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 اإلهــــــــــــداء

 

 أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلي :

أسكنه هللا أفسح جنا هروح أبي   

 اأطال هللا في عمره  ،أمي                              

 كل من مد لي  د العون وساهم في إنجاز هذا البحث                     

  كل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع                   
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   شكر     تقد ر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد والشكر هلل العلي القدد ر، الدذي هدداني وسديل لدي السدهل،  وهدون علدي الصدعا  وعلمندي مدا لدم  

أعلم. أ قدم بالشكر ألستاذي ومشرفي الفاضدل د. جمعده محمدد الفطيسدي الدذي  فكدل مشدكوراه بقهولده 

األثدر  اإلشراف علي هذا البحث، والذي منحني من و ته وجيده وأعطاني من علمه وفكره، إذ كان لده

الكهير في إنجازه وإظياره إلي حيز الوجود، بفكل م حظا ه و صويبا ه، فأدعو هللا العلي القدد ر أن 

 يجزيه أفكل الجزاء وخير الثوا  .  

علي ما  دمه إلى من نصدح  الرفادي،إدريس  أ قدم بالشكر والتقد ر للدكتور ال فىكما يسعدني أن 

بحث منذ أن كان فكرة إلي أن خرج إلي النور ، كذلك شكري و وجيه ومقترحات ساهمت في إثراء ال

 د.أبدوككر الغزالدي،  د.محمدد المنفدي،  د.سدليمة زيددان،  د.عهدالسد م الزليتندي،  العظيم لكل مدن د.

 لعون وم حظا يم العلمية القيمة عهدالغفار المنفي  لمدهم لي  د ا د.عهير زهري، د.خالد اسهيته، 

أشكر كل أسا ذة كلية اإلع م بجامعة بنغازي علي رحابة صدرهم، ومساند يم  لدي كما ال يفو ني، أن 

مكتبدة و ، لكل العداملين بمكتبدة كليدة اإلعد م بجامعدة بنغدازي  الشكر موصول أيكاه  .بالكلمة الطيبة

 .مكتبة القاهرة بجميورية مصر العركية و اإلسكندرية ، 
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 تم     شب     ج        يب         ض  ي      ب  ي     ربي  كمصد    م  و     
   سي  ي 

        يد  ي       ين   ن ط           ن   ي 
 2017     2016   تر   ن 

  بل : د ت  ن 
   شكري  حمد  ؤ    ي       

  حت   ر   :
  .  م    حمد   ت      طيس 

 
 م خص  

حيث يشيد العالم  ،صطناعية ظاهرة إع مية ميمةإليعتهر الهث الفكائي المرئي عهر األ مار ا

ويعتهر التطور التقني سمة من سمات   ،اآلن ثورة هائلة في مجال نقل المعلومات واال صاالت

، وإزدادت وفى ظل هذا التقدم  كاعف عدد القنوات الفكائية اإلخبارية العركية ،الحد ثالعصر 

متاحة بدرجة  الفكائياتأصبحت هذه  فقد أهميتيا،  ميزت بمكانتيا بين وسائل اإلع م األخرى،

كهيرة أمام المشاهد ن، حيث أصبح بمقدورهم مشاهدة األحداث المختلفة فور و وعيا سواء كانت 

عتماده علي القنوات المختلفة المفكلة إ ة أو غيرها، وأصبح المشاهد هو الذي يحدد درجة سياسي

  .هتمام المشاهد إليياإ لجذ   ،خاصة مع  عدد هذه القنوات والتنافس فيما بينيا بدرجة كهيرة ،لديه

م، لكل  ناة سياستيا التي  امت من 2011فهرا ر 17أثناء ثورة  كثيرة ظيرت  نوات فكائيةحيث 

لتكشف لنا مداال نعلمده عدن هدذه الثدورة ، فظلدت معظدم القندوات  تخدبط فدي نقليدا ل حدداث   ،أجليا

عتمدداد علييددا فددي إلمشدداهد ن للبحددث عددن  نددوات بد لددة لال بعدد  كددان سددهب لجددوء ،وعدددم المينيددة

 . التي  يميم  الحصول علي المعلومات



 م
 

القنددددوات و بددددين المشدددداهد  لمعرفددددة الع  ددددة ،إع ميددددة أخددددري  لبحددددوثبدايددددة  يعددددد هددددذا البحددددث

فدددي  المشددداهد العركدددي عامدددة علييدددا والليهدددي خاصدددة  عتمدددادإ ومددددى اإلخباريدددة العركيدددة، الفكدددائية 

من أحداث و طورات التي  لهي رغهته في معرفة ما  دور حوله السياسية علي المعلومات  حصوله

 .  تصادية ، وإجتماعية، وعلمية سياسية، وإ

و كون مجتمع البحث من طلبة جامعة بنغازي في مد نة بنغازي المسجلون في العدام الجدامعي 

( طالبددداه وطالبدددة ، و دددم اإلعتمددداد علدددي المدددنيج الوصدددفي 53534م والبدددالد عدددددهم   2016/2017

جتمددع البحددث المتمثددل فددي طالبدداه وطالبددة مددن م )385وطبقددت أداة البحددث علددي عينددة طبقيددة  واميددا  

الكليددددات التطهيقيدددددة   اإل تصدددداد، العلدددددوم،  قنيددددة المعلومدددددات، الصدددديدلة، الطدددددب البشددددري ( والكليدددددات 

اإلنسددانية   اآلدا  ، اإلعدد م ( ، ولتحليددل بيانددات البحددث  ددم إسددتخدام بعدد  األسدداليب اإلحصددائية 

إلحصدددددددائية للعلدددددددوم الموجدددددددودة فدددددددي برندددددددامج التحليدددددددل اإلحصدددددددائي الدددددددذي يعدددددددرف بأسدددددددم الحزمدددددددة ا

  يحتوي  ذ    بحث   ق  قسيم         صو    ت  ي  :( ، SPSSاإلجتماعية 

،ثم ، واألهميدة واألهدداف مشدكلة البحدثعلدي  مشدتم ه  (،اإلطدار المنيجدي  يتكدمن و    صل  أل   

اإلجرائية ،  عريف والمفاهيم   البحث،وكذلك  ساؤالت   ،الدراسات السابقة مع التعليق علييا عرض

بدددالمنيج المتبدددع ونوعددده، مجتمدددع وعيندددة البحدددث، وسدددائل جمدددع الهياندددات، ثدددم صددددق وثبدددات األداة و 

 . المعالجة اإلحصائية للهيانات، وأخيراه الصعوكات التي واجيت الباحث أثناء القيام بالبحث 

( ،  تعلدق بددالقنوات الفكدائية اإلخباريدة مدن خد ل التطدرق إلدي نشددأة   طل     م ر ل )    صلل   ثل   

و طددور اإلذاعددة المرئيددة الليهيددة، بدايددة اإلرسددال الفكددائي فددي ليهيددا، أنددواع الهددث الفكددائي،  ثددم عددرض 

ظيور و طور الخهر في الفكائيات،  حرير الخهر الفكائي المرئي، صفات الخهدر اإلذاعدي المرئدي، 

خبارية، أنواع األخبار اإلذاعية ، القنوات اإلخباريدة بالفكدائيات، خصدائص اإلرسدال أنواع التغطية اإل



 ن
 

اإلذاعي المرئي، عيو  اإلرسال اإلذاعي المرئي، دور القنوات الفكائية فدي الحيداة السياسدية لصدناع 

 القرار، الكوابط األخ قية واإلع مية المينية للعمل اإلذاعي المرئي .

اإلعد م والدذي  تنداول مفيدوم  البحث هي نظرية اإلعتمداد علدي وسدائلهذا  ي والنظرية المستعملة ف

النظرية ونشأ يا، أهدافيا، ثم عرض لفروضديا، والع  دة بدين النظدام السياسدي والفكدائيات، واآلثدار 

سدتخدام النظريدة، و دأثير الفكدائيات إعتمداد، والنمدوذج المتكامدل للنظريدة، مهدررات إلالمتر بدة جدراء ا

 .شاهد في الم

خصص للبحث الميداني والدذي يمثدل حجدر الزاويدة والدذي يحتدوى : )   ط     ميد    (  ث  ث   صل 

على عرض ومنا شة النتائج التي  صدف خصدائص عيندة البحدث، معددل مشداهدة المبحدوثين للقندوات 

 الفكائية اإلخبارية العركية، ومدى أهميتيا من وجية نظرهم .

 وداللة الفروق بين متغير النوع والتخصص من حيث األهداف والتأثيرات النا جة جراء المشاهدة 

وفي الختام  تناول الفصل نتائج الدراسة الميدانية، والتي علي أساسيا  هني التوصديات التدي يأمدل أن 

لعمليددة اإلع ميددة الليهيددة والقددائمون علييدا إلنجدداح ا ةالفكدائيالقنددوات عتبددار مدن جانددب إل ؤخدذ بعددين ا

 بوصفيا أحد أركانه األساسية، ومن ثم التكامل مع المجتمع وأفراده .
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 مقدمة 
ونقل المعلومات ويعزي هذا للتقدم الهائل في  ،تصاالتإلفي مجال ا هائل   العالم تطورا  يشهد 

وأقمار البث المباشر من أهم القفزات  ،مجال البث التلفزيوني الفضائي عبر األقمار االصطناعية

عن طريق هوائيات  ،التقنية، حيث أتاح للمشاهدين إمكانية متابعة مئات القنوات الفضائية العالمية

عرف بالدش وبدون المرور علي رقابة الدول، وأصبحت أهم ستقبال القنوات الفضائية، وهو ما يإ

االنجازات العلمية والمهرجانات العالمية التي تشهدها المحافل الدولية، وأهم األحداث السياسية 

وفي متناول كل فرد لحظة  ،والحروب التي تشهدها الدول، تجري علي مرأى ومسمع الشعوب كافة

شكلت القنوات الفضائية عصب  ،المفتوحاإلعلمي والفضاء وقوعها، في ظل هذا التطور التقني 

إذ غدت  ،تصاالت الدولية بعد أن ألغت المسافات، وحولت العالم بالفعل إلي قرية كونية صغيرةإلا

في القضايا السياسية في  فاعل   وسائل اإلعلم عامة والقنوات الفضائية بشكل خاص تشكل عامل  

تصال السريع إللكترونية اإلتصال اإلالجماهيري، حيث أتاحت أجهزة اتصال إلعصر تقنية ا

هتمام صناع القرار والرأي إ والمباشر، وقد أصبحت المحطات الدولية من الموضوعات التي تشغل 

 العام في كل مكان، وتؤثر في مواقفهم السياسية بل تقودهم أحيانا لمواقف ال يرغبون فيها . 

شكلت نقلة نوعية للمشاهد  عربية في العقدين السابقين طفرة هائلةوقد شهدت الفضائيات ال  

جتماعية ، وباتت القنوات إلفي التوجهات السياسية والثقافية وا ومؤثرا   مهما   ، وشكلت عامل  العربي

من المعرفة  وأوجدت نوعا  ، مهما بين نظيراتها من القنوات األجنبية الفضائية العربية تحتل مركزا  

باألحداث والقضايا وحققت مزايا وفوائد في مجال توفير المعلومة وزيادة الوعي وأصبحت واإلحاطة 

 صناعة القرار السياسي .تمثل جانبا  مهما  ل

في المجتمع العربي، ال  كما أحدثت القنوات اإلخبارية العربية في السنوات األخيرة تغيرا   

يمكن مقارنته بأي حال من األحوال بعصر وسائل اإلعلم التقليدية لهذا التطور، وأصبح للقنوات 
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الفضائية اإلخبارية العربية دورا  بارزا  في عرضها لألحداث السياسية والقضايا المحلية واإلقليمية 

 والدولية.

ة اإلخبارية العربية أنهت عزلة المشاهدين، وخفت من وأكدت كثير من الدراسات أن القنوات الفضائي

حتكار اإلعلمي عليهم، وأصبحوا ينظرون لوجهات النظر المختلفة، مما جعلهم يستشعرون إلوقع ا

 أهميتها، لتقديمها مضامين إخبارية تتميز بالجرأة في العرض وتميز في الشكل و المضمون.

 اإلحساس بمشكلة البحث
 برزها الباحث في النقاط التالية :أمعرفة المشكلة والشعور بها ، 

 بعد ثورة السابع عشر من فبراير عام نتشار العديد من الفضائيات العربية والليبية خاصة إ

م لتمارس إعلمها الحر، والتي تغطي كافة المجاالت، والرغبة العلمية في معرفة ما إذا 2011

كانت القنوات الفضائية العربية عامة والليبية خاصة أحد استخدامات طلب وطالبات الجامعة 

، قتصاديةإمن أزمة سياسية، لمعرفة ما يدور حولهم من أحداث وخاصة لما تمر به ليبيا 

 جتماعية. إ

 هتمام والفضول العلمي بآخر تقنيات البث الفضائي المباشر المتمثل في القنوات الفضائية ومدي إلا

ستخدامها من قبل طلب الجامعة كمصدر للمعلومات السياسية، باإلضافة إلي إلقاء الضوء علي إ

ا تمتاز به من خصائص ، قبل التعرف علي الوسيلة بحد ذاتها وقدراتها علي جذب الطلب لم

 قدرتها في معالجة قضايا معينة في وقت معين .

    الرغبة في معرفة مكانة ووضع الفضائيات اإلخبارية العربية في المجتمع الليبي من خلل دراسة

 عتماد عليها  كمصدر للمعلومات .إلستخداماتها ومدي اإ

  للقنوات الفضائية العربية في كافة المجاالت  ستخداما  إو  عا  إن فئة الشباب من الفئات األكثر إطل

 ستخداماتهم لهذه الفضائيات ؟إاإلخبارية والثقافية والعلمية، فهل مشاهدة األخبار أحد 
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  وسائل اإلعلم التقليدية اإلذاعة المرئية المحلية والمسموعة والصحف المقروءة لم تعد المصدر

المضامين المختلفة حول ما يجري في العالم وليبيا خاصة، وإنما الوحيد للحصول علي المعلومات و 

نتشارا  وشعبية بين الجمهور واألسهل إأصبحت قنوات البث الفضائي المباشر هي الوسيلة األكثر 

 في الحصول علي المعلومات اآلنية وفي أي وقت صوت وصورة.

 مشكلة البحث
يقصد بها الظاهرة أو القضية التي يحيط بها الغموض وتحتاج إلي تفسير وتحليل ، ومن هنا 

سعي الباحث إلي جمع البيانات والمعلومات األولية والثانوية الكافية عنها وفحصها باإلضافة إلي 

 تكوين تساؤالت حولها، للتوصل لحل هذه المشكلة والوصول لنتائج سليمة وتقديم توصيات مفيدة

 بشأنها. 

تؤدي الفضائيات اإلخبارية دورا  كبيرا  في تعريف المشاهد بما يدور حوله من أحداث، لزيادة 

معرفته ووعيه، وذلك من خلل ما تزوده به من معلومات حيال ما يجري حوله من أحداث وقضايا 

بارية سياسية خاصة في ظل تطورها والتي أصبحت في متناول كل فرد وهي تعج بالتغطيات اإلخ

 السياسية وتزوده بالتحليلت والمعلومات والتعليقات اللزمة بشكل فوري ومستمر .

م، 2011فبراير 17ناء ثورة نتشار القنوات الفضائية الليبية أثإوعلي الرغم من بروز ظاهرة 

أثناء تناولها اإلعلمي من حيث مضمونها الذي ال يلبي  ا  واضح ا  ، إال أن هناك قصور وبعدها

المشاهد الليبي وتطلعاته، بحيث أصبحت لكل قناة إجندة خاصة تتبع مالكها أو ممولها، حاجة 

وساهم بعضها في بث خطاب العنف والكراهية محاولة منها إستقطاب أكبر عدد من المشاهدين 

 وتحقيق السبق اإلخباري .

تهم أضطر بعض المشاهدين لمتابعة قنوات إخبارية عربية كمصدر بديل إلستقاء معلوما

من بعض القنوات الفضائية الليبية، ولهذا فالعلقة بين الفضائيات والسياسة والمشاهدين  منها بدال  
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وثيقة للغاية وكل منهم يؤثر ويتأثر باألخر من خلل العرض والطلب، أي عرض رغبات صانعي 

 القرار ومتطلبات أفراد المجتمع .

هم عليها كمصدر للمعلومات السياسية ، ومن هنا ُيعني هذا البحث الكشف عن دوافع إعتماد

ومدي ثقتهم فيها، واآلثار التي تتركها لديهم ، ومعرفة أسباب إهتمامهم وتفضيلهم لها ، وتحقيقها 

 بعض وظائف البث الفضائي بحيث يكون أدائها لوظائفها سببا  دافعا  للمشاهدة واالهتمام والمتابعة 

من الشرائح المهمة التي تخاطبها القنوات  وتعد شريحة الشباب عامة والجامعي  خاصة

 الفضائيات، وذلك لكونها الشريحة القابلة لمتابعة ومشاهدة األحداث والتأثر بها .

اهديها من الشباب الجامعي نتشار القنوات الفضائية اإلخبارية وتزايد عدد مشإوفي ضوء 

؛ تتناول موضوعات وقضايا ، ومتابعة ما تقدمه من برامج ونشرات وتحليلت وتعليقات الليبي

عديدة تشمل القضايا السياسية وغيرها . أصبح من الضروري دراسة رصد مدي اعتماد الشباب 

الجامعي الليبي علي هذه القنوات الفضائية كمصدر لمعلوماتهم السياسية وأهم العوامل المؤثرة في 

 هذا الصدد .

ماد علي الفضائيات والتأثيرات التي يمكن عتإلهتمام المتزايد بدراسة أبعاد علقات اإلونظرا ل

عتماد الشباب إ محاولة الكشف عن درجة  :عتماد تتحدد المشكلة البحثية فيإلأن تنجم عن هذا ا

 الجامعي الليبي علي الفضائيات اإلخبارية العربية في الحصول علي المعلومات السياسية ، فضل  

عتمادهم كمتغير النوع والعمر إ علي درجة  عن معرفة تأثير مجموعة من المتغيرات التي تؤثر

عتماد الشباب الجامعي الليبي إ التخصص وغيرها من المتغيرات التي يتوقع أن تؤثر في درجة و 

عتمادهم علي الفضائيات اإلخبارية إ علي تلك الفضائيات وكذلك معرفة التأثيرات الناتجة عن 

 العربية .
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 ستطالعيةإدراسة لمشكلة الدراسة فقد قام بإجراء  لكي تتاح للباحث إمكانية التحديد الدقيق 

  1من الشباب الجامعي الليبي بجامعة بنغازي في الفترة من  ( مبحوثا  40علي مجموعة مكونة من)

وذلك للتعرف علي أهم الموضوعات السياسية محل   ،م2016أكتوبر   7م إلي 2016أكتوبر 

هتمام الشباب الجامعي الليبي ، وأهم القنوات الفضائية اإلخبارية التي يعتمد عليها في الحصول إ 

 : وتوصل هذا اإلستطالع إليعلي المعلومات السياسية ، 

إلي أنهم يشاهدون القنوات الفضائية اإلخبارية العربية  %  92.5بنسبة  ( مبحوثا  37أشار )

.أن أكثر القنوات الفضائية اإلخبارية العربية سية الليبيةومات السياكمصدر للحصول علي المعل

التي يشاهدها الشباب الجامعي الليبي للحصول علي المعلومات السياسية هي : قناة العربية 

الحدث، قناة العربية، قناة الجزيرة، قناة الجزيرة مباشر، قناة النيل لألخبار، قناة اإلخبارية 

 اإلخبارية، قناة النبأ، قناة ليبيا األحرار218اة ليبيا اإلخبارية، ليبياالسعودية،قناة ليبيا الحدث،قن

تمثلت أهم الموضوعات السياسية الليبية التي يشاهدها الشباب الجامعي الليبي من خلل القنوات 

 الفضائية اإلخبارية العربية هي :

  التوافق الوطني بين القوي السياسية مدي 

  الهجرة غير الشرعية 

 لوطني ومحاربة اإلرهاب الجيش ا 

  مجلس النواب 

  دعم الحوار وإرساء قواعد االنتقال السلمي للسلطة 
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 األسباب التي دفعت الباحث إلي إختيار موضوع البحث
 حسب علم الباحث وبعد إطلعه علي التراث األدبي والعلمي حيث أن مشكلة البحث ) :الحداثة

كتابة البحث والبحوث العلمية التي ناقشتها محدودة ،كما أن مشكلة البحث قائمة حتى جديدة (

 وخاصة داخل ليبيا .

 تصال البحث بعمق المجتمع الليبي حيث أن القنوات الفضائية اإلخبارية لها دور بارز علي إ

مستوي المجتمع ككل ولها تأثير واضح وجلي علي المشاهدين ، وهذا ما يتضح من خلل 

 الدقيق .الرؤية دون الحاجة إلي التفحص 

  إمكانية إجراء البحث من حيث القدرة علي الوصول للعينة والقائمين علي تلك القنوات الفضائية 

   هتمام الباحث، وخاصة أن إ داخل المجتمع الليبي علي  إستحوذ موضوع تأجيج الصراع إعلميا

ن وسيلة هذا الموضوع الزال يعاني منه المجتمع بشكل واسع، وهذه القنوات يجب عليها أن تكو 

 لتوحيد الصف وعدم شقه .

  إدراك الباحث للدور الفعال الذي تقوم به الفضائيات اإلخبارية العربية عامة والليبية خاصة

، عليه أهتم الباحث ببحثه لكي يقدم النتائج والتوصيات أو سلبيا   ككل، سواء كان دورا إيجابيا  

ثر إيجابية وفاعلية في الساحة تصال، علي هذه الفضائيات لجعل دورهم أكإلللقائمين با

 اإلعلمية .

 البحث أهمية 
وتعني إبراز القيمة الحقيقية المرجوة من إجراء البحث، وما يقدمه البحث من حل للمشكلة 

 أواإلضافة العلمية ، بمعني ما يترتب علي البحث من نتائج يمكن تعميمها. 

العربية إلشباع حاجات متنوعة وتأثير هذه عتماد المشاهدون علي الفضائيات اإلخبارية إ إن زيادة 

، تأثير في المعلومات أو في السلوكالفضائيات علي المتلقي للرسالة اإلعلمية سواء أكان هذا ال
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دولة نامية ، تسعي إلي المزيد عتبارهاإوما ينتج عنه من المشاركة في العملية السياسية في ليبيا ب

 ادي علي المجتمع الدولي.قتصإلنفتاح السياسي واإلمن الحريات وا

 
 في : البحثأهمية  تظهر

  عتبارها إلرصد طبيعة العلقة بين المشاهد والقنوات الفضائية اإلخبارية ب بعدا   االبحثشكل هذي

 من أهم الموضوعات في الدراسات اإلعلمية . من الدراسات التي تتناول موضوعا  

   اعتماد الشباب الجامعي الليبي علي القنوات الفضائية قلة البحوث والدراسات العلمية التي تناولت

، علي حد علم الباحث وهي محدودة ي الحصول علي المعلومات السياسيةاإلخبارية العربية ف

 .ومازالت ال تفي بالحاجة معرفيا  

  تناول مرحلة من أهم المراحل العمرية وهي المرحلة الجامعية وما يفي أنه االبحثتكمن أهمية هذ

صير به هذه المرحلة في كونها مرحلة التغيير الجذري السريع الذي يؤثر ليس فقط علي م تتميز

، ونسبته الكبيرة في المجتمع من األفراد ولكن علي مصير األمم، ولدوره المستقبلي من ناحية

 ناحية أخري .

  ب ، وبالتالي يختلف أسلو ضائية اإلخبارية من فضائية آلخري ختلف توجهات القنوات الفإ

تجاهاته نحو القضايا إالمعالجة مما يخلق تفاوت في مستوي المعرفة بين شريحة الشباب و 

عتماد إلختلف توجهات القنوات الفضائية ودرجة اإلختلف يكون تبعا  إلوهذا ا ،السياسية الليبية

 .لشريحة الشباب ختلف الخصائص الد يموغرافيةإلوكذلك  ،عليها
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 أهداف البحث
هنا الغاية من إجراء البحث، وألي بحث علمي أهداف تتلخص في الشرح المقصود بالهدف 

والتفسير لظاهرة معينة عن طريق جمع البيانات والمعلومات لها، منها ما يتم عن طريق الكتب 

والمصادر والمراجع، ومنها يتم عن طريق التطبيق لبعض النظريات، هذا ويمكن إبراز أهداف 

 :قاط التالية البحث في الن

   التعرف علي القنوات اإلخبارية العربية التي يفضل مشاهدتها الشباب الجامعي الليبي . 

   عتماد الشباب الجامعي الليبي على القنوات الفضائية اإلخبارية العربية في إ معرفة درجة

 الحصول على المعلومات السياسية الليبية .

   الليبي علي القنوات الفضائية اإلخبارية العربية في عتماد الشباب الجامعي إ توضيح أسباب

 الحصول علي المعلومات السياسية الليبية  .

   إبراز أهم القضايا السياسية التي تتناولها القنوات الفضائية اإلخبارية العربية من وجهة نظر

 الشباب الجامعي الليبي . 

  د عليها القنوات الفضائية اإلخبارية بيان أهم مصادر المعلومات السياسية الليبية التي تعتم

 العربية في معالجة األخبار. 

    إيضاح معالم  الفهم ، التوجيه ،التسلية  التي يتابع الشباب الجامعي الليبي من أجلها القنوات

 الفضائية اإلخبارية العربية .

    ومشاهدة الشباب التعرف علي التأثيرات المعرفية ، الوجدانية ، السلوكية الناتجة عن متابعة

 الجامعي الليبي للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية .

    إظهار مدي الثقة التي يوليها الشباب الجامعي الليبي من خلل مشاهدته للقنوات الفضائية

 اإلخبارية العربية .
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   ية إبراز المكاسب التي تحققت جراء مشاهدة الشباب الجامعي الليبي للقنوات الفضائية اإلخبار

 العربية .

 الدراسات السابقة 
، وقد أطلع الباحث علي العديد من الدراسات قبل تشكل الدراسات السابقة تراثا  هاما  ومصدرا  غنيا  

البدء ببحثه، حيث ساعدته هذه الخطوة في بلورة مشكلة البحث وتحديد أبعادها، وخلصت الباحث من 

الوقوع في خطأ من سبقوه من باحثين،  كما وفرت للباحث فرصة الوقوف علي النظريات التي 

ختيار إتائج التي أوضحتها،  وساعدت الباحث في عتمدت عليها هذه الدراسات التي تبنتها والنإ 

 : التالي  إليم الدراسات السابقة يقستأدوات بحثه، وعليه فقد لجأ الباحث إلي 

 الدراسات التي تناولت المجتمع الليبي 
عن القنوات الفضائية المباشرة وتأثيرها علي مشاهدي القنوات المرئية األصفر، دراسة محمدعلي

 .م  2006،المحلية في طرابلس / ليبيا 
وكذلك تأثير   ،حول القنوات الفضائيةشاهد الليبي هذه الدراسة سعت لقياس ردة الفعل لدي الم

 فيوكذلك التأثيرات التي حدثت  ،مشاهدة تلك القنوات علي مشاهدة قنوات التلفزيون المحلي

 ستقبال البث الفضائي .إنتشار إالخدمات التلفزيونية في ليبيا وتحديد أبعادها بعد 

اإلجراءات المنهجية في هذه الدراسة كانت مسحية قد شملت إستمارةإستبيان ومقابلت من أجل 

مبحوثا 512لمبحوثين الحصول علي معلومات حول تلك الظاهرة ورأي المشاهد فيها ، وكان عدد ا

أجريت الدراسة الميدانية في طرابلس  ،من المشاهدين العاديين 256من طلبة اإلعلم و 256منهم 

 .م 2000يونيو من عام   ،مايو ،خلل األشهر مارس

 :أهمهاماتوصلت إليه الدراسة من نتائج 

 6.1 %  عادة مايشاهدون  %39.5من أفراد العينة نادري المشاهدة للبرامج التلفزيونية ونسبة

 يشاهدون بشكل دائم البرامج التلفزيونية . 17.6يشاهدون أحيانا أما نسبة  %36.9ونسبة 
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 6. 6 %  يشاهدون  %27.5من أفراد العينة يشاهدون التلفزيون أقل من ساعة ، ونسبة

يشاهدون من ساعتين إلي أقل من أربع ساعات  %39.5ونسبة  ،التلفزيون من ساعة لساعتين

 ساعات . ستيشاهدون من أربع ساعات إلي أقل من  %19.9، ونسبة 

 من اإلناث يشاهدون أكثر من ست  %9.5كور بمشاهدة التلفزيون حيث أن الذاإلناث أكثرمن

 من الذكور . %5.1ساعات يوميا مقابل 

   صباحا  الثانية  إليأهم وقت في المشاهدة لدي أفراد العينة هي الفترة الممتدة من الخامسة مساء. 

  يفضل الذكور أكثر من اإلناث مشاهدة األخبار والرياضة والبرامج العلمية والوثائقية في حين

تفضل اإلناث مشاهدة البرامج الموسيقية واألغاني والمسلسلت العربية واألجنبية وبرامج المرأة 

 وبرامج األطفال

 : كما أظهرت النتائج أهم أسباب مشاهدة التلفزيون هي 

، (%3.88والتسلية  )، (%4.18)متابعةاألحداث،(%4.26التعلم ) ،(%4.40لشخصية )المنفعةا

( %3.21الهروب من المشاكل االجتماعية  )، (%3.46المرافقة  )،)3.6تعبئة وقت الفراغ  ) 

( من أفرادالعينة سبب مشاهدتهم للقنوات %4.25،)(%3.09لغرض المشاهدة فقط  ) وأخيرا  

 .ها للمشاهد من كل بقاع العالماألخبار وحداثتها وعرضالفضائية هي سرعة نقل 

عن دور الصحافة الليبية في إمداد الشباب الجامعي في ليبيا  ،دراسة  مفتاح محمد أجعية
 .م 2009،بالمعلومات حول القضايا السياسية 

ستقاء إعتماد الشباب الجامعي الليبي علي الصحافة الليبية في إ هدفت الدراسة إلي معرفة مدي 

قام  ،عتماد علي وسائل اإلعلم. أما اإلجراءات المنهجيةإلالمعلومات السياسية ، مستخدمة نظرية ا

عدد  192الباحث بتطبيق الدراسات الوصفية ، بإستخدام منهج المسح بشقيه التحليلي والذي ضم 
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سب من الشباب من الصحف عينة الدراسة والميداني علي عينة عشوائية منتظمة ذات التوزيع المتنا

 مفردة . 400الجامعي الليبي قوامها 

 : توصلت الدراسة للنتائج  األتية

   حيث بلغت  ،رتفاع معدالت قراءة الصحف لدى الشباب الجامعي الليبيإأوضحت الدراسة

حيث كانت نسبة من يقرءون بشكل   ،نه لم تكن النسبة معبرة بشكل كافأإال  (%78النسبة) 

 . فقط (%7.8دائم كانت نسبتهم قليلة جدا بنسبة )

   أن القنوات الفضائية هي المصدر األول الذي يعتمد عليه الشباب الجامعي الليبي للحصول علي

من الشباب الجامعي عينة الدراسة  %59فقد علل ما نسبته  ،المعلومات حول القضايا السياسية

 كتفون بمشاهدة القنوات الفضائية هم للصحف راجع ألنهم يعدم قراءت

  إضافة إلي الضغوط  ،وندرة الكفاءات البشرية ،تصالإلقلة وضعف برامج التدريب للقائم با

تصال مما جعل معالجة القضايا السياسية غير جادة إلالمادية واإلدارية التي يتعرض لها القائم با

  .وسطحية

 م.2012عن دوافع واشباعات مشاهدة الجمهور للفضائيات الليبية،  الربيعي،دراسة  خالد صالح 
الدراسة إلي معرفة أكثر الموضوعات التي يفضل المتلقي مشاهدتها علي شاشات الفضائيات  هدفت

لدي المشاهد علي الفضائيات الليبية في الحصول علي  عتمادا  إ الليبية وكذلك الفترات األكثر 

عتماده عليها في إ ومعرفة مدي ثقة المتلقي في الفضائيات الليبية ومدى  المعلومات الوطنية

الحصول علي المعلومات وكذلك التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الفضائيات الليبية وعلقتها بدرجة 

 عتماد .إلا

واإلجراءات المنهجية في هذه الدراسة كان المنهج الوصفي مستخدما أسلوب مسح جمهور 

ستقصاء لجمع البيانات إوقد شملت أدوات وأساليب جمع البيانات صحيفة  ،لليبيةالفضائيات ا
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وكان عدد  ،والمعلومات من خللها وكذلك المقابلت الشخصية وشبكة المعلومات العالمية

 .1/1000مفردة  من سكان أحياء مدينة بنغازي بواقع  576المبحوثين 

 هم نتائج هذه الدراسة مايلي :أ

  ب تكرار البرامج وتشابه المحتوي مشاهدة الفضائيات الليبية بشكل واضح بسب نخفاض معدلإ 

 .ثم برامج التوعية الدينية  ،أهم مايفضله المشاهدون هو المضمون اإلخباري المعرفي

 لتحقيق الرغبة في معرفة أخبار   ،الدوافع المعرفية هي السائدة جراء مشاهدة الفضائيات الليبية
 الوطن 

 م 2011فبراير  17ت اعتمادا علي الفضائيات الليبية كانت أثناء ثورة أكثر الفترا 

  حيث إن الفضائيات النشرات وتوابعها أهم مايبحث عنه أفراد العينة في الفضائيات األخرى هي ،

 المشاهد بحاجة لمعرفة مايدور خارج الوطن . ألن تغطي سوى الشأن الليبي،الليبية ال

  ثم التأثيرات السلوكية ثم التأثيرات الوجدانية .حدوثا   األكثرالتأثيرات المعرفية جاءت ، 

   في معدل مشاهدة الفضائيات الليبية  اليلعب متغير النوع أو متغير المستوى التعليمي دورا 

  علي الفضائيات الليبية بوصفها مصادر للمعلومات  عتمادا  إ اإلناث أكثر. 

   تالحصول علي المعلوما عتماد عليها فيإلكلما زاد اكلما زادت الثقة في الفضائيات الليبية. 

 الدراسات التي تناولت المجتمعات العربية 
عتماد علي القنوات الفضائية ومستويات إلدراسة  محمد عبدالوهاب الفقيه، عن العالقة بين ا

 .م 2002المعرفة بالقضايا اإلخبارية في المجتمع اليمني،

عتماد الجمهور اليمني علي القنوات الفضائية كمصدر إ تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي مدي 

وطبقت الدراسة علي عينة عشوائية من العاصمة  ،كتساب المعلومات بالشئون العامةإأساسي في 

 : وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية. مبحوثا 462اليمنية صنعاء قوامها 

  ( بصفة دائمة .%48.5، حيث يشاهدها )قنوات الفضائية بين أفراد العينةمشاهدة الرتفاع نسبة إ 
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  كتساب المعرفة المتعلقة بالشئون والقضايا إعتماد علي القنوات التلفزيونية الفضائية في إليؤثر ا

 العامة في مستوي اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية .

   في والصحف ، األول واإلذاعات العربية في الترتيب الثانيجاءت القنوات الفضائية في الترتيب

 .الترتيب الثالث كمصادر للمعلومات يعتمد عليها المبحوثين

معرفة عتماد الشباب الجامعي الكويتي علي وسائل اإلعالم في الإعن ، دراسة وليد بركات
 .م 2003، بالقضايا العربية والدولية

الكويتي إليها  لوسائل اإلعلم التي يسعي الشباب الجامعيتهدف هذه الدراسة إلي رسم خريطة 

، واستخدم صحيفة استبيان لجمع الباحث علي منهج المسح اإلعلمي عتمدأ ، و كمصادر للمعلومات

مبحوث من طلب جامعة الكويت وطلب كلية التربية  500البيانات الخاصة بالدراسة من 

 األساسية 

 :التاليةتوصلت الدراسة إلي النتائج 
   جاءت وسائل اإلعلم المحلية الكويتية في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها طلب الجامعات

 . الكويتية في المعرفة الخاصة بالقضايا المحلية

  ( 49جاءت قراءة العينة للصحف طوال أيام األسبوع بنسبة%.) 

القنوات الفضائية المصرية خالل عتماد المشاهد المصري علي إدراسة أيمن محمود أبوزيد، عن 

 .م2005األزمات، 

القنوات الفضائية التي يفضل الجمهور المصري مشاهدتها أثناء حدوث  ستهدفت التعرف عليإ

والكشف عن نوعية األزمات التي  ،الدولية العربية واألجنبية ،اإلقليمية ،القومية ،األزمات المحلية

لتزام القنوات بالحيادية إوالكشف عن مدى  ،الجمهور تهتم بتغطيتها كل قناة فضائية يتابعها

( عند تقديمها معلومات خاصة باألزمات وتداعياتها ، )من وجهة نظر المشاهدوالموضوعية 

ومعرفة  ،وتوضيح أشكال المواد اإلخبارية التي يفضلها الجمهور المصري في أوقات األزمات
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ستخدم إوالتأثيرات التي تحدثها .أما اإلجراءات المنهجية فقد   ،عتماد علي الفضائياتإلدوافعهم ل

 .مفردة  400علي عينة قوامها  ،المنهج المسحي

 كانت أهم النتائج ما يلي :
  تلها تناول   ،جاءت المصداقية في الترتيب األول من أسباب حرص المبحوثين علي المشاهدة

ثم التغطية  ،ثم تفرد القنوات بمعلومات غير موجودة في قنوات أخري  ،المعلومات بحرية وصراحة

 .ثم تميز أداء المذيعين   ،ألحداثتلها التقديم الفوري ل ،الشاملة لألحداث

  . يفضل غالبية المبحوثين متابعة الموضوعات السياسية ، ثم االقتصادية ، ثم العلمية 

  ستضافة إثم  ،ثم الجرأة في التناول ،داثوالتغطية الشاملة لألح ،التميز بالمصداقية

هي بالترتيب الخصائص التي يجب  ،ثم تعاملها مع القضايا التي تهم المواطنين ،المتخصصين

 أن تتميز بها الفضائيات اإلخبارية العربية واألجنبية من وجهة نظر المبحوثين خلل األزمات .

 خبارية والحوارية والتقارير والتحقيقات أهم البرامج التي يفضلها المشاهدون هي البرامج اإل

 اإلخبارية والبرامج الوثائقية .

  الحضر والريف في دوافع المشاهدة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مفردات العينة في ،

 ختلفات بينهما .إحيث ال توجد 

عتماد علي القنوات الفضائية اإلخبارية العربية إلالعالقة بين ا: " دراسة إلهام يونس أحمد، بعنوان
 .م2010،"ومستوي المعرفة بالقضايا الداخلية لدي الجمهور المصري واتجاهاته نحوها 

تهدف الدراسة إلي الكشف عن أهمية الدور الذي تؤديه القنوات الفضائية اإلخبارية في إمداد 

والعلقة بين  ،جتماعية الداخليةإلوا قتصاديةإلالجمهور المصري بالمعرفة نحو القضايا السياسية وا

ودراسة العوامل المحددة لهذه العملية والمتغيرات  ،عتماد علي هذه القنوات ومستوي معرفته بهاإلا

 إلي قياس مدي فاعليتها في الجانب المعرفي . المؤثرة عليها وصوال  
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الجزيرة والعربية والنيل  عتمدت الدراسة علي منهج المسح الشامل للمضمون اإلخباري لقناةأ 

وتم تطبيق الدراسة علي  ،م 2009م حتى آخر يناير  2008في الفترة من أول أكتوبر  ،اإلخبارية

 مبحوثا ، من مشاهدي القنوات الفضائية اإلخبارية . 458عينة عمدية قوامها 

 توصلت الدراسة للنتائج التالية : 
 يليه دافع التوجيه   ،عتماد علي قنوات عينة الدراسةإلجاء دافع الفهم وهو من الدوافع الرئيسية ل

 نال المرتبة الثانية .

   حيث قناة الجزيرة كانت تميل   ،تجاه المعالجةإهناك علقة بين ملكية القناة وسياستها المتبعة و

ما يكون الجانب السلبي ،  لعرض جانب واحد من الخبر عند معالجتها للقضايا المصرية وغالبا  

ص قناة النيل لألخبار علي نقل وجهة نظر الدولة وتقدم معالجات من وجهة نظر بينما تحر 

 .الحكومة المصرية 

 ثم  ،عتماد في وقت األزمات كانت بسبب وجود مراسلين يغطون األحداث بفوريةإلزيادة درجة ا

كذلك بث البرامج مباشرة ، وجراءتها في  ،انفرادها بتقديم أخبار ال تقدمها  المصادر األخرى 

 تناول ومعالجة القضايا .

