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 مت  جملت  3002  نيستم  فت  عترا ال فت  التكتتمتطر  النظتم  ستقط  اعقبت  التت  المرحلت  انتجت      
 ب بيعتهتم تفمصيلهم D لمن لقم  لتبمي  بعض اتسم  طالقتصمكي ،طالت  طالجتممعي  السيمسي  الت طرا 
 الشم  تتنمطل الت  الفضمئي  للقنطا  طالسيمسي  اليكيطلطجي  طنظرا ، العراق  الشعب متطنم  بي  الخلفي 
 . خرىاال ه  تبمين  الجمري  السيمسي  التجرب  نحط همتهماتجم ا  نجك الراهن  المرحل  ف  العراق 

 ذلتك طإزاء العراقت  الشتن  مت  تتعتم   التت  القنطا  تلك اه  بي  م  طاحكة الفضمئي  الجزيرة قنمة تعك
 مت  تنسج  محككة اتجمهم  تشتيل الجزيرة تحمطل هل:التملي  التسنطل  ع  الجمب  الحمل  البحث يحمطل

 التت  المطاضتي  طمتمه  ؟ تستتخكمهم التت  الكعمئي  السمليب طممه  الكعمي ؟ استخكا  خلل م  تطجهمتهم
 ا  فت  العلت  طستمئل فت  الكعميت  كراست  اهميت  تتمت  .المطاضي  تلك نحط اتجمهمهتهم طممه  ؟ تتنمطلهم
 تتست  كطارا بمكاء تقط  قك التمطيلي  اطالنخب الكطل  سي رة تح  ا  مستقل  أتمن  سطاء الفضمئي  القنطا 

 بمتم آرائهت  صتيمة  اجتل مت  الكعميت  انتطا  لخ تر النتم  تعرض قك ،فه  العم  الرا  عل  بملخ طرة
 تستتخكمهم التت  الكعميت  أستمليب هك Xف W :عل  التعرف البحث .التمطيلي  الجهم  مقمصك م  يتلء 
 برنتمم  فت  الجزيترة نتمةق تتنمطلهتم التت  المطاضتي .العراقت  المشتهك برنتمم  فت  الفضتمئي  الجزيرة قنمة

 المشهك برنمم  ف  الكعمي   أسمليب تتنمطلهم الت  المطاضي  نحط الجزيرة قنمة اتجمهم  .العراق  المشهك
 3002 /3002. الجزيرة قنمة تبثه الذ  العراق  المشهك برنمم  عل  الحمل  البحث أقتصر طقك .العراق 
 عت  أسمستم المعرفت  التستم  نظريتم  اعتمتمك رىجت D نظريتم D فضتل البحث نتمئ  لتفسير  الفضمئي 
 متدكا  عتم  افتتراض علت  المعرف  التسم  منح  طيقط  طأسمليبهم، للكعمي  تعريفم  طض  ف  اعتممكهم

 تحقيت  محمطلت  الت  الفترك يتكف  ممتم ، مريحت  ةيتر نفستي  حملت  الت  تتدك  المتستق  ةيتر المعمرف ا "
 ، نفس  اتزا  عك  ال  تدك  التسم  عك  حمل  ل  طملح   لطب م نفسي  حمل  التسم  حمل  ا  التسم ،اذ

 طالستتقرار التتزا  حملت  عتطكة ثت  طمت  التستم  عتك  مت  التتخل  اجتل مت  ضتط  لحتكاث يقتطك طهتذا
 انهتم بملتصمل القمئ  يعتقك الت  التيفي  :بمنهم الكعمي  اسمليب البمحث عرف فقك السم  هذا طعل ."النفس 
 الفترك لتكى المعرفت  التتزا  عتك  مت  حملت  لثتمرة افعمل اط نظر طجه  اط فترة اط معلطم  ليصمل ملئم 
 تبثه الذ  )العراق  المشهك( برنمم  حلقم  م  الحمل  البحث مجتم  طتتط  .اتجمهمته ف  التنثير بهكف
 قي بتط مسمء )طالنصف الخممس ( السمع  تمم  ف  احك يط  تل ف  اسبطع  بطاق  الفضمئي  الجزيرة قنمة
 .بطكاك
 مت  حلقتتي  ستحب تت  اذ البحتث عينت  انتقتمء فت  المنتظمت  العشتطائي  العينت  أستلطب استخكا  جرى طقك

