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 ملخص البحث   

ال ت ثلدد   -يقدد م اددلا الاحددا االتمددا  ال كددخب لدد ال الن ادد  ا  ال يدد        
نحدخ تخييد   -في كل  ن له  الق  بالصحاف  سخاء كداب كادامي ي كم   دار  

الصدح  اللبييد  ل دن ال يدر الصدح ي ممب ال ندخب الصدحري  ا عدرال فدي  در  
ال ضددد خب السياسددديي كم كيددد  ت دددخب الصدددح  اللبييددد  ا عادددار السياسدددي  فددددي 

لتأيبددد  كم ال ضارلددد  لمسددد  سياسدددي   ضبنددد   بدددا يحدددام  الاحدددا ا  ابددد   لددد   ا
 م خ ددد   دددن التسددداتالد التدددي تحددد م اتمااددداد الن اددد  ال ضنيددد   دددخ    ضالمددد  
متأطبر مترتبد  الصديا   ال يريد  لاعادار السياسدي  فدي الصدح  اللبييد  ي   دا 

  التدددأطبر يشدددرف ت ا دددبل بضدددت النصريددداد االتصدددالي  ما  ال يددد ي  ثدددل نصريددد
ا  ال ي منصري  ترتب  ا ملخيادي فإذ كاب لكل  دحي   تخ ده عداي سياسدي 
 كم كي يخلخ ي  ا اح لسا في ا عاار السياسي  ك را  تخ سسا كي   ا تشاء.  

 ضدددابي انصدددام الضبنددد   مال سدددحيا ت ددد  الاحدددا  لددد  ال دددنس  الخ ددد ي     
كاددامي ببن م  ارسددبن    ددرم ي انقسدد   ادد مب تسددام  اددبن60ال تا دد  التددي ال دد  

معال دد   ايضددابيللخيي دد  ادد ر اد  ل يدد    تل دد ي مفددي  را ددل   ريدد    تل دد  
الاحددا اسددتقرد  ددخ  ات ددات اتماادداد ال احددخ بن  ندد  نق دد  ما دد     اماددا كندده 
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يخ   تخيي  فضلي لاعاار في الصح  اللبيي  في  ر  ال ضد خب السياسدي 
  .   ا مب  را ا  ل ق  م يامي  ال ام  ال نشخر 

الن اددد  ا  ال يددد  / تخييددد  ا عادددار / ال ضددد خب  الكلماااات المفيا يااااة هاااي 
 .السياسي

Abstract 

Attitudes of the media elite towards the Libyan newspapers' use 

of news to display political content: Afield study 

 

College of Arts and media / Misurata University- Libya 

 

This research presents the component trend of the media elite 

represented by everyone who has a relations ship with the press' 

whether academic or practitioner towards the use of Libyan 

newspapers for the news to display political content 

As this research tries to answer asset of questions that determine the 

trends of the elite concerned. 

The research was based on the descriptive and survey approach 

together with the available sample system' which amounted to 60 

unequal items between academics and job practitioners with different 

academic degrees and different age stages. 

The writer summed up about the agreement of directions searchers at 

point of employment for news in Libyan newspaper to show the 

political content without sureness for the publish topic. 

Key words; media elite-recraitment news-political content 
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   مقدمة

 توظيف األخبار في عرض المضمون السياسي 

تصل الصح  اللبيي  ك ا مسائل ا  الم اللبيي  ا عرال ناقل  لل ير   سدر  
له ا ق  م يام ك ياناب مك يانا كعرال  خ س   س   ا تقتضيه ال صلح  السياسي  

الخلدددد   منتيمدددد التددددي ل ال ددددا  ندددد د كمماد ا ال يدددد  ت دددد  سا مت دددد م كادددد افساي 
 السياسدي القددائم يسددرد  لد  السدد ح  ددح    يد   اتضدد م ا ق ددا  ال تصددار  

 في  ناخ سياسي ساعن تت فق فيه ا عاار بسسخل  ميسر كيبرين.

فدددإذا كددداب تخييددد  ا عادددار يضندددي عضدددخب ال يدددر  اددد ا  ماسدددتراتيمياد 
  القائ بن باالتصدا ي فسدخ كيضداب   ليد  تسدتث ر نتدائ  الاحدخي الضل يد  فدي  مدا

ا قنددددداب م التدددددأ بري  بدددددا  تخيددددد  ا سدددددالب  ال نيددددد  فدددددي  ددددديا   الرسدددددال  م 
التكنيكاد ال  ائي  ال ؤ ر  )الق ي   مالح يث  ( لتحقبق كايدر تدأ بر  لد  ال تلقدبن 
م ن  دم تحقبدق  قا د  الرسدال   ي م دن  د عل تخييد  ا عادار تضدر   دنا   

ل  الصددنا    مددرم نقددل ال يددر بأنسددا  فددن م لددم فددي امايدداد ا  ددالم ملددم تضدد  ادد
ال ضلخ ددداد  دددن  صددد راا الددد  ال تلقددديي م ان دددا ك ددداح  فدددي  صدددر تكنخلخ يدددا 
ا  دالم تضت د   لد   ندداا  الضلدم ال  تل د  م نسدا  لددم ال سدلم  مالتحلبدل الن سددي 
بقص  تحقبق كاير قد ر  دن التدأ بر الن سدي  لد  ال دخاطني  بدا كعضد  ال يدر 

كعض  لض لياد تحريري    تل  ي مكلح   ل  تيراد   لي  لقيا  تأ بر  بض  كب
 ( 1.)ب  سخ ه الشا ل   لياد ن سي  ما ت اعي  مفسبخلخ ي  لتحقبق ا    ضبن

يت ثدددل التخييددد  كيضددداب فدددي تدددأطبر الصدددح  لل خاقددد  ما  ددد اي ب ريقددد  
ت تلدد   ددن الحقيقدد ي فإ ددام   دديا   ال خاقدد    ضددبن بأسددالب  مقدد    ضبندد  مفددي
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 ضدداف   مإعرا يد فدن  دح ي مت ا دبل تحريريد  ماال د اي بشدكل كعدر تسدت  م 
البسا عصائص تكنخلخ ي  متضيبراد ل خي    ي   للتركبز ماالاراز بشكل  قصخم 

 (2)  خ س .يخ ل رسال   ضبن  

اب   ليدد  تخييدد  ا عاددار تلددمي اع دد   ضسددا اعالإليدداد الض ددل ا  ال ددي 
للمي م ددار اددم مكددل  خا بددق الشددر  ا  ال ددي مالقددخانبن مالتشددريضاد ال اعيدد  لدد

ال  حي   تصري   ساباتسا    ال صم اب لم نقل ال نافس الخ ب  فدي ر حداب 
الك ددد  لصدددالحسا  دددن عدددال  الدددرك  السياسددديي الدددل  يدددأتي تاضددداب لتأيبددد   ضدددا بنسا 

 ددن ماقدد  ال شددس  ا  ال ددي اللبيددي ال ينددي  لدد   مريدداد اال دد اي الصددحري .   
مااللكترمنيدددد (  اللبييدددد  )الخرإليدددد السياسددددي  فددددي السددددا   اللبييدددد ي تددددخلي الصددددح  

اات ا سددا لاعاددار السياسددي ي لكددي تخاادد  مسددائل اال ددالم ا عددرال فددي  تابضتسددا 
 مت  بتسا للت خراد السياسي  ال تال ق .   

