهبا و نتاجئها ،ونظرا ملا مير به العامل
بصورة عامة من احداث س ياس ية واجامتعية واقتصادية و...اخل ،يس توجب التوقف
عندها ومتابعة اجملرايت خطوة خبطوة ،واتيت الصحف الالكرتونية لتنقل امهها
بشلك الفت للنظر ،و يف ضوء ماتقدم ،يربز الاعامتد عىل الاخبار املنشورة يف
الصحف الالكرتونية بسبب الاحداث والقضااي املتسارعة عىل املس توى احمليل
والاقلميي والعاملي واليت لها اتثريها املبارش عىل القاريء ،اضافة اىل كوهنا مصدرا همام
من مصادر الاخبار ،مماجعل القاريء بشلك عام ومنه الش باب اجلامعي يعمتد عىل
ما يفرزه اخلرب من دالالت ومعطيات.
وازاء ما تقدم فان مشلكة ادلراسة تمكن يف ان هناك نوعا من الغموض يف فهم
العالقة بني اعامتد الش باب اجلامعي عىل نرش الاخبار يف الصحف الالكرتونية
الكوردية والااثر الناجتة عن هذا الاعامتد .و من هنا تمتحور مشلكة هذه ادلراسة
يف تساؤل رئييس :مامدى اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار يف الصحف
الالكرتونية الكوردية؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال ارتأينا طرح مجةل من األس ئةل
الفرعية:
 .1ما مدى قراءة الش باب اجلامعي لالخبار املنشورة يف الصحف
الالكرتونية الكوردية؟.
 .2التعرف عىل دوافع قراءة الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية؟.
 .3ما هو نوع الاخبار الىت يفضلها الش باب اجلامعي قراءته يف الصحف
الالكرتونية الكوردية؟.
 .4ما يه اس باب اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار؟.
أمهية البحث
اتيت امهية هذه ادلراسة كوهنا تسلط الضوء عىل كشف و رصد مدى اعامتد الش باب
اجلامعي عىل الاخبار املنشورة والااثر الناجتة عن هذا الاعامتد ،اضافة اىل التعرف
عىل عالقة الش باب اجلامعي ابلصحف الالكرتونية ،فضال عن ندرة البحوث
وادلراسات الاعالمية من هذا النوع يف كوردس تان لكوهنا ذات طابع خاص يف
موضوعها وذكل الن ادلراسات اليت تناولت هذا املوضوع قليةل وان وجدت فهيي ال
تغطي املوضوع بشمولية ،وإثراء املكتبة اجلامعية هبذه ادلراسة.
أهداف البحث
تسعى ادلراسة اىل حتقيق اهداف عدة ابرزها:
 .1التعرف عىل مدى اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة يف
الصحف الالكرتونية الكوردية.
 .2التعرف عىل ادلوافع اخملتلفة عند قراءة الاخبار دلى الش باب اجلامعي.
 .3التعرف عىل اس باب اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة يف
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الصحف الالكرتونية الكوردية من عدمه.
يع
 .4حتديد اولوايت الش باب اجلامعي من حيث نوع الاخبار اليت متد
علهيا.
فرضيات البحث:
هناك عالقة ارتباطية ذات دالةل احصائية بني املتغريات ادلميوغرافية ويه :النوع،
العمر ،الاختصاص ،احلاةل الاجامتعية لش باب اجلامعي و بني اعامتدمه عىل الاخبار
املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية.
هناك عالقة ارتباطية طردية داةل معنواي بني اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار
املنشورة إلزدايد طموهحم املعريف حول الاحداث ،ودوافعهم النفعية جراء هذا
الاعامتد
مهنج ادلراسة
تعد هذه ادلراسة من ادلراسات الوصفية ،اليت حتاول دراسة الظواهر واألحداث،
من حيث خصائصها ،وعالقاهتا ،والعوامل املؤثرة فهيا ،ويقوم برصد ومتابعة دقيقة
لظاهرة معينة بطريقة مكية أو نوعية خالل مدة زمنية معينة للتعرف إىل متواها،
ومضموهنا ،والوصول لنتاجئ وتعماميت تساعد يف فهم الواقع وتطويره (مصطفى و
محمد ،2000،ص .)43-42واس تخدم فهيا الباحث املهنج املسحي لتوصل من خالهل
