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 كمصدر احملليةاعتماد اجلمهور البحريين على وسائل اإلعالم 

 السياسيةحداث واألالقضايا  عن للمعلومات

 *د. زهير حسين ضيف 

 المقدمة 

حىدا  تيييىرات  ىث ر يىر إلى  إ، االتصال الجماهيريأدوات و اإلعالم تطور وسائل  أدى
، ممىىىا سىىىاعد  ىىىث احتوىىىار الم  ومىىىات واالقتصىىىادي  واالجتماعيىىى مىىىل الحىىىواحث السياسىىىي  

مل أهم المصادر التث ي تمىد ع يهىا ار ىراد ل حصىول  بيسر، ما ج  هاوالحصول ع يها 
الىيي يوىر ل جاحبىاه مهمىاه  ىث ع   الر ير مل الم  ومات وال سىيما  ىث الجاحىل السياسىث 

 . رادحياة ار

 مىىل الطبي ىىث أل تتطىىور ت ىى  قىىدم والتطىىوير ال تقىىح عحىىد حىىد م ىىيل، وبمىىا أل عج ىى  الت
الوسىىائل وترهىىر وسىىائل أهىىرى، وهىىو مىىا حىىد  مىىا التطىىور الربيىىر الىىيي وىىهد  قطىىا  

 االتصىىىالعىىىل رهىىىور القحىىىوات الألنىىىائي  وارحترحىىىت ووسىىىائل  م  حىىىاه  االتصىىىالترح وجيىىىا 
سىارعت مىل عم يى  حقىل ارهبىار وارحىدا  وعى  ت  والربط السري  ، هي  الوسىائل التىث

در الرئيسىىي  التىىث امىىل القىىوة التي يريىى  لوسىىائل اإلتصىىال حتىى  أصىىبحت أحىىد أهىىم المصىى
يل أ رىارهم ري تمد ع يها الجمهور ل حصول ع   الم  ومات واآلراء التث تساهم  ث توى

تجاهاتهم.اوآر   ئهم وا 

 التىث تتطىرل لهىا وسىائل اإلتصىال حاليىاه أحد أهىم القنىايا ول ل المونوعات السياسي ، 
 ىىث رىىل التطىىورات والتييىىرات السياسىىي  التىىث توىىهدها الىىدول ال ربيىى  وال الميىى  حيىى   اد 

هصوصىا مىا وجىود اعتماد ار راد ع   وسائل اإلتصال  ث الحصول ع   الم  ومات 
 رىىى  ومم والتييىىىرات السياسىىىي  لم رىىىم المجتم ىىىات الحاميىىى . االجتمىىىاعث االسىىىتقرارم دعىىى

                                                           

 .أستاي اإلعالم الموار  بالجام   اره ي  بمم ر  البحريل *
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 البحىىريل مىىل الىىىدول التىىث يحرىىى  مجتم هىىا بهصىىائم ديو را يىىى  واجتماعيىى  وسياسىىىي 
انىىىىا   الىىىى  طبي ىىىى  الحىىىىرا  السياسىىىىث الىىىىيي توىىىىهد  محىىىىيوا احطىىىىالل الموىىىىرو   ،وديحيىىى 

وسىائل االعىالم  اد  ث اهتمام المواطل البحريحىث باالمر اليي  ،1002االصالحث عام 
ل االحىىىدا  والتألىىىاعالت السياسىىىي  بىىىيل القىىىوى وهاصىىى   المح يىىى  محهىىىا بحرىىىم اقترابهىىىا مىىى

التىىىىث توىىىىهدها مم رىىىى   السياسىىىىي  المهت ألىىىى  مىىىىل جم يىىىىات ووهصىىىىيات وىىىى بي  ورسىىىىمي 
وهىىي  الدراسى  محاولىى  ل وقىوح ع ىى  طبي ى  الىىدور الىيي ت  بىى  وسىائل االعىىالم  ،البحىريل

 المح يىى  رمصىىدر ل م الومىىات السياسىىي  ومسىىتوى اعتمىىاد الجمهىىور البحريحىىث ع ىى  هىىي 
الوسائل  ث اطىار ت ىدد ال القى  بىيل وسىائل االعىالم والحرىام السياسىث والقىوى السياسىي  

ومىىىا تحم ىىى  رىىىل هىىىي  االب ىىىاد مىىىل تىىىداهالت وتألىىىاعالت وتىىىي يرات والىىىراى ال ىىىام المح ىىىث 
 . متبادل  تصل جمي اه  ث ب ورة الواقا السياسث وتج يات  الراهح  والمستقب ي  

 مشكلة الدراسة:

عبىىىر ال صىىىور وار محىىى  السىىىابق   التطىىىور وسىىىائل اإلعىىىالم وتوىىى ل أهىىىدا هإل المتتبىىىا 
 أل يقيحىاه  يدر  إدرارىاه  تب ها مل  ورة رقمي  رح ب صر الم  وماتي  وما إل  ما ي   وصواله 

اإلعىالم إي أصىب   ،ثير واإلقناع وتوجيه الرأي العاامقدرة على التأالتمت ى  هي  الوسائل 
 وعحصىىىراه  ،ل  م يىىى  التحمويىىى  عمومىىىاه  أساسىىىياه  اه اليىىىوم عمىىىودبوجهىىى  التق يىىىدي واإللرتروحىىىث 

 سىىواء السياسىىث واالقتصىىادي واالجتمىىاعث ع ىى  حىىد   تطىىوير الجاحىىلمت ايىىد ارهميىى   ىىث 
ار ىىىىىىراد  الجيرا يىىىىىى  بىىىىىىيلرا ىىىىىى  الحىىىىىىدود والحىىىىىىواج    ا  متجىىىىىىاو  االحسىىىىىىاحي ،ل مجتم ىىىىىىات 
 والدول.والمجتم ات 

 ،المجىىال السياسىىثروحهىىا  اعىىل أساسىىث  ىىث إلعىىالم مىىل دورهىىا  ىىث وسىىائل اقىىد عىى  ت ل
فائقاااة السااارعة ومن  ضاااة  وسااايلة  عبىىىيل السياسىىىييل الاللروحهىىىا قىىىد أتاحىىىت أمىىىام  اه حرىىىر 

وقىد  ،ريحة ممكناة مان األفاراد والجماعااتالتكاليف لنقل ال بر والمعلومة إلى أكبار شا
مىم ث لألالسياسى ت امل ما هيا التطور البار   ث اإلعالم تطىورات متوىابه   ىث المجىال

د  ىىىت الىىىدول والحرومىىىات وارحىىى ال السياسىىىي  و يىىىرهم مىىىل الموىىىتي يل  ىىىث  والوىىى ول 



 اإلعالم المحلية كمصدر للمعلومات عن القضايا واألحداث السياسيةاعتماد الجمهور البحريني على وسائل 
 

 

 06                                  السابع العدد   -المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

الم تىىىر  السياسىىىث ل جىىىوء إلىىى  مهت ىىىح ارسىىىاليل واردوات اإلعالميىىى  واالتصىىىالي  مىىىل 
التىىىىىرويي ريىىىىىديولوجياتها أجىىىىىل تحقيىىىىىل  اياتهىىىىىا وأهىىىىىدا ها السياسىىىىىي  وت ميىىىىىل مبادئهىىىىىا و 

،  ىدت أر ىىر اهتمامىىا هىىرىر ىىراد والمجتم ىىات هىث ار، ومىىل جهى  أهىىرى  ى ل االمت ىددة
اصى  ت ى  المرتبطى  بىالمتييرات وه وىباعاتها المهت ألى ،بوسائل اإلعالم التث تحقىل لهىا إ

 والدولي  . واإلق يمي المح ي   ،حدا  السياسي وار

حىىىدا  السياسىىىي  التىىىث وىىىهدتها مم رىىى  البحىىىريل  ىىىث المتاب ىىى  المباوىىىرة لألومىىىل هىىىالل 
وو قىىىىا  ل رىىىىروح  1022يىىىىر مىىىى  السياسىىىىي   ىىىىث  براار محىىىىيالحىىىىرا  السياسىىىىث المسىىىىتمر 

، ررىىل  ارهىىا ع ىى  المحطقى  ال ربيىى التىىث تررىت آ المح يىى ،و  ق يميىى  والدوليى والمتييىرات اإل
مىل المىواطحيل  ي د ىا بىالر يرمىر الىي، اروجى  الهصىوم ع ى ومحطق  اله يي ال ربىث 

مىىل وسىىائل  تت  ىىل بالوىىيل البحريحىىث سىىواءه هبىىار التىىث إلىى  البحىى  عىىل الم  ومىىات وار
أو أجحبيىى ، عىالم المح يىى  البحريحيى  أو عىىداها مىل وسىىائل أهىرى  يىىر بحريحيى  عربيىى  اإل

 عىىالم المح يىىى  أمىىام مسىىىئولي  وطحيىى  ربىىرى  ىىىث الحألىىار ع ىىى وهىىو مىىا ينىىىا وسىىائل اإل
ا المح ىىىث وال ربىىىث  ىىىث إمىىىداد  بالم  ومىىىات عىىىل القنىىىايا   مىىىا جمهورهىىىصىىىالت عميقىىى

 .والراهح حدا  السياسي  التث وهدتها مم ر  البحريل هالل المرح   الماني  وار

رصىىد مىىدى اعتمىىاد الجمهىىور البحريحىىث ع ىى  تحديىىد و إلىى   الدراسىى  الحاليىى لىىيل  تسىى   
لىى السياسىىي ، ل م  ومىىات  المهت ألىى  رمصىىدر  المح يىى  وسىىائل اإلعىىالم  استقصىىاء أر ىىر  وا 

الم  ومىىىىات  هىىىىالل التمىىىىا مىىىىل  الجمهىىىىور البحريحىىىىثلم ر ىىىى  تىىىىي ير هىىىىي  الوسىىىىائل  ىىىىث 
اء الت ىر  إلى  تحديىد التىي يرات الم ر يى  وال اطأليى  والسى وري  مىل جىر   السياسي  وصواله 

 واتجاهاتهم.، ودور رل يل   ث توريل آرائهم لهي  الوسائل
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 أهمية الدراسة:

 الدراس  الحالي   ث روحها:تتج   أهمي  

 الحرام عالم و ال الق  ما بيل وسائل اإلتحدد قني  يات أب اد مت ددة  تتحاول
ي ال ام المح ث وما تحم   رل هي  ارب اد مل أالر  ،السياسي  القوى ،السياسث

المتبادل  بيل هي   هالل التي يراتمل عالقات متداه   ما ب نها الب   
 ارب اد.

 وتداهل القنايا  ال ربي ،سي  االست حائي  التث توهدها المحطق  السيا الرروح
ي طث أهمي  لدراس  وسائل االعالم المح ي   والدولي ،السياسي  المح ي  واالق يمي  

 راد والجماعات التث قد يجد  يها ار الم  ومات، مل مصادر روحها مصدر
 والس وري .وباعاتهم الم ر ي  والوجداحي  إاالجتماعي  

  ،تحتم م ر   طبيوالتث طبي   الرروح السياسي  التث ت يوها مم ر  البحريل   
وحاج  الجمهور المح ث لهي   المح ي ،عالم ال الق  القائم  بيل وسائل اإل

 ل م  ومات.الوسائل رمصدر 
  عالمي  الجمهور البحريحث عل السياس  اإل عل مستوى رناو ر تصتو ير

 م الج  القناياعالم البحريحي   ث وسائل اإلمل  الم تمدةواالستراتيجيات 
 .البحريلوالمونوعات السياسي   ث مم ر  

  الدور اليي تقوم ب  وسائل اإلعالم  ث تحمي  الوعث السياسث لدى الجمهور  أهمي
 ر  ث الحرا  اإلعالم اإلق يمث والدولث المؤ   هم أجحدات ث رل  البحريحث،
رصد أحماط ت ر  الجمهور البحريحث ل رسائل اإلعالمي  و  المح ث،السياسث 

الحقم الحاصل  ث أساليل وسائل المح ي  والهارجي  وبما يساعد  ث م الج  
 .عالم البحريحي اإل
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 الدراسات السابقة :

 (0)6102دراسة مصط ى العزاوي 

ال راقث س ت الدراس  ال  الت رح ع   ال وامل المؤ رة  ث اعتماد الوبال الجام ث  
ع   مواقا التواصل االجتماعث  ث متاب   الحورات اإلهباري  وتي يرت  ع   متاب تهم 

تم  ،مألردة 000قوامها بالتطبيل ع   عيح  مل الوبال الجام ث ال راقث  ،ل ت أل يول
مل  ،وتوص ت الدراس  إل  عدد مل الحتائي المهم  ،اهتيارهم بيس ول ال يح  ال مدي 

بال متاب   المبحو يل لمواقا التواصل االجتماعث تتم ل  ث الت رح أهمها : أل أهم أس
ع   ال قا ات ارهرى، التواصل ما ارصدقاء، متاب   ارهبار الحالي  وارحدا  
السياسي ، وقد تبيل أينا أل موقا الألي  بو  قد احتل المرر  ارول ريحد مواقا 

ارت حتائي الدراس  إل  أل أ  ل التواصل االجتماعث التث ل مبحو يل حسال  يها،وأو
المبحو يل ي تمدول ع   مواقا التواصل االجتماعث  ث متاب   الحورات اإلهباري  وأحها 
تؤ ر بطريق  جيدة ع   متاب   الوبال ل حورات اإلهباري  ويل  حتيج  ل دة أسبال 

ا تد  هم م  ومات مهت أل  عما تحور  وسائل اإلعالم ارهرى، وأحهتحقل  تتم ل  ث أحها 
ل ت رح ع   آراء اآلهريل وت  يقاتهم ع   المونوعات السياسي ، وريل  أحها تويل 

وقت والمرال اليي تر ل أوقات  را هم، وأينا سهول  الوصول إل  الم  ومات  ث ال
إتاح   رص  الموارر  الأل ال   ث مواقا التواصل االجتماعث أر ر مل  ي  ما 
 .الت أل يول

 Rokeach, S. J.-Ognyanova, K., & BallCitation: ، 6102(6)اسة در

ومدى  ،س ت الدراس  إل  اهتبار االعتماد ع   وبر  اإلحترحت والألاع ي  السياسي 
 طبقي واعتمد الباح ال ع   عيح  عووائي   ،مصداقيت  لدى ار راد الييل ي تمدول ع ي 

وتوص ت الدراس  إل  ال ديد مل  ،مألردة1254ارمريري  قوامها  عدد مل الواليات مل 
مل أهمها : أل وبر  اإلحترحت لها دور بار   ث االحتهابات ارمريري   ،الحتائي
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بالمقارح  بوسائل اإلعالم المهت أل  حي  ي تمد ع يها الحاهبول  ث الحصول ع   
أح  ع   الر م مل أهمي  اإلحترحت وروألت حتائي الدراس   ،الم  ومات عل المروحيل

لموارر  السياسي  إال أح  يتمتا بقدر متوسط مل المصداقي  بالمقارح  بالوسائل  ث ا
وروألت حتائي الدراس  أيناه أل مصداقي  اإلحترحت تؤ ر  ث  ،المطبوع  م ل الصحح

الأل الي  السياسي  لها بيل الحاهبيل وأل هحا  عالق  إيجابي  بيل االعتماد ع   وسائل 
 ئل .اإلعالم وال ق   ث هي  الوسا

 (3)6102 ،دراسة أحمد إبراهيم علي

س ت الدراس  ال  م ر   اعتماد الوبال ع   مواقا الصحح االلرتروحي  السوري   
ا حاء اال م  السوري  وعالقت  بادرارهم لمصداقيتها بالتطبيل ع   عيح  عووائي  بسيط  

 ،مألردة 593مل الوبال السوري المستهدم لمواقا الصحح االلرتروحي  قوامها 
المواقا  %33.0مل أهمها : يستهدم حسب   ،وتوص ت الدراس  إل  ال ديد مل الحتائي

وحادراه  ،% 05.3وأحياحاه بحسب   ،% 33.0اإللرتروحي  ل صحح السوري  دائماه بحسب  
وروألت الدراس  عل وجود ال ديد مل ال وامل التث تؤ ر  ث مصداقي   ،%2.2بحسب  

حور م  ومات  ير  ،حح محها عدم الحيادي  والمهحي المواقا اإللرتروحي  ل ص
رما روألت حتائي الدراس  أل حسب   ،االستوهاد بمصادر  ير مو ول بها ،صحيح 

مصداقي  المواقا اإللرتروحي  محهأل  لدى الوبال الجام ث السوري إي ب يت حسبتها 
 ممل يصدقول هي  المواقا . % 10.9مقابل  % 13.2

 (4)1026،دراسة فادية مسعود

هد ت الدراس  إل  دراس  ال الق  بيل تحاول المجالت المصري  والمتم     ث )المصور 
 –سياسي   –أرتوبر( ل قنايا ال ام  البار ة )اقتصادي   –رو اليوسح  –آهر ساع   –

درا  الحهب  لبرو ها وتقييمها لها –ديحي   –اجتماعي   وروألت حتائي  ،ت  يمي  ( وا 
مل أهمها : ال توجد  رول يات دالل  إحصائي  بيل متوسطات  ،ائيالدراس  عل عدة حت
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السل(  –درجات عيح  الدراس  مل جمهور الحهب  و ل المتييرات الديموجرا ي  )الحو  
 بت صح  الألر  وجود  رول يات  ودرج  اعتمادها ع   المجالت المصري ، رما 

تويات االعتماد المهت أل  دالل  إحصائي  بيل مجموعات المبحو يل الييل يم  ول مس
وروألت الحتائي عل  ،ع   المجالت المصري  رمصدر ل م  ومات عل القنايا ال ام 

وجود  رول يات دالل  إحصائي  بيل متوسطات درجات مجموعات الحهب  الم تمديل 
ع   المجالت المصري ، و ير الم تمديل ع   مستوى م  وماتهم حول القنايا محل 

 الدراس  .

 (2)6102 ،مصط ى م لوفدراسة 

هد ت الدراس  إل  الت رح ع   ال الق  بيل االعتماد ع   وسائل اإلعالم، ومستوى 
الم ر   بالقنايا وال ورات ال ربي ، لدى الجمهور المصري واتجاهات  ححوها، وريل  

 الس وري (، المترتب  ع   هيا االعتماد، بالتطبيل –الوجداحي   –م ر   اآل ار )الم ر ي  
رألر الويخ( لمجتما  –الجي ة  –مألردة مل محا رات )القاهرة  000ع   عيح  قوامها 
ارتألا    :وأسألرت الدراس  عل عدد مل الحتائي جاءت رالتالث ،الدراس  الميداحي 

(، %31م دالت متاب   المبحو يل لوسائل اإلعالم بورل عام حي  ت دت الحسب  )
تائي الدراس  ارتألا  مستوى ت ر  المبحو يل أرهرت ح ( أحياحها،و%00بورل دائم، و)

( بورل يومث،  يما أرهرت %30ل ت يأل يول واستهدام اإلحترحت، حي  ت دت حسبتهما )
احهألا  حسب  قراءة المبحو يل ل صحح واالستما  لإلياع ، حي  جاءت حسبتهما 

وروألت حتائي الدراس  عل احهألا   ،( بورل يومث%22.1(، )%10ع   التوالث )
االعتماد ع   القحوات المصري  الحرومي   ث الحصول ع   ارهبار والم  ومات، 
حي  جاءت قحاة )الحيل لألهبار(  ث الترتيل ال امل، والقحاة )الألنائي  المصري (،  ث 
ج الترتيل ال اور،  يما جاءت قحاة )الورل( و)قحاة مرم يل( ال تيل تب ال مل هار 

 مصر،  ث الترتيل الحادي عور وال احث عور ع   التوالث.
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 .(2)6102،دراسة حسام عبد اللطيف

هد ت الدراس  إل  الت رح ع   درج  اعتماد الجمهور المصري ع   ص حح ارح ال 
الألت (، والتث  -الحري  وال دال   -الحور الجديد  -يات المرج ي  اإلسالمي  )الو ل 

السياسث، وتي ير هيا االعتماد ع   توريل اتجاهات المبحو يل  ت م ل أح ال اإلسالم
ححو االحتماء الح بث؛ ويل  مل هالل مس  ميداحث ل يح  مل الجمهور ال ام  ث 
محا رتث القاهرة والمحيا، باستهدام عيح  عمدي  مل ق راء ومتاب ث ص حح الدراس  

إل  وجود عالق  ارتباطي  طردي  ( مألردةه، وأوارت حتائي الدراس  الميداحي  000قوامها )
بيل اعتماد الجمهور المصري ع   صحح ارح ال يات المرج ي  اإلسالمي  وتوريل 

رما   ب ت وجود عالق  طردي  دال  إحصائيها بيل  ،اتجاهاتهم ححو االحتماء الح بث،
م دل االعتماد ع   صحح الدراس  وبيل التي يرات الم ر ي  والوجداحي  والس وري  

ا إل  وجود عالق  يات دالل  إحصائي  ال حاتج  مل هيا االعتماد،وأوارت الحتائي أينه
بيل ت دد القنايا المطروح  ع   الساح  السياسي ، ودرج  اعتماد الجمهور ع   
ص حح ارح ال يات المرج ي  اإلسالمي ، وقد جاءت حتائي هي  الألرني  متوا ق  ما 

ا إل  حصول  رنيات مدهل االعتماد ع   وسائل اإل عالم،رما أوارت الحتائي أينه
ع   الترتيل ارول رير ر ص حح الدراس  مل حي  ” بواب  الحري  وال دال  اإللرتروحي ”