الاا ثد  كب  مفي عضم ادل  ال خاااد  مالتندافس ادبن الصدح  اللبييد  تال د 
لصدح  يتنقدل تخيي  ا عاار في  در  ال ضد خب السياسدي فدي بضدت تلدم ا

ادددبن الضدددلي  مالمبددد ي مكب سياسددد  النشدددر فدددي بضضدددسا تثبدددر ا دددكالياد ال سنيددد  
التددددي ال ت  دددد   لدددد  ا  ال بددددبن  ددددن ااددددامي ببن كم   ارسددددبن  مال خلددددخعي ي

م د م   ضبند يم ياق  تح ي  ذلم فدي  دكل نضد   سداد كعدرال ب  درماد   لل سن ي
تددخعي ال قدد  مال خلددخعي  فددي النشددر اددلكر كاثددر  ددن  صدد ر  خ ددخت فيدده ماددل  
لدددخازم النشدددر الصدددح ي ك دددا تدددنص  لبسدددا  خا بدددق الشدددر  الصدددح ي مكعالإليددداد 

 ال سن .   
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 مشكلة البحث 

 ددددن اددددلا ال نصددددخر تددددرال الاا ثدددد  كب يكددددخب الم سددددخر ال احددددخي  ددددن ذم  
 الضالق  ال اا ر  م بر ال اا ر  بالض ل الصح ي فكاب تسات  الاحا كالتالي:   

 ددا اتماادداد الن ادد  ا  ال يدد  نحددخ تخييدد  الصددح  اللبييدد  لاعاددار فددي 
 ال ض خب السياسي؟

اللبييددد  صدددح  ا  ال يددد   دددن عدددال   تابضتسدددا لل للن اددد  مراسددد   ب انيددد " 
 -اخابدد  افريقيددا -لبييددا ا عااريدد  -ال ر دد   – )فيرايددرالخرإليدد   نسددا م االلكترمنيدد  

 ايخاب("- بن لبييا -الصااف -ارنبق

 أهمية البحث 

است   الاحا كا بته  ن كخنه يضت   فدي تقبي ده ل سدتخال التخييد   دن رك    /1
  ت صصبن 

 رسبن ل سن  الصحاف .   كاامي ببن م  ا

تضددد  للاحدددا كا يددد  كخنددده  حاملددد  لعسدددسام فدددي ملددد  قا ددد    ضلخ اتيددد   دددن  /2
 تخيي  االعاار في 

  ر  ال ض خب السياسي متأ راا بالصرم  السياسي .   

تضري  ال ست بن مالاا ثبن ب ضدايبر ال سنيد  مال خلدخعي  مال قد  فدي تخييد    /3
 االعاار بالصح  اللبيي .  
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 أهداف البحث   

اللبيي  الخرإلي  التضر   ل    ال اات ام الن ا  ا  ال ي  ب تابض  الصح    .1
 -ارنبدددق -اخابددد  افريقيدددا -لبييدددا ا عااريددد  -ال ر ددد   –)فيرايدددر ما لكترمنيددد  

 ايخاب("- بن لبييا -الصااف

 .ا  ا  ال ي  نحخ ا ماء الصح يالكش   ن نخب اتماااد الن  .2

   .التضر   ل  اام  صامر ال ضلخ اد التي تضت    لبسا الن   ا  ال ي  .3

التضر   ل    ال  ق  الن ا  ا  ال ي  في الصح  اللبيي  م صدامر ادل    .4
  .الصح 

  .تقبيم التزام الصح  با عالإلياد ال سني  في نشر ال ض خب السياسي .5

  الصددددح  اللبييدددد  التضددددر   لدددد   قتر دددداد الن ادددد  ا  ال يدددد  فددددي تخييدددد .6
  .ال ض خب السياسيلاعاار في  ر  

 تساؤالت البحث  

  ن تسات  رئيس كال ماخ:   يي ك الاحا 

وممارساين ننحاو توظياف الصاحف  ناإلعالمياة  أكااديمييما اتجاهاات النخباة  
الليبياة لألخباار فاي عارض المضامون الصاحفي  الاع  نيفارت عنات اليساااؤالت 

 اليالية     
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  ا   ال تضر  الن ا  للصح  اللبيي ؟ .1

  ددددا  دددد  ال اات ددددا م الن ادددد  ا   ال يدددد  با عاددددار السياسددددي  فددددي الصددددح  .2
 اللبيي ؟

  ا كثاف  تضر  الن ا  ا  ال ي  للصح  اللبيي ؟ .3

 تقبيم الن ا  ا  ال ي  للت  ي  الصحري  لا  اي السياسي ؟  ا .4

  ا    ال تليي  الصح  اللبيي  لالات ا اد السياسي  للن ا  ا  ال ي ؟ .5

  ا  ستخال رلا الن ا   ن كماء الصح  اللبيي ؟ .6

  ا   ال  ق  الن ا  في الصح  اللبيي  مفي  صامراا؟ .7

 لبسدددا الن اددد  ا  ال يددد  ل تابضددد   دددا كادددم  صدددامر ال ضلخ ددداد التدددي تضت ددد   .8
 ال ض خب السياسي؟

 ددا كسدداا  ا ت ددام الن ادد   لدد   صددامر  ضلخ دداد  ضبندد ؟  م ددا  دد ال  قدد   .9
 الن ا  في  صامر الصح  اللبيي ؟

فدددي  دددر  ال ضددد خب السياسدددي  دددن م سددد  نصدددر  مالحيدددا م  دددا  ددد ال ال قددد   .10
 الن ا ؟

 عالإلياته؟ ا   ال ارتااط الصح  اللبيي  ب خا بق الض ل الصح ي ما .11

 ددا كاددم  قتر دداد الن ادد  ا  ال يدد  ل سنيدد  تخييدد  االعاددار فددي الصددح   .12
 اللبيي ؟
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 مجيمع البحث   

 ب دددا ك ب الاحدددا ل ضرفددد  اتمااددداد الن اددد  ا  ال يددد  )مراسددد   ب انيددد ( قصددد د 
كب يكدددخب ال مت ددد  ال احدددخي  ت دددق فدددي الخيي ددد  م  تلددد  فدددي الضخا دددل  الاا ثددد 

ال ي خ رافيدد  االعددرالي بحبددا ينحصددر ال مت دد  فددي ا  ال بددبن كأ ضدداء اب دد  
تدددد ريس فددددي كليدددداد اال ددددالم بالما ضدددداد اللبييدددد  كم ك  ارسددددبن ل سندددد  اال ددددالم 

 مالصحاف  في ال ؤسساد ا  ال ي  اللبيي .  

