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 الخالصة

يتناول هذا البحث موضوع اإلعالم الكردي فيما يتعلق بحق تقرير المصير ، والذي يعده األكراد لقضيته 

 المركزية ويكافحون من أجله.

في أهمية مكوناته األساسية التي تمثلها وسائل اإلعالم الكردية والحق في تقرير المصير تكمن أهمية هذا البحث 

، حيث تجمع بين معادلة التأثير والتأثير ، والتي هي عامل العالقات التكوينية لألشياء والمصممة في جميع 

الدراسات الكردية القليلة في المجموعات البشرية ، بما في ذلك مجتمع المنطقة ، باإلضافة إلى كونها واحدة من 

 هذا المجال ، إللقاء نظرة إيجابية على مشغلي الشروط المرجعية.

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مستويات اهتمام اإلعالم الكردي بمفهوم الحق في تقرير المصير ودوره في إيصال 

هذا وسائل اإلعالم إلقناع الفرد معانيه وآثاره إلى الفرد الكردي ، وكذلك تحديد اآلليات المستخدمة من قبل 

 المذكورة هذا الحق وتفعيل ميوله تجاهه.

يعتمد البحث على معلمي الجامعة ، باإلضافة إلى بعدهم الميداني ، ألنهم األنسب والحق في التعبير عن    

المتخصصة آرائهم حول هذه القضايا اإلستراتيجية وتفاصيلها وآثارها ، بسبب معرفتهم ، مشاركتهم العلمية و

 والمشاركة الهيكلية األخرى ، وكذلك تمثيلها الهيكلي لمختلف المكونات االجتماعية في إقليم كوردستان.
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The role of the Kurdish Media in Shaping 

Public Opinion towards theRight to Decide the 

People of Kurdistan in Iraq 
 

 

ABSTRACT  

This research deals with the subject of the Kurdish media in relation to the right of 

self-determination, which the Kurds prepare for its central cause and struggle for it.  

   The importance of this research comes from the importance of its basic components 

represented by the Kurdish media and the right to self-determination, where they 

combine the equation of influence and influence, which is the operator of the 

formative relations of things and designed in all human groups, including the 

community of the region, in addition to being one of the few Kurdish studies in this 

field, To cast its positive on the operators of the terms of reference. 

   The aim of this research is to realize the levels of interest of the Kurdish media in 

the concept of the right to self-determination and its role in conveying its meanings 

and implications to the Kurdish individual, as well as to identify the mechanisms used 

by this media to convince the individual mentioned this right and activate his 

tendencies toward him. 

   The research depends on the university teachers, in addition to their field dimension, 

because they are the most appropriate and the right to express opinions about such 

strategic issues and their details and implications, because of their knowledge, 

scientific, specialized and other structural participants, as well as their structural 

representation of various social components in the Kurdistan Region. 
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 : المقدمة
 أصبحت الدراسات المتعلقة بدور اإلعالم في مختلف التجمعات البشرية من الضرورات الملحة إلدراك ما   

 أبعاد أثبت ومنذ نشأته، فعاليته التكاملية وظيفياً وبقوة، مع بقية به في الميادين المختلفة، إذ أنه مما يساهيحِدثه أو 
ً العام،  االجتماعي النسق المختلفة،  تج من ما تقدم، بأن دراسة أدوارهنستن منها زمنياً. االستراتيجيةوخصوصا

أما هذا من جانب، . أي اإلعالم في النهاية امين تلك األبعاد المتالحمة معه في بناءه العام وفهمهتقربنا من مض
 المركزية ميعده الكرد قضيتهحق تقرير المصير،الذي  ه وأهميته، أيبموضوع تأثير قفأنه يتعل، الجانب اآلخر
المؤسسات الدولية العمالقة لإلنتاج  مه منهتالطويل، والذي َحَرم ممن أجله على مدى تأريخه وااألولى وناضل

حقه، وباألخص إعالمياً. من هنا أدركنا أنه جدير . إال أنه رغم ذلك لم يحظى باالهتمام الذي يستالسياسي
 .هذا البحث في فعلناهعالم، وهذا ما باإلهتمام وخصوصاً في عالقته باإل

 
 لول  اطإار  النهجي  لبحث الفصل األ

 : مشكلة البحث وأهميته  

مما ال شك فيه ان حق تقرير المصير، كان وما يزال من اهم االهداف والتطلعات التي لطالما كان الشعب 
اسية والثقافية واالدبية. إال أنه الكردي يسعى لتحقيقها طوال تاريخه والتي غطت مساحة واسعة من انشطته السي

، وعلى وجه الخصوص في المجال االعالمي. ومن هنا وعلى ضوء الذي يستحقهرغم ذلك لم يحظى باالهتمام 
ما تم طرحه واهمية تلك الطروحات وبالعودة الى عدد من الدراسات والمصادر التاريخية والحالية، توصلنا الى 

سية لبحثنا ومناقشتها وفق األساليب العلمية وأساسياتها، من هنا َحِددَت قناعة بجعل هذا الموضوع لبنة أسا
يلعبه إعالم إقليم كردستان وضبابيته في تشكيل الرأي العام تجاه مسألة حق الذي مشكلة )عدم وضوح الدور 

 تقرير المصير لشعب كردستان(، مشكلة بنيوية لهذا البحث.
وحق تقرير المصير، حيث تجمعهم  الكردي عالمباإلمتغيراته المتمثلة كما وتستمد هذه البحث أهميته من أهمية 

معادلة التأثير والتأثر، والتي هي ُمفَِعل العالقات التكوينية لألشياء وُمصممها في مجمل التجمعات البشرية، 
يلقي  ومنها مجتمع اإلقليم، إضافة إلى أنها من قالئل الدراسات الكردية في هذا المجال، والتي يمكن أن

 بإيجابياتها على المنشغلين باإلختصاصات الُمتقاِربة.  
 

    أهداف الحث 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مايأتي من اإلهداف :
 المصير وتوضيح أهميته لشعب كردستان. رتمام اإلعالم الكردي بتعريف مفهوم حق تقريهإالتأكد من   .1

 إلفهام شعب كردستان بحقيقة هذا الحق. الوصول إلى مستويات مافعله اإلعالم الكردي عملياً، .2

 .الحق ابهذالتي إعتمد عليها اإلعالم الكردي إلقناع شعب كردستان  تعن االستراتيجياالكشف    .3

 تجاه هذا الحق.  ميوله لتفعيلشعب كردستان اإلعالم الكردي  بها التعرف على الكيفية التي شجع  .4
 

   لونهجيه هلوع الحث 

 بهدفية وتوضيحها، ألساسا هبمتغيرات مايتعلقمن خالله  يتناول، حيث ث الوصفيةالبحو إلى البحث هذا نتميي
ً ميدانيذلك  . ولتحقيقوإدراكها البينية تباطاتراإل عن كشفلا  تالئم مع هذا الغرضي( الذي اإلستبيان) ُوِظفَ ، ا

نتائج اإلستطالع ًء على بنا الغرض لهذا ةإستبان ممِ صُ حيث . في جمع المعلومات والبيانات الكفيلة بتحقيق ذلك
ً من أفراد العينة المفترضة  مجموعةاً على سلفالذي أُجريت   . عشوائيا
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    الصدق لوالثحرت 

للتأكد من  ()ُخبراءالُمصممة على عدد من ال إستبانتهم إعتماداً على الصدق الظاهري، عرض الباحثون
 القيمة الخبراء الضرورية وفق مالحظات صحيحاتالت جريتا وثم، غرض الذي ُصِمَمت من أجلهصالحيتها لل