 علت  العتمتمك تت  ذلتك بعتك ثت  )شتهر تتل مت  طالرابعت  التطل  الحلقت  طظهتر ( عشتطائي  ب ريق  الشهر
 أستلطب علت  البحتث اعتمتك تمتم.حلقت  ) 23 ( العينت  بلطت  طقك سنطا  ثلث مكى عل  الحلقتي  تسلسل
 تحق  ا  يمت  الت  الملئم ، العلمي  ال ريق  لنهم البحث اهكاف لتحقي  علمي  تمنهجي  المحتطى، تحليل
 ) 30 ( تتضتم  طالتت  التحليتل استتممرة صتيمة  D م لطبتم D عتكك طتستجيل ملحظتهتم تت  طقتك.اهكافته
 ثلث  عل  نحطهم القنمة طاتجمهم  السمليب متتنمطله الت  المطاضي  تتضم  طتذلك تترارهم مرا  اسلطبم

 البمحث بهمم قم  بتحليلي  التفم  معممل بحسمب الثبم  استخراج طت  .)ايجمب  -محميك -سلب ( مستطيم 
 بشتتل عمتل خمرجيتم  محللت  طالرابعت ، الثملثت  التحليتل بمحمطلت  قتم  بينمتم يطمتم، ) 20 ( بينهمتم فصتل
 بلط  مئطي  بنسب  طالذ  التترار أسلطب هط استخكامم الكعمي  أسمليب راتث ا  البحث نتمئ  بين  .مستقل

 استلطب تم  فقك الستخكا  D مم ا  تترارا 921 عل  حصل D حيث م  الثمن  السلطب امم % 22،3
 التضتليل استمليب بعكهم طجمء  % 92،1 نسب  يعمكل تترارا 22 عل  حصل طالذ  ال رح ف  الحز 

 تمتم .طالتعتتي  التبريتر ط المطثطق  بملمصمكر الستشهمك ط التسميم  طإ ل  تشطيهطال العم في  طالستممل 



 طجتمء  العراقيت  طالحتطمت  السيمستي  العمليت  فت  تمثلت  القنمة تتنمطلهم الت  المطاضي  ا  النتمئ  طكل 
 جتثتمثطا ايترا  ط ) 90 ( الفكراليت  ط العراقيت  المقمطمت  ط طالرهتمب العراقت  الكستتطر مطاضي  بعكهم
 التت  المطاضتي  نحتط القنتمة بمتجمهتم  طالمتعلت  الثملتث بملهتكف يتعلت  طفيمتم. الصتحطة طمجتمل  البعتث
 العراقي ،الكستطرالعراق ،الفكرالي ، ،الحتطم  السيمسي  العملي  م  تل نحط سلبيم اتجمهم تبن  فقك تتنمطلهم
 العراقيت  طالمقمطم  الرهمب نحط بي ايجم اتجمهم  طتبن .الصحطة طمجمل  البعث اجتثمث قمنط  إيرا ،
 مت  جملت  طضت  الت  البحتث انتهت  طقتك .العترا  فت  المريتيت  القتطا  مطضتط  فت  الحيتمك تبنت  فيمتم

 الجمريت  السيمستي  العمليت  مت  اليجمبيت  الجطانب أبراز D الجطانب ع  :تي اال بملنقم  تمثل  التطصيم 
 ا  علت .ال ترح فت  )طالحتز  التتترار( أستلطب  كا استتخ خلتل مت  الحتتطم  كاءاال مت  يجمبيت اال فض

 الس  شرح .الجزيرة قنمة شمش  عل  يظهرط  الذي  المسدطلي  قبل م  السلطبي  هذي  استخكا  يراع 
 الكستتطر علت  الضتطء تستلي  قبيتل اجبمتهتم،م   أكاء ف  الحتطم  اليهم تستنك الت  طالقمنطني  الكستطري 
 أثتمر أبتراز D الفصتل محمطلت  عت  .)المطثطق  بملمصمكر الستشهمك( سلطبأ استخكا  خلل م  ،الفكرالي 
 طبي  العراق  المطا   تستهكف الت  الرهمبي  العمليم  بي   ،فضل الرهمبي  العمليم  تخلفه الذ  الكممر

 علت  الضتطء تسلي  .طاحك تمفهط  تنمطلهمم إل  القنمة تعمك الت  الجنبي ، القطا  تستهكف الت  العمليم 
 الشتعب بحت  جترائ  فت  المتطر ت  العنمصر م   الكطل  مدسسم  ت هير ال  الرامي  الحتطمي  الجهطك
 تحتمطل تمتم العكل، تحقي  تستهكف هذ  الت هير عمليم  ا " من ل  م  ممل  فسمك عمليم  اط العراق 
 ."العراق  الشعب متطنم  م  متط  تستهكف بننهم تصطيرهم الجزيرة

 كطنمتم الصتحطة مجمل  اط لجطارا بكطل العرا  علق  مثل قضميم بتنمطل الجزيرة نمةلق المجمل ترك عك 
  .مكرط حتطم  م إعال حضطر


