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دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب
البحرينيين من وجهة نظرهم ()7102 -7102
اعداد
علي محمد علي الرميحي
اشراف
الدكتور رائد أحمد البياتي
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المبادئ السياسية التي اتبعتها وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين من خالل نشر القيم والتقاليد السياسية،
وتسليط الضوء على التحوالت الديمقراطية التي شرع النظام السياسي البحريني بتنفيذها ،والتعريف
بثقافة حقوق اإلنسان.
وتكمن مشكلـ ــة هذه الدراسة ف ـ ــي اإلجابة ع ـ ــن التساؤل الرئيس المتعل ـ ــق بكيفية التعرف على
الوظيفة األساسية لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النـ ـواب
البحرينيين للفترة (كانون الثاني  - 1316شباط )1313؟
اعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي والذي يعرف بشكل من أشكال التفسير
العلمي والمتعلق بجمع البيانات من أجل اختبار الفرضيات أو إجابة األسئلة المتعلقة بالحالة الراهنة
بموقف أو ظاهرة معينة ،وهذا المنهج المناسب في تحقيق أهداف هذه الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تشير إلى أن مستوى تقديرات النواب لدور وسائل
اإلعالم الرسمية في تعزيز الثقافة السياسية كان مرتفعا ،وعدم وجود فروق في تقديرات النواب

م

باختالف العمر ( أي أن العمر لم يكن له دور في تقدير النواب لدور وسائل اإلعالم في تعزيز
الثقافة السياسية لديهم ).
وأوصت الدراسة بالتأكيد على اعتماد الشفافية بالفعاليات الحكومية ،ومراعاة التنسيق الدائم
بين أفراد المجتمع البحريني وأجهزة الدولة ،وانشاء مراكز متخصصة مستقلة ومحايدة لقياس الراي
العام ،نشر الوعي بالحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
الكلمات المفتاحية :وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ،الثقافة السياسية ،النواب البحرينيين.
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Abstract
This study aims at clarifying the political principles adopted by the Bahraini
official media in promoting the political culture of the Bahraini legislators through the
dissemination of political values and traditions, shedding light on the democratic
transformations initiated by the Bahraini political system and introducing the human
rights culture.
The problem of this study is to answer the main question of how to identify the
basic function of the Bahraini official media in promoting the political culture of
Bahraini MPs for the period 2016-2017.
In this study, the researcher relied on the descriptive method, which is defined in
some form of scientific interpretation and related to the collection of data in order to test
the hypotheses or answer the questions related to the current situation with a specific
situation or phenomenon, and this appropriate approach in achieving the objectives of
this study.
The researcher concluded that the level of the MPs' estimates of the role of the
official media in promoting the political culture was high, and that there were no
differences in the estimates of the MPs according to the age difference (The age did not
affect in estimating the media role promoting their political culture).

س

The study recommended adopting transparency in governmental activities,
taking into account the permanent coordination between Bahraini society members and
state agencies, establishing independent and impartial public opinion centers to promote
public awareness of civil, political, economic social rights and freedoms.
Keywords: the Official Bahraini Media, Promoting the Political Culture, the Bahraini
Parliament Members.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
لم يعد خافيًا على الباحثين واألكاديميين وصناع القرار في أغلب دول العالم ،والمهتمين
السياسي
بشؤون السياسات الدولية ،أهمية دور وسائل اإلعالم المختلفة وتأثيرها الكبير في المشهد ّ
ال أو منظمات
واالجتماعي واالقتصادي العالمي ،فقد أدركت جميع الوحدات الدولية سواء كانت ّدو ً
دولية أو إقليمية ،األهمية الكبرى التي تحظى بها وسائل اإلعالم في تنفيذ سياساتها على مختلف
األصعدة ،لذلك منحتها أولوية خاصة عبر قيامها بإنشاء فعاليات إعالمية بكافة أشكالها السمعية
والمرئية والمقروءة ،وذلك لما لها من تأثير في الرأي العام وتشكيل توجهاته واتجاهاته.
ويتباين تأثير وسائل اإلعالم على المجتمعات سواء كانت مصادر للتوجيه أو الثقيف،
بحيث تشتمل على كل الوسائل التي يتم فيها عرض المعلومة أو الصورة أو الخبر وتوجيهها
للمشاهد والمتلقي ،وذلك من خالل األهداف المتوخاة من نشاطاتها باختالف الفئات العمرية
المستهدفـ ـ ـة وقدراتهم الثقافي ـ ـة ،وتباين اهتماماتهم السياسية واالجتماعية أو مستوياتهم الفكرية
والعلميـ ـ ـة ،بحسب أنواع هذه الوسائل وكيفيـ ـ ـة صدورها وماهيتها مث ـ ـ ـل الصحـ ـ ـ ـف والمجالت
والنشرات اإلعالمية وغير ذلك ،ومنها ما تك ـ ـ ـون مشاهـ ـ ـ ـ ـدة ومرئية مثل التلف ـ ـ ـ ـاز ،ومنها ما تكون
مسموعة مثل المحطات اإلذاعية ،األمر الذي شهد تطو ًار كبي ًار في سرع ـ ـ ـة تدفق المعلومات
واألخبار ،مما أدى إلى زيادة عمليات الجذب واالعتماد على وسائل اإلعالم في عمليات التثقيف
السياسي (الشميمري.)56 :1313 ،
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ونتيجة للتغلغل الكبير لوسائل اإلعالم الرسمية والشخصية بين الجماهير في كل جانب من
جوانب الحياة المعاصرة ،األمر الذي جعلها تصل الى جميع الطبقات االجتماعية وعلى اختالف
مستوياتها ،كونها أخذت ترصد كل الظروف المحيطة باإلنسان ،حتى بات هذا اإلنسان يعيش في
عالم يتعامل مع اإلعالم في جميع األوقات ،خفيةً وجه اًر ،ومع ازدياد هذا التغلغل اإلعالمي في
جوانب الحياة ،ازداد دور وسائل اإلعالم بين الجماهير في العملية السياسية في المجتمعات
الحديثة ،وأخذت أهميتها تبرز في بلورة الصراعات السياسية التي تدور داخل هذه العملية ،وبات
الجمهور يعرف أن وسائل اإلعالم أصبحت تخدم كثير من السياسيين – جيداً  -كأداة لتحقيق
أغراضهم السياسية وغاياتهم .
وقد سعت مملكة البحرين إلى منح وسائل اإلعالم الرسمية االهتمام المطلوب بعد أن أيقنت
بأن لها دور بارز بعرض المعلومات والحقائق واألفكار والقيم والمثل السياسية أمام الجمهور ،مما
يعزز من ثقافتهم السياسية التي يتم بواسطتها تكوين المواقف واالتجاهات الفكرية أو األيديولوجية
التي تؤثر في سلوك أفراد الشعب وممارساتهم اليومية ،وتحديد درجة تضحيتهم وفاعليتهم السياسية
في المجتمع ،بحيث تسهم وسائل اإلعالم الرسمية في بقاء وديمومة واستقرار النظام السياسي،
طالما تستهدف تمرير األفكار والخبرات واألساليب السياسية التي يعتمدها المجتمع بين أبناء
الشعب ،وتحاول زرعها في نفوس األفراد والجماعات على اختالف خلفياتهم االجتماعية والطبقية .
وتبعًا لذلك عمدت القيادة البحرينية إلى دعم وسائل اإلعالم الرسمية من أجل توظيف
جهودها في تعزيز الثقافة السياسية لدى الجمهور ،عبر تسهيل مهامها بما يسمح لها بتوضيح
المفاهيم المتعلقة بممارسات حرية الرأي والتعبير المسؤولة والقيم الوطنية المشتركة ،وتحفيز
الكفاءات البشرية ،وتنمية الوعي االجتماعي والسياسي ،ودعم روح اإلبداع والتنافسية ،بما يتواءم
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مع أهداف المشروع اإلصالحي وتوجيهات صانع القرار السياسي البحريني الملك حمد بن عيسى
آل خليفة.

مشكلة الدراسة
شهدت مملكة البحرين مطلع عام  1311حالة من الحراك الشعبي تفاعل فيها دور الطائفية
السياسية القائمة على العقيدة الدينية مع الممارسات السياسية واالجتماعية ،األمر الذي دفع النظام
السياسي البحريني إلى زيادة اهتمامه بدور وسائل اإلعالم الرسمية لما يمكن أن تؤديه في تعزيز
الثقافة السياسية لدى الشعب البحريني بكل مكوناته ومنه النواب البحرينيين ،وذلك بما يوازي تأثير
الدور السلبي الذي لعبه اإلعالم اإللكتروني في إثارة النعرات الطائفية أثناء الحراك االجتماعي
والسياسي الذي شهدته البحرين في أعقاب ما عرف بالثورات العربية عام  ،1313مما زاد في
حصول اهتمام أكاديمي دولي واقليمي واسع بهذا النوع من وسائل اإلعالم.
لذلك فإن مشكلـ ــة هذه الدراسة تكمن ف ـ ــي اإلجابة ع ـ ــن التساؤل الرئيس المتعل ـ ــق بكيفية التعرف
على السلوك السياسي لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النـ ـواب
البحرينيين للفترة (كانون الثاني /يناير  -1316شباط  /فبراير ) 1313؟

أهداف الدراسة
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى توضــيح المبــادىء السياســية التــي اتبعتهــا وســائل اإلعــالم الرســمية
البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين من خالل اآلتي:
 .1التوصل إلى جهود وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية.
 .1االطالع على ما تبرزه وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية عن الدور الذي تؤديه التنشئة
السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
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 .3بيان نوع المشاركة السياسية التي قامت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية التثقيف عنها.
 .4التعرف على جهود وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في توضيح التحوالت الديمقراطية التي
شرع النظام السياسي البحريني بتنفيذها ،التي أسهمت بتعزيز الثقافة السياسية لدى النواب
البحرينيين.
 .5تسليط الضوء على ثقافة حقوق اإلنسان التي يتم توظيفها من قبل وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية.
 .6الوقوف على تأثير الخصائص الديمغرافية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين.

أهمية الدراسة
تتضمن أهمية الدراسة جانبين علمي ( نظري ) وعملي ( تطبيقي ) كاآلتي:
 .1األهمية العلمية (النظرية) :تكمن األهمية العلمية للدراسة في أنها تسهم في تعميق الفهم لدى
المهتمين بالشأن السياسي في مملكة البحرين والمنطقة العربية في التعرف على دور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين ،وذلك من أجل
إعطاء دفعة قوية لهذا المفهوم بغية تحقيق االستقرار السياسي المفضي للرعاية اإلنسانية التي
منحها صانع القرار البحريني األهمية الالزمة.
 .1األهمية العملية (التطبيقية) :توفر الدراسة فرصة للمهتمين والمتابعين للشأن المحلي البحريني
والعربي واإلقليمي والدولي لالطالع على كيفية االنتقال بالمجتمعات التقليدية إلى المجتمعات
العصرية من خالل عمليات تعزيز الثقافة السياسية.
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أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 .1ما دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين من
وجهة نظرهم؟
 .1هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05في دور وسائل اإلعالم في
تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغيري العمر والمؤهل العلمي؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة
السياسية للنواب البحرينيين؟
 .4هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في
تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية؟
 .5هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟
 .6هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور التنشئة السياسية في
تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق
الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية؟
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 .3هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور التنشئة السياسية في
تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ودور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟

فرضيات الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:
فرضية الدراسة األولى:
الفرضية العدمية ) :(H0ال يوجد دور لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة
السياسية لدى النواب البحرينيين من وجهة نظرهم.
الفرضية البديلة ) :(H1يوجد دور لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
لدى النواب البحرينيين من وجهة نظرهم.
فرضية الدراسة الثانية:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغيري العمر
والمؤهل العلمي.
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الفرضية البديلة ) :(H1توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغيري العمر
والمؤهل العلمي.
فرضية الد ارسة الثالثة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية
في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية في
تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
فرضية الدراسة الرابعة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.
الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.
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فرضية الدراسة الخامسة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
فرضية الدراسة السادسة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.
الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.
فرضية الدراسة السابعة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
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الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور
التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
فرضية الدراسة الثامنة:
الفرضية العدمية ) :(H0ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية
ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
الفرضية البديلة ) :(H1توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ودور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
تعريف المصطلحات:
استكماال للمنهجية الالزمة إلتمام العملية البحثية ال بد من تعريف المصطلحات التي قامت
عليها هذه الدراسة وهي:
دور التعريف االصطالحي :نشأت نظرية الدور على أيدي علماء االجتماع عندما تناول
عدد منهم هذه النظرية من خالل االهتمام بموقع الفرد وتأثيره في السياسة العالمية والسياسة
الداخلية ،لذلك عرف عالم االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز (  )1939-1931الدور بأنه " :
ما يقوم بفعله الفاعل االجتماعي في عالقته مع اآلخرين"  .ويؤلف الفعل االجتماعي لدى
بارسونز الوحدة األساسية للحياة االجتماعية ،وألشكال التفاعل االجتماعي بين الناس ،فما من صلة
تقوم بين األفراد والجماعات ،إال وتكون مبنية على الفعل االجتماعي ،فيما تبدو أوجه التفاعل
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االجتماعي بصورة أشكال للفعل التي تتباين في اتجاهاتها وأنواعها ومساراتها ،ولهذا يعد الفعل عنده
الوحدة التي يستطيع الباحث من خاللها رصد الظواهر االجتماعية وتفسير المشكالت التي يعاني
منها األفراد ،وتعاني منها المؤسسات على اختالف مستويات تطورها ( عمر .) 33 :1336 ،
وتناول علم النفس الدور كنمط سلوكي حي ـ ـ ـث أشارت هيلين برلمـ ـ ـان بأن مفه ـ ـوم الدور هـ ـ ـ ـ ـو "
أنماط الشخص السلوكية من حيث تأثرها بالمكانة التي يشغلها أو الوظائف التي يؤديها في عالقته
بشخص واحد أو أكثر ،ويتم اختيار وتشكيل تلك األنماط السلوكية من خالل عوامل ديناميكية
منها :حاجات ودوافع الشخص والالشعورية ،وأفكار الشخص وتصوراته عن االلتزامات والتوقعات
المتبادلة والقائمة من خالل العادات واألعراف والتقاليد في المكانة المعنية والوظائف التي يقوم بها،
واالتفاق أو التعارض بين تصورات عن االلتزامات والتوقعات وتصورات اآلخر واآلخرين الذين
يتعامل معهم به ـ ـ ـ ــا " ) . (Perlman, 2008: 4
فيما كان الدافع الرئيسي لعلماء السياسة المعاصرين يكمن في وضع بنية نظرية لمفهوم
الدور في إطار علم السياسة من أجل تنمية وتطوير األنساق السياسية.
التعريف اإلجرائي للدور :نمط سلوكي معين يتم اعتماده من قبل صناع القرار اإلداريين
سواء على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية أو غير الرسمية كالمنظمات واألحزاب واالتحادات
والنقابات ،ويعد صفة مميزة ألداء األفراد الذين يعملون داخل إطار معين  ،وغالبًا ما يرتبط الدور
بعدد معين من األفراد الذين يشتركون في هوية واحدة .
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وسائل اإلعالم الرسمية:
التعريف االصطالحي  :هي عبارة عن منظومة متكاملة ،تساعد بشكل أو بأخر للحصول
على البيانات واالخبار ،من األفراد والجماعات المحيطة ،وتهدف وسائل االعالم الرسمية إلى
تقريب وجهات النظر بين السلطة والجمهور ،وتحويل المكان البعيد إلى مكان قريب ،وأشخاص
قريبين على حد سواء( إسالم . )1315
التعريف اإلجرائي  :هي النشاطات والفعاليات اإلعالمية التي تربط بالمؤسسات الرسمية
في الدولة ،والتي تعبر عن توجهات النظام السياسي ،والساعية لبث األفكار والتوجهات التي تخدم
أهداف وبرامج الدولة ونظامها السياسي.
الثقافة السياسية Political Cultural
التعريف اإلصطالحي :
وردت مجموعة من اآلراء التي تناولت تعريف الثقافة السياسية  ،من أبرزها -:
 " هي المبادىء والقيم التي يحصل عليها أبناء الشـعب سـواء مـن خـالل التنشـئة االجتماعيـةالسياسـ ــية عبـ ــر النشـ ــاطات السياسـ ــية التـ ــي تؤديهـ ــا السـ ــلطة وتقصـ ــد مـ ــن ورائهـ ــا الوصـ ــول
بــالمجتمع إلــى أداء دوره فــي عمليــة المشــاركة السياســية ،أو عبــر عمليــات التنميــة السياســية
التــي تســتهدف احــداث تح ـوالت ديمقراطيــة فــي أســاليب الحكــم التــي ت ارعــي الحريــات العامــة
وحق ــوق اإلنس ــان ،والت ــداول الس ــلمي للس ــلطة ،أو م ــن خ ــالل األدوار الت ــي تمارس ــها وس ــائل
اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني" ( المنوفي .) 14 : 1333 ،
 مجموعة التوجهات إزاء عملية الحكم مثل التوجهات نحو ما ستفعله الحكومة وما يجب أنتفعله ،فهي مجموعة االتجاهات والمعتقدات والقيم التي تعطي معنى للنظام السياسي
(الحديثي . ) 184 : 1998 ،
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 عرفها ( لوشيان باي ) بأنها مجموعة القيم والمعتقدات السياسية السائدة في أي مجتمعوالتي تتميز عن غيره من المجتمعات وتخلق نوعا من المالءمة االجتماعية لسلوك األفراد
ال ومضمونًا بالطريق ـ ـة نفسهـا التي تعطيهـا الثقافـ ـة العام ـ ـة
وتعطي للعمليات السياسيـة شك ً
مالءمة للحيـ ـاة االجتماعي ـ ـة ( سالم.) 55 : 2113 ،
التعريف اإلجرائي للثقافة السياسية  :هي المنهج الذي يؤثر في عالقة المواطنين بالسلطة
القائمة في أي دولة ساعية إلعادة بناء قدراتها عبر طريق التنمية ،حيث يقوم هذا المنهج بتحديد
األدوار واألنشطة التي تؤديها هذه السلطة ،مثلما تبرز في طبيعة الواجبات التي يتعين على
المواطن القيام بها.

حدود الدراسة
الحدود الزمانية :تغط ـ ــي هذه الدراسة الفترة كانون الثاني /يناير  -1316شباط  /فبراير . 1313
الحدود المكانية:

مملكة البحرين.

الحدود البشرية:

أعضاء مجلس النواب في مملكة البحرين.

محددات الدراسة
يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي:
 .1دالالت صدق وثبات استبانة الدراسة التي قام تم إعدادها من الباحث .
 .1العينة والمجتمع المسحوبة منه.
 .3صدق وجدية المستجيبين على أداة الدراسة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
أوال  :األدب النظري
يشير التاريخ السياسي المعاصر لمملكة البحرين إلى أن النظام السياسي في هذه الدولة
الفتية قد جاء تأسيسه منذ إنشاء المجلس اإلداري في عام  ،1956إذ تم تعيين مدراء ومسؤولي هذا
المجلس من الدوائر الحكومية ،حيث أوكل إليهم مهمة إدارة الشؤون العامة والتنسيق بين الدوائر،
وأصبح رئيس هذا المجلس يعرف بسكرتير الحكومة الذي أصبح يشرف على كل شؤون الدوائر في
بناء على توجيهات حاكم البحرين .ثم تحولت البحرين عام  1961إلى مصاف الدول ذات
الدولة ً
االشعاع الحضاري على يد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي تسلم مقاليد الحكم خلفاً ألبيه،
وعندها حصل التفاف شعب البحرين حول قائده الذي أرسى دعائم الدولة وفق محور االستقرار.
وبعد زوال االحتالل البريطاني عن أراضي البحرين في  14أب  1931بدأت السنوات
األولى من الحكم الديمقراطي عبر إرساء دعائم ذلك الحكم باتباع بخطوات مباشرة تتجه قدماً نحو
الحكم الدستوري ،حين أصدر األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوما بقانون رقم
( )11لسنة  1931بشأن إنشاء مجلس تأسيسي إلعداد دستور للدولة.
وال شك أن مجيء هذه الخطوة قد جعل من البحرين دولة حديثة العهد تتفاعل بجدية مع
المجريات واألحداث والمتغيرات التي شهدتها جميع دول العالم والمنطقة العربية منذ فترة ما يقارب
ال تنظيميًا من خالل إدخال العديد من
نصف قرن ،فقد بدأت البحرين خالل هذه القترة تأخذ شك ً
التطورات اإلدارية والسياسية والتنموية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي هيأت لها معالم
وأركان الدولة الحديثة ( الحمد.) 445 : 1331 ،
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وقد جرى انتخاب المجلس التأسيسي المكون من  11عضوا تحددت مهمتهم بوضع
الدستور ،وعين أمير البحرين  3أعضاء وأنضم إليهم  11وزي ًار بحكم مناصبهم (األغلبية
للمنتخبين) ،وانعقدت الجلسة األولى لهذا المجلس يوم  16كانون األول  .1931وفي  9حزيران
 1933أقر المجلس التأسيسي دستور دولة البحرين ورفعه لألمير الذي صادق عليه وأصدره يوم
السادس من كانون األول  1933وتم نشره في الجريدة الرسمية واشتمل على  139مواد( عبد
العاطي.) 1334 ،
وبموجب نصوص الدستور  ،صدر القانون رقم  13لسنة  1933بشأن أحكام االنتخاب
للمجلس الوطني  ،وتم في  3كانون األول  1933انتخاب اعضاء هذا المجلس البالغ عددهم 33
عضواً باإلضافة إلى أعضاء الحكومة بحكم مناصبهم والبالغ عددهم  13وزي اًر ( حمزة:1331 ،
.)111
واتسم الدستور البحريني بسمات مشتركة من كال النظامين الرئاسي والبرلماني ،فاألمير هو
رئيس السلطة التنفيذية ويمارس سلطات سياسية إذ يعين بأمر أميري رئيس مجلس الوزراء ويعفيه
من منصبه ،ويعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم أميري ،كما يمارس سلطاته بواسطة
وزرائه الذين يكونوا متضامنين عن تنفيذ سياسة الحكومة .وفي نفس الوقت فإن الذات األميرية
مصونة ال تمس فال يسأل أمام المجلس الوطني الذي يختص بالتشريـ ـ ـ ـع والرقابة على أداء الجه ـ ـ ـاز
الحكومي( عبد العاطي.) 1334 ،
وتعرضت الحياة النيابية في البحرين النتكاسة كبيرة بعد أن استوفى المجلس الوطني
نصف المدة المحددة له بأربع سنوات حيث جرى حله بموجب األمر األميري رقم  14في  16آب
 1935قبل أن يكمل فصله التشريعي األول ( عبد الحميد.)36 :1335 ،

