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 الملخص

 جانبي بين للتكامل نتاجا جاءت النتائج من جملة إلى الدراسة توصلت         
 ذات والكتابات الدراسات على فيه االعتماد تم الذي النظري  : الجانبالدراسة
 تم الذي العملي والجانب المدروس، بالموضوع المباشرة غير أو المباشرة الصلة
حيث  عضو هيئة تدريس من كلية اآلداب جامعة مصراتة، 26على  تطبيقه

يلعبه اإلعالم السياسي وتحديدا  الذي  تهدف الدراسة إلى التعرف على الدور
وتم االعتماد في هذه  الفضائيات الليبية في مدى االستقرار االجتماعي في ليبيا،

استخدام أداة  ح االجتماعي باستخدام العينة، كما تمالدراسة على منهج المس
وقد تمثل مجتمع البحث في أعضاء  أداة رئيسية لجمع البيانات،االستبيانة بعدها 

وكان عددهم أثناء إجراء الدراسة  هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة مصراتة،
عضو هيئة تدريس وكان نوع  26( عضو هيئة تدريس، وحجم العينة 175)

 العالقة ذات النتائج من جملة إلى التوصل أمكن وقد العينة عشوائية بسيطة،
 :وهي الدراسة بموضوع المباشرة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة لإلعالمي الليبي  -1
 واالستقرار االجتماعي.
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عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة برامج القنوات الفضائية  -2
 واالستقرار االجتماعي. 

ئية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة برامج القنوات الفضا -3
 واالستقرار االجتماعي.

االستقرار  -الصراع السياسي -الفضائيات -اإلعالم السياسي الكلمات المفتاحية:
 االجتماعي.

Abstract 
  Political media and its role in social stability 

(Libyan satellite channels as a model) 

A field study on a sample of faculty members at the Faculty of Arts, Misurata 

University 

Amna Mohamed Abdul Qader El-Ganduz- Misurata University  

The study reached a number of results that came as a result of the 

integration between the theoretical sides of the study, in which the 

studies and writings related directly or indirectly to the topic studied, 

and the practical side that was applied to 26 faculty members from the 

Faculty of Arts, Misurata University, was relied on. the social survey 

method used the sample, and the questionnaire tool was used as the 

main tool for data collection. 

It was possible to reach a number of results directly related to the 

subject of the study: 

1- There is a statistically significant relationship between the ethics of 

the profession of the Libyan journalist and social stability. 

2- There is no statistically significant relationship between the 

management of satellite TV programs and social stability. 
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3- There is a statistically significant relationship between the nature of 

satellite TV programs and social stability. 

Key wards: Political media - satellite channels - political conflict - social 

stability. 

 المقدمة:
يعد الصراع ظاهرة سلوكية لها طرفان، يدرك كل طرف موضوع الصراع،      

تمت بفعل اإلعالم في ليبيا ولعله ال يخفى على أحد أن عملية تأجيج الصراع 
السياسي الليبي الذي أصبح اليوم أداة للسياسيين، وفي هذه المرحلة الخطيرة افتقد 

لتعرف على احتياجات المواطن المواطن الليبي االستقرار االجتماعي، ولو حاولنا ا
 وتوفر الكهرباء، فهي لن تتعدى كونها احتياجات أساسية كمستوى تعليم جيد،

وخدمات صحية تغنيه عن القطاع الخاص أو السفر للخارج للعالج في ظل 
الظروف المادية الصعبة وفي ظل سوء األحوال المعيشية وارتفاع الدوالر 

 وانخفاض قيمة الدينار الليبي.
ومن دون شك ال نغفل الدور الكبير الذي لعبه اإلعالم السياسي الليبي في      

زعزعة االستقرار االجتماعي، فكان اإلعالم الليبي األداة التي أشعلت فتيل الحرب 
في ليبيا عدة مرات وأيضا ساهم هذا اإلعالم في زعزعة أمن ليبيا واستقرارها 

قيات المهنية التي يجب أن تتوفر االجتماعي واالقتصادي والسياسي، فاألخال
البرامج طبيعة بل ونجد أن ية، باإلعالمي الناجح ال نجدها في الفضائيات الليب

ية الصراع والذي ينعكس سلبا على ذتغبرامج خصصت من أجل المقدمة هي 
 حياتنا االجتماعية.
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 اإلطار العام للدراسة:
 أوال مشكلة البحث:

 الدراسة:تحديد مشكلة  -1
على الفضائيات الليبية  انعكست ياسية التي تعيشها ليبيا اليومإن األزمة الس     

وتتضح ، التي تستخدمها أطراف الصراع صبحت من األدواتفأ، محتواهاعلى و 
أنها اليوم أصبحت خاصة و أهمية الدراسة في بيان مدى مهنية الفضائيات الليبية 

ة االنقسام بين الليبيين، ساهم بوضوح في حال، وهذا ريطة ما يحدثترسم خ
  استطاعت الفضائيات الليبية تغذية هذا الصراع وحشد المؤيدين بشتى الوسائل.و 

ين الذين يظهرون على الفضائيات الليبية إن النشطاء والمحللين السياسي         
بصفة دورية ودورهم االستخفاف بالمواطن الليبي وهمومه ومعاناته أرق الكثير 
من المثقفين والمراقبين السياسيين الليبيين الحقيقيين، لدرجة أنه أصبح من الممكن 

ن تدخل مثل أتباره محلل وناشط سياسي، وال شك االستعانة بأي شخصية واع
، من التخبط في التعاطي مع الواقعساهم في خلق حالة  اإلعالمعلى  ءهؤال

وظيفتهم حصد و فهؤالء أصبحوا يظهرون على الشاشات طالما الصراع دائر، 
تحليالتهم  هم ال يمتون للسياسة بأي صلة والتأييد للطرف الموالي له، بالرغم من أن

 .صراعطرف من أطراف التصب لصالح ال تعدو كونها مراوغة 

أن يخلق حالة من  إن التعدد والتنوع في الفضائيات الليبية اليوم بدال       
التوازن واالستقرار السياسي في البالد، الذي بدوره يقود إلى االستقرار االجتماعي، 

والسبب في ذلك كون الفضائيات  في ازدياد حدة الصراع الدائر في ليبيا، أسهم
 أخبارهم ال تمت للواقع بصلة.متحيزة ألحد أطراف الصراع، و 

لليبيا والثروة النفطية كانا أحد أهم األسباب التي  يإن الموقع االستراتيج       
، ولذلك فإن تلك الدول لم التدخل في شؤون ليبيا إلىوغيرها دفعت بدول الجوار 
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تكن بمنأى عن الصراع الدائر في ليبيا، بل ربما كانت تلك الدول هي المحرك 
، فانتشرت لك في زعزعة االستقرار االجتماعيالفعلي للصراع، ولألسف ساهم ذ

العديد من المشاكل والجرائم التي لم تعرفها ليبيا سابقا كون ليبيا بلد محافظ نوعا 
ما، ومن هذه المشاكل التي أصبحت موجودة في ليبيا انتشار نمط الجريمة 

نقطاع التواصل ة، فقدان األمن، اذوي اإلعاقكبير لفئة  المنظمة، وأيضا ازدياد
 واألصدقاء بسبب تأييد أحد أطراف الصراع، التعدي على أمالك الغير. بين األهل

 إن حدوث الصراع من شأنه أن يخلق حالة من عدم التوازن وبالتالي        
البنائية الوظيفية إحدى أهم النظريات التي ركزت زعزعة االستقرار االجتماعي، و 

بتحقيق االستقرار  حيث اهتمت صراع واالستقرار؛في حالة ال عاتعلى المجتم
، جذور هذا المنظور في كتابات أوجست كونت توالتوازن داخل المجتمع، وظهر 

حيث اعتقد أن االتجاهات النقدية اتجاهات هدامة، وبهذا يميل علم االجتماع إلى 
جتماعية وإلغاء الملكية ربط بين قيام الثورة اال المحافظة على النظام القائم، فلقد

وتأسيس الجمهورية في القرن السابع عشر، وشيوع عدم االستقرار االجتماعي 
والجرائم وسوء األوضاع  والسياسي وظهور الكثير من المشكالت االجتماعية

، ومن ثم رأى كونت ضرورة إصالح المجتمع وإعادة استقراره من خالل المعيشية
 1في نظريته عن اإلصالح االجتماعي. ذلكتطبيق القانون، ووضح كونت 

هل هناك عالقة بين وتتحد مشكلة الدراسة الرئيسية في التساؤل التالي:       
 اإلعالم السياسي واالستقرار االجتماعي؟

