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 ممخص الدراسة 

تناكلت ىذه الدراسة أثر استخداـ الميبييف لمشريط اإلخبارم عمى متابعة نشرات األخبار لمقنكات الفضائية لذلؾ 

تعنى ىذه الدراسة بمدل متابعة الشريط االخبارم كىؿ تغني ىذه المتابعة عمى متابعة نشرات األخبار في 

 :-القنكات الفضائية كتجيب الدراسة عمى التساؤالت اآلتية 

  ؟األخبارىؿ تغني متابعة الشريط االخبارم عف متابعة نشرات  -1

ىؿ الشريط االخبارم عامؿ إلياء كيعيؽ قدرة الممتقي عمى التركيز ؟ أـ ىك عامؿ محفز كمعزز لمتابعة  -2

  ؟األخبارنشرات 

 غرض التسمية أك التزكد بالمعمكمات ، كاألخبار السريعة كالعاجمة ؟ؿىؿ يتابع الجميكر الشريط االخبارم  -3

  عمى الشريط االخبارم ؟المعركضة األخبار في كمية المتمقيما رأم  -4

 ماىي أفضؿ أكقات متابعة الشريط االخبارم ؟ -5

  ؟األخبار المعرفية كالسمككية الناتجة عف استخداـ الشريط االخبارم بديبلن لنشرات اآلثارىؿ تتحقؽ  -6

 .ماىي درجة كاتجاه ىذا التأثير 

 وأىداف الدراسة تتمثل في األتي

 . كمصادرىا األخبارالتعرؼ عمى محتكيات الشريط االخبارم مف حيث نكعية  .1

. تحديد العدد المناسب الذم يفضمو المتمقي بالنسبة لؤلشرطة التي ُتعرض عمى الشاشة  .2

معرفة كيفية تقديـ الشريط مف حيث الشكؿ كالحجـ كالمساحة كالفترة الزمنية ، التي يستغرقيا الشريط  .3

 .لعرضو عمى الشاشة 

 . كترتيب القنكات بالنسبة لؤلفضمية المبحكثيفمعرفة أىـ القنكات التي يتابعيا  .4



 ع
 

معرفة أىـ القنكات التي تيتـ بيا عينة الدراسة كالمتمثمة في قادة منظمات المجتمع المدني بنغازم  .5

 .كمدل اىتماميا بمتابعة الشريط االخبارم 

  .اإلخبار األثر مف استخداـ العينة لمشريط االخبارم بديبلن لنشرات تحديد .6

 قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول 

 الفصل األول اإلجراءات المنيجية لمدراسة وتشمل 

 .مشكمة الدراسة  -

 .أىمية الدراسػة  -

 .أىداؼ الدراسة  -

 .الدراسات السابقة  -

 .تساؤالت الدراسة  -

 .أكجو االختبلؼ مع الدراسات السابقة  -

نكع الدراسة كأسمكبيا كمجتمع الدراسة كعينتيا كاألدكات المستخدمة في جمع البيانات كالنظرية  -

 .المستخدمة في الدراسة .

 .اختبار الصدؽ كالثبات  -

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة  -

 .حدكد الدراسة  -

 .الصعكبات التي كاجيت الباحث في إعداد الدراسة  -
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 اإلطار المعرفي لمدراسة ويشمل :- الفصل الثاني 

 .( تحريره – أنكاعو – سماتو –أىميتو  )الشريط االخبارم  -

 .الشريط األخبار ككسيمة اتصاؿ  -

 ( ايجابيات كسمبيات القنكات الفضائية –كاقع الفضائيات الميبية  )القنكات الفضائية  -

 .منظمات المجتمع المدني  -

 اإلطار الميداني لمدراسة:- الفصل الثالث 

كتناكؿ الباحث الجانب الميداني في الدراسة المتمثؿ في جمع استمارات االستبياف الخاصة بعينة الدراسة 

. كتحميميا باإلضافة إلى عرض الجداكؿ كالنتائج العامة كذلؾ التكصيات كمراجع الدراسة 
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 مقدمة

تعتبر القنكات الفضائية بصفة عامة ثكرة في التقنية كالمعمكمات ألنيا غيرت الكاقع تغييران جذريان ، فما كاف 

 . يشاىده باألمس بضعة آالؼ مف البشر ، أصبح يشاىده اغمب سكاف الكرة األرضية في جزء مف الثانية

يمثؿ ظاىرة صحية بالنسبة لممشاىد ، كتجتيد كؿ قناة فضائية في ‘كما أصبح التنافس بيف القنكات الفضائية 

جذب اكبر عدد مف المشاىديف األمر الذم يدفعيا إلى تقديـ كؿ ما ىك جديد مف مختمؼ أنكاع الخدمات 

 .اإلعبلمية

كخدمة الشريط اإلخبارم مف الخدمات الجديدة كالمحفزة لما تمتمكو مف عناصر الجذب لممشاىد ، كيرل الباحث 

اف دراسة ىذا النكع مف الخدمات اإلعبلمية لو أىمية بالغة لمعرفة سمبيات ىذه الخدمة كتبلفييا ،كالكقكؼ عند 

 .ايجابياتيا كتعزيزىا 

كذلؾ تقديـ آفاؽ جديدة لمقائميف عمى شؤكف الفضائيات مبنية عمى أساس عممي متيف ، باإلضافة إلى دراسة 

خدمة الشريط اإلخبارم مف حيث المكضكع بذاتو كأىميتو كصياغة كتحرير أخباره ، ك األمكر الفنية التي 

يستسيغيا المشاىدكف كمكف كحجـ الخط ، كلكف الخمفية ، كزمف عرض الشريط ، كحداثة أخباره ، كمعرفة 

أفضؿ الطرؽ كأسيميا كاسمسيا لتقديـ خدمة الشريط اإلخبارم بشكؿ يجذب اكبر عدد مف المشاىديف ، كمعرفة 

نجاح ىذه الخدمة كتقديـ إضافات فنية كتحريرية ُتطكر مف خدمة  المضاميف اإلخبارية التي مف  شأنيا إثراء كا 

  .الشريط اإلخبارم بشكؿ عممي كجذاب 
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  الدراسةمشكمة 1.1

األىمية مران في غاية أ الذم يدكر حكلو البحث ، كتحديد المشكمة ُيعد األساسيتعتبر مشكمة الدراسة المحكر 
طاره اإلعبلمي البحث كمجالو ، كمحتكاه  أىمية مشكمة الدراسة ىي التي تكضح لآلخريفالفألم باحث ،   ، كا 

"  1. "النظرم كالتطبيقي كمدل االستفادة مف نتائجو 

يجاد طرؽ كأساليب لجذب إ في بينيا التنافس ازدياد الحظ الفضائيةكمف خبلؿ متابعة الباحث لمقنكات 
 ، حيث تقدـ تمؾ القنكات خدماتيا لتحيط المتمقي بالمعمكمات التي يحتاجيا انتباىو كاىتمامو ، كشد الجميكر
 .في يكمو 

 الشاشة متصؿ البداية كالنياية ، ُيمخص أسفؿكمف ىذه الطرؽ كاألساليب تـ كضع شريط إخبارم متحرؾ 

الخبر بطريقة شاممة لكؿ تفاصيمو كمكاف كزمف كقكعو ، كالمشاركيف بو كآثاره كالظركؼ المحيطة بو كذلؾ 

 مف ذلؾ فال يتمكنك في النشرات ، أك الذيف األخبار الكقت الكافي لمتابعة فال يجدكخدمة لممتمقيف الذيف 

 كقد الحظ الباحث اف نكعية ىذه كانشغاليـ أعماليـ مع كقت اإلخباريةلتعارض مكاعيد عرض ىذه النشرات 

 لما تحتكيو مف سرعة في نقؿ الخبر كتكرار نشره عمى األخبارالخدمات قد ُتغني المتمقي عف متابعة نشرات 

االستفادة بأكبر قدر مف مف مجتمعة تمنح المتمقي كتمكنو األمكر كؿ ىذه  مدار الساعة ككثافة عرضو ،

 . لمتابعة تمؾ النشراتةالفضائي الشاشات أماـ عف التسمر تغنيو في المعمكمات غزارة الذم يكفر األخبار األمر

 كبذلؾ تحسس اإلخبارية اإلعبلميةكالحظ الباحث ندرة الدراسات كالبحكث التي تيتـ بيذا النكع مف الخدمات 

اإلخبارم عمى متابعة نشرات  لمعرفة أثر استخداـ الجميكر الميبي لمشريط اإلخبارمأىمية دراسة الشريط 

 األخبار متمثبلن في عينة مف قادة منظمات المجتمع المدني بمدينة بنغازم عمى متابعة نشرات األخبار

 :- اآلتي عمى السؤاؿ اإلجابةكتتمحكر مشكمة الدراسة في 

 

"
1

ٌر ، "   31ص  ( 2010موضوعات وقضاٌا وإشكالٌات منهجٌة فً البحث اإلعالمً ، لٌبٌا  جامعة ناصر ،   )الشرٌف ، عابدٌن الدرد
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 ؟  الفضائيات في األخبار تغنيو عن متابعة نشرات اإلخباريىل استخدام الجميور الميبي لمشريط 

 : وقد تبمور ىذا السؤال في العنوان التالي 

 "أثر استخدام الميبيين لمشريط اإلخباري عمى متابعة نشرات األخبار في القنوات الفضائية " 
  

  الدراسة  أىمية1.2

 أىمية أم دراسة في تفاعميا مع قضايا المجتمع مف ناحية ، كاستمرار الباحث في البحث مف حيث تكمف

.  مف ناحية أخرل اآلخركف انتيى

 كالتفكير األساسية كالدكافع األخبار دكاعي إلى الدراسة منُذ البدء في المكضكع كمسمى استنادان أىميةكتبرز 

"  1".توفي الظاىرة محؿ الدراسة كمدخؿ محكرم يتصدر مكضكع البحث مما يدعـ أىمي

 : األتي الدراسة تتمخص في أىمية فاف ثـ  كمف

 . أحداثما يدكر مف ع  تربط المشاىد عمى مدار الساعة ـاإلخبارية الخدمة فيذهأىمية المكضكع ذاتو،  -1

 أفضؿ طريقة إلى ىذا الشريط كالمساحة التي يشغميا إلمكانية الكصكؿ أخبارمعرفة التنكع في صياغة  -2

 .ة لتقديـ ىذه الخدـ

 تكراره كحداثة  كمدة الفنية التي يحبذىا المتمقي كمكف الخط كلكف خمفية الشريط كزمف عرضواألمكرمعرفة  -3

. أخباره 

  .اإلخبارمالمساىمة في تقديـ المقترحات التي مف شأنيا تطكير خدمة الشريط  -4

 المعرفي مف خبلؿ اإلرثنظران لندرة ىذا النكع مف الدراسات يرغب الباحث بتقديـ دراسة مف شأنيا زيادة  -5

 . عممية في ىذا المجاؿإضافة 

 "
1

 24ص  ( 2002تقنٌات ومناهج البحث ، اإلسكندرٌة ، منشأة المعارف  )سلٌمان ، احمد  " 
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   الدراسة أىداف1.3

  :- أىميااألىداؼيسعى الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ جممة مف 

 . كمصادرىا األخبار مف حيث نكعية اإلخبارمالتعرؼ عمى محتكيات الشريط  .1

 .تحديد العدد المناسب الذم يفضمو المتمقي بالنسبة لؤلشرطة التي ُتعرض عمى الشاشة  .2

معرفة كيفية تقديـ الشريط مف حيث الشكؿ كالحجـ كالمساحة كالفترة الزمنية ، التي يستغرقيا الشريط  .3

 .لعرضو عمى الشاشة 

 . كترتيب القنكات بالنسبة لؤلفضمية المبحكثيفمعرفة أىـ القنكات التي يتابعيا  .4

معرفة أىـ القنكات التي تيتـ بيا عينة الدراسة كالمتمثمة في قادة منظمات المجتمع المدني بنغازم كمدل  .5

  .اإلخبارماىتماميا بمتابعة الشريط 

  .األخبار بديبلن لنشرات اإلخبارم األثر مف استخداـ العينة لمشريط تحديد .6

 . معرفة العبلقة بيف نكع المبحكث كما يفضؿ متابعتو عبر الشريط اإلخبارم  .7

الدراسات السابقة   1.4

تعتبر الدراسات كاألبحاث صفة تراكمية تبدأ مف حيث انتيى اآلخركف كترجع أىمية الدراسات السابقة إلى 

التعرؼ عمى أىمية الخطكات المنيجية المتبعة في مكضكع الدراسة كالتعرؼ عمى كيفية صياغة األبحاث كما 

 الدراسات السابقة مف حيث الحداثة تدرجان مف الحديث إلى األقؿ حداثة  تناكؿتتكصؿ إليو مف نتائج كتـ 

  :-ككانت كاألتي 
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  . 1 م 2012 دراسة حسين محمد الزياني -1

شباع  مشكمة الدراسة ىي معرفة مدل اعتماد الجميكر الميبي عمى شريط األخبار كمصدر لممعمكمات كا 

حاجاتيـ كاىتماماتيـ المعرفية ، كقد صاغ الباحث عدد مف التساؤالت منيا مانكعية المضاميف اإلخبارية التي 

 يمكف التركيز عمييا أكثر مف غيرىا 

كما الكيفية التي يتـ بيا عرض الشريط اإلخبارم مف حيث الشكؿ كالحجـ كالمساحة كالفترة الزمنية التي 
 . يستغرقيا عرض الشريط أك مركره عمى الشاشة 

كما العكامؿ المؤثرة في الشريط اإلخبارم ، كىؿ تتحقؽ اآلثار المعرفية كالسمككية الناتجة عف اعتماد الجميكر 
 .عمى الشريط اإلخبارم كمصدر لممعمكمات 

استخدـ الباحث في دراستو منيج تحميؿ المضمكف ككانت عينة الدراسة مكظفي اإلدارات العميا بالدكائر الرسمية 
 فقد أجراىا الباحث عمى عينة مف األشرطة اإلخبارية في ةداخؿ مدينة طرابمس الكبرل ،  أما الدراسة التحميمي

 الفرنسية كقد تكصؿ 24ثبلث قنكات فضائية كىي قناة ليبيا الكطنية كقناة الجزيرة اإلخبارية كقناة فرانس 
 :-الباحث إلي النتائج اآلتية 

 .تيتـ القنكات الفضائية المستيدفة بالدراسة بالشريط اإلخبارم كتخصص معظمو لؤلخبار  -1
 .يعرض الشريط اإلخبارم بشكؿ مستطيؿ متصؿ البداية كالنياية في قنكات الدراسة الثبلثة  -2
 . العدد األنسب لؤلشرطة المعركضة عمى الشاشة ىك شريط كاحد يعرض أسفؿ الشاشة  -3
 .غالبية عينة الدراسة أشاركا إلى أنيـ يعتمدكف عمى الشريط اإلخبارم كمصدر لممعمكمات  -4
يعتمد مكظفك اإلدارات العميا عمى الشريط اإلخبارم لعدـ كجكد كقت كافي لمتابعة البرامج اإلخبارية  -5

 .األخرل ذات المكاعيد المحددة 
 .متابعة الشريط اإلخبارم تؤثر بشكؿ كبير عمى اختيار قناة فضائية معينة  -6

خراجو  ىذا كقد أكصى الباحث بعدد مف التكصيات منيا التخطيط المسبؽ لعممية كضع الشريط اإلخبارم ، كا 
 كصياغة أخباره ، كاف يككف عمى شكؿ مستطيؿ متصؿ البداية كالنياية 

اعتماد الجمهور اللٌبً على الشرٌط االخباري فً الفضائٌات اإلخبارٌة كمصدر للمعلومات ، جامعة طرابلس ، كلٌة الفنون  )الزٌانً ، حسٌن محمد  " 1" 

ع    (2012واإلعالم ، دراسة  ماجستٌر غٌر منشورة رٌب
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 كاف ال يتعدل مركره عمى الشاشة  خمس دقائؽ ، كتقسـ األخبار إلى مقاطع متصمة ليتابعيا المتمقي بسيكلة 

 .  كالعدد األنسب لؤلشرطة المعركضة ىك شريط كاحد يعرض أسفؿ الشاشة 

يمان عبدالرحمن -2     . 1 م 2007 دراسة كل من جاسم الكعبي وا 

كقد ىدفت الدراسة إلي معرفة عكامؿ الضعؼ في شريط قناة العربية اإلخبارية كتحديد مدل الغمكض كفقان 

 . كاستخدـ الباحثاف منيج تحميؿ المضمكف كمنيج لمبحث . لمقاييس االنقرائية المعتمدة 

 .كاختار الباحثاف عددان مف متابعي قناة العربية مستخدماف طريقة اختيار العينة بالصدفة 

 . ـ  مف الصباح كحتى المساء 2007.03.06كبناءن عمى ذلؾ تـ اختيار شريط قناة العربية ليـك 

ـ كقد تكصؿ 2007كذلؾ تحدد مجاؿ البحث أك الدراسة بدراسة شريط قناة العربية الفضائية لشير مارس 

 :-الباحثاف إلى النتائج اآلتية 

 .تبيف مف خبلؿ الدراسة اف مؤشر الغمكض لشريط قناة العربية كبير جدان  -

تبيف لمباحثاف اف أخبار الحكادث ىي مف أكثر المضاميف السائدة في األخبار المعركضة عبر الشريط  -

 .اإلخبارم تمييا المضاميف السياسية فاالقتصادية فالرياضية فالصحية فالعسكرية 

 .عدـ ذكر مصادر األخبار ألغمب األخبار المعركضة عبر الشريط اإلخبارم  -

 . التعبيرات اإلنسانية كالكممات الشخصية تصؿ إلى المستكل الجيد لمكتابة  -

   

  . 1  2007 دراسة مايكل فيمدمان 3_
 

 

بناء الشرٌط اإلخباري السباٌتل فً القنوات الفضائٌة العربٌة ، قناة العربٌة دراسة حالة ، مجلة الباحث  ) الكعبً ، رعد جاسم ، عبدالرحمن ، إٌمان ”1 ”

 (م العدد الرابع 2008 مارس –اإلعالمً ، آذار 
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  . 1م  2007دراسة مايكل فيمدمان -3
أجريت ىذه الدراسة بجامعة كاشنطف بالكاليات المتحدة األمريكية كىي دراسة تحميمية لمضمكف الشريط اإلخبارم 

 . كدراسة مدل استيعاب الجميكر لمضمكف الشريط اإلخبارم 

 استخدـ الباحث منيج تحميؿ المضمكف ككاف مجتمع الدراسة متابعي الشريط اإلخبارم في القنكات األمريكية 

 حيث قاـ الباحث باختيار مجمكعتيف تجريبيتيف إحداىما تعرضت لقنكات فضائية بدكف شريط إخبارم 

 :-كاألخرل تعرضت لقنكات فضائية بشريط إخبارم كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية 

 .اف القائميف باالتصاؿ عمييـ فيـ احتياجات الجميكر كمعرفة الكسيمة اإلعبلمية المناسبة ليـ  -

 تكصؿ الباحث إلى اف الشريط اإلخبارم ما ىك إال عامؿ تشتيت لذىف المشارؾ كيؤثر سمبيان  -

 .عمى متابعة القصة الرئيسية في نشرات األخبار 

 .كقد أكصى الباحث بإزالة الشريط اإلخبارم كاستعمالو لؤلخبار العاجمة كالطارئة 

 

 

 

 

 

 

 
 

“1”Michael Keefe- Feldman, B.A ( THE CABLE NEWS TICKER, VIWER COMPREHENSION AND 

INFORMATION OVERLOAD : LESS IS MORE – WASHINGTON , D.C-APRIL 25 , 2007 )   
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   . ”1“م 2005 دراسة أحمد فاروق رضوان -4

تتحدد مشكمة الدراسة في معرفة درجة اعتماد الجميكر عمى شريط األنباء كأحد أشكاؿ الخدمات اإلخبارية التي 
تقدميا القنكات الفضائية كمصدر لمعرفة أىـ األنباء كالمعمكمات إضافة الى معرفة مدل تحقؽ اآلثار المعرفية 

كالكجدانية كالسمككية الناتجة عف ىذا االحتماؿ خاصة المرتبطة بسرعة متابعة الجميكر لؤلحداث كزيادة 
 .اىتمامو بالتعرؼ إلى تفاصيميا كتأثير ىذا االعتماد عمى تفضيؿ الجميكر لقنكات معينة يحرص عمى متابعتيا

حدد الباحث مجتمع الدراسة في مشاىدم قنكات التمفزيكف األرضية كالفضائية الذيف يتعرضكف لمخدمات 

اإلخبارية المقدمة مف خبلؿ ىذه القنكات ، كاعتمد الباحث عمى منيج المسح الشامؿ كالذم يستخدـ لدراسة 

أفراد جميكر اإلعبلـ كمعرفة آرائيـ كالتأثيرات النفسية كاالجتماعية لكسائؿ اإلعبلـ عمى أفراد ذلؾ الجميكر كقد 

 :-تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتيػة 

 .ارتفاع نسبة تعرض الجميكر لمخدمات اإلخبارية السريعة كمنيا عناكيف كشرائط األنباء  -

ارتفاع نسبة الذيف يعتبركف شريط األنباء مصدران أساسيان لؤلنباء كما ترتفع نسبة مف يعتبركف شريط األنباء  -

 .مصدران لممعمكمات عند كقكع أحداث معينة 

جاءت فئتا معرفة األنباء العاجمة كالمتابعة السريعة لؤلخبار في مقدمة األسباب التي تدفع الجميكر  -