ً بُمعادلة  الباحثون خِدمأما فيما يتعلق بـ)الثبات(، أُستتجاه بعض فقراتها.  أسلوب إعادة اإلختبار ُمستعينا
 %(، وهي نسبة مقبولة علمياً.33.31)هولستي( إلدراك درجة ثبات األستبيان، إذ بلغت )

 : حدود البحث 

 ، والمجال البشريومجاله الزماني مفتوحمحافظة السليمانية مركز هذا البحث في تتجسد المجال المكاني ل   
العاملين في جامعتي السليمانية والتنمية البشرية في محافظة السليمانية  تتجسد في التدريسيين الجامعين

 ذكوراَ وإناثاً. المتخصصين في مجالي القانون والسياسة،و

   نيتنع الحث  لوعيهته 

 . أما العينةالقانون والسياسةفي مجالي  الجامعيين المتخصصين التدريسيين من البحثتمع هذا يتكون مج   
أي نصف العدد الكلي للتدريسيين العاملين في جامعتي السليمانية  ،( تدريسي وتدريسية06البالغة عددها )

ً  إختيارهمم ت ( تدريسي وتدريسية.لقد163والتنمية البشرية، ذكوراَ وإناثاً والبالغ عددهم ) مقصود،  وبشكل عمديا
، وبعد الُمحددة العينةحوثين في بتة على الما( إستب06تم ُوِزعت ) .لمتطلبات هذا البحث علمياً، األنسبلكونهم 

( 33إنخفضت عددها إلى )، والفاقدات للشروط العلمية منها المعادة غيرتحديد تدقيقها وو اإلستبانات إسترجاع
 ( .1يُنظر إلى جدول) أصبحت العينة واضحة المعالم وجاهزة للعمل وفقها.مبحوث ومبحوثة، وبهذا 

 (: عينة البحث1جدول)

 الجنس                              
 التخصص

  المجموع اإلناث لذكور
 المرتبة

 % ت % ت % ت

 األولى 64 34 19 10 45 24 القانون

 الثانية 36 19 11 6 25 13 العلوم السياسية

  166 33 30 16 70 37 جموعالم
 

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات 

o    اإلعلالم الكلردي فلي تشلكيل اللرأي العلام يُقصد به المساهمة الملموسة، سللباً أو إيجابلاً، التلي تقلدمها الدلو
 تجاه حق تقرير مصير شعب كردستان في العراق.

o ي إقليم كردستان.واأللكترونية ف لمكتوبةجميع مؤسسات التلفزيون والصحف اويُقَصد به   اطإعالم الك دي 

o   ويقصللد بلله  راء األغلبيللة الواعيللة لشللعب كردسللتان تجللاه قضللية حللق تقريللر المصللير لشللعب   أي الع  رمال
 كردستان في دولة العراق.

o  يرغبله و أسللوب تحقيقله ويُقصلد بله حلق إختيلار الشلعب الكلردي لشلكل السللطة التلي   ثق تق ي   النص ي
 دخل خارجي.أو ت صايةبشكل حر ودون أية و

o  أي اللغلة الناطق بلغته القومية القاطن في إقليم كردستان العراق الكردي شعبالويقصد به شعب ك دسترن ،
 ( ماليين نسمة. 0) أكثر منالبالغ عدده التي هي من فروع اللغات الهندوأوربية، والكردية، 

                                                 
 : وهم األساتذة 
 أ.م.د.فؤاد علي أحمد، المتخصص في اإلتصال السياسي، كلية العلوم اإلنسانية/ قسم اإلعالم، جامعة السليمانية. .1

 أ.م.د.هيوا عزيز، المتخصص في علوم التأريخ، كلية العلوم اإلنسانية/ قسم التأريخ، جامعة السليمانية. .2

 متخصص في الفنون التلفزيونية، كلية العلوم اإلنسانية/ قسم اإلعالم، جامعة السليمانية.د.كاروان دمحم حسن، ال .3
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 ثره   اطإار  الهظ ي لبحث الفصل ال

 ر:حق تقرير المصيمفهوم 

الذي و (self-determination)عليه باإلنجليزيةمطلق القانون الدولي ال مصطلحات المصطلح منيعد هذا 
يقها بشكل حر أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحق الشعب منحيعني 

 ،وفيما بعد . وودرو ويلسون الواليات المتحدة األميركية هذا المصطلح إلى رئيس بخارجي. يُنسوبدون تدخل 
ار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة األوروبية االستعمارية كان هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة لالستعم

(1)و سيا أفريقيا على
. 

تحقيق هذا المبدأ كان اشد صعوبة بمكان على يد الدول التي حصلت على استقاللها من الدول كما وأن     
االستعمارية التي كان لها في اغلب االحيان اليد الطولى في رسم حدودها عند االستقالل، من الدول االستعمارية 

حدودها بيد الدول االستعمارية وعلى رأسها بريطانيا  نفسها. فالدول العربية بغالبها ان لم تكن كلها قد رسمت
، مثل الكرد في العراق وسوريا أي رابط بالقومية العربية هملالعظمى، والحقت بها اراِض وشعوب لم تكن 

واالمازيغ والطوارق في شمال افريقيا والشعوب القاطنة في جنوب السودان، ما ادى الى حدوث ما اطلق عليه 
ت في الدول العربية وسعيها الى نيل حقوقها القومية المشروعة طوال سنوات القرن المنصرم. بمشكلة االقليا

يؤكد احد الباحثين فأن من مفارقات هذا العصر المثير للجدل، ان القوميات الكبيرة، في بلدان العالم الثالث و
القليات القومية في بلدانها، خصوصاَ، لم تستطع، في كل عهود ما بعد االستقالل ان تتعامل بشكل صحيح مع ا

اللغوي )اي تطابق بين -. حيث ال يوجد واقع يتطابق فيه النظام السياسي مع التوزيع االثني(2)ولم تسع الى ذلك
 .(3)دولة 266دولة تقريباَ من بين  13الدولة واالمة(، اال في 

  :اهداف حق تقرير المصير 
ه تنجم عنها مضاعفات خطيرة لكونذلك اً، دوليمة والخطيرة ئل المهان مسألة حق تقرير المصير من المسا   

عن عدم قبول االغلبية  غالباً،وكوارث انسانية ناجمة وظهور صراعات وحروب اهلية مؤدية الى تقسيم البلدان 
من وبحق االقليات في تقرير مصيرها والتي تكون في معظم االحيان قرار االنفصال وتكوين دولة مستقلة. 

 (4)أهدافه:
حصول الشعوب على االستقالل الكامل، االمر الذي اكده اعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  .1
( واعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاَ لميثاق االمم المتحدة 1606)
(1696.) 

 لحقيقية والحرة للشعب.المحافظة على االستقالل القائم على االرادة ا .2

 .واالجتماعية والثقافيةالسيادة الكاملة للشعب على موارده وثرواته وحقه في مواصلة تنمية االقتصادية  .3
، 1600كما جاء في المادة االولى من القسم االول في االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 

 (5):مايلي
المصير. ولها، استنادا لهذا الحق، ان تقرر بحرية كيانها السياسي وان  لكافة الشعوب الحق في تقرير .1

 تواصل بحرية نموها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

َ لغاياتها الخاصة، ان تتصرف  .2 ثروتها ومواردها الطبيعية دون االخالل  في بحريةلجميع الشعوب، تحقيقا
 الدولي. باي من االلتزامات الناشئة عن التعاون االقتصادي

على جميع االطراف في االتفاقية الحالية، بما فيها المسؤولة عن ادارة االقاليم التي ال تحكم نفسها بنفسها او  .3
الموضوعة تحت الوصاية ان تعمل من اجل تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم ذلك الحق تمشياَ مع نصوص 

 ميثاق االمم المتحدة.

