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 الممخص:

والمشاركة  التميفزيونمناقشة العالقة بين قنوات الدراسة  ستيدفتا
ية التميفزيونمقدمتيا القنوات  فيو  اإلعالمتقوم بو وسائل  السياسية,والدور الميم الذي

بعممية  اأضحى جزء كبير منيا متعمقً  مى توجيو الرأي العام,والتيمن خالل قدرتيا ع
م جديدة أفرزتيا عولمة القيم في ظل االنفتاح مفاىي حول الديموقراطي وتناميالت

التثقيف  في عززت دورىا التي اإلعالمتصال و العالمي من خالل تكنولوجيا اال
عممية التحول  والتعريف بأىمية المشاركة في شكميا اإليجابي دون تمييز فيالسياسي,

  مى دول مجمس التعاون الخميجي.ع االديموقراطى واإلصالح السياسي,تطبيقً 

يعتمد  اميمً  اباتت تمثل مصدرً  اإلعالمأن وسائل  إلىوقد خمصت الدراسة 
 استقاء المعمومات عن القضايا السياسية ميو الجميور الخميجي بصفة خاصة فيع

 في االعتماد عميو في نترنت صدارة تمك الوسائل لدى العينة محل الدراسة,واحتل اإل
فزيون الحكومي يقارب ويمييا التماألصدقاء و المعمومات السياسية ثم األول عمى الحص

 كما إنو كان من أولى أسباب مشاىدة أفراد العينة لمبرامج الحوارية فيوالصحف,
كما إن الدراسة أثبتت وجود داللة حداث الجارية,يفزيونية التعرف عمى أالقنوات التم

بين  المبرامج الحوارية وايضً عرض حصائية بين جنس المبحوثين وبين درجة التإ
 بين اعتماد المبحوثين عمى احصائيً البرامج ,لكن ال توجد فروق دالة إتقديم  أسموب

 .اسيةتوجيات المشاركة السيلممعمومات والمعارف السياسية وب تمك البرامج كمصدر
 
 
 

التحول  -العام الرأي -سيةالمشاركة السيا -فزيونيةيالقنوات التم -اإلعالموسائل الكممات المفتاحية: 
 الديموقراطي.
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Abstract: 

This research tries to discuss the relation between TV channels 

and political participation in addition to the important role of the 

media means (TV channels in the front) through its ability to direct 

public opinion, as huge part of became related to the decmocratic 

transformation and growing new concepts emerged values 

globalization in the shed of international opening through 

communication and mediatechnology that enhanced its role in 

political culture, and defining the importance of participation in its 

positive shape without descriminiation in democratic transformation 

and political reform appliedon Gulf Council Countries (GCC).  
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 المقدمة:

انعكست  لثورة المعرفية والتكنولوجية التيا في امستمرً  القد شيد العالم تصاعدً 
تصال ونقل المعمومات من تطورات مستمرة من حيث أثارىا فيما لحق بوسائل اال

لىكل و الش شكل ومضمون وكم  إلىات نقل المعمومات,ومن ثم امتدت تمك التأثيرات ا 
يور األقمار الصناعية عام ما تبثو ىذه الوسائل من معمومات ومواد إعالمية ,فمنذ ظ

وضعت تحدًيا  (2) 2491جال االتصاالت ألول مرة عام م فيستخداميا وا 2491
أمام الدول العربية في ضرورة مواكبة التطورات التي أفرزتيا العولمة وبخاصة فيما 

يوني الفضائي ونقل المعمومات واألخبار وتأثيراتيا عمى األفراد يتعمق بالبث التميفز 
,خاصة فيما يتعمق بقدرتيا عمى تشكيل تصوراتيم عن الموضوعات (1)والمجتمع

,فالتحول الذي حدث في العالقة بين السياسة واإلعالم في (3)والقضايا السياسية المثارة
يا القنوات التميفزيونية والمحتوى السنوات األخيرة واعتبار وسائل اإلعالم وفي مقدمت

اإلخباري سواء برامج حوارية سياسية أو نشرات إخبارية كالعب أساسي في المشيد 
السياسي من حيث قدرتيا عمى صنع قضايا سياسية وتفجيرىا وتناول قضايا اإلصالح 
 السياسي والديموقراطية والمشاركة السياسية تمعب دوًرا في توجيات الجميور المتمقي
نحو تمك القضايا أو تكوين انطباعات عن النظام السياسي السائد, األمر الذي زاد من 

, وانطالًقا من الدور الذي يمعبة (9)نفوذىا وأوضح أىمية العالقة بين السياسة واإلعالم
التميفزيون في تشكيل الوعي السياسي لدى الجميور المتمقي, فإن ما تقدمة القنوات 

الخميج العربى من مواد إعالمية تتعمق بقضايا الرأي العام ,تشكل  التميفزيونية في دول
جزًءا من المحتوى التوعوعي لمجميور الخميجى وتشكيل معتقداتو تجاه القضايا 
السياسية ومن ثم يمكن أن تكون عاماًل محفًزا أو مثبًطا في توجيو الجميور نحو 

لمناخ السياسي السائد المشاركة السياسية الفاعمة أو اإلحجام عنيا في ظل ا
فييا,وبخاصة ما يقدم من خالل البرامج الحوارية, لذا تسعى ىذه الدراسة إلى اكتشاف 
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ىذه العالقة من خالل دراسة تطبيقية ميدانية عمى عينات من الجميور الخميجي 
 لمعرفة مدى تأثره بتمك البرامج.

 إشكالية الدراسة: -أواًل 

ور الذي تقوم بو وسائل اإلعالم وال سيما التعرف عمى الد تسعى الدراسة إلى
القنوات التيمفزيونية بدول الخميج العربي من حيث توجيو الرآي العام نحو المشاركة 
السياسية لدى فئات المجتمع الخميجي والكشف عن أولويات اىتمام الجميور الخميجى 

من جميور ومدى االستفادة الموقعة منيا من خالل دراسة ميدانية تطبيقية لعينة 
المجتمع الخميجي,حيث جاءت فكرة الدراسة من إدراك الباحثة ألىمية المشاركة 
السياسية في المجتمع المعاصر, حيث تعد أحد أعمدة الديموقراطية وعنصًرا ميًما 

,وقد تزايدت في اآلونة األخيرة أىمية وسائل اإلعالم وبخاصة يساىم في عممية التنمية
اء الحكومية أو الخاصة في التأثير عمى اتجاىات الجميور القنوات التميفزيونية سو 

المتمقي ليا وبخاصة في دول مجمس التعاون الخميجي إزاء القضايا السياسية 
والمجتمعية ,من خالل بنائيا اإلدراك المعرفي لمفرد والمجتمع ,األمر الذي من شأنو 

ل وأسإلىب متعددة قد تشكيل رؤيتيم تجاه قضايا معينة ,ومن خالل ما تممكة من وسائ
تساىم في دفع الجماىير لممشاركة في مجاالت وجوانب المجتمع سواء السياسية أو 
االقتصادية واالجتماعية ,وتعريف الجماىير بمجاالت المشاركة ,والتكامل من أجل 

 خمق السموك المشارك لمجماىير.

 أىمية الدراسة: -ثانًيا

اصة القنوات التميفزيونية الحكومية من المفترض أن تسيم وسائل اإلعالم وبخ 
والخاصة في زيادة الوعي السياسي لدى الجماىير ,وتييئة المجتمع لخمق رأي عام 
فعال وتوجيو وتوعية الجماىير بأىمية المشاركة السياسية في المجتمع لممساىمة في 
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ى عممية التنمية واإلصالح ,وتأتي أىمية ىذه الدراسة في محاولتيا التعرف عمى مد
إسيام القنوات التميفزيونية الخميجية الحكومية والخاصة في توعية الجميور نحو 

 المشاركة السياسية في مجتمعاتيم , وىنا يمكن الحديث عن جانبين من األىمية 

لما يمكن أن توفرة الدراسة من إطار معرفي ونظري ومرجع  األىمية العممية:
م والجيات المعنية بالتثقيف عممي لبحوث مستقبمية عن دور وسائل اإلعال

السياسي,واالستفادة من النتائج التي توصمت إلىيا عبر المؤشرات اإلحصائية في 
 تطوير أسإلىب لتعزيز دور القنوات التميفزيونية في نشر الثقافة السياسية ومظاىرىا.

من خالل ما تمثمة الدراسة من مدخل ميم لفيم  :األىمية العمميةويأتى جانب 
اإلعالمية في منطقة الخميج العربي وجوانبيا المختمفة, ومن ثم, فيي تساىم في  األوضاع

يجابية ,وتقدم لصانع القرار والميتمين  إدراك اإلعالميين لما تعمق بيا من جوانب سمبية وا 
إطار تحميمي ليذه العالقة في إطار تعاممة مع القنوات ودورىا ,كما تقدم الدراسة مؤشًرا 

ى فاعمية ىذه القنوات في التأثير المعرفي والسموكي لدى الجميور عممًيا لقياس مد
 الخميجي نتيجة اعتمادة عمييا كمصدر لممعمومات عن الظواىر السياسية. 

 أىداف الدراسة: -ثالثًا

تسعى الدراسة إلى تحقيق ىدف أساسي, وىو التعرف عمى مدى اعتماد  
وات التميفزيونية في تنمية وعييم الجميور الخميجي عمى وسائل اإلعالم وبخاصة القن

السياسى تجاه المشاركة السياسية ,وفي إطار ىذا اليدف الرئيسى تبمورت منو عدد 
 من األىداف الفرعية لعل من أىميا:

تحديد أىم القنوات التميفزيونية التي تسيم في توعية الجميور الخميجي وتحفزة نحو  -2
 المشاركة السياسية.
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البرامج السياسية والنشرات اإلخبارية التي تسيم في تشكيل الرأي التعرف عمى أىم  -1
 العام الخميجي تجاه القضايا السياسية.

معرفة مدى التباين في تناول القنوات التميفزيونية بين الحكومية والخاصة لمتوعية  -3
والتنشئة السياسية لتحفيز الجميور عمى المشاركة السياسية ,وانعكاس ذلك عمى 

 تماد الجميور الخميجي عمييا.مدى اع

التعرف عمى مدى إعتماد الجميور الخميجي عمى القنوات التميفزيونية الخاصة  -9
 والحكومية كمصدر لمعموماتو عن قضاياه المختمفة.

التعرف عمى دور البرامج اإلخبارية في القنوات التميفزيونية الخميجية في التأثير  -5
 المتعمق بالمشاركة السياسية.

التعرف عمى أىم اتجاىات الجميور الخميجي تجاه القنوات التميفزيونية الحكومية  -9
 والخاصة والمواد اإلخبارية التي تقوم ببثيا ومدى تأثره بيا.

 الدراسات السابقة: -رابًعا

إن الدراسات السابقة تقدم دروًسا لمباحث يمكنو االىتداء بنتائجيا في إضفاء 
ثم فقد أجرت الباحثة مسًحا ألىم الدراسات التي تتعمق  الموضوعية عمى دراستو,ومن

 بجانب الموضوع من خالل ثالث محاور رئيسة نتناول بعضيا كاألتي:
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 المحور األول

 الدراسات التي تتعمق بدور وسائل اإلعالم في تييئة الرأي العام

 والتوعية السياسية ومن ىذه الدراسات

لمعالجة اإلعالمية لمقضايا االجتماعية في :ا(5)(2269ثامر عزيز الديحاني ) -6
 المسمسالت الكويتية وانعكاسيا عمى القيم االجتماعية لدى الشباب الكويتي:

سعت الدراسة إلى مناقشة المعالجة اإلعالمية لمقضايا االجتماعية في  
المسمسالت الكويتية وانعكاسيا عمى القيم االجتماعية لدى الشباب الكويتى من خالل 

ة ميدانية عمى عينة من الجميور الكويتى ,وقد جاءت نتائج فروض الدراسة عمى دراس
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض الشباب لممسمسالت وأسموب 
معالجة القضايا االجتماعية في المسمسالت الكويتية والقيم االجتماعية لدى 

% ,كما 1122مشاىدة بنسبة الشباب,وقد احتل مسمسل "تعبت أراضيك" أعمى نسبة 
% ,ثم يمييم من 1422ارتفعت نسبة الشباب الذين كانت عالقاتيم غير واضحة بنسبة 

 %. 1,21% ,ثم المحايدة بنسبة 1322كانت عالقاتيم إيجابية بنسبة 

: المعالجة اإلعالمية (9)(2268فاطمة بنت محمد بن عمى البحر الرواس ) -2
وسائل اإلعالم التقميدية والجديدة واتجاىات  لقضايا الرأي العام العماني في

 الرأي العام نحوىا:دراسة تطبيقية مقارنة:

ناقشت الدراسة معالجة قضايا الرأي العام العماني في وسائل اإلعالم  
التقميدية والجديدة واتجاىات الرأي العام نحوىا ,وذلك من خالل دراسة ميدانية عمى 

ميور العماني بمحافظات السمطنة وفًقا لمنوع مفردة من الج ,,9عينة مكونة من 
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والسنة والمستوى التعميمي والميني واالقتصادي ,وأشارت نتائج الدراسة إلى أن شبكات 
التواصل االجتماعي احتمت مكانة ىامة ومتقدمة من بين وسائل اإلعالم التقميدية 

ىم وسائل اإلعالم والجديدة التي يفضميا الجميور العماني, كما يعد التميفزيون من أ
التقميدية التي يعتمد عمييا الجميور العماني في الحصول عمى المعمومات عن قضايا 
الرأي العام سواء داخل المجتمع العماني أو خارجة ,وجاءت نشرات األخبار في 
المرتبة األولى في المواد التي يحرص أفراد العينة عمى مشاىدتيا في التميفزيون 

و ,يمييا برامج الرأي العام ,كما أظيرت الدراسة اختالف أفراد العينة وسماعيا في الرادي
في ترتيب القضايا االجتماعية العمانية في قضايا الرأي العام في وسائل اإلعالم 
التقميدية والجديدة ,وجاءت قضايا حرية التعبير في المرتبة األولى في وسائل اإلعالم 

اإلعالم الجديدة ,كما أثبتت فروض الدراسة وجود التقميدية وقضايا الموازنة في وسائل 
عالقة ارتباطية بين اتجاىات وسائل اإلعالم التقميدية والجديدة في معالجة قضايا 

 الرأي العام واتجاىات الجميور العمانى نحوىا بقوة.