  دود البحث 

   م  ارسبن( )كاامي ببنا  ال ي   : الن ا ريةالبشالحدود 

تخييددد   ا  ال يددد  نحدددخالن اددد    لددد  اتمااددداد  التضدددر  :الحااادود الموياااو ية
 لاعاار في  ر  ال ض خب السياسي.    الصح  اللبيي 

 في لبييا    ال ي (ا)  سخر الن ا   :المكانيةالحدود 

 2020/ 8ال   5/2020 :الزمنيةالحدود 

 البحث    وأداةمنهج وعينة 

است     الاا ث  ال نس  الخ د ي با تادار   دن ال نداا  التدي تقدخم ا راسد  ماقد  
متحلبلسددا مت سددبراا ب ددر   الخ ددخ  الدد   مال خاقدد  مااراءا  دد اي مالصددخاار 
ا نسد  ل راسد  م ضرفد   ال سدح مادخك ا اسدت      دنس   (3)استنتا ا د   ب   

تندام  الصدح  اللبييد  لاعادار  ا  ال يد  فديرك    سخر ال تابضبن  ن الن ا  
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(   ددرم  تددم اعتيددارام  شددخائياب  ددن 60)ك ددا  بندد  ال راسدد  تكخندد   ددن  السياسددي ي
   ناي.مااللكخ ر 

 :أداة البحث

خ  ا ت ددددد د الاا ثددددد   لددددد  االسدددددتيياب كدددددأما  لم ددددد  الييانددددداد مال ضلخ ددددداد  ددددد 
 است ار  االستيياب بال ريق  االلكترمني .   ممز   ال خلخب 

 :إجراءات الصدق والثبات

اسدددت  م كسدددلخ  الصددد ت الصددداار  العتادددار اسدددت ار  االسدددتيياب مقددد رتسا  لددد   
إليا   ا ك  د لهي  با  رل  الاا ث  االست ار   ل   م خ    دن ا سداتل  

 .سا )*(ال ت صصبن في  ما  الصحاف  ما  الم لتحكي 

 مفاهيم البحث 

ادددي التكخينددداد ال كريددد  لل دددر م مالتدددي ي كدددن كب تينددد   ليددده ا  االتمااددداد: .1
ماندا فدي الاحدا تضندي كراء الن اد    (4لده ) م خ    دن التصدرفاد السدلخكي   

ا  ال يدددد  فددددي تخييدددد  الصددددح  اللبييدددد  لاعاددددار فددددي  ددددر  ال ضدددد خب 
 السياسي  

 دددريح  تكخندد   دددن ا اددامي ببن فدددي الما ضدداد اللبييددد ي  ا  ال يدد :الن ادد   .2
الدددددلين ي رسددددددخب  لددددددخم ا  ددددددالم مال  ارسددددددبن للض ددددددل ا  ال ددددددي ب  تلدددددد  

 ا  ال ي  اللبيي .   اللين يض لخب في ال ؤسساد   ماالتهي
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ادددددخ عضدددددخب ال يدددددر  اددددد ا  ماسدددددتراتيمياد اماراد  الصدددددح ي:التخييددددد   .3
الصح  لتحقبق كاير تأ بر  لد  الم سدخر م دن  دم تحقبدق  قا د  الرسدال  

 .(5)ا  ال ي  

ادددي الصدددح  الصدددامر   فدددي لبييدددا ك م عار سدددا ملكنسدددا  اللبييددد :الصدددح   .4
ملقدددد   السياسدددديي  ماالنقسددددام الرااندددد يددددل ا ز دددد تحددددااي الخاقدددد  اللبيددددي فددددي 

ممن دددا ت صددديص للخرإليددد  ك  اللبييدد ( )الصدددح اسددت     الاا ثددد   صددد لح 
 ضدددداب  تدددد  ال يشددددكل ذلددددم فرلدددداب  لدددد   ا  نددددبنكم اسددددت  ام  ما لكترمنيدددد 

عا د  مكنده ي بدل ك لد  القدراء الد  الصدح  ا لكترمنيد  ل دا لسدا   ال احخيي
  ن س اد معصائص. 

  ال مل . عاار  ن الخ  اد السياسي  في اخ كل ا السياسي:ال ض خب  .5

 

 

  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 )*(  ك   االست ار   ن قيل كل  ن:

 / م.   تاف  ح   ا ليهي كستاذ  شارك بكلي  ال نخب ما  الم1

 ال نخب ما  الماارمبي كستاذ  سا   بكلي   / م.  لي  ا  2

 / م. ك    اليأ  عضري كستاذ  سا   بكلي  ال نخب ما  الم3
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   نويح خصائص العينة 1الجدول رقم ن

 اليكرار والنسبة                         

 الميغير                        

 %  ك

 

 النوت 

 72.9 43 ذكور 

 27.1 16 إناث

 100.0 59 المجموت 

 

 

 العمر 

 18.6 11 35-25من

36-45 19 32.2 

46- 55 20 33.9 

56-65 9 15.3 

 100.0 59 المجموت 

 

 

 المسيوى اليعليمي 

 18.3 11 جامعي 

 11.7 7 دراسات عليا 

 36.7 22 ماجسيير 

 33.3 20 دكيوراه 

 100.0 60 المجموت 

 

 اليخصص العلمي 

 70.0 42 تخصص إعالم 

 30.0 18 تخصص أخر 

 100.0 60 المجموت 

 

 الوظيفة 

 75.0 45 أكاديمي 

 25.0 15 ممارس

 100.0 60 المجموت 
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 سنوات الخبرة 

 56.7 34 أقل من سنة 

 38.3 23 سنوات   5من سنة إلى 

سنوات وأقل  5أكثر من 
 10من

3 5.0 

 100.0 60 المجموت 

 

 

 مكان العمل 

 71.7 38 كلية 

 3.8 2 مؤسسة إذا ية 

 18.9 10 صحفية مؤسسة 

 3.8 2 مؤسسة تلفزيونية

 1.9 1 أخرى تعكر 

 100.0 53 المجموت 

 

 الخلفية النظرية لمويوت البحث 

كب  سدؤملي  الصدحاف  ممسدائل ا  دالم ا عدرال تتر  سدا ال  ارسد  ال سنيدد  
لسدداي التددي تت ثددل فددي االلتددزام بأعالإليدداد ال سندد  التددي مإب ات قدد   لبسددا ال خا بددق 
ال مليدددد  ال ت ددددر  بالقددددانخبي تلددددم ال خا بددددق ب ثابدددد  ن دددداذ  تحتددددليسا ال ؤسسدددداد 

ئض  ابن الصح ببن مل ال الصحري  لتح ي  سياستسا ال ا   في  كل   اهيم  ا
ا مار ي تحدد م كيدد  يكددخب ال سددلم الصددح ي ال ناسدد  با تاددار الصددحاف  التددزام 
 مت ضدددي يدددخفر لددد ال ال تلقدددي ا سدددا    صدددي با عالإليددداد مال سدددؤملي  التدددي 
تتقلدد اا الصددحي   ال ضت دد   لبسددا فددي اسددتقاء ا عاددار  نسدداي لت دد م ل يدده كيخ ددل  

 ( 6) .كعالإلي 
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 صددد اإلي  ا عادددار ع  ددد  كساسدددي  تقددد  سا الصدددح  لل تلقدددي الدددل  متضتيدددر 
ياحا  ن الحقائق مت ا بلسا ا مب عل سا كم فر  اات ا داد  ضبند   لبسدا كم 

 (7) ا  ا  ماا ا  لمزئياد كعرال 

ا ددا يخ دد  ات ددات لدد ني  لدد  كا يدد  ممر الصددح  فددي نشددر الشددائضاد كم 
 د ال ال صد اإلي  التدي تتسدم  خا ستسا مالقضاء  لبسدا مادلا  درتاش بشدكل رئديس ب

اسدددا لددد ال الم سدددخري فقدددخ  تأ برادددا يدددزمام  نددد  ا تكدددخب ال صدددامر ذاد  صددد اإلي  
 اليد ي  بدا يضد  ذلدم  درط لددرمر  للتضدر  لسدا ملالسدت  ام ملالقتنداب كيضددا 

 ب ضن  م خم  الق  طرمي  ابن ال ص اإلي  مالتأ بر.   (8) مالتأ بر

لكدي يكدخب الخلد  ك دا يمد ي م  ل  مر   كايدر  دن ا ا يد  مالضدرمر ي 
ي فترسديخ القخا د  ا عالإليد  القدراء م د م اسدت  السم ل  الصح ببن ا ترام  قدخ   