 مدي االستفادة من الدراسات السابقة 
اإلخبارية عتماد علي الفضائيات إلطلع علي الدراسات السابقة والتي تناولت مدي اإلمن خلل ا

ة مشكلة البحث ونتائج هذه الدراسات مكنت الباحث من صياغكمصدر للمعلومات السياسية العربية 

بشكل دقيق، وكذلك التعرف علي اإلجراءات المنهجية وأدوات جمع البيانات المستخدمة فيها مما 

عتمدت إ ستفادة من المصادر والمراجع العلمية التي إلكما تم ا ،ختيار ما يناسب بحثهإمكن من 

 عليها الدراسات السابقة من أجل التوسع في البحث .

 تساؤالت البحث 
 اإلطار المنهجي .و  ،علي تساؤالت اإلطار المعرفييسعي البحث لإلجابة 
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 تساؤالت اإلطار المعرفي 
 متى نشأت وتطورت اإلذاعة المرئية الليبية ؟ 

 كيف بدأ اإلرسال الفضائي في ليبيا ؟ 

 متى نشأ البث الفضائي العربي ؟ 

 ما أنواع البث الفضائي ؟ 

 متى ظهر الخبر في الفضائيات العربية ؟ 

 ما المقصود بتحرير الخبر في الفضائيات ؟ وما هي متطلباته ؟ 

 ما هي صفات الخبر اإلذاعي المرئي ؟ 

 عدد خصائص اإلرسال الفضائي المرئي ؟ 

  ما هي الضوابط األخلقية والمهنية للعمل اإلذاعي المرئي ؟ 

 تساؤالت اإلطار المنهجي 
 يشاهدها الشباب الجامعي الليبي كمصدر  ما أهمية القنوات الفضائية اإلخبارية العربية التي

 لمعلوماتهم السياسية الليبية ؟

  ما معدل مشاهدة الشباب الجامعي الليبي للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية ؟ 

  ما القنوات الفضائية اإلخبارية العربية التي يفضل الشباب الجامعي الليبي مشاهدتها أكثر من

 غيرها ؟

  يفضل الشباب الجامعي الليبي مشاهدتها علي شاشات القنوات الفضائية ما البرامج التي

 اإلخبارية العربية ؟

    عتماده عليها في الحصول علي المعلومات السياسية الليبية ؟إ ما مستوي 

  عتماده عليها في الحصول علي المعلومات السياسية الليبية  ؟إ ما أسباب 
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 يات اإلخبارية العربية في معالجة األخبار ؟ما أهم المصادر التي تعتمد عليها الفضائ 

  ما أهم القضايا السياسية الليبية التي تتناولها الفضائيات اإلخبارية العربية من وجهة نظر

 الشباب الجامعي الليبي ؟

 ما األهداف التي يتابع الشباب الجامعي الليبي من أجلها القنوات الفضائية اإلخبارية ؟ 

   ؟ ارية العربية علي الشباب الجامعييمكن أن تحدثها الفضائيات اإلخبما  التأثيرات التي 

  هل هناك فروق دالة إحصائيا  بين الشباب الجامعي الليبي طبقا للمتغيرات الديموغرافية ) النوع– 

عتمادهم علي القنوات الفضائية اإلخبارية أثناء مشاهدتهم لألحداث إ التخصص ( بشأن مستوي 

 الليبية ؟والقضايا السياسية 

  هل هناك فروق دالة إحصائيا  بين الشباب الجامعي الليبي طبقا للمتغيرات الديموغرافية ) النوع

عتمادهم علي القنوات الفضائية اإلخبارية إ التخصص ( بشأن األهداف التي تحققت لديهم جراء  –

 العربية ؟

 تغيرات الديموغرافية ) النوع هل هناك فروق دالة إحصائيا  بين الشباب الجامعي الليبي طبقا للم

التخصص ( بشأن اآلثار الناتجة التي تحدثها القنوات الفضائية اإلخبارية العربية جراء متابعة  –

 األحداث ؟

 البحث في المستخدمةالتعريفات اإلجرائية للمفاهيم 
لمــا تعــزو إليــه  األسـس المهمـة فـي البحـث العلمـي نظــرا   مـن أحـدللبحث  اإلجرائيـة المفاهيمتعتبـر 

أضف  ،ته الفكريةمــن تحديــد المنــاهج والمصــطلحات العلميــة والفنيــة المســتخدمة فــي البحــثومحتويا

 .النهائية  واستيعاب نتائجه البحثفي فهم  إليه مساهمته

 درجة أو المنزلة التي يعطيها الشباب الجامعي الليبييعني ال:عتماد علي القنوات الفضائيةإلا ، 

 .للبرامج اإلخبارية من خلل القنوات الفضائية كمصدر للحصول علي المعلومات
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 صطناعية ، إلمكانية إلهي القنوات التي تبث برامجها عن طريق األقمار ا :القنوات الفضائية

وليست الناطقة المنشأ القنوات العربية  اهذ بحثيستقبالها في جميع دول العالم ، وأخص في إ

 .بالعربية

 هي القنوات المتخصصة في تقديم الخدمة اإلخبارية بإشكالها  :القنوات اإلخبارية العربية

ومضامينها المختلفة على مستوى النشرات والبرامج اإلخبارية والبرامج التي تناقش قضايا 

الجزيرة –العربية الحدث  –العربية  :قنوات ، وتشمل في هذا البحثالساعة في كافة المجاالت

  –ليبيا اإلخبارية  –ليبيا الحدث  -اإلخبارية السعودية  –النيل لألخبار  –الجزيرة مباشر   –

 ليبيا األحرار. –اإلخبارية 218ليبيا  –النبأ 

 ( 35_18)بين هم مجموعة من الطلب و الطالبات الذين تتراوح أعمارهم: الجامعي بالشبا

جامعة بكلياتها المختلفة  للحصول علي الشهادة العلمية الوالملتحقين بالدراسة في عام ، 

 .الجامعية 

 ستقصاء بعد إمن خلل صحيفة  ،هي الدراسة التطبيقية التي تنفذ ميدانيا   :الدراسة الميدانية

 .عرضها علي عدد من المحكمين وبعد التأكد من صدق ثباتها

 فية والمنسقة بطريقة تولي ،المعلومات هي مجموعة من البيانات المنظمة: مفهوم المعلومات

تمكن الفرد من  ،، وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاهيممناسبة، بحيث تعطى معنى خاص

 كتشافهاإستفادة منها في الوصول إلى المعرفة و إلا

 والموضوعات التي تتعلق االبحثتلك القضايا والمقصود بها هنا في هذ :المعلومات السياسية

وتكون ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على   ،باألحداث المتصلة بالشأن السياسي الليبي
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لها دور في تشكيل ويكون  ،هتمامات الجمهورإ الواقع السياسي الداخلي وتمس مصالح و 

 .تجاهاته نحوهاإ

 هو التعرض والمشاهدة والمتابعة لمحتوي المواد والمضامين اإلعلمية المختلفة  : ستخدامإلا

الكامنة لدي الشباب الجامعي الليبي  الرغبات بهدف إشباع ،بالقنوات الفضائية اإلخبارية

 .المختلفة الفردية  عتمادإلستجابة لدوافع اإ

   :إلستقبال إشارات إرسال البث الفضائي  المقصود بها ما توضع فوق أسطح المنازل، األطباق

 المرئي من خلل األقمار اإلصطناعية بواسطة القط مثبت عليها، ولها أحجام وأشكال مختلفة. 

 تحديد نوع ومنهج البحث 
التي تقوم علي وصف وتفسير الظاهرة في وقتها الراهن    ،ينتمي هذا البحث إلي الدراسات الوصفية 

بابالجامعي الليبي بجامعة بنغازي، بغرض توصيف العلقة بين من خلل مسح عينة من الش

ومدي إعتمادهم عليها كمصدر  ،تعرضهم للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية موضع البحث

 للحصول علي المعلومات السياسية نحو الموضوعات السياسية الليبية . 

 تحديد مجتمع البحث
وهو المجتمع  ،للباحث أن يختار منه عينة البحثالمجتمع الذي يمكن مجتمع البحث هو 

المستهدف، الذي يهدف الباحث إجراء البحث عليه، وتعميم نتائج البحث علي كل مفرداته، ويتمثل 

لكبر عدد  ، ونظرا  بالكليات اإلنسانية والتطبيقية، الشباب الجامعي الليبيفيالمستهدفمجتمع البحث

في  ويتحدد، الي إجراء المسح بالعينة وهو المجتمع المتاح فقد لجأ الباحث المستهدفمجتمع البحث

بمدينة بنغازي، من مشاهدي القنوات الفضائية اإلخبارية العربية ،  ،جامعة بنغازي طلبة عينة من 

ويقوم الباحث بمحاولة التعرف علي حجم العلقة بين المبحوثين وبين القنوات الفضائية اإلخبارية 

العربية عينة البحث، كمصدر لمعلوماتهم السياسية نحو الموضوعات السياسية الليبية عينة البحث، 
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( مفردة، مع 385جامعة بنغازي لتطبيق اإلستمارة الميدانية، وقد بلغ حجم العينة )ختيار إوقد تم 

 مراعاة التطبيق علي طلب الكليات اإلنسانية والتطبيقية بالجامعة . 

 ختيار طلبة جامعة بنغازي بمدينة بنغازي إأسباب 
مقر سكن الباحث، وهي ثاني أكبر مدينة بليبيا، من حيث الكثافة السكانية،  ويقطنها جميع    -

فئات المجتمع، من مختلف المدن الليبية، وظروف الباحث الصحية والمادية ال تسمح بالتطبيق 

ر الذي ال يسمح بالسف علي جامعات في مدن ليبية أخري، لظروف األزمة التي تمر بها ليبيا حاليا  

 ستبانة وإتمام إجراءات البحث. إلإلي هذه المدن لتوزيع ا

الشباب الجامعي هم النخبة من المتعلمين والمثقفين، واألكثر إطلعا  وقدرة علي التعامل    -

والتعاطي مع وسائل اإلعلم عامة السيما القنوات الفضائية إلعتمادهم عليها، بإعتبارها مصدر 

آلنية بالصوت والصورة، وهم أكثر إسهاما  في تبادل المواضيع أساسي للحصول علي المعلومات ا

مع الزملء واألصدقاء، في مختلف شؤون الحياة، من خلل فهم رسائلها وتحليل مضامينها وفهم 

 أولوياتها، حينما تعرض الموضوعات علي شاشتها وتقوم بتحليلها .

من النوعين الذكور واإلناث، يتكون من طلبة جامعة بنغازي المتاح وبما أن مجتمع البحث  -

كلية بمدينة بنغازي فقط، بعد أن لجأ الباحث إلي  ةعشر  ن الجامعة يبلغ عدد كلياتها أربعوحيث أ

ستبعاد الكليات واألقسام التابعة للجامعة في مناطق مختلفة خارج مدينة بنغازي وخاصة أن مجتمع إ

 جغرافية ممتدة في مساحات شاسعة .، والكليات منتشرة في بقعة كبير جدا   المستهدفالبحث 

 للبحث  المتاحبيانات المجتمع 
 كلية التربية  كلية اآلداب، كلية اإلعلم، كلية الحقوق،وهي: أربعة كليات عددهاالكليات اإلنسانية:
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اإلقتصاد، كلية الطب  كلية كلية العلوم، كلية الهندسة،:وهيكليات  عشرةعددها :الكليات التطبيقية

الصيدلة، كلية الصحة العامة، كلية التمريض،كلية تقنية  كلية طب األسنان، كليةالبشري، 

 . المعلومات، كلية العلوم التقنية الطبية

حيث أن عدد الطلب المسجلين بهذه الكليات وفق اإلحصائية المعتمدة من إدارة التسجيل والقبول  

ين ( ثلثة وخمس53534إلي)وصل عددهم م،  2017-2016بجامعة بنغازي  للعام الدراسي 

المتاح ستعراض مجتمع البحث إطالبا . وفي هذا اإلطار قام الباحث ب ينوخمسمائة وأربعة وثلث ألفا  

، الصادرة سين بجامعة بنغازي بمدينة بنغازي وهي جميع الكليات  متضمنة أعداد الطلبة الدار  كامل  

 . (2016) المنصوري ، عن إدارة التسجيل والقبول بالجامعة 

 2016/2017 وإناثذكور جامعة بنغازي يات إحصائية بعدد الطلبةالدارسين بكل( 1-1)جدول رقم
 

 الكليات       
 
 التخصص

 المجموع   غير ليبيون  ليبيون 
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور الكلي

 6570 128 93 35 6442 4670 1772 إنسانية كلية اآلداب
 873 36 24 12 837 358 479 إنسانية كلية اإلعالم
 2389 6 4 2 2383 1594 789 إنسانية كلية الحقوق 
 617 23 14 9 594 552 42 إنسانية كلية التربية

 16589 244 101 143 16345 7191 9154 تطبيقية كلية اإلقتصاد
 7238 274 84 190 6964 1745 5219 تطبيقية كلية الهندسة
 5524 74 43 31 5450 1676 3774 تطبيقية كلية العلوم

 4827 107 64 43 4720 3412 1308 تطبيقية كلية الطب بشري 
 2051 0 0 0 2051 1665 386 تطبيقية كلية طب األسنان

 2371 55 33 22 2316 1785 531 تطبيقية كلية الصيدلة
 1758 66 53 13 1692 1410 282 تطبيقية كلية الصحة العامة

 2143 34 15 19 2109 1075 1034 تطبيقية المعلوماتكلية تقنية 
 260 6 3 3 254 196 58 تطبيقية كلية التمريض

 324 0 0 0 324 194 130 تطبيقية كلية العلوم التقنية طبية
 53534 1008 531 509 51784 27025 24759  المجموع

 المصدر : مكتب المسجل العام بجامعة بنغازي 
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كلية، لضخامة عدد  ةعشر  جميع كليات جامعة بنغازي األربع البحث علينظرا  لصعوبة إجراء 

الطلبة الدارسين بها، وجهد الباحث وإمكانياته المادية التي ال تساعد علي إجراء البحث في كافة 

فروع الجامعة، تم استثناء الكليات الموجودة في المدن المجاورة والتابعة لجامعة بنغازي، والتي 

عدد الطلب سلوق، المرج، توكرة، األبيار، جالو، الكفرة ، حيث أن إجمالي  تشمل:  قمينس،

ختيار دراسة إ، مما اضطر إلي وسبعمائة وأربعة وثمانون طالبا   ألفا   ينالمسجلين  واحد وخمس

ختيار بطريقة العينة العشوائية  سبعة  إلخمسون بالمائة من هذه الكليات، فقد تم ا 50%

د خمس كليات تطبيقية، وعدد كلية، بمعنيعد ةعشر  كليات من أصل أربعالنصف سبع كليات،أي

، وتوفير الوقت والجهد،  وذلك بكتابة دقيقا   تمثيل   المتاحنظرية، وهذه الكليات تمثل المجتمع  ينكليت

الواقعة في جامعة بنغازي فقط من دون الكليات واألقسام بالفروع، التابعة  الكليات التطبيقيةأسماء 

والضواحي، في ورق صغير والبالغ عددها عشرة كليات، حيث تم  معة، والتي تقع بالمناطقللجا

اختيار أحد أشكال العينة العشوائية وهى العينة العشوائية البسيطة التي تقتضى توفر شرطين، 

: تجانس أفراد المجتمع المعني، والثانيمعروفين،   المتاح: أن يكون جميع أفراد المجتمع األول

بإعطاء الكليات القرعة، ها أختار الباحث األسلوب التالي في عملية االختيار وهي عملية عند

جميع الكليات التطبيقية في  تسجيل تم حيث، ختيارإللجميع وحدات المجتمع في اا  متساوي ال  حتماإ

وتم وضع هذه األوراق في صندوق صغير وتم خلطها  كل كلية منفصلة عن األخرى، ،ورق صغير

ختيرت إختيار الكليات منها دون تمييز بين األوراق المختلفة، و إمع بعضها البعض، لكي يتم 

( بنوعيها ذكور و ،الطب البشري لعلوم، تقنية المعلومات، الصيدلةقتصاد، اإلالكليات التالية)ا

الواقعة في جامعة بنغازي في ورق صغير  الكليات اإلنسانية وبنفس الطريقة تم كتابة أسماء ،إناث

 ، بنوعيها  ذكور و إناث  ( اآلداب ، اإلعلم) ختيرت كليتان إوالبالغ عددها أربعة كليات، وبالقرعة 

 عينة البحث وطريقة اختيارها 
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من خلل هذا ، ويسجل من المفردات التي تعامل الباحث معها منهجيا   ا  محدود ا  تعني عدد :العينة

لمجتمع البحث في  التعامل البيانات األولية المطلوبة، ويشترط في هذا العدد أن يكون ممثل  

الخصائص والسمات التي يوصف من خللها هذا المجتمع. وتم المسح بالعينة وهو المجتمع 

ب العينة لهدف التعميم، وتم سح المتمثل في الشباب الجامعي الليبي في جامعة بنغازي،  المتاح،

 بالطريقة العلمية الصحيحة، وذلك لتوفير الوقت وتقليل التكلفة .

حدده الباحث عن طريقحصوله علي إحصائية من مسجلي الكليات، تضم عدد  :إطار العينة

 .الطلب وأرقامهم الدراسية وأسمائهم في كل كلية وبكل قسم

 ( تحديد حجم العينة حسب جدول مورغان2-1الجدول رقم ) 

 
 المصدر

Krejcie& Morgan in their 1970 article “Determining Sample Size for Research Activities” 
 (Educational and Psychological Measurement, 30, pp. 607-610). 

 

بعد استشارة  ( وذلك384( فقد حدد الباحث حجم العينة )53534)هو البحثوبما أن حجم مجتمع 
 ذوى االختصاص اإلحصائي .

 حجم العينة حجم المجتمع
10.000 370 
15.000 375 
20.000 377 
30.000 379 
40.000 380 
50.000 381 
75.000 382 
100000 384 
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التي تندرج تحت فئة العينات  العينة الطبقيةبإتباع أسلوب   االبحثقام  الباحث في هذ 

إلي طبقات بناء علي الخصائص التي  البحثتمالية،  وهي التي يتم من خللها تقسيم مجتمع حإلا

تم دراستها في البحث،  كما تم سحب العينة العشوائية من كل طبقة، لتمثيل جميع فئات الجمهور 

تمثل ؛ ألنها لعينة العشوائية البسيطةاألصلي في العينة، وتعد العينة الطبقية أكثر كفاءة من ا

 المجتمع بدقة بناء علي المعايير المستخدمة في تقسيم المجتمع إلي طبقات .

 وكيفية تحديد عدد الطالبخطوات تطبيق العينة العشوائية الطبقية 
،  تم %28.6، بينما تمثل الكليات اإلنسانية مانسبته %71.4لت الكليات التطبيقية نسبة مث

تيار العشوائي لعدد خمس كليات تطبيقية وكليتين خإلمن كل طبقة، وبهذا تم ا %50ستهداف إ

 هي : ختيار عشوائيا  إلوكانت الكليات التي وقع عليها ا إنسانية،

 قتصادإلكلية ا 
( 7292( طالب، مجموع عدد الطالبات اإلناث فقط ) 9297مجموع عدد الطلب الذكور فقط ) 

المجموع الكلي للكليات قيد البحث ، ( طالبا   16589طالبة، مجموع عدد الطلب ذكور وإناث )

 ، وهذا العدد يمثل مجتمع البحث للكليات السبع .( طالبا   38897)  وإناثا   ذكورا  

قتصاد إلوهى تحديد الوزن النسبي لطلب كلية ا  الخطوة األوليبعد هذه المعطيات تم تحديد  

 ذكور وإناث كالتالي :

علي المجموع الكلي للذكور واإلناث لكل  وما  مقسقتصاد ذكور وإناث   إلمجموع طلب كلية ا 

 42.7=100×38897÷16589في مائة، بمعني  مضروبا  الكليات 

× 100÷ الوزن النسبي حجم العينة =  قتصادإللكلية ا تحديد حجم العينة:الخطوة الثانية

 هو حجم العينة لكلية االقتصادو   164= 384 × 100÷ 42.7، بمعني 384

 قتصادإل( بكلية االنسبي للطلب الذكور فقط تحديد الوزن  )تم:   الخطوة الثالثة
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العدد اإلجمالي للطلب الذكور واإلناث بكلية  علي مقسوما  بمعني عدد الطلب الذكور فقط 

  56.0=  10 0×16589÷  9297فيمائة، أي  مضروبا   قتصادإلا

)تحديد الوزن النسبي للطالبات  قتصاد،  تمإلبعد أن تم تحديد الوزن النسبي للطلب الذكور بكلية ا

علي العدد اإلجمالي  مقسوما  قتصاد، بمعني عدد الطالبات اإلناث فقط إلاإلناث فقط( بكلية ا

 44.0=  100× 16589÷7292في مائة، أي مضروبا   قتصادإلللطلب للذكور واإلناث بكلية ا

 د وذلك وفق الخطوات التالية قتصاإلا كلية تحديدعدد الطلب الذكور واإلناث في الخطوة الرابعة:

في حجم العينة لكلية االقتصاد  مضروبا   قتصادإلللذكور فقط(  بكلية االوزن النسبي ) -

 طالب 92=   100÷ 164× 56.0علي مائة،  بمعني   مقسوما  

 مقسوما   قتصادإلفي حجم العينة لكلية ا مضروبا   قتصادإل( بكلية االوزن النسبي )لإلناث فقط   -

 طالبة  72=  100÷  164×  44.0علي مائة، بمعني  

   كلية العلوم 

( طالبة، 1719( طالب، مجموع عدد الطالبات اإلناث )3805مجموع عدد الطلب الذكور) 

 و إناثا   ( طالبا، المجموع الكلي للكليات قيد الدراسة ذكورا  5524مجموع عدد الطلب ذكور وإناث )

 العدد يمثل مجتمع الدراسة للكليات السبع .، وهذا ( طالبا  38897) 

: وهي )تحديد الوزن النسبي لطلب كلية العلوم ذكور الخطوة األوليبعد هذه المعطيات تم تحديد 

 وإناث( كالتالي :

علي المجموع الكلي للذكور واإلناث لكل الكليات  مقسوما  مجموع طلب كلية العلوم ذكور وإناث 

 14.2=  100× 38897÷5524ني  في مائة، أي بمع مضروبا  

÷ وهي )تحديد حجم العينة( لكليةالعلوم ويتم كالتالي: حجم العينة = الوزنالنسبي الخطوة الثانية :

 . وهو حجم العينة لكلية العلومطالب  55=  384× 100÷  14.2بمعني أي  ،384×100
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 وهي )تحديد الوزن النسبي للطلب الذكور( فقط بكلية العلوم : الخطوة الثالثة 

علي العدد اإلجمالي للطلب الذكور واإلناث بكلية العلوم  مقسوما  بمعني عدد الطلب الذكور فقط 

 69= 100×  5524÷ 3805في مائة، أي بمعني  مضروبا  

ديد الوزن النسبي للطالبات بعد أن تم تحديد الوزن النسبي للطلب الذكور بكلية العلوم تم )تح

علي العدد اإلجمالي للطلب  مقسوما  اإلناث فقط ( بكلية العلوم، بمعني عدد الطالبات اإلناث فقط 

 31= 100×5524÷1719في مائة، بمعني  مضروبا  الذكور واإلناث بكلية العلوم 

 لك بالخطوة التالية: وهيتحديد عدد الطلب الذكور واإلناث( في كلية العلوم وذ) الخطوة الرابعة:

   مقسوما  في حجم العينة لكلية العلوم  مضروبا  الوزن النسبي ) للذكور فقط ( بكلية العلوم 

 طالب 38= 100÷55×69علي مائة ، أي بمعني  

   علي مقسوما  في حجم العينة لكلية العلوم  مضروبا  الوزن النسبي ) لإلناث فقط ( بكلية العلوم

تبع الباحث الخطوات السابقة مع باقي أ، وهكذا طالبة 17= 100÷55×31مائة، أي بمعني 

 طلب الكليات قيد البحث، والجدول التالي يبين نسبة كل كلية من العينة 

 ذكور وإناث البحثقيد أعداد الطالب في الكليات التطبيقية واإلنسانية تحديد ( يوضح  3-1) الجدول رقم

الوزن  المجموع إناث ذكور التخصص الكليات
 النسبي

حجم 
 العينة

 الوزن النسبي
 إناث ذكور

 إناث ذكور
 72 92 44.0 56.0 164 42.7 16589 7292 9297 تطبيقية اإلقتصاد

 17 38 30 69 55 14.2 5524 1719 3805 تطبيقية العلوم

 11 10 51 49 21 5.5 2143 1090 1053 تطبيقية تقنية المعلومات

 18 5 77 23 23 6.1 2371 1818 553 تطبيقية الصيدلة
 34 13 72 28 47 12.4 4827 3476 1351 تطبيقية الطب البشري 

 4 5 44 56.2 9 2.2 873 382 491 إنسانية اإلعلم
 47 18 72.5 28 65 16.9 6570 4763 1807 إنسانية اآلداب

 203 181 - - 384 - 38897 20540 18357 - المجموع
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يتضح من هذا الجدول أن كلية االقتصاد قد حظيت بالترتيب األول من حيث حجم العينة البالغ 

طالبا   ينلثاني وكان حجم العينة خمسة وستطالبا  وطالبة ، تلتها كلية اآلداب بالترتيب ا 164عدهم 

ب البشري طالبا  وطالبة، بعد ذلك كلية الط ينية العلوم حجم العينة خمسة وخمسوطالبة، ثم كل

طالبا  وطالبة، ثم تقنية  رينتلتها كلية الصيدلة ثلثة وعش طالبا  وطالبة، ينحجم العينة سبعة وأربع

حلت كلية اإلعلم بالترتيب  طالبا  وطالبة، وأخيرا   رينالمعلومات كان حجم العينة بها واحد وعش

 السابع وكان حجم العينة تسعة طلب .

 خطوات إعداد صحيفة االستبانة     
  . قام الباحث بمراجعة مشكلة البحث وأهدافها 

  . تم وضع التساؤالت وترتيبها بشكل منطقي 

  والتعديل  تم الحذف إعداد اإلستبانة في شكلها المبدئي،  وعرضت علي المشرف، حيث

 .ا يتوافق مع الموضوع المبحوث بم

 وتم تذييل ختياريةإلوا المفتوحةستخدم نوع األسئلة أصياغتها من جديد، و  قام الباحث بإعادة ،

 . بعضها بأخرى تذكر خارج الجدول، لمعرفة ما يمكن إضافته من المبحوث من خيارات أخري 

  مقارنتها  بمشكلة قام الباحث بعرضها علي أساتذة متخصصين للتأكد من الصدق بعد

 البحث وتساؤالتها .

  . بناء علي ما أبدوه األساتذة المحكمين،  تم إجراء التعديلت علي اإلستبانة 

   حيث أجري الباحث دراسة أولية علي عينة ممثلة للعينة األصلية،  والتي سيجري بحثه

 : للغرض التاليعليها 

  . التأكيد من توافق العينة مع االستبانة 

  ستبعاد االستمارات التي يمكنها إثارة الحرج للمبحوثين .إ 
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  . التأكيد علي عدم وجود تضارب في تساؤالت البحث 

والمبرر الذي دفع الباحث إلختياراإلستبانة كوسيلة لجمع البيانات أو أداة لجمع البيانات هو أن 

أكد من أن المبحوث هو الذي نسبة المردود فيه عالية ونسبة الفاقد منه قليلة،  كما أنها فرصة للت

يجيب علي استمارة اإلستبانة مباشرة، هذا ساعد علي اإلدالء بالمعلومات والبيانات، وذلك بعدم 

 كتابة االسم علي استمارة اإلستبانة .

جاءت صياغة األسئلة الخاصة بأداة جمع بيانات البحث في ضوء أسئلة البحث وأهدافه وفي  

 عتماد علي وسائل اإلعلم .إلفي نظرية ا ضوء اإلطار النظري المتمثل

 وسائل جمع البيانات والمعلومات 
 والبحوث المنشورة في الدوريات المحكمة . الكتب والدوريات والرسائل العلمية 

 في أسلوب المسح،  وهي من أكثر أدوات جمع البيانات والمعلومات  انتشارا    :صحيفة اإلستبانة

عن طريقها يجمع الباحث كل البيانات والمعلومات من عدد كبير من األشخاص في وقت واحد أو 

 متقارب،  في حيز مكاني محدد، علي مساحة جغرافية ما .

 علومات وبسهولة وبأقل وهي وسيلة سريعة في الحصول علي الم :شبكة المعلومات العالمية

ستخدمه الباحث في معرفة،  البحوث والدراسات إلحاسوب،  الذي ، من خلل جهاز اجهد وتكلفة

المنشورة علي المواقع العلمية، لمعرفة كل ما هو جديد، والتي يصعب الوصول إليها لوال هذه 

 الشبكة .

 تصال لفظي يتم بين الباحث والمبحوثين، أو مصادر المعلومات،  إهو  :المقابالت المقننة

القنوات الفضائية اإلخبارية قيد البحث، للحصول منهم علي المعلومات وكذلك مقابلة من يمثلون 

 عن إجراء بعض المقابلت مع أفراد العينة . والبيانات األولية، فضل  
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 حدود البحث 
 عتماد الشباب الجامعي الليبي علي الفضائيات إ : يقتصر البحث علي الحدود الموضوعية

 السياسية .اإلخبارية العربية كمصدر للمعلومات 

 المراد تطبيق البحث عليه، وحدده الباحث بعينة من الشباب  المتاح : وهو المجتمعالحدود البشرية

والتطبيقية، بجامعة بنغازي داخل   اإلنسانيةالجامعي، طلب وطالبات، والدارسين بمختلف الكليات 

 مدينة بنغازي فقط.

 جامعة  بطلبة البحث، والذي حدده الباحث : ويقصد به النطاق المكاني إلجراءالحدود الجغرافية

، االقتصاد، كليات التالية: اآلداب، اإلعلمبنغازي ذكور وإناث، بمدينة بنغازي، والمتمثلة في ال

 العلوم، تقنية المعلومات، الصيدلة، الطب البشري .

 م، وتم توزيع2017م إلي نهاية عام 2016: تم حصر البحث منذ بداية عام الحدود الزمنية 

وذلك في فصل  م2017-5-27إلي  م2017-5-8ستبانة في الفترة الزمنية المتمثلة في إلستمارةاإ

 .م 2017الربيع الدراسي من عام 

 ختبار الصدق والثبات إ

أوالت،  تمكن من إنجاز طلع الباحث علي نظرية البحث وتوضيح األهمية، األهداف، التسإبعد  

، ومراجعتها حيث أجريت بها بعض التعديلت األستاذ المشرفم قام بعرضها علي ، ثستبانةإلا

 المطلوبة .

   إختبار الصدق 

عرض الباحث االستبانة علي أساتذة متخصصين للتأكد من قدرتها وتغطيتها لقياس المتغيرات،   

،  البحثالتي أعدت من أجلها إلبداء الرأي في مدي صلحيتها للتطبيق، ومدي مناسبتها ألهداف 

ستفادة من خبرتهم وملحظاتهم حولها، ثم قام بإجراء كل التعديلت التي طلبت منه إل، ولوتساؤالته
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حيث أغلق بعض األسئلة المفتوحة،  وزاد بعض الخيارات المطروحة،  وحذف بعض األسئلة التي ال 

 ستبانة في شكلها وصورتها النهائية. إلتخدم البحث،  بعدها قام الباحث بإعداد ا

 ختبار الثبات إ 

يقصد به مدي ثبات النتائج التي يتوصل إليها بتكرار المقياس علي الخاصية ذاتها، وفي هذا  

 )385من العينة األصلية البالغ عددها ) %10ستطلعية علي إاإلطار قام الباحث بإجراء دراسة 

هم لألسئلة ( استبانه وزعت علي عينة الدراسة وذلك للتعرف علي مدي فهم38، بمعني )مفردة

ختبار علي العينة نفسها، وبناء علي ذلك فقد ثبت أن إلووضوحها، وبعد مرور أسبوعين تم إعادة ا

، وقام الباحث ن يشملهم البحث من اإلجابة عليهاستبانة تتلءم مع مقدرة أفراد العينة الذيإلأسئلة ا

معامل ألفا مبإجراء التحليل للتحقق من ثبات األداة و لقياس درجة الثبات إستخدا

وهو عبارة عن متوسط معاملت االرتباط الناتجة عن تقسيم       Cronbachs alphaكرونباخ

فأقل فإن  0.6، وإذا كانت القيمة  1المقياس إلي نصفين ، وتتراوح قيمة معامل ألفا مابين صفر و 

وهى نتائج  %98و  %75ذلك يعبر عن انخفاض مستوى ثبات المقياس، وكانت النتائج تتراوح بين 

 مرتفعة تشير إلي ثبات األداة وصلحيتها للتطبيق ويتم قبولها .

 تم عرض اإلستبانة علي كل من :
   . د. جمعه محمد الفطيسي،  أستاذ بكلية اإلعلم جامعة بنغازي 

 . د. اللفي إدريس الرفادي،  أستاذ بكلية اإلعلم جامعة بنغازي 

  اإلعلم، ووكيل الكلية بجامعة بنغازي .د. سليمة حسن زيدان،  أستاذة بكلية 

  د. محمد سالم المنفي،  أستاذ بكلية اإلعلم، وعميد الكلية السابق بجامعة بنغازي 

 . د. عبير فايز زهري،  أستاذة بكلية اإلعلم جامعة بنغازي 

 . د. عبدالغفار فرج المنفي، أستاذ بكلية العلوم،  قسم اإلحصاء، جامعة بنغازي 
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  د. خالد سعيد اسبيته ، أستاذ العلقات العامة، ومدير الدراسات العليا السابق بالكلية 

 . د. زيد عبد يعقوب،  أستاذ بكلية اإلعلم جامعة بنغازي 

   . أ. نورالدين عمران الشيخي،  أستاذ بقسم المسرح كلية اإلعلم 

 .أ. محمد حمد بن عروس،  أستاذ بقسم اإلذاعة كلية اإلعلم 

 .مبروكة عبدهللا عجاج،  أستاذة بقسم اإلذاعة كلية اإلعلم. أ 

   .أ. سالم علي الطالب،  أستاذ بقسم العلقات العامة كلية اإلعلم 

 

 ستمارات اإلستبانة علي المبحوثين عينة البحث إآلية توزيع 

ستخدامه إعلي المبحوثين عينة البحث من خلل  ،ستمارات اإلستبانةإقام الباحث بتوزيع 

، حيث تم الذي تحصل عليها من الكليات قيد البحث ،اإلحصائيات العددية بأسماء الطلب

المبحوثين بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، وقد واجه الباحث بعض العراقيل أثناء  إختيار

 بعض الطلب ، فقام بإستبدالهم بطلب آخرين .  في غيابالتوزيع ، 

 

 األسلوب والمعالجة اإلحصائية 
إستبانة صالحة  356بعد االنتهاء من البحث الميداني،  تم تجميع صحف االستبانات وعددها 

وتحليلها،    تماما وخالية من العيوب،  ليتم إدخالها إلي جهاز الحاسوب،  حيث تم تفريغ البيانات

 Statistical (spss) جتماعيةإلوم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلإإلستخراج النتائج ب

Package for the Social Science ، وتم اللجوء إلي المعاملت واالختبارات

 اإلحصائية اآلتية في تحليل بيانات البحث :

 . التكرارات البسيطة والنسب المئوية 
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 اختبارt) لعينتين مستقلتين، للتعرف علي قيمة الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطين )

 حسابيين لمجموعتين من المسافة نفسها،  معلوم انحرافهما المعياري . 

        . معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات فقرات االستبانة 

 الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء القيام بالبحث 

العلمي مكانة بارزة في تقدم النهضة العلمية، حيث تعتبر المؤسسات األكاديمية هي يحتل البحث 

المراكز الرئيسية لهذا النشاط العلمي، بما لها من وظيفة أساسية في تشجيع البحث العلمي وتنشيطه 

وإثارة الحوافز العلمية لدي الباحث، إال إذا لم تكن هناك صعوبات واجهته حتى يتمكن من القيام 

 : ومن هذه الصعوبات اآلتيبهذه المهمة علي أكمل وجه، 

  ستكمال األسئلة نظرا  لقلة الوعي لديهم بأهمية إعدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحث في

 ستمارات غير المستوفاة لشروط البحث العلمي.إلستبعاداإالبحث العلمي، مما اضطر الباحث إلي 

   وخاصة عند المقابلة الشخصية وهي تحيز الهيبة، حيث وجود ظاهرة في الدراسات المسحية

 ستبانة كلها حتى وإذا كان ال يعرفها .إليفضل المبحوث أن يجيب علي أسئلة ا

    حداثة القضايا السياسية الليبية، و التي يوجد بها العديد من التصاعدات و األحداث والتي

 .الميداني البحثستبانة في إلر صحيفة اتحتاج إلي متابعة مستمرة من الباحث، وبالتالي تم تطوي

  عدم توفر المصادر والمراجع األولية والثانوية حول المشكلة أو القضية التي تشكل موضوع

للبحث عن مصادر أخري لبناء  جدا   طويل   وجهدا   ستغرق منه وقتا  أالبحث الخاص بالباحث، مما 

إطاره النظري وقاعدة البيانات الخاصة به حول المشكلة، إضافة إلي األوضاع األمنية داخل ليبيا 

ستقرار األمني حدت من تنقل الباحث داخل المدن الليبية وزيارة جامعاتها مما أضطر به إلوعدم ا

 ببحثه.   المتعلقةأن يسافر لجمهورية مصر العربية إلحضار الكتب والمراجع 
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 المقدمة 
هور األقمار مجال البث الفضائيالمرئي المباشر، وخاصة بعد ظ في كبيرا   العالم تطورا  شهد 

، وذلك لما توفره من تطور تقني ساعد علي النقل الفوري والسريع لألحداث، مما جعل صطناعيةإلا

 نفتاح اإلعلمي .إلهذا العصر يتسم با

نتشار القنوات الفضائية اإلخبارية العربية، باإلضافة إلي ما إقد ساعد هذا التطور علي  

تتميز به اإلذاعة المسموعة المرئية من خاصية الجمع بين الصورة المقترنة بالصوت،  في نقل 

المضمون اإلعلمي، أي أنها تتضمن حاستي السمع والبصر، عمادا الحواس اإلدراكية، حيث 

معارفه، كما تعد القنوات الفضائية اإلخبارية من أهم يحصل المشاهد من خللهما علي معظم 

 ختراق المجتمعات .إوسائل التقنية الحديثة قدرة علي 

فرض هذا الواقع نفسه علي دول العالم النامي ومنها بطبيعة الحال الدول العربية، وخاصة 

أحداثها علي  ، والتي جعلت المنطقة العربية بأكملها تتابعم1990بعد حرب الخليج الثانية عام 

مدار الساعة من خلل قنوات غربية  متخصصة باألخبار، وهو ما دفع الدول العربية إلي إنشاء 

قنوات فضائية خاصة بها، وخاصة تلك التي تتصف بأنها قنوات إخبارية متخصصة، وذلك كي 

ي نفتاح علي شعوب العالم المختلفة، ونقل وجهات النظر فإلتصبح وسيلة تفاعلية في عصر ا

 القضايا الهامة،عبر وضع األخبار واألحداث في أطر معينة تستهدف إبراز هذه اآلراء واألفكار.  

