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 املخلص:
االثار الوخيمة لثقافة العنف والتناحر واالمتثال التي اجتاحت معظم دول المنطقة بصورة عامة، والعراق لم يكن المجتمع العراقي بمنأى عن  

بصورة خاصة، نظرًا لما للشعب العراقي من مأثر وروابط واواصر كأن يؤمل ان تمثل بمجموعها ضمانة وحصانة تحول دون االنجرار الى  
لمجتمع العراقي عبر مسيرته الثقافية واالجتماعية والتاريخية من تسامح وتكافل وتعاضد اتون العنف والتناحر، فضال عن ما تميز به ا

ويعد التسامح احد الفضائل االخالقية التي ترتقي بالنفس البشرية الى مرتبة انسانية سامية تتحلى بالعفو واحترام ثقافة االخر،   ،وايثار واكرام
في حماية النسيج االجتماعي لضمان تحقيق السلم االهلي واالمن االجتماعي والقضاء على  وهو ضرورة اجتماعية لما له من اهمية بالغة 

  الخالفات والصراعات بين االفراد والجماعات.التسامح هو المفهوم الشامل والمضاد لمعظم الظواهر االجتماعية التي تؤثر سلبًا على الدول 
ريته وكرامته بل واحيانا من حياته الناتجة في معظمها من نقيض التسامح، والمجتمعات واالنسان بشكل عام، وتعمل على النيل من ح

التعصب بكافة اشكاله ودوافعه، التسامح في نهاية المطاف يعني الديمقراطية وحرية الرأي والرأي االخر والتعايش السلمي بين المعتقدات 
رة البحث لمعرفة الدور الذي تقوم به الفضائيات العراقية في تعزيز ومن هذا المنطلق جاءت  فك، واالجناس المختلفة، وتقبل االخر كما هو

ة قيم التسامح من الناحية الفكرية والسياسية واالجتماعية والدينية، فضال عن التعرف على ابرز قيم التسامح التي تحاول القنوات الفضائي
 لعراق.  العراقية تسليط الضوء عليها السيما بعد االحداث االخيرة التي شهدها ا

 التسامح -قيم –القنوات الفضائية العراقية  -الكلمات المفتاحية: دور
Summary: 

lm yakun almujtamae aleiraqiu bimanaaan ean alathar alwakhimat lithuqafat aleunf waltaarikha tamayaz 

bih almujtamae aleiraqiu eabr masiratah althaqafiat walaijtimaeiat walttarikhiat fi himayat alnasij 

alaijtimaei. 

altasamuh hu almafhum alshshamil walmadad almueasir lilzawahir alaijtimaeiat waltaeayush alsilmii bayn 

almuetaqadat walaijnas almukhtalifat , 

fi 'ayi waqt min al'awqat , kama hu alhal fi 'ayi waqt fi alealam. aleiraq. alkalimat almuftahiat: dwr- 

alqanawat alfadayiyat aleiraqiat - qym- altasamuh  

wataqbal alakhar kama hu , mn hdha almuntalaq  

walimadha taearaf ealaa 'abrazi alqiam. 

alkalimat almuftahiat: dwr- alqanawat alfadayiyat aleiraqiat - qym- altasamuh 

 االطار املنهجي
شكل التنوع العرقي والديني والثقافي في العراق فرصة لتقبل الخر، على اسس المواطنة والتعايش السلمي وقبول االخر وحل :اهمية البحث

ة والديمقراطية، ومن  االختالفات بالحوار والتفاهم، والتي باتت تشكل شرطا موضوعيا من شروط بناء الدولة المدنية ومؤسساتها الدستوري
االهمية هذا الموضوع علينا معرفة مدى الدور الذي تقوم به وسائل االعالم بصورة عامة والقنوات التلفزيونية الفضائية العراقية بصورة 

 خاصة في اشاعة قيم التسامح.
من القنوات التلفزيونية الفضائية للترويج   سارعت العديد 2003منذ ان تبلورت مالمح العملية السياسية في العراق بعد عام :مشكلة البحث

لثقافة الالتسامح والعنف بغرض فرض نمط حياة معينة على المجتمع العراقي تتسم بالتخندق، مما هدد تماسك المجتمع وامنه وسلمه  
 االجتماعي، وعليه فإن مشكلة البحث تتمثل باالتي: 