 أهمية الدراسة: -2
تكمن أهمية الدراسة في كون ليبيا اليوم تمثل ميدانيا خصبا لألحداث السياسية 
ما يجذب الفضائيات إلى تغطية مثل هذه األحداث، لدرجة أن هذه الفضائيات 
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لى قاعدة عريضة من استطاعت تشكيل توجهات واتجاهات جمهورها والتأثير ع
 الليبيين وازدياد حدة الصراع فيما بيهم.في ازدياد الفجوة بين أسهم الناس ما 

 أهداف الدراسة: -3
 اإلعالم السياسي في االستقرار االجتماعي:تهدف الدراسة إلى معرفة دور 

 واالستقرار االجتماعي.لإلعالمي معرفة العالقة بين أخالقيات المهنة  -1
 ي.معرفة العالقة بين إدارة برامج الفضائيات الليبية واالستقرار االجتماع -2
 معرفة العالقة بين طبيعة برامج الفضائيات الليبية واالستقرار االجتماعي. -3

 فرضيات الدراسة: -4
من خالل االطالع على عدة مواضيع وبعض الدراسات السابقة التي لها عالقة 

 بموضوع البحث تم صياغة الفرضيات التالية:
 واالستقرار االجتماعي.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة  -1
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة برامج الفضائيات الليبية واالستقرار  -2

 االجتماعي.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة برامج الفضائيات الليبية  -3

 واالستقرار االجتماعي.
 : التعريف بأهم المفاهيم الواردة بالدراسة:نياثا
 السياسي:اإلعالم  -1

"هو العلم الذي يدرس مجموعة من األنشطة والفعاليات التي يزاولها القائمون 
بالعملية اإلعالمية، من أجل تحقيق أهداف سياسية على المستوى الذاتي، مثل 
الزعماء السياسيين والقادة الحزبيين والبرلمانيين، وينصب جوهر اإلعالم السياسي 

ء والقناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدد، على إحداث التأثير وتغيير اآلرا
  2وهو ما يريده القائم بالعملية االتصالية".
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معينة في برامج  أساليب حواربأنه اعتماد  ويعرف اإلعالم السياسي إجرائيا:
الفضائيات الليبية، بحيث يمثل رؤى وأفكار فلسفية وسياسية التجاهات سياسية 

لعام والتأثير في الليبيين حتى يكونوا داعمين معينة من أجل تشكيل الرأي ا
 لسياسات وتوجهات بعينها.

 الفضائيات: -2
"هي تلك المحطات التي يتم استقبالها عن طريق أطباق االتصال، والتي ينقلها 
البث المباشر عبر األقمار الصناعية من مختلف العالم وتقدم طوال مدة بثها 

ية على مستوى العالم ككل، وتقدم بلغة الجهة مادة إخبارية لتغطية األحداث الجار 
 3التي توجه لها أو بلغات أخرى"

تلك القنوات التي تقوم ببث البرامج اإلخبارية  بأنهاوتعرف الفضائيات إجرائيا: 
السياسية وتركز على أطراف الصراع السياسي فيها، مما يزيد من حدة الصراع 

 اآلخر.وتأليب الرأي العام لالنحياز إلى طرف دون 
 الصراع السياسي: -3

أحد صور الكفاح العدائي  بأنه"  Mack and Snyder ماك وسنايدريعرفه 
التي يشترك فيها جهات مختلفة، تتعارض في مصالحها مما يولد سلوكا معاديا 

 4في أكثر األحيان".
االنقسام الذي يحدث في ليبيا بين عدد  بأنهويعرف الصراع السياسي إجرائيا: 

به  اخاص امن األطراف بسبب عدم توافق المصالح، وكل طرف يمثل توجه
 حشد له المؤيدين واألنصار.ويحاول أن ي

"هو نوع من التساند بين مجموعة من الظواهر  االستقرار االجتماعي: -4
االجتماعية المترابطة، ومثل هذا التساند قد يكون ظاهرا أو مستترا، وقد يكون 

 5ديناميكيا متجددا، أو استاتيكيا ثابتا"
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المحافظة على األوضاع القائمة في  بأنه ويعرف االستقرار االجتماعي إجرائيا:
النسق االجتماعي الليبي دون تعرض النسق للتغير الفجائي، وذلك ال يعني فرض 

لضمان االستقرار في  احالة الثبات على الدولة، بمعنى أن يكون التغير تدريجي
 ليبيا.

 الدراسات السابقة: ثالثا

نمية مستوى الوعي بحقوق الدراسة األولى: دور القنوات الفضائية الليبية في ت
 6:وواجبات المواطنة لدي الشباب الجامعي الليبي

، وتهدف الدراسة 2014هللا سنة  ميلود عبد ىالدراسة من إعداد جمال عيس       
إلى التعرف على دور القنوات الفضائية التلفزيونية الليبية ومساهمتها في تنمية 

المواطنة لدى الشباب الجامعي الليبي، والدراسة مستوى الوعي بحقوق وواجبات 
جمهور من الشباب الجامعي الليبي من طالب وطالبات الجامعات  أجريت على

في جامعتي عمر المختار وبنغازي،  الشرقية من دولة ليبيا الليبية في المنطقة
واستخدم فيها منهج المسح  ،مفردة، ونوع الدراسة وصفية 200وبلغ حجم العينة 

جتماعي باستخدام العينة، أما عن األداة المستخدمة في جمع البيانات فقد اال
-20كانت المقابلة، ومن أهم نتائج الدراسة أن معظم مفردات العينة أعمارهم من 

نوعا ما، وأن عدد  ا، وأن معدل مشاهدتهم للفضائيات الليبية كان مرتفع25
نسبة كبيرة بضح أيضا و ساعات المشاهدة قد بلغت من ساعة إلى ساعتين، وات

 .أنهم يفضلون مشاهدة البرامج السياسية
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 7الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكري: الدراسة الثانية:

، وتهدف الدراسة إلى 2014الدراسة من إعداد محمد علي األصفر سنة        
ار الباحث طلبة اختو  ،للفضائيات الليبيةالتعرف على مدى متابعة المشاهدين في 

، الدراسةوأعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الليبية لتكون عينة الدراسات العليا 
استخدام االستبيان لجمع البيانات، ، وتم كعينة قصدية امبحوث 308وتمَّ اختيار 

استخدام منهج المسح االجتماعي باستخدام وتم  ،ونوع الدراسة وصفية تحليلية
أظهرت نتائج الدراسة تدني ِّ مشاهدة القنوات  ومن أهم نتائج الدراسة:العينة، 

أما عن أسباب عدم مشاهدة الفضائيات الليبية ، فضائية الليبية لدى أفراد العينةال
عدم التزامها بالمواعيد المحددة للبرامج تأتي في مقدمة األسباب،   هم يرون فإن

ليست أنها وتليها أن أغلبها قنوات متحيزة وال تمثل إال الجهة التابعة لها، ويليها 
موضوعية وشفافة في نقلها وتحليلها لألخبار واألحداث، ثم برامجها مكررة وال 

يرون أن  ألخرى، ومعظم مفردات العينةترتقي إلى مستوى القنوات الفضائية ا
وبالنسبة لتقييم  لحد ما في نقل أخبار األزمة السياسية، أسهمتالفضائيات الليبية 

إسهام القنوات الفضائية الليبية في تغطية األزمة من قبل مفردات العينة، فهم 
ات الفضائي يليها يرون أنيرون أن أغلب القنوات الليبية متحيزة لطرف دون آخر، 

الصراع السياسي، ثم ال تسهم في وضع الحلول للخروج من األزمة، تؤجج  الليبية
ويليها أن أغلب القنوات الفضائية المحلية ال تلتزم بأخالقيات المهنة، ويليها عدم 
طرحها للموضوعات والقضايا المحلية بكل جرأة ومصداقية، وأن أغلب القنوات 

وتزيدها، ثم القنوات الفضائية الليبية تستضيف شخصيات تثير الفتن والمشاكل 
هي مشكلة في حد ذاتها؛ ألنها تحرض على الفتن واالقتتال والتفرقة، وفيما يتعلق 
بكيفية ممارسة القنوات الفضائية الليبية للتغطية اإلخبارية لألزمة فإنها تنحصر 
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ة، يليها في أنها ال تقدم الحلول والبدائل للمشاهدين في تناولها للقضايا السياسي
نشرها للصور المرعبة ومشاهد العنف كالدماء والقتل والتعذيب لتشويه الطرف 
اآلخر، تخصيص أغلب الوقت للطرف الموالي على حساب الطرف اآلخر، يليها 
تأليب الرأي العام والشارع ضد الطرف اآلخر ونقلها للمظاهرات والمسيرات الموالية 