(، بيحما جاءت صحيأل  الو ل  ث الترتيل ارول رير ر %52.13المتاب   بحسب  )
 (.%01.3الصحح الورقي  قراءة مل قبل عيح  الدراس  بحسب  )

  Marta Cantijoch & others 6104(7)  دراسة 

س ت الدراس  إل  تي ير االعتماد ع   وسائل االعالم التق يدي  والحدي   ع   الموارر  
والروح عل  ،1001عام  ارسباحي  ث االحتهابات  ارسباحثالسياسي  لدى الحاهل 

م التق يدي  التي يرات المهت أل  المترتب  ع   اعتماد الحاهبيل ع   ع   وسائل االعال
مل  350بالتطبيل ع   عيح  قوامها متاح  ،،ارسباحي والحدي     ث االحتهابات 

، وتوص ت الدراس  إل  ال ديد مل الحتائي مل أهمها: وجود عالق  بيل ارسباحثالوبال 
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االعتماد ع   وسائل االعالم التق يدي  والحدي   والم ر   السياسي  بالبرامي االحتهابي  
وروألت حتائي الدراس  عل عدم وجود عالق  دال  بيل استهدام  ،ارسبال ل مروحيل

ل مروحيل هارجياه  ث وبيل االحسا  بالرألاءة السياسي   وسائل اإلعالم الحدي   
، لرل استهدام االحترحت لأل را   ير السياسي  يؤ ر ع   الساح  السياسي  الهارجي 

بيحما رال استهدام وسائل  ،ل مروحيل الرألاءة السياسي  الداه ي  ع   ححو إيجابث
 س بيا ع   هيا االتجا . االعالم التق يدي  ر را  التر ي  يرهر أ را 

 (8)6106،دراسة أحمد فاروق رضوان

استهد ت الدراس  الت رح ع   ر ا   استهدام الجمهور لوسائل اإلعالم التق يدي  
الت رح ع   ال وامل المؤ رة    وريل   1022يحاير  13والحدي   أ حاء أحدا   ورة 

اعتماد الجمهور ع   هية الوسائل وطبي   التألاعل م ها والت رح ع   مدى تحقل 
التي يرات الم ر ي  والوجداحي  والس وري  المرتبط  باالعتماد ع   الوسائل أ حاء 

مبحو  مل مستهدمث االحترحت هالل  500ال ورة.أجريت الدراس  ع   عيح  مل 
وا بتت الدراس  أل ال ديد مل التي يرات الم ر ي  والوجداحي   .1022ل ومايو وهري أبري

والس وري  قد تحققت حتيج  اعتماد أ راد ال يح  ع   وسائل اإلعالم أ حاء ال ورة      
مستوى التي يرات الم ر ي  استطاعت وسائل اإلعالم أل تقدم م  ومات وتألسيرات ل  ديد 

الت  سبقتها وأدت إل  حدو ها، رما استطاعت أل ت ر   مل أحدا  ال ورة وارحدا 
وجهات حرر وآراء متحوع . وع   مستوى التي يرات الوجداحي  استطاعت وسائل اإلعالم 
أل تو ر أ راد ال يح  أحهم يساهمول    الحوارات والحقاوات الهاص  بمستقبل الدول  

ماء وتيييد ال ورة وو ور  رما استطاعت هي  الوسائل أل تر ا و ور ار راد باالحت
باالطمئحال ع   مستقبل الدول . وع   مستوى التي يرات الس وري  يرر أ راد ال يح  أل 
وسائل اإلعالم د  تهم ل موارر     حقاوات وحوارات حول ال ورة واتهايهم لقرار 
الموارر     التصويت سواء    االستألتاء ع   الت ديالت الدستوري  أو االقتحا  

 .موارر     االحتهابات التوري ي  والرئاسي بال
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 Davies, John ،6112(2)دراسة 

اإلعالم  ث القرار س ت الدراس  إل  الت رح ع   تي يرات االعتماد ع   وسائل 
مألردة مل المقيميل  ث والي   002بالتطبيل ع   عيح  قوامها  ،التصويتث ل حاهبيل

وهد ت الدراس  إل  رصد ال الق  بيل ال وامل  ،  وريدا بالواليات المتحدة ارمريري 
وتوص ت الدراس  إل   ،االجتماعي  والبيئي  واالعتماد ع   وسائل اإلعالم بيل الحاهبيل

مل أهمها : أل التصويت  ث االحتهابات ي تمد بدرج  ربيرة ع    ،ديد مل الحتائيال 
وروألت الدراس  أل الوبرات االجتماعي  ت تبر المصدر  ،استهدام وسائل اإلعالم

وروألت حتائي  ،الرئي  العتماد الحاهبيل  ث الحصول ع   م  ومات عل المروحيل
جتماعي  والبيئي  واالعتماد ع   وسائل الدراس  أيناه وجود عالق  بيل ال وامل اال

وروألت ريل  الدراس  أل القيادة والوهصي  والمصداقي  وطبي    ،اإلعالم بيل الحاهبيل
 القني  المطروح  ت  ل دوراه أساسياه  ث تصويت الحاهبيل.

 Maxian Wendy ،6118(01)دراسة 

 السىىيرو  سىىيولوجي  ىىث إطىىار ال وامىىل  االعتمىىادسىى ت الدراسىى  إلىى  إعىىادة صىىو  مألهىىوم 
المؤديى  -ع   وسائل اإلعالم مل هالل دراس  اعتمىاد ار ىراد المت ايىد  االعتمادلحرري  

مولى  م ىل حترحىت، الترح وجيىا المحع   وسائل اإلعالم الحدي   )اال-إل  مرح   اإلدمال 
بىىيل اإلحترحىىت  حاالهىىتالوالهواتىىح الحقالىى ( لتحقيىىل أهىىداح م يحىى ، وبحىى   IPhoneالىىى 

، ويلىى  مىىل هىىالل دراسىى  االعتمىىادووسىىائل اإلعىىالم التق يديىى  ارهىىرى مىىل حيىى  درجىى  
( طالبىىا جام يىىا يرتىىل رىىل طالىىل مىىحهم تقريىىرا ياتيىىا 50مسىىحي  ع ىى  عيحىى  مروحىى  مىىل )

عىىىىل عىىىىدد مىىىىرات اسىىىىتهدام  لوسىىىىائل اإلعىىىىالم )الت أل يىىىىول، ارحترحىىىىت، الهىىىىاتح الحقىىىىال( 
صىى وب  إمراحيىى  الحيىىاة مىىل عىىل  يهىىا. وأسىىألرت حتىىائي الدراسىى  درجىى  اعتمىىاد  ع الهتبىىار

دول إحترحىىىت أو هىىىاتح حقىىىال حيىىى  تحىىىد  تىىىي يرات  سىىىيولوجي  ر يىىىادة نىىىربات الق ىىىل، 
وتييير لول البورة، و يادة رمي  ال رل  ث عدم وجود  مىا يؤرىد أل اعتمىاد ار ىراد ع ى  

ئل الترح وجيىىىا ا يحىىى  أل وسىىىهىىىي  الوسىىىائل قىىىد وصىىىل إلىىى  مرح ىىى  اإلدمىىىال. وأرىىىد أ ىىىراد ال
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ع يهىا أر ىر مىل الت أل يىول  االعتمىادوالهاتح الحقىال يىتم  IPhone ىالحدي   الحقال  م ل ال
حرىىرا إلىى  امراحيىى  حم هىىا م هىىم  ىىث أي مرىىال، أمىىا وىىبر  اإلحترحىىت  ت تبىىر أوىىمل مىىل 

تط ىىل  اوسىىي   إعالميىى  إي لالوسىىائل التق يديىى  حيىى  تمرىىحهم مىىل الوصىىول إلىى  أر ىىر مىى
ل قحىوات الألنىائي  واررنىي  الموجىودة ع ىى   اإللرتروحيىى رمىر ويلى  مىل هىالل المواقىا ا

   حترحت.وبر  اإل

 Mathew Loveless،6118(00)،دراسة

روىىىح عىىىل مىىىدى االعتمىىىاد ع ىىى  وسىىىائل لهىىىد ت الدراسىىى  التىىىث أجراهىىىا الباحىىى  إلىىى  ا
اإلعالم مصدرا ل م ر    ث المجتم ات الديمقراطي   ث ورل ووسط أوروبىا، مىل هىالل 
دراسىى  تح ي يىى  اعتمىىد  يهىىا ع ىى  تح يىىل منىىمول وسىىائل اإلعىىالم )اإلياعىى ، الت أل يىىول، 
الصىىىحح( لسىىىىت دول متحولىىى  إلىىىى  الديمقراطيىىى  )ب ياريىىىىا، جمهوريىىى  التوىىىىي ، المجىىىىر، 

الهاصىى  بىىالمواطحيل  ىىث البحىى   االسىىتراتيجي دا، روماحيىىا، سىى و اريا( ويلىى  لم ر ىى  بولحىى
عىىل الم  ومىىات. رمىىا أجىىرى الباحىى  دراسىى  ميداحيىى  ع ىى  عيحىى  مىىل الجمهىىور لم ر ىى  
مىىىىدى اعتمىىىىادهم ع ىىىى  وسىىىىائل اإلعىىىىالم الحروميىىىى  لم ر ىىىى  أهبىىىىار القنىىىىايا السياسىىىىي . 

اسىىتهدامات المىىواطحيل لوسىىائل اإلعىىالم بىىيل  عىىل وجىىود  ىىرول  وأسىىألرت حتىىائي الدراسىى 
قىد  االسىتهداموبيل اعتمادهم ع   وسىائل اإلعىالم ل حصىول ع ى  الم  ومىات حيى  إل 

يرول بهدح أو مل دول هدح، ع ى  حىيل االعتمىاد يرىول بهىدح الألهىم والتوجيى  إلدارة 
دى وأصىىول الديموقراطيىى . و يىىادة الم ر ىى  بيصىىول الديمقراطيىى  والم  ومىىات السياسىىي  لىى

وىىى ول الب ىىىدال حدي ىىى  الديمقراطيىىى  ر مىىىا  اد اعتمىىىادهم ع ىىى  أي مىىىل وسىىىائل اإلعىىىالم 
السياسىىث يه ىىىل بيئىى   يىىىر مسىىتقرة مىىىل  االحتقىىىال)اإلياعىى ، الت أل يىىىول، الصىىحح( إي أل 

، وهحىىىا يىى داد االعتمىىاد ع ىى  ت ىى  الوسىىىائل واالقتصىىادي  واالجتماعيىى الحىىواحث السياسىىي  
   ا يق ل حال  عدم االستقرار مل هالل الم  ومات.ع   اعتبار أل االعتماد ع يه
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   Christopher Westgate(06) (2008)دراسة 

اسىىتهد ت الدراسىى  الت ىىرح إلىى  مىىدى االعتمىىاد اليىىومث ع ىى  وسىىائل اإلعىىالم مىىل هىىالل 
المتبىىادل بىىيل وسىىائل اإلعىىالم وار ىىراد وال رىى  وم ر ىى  عالقىى   االعتمىىادتحديىىد مألهىىوم 

اعتماد ار راد ع   وسائل اإلعالم  ث أوقىات  يىر ار مىات،  قىد أونىحت الدراسى  أل 
اعتماد ار راد ع   وسائل اإلعالم ي داد مىل أجىل إ الى  اليمىو  ححىو مونىو  م ىيل، 

ل الحألىىار ع ىى  وجىىودهم بوىىرل أمىىا اعتمىىاد وسىىائل اإلعىىالم ع ىى  ار ىىراد  يرىىول مىىل أجىى
قىىىوي وسىىىط وسىىىائل اإلعىىىالم. وقىىىد أجريىىىت الدراسىىى  ع ىىى  عيحىىى  مىىىل مسىىىتم ث اإلياعىىى  

 ىىث اهتبىىار االعتمىىاد ع ىى  محطىى    اعتمىىدتالموسىىيقي   ىىث الواليىىات المتحىىدة ارمريريىى  
موسىىىىيقي  مىىىىل محطىىىىات الراديىىىىو ال ىىىىام. وأسىىىىألرت حتىىىىائي الدراسىىىى  حصىىىىول ار ىىىىراد ع ىىىى  

الوهصىىىىث، واهىىىىتالح دوا ىىىىا  االتصىىىىالق  مصىىىىدر  القىىىىراءة أو م  ومىىىىات عىىىىل الموسىىىىي
 ىث الرىروح   االعتمىاد، االعتمىادالح حوعي  االعتماد وأهىداح تاالعتماد يؤدي إل  اه

الميلو ىى  يهت ىىح عحىى   ىىث ار مىىات حيىى  أل اعتمىىاد ار ىىراد ع ىى  وسىىائل اإلعىىالم وقىىت 
المحطىىىى  سىىىىبتمبر يهت ىىىىح عىىىىل اعتمىىىىاد عوىىىىال الموسىىىىيق  ع ىىىى   22حىىىىدو  أحىىىىدا  

 .الموسيقي  بورل يومث 

 Hyung Lae (03) (2007)دراسة 

تىىىي ير االحترحىىىت ع ىىى  الموىىىارر  السياسىىىي : التقسىىىيم الرقمىىىث، السىىىببي  والتقسىىىيم الرقمىىىث 
الجديىىىىد، وهىىىىث دراسىىىى  أجريىىىىت باالعتمىىىىاد ع ىىىى  قىىىىوائم دراسىىىى  االحتهابىىىىات الوطحيىىىى   ىىىىث 

(، وس ت إل  الت رح ع ى  2002 – 2000الواليات المتحدة ارمريري  مابيل عامث )
تي ير االحترحىت ع ى  الموىارر  السياسىي  والسى و  االحتهىابث، وتوصى ت الرسىال  إلى  أل 
استهدام االحترحىت ال يىو ر ع ى  رىل المسىتهدميل ع ى  حىد سىواء، وهىيا ي حىث أل تىي ير 
االحترحىىىت ع ىىى  سىىى و  التصىىىويت ي تمىىىد ع ىىى  أسىىى ول الوىىىهم المسىىىتهدم لالحترحىىىت، 

إلىىىى  أل تىىىىي يرات االحترحىىىت ع ىىىى  التصىىىىويت راحىىىت أقىىىىوى لىىىىدى المسىىىىتهدميل باإلنىىىا   
   السياسييل  ير السياسييل مل هالل تدعيم الحاهبيل المحتم يل.
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 Weiw Zhang & Stella C. Chi (04) (2006)دراسة 

( مبحو ىىىا  ىىىث الواليىىىات (219وهىىىث عبىىىارة عىىىل دراسىىى  مسىىىحي  ع ىىى  عيحىىى  مروحىىى  مىىىل 
باالعتماد ع   المقابالت الهاتألي  ريداة لجمىا البياحىات، ومىل أهىم مىا المتحدة ارمريري  

توصىىىى ت إليىىىى  أل  قىىىى  ار ىىىىراد  ىىىىث اآلهىىىىريل أو المؤسسىىىىات ال تىىىىو ر ع ىىىى  الموىىىىارر  
السياسي  والمدحي  لأل راد، بيحما توجد تي يرات دال  لالتصىاالت االجتماعيى  لأل ىراد ع ى  

اءة الصىحح وموىاهدة الوىؤول ال امى  عبىر الموارر  السياسىي  رمىا توصى ت إلى  أل قىر 
الت أل يول تو ر ع   الموارر  السياسي   ث حيل ال تو ر ع ى  الموىارر  المدحيى ، حيى  
راحت قىراءة الصىحح وموىاهدة الوىؤول ال امى  مؤوىرات ل تحبىؤ بالموىارر  السياسىي   ىث 

   .حيل لم تم ل المتييرات الديمو را ي  مؤورات ل تحبؤ بالموارر  السياسي 

 (02)6112 ،سعود العزيزآل عبد دراسة سعد

  ث وسائل اإلعالم وتي ير   ث السياسث س ت الدراس  إل  الت رح ع   االتصال
بالتطبيل ع   تح يل منمول صحح الريا  وعرار والوطل  ،الس ودي المجتما

 ،المم ر   ث الرئيس  ارربا المحاطل واليوم، وعيح  ع   الجمهور الس ودي يم  ول
 التث القنايا قائم  مل أهمها: هن ت ،وتوص ت الدراس  إل  ال ديد مل الحتائي

 داهل سواء ،الراهح  التطورات السياسي  إل  ل ت يأل يول السياسث المحتوى عالجها
 القنايا قائم  والأل سطيحي  ال راقي  تطورات القنيتيل تصدرت  قد هارجها؛ أم المم ر 

 القنايا قائم  اإلرهال ومرا ح  ارمل قني تطورات  تصدرت  يما الهارجي ،
 عيح  اهتمام قائم  تصدرت المح ي  القنايا ، وروألت حتائي الدراس  ألالداه ي 
 مونا القنايا إجمالث مل % 50.1 هيهالقنايا حسب  ب يت حي  الدراس ،
  %5  بحسب  ارمريري  الوؤول  م  % 55.5 ال ربي بحسب  القنايا ت يها االهتمام،
 الحألسث بيمل المجتما المرتبط  وال ربي  المح ي  القنايا إل  أهمي  الحتائي هي  وتوير

وروألت حتائي الدراس  أيناه  ،الهارجي  أو ال المي  حسال القنايا ع   ،والسياسث
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 ،الدراس  عيح  ر راد ال مر متيير بيل إحصائي  دالل  يات ارتباطي  عالق  وجود
 . السياسي  الم ر   ع   الحصول  ث الس ودي  اإلعالم وسائل االعتماد ع   ومدى

 Yong. Chan .Kim   (6114 )(02)دراسة 

هد ت الدراس  ال  الت رح ع ى  اعتمىاد الجمهىور  ىث الواليىات المتحىدة االمريريى  ع ى  
وهىىىىد ت الدراسىىىى  الىىىى  م ر ىىىى  اعتمىىىىاد  سىىىىبتمبر، 22وىىىىبر  االحترحىىىىت قبىىىىل وب ىىىىد ا مىىىى  

الجمهىىور ع ىى  وىىبر  االحترحىىت رمصىىدر ل م  ومىىات التىىث تهىىم المجتمىىا االمريرىىث قبىىل 
 اد اعتمىاد الجمهىور  أبر هىا:مىل  الحتىائي،وب د اال م ، وتوص ت الدراس  الى  عىدد مىل 

الىىىىيي يسىىىىتهدم االحترحىىىىت ع ىىىى  الوسىىىىائل االتصىىىىالي  االهىىىىرى م ىىىىل االياعىىىى  والت أل يىىىىول 
 ،سىبتمبر، ل حصىول ع ى  الم  ومىات عىل هىي  ار مى  22القحوات الألنىائي  ب ىد أ مى  و 

ي يىىىىى  وسىىىىىائل  ،و اد ادرا  الجمهىىىىىور رهميىىىىى  اسىىىىىتهدام االحترحىىىىىت رمصىىىىىدر ل م  ومىىىىىات
حيىى  جىىاءت القحىوات الألنىىائي   ىىث مقدمىى  ت ى  الوسىىائل التىىث ي تمىىد  ،االتصىال االهىىرى

و اد اينىاه  ، ىم الصىحا   ،ت تهىا االياعى  ،ع يها الجمهور  ث الحصول ع   الم  ومىات
بالمقارحىى  بالم  ومىىات التىىث رىىال  ،اسىىتهدام اال ىىراد لألحترحىىت ل حصىىول ع ىى  الم  ومىىات

م ىىىىىل التر يىىىىى  والتسىىىىى ي  والتسىىىىىول  ،سىىىىىبتمبر 22يسىىىىى ول ل حصىىىىىول ع يهىىىىىا قبىىىىىل ا مىىىىى  
   االلرتروحث.

