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  ملخص
لصحف االلكرتونية كرضورة حتمية ال�كن االستغناء عنها يف شتى املجاالت، وقد برزت أهمية ا

تجلت أهميتها يف عملية االتصال والتواصل ورسعة االتصال ونقل األحداث بشكل رسيع وفاعل عىل 
تتميز بقدرتها الفائقة عىل إحداث التأث� والتفاعل الرسيع كأسلوب جديد يف مجال  األصعدة كافة. و

دوراً مه�ً و بارزاً يف عمليات نقل االخبار واملعلومات يف شتى املجاالت و  م واالتصال، وتلعباإلعال 
متابعة ما يُبث يف هذه الصحف، يف مراقبة ما يحدث يف البيئة الداخلية والخارجية، إلشباع الحاجة 

ة يف نرش مفهوم تهدف هذه الدراسة اىل التعرف عىل اثر الصحف االلكرتوني .النفسية و االجت�عية
االبادة الج�عية لدى االيزدي�، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج املسحي عرب 

وتلخصت ابرز  االستبانة فضال عن استخدام الوسائل االحصائية واختبار العالقات االرتباطية.
  االستنتاجات التى توصلت لها الدراسة في� ييل:

الصحف االلكرتونية يف الحصول عـىل ب وث� يستخدمون ويثقون بشكل كب�نسبة كب�ة من املبحان  .١
املعلومات واالخبار حول مفهوم االبادة الج�عية، ونستنتج منـه أن اسـتخدام الصـحف االلكرتونيـة 

 أصبح رضورة حياتية يومية لرشائح مختلفة للمجتمع، وخاصة االيزدي�.
القـة ارتباطيـة ذات داللـة احصـائية بـ� املتغـ�ات اثبتت الدراسة صحة فرض البديل، بأن هنـاك ع .٢

 .الد�وغرافية لاليزيديون و ب� استخدامهم و ثقتهم �ا تنرشه الصحف االلكرتونية
اثبتت الدراسة صحة فرض البـديل بـأن هنـاك عالقـة ارتباطيـة طرديـة دالـة بـ� اسـتخدام و ثقـة  .٣

حهم املعريف حول االحـداث، ودوافعهـم النفعيـة االيزدي� عىل االخبار و املواد املنشورة إلزدياد طمو 
 جراء هذه الثقة و االستخدام.

  

  �پوخت
  کانیی�دیزی� ل�الى دیساۆنیج یمک�چ ەیو �وکردن� ب ر�س�ل کانیی�نۆ کرت یل�ئ �ژنامڕۆ یر �گیکار 

 یگرنگ کانداەاواز یج ەبوار  س�رج�م�ل ی��ح یکی�ستیو�پ کەو  کانیی�نۆ کرت یل�ئ �ژنامڕۆ
 �بل� پرۆس�ى پ�یوەندیکردندا  نتواندە داایدیم یبوار  �ل ێنو  یک�واز �ش کەو � ، کەو کردداپ�ی
 �ل ن�� گەد اریگرنگ و د یکڕۆ��و  یی�کى فراوان�وە ڕووداوەکان بگوازن�وەر�گیکارو  ییرا�خ

و  ۆییناوخ �ینگیژ �ل ەیو �ئ ۆب دواداچوون�و ب کانداەاواز یج ەبوار  �ل یار یو زان ڵوا�ه ەیو �گواستن
ئ�م  یئامانج .نداکایتی���مۆ و ک یروونەد یی�ستیو�پل�پ�ناو وە�مدان�ى  ،ەندەوودڕ  دایکەر ەد

 �ل دیساۆ نیج یمک�چ ەیو �وکردن� ب ر�س�ل کانیی�نۆ کرت یل�ئ �ژنامڕۆ یر �گیکاری� ناساند� ەو �نیژ�تو 
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و  رىسپى ڕاواز �ش ى�گ�ر  �ل ەستوو �ب کردنو �رووپ یواز �ش �پشتى ب ک�ەو �نیژ�. تو کاندا�ییدیز�ی وان�ن
 یکانیی�کەر �س �نجامەر ەد. کانپ�ک�وگر�دراوە یی�ندەو �یپى ەو �کردنیو تاق کانیی�ئامار ئامرازە

 :نەی�و �ش م�ب ش�کەو �نیژ�تو 
 ینان�ستهەد�ب ۆب �ی�ه کانیی�نۆ کرت یل�ئ �ژنامڕۆ �ب ان�یمت�ن کانەو ەر ەمدە� و  �ل رۆ ز  یک�ش�ب. ۱

 ینان�کاره�ب �ک نشتی�یگ ش ب�و دەرئ�نجام�ب�م� د،یساۆ نیج یمک�چ �ب تەبار �س ڵوا�و ه یار یزان
 .ب�کانیدیزی� ت�بیتا�ب گا،��مۆ ک یکانەاواز یج ەتو�ژ  ۆب �ژانڕۆ یکیی�ستیو�پ �تەبوو  ایدیم الیشۆ س
 یئامار  ی�دراو گرپ�ک�وە یکیی�ندەو �یپک�  وە،ملاند�س �یلید�ب ��نیگرئ�و  یدروست �کەو �نیژ�تو . ۲

 �ژنامڕۆ �ک ەىو �ب ان�یو مت�ن نان�کاره�و ب ب�کان،یدیزی� ینکایی�گرافۆ مید ەاو ۆڕ گ وان�ن�له�ی�، 
 .ەو �ن�کەد یو � ب کانیی�نۆ کرت یل�ئ
 ی�دراو گرپ�ک�وە یکیی�ندەو �یپک�  وە،ملاند�س �یلید�ب ��نیگرئ�و  یدروست �کەو �نیژ�تو . ۳

 اب�ت�ڵ و بوا�ه ب�و ب�کانیدیزی� �یو مت�ن نان�کاره�بل�ن�وان  ه�ی�، ژەدارئاماهاوئاڕاست�ى 
 انیکان�گ�راییسوود  ەر �ن�و پا ،کانەووداو ڕ  ل�س�ر �انم�عریفیی یخواست یادکردنیز ۆب ک� �ىوکراوان� ب
  .دا�نان�کاره�و ب �مت�ن م�ئ ینجام�ئ �ل
  

Abstract 
The effect of electronic newspapers on spreading the concept of genocide  

among the Aezidis 
The importance of electronic newspapers has emerged as an inevitable, realistic 

and indispensable necessity in various fields. electronic newspapers are distinguished 
by their ability to influence and interact quickly as a new method in the field of 
media and communication and play an important and prominent role in the transfer 
of news and information in various fields and follow-up on what is broadcast on 
these sites, in monitoring what is happening in the internal and external 
environment, satisfying the psychological need and social. Our research topic talks 
about the role of social networking sites in spreading the concept of genocide among 
the Aezidis. This study aims to identify the role of social networking sites in 
spreading the concept of genocide among the Aezidis. The current study relied on 
the survey method through the questionnaire and statistical methods and test 
correlations. The main conclusions of the study were summarized as follows: 
1. A large proportion of the respondents trust electronic newspapers to obtain 

information and news about the concept of genocide, and we conclude that the 
use of social media has become a daily necessity for different segments of society, 
especially the Aezidis. 

2. The study proved the validity of the alternative hypothesis. There is a correlation 
of statistical significance between the demographic variables of the Aezidis and 
their use and their confidence in what social networking sites publish. 

3. The study proved a significant direct correlation between the use and trust of the 
Aezidis on news and published materials to increase their knowledge ambition 
about the events and their utilitarian motives as a result of this trust and use. 
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  االطار المنھجي: مقدمة
  مشكلة الدراسة وتساؤالتها:اوال: 
اذ �تـاز بـدور بـارز يف  ،يث يتميز بجاذبية فائقةح أفضل وسيلة إعالميةالصحف االلكرتونية  تعد

ـق  نقل األخبار املحلية واإلقليمية والدولية ومعالجتها، ونظرا ملا �ر به العا� بصورة عامة، ومنطقة الرش
يسـتوجب التوقـف عنـدها الـخ، االوسط بصورة خاصة من احـداث عسـكرية وارهابيـة و سياسـية و...

يـربز لتنقل اهمها بشكل الفت للنظر، و يف ضوء ماتقدم حف االلكرتونية الصومتابعة مجرياتها، اذ تا� 
االخبـار واملعلومـات حـول حمـالت  دورها يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيـزدي� بسـبب نرشـ

التي لها تاث�ها املبارش عىل القاريء، ومنها و االبادة الج�عية بشكل عام وابادة االيزدي� بشكل خاص، 
زدي� تحديدا، اضافة اىل كونها مصدرا مه� من مصادر االخبار م� جعـل القـاريء يعتمـد عـىل مـا االي

  يفرزه هذه املعلومات من دالالت ومعطيات.
وازاء ما تقدم فان مشكلة الدراسـة تكمـن يف ان هنـاك نوعـا مـن الغمـوض يف فهـم العالقـة بـ� 

واالثـار الناتجـة عـن هـذا  ج�عيـة لـدى االيـزدي�ها يف نرش مفهوم االبـادة الالصحف االلكرتونية واثر 
اثـر الصـحف االلكرتونيـة يف  ومن هنا تتمحور مشكلة هذه الدراسة يف تساؤل رئييس: مـا هـالعالقة، و 

و لإلجابة عىل هذا السؤال ارتأينا طرح جملة من األسـئلة  ؟نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�
  الفرعية:

� لالخبار واملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونيـة حـول االبـادة الج�عيـة ما مدى تعرض االيزدي .١
 بشكل خاص؟ عامة وابادة االيزدي�

 املنشورة يف الصحف االلكرتونية؟التعرف عىل دوافع التعرض لالخبار واملواد  .٢
 املنشورة يف الصحف االلكرتونية؟ ما هي اسباب استخدام و ثقة االيزدي� باالخبار واملواد .٣
  

  فرضيات الدراسة:ثانيا: 
هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية ب� املتغ�ات الد�وغرافية وهي: الجنس، العمر، الحالة  .١

 االجت�عية لاليزدي� و ب� استخدامهم و ثقتهم باالخبار واملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية.
ام و ثقة االيزدي� باالخبار و املـواد املنشـورة هناك عالقة ارتباطية طردية دالة معنويا ب� استخد .٢

 إلزدياد طموحهم املعريف حول االحداث، ودوافعهم النفعية جراء هذه الثقة واالستخدام. 
  