 :(7)(protess,David&Maxwell E.Mc combs 2016)دراسة: -3

دور وسائل اإلعالم المختمفة في تحديد تدور فكرة ىذه الدراسة حول مناقشة 
أولويات القضايا الميمة لدى الرأي العام والتي تعرف بأثر االتصال الجماىيري عمى 
وضع أجندة االىتمامات ,وقد توسعت الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع من 
 العقدين األخيرين ,وقد أوضحت الدراسة أن ما تقدمة وسائل اإلعالم المختمفة سواء
الورقية أو المصورة من تقارير اخبارية وغيرىا والتي تمد الميتم بما يشغمة من 
معمومات حول قضايا محل اىتمامو ,وتؤثر بشكل كبير في تحديد أولويات القضايا 

 ,ومن ثم تساىم بشكل أو أخر في وضع أجندات األعمال وترتيبيا وفًقا لألىم.
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 المحور الثانى
 نوات التميفزيونالدراسات المتعمقة بدور ق

 في تدعيم قيم المشاركة السياسية

: األطر اإلخبارية لمقضية الكردية في (2)(2222دراسة أيمن كامل جواد ) -6
القنوات الفضائية العراقية ودورىا في تشكيل اتجاىات الجميور نحوىا: سعت 
الدراسة إلى التعرف عمى األطر اإلخبارية لمقضية الكردية المستخدمة في 

لىة معالجتيا إعالمًيا, وأيًضا الترعف عمى رأي القو  ات الفضائية العراقية وا 
 372الجميور من خالل دراسة تطبيقية ميدانية عمى عينة عمدية قواميا 

مفردة من متابعي أخبار القضية الكردية في مناطق العاصمة بغداد, وخمصت 
 الدراسة إلى عدد من النتائج من بينيا:

المشيد مما يعني أن القضية الكردية والخالفات بين  تصدر األخبار الساسية
المركز واإلقميم ذات أبعاد سياسية , وأيًضا وجود فروق دالة إحصائًيا بين القوات 
العراقية محل الدراسة في األطر المستخدمة لمقضية الكردية,وقد أثبتت الدراسة تصدر 

 ضية الكردية.األحزاب البرلمانية قائمة القوى الفاعمة في اختيار الق

: األطر اإلعالمية لقضايا الحريات (4)(2222دراسة محمد محمود حمدان ) -2
المدنية والسياسية في القنوات الفضائية الموجية بالمغة العربية واعتماد 

 الجميور العراقي عمييا: 

سعت ىذه الدراسة إلى رصد وتحميل األطر اإلعالمية لقضايا الحريات 
قناتي روسيا إلىوم والحرة األمريكية بيدف التعرف عمى اتجاه  المدنية والسياسية في

عين عمى  -المعالجة اإلخبارية وأطر اإلعالمي لعينة من البرامج منيا )بانوراما
الديموقراطية( التي تتناول قضايا الحريات السياسية في الدول العربية ومعرفة درجة 
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ميدانية عمى عينة عشوائية قواميا اعتماد الجميور العراقي عمييا, وتم تطبيق دراسة 
مفردة من مشاىدي تمك البرامج في مناطق العاصمة بغداد ,وقد توصمت  ,,5

 الدراسة عمى عدد من النتائج من أىميا:
أن الحوار عبر الفيديو كان أىم القوالب الفنية األكثر استخداًما في عرض 

ت بشكل أكثر في برنامج الموضوعات في البرنامجين ,وأنو جرى تناول قضايا الحريا
 عين عمى الديموقراطية.

كما توصمت الدراسة الميدانية إلى أن غالبية أفراد العينة يعتمدون بدرجة 
متوسطة عمى القنوات الفضائية الموجية لمحصول عمى المعمومات المتعمقة بالحريات 
لة المدنية والسياسية, وقد أوضحت نتائج اختبارات الفروض إلى وجود عالقة دا

إحصائًيا بين كثافة مشاىدة العينة لمقناتين محل الدراسة لقضايا الحريات المدنية 
والسياسية لصالح درجة الكثافة المرتفعة لألفراد محل الدراسة,وأشارت الدراسة إلى 
وجود عالقة دالة احصائًيا بين درجة الحصول عمى المعمومات عن تمك القضايا 

 نوات من حيث المعرفة والوجدان والسموك.وتأثيرات اعتمادىم عمى نفس الق
دور برامج الرأي التميفزيونية في دعم , (,2)(2268ياسر محمد أبو السمان ) -3

 المواطنة لدى الشباب الجامعي المصري:دراسة تحميمية ميدانية: 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور برامج الرأي التميفزيونية في دعم المواطنة 
معي المصري,من خالل دراسة ميدانية عمى عينة طبقية من شباب لدى الشباب الجا

إلى  2/2/1,22مفردة خالل الفترة من  ,,9جامعة القاىرة وعيش شمس قواميا 
% 52,وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج ,حيث أظيرت الدراسة أن  32/3/1,22

إن ىناك اسباًبا وراء  من عينة الدراسة ياىدون برامج الرأي التميفزيونية بشكل دائم,كما
المشاىدة في مقدمتيا متابعة األحداث والقضايا العربية الجارية في الوطن العربى بنسبة 

% ,وثبت صحة الفروض التي تتعمق بوجود اختالف بين أراء المبحوثين وفًقا 2222
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ج لمنوع والديانة والمستوى التعميمي واالقتصادي,كما اختمفت أرائيم حول دعم تمك البرام
لممواطنة وفًقا لممتغيرات السابقة,وثبت وجود عالقة ارتباطية بين حجم تعرض المبحوثين 

 لبرامج الرأي التميفزيونية واتجاىاتيم نحو ممارسة المواطنة في المجتمع.

 :(66)(2266دراسة مصطفي محمد بيجت ) -4

طبقت الدراسة الميدانية عمى عينة من جميور محافظة قنا ,وقام الباحث 
اسة مسحية لمحتوى قناتي األولى والثانية في التميفزيون المصري ,وقد أكدت بدر 

الدراسة الميدانية أن جميور العينة يشعر بعد االستقرار عند مشاىدتيم لمبرامج 
% ثم شعور بالخوف من المجيول ألنيا 5921السياسية في التميفزيون المصرى بنسبة 

عمق في تفاصيل الحدث السياسي تعرض موضوعات السياسة بشكل سطحى دون الت
,وتصف الدراسة كون التميفزيون مصدًرا لممعمومات السياسية عمى الرغم من أن 
السيطرة الحكومية التزال تمثل قيًدا تاريخًيا عمى حرية الرأي ,وقد أوضحت الدراسة أن 
ة القناتين األولى والثانية محل الدراسة حاوال أن يقدما ما يعطى االستقرار بالنسب

يناير رغم كل المشاحنات السياسية التي كانت تحدث داخل  15لممواطن عقب ثورة 
 الوسط السياسي ,والذكور ىم أول من تاثر بصورة ىذا االستقرار السياسي.

 :Mansoor Moaddel (2012)(62)دراسة: -5

دارت ىذه الدراسة حول مناقشة مجموعتين من النظريات ,تمثمت النظرية 
ة والتي تدور حول الصراع السياسي وتعبئة الموارد التنظيمية األولى في الفرص

والسياسية,واألخرى نظرية الحرمان والمجتمع الجماىيري ,وتقيم الدراسة من خالليم 
القوة التفسيرية في واقع مشاركة الحركات السياسية في الثورة ,وتستخدم الدراسة منيج 

من البالغين  293طني لعينة من مسح البيانات في عينة تمثيمية عمى الصعيد الو 
المصريين الذين قاموا بالمشاركة في الحركات الثورية ,وقد خمصت الدراسة إلى أن 
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الثورة قادىا أعضاء من الطبقة الوسطى ,كما توصمت إلى أن المشاركة السياسية في 
 الحركة الثورية في مصر تدعم الفرضيات المستمدة من كال النظريتين.

 

 المحور الثالث

 الدراسات التي تناولت اإلطار النظرى لمدراسة

قدمت ىذه الدراسة إطاًرا : Jung,Joo-Young 2017))(63) دراسة: -6
ميًما لمناقشة المداخل األساسية واألطر المعرفية لنظريات اإلعالم,ثم قامت الدراسة 
 بعرض البحوث التجريبية لنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم ,وتشير إلى أن ىذه
النظرية تقدم إطار متعدد المستويات لشرح وتفسير الظروف الفردية والمجتمعية التي 
تؤثر بدرجة كبيرة عمى أىمية وسائل اإلعالم في حياة الفرد إلىومية,من خالل 
الدراسات التجريبية التي طبقت عمى النظرية التي أظيرت أن تمك النظرية التي 

عمى مجموعة من العوامل الميمة التي ظيرت منذ السبعينيات استطاعت أن تقف 
 تشرح ارتباط وأىمية وسائل اإلعالم في حياة األفراد والمجتمعات.

سعت الدراسة إلى معرفة مدى : (64)(2265وديع محمد سعيد العزعزى ) -1
اعتماد طمبة جامعة أم القرى عمى القنوات الفضائية في التعرف عمى األحداث 

 ,,3,من خالل دراسة تطبيقية عمى عينة قواميا  والقضايا السياسية عمى الساحة
 1,25- 1,29مفردة من طمبة كميات الجامعة في مكة المكرمة خالل العام الدراسي 

 ,وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا: 
% من شباب الجامعة يعتمد بدرجة متوسطة عمى القنوات الفضائية الناطقة 25أن  -

 ة القضايا واألحداث السياسية الجارية.بالعربية في متابع
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جاءت قناة العربية اإلخبارية في مقدمة القنوات اإلخبارية األعمى مشاىدة من قبل  -
 العينة محل البحث.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

من خالل مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة ,خمصت الباحثة إلى عدد من 
 لي:النقاط الميمة عمى النحو التا

أن الكثير من الدراسات السابقة قد عالجت دور وسائل اإلعالم وال سيما القنوات  -
التميفزيونية في التثقيف السياسي والتنشئة السياسية والتاثير عمى إتجاىات الرأي 
العام إال إنيا لم تقدم طرق عممية تطبيقية لممعالجة اإلعالمية الصحيحة والمفترضة 

 يصى لمظاىرة.,واكتفت بالجانب التشخ

أن ىناك دراسات تناولت تأثير وسائل اإلعالم وال سيما القنوات التميفزيونية  -
الحكومية والخاصة في المشاركة السياسية ,إال إنيا لم تتطرق إلى دور تمك الوسائل 

 في توعية المتمقين بمظاىر المشاركة السياسية المختمفة وطرق تدعيميا.

عظميا استخدمت المنيج المسحي في أسموب عمميا أن الدراسات السابقة في م -
 كونو األنسب في تحقيق نتائج دقيقة في تحميل ومعالجة الظاىرة محل الدراسة.