اىل نتاجئ بأشاكل رقية معربة ميكن تفسريها والتعمق يف الكشف عن درجة تأثري
متغري عىل متغريات أخرى.
حتديد املصطلحات:
اعامتد :ويعين ادلرجة اليت يعطهيا الش باب اجلامعي للرساةل الاتصالية حول القضااي
والاحداث املثارة يف الصحف الالكرتونية.
جمل
الش باب اجلامعي :يقصد هبا الباحث الفئة من ا متع اذلين يتابعون حتصيلهم العلمي
بعد حصوهلم عىل الثانوية العامة ،ويف هذه ادلراسة تمتثل بطلبة اجلامعات يف اقلمي
كوردوس تان العراق بشلك عام و طلبة لكية اللغات يف جامعة السلامينية بشلك
خاص.
الصحف الالكرتونية :يقصد هبا الباحث الصحف اليت تمت نرشها عىل ش بكة
الانرتنت ،وقد تأخذ شالك من الصحف الورقية املطبوعة ،أو اليت ليست لها
إصدرات ورقية مطبوعة ،ويسمح ابدلمج بني النص والصوت و الصورة
واملس توايت اخملتلفة من التفاعل مع املتلقي.
جممتع ادلراسة وعينهتا:
يتشلك جممتع ادلراسة من طلبة لكية اللغات يف جامعة السلامينية بأقساهما(الكوردية،
الانلكزيية ،العربية ،الفارس ية والرتمجة) ،ومدة ادلراسة فهيا اربع س نوات ،وقام
الباحث ابستبعاد قسمي(الفارس ية و الرتمجة) بسبب كوهنم اقسام حديثة ومراحلهم
ادلراس ية غري مكمتةل ،حيث قسم الفارس ية يوجد فهيا ثالث مراحل ،والرتمجة
مرحلتني ،ذلكل مت اختيار الاقسام(الكوردية ،الانلكزيية والعربية) للس نة ادلراس ية
( ،)2018-2017واملبحوثني من الك اجلنسني ومن املراحل ادلراس ية اكفة ،ومت
الاعامتد عىل اجاميل طلبة الاقسام املذكورة ،حيث بلغ عددمه( )13٩٠طالبا
وطالبة ،واختريت عينة ادلراسة بأسلوب املعاينة العشوائية اليت تتيح الفرصة لتقس مي
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اجملمتع طبقيا ً ،وحسب النسب ،واختريت نس بة ( )%10من جممتع ادلراسة لتكون
عينة هل ،ومتثلت بـ( )13٩طالبا و طالبة .وتوزعوا حسب نس بة الطالب يف القسم
اىل العدد اللكي لطالب الاقسام املذكورة يف اللكية ،اجلدول ( )1يبني توزيع العينة
بني الاقسام ابالسلوب التناس يب ،ومت اس تخراج نس بة العينة من خالل املعادةل
اآلتية :اجملمتع الصغري÷ اجملمتع الكبري× عدد الاس امترات .وأستبعد الباحث()٨
اس امترات ألهنا غري مس توفية لرشوط البحث ،وبذكل يكون جحم العينة()١٣١
مبحواث.
جدول ( )1يبني التوزيع النس يب للمبحوثني مبوجب اقساهمم
%
العينة
العدد اللكي
الاقسام
47
49
492
اللغة الكوردية
46
47
474
اللغة الانلكزيية
29
43
424
اللغة العربية
100
139
1390
اجملموع
خصائص العينة:
تتوزع العينة اخملتارة حسب اخلصائص املمزية لها عىل النحو التايل:
توزيع العينة حسب النوع (اجلنس):
ً
يتضح من بياانت الواردة يف اجلدول( )2واذلين بلغ عددمه( )131مبحواث ،توزع
حسب متغري النوع اىل ( )62من اذلكور بنس بة ( ،)%47,3مقابل( )69من
الاانث وبنس بة( )%52,7من اجاميل العينة اي أن النس بة األكرب من أفراد عينة
ادلراسة من الاانث.
جدول ( )2يبني توزيع افراد العينة حسب متغري النوع
%
التكرار
النوع
52,7
69
أنىث
47,3
62
ذكر
100
131
اجملموع
توزيع العينة حسب العمر:
يبني اجلدول( )3توزيع عينة ادلراسة حسب العمر فقد جاءت نس بة الفئة العمرية
من( )24 -22يف املقدمة بنس بة( ،)%39,6وبتكرار( ،)52تلهيا فئة()27 -25
بتكرار( )42وبنس بة ( ،)%32,1مث نس بة ( )%22,2لفئة (،)21 - 19
وبتكرار( ،)29واخريا جاءت الفئة العمرية ( 28مفا فوق) بتكرار ( )8بنس بة
( )%6,1من مجموع املبحوثني.
جدول ( )3يبني توزيع افراد عينة ادلراسة حسب العمر
املرتبة
%
التكرار
العمر
الثالثة
22,2
29
21 - 19
الاوىل
39,6
52
24 - 22
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27 -25
 28مفا
فوق
اجملموع