خصيات تمثل الطرف اآلخر للتعليق دون الطرف اآلخر، وعدم استضافتها لش
على األخبار وإعطائه الوقت الكافي لتوضيح وجهة نظره، تحريف المعلومات 
واألخبار إلدانة الطرف اآلخر لصالح الطرف الموالي لها، اتهامها للطرف اآلخر 
دون تقديم األدلة والبراهين والوثائق والبيانات الواضحة، عدم نقلها للتصريحات 

الصحفية التي يقدمها الطرف اآلخر، نشرها وطرحها لألفكار السياسية  والمؤتمرات
والدينية واأليديولوجيات المتطرفة التي تدين الطرف اآلخر، نقلها لألخبار 
والمعلومات من مصادر غير معروفة أو موثقة ومؤكدة أو رسمية، أما عن أهم 

 فكانت لفضائيات الليبيةالقضايا السياسية والعسكرية التي كانت في قائمة اهتمام ا
 .تغطية اإلخباريةثم ال أوال العمليات العسكرية

الدراسة الثالثة: البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية 
 8)مقاربة تربو نفسية(:

، وتهدف الدراسة 2014سنة  الدراسة من إعداد العجيلي عصمان سركز       
إلى معرفة مدى انعكاسات وتأثيرات البرامج الحوارية السياسية على المشاهد 

، وأجريت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية ،الليبي
عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ونوع  83وتكونت العينة من 

المسح االجتماعي باستخدام العينة، واألداة  جاستخدام منهراسة وصفية تحليلية بالد
المستخدمة في جمع البيانات االستبيان، ومن أهم نتائج الدراسة أن غالبية مفردات 

نالحظ أن النسبة الكبرى من المبحوثين يرون ، و العينة يتابعون البرامج الحوارية
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عينة الدراسة أن أهداف البرامج أن تلك البرامج ال تلتزم بقواعد الحوار، وترى 
الحوارية تتمثل في إظهار الحقيقة كأعلى نسبة، يليها الترويج ألجندة معينة، ثم 

ا عن هدف ضيف البرامج الحوارية فهو إظهار الحقيقة، يليها مإحراج المحاور، أ
الترويج ألجندة معينة، ثم امتصاص الغضب، أما عن مدى تأثير الفضائيات 

لليبي فإن غالبية مفردات العينة ترى أن البرامج الحوارية السياسية على المشاهد ا
تناقش  تعمل على تشكيل وتوجيه الرأي العام، ثم تثير السلوك االنفعالي، يليها

قضايا خالفية، ثم تهتم بمناقشة قضايا وطنية، يليها تعمل على تعبئة الرأي العام، 
 ثم  تجدير االنتماءات القبلية.

نستعرض أوجه االتفاق واالختالف بين  الدراسات السابقة:التعقيب على 
 :لسابقة والدراسة الحاليةالدراسات ا

اختلفت الدراسة الحالية عن مجمل الدراسات السابقة في شكل  صياغة العنوان:• 
العنوان، فالمتغير المستقل في هذه الدراسة يتمثل في اإلعالم السياسي، أما 

فيتمثل في االستقرار االجتماعي، أما فيما يتعلق في الدراسات المتغير التابع 
ا مستقال وتنمية متغير اسة عبد هللا ركز على الفضائيات بعدها األخرى فإن در 

 امتغير ا تابعا، ودراسة األصفر الفضائيات بعدها متغير الحقوق والواجبات بعدها 
على البرامج  ز ركز، ودراسة سركاتابع امتغير  والصراع السياسي بعدها مستقال

 في الدراسة. اوحيد ارئيسي راتغيالحوارية السياسية بعدها م
اتضح من مسح الدراسات السابقة غلبة البحوث الوصفية  اإلجراءات المنهجية:• 

 التحليلية، وغلب على الدراسات األسلوب الكمي وذلك باستخدامها ألداة االستبيان
اتفاق على نوع الدراسة المستخدم  حيث كان هناك في دراستي األصفر وسركز،

أما دراسة عبد هللا  في الدراسة الحالية والدراسات السابقة وهي وصفية تحليلية،
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وبالنسبة ألداة الدراسة فقد استخدمت الدراسة الحالية  فقد تم فيها استخدام المقابلة،
 .بياناتأداة االستبيان كأداة رئيسية لجمع ال

 المجال الموضوعي: • 
في و  ،الفضائيات الليبية في الصراع السياسيالدراسات السابقة تناولت دور  -

والدراسة  ،ية السياسية في الفضائياتتنمية الحقوق والواجبات، والبرامج الحوار 
، يلعبه اإلعالم السياسي في االستقرار االجتماعيالحالية ركزت على الدور الذي 

 م السياسي واالستقرار االجتماعي.اإلعالاتضح قلة الدراسات التي تستهدف و 
، خاصة وأن هذا 2011الفضائيات الليبية بعد الدراسات السابقة ركزت على -

 ه ال توجدالحظ الباحث أن اتحوال في ليبيا على كافة األصعدة، كمالتاريخ يمثل 
 اإلعالم السياسي واالستقرار االجتماعي.تناولت كافية دراسات 

، حيث أجريت دراسة عبد هللا في ليبيا فيات أجريت الدراس المجال المكاني:• 
جامعتي عمر المختار وبنغازي، أما دراسة األصفر أجريت في األكاديمية الليبية 

 طرابلس، ودراسة سركز أجريت في جامعة الزاوية.

كل الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع كانت دراسات  المجال الزمني:• 
 حديثة.

أجريت دراسة عبد هللا على طلبة الجامعة، أما دراستي األصفر  البشري:المجال  •
وسركز فقد أجريتا على أعضاء هيئة التدريس في األكاديمية الليبية وجامعة 

 الزاوية.
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 اإلطار النظري للدراسة:
 أوال: اإلعالم السياسي:

صبح يهتم أذ إ ،عالم المختلفةعالم السياسي مع تطور وسائل اإلتطور اإل      
ذ يقوم بنقل وتحليل إبكيفية توظيف واستغالل تلك الوسائل في العملية السياسية، 

للحصول على المعلومات  تاحة المجال أمام السياسيينإالنشاط السياسي و 
وتسعى ، والبيانات، وتلقي ردود أفعال الجمهور نحو سياستهم وقراراتهم ومواقفهم

القائمة فيها إلى استخدام وسائل االعالم  الدول على اختالف األنظمة السياسية
 متهاب، وفي مقدفي حالتي السالم والحر  االستراتيجيةواالتصال لتحقيق األهداف 

 دولي.أو على المستوى الالسياسية سواء كان ذلك على المستوى الداخلي  األهداف
عالم بالسياسة ليس وليد هذا العصر بل يعود إلى عصر ن ارتباط اإلإ      

عالم واالتصال للتأثير على الرأي العام دوات اإلأالسوفسطائيين، الذين استخدموا 
لكن  هم في حدوث التغيير الذي كانوا يقصدونه،اسية لتسوبث نوع من الثقافة السي
كاديمي وعلمي يعد ظاهرة أعالم السياسي كحقل ن اإلإبشكل عام يمكننا القول 

ذ إمفهوم نهاية الحرب العالمية الثانية، خذ بالتدرج والتطور في الأوقد ، حديثة
أول ذكر ، و عالم أو االتصال بشكل مستقلتبلورت الرغبة في إنشاء علم اإل

ظهر كتاب بعنوان  ( حيث1956عالم السياسي كمجال مستقل كان في عام )إلل
 9يناقش تبادل التأثيرات السياسية بين الحكومة والمواطن. السلوك السياسي

 االعالم السياسي:أنواع 
 (:Misleading Political Mediaعالم السياسي التضليلي ). اإل1
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خفائها إعلى صرف االنتباه عن عنصر الحقيقة في موضوع معين أو  يعتمد      
تبرز  ، وغالبا مااً عالمًا دائمإ عالم ليس وهذا النوع من اإل ،عن الجمهور المستقبل

 وقات الحروب الداخلية أو الدولية.أزمات السياسية وفي وقات األأفي ليه إالحاجة 
 (:Objective Political Media. اإلعالم السياسي الموضوعي )2

وفيه يقوم المرسل ببث المعلومات عبر وسائل اإلعالم المختلفة عن حدث        
بحيث يتركز اهتمامه على إيجاد الحقائق كما هي دون التضليل بالتضخيم  ،معين
 10لتحريف أو التشويه.أو ا

 ثانيا: الصراع السياسي: )الصراع والثورة(:

الصراع يأخذ صورا وأشكاال عدة، تتنوع بين البسيط والعنيف، وهذا شيء         
طبيعي وإال ساد المجتمع نوع من الجمود، وإذا ما كانت الحرب هي أحد مظاهر 

 لصراع الداخلي وإنالصراع الخارجي العنيف، فإن الثورة هي أحد أهم أشكال ا
الثورة هي في الواقع تغير في توزيع ، و كان يتصف في بعض األحيان بالعنف