أكدت الدراسات العربية واألجنبية عمى أن التميفزيون يمعب دوًرا ميًما في التأثير  -
والخاص معنى عمى الجماىير وتوجياتيم ,وىذا يعني بأن التميفزيون بشقة الحكومى 

 بتدعيم قيم المشاركة السياسية ونشر الوعى السياسي بين الجميور المتمقي.

وجود ندرة في الدراسات التي تتناول دور الجميور في تدعيم قيم المشاركة السياسية  -
 ومشاركتو في توجية دور اإلعالم ليذا األمر.
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التفزيون في المشاركة وجود ندرة نسبية في الدراسات العربية التي تناولت دور  -
 السياسية.

اقتربت بعض الدراسات السابقة من تناوليا لألساليب واإلجراءات المنيجية المتبعة  -
في معالجة مشكمة الدراسة ونتائجيا ,ولكنيا اختمفت مع غيرىا من الدراسات فيما 
يتعمق بطبيعة الجميور المستيدف ومدى اعتماده عمى وسائل اإلعالم في تدعيم 

 المشاركة السياسية. قيم

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

في ضوء مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة حددت بعض أوجو االستفادة منيا 
 في دراستيا الحإلىة منيجًيا وعممًيا في االتى:

التعرف عمى المناىج والطرق واألدوات البحثية المستخدمة في جمع المعمومات -2
 ة توظيفيا ومعالجتيا لممشكمة وتحقيق األىداف.والبيانات وكيفي

تحديد وصياغة تساؤالت الدراسة والفروض العممية ليا ,من حيث وجود التساؤالت -1
المشتركة التي تتعمق بتأثير قنوات التميفزيون والبرامج اإلخبارية ونشرات األخبار 

 في التثقيف السياسية والمشاركة السياسية.

 أن يتناولة في اإلطار النظري والتطبيقي لمدراسة. حددت لمباحث ما يجب-3

االطالع عمى النتائج واالستنتاجات وما آلت إلىو من مقترحات وتوصيات والتي -9
 تعد دلياًل عممًيا وعممًيا لما يجب أن تبدأ منو الدراسة الحالية.

وات استفادت الباحثة منيا في بمورة وصياغة موضوع الدراسة الحالي في دور القن -5
التميفزيونية في توجية الرأي العام نحو المشاركة السياسية لتغطية الجوانب التي لم 

 تتعرض ليا الدراسات السابقة.
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التعرف عمى مدى االتفاق واالختالف في نتائج الدراسات السابقة محمًيا وعربًيا -9 
 وعالمًيا وبين ما توصمت إلىو الدراسة من نتائج.

 المستخدم في الدراسة:خامًسا: اإلطار النظري 

تحتل النظرية العممية أىمية كبيرة في مجال البحث في الظواىر المختمفة  
لكافة العموم ,والتي تشير إلى كونيا نسق فكري استنباطي متسق حول ظاىرة أو 
مجموعة ظواىر متجانسة,وقد استعانت الباحثة في دراستيا لموضوع الدراسة نظرية 

الم ,ومدخل التييئة المعرفية,حيث إن مدخل االعتماد يركز االعتماد عمى وسائل اإلع
عمى الوسيمة ودرجة أىميتيا لمفرد كمصدر يستقى منو المعمومات ,والعالقة الرئيسة 
ىي عالقة االعتماد بين وسائل اإلعالم والنظام االجتماعى والجميور,وقد تكون ىذه 

صحف( أو بين أحدىا  -زيونتميف–العالقة بين وسائل اإلعالم جميعيا سواء )راديو 
,وتكمن تمك العالقة في كون وسائل اإلعالم قادرة عمى جمع المعمومات التي نحتاجيا 
ونقميا بشكل متميز سوف يزيد من قدرتيا عمى تحقيق أكبر قدر من التأثير المعرفي 

 (25)والعاطفي والسموكي,وتزداد في حال وجود استقرار بنائي في المجتمع.

العتماد عمى ركيزتين أساسيتين يتمثالن في األىداف وتقوم عالقة ا 
المبتغاة,والمصادر المختمفة لتحقيق األىدف, وتتنوع أىداف األفراد التي يبتغي األفراد 
تحقيقيا من وراء االعتماد عمى وسائل اإلعالم تتمثل في:الفيم لمبيئة المحيطة والعالم 

الت عن كيفية التعامل مع الخارجى ومعرفة الذات ,والتوجيو لمحصول عمى دال
 (22),والتسمية.(29)المواقف الجديدة

وتحدد نظرية االعتماد مجموعة من التأثيرات الناتجة عن اعتماد األفراد عمى 
وسائل اإلعالم منيا التأثيرات المعرفية ,والتأثيرات الوجدانية , والتأثيرات 

اد متبادل بين السموكية,وتضع النظرية عدد من الفروض منيا وجود عالقة اعتم
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الجميور ووسائل اإلعالم والمجتمع ,وأن درجة استقرار النظام االجتماعي تؤثر عمى 
زيادة أو قمة االعتماد عمى معمومات وسائل اإلعالم,وتقل درجة االعتماد في حال 
وجود قنوات بديمة لمحصول عمى المعمومات والعكس,كما يختمف الجميور في درجة 

ختالفيم في األىداف والمصالح والحاجات الفردية,ويزداد اتجاه اعتماده عمييا نتيجة ا
الجميور لالعتماد عمى وسائل اإلعالم في المجتمعات التي تتطور فييا أنظمة ىذه 
الوسائل,وتستند الدراسة إلى ىذه النظرية؛ نظًرا ألن المجتمعات المعاصرة وبخاصة 

ر الخبرات الذاتية لمجميور, في المجتمع العربى والخميجي بصفة خاصة تتسم بانحسا
وبخاصة فيما يتعمق بالموضوعات والقضايا المختمفة؛ ومن ثم يزداد اعتماد أفراد 
الجميور عمى وسائل خبرات غير مباشرة وأبرزىا وسائل اإلعالم الستيفاء المعمومات 

 عن األحدث والقضايا وبخاصة ما يتعمق بالمشاركة السياسية.
:حيث تشير التييئة إلى العممية التي يقوم من ةأما مدخل التييئة المعرفي

خالليا األفراد بتغيير آرائيم ليس ألنيم يستثيرون في أنفسيم التقييم الخاص بقضية ما 
ولكن؛ ألن مثيًرا معيًنا يستثير لدييم األىمية النسبية التي يولونيا العتبارات عديدة 

 (22)تشكل التقييم النيائي لدييم.

عرفية لوسائل اإلعالم إعداد الرأي لعام والجميور إعداد ويقصد بالتييئة الم
نفسًيا كافًيا لتقبل ما تقدم لو وسائل اإلعالم من أفكار ومعمومات جديدة ومختمفة عن 
قضايا وأفراد ودول وشعوب ,ويتم ذلك من خالل استثارة األنماط والمعارف المخزنة 

 في ذاكرة الشخص.

في: الفرض األول يتمثل في تأثير  وتقوم النظرية عمى عدة فروض تتمثل
وسائل اإلعالم بقوة عمى المعايير التي يقيم من خالليا االفراد القضايا واألحداث 
ويحكمون من خالليا عمى الشخصيات من خالل ابرازىا لعدد من القضايا واألحداث 

مما والحقائق واغاليا لمبعض األخر, والثانى أنو كمما زاد حجم التغطية اإلعالمية؛ ك
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زادات التييئة المعرفية لقضية معينة وارتفع احتمال تحقيقيا لميدف منيا,والفرض 
الثالث:أنو كمما اتفق المحتوى الذى تقدمو وسائل اإلعالم مع القيم واألفكار والمعتقدات 

 المستقرة في عقمية المتمقى ارتفع احتمال تقبمو ليا, وبالتإلى تأثيرىا عمى مواقفو.

ية من خالل عدة عمميات منيا:تمقى المعمومات من وسائل وتتم عممية التي
اإلعالم وترميزىا ,ثم انتقال المعمومات إلى الذاكرة طويمة المدى,ويستعيد الفرد 
المعمومات في فيم وتفسير المعمومات التي يتمقاىا ومن ثم يكون تصورات عن 

 األحداث والقضايا.

مكانية االسترجاع, وىناك عدد من المفاىيم ليذه النظرية من أىمي ا البروز,وا 
والمالئمةو النغمة الغالبة, وغيرىا,وقد ظيرت تطبيقات ىذه النظرية منذ ظيورىا عمى 
نطاق واسع في مجال االتصال السياسي,وقد استفادت الباحثة منيا في قياس مستوى 
المعرفة السياسية لدى الجميور الخميجي ودراسة القضايا السياسية والمضمون الذي 

 شكل الوعي السياسي.ي
 سادًسا: المفاىيم اإلجرائية لمدراسة:

 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:

 السياسية: (: مفيوم المشاركة6) 

تعد المشاركة السياسية جوىر الحياة الديموقراطية في أى مجتمع والطريق  
تواجو  ,فالمشاركة من اإلشكاليات الميمة التي(24)إلى تحقيق التنمية الشاممة

المجتمعات في طريقيا نحو التنمية , باإلضافة إلى أن المشاركة تدعم العالقة بين 
,والمشاركة  (,1)الفرد ومجتمعو األمر الذي ينعكس عمى شعوره باالنتماء لموطن

السياسية من مكونات الوعي السياسي ومؤشر قوي عمى مدى تطور أو تخمف 
يقل في المجتمعات التمقيدية ويتوفر في المجتمع ونظامي السياسي وىو األمر الذي 
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المجتمع الحديث,وينظر لممشاركة عمى أن مجرد اىتمام المواطن باألمور السياسية 
كاف لمحديث عن وجودىا ,بل إن ىناك من الدراسات التي عدت الفتور السياسي 
 والالمباالة والسمبية ىى شكل من المشاركة ,إال إن الدراسات العربية تأخذ بالدور
اإليجابى الذى يترجم الرغبة في القيام بنشاط اختياري في مجال الحياة السياسية 
,ويتطمب حد أدنى من الوعي السياسي والمعرفة ويؤدى إلى سموك, فعمى ممموس 
يتمثل غالبا في االنشطة السياسية المتعارف عمييا مثل الترشح في االنتخابات أو 

والعضوية في االحزاب والمنظمات وحضور  االدالء بالتصويت في الييئات المنتخبة
 (12)إلخ. ,,,المؤتمرات واالجتماعات 

ويرتبط مفيوم المشاركة بالتنشئة السياسية التي تعد وسائل اإلعالم مصدًرا  
,حيث يحتاج الفرد إلى المنبيات السياسية وقدر من االىتمام السياسي (11)ميًما ليا

اخل الجماعات األولية في األسرة ويتوقف ذلك عمى خبرات التنشئة المبكرة د
والمدرسة؛ فإذا كان يسود بيما أسموب ديموقراطى, يكون الفرد أكثر استعداًدا لممشاركة 

,ويرتبط مفيوم المشاركة (13)عكس التنشئة السمطوية التي يقل فييا ميل الفرد لممشاركة
مشاركة السياسية أيًضا بعممية التعميم السياسي والثقافة السياسية , وتتعدد عريفات ال

تبًعا الختالف وجيات النظر حول ماىية مفيوم المشاركة وأىدافيا وتطبيقاتيا 
ومستوياتيا من مجتمع الخر بل من وقت الخر بتطور أسإلىبيا ووسائميا,فقد نظر 

 إلىيا البعض عمى أنيا:

المساىمة األنشطة اإلدراية التي يزاوليا أفراد المجتمع بيدف اختيار حكاميم وممثمييم و  -
 في صنع السياسيات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر.

عممية اجتماعية سياسية طوعية رسمية تتضمن سموًكا منظًما ومشروًعا متواصال يعبر  -
 عن اتجاه عقالني ينم عن إدراك عميق لحقوق المواطنين وواجباتيم وفيم أبعادىا.
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ليادف إلى التأثير في القرار ويرى ىنتجتون المشاركة بأنيا نشاط المواطن ا 
الحكومى ,وىو نشاط شخصى من جانب المواطن العادي وليس شرًطا بأن تكون 

بأنيا نشاط ييدف إلى التأثير عمى  verba,بينما يرى (19)قانونية, كما يرى ىنتجتون
بأنيا كل عمل  weinerالحكومة ,وىناك تعريفات أخرى لممشاركة مثل تعريف وينر 

فاشل منظم أو غير منظم مرحمى ومستمر يفترض المجوء لوسائل إرادي ناجح أو 
شرعية أو غير شرعية بيدف التأثير عمى اختيارات سياسية أو إدارة الشئون العامة أو 

,وترى دائرة المعارف لمعموم االجتماعية أن المشاركة تعبر عن  (15)إختيار الحكام
مع في اطار حكاميم وصناعة األنشطة اإلرادية التي يشارك بمقتضاىا أفراد المجت

السياسات العامة بشكل مباشر ,وترى الباحثة أن ىناك تعدًدا في تعريفات المشاركة 
السياسية, وىذا التعدد يدل عمى وجود فروق بين وجيات النظر في كل مجتمع وكل 
وقت لمقصد وىدف المشاركة السياسية ,كما أن وضع قيد أن تكون في اإلطار 

ا عمييا, حيث يخرج االضرابات وغيرىا من مفيوم المشاركة ويضيق الشرعى يشكل قيدً 
 المفيوم عمى سموكيات محددة.