في نقل األخبار هي  ،ولعل من أبرز هذه القنوات الفضائية اإلخبارية العربية المتخصصة

 .قنوات النيل المصرية لألخبار، و قناة العربية، الجزيرة ، السعودية لألخبار وغيرها الكثير

تعد القنوات اإلخبارية واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بدور حيوي وفعال في تنمية 
 .الوعي السياسي وذلك عن طريق ما تقدمه من برامج إخبارية وسياسية 
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 نشأة وتطور اإلذاعة المرئية الليبية 
عبر ت في بث إرسالها م حيث بدأ1968-12-24اإلذاعة المسموعة والمرئية في  أفتتحت

ستغلل هذه الوسيلة كان إغير أن  ،طرابلس وبنغازي مدينتي من المحطتين الموجودتين في كل 

عدم إمتلك أجهزة و ، مساحات شاسعةبسبب عدم التمكن من تغطية اإلرسال ل –محدودا  للغاية 

 .(67: 2001) الشريف،  إستقبال مرئي لدي المواطنين الليبيين

ها بسبب تواضع ،في بدايتها، لم تكن تتجاوز أكثر من ثلث ساعات يوميا   إن ساعات البث

، فمن الناحية الفنية بدأ البث المرئي من )قاعة بث( تابعة لإلذاعة من الناحيتين الفنية والبشرية

المسموعة بعد أن تم تحويره وتجهيزه ليكون قاعة للبث اإلذاعي المرئي، حيث تم تجهيزه باآلت 

، وآلة العرض الصوري غير الملون، أما من الناحية ) أبيض وأسود( ،غرفة مراقبة اديةتصوير ع

البشرية فقد اعتمدت اإلذاعة في تشغيل المحطة المرئية الجديدة، بعد إيفاد بعض العاملين بها إلي 

، وعند ية سريعة علي كيفية تشغيل اآلالتكل من دولة بريطانيا وأمريكا لتلقي دورات مكثفة وتدريب

 .(17: 1998) بن عروس، رجوعهم تولوا مهمة إعداد وتنفيذ البرامج

، ويستعمل في BBC، المعتمد في اإلذاعة االنجليزية نظام بال :مستخدمة في بثها نظامي

عدم فقدانها فى وهو يتميز بقوة اإلشارة و   ،نظام بث اإلشارة اإللكترونية الخاصة باأللوان في ليبيا

تع ألنه يتم ،الفرنسي فهو يستخدم في قاعات التسجيل المرئي في ليبيا، الفضاء، ونظام سيكام

: األزرق ، األخضر، األحمر.  وهو نظام أوروبي، المذاع علي بجودة عالية فى خاصية األلوان

 في الصورة .   مجاال   50 ،خطا   625

حيث  تقوم بإذاعة برامجها خلل ثلث دورات كل دورة أربعة أشهر بإستثناء شهر رمضان،

خلل ، (2008:31) أبو نعامة ، %65بلغت نسبة البرامج المحلية إلي المستوردة عربيا  حوالي 

السبعينيات من القرن الماضي شهد اإلرسال اإلذاعي المرئي تغييرات متعددة، متمثلة في زيادة عدد 
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لمضمون، خاصة في المجال ساعات البث، تطوير البرامج بشكل مستمر من حيث الشكل وا

 الغنائي .و ، لتمثيليا

لخامسة بطرابلس، السادسة ، الث محطات محلية منفصلة بالقنواتأستمر إرسال البث علي ث

م دمجت هذه 1971. بحلول عام تمدة في تبادل المواد فيما بينها، معببنغازي، التاسعة بسبها

 ليتم إرسال البرامج عنالقنوات في محطة واحدة وبعدها تم استحداث نظام مراقبة مرئية بنفس العام 

، لتصوير السينمائي والنقل المباشر، معتمدة في ذلك علي اطريق الخطوط الجوية بصورة يومية

شهدت أزهي وأفضل فترات اإلنتاج المحلي م، 1980م إلي 1973الواقعة من عام  حيث أن الفترة

 بجميع مجاالته .

نتاج البرامج المرئية المحلية ، حتى م إنشاء المجمع اإلعلمي بمدينة طرابلس، إل1980في عام 

حيث خصصت جزء من برامجها لمواكبة خطط  ،تسهم اإلذاعة المرئية في دفع مسيرة التنمية

التنمية مع اإلستمرار في أداء الدور الترشيدي والترفيهي، كما تبنت التركيز علي برامج تعزيز 

القبلي  مي لألمة العربية محاربة التعصباالنتماء القومي، وتأكيد التاريخ الحضاري والتراث اإلسل

 (:1987208، ) العبد، الحلوانيوتشجيع الشباب لمواكبة كل التطورات وبناء الوطن 

 إلرسال الفضائي في ليبيا ستقباالإبداية 
ستقبال البث إلتقاطو إبداية التسعينات بدأت األطباق التي يضعها المواطنون فوق أسطح منازلهم،  ب

الفضائي ولكن بشكل محدود، اقتصرت علي السفارات والشركات األجنبية وبعض جهات الدولة 

رتفاع أسعارها بشكل كبير مكن فئة إ، ألن بعض المواطنين ذوي الدخل المرتفعالرسمية، وكذلك 

 دينار ليبي ، ولقد شهدت 6000-3000دون أخري من الحصول عليها، تراوحت أسعارها مابين 

شديد عليها وخاصة أثناء وبعد حرب الخليج ، إلكتشاف أهمية القنوات الفضائية  التسعينيات إقباال  

، باإلضافة إلي انخفاض األسعار والذي ساهم في عملية في تغطية األخبار فور وقوعها
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دينار ليبي، مع توفر جميع  1000 -150نتشارهاحيث وصل سعرها في نهاية التسعينيات مابين إ

 جام واألنواع ، إضافة إلي اإلقبال  المتزايد علي األجهزة المرئية اإللكترونية المتطورة .األح

رامج وقنوات تبث من أكثر من ليبيا كانت إحدى الدول العربية التي يمكن أن يشاهد سكانها ب

 رتفع عدد القنواتأستخدام األنظمة الرقمية إم، وبعد انتشار 1995سنة  اصطناعيا   قمرا   خمسين

، تلك القنوات تحتوي علي مختلف البرامج اإلخبارية  قناة 200بشكل كبير حتى وصل إلي 

 ،الوثائقية وغيرها. والتي تعددت بلهجات عربية متباينة .

بثها التجريبي من مدينة طرابلس ولمدة ست  ،م بدأت القناة الفضائية الليبية1996مايو  15في 

 شرقا . 16األوروبي يوتلسات باتجاه  ساعات يوميا  ، مستخدمة القمر الفضائي

م بدأت تلك القناة بثها بشكل رسمي من الساعة الواحدة ظهرا  إلي الساعة  1996أغسطس  30في 

أصبح لإلرسال المرئي مكانة متميزة بين  ، فقد:33)2005)األصفر، الثالثة بعد منتصف الليل  

ت إحدى المؤسسات العلمية بحصر عدد نتشار الفضائيات، وقد قامإوسائل اإلعلم وخصوصا  بعد 

الدراسات والبحوث المتعلقة بمدى تأثير البث المرئي في السلوك اإلنساني، وتكوين الرأي العام. 

دراسة وأن هذا العدد بالتالي يزيد بكثير علي عدد الدراسات التي  2300فوجدت أن عددها تجاوز 

 ( 93: 2008)عطوان ، أجريت علي باقي وسائل اإلعلم األخرى  

 القنوات الفضائية الليبية قيد البحث
وهي قناة إخبارية  ،من مدينة بنغازي ، 1/4/2016برامج القناة بتاريخ  بدأ بث: قناة ليبيا الحدث

من خلل تنوع البرامج ،ومنوعات والهدف من إنشائها الوقوف على مشاكل المواطن اليومية
 القناة بالتنسيق مع إدارة البرامج . وتخضع سياسة تخطيط البرامج إلدارة، وتطويرها

 ،مدير الشؤون اإلدارية والمالية ،مدير تنفيذي ،عاممدير ،أما بخصوص هيكلها اإل دارى فيتألف من

رئيس قسم   ،رئيس تحرير ،مدير أخبار ،قسم المصورين والمراسلين ،إدارة العمليات ،إدارة البرامج

 اإلدارة الفنية وتشمل أقسام الهندسة والعلقات العامة والخدمات .  ،المونتاج
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، ألن الموجود ستيراد والتصدير للمعداتإلعلقباالصعوبات التي تواجه القناة متمثلة في كل مايت

 محلي وال يفي بغرض القناة .

كما يوجد  ،ويوجد داخل القناة حجرات بث مباشرة ،شخصا   150عدد العاملين لدي القناة حوالي 

مكتب القبة ، مكتب  ،مكتب ورشفانة، للقناة عدد من المكاتب داخل ليبيا منها مكتب الزنتان

حتواء هذه المكاتب علي مصورين ومراسلين ومنسقي إمكتب االبيار مع  ،مكتب طبرق  ،البيضاء

 (25/5/2016)العبدلي ، علقات 

تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء الليبي بالحكومة المؤقتة ، وبدأت القناة : قناة ليبيا اإلخبارية

 مؤقتا . Btvمن مقر قناة 2016بريل أنطلق بثها التجريبي من مدينة بنغازي في إ

من خلل نشرات  ورياضيا   قتصاديا  إو الهدف من اإلنشاء متابعة الشأن الليبي وقضاياه سياسيا  

إخبارية وبرامج حوارية وتحليلية وكذلك رصد أراء المواطنين والسياسيين والمحللين والمهتمين 

قتصادية والرياضية مع طرح مجموعة من البرامج والنشرات السياسية إلبالشؤون السياسية وا

الليبي مع الحرص والتواصل مع المشاهد عبر برامج تفاعلية حول أهم القضايا التي تشغل المواطن 

أما بخصوص إعداد الخارطة البرامجية ، قليمى والعالمي المتعلق بليبياعلي التواصل مع الشأن اال

 المختصة بداخل القناة  فيتم عن طريق اإلدارة العليا للقناة واإلدارات

رامج ، وإدارة والمدير التنفيذي وإدارة األخبار وإدارة الب ،يتألف هيكلها التنظيمي من مدير عام القناة

 ،إدارة العلقات العامةو ،وإدارة العمليات ،وإدارة الصيانة ،وإدارة الهندسة ،الشؤون اإلدارية والمالية

ستحداث عدة إدارات وأقسام إوجاري  ،وقسم التدقيق اللغوي  ،وإدارة األبحاث والتخطيط والتطوير

قسم المخاطر وقسم خاص بالترجمة بالقناة  مثل إدارة التعاون الدولي وقسم المتابعة والجودة و 

لثلث لغات انجليزية وفرنسية وايطالية ألهميتها في التواصل مع األطراف الخارجية وإمكانية 

ستضافة المعنيين إستفادة منها في التفاعل مع القضايا المطروحة عبر برامج القناة من خلل إلا
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وضيح الرؤية الدولية حول القضايا من مختلف دول العالم ومحاولة ربطهن بالمشاهد الليبي لت

 (22/5/2016)الزوي ، المطروحة 

م، 28/10/2017اإلخبارية بث برامجها بتاريخ  218بدأت قناة ليبيا : اإلخبارية 218قناة ليبيا 

من المملكة األردنية الهاشمية، والزالت تبث برامجها من هناك حتى إعداد هذا البحث، وهي قناة 

إنشائها هو إرضاء المشاهد الليبي، من خلل تقديم األخبار بكل حيادية إخبارية الهدف من 

وموضوعية، إليمانها بأن القنوات المرئية تحقق فائدة ومتعة وفق مبدأ المصداقية في البرامج التي 

تتوافق مع شخصية المجتمع المحافظ ، واالبتعاد عن االبتذال، وهو ما يسمح بمشاهدتها مع األسرة 

حياء العام، وتعمل وفق سياسة المؤسسة، فتوجهها سياسي إخباري مشبعة بالبرامج دون خدش لل

السياسية حاليا ، أما الهيكل التنظيمي واإلداري فهي تتكون من رئيس مجلس اإلدارة هدي السرارى، 

 إدارة الشؤون اإلدارية، إدارة المالية، إدارة التدريب، إدارة البرامج، إدارة اإلنتاج .

قناة ليبية فضائية مستقلة مقرها دولة قطر، وتسهم بشكل كبير في تمويلها، : ا األحرارقناة ليبي

، مستخدمة أجهزة ومعدات 4م، علي القمر عرب سات بدر30/3/2011بدأت بث برامجها يوم 

ومكاتب قناة الريان القطرية، في ظل وجود إعلم يتبع النظام كان لزاما  علي المجلس الوطني 

ينشئ قناة تتحدث بأسمه، وتفند ما تبثه إذاعات النظام وممارسته في تلك الفترة ،هدفت االنتقالي أن 

أيام الثورة إلي تقديم خدمة نوعية للمشاهد الليبي المحروم من القنوات ذات القيمة المهنية والسياسية  

في المناطق وتحظى األخبار بحصة كبيرة مما تبثه القناة وخاصة أخبار الثورة واألوضاع الميدانية 

 المحررة .

م، من ليبيا بمقرها بالعاصمة طرابلس، 20/8/2013بدأت القناة بث برامجها بتاريخ :  قناة النبأ

منطقة زناتة غربي طرابلس، وهي قناة إخبارية مملوكة لعبدالحكيم بلحاج القيادي في الجماعة 

 ليبيا .الليبية المقاتلة سابقا ، ومحسوبة علي تيار األخوان المسلمين في 
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تؤدي مهامها حسب المادة التي تبثها، ويعمل بها عدد كبير من الصحفيين الليبيين والعرب، حيث 

يشوب القناة بعض االتهامات التي وجهت لها رسميا  من قبل مجلس النواب بالحكومة الليبية 

إرهابية  المؤقتة مفادها مساهمة القناة في التحريض علي القتال بين الليبيين، ودعمها جماعات

م آثر مداهمة مقر القناة من قبل مسلحين 30/3/2016مسلحة داخل ليبيا، تم إغلق القناة بتاريخ 

 نتقال لتركيا لتبث برامجها من هناك .إلفي العاصمة طرابلس، فلجأت إلي ا

 القنوات الفضائية الليبية  الخطاب اإلعالمي في
اإليجابية وتبتعد عن السلبية في نقلها إن الفضائيات الليبية يجب أن تركز علي الجوانب 

وأن تكون مسؤولة أمام وخاصة بعد الثورة، ألنها أثرت في المتلقي بشكل أو بأخر، لألخبار،

فلكل مجتمع ظروفه الخاصة ، حرية اإلعلم ليس معناه الخروج عن المألوف بمعني أن  .لتزاماتهاإ

معني أن تتناول الموضوعات التي تهم ، بآخر ماقد يصلح في مجتمع قد اليصلح في مجتمع ،به

المشاهد بشيء من التدقيق والتحليل والتوازن، للوقوف علي مسافة واحدة من جميع األطراف خلل 

 تغطيتها لألحداث الجارية .

نتهجت نهجا  إجتماعي في ليبيا، فمعظم القنوات الليبية إلفالخطاب اإلعلمي أثر علي النسيج ا

الكراهية والتخوين واإلقصاء والذي ال يخدم مصلحة الوطن، فقبل ثورة تعال فيه خطاب  عدائيا  

فبراير لم يكن هناك إال إعلم النظام الحاكم، الذي كان يبث كل ما يطلب منه لصالح النظام فقط ، 

وخلل الثورة ظهرت علينا مجموعة كبيرة من القنوات تدعم الحراك المسلح ضد النظام، حيث كان 

حد هدفه اإلطاحة بالنظام، ولكن بعد انتهاء الحرب بدأت تظهر أجندة كل قناة الخطاب آنذاك مو 

والتي تدعم في توجه معين وتخون التوجه المنافس لها، وتلميع أشخاص معينين من أجل الوصول 

للسلطة، وبعد ثماني سنوات من الثورة يتضح لنا حجم الضرر الذي أحدثته هذه القنوات 



42 
 

أثناء ثورة  ظهور عدة قنوات، (2016/ 20/6) صحيفة برنيق ، لوسيلة ستخدامالخاطئ لهذه اإلوا

 :إيجابياتها المتمثلة في  لها كان وبعدها، م2011فبراير 17

 أنها أكثر شفافية من قنوات النظام السابق. -

 ساهمت في نقل وتغطية أحداث الثورة بشمولية . -

 في مساندة الثورة واإلطاحة بالنظام السابق . لعبت دورا   -

 . أعطت فرصة للمشاهد لنقل رأيه والتعبير عنه بكل صراحة وجرأة  -

 تنافست فيما بينها لتقديم خدمة إخبارية أفضل . -

 : وعلي الجانب اآلخر لها سلبياتها بعد الثورة تتمثل في

ستثناء التابعة إلشراف الدولة مباشرة ، مما يؤثر علي إمصادر تمويل معظمها غير معروف، ب   -

 رسائلها التي تقدمها .توى ومضمون مح

،تكون ات خاصةستغلل بعض القنوات من قبل مالكيها أو الممولين لها لتحقيق أجندإإساءة   -

 ظاهرة فى بعض األحيان ومخفية فى أغلب األحيان من خلل تضليل الرأي العام بالكذب والتمويه

 .(79: 1995) عبدالروؤف ، 

 تركيزها علي األخبار السلبية أكثر من اإليجابية .  -

 عدم إتباعها لميثاق الشرف اإلعلمي وأخلق المهنة .  -

هذا المشهد اإلعلمي الجديد لم تشهده ليبيا من قبل لما اتسمت به من حرية الرأي والفكر 

زويد المواطنين والشفافية والبعد من سيطرة النظام، كل ذلك في محاولة لعرض القضية الليبية وت

باألخبار السياسية ومجريات األحداث المحلية، فحاولت بعض القنوات الفضائية الليبية أن تمتهن 

متهن الحزبية والجهوية، ما أدى إلي نشوء فوضى إعلمية جعلت من إالمهنية، والبعض اآلخر 

) التائب أثناء الثورة  الصعب تحديد القناة الليبية التي تتصف بالحيادية والموضوعية في نقل الخبر
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 ،م2012، حيث كان الشباب يتطلعون إلي مرحلة إعلمية جديدة ، مع بداية عام (16: 2012، 

مرئي والمسموع والعمل بحرية ، وتحديث كل قاعات البث الوالمرئية تم تجهيز اإلذاعات المسموعة

وسيطرتها علي مقاليد سلحة ، بيد أن هذا كله انتهي مع توغل العصابات والميليشيات المأكبر

، مثل تنظيم م2014متطرفة أكثر دموية منذ عام ، حيث دخلت علي المشهد مجاميع الدولة

مستباح من هذه العصابات  داعش ليتحول كل اإلعلميون سواء من الليبيين أو األجانب لهدف

ومنظمة ، و أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة ما أقلق المجتمع المحلي والدولي ،المارقة

) حتيتة نتهاكات بحق الصحافيين في ليبيا إلمراسلون بل حدود صفارة إنذار مشتركة ضد تصاعد ا

 (2018، موقع صحيفة الشرق األوسط ، 

 نشأة البث الفضائي العربي 
إن إنشاء فضائيات في الدول العربية جاء  نتيجة التطور الهائل الذي شهده قطاع اإلعلم 

والذي أنشأ فضائيات خاصة به نجحت علي المستويين الدولي والمحلي واالتصال في العالم، 

 ،بحيث أصبح يشكل ضرورة الغني عنها.

الدول العربية كانت أسيرا  لتغطية عدد من أقمار البث المباشر األوروبية، ما سمح بإلتقاط 

يرة الحجم ، بعض القنوات األجنبية والتي كانت متاحة بعدة لغات بهوائيات فوق أسطح المنازل صغ

من أشكال الغزو  حينها أدركت هذه الدول، خطورة اإلرسال الفضائي األجنبي معتبرة إياه شكل  

الثقافي، بدأ التفكير في إنشاء وتأسيس فضائيات عربية وبتمويل عربي للحد من إستقبال البث 

هدف هذا ، حيث م1963ع وزراء اإلعلم العرب عام الفضائي األجنبي. نوقشت الفكرة بإجتما

 تفاق علي إنشاء شبكة مرئية عربية لتبادل البرامج بين مختلف الدول العربية .إلجتماع إلي اإلا

سة العربية م تم توقيع كل الدول العربية علي إتفاقية إنشاء المؤس1976في أبريل 

، كمؤسسة مستقلة في جامعة الدول العربية، تشارك جميع الدول عربسات(تصاالت الفضائية )إلل
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تفاقها أن تكون محطة التحكم الرئيسية مقرها في إالعربية في رأس مالها، وقررت المؤسسة في 

 (117: 2007) دهيبة ، المملكة العربية السعودية 

، كما تم من قاعدة كورويغوايانا الفرنسية،م1985تم إطلق القمر األول عربسات في فبراير 

م تم إطلق 1992، وفي فبراير عام فضاء أمريكين نفس العام من مكوك إطلق القمر الثاني م

قناة تتسع كل منها  25، ويشمل القمر العربي C1القمر الثالث من الجيل األول وهو عربسات 

 خطا  مرئيا  أو قناة مرئية واحدة . 1466لـ

، حيث تم إطلق أول أقمار الجيل الثاني من األقمار ذلك توالت عمليات إطلق األقمار بعد

م، وتم تأجيرها جميعا  للهيئات والشركات العربية، ويتميز عن 1996اعية العربية في عام اإلصطن

تصاالت الفضائية المنافسة في إلاألقمار السابقة بتقنية متقدمة، منها ما يتيح للمؤسسة العربية ل

 جميع خدمات األقمار اإلصطناعية كنقل المعلومات، خدمات البث المرئي الفضائي الرقمي، وفي

إثنين م أطلقت جمهورية مصر العربية قمرها اإلصطناعي نايل سات، الذي يتضمن 1998عام 

 (31: 2009) السيد ، قناة إذاعية مسموعة  400 و قناة إذاعية مرئية،وسبعين

، إذ توفر طفرة هائلة في مجال البث المرئي ثم ظهر البث الفضائي المرئي الرقمي ليمثل

، كما أنها فتحت المجاالت الواسعة أمام واعتماد أعلي بحجم وسعر أقل أفضلالتقنية الرقمية نوعية 

 (119: 2008) عيساني ،  زيادة عدد القنوات اإلذاعية المسموعة والمرئية

في السنوات األخيرة تزايدا  ملحوظا  في عدد القنوات  شهد البث الفضائي العربيبذلك 

دل علي وجود متغيرات كثيرة ومتداخلة الفضائية، وخصوصا في مجال القطاع الخاص، وهذا ي

ساهمت إلي حد كبير في هذا التحول والتطور، منها ما حدث ويحدث حاليا من حراك سياسي، 

مرئي، وإعادة  –جتماعي في العديد من الدول العربية، األمر الذي أدي بها إلي فتح قطاع سمعيإ
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شي مع هذه التحوالت والتغيرات التي النظر في التشريعات اإلعلمية من خلل مواكبتها بما يتما

 (45: 2013،  ) حمديتحدث داخل المجتمع 

 

 القنوات الفضائية العربية قيد البحث
من مدينة دبي لإلعلم بدولة اإلمارات  م،2003/ 3/3في  بدأت القناة إرسال بثها: قناة العربية

العربية المتحدة، وهي قناة متخصصة في األخبار تبث إرسالها عبر العديد من األقمار 

 صطناعية .إلا

هدفها من اإلنشاء هو الوصول إلي المشاهدين العرب وإشباع حاجاتهم من المعلومات السياسية 

اإلعلم .كما تسعى إلضافة مميزة في مسيرة وغيرهاضية ، والشئون الجارية قتصادية ، والرياإل،وا

 لألخبار . ورئيسيا   مهما   ، بحيث تكون مصدرا  اإلخباري الفضائي العربي

وهى قناة فرعية لقناة  12/1/2012قناة سعودية عربية إخبارية، بدأت بثها في : العربية الحدث

لتقديم التغطية اإلخبارية على مدار العربية اإلخبارية، مالكها هو وليد االبراهيم، جاءت القناة 

ساعة في نقلها جميع األحداث واألخبار خلل ثورات الربيع العربي بالدول العربية وخاصة 24

 ليبيا.

حظيت القناة بأعلى نسب مشاهدة من بين القنوات اإلخبارية األخرى المنتشرة ، رغم حداثتها حيث 

التي يبحث عنها المشاهد العربي عامة والمشاهد إال أنها إستطاعت أن تكون في مقدمة القنوات 

وبعدها، لما تتميز به من مصداقية ومهنية  2011فبراير 17الليبي خاصة ليتابعها أثناء ثورة 

 عالية وإحترافية، دون تحيز أو إثارة الفتن، فشعارها الحقيقة ال غير .

أت بث برامجها بتاريخ ر، بدهي قناة تابعة لشبكة الجزيرة اإلعلمية بدولة قط: قناة الجزيرة

فهي تقدم تغطية شاملة لألخبار  ،تعد أول قناة عربية متخصصة تهتم باألخبارو، م1/11/1996
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لجعل المشاهد في قلب   ،العالم أنحاءوالتطورات عبر شبكة من المراسلين المتواجدين في مختلف 

 الحدث.

هيئة اإلذاعة ب ذاعة المرئية الخاصةلإلتزامن إنشاء الجزيرة تقريب ا مع إغلق القسم العربي 

، بعد سنتين من قيامها بسبب الرقابة 1994أبريل في السعودية المنشأة باالشتراك معالبريطانية 

والجزيرة  ،، فانضم للجزيرة العديد من العاملين في المحطة البريطانيةالسعودية التي طالبت بها

 .اآلن جزء من شبكة الجزيرة

بسبب أنها تثير الفتنة وتدعو للحرب  ،العربية مكاتب قناة الجزيرة العاملة بهاأغلقت معظم البلدان 

 واالقتتال، وتتناول موضوعات ال تمت للمهنية بصلة.

 15اإلخبارية، تم إطلقها في لقناة الجزيرة  هي فضائية تابعة :قناة الجزيرة مباشر

كالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها األخبار واألحداث الحية  الجزيرة مباشر تنقل م،2005إبريل

السياسية، واألحداث الحية األخرى في  األحزاب رؤساء الدول ووزرائها، والندوات التي تقيمها

 .من نوعها في العالم العربيهي األولى . العالم

الحية كالمؤتمرات والندوات الصحفية للمشاهد واألحداث   تهدف هذه القناة إلى تقديم البرامج

على مدار  يةالفنالتاريخية، السياسية،  العلمية، تتناول مواضيع شتى في األحداثو  ،العربي

 .الساعة

قنوات الفضائية المصرية ظهرت قناة النيل لألخبار ضمن مجموعة من ال: قناة النيل لألخبار

م، لتبدأ بث برامجها عبر القمر 1996،حيث بدأ التفكير في تأسيسها عام المتخصصة

لوحيدة م، وهي القناة المصرية ا1998 /31/5بتاريخ ي النايل سات اإلصطناعي المصر 

 .بالقاهرة والتلفزيون  اإلذاعةتحادإومقرها بمبنى  بارالمتخصصة في مجال األخ
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تهدف القناة إلي توفير خدمة إخبارية علي مستوي عال من الحرفية والكفاءة، والتعريف بتوجهات 

، والتبادل اإلخباري مع العديد من بمصر والدول العربيةقتصادية إلا السياسة المصرية واألوضاع

، وشرح وجهات النظر المصرية في القضايا ومحطات اإلذاعة المرئية العالميةمصادر األخبار 

 .وتقديم التحليلت والتفسيرات اإلخبارية التي تشرح ماوراء الخبر   ،العربية والدولية الهامة

التمويل الحكومي بحكم تبعيتها إلتحاد اإلذاعة والتلفزيون  أساسي علي مصدرتعتمد القناة بشكل 

ويعمل بقناة النيل لألخبار قرابة  .ق اإلشراف المالي واإلداري عليهاالمصري والذي يمارس ح

 . (96: 2010، شاهين) موظف 300

السعودية الرابعة  المرئيةإخبارية باللغة العربية وهي القناة هي قناة  :قناة اإلخبارية السعودية

تهتم ، لرياض بالمملكة العربية السعوديةمقرها ا ،الحكوميةة السعودي اإلذاعة المرئية التابعة لقنوات

 .المملكة القناة باألخبار العالمية والعربية والمحلية وتهدف إلى تقديم صورة جديدة عن

ساعة يوميا  تبدأ من  12عبر بث فضائي بواقع ، م2004يناير  11فعليا في  بث برامجهابدأت 

الثانية ظهرا  وحتى الثانية ليل ، ليصل البث في وقت الحق إلى مدار األربع والعشرين 

 (.(https://ar.wikipedia.org/wikiساعة

 أنواع البث الفضائي 
 يتعدد أنواع البث الفضائي فهو يشمل :

 ستقبال إشارة القنوات المرئية مباشرة للمشاهدين، من خلل إيكون فيه  :المفتوح البث الفضائي

أطباق صغيرة مختلفة الحجم،  دون دفع مقابل مادي لهذه القنوات،  حيث تعتمد معظم القنوات 

 علي نظام البث المفتوح علي بعض السواتل .

https://ar.wikipedia.org/wiki)
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 : عينة أي بشفرة خاصة ، هذا النوع من البث يكون مركب بطريقة مالبث الفضائي المشفر

إال إذا كان لدي المشاهد جهاز لفك الشفرة، وهذه الخدمة مشروطة بدفع  ،بحيث اليمكن استقبالها

 رسوم اإلشتراك المحدد .

 : ستخدام نظام رقمي مع إصطناعية،  يتم إلأحدث أنظمة البث باألقمار ا هو البث الرقمي

ضغط اإلشارة، حيث أنه نظام يفتح المجال أمام نفس القناة إلي ثماني أقسام كل منها بحيث يصبح 

ستئجار إقناة مرئية، مما يؤدي إلي خفض تكلفة 84قناة بإمكانه توفير 12يحتوي علي القمرالذي 

 (34: 1999) القليني ، القناة 

 

 تحريرالخبر الفضائي المرئي
ينصب تفكيره في األسلوب الذي يكون   ،المحرر الذي يعد النص اإلخباري اإلذاعي المرئيإن 

، ولذلك فأنه البد أن تكون وكافة وسائل اإليضاح األخرى ، صورة عليه وقع الكلمات المفسرة لل

د وأيضا من السهل علي المشاه ،المادة اإلخبارية التي تعد للمرئية من السهل علي المذيع أن يقرأها

الخبر المرئي  ومن المتطلبات األساسية لتحرير (،:173 1988) عبدالرؤوف ، أن يفهمها ويستوعبها 

 : ما يلي

  بمعني اإلبتعاد عن إستخدام المفردات اللغوية الغريبة والصعبةسهولة الفهم واالستيعاب :، 

أسلوبه بالبساطة ن يتميز لذا يجب عليه أ ، يخاطب جمهور غير متجانس المرئيةفمحرر أخبار 

ستخدام إ، واستخدام لغة مباشرة ومفهومة وعدم إعطاء أكثر من معني لمصطلح واحد ، و والوضوح

 الجمل القصيرة والبسيطة لجعل القصة الخبرية سهلة ومفهومة للجميع .

 بحكم قيود الوقت في اإلذاعة المسموعة المرئية أصبح عنصر اإليجاز اإليجاز واإلختصار :

لتزاما  في الجوهر، وعدم إعطاء التفاصيل الزائدة التي ال تؤثر في حذفها علي إأكثر أهمية وأكثر 

 جوهر القصة الخبرية،  أي التركيز علي أكثر األفكار أهمية .
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 ويقصد بها أن يكون هناك إنسجام وتوافق بين التعليق والصورة  التطابق بين الصوت والصورة :

ختلف ولو بنسبة ضئيلة فإن إ، فإذا كان هناك بالصورة ،أي أن يكون السرد اإلخباري مرتبطا  

 المشاهد يميل لتصديق الصورة وعدم وثوقه بالكلمة .

 الخبر اإلذاعي المرئي  خواص
واليمكن بدونها أن يصبح الحدث  ،الخبر بالقنوات الفضائية  من تكوين أساسيا   تعتبر جزءا  الخواص 

، عتداء علي حق المشاهدإ ها بمثابة مع العلم إن غياب،توجد في الخبر وقد التوجد،فهي خبرا  

 : هي الخواصو ، القنوات التي تلتزم بهاهذه وإضعاف لمصداقية 

 : عبر القنوات  المشاهد للمعلومات الواردة إليه وتعني درجة الثقة التي يوليها األلتزام بالحقيقة

نعكاس حقيقي لألحداث التي يتم تقديمها ، إالفضائية اإلخبارية، وإدراكهم بأن هذه المعلومات هي 

وأن تحترم حق المشاهد في معرفة األحداث التي تدور من حوله، حيث أن المعلومات عندما تكون 

ثقة مشاهديها، علي أساس أنها أكثر صحة ومنطقية  منسوبة إلي مصدر عالي المصداقية، ستنال

سبيل تحقيق السبق  ،فيفمعظم الفضائيات تبث الخبر قبل التأكد من مصداقيته .والعكس صحيح

منها علي  علي عكس فضائيات تضحى بعدم بث الخبر ألنه غير مؤكد حرصا    ،اإلخباري 

وات الفضائية نافذة مهمة علي العالم ، حيث أصبحت القن(، 2004:79إمام علي )الحديدي ،المصداقية 

يتعرف من خللها المشاهدون علي ما يدور حولهم من أحداث في العالم الداخلي والخارجي ، 

، وقد أصبحت األخبار ساحة ات واألخبار عن القضايا المختلفةبكونها تزود جمهورها بالمعلوم

من المشاهدين والحصول علي ثقتهم ، تنافس كبيرة بين القنوات الفضائية للوصول إلي أكبر عدد 

 فالمشاهد يبحث عن المصداقية و الحقيقة فإن لم يجدها في قناة فإنه يتحول لمشاهدة قناة أخري،

ومن ثم فقد أصبحت دراسة العوامل المؤثرة علي مصداقية األخبار بالفضائيات لدي الجمهور ذات 

، لما ديدة بين وسائل اإلعلم المختلفةلشأهمية بالغة في الوقت الراهن خاصة في ظل المنافسة ا
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تجاهات الرأي العام نحو القضايا إوتعديل  ، يمثله متغير المصداقية من أهمية في عملية اإلقناع

بالفضائيات  تصالإلويعتمد قياس مصداقية القائم با، (2015) مجاشع ، موقع مركز النور ، المختلفة 

 : علي العناصر التالية

تصال لإلجابة عن إلبمدركات المشاهد عن معرفته بالقائم با تفسير هذا المفهوميتم :  الخبرة -

الذكاء، القدرة ، ،التساؤالت المطروحة حول بعض القضايا واألحداث،  كل هذا يعتمد علي التدريب

 .والمهنية،  والشخص الخبير هو من يملك كل المعلومات الحقيقية والصادقة عن الموضوع المثار

تصال يقوم بالمشاركة دون تحيز وبموضوعية إلالقائم بابأن وهي إدراك المشاهد  :الثقة  -

عما يحدث في العالم  ،والقنوات الفضائية الموثوق فيها عادة تميل إلي تقديم معلومات موضوعية

تصال يمكن تصديقه، أال أن المشكلة عادة ما إلالحقيقي،  وبالتالي فإن ما يصدر عن القائم با

 (158: 2003)عبدالحميد، تكمن في أن الشخص الخبير ال يكون  موثوق به 

، وفي إيمان لقناة الفضائية تؤثر في فاعليتهافإن درجة الثقة التي يضعها المشاهد في اوعليه 

ذه القنوات تختلف في درجة الثقة المشاهد بالمعلومات واآلراء والتفسيرات التي تقوم ببثها ونشرها، ه

ختلفات حتى من حيث فاعليتها،ألن كل قناة تعبر عن وجهة نظر إفيما تقدمه، فمن المتوقع وجود 

 (2013:30) طه عبدالعاطي نجم ،مختلفة أو تسيطر عليها مصالح خاصة 

ق أو يتعارض مع والثقة تنخفض وترتفع مع كل قناة ، فلكل متلقي عقيدته واتجاهه السياسي بما يتواف

 (2018) الهيثي ، ، فالمشاهد يثق بما تقدمه الفضائيات التي تمثل انتمائه إنتماؤه

حول الحدث الذي يدور  ،حترام القناة لحق المشاهد في معرفة الحقيقة الكاملةإبمعنى:الوضوح -

وقائعه ستكمال بعض إوعدم  ،عنه الخبر ومايرتبط بذلك من اإلهمال في التغطية الكاملة للحدث

 خلف التقنية االتصالية المتوفرة أو ت  ،، سواء عن عمد أو نتيجة قلة المهنية وضعف التدريبامةاله
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 وهي مفهوم يشير إلي صحة العناصر الرئيسية في المحتوي الذي تقدمه من نشرات : الدقة

مثل زمن وقوع الحدث وتاريخه مع دقة تحديد األماكن واألرقام وكذلك  ،األخبار والبرامج اإلخبارية

تصال الدقة إل، كما يجب أن يراعي القائم باحات المنقولة والتحقيقات الجاريةاالستشهاد مثل التصري

 (:91 1999، خضور) ستشهاداته واألرقام التي يحصل عليها إقتباساتهو إفي 

عتماد علي شهود العيان بشكل دائم من شأنه أن يوقع القناة إلتقديم األخبار بشكل عشوائي ، واإن 

؛ فالطريقة الناجعة هي إتباع أسلوب فص األخبار الكاذبة والملفقة، ومن ثم تفقد مصداقيتهافي ق

فاإلعلمي   ،المنهجية الذي يعتمد التدقيق وإعادة التدقيق في الوثائق والمادة اإلعلمية قبل البث

لك الوقت والمنهجية للبحث والحصول علي الدالئل والوثائق وشهود العيان، الناجح هو الذي يمت

الناس والوصول  والتحدث إلي ،والعمل علي الحصول علي المعلومات من أسفل والصعود ألعلي

، والسماع آلراء المنتقدين لما يجري والتشبع بكل ذلك، إن اإلعلم يخفق عندما إلي كل المستويات

 .يهمل الشارع يركز علي النخب و 

التي تبث الخبر  المرئية بقدر إلقائه اللوم علي القناة ،المشاهد ال يلقي باللوم علي شاهد العيان ألن

ربما بسبب  ،ستقي منه أخبار غير مؤكدة وغير صحيحةأو  ،أو المندوب الذي أجري معه اللقاء

المشاهد التأكد من دقة ، ألنه يسهل علي تأكد من مصدر آخر أو بطريقة أخري التسرع قبل أن ي

 المعلومات وصحتها من قنوات أخري أو من اإلنترنت.

، ولكي من جهة القناة يحد من هذه الثقة فأي خطأ ،تصال الموثوق إلوالدقة مؤشر علي القائم با

ة عتماد علي مصادر متعددة ومتنوعة يمكن أن تكشف أي معلومات غير دقيقإليكون دقيقا  فعليه ا

، واألفضل الحصول علي المعلومات من جهتي الصراع ا من مصدر واحديتم الحصول عليه

 (:2005240)صالح ، قتراب أكثر من تحقيق مبدأ الدقة إلل
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 ختصاصي إموحد يتفق عليه  شئ نسبي بمعني ال يوجد تعريفالموضوعية : الموضوعية

 ، ومع ذلك توجد تعريفات عديدة منها :اإلعلم

بتعاد عن المبالغة والتهويل،  والتعامل مع األخبار إللتزام بالدقة واإلالحيادية والوسطية واهي 

واألحداث بالوقوف بمسافة واحدة،  وعدم التشويه أو اإلساءة في إستخدام المعلومات بعيدا  عن 

نتقاء جزء معين من النص أو الخبر والخروج به عن إبتعاد عن إلالذهنيات المسبقة للحدث،  وا

 .(15: 2010 )حجاب ،سياق الحدث 

خلو رأي الفرد من أي تعصب لرأي دون آخر،  كما أنها تؤكد علي إعطاء صفة المنطق  هيو 

وطرح المواضيع لمناقشتها دون فرض الرأي ،  ،وصبغ الحقيقة صبغة االعتدال لألفكار واآلراء

وطرح القضايا بشكل نقي خالص من أي وجهة نظر وغير مدفوع للتأثير علي الطرف األخر أو 

 (152: 2005)الخوالده، لمشاهدين ا

هي األخذ بالواقعية التي توفرها األحداث، وااللتزام بعدم التأثير والتوجيه في  أيضا   الموضوعية

نتقاء األخبار وعرضها إالمعلومات ونقل األحداث والوقائع كما هي وذلك باالبتعاد عن الهوى في 

بينما الرأي ملك صاحبه. وهي ال تعني الحياد وتفسيرها، بإعطاء قاعدة بأن الخبر ملك مشاهديه 

فقط بل تعني كل الوقائع المتصلة بها، ألن زيادة حصيلة المتابع والمشاهد من هذه الوقائع يزيد من 

 معرفته ويساعده علي تكوين رأيه الصائب تجاه األحداث .