 .لبلعتماد عمى شريط األخبار 

أما فيما يتعمؽ باالعتماد عمى شريط األخبار كتأثيره تكصؿ الباحث إلي اف متابعة شريط األخبار تؤدم  -

 .   إلي زيادة حرص الجميكر عمى متابعة تفاصيؿ األخبار في الخدمات اإلخبارية 
   

 

 

 

اعتماد الجمهور على شرٌط  األنباء كمصدر لألخبار والمعلومات ، اعمال المؤتمر العلمً األول لألكادٌمٌة  ) رضوان ، أحمد فاروق ”1“

ى   ( م 2005الدولٌة لعلوم اإلعالم، الطبعة األول
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 الدراسات السابقة  مع  واالختالفأوجو االستفادة 1.5

ال يخفى دكر الدراسات السابقة في إثراء مكضكع الدراسة مف جميع جكانبو كتعقيبان عمى جممة الدراسات السابقة 

التي استعرضيا الباحث الحظ ندرة كمحدكدية الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع خاصة في ليبيا فمـ يتسنى 

لمباحث الكقكؼ إال عمى دراسة كاحدة محمية كرغـ ذلؾ حاكؿ الباحث كضع كصياغة اإلجراءات المنيجية 

لدراستو ابتداءن مف مكضكعيا كأىميتيا كأىدافيا كصياغة تساؤالتيا كاختيار المنيج المناسب ليا كصكالن إلى 

 .مقارنة نتائجيا مع ما سبقيا مف دراسات في ىذا المجاؿ 

أما مف حيث االختبلؼ فيذه الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة في ككنيا دراسة ميدانية أما باقي الدراسات 

فيي دراسات تحميمية كتجريبية ، كذلؾ االختبلؼ في الزمف الذم أقيمت فيو ىذه الدراسة فآخر دراسة في ليبيا 

 ـ ، كالمكاف الذم أجريت فيو الدراسات السابقة تتنكع مابيف 2012عف الشريط اإلخبارم كانت في عاـ 

المحمي كاإلقميمي كالدكلي كرأل الباحث لمممة اكبر قدر مف النتائج مما سبقكه في دراسة ىذا المكضكع ، 

كاختمفت كتنكعت عناكيف الدراسات السابقة كاتفقت في دراسة الشريط اإلخبارم ككسيمة إعبلمية مؤثرة عمى 

 .   الجميكر 

   الدراسةتساؤالت 1.6

-  :اآلتي الدراسة فقد صاغ الباحث عددان مف التساؤالت عمى النحك أىداؼلتحقيؽ 

  ؟اإلخبار عف متابعة نشرات اإلخبارمىؿ تغني متابعة الشريط  -1

 عامؿ إلياء كيعيؽ قدرة الممتقي عمى التركيز ؟ أـ ىك عامؿ محفز كمعزز لمتابعة اإلخبارمىؿ الشريط  -2

  ؟اإلخبارنشرات 

 غرض التسمية أك التزكد بالمعمكمات ، كاألخبار السريعة كالعاجمة ؟ؿ اإلخبارمىؿ يتابع الجميكر الشريط  -3
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  ؟اإلخبارم عمى الشريط المعركضة األخبار في كمية المتمقيما رأم  -4

  ؟اإلخبارمىي أفضؿ أكقات متابعة الشريط  ما -5

 كما  ؟األخبار بديبلن لنشرات اإلخبارم المعرفية كالسمككية الناتجة عف استخداـ الشريط اآلثارىؿ تتحقؽ  -6

 .درجة كاتجاه ىذه اآلثار

 .ماعبلقة المتغيرات الشخصية لمجتمع الدراسة عمى متابعتيـ لمشريط اإلخبارم - 7

  تعريف المصطمحات الواردة بالدراسة1.7

 الشريط اإلخباري 

ىك  ذلؾ الشريط الزاحؼ الذم يتحرؾ في الجزء السفمي مف الشاشة، كيقدـ في عرض متكاصؿ ممخصان ألىـ 

 .األنباء السياسية كاالقتصادية كالرياضية ، حسب تخصص القناة الفضائية كتكجييا 

 القناة الفضائية 

ىي كؿ قناة فضائية عامة أك متخصصة ، محمية أك عربية أك أجنبية ، يتعرض ليا المبحكثكف كتستخدـ 

 .خدمة الشريط اإلخبارم 

 األثـــــــر 

 .ىك نتيجة تعرض المتمقي لمشريط اإلخبارم كما يتركو ىذا التعرض مف أثر 

 االستخدام 

 .كيقصد بو إجرائيان تعرض المبحكثيف لمشريط اإلخبارم 
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 اإلشباع 

 .ىك كفاية المتمقي مف التعرض لمشريط اإلخبارم كمدل إرضاء فضكلو المعرفي 

 الفضول المعرفي 

 .ىك كؿ ما يتبادر إلى ذىف المتمقي ، كيرغب رغبة حقيقية في إشباعو 

 قادة منظمات المجتمع المدني 

ىـ القائمكف عمى مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ، كتتكافر فييـ مكاصفات القيادة ، كيتمتعكف بقدر كاؼ مف  .2

 .المباقة ، كلدييـ القدرة عمى إحداث الفارؽ مف خبلؿ قيادتيـ لتمؾ المنظمات 

 كيقصد بيا حدكد مدينة بنغازم مف منعطؼ الباككر شرقان إلى منطقة سيدم عبدالعاطي    بنغازي الكبرى

 .غربػػػػػػان 

  نظرية الدراسة 1.8

تقـك نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى مفيـك استخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ إلشباع حاجات ، يرغبيا 

ىك نفسو ، كىذا يعني أنيا تيتـ بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة عممية منظمة ، كىذه النظرية تعد مف 

 "1"النظريات المتعمقة بجميكر األعبلـ 

 

 (.268ص  _ 2004_عالم الكتب _نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر ، القاهرة  ) عبدالحمٌد ، محمد  "1" 
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 كاإلشباعات لـ يعد الجميكر مجرد مستقبميف سمبييف لكسائؿ االتصاؿ تكمف خبلؿ منظكر االستخداما

الجماىيرم ، بؿ أصبح األفراد أكثر كعيان يختاركف كسائؿ االتصاؿ التي يرغبكف في استخداميا كالمضمكف 

 "1. "الذم يمبى حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية مف خبلؿ قنكات المعمكمات كالترفيو المتاحة

يرل كاتز كأصدقائو اف منظكر االستخدامات كاإلشباعات يعتمد عمى خمسة فركض لتحقيؽ ثبلثة أىداؼ 

 :-رئيسية كالفركض ىي 

اف أعضاء الجميكر مشارككف فعالكف في عممية االتصاؿ الجماىيرم كيستخدمكف كسائؿ االتصاؿ لتحقيؽ  -1

 .أىداؼ تمبي تكقعاتيـ

يعبر استخداـ كسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميكر ، كيتحكـ في ذلؾ عكامؿ  -2

 .الفركؽ الفردية كعكامؿ التفاعؿ االجتماعي ، كتتنكع الحاجات باختبلؼ األفراد 
 

التأكيد عمى اف الجميكر ىك الذم يختار الكسائؿ كالمضمكف الذم يشبع حاجاتو ، فاألفراد ىـ الذيف  -3

 .يستخدمكف كسائؿ االتصاؿ ، كليست كسائؿ االتصاؿ ىي التي تستخدـ الجميكر أك األفراد 

 .يستطيع أفراد الجميكر دائمان تحديد حاجاتيـ كدكافعيـ كبالتالي يختاركف الكسائؿ التي تشبع تمؾ الحاجات  -4

يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة مف خبلؿ استخدامات الجميكر لكسائؿ االتصاؿ ، كليس  -5

 .مف خبلؿ محتكل الرسائؿ فقط 

 واألىداف ىي 

 يحقؽ منظكر االستخدامات كاالشباعات ثبلثة أىداؼ رئيسية يمكف االستفادة منيا في تساؤالت الدراسة  كىي 

 

 (.288ص  _2010_دار الفجر _ نظرٌات االتصال القاهرة  ) حجاب ، محمد منٌر  "1" 
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 السعي إلى معرفة أك اكتشاؼ كيؼ يستخدـ األفراد كسائؿ االتصاؿ ، كذلؾ بالنظر إلي الجميكر النشط  -1

 .الذم يستطيع اف يختار كيستخدـ الكسائؿ التي تشبع حاجاتو كتكقعاتو 

 .شرح دكافع التعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ االتصاؿ كالتفاعؿ الذم يحدث نتيجة ليذا التعرض  -2

 "1."التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيرم  -3

كتأسيسان عمى ىذه النظرية يرل الباحث انو يمكف فيـ دكافع متابعة قادة مؤسسات المجتمع المدني لمشريط 

 .اإلخبارم كمدل إشباع فضكليـ المعرفي مف تمؾ المتابعة 

  منيج الدراسة وأدوات جمع البيانات 1.9

المنيج ىك الطريؽ الذم يسمكو الباحث لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة ، كىك الخريطة التي تنظـ عمؿ الباحث ، 

كتحدد األدكات كاألساليب التي يستخدميا في كصؼ كتحميؿ الظاىرة اإلعبلمية أك اإلشكالية محؿ الدراسة كتتبع 

 . اإلجراءات المنيجية بالشكؿ الصحيح 

 كعمى اعتبار اف ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية التي تتطمب كصؼ الظاىرة كتحميميا ، كبما اف المنيجية 

 ىي مجمكعة القكاعد كاإلجراءات التي يعتمد عمييا الباحث باعتبارىا طرؽ كأساليب كأدكات التعامؿ 

 "2"مع البيانات كالمعمكمات مبلحظة ككصفان كتحميبلن كتفسيران كصكالن إلى النتائج 

 استخدـ .الحظ الباحث اف المنيج الكصفي ىك أكثر المناىج مبلئمة ليذا النكع مف الدراسات ، كفي إطار ذلؾ

 " .استمارة االستبياف "الباحث أسمكب مسح الجميكر عف طريؽ أداة جمع البيانات 

 

 
  364ص  (م2007 – مركز بحوث الرأي العام – كلٌة اإلعالم –نظرٌات اإلعالم  القاهرة  ) مكاوي ، حسن عماد ، والعبد ، عاطف عدلً  "1"

  .45ص  (م 1994إعداد المقترحات األولٌة لمشروعات البحوث ،  بنغازي منشورات جامعة بنغازي ،  )مصطفى ، السٌد احمد  "2"
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  وعينتو الدراسة  مجتمع1.10

المجتمع أك مجتمع الدراسة ىك جميع مفردات الظاىرة اإلعبلمية المراد دراستيا سكاء أكانت ىذه المفردات بشران 

 . ، أك منشكرات ، أك أنشطة إعبلمية أك برامج 

اف أىـ الخصائص المميزة لمدراسات اإلعبلمية ، أنيا تتعامؿ مع قاعدة معرفية أساسيا الجميكر كبير الحجـ  

 .أك المحتكل أك المنشكر المذاع خبلؿ ساعات أك أياـ أك فترات زمنية طكيمة 

 كىذا ما يحكؿ دكف التعامؿ مع ىذه القاعدة المعرفية بأسمكب الحصر أك الرصد الشامؿ لكؿ مفرداتيا  

كيصبح التعامؿ مع العينات ىك األساس في الدراسات اإلعبلمية ،  فيمجأ الباحث إلى اختيار عدد محدد مف 

المفردات يككف ممثبُل في خصائصو كسماتو مف أفراد الجميكر أك الكثائؽ المطبكعة أك البرامج المسجمة بما 

 "1. "يتفؽ كأىداؼ الدراسة في حدكد الكقت كاإلمكانيات المتاحة 

تـ تحديد مجتمع الدراسة بما يحقؽ األىداؼ كيجيب عمى التساؤالت المطركحة كىـ قادة منظمات المجتمع 

المدني في مدينة بنغازم ، كنظران لمظركؼ التي مرت بيا ببلدنا فقد اقتصرت الدراسة عمى كيفية استخداـ عينة 

الدراسة كالمتمثمة في قادة منظمات المجتمع المدني كمدل تأثير ىذه المتابعة عمى متابعة نشرات األخبار ،  

 .كال تعنى بمضمكف الشريط اإلخبارم 

 اختيار العينة 

 ـ خمص الباحث إلى اف عدد 2015إستنادان عمى قاعدة بيانات مفكضية المجتمع المدني بنغازم لسنة 

 قائدة مف 184 قائدان مف الذككر ك 741 منظمة يقكدىا 924منظمات المجتمع المدني في مدينة بنغازم بمغ 

 .اإلناث 

 
"

1
ٌر  "   . مجلة البحوث اإلعالمٌة –خطة البحث اإلعالمً ، مفهومها وأقسامها ، طرق وأسالٌب إعدادها  )الشرٌف ، عابدٌن الدرد

ع   28ص  (طرابلس - العدد رٌب
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يتكافر فييا أىـ شركط اختيار العينة كىما  % 20كبعد تشاكر الباحث مع األستاذ المشرؼ رأل اف نسبة 

 مفردة مف الذككر 123مف مجتمع الدراسة خمص الباحث إلى اف  % 20التمثيؿ كالعشكائية كبحساب نسبة 

 . مفردة مف اإلناث 61ك

ىذا كقد تحصؿ الباحث عمى قكائـ تضـ أسماء كعناكيف كأماكف كجكد ىذه المنظمات ، مما سيؿ عمى الباحث 

اختيار نكع العينة كالتي كانت العينة العشكائية المنتظمة لكي تككف لكؿ مفردة مف مفردات العينة نفس الفرصة 

 . في االختيار كالظيكر 

كقد قاـ الباحث بتقسيـ عدد القادة الذككر عمى حجـ العينة ككذلؾ عدد القادة اإلناث عمى حجـ العينة كبذلؾ 

 .رقمان عشكائيان الختيار عينة اإلناث  ( 2) رقمان عشكائيان الختيار عينة الذككر كرـق  ( 4 )أصبح الرقـ 

كبيذا يتكفر شرط العشكائية كالذم يقصد بو اف يككف لكؿ عضك مف أعضاء المجتمع األصمي نفس الفرصة 

المتاحة لغيره الف يقع عميو السحب ليمثؿ المجتمع في العينة كدكف اف تؤثر مفردة ما عمى سحب مفردة أخرل 

بأم صكرة مف الصكر كبذلؾ ال يككف لمباحث كال لعضك العينة دخؿ في اختيار أم عضك فييا  كبالتالي 

 " .1"اليسمح لمباحث باستبداؿ حالة بأخرل أسيؿ منيا أك أفضؿ مف كجية نظره 
   

 (استمارة االستبيان  ) أدوات جمع البيانات  1.11

قاـ الباحث بعدة خطكات لتصميـ استمارة جمع البيانات كالحظ الباحث بأنة الستيفاء أكبر قدر مف المعمكمات 

 :-البد لو مف تقسيـ ىذه االستمارة إلى أربعة أجزاء مف األسئمة كىي كاآلتي 

 .أسئمة خاصة بخصائص المبحكثيػػػػػػػػػػػػػػػف  -1

 .أسئمة خاصة بمتابعة الشريط اإلخبارم  -2

 "
1

 176ص  ( 2008مناهج البحث فً العلوم اإلنسانٌة ، الرٌاض ، مكتبة الرشد ،  )ردادي ، إبراهٌم   " 
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 .أسئمة خاصة بالشكؿ الفني لمشريط اإلخبارم  -3

شباع الفضكؿ المعرفي المتحقؽ مف متابعة الشريط اإلخبارم  -4  .أسئمة خاصة بالتأثير كا 

 .كىذه العناصر تجيب عمى تساؤالت الدراسة 

كقاـ بعدىا الباحث بالتشاكر مع األستاذ المشرؼ الذم كاف لو الدكر الرئيسي في تكجيو الباحث كحثو عمى 

 .تغطية المكضكع باألسئمة الميمة التي تزيد في إثراء الدراسة 

 اختبار الصدق والثبات 

 اختبار الصدق :- أواًل 

قاـ الباحث بعرض استمارة االستبياف عمى عدد مف أساتذة اإلعبلـ مرفقة بالتعريفات اإلجرائية لمدراسة كمشكمة 

 .*الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا كذلؾ إلبداء أم مبلحظات بشأنيا 

بعد العرض عمى المحكميف قاـ الباحث بتعديؿ طفيؼ عمى االستمارة بما يتماشى مع تعديبلت األساتذة عمى 

   " .2"  االستمارة كتكجييات األستاذ المشرؼ ككانت االستمارة في صكرتيا النيائية كما في الممحؽ رقـ 

 ثانيًا  اختبار الثبات 

عادة االختبار عمى عينة عشكائية قكاميا عشر  لقياس مدل ثبات االستمارة استخدـ الباحث أسمكب االختبار كا 

مفردات ، كذلؾ لقياس مدل ثبات اإلجابات كبعد فترة أسبكعيف قاـ الباحث بتكزيع االستمارة عمى مفردات 

 .العينة نفسيا كذلؾ مف أجؿ معرفة مدل االتساؽ كالترابط بيف اإلجابات في المرة األكلى كالثانية 

 

 

 :-عرضت االستمارة على عدد من األساتذة اآلتٌة أسمائهم  " *"

 .خالد سعٌد أسبٌتــــــــه          أستاذ األعالم جامعة بنغــــــــازي . د  .1
 .سعٌد مفتاح شنـــــــانً         أستاذ األعالم جامعة عمر المختار . د  .2
 .عبدهللا حمدٌته المرضً        أستاذ األعالم جامعة بنغـــــــــازي . د  .3
 .مبروكة الورفلـــــــــــً         أستاذ األعالم جامعة بنغـــــــــازي . أ  .4
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 :-كبناءن عمى ىذه البيانات قاـ الباحث بحساب الثبات كفؽ معادلة ككبر ككانت كاألتي 

 

 عػدد مػػرات االتفػػػاؽ

 عدد مرات االختبلؼ+ عدد مرات االتفاؽ 

 . سؤاؿ 320مجمكع األسئمة التي أجاب عمييا المبحكثيف  - أ

 . سؤاالن 311عدد األسئمة التي أنفقت عمييا إجابات المبحكثيف في المرة األكلى كالثانية  - ب

 

 . أسئمة كبتطبيؽ المعادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 9عدد األسئمة التي اختمفت فييا إجابات المبحكثيف  - ت

 

 

 . كىي نتيجة مرتفعة تدؿ عمى ثبات استمارة االستبياف 0.97قيمة معامؿ الثبات تساكم 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  1.12

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتبكيب البيانات التي تـ جمعيا فقد قاـ الباحث باستخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية 

 statistical package for social sciences. باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

كفيما يمي مجمكعة األساليب اإلحصائية التي قاـ الباحث  (  spss )كالتي يرمز ليا اختصاران بالرمز 

 :-باستخداميا 
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 الجداول التكرارية البسيطة  -

حيث قاـ الباحث بجدكلة البيانات في جداكؿ تكرارية بسيطة كذلؾ لحساب التكرارات كالنسب المئكية عبر 

 .الحاسكب ، األمر الذم مكف الباحث مف تكصيؼ عينة الدراسة كاستخراج أىـ النتائج 

 :-معامل االرتباط  -

يستخدـ تحميؿ االرتباط في قياس درجة أك قكة العبلقة بيف متغيريف أك أكثر ، كالتعبير عف ىذه العبلقة بعدد 

فإذا كانت إشارة معامؿ  (1-1)كاحد يطمؽ عميو تسمية معامؿ االرتباط كتقع قيمة معامؿ االرتباط بيف 

 . االرتباط مكجبة دؿ ذلؾ عمى كجكد عبلقة طردية ، إذا كانت سالبة كانت العبلقة عكسية 

 (a)مستوى المعنوية آلفا  -

كىي قيمة احتماؿ كالقاعدة األساسية المتبعة التخاذ القرار اإلحصائي ، ىك اف تككف قيمة مستكل المعنكية 

ذا كانت قيمتيا اصغر مف       ( 0.05 )اكبر مف  كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ، كا 

 . داللة إحصائية بيف قيـ المتغيرات  ( 0.05) 

 أساليب تحميل البيانات  -

اعتمد الباحث عمى األساليب العممية في تحميؿ البيانات المستيدؼ دراستيا عف طريؽ أدكات جمع البيانات 

 :-كقد كانت ىذه األساليب كاألتي 

 األسموب الكمي  -

كذلؾ عف طريؽ عد الكحدات كالخيارات الكاردة بأداة جمع البيانات كتحكيميا إلى أرقاـ يتـ جدكلتيا كتحميميا 

 .كفؽ أساليب إحصائية سبؽ ذكرىػػا 
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 األسموب الكيفي  -

 .كذلؾ بالتعميؽ عمى تمؾ األرقاـ ككصفيا بطرؽ عممية كاستخراج النتائج كالربط بينيما 

  حدود الدراسة 1.13

 :-تنقسـ حدكد الدراسات إلى 

 

 الحدود الجغرافية لمدراسة  - أ

كىي عبارة عف حدكد مدينة بنغازم الكبرل التي تمتد مف بكابة سيدم عبدالعاطي غربان إلي منعطؼ الباككر 

 .شرقان 

  الحدود الزمنية  - ب

كىي الفترة التي قاـ فييا الباحث بتكزيع استمارة االستبياف عمى عينة الدراسة كالتي تمتد مف األكؿ مف شير 

 . ـ 2017إلى الكاحد كالثبلثكف مف يكليك ...  ـ 2017مايك 

 :-الحدود البشرية -     ج

 .كىي قادة منظمات المجتمع المدني بنغازم 

 الصعوبات التي واجيت الباحث  1.14

  األكضاع األمنية كاالقتصادية التي تمر بيا الببلد أثناء إعداد ىذه الرسالة. 