 Hue Chang& el al  (6114 )(07)دراسة 

ع ىى  وسىىائل  الدراسىى ( )عيحىى هىىد ت الدراسىى  الىى  المقارحىى  بىىيل درجىى  اعتمىىاد المبحىىو يل 
االعالم المطبوع  والمسموع  والمرئي  والتألاع ي  واالحترحىت  ىث الحصىول ع ى  االهبىار 

واعتمد الباح ول ع ى  اداة االسىتبيال  ،1005عل الحرل االمريري  ع   ال رال مار  
الم  ومىىىات عىىىل اتجاهىىىات واهتمامىىىات الجمهىىىور  ىىىث  االلرتروحىىىث  ىىىث الحصىىىول ع ىىى 

تىىم  ،مألىىردة 5005مىىل هىىالل اسىىتجاب   ،الواليىىات المتحىىدة االمريريىى  ا حىىاء وب ىىد الحىىرل
 ،ارسال االستبيال اليهم عبر البريد االلرتروحىث، وتوصى ت الدراسى  الى  عىدد مىل الحتىائي
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ول الرىاب ث بدرجى  ربيىرة رال اهمها : ال الجمهور ) عيحى  الدراسى  ( ي تمىد ع ى  الت أل يى
 ،5.12ي يى  الراديىو بمتوسىط  ،5.11 ث الحصول ع   اهبار الحرل بمتوسط حسابث 

، واالحترحىىىىت 5.01الت أل يىىىىول المح ىىىىث بمتوسىىىىط  ،5.09الوىىىىبرات االهباريىىىى  بمتوسىىىىط 
رما ارىدت الدراسى  وجىود عالقى  بىيل  ،1.95واهيراه الصحح بمتوسط  ،5.05بمتوسط 

االعىىالم و يىىادة اهتمىىام اال ىىراد بمتاب ىى  اهبىىار الحىىرل هىىالل  تىىرة االعتمىىاد ع ىى  وسىىائل 
 اد اهتمىىىام اال ىىىراد بمتاب ىىى  الحىىىرل مىىىل هىىىالل الت أل يىىىول  ،الحىىىرل عبىىىر وسىىىي   م يحىىى 
الراديىىىىو  ،0.15ي يىىىى  الوىىىىبرات االهباريىىىى  بمتوسىىىىط  ،0.12الرىىىىاب ث بمتوسىىىىط حسىىىىابث 

راه الت أل يىىول المح ىىث واهيىى ،0.31الصىىحح بمتوسىىط  ،0.51االحترحىىت بمتوسىىط  ،0.12
 .   0.30بمتوسط 

 على الدراسات السابقة:التعليق 

تم ىىل مصىىدرا مهمىىا رئيسىىيا أرهىىرت الدراسىىات السىىابق  أل وسىىائل اإلعىىالم المهت ألىى   -
مررى  الصىدارة  الوسىائلقد تبىوأت هىي    ،نمل مسار ال م ي  اإلعالمي  ل م  ومات

 ىىىث الت امىىىىل مىىىا ارحىىىىدا  ومتاب تهىىىا وتيطيىىىى  مجرياتهىىىا ل جمهىىىىور عبىىىر وىىىىبراتها 
مىىىىل  يتبىىىىيل ، رمىىىىاومراسىىىى يها  ىىىىث مهت ىىىىح الب ىىىىدال والمحىىىىاطل السىىىىاهح  مىىىىل ال ىىىىالم

السىىىىابق  أحهىىىىا بوىىىىرل عىىىىام تحاولىىىىت دور وسىىىىائل اإلعىىىىالم  ىىىىث التيطيىىىى   الدراسىىىىات 
 الجماهير ع يها.  اإلعالمي  لألحدا  السياسي  ومدى اعتماد

رر ت م رم حتائي الدراسىات السىابق  ال ربيى  وارجحبيى  ع ى  الىدور الحيىوي لوسىائل  -
 ،اإلعىىىالم  ىىىث إمىىىداد الجمهىىىور بالم  ومىىىات هاصىىى   يمىىىا يت  ىىىل بالجاحىىىل السياسىىىث

واح رىىىا  يلىىى  ع ىىى  ترىىىويل اتجاهىىىات وتوىىىريل م ىىىارح وترىىىويل آراء يسىىىهل م هىىىا 
احهىىراط الجمهىىور  ىىث الحيىىاة السياسىىي  هاصىى   ىىث المجتم ىىات الديموقراطيىى ؛ ارمىىر 

 اليي ييتث م   اهتمام الدراس  الحالي  بالم  ومات والجاحل السياسث.
بدراسىىى  اعتمىىىاد الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم  ت حىىى   الدراسىىى  الحاليىىى   -

ل أي محهىا اعتمىاد هىيا المح ي  وهيا ما يمي هىا عىل الدراسىات السىابق  التىث لىم تتحىاو 
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القنىىىىايا  الم  ومىىىىات عىىىىل ل حصىىىىول ع ىىىى   الجمهىىىىور ع ىىىى  أي مىىىىل هىىىىي  الوسىىىىائل
 السياسي  المهت أل  . 

ائل اإلعىىىالم ممىىىا أعطىىى  اسىىىتهدمت الدراسىىىات السىىىابق  مىىىدهل االعتمىىىاد ع ىىى  وسىىى -
وقىىىد اعتمىىىدت الدراسىىى  الحاليىىى  مىىىدهل االعتمىىىاد ع ىىى   ،ل دراسىىى  الحاليىىى   ىىىراءه حرريهىىىا

 االستألادة مل الدراسات السابق .  ث نوءوسائل اإلعالم رمدهل حرري لها 
الحىىىر الباحىىى  التحىىىو   ىىىث اسىىىتهدام ال يحىىىات  ىىىث الدراسىىىات السىىىابق  بمىىىا يتألىىىل مىىىا  -

حيىىى  اسىىىتهدمت ب ىىى  الدراسىىىات ال يحىىىات  ،  حىىىدةطبي ىىى  ومىىىحهي رىىىل دراسىىى  ع ىىى
 ,.Citation: Ognyanova, Kدراسى  االحتمالي  م ل ال يحى  ال وىوائي  الطبقيى  )

& Ball-Rokeach, S. J.، 1023)،  ال يحى  ال وىوائي  البسىيط  )أحمىد إبىراهيم
ومحهىىا مىىا اعتمىىد ع ىى  ال يحىىات  يىىر االحتماليىى  م ىىل ال يحىى  ال مديىى   ،(1023،ع ىث
 (.1023ام عبد ال طيح، )حس

رمىا الحىر اعتمادهىا  ،ع ى  مىحهي المسى  اعتماد الدراسات السىابق    الحر الباح  -
ومحهىىا مىىا اعتمىىد ع ىى  أداة تح يىىل  ،أداة االسىىتبيال ل حصىىول ع ىى  الم  ومىىاتع ىى  

وسىوح ي تمىد الباحى   ،( 1023  ،المنمول واالستبيال م اه )دراس   اديى  مسى ود
 ع   أداة االستبيال ل حصول ع   الم  ومات.

عىىداد صىىحيأل   - اسىىتألاد الباحىى  مىىل الدراسىىات السىىابق   ىىث ت ميىىل موىىر   الدراسىى  وا 
حيىى  تتحىىاول المجتمىىا السىى ودي  1005،وهاصىى  دراسىى  سىى ود آل سىى وداالسىىتبيال 

بحريحىىىث ووسىىىائل بيحمىىىا تتحىىىاول الدراسىىى  الحاليىىى  المجتمىىىا ال ،ووسىىىائل اإلعىىىالم  يىىى 
 .اإلعالم  ي  

 :الدراسة هدافأ

تهدح الدراس  إل  الت ىرح ع ى  مىدى اعتمىاد الجمهىور البحريحىث ع ى  وسىائل اإلعىالم 
 ل م  ومات والقنايا السياسي  مل هالل ارهداح التالي :  مصدراه 
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المح يىىىى  وسىىىىائل اإلعىىىىالم دوا ىىىىا اعتمىىىىاد الجمهىىىىور البحريحىىىىث ع ىىىى   ع ىىىى  الت ىىىىرح .2
المهت ألىى  ل حصىىول ع ىى  الم  ومىىات السياسىىي  بوىىيل ارحىىدا  والقنىىايا السياسىىي  

 وال المي .واالق يمي  المح ي  
يل درجىىىى  ت ىىىىر  الجمهىىىىور البحريحىىىىث لوسىىىىائل المتبادلىىىى  بىىىى  الروىىىىح عىىىىل ال القىىىى .1

ودرجىىىىىىىى  الم ر ىىىىىىىى  واإلدرا  والىىىىىىىىوعث بارحىىىىىىىىدا  والقنىىىىىىىىايا  البحريحيىىىىىىىى ،االعىىىىىىىىالم 
 والم  ومات السياسي .

 .الجمهور البحريحث لوسائل اإلعالم البحريحي  وعادات ت ر  أحماطوتح يل  رصد .5
وسىىىىائل االعىىىىالم الجمهىىىىور البحريحىىىىث ححىىىىو ريأليىىىى  تحىىىىاول  اتجاهىىىىاتالت ىىىىرح ع ىىىى   .0

 .لم  ومات السياسي  المح ي  وال ربي  والدولي لألحدا  والقنايا وا المح ي   
ا  البحريحىىىىث ححىىىىو ارحىىىىدر و الجمهىىىى واتجاهىىىىاتبىىىىيل آراء  وتألسىىىىير ال القىىىى رصىىىىد  .3

الديمو را يىىى  مىىىل حيىىى  الحىىىو  والسىىىل والمتييىىىرات  والقنىىىايا والم  ومىىىات السياسىىىي 
 واالقتصادي. االجتماعثوالمؤهل الدراسث والمستوى 

 ىىىى  وسىىىىائل االعىىىىالم المح يىىىى  عتمىىىىاد الجمهىىىىور البحريحىىىىث عالروىىىح عىىىىل أهىىىىداح ا .5
 السياسي .ل م  ومات عل االحدا  والقنايا رمصدر 

 طار النظري للدراسة:اإل

ئل اإلعىىالم إي أل المتبىىادل بىىيل ار ىىراد ووسىىا االعتمىىاد ع ىى  حرريىى هىىي  الدراسىى   ت تمىىد
مىحهم  ىث  عىالم، ر بى اإلي تمدول ع ى  الم  ومىات التىث تو رهىا وسىائل  راد الجمهور أ

وأ ىراد الجمهىور  عىالم،اإلطار وجود تألاعل بيل وسائل تحقيل إوباعتهم ور باتهم  ث إ
 ار راد ي تمدول  ث تحقيل أهدا هم ع   الم  ومات التىث تو رهىا  االجتماعث،والحرام 
 تسىىيطر ع يهىىاهىىداح تتط ىىل الوصىىول الىى  مصىىادر وب ىى  هىىي  ار االعىىالم،وسىىائل 
   .(21)عالماإلوسائل 

نىىىى ا الحرريىىىى  بىىىىالتطبيل ع ىىىى  يل د  يىىىىر وسىىىىاحدرا بىىىىول روريىىىىت    ليولقىىىىد قىىىىام   م ألىىىى
جتم ىىىات الصىىىحاعي  بالدرجىىى  ارولىىى ، وتحىىىاوال ال القىىى  بىىىيل وسىىىائل اإلعىىىالم رىىىحرم الم
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م  وماتيىىى ، والىىىحرم اإلجتماعيىىى  ارهىىىرى  ىىىث إطىىىار السىىىيال اإلجتمىىىاعث الر ىىىث،  قامىىىا 
ببحىىىاء الحرريىىى  بىىىحأل  المحطىىىل حيىىى  يمرىىىل أل ي تمىىىد الجمهىىىور ع ىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم 

   .(29)ارهرى االجتماعي إلعالم والحرم بحأل  الطريق   ث تحديد ال الق  بيل وسائل ا

عىىىالم حرىىىرة ر يىىى  ل  القىىى  بىىىيل وسىىىائل اإل ت تبىىىر حرريىىى  االعتمىىىاد وىىىام   لروحهىىىا تقىىىدم
وهىىث تألسىىر ال القىى  السىىببي  بىىيل أحرمىى  المجتمىىا المهت ألىى . وت تبىىر الحرريىى   والجمهىىور

ارحرمى   مل الحرريات البحائي ، التث تقىوم ع ى  أل المجتمىا ترريىل عنىوي تت ىدد بى 
وتتألاعىىل سىىوياه ومحهىىا أحرمىى  اإلعىىالم. وت ىىد رىىيل  مىىل أبىىر  الحرريىىات التىىث اهتمىىت 
بدراسىى  تىىي ير وسىىائل اإلعىىالم ع ىى  الجمهىىور  هىىث تألسىىر اعتمىىاد ار ىىراد ع ىى  وسىىائل 
اإلعالم وتهدح إل  الروح عل ارسىبال التىث تج ىل وسىائل اإلعىالم يات آ ىار قويى  

 .  (10)   ث أحيال أهرى ث ب   ارحيال وتي يرات ن يأل

وتىىىىت هم الألرىىىىرة الرئيسىىىىي  ل حرريىىىى  أل ار ىىىىراد  ىىىىث المجتمىىىىا يت ايىىىىد اعتمىىىىادهم ع ىىىى  
م  ومىىىات وسىىىائل اإلعىىىالم ل م ر ىىى  والتوجيىىى  ححىىىو مىىىا يحىىىد   ىىىث مجىىىتم هم وأل حىىىو  

م  عىىىىالوأل االعتمىىىىاد ع ىىىى  وسىىىىائل اإل ودرجىىى  هىىىىيا االعتمىىىىاد تحرمهىىىىا رىىىىروح م يحىىىى ،
حىىىىدا  والقنىىىىايا ل م  ومىىىىات عىىىىل ار  ىىىىراد رمصىىىىدرالوسىىىىي   لأليىىىىرتبط بدرجىىىى  أهميىىىى  

 قىد يقنىث الألىرد  تىرة طوي ى  ،وال يرتبط االعتماد ع   الوسي   باسىتهدامها  قط ،الم ارة
 هىىىىرى رمصىىىىدر لم  وماتىىىى ،بيحمىىىىا ي تمىىىىد ع ىىىى  وسىىىىي   أ  ىىىىث اسىىىىتهدام وسىىىىي   م يحىىىى 

ي حىىىث درجىىى  أهميىىى  االعتمىىىاد  أل  ىىىث حىىىيل ،سىىىتهدام ي حىىىث م ىىىدل متاب ىىى  الوسىىىي   اإل
الوسىي    وتتوقىح درجى  أهميى  هىي  الوسي   ل ألرد رمصدر ل م  ومات اهتيار  وتألني  ،

هميىىىى  الم  ومىىىىات المسىىىىتمدة مىىىىل وسىىىىائل ل ألىىىىرد  رمصىىىىدر ل م  ومىىىىات ع ىىىى  حجىىىىم وأ
 اعتمىىىىادحيىىىى  تألتىىىىر  هىىىىي  الحرريىىىى   يىىىىادة ،ودرجىىىى   بىىىىات واسىىىىتقرار المجتما،االعالم

لأل ىىىراد  ال تتىىىو ر ىىىث حىىىاالت الصىىىرا  واال مىىىات حيىىى  اال ىىىراد ع ىىى  وسىىىائل االعىىىالم 
 .    (12)وسائل ومصادر مباورة أو وهصي 
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وسىىىائل اإلعىىىالم ت ىىىد هىىىث ارسىىىا  لألهىىىم  ول ىىىل درجىىى  اعتمىىىاد ار ىىىراد ع ىىى  م  ومىىىات 
المتييىىىىىرات الهاصىىىىى  ب مىىىىىال الرسىىىىىائل اإلعالميىىىىى  ومراحهىىىىىا وتي يرهىىىىىا ع ىىىىى  الم تقىىىىىدات 

اعتمىىادات ار ىىراد ع ىى  وسىىائل اإلعىىالم لتحقيىىل ارهىىداح والموىىاعر والسىى و ، وتتحىىو  
 :  (11)الألردي  اآلتي 

  ال هم، ويشمل: -أ

م و االتجاهىىىات الهاصىىى  الألهىىىم الىىىياتث، ويوىىىمل تقىىىدير ألىىىيات و الم تقىىىدات و القىىىي  -2
  ليات مل هالل الت  م و الحصول ع   الهبراتبالألرد، وم ر   ا

الألهىىىىم االجتمىىىىاعث، مىىىىل هىىىىالل م ر ىىىى  أوىىىىياء عىىىىل ال ىىىىالم أو الجماعىىىى  المح يىىىى ،   -1
 ويومل م ر   ال الم والبيئ  المحيط  و تألسيرها.

  التوجيه، ويشمل: -ب

 توجي  تألاع ث تبادلث، رالحصول ع   م  ومات عل الت امل ما مواقح جديدة.  -2
  ري.توجي  ال مل، ريل ي    الألرد مايا يأل ل أو ي ب  أو يوت  -1

  اللعب و التسلية ويشمل: -ج

 التس ي  المح  ل ، رالراح  و االسترهاء و االست ارة.  -2
التسىى ي  االجتماعيىى ، رىىالهروج مىىا ارصىىدقاء، أو قنىىاء وقىىت أمىىام الت أل يىىول مىىا   -1

 ارسرة.

 يم ل الألهم و التوجي  والتسى ي  ارب ىاد الرئيسى  لىدوا ا اإلحسىال التىث تحىدد سى و  ار ىراد 
 وسائل اإلعالم وتؤدي إل  عالقات اعتماد رئيس  متوابه .إ اء 

مجموعى  مىل اآل ىار التىث   Rockeach  Deflure andويرصىد   دي يألىر وروريىت   
 : (15)والتث يمرل حصرها  يما ي ث ،تحد  حتيج  االعتماد ع   وسائل اإلعالم
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عىل تحىاق   : وتومل روىح اليمىو  الحىاتي Cognitive Effectsاآل ار الم ر ي  :  -
وترتيىل  ،وتوىريل االتجاهىات ححىو قنىايا المجتمىا ،الم  ومات أو حقصها أو عدم رألايتهىا
 وتوسيا دائرة م تقدات  والتي ير  ث القيم . ،أولويات االهتمام بالحسب  ل جمهور

: وتوىىمل آ ىىار وسىىائل اإلعىىالم  ىىث ال واطىىح  Affective Effectsاآل ىىار الوجداحيىى   -
 اال ترال . ،الق ل ،الهوح ،ومحها : الألتور ال اطألث ،  اآل اروالمواعر وقيا  هي

:  وهث التىث تحوىط الألىرد ل قيىام بسى و  م ىيل  Behavioral Effectsاآل ار الس وري   -
 ،وهىث الحىىاتي الحهىائث ل تىىي يرات الم ر يى  والوجداحيىى  ،حتيجى  اسىىتهدام ل ل وسىي   اإلعالميىى 
 الس بي  وعدم الر ب   ث الموارر وقد يرول س و  الألرد يتسم بالهمول و 

ت ىىد حرريىى  االعتمىىاد ع ىى  وسىىائل اإلعىىالم مىىل أ نىىل الحرريىىات التىىث تمرىىل الباحىى  مىىل 
القنىىايا وارحىىدا   ىىث ارتسىىال الم  ومىىات عىىل  الجمهىىور البحريحىىثدراسىى  مىىدى اعتمىىاد 

  ألسبال اآلتي :ل، ويل  السياسي  داهل وهارج مم ر  البحريل

تألتىر  الحرريىى   يىىادة اعتمىىاد الجمهىىور ع ى  وسىىائل اإلعىىالم السىىتقاء الم  ومىىات و   -2
ارهبار مل أجل ترويل مدارر  إ اء ما يحد   ىث المجتمىا  ىث أوقىات ار مىات؛ لىيا 
  ل هيا الحمويج هو ارحسىل رهىداح الدراسى  روحهىا تحىاول استروىاح مىدى اعتمىاد 

 ث ارتسال الم  ومات .  وسائل اإلعالمالجمهور البحريحث ع   
تأليد الحرري   ث الت رح ع   ارسبال التث ت يد مل اعتماد الجمهور البحريحىث ع ى   -1

  ث ارتسال الم  ومات. وسائل اإلعالم
جتماعيىىى  و الهصىىىائم اهتمىىىام مىىىدهل االعتمىىىاد ع ىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم بارب ىىىاد اال  -5

ال م يىىى  االتصىىىالي ، ومىىىدى  ا واردوار االجتماعيىىى  لأل ىىىراد  ىىىث أ حىىىاءالحألسىىىي  و الىىىدوا 
تي يرها ع   درج  ومستوى االعتمىاد ع ى  وسىائل اإلعىالم، وهىث عحاصىر أساسىي  ال 

 يمرل تجاه ها عحد دراس  مجتما يي طبي ي  هاص  م ل الجمهور البحريحث.
الرتسىىال  وسىىائل اإلعىىالمتأليىىد  ىىث الت ىىرح ع ىى  مىىدى اعتمىىاد عيحىى  الدراسىى  ع ىى    -0

 .قنايا السياسي  الساهح   ث المجتما البحريحث الم ر   حول االحدا  وال
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 م اهيم ومصطلحات الدراسة:

 الجمهىور البحريحىث يقصد بها  ث هي  الدراس  أعتماد على وسائل اإلعالم: االعتماد -
وال م يىى   ال امىى  رئيسىىيا لم  ومىىاتهم السياسىىي  بوىىيل الحيىىاة اه مصىىدر  وسىىائل االعىىالم ع ىى 

 السياسي  بمم ر  البحريل.

وهىىىث مجمىىىو  الم  ومىىىات المت  قىىى  بوىىىؤول الدولىىى  الداه يىىى   المعلوماااات السياساااية: -
والهارجي  وهث حسل هارولد ال ويل رل الم  ومات المت  ق  بدراس  تقسىيم المىوارد  ىث 

 تنىىىىىم ) هطىىىىىط أ ىىىىىراد وجماعىىىىىاتالمجتمىىىىىا وصىىىىىحا القىىىىىرار الجم ىىىىىث لتحقيىىىىىل أهىىىىىداح 
وى المح ىىث وارق يمىىث والىىدولث حسىىل أيىىدلوجيا م يحىى  ع ىى  المسىىت( ومؤسسىىات وحهىىل 
 عل طريل الس ط .

جماعىىى  مىىىل الحىىىا  تتميىىى  عىىىل  يرهىىىا بصىىىألات هاصىىى  ويىىىرتبط أ رادهىىىا  الجمهاااور: -
ويوجىد تألىاعال متبىادال  ،بى وتتي ر  م أو المؤسسى  اإلعالميى   تىؤ ربمحيط الحوية أو التحرىي

  يما بيحهم.