بأنيا تعبر عن  وقد خمصت الباحثة إلى التعريف اإلجرائى لممشاركة: 
األنشطة الطوعية اإلرادية التي يقوم بيا أفراد المجتمع الخميجي فرادى أو جماعات, 

إلى سموك أو موقف أو قول بيدف المساىمة في سواء كانت تمك األنشطة مترجمة 
صنع السياسات والقرارات في بمدىم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر واختيار 
حكاميم وممثمييم فييا عبر التصويت في االنتخابات والترشح فييا واالنضمام إلى 
المنظمات واألحزاب السياسية السعي لمنصب عام ,حضور المؤتمرات واالجتماعات 

 لسياسية والمشاركة في النقاشات السياسية والتعبير عن ارائيم.ا
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 تساؤالت الدراسة: -سابًعا

ما المصادر التي يعتمد عمييا الجميور الخميجي في الحصول عمى معموماتو  -
 عن قضايا المشاركة السياسيو؟

 ما ترتيب قضايا المشاركة السياسية في قائمة أولويات الجميور الخميجي؟ -

درجة تعرض الجميور الخميجي لمبرامج الحوارية التي تتناول قضايا ما  -
 المشاركة السياسية في التميفزيون الحكومى الخميجي؟

 ما البرامج السياسية التي يتابعيا الجميور الخميجي عينة الدراسة؟  -

ما انعكاسات التعرض لمبرامج السياسية في القنوات التميفزيونية الحكومية  -
 فيما يتعمق بعممية المشاركة السياسية؟ الخميجية 

مادرجة اعتماد جميور كل دولة من الدول عينة الدراسة عمى البرامج السياسية  -
 في عينة الدراسة لمحصول عمى المعمومات الخاصة بالمشاركة السياسية؟ 

ما العوامل المؤثرة في تفضيل اختيار الجميور لمبرامج الحوارية السياسية التي  -
 عيا؟يتاب

 ثامًنا: فروض الدراسة:

توجد عالقة ذات داللو إحصائية بين درجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية  -
 التي تذاع عبر القنوات الخميجية ومتغير الفئة العمرية والجنس.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية  -
 ين مستوى المعرفة السياسية.في التميفزيون الخميجي وب
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد المبحوثين عمى البرامج  -
السياسية في ىذه القنوات كمصدر لممعمومات والمعارف السياسية وبين 

 توجيات المشاركة السياسية.

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة: -تاسًعا

التحميمية التي تيدف إلى وصف حالة  تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية
المشاركة السياسية وبيان مضمونيا وعناصرىا ووصف إتجاىات الفئات المختمفة من 
جميور المتمقين لمقنوات التميفزيونية الخميجية نحو المحتوى والمضامين التي تعرضيا 

 تمك القنوات والبرامج السياسية بيا.

 الدراسة: منيج( 6)

المنيج المسحي الميداني ,لجمع البيانات وتحميميا من  تعتمد الدراسة عمى
خالل االستبيانات ,بيدف الحصول عمى معمومات من أعداد المبحوثين الممثمين 

 لجميور المجتمع الخميجى المشاىد لمقنوات محل الدراسة وبرامجيا.

 الدراسة: متغيرات( 2)

 المتغير التابع ىو )المشاركة السياسية(

 )القنوات التميفزيونية او البرامج السياسية بيا( المتغير المستقل

–الحالة االجتماعية –منطقة السكن -السن–المتغيرات الوسيطة ىي )النوع 
 المستوى التعميمي(.–الحاالة االقتصادية والدخل 

 ( أدوات جمع البيانات:3)

 تعتمد الباحثة في جمع البيانات في دراستيا عمى:
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وف تطبق عمى مسح الجميور الخميجى الذى والتي ساستمارة االستبيان: 
يتعرض ليذه البرامج السياسية في القنوات التميفزيونية الخميجية ,حيث تعتمد الدراسة 
عمى تصميم استمارة استبيان خاصة ,يراعى فييا تعدد اإلجابات لمسؤال الواحد, وتمد 

لخيارات والبدائل المبحوث بما يتناسب مع رأيو أو وجو نظره ,ويراعى فييا أن تتميز ا
باالستقالل ال تتداخل مع غيرىا وسوف يتم تقسيم االستمارة إلى محاور تشمل عادات 
وأنماط مشاىدة البرامج والنشرات اإلخبارية ,ومعرفة ىذه البرامج ,وعوامل الجذب ليا 
,وتقييميا ,وأكثرىا جاذبية وفائدة ,إضافة إلى البيانات األساسية ,ومقياس لممستوى 

ادي واالجتماعي لمعينة ,تمثل في أسئمة عن المستوى التعميمي ,والدخل االقتص
 الشيرى ,وممكية السكن ,ومستوى السكن.

 ( مجتمع وعينة الدراسة:4) 

يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية من كافة فئات الجميور الخميجي؛ ونظًرا 
حة من الجميور اجراء دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية متالصعوبة تطبيق ذلك , تم 

الخميجي,في ضوء دور وسائل اإلعالم في توجية الرأي العام نحو المشاركة 
السياسية,عن طريق استمارة استبيان إلكترونية ,وكان عدد االستمارات التي تم 

( استبانة, وىى تمثل العينة التي تم اختبارىا من 129استكماليا من قبل الجميور )
 .1,22ائل اإلعالم خالل عام عام الجميور الخميجي المتابع لوس

 ( خصائص عينة الدراسة الميدانية:5)

 أنثى(. -النوع: )ذكر-أ

إلى أقل  ,3)من  -(,3إلى أقل من  ,1)من  –(,1المرحمة العمرية: )أقل من  -ب
 (.,9إلى  ,5)من  -(,5إلى أقل من  ,9)من  -(,9من 

 ال يعمل(. -المينة: )يعمل-ج
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دراسات –عإلى -فوق متوسط-متوسط–ت المتوسط تح-مستوى التعميم: )أمى-د
 عميا(.

 ,,,1)من  -(,,,1إلى  ,,,2)من  -(,,,2متوسط دخل األسرة: )أقل من -ه
)من  -(,,,5إلى  ,,,9)من  -(,,,9إلى  ,,,3)من  -(,,,3إلى 

 فأكثر(. ,,,5

 فيال. –مستوى السكن: شقة  -و

 تمميك. -ممكية السكن:إيجار-ز

 ال(.-)نعمعضوية نادى رياضى: -ح 

 ( إجراءات الصدق والثبات: 6)

تعد إجراءات قياس الصدق والثبات من أىم اإلجراءات المنيجية األساسية,والتي 
تتمثل في تحقق الصدق في استمارات تحميل الضمون واالستطالع, ويقصد بصدق قائمة 

أن تكون قادرة عمي قياس ما ُأعدت من أجمو وشموليا عمى  Validityاالستقصاء 
لعناصر التي يجب أن تدخل في التحميل بما يحقق أىداف الدراسة, ىذا باإلضافة إلى ا

  تخدميا.وضوح فقراتيا ومفرداتيا بحيث تكون مفيومة لكل من يس

 صدق فقرات قائمة االستقصاء باستخدام ثالثة طرق:  منىذا, وقد تم التأكد 

نة تجريبية لمتأكد من : حيث تم تطبيق االستقصاء عمى عيطريقة العينة التجريبية . أ
الصدق الظاىري وصدق المحتوى ألسئمة وعبارات القائمة, ومدى سالمة وصياغة 
ووضوح عباراتيا, واألخذ بالمالحظات التي أبداىا المستقصي منيم بما يعمل عمى 
زيادة كفاءة وفعإلىة القائمة في تحقيق الغرض الذي صممت من أجمو. وفي ىذه 
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اإلجراءات التي ساىمت في زيادة صدق قائمة  الخطوة, تم تطبيق عدد من
 االستقصاء منيا:

 .عبارات لقياس كل متغير 5ث تشمل ( تخفيض عدد عبارات القائمة, بحي2)

 .ومناسبة لمستويات المستقصى منيم( استخدام ألفاظ أكثر وضوًحا 1)

 ( تغيير ترتيب المتغيرات والعبارات داخل كل متغير لتبدو أكثر منطقية. 3)

حيث تم عرض األداة عمى عدد من ذوي االختصاص, وفي  يقة المحكمين:طر  . ب
ضوء مالحظاتيم وتوصياتيم, تم إجراء التعديالت المناسبة لبعض العبارات, كما 
تم اعتماد العبارات التي حصمت عمى تأييد غالبية المحكمين مما أدى إلى زيادة 

  (19)مستوى صدق أداة الدراسة.

: حيث تم حساب لداخمي لعبارات قائمة االستقصاءطريقة صدق االتساق ا -ج
االتساق الداخمي لعبارات قائمة االستقصاء بعد تفريغ البيانات الموجودة فييا عمى 

( وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين SPSSبرنامج التحميل اإلحصائي )
محور كل عبارة من عبارات قائمة االستقصاء وبين الدرجة الكمية لممتغير أو ال

الذي تنتمي إلىو ىذه العبارة ومستوى الداللة المعنوية لكل عبارة, حيث تتسم 
عبارات قائمة االستقصاء بالصدق عندما يقل مستوى الداللة المحسوب عن 

 (. 5,,,مستوى )

 وسائل اإلعالم والمشاركة السياسية:

 :(27)اإلعالم في تدعيم ثقافة المشاركة السياسية دور( 6) 

ة السياسية مرتبطة بالتنمية السياسية,وعمى اعتبار أن المشاركة إن المشارك 
السياسية أضحت أحد المعايير الميمة لشرعية السمطة السياسية في أي 
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مجتمع,واإلعالم عبر وسائمو المختمفة يمكن أن يساىم في تفعيل المشاركة 
فراد في السياسية,حيث أن وسائل اإلعالم تعد من المؤسسات التي يتفاعل معيا األ

التي  مرحمة مبكرة من العمر, ويكون تأثيرىا أكبر في المراحل العمرية االكثر نضًجا,
تتم عبر عممية تفاعمية بين ما تعرضة ىذه الوسائل من مضامين سياسية أو غير 
جتماعى عام ,وقد يكون ىذا التأثير  سياسية والجميور المتمقى في ظل نسق سياسي وا 

ليذه المضامين أو غير مباشر من خالل تعرض مؤسسات مباشًرا من خالل التعرض 
 (12)التنشئة ليا.

ومع التطور السريع في وسائل اإلعالم واالتصال تطور في اتجاه توسيع 
نطاق المشاركة السياسية ,ومن ثم, حدث تدفق لممعمومات وىذا التدفق, أتاح فرصة 

من أىمية وسائل اإلعالم كبيرة لممعرفة واإلدراك لدى األفراد ,وىو األمر الذى زاد 
وبخاصة مع تطور قدرتيا عمى تحميل المعمومات وتفسيرىا ونقميا ,وىذا الدور الذى 
تقوم بو وسائل اإلعالم خمق درجة من الوعى السياسي باألمور والقضايا التي تدور 

 حوليم مما حفزىم عمى المشاركة في صنع القرار.

,  في تشكيل سياسة التحول السياسيوتمعب وسائل اإلعالم دوًرا رئسًيا وفاعاًل 
فيي تعكس العالقة بين الدولة والمجتمع وبين الصفوة السياسية والجماىير , ويتوقف 
إسيام وسائل اإلعالم في عممية اإلصالح والمشاركة السياسية والتحول الديمقراطى 

ىذه وحجم التحديات وتعدد االراء واالتجاىات داخل  عمى شكمة ووظيفتو في المجتمع
 الوسائل, فضال عن العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع.

كما إن وسائل اإلعالم قادرة عمى تشكيل المدركات السياسية لألفراد من خالل 
  (14)تزوييم بالمعمومات عن الشؤون العامة والقضايا السياسية.
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لسياسية من خالل دعم ولم تتوقف دور وسائل اإلعالم في تدعيم المشاركة ا
الوعي السياسي واالتصال السياسي فقط بل من خالل ما يقوم بو أيًضا من غرس 

 لمثقافة السياسية والتي تعد أحد سمات المجتمع المتقدم في الوقت المعاصر.