 التسامح لدى الجمهور العراقي؟ ما دور القنوات الفضائية العراقية في تعزيز قيم  -1
 ؟العراقية ماهي ابرز قيم التسامح التي شجعت عليها القنوات الفضائية -2

نحاول في بحثنا هذا معرفة الدور الذي تقوم به القنوات التلفزيونية الفضائية في تعزيز قيم التسامح، فضال عن الوقوف على  :هدف البحث
 ت الفضائية العراقية. ابرز قيم التسامح التي دعت اليها القنوا

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية اذ يقوم على وصف الحقائق باتباع المنهج العلمي وعرض الظاهرة او الموضوع المعني :منهج البحث
 ة.بالبحث باسلوب موضوعي دقيق، يعتمد هذا البحث على المنهج المسحي باعتباره من انسب المناهج المستخدمة في الدراسات االعالمي

" مبحوثا توزعوا على مختلف 400تمثل مجتمع البحث بجمهور مدينة بغداد وحددت عينة من هذا المجتمع بمقدار ":جمتمع وعينة البحث
 مناطق العاصمة معتمدين على اسلوب العينة العشوائية البسيطة. 
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جمع المعلومات والبيانات، حيث تم تصميمها تم االعتماد في هذا البحث بشكل رئيسي على االستبانة ل:اساليب وادوات مجع البيانات
لتناسب اغراض الدراسة واسئلتها الستطالع اراء واتجاهات افراد عينة الدراسة " جمهور مدينة بغداد" كون هذه االداة تساعد على التعرف 

االداة على مجموعة من الخبراء*  رؤية الجمهور لما تعرضه القنوات الفضائية العراقية من برامج تعزز فيها قيم التسامح، وقد تم عرض
لتأكد من صدق االداة ومدى مالءمتها الجراءات البحث، وتكونت االستبانة من المحاور االتية: المحور االول اشتمل على البيانات 

قرات، المحور  الديموغرافية، المحور الثاني شمل البيانات الخاصة بالتعرض، في حين ضم المحور الثالث قيم التسامح وتكون من تسع ف
الرابع  قيم التسامح الفكري وتكون من خمس فقرات، المحور الخامس قيم التسامح السياسي وتكون من اربع فقرات، المحور السادس قيم 

 التسامح االجتماعي وتكون من اربع فقرات، المحور السابع قيم التسامح الديني وتكون من خمس فقرات .
 حتديد املصطلحات:

 هو نمط او هدف او وظيفة التي تؤديها القنوات الفضائية العراقية من اجل تعزيز قيم التسامح لدى الجمهور العراقي.  دور:
هي أحُد أشكال المنصات اإلعالمّية التي ظهرْت خالل الفترة األخيرِة من القرن الماضي، والهدُف منها تقديُم محتوى ذا   القنوات الفضائية:

ة، إعالمّية متنّوعة كما تعرف أيضًا باسم المحطات التلفزيونّية، ولقد ُسّميت بهذا االسم؛ ألّنها ترتبط بشكل مباشر مع األقمار الفضائيطبيعة 
   عّي الفضائيومنها تصُل إلى مختلف أجزاء العالم وفَق منطقة البّث الذي يغّطيه القمُر الصنا

ت العراقية في تدعيم السلوك المناسب أو زيادة احتماالت تكراره بإضافة مثيرات إيجابية أو إزالة  هو العملية التي تقوم بها الفضائيا تعزيز:
 مثيرات سلبية بعد حدوثه . 

هي عبارة عن معاييٌر، وأسٌس متعارٌف عليها ضمن المجتمع الواحد، وُتشير إلى طرق تعامل االفراد معا والموافقة على السلوك    قيم:
هو احترام ثقافة وعقيدة وقيم االخرين، وهو الركيزة االساسية لحقوق االنسان والديمقراطية  التسامح: .السلوك غير المقبولالمقبول، ورفض 

 والعدل والحريات االنسانية العامة.
 االطار النظري:

االشكاالت الناتجة عن التعددية  مفهوم التسامح يعد احد مقومات الحداثة السياسية واالجتماعية، نظرًا لقدرته على حل :مفهوم التسامح
ولكون هذا المفهوم اكتسب جملة من   (1)داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات، اذ يعد بدياًل للتعصب ورفض حق االخر في االختالف