وهىىىو ع ىىى  درجىىىات مىىىل الونىىىو   إدرا  الألىىىرد لحألسىىى  ول بيئىىى  المحيطىىى  بىىى ، الاااوعي: -
والىىىوعث بهىىىيا الم حىىى  يتنىىىمل إدرا  الألىىىرد لحألسىىى  ولورائألىىى  ال ق يىىى  والجسىىىمي   والت قىىىل

درار  لحألس   درار  لهصائم ال الم الهارجث، وا   عنوا  ث جماع . باعتبار وا 

 تساؤالت الدراسة:

ل م  ومىىىات  رمصىىىدرمىىىا دوا ىىىا اعتمىىىاد الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم  -2
 السياسي  بمم ر  البحريل؟

مىىىا ال القىىى  المتبادلىىى  بىىىيل درجىىى  ت ىىىر  الجمهىىىور البحريحىىىث ل رسىىىائل اإلعالميىىى   -1
 ودرج  الم ر   واإلدرا  والوعث بارحدا  والقنايا السياسي  بمم ر  البحريل؟
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مصىىىىىدرا  يحىىىىىث تجىىىىىا  وسىىىىىائل االعىىىىىالم المح يىىىىى مىىىىىا تىىىىىي ير اعتمىىىىىاد الجمهىىىىىور البحر  -5
 هىىاتهم السياسىىي  ححىىو الحيىىاةالسياسىىي   ىىث توىىريل سىى ورهم وآرائهىىم واتجل م  ومىىات ا

 وال م ي  السياسي  بمم ر  البحريل؟ ال ام 
واتجاهىىىىىات الجمهىىىىىور البحريحىىىىىث ححىىىىىو ارحىىىىىدا  والقنىىىىىايا  مىىىىىا ال القىىىىى  بىىىىىيل آراء -0

والم  ومىىىات السياسىىىي  والمتييىىىرات الديمو را يىىى  مىىىل حيىىى  الحىىىو  والسىىىل والمؤهىىىل 
 ؟واالقتصادي االجتماعثوى الدراسث والمست

مىىىىا أبىىىىىر  المونىىىىىوعات السياسىىىىىي  التىىىىىث ت يىىىىر اهتمىىىىىام الجمهىىىىىور البحريحىىىىىث ع ىىىىى   -3
 المستويات ال المي  وال ربي  والمح ي ؟

مىىىىا مىىىىدى اهتمىىىىام الجمهىىىىور البحريحىىىىث بالقنىىىىايا السياسىىىىي  مقارحىىىى  بالمونىىىىوعات  -5
 ارهرى؟

 فروض الدراسة:

بىىىىيل م ىىىىدل ت ىىىىر  الجمهىىىىور البحريحىىىىث  إحصىىىىائياه دالىىىى   ارتباطيىىىى عالقىىىى  توجىىىىد  أواله:
 الوسائل.لوسائل االعالم المح ي  ودوا ا ت رنهم لهي  

ع ى  الجمهىور البحريحىث  اعتمىادبيل أهىداح  إحصائياه دال   ارتباطي  توجد عالق  : احياه 
السياسىىي . وسىىائل االعىىالم المح يىى  رمصىىدر ل م  ومىىات عىىل االحىىدا  والقنىىايا 

 الوسائل.   هي  اعتمادهم ع ودرجات

توجىىد  ىىرول يات داللىى  إحصىىائي   ىىث مسىىتوى حىىرم الجمهىىور البحريحىىث ع ىى   : ال ىىاه 
 المح يىىىىى  ت ىىىىى ىاالعىىىىىالم   ىىىىىث وسىىىىىائلالسياسىىىىىي   المونىىىىىوعاتالقنىىىىىايا متاب ىىىىى  

 لمتييرات الحو  والسل والحال  االجتماعي .

ال توجد  رول يات دالل  إحصىائي   ىث مسىتوى اسىتألادة الجمهىور البحريحىث مىل  :اه راب 
 المح يىىىىىى  بهصىىىىىىومالم  ومىىىىىىات التىىىىىىث يحصىىىىىىل ع يهىىىىىىا مىىىىىىل وسىىىىىىائل االعىىىىىىالم 
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المونىىوعات المرتبطىى  بالقنىىايا السياسىىي  ت ىى ى لمتييىىرات الحىىو  والسىىل والحالىى  
 االجتماعي . 

المح يى  ت ىر  وسىائل االعىالم ال توجد  رول يات دالل  إحصىائي   ىث مىدى  :هامساه 
السياسىىىي  الراهحىىى   بارحىىىدا  الىىىوعث السياسىىىثت ىىى    التىىىثالسياسىىىي   ل مونىىىوعات

 ت  ى لمتييرات الحو  والسل والحال  االجتماعي .

 الدراسة:نوع 

وتهىىىدح البحىىىو  الوصىىىألي  إلىىى  وصىىىح رىىىواهر أو أحىىىدا  أو أوىىىياء  دراسىىى  وصىىىألي :
م يحىى  وجمىىا الحقىىائل والم  ومىىات والمالحرىىات عحهىىا ووصىىح الرىىروح الهاصىى  بهىىا 

وت تبىىر هىي  الدراسىى  مىىل الدراسىىات الوصىىألي   ،وتقريىر حالتهىىا رمىىا توجىىد ع يى   ىىث الواقىىا
الرميىى ، حيىى  ت تمىىد ع ىى  وصىىح الرىىاهرة وصىىألاه دقيقىىاه م بىىرة بىىيل  عحهىىا ت بيىىراه ريأليىىاه 
ورميىىاه،  ىىالت بير الريألىىث يصىىح الرىىاهرة محىىل الدراسىى  ويونىى  هصائصىىها أمىىا الرمىىث 

 ىىى  درجىىى   ي طيحىىىا وصىىىألاه ع ميىىىاه  يونىىى  حجىىىم ومقىىىدار الرىىىاهرة باررقىىىام رمىىىا يىىىدلحا ع
 .  (15)االرتباط بيل الرواهر المهت أل 

ال تقىىىح البحىىىو  الوصىىىألي  عحىىىىد حىىىد الوصىىىح أو التوىىىىهيم الوصىىىألث، وتهىىىتم أينىىىىاه و 
بتقرير ما يحبيث أل ترول ع ي  اروياء والرواهر التىث يتحاولهىا البحى  ويلى   ىث نىوء 

 وصىىول بهىىا قىىيم أو م ىىايير م يحىى  واقتىىرا  الهطىىوات أو ارسىىاليل التىىث يمرىىل أل تتبىىا ل
   .(13)إل  الصورة التث يحبيث أل ترول ع ي   ث نوء هي  الم ايير أو القيم

 منهج الدراسة:

 والمسىى    .المسىى  اسىى ول  الباحىى سىىتهدم ي ،رهميىى  الدراسىى  وارهىىداح المرجىىوة محهىىا
Survey، الوصىىألث، ث التىىث تحىىدرج تحىىت تقسىىيمات المىىحهي إحىىدى طىىرل البحىى  ال  مىى

 .   (15)و قاه لمجال البح  وتهصص وتتري ح طبي ت  
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ي سىوح ت مىم حتىائي المسى  بال يحى  الىي حالي  ع   اس ول ث الدراس  ال الباح  واعتمد
ع   باقث مألردات مجتما البح  ويلى  لتىو ير الوقىت والجهىد واإلمراحيىات التىث  دراست 

 يستح  ها المس  الوامل لجميا مألردات مجتما الدراس  ارص ث.

بييىىى   ، يحىىى  مىىل الجمهىىىور البحريحىىثاسىىىتهدام أسىى ول المسىىى  الميىىداحث ل تىىم و ىىث إطىىىار 
ع ىىىى  وسىىىىائل االعىىىىالم المح يىىىى  رمصىىىىدر ل م  ومىىىىات  اعتمىىىىادهم درجىىىى  ع ىىىى الت ىىىىرح 

درارهىىم لمألهىىوم ئهىىم واتجاهىىاتهم السياسىىي  ححوهىىا بمم رىى  االحيىىاة وال م يىى  السياسىىي  وآر  وا 
   البحريل.

 مجتمع وعينة الدراسة:

حىا (، وهىو مجتمىا يتم ل مجتما  الدراس   ث الجمهور البحريحث مل الجحسىيل )يرىور وا 
 مت دد ال قا ات والمياهل الديحي  وتتألاوت  ي  المستويات ال قا ي  والألرري .

 ،واعتمىىدت الدراسىىى  الحاليىىى   ىىىث اهتيىىىار ال يحىىى  و ىىىل أسىىى ول ال يحىىى  ال وىىىوائي  البسىىىيط 
مألىىىىردات المجتمىىىىا الألىىىىرم وهىىىىث التىىىىث تهتىىىىار ع ىىىى  أسىىىىا  عوىىىىوائث ب عطىىىىاء جميىىىىا 

والتىىث تتميىى   ،(11)المترا ئىى  حألسىىها لالهتيىىار، دول تقيىىد بترتيىىل م ىىيل أو حرىىام مقصىىود
بىىيل جميىىا مألىىردات المجتمىىا لىىديهم  رصىىاه متسىىاوي   ىىث االهتيىىار، وهىىيا يىىدل ع ىى  أل 
احتمال اهتيار المألردات متساوي  لرل محها؛ رل ارهتيىار يرىول عوىوائياه ورىيل  يرىول 

وت د هىي  الطريقى  مىل أسىهل الطىرل تطبيقىا  ىث  ،ر رل مألردة مستق   عل ارهرىاهتيا
، وهىىث )ال اصىىم  المحا رىىات اررب ىى  بالمم رىى  ال يحىى   توىىملو  ،(11)ال يحىىات االحتماليىى 

وقد تم تو يا االستباحات ع ى  محا رىات مم رى  البحىريل  (.محرل، الومالي ، الجحوبي ال
المىواطحيل الأل  ىث  ىث ت ى  المحا رى ، و ىل مىا يسىم  بىالتو يا ويل  بمىا يتحاسىل وعىدد 

   (Proportional Allocationالمتحاسل )
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 البيانات:أداة جمع 

حىىىدى أدوات جمىىىا البياحىىىات  ىىىث باعتبارهىىىا إ االسىىىتبيالاعتمىىىدت الدراسىىى  ع ىىى  اسىىىتمارة 
مىىىل  االسىىتبيالالمسىى  لجمىىا بياحىىات الدراسىى  الميداحيىى ، وقىىد تىىم تطبيىىل اسىى ول  إطىىار 

بمىىا ي طىىث الألرصىى  ل تيرىىد مىىل  هىىم المبحىىو   هىىالل المقاب ىى  الجماعيىى  مىىا المبحىىو يل
مىل  التطبيىللألسئ   الىواردة  يهىا مىل حاحيى ، ومواجهى  مىا قىد يطىرأ مىل صى وبات أ حىاء 

   حاحي  أهرى.

 إجراءات الصدق والثبات:

 الصدق:  تبارأوال : ا

تىىم عىىىر  الصىىىحيأل  ع ىىى  مجموعىىى  مىىىل المحرمىىىيل المهتصىىىيل  ىىىث مجىىىاالت اإلعىىىالم 
حيىىى  ي ىىىد  لقياسىىى ،داة  ىىىث قيىىىا  مىىىا يهبىىىت لم ر ىىى  مىىىدى قىىىدرة اروال القىىىات ال امىىى  

أمىا إيا أعىد لقيىا  سى و  مىا وقىا    قط،االهتبار صادقا إيا رال يقي  ما أعد لقياس  
وبحىىاء ع ىى  مىىا أبىىدا  المحرمىىول مىىل آراء تىىم  (19) يىىر   ىىال تحطبىىل ع يىى  صىىأل  الصىىدل

نىا  إجراء الت ديالت المط وب ،  يما يت  ىل بحىيح  ب ى  البىدائل، إلعىداد  ارسىئ  ، وا 
صحيأل  االستقصاء  ث وىر ها الحهىائث لترىول أداة صىالح  لجميىا البياحىات  ىث الدراسى  

 (1) الحالي .

 الثبات:  تبارثانيا : ا

حألىى  الحتىىائي عحىىد إعىىادة تطبيىىل مقيىىا  أو اهتبىىار أو يتم ىىل ال بىىات  ىىث الحصىىول ع ىى  
وي ىىد االهتبىىار  ابتىىاه إيا   ال يحىى ،رىىروح متما  ىى ، ع ىى  حألىى  ار ىىراد أو  مىىرتيل  ىىثأداة 

                                                           
 .البحرين مملكة هلية،األ الجامعة العامة، والعالقات االعالم أستاذ السقا، حسن همت د.أ -1

 .البحرين مملكة هلية،األ الجامعة المشارك، والتلفزيون االذاعة أستاذ ،مؤنس كاظم. د -2

   .البحرين مملكة هلية،األ الجامعة ،المشارك والصحافة االعالم ، أستاذحسن الصادق عبد. د -3

 .البحرين مملكة الخليجية، الجامعة المشارك، الدولي االعالم أستاذ ،فياض أحمد دمحم. د -4
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رىىىال يىىىؤدي الىىى  حألىىى  الحتىىىائي  ىىىث حالىىى  ترىىىرار  هاصىىى  إيا راحىىىت الرىىىروح المحيطىىى  
  .(50) باالهتبار والمهتبر متما     ث االهتباريل 

تطبيل أداة البح  ع   حألى  ال يحى   ب عادة Test – Retestستهدم الباح  أس ول ا 
 10مىل مل المبحو يل ب د  ترة  محي  مل إجىراء التطبيىل ارول، ع ى  مجموعى  مروحى  

عادة االهتبىارمل حجم ال يح  ارص ي   % 3 بحسب  تقريبي  حوالث   مبحو ا  23ب ىد  وا 
ىىا مىىل إجىىراء االهتبىىار ارول حتىى  يمرىىل تجحىىل عوامىىل التيييىىر بصىىورة تسىىم  ب ىىدم  يومه

وجمىىىىا حألىىىى   القيىىىىا ،تىىىىيرر المبحىىىىو  إلجابتىىىى  ارولىىىى ، ل تيرىىىىد مىىىىل قىىىىدرة ارداة ع ىىىى  
وتىىم حسىىال حسىىب  االتألىىال بىىيل اإلجابىىات  ىىث رىىل مىىل المقىىاب تيل، ل وصىىول  الم  ومىىات،

 .%21ب يت  دإل  مستوى محاسل مل ال بات وق

 صدق االتساق الدا لي

تم قيا  صدل االتسال الداه ث ل مقيا  مل هالل اسىتهدام م ىامالت ارتبىاط بيرسىول 
لحسال قىوة ال القى  بىيل ال بىارة والمقيىا ، حيى  تبىيل مىل الحتىائي أل جميىا قىيم صىدل 

والتىث (، α ≤0.05االتسال الداه ث ل  بارات راحت دال  إحصائيا عحىد مسىتوى الداللى  )
 .(، وهث قيم مقبول 0.11( و )0.51تراوحت قيمها ما بيل )

 ثبات االتساق الدا لي

تم حسال  بات االتسال الداه ث باستهدام م ادلى  رروحبىاأ ألألىا، حيى  أرهىرت الحتىائي 
(، وهىىىىث 0.11( إلىىىى  )0.19أل مؤوىىىىرات  بىىىىات االتسىىىىال الىىىىداه ث تراوحىىىىت مىىىىا بىىىىيل )

 اس .مؤورات مقبول  لتحقيل أهداح الدر 

 األساليب اإلحصائية المست دمة في الدراسة:

 ع ىىىى ت تمىىىىد الدراسىىىى  الحاليىىىى   ىىىىث إجىىىىراء التح يىىىىل اإلحصىىىىائث لبياحىىىىات هىىىىي  الدراسىىىى   
والم ىروح اهتصىاراه  ،SPSS for windows باسىتهدام برحىاميالحاسىل اآللىث ويلى  
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 Statistical Package (:SPSSبح مى  البىرامي اإلحصىائي  ل   ىوم االجتماعيى  )
for social science   

 التالي :وسوح يتم استهدام االهتبارات اإلحصائي  

 . التررارات البسيط  والحسل المئوي 
 . المتوسطات الحسابي  واالححرا ات الم ياري 
  م امىىىىل ارتبىىىىاط سىىىىبيرمال وبيرسىىىىول لدراسىىىى  وىىىىدة واتجىىىىا  ال القىىىى  االرتباطيىىىى  بىىىىيل

 متييرات الدراس . . 
  المقيا . ع  اهتبار  ت  ل مقارح  بيل درجات المجموعات 
 . م ادل  رروحباأ ألألا 
  تح يل التبايل يي الب د الواحد(One Analysis of Variance)  الم روح

لدراس  الدالل  االحصائي  ل ألرول بيل المتوسطات  ANOVAاهتبار باسم 
الحسابي  رر ر مل مجموعتيل مل المبحو يل  ث احد متييرات الألئ  أو الحسب  

(Interval Or Ratio) 
  جراء المقارحات ال حائي   بيل المجموعات اهتبار وا ي   لم ر   مصدر التبايل وا 

 ما.وجود  رول دال  إحصائيا بيحه ANOVAالتث ي بت 

 النتائج اإلحصائية للدراسة:

( مألىىىردة مىىىل الجمهىىىور البحريحىىىث، حيىىى  اسىىىتجال 005مىىىل )تروحىىت عيحىىى  الدراسىىى  
( اسىىتبياحات ل ىىدم اسىىتيألائها الوىىروط ليىىدهل 0( أ ىىراد تىىم اسىىتب اد )001ع ىى  المقيىىا  )

، وراحىىىت حسىىىب  الىىىيرور ( مىىىل مجمىىىو  االسىىىتبياحات ررىىىل%99 ىىىث التح يىىىل مىىىا حسىىىبت  )
 ( رما هو مون   ث الجدول التالث: %47.1وحسب  اإلحا  )(، 52.9%)
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 (0)رقم جدول ال

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %52.9 213 أح  
 %47.1 190 يرر

 %100 403 المجموع

إلى   12 مىل ل  مىر( %43.7بىيل )تراوحىت الحسىل مىا  يمىا يت  ىل بمتييىر ال مىر 
 ، رما هو مون   ث الجدول التالث: 30( ل  مر أربر مل %5.7و) ،50

 (2) الجدول رقم

 العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية العدد  السن

 %14.4 58 12أقل مل   
 %43.7 176 50إل   12مل   
 %23.6 95 00إل   52مل   
 %12.7 51 30إل   02مل   
 %5.7 23  30أربر مل   

 % 100 403 المجموع

وقىىىىىد تو عىىىىىت ال يحىىىىى  ع ىىىىى  محا رىىىىىات المم رىىىىى  ارربىىىىىا بحسىىىىىل متألاوتىىىىى ، بحسىىىىىب  
( %16.4و ) ،المحىىرل ( مىىل محا رىى %32.8( مىىل المحا رىى  الوىىمالي ، و)38.5%)

، رمىىىا هىىىو مونىىى   ىىىث ال اصىىىم  ( مىىىل محا رىىى %12.4، و )الجحوبيىىى  مىىىل المحا رىىى 
 :الجدول التالث
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 (3) الجدول رقم

 منطقة اإلقامةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية العدد  منطقة اإلقامة

 %38.5 155 الومالي 
 %32.8 132 المحرل
 %16.4 66 الجحوبي 
 %12.4 50 ال اصم 
 % 100 403 المجموع

(، وب يىىت %65.3وقىىد رىىال أ  ىىل عيحىى  الدراسىى  مىىل حم ىى  مؤهىىل جىىام ث بحسىىب  )
(، %8.7(، وحسىب  حم ى  مؤهىل أع ى  مىل جىام ث )%24.3 ىاحوي )حسىب  حم ى  مؤهىل 

 :(، رما هو مون   ث الجدول التالث%1.7) متوسط أو أقلوأقل حسب  حم   مؤهل 

 (4)الجدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %65.3 263 جام ث  
 %24.3 98  احوي  
 %8.7 35 أع   مل جام ث  

 %1.7 7 متوسط أو أقل
 % 100 403 المجموع

 يمىىىا يت  ىىىل بطي ىىى  ال مىىىل رىىىال هحالىىى  تقىىىارل  ىىىث حسىىىب  مىىىل ي مىىىل  ىىىث القطىىىا  
(، وراحىىىىىت حسىىىىىب  %37.5(، ومىىىىىل ي مىىىىىل  ىىىىىث القطىىىىىا  الهىىىىىام )%34.7الحرىىىىىومث )

كماا هاو ( مل عيح  الدراس  مل  ير ال ام يل رالط ب  وال اط يل عل ال مىل، 27.8%)
 موضح في الجدول التالي:
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 (5) الجدول رقم

 العملتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية العدد  العمل

 %37.5 151 هام  
 %34.7 140 حرومث  

 %27.8 112  ير يل  )عاطل، طالل(
 % 100 403 المجموع

( بيحهم سا روا ل هارج مرة واحدة ع   ارقل،  قط %77.9وقد قال  البي  ال يح  )
رما هو مون   ث الجدول  ل هارج،( مل ال يح  قالوا بيحهم لم يسا روا 22.1%)

 التالث:

 (6) الجدول رقم

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الس ر لل ارج
 النسبة المئوية التكرار الس ر لل ارج

 %35.7 144 إل  مرتيل مرة  
 %22.3 90  ال  مرات إل  أربا  

 %22.1 89 لم أسا ر
 %19.9 80 هم  مرات  ير ر  

 % 100 403 المجموع

( ده هم %28.3وقد ترر ت عيح  الدراس   ث  ئات الدهل الوهري ارقل بحسب  )
و  ديحار، 2000إل   300الوهري مل  ده هم (%23.3، و)300مل أقل الوهري 

ديحار،  ث حيل جاءت حسل  2300ديحار إل   2000( ده هم الوهري مل 26.1%)
 كما هو موضح في الجدول التالي:الدهل الوهري المرتألا متدحي ، 
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 (7) الجدول رقم

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الد ل الشهري
 النسبة المئوية التكرار الد ل الشهري

 %28.3 114 300أقل مل   
 %26.1 105 ديحار 2300ديحار إل   2000مل   
 %23.3 94 ديحار 2000إل   300مل   

 %15.1 61 ال يوجد دهل
 %3.7 15 ديحار 1000أر ر مل   
 %3.5 14 ديحار 1000ديحار إل   2300مل   

 % 100 403 المجموع

 نتائج الدراسة 

تىىىىىم التوصىىىىىل إلىىىىى  هىىىىىي  الحتىىىىىىائي ب ىىىىىد تح يىىىىىل البياحىىىىىات باسىىىىىتهدام برحىىىىىامي الر مىىىىى  
 :SPSSاإلحصائي  ل   وم االجتماعي  

 التي تشغل الجمهور البحريني هذه األيام؟ القضاياأهم ما  .0

مىل هىىالل تح يىل اسىىتجابات ال يحى  ع ىى  هىيا السىىؤال الىيي رىىال مىل الحىىو  المألتىىو ، 
  ال ىى  مجىىاالتتبىىيل أل القنىىايا التىىث توىىيل الجمهىىور البحريحىىث هىىي  اريىىام تتررىى   ىىث 

 رئيسي  هث:

لمهت ىح المحىاطل،   داعى  هاصى  تألجيىرات المسىاجد، وتهديىدات  قضايا اإلرهاب: .2
 ت ري  المواطحيل واآلمحيل ل هطر.والتهريل  ث الووار  ال ام  و 

هاص  ارونا   ث الىيمل وسىوريا  األوضاع األمنية السياسية في البالد العربية: .1
 وال رال.