  أهمية الدراسة:ثالثا: 
تأ� أهمية هذه الدراسة من فحوى املوضوع الذي يتناوله والدور الذي تلعبه الصحف االلكرتونية 

� وتفاعل الجمهور معها، ويتمثل موضـوع البحـث يف التعـرف عـىل اثـر الصـحف و ما أحدثته من تأث
االلكرتونية يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�، والتأث� يف وجهة نظـرهم وقـيمهم السياسـية 

ت واالجت�عية والدينية، ويعد ذلك من املوضوعات الحيوية والبارزة، ويحتل مكانـاً مرموقـاَ يف الدراسـا
� االعالمية واإلجت�عية والسياسية وخصوصاً يف عاملنا املعـارص. فضـال عـن كونـه األول مـن نوعـه، أي 

عـىل اثر الصحف االلكرتونية يف نرشـ مفهـوم االبـادة الج�عيـة  تتناولسابقة  تتوفر بحوث أو دراسات
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لهـم موقـع خـاص، وردي وفق اطالع الباحث�، والسي� إنها تستهدف اقلية دينية مهمة من املجتمع الك
وقلة اإلهت�م به ِمن ِقبـل البـاحث� واملراكـز البحثيـة املوجـودة يف إقلـيم كوردسـتان و  االيزدي�،هم و 

املتمثلة يف جامعاته، ومن هنـا فإنهـا مسـاهمة متواضـعة لسـد الـنقص الـذي تسـببه تلـك القلـة مـن 
   إثراء املكتبات بهذه الدراسة.و اإلهت�م، 

  
  دراسة:اهداف الرابعا: 

  تسعى الدراسة اىل تحقيق اهداف عدة ابرزها:
ـه حـول االبـادة  .١ التعرف عىل مـدى اسـتخدام االيـزدي� للصـحف االلكرتونيـة و ثقـتهم �ـا تنرش

 الج�عية.
 التعرف عىل الدوافع املختلفة عند تعرض االيزدي� للصحف االلكرتونية.  .٢
املواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية مـن التعرف عىل اسباب استخدام وثقة االيزدي� باالخبار و  .٣

 عدمه.
  

  منهج الدراسة:خامسا: 
معتمداً عىل املـنهج املسـحي، الـذي يسـتهدف تحليـل تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، 

خصائص مجموعة معينـة أو موقـف معـ� أو دراسـة حقـائق ظـاهرة مـا أو مجموعـة مـن النـاس أو 
فية عن املوضوع أو الظاهرة، خالل فرتة زمنيـة معينـة وسـياق مكـا� األحداث للحصول عىل بيانات كا

)، عـن طريـق االعـت�د عـىل ٣٧، ص٢٠١١مع� ثم تنظيم تلك البيانات ومعالجتها        (عبـد العزيـز،
يف نرشـ مفهـوم است�رة االستقصاء التي تحتوي عىل أسئلة تهدف إىل قيـاس اثـر الصـحف االلكرتونيـة 

  دى االيزدي�.االبادة الج�عية ل
  

 تعريف املصطلحات:سادسا: 
تعدعملية تحديد املصطلحات العلمية امراً رضورياً، ومـن الخطـوات االساسـية يف الدراسـات، لـذا 
فمن واجب الباحث تحديد املصطلحات وعرضها بشكل واضح ودقيق وازالة الغموض بشأنها، إذ يسهل 

وبناء عىل  لباحث رسدها دون ان يختلفوا يف فهم ما يقول،عىل القراء ادراك املعا� و االفكار التي يريد ا
  ذلك اخت�ت ابرز املفاهيم لتعريفها و ك� يأ�:

  :تستخدم فيه فنون ومهارات و عرب الفضاء االلكرتو�  نرشتنوع من الصحف الصحف االلكرتونية
ب اسـتخدام العمل يف الصحافة املطبوعة مضافا إليهــا آليــات وتقنيـات املعلومـات التـي تناسـ

 الفضاء االلكرتو� كوسيط أو وسيلة اتصال �ا يف ذلك استخدام النص والصوت والصورة و...الخ.
 :هي التدم� املخطط واملتعمد واملنهجي ملجموعة من الناس بسبب عـرقهم أو  االبادة الج�عية

 الخ.… جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم
 :الكرمانجيـة. وطبقـت هم مجموعـة عرقيـة دينيـة كُرديّـة ذ االيزدي� � ة وُمتحـدِّ ي جـذور آريـَّ

والتـي ألحقـت بهـم خسـائر ماديـة ومعنويـة و ، بحقهم اشد و ارشس هج�ت االبادة الج�عية
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 أرواحا كب�ة جدا.
 

  مجتمع الدراسة وعينتها:سابعا: 
يتمثل مجتمع الدراسة االيزدي� كمجموعة عرقية دينية، وتتـالف عينـة الدراسـة مـن مسـتخدمي 

حف االلكرتونية من االيزدي� �ختلف الفئات العمرية، ك� شـملت الـذكور واالنـاث، وبلـغ العـدد الص
و وفـق العينـة  ،) مبحوثا، وتم توزيعها عـىل املبحـوث� عـن طريـق اوناليـن١٤٨الكيل لعينة الدراسة (

 املعلومـات العرضية عمدية، وهي العينة املتاحة عىل االنرتنت وتم توجيه الطلب اليهم والحصول عـىل
  توصيف العينة وفقا للمتغ�ات الد�وغرافية: - )١( الجدول انظر -املطلوبة منهم. وفي� ييل 

  
  ) الخصائص الد�وغرافية١جدول(

  %  التكرار  الخصائص

  النوع
  ٦٨٫٩  ١٠٢  ذکر

  ٣١٫١  ٤٦  ثاان

  العمر

 ٣٤٫٥  ٥١  سنة ٣٠ – ٢٥
 ٣٩٫١  ٥٨  سنة ٣٦ – ٣١
 ١٨٫٢  ٢٧  سنة ٤٢ -  ٣٧
 ٨٫٢  ١٢  فأك�  – ٤٣

  الحالة االجت�عية
  ٥٥٫٤  ٨٢  أعزب
  ٢٠٫٣  ٣٠  متزوج
  ٢٤٫٣  ٣٦  ارملة

 التحصيل الدرايس:
  

 ١١٫٤  ١٧  إعدادية
 ٢٨٫٣  ٤٢  دبلوم

 ٥٦٫١  ٨٣  بکلوریوس
 ٤٫٢  ٦  دراسات عليا
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االنـاث و  %)، يليها٦٨٫٩جاء الذكور يف املقدمة بنسبة( توزيع العينة وفقاُ ملتغ� النوع(الجنس):   أ
 اسة من الذكور.%) من اج�يل العينة، اي أن النسبة األكرب من أفراد عينة الدر ٣١٫١بنسبة (

سـنة) يف املقدمـة  ٣٦ – ٣١( اظهرت النتائج ان الفئـة العمريـةتوزيع العينة وفقاُ ملتغ� العمر:    ب
%)، ثم نسبة ٣٤٫٥) و بنسبة (٥١سنة) بتكرار( ٣٠ – ٢٥)، تليها فئة(٥٨%)، وبتكرار(٣٩٫١بنسبة(

ــة(١٨٫٢( ــرار( ٤٢ - ٣٧%) لفئ ــنة)، وبتك ــة (٢٧س ــة العمري ــاءت الفئ ــ�ا ج ــأك�)  – ٤٣)، اخ ف
 %)، من مجموع املبحوث�.٨٫٢) ونسبة (١٢بتكرار(

) ٨٢تش� البيانات الواردة بان عدد العزاب قد بلـغ(توزيع العينة وفقا ملتغ� الحالة االجت�عية:    ت
%)، ثــم املتــزوج� ٢٤٫٣) فــردا، وبنســبة(٣٦%)، امــا عــدد االرامــل فهــي (٥٥٫٤فــرداً، و بنســبة(

 %).٢٠٫٣صلت اىل() فردا، و بنسبة و ٣٠فكانت(
) مـن حيـث ٤تشـ� البيانـات الـواردة يف الجـدول(توزيع العينة وفقا ملتغ� التحصيل الـدرايس:    ث

التحصيل الدرايس او مستوى التعليمي، قد اظهرت بأن الحاصل� عىل شهادة البکلوریوس جاءت 
) ٤٢ة، وعىل تكـرار()، وحصلت دبلوم املرتبة الثاني٨٣%) و بتكرار(٥٦٫١يف املرتبة االوىل، بنسبة (

%)، و اخـ�ا ١١٫٤) تكـرارا، ونسـبة(١٧%)، وتليها مرحلة االعدادية اذ حصلت عىل (٢٨٫٣ونسبة(
 %) من مجموع عينة الدراسة.٤٫٢) تكرارا، و نسبة (٦دراسات عليا وحصلت عىل(

ــة:   ج ــة وفقــا ملتغــ� املهن ــة االوىل،  توزيــع العين ــة(طالب) جــاءت يف املرتب ــان فئ وقــد أظهــرت ب
) ٤٠)، واملشــتغل� كـــ(موظف)، يف املرتبــة الثانيــة، وعــىل تكــرار(٧١%) و بتكــرار(٤٧٫٩بة(بنســ

ــة (عامــل)، اذ حصــلت عــىل(٢٧٫٢ونســبة( ــا فئ %)، واخــ�ا ١٧٫٥) تكــرارا، نســبة(٢٦%)، وتليه
 %) من مجموع عينة الدراسة.٧٫٤) تكرارا فقط، و بنسبة (١١حصلت(أع�ل اخرى)، عىل(

فقـد جـاءت السـاكن� يف اقلـيم كوردسـتان يف املقدمـة   مكان السكن:توزيع العينة وفقا ملتغ�   ح
%)، اخـ�ا ٢٣٫٦) و بنسبة (٣٥)، تليها الساكن� يف الخارج بتكرار(١٠٧%)، و بتكرار(٧٢٫٣بنسبة (

 %)، من مجموع املبحوث�.٤٫١) أشخاص، ونسبة(٦جاءت الساكن� يف العراق وبتكرار(
  

  مجاالت الدراسة:ثامنا: 
 ).٢٠٢١ \٩\١٥ – ٨\١٥: املتمثل بإجراء الدراسة امليدانية عىل املبحوث� خالل شهر، من(الزما� .١
 املكا�: أعتمد الباحثان االشخاص والتجمعات االيزدية عىل اونالين. .٢
 البرشي: اعضاء ومشار� االيزدي� عىل اونالين من الذكور واالناث.  .٣

  
  مقياسا الصدق والثبات:تاسعا: 
اختبار الصدق عىل طريقة الصدق الظاهري، وذلـك مـن خـالل عـرض  احثان يفاعتمد الب الصدق:

االست�رة عىل مجموعة من ذوي االختصاص والخربة لتقدير مناسبتها وصالحيتها ملوضوع الدراسة، وتم 

  لتغدو االست�رة بصورتها النهائية. ،وناجراء التعديالت عليها حسب املالحظات التي ابداها املحكم

                                                           

 :السادة املحكمون  
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٤١ 
  

بأن قيمة الثبات  االختباروقد اسفرت نتيجة  طبق اختبار الفاكرونباخ عىل فقرات االستبانة الثبات:
  )، وهي مقبولة علميا.٠٫٨٦٦عالية، و مقدارها(

  
  الدراسات السابقة:عارشا: 

العلمي من األمور الرضورية لكونهـا �ـنح الباحـث  البحث مجالالسابقة يف يعد تناول الدراسات 
األدوات واالختبارات واإلجراءات التي اتبعها الباحثون السـابقون، فضـالعن تزويـدها فُرص اإلطالع عىل 

املصادر واملراجع املهمة، إىل جانـب اإلفـادة مـ� توصـلت إليـه الدراسـات السـابقة يف بنـاء املسـل�ت 
  البحثية أو انجاز ما � تستطع الدراسات السابقة انجازها.