  كجكد الكمية في مناطؽ اشتباكات كالتنقؿ بيف المقرات داخؿ مدينة بنغازم األمر الذم استغرؽ فيو

 .الباحث كقتان أكثر مما يجب في إعداد ىذه الرسالػػة 
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  عدـ تكفر الكتب كالمراجع كالدكريات كانقطاع شبكة المعمكمات الدكلية. 

  عدـ كجكد مكتبة إلكتركنية خاصة بالكمية مرتبطة بالمكتبات االلكتركنية في الجامعات العالمية
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 مقدمة 

بات الشريط االخبارم اليـك مف القكالب اإلخبارية التي تيـ شريحة كبيرة مف المتمقيف كأصبح القائميف عمى 

 .القنكات الفضائية يكلكنو اىتمامان متزايدان 

كالشريط اإلخبارم خدمة إخبارية تطمقيا القنكات الفضائية لجذب الجميكر لمتابعتيا عبر ما تبثو مف أخبار 

 .سريعة كعاجمة كخدمات يكمية كحالة الطقس كأسعار العمبلت كحركة مؤشرات االقتصاد 

كبيذه الطريقة كىذا االىتماـ أصبح الشريط اإلخبارم مف الخدمات اإلخبارية التي تعد داعمان لمككنات 

 . السياسات اإلعبلمية لمقنكات الفضائية كمقياسان مف مقاييس النجاح 
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  الشريط اإلخباري 2.1

ذلؾ الشريط الزاحؼ في جزء الشاشة السفمي ، كيقدـ في عرض متكاصؿ ممخصان ألىـ األخبار السياسية  ىك " 

 .كاالقتصادية كالرياضية ، المحمية كاإلقميمية كالدكلية حسب تخصص القناة الفضائية كتكجييا 

بعبارة أخرل ىك عبارة عف نشرة أخبار مرئية مقركءة متحركة تقدميا المحطات الفضائية كخدمة إخبارية 

 .لمتابعة تطكر األحداث المحمية كاإلقميمية كالدكلية 

 تاريخيان ُسجؿ ألحد البرامج األمريكية السبؽ في بمكرة فكرة الشريط اإلخبارم بشكمو البدائي ، يبث الحمقة 

األمريكية كمع البث كاف الظيكر األكؿ لمشريط  (NBC  )األكلى مف برنامج اليـك عمى قناة إف بي سي 

 .اإلخبارم الذم أحتؿ كقتئذ الثمث األخير مف شاشة التمفزيكف

كانت فكرة الشريط اإلخبارم تقـك آنذاؾ عمى كضع قصاصة مف الكرؽ ، كتب عمييا باآللة الكاتبة أىـ أخبار 

 .اليـك ، كلـ تمؽ الفكرة نجاحان كبيران بصفتيا أداة إعبلمية ، فأزيؿ الشريط بعدئذ بكقت قصير 

 كأدار التاريخ ظيره لمف آتى بفكرتو في ثمانينات القرف الماضي حيث عاد الشريط لمظيكر مف جديد كلكف 

 الكرؽ ، كاف ىذا الشريط مكرسان لبث المعمكمات المحمية العاجمة لبشكمو الجديد المعتمد عمى التقنية ال عؿ

 .مثؿ خبر إغبلؽ المدارس لظركؼ مناخية 

 االخبارية أكؿ القنكات التي استخدمت الشريط اإلخبارم عمى نحك منتظـ خبلؿ CNN"سي إف إف "كانت قناة 

النصؼ األخير مف الثمانينات كبداية عقد التسعينات ، ككاف شريطان مخصصان لعرض أسعار األسيـ خبلؿ 

 .النيار ، كنتائج المباريات الرياضية خبلؿ المساء كعطمة نياية األسبكع 

  ISBN NEWSأما أكؿ قناة استخدمت الشريط اإلخبارم جزءان دائمان مف بثيا فيي قناة إم أس بي إف نيكز 

 " . 1" ـ 1996عندما أطمقت خدمة الشريط االخبارم عاـ 
"

1
 1فلٌدمان ، ماٌكل كٌف ، مرجع سابق ص  " 
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 سبتمبر 11بقيت فكرة الشريط اإلخبارم في الظؿ تستخدـ في األحداث كقت ما تدعك الحاجة ، حتى أحداث 

 FOXـ ، فأصبحت ىذه الخدمة جزءان ال يتجزأ مف التجربة اإلخبارية التمفزيكنية إذ كضعت قناة فككس 2001

NEWS األمريكية اإلخبارية شريطان إخباريا عمى شاشتيا في مساء الحادم عشر مف سبتمبر كتحديدان الساعة 

 . العاشرة كتسع كأربعيف دقيقة

 عند الساعة الحادية عشر صباحان في اليـك التالي ، كأخيران قناة إـ أس إف بي CNNكتمتيا قناة سي إف إف

MSNP  1" الساعة الثانية مساءن مف اليـك نفسو " 

كبعد ىذه االنطبلقة لمشريط اإلخبارم باتت أغمب الفضائيات تستخدـ ىذه الخدمة اإلخبارية خصكصان في 

 .الدكؿ العربية حيث كانت قناتي الجزيرة كالعربية ىما أكؿ مف استخدـ خدمة الشريط اإلخبارم 

ككانت ىذه بداية  انتشار الشريط اإلخبارم في كافة القنكات العربية ، حيث أصبحت اليـك خدمة الشريط 

 عنيا ألم قناة فضائية لما تمتمكو ىذه الخدمة مف ميزات كمتابعة كبيرة مف أغمب لاإلخبارم خدمة ال غف

 .المتمقيف 

  أىميتو 2.1.1

تكمف أىمية الشريط اإلخبارم في انو يتابع األحداث أكالن بأكؿ ، كُيمكف المشاىد مف متابعة ىذه األحداث دكف 

انتظار كقت محدد كمعيف في غير أكقات نشرات األخبار، فالمعمكمة المقدمة عبر الشريط تككف متاحة 

 .لممشاىد في كؿ األكقات 

بمعمكمات إضافية حكؿ األحداث عند كقكعيا أك فكر -  أم الشريط اإلخبارم –كما انو يتيح المجاؿ لتزكيد 

 .كقكعيا كتعديؿ أخباره نتيجة تطكر حدث ما كيندرج الشريط اإلخبارم ضمف خدمة األخبار العاجمة 

 

 "1
 1فلٌدمان ، ماٌكل كٌف ، المرجع سابق ص  " 
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 سماتو   2.1.2

يرل الباحث اف ىناؾ تشابيان كبيران بيف الخبر في الشريط اإلخبارم كالخبر اإللكتركني خصكصان مف جانب 

 :-السمات كلعؿ أىـ ىذه السمات 

ُيعد الشريط اإلخبارم عبلمة ىامة مف عبلمات البث التمفزيكني الفضائي كعنصران أساسيان مف عناصر  .1

 .تشكيؿ ىكية كؿ قناة فضائية 

الكثافة في نشر األخبار يمكف لمخبر اف يبث عمى مدار اليـك قبؿ تحديثو أك حذفو ، مما يسُيؿ عمى  .2

 .المتمقي متابعتو في أم كقت يبلئـ ظركفو في متابعتو لمقناة الفضائية 

السرعة الفائقة في نقؿ الخبر كىي سمة أساسية مف شأنيا تحقيؽ ما يسعى إليو كؿ قائـ عمى شؤكف أم  .3

 .فضائية تحقيقان لنيؿ سبؽ صحفي في نقؿ أم خبر 

الشريط اإلخبارم معبر كداؿ عمى الحدث الذم كقع اآلف أك قبؿ قميؿ أك في أم كقت الحؽ في اليـك أك  .4

 .الغد 

 بالمعنى المراد إيصالو إلى المتمقي ، كيحتكل عمى كؿ جديد ؿالشريط اإلخبارم أخباره مختصره ال تخ .5

 .يجب تكضيحو بسرعة كمكضكعية 

 .الخبر في الشريط اإلخبارم أقرب ما يككف لمعنكاف في شكؿ جممة أسمية  .6

 . يعتبر الشريط اإلخبارم أقصر طريؽ إليصاؿ المعمكمة  .7

يكتسب الشريط اإلخبارم خاصية التكفر بمعنى أنو متكفر لممتمقي كمتكفر لمقائـ باالتصاؿ كيمكف الرجكع  .8

 .إليو في أم كقت عف طريؽ مكاقع الفضائيات اإللكتركنية 
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مف سمات الشريط اإلخبارم التحديث فيمكف لمقائـ باالتصاؿ أك المحرر تحديث الخبر أك حذفو أك إضافة  .9

 "1"أم معمكمة في أم كقت كبأقؿ جيد كأسرع كقت 

 

 أنـــــواعو   2.1.3

 منذ ظيكر الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية كىك يقـك بأدكار كبيرة في التفاعؿ اآلني مع بث 

 الكسائؿ االتصالية بشكؿ فكرم ، حيث أصبح يقـك بأدكار أكثر فعالية مف الخبر المنطكؽ في حالتيف ىما 

 .األخبار العاجمة -1

األخبار الدائمة أك مستمرة العرض أم بمعنى اف األخبار في الشريط اإلخبارم ال تخرج عف سياؽ -2

 :-إطاريف ىما 

ىك بث مستمر طيمة ساعات البث لؤلخبار السياسية كاالقتصادية كالرياضية كىذا ما يضمف لمقناة :- األول 

 .بأنيا ربطت المتمقي بشكؿ دائـ مع األخبار التي يبحث عنيا حتى كلك لـ تكف ىناؾ نشرات إخبارية دائمة

فيك نمط األخبار العاجمة بحيث يأخذ الشريط لكنان مختمفان كىك المكف األحمر غالبان كيتكرر بثو :-  الثاني 

 . ثبلث دقائؽ كخمسة عشرة دقيقة فمسبكقان بكممة عاجؿ ما بي

ىذا االستخداـ مف حيث الشكؿ لمشريط اإلخبارم أما االستخداـ الثاني فيك مف حيث المضمكف فالقنكات 

الدينية تخصص الشريط اإلخبارم كامبلن مخصصان لمفتاكل كطرح التساؤالت ، كالقنكات الفضائية ذات الطابع 

 االقتصادم يخصص شريطيا اإلخبارم ألخبار األسيـ كالشركات الكبرل ، كالقنكات ذات الطابع الشعبي 

 اجتماعٌة لمضمون الشرٌط اإلخباري لوسائل اإلعالم الفلسطٌنٌة وعالقته بالسلم األهلً ، دراسة غٌر و ، األبعاد السٌسدسع.  عٌاد ، د"1" 

 .شبكة المعلومات الدولٌة -  م2009مقدمة لمؤتمر المجتمع الفلسطٌنً إلى أٌن ، بٌت لحم ، حزٌران - منشورة 
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تخصص شريطيا اإلخبارم لؤللغاز كالحكايات الشعبية ، كالقنكات الرياضية تخصص شريطيا اإلخبارم 

 .ألخبار المباريات كالكقائع الرياضية المحمية كالدكلية 

 :- كمف ىنا يرل الباحث أنو يمكف تقسيـ أنكاع الشريط اإلخبارم عمى النحك التالي 

 من حيث الشكل :- أوال 

 :-يمكف تقسيـ شكؿ الشريط اإلخبارم إلى شكميف منفصميف ىما 

 .شريط إخبارم دائـ العرض تبث جميع األخبار مف خبللو  - أ

شريط إخبارم يبث األخبار العاجمة كعادة ما يأخذ لكنان مختمفان في الغالب أحمر ، كيككف مسبكقان بكممة  - ب

 .عاجؿ كيستمر عرضو ما بيف ثبلث دقائؽ كخمسة عشرة دقيقة 

 

 من حيث المضمون :- ثانيًا 

كيتـ معرفة ىكية القناة كتكجييا مف خبلؿ شريطيا اإلخبارم سكاء كانت عامة أك متخصصة كما تمت اإلشارة 

 .إليو 

 تحريره 2.1.4

  :-مُيعد الشريط اإلخبارم خدمة إخبارية تحتاج مف الناحية التحريرية إلى مراعاة ما يؿ

 .السرعة في تمقي األخبار لبثيا أكالن بأكؿ  - أ

 الصياغة المغكية كالنحكية المختصرة لؤلحداث التي ترد تباعان مف المصادر أك ككاالت األنباء أك المراسميف  - ب

 . ميارة المحرر في التعبير كالصياغة بالمغة العربية الصحيحة معتمدان عمى قاعدة خير الكبلـ ما قؿ كدؿ -ج
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كعمى ذلؾ فإف أخبار الشريط اإلخبارم يجب أف يككف جمبلن أسمية كليست فعمية كأف تككف األفعاؿ في زمف 

 :- المضارع كليس الماضي كعميو فإف محرر األخبار في الشريط اإلخبارم يجب اف يراعي اآلتي 

االسـ المشيكر يذكر لقبو فقط دكف الحاجة إلى ذكر مكقعو أك صفتو أك منصبو مثبلن الرئيس الفمسطيني  -1

 .محمكد عباس نكتب عباس فقط 

الشخصيات األجنبية تعامؿ بنفس األسمكب طالما أنيا معركفة لممتمقي ، أما االسـ غير المعركؼ أك  -2

 :-المشيكر فبل نذكر اسمو كنكتفي بمنصبو أك مكقعو مثػػػػػػػاؿ 

 "المتحدث باسـ التأميؿ " نكتفي بكتابة " المتحدث باسـ متمردم جبية تحرير التأميؿ 

السيسي يقكؿ نحف :- " إذا استخدـ المحرر جممة القكؿ البد اف تنسب لمقائؿ دكف ذكر فعؿ القكؿ مثؿ  -3

 .فاألصح كاألفضؿ كتابة السيسي ، مصر مع كحدة شعب لبناف " مع كحدة شعب لبناف 

تعتبر أداة أؿ التعريؼ أك التعريؼ باإلضافة مف أكثر األمكر التي تجر إلى اإلسياب لذلؾ مف األفضؿ  -4

 .تجنبيا قدر اإلمكاف 

 .تجنب التعبيرات الكصفية كااللتزاـ بالتعبيرات التقريرية ألف الكصؼ يتطمب عددان كبيران مف األلفاظ  -5

كذلؾ االبتعاد عف استخداـ ظرؼ الزماف مثؿ أمس كاليـك ألنو بكثرة استخداميا تضرب كظيفة الشريط  -6

 .اإلخبارم 

  :-مكتأسيسان عمى ما سبؽ يرل الباحث عند تحرير أخبار الشريط اإلخبارم مراعاة ما يؿ

 .مراعاة الصياغة المغكية كعدـ استخداـ األلفاظ الغريبة أك المعقدة أك الجمؿ الطكيمة أك االعتراضية  -1

مراعاة قكاعد الصرؼ كالنحك خاصة في المضاؼ إليو كالمجركر كالمثنى كالجمع كاألرقاـ كاألعداد  -2

 .المركبة
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 .مراعاة الكضكح كالدقة كالمباشرة  _ 3

 .أف يككف الخبر قصيران كمكثفان  _ 4

 "1."أف يتسـ باإليجاز مع الببلغة ، كاالختصار غير المخؿ بالمعنى  _ 5
 

  الشريط اإلخباري كوسيمة اتصال 2.2

بتعدد التعريفات التي كضعت مف قبؿ الباحثيف لمفيـك االتصاؿ ، اعتمد الباحث تعريفان يراه مبسطان كشامبلن 

 :-لمفيـك االتصاؿ كىك 

اف االتصاؿ عممية يتـ بمقتضاىا تفاعؿ بيف مرسؿ كمستقبؿ كرسالة في مضاميف معينة كبيذا التفاعؿ يتـ نقؿ 

 ".2"أفكار كمعمكمات بيف األفراد عف قضية أك معنى مجرد أك كاقع معيف 

 كاالتصاؿ عممية مشاركة بيف المرسؿ كالمستقبؿ كليس عممية نقؿ إذ أف النقؿ يعني االنتياء عند المنبع ، أما 

 .المشاركة فتنيي االزدكاج أك التكحد في الكجكد ، كىذا ىك األقرب إلى العممية االتصالية 

لقد تعددت المفاىيـ التي طرحت لتحديد معنى االتصاؿ بتعدد المدارس العممية كالفكرية لمباحثيف في ىذا 

المجاؿ ، كبتعدد الزكايا كالجكانب التي يأخذىا ىؤالء الباحثكف في االعتبار عند النظر إلى ىذه العممية  فعمى 

 :-المستكل العممي البحثي يمكف القكؿ بكجكد مدخميف لتعريؼ االتصاؿ 

____________________________ 

  ( 30ص _ ـ 2007 _ 186عدد _ مجمة الفف اإلذاعي  ) في أخبار التمفزيكف عالصياد ، إبراىيـ ، السيؿ الممتف" 1"

  .4م ص 2007_ مكاوي ، حسٌن عماد ، العبد ، عاطف عدلً ، نظرٌات اإلعالم ، مرجع سابق "2"
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 المدخل األول 

بإرساؿ رسالة إلى طرؼ مقابؿ مستقبؿ بما " مرسؿ"ينظر إلى االتصاؿ عمى أنو عممية يقـك فييا طرؼ أكؿ 

 .يؤدم إلى إحداث أثر معيف عمى متمقى الرسالة 

 المدخل الثاني 

يرل أف االتصاؿ يقـك عمى تبادؿ المعاني المكجكدة في الرسائؿ كالتي مف خبلليا يتفاعؿ األفراد مف ذكم 

 .الثقافات المختمفة كذلؾ مف أجؿ إتاحة الفرصة لتكصيؿ المعنى كفيـ الرسالة 

       ككذلؾ يرل الباحث مما سبؽ اف خدمة الشريط اإلخبارم تتكافر فييا عناصر العممية االتصالية 

 :- األساسية كىي 

 المصدر أو المرسل -1

كيقصد بو منشئ الرسالة كقد يككف المرسؿ فردان أك مجمكعة مف األفراد كقد يككف مؤسسة أك شركة ، أم 

 .أف المصدر ىنا ىك القائـ باالتصاؿ 

 الرسالة -2

كىي المحتكل الذم ينقمو المصدر إلى المستقبؿ كتتضمف المعاني كاألفكار كاآلراء التي تتعمؽ بمكضكعات 

معينة ، يتـ التعبير عنيا رمزيان ، كتتكقؼ فاعمية االتصاؿ عمى الفيـ المشترؾ لممكضكع كالمغة التي يقدـ 

بيا ، كذلؾ تتكقؼ فاعمية االتصاؿ عمى الحجـ اإلجمالي لممعمكمات المتضمنة في الرسالة ، كمستكل ىذه 

 .المعمكمات مف حيث البساطة كالتعقيد 
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  الوسيمة -3

كىي األداة التي مف خبلليا أك بكاسطتيا يتـ نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ كتختمؼ الكسيمة 

 .باختبلؼ مستكل االتصاؿ 

  المتمقي أو المستقبل -4

كىك الجميكر الذم يستقبؿ الرسالة االتصالية أك اإلعبلمية كيتفاعؿ معيا كيتأثر بيا ، كىك اليدؼ 

المقصكد في عممية االتصاؿ ، كال شؾ أف فيـ الجميكر كخصائصو كظركفو يمعب دكران ميما في إدراؾ 

 .معنى الرسالة كدرجة تأثيرىا في عقمية ذلؾ الجميكر 

  رجع الصدى أو رد الفعل -5

يتخذ رد الفعؿ اتجاىان عكسيان في عممية االتصاؿ ، فبدايتو تنطمؽ مف المستقبؿ إلى المرسؿ كذلؾ لمتعبير 

عف مكقؼ المتمقي مف الرسالة كمدل فيمو ليا كاستجابتو أك رفضو لمعناىا ، كقد أصبح رد الفعؿ ميمان 

في تقكيـ عممية االتصاؿ ، حيث يسعى اإلعبلميكف لمعرفة مدل كصكؿ الرسالة لممتمقي كمدل فيميا 

 .كاستيعابيا 

  التأثير -6

التأثير مسألة نسبية كمتفاكتة بيف شخص كآخر ، كجماعة كأخرل ، كذلؾ بعد تمقي الرسالة االتصالية كفيميا 

كىذا التأثير يككف بطيئان كليس فكريان كقد يككف اليدؼ النيائي الذم يسعى إليو المرسؿ كالنتيجة التي يتكخى 

 " 1"تحقيقيا القائـ باالتصاؿ 

 
 م 2017.7.15محمد جاسم فلحً ، نظرٌات االتصال واإلعالم الجماهٌري ، شبكة المعلومات الدولٌة ، تارٌخ المشاهدة . الموسوي ، د"1"
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كيرل الباحث أنو بتكافر عناصر العممية االتصالية في الشريط اإلخبارم يصبح دكره مؤثران كدكر أم كسيمة 

 :-إعبلمية ألنو سيؤدم بالتالي الكظائؼ الرئيسية لئلعبلـ كالتي تتمثؿ في اآلتي 

 الوظيفة اإلخبارية  -1

كذلؾ بقياـ القائـ باالتصاؿ عبر الشريط اإلخبارم بنقؿ األحداث الميمة كمتابعة تطكرىا كانعكاساتيا عمى 

 .المجتمع 

  وظيفة التوجيو وتكوين المواقف  -2

كىنا يقـك المرسؿ بتكجيو المتمقي سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر عف طريؽ الشريط اإلخبارم لتككيف 

