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اعتماد الجمهور العراقً على شرٌط األنباء "السبتاٌتل"
كمصدر لالخبار والمعلومات "دراسة مٌدانٌة"
(*)

م.د محمد حسٌن علوان

(*)

المعرفية .ولذلك ،تحرص

المقدمة:
أىتم

عديد

من

المحطات

التمفزيونية الفضائية واالرضية بتقديم

خدمات أخبارية فورية لممشاىدين ،من
خالل عرض شريط ممون متحرك أسفل
الشاشة ،يتضمن اىم األنباء الواردة

لممحطات

في

المجاالت

السياسية

واالقتصادية والرياضية وغيرىا ،فضالً

عن أحوال الطقس ودرجات الح اررة.
وتمثل ىذه الخدمة االخبارية فضالً عن

الخدمات االخبارية االخرى التي تقدميا
ىذه المحطات ومنيا :نشرات االخبار

المفصمة ،موجز األنباء ،أىم األنباء

والمقطات المصورة لألحداث دون تعميق.

ويأتي االىتمام بتطوير المحطات

الفضائية واالرضية لخدماتيا االخبارية
في إطار التنافس عمى اجتذاب الجميور

الذي يستخدم وسائل اإلعالم ،كأحد

مصادر أشباع حاجاتو واىتماماتو

ىذه

المحطات

عمى

تقديم

المضمون االخباري بصورة تتسم بالعمق
والسرعة والمتابعة المستمرة لمحدث،

فضالً عن العمل عمى تطوير قدراتيا في
الحصول عمى االخبار ،كما أنيا
تحرص

عمى

تقديم

ىذه

االخبار

لجميورىا بالصورة التي تجعمو متابعاً
لألحداث وممما بيا ،ولكي تطور

المحطات من قدراتيا عمى أشباع
حاجات الجميور وتمبية احتياجاتو من

التعرض ،حرص بعضيا عمى تعرف
تقييم الجميور لخدماتيا المختمفة بيدف

العمل عمى تطوير األداء.
أوال :منهجية البحث
مشكمة البحث :

تتمثل مشكمة البحث في معرفة

درجة اعتماد الجميور العراقي عمى

شريط االخبار كأحد أشكال الخدمات
االخبارية،

التي

تقدميا

محطات
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التمفزيون االرضية والفضائية كمصدر

لتعرف أىم األنباء والمعمومات ،فضالً
عن معرفة مدى تحقق اآلثار المعرفية
والوجدانية والسموكية الناتجة عن ىذا

االعتماد خاصة المرتبطة بسرعة متابعة
الجميور لالحداث ،وزيادة اىتمامو
بتعرف تفاصيميا  ،وتأثير ىذا االعتماد

المقدمة

من

القنوات

واالرضية المختمفة.

 .2معرفة مدى اىتمام الجميور العراقي
بالتعرض لشريط االنباء في القنوات

المختمفة.

 .3معرفة مدى قوة اعتماد الجميور

عمى شريط االنباء كمصدر لالخبار

عمى تفضيل الجميور لقنوات معينة

والمعمومات.

اهمية البحث :

العراقي عمى شريط االنباء.

يحرص عمى متابعتيا.

تعد معرفة مدى اعتماد الجيور
العراقي عمى شريط االنباء(السبتايتل)

كمصدر لالخبار والمعمومات مسألة
ميمة فيي بمثابة رجع الصدى لمعممية

االعالمية التي تقوم بيا المحطات
التمفزيونية الفضائية واالرضية  .ومن
ىنا تأتي اىمية البحث ،فيو يعمل عمى

دراسة معرفة درجة اعتماد الجميور
العراقي عمى شريط االخبار كأحد اشكال

الخدمات االخبارية التي تقدميا محطات

التمفزيون الفضائية واالرضية.

أهداف البحث :

 .1معرفة مدى اىتمام الجميور العراقي
بالتعرض

لمخدمات

االخبارية

الفضائية

 .4معرفة اسباب اعتماد الجميور
 .5معرفة أىم القنوات التي يفضل

الجميور التعرض لشريط االنباء من

خالليا.

 .6معرفة العوامل المؤثرة في اعتماد
الجميور عمى شريط االبناء .

 .7معرفة مدى تحقق اآلثار المعرفية
واالتجاىية والسموكية لالعتماد عمى

شريط األنباء.

منهج البحث

يعتمد البحث عمى منيج المسح

فيو المنيج األنسب لموضوع البحث،
والذي يستخدم لدراسة أفراد جميور

وسائل اإلعالم وتعرف آ ارءىم والتاثيرات

النفسية واالجتماعية لوسائل االعالم
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عمى أفراد ذلك الجميور( .ومنيج المسح

يعد جيداً عممياً منظماً لمحصول عمى
بيانات ومعمومات واوصاف عن الظاىرة

موضوع البحث من العدد الحدي من

المفردات المكونة لمجتمع البحث)(.)1

وىو يستخدم في البحوث الوصفية

التي تستيدف (وصف سمات أو آراء أو

أتجاىات أو سموكيات عينة من االفراد

الجميور عمى وفق عدد من المتغيرات
الديموغرافية  ،تمكن من أجراء المقارنات
بين ىذه الفئات إذ وزعت ()222

استمارة استبانة ،بمغ عدد المسترجع منيا

( )182استمارة استبانة.
سمات عينة البحث

أوضحت نتائج البحث أن معظم

أفراد العينة المبحوثة ىم من جنس

ممثمة لمجتمع ما ،بما يسمح بتعميم

الذكور وبعدد( )124تكرار وبنسبة

مجتمع البحث :

وفي المرتبة الثانية جاء جنس االناث

نتيجة المسح عمى المجتمع).

()2

يتحدد مجتمع البحث من مشاىدي

قنوات التمفزيون االرضية والفضائية

( )%57.77وجاءت بالمرتبة االولى،
وبعدد ( )76تك ار اًر وبنسبة ()%42.22
من مجموع أفراد العينة المبحوثة ،ينظر

الذين يتعرضون لمخدمات االخبارية

الجدول (.)1

تعرض أفراد العينة لشريط االنباء ،بحيث

من الفئة العمرية (22ـ  )29سنة

المقدمة ،من خالل ىذه القنوات ،وبشرط
يستبعد الباحث أية استمارة يذكر فييا

وان معظم أفراد عينة البحث ىم

وجاءت بعدد ( )51تك ار اًر وبنسبة

المبحوث أنو ال يتعرض لشريط االنباء

( )28.33وحمت بالمرتبة األولى ،وفي

(السبتايتل).

المرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية

عينة البحث :
شممت ىذه الدراسة عينة عشوائية

محدودة ممن يتعرضون لقنوات التمفزيون

االرضية والفضائية ويتعرضون لشريط
األنباء في مدينة بغداد تمثل فئات

( )39-32سنة وبعدد ( )33تك ار اًر
وبنسبة ( ، )%18.33وفي المرتبة

الثالثة جاءت الفئة العمرية (52ـ)59

سنة

وبعدد

()29

تك ار اًر

وبنسبة

(، )%16.11في حين جاءت في
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المرتبة الرابعة الفئة العمرية (42ـ)49

البكالوريوس وبعدد ( )67تك ار اًر وبنسبة

المرتبة

نسبة من يحممون شيادة االعدادية وبعدد

وفئة ( 62سنة فما فوق) وبعدد ()22

في المرتبة الثالثة الحاصمون عمى شيادة

تكرار وبنسبة ( )%11.11لكل فئة

الدبموم وبعدد ( )31تكرار وبنسبة

وان النسبة العظمى من العينة

من يحممون شيادة االبتدائية أو متوسطة

الوظائف الحكومية ،وجاءت بالمرتبة

وجاءت في المرتبة االخيرة نسبة من

سنة

وبعدد

(،)%15.22

()27تك ار اًر

وجاءت

في

وبنسبة

االخيرة كل من فئة ( 22سنة فما دون)

منيما .ينظر الجدول (.)2

المبحوثة ىم موظفون ويعممون في

( ،)%37.42وفي المرتبة الثانية جاءت

()52تك ار ار وبنسبة ( ،)%27.77وحل

( ،)%17.22وفي المرتبة الرابعة جاء
وبعدد ( )27تك ار اًر وبنسبة ()%15

االولى وبعدد بمغ ( )78تك ار اًر وبنسبة

يحممون شيادات عميا وبعدد( )5تك اررات

الطمبة وبعدد ( )47تك ار ار وبنسبة

جدول ( )1يبين جنس العينة المبحوثة

( ،)%43.33وفي المرتبة الثانية جاء
( ،)%26.11بينما جاءت بالمرتبة

الثالثة من ىم بصفة كاسب وبعدد()26

تك ار اًر وبنسبة ( ،)%14.44وفي المرتبة
الرابعة حمت شريحة المتقاعدين وبعدد

( )15تكرار وبنسبة ( )%8.33وفي
المرتبة األخيرة حمت ربات البيوت وبعدد

بمغ ( )14تكرار وبنسبة ()%7.77
ينظر الجدول (.)3

واظيرت نتائج الدراسة أن أفراد

العينة المبحوثة ىم من المتعممين وجاء

في المرتبة االولى من يحممون شيادة

وبنسبة( ،)%2.77ينظر جدول (.)4
التكرار
124

النسبة المئوٌة ()%
57.77

الجنس
ذكر
انثى

76

42.22

المجموع
الكلً

182

%122

جدول ( )2يبين الفئة العمرية لعينة البحث
الفئة العمرٌة
 22فما دون

التكرار
22

النسبة المئوٌة ()%
11.11

22ـ 29

51

28.33

39-32

33

18.33

42ـ49

27

15.22

52ـ 59

29

16.11

 62فما فوق
المجموع
الكلً

22

11.11

182

%122

جدول ( )3يبين مهن العينة المبحوثة
المهنة
طالب

التكرار
74

النسبة المئوٌة ()%
26.11
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موظف

78

43.33

متقاعد

15

8.33

كاسب

26

14.44

ربة بٌت

15

7.77

المجموع
الكلً

182

%122

دراسة االستبيان ومراجعته منهجياً وعمميا:

عرض مشروع االستبيان عمى

مجموعة من االساتذة في اإلعالم
والخبراء

جدول ( )4يبين التحصيل العممي لمعينة المبحوثة
التكرار

النسبة المئوٌة ()%

التحصٌل
العلمً
ابتدائٌة أو
متوسطة
اعدادٌة

27

15.22

52

27.77

31

17.22

بكالورٌوس

67

37.42

شهادات علٌا

5

2.77

المجموع
الكلً

182

%122

دبلوم

أىداف

البحث

مدى تغطية االسئمة الىداف البحث.

االختبار القبمي:

تساؤالت

الدراسة،

وتساؤالتو،

وتضمن

ويشمل مجموعة االسئمة التي تعكس

االستبيان اسئمة عن مدى تعرض

الجميور العراقي لمخدمات االخبارية
المقدمة في القنوات الفضائية واالرضية

المختمفة.

ومدى

تعرض

الجميور

العراقي لشريط االنباء في القنوات

المختمفة ،ومدى قوة اعتماد الجميور

عمى شريط االنباء كمصدر لالخبار

والمعمومات

ومعرفة

أسباب

لمراجعتو منيجياً وعممياً لتحقيق أىداف
ومراجعة الجداول الييكمية لموقوف عمى

في إطار منيج المسح صمم
استبيان

والمتخصصين في مناىج البحث العممي

عدة منيا ،دراسة الشكل العام لالستبيان،

أسموب جمع البيانات
يتضمن

في

موضوع

البحث،

اعتماد

الجميور العراقي عمى شريط االنباء.

اختبر االستبيان بواقع  %12من

المجتمع االصمي الذي ستجري عميو
الدراسة الميدانية لتعرف مدى وضوح
االسئمة بصفة عامة وقياسيا ،لما ىو

مطموب قياسو وتعرف االسئمة التي قد

تسبب حرجيا لممبحوث  ،أو يحاول عدم

اسيامو فييا ألعادة صياغتيا وتركيبيا
بطريقة ال تسبب ىذا الحرج لممبحوث.
اختبار الصدق والثبات

أ.اختبار الصدق
اعتمد الباحث في حساب صدق

االستبانة

طريق

الصدق

الظاىري

 validity) (Faceوذلك بعرض فقرات
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االستبانة عمى مجموعة من المحكمين

عمى إيجاد ارتباط بين االحداث الحالية

لموضوع البحث ،وتم أجراء التعديالت

الفرد باالحداث المختمفة وتدعيم ارتباطو

مدى

لتقدير

مناسبتيا

وصالحيتيا

المناسبة عمييا حسب المالحظات التي

أبداىا المحكمون.

(*)

ب .اختبار الثبات
تم

استعمال

والسابقة .وىو ما يؤدي إلى تدعيم عالقة
بالمجتمع ،وكذلك تدعيم ىويتو وتكريس

مفيوم المواطنة لديو ،وأحاطتو عمما
باالنشطة السياسية القائمة في المجتمع

أسموب

تطبيق

االستبانة ثم إعادة تطبيقيا مرة أخرى
) (Retestبعد أسبوعين ثم تم بعد ذلك
حساب نسبة االتفاق بين االجابات في

التطبيقين .وبتحميل أجابات العينة والتي
بمغت  %18من العدد الكمي لممبحوثين،
وقد بمغت قيمة معامل الثبات ()%91
وىي قيمة عالية تشير إلى ثبات القياس

ودقتو.

ثانيا :تعرض الجمهور لمخدمات االخبارية

تمثل الخدمات االخبارية احد

وتدعيم مشاركتو فييا ،كما أنيا تساعد

عمى فيم ما يحدث في العالم الخارجي
()3

من أحداث ووقائع.