وهي محاولة ، (2005:87)العجمي ، رتباطها بالحدث نفسه إوالموضوعية مرتبطة بالمرسل أكثر من 

 .(287: 1989) العرابي، دقيق، متوازن ،واقعي، تصال بأن يكون غير متحاملإلمن القائم با

در التعامل مع مصاهو  األمور المهمة التي تبرز الموضوعية في صياغة األخبار من ضمن

تشويهه ، فالمحرر الصحفي يستطيع إدخال األنحياز في الخبر أو األخبار وطريقة عرضها لألخبار

، وحينما يؤكد تفاصيل معينة كتراث مع مصدر إخباري منحاز تماما  إلحينما يتعامل بشئ من عدم ا
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ختراق إ، ويمكن إجمال حاالت يحذفوها من موضوعاته، أو عندما يستخدم عبارات مشحونةأن 

 الموضوعية في الخبر باآلتي :

 .عتماده بشكل متكرر في الخبر وإ التعامل مع مصدر متحيز  -

 أكيد تفاصيل معينة في الخبر بصورة عمدية وحذف التفاصيل األخرى أو تجاهلها .ت -

ستخدام عبارات أو كلمات إيحائية تعطي للمشاهد إشارة معينة تدفعه لتقبل هذه الفكرة المقصودة إ -

 .(105: 2013) فيضي ، 

 صعوبات تحقيق الموضوعية 
 هي قدرة محدودة .القدرة علي اإلدراك والمعرفة وتقديم معلومات دقيقة  -

 عتماد علي معلومات وبيانات قبل التأكد من سلمة صحتها .إلا -

 تصال يقدم مع ملحظاته تفسيرا  وتقييما  لألحداث .إلالقائم با -

 -ولتحقيق الموضوعية يستلزم مايأتي :
، بحيث يستطيع اآلخرون إعادة إبعاد الذات واألفكار واآلراء عند تقديم تقارير أو أخبار ما -

وصف ما تم تقديمه بالشكل نفسه، أي بمعني أن ما نقدمه يمكن التحقق منه من أي قناة فضائية 

 أخري .

محاولة رؤية األمور بعين المتتبع أو المشاهد، فهناك قضايا قد تكون واضحة من وجهة نظر  -

 تصال، قد ال تكون كذلك بالنسبة للمشاهد .إلالقائم با

ولهذا قد ال تكون موضوعية تماما ألن القدرة علي  ،فقطتقديم الملحظات من خلل حواسنا  -

 .(:576 1978 ،)رشتيوالميل إلي تفسير وتقييم ما نراه من وجهة نظرنا  ،التذكر محدودة

 التغطية اإلخبارية في الفضائيات 
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التغطية اإلخبارية هي العملية التي يحصل من خللها محرر الخبر علي المعلومات الكاملة عن  

تفاصيل وتطورات الحدث،  وأن يقيم هذه المعلومات ثم يحررها بأسلوب مناسب وفي شكل مناسب 

 : أنواعللتغطية اإلخبارية هيتجاه المضمون هناك عدة إومن حيث 

 موضوعي ، خالي من  لخبر والحقائق بشكلالقائم باإلتصاالبمعني تقديم :  التغطية المحايدة
 العنصر الذاتي الشخصي والتحيز .

أي عرض الحقائق األساسية وكافة المعلومات المتعلقة بالموضوع دون التعمق في أبعاد جديدة أو 

 تدخل بالرأي أو مزج الوقائع بوجهات النظر .

  التغطية التفسيرية 
لحقائق األساسية أو التفسيرية إلي جانب ا ،لمعلومات المساعدةالقائم باالتصال اجمع يوفيها 

،خدمة للمشاهدين الذين ليس لديهم وقت للبحث ر، بهدف تفسير وشرح الخبللقصص اإلخبارية

متضمنة هذه التغطية وصف ، لتغطية منصفة تقدم كافة التفاصيلبأنفسهم بشرط أن تكون هذه ا

الحدث مثل المعلومات الجغرافية والسياسية واالقتصادية وغيرها وتحليل الجو العام المحيط ب

، مثل التغطيات التي رافقت أحداث األسباب والدوافع واآلثار المتوقعة المبنية علي الجهد والدراسة 

م ، حيث رافقها كم كبير من المعلومات والحقائق عن األوضاع خلل تلك 2011فبراير  17ثورة 

 .( 880: 2017 )متعب،الثورة 

  التغطية المتحيزة 

،  وبعدم تتسم التغطية اإلعلمية المتحيزة بالتركيز علي بعض عناصر الحدث دون البعض

هتمام بدقة المعلومات أو بمصداقية مصادر الحصول عليها، وبمزج رأي محرر الخبر بالحدث إلا

لكل نوعية من اآلراء  المخصصة هتمامات والوقت والمساحةإلاالذي يقوم بتغطيته، وبعدم التوازن في

، وبطريقة تستثير تي تؤثر علي فهم المشاهد للرسالة، وبإستخدام األساليب المختلفة الأو األخبار

حجاب ستجابات معينة لدى المشاهدين من حيث الفهم والتحليل وترتيب األحداث والمعلومات )إ
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المبالغة  بعض الوقائع أو يركز محرر الخبر علي جانب معين وحذفبمعني ، ( 201: 2010،

 .(76، 2013)الحسن ،، هدفها تشويه الخبر وتزييفه والتشويه لبعض األحداث

 أنواع األخبار اإلذاعية وتقسيماتها 
جل أ،وذلك من بالفضائيات واألخبار بوجه عام األخبارصنف وفقا لها علي أساسها تاألسس التي 

 : والتي تتمثل في الممارسة اإلخبارية ،ستفادة بها في تحقيق نوع من التوازن في إلا
  المصدر من حيث 
 .تم الحصول منه علي الخبر بمعني عدم ذكر المصدر الذي ،أخبار مجهولة المصدر -

 .مثل صرح مصدر مسئول لمصدر تحديدا  بمعني عدم ذكر ا،أخبار غير محددة المصدر -

وتعتبر ضرورة في حاالت معينة وخاصة  ،تذكر مصادرها  صراحةأخبار محددة المصدر،  -

 .عندما يتعلق األمر بعدم التأكد من حدث معين

  وحسب ، ، وقد يتضمن عدة واقعاتيتكون الخبر من واقعة واحدة ،رتكوين الخبمن حيث

الثاني ، ، ، بمعني تضمنه حدث واحد، خبر بسيط: األولإلي قسمين ذلك يمكن تصنيف الخبر

 .نه متضمن أكثر من واقعة مرتبطة بالحدث ي أبمعن، خبر مركب

  األتي إلي التأثير المتوقعمن حيث : 

وهي تلك األخبار التي تعبر عن أحداث تتعلق بإنتهاء الحرب والصراع وإنهاء ، ةأخبار إيجابي -

 .األزمات

كل ماله وقع سيئ علي النفس  ،وهي أخبار الكوارث والعنف والصراع والحروب، أخبار سلبية -

 .البشرية السوية 

 .يجابية أو السلبيةإل، وهى تلك األخبار التي التتضمن معني اأخبار غير محددة -

 العناصر التي تؤثر علي الخبر في الفضائيات 
 :منها هي المعطيات التي تؤثر علي قيمة الخبر
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  بغض النظر  ،تأثير علي حياة المشاهدكتساب الخبر قيمته وفقا لما يحدثه من إبمعني  ،التأثير

، فالقصة اإلخبارية تكتسب أهميتها حسب يين للرسالة باآلالف أو المليينعما إذا كان عدد المتلق

 جتماعية .إلواةقتصاديإلاهدين السياسية واما تحدثه من تأثير علي حياة هؤالء المش

تؤثر علي أكبر عدد من  يمكن أنوتميل الفضائيات إلي اختيار األخبار التي تري أن نتائجها 

، حيث يكون تأثير نتائجها مباشرة يز علي األخبار الداخلية الوطنية، مع التركالمشاهدين

صالح ، )، أما األخبار التي ال تمس المشاهد مباشرة فيتم تجاهلها لمشاهدين القنوات الفضائيةبالنسبة

2003 :199 ). 

أو  يكون نفسيا  ، وقد الفضائيات والمشاهد علي السواءي تصال فإليقع علي القائم باوالتأثير 

، ويتحقق اثر الفضائيات من خلل تقديمها األخبار والمعلومات واإلقناع وتحسين أو فكريا   جتماعيا  إ

 .( 32: 2011)أبو الحمام ، الصورة الذهنية 

 نظرا  لفترةي تجعل المشاهد يتحدث عنها يتحقق هذا العنصر عند عرض األخبار الت ،هتمامإلا ، 

علي الهروب من حياته العادية  ،لما يتوفر في هذه األخبار من اإلثارة التي تساعد المشاهد

 .والروتين اليومي لبعض الوقت

 التي تفيده في عن األحداث ،إمداد المشاهد بالمعلومات فيللقصة اإلخبارية دور مهم ،المعلومات

 .(27:25: 1989مكاوي ، )يةاليومحياته

 القنوات اإلخبارية بالفضائيات العربيةعالقة 
حتلت موقع الصدارة بين أ، كما ئية المتخصصة في المجال اإلخباري لقد تعددت القنوات الفضا 

، مما نتج ضمون اإلخباري من جاذبية للمشاهدالقنوات المتخصصة األخرى وذلك لما يتميز به الم

عنه منافسة شديدة بين هذه الفضائيات من أجل تحقيق األسبقية واألفضلية في عرض األحداث 

، حيث أكبر اآلثر في توعية الرأي العامالجارية وكان للقنوات التي تستخدم أفضل أنواع التقنيات 
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كبيرة في  تؤدي مهمة فالصورة ،وكأن المشاهد يعيش في موقع الحدثتنقل األحداث فور وقوعها 

إيضاح الفكرة األساسية للموضوع. الخبر المرئي وحدة متماسكة وبناء متجانس األجزاء له إستهلل 

ومتن وخاتمة، وهذا البناء يتطور من الذروة التي تكون عند اإلستهلل إلي األسباب ثم إلي 

الستقلل  وهذه الفورية في نقل الخبر من موقع الحدث تشكل فرصة ،(:2001206جواد ،(اآلثار

 وسائل اإلعلم العربي من التبعية للمصادر اإلخبارية الغربية .

الترفيهية  بالقنوات برغم قلة العدد قياسيا   ،من بين الفضائيات العربية نتشارا  إهذه القنوات تعد األكثر 

 ،، كما أنها األبرز بين الفضائيات نتيجة للحواجز التي تغلق الواقع السياسي العربيوالرياضية

 والدور المحدد لإلذاعة المرئية المحلية العربية المملوكة للحكومات .

قدمت هذه الفضائيات اإلخبارية نكهة مرئية جديدة تمثلت في اإلكثار من البرامج الحوارية وتلك 

، بمعني إعطاء جمهور المشاهدين مكانة مهمة في علي االتصال المباشر مع الجمهور التي تعتمد

وتعرفها علي رجع الصدى  ،يات التي يرتقي أداؤها من خلل تواصلها المباشرالصلة مع الفضائ

 الفوري لجمهور المستقبلين لرسائل هذه الفضائيات .

 وقد عملت هذه الفضائيات علي تحيق أشياء جديدة للعمل اإلخباري متمثلة في التالي :
تقوم علي أساس أهمية الحدث وليس حسب التنظيم  ،تقديمها للنشرات اإلخبارية بهيكلية إخبارية -

 الذي تلتزم به النشرات اإلخبارية الرسمية العربية . ،الهيكلي الروتيني

و مع الشخصيات سواء مع المراسلين أ ،وجود حوارات مباشرة يتم إجراؤها أثناء تقديم النشرات -

 .المعنية باألحداث

التقارير الوافية من المندوبين  ،القادمة من الوكاالتتنوع نشراتها اإلخبارية متضمنة األخبار  -

 (124:125، 2010، )الصيفيوالمراسلين الذين تعتبر رسائلهم اإلخبارية إضافة خاصة تنفرد بها القناة 
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وتعد القنوات اإلخبارية واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بدور حيوي وفعال في تنمية 

يق ما تقدمه من برامج إخبارية سياسية،  حيث أنها تعتبر من الوعي السياسي وذلك عن طر 

.كما تشارك في تكوين منها معلوماته ومعارفه السياسية المصادر األساسية التي يستقي المشاهد

تخاذ القرارات إشتراكهم في عملية طرح و إو  ،هتمام بالسياسةإلوتدفع المشاهدين ل ،القيم السياسية

 .(01: 2008القحطان ، إبراهيم ، السياسية )

 خصائص اإلرسال اإلذاعي المرئي الفضائي 
، مما ين الصوت والصورة واللون والحركة، فتسيطر علي حواس المشاهدتجمع اإلذاعة المرئية ب

 : مزايا أهمهاتصال األخرى بعدة اإليجعلها تتفوق علي وسائل 

 ار من مكانها قدم األخبت ي، فهبالفورية التي تزيد من واقعيتها : تمتاز اإلذاعة المرئيةالبث الحي

، )معوضمتحركة تتجاوز بالمشاهد حدود الزمان والمكان  ، كما تقدم صورا  وفى نفس زمن حدوثها

 .(:200064، عبدالعزيز

عن األخبار المعهودة  مختلفا   نتباه المشاهد إلي الحدث، ألنه يري شيئا  إويمتاز البث الحي بجذب   

عن المألوف يحدث اآلن، فأغلب القنوات المرئية تملك  خارجا   ، وأنه بمثابة إعلن علي إن شيئا  

هذه التقنية إلستخدامها البث المباشر " البث الحي " عن طريق مراسل موجود في قلب الحدث 

 .(154: 2010، عبدالنبي)

ندالع ثورات الربيع العربي ، علي شاشاتها ، إفشهدت الشعوب العربية عامة  وليبيا خاصة أثناء  

سلين الذين قاموا المعارك التي دارت بين المواطنيين وكتائب القذافي أول بأول، بفضل وجود المرا

،  وقوعها ات التي تهمه، في نفس زمن، ونقل األخبار، لتزويد المشاهد بالمعلومبتغطية األحداث

 رغم المخاطر التي واجهوها مع هذه الكتائب، وكأننا معهم في ساحات القتال .
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 حيث أن المشاهدة تؤثر علي المشاهدين ها هائلة في التأثير في مشاهديها: قدرت قوة التأثير ،

 تؤثر فيهم وتؤدى إلي تغيير سلوك المشاهد وقيامه بسلوكيات لم تكن موجودة فيه أصل . وأحيانا  

  عتمادها علي حاستي البصر إ ، حيث وسيلة أخري أي علي اإلقناع أكثرمن : لها قدرةاإلقناع ةقو

صورة للمشاهد كدليل علي ، وأحيانا علي حاسة البصر أكثر من السمع ألنها تقدم الوالسمع

، ومن هنا تتضح األهمية التي تشكلها سان يصدق ما يراه أكثر مما يسمعه، وطبيعة اإلنالمعلومة

الصورة المرئية في إقناع الرأي العام بمضمون الرسالة اإلعلمية من خلل القنوات الفضائية 

 .( 72: 2016)الغمراوي ، 

 بمعنى لفت االنتباه للمشاهد وجذبه، بتقديم صورة حية ومتحركة لجذبه وإثارة نفسيته  الجاذبية :

 مهما كان نوع الرسالة ومضمونها .

  روق ، مع مراعاة الفقديم برامجها المتنوعة للمشاهدين: تحرص اإلذاعة المرئية علي تالتنوع

، وتصنف المواد التي يتم مختلفةتجاهاته الإمشاهد ميوله و  ، فلكلجتماعية للمشاهدإلالفردية وا

 عرضها على شاشة المرئية إلي : 

 ، منها برامج األخبار واللقاءات المباشرة .برامج واقعية -

 (17: 2005، الزليتني) نفعاالت السارة والدراميةإل،هدفها التسلية واإلقناع وتعتمد علي ابرامج خيالية -

 السياسية وصنع القراردور القنوات الفضائية اإلخبارية  في الحياة 
في  أضحت اإلذاعة المرئية تؤدى دورا  متزايدا  بسبب التطور الذي نشأ عن سرعة التدفق المعلوماتي 

ناع القرار يستقون معلوماتهم من القنوات الفضائية وبشكل صنع القرار السياسي، إذ أصبح ُص 

عتماده إ خاص اإلخبارية منها،  وهذا ما أكده الرئيس األمريكي األسبق " جورج بوش األب" عن 

بوصفها مصدرا  رئيسيا  للمعلومات السياسية والعسكرية وقت وقوعها أول بأول    CNNعلي شبكة 

حصل على معلومات أ: " أنني الحد الذي جعله يصرح قائل ، إلي1990في حرب الخليج الثانية 
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، وهذا دليل علي CIAحصل من وكالة المخابرات المركزية األمريكية أأكثر مما CNN من شبكة 

 .(43: 2015)محسن ، أهمية القنوات الفضائية اإلخبارية في الميدان السياسي 

 وتؤدي القنوات الفضائية اإلخبارية دورا  مؤثرا   ،و تعد عملية صنع القرار من أهم العمليات السياسية 

لتي تمارس عملها في صنعه، ويختلف تأثير الفضائيات في صنع القرار بإختلف النظم السياسية ا

، وهناك ضغوطا تقع علي صناع القرار، وأن الفضائيات تؤثر في إدراكها للرأي تصالي في ظلهإلا

ربما يكلف صانعي القرار الكثير، وان أهميته وتأثيره في العام، وان أي تقويم خاطئ للرأي العام 

 : يمكن إبرازها بما يأتيعملية صنع القرار 

  إنها تمد صانعي القرار بالمعلومات بشأن األحداث الجارية والبيئة السياسية لسياساتهم وفي كثير

 .من األحيان تقدمها بشكل أسرع من الطبيعي 

 الفضائية اللزمة لنقل رسائلهم إلي الجمهور لشرح سياستهم تصال القنوات إلبا نتوفر للقائمي

 التي يتبنوها ومعارضة الطرف المضاد اآلخر .

  تخاذ القرار الذي تعتزم الدولة القيام به لحل بعض إتقوم الفضائيات بتوضيح القصد من

 المشاكل العامة .

يزداد إعتماد المشاهدين عليها  يثفي تشكيل الثقافة السياسية ، ح هاما   تلعب الفضائيات دورا  حيث 

حيث أشارت أغلب الدراسات المناسب،  القرار علي إتخاذللحصول علي المعلومات التي تساعدهم 

مع اختلف ، من المشاهدون يتحصلون على معلوماتهم من الفضائيات %90إلي أن ما نسبته 

 (dtls.php/www.wfrt.org) صلح صالح ،هذه النسبة من دولة آلخري 

، فلهذه ئية في الحياة السياسية المعاصرةتعدد األدوار الملقاة على عاتق هذه القنوات الفضا مع

القنوات دورها في تزويد المشاهد بالخبرات السياسية التي من خللها يتشكل الرأي في المجتمع ، 

الهامة وعند في المواقف السياسية  ،في خلق التماسك بين أفراد المجتمع هاما   كما أنها تلعب دورا  
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أما أهمية الدور الذي تلعبه الفضائيات في الحياة  ، الحاجة إلي اتخاذ أفعال سياسية مصيرية

 السياسية فترجع لعدة أسباب أهمها :

 ثقة المشاهدين في صدق ما تقدمه القنوات الفضائية من معلومات . -

ير قادر علي إدراك حقيقة مما يجعل المشاهد غ ،غزارة الرسائل اإلعلمية الذي ثبتها الفضائيات -

 المواقف إال من خلل الرؤية المقدمة له من القنوات الفضائية .

الزبيدي ، )زدياد عدد المشاهدين الذين يتعرضون لما تقدمه الفضائيات من مواد وبرامج إعلمية إ -

2013 : 195) 

 الضوابط األخالقية اإلعالمية المهنية للعمل اإلذاعي الفضائي المرئي
تعد مسؤولية الفضائيات من المهام الكبرى في حق اإلعلميين المهنيين العاملين بها،  وتتميز 

الفضائيات الناجحة بدقتها وموضوعيتها ومدي حرفيتها وإتباعها أصول الضوابط األخلقية والمهنية 

ات داخلية وهي بمثابة توجيه ،أخلقيات المهنة تعد الشريان الرئيسجدا  ألن الضوابط مهمة وهذه 

إن .ت التي تعترضه أثناء تأدية مهامهلقرارات اإلعلمي المهني في مختلف المواقف والموضوعا

األخلقيات ما هي إال عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم المنظمة لما هو صحيح وموضوعي 

قي، كما في العمل اإلعلمي وهي تعتمد علي مجموعة منتقاة من المبادئ الموجهة للسلوك األخل

 .(40: 2010)حجاب ، أنها تتضمن الدوافع والرقابة الذاتية ضوابطا  للعمل اإلعلمي 

ذاعي المرئي في ظل البث والمهنية للعمل الفضائي اإل ،إن الحديث عن الضوابط األخلقية

، والتي رافقتها كم هائل من النشرات اإلخبارية وأشكال خاصة أثناء ثورات الربيع العربي–الفضائي

كان له دور كبير في الحكم علي مصداقية هذه القنوات ونزاهتها أو عدالتها  –البرامج المختلفة 

، هذه الضوابط والتي راتوموضوعيتها أو حياديتها في تغطيتها وتناولها وتفسيرها ألحداث هذه الثو 

 : لضوابطا ومن هذهذاعي الفضائي المرئي في كل مكان يستلزم وجودها في العمل اإل
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  مبدأ السلوك 
 أوالتي يقومون بها أثناء عملهم  وبعض القيودبنشاطات محددة، تنص علي قيام الصحافيين 

، ويعود سبب ذلك إلي الحفاظ علي مصداقية المؤسسة اإلعلمية وسمعتها،  مثل منعهم من خارجه

ستخدامهم آالت تصوير مخفية أو تحريف الصور إإخفاء هوياتهم في الحصول علي المعلومات أو 

وتلفيقها وغيرها الكثير دون حصولهم علي إذن مسبق من المسؤول المباشر،  وتصل هذه القواعد 

تغطية نشاطات خاصة أو أحزاب أو غيرها وشخصيات بعينها، وتكون هذه القواعد عادة إلي حظر 

وثيقة داخلية ويمكن نشرها بشكل أو بأخر عن طريق المؤسسة نفسها لكي يعرف الجمهور ما يمكن 

، ألن غياب األطر القانونية والتشريعية لقانونية إذا ما انتهكت معاييرهاويخضعها للمسائلة ا ،توقعه

توفير الحماية التي تنظم العمل اإلعلمي المبني علي اإلحترافية المهنية بمواكبة التطور التقني و 

، فغياب هذه القوانين المنظمة للعمل تؤدي إلي فوضى إعلمية وعشوائية لشريحة اإلعلميين

 . (2012) أدريسي ، موقع الشرق األوسط ، بالعمل 

م الخبر ونوعه من جهة ومعايير المجتمع ومصالحه ؛ إذا حدث تضارب بين حجقواعد المجتمع

، فاألخيرة هي األولي ولكن هذا ال يعني قمع حرية الرأي والتعبير اره من جهة أخري وأمنه واستقر 

عنه، ويقع علي عاتق كل وسيلة إعلمية بأن تقوم بتوضيح سبب إذاعتها أو نشرها لحدث ما، ويعد 

ا غير قانوني في بعض الدول ويجب وجود قوانيين كشف هوية متهمين في أحداث معينة نشاط

ومن أكثر القضايا التي يواجهونها قضايا  ،منظمة محددة لنشاط الصحافيين عليهم اإللمام بها

 (73،70: 2010)العامري ، التشهير والقذف 

 مبدأ العدالة 
مبدأ العدالة ، بينما قتراب منهإلموضوعية وإنما يمكن افي بعض األحيان يصعب تحقيق مبدأ ال

لخبر، ولئن أمكن والتغطية المتوازنة يمكن من خللها تتحقق المساواة في التغطية والتناول أو تقديم ا
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لعدم وجود مقياس يمكن اللجوء إليه بشكل مستقل  ، فإن قياس التحيز يبقي صعبا  التحقق من الدقة

 عن التفسير التقييمي .

من الزمن والحيز أثناء التغطية أو التقديم  ،المتساويةوالعدالة تعني إعطاء كل األطراف الفرصة 

وضرورة أن يعلم  ،علي مسافة واحدة من جميع األطرافعلي الوقوف  وعمل   والتأكيد المستمر قوال  

 فيها . تصال أنه شاهد علي األحداث وليس طرفا  إلالقائم با

 : والشروط التي يقوم عليها مبدأ العدالة هي
  التغطية المعلومات ذات العلقة بالحدث مباشرة .التأكيد علي تضمين 

 . عدم الحذف للحقائق ذات األهمية بالحدث ألن العدالة تقوم علي التكاملية والشمولية 

 والتي ال تحمل إيماءات وتضليل والواضح  ،والجمل ذات المعني المباشر ،ستخدام الكلماتإ

 تدين أي طرف أثناء تناول الخبر .أو 

  لها الموضوعات التي تهم المشاهد وعدم تضليله بالخداع بشكل أو بآخر .األمانة في تناو 

  (222: 2005صالح ،  )عدم المساس لحرية اآلخرين، ألنها جزء من مبدأ العدالة. 

 النظرية المستخدمة في هذا البحث 
 عتماد علي وسائل اإلعلم إلنظرية ا

اإلعـلم، التـي تسـتند علـى فكـرة  أن إسـتخدام عتمـاد علـي وسـائل إليعتمد هـذا البحـث علـي نظريـة ا 

المشــاهد للقنــوات الفضــائية اإلخباريــة، ال يــتم بمعــزل عــن تــأثير المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وتــزداد 

 خلل هذهمن  .واألخبار بشكل مستمر ومكثف ،قدرتها التأثيرية كلما قامت بوظيفة نقل المعلومات

 علي الفضائياتعتماد الشباب الجامعي الليبي إ تمكن الباحث من معرفة السبب من وراء ، النظرية 

اإلخباريــة العربيــة كمصــدر للمعلومــات السياســية، للحصــول علــي المــواد اإلخباريــة التــي تهمهــم. إن 

 ستفادة منها خدمة إلهداف البحث .إلعرضها يبين كيفية ا
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 فهم ق فرضيات هذه النظرية، فيمكن من خلل ذلكوف ،تصالإلفالمشاهد عنصر حيوي في عملية ا

 العلقة بينه وبين مصادر الطرف اآلخر وهي القنوات الفضائية لتحقيق أهدافه .

عتماد المشاهد علي القنوات إ يزيد من  ،تشير النظرية إلي أن زيادة الصراعات في المجتمع

ات، الذي تزايدت فيه الصراعات الفضائية، ويمكن توظيف هذه الفكرة المهمة في هذا الوقت بالذ

والحروب في الوطن العربي عامة وليبيا خاصة، فهذه األحداث بناء علي فكرة النظرية تزيد من 

عتماد المشاهد علي وسائل اإلعلم وخاصة القنوات المرئية لسرعتها في تغطية ونقل الحدث، إ 

من  مهما   الشباب الجامعي جزءا  وإمكاناتها في نشر معلومات ال تنشر في وسائل أخري، ويشكل 

 هذا المشاهد .

 اإلعالمعتماد علي وسائل إلانظرية مفهوم
عتماد المتبادل بين المشاهدين والقنوات الفضائية إلوهو ا  ،يتضح مفهومهاسم النظرية أمن خلل 

عتماد بين هذه القنوات والمجتمع والمشاهد إ اإلخبارية العربية، وأن العلقة التي تحكمهم هي علقة 

 .(133: 2007)الهيثي، 

فمحــور هــذه النظريــة يقــوم علــي أن األفــراد يعتمــدون علــي وســائل اإلعــلم عامــة والقنــوات الفضــائية 

،ويبـين (14: 2010،)النوافعـة خاصة لتزويدهم بالمعلومات التي تلبي حاجـاتهم وتسـاعدهم فـي تحقيقهـا

 .أن المعلومة هنا هي كل الرسائل اإلعلمية حتى الترفيهية منهاديفلير وساندرا بول 

، ألن القنوات الفضائية اإلخبارية قويةعتماد ال تشارك فكرة المجتمع الجماهيري في أن إلنظرية ا

جتماعية، واألصح أنها تتصور أن قوة هذه القنوات تكمن في إالمشاهدين منعزلون بدون روابط 

المعلومات، وتلزم المشاهدين ببلوغ أهدافهم الشخصية، علوة علي أنها كلما سيطرتها علي مصادر 

تساع مجال األهداف التي تتطلب الوصول إلي مصادر معلومات تلك إ، زاد زاد المجتمع تعقيدا  

 الفضائيات .
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جتماعي للمجتمع إلالمفترض أن يكون نظام القنوات الفضائية اإلخبارية جزء مهما  من التركيب ا

،ويري مؤسسا النظرية أن للفضائيات علقة بالمشاهدين والمجتمعات، وقد تكون هذه العلقة متغيرة 

 .(134: 2007)الهيثي ، أو منتظمة، مباشرة أو غير مباشرة، قوية أو ضعيفة 

م ومتابعة هتماإ ثار للمعلومات أ رئيسيا   مصدرا   ،المجتمعات الحديثة الفضائيات في نتيجة لذلك غدت

، نتشارهاإئية العربية واألجنبية و خاصة بعد ظهور القنوات الفضا ،العالم العربي المشاهدين في

 .(1: 2007)مظهر،، سواء الجمهورالعام أو جمهور النخبةاتزدياد مشاهدي هذه الفضائيإو 

وأكد  ،هتم بعض الباحثين في العشرينيات بدراسة تأثير الفضائيات علي المستوى المعرفيإ وقد 

إلى التفاعل بين متغيرات مرتبطة بطبيعة  ختلف المستوى المعرفي لألفراد يرجع أساسا  إبعضهم أن 

، كما أوضح الكثير من الخبراء في سمات المشاهد وخصائصه المختلفة ، باإلضافة إليتالفضائيا

عتماد إلمن ا جتماعية ومؤسساتها في المجتمع علي أساسإلالغرب العلقة بين الفضائيات والنظم ا

 .(140: 2001)عبدالحميد ، المتبادل 

 عتماد علي وسائل اإلعالم إلأهداف نظرية ا

 عتماد علي وسائل اإلعلم مايلي :إلمن األهداف الرئيسية لنظرية ا

   الكشف عن األسباب التي تجعل للفضائيات اإلخبارية العربية أحيانا آثار قوية ومباشرة وأحيانا 

 ما . غير مباشرة وضعيفة نوعا  

 ( في التأثير التخصص–العمر–النوع )يرات الديموغرافية للمشاهدين مثلالتأكيد علي دور المتغ

 .(352 :2010، الجوهر ) اإلخبارية عتماده علي الفضائياتإ علي درجة وقوة 

  عتماد إ التأكيد علي دور التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية كإحدى التأثيرات الناتجة عن

 المشاهد علي الفضائيات.
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  جل أداخل المجتمعات الصناعية من  أوليةللمشاهدين التعامل مع الفضائيات بوصفها وسائل

 .(310: 1998)حسين ، جمع ومعالجة ونشر المعلومات داخل تلك المجتمعات 

عتباره إر للمجتمع ببمعني أنها تنظ ،عتماد علي وسائل اإلعلم هي نظرية بيئيةإلحيث أن نظرية ا

ماعية كبيرة وصغيرة ببعضها جتإلرتباط أجزاء من النظم اإ، وهي تبحث في كيفية عضويا   تركيبا  

من النسيج  هاما   ، والفضائيات اإلخبارية العربية جزءا  البعض، محاولة تفسير سلوك هذه األجزاء

 .جتماعي للمجتمعإلا

جتماعي لكونها تتسم بخصائص إلكما أنها تركز علي العلقات بين الفضائيات والمشاهد والنظام ا

، حيث يعتمد المشاهدون علي الذي تفرضه سمات المجتمع الحديث عتماد المتبادلإلجتماعية من اإ

وبذلك  ،جتماعي من حولهمإلهو المحيط ا ،فرعي إلدراك وفهم نظام فرعي أخر الفضائيات كنظام

تمثل الفضائيات مصادر رئيسية يعتمد عليها المشاهد في إستقاء معلوماتهم عن األحداث 

ستقرار والتحول والصراع الذي إلوتتزايد درجة االعتماد بتعرض المجتمع لحاالت من عدم ا،الجارية

جتماعي من حوله إلات لفهم الواقع استقاء المزيد من المعلومات من الفضائيإليدفع المشاهد 

 .(122 :2006)الطرابيشي ، السيد ، 

 عتماد علي الفضائيات علي عدة عوامل منها :إلا عالقات وتقوم

ي موارد ، فعليه أن يعتمد علجتماعيإلالمشاهد هدفه الشخصي وا ، أي لكي يحققاألهداف -

 ، والعكس صحيح .يسيطر عليها أفراد آخرون 

، وتعد الفضائيات نظام معلومات المصادر المختلفة لتحقيق هدفه المشاهد إلي، يلجأ  المصادر -

 يسعي إليه المشاهد للوصول إلي هدفه .

 وتتحكم الفضائيات في ثلثة أنواع من مصادر المعلومات هي :

 ويسعي لمعرفة مايدور حوله من أحداث .التي تهم المشاهد، جمع المعلومات ، 



67 
 

 لكي تخرج بصورة مناسبة .التي تم جمعها المعلومات ، أي تنقيحتنسيق المعلومات ، 

 مكاوي ، )بمعنى القدرة علي توزيع المعلومات لجمهور عريض من المشاهدين  ،نشر المعلومات

2009 :200). 

 عتماد علي القنوات الفضائية إلالفروض الخاصة بنظرية ا
 فتراضات منها :إلعلي العديد من ا القنوات الفضائيةعتماد علي إلتستند نظرية ا

 الهدف والمصلحة  ختلفإ، نتيجة عتماده علي القنوات الفضائيةإ جة ختلف المشاهد في در إ

 .والحاجة الفردية 

  القنوات عتماد علي معلومات تلك إلوتوازنه علي زيادة أو قلة درجة ا المجتمعستقرار إتؤثر درجة

 هاعتماد المشاهد عليإ ، زاد المجتمعوالفوضى داخل  ستقرارإل، وكلما زادت درجة عدم االفضائيات

من أحداث، كما حدث أثناء ثورات التغيير العربي، من حيث كثافة المشاهدة لمعرفة ما يدور حوله 

 .وفورية نقل األخبار التي تقدمها

 عتماد علي الفضائيات في حالة وجود قنوات بديلة للحصول علي المعلومات ، إلتقل درجة ا

 .حالة قلة قنوات اإلعلم األخرى  المشاهد علي الفضائيات فيعتماد إ وتزداد درجة 

  عتماد المشاهد علي معلومات القنوات الفضائية في المجتمعات التي تتطور فيها أنظمةإ يزداد 

 .هذه الفضائيات 

  وهي التي تحدد مباشرة كثيرا  بين المشاهد والفضائيات والمجتمععتماد متبادلة إ وجود علقة ، 

 (:70 2015 ،)عليت التي تحدثها الفضائيات في المشاهد والمجتمع من التأثيرا

تماد عإ ستقرار في المجتمع يزيد من إلعتماد علي وسائل اإلعلم إلي أن عدم اإلحيث تشير نظرية ا

، حيث قطة وتطبيقها على المجتمع الليبي، ويمكن توظيف هذه النالفرد علي القنوات الفضائية

، بسبب المسائل العالقة بينهما منذ سنوات مثل السلطتين التشريعية والتنفيذيةن األزمات المتوالية بي
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، كل ذلك ، وغيرها الكثير، و برنامج عمل الحكومة، ملف المصالحة الوطنيةفرض سيادة القانون 

جعل األزمة تولد أزمة وهذه األزمات تعد في صلب هموم المواطن الليبي الذي تشتت بين مجلس 

، كل هذه األحداث تزيد من اعتماد المشاهدين علي ومرجعيته السياسية واالجتماعية هالدولة وحكومت

، لسرعتها في تغطية األحداث وإمكانية نشر معلومات ال تستطيع قنوات العربية والمحلية الفضائيات

 .فضائية أخرى نشرها 

 العالقة المتبادلة بين النظام السياسي والفضائيات 

الكيفية التي يعتمد فيها المشاهدون  فيالسياسي والقنوات الفضائية تتجلي  أن العلقة بين النظام

ايا ومتابعتهم وإلمامهم بالمعلومات السياسية حول القض ،علي الفضائيات لتحقيق معارفهم السياسية

ن المشاهدين ومن هم في ، فالقنوات الفضائية هي حلقة الوصل بيواألحداث التي تدور من حولهم

 تزويد كل من الطرفين بالمعلومات .  فيمزدوجا  وهي تلعب دورا  ، سدة الحكم

 :ويعتمد النظام السياسي علي القنوات الفضائية لتحقيق األهداف اآلتية 

 ي عن طريق خلق جتماعإل، مثل تحقيق التكامل اسي، وطاعة الدولةالحفاظ علي النظام السيا

 ، وعمليات تشكيل الرأي العام .جتماعيإلاإلجماع ا

 السياسية ستعدادللحرب،والمشاركةإلتعبئتهم لتنفيذ األنشطة السياسية، مثل او  ون تنظيم المواطن. 

 ذية والتشريعية ، مثل الصراع علي السلطتين التنفيلسيطرة والفوز في الصراع الداخليا. 

  حترام القانون .إتثبيت وتدعيم القيم والنماذج السياسية مثل الحرية والمساواة و 

 :ومن جهة أخري تعتمد الفضائيات علي النظام السياسي لتحقيق األهداف اآلتية 
 والحصول علي تصريحات مية وغير الرسمية لتغطية األخبارالحصول علي المعلومات الرس ،

 قتصادية .إلبشأن األوضاع السياسية وا

 كتساب الحماية التشريعية والقضائية والتنفيذية .إ 
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  اإلعلنات السياسية .تحقيق عائد من 

 ويمكن أن يحدث الصراع بين النظام السياسي والقنوات الفضائية بسبب رغبة السلطة السياسية في

، وسرية المعلومات لمنع وصول القنوات إليها؛ ورغبة القنوات فرض رقابة علي القنوات الفضائية

، ومع ذلك ال يستطيع النظام السياسي والقنوات مشاهديها في تقديم ما يمكن الحصول عليه إلي

 (335:318، 1998، )مكاوي، السيدعتماد كل منهما علي األخرإ الفضائية أن يحققا أهدافهما بدون 

 
 أنواع تأثيرات االعتماد علي الفضائيات 

 هناك مجموعة من اآلثار الناتجة بسبب اعتماد المشاهدين علي الفضائيات وهي كالتالي :

 عتماد علي :إللنظرية ا وتشمل وفقا  ،  التأثيرات المعرفية 

 ث نقص في المعلومات أو تناقضها الناتج عن الغموض لدى المشاهد، لفهم معاني األحدا

، فتكون القنوات الفضائية هي المصدر المتاح للحصول علي وتحديد  التفسيرات الصحيحة لها

 .(360: 2015، محمد) المعلومات الكافية إلزالة هذا الغموض 

 تجاهه نحو القضايا إ، المشاهد يستخدم معلومات القنوات الفضائية في تكوين تجاهإلتكوين ا

 الجدلية المثارة في المجتمع .

 للقنوات الفضائية دور هام في ترتيب أولويات المشاهدين الذين يعتمدون ترتيب األولويات ،

 عليها في معرفة القضايا واألحداث البارزة .

 تساهم الفضائيات في توسيع المعتقدات التي يدركها المشاهدون .تساع المعتقداتإ ، 

 ظ عليها ، هي مجموعة معتقدات يشترك فيها جميع المشاهدين ويرغبون في الحفاالقيم 

 ، والقنوات الفضائية لها دور في توضيح أهمية هذه القيم .مثل: التسامح، الحرية، المساواة 

 ترتبط التأثيرات الوجدانية ببعض المصطلحات مثل :، التأثيرات الوجدانية 



70 
 

  فضائية،يؤدي معني هذا أن المشاهدة المكثفة إلي موضوعات العنف بالقنوات ال ،الفتور العاطفي

، نتيجة لي نقص الرغبة في مساعدة اآلخرين، مما يؤكد عالفتور العاطفيالشعور بإلي بالمشاهد 

 .(47: 2014) سلطان ، والتي تصيب المشاهد بالتبلد المشاهدة المكثفة ألعمال العنف 

  من خلل ما تبثه غتياالت والقتل إلألحداث العنف والتوتر وا إن التعرض المكثف،القلق والخوف

علي القلق والخوف لدي المشاهدينمن الوقوع ضحايا ألعمال العنف  تثير مشاعر ،القنوات الفضائية

د بها عنف مما قد يسبب هذا ، يوجثل ليبياالتي قامت فيها ثورات الربيع العربي م العربية أن الدول

 .(120: 2012)البيضا،  ، خوف البعض من الحياة والعيش بهذه الدول أو السفر إليهااألمر

 يكون لها تأثيرات علي  أنالرسائل والمعلومات يمكن  نإبمعني  ،التأثيرات األخالقية والمعنوية

، وخلل يجابيةإالمعلومات والبرامج كانت  إذامعنويات المشاهدين الذين يعتمدوا علي الفضائيات، 

تجاهات التي يتم تشكيلها من خلل عرض إلفترات التوتر واألزمات والحروب يمكن تعزيز عدد من ا

 السمات الشخصية للجماعات .