 :الكرد وحق تقرير المصير 

قد اكتسبت القضية الكردية اهمية كبيرة، حيث تلخصت جوهرها في التناقض بين المستوى الرفيع لوعي ل     
الكرد، الذي تجلى في نضال بطولي في سبيل حق تقرير المصير، ورفض السلطات الحاكمة في الدول التي 

اع بين التيارات والنخب . فقد كان هناك شبه اجم(6)تقسم كردستان، االعتراف بحقوق الشعب الكردي المشروعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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السياسية والثقافية، على مستوى السلطات الرسمية وعلى مستوى االحزاب والمؤسسات، االجماع على رفض االقرار 
 (7).لالقليات القومية في بلدانها بحقوقها القومية، حتى في ابسط اشكالها وتعبيراتها

اكمة في الدول التي تقسم كردستان الى اندالع عدة ثورات في لقد نجم عن هذا الوعي الرفيع للكرد ورفض السلطات الح   
ارجاء كردستان كافة، امتدت على مدار الفترة الزمنية من نهاية القرن التاسع عشر الى الثلث االول من القرن العشرين، 

 (8):حيث يمكن لنا ان نجمل اهم تلك الثورات فيما يلي
ثورة كردية من حيث سعة االنتشار، حيث امتدت أول تي يمكن اعتبارها ، وال1336ثورة الشيخ عبيدهللا النهري عام  .1

على مساحة شاسعة من كردستان تركيا وايران، وقد تشكلت فيها اول مجلس لرؤساء العشائر الكردية بقصد تاسيس دولة 
 كردستان.

 والتي اعلن فيها قيام مملكة كردستان. 1616ثورة الشيخ محمود الحفيد في مايس  .2

، والتي تعتبر اول مواجهة للشعب الكردي مع الدول القومية ما بعد 1623شيخ سعيد بيران في اذار ثورة ال .3
 االستعمار.

 والتي اعلن فيها قيام جمهورية مهاباد. 1640حركة القاضي دمحم في  .4

 .1631ثورة شيوخ بارزان بقيادة الشيخ عبدالسالم البرزاني وبعده الشيخ احمد البرزاني في عام .3

 راق ومسألة حق تقرير المصير:كرد الع 
وقع الجزء اليشير الى  يذكر حنا بطاطو ان اسم العراق في القرون الوسطى لم يكن يشير الى حدود العراق اليوم، بل   

جنوب الخط الذي يصل االنبار على الفرات وتكريت على دجلة، أي ان عراق تلك االيام باستثناء بغداد والمناطق الواقعة 
 .(9)كان يتطابق مع ما هو موطن الشيعة الى شمالها،

، وقد جاء عد انتهاء الحرب العالمية االولىلذلك لم يعتبر كرد العراق انفسهم جزء من الدولة التي اسستها بريطانيا ب   
حينما رفضت اغلبية سكان اقليم كردستان الجنوبية، ورغم عدم  مبايعة فيصل ملكاَ للعراق ضربة له،حول  1621استفتاء 

.  لذلك  ومنذ ان وجدت الدولة العراقية فانها تعاني من مشكلة سياسية مزمنة لم (10)نزاهة االجراءات، قبوله ملكاَ عليها
 (11).تشهد استقراراَ بسببها، وهي مشكلة شعب جنوب كردستان الذي الحق قسراَ بهذه الدولة

 
 ثرل   هترئج الد اسة النيداهيةالفصل ال

على أسئلة اإلستبانة وترجمتها إلى لغة األرقام وتنظيمها وتبويها من خالل مستويات  نيبعد متابعة ردود المبحوث
 منسجمة مع طبيعتها، أي األسئلة، في جداول مهيئة لهذا الغرض، ظهرت النتائج كما يأتي:

 ودوافعها باإلعالم الكرديالمبحوثين عالقة أوآل: 
 إلعالم الكردي:إهتمام المبحوث بالقضايا المجتمعية المطروحة في ا .1

تشير النتائج بأن غالبية المبحوثين، يهتمون بقضايا المجتمع، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يهتمون   
)إلى حٍدما( بها، حيث جاؤوا بالمرتبة الثانية، ولذين يهتمون بها بشدة، كانوا بالمرتبة الثالثة، أما الذين اليهتمون 

يشير إليها أي من المبحوثين، لذا ظلت ، فلم . أما البديل الخامس، أي ال أوافق بشدةبها، إحتلوا المرتبة الرابعة
المرتبة الخامسة واألخيرة في سلم البدائل المطروحة، مرتبة صفرية.  وهذا يشير إلى إهتمام أغلبية المبحوثين 

 (.3بقضايا المجتمع ومشاكله. يُنظر إلى جدول )

 ايا المجتمع.(: إهتمام المبحوثين بقض2جـدول )

 
 البدائل

 اإلناث الذكور
 المجموع

 
 % ت % ت المرتبة %

 الثالثة 16 16 2 1 19 6 جداً  أوافق

 األولى  49 23 19 6 36 10 أوافق

 الثانية 20 14 6 3 19 6 إلى حِد ما

 الرابعة 3 4 2 1 0 3 ال أوافق

 الخامسة 6 6 6 6 6 6 ال أوافق جداً 

  166 33 36 10 96 39 المجموع الكلي
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 العالقة بين المبحوثين والصحافة المكتوبة واأللكترونية الكردية: .2

 العالقة بين المبحوثين والصحافة المكتوبة واأللكترونية الكردية:مستويات  . أ

، وهم في المرتبة الصحافة المكتوبة واأللكترونيةون )إلى حِد ما( ابعأظهرت النتائج بأن غالبية المبحوثين، يت
كانوا في  اي متابعتهالذين يوافقون علفي المرتبة الثانية، أما وهم ، الذين ال يوافقون على متابعتهاى، ويليهم األول

يشير إلى وجود عالقة جيدة بينغالبية المبحوثين وهذا ، المرتبة الثالثةواألخيرة في سلم البدائل المطروحة
 (.3يُنظرإلى جدول )والصحافة المكتوبة واأللكترونية.

 .الصحافة المكتوبة واأللكترونية الكرديةو(: مستويات العالقة بين المبحوثين 3دول)جـ

 
 المجموع % المرتبة

 اإلناث الذكور
 االبدائل

 ت % ت %

 أوافق  2 3.93 16 13.39 12 22.04 الثالثة

 إلى حد ما 9 13.21 13 33.60 23 49.19 األولى

 افقالأو 9 13.2 6 10.63 10 36.16 ةالثاني

 المجموع 10 36.16 39 06.31 33 166 

تائج إلى أن أغلب المبحوثين، يتابعون النتشير  دوافع العالقة مع الصحافة المكتوبة واأللكترونية الكردية:  . ب
للحصول على المعلومات الجديدة، وهم في المرتبة األولى، ويليهم في المرتبة  واأللكترونية كتوبةمالصحف ال

نهاللتعرف على تجارب حياة اآلخرين،  أما الذين يشاهدونه للتعرف على ثقافات اآلخرين مع الثانية،منيتابعو
إلغناء وعيهم، كانوا  يتابعونها ومكررها،والذين الثالثة الذين يهدفون منها إكتساب الخبرات، وهما في المرتبتين