قدددد ر ا  كدددداب  مك ايدددد يالقددددراء بأ اندددد    لدددد  تخعيدددد  للصددددحاف  تض ددددلا ساسددددي  
 در  كم اد    ل   د  ك ب مرياد اال  اي  خلسم مرفت است  ام ا   الم 

لي م ال سداتبر ال مليد  تدنص  لد   ريد  التضيبدر آعري السي ا م كب القانخب الد م 
تكدخب  قنند   تد  ال تتحدخ  الد  فدخ    يمد  ابا رام  لحري  الصدحاف  التدي  

ال كم مسبل  للقل  كم سي  للتشسبر كم لل لش ابن ال يدر م الدرك  كم لالنحيداز 
ا  دالم الم داابر   )الدرائ ( لخسدائلذلم كب ال مر السياسدي   (9)ال   س   ضبن   

 ببدددر الصدددخر  السياسدددي  لحدددز   دددن ا  دددزا  كم لسياسدددي  ددداي ام للنصدددام ادددخ ت
السياسي  ن  ان  كعري قد  ال يكدخب التدأ بر  اسد اب ملكنده يصدل تدأ براب  حسدخ اب 
في كل ا  خا  ي متسسم زيام  ال  اي  السياسي  ال ق    فدي تحسدبن الصدخر  ام 

ائيد  كم السياسدي  تمدا  في التأ بر في السلخك السياسي في كمقداد الح دالد ال  
 خقدددد  كم  ددددد ي  ددددداي مالصددددحاف  ك ددددداح  ذاد  بخيددددد  مسددددر   فدددددي  ضالمددددد  

 (10)ا   ايي 
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ال ضاملددد  الصدددلا  ادددي االلتدددزام بأعالإليددداد ال سنددد  مالاحدددا  دددن سدددر   
االنتشدددار مالت ا دددل  دددن ال تلقددديي ف دددي سددديبل سدددر   االنتشدددار قددد  ت بددد  ال قددد  
مال خلددددخعي   ددددن ال يددددر ال نشددددخر  يددددر ا نترندددد  لضدددد م التدددد قبق فددددي  ددددح  
ال صدد ر كم لثقدد  الصددح ي ال تناهيدد  فيدده فسددلا يددؤم  الدد  كز دد   قدد   دد    سددخر 
الصددددحي   الددددل  قدددد  تتدددداف لدددده فر دددد  التحقددددق  ددددن  صدددد اإلي  ال ضلخ دددداد  يددددر 
االنترنددد  كم  دددن الصدددح   ا عدددرال ممب ذكدددر ال صددد ر   دددا ي دددرف ا دددكالياد 
 ددخ   ليددار ا  اندد  الصددحري  م كعالإليدداد الض ددل الصددح ي م صدد اقبته ميكددخب 

 دددن  سدديااب فددي ااتدددزاز  قدد  الم سدددخر فددي الخسدددبل  ا  ال يدد ي فال صددد اإلي  مال قدد 
كساسياد الض ل الصح    التي تتضار  ا مراا    السر   ك ي ك كساسي في 
الصحاف    با تضد  ا عادار الضا لد    تا دا للنمداف فدي الصدحاف  االلكترمنيد ي 
مإلدد   دد ا  ددا تقيددل ا ع دداء فبسددا بحبددا تضدد   فددخر  ال صتسدداي ملكددن  صدد اق  

 دد  السددر   مانددا  ال صدد ر ال سددت  م  ددرط كساسددي ال ي كددن التسددامب فيدده  تدد 
 (12)م تست  م ا نص   السياسي  الصح  لتحقبق التالي:  ( 11)تك ن ال شكل  

 التثقي  السياسي بشأب قضايا  ضبن  اي يخلخ ي  كم اقتصامي  كم  قب   سياسي   •

لسياستسا   • ال سان    متح ي   خاق ه  اتخ بسه  الضام  الرك   اتماااد  في  التأ بر 
امي  ماال ت اعي ي م حامل  الضا  ياار  الرفت م را مسا السياسي  ماالقتص
 مال ضارل  لسل  السياساد. 

          التسدددددخيق السياسدددددي مادددددخ  حاملددددد   دددددر  ا فكدددددار مال خاقددددد   لددددد  الم سدددددخر •
متض ددل الصددح   ددن عددال  التركبدددز ي تسددليم اسدددا) ال تلقددي ( اسدد   تسددخيقسا مال

 لدد  ال ضدد خب السياسددي  لدد   دد   ددانضي القددرار بال ضلخ دداد بشددأب اال دد اي 
الماريددد  م اليب ددد  السياسدددي  لسياسدددتسمي لتدددخفر لل سدددؤملبن القندددخاد الالز ددد  لنقدددل 
رسددددائلسم الدددد  الم سددددخر مالن ادددد  السياسددددي ي م ددددن عاللسددددا تتدددداف ال ر دددد  لشددددرف 
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ضارلبسمي ك ا  تتيح لل سؤملبن ا كاني  الحضدخر سياساتسم م  سا     خاق   
الش صدددددي ي لدددددسم ال سدددددت ر لنشددددداطاتسم  م ددددد اتسم فدددددي اذاددددداب الم سدددددخر بضر 

متسددددت ي  كب  تددددؤ ر فددددي  خاقدددد    ددددناب  القددددراري م خاقدددد  الم سددددخر  باتمددددا  
التأيبدددددد   تزيدددددد   ددددددن اب ي  الت  يدددددد  ا  ال يدددددد ال سددددددؤملبن الحكددددددخ ببن متسددددددت 

 ( 13)الحكخ اد لقام  م   لاضت سياساد االم اابر 

ف دددددي الحدددددرم  م نددددد  ا ز ددددداد السياسدددددي ي تض دددددل الكيانددددداد السياسدددددي  كم  
السددل خي   ددن عددال  الصددحاف   الخطنيدد   لدد  نشددر الثقافدد  السياسددي  لدد ال ف دداد 
ال مت    ن عال  ال قاالد مالتحلبالد السياسي   مالتخعيد   اد م ر  م ما اداد  

تخ بتدده بالقضددايا السياسددي  السا دد   ددن عددال  ال ددخاطن  فددي التن يدد   السياسددي   م 
 (14)ااددراز ااددم القضددايا الخطنيدد  قددي  ددكل  اعاددار متضليقدداد  متحلددبالد سياسددي  

ب ضندد  كعددر تاحددا ا نص دد  السياسددي  فددي الضددالم  ددن عددال  ا ال سددا سددخاء فددي 
السددلم ام فددي الحددر ي  لدد  ارسدداء  ر لتسددا مال  ايدد  لسدداي عا دد  في ددا يضدد ن 

ساي ماستقرارااي م للصح   ن ابن مسائل ا  الم ممر بدارز فدي سال تسا م ك ن
 :(  15) تأاب  ا  ن الخطني لل مل ي يُتر م الا ال مر في التالي

تأابدددد  ال صدددد اإلي  الصددددحري   تدددد  تقندددد  الم دددداابر بانسددددا تنشددددر انادددداء  قيقيدددد   •
االعدددر متنقدددل اال ددد اي بشددد افي  ممب تسخيدددل ام تسدددخين  للدددرك  مالدددرك متتضدددر  

  ل  اتما   ضبن.   مال تقتصر الضالمي   تل  انحاء الضل ي   نمتم    امتسا 

يت لدد  كسددلخ   ل ددي مقبددق فددي  مالسددليي  ماددلااددا الض ليدداد الن سددي  ا يماايدد   •
 يته.  ت ق    ص ات يا   ال ير ام التحلبل ام التضلبق  ت  ال 