حث والتقيصـ عـن الدراسـات السـابقة التـي تتنـاول موضـوع وإنطالقاً من هذه الرؤية، وبعد الب
� يحظ الباحثان بالعثور عىل بحـوث أو دراسـات البحث نفسه ليكون دع�ً معرفياً لهذا البحث، ولكن 

أي � يجـد  )،اثر الصحف االلكرتونية يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�اكاد�ية خاصة بــ(
  ل بشكل محدد ما تناوله لذلك تعترب االول من نوعه.الباحثان بحثاً يتناو 

  

   

                                                                                                                                               
 السلي�نية. –الدكتور حكيم عث�ن حميد، استاذ مساعد، االعالم، الجامعة التقنية . ١
 استاذ مساعد، االعالم، كلية العلوم االنسانية، جامعة السلي�نية. ،ر فؤاد عيل احمدالدكتو . ٢
  الدكتور ابراهيم سعيد فتح الله، استاذ مساعد، االعالم، كلية العلوم االنسانية، جامعة السلي�نية.. ٣
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  االطار النظري: ولالمطلب اال
  أوالً: الصحافة اإللكرتونية: 

ملنتجــات شــبكة اإلنرتنــت، وبــدت أيًضــا امتــداداً للصــحافة  جــاءت الصــحافة اإللكرتونيــة امتــداداً 
ت الصحافة اإللكرتونية طريقهـا التقليدية مع تغي�ٍ جوهري يف أوعية وأشكال العرض والتلقي، فقد شقَّ 

يف التحول والنمو وأخذت تبتكر عاملها الخاص، حيـث طـورت �اذجهـا وأدواتهـا و� تكتـف بالشـكل و 
العرض وطرائق التلقي والتفاعل بل شـملت تطـور املضـمون وطـرق جمـع املعلومـات ومعالجتهـا. اي 

يف املفهوم واملبادئ العامة واألهداف، ومـا عبارة عن نوع جديد من اإلعالم يشرتك مع اإلعالم التقليدي 
�يزه عن اإلعالم التقليدي أنه يعتمد عىل وسـيلة جديـدة مـن وسائل اإلعالم الحديثة وهي الدمج بـ� 
كل وسائل االتصال التقليدي، بهـدف إيصـال املضام� املطلوبة بأشكال متميزة ومؤثرة بطريقة أكرب، و 

النرتنيت التي تتيح لإلعالمي� فرصة كب�ة لتقـديم مـوادهم اإلعالميــة هو يعتمد بشـكل رئيسـي عىل ا
  ).١١، ص٢٠٠٩املختلفـة بطريقة الكرتونية بحتة.(سلي�ن، 

إن االنفجار الهائل يف مصادر املعلومات بدأ عهًدا جديًدا أك� كثافة وتنوعـاً بفضـل االنـدماج بـ� 
اإلعـالم السـتيعاب التكنولوجيـا الجديـدة، وازدادت  التكنولوجيا واإلعالم، حيث ازدادت جاذبية وسـائل

قدرة هذه املنتجات عىل القيام بالوظائف اإلعالمية بكفاءة مدهشـة وسـهولة، ويبـدو ذلـك واضـحاً يف 
االندماج الهائل يف تطبيقات ومنتجات(األق�ر الصناعية، الكوابل، األلياف، الحاسبات واألجيال املتالحقة 

ما أوجد آالف التطبيقات الجديدة التي صبت جميعها يف مصـلحة الـدخول يف  من الهواتف املحمولة)،
، ٢٠١٩(الطوييسـ، مسار تاريخي جديد من املصادر. وتُرَصد مالمح هذه البيئة مع مطلع األلفية �ا ييل

  ):٦ص
تعدد وتنوع مصادر املعلومات اإلعالمية بشكل كب� خلق ألول مرة بداية موت املرسل التقليدي  -

 ة نهاية االتصال الج�ه�ي وفق �وذجه التقليدي.وبداي
كثافة هائلة يف مصادر املعلومات وآليات نقلها مقابل طلـب هائـل واسـتهالك واسـع، حيـث إن  -

الوسائل الجديدة بدأت تغ�ِّ هيكل وبنية اإلعالم، وكأنها صممت عىل أن ال تقبل سيطرة مركزية، 
 تخدم�.بل إن السيطرة عليها موزعة ب� جميع املس

زيادة حجم ونوع املعلومات اإلعالمية املتاحة مـن خـالل االعـت�د املتبـادل بـ� وسـائل اإلعـالم  -
 التقليدية والجديدة معاً.

التكامل واالندماج ب� املصادر اإلعالمية من خالل ما وفرته تكنولوجيا االتصال متعدد الوسائط و  -
 دة واملبتكرة عىل الشبكة وخارجها.تكنولوجيا االتصال التفاعيل بتطبيقاته� املتعد

بداية ميالد صحافة املواطن وانتشارها مع مطلع األلفية، أي االنتقال من االتصـال العمـودي ذي  -
 .االتجاه الواحد إىل االتصال األفقي

 
  ): Genocide( ثانياً: االبادة الج�عية

كليـة أو الجزئيـة، لج�عـة مـا اإلبادة الج�عية تعني ارتكاب أي عمل من األع�ل بقصد اإلبادة ال
وتعد جر�ة بوصفها ظاهرة اجت�عية واحـدة مـن ... عىل أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين،
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٤٣ 
  

بالنتيجة تنبع أساسا من الواقع االجت�عي الذي يعـيش بـه الفـرد الـذي قـام  أوجه السلوك املنحرف و
�عيـة لاليـزدي� لهـا وقـع نفيسـ عـىل املجتمـع االبـادة الج بالجر�ة مثل القتل أو الخطف والنفـي، و

الخطـر الـذي االنسانية جمعاء مـن حيـث  الكوردي ولاليزدي� كرشيحة من رشائح املجتمع الكوردي و
واستعملت فيها عدد كب� من األسلحة الفتاكـة واملحرمـة  تسببه االبادة الج�عية عىل املجتمع البرشي،

  ومعنوية وأرواحا كب�ة جدا.دوليا والتي ألحقت بهم خسائر مادية 
بذل املجتمع الدويل محاوالت لتطوير مفهوم االبادة الج�عية خاصة خـالل القـرن� التاسـع عرشـ 
والعرشين، وكان الرتكيز عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. لذلك اليعني املصطلح مجـازر ضـد 

وان  .بقصد التدم� الكـيل أو الجـز� لج�عـةاملدني� بشكل عام فقط بل تشمل ايضا األفعال املرتكبة 
 االبادة الج�عية �كن ان التشمل القتل املادي فقط، بل ومعها التجويع و الرتحيل القرسي و الحصـار

االقتصادي وتحديد النسل، وك� تؤكد وجوب تواجد عدة عوامل يف عمليـات االبـادة الج�عيـة أهمهـا 
ضال عن ان الجناة �كن ان يكونوا من دولة الضحايا أو دولة أخرى العوامل االيدولوجية والتكنلوجية، ف

  .)Chalk, Kurt, 1990, P.22( أو مجموعة مسيطرة من الدولة
اإلبادة الج�عية هي التدم� املتعمد واملنهجي ملجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو 

دة الكلية أو الجزئية، لج�عة ما، والفظائع دينهم أو أصلهم، أي ارتكاب أي عمل من األع�ل بقصد اإلبا
التي ارتكبت أثناء محاوالت اإلبادة لطوائف وشعوب عىل أساس قومي أو عرقي أو دينـي أو جنيسـ أو 

م)، و ١٩٤٨سيايس أو ... صنفت كجر�ة دولية يف اتفاقية وافقت األمم املتحدة عليهـا بـاإلج�ع سـنة( 
التفاقية، وِ�ُوِجب املادة الثانية، تعنـي اإلبـادة الج�عيـة أيـا م)، يف هذه ا١٩٥١وضعت موضع التنفيذ(

من األفعال التالية، املرتكبة بقصد التدم� الكيل أو الجز� لج�عة قومية أو اثنية أو عنرصية أو دينية، 
( قتل أعضاء من الج�عة، إلحـاق أذى جسـدي أو روحـي خطـ� بأعضـاء مـن الج�عـة، :بصفتها هذه

ة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدم�ها املادي كليـا أو جزئيـا، فـرض تـداب� تسـتهدف إخضاع الج�ع
 الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الج�عة، نقـل أطفـال مـن الج�عـة، عنـوة، إىل ج�عـة أخـرى) (

United nations office in genocide prevention ) ٢٠٢١\٨\١٢تاريخ الزيارة(  
لزمن الفعيل للتعريف باالبادة الج�عيـة، تعريـف وان أختلفـت أصـوله لقد كان القرن العرشين ا

من النواحي االعالمية و اللغوية واالجت�عية واالنسانية والقانونيـة، اال انـه يـدور عنـد جميعهـا حـول 
معنى التدم� الج�عي و وجود القصد يف حصوله، وعموما فان التعريف جاء منصبا عىل القتـل واالذى 

عقيل املتعمد الحدى املجموعات املستهدفة، ك� هـو مثبـت يف املـادة الثانيـة مـن االتفاقيـة البد� وال
الدولية ملنع جر�ة االبادة الج�عية واملعاقبة عليها، اي ان االبادة الج�عيـة مجموعـة مـن االفعـال أو 

بايلوجيـا،  سلوك تقع بشكل متتال من قبل جهة معتدية عىل معتدى عليهـا بقصـد تـدم�ها و ابادتهـا
  ).٩٣٩، ص١٩٩٣(حقوق االنسان، نيويورك،  إجت�عيا أو ثقافيا.

 ، منها:ملفهوم اإلبادة الج�عيةسنتناول عدة تعاريف 
)، فقد عرفها بأنها االبادة العرقيـة او التـدم� الحاصـل للبنيـة Raphael Lemkinرافائيل ملك� ( .١

ف أن هدف رافائيل االسـايس هـو التمييـز التحتية لحياة مجموعة قومية، ويتب� من هذا التعري
 ب� املجاميع السياسية أو االجت�عية عىل أساس اللغة اوالثقافة او الدين او الشعور القومي.
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) تعني االبادة الج�عية من وجهة نظـره التـدم� املتعمـد لحيـاة   Peter Drostبيرت دروست (  .٢
 مجموعات من البرش، النهم فقط أعضاء يف مجتمع ما.

باملحاولـة الناجحـة للج�عـات  ) عـرف االبـادة الج�عيـةVahakan Dadrianفاكـان دادريـن ( .٣
 املسيطرة بقتل وتدم� مجاميع أخرى مستهدفة كليا أو جزئيا.

) عـرف االبـادة الج�عيـة بأنهـا عمليـات  Irving Louis Horowittzارفنك لويس هـورواتس(  .٤
قد أكد عىل االذى املادي امللموس أو ية الدولة. و يئة من قبل ب�وقراطابادة منظمة ملجموعات بر

 تصفية البرشية للج�عات املستهدفة لغرض بسط السيطرة الكاملة من قبل الج�عات الجانية.
هي التدم� املخطط ملجـاميع اثنيـة او عرقيـة او  ): االبادة الج�عيةYahuda Bauerيهودا بور( .٥

 :)Bauer, 2003, P.8-9(,)٣٧ -٣٤، ص ٢٠١٥الصمت، إحسان، د. ( قومية باتباع الوسائل التالية
 قتل جزء من الج�عة أو النخبة االساسية يف الج�عة.  أ 
ازالة الثقافة القومية او العرقية او الوطنية او املعتقدات الدينية لج�عة ما بقصد تغي�هـا   ب 

 او ازالتها من جذورها االساسية.
عـة املسـتهدفة وجعـل أفرادهـا عبيـدا لـدى العبودية بقصد تدم� الحياة االقتصادية للج�  ج 

 الج�عة املسيطرة.
 