 وسائل اإلعالم التقميدية: دور -6

 كاألتى:ويمكن الحديث عن أدوار وسائل اإلعالم التقميديو 

 نوات التميفزيون:( دور ق6) 

يرى بعض فقياء اإلعالم أن المسئولية األساسية التي تقع عمى عاتق وسائل 
 األتى: اإلعالم عمى اختالفيا تنحصر في أربع وظائف أساسية تتمثل في

تعمل عمى تقديم األخبار والتحميالت والمعمومات واليدف منيا التنمية السياسية:  -أ
ىم وتقديم المعمومات الجديدة حول المشكالت القائمة زيادة المعرفة واإلقناع والتفا

وغيرىا من المشائل الجديدة من خالل إفراد مساحات جيدة تخصصيا الرسالة 
اإلعالمية لمتثقيف السياسي والتنشئة السياسية واإلعالم السياسي ذى الطابع 

 (,3)الشمولى عمى المستوى النظري والتطبيقي.
م بدور يعتد بو في تحقيق الوعي الوطني,باإلضافة حيث تقو  التوعية الوطنية: -ب 

زكاء مشاعر  إلى تعميق روح االنتماء وذلك من خالل دعم الشعور بالوطنية وا 
 االنتماء الوطني لدى الجماىير.

ويعني التثقيف العام زيادة ثقافة الفرد عبر القنوات ,والتثقيف العام التثقيف:  -ج
د يكون ذلك بشكل عفوي وعارض أو بشكل يحدث في اإلطار االجتماعى لمفرد,وق

مخطط ومقصود, وميما كانت أشكال التثقيف العام, فإنيا تؤدي إلى زيادة 
 إضطالع الفرد وتعميق ثقافتو.
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ىناك صمة وثيقة بين العممية السياسية والعممية اإلتصالية  :(36)تعبئة الجماىير -د
فزيون مؤسسات السيادة كما تمثل وسائل االتصال واإلعالم وبخاصة قنوات التمي

في المجتمع المعاصر, وليا أىمية خاصة في المشاركة في العممية السياسية من 
خالل تركيز االنتباه عمى قضايا معينة,فاإلتصال يؤثر بشكل كبير عمى صنع 
القرارات من خالل األسموب الذى يتم فيو عرض الحقائق,وكذلك التعرف عمى 

يا واليموم والمشكالت التي يتخذ الرأي العام الرأي العام من خالل رصد القضا
مواقف محددة إزاءىا سواء كانت مشكالت وقضايا داخمية تمس حياة الجماىير,أو 
قضايا تتعمق بالنواحى القومية والعالمية وانعكاساتيا عمى المجتمع,وىو أمر يدفع 
ر المجتمع اإلنسانى نحو التطور واإلبداع واالبتكار وبخاصة من خالل جميو 

تجاىات ومواقف اجتماعية, وكذلك  رادة وا  المثقفين بما ليم من شخصية وا 
 تخصصيم وثقافاتيم ومشاركتيم في الحياة العامة.

مساعدة الجميور في تكوين رأى عام سميم بعرض كافة  خمق الرأي العام: -ه
مداده بكافة المعمومات واألخبار الصحيحة الدقيقة التي تساعده  الحقائق الثابتة وا 

 عمى تكوين رأى صائب في قضايا وموضوعات جارية وأحداث ميمة.
بتقديم المعمومات المرتبطة باألحداث, فتكون وسائل اإلعالم مرآة وظيفو المنفعة:  -و

 لكل ما يقع من أحداث في المجتمع.

 بتدعيم القيم والتقإلىد والمعايير المثإلىة لممجتمع.الوظيفة الثقافية:  -ز

ت بقدرتيا عمى تحويل المجردات إلى محسوسات, وتعد وسيمة وتتميز القنوا    
جذابة لمكبار والصغار, فيي تمتمك القدرة الفنية التي تمكنو من تحويل الخيال إلى  

  واقعية والواقع إلى خيال فيو وسيمة ناجحة لمدعاية واإلعالن. صورة 
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مرئية تعد تمعب دوًرا في عممية االتصال السياسي ,حيث إنو رغم أن الصور ال
مكوًنا رئيسًيا في االتصال السياسي وتزداد أىميتيا باعتبار التميفزيون يعد المصدر 

,وىذا الدور يأتي من الوظائف التي تقوم بيا الصورة (31)الرئيسي لممعمومات السياسية
 األتى:المرئية والتي تتمثل في 

اخبين عمى : حيث يعتمد النImage as argnment functionالدور اإلقناعي  -2
 التميفزيون وصور وتعبيرات المرشحين خاللو في االقتناع بيم وببرامجيم.

وضع األولويات: حيث إن الصورة المرئية الجيدة تضمن فرًصا أكبر في التغطية  -1
 اإلخبارية ألخبار المرشحين وغيرىم.

ة التطبيق الدرامي: حيث تعطي األحداث صبغة درامية وتعطييا مزيد من األىمي -3
 (33)من خالل الصور.

:حيث تستخدم الصورة المرئية في نقل مشاعر مختمفة مثل (39)الوظيفة العاطفية -9
 الخ.,,السعادة الحزن,الخوف,الغضب 

: حيث يكون لدييا القدرة عمى خمق الشعور بالتوحد بين (35)بناء الصورة والتوحد -5
 السياسيين والجميور.

حيث تقوم الصورة المرئية في مجال االتصال السياسي بتوثيق  وظيفة التوثيق: -9
 األحداث السياسية في الوقت والزمان والبيئة التي وقعت فييا.

وظيفة الرمز المجتمعى: حيث تتحول الصورة المرئية إلى رمز يرتبط بعاطفة  -2
معينة ومنيا ما يتم بثة في القنوات مثاًل في أيام االنتخابات في مصر لصور 

 (39)أحداث الثورة وغيرىا والتي من خالليا تثير لدي المشاىد ذكريات معينة.

 وظيفة النقل:حيث تنقل الصورة المشاىد إلى زمان ومكان اخرين. -2
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 ( دور برامج التميفزيون الحوارية في تشكيل إتجاىات الرأي العام:2) 

فزيون إلى وتيدف البرامج الحوارية التي تقدم في سواء في اإلذاعة أو التمي
 تحقيق عدد من األمور منيا:

إيصال الحقائق والمعمومات إلى الجماىير بطريقة سمسمة وسيمة قريبة من  -2
نفوسيم,مع عرض الجوانب المتعددة لمموضوع تناقش فييا ىموم الناس وتكون 

 قريبة من أماليم.

 محاولة الوصول إلى تقديم حل لمموضوع المختمف عميو,بعرض وجيات النظر -1
المختمفة ,حيث إن الحوار يظير وجيات النظر المختمفة ويوضح الرؤية التي 

 فازت عمى غيرىا, وىى بذلك تقدم رؤية لحل المشكمة المطروحة.

تحث االخرين عمى المزيد من التفكير في الموضوع الذى عالجتو, فيى تنبو إلى  -3
مختمفة؛ ولكنيا لم أىمية ومناقشة الجوانب المتعددة وما يحيط بو من وجيات نظر 

 تنتو إلى حقائق معينة, بل تركت الباب مفتوًحا أمام المتمقين.

التعريف بشخصية بطريقة وشخصية الموجودين في االستديو وطرق عمميم  -9
 وتفكيرىم.

ويأتي أيضا دور الوسيمة )التميفزيون( وما يمكن أن توفره من عناصر ذات 
لجميور وقمة كمفتيا, وكذلك قمة الجيد تأثير كبير من خالل سيولة وصوليا إلى ا

المطموب من الجميور, فقد أصبح التميفزيون في مقدمة وسائل االتصال تأثيًرا في 
حياة الجماىير, وأصبح أيًضا من عوامل توحيد األفكار والمشاعر بين الناس, إذ يوحد 

ثرات عاداتيم وتقإلىدىم وأنماط سموكيم وقيميم ,ألن اآلالف منيم يشاىدون المؤ 
نفسيا, فيو يساعد عمى تحقيق وحدة الفكر ويسيم في تقريب األذواق الجمإلىة, وقد 



 2222مايو  –العدد الخامس والسبعون              السنة الثامنة واألربعون –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year  --  Vol. 75 May 2022  658 

عد عمماء النفس واالجتماع والسياسة واالتصال التميفزيون مؤسسة إنسانية تمارس دور 
 .المؤسسات التعميمية في حياة الفرد

ر وخالل العممية االتصالية في البرامج الحوارية التي تتكون من المحاو 
سواء في االستديو أو خارجو تأتى تأثيرات ىذه  (32)والضيوف والمحتوى والجميور

  (32).البرامج والتي حددىا بعض العمماء في جذب االنتباه ثم المعرفة واالتجاه والسموك

 ( دور وسائل اإلعالم الحديث:3) 

لعبت دوًرا ميًما في رفع الوعي السياسي لدى الجميور بالقضايا واألزمات 
 (34)عالمية, ومنيا عمى سبيل المثال قضية مسممي بورما واحتجاجات االنتخابات اإليرانية.ال

ومنيا أىميا اإلنترنت, مواقع إلىوتيوب,المجموعات البريدية , البريد اإللكترونى 
,والمدونات, الفيسبوك,وغيرىا والتي مكنت الشباب من التعميق عمى المناقشات واألنشطة 

ورغم أن البعض قد قمل من قدرة  (,9)رأي عمى اإلنترنت في الوقت نفسوالعامة واستطالع ال
اإلنترنت عمى التغيير في حال سيطرة القير السياسي,إال إن ذلك ال يقمل من أىميتو في 
تحسس وقياس اإلنطباعات واإلتجاىات إزاء السياسات والقضايا إلىومية كما يقول نيكوالس 

 (92)كنيسة األفراد والمؤسسات.كار أن ىذه المواقع أصبحت بمثابة 

ورغم أن ىذه الوسائل تمعب دوًرا ىاًما في المشاركة إال أن مخاوف أخرى 
ظيرت بشان دفعيا األفراد لمعزوف عن الواقع الفعمى واإلنخراط في واقع إفتراضى 

 يرونة أقل تكمفة وخطورة وأكثر إثارة وىو ما قد يؤدى إلى اإلغتراب السياسي.

 لسياسية في دول مجمس التعاون:( المشاركة ا4) 

تعاطت دول مجمس التعاون لدول الخميج العربى مع االتجاه العالمى بشكل أو 
لى بقدر من المرونة, حيث  باخر نحو الديموقراطية والحرية السياسية بالمعنى الميبرا 
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, تمثمت (91)شيدت دول المجمس خالل العقد األخير موجتين من اإلصالح السياسي
ولى في مطمع التسعينات من القرن الماضى ,في حين أتت الثانية في نياية الموجة األ

العقد ومطمع العقد الحالي ,وكمتا الموجتين وضعتا النظم السياسية الخميجية عمى 
 (93)أعتاب مرجمة التحديث ,بعد أن ظمت حالة الركود مسيطرة عمييا لعقود طويمة.

ة نحو الديموقراطية وشيدت معظم دول مجمس التعاون تجارب إصالحي 
, واشراك (99)وتعزيزىا ,مثمما حدث في المممكو العربية السعودية وبرامج تمكين المرأة

مممكة البحرين نقمة نوعية وجوىرية في  , كما شيدت(95)الشباب في العممية السياسية
الحياة السياسية منذ تدشين المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الممك حمد بن 

فبراير  29ة حفظة اهلل ورعاه, باالستفتاء عمى ميثاق العمل الوطني في عيسى أل خميف
م فأصبح مدخاًل ميًما نحو تعزيز الديموقراطية ودور الشباب في المجتمع  2,,1

عبر مشاركتيم في بناء الدولة وفق أطر حديثة تتناسب مع تطمعاتيم, وأتيحت لمشباب 
خالل التصويت في االستفتاء فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية ميمة من 

%, ونشأت العديد من الجمعيات 4229الشعبي العام عمى ميثاق العمل الوطني بنسبة 
السياسية والحقوقية ومنظامت أىمية وغيرىا , واتسعت مساحة حرية التعبير والتجمع 
وأقيمت انتخابات بمدية وبرلمانية ,وعبر اإلجماع عمى ميثاق العمل الوطني توافًقا 

مًيا وشعبًيا عمى محتواه ورغبة مستقره في تحقيق نيضة سياسية وقانونية كبيرة حكو 
م والعديد من القوانين التي أصدرىا الممك 1,,1وقد صدرت تعديالت دستورية عام 

لتعيد تنظيم موضوعات قائمة بما يتفق والدستور والفكر السياسي الجديد والتطورات 
-1,22ُأطمقت اإلستراتيجية الوطنية لمشباب )العالمية المعاصرة ومتطمباتيا ,كما 

م, وجاءت دعوة مجمس النواب البحريني بتوجيو 3,,1م( بتحديث إستراتيجية 1,25
م , ثم طرح 1,22من القيادة الرشيدة لمشاركة الشباب في حوار التوافق الوطني العام 

 مشروع برلمان الشباب.
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م التجارب في منطقة الخميج كما تعد التجربة الديموقراطية في الكويت من أقد
,ورغم التطورات التي شيدتيا الكويت في مجال اإلصالح السياسي (99)والعالم العربي

م وحتى االن إال إنيا التزال 2442والتحول نحو المزيد من الديموقراطية منذ عام 
 تعاني من غياب بعض الخطوات في مسيرة التحول نحو الديموقراطية.