الخصوصيات الداللية المقترنة بقضايا التحديث في مختلف مستوياته خاصة قضايا الديمقراطية وحقوق االنسان، لذا فهو له قيمة اخالقية 
ن اعمال عنف واضطرابات، .ان الظروف الحالية التي يمر بها البلد م(2)وسياسية مقترنة بقيمة العدل ومحددة لتعامل سلمي داخل المجتمع

 والتي كانت احد اسبابها غياب التسامح بين االفراد ومعتقداتهم وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي انعكس سلبا على الحياة االجتماعية
متحضر لمختلف الطوائف  مما دعا القنوات التلفزيونية الفضائية ببث برامج تنادي بالتسامح والحوار العقالني ال (3)البناء المجتمع العراقي

 . (4)االجتماعية نبذًا للعنف والصراع الناتج من التعصب بمختلف اشكاله
 ثالثا: االطار الميداني

 ( يوضح نوع المبحوثيين1جدول رقم )
 النسبة المؤية  التكرار النوع

 %50 200 ذكر

 %50 200 انثى

 %100 400 المجموع 

(،  %50وبنسبة ) ذكر( 200) الذكور جاء بعدد تكرارات عدد ان  اذ ذكور واناثالى ( الخاص بنوع المبحوثين 1رقم )الجدول تشير نتائج 
 يشير الى تساوي نوع المبحوثين في عينة البحث.، وهذا ايضا (% 50وبنسبة )تكرار ( 200فقد بلغ ) الناثاما عدد ا

 ( يوضح عمر المبحوثين2جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية  التكرار العمر

18- 29 126 31,5% 1 

30-39 110 27,5% 2 

40-49 86 21,5% 3 

 4 %19,5 78 فما فوق  50

  %100 400 المجموع 
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( تكرار 126( سنة على المرتبة االولى ب)29 -18التوزيع العمري للمبحوثين اذ حصلت الفئة العمرية ) (2رقم ) في حين يبين جدول
التي ظهرت في عينة البحث وهذا يشير الى ان هذه الفئة هي (، ، يتضح لنا مما تقدم ان المرحلة الشبابية هي الفئة االكثر %31,5وبنسبة )

 االوسع بين باقي الفئات.
 ( يبين الحالة االجتماعية للمبحوثين3)جدول رقم 

 المرتبة النسبة المؤية  التكرار الحالة االجتماعية 

 1 %30,5 240 متزوج

 2 %60 122 اعزب 

 3 %5,3 21 مطلق 

 4 %4,2 17 ارمل 

  %100 400 المجموع 

هذا يدل   و (، %30,5( تكرار وبنسبة )240حصلت بالمرتبة االولى ب) فئة المتزوجينفي اعاله ان  ( 3رقم ) يتضح من بيانات جدولكما 
 (. %60( تكرار وبنسبة )122على ان هذه الفئة من اوسع الفئات انتشارا في المجتمع، في حين نالت فئة اعزب المرتبة الثانية ب)

 ( يبين المستوى التعليمي للمبحوثين4جدول رقم )
 المرتبة مؤية النسبة ال التكرار المستوى التعليمي

 1 %43,5 174 جامعي

 2 %37,3 149 اعدادي

 3 %11 44 متوسطة 

 4 %7 28 عليا

 5 %1,2 5 ابتدائية

  %100 400 المجموع 

( تكرار وبنسبة 174بالمرتبة االولى ب) ان فئة التعليم الجامعي حلت (4يوضح الجدول رقم ) المستوى التعليمي للمبحوثين اما فئة
 (.% 37,3( تكرار وبنسبة )149على ارتفاع هذه الفئة في المجتمع العراقي، تليها فئة اعدادي بالمرتبة الثانية ب)(، وهذا يدل  43,5%)

 ( يبين مهنة المبحوثين5جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية  التكرار المهنة

 1 %52,5 210 موظف 

 2 %28 112 متقاعد

 3 %11 44 كاسب 

 4 %8,5 34 طالب 

  %100 400 المجموع 

يليها بالمرتبة (، %52,5( تكرار وبنسبة )210المرتبة االولى ب)ب (  ان فئة موظف جاءت5اما مهنة المبحوثين تشير بيانات جدول رقم ) 
 (. % 11( تكرار وبنسبة )44(، كاسب حصلت على المرتبة الثالثة ب)%28( تكرار وبنسبة )112الثانية فئة متقاعد ب)