  اإليزيديون: ثالثاً: 
ةوُ هم مجموعة عرقية دينية ك يوجـد اإليزيـديون تاريخيًـا بشـكل رئييسـ يف ، رديّة ذي جذور آريـَّ

ينيـا املنطقة الجغرافية الكوردية الواقعة ب� كل من(العراق وسوريا وايران وتركيا، ويف ازربايجـان و أرم
-٦٥٠٠٠٠ترتاوح أعداد اإليزيدية يف العراق الذي يعيش فيه أغلبية اإليزيـدي� بـ� (  ،)وجورجيا ... الخ

) نسمة، و تعيش النسبة الكب�ة يف شـيخان و باعـدرى وبعشيقة(باشـيك)، بحـزا� و سـنجار، ٧٠٠٠٠٠
كل من تركيا (طـور عابـدين،  بون، ... وتوجد أيًضا إيزيدية يف زمار، ألقوش، شاريا(سميل)، خان� وديره

س�ت، أورفة، قارص، أكـري وأردهـان...)، و سـوريا (منطقـة الجزيـرة، حسـكة و حلـب...)، وتعرضـت 
للتناقص الحاد منذ �انينيات القرن املايض بسبب الهجرة الواسعة إىل أوروبـا، وبوجـه خـاص إىل أملانيـا 

   ألف) إيزيدي. ٤٠ها اآلن أك� من(التي يعيش في
الكرمانجية، والعربية خصوصاً إيزيدية بعشيقة قـرب املوصـل و  -اإليزيديون اللغة الكردية يتكلم 

إيزيدية سـوريا، صـلواتهم وأدعيـتهم وجميـع طقـوس ديـنهم باللهجـة الكرمانجيـة (إحـدي اللهجـات 
  الكوردية) .

م كــان لإليزيــدي� كتابــان مقدســان، األول باســم "مصــحف رش" (الكتــاب األســود)، والثــا� باســ
"الجلوة"، باللغة الكوردية، ويعتقدون بأن اللغة الكردية أفضل اللغات، وأنها لغة الله التي كلَّم بها آدم، 

   .لكنه� ضاعا يف لجة اإلبادات التي تعرض له اإليزيديون خالل عهد الدولة العث�نية
الديني الرئييسـ ِقبلتهم ومركزهم الديني األسايس هي (اللش) والذي يعني(وادي الصمت)، املعبد 

وهو موجود يف منطقة جبلية قرب عـ� سـفني (الشـيخان)، حيـث الرضـيح املقـدس للشـيخ (ئـادي)، 
يقع الوادي بـ� ثالثـة جبـال  .بش�ل املوصل، ك� أنها مقر املجلس الروحا� للديانة االيزيدية يف العا�
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ره حفاة األقدام تعظي� لقدسـية ذات أشجار كثيفة تتخللها عيون من املاء. يحرص االيزيديون عىل عبو 
املكان. فالوادي يحتوي عىل مراقد العديد من األولياء التي تظهر القبـاب املخروطيـة البيضـاء شاخصـة 

ويعد معبد اللش من أقدم املعابد يف كوردستان، حيث تُرجع بعض املصـادر تاريخـه إىل  .فوق قبورهم
  القرن الثالث قبل امليالد.
يقوم بتمثيل اتباعه، وتقسم الديانة االيزيدية اتباعها اىل الطبقات، هناك ثالث  يرأس االيزيدين أم�

طبقات رئيسية وهي كالتايل: الشيخ، الب�، واملريد(�ثلون غالبية االيزيـدي�)، كـ� ينقسـم الكهنـة إىل: 
  )٧٥- ٦٧، ص ص١٩٩٥الفق�، القوال، العراف�.(مام رەم�زان، ئ�زدی�کان ک�ن؟، 

هم موحدون يواجهون الشمس يف صلواتهم ويؤمنون بتناسخ األرواح وبسـبع مالئكـة، االيزيديون 
وتعترب ع� زمزم من األماكن املقدسة لديهم. الديانة االيزيدية غ� تبش�ية حيث ال يستطيع األشـخاص 

بقـي من الديانات األخري االنت�ء إليها، إال من يولد من أب وأم إيزيدي�. مع وجـود نظـام الـزواج الط
الداخيل املغلق ب� اإليزيدية، حيث هناك طبقات زواج مختلفة، كل واحدة تتزاوج في� بينها وال يجوز 
لها الزواج من خارج طبقتها، وتلك الطبقات هي: اآلدانية، والشمسانية، والقاتانيـة، وأبيارهسـن مـ�ن، 

  ).٣٧، ص١٩٧٨( حبيب،.واملريدون
ن الكوردية التي تعني عبدة الله الذين �شون عىل الطريـق وتعود مفردة اإليزيدية إىل كلمة يزدا

القويم، و كلمة (إيزيدي) مكتوبة بـالخط املسـ�ري وهـي تعني(الـروح الخـ�ة والـذين �شـون عـىل 
الطريق الصحيح)، وتعّددت الروايات التاريخيـة حـول تـاريخ وجـود ديـنهم، حيـث يعتقـد الـبعض أن 

دم و حواء عىل األرض اي آالف السـني�، يف حـ� تـذهب روايـات اإليزيدي� ودينهم وجدا منذ وجود آ 
أخرى إىل أنهم انبثقوا عن الديانة البابلية القد�ة يف بالد ماب� النهرين، أو من الـديانات الهندوإيرانيـة 
القد�ة، التي تعرف تاريخيـا بـديانات الخصـب التـي تـرتبط فلسـفتها وطقوسـها بالطبيعـة وتقـديس 

ية، وباكتشاف الزراعة وبدء التحرض، ويف تناقض للرواية اإلسالمية وغ�ها بأن اإليزيديـة الظواهر الطبيع
هي ديانة منشقة ومنحرفة عن اإلسالم، يف ظل وجود رأي آخر يفيد بأنها خليط من ديانات قد�ة عدة 

  مثل املانوية، أو إمتداد للديانة املي�ائية.
قمر ونار وتراب وماء وغ�ها باعتبارها تجليات شمس و يديون الظواهر الطبيعية من ويُقّدس اإليز

الخالق مع وحدة الوجود لوحدانيتها يف عبادة الله، إضافة إىل الله الكيل القدرة فـإن هنـاك عـددا غـ� 
قليل من األرباب (خودان) موكل إليهم شـأن مـن شـؤون الـدنيا، �عنـى ربـط سـلطة وحكـم السـ�ء 

أس�ء لله، وهو إحدى سي�ء األلوهيـة، وقـرص )١٠٠١( من ب� الـباألرض. ويعترب (طاووس ملك)، اس�
  ) ٢٥-٢٤، ص ٢٠١٩الشمس هو عيونه، ولهذا يقدس اإليزيديون الشمس.(أوس�ن و حمه صديق، 

تعرض اإليزيديون عرب التاريخ إىل حمالت إبادٍة ُشنت ضدهم ألسباٍب مختلفة، حيث تسببت هذه 
نسيجهم االجت�عي، رغم ذلك قام املثقف� اإليزيدي� بإنشاء مراكز الحروب و املذابح بآثار ترسخت يف 

ثقافيٍة واجت�عيٍة لتعريـف العـا� بـديانتهم وجعـل اإليزيـدي� ينفتحـون أكـ� عـىل العـا� الخـارجي. 
وتعرضوا لهج�ت متكررة من تنظيم داعش �ثلت بتفج�اٍت وعمليات اغتيـاٍل تسـتهدفهم يف العـراق، 

وصل وسيطرة تنظيم داعش عىل مناطق شاسعٍة و سقوط مدينة سنجار بيد املسـلح� وأّدي سقوط امل
إىل قتل املئات وسبي أعداد كب�ة من النساء و األطفال وكذلك هجرة اآلالف منهم من مدنهم وقـراهم 
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  فراراً من بطش تنظيم داعش.
كوا دينهم أبدا، وهـي وعىل الرغم م� يواجهونه من تضييق واضطهاد لقرون، فإن اإليزيدي� � يرت 

  شهادة لهم عىل إحساسهم املتميز بهويتهم وقوة شخصيتهم.
  

  نظرية االستخدامات واالشباعات:رابعاً: 
نظرية االستخدامات واالشباعات فهي من نظريات التأث� االنتقـا�، عنـدما نقـول التـاث� االنتقـا� 

سينتقي مايريد ويهمل ما اليريد و بالتايل ينتقـي يعني ان الجمهور دا�ا �ارس دورا انتقائيا، �عنى انه 
ما ينسجم مع ارائـه و قناعاتـه ورغباتـه وحاجاتـه ويهمـل مـا الينسـجم معـه، اي �عنـى ان االنسـان 
اليستخدم الوسيلة اال الشباع حاجة محـددة. و ان اهـت�م نظريـة االسـتخدامات واإلشـباعات بدراسـة 

، حيث كان ذلك تحوال من رؤية الج�ه� يف هـذه النظريـة االتصال الج�ه�ي دراسة وظيفية منظمة
عىل أنها عنرص سلبي غ� فعال، إىل رؤيتها عىل أنها فعالة يف انتقاء افرادهـا لرسـائل ومضـمون مفضـل 

  ). ٢٣٩، ص١٩٩٨من وسائل االعالم.(مكاوي والسيد، 
هور ليستخدم أحدى تدور فكرة نظرية اإلستخدامات واإلشباعات حول ماالدافع الذي يجذب الجم

وسائل اإلتصال؟ وما هي اإلشباعات املتوقع حدوثها بعد التعرض إلحـدى هـذه الوسـائل؟ وملـاذا يتجـه 
املستخدم للتصفح و تعرض للوسائل االعالم ويدفع املقابل املادى لها، وملا يقتطع من وقته رغبة منه ىف 

اطلق بعض الباحث� عىل هـذه النظريـة التعرض ملضمون ما ىف وقت ما، وما هى نتائج هذا التعرض؟. 
بنظرية املنفعة وطبقا لهذه النظرية فاننـا نتعـرض ونـدرك ونتـذكر الرسـائل والتـي تسـاعدنا يف اشـباع 

  ) ٢٠٠، ص٢٠١٢احتياجاتنا او نتوقع منها ان تشبع الحاجات.( درويش، 
  : )٢٤٤، ص٢٠١٢وتنقسم االشباعات اىل نوع� وه�(الدليمي،

وبة : واملقصود بها تلك االشباعات التي يسـعى افـراد الجمهـور يف البحـث عنهـا االشباعات املطل .١
  . بهدف الحصول عليها وتحقيقها من خالل االستخدام املستمر لوسائل االتصال الج�ه�ي

وتتحـق لهـم  ،ويحصلون عليهـا ،االشباعات املتحققة : وهي تلك االشباعات التي يكتسبها االفراد .٢
وتسعى بعض الدراسات اىل تأييد هذا  ،دامهم لوسائل االتصال الج�ه�يبالفعل من خالل استخ

 : التصنيف من خالل الرتكيز عىل جانب�
 مايحتاج اليه الجمهور من وسائل االعالم.  . أ

 مايريد الجمهور من وسائل االعالم.  . ب
عاطف، (العبد و  بين� تم الرتكيز عىل مجموعة الفروض األساسية ملدخل االستخدامات واإلشباعات

 :)٣٠١ص 
  أن يقوم افراد الجمهور باختيار املادة االعالمية التي يرون انها تشبع احتياجاته. .١
وبالتـايل يختـارون الوسـائل والرسـائل  ،يستطيع افراد الجمهـور تحديـد احتياجـاتهم ودوافعهـم  .٢

 االعالمية التي تشبع تلك االحتياجات.
يف مجتمع ما من خالل التعرف عـىل اسـتخدامات  �كن االستدالل عىل املعاي� الثقافية السائدة  .٣

 . وليس من خالل محتوى الرسائل فقط ،الجمهور لوسائل االتصال
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ويسـتخدمون وسـائل االتصـال  ،يشارك اعضاء الجمهور يف عمليـة االتصـال الج�هـ�ي بفعاليـة .٤
 لتحقيق اهداف مقصودة تلبي واقعهم.