القوة السياسية والمكانة االجتماعية والقدرة االقتصادية في المجتمع، وفي حقيقة 
األمر فإن الثورة الناجحة هي التي تهدف إلى إحداث التغيير داخل الدولة، وهذا 

 11حقيقية للثورة.التغيير هو البداية ال

عندما تحدث الثورة في بلد ما فإنه يتم االعتراف بحكومة الثورة من قبل          
الدولة حتى تحصل على اعتراف على الصعيد الدولي، ولعل أفضل من كتب 

كرين برينتون  عن الثورات وتناولها بالتحليل  في كتابه )علم تشريح الثورات(
Crane Brinton   وفي هذا الكتاب قام بالتركيز على أهم الثورات التي حدثت
هي: الثورة اإلنجليزية والثورة األمريكية والثورة الفرنسية والثورة و في العصر الحديث 

كلها فت دون سواها لظروفها المتشابهة، السوفيتية، وقد اختار برينتون هذه الثورا
العصر الحديث، وأيضا كلها حدثت في العالم الغربي، وأيضا كونها حدثت في 
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ثورات أخذت الطابع الشعبي طلبا للحرية ضد السلطة الحاكمة، واستطاعت بجدارة 
إزاحة الحكم الدكتاتوري ليحل محله من قام بالثورة، حيث يرى برينتون أن الثورة 

يه فئة بسيطة لإلطاحة بفئة هي أحد أهم أشكال الصراع الداخلي والذي تسعى ف
 12.أخرى 

دراسة برينتون عن الثورات األربعة تؤكد على التشابه بين كل هذه الثورات        
من حيث الثورة على الظلم القادم من الطبقة الحاكمة، كما أن هذه الثورات تدل 

ألن الناس في فترة األزمات  ؛قوال وأفعال الناس أثناء الثوراتوجوب دراسة أعلى 
ال يمكن أن تحدث تغييرات جذريا حتى  يقولون ما ال يفعلون، كما أن هذه الثورات

وإن تغيرت القوانين، وذلك ألنه حتى وإن نجحت الثورة فإن الدولة بحاجة إلى 
لم تقم الثورة  أنه سيتضح فيما بعد أند عافيتها خاصة فترة ال بأس بها حتى تستر 

 13تغيرًا جذريا. بتغيير الناس

ولو أسقطنا ما توصل إليه برينتون على الثورة الليبية التي حدثت في        
فإننا نجد تشابها كبيرا مع طرحه، حيث إن الناس قد استعجلوا النتائج  2011

وتوقعوا الرخاء بعد الثورة مباشرة، ولكن لم يضعوا في اعتبارهم فترة العافية التي 
ضعنا في االعتبار أنه مازال تعقب األزمة والتي قد تطول لسنوات، خاصة إذا و 

هناك مؤيدين للطرف المقابل، ليس هذا فحسب بل ظهرت أطراف أخرى في 
 .سابقا راع بشعارات أخرى لم تكن موجودةالص

الفكر الكالسيكي أيضا قام بتحليل الثورات بصورة تكاد تكون عصرية،          
ة ى فرضية عامحيث وضح أرسطو في كتابه )السياسة( أسباب الثورات ليصل إل

، الصراع أسبابفي  ركيزة أي ثورة، وهو هنا يبحثتقول أن عدم المساواة هو 
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 تتسبب في حدوثوحسب أرسطو فإن هناك عوامل جديدة تزيد من حدة الصراع 
أن الثورة ال تقوم إال إذا  أياالستعداد النفسي للثائرين، الثورة، ومن هذه العوامل 

بلغ الظلم الحد األقصى، ولم يعد هناك أي حل إال اإلطاحة بالنظام السابق، وهذه 
الحالة ال تختلف عن الوضع في ليبيا، فالناس لم تقم بالثورة على النظام السابق 

في اندالع  أسهم والقتل والتدمير، وهذا ماها أربعة عقود من الظلم إال بعد تحمل
، ومن العوامل األخرى حسب أرسطو األهداف التي قامت من 2011فبراير  ثورة

 14تحقيق الحرية والعدالة والمساواة. وهيأجلها الثورة 

 التحليل السوسيولوجي للصراع واالستقرار االجتماعي:ثالثا: 
المقاربة الصراعية على مفهوم الصراع واالختالف حول السلطة  بنىت        

فالمجتمع غير خاضع لمبدأ النظام والتوازن واالنسجام كما يقول  ومن ثم ،والقوة
الوظيفيون )دوركايم، وبارسونز، وميرتون(، بل قائم على الصراع واالختالف 

يميل علماء  :اع()علم االجتم وفي هذا يقول أنتوني غيدنز، في كتابه ،والتوتر
البناء االجتماعي االجتماع الذين يطبقون نظريات الصراع إلى التأكيد على أهمية 

كما أنهم يطرحون نموذجا نظريا شامال  ،في المجتمع مثلما يفعل الوظيفيون 
غير أن أصحاب النظريات الصراعية يرفضون تأكيد ، لتفسير عمل المجتمع

ال من ذلك أهمية الخالف والنزاع داخل الوظيفيين على اإلجماع، ويبرزون بد
ويميل الملتزمون ، المجتمع، ويركزون بذلك على قضايا السلطة والتفاوت والنضال

بنظريات الصراع إلى دراسة مواطن التوتر بين المجموعات المسيطرة والمستضعفة 
، في المجتمع، ويسعون إلى فهم الكيفية التي تنشأ بها عالقات السيطرة وتدوم

دراستهم على جانب واحد في  صرون تدارندورف أن المفكرين الوظيفيين يق يرى و 
 ،أي نواحي الحياة االجتماعية التي يتجلى فيها االنسجام والتوافق -من المجتمع 

وما يعادل أهمية تلك الجوانب، هو النواحي األخرى التي يميزها الصراع 
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د ماركس أن اختالف وقد اعتق وينتج الصراع كما يقول دارندورف، واالختالف
المصالح وقف على الطبقات، غير أن دارندورف يعزوه بصورة أوسع إلى 

وفي جميع المجتمعات ينشأ الخالف والنزاع بين ، االختالف على السلطة والقوة
أي بين  من يملكون السلطة من جهة، ومن يتم إقصاؤهم عنها من جهة أخرى 

 15الحكام والمحكومين."
التوازن والمحافظة على النظام يشير االستقرار االجتماعي إلى نوع من          

وعليه، فقد جاءت وضعية أوجست كونت حال للفوضى التي كانت تعيشها القائم، 
فرنسا إبان انتصار الثورة الفرنسية على اإلقطاع، فنتج عن ذلك مجموعة من 

جتمع انقساما وتفككا االضطرابات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعرف الم
لذلك، حاول كونت أن يوفق بين النظام والتقدم، أو  ،وتصدعا وفوضى عارمة

 ،بين رغبات المجموعة المحافظة، ورغبات البورجوازية التي كانت تناصر الثورة
لذا جاءت الوضعية للدفاع عن النظام والتقدم، وتوظيف العلم لتحقيق أمن 

الفكر العلمي باعتباره نظرية لتحقيق ذلك، بل المجتمع وسالمته. لكنه لم يوظف 
وهكذا، يتبين لنا أن وضعية كونت، على  ،يديولوجيا ليس إالأاستخدمه سالحا 

هو محافظ وساكن وثابت،  الرغم من طابعها العلمي، فهي تحيز واضح إلى ما
  .أنها تقبل اإلصالح إالمع رفض التغيير باسم الثورة، 

اهتمت الوضعية، عند أوجست كونت، بدراسة الظواهر  خالصة القول فلقد        
بالتوقف عند العالقات الثابتة بين الوقائع والظواهر في و النسبية غير المطلقة، 

ومن  ،إطار ترابطها السببي، بغية استخالص قوانينها وقواعدها النظرية والتطبيقية
الوضعي،  ثم يمكن القول بأن أوجست كونت يعد من أهم مؤسسي علم االجتماع

 16ومن السباقين إلى األخذ بمنهج التفسير في دراسة الظواهر المجتمعية.
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 )نظرية الدور(: نظرية الدراسة: رابعا
المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز  أن تنطلق فكرة نظرية الدور من       

اجتماعية مترابطة ومتضمنة أدوارًا اجتماعية يمارسها األفراد الذين يشغلون هذه 
، اكز، وتستند كذلك على مفهوم التوقعات المتصلة بهذه المراكز االجتماعيةالمر 

أنواعًا مختلفة من التوقعات التي تحدد تصرفات األفراد وتتصل كما أن هناك 
ببعضها لتكون شبكة من العالقات االجتماعية داخل المجتمع، وطبقا لنظرية 