هاصىى  ر ىىا أسىى ار السىى ا رىىال حوم والمحروقىىات  األوضاااع المعيشااة واالقتصااادية: .5
 والبطال .
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لومات للحصول على مع المصادر التالية درجة اعتماد الجمهور البحريني على  .6
 عن القضايا التي تهمه؟

 التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:احتسال تم 

 (8) الجدول رقم

 بالترتيب التنازليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
لدرجة اعتماد الجمهور البحريني على وسائل اإلعالم للحصول على معلومات عن 

 القضايا التي تهمه
 العبارة الرقم

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

األهمية 
 النسبية

 %79.9 1.149 3.995 اإلنترنت 1
 %67.7 1.113 3.386 األصدقاء واألقارب 2
 %68.3 1.077 3.415 العربية قنوات التلي زيون ال ضائية 3
 %66.2 1.196 3.311 الصحف البحرينية 4
 %63.2 1.214 3.158 قنوات التلي زيون ال ضائية األجنبية 5
 %60.7 1.131 3.033 اإلذاعات العربية 6
 %59.6 1.289 2.978 اإلذاعات البحرينية 7
 %55.7 1.211 2.785 الصحف والمجالت العربية 8
 %54.9 1.288 2.744 األجنبيةاإلذاعات  9
 %54.2 1.366 2.711 التلي زيون البحريني )القناة األولى( 10
 %53.6 1.315 2.678 الصحف والمجالت األجنبية 11
 %50.4 1.309 2.519 المجالت البحرينية 12

تقاربىىىىت مىىىىا قيمىىىى  قيمىىىى  االححرا ىىىىات الم ياريىىىى  قىىىىد يتبىىىىيل مىىىىل الجىىىىدول السىىىىابل أل 
المتوسىىىطات الحسىىىابي  بوىىىرل عىىىام  ىىىث داللىىى  ع ىىى   يىىىادة مصىىىداقي  ال يحىىى  ودق تهىىىا. 

( أل ارهميىى  الحسىىبي  قىىد تو  عىىت رىىاآلتث: 1وحالحىىر أينىىاه مىىل الجىىدول السىىابل رقىىم )
إي حصىىىىل اإلحترحىىىىت ع ىىىى  أع ىىىى  الترىىىىرارات بالحسىىىىب  ل مبحىىىىو يل  ىىىىث درجىىىى  اعتمىىىىاد 
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ولىى  السىىتقاء الم  ومىىات السياسىىي  وهىىيا ي طىىث تبىى  ارالجمهىىور البحريحىىث ع يىى  بالمر 
 اعتماد الجمهور البحريحث ع   اإلحترحت روسي   سري   لحقل الهبر. ود ةمؤوراه إل  

 ث داللى  ع ى   (%67.7بيحما  ث المرتب  ال احي   قد جاء ارصدقاء وارقارل بحسب  ) 
، ت تهىىا سىىتجدات السياسىىي حقىىا  المجتمىىا البحريحىىث  ىىث المجىىال  االجتماعيىى  حىىول الم

 (.  %68.3بحسب  ) حوات الت يأل يول الألنائي  ال ربي ق ث المرتب  ال ال   

وت  ىىىل هىىىي   (%66.2بحسىىىب  ) الصىىىحح البحريحيىىى أمىىىا  ىىىث المرتبىىى  الراب ىىى   قىىىد ح  ىىىت 
ل راحت تحور المستحد ات إال أحهىا ال ت تمىد مبىدأ  اإلجاب  برول الصحح بورل عام وا 

 اآلحي   ث حقل الهبر المتم  ل باستهدام وسي   اإلحترحت م اله.

المرتبىى  الهامسىى .   ىىث ((%63.2قحىىوات الت يأل يىول الألنىىائي  ارجحبيىى  بحسىب  ت تهىىا  ىم  
لتحىىل ب ىىىدها  (،%60.7ث المرتبىى  السادسىى  بحسىىىب  )لتىىيتث ب ىىدها اإلياعىىىات ال ربيىى   ىىى

 (.%2.20اإلياعات المح ي   ث المرتب  الساب   بألارل طأليح يم ل حسب  )

(. ت تهىا %33.1)ب دها جىاءت الصىحح والمجىالت ال ربيى   ىث المرتبى  ال امحى  بحسىب  
الت يأل يىول البحريحىث  (.  ىم أتى (%54.9بحسىب    ث المرتب  التاسى   اإلياعىات ارجحبيى 

. وأهيىراه جىاء  ىث المرتبى  الحاديى  (%54.2)المرتبى  ال اوىرة بحسىب    ىث ارولى ()القحاة 
( ت تهىىا  ىىث المرتبىى  ال احيىى  عوىىر %53.6عوىىر الصىىحح والمجىىالت ارجحبيىى  بحسىىب  )

وهىىث الحسىىب  ارقىىل  ىىث عىىدد الترىىرارات بالحسىىب   (%50.4المجىىالت البحريحيىى  بحسىىب  )
د الجمهور البحريحث ع ى  وسىائل اإلعىالم ل حصىول ع ى  الم  ومىات حىول لمدى اعتما

 القنايا التث تهم .

الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام الجمهور البحريني عند متابعته  .3
 البحرينية؟وسائل اإلعالم 

 التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:احتسال تم 

 



 اإلعالم المحلية كمصدر للمعلومات عن القضايا واألحداث السياسيةاعتماد الجمهور البحريني على وسائل 
 

 

 56                                  السابع العدد   -المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 (9)الجدول رقم 

بالترتيب التنازلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
للموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام الجمهور البحريني عند متابعته وسائل 

 اإلعالم البحرينية

 العبارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

األهمية 
 النسبية

 %74.3 1.062 3.714 .  الموضوعات االجتماعية  1
 %73.5 1.191 3.676 . المحليةالسياسية  االحداث والقضايا موضوعات 2
 %72.5 1.149 3.624 . المثيرةالحوادث والموضوعات   3
 %72.2 1.189 3.608 . الموضوعات الدينية  4
 %71.4 1.161 3.568 . الموضوعات الطبية  5

6 
ذات العالقة بالحكومة مثل المشروعات الموضوعات 

 . والقوانين واللوائح واألنظمة
3.562 1.189 71.2% 

7 
والشكاوى آراء المواطنين بشأن الموضوعات العامة  

 %69.8 1.209 3.491 . المسؤولين عليها وردود

 %69.6 1.068 3.479 . الموضوعات الثقافية والعلمية  8
 %68.0 1.221 3.399 . المسؤولين الحكوميينالتصريحات التي تصدر عن  9
 %67.0 1.181 3.350 . آراء المثق ين والنقاد  10
 %65.8 1.181 3.288 . الموضوعات االقتصادية  11
 %65.6 1.221 3.279 . ال ارجية السياسة  االحداث والقضايا موضوعات  12
 %58.5 1.427 2.923 . الموضوعات الرياضية  13

المونىىىوعات االجتماعيىىى  جىىىاءت  ىىىث المرتبىىى  أل ( 9رقىىىم )يتبىىىيل مىىىل الجىىىدول السىىىابل 
ل مونىىىوعات والقنىىىايا التىىىث تحرىىى  باهتمىىىام الجمهىىىور البحريحىىىث عحىىىد متاب تىىى  ارولىىى  

(، إي أل القىىىرل ال محىىىث والمرىىىاحث وارهبىىىار %74.3بحسىىىب  ) وسىىىائل اإلعىىىالم البحريحيىىى 
ى الجمهور البحريحىث والحيىاة ال امى  يات ال الق  المباورة ب التىث تبىرر  مىل ال وامىل المهم 

لمونىىىىوعات امىىىىل بىىىىيل  المرتبىىىى  ارولىىىى   حصىىىىول  ئىىىى  المونىىىىوعات االجتماعيىىىى  ع ىىىى 
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والقنىىىىىايا التىىىىىث تحرىىىىى  باهتمىىىىىام الجمهىىىىىور البحريحىىىىىث عحىىىىىد متاب تىىىىى  لوسىىىىىائل اإلعىىىىىالم 
 البحريحي .

وقىد ترىول  (، %73.5بحسىب  ) المح يى  ات السياسىي مونىوعالت تها  ىث المرتبى  ال احيى   
 ،الحتيجىى  طبي ىى  حرىىراه لىى هم االحىىدا  السياسىىي  التىىث توىىهدها البحىىريل والمحطقىى  ال ربيىى 

والتىىث تىىرتبط  (%72.5بحسىىب  ) الحىىواد  والمىىواد الم يىىرةبيحمىىا جىىاءت  ىىث المرتبىى  ال ال ىى  
 .بألنول المواطل  ث متاب ت  لالحدا  التث تتصح بحو  مل اال ارة 

المونىوعات (  ىم %72.2بحسىب  ) المونوعات الديحي ب دها جاءت  ث المرتب  الراب   
المونىىىىىوعات يات ال القىىىىى   ت تهىىىىىا ىىىىىث المرتبىىىىى  الهامسىىىىى .  (%71.4الطبيىىىىى  بحسىىىىىب  )

 ىىىث المرتبىىىى  السادسىىى  بحسىىىىب   بالحرومىىى  م ىىىىل الموىىىروعات والقىىىىواحيل وال ىىىوائ  وارحرمىىىى 
المىىىواطل البحريحىىث  ىىىث متاب ىىى  الوىىىيل المح ىىىث ربىىىرى لىىىدى ال ر ىىم  أهميتهىىىا  (71.2%)

 آراءالسىىاب   لت يهىىا  ىىث المرتبىى   والقىىواحيل والتوىىري ات التىىث تمىى  حياتىى  بوىىرل مباوىىر.
بحسىىىىىىب   المسىىىىىىؤوليل ع يهىىىىىىا والوىىىىىىراوى وردودالمىىىىىىواطحيل بوىىىىىىيل المونىىىىىىوعات ال امىىىىىى  

(69.8%.) 

حسىىىىىب   ع ىىىى    المونىىىىوعات ال قا يىىىىى  وال  ميىىىى أمىىىىا  ىىىىث المرتبىىىى  ال امحىىىىى ،  قىىىىد حصىىىى ت
التصىىىىىىريحات التىىىىىث تصىىىىىىدر عىىىىىل المسىىىىىىؤوليل ت يهىىىىىا  ىىىىىث المرتبىىىىىى  التاسىىىىى   ( 69.6%)

 ىث المرتبى  ال اوىرة بحسىب   آراء الم قألىيل والحقىادجىاءت (.  م %68.0بحسب  ) الحرومييل
بحسىىىب   المونىىىوعات االقتصىىىادي (، أمىىىا  ىىىث المرتبىىى  الحاديىىى  عوىىىر  جىىىاءت 67.0%)
بحسىب   الهارجيى  مونىوعات االسياسى   ىث المرتبى  ال احيى  عوىر ب دها تيتث ( 65.8%)
 (.%58.5 ث المرتب  ارهيرة بحسب  ) المونوعات الرياني (  م جاءت 65.6%)
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 .لجمهور البحرينيل ق وسائل اإلعالم البحرينية األهداف اآلتيةيمدى تحق .4

 تم التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (10) الجدول رقم

لمدى  عيارية واألهمية النسبية بالترتيب التنازليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
 لجمهور البحرينيل تحقيق وسائل اإلعالم البحرينية األهداف اآلتية

المتوسطات  العبارة الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

األهمية 
 النسبية

 %74.6 1.275 3.729 للمجتمع البحرينيالشعور باالنتماء  1
 %72.8 1.272 3.642 البحرينيللمجتع  الح اظ على الت اعل االجتماعي 2
 %69.5 1.225 3.476 فهم األحداث والقضايا المحلية 3
 %69.4 1.235 3.469 معرفة األحداث الجارية 4

5 
التحقق من صحة الشائعات المتداولة في 

 المجتمع
3.354 1.384 67.1% 

 %66.6 1.322 3.332 حماية الذات من تأثير البيئة المحيطة 6
 %62.7 1.179 3.135 اآل رين مع للمناقشة تصلح التيقضاياالفكارو المعرفةأ 7
 %62.4 1.182 3.121 معرفة اآلراء الم تل ة عن القضايا المهمة 8
 %61.2 1.432 3.058 االطالع على معلومات مهمة لحياتي الش صية 9
 %59.4 1.229 2.970 فهم األحداث والقضايا ال ارجية 10

11 
معرفة أفكار وقضايا تدفعني للمشاركة بالرأي عبر 

 هذه الوسائل
2.955 1.245 59.1% 

12 
قضاء وقت ال راغ والت لص من الوحدة والعزلة 

 %58.8 1.427 2.940 والهموم

الوىىىى ور تحقىىىىل وسىىىىائل اإلعىىىىالم البحريحيىىىى  أل ( 20رقىىىىم )يتبىىىىيل مىىىىل الجىىىىدول السىىىىابل 
بالدرج  ارول  لحيل هيا الهىدح ع ى  أربىر الترىرارات بحسىب   باالحتماء ل مجتما البحريحث

، وهيا ي طث مؤوراه دقيقاه إلى  أل  المىواطل البحريحىث ال  حى  لى  عىل وسىائل (74.6%)
تحوىىىر وتبىىى  حيىىى  أحهىىىا  ر ىىىم تحألراتىىى  ع ىىى  حياديىىى  الىىىب   محهىىىا  الم المح يىىى اإلعىىى
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 مجتما البحريحىىث، رمىىا وتوىىير الحتىىائي المونىىوعات وارهبىىار يات ال القىى  ارساسىىي  بىىال
الوىى ور باالحتمىىاء لىىدى المجتمىىا البحريحىىث يتىىيت  مىىل مىىدى قىىرل وسىىائل ت ميىىل إلىى  أل  

بحريحي  مل الهصائم االجتماعيى  مىل عىادات وتقاليىد وقىيم يوىتر  بهىا ابحىاء اإلعالم ال
 .الروابط والموتررات التيريهي  والديحي  حث انا   ال  المجتما البحري

رل  (%72.8 مجتمىا البحريحىث بحسىب  )لحألار ع ى  التألاعىل االجتمىاعث لابيحما تالها  
المجتمىىىا البحريحىىىث يمتىىىا  بالتألاعىىىل مىىىا اآلهىىىريل مىىىل أجىىىل ترىىىويل وجهىىى  الحرىىىر حىىىول 

د بم  ومىات أر ىر حولى  مىل أجىل ه ىل  إتجىا  الألىرد  ىث المجتمىا مونو  م ىي ل أو التى و 
حيل جاء  هم ارحدا  والقنايا المح يى   ىث المرتبى    ث أو مل أجل ترويل الرأي لدي ،

 ب ىىىدها جىىىاءت  ىىىث المرتبىىى  الراب ىىى  م ر ىىى  ارحىىىدا  الجاريىىى  (.%69.5ال ال ىىى  بحسىىىب  )
التحقل مل صح  الوائ ات المتداولى   ىث (، تالها  ث المرتب  الهامس  %69.4بحسب  )
 ىث  حمايى  الىيات مىل تىي ير البيئى  المحيطى  ت(  ث حىيل جىاء%67.1بحسب  ) المجتما

م ر ىىى  أ رىىىار وقنىىىايا . تالهىىىا  ىىىث المرتبىىى  السىىىاب   (%66.6المرتبىىى  السادسىىى  بحسىىىب  )
م ر ىىىى  اآلراء لت يهىىىىا  ىىىىث ارهىىىىداح  (،.%62.7بحسىىىىب  ) تصىىىى   ل محاقوىىىى  مىىىىا اآلهىىىىريل
 (.%62.4بحسب  ) المهت أل  عل القنايا المهم 

 الوهصىي  همحيىاتاالطىال  ع ى  م  ومىات مهمى  تهىم أما  ىث المراتىل ارهيىرة  قىد جىاء 
  هىىىم ارحىىىدا  والقنىىىايا الهارجيىىى ( بيحمىىىا تالهىىىا %61.2 ىىىث المرتبىىى  التاسىىى   بحسىىىب  )

 م ر ىىى  أ رىىىار وقنىىىايا تىىىد  هم(  ىىىث المرتبىىى  ال اوىىىرة.  ىىىم جىىىاء هىىىدح %59.4بحسىىىب  )
( تالهىىا %59.1 ىىث المرتبىى  الحاديىى  عوىىر بحسىىب  ) ل موىىارر  بىىالرأي عبىىر هىىي  الوسىىائل

 ىث المرتبى  ال احيى  عوىر بحسىب   قناء وقت الألرا  والته م مل الوحدة وال  لى  والهمىوم
لىم تحرى  أهمي  التر ي  والتسى ي  لىدى الجمهىور البحريحىث أل (  ث دالل  ع   58.8%)

 .بمرتب  عالي  
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التي تثيرها وسائل االعالم السياسية الموضوعات والقضايا مدى أهمية   .2
 ؟البحريني

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (11جدول )

لمدى أهمية الموضوعات والقضايا السياسية التي تثيرها  التكرارات والنسب المئوية
   وسائل االعالم البحريني

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %32.8 132 مهم  بدرج  متوسط  1
 %29.0 117 مهم  2
 %16.4 66 مهم  بدرج  ن يأل  3
 %11.7 47 مهم  جدها 4
 %10.2 41  ير مهم  5

 %100 403 المجموع

 االعىىالم البحريحىىث المونىىوعات والقنىايا التىىث ي يرهىىا أل يتبىيل مىىل الجىىدول السىىابل 
بيحمىا أجىال مىا حسىبت   . (%32.8بحسىب  ) ل المبحىو يلمى هم  بدرجى  متوسىط  راحت م

ىى .  ىىث حىىيل أجىىال مىىا حسىىبت  )29.0%) ( مىىل %16.4( مىىل المبحىىو يل ع ىى  أحهىىا مهم 
( مىىل المبحىىو يل قىىد %11.7أما مىىا حسىىبت  )و يل ع ىى  أحهىىا مهمىى  بدرجىى  نىى يأل ،المبحىى
 ىىث حىىيل أل ارق يىى  بحسىىب   جىىداه،مهمىى   ع ىى  أل مونىىوعات  االعىىالم البحريحىىث أجىىابوا

 ( أجابوا بيحها  ير مهم .10.2%)

حول الموضوعات والقضايا السياسية التي  الجمهور البحريني بالرأي ةشاركمدى م  .2
 ؟  تثيرها وسائل االعالم البحرينية

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:
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 (12) الجدول رقم

مشاركة بالرأي حول الموضوعات والقضايا الالتكرارات والنسب المئوية لمدى 
 السياسية التي تثيرها وسائل االعالم البحرينية  ؟

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %30.3 122 كثير ا جد ا 1
 %27.8 112 بدرجة متوسطة 2
 %20.3 82 كثير ا 3
 %16.4 66 قليال   4
 %5.2 21 ال أشارك 5

 %100 403 المجموع

الموىارر  بوىرل ر يىر جىداه بىالرأي المبحىو يل يقومىول ب يتبيل مل الجدول السابل إل
ممىىىىا يىىىىدل ع ىىىى  تألاعىىىىل المىىىىواطل  ،(%30.3بحسىىىىب  ) وسىىىىائل االعىىىىالم المح يىىىى    ىىىىث 

يصىىال  و هىىيا التألاعىىل  االحىىدا  يد  ىى  الىى  البحريحىىث ووعيىى  بيهميىى  الت بيىىر عىىل رأيىى  وا 
بيحمىىىا تب ىىى  حسىىىب  مىىىل يوىىىاررول بدرجىىى  . حىىىول القنىىىايا واالحىىىدا  السياسىىىي   ل م حيىىىيل

(  ىىىىث حىىىىيل أل مىىىىل %20.3) (. وتب ىىىى  حسىىىىب  مىىىىل يوىىىىاررول ر يىىىىراه %27.8متوسىىىىط  )
وسىىىىائل بىىىىالرأي  ىىىىث  ( إال أل  مىىىىل ال يوىىىىاررول %16.4يوىىىىاررول ق ىىىىياله تب ىىىى  حسىىىىبتهم )

جىود  سىح  ربيىرة ل ىرأى االهىر مما ي طث مؤوىراه ع ى  و  (%5.2تب   حسبتهم ) االعالم 
يتمتىىىا بهىىىا المىىىواطل البحريحىىىث  ىىىث الت بيىىىر عىىىل اراء  أ اء مهت ىىىح االحىىىدا  والقنىىىايا 