شاركة السياسية الشعبية إال بعد وجود المجمس الوطني ولم تعرف اإلمارت الم
عضًوا يتم انتخاب  ,9االتحادي الذي يمثل السمطة التشريعية والذي يتكون من 

نصفيم مباشرة من الشعب بأسموب االنتخاب المقيد والنصف األخر يعين من قبل 
مسيرة  م بداية5,,1رئيس الدولة,وقد أعمن الشيخ خميفة بن زايد في خطابة عام 

التمكين السياسي والتحول الديموقراطى , بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين 
وتكريس مبادىء الديموقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون 

م بمشاركة 9,,1,وشيدت اإلمارات أول تجربة النتخابات المجمس الوطني عام 
 ,(92)مرشح ومرشحة 959ًوا ليترشح في االنتخابات عض ,,99شعبية لما يقرب من 

 عمى المجتمع الذكوري اسيسو محتكرً بعد أن ظل المجمس ولمدة أربعة عقود منذ تأ
 اليم لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حيث بمغ إجم1,22فقط, ثم جاءت تجربة عام 

 فيادت , ز  اعضوً  ,92لف عضو ترشح منيم قرابة أ ,23عدد الييئات االنتخابية 
 .اعضوً  392لف ترشح منيم أ 235م بمشاركة 1,25تجربة 

 الدراسة الميدانية: نتائج

 في أجريت دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية متاحة من الجميور الخميجي,
سياسية,عن طريق العام نحو المشاركة ال الرأيتوجية  في اإلعالمضوء دور وسائل 
 تم استكماليا من قبل الجميور التياالستمارات لكترونية ,وكان عدد استمارة استبيان إ

من الجميور الخميجي المتابع لوسائل  تم اختبارىا التيوىى تمثل العينة  ؛ ( استبانة129)
 :لدراسة الميدانية عمى النحو األتينتائج ا ,وجاءت 1,24-1,22خالل عام  اإلعالم
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 ائج كاألتى:فيما يتعمق باألجابة عمى تساؤالت الدراسة جاءت النت (6)
 :خصائص عينة الدراسة -أ

 ( خصائص العينة6) جدول
 % ك الفئات البيان
 46.3 100 ذكر النوع

 53.7 116 أنثى

 13.4 29 عام 30 إلى 20 من الفئات العمرية

 37.5 81 عام 40 إلى 30 من

 22.7 49 عام 50 إلى 40 من

 26.4 57 فأكثر عام 50 من

 70.4 152 يعمل المينة

 29.6 64 ال يعمل

 جية العمل
 41.7 90 قطاع حكومي

 18.1 39 قطاع خاص أو استثماري

 10.6 23 عمل حر

 المستوى التعميمي

 16.2 35 ثانوي وما يعادلو

 2.8 6 فوق متوسط وما يعادلو

 51.9 112 جامعي وما يعادلو

 29.2 63 فوق جامعي

 3.2 7 السعودية البمد

 3.2 7 اإلمارات

 86.1 186 لبحرينا

 4.2 9 الكويت

 1.9 4 سمطنة عمان

 1.4 3 قطر

  266 إلىاإلجم
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, وىو ما يؤكد اإلناثتوضح البيانات الميدانية, تنوع العينة ما بين الذكور و 
شمول العينة لمجنسين, وتنوع الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة, وارتفاع نسبة العاممين بين 

وارتفاع نسبة الحاصمين  القطاع الحكومي, إلىكثر العاممين ينتسبون أ, و أفراد عينة الدراسة
 عمى مؤىل جامعي وما يعادلو, وأن أغمب أفراد عينة الدراسة من دولة البحرين.

يعتمد عمييا الجميور الخميجي لمحصول عمى معمومات عن  التيالمصادر  -ب
 ,جاءت النتائج كاألتى:بمدك فيتطور العممية السياسية 

يمثل تعرف أفراد عينة الدراسة عمى المصادر التي تحصل من خالليا عمى 
معمومات عن تطور العممية السياسية في بمده أىمية, حيث يساعد عمى تحديد 
االىتمامات واالتجاىات لدى أفراد عينة الدراسة فيما يتعمق بالبرامج والقضايا التي 

 زيون ويناقشيا.تتناوليا البرامج السياسية التي يعرضيا التميف
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المصادر التي يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة من خالليا  (1) جدول رقم
 لمجنس اعمى معمومات عن تطور العممية السياسية في بمده وفقً 

المصادر التي يتم الحصول 
من خالليا عمى معمومات 

عن تطور العممية 
 السياسية في بمده

 إناث ذكور

 ادائمً  اأحيانً  انادرً  ادائمً  اأحيانً  انادرً 

 %16.2 %26.9 %10.6 %12.5 %22.2 %11.6 الحكومي التميفزيون

 %14.8 %25.9 %13.0 %12.5 %21.3 %12.5 القنوات الفضائية الخاصة

 %7.4 %22.2 %24.1 %6.5 %18.5 %21.3 اإلذاعة

 %12.0 %17.6 %24.1 %11.6 %12.0 %22.7 الصحف القومية

 %0.9 %7.9 %44.9 %0.5 %6.9 %38.9 الصحف الحزبية

 %4.6 %16.2 %32.9 %1.9 %13.4 %31.0 الصحف الخاصة

 %18.5 %25.5 %9.7 %11.1 %24.5 %10.6 القنوات الفضائية العربية

 %10.6 %17.6 %25.5 %6.5 %22.7 %17.1 القنوات الفضائية األجنبية

 %39.4 %10.2 %4.2 %31.0 %12.0 %3.2 اإلنترنت

 %22.7 %24.1 %6.9 %17.1 %22.7 %6.5 األسرة واألقارب

 %21.3 %25.0 %7.4 %16.2 %22.7 %7.4 الزمالء واألصدقاء

يقيس مصادر الحصول عمى المعمومات السياسية  يتبين من الجدول السابق والذي 
 تى:جاءت كاأل التيو  اإلناثسبة لعينة الدراسة من الذكور و بالن

الخميجي من الذكور لمحصول عمى  يعتمد عمييا الجميور التيجاءت أىم الوسائل -
 ا% نظرً 32نترنت( بنسبة اإل) لىالمرتبة األو  فيالمعمومات السياسية عن بمدىم 

المجتمع الخميجي وتطور تطبيقاتيا فيما  فيوسائل التكنولوجيا واالتصال  فيلمتطور 
قارب( بنسبة األسرة واأل) والمنصات اإلخباربة,ثم تمييا اإلعالميتعمق بوسائل 
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الحكومى والقنوات الفضائية  التميفزيون%, واخيرا 2921%, ثم الزمالء بنسبة 2222
% , ثم القنوات الفضائية 2229%,ثم الصحف القومية بنسبة 2125بنسبة متساوية 
 %.2222العربية بنسبة 

المرتبة األولى لمصادر االعتماد  فيفقد جاء  ؛اإلناثبالنسبة لعينة الدراسة من  -
%,تمييا 3429اإلنترنت( بنسبة ) مومات السياسية عن بمدىم ىىعلمحصول عمى الم

%, ثم القنوات الفضائية العربية 1223%, ثم الزمالء 1122قارب بنسبة األسرة واأل
الخاصة  %, ثم القنوات الفضائية2921الحكومى بنسبة  التميفزيون%,ثم 2225بنسبة 
 %.2922بنسبة 

 ون:مشاىدات أفراد عينة الدراسة لمتميفزي -ج

يمثل التعرف عمى مشاىدات لمتميفزيون أفراد عينة الدراسة أىمية, حيث 
يساعد عمى تحديد االىتمامات واالتجاىات لدى أفراد عينة الدراسة فيما يتعمق بالبرامج 

 والقضايا التي يعرضيا التميفزيون ويناقشيا.
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 ( مدى مشاىدة التميفزيون3) جدول رقم
معدل مشاىدة افراد 
العينة 

 مفزيونلمت

 إلىاإلجم إناث ذكور
 % العدد % العدد % العدد

 %14.8 32 %6.0 13 %8.8 19 انادرً 

 %47.7 103 %22.7 49 %25.0 54 اأحيانً 

 %37.5 81 %25.0 54 %12.5 27 ادائمً 

 %100.0 216 %53.7 116 %46.3 100 إلىاإلجم

 (23262) داللة الفروق = (2) درجة الحرية = (93233) = 2ك

ثل التعرف عمى مشاىدة التميفزيون أىمية؛ حيث تضح معدل المشاىدة, يم
 وىو ما يمكن أن يعكس مدى تأثر أفراد عينة الدراسة بما يعرضو التميفزيون.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىوتشير التحميالت اإلحصائية 
 (.5,.,) ستوى داللةلمنوع عند م افيما يتعمق بمشاىدة التميفزيون وفقً  اإلناثالذكور و 

وتؤكد ىذه البيانات ارتفاع نسبة مشاىدة أفراد عينة الدراسة لمتميفزيون بصورة 
ارتفاع نسبة التعرض لما  إلى%(, وىو ما يشير 25.1) إلىتصل  ادائمة أو أحيانً 

يعرضو التميفزيون ويعالجو, وىو ما يؤكد اىتمام أغمب أفراد عينة الدراسة بمتابعة 
 التميفزيون.

 دات أفراد عينة الدراسة لمبرامج السياسية التي يقدميا التميفزيون:2: مشاهاالثً ث

يمثل التعرف عمى مشاىدات أفراد عينة الدراسة لمبرامج السياسية التي يقدميا 
التميفزيون أىمية, حيث يساعد عمى تحديد االىتمامات واالتجاىات لدى أفراد عينة 

ايا التي تتناوليا البرامج السياسية التي يعرضيا الدراسة فيما يتعمق بالبرامج والقض
 التميفزيون ويناقشيا.
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 لمجنس امشاىدة البرامج السياسية التي يقدميا التميفزيون وفقً  (9) جدول رقم
ىل تشاىد البرامج 

السياسية التي 
يقدميا 
 التميفزيون

 إلىاإلجم إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد

 %29.2 63 %13.9 30 %15.3 33 انادرً 

 %56.5 122 %29.2 63 %27.3 59 اأحيانً 

 %14.4 31 %10.6 23 %3.7 8 ادائمً 

 %100.0 216 %53.7 116 %46.3 100 إلىاإلجم

 (23242) داللة الفروق = (2) درجة الحرية = (63382) = 2ك

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  إلىتشير التحميالت اإلحصائية 
لمنوع عند  افيما يتعمق بمشاىدة البرامج السياسية التي يقدميا التميفزيون وفقً  اإلناثو 

 (.5,.,) مستوى داللة

وتؤكد البيانات الميدانية ارتفاع نسبة مشاىدة أفراد عينة الدراسة لمبرامج 
%(, وىو ما 25.2) إلىتصل  االسياسية التي يقدميا التميفزيون بصورة دائمة أو أحيانً 

تفاع نسبة التعرض لمبرامج السياسية التي يعرضيا التميفزيون, وىو ما ار  إلىيشير 
يؤكد اىتمام أغمب أفراد عينة الدراسة بالقضايا التي تعرضيا البرامج السياسية من 

 خالل القنوات التميفزيونية.
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 لمفئة العمرية امشاىدة البرامج السياسية التي يقدميا التميفزيون وفقً  (5) جدول رقم
ىد البرامج ىل تشا

السياسية التي 
 التميفزيونيقدميا 

 إلى 22من 
 عام 32

 إلى 32من 
 عام 42

 إلى 42من 
 عام 52

عام  52من 
 فأكثر

 إلىاإلجم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 %14.8 32 %3.7 8 %4.6 10 %5.6 12 %0.9 2 انادرً 