 17.في استقرار البناء االجتماعي سهمن الدور المتوقع من شانه أن يالدور فإ
 طالبلي فإن اإلعالمي الليبي مبإسقاط هذه النظرية على البحث الحا       

، والدور المطلوب منه هو إيصال الحقيقة لعامة الناس وأيضا القيام بدور مهمب
الحفاظ على االستقرار المجتمعي، ولكن في حالة اإلعالم الليبي نالحظ عدم 

في زعزعة  همنه وهذا بالتالي من شأنه أن يسدوره المطلوب متأدية اإلعالمي 
  ، وبالتالي إحداث خلل في البناء االجتماعي.االستقرار االجتماعي

 اإلطار المنهجي للدراسة:
 نوع الدراسة ومنهجها: -1

نوع الدراسة وصفية تحليلية، أما عن المنهج المستخدم في الدراسة فإنه يتمثل في 
 باستخدام العينة. االجتماعيمنهج المسح 

 مجاالت الدراسة: -2
نة مصراته المجال المكاني: يتحدد المجال المكاني)الجغرافي( للدراسة في مدي -1

 ليبيا. /مدينة مصراته /جامعة مصراتهكلية اآلداب/ بحيث أجريت الدراسة 
ة أعضاء هيئ عينة من المجال البشري: لقد تحدد المجال البشري للدراسة في -2

 .ليبيا /مدينة مصراته /التدريس في كلية اآلداب جامعة مصراته

   .30/01/2020 إلى 10/01/2020 طبقت ميدانيا منالمجال الزمني:  -3
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 حجم مجتمع الدراسة: -3
أعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب عينة من تجرى هذه الدراسة على        

ليبيا، ويصل حجم مجتمع الدراسة أثناء إجراء بجامعة مصراته، في مدينة مصراته 
 .( عضو هيئة تدريس، من كل األقسام العلمية بالكلية175الدراسة إلى )

وفي اختيار عينة الدراسة الحالية فقد ارتأينا أن أفضل أنواع العينات هو        
، فقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أعضاء هيئة البسيطةلعشوائية العينة ا

التدريس الجامعي في مدينة مصراته، وبناء على هذا االختيار قامت الباحثة 
للدراسة إيفاد لديهم بإحصاء أعضاء هيئة التدريس، ويستثنى من هذا العدد من 

 % على النحو التالي:15، وتم سحب العينة بنسبة تمثيل بالداخل أو بالخارج
175 × 15

100
= 26.25 

 جمع البيانات: إجراءات -4
الوسائل  بعدها إحدى الباحثة في هذه الدراسة اعتمدت على استمارة االستبيان     

المالئمة لجمع المعلومات والمالئمة لمجتمع الدراسة، حيث قامت الباحثة بإعداد 
وعرضها على عدد من األساتذة المتخصصين  مراجعتهاأداة جمع البيانات، وبعد 

كمحكمين على مدى جودة أداة جمع البيانات بشكل عام بدأت الباحثة بعملية 
، بهدف التأكد من ثبات المقياسوتم احدة تفريغ مالحظات المحكمين في استمارة و 

 .داة للبدء في مرحلة جمع البياناتالوقوف على مدى جاهزية األ
 )صدق المحكمين( :الصدق الظاهري  -1

يتم بناء على تقديرات المحكمين وآرائهم، وقد هو صدق افتراضي لالستمارة و 
 الميداني.أجمع المحكمين على صالحية االستبيان للعمل 
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 (Cronbach's Apha معادلة ثبات ألفا كرونباخ) حساب ثبات االستبيان: -2

( 15على عينة استطالعية مكونة من ) األداة لتأكد من ثبات يتم من خالله ا
 مبحوثا، والجدول التالي يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.

 الدراسة( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة 1جدول رقم )

 معامل ألفاكرونباخ المحور 
 0.620 أخالقيات المهنة

 0.637 إدارة البرامج
 0.674 طبيعة البرامج

 0.939 االجتماعياالستقرار 
 0.797 الفضائيات

 0.937 الكل

 حساب صدق االتساق الداخلي: -3
ت كل فقرة من فقرات حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجاذلك من خالل  يتم

 .للمحور الذي تنتمي إليه كل فقرةوالدرجة الكلية  ستبانةمحاور اال
 للمحور الذي تنتمي إليه( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة 2جدول رقم )

أخالقيات 
 المهنة

معامل  
 االرتباط

أخالقيات 
 المهنة

معامل 
 االرتباط

إدارة  
 البرامج

معامل 
 االرتباط

معامل  إدارة البرامج
 االرتباط

 0.430 7السؤال  0.420 1السؤال   0.750 7السؤال  0.491  1السؤال 

 0.447 8السؤال  0.407 2السؤال   0.751 8السؤال  0.454  2السؤال 

 0.505 9السؤال  0.712 3السؤال   0.774 9السؤال  0.732  3السؤال 

 0.736 10السؤال  0.503 4السؤال   0.562 10السؤال  0.429  4السؤال 

 0.514 11السؤال  0.528 5السؤال   0.637 11السؤال  0.649  5السؤال 

   0.393 6السؤال   0.606 12السؤال  0.547  6السؤال 



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

  272X)-ISSN  2523Online Media Journal (Faculty of Arts andمصراته عن جامعة 

 

 

187 

 

طبيعة 
 البرامج

معامل  
 االرتباط

طبيعة 
 البرامج

معامل 
 االرتباط

 0.526 6السؤال  0.522  1السؤال 

 0.646 7السؤال  0.500  2السؤال 

 0.627 8السؤال  0.554  3السؤال 

 0.620 9السؤال  0.469  4السؤال 

 0.491 10السؤال  0.480  5السؤال 

االستقرار 
 االجتماعي

معامل  
 االرتباط

االستقرار 
 االجتماعي

معامل 
 االرتباط

االستقرار  
 االجتماعي

معامل 
 االرتباط

االستقرار 
 االجتماعي

معامل 
 االرتباط

 0.474 35السؤال  0.583 25السؤال   0.621 13السؤال  0.392  1السؤال 

 0.629 36السؤال  0.708 26السؤال   0.772 14السؤال  0.407  2السؤال 

 0.474 37السؤال  0.635 27السؤال   0.737 15السؤال  0.446  3السؤال 

 0.599 38السؤال  0.453 28السؤال   0.691 16السؤال  0.530  4السؤال 

 0.462 39السؤال  0.645 29السؤال   0.651 17السؤال  0.606  5السؤال 

 0.557 40السؤال  0.557 30السؤال   0.620 18السؤال  0.679  6السؤال 

 0.526 41السؤال  0.625 31السؤال   0.697 19السؤال  0.602  7السؤال 

 0.463 42السؤال  0.413 32السؤال   0.605 20السؤال  0.584  8السؤال 

 0.395 43السؤال  0.442 33السؤال   0.605 21السؤال  0.847  9السؤال 

 0.394 44السؤال  0.362 34السؤال   0.722 22السؤال  0.554  10السؤال 

23السؤال  0.796  11السؤال   0.658      
24السؤال  0.711  12السؤال   0.389      
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من نتائج الجداول أعاله المتعلقة بمعرفة االتساق الداخلي لفقرات االستبيان نجد 
المحور األول والمحور الثاني أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات 

والمحور الثالث والمحور الرابع والدرجة الكلية لكل محور دالة إحصائيا عند 
اط فيما ( لمعامالت االرتب0.389حيث كان الحد األدنى ) 0.01مستوى معنوية 

 .(0.847كان الحد األعلى )
الرئيسي الذي تنتمي وعليه فإن جميع فقرات المحاور متسقة داخليا مع محورها 

 له مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات كل محور.
 اإلطار الميداني للدراسة:

 واإلحصاء االستداللي، حيث تم استخدام اإلحصاء الوصفيعلى تعتمد الدراسة 
في و  ،توسط الحسابي واالنحراف المعياري والم كل من التكرارات والنسب المئوية،

 تحليل االنحدار الخطي البسيط.االعتماد على  تم فقداختبار العالقات 
 أوال: توصيف العينة:
 أوال البيانات األولية:

 يوضح جنس المبحوثين

 النسبة % العدد البيان

 34.6 9 ذكر

 65.4 17 أنثى

 100 26 المجموع

 يوضح عمر المبحوثين

 النسبة % العدد البيان

30 --- '35 2 7.7 

36--- '41 9 34.6 

42 --- '47 7 26.9 
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--- '5348 4 15.4 

--- '5954 3 11.5 

 3.8 1  60أكثر من 

 100 26 المجموع

 يوضح الدرجة الوظيفية للمبحوثين

 النسبة % العدد البيان

 26.9 7 محاضر مساعد

 23.1 6 محاضر

 30.1 8 أستاذ مساعد

 15.4 4 أستاذ مشارك

 3.8 1 أستاذ

 100 26 المجموع

  ثانيا: بيانات البحث:
 