اقتص  • سيات    م  في  ال ير  مل   ملكن  ال يري  نقل  الصح   ل   ممر  ار 
  ضلخ اتي  تكا ل بحبا يت بز  ن الخسائل ا  ال ي  ا عرال.  
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سخاء  ن   • م ا   يا  اقلي يا  تخزيضسا  انشر  ك   الصحاف   التأاب   ل   ال ي  
التاام    طريق  ام  ير  ال ار   في  متسخيقسا  الصح   طا   ا ام   طريق 

الصح    ابن  في )ال ير (  بحبا    ال  تل    االعاار  الضالم  نشر  تض ن 
   الضالم. ك زاء   تل    ن التي تتضلق بالض لياد الن سي  في عصخ ا

اار السياس  تس   ال  تحقبق التأ بر في الم اابر ع    لتخ ساد  فا ع
ال مل ي  م تض ل االعاار السياس   ن عال  ا   اخ ت ببر السلخك نحخ فكر   
اسرب    كان   قخي    السياس    رمس   الصحي      عاار  سياس   كان   مكل ا 

الم اابر   تأ بر  في   كز     (16)مكاثر   اليالم في  ت عل  م ن  ا  ممر  ي  يصل 
منتائ كساااسا   مالتضر   ل   الالز     في  را ل  خا س   مسا   الصحاف   ؤ ر 

ي  (17)ي ت  ي  المخان  ال  تل   لالز  مال خلخعي  ف ن  را ا  ال ق     مالا  انا
 نسا كاثر ال تراد كم ال را ل التي تحتا  فبسا اليالم ال   خاطنبساي  ت   ن  

  ن لق كنساني بحا. 

 النيائج    عرض ومناقشة

   نويح مدة قراءة المبحوثين للصحف الليبية 2نرقم الجدول 

 مدى القراءة ك %
 ال اقراتاا  15 25.0
 ك يانا  33 55.0
 مائ ا  12 20.0

 ال م خب   60 100.0
 



تصدر عن مجلة علمية محكمة  –  2021ديسمبر -12العدد - 6السنة   –مجلة كلية الفنون واإلعالم    

 ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراته جامعة 

 

55 

 

 دددن عدددال  ادددلا المددد م  يتضدددح كب انددداك اإلادددا   ضقدددخ   لددد  قدددراء      
م تابضدد  الصددح  اللبييدد ي مإندده تددرامف  سددتخال االإلاددا  اددبن اإلاددا  مائددم ماإلاددا  

 زفددد  ر ددد  الضبنددد   فدددي  دددبن سددد  الحا ددد  مالصدددرم ي  ما عدددرادددبن الخقددد  
الاا ثدد  ذلددم الدد  م ددخم مسددائل ا ددالم كعددرال اددي  القددراء ي متر دد تقرياددا  ددن 

 كاثر تخفر مسسخل  في االست  ام  ثل الراميخ مالتل زيخب.   

 
  نويح عدد مرات قراءة المبحوثين للصحف الليبية أو مدى 3نرقم الجدول 

 اليعرض للصحف
 

 مرات القراءة للصحف  ك  %

  س  الصرم   21 36.8
 كسيخعيا 7 12.3
  ن  ر  في السيخبكاثر  15 26.3
 يخ يا 14 24.6
 ال م خب  60 100.0

 
اب ليياندداد المدد م  الددل  سدداقهي  بددا      تضتيددر اياندداد اددلا المدد م  تأابدد ب

 بددا ابندد   ا م يي صددل لنددا  مددم االإلاددا  ماالات ددام الددل   دد م  لنددا التسددات  
( كب ا لددد  ال احدددخ بن يتدددابضخب الصدددح  اللبييددد  3)رقدددم لندددا عاددداراد المددد م  

 مك دداكدداب لدديس باات ددام كيبددر كم بشددكل  نددتصم  سددت ري  مإببشددكل كم بددأعري 
 ا  الم ا عرال مرم في التحلبل السااق فإب ذلم ييرر ال ت امام  ل  مسائل 

 اال ت ددددددا يياددددددالقنخاد التل زيخنيدددددد  مال ح دددددداد ا ذاعيدددددد  م خاقدددددد  التخا ددددددل 
    كاثر م سسخل با تااراا  تا
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   نويح مدى ثقة المبحوثين في الصحف الليبية 4الجدول رقم ن
 

 مدى ثقة المبحوثين في الصحف الليبية ك %
  الي   14 23.3
  تخس    32 53.3
 للي   14 23.3
 ال م خب 60 100.0

( كب الثقددد  التدددي تحصددد  اسدددا الصدددح  اللبييددد  لددد ال 4يُصسدددر المددد م  رقدددم )
 بن  الاحا تستقر في  ن ق  لاااي   بر مالح ي  بدا تسدامد النسدا  التدي 

اي فددي  ددبن  دداز  دد ال  الثقدد  عر دد  اسددا الثقدد  الضاليدد   دد  الثقدد  الضددلي   ت ا ددب
بسددا  بدد ي  لدد  نسددا  ك لدد ي ب ضند  كعددر يضتيددر  دد ال الثقد  ال ض دد  ال ال تخسد  

عا   في يل الت فق ال ضلخ اتي الكيبر مالسري   ن مسائل ا  دالم ماالتصدا  
   ضاء   

 نويح ثقة المبحوثين في مصادر الصحف الليبية   5نالجدول رقم 

 ثقة المبحوثين في مصادر الصحف الليبية ك %
  الي   12 20.0
  تخس    30 50.0
 للي   18 30.0
 ال م خب 60 100.0

 

 قددد   بنددد  الاحدددا فدددي ال صدددامر التدددي تسدددتقي  نسدددا  المددد م  كبيخلدددح ادددلا  
 قارنددد    بددد  يلحددد اب  دددا  بددد    ددد اب اذ لدددم نقدددل  كعااراددداي تضتيدددرالصدددح  اللبييددد  
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لل تلقي ي ر   ليه  ا  ني(الحس الخ ي )ب ستخال قراءتسا مير   ذلم ال  كب 
   لبسا.ااالنتقاء ابن ال صامر الصحري   س   ضرفتسا ماالط  ناب 

   نويح أسباب االعيماد على مصادر معينة 6الجدول رقم ن

 أسباب االعيماد على مصادر معينة ك %
  ص اقبتسا  ن تمر   سابق  لل احخي 29 48.3
  سرتسا  20 33.3
  ال بتسا  4 6.7
 ال ت ام مسائل ا  الم  لبسا 1 1.7
 كساا  كعرال تلكر 6 10.0
 ال م خب 60 100.0

 

تؤكدد  اياندداد اددلا المدد م  كب ا ت ددام  بندد  الاحددا  لدد   صددامر  ضبندد  
را د  الد  إليدا   صدد اقبتسا م خلدخ بتسا التدي انبد   ددن عدال  التضدر  لسددا 

 بددددا ات قدددد  ا  لييدددد   لدددد  كب ال صددددامر  ي ددددن طريددددق التكددددرار كم الشددددسر 
ال ضت    اي الحائز   ل  الثق  ا اير مادي التدي سديق لسدم تمر د  كعاارادا  دم 
ا اثددر  ددسر ي ب ضندد  كعددر يضت دد  ال احددخ بن  لدد   صددامر  ضبندد  ممب  براددا 

ال ضت د    مال شدسخر عا   التي سيق لسم  تابضد  كعاارادا ماعتادار  صد اقبتسا 
 مال ضرمف  ل ال الم ي .
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( يوضح مدى اهتمام المبحوثين باألخبار السياسية في  7الجدول رقم )

 الصحف الليبية 

 مدى االهيمام باألخبار السياسية   ك %
 ال كاتم اسا   10 16.7
 ال      ا  46 76.7
 ال     كيبر  4 6.7

 ال م خب   60 100.0
 

ل ال احددددخ بن يست ددددخب با عاددددار  كملددددح  اياندددداد المدددد م  السددددابق  كب  ددددُ
السياسددي  فددي الصددح  اللبييدد  الدد   دد   دداي مذلددم را دد   سدد  رك  الاا ثدد  الدد  
 تددابضتسم لاعاددار السياسددي  فددي مسددائل ا  ددالم ا عددرال ا سددرب م ددخ  الددبسم 

 االتل زيخب  ثالبي م ن مسائل ا  الم الضر ي  ما  نيي .  