 %47.7 103 %11.6 25 %9.3 20 %17.6 38 %9.3 20 اأحيانً 

 %37.5 81 %11.1 24 %8.8 19 %14.4 31 %3.2 7 ادائمً 

 %100.0 216 %26.4 57 %22.7 49 %37.5 81 %13.4 29 إلىاإلجم

أن أعمى فئة عمرية مشاىدة لمبرامج السياسية ىى  إلىتشير بيانات الجدول 
عام  ,5% من حجم العينة , تمييا الفئة من 3225( عام بنسبة ,9-,3) من سن
فئة الشباب  اخيرً %,وأ1122عام بنسبة  (,5-,9) ئةمن% ,ثم الف1929نسبة فأكثر ب
المرتبة  في ا( تأتيحيانً أ) لممقياس ا( عام,كما إن المشاىدة وفقً ,3-,1) من سن

% مما يؤكد 2922بنسبة  انادرً  اخيرً % ,وأ3225بنسة  ا% ثم دائمً 9222ة األولى بنسب
 وجود حرص عمى مشاىدتيا.
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 السياسية التي يحرص عمى مشاىدتيا أفراد عينة الدراسة:البرامج أىم  -د

 اوفقً  البرامج السياسية التي يحرص عمى مشاىدتيا أفراد عينة الدراسة (9) جدول رقم
 لمجنس

 البرنامج
 إناث ذكور

 ادائمً  اأحيانً  انادرً  ادائمً  اأحيانً  انادرً 
القناة ) المنتصف

 %0.9 %14.4 %38.4 %%1.4 %9.7 %35.2 اإلخبارية السعودية(

فزيون يتم) كممة أخيرة
 البحرين(

27.3% 13.4% 5.6% 33.8% 16.7% 3.2% 

أبو ) دقيقة 35برنامج 
 %3.7 %12.5 %37.5 %5.1 %9.7 %31.5 ظبى(

 المائدة المستديرة
 %1.9 %14.8 %37.0 %1.4 %9.7 %35.2 الكويت()

سمطنة ) عمان في أسبوع
 عمان(

39.8% 5.6% 0.9% 49.5% 3.2% 0.9% 

 %1.9 %5.1 %46.8 %0.9 %6.0 %39.4 فزيون قطر(يتم) بصراحة

 ن برنامجبة لعينة الدراسة من الذكور,نجد أمن الجدول السابق,يتضح أنو بالنس
( بنسبة ادائمً ) فزيون البحرين يحتل المرتبة األولى بالنسبة لمعياريكممة أخيرة( تم)

كل من برنامج  %,يمييم بالتساوى522بة دقيقة( لقناة أبوظبي بنس 35) %,ثم برنامج529
 %.229خبارية السعودية,والمائدة المستديرة الكويت بنسبة المنتصف القناة اإل

بنسبة  (دقيقة35) المرتبة األولى برنامج فيجاء  اإلناثأن تفضيالت 
كل من المائدة المستديرة  % ,ثم بالتساوى321بنسبة  (كممة أخيرة) %, ثم322

 %.224قطر بنسبة  , وبصراحةالكويت
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 أسباب مشاىدة أفراد عينة الدراسة لمبرامج السياسية: -ه

 لمجنس3 اأسباب مشاىدة أفراد عينة الدراسة لمبرامج السياسية وفقً  (7) جدول رقم
أسباب مشاىدة 
 البرامج السياسية

درجة  قيمة ت إناث ذكور
 الحرية

داللة 
الفرق 

sig 

فق
موا

ايد 
مح

ض 
عار
م

فق 
موا

ايد 
مح

 

معا
ض
ر

 

   

التعرف عمى أىم 
الجارية  األحداث

 ومتابعتيا
30.1% 13.0% 3.2% 39.4% 12.0% 2.3% -1.374 214 .171 

اكتساب المعمومات 
 السياسية

29.2% 13.0% 4.2% 37.0% 12.0% 4.6% -715 214 .476 

تستضيف 
شخصيات سياسية 

 ميمة
20.4% 19.9% 6.0% 24.5% 21.8% 7.4% -.094 214 .925 

وجيات تعرض ل
نظر سياسية 

 مختمفة
22.2% 16.2% 7.9% 26.4% 20.8% 6.5% -.619 214 .537 

تساعد عمى تكوين 
الرأي تجاه القضايا 

 السياسية
24.1% 15.3% 6.9% 27.8% 20.8% 5.1% -.552 214 .582 

فراد العينة لمبرامج السياسية أو االعتماد عمييا,من أسباب مشاىدة أجاء تحميل 
 اسباب توافقً معارض(, لتؤكد أن أكثر تمك األ -دمحاي-موافق) لثالثىخالل التحميل ا

التعرف عمى  فيالمرتبة األولى تمثل  فيلدى عينة الدراسة كسبب لممشاىدة وجاءة 
الذكور ,وترتفع عنيا  % عند3,22حتمت نسبة الجارية ومتابعتيا,حيث ا األحداثأىم 
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اكتساب  فيتبة الثانية دورىا المر  في%,ثم جاء 3429 إلىناث لتصل بالنسبة لإل
 اإلناثدراسة , وعند % عن الذكور من عينة ال1421المعمومات السياسية بنسبة 

تجاه القضايا  الرأيتكوين  فيالمساعدة  فيالمرتبة الثالثة دورىا  في%,وجاء 32
, والمرتبة الرابعة عرض اإلناث% عند 1222% عند الذكور, و1922السياسية بنسبة 

% عند 1929% عند الذكور, و1121ظر السياسية المختمفة بنسبة لوجيات الن
ة بنسب سة استضافتيا لشخصيات سياسية ميمةالمرتبة الخام فيخيراً  , وأاإلناث
 . اإلناث% عن 1925% من الذكور, و1,29
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 يتبعيا: التيتفضيالت الجميور الخميجي اختيار البرامج  فيالعوامل المؤثرة  -و
البرامج الذي يساىم في تشكيل رأي أفراد عينة الدراسة بصدد تقديم  أسموب -6

 3لمجنس االمشاركة السياسية وفقً 
 (8) جدول رقم

تقديم  أسموب
البرامج الذي 
يساىم في 
تشكيل الرأي 
بصدد المشاركة 

 السياسية

درجة  قيمة ت إناث ذكور
 الحرية

داللة 
الفرق 

sig 

 أفضمو
بدرجة 
 كبيرة

 أفضمو
حد  إلى
 ما

 أفضمو موأفضال 
بدرجة 
 كبيرة

 أفضمو
حد  إلى
 ما

    أفضموال 

حال تحدث  في
المذيع لمجميور 
مباشرة دون 
 ضيوف

4.2% 21.3% 20.8% 6.5% 27.8% 19.4% -1.338 214 .182 

في حال مشاركة 
الجميور في 
البرنامج 

باالتصال أو 
 بالحضور

13.0% 19.4% 13.9% 19.9% 25.5% 8.3% -2.369 214 .019 

وجود  في حال
ضيف 
 فيمتخصص 

ويعرض  القضية
 وجية نظرة

30.1% 12.5% 3.7% 32.4% 16.7% 4.6% .598 214 .551 

في حال 
استضافة أكثر 
من ضيف 

 لمناقشة القضية

27.8% 13.4% 5.1% 24.5% 20.8% 8.3% 1.947 214 .053 

في حال عرض 
البرنامج ألقوال 

 الصحف
8.3% 25.0% 13.0% 8.8% 28.2% 16.7% .505 214 .614 
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تستخدميا  التيب اليسق أن تفضيالت الجميور بالنسبة لأليوضح الجدول الساب
أن  إلىالبرامج السياسية ,وأن تفضيالت الجميور عينة الدراسة من الذكور قد ذىبت 

كثر األ سموبالقضية وعرضو لوجية نظره يمثل األ فيوجود ضيف متخصص 
 اإلناثعند العنية من  كثر تفضياًل األ سموب% , وىو نفسة األ3,22يالً  بسنبة تفض

استضافة أكثر من ضيف لمناقشة القضية  أسموب% ,وياتى بعده 3129بسنبة 
% 1222ب المناسبة لعرض البرامج السياسية التميفزيونية بنسبة إلىالمطروحة من األس

البرنامج سواء باالتصال  في, يمية مشاركة الجميور اإلناث% عند 1925عند الذكور و
عرض أقوال  أسموب, ثم اإلناث% عند 2424% عند الذكور,و23الحضور بنسبة  أو

تحدث المذيع  أسموب% لالناث, واخيرا يأتى 222% لمذكور, و223الصحف بنسة 
  .ناث% لإل925% لمذكور,و 921يوف بنسبة الجميور دون ض إلىمباشرة 

 القضية ويعرض وجية فيوبذلك تستنتج الباحثة أن وجود ضيف متخصص 
ن ىناك رامج السياسية التميفزيونية,كما إب المناسبة لعرض البإلىنظرة ىو أحد أىم األس

فيما يتعمق بأفضمية تمك  اإلناثصائية بين متوسط الدرجات بين الذكور و حا افروقً 
  .اليويضحيا الجدول الت التيب و إلىاالس
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 :دور البرامج السياسية في توضيح الموضوعات -2

 لمجنس3 االبرامج السياسية في توضيح الموضوعات وفقً  ( دور9) جدول رقم
دور البرامج السياسية في 

 توضيح الموضوعات
 إناث ذكور

 معارض محايد موافق معارض محايد موافق
التعرف عمى القضايا 
 السياسية الخارجية

17.1% 6.5% 22.7% 10.2% 40.3% 3.2% 

التعرف عمى األوضاع 
 %7.9 %29.6 %16.2 %18.5 %6.0 %21.8 السياسية الداخمية

زيادة تفاعمية الجميور مع 
 %3.2 %26.9 %23.6 %12.0 %7.9 %26.4 الحياة السياسية

تساعد استطالعات الرأي 
ليذه البرامج عمى معرفة 
أراء الجميور حول القضايا 

 السياسية

26.9% 8.8% 10.6% 29.6% 22.7% 1.4% 

تنقل جميع اآلراء ووجيات 
 %0.0 %25.5 %28.2 %6.9 %7.9 %31.5 النظر السياسية

يستطيع األفراد التعبير عن 
آرائيم السياسية ومناقشتيا 
حتى لو كانت معارضة 

 لمنظام الحاكم

43.1% 3.2% 0.0% 30.1% 19.9% 3.7% 

فيما  اإلناثويوضح الجدول السابق وجية نظر عينة الدراسة من الذكور و 
وضوعات مختمفة ,حيث نجد أن العينة من يتعمق بدور البرامج السياسية بالنسبة لم

فراد لمتعبير عن آرائيم أىم أدوار تمك البرامج ىى إتاحة الفرصة لألترى أن من  الذكور
تاحة تمك البرامج مساحة عرض % ,ثم تمييا إ9322تيا وذلك بنسبة السياسية ومناقش
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 رأي %,ثم يأتى بعد ذلك طرحيا الستطالعات3225النظر السياسية بنسبة وجيات 
%,ثم قدرتيا عمى 1924لمعرفة آراء الجميور حول القضايا السياسية المختمفة بنسبة 

%,والتعرف عمى األوضاع 1929اسية بنسبة زيادة تفاعل الجميور مع الحياة السي
 %.2222التعرف عمى القضايا الخارجية  اخيرً %,وأ12السياسية بسنبة 

فراد مساحة لمتعبيرعن أمتيا مقد في, يأتى  اإلناثلكن ىذه األولويات عند 
الجميور تجاه القضايا المختمفة  استطالع رأي في%, ثم دورىا 3,22بنسبة  الرأي

% , وزيادة تفاعل الجميور مع 1221%,ثم عرضيا لجميع االراء بسنبة 14بنسبة 
%, 2921خمية بنسبة % ,التعرف عمى القضايا الدا1329الحياة السياسية بنسبة 

  %.2,21االخر بنسبة  يف والخارجية تأتي

 :مساىمات متابعة البرامج السياسية -3
 لمجنس3 اوفقً  مساىمات متابعة البرامج السياسية( 62) جدول رقم

مساىمات متابعة البرامج 
 السياسية

 إناث ذكور
 معارض محايد موافق معارض محايد موافق

حرصي عمى التصويت في 
 االنتخابات

19.4% 6.9% 19.9% 9.3% 43.1% 1.4% 

التفكير في عضوية أحد 
 %7.9 %31.9 %13.9 %19.4 %5.1 %21.8 األحزاب

حضور الندوات والمناقشات 
 %10.6 %29.2 %13.9 %11.6 %9.3 %25.5 السياسية

المشاركة في برامج التوعية 
 السياسية

26.9% 5.1% 14.4% 27.3% 19.9% 6.5% 

نشر رأيي السياسي في 
 اإلعالم

29.6% 6.0% 10.6% 21.8% 26.4% 5.6% 

 %14.4 %17.6 %21.8 %13.0 %2.3 %31.0 الترشح لممناصب العامة
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رامج السياسية,نجد أن الذكور يوضح مساىمات الب جدول السابق الذيمن ال
الترشح لممناصب العامة بسنبة  فيسيامتيا تتمثل من أفراد العينة يرون أن أكبر إ