 ( يبين مدى تعرض المبحوثين للقنوات التلفزيونية الفضائية6)جدول رقم 
 المرتبة النسبة المؤية  التكرار مدى التعرض 

 1 %87,5 350 احيانا

 2 %7,5 30 دائما

 3 %5 20 نادرا

  %100 400 المجموع 

وبنسبة  اذا جاءت فئة احيانا بالمرتبة االولى للقنوات التلفزيونية الفضائية المبحوثين تعرضمعدل  الى (6يتضح من بيانات الجدول رقم ) 
على ان التعرض للفضائيات (، وهذا يعطي مؤشر %7,5بنسبة ) حلت دائما بالمرتبة الثانية  ( من اجمالي عينة البحث، بينما87,5%)

انشغالهم بوسائل اخرى او بسبب طبيعة االعمال التي يقومون بها  التلفزيونية متذبذب وهو ما اشارت اليه اجابات المبحوثين وهذا يعود الى
 .والتي ال تترك فسحة لهم لمتابعة الفضائيات التلفزيونية

 ( يبين نمط تعرض المبحوثين للقنوات التلفزيونية الفضائية7جدول رقم )
 المرتبة النسبة المؤية  التكرار نمط التعرض 

 1 %50 200 يوميا

 2 %37,5 150 اسبوعيا

 3 %12,5 50 شهريا

  %100 400 المجموع 
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(، وذلك بسبب %50( الى نمط تعرض المبحوثين للقنوات الفضائية فقد نالت فئة يوميا المرتبة االولى بنسبة )7توضح بيانات جدول رقم ) 
يفضلون تمضية اغلب اوقاتهم امام شاشات اهتمام المبحوثين ورغبتهم باالطالع على ما يجري ما احداث فضال عن معظم المبحوثين 

 التلفاز.
 ( يمثل قيم التسامح8جدول رقم )

 المرتبة محايد الاوافق  اوافق  الفقرة

  
 

 االعتراف بالفرد االخر 

 % ك % ك % ك

254 63,5% 108 27% 32 8% 1 

 3 %15,8 63 %40,3 161 %38,8 155 احترام رأي االخر 

 2 %15,8 63 %39,3 157 %39 156 التواصل مع االخر 

 5 %16 64 %42,3 169 %35,5 142 مؤازرة االخر 

 4 %16,8 67 %38,8 155 %37 148 ادانة العنف عن االخر 

 6 %21 84 %35 140 %43,3 137 تقبل النقد البناء

 8 %20 80 %32,5 130 %30 120 نبذ الكراهية

 7 %27,5 110 %25,8 103 %31,5 126 ادانة الظلم 

 9 %17,5 70 %31,3 125 %29,8 119 حماية حقوق االخرين

 11 %29 116 %26,5 106 %20,3 81 التعاون مع االخر 

 10 %28 112 %22,3 89 %22,5 90 غرس القيم االنسانية

 12 %23,8 95 %15,3 61 %18,5 74 تعزيز الهوية الوطنية 

 400 جملة من سؤلوا 

(، في حين ان نسبة عدم  %63,5اجابات المبحوثين بشان االعتراف باالخر نالت اعلى نسبة موافقة بلغت )( ان 8تظهر بيانات جدول رقم )
( وهذا يدل على وعي وتشجيع المبحوثين على االعتراف وقبول االخر مهما كان، بلغت نسبة االتفاق حول احترام %27االتفاق كانت )
( وهذا يدل على ان هذه النتيجة التتفق مع نتيجة الفئة السابقة، بلغت %40,3فاق )(، في حين بلغت نسبة عدم االت%38,8الراي االخر )

( مما تقدم يتبين لنا اختالف %18,5(، اما نسبة االتفاق حول غرس الهوية الوطنية بلغت )%22,5نسبة االتفاق حول غرس القيم االنسانية )
 ائية على تعزيزها لدى الجمهور. اجابات المبحوثين حول قيم التسامح التي تعمل القنوات الفض 

 ( دور القنوات الفضائية في تعزيز قيم التسامح الفكري9جدول رقم )
 المرتبة محايد الاوافق  اوافق  الفقرة