المطروحة، من يتابعونها لإلستفادة منها  األخيرة في سلم الدوافع في المرتبة الرابعة، ويليهم في المرتبة الخامسة
ً بين وافذلك إلى أن الد دلوي ي قراراتهم تجاه المواقف التي يواجهونه.ف  نيلهو  قراء الصحفع األكثر شيوعا

 (.  4يُنظر إلى جدول).التعرف على تجارب اآلخرين المعلومات و 

 

( دوافع قراءة الصحف الكردية من قِبل المبحوثين. 4جـدول)  

 
 المرتبة

 البدائل                                                  إوافق ال أوافق المجموع

ال  % الدوافع واألهداف
 أوافق

 ذ % نث % ذ % نث % إوافق %

 الحصول على المعلومات. 33 00 13 23 2 4 3 0 84 61 3 6 األولى

عيإغناء الو 26 33 6 19 3 13 9 13 33 92 13 23 الرابعة  

 التعرف على الثقافات  24 43 10 36 3 13 3 6 46 93.3 13 24 الثالثة

/مالثالثة   إكتساب الخبرات 26 33 11 21 3 13 3 6 46 93.3 13 24 

 المساعدة في إتخاذ القرار 23 49 11 21 12 23 3 6 30 03 19 32 الخامسة

لحياةالتعرف على تجارب ا 32 06 13 23 3 6 3 0 84 33 3 13 الثانية  

 معدل التكرارات والنسب 26 33 12 23 9 14 3 6 41 99 12 23 

 المجموع الكلي لمعدل التكرارات ونسبها 33 166
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تائج إلى أن أكثر الصحف إنجذابا  لدى المبحوثين هي النتشير  الصحف األكثر إنجذابا  لدى لمبحوثين: . ت

الصحف الخاصة )األهلية(، وتحتل المرتبة الثانية،  وتليها الصحف التابعة للمعارضة، وهي في المرتبة األولى
وهذا يدل على أن الصحف المطروحة. البدائل سلم سأما صحف السلطة، فهي في المرتبة الثالثة واألخيرة في 

 (.3يُنظر إلى جدول)الواقفة في موقف المعارضة، هي الصحف األكثر إنجذابا  للمتلقي. 

 

 .لدى لمبحوثين الصحف األكثر إنجذابا  (: 3جـدول)

 
 المجموع % المرتبة

 الذكور اإلناث
 االبدائل

 ت % ت %

 صحف السلطة 3 3.9 1 1.6 4 9.0 الثالثة

 خاصةصحف  13 24.3 0 11.3 16 33.3 الثانية

 صحف المعارضة 21 36.0 6 19 36 30.0 األولى

 المجموع 39 06.3 10 36.2 33 166 

 

 :التلفزيونالعالقة بين المبحوثين و .3

 :التلفزيون الكرديمستويات العالقة بين المبحوثين و . أ

، وهم في المرتبة األولى، يؤكدون على مشاهدتهم للتلفزيون الكرديالمبحوثين،  أغالبأظهرت النتائج بأن 
كانوا في المرتبة ، هال يشاهدونالمرتبة الثانية، أما الذين ب جاؤوا، ولهيقرون بمشاهدتهم المحدودة ويليهم الذين 

والتلفزيون المبحوثين  معظموجود عالقة جيدة بين  دلعلىالثالثة واألخيرة في سلم البدائل المطروحة، وهذا ي
 (.0جدول )يُنظر إلى .الكردي

 
 .التلفزيون الكردي(: مستويات العالقة بين المبحوثين و0جـدول)

 
 المجموع % المرتبة

 الذكور اإلناث
 لبدائلا

 ت % ت %

 أوافق  13 23.3 6 19 24 43 األولى 

 إلى حد ما 13 34 4 9.33 22 42 الثانية

 ال أوافق 4 9.33 3 3.00 9 13 الثالثة

 المجموع 39 06.3 10 36.2 33 166 

 
 التلفزيون الكردي:دوافع العالقة مع  . ث

على المعلومات الجديدة، وهم في  للحصول لكرديا التلفزيون شاهدونتائج إلى أن أغلب المبحوثين، يالنتشير    
تجارب حياة اآلخرين، على الثقافات و ،من يتابعونها للتعرفو مكررها المرتبة األولى، ويليهم في المرتبة الثانية

و  أما الذين يشاهدونه بهدف إكتساب الخبرات ويليهم الذين يتابعونها إلغناء وعيهم، وكانوا في المرتبة الثالثة،
 في سلم الدوافع  ومكررها رابعةفي المرتبتين ال كانوا، ذ قراراتهم تجاه المواقف التي يواجهونهمساعدتهم قيإتخا
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 عل المعلومات الحصول هي. ويشير ذلك إلى أن الدوافع األكثر شيوعا  بين مشاهدي التلفزيون المطروحة
 (.9. يُنظر إلى جدول)تجارب اآلخرين في الحياةثقافات و و التعرف على الجديدة

( دوافع مشاهدة المبحوثين للتلفزيون الكردي.  9جـدول)  

 
 المرتبة

 البدائل                                                  إوافق ال أوافق المجموع

ال  % الدوافع واألهداف
 أوافق

 ذ % نث % ذ % نث % إوافق %

 الحصول على المعلومات. 30 03 14 20 1 2 2 4 45 64 3 0 األولى

 إغناء الوعي 36 39 16 16 9 13 0 11 46 90 13 24 الثالثة

 التعرف على الثقافات  31 33 13 23 0 11 3 0 88 33 6 19 الثانية

 إكتساب الخبرات 26 33 16 16 3 13 0 11 36 94 14 20 الرابعة

،مالرابعة  المساعدة في إتخاذ القرار 20 46 13 23 11 21 3 0 36 94 14 29 

 التعرف على تجارب الحياة 32 06 12 23 3 6 4 3 88 33 6 19 الثانية/م

 معدل التكرارات والنسب 31 33 12 23 0 12 4 3 43 31 16  

 المجموع الكلي لمعدل التكرارات ونسبها 33 166

 األكثر إنجذابا  لدى لمبحوثين: التلفزيون . ج

المرتبة األولى  ي فيللمعارضة، وه قنواتإنجذابا  لدى المبحوثين هي ال قنواتأن أكثر ال إلى النتائج شيرت   
األخيرة في سلم البدائل السلطة، فهي في المرتبة  قنواتالمرتبة الثانية، أما  في، قنوات الخاصةوتليها ال

 (.3المطروحة. يُنظر إلى جدول)

 .ا للمبحوثين إنجذابالتلفزيون األكثر (: 3جـدول)

 
 المجموع % المرتبة

 الذكور اإلناث
 لبدائلا

 ت % ت %

 قنوات السلطة 0 11 2 4 3 13 الثالثة

 القنوات الخاصة 12 23 0 11 13 34 الثانية

 المعارضة قنوات 16 30 3 13 29 31 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 آ: التساؤالت المتعلقة بموضوع البحث:ثاني

 :اإلعالم الكردي ومفهوم حق تقرير المصير .1

 . هاالمستمر بقضية حق تقرير المصير وتخصيص مساحات زمانية ومكانية لاإلعالم الكردي  هتمامإ . أ

حق، وهم األولى مرتبة، ال هذاب ،إلى حِد مابإهتمام اإلعالم الكرديون رقثين يالمبحو تشير النتائج إلى أن أغلبية
في ُِسلم البدائل األخيرة بذلك، هم في المرتبة  ونبذلك، وهم الثانية مرتبة، أما الُمِقر نويليهم غيرالُمِقرو