عاد ر.م
األب

 

اإلعالم السياسي فقرات 
 الليبي

 ال لحد ما نعم

راف
نح

اال
ي   ر

عيا
الم

سط 
متو

ال
بي 

سا
الح

 ع.ح ع.ح ع.ح 

1 

بي
اللي

ي 
الم

إلع
ة ل

مهن
ت ال

قيا
خال

أ
 

مدى موضوعية اإلعالم 
 السياسي الليبي

- 12 14 
0.508 1.46 

- 46.2 53.8 

 اإلعالمي الليبي نزيه 2
1 12 13 

0.582 1.54 
3.8 46.2 50.0 

متحيزة قنوات القنوات الليبية  3
 لطرف دون اآلخر

23 3 - 
0.326 2.88 

88.5 11.5 - 
15 10 1 0.582 2.54 
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4 
أخبار الفضائيات الليبية 

 مجهولة المصدر
57.7 38.5 3.8 

 الليبيقنوات تؤجج الصراع  5
23 3 - 

0.326 2.88 
88.5 11.5 - 

 ال تلتزم بأخالقيات المهنة 6
12 14 - 

0.508 2.46 
46.2 53.8 - 

 تحرض على الفتن واالقتتال 7
15 11 - 

0.504 2.58 
57.7 42.3 - 

8 
تخالف التشريعات القانونية 

 واألخالقية
10 15 1 

0.562 2.305 
38.5 57.7 3.8 

تأليب الرأي العام ضد  9
 األخرالطرف 

16 10 - 
0.496 2.62 

61.5 38.5 - 

أحد تحريف األخبار لصالح  10
 األطراف

21 5 - 
0.402 2.81 

80.8 19.2 - 

اتهامات للطرف اآلخر دون  11
 تقديم األدلة

17 9 - 
0.485 2.65 

65.4 34.6 - 

12 
اآلخر اتهام الطرف 
 باإلرهاب

20 6 - 
0.430 2.77 

76.9 23.1 - 

13 

بية
اللي

ت 
ائيا

فض
ي ال

ج ف
رام

 الب
دارة

إ
 

بقواعد  تالفضائيا التزام
 االحترام

- 12 14 
0.508 1.54 

- 46.2 53.8 

14 
إلعالمي الليبي ال يجيد ا

 إدارة البرامج السياسية
11 12 3 

0.679 2.31 
42.3 46.2 11.5 

15 
القنوات الليبية ال ترتقي 
 لمستوى القنوات األخرى 

15 9 2 
0.648 2.50 

57.7 34.6 7.7 

الفضائيات الليبية تفتقر  16
 مراسلون يغطون الحدثل

15 10 1 
0.582 2.54 

57.7 38.5 3.8 

إدارة البرامج: القنوات الليبية  17
 مملة

9 13 4 
0.694 2.19 

34.6 50.0 15.4 
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اعتماد الفضائيات الليبية  18
 على مصادر إعالمية بديلة

9 15 2 
0.604 2.27 

34.6 57.7 7.7 

استضافة شخصيات تثير  19
 الجدل

17 8 1 
0.571 2.62 

65.4 38.8 3.8 

20 
عدم استضافة شخصيات 

 تمثل الطرفين
15 11 - 

0.504 2.58 
57.7 42.3 - 

األخبار عن وكاالت نقل  21
 ومصادر متحيزة

15 11 - 
0.504 2.58 

57.7 42.3 - 

22 
وجود مراسلون من  افتقار

 موقع الحدث
10 12 4 

0.710 2.23 
38.5 46.2 15.4 

23 
تخصيص أغلب الوقت 

 للطرف الموالي
17 8 1 

0.571 2.62 
65.4 30.8 3.8 

24 

ت 
ائيا

فض
ج ال

رام
ة ب

بيع
ط

بية
اللي

 

الشعب الليبي متابع للبرامج 
 السياسية

13 10 3 
0.697 2.38 

50.0 38.5 11.5 

25 
ال تسهم في وضع حلول 

 لألزمة
18 8 - 

0.471 2.69 
69.2 30.8 - 

26 
ال يوجد جرأة في طرح 

 الموضوعات
10 7 9 

0.871 2.04 
38.5 26.9 34.6 

27 
ال يوجد مصداقية في طرح 

 الموضوعات
13 11 2 

0.643 2.42 
50.0 42.3 7.7 

 برامج مسيسة ومؤدلجة 28
17 9 - 

0.485 2.65 
65.4 34.6 - 

برامج تجذر االنتماءات  29
 الوطنية

7 12 7 
0.748 2.00 

26.9 46.2 26.9 

برامج تجذر االنتماءات  30
 المناطقية

15 11 - 
0.504 2.58 

57.7 42.3 - 
16 9 1 0.578 2.85 
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31 
برامج تجذر االنتماءات 

 القبلية
65.5 34.6 3.8 

 برامج تجذر الهوية الوطنية 32
10 13 3 

0.667 2.27 
38.5 50.0 11.5 

 برامج تجذر الهوية الثقافية 33
8 14 4 

0.675 2.15 
30.8 53.8 15.4 

 

 االجتماعي في ليبيااالستقرار فقرات  ر.م
 ال مالحد نعم

راف
نح

اال
ي   ر

عيا
الم

سط 
متو

ال
بي 

سا
الح

 ع.ح ع.ح ع.ح 

 تمزق النسيج االجتماعي في ليبيا 1
19 5 2 

0.629 2.65 
73.1 19.2 7.7 

إحداث شرخ اجتماعي في شبكة  2
 العالقات االجتماعية

23 3 - 
0.326 2.88 

88.5 11.5 - 

 المشكالت االجتماعيةانتشار  3
19 7 - 

0.452 2.73 
73.1 26.9 - 

انتشار التفكك االجتماعي في  4
 المجتمع الليبي

18 8 - 
0.471 2.69 

69.2 30.8 - 

األسرة الليبية ممزقة بين فئتين إحداها  5
 مؤيدة واألخرى معارضة

19 7 - 
0.452 2.73 

73.1 26.9 - 

الليبية من االنقسام تعاني األسرة  6
 السياسي

21 4 1 
0.514 2.77 

80.8 15.4 3.8 

 تشتت األسرة الليبية 7
16 8 2 

0.647 2.54 
61.5 30.8 7.7 

تبرأ اآلباء ألبنائهم "بفعل انتمائهم  8
 السياسي"

9 11 6 
0.766 2.12 

34.6 42.3 23.1 

ضعف الروابط االجتماعية بين  9
 األقارب

12 12 2 
0.637 2.38 

46.2 46.2 7.7 

زعزعة معايير السلوك االجتماعي  10
 المرغوب في المجتمع

17 9 - 
0.485 2.65 

65.4 34.6 - 
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مقاطعة أقارب "بفعل انتماءات  11
 سياسية"

15 8 3 
0.706 2.46 

57.7 30.8 11.5 

 المجاهرة بالعدوان للجيران 12
16 7 3 

0.707 2.50 
61.5 26.9 11.5 

تهجير وحرق منازل عائالت مؤيدون  13
 لطرف دون اآلخر

20 5 1 
0.533 2.73 

76.9 19.2 3.8 

 تفكك عالقات الصداقة 14
18 7 1 

0.562 2.65 
69.2 26.9 3.8 

 تهجير العائالت من أماكن إقامتها 15
18 8 - 

0.471 2.69 
69.2 30.8 - 

المواطن عن مدينته أو بيته نزوح  16
 "بحثا عن األمان

23 3 - 
0.326 2.88 

88.5 11.5 - 

 افتقاد األمن 17
17 9 - 

0.485 2.65 
65.4 34.6 - 

 النزوح إلى المدارس واألماكن العامة 18
19 5 2 

0.629 2.65 
73.1 19.2 7.7 

تنامي صفحات التواصل االجتماعي  19
 الفتنالمحرضة على 

21 5 - 
0.402 2.81 

80.8 19.2 - 

 فقدان الثقة في الدولة 20
21 5 - 

0.402 2.81 
80.8 19.2 - 

 فقدان الثقة في الحكومة 21
21 5 - 

0.402 2.81 
80.8 19.2 - 

 فقدان الثقة في المجتمع 22
16 10 - 

0.496 2.62 
61.5 38.5 - 

تغير نمط الجريمة إلى الجريمة  23
 المنظمة 

15 10 1 
0.582 2.54 

57.7 38.5 3.8 
 2.85 0.368 - 4 22 تزايد مشكالت التعليم 24
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84.6 15.4 - 