ومع تزايد وسائل اإلعالم ومنيا

محطات التمفزيون الفضائية  ،تزايدت

المواد االخبارية المقدمة  ،وحرصت ىذه

المحطات عمى تقديم تغطيات اخبارية
لالحداث والوقائع المختمفة في أنحاء
العالم ،ونتيجة لذلك ،تعددت الرؤئ
ووجيات النظر فضالً عن تدويل الخبر
ونشره في أنحاء العالم  ،وتقديم بعض

وسائل نقل المعمومات إلى جميور

القنوات االخبارية لخدماتيا عمى مدار

مضمونيا من خالل مقارنة معارفو

ويعد التعرض لالخبار إحدى

وسائل اإلعالم الذي يتعرص ليا ويقيم

االربع والعشرين ساعة.

وخبراتو ومعموماتو السابقة .وتقدم ىذه

العادات االتصالية لمجميور ،وىي عادة

الخدمات

طار
إ ًا

مرجعيا

()4

ومعموماتيا

يمارسيا يوميا في كثير من االحيان،

معمومات الجميور إلى جانب مساعدتو

عمى القمق والتوتر أو التيديد الناجم عن

لالحداث يسيم في تدعيم وتوثيق

بيدف فيم البيئة المحيطة بو أو لمتغمب
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ضغوط وتوترات الحياة  ،كما أنو يبحث

االحداث وتجاىل أخرى ،أو التركيز

خالليا عن األمان وتقميل الشعور

عمى أجزاء محددة من الوقائع وتجاىل

بالخطر واالحساس بالراحة.

أخرى.

()5

ويتعرض الجميور لالخبار بيدف

()7

وقد أصبحت محطات التمفزيون

االستخدام

العام

أو

االستخدام

خاصة بعد انتشار الفضائيات من

المتخصص

من

خالل

التعرض

الوسائل الميمة التي يحصل من خالليا

لمضامين اخبارية محددة .كما أنو قد

الجميور عمى معموماتو .وبعد أن كانت

يتعرض ليا في كل االوقات أو يتعرض

الدراسات تؤكد تفوق الصحف كوسيمة

ليا في أوقات محددة  ،وتعمل وسائل

اخبارية ومعموماتية عمى التمفزيون،

لالحداث بسرعة وفورية ،كما أنيا

أصبح بدوره وسيمة ميمة تفوق اىمية

اإلعالم عمى توفير التغطية االخبارية

أكدت دراسات أحدث أن التمفزيون

تحرص عمى أن تصاحب الصورة

الصحف لدى بعض الفئات ومنيا

الحدث وتقديم تفاصيل وتحميالت  ،وقد

الشباب صغير السن.

()8

يحدث بسبب الحرص عمى السرعة أن

وكمما حرصت الوسيمة عمى

إعالم الدقة في نقل الحدث وتغيب

تشويو زادت ثقة الجميور بيا ،وىي

تفقد محطات التمفزيون أو أية وسيمة
التفصيالت ويجد الجميور نفسو مشاىداً
لمخبر نفسو في أكثر من محطة وبالوقت
()6

نفسو وبالمعمومات نفسيا.

الدقة والموضوعية في نقل االخبار دون
اشكالية تواجو محطات التمفزيون التي
تقدم في كثير من االحيان االحداث عمى

اليواء مباشرة ،وىو ماال يسمح لممراسل

وبسبب ان االخبار تقدم لمجميور

االخباري في أحيان كثيرة التدقيق في

معمومات خارج نطاق خبرتو المباشرة

الخبر أو تعرف تفصيالتو ،كما أنو قد

تزداد أىميتيا ،اال أن المشكمة تكمن في

يصدر أحكاماً خاطئة أو تعميقات غير

االحداث عمى وفق وجية نظرىا أو نقل

لالخبار

قيام بعض وسائل اإلعالم بتموين

مالئمة تضر بمصداقية المحطة.
والجميور

يتعرض

()9
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لتحقيق عدد من االىداف ،من أىميا:

البرامج والمضامين تتفق مع حاجات

والتفاعل مع األحداث أو التعرف

ولذلك يجب أن تحرص محطات

تعرف معمومات معينة في أمور تيمو،
والسيطرة

االجتماعية،

ورغبات الجميور المشاىد.

()13

واستخداميا

التمفزيون دائما عمى دراسة حاجات

وعندما تزداد أىمية الخبر لمفرد

المضمون المتوافق مع خصائصو  ،وبما

بالغموض أو الذي

وبالتالي إرتفاع نسب االقبال عمى

كمصدر لمتسمية واالسترخاء.

()10

يعمل عمى تعرف تفصيالتو  ،كما أن
الخبر المتصف

ورغبات وتفضيالت جميورىا لتقديم

يؤدي إلى ارتفاع نسب المشاىدة،
()14

يحمل توت اًر يزيد من رغبة الفرد في

المحطة كوسيمة اعالنية.

لمجميور معمومات تمكنيم من اجراء

التمفزيون عمى تقديم المضمون االخباري

التعرض

وامكانات التغطية االخبارية ورفع كفاءة

ينتقون المادة االخبارية التي يتعرضون

متعددة من االخبار خالل أوقات متعددة

التدقيق فيو ،كما أن االخبار تقدم
()11

الحوار فيما بينيم حوليا.
وفق

وعمى

مفاىيم

االنتقاني لممضمون فإن أفراد الجميور
ليا

ويتأثرون

المتميز من خالل تطوير قدرات

مراسمي ومقدمي االخبار ،وتقديم أنواع

االختيار

أيضا عمى مدار ساعات األرسال.

وقيميم ،ويتأثر ذلك االنتقاء ايضا

والتقديم وتقسيم أنواع االخبار واوقات

باتجاىاتيم

في

ذلك

ويحرص العديد من محطات

واىتماماتيم

بطبيعة الخبر ومدى اىميتو.

ومعتقداتيم

()12

وتيدف وسائل اإلعالم ومنيا

محطات التمفزيون إلى جذب المشاىد

واالحتفاظ بو حتى يظل متابعا لبرامجيا
عمى مدار اليوم ،ولذلك تعمل ىذه

المحطات عمى تقديم نوعيات مختمفة من

ويطمق عمى ذلك  :تميز التغطية
()15

تقديميا.

ثالثا :نتائج الدراسة الميدانية

 .1مشاهدة الجمهور العراقي لمقنوات
التمفزيونية الفضائية واالجنبية:

اظيرت نتائج البحث أن من
أجابوا بأنيم دائما ما يشاىدون القنوات
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التمفزيونية الفضائية واالجنبية بعدد بمغ

( )99تك ار اًر وبنسبة ( )%55وجاءت
بالمرتبة األولى ،وفي المرتبة الثانية

 .2مدى متابعة الجمهور العراقي
لمبرامج االخبارية المقدمة من

جاءت نسبة من اجابوا بأنيم احياناً

قنوات

واالرضية وبعدد بمغ ( )62تك ار اًر وبنسبة

بمغ

يشاىدون القنوات التمفزيونية الفضائية

( ،)%33.33وفي المرتبة الثالثة جاء

واالرضية.