 المطروحة. 
 (.6يُنظر إلى جدول). الكرد المهمة عندهذه القضية لم يكن جديا  مع على أن اإلعالم الكردي   وهذا يدل
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 المستمر بحق تقرير المصير وتخصيص مساحات زمكانية له. اإلعالمي اإلهتمام(: 6جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 1 2 3 0 الثالثة

 إلى حد ما 21 46 12 23 33 02 األولى

 ال أوافق 14 20 3 0 19 32 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 .  معلومات شاملة و دقيقة عن مفهوم حق تقرير المصير و تفاصيلهااإلعالم الكردي لنشر  . ب

المعلومات الدقيقة  إلى حِد ما يعرضالمبحوثين يوافقون على أن اإلعالم الكردي  غالبيةتشير النتائج إلى أن 
، ويليهم الذين اليوافقون على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين ألولى مرتبة ، وهم الحقهذه مفهوم شأن ب

ذا دليل على أن اإلعالم وه يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.16. يُنظر إلى جدول)حقال اهذمفهوم بللمعلومات المتعلقة ها عرضالكردي  لم يكن جديا  في 

 .عن مفهوم حق تقرير المصيرعرض معلومات دقيقة (: 16جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 16 30 6 19 23 33 األولى

 ال أوافق 19 32 0 11 23 43 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 .  هذا الحقنشر اإلعالم الكردي لمعلومات شاملة وقيمة عن التطور التأريخي لمفهوم  . ت

القيمة تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين يوافقون على أن اإلعالم الكردي يعرض إلى حِد ما  المعلومات 
وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين اليوافقون على ذلك، وهم في التطور التأريخي  لهذا الحق، بشأن  والشاملة

المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة. وهذا 
. سار التأريخي لهذه القضيةبالمعرضها للمعلومات المتعلقة دليل على أن اإلعالم الكردي  لم يكن جديا  في 

 (.11)يُنظر إلى جدول 

 عن التطور التأريخي لمفهوم حق تقرير المصير.شاملة وقيمةعرض معلومات (:  11جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 2 4 3 0 الثالثة

 إلى حد ما 13 34 3 13 20 46 األولى

 ال أوافق 19 32 9 13 24 43 الثانية

 المجموع 30 03 19 32 33 166 
 

 .  لمفهوم حق تقرير المصير األبعاد البنيويةعن  دقيقةنشر اإلعالم الكردي لمعلومات  . ث

تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين يوافقون على أن اإلعالم الكردي يعرض إلى حِد ما  المعلومات الدقيقة 
لهذا الحق، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين اليوافقون على ذلك، وهم في المرتبة  األبعاد البنيويةبشأن 

الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة. وهذا دليل على 
لهذه القضية. يُنظر إلى  بشأن األبعاد البنيويةت المتعلقة أن اإلعالم الكردي  لم يكن جديا  في عرضها للمعلوما

 (.12)جدول 
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 عن األبعاد البنيوية لمفهوم حق تقرير المصير.عرض معلومات دقيقة (:  12جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 10 36 16 16 20 46 األولى

 ال أوافق 26 33 3 6 23 49 الثانية 

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 لمفهوم حق تقرير المصير.   يةنوناقنشر اإلعالم الكردي لمعلومات دقيقة عن األبعاد ال . ج

يوافقون على أن اإلعالم الكردي يعرض المعلومات الدقيقة بشأن ال تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين 
ذلك، وهم في المرتبة   ىما علإلى حِد لهذا الحق، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون  قانونيةاألبعاد ال

وهذا دليل على  الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
لهذه القضية. يُنظر إلى  قانونيةقة بشأن األبعاد الأن اإلعالم الكردي  لم يكن جديا  في عرضها للمعلومات المتعل

 (.13جدول )
 
 
 

 لمفهوم حق تقرير المصير. قانونيةعن األبعاد العرض معلومات دقيقة (:  13جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 2 4 4 3 الثالثة

 إلى حد ما 14 20 3 13 22 41 الثانية

 ال أوافق 21 46 0 11 29 31 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 ية لمفهوم حق تقرير المصير.  سياسنشر اإلعالم الكردي لمعلومات دقيقة عن األبعاد ال . ح

النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين يوافقون إلى حِد ما  على أن اإلعالم الكردي يعرض المعلومات الدقيقة تشير 
ذلك، وهم في المرتبة  ال يوافقون على ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذينحول األبعاد السياسية لهذا الحق 

وهذا دليل على  ثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثال
لهذه القضية. يُنظر إلى  سياسيةأن اإلعالم الكردي  لم يكن جديا  في عرضها للمعلومات المتعلقة بشأن األبعاد ال

 (.14جدول )
 

 لمفهوم حق تقرير المصير.السياسية عن األبعاد عرض معلومات دقيقة (:  14جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 2 4 4 3 الثالثة

 إلى حد ما 13 34 6 19 29 31 األولى

 ال أوافق 19 32 3 6 22 41 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 



 

 
32 

 

 .  التقريرنشر اإلعالم الكردي لمعلومات دقيقة وشاملة عن أهم التجارب العالمية لحق  . خ

 علومات دقيقةمتشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين يوافقون إلى حِد ما  على أن اإلعالم الكردي يعرض 
لهذا الحق ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين ال يوافقون على ذلك، وهم  أهم التجارب العالميةحول  وشاملة

 وهذاالمرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة. في المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في 
. حقال الهذ التجارب العالمية المهمةعلى أن اإلعالم الكردي لم يكن جديا  في عرض للمعلومات المتعلقة ب يدل

 (.13يُنظر إلى جدول )
 

 عن أهم التجارب العالمية لحق تقرير المصير.دقيقة عرض معلومات (:  13جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 10 36 16 16 20 46 األولى

 ال أوافق 26 33 3 6 23 49 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 .  التقرير حق لنيلمحاوالت الشعوب عن  وقيمة نشر اإلعالم الكردي لمعلومات شاملة . د

تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين يوافقون إلى حِد ما  على أن اإلعالم الكردي يعرض معلومات دقيقة 
هذا الحق ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين ال يوافقون على ذلك، نيل ل بشأن محاوالت الشعوبوشاملة 

لمرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة. وهم في المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في ا
لهذا الحق. محاوالت الشعوب لنيل تعلقة بمعلومات موهذا يدل على أن اإلعالم الكردي لم يكن جديا  في عرض 

 (.10يُنظر إلى جدول )
 

 .محاوالت الشعوب لنيل الحق في تقرير مصيرهادقيقة عن عرض معلومات (: 10جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 3 0 4 3 الثالثة

 إلى حد ما 23 43 16 16 33 02 األولى

 ال أوافق 13 23 3 3 10 36 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 :دراسة اإلعالم الكردي لحق تقرير مصير شعب كردستان إستقصائيا   .2

 .لوعي المتلقي الُمنَمية والحية العقالنيةالمضامين  عرض . أ

على أن اإلعالم الكردي يعرض معلومات دقيقة وشاملة بشأن  ال يوافقونتشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين 
على ذلك، وهم في يوافقون إلى حِد مامحاوالت الشعوب لنيل هذا الحق ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين 

وهذا  لك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون على ذ
يدل على أن اإلعالم الكردي لم يكن جديا  في عرض معلومات متعلقة بمحاوالت الشعوب لنيل لهذا الحق. يُنظر 

 .(19إلى جدول )
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 .المصير تقرير حق عنحية وعقالنية مضامين اإلعالم الكردي لعرض (: 19جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 19 32 3 9 22 41 الثانية