 السياسي  التث ت يرها وسائل االعالم المح ي  .
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الموضوعات والقضايا السياسية التي  ة افراد الجمهور البحرينياقشمنمدى  -7
 ؟ اال رينمع  البحرينية تثيرها وسائل االعالم 

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (13) الجدول رقم

حول  الجمهور البحريني بالرأى افراد ةمشارك لمدى التكرارات والنسب المئوية
  الموضوعات والقضايا السياسية التي تثيرها وسائل االعالم  البحرينية مع اال رين ؟

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %27.8 112 بدرج  متوسط  1
 %25.8 104 كثير ا 2
 %23.8 96 قليال   3
 %14.9 60 كثيرا  جد ا 4
 %7.7 31 ال أناقش 5

 %100 403 المجموع

محاقوى  ( مىل المبحىو يل يقومىول ب%27.8مىا حسىبت  ) يتبيل مل الجدول السىابل إل
 المىىىواطحيل  مىىىا وسىىىائل االعىىىالم البحريحيىىى  المونىىىوعات والقنىىىايا المهمىىى  التىىىث ت يرهىىىا 

حىىىول ( يقومىىىول بالحقىىىا  ر يىىىراه %25.8بدرجىىى  متوسىىىط   ىىىث حىىىيل أل حسىىىبت  ) اآلهىىريل
 المح يىى . إال أل حسىىب  مىىل يتحاقوىىولوسىىائل االعىىالم  المونىىوعات والقنىىايا التىىث ت يرهىىا

(  ىىث الوقىىت الىىيي ب يىىت  يىى  حسىىب  مىىل يتحاقوىىول %23.8ت )ب يىى ت ىى  القنىىايا  ق ىىياله 
القنىىايا السياسىىي  التىىث ت يرهىىا وسىىائل  اقوىىول( لرىىل حسىىب  مىىل ال يح%14.9ر يىىراه جىىداه )

 (.%7.7) حي  ب يت حسب راحت أقل  االعالم المح ي  
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القضايا مدى امتناع افراد الجمهور البحريني عن المشاركة بالرأى حول -8
 ؟البحرينية  السياسية المثارة في وسائل االعالم والموضوعات

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (14) الجدول رقم

    التكرارات والنسب المئوية لمدى 
 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %29.5 119 نادرا    1
 %21.1 85 احيانا   2
 %20.8 84 غالبا   3
 %20.1 81 دائما  4
 %8.4 34 الاشارك  5

 %100 403 المجموع

حىادراه  ( مىل المبحىو يل %29.5مىا حسىبت  ) إل (20رقىم ) يتبيل مل الجدول السابل
بيمتحىىاعهم ( %12.2) الموىىارر   ىىث الىىراى  ىىث حىىيل اوىىار مىىا حسىىبت مىىا يمتح ىىول عىىل 

عبىىره وسىىائل  الجمهىىور البحريحىىث بىىالرأي  ىىث القنىىايا الم ىىارة    احياحىىاه عىىل الموىىارر  مىىا
 ىىث الوقىىت الىىيي ب يىىت ( %10.2ب يىىت ) يمتح ىىول  البىىاه . إال أل حسىىب  مىىل  ،االعىىالم 

راحىىىىت  يوىىىىاررول( لرىىىىل حسىىىىب  مىىىىل ال %21.1) دائمىىىىاه  يىىىى  حسىىىىب  مىىىىل يمتح ىىىىول ه   مط قىىىىا ه
(8.4%.) 
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من  االجمهور البحريني حينما يريد مزيد  يعتمد عليها الوسائل اإلعالمية التي  -2
 المعلومات عن القضايا المحلية؟

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (15) الجدول رقم

الجمهور البحريني يعتمد عليها التكرارات والنسب المئوية للوسائل اإلعالمية التي 
 عن القضايا المحليةمن المعلومات  احينما يريد مزيد  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %31.0 125 االحترحتالمواقا االهباري  ع   وبر   1
 %20.8 84   الألنائي  الت أل يوحي   القحوات 2
 %20.6 83 وسائل التواصل االجتماعث  3
 %19.4 78 المح ي  الورقي    الصحح 4
 %2.7 11 القحوات االياعي   5
 %1.5 6 المح ي  الورقي   المجالت 5
 %1.5 6 ربار الوهصيات  ث المجتما 1
 %1.5 6 وال ائ    ارسرة 1
 %1.0 4 ال ام   المحاقوات 9

 %100 403 المجموع

الجمهىور ي تمىد ع يهىا الوسىائل اإلعالميى  التىث  إل (23رقىم ) يتبيل مىل الجىدول السىابل
مت ىددة ومتألاوتى  حسىل  عىل القنىايا المح يى  البحريحث حيحمىا يريىد م يىد مىل الم  ومىات

االحترحىىت  المواقا االهباريىى  ع ىى  وىىبر درجىى  االعتمىىاد حيىى  جىىاءت  ىىث المرتبىى  ارول ىى
ارهبىىار وسىىهول  الوصىىول و  الم  ومات ىىث حوىىر والسىىرع  بحرىىم اآلحيىى  ( %52.0بحسىىب  )

 ت   المواقا .مل هالل اليها حال وقوعها 

(. بيحمىىا %20.8الألنىىائي  بحسىىب  ) الت أل يوحيىى   الت ألىىا  القحىىواتت تهىىا  ىىث المرتبىى  ال احيىى  
(،  ث داللى  ع ى  %10.5جاءت  ث المرتب  ال ال   وسائل التواصل االجتماعث بحسب  )
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االهميىىى  التىىىث يوليهىىىا المىىىواطل البحريحىىىث لوسىىىائل التواصىىىل االجتمىىىاعث و قىىىاه لطبي تهىىىا 
القحىوات (  ىم %19.4)  الورقيى  الصىححجاءت  ث المرتب  الراب ى   و،ومستوى احتوارها

ث المرتبىى  السادسىى  بحسىىل  ىى ىىث المرتبىى  الهامسىى .  ىم جىىاءت  ( %2.7بحسىىب  )  يىاإلياع
 ( %2.3)ب يىتوربار الوهصيات  ث المجتما وارسرة بحسب   الورقي   لمجالتمترا ئ  ا
 (.%1.0المرتب  ارهيرة بحسب  )  المحاقوات واحت ت

من  االجمهور البحريني حينما يريد مزيد  يعتمد عليها الوسائل اإلعالمية التي  -01 
 ال ارجية؟المعلومات عن القضايا 

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (16)الجدول رقم 

البحريني الجمهور يعتمد عليها التكرارات والنسب المئوية للوسائل اإلعالمية التي 
 من المعلومات عن القضايا ال ارجية احينما يريد مزيد  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %34.0 137 الألنائي الت أل يوحي  القحوات  1
 %31.0 125 الحترحتالمواقا االهباري  ع   اا 2
 %18.1 73 وسائل التواصل االجتماعث  3
 %11.9 48 الورقي   الصحح 4
 %4.2 17 اإلياع القحوات  5
 %0.7 3 الورقي   المجالت 6

 %100 403 المجموع

الجمهىىور البحريحىىث ي تمىىد ع يهىىا الوسىىائل اإلعالميىى  التىىث  يتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل إل
 القحىىىواتهارجيىىى  بالدرجىىى  ارولىىى  هىىىث حيحمىىىا يريىىىد م يىىىد مىىىل الم  ومىىىات عىىىل القنىىىايا ال

(، بحرىىم أحىى  القحىىوات الألنىىائي  الهارجيىى  ارقىىرل %34.0الألنىىائي  بحسىىب  ) الت أل يوحيىى 
أنىىىا   الىىى  روحهىىىىا وه أليتهىىىا بوىىىرل أربر هىىىا إلىىى  محىىىابا الم  ومىىى  وارر ىىىر درايىىى  بحي يات

المواقىا  بيحما ت تها  ث المرتب  ال احيى . مصادر ل م  ومات التث تم   حداه مل المو وقي  
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وسىىىىىائل التواصىىىىىل    ىىىىىث حىىىىىيل جىىىىىاءت (.%31.0بحسىىىىىب  ) االحترحىىىىىتاالهباريىىىىى  ع ىىىىى  
المرتبىىى     الورقيىى  الصىىىحح واحت ىىت ( %18.1 ىىث المرتبىىى  ال ال ىى  بحسىىىب  )االجتمىىاعث 

( %4.2حسىىىب  ) ع ىىى   يىىىاإلياع القحىىىوات (.  ىىىث حىىىيل  حصىىى ت%11.9الراب ىىى  بحسىىىب  )
المرتبىىىى  ارهيىىىىرة بحسىىىىب   الورقيىىىى  المجىىىىالت بالمرتبىىىى  الهامسىىىى  واحت ىىىىت والتىىىىث وجىىىىاءت

(0.7%.) 

الجمهور البحريني ل هم طبيعة الموقف  يعتمد عليهاالوسائل اإلعالمية التي -00
 البحريني حول م تلف القضايا؟الرسمي 

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (17) الجدول رقم

البحريني الجمهور يعتمد عليها التكرارات والنسب المئوية للوسائل اإلعالمية التي 
 ل هم طبيعة الموقف البحريني حول م تلف القضايا

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %30.0 121 البحريحي   الألنائي الت أل يوحي  القحوات   1
 %15.5  205 الصحح الورقي  البحريحي  2
 %12.5 11  وسائل التواصل االجتماعث 3
 %16.6 67 المواقا االهباري  ع   االحترحيت  4
 %5.5 22 البحريحي   اإلياع القحوات  5

 %100 403 المجموع

الجمهىىور البحريحىىث ي تمىىد ع يهىىا الوسىىائل اإلعالميىى  التىىث  يتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل إل
لألهىىىىم طبي ىىىى  الموقىىىىح البحريحىىىىث حىىىىول مهت ىىىىح القنىىىىايا بالدرجىىىى  ارولىىىى  هىىىىث الت ألىىىىا  

، إي أل  البىىىرامي التىىىث ي رنىىىها ت أل يىىىول (%30.0بحسىىىب  ) البحريحي  الألنىىىائي  والقحىىىوات
البحىىريل تتمي ىى  ب ىىر  موقىىح الوىىار  البحريحىىث  ىىث القنىىايا المهت ألىى  والتىىث تتم ىىل  ىىث 
ت قىىىىث اتصىىىىاالت الجمهىىىىور واستنىىىىا   المح  ىىىىيل المح يىىىىيل والمتهصصىىىىيل  ىىىىث الوىىىىئول 

 السياسي  المح ي .
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وهىىىيا يؤرىىىد أل ل صىىىحا    (%26.3المرتبىىى  ال احيىىى  بحسىىىب  )بيحمىىىا ت تهىىىا الصىىىحح  ىىىث  
البحريحيىى  دوراه وانىىحاه  ىىث الت امىىل مىىا االحىىدا  السياسىىي  واهت ألىىت  ىىث ترتيىىل اجحىىداتها 

 ىىث المرتبىى  ال ال ىى  بحسىىب   أل وسىىائل التواصىىل االجتمىىاعث جىىاءت .  ىىث حىىيلالسياسىىي  
المهت ألىى  واحاطتهىىا بىىاطراح الحىىرا  وجهىىات الحرر ب  وتألردهىىا بحرىىم احتوىىارها  (21.6%)

 ىث حىيل وىي ت المواقىا االهباريى   البحريحىث. السياسث  بىيل مهت ىح مروحىات المجتمىا 
حسىب   المح يى   ( . وب يىت اإلياعى %16.6) المرتب  الراب   بحسب  ع   وبر   االحترحت

 ىىىث  ي ىىى  البىىىرامي االياعيىىى وجىىىاءت بالمرتبىىى  االهيىىىرة وقىىىد ي ىىىود  يلىىى  الىىى  طب (5.5%)
 .  الرروح الطبي   والتث ت ح  بالجواحل التر يهي  والوجداحي  

 طبيعة اهتمام الجمهور البحريني بنوعية القرارات التي تصدرها الحكومة؟ -06

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (18) الجدول رقم

الجمهور البحريني بنوعية القرارات التي التكرارات والنسب المئوية لطبيعة اهتمام 
 تصدرها الحكومة

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
أهتم بالقرارات المت  ق  بالقنايا المح ي  أر ر مل القرارات  1

 المت  ق  بالقنايا الهارجي 
202 50.1% 

 %28.5 115 أهتم بالقرارات المح ي  والهارجي  بدرج  متساوي  2
 %12.2 49 أهتم بما يصدر مل قراراتال  3
أهتم بالقرارات المت  ق  بالقنايا الهارجي  أر ر مل القرارات  4

 المت  ق  بالقنايا المح ي 
37 9.2% 

 %100 403 المجموع

( مىىل الجمهىىور البحريحىىث %50.1)( إل مىىا حسىىبت  21يتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل رقىىم )
، المح يى  أر ىر مىل القىرارات المت  قى  بالقنىايا الهارجيى يهتم بالقرارات المت  ق  بالقنايا 

اهتمىىىىام الجمهىىىىور البحريحىىىىث بحوعيىىىى  القىىىىرارات التىىىىث تصىىىىدرها وهىىىىث الحسىىىىب  ارربىىىىر مىىىىل 
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لقربهىىىا مىىىل حاجىىىات ور بىىىات الجمهىىىور البحريحىىىث والتىىىث ت بىىىر عىىىل مسىىىتوى الحرومىىى ، 
 عالقت  بصحا  القرار السياسث ايجاباه او س باه.

( بىالقرارات المح يى  والهارجيى  بدرجى  متسىاوي .  ىث حىيل %28.5حسىبت  )بيحما يهىتم مىا 
(. إال أل  مىىىا حسىىىبت  %12.2أل  حسىىىب  مىىىل ال يهتمىىىول بمىىىا يصىىىدر مىىىل قىىىرارات ب يىىىت )

( يهتمىىىول بىىىىالقرارات المت  قىىىى  بالقنىىىايا الهارجيىىىى  أر ىىىىر مىىىل القىىىىرارات المت  قىىىى  9.2%)
 .بالقنايا المح ي 

الجمهور البحريني لحل ما يواجهه من صعوبات  افراد األشياء التي ي علها-03
 متعلقة بقرارات حكومية

 تم حسال التررارات والحسل المئوي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (19) الجدول رقم

الجمهور البحريني لحل ما يواجهه من صعوبات تصرف التكرارات والنسب المئوية ل
 متعلقة بقرارات حكومية

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 %33.0 133 ال أعرض شكواي على أحد 1
 %30.5 123 عرض شكواي على األقارب واألصدقاءأ 2
 %22.8 92 عرض شكواي على مسؤولي الحكومة مباشرةأ 3
 %13.6 55 عرض شكواي من  الل وسائل اإلعالم البحرينيةأ 4

 %100 403 المجموع

الجمهىىور البحريحىىث يتصىىرح مىىل أجىىل حىىل مىىا أل ( 29يتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل رقىىم )
ال  يواجه  مل ص وبات مت  ق  بقرارات حرومي  ع ى  الححىو التىالث: حيى  أل  ار  بيى  

وقىد ت بىر هىي  الحسىب    (%55.0تم ىل حسىبتهم ) والىيي أحىدتقوم ب ىر  الوىراوى ع ى  
عل طبي   الراى ال ام الرامل اليي يحترر الررح المحاسىل لالعىالل عىل رأيى  حىال مىا 

صىىيرة لم الجتىىى  و قىىاه ل مصىىى ح  لىىيل  يتط ىىىل م ىىل هىىيا درايىىى  وب ،يجىىد الألرصىى  المؤاتيىىى 
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ارقىىىىارل  ىىىىر  وىىىىرواهم ع ىىىى  ( ب%50.3بيحمىىىىا يقىىىىوم مىىىىا حسىىىىبت  ) .ال  يىىىىا ل مجتمىىىىا 
ع ى  مسىؤولث الحرومى  مباوىرة.  ر  وىرواهم ( ب%11.1) ماحسبت  وميق .ووارصدقاء

وهىىي   ( ب ىىر  وىىرواهم مىىل هىىالل وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى %13.6 ىىث حىىيل يقىىوم )
 .الحسب  تؤور ع   وجود حقم  ث متاب   وسائل االعالم لقنايا الجمهور المح ث

مملكة  ت صدا لية الجمهور البحريني حينما تحدث مشكلة  كي ية تصرف-04
 البحرين

 تم التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (20) الجدول رقم

 بالترتيب التنازليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
 مملكة البحرين دا لية ت صالجمهور البحريني حينما تحدث مشكلة تصرف ية كي ل

 العبارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 األهمية النسبية المعيارية

 %74.4 1.196 3.720 لوسائل اإلعالم البحريحي  ي داد ت رن  1
 %73.4 1.131 3.670 المور   ما اآلهريل ت يد  رم محاقوت  2
 %62.5 1.200 3.126 لوسائل اإلعالم  ير البحريحي  ي داد ت رن  3
 %56.4 1.248 2.821 .لوسائل اإلعالم عمومها رما هو يرل مستوى ت رن  4

تقاربىت مىا قيمى  ( أل قيمى  االححرا ىات الم ياريى  قىد 10يتبيل مل الجىدول السىابل رقىم )
المتوسطات الحسابي  بورل عام  ث دالل  ع ى   يىادة مصىداقي  ال يحى  ودق تهىا. وحالحىر 

تو  عىىت ع ىى  الححىىو اآلتىىث: إي يىى داد أينىىاه مىىل الجىىدول السىىابل أل ارهميىى  الحسىىبي  قىىد 
حيحمىا تحىد  موىر   داه يى  تهىىم  ت ىر   المبحىو يل لوسىائل اإلعىالم البحريحيى  بحسىب 

، مىىل أجىىل الت ىىرح ع ىى  الموقىىح البحريحىىث مىىل هىىي  القنىىي  (%74.4) مم رى  البحىىريل
 ومل أجل اإللمام بحي ياتها ومجرياتها.
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(  ىىىث %15.0بحسىىىب  ) مىىىا اآلهىىىريلالداه يىىى  ت يىىىد  ىىىرم حقىىىا  هىىىي  الموىىىر   بيحمىىىا  
يى داد ت ىر  الجمهىور البحريحىث لوسىائل اإلعىالم المرتب  ال احي . أما  ث المرتب  ال ال ى   

ح ع ىىىى  تحىىىىاول ت ىىىى  الوسىىىىائل لىىىىيات القنىىىىي  ل ت ىىىىر  (%62.5بحسىىىىب  )  يىىىىر البحريحيىىىى 
المرتبىىى  الراب ىىى  . ت تهىىىا  ىىىث واالطىىىال  ع ىىى  ردود الأل ىىىل االق يميىىى  او ال ربيىىى  وال الميىىى  

ىىا رمىىا هىىووارهيىىرة  حيحمىىا تحىىد  موىىر    يرىىل مسىىتوى الت ىىر  لوسىىائل اإلعىىالم عمومه
 (.%56.4بحسب  ) داه ي  تهم مم ر  البحريل

ت ص مملكة حريني حينما تحدث مشكلة  ارجية الجمهور البتصرف  يةكي -02
 البحرين

 التالث:تم التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول 

 (21)الجدول رقم 

كيف يتصرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب ل
 مملكة البحرين  ارجية ت صالجمهور البحريني حينما تحدث مشكلة 

المتوسطات  العبارة الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 األهمية النسبية

 %70.8 1.123 3.538 المور   ما اآلهريلهي  ل  ت يد  رم حقاو 1
 %68.2 1.169 3.411 لوسائل اإلعالم  ير البحريحي  ي داد ت رن  2
 %65.8 1.268 3.291 لوسائل اإلعالم البحريحي  ي داد ت رن  3
 %55.5 1.192 2.773 يرل مستوى الت ر  لوسائل اإلعالم عمومها رما هو 4

ت يىىىد  ارهميىى  الحسىىبي  قىىد تو  عىىىت ع ىى  الححىىو اآلتىىث: إييتبىىيل مىىل الجىىدول السىىىابل أل 
الت ىرح ع ى  الىرأي مىل أجىل  ،(%70.8بحسىب  )  رم حقا  هي  المور   ما اآلهىريل

يىىى داد ت ىىىر  الجمهىىور البحريحىىىث لوسىىىائل اإلعىىىالم بيحمىىا القنىىىي ،  ال ىىام المح ىىىث ا اء  
 ىىىث حىىىيل أل ت ىىىر   المبحىىىو يل لوسىىىائل اإلعىىىالم   (.%68.2بحسىىىب  )  يىىىر البحريحيىىى 

 (.%65.8بحسب  ) حيحما تحد  مور   هارجي  تهم مم ر  البحريلي داد البحريحي  
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ىا رمىا هىوأما  ىث المرتبى  الراب ى  وارهيىرة   يرىل مسىتوى الت ىر  لوسىائل اإلعىالم عمومه
 (.%55.5بحسب  ) حيحما تحد  مور   هارجي  تهم مم ر  البحريل

الجمهور  افراد االعتماد على وسائل اإلعالم البحرينية تبعا لرأي أهداف -02
 البحريني

 تم التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (22) الجدول رقم

 بالترتيب التنازليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
 اإلعالم البحرينية تبعا لرأي الجمهور البحرينياالعتماد على وسائل  ألهداف

 العبارة الرقم
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

األهمية 
 النسبية

 %62.0 1.183 3.101 وسائل اإلعالم البحريحي  تتابا القرارات الحرومي  ب د صدورها متاب   دقيق    1
 %61.2 1.202 3.058 وسائل اإلعالم البحريحي  تقدم م  ومات تمهيدي  عل القرارات الحرومي  قبل صدورها:  2

3 
وسائل اإلعالم البحريحي  تقوم بور  وتألسير القرارات الصادرة عل الحروم  مما  

 يساعدحث ع    هم هي  القرارات:
3.048 1.146 61.0% 

 %60.9 1.177 3.043 وسائل اإلعالم البحريحي  تسهم  ث صحاع  القرارات الحرومي  المح ي :  4

5 
وسائل اإلعالم البحريحي  تو ر م  ومات نروري  ل مواطحيل والمقيميل حول  

 ارحوط  المهت أل  التث تقوم بها الحروم :
3.038 1.134 60.8% 

6 
ما تقدم  وسائل اإلعالم البحريحي  مل م  ومات يحأل حث ع   دعم وتيييد القرارات  

 والسياسات الحرومي :
2.736 1.189 54.7% 

7 
وسائل اإلعالم البحريحي  تقدم م  ومات وانح  عل القنايا التث تهمحث  

 وهصيها:
2.718 1.173 54.4% 

 %52.0 1.177 2.598 وسائل اإلعالم البحريحي  تقدم م  ومات رام   عل القنايا التث تهمحث وهصيها:  8
 %51.9 1.166 2.593 وسائل اإلعالم البحريحي  تسهم  ث صحاع  القرارات الحرومي  الهارجي :  9

تب ىىىا لىىىرأي االعتمىىىاد ع ىىى  وسىىىائل االعىىىالم  أهىىىداح يتبىىىيل مىىىل الجىىىدول السىىىابل أل
وسائل اإلعالم البحريحيى  تتىابا القىرارات  أل بالدرج  ارول  ي  ى إل  الجمهور البحريحث
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(. بيحمىىا ت تهىىا  ىىث المرتبىى  ال احيىى  %62.0بحسىىب  )الحروميىى  ب ىىد صىىدورها متاب ىى  دقيقىى  
 (.  %61.2م م  ومات تمهيدي  عل القرارات الحرومي  قبل صدورها بحسب  )يتقد

 ألسىىىير القىىىرارات الصىىىادرة عىىىل الحرومىىى  ممىىىا يسىىىاعدتقىىىوم بوىىىر  وت هىىىا ىىىث حىىىيل أح
(. %61.0راحىىت  ىىث المرتبىى  ال ال ىى  بحسىىب  )ع ىى   هىىم هىىي  القىىرارات  الجمهىىور البحريحىىث

 جىىاءت  ىىث المرتبىى  الراب ىى  بحسىىب  تسىىهم  ىىث صىىحاع  القىىرارات الحروميىى  المح يىى  ولرىىل
اإلعىىىىىالم ( والتىىىىىث حصىىىىى ت ع يهىىىىىا بىىىىىيل وسىىىىىائل %60.8(. وأل مىىىىىا حسىىىىىبت  )60.9%)

البحريحيىى  تىىو ر م  ومىىات نىىروري  ل مىىواطحيل والمقيمىىيل حىىول ارحوىىط  المهت ألىى  التىىث 
 تقوم بها الحروم  جاءت  ث المرتب  الهامس .