التمفزيون

المجموع

الفضائية

الكمي

لعدد

المبحوثين والذين اجابوا بأنيم احيانا ما

من اجابوا بانيم ناد اًر ما يشاىدون

يتابعون البرامج االخبارية المقدمة من

تكر اًر وبنسبة ()%11.66
وبعدد ( )21ا

بعدد ( )91تك ار ار وبنسبة ()%52.55

القنوات التمفزيونية الفضائية واالرضية

الثانية جاء المبحوثون والذين اجابوا

القنوات التمفزيونية الفضائية واالرضية

وىنا يظير إرتفاع نسبة من يشاىدون
والمتابعة

لتمك

المستمرة

القنوات

التمفزيونية وبعدد بمغ ()159تك ار اًر من
مجموع من يشاىدون دائما وفي بعض

القنوات التمفزيونية الفضائية واالرضية
وجاءت بالمرتبة االولى ،وفي المرتبة
بانيم دائما ما يتابعون البرامج االخبارية

المقدمة من القنوات التمفزيونية الفضائية
واالرضية وبعدد ( )69تك ار اًر وبنسبة

االحيان وىذا مؤشر عالي عمى درجة

( ، )%38.33وفي المرتبة االخيرة حل

جدول ( )5يبين مشاىدة أفراد

البرامج االخبارية المقدمة من القنوات

المشاىدة  .ينظر الجدول (.)5
العينة

لمقنوات

واالرضية.

مشاهدة القنوات الفضائٌة
واالرضٌة
دائما

التمفزيونية

الفضائية

التمفزيونية الفضائية واالرضية وبعدد

( )22تكرار وبنسبة ( )%11.11من
التكرار

النسبة المئوٌة
()%
55.22

احٌانا

62

33.33

نادرا

21
ــ
182

11.66
ــ
%122

كال
المجموع الكلً

المبحوثون والذين ناد اًر ما يتابعون

99

المجموع الكمي الفراد العينة المبحوثة ،

ينظر الجدول (. )6

وىنا اشارة واضحة إلى ارتفاع

نسبة المبحوثين الذين يتابعون البرامج
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االخبارية المقدمة من القنوات التمفزيونية

الثالثة كنوع من أنواع البرامج االخبارية

الفضائية واالرضية وبعدد ( )162تك ار ار

والمقدمة في القنوات التمفزيونية الفضائية

وىو مؤشر عالي االيجابية.

واالرضية والتي يتابعيا المبحوثون وبعدد

جدول ( )6يبين اجابات مدى متابعة

المبحوثين لمبرامج االخبارية المقدمة من

القنوات التمفزيونية الفضائية واالرضية
التكرار

النسبة
المئوٌة ()%
38.33

مدى متابعة البرامج االخبارٌة المقدمة
فً القنوات التلفزٌونٌة
دائما
احٌانا

91

52.55

نادرا

22
ــ
182

11.11
ــ
%122

كال
المجموع الكلً

69

.3نوع البرامج االخبارية المقدمة
في القنوات التمفزيونية التي

يتابعها المبحوثون .

بمغ المجموع الكمي الجابات

المبحوثين والذين يتابعون شريط االخبار

المقدم في القنوات التمفزيونية الفضائية

واالرضية بعدد بمغ ( )66تك ار اًر وبنسبة

( ،)%36.66وجاءت بالمرتبة األولى،
وفي المرتبة الثانية جاءت اجابات

المبحوثين

والذين

يتابعون

نشرات

االخبار المقدمة من خالل القنوات

التمفزيونية الفضائية واالرضية وبعدد بمغ

( )52تك ار اًر وبنسبة ( ، )%28.88في
حين جاء موجز االنباء ففي المرتبة

بمغ ( )34تك ار اًر وبنسبة ()%18.88
وحمت في المرتبة االخيرة عناوين

االخبار كنوع من البرامج االخبارية والتي
يتابعيا المبحوثون في القنوات التمفزيونية

الفضائية واالرضية وبعدد ( )28تك ار اًر
بنسبة ( )%15.55من المجموع الكمي
ألفرادالعينة المبحوثة .ينظر الجدول(.)7

وتدل ىذه النسب عمى أرتفاع عدد

المبحوثين الذين يتابعون شريط االخبار
كأحد أنواع البرامج االخبارية المقدمة في

القنوات التمفزيونية الفضائية واالرضية
فيم يحصمون عمى مبتغاىم ويشبعون

حاجاتيم من خالل ىذا الشريط.
جدول

( )7

يبين

اجابات

المبحوثين عمى نوع البرامج التي
يتابعونيا من خالل القنوات التمفزيونية

الفضائية واالرضية

التكرار

النسبة المئوٌة
()%
36.66

البرامج االخبارٌة التً ٌتابعها
المبحوثٌن
شرٌط االخبار
نشرات االخبار

52

28.88

موجز االنباء

34

18.88

عناوٌن االخبار

28

17.77

المجموع الكلً

182

%122

66
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 .3اعتماد الجمهور العراقي عمى
شريط االنباء (السبتايتل) كمصدر

لالخبار والمعمومات.
أوضحت

نتائج

البحث

أن

المجموع الكمي ألفراد العينة المبحوثة
والذين يعتمدون عمى شريط االنباء

(السبتايتل) كأحد المصادر األساسية
لتعرف األنباء بمغ بعدد ( )92تك ار اًر

وبنسبة ( )%52.22وجاءت بالمرتبة
األولى،

وفي

المرتبة الثانية

جاء

المبحوثون الذين يعتمدون عمى شريط
االنباء كمصدر ثانوي لتعرف االنباء

وبعدد بمغ ( )36تك ار اًر وبنسبة ()%22
 ،في حين جاءت المرتبة الثالثة

لممبحوثين الذين يعتمدون عمى شريط
االنباء في بعض االوقات لتعرف االبناء

وبعدد ( )32تك ار اًر وبنسبة (،)%17.77
وفي المرتبة االخيرة جاء المبحوثون
والذين يعتمدون عمى شريط االنباء

بالصدفة لتعرف االنباء والمعمومات

وبعدد ( )22تك ار اًر وبنسبة ()%12.22
من

المجموع

الكمي

ألفراد

المبحوثة  .ينظر ا جدول (.)8

العينة

وىنا يظير مدى االعتماد الكبير من

المبحوثين عمى شريط االنباء (السبتايتل)
كمصدر أساسي ورئيس لتعرف االنباء

والمعمومات ويتم من خاللو التعرف عمى
كافة االحداث واالوضاع السياسية واالمنية
والموضوعات المختمفة في أنحاء العالم

كافة.