مكاقؼ كتككيف آراء كذلؾ بمبلئمة المادة اإلعبلمية المنقكلة مف الشريط اإلخبارم لتطمعات كتكجيات 

 .الجميكر فكمما كانت مكاتية لرغبات الجميكر زاد تأثيرىا كىذا ما يجعؿ العممية االتصالية ناجحة 

 زيادة الثقافة والمعمومات  -3

يمارس الشريط اإلخبارم دكران تثقيفيان عبر ما يبث مف خبللو مف معمكمات كرسائؿ كأخبار سكاء كاف ذلؾ 

 .بشكؿ عفكم أك عارض أك بشكؿ مخطط كمبرمج كمقصكد 

 وظيفة االتصال االجتماعي والعالقات البينية  -4

عندما يقدـ القائـ باالتصاؿ عبر الشريط اإلخبارم أخباران اجتماعية عف األفراد كالمؤسسات كالجماعات 

االجتماعية كالثقافية ، فإنو بذلؾ يككف صمة كصؿ يكمية تنقؿ أخبار األفراح كاألحزاف كذلؾ مف الممكف 

أف يقـك القائـ باالتصاؿ عبر الشريط اإلخبارم بتعريؼ المتمقي ببعض الشخصيات البارزة أك المشيكرة في 

 . مجاؿ السياسة كاألدب أك الفف أك المجتمع 
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  الترفيو والتسمية  -5

 مقتضبة كقصيرة فىذه الكظيفة تتطمب قدرة تحريرية لصياغة أخبار الترفيو كالتسمية فيي عادة ما تكك

 .كمقتصرة عمى النشاطات الرياضية كاألمكر النادرة التي تحدث عمى المستكل المحمي كالعالمي 

  اإلعالن والدعاية  -6

يقـك القائـ باالتصاؿ باإلعبلف كالتركيج عف السمع الجديدة كالخدمات التي تيـ المكاطنيف عبر الشريط 

اإلخبارم فعندما يعمف عف كجكد كظائؼ شاغرة أك كجكد مكظفيف مستعديف لمعمؿ أك عندما يتكلى اإلعبلف 

 تعف إجراء مناقصة أك كضع التزاـ مكضع التنفيذ كذلؾ التركيج لبعض الندكات كالمؤتمرات كاالستحقاقا

 " 1"الثقافية كالعممية فإنو بذلؾ يككف قد أدل خدمة إعبلمية كسريعة كمكثفة 

كتأسيسان عمى ما تـ عرضو فإف الباحث يرل أنو بتكافر عناصر العممية االتصالية كتأدية الكظائؼ العامة 

لئلعبلـ عف طريؽ الشريط اإلخبارم فإنو يككف أداة اتصالية جماىيرية كخدمة إخبارية ليا مميزاتيا 

 . كفاعميتيا كتأثيرىا 
 

  القنوات الفضائية 2.3

يعتبر البث الفضائي عبر األقمار الصناعية ظاىرة إعبلمية ميمة ، حيث شيد العالـ ثكرة ىائمة في مجاؿ نقؿ 

 .المعمكمات كاالتصاالت كيعتبر التطكر التكنكلكجي سمة أساسية لمبيئة االتصالية في العصر الحديث 

 كمف ىذا المنطمؽ أصبحت القنكات الفضائية متاحة بدرجة كبيرة أماـ المتمقييف 

 
 .المرجع السابق "1"

الفضائٌات العربٌة -  علً ، سلوى إمام ، تأثٌر مشاهدة الجمهور العربً للقنوات الفضائٌة على وسائل االتصال مجلة المكتبة اإلعالمٌة"2"

   76م ص2005وتغٌرات العصر ، اعمال المؤتمر العلمً األول األكادٌمٌة الدولٌة لعلوم اإلعالم ، الدار العربٌة اللبنانٌة ، الطبعة األولى ٌناٌر 
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 حيث أصبح في مقدكرىـ متابعة األحداث المختمفة فكر كقكعيا سكاء كانت سياسية أـ ثقافية أـ أدبية أـ عممية 

أـ رياضية ، كأصبح المتمقي ىك الذم يحدد درجة اعتماده عمى القنكات المختمفة المفضمة لديو خاصة مع تعدد 

القنكات الفضائية العربية كاألجنبية كالتي أصبحت تتنافس بدرجة كبيرة في االستحكاذ عمى اىتماـ جميكر 

 .المتمقييف 

كتعتبر القنكات الفضائية حقيقة كاقعة كمؤثرة في حياة المتمقيف ، كمف ثـ لـ يكف في اإلمكاف تجاىميا لما ليا 

مف عديد اآلثار عمى مشاىدييا خاصة في ظؿ ازدحاـ خريطة البث التمفزيكف بكـ ىائؿ مف القنكات الفضائية 

 .التي تتنكع برامجيا مف حيث الشكؿ كالمضمكف ، كتتعدد أيضان ساعات بثيا كنكعية برامجيا 

 "1"كفي ىذا الخضـ أصبح مف حؽ المتمقي اف يعمـ كيقارف كيحمؿ كيختار القنكات كالمكاد التي تشبع حاجاتو 

 :-كمف ىنا رأل الباحث اف يقدـ كصفان بسيطان لمكاقع الحالي لمقنكات الفضائية في الكطف العربي 

 واقع البث الفضائي العربي  -1

 .انطمؽ البث الفضائي العربي في التسعينيات مف القرف الماضي 

 كقد شكمت ىذه الفترة منعرجان ىامان عرفت خبلليا بداية التطكرات التكنكلكجية لمبث سكاء كاف األمر يتعمؽ 

 .بالبث داخؿ مساحة الدكلة العربية الكاحدة أك خارج حدكدىا 

كقد تعددت منُذ ذلؾ التاريخ التطكرات التي عرفيا ىذا البث ميما كاف نكعو عبر السكاتؿ كالتمفزيكف الرقمي 

  (  IPTV )األرضي كالتمفزيكف عبر االنترنت 

 

الفضائٌات العربٌة -  علً ، سلوى إمام ، تأثٌر مشاهدة الجمهور العربً للقنوات الفضائٌة على وسائل االتصال مجلة المكتبة اإلعالمٌة"1"
   76م ص2005وتغٌرات العصر ، اعمال المؤتمر العلمً األول األكادٌمٌة الدولٌة لعلوم اإلعالم ، الدار العربٌة اللبنانٌة ، الطبعة األولى ٌناٌر 
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كالتمفزيكف فائؽ الدقة           (  HD HYBRID) كالتمفزيكف اليجيف    (  HDTV )كالتمفزيكف عالي الدقة 

 (UHD TV  )  فضبلن عما تنتجو اليـك التقنيات الحديثة لبلتصاؿ فيما يتعمؽ بتكفير الصكرة كالصكت عمى ،

 .شاشات اليكاتؼ الجكالة 

 قمران اصطناعيان تمكنو مف تغطية كؿ أصقاع العالـ تقريبان 44 عف ؿيستخدـ البث الفضائي العربي ما ال يؽ
كفي ىذا المجاؿ تسعى البمداف العربية إلى تكفير برامجيا التمفزيكنية لفائدة جاليتيا في الخارج إلى جانب إببلغ 

 .مكاقفيا فيما يتعمؽ بالقضايا التي تخص مصيرىا 

 درجة شرقان كفيو أقمار            26مكقعيف مدارييف ىما المكقع  كتستخدـ القنكات الفضائية بدرجة أساسية

 – ت نكر سا– درجات غربان كفيو أقمار  نايؿ سات 8/7كالمكقع  ( ت نكر سا– سييؿ سات –عرب سات  )

كيكتمسات  كَتعكؿ في بث برامجيا عمى الباقة العربية المكحدة لتغطية المناطؽ في العالـ أفريقيا كآسيا كأمريكا 

كىك مشركع مشترؾ  ( LIVE YAH )الشمالية كأمريكا الجنكبية كأكركبا كاستراليا ، كعمى مشركع الياه اليؼ 

 . شرقان 52.5بيف الشركة الياه سات كشركة إس إم إس كىك عمى الدرجة 

  نظام البث الفضائي العربي  -2

 :-تستخدـ القنكات الفضائية العربية في أغمبيا البث المفتكح ، كتتكزع القنكات المفتكحة كاألتي 

 يوضح توزيع الفضائيات العربية بين المشفر والمفتوح ( 1 )جدول رقم 

بث  ت ظام ال قطاع/ ن عمومي ال قطاع ال قطاع اخلاص ال  اجملموع ال

فتوح 1  415 294 121 م

 225 214 11 مشفر 2
 

 ـ2015شبكة المعمكمات الدكلية . التقرير السنكم التحاد اإلذاعات العربية *

 

 

 21ص _ م2015التقرٌر السنوي التحاد اإلذاعات العربٌة ، شبكة المعلومات الدولٌة ،* 

www.asbu.net/medias/NewMedia_2016/text/asbu_report_2015.pdf 
 

1.  
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 .التغطية الجغرافية لمبث الفضائي العربي - 3

خمؼ الكـ اليائؿ مف القنكات التمفزيكنية كالفضائية ىناؾ حزمة مف األقمار الصناعية التي تؤمف خدمات البث 

 .التمفزيكني الرقمي عالية الجكدة كعبر سعات قمرية ىي اليـك في تكسع مستمر 

ـ تجديدان لنكعية خدمات البث كدخكؿ أقمار جديدة في سماء العربية ، كفرت سعات 2015كقد سجمت سنة 
  بتناىي عددىا ، عمى خمفية التنافس الشديد كحفض تسعيرات البث الفضائي كسرعتلمئات القنكات التمفزيكنية 

*يوضح بشكل تفصيمي لألقمار الصناعية التي تبث عمييا القنوات الفضائية في المنطقة العربية وخارجيا (2)جدول رقم   

 منطقة التغطية الشركة ت
عدد 
 القمر الصناعي القنكات

شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط بما في ذلؾ الخميج العربي باإلضافة  نايؿ سات 1
 201نايؿ سات 496 لتغطية السكداف بكاممو

ا عرب سات 2  104نايؿ سات  481 شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركب

 7نكر سات  266  بكامميااشماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كغرب شماؿ أفريقيا كمكريتاني تنكر سا 3

 1سييؿ سات  63 شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط سييؿ سات 4

ا كجنكب غرب آسيا ياه اليؼ 5  1ياىا سات  185 شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركب

6 SES ا  1أسترا  3 أكركب

7 R.S.CC ا كركسيا  AM 44 4 شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركب

8 EUTELSAT ا كآسيا الكسطى  WA 7 60 شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط كأكركب

آسيا المحدكدة  9
 لبلتصاالت

ا الشرقية كاستراليا  5آسيا سات  13 الشرؽ األكسط كآسيا كأكركب

 GQLQXY 25 24 أمريكا الشمالية  إنتؿ سات 10

ا كأمريكا  الشركة االسبانية 11  HIPQSAT 84W-1 12 أكركب

12 S.E.S 2 استراليا كنيكزيمندا Optusd 

 Thqicom 1 جنكب شرؽ آسيا ةالشركة التايبلندم 13
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  واقع الفضائيات الميبية 2.3.1

 كشيدت تحكالن كبيران في بنيتيا كفي 2017إف القنكات الفضائية الميبية ازدادت ازديادان مضطردان بعد فبراير 

خطابيا ككسائميا كلـ تعد التشريعات كالمكائح كالتكجييات السياسية التي كانت تعيؽ انتشار الفضائيات  مانعان 

النتشارىا كزيادتيا كىذا ما كفمو اإلعبلف الدستكرم الصادر عف المجمس االنتقالي بعد التغيير السياسي أعطى 

 .  منو 14الحؽ في حرية التعبير كاالتصاؿ ك التممؾ بناءن عمى المادة 

فالقنكات الفضائية التي كانت تعد عمى أصابع اليد الكاحدة أصبحت تزداد يكمان بعد يـك كباتت األحزاب 

 الدكلة كرؤكس األمكاؿ ، قالسياسية كبعض المناطؽ الجيكية تمتمؾ قنكات فضائية كصحفان إضافة إلى ما تممؾ

مما زاد مف تعدد ىذه القنكات كالتي أثرت بشكؿ كبير في تشكيؿ المشيد السياسي الميبي كىذا ما أكرده الدكتكر 

محمد األصفر في دراستو الفضائيات الميبية كدكرىا في الصراع السياسي كالعسكرم حيث خمصت الدراسة إلى 

تدني مستكل مشاىدة القنكات الفضائية بصفة منتظمة دائمان كبشكؿ غير منتظـ أحيانان لدل أفراد العينة لككنيا 

 . إال لمجية التابعة ليا كغير مكضكعية كتفتقر إلى التكازف كالشفافية في تغطيتيا لؤلحداث ؿمتحيزة كال تمث

كذلؾ تخالؼ التشريعات القانكنية كاألخبلقية في العديد مف برامجيا كما يرل افراد العينة أف ىذه القنكات أنيا 

تمثؿ مشكمة بحد ذاتيا ألنيا أداة مف أدكات االقتتاؿ كالتفرقة مما أجبر المشاىد عف البحث عف مصادر بديمة 

في الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات عف تطكرات األحداث كتداعياتيا كمف أىميا مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

  " 1. " كالبي بي سي كالجزيرة كغيرىا24كبعض القنكات الفضائية األخرل كالعربية كالعربية الحدث كفرنسا 

 

 

 

 2م ص 2014محمد علً ، الفضائٌات اللٌبٌة ودورها فً الصراع السٌاسً والعسكري ، مركز الجزٌرة للدراسات ، فبراٌر / األصفر "1"
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 كمف خبلؿ االطبلع عمى ما ساقو الدكتكر محمد األصفر عف كاقع القنكات الفضائية الميبية يرل الباحث أف 

 :-باإلمكاف كصؼ كاقع ىذه القنكات مف خبلؿ النقاط التالية 

  أخبارىا مجيكلة المصدر في معظـ األحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف. 

 اال لمجية التابعة ليا ؿمعظـ القنكات متحيزة كال تمث . 

  ليست مكضكعية كشفافة في نقميا كتحميميا لؤلخبار كاإلحداث. 

 إلى مستكل القنكات الفضائية األخرل مبرامجيا مكررة كال ترتؽ . 

  اليكجد لدييا مراسمكف لتغطية األحداث في اغمب المناطػػػػػػؽ. 

 بالمكاعيد المحددة لمبرامج ـقنكات مممة كليست مفيدة كال تمتز . 

  تمارس كثيران مف القذؼ كالتشيير كالسب كالشتـ كتعتبر ىذه الرذائؿ مف مقكمات نجاح عمميا. 

 كيفية ممارسة القنوات الفضائية الميبية لمتغطية اإلخبارية 
محمد األصفر عف كيفية ممارسة القنكات الفضائية الميبية .يرل الباحث بعد االطبلع عمى نتائج دراسة د

 :- إنو مف خبلؿ نتائج الدراسة تـ حصر ىذه الممارسة في النقاط اآلتية –لمتغطية اإلخبارية 

  القنكات الفضائية الميبية التقدـ الحمكؿ كالبدائؿ لممشاىديف في تناكليا لمقضايا السياسية. 

 تنشر صكران مرئية كمشاىد العنؼ كالدماء كالقتؿ كالتعذيب لتشكيو الطرؼ اآلخر. 

 تخصيص أغمب أكقاتيا لمطرؼ المكالي عمى حساب الطرؼ اآلخر. 

 تؤلب الرأم العاـ كالشارع ضد الطرؼ اآلخر بنقميا لممظاىرات المكالية دكف الطرؼ اآلخر. 

  عطائو الكقت الكافي لتكضيح كجية عدـ استضافتيا لشخصيات تمثؿ الرأم اآلخر لمتعميؽ عمى األخبار كا 

 .نظره 

  تحريؼ المعمكمات كاألخبار إلدانة الطرؼ اآلخر لصالح الطرؼ المكالي ليا. 
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  تمفيؽ االتيامات دكف أدلة أك براىيف ككثائؽ كبيانات كاضحة. 

  عدـ نقميا لمتصريحات كالمؤتمرات الصحفية لمطرؼ اآلخر. 

  تنشر أفكار متطرفة إلدانة الطرؼ اآلخر. 

  1."نقميا لؤلخبار كالمعمكمات مف مصادر غير معركفة كمكثكقة  أك رسمية أك مؤكدة" 

  عمل الفضائيات  حاعتماد قواعد عامة إلنجا
 رأل الباحث إف التطكرات الحاصمة كالمرتقبة في المجاؿ الفضائي تحتـ اليـك عمى الييئات اإلعبلمية المحمية 
النظر في االنتفاع مف التحكالت التي يشيدىا ىذا المجاؿ في العديد مف دكؿ العالـ عمى مستكل إدارة ىذه 

الييئات مع مراعاة  بعض المحددات التي تعتبر أساسية إلنجاح العمؿ بالفضائيات كتحقيؽ أكبر نسبة مشاىدة 

 :-كمتابعة مف الجميكر 

 القانون  _ 1

كىك ما يعني كجكد إطار قانكني كترتيبي يكفر إمكانية احتراـ المرجعيات القانكنية األساسية فيما يخص التنظيـ 

 .كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كاستقبللية القرار 

 الشفافية _ 2

كيقصد بيا اف تؤخذ كؿ القرارات عمنان ، كاف تتكفر المعمكمات لكؿ مف يريد الحصكؿ عمييا بحرية كدكف قيكد، 

 .باستثناء بعض المعمكمات التي يتـ التنصيص عمييا بكضكح 

 التفاعمية _ 3

 .كتعني ضركرة الرد عمى التساؤالت كالطمبات الخاصة بالمعمكمات كفي آجاؿ محددة 

 

 

 
 .  المرجع السابق "1"
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 البحث عمى الوفاق_ 4

عدـ االستبداد بالرأم كفتح آفاؽ رحبة لمحكار تتمكف المؤسسة مف أخذ القرار بعد االستماع لكؿ اإلطراؼ التي 

 .تتفاعؿ في السعي لحشد كؿ الطاقات 

  احترام أخالقيات المينة وغياب اإلقصاء_ 5

شراكو قدر اإلمكاف في صياغة القرارات   .عدـ الحياد عف الضكابط األخبلقية في التعامؿ مع الجميكر كا 

 المسؤولية_ 6

ف األدكات كالمكارد يتـ  كىك اإلقرار بمبدأ المساءلة كرفع تقارير لممتابعة بأف ما خطط لو قد تحقؽ فعبلن ، كا 

 .استخداميا عمى النيج الصحيح 

يرل القائميف عمى اتحاد اإلذاعات العربية أف تنفيذ ىذه المحددات مف شأنيا تككيف كاقع إعبلمي فضائي 

عممي كذلؾ بإعداد مؤسسات تنظيمية تعديمية ، ككذلؾ إجراء البحكث كالدراسات الخاصة بجميكر الفضائيات 

لكي يتسنى لمقائميف باالتصاؿ إرساؿ برامجيـ كفقان لبرنامج مخطط لو سمفان كمعد كفؽ نتائج كدراسات عمى 

 " 1."جميكر تمؾ الفضائيات األمر الذم يحقؽ نسبة متابعة عالية كىذا ما يسعى إليو كؿ قائـ باالتصاؿ 

 

 

 

 

 
___________________________ 

 50التقرير السنكم إلتحاد اإلذاعات العربية ، مرجع سابؽ ، ص "1"
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  ايجابيات وسمبيات القنوات الفضائية2.3.2

لكؿ عمؿ ايجابيات كسمبيات ، كالعمؿ في القنكات الفضائية لو كثير مف السمبيات كااليجابيات ، حاكؿ الباحث 

 :-تقديميا عمى النحك األتي 

  ايجابيات القنوات الفضائية

المساعدة في تحقيؽ التنمية كالتعميـ ك سرعة إيصاؿ المعمكمات إلى المناطؽ النائية كالمعزكلة عف طريؽ _ 1

 .التمقي المباشر مف األقمار الصناعية 

 .تحمؿ أغمب برامجيا مكاد إعبلمية ذات فائدة كبيرة لممشاىد _ 2

 .ربطت الفضائيات المغتربيف بأكطانيـ _ 3

كجكد الفضائيات الدينية التراثية  اليادفة التي تركز اىتماميا عمى التراث العربي كتضع لو المقكمات _ 4

 .األساسية لممحافظة عميو ، كتقؼ ضد القنكات المعادية لحماية ىذا اإلرث مف التشكيو كاالندثار 

 سمبيات الفضائيات 

إف الفضائيات تعد مف األذرع الرئيسية لمعكلمة لذا تسعى إيديكلكجيتيا  إلى إسقاط االرتباطات العائمية _ 1

كالكطنية كالدينية كالقكمية كالثقافية كالطبقية لئلنساف بغية ربطو بالتكنكلكجيا كالحياة الجديدة التي تصنعيا 

 .األجياؿ المتعاقبة في تطكراتيا المختمفة 

إف كثرة البرامج الكافدة مف الفضاء سترغـ أفراد األسرة عمى الجمكس ساعات طكيمة لمشاىدتيا مما يؤدم _ 2

 .الى تقميؿ التفاعؿ االجتماعي بيف أفراد األسرة 

تساعد الفضائيات عمى تغيير اإلرث القيمي كالسماح بدخكؿ األفكار كالقيـ المستكردة عميو ، كالتي ال _ 3

 .تكافؽ التراث العربي كاإلسبلمي 
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ارتباط جميع سكاف األرض بالفضائيات كالقنكات ذاتيا المكجكدة في كؿ أنحاء العالـ ، كالمكجية لجميكر _ 4