ع ىى   عىىالم البحريحيىى  مىىل م  ومىىات يحألىى  الجمهىىور البحريحىىثأل مىىا تقدمىى  وسىىائل اإلو 
السادسىىىىى  بحسىىىىىب   ىىىىىث المرتبىىىىى  وجىىىىىاءت دعىىىىىم وتيييىىىىىد القىىىىىرارات والسياسىىىىىات الحروميىىىىى  

ومىىات وانىىح  عىىل القنىىايا التىىث (. ت تهىىا وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  تقىىدم م  54.7%)
أل وسىىىىائل  (.  ىىىم ت تهىىىا%54.4) المرتبىىى  السىىىاب   بحسىىىىب تهىىىم الجمهىىىور البحريحىىىث  ىىىىث 
 ىىث  ومىىات رام ىى  عىىل القنىىايا التىىث تهىىم الجمهىىور البحريحىىثاإلعىىالم البحريحيىى  تقىىدم م  

(.  ىىم أل وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  تسىىهم  ىىث صىىحاع  %52.0سىىب  )المرتبىى  ال امحىى  بح
 (.%51.9) القرارات الحرومي  الهارجي   ث المرتب  ارهيرة بحسب 

 البحرينية؟درجة ثقة الجمهور البحريني بوسائل اإلعالم  -07

 التررارات وارهمي  الحسبي ، رما هو مون   ث الجدول التالث:احتسال تم 
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 (23) الجدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب لدرجة ثقة 
 الجمهور البحريني بوسائل اإلعالم البحرينية

المتوسطات  العبارة الرقم
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

األهمية 
 النسبية

وسائل اإلعالم البحريحي  يقتصر دورها ع   اإلوادة  قط بما  1
 %69.3 1.100 3.466 تصدر  الحروم  مل قرارات:

وسائل اإلعالم البحريحي  تهتم بتيطي  قنايا ع   حسال  2
 %67.7 1.132 3.383 قنايا أهرى أر ر أهمي :

ما تقدم  وسائل اإلعالم البحريحي  مل م  ومات عل القنايا  3
 %58.3 1.198 2.917 المهم  جدير بال ق 

البحريحي  تمح  الألرص  ل جمهور ل ت بير عل وسائل اإلعالم  4
 %54.3 1.174 2.713 رأي   ث ما تصدر  الحروم  مل قرارات:

 %53.6 1.211 2.680 وسائل اإلعالم البحريحي  محايدة بيل الحروم  والجمهور: 5

6 
وسائل اإلعالم البحريحي  ال تقتصر  ث تيطيتها ع   وجه  

مهت ح وجهات حرر الحروم  بل تحرم ع   تيطي  
 الحرر:

2.637 1.185 52.7% 

وسائل اإلعالم البحريحي  تتي  الألرص  ل جمهور الحتقاد ما  7
 %52.3 1.217 2.613 تصدر  الحروم  مل قرارات:

وسائل اإلعالم البحريحي  تحتقد بمونوعي  ما يصدر عل  8
 %50.5 1.208 2.525 الحروم  مل قرارات:

اإلعىالم درجى   قى  الجمهىور البحريحىث بوسىائل ( أل 15يتبيل مل الجىدول السىابل رقىم )
أل وسىائل اإلعىىالم البحريحيىى  يقتصىىر دورهىىا ع ىى  هل إلىى  بالدرجىى  ارولىى  تىىيالبحريحيى  

(. بيحمىا ت تهىا  ىث المرتبى  %69.3بحسب  ) اإلوادة  قط بما تصدر  الحروم  مل قرارات
أل وسىىىائل اإلعىىىالم البحريحيىىى  تهىىىتم بتيطيىىى  قنىىىايا ع ىىى  حسىىىال قنىىىايا أهىىىرى  ال احيىىى 

 (.  %67.7بحسب  )أر ر أهمي  

مىىا تقدمىى  وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  مىىل م  ومىىات عىىل القنىىايا المهمىى   ىىث حىىيل أل 
أل وسىىىىائل  (. ولرىىىل جىىىاءت%58.3راحىىىت  ىىىىث المرتبىىى  ال ال ىىى  بحسىىىىب  )جىىىدير بال قىىى  

تصىىدر  الحرومىى  مىىل   يمىىاالألرصىى  ل جمهىىور ل ت بيىىر عىىل رأيىى   اإلعىىالم البحريحيىى  تمىىح 
( والتىث حصى ت %53.6(. وأل مىا حسىبت  )%54.3)  ث المرتب  الراب ى  بحسىب  قرارات
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جىىىاءت  ىىىث المرتبىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم البحريحيىىى  محايىىىدة بىىىيل الحرومىىى  والجمهىىىور ع يهىىىا 
 مل حي  ترتيل ارهمي . الهامس 

بحريحيىىى  ال تقتصىىىر  ىىىث تيطيتهىىىا ع ىىى  وجهىىى  حرىىىر الحرومىىى  بىىىل وسىىىائل اإلعىىىالم ال وقىىىد جىىىاءت
وسىائل  (. ت تهىا%52.7 ىث المرتبى  السادسى  بحسىب  ) تحرم ع   تيطيى  مهت ىح وجهىات الحرىر

 ىىىث المرتبىىى   اإلعىىىالم البحريحيىىى  تتىىىي  الألرصىىى  ل جمهىىىور الحتقىىىاد مىىىا تصىىىدر  الحرومىىى  مىىىل قىىىرارات
وسىىىىائل اإلعىىىىالم البحريحيىىىى  تحتقىىىىد بمونىىىىوعي  مىىىىا (.  ىىىىم جىىىىاءت ب ىىىىدها %52.3) السىىىىاب   بحسىىىىب 

 (      %50.5 ث المرتب  ال امح  بحسب  )يصدر عل الحروم  مل قرارات 

 :فروض الدراسة ا تبار

عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدل تعرض الجمهور توجد  ال رض األول:
ل تحقل مل صح  . البحريني لوسائل اإلعالم المحلية ودوافع تعرضهم لهذه الوسائل

 الألر  تم استهدام م امل ارتباط بيرسول، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (64) الجدول رقم

العالقة االرتباطية بين معدل تعرض الجمهور البحريني لوسائل اإلعالم داللة 
 المحلية ودوافع تعرضهم لهذه الوسائل

 الداللة مستوى ن قيمة معامل االرتباط
0.48 403 0.771 

جىىىىىود عالقىىىىى  ارتباطيىىىىى  موجبىىىىى  يات داللىىىىى  عىىىىىدم و يتبىىىىيل مىىىىىل الجىىىىىدول السىىىىىابل 
ح يىى  ( بىىيل م ىىدل ت ىىر  الجمهىىور البحريحىىث لوسىىائل اإلعىىالم المα≤0.05إحصىىائي  )

 .ودوا ا ت رنهم لهي  الوسائل
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أهداف اعتماد الجمهور البحريني توجد  ال رض الثاني:
اإلعالم المحلية كمصدر للمعلومات عن األحداث والقضايا السياسية ودرجات على وسائل 

ل تحقل مل صح  الألر  تم استهدام م امل ارتباط بيرسول، . اعتمادهم على هذه الوسائل
 رما هو مون   ث الجدول التالث:
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 (62) الجدول رقم

وسائل اإلعالم العالقة االرتباطية بين أهداف اعتماد الجمهور البحريني على داللة 
المحلية كمصدر للمعلومات عن األحداث والقضايا السياسية ودرجات اعتمادهم على 

 هذه الوسائل
 ن قيمة معامل االرتباط

 مستوى
 الداللة

0.55 403 0.771 

عالقى  ارتباطيى  موجبى  يات داللى  إحصىائي  عىدم جىود يتبيل مىل الجىدول السىابل 
(α≤0.05 بىىىىيل أهىىىىداح اعتمىىىىاد الجمهىىىىور )  البحريحىىىىث ع ىىىى  وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى

رجىىىات اعتمىىىادهم ع ىىى  هىىىي  رمصىىىدر ل م  ومىىىات عىىىل ارحىىىدا  والقنىىىايا السياسىىىي  ود
 الوسائل. 

في مستوى حرص الجمهور توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال رض الثالث:
البحريني على متابعة القضايا والموضوعات السياسية في وسائل اإلعالم المحلية 

 والمؤهل العلمي. متغيرات النوع والسنتعزى ل

تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق حسب متغير الجنس: 
 الم ياري  واستهدام اهتبار ت، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (62) الجدول رقم

مستوى حرص الجمهور البحريني على متابعة القضايا داللة ال روق في 
 تعزى لمتغير النوعياسية في وسائل اإلعالم المحلية تعزى والموضوعات الس

المتوسطات  النوع
 الحسابية

االنحرافات 
 مستوى درجات الحرية قيمة ت المعيارية

 الداللة
 0.521 401 0.642 0.737 3.480 ذكر
    0.727 3.433 أنثى
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(  ىث α≤ 0.05يتبيل مل الجدول السابل عدم جىود  ىرول يات داللى  إحصىائي  )
مسىىىتوى حىىىرم الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى  متاب ىىى  القنىىىايا والمونىىىوعات السياسىىىي   ىىىث 

وبالتىىالث يمرىىل القىىول أل الىىيرور ي تمىىدول  وسىىائل اإلعىىالم المح يىى  ت ىى ى لمتييىىر الحىىو .
ع ىى  وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  رمصىىدر ل م  ومىىات السياسىىي  ع ىى  ححىىو  موىىاب  لإلحىىا  

 دول إهتال ات جوهري  بيحهما.

تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق في حسب متغير السن: 
 الم ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (67) الجدول رقم

مستوى حرص الجمهور البحريني على متابعة القضايا  داللة ال روق في
 حسب متغير السن الموضوعات والسياسية في وسائل اإلعالم المحلية

المتوسطات  السن
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ف
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.007 4 3.600 0.747 3.345 60أقل من   
      0.744 3.400 31إلى  60من   
      0.699 3.481 41إلى  30من   
    0.728 3.513 21إلى  40من   
      0.557 3.968  21أكبر من   

(  ىىىىث α≤0.05يتبىىىىيل مىىىىل الجىىىىدول السىىىىابل جىىىىود  ىىىىرول يات داللىىىى  إحصىىىىائي  )
مسىىىتوى حىىىرم الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى  متاب ىىى  القنىىىايا والمونىىىوعات السياسىىىي   ىىىث 
وسىىىائل اإلعىىىالم المح يىىى  ت ىىى ى لمتييىىىر السىىىل، ويونىىى  الجىىىدول التىىىالث مصىىىادر هىىىي  

 الألرول حسل حتائي اهتبار وا يي :
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 (68) رقمالجدول 

مستوى حرص الجمهور البحريني على متابعة  نتائج ا تبار شافييه لمصادر ال روق في
 حسب متغير السن القضايا والموضوعات السياسية في وسائل اإلعالم المحلية

 60أقل من  السن
إلى  60من 

31 
إلى  30من 

41 
إلى  40من 

 21أكبر من  21

 60أقل من   
 

 
 

  
 31إلى  60من   

 
 

 
  

 41إلى  30من   
 

 
 

  
 21إلى  40من   

 
 

 
  

 * *  21أكبر من   
 

  

عامىىىاه  30سىىىابل أل مسىىىتوى متاب ىىى  يوي ال مىىىر أربىىىر مىىىل يتبىىىيل مىىىل الجىىىدول ال
ل قنىىىايا والمونىىىوعات السياسىىىي   ىىىث وسىىىائل اإلعىىىالم المح يىىى  رىىىال أع ىىى  مىىىل مسىىىتوى 

 .50إل   12وال مر مل  12متاب   يوي ال مر أقل مل 

تم حسال المتوسطات الحسابي  داللة ال روق في حسب متغير المؤهل العلمي: 
 واالححرا ات الم ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (62) الجدول رقم

مستوى حرص الجمهور البحريني على متابعة القضايا  داللة ال روق في
 حسب متغير المؤهل العلمي الموضوعات السياسية في وسائل اإلعالم المحلية

المتوسطات  المؤهل العلمي
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ف
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.078 3 2.288 0.712 3.338 متوسط أو أقل
    0.714 3.620 ثانوي  
    0.753 3.431 جامعي  
    0.658 3.259 أعلى من جامعي  
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يتبىىىيل مىىىل الجىىىدول السىىىابل عىىىدم جىىىود  ىىىرول يات داللىىى  إحصىىىائي   ىىىث مسىىىتوى 
حىىىرم الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى  متاب ىىى  القنىىىايا المونىىىوعات السياسىىىي   ىىىث وسىىىائل 

 اإلعالم المح ي  ت  ى لمتيير المؤهل ال  مث.

في مستوى است ادة الجمهور توجد فروق ذات داللة إحصائية  الرابع:ال رض 
البحريني من المعلومات التي يحصل عليها من وسائل اإلعالم المحلية ب صوص 

والمؤهل  الموضوعات المرتبطة بالقضايا السياسية تعزى لمتغيرات النوع والسن
 العلمي.

تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق حسب متغير الجنس: 
 ت، رما هو مون   ث الجدول التالثالم ياري  واستهدام اهتبار 

 (31)الجدول رقم 

مستوى است ادة الجمهور البحريني من المعلومات التي يحصل داللة ال روق في 
عليها من وسائل اإلعالم المحلية ب صوص الموضوعات المرتبطة بالقضايا 

 تعزى لمتغير النوعالسياسية 
 النوع

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 قيمة ت المعيارية

درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.279 400 1.085- 0.972 3.215 ذكر
    0.992 3.322 أنثى

مسىىتوى (  ىىث α≤ 0.05يتبىيل مىىل الجىىدول السىابل عىىدم جىىود  ىىرول يات داللى  إحصىىائي  )
اسىىىىتألادة الجمهىىىىور البحريحىىىىث مىىىىل الم  ومىىىىات التىىىىث يحصىىىىل ع يهىىىىا مىىىىل وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  

 ت  ى لمتيير الحو . بهصوم المونوعات المرتبط  بالقنايا السياسي 

تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق في حسب متغير السن: 
 الم ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:
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 (30)الجدول رقم 

مستوى است ادة الجمهور البحريني من المعلومات التي يحصل  داللة ال روق في
عليها من وسائل اإلعالم المحلية ب صوص الموضوعات المرتبطة بالقضايا 

 حسب متغير السنالسياسية 

المتوسطات  السن
 الحسابية

االنحرافات 
درجات  قيمة ف المعيارية

 الحرية
 مستوى
 الداللة

 0.003 4 3.988 0.960 3.473 60أقل من   
    0.960 3.253 31إلى  60من   
    0.984 3.061 41إلى  30من   
    0.961 3.181 21إلى  40من   
    0.990 3.859  21أكبر من   

(  ىىث α≤ 0.05يتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل جىىود  ىىرول يات داللىى  إحصىىائي  )
مسىىىتوى اسىىىتألادة الجمهىىىور البحريحىىىث مىىىل الم  ومىىىات التىىىث يحصىىىل ع يهىىىا مىىىل وسىىىائل 

ت ىىى ى لمتييىىىر اإلعىىىالم المح يىىى  بهصىىىوم المونىىىوعات المرتبطىىى  بالقنىىىايا السياسىىىي  
 السل، ويون  الجدول التالث مصادر هي  الألرول حسل حتائي اهتبار وا يي :

 (36) الجدول رقم
مستوى است ادة الجمهور البحريني من  ال روق فينتائج ا تبار شافييه لمصادر 

المعلومات التي يحصل عليها من وسائل اإلعالم المحلية ب صوص الموضوعات 
 حسب متغير السنالمرتبطة بالقضايا السياسية 

 60أقل من  السن
إلى  60من 

31 
إلى  30من 

41 
إلى  40من 

 21أكبر من  21

 60أقل من   
 

 
 

  
 31إلى  60من   

 
 

 
  

 41إلى  30من   
 

 
 

  
 21إلى  40من   

 
 

 
  

  21أكبر من   
 

 * *  
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 30أل مسىىىتوى اسىىىتألادة يوي ال مىىىر أربىىىر مىىىل أينىىىا يتبىىىيل مىىىل الجىىىدول السىىىابل 
عامىىىىا مىىىىل الم  ومىىىىات التىىىىث يحصىىىىل ع يهىىىىا مىىىىل وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  بهصىىىىوم 

 وال مىر  عامىا، 00إل   52مل   المونوعات المرتبط  بالقنايا السياسي  يوي ال مر
 عاما . 30إل   02مل  

تم حسال المتوسطات الحسابي  داللة ال روق في حسب متغير المؤهل العلمي: 
 واالححرا ات الم ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (33) الجدول رقم

مستوى است ادة الجمهور البحريني من المعلومات التي يحصل  داللة ال روق في
عليها من وسائل اإلعالم المحلية ب صوص الموضوعات المرتبطة بالقضايا 

 حسب متغير المؤهل العلميالسياسية 
المتوسطات  المؤهل العلمي

 الحسابية
االنحرافات 
درجات  قيمة ف المعيارية

 الحرية
 مستوى
 الداللة

 0.143 3 1.819 0.867 3.021 متوسط أو أقل
    0.918 3.454 ثانوي  
    1.034 3.169 جامعي  
    0.891 3.228 أعلى من جامعي  

(  ىث α≤ 0.05يتبيل مل الجدول السابل عدم جىود  ىرول يات داللى  إحصىائي  )
مسىىىتوى اسىىىتألادة الجمهىىىور البحريحىىىث مىىىل الم  ومىىىات التىىىث يحصىىىل ع يهىىىا مىىىل وسىىىائل 

ت ىىى ى لمتييىىىر اإلعىىىالم المح يىىى  بهصىىىوم المونىىىوعات المرتبطىىى  بالقنىىىايا السياسىىىي  
 المؤهل ال  مث.