 
 نشر قيم واليات الحوار الثقافي 

 % ك % ك % ك

327 81,8% 50 12,5% 23 5,8% 1 

تنمية الوعي لدى الجمهور باليات  
الثقافي والتعامل  التواصل 
 الحضاري 

291 72,8% 85 21,3% 24 6% 2 

المساهمة في تنقية ثقافة المجتمع  
 من مظاهر التعصب 

268 67% 106 26,5% 26 6,5% 5 

تحصين الجمهور ضد عمليات  
التهميش والتسطيح والتشويه  

 الثقافي

277 69,3% 85 21,3% 38 9,5% 3 

توعية الجمهور باخطار البدع  
والخرافات وافكار التطرف  

 واالنغالق 

269 67,3% 99 24,8% 32 8% 4 

 400 جملة من سؤلوا 

( وهذا يدل على ان المبحوثين يشجعون % 81,8( ان نسبة االتفاق حول نشر قيم واليات الحوار الثقافي بلغت )9تشير بيانات الجدول رقم )
اختالفهم، بلغت نسبة عدم االتفاق بشان تحصين الجمهور ضد عمليات التهميش والتسطيح طرق الحوار والتفاعل مع االخرين رغم 

( وهذا يدل الى ان اجابات المبحوثين كانت تتجه نحو االتفاق، بلغت نسبة الحياد حول توعية الجمهور باخطار  % 21,3والتشويه الثقافي ) 
 الى ان اجابات المبحوثين كانت تتجه نحو القبول ايضا.( وهذا يؤشر %8البدع والخرافات وافكار التطرف واالنغالق )

 ( دور القنوات الفضائية في تعزيز قيم التسامح السياسي10جدول رقم )
 المرتبة محايد الاوافق  اوافق  الفقرة

 
تعزيز ثقافة السلم في المجتمع 

 % ك % ك % ك

272 68% 91 22,8% 37 9,3% 1 
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 العراقي 

االستقطاب  التحصين ضد عمليات 
 السياسي

261 65,3% 94 23,5% 45 11,3% 2 

بث روح الديمقراطية والسالم لدى  
 الجمهور 

256 64 102 25,5% 42 10,5% 3 

تعزيز القيم المرتبطة بمفاهيم  
 المواطنة والمسؤولية الوطنية 

253 63,3% 103 25,8% 44 11% 4 

 400 جملة من سؤلوا 

(، في  %68قيم التسامح السياسي تباينت اذا كانت نسبة االتفاق بشان تعزيز ثقافة السلم في المجتمع )( ان 10تشير بيانات جدول رقم )
(، في حين ان اجابة المبحوثين كانت تتجه نحو %45حين ان نسبة الحياد حول التحصين ضد عمليات االستقطاب السياسي بلغت )

لمسؤولية الوطنية، يتبين مما تقدم ان اجابات المبحوثين كانت تتجه نحو االتفاق حول االتفاق حول تعزيز القيم المرتبطة بمفاهيم المواطنة وا
 دور الفضائيات في تعزيزها لقيم التسامح السياسي. 

 ( دور القنوات الفضائية في تعزيز قيم التسامح االجتماعي11جدول رقم )
 المرتبة محايد الاوافق  اوافق  الفقرة

 
المجتمع المشاركة في مساعدة 
 ورعاية فئاته المختلفة 

 % ك % ك % ك

184 46% 120 30% 96 24% 1 

تعزيز قيم التماسك االجتماعي لدى  
 الجمهور 

118 29,5% 122 30,5% 160 40% 2 

غرس روح المسؤولية االجتماعية  
 لدى الجمهور 

111 27,8% 131 32,8% 158 39,5% 3 

تنمية قيم التكافل والترابط  
 االجتماعي لدى الجمهور 

37 9,3% 97 24,3% 266 66,5% 4 

 400 جملة من سؤلوا 

( ان اجابات المبحوثين كانت مختلفة وتتراوح ما بين االتفاق وعدم االتفاق فيما يخص قيم التسامح  11يتبين لنا من نتائج الجدول رقم )
(، في حين بلغت نسبة عدم  %46المجتمع ورعاية فئاته المختلفة بلغت )االجتماعي حيث بلغت نسبة االتفاق حول المشاركة في مساعدة 

(، اما نسبة الحياد في تنمية قيم التكافل والترابط االجتماعي لدى  %30,5االتفاق حول تعزيز قيم التماسك االجتماعي لدى الجمهور )
 جتماعي.(، وهذا يشير الى تباين اجابات المبحوثين حول قيم التسامح اال%66,5الجمهور )