جدول ( )8يبين أجابات المبحوثين
بمدى اعتمادىم عمى شريط االنباء كمصدر

لالخبار والمعمومات .

التكرار

النسبة
المئوٌة ()%
52.22

االعتماد على شرٌط االنباء كمصدر
لالخبار والمعلومات
مصدر اساسً لتعرف االنباء
مصدر ثانوي لتعرف االنباء

36

22.22

مصدر لالنباء فً بعض الظروف واالوقات

32

17.77

مصدر اتعرض إلٌه بالصدفة

22

12.22

المجموع الكلً

182

%122

92

 .4أسباب اعتماد الجمهور العراقي
عمى شريط االنباء (السبتايتل).
بمغ

المجموع

الكمي

الجابات

المبحوثين والذين يجدون بأن أسباب
اعتمادىم عمى شريط األنباء (السبتايتل)
ىو لمعرفة االنباء العاجمة وبعدد ()84

تك ار اًر وبنسبة ( )%46.66وجاءت بالمرتبة
االولى ،وفي المرتبة الثانية جاءت اجابات

المبحوثين بأن سبب اعتمادىم عمى شريط

االنباء ىو المتابعة السريعة لالخبار بدال
من متابعة النشرات المفصمة وبعدد بمغ
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( )42تك ار اًر وبنسبة ( ، )%22.22اما في
المرتبة الثالثة فكانت اجابات المبحوثين بأن
من أسباب اعتمادىم عمى شريط االنباء ىو
متابعة تداعيات أحداث متعددة تناولتيا

برامج اخبارية اخرى وبعدد ( )27تك ار ار
وبنسبة ( ،)%15.22في المرتبة الرابعة

جاءت اجابات المبحوثين أن من أسباب

اعتمادىم عمى شريط االنباء ىو لمرفعة

معمومات معينة مثل أحوال الطقس وبعدد

( )18تك ار اًر وبنسبة ( ،)%12.22وفي
المرتبة االخيرة جاءت اجابات المبحوثين

المتابعة السرٌعة لالخبار بدال من
متابعة النشرات المفصلة
متابعة تداعٌات أحداث متعددة تناولتها برامج
اخبارٌة أخرى
معرفة معلومات معٌنة مثل أحوال
الطقس
مجرد عادة تكونت بسبب تكرار
عرض الشرٌط على الشاشة
أخرى أذكرها
المجموع الكلً

 .5القنوات

واالرضية

42

22.22

27

15.22

18

12.22

11

6.11

ــ
182

ــ
%122

التمفزيونية
التي

الفضائية
يعتمدها

المبحوثون لمتابعة شريط االنباء.

بمغ المجموع الكمي الجابات
المبحوثين الذين يعتمدون عمى قناة
العربية الفضائية كقناة تمفزيونية فضائية

أن أسباب اعتمادىم عمى شريط االنباء ىو

يتم من خالليا متابعة شريط االنباء بعدد

الشريط عمى الشاشة ،وبعدد بمغ()11تك ار اًر

وجاءت بالمرتبة االولى ،وفي المرتبة

مجرد عادة تكونت بسبب تكرار عرض

وبنسبة()%6.11من المجموع الكمي ألفراد
العينة المبحوثة ،يظر الجدول (.)9

وىنا داللة واضحة عمى أن السبب

الرئيسي لمتابعة أفراد عينة البحث لشريط
االنباء (السبتايتل) ىو لمعرفة االنباء

العاجمة ومعرفتيا أوال بأول بدالً من المجوء

إلى التفاصيل في النشرات االخبارية

ومواجيز االنباء االخرى.

بمغ ( )52تك ار اًر وبنسبة ()%27.77
الثانية جاءت قناة الشرقية الفضائية
كقناة تمفزيونية يعتمد من خالليا

الجميور العراقي عمى شريط االنباء

وبعدد ( )32تك ار ار وبنسبة (،)%16.66
في حين جاء بالمرتبة الثالثة المبحوثون

الذين يعتمدون قناة الجزيرة وقناة العراقية

كقنوات تمفزيونية يتم من خالليا متابعة

جدول ( )9يبين أجابات المبحوثين

شريط االنباء بعدد ( )25تك ار اًر وبنسبة

النسبة المئوٌة
()%
46.66

المرتبة الرابعة جاء المبحوثون والذين

عن أسباب اعتمادهم عمى شريط االنباء
أسباب االعتماد على شرٌط االنباء
معرفة االنباء العاجلة

التكرار
84

( )%13.88لكل قناة منيما ،وفي
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يعتمدون قناة البغدادية الفضائية كقناة

وىذا ما يشير إلى إرتفاع نسبة

االنباء وبعدد ( )21تك ار ًار وبنسبة

قناة العربية كقناة تمفزيونية فضائية يتم

المبحوثون الذين يعتمدون عمى قناة

الشاشة (السبتايتل) مقارنة بالقنوات

تمفزيونية يتم من خالليا متابعة شريط

( ، )%11.66وجاءت بالمرتبة الخامسة
السومرية الفضائية كقناة تمفزيونية يتم
من خالليا متابعة شريط االنباء وبعدد

( )8تك ار ارت وبنسبة ( ، )%4.44وفي

المبحوثين العراقيين الذين يعتمدون عمى
من خالليا متابعة شريط االنباء أسفل
التمفزيونية الفضائية واالرضية المحمية
والعربية والعالمية.

المرتبة السادسة جاء المبحوثون والذين
يعتمدون عمى كل من قناتي النيل
جدول

لالخبار والحرة عراق كقنوات تمفزيونية

يبين

()12

يتم من خالليما متابعة شريط االنباء

المبحوثين

لكل قناة منيما .وفي المرتبة السابعة

خالليا متابعة شريط االنباء

وبعدد ( )7تك اررات وبنسبة ()%3.88
جاء المبحوثون الذين يعتمدون عمى قناة

 MBCكقناة تمفزيونية يتم من خالليا

متابعة شريط االنباء وبعدد ( )5تك اررات

وبنسبة ( )%2.77وفي المرتبة االخيرة
جاء المبحوثون الذين يعتمدون عمى قناة

 CNNكقناة تمفزيونية يتم من خالليا
متابعة شريط االنباء وبعدد ( )2تكرار

وبنسبة ( )%1.11من المجموع الكمي
الفراد العينة المبحوثة ،ينظر الجدول

(.)12

عمى

القنوات

اعتماد
التمفزيونية

الفضائية و االرضية التي يتم من
التكرار

النسبة
المئوٌة ()%
27.77

القنوات التلفزٌونٌة التً ٌعتمدها
المبحوثٌن فً متابعة شرٌط االنباء
قناة العربٌة

32

16.66

قناة الجزٌرة

25

13.88

قناة العراقٌة

25

13.88

قناة البغدادٌة

21

11.66

قناة السومرٌة

8

4.44

قناة النٌل لالخبار

7

3.88

قناة الحرة عراق

7

3.88

قناة MBC

5

2.77

2
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قناة الشرقٌة

قناة CNN
أخرى أذكرها
المجموع الكلً
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 .6نوع االخبار التي يتعرض لها
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شريط