 ال أوافق 16 36 16 19 26 55 األولى

 المجموع 39 70 10 30 33 166 
 

 . الكرد، بشكل مستمرتوضيح اإلبعاد الغامضة لحق تقرير مصير ب اإلعالم الكردي يهتم . ب

بتوضيح األمور واألبعاد المعقدة  على أن اإلعالم الكردي يهتم  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم في المرتبة لحق تقرير مصيرالكرد

وهذا يدل على  ة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتب
 (.13لهذا الحق. يُنظر إلى جدول ) الغامضة الجوانب توضيحا  في ادأن اإلعالم الكردي لم يكن ج

 
 .الغامضة لحق تقرير  اداإلهتمام بتوضيح األبع(: 13جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 6 19 9 13 10 36 الثانية

 ال أوافق 29 31 3 13 33 00 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 المصير وعناصرها. تقرير حق أبعادبين العالقات  تفسيرب جادا  ا  اإلهتمام الكردييبدي اإلعالم  . ت

هذا بين أبعاد  العالقات بتفسير هتمأن اإلعالم الكردي ي على تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
الحق ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين 

م عالوهذا يدل على أن اإل يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.16. يُنظر إلى جدول )ناتهاوكمو هذا الحقأبعاد العالقات بين  بتقسير اإلهتماما  في الكردي لم يكن جاد

 . بين األبعاد والعناصر لحق تقرير مصير شعب كردستان العالقات فسيربت اإلهتمام(: 16جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 16 16 0 11 10 36 الثانية

 ال أوافق 20 46 6 19 33 00 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 العالقات بين أبعاد حق تقرير المصير وعناصرها. تحليلب ستمر  ا  مهتماميبدي اإلعالم الكردي إ . ث

هذا  العالقات بين أبعاد بتحليل  اهتمأن اإلعالم الكردي  على تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
الحق ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين 

م وهذا يدل على أن اإلعال يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
. يُنظر إلى حق الكرد في تقرير مصيرهومكونات العالقات بين أبعاد  تحليلب اهتمامهالكردي لم يكن جادا  في 

 (.26جدول )
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 (: اإلهتمام بتفسير العالقات بين األبعاد والعناصر لحق تقرير مصير شعب كردستان .26جدول) 

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 14 20 3 13 22 41 الثانية

 ال أوافق 22 42 9 13 26 33 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 حق تقرير المصير وعناصرها. أبعاد بشأن المختلفةواآلراء  اإلعالم الكردي . ج

بعرض اآلراء المختلفة حول  اهتمعلى أن اإلعالم الكردي  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
أبعاد هذا الحق ومكوناته، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم في المرتبة 

وهذا يدل على  الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
المختلفة حول أبعاد هذا الحق ومكوناته. يُنظر إلى جدول  لآلراء هعرضلم يكن جادا  في  أن اإلعالم الكردي

(21.) 

 عرض اإلعالم الكردي لآلراء المختلفة بشأن أبعاد حق تقرير المصير وعناصرها.(: 21جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 11 21 6 19 26 33 الثانية

 ال أوافق 23 49 0 11 31 33 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 .شعب كردستانصير م حق تقريرفي تناوله لاإلعالم الكردي موضوعية  . ح

كان موضوعيا  في تناوله لحق الكرد على أن اإلعالم الكردي  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم في المرتبة الثانية،  مصيره،في  تقرير 

وهذا يدل على أن  أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.22ر إلى جدول ). يُنظموضوعيا  في تناوله لهذه القضيةاإلعالم الكردي لم يكن 

 
 

 .موضوعية اإلعالم الكردي في تناوله لحق تقرير مصير شعب كردستان (:22جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 14 20 3 6 26 33 الثانية

 ال أوافق 22 42 16 16 31 01 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 .صيرمالتقرير  حقل تناولهعلى الحجج والبراهين أثناء الكردي  اإلعالم إعتماد . خ

في  على الحجج والبراهيناإلعالم الكردي  اعتماد أن على تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين ال يوافقون
تناوله لحق الكرد في  تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما  على ذلك، وهم 
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وهذا  في المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.23في تناوله لهذه القضية. يُنظر إلى جدول ) بالحجج والبراهين هتما  يدل على أن اإلعالم الكردي لم يكن م

 

 .مصيرالتقرير  إعتماد اإلعالم الكردي على الحجج والبراهين في تناوله لحق(: 23جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 13 23 0 11 21 36 الثانية

 ال أوافق 21 46 6 19 36 39 األولى

 المجموع 39  96 10 36 33 166 

 
 .اإلعالم الكرديَمرَكزة قضية حق تقرير المصير في معظم المضامين التي يعرضها  . د

َمرَكزة قضية حق الكرد في تقرير مصيره من  ىما عليوافقون إلى حِد  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين
على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما  نال يوافقو ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذينقِبل اإلعالم الكردي

عالم وهذا يدل على أن اإل الذين يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.24إلى جدول ) . يُنظرالكردي لم يكن مهتما  بمركزة هذه القضية في مضامينه اإلعالمية

 
 َمرَكزة قضية حق تقرير المصير في معظم المضامين التي يعرضها اإلعالم الكردي،(: 24جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 6 6 1 2 1 2 الثالثة

 إلى حد ما 10 36 11 21 27 31 األولى

 ال أوافق 21 46 4 9 25 49 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 ية:قناعاإلاإلعالم الكردي وأساليبه  .3
 .الكرد في تقرير مصيره حقفي إقناع المتلقي ب إعتماد اإلعالم الكردي على تحريك العواطف . أ

إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوب تحريك العواطف في تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين  يوافقون على 
على ذلك، يوافقون إلى حِد ماحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين بإقناع المتلقي  

على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل ال يوافقون وهم في المرتبة الثانية، أما الذين 
بحق الكرد في في إقناع المتلقي  إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوب تحريك العواطف يؤكدالمطروحة. وهذا 

 (.23. يُنظر إلى جدول )تقرير مصيره

 
 إعتماد اإلعالم الكردي على تحريك العواطف في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق.(: 23جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 22 42 9 13 29 55 األولى

 إلى حد ما 11 21 0 11 17 32 الثانية

 ال أوافق 4 7 3 6 7 13 الثالثة

 المجموع 39 70 10 30 33 166 
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 حق تقرير المصير الكرد.في إقناع المتلقي بشأن  العقل والمنطقإعتماد اإلعالم الكردي على  . ب

في إقناع  العقل والمنطقإعتماد اإلعالم الكردي على يوافقون على ال تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين 
بحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون إلى حِد ما على ذلك، وهم المتلقي  

في المرتبة الثانية، أما الذين يوافقون  على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة. 
بحق الكرد في تقرير مصيره. في إقناع المتلقي   والمنطق العقل علىإعتماد اإلعالم الكردي عدم وهذا يؤكد 

 (.20يُنظر إلى جدول )
 

 في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق. العقل والمنطق(: إعتماد اإلعالم الكردي على 20جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 6 6 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 13 23 3 13 23 43 الثانية

 ال أوافق 26 33 3 13 23 33 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 حق.هذا الفي إقناع المتلقي بشأن  التخويف أسلوب علىإعتماد اإلعالم الكردي  . ت

اإلعالم الكردي على أسلوب  التخويف في  إعتمادتشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين  يوافقون  إلى حد ما على
على ذلك، وهم في  بحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقونإقناع المتلقي  