 التأثيرات السلوكية 

، ومفهوم الفاعلية يظهر عندما يقوم ا المجال الفاعلية وعدم الفاعليةالتأثيرات السلوكية في هذمن 

، والتأثيرات السلوكية هي الناتج النهائي مله لوال تعرضه للقنوات الفضائيةالفرد بعمل ما كان يع

 (302 :2003)عبدالحميد ، للتأثيرات المعرفية والوجدانية 

 :ويعتمد المشاهدون علي الفضائيات لتحقيق عدة أهداف متمثلة فيما يلي 
 التي جتماعيةإلوالمعايير والمعتقدات ا، بمعني فهم المشاهد للقيم "فهم ذاتي، وينقسم إلي" الفهم ،

" وهو فهم المشاهد لوظائف المجتمع الذي يعيش  جتماعيإوفهم ، "تساهم في تشكيل خبرته الشخصية

 فيه .
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 كتساب المشاهد للمعلومات الخاصة بتوجيه إ بمعني وينقسم إلي "توجيه سلوكي" ،التوجيه

ويعني  "وتوجيه تفاعلي" وقيم المجتمع ،  سلوكي من المجتمع التخاذ السلوك الملئم لتوقعات

تفاعل مع أفراد ومؤسسات كتساب المشاهد للمعلومات الخاصة باكتساب مهارات الحوار والإ

 .المجتمع 

 والبعد عن الراحة والهدوء وتنقسم إلي" تسلية منعزلة " بمعني رغبة المشاهد في ،التسلية ،

الترفيه بتفاعله مع اآلخرين  وهي رغبة المشاهد في"" تسلية اجتماعية و ضغوط الحياة اليومية ،

 .(317:316: 2005)رضوان ، 

 عتماد علي الفضائيات إلنظرية ا تكامل
عتماد إلعلي المشاهدين نتيجة ا ،ةفضائيللقنوات الاآلثار المحتملة  تكاملميوضح النموذج ال

 جتماعية األخرى والمشاهدين ويمكن تلخيص العلقة في اآلتي :إلالمتبادل بين الفضائيات والنظم ا

  عتماد متبادلة بين المشاهد والقنوات الفضائية ، ولكل إ تسبب علقة  ،تدفق األحداث من المجتمع

الخاصة به معبرة عن قيمه وتقاليده وعاداته وأنماط سلوكه التي يتم نقلها عبر رموز مجتمع ثقافته 

 لفظية وغير لفظية .

  تتأثر الفضائيات بعناصر ثقافة المجتمع بالسلب واإليجاب، وهي التي تحدد خصائص

، وتتحكم هذه الخصائص في وظائف اف والموارد والعلقات المتبادلةالفضائيات متضمنة األهد

مما يؤثر علي  ،ليم المعلومات التي يتحكم فيها عدد الفضائيات المتاحة ودرجة مركزيتهاتس

 األنشطة التي تمارسها الفضائيات .

 مركزة علي بعض القضايا جتماعية المختلفةإلداخل النظم ا الفضائيات تغطي األحداث الواقعة ،

 والموضوعات التي تشكل رسالة تهم قطاع عريض من المشاهدين .
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 بإعتباره المتلقي لما تبثه الفضائيات ، تكاململمشاهد هو العنصر الرئيسي في هذا اإلطار الا

واستخدامه وتعرضه للفضائيات إلستكمال بناء واقعه االجتماعي الذي ال يدركه بالخبرة المباشرة 

 عتماد المتبادل تتشكل لديه المعلومات التي يبحث عنها .إلوبا

 عي مفهوم لدي المشاهدين ويلبي حاجاتهم قبل وأثناء تلقى األحداث حينما يكون الواقع االجتما

، وعلي العكس أثير سوى تدعيم القيم والمعتقداتت أيئيات، لن يكون لهذه الفضائيات عبر الفضا

، فأنه يعتمد علي يسمح له بالفهم والتوجيه والسلوكجتماعيإحين ال يكون لدي المشاهد واقع 

تجاهات إل، ويكون لها تأثير قوى علي المعرفة واجتماعيإلالواقع ابقدر أكبر لفهم الفضائيات 

 والسلوك .

  وفي المجتمع يحدث العكس نا  ، وأحيالكي تؤثر في المشاهدينتتدفق المعلومات من الفضائيات ،

 .(:330 2016مكاوي ، السيد، )ككل

 عتماد علي الفضائيات في هذا البحثإلستخدام نظرية اإمبررات 
رتباطية بين عدد من المتغيرات العلمية مثل العلقة بين إلفي بناء العلقات ا ساعدت الباحث -

 .للشباب الجامعي الليبي، وبين المتغيرات الديموغرافية عتماد من ناحيةإلودوافع ا أسباب

، من حيث تحديد الصحيفة ستبانةإلافي بناء وصياغة صحيفة  ستفاد الباحث من النظريةإ -

 عتماد .إلللعناصر الرئيسية لنظرية ا ا  وأسئلتها الرئيسية وفق

علي القنوات اإلخبارية البحث عتماد الشباب الجامعي الليبي عينة إ دراسة التأثيرات الناتجة عن  -

، وذلك من خلل سية التي تتناولها تلك الفضائياتالعربية في حصوله علي المعلومات السيا

لوجدانية ثم ؤدى بدورها إلي تكوين التأثيرات ا، التي تعلي التأثيرات المعرفية بشكل خاصالتركيز 

 .التأثيرات السلوكية
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عتماد الشباب الجامعي الليبي علي إ طرح التساؤالت وشرح كيفية في ساعدت النظرية الباحث  -

رتباط إلعلى المعلومات السياسية وتحديد مدى ا مالقنوات الفضائية اإلخبارية العربية في حصوله

الفضائيات ومستويات المعرفة والفروق الفردية بين المبحوثين في هذه عتماد علي هذه إلبين ا

 المستويات .

 في المشاهد  ةئيالقنوات الفضا يةتأثيركيف
المشاهد بمضامين معينة ، تزيد إحتماالت تأثر التأثير عملية نفسية إدراكية تري نظرية االعتماد أن

 التالية :، ويتم هذا التأثير حسب تسلسل الخطوات للفضائيات

 من الفهم  يتعرض المشاهد لمضمون القنوات الفضائية التي يتوقع أن تساعده في تحقيق هدفه

عتماد تحقيق هذا التوقع بناء على تجارب المشاهد السابقة ومحادثاته مع إ ، و أو التوجيه أو الترفيه

ختيار ما يودون إاآلخرين وما يحصل عليه من مصادر تلك الفضائيات وأغلب المشاهدين يقومون ب

 التعرض له من مضامين الفضائيات .

  كانت الدرجة أكبر في تحقيق ع لدى المشاهد أكثركلما كانت شدة البواعث المتعلقة بالموضو،

، وكذلك أكبر في تحقيق اإلثارة اإلدراكية لديه ) على عاطفية لديه ) كالحب والكراهية (اإلثارة ال

يتم ، وال بنفس الطريقة لمضامين الفضائيات ال يتعرضألن المشاهد مستوى االنتباه (، ذلك 

 ، ووسطهم الشخصيك يرتبط باختلف أهدافهم الشخصيةن ذلأل، عتمادهم عليها بطريقة واحدةإ 

عتمادهم سيزيد على إ ، فأن التهديد ، وكلما كانت بيئات المشاهدين مليئة بالغموض أوواالجتماعي

 الغموض وتقليل التهديد الذي يواجه بيئتهم . الفضائيات ألنها تصبح ضرورية لديهم لحل

  وحينما مشاركته في تنسيق المعلومات أكبركلما كانت شدة البواعث لدى المشاهد أكبر كانت ،

فإنه سيشارك بعد التعرض للرسالة في نوع التنسيق الدقيق  أو عاطفيا   ستثارة المشاهد إدراكيا  إيتم 

 للمعلومات .
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   بتعرضه لمضمون  حتمال تأثر المشاهدإتنسيق المعلومات يزداد  زدادت المشاركة فيإكلما

أن علقة والعاطفة والسلوك، و  ، ويزداد احتمال تأثير هذه القنوات على اإلدراكالقنوات الفضائية

 .جتماعية غامضة أو مهددة أو سريعة التغييرإلعتماد تزداد قوتها حينما تكون البيئة اإلا

، إذ تيار من تحديات متعارضة لموقف ماخإلتحديد الوقت أو افالغموض هو حالة عجز عن 

عتماده على إ تنقص المشاهد المعلومات الكافية واللزمة لخلق المعاني لألحداث، آنذاك يصبح 

يصاحب  ،، والتي تخلق معاني األحداثرها المنظومة الرئيسية للمعلوماتعتباإالفضائيات ب

، لذلك ضطرابات وحروبإالمجتمع بأزمات و  أوقات يمر فيها التهديد الذي ينشأ في الغموض أحيانا  

، ماذا يجرى وماذا يحدثويعتمدون عليها لفهم  ،يلجأ المشاهدون إلى القنوات الفضائية اإلخبارية

 .(168 :2004، أبو أصبع)للتقليل من التهديدات التي تواجههم 

المتغيرة تجبر أو تدفع األفراد للبحث عن وبالنظر للمرحلة التي تمر بها ليبيا فإن طبيعة األحداث 

، من المصادر والقنوات الفضائية خاصة   المعلومات، وليس بالغريب أن تكون وسائل اإلعلم عامة  

 التي نستقي منها معلوماتنا ، ألنها تساعدنا كثيرا  في إتخاذ القرارات المناسبة .

وسعي القنوات الفضائية إلي إعطاء لي المعلومة في ظل الغموض، إومن هنا كانت حاجة الفرد 

المعلومة وبناء الجانب المعرفي الذي بدوره يؤثر في الجانب الوجداني لدي الشباب الجامعي الليبي 

 للتأثير علي سلوكهم بمشاركتهم في صنع القرار السياسي .

 تم توظيف نظرية اإلعتماد علي وسائل اإلعلم لخدمة أهداف هذا البحث ، من خلل محاولة

إلخبارية والشباب الجامعي توظيف فروض النظرية حتى يمكن فهم العلقة بين القنوات الفضائية ا

عي الليبي الفضائيات : لماذا يشاهد الشباب الجاموتتركز في هذا علي إجابة السؤال ،الليبي

 .فالشباب الجامعي الليبي عنصر فاعل فى عملية اإلتصال في فرضيات هذه النظريةاإلخبارية؟، 
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 البحث الميداني
عتمـــاد الشـــباب الجـــامعي الليبـــي علـــي الفضـــائيات اإلخباريـــة العربيـــة إ يتعلـــق البحـــث الميـــداني بمـــدي 

كمصدر للمعلومات السياسية، ذلك من خلل تحليل بيانات إجابات المبحوثين علي األسئلة التي تم 

المتمثلة في جـداول التوزيـع التكـراري إعدادها ضمن أداة اإلستبانة .مستخدما  األساليب اإلحصائية ، 

 ، والنسب المئوية .

 توزيع المبحوثين عينة البحث حسب النوع  (1-3الجدول رقم )
 النسبة المئوية العدد النوع
 53.0 204 إناث
 47.0 181 ذكور

 %100 385 المجموع
 

 %53.0يوضــح هــذا الجــدول توزيــع المبحــوثين وفقــا للنــوع ذكــورا  و إناثــا ، حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث 

، مـرد ذلـك إلـي أن نسـبة اإلنـاث اللتـي يدرسـن %47.0من عينة البحث، بينما بلغت نسـبة الـذكور 

فـــي جامعـــة بنغـــازي بكلياتهـــا المختلفـــة، والتـــي هـــي قيـــد البحـــث تفـــوق نســـبة الـــذكور، رغبـــة وطمـــوح 

مواصــــلة دراســــتهن والتــــي تعتبــــر رأســــمالها وســــندها فــــي الحيــــاة، أكثــــر مــــن الــــذكور الــــذين يرغبــــون ل

 .باإللتحاق بالوظيفة مبكرا  من دون اإلهتمام بالدراسة الجامعية 

 توزيع المبحوثين عينة البحث حسب الفئة العمرية (2-3ُيوضح الجدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الفئة العمرية

 15.1 58 20أقل من  إلي 18من
 26.5 102 22إلي أقل من  20من 
 33.5 129 24إلي أقل من  22من 
 19.0 73 26إلي أقل من  24من 

 6.0 23 فأكثر 26
 %100 385 المجموع

جاءت في المرتبة  24إلي أقل من  22يتضح من بيانات هذا الجدول أن الفئة العمرية من   

بنسبة  22إلي أقل من  20، تليها الفئة العمرية من  %33.5األولي  من حيث العدد بنسبة 

في المرتبة  %19.0بنسبة  26إلي أقل من  24في المرتبة الثانية ، ثم الفئة العمرية من  26.5%
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في المرتبة الرابعة ، وأخيرا    %15.1بنسبة  20إلي أقل من  18،  تليها الفئة العمرية من  الثالثة

، وهذا يوضح أيضا أن جميع فئات الشباب الجامعي  %6.0فأكثر بنسبة  26جاءت الفئة العمرية 

قد شاركت في البحث ولم تقتصر علي فئة واحدة ، حيث وضع الباحث علي عاتقه أن تكون العينة 

 ثلة لجميع الفئات وصوال  إلي نتيجة قريبة من الواقع . مم

 (3-3الجدول رقم ) 
 ات قيد البحثتوزيع المبحوثين حسب الكلييوضح 

 النسبة المئوية العدد إناث ذكور الكلية
 42.6 164 72 92 االقتصاد
 16.9 65 47 18 اآلداب
 14.2 55 17 38 العلوم
 12.2 47 34 13 الطب

 5.9 23 18 5 الصيدلة
 5.5 21 11 10 تقنية المعلومات

 2.6 10 5 5 اإلعلم
 %100 385 204 181 المجموع

 

، يليهــا % 42.6أن الطــلب الدارســين بكليــة اإلقتصــاد هــي األعلــى نســبة  يتضــح مــن هــذا الجــدول

، ثــم جــاءت كليــة العلــوم بنســـبة % 16.9الطــلب الــذين يدرســون فــي كليــة اآلداب جـــاءت نســبتهم 

. بعد ذلك حظيت باقي الكليات بنسب ضـعيفة مقارنـة  %12.2، تلتها كلية الطب بنسبة  14.2%

، وكليــة تقنيــة المعلومــات  %5.9نلحــظ بــأن كليــة الصــيدلة نســبتها بالكليـات الســابقة أعــله ، حيــث 

 . %2.6، وأخيرا  كلية اإلعلم جاءت بنسبة  %5.5نسبتها 

وهــــذا يوضــــح األعــــداد الكبيــــرة التــــي تحويهــــا كليــــة اإلقتصــــاد وكليــــة اآلداب مــــن طــــلب وطالبــــات، 

 بإعتبارها من أقدم كليات جامعة بنغازي .
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 (4-3الجدول رقم )
 توزيع المبحوثين حسب التخصص

 النوع
النسبة  الذكور التخصص

النسبة  اإلناث المئوية
النسبة  اإلجمالي المئوية

 المئوية
 80.5 310 39.4 152 41.0 158 علوم تطبيقية
 19.4 75 13.3 52 5.9 23 علوم إنسانية

 %100 385 %52.9 204 %47.0 181 المجموع
 

مــن إجمــالي المبحــوثين يدرســون بالتخصــص التطبيقــي وهــم  %80.5يوضــح هــذا الجــدول إن نســبة 

مــن المبحــوثين يدرســون فــي التخصــص اإلنســاني ، وذلــك  %19.4النســبة األعلــى، بينمــا مانســبته 

بحكــم أن إرتفــاع هــذه النســبة راجــع إلــي أن عــدد الكليــات التطبيقيــة فــى الجامعــة يبلــغ عــددها عشــرة 

أربع كليات فقط ، ولميول ورغبـة بعـض الطـلب للدراسـة  كليات ، أما الكليات اإلنسانية يبلغ عددها

 بالمجال التطبيقي للحصول علي فرصة عمل أفضل ومناسبة.

 (5-3الجدول رقم )
 معدل مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية كمصدر للمعلومات السياسية

 

مـــن المبحوثـــون أجـــابوا بـــأنهم يشـــاهدون دائمـــا  %72.7يتضـــح مـــن بيانـــات هـــذا الجـــدول أن نســـبة 

القنــوات الفضــائية اإلخباريــة العربيــة ، وهــذا يعنــي أن الــذكور واإلنــاث الــذين يمثلــون العينــة فــي كــل 

التخصصــين اإلنســاني والتطبيقــي يحرصــون علــي متابعــة ومشــاهدة األخبــار لمعرفــة مــا يــدور حــولهم 

إجمالي  علوم تطبيقية علوم إنسانية 
 التخصصين
 ذكور + إناث

 
 النسبة المئوية

  إناث ذكور إناث ذكور معدل المشاهدة
 72.7 280 121 108 41 10 أشاهدها دائما
 19.7 76 15 41 8 12 أشاهدها أحيانا

 7.5 29 20 5 2 2 ال أشاهدها مطلقا
 %100 385 156 154 51 24 المجموع
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ن أحـــداث ذات علقـــة بحيـــاتهم المعاشـــة، وأن تنـــاول األخبـــار الهامـــة المرتبطـــة بـــالواقع هـــي التـــي مـــ

م تمــر بظــروف صــعبة جــدا ، سياســيا ، أمنيــا ،  2011جــذبتهم للمشــاهدة وخاصــة أن ليبيــا منــذ عــام 

اقتصــاديا ، كــل ذلــك كــان ســببا  فــي حرصــهم علــى متابعــة األخبــار أول بــأول، ممــا يؤكــد علــي صــحة 

ة النظرية بأن إعتماد الجمهـور علـي الفضـائيات اإلخباريـة يـزداد وقـت األزمـات، وكـذلك أهميـة فرضي

القنوات الفضائية العربية عامة والليبيـة خاصـة لـدى الشـباب الجـامعي الليبـي ومـدى إعتمـادهم عليهـا 

وجههم كانــت إجــابتهم بالمشــاهدة أحيانــا ، ربمــا إلــي إحتمــال تــ %19.7لتحقيــق دوافعهــم ، ومــا نســبته 

وهـى  %7.5إلي مصادر أخري للحصول علي المعلومات التي تهمهم مثل االنترنـت،  مقابـل نسـبة 

ـــه تـــم إســـتبعاد  مفـــردة ممـــن ال يشـــاهدون  29نســـبة قليلـــة جـــدا  أجـــابوا بعـــدم المشـــاهدة مطلقـــا  ، وعلي

مـــن ، وكـــان أغلـــبهم 385بـــدال  مـــن  356الفضـــائيات اإلخباريـــة العربيـــة ، ليصـــبح العـــدد اإلجمـــالي 

طالبـــات العلـــوم التطبيقيـــة ، وكـــان عـــددهن تســـعة وعشـــرون طالبـــة، ربمـــا يعـــزي ذلـــك إلـــي صـــعوبة 

 دراستهم العلمية وإنشغالهن بأمور البيت .

 ( أسباب عدم مشاهدة المبحوثين للفضائيات اإلخبارية العربية ) * (6-3الجدول رقم )

 النسبة التكرار األسباب                               

 39 18 ال أثق في دقة معلوماتها وأخبارها   -

 22 10 أفضل وسائل إعلمية أخري   -

         17     8 ال تلبي إحتياجاتي المعرفية   -

 13 6 ليس لدي وقت لمشاهدتها   -

 9 4 ال تفيدني  في مجال دراستي وعملي -

 % 100 46 مجموع اإلجابات

 )*( ُسمح للمبحوثينإختيار أكثر من بديل .         
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ُيبين هذا الجدول  أسباب عدم مشـاهدة بعـض المبحـوثين للفضـائيات اإلخباريـة العربيـة، حيـث أشـار 

أجـابوا  %22مـن أفـراد العينـة بـأنهم ال يثقـون فـي معلوماتهـا وأخبارهـا، و مـا نسـبته  %39ما نسـبته 

كانـت إجـابتهم بأنهـا ال تلبـي احتياجـاتهم المعرفيـة  %17مانسبتهبتفضيلهم وسائل إعلمية أخري، و 

مــن  %9، وأخيـرا  مانسـبته %13، بينمـا الـذين أفـادوا بأنـه لــيس لـديهم وقـت للمشـاهدة كانــت نسـبتهم 

 دهم في مجال العمل وحتى الدراسة أفراد العينة المبحوثة يرى أن مشاهدة الفضائيات اإلخبارية ال تفي

بيانات هذا الجدول السبب الرئيسي الـذي يمنـع المبحـوثين مـن مشـاهدة الفضـائيات يتضح من خلل 

اإلخباريــة العربيــة، هــو أنهــم ال يثقــون فــي دقــة وصــحة المعلومــات واألخبــار التــي تقــدمها لهــم هــذه 

الفضـــائيات اإلخباريـــة، لعـــدم تناولهـــا القضـــايا السياســـية الليبيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة بحياديــــة 

ية ، بذلك يكون سبب منطقي في إبتعاد بعض المبحوثين عـن مشـاهدة األحـداث واألخبـار وموضوع

 المهمة كونها منحازة لطرف علي حساب طرف أخر .

 (7-3جدول رقم )
 أهمية الفضائيات اإلخبارية العربية للمبحوثين كمصدر لمعلوماتهم السياسية الليبية     
 النوع، التخصص     

 
 

 األهمية

 علوم تطبيقية إنسانيةعلوم 
 إجمالي التخصصين
 النوع النوع النسبة المئوية ذكور + إناث

 إناث ذكور إناث ذكور

 65.1 232 97 102 22 11 مهمة

 30.6 109 37 36 25 11 مهمة إلي حد ما

 4.2 15 2 11 2 0 غير مهمة

 %100 356 136 149 49 22 المجموع
 

 

يتبــين مــن خــلل بيانــات هــذا الجــدول أن المبحــوثين أكــدوا علــي أهميــة القنــوات الفضــائية اإلخباريــة 

العربيــة ، كمصــدر للمعلومــات السياســية الليبيــة، وقــد حــازت علــي أعلــي نســبة،  وقــد بلغــت نســبتهم 

ــذين أجــابو  65.1% ا ، فــي كــل التخصصــين اإلنســاني والتطبيقــي بنوعيــه الــذكور واإلنــاث، بينمــا ال
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،  كانــت إجــابتهم بأنهــا %4.2،  مقابــل مــا نســبته %30.6بأنهــا مهمــة إلــي حــد مــا،  كانــت نســبتهم 

 غير مهمة،  وهى نسبة قليلة،  يعزي إرتفاع  نسبة من قالوا بأنها مهمة ربما لألسباب التالية :

ارية حالة أهمية هذه الوسيلة علي الرغم من وجود وسائل إعلم أخري، لكون القنوات الفضائية اإلخب

متفردة من حيـث الموضـوعات التـي تبثهـا، بالصـورة والصـوت ، واللغـة اإلذاعيـة التـي تسـتخدمها فـي 

عـــرض موضــــوعاتها،  وهــــو مــــا جعلهــــا العلمــــة األولــــي والرمــــز الواضــــح،  لتــــوفير أكبــــر قــــدر مــــن 

 المعلومات وكيفية جمعها وصياغتها وبثها .

 (8-3الجدول  رقم )
 وثين علي الفضائيات اإلخبارية العربيةالمبح يبين مستوي إعتماد

   الفضائيات الليبية 

 

 

 

 

 القنوات

ع
نو

ال
 

إجمالي أعتمد  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي أعتمد 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي ال 
أعتمد في 
التخصصين 
تمد ذكور + إناث

أع
ي  
د إل

عتم
أ

 
 ما
حد

تمد 
 أع

ال
 

تمد
أع

 

أعتمد إلي 
تمد حد ما

 أع
ال

 

 % ك % ك % ك

 23 47 79 2 4 16 ذكر ليبيا الحدث
199 55.9 104 29.2 53 14.9 

 27 42 67 1 11 37 أنثي
ليبيا 

 اإلخبارية
 24 74 51 1 13 8 ذكر

112 31.5 185 52.0 59 16.6 
 28 72 36 6 26 17 أنثي

 218ليبيا 
 اإلخبارية

 33 77 39 2 12 8 ذكر
106 29.8 165 46.3 85 23.9 

 45 52 39 5 24 20 أنثي
 92 29 28 13 8 1 ذكر النبأ

71 19.9 72 20.2 213 59.8 
 68 29 39 40 6 3 أنثي

 57 78 14 8 12 2 ذكر ليبيا األحرار
28 7.9 172 48.3 156 43.8 

 69 59 8 22 23 4 أنثي
 

 

عتمادالمبحوثين علي الفضائيات اإلخبارية بوصفها مصادر للمعلومات إ وضح هذا الجدول مدي يُ 

حظيت قناة ليبيا الحدث بذات المرتبة األولي،  حيث ذكروا أكثر من نصف فقد   ،السياسية الليبية

من إجمالي التخصصين اإلنساني  %55.9العينة بأنهم يعتمدون عليها وقد بلغت نسبتهم 
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والتطبيقي بنوعيه الذكور واإلناث،  بينما ممن أجابوا بأنهم يعتمدون عليها إلي حد ما كانت نسبتهم 

أجابوا بعدم إعتمادهم عليها. ويمكن أن نفسر إرتفاع نسبة  %14.9ه ، مقابل ما نسبت29.2%

إعتمادالمبحوثين علي قناة ليبيا الحدث، هو نتيجة عدة أسباب؛ مكانتها المرموقة لدى متابعيها 

وتمتعها بمصداقية وتركيزها علي األحداث المحلية التي تشغل بال المواطن الليبي سواء في الداخل 

تفق هذه النتيجة مع اإلطار النظري لنظرية اإلعتماد علي وسائل اإلعلم،  ومع أو الخارج، كما ت

كثير من دراسات اإلعتماد التي توصلت إلي أن الدافع األساسي من وراء إعتماد المشاهدين علي 

الفضائيات اإلخبارية هو حاجاتهم لمعرفة ما يدور حولهم من أحداث وتطورات وخاصة في وقت 

 الحروب .عدم اإلستقرار و 

 %52.0بـأنهم يعتمـدون عليهـا ، ونسـبة  %31.5، حيـث أجـابوا مـا نسـبته قناة ليبيـا اإلخباريـة تلتها

 218كانـت إجـابتهم ال أعتمـد عليهـا، جـاءت قنـاة ليبيـا  %16.6يعتمدون عليها إلي حـد مـا، مقابـل 

مقابــل مــا  يعتمــدون عليهــا إلــي حــد مــا، %46.3يعتمــدون عليهــا، ونســبة  %29.8اإلخباريــة، نســبة 

بـأنهم يعتمـدون عليهـا،  %19.9أجابوا بأنهم ال يعتمدون. قناة النبأ ذكروا ما نسـبته  %23.9نسبته 

كانت إجابتهم بعـدم  %59.8أجابوا بأنهم يعتمدون عليها إلي حد ما ، مقابل نسبة  %20.2ونسبة 

 اإلعتماد عليها .

 %48.3ون علي مشاهدتها،  وما نسبته ممن يعتمد %7.9وأخيرا  جاءت قناة ليبيا األحرار، بنسبة 

 أجابوا بعدم إعتمادهم عليها . %43.8قالوا بأنهم يعتمدون عليها إلي حد ما، مقابل ما نسبته 
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  الفضائيات العربية 

نوع القنوات
ال

 

  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
اجمالي أعتمد 
في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

اجمالي أعتمد 
في إلي حد ما 

التخصصين 
 ذكور + إناث

اجمالي ال 
أعتمد في 
التخصصين 
تمد ذكور + إناث

أع
إلي 
مد 

أعت
 

 ما
حد

تمد 
 أع

ال
 

تمد
أع

 

 ما
حد
ي 
د إل

عتم
أ

 

تمد
 أع

ال
 

 % ك % ك % ك

العربية 
 الحدث

 26 61 62 2 9 11 ذكر
137 38.5 142 39.9 77 21.6 

 40 54 42 9 18 22 أنثي

 العربية
 17 82 50 3 14 5 ذكر

109 30.6 197 55.3 50 14.0 
 23 65 48 7 36 6 أنثي

 الجزيرة
 92 35 22 16 5 1 ذكر

45 12.6 100 28.1 211 59.3 
 75 40 21 28 20 1 أنثي

الجزيرة 
 مباشر

 113 31 5 18 4 0 ذكر
16 4.5 83 23.3 257 72.2 

 97 31 8 29 17 3 أنثي
اإلخبارية 
 السعودية

 89 58 2 15 6 1 ذكر
12 3.4 132 37.1 212 59.6 

 75 54 7 33 14 2 أنثي
النيل 
 لألخبار

 97 49 3 19 3 0 ذكر
11 3.1 100 28.1 245 68.8 

 97 33 6 32 15 2 أنثي
 

يوضح هـذا الجـدول مـدي إعتمـادالمبحوثين علـي الفضـائيات اإلخباريـة العربيـة، كمصـدر للمعلومـات 

،وهـي تفـوق %38.5السياسية، فقد بلغت نسبة إعتمادالمبحوثين علي  قناة العربية الحدث ما نسـبته 

ــاة مــن وجهــة نظــرهم،  بينمــا ممــن أجــابوا بــأن هم علــي بقيــة القنــوات، ممــا يــدل علــي أهميــة هــذه القن

أجـابوا بعـدم إعتمـادهم  %21.6، مقابل ما نسـبته %39.9يعتمدون عليها إلي حد ما كانت نسبتهم 

يعتمـدون عليهـا  %55.3ممـن يعتمـدون عليهـا، ونسـبة  %30.6عليها.  قناة العربية حظيت بنسبة 

بــأنهم  %12.6أجــاب مــا نســبته أجــابوا بــأنهم ال يعتمــدون عليهــا.  %14إلــي حــد مــا، مقابــل نســبة 

يعتمــدون علـــي قنــاة الجزيـــرة، وهــى نســـبة قليلــة، نلحـــظ تراجــع مكانتهـــا كقنــاة إخباريـــة تحتــل ترتيـــب 

متأخر في إعتماد المشاهد الليبي، لعدم توازنها في تغطيتها اإلخبارية للموضوعات السياسية الليبية،  

أجــابوا بعــدم اعتمــادهم  قــالوا بــأنهم يعتمــدوا عليهــا إلــي حــد مــا، مقابــل ممــن %28.1بينمــا مــا نســبته 
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، وهذه النسبة عالية أكثر من نصف العينة . تليها قناة الجزيرة مباشر أجابوا %59.3كانت نسبتهم 

بـأنهم يعتمـدون عليهـا، وهـى نسـبة متدنيـة جـدا، رغـم أنهـا قنـاة إخباريـة متخصصـة  %4.5 مانسبتهم

 %23.3ة، بينمـا ذكـروا مـا نسـبتهم إال أنها تثير الجـدل وردود األفعـال الغاضـبة فـي األوسـاط العربيـ

ال يعتمـدون عليهــا، يرجــع الباحـث ذلــك ربمــا  %72.2يعتمـدون عليهــا إلـي حــد مــا، مقابـل مــا نســبته 

إلي سياسة القناة في نقلها لألخبار المنحازة وعرضـهم لمـا كـان يرغبـون فـي ذكـره وإهمـال مـا لـم يكـن 

 .2011فبراير  17في صالح سير المعارك أثناء ثورة 

 مستوي تفضيل المبحوثين للفضائيات اإلخبارية العربية. (9-3دول رقم ) الج
   الفضائيات الليبية 

 

ع القنوات
نو

ال
 

 الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
 

إجمالي أفضلها 
في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي أفضلها 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي ال 
أفضلها في 
التخصصين 
ضلها ذكور + إناث

أف
 

حد 
ي 

ا إل
ضله

أف
ضلها ما

ال أف
 

ضلها
أف

 

حد 
ي 

ا إل
ضله

أف
ضلها ما

ال أف
 

 % ك % ك % ك

 ليبيا الحدث
 20 41 88 2 2 18 ذكر

221 62.1 87 24.4 48 13.5 
 25 38 73 1 6 42 أنثي

ليبيا 
 اإلخبارية

 25 69 55 1 11 10 ذكر
 27 70 39 6 25 18 أنثي 16.6 59 49.2 175 34.3 122

 218ليبيا 
 اإلخبارية

 27 77 45 2 10 10 ذكر
111 31.2 169 47.5 76 21.3 

 44 53 39 3 29 17 أنثي

 النبأ
 95 28 26 13 8 1 ذكر

63 17.7 74 20.8 219 61.5 
 69 31 36 42 7 0 أنثي

 ليبيا األحرار
 50 82 17 8 12 2 ذكر

 49 79 8 22 24 3 أنثي 36.2 129 55.3 197 8.4 30
 

 

يتبين من هذا الجدول مدي تفضيل المبحـوثين لمشـاهدة القنـوات الفضـائية اإلخباريـة العربيـة الليبيـة، 

وهــذه  %62.1فقــد تصــدرت قنــاة ليبيــا الحــدث بتفضــيل عــالي لــدى عينــة البحــث، إذ بلغــت النســبة 

النســــبة المرتفعــــة تعكــــس مــــدي التفضــــيل الــــذي يوليــــه المبحوثــــون فــــي كــــل التخصصــــين اإلنســــاني 

طبيقــي بنوعيــه الــذكور واإلنــاث لهــذه القنــاة، فالحــدث الــذي يقــع فــي أي مكــان فــي ليبيــا يســتطيع والت
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المشـاهد رؤيتــه وهــو جـالس فــي بيتــه ، لــذلك دورهـا كبيــر فــي عمليــة خلـق التصــورات والقناعــات بــين 

ين أوساط المشاهدين إزاء األحداث الجارية السيما في وقت األزمـات أذ تـزداد درجـة إعتمـاد المشـاهد

علي القنوات الفضائية اإلخبارية أوقات عدم االستقرار والصراع وإنتشار العنف واإلرهاب فهو يحتاج 

إلــي تفســيرات ملئمــة لهــا عبــر أســاليب تعنمــدها فــي تنــاول الشــؤون العامــة مــن خــلل ماتعرضــه مــن 

ا إلـي حـد مـا كانـت النشرات اإلخبارية والبرامج السياسية والحوارية  بينما ممن أجـابوا بـأنهم يفضـلونه

أجــابوا بعــدم تفضــيلها، وهــي نســبة قليلــة جــدا . جــاءت  %13.5، مقابــل مــا نســبته %24.4نســبتهم 

، ونسـبة ممـن أجـابوا بتفضـيلها إلـي حـد مـا %34.3نسبة ممن يفضلون مشاهدة قناة ليبيا اإلخباريـة 

ها. تليهــا قنــاة أكــدوا مــن خــلل إجــابتهم بــأنهم ال يفضــلون %16.6، مقابــل مــا نســبته %49.2كانــت 

 %47.5، بينمــا كــان هنــاك مــا نســبته %31.2اإلخباريــة، فكانــت نســبة ممــن يفضــلونها  218ليبيــا 

 %17.7أجابوا بعدم التفضيل. ثـم قنـاة النبـأ بنسـبة  %21.3يفضلونها إلى حد ما، مقابل ما نسبته 

وهــي نســـبة  %61.5أجــابوا بتفضــيلها إلــى حـــد مــا، مقابــل  %20.8مــن أجــابوا بالتفضــيل، ونســـبة 

عالية أي أكثر من نصف العينة رأوا بعـدم تفضـيلها، مـردود ذلـك ربمـا لعـدم إنضـباطها وعـدم تقيـدها 

بميثاق الشرف اإلعلمي، الذي هو أصل وجود القنوات الفضائية و اسـتمرارها، والعيـوب البـارزة فـي 

ات المبحـوثين مـا نسـبته شكل ومضمون نشراتها اإلخباريـة. وأخيـرا  قنـاة ليبيـا األحـرار فقـد بلغـت إجابـ

 %55.3علي أنهم يفضلونها، وهي نسبة قليلـة مقارنـة ببـاقي القنـوات التـي سـبقتها، ونسـبة  % 8.4

 أجابو بعدم التفضيل. %36.2أجابوا بتفضيلها إلي حد ما، مقابل ما نسبته 
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 الفضائيات العربية 

يكشــف هــذا الجــدول مســتوى تفضــيل عينــة البحــث للفضــائيات اإلخباريــة العربيــة ، حيــث أجــاب مــا 

بـأنهم يفضـلونها  %38.8بأنهم يفضلون قناة العربية الحدث،  بينمـا ذكـر مـا نسـبته  %41.3نسبته 

بعــدم تفضــيلها. ثــم جــاءت قنــاة العربيــة حيــث بلغــت  %19.9إلــي حــد مــا ، مقابــل أجــاب مــا نســبته 

، %55.9، أمـا مـن يفضـلونها إلـي حـد مـا كانـت نسـبتهم %29.8أجـابوا بـأنهم يفضـلونها  نسبة مـن

أجــابوا بعــدم التفضــيل. تليهــا قنــاة الجزيــرة ، فقــد بلغــت نســبة مــن أجــابوا  %14.3مقابــل مــا نســبته 

أجـابوا بعـدم  %59.8بتفضيلها إلي حـد مـا، مقابـل مـا نسـبته  %27.5، ونسبة  %12.6بتفضيلها 

كن إرجـاع ذلـك إلـي مسـاهمة قنـاة الجزيـرة مـن دون شـك فـي تعميـق اإلنقسـام السياسـي التفضيل،  يم

فــي ليبيــا وتغلغلهــا بشــكل مباشــر فــي الشــأن الليبــي بتمويلهــا مليشــيات مســلحة إرهابيــة للســيطرة علــي 

مقدرات الشعب الليبي، تليها تدنى تفضيل المبحوثون لمشـاهدة القنـوات التاليـة الجزيـرة مباشـر والنيـل 

نوع القنوات
ال

 

اجمالي أفضلها  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
 في التخصصين
 ذكور + إناث

 

اجمالي أفضلها 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

اجمالي ال 
أفضلها في 
التخصصين 
لها ذكور + إناث

ض
أف

 

حد 
ي 

ا إل
ضله

أف
لها ما

ض
ال أف

 

لها
ض

أف
 

حد 
ي 

ا إل
ضله

أف
لها ما

ض
ال أف

 

 % ك % ك % ك

العربية 
 الحدث

 23 62 64 1 8 13 ذكر
147 41.3 138 38.8 71 19.9 

 40 47 49 7 21 21 أنثي

 العربية
 44 53 39 3 11 8 ذكر

106 29.8 199 55.9 51 14.3 
 15 88 46 9 34 6 أنثي

 الجزيرة
 89 37 23 15 7 0 ذكر

45 12.6 98 27.5 213 59.8 
 79 38 19 30 16 3 أنثي

الجزيرة 
 مباشر

 110 32 7 18 4 0 ذكر
21 5.9 76 21.3 259 72.8 

 103 24 9 28 16 5 أنثي
النيل 
 لألخبار

 93 52 4 19 3 0 ذكر
10 2.8 105 29.5 241 67.7 

 96 36 4 33 14 2 أنثي
اإلخبارية 
 السعودية

 91 56 2 17 4 1 ذكر
7 2.0 129 36.2 220 61.8 

 82 51 3 30 18 1 أنثي
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خبـــار واإلخباريـــة الســـعودية ربمـــا يرجـــع الســـبب فـــي أن هـــذه القنـــوات التقـــدمللمبحوثين معلومـــات لأل

 وأخبار بشكل أوسع من خلل نشرات أخبارها عن الشأن المحلي الليبي .