15

استم ـ ـ ــر غياب العمل النيابي في مملكة البحرين لثالثة عقـ ـ ـود حيث تولى سلطة التشريع
أمير البالد باالشت ـ ـ ـراك مع مجلس الوزراء ،تكـ ـ ـررت خاللها المطال ـ ـ ـب بعودة الديمقراطية ،واقامة
نظام حكم يتأسس على الديمقراطية والمشاركة الشعبية في عمليات التشريع وابـ ـداء الرأي وأخذ
المشورة في كل ما يهم األمور القضايا المهمة بما يزيد من فرص التوصل إلى أفضل أداء
ديمقراطي لذلك شهدت البحرين عودة النظام السياسي إلى السير بطريق الديمقراطية عبر إنشاء
مجلس الشورى المبني على االحترام المتبادل بين السلطة السياسية والشعب وذلك بموجب األمر
األميري رقم  9الصادر في  ( 1991 /11/13الحمد.) 139 :1996 ،
ومع حلول عام  1331صدر الدستور البحريني الجديد الذي أخذ بتطبيق نظام المجلسين
(الشورى والنواب) تبع ـ ـ ـ ـاً لمتطلبات ميث ـ ـ ـ ـاق العمـ ـل الوطني الذي قام باجراء التعديالت الدستورية
التي مكنـ ـ ـت مملكة البحري ـ ـ ـ ـن من بناء دولـ ـ ـ ـة المؤسسات بموجب السلطات الدستوريـ ـة والقانونية
وذلك باالستفادة من التجارب الديمقراطيـ ـ ـة لمختلف الشعوب ،حيث عد ذلك أدرك مبكر من قبل
الملك حمد بن عيسى لحقيقة مشروع اإلصالح كنهج شامل ومتزن ،وتوجه عصري قادر على
التجاوب مع متغيرات العصر وتجـ ـ ـاوب مع المبادىء والقيم اإلنسانية من أجل توسيع نشاط
المشاركة الشعبية ودور المجتمع المدنـ ـي ،مثلما استطاعت المرأة الوصول إلى عضوية مجلس
النواب عـ ـن طري ـ ـق ترشيحها في االنتخابات التي جرت في تشرين الثاني  ،1336بعد أن خسرت
فـ ـ ـي انتخابات عام  ،1331األمر الذي ساعد في تشبع النظام السياس ـ ـي بـ ـ ـ ـروح الديمقراطية الحق ـ ـة
( العالي.)165 :1313 ،
والى جانب مجلس النواب فقد قام النظام السياسي في مملكة بتشكيل مجلس الشورى من
أربعين عضواً من أجل أن يكون موازياً ومساوياً لعدد أعضاء مجلس النواب ،لكن مجلس الشورى
يتم تعيين غالبية أعضائه بأمر ملكي.
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وتأسيساً على ما سبق ومن أجل انجاز هذه الدراسة كان ال بد من إلى االعتماد على
نظريات اإلعالم الحديثة كي تكون كفيلة بتوضيح مدى تأثير وسائل اإلعالم الرسمية في تعزيز
الثقافة السياسية لدى الجمهور في مملكة البحرين ،ومن بينهم أعضاء مجلس النواب البحريني للفترة
كانون الثاني  -1316آيار  ،1313حيث تعد نظرية الغرس الثقافي هي النظرية المالئمة في
تناول موضوع هذه الدراسة ،كونها تمثل أحدى أهم النظريات الحديثة التي تصدت إلى مجال
اإلعالم ،من خالل تقديمها تصو ًار تطبيقيًا لألفكار الخاصة بعمليات بناء المعنى ،وتشكيل الحقائق
االجتماعية ،كما أن هذه النظرية تدرس قدرات وسائل اإلعالم في تشكيل معارف األفراد والتأثير
على إدراكهم للحقائق المحيطة بهم ،خاصة بالنسبة لألفراد الذين يتعرضون إلى وسائل اإلعالم
بشكل متكرر وكبير( مراد.) 145 : 1314 ،
ويأتـ ـ ـ ـي توظيف نظرية الغرس الثقافي تبعاً لما قدمت ـ ـ ـه هذه النظرية من اجراءات كانت
تصب في مجال اإلعالم السياسي الذي أصبح يمثل نمطًا جديدًا م ـ ـن أنماط اإلعالم الذي يحتاج
إلى كثير مـ ـ ـ ـن االجتهـ ـ ـ ـادات خاصة بعد تب ـ ـ ـ ـاين آراء الخب ـ ـ ـراء والباحثين في مج ـ ـال اإلعالم
والسياسة بشأن وضع تعريف جامع لهذا المجال الذي برز فيه تعريف  Schudsonلإلعالم
السياسي ومفاده " :أية عملية نقل لرسالة يقصد بها التأثير علي استخدام السلطة أو الترويج لها في
المجتمع" ( الحونسي .)16 :1334 ،
ويعد جورج جاربنر ،االستاذ في جامعة بنسلفانيا األمريكية واضع أصول نظرية الغرس
الثقافي ،حيث ناقش تأثير وسائل اإلعالم الجماهيرية ومن بينها الرسمية على البيئة الثقافية ،حيث
سبق أن انتشرت جملة مفاهيم تشير إل أن الدين أو التعليم لهما التأثير األكبر على االتجاهات
االجتماعية والعادات ،ولكن متغيرات الواقع الثقافي /السياسي في ظل التطورات التكنولوجية أثبتت
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أن وسائل اإلعالم وباألخص (التلفاز) أصبح هو مصدر معظم الصور والرسائل المتبادلة على
نطاق واسع في التاريخ .فالتلفاز يزرع أكثر الميول والتفضيالت التي كان اكتسابها يتطلب وجود
مصادر أساسية أخرى ،بحيث يشكل النمط المتكرر لرسائل وصور التلفاز ذات اإلنتاج الضخم
التيار الرئيسي لبيئة رمزية مشتركة ( .) Gerbner, 1976: 182
وتسعى الدراسة إلى الوقوف عند مجاالت اإلعالم الحديثة التي برز فيها دور اإلعالم في
المجال السياسي ،والتي سمحت بانطالق الدراسات العلمية الحديثة التي تؤك ـ ــد على أن لإلعالم
السياس ــي تأثي اًر ال يمكن االستهانة ب ـ ــه أو التغاضــي عن دوره الجوهري في تعزيز عملية التنمية
السياسية ،وتحريك الرأي العام ،وتمكين الفئات األقل حظًا في التمثيل السياسي ،وتحديدًا فيما يتعلق
بالمشاركة االنتخابية ،وبالمبادرات التنموية السياسية أو الحمالت االنتخابية التي أخذت تضع في
االعتبار التجارب العالمية األخرى أثناء مساعيها في الوصول إلى الناخبين وتوجيـ ــه سلوكهم
التصويتي والدفع بهم للمشاركة االنتخابية االيجابية.
نماذج اإلعالم السياسي
يواجه الباحثون صعوبات نسبية عند قيامهم بتحليل ظاهرة اإلعالم السياسي ،ويعود ذلك
إلى تعدد المعاني التي تخص كل من مفهومي (اإلعالم) و(السياسي) ،وذلك نتيجة عدم دقة
دالالتهما سواء كان التحليل مركز على مفاهيم واسعة للمصطلح والتي تعرف اإلعالم السياسي
على أنه أي عملية إعالمية موضوعها السياسة أو على مفاهيم دقيقة التي تحصر مفهوم اإلعالم
السياسي في التقنيات الحديثة لإلعالم وه ــي :وسائل اإلعالم ،عمليات سبر االراء ،التسويق
السياسي ،اإلشهار.
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لذا فإن هذه الدراسة تسعى لالفادة من التحليل االحصائي المنصب حول الظاهرة
اإلعالمية ،من خالل اإلجابات التي حصلت عليها في ضوء ما جاء في استمارة االستبيان الذي
تم اعداده لهذا الغرض ،والتي شملت كل من رجال السياسة والناخبين والحكام ووسائل اإلعالم،
وذلك نظ ًار لما يمثله كل من هؤالء على دور وسائل اإلعالم الرسمية ،من خالل تشعب وتعدد
مناهج ونماذج العلوم اإلجتماعية ،بدليل أن ما يخلق الفارق بين التحاليل والدراسات ال يكمن في
موضوع البحث ،بل في طريقة التناول النظري وأسلوب المعالجات ،التي تقوم بين األطراف الفاعلة
ضم ـ ــن مج ـ ــال اإلعالم السياسي ،كحالة التفاعل التي ظهرت للعيــان بموجب مجموعة من النماذج
إلى جانب نظريات اإلعالم التي عالجت هذا المجال الحيوي ،والتي يمكن إجمالها بستة نماذج
هي :النموذج االستراتيجي ،والنموذج النسقي ،والنموذج السلوكي ،والنموذج النقدي ،والنموذج
الحواري ،والنموذج التقنـ ــي( كازنيف.)33 :1314 ،
وتجد هذه الدراسة أن النموذج النسق ــي يعد األنسب في أن يحلل اإلعالم السياسي بوضعه
في مجموع االتساق الذي يتفاعل معها صانع القرار السياسي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،بما يخدم المجتمع الذي يحتوي على مجموعة من الشرائح االجتماعية التي تتعزز لديها
الثقافة السياسية عبر الجهود المبذولة من وسائل االعالم وبقية روافد هذا النوع من الثقافة ،وينظر
هذا النموذج إلى اإلعالم السياسي كعملية تبادل المعلومات بين مختلف األطراف المشكلة للنظام
السياسي كبنية مستقلة هذا من جهة ،وبين النظام السياسي كله وما يحيط به من جهة أخرى ،حيث
يعد النواب أو ما يطلق عليه في تجارب عديدة أعضاء السلطة التشريعية هم حلقـ ـ ــة الوصل بي ـ ــن
النظام السياسـ ـ ــي وأف ـ ـراد الشع ــب.
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دور وسائل اإلعالم في االنشطة اإلعالمية
تمثل وسائل اإلعالم وجه من أوجه األنشطة اإلعالمية التي تستخدم في تزويد الجمهور
بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكالت
ومجريات األمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو
اقتصادية ،بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة
لدى فئات جمهور المتلقين للمادة اإلعالمية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة عن
هذه القضايا والموضوعات ،وبما يسهم في تنوير الرأي العام وتكويـ ــن الرأي الصائـ ـ ــب لـ ــدى
الجمه ـ ــور في الوقائـ ـ ــع والموضوع ـ ـ ــات والمشك ـ ــالت المثـ ــارة والمطروح ـ ــة ( شع اروي.)13 :1315 ،
لذلك أصبحت وسائل اإلع ـ ـ ـ ـالم مصطلحاً بديـ ـ ـالً عـ ـ ـن االتصال الجماهيري ،في ظل
التطور الذي شاب نظريـ ـ ـات اإلعالم عبـ ـ ـر مراحل زمنيـ ـ ـة متعاقب ـ ـة ،فأخذت األنظمة السياسية
القابضة على السلطة تستخدم وسائل اإلعالم في إيصال برامجها إلى الجمهور ،وأصبح اإلعالم
أحد تطبيقات وفروع علم االتصال بمعناه الواسع ،فاإلتصال ما ه ـ ـ ـو إال عل ـ ـ ـم حديث نسبيًا ،كان
قـ ـ ـد خرج من تحت عباءة علم االجتماع وعلـ ـ ـ ـوم أخرى ،فأصبح ـ ـ ـت ل ـ ـه قواع ـ ـد ونظريات مستمدة
من العلوم االجتماعية التي سبقت ظهـ ـ ـور علـ ـ ـم االتص ـ ـال ،الذي ما لبـ ـ ـث أن تطور تاريخياً حسب
المراحل التي شهدت الثورات االتصالية الرائدة التي أحدثت نمط جديد فـ ـ ـي تطبيق ـ ـات جميع العلوم
وغيرت من نمط الحياة التي كانت سائدة ،األمر الذي أثر في أشكال الحضارة اإلنسانية والمدنية
الحديثة (مراد.) 43 :1314 ،
وقد وجدت الدراسة إن انتشار الفهم العصري لإلعالم ووسائله جعله يلتقي مع عملية
االتصال ،وعلى وجه الخصوص في جانبها السياسي كونها تستعمل وسائل جماهيرية حديثة تتمثل
في المحطات الفضائية التي أخذت تخدم اإلذاعة والصحافة والتلفاز ،في نشر األخبار والمعلومات
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والحقائق ،والوقائع واآلراء في صيغ مناسبة للجميع بواسطة األلفاظ أو األصوات أو اإلشارات ،التي
يفهمها الجمهور المتلقي.
دور وسائل اإلعالم في التحوالت السياسية
إن ما شهده العالم في ظل متغيرات المدنية الحديثة أفاد اإلنسان في تسيير أمور حياته
ومتطلباته التي أخذت تتزايد  ،فجاءت خدمات وسائل اإلعالم الجماهيري والمعلوماتية لتحقق الفائدة
المرجوة في لوازم اإلنسان حتى أصبحت مهيمنة على حياته ،بحيث لم يعد الحديث عن تأثير
وسائل اإلعالم بالمجتمع يأخذ أبعادًا نظرية تقتضي التجريب والبرهان فحسب ،بل امتدت لتؤثر في
احداث تغيرات في اتجاهات الرأي العام التي غالباً ما تفضي لتغيير البنى السياسية في أغلب دول
العالم وخاصة المتقدمة منها ،مثلما أصبح بإمكانها تغيير نتائج الحروب والصراعات واألزمات
والمشكالت التي تقوم بين الدول وذلك عبر اإلطاحة باألنظمة السياسية التي ال تتوافق مع
المتغيرات الدولية واإلقليمية ( أبو أصبع.) 11 : 1999 ،
لقد أخذ دور وسائل اإلعالم يتحدد  -وباألخص الصحافة  -كوسيلة تغيير سياسي وثقافي
تقوم على نشر الوعي بالتغيير على العالقة مع السلطة ومستوى التطور االجتماعي السائد وطبيعة
النظام اإلعالمي ،وحدود الحرية واالستقاللية التي يتمتع بها ،ويشار إلى وجود دورين أساسيين
للصحافة في مجال إحداث اإلصالحات السياسية يرتبطان بطبيعة النظام السياسي الذي تعمل في
إطاره ،هما ( الطويسي:)33 : 1333 ،
 .1الدور الذي يبرز فعالية الصحافة كأداة لسيطرة تتكامل مع أدوات اإلكراه السياسي في دعم
سلطة النخبة الحاكمة ،وتعمل في هذا اإلطار على دعم السياسات الرسمية وتبريرها واضفاء
الشرعية عليها ،وتفنيد أي اطروحات تحمل الحس النقدي ومقاومة التغيير ،في هذه المرحلة
توصف الصحافة كأداة لإلكراه السياسي.
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 .1الدور الذي يرتبط بانطالق عملية التحول نحو الديمقراطية وهذه المرحلة قد تطول أو تقصر
وربما تفشل أيضاً.
وبهذا أفادت وسائل اإلعالم من نظريات اإلعالم السياسي في تجاوز كثير من العراقيل
التي تقف بوجه الجمهور وتؤثر سلبيًا في حصوله على مستوى الئق من الثقافة السياسية ،وذلك
نتيجة ألن اإلعالم السياسي موضوع يعاني من التجزئة والتعدد ،كما أن تعدد مناهج وطرق البحث
ال عن كون موضوع اإلعالم
والتفسير قد أوجد صعوبات أخرى في طريق الثقافة السياسية ،فض ً
السياسي يعاني من تعدد الرهانات الرمزية ( كازنيف.) 36 : 1314 ،
لذلك فإن وسائل اإلعالم الرسمية أخذت تؤدي دورها المحدد لها ضمن فلسفة النظام
السياسي الذي يقود الدولة ،وعلى وجه الخصوص برز دور الصحافة كأحد األوجه المهمة ضمن
األدوار التي تؤديها أغلـ ــب وسائل اإلعالم المتعددة في مجال اإلصالح السياسي الذي شرعت به
بعض النظم السياسيـ ــة ،كما أنه يشي ــر إلى أن هناك عالقـ ــة قويـ ــة بين حري ــة اإلعالم وحرية
المجتمع ،ففي مناخ الحرية تزدهر حرية اإلعالم والعكس صحيح ،كما إن دفاع وسائل اإلعالم عن
اإلصالح السياسي الذي يشتمل على ضمان الحريات العامة للمواطنين هو مسؤولية مجتمعية ،وهو
بذات الوقت دفاع عن حقها في العمل ضمن مناخ ديمقراطي حر يوفر لها القدرة على القيام
بوظائفها ،فبدون أصالح وحريات عامة يتمتع المواطنيـ ــن بها لن تكـ ــون هناك وسائل إعـ ــالم قادرة
على نشـ ــر اآلراء التي تعب ــر ع ــن المواطني ـ ــن وحقوقه ــم ( صالح .)133 : 1311 ،
ترى الدراسة أن التجربة اإلنسانية خالل العقود الثالثة الماضية ،قد تحددت نتيجة ظروف
الواقع السياسي الدولي واإلقليمي والمحلي التي شهدتها األمم والشعوب ،وأفصحت هذه التجربة عن
أهمية وسائل اإلعالم المختلفة وأثرها الكبير في احداث تحوالت سياسية مؤثرة في ذلك الواقع ،وقد
كان للصحافة دو ًار بار ًاز في ذلك المجال من خالل ما أخذت تشغله من مساحة واسعة ومكانة هامة
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وحساسة في مختلف مراحل التحول الديمقراطي ،وأوضحت تلك التجارب أيضًا أن هذه الوسيلة
بقدر ما تحمل من قدرات مؤثرة في بلوغ التغيير ،إال أنها تكون الضحية ،وذلك بالقياس إلى ما
يعلق على الصحافة من أدوار ومهام في مراحل ذلك التحول ،رغم أن وظيفتها األساسية قد تتجاوز
مطالب الجماهير التي غالباً ما تسعى لالستفادة من وسائل اإلعالم في بناء ثقافة سياسية جديدة.
ومع حدوث التحوالت السياسية الدولية واإلقليمية التي شهدتها دول ومجتمعات المنطقة
العربية والتي جعلتها تمر بمرحلة تحول سياسي نحو المزيد من الدمقرطة أو تحوالت اجتماعية
وثقافية موازية ،كان من المنطقي والطبيعي بل من الصحي أيضاً أن تتسع دائرة الحراك السياسي
والشعبي ،وتزداد المطالبات الشعبية والحوارات القائمة على أسس الديمقراطية ،والقبول بالرأي
اآلخر ،وذلك نتيجة للدور الذي لعبته وسائل اإلعالم كأداة متقدمة في إدارة هذه النشاطات ،لما لها
من قيمة مجتمعية وسياسية وعلى درجة كبيرة من األهمية ،حتى أصبح اإلعالم أداة لضبط األداء
العام وأداة إلضفاء المزيد من الشرعية والثقة أو نزعها عما تتخذه األجهزة التنفيذية من ق اررات
واجراءات؛ لكن المشكلة تبرز بوضوح حينما يعجز المجتمع السياسي الرسمي واألهلي عن التوافق
على معايير واضحة لمحاكمة السياسات العامة ،ومصادر هذه الحالة متعددة أهمها تواضع قدرة
مؤسسات الدولة في إنضاج أدوات خبيرة في إدارة المصالح والدفاع عنها ،وتواضع أدوات المساءلة
العامة ومحدودية خبرتها ،وقوة التزامها بالقوانين.
مهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية
تتحدد مهمة هذه الدراسة في مدى قدرتها على توضيح الدور الحقيقي لوسائل اإلعالم
الرسمية في تعزيز الثقافة السياسية سواء للمجتمع بشكل عام أو النخب السياسية بشكل خاص،
وتحديداً مدى تأثير وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ودورها في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب
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البحرينيين باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية في البالد والتي يقع عليها مسؤولية إصدار القوانين
التي تنظم الحياة السياسية وفق توجهات النظام السياسي القائم.
ومن خالل الدور الذي يمكن أن تؤدي ـ ـ ـ ـه وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية،
يصبح من الضروري دراسة ما تتيحه الثقافة السياسية من معرفة لقياس درجـ ـ ـة التفاعل واالنسجام
بين النظام السياسي واإلطار االجتماعـ ـ ـ ـي ،وذلك ألن الثقاف ـ ـ ـة السياسيـ ـ ـة يمكـ ـ ـن أن يكـ ـ ـون لها
تأثيرها الكبير على العمليات السياسية المختلفـ ـ ـ ـة ،فتفاعـ ـ ـل المواطنين م ـ ـ ـع النسق السياسي سلبًا أو
إيجاباً يتوقف على طبيعة ونوعي ـ ـ ـة الثقافة السياسية السائ ـ ـ ـدة ف ـ ـ ـي المجتمع والتي فـ ـ ـي ضوئها
تتحـ ـ ـدد نوعية وحجم وطبيعة المطالب واستجابة السلطة الحاكمة لها ،وهي تؤثر في أداء النظام
السياسي من خالل الرضا أو عـ ـ ـدم الرضا على سل ـ ـ ـوك الحكومة وتصرفاتها وفقا لثقاف ـ ـ ـة المجتمـ ـ ـع
السياسيـة ( محمد.)128 : 1977 ،
وبموجب هذا تصبح الثقافة السياسية عبارة عن مجموعة الوسائل التي يمكن من خاللها
ممارسة الحياة السياسية وفق آليات وطرق يقررها المجتمع عرفاً أو قانوناً وتحقق نوعاً من المشاركة
السياسية بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى ،والتي يمكن من خاللها تولي السلطة السياسية ،وهذه
العمليات والوسائل يمكن تقسيمها إلى عمليات ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية ،وهذه األخيرة
تتراوح بين الوراثة لتولي السلطة أو الثورات أو االنقالبات أو عن طريق االختيار الذاتي أو عن
طريق التعيين (التنصيب ،الوصاية) أو االنتفاض ـ ـ ـات الشعبي ـ ـ ـة ،أما الوسائـ ـ ـ ـل الديمقراطية ،فهي
تتـ ـ ـراوح بيـ ـ ـن الديمقراطية المباشـ ـ ـرة وغ ـ ـ ـير المباش ـ ـرة ( التمثيلية).
وقد استعانت الدراسة بالنموذج االستراتيجي الذي يصنف ضمن نظريات اإلعالم السياسي
كونه معني بإيصال فكرة صانع القرار السياسي باعتباره المرسل األبرز في المجال السياسي
بالتعاون مع شبكة من األعوان الذين يقومون بتحويل المعلومات إلى الرأي العام ونشر األخبار
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واشاعة نوع الثقافة السياسية الالزمة خاصة في ظل ظروف الطوارىء التي تمر بها الدول العربية
عامة ومملكة البحرين خاصة خالل الفترة التي تغطيها هذه الدراسة (بوخبزة.) 35 : 1314 ،
ولغرض تحقيق ذلك فقد سعت الدراسة لتحقيق أهدافها عبر اتباع األسس المنهجية
للوصول إلى النتائج عبر جمع المعلومات والوثائق التي تسهل في انجاز العمل مستعينة بمجتمع
للدراسة الذي يمثل النواب البحرينيين في التعرف على مدى تأثير وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
في تعزيز الثقافة السياسية لديهم.