تعرض وسائل في مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال رض ال امس:
السياسي باألحداث تعزز الوعي  ضوعات السياسية التياإلعالم المحلية للمو 

 والمؤهل العلمي. السياسية الراهنة تعزى لمتغيرات النوع والسن
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تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق حسب متغير الجنس: 
 الم ياري  واستهدام اهتبار ت، رما هو مون   ث الجدول التالث:

 (34) الجدول رقم

وسائل اإلعالم المحلية للموضوعات السياسية  تعرضمستوى داللة ال روق في 
 تعزى لمتغير النوعباألحداث السياسية الراهنة  الوعي السياسيالتي تعزز 

المتوسطات  النوع
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ت
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.377 396 0.884 0.890 2.919 ذكر
    0.889 2.840 أنثى

(  ىث α≤ 0.05مل الجدول السابل عدم جىود  ىرول يات داللى  إحصىائي  )يتبيل 
الىىىىوعث وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  ل مونىىىىوعات السياسىىىىي  التىىىىث ت ىىىى    مسىىىىتوى ت ىىىىر 

 ت  ى لمتيير الحو .بارحدا  السياسي  الراهح   السياسث

تم حسال المتوسطات الحسابي  واالححرا ات داللة ال روق في حسب متغير السن: 
  ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:الم

 (32) الجدول رقم

وسائل اإلعالم المحلية للموضوعات السياسية  مستوى تعرض داللة ال روق في
 حسب متغير السنباألحداث السياسية الراهنة  الوعي السياسيالتي تعزز 
المتوسطات  السن

 الحسابية
االنحرافات 
درجات  قيمة ف المعيارية

 الحرية
 مستوى
 الداللة

 0.006 4 3.650 0.788 3.203 60أقل من   
    0.890 2.854 31إلى  60من   
    0.880 2.703 41إلى  30من   
    0.877 2.813 21إلى  40من   
    0.976 3.184  21أكبر من   
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(  ىىث α≤ 0.05 ىىرول يات داللىى  إحصىىائي  ) وجىىوديتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل 
الىىىىوعث وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  ل مونىىىىوعات السياسىىىىي  التىىىىث ت ىىىى    مسىىىىتوى ت ىىىىر 

ت ىىىى ى لمتييىىىىر السىىىىل، ويونىىىى  الجىىىىدول التىىىىالث بارحىىىىدا  السياسىىىىي  الراهحىىىى   السياسىىىىث
 مصادر هي  الألرول حسل حتائي اهتبار وا يي :

 (32) الجدول رقم

مستوى تعرض وسائل اإلعالم المحلية  نتائج ا تبار شافييه لمصادر ال روق في
حسب باألحداث السياسية الراهنة  الوعي السياسيللموضوعات السياسية التي تعزز 

 متغير السن
إلى  60من  60أقل من  السن

31 
إلى  30من 

41 
إلى  40من 

 21أكبر من  21

 60أقل من   
 

* *   
 31إلى  60من   

 
 

 
  

 41إلى  30من   
 

 
 

  
 21إلى  40من   

 
 

 
  

  21أكبر من   
 

    

عامىىا  12مىىل  أقىىل ال مىىريتبىىيل مىىل الجىىدول السىىابل أل مسىىتوى تقىىديرات يوي 
 الىىوعث السياسىىثت ىىر  وسىىائل اإلعىىالم المح يىى  ل مونىىوعات السياسىىي  التىىث ت ىى   ل

 00إلىى   52 مىىل ال مىىرراحىىت أع ىى  مىىل تقىىديرات يوي  بارحىىدا  السياسىىي  الراهحىى 
 عاما. 30إل   02وال مر مل 

تم حسال المتوسطات الحسابي  داللة ال روق في حسب متغير المؤهل العلمي: 
 واالححرا ات الم ياري  واستهدام اهتبار ح، رما هو مون   ث الجدول التالث:
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 (37جدول )

وسائل اإلعالم المحلية للموضوعات السياسية  مستوى تعرض داللة ال روق في
 حسب متغير المؤهل العلميباألحداث السياسية الراهنة  الوعي السياسيالتي تعزز 

 المؤهل العلمي
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 
 قيمة ف المعيارية

درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 0.085 3 2.226 0.658 2.389 متوسط أو أقل
    0.906 3.053 ثانوي  
    0.921 2.795 جامعي  
    0.782 2.885 أعلى من جامعي  

(  ىث α≤ 0.05يتبيل مل الجدول السابل عدم جىود  ىرول يات داللى  إحصىائي  )
الىىىىوعث وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  ل مونىىىىوعات السياسىىىىي  التىىىىث ت ىىىى    مسىىىىتوى ت ىىىىر 

 .المؤهل ال  مثت  ى لمتيير بارحدا  السياسي  الراهح   السياسث

 مناقشة نتائج الدراسة :

وسىىائل اإلعىىالم ل حصىىول ع ىى  روىىألت حتىىائي الدراسىى  أل اإلحترحىىت يىىيتث  ىىث مقدمىى   -
حي  يستطيا المبحو ول م ر   را   ارحدا  لحر  ب حر  سىواء مىل  ،م  وماتال

حيىى  تىىو ر  ،المواقىىا اإللرتروحيىى  اإلهباريىى  م ىىل مواقىىا الصىىحح والقحىىوات الألنىىائي 
وجىىاءت الوسىىائل التق يديىى  م ىىل الصىىحا    ،دمىى  إهباريىى  عىىل را ىى  المسىىتجداتلىى  ه

مما يورل المحا سى  بىيل الوسىائل  ،واإلياع  والت يأل يول  ث مراتل أقل مل اإلحترحت
اتألقت حتىىىائي الدراسىىى  مىىىا وقىىىد ،الحدي ىىى  والتق يديىىى   ىىىث إمىىىداد الجمهىىىور بالم  ومىىىات

المبحىىىىىو يل ل ت يأل يىىىىىول واسىىىىىتهدام عىىىىىل  ارتألىىىىىا  مسىىىىىتوى ت ىىىىىر  اهىىىىىرى دراسىىىىىات 
 ،( بوىىرل يىىومث )دراسىى  مصىىطأل  مه ىىوح%30اإلحترحىىت، حيىى  ت ىىدت حسىىبتهما )

  Maxian (، وصىىىىىى وب  إمراحيىىىىىى  الحيىىىىىىاة مىىىىىىل دول إحترحىىىىىىت )دراسىىىىىى  1023
Wendy،1001.) 
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لمونىىىوعات بيحىىىت حتىىىائي الدراسىىى  أل المونىىىوعات االجتماعيىىى  تىىىيتث  ىىىث مقدمىىى  ا -
باهتمىىىام الجمهىىىور البحريحىىىث عحىىىد متاب تىىى  وسىىىائل اإلعىىىالم والقنىىىايا التىىىث تحرىىى  

القىىىىىرل ال محىىىىىث والمرىىىىىاحث وارهبىىىىىار يات ال القىىىىى   ممىىىىىا يوىىىىىير إلىىىىى  أل ،البحريحيىىىىى 
حيىى   ،ارحىىدا  السياسىىي وي يهىىا  ،المباوىىرة بىىالجمهور البحريحىىث وحياتىى  الوهصىىي 

المىواطحيل  ىث اة ورل عىاماله مهمىاه  ىث حيىأل الحرا  السياسث  ث مم ر  البحريل ي
تس   وسائل اإلعىالم المح يى   و ،م االجتماعي ح ر  ع   حياتهمم ر  البحريل وي

حي  أحهىا تحوىر ،الو ور باالحتماء ل مجتما البحريحثتحقيل ال   ث مم ر  البحريل 
 وقىىىىدوتبىىىى  المونىىىىوعات وارهبىىىىار يات ال القىىىى  ارساسىىىىي  بىىىىالمجتما البحريحىىىىث، 

توىىى ر أ ىىىراد ال يحىىى  أحهىىىم يسىىىاهمول  ىىى  الحىىىوارات اسىىىتطاعت وسىىىائل اإلعىىىالم أل 
رمىىا اسىىتطاعت هىىي  الوسىىائل أل تر ىىا وىى ور  ،والحقاوىىات الهاصىى  بمسىىتقبل الدولىى 

وتوىىير  (، 1021،دراسى  أحمىىد  ىارول رنىوال)وهىيا مىىا يتألىل مىا  ار ىراد باالحتمىاء
 إلىىى  أل  الوىىى ور باالحتمىىىاء لىىىدى المجتمىىىا البحريحىىىث يتىىىيت  مىىىل مىىىدى قىىىرل الحتىىىائي

 وسائل اإلعالم البحريحي  مل محابا ارهبار المح ي .
المونىوعات والقنىايا أرهرت حتائي الدراس  أل م رىم المبحىو يل يوى رول بيهميى   -

 ، ث مقابىل ق ى  مىل المبحىو يل يوى رول ب ىدم أهميتهىاالتث ي يرها االعالم البحريحث 
نىىىىىايا حىىىىىول المونىىىىىوعات والقممىىىىىا يىىىىىح ر  ع ىىىىى  محاقوىىىىىتهم وموىىىىىاررتهم بىىىىىالرأي 

حيىىى  يحىىرم م رىىىم المبحىىىو يل  ،السياسىىي  التىىىث ت يرهىىا وسىىىائل االعىىىالم البحريحيىى 
الج سىىىىىات ع ىىىىى  محاقوىىىىى  هىىىىىي  القنىىىىىايا مىىىىىا اآلهىىىىىريل وتبىىىىىادل الىىىىىرأي حولهىىىىىا  ىىىىىث 

االجتماعيىىى  مىىىا ارصىىىدقاء وارقىىىارل أو ال جىىىوء إلىىى  التألاعىىىل عبىىىر اإلحترحىىىت مىىىا 
 .   ثحسابات وسائل اإلعالم ع   مواقا التواصل االجتماع

ل حصىىول روىىألت حتىىائي الدراسىى  أينىىاه أل الجمهىىور البحريحىىث ي تمىىد ع ىى  اإلحترحىىت  -
وجىاءت  ،الم  ومات عل القنايا المح ي   ىث مم رى  البحىريل بدرجى  أساسىي  ع   

و اد ادرا  الجمهىىىىور رهميىىىى   الصىىىىحا   واإلياعىىىى  والت يأل يىىىىول  ىىىىث مراحىىىىل تاليىىىى  ؛
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 Yong. Chan .Kim)دراس   ما يتألل ما استهدام االحترحت رمصدر ل م  ومات
السابل يررها مىل أل اإلحترحىت يىيتث  مما يوير أل  التحاسل ما الحتيج  (، 1000،

و ىىىث المقابىىىل جىىىاء الت يأل يىىىول  ، ىىىث مقدمىىى  الوسىىىائل التىىىث يت ىىىر  لهىىىا المبحو ىىىول
الم  ومىىىات عىىىل القنىىىايا ل حصىىىول ع ىىى   والقحىىىوات الألنىىىائي   ىىىث مقدمىىى  الوسىىىائل

حي  يس   المبحو ول ل حصول ع   م يىد مىل الم  ومىات مىل القحىوات  ،الهارجي 
الألنىىائي  التىىث تتمتىىا بوىىبر  ربيىىرة مىىل المراسىى يل  ىىث مهت ىىح دول ال ىىالم لتيطيىى  

وبال ر  ي تمد المبحو ىول ع ى   ارهبار قد ال تتوا ر  ث وسائل اإلعالم المح ي  ،
التىىث تصىىدر عىىل المسىىئوليل  وسىىائل اإلعىىالم المح يىى  لألهىىم طبي ىى  القىىرارات الرسىىمي 

حيىىى  أوىىىارت الحتىىىائي أل حصىىىح المبحىىىو يل يهتمىىىول بىىىالقرارات ، ىىىث مم رىىى  البحريل
المت  قىىى  بالقنىىىايا المح يىىى  أر ىىىر مىىىل القىىىرارات المت  قىىى  بالقنىىىايا الهارجيىىى ، وهىىىث 
الحسىىب  ارربىىر بىىيل وىىد ة اهتمىىام الجمهىىور البحريحىىث بحوعيىى  القىىرارات التىىث تصىىدرها 

 أحها ارر ر مساساه بحيات  الوهصي .الحروم ، حي  
أوىىىىارت حتىىىىائي الدراسىىىى  أل هحىىىىا  ال ديىىىىد مىىىىل التىىىىي يرات المترتبىىىى  ع ىىىى  ت ىىىىر     -

 ىث حالى  حىدو  موىر   داه يى  تهىم الجمهور البحريحث لوسائل اإلعىالم المح يى  
ي داد ت ر   المبحو يل لوسىائل اإلعىالم وتتم ل  ث : ر ا   ت ر  مم ر  البحريل 

 يىادة  ىرم محاقوىت   ،حيحما تحد  مور   داه يى  تهىم مم رى  البحىريل البحريحي 
أو يرىىىل  ،ا ديىىىاد ت رنىىى  لوسىىىائل اإلعىىىالم  يىىىر البحريحيىىى  ،الموىىىر   مىىىا اآلهىىىريل

و ث المقابل أوارت حتىائي الدراسى   ،مستوى ت رن  لوسائل اإلعالم عمومها رما هو
هىىىور البحريحىىىث لوسىىىائل أل هحىىىا  ال ديىىىد مىىىل التىىىي يرات المترتبىىى  ع ىىى  ت ىىىر  الجم

جيىى  تهىىم مم رىى  البحىىريل وتتم ىىل اإلعىىالم المح يىى   ىىث حالىى  حىىدو  موىىر   هار 
 يىىادة ت رنىى  لوسىىائل اإلعىىالم  يىىر  ،:  ىىرم حقاوىى  لهىىي  الموىىر   مىىا اآلهىريل ىث

 .أو يرل مستوى الت ر  لوسائل اإلعالم عمومها رما هو  ،البحريحي 
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تب ىىىىا لىىىىرأي د ع ىىىى  وسىىىىائل االعىىىىالم أهىىىىداح االعتمىىىىا أرهىىىىرت حتىىىىائي الدراسىىىى  أل  -
بالدرجىى  ارولىى  ي ىى ى إلىى  أل وسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  تتىىابا  الجمهىىور البحريحىىث

القرارات الحرومي  ب د صدورها متاب ى  دقيقى  تقىديم م  ومىات تمهيديى  عىل القىرارات 
تقىىوم بوىىر  وتألسىىير القىىرارات الصىىادرة عىىل الحرومىى  ممىىا  ،الحروميىى  قبىىل صىىدورها

تسىىىهم  ىىىث صىىىحاع  القىىىرارات  ،يسىىىاعد الجمهىىىور البحريحىىىث ع ىىى   هىىىم هىىىي  القىىىرارات
تىىو ر م  ومىىات نىىروري  ل مىىواطحيل والمقيمىىيل حىىول ارحوىىط   ،الحروميىى  المح يىى 

 المهت أل  التث تقوم بها الحروم  جاءت  ث المرتب  الهامس .
بوسىىائل اإلعىىالم البحريحيىى  لدراسىى  أل أر ىىر مىىل   ىىث المبحىىو يل ي قىىول بيحىىت حتىىائي ا -

بالدرج  ارول  تيهل إل  أل وسائل اإلعالم البحريحي  يقتصر دورهىا ع ى  اإلوىادة 
ي يهىىىا أل وسىىىائل اإلعىىىالم البحريحيىىى  تهىىىتم  ، قىىىط بمىىىا تصىىىدر  الحرومىىى  مىىىل قىىىرارات

ل وسىىىىائل اإلعىىىىالم وأ ،بتيطيىىىى  قنىىىىايا ع ىىىى  حسىىىىال قنىىىىايا أهىىىىرى أر ىىىىر أهميىىىى 
البحريحيىىىى  تمىىىىح  الألرصىىىى  ل جمهىىىىور ل ت بيىىىىر عىىىىل رأيىىىى   يمىىىىا تصىىىىدر  الحرومىىىى  مىىىىل 

و ث المقابل    ل  المواقا اإللرتروحي  جاءت مصداقيتها ودرجى  ال قى   يهىا  ،قرارات
 ،)دراسى  أحمىد إبىراهيم ع ىث مىا يتألىل مىا  محهألن  بالحسب  ل ال   أربا  المبحىو يل

1023.) 
جىىىىىود عالقىىىىى  ارتباطيىىىىى  موجبىىىىى  يات داللىىىىى   ىىىىىرو  الدراسىىىىى  عىىىىىل أرهىىىىىر اهتبىىىىىار  -

إحصىىائي   بىىيل م ىىدل ت ىىر  الجمهىىور البحريحىىث لوسىىائل اإلعىىالم المح يىى  ودوا ىىا 
ووجىىود عالقىى  ارتباطيىى  موجبىى  يات داللىى  إحصىىائي  بىىيل  ،ت رنىىهم لهىىي  الوسىىائل

  ومىات أهداح اعتماد الجمهور البحريحث ع   وسائل اإلعالم المح ي  رمصدر ل م
جىود  ىرول  ،عل ارحدا  والقنايا السياسي  ودرجات اعتمادهم ع   هىي  الوسىائل

يات داللىى  إحصىىائي   ىىث مسىىتوى حىىرم الجمهىىور البحريحىىث ع ىى  متاب ىى  القنىىايا 
جىود  ىرول  ،والمونوعات السياسي   ث وسائل اإلعالم المح ي  ت  ى لمتيير السل

مسىىتوى اسىىتألادة الجمهىىور البحريحىىث مىىل الم  ومىىات التىىث يات داللىى  إحصىىائي  ) ىىث 
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يحصىىىىل ع يهىىىىا مىىىىل وسىىىىائل اإلعىىىىالم المح يىىىى  بهصىىىىوم المونىىىىوعات المرتبطىىىى  
 ت  ى لمتيير السل .بالقنايا السياسي  

عىىىدم جىىىود  ىىىرول يات داللىىى  إحصىىىائي    ىىىث  أرهىىىر اهتبىىىار  ىىىرو  الدراسىىى  عىىىل -
والمونىوعات السياسىي   ىث مستوى حرم الجمهور البحريحث ع   متاب   القنايا 

وعىىىدم جىىىود  ىىىرول يات داللىىى   ىىىث  ،وسىىىائل اإلعىىىالم المح يىىى  ت ىىى ى لمتييىىىر الحىىىو 
مستوى حرم الجمهور البحريحىث ع ى  متاب ى  القنىايا المونىوعات السياسىي   ىث 

وعىدم جىود  ىرول يات داللى   ،وسائل اإلعالم المح ي  ت  ى لمتييىر المؤهىل ال  مىث
ة الجمهىىىور البحريحىىىث مىىىل الم  ومىىىات التىىىث يحصىىىل مسىىىتوى اسىىىتألادإحصىىىائي    ىىىث 

ع يهىىىا مىىىل وسىىىائل اإلعىىىالم المح يىىى  بهصىىىوم المونىىىوعات المرتبطىىى  بالقنىىىايا 
مسىىتوى وعىىدم جىىود  ىىرول يات داللىى  إحصىىائي    ىىث  ،ت ىى ى لمتييىىر الحىىو  السياسىىي 

استألادة الجمهىور البحريحىث مىل الم  ومىات التىث يحصىل ع يهىا مىل وسىائل اإلعىالم 
ت ى ى لمتييىر المؤهىل بهصوم المونوعات المرتبطى  بالقنىايا السياسىي  المح ي  
مستوى ت ىر  وسىائل اإلعىالم وعدم جود  رول يات دالل  إحصائي    ث  ،ال  مث

المح يىىى  ل مونىىىوعات السياسىىىي  التىىىث ت ىىى   الىىىوعث السياسىىىث بارحىىىدا  السياسىىىي  
مسىىىتوى     ىىىث عىىىدم جىىىود  ىىىرول يات داللىىى  إحصىىىائي ،ت ىىى ى لمتييىىىر الحىىىو الراهحىىى  

ت ر  وسائل اإلعالم المح يى  ل مونىوعات السياسىي  التىث ت ى   الىوعث السياسىث 
 ت  ى لمتيير المؤهل ال  مث.بارحدا  السياسي  الراهح  

 التوصيات والمقترحات:

بتحويىا القوالىل واروىرال الألحيى  التىث تقىدم بهىا البىرامي السياسىي   االهتمىامرورة ن -2
بحيىى  ال يقتصىىر ع ىى  قالىىل  حىىث أو  البحريحيىى    ىىث القحىىوات الألنىىائي  اإلهباريىى 

 ورل واحد.
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نرورة اإلر ار مل تقديم برامي سياسي   ث وسىائل اإلعىالم المح يى  يوىار   يهىا  -1
بما يساعد ع   دعم ديموقراطيى   الجمهور بير ر مل وسي   مل وسائل الموارر 

 بيل الوسائل والجمهور. االتصال
الجمىىىاهيري تقىىىديم ارهبىىىار وارحىىىدا   االتصىىىالأل يراعىىىث ال ىىىام ول  ىىىث وسىىىائل  -5

والقنىىايا بوىىرل متىىوا ل ومونىىوعث ع ىى  المسىىتوى الىىوطحث وال ربىىث مىىل حاحيىى  
تيطيىى  وع ىى  المسىىتوى ال ىىالمث مىىل حاحيىى  أهىىرى بمىىا يحقىىل التىىوا ل الجيرا ىىث ل 

اإلهباريىىى  وي رىىى  أولويىىىات اهتمىىىام الجمهىىىور مىىىل المىىىواطحيل مىىىل را ىىى  المراحىىىل 
 ال  مي .

تطوير وسائل اإلعالم المح يى  بمم رى  البحىريل مىل هىالل تمت هىا بمسىاح  ربيىرة  -0
مىىىل الحريىىى  والحيىىىاد وعىىىدم التحيىىى   ىىىث م الجتهىىىا لألحىىىدا  والقنىىىايا السياسىىىي  

 ، وعدم الت امها بالتوج  الرسمث ل دولى ، وأينىا والدولي واإلق يمي الجاري  المح ي  
ال مىل ع ى  تحقيىل التيطيى  الألوريى  لألهبىار وارحىدا  ورىل يلى  يؤه هىا ل تواجىد 

ال ربيى  وال الميى   ىث تحقيىل  االتصىالاإلعالمث اإلهباري رمحا   لباقث وسائل 
 ارسبقي  ورسل  ق  الجمهور المت قث لها.
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