 العربية عتمادالمبحوثين علي الفضائيات اإلخباريةإسبب  (10-3جدول رقم )

 

، بوصفها علي مشاهدة الفضائيات اإلخبارية العربية أفراد العينة عتمادإ  أسبابهذا الجدول  يبين

، بالموافقة علي الفورية في نقل الحدث،  %53.7مصادر لمعلوماتهم السياسية، فقد أجاب ما نسبته 

وهو سبب في استقطاب أكبر قدر من المشاهدين، نتيجة لما تشهده الدولة من أوضاع وتقلبات 

أجابوا  سياسية واجتماعية واقتصادية تفرض علي الجميع اإللمام بمعرفة األخبار، بينما ممن

، أما من رأوا بأنهم غير موافقين كانت نسبتهم %43.5بالموافقة إلي حد ما كانت نسبتهم 

وهى  %2.8، أما من رأوا بأنهم غير موافقين علي الفورية في نقل الحدث كانت نسبتهم 43.5%

ب أنها تغطي األحداث بصورة شاملة، بينما من أجا %33.7نسبة قليلة جدا،  كما أجاب ما نسبته 

أجابوا بعدم الموافقة، ثم تأتي  %11.5، مقابل %54.8بالموافقة إلى حد ما كانت نسبتهم 

، وبموافق إلي حد ما كانت %33.1الموضوعية في تناول األخبار حيث من أجابوا بموافق نسبتهم 

أدلوا بأنهم غير موافقين، وأخيرا  حلت التمتع بمصداقية عالية  %11.5، أما نسبة %55.3نسبتهم 

النوع،        

 التخصص

 

 

 

 السبب

نوع
ال

 

إجمالي موافق  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي موافق 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي غير 
موافق في 
التخصصين 
فق ذكور + إناث

موا
حد  

 إلي
فق

موا
فق ما

موا
ير 

غ
 

فق
موا

ي  
ق إل

مواف
 ما

حد
فق 

موا
ير 

غ
 % ك % ك % ك 

الفورية في نقل 
 الحدث

 4 68 77 0 9 13 ذكر
191 53.7 155 43.5 10 2.8 

 6 65 65 0 13 36 أنثي
تغطي األحداث 

 بصورة شاملة
 19 78 52 1 13 8 ذكر

120 33.7 175 54.8 41 11.5 
 16 77 43 5 17 17 أنثي

الموضوعية في 
 تناول األحداث

 24 79 46 0 13 9 ذكر
118 33.1 169 55.3 41 11.5 

 15 75 46 2 30 17 أنثي
تتمتع بمصداقية 

 عالية
 38 89 22 4 17 1 ذكر

61 17.7 74 58.1 88 24.7 
 37 68 31 9 33 7 أنثي
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،  بينما من أجابوا بموافق إلي حد ما كانت نسبتهم %17.1فمن أجابوا بالموافقة كانت نسبتهم 

، وهم أكثر من نصف أفراد العينة، وهذا دليل علي أن مصداقية القناة تعزز من ثقة 58.1%

 قالوا بأنهم غير موافقين .  %24.7المشاهد بها،  مقابل 

 )11-3جدول رقم )

 مشاهدتها ون يفضل المبحوثنوعية األخبار التي 
 
 
 

 

يشـــير هـــذا الجـــدول إلـــي نوعيـــة األخبـــار التـــي يفضـــلها المبحـــوثين إذ جـــاءت األخبـــار ذات النوعيـــة 

السياسيةفي مقدمة ما يبث علي شاشات القنوات الفضائية اإلخبارية العربية علـي كـل مـا عـداها مـن 

 من عينة الدراسة، في كل التخصصين بنوعيه الذكور واإلناث  %49.4نوعيات أخري وذلك بنسبة 

كانـــت إجـــابتهم بتفضـــيلها ، أي قـــد حظيـــت األخبـــار السياســـية بالمرتبـــة األولـــى لـــدى المبحـــوثين مـــن 

وجهة نظرهم،  يري الباحث أن شغل الخبر السياسي للمرتبة األولي هو نتيجة عـدة اعتبـارات؛ أولهـا 

يره من أن نشرات األخبار المفضلة كانت والزالت تولي الخبر السياسي مكانة خاصة وأولوية على غ

 

 

 

 

نوعية 

 األخبار

ع
نو

ال
 

 الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
إجمالي موافق 

في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي موافق 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي غير 
موافق في 

التخصصين 
فق ذكور + إناث

موا
 

 ما
حد

ي 
ق إل

مواف
 

فق
موا

ير 
غ

 

فق
موا

 

فق
موا

 
 ما

حد
ي 

إل
 

فق
موا

ير 
غ

 

 % ك % ك % ك

 السياسية
 3 54 92 2 7 13 ذكر

176 49.4 149 41.8 31 8.7 
 19 61 56 7 27 15 أنثي

 العسكرية
 21 71 57 5 11 6 ذكر

170 47.7 139 39.0 47 13.2 
 17 49 70 4 8 37 أنثي

 االقتصادية
 18 38 93 0 6 16 ذكر

162 45.5 143 40.1 51 14.3 
 24 74 38 9 25 15 أنثي

 االجتماعية
 21 41 87 1 6 15 ذكر

156 43.8 138 38.7 62 17.4 
 32 60 44 8 31 10 أنثي
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األخبــار،  لكــون األمــور السياســية ومــا يتعلــق بهــا هــي مــا تقــرر مصــائر الــدول علــى الصــعد كافــة، 

محليــة كانــت أم عالميــة ، كمــا أن اإلعــلم الفضــائي العربــي شــرع يتجــه إلــى التخصــص، بينمــا مــا 

ضـيل أجابوا بتفضيلها إلى حد ما، النتيجة في عمومها قريبـة مـن بعضـها سـواء بالتف %41.8نسبته 

بينــوا مــن خــلل إجــابتهم بعــدم تفضــيلها، وهــى نســبة قليلــة  %8.7أو بالتفضـيل إلــي حــد مــا،  مقابــل 

 جدا . 

، يـــرى %47.7جــاءت األخبـــار العســـكرية بالترتيـــب الثـــاني، فقـــد أجـــابوا ممـــن يفضـــلونها، مـــا نســـبته 

اجـــع الباحـــث أن حصـــول األخبـــار العســـكرية علـــي هـــذه النســـبة وهـــى قريبـــة مـــن  نصـــف العينـــة،  ر 

للعمليات العسكرية للجيش الوطني للقضاء على اإلرهاب ومحاربة الميليشيات الخارجة عن القانون،  

باإلضـافة لــبعض العمليــات العســكرية المتفرقــة التــي حــدثت فتــرة البحــث فــي أمــاكن متفرقــة مــن ليبيــا،  

ل الجــــوار مثــــل تــــأمين الحــــدود الجنوبيــــة مــــن الميليشــــيات المؤدلجــــة بالســــلح والتــــي تــــدخل مــــن دو 

كالســودان وتشــاد، لمحاربــة الجــيش الليبــي ، بينمــا الــذين أجــابوا بتفضــيلها إلــى حــد مــا كانــت نســبتهم 

 أجابوا بعدم تفضيلها . %13.2، مقابل  39%

بتفضــيلها ، وهــى كــل مــا  %45.5تلتهــا األخبــار اإلقتصــادية فكانــت إجابــات المبحــوثين مــا نســبته 

ادية منهـــا علـــي ســـبيل المثـــال ال الحصـــر إرتفاعوإنخفـــاض يتعلـــق باألخبـــار ذات المضـــامين اإلقتصـــ

أســـعار الـــنفط ، ومشـــكلة الســـيولة فـــي المصـــارف ، وتصـــدير وإســـتيراد البضـــائع ، بينمـــا مـــن أجـــابوا 

 قالوا بأنهم ال يفضلونها . %14.3، مقابل  %40.1بتفضيلها إلى حد ما كانت نسبتهم 

بتفضــيلها، ونســبة  %43.8ته مــن المبحــوثين أخيــرا  حلــت األخبــار اإلجتماعيــة، فقــد أجــاب مــا نســب

كانــت إجــابتهم بعــدم تفضــيلها، يــرى  %17.4أكــدوا بــأنهم يفضــلونها إلــي حــد مــا، مقابــل  38.7%

ـــى هـــذه النســـبة مـــن التفضـــيل الرتباطهـــا بالحيـــاة العامـــة،  ـــار اإلجتماعيـــة عل الباحـــث حصـــول األخب
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وإلغـاء وجـودهم فـي السـاحة السياسـية وحضـورهم فـي  نالمتمثلة في تهميش فئة من المواطنين الليبيـي

 صناعة القرار.

 (12-3جدول رقم ) 
 يبين المعلومات السياسية التي يفضل المبحوثون مشاهدتها

 النوع،
 التخصص

 
 
 المعلومات

 السياسية 

ع
نو

ال
 

 الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
إجمالي 

أفضلها في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

 

أفضلها إجمالي 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي ال 
أفضلها في 
التخصصين 
ضلها ذكور + إناث

أف
 

 ما
حد

ي 
ا إل

ضله
أف

 

ضلها
ال أف

 

ضلها
أف

 

 ما
حد

ي 
ا إل

ضله
أف

 

ضلها
ال أف

 

 % ك % ك % ك

ذات صلة بالجيش 
 الوطني

 7 14 128 0 1 21 ذكر
275 77.2 65 18.3 16 4.4 

 8 43 85 1 7 41 أنثي
ذات صلة بمكافحة 

 اإلرهاب
 7 43 99 1 9 12 ذكر

208 58.4 124 34.8 24 6.7 
 14 50 72 2 22 25 أنثي

ذات صلة بمدي 
 التوافق الوطني

 18 60 71 1 12 9 ذكر
165 46.3 144 40.4 47 13.2 

 21 45 70 7 27 15 أنثي
ذات صلة بدعم 

الحوار وإرساء قواعد 
 االنتقال السلمي

 19 64 66 2 11 9 ذكر
151 42.4 154 43.3 51 14.3 

 23 48 65 7 31 11 أنثي

ذات صلة بالهجرة 
 غير الشرعية

 23 43 83 2 7 13 ذكر
143 40.2 134 37.6 79 22.2 

 43 56 37 11 28 10 أنثي
ذات صلة بصياغة 

 الدستور
 30 59 60 4 10 8 ذكر

112 31.4 136 38.2 108 30.3 
 54 49 33 20 18 11 أنثي

ذات صلة بمجلس 
 النواب

 40 63 46 4 11 7 ذكر
100 28.1 142 39.9 114 32.0 

 42 53 41 28 15 6 أنثي
 

، مــــن أفــــراد العينــــة أجــــابوا بــــأنهم يفضــــلون %77.2أن مــــا نســــبته  هــــذا الجــــدول بيانــــات يتضــــح مــــن

المعلومـات السياسـية ذات الصــلة بـالجيش الــوطني، فـي كــل التخصصـين اإلنســاني والتطبيقـي بنوعيــه 

الـــذكور واإلنـــاث،  يعـــزي الباحـــث ذلـــك إلـــي حـــرص المبحـــوثين علـــي مشـــاهدة ومعرفـــة أخبـــار الجـــيش 

تأمين كافة ربوع البلد، بينما نسـبة الـذين يفضـلونها إلـي حـد مـا والتطورات الجديدة من خلل حماية و 
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أجـابوا بعـدم التفضـيل وهـى نسـبة قليلـة جـدا ، يليهـا مـا نسـبته  %4.4، مقابل ما نسـبته %18.3كانت 

أجابوا بأنهم يفضلون المعلومات ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، وهى نسبة عالية تمثل أكثر  58.4%

، مقابـل مـا نسـبته %34.8ا الذين أجابوا بتفضـيلها إلـي حـد مـا كانـت نسـبتهم من نصف العينة ، بينم

يفضـلون المعلومـات ذات الصـلة بعـدم  %46.3أجابوا بعـدم تفضـيلها، فيمـا جـاءت مـا نسـبته  6.7%

أجــابوا بتفضــيلها إلــي حــد مــا ، مقابــل مــا  %40.4التوافــق الــوطني بــين القــوى السياســية ، بينمــا نســبة 

أجابوا بـأنهم يفضـلون المعلومـات ذات  %42.4وا بأنهم ال يفضلونها ، تليها نسبة قال %13.2نسبته 

أجــابوا بــأنهم  %43.3الصــلة بــدعم الحــوار وإرســاء قواعــد االنتقــال الســلمي للســلطة ، بينمــا مــا نســبته 

كانـــت  %40.2أجـــابوا بعـــدم التفضـــيل ، ونســـبة  %14.3يفضـــلونها إلـــي حـــد مـــا ،مقابـــل مـــا نســـبته 

ـــالهجرة غيـــر الشـــرعية، بينمـــا مـــا نســـبته إجـــابتهم بتفضـــ أجـــابوا  %37.6يل المعلومـــات ذات الصـــلة ب

أجــابوا  %31.4أجــابوا بعــدم تفضــيلها، ثــم نســبة  %22.2بتفضــيلها إلــي حــد مــا ، مقابــل مــا نســبته 

بتفضيلها إلي حـد مـا ،  %38.2بتفضيل المعلومات ذات الصلة بصياغة الدستور، وأجابوا ما نسبته 

بتفضـــــيل  %28.1أجـــــابوا بعــــدم التفضـــــيل ، وأخيــــرا أجـــــابوا مــــا نســـــبتهم  %30.3ه مقابــــل مـــــا نســــبت

كانت إجابتهم بتفضيلها إلي حـد مـا  %39.9المعلومات ذات الصلة بمجلس النواب ، بينما ما نسبته 

 أجابوا بعدم تفضيلها . %32، مقابل نسبة 
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 (13-3)  رقم جدول

 اعتمادهم علي الفضائيات اإلخباريةاألهداف التي يسعي المبحوثون تحقيقها جراء 
   هدف الفهم 

 ،النوع

 التخصص       

 

 الهدف 

 

 

نوع
ال

 

  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
إجمالي تتحقق 

في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي تتحقق 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي لم  
تتحقق  في 
التخصصين 
قق ذكور + إناث

تتح
إلي 

ق 
تحق

ت
 

 
 ما

حد
قق 

تتح
لم 

 

قق
تتح

إلي 
ق 

تحق
ت

 
 

 ما
حد

قق 
تتح

لم 
 

 % ك % ك % ك

الحصول علي 
معارف عن هموم 

 الوطن ومشاكله

 11 78 60 0 11 11 ذكر
183 51.4 150 42.1 23 6.5 

 10 50 76 2 11 36 أنثي

تساعدني متابعة 
القنوات علي إدراك 

 ذاتي معرفيا

 19 59 71 2 7 13 ذكر
170 47.8 132 37.1 54 15.2 

 29 47 60 4 19 26 أنثي

الحصول علي 
معلومات عن طبيعة 
العالم من حولي وأثره 
في الوضع السياسي 

 الليبي

 11 80 58 1 9 12 ذكر

162 45.5 168 47.2 26 7.3 
 12 53 71 2 26 21 أنثي

الحصول علي 
الخبرات السياسية 

لفهم محيطي 
 االجتماعي

 20 82 47 0 14 8 ذكر
 7 76 53 2 25 22 أنثي 8.1 29 55.3 197 36.5 130

 

يشير هذا الجدول إلي أن األهداف التي يسعي المبحوثون تحقيقها جراء اعتمادهم علي الفضائيات 

، إذ تبين أن  وإناثا   بنوعيه ذكورا    ،علي مستوي التخصصين اإلنساني والتطبيقي ،اإلخبارية العربية

هدف الفهم والمتمثل في  الحصول علي معارف عن هموم الوطن ومشاكله، كانت أكبر نسبة 

.ليس بغريب ألن هموم الوطن ومشاكله تمر بمنعطف خطير، يستدعي منا أن نكون علي يد واحدة 

عتماد إل، أن الهدف تحقق جراء ا%51.4لمجابهة أي خطر يحذق بالوطن، قرابة نصف العينة 

، %6.5، أجابوا بأنه تحقق إلي حد ما، مقابل %42.1ونسبة  ،لي الفضائيات اإلخبارية العربيةع
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، أجابوا علي أنه تحقق الهدف من أنها ساعدتهم متابعة %47.8ونسبة  ،أجابوا بعدم تحقق الهدف

ها تتحقق ، أجابوا أن%37.1،  بينما ما نسبتهم القنوات الفضائية اإلخبارية علي إدراك ذاتهم معرفيا  

، ذكروا بعدم تحققها، ثم أجابوا ممن يتحصلون علي المعلومات %15.2إلي حد ما ، مقابل نسبة  

، بأنه تحقق %45.5عن طبيعة العالم من حولهم وأثره في الوضع السياسي الليبي ما نسبته 

، لم يتحقق، ونسبة %7.3، أجابوا أنه تحقق إلي حد ما، ونسبة %47.2الهدف، وما نسبته 

، أجابوا بأن الهدف تحقق جراء حصولهم علي الخبرات السياسية في فهم محيطهم 36.5%

، أفادوا بأن الهدف %8.1، قالوا بأن الهدف تحقق إلى حد ما، مقابل %55.3اإلجتماعي، ونسبة 

 لم يتحقق.

 هدف التوجيه 

 ، تخصصالنوع

 

 الهدف                             
ع

نو
ال

 

إجمالي تتحقق  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية

في التخصصين 

 ذكور + إناث

 

إجمالي تتحقق 

إلي حد ما في 

التخصصين 

 ذكور + إناث

إجمالي لم  

تتحقق  في 

التخصصين 

 ذكور + إناث

ق
حق

تت
ي  
إل
ق 

حق
تت

ما
د 

ح
ق 

حق
تت

م 
ل

 

ق
حق

تت
ي  
إل
ق 

حق
تت

ما
د 

ح
ق 

حق
تت

م 
ل

 % ك % ك % ك 

 تساعدني في اتخاذ قرار
 صائب من اجل الوطن

 30 69 50 4 13 5 ذكر
119 33.4 167 46.9 70 19.7 

 25 57 54 11 28 10 أنثي
تزيد من رغبتي في 

 المشاركة السياسية
 39 80 30 5 14 3 ذكر

74 20.8 192 53.9 90 25.3 
 31 71 34 15 27 7 أنثي

التعرف علي كيفية التعامل 
 مع المواقف الصعبة

 32 89 28 3 16 3 ذكر
75 21.1 213 59.8 68 19.1 

 28 78 30 5 30 14 أنثي
 

 

، بأنهــا تســاعدهم علـي إتخــاذ القــرار الصــائب مــن %33.4مـا نســبته جـاء هــدف التوجيــه ، إذ أجــاب 

بينما الذين قالوا بأنها  ،بأن هدف التوجيه تحقق إلي حد ما ،%46.9 وا ما نسبتهأجل الوطن، وأجاب

، بينـــوا بأنهـــا زادت مـــن رغبـــتهم فـــي المشـــاركة %20.8ونســـبة  ،%19.7لـــم تتحقـــق كانـــت نســـبتهم 

 %25.3مـا نسـبته أجابت بأن تحقق الهدف إلي حد ما ، علي عكس  ،%53.9السياسية ، ونسبة 

املون مـع المواقـف ، بأنهم تعرفوا كيف يتعـ%21.1مانسبته، تمت أجابتهم بعدم التحقق، كما ذكروا 
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كانـــت  ،%19.1نســـبة مقابـــل  ،، أجـــابوا تحقـــق هـــذا الهـــدف إلــي حـــد مـــا%59.8الصــعبة ، ونســـبة 

 أجابتهم بعدم التحقق .

 

  هدف التسلية 

 النوع،التخصص
 الهدف

 

نوع
ال

 

  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
إجمالي تتحقق 

في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي تتحقق 
في إلي حد ما 

التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي لم  
تتحقق  في 
التخصصين 
قق ذكور + إناث

تتح
إلي 

ق 
تحق

ت
 

 
 ما

حد
قق 

تتح
لم 

 
قق

تتح
ي  

ق إل
تحق

ت
 

 ما
حد

قق 
تتح

لم 
 

 % ك % ك % ك

تزداد سعادتي عند سماعي أخبار 
 طيبة عن وطني

11 0 2 20 ذكر
3 

32 4 263 73.9 80 22.5 13 3.7 

 9 42 85 0 4 45 أنثي

أشاهد الفضائيات اإلخبارية مع 
 أسرتي براحة واسترخاء

 17.4 62 47.2 168 35.4 126 28 68 53 4 10 8 ذكر

 26 62 48 4 28 17 أنثي

 

، الذين أجابوا بأنها تزداد سعادتهم عند سـماعهم أخبـار طيبـة %73.9 مهدف التسلية، بلغ ما نسبته

عن وطـنهم،  وهـى نسـبة عاليـة، ونتيجـة متوقعـة بعـض الشـئ.  دخـول الفرحـة والبهجـة علـي قلـوبهم 

، والتصـالح نتصارات التي يحققها أبناء الوطن لمقارعتهم فلول اإلرهاب ومحاربة الفسـادإلمن خلل ا

فـي سـعادتهم، ثـم جـاء مـا نسـبتهم  في كافة ربوع ليبيا الحبيبة، كانت سببا   الوطنوالتسامح بين أبناء 

، وهــي نســبة منخفضــة ، %3.7، بــأنهم تحقــق الهــدف إلــي حــد مــا، بينمــا نجــد تــدني نســبة 22.5%

، بأنهم يشاهدون الفضائيات اإلخباريـة مـع أسـرهم براحـة %35.4قالوا أنها لم تتحقق، وجاءت نسبة 

ــم شــمل األســرة بجلوســهم أمامــة لســاعات وهــذا  ســترخاء،إو  خيــر دليــل علــي أن الجهــاز المرئــي قــد ل

، كانـــت %17.4، تحقـــق الهـــدف إلـــي حـــد مـــا ، مقابـــل %47.2ونســـبة  طويلـــة، لمتابعـــة األخبـــار 

 أجابتهم لم تتحقق .

 مشاهدتها علي الفضائيات اإلخبارية  ون ( المواد اإلخبارية التي يفضل المبحوث14-3جدول رقم )
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لمواد ا
 اإلخبارية

 

نوع
ال

 

إجمالي أفضلها  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي أفضلها 
إلي حد ما في 

التخصصين ذكور 
 + إناث

إجمالي ال أفضلها 
في التخصصين 
 ذكور + إناث

لها
فض

أ
إلي 
ها 
ضل
أف

 
 

 ما
حد

لها 
فض

ال أ
 

لها
فض

أ
ي  
ا إل
ضله

أف
 

 ما
حد

 

ال 
لها
فض

أ
 % ك % ك % ك 

النشرات 
 اإلخبارية

 4 58 87 1 5 16 ذكر
197 55.3 142 39.9 17 4.8 

 10 59 67 2 20 27 أنثي
التقارير 
 والتعليقات

 11 65 73 0 6 16 ذكر
175 49.2 140 39.3 41 11.5 

 21 59 56 9 10 30 أنثي
البرامج 
 الحوارية

 21 57 71 3 10 9 ذكر
162 45.5 143 40.2 51 14.3 

 17 55 64 10 21 18 أنثي
التحقيقات 

 اإلخبارية
 14 75 60 4 10 8 ذكر

145 40.7 168 47.2 43 12.1 
 17 57 62 8 26 15 أنثي

أفلم تسجيلية 
ذات طابع 

 إخباري 

 28 84 37 5 12 5 ذكر
 36 56 44 11 25 13 أنثي 22.5 80 49.7 177 27.8 99

بيانـــات هـــذا الجـــدول توضـــح المـــواد اإلخباريـــة المفضـــلة لـــدى المبحـــوثين،  أثنـــاء تعرضـــهم لمشـــاهدة 

الفضائيات اإلخبارية العربية،  وتعـد نشـرات األخبـار أهـم المـواد المفضـلة لـديهم،   فقـد بلغـت النسـبة 

التخصصـين اإلنسـاني ما يقارب نصف العينة يفضلون متابعتها ومشاهدتها، والتي شملت  55.3%

والتطبيقي بنوعيه الذكور واإلناث،  ويري الباحث أنها نتيجة طبيعية، بسبب تركيزهـا علـي األحـداث 

االتـــــي تشـــــغل هـــــم المـــــواطن ، خاصـــــة فـــــي ليبيـــــا، كـــــون أن القنـــــوات الفضـــــائية اإلخباريـــــة العربيـــــة 

تتمحـور حـول مناقشـة متخصصة، وتعد نشرات األخبار هـي الركيـزة األساسـية لهـا، كمـا أن برامجهـا 

أهــم القضــايا اإلخباريــة التــي تــدور حــول أحــداث مهمــة والتــي تقــدم فــي نشــرات األخبــار، بينمــا نســبة 

من جملة من سـئلوا كانـت إجـابتهم إلـي أن المـادة المفضـلة لـديهم نشـرات األخبـار إلـي حـد  39.9%

 بتفضيل يذكر. أجابوا بعدم تفضيلها وهى نسبة قليلة لم تحظ %4.8ما،  مقابل ما نسبته 

،  %49.2التقارير والتعليقات جاءت ثانية من حيث تفضيلها لدي عينة البحث،  فقد ذكر ما نسـبته 

كانــت إجــابتهم أفضــلها إلــي حــد مــا،   %39.3بتفضــيلها هــذه النوعيــة مــن المــواد اإلذاعيــة،  ونســبة 
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ين درجـة أو مســتوى رأوا بـأنهم ال يفضـلونها،  يلحـظ أنـه لـيس هنـاك فـوارق تـذكر بـ %11.5مقابـل 

ممـن  %45.5تفضـيل نشـرات األخبـار والتقـارير والتعليقـات،  البـرامج الحواريـة جـاءت ثالثـة وبنسـبة 

أجابوا بتفضيلها، لما لها من أهمية في اإلقناع مـن خـلل الـرأي والـرأي اآلخـر أيـا كانـت طبيعـة هـذه 

،  مقابـــل %40.2ســـبتهم الموضـــوعات السياســـية،  أمـــا مـــن أجـــابوا بتفضـــيلها إلـــى حـــد مـــا كانـــت ن

ــــد ذكــــر مــــا نســــبته  14.3% ــــة فق ــــات اإلخباري ــــم التحقيق ــــأنهم  %40.7أجــــابوا بعــــدم تفضــــيلها . ث ب

أكـدوا مـن خـلل  %12.1بتفضيلها إلي حد ما،  مقابل  %47.2يفضلونها،  بينما أجاب ما نسبته 

ي،  فأجــاب مــا نســبته إجــابتهم بعــدم تفضــيلها،  وأخيــرا   حلــت األفــلم التســجيلية ذات الطــابع اإلخبــار 

كانـت أجـابتهم بعـدم  %22.5بالتفضـيل إلـى حـد مـا،  مقابـل  %49.7بتفضيلها،  ونسـبة  27.8%

التفضــيل، ومـــرد ذلـــك الـــي إســـتحواذ الفـــيلم التســـجيلي علـــي إمكانيـــات عديـــدة تجعلـــه مـــن أهـــم وســـائل 

مــتعلم االتصــال ، حيــث يعــد وســيط عــرض جمــاعي ، يعتمــد علــي الصــوت والصــورة كلغــة يفهمهــا ال

 واألمي علي السواء ، كما يعتمد علي الواقع، وبذلك يكتسب إمكانيات كبيرة .

( مدي رضا المبحوثين عن أداء الفضائيات اإلخبارية العربية كمصدر لمعلوماتهم 15-3جدول رقم )
 السياسية

 

 مدي الرضا

 علوم تطبيقية علوم إنسانية
 

إجمالي 

 التخصصين

 ذكور + إناث

 النوع النوع النسبة المئوية

 إناث ذكور إناث ذكور

 16.8 60 20 28 9 3 راض
 59.6 212 87 84 27 14 راض إلي حد ما

 23.5 84 29 37 13 5 غير راض
 % 100 356 136 149 49 22 المجموع

 

يبين هذا الجدول مـدي رضـا المبحـوثين عـن الفضـائيات اإلخباريـة العربيـة، وقـد كـان مسـتوي الرضـا 

أعلــي نســبة، فــأكثر مــن نصــف العينــة فــي كــل التخصصــين اإلنســاني والتطبيقــي بنوعيــه إلـي حــد مــا 

، ثــم تليهــا نســبة الــذين أجــابوا بــأنهم غيــر %59.6الــذكور واإلنــاث راضــون عنهــا إلــي حــد مــا بنســبة 
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ـــأنهم راضـــون عنهـــا بنســـبة  %23.5راضـــون عنهـــا  ـــذين أجـــابوا ب ، وبفـــارق طفيـــف جـــاءت نســـبة ال

ا إلي أن مستوى الرضا إلي حد ما بسبب أن الفضـائيات اإلخباريـة العربيـة ، وهذا مرده ربم16.8%

تقل جرأتها في طرح وتناول القضايا المصيرية التي تهم المشاهد بدرجة كبيـرة،  وتـدني نسـبة الرضـا 

راجــع إلــي أنهــا لــم تســاهم فــي أن يكــون الهــدف مــن إنشــائها إعــلم راق يطــرح، وينــاقش آراء جميــع 

فبرايـر  17لليبي، لتلعب بذلك دورا  فعـاال  فـي مواجهـة تحـديات مرحلـة مـا بعـد ثـورة طوائف المجتمع ا

م،  وطـــرح رؤى وحلـــول مســـتقبلية أفضـــل مـــن خـــلل برامجهـــا اإلخباريـــة المتعـــددة، انحيازهـــا 2011

لطــرف ضــد طــرف أخــر وعــدم اهتمامهــا بالشــأن المحلــي علــي الوجــه األكمــل، وضــعف مهنيتهــا فــي 

 كل الواضح والكافي.تقديم المعلومات بالش

 (16-3الجدول رقم )
 مستوى ثقة المبحوثين بالفضائيات االخبارية  

 الفضائيات الليبية 

 يتبين من هذا الجدول مستوي ثقة المبحوثين بالفضائيات اإلخبارية الليبية كمصدر للمعلومات السياسية 

 
نوع القنوات

ال
 

إجمالي أثق في  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
التخصصين ذكور 

 + إناث
 

إجمالي أثق إلي 
حد ما في 

التخصصين ذكور 
 + إناث

إجمالي ال أثق في 
التخصصين ذكور 

 + إناث

ثق
أ

ي  
ق إل

أث
 

 ما
حد

ثق 
ال أ

 

ثق
أ

إلي 
ق 
أث

 
 

 ما
حد

ثق 
ال أ

 % ك % ك % ك 

 ليبيا الحدث
 25 62 62 2 6 14 ذكر

179 50.2 134 37.6 43 12.1 
 15 53 68 1 13 35 أنثي

ليبيا 
 اإلخبارية

 26 83 40 0 13 9 ذكر
94 26.4 205 57.6 57 16 

 27 73 36 4 36 9 أنثي
 218ليبيا 

 اإلخبارية
 31 81 37 2 11 9 ذكر

89 25.0 193 54.2 74 20.8 
 35 69 32 6 32 11 أنثي

 النبأ
 72 43 34 11 10 1 ذكر

70 19.6 96 27 190 53.4 
 72 30 34 35 13 1 أنثي

ليبيا   
 األحرار

 39 87 23 3 16 3 ذكر
42 11.8 213 59.8 101 28.3 

 41 80 15 18 30 1 أنثي
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، فقد حظت قناة ليبيا الحدث بالمرتبة األولي بالثقة لدي المبحوثين، من بين باقي القنوات المحلية قيد 

النسبة تعكس مستوي الثقة الذي يوليه المبحوثون في كل وهذه  %50.2البحث إذ بلغت النسبة 

التخصصين اإلنساني والتطبيقي بنوعيه الذكور واإلناث لقناة ليبيا الحدث. المصداقية، وتوضيح 

جوانب الموضوعات اإلخبارية بالصوت والصورة، النقل المباشر من مكان الحدث، كلها أسبابا  جعلت 

يثقون بها إلي  %37.6ة لدي مشاهديها،  بينما كان هناك ما نسبته القناة تتحصل علي مكانة مرموق

 من جملة من سئلوا كانت إجابتهم ال أثق، وهي نسبة قليلة جدا . %12.1حد ما، مقابل 

، بينما من أجابوا بأنهم يثقون بها إلي حد ما %26.4مثلت نسبة من يثقون في قناة ليبيا اإلخبارية 

 أجابوا بعدم الثقة . %16ما نسبته  ،  مقابل%57.6كانت نسبتهم 

يثقون بها  %54.2، بينما أجابوا بنسبة %25اإلخبارية بنسبة من يثقون بها  218جاءت قناة ليبيا 

أجابوا ال أثق بها . تلتها قناة النبأ فقد بلغت نسبة من  %20.8إلي حد ما،  بمقابل ما نسبته 

رأوا أنهم ال  %53.4ن بها إلى حد ما، مقابل يثقو  %27، و نسبة %19.6أجابوا بأنهم يثقون بها 

يثقون بها، ربما يعزي ذلك إلي المضامين التي تقدمها بعيدة عن إهتمام المشاهد خاصة أن بعض 

موادها اإلخبارية أصابت المشاهد باإلحباط ، وبالتالي لم يكترثوا لها . وأخيرا قناة ليبيا األحرار فقد 

يثقون بها إلي  %59.8علي أنهم يثقون بها ، ونسبة  %11.8 بلغت إجابات المبحوثين ما نسبته

 كانت إجابتهم ال أثق . %28.3حد ما، ونسبة 
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 الفضائيات العربية 

 
هذا الجدول إلي مستوي ثقة المبحوثين بالفضائيات اإلخبارية العربية، بوصفها مصـدر بيانات شير تُ 

، بينما ممن أجابوا %33.1العربية بثقة المبحوثين والتي بلغت ما نسبته للمعلومات ، فقد نالت قناة 

 أجابوا بعدم الثقة بها . %14، مقابل ما نسبته %52.8أنهم يثقون بها إلي حد ما كانت نسبتهم 

وهى نسبة قريبة جدا مـن نسـبة قنـاة العربيـة  %32.3قناة العربية الحدث نالت ثقة المبحوثين بنسبة 

الباحث ذلك لسياسة القناة في إتباع نفس األسلوب أثناء مخاطبـة جمهورهـا، بينمـا مـا نسـبته ، يرجع 

 أجابوا بعدم الثقة . %21.3أجابوا بثقتهم بها إلي حد ما، مقابل نسبة  46.3%

يثقون بها  %23.9، ونسبة %12.9تلتها قناة الجزيرة فقد بلغت نسبة من يثقون بها من المبحوثين 

أجابوا بعدم ثقتهم بها، وهـى نسـبة عاليـة تقـدر بـأكثر مـن نصـف العينـة   %63.2ابل حد ما، مق إلي

 القنوات

ع
نو

ال
 

اجمالي أثق في  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
التخصصين 
 ذكور + إناث

اجمالي أثق الي 
حد ما في 

التخصصين 
 ذكور + إناث

اجمالي ال أثق 
في التخصصين 

 ذكور + إناث

ثق
أ

ي  
ق إل

أث
 

 ما
حد

ثق 
ال أ

 

ثق
أ

إلي 
ق 

أث
 

 
 ما

حد
ثق 

ال أ
 

 % ك % ك % ك

 العربية
 14.0 50 52.8 188 33.1 118 21 78 50 2 14 6 ذكر
 18 66 52 9 30 10 أنثي

العربية 
 الحدث

 21.3 76 46.3 165 32.3 115 31 70 48 4 13 5 ذكر
 32 58 46 9 24 16 أنثي

 الجزيرة
 63.2 225 23.9 85 12.9 46 93 28 28 16 6 0 ذكر
 83 39 14 33 12 4 أنثي

اإلخبارية 
 السعودية

 43.5 155 49.7 177 6.7 24 62 77 10 8 13 1 ذكر

 68 56 12 17 31 1 أنثي
الجزيرة 
 مباشر

 70.2 250 23.9 85 5.9 21 105 30 14 17 5 0 ذكر
 95 35 6 33 15 1 أنثي

النيل 
 لألخبار

 46.9 167 47.8 170 5.3 19 66 72 11 8 13 1 ذكر
 74 56 6 19 29 1 أنثي
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أجـابوا  %49.7، بينمـا مـا نسـبته %6.7قناة اإلخبارية السعودية، نسبة من أجابوا بثقتهم بها كانـت 

 قالوا بأنهم ال يثقون بها . %43.5بالثقة إلي حد ما، مقابل ما نسبته  

وهي نسبة قليلة، ،  %5.9فقد بلغت نسبة من أجابوا بأنهم يثقون بها  تليها قناة الجزيرة مباشر،

أفادوا  %70.2، مقابل ما نسبته %23.9بينما من أجابوا بأنهم يثقون بها إلي حد ما كانت نسبتهم 

، يرجع الباحث ذلك إلستخدامها الخطاب من خلل إجابتهم بعدم الثقة بها، وهى نسبة مرتفعة جدا  

لتفرقة والفتنة وشق الصف، وخير مثال علي ذلك ما قامت به ادعو للكراهية و اإلعلمي الذي ي

أخيرا قناة النيل لألخبار، تبث برامجها من داخل دولة مصر م. 2011فبراير  17القناة أثناء ثورة 

يثقون بها إلي حد  %47.8من المبحوثين يثقون بها، ونسبة  %5.3، فكانت نسبة العربية الشقيقة

 أجابوا بعدم الثقة بها. %46.9ما، مقابل 

مدي موافقة المبحوثين علي التأثيرات الناتجة التي تحدثها الفضائيات (  17-3)جدول رقم 
 اإلخبارية

 التأثيرات المعرفية 

 النوع ،التخصص
نوع لعباراتا   

ال
 

إجمالي موافق  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 

 ذكور + إناث
 

موافق إلي إجمالي 
حد ما في 

التخصصين ذكور 
 + إناث

إجمالي غير  
موافق  في 

التخصصين 
فق ذكور + إناث

موا
 

حد 
ي 

ق إل
مواف

فق ما
موا

ير 
غ

 

فق
موا

 

حد 
ي 

ق إل
مواف

فق ما
موا

ير 
غ

 % ك % ك % ك 
تجعلني افهم ما يدور حولي من 

 أحداث سياسية
 12 56 81 0 6 16 ذكر

218 61.2 121 34 17 4.8 
 3 47 86 2 12 35 أنثي

تساعدني في المناقشات ذات 
 الطابع السياسي مع اآلخرين

 17 70 62 0 9 13 ذكر
149 41.9 178 50.0 29 8.1 

 10 72 54 2 27 20 أنثي
تدفعني للتركيز علي قضايا 

 سياسية معينة دون غيرها
 23 64 62 9 9 9 ذكر

 19 74 43 9 26 19 أنثي 14.0 50 48.6 173 37.4 133

 

التــأثيرات التــي تحــدثها الفضــائيات اإلخباريــة العربيــة مــن خــلل أن الجــدول  يتبــين مــن بيانــات هــذا

إذ  المختلفــة، علــي مســتوي التخصصــين اإلنســاني والتطبيقــي، بكــل نوعيــه الــذكور واإلنــاث، برامجهــا
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 كافة، وهذا من المتوقع لما تمر به ليبيا من تحول في تظهر أن اآلثار المعرفية كانت أكثر وضوحا  

عــن المعلومــات ليشــبع رغبتــه فــي  وفــي مثــل هــذه الظــروف واألزمــات يبحــث الفــرد دائمــا   ،األصــعدة

مـوافقتهم ، ب%61.2مـا نسـبتهم فـذكر قرابـة أكثـر مـن نصـف العينـة ، معرفة كل األحداث التـي تهمـه

ونســبة  ،علهـم يفهمـون مـا يـدور حـولهم مـن أحـداث سياسـيةعلـي أن الفضـائيات اإلخباريـة العربيـة تج

 ،%41.9ونسـبة  ،أجـابوا بعـدم الموافقـة %4.8نسـبة مقابـل  ،أجابوا بموافقتهم إلي حد ما ،34.0%

 %50 نسبة بينما، الطابع السياسي مع اآلخرين ذيهم في النقاش تعلي أنها ساعد ،أجابوا بالموافقة

كانـــت  ،%8.1 نســـبة تقـــدر هـــذه النســـبة بنصـــف العينـــة، أمـــا ،اكانـــت أجـــابتهم بالموافقـــة إلـــي حـــد مـــ

قالوا بأنهـا تـدفعهم للتركيـز علـي قضـايا سياسـية معينـة دون  ،%37.4ونسبة ، أجابتهم بعدم الموافقة

 أجابوا بأنهم غير موافقين  ،%14مقابل ، غيرها

  



102 
 

   التأثيرات السلوكية 
 النوع،

 التخصص       
 
 

 العبارات  

نوع
ال

 

إجمالي موافق  الكليات التطبيقية اإلنسانية الكليات
في 

التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي موافق 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي غير  
موافق  في 

التخصصين 
فق ذكور + إناث

موا
 

 ما
حد

ي 
ق إل

مواف
 

فق
موا

ير 
غ

 

فق
موا

 