   نويح مدى تلبية الصحف الليبية لالهيمامات السياسية للمبحوثين 8دول رقم نالج
 لالهيمامات السياسية  مدى تلبية الصحف الليبية   ك %

 ال تليبسا   20 33.3
 ال      ا 23 38.3
 تليي اات ا ي ال     كيبر  17 28.3

 ال م خب   60 100.0
 

يشدددددبر ادددددلا المددددد م  الددددد  كب الصدددددح  اللبييددددد  ال تليدددددي اات ا ددددداد ال احدددددخ بن 
السياسددي  بال سددتخال ال  لددخ  مقدد  يكددخب اددلا مراء لمددخء ال تلقددي الدد  اال ت ددام 
 لدد  مسددائل ا  ددالم ا عددرال فددي  تابضدد  ا عاددار مالت ددخراد السياسددي  كم  ب 
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لسياسي  ال تال قد  الصح  اللبيي  ك الب ال تليي  ا تسم  ن ت  ي  ا   اي ا
 م ال ت خر  لحص  الحص .  

   نويح تقييم الصحف الليبية لألخبار9الجدول رقم ن
 

 تقييم الصحف الليبية لألخبار   ك  % 
   تاز    24 40.0
  تخس     31 51.7
 للي    5 8.3

 ال م خب   60 100.0
 دددخ  تقبددديم  سدددتخال الصدددح    دددن ايانددداد ادددلا المددد م  يت دددق ال احخ دددخب 

اللبييددددد ي اذ يصدددددن خنسا ك تخسددددد   ال سدددددتخال متدددددرال الاا ثددددد  كب ادددددلا التصدددددني  
خر ال صدا   فدي  نص  مكفضل  ن اب يكخب  سدتخااا لدلي  فدي يدل الت د

  .ال مسائل ا  الم
 والحياد في عرض المضمون السياسي  نويح مدى الدقة 10نرقم الجدول 

 مدقة الدقة والحياد في عرض المضمون السياسي  ك %

  رت     17 28.3
  تخسش   32 53.3
  ن  ت   11 18.3
 ال م خب   60 100.0
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ال احخ خب         كا   الم م   الا  اياناد  عال   ال ق      ن  كب  ليار   ل  
ك ا  بال  لخ   كم  بال رت    ليس  السياسيي  ال ض خب  في  ر   مالحيام 

ب ا م  م    يم ي  ال تلقيي  لضقل  اللبيي   الصح   ا ترام  كاثر  ن   م  يضير 
  را ا  اعالإلياد الض ل الصح ي م خا بق الشر  ال ملي .  

 نويح مسيوى ريا المبحوثين عن أداء الصحف الليبية   11نالجدول رقم 
 

 مسيوى الريا عن األداء  ك %
  بر رالي بال  لق 7 11.7
  بر رالي  18 30.0
 ال ك ر  11 18.3
 رالي 19 31.7
 رالي    اب  5 8.3

 ال م خب 60 100.0
 

ييبن الم م   ن عدال  عاداراد إليدا  التسدات ي كب التد ري  فدي اللاداراد       
ك  ددد  الرلدددا  سدددتخياد  حددد م  ات دددق  خلسدددا ال احدددخ بن  دددن الن اددد ي كال مادددي 
 رام دد  الرلددا م دد م الرلددا  ددن كماء الصددح  اددن س النسددا  تقريادداي ب ددا ي سددر 

 سددتخال رالددي ن ددس ال –رالددي ل دداذا كعددل  قيددا   بددر  التددالي:ا ابدد  التسددات  
 ن رلا ال احخ بن؟ ترال الاا ث  كب ذلم ملبل  لد  اب االعدتال  فدي م سداد 
النصددر الدد  اددل  ال ر دد  يضنددي اب الصددح  اللبييدد  ليسدد  بالضددلي  كمائسددا مال 

تضتير  ب   في تن بل الض ل الصح ي با لاف  ال  تناس  النس   مكن ابالقخ ي  
 ل ال اللااراد ا عرال كان   ضير .  
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   نبين مدى اليزام الصحف الليبية بمواثيق العمل الصحفي وأخالقياتت12نرقم الجدول 
 

 مدى ارتباط الصحف الليبية بالمواثيق الصحفية  ك %

 تلتزم مائ با 6 7.9
 تلتزم ك يانا  42 55.3
 ال تلتزم  12 15.8
 ال م خب 60 100.0

التزام        الن ا  في  الثاني  شر  ؤك    ل  كب رك   الم م   اياناد  تأتي 
الصح ي   الض ل  ب خا بق  اللبيي   في مكعالإلياتهالصح   ك ا  ي  اء  سمال 

الخاق ي  با ات ق ا  ليي   خ  االلتزام بضت ا  ياب فقش مليس مائ اب ك ا  
 ا التي قال   يم  مك ا تنص التشريضاد مالقخانبن ا  ال ي ي منسا  ل بل   

ال تلقي   يرا   بضض   ا  ذلم  الاا ث   متيرر  مائ ا   ل     )ال احخي(بالتزا سا 
 لل ضلخ اد  ال  ا مقاد.  متخيي الص حاد  ن تال   

 نويح أراء المبحوثين في الصحف الليبية    13نالجدول رقم 
 

 المجموت 
 

غير 
 موافق 

  موافق  محاند 
 العبارة 

 ك % ك % ك % ك% 
الصح  اللبيي  للي    ن  با   6 10.0 41 68.3 13 21.7 60/  100.0

 ال ض خب 
الصح  اللبيي  ت ض  بالكا ل   44 73.3 10 16.7 6 10.0 60/  100.0

 للتخ يه السياسي 
تخي  الصح  اللبيي  ا عاار لمس    48 80.0 9 15.0 3 5.0 60/  100.0

 سياسي   ح م  
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الصح  اللبيي  ت تقر ال  ال خلخعي    50 83.3 9 15.0 1 1.7 60/  100.0
في  ضالم  القضايا  

 السياسي  
 الصح  اللبيي  ت    ابن الرا  مال ير 42 70.0 15 25.0 3 5.0 60/  100.0

100.0  /60 13.3 8 33.3 20 53.3 32 
 

الصح  اللبيي  تركز  ل   
ال خلخ اد مالقضايا التي  

 تخ سسا السياسي تت ا       
الصح  اللبيي  تس ل ال خلخ اد   53 91.4 5 8.6 0 0 60/  100.0

مالقضايا التي ال تت ا    
 السياسي      تخ سسا

الصح  اللبيي  ت كر  صامر   45 75.0 9 15.0 6 10.0 60/  100.0
اعااراا في  

 ا  ياب ا ل  
الصح  اللبيي  تض ل  ل      19 31.7 26 43.3 15 25.0 60/  100.0

التشسبر مالق   في  
 ال صخم السياسببن 

تست  م الصح  اللبيي  ال اظ   23 38.3 25 41.7 12 20.0 60/  100.0
م ص لحاد  بر  حري  في  