 ظاهرة عدوان األطفال 25
19 6 1 

0.549 2.69 
73.1 23.1 3.8 

 تفاعل األطفال مع أطراف الصراع 26
15 9 2 

0.648 2.50 
57.7 34.6 7.7 

زعزعة القيم اإليجابية وإحالل قيم  27
 مستهجنة

15 11 - 
0.504 2.58 

57.7 42.3 - 

 زعزعة القيم الدينية 28
12 13 1 

0.587 2.42 
46.2 50.0 3.8 

 انتشار العنف بكل أشكاله 29
18 8 - 

0.471 2.69 
69.2 30.8 - 

سلوكيات عدم وجود رقابة على  30
 األطفال

14 10 2 
0.647 2.46 

53.8 38.5 7.7 

 انتشار ظاهرة تعنيف المرأة  31
6 16 4 

0.628 2.08 
23.1 61.5 15.4 

 قرارات تعسفية مضرة بالمواطن 32
20 5 1 

0.533 2.73 
76.9 19.2 3.8 

 انتشار ظاهرة اإلدمان 33
19 6 1 

0.549 2.69 
73.1 23.1 3.8 

عجز الدولة والحكومة عن حماية  34
 المجتمع من المدمنين

21 5 - 
0.402 2.81 

80.0 19.2 - 

ة مستحدثة ظهور شرائح اجتماعي 35
 .. إلخ"معوقي الحرب، األرامل

25 1 - 
0.196 2.96 

96.2 3.8 - 

 نعيش في مستويات معيشية صعبة 36
23 3 - 

0.326 2.88 
88.8 11.5 - 

عجز الحكومة عن احتواء الطبقات  37
 الفقيرة

25 1 - 
0.196 2.96 

96.2 3.8 - 
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 ازدياد معدالت البطالة 38
19 7 - 

0.452 2.73 
73.1 26.9 - 

المعاناة من مشكالت حياتية "الوقود،  39
 الكهرباء، الغذاء، الماء، الغاز"

24 2 - 
0.272 2.92 

92.3 7.7 - 

الدوالر يقابله ارتفاع انخفاض سعر  40
 األسعار

20 4 2 
0.618 2.69 

76.9 15.4 7.7 

 عدم توفر السيولة النقدية 41
23 3 - 

0.326 2.88 
88.8 11.5 - 

 ندرة السلع في الجمعيات االستهالكية 42
22 4 - 

0.368 2.85 
84.6 15.4 - 

 انتشار الفساد في القطاع الصحي 43
22 3 1 

0.491 2.81 
84.6 11.5 3.8 

 درجة االستقرار االجتماعي 44
2 9 15 

0.648 1.50 
7.7 34.6 57.7 

اتضح من الجدول السابق المتعلق بمدى  أخالقيات المهنة لإلعالمي الليبي:
اتصاف اإلعالمي الليبي بأخالقيات المهنة والتي تعتمد بشكل أو بآخر على تقبل 
اآلخر، ونبذ كل وسائل العنف وخطاب التحريض والكراهية، ويتضح من نتائج 
هذا الجدول أن اإلعالمي الليبي ال يتصف بأخالقيات اإلعالمي الناجح كعدم 

عمل ادي بل يحي ؛ فهو ليسالمغلوطة، أو تشويه الطرف األخر نشر األخبار
على تأجيج الصراع، ولعل السبب في ذلك كون ليبيا اليوم مجاال خصبا للتدخالت 

على الخارجية والتي أصبحت تدفع لإلعالمي من أجل تحقيق مصالحها في ليبيا 
ان سركز مصلحة ليبيا، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة العجيلي عصمحساب 

البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية )مقاربة تربو في دراسته: 
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الفضائيات ، وأيضا اتفقت مع نتيجة محمد علي األصفر في دراسته: نفسية(
 .الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكري 

علق بمدى اتضح من الجدول السابق المت إدارة البرامج في الفضائيات الليبية:
قدرة اإلعالمي الليبي على إدارة البرامج الحوارية في الفضائيات الليبية، حيث 
اتضح أن له القدرة على إدارة تلك البرامج، خاصة وأن تلك الفئة من اإلعالميين 
تدربت بشكل جيد على يد خبراء في اإلعالم السياسي وتم الدفع بهم من أجل 

م تتفق هذه النتيجة مع نتيجة العجيلي عصمان إحداث ربكة في المشهد الليبي، ول
البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية )مقاربة سركز في دراسته: 

 .(تربو نفسية

اتضح من الجدول السابق المتعلق بطبيعة  طبيعة برامج الفضائيات الليبية:
خصيصا من البرامج في الفضائيات الليبية، حيث اتضح أن البرامج صممت 

أجل إحداث فجوة بين الليبيين فهي برامج تجذر االنتماءات الوطنية والمناطقية 
والقبلية، كما أنها برامج تسعى لخلق هوة ثقافية وطنية بين الليبيين، وكما وضحنا 
سابقا مرد ذلك كون تلك القنوات قنوات غير وطنية وعلى األرجح يتم تمويلها من 

تأجيج الصراع وذلك بطرح نوعية برامج قد تلقى  خارج ليبيا، وتعمل من أجل
القبول لدى أطراف الصراع ومؤيديهم، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة محمد 

الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي علي األصفر في دراسته: 
 .العسكري 

 اتضح من الجدول السابق المتعلق بمدى وجود استقرار االستقرار االجتماعي:
اجتماعي في ليبيا، حيث اتضح من خالل البيانات أعاله أن ليبيا تعاني من 
زعزعة في االستقرار االجتماعي، ولعل مرد ذلك التحوالت الكبيرة التي حدثت في 
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ليبيا آخر عشر سنوات، فالتحول على المستوى السياسي أعقبه تحول على كافة 
أن األكثر ضررا من هذه المستويات االجتماعية واالقتصادية وغيرها، إال 

التحوالت كان هو المواطن البسيط، فسماسرة الحروب يهمهم أن يظل الوضع كما 
هو عليه، ألنه باستقرار ليبيا فإن ذلك يعني غلق األبواب عن النهب والسرقات 
التي تحدث باسم الوطن، ولألسف هذه السرقات لم تحدث إال من الذين تقلدوا 

ا مؤخرا، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة العجيلي المناصب والسلطة في ليبي
البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية عصمان سركز في دراسته: 

، وأيضا اتفقت مع نتيجة محمد علي األصفر في دراسته: )مقاربة تربو نفسية(
 .الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكري 

 ار الفرضيات:ثانيا: اختب
لإلعالمي  هنةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات الم الفرضية األولى:

 يبي وزعزعة االستقرار االجتماعي.الل

نالحظ من خالل النموذج السابق أنه يوجد عالقة بين أخالقيات المهنة لإلعالمي 
الليبي وزعزعة االستقرار االجتماعي، حيث كان مستوى المعنوية المشاهد للنموذج 

 ، وكانت قيمة المتغير "(F=3.724 , P-value=0.000)ككل معنوي 
وهي قيمة موجبة وذات داللة إحصائية  0.466" تساوي  أخالقيات المهنة

مما يعني وجود  0.366(، ومعامل االرتباط يساوي 0.000)مستوى المعنوية = 

الخطأ  التقدير النموذج
مستوى المعنوية  T المعياري 

 𝑹 𝑹𝟐 المشاهد

 0.01 2.517 0.597 1.503 الثابت 
 0.000 1.930 0.242 0.466 األخالقيات 0.134 0.366

 F =  3.724          P-value = 0.000 
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عالقة طردية بين أخالقيات المهنة وزعزعة االستقرار االجتماعي. وقد كانت 

 %.0.134التفسيرية للنموذج قد بلغت القدرة 
إن ذلك يعني أن اإلعالمي الليبي لم يمتلك بشكل أو بآخر أخالقيات تؤهله للقيام 
بعمله اإلعالمي، حيث حسب نتيجة الفرضية فإن أخالقيات المهنة كان لها دور 
في زعزعة االستقرار االجتماعي في ليبيا، وربما كون غالبية هؤالء اإلعالميين 

 متلكوا الوطنية التي تجعلهم يعملون من أجل ليبيا بل من أجل من يدفع أكثر.لم ي

البرامج وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة العجيلي عصمان سركز في دراسته: 
، وأيضا الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية )مقاربة تربو نفسية(

لفضائيات الليبية ودورها في ااتفقت مع نتيجة محمد علي األصفر في دراسته: 
 .الصراع السياسي العسكري 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة البرامج في الفرضية الثانية: 
 الفضائيات الليبية وزعزعة االستقرار االجتماعي.