 ما
حد

ي 
ق إل

مواف
 

فق
موا

ير 
غ

 % ك % ك % ك 

في اتخاذ  تساعدني
مواقف واتجاهات عن 

 األحداث السياسية

 20 78 51 2 17 3 ذكر
131 36.8 181 50.8 44 12.4 

 18 62 56 4 24 21 أنثي

تزيد ميلي ورغبتي في 
 المشاركة السياسية

 45 64 40 4 12 6 ذكر
98 27.5 202 56.7 63 17.7 

 34 56 46 13 30 6 أنثي

تؤثر في تصرفاتي 
وأحاول مساعدة 

 المتضررين

 20 90 39 3 14 5 ذكر
91 25.6 162 45.5 96 27.0 

 30 73 33 10 25 14 أنثي
 

نتيجـة تعرضـه للفضـائيات اإلخباريـة  ،جاءت التأثيرات السلوكية المتمثلـة فـي قيـام المشـاهد بعمـل مـا

إتخـــاذ مواقـــف عـــن األحـــداث هم علـــي تبأنهـــا ســـاعد %36.8إذ أجـــاب بالموافقـــة مـــا نســـبته  ،العربيـــة

مقابــل   ،أنهــم يوافقــون إلــي حــد مــا مــن خــلل إجــابتهم %50.8فــي حــين ذكــر مــا نســبته  ،السياســية

علــي أنهـا زادت مــن مــيلهم بالموافقــة  %27.5أجــابوا مــا نسـبته و بينـوا بــأنهم غيـر موافقين، ،12.4%

موافقـة الـي حـد مـا، و نسـبة بالكانت أجـابتهم  ،%56.7نسبة مقابلورغبتهم في المشاركة السياسية، 

أجابوا بأنها تؤثر فى تصرفاتهم محـاولين مسـاعدة  %25.6أجابوا بعدم الموافقة ، ونسبة  % 17.7

كانت أجابتهم بموافق إلـي حـد مـا،  أمـا مـن أجـابوا بغيـر موافـق كانـت  %45.5المتضررين، ونسبة 

 .%27نسبتهم 
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 التأثيرات الوجدانية 
 ،النوع

 التخصص

 

 

 

 العبارات

 

 

ع
نو

ال
 

إجمالي موافق  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 

 ذكور + إناث
 

إجمالي موافق 
إلي حد ما في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي غير  
موافق  في 

التخصصين 
فق ذكور + إناث

موا
إلي 

ق 
مواف

 
 

 ما
حد

فق 
موا

ير 
غ

 

فق
موا

إلي 
ق 

مواف
 

 
 ما

حد
فق 

موا
ير 

غ
 % ك % ك % ك 

تجعلني اهتم  بما 
 يحدث في ليبيا

 10 48 91 1 4 17 ذكر
226 63.5 107 30.1 23 6.5 

 11 48 77 1 7 41 أنثي

المشاهدة تجعلني 
اشعر بالقلق من 

 المستقبل

 14 76 59 2 14 6 ذكر
166 46.6 163 45.8 27 7.6 

 10 53 73 1 20 28 أنثي

 

جاءت في بيانات هذا الجدول أن نسبة من ذكروا بأن الفضائيات اإلخبارية العربية تجعلني أهتم بما 

وهي النسبة األكبر، ألن ماتقدمه هذه القنوات من معلومات تؤثر علي  %63.5يحدث في ليبيا 

، يهتمون إلي حد ما،  و نسبة %30.1مشاعر  األفراد واستجابتهم ،  في حين ذكر ما نسبته 

، %46.6ذكروا بأنهم ال يهتمون أي غير موافقين، وهي نسبة قليلة ، كما ذكروا ما نسبتهم  6.5%

أجابوا بأنها تفعل ذلك إلي حد ما،  ونسبة  %45.8بأن المشاهدة تزيد قلقهم من المستقبل ، ونسبة 

 كانت أجابتهم غير موافق .  7.6%
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 (18-3جدول رقم )
 التغطية اإلخبارية المخصصة للموضوعات السياسية الليبية بالفضائيات العربيةرأي المبحوثين حول حجم 

  الفضائيات الليبية 

 القنوات

ع
نو

ال
 

إجمالي تغطي  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
الموضوعات 
بشكل كبير 
التخصصين 
 ذكور + إناث

 

إجمالي تغطي 
الموضوعات 
بشكل متوسط 
التخصصين 
 ذكور + إناث

تغطي إجمالي 
الموضوعات 

 بشكل
ضعيف في 
التخصصين 
ات ذكور + إناث

ضوع
مو

ي ال
غط

ت
 

بير
ل ك

شك
ب

 

طي
تغ

ات 
ضوع

مو
ال

سط 
متو

كل 
بش

 

طي
تغ

 
ل 

شك
ت ب

وعا
وض

الم
ف

ضعي
 

طي
تغ

 
بير

ل ك
شك

ت ب
وعا

وض
الم

ل  
شك

ت ب
وعا

وض
 الم

طي
تغ

سط
متو

طي 
تغ

 
ل 

شك
ت ب

وعا
وض

الم
ف

ضعي
 

 % ك % ك % ك

 8 64 77 1 5 16 ذكر ليبيا الحدث
209 58.7 123 34.6 24 6.7 

 13 46 77 2 8 39 أنثي

 ليبيا اإلخبارية
 14 86 49 2 12 8 ذكر

103 28.9 208 58.4 45 12.6 
 26 32 3 78 32 14 أنثي

 218ليبيا 
 اإلخبارية

 19 98 32 1 8 13 ذكر
102 28.6 205 57.6 49 13.8 

 26 74 36 3 25 21 أنثي

 63 50 36 7 14 1 ذكر النبأ
73 20.5 132 37.1 151 42.4 

 61 42 33 20 26 3 أنثى

 ليبيا األحرار
 34 96 19 4 16 2 ذكر

47 13.2 229 64.3 80 22.5 
 30 85 21 12 32 5 أنثي

 

رأي المبحوثين حول حجم التغطية اإلخبارية المخصصة للموضوعات السياسـية  وضح هذا الجدوليُ 

الليبيــة بالفضــائيات اإلخباريـــة العربيــة،  إذ حصــلت قنـــاة ليبيــا الحــدث علـــي الترتيــب األول ، بنســـبة 

من إجمالي التخصصين اإلنساني والتطبيقي ، بنوعيه الذكور واإلناث، ممن كانت  %58.7وقدرها 

تغطي الموضوعات السياسية بشـكل كبيـر، يرجـع ذلـك ألنهـا تكثـف تغطيتهـا اإلخباريـة  إجابتهم بأنها

بشكل متـوازن وموضـوعي وبمهنيـة لكـل األحـداث الرئيسـية التـي تهـم المشـاهد، بينمـا الـذين بينـوا مـن 

أجـابوا بـأن  %6.7مقابـل  %34.6خلل إجابتهم بأن مساحة التغطية كانت بشكل متوسـط نسـبتهم 

ضعيفة للموضوعات السياسية ، وهي نسبة قليلة . جـاءت قنـاة ليبيـا اإلخباريـة ثانيـة،  التغطية كانت

علــي أنهـــا تغطــي الموضـــوعات السياســية بشـــكل  %28.9فقــد كانـــت إجابــات المبحـــوثين مــا نســـبته 

، مقابــل %58.4كبيــر، بينمــا الــذين أجــابوا بأنهــا تغطــي الموضــوعات بشــكل متوســط كانــت نســبتهم 
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جــابتهم بأنهــا تغطــي الموضــوعات السياســية بشــكل ضــعيف ثــم جــاءت قنــاة كانــت فحــوي إ 12.6%

اإلخباريــة بالترتيــب الثالــث،  ملكيتهــا خاصــة تبــث برامجهــا مــن المملكــة األردنيــة،  نســبة  218ليبيــا 

كانـــت  %57.6قـــالوا بأنهـــا تغطـــي الموضـــوعات السياســـية بشـــكل كبيـــر،  أمـــا مـــا نســـبته  28.7%

بشـــكل متوســـط، مقابـــل ممـــن أجـــابوا بأنهـــا تغطـــي الموضـــوعات  إجـــابتهم بأنهـــا تغطـــي الموضـــوعات

،  قنــاة النبــأ كانــت نســبة الــذين أجــابوا بأنهــا تغطــي %13.8السياســية بشــكل ضــعيف كانــت نســبتهم 

أفـادوا مـن خـلل إجـابتهم بأنهــا  %37.1،  ومـا نسـبته %20.5الموضـوعات السياسـية بشـكل كبيـر 

أجابوا بأنهـا تغطـي الموضـوعات السياسـية  %42.4ه تغطيتها كانت بشكل متوسط،  مقابل ما نسبت

بأنهــا  %13.2بشــكل ضــعيف ، وأخيــرا قنــاة ليبيــا األحــرار، كانــت إجابــات عينــة البحــث مــا نســبته 

تغطي الموضـوعات بشـكل متوسـط،  %64.3تغطي الموضوعات السياسية بشكل كبير، وما نسبته 

 كانت إجابتهم بأنها تغطي بشكل ضعيف  %22.5مقابل 

 ضائيات العربيةالف 
النوع، التخصص، 
 حجم التغطية

 
 
 

 القنوات

نوع
ال

 

إجمالي تغطي  الكليات التطبيقية   الكليات اإلنسانية   
الموضوعات 

بشكل كبير في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي تغطي 
الموضوعات 

بشكل متوسط في 
التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي تغطي 
الموضوعات 
 بشكل ضعيف

 في التخصصين
 ذكور + إناث

ت 
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تغ
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ل ك
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ب

 

ت 
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كل 
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ت  
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وض
 الم

طي
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كل 
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ت 
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وض
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طي
تغ

سط
متو

كل 
بش

ت  
وعا

وض
 الم

طي
تغ

ف
ضعي

كل 
بش

 % ك % ك % ك 
 العربية
 الحث

 35 60 54 4 11 7 ذكر
124 34.8 148 41.6 84 23.6 

 37 47 52 8 30 11 أنثي

 العربية
 22 86 41 1 13 8 ذكر

117 32.9 198 55.6 41 11.5 
 12 68 56 6 31 12 أنثي

 الجزيرة
 100 27 22 16 6 0 ذكر

47 13.2 94 26.4 215 60.4 
 69 44 23 30 17 2 أنثي

 الجزيرة مباشر
 121 22 6 14 8 0 ذكر

21 5.9 83 23.3 252 70.8 
 87 36 13 30 17 2 أنثي

اإلخبارية 
 السعودية

 96 45 8 11 9 2 ذكر
14 3.9 127 35.7 215 60.4 

 82 50 4 26 23 0 أنثي
 112 31 6 12 10 0 ذكر النيل لألخبار

12 3.4 105 29.5 239 67.1 
 90 40 6 25 24 0 أنثي
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التغطية اإلخبارية بالفضائيات العربية للموضوعات  ُيشير هذا الجدول إلي رأي المبحوثين لمساحة

ممن أجابوا  %34.8السياسية الليبية،  حيث نالت قناة العربية الحدث الترتيب األول بنسبة قدرها 

بأنها تغطي الموضوعات السياسية الليبية بشكل كبير، من إجمالي التخصصين اإلنساني والتطبيقي 

قالوا بأنها تغطي الموضوعات السياسية الليبية  %41.6ما نسبته  ، بنوعيه الذكور واإلناث،  بينما

بشكل متوسط،  مقابل الذين أجابوا بأنها تغطي الموضوعات السياسية الليبية بشكل ضعيف كانت 

ممن أجابوا بأنها تغطي  %32.9، ثم جاءت قناة العربية ثانية بنسبة قدرها  %23.6نسبتهم 

بأنها تغطي الموضوعات  %55.6كل كبير، بينما ذكروا ما نسبته الموضوعات السياسية الليبية بش

كانت إجابتهم بأنها تغطي الموضوعات بشكل ضعيف،  قناة  %11.5بشكل متوسط،  مقابل نسبة 

ممن أجابوا بأنها تغطي الموضوعات السياسية  %13.2الجزيرة حصدت الترتيب الثالث بنسبة 

أجابوا بأنها تغطي الموضوعات السياسية الليبية بشكل  %26.4الليبية بشكل كبير، بينما ما نسبته 

كانت إجابتهم بأنها تغطي الموضوعات السياسية بشكل  %60.4متوسط،  مقابل ما نسبته 

ضعيف، وهي نسبة مرتفعة تمثل أكثر من نصف العينة، قناة الجزيرة مباشر جاءت بالمرتبة الرابعة 

، أما %5.9لموضوعات السياسية الليبية بشكل كبير حيث كانت نسبة الذين قالوا بأنها تغطي ا

،  مقابل ما نسبته %23.3الذين أجابوا بأنها تغطي الموضوعات بشكل متوسط كانت نسبتهم 

أجابوا بأنها تغطي الموضوعات بشكل ضعيف،  وهى نسبة عالية ، تمثل أكثر من  70.8%

 نصف العينة .

،  %3.9وا بأنها تغطي الموضوعات بشكل كبير كانت ثم قناة اإلخبارية السعودية،  نسبة من أجاب

 %60.4أفادوا بأنها تغطي الموضوعات بشكل متوسط، مقابل ما نسبته  %35.7بينما ما نسبته 

 كانت إجابتهم بأنها تغطي الموضوعات بشكل ضعيف.
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ا من ، بينم%3.4وأخيرا  قناة النيل لألخبار نسبة من أجابوا بأنها تغطي الموضوعات بشكل كبير 

أكدوا  %67.1، مقابل ما نسبته  %29.5أجابوا بأنها تغطي الموضوعات بشكل متوسط كانت 

 من خلل إجابتهم بأنها تغطي الموضوعات السياسية الليبية بشكل ضعيف .

 

 (19-3الجدول رقم )
 راألخباالمصادر التي تعتمد عليها الفضائيات اإلخبارية العربية في معالجة 

 

مـــن خـــلل هـــذا الجـــدول يتبـــين، أن المصـــادر التـــي تعتمـــد عليهـــا الفضـــائيات اإلخباريـــة العربيـــة فـــي 

، أكدوا فيها المبحوثين بإجابتهم علي %64.8معالجة األخبار،هم المراسلون حيث نالت أعلي نسبة 

درجة االعتماد عليها ، أجابوا بأن %33.1أن الفضائيات تعتمد عليها بدرجة عالية، بينما ما نسبته 

، أكـدوا علـي أنهـا تعتمـد عليهـا بدرجـة ضـعيفة، وهـى نسـبة قليلــة %1.9متوسـطة ، مقابـل مـا نسـبته 

، ممـن أجـابوا بـأن الفضـائيات %46.3جدا ، ثم جاءت عبـارة شـهود العيـان فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة

ة متوســـطة كانـــت نســـبتهم تعتمـــد عليهـــا بدرجـــة عاليـــة ، أمـــا ممـــن أجـــابوا بأنهـــا تعتمـــد عليهـــا بدرجـــ

عتمـــاد عليهــا بدرجـــة ضـــعيفة، كانــت إجابـــات المبحـــوثين فيمـــا إل، أجـــابوا با%9.2، مقابــل 44.3%

النوع،   

التخصص،  

 مدى االعتماد
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ال
 

إجمالي تعتمد  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
عليها بدرجة 
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التخصصين 
ها  ذكور + إناث
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رجة

بد
 % ك % ك % ك 

 المراسلون 
 6 55 88 0 8 14 ذكر

231 64.8 118 33.1 7 1.9 
 1 48 87 0 7 42 أنثي

 شهود العيان
 16 48 85 2 8 12 ذكر

165 46.3 158 44.3 33 9.2 
 6 79 51 9 23 17 أنثي

 وكاالت األنباء
 15 91 43 2 16 4 ذكر

113 31.7 202 56.7 41 11.5 
 16 68 52 8 27 14 أنثي

وسائل اإلعلم 
 األخرى 

 44 89 16 4 17 1 ذكر
56 15.7 193 54.2 107 30 

 44 59 33 15 28 6 أنثي
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، كانـــت %56.7، علـــي أنهـــا تعتمـــد عليهـــا بدرجـــة عاليـــة. %31.7يخـــص عبـــارة وكـــاالت األنبـــاء 

، أجـابوا %11.5أجابتهم بدرجة متوسـطة، وهـى نسـبة مرتفعـة تقـدر بـأكثر مـن نصـف العينـة، بينمـا 

بأنهــا تعتمــد عليهــا بدرجــة ضــعيفة ، وأخيــرا تحصــلت عبــارة وســائل اإلعــلم األخــرى علــي مــا نســبته 

، أي أكثر من %54.2، ممن أجابوا بأن الفضائيات تعتمد عليها بدرجة عالية، وما نسبته 15.7%

تعتمـد عليهـا نصف العينة،أجابوا علي أنها تعتمد عليها بدرجة متوسـطة، أمـا ممـن أجـابوا علـي أنهـا 

. يري الباحث أن عبـارة المراسـلون تحصـلت علـي نسـبة مرتفعـة  %30بدرجة ضعيفة كانت نسبتهم 

جـــدا ، وهـــى مـــن المصـــادر المهمـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا الفضـــائيات اإلخباريـــة العربيـــة أثنـــاء تغطيتهـــا 

 لألحداث الجارية، لوجود المراسل في مكان الحدث ونقله للخبر بالصوت والصورة.

 ( 20-3جدول رقم )ال
 المكاسب التي تحققت للمبحوثين من خالل مشاهدتهم للفضائيات اإلخبارية العربية 

 

النوع، 

التخصص،  

 مدى التحقق

 

 

 المكاسب

ع
نو

ال
 

إجمالي تتحقق  الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية
في التخصصين 

 ذكور + إناث
 

إجمالي تتحقق 
 إلي حد ما

في التخصصين 
 ذكور + إناث

إجمالي لم تحقق 
في التخصصين 

قت ذكور + إناث
تحق

 

حد 
ي 

ت إل
حقق

ت
قق ما
تتح

لم 
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تحق

 

حد 
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حقق

ت
قق ما
تتح

لم 
 

 % ك % ك % ك

أفادتني في معرفة 
 األخبار الوطنية

 7 64 78 1 8 13 ذكر
200 56.2 134 37.6 22 6.2 

 13 51 72 1 11 37 أنثي
تعرفت علي 

 مرموقةشخصيات 
 19 63 67 0 12 10 ذكر

153 43.0 153 43.0 50 14.0 
 23 56 57 8 22 19 أنثي

زادت من انتمائي 
 لوطني

 13 81 55 1 15 6 ذكر
140 39.3 187 52.2 29 8.1 

 9 69 58 6 22 21 أنثي
رفعت من مستوي 

 ثقافتي السياسية
 20 86 43 2 13 7 ذكر

121 34.0 189 53.1 46 12.9 
 21 68 47 3 22 24 أنثي

ساعدتني علي 
 اتخاذ القرار

 

 27 86 36 1 17 4 ذكر
92 25.8 207 58.1 57 16.0 

 23 70 43 6 34 9 أنثي
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مكاســـب مـــن خـــلل ال علـــى تحقــق يوافقـــون مـــن أفـــراد العينــة  ،%56.2 ةأن نســب يشــير هـــذا الجـــدول

فـــي كـــل التخصصـــين  (، معرفـــة األخبـــار الوطنيـــة )والمتمثلـــة فـــي ، مشـــاهدة الفضـــائيات اإلخباريـــة

أعلــي نســبة، فــي الفضــائيات حيــث تحصــلت علــى  .نــاث اإلذكور و الــاإلنســاني والتطبيقــي بنوعيــه 

اإلخبارية العربية والتي كانت مصدرا  هاما  للمعلومات اإلجتماعية، الثقافية، السياسية، اإلقتصادية . 

طنيــة،  وإكتســاب المعرفــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن البــرامج اإلخباريــة، واإللمــام باألحــداث الو 

 قالوا بأنها لم تتحقق لديهم . %6.2أجابوا بتحققها إلي حد ما، مقابل  %37.6بينما ما نسبته 

، مــن إجابــات أفــراد العينــة بأنهــا %43.0ثــم جــاءت عبــارة ) التعــرف علــي شخصــيات هامــة( بنســبة 

المشــاهدة، بســبب أن الفضــائيات اإلخباريــة العربيــة تستضــيف شخصــيات  تحقــق المكســب مــن خــلل

لها وزنها السياسي واالجتماعي، ولها قبول لدي المشاهد، خاصة أنها تعرض وجهات النظر واآلراء 

ــــة  ــــي النشــــرات والمــــواجز اإلخباري ــــة واللقــــاءات، المتواصــــلة ف ــــرامج الحواري المختلفــــة، مــــن خــــلل الب

،  مقابـل مـا %43.0أجابوا بأنهـا تتحقـق المكاسـب إلـي حـد مـا كانـت نسـبتهم المتجددة،  بينما ممن 

رأوا بأنهـــا لـــم تتحقــــق ، أمـــا عبـــارة ) تعزيـــز االنتمــــاء الـــوطني ( جـــاء بنســـبة أقــــل  %14.0نســـبتهم 

ـــوطني، أمـــا  39.3% ـــي المواضـــيع ذات الشـــأن ال مـــن  %52.2قـــد تكـــون بســـبب عـــدم التركيـــز عل

كانـت إجـابتهم  %8.1قة علـي تحقيـق المكاسـب إلـي حـد مـا ، بينمـا المبحوثين كانت إجابتهم بالمواف

بعدم تحققها.  نسـبة الموافقـة المتكاملـة للمبحـوثين كانـت متدنيـة، بسـبب أن معظـم القنـوات الفضـائية 

لــم تقــم بــدورها الريــادي فــي بــث البــرامج اإلخباريــة اإليجابيــة الموحــدة التــي تحــث علــي تعميــق الثقافــة 

. أنها اقتصرت علي تأجيج الفتن وشق وحدة الصف أثنـاء إشـتداد األزمـة علـي الوطنية وحب الوطن

، مــن أفــراد %34.0المســتوي الــوطني . وعبــارة )الرفــع مــن مســتوي الثقافــة السياســية( جــاءت بنســبة 

أجـابوا بالموافقـة علـي تحققهـا إلـي  %53.1العينة ، كانت أجابتهم بالموافقة  علي تحققها، وأن نسـبة

بينــوا أنهــم لــم تتحقــق المكاســب لــديهم . بينمــا عبــارة ) المســاعدة   %12.9مــا نســبته  حــد مــا، بينمــا
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، من إجابات المبحـوثين بالموافقـة علـي تحقـق المكاسـب ، %25.8علي اتخاذ القرار( جاءت بنسبة 

، أي أكثر من نصف العينة، %58.1بينما الذين أجابوا بتحقق المكاسب إلي حد ما، كانت نسبتهم 

من أفراد العينة كانت أجابتهم بعدم تحقيقها. مـن بيانـات هـذا الجـدول ، يبـدو  %16.0بته أما ما نس

أن القنوات الفضائية المسموعة والمرئية، لم تقم بدور ريادي في بث البرامج اإلخبارية الموحدة ، فقد 

ذكــــر أكثــــر مــــن نصــــف العينــــة بمــــوافقتهم إلــــي حــــد مــــا ، للمكاســــب التــــي تحققــــت جــــراء مشــــاهدتهم 

فضائيات اإلخبارية العربية، ربما يعـزي ذلـك علـي أنهـا تركـز علـي األحـداث السـلبية فقـط ولـم تنقـل لل

 الحقائق كما هي ، ولم تكن أكثر وضوحا  وشفافية .

 ( الفروق طبقا لمتغير "النوع" ودرجة إعتمادالمبحوثين علي الفضائيات21-3الجدول رقم )

 الوسط 356ك=  النوع
 قيمة إحصائية المعياري االنحراف  الحسابي

 "t " 
مستوي 

 القرار الداللة

 0.05غير دالة عند  0.535 0.621 0.26524 1.8118 171 ذكور

    0.25761 1.7946 185 إناث
تشير بيانات هذا الجدول إلي أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير النوع ) ذكور، 

عتماد علي الفضائيات اإلخبارية العربية،  من أجل الحصول علي المعلومات إلإناث( بشأن درجة ا

( ، عند 0.621( كانت = )  tالسياسية الليبية ، ومتابعة األحداث وبحساب قيمة إحصائية ) 

، وهذا يعني أن أفراد العينة ال 0.05، حيث أن مستوي الداللة أكبر من 0.535مستوي داللة 

المشاهدة للفضائيات اإلخبارية إلستقاء المعلومات لمعرفة ما يدور  تختلف درجة إعتمادهم في

 حولهم من أحداث بسبب األزمة السياسية التي تمر بها ليبيا .

 
  



111 
 

( الفروق طبقا لمتغير "التخصص" ودرجة إعتمادالمبحوثين علي الفضائيات 22-3الجدول رقم )
 اإلخبارية

 الوسط 356ك=  التخصص
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري  

 قيمة إحصائية
 "t " 

 مستوي 
 القرار الداللة 

  0.05غير دالة عند  0.550 -0.598 0.26416 1.7987 285 تطبيقي

    0.24944 1.8195 71 إنساني

بيانات هذا الجدول توضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير التخصص )تطبيقي ، 

إنساني(، ودرجة اإلعتماد علي الفضائيات اإلخبارية العربية ، في متابعة األحداث والموضوعات 

، 0.550، عند مستوي داللة 0.598-( كانت = tالسياسية الليبية ، وبحساب قيمة إحصائية ) 

، وهذا يعني أن المبحوثين بالتخصصين التطبيقي  0.05حيث أن مستوي الداللة أكبر من 

واإلنساني يعتمدون علي الفضائيات اإلخبارية، إلستقاء األخبار والمعلومات التي تهمهم ، وهذا 

ماأكدت عليه إحدى فروض نظرية اإلعتماد ، القائل كلما زادت درجة عدم اإلستقرار والفوضى 

 مجتمع ، زاد إعتماد المشاهد علي الفضائيات لمعرفة مايدور حوله من أحداث  .داخل ال

 (23-3جدول رقم )
عتمادهم على إالفروق بين متغير النوع فيما يتعلق باألهداف التي يحققها المبحوثين من خالل  

 الفضائيات اإلخبارية العربية 

الوسط  356ك= النوع  األهداف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة إحصائية 
T”" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الفهم
 

 0.05دالة عند  0.041 - 2.049 0.40817 2.3158 171 ذكر

 0.37959 2.4014 185 أنثى

 التوجيه
 

 -1.009 0.45142 2.0117 171 ذكر
 

 0.05غير دالة عند  0.314

 0.47380 2.0613 185 أنثى

 التسلية
 

 0.05غير دالة عند  0.431 0.788 0.48509 2.4620 171 ذكر

 0.48124 2.4216 185 أنثى
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إعتمادهم  يتضح من بيانات هذا الجدول إلي أن األهداف التي يسعي أفراد العينة تحقيقها جراء

الية :المتمثل في العبارات الت هدف الفهمعلي الفضائيات اإلخبارية العربية ، من خلل   

جتمـــاعي، إل، الحصـــول علــي الخبـــرة السياســـية لفهـــم المحـــيط امعرفيـــا  المســاعدة فـــي إدراك الـــذات  -

الحصول علي معلومات عن طبيعة العالم من حـولي وأثـره علـي الوضـع السياسـي الليبـي، الحصـول 

 علي معارف عن هموم الوطن ومشاكله .

، حيـث أن مسـتوي 0.041، عنـد مسـتوي داللـة 2.049-( وجـد أنهـا = tوبحساب قيمة إحصـائية )

، وعليــه فإنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي 0.05الداللــة أصــغر مــن 

تحقق هدف الفهم، أي أن اإلنـاث أكثـر تحقيقـا  للهـدف مـن الـذكور، يرجـع الباحـث ذلـك ربمـا إلـي أن 

ار اإلناث أكثر نضجا  وفهما  وتحليل  لألحداث بشكل أفضل، إضافة إلي قـدرتهن علـي النقـاش والحـو 

 مع األخرين في مختلف القضايا المطروحة .

 المتمثل في العبارات التالية  : هدف التوجيهثم جاء 

المساعدة في إتخاذ القرار الصائب من أجل الوطن، زيـادة الرغبـة فـي المشـاركة السياسـية، معرفـة   -

 التعامل مع المواقف الصعبة .

، حيـــث أن 0.314عنـــد مســتوي داللــة ، 1.009-( وجــد أنهــا = tوعنــد حســاب قيمــة إحصـــائية )

، وعليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الـذكور واإلنـاث 0.05مستوي الداللة أكبر من 

في الهدف المتحقق لديهم وهو هدف التوجيه ، ألن الفضائيات اإلخبارية تشرح وتفسر األحداث من 

فسير الواقـع الليبـي ، ممـا يـنعكس علـي خلل إستضافتها لشخصيات ذات خبرة وكفاءة وتحليل فى ت

 المشاهد بالمشاركة السياسية وإتخاذ القرار المناسب .

 والمتمثل في العبارات التالية : هدف التسليةأما 
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مشاهدة الفضائيات اإلخبارية مع األسرة براحة وإسترخاء، زيادة السعادة عند سـماع األخبـار الطيبـة   -

 عن الوطن .

، حيـث أن مسـتوي 0.431، عنـد مسـتوي داللـة 0.788( وجدت أنهـا = t)وبحساب قيمة إحصائية 

، وعليــه فإنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي 0.05الداللــة أكبــر مــن 

الهدف المتحقق لديهم وهو هدف التسلية، بحكم ما يبث علي شاشات القنوات الفضائية اإلخبارية ال 

حيــاء وبإســتطاعة جميــع أفــراد العائلــة الجلــوس ومشــاهدة األخبــار بكــل راحــة يثيــر الفــزع وال يخــدش ال

وإسترخاء ، ودخول البهجة والسـرور عنـد سـماع أخبـار طيبـة تتعلـق بليبيـا ، للظـروف التـي تمـر بهـا 

 م.2011منذ عام 

 (24-3جدول رقم )

عتمادهم على إالفروق بين متغير "التخصص" فيما يتعلق باألهداف التي يحققها المبحوثين من خالل 

 الفضائيات اإلخبارية العربية 

الوسط  356ك= التخصص األهداف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة إحصائية
T”" 

 مستوى 
 القرار الداللة

 الفهم
 

 0.40797 2.3307 285 تطبيقي
 0.05دالة عند  0.001 -3.325

 0.31551 2.4789 71 إنساني

 التوجيه
 

  0.46350 2.0480 285 تطبيقي
 0.05غير دالة عند  0.392 0.857

 0.46289 1.9953 71 إنساني

 التسلية
 

 0.50276 2.4070 285 تطبيقي
 0.05دالة عند  0.001 -3.243

 0.36496 2.5775 71 إنساني
من التخصصين التطبيقي واإلنساني فيما يتعلق باألهداف  الفروق بين كل  يتبين من هذا الجدول 

 هدف الفهمعتماد من خلل إلالتي تحققها الفضائيات اإلخبارية العربية لدي المبحوثين، جراء ا

:المساعدة في إدراك الذات معرفيا ، الحصول علي الخبرة السياسية لفهم المتمثل في العبارات التالية
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جتماعي، الحصول علي معلومات عن طبيعة العالم من حولي وأثره علي الوضع المحيط اال

 السياسي الليبي، الحصول علي معارف عن هموم الوطن ومشاكله .

، حيث أن مستوي 0.001، عند مستوي داللة 3.325-( وجد أنها = tبحساب قيمة إحصائية )

ة بين التخصص التطبيقي واإلنساني ، وعليه يوجد فروق ذات داللة إحصائي0.05الداللة أقل من 

 في هدف الفهم، والتخصص اإلنساني أكثر تحقيقا  لهذا الهدف من التخصص التطبيقي .

 والمتمثل في العبارات التالية : هدف التوجيهثم جاء 
المساعدة في إتخاذ قرار صائب من أجل الوطن ، زيادة الرغبة في المشاركة السياسية ، معرفة  -

، عند مستوي داللة 0.857( وجد أنها = tالمواقف الصعبة. وبحساب قيمة إحصائية )التعامل مع 

، وعليه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05، حيث أن مستوي الداللة أكبر من 0.392

 التخصص التطبيقي واإلنساني في هدف التوجيه . 

 والمتمثل في العبارات التالية : هدف التسليةجاء  وأخيرا  
مشاهدة الفضائيات اإلخبارية العربية مع األسرة براحة واسترخاء، زيادة السعادة عند سماع أخبار   -

 طيبة عن الوطن .
، حيث أن مستوي 0.001، عند مستوي داللة 3.243-( وجد أنها = tوبحساب قيمة إحصائية )

ين التطبيقي ، وعليه فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص0.05الداللة أقل من 
 واإلنساني، والخاص بهدف التسلية لصالح التخصص اإلنساني .
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 (25-3جدول رقم )
عتمادالمبحوثين على إيوضح داللة الفروق بين متغير "النوع" فيما يتعلق بالتأثيرات الناتجة عن  

 الفضائيات اإلخبارية العربية 

الوسط  356ك= النوع التأثيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة إحصائية
T”" 

 مستوى 
 القرار الداللة

 معرفية
 

 0.47452 2.3645 171 ذكر
 0.05غيردالة عند  0.573 -0.564

 0.41007 2.3910 185 أنثى

 سلوكية
 

 0.43938 2.0975 171 ذكر
 0.05غير دالة عند  0.637 - 0.472

 0.48699 2.1207 185 أنثى

 وجدانية
 

 0.47177 2.4269 171 ذكر
 0.05دالة عند  0.035 -2.121

 0.44286 2.5297 185 أنثى

 

الجدول الفروق في التأثيرات التي تحدثها الفضائيات اإلخبارية لدي المبحوثين  هذا تظهر بيانات

 بالتأثيرات المعرفيةعتمادهم علي القنوات الفضائية، فيما يتعلق إ من النوعين الذكور واإلناث، جراء 

المناقشة ذات الطابع  فيسياسية، المساعدة  أحداثفهم مايدور حولي من أتجعلني  :والمتمثلة في

 ، الدفع بالتركيز علي قضايا سياسية معينة دون غيرها .اآلخرينالسياسي مع 

، حيث أن مستوى 0.573، عند مستوي داللة 0564-( وجد أنها = tوبحساب قيمة إحصائية ) 

، وعليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث معرفيا  0.05الداللة أكبر من 

.يرجع الباحث ذلك إلي أن غالبية المشاهدين دافعهم معرفي، وهو الحصول علي األخبار من 

 معظم القنوات  محل البحث، وإعتمادهم عليها إلشباع حاجاتهم المعرفية بالدرجة األولي .

لمتمثلة في: المساعدة في اتخاذ مواقف واتجاهات عن األحداث السياسية ، وا التأثيرات السلوكية

 تأثيرها في التصرف ومحاولة مساعدة المتضررين، زيادة الميل والرغبة في المشاركة السياسية .
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، حيث أن مستوى 0.637، عند مستوى داللة 0.472-( وجد أنها = tبحساب قيمة إحصائية )

ليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ، وع0.05الداللة أكبر من 

 تجاهاته .إلسلوكيا .الجميع يشارك في بناء الوطن من خلل القبول أو الرفض وفقا  

هتمام بما يحدث في ليبيا، المشاهدة تزيد قلقي من إلوالمتمثلة في: ا التأثيرات الوجدانيةأخيرا  

 المستقبل. 

، حيث أن مستوى 0.035، عند مستوى داللة 2.121-( وجدت أنها = t) بحساب قيمة إحصائية

، وعليه فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث وتكون 0.05الداللة أقل من 

 لصالح اإلناث ، ألنهن األكثر تأثرا  وجدانيا  من الذكور . 

 (26-3جدول رقم )
 عتمادالمبحوثينإالفروق بين متغير "التخصص" فيما يتعلق بالتأثيرات الناتجة عن 

الوسط  356ك= التخصص التأثيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة إحصائية 
T”" 

 مستوى 
 الداللة 

 معرفية
 

 0.40797 2.3556 285 تطبيقي
1.952- 0.052 

 0.41242 2.4695 71 إنساني 
 سلوكية

 
 0.412 0.46820 2.1146 285 تطبيقي

 0.680 
 0.45060 2.0892 71 إنساني

 وجدانية
 

 0.45660 2.4474 285 تطبيقي
2.739- 0.006 

 0.44879 2.6127 71 إنساني

والمتمثلة فـي  بالتأثيرات المعرفيةالفروق بين التخصصين  فيما يتعلق  إلييشير هذا الجدول 

: 

المناقشـة ذات الطـابع السياسـي مـع  فـيسياسـية ، المسـاعدة  أحـداثمـن  حوليفهـم مايـدور أتجعلني  -

 ، الدفع بالتركيز علي قضايا سياسية معينةدون غيرها . اآلخرين

، حيث أن مستوي 0.052، عند مستوي داللة 1.952-( وجد أنها =  tوبحساب قيمة إحصائية )

بين التخصص اإلنساني ، وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 0.05الداللة أكبر من 
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والتطبيقي معرفيُا. يرجع الباحث سبب ذلك إلي أن المشاهدة ومعرفة األخبار ال علقة للتخصص 

 بها، فالجميع  يهمه التعرف علي مجريات األحداث من خلل الشرح والتعليق عليها. 

 والمتمثلة في : التأثيرات السلوكيةثم 

األحداث السياسية، تأثيرها في التصرف ومحاولة تخاذ مواقف واتجاهات عن إالمساعدة في   -

 مساعدة المتضررين، زيادة الميل والرغبة في المشاركة السياسية .

، حيــث أن مســتوى 0.680، عنــد مســتوي داللــة 0.412( وجــد أنهــا = tوبحســاب قيمــة إحصــائية ) 

التطبيقـــي ، وعليـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين التخصصـــين 0.05الداللـــة أكبـــر مـــن 

 واإلنساني ، سلوكيا  .

 والمتمثلة في : التأثيرات الوجدانيةجاءت 

 اإلهتمام بما يحدث في ليبيا ، المشاهدة تزيد من قلقي من المستقبل . -

، حيــث أن مســتوى 0.006، عنــد مســتوي داللــة 2.739-( وجــد أنهــا = tبحســاب قيمــة إحصــائية )

اللة إحصائية بين التخصصين التطبيقي واإلنساني ، وعليه توجد فروق ذات د0.05الداللة أقل من 

، لصـــالح التخصـــص اإلنســـاني، يرجـــع الباحـــث ذلـــك ربمـــا إلـــي حصـــول عينـــة البحـــث علـــي فرصـــة 

 لمتابعة األخبار، عكس عينة البحث الدارسين بالتخصص التطبيقي بسبب صعوبة دراستهم العلمية.
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 الخاتمة 

 النتائج والتوصيات                      

 نتائج ال
 
    تحظـــي القنـــوات الفضـــائية اإلخباريـــة العربيـــة بمشـــاهدة عاليـــة مـــن قبـــل الشـــباب الجـــامعي الليبـــي

لمتابعة األخبار بشكل واضح بسبب ما يمـر بـه الـوطن ومحاولـة فهـم ومعرفـة األخبـار الوطنيـة وكـل 

 ة .ما يدور حولهم من أحداث بالغة األهمي

   عدم تناول بعض القنوات الفضائية اإلخبارية العربية لمعلومـات تتميـز بالثقـة والدقـة أثنـاء تقـديمها

األخبار ، حيث أنهـا تخفـي الحقـائق أو تُظهـر وقـائع تخـالف الواقـع ، مـن األسـباب التـي تحـول دون 

 مشاهدة بعض المبحوثين لها .

  العربية بفعل ما تقدمه من برامج إخبارية وإهتمامهـا إرتفاع معدل أهمية القنوات الفضائية اإلخبارية

 بنقل األحداث مباشرة .

    الفوريـــة فـــي نقـــل األحـــداث كانـــت ســـببا  فـــي إعتمـــادالمبحوثين علـــي القنـــوات الفضـــائية اإلخباريـــة

العربية،  ويرجع ذلـك ألن معيـار السـرعة واآلنيـة مـن المعـايير المهمـة التـي تحـدد نجـاح أي تغطيـة، 

المعيار هـو الـذي يحـدد تفـوق القنـوات الفضـائية علـي غيرهـا مـن الوسـائل لمـا تسـمح بـه  كما أن هذا

إمكانياتهــا مــن قـــدرة علــي التحـــرك الســريع والتغطيـــة الوافيــة اآلنيـــة لألحــداث الطارئـــة، وهــي ميـــزة ال 

 تتوفر لغيرها من الوسائل.  