 ال ض خب السياسي  ر  
 مالح   اعااراا بحيامي الصح  تنشر   21 35.0 34 56.7 5 8.3 60/  100.0
الصح  اللبيي  تنس  اعااراا ال    3 5.0 14 23.3 43 71.7 60/  100.0

  صامراا الحقيقي  
الصح  اللبيي  ت   القارئ بكل   7 11.7 32 53.3 21 35.0 60/  100.0

تنشر    ال ضلخ اد ال
 اعاار متضتم  ل  اعرال 

تت بز الصح  اللبيي   ن  براا   4 6.7 25 41.7 31 51.7 60/  100.0
بحياميتسا في نشر  
 ت ا بل االعاار 

الصح  اللبيي  تس ي ا  ياء   3 5.0 16 26.7 41 68.3 60/  100.0
 ب س ياتسا 
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الصح  اللبيي  تص    2 3.3 20 33.3 38 63.3 60/  100.0
 ال خ خفاد بص اتسا 

ا عاار ك ا اي  الصح  اللبيي  تنشر  0 0 15 25.0 45 75.0 60/  100.0
 ا ق  ا مب التل يح ال   خق سا كم ركيسا 

الصح  اللبيي  ال تيرز زمايا في   12 20.0 23 38.3 25 41.7 60/  100.0
ال ير متضتم  
  ل  كعرال 

الصح  اللبيي  تتيح للقارئ فر     2 2.6 22 36.7 36 60.0 60/  100.0
القرار السياسي لل  الل   

 السياسي  ابن المساد  
الصح  اللبيي  تنخب في ا عاار   7 11.7 16 26.7 37 61.7 60/  100.0

السياسي  لتض ي القارئ ا سا   
 بأا ي  الخ    الخطني  

الصح  اللبيي  تنخب في ا عاار   9 15.0 18 30.0 33 55.0 60/  100.0
السياسي  لتسسم في ا ااب  
  ا اد مرغااد القارئ 

 

 

)ييبن        رقم  ا صائياد   (13الم م   كم  كرقام  في  كل  ال احخ بن  آراء 
ت سر  ستخال ارتااط الصح  اللبيي  ب خا بق مكعالإلياد الض ل الصح يي  با 

النسا    مالح  يا   68.3ابن   م خق سم  ركيسم  يكن  لم  الاحا  %  ن  بن  
يخافقخا  اللاار    لم  كنسم  ب ضن   اللبيي ي  الصح   ا مل   خ  لض   ض خب 

ال سا      ل  في  فخق خا  قخي   باب  ضا بنسا  يقخلخا  ملم  ال ض خب  لض  
السياسي  سخاء  للتخ ساد  اللبيي   الصح   ( م ن عضخب  الضاااي   ال حاي  ) 

% ي م نسا   73.3اان  ال نيثق   ن ا مار  كم ال  خ   اءد بال خافق  انسا   
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س  % م ل  ال خافق   ل  تخيي  كعاار الصح  لم80.0ك ل  ت ثل  في  
 سياسي   ضبن  ب ا يضني كب  ل الضبن  ات ق  في ذلم.

% كان  الت ات الضبن   خ  افتقار الصح  اللبيي  ال   83.3ك ا نسا         
%  ن الضبن   ل   70.0ال خلخعي  في  ضالم  القضايا السياسي ي كللم ات ق 

ا  ر الل  ال يض ي الصح     مال يركب الصح  اللبيي  ال ت صل ابن الرك   
 ابيتسا ال  لخ   للض ل الصح ي. 

اللبييددد  اخيي تسدددا ا  دددل كال مادددي ا  دددالم م دددخ   ددد م ارتاددداط الصدددح        
ي  يددددرد اللاارتدددداب التالبتدددداب مالحيددددام مالتثقيدددد  ال رتا دددداب بال خلددددخعي  مال قدددد  

)الصددح  اللبييدد  تركددز  لدد  ال خلددخ اد مالقضددايا التددي تت ا دد   دد  تخ سسددا 
اللبييدد  تس ددل ال خلددخ اد مالقضددايا التددي ال تت ا دد   دد   م)الصددح  السياسددي(
 ددن نصدد  الضبندد   كاثددر ددن ذلددم انسدد    تل دد   بددا ك  دد   (السياسدديتخ سسددا 
 دددل الضبنددد  بدددأ ل  نسدددا  فدددي المددد م   مك  ضددد  %  لددد  اللادددار  ا ملددد  53.3
 %  ل  اللاار  الثاني .91.4
%  لدد  كب الصددح  اللبييدد  75.0ك ددا يسددرد  خافقدد   بندد  ال راسدد  انسددا      

الحيدددام ك دددام تضدددر  تدددلكر  صدددامر الصدددحري   الادددابي ممقددد  ال احدددخ بن  خقددد  
م نسددا   %ي43.3الصدح  اللبييد  لل صددخم السياسدببن بالتشدسبر مالقددل  انسدا  

% ك دام اسددت  ام الصددح  اللبييد   ل دداظ م صدد لحاد  بدر  ددحري  فددي 41.7
% ك ددددام  ياميدددد  النشددددري م نسددددا  56.7 ددددر  ال ضدددد خب السياسدددديي م نسددددا  

لخ داد فسدي ال تنشدر اللبيي  ت   القدارئ بكدل ال ض  )الصح %  ن  عاار   53.3
 كعاار متضتم  ل  كعرال(.

 ك ا  ا لم تخافق  ليه الضبن  انس   ت امت  فسي اللااراد التالي :     
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الصح  اللبيي  ال تنس  ا عاار ال   صامر  قيقي ي  ازد  ل   بدر  خافدق 
 %.71.7انسا  

الصددح  اللبييدد  تت بددز بحياميتسددا فددي نشددر الت ا ددبلي  ددازد  لدد   بددر  خافددق 
 %.51.7نسا ا

الصدددح  اللبييددد  تسددد ي ا  دددياء ب سدددد ياتساي  دددازد  لددد   بدددر  خافدددق انسددددا  
68.3.% 

الصددح  اللبييدد  تصدد  ال خ ددخفاد بصدد اتساي  ددازد  لدد   بددر  خافددق انسددا  
63.3.% 

الصدح  اللبييد  تنشددر اد مب تل ديح الدد   خق سداي  دازد  لدد   بدر  خافدق انسددا  
75.0.% 

تم  لدد  كعددرالي  ددازد  لدد   بددر  خافددق الصددح  اللبييدد  ال تيددرز ت ا ددبل متضدد
 %. 41.7انسا 

الصح  اللبيي  تتيح للقارئ ال  الل  ابن المسداد السياسدي ي  دازد  لد   بدر 
 %.60.0 خافق انسا 

الصدددح  اللبييددد  تندددخب فدددي ا عادددار السياسدددي  لتض دددي ا سدددا  بأا يددد  الخ ددد   
 %.61.7الخطني ي  ازد  ل   بر  خافق انسا  

ازد  لد  فدي ا عادار السياسدي  لتشدا   ا داد القدارئي  د  الصح  اللبيي  تندخب
 %. 55.0 بر  خافق انسا  
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    النيائج أهم 

 :معطيات الجداول اإل صائية  .1

 %.55.0االإلاا   ل  قراء  الصح  اللبيي   ب  انسا   •
 %.53.3 ق  القراء في الصح  اللبيي   تخس   انسا   •
 %.50.0كيضاب  تخس   انسا  الثق  في  صامر كعاار الصح  اللبيي   •
كادددرز كسددداا  اال ت دددام  لددد   صدددامر  دددحري   ضبنددد  ادددي  دددسر  ال صددد ر  •