 ( دور القنوات الفضائية في تعزيز قيم التسامح الديني12جدول رقم )
 المرتبة محايد الاوافق  اوافق  الفقرة 

 
تربية االجيال على نبذ العنف  

 والتطرف الديني 

 % ك % ك % ك

240 60% 116 29% 44 11% 2 

 1 %13 52 %26,5 106 %60,5 242 احترام عقائد االخرين

التعامل وفق االخالق المستمدة من  
 سماحة الدين

221 55,3% 123 30,8% 56 14% 3 

تعزيز القيم االيمانية الصحيحة لدى  
 الجمهور 

212 53 120 30% 68 17,2% 4 

تنمية القيم المرتبطة بالعقيدة كالحوار  
 الديني والوسطية واالعتدال 

164 41% 83 20,8% 153 38,3% 5 

 400 جملة من سؤلوا 

(، نسبة عدم االتفاق بشان  %60( ان نسبة االتفاق بشان تربية االجيال على نبذ العنف والتطرف الديني بلغت )12تشير بيانات جدول رقم )
الديني  (، بلغت نسبة الحياد في تنمية القيم المرتبطة بالعقيدة كالحوار %30,8التعامل وفق االخالق المستمدة من سماحة الدين بلغت )

 لمبحوثين كانت تتجه نحو االتفاق.( مما تقدم يتضح لنا ان اجابات ا%38,3والوسطية واالعتدال )
 االستناجات:

معظم افراد عينة الدراسة يتابعون وسائل القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية عدة مرات يوميا النها تقدم مواد اعالمية تمس مظاهر  -1
 ا واالمنية. الحياة سواء السياسية منه
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دلت النتائج على ان دور القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية في تعزيز قيم التسامح كان نسبيا، نظرًا لكون هذه الفضائيات محسوبة  -2
 على اتجاهات سياسية مما يجعلها في موقف متحيز ويسبب ضعف معايير االداء المهني في المؤسسات االعالمية العراقية.

ان نشر قيم واليات الحوار الثقافي فضال عن تحصين الجمهور ضد عمليات التهميش جاءت في مقدمة قيم التسامح  بينت النتائج -3
الفكري والتي حصلت على نسبة اتفاق مرتفعة بحسب اجابات الجمهور، والسبب في هذا يعود الى وعي الجمهور العراقي بضرورة فتح افاق  

 االقصاء والتهميش باعتبارهم ينتمون لوطن واحد.  الحوار مع االخرين واالبتعاد عن عملية
اوضحت النتائج ان تعزيزثقافة السلم في المجتمع وبث روح الديمقراطية والسالم لدى الجمهور كانت من اولويات قيم التسامح السياسي  -4

 بحسب اجابات المبحوثين.
ت محل اتفاق المبحوثين بالمحور المتعلق بقيم التسامح  كشفت نتائج ان المشاركة في مساعدة المجتمع ورعاية فئاته المختلفة كان -5

االجتماعي، اال ان غرس روح المسؤولية االجتماعية لدى الجمهوركانت محل خالف بينهم والسبب في هذا يعود الى اختالف توجهات 
 بعض االفراد تجاه االخر.

حل اتفاق المبحوثين عليها اذ جاءت في مقدمة قيم التسامح  اظهرت النتائج ان تربية االجيال على نبذ العنف والتطرف الديني كانت م -6
الديني وهذا يعطي مؤشرا على ان الجمهور يرون ضرورة التركيز على االجيال القادمة باعتبارهم ابناء الوطن وجيل المستقبل لذا البد من 

 تحصينهم ضد العنف الذي دمر البالد والحق اضرارا ضد االخرين.
ن ان القنوات الفضائية العراقية كان لها الدور االيجابي في تعزيز مختلف قيم التسامح منها الفكري والسياسي من خالل النتائج تبي -7

 واالجتماعي والديني، وذلك عبر البرامج التي تعرضها.
ول القيم التي تتعلق نتائج الدراسة الميدانية بينت تنويع القنوات الفضائية العراقية في عرضها لقيم التسامح اال انها كانت متفقة ح -8

باالخر كاالعتراف باالخر واحترام راي االخر وادانة لعنف عن االخر، ....الخ وهذا دليل على االهتمام باالخر كون الشعب العراقي خليط  
 من قوميات مختلفة والفرق بين قومية واخرى. 
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