إدارة البرامج في نالحظ من خالل النموذج السابق أنه ال توجد عالقة بين 
وزعزعة االستقرار االجتماعي، حيث كان مستوى المعنوية  الفضائيات الليبية

، وكانت قيمة (F=1.169 , P-value=0.684)المشاهد للنموذج ككل معنوي 
وهي قيمة موجبة وليست  0.081" تساوي  إدارة برامج الفضائيات الليبية المتغير "

(، ومعامل االرتباط يساوي 0.684ذات داللة إحصائية )مستوى المعنوية = 

الخطأ  التقدير النموذج
 المعياري 

T  مستوى المعنوية
 𝑹 𝑹𝟐 المشاهد

 0.000 5.270 0.467 2.466 الثابت 
 0.684 0.412 0.196 0.081 اإلدارة 0.007 0.84

 F =  1.69          P-value = 0.684 
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مما يعني عدم وجود عالقة بين إدارة برامج الفضائيات الليبية وزعزعة  0.84
 %.0.007االستقرار االجتماعي. وقد كانت القدرة التفسيرية للنموذج قد بلغت 

ضية فإن إدارة البرامج لم يكن لها دور في زعزعة االستقرار حسب نتيجة الفر 
االجتماعي في ليبيا، وقد يكون السبب في ذلك كون الفضائيات تدير البرامج 
بطريقة ال تختلف عن أي فضائية أخرى، وبالتالي لم تكن إدارة البرامج ذات تأثير 

 على زعزعة االستقرار االجتماعي. 

البرامج تيجة العجيلي عصمان سركز في دراسته: لم تتفق هذه النتيجة مع ن
، وأيضا لم الحوارية السياسية في القنوات الفضائية الليبية )مقاربة تربو نفسية(

الفضائيات الليبية ودورها في تتفق مع نتيجة محمد علي األصفر في دراسته: 
 .الصراع السياسي العسكري 

إحصائية بين طبيعة برامج الفضائيات توجد عالقة ذات داللة الفرضية الثالثة: 
 الليبية وزعزعة االستقرار االجتماعي.

الخطأ  التقدير النموذج
 المعياري 

T  مستوى المعنوية
 𝑹 𝑹𝟐 المشاهد

 0.000 4.540 0.331 1.502 الثابت 
 0.002 3.504 0.138 0.483 طبيعة البرامج 0.338 0.582

 F =  12.280         P-value = 0.000 

طبيعة برامج الفضائيات  نالحظ من خالل النموذج السابق أنه يوجد عالقة بين
وزعزعة االستقرار االجتماعي، حيث كان مستوى المعنوية المشاهد للنموذج  الليبية

طبيعة  ، وكانت قيمة المتغير "(F=12.280 P-value=0.000)ككل معنوي 
وهي قيمة موجبة وذات داللة إحصائية  0.483" تساوي  برامج الفضائيات الليبية
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مما يعني وجود  0.582(، ومعامل االرتباط يساوي 0.000)مستوى المعنوية = 
عالقة طردية بين أخالقيات المهنة وزعزعة االستقرار االجتماعي. وقد كانت 

 %.0.338القدرة التفسيرية للنموذج قد بلغت 

حسب الجدول السابق فإن هناك عالقة قوية بين طبيعة البرامج المقدمة وزعزعة 
ول في االستقرار االجتماعي، ولعل السبب في ذلك كون تلك الفضائيات تحا

قنواتها التركيز على مجريات األحداث واستضافة شخصيات مثيرة للجدل هدفها 
 تأجيج الصراع وبالتالي زعزعة االستقرار االجتماعي.

البرامج الحوارية السياسية في القنوات  سركزوقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
، وأيضا اتفقت مع نتيجة محمد علي األصفر الفضائية الليبية )مقاربة تربو نفسية(

 .الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكري في دراسته: 

 :والمقترحات التوصيات

ن أويجدر بنا ليبيا من الضروري تفعيل دور اإلعالم لتنمية الوعي السياسي في 
 :هذا الموضوع لضمان االستقرار االجتماعينقدم بعض التوصيات بخصوص 

ستراتيجية خاصة بالتوعية السياسية في اتبني  على مؤسسات اإلعالم الليبية. 1
سلوكيات والعمل على تعديل ، الليبي بشكل يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع ليبيا

 اإلعالميين الليبيين كونهم قوة مؤثرة في الشارع الليبي.

التوعوي من خالل تنظيم عمل . تفعيل دور اإلعالم السياسي ليقوم بدوره 2
والمواقع اإللكترونية بما يجعلها ة المحلي فضائيةالمحطات اإلذاعية والقنوات ال

 تشارك بفعالية في صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية.
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الخبرة في مجال االعالم السياسي لتول ي قيادة  ذوي . توفير كفاءات إعالمية من 3
 المقروءة والمسموعة والمرئية وااللكترونية. ةوسائل اإلعالمية المؤثر ال

ذاعة قامة الدورات التدريبية للعاملين في مجال التلفزيون واإلإ. العمل على 4
عالم السياسي من والصحافة وبشكل مكثف لغرض تأهيلهم للعمل في مجال اإل

ومحاولة التنسيق مع  ،أجل تنمية القدرات الفكرية واإلبداعية والمهنية لديهم
نظمات المجتمع المدني )المنظمات غير الحكومية(، والتي تعمل إلى جانب م

األحزاب والتنظيمات السياسية لفتح دورات تدريبية وندوات وحلقات نقاش خاصة 
بالتوعية السياسية للعاملين في مجال االعالم وللجمهور بشكل يمكنها من دعم 

 االستقرار االجتماعي.دور وسائل اإلعالم في 

تهدف الى إبراز التي مة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات قاإ. 5
جتماعي الوعي السياسي واالاالستقرار االجتماعي، وذلك من خالل نشر أهمية 

وضرورة تعزيز روح وقيم المشاركة واالنتماء واحترام حقوق الغير وحرية التعبير 
حداث المتتالية ل األعالم أن تقف على الحياد حياوالتي يجب على وسائل اإل

لتنمية المشاركة السياسية واالجتماعية بشكل موضوعي ومنطقي بعيدا عن الفئوية 
 .قبليةوال جهويةوالحزبية وال

. تشجيع الباحثين في العلوم السياسية واإلعالم على إجراء أبحاث مكثفة تتناول 6
 يجابية المشاركة السياسية.إو  ليبياطبيعة الحياة السياسية في 

. ضرورة زيادة حجم البرامج السياسية واالجتماعية التي تقدمها وسائل اإلعالم 7
ية السياسية والمناقشات على األخبار والبرامج الحوار  ي المختلفة والتي تحتو 

 .والندوات المختلفة والتي تعمل على تعزيز االنتماء الوطني
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. العمل على استقطاب كفاءات إعالمية ذات خبرة في مجال اإلعالم السياسي 8
 وإنشاء مراكز تختص بعمل اإلعالم السياسي.

 الخاتمة:

اإلعالم السياسي ودوره بحمد هللا وتوفيقه أتم الباحث دراسته الحالية بعنوان        
، التي بدأها الباحث بهدف التعرف على الدور الذي في االستقرار االجتماعي

في إطار التحول الذي يلعبه اإلعالم السياسي الليبي في االستقرار االجتماعي 
ج التي يتعين مراعاتها من قبل تمر به ليبيا، وتم التوصل لمجموعة من النتائ

 ، ومن أهم النتائج:الساسة واإلعالميين والباحثين االجتماعيين

ذ أن انعدام الوعي إ، االستقرار المجتمعييعتبر الوعي السياسي أساس  -1
وسيكون أحد أهم  السياسي والثقافي للمواطنين يهدد بناء المجتمع الديمقراطي،

عي، لذلك فإن ليبيا اليوم بحاجة ماسة إلى وجود أسباب زعزعة االستقرار االجتما
بالوضع الذي تعيشه ليبيا وعي ثقافي وسياسي شامل وواسع، يسعى إلى التعريف 

جراء تعاقب الشعب الليبي، ، ويبين حجم المأساة والظلم الذي وقع على اليوم
ودول أخرى ال تربطنا بها أي حدود  دول الجوارالتدخل من الحكومات السابقة و 

لذا فمن الضروري تبني  ،مشتركة، وتأليب األطراف المتصارعة ضد بعضها
سياسة إعالمية محكمة تختص بتفعيل دور اإلعالم لتوعية الجماهير توعية 

 دعم االستقرار االجتماعي.سياسية تسهم في 

محاولة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية، والتي تعمل إلى جانب  -2
 تهتمدورات تدريبية وندوات وحلقات نقاش لقيام بوالتنظيمات السياسية لاألحزاب 

عالم وللجمهور بشكل يمكنها من دعم بالتوعية السياسية للعاملين في مجال اإل
 االستقرار االجتماعي.دور وسائل اإلعالم في 
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اتضح أن هناك عالقة بين أخالقيات المهنة لإلعالمي الليبي وطبيعة  -4
 دمها على الفضائيات وزعزعة االستقرار االجتماعي.البرامج التي يق
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