ثانيا  :الدراسات السابقة
تم اجراء مسح شامل للدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة في مملكة البحرين ،ولم يتم العثور
على دراسة سابقة تتناول كافة جوانب موضوع هذه الدراسة ،فيما جرى اإلطالع على عدد من
الدراسات المسحية التي تتعلق بدول أخرى ،أو دراسات تتعلق بقضايا وسائل اإلعالم بشكل عام،
وفيما يلي عرض ألهم الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:
 دراسة العزعزي (  ) 7112بعنوان  :دور وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي السياسي للشباب
اليمني :هدفت الدراسة التعـ ــرف عل ــى دور وسائل اإلع ــالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب
اليمني ،واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،واشتمل مجتمع الدراسة على طلبة
الجامعات الحكومية اليمنية وعددها سبع جامعات من الذكور واالناث ،وتم اختيار العينة
بطريقة عشوائية تكونت من  633طالباً وطالبة من التخصصات الدراسية العلمية واإلنسانية،
ال.
واستخدم الباحث وسيلة االستبيـان في جمع المعلومات والبيانات من خالل تهيئة  33سؤا ً
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وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دالئل احصائية بين معدل االعتماد على
وسائل اإلعالم المختلفة ومعدل حجم المشاركة السياسية ومعدل ومستوى المعرفة السياسية للشباب
الجامعي.
وتبين أن مستوى الوعي السياسي لدى الشباب الجامعيين كان متوسطاً ،وأن حجم اعتماد
الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم كان مرتفعاً.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن مستوى المعرفة السياسية لدى الشباب الجامعي كان
ضعيفاً بشكل ملحوظ ،وأن اعتماد هؤالء الشباب على القنوات الفضائية العربية جاء في المرتبة
األولى في قائمة مصادر المعلومات السياسية ،وتبين أن الشباب الجامعي يعتقد بأن واجب
االحزاب السياسية يفترض اهتمامها بمجموعة من القضايا االجتماعية كالفقر والبطالة والتعليم
والفساد.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن عدم وحود عالقة ارتباطية بين متغيرات النوع والتخصص
واالنتماء لألحزاب السياسية ،ومستوى الوعي السياسي ،فيما وجدت الدراسة عالقة بين متغير
مكان الدراسة الجامعية ومستوى الوعي السياسي للشباب اليمني.
 دراسة الحديدي (  ) 7101بعنوان :اإلعالم والمجتمع :هدفت هذه الدراسة التعرف على
اإلتصال اإلقناعي ،والذي يمثل الركيزة األساسية لتفعيل دور وسائل اإلعالم في التنمية
والتحديث بما يجعل اإلعالم ووسائله ومخرجاته أداة مساعدة في التعجيل بالتنمية الشاملة،
وهو أمر ال غنى عنه لدى الدول العربية الساعية للحاق بالدول المتقدمة في ظل متغيرات
العصر التي منحت االتصال والمعلومات أهمية كبيرة في أولوياتها.
وقد خصصت الدراسة فصالً عن اإلعالم المحلي من خالل اإلذاعات المسموعة والمحطات
التلفزيونية والتي تخاطب الفئات المهمشة ( األطفال – المرأة – الشباب ) ،مما جعل من الدراسة