 .عالمي معكلـ  كليس لمجميكر المحمي 

اعتماد الفضائيات العربية عمى ككاالت األخبار األجنبية التي تعمد إلى صياغة األخبار بشكؿ يحقؽ ما _ 5

تسعى إليو الدكائر الغربية مف تشكيو لمكاقؼ اإلنساف كاتجاىاتو ، األمر الذم نتج عنو استيبلكنا ألخبارىـ 

 .كأفكارىـ ك عاداتيـ كتقاليدىـ 

استنساخ برامج الميك كاإلثارة غير المألكفة التي جربتيا الفضائيات الغربية في إطار ما يسمى برامج _ 6

التصكير الكاقعي اك تمفزيكف الكاقع ، أكقعت العديد مف الفضائيات العربية في فخ المحظكر أخبلقيان ك قيميان 

 .عف طريؽ تمؾ البرامج 

تسابؽ الفضائيات العربية عمى إرضاء الجميكر العربي خاصة فئة الشباب كاجتذابو بأم كسيمة كانت لبث _ 7

 .مكاد تتعارض مع التنشئة االجتماعية العربية خاصة البرامج التي تثير الغرائز الجنسية كالغريزية 

نشر ثقافة العنؼ بسبب المكاد المعركضة في الفضائيات التي تؤثر بشكؿ كبير في المشاىد ، خاصة _ 8

 "1. "األفراد المنيمكيف في مشاىدة أفبلـ العنؼ 
 
 

  المدني المجتمع منظمات 2.4

 :-تتككف مؤسسات المجتمع المدني مف عدة تكتبلت تشكؿ في معظميا المؤسسات اآلتية 

 .النقابات المينية 

 . النقابات العمالية 

 .الحركات االجتماعية 
_____________________________________ 

دراسة اجتماعٌة تربوٌة ، مجلة جامعة النجاح : الدبوبً ، عبدهللا وعلً أعمر اتجاهات طلبة جامعة العلوم التطبٌقٌة نحو الفضائٌات _ 1

  .585ص _ م 2011 _ 3ع  _ 25لألبحاث ، فلسطٌن ، مج 
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 .الجمعيات التعاكنيػػػػػػة 

 .الجمعيات األىميػػػػػػػػػػػػػة 

 .نكادم ىيئات التدريس بالجامعات 

 .النكادم الرياضية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة 

 .مراكز الشباب كاالتحادات الطبلبية 

 .الغرؼ التجارية كالصناعية كجماعات رجاؿ األعماؿ 

 .المنظمات غير الحككمية كالدفاعية كالتنمكية كمراكز حقكؽ االنساف كالمرأة كالتنمية كالبيئة 

 .الصحافة الحرة كأجيزة االعبلـ كالنشر 

 .مراكز البحكث كالدراسات كالجمعيات الثقافية 
 

 القانونية  الخمفية

 مف عدد بإشراؼ القكانيف مف عدد إصدار ـ 1951 لسنة  االستقبلؿ إعبلف بعد ليبيا شيدت

 بعدد استعاف الذم السنيكرم الرازؽ عبد الدكتكر الشيير القانكني مقدمتيـ كفي المصرييف القانكنييف

 بالعمؿ المتعمؽ القانكف بينيا كمف الميبي المحمي الكاقع تناسب تعديبلت مع المصرية القكانيف مف

 تأسست التيالفترات  أخصب مف الفترة تمؾ فكانت األىمية الجمعيات بتأسيس سمح كالذم األىمي

 كتعميـ اليتيـ ككفالة األسرة رعاية مجاؿ في العاممة الجمعيات في كالمتمثمة األىمي العمؿ قكاعد فييا

 كمع ..كغيرىا العماؿ كنقابات الكشفية كالحركة الرياضية األندية إلى باإلضافة األمية كمحك المرأة

 كافتتاح التعميـ كانتشار ىجرـاؿ مف الميبييف أفكاج كعكدة النفط اكتشاؼ ساىـ الستينيات بدايات

 اإلعبلـ ككسائؿ كاألسبكعية اليكمية الصحؼ عدد في كاالتساع اتمالخمسيف في الميبية الجامعة
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 األنشطة حرية ىامش رقعة اتساع عمى ساعد مما األىمي العمؿ ثقافة انتشار في المسمكعة،

  .كالكشفية كالرياضية كالتربكية االجتماعية
 

 ىذه بيف أشده عمى السباؽ ككاف تنظيمية، لكائح كفؽ ماديان األنشطة ىذه بدعـ تقـك الدكلة ككانت

 المعنكية المكاسب ليا تضمف التي األكلىؿ لممراتب لمكصك جاىدة تسعى كانت التي المؤسسات

  .مياميا أداء فياالستمرار  عمى يساعدىا الذم المضاعؼ المالي كالدعـ

 تـ التي ة كالرياض الشبابكزارة  كمف االجتماعية كالشؤكف العمؿكزارة  مف يأتي الدعـ ككاف 

 بشأف " 111 " رقـ القانكف صدر ـ1970 سنة فيـ ك1968 ك ـ1967 عامي استحداثيما

 القانكف بيذا العمؿ كتكاصؿ مكاده بعض في سكل السابؽ القانكف عف يختمؼ يكف كلـ الجمعيات

 الجمعيات تنظيـ إعادة بشأف " 19 " برقـ المعركؼ القانكف صدر عندما ـ 2001 سنة حتى

  .األىمية

 الجمعيات في باالستثمار كسمحت األىمي لمعمؿ المادم دعميا الدكلة ألغت القانكف ليذا ككفقان 

 مف عدد األىمي العمؿ دخؿ فقد سيئة كانت النتائج أف إال  ،الحؿ ىك ىذا بأف منيا اعتقادان األىمية

 كاإلعفاء الدكلة تقدميا التي  المزايامف االستفادة بقصد بؿ األىمي العمؿ بنية ليس ماديان القادريف

 .كغيرىا االجراءات كتسييؿ  الضرائبمف
 

 الثورة قبل المدني المجتمع منظمات تاريخ

 لقمة  نظرانليبيا في التطكعي األىمي العمؿ فيو بدأ الذم الزمف تحديد الصعب مف سيككف ربما

 في االجتماعية الحياة بيا مرت التي لممراحؿ تؤرخ كالتي كجدت، إف كندرتيا التاريخية المصادر

 العيد في بدأ ليبيا في األىمي لمعمؿ التنظيمي التككيف بأف المتكفرة التاريخية المصادر كتشير ليبيا

 التي األىمية التربكيةف المرافؽ ـ عدد بتأسيس ذاؾ حيف السائد المناخ ساعد حيث الثاني العثماني
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 لمقياـ يسعكف كانكا التي التعميمية المشاريع كتنفيذ التبرعاتجمع  في التنافس عمى األىالي شجعت

 .اإلسبلمية كالصنائع الفنكف كمدرسة بيا

 جمع مف األىالي  زادك العصرم بالتعميـ االىتماـ ظاىرة بدأت لميبيا اإليطالي االحتبلؿ قبؿ

 كانت حيُث العمـ تمقي في الكحيدة ككجيتيـ ليبيا أىؿ قبمة كانت التي ُتركيا تقميد كمحاكلة التبرعات

 كفي المجاالت، مختمؼ في التعميـ عمى لمحصكؿ ُتركيا إلى الكفكد ليبيا في التركية اإلدارة ترسؿ

 القادركف فكاف بالبنات خاصة أىمية مدرسة أكؿ افتتاح الغربطرابمس  مدينة شيدت ـ 1904 سنة

 يجيدكف الذيف المتعمميف مف عددان الدراسية مكادىا يقدـ كاف بينما المالي، الدعـ ليا يقدمكف ماديان

 تحت ليبيا في أىمية نسائية جمعية أكؿ أعماؿ انطمقت ـ 1908 سنة كفي كالتركية العربية المغتيف

 الفتاة فباتت  العاـ النسائي العمؿ مجاؿ في متميزة فريدة انطبلقة فكانت  "اليبلؿ نجمة"  اسـ

 بكاسطة الكريـ  القرآفمف السكر قصار كحفظ كالقراءة الحساب في الدركس تتمقى كانت التي الميبية

 بتقديـ تقـك مستقمة أىمية جمعية عبر المنتظـ العمؿ في تشارؾ  المتطكعات البيكت ربات إحدل

 كالحياكة الطيي أصكؿ كتعميميف الفتيات بتدريب تقـك كما المحتاجة لمعائبلت العينية المساعدات

 إلى األمر بيا كصؿ بؿ الداخؿ في أعماؿ مف تقدمو بما الجمعية ىذه تكتؼ كلـ كالكتابة كالقراءة

صبلح صيانة في األىالي مف كمساىمة كتحكيميا التبرعات بجمع القياـ  مكة في المياه آبار كا 

 السكة إنشاء لصالح تبرعات بحممة أيضان قامت بؿ فحسب ىذا ليس  عرفات ،كجبؿ المكرمة

 اإلسبلمي العالـ بمداف كساىمت عالميان عنو اإلعبلف تـ الذم المشركع كىك الحجاز، في الحديدية

  ،تستطيع ما قدمت التي األىمية المنظمات مف كاحدة الجمعية ىذه فكانت ماديان لو التبرع في

 .الكبير اإلسبلمي المشركع ىذا قياـ في منيا مساىمة
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 الثورة بعد المدني المجتمع منظمات

 نشأت التي الميبية المدني المجتمع منظمات شيدتيما فاكالمت التغير السريعتي المرحمتيف إلى بالعكدة

 المنظمات عممت ،ـ 2011 عاـ ليبيا في  فبراير17 كثكرة العربي الربيع ثكرات اندالع إثر حديثا

مبادرات  تنظيـ بنغازم عمى مدينة مف الحراؾ فييا انطمؽ التياألكلى  المرحمة خبلؿ كالجمعيات

 مساعدات مف الطارئ الدعـ كتقديـ األرض عمى الثكرة فرضتيا لمحالة التي لبلستجابة خيرية إغاثية

  .تمكينية كطركد غذائية كمكاد طبية
   

 كثرة بسبب كالتأىيمي كاالجتماعي النفسي الدعـ كجمعيات كاإلنسانية الخيرية الجمعيات كنشطت

     الغربي كالجبؿ الزاكية مدينة في الجمعيات مف النكع ىذا نشط كما ، كالشيداء الجرحى عدد

  .تكنس مف كالمساعدات الدعـ خط كفتح  (ةنفكس جبؿ)

 كالتجمعاتالمبادرات ك كالجمعيات المدني المجتمع لمنظمات كاإلنساني اإلغاثي الحراؾ بعد  

 اىتمامات فتحكلت الثانية المرحمة بدأت ـ2011 اكتكبر 23 في التحرير إعبلف كعقب األىمية

 خارطة نحك التغير في المتسارعة المرحمة طبيعة عينييا نصب كاضعة كالجمعيات المنظمات

 كالمكاطنة كالحكار األىمي كالسمـ الكطنية المصالحة بمكضكعات التكعية كقضايا الطريؽ

 كالفدرالية  كالبلمركزية المركزية كقضايا كالشفافية اإلنساف كحقكؽ  االنتقاليةكالعدالة كالديمقراطية

 انتخابات مكضكع كالسيما السياسي الحراؾ في كالشباب المرأة مشاركة كتقكية دعـ إلى باإلضافة

 شؤكف ككذلؾ المعاقيف ببرامج المتعمقة الشؤكف مف كغيرىا الدستكر كصياغةالسمطة التشريعية 

 ( .1) كالمفقكديف كالميجريف النازحيف البلجئيف

 
 

 المجتمع منظمات واحتٌاجات ألوضاع مٌدانٌة دراسة: والتحدٌات  الواقع :المدنً المجتمع  ) جبارة خلٌل الصالحً  ولٌد "1"

  .(م 2012لٌبٌا ، شبكة المعلومات الدولٌة  فً المدنً
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 مقدمة 

الشريط اإلخبارم بصفة عامة خدمة إخبارية يتابعيا الكثير مف المتمقيف كيعتبر عنصران ىامان كأساسيان في 

القكالب اإلخبارية ، كأصبح الشريط اإلخبارم مف أساسيات القنكات الفضائية فبل تكجد قناة فضائية متخصصة 

 .أك عامة ال يمر عبر شاشتيا الشريط اإلخبارم 

كىذه الدراسة تبحث في معرفة أثر استخداـ الشريط اإلخبارم عمى متابعة نشرات األخبار في القنكات الفضائية 

ككذلؾ معرفة تأثير ىذا االستخداـ ، كفي ىذا اإلطار تطرؽ الباحث لدراسة الجانب الميداني كالذم مف خبللو 

يحاكؿ الكصكؿ الي معرفة مدل تأثير الشريط اإلخبارم عمى المتمقي كىؿ تغني متابعتو عف متابعة نشرات 

 . األخبار 

 دراسة استطالعٌة عن الشرٌط اإلخباري

نظران لندرة المعمكمات كالدراسات التي تناكلت مكضكع الشريط اإلخبارم بشْي مف التفصيؿ ، رأل 

الباحث اف يقـك بدراسة استطبلعية عف الشريط اإلخبارم لمكقكؼ عمى أىـ المحددات كالمعايير 

 .التي يجب أف يتناكليا مكضكع بحثو 

كبناءن عمى ذلؾ قاـ الباحث بتحديد عدد مف المكضكعات التي رأل  انو مف الممكف دراستيا كيككف 

مف شأنيا اثراء بحثو بمعمكمات حكؿ مكضكع دراستو كشكؿ الشريط كحجـ الخط كلكنو كلكف 

الخمفية كتكجو كممكية القناة كتحديث األخبار كنكع المضاميف التي يتناكليا الشريط اإلخبارم ، 

 .كسرعة عرض الشريط كالمجاؿ الجغرافي لمخبر 

كذلؾ عدد األشرطة المعركضة عمى الشاشة كسبلمة الشريط  مف األخطاء المغكية كالمطبعية ، 

 .باإلضافة الى معرفة  الخدمات المصاحبة لمشريط اإلخبارم 



50 
 

كما حدد الباحث عددان مف األشرطة اإلخبارية التي تعرض عبر فضائيات مختمفة في الفترة مف 

 ـ ، كاألشرطة المختارة كانت كاآلتي 13/07/2018ـ كحتى 06/07/2018

 .الشريط اإلخبارم لقناة العربية الفضائية 

 .الشريط اإلخبارم لقناة بي بي سي 

  .24الشريط اإلخبارم لقناة فرانس 

 .الشريط اإلخبارم لقناة الحدث الميبية 

 .الشريط اإلخبارم لقناة الميبية الفضائية 

 .الشريط اإلخبارم لقناة الرسمية الميبية 

 .الشريط اإلخبارم لقناة النبأ الفضائية 

 :-نعرض اآلف نتائج كؿ شريط إخبارم عمى حدة 

  الشرٌط اإلخباري لقناة العربٌة

 يأخذ شكبلن متصؿ البداية كالنياية بحجـ خط متكسط كلكف خط أسكد كخمفية بيضاء يتـ تحديث 

 ساعة كيتناكؿ مضاميف تتفاكت بيف السياسي كاالقتصادم كالرياضي كالثقافي 12األخبار كؿ 

كالعسكرم كبسرعة عرض متكسطة متخذان مجاالن جغرافيان عالميان كال تكجد أشرطة مصاحبة كسبلمة 

كبدكف اخطاء مطبعية ، كما يقدـ خدمة الساعة كتكجو القناة نقؿ االخبار كممكية % 100لغتو 

 .القناة ممكية خاصة 
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 الشرٌط اإلخباري لقناة بً بً سً

شريط متصؿ البداية كالنياية بحجـ خط متكسط كلكف أبيض كخمفية حمراء ، دائـ التحديث لؤلخبار 

كمضمكنو متفاكت ما بيف السياسي كاالقتصادم كالرياضي كالثقافي ، كسرعتو متكسطة كمجاؿ 

جغرافيتو عاـ ال يكجد أشرطة مصاحبة لو ال سيما بعض األخبار العاجمة أثناء كقكعيا ، كسبلمة 

 .كتكجو القناة  تقديـ األخبار كممكيتيا عامة تابعة لييأة اإلذاعة البريطانية % 100لغتو 

  الفرنسٌة 24الشرٌط اإلخباري لقناة 

 ساعة 24شكؿ الشريط منفصؿ بحجـ خط متكسط كلكف ػأسكد كخمفية بيضاء ، يتـ تحدثيو كؿ 

مضامينو متفاكتة مابيف السياسي كالعسكرم كاالقتصادم كالثقافي كالرياضي ، متكسط السرعة 

ال تكجد أشرطة مصاحبة كال خدمات كتكجو القناة نقؿ % 100مجالو الجغرافي عاـ كسبلمة لغتو 

 .االخبار كممكيتيا عامة تابعة لمجميكرية الفرنسية 

 الشرٌط اإلخباري لقناة الحدث اللٌبٌة 

شريط متصؿ البداية كالنياية بحجـ خط أقرب لمكبير بمكف اسكد كخمفية بيضاء ال يكجد تحديث 

لؤلخبار كىناؾ تكرار لعرض األخبار يصؿ الى عدة أياـ مضاميف أخباره سياسية كعسكرية 

كاقتصادية مجاليا في الغالب محمي ال تكجد لو أشرطة مصاحبة ، كتكجد بو اخطاء لغكية كمطبعية 

 .، كيقدـ خدمة الكقت تكجو القناة أخبارم مكجو ممكيتيا خاصة 

 الشرٌط اإلخباري لقناة النبأ الفضائٌة 

شريط منفصؿ في الشكؿ بحجـ خط متكسط كلكف أبيض كخمفية رمادية غامقة ، يتـ تحديثو كؿ 

 ساعة مضامينو تتفاكت ما بيف السياسي كاالقتصادم كالعسكرم يعرض بسرعة مجالو الجغرافي 24
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كيقدـ خدمات الكقت كأسعار العمبلت % 100محمي ال يكجد معو أشرطة مصاحبة كسبلمة المغة 

 .كالمعادف في ليبيا بشكؿ مستمر تكجو القناة اخبارم كممكيتيا غير معركفة 

 الشرٌط اإلخباري لقناة الرسمٌة الفضائٌة 

 ساعة 24شريط متصؿ البداية كالنياية بحجـ خط كبير بمكف أسكد كخمفية بيضاء ، يتـ تحديثو كؿ 

مضمكنو مابيف األخبار السياسية كاالقتصادية كالرياضية كذلؾ االعبلنات الخدمية التي تقدميا 

الحككمة لممكاطنيف سريع العرض مجالو الجغرافي محمي لغتو غير سميمة كيكجد بو أخطاء مطبعية 

يقدـ خدمة الكقت كميقات الصبلة في العاصمة طرابمس ، تكجو القناة عاـ كممكيتيا عامة تؤكؿ 

 .لحككمة الكفاؽ الكطني 

 الشرٌط اإلخباري لقناة اللٌبٌة الفضائٌة 

شريط متصؿ البداية كالنياية بحجـ خط متكسط كلكف أسكد كخمفية بيضاء يتـ تحديث أخباره بعد 

تكرار عرضو ليـك أك يكميف أك أكثر مضمكنو يضـ أغمب المضاميف اإلخبارية مجالو الجغرافي 

محمي في الغالب سريع العرض ال تكجد أشرطة مصاحبة لو في العرض لغتو سميمة كال تكجد بو 

 .أخطاء مطبعية تكجيو القناة إخبارم كممكيتيا عامة تؤكؿ لمحككمة المؤقتة 

  الجداول الوصفية لمدراسة 3.1

  لجدكلة البيانات لمحصكؿ عمى  spssقاـ الباحث بتفريغ استمارة االستبياف مستخدمان البرنامج اإلحصائي 

 .نتائج عممية كدقيقة أساسيا اجابات المبحكثيف التي تـ تفريغيا 

 ، أما 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 كفيما يخص خصائص المبحكثيف قاـ الباحث بتفريغيا في الجداكؿ ذات األرقاـ 

 .  فقد مثؿ نسبة المبحكثيف الذيف يتابعكف الشريط اإلخبارم 8الجدكؿ رقـ 



53 
 

 مبحكثان لـ يتابعكا الشريط اإلخبارم كىذا ما مثؿ 21كباإلطبلع عمى نتائج ىذا الجدكؿ أتضح أف ىناؾ عدد 

 . استمارة 163الفاقد في مجمكع استمارات االستبياف ليصبح عدد االستمارات التي خضعت لمدراسة ىي 

 جداول النتائج الوصفية

 يبين نوع المبحوثين  (3)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار النوع
 %64 123 ذكر
 %36 61 أنثى 

 %100 184 اإلجمالي 
 

 :النــــــــــــــــوع (1

تكزع المشارككف ضمف عينة البحث مف قادة منظمات المجتمع المدني بنغازم كالذيف بمغ إجمالي - 
 مبحكثا مف الذككر بنسبة مئكية بمغت 123مبحكثان تكزعكا حسب متغير النكع إلى  (184)عددىـ 

% 36 مبحكثة مف اإلناث بمغت نسبتيف 61مثمكا الجزء األكبر مف عينة الدراسة ، مقابؿ % 64
، كىذه نتيجة طبيعية ألف عمؿ منظمات ( (3))مف إجمالي العينة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

المجتمع المدني يتطمب العمؿ في أكقات كأماكف مختمفة تتناسب كظركؼ الذككر أكثر مما يتناسب 
   .مع اإلناث
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 . يبيف فئة العمر لمجتمع الدراسة  (4)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار المرحمة العمرية 
  %69.7 122 فأكثر - 41