 %. 48.3 ن تمر   سابق  انسا   %ي م ص اقبته33.3انسا  
 %.76.7يستم ال احخ خب با عاار السياسي  ال    ا  ا انسا   •
تليدددي الصدددح  اللبييددد  اات ا ددداد ال احدددخ بن السياسدددي  الددد   ددد ا  دددا انسدددا   •

38.3.% 
إلدديم ال احددخ بن ا عاددار ال نشددخر  فددي الصددح  اللبييدد  بأنسددا  تخسدد   انسددا   •

51.7.% 
فدي  در  ال ضد خب السياسدي  لد    مالحيدام يرال ال احخ خب كب   ال ال ق    •

 %.53.3  حاد الصح  اللبيي  كيضاب  تخسش انسا  
بددأ ل   )رالددي(رلدد  ال احددخ بن  ددن كماء الصددح  اللبييدد   ثلتدده ال اندد    •

 %.31.7في الم م  ماي نسا  
كداب ك يانداب  مكعالإلياتده  ال التزام الصدح  اللبييد  ب خا بدق الض دل الصدح ي  •

 %.55.3انسا  
مافدددق ال احخ دددخب  لددد  عضدددخب الصدددح  اللبييددد  للتخ يددده السياسددديي م لددد   •

تخيي سدا لاعادار لصددالح  سد  سياسدي   حدد م  مافتقارادا لل خلدخعي ي م لدد  
تنشر ال خلخ اد التي تت ا      تخ سسا   سامكنم مسا للرك  مال ير  ضابي  

 متس ل  براا ك ا تلكر  صامراا الصحري   الااب مليس مائ اب.
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لم يخافدق ال احخ دخب  لد  كب الصدح  اللبييد  تنسد  كعاارادا الد   صدامراا  •
ال سددددددددد ياد  ياميتسددددددددداي ممقتسددددددددداي م صددددددددد اقبتسا تمدددددددددا   الحقيقيددددددددد ي م لددددددددد 

 .ال خ خفاد 
الحيددددام  ددددن رك  ال احددددخ بن  ثددددل: لددددض  كعددددلد عادددداراد كعددددرال  خقدددد   •

 ض خب الصح  اللبيي ي ماست  ا سا للتشسبر مالقل  لل صخم السياسدببني 
مالنشددددر بحياميدددد  مالددددح ي مكخنسددددا ت دددد  القددددارئ بكددددل ال ضلخ دددداد  ددددن كددددل 

 المساد السياسي  في ال ما  ا  ال ي.
 عام / بشكل 2

اتماااد الن ا  ا  ال ي  نحخ تخييد  ا عادار فدي   الاحا كبكيسرد نتائ    •
  ر  ال ض خب السياسي في الصح  اللبيي  سليي  

 ددخ  ماقدد  الض ددل فددي الصددح   ا  ال يدد  بالخلددخفالن ادد   اتسدد   اتماادداد  •
اللبييددد ي اذ ات قددد   لددد  كب الت ا دددبل فدددي ا عادددار السياسدددي  ال نشدددخر  ال تتسدددم 

 بال خلخعي  مالحيامي  مال ق .  

ا ت دد د الصددح  اللبييدد  نشددر ا عاددار  دد   دد ال ات اقسددا مادد   المسدد  التددي  •
   تتاضسا.

  اليوصيات 

مالتشريضاد ال ا   بالقانخب اللبيي   في اللخائحا ت ام  بثات الشر  الصح ي   •
 مالخيدائ  للض دل ن عال  تشكبل لمن   ن ال  تصبن يضت د مب ال  دخاد 

الصح ي فدي ال ؤسسداد الصدحري  اللبييد ي يتاد  ادلا ال بثدات النصدام الد ملي 
  عالإلياد الض ل ا  ال ي. 
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ا ت ام ع خاد  ل ي   ن عال  تشكبل لماب   تص  ل ن ا طار ا مار   •
مفق   اللبيي   الصح   مت خير  ضا بن  لتحسبن  الصحري ي  بال ؤسساد 
كم   مال اي  الضام  الصح ي  الض ل  تنصم  التي  القانخني   التشريضاد 

 ال تلقي.ب ا ي  م ال مت   ميحترم  قل  مالخرقييااللكترمني 

 الهوامش   
 ي مارواليلفزيونيااااةاألخبااااار الصاااحفية  صاااناعةاسددد ا بلي  نددداء  ي صددديم كا دددل -1

 .130ي ي 2012  اءي   ابي
ور وساائل اإلعاالم فاي تقييم جمهور النخبة األكاديمياة لاد،  ا ليه   ح       تاف -2

  بحددخي االتصددا ي بحددا  نشددخر فددي  ملدد يليبياااة العهنيااة عاان تشااكيل الصااور 
 .52ي  ي2018ي3ب  السن  الثاني ي

ي ي  صدددرات كياباااة البحاااوث العلمياااة، مكيباااة اإلماااام مالااا فتحدددي  ح ددد  ا ي ددد ي  -3
  .56ي ي 2014لبيياي

 .  151ي ي 2013يي ال سبر ي   ا3ي طمدخل إلى الرأ  العامعخر ب ي  كا ل  -4

 . 131اس ا بلي ال ر   السااقي ي   ناءكا لي  صيم   -5

اليغطياااة اليلفزيونياااة اتجاهاااات النخبااة نحاااو أخالقياااات  يدد  الددر  ن الشدددا يي   -6
ي 2012بحددددا  بددددر  نشددددخري  ا ضدددد   ددددنضاء ي ييااااة الشااااباب اليمناااايالنيفا
 .20ي 

 .  55ي ي 2012ي الراي ي   اب ياإلعالم السياسي ح   كاخ س ر ي    -7
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ي دور اإلعاالم قبال وأثنااء و عاد األ ماات والصاراعات المسالحة   ص   ياخي ا   -8
  ددددالم الضر ددددي مال مت دددد ي الدددد عخ  السددددا   الرابضدددد  بحددددا  نشددددخر فددددي  ملدددد  ا

 .  2019 /14/9 –السي   – ساءبا

 .  337ي 325ي ي 1999ي  كتا  لينابي ليناب يالعمل الصحفينيبل را  ي   -9

ي 2015ي مار كسدا  ي   داب ياإلعالم الدبلوماساي والسياساي م  السا  يي    -10
 . 89ي88ي 

اإللكيرونياااة العر ياااة  رؤياااة جدنااادة أخالقياااات الصاااحف ي  قدددا  اددد مب كسدددم  -11
ي تددم 2019 /11/2اتدداريخ  لل راسددادي نشددر ركددز المزيددر   يللممارسااة المهنيااة

 . 14/9/2019 –ال عخ  السا   الرابض  مالنص   ساءبا

 .  71ي  سااقي م  السا شيي  ر    -12

 .  77سااقي ي  م  السا  يي  ر    -13

ي ي 2015ي مار كسدا  ي   داب يوالعساكر  اإلعاالم الحر اي   ازم الح  انيي   -14
219 -220  . 

ي ي 2014ي اليدازمر يي   داب يوالعساكر  اإلعاالم الحر اي ي  ي  ال تافي   ل -15
165  . 

 .  55 ح   كاخ س ر ي  ر   سااقي ي  -16

 . 51ي ي 2007يي مار ال مري القاار ارة األ ماتالصحافة وإد ام   امتي  -17
 

 
 