جاء المبحوثون الذين يتعرضون لالخبار

المبحوثون

بمغ المجموع الكمي لممبحوثين

( ، )%4.44وفي المرتبة االخيرة جاء

االنباء

من

خالل

والذين يتعرضون لالخبار السياسية كأحد
أنواع االخبار التي يتم التعرض ليا من

خالل شريط االنباء بعدد ( )89تك ار اًر

وبنسبة ( ، )%49.44وجاءت بالمرتبة
االولى  ،وفي المرتبة الثانية جاء

المبحوثون الذين يتعرضون الخبار

الكوارث والحوادث من خالل شريط

االنباء وبعدد ( )26تك ار اًر وبنسبة

( ، )%14.44في حين جاء بالمرتبة
الثالثة المبحوثون الذين يتعرضون إلى

االخبار المحمية من خالل شريط االنباء

وبعدد ( )17تك ار اًر وبنسبة (، )%9.44

وجاء في المرتبة الرابعة المبحوثون الذين

الدولية وبعدد ( )8تك اررات وبنسبة
المبحوثون الذين يتعرضون لكل من
االخبار العممية واخبار الطقس من

خالل شريط االنباء وبعدد ( )4وبنسبة

( )%2.22لكل واحد منيما ،ينظر
الجدول(.)11

وىنا داللة كبيرة عمى أرتفاع نسبة

التعرض

من

المبحوثين

لالخبار

السياسية كنوع من انواع االخبار المقدمة

من خالل شريط االخبار قياساً بباقي

أنواع االخبار االخرى.

جدول رقم ( )11يبين أجابات

المبحوثين عن نوع االخبار التي
يتعرضون ليا من خالل شريط االنباء

يتعرضون لالخبار العربية من خالل

شريط االنباء وبعدد ( )12تك ار اًر وبنسبة

( ، )%6.66وفي المرتبة الخامسة حل

المبحوثون الذين يتعرضون لكل من

االخبار

الرياضية

وتصريحات

المسؤوليون من خالل شريط االنباء

وبعدد ( )12تك اررات وبنسبة ()%5.55
لكل واحد منيما ،وفي المرتبة السادسة

التكرار

النسبة المئوٌة
()%
49.44

نوع االخبار التً ٌتعرض لها
المبحوثون
اخبار سٌاسٌة

26

14.44

االخبار المحلٌة

17

9.44

االخبار العربٌة

12

6.66

االخبار الرٌاضٌة

12

5.55

تصرٌحات المسؤولٌن

12

5.55

االخبار الدولٌة

8

4.44

االخبار العلمٌة

4

2.22

اخبار الكوارث والحوادث

89
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4
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اخبار الطقس
اخبار اقتصادٌة
اخبار فنٌة
أخرى اذكرها
المجموع الكلً
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حرصيم عمى متابعة البرامج االخرى

 .7تأثير أعتماد المبحوثين عمى شريط
االنباء في متابعة البرامج االخرى

بالقناة نفسها:

بمغ المجموع الكمي الجابات

المبحوثين والذين اجابوا بأن االعتماد
عمى شريط االنباء أدى إلى زيادة

حرصيم عمى متابعة البرامج االخرى

بالقناة نفسيا وبعدد بمغ ( )76تك ار اًر

وبنسبة ( )%42.22وجاءت بالمرتبة
االولى،

وفي

المرتبة الثانية

جاء

المبحوثون والذين اجابوا بأن اعتمادىم

عمى شريط االنباء أدى إلى زيادة

حرصيم وبشدة عمى متابعة البرامج
االخرى بالقناة نفسيا وبعدد ( )52تك ار ار

وبنسبة ( ، )%27.77وجاء بالمرتبة
الثالثة المبحوثون الذين اجابوا بان
اعتمادىم عمى شريط االنباء لم يؤثر

عمى متابعة البرامج االخرى بالقناة نفسيا
وبعدد

بمغ

()35

تك ار اًر

وبنسبة

( ، )%19.44في حين جاء بالمرتبة
الرابعة المبحوثون والذين اجابوا بأن

بالقناة نفسيا وبعدد ( )17تك ار اًر وبنسبة

( ، )%9.44وفي المرتبة االخيرة جاء
المبحوثون والذين اجابوا بأن اعتمادىم

عمى شريط االنباء قمل حرصيم وبشدة
عمى متابعة البرامج االخرى بالقناة نفسيا

وبعدد ( )2تكرار وبنسبة ( )%1.11من
المجموع الكمي الفراد العينة المبحوثة،

ينظر الجدول (.)12

وىذا يشير إلى أن تأثير أعتماد

المبحوثين عمى شريط االنباء لم يقمل
من نسبة متابعتيم البرامج االخرى بالقناة

نفسيا بل أدى إلى زيادة الحرص عمى
متابعة البرامج االخرى من خالل
متابعتيم لشريط االنباء داخل القناة.

جدول ( )12يبين تأثير اعتماد

المبحوثين عمى شريط االنباء عمى

متابعة البرامج االخرى بالقناة نفسيا.
التكرار

النسبة المئوٌة
()%
42.22

تأثٌر االعتماد على شرٌط االنباء على
متابعة البرامج االخرى بالقناة نفسها
زٌادة الحرص على المتابعة
زٌادة الحرص بشدة على المتباعة

52

27.77

لم تؤثر على المتابعة

35

19.44

قللت الحرص على المتابعة

17

9.44

قللت الحرص بشدة على المتابعة

2

1.11

182

%122

المجموع الكلً

76

[]003

قضايا سياسية

 .8تأثير اعتماد المبحوثين عمى

االخرى في القنوات االخرى وبعدد بمغ

()25تك ار ار وبنسبة ( ، )%13.88وفي

شريط االنباء عمى متابعة البرامج

المرتبة االخيرة جاء المبحوثون والذين

بمغ المجموع الكمي الجابات

قمل من حرصيم وبشدة عمى متابعة

االخرى في القنوات األخرى.