 ويتحكم يف ذلك عوامل ،يعرب استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها اعضاء الجمهور .٥
 (الفروق الفردية، التفاعل االجت�عي وتنوع الحاجات باختالف االفراد).

تتنافس وسائل االعالم مع وسـائل اخـرى الشـباع حاجـات االفـراد مثـل قنـوات االتصـال املبـارش  .٦
لجمهور يكمل احتياجاته التـي التشـبعها وسـائل االعـالم الج�ه�يـة مـن كاالندية او السين� فا

 خالل قنوات رسائل اخرى.
، ١٩٩٨ي وجهـت لنظريـة اإلسـتخدامات و اإلشـباعات(مكاوي و السـيد،تو من أهم اإلانتقادات ال

  ):٦٦، ص٢٠١٢)،(الدليمي،٢٤١ص
ة تحد من قـدرة الفـرد عـىل األفراد التتاح لهم حرية االختيار اىل جانب أن هناك عوامل كث�   . أ

 االختيار مثل العوامل االقتصادية و االجت�عية و القدرة عىل �لك وسائل االتصال الحديثة.
يفرتض هذا املدخل أن الجمهور إيجا� �اما يف اختيار املضمون الذي يتعـرض لـه و ذلـك يف   . ب

صايل لألفراد هو مجرد الوقت الذي أشارت فيه الدراسات األخرى إىل ان كث�ا من السلوك االت
 سلوك اعتيادي و غ� إيجا�.

� ترشح النظرية درجة اإليجابية يف السلوك اإلتصايل للفرد و � تفرق ب� الدرجات املختلفـة   . ت
 .له سواء قبل التعرض أو يف أثناء التعرض أو بعده

ء عـىل إدعاء النظرية أن أفراد الجمهور يختارون املضمون الـذي يتعرضـون لـه بحريـة و بنـا  . ث
احتياجم فقط  ر�ا يكون مبالغا فيه . و يرجع هذا السباب اقتصـادية أو اجت�عيـة او عـدم 

   .القدرة عىل امتالك وسائل االستخدام
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  االطار التطبيقي: ثانيالمطلب ال
  

  أوالً: نتائج الدراسة:
  مدى إستخدام الصحف االلكرتونية:  .١

ــواردة يف  ــات ال ــة ملــدى) التكــرارا٢( جــدولالتشــ� البيان إســتخدام الصــحف  ت والنســب املئوي
). اذ جـاء (دا�ـا) يف ٠٫٦١٧)، االنحراف املعياري(٢٫٦٤االلكرتونية من قبل املبحوث�، �توسط الحسا� (

) وهـي أكـرب نسـبة، و(أحيانـا) حيـث بلغـت %٧١٫٧) تكرارا وبنسبة (١٠٦املرتبة االوىل وحصلت عىل(
تتميز(ابدا) عند العينـة املبحوثـة بنسـبة أقـل بكثـ�، وصـلت  %)، في�٢٠٫٩) تكرارا و بنسبة (٣١فيها(
يـرى الباحثـان بـأن الصـحف االلكرتونيـة اصـبحت جـزء مـن النسـق  %).٧٫٤) تكرارا و بنسـبة(١١إىل(

االجت�عي للمتابع للمستجدات رغم التباين يف الفروقات النسـبية للعينـة املدروسـة خاصـة لـدى مـن 
 اليستخدمون الصحف االلكرتونية.

  

  
  مدى ثقة االيزدي� �ا تنرشه الصحف االلكرتونية:  .٢

ـه ٣( یتبین من خالل الجدول يف الحصـول عـىل الصـحف االلكرتونيـة ) مدى ثقة االيزدي� �ا تنرش
%)، وجـاءت ٧٠٫٣) تكرارا، مـا نسـبته(١٠٤االخبار واملعلومات من قبل املبحوث�، اذ حصل(كث�ا) عىل(

كـرارا، وبنسـبة ) ت١٠) تكـراراً، لكن(نـادرا) حصـل عـىل(٣٤%)، و(٢٣(أحيانا) يف املرتبة الثانيـة بنسـبة(
). و يتضح م� سبق ان نسـبة كبـ�ة مـن ٠٫٦٠٨)، االنحراف املعياري (٢٫٦٤%)، �توسط الحسا� (٦٫٧(

  االيزدي� يثقون �ا تنرشه الصحف االلكرتونية.
  

 

  الصحف االلكرتونية إستخدام ىيب� مد: )٢جدول (
 االنحراف املعياري املتوسط الحسا� النسبة املئوية التكرار قراء لألخبارمعدل 

   ٧١٫٧ ١٠٦ دا�اً 
٢٫٦٤ 

  
 ٢٠٫٩ ٣١ أحياناً  ٠٫٦١٧

 ٧٫٤ ١١ أبدا
 %١٠٠ ١٤٨ املجموع

  الصحف االلكرتونية ثقة االيزدي� �ا تنرشهى يب� مد: )٣جدول (
 االنحراف املعياري توسط الحسا�امل النسبة املئوية التكرار قراء لألخبارمعدل 

   ٧٠٫٣ ١٠٤ دا�اً 
٢٫٦٤ 

  
 ٢٣ ٣٤ أحياناً  ٠٫٦٠٨

 ٦٫٧ ١٠ أبدا
 %١٠٠ ١٤٨ املجموع



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٩ 
  

  املتوسط اليومي لساعات استخدام الصحف االلكرتونية:  .٣
أظهرت النتائج أن املتوسط اليومي لساعات استخدام عينة البحث يف متابعة الصحف االلكرتونيـة 

 ٢-١)، ونسـبة االسـتخدام مـن(٢٠%) وبتكـرار (١٥٫٧سـاعة وأقـل)، ((لنحو اآل�: نسبة االستخدامعىل ا
)، ونسـبة ٣٤%)، و بتكـرار(٢٦٫٨سـاعات)، (٤-٣)، ونسبة االستخدام من(٥٥%) و بتكرار(٤٣٫٣)، (ساعة

  ).٤)، انظر الجدول(١٨%)، و بتكرار(١٤٫٢ (،ساعات فأك�) ٥االستخدام من (
 

  سط اليومي لساعات استخدام عينة البحث يف متابعة الصحف االلكرتونيةاملتو: )٤جدول(
  النسبة املئوية  التكرار  عدد الساعات
  ١٥٫٧  ٢٠  ساعة وأقل

  ٤٣٫٣  ٥٥  ساعة ٢ – ١
  ٢٦٫٨  ٣٤  ساعة ٤ – ٣

  ١٤٫٢  ١٨  ساعات فأك� ٥
  %١٠٠  ١٢٧  املجموع

 )اليثقون �ا تنرشه وبالتايل اليتابعونها. ) أشخاص١٠) شخصاً اليستخدمون الصحف االلكرتونية، و(١١  
  

  مدى إهت�م الصحف االلكرتونية بنقل االخبار واملعلومات حول جر�ة االبادةالج�عية:  .٤
ـه الصـحف االلكرتونيـة مـن االخبـار ٥یتبین من خالل الجدول( ) مدى إهـت�م االيـزدي� �ـا تنرش

%)، ٥٩٫٨) تكــرارا، مــا نســبته(�٧٦ا) عــىل(واملعلومــات حــول جر�ــة االبــادة الج�عيــة، اذ حصــل(دا
) تكـرارا، ٧) تكـراراً، لكن(التهـتم) حصـل عـىل(٤٤%)، و(٣٤٫٦وجاءت(أحيانا) يف املرتبة الثانية بنسبة (

ـه الصـحف االلكرتونيـة ي %)، ويتضح م�سبق ان نسبة كب�ة من االيزدي�٥٫٥وبنسبة ( هتمون �ا تنرش
  حول جر�ة االبادة الج�عية.

  

  

االيزدي� بأن املنشورات يف الصحف االلكرتونية تسـاعد عـىل تكـوين تصـور حـول  مدى إعتقاد .٥
  أحداث جر�ة االبادة الج�عية: 

إعتقاد االيزدي� بأن االخبار واملعلومـات ) التكرارات والنسب املئوية ملدى ٦( جدولال بياناتتش� 
جر�ـة االبـادة مـن أحـداث لالصحف االلكرتونية تساعد عىل تكـوين تصـور عـن مـايجري  املنشورة يف

بنقل االخبار واملعلومات حول جر�ة االبادة الصحف االلكرتونية   ى إهت�ميب� مد: )٥(جدول 
  الج�عية

 االنحراف املعياري املتوسط الحسا� النسبة املئوية التكرار ى إهت�ممد
   ٥٩٫٨ ٧٦ غالباً 

٢٫٥٤ 
  

 ٣٤٫٦ ٤٤ أحياناً  ٠٫٦٠١
 ٥٫٥ ٧ التهتم

 %١٠٠ ١٢٧ املجموع



  ثر الصحف االلكرتونية يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�ا

٥٠ 
  

حصلت جاء(غالباً) يف املرتبة االوىل و ). اذ ٠٫٦٨٨)، االنحراف املعياري(٢٫٤٨، �توسط الحسا� (الج�عية
) ٣٨) وهي أكرب نسـبة، ويف املرتبـة الثانيـة(أحياناً) حيـث بلغـت فيهـا(%٥٩٫١) تكرارا وبنسبة(٧٥عىل(

ارا ) تكـر ١٤عند العينة املبحوثـة بنسـبة أقـل، وصـلت إىل(%)، في� تتميز(نادراً) ٢٩٫٩تكرارا و بنسبة (
حتل مكانة مرموقة بـ� ت الصحف االلكرتونية%)، ويثبت من خالل نتائج هذا الجدول بأن ١١بنسبة (و 

تساعد عىل تكـوين  أحداث جر�ة االبادة الج�عية وبالتايل االخبار واملعلومات حول االيزدي� يف إيصال
  داث حول هذه الجر�ة، رغم التباين يف الفروقات النسبية للعينة املدروسة.عن مايجري من أح تصور

 

  
إعتقـاد االيـزدي� بـأن الصـحف االلكرتونيـة تنقـل الحقيقـة كاملـة حـول جر�ـة االبـادة  مدى .٦

  الج�عية: 
الصـحف  إعتقاد االيزدي� بـأنوالنسب املئوية ملدى  ) التكرارات٧تش� البيانات الواردة يف جدول(

)، االنحـراف ٢٫٤٧، �توسـط الحسـا� (االلكرتونية تنقل الحقيقة كاملة حـول جر�ـة االبـادة الج�عيـة
) وهي أكـرب %٦٠٫٦) تكرارا وبنسبة(٧٧). اذ جاء(غالباً) يف املرتبة االوىل وحصلت عىل(٠٫٧٢٢املعياري (