42
8

32,1
6,1

131

100

الثانية
الرابعة

توزيع العينة حسب املرحةل ادلراس ية
جدول ( )4يبني توزيع افراد العينة حسب املرحةل ادلراس ية
املرتبة
%
املرحةل ادلراس ية التكرار
الثالثة
22,9
30
الاوىل
الرابعة
21,4
28
الثانية
الاوىل
31,2
41
الثالثة
الثانية
24,5
32
الرابعة
100
131
اجملموع
اظهرت البياانت الواردة يف اجلدول( )3بأن املرحةل الثالثة جاءت يف املرتبة الاوىل،
بنس بة ( )%31,2وبتكرار( )41مبحواث ،يف حني جاءت املرحةل الرابعة ابملرتبة
الثانية ،وحصلت عىل تكرار()32مبحواث وبنس بة( ،)%24,5وتلهيا املرحةل الاوىل
واليت جاءت يف املرتبة الثالثة اذ حصلت عىل تكرار بلغ()30مبحواث ،وبنس بة
( ،)%22,9واخريا جاءت املرحةل الثانية يف املرتبة الرابعة ،بتكرار()28مبحواث
وبنس بة ( )%21,4من مجموع عينة ادلراسة.
توزيع العينة حسب احلاةل الاجامتعية
جدول ( )5يبني توزيع افراد العينة حسب احلاةل الاجامتعية
%
التكرار
احلاةل الاجامتعية
88,6
116
أعزب
11,4
15
مزتوج
100
131
اجملموع
تشري البياانت الواردة يف جدول( )5ابن عدد العزاب قد بلغ( )116فرداً،
وبنس بة( ،)%88,5اما عدد املزتوجني فاكنت( )15فردا ،وبنس بة وصلت
اىل(.)%11,5
جماالت ادلراسة:
اختذت ادلراسة جماالت:
الزماين :املمتثل بإجراء ادلراسة امليدانية عىل املبحوثني اثناء شهر ترشين الثاين
.2017
املاكين :جامعة السلامينية ومهنا مت اختيار لكية اللغات.
البرشي :طلبة لكية اللغات من اجلامعة املذكورة من اذلكور والاانث.
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مقياسا الصدق والثبات:
الصدق :اعمتد الباحث يف اختبار الصدق عىل طريقة الصدق الظاهري ،وذكل من
خالل عرض الاس امترة عىل مجموعة من ذوي الاختصاص واخلربة لتقدير مناسبهتا
وصالحيهتا ملوضوع ادلراسة ،ومت اجراء التعديالت علهيا حسب املالحظات اليت
ابداها احملمكون لتغدو الاس امترة بصورهتا الهنائية .
الثبات :طبق اختبار الثبات عىل( )%10من جحم العينة اللكية ،وبعد مرور
اس بوعني عىل اترخي توزيع اس امترة الاستبانة ،واعامتداً عىل اسلوب(،)test-retest
مت توزيع الاس امترات املؤرشة سلفا عىل نفس املبحوثني ،ومن مث مت حساب معامل
الارتباط ملعرفة نس بة الاتفاق بني الاجابتني(عبدامحليد ،2009،ص ص،214
 .)222وقد اسفرت نتيجة الاختبار عن تطابق كبري بني الاختبار الرئييس ويف
الاختبار البعدي ،حيث بلغ معامل الارتباط (بريسون) عن قمية ثبات عالية
مقدارها( ،)0,921ويه مقبوةل علميا.
ادلراسات السابقة:
يعد تناول ادلراسات السابقة يف جمال البحث العلمي من األمور الرضورية كونه مينح
الباحث فُرص اإلطالع عىل األدوات والاختبارات واإلجراءات اليت اتبعها الباحثون
السابقون ،فضالعن تزويدها للباحث ابملصادر واملراجع املهمة ،إىل جانب اإلفادة مما
توصلت إليه ادلراسات السابقة يف بناء املسلامت البحثية أو اجناز ما مل تس تطع
ادلراسات السابقة اجنازها.
وإنطالقا ً من هذه الرؤية ،وبعد البحث والتقيص عن ادلراسات السابقة ذات
العالقة مبوضوع البحث لغرض اثراء ادلراسة ااكدمييا ،ونتيجة لعدم حصول الباحث
عىل حبوث أو دراسات ااكدميية ذات العالقة بــاعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار
يف الصحف الالكرتونية ،مما جعل الباحث يلجا اىل دراس تني بشلك( ،)pdfحول(
إعامتد امجلهور عىل القنوات الفضائية اإلخبارية يف احلصول عىل املعلومات حول
األزمات العربية)( ،اعامتد طلبة اجلامعات الفلسطينية عىل وسائل اإلعالم اجلديدة
يف احلصول عىل املعلومات أثناء األزمات) ،ذذلا اضطر الباحث اىل قبوهلام كدراسات
سابقة.
 .1اعامتد امجلهور عىل القنوات الفضائية اإلخبارية يف احلصول عىل املعلومات حول
األزمات العربية :تعد هذه ادلراسة من البحوث الوصفية وقد اس تخدم الباحث مهنج
املسح ،اعمتدت عىل أداة الاس تبيان اليت وزعت عىل عينة عرضية قدرها()200
مفردة ،فامي اسرتجعت مهنا( ) 170اس امترة صاحلة لدلراسة والتحليل.
وقد توصلت ادلراسة إىل نتاجئ عدة أبرزها:
 .1أكرثية عينة ادلراسة يشاهدون الفضائيات اإلخبارية العربية أحياان.
 .2أغلب عينة ادلراسة تتابع أحداث األزمات العربية أحياان.
 .3تعمتد عينة ادلراسة عىل الفضائيات اإلخبارية العربية يف احلصول عىل
األخبار ألجل (متابعة األخبار و األحداث اجلارية يف العامل العريب).
 .4معظم أفراد عينة ادلراسة يرى أن الفضائيات اإلخبارية العربية تزودمه
ابملعلومات حول األزمات العربية (اىل ح ّد ما).
 .2اعامتد طلبة اجلامعات الفلسطينية عىل وسائل اإلعالم اجلديدة يف احلصول عيل
املعلومات أثناء األزمات :تعد هذه ادلراسة من البحوث الوصفية وقد اس تخدم املهنج
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املسحي ،ومشلت هذه ادلراسة( )200مبحواث من الطالب بأربع جامعات يف قطاع
غزة ،كام اس تخدمت ادلراسة حصيفة اس تبيان مجلع املعلومات.
ومن أمه النتاجئ اليت توصلت إلهيا ادلراسة:
 .1جاء اعامتد طلبة اجلامعات الفلسطينية عىل الفضائيات العربية يف ادلرجة
األوىل.
 .2من حيث الثقة يف وسائل اإلعالم أثناء األزمات جاءت املواقع
اإللكرتونية مهنا موقع حركة فتح يف املقدمة ،يليه تلفزيون فلسطني مث
يليه الصحافة ادلولية والصحافة احمللية ،مث اإلذاعات العربية واألجنبية،
واإلذاعات احمللية.
 .3حول س بل الهنوض ابإلعالم الفلسطيين يف مواهجة األزمات جاءت
األولوايت يف رأي املبحوثني حيث جاءت الاس تفادة من اخلربات يف
املرتبة الاوىل ،تلهتا الاس تفادة من الش باب والطاقات ،فامي جاءت يف
املرتبة الثالثة تشكيل جملس أعىل لإلعالم.
ويتفق هذا البحث مع البحثني من حيث تناوهل ل ُبعد( اإلعامتد) ،واس تخدمت
ادلراسات السابقة املهنج الوصفي ،وهو املهنج اذلي سيمت اس تخدامه يف ادلراسة
احلالية ،كذكل اس تخدمت ادلراسات السابقة اس امترة الاس تبيان يف مجع املعلومات
واليت سيمت اس تخداهما يف هذه ادلراسة ايضاً ،إال اهنا ختتلف مع حبث(حسني أبو
شنب ،ماجد ترابن) يف تناوهل الاعالم اجلديد ،وحبث(فاطمة) تناولت القنوات
الفضائية اإلخبارية ،لكن هذا البحث تناول الصحف الالكرتونية الكوردية ،وتتفق
مع حبث(حسني أبو شنب ،ماجد ترابن) ،ابن عينهتام طالب جامعيون ،لكن
ختتلف مع حبث (فاطمة) ابن عينهتا عينة عرضية.