18-40 62 30.3% 
 %100 184 اإلجمالي 

  

 سنة 41كالخاص بمتغير العمر إف الفئة العمرية كالتي ىي مف  (4)تكضح بيانات الجدكؿ رقـ 

كأما الفئة العمرية  % 69.7 مفردة كبنسبة بمغت 122فأكثر كانت في المرتبة األكلى كبتكرار بمغ 

كىذه نتيجة  % 30.3 مف مجتمع الدراسة كبنسبة 62 سنة جاءت بتكرار بمغ 40 إلى 18مف 

 . طبيعية حيث أف األكبر سنان في الغالب ىـ األكثر اىتمامان باإلعماؿ الخيرية 
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 .يبيف الحالة االجتماعية لمجتمع الدراسة  (5)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %61.1 108 متزكج 
 %22.9 40 أعزب 
 %8 18 أرمؿ 
 %8 18 مطمؽ 
 %100 184 اإلجمالي 

 :- متزكج 

 %61.1 مبحكثان كنسبة مئكية بمغت 108جاءت ىذه الفئة بالمرتبة األكلى بعدد 

 :-أعزب 

 %.22.9 مبحكث كبنسبة مئكية بمغت 40جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثانية بعدد 

 :-أرمؿ 

 %.8 مبحكثان كنسبة مئكية بمغت 18جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثالثة بعدد 

 :-مطمؽ

 %.8 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 18كذلؾ جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثالثة بعدد 

كىذه النتيجة تؤيد نتيجة الجداكؿ السابقة الخاصة بالفئة العمرية حيث أف أغمب قادة منظمات 

 . سنة 41 أكثر مف أمالمجتمع المدني مف الفئة العمرية المتقدمة في السف 
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 .يبيف المستكيات التعميمية لمجتمع الدراسة (6)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %44 108 جامعي

 %21.7 40 ثانوي 

 %20.6 15 دبموم 

 %12 15 ماجستير  

 %1.7 6 دكتوراه

 %100 184 اإلجمالي 

 :جامعي 

 % .44 مبحوثًا وبنسبة مئوية بمغت 108جاءت ىذه الفئة بالمرتبة األولى بعدد 

 :-ثانوي 

 % 21.7 مبحوثًا وبنسبة مئوية بمغت 40جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثانية بعدد 

 :-دبموم 

 %.20.6 مبحوثًا ونسبة بمغت 15جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثالثة بعدد 

 :-ماجستير 

 %.12 مبحوثًا ونسبة بمغت 15جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الرابعة بعدد 

 



57 
 

 :-دكتوراه

 %.1.7 مبحوثين ونسبة بمغت 6جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الخامسة بعدد 

وبجمع المستويات التعميمية من الجامعة فأكثر يتضح أن أغمب قادة منظمات المجتمع المدني 

من أصحاب المستويات التعميمية العالية وىذه نتيجة طبيعية لما تتطمبو ىذه المينة من قدر 

 .كافي من العمم والمعرفـة 
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 . يبين مجال العمل لمجتمع الدراسة (7)جدول رقم 

 

 :أعماؿ خيريو  

 % .48 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 84جاءت ىذه الفئة بالمرتبة األكلى بعدد 

 :-قانكف كحقكؽ اإلنساف 

 % 18.3 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 35جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثانية بعدد 

 :-الخدمة االجتماعية 

 %.14.3 مبحكثان كنسبة بمغت 28جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثالثة بعدد 

 :-تكعية

 %.5.7 مبحكثان كنسبة بمغت 13جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الخامسة بعدد 

كىذه النتيجة كاقعية ألف الناس في مجتمعنا في حاجة ماسة لمثؿ ىذه األعماؿ كاألنشطة الخيرية 

 .كالتي ىي في مقدمة مجاؿ العمؿ لمجتمع البحث 

 

 

 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %48 84 أعماؿ خيرية 

 %18.3 35 قانكف كحقكؽ إنساف 
 %14.3 28 الخدمة االجتماعية 

 %5.7 13 تكعية
 %13.7 24 أخرل   
 %100 184 اإلجمالي 
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 :-أخرل 

 %.13.7 مبحكثان كنسبة بمغت 24جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الرابعة بعدد 
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 يبيف حجـ متابعة الشريط االخبارم  (8)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %93.1 163 نعـ  
 %6.9 21 ال 

 %100 184 اإلجمالي 
 نعـ 

  % .93.1 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 163ىذه الفئة مف مجتمع الدراسة بعدد 

 ال

 %.6.9 مبحكثان كبنسبة بمغت 21عدد الذيف ال يتابعكف الشريط االخبارم مف مجتمع الدراسة بمغ 
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 . يبيف أسباب عدـ  متابعة الشريط االخبارم  (9)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %25 6 إنو عامل إلياء   

 %25 6 بسبب غزارة المعمومات 

 %25 6 بسبب عدم دقة األخبار 

 %16.7 2 عدم ذكر مصدر أخباره

 %8.3 1 أخرى تذكر

 %100 21 اإلجمالي

 

( 6)جاءت فئات إنو عامل الياء وسبب غزارة المعمومات وعدم دقة أخباره بالمرتبة األولى بعدد 

 .لكل فئة % 25مبحوثين لكل فئة وبنسبة مئوية بمغت 

مبحوث ونسبة مئوية  (2)جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثانية بعدد :- عدم ذكر مصادر أخباره 

 %.16.7بمغت 

 % 8.3جاءت فئة أخرى تذكر بالمرتبة الثالثة بعدد مبحوث واحد ونسبتو مئوية بمغت 

 . مبحوثًا لم يتابعوا الشريط االخباري 21وبيذا تم استبعاد 
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يبين أسباب متابعة الشريط االخباري (10)جدول رقم 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %49.7 81 مف أجؿ معرفة آخر األخبار    
 %23.2 38 التسامو بالسرعة في نقؿ األخبار  
 %13.5 22 بسبب كثافة كتكرار نشر األخبار  
 %9.2 15 ألف أخباره تتسـ بالمكضكعية 

 %4.3 7 ألف مصادره مكثكقة 
 %100 163  اإلجمالي

 

 مبحكث كبنسبة مئكية بمغت 81جاءت  فئة  مف أجؿ معرفة آخر األخبار بالمرتبة األكلى بعدد  .1

49.7.  % 

 مبحكث كبنسبة مئكية بمغت 38كجاءت  فئة  التسامو بالسرعة في نقؿ األخبار بالمرتبة الثانية بعدد  .2

23.2. %  

مبحكثان كبنسبة مئكية  (22)أما فئة كثافة كتكرار نشر األخبار جاءت  بالمرتبة الثالثة بعدد  .3

 % .13.5بمغت 

مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت  (15)كجاءت في المرتبة الرابعة فئة أخباره تتسـ بالمكضكعية بعدد  .4

9.2.  % 

  % 4.3مبحكثيف كبنسبػة مئكية بمغت  (7)أما المرتبة الخامسة فكانت لفئة مصادره مكثكقة بعدد  .5
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 يبين نــــــــــــوع القناة  (11)جـــــــدول رقم 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  

  %55.2 90 عامة

 %44.8 73 متخصصة

 %100 163  اإلجمالي
 

  % . 55,2 مبحكثان كنسبة مئكية بمغت 90جاءت ىذه الفئة في المرتبة األكلى بعدد - عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

  %  44,8مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت % 73 جاءت ىذه الفئة بالمرتبة الثانية بعدد  – متخصصة 

 .كىذا يكضح أف عينة المبحكثيف متابعيف لمشريط اإلخبارم دكف تميز بيف القنػػػػػػكات 
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  يكضح الكقت المستغرؽ لمتابعة الشريط اإلخبارم (12)جػػػػػػػدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %79.8 130 أقؿ مف ساعة يكميان

  %16 26 مف ساعة إلى أقؿ مف ثبلث ساعات
  %4.3 7 ثبلثة ساعات فأكثر 

 %100 163  اإلجمالي
 

تبيف مف اجابات المبحكثيف كفؽ ىذا الجدكؿ إف فئة الكقت الذم يتابع فيو الشريط أقؿ مف ساعة 

  % .79.8 مبحكثان كنسبة مئكية بمغت 130يكميان جاءت بالمرتبة األكلى بعدد 

 مبحكثان كبنسبة مئكية 26كجاءت فئة مف ساعة إلى أقؿ مف ثبلث ساعات بالمرتبة الثانية بعدد 

 . % 16بمغت 

  % .4.3 مبحكثيف كبنسبة مئكية بمغت 7أما فئة ثبلث ساعات فأكثر بعدد 
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  يبيف الزمف المستغرؽ لقراءة  الشريط اإلخبارم (13)جػػػػػػػدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %54.6 89 ثبلث دقائؽ
  %26.4 43 خمس دقائؽ
  %3.7 6 ثماف دقائؽ 
  %15.3 25 عشر دقائؽ
 %100 163  اإلجمالي

 

لمعرفة الكقت الذم يستغرقو المبحكث لقراءة الشريط اإلخبارم طرح تساؤؿ بخيارات كـ الكقت الذم 

 ( عشر دقائؽ –ثماف دقائؽ - خمس دقائؽ- ثبلث دقائؽ )تستغرقو لقراءة الشريط اإلخبارم 

 :-ككانت اجابات المبحكثيف عمى ىذا النحك 

 مبحكثان 89المبحكثيف الذيف يستغرقكف ثبلث دقائؽ لقراءة الشريط االخبارم في المرتبة األكلى بعدد 

  % .54.6كبنسبة مئكية بمغت 

 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 43كالمبحكثيف الذيف يستغرقكف خمس دقائؽ في المرتبة الثانية بعدد 

26.4. %  

كىـ  % 15.3 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 25كأما المبحكثيف الذيف يستغرقكف عشر دقائؽ بعدد 

 مبحكثيف كبنسبة 6في المرتبة الثالثة كالمبحكثيف الذيف يستغرقكف ثماف دقائؽ بالمرتبة الرابعة بعدد 

كىذا التفاكت في الكقت المستغرؽ قد يككف لو عبلقة بالمستكل التعميمي أػك  % . 3.7مئكية بمغت 

 .التركيز كاالىتماـ بأخبار الشريط 
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ  يبيف المكاضيع المفضمة في  الشريط اإلخبارم  (14)جػ

 النسبة المئكية التكرار الفئة  

  %59.5 97 األخبار العاجمة السريعة

  %93.1 54 تصريحات المسؤكليف

  %7.4 12 اإلعبلنات

 %100 163  اإلجمالي

 

 كالخاصة بالمكاضيع األكثر تفضيبلن في الشريط 14كضحت نتائج الجدكؿ رقـ 

 :-اإلخبارم لدل المشاىد عمى النحك التالي 
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 مبحكثان كبنسبة مئكية 97جاءت فئة األخبار العاجمة السريعة في المرتبة األكلى بعدد 

 مبحكثُا كبنسبة مئكية 54ثـ فئة التصريحات في المرتبة الثانية بعدد  % 59.5بمغت 

 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 12كفئة اإلعبلنات في المرتبة الثالثة بعدد  % 33.1بمغت 

كىذه نتيجة طبيعية حيث أف األخبار العاجمة ىي األكثر أىمية إذ لـ تتناكليا  % 7.4

 .نشرات األخبار بعد 
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ  يكضح المكاف المفضؿ لمتابعة الشريط اإلخبارم (15)جػ

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %46.6 76 كمما سنحت فرصة لممتابعة
  %34.4 56 مساءن في المنزؿ مع العائمة
  %9.8 16 عند انتظارؾ لمطبيب بالعيادة
  %9.2 15 في المقيى مع األصدقاء

 %100 163  اإلجمالي
 

       كانت اجابات المبحكثيف حكؿ المكاف المفضؿ لمتابعة الشريط اإلخبارم عمى النحك التالي

 46.6 مبحكثُا كبنسبة مئكية بمغت 76جاءت فئة كمما سنحت الفرصة لذلؾ في المرتبة األكلى بعدد 

 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 56تمتيا فئة مساءن في المنزؿ مع العائمة في المرتبة الثانية بعدد % 

 مبحكثُا كبنسبة مئكية 16كفئة عند إنتظار الطبيب في العيادة بالمرتبة الثالثة  بعدد % ... 34.4

 مبحكثُا 15، أما فئة في المقيى مع األصدقاء فجاءت  في المرتبة الرابعة بعدد  % 9.8بمغت 

، كىذه نتيجة منطقية إذ أنيا قد تجمع الفئات جميعيا كذلؾ يعطي أىمية  % 9.2كبنسبة مئكية بمغت 

 .لمشريط اإلخبارم 
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  يبيف لكف الخط كلكف الخمفية التي يحبذىا المبحكثيف في  الشريط اإلخبارم (16)جػدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %63.2 103 بخط أبيض كخمفية سكداء
  %19.6 32 بخط أسكد كخمفية بيضاء
  %17.2 28 بخط أزرؽ كخمفية بيضاء

 %100 163  اإلجمالي
 

 :-مف خبلؿ اجابات المبحكثيف  تبيف 

 مبحكثان كبنسبة مئكية            103إف فئة بخط أبيض كخمفية سكداء جاءت بالمرتبة األكلى بعدد 

  % 63.2بمغت 

كجاءت  % 19.6 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 32أما فئة بخط أسكد كخمفية بيضاء جاءت بعدد 

 مبحكثُا كبنسبة مئكية كصمت إلى      28بالمرتبة الثالثة  فئة بخط أزرؽ كخمفية بيضاء بعدد 

17.2 %  
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ   يبيف حجـ الخط المفضؿ  لمشريط اإلخبارم (17)جػ

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %52.8 86 متوسط

  %47.3 77 كبير

 %100 163  اإلجمالي

 

 :-جاءت اجابات المبحكثيف عمى ىذا النحك 

كأما فئة كبير  % 52.8 مبحكثُا كبنسبة مئكية بمغت 86كانت فئة متكسط بالمرتبة األكلى بعدد 
  % .47.3 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 77فكانت في المرتبة الثانية بعدد 

. كىذه النتيجة تؤكد أف مجتمع الدراسة ال يحبذ حجـ الخط الصغير في متابعة الشريط اإلخبارم 
 .كربما لككنو ال يساعد عمى القراءة السريعة بمتابعة الشريط اإلخبارم 
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ  يكضح عدد األشرطة المعركضة المحبذ لمجتمع الدراسة   (18)جػ

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %79.1 129 شريط واحد

  %25 25 شريطين

  %9 9 ثالثة أشرطة

  اإلجمالي
 163 

100% 

 

تـ سؤاؿ عينة الدراسة  عف عدد األشرطة المحبذ عرضيا عمى الشاشة فكانت إجاباتيـ عمى النحك 

 :-التالي 

تمتيا فئة  % 79.1 مبحكثُا كبنسبة بمغت 129فئة شريط كاحد جاءت في المرتبة األكلى بعدد 

أما فئة ثبلث أشرطة جاءت بالمرتبة  % 15.3 مبحكثان كنسبة بمغت 25أثناف بالمرتبة الثانية بعدد 

كىذه النتائج تتكافؽ مع النتيجة التي تكصؿ إلييا  %  5.5 مبحكثيف كبنسبة بمغت 9الثالثة بعدد 

 .الباحث الزياني في دراستو 

األمر الذم يؤكد أف  % 77.9 مبحكثان كبنسبة مئكية بمغت 194حيث جاءت فئة شريط كاحد بعدد 

 .عرض شريط كاحد مناسب جدان ، ألف ذلؾ يتيح فرصة لممشاىد لمتابعة الشريط اإلخبارم 
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ  يبيف الخدمات اإلخبارية المصاحبة لعرض الشريط اإلخبارم (19)جػ
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

  %6.1 10 حالة الطقس

  %21.5 35 الساعة والتاريخ

  %7.4 12 البورصة وأسعار العمالت

  %65 106 كل ما سبق ذكره

 %100 163 اإلجمالي

 

 106أف فئة كؿ ماسبؽ ذكره جاءت في المرتبة األكلى بعدد  (19)تشير بيانات الجدكؿ رقـ 

 مبحكثُا 35أما فئة الساعة كالتاريخ جاءت بالمرتبة الثانية بعدد % 65مبحكثُا كبنسبة مئكية بمغت 
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 مبحكثُا 12كجاءت فئة البكرصة كأسعار العمبلت بالمرتبة الثالثة بعدد  % 21.5كبنسبة بمغت 

  % 6.1 مبحكثيف كبنسبة مئكية كصمت إلى 10تمتيا فئة حالة الطقس بعدد  % 7.4كبنسبة بمغت 

كمف خبلؿ ىذه البيانات تبيف لمباحث أف عينة الدراسة تيتـ بمتابعة الخدمات المصاحبة لمشريط 

  .اإلخبارم كتعدىا ميمة كالغنى عنيا لكؿ األسباب التي ذكرت
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ  يبيف شكؿ الشريط المفضؿ في عرض األخبار  (20)جػ

 النسبة المئوية التكرار الفئة

  %59.5 97 منفصاًل كل خير عمى حده

  %40.5 66 متصاًل في عرض األخبار

 %100 163 اإلجمالي

 

 :-كانت إجابات المبحكثيف عمى ىذا النحك  (20)عند استعراض بيانات الجدكؿ رقـ 

تمتيا متصبلن  %  59.5 تكرارُا كبنسبة مئكية بمغت 97جاءت فئة منفصبلن كؿ خبر عمى حدة بعدد 

 .كىي نتيجة متقاربة   % 40.5 تكرارُا كبنسبة مئكية بمغت 66في عرض األخبار بعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 ما إذا كانت متابعة الشريط اإلخبارم تغني عف متابعة نشرات األخبار  (21)جػدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

  %69.3 113 نعم

  %30.7 50 ال

 %100 163 اإلجمالي

 

 مبحكثُا أكدكا أف متابعة الشريط اإلخبارم تغنييـ عف 113أف عدد  (21)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

 مبحكثُا كبنسبة مئكية 50كفئة ال فقد كانت  % 69.3متابعة نشرات األخبار كبنسبة مئكية كصمت 

كىذا ما يؤكد أف الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية عادة مايككف مميئُا  % 30.7قاربت مف 

باألخبار السريعة كالعاجمة كالخدمات اإلرشادية كاإلعبلنية كتصريحات المسؤكليف كبذلؾ يعبر عف 

 .عينة الدراسة التي ترل أف أىمية الشريط اإلخبارم تفكؽ أىمية نشرات األخبار 
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ػػػدكؿ رقـ  ػ ػ ػ يبيف درجة تأثير متابعة الشريط اإلخبارم                         (22)جػ
 عمى متابعة نشرات األخبار 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %69.1 78 أثرت

  %27.4 31 أثرت إلى حد ما 

  %3.5 4 لم تؤثر

 %100 113  اإلجمالي
 

 تكراران بنسبة 78يتضح أف فئة أثرت قد جاءت في المرتبة األكلى بعدد  (22)مف الجدكؿ رقـ 

 % 27.4 تكرار كبنسبة مئكية بمغت 31كتمتيا فئة  إلى حد ما بعدد  % 69.1مئكية بمغت 

كمف ىذه  % 3.5 تكرارات كبنسبة مئكية بمغت 4كجاءت في المرتبة الثالثة فئة لـ تؤثر بعدد 

لى حد ما  يشكبلف  ما نسبتو  مف  المتابعيف كىذا  % 97النتائج يتضح لمباحث أف فئتي أثرت كا 

مف مجتمع  % 97مؤشر قكم يدؿ عمى درجة تأثير عالية لمشريط اإلخبارم بمعنى أف نسبة 

الدراسة يقركف بقكة تأثير الشريط اإلخبارم عمييـ ، كأنو ميـ بالنسبة ليـ كىذه نتيجة تؤكد ما 

تكصمت إليو نتيجة الجدكؿ السابؽ التي كضحت أف أىمية الشريط اإلخبارم تفكؽ أىمية نشرات 

 . األخبار 
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يبيف مدل مساىمة الشريط اإلخبارم                                    (23)جػػػػػػػدكؿ رقـ 
 في زيادة المعمكمات الثقافية لممبحكثيف 

 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %91.4 149 نعـ
  %8.6 14 ال

 %100 163  اإلجمالي
 

 مبحكث كبنسبة مئكية 149أف فئة نعـ جاءت في المرتبة األكلى بعدد  (23)يبيف الجدكؿ رقـ 

 مبحكثاه كبنسبة مئكية كصمت 14أما فئة ال فقد جاءت في المرتبة الثانية بعدد  % 94.4بمغت 

8.6 . %  

يجابية في زيادة  كىذه النتائج تعطي مؤشرُا إلى أف الشريط اإلخبارم يساىـ مساىمة فعالة كا 

  . 22 ، 21المعمكمات الثقافية لممبحكثيف كىذا تأكيد لنتائج الجدكليف السابقيف 
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يكضح رأم المبحكثيف في نكع األخبار                                             (24)جػػدكؿ رقـ 
 التي تعرض عمى الشريط اإلخبارم الذم يتابعكنو 

 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %16 26 متخصصة
  %22.1 36 متنكعة

  %62 101 االثناف معان
 %100 163  اإلجمالي

 

 تكراران كبنسبة 101أف فئة االثناف معان جاءت في المرتبة األكلى بعدد  (24)يبيف الجدكؿ رقـ 

ثـ جاءت  % 22.1 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 36كتمتيا فئة متنكعة بعدد  % 26مئكية بمغت 

كىذه إجابات تكضح رأم المبحكثيف في األخبار  % 16 تكراران كبنسبة بمغت 26متخصصة بعدد 