%)، في� تتميز(نـادراً) عنـد ٢٦) تكرارا و بنسبة (٣٣نية(أحياناً) حيث بلغت فيها(نسبة، ويف املرتبة الثا
%)، ويثبـت مـن خـالل نتـائج هـذا ١٣٫٤) تكـرارا وبنسـبة(١٧العينة املبحوثة بنسبة أقل، وصـلت إىل(

خلـق  الجدول بأن الصحف االلكرتونية تنقل الحقيقـة كاملـة حـول جر�ـة االبـادة الج�عيـة، وبالتـايل
  رغم التباين يف الفروقات النسبية للعينة املدروسة. داً راسخاً حول هذا البعدإعتقا

  

  

الصحف االلكرتونية تساعد   ى إعتقاد االيزدي� بأن االخبارواملعلومات املنشورة يف) يب� مد٦جدول (
  جر�ة االبادة الج�عيةعىل تكوين تصور عن ما يجري من أحداث ل

 االنحراف املعياري املتوسط الحسا� يةالنسبة املئو التكرار ى إهت�ممد
   ٥٩٫١ ٧٥ غالباً 

٢٫٤٨ 
  

 ٢٩٫٩ ٣٨ أحياناً  ٠٫٦٨٨
 ١١ ١٤ نادراً 

 %١٠٠ ١٢٧ املجموع

جر�ة  الصحف االلكرتونية تنقل الحقيقة كاملة حول ى إعتقاد االيزدي� بأن ) يب� مد٧جدول (
  االبادة الج�عية

 االنحراف املعياري املتوسط الحسا� النسبة املئوية التكرار ى إإلعتقادمد
   ٦٠٫٦ ٧٧ غالباً 

٢٫٤٧ 
  

 ٢٦ ٣٣ أحياناً  ٠٫٧٢٢
 ١٣٫٤ ١٧ نادراً 

 %١٠٠ ١٢٧ املجموع



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥١ 
  

مدى إعتقاد االيزدي� بأن املنشورات يف الصحف االلكرتونية تساعد عىل تجسيد مفهوم االبـادة  .٧
  الج�عية: 

تسـاعد  ) مدى إعتقاد االيزدي� بأن املنشورات يف الصـحف االلكرتونيـة٨یتبین من خالل الجدول(
ــة،  ــادة الج�عي ــاري(�٢٫٦١توســط الحســا� (عــىل تجســيد مفهــوم االب ، اذ )٠٫٥٥١)، االنحــراف املعي

%)، ٣٣٫١%)، و جاءت (أحيانا) يف املرتبة الثانية بنسـبة(٦٣٫٨) تكرارا، ما نسبته (٨١حصل(غالباً) عىل (
ح م� سبق ان نسبة كب�ة من %)، ويتض٣٫١) تكرارا، وبنسبة (٤) تكراراً، لكن (نادراً) حصل عىل(٤٢و (

االيزدي� يعتقدون بأن املنشورات من(الفنون الصحفية واملعلومات) يف الصحف االلكرتونية تساعد عىل 
  تجسيد مفهوم االبادة الج�عية.

 

  

  الفنون الصحفية املنشورة يف الصحف االلكرتونية: .٨
وىل ب� الفنون الصحفية املنشـورة حـول جر�ـة أظهرت النتائج أن (االخبار) قد احتلت املرتبة اال  

)، ٦٢)، وثـــم (املقـــال) يف املرتبـــة الثانيـــة بتكـــرار(٨٧)، وبتكـــرار (٢٩٫٦االبـــادة الج�عيـــة، بنســـبة(
%)، و(املقابلـة) تـأ� يف ١٩٫٧)، ونسبة (٥٨%)، و جاءت (التقرير) يف املرتبة الثالثة بتكرار(٢١٫١ونسبة(

)، ٣٦بتكـرار( %)، و(أخرى) تأ� يف املرتبـة الخامسـة واالخـ�ة١٧٫٤و نسبة ()، ٥٠املرتبة الرابعة بتكرار(
  ).٩%)، انظر الجدول(١٢٫٢ونسبة(

  

يب� نوعية الفنون الصحفية املنشورة يف الصحف االلكرتونية و تساعد يف فهم االبادة : )٩جدول(
  الج�عية لأليزدي�

  النسبة املئوية  التكرار  الفنون
  ٢٩٫٦  ٨٧  االخبار
  ٢١٫١  ٦٢  املقال
  ١٧٫٤  ٥٠  املقابلة
  ١٩٫٧  ٥٨  التقرير
  ١٢٫٢  ٣٦  أخرى

  %١٠٠   ٢٩٣  املجموع
سمح الباحثان ألفراد العينة باختيار أك� من بديل  

الصحف االلكرتونية تساعد عىل تجسيد مفهوم  ى إعتقاد االيزدي� بأن املنشورات يف ) يب� مد٨جدول (
  عيةاالبادة الج�

 االنحراف املعياري املتوسط الحسا� النسبة املئوية التكرار ى إالعتقادمد
   ٦٣٫٨ ٨١ غالباً 

٢٫٦١ 
  

 ٣٣٫١ ٤٢ أحياناً  ٠٫٥٥١
 ٣٫١ ٤ نادراً 

 %١٠٠ ١٢٧ املجموع



  ثر الصحف االلكرتونية يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�ا

٥٢ 
  

  اسباب استخدام املبحوث� للصحف االلكرتونية:  .٩

نية للحصول )، اسباب استخدام املبحوث� الصحف االلكرتو ١٠تتضمن البيانات الواردة يف الجدول (
�توسط الحسا�  عىل املعلومات، اذ جاءت (للحصول عىل املعلومات دقيقة و مفصلة) يف املرتبة االوىل

%)، و جـاءت ٧٣٫٢) تكـرارا، مـا نسـبته (٩٣حصل(دا�ا) عـىل (، اذ )٠٫٦٩١)، االنحراف املعياري(٢٫٦١(
%)، ثـم تليهـا ١١٫٨تكرارا، وبنسبة () ١٥) تكراراً، لكن(نادراً) حصل عىل (١٩%)، و(١٥(أحيانا) بنسبة (

)، �٢٫٥١توسـط الحسـا� ( يف املرتبة الثانيـة(ألنها تهتم بتحليل و تفس� االخبار واملعلومات وأبعادها) 
%)، ثـم جـاءت (أحيانـا) ٦١٫٤) تكـرارا، و نسـبته(٧٨حصـل(دا�ا) عـىل(، اذ )٠٫٦٧٧االنحراف املعياري(

يف ح� جاء(قيامها  %)،١٠٫٢) تكرارا، و بنسبة(١٣راً) حصل عىل() تكراراً، لكن(ناد٣٦%)، و(٢٨٫٣بنسبة(
)، االنحـراف �٢٫٤٦توسط الحسا� ( بغرس و دعم املسؤولية االجت�عية ب� الج�ه�) يف املرتبة الثالثة

) ٤٨ثـم جـاءت (أحيانـا) بـــ(، %)٥٤٫٣) تكـرارا، مـا نسـبته (٦٩حصل(دا�ا) عىل(، اذ )٠٫٦٤٠املعياري(
فـی� تحصـل(لتميزها  %)،٧٫٩) تكـرارا، و بنسـبة (١٠%)، لكن(نادراً) حصل عىل(٣٧٫٨بنسبة( تكراراً، و

)، و متوســط الحســا� ٠٫٨٦٣بــالعمق والشــمول يف التغطيــة) يف املرتبــة الرابعــة بــاالنحراف املعيــاري(
و  %)،١٩٫٧%)، و جـاءت (أحيانـا) بنسـبة (٥٢٫٨) تكـرارا، مـا نسـبته (٦٧)، اذ حصل(دا�ا) عىل(٢٫٢٥(
ـعة ٢٧٫٦) تكرارا، وبنسـبة (٣٥) تكراراً، لكن(نادراً) حصل عىل(٢٥( %)، فـی� جـاء سـبب(لتميزها بالرس

)، يف املرتبة الخامسة، اذ حصل(دا�ا) عـىل ٠٫٨٢٧)، االنحراف املعياري(٢٫١٥واالنية) �توسط الحسا� (
) تكـراراً، لكن(نـادراً) حصـل ٣٨%)، و (٢٩٫٩%)، و جاءت (أحيانا) بنسبة(٤٢٫٥) تكرارا، ما نسبته (٥٤(

وتالها سبب (الجراءة يف تناول القضايا واملوضوعات التي تهمنـي)،  %)،٢٧٫٦) تكرارا، وبنسبة (٣٥عىل (
) ٢٢)، يف املرتبـة السادسـة، اذ حصـل(دا�ا) عـىل(٠٫٦٣٤)، االنحراف املعياري (�١٫٩٨توسط الحسا� (
%)، و لكن(نـادراً) حصـل ٥٩٫٨) تكـراراً، و بنسـبة(٧٦ــ(%)، و جاءت (أحيانا) ب١٧٫٣تكرارا، ما نسبته (

�توسـط يف ح� حصلت (لثقتي �صداقيتها) عـىل مرتبـة السـابعة  ) تكرارا،٢٩%)، و(٢٢٫٨عىل نسبة (
%)، و ١٤٫٤) تكـرارا، مـا نسـبته (١٨حصل (دا�ا) عىل(، اذ )٠٫٥٤٩)، االنحراف املعياري(١٫٩٨الحسا� (

) ٢٠%)، و(١٥٫٧نسـبة ( %)، ولكـن (نـادراً) حصـل عـىل٧٠٫١اراً، و بنسبة () تكر ٨٩جاءت (أحيانا) بــ(
واخ�ا حصلت(إعالم الجمهور برصاحة باملشكالت و االزمات التي تواجهها املجتمع) عىل املرتبـة تكرارا، 

، ) تكرارا١٧حصل(دا�ا) عىل(، اذ )٠٫٥٦١)، االنحراف املعياري (١٫٩٥( الحسا��توسط االخ�ة(الثامنة)، 
) ٢٣( %)، ولكن (نادراً) حصـل عـىل٦٨٫٥) تكراراً، وبنسبة (٨٧%)، وجاءت (أحيانا) بــ(١٣٫٤ما نسبته (

  %). ١٨٫١تكرارا، بنسبة(

  

  



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥٣ 
  

  

  ) يب� اسباب استخدام املبحوث� الصحف االلكرتونية١٠جدول(
ــط  نادراً  احياناً  دا�اً   الفقرات املتوس

  الحسا�
االنحراف 

  املعياري
  املرتبة

ـعة لتميز  ــ هــــا بالرسـ
  واالنية

  الخامسة  ٠٫٨٢٧  ٢٫١٥  ٣٥  ٣٨  ٥٤  التكرار

%  ٢٧٫٦  ٢٩٫٩  ٤٢٫٥  
ــــاول  ــــراءة يف تن الج
القضــايا واملوضــوعات 

  التي تهمني

  السادسة  ٠٫٦٣٤  ١٫٩٨  ٢٩  ٧٦  ٢٢  التكرار

%  ٢٢٫٨  ٥٩٫٨  ١٧٫٣  

  السابعة  ٠٫٥٤٩  ١٫٩٨  ٢٠  ٨٩  ١٨  التكرار  لثقتي �صداقيتها

%  ١٥٫٧  ٧٠٫١  ١٤٫٤  
إعــــــالم الجمهــــــور 
ـاحة باملشـــكالت  برصــ
ــــــي  واالزمــــــات الت