وهذا  يوافقون  على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.ال المرتبة الثانية، أما الذين 
يُنظر إلى  بحق الكرد في تقرير مصيره.في إقناع المتلقي   التخويف أسلوب عتماد اإلعالم الكردي علىإيؤكد 

 (.29جدول )

 في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق. لتخويفا أسلوب(: إعتماد اإلعالم الكردي على 29جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 6 19 0 11 13 23 الثانية

 إلى حد ما 22 42 3 6 29 31 األولى

 ال أوافق 0 11 3 6 11 21 الثالثة

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 .حق التقريرفي إقناع المتلقي بشأن  التكرار المستمرإعتماد اإلعالم الكردي على  . ث

اإلعالم الكردي على أسلوب  التكرار  إعتمادتشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين  يوافقون  إلى حد ما على
بحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون  على المستمر في إقناع المتلقي  

ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين  ال يوافقون  على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل 
بحق الكرد في إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوب التكرار المستمر في إقناع المتلقي  وهذا يؤكد المطروحة. 
 (.23. يُنظر إلى جدول )تقرير مصيره

 في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق. التكرار المستمر(: إعتماد اإلعالم الكردي على 23جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 3 13 3 0 11 21 الثانية

 إلى حد ما 23 43 11 21 34 04 ألولىا

 ال أوافق 0 11 2 4 3 13 الثالثة

 المجموع 39 06 10 31 33 166 
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 في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق. الميول والرغباتتحريك  أسلوب إعتماد اإلعالم الكردي على . ج

تحريك  إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوبيوافقون  إلى حد ما علىتشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين  
بحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين في إقناع المتلقي   الميول والرغبات

رة يوافقون على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين  ال يوافقون  على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخي
في إقناع  الميول والرغبات تحريك أسلوبإعتماد اإلعالم الكردي على وهذا يؤكد  في ُِسلم البدائل المطروحة.

 (.26. يُنظر إلى جدول )بحق الكرد في تقرير مصيرهالمتلقي  
 

 في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق. الميول والرغبات(: إعتماد اإلعالم الكردي على تحريك 26جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 11 21 0 11 19 32 الثانية

 إلى حد ما 21 46 6 19 36 39 األولى

ثالثةال  ال أوافق 3 6 1 2 0 11 

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 .لمتلقي بشأن هذا الحقفي إقناع ا تشكيل الصور الذهنيةإعتماد اإلعالم الكردي على  . ح

إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوب  تشكيل النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين  يوافقون  إلى حد ما علىتشير 
بحق الكرد في تقرير مصيره، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين ال الصورة الذهنية في إقناع المتلقي 

ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة يوافقون على ذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين  يوافقون  على 
إعتماد اإلعالم الكردي على أسلوب تشكيل الصور الذهنية في في ُِسلم البدائل المطروحة. وهذا يؤكد على عدم 

 (.36. يُنظر إلى جدول )بحق الكرد في تقرير مصيرهإقناع المتلقي  

 الحق. بهذافي إقناع المتلقي  تشكيل الصور الذهنية(: إعتماد اإلعالم الكردي على 36جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 4 3 1 2 3 6 الثالثة

 إلى حد ما 22 42 16 16 32 01 األولى

 ال أوافق 11 21 3 6 10 36 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 
 .ا  ، دائماإلعالمية النتائج التي يدركها في معالجاتهلملخص اإلعالم الكردي  عرض . خ

بعرض هذا التلخيص لنتائج نشاطاتها اإلعالم الكردي ينكرون قيام  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين   
على ذلك، وهم في المرتبة الثانية،  إلى حٍد ما ، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقوناإلعالمية بالمرة

على عدم دليل وهذا  م في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.أما الذين  يوافقون  على ذلك، فه
 (.31يُنظر إلى جدول )بهذا العرض إال فيما ندر.الكردي  اإلعالم قيام

 (: إعتماد اإلعالم الكردي على تحريك العواطف في إقناع المتلقي بشأن هذا الحق.31جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 0 6 1 2 1 2 الثالثة

 إلى حد ما 20 33 5 6 23 49 الثانية

 ال أوافق 17 32 10 16 29 31 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
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 للمطالبة بحق تقرير المصير: والتشجيعية التفعيلية والممارسات الكردياإلعالم  .4
 الكردي. وطنلل األكبر تقسيمالعدم نسيان كارثة لاإلعالم الكردي  دعوات . أ

تأكيدات اإلعالم  إبداءاإلعالم الكردي بقيام  يوافقون إلى حٍد ما على تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين
، وهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين يوافقون على ذلك، وهم الكردي بعدم نسيان كارثة تقسيم الوطن الكردي

 يوافقون  على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.ال في المرتبة الثانية، أما الذين 
 (.32يُنظر إلى جدول )بهذه التأكيدات. اإلعالم الكردي  قياموهذا دليل على  

 

 .عدم نسيان كارثة تقسيم الوطن الكرديباإلعالم الكردي  اتتأكيد(: 32جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 16 16 0 11 10 36 الثانية

 إلى حد ما 22 42 6 19 31 36 األولى

 ال أوافق 3 6 1 2 0 11 الثالثة

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
 

 .مقارنة واقع الكرد ووطنه بواقع غيره من األمم واألوطاناإلعالم الكردي و  . ب

بإجراء مقارنات بين اإلعالم الكردي قيام  يوافقون إلى حٍد ما على الذين تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين
 على اليوافقون هم في المرتبة األولى، ويليهم الذينواقع الكرد ووطنه بغيره من األمم واألوطان عبر مضامينه، 

هم في المرتبة الثانية، أما الذين  يوافقون على ذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل ذلك، و
 (.33يُنظر إلى جدول ) .بها ولكن في أدنى درجاتهاقيام اإلعالم الكردي وهذا دليل على  المطروحة.

 .مقارنة واقع الكرد ووطنه بواقع غيره من األمم واألوطان(: 33جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 3 6 2 4 9 13 الثالثة

 إلى حد ما 23 49 12 23 39 96 األولى

 ال أوافق 9 13 2 4 6 19 الثانية 

 المجموع 39 06 10 31 33 166 

 
 . وعدم اإلستسالم لليأس بشأن نيل الحق في تقرير المصير للثقة بالنفسدعوة اإلعالم الكردي  . د

اإلعالم الكردي بدعوات من أجل القة الذين يقرون إلى حٍد ما  بقيام  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين   
هم في المرتبة األولى، ويليهم الذين ال يقرون بذلك، وهم بالنفس وعدم اإلستسالم الكرد لليأس عبر مضامينه، 

وهذا  في المرتبة الثانية، أما الذين  يقرون بذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.
 (.34يُنظر إلى جدول )دليل على أن أدائه فيها لم يكن بالمستوى المطلوب. 

 
 .لكردي للثقة بالنفس وعدم اإلستسالم بشأن هذا الحقدعوة اإلعالم ا(: 34جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 6 6 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 21 46 16 16 31 36 األولى

 ال أوافق 14 20 0 11 26 39 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
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 اإلعالم الكردي والتذكير الكرد بالكوارث المؤلمة كحمالت األنفال والحلبجة و والشنكال. . ت

الكرد تلك العمليات  اإلعالم الكردي بتذكيرالذين يقرون إلى حٍد ما  بقيام  تشير النتائج إلى أن أغلبية المبحوثين

يقرون بذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما هم في المرتبة األولى، ويليهم الذين عبر مضامينه،  لإلبادة الجماعية

وهذا مؤشر لقيامه بهذا  الذين  ال يقرون بذلك، فهم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.