التي يتابعكنيا في الشريط اإلخبارم جاءت ما بيف المتنكعة كالمتخصصة كاالثناف معان ، إال أف فئة 

 .االثناف معان كانت األكثر بركزان عف الفئات األخرل 
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 يبيف كصؼ المبحكثيف لخدمة الشريط اإلخبارم  (25)جػػدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %37.4 61 متطورة

  %37.4 61 ناجعة

  %25.2 41 عادية

 %100 163  اإلجمالي
 

إف فئة متطكرةُ كفئة ناجعة جاءتا بالمرتبة األكلى بحصكؿ كؿ منيما عمى  (25)يبيف الجدكؿ رقـ 

 تكرار 41أما فئة عادية فقد جاءت بالمرتبة الثانية بعدد  % 37.4 تكرارُا كبنسبة مئكية بمغت 61

كىذه النتيجة تؤيد فرضية الباحث بأف األخبار التي تبث عبر  % 25.2كبنسبة مئكية بمغت 

الشريط اإلخبارم ليا فعالية كبيرة عمى المتمقيف ، كما تؤكد أىمية الشريط اإلخبارم كتؤكد ما جاء 

 .كغيرىما  (20)ككذلؾ جدكؿ رقـ  (22)في نتائج الجداكؿ السابقة منيا جدكؿ رقـ 
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 يكضح أفضؿ األكقات لمتابعة الشريط اإلخبارم  (26)جػػدكؿ رقـ 
 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %46 75 المساء
  %24.5 40 السيرة
  %19 31 الظييرة
  %10.4 17 الصباح
 %100 163  اإلجمالي

 

 تكراران كبنسبة بمغت 75إف فئة المساء جاءت بالمرتبة األكلى بعدد  (26)يكضح الجدكؿ رقـ 

تمتيا  % 24.5 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 40كفئة السيرة جاءت بالمرتبة الثانية بعدد  % 46

كجاءت فئة الصباح بالمرتبة الرابعة  % 19 تكراران بنسبة 31فئة الظييرة بالمرتبة الثالثة بعدد 

، كىذه نتيجة منطقية في تسمسميا حيث المساء  % 10.4 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 17بعدد 

 .كالسيرة كالظييرة أكقات يتابع فييا المشاىدكف القنكات الفضائية 
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 يبيف حجـ متابعة الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية بصفة عامة  (27)جػػدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة  

  %50.9 83 أحيانُا

  %46.6 76 أتابعو دائمًا

  %2.5 4 ال أتابعو

 %100 163  اإلجمالي
 

حجـ متابعة الشريط اإلخبارم مف قبؿ عينة الدراسة لمقنكات الفضائية  (27)يكضح الجدكؿ رقـ 
بصفة عامة حيث جاءت نتائج فئتي أحيانُا كأتابعو دائمُا متقاربة بنسبة مئكية لمجمكعيا بمغت   

97.5. %  

كمف ىذه البيانات يرل الباحث  %  2.5 تكرارات كبنسبة مئكية بمغت 4كجاءت فئة ال أتابعو بعدد 
مف عينة الدراسة تتابع الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية متابعة كبيرة  % 97.5أف نسبة 

 .كدائمة  ، كذلؾ داللة عمى أىميتو كىذه النتيجة سبؽ تأكيدىا في تحميؿ جداكؿ سابقة 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

يكضح مجاؿ األخبار الجغرافي  التي يحرص عمى متابعتيا المبحكثيف           (28)جػػدكؿ رقـ 
  مف خبلؿ الشريط اإلخبارم

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %51.5 84 المحمية
  %22.1 36 الدكلية
  %19 31 العربية
  %7.4 12 اإلقميمية
 %100 163  اإلجمالي

 

 84إف فئة المجاؿ المحمي لؤلخبار جاءت بالمرتبة األكلى بعدد  (28)تشير بيانات الجدكؿ رقـ 
 % 22.1 تكراران كبنسبة بمغت 36تمتيا فئة الدكلية بعدد  % 51.5تكراران كبنسبة مئكية بمغت 

كجاءت فئة اإلقميمية  % 19 تكراران كبنسبة بمغت 31كجاءت فئة العربية بالمرتبة الثالثة بعدد 
مف المبلحظ مف تكزيع تكرارات النسب المئكية تؤيد  % 7.4 تكراران كبنسبة 12بالمرتبة الرابعة بعدد 

 عينة الدراسة تتمقؼ األخبار الميتمة أماىتماـ عينة الدراسة بالمجاؿ الجغرافي المحمي لؤلخبار 
بالشأف المحمي بنسبة أكبر مف المجاالت األخرل ، كىذا يؤكد القكؿ بأف مف عكامؿ األخبار 

 .كمتابعتيا عندما تتطرؽ إلى المجتمع المحمي 
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يكضح حجـ متابعة المبحكثيف لمشريط اإلخبارم                                 (29)جػدكؿ رقـ 
 في القنكات الفضائية المتخصصة  

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %75.5 123 أتابعو

  %22.7 37 أتابعة أحيانا
  %1.8 3 ال أتابعو
 %100 163  اإلجمالي

 

في المرتبة  األكلى كجاءت فئة  % 75.5 تكرار كبنسبة مئكية بمغت 123جاءت فئة أتابعو بعدد 
كجاءت فئة ال أتابعة بالمرتبة الثالثة  % 22.7 تكرار كبنسبة 37أتابعة أحيانا بالمرتبة الثانية بعدد 

ذا جمعنا نتائج الفئة األكلى كالثانية نحصؿ عمى نسبة  % 1.8 تكرارات كبنسبة 3بعدد   % 98كا 
مف عينة الدراسة يتابعكف الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية المتخصصة كىي نسبة  مرتفعة 

تعكس مدل كبر حجـ متابعة الشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية المتخصصة كىذه النسبة تؤيد 
ما جاءت بو دراسة الزياني بمدل اىتماـ أفراد العينة بمتابعة الشريط اإلخبارم في القنكات 

 . المتخصصة 
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 يكضح حجـ متابعة المبحكثيف لمشريط اإلخبارم في القنكات الفضائية المنكعة   (30)جػدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرار الفئة

  %53.5 87 أتابعو

  %41.1 67 أتابعة أحيانا

  %5.5 9 ال أتابعو

 %100 163 اإلجمالي
 

تمتيا فئة أتابعو  % 53.5 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 87جاءت فئة أتابعو بالمرتبة األكلى بعدد 

كجاءت فئة ال أتابعو بالمرتبة الثالثة بعدد  % 41.1 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 67أحيانُا بعدد 

  % .5.5 تكرارات كبنسبة مئكية بمغت 9

مف عينة الدراسة كىذا  % 95فإذا جمعنا الخياراف األكؿ كالثاني فإف النسبة المئكية تككف حكالي 

ما يؤكد نتائج الجدكؿ السابؽ الذم يعكس مدل اىتماـ كمتابعة عينة الدراسة لمشريط اإلخبارم 

 .سكاء كاف في القنكات المتخصصة أك المنكعة 
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 يكضح مدل إشباع الفضكؿ المعرفي لممبحكثيف مف متابعة الشريط اإلخبارم   (31)جػدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  
  %46.6 76 أشبعت إلى حد ما

  %42.9 70 أشبعت
  %10.4 17 لـ تشبع 
 %100 163  اإلجمالي

 

 % 46.6 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 76جاءت فئة أشبعت إلى حد ما  في المرتبة األكلى بعدد 

كجاءت لـ تشبع  % 42.9 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 70تمتيا فئة أشبعت بالمرتبة الثانية بعدد 

  % .10.4 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 17بالمرتبة الثالثة بعدد 

مف عينة الدراسة تحققت  % 89.5فإذا جمع الخياراف األكؿ كالثاني فإف النسبة المئكية بمغت 

عندىا غريزة اإلشباع لمفضكؿ المعرفي كىذه النتيجة ىدؼ مف أىداؼ الدراسة حكؿ أثر استخداـ 

عينة الدراسة لمشريط اإلخبارم كمدل إشباع الفضكؿ المعرفي لدييـ كىذه النتيجة تتكافؽ مع فركض 

 .نظرية الدراسة التي تبيف أف الجميكر المتمقي يختار الكسيمة االتصالية التي تشبع حاجاتو 
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 يبيف اإلشباعات المتحققة لممبحكثيف مف متابعة الشريط اإلخبارم   (32)جػدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار الفئة  

  %44.5 65 معرفة األحداث كالقضايا كتطكراتيا

  %21.2 31 معرفة األخبار في ليبيا كتداعياتيا

  %14.4 21 متابعة تجعمؾ أكثر دراية باألحداث القادمة

  %11.0 16 تجعمؾ أكثر فيمُا لمعالـ مف حكلؾ 

  %8.9 13 المتابعة تساعدؾ في إثراء النقاش مع اآلخريف

 %100 146  اإلجمالي
 

بالمرتبة  % 44.5 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 65جاءت فئة األحداث كالقضايا كتطكراتيا بعدد 
 تكراران كبنسبة مئكية 31األكلى تمتيا فئة معرفة األخبار في ليبيا كتداعياتيا بالمرتبة الثانية بعدد 

 21تمتيا فئة متابعتو يجعمؾ أكثر دراية باألحداث القادمة بالمرتبة الثالثة بعدد  % 21.2بمغت 
كجاءت بالمرتبة الرابعة فئة تجعمؾ أكثر فيمُا لمعالـ مف حكلؾ  % 14.4تكراران كبنسبة مئكية بمغت 

كجاءت بالمرتبة األخيرة فئة متابعتو تساعدؾ في إثراء  % 11 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 16بعدد 
  % .8.9 تكراران كبنسبة مئكية بمغت 13النقاش مع اآلخريف بعدد 

كمف خبلؿ بيانات ىذا الجدكؿ يرل الباحث أف إشباع الفضكؿ المعرفي لعينة الدراسة قد تـ بمتابعة 
الشريط اإلخبارم األمر الذم يعطي مؤشران قكيان ألىمية الشريط اإلخبارم عبر شاشات الفضائيات 
كمف ىذه النتائج يرل الباحث أنو بإمكاف القائـ باالتصاؿ تقديـ رسالتو مف خبلؿ ىذه الخدمة لمدل 
 .فاعمية متابعتيا كحجـ اإلشباعات الكبير المتحقؽ مف تمؾ المتابعة كىك ما تكضحو نظرية الدراسة 
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 يكضح أفضؿ ثبلثة  أشرطة إخبارية مف خبلؿ متابعتو لمقنكات الفضائية   (33)جػدكؿ رقـ 
 

 اإلجمالي الترتيب الثالث الترتيب الثاني الترتيب األول القناة  

 119 18 17 84 العربية

 85 30 43 12 بي بي سي

 55 36 14 5 24فرانس 

 55 11 21 20 اإلخبارية

 
 

 شريط إخبارم لثبلث قنكات فضائية فضؿأ إف المبحكثيف اختاركا (33)يتضح مف الجدكؿ  رقـ 
 تكراران تبله الشريط 119فجاء الشريط اإلخبارم لقناة العربية الفضائية في المرتبة األكلى بعدد 

 تكراران ثـ جاء الشريط اإلخبارم لكؿ مف 71اإلخبارم لقناة البي بي سي في المرتبة الثانية بعدد 
 . تكرار لكؿ منيما 47 الفرنسية  كاإلخبارية الميبية بالترتيب الثالث بعدد 24قناتي فرانس 
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 يبيف أفضػؿ ثػػبلثة مضاميف إخبارية بالنسبػػة لمجتمػػع الدراسػػة    (34)جػػدكؿ رقـػ 

9791107
26281771
13161847

 
 

 أفضؿ ثبلثة مضاميف لؤلخبار المعركضة عمى اأف المبحكثيف اختارك ( 34 )يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 تكراران تمتيا 107األشرطة اإلخبارية التي يتابعكنيا فجاءت األخبار السياسية في المرتبة األكلى بعدد 

 . تكراران 47 تكراران كجاءت فئة األخبار االجتماعية بعدد 71األخبار الرياضية بعدد 
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 :-  جداول العالقات االرتباطية 3.3

 

 يكضح العبلقة بيف النكع ك ما يحبذ متابعتو عبر الشريط اإلخبارم  (35)جدكؿ رقـ 

 النكع
 ما الذم تحبذ متابعتو في الشريط اإلخبارم

تصريحات  اإلجمالي
 المسؤكليف

األخبار العاجمة  اإلعػبلنػات
 السريعة

 109 77 9 23 تكرارات ذكر
  %100  %70.6  %8.3  %21.1 نسبة مئكية

 أنثى
 54 20 3 31 تكرارات

  %100  %37.5  %5.6  %57.4 نسبة مئكية
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  0,000= القيمة االحتمالية  (1

 أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف النكع كما يحبذه 35تكضح البيانات في الجدكؿ رقـ - 

مف برامج في الشريط اإلخبارم لصالح الذككر ، حيث أكدت ىذه النتيجة أف الذككر أكثر متابعة 

كمشاىدة لمشريط اإلخبارم مف اإلناث كىذه النتيجة تعطي داللة عمى أف الذككر أكثر اىتمامان 

 .بالمكاضيع السياسية دكف غيرىا 
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يكضح العبلقة بيف النكع ككصؼ األخبار التي تبث عبر الشريط اإلخبارم (36)جدكؿ رقـ 
 

 

 0.065=  القيمة االحتمالية  

 كىذا يعني عدـ كجكد عبلقة 0.05أف القيمة االحتمالية أكبر مف  (36)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 .ذات داللة إحصائية بيف النكع كاألخبار التي تبث عبر الشريط اإلخبارم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النكع
 األخبار التي تبث عبر الشريط اإلخبارم

 اإلجمالي
 متطكرة ناجعة عادية

 109 45 34 30 التكرار ذكر
 100 41.3 31.2 27.5 النسبة مئكية

 أنثى
 54 16 27 11 التكرار

 100 29.6 50.0 20.4 النسبة مئكية
 163 61 61 41 اإلجمالي
 25.2 37.4 37.4 100 
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 يكضح العبلقة بيف النكع كالخمفية المحبذة في عرض الشريط اإلخبارم (37)جدكؿ رقـ 
 

 0.060=  القيمة االحتمالية  

يتضح أنو التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف نكع المبحكثيف  (37)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

كالخمفية المحبذة في متابعة الشريط اإلخبارم ، فككف المشاىد ذكر أك أنثى ال تأثير لذلؾ عمى 

 .تحديد خمفية أخبار الشريط اإلخبارم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النكع
 ىؿ تحبذ الشريط اإلخبارم

بخط أبيض  اإلجمالي
 كخمفية سكداء

بخط أزرؽ 
 كخمفية بيضاء

 بخط أسكد
 كخمفية بيضاء

 ذكر
 103 25 22 62 التكرار

 100 22.9 20.2 56.9 النسبة مئكية

 أنثى
 54 7 6 41 التكرار

 100 13.0 11.1 75.9 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 32 28 103 التكرار

  %100  %19.6  %17.2  %63.2 النسبة مئكية
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 يكضح العبلقة بيف العمر كالمكضكعات المحبذ متابعتيا في الشريط اإلخبارم (38)جدكؿ رقـ 

 0.010=  القيمة االحتمالية  

 كىي أقؿ مف القيمة المعتمدة مما  010,أف القيمة االحتمالية تساكم  (38)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

يؤكد كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف فئة العمر كالمكضكعات المحبذة في المتابعة عبر 

 فأكثر، كىذه نتيجة طبيعية حيث أف غالبية أخبار الشريط 40الشريط اإلخبارم لصالح فئة 

 .اإلخبارم سياسية لذلؾ فيي أكثر متابعة عندىـ في ىذه السف 
 

 

 

 

 

 

 العمر

 ما الذم تحبذ متابعة في الشريط اإلخبارم

األخبار  اإلجمالي
العاجمة 
 السريعة

تصريحات  اإلعبلنات
 المسؤكليف

18 
40 

 48 10 1 37 التكرار
 100 20.8 2.1 77.1 النسبة مئكية

41 
 ما أكثر

 115 44 11 60 التكرار
 100 38.3 9.6 52.2 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 54 12 97 التكرار

 100 33.1 7.4 59.5 النسبة مئكية
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 يكضح العبلقة بيف العمر كالخمفية المحبذة في عرض الشريط اإلخبارم (39)جدكؿ رقـ 
 

 0.937=  القيمة االحتمالية  

يتضح أنو التكجد عبلقة بيف العمر كالخمفية المحبذة في عرض الشريط  (39)مف الجدكؿ رقـ 

اإلخبارم ألف القيمة االحتمالية أكبر مف القيمة المعتمدة في الدراسة ، كىذه النتيجة تماثؿ نتيجة 

عبلقة تحبيذ الخمفية كالنكع حيث أف كؿ منيما العبلقة لو بفئة خمفية الشريط اإلخبارم ككذلؾ يبيف 

  .   (38)العمر كالمكضكعات المحبذة في الجدكؿ رقـ 

 العمر
 ماالذم تحبذ الشريط اإلخبارم

بخط أبيض  اإلجمالي
 كخمفية سكداء

بخط أزرؽ 
 كخمفية بيضاء

 بخط أسكد
 كخمفية بيضاء

18 
40 

 48 9 9 30 التكرار
 100 18.8 18.8 62.5 النسبة مئكية

41 
 ماأكثر

 115 23 19 73 التكرار
 100 20 16.5 63.5 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 32 28 103 التكرار

 100 19.6 17.2 63.2 النسبة مئكية
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يكضح العبلقة بيف المستكل التعميمي لممبحكثيف                               (40)جدكؿ رقـ 
 كالمكضكعات المحبذة في الشريط اإلخبارم

 

 0.321=  القيمة االحتمالية  

القيمة االحتمالية ليذا الجدكؿ أكبر مف القيمة المعتمدة في الدراسة كىذا يعني أنو التكجد عبلقة 

ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي لممبحكثيف كالمكضكعات المحبذة في المتابعة مف خبلؿ 

 .الشريط اإلخبارم 

 المستكل التعميمي

 ماالذم تحبذه في الشريط اإلخبارم

األخبار  اإلجمالي
العاجمة 
 السريعة

 اإلعبلنات
تصريحات 
 المسؤكليف

 ثانكم
 33 9 4 20 التكرار

 100 27.3 21.1 60.6 النسبة مئكية

 دبمـك
 34 15 1 18 التكرار

 100 44.1 2.9 52.9 النسبة مئكية

 جامعي
 73 27 5 41 التكرار

 100 37 6.8 56.2 النسبة مئكية

 ماجستير
 20 3 2 15 التكرار

 100 15 10 75 النسبة مئكية

 دكتكراه
 3 0 0 3 التكرار

 100 0.0 0.0 100 النسبة مئكية

اإلجمالي
 0 163 12 97 التكرار

 0 100 7.4 59.5 النسبة مئكية
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 يكضح العبلقة بيف المستكل التعميمي كلكف الخط المحبذ في عرض الشريط اإلخبارم (41)جدكؿ رقـ 
 

 

 0.107=  القيمة االحتمالية  

مف خبلؿ الجدكؿ تبيف أف القيمة االحتمالية أكبر مف القيمة المعتمدة في الدراسة كىذا يؤكد عدـ 

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي لممبحكثيف كلكف الخط المفضؿ في عرض 

 .الشريط اإلخبارم 

 المستكل التعميمي
 مالكف الشريط اإلخبارم الذم تحبذه

بخط أبيض  اإلجمالي
 كخمفية سكداء

بخط أزرؽ 
 كخمفية بيضاء

 بخط أسكد
 كخمفية بيضاء

 ثانكم
 33 3 6 24 التكرار

 100 9.1 18.2 72.2 النسبة مئكية

 دبمـك
 34 8 1 25 التكرار

 100 23.5 2.9 73.5 النسبة مئكية

 جامعي
 73 18 15 40 التكرار

 100 24.7 20.5 54.8 النسبة مئكية

 ماجستير
 20 2 6 12 التكرار

 100 10 30 60 النسبة مئكية

 دكتكراه
 3 1 0 2 التكرار

 100 33.3 0.0 66.7 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 32 28 103 التكرار

 100 19.6 17.2 63.2 النسبة مئكية
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 يكضح العبلقة بيف المستكل التعميمي (42)جدكؿ رقـ 

 كالكقت المستغرؽ في متابعة الشريط اإلخبارم

 المستكل التعميمي

 كـ مف الكقت تقتضيو في متابعة الشريط اإلخبارم

 أقؿ مف اإلجمالي
 ساعة يكميا

مف ساعة إلى 
أقؿ مف ثبلث 

 ساعات
 ثبلثة ساعات فأكثر

 ثانكم
 33 3 4 26 التكرار

 100 9.1 12.1 78.8 النسبة مئكية

 34 1 9 24 التكرار دبمـك
 100 2.9 26.5 70.6 النسبة مئكية

 جامعي
 73 2 10 61 التكرار

 100 2.7 13.7 83.6 النسبة مئكية

 ماجستير
 20 1 2 17 التكرار

 100 5 10 85 النسبة مئكية

 دكتكراه
 3 0 1 2 التكرار

 100 0.0 33.3 66.7 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 7 26 130 التكرار

 100 4.3 16 79.8 النسبة مئكية
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 0.535=  القيمة االحتمالية  

يتضح أنو التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي  (42)مف بيانات الجدكؿ رقـ 

 .كالكقت المستغرؽ في متابعة الشريط اإلخبارم 
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 يكضح العبلقة بيف المستكل التعميمي (43)جدكؿ رقـ 
 كالكقت المستغرؽ لقراءة الشريط اإلخبارم