 .2الاطار النظري و ادلراسات السابقة
اوال :نظرية الاعامتد عىل وسائل الاعالم:
يعد مدخل اعامتد األفراد عىل وسائل اإلعالم جزء من نظرية الاعامتد املتبادل بني
وسائل اإلعالم والنّظم الاجامتعية ،اذلي ّ
يشلك بدوره عالقات امجلهور مع هذه
الوسائل ،أي هو الاندماج بني امجلهور و وسائل اإلعالم والنظام الاجامتعي ،ويه
قامئة عىل أساس وجود عالقة قوية ثالثية األبعاد بني امجلهور والوس يةل واجملمتع .ومن
جانب آخر جند أن حتديد ادلور الاجامتعي لوسائل اإلعالم وكيفية اس تخدام األفراد
لها تأيت بعالقات الاعامتد املتبادل بني وسائل اإلعالم والنظم الاجامتعية األخرى.
وميكن القول أن هذه النظرية يه "نظرية بيئية" ،تنظر إىل اجملمتع ابعتباره تركيبا
عضواي ويه تبحث يف كيفية ارتباط أجزاء من النظم الاجامتعية ويرتبط لك مهنا
ابآلخر مث حتاول تفسري سلوك األجزاء فامي يتعلق هبذه العالقات ،وكام يويح امس
النظرية ،فأن العالقة اليت حتمكها يه عالقة الاعامتد بني وسائل اإلعالم والنظام
الاجامتعي وامجلهور(املاكوي ،الس يد ،2008،ص.)314
اثنيا :مفهوم النظرية:
وهو الاعامتد املتبادل بني األفراد و وسائل اإلعالم ،وأن العالقة اليت حتمكهم يه
عالقة اعامتد بني الوسائل والنظم الاجامتعية وامجلهور ،مفحور هذه النظرية يقوم عىل
أن امجلهور يعمتد عىل وسائل اإلعالم لزتويده ابملعلومات اليت تليب حاجاته وتساعده يف
حتقيقها ،وأن املعلومة هنا يه لك الرسائل اإلعالمية حىت الرتفهيية مهنا .ويرى
10.24086/cuejhss.v5n2y2021.pp108-117
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مؤسساالنظرية أن لوسائل اإلعالم عالقة ابألفراد واجملمتعات ،وقد تكون هذه
العالقة متغرية أو منتظمة ،مبارشة أو غري مبارشة ،قوية أو ضعيفة (عبد امحليد،
 ،1997ص .204و الهييث ،2007،ص).133
اثلثا :راكئز النظرية:
تقوم هذه النظرية عىل دعامتني أساس يتني:
األوىل :أن هناك أهدافا ألفراد يبغون حتقيقها من خالل املعلومات اليت توفرها
املصادر اخملتلفة ،سواء اكنت هذه األهداف خشصية أو اجامتعية.
الثانية :اعتبار نظام وسائل اإلعالم نظام معلومات ،يتحمك يف مصادر حتقيق األهداف
اخلاصة ابألفراد ،وتمتثل هذه املصادر يف مراحل اس تقاء املعلومات ونرشها ،مرورا
بعملية اإلعداد والرتتيب و التنس يق لهذه املعلومات مث نرشها بصورة أخري.
(املاكوي ،2011،ص .200وجحاب ،2010،ص )305
رابعا :ااثر الاعامتد عىل وسائل اإلعالم:
هناك مجموعة من اآلاثر والنتاجئ اليت تنتج عن اعامتد األفراد عىل وسائل اإلعالم ،امهها
يه:
 .1اآلاثر املعرفية :تشمل اآلاثر املعرفية لوسائل اإلعالم وفقا ملدخل الاعامتد
عىل كشف الغموض وتكوين الاجتاه ،وترتيب أولوايت الاهامتم ،واتساع
املعتقدات ،والقمي.
 .2اآلاثر الوجدانية :ترتبط العمليات الوجدانية ببعض املصطلحات مثل:
املشاعر والعواطف و ميكن التعرف عىل آاثر وسائل اإلعالم عىل
الوجدان وقياس هذه اآلاثر ،وحيدد يف :الفتور العاطفي ،واخلوف
والقلق ،وادلمع املعنوي والاغرتاب.
 .3اآلاثر السلوكية :تنحرص اآلاثر السلوكية العامتد الفرد عىل وسائل اإلعالم
يف سلوكني أساس يني ،هام :التنش يط وامخلول( .عبداجمليد،2009،
ص .249و ديفلر ،روكيتش ،ت:عبدالرؤوف ،بدون ذكرالتارخي ،ص
ص )243-242
صنفت هذه النظرية من النظرايت املتاكمةل لألس باب اآلتية:
تضمهنا لعنارص من عمل الاجامتع ،ومفاهمي من عمل النفس .تفسريها للعالقات الس ببية
بني األنظمة اخملتلفة يف اجملمتع ،مما يؤدي إىل تاكمل هذه األنظمة بعضها مع بعض.
مجعها للعنارص الرئيس ية لنظرية الاس تخدام واإلش باع من هجة ،ونظرايت التأثري
التقليدية من هجة أخرى ،عىل الرمغ من أن اهامتم هذه النظرية ال يرتكز عىل معرفة
وجود التأثري حبد ذاته ،بقدر ماحتاول تفسري درجة التأثري بني القوة والضعف من
هجة ،وارتباطه املبارش وغري املبارش من هجة اخرى .و تقدميها لنظرة فلسفية جتمع بني
الاهامتم مبضمون الرسائل ،والتأثري اذلي يصيب امجلهور نتيجة التعرض لهذا
املضمون).عبدامحليد ،1997 ،ص.)204

 .3الاطار التطبيقي
نتاجئ ادلراسة:
 .1مدى قراءة الاخبار:

تشري البياانت الواردة يف جدول( )6التكرارات والنسب املئوية ملدى قراءة
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جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
الاخبار من قبل املبحوثني ،اذ جاء (دامئا) يف املرتبة الاوىل وحصلت
عىل( )87تكرارا وبنس بة( )%66,4ويه أكرب نس بة ،و(أحياان) حيث
بلغت فهيا( )38تكرارا و بنس بة ( ،)%29فامي تمتزي(ابدا) عند العينة
املبحوثة بنس بة أقل بكثري ،وصلت إىل( )6تكرارا و بنس بة(.)%4,6
يرى الباحث بأن الصحف الالكرتونية الكوردية تعد جزء من النسق
الاجامتعي للقاريء واملتابع للمس تجدات رمغ التباين يف الفروقات النسبية
للعينة املدروسة خاصة دلى الش باب اجلامعي.
جدول ( )6يبني مدى قراءة األخبار يف الصحف الالكرتونية الكوردية من
قبل الش باب اجلامعي
املتوسط الاحنراف
النس بة
معدل قراء
التكرار
املعياري
احلسايب
املئوية
لألخبار
دامئا ً
66.4
87
0,575
2,62
29
38
أحيا ًان
4,6
6
أبدا
%100
131
اجملموع
 .2مدى أعامتد الش باب اجلامعي عىل الصحف الالكرتونية الكوردية:

يتبني من خالل اجلدول( )7مدى إعامتد الش باب اجلامعي عىل الصحف
الالكرتونية الكوردية يف احلصول عىل الاخبار من قبل املبحوثني ،اذ
حصل(دامئا) عىل( )73تكرارا ،ما نسبته ( ،)% 55.8و جاءت (أحياان)
يف املرتبة الثانية بنس بة( ،)%27.5لكن(ابدا) حصل عىل( )22تكرارا ،و
بنس بة ( ،)16.7%ويتضح مما س بق ان نس بة كبرية من الطالب يعمتدون
عىل الصحف الالكرتونية الكوردية للحصول عىل الاخبار .
جدول ( )7مدى أعامتد الش باب اجلامعي عىل الصحف الالكرتونية الكوردية
الاحنراف
النس بة املتوسط
مدى اعامتد التكرار
املعياري
احلسايب
املئوية
دامئا ً
55.8
73
0,766
2,36
27.5
36
أحيا ًان
16.7
22
أبدا
%100
131
اجملموع
 .3أس باب اعامتد الش باب اجلامعي عىل قراءة الاخبار للحصول عىل املعلومات:
تتضمن البياانت الواردة يف اجلدول ( ،)8اس باب إعامتد عينة ادلراسة عىل قراءة
الاخبار يف الصحف الالكرتونية الكوردية للحصول عىل املعلومات ،اذ جاءت(لك
ماذكر) يف املرتبة الاوىل و بنس بة ( ،)%25يف حني جاء(اجلرأة يف تناول القضااي
واملوضوعات البارزة اليت هتم املواطنني) بنس بة ( )%١٧ابملركز الثاين ،فامي
حتصل(اكرث مصداقية يف طرح املواضيع) عىل املرتبة الثالثة و بتكرار( ،)30وتالها
سبب (الرسعة يف معرفة اخلرب حال وقوعه) يف املرتبة الرابعة ،بتكرار( ،)29يف حني
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حصلت(مواضعها ممزية وفهيا إبداع) عىل املركز اخلامس و بنس بة( ،)%10وحتصل
سبب(سهوةل الوصول لالخبار بدون بذل جمهود جسدي) يف املرتبة السادسة
وبنس بة( ،)%9فامي جاء سبب متابعة الاخبار والاحداث اجلارية) عىل املرتبة
السابعة ،و بنس بة( ،)%7واخريا حصلت(ابتعادها عن األخبار الرمسية اليت تعكس
وهجة النظر احلكومة) عىل املرتبة الثامنة ،و بنس بة(.)%6
جدول( )8أس باب اعامتد الش باب اجلامعي عىل قراءة الاخبار
النس بة
التكرار
أس باب اعامتد عىل قراءة الاخبار
املئوية
7
15
ملتابعة الاخبار والاحداث اجلارية
10
22
مواضعها ممزية وفهيا إبداع
13
30
اكرث مصداقية يف طرح املواضيع
اجلرأة يف تناول القضااي واملوضوعات البارزة اليت هتم
17
38
املواطنني
ابتعادها عن األخبار الرمسية اليت تعكس وهجة النظر
6
11
احلكومة
9
19
سهوةل الوصول لالخبار بدون بذل جمهود جسدي
13
29
الرسعة يف معرفة اخلرب حال وقوعه
25
52
لك ماذكر
%100 ٢١٦
اجملموع
 .4ادلوافع النفعية لقراءة الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية:
تشري البياانت الواردة يف اجلدول( )9ان طالب جامعة السلامينية – لكية اللغات
اذلين يقرأون الاخبار بدافع (الكتساب املعلومات اجلديدة) نس بة( ،)%34.9و
يلهيا(التخلص من امللل ومتضية وقت الفراغ و تقلل الشعور ابلوحدة) نس بة(،)%21
حيث ذكر نس بة ( )%18.5من املبحوثني اهنم يقرأون الاخبار املنشورة يف الصحف
الالكرتونية الكوردية بدافع(اإلملام ابملوضوعات املثارة ليك أمتكن من احلوار مع
اآلخرين) ،اما دافع(تتفق مع اهامتمايت) حفصل عىل نس بة مقدارها( ،)%14.6وجاء
يف الاخري دافع (الهروب من الضغط النفيس والشعور ابلتسلية والسعادة)
بنس بة( ،)%11حيث يرى الباحث ابن نتيجة اجيابية ،كون نس بة كبرية( )38مبحواث
ادلافع النفعي دلهيم لقرأة الاخبار يه(الكتساب املعلومات اجلديدة).
جدول( )9ادلوافع النفعية لقراءة الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية
ادلوافع النفعية

التكرار

النس بة
املئوية

الكتساب املعلومات اجلديدة
للهروب من الضغط النفيس والشعور ابلتسلية

38
12

34.9
11

والسعادة
تتفق مع اهامتمايت
اإلملام ابملوضوعات املثارة ليك أمتكن من احلوار
مع اآلخرين
التخلص من امللل ومتضية وقت الفراغ و تقلل
الشعور ابلوحدة
اجملموع