المبحوثين والذين اجابوا بأن اعتمادىم
عمى شريط االنباء أدى إلى زيادة

حرصيم عمى متابعة البرامج االخرى في
القنوات االخرى وبعدد بمغ ( )68تك ار اًر

وبنسبة ( )%37.77وجاءت بالمرتبة
االولى،

وفي

المرتبة الثانية

جاء

المبحوثون والذين اجابوا بأن اعتمادىم

عمى شريط االنباء أدى إلى زيادة

حرصيم وبشدة عمى متابعة البرامج

االخرى في القنوات االخرى وبعدد ()45

تك ار اًر وبنسبة ( )%25.22وفي المرتبة
الثالثة جاء المبحوثون والذين اجابوا بأن
اعتمادىم عمى شريط االنباء لم يؤثر

عمى متابعتيم لمبرامج األخرى في

القنوات الفضائية األخرى وبعدد ()42

تك ار اًر وبنسبة ( ، )%22.22وفي
المرتبة الرابعة جاء المبحوثون والذين
اجابوا بأن اعتمادىم عمى شريط االنباء

قمل من حرصيم عمى متابعة البرامج

اجابوا بأن اعتمادىم عمى شريط االنباء

البرامج االخرى في القنوات االخرى

وبعدد بمغ ( )2تكرار وبنسبة ()%1.11
من

المجموع

الكمي

العينة

ألفراد

المبحوثة  ،ينظر الجدول (.)13

وىنا يظير بأن تأثير اعتماد

المبحوثين عمى شريط االنباء لم يقمل
من متابعة البرامج االخرى في القنوات

التمفزيونية االخرى بل أدى إلى زيادة
حرص المبحوثين عمى متابعة البرامج

االخرى في القنوات التمفزيونية االخرى.

جدول رقم ( )13يبين تأثير إعتماد

المبحوثين عمى شريط االنباء في متابعة
البرامج األخرى في القنوات األخرى .
التكرار

النسبة
المئوٌة
()%
37.77

تأثٌر االعتماد على شرٌط األنباء على
متابعة البرامج االخرى فً القنوات
االخرى
زٌادة الحرص على المتابعة

45

25.22

لم تؤثر على المتابعة

42

22.22

قللت الحرص على المتابعة

25

13.88

قللت الحرص بشدة على المتابعة

2

1.11

182
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عمى

متابعة

زٌادة الحرص بشدة على المتابعة

المجموع الكلً

 .9العوامل

المؤثرة

68
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المبحوثين لشريط االنباء

ودافع قوي في جذب المبحوثين لمتابعة

بمغ المجموع الكمي الجابات

المبحوثين بأن الخبر ىو العامل الرئيس

والمؤثر في متابعتيم لشريط االنباء
وبعدد

بمغ

()78

تك ار اًر

وبنسبة

( )%43.33وجاءت بالمرتبة االولى،
وفي المرتبة الثانية جاء المضمون كأحد

العوامل المؤثرة في متابعة المبحوثين
لشريط االنباء وبعدد ( )38تك ار ًار وبنسبة

( ، )%21.11في حين جاءت في
المرتبة الثالثة القناة التمفزيونية كعامل

مؤثر عمى المبحثوين في متابعتيم

لشريط االنباء وبعدد ( )32تك ار اًر وبنسبة

( ، )%16.66وفي المرتبة الرابعة جاء
عامل

الوقت

كعامل

مؤثر

عمى

المبحوثين في متابعتيم لشريط االنباء

وبعدد ( )26تك ار اًر وبنسبة ()%14.14
 ،وفي المرتبة االخيرة حل عامل التكرار
كأحد العوامل المؤثرة عمى المبحوثين في

مدى متابعتيم لشريط االنباء وبعدد ()8

تك اررات وبنسبة ( )%4.44من المجموع
الكمي ألفراد العينة المبحوثة  ،ينظر

الجدول (.)14

ويبرز ىنا الخبر كعامل مؤثر

شريط األنباء (السبتايتل) في القنوات
التمفزيونية الفضائية واالرضية.

جدول ( )14يبين العوامل المؤثرة

عمى المبحوثين في متابعتيم لشريط
االنباء
التكرار

النسبة المئوٌة
()%
43.33

العوامل المؤثرة على
المبحوثٌن لشرٌط االنباء
الخبر

متابعة

المضمون

38

21.18

القناة

32

16.66

الوقت

26

14.44

8

4.44
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التكرار
المجموع الكلً
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.11اآلثار المعرفية والوجدانية

والسموكية

التي

يحصل

عميها

المبحوثين من خالل متابعتهم لشريط

األ نباء.

بمغ المجموع الكمي الجابات
المبحوثين بأن متابعتيم لشريط األنباء
تجعميم متابعين بصورة فورية لالحداث

وبعدد ( )56تك ار اًر وبنسبة ()%31.11
وجاءت بالمرتبة االولى ،وفي المرتبة

الثانية اجاب المبحوثون بأنيم يتعرفون
عمى االخبار من خالل شريط االنباء

التي قد ال يسمح وقتيم بمتابعتيا من

[]005
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خالل النشرات االخبارية المفصمة وبعدد

بمغ ( )42تك ار اًر وبنسبة ()%23.33
وتقاسم المرتبة الثالثة المبحوثون الذين
يفضمون متابعة القنوات التي تقدم خدمة

اخبارية من خالل شريط االنباء وكذلك

( )%2.77وفي المرتبة السابعة جاء
المبحوثون الذين يعمقون عمى بعض
االخبار الواردة في الشريط ويناقشونيا

مع من حوليم ،وبعدد ( )4تك اررات

وبنسبة ( ، )%2.22وأجاب ()3

المبحوثون الذين ينتقمون احيانا في

تك اررات

معين من خالل اكثر من مصدر وبعد

انباء تفقد كثي اًر من قدرتيا عمى جذب

لكل واحد منيما ،في حين جاء في

المرتبة االخيرة اجاب ( )1تكرار فقط من

المشاىدة بين عدة قنوات لتعرف خبر

بمغ ( )22تك ار ار وبنسبة ()%11.11

من

المبحوثين

وبنسبة

( )%1.66بأن القناة التي ال تقدم شريط
انتباىيم وجاءوا بالمرتبة الثامنة ،وفي

المرتبة الرابعة المبحوثون من يحرصون

المبحوثين وبنسبة ( )%2.55بانو ال

لتعرف تفصيالت االخبار الواردة في

متابعتو لممضمون المقدم عمى الشاشة

عمى متابعة الخدمات االخبارية االخرى

تتأثر متابعتو لشريط االنباء عمى

الشريط وبعدد ( )18تك ار اًر بنسبة

وقت عرض الشريط  ،ينظر الجدول رقم

الخامسة المبحوثون الذين تكونت لدييم

نسبة

()%12.22

،

وحل في

المرتبة

عادة قراءة شريط االنباء بسبب قدرتو
عمى توفير الخبر لممشاىد في جميع

(.)15

وىنا

نالحظ

ارتفاع

المبحوثين الذين اجابوا بإن متابعتيم
لشريط االنباء تجعميم متابعين بصورة

االوقات وبعدد ( )11تك ار اًر وبنسبة

فورية وآنية لالحداث وتفوقيا عمى بقية

المبحوثون والذين اجابوا بأن شريط

األخرى والتي يحصل عمييا المبحوثون

عمى االخبار وكفاءتيا في متابعة

وبنسب عالية.