26

تالمس العالقة الوثيقة بين وسائل اإلعالم والقضايا المجتمعية  ،واإلعالم وبعض قطاعات
المجتمع ،بما يخدم التنمية البشرية كخطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واالرتقاء بالمجتمع.
 دراسة العنزي (  ) 7102بعنوان  :دور وسائل اإلعالم المحلية الكويتية في تعزيز الثقافة
السياسية لدى الشباب الكويتي  :هدفت هذه الد ارسـ ــة التعـ ــرف عل ــى دور وسائل اإلع ــالم
المحلية الكويتية في تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب الكويتي ،وتكون مجتمع الدراسة من
جميع طلبة جامعة الكويت ،وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،وكلية التربية األساسية ،وتم
اختيار عينة طبقية عشوائية مقدارها  314شابًا ،واستخدم الباحث وسيلة االستبيـان في جمع
المعلومات والبيانات.
وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط قراءة الصحف لدى أغلب أفراد العين ــة كان أقل من
نصـ ــف ساعة في الي ـ ـ ــوم ،وأن متوسـ ــط التعـ ــرض لقنوات التلفزيون المحلي ـ ــة ل ــدى غالبيـ ــة أفـ ـراد
العينة كان أقل من ساعتين ،كما أن متوسط االستماع لإلذاعة المحلية لدى غالبية العينة كان أقل
من ساعتين.
وتبين للدراسة أن دور وسائل اإلعالم المحلية ( الصحف والقنوات التلفزيونية واإلذاعة) في
تعزيز الثقافة السياسية لدى الطلبة بشكل عام جاء بدرجة متوسط ـ وأظهرت النتائج وجود فوارق
ذات داللة احصائية عند مستوى ( )3.35≤aفي اختالف مستوى التأثيرات الناتجة عن التعرض
لوسائل اإلعالم المحلية تعزى الختالف كل من متغيري الجنس والعمر ،بينما لم تظهر فروق تعزى
لمتغير التحصيل الدراسي.
وأظهرت نتائج الدراس ـ ـ ـة أيضاً وجـ ـ ـود فوارق ذات داللة احصائية عند مستوى ()a≤ 3.35
في اختالف مستوى التأثيرات الناتجة عن التعرض لوسائل اإلعالم المحلية تبعاً لمتغير مدة
التعرض لوسائل اإلعالم المحلية في اليوم ،ولصالح مدة التعرض األطول ولجميع الحاالت.
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 دراسة العنزي ( )7102بعنوان  :دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الثقافة السياسية –
دراسة مسحية وصفية على عينة من طالب وطالبات جامعة الملك سعود :هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الثقافة السياسية للشباب
الجامعي السعودي ،من خالل الوقوف على أنماط استخدامهم لهذه الوسائل ،ودوافع تعرضهم
لها فيما يتعلق بتشكيل ثقافتهم السياسية ،وتحديد أهم وسائل اإلعالم الجديد التي يستخدمونها
للحصول على المعلومات الخاصة بهذا المجال ،والتعرف على درجة مساهمة وسائل اإلعالم
الجديد في إشباع الحاجات الخاصة بتشكيل الثقافة السياسية ،والتعرف على مدى اعتماد
الشباب الجامعي السعودي على وسائل اإلعالم الجديد في الحصول على المعلومات الخاصة
بتشكيل ثقافتهم السياسية ،واآلثار المترتبة على ذلك االعتماد.
وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي ،استخدمت االستبانة أداة رئيسة لجمع
البيانات والمعلومات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة الملك سعود في الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي  ،1314-1313وقد بلغ عدد عينة الدراسة  633طالبًا وطالبة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم اهتمام متوسط باألمور والقضايا
السياسية ،وأنهم يحرصون على تثقيف أنفسهم بالمعلومات السياسية المحلية تليها المعلومات
السياسية العربية ثم الدولية ،وأن أنماط استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد تتمثل في :االستخدام
بشكل متقطع «أحيانا» ،وأنهم يقضون ما بين نصف ساعة إلى ساعتين في تصفح وسائل اإلعالم
الجديد يوميًا ،وأظهرت النتائج أن موقع «تويتر  »Twitterيأتي في مقدمة المواقع والخدمات
اإللكترونية من حيث أهمية وكثافة االستخدام في الحصول على المعلومات السياسية ،تليه «مواقع
الصحف اإللكترونية» ،ثم «منتديات اإلنترنت».
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الدراسات األجنبية
 دراسة  )1313( Kennethبعنوان:
Mass Media and Political Culture in Nigeria
هدفت هذه الدراسة التحقق من الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في التطور المستدام
والدائم للثقافة السياسية .واعتمدت الدراسة في منهجية البحث أسلوب التعلم التشاركي والعمل حسب
مقياس ( .)PALRوكانت األدوات المستخدمة في التحليل تقنية دلفي وتفضيل الترتيب وسجل
تقنية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج التي كشفت أن لوسائل اإلعالم مساهمات كبيرة
على الثقافة السياسية في تغطيتها .ومع ذلك ،فإن بمقدور وسائل اإلعالم أن تفعل المزيد ،وذلك
من خالل تقديم الجوانب التي من شأنها أن تضمن تعزيز الثقافة السياسية السائدة وبشكل ودي،
والتأكيد على االبتعاد عن العرقية والمناطقية الذي يبدو أنه قد أصبح اليوم أم اًر ال بد من تجاوزه.
 دراسة  ) 7100 ( Linditaبعنوان:
Mass media and political culture: Examining the impact of media
use on political trust and participation in Kosovo
هدفت هذه الدراسة التحقق من دور وسائل اإلعالم في عمليات التحول الديمقراطي في
كوسوفو ،الذي يعد مجتمع انتقالي في جنوب شرق أوروبا ،وذلك من خالل دراسة آثار وسائل
اإلعالم على الثقافة السياسية .إذ يستمد األساس المنطقي لهذا النهج النظري والتجريبي الرئيسي
في هذه الدراسة من إجراء مناقشة حول دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية والتوجه
المدني في الديمقراطيات الغربية.
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وقد توصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج التي سمحت بتقديم الدعم وحشد مزيد من الناس
الستخدام وسائل اإلعالم من أجل الحصول على المعلومات السياسية ،بقدر ما تميل إلى المشاركة
في أشكال مختلفة من اإلجراءات السياسية .فهي منحت االئتمان لنظرية ترتيب األولويات على
المستوى الثاني لشرح اآلثار المعرفية لوسائل اإلعالم في المجتمعات االنتقالية.
وقدمت هذه الدراسة دليالً على أن المواطنين يتعلمون من وسائل اإلعالم مدى فعالية
وسالمة المؤسسات السياسية في بالدهم ،وبالتالي الحصول على فهم عميق لألداء العام الحكومي
في تلك المؤسسات.
ونتيجة لذلك ،فإن المعلومات المكتسبة من خالل وسائل اإلعالم تصبح لها بعداً مهمًا في
تشكيل موقف تجاه تلك المؤسسات السياسية.
 دراسة  ) 3102 ( Happer Catherine & Greg Philoبعنوان :
The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social
Change
هدفت الدراسة التي تحمل عنوان دور اإلعالم في بناء المعتقدات العامة والتغيير
االجتماعي ،تحديد مجموعة من المبررات المتاحة في الخطاب العام حول موضوع معين ،ومن ثم
القيام بتحليل النصوص اإلخبارية لتحديد أي منها يساعد في تدفق البرامج اإلخبارية والتغطية
الصحفية ،إذ قد يتم في بعض األحيان تمرير إشارات معينة ،على الرغم من أن البعض اآلخر
يحتل مكانة مرموقة أكثر بكثير ،ويجري إبرازها في عناوين األخبار أو في أسئلة المقابلة أو
االفتتاحية.
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واستندت هذه الدراسة على فرضية رئيسية تشير إلى وجود مجموعة من الطرق التي
تتنافس بموجبها وسائل اإلعالم في تغطية األحداث وعلى وجه الخصوص في المناطق المثيرة
للجدل ،وأشارت الدراسة إلى أن تلك الطرق قد ترتبط بالمواقف السياسية التي غالبًا ما تكون ذات
أبعاد إيديولوجية كونها تتعلق بإضفاء الشرعية على طرق التفاهم المرتبطة بالمصالح
االجتماعية .وبهذه الطريقة ،فإن األيديولوجية (بمعنى منظور مرتبط باالهتمامات) والنضال من
أجل الشرعية من جانب الجماعات يسيران جنبا إلى جنب.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،كان من أبرزها:
 تعد سلوكيات األفراد أساسية إلحداث تغيير اجتماعي على نطاق واسع على المستوىالجماعي.
 إن الحاجة إلى دراسة العالقة بين المعتقدات حول العالم واالستنتاجات السياسية من قبلالجمهور تعادل العالقة بين االستنتاجات السياسية واتخاذ اإلجراءات السياسية.
 وجود التزامات فردية وجماعية لتغيير السلوك والمعتقدات العامة. تلعب وسائل اإلعالم دو ار مهمًا في تسهيل مهمة التغيير االجتماعي من خالل عمل السياسةعن طريق التكرار والتعزيز من الرسائل اإلعالمية ،وغياب البدائل المقترحة وأيضا دور محتمل
في تشكيل السلوك ،خاصة عندما ترتبط هذه إلى أخرى أنواع الدعم الهيكلي.

ثالثا  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
أ .أوجه االختالف عن الدراسات السابقة
 .1تعد هذه الدراسة األولى التي يجري اعدادها في داخل مملكة البحرين أو خارجها بشأن
الموضوع الذي تسعى للبحث فيه.
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 .1ال يمكن تعميم نتائج الدراسات السابقة على الواقع السياسي واإلعالمي في مملكة البحرين
نظ اًر للتباين الكبير عن ذات الواقع في الدول التي جرى اعداد الدراسات السابقة فيها.
ب .أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة
 .1وجود دور أساسي لوسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية في شرائح مختلفة داخل
المجتمعات المستهدفة.
 .1تتأثر فئات المجتمعات المستهدفة بدور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية بحسب
العمر والجنس.
ج .تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية:
 .1عرض فلسفة المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم الرسمية في مملكة البحرين.
 .1تناول المهام الملقاة على عاتق وسائل اإلعالم الرسمية في إيجاد أدوار جديدة لها حيث تكون
للثقافة السياسية جانب فيها.
 .3تحفيز وسائل اإلعالم الرسمية إليالء الثقافة السياسية أهمية معتبرة في نشاطاتها االجتماعية.
 .4إيصال رسائل محددة للنخب السياسية في مملكة البحرين بالدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم
الرسمية في تعزيز الثقافة السياسية.
 .5إرسال أشارات واضحة للنواب البحرينيين عن وجود جهات أكاديمية تمارس المسؤولية الرقابية
على قدراتهم في مجال الثقافة السياسية التي ال بد أن يسعون لتحصيلها قبل وأثناء وجودهم
في السلطة التشريعية.
 .6الكشف عن حقيقة جهود وسائل اإلعالم الرسمية في أداء رسالتها تجاه هذه المسؤولية الوطنية
التي تتمثل بتعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
( الطريقة واإلجراءات )
يتناول هذا الفصل المنهج المستخدم للدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،ووصفاً ألداة
الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها ،وكذلك متغيرات الدراسة واجراءاتها ،والمعالجة
اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عن أسئلتها.

منهج الدراسة المستخدم
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي والذي يعـرف بشـكل مـن أشـكال
التفس ــير العلم ــي والمتعل ــق بجم ــع البيان ــات م ــن أج ــل اختب ــار الفرض ــيات أو إجاب ــة األس ــئلة المتعلق ــة
بالحالة الراهنة بموقف أو ظاهرة معينة (النبهان ،)2013 ،وهذا المنهج المناسـب فـي تحقيـق أهـداف
هذه الدراسة.

مجتمع الدراسة

 .1تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء مجلس النواب البحرينيين للعام .1313 – 1316
 .1يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب (  ) 43نائبـاً مـوزعين علـى محافظـات مملكـة البحـرين األربعـة
بالتساوي.
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جدول()0

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

37

%92

انثى

3

%8

المجموع

40

%100

يتبــين مــن الجــدول ( )1الســابق أن المســتجيبين مــن فئــة الــذكور هــي األعلــى بنســبة مئويــة (،)%92
بينما نسبة االناث فقد بلغت ( ،)%8كما يمكن توضيحه من خالل الشكل ( ) 1التالي:

شكل ()1

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
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جدول()7

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

العدد

النسبة المئوية %

ثانوي

7

%17

دبلوم

8

%20

بكالوريوس

9

%23

دراسات عليا

16

%40

المجموع

40

100%

يظهــر الجــدول ( )1الســابق أن المســتجيبين مــن فئــة المؤهــل (د ارســات عليــا) هــي األعلــى
بنسـ ــبة مئويـ ــة بلغـ ــت ( ،)%40يليـ ــه فئـ ــة (البكـ ــالوريوس) بنسـ ــبة ( ،)%23ثـ ــم فئـ ــة (دبلـ ــوم) بنسـ ــبة
( ،)%20وأخي اًر جاءت فئة (ثانوي) بنسبة ( ،)%17كمـا يمكـن توضـيح توزيـع أفـراد مجتمـع الد ارسـة
حسب متغير المستوى الدراسي من خالل الشكل ( )1التالي:

شكل ()2

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المستوى الدراسي
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جدول()3

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

13

%33

40

%100

من  36الى  43سنة

9

 46سنة فاكثر

18

من  41الى  45سنة
المجموع

%22
%45

يظهــر الجــدول ( )3الســابق أن المســتجيبين مــن فئــة العمــر ( 46ســنة فــاكثر) هــي األعلــى
بنسبة مئوية بلغت ( ،)%45يليـه فئـة (مـن  41الـى  45سـنة) بنسـبة ( ،)%33وأخيـ اًر جـاءت فئـة
العمــر (مــن  36الــى  40ســنة) بنســبة ( ،)%22كمــا يمكــن توضــيح توزيــع أف ـراد مجتمــع الد ارســة
حسب متغير العمر من خالل الشكل ( ) 3التالي:

شكل ()3

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر
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أداة الدراسة
أعد الباحث استبانة بعد االطالع على :األدب النظري المتعلق بوسائل اإلعالم المعنية
في تعزيز الثقافة السياسية ،الدراسات السابقة التي اهتمت بمثل هذا الموضوع ومنها دراسة
العنزي( )1314ودراسة الحديدي ( ،) 1313وتتكون اإلستبانة من ) (29عبارة مقسمة على اربعة
محاور:
 .1دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية.
 .1دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
 .3دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة
السياسية.
 .4دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
وقد تم اعتماد خمسة بدائل الستجابات العينة على األداة بحيث يقوم النواب البحرينيين
باختيار احدى اإلجابات على النحو التالي (5) :أوافق بشدة (4) ،أوافق (3) ،محايد (2) ،غير
موافق (1) ،غير موافق بشدة .وبذلك تتراوح المتوسطات الحسابية ما بين ) ،(5 – 1وللتعامل مع
قيم المتوسطات وربطها بالمستويات الخماسية ،فقد طبقت معادلة تحديد طول الفئة ( )0.80حيث
يتم تفسير الدرجات على المقياس (يوسف  ، (2009،كما هو موضح بالجدول ( )4التالي:

37

جدول ()2
توزيع مستويات األداء حسب قيمة المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي

المستوى حسب المتوسط

1.79 – 1.00
2.59 – 1.80

منخفض جدًا
منخفض

3.39 – 2.60

متوسط

4.19 – 3.40

مرتفع

5.00 – 4.20

مرتفع جداً

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
الصدق الظاهري (المحكمين):
تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين ،من أساتذة الجامعات
األردنية والبحرينية ،والواردة أسمائهم في الملحق (  ،) 1حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول
مناسبة عباراتها ،ومدى انتماء العبارات إلى المحور الذي تنتمي إليه ،وكذلك وضوح صياغتها
اللغوية ،واقتراحاتهم لتطوير أداة الدراسة ،وبناء على مالحظات المحكمين ،قام الباحث بإجراء
التعديالت المطلوبة والمناسبة.
صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من االتساق الداخلي ألداة الدراسة بحساب معامل االرتباط بيرسون بين كل
عبارة مع الدرجة الكلية للمحور وألداة الدراسة والجدول ( )5يوضح هذه النتائج.
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جدول ()5

معامالت االرتباط بين عبارات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للمحور وألداة الدراسة.
نشر القيم والتقاليد السياسية
العبارة

االرتباط
بالمحور

االرتباط
بالدرجة

تعزيز الثقافة السياسية
العبارة

الكلية

االرتباط
بالمحور

االرتباط
بالدرجة

تحقيق الثقافة السياسية
العبارة

الكلية

االرتباط
بالمحور

االرتباط
بالدرجة

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
العبارة

الكلية

االرتباط
بالمحور

االرتباط
بالدرجة
الكلية

1

**.620** .674

1

**.705** .824

1

**.759** .723

1

**.688** .820

2

**.659** .717

2

**.772** .840

2

**.609** .641

2

**.791** .788

3

**.674** .699

3

**.672** .809

3

**.734** .757

3

**.841** .821

4

**.715** .845

4

**.550** .731

4

**.780** .819

4

**.724** .821

5

**.686** .745

5

**.687** .767

5

**.662** .778

5

**.733** .816

6

**.657** .814

6

**.677** .760

6

**.744** .757

6

**.601** .744

7

**.678** .717

7

**.613** .748

7

**.716** .812

8

**.686** .667

9

**.671** .683
 **0.01دال إحصائيا عند مستوى

ويتضح من الجدول ( )5السابق أن جميع عبارات أداة الدراسة ،تمتعت بدرجة مرتفعة في
ارتباطها بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وتراوحت ما بين ( ،)0.845 – 0.641وكانت
جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ) ،(0.01وكذلك األمر تمتعت
العبارات بدرجة مرتفعة في ارتباطها بالدرجة الكلية وتراوحت ما بين ( ،)0.841 – 0.550وكانت
جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ).(0.01
صدق التكوين الفرضي
تم التحقق من صدق التكوين الفرضي إلداة الدراسة من خالل االرتباط بين الجوانب التي
تقيسها أداة الدراسة ،حيث تم ذلك بحساب معامالت االرتباط بين المحاور المكونة لها والدرجة
الكلية ويبين الجدول ( ) 6التالي مصفوفة معامالت االرتباط بين المحاور مع الدرجة الكلية.
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جدول ()2
معامالت االرتباط بين محاور أداة الدراسة مع الدرجة الكلية.

المحور

نشر القيم والتقاليد السياسية
تعزيز الثقافة السياسية لدى

النواب البحرينيين

نشر القيم

تعزيز

تحقيق

والتقاليد

الثقافة

الثقافة

السياسية

السياسية

السياسية

1

تعزيز
ثقافة

حقوق

الدرجة
الكلية

اإلنسان

**.727

**.786

**.802

**.922

1

**.825

**.637

**.859

1

**.816

**.939

1

**.909

تحقيق الثقافة السياسية التي
تزيد من المشاركة السياسية
تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
الدرجة الكلية

1

 **0.01دال احصائيًا عند مستوى داللة
ويتضح من مصفوفة االرتباط المبينة بالجدول ( )6السابق أن جميع المحاور المكونة ألداة
الدراسة ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطًا داالً عند مستوى ) ،(0.01كما أن جميع المحاور ترتبط
ببعضها البعض ارتباطًا داالً عند نفس المستوى ،وفي ذلك داللة على أن أبعاد أداة الدراسة متسقة
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يتضح أن أداة
مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية .لذا ً
الدراسة تتمتع بدرجة صدق مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.
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ثبات أداة الدراسة
تم استخراج ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتي بلغت
قيمتها للدرجة الكلية ) ،(0.961وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات االختبار ،والجدول ()3
يوضح نتائج ثبات االتساق الداخلي لجميع المحاور ،ويتضح منه تمتع أداة الدراسة بثبات مرتفع.
جدول()2
معامالت ثبات أداة الدراسة
المحور
نشر القيم والتقاليد السياسية
تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب
البحرينيين
تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من
المشاركة السياسية

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
الدرجة الكلية

معامل ألفا كرونباخ
0.889
0.876
0.868
0.907
0.961

يتضح من مجمل نتائج قيم معامالت الثبات التي تم التوصل إليها أن أداة الدراسة تتمتع
بدرجة ثبات مناسبة ألغراض الد ارسة الحالية.
األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية من خالل برنامج الحزمة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة

(: )SPSS

 .1التكـ ـ اررات والنس ــب المئوي ــة الس ــتخراج توزي ــع أفـ ـراد العين ــة ب ــاختالف الج ــنس والعم ــر والمؤه ــل
العلمي.
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 .1معامــل ارتبــاط بيرســون ب ــين كــل عبــارة مــع الدرجــة الكليــة للمحــور وألداة الد ارســة للتحقــق مــن
االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 .3معامل ألفا كرونباخ ،للتحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 .4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية.
 .5اختبار كروسكال واليس ) (Kruskal-Wallisللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين
متوسطات تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
في تعزيز الثقافة السياسية باختالف العمر والمؤهل العلمي.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض لنتائج الدراسة ،التي تم التوصل إليها؛ ففيه يتم اإلجابة
عن أسئلة الدراسة ،باستخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة ،كما يتم مناقشة النتائج في ضوء
اإلطار النظري والدراسات السابقة.

جواب السؤال األول واختبار فرضية الدراسة األولى:
تضمن السؤال األول :ما دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
لدى النواب البحرينيين من وجهة نظرهم؟ ونصت الفرضية األولى على" :يوجد دور لوسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين من وجهة نظرهم".
وللتعرف على تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،للدرجة
الكلية لكل محور كما هي موضحة بالجدول ( )3التالي:
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جدول()8

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
المتوسط

المحور

الترتيب

نشر القيم والتقاليد السياسية

2

3.68

تعزيز الثقافة السياسية

3

3.66

0.71

تحقيق الثقافة السياسية

1

3.76

0.71

مرتفع

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

4

3.53

0.82

مرتفع

3.66

0.65

مرتفع

الدرجة الكلية

الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

0.65

مرتفع
مرتفع

يبين الجدول ( )3السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية ،ويتضح
من الجدول ،أن المتوسط العام كان مرتفعًا بمتوسط حسابي ( )3.66وبانحراف معياري )،(0.65
وجاء بالمرتبة األولى محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي
تزيد من المشاركة السياسية بمتوسط حسابي ( )3.76وبانحراف معياري ) ،(0.71تاله على
التوالي محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية بمتوسط
حسابي مقداره ( ،)3.68وبانحراف معياري يساوي ( ،)0.65وجاء محور دور التنشئة السياسية في
تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين بالمركز الثالث بمتوسط حسابي ( )3.66وبانحراف
معياري ) ،(0.71وبالمركز األخير جاء محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان بمتوسط حسابي مقداره ( )3.53وبانحراف معياري يساوي (.)0.82
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وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء مجلس النواب
البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية في جميع عبارات
المقياس وفيما يلي توضيحها:
جدول()2
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية
العبارة
يع ــد دور وس ــائل اإلع ــالم الرس ــمية البحريني ــة مهمـ ـًا ف ــي إح ــداث
تطور نوعي في نشر القيم والتقاليد السياسية.

تبنــي وســائل اإلعــالم  ،للــنهج الــديمقراطي جعلهــا تصــبح مــدارس

لممارسة العمل الديمقراطي.

حافظ ـ ــت وس ـ ــائل اإلع ـ ــالم الرس ـ ــمية البحريني ـ ــة ،عل ـ ــى الم ـ ــنهج
االستقاللي في أداء نشاطاتها المختلفة.

أصـ ـ ــبحت وسـ ـ ــائل اإلعـ ـ ــالم قـ ـ ــادرة علـ ـ ــى نشـ ـ ــر القـ ـ ــيم والتقاليـ ـ ــد

السياسية.

دعـم الحكومــة لوجـود وســائل اإلعــالم الرسـمية البحرينيــة وتقنينهــا

شرعياً ،اسهم في نشر القيم والتقاليد السياسية.

اســـتطاعت وســـائل اإلع ــالم الرسـ ــمية البحرينيـــة  ،مـــن ممارسـ ــة

دورها في الدفع نحو المساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع.
اســتطاعت وســائل اإلعــالم جعــل النـواب قــادرين علــى المطالبــة

بالتنمية السياسية.

تلعب الجامعات الحكومية والخاصة دو ار اساسـيا فـي تعزيـز دور

وسائل اإلعالم البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية.

تقوم وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز االنتماء الوطني.
الدرجة الكلية

الترتيب

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

1

4.00

0.85

مرتفع

2

3.85

0.89

مرتفع

8

3.50

0.93

مرتفع

7

3.58

0.87

مرتفع

4

3.70

0.82

مرتفع

6

3.60

0.93

مرتفع

5

3.67

0.92

مرتفع

9

3.37

0.90

متوسط

3

3.85

0.89

مرتفع

3.68

0.65

مرتفع
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يبين الجدول ( )9السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية،
حيث جاء المتوسط الكلي مرتفعًا إذ بلغ ) (3.68بانحراف معياري ) ،(0.65وجاءت العبارة (يعد
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية مهمًا في إحداث تطور نوعي في نشر القيم والتقاليد
السياسية) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.00وبانحراف معياري ) ،(0.85تالها على التوالي
العبارة (تبني وسائل اإلعالم  ،للنهج الديمقراطي جعلها تصبح مدارس لممارسة العمل الديمقراطي)
بمتوسط حسابي ( )3.85وبانحراف معياري ) ،(0.89ثم جاءت العبارة (تقوم وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية بتعزيز االنتماء الوطني) بالمركز الثالث بمتوسط حسابي مقداره ()3.85
وبانحراف معياري ( ،)0.89يليها العبارة (دعم الحكومة لوجود وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
وتقنينها شرعيًا ،اسهم في نشر القيم والتقاليد السياسية) بمتوسط حسابي ( )3.70وبانحراف معياري
) ،(0.82ومن ثم العبارة (استطاعت وسائل اإلعالم جعل النواب قادرين على المطالبة بالتنمية
السياسية) بمتوسط حسابي ( )3.67وبانحراف معياري ) ،(0.92وجاءت العبارة (استطاعت وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية ،من ممارسة دورها في الدفع نحو المساواة أمام القانون لجميع أفراد
المجتمع) بالمركز السادس بمتوسط حسابي ( )3.60وبانحراف معياري ) ،(0.93تليها العبارة
(أصبحت وسائل اإلعالم قادرة على نشر القيم والتقاليد السياسية) بمتوسط حسابي ()3.58
وبانحراف معياري ) ،(0.87ومن ثم العبارة (حافظت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ،على
المنهج االستقاللي في أداء نشاطاتها المختلفة)

بمتوسط حسابي ( )3.50وبانحراف معياري

) ، (0.93وبالمركز األخير جاءت العبارة (تلعب الجامعات الحكومية والخاصة دو ار اساسيا في
تعزيز دور وسائل اإلعالم البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية) بمتوسط حسابي مقداره
( )3.37وبانحراف معياري يساوي (.)0.90
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جدول()01

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين
العبارة

الترتيب

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

تحظـ ــى إج ـ ـراءات السـ ــلطة السياسـ ــية المتعلقـ ــة بعمليـ ــة
التنش ـ ــئة السياس ـ ــية بتعزي ـ ــز الثقاف ـ ــة السياس ـ ــية للن ـ ـ ـواب
البحرينيين.