16
20

14.6
18.5

23

21


109

%100

 .5اعامتد املبحوثني عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية
مكصادر خربية:
يتبني من خالل اجلدول( )10مدى اعامتد املبحوثني عىل الاخبار املنشورة يف
الصحف الالكرتونية الكوردية مكصادر خربية ،وجاءت اعامتدها(مكصدر رئييس) يف
املركز الاول ،اذ حصل عىل ( )54تكرارا وبنس بة( ،)%49,7يف حني حصل
اعامتدها(مكصدر اثنوي)عىل( )28تكرارا و بنس بة( ،)%25.6واعامتدها(مكصدر
للمقارنة) حصل عىل( )16تكرارا ،وبنس بة( ،)%14.7واخريا اكد( )11مبحواث
وبنس بة ( )%10اهنم يعمتدون عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية مكصدر هاميش.
جدول( )10اعامتد املبحوثني عىل الاخبار املنشورة يف الصحف
الالكرتونية الكوردية مكصادر خربية
النس بة املئوية
التكرار
منط
49,7
54
مكصدر رئييس
25.6
28
مكصدر اثنوي
14.7
16
مكصدر للمقارنة
10
11
مكصدر هاميش
%100
109
اجملموع
 .6منط اخلرب املفضل قراءته يف الصحف الالكرتونية الكوردية:
من خالل بياانت اجلدول( )11يتبني أن (الاخباراحمللية) اكرث تفضيال من قبل
املبحوثني وحصل عىل( )70تكرارا ،وبنس بة( ،)%64.2يف حني حصلت(األخبار
اإلقلميية)عىل ( )23تكرارا ،و بنس بة ( ،)21.1%واخريا ذكر نس بة( )%14.7من
املبحوثني اهنم يفضلون(األخبار ادلولية).
جدول( )11منط اخلرب املفضل يف الاخبار
النس بة
التكرار
منط اخلرب املفضل
املئوية
64.2
70
األخبار احمللية
21.1
23
األخبار اإلقلميية
14.7
16
األخبار ادلولية
%100
109
اجملموع
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 .7الاخبار املفضةل دلى الش باب اجلامعي يف الصحف الالكرتونية الكوردية:
تشري البياانت الواردة يف جدول( )12تفوق الاخبار(الرايضية) ابدلرجة الاوىل
واس تحوذت عىل اهامتم اغلب املبحوثني ،ولها حزي كبري من اهامتمات املبحوثني ،اذ
حصل عىل( )118تكرارا ،و بنس بة( ،)%11,4وجاءت الاخبار(الرتفهيية)عىل املرتبة
الثانية ،وحصل عىل( )117تكرارا ،و بنس بة( ،)%11,3تلهتا الاخبار(العسكرية) يف
املرتبة الثالثة ،وحصل اخبار(الارهاب)عىل املرتبة الرابعة ،وجاءت الاخبار(ادلينية)
ابملرتبة اخلامسة ،يف حني ان الاخبار(الس ياس ية) حصلت عىل املرتبة السادسة،
وحصلت الاخبار(الاقتصادية)عىل املرتبة السابعة ،فامي احتلت الاخبار(الامنية)
املرتبة الثامنة ،وتلهتا يف املرتبة التاسعة الاخبار(البيئية) ،اما الاخبار(الاجامتعية)
حفصلت عىل املرتبة العارشة ،وجاءت الاخبار(الفنية) ابملرتبة احلادية عرش،فامي
احتلت الاخبار(الثقافية) مرتبة اثنيت عرشة ،واملرتبة الثالثة عرش اكنت من نصيب
الاخبار(العلمية) ،واخريا جاءت اخبار(الكوارث الطبيعية) يف اخر سلسةل اهامتمات
املبحوثني ،اي املرتبة الرابعة عرش.
جدول( )12يبني نوع الاخبار املفضةل لقراء يف الصحف الالكرتونية
الكوردية دلى الش باب اجلامعي
الرتتيب
النس بة
التكرار
نوع الاخبار
املئوية
1
11,4
118
الرايضية
2
11,3
117
الرتفهيية
العسكرية

114

10,9

3

الارهاب

112

10,8

4

ادلينية

101

9,7

5

الس ياس ية

89

8,6

6

الاقتصادية
الامنية
البيئية
الاجامتعية
الفنية
الثقافية
العلمية
الكوارث الطبيعية

اجملموع

71
63
56
47
46
45
32
27
1038

6,8
6,1
5,4
4,5
4,4
4,3
3,1
2,6

7
8
9
10
11
12
13
14
%100

 .8أس باب عدم اعامتد الش باب اجلامعي عىل قراءة الاخبار:
تشري البياانت الواردة يف جدول( )13اىل اس باب عدم اعامتد طالب لكية اللغات –
جامعة السلامينية عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية .وجاءت(املوضوعية
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ال وجود لها) يف املركز الاول ،و بنس بة( ،)%27يف حني جاءت (ميدح السلطة
واملسؤولني واملصادر غري املوثوقة) ابملركز الثاىن وبنس بة( ،)%19مكررا ،و (عدم
احليادية و لك ماذكر) جفاءت ابملركز الثالث ،وبنس بة( ،)%13ايضا مكررا ،واخريا
حصلت(خيتار السكوت امام احلقيقة)عىل املركز الاخري اي السادس وبنس بة
(.)%9
نتاجئ اختبار فرضيات ادلراسة:
الفرض الاول :هناك عالقة ارتباطية ذات دالةل احصائية بني املتغريات ادلميوغرافية
ويه :النوع ،العمر ،املرحةل ادلراس ية ،الاختصاص ،احلاةل الاجامتعية لش باب
اجلامعي و بني اعامتدمه عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية
جــدول ( )13أسـ باب عــدم اعــامتد الشـ باب اجلــامعي عــىل قـراءة
الاخبار
النس بة املئوية
أس باب عدم اعـامتد التكرار
عىل قراءة الاخبار
ميــــــدح الســــــلطة
19
4
واملسؤولني.
خيتــــار الســــكوت
9
2
امام احلقيقة.
املوضوعية ال وجود
27
6
لها.
13
3
عدم احليادية.
املصـــــــادر غـــــــري
19
4
املوثوقة.
13
3
لك ماذكر.
%100
22
اجملموع
 .1إختبار(مان وتين) ملعرفة فروق اعامتد طالب لكية اللغات عىل الاخبار املنشورة
يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب النوع:
جدول ( )14فروق اعامتد عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب اجلنس
مس توى
متوسط الرتب أختبار
التكرارات
قمية z
النوع
ادلالةل
مان ويتىن
88,00
62
اذلكور
0,000
-7,610 775,000
46,23
69
اإلانث