%,ومشاركتيا 1429بنسبة  إلعالما فيالسياسي  نشر رأي في%, ثم مساىمتيا 32
التحفيز نحو حضور الندوات  في%,ومساىمتيا 1924التوعية السياسية بنسبة  في

حزاب السياسية االنضمام ألحد األ في%,ثم التفكير 1525والناقشات السياسية بنسبة 
 فييجابية والتصويت في التحفيز لممشاركة اإلالمساىمة  ا%, واخيرً 1222بنسبة 
 %.2429ت بنسبة االنتخابا

التوعية  فيناث ترى عينة الدراسة أن مساىمتيا األكبر تتمثل أما بالنسبة لإل
 الرأينشر  في %, ثم بنسبة متساوية لكل من مساىمتيا1223السياسية بنسبة 

حزاب وتحفيز %, واالنضمام ألحد األ1222العامة بنسبة السياسي والترشح لممناصب 
 ا%, واخيرً 2324سياسية والندوات بنسب متساوية االىتمام بحضور المناقشات ال

 %.423االنتخابات بنسبة  فيالحرص عمى التصويت 

 (:نتائج اختبارات فروض الدراسة:2) 

توجد عالقة ذات داللو إحصائية بين درجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية  -أ
 تذاع عبر القنوات الخميجية ومتغير الفئة العمرية والجنس3 التي

وقيمة معامل االرتباط بين الفئة العمرية ودرجة  1(يوضح قيمة كا22) دول رقمج
 .تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي تذاع عبر القنوات الخميجية

 المتغيرات
 2كا

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 الفئة العمرية
درجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي  23282 6386 73447

 اع عبر القنوات الخميجيةتذ



 2222مايو  –العدد الخامس والسبعون              السنة الثامنة واألربعون –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year  --  Vol. 75 May 2022  676 

أن العالقة بين بين الفئة العمرية ودرجة  إلىتشير بيانات الجدول السابق 
ن قيمة اتعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي تذاع عبر القنوات الخميجية, حيث 

(, كما 5,.,) ( وىي غير دالة إحصائية عند مستوى معنوية2.992) تساوي 1كا
عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين الفئة  إلىاإلحصائية تشير التحميالت 

العمرية ودرجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي تذاع عبر القنوات الخميجية, 
( وىي غير دالة إحصائية عند مستوى 121.,) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط

 (.5,.,) معنوية

ن كثافة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية توجد عالقة ذات داللو إحصائية بي -ب
  3الخميجى وبين مستوى المعرفة السياسية التميفزيون في

وقيمة معامل االرتباط بين كثافة تعرض المبحوثين  1يوضح قيمة كا (21) جدول رقم
 .وبين مستوى المعرفة السياسية الخميجي التميفزيون فيلمبرامج السياسية 

معامل  2كا المتغيرات
 رتباطاال 

مستوى 
 الداللة المعنوية

كثافة تعرض المبحوثين لمبرامج 
 دالة 23222 23766 6263635 الخميجى التميفزيون فيالسياسية 

 مستوى المعرفة السياسية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كثافة  إلىتشير بيانات الجدول السابق 
ومستوى المعرفة السياسية,  الخميجي ونالتميفزي فيتعرض المبحوثين لمبرامج السياسية 

 ( وىي دالة إحصائية عند مستوى معنوية219.935) تساوي 1ن قيمة كاإحيث 
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية  إلى(, كما تشير التحميالت اإلحصائية 2,,.,)

بين الجنس ودرجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي تذاع عبر القنوات 
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( وىي دالة إحصائية عند 299.,) حيث بمغت قيمة معامل االرتباط الخميجية,
 (.2,,.,) مستوى معنوية

عتماد المبحوثين عمى البرامج اتوجد عالقة ذات داللو إحصائية بين درجة  -ج
ىذه القنوات كمصدر لممعمومات والمعارف السياسية وبين  فيالسياسية 

 توجيات المشاركة السياسية3 

عتماد المبحوثين عمى اوقيمة معامل االرتباط بين  1وضح قيمة كاي (23) جدول رقم
ىذه القنوات كمصدر لممعمومات والمعارف السياسية  فيالبرامج السياسية 

 .وبين توجيات المشاركة السياسية

معامل  2كا المتغيرات
 االرتباط

مستوى 
 الداللة المعنوية

 درجية التعرض لمبرامج السياسية 
 غير دالة 23389 23638 43632

 تقديم البرامج أسموب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 
ىذه القنوات كمصدر لممعمومات  فيعتماد المبحوثين عمى البرامج السياسية ا

 تساوي 1ن قيمة كاإوالمعارف السياسية وبين توجيات المشاركة السياسية, حيث 
(, كما تشير 5,.,) ير دالة إحصائية عند مستوى معنوية( وىي غ,9.23)

عتماد اعدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين  إلىالتحميالت اإلحصائية 
ىذه القنوات كمصدر لممعمومات والمعارف  فيالمبحوثين عمى البرامج السياسية 

 رتباطالسياسية وبين توجيات المشاركة السياسية, حيث بمغت قيمة معامل اال
 (.5,.,) ( وىي غير دالة إحصائية عند مستوى معنوية232.,)
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 مدراسة:العامة ل نتائجال

العام  الرأيتييئة  فيية التميفزيونبحث دور القنوات  إلىسعت ىذه الدراسة 
عدد من  إلىدول مجمس التعاون الخميجي,وتوصمت  فينحو المشاركة السياسية 

 :النتائج من أىميا

 التيواإلتصال  عالماالإحدى نظريات  اإلعالمعتماد عمى وسائل تعد نظرية اال -2
, من حيث دراسة العالقة  ائل عمى الجميور المتمقيتأثير تمك الوس فيتبحث 

وتييئة الجميور المتمقى لالىتمام بالقضايا  اإلعالمالمتبادلة بين الجيور ووسائل 
يجابياتيا,من خالل تقديم ة نحو أىمية المشاركة السياسية وا  السياسية وتنمية وعي

 .تمك الوسائل لمواد إعالمية تستيدف ذلك

العام  الرأي فيتؤثر  التي اإلعالممة ضمن وسائل مكانة مي التميفزيونيحتل  -1
 البحريني التميفزيونوالجماىير بإعتبارىا وسيمة إعالمية ذات شعبية,وقد شيد 

 .سةمنذ تأسي اكبيرً  اتطورً 

ة كمصدر لمحصول إلىية التاإلعالملدراسة عمى الوسائل يعتمد الجميور عينة ا -3
الذكور عن  فيبمدة وىى تختمف نسبتيا  فيعمى معمومات عن القضايا السياسية 

 :كاألتي اإلناث

يعتمد عمييا الجميور الخميجي من الذكور لمحصول عمى  التيأىم الوسائل  -
 انظرً  ؛%32نت( بنسبة نتر اإل) المرتبة األولى فيالمعمومات السياسية عن بمدىم 

المجتمع الخميجي وتطور تطبيقاتيا  فيوسائل التكنولوجيا واالتصال  فيلمتطور 
قارب( بنسبة األسرة واأل) والمنصات االخباربة,ثم تمييا اإلعالمفيما يتعمق بوسائل 

الحكومى والقنوات الفضائية  التميفزيون%, واخيرا 2921%, ثم الزمالء بنسبة 2222
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% , ثم القنوات الفضائية 2229%,ثم الصحف القومية بنسبة 2125وية بنسبة متسا
 %.2222العربية بنسبة 

المرتبة األولى لمصادر االعتماد  فيفقد جاء  ,اإلناثبالنسبة لعينة الدراسة من  -
%,تمييا 3429اإلنترنت( بنسبة ) ى المعمومات السياسية عن بمدىم ىيلمحصول عم
%, ثم القنوات الفضائية العربية 1223%, ثم الزمالء 1122قارب بنسبة األسرة واأل

 %, ثم القنوات الفضائية2921الحكومى بنسبة  التميفزيون%,ثم 2225بنسبة 
 %.2922الخاصة بنسبة 

فراد العينة لمبرامج السياسية أو االعتماد عمييا,من جاء تحميل أسباب مشاىدة أ -9
 اسباب توافقً لتؤكد أن أكثر تمك األمعارض(,  -دمحاي-موافق) خالل التحميل الثالثى

التعرف  فيالمرتبة األولى تمثل  في عينة الدراسة كسبب لممشاىدة وجاءتلدى 
الذكور  % عند3,22حتمت نسبة الجارية ومتابعتيا,حيث ا األحداثعمى أىم 

المرتبة الثانية دورىا  في%,ثم جاء 3429 إلىناث لتصل ,وترتفع عنيا بالنسبة لإل
% عن الذكور من عينة الدراسة , 1421لمعمومات السياسية بنسبة اكتساب ا في

 الرأيتكوين  فيالمساعدة  فيالمرتبة الثالثة دورىا  في%,وجاء 32 اإلناثوعند 
, اإلناث% عند 1222% عند الذكور, و1922تجاه القضايا السياسية بنسبة 

% عند 1121والمرتبة الرابعة عرض لوجيات النظر السياسية المختمفة بنسبة 
المرتبة الخامسة استضافتيا لشخصيات  فيخيراً  , وأاإلناث% عند 1929الذكور, و

 .اإلناث% عن 1925% من الذكور, و1,29بنسبة  ية ميمةسياس

كل  فيسباب الحرص عمى متابعة البرامج السياسية فيما يتعمق بالحياة السياسية أ -5
ألول أنيا تعرض القضايا محل ام االمق فيبمد جاءت بالنسبة لمعينة من الذكور 

% ,بينما جاءت بعدىا عرض تمك البرامج لوجيات 3,22ىتمام المواطنين بنسبة ا
 في%, ثم نقميا لمحدث بشكل فوري 1929نظر مختمفة فيما يتعمق بالقضايا بنسبة 
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 % 1925ضيوف الحمقات بسنبة  في%,ثم التجديد 15المرتبة الثالثة بنسبة 
 %.2222داث دون تزييف بسنبة حبة األخيرة وقاعية نقل االالمرت فيلخ لتأتى إ...

تكوين  فيسباب مساىمتيا مقدمة تمك األ فيفقد جاء  ,ناثما بالنسبة لإلأ
% ,ثم نقميا الحدث بشكل فوري بنفس النسبة 3124تجاه تمك القضايا بسنبة  الرأي

 إلخ لتأتي,,,% 3224سابقة,ثم تمييا عرض القضايا محل اىتمام المواطنين بنسبة ال
 %.23ة بسنبة إلىالمرتبة األخيرة تمتع مقدم البرنامج بمصداقية ع في

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين  إلىتشير التحميالت اإلحصائية  -9
الجنس ودرجة تعرض المبحوثين لمبرامج السياسية التي تذاع عبر القنوات 

( وىي دالة إحصائية عند 299.,) الخميجية, حيث بمغت قيمة معامل االرتباط
 (.2,,.,) مستوى معنوية
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 توصيات الدراسة:

 :ضوء ما سبق توصى الباحثة باالتي في

والقضايا  األحداثتغطية  فيضرورة أن يتوافر لمدولة مصادر مناسبة يعتمد عمييا  -
حتى يتم قطع الطريق عمى وسائل  الميمة األحداثالسياسية وغيرىا من من 

 معموماتيا من وسائل اعالم غير ذات مصداقية أو موجية. من اقتباس اإلعالم

عالمية سياسية تكون بمثابة حمقة وصل بين الجميور ق مواقع إلكترونية إخم -
ىتماماتيم ويطرح ما يطمحون ية نتعرف من خالليا عمى ااإلعالمالمتمقى والوسيمة 

 من معرفة سياسية وتشريعية. إليو
تداول المعمومات والحصول عمييا بسيولة  فيداقية أن يتم تكريس الشفافية والمص -

 التيشاعات المضممة و  يكون غيابيا فرصة النتشار األكاذيب واإلويسر حتى ال
 المجتمع الخميجي. فيتؤثر بالسمب عمى توجيات الجميور وبخاصة 

 اوفنيً  اية من حيث االمكانات البشرية المؤىمة اعالميً التميفزيونتطوير قدرات القنوات  -
البرامج  فينوعيات الضيوف  فييضاح الحديثة والمصورة, والتنوع وسائل اإل ايضً وأ

 .حتى ال تسير عمى قالب واحد وتثري ثقافة المتمقي الحوارية
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