  إرتفــاع معـــدل مشـــاهدة النشـــرات اإلخباريـــة أهـــم مـــا يفضـــله المبحـــوثين، للحصـــول علـــي المعلومـــات

بوصفها أحداث تمس حياة كل شـخص، والملحـظ أن إهتمامـالمبحوثين بنشـرات األخبـار جـاء أوال  ، 

ليؤكــد مــا ســبق اإلشــارة لــه مــن أن مــا تفضــله عينــة البحــث هــي األخبــار التــي تعــد الركيــزة األساســية 
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فضائيات اإلخبارية ، والمشاهد بحاجة لمعرفة مايدور حوله من أحداث وخاصة ظروف ليبيـا التـي لل

تمر بتغيرات وتقلبات ، وهذا مايمكن أن يكون سببا  في إرتفاع معدل المشاهدة ، الذي سبق الحديث 

 عنه .

  هدتها تصـــدرت المعلومـــات السياســـية أبـــرز المضـــامين التـــي يفضـــل الشـــباب الجـــامعي الليبـــي مشـــا

ومتابعتهـــا فــــي القنــــوات الفضــــائية اإلخباريــــة العربيــــة  المتمثلــــة فــــي المعلومــــات ذات الصــــلة بــــالجيش 

 الوطني تليها المعلومات ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب ذات الشأن المحلي.

  . أهم ما يفضله المبحوثين هي األخبار السياسية وهو ما يشير إلي الفاعلية والنشاط 

  : جاءت الفضائيات الليبية حسب مدي الثقة فيما تقدمه حسب الترتيب اآلتي- 

اإلخبارية، النبأ، ليبيا األحرار. ثم جـاءت الفضـائيات العربيـة 218ليبيا الحدث، ليبيا اإلخبارية، ليبيا 

النيـل  حسب الترتيب كالتالي: العربية، العربية الحدث، الجزيرة، اإلخبارية السعودية، الجزيرة مباشـر،

 لألخبار . أي كلما زادت الثقة في الفضائيات زاد اإلعتماد عليها في الحصول علي المعلومات .

  جـاءت الفضــائيات الليبيــة مــن حيــث مســتوي اإلعتمــاد عليهــا كمصــدر للمعلومــات حســب الترتيــب

جـاءت الفضـائيات اإلخبارية، النبأ، ليبيا األحرار. ثم 218التالي: ليبيا الحدث، ليبيا اإلخبارية، ليبيا 

ــــة  ــــرة مباشــــر، اإلخباري ــــة، الجزيــــرة، الجزي ــــة الحــــدث، العربي ــــالي: العربي ــــب كالت ــــة حســــب الترتي العربي

 السعودية، النيل لألخبار.

    التــأثيرات المعرفيــة جــاءت األكثــر حــدوثا ، ثــم التــأثيرات الوجدانيــة، ثــم التــأثيرات الســلوكية وهــي

فضــائية ينــتج عنــه آثــار معرفيــة، ووجدانيــة، وســـلوكية. نتيجــة طبيعيــة، فاإلعتمــاد علــي القنــوات ال

فالمشــاهد الــذي يحصــل علــي المعرفــة يتــرجم مــا عرفــه إلــي تصــرف وجــداني وســلوكي، وهــو غايــة 

 الرسالة اإلعلمية .
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   جـاءت المكاسـب التـي تحققـت للمبحـوثين جـراء المشـاهدة حسـب الترتيـب كالتـالي: معرفـة األخبـار

الوطنيـــة أوال، تليهـــا معرفـــة الشخصـــيات المرموقـــة، ثـــم زيـــادة االنتمـــاء للـــوطن، و الرفـــع مـــن مســـتوي 

المشاهدة  الثقافة السياسية، وأخيرا المساعدة علي اتخاذ القرار، وهو ما يؤكد أن الدافع األساس جراء

 هو الدافع المعرفي .

 

   كلمـا زادت درجـة اإلعتمــاد علـي القنــوات الفضـائية اإلخباريـة، قيــد البحـث إزداد تطــور أنظمـة هــذه

 الفضائيات .

   ال يلعــب متغيــر النــوع، وال متغيــر التخصــص دورا  فيمــا يتعلــق بدرجــة اإلعتمــاد علــي الفضــائيات

وق دالــة إحصـــائيا ، الجميــع يعتمــدون علــي الفضـــائيات اإلخباريــة العربيــة قيــد البحــث، فـــل يوجــد فــر 

 اإلخبارية بوصفها مصادر للمعلومات وال إختلف بينهم .

   ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا  بـــين متغيـــر النـــوع والتـــأثيرات التـــي تحـــدثها الفضـــائيات قيـــد البحـــث

فــي التــأثيرات الوجدانيــة  المتمثلــة فــي التــأثيرات المعرفيــة والســلوكية، بينمــا يوجــد فــروق دالــة إحصــائيا

 لصالح اإلناث . 
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 التوصيات 
إن مــا توصــل إليــه الباحــث مــن بيانــات ومــا خلصــت إليــه نتــائج البحــث، كــون لــدي الباحــث 

مجموعة من التوصيات النابعة من نتائج هذا البحث، الساعي لمعرفة مدي إعتماد الشباب الجامعي 

العربيـــة كمصـــدر للمعلومـــات السياســـية، وفيمـــا يلـــي التوصـــيات الليبـــي  علـــي الفضـــائيات اإلخباريـــة 

 -الخاصة بالفضائيات :

  اإلهتمام بتطوير القنوات الفضائية اإلخبارية الليبية وتزويدها بالخدمات اإلخبارية والتفاعلية التي

تميزهـــا علـــي القنـــوات الفضـــائية األخـــرى وتجنـــب التـــأثر باألوضـــاع السياســـية التـــي تشـــهدها الســـاحة 

 ليبية، والعمل وفق أخلقيات المهنة الصحفية ومحدداتها .ال

   دعم الثقة بين القنوات الفضائية اإلخبارية العربية والمشاهد وذلـك عـن طريـق االلتـزام بالمصـداقية

والموضوعية وإدراك خدمة المصلحة العامة وحماية المجتمـع مـن التبسـيط الزائـد للقضـايا واألحـداث، 

لمعلومـات لتمكـين المشـاهدين مـن اتخـاذ القـرارات الصـحيحة، وكـذلك العـدل وتوفير نطاق واسع من ا

واإلنصــاف مــن خــلل عــرض األخبــار بحياديــة والتنــوع فــي اآلراء واألفكــار، وإعــداد تقــارير تفســيرية 

 قائمة علي الفهم المهني وليس االنحياز والنمطية .

   ـــة التأكيـــد علـــي دورهـــا الهـــام فـــي معالجـــة ضـــرورة النهـــوض بـــالقنوات اإلعلميـــة الليبيـــة ومحاول

القضايا والموضوعات السياسية العربية بشكل عام والليبية علي وجه الخصوص، لذا يجب أن تكون 

ا علي قدر المسئولية وأن يكون وجودها ثري، وتعمل علي رفع مستوي العاملين بها، لكـي يرتقـوا بهـذ

 المنبر اإلعلمي المهم، وأن تكون أخباره متجددة بما يتلءم مع األحداث السياسية القائمة .

    إنشــاء أقســام علميــة متخصصــة فــي اإلعــلم المرئــي الفضــائي، بكــل كليــات اإلعــلم للرفــع بكــل

 الطرق من مستوي الصحفيين والمهنيين بالتخصصات األكاديمية حول هذا المجال الجديد .
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    تقـــــوم الفضـــــائيات اإلخباريـــــة الليبيـــــة بإتجـــــاه تقويـــــة روابـــــط الوحـــــدة الوطنيـــــة وتقويـــــة النســـــيج أن

االجتمــــاعي القــــائم بــــين أفــــراد وفئــــات المجتمــــع المختلفــــة، عــــن طريــــق اإلبتعــــاد عــــن المجــــاملت و 

ـــة وتهـــتم بهـــا،  وأن تكـــون عينـــا  للمشـــاهد فـــي كشـــف  ـــي األحـــداث اإليجابي ـــاة،  وأن تركـــز عل المحاب

واالبتعاد عن القبلية والجهوية كلما أمكن ذلك، ألن القنوات الفضائية الليبية وحسـب وجهـة  الحقائق،

نظــر المبحــوثين لــم تــنجح فــي إيجــاد لغــة مشــتركة بــين أفــراد المجتمــع، وســاهمت بعضــها فــي تــأجيج 

 الصراع والفتنة والنزاعات الداخلية 

    الحساســة التــي تهــم المشــاهد الليبــي تحــري الدقــة والمصــداقية عنــد تنــاول القضــايا والموضــوعات

والوقـوف علـي مسـافة واحـدة فـي عـرض جميـع القضـايا، وتناولهـا بتوسـع وحياديـة وإبعـاد الـذات كلمـا 

 أمكن ذلك .

    إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول القنــوات الفضــائية اإلخباريــة الليبيــة،  لمعرفــة العوائــق

ذه المؤسســـات، وكـــذلك ملكيتهـــا وتمويلهـــا، ودورهـــا فـــي التـــي تحـــد مـــن عمـــل القـــائم باالتصـــال فـــي هـــ

العملية السياسية، واتجاهـات المشـاهدين نحوهـا، نظـرا  لحداثـة الثـورة الليبيـة وتـداعياتها المختلفـة التـي 

 تحتاج للمزيد من األبحاث العلمية .

   وربـط مـا  إعطاء فرصة للقوي السياسية في المجتمـع الليبـي،  وخاصـة الشـباب بالمشـاركة الفعالـة

 يقدم من خلل الفضائيات بالواقع المعاش .

   القيــام بـــالبحوث والدراســـات الميدانيــة لمعرفـــة آراء ومقترحـــات المشــاهدين حـــول القنـــوات الفضـــائية

 المحلية ، فيما تقدمه من برامج ، وذلك لقلة الدراسات في المجال اإلذاعي المرئي .
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 المراجع 
 أوال: القرآن الكريم

    80سورة اإلسراء : اآلية . 

 ثانيا: الكتب العلمية 

    ،م 2011، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ،اإلعالم والمجتمعأبو الحمام، عزام 

  ،عمان: دار مجدوالى للنشر االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةأبو أصبع، صالح ،

 م.2004والتوزيع، 

  ،نشأة وتطور اإلذاعتين المسموعة والمرئيةفي ليبيا من الشريف، عابدين الدردير

 م.2001، ليبيا : طرابلس : منشورات مركز البحوث والتوثيق اإلعلمي ، 1997إلي1939

 ،م.1999، القاهرة: دار النهضة العربية، تكنولوجيا االتصاالت ونظم المعلوماتسوزان،  القليني 

  ،م .2006، القاهرة: دارالنهضة العربية ،نظريات االتصالالطرابيشي، ميرفت و عبدالعزيز السيد 

  ،عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ، اإلعالم السياسي واإلخباري في الفضائياتالهيثي، هيثم ،

 م.2008

    ،عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع ، التدريب والتأهيل: المذيع التلفزيونيالخوالدة، جلل ،

 م .2005

  ،القــــاهرة: الــــدار المصــــرية اللبنانيــــة ، اإلعالالالالالم والمجتمالالالالعالحديــــدى، منــــي و إمــــام علــــي، ســــلوي ،

 م 2004

    ،ليبيا: الماية : دار والمعالجةالسلطة الرابعة: دراسة في النشأة والفلسفة العجمي، عبدالكريم ،

 م .2005تالة للطباعة والنشر، 

   ،م 2012، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، سيكولوجيا االتصال اإلعالنيالعامري، محمد حسن 
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   ،عمـــان: دار ومكتبـــة دور وسالالالائل اإلعالالالالم فالالالي صالالالنع القالالالرار السياسالالاليالزبيــدي، منـــذر صـــالح ،

 .م 2013الحامد للنشر والتوزيع ، 

   ،م 1989، الرياض: دار المريخ ، اإلعالم وسيلة ورسالةالعرابي، سعد خضر. 

   ،القـاهرة : العربـي للنشـر والتوزيـع، أثر الفضائيات علالي القاليم األسالريةالسيد، محمد عبدالسميع ،

 م.2009

   ،ليبيـا : بنغـازي : دار الكتـب  البالرامج الثقافيالة فالي اإلذاعالة المرئيالة الليبيالةبن عـروس، محمـد ،

 م .1998الوطنية ، 

   ،م .2001، عمان : دار مجدوالي للنشر ،  فن كتابة األخبارجواد ، عبدالستار 

    ،م .1999، دمشق: المكتبة اإلعلمية، اإلعالم واألزماتخضور، أديب 

    ، م. 1999، دمشق: المكتبة اإلعلمية، التلفزيون والمجتمعخضور ، أديب 

 م.2007، عمان:مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، اإلعالم المعاصرهيبة، محمد محمود، د 

    ،م.1978، القاهرة: دار الفكر العربي، األسس العلمية لنظريات اإلعالمرشتي، جيهان 

    ، ســــلطان، محمــــد صــــاحب، الدعايــــة وحــــروب اإلعــــلم، عمــــان : دار المســــيرة للنشــــر والتوزيــــع

 م. 2014

   م 2010، القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، التلفزيون الفضائي العربيهين، هبة، شا 

   ،م.2005، الكويت: مكتبة الفلح ، أخالقيات اإلعالمصالح، سليمان 

   ،م .1988، القاهرة: الدار الدولية للنشر،دليل الصحف في العالم الثالثعبدالرؤوف، كمال 

    ،القـــاهرة: مكتبـــة نهضـــة الشـــروق، علالالالم االتصالالالال واإلعالالالالممقدمالالالة فالالالي عبـــدالرؤوف، محمـــود ،

 م 1995

    ،م.2003، القاهرة: عالم الكتاب، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرعبدالحميد، محمد 
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    ،م .2013، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ،الصحافة التلفزيونيةعبدالوهاب الحسن، غسان 

    ،عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ، ودورها اإلعالمي الفضائيات العربيةعطوان، فارس ،

 م 2008

  ،م.2010، عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع ، اإلعالم التلفزيونيعبدالنبي، سليم 

  ،المدخل إلي اإلعالم واالتصال: المفاهيم األساسية والوظائفالجديدة في عيساني، رحيمة الطيب

 م.2008للكتاب العالمي ، ، عمان: جدار عصر العولمة اإلعالمية

    ،األردن: دار أمجـد للنشــر اإلعالالم المرئالي وصالناعة األجنالدة السياساليةمحسـن، حيـدر محمـود ،

 م .2015والتوزيع ، 

   ،رؤيـة تحليليـة نقديـة،  اإلعالم والموضوعية فالي القالرن الحالادي والعشالرينحجاب، محمد منير :

 م .2010القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ، 

    ،القــاهرة : الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع ، األخبالالار اإلذاعيالالة والتلفزيونيالالةمكــاوي، حســن عمــاد ،

 م .2009

    ،القــــاهرة : دار الكتــــاب الخبالالالالر اإلذاعالالالالي والتلفزيالالالالونيمعــــوض، محمــــد و عبــــدالعزيز، بركــــات ،

 م .2000الحديث ، 

    ،ــدار المصــرية ، اإلتصالالال ونظرياتالاله المعاصالالرةمكــاوي، حســن و الســيد، ليلــي حســين القــاهرة: ال

 م .2016اللبنانية ، 

    ،الفضالالائيات العربيالالة فالالي عصالالر العولمالالة : الفالالرص والتحالالديات الواقالالعالصــيفي، حســن نيــازي 

 م .2010، القاهرة : ايتراك للطباعة والنشر ، والطموحات

 ثالثا : الرسائل واألطروحات العلمية 
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   األطفالالال والقنالالوات التلفزيونيالالة: أنمالالا  مشالالاهدة التلفزيالالون أبــو نعامــة، محمــود أبــوبكر ،

 م.2008القاهرة، ، رسالة ماجستير منشورةوتأثيراته في شخصية الطفل الليبي، 

  ،رسالة ماجستير إعتماد المشاهد المصري علي القنوات الفضائية خالل األزماتأبوزيد، أيمن ،

 م .2006، القاهرة : جامعة القاهرة ، 

  ،العالقة بين االعتماد علي القنوات الفضائية اإلخبارية العربية ومستوي أحمد، إلهام يونس 

، رسالة دكتوراه، القاهرة: جامعة المعرفة بالقضايا الداخلية لدي الجمهور المصري واتجاهاته نحوها

 م .2010القاهرة ، 

  ،باريالالة العربيالالة فالالي تنميالالةدور القنالالوات الفضالالائية اإلخإبــراهيم ، إمــام شــكري والقحطــان، أحمــد 

 م .2008، رسالة ماجستير: القاهرة : جامعة عين شمس،  الوعي السياسي لدى طالب الجامعة

  ،رسـالة ماجسـتير، دوافع واشباعات مشاهدة الجمهور للفضائيات الليبيالةالربيعي، خالد صالح ،

 م .2012ليبيا : بنغازي: جامعة بنغازي، 

  ،التي تبثها قناتالا الجزيالرة جمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاباتجاهات الالنوافعة، مخلف خلف 

 م.2010رسالة ماجستير، األردن: جامعة الشرق األوسط ،  والعربية الفضائيتان اإلخباريتان،

  ،السياسالية اعتماد الجمهور اليمني علي وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومالاتعلي، محمد يحـي 

 م .2015ن شمس، ، رسالة دكتوراه، القاهرة: جامعة عي

  ،العالقالالالالالة بالالالالالين االعتمالالالالالاد علالالالالالي القنالالالالالوات الفضالالالالالائية ومسالالالالالتويات الفقيـــــه، محمـــــد عبـــــدالوهاب

 م.2002، رسالة دكتوراه، القاهرة: جامعة القاهرة، المعرفةبالقضايا اإلخبارية في المجتمع اليمني

   ،لمعلومالاتدور الصحافة الليبية في إمالداد الشالباب الجالامعي فالي ليبيالا بااجعية، مفتاح محمـد 

 م .2009، رسالة دكتوراه، القاهرة : جامعة القاهرة، حول القضايا السياسية
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  ، النخبالالالة دور الراديالالالو والتلفزيالالالون فالالالي تشالالالكيل معالالالارف واتجاهالالالاتمظهـــر ، بشـــار عبـــدالرحمن 

: دراســـة مســـحية ، رســـالة دكتـــوراه ، القـــاهرة : جامعـــة القـــاهرة ،  نحالالالو القضالالالايا السياسالالالية اليمنيالالالة

 م.2007

 ،دور الصالالحافة الليبيالالة المحليالالة فالالي التوعيالالة بقضالالايا التنميالالة البشالالريةمحمــد ســالم،  موســى  :

دراســـة مســـحية للمضـــمون والجمهـــور والقـــائم باالتصـــال، رســـالة دكتـــوراه، القـــاهرة : جامعـــة القـــاهرة ، 

 م .2007

 رابعا : الدوريات 

  ،صـحيفة برنيـق ، ليبيالاالخطاب اإلعالمي وتأثيره علي النسيج االجتمالاعي فالي الخفيفي، بشري،

 . م2016يونيو  20، 285بنغازي ، العدد

    ،القنالالالالالوات الفضالالالالالائية المباشالالالالالرة وتأثيرهالالالالالا علالالالالالي مشالالالالالاهدي القنالالالالالوات األصـــــفر، محمـــــد علـــــي

، مجلة البحوث اإلعلمية ، ليبيا: طرابلس: مركز البحوث والتوثيق اإلعلمي، العدد المرئيةالمحلية

 م .2006، 33

    ،مجلة البحـوث في ليبيا تطور التاريخي لإلذاعتين المسموعة والمرئيةالاألصفر، محمد علي ،

 م .2004،  30-29اإلعلمية، ليبيا: طرابلس: مركز البحوث والتوثيق اإلعلمي، العدد المزدوج 

  ،مجلـة توظيف الصورة التلفزيونية في القنوات الفضالائية وأثرهالا علالي الجمهالورالغمراوي، رجاء ،

الجـزء الثـاني، –علمية: المعهد الدولي العالي لإلعلم، القاهرة، العدد األول البحوث والدراسات اإل

 م .2016يوليو 

  ،مجلـــة البحـــوث اإلعلميـــة: مركـــز البحـــوث التلفزيالالالون والمراهالالالقالزليتنـــي، عبدالســـلم مختـــار ،

 م .2005، 32-31والتوثيق اإلعلمي، ليبيا: طرابلس، العدد المزدوج 
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    ،مجلـة كليـة اآلداب، فبرايالر 17الخطاب الصحفي في ليبيا بعالد ثالورة  مالمحالتائب، مسعود ،

 م.2012، يونيو 13الزاوية: جامعة الزاوية، السنة الثامنة، العدد 

    ،اعتمالالالالاد الشالالالالباب الجالالالالامعي الكالالالالويتي علالالالالي وسالالالالائل اإلعالالالالالم فالالالالي المعرفالالالالة بركــــات، وليــــد

 م 2003يناير،  18قاهرة ، عدد ، المجلة المصرية لبحوث اإلعلم، البالقضاياالعربية والدولية

    ،مجلـــة البالالالث الفضالالالائي العربالالالي: الواقالالالع الالالالراهن واستشالالالراق المسالالالتقبلحمـــدي، محمـــد الفـــاتح ،

 م .2013، شهر نوفمبر، 417المستقبل العربي، العدد 

    ،رؤيــــة نقديــــة، المجلــــة المصــــرية لبحــــوث  القنالالالالوات التلفزيونيالالالالة المتخصصالالالالةشــــريف، ســــامي :

 م .1999، 5اإلعلم، القاهرة ،  العدد 

    ،مجلـــة الموضالالالوعية لالالالدي القالالالائم باالتصالالالال فالالالي المؤسسالالالات اإلعالميالالالةفيضــي، أنمـــار وحيــد ،

 م .2013، 22الباحث اإلعلمي، العراق: جامعة بغداد، العدد 

   ، وات الفضالالائية لألحالالداث الجاريالالةاتجاهالالات الجمهالالور نحالالو تغطيالالة القنالالمتعــب، حيــدر شــلل  ،

ـــة كليـــة التربيـــة األساســـية للعلـــوم التربويـــة واإلنســـانية ، العـــراق : جامعـــة كـــربلء ، العـــدد  ، 35مجل

 م.2017

    ،مجلـــة البحـــوث اإلعلميـــة: مركـــز الصورةالصالالالحفية وبعالالالدها االتصالالالاليمحســـن، عـــادل هاشـــم ،

 م .2008، 42البحوث والتوثيق اإلعلمي، ليبيا : طرابلس، العدد 

    ،مجلــة البحــوث  اإلعالالالم ودوره فالالي التنميالالة االقتصالالادية " الالالدول الناميالالةمصــطفي، أمنــاني ،"

  م .1993، 4اإلعلمية: مركز البحوث والتوثيق اإلعلمي، ليبيا: طرابلس، العدد

 خامسا : شبكة المعلومات الدولية 
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  ، اإلعالمالي، اإلعالمالي إلالي اإلنفجالارليبيا تنتقالل مالن الكبالت إدريسي، الحسين و األصفر، محمد 

، متـوفر  18.1.2017، تاريخ مشاهدته 2012-6-14،  12252صحيفة الشرق األوسط، العدد 

 http://aawsat.comعلي الرابط التالي 

   ،2015-2-20، مركـز النـور ، مصداقية وسالائل اإلعالالم لالدي الجمهالورمجاشع، محمد علي ،

 http://www.alnoor.se، متوفر علي الرابط التالي 2018-2-27تاريخ مشاهدته 

   ،صــحيفة الشــرق األوســط ، العــدد  إعالميالالو ليبيالالا يالالدفعون ثمالالن الفوضالالىحتيتــة ، عبدالســتار ،

، متــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــرابط 2018-9-14، تــــــــــــــــــاريخ المشــــــــــــــــــاهدة 10-9-2018، 14531

http://aawsat.com 

  متاحة علي الموقع قناة اإلخبارية السعوديةhttps://ar.wikipedia.org/wiki 

   متاحة علي الموقعليبيا األحرارقناةhttp://libyaalahrar.tv 

 سادسا : المقابالت 

   ،) في مقر القناة نشأة القناة ودوافع اإلنشاءالزوي، خالد عثمان ) مدير قناة ليبيا اإلخبارية ،

 م .2017-5-25بمدينة بنغازي ، الساعة الواحدة ظهرا ، يوم 

    ،) القناة والهدف التي نشأة العبدلي، وائل ) مدير الشؤون اإلدارية قناة ليبيا الحدث

، في مقر القناة بمدينة بنغازي، الساعة العاشرة تسعيلتحقيقه، والصعوبات التي تواجه سير العمل

 م .2017-5-20صباحا ، يوم 

  ،ثقة الجمهور الهيثى،هيثم ) أستاذ بكلية اإلعلم، جامعة العراق (، عبر شبكة المعلومات الدولية

 ، الساعة السادسة مساء.2018-3-29 ، يوم الخميسبالفضائيات اإلخبارية

http://aawsat.com/
http://www.alnoor.se/
http://aawsat.com/
http://aawsat.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki)
http://libyaalahrar.tv/
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    ، ) إحصائية ورقية معتمدة بختمه بكلياتالمنصوري، عماد ) مسجل عام جامعة بنغازي 

، في مكتبه الكائن بمنطقة البركة الحميضة ،مدينة بنغازي ، يوم  الجامعة وأعداد الطالب بها

 م ، الساعة الثانية عشر ظهرا .2016-5-20األربعاء 

  ماهية الخبر بالقنواتبدالجليل ) مدير إدارة غرفة األخبار بقناة ليبيا الحدث(، عليوان، ع 

 م ، الساعة الثانية عشر ظهرا .2017-12-11، في مقر القناة بمدينة بنغازي ، يوم  الفضائية
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 المالحق
 
 إستمارةاإلستبانة 
  إحصائية بعدد طلبة كليات جامعة بنغازي 
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 (1ملحق رقم )
 جامعة بنغازي                      
 كلية اإلعالم                      
 قسم اإلذاعة                      

 
 األخوة الطلب 

 
حالالول إعتمالالاد الشالالباب الجالالامعي علالالي الفضالالائيات اإلخباريالالة العربيالالة  يقــوم الباحــث ببحــث ميــداني 

الحصول علـي اإلجـازة العاليـة )الماجسـتير وذلك إستكماال لمتطلبات كمصدر للمعلومات السياسية، 

 ( في اإلعلم قسم اإلذاعة.

لذا يرجي منكم اإلجابة عن أسئلة اإلستبانة بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة أمام اإلجابة التي 

تتوافق مع وجهة نظركم، علما  بأن المعلومات الواردة ستستخدم بسرية تامة لغرض البحث العلمي 

 فقط 

 تعاونكم شاكرا  حسن 

 
 

 الباحث: فؤاد ميلد الشكري                                                         
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 البياناتالشخصية

 )     (ذكر  )     (              أنثي :       اإلجتماعيالنوع 
 العمر:  

  20إلي أقل من  18من       )      ( 
  22إلي أقل من  20من       )       ( 
  24إلي أقل من   22من     )      ( 
   26إلي أقل من  24من      )      ( 
 26)      (             فأكثر 

 : كلية .....................التخصص العلمي 

 

 ما معدل مشاهدتك للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية ؟ -1

 )     (        أشاهدها  دائما 
 )     (        أشاهدها أحيانا 
  وقم (2انتقل للسؤال )  إذا كانت إجابتك "ال أشاهدها إطلقا")     (   أشاهدهاإطلقاال

 بتسليم إستمارةاإلستبانة
 

) يمكن اختيار  فضائيات اإلخبارية العربية كمصدر لمعلوماتك السياسية الليبية ؟ما أسباب عدم مشاهدتكلل -2
 أكثر من إجابة (

 ال أثق في دقة معلوماتها وأخبارها )    ( 
        أفضل وسائل إعلمية أخري)    ( 
   ال تلبي احتياجاتي المعرفية)    ( 
  )    (         ليس لدي وقت لمشاهدتها 
  ال تفيد في مجال عملي ودراستي   )     ( 
 
 ؟ما أهمية القنوات الفضائية اإلخبارية العربية كمصدر للمعلومات السياسية الليبية  بالنسبة لك    -3

 غير مهمة   )     (   مهمة إلي حد ما  )     (  همة  )    (م 
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ما القنوات الفضائية اإلخبارية العربية التي تفضل مشاهدتها وتعتمد عليها كمصدر لمعلوماتك السياسية الليبية   -4

 ؟ 
 
 

حدد  ما األسباب التي تجعلك تعتمد علي الفضائيات اإلخبارية العربية كمصدر لمعلوماتك السياسية الليبية؟ -5
 موقفك من كل عبارة في الجدول.

 
الموافقةدرجة    

 السبب

 غير موافق موافق إلي حد ما  موافق 

    األحداث الفورية في نقل

    تغطي األحداث بصورة شاملة 

    تتمتع بمصداقية عالية 

    الليبية الموضوعية في تناول األخبار السياسية

 أخري تذكر ................................................................................. 
 

 
 القنوات

 رتبها باألرقام درجة االعتماد درجة التفضيل

أفضلها 
بدرجة 

 عالية

أفضلها 
بدرجة 
 متوسطة

أفضلها 
بدرجة 
 ضعيفة

اعتمد 
بدرجة 

 كبيرة

اعتمد 
 بدرجة

 متوسطة

اعتمد 
بدرجة 
 ضعيفة

حسب أهميتها              

لديك    

        قناة  ليبيا األحرار

        قناة ليبيا اإلخبارية

        قناة ليبيا الحدث

        قناة النبأ

 218قناة ليبيا 
 اإلخبارية

       

        قناة العربية

        قناة العربية الحدث

        قناة الجزيرة

        قناة الجزيرة مباشر

        قناة النيل لألخبار

قناة اإلخبارية 
 السعودية
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حدد موقفك من كل عبارة في  ما نوعية  األخبار التي تفضل مشاهدتها في الفضائيات اإلخبارية العربية ؟ -6
 الجدول

 

ما هي المعلومات السياسية الليبية التي تفضلها من خالل مشاهدتك للفضائيات اإلخبارية العربية ؟حدد    -7
 موقفك من كل عبارة في الجدول .

 

 

 

 

 

 

 

 مدي التفضيل                     
 نوعية األخبار

 ال أفضلها أفضلها إلي حد ما أفضلها

    األخبار السياسية

    األخبار االقتصادية

    األخبار العسكرية

    االجتماعيةاألخبار 

 
 درجة التفضيل

المعلومات                                                

 
 أفضلها 

 
ا أفضلها إلي حد م  

 
 ال أفضلها 

    معلومات ذات صلة بمجلس النواب 

    معلومات ذات صلة بصياغة الدستور

    معلومات ذات صلة بالهجرة غير الشرعية 

    معلومات ذات صلة بالجيش الوطني 

    التوافق الوطني بين القوى السياسية الليبية بمديمعلومات ذات صلة 

    معلومات ذات صلة بمكافحة اإلرهاب 

معلومات ذات صلة بدعم الحوار وإرساء قواعد االنتقال السلمي 
 للسلطة 
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ما األهداف التي تسعي إلي تحقيقها من خالل اعتمادك علي الفضائيات اإلخبارية العربية في الحصول علي  -8
 حدد موقفك من كل عبارة في الجدول؟  معلوماتك السياسية الليبية

 

 حدد موقفك من كل عبارة في الجدول؟  مشاهدتهاما المواد اإلخبارية العربية التي تفضل  -9
 

 درجة التفضيل                                    
 لموادا     

 
 أفضلها

 
د أفضلها إلي ح

 ما

 
 ال أفضلها

    النشرات اإلخبارية

    البرامج الحوارية

    التقارير والتعليقات 

    التحقيقات اإلخبارية

 طابع إخباري أفالم تسجيلية ذات 
 

   

 ما مستوي رضاك عن المعلومات السياسية الليبية التي تحصل عليها من القنوات الفضائية اإلخبارية  -10
 ؟ العربية كمصدر لمعلوماتك السياسية

  

مدى تحققها                             
 

األهداف           

قلم تتحق تتحقق إلي حد ما  تتحقق  

 أوال :
الفهم    

 

ساعدتني متابعة القنوات الفضائية اإلخبارية علي إدراك ذاتي 
 معرفيا

   

    في الحصول علي الخبرات السياسية في فهم محيطي االجتماعي 

في الحصول علي معلومات عن طبيعة العالم من حولي وأثره في  
 الوضع السياسي الليبي

   

    الحصول علي معارف عن هموم الوطن ومشاكله 

ثانيا : 
 التوجيه

 تساعدني في اتخاذ قرار صائب من أجل الوطن
 

   

    تزيد من رغبتي في المشاركة السياسية 

 التعرف عن كيفية التعامل مع المواقف الصعبة 
 

   

ثالثا : 
 التسلية

    واسترخاء أشاهد الفضائيات اإلخبارية العربية مع أسرتي براحة

    تزداد سعادتي عند سماعي أخبار طيبة عن وطني 
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 )      (                راض 
 )      (     راض إلي حد ما 
 غير راض              )       ( 

 

 

بوصفها مصادر لمعلوماتك السياسيةالليبية؟حدد  الفضائية اإلخبارية العربيةما مستوي ثقتك بالقنوات  -11
 موقفك من كل عبارة في الجدول

 

 مستوي الثقة
 اسم القناة    

 
 أثق

 
 أثق إلي حد ما

 
 ال أثق

    قناة ليبيا األحرار

    قناة ليبيا اإلخبارية

    قناة ليبيا الحدث

    قناة النبأ

    اإلخبارية 218قناة ليبيا 

    قناة العربية

    قناة العربية الحدث

    قناة الجزيرة

    قناة الجزيرة مباشر

    قناة النيل لألخبار

ةقناة اإلخبارية السعودي  
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 ما التأثيرات الناتجة عن اعتمادك  علي الفضائيات اإلخبارية  العربية كمصدر لمعلوماتك السياسية ؟ حدد  -12
 موقفك من كل عبارة في الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأثيرات
 

إلى موافق   موافق العبارات
 حد ما

غير 
 موافق

أوال : التأثيرات 
 المعرفية

    حولي من أحداث سياسيةتجعلني أفهم ما يدور 

    تساعدني في المناقشات ذات الطابع السياسي مع اآلخرين 

 تدفعني للتركيز علي قضايا سياسية معينة دون غيرها 
 

   

ت ثانيا : التأثيرا
 السلوكية

 تساعدني في اتخاذ مواقف واتجاهات عن األحداث السياسية
 

   

    المتضررينتؤثر في تصرفاتي وأحاول مساعدة  

    تزيد ميلي ورغبتي في المشاركة السياسية 

ت ثالثا : التأثيرا
 الوجدانية

    تجعلني أهتم بما يحدث في ليبيا

    المشاهدة تزيد من تفكيري في المستقبل 
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 ؟ةما رأيك في مساحة تغطية الفضائيات اإلخبارية التالية و المخصصة للموضوعات السياسية الليبي -13

 

 

حدد موقفك من كل ؟ ما المصادر التي تعتمد عليها الفضائيات اإلخباريةالعربية في معالجة األخبار -14
 عبارة في الجدول

 

 

 

 

 

 مساحة التغطية
 اسم القناة

تغطي الموضوعات 
 بشكل كبير 

كل تغطي الموضوعات بش
 متوسط

تغطي الموضوعات 
 بشكل ضعيف

    قناة ليبيا األحرار 

    قناة ليبيا اإلخبارية 

    قناة ليبيا الحدث

    قناة النبأ 

    اإلخبارية 218قناة ليبيا 

    قناة العربية

    قناة العربية الحدث

    قناة الجزيرة

    قناة الجزيرة مباشر 

    قناة النيل لألخبار

    قناة اإلخبارية السعودية

 درجة االعتماد
 المصادر

تعتمد عليها بدرجة 
 عالية

تعتمد عليها بدرجة 
 متوسطة

تعتمد عليها بدرجة 
 ضعيفة

    شهود العيان 

    المراسلون 

    وكاالت األنباء

    األخرى وسائل اإلعالم 
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ما المكاسب التي تحققت من خالل مشاهدتك للفضائيات اإلخبارية العربية ؟ حدد موقفك من كل عبارة في  -15
 الجدول . 

 

 التحقق
 المكاسب

موافقغير  موافق إلى حد ما موافق  

    رفعت من مستوي ثقافتي السياسية 
    زادت من انتمائي لوطني 

    ساعدتنى في اتخاذ القرار 

    تعرفت علي شخصيات مرموقة 

    افادتني في معرفة األخبار الوطنية 

 

..........................................................................أخري تذكر .........  
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 م  2016- 2017إحصائية بعدد الطلبة الدارسين بكليات جامعة بنغازي للعام الدراسي       

 

 الكليات

  غير ليبيون  ليبيون   

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع الكلي

 6570 128 93 35 6442 4670 1772 باآلدا

 2389 6 4 2 2383 1594 789 الحقوق 

 617 23 14 9 594 552 42 التربية

 873 36 24 12 837 358 479 اإلعلم

 16589 244 101 143 16345 7191 9154 اإلقتصاد

 5524 74 43 31 5450 1676 3774 العلوم

 7238 274 84 190 6964 1745 5219 الهندسة

 2143 34 15 19 2109 1075 1034 معلومات تقنية

 4827 107 64 43 4720 3412 1308 طب بشري 

 2051 0 0 0 2051 1665 386 طب أسنان

 2371 55 33 22 2316 1785 531 الصيدلة

 1758 66 53 13 1692 1410 282 الصحة العامة

 260 6 3 3 254 196 58 التمريض

 324 0 0 0 324 194 130 العلوم التقنية الطبية

 53534 1008 531 509 51784 27025 24759 المجموع العام
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The Dpendability Of the Libyan University Youths On Arab News 

Channels as a Source Of Political News 

By 

Fouad milad ali Elshokri 

Supervised 

Jouma mohammed elfotaysi 

Abstract 

Satellite tv is an important media phenomenon ,the world is witnessing a tremendous 

revolution in the field of television broadcasting. 

Technical development is a feature of the modern era in this progress,the of Arab 

satellite  news channels has doubled, the media has become very available to the 

viewers, where they can watch the various events immediately after they occur, whether 

political or other, and it is the viewer that determines the degree of dependence on the 

various channels of his favorite , especially with the multiplicity of these channels and 

compete with each other to a large extent, to attract viewer interest.  

Many satellite channels founded during the revolution of  February 17,2011, for each 

channel its policy for which it revealed to us what we do not know about this revolution 

most of the channels were still wandering in their transmission of events and 

unprofessionalism . This was the reason for some viewers to search for alternative 

channels to rely on to obtain information which in terests them .                                                                                 

This research is the main key for further media studies . It finds out the  relationship 

between the scenes and the Arab satellite news channels and the extent of the adoption 

of the Arab viewer in general and the Libyan , especially in oblitical information that 

meets his desire to know a bout the political , economic, social and scientific events .   

The research sample consisted of students of  Benghazi University who registered in the 

academic year 2016-2017, the unmber of students was 53534 students. 
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The research method was based on a class sample of 385 students from the research 

community , Economics, science , information technologe pharmacy human medicine , 

and humanities colleges literature and mass media. 

To analyze the research data, some statistical methods were used in the statistical 

analysis program know as the statistical package for social sciences( spss) the following 

chapters e: The first chapter includes the methodological framework , including the 

problem of research , importace and objectives , and the presentation of previous studies 

with comment on them , as research questions, procedural concepts, definition of the 

methodology and type, society and sample of research data , and finally the difficulties 

faced the researcher during the research time. 

The second chapter deals with the news satellite channels through the emergence and 

development of Libya television broadcasting , the beginning of satellite broadcasting in 

Libya, the types of satellite broadcasting ,and the presentation of the emergence and 

development of the news in satellite channels.visual media , radio broadcasting defects, 

visual broadcasting defects, the role of satellite channels in the political life of decision 

makers, and professional ethical and media controls for visual broadcasting work, and 

the theory used in the research is the theory of dependence on the media , which deals 

with the concept of the theory and its origin , its objectives ,then the presentation of its 

hypotheses , the relationship between the political system and satellite channels ,the 

implications of dependence , the integrated model of theory. 

The third chapter field frame work is devoted to the field research , which is the 

cornerstone , which contains the presentation and discussion of the results that describe 

the characteristics of the research sample .             

The rate of viewership of Arab satellite news channels and their importance from their 

point of view ,and the significance of the differences between the variable type and 

specialization in terms of objectives and effects resulting from observation and 

conclusion. 

The last shapter discusses the result of the field study, on the basis of which the 

recommendations that he hopes will be taken into consideration by the Libyan satellite 

channels and those who are responsible for them will be established to make the media 

process a success and thus integration with the society members. 
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