( ، )%6.11وجاء في المرتبة السادسة

االنباء يعكس قدرة القناة عمى الحصول

االحداث وبعدد ( )5تك اررات وبنسبة

اآلثار المعرفية والوجدانية والسموكية

من خالل متابعتيم لشريط االنباء

جدول ( )15يبين اجابات المبحوثين

[]006

قضايا سياسية

عن اآلثار المعرفية والوجدانية والسموكية

الناتجة من االعتماد عمى شريط االنباء
االثار المعرفٌة والوجدانٌة والسلوكٌة التً
ٌحصل علٌها المبحوثٌن من متابعتهم
لشرٌط االنباء
متابعتً لشرٌط االنباء تجعلنً متابعا
بصورة فورٌة لالحداث
اتعرف االخبار من خالل شرٌط االنباء
التً قد ال ٌسمح وفتً بمتابعتها من خالل
النشرات المفصلة
افضل متابعة القنوات التً تقدم خدمة اخبارٌة من
خالل شرٌط االنباء
انتقل احٌانا فً المشاهدة بٌن عدة قنوات
لتعرف خبر معٌن من خالل اكثر من
مصدر
احرص على متابعة الخدمات االخبارٌة االخرى
لتعرف تفصٌالت االخبار الواردة فً الشرٌط
تكونت لدي عادة قراءة شرٌط االنباء بسبب
قدرته على توفٌر الخبر للمشاهدٌن فً جمٌع
االوقات
ٌعكس شرٌط االنباء قدرة القناة على
الحصول على االخبار وكفائتها فً متابعة
االحداث
اعلق على بعض االخبار الواردة فً
الشرٌط واناقشها مع من حولً
القناة التً ال تقدم شرٌط انباء تفقد كثٌرا
من قدرتها على جذب انتباهً
ال تؤثر متابعتً لشرٌط االنباء على
متابعتً للمضمون المقدم على الشاشة
وقت عرض الشرٌط
المجموع الكلً

واالرضية وبعدد ( )162تك ار اًر

التكرار

النسبة
المئوٌة
()%
31.11

42

23.33

المبحوثين الذين يتابعون شريط

22

11.11

22

11.11

االخبار

البرامج

االخبارية المقدمة في القنوات

18

12.22

11

6.11

التمفزيونية الفضائية واالرضية

5

2.77

أفراد العينة ( )182تكرار.

4

2.22

3

1.66

1

2.55
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وىو مؤثر عالي االيجابية.

 .3أوضحت النتائج أرتفاع عدد
أنواع

كأحد

وبعدد ( )66تك ار اًر من مجموع

 .4االعتماد الكبير من قبل المبحوثين
عمى شريط االنباء (السبتايتل)

كمصدر أساسي لتعرف االنباء
من

والمعمومات

ويتم

واالحداث

السياسية

خاللو

التعرف عمى كافة االوضاع

االستنتاجات
 .1أظيرت نتائج البحث أرتفاع عدد
المبحوثين من يشاىدون القنوات

التمفزيونية الفضائية واالرضية

وبعدد ( )159تك ار اًر  ،وىو مؤشر
عالي

من القنوات التمفزيونية الفضائية

االيجابية

عمى

درجة

المشاىدة.

 .2إرتفاع عدد المبحوثين الذين
يتابعون البرامج االخبارية المقدمة

واالمنية

والموضوعات المختمفة االخرى،
وبعدد ( )92تك ار اًر من المجموع

الكمي الفراد العينة.

 .5أن السبب الرئيس لمتابعة افراد
عينة

البحث

لشريط

االنباء

(السبتايتل) ىو لمعرفة االنباء
العاجمة ومعرفتيا أوال بأول بدال
من المجوء إلى التفاصيل في
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النشرات االخبارية ،وبعدد ()84
تك ار اًر من المجموع الكمي الفراد

العينة.

 .6زيادة

عدد

يعتمدون

المبحوثين

عمى

قناة

الذين

 .9إن تأثير اعتماد المبحوثين عمى
شريط االنباء لم يقمل من متابعة

البرامج

االخرى

في

القنوات

التمفزيونية االخرى بل ادى إلى

العربية

زيادة حرص المبحوثين عمى

الفضائية كقناة تمفزيونية فضائية

متابعتيم لمبرامج االخرى في

االنباء اسفل الشاشة (السبتايتل)

( )68تك ار اًر من المجموع الكمي

تتم من خالليا متابعة شريط

وبعدد ( )52تك ار اًر من المجموع

الكمي الفراد العينة.

القنوات التمفزيونية االخرى وبعدد
الفراد العينة المبحوثة.

 .12بروز الخبر كعامل مؤثر ودافع

 .7إرتفاع عدد المتعرضين من أفراد

قوي لجذب المبحوثين في متابعة

أنواع االخبار المقدمة من خالل

عمى بقية العوامل االخرى ،

العينة لالخبار السياسية كنوع من

شريط االنباء قياسا باالنواع

االخبارية االخرى وبعدد ()89

شريط االنباء (السبتايتل) وتفوقو

وبعدد ( )78تك ار اًر من المجموع

الكمي الفراد العينة.

تك ار اًر من المجموع الكمي الفراد

 .11إرتفاع عدد المبحوثين الذين

 .8إن تأثير اعتماد المبحوثين عمى

متابعين

العينة.

شريط االنباء لم يقمل من نسبة
متابعتيم لمبرامج االخرى بالقناة
نفسيا بل أدى إلى زيادة الحرص

عمى متابعة البرامج االخرى

بالقناة نفسيا ،وبعدد ( )76تك ار ار
من المجموع الكمي لعينة البحث.

اجابوا بأن متابعتيم لشريط االنباء

(السبتايتل)

تجعميم

بصورة فورية وآنية لالحداث  ،و
تفوقيا عمى بقية االثار المعرفية

والوجدانية

والسموكية

االخرى

والتي يحصل عمييا المبحوثين

من خالل متابعتيم لشريط االنباء
وبفارق عن بقية اآلثار االخرى،
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وبعدد ( )56تك ار اًر من المجموع

الكمي ألفراد العينة.

المقترحات

(*)

 .1يوصي الباحث بضرورة تعرف

قنوات التمفزيون االرضية والفضائية
عمى مدى متابعة جميورىا لشريط

االنباء الذي تقدمو.

 .2من الضروري أن تيتم قنوات
التمفزيون

الفضائية

واالرضية

بطبيعة الخبر المعروض وتوقيت

عرض الشريط والمضمون المقدم
عمى الشاشة وقت عرض الشريط.

 .3ضرورة

عدم

التكرار

الزائد

لمعمومات واخبار شريط االنباء
حتى

ال

يمل

المشاىد

وينصرف عن متابعتو.

منيا

 .4ضرورة تعامل قنوات التمفزيون
الفضائية واالرضية مع الخبر

المقدم من خالل شريط االنباء
كخدمة إعالمية تقدم لمجميور،

بيدف جذبو لمشاىدة القناة ومتابعة
برامجيا وىو ما يتطمب تحديث ىذه

االخبار بصورة مستمرة وتنويع
فئاتيا.
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