  تواجهها املجتمع

  الثامنة  ٠٫٥٦١  ١٫٩٥  ٢٣  ٨٧  ١٧  التكرار

%  ١٨٫١  ٦٨٫٥  ١٣٫٤  

ـــــالعمق  لتميزهـــــا ب
  والشمول يف التغطية

  الرابعة  ٠٫٨٦٣  ٢٫٢٥  ٣٥  ٢٥  ٦٧  التكرار

%  ٢٧٫٦  ١٩٫٧  ٥٢٫٨  
للحصــــــول عــــــىل 
ــــة  ــــات دقيق املعلوم

  ومفصلة

  االوىل  ٠٫٦٩١  ٢٫٦١  ١٥  ١٩  ٩٣  ارالتكر 
%  ١١٫٨  ١٥  ٧٣٫٢  

ألنهــا تهــتم بتحليــل 
ـــــ� االخبـــــار  وتفس

  واملعلومات وأبعادها

  الثانية  ٠٫٦٧٧  ٢٫٥١  ١٣  ٣٦  ٧٨  التكرار
%  ١٠٫٢  ٢٨٫٣  ٦١٫٤  

قيامهــا بغــرس ودعــم 
املسؤولية االجت�عيـة 

  ب� الج�ه�

  الثالثة  ٠٫٦٤٠  ٢٫٤٦  ١٠  ٤٨  ٦٩  التكرار

%  ٧٫٩  ٣٧٫٨  ٥٤٫٣  

  
  سباب عدم استخدام املبحوث� لصحف االلكرتونية:  .١٠

)، اسباب عدم استخدام املبحوث� الصحف االلكرتونيـة، اذ ١١تتضمن البيانات الواردة يف الجدول (
حصـل ، اذ )٠٫٦٢٥)، االنحـراف املعيـاري(�٢٫٧٦توسـط الحسـا� ( جاءت(كل ما ذكر) يف املرتبـة االوىل

لكن(نادراً)  ،%)،٤٫٨%)، وجاءت (أحيانا) تكراراً واحداً، وبنسبة(٨٥٫٧) تكرارا، ما نسبته (١٨(دا�ا) عىل(
�توسط  يف املرتبة  الثانية%)، ثم تليها (يختار السكوت امام الحقيقة) ٩٫٥حصل عىل تكراران، وبنسبة (

%)، ثـم ٨١نسـبته () تكـرارا، و ١٧حصـل(دا�ا) عـىل(، اذ )٠٫٥٣٩)، االنحراف املعيـاري (٢٫٧٦الحسا� (



  ثر الصحف االلكرتونية يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لدى االيزدي�ا
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%)، وتكـرارات ثالثـة، لكـن (نـادراً) حصـل عـىل تكـراراً واحـداً، وبنسـبة ١٤٫٣جاءت (أحيانا) بنسـبة (
)، االنحــراف �٢٫٤٨توســط الحســا� ( يف حــ� جاء(املصــادر غــ� املوثوقــة) يف املرتبــة الثالثــة %)،٤٫٨(

) ٥ثـم جـاءت (أحيانـا) بـــ(، %)٦١٫٩) تكـرارا، مـا نسـبته (١٣حصـل(دا�ا) عـىل(، اذ )٠٫٧٥٠املعياري(
فـی� تحصـل(لن %)، ١٤٫٣%)، لكن(نادراً) حصل عىل ثالث تكرارات، وبنسـبة (٢٣٫٨تكرارات، وبنسبة(

)، ومتوسط الحسـا� ٠٫٦٨٠یتطرق الی الجریم� االبادە الج�عیة) يف املرتبة الرابعة باالنحراف املعياري(
) ٧%)، و (٣٣٫٣%)، و جاءت (أحيانا) بنسبة(٥٧٫١نسبته () تكرارا، ما ١٢)، اذ حصل(دا�ا) عىل (٢٫٤٨(

وتالهـا سبب(املوضـوعية ال وجـود لهـا) ، %)٩٫٦تكراراً، لكن(نادراً) حصل عىل تكراران فقط، وبنسبة (
) ٧)، يف املرتبـة الخامسـة، اذ حصـل(دا�ا) عــىل(٠٫٧٢٧)، االنحـراف املعيـاري(�٢٫١٤توسـط الحسـا� (
) تكراراً، لكن(نادراً) حصـل عـىل ١٠%)، و(٤٧٫٦)، و جاءت (أحيانا) بنسبة(%٣٣٫٣تكرارات، ما نسبته (

�توسـط الحسـا� واخ�ا حصلت(عدم الحيادية) عىل املرتبـة االخـ�ة،  %)،١٩اربعة تكرارات، وبنسبة (
%)، وجــاءت ٢٣٫٨) تكــرارا، مــا نســبته (٥حصــل(دا�ا) عــىل(، اذ )٠٫٨٣١)، االنحــراف املعيــاري (١٫٧٦(

  %).٤٧٫٦) تكرارا، بنسبة(١٠( %)، ولكن (نادراً) حصل عىل٢٨٫٦) تكراراً، وبنسبة (٦بــ((أحيانا) 
  

  ) اسباب عدم استخدام وثقة املبحوث� بالصحف االلكرتونية١١جدول(
ــط  نادراً  احياناً  دا�اً   أسباب املتوس

  الحسا�
االنحراف 

  املعياري
  املرتبة

ــی  ــرق ال ــن یتط ل
الجــریم� االبــادە 

  الج�عیة

  الرابعة  ٠٫٦٨٠  ٢٫٤٨  ٢  ٧  ١٢  كرارالت

%  ٩٫٦  ٣٣٫٣  ٥٧٫١  

يختـــار الســـكوت 
  امام الحقيقة

  الثانية  ٠٫٥٣٩  ٢٫٧٦  ١  ٣  ١٧  التكرار

%  ٤٫٨  ١٤٫٣  ٨١  

املوضــــــــوعية ال 
  وجود لها

  الخامسة  ٠٫٧٢٧  ٢٫١٤  ٤  ١٠  ٧  التكرار

%  ١٩  ٤٧٫٦  ٣٣٫٣  

  السادسة  ٠٫٨٣١  ١٫٧٦  ١٠  ٦  ٥  التكرار  عدم الحيادية

%  ٤٧٫٦  ٢٨٫٦  ٢٣٫٨  

ـــــ�  ـــــادر غ املص
  املوثوقة

  الثالثة  ٠٫٧٥٠  ٢٫٤٨  ٣  ٥  ١٣  التكرار

%  ١٤٫٣  ٢٣٫٨  ٦١٫٩  
  االوىل  ٠٫٦٢٥  ٢٫٧٦  ٢  ١  ١٨  التكرار  كل ما ذكر

%  ٩٫٥  ٤٫٨  ٨٥٫٧  
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  :ثانياً: نتائج اختبار فروض الدراسة
 املتغ�ات الد�وغرافية وهي: الجـنس، هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية ب� الفرض االول:

العمر، الحالة االجت�عية، التحصيل الدرايس، املهنة ومكان السكن لاليزدي� و ب� استخدامهم و ثقـتهم 
   عىل االخبار واملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية.

  
  :اختبار الفرض -
عـىل املـواد املنشـورة يف الصـحف  إختبار(مان وتني) ملعرفة فروق اسـتخدام وثقـة املبحـوث�. ١

) مايأ�: أثبت اإلختبار ١٢توضح نتائج اختبار هذا الفرض ك� هو يف جدول(االلكرتونية حسب الجنس: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ب� املبحوث� وفـق الجـنس مـن حيـث اسـتخدامهم وثقـتهم بـاملواد 

)، وجاءت - ٥٫٢٣٨ ،Z test) و قيمة(٠٫٠٠٠ية (املنشورة يف الصحف االلكرتونية، وهي فروق دالة إحصائ
) ٦٤٫٥٨) يف مقابـل(٩٦٫٥٠هذه الفروق لصالح الذكور فحصلوا عىل متوسط الرتـب العليـا الـذي بلـغ (

  .فرض الفرعي األول من الفرض االولكمتوسط الرتب لإلناث، و هكذا ثبت صحة ال
  

  الصحف االلكرتونية حسب الجنس ورة يف استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنش ) فروق ١٢جدول (
  مستوى الداللة  zقيمة   أختبار مان ويتنى  متوسط الرتب  التكرارات  الجنس
  96.50  ١٠٢  الذكور

6587.000  -5.238  0.000  
  64.58  ٤٦  اإلناث

  
ــة فــروق اســتخدام وثقــة املبحــوث� عــىل املــواد املنشــورة يف الصــحف . ٢ اختبار(كروســكال) ملعرف

)، اختبار مدى تاث� متغ� ١٣توضح البيانات الواردة يف الجدول( نية حسب الحالة االجت�عية: االلكرتو 
الحالة االجت�عية من حيث استخدامهم وثقتهم باملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونيـة، وعـن طريـق 

بـار وجـود )، ملعرفة الفروق ب� متوسط الرتـب، حيـث أثبـت االختChi-squareاالعت�د عىل معامل (
) ٠٠٠٬٠فروق ذات داللة إحصائية ب� املبحوث� وفق الحالـة االجت�عيـة، وهـي فـروق دالـة إحصـائيا(

)، وجاءت هذه الفروق لصالح العزاب كمتوسط الرتب الذي ٢)، ودرجة الحرية (٣٠٫٣٠٥) (٢وقيمة (كا
سط الرتـب للمتـزوج�، ) كمتو ٤٣٫٧٠) كمتوسط الرتب لألرامل، واخ�ا(٦١٫٠٠)، يف مقابل (٩٥٫٥٠بلغ (

  وهكذا ثبتت صحة الفرض الفرعي الثا� من الفرض االول.
  

الصحف االلكرتونية حسب الحالة  استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنشورة يف  فروق :)١٣جدول (
  االجت�عية

  مستوى الداللة  ٢قيمة كا  درجة الحرية  املتوسط الرتب  التكرارات  الحالة االجت�عية
  95.50  ٨٢  زباع

  43.70  ٣٠  متزوج  0.000  30.305  2
 61.00  ٣٦  ارملة
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اختبار(كروسكال) ملعرفة فروق اسـتخدام وثقـة املبحـوث� عـىل املـواد املنشـورة يف الصـحف . ٣

)، مايأ�: أثبـت ١٤توضح نتائج اختبار هذا الفرض ك� هو يف جدول(االلكرتونية حسب الفئة العمرية: 
روق ذات داللة إحصائية ب� املبحـوث� وفـق الفئـة العمريـة مـن حيـث اسـتخدامهم االختبار وجود ف

) ٢) وقيمـة  (كـا٠٫٠٠٠وثقتهم باملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية، وهـي فـروق دالـة إحصـائية  (

سـنة) فحصـلوا  ٣٦ -٣١)، حيث جاء الفروق لصالح الفئة العمرية ما ب�(٣)، ودرجة الحرية (٥١٫٥٩٥(
) كمتوسط الرتب للفئة العمريـة مـا بـ� ٧٩٫٦٥) يف مقابل(٩٥٫٣١وسط الرتب العليا الذي بلغ (عىل مت

) كمتوسط ٢١٫٠٠سنة)، وكذلك ( ٤١ -٣٧) كمتوسط الرتب الفئة العمرية(٣٠٫٦٥سنة)، وكذلك( ٣٠-٢٥(
تم أكـ� سنة)، تهـ ٣٦ -٣١وهذا ما يؤكد أن الفئات العمرية ماب�( ،ف� فوق) ٤٢الرتب للفئة العمرية(

مــن الفئــات العمريــة األخــرى مــن حيــث اســتخدامهم وثقــتهم بــاملواد املنشــورة يف مواقــع التواصــل 
  االجت�عي، وهكذا ثبتت صحة الفرض الفرعي الثالث من الفرض االول.