نجح صانع القرار في مملكة البحرين في الوصـول إلـى

عمليات التنميـة السياسـية التـي تسـهم فـي تعزيـز الثقافـة

4

3

3.65

3.75

0.95

0.98

مرتفع

مرتفع

السياسية للنواب البحرينيين.
هنــاك توافــق بــين آليــات نشــر الثقافــة السياســية وأســس
اإلنجاز والكفاءة ،دون النظر لالعتبارات القبلية.
أفضــى تقبــل المــوطنين لخطـوات نشــر الثقافــة السياســية
إلى تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.

5

3.57

0.78

مرتفع

6

3.37

0.95

متوسط

أسهمت المتغيرات السياسية واالجتماعيـة والثقافيـة التـي
ش ــهدتها المنطق ــة العربي ــة ف ــي دف ــع النـ ـواب البحـ ـرينيين
للمطالبة بالتنمية السياسية.

تحظى إجراءات السلطة السياسية المتعلقة بعمليـة نشـر

الثقافة السياسية بقبول النواب البحرينيين.
الدرجة الكلية

1

3.85

0.80

مرتفع

2

3.78

0.97

مرتفع

3.66

0.71

مرتفع

يبين الجدول ( )13السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحرين ـ ـي لدور التنشئة السياسيـ ـ ـة فـ ـ ـي تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين،
حيث جاء المتوسط الكلي مرتفعًا إذ بلغ ) (3.66بانحراف معياري ) ،(0.71وجاءت العبارة
(أسهمت المتغيرات السياسية واالجتماعية والثقافي ـ ـ ـ ـة التي شهدتها المنطقة العربية في دفع النواب
البحرينيين للمطالبة بالتنمية السياسي ـ ـ ـة) بالمرتبـ ـ ـ ـة األولى بمتوسط حسابي ( )3.85وبانحراف
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معياري ) ،(0.80تالها على التوالي العب ـ ـ ـارة (تحظى إجراءات السلطة السياسية المتعلقة بعملية
نشر الثقافة السياسية بقبول النواب البحرينييـ ـ ـ ـن) بمتوسط حسابي ( )3.78وبانحراف معياري
) ،(0.97ثم جاءت العبـ ـ ـ ـارة (نجح صانع القرار في مملكـ ـ ـة البحرين في الوصول إلى عمليات
التنمية السياسية التي تسهم في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين) بالمركز الثالث بمتوسط
حسابي مقداره ( )3.75وبانحراف معياري ( ،)0.98يليها العبارة (تحظى إجراءات السلطة السياسية
المتعلقة بعملية التنشئة السياسية بتعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين) بمتوسط حسابي
( )3.65وبانحراف معياري ) ،(0.95ومن ثم العبارة (هناك توافق بين آليات نشر الثقافة السياسية
وأسس اإلنجاز والكفاءة ،دون النظر لالعتبارات القبلية) بمتوسط حسابي ( )3.57وبانحراف
معياري ) ، (0.78وبالمركز األخير جاءت العبارة (أفضى تقبل الموطنين لخطوات نشر الثقافة
السياسية إلى تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين) بمتوسط حسابي مقداره ( )3.37وبانحراف
معياري يساوي (.)0.95
جدول()00
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية
العبارة
بــرز لوس ــائل اإلع ــالم الرس ــمية البحريني ــة دور ف ــي تحقي ــق
الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.

الترتيب
7

المتوسط

الحسابي
3.65

االنحراف المعياري

المستوى

0.98

مرتفع

وج ــود ت ــأثير للعوام ــل الداخلي ــة عل ــى دور وس ــائل اإلع ــالم
الرســمية البحرينيــة فــي تحقيــق الثقافــة السياســية الت ـي تزيــد

من المشاركة السياسية.

يعــد العامــل الخــارجي أحــد العوامــل المــؤثرة فــي تعزيــز دور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية للمطالبة بزيادة المشاركة

السياسية.

1

2

3.88

3.85

0.85

0.98

مرتفع

مرتفع
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دفعت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية النـواب البحـرينيين

نح ـ ــو ثقاف ـ ــة سياس ـ ــية تس ـ ــهم بتعزي ـ ــز المش ـ ــاركة السياس ـ ــية

5

3.73

1.01

مرتفع

الشعبية.
ارتقـت وسـائل اإلعـالم الرســمية البحريـة بالمطالـب الشــعبية
إلــى مســتوى الضــغوط علــى صــناع القـرار مــن أجــل تعزيــز

لمشاركة السياسية.

أسـهم دور وســائل اإلعــالم الرسـمية البحرينيــة فــي المطالبــة

بنشر الثقافة السياسية بمنح النظام السياسـي الشـرعية التـي

6

3

3.68

3.80

1.00

0.94

مرتفع

مرتفع

تزيد من المشاركة السياسية.
ســمح مســتوى وعــي الن ـواب البح ـرينيين وثقــافتهم السياســية
بالتأثير في المشاركة السياسية الشعبية.
الدرجة الكلية

4

3.75

0.93

مرتفع

3.76

0.71

مرتفع

يبين الجدول ( )11السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد
من المشاركة السياسية ،حيث جاء المتوسط الكلي مرتفعًا إذ بلغ ) (3.76بانحراف معياري
 ،(0.71وجاءت العبارة (وجود تأثير للعوامل الداخلية على دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.88وبانحراف معياري ) ،(0.85تالها على التوالي العبارة (يعد العامل الخارجي أحد العوامل
المؤثرة ف ي تعزيز دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية للمطالبة بزيادة المشاركة السياسية)
بمتوسط حسابي ( )3.85وبانحراف معياري ) ،(0.98ثم جاءت العبارة (أسهم دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في المطالبة بنشر الثقافة السياسية بمنح النظام السياسي الشرعية التي تزيد من
المشاركة السياسية) بالمركز الثالث بمتوسط حسابي مقداره ( )3.80وبانحراف معياري (،)0.94
يليها العبارة (سمح مستوى وعي النواب البحرينيين وثقافتهم السياسية بالتأثير في المشاركة السياسية
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الشعبية) بمتوسط حسابي ( )3.75وبانحراف معياري ) ،(0.93ومن ثم العبارة (دفعت وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية النواب البحرينيين نحو ثقافة سياسية تسهم بتعزيز المشاركة السياسية
الشعبية) بمتوسط حسابي ( )3.73وبانحراف معياري ) ،(1.01وجاءت العبارة (ارتقت وسائل
اإلعالم الرسمية البحرية بالمطالب الشعبية إلى مستوى الضغوط على صناع القرار من أجل تعزيز
المشاركة السياسية) بالمركز السادس بمتوسط حسابي ( )3.68وبانحراف معياري )،(1.00
وبالمركز األخير جاءت العبارة (برز لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية دور في تحقيق الثقافة
السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية) بمتوسط حسابي مقداره ( )3.65وبانحراف معياري
يساوي (.)0.98
جدول()07
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
العبارة
أســهمت وســائل اإلعــالم الرســمية البحرينيــة بتعزيــز ثقافــة

حقوق اإلنسان.

ع ــززت وس ــائل اإلع ــالم الرس ــمية البحريني ــة العالق ــة ب ــين
السـ ــلطة والم ـ ـواطنين الثقـ ــة بينهمـ ــا بمـ ــا يمكـ ــنهم للمطالبـ ــة

الترتيب
2

5

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.63

1.13

3.53

1.06

المستوى
مرتفع

مرتفع

بحقوقهم.
تسهم وسائل اإلعالم الرسـمية البحرينيـة فـي زيـادة الثقافـة
السياسية لدى النواب البحرينيين.

4

3.55

1.11

مرتفع

ترســخ وســائل اإلعــالم الرســمية البحرينيــة ثقافــة المواطنــة
فـ ـ ــي ذهـ ـ ــن الم ـ ـ ـواطن وتجعلهـ ـ ــم قـ ـ ــادرين علـ ـ ــى المطالبـ ـ ــة

بحقوقهم.

3

3.63

0.87

مرتفع

51

نجحت وسائل اإلعـالم الرسـمية البحرينيـة ،بتحويـل مفهـوم

الرعيـ ـ ــة إلـ ـ ــى مفهـ ـ ــوم المواطنـ ـ ــة ،بمـ ـ ــا سـ ـ ــمح للم ـ ـ ـواطنين

1

3.65

1.00

مرتفع

المطالبة بحقوقهم السياسية
تتبــع وســائل اإلعــالم الرســمية منهجيــة علميــة فــي تعزيــز
الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين.

7

3.25

0.93

متوسط

نجح ــت وس ــائل اإلع ــالم الرس ــمية ف ــي اتب ــاع أس ــس الفك ــر
السياســي للوصــول إلــى تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان لــدى

النواب البحرينيين.

6

الدرجة الكلية

3.50

1.06

مرتفع

3.53

0.82

مرتفع

يبين الجدول ( )11السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،يبين
الجدول السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب
البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة
السياسية ،حيث :
 جاء المتوسط الكلي مرتفعاً إذ بلغ ) (3.53بانحراف معياري ).(0.82 جاءت العبارة (نجح ت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ،بتحويل مفهوم الرعية إلى مفهومالمواطنة ،بما سمح للمواطنين المطالبة بحقوقهم السياسية) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.65وبانحراف معياري ).(1.00
 جاءت العبارة (أسهمت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان) بالمركزالثاني وبمتوسط حسابي ( )3.63وبانحراف معياري ).(1.13
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 جاءت العبارة (ترسخ وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ثقافة المواطنة في ذهن المواطنوتجعلهم قادرين على المطالبة بحقوقهم) بالمركز الثالث بمتوسط حسابي مقداره ()3.63
وبانحراف معياري (.)0.87
 جاءت العبارة (تسهم وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في زيادة الثقافة السياسية لدى النوابالبحرينيين) بالمركز الرابع بمتوسط حسابي ( )3.55وبانحراف معياري ).(1.11
 جاءت العبارة (عززت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية العالقة بين السلطة والمواطنين الثقةبينهما بما يمكنهم للمطالبة بحقوقهم) بالمركز الخامس بمتوسط حسابي ( )3.53وبانحراف
معياري ).(1.06
 جاءت العبارة (نجحت وسائل اإلعالم الرسمية في اتباع أسس الفكر السياسي للوصول إلىتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى النواب البحرينيين) بالمركز السادس بمتوسط حسابي ()3.50
وبانحراف معياري )،(1.06
 جاءت العبارة (تتبع وسائل اإلعالم الرسمية منهجية علمية في تعزيز الثقافة السياسية لدىالنواب البحرينيين) بالمركز األخير ،بمتوسط حسابي مقداره ( )3.25وبانحراف معياري يساوي
(.)0.93
ومن مجمل النتائج السابقة يتضح أنه يوجد دور واضح ومرتفع لوسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين وذلك من وجهة نظر النواب أنفسهم.
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جواب السؤال الثاني واختبار فرضية الدراسة الثانية:
تضمن السؤال الثاني  :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05في
دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغيري العمر
والمؤهل العلمي؟ ونصت الفرضية الثانية على " :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة ( )0.05في دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء
متغيري العمر والمؤهل العلمي".
أو ًال :الفروق في دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين باختالف
متغير العمر.
للتحقق من وجود فروق في تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير العمر تم حساب المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،للدرجة الكلية لكل محور باختالف متغير العمر كما هي موضحة
بالجدول ( ) 13التالي:
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جدول()03