 (.33يُنظر إلى جدول ) .التذكير ولكن في أدنى مستوياته، قياسا  بما حدث فيها

 كرد بعمليات اإلبادة الجماعية.(: قيام اإلعالم الكردي بتذكير ال33جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 3 13 4 3 12 23 الثانية

 إلى حد ما 16 30 12 23 31 33 األولى

 ال أوافق 16 16 6 6 16 16 الثالثة

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 

 عنيدا  عن حق الكرد في تقرير مصيرها.دعوة اإلعالم الكردي ليكون اإلعالم وطنيا  ومدافعا   . ح

وهم في المرتبة األولى، ويليهم كهذه، بدعوة،اإلعالم الكردي المبحوثين ينكرون قيام  تشير النتائج إلى أن أغلب

، فهم في المرتبة واألخيرة عليها  وافقونمال أماك، وهم في المرتبة الثانية، الذين يوافقون إلى حٍد ما على ذل

يُنظر إلى جدول  إال فيما ندر. م الكردي بذلكإقيام اإلعالعلى عدم  مؤشر ئل المطروحة. وهذا في ُِسلم البدا

(30.) 

 .هصيرالكرد في تقرير مالدفاع عن  قادرا علىدعو إلى إقامة إعالما وطنيا ي(: اإلعالم الكردي 30جدول)

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 1 2 1 2 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 11 21 3 6 10 36 الثانية

 ال أوافق 23 49 16 16 33 00 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 

 

 .و وجوب تجاوزه اإلعالم الكردي ينبه الكرد من خطورة البقاء المعلق الحالي . خ

عبر مضامينه،  التنبيهبهذا اإلعالم الكردي الذين يقرون إلى حٍد ما  بقيام  المبحوثين تشير النتائج إلى أن أغلب

هم في ذلك، يقرون بذلك، وهم في المرتبة الثانية، أما الذين  يقرون بال هم في المرتبة األولى، ويليهم الذين 

يُنظر إلى جدول  .بمثل هذا التذكيرقيامه عدم وهذا مؤشر ل المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.

(39.) 

 وجوب تجاوزهو اإلعالم الكردي ينبه الكرد من خطورة البقاء المعلق الحالي (: 39جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 3 6 3 0 3 13 الثالثة

 إلى حد ما 23 44 9 13 36 39 األولى 

 ال أوافق 6 19 0 11 13 23 الثانية

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
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 إنشاء نظام ديمقراطي في إقليم كردستان.الكردي للدفاع عن حقوق األفراد و دعوات اإلعالم . د

دعوات من أجل حقوق اإلنسان اإلعالم الكردي ب بقيام نال يقرو الذين تشير النتائج إلى أن أغلب المبحوثين

في المرتبة  بذلك، وهم يقرون إلى حٍد ماهم في المرتبة األولى، ويليهم الذين ، وإقامة نظام ديمقراطي في اإلقليم

 وهذا مؤشر لعدم قيام الثانية، أما الذين  يقرون بذلك، هم في المرتبة الثالثة واألخيرة في ُِسلم البدائل المطروحة.

 (.33يُنظر إلى جدول ) هذه الدعوات.بمثل  اإلعالم الكردي 

 

 

 والتوصيات والمقترحات اإلستنتاجات
 

 

 أغلبية المبحوثين بقضايا المجتمع ومشاكله.  إهتمام .1

 وجود عالقة جيدة بين غالبية المبحوثين والصحافة المكتوبة واأللكترونية والتلفزيون. .2

أن الدوافع األكثر شيوعا  بين قراء الصحف ومشاهدي التلفزيون، هو الحصول على المعلومات الجديدة و  .3

 اة. التعرف على ثقافات وتجارب اآلخرين في الحي

 أن الصحف والقنوات التلفزيونية األكثر إنجذابا  لدى المبحوثين هي الصحف والقنوات المعارضة. .4

 المركزية.  ه القضية التي يعدها الكرد قضيتهمأن اإلعالم الكردي  لم يكن جديا  في إهتمامها بهذ .3

المصير وأبعادها ير للمعلومات المتعلقة بمفهوم حق تقر م الكردي  لم يكن جديا  في عرضهأن اإلعال .0

 ليق بمكانتها وأهميتها لدى الكرد.البنيوية، بشكل ت

لمعلومات المتعلقة بالتجارب العالمية المهمة لهذا الحق وال الم الكردي لم يكن جديا  في عرض اأن اإلع .9

 بمحاوالت الشعوب من أجله. 

تناوال  إستقصائيا  ومعرفيا  بهدف .، أن اإلعالم الكردي لم يكن جادا  في تناول هذا الحق الكردي المشروع .3

 إزالة الغموض والمالبسات عنها.

 . أبعادهنظر المختلفة تجاه هذا الحق والأن اإلعالم الكردي لم يكن موضوعيا  في عرضه وجهات  .6

 أن اإلعالم الكردي لم يكن مهتما  بالحجج والبراهين في تناوله لهذه القضية.  .16

 مركزة هذه القضية في مضامينه اإلعالمية. أن اإلعالم الكردي لم يكن مهتما  ب .11

إعتماد اإلعالم الكردي على أساليب تحريك العواطف والميول والرغبات والتكرار المستمر و التخويف  .12

 بحق الكرد في تقرير مصيره.والمقارنة السطحية، في إقناع المتلقي  

ر الذهنية الموضوعية، في إقناع إعتماد اإلعالم الكردي على أساليب العقل والمنطق وتشكيل الصوعدم  .13

 بحق الكرد في تقرير مصيره. المتلقي  

 قيام اإلعالم الكردي بعرض التلخيص لنتائج نشاطاتها اإلعالمية بالمرة .عدم   .14

 .طي في اإلقليمللدفاع عن حقوق الفرد الكردي وإنشاء نظام ديمقرا اإلعالم الكردي دعوات(: 33جدول )

 البدائل ذكور % إناث % المجموع % المرتبة

 أوافق 2 4 6 6 2 4 الثالثة

 إلى حد ما 10 36 3 6 21 36 الثانية

 ال أوافق 16 30 11 21 36 39 األولى

 المجموع 39 96 10 36 33 166 
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 تأكيدات على عدم نسيان كارثة التقسيم الدولي للوطن الكردي. بإبداء اإلعالم الكرديقيام  .13

سطحية دعوات اإلعالم الكردي المتعلقة بالثقة بالنفس وعدم اإلستسالم لليأس والمطاِلبة بتأسيس إعالم  .10

 وطني في األقليم والدفاع عن حقوق األفراد و إنشاء نظام ديمقراطي فيه.

 شنكال. ولكن في أدنىكوارث المؤلمة كحمالت األنفال وحلبجة و وقيام اإلعالم الكردي بتذكير الكرد بال .19

 .مستوياته، قياسا  بما حدث فيها

 المعلق الحالي. الوضع بقاءالكردي هو إعالم مضاد للتغيير واإلعالم  .13

إن نسبة اآلراء )المخالفة والموافقة إلى حِد ما( للمبحوثين، هي نسبة مؤثرة تجاه التساؤالت المطروحة في  .16

 متن اإلستبانة بشكل عام. 

 

 التوصيات 

 الموضوعات المتعلقة بحق تقرير المصير بشكل اكثر عقالنية.ان يطرح االعالم الكردي  .1

لجعل مسألة حق تقرير المصير مسألة مصيرية ومركزية وبعيدة عن اإلعالم الكردي  جهود ان تتضافر  .2

 والمصالح واالهواء السياسية.
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