  
فروق استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية حسب الفئة  :)١٤جدول (

  العمرية
  مستوى الداللة  ٢قيمة كا  درجة الحرية  املتوسط الرتب  التكرارات  ئة العمريةالف

  79.65  51  سنة 25-30

3  51.595 0.000  
  95.31  58  سنة 36 - 31
 30.65  27  سنة 41 - 37
 21.00  12  ف� فوق ٤٢

  
حصـيلهم فروق استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنشورة يف الصحف االلكرتونيـة حسـب ت. ٤

)، اختبار مدى تاث� متغ� التحصيل الدرايس مـن حيـث ١٥توضح البيانات الواردة يف الجدول( الدرايس:
-Chiاستخدامهم وثقتهم باملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية، وعن طريـق االعـت�د عـىل معامـل (

squareذات داللة إحصائية بـ� أثبت االختبار وجود فروق  )، ملعرفة الفروق ب� متوسط الرتب، حيث
)، ودرجـة ٢١٫٤٨٠) (٢) وقيمـة (كـا٠٠٠٬٠املبحوث� وفق التحصيل الدرايس، وهي فروق دالة إحصـائيا(

فحصلت عىل متوسط الرتب العليا )، وجاءت هذه الفروق لصالح حاميل شهادة (بكالريوس) ٣الحرية (
 شـــهادة (الـــدبلوم) حـــاميل ) كمتوســـط الرتـــب للمســـتوى٦٢٫٠٠) يف مقابـــل (٩٦٫٥٠الـــذي بلـــغ (

ـــة)٤٩٫٥٠وكـــذلك( ـــب للمســـتوى (االعدادي ـــذلك( ،) كمتوســـط الرت ـــب ١٢٫١٣وك )  كمتوســـط الرت
للمستوى(الدراسات العليا) وهذا ما يؤكد أن املبحوث� ذوي املستوى التعليمي(بكالوريوس) تهتم أكـ� 

يف الصحف االلكرتونية، من حيث استخدامهم وثقتهم باملواد املنشورة  من املستويات التعليمية األخرى
  وهكذا ثبتت صحة الفرض الفرعي الرابع من الفرض االول.
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فروق استخدام وثقة املبحوث� عـىل املـواد املنشـورة يف الصـحف االلكرتونيـة حسـب املهنـة:  .٥

داللـة  )مايـأ�: أثبـت االختبـار وجـود فـروق ذات١٦توضح نتائج اختبار هذا الفـرض كـ� يف جـدول (
مــن حيــث اســتخدامهم وثقــتهم بــاملواد املنشــورة يف الصــحف  إحصــائية بــ� املبحــوث� وفــق املهنــة

)، ملعرفة الفروق ب� متوسط الرتب، حيـث Chi-squareااللكرتونية، وعن طريق االعت�د عىل معامل (
دالــة  أثبــت االختبــار وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــ� املبحــوث� وفــق املهنــة، وهــي فــروق

)، وجاءت هـذه الفـروق لصـالح (الطـالب) ٣)، ودرجة الحرية (٤٤٫٨٨٧) (٢) وقيمة (كا٠٠٠٬٠إحصائيا(
) كمتوسط الرتـب (للمـوظف�)، ٧٥٫٥٤) يف مقابل(٨٧٫٨٥فحصلوا عىل متوسط الرتب العليا الذي بلغ (

وهـذا مـا  ) كمتوسـط الرتـب(لألع�ل اخـرى)،٩٫٥٥) كمتوسط الرتب(للع�ل)، وكذلك (٤٤٫٩٠وكذلك(
مـن حيـث اسـتخدامهم وثقـتهم بـاملواد  تهتم أك� ِمن َمن �تهنـون املهـن االخـرىيؤكد أن (الطالب)، 

  املنشورة يف الصحف االلكرتونية، وهكذا ثبتت صحة الفرض الفرعي الخامس من الفرض االول.
  

  
فروق استخدام وثقة املبحـوث� عـىل املـواد املنشـورة يف الصـحف االلكرتونيـة حسـب مكـان . ٦

)، اختبـار مـدى تـاث� متغـ� مكـان السـكن مـن حيـث ١٧توضح البيانات الواردة يف الجـدول(سكن: ال
-Chiاستخدامهم و ثقتهم باملواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية، وعن طريق االعت�د عـىل معامـل (

squareية بـ� )، ملعرفة الفروق ب� متوسط الرتب، حيث أثبت االختبار وجود فروق ذات داللة إحصائ
)، ودرجة الحرية ٢٣٫٣١٦) (٢) وقيمة (كا٠٠٠٬٠املبحوث� وفق مكان السكن، وهي فروق دالة إحصائيا(

)، وجاءت هذه الفروق لصالح ساكني كوردسـتان فحصـلت عـىل متوسـط الرتـب العليـا الـذي بلـغ ٢(
ط الرتـب ) كمتوسـ١١٫٣٣) كمتوسط الرتب لساكني خارج العراق، و كذلك (٦٦٫٠٠) يف مقابل (٩٥٫٥٠(

) فروق استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية حسب تحصيلهم ١٥جدول (
  الدرايس

  مستوى الداللة  ٢قيمة كا  درجة الحرية  املتوسط الرتب  التكرارات  التحصيل الدرايس
 49.50  ١٧  اعدادية

3  21.480 0.000  
 62.00  ٤٢  دبلوم

 96.50  ٨٣  بكالوريوس
  12.13  ٦  دراسات عليا

  نية حسب املهنة) فروق استخدام وثقة املبحوث� عىل املواد املنشورة يف الصحف االلكرتو ١٦جدول (
  مستوى الداللة  ٢قيمة كا  درجة الحرية  املتوسط الرتب  التكرارات  املهنة

 75.54  ٤٠  موظف

3  44.887 0.000  
 44.90  ٢٦  عامل
 87.85  ٧١  طالب

  9.55 ١١  أع�ل اخرى
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لساكني العراق، وهذا ما يؤكد أن املبحوث� الساكن� يف كوردستان تهتمون أك� مـن السـاكني املنـاطق 
االخرى من حيث استخدامهم وثقتهم بـاملواد املنشـورة يف الصـحف االلكرتونيـة، وهكـذا ثبتـت صـحة 

  ض الفرعي السادس من الفرض االول.الفر 
  

حوث� عىل املواد املنشورة يف الصحف االلكرتونية حسب مكان فروق استخدام وثقة املب :)١٧جدول (
  السكن

  مستوى الداللة  ٢قيمة كا  درجة الحرية  املتوسط الرتب  التكرارات  مكان السكن
 95.50  ١٠٧  كوردستان

 11.33  ٦  ع�اق  0.000 23.316 2
  66.00 ٣٥  خارج

  
ا ب� استخدام و ثقة االيزدي� عىل االخبار و هناك عالقة ارتباطية طردية دالة معنويالفرض الثا�: 

ــاد طمــوحهم املعــريف حــول االحــداث، ودوافعهــم النفعيــة جــراء هــذه الثقــة  املــواد املنشــورة إلزدي
  واالستخدام.

  
  اختبار الفرض: -

يزدي� عىل االخبار إلختبار الفرض البديل القائل: وجود عالقة ارتباطية طردية ب� استخدام وثقة اال 
 اد املنشـورة إلزديـاد طمـوحهم املعـريف حـول االحـداث، ودوافعهـم النفعيـة جـراء هـذه الثقـة واملو و 

 االستخدام، تم االستفادة من معامل إرتباط ب�سون، ب� متغ�ي استخدام وثقة االيزدي� عىل االخبـار و
ات صـحة الفـرض هذا االستخدام والثقـة، وجـاءت النتيجـة: إثبـ املواد املنشورة والدوافع النفعية جراء

، اي كلـ� زاد اسـتخدامهم وثقـتهم عـىل البديل، بان هناك عالقة إرتباطيـة ذات داللـة احصـائية قويـة
مفهوم االبادة الج�عيـة،  املنشورة يف الصحف االلكرتونية إلزدياد طموحهم املعريف حول واملواداالخبار 

قيمـة ذات داللـة احصـائية، انظـر  )، وهـي٠٫٨٩٢قيمـة معامـل االرتبـاط ( إذزادت دوافعهم النفعية، 
  ).١٨جدول(

  

استخدام و ثقة االيزدي� عىل االخبار واملواد املنشورة يف معامل(ب�سون) لالرتباط ب�  )١٨جدول(
  الصحف االلكرتونية إلزدياد طموحهم املعريف حول االبادة الج�عية

  املتوسط  املتغ�
االنحراف 
  املعياري

  العدد
قيمة معامل 

  "ب�سون"االرتباط 
القيمة 
  املعنوية

مستوى 
  الداللة

  ١٤٨  ٠٫٦١٧ ٢٫٦٤  استخدام 
 ثقة االيزدي� عىل  دالة  ٠٫٠٠٠ 0.892

  املنشورة االخبار واملواد
١٢٧  ٠٫٥٥١  ٢٫٦١  

  



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥٩ 
  

  :االستنتاجات

  أبرز هذه الدراسة اإلستنتاجات األساسية اآلتية:

 بالصحف االلكرتونية يف الحصـول ان نسبة كب�ة من املبحوثون يستخدمون ويثقون بشكل كب�  .١
ونسـتنتج منـه أن اسـتخدام الصـحف  املعلومات واالخبار حـول مفهـوم االبـادة الج�عيـة، عىل

 االلكرتونية أصبح رضورة حياتية يومية لرشائح مختلفة للمجتمع، وخاصة االيزدي�.
يـؤدي اىل خلـق و  إن استخدام املبحوثون (االيزيديون) للصحف االلكرتونية له عدة اسباب م�  .٢

 تجسيد الثقة لديم، ويعد ذلك من أهم العوامل املؤثرة يف نرش مفهوم االبادة الج�عية لديهم.
اثبتت الدراسة صحة فرض البديل، بأن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بـ� املتغـ�ات   .٣

 لكرتونية.الد�وغرافية لاليزيديون و ب� استخدامه و ثقتهم �ا تنرشه الصحف اال
اسـتخدام و  اثبتت الدراسة صحة فرض البديل بأن هناك عالقة ارتباطية طردية دالة معنويا ب�  .٤

ثقة االيزدي� عىل االخبار واملواد املنشورة إلزدياد طمـوحهم املعـريف حـول االحـداث، ودوافعهـم 
 النفعية جراء هذه الثقة و االستخدام.

  

  :التوصيات والمقترحات

ـه، وامليضـ قـدما يف مراعاة اسباب ع .١ دم إستخدام املبحوث� للصحف االلكرتونية وثقتهم �ـا تنرش

 .نرش االخبار و املعلومات التي تتمتع �صداقية اكرب
رضورة �تع الصحف االلكرتونية �سـاحة أكـرب مـن املوضـوعية يف تنـاول القضـايا واألحـداث، و  .٢

 مام الحقيقة.ااالبتعاد عن االعت�د عىل مصادر غ� موثوقة والسكوت 
  .دعوة ادارات الصحف االلكرتونية لالستفادة من نتائج هذه الدراسة .٣
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