توحض البياانت الواردة يف جدول( )14ابن الاانث اقل اعامتدا لألخبار املنشورة يف
الصحف الالكرتونية الكوردية ،مبتوسط الرتب( ،)46,23مقارنة ابذلكور ،متوسطها
الرتيب( ،)88,00هذا ما تؤكده نتاجئ اختبار( )Z testبقمية( )-7,610ومس توى
ادلالةل( .)0,000تبني وجود فروق داةل بني اذلكور و الاانث من املبحوثني ،وجاءت
هذه الفروق لصاحل اذلكور وهكذا ثبت حصة الفرض الفرعي األول من الفرض الاول.
 .2اختبار(كروساكل) ملعرفة فروق اعامتد طالب لكية اللغات عىل الاخبار املنشورة
يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب متغري العمر:
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جدول( )15فروق اعامتد عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية حسب الفئة العمرية
متوسط درجة ق  2مس توى
مية اك
الفئة العمرية التكرارات
ادلالةل
الرتب احلرية
20,95 29
 21-19س نة
69,97 52
 24 -22س نة
0,000 85,274 3
88,00 42
 27 – 25س نة
18,20 8
 28مفا فوق

جدول( )16فروق اعامتد عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية
حسب املرحةل ادلراس ية
ق  2مس توى
متوسط درجة
املرحةل
مية اك
التكرارات
ادلالةل
احلرية
الرتب
ادلراس ية
21,10
30
الاوىل
56,75
28
الثانية
0،000 99,840
3
88,00
41
الثالثة
76,45
32
الرابعة
أثبتت نتاجئ اختبار هذا الفرض وجود فروق ذات دالةل إحصائية بني املبحوثني وفق
الفئة العمرية ،ومت اعامتد عىل معامل( )Chi-squareملعرفة الفروق بني متوسط
الرتب ،ويه فروق داةل إحصائيا ( )0,000وقمية (اك ،)85,274( )2ودرجة
احلرية( ،)3حيث جاء الفروق لصاحل الفئة العمرية ما بني (27 – 25س نة) حفصلوا
عىل متوسط الرتب اذلي بلغ( ،)88,00يف مقابل ( )69,97مكتوسط الرتب للفئة
العمرية مابني( 24 -22س نة) ،وكذكل( )20,95مكتوسط الرتب للفئة العمرية(21-19
س نة) ،و اخريا ( )18,20مكتوسط رتب للفئة العمرية( 28مفا فوق) ،وهكذا ثبتت
حصة الفرض الفرعي الثاين من الفرض الاول.
 .3اختبار(كروساكل) ملعرفة فروق اعامتد طالب لكية اللغات عىل الاخبار املنشورة
يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب متغري املرحةل ادلراس ية:
جدول( )17فروق اعامتد عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية حسب الاقسام
متوسط درجة ق  2مس توى
مية اك
الاقسام التكرارات
ادلالةل
الرتب احلرية
26,68
47
الكوردية
0,000 115,201
2
88,00
46
الانلكزيية
76,66
38
العربية
توحض البياانت الواردة يف اجلدول( ،)15اختبار مدى اتثري متغري املرحةل ادلراس ية
يف مس توى اعامتدمه عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية ،وعن
طريق الاعامتد عىل معامل ( ،)Chi-squareملعرفة الفروق بني متوسط الرتب،

115
أثبت الاختبار وجود فروق ذات دالةل إحصائية بني املبحوثني وفق املرحةل
ادلراس ية ،ويه فروق داةل إحصائيا( )0،000وقمية (اك ،)99,840( )2و درجة
احلرية ( ،)3وجاءت هذه الفروق لصاحل املرحةل الثالثة مكتوسط الرتب اذلي بلغ
( )88,00يف مقابل( )76,45مكتوسط الرتب للمرحةل الرابعة ،وكذكل ()56,75
مكتوسط الرتب للمرحةل الثانية ،واخريا( )21,10مكتوسط الرتب للمرحةل الاوىل،
وهكذا ثبتت حصة الفرض الفرعي الثالث من الفرض الاول.
 .4اختبار(كروساكل) ملعرفة فروق اعامتد طالب لكية اللغات عىل الاخبار املنشورة
يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب متغري الاقسام(الاختصاص):
توحض البياانت الواردة يف اجلدول( ،)16اختبار مدى اتثري متغري الاختصاص يف
مس توى اعامتدمه عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية ،وعن
طريق الاعامتد عىل معامل ( ،)Chi-squareملعرفة الفروق بني متوسط الرتب،
حيث أثبت الاختبار وجود فروق ذات دالةل إحصائية بني املبحوثني وفق
الاختصاص ،ويه فروق داةل إحصائيا( )0،000وقمية (اك ،)115,201( )2ودرجة
احلرية( ،)2وجاءت هذه الفروق لصاحل قسم اللغة الانلكزيية مكتوسط الرتب اذلي
بلغ ( ،)88,00يف مقابل( )76,66مكتوسط الرتب للقسم اللغة العربية،
واخريا( )26,68مكتوسط الرتب للقسم اللغة الكوردية ،وهكذا ثبتت حصة الفرض
الفرعي الرابع من الفرض الاول.
 .5اختبار(مان ويتىن) ملعرفة فروق اعامتد طالب لكية اللغات عىل الاخبار
املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية حسب متغري احلاةل الاجامتعية:
جدول( )18فروق اعامتد عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية
الكوردية حسب احلاةل الاجامتعية
مس توى
متوسط أختبار
احلاةل
قمية z
التكرارات
ادلالةل
الرتب مان ويتىن
الاجامتعية
16,70
15
متوزج
0,000 -6,470 130,500
72,38 116
أعزب
توحض البياانت الواردة يف جدول() 17اثبات نتاجئ اختبار هذا الفرض بوجود فروق
ذات دالةل أحصائية بني املبحوثني وفق احلاةل الاجامتعية لصاحل العزاب مبتوسط
الرتب( ،)72,38مقارنة ابملزتوجني ،متوسطها الرتيب( ،)16,70هذا ما تؤكده نتاجئ
اختبار()Z testبقمية ( )-6,470ومس توى ادلالةل( .)0,000تبني وجود فروق داةل
بني املزتوجني و العزاب من املبحوثني ،وهكذا ثبتت حصة الفرض الفرعي اخلامس
من الفرض الاول.
الفرض الثاين :هناك عالقة ارتباطية طردية داةل معنواي بني اعامتد الش باب اجلامعي
عىل الاخبار املنشورة إلزدايد طموهحم املعريف حول الاحداث ،ودوافعهم النفعية
جراء هذا الاعامتد.
إلختبار الفرض البديل القائل :وجود عالقة ارتباطية طردية بني اعامتد الش باب
اجلامعي عىل الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية إلزدايد طموهحم
املعريف حول الاحداث ،ودوافعهم النفعية جراء هذا الاعامتد ،مت الاس تفادة من