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستكل التعميمي
 كـ مف الكقت تستغرقو لقراءة الشريط اإلخبارم

 اإلجمالي
خمس  ثبلثة دقائؽ

 دقائؽ
ثمانية 
 دقائؽ

عشرة 
 دقائؽ

 ثانكم
 33 7 2 5 19 التكرار

 100 21.2 6.1 15.2 57.6 النسبة مئكية

 دبمـك
 34 6 1 11 16 التكرار

 100 17.6 2.9 32.4 47.1 النسبة مئكية

 جامعي
 73 9 2 21 41 التكرار

 100 12.3 2.7 28.8 56.2 النسبة مئكية

 ماجستير
 20 1 1 6 12 التكرار

 100 5 5 30 60 النسبة مئكية

 دكتكراه
 3 2 0 0 1 التكرار

 100 66.7 0 0 33.3 النسبة مئكية

 اإلجمالي
 163 25 6 43 89 التكرار

 100 15.3 3.7 26.4 54.6 النسبة مئكية
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  .0.394=  القيمة االحتمالية  

أنو التكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستكل التعميمي  (43)تكضح بيانات الجدكؿ رقـ 

مف القيمة المعتمدة في ىذه  كالكقت المستغرؽ لقراءة الشريط اإلخبارم إذ أف القيمة االحتمالية أكبر

 . الدراسة 
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 نتائج الدراسة  3.4

مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ التكصؿ الي النتائج النيائية في ضؤ البيانات التي تـ تجميعيا كتحميميا 

:- لييا الدراسة ىي إىـ النتائج التي تكصمت أىداؼ كتساؤالت الدراسة ؼأفي إطار 

. ف أغمب مجتمع الدراسة يتابعكف الشريط اإلخبارم أ مف خبلؿ نتائج الدراسة اتضح -

خر األخبار كسرعة الحصكؿ عمييا آ مف يتابعكنو كانت متابعتيـ مف أجؿ معرفة إف -

 .كمتابعتيا 

 . أغمب المبحكثيف يستغرقكف حكالي ثبلث دقائؽ في قراءة الشريط اإلخبارم إف -

ف مجتمع الدراسة يفضؿ أغمبيـ األخبار العاجمة كتصريحات المسؤكليف أأكضحت الدراسة  -

 .كاإلعبلنات 

ف مجتمع الدراسة يفضؿ أغمبيـ لكف الخط األبيض كالخمفية إمف نتائج الدراسة كذلؾ  -

 .ف حجـ الخط المفضؿ ىك الحجـ المتكسط إالسكداء ك

ف متابعة مجتمع الدراسة لمشريط اإلخبارم تغني عف متابعة نشرات إبينت الدراسة كذلؾ  -

 .ف متابعة الشريط اإلخبارم ساىمت في زيادة معمكماتيـ الثقافية إاألخبار ك

غمبيـ أف إأغمب مجتمع الدراسة كصؼ خدمة الشريط اإلخبارم بالمتطكرة كالناجعة ك -

 .ف األخبار المحمية كانت في مقدمة ما يتابعكنو بالشريط اإلخبارمإيتابعكنو في المساء ، ك

ف متابعتيـ لمشريط اإلخبارم أشبعت فضكليـ المعرفي كفي مقدمة أأغمب المبحكثيف بينكا  -

 .اشباعات المتحققة ىي معرفة األحداث كالقضايا في ليبيا كتطكراتيا إلىذه ا

ف كمية األخبار التي تعرض عبر الشريط اإلخبارم مناسبة كال تؤثر أأغمب المبحكثيف بينكا  -

 .عمى تركيز المتمقي 
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ف ما إف درجة التأثير عالية بالنسبة لمشريط اإلخبارم كأمف خبلؿ إجابات المبحكثيف تبيف  -

 .   مف مجتمع الدراسة يقركف بقكة تأثير الشريط اإلخبارم عمييـ  % 93نسبتو 

 

  التوصيات 3.5

  :مف خبلؿ ما سبؽ سرده مف نتائج يكصي الباحث باآلتي 

ف تقدـ أف تككف المادة اإلخبارية التي تقدـ عبر الشريط اإلخبارم متفقة كاىتمامات الجميكر كأ -

. ببساطة ككضكح 

ف أخبار الشريط اإلخبارم عادة ما تككف سريعة كعاجمة كمكضع اىتماـ المتابعيف  لذلؾ ال بد أ -

.  كيثير اىتماميـ كيشبع رغباتيـ ـانتباىوتقدـ بشكؿ يجذب 

. االىتماـ بعرض األخبار بطرؽ مف شأنيا تكليد الرغبة لدل المشاىد لمتابعتيا كفيـ محتكاىا  -

خر آاالىتماـ باألمكر الفنية كاألدكات المستخدمة قي إنتاج الشريط اإلخبارم ، كمكاكبة  -

. اإلصدارات التي تيتـ بيذه الخدمة 

االىتماـ ببحكث المشاىديف كالمتابعيف لمشريط اإلخبارم ، كالتي تيتـ باتجاىات كمكاقؼ   -

. المشاىديف كقيميـ كعاداتيـ 

 عبر الشريط اإلخبارم ، كذلؾ لبناء جسكر الثقة بيف القناة األخبارتكخي المصداقية في نشر  -

. كالمشاىد 

تنظيـ الدكرات التدريبية لمعامميف عمى خدمة الشريط اإلخبارم ، كاالىتماـ بالجانب التقني  -

كالفني ، كاالستفادة مف خبرات اآلخريف ، كالعمؿ عمى تحسيف األداء بصفة منتظمة كمستمرة 

. لمصحفييف في جكانب ميارات التحرير كاستخدامات المغة 
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دراسة العناكيف المتعمقة بخدمة الشريط اإلخبارم كأكجو االستفادة منيا كىذه المكضكعات عمى  -

: سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

. دراسة سيككلكجية المشاىد كردكد أفعالو بعد التعرض لمشريط اإلخبارم  -

. دراسة دكر كاستخداـ الشريط اإلخبارم في إيصاؿ الرسائؿ السياسية بيف الساسة كالدكؿ  -
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 قائمة المراجع

 .الكتب :- أواًل 

 .268ـ ، ص 2004أحمد سميماف ، تقنيات كمناىج البحث ، اإلسكندرية ، منشأة المعارؼ ،  -1

 منشكرات –السيد أحمد مصطفى ، إعداد المقترحات األكلية لمشركعات البحكث ، بنغازم  -2

  .45ـ ، ص 1994جامعة بنغازم ، 

 – كمية االعبلـ –نظريات االعبلـ ، القاىرة  )حسف عماد مكاكم ، عاطؼ عدلي العبد ،  -3

  .264ص  (ـ 2007 –مركز مبحكث الرأم العاـ 

 .ـ 2010رعد منبر،  نشرات دليؿ تكظيؼ الكمبيكتر كاإلنترنت في العمؿ الصحفي،  -4

شكاليات منيجية في مناىج البحث  )عابديف الدردير الشريؼ ،  -5 مكضكعات كقضايا كا 

  .(ـ 2010اإلعبلمي ، ليبيا ، جامعة ناصر 

 .ـ 1977ككالة المطبكعات ،: عبدالرحمف بدكم ، مناىج البحث العممي ، الككيت  -6

دار المعرفة الجامعية ، : سيد أحمد الخميفي ، فف الكتابة اإلذاعية كالتمفزيكنية ، مصر  -7

 . ـ 2005

ـ ص  2004محمد عبدالحميد ، نظريات اإلعبلـ كاتجاىات التأثير ، القاىرة ، عالـ الكتاب ،  -8

268.  

  .288ص  (ـ 2010 دار الفجر – القاىرة –نظريات االتصاؿ  )محمد منير حجاب  -9

صبع ، _ كيمر ركجر ، دكمينيؾ ، مناىج البحث اإلعبلمي ، ترجمة  -10 صالح خميؿ أبكا 

 .ـ 1989دمشؽ ، سكريا ، صبرا لمطباعة كالنشر ، 
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 .المجالت المتخصصة :- ثانيُا 

أحمد فاركؽ رضكاف ، اعتماد الجميكر عمى شريط األنباء كمصدر لؤلخبار كالمعمكمات  .1

الفضائيات العربية كمتغيرات العصر ، أعماؿ المؤتمر العممي : ،سمسمة المكتبة االعبلمية 

 ةذكالحج_ الدار المصرية المبنانية ، الطبعة األكلى _ األكؿ لؤلكاديمية الدكلية لعمـك اإلعبلـ 

  .  311 ـ ص 2008يناير _  ق 1425

ـ 2007 ، 186السيؿ الممتنع في أخبار التمفزيكف ، مجمة الفف اإلذاعي ع  )إبراىيـ الصياد  .2

  .30ص (

بناء الشريط اإلخبارم السبايتؿ في القنكات الفضائية  )رعد جاسـ الكعبي  ، إيماف عبدالرحمف  .3

ـ العدد 2008 مارس –العربية ، قناة العربية دراسة حالة ، مجمة الباحث اإلعبلمي ، آذار 

  (الرابع 
 

سمكل إماـ عمي ، تأثير مشاىدة الجميكر العربي لمقنكات الفضائية عمى كسائؿ االتصاؿ ، سمسمة  .4

الفضائيات العربية كمتغيرات العصر ، أعماؿ المؤتمر العممي األكؿ لؤلكاديمية : المكتبة االعبلمية 

 ق ، يناير 1425الدكلية لعمـك اإلعبلـ ، الدار المصرية المبنانية ، الطبعة األكلى ذك الحجة 

  .76ـ  ص 2005

مفيكميا كاقساميا كطرؽ كأساليب إعدادىا  : خطة البحث اإلعبلمي  )عابديف الدردير الشريؼ  .5

 44مجمة البحكث االعبلمية طرابمس ، مركز البحكث كالتكثيؽ اإلعبلمي كالثقافي ، العدد 

   .9ص ( ـ 2008صيؼ 

دراسة : اتجاىات طمبة جامعة العمـك التطبيقية نحك الفضائيات  )عبداهلل الديكبي ، عمى اعمر  .6

  .585ص ( 2011 – 3 العدد – 25اجتماعية تربكية ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ، مج 
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 .الرسائل العممية :- ثالثًا 

 اعتماد الجميكر عمى شريط اإلنباء كمصدر لؤلخبار كالمعمكمات –احمد فاركؽ رضكاف  

الفضائيات العربية كمتغيرات العصر ، اعماؿ المؤتمر العممي :،سمسمة المكتبة االعبلمية 

ذكا _ الدار المصرية المبنانية ،الطبعة األكلى _ األكؿ لؤلكاديمية الدكلية لعمـك االعبلـ 

  .  311 ـ ص 2008يناير _ ق 1425 ةلحج

اعتماد الجميكر عمى الشريط االخبارم في الفضائيات اإلخبارية  )حسيف محمد الزياني  

  ( . 2012كمصدر لممعمكمات  جامعة طرابمس ، كمية الفنكف كاألعبلـ ، ربيع 

بناء الشريط االخبارم السباينؿ في القنكات  )رعد جاسـ الكعبي  ، إيماف عبدالرحمف  

 مارس –الفضائية العربية ، قناة العربية دراسة حالة ، مجمة الباحث اإلعبلمي ، آذار 

 ( العدد الرابع 2008
 

 

-  Michael Keefe- Feldman, B.A ( THE CABLE NEWS TICKER, VIWER 

COMPREHENSION AND INFORMATION OVERLOAD : LESS IS MORE – 

WASHINGTON , D.C-APRIL 25 , 2007 ) 
 

 .شبكة المعمومات الدولية :- رابعًا 

 50التقرير السنكم التحاد اإلذاعات العربية ، مرجع سابؽ ، ص   

محمد جاسـ  فمحي المكسكم ، نظريات االتصاؿ كاإلعبلـ الجماىيرم ، شبكة المعمكمات . د 

  .2017.7.15الدكلية ، تاريخ المشاىدة 
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 اجتماعية لمضمكف الشريط االخبارم لكسائؿ األعبلـ ك ، اإلبعاد السيسدسع. عياد ، د 

مقدمة لمؤتمر المجتمع الفمسطيني - الفمسطينية كعبلقتو بالسمـ األىمي ، دراسة غير منشكرة 

 .شبكو المعمكمات الدكلية -  2009إلي أيف ، بيت لحـ ، حريراف 

 ألكضاع ميدانية دراسة: التحديات  ك الكاقع :المدني المجتمع )جبارة   خميؿ الصالحي  كليد 

  ( .2012ليبيا ، شبكة المعمكمات الدكلية  في المدني المجتمع منظمات كاحتياجات

 .2006ديبرا بكتر ، مكتب برامج اإلعبلـ ، كزارة الخارجية األمريكية ، 
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  (2 )ملحق رقم 

      النـــــوع- 1س

   أنثى   ذكر

      

      العمر- 2 س

   41 أكثرمن   40-18

      

      الحالة االجتماعٌة- 3س

                        أرمل                      مطلق       متزوج   أعزب     

       المستوى التعلٌمً-4س

           دكتوراه            ماجستٌر        جامعً              دبلوم ثانوي

  

 : مجال المؤسسة التً تقودها -5س

 .أعمال خٌرٌة _ 

 .قانون وحقوق إنسان_ 

 .التوعٌة  _ 

 .الخدمة االجتماعٌة _ 

  .أخرى تذكر _ 

  

    هل تتابع الشرٌط اإلخباري؟_ 6س

 ال  نعم
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     إذا كانت إجابتك بنعم فإنك تتابعه من أجل-7س

     .من أجل معرفة آخر األخبار _ ا 

      .ألن مصادره موثوقة _  ب

      .ألن أخباره تتسم بالموضوعٌة _ ج 

 .بسبب كثافة وتكرار نشر األخبار _ د 

 .التسامه بالسرعة فً نقل األخبار_ ه 

 

      إذا كانت اجابتك بال فأنك التتابعه بسب- 8س

      إنه عامل إلهاء- أ

      بسب غزارة المعلومات-  ب

      عدم دقة اخباره-  ج

 عدم ذكر مصادر أخباره-  د

  .أخرى تذكر - هـ

     

      أٌهما أفضل متابعة الشرٌط اإلخباري فً قناة- 9س

   عامة   متخصصة

      كم من الوقت تقضٌه فً متابعة الشرٌط اإلخباري- 10س

     .أقل من ساعة ٌومٌا- أ

      .من ساعة إلى أقل من ثالث ساعات- ب

 .ثالث ساعات فأكثر- ج

     كم من الوقت تستغرقه لقراءة الشرٌط اإلخباري- 11س

  

 عشر دقائق  ثمان دقائق  خمس دقائق  ثالث دقائق
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      ما الذي تحبذ متابعته فً الشرٌط اإلخباري- 12س

      اإلخبار العاجلة السرٌعة- أ

      اإلعالنات- ب

 تصرٌحات المسؤولٌن- ج

   

    هل ٌساهم الشرٌط اإلخباري فً زٌادة معلوماتك الثقافٌة- 13س

   

 ال   نعم

   

      الشرٌط اإلخباري خدمة إخبارٌة- 14س

                   ال قٌمة لها                   متطورة                   ناجعة عادٌة

      األخبار التً تبث عبر الشرٌط اإلخباري- 15س

    االثنان معا    متنوعة  متخصصة

 

 

       هل تحبذ الشرٌط اإلخباري- 16س

       بخط أبٌض وخلفٌة سوداء-  أ

       بخط أزرق وخلفٌة بٌضاء- ب

       بخط أسود وخلفٌة بٌضاء- ج

       

    : حجم الخط الذي تفضل أن ٌقدم به الشرٌط اإلخباري -17س

   

 صغٌر    متوسط    كبٌر
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   هل أثرت متابعتك للشرٌط اإلخباري على متابعة نشرات األخبار- 18س

    

   ال    نعم

 إذا كانت إجابتك بنعم فإنها _ 19س 

 لم تؤثر -  أثرت إلى حد ما -  أثرت  -

  رتب القنوات الفضائٌة التالٌة حسب األفضلٌة بالنسبة للشرٌط اإلخباري- 20س

     

  اإلخبارٌة             الحدث اللٌبٌة 24   بً بً سً            فرانس   العربٌة

  

    لٌبٌا بانوراما         لٌبٌا االقتصادٌة توباكتس روسٌا الٌوم       

  التناصح   1 لٌبٌا            لٌبٌا روحها الوطن 

       

    أفضل أوقات التً تحبذها لمتابعة الشرٌط اإلخباري- 21س

   

      السهرة     المساء                      الظهٌرة  الصباح

 

    اإلخباري أفضل مكان لمتابعة الشرٌط- 22س

       انتظارك للطبٌب بالعٌادة عند- ا

       مساًء فً المنزل مع العائلة- ب

       فً المقهى مع األصدقاء- ج

     كلما سنحت فرصة للمتابعة- د

      

   ماهو العدد األنسب لعرض الشرٌط اإلخباري على الشاشة؟- 23س
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    ثالثة أشرطة   اثنان  شرٌط واحد

   

 

 

ماهً الخدمات اإلخبارٌة والرسائل اإلرشادٌة التً تفضل إن تكون مصاحبة للشرٌط - 24س

 اإلخباري؟

        الساعة والتارٌخ- ا

        حالة الطقس- ب

        البورصة وأسعار العمالت- ج

         كلما سبق ذكره- د

   

        هل تحبذ الشرٌط اإلخباري- 25س

  منفصال كل خبر على حده _ب   فً عرض االخبار متصال_   ا 

  

 إلى أي حد تتابع الشرٌط اإلخباري فً القنوات الفضائٌة  _ 26س 

 أتابعه دائما                 أحٌانا                      الأتابعه

 :ما مجال األخبار التً تفضل متابعتها فً الشرٌط اإلخباري  _ 27س

 األخبار المحلٌة           األخبار العربٌة             األخبار االقلٌمٌة              األخبار الدولٌة

 

 : ما أنواع األخبار التً تحرص على متابعتها فً الشرٌط اإلخباري  _ 28س 

 

 سٌاسٌة           أمنٌة           كوارث  طبٌعٌة           رٌاضٌة              اجتماعٌة        

 اقتصادٌة              جرائم العنف              دٌنٌة               علمٌة              بٌئٌة          

 :ما درجة متابعتك للشرٌط اإلخباري فً القنوات الفضائٌة المتخصصة _  29س 

 .أتابعه _ 

 .الأتابعه _ .                    أتابعه أحٌانا _
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 :أتابع الشرٌط اإلخباري فً القنوات الفضائٌة المنوعة  _ 30س 

 .بدرجة كبٌرة _ 

 .بدرجة قلٌلة _ 

 .الأتابعه _ 

هل متابعتك للشرٌط اإلخباري أشبعت فضولك المعرفً عن تداعٌات األحداث والقضاٌا _ 31س 

 الجارٌة 

 .أشبعت _

 .أشبعت إلى حد ما _  

 .لم تشبع _ 

 

فإن  اإلشباعات المتحققة من متابعتك _  إلى حد ما _  إذا كان جوابك إلى أشبعت _ 32س 

 :للشرٌط اإلخباري 

 

 .متابعة األخبار فً لٌبٌا وتداعٌتها _ 

 .تجعلك أكثر فهما للعالم من حولك _ 

 .معرفة األحداث والقضاٌا وتطوراتها _ 

 .متابعته تساعدك فً إثراء النقاش مع اآلخرٌن _ 

 .متابعته تجعلك أكثر دراٌة باألحداث القادمة _ 

 



i 
 

Study Summary : 

The study is discussing the impact of  the Libyan's use  news ticker on the follow – up 

of the news bulletins on satellite channels and wether   this use consider an alternative 

to news bulletins watching. 

*This study answer the following question: 

1- Is the follow of the news ticker consider an alternative to follow-up news bulletins? 

2- Is the news ticker consider a distracting or motivating element to the news follow-

up? 

3- Does the audience watch the news ticker for entertainment , information or for fast 

and argent  news? 

4- What's the receiver opinion about the quantity of the news displayed on the news 

ticker? 

5- Does the news ticker give the same cognitive and behavioral results as new bulletin? 

And what's the degree and trend of this result? 

*The target of study: 

1- Identify the content of the news ticker in terms of quality of news and its sources. 

2- Determining the appropriate number that the receiver   prefers for the  tickers 

displayed on the screen. 

3- Learn how to make a ticker in terms of format , size, space and how long the ticker 

take to display on the screen. 

4- Identity the channels that the researched follow and prioritize them. 
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5- Know the most important channels followed by the study sample represented in 

lenders of civil society organization in Benghazi and find out how interested they ore in 

the news ticker? 

6- Determine the effect  of using the sample of the news ticker as on alternative to the 

news bulletins. 

 *This study is divided in to 3 chapters. 

Chapter 1: 

Methodological procedures for the study: 

1-The study problem. 

2-The study importance. 

3-The study  targets. 

4-The previous studies. 

5-The study questions. 

6-Differnces with previous studies. 

7- The type of the study, it's style, the society of the study, the tools used in the study. 

8- Honesty and consistency test. 

9- Statistical methods used. 

10-The limits of the study. 

11-Difficultes faced by the research in preparing the study. 

Chapter2: 

The congnitive    frame work of the study include: 

1-The news ticker (importance – features – types – edit ). 

2-The news ticker as a mean of communication . 

3-Satellte channels ( the state of satellite channels – the pros and cons ). 

4-Civil society organization. 
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Chapter 3: 

Field framework for the study. 

_ The research dealt with the field side in the study, which is the collecting of 

questionnaire forms for the study sample and analysis , in addition to the presention   

of the tables and thegeneral  results as well as the recommendation and the study 

references. 
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