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير العمر
من  32الى  21سنة

من  20الى  25سنة

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

نشر القيم والتقاليد السياسية

3.90

0.35

3.45

0.75

3.73

0.67

تعزيز الثقافة السياسية

3.59

0.73

3.65

0.85

3.70

0.64

تحقيق الثقافة السياسية

3.68

0.67

3.56

0.77

3.94

0.69

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

3.78

0.65

3.33

0.96

3.56

0.80

الدرجة الكلية

3.75

0.55

3.49

0.75

3.74

0.64

المحور

المتوسط

 22سنة فاكثر
االنحراف

يبين الجدول ( )13السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء
مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف
متغير العمر ،ويتضح من الجدول ،أن المتوسط العام كان األعلى لدى فئة (من  36الى  43سنة)
بمتوسط حسابي ( )3.75وبانحراف معياري ) ،(0.55ويليه فئة ( 46سنة فأكثر) بمتوسط حسابي
( )3.74وبانحراف معياري ) ،(0.64وجاء بالمرتبة الثالثة فئة (من  41الى  45سنة) بمتوسط
حسابي ( )3.49وبانحراف معياري ) ،(0.75وفي محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في
نشر القيم والتقاليد السياسية كانت فئة (من  36الى  43سنة) هي األعلى بمتوسط حسابي
( )3.90وبانحراف معياري ) ،(0.35وفي محور دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية
للنواب البحرينيين كانت فئة ( 46سنة فاكثر) هي األعلى بمتوسط حسابي ( )3.70وبانحراف
معياري ) ،(0.64وفي محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية
التي تزيد من المشاركة السياسية ب كانت فئة ( 46سنة فاكثر) هي األعلى بمتوسط حسابي
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( )3.94وبانحراف معياري ) ،(0.69وفي محور دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز
ثقافة حقوق اإلنسان كانت فئة (من  36الى  43سنة) هي األعلى بمتوسط حسابي ()3.78
وبانحراف معياري ).(0.65
وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين المتوسطات باختالف العمر تم استخدام اختبار
كروسكال واليس ) (Kruskal-Wallisالالمعلمي كون حجم العينة صغي ًار وعدد األفراد بكل فئة
أقل من ) (30كما هو موضح بالجدول () 14التالي.
جدول()02
نتائج اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير العمر
متوسط

المحور

فئة العمر

نشر القيم

من  36الى  43سنة

23.56

من  41الى  45سنة

16.54

 46سنة فاكثر

21.83

من  36الى  43سنة

18.78

من  41الى  45سنة

21.04

 46سنة فاكثر

20.97

من  36الى  43سنة

18.72

من  41الى  45سنة

17.50

 46سنة فاكثر

23.56

من  36الى  43سنة

23.50

من  41الى  45سنة

18.73

 46سنة فاكثر

20.28

من  36الى  43سنة

21.56

من  41الى  45سنة

17.92

 46سنة فاكثر

21.83

والتقاليد

السياسية
تعزيز الثقافة
السياسية
تحقيق الثقافة
السياسية

تعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان

الدرجة الكلية

الرتب

إحصائي
االختبار
2.36

0.26

2.31

0.90

0.94

درجات الحرية مستوى الداللة

2

2

2

2

2

0.308

0.880

0.315

0.637

0.625
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يتضح من نتائج اختبار كروسكال واليس أن الفروق الحاصلة بين متوسطات تقديرات
أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
حيث كان مستوى الداللة المشاهد للدرجة الكلية

باختالف متغير العمر ،غير دالة إحصائيًا

ولجميع المحاور أكبر من مستوى الداللة المحدد ( ،)0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق في
دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغير العمر
وبالتالي نقبل الفرضية العدمية بالجزء الخاص بمتغير العمر.
ثانياً :الفروق في دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين
باختالف متغير المؤهل العلمي.
للتحقق من وجود فروق في تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير المؤهل العلمي تم حساب المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،للدرجة الكلية لكل محور باختالف متغير المؤهل العلمي كما هي
موضحة بالجدول ( ) 15التالي:
جدول()05

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير المؤهل العلمي
ثانوي
المحور
نشر القيم
والتقاليد

بكالوريوس

دبلوم

دراسات عليا

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

4.22

0.35

3.68

0.63

3.54

0.84

3.52

0.56

السياسية
تعزيز الثقافة
السياسية

4.29

0.34

3.79

0.59

3.54

1.04

3.40

0.52
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تحقيق
الثقافة

4.39

0.29

4.07

0.49

3.52

0.92

3.46

0.60

السياسية
تعزيز ثقافة
حقوق

اإلنسان
الدرجة الكلية

4.33

0.43

3.63

0.74

3.52

0.97

3.14

0.68

4.30

0.24

3.78

0.56

3.53

0.90

3.39

0.48

يبين الجدول ( ) 15السابق ،المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات
أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
باختالف متغير المؤهل العلمي ،ويتضح من الجدول ،أن المتوسط العام كان األعلى لدى أصحاب
المؤهل (ثانوي) بمتوسط حسابي ( )4.30وبانحراف معياري ) ،(0.24ويليه فئة (الدبلوم) بمتوسط
حسابي ( )3.78وبانحراف معياري ) ،(0.56وجاء بالمرتبة الثالثة فئة (البكالوريوس) بمتوسط
حسابي ( )3.53وبانحراف معياري ) ،(0.90وأخي اًر جاءت فئة الدراسات العليا بمتوسط حسابي
( )3.39وبانحراف معياري ) ،(0.48وجاء متوسط تقديرات أصحاب المؤهل (ثانوي) هو األعلى
في جميع المحاور.
وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين المتوسطات باختالف المؤهل العلمي تم استخدام
اختبار كروسكال واليس ) (Kruskal-Wallisالالمعلمي كون حجم العينة صغي ًار وعدد األفراد بكل
فئة أقل من ) (30كما هو موضح بالجدول ( ) 16التالي.
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جدول()02
نتائج اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في تقديرات أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية باختالف متغير المؤهل العلمي
فئة المؤهل العلمي

متوسط الرتب

المحور

ثانوي

31.57

نشر القيم

دبلوم

19.94

والتقاليد السياسية

بكالوريوس

18.50

دراسات عليا

17.06

ثانوي

31.21

تعزيز الثقافة

دبلوم

22.31

السياسية

بكالوريوس

20

دراسات عليا

15.19

ثانوي

31.79

تحقيق الثقافة

دبلوم

24.88

السياسية

بكالوريوس

17.72

دراسات عليا

14.94

ثانوي

32.79

تعزيز ثقافة

دبلوم

21.25

حقوق اإلنسان

بكالوريوس

20.17

دراسات عليا

14.94

ثانوي

32.50

دبلوم

22.13

بكالوريوس

19.50

دراسات عليا

15

الدرجة الكلية

إحصائي
االختبار

7.99

9.50

11.85

11.44

11.15

درجات الحرية

3

3

3

3

3

مستوى الداللة

0.046

0.023

0.008

0.010

0.011
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يتضح من نتائج اختبار كروسكال واليس أن الفروق الحاصلة بين متوسطات تقديرات
أعضاء مجلس النواب البحريني لدور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية
باختالف متغير المؤهل العلمي ،دالة إحصائيًا حيث كان مستوى الداللة المشاهد للدرجة الكلية
ولجميع المحاور أقل من مستوى الداللة المحدد ( ،)0.05وهذا يدل على وجود فروق في دور
وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين في ضوء متغير المؤهل العلمي،
وكانت الفروق لصالح أصحاب المؤهل (ثانوية عامة) وبالتالي نرفض الفرضية العدمية الخاصة
بمتغير المؤهل العلمي ونقبل الفرضية التي تنص على :توجد فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )0.05في دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين
في ضوء متغير المؤهل العلمي.

جواب السؤال الثالث واختبار فرضية الدراسة الثالثة:
تضمن السؤال الثالث  :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية
في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين؟ ونصت الفرضية الثالثة على " :توجد عالقة ذات
داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم
والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ".
وللتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين دور وســائل اإلعــالم الرســمية
البحرينية في نشر القيم والتقاليـد السياسـية ودور التنشـئة السياسـية فـي تعزيـز الثقافـة السياسـية للنـواب
البحرينيين كما هو موضح بالجدول (  ) 13التالي:
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جدول ()02
معامل ارتباط بيرسون بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية
ودور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.73

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور التنشئة السياسية في
تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  0.73وبمستوى داللة
أقل من .0.05
جواب السؤال الرابع واختبار فرضية الدراسة الرابعة:
تضمن السؤال الرابع  :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية؟ ونصت الفرضية
على " :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في
تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ".
وللتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين دور وســائل اإلعــالم الرســمية
البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسـائل اإلعـالم الرسـمية البحرينيـة فـي تحقيـق الثقافـة
السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية كما هو موضح بالجدول ( ) 13التالي:
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جدول()08
معامل ارتباط بيرسون بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية

ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.79

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ،حيث بلغت قيمة معامل
اإلرتباط  0.79وبمستوى داللة أقل من .0.05
جواب السؤال الخامس واختبار فرضية الدراسة الخامسة:
تضمن السؤال الخامس :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟ ونصت الفرضية على " :توجد عالقة ذات داللة
احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم
والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان".
وللتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين دور وســائل اإلعــالم الرســمية
البحريني ــة فــي نشــر القــيم والتقاليــد السياس ــية ودور وســائل اإلعــالم الرســمية البحرينيــة بتعزيــز ثقاف ــة
حقوق اإلنسان كما هو موضح بالجدول ( ) 19التالي:
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جدول()02
معامل ارتباط بيرسون بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية
ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.80

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  0.80وبمستوى داللة أقل
من 0.05
جواب السؤال السادس واختبار فرضية الدراسة السادسة:
تضمن السؤال السادس :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية؟ ونصت الفرضيـ ـة
السادسة على " :توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور التنشئة
السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية
بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ".
للتحقق من صحة فرضية الدراسة السادسة تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين دور
التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان كما هو موضح بالجدول ( )13التالي
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جدول()71
معامل ارتباط بيرسون بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.83

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط  0.83وبمستوى داللة أقل
من .0.05
جواب السؤال السابع واختبار فرضية الدراسة السابعة:
تضمن السؤال السابع :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟ ونصت الفرضية السابعة على " :توجد عالقة ذات
داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية
للنواب البحرينيين ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ".
وللتحقق مـن ذلـك تـم اسـتخراج معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين دور التنشـئة السياسـية فـي تعزيـز
الثقاف ــة السياس ــية للنـ ـواب البحـ ـرينيين ودور وس ــائل اإلع ــالم الرس ــمية البحريني ــة بتعزي ــز ثقاف ــة حق ــوق
اإلنسان كما هو موضح بالجدول ( ) 11التالي:
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جدول()70
معامل ارتباط بيرسون بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور
وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.64

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية متوسطة القوة وذات داللة
إحصائية بين دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين ودور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 0.64
وبمستوى داللة أقل من .0.05
جواب السؤال الثامن واختبار فرضية الدراسة الثامنة:
تضمن السؤال الثامن :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة
السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟ ونصت الفرضية
الثامنة على ":توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين دور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ودور وسائل اإلعالم
الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان".
وللتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين دور وســائل اإلعــالم الرســمية
البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية ودور وسـائل اإلعـالم الرسـمية
البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان كما هو موضح بالجدول ( )11التالي:
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جدول()77
معامل ارتباط بيرسون بين دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد
من المشاركة السياسية ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

معامل ارتباط بيرسون

حجم العينة

مستوى الداللة

0.82

40

0.000

اظهر استخدام معامل ارتباط بيرسون وجود عالقة إرتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية
ودور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،حيث بلغت قيمة معامل
اإلرتباط  0.82وبمستوى داللة أقل من .0.05
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الفصل الخامس
الخاتمة
مناقشة النتائج

تتطلب عملية مناقشة نتائج هذه الدراسة ضرورة وضع تحليل إعالمي يستجيب ألهداف

الدراسة ،حيث تمكن الباحث من التوصل إلى اآلتي:
 .1إن مستوى تقديرات النواب لدور وسائل اإلعالم الرسمية في تعزيز الثقافة السياسية لديهم
كان مرتفعا .وهذا يتفق مع ما توصلت إليها الدراسات اآلتية:
أ .دراسة ( محفوظ:) 7112 ،
أوال  :إن حقل الثقافة واإلعالم يعد أحد أبرز المجاالت التي تصب في المشروع التنموي الذي
تمثل الثقافة السياسية أحد مرتكزاته في أي دولة من دول العالم.
ثانيا :إن االستناد إلى منجزات الماضي ومكتسابه ،ال يمكن أن يحقق العمل المتواصل لتطوير
الواقع الراهن الذي يحمل كثير من السلبيات التي تعد من المعوقات التي تعترض طريق تقدم
الشعوب واألمم ،مثلما يمثل الواقع كوابح مضافة تؤدي إلى خمول