10.24086/cuejhss.v5n2y2021.pp108-117

116

جدول ( )19معامل (بريسون) لالرتباط بني اعامتد الش باب اجلامعي و دوافعهم
النفعية
قمية
معامل القمية مس توى
الاحنراف
العدد
املتغري املتوسط
الارتباط املعنوية ادلالةل
املعياري
"بريسون"
اعامتد
الش باب
اجلامعي
125 0,766 2,36
عىل
دال
0,000
0,865
إحصائيا ً
الاخبار
املنشورة
دوافع
103 1,571 2,70
النفعية
معامل إرتباط بريسون ،بني متغريي اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة
وادلوافع النفعية جراء هذا الاعامتد ،وجاءت النتيجة :إثبات حصة الفرض البديل،
ابن هناك عالقة إرتباطية ذات دالةل احصائية ،اي لكام زاد اعامتدمه عىل الاخبار
املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية إلزدايد طموهحم املعريف حول
الاحداث ،زادت دوافعهم النفعية ،حيث قمية معامل الارتباط( ،)0,865ويه قمية
ذات دالةل احصائية.

الاس تنتاجات:
أبرز هذا البحث اإلس تنتاجات األساس ية اآلتية:
 .1نس بة كبرية من طلبة جامعة السلامينية – لكية اللغات يعمتدون بشلك
كبري واسايس عىل الصحف الالكرتونية الكوردية يف احلصول عىل
املعلومات والاخبار.
 .2السبب الاول دلى طلبة جامعة السلامينية – لكية اللغات يف عدم
اعامتدمه عىل الصحف الالكرتونية الكوردية هو عدم شعورمه
بـ(املوضوعية) ،ولهذا فان هذه الفئة من الطلبة ال تزال تعمتد عىل
الصحف الورقية و وسائل الاعالم التقليدية بشلك اسايس.
 .3هناكل مجموعة من ادلوافع اليت حتفز طلبة جامعة السلامينية – لكية
اللغات يف اعامتدمه عىل الصحف الالكرتونية الكوردية مكصدر رئييس
ملعلوماهتم واخبارمه من امهها ابتعاد هذه الصحف عن األخبار الرمسية
اليت تعكس وهجة النظر احلكومة اوال ،وكوهنا اكرث مصداقية يف طرح
املواضيع اثنيا.
 .4ان املواضيع الرايضية والرتفهيية يه اليت تس تحوذ عىل اهامتم اكرثية طلبة
جامعة السلامينية – لكية اللغات وهذا يعود اىل طبيعة الش باب اذلي
يبحث عن خمرج للحاةل النفس ية والامنية و العسكرية والاقتصادية
الىت خلقهتا احلاةل الس ياس ية اليت تعيشها املنطقة واذلي ميكن ان تؤثر
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عىل جمرى حياته ،وبدرجة اقل اكنت املواضيع العلمية والفنية يه يف
اولوايت اهامتمات الطلبة.
 .5اثبتت ادلراسة حصة فرض البديل ،بأن هناك عالقة ارتباطية ذات دالةل
احصائية بني املتغريات ادلميوغرافية لش باب اجلامعي و بني اعامتدمه عىل
الاخبار املنشورة يف الصحف الالكرتونية الكوردية.
 .6اثبتت ادلراسة حصة فرض البديل بأن هناك عالقة ارتباطية طردية داةل
معنواي بني اعامتد الش باب اجلامعي عىل الاخبار املنشورة إلزدايد
طموهحم املعريف حول الاحداث ،ودوافعهم النفعية جراء هذا الاعامتد.

التوصيات واملقرتحات:
 .1رضورة متتع الصحف الالكرتونية الكوردية مبساحة أكرب من املوضوعية
يف تناول القضااي و األحداث ،والابتعاد عن مدح السلطة واملسؤولني.
 .2عىل الصحف الالكرتونية الكوردية العمل عىل نرش الاخبار بصورة
مشوقة واكرث جذابة ،كون نتاجئ ادلراسة اوحضت ضعف الاعامتد وقةل
التصفح الاخبار الالكرتونية من قبل طالب جامعة السلامينية – لكية
اللغات.
 .3مراعاة اس باب عدم اعامتد املبحوثني عىل الاخبار املنشورة يف الصحف
الالكرتونية الكوردية ،و امليض قدما يف نرش الاخبار اليت تمتتع
مبصداقية اكرب.
 .4دعوة ادارات الصحف الالكرتونية الكوردية لالس تفادة من نتاجئ هذه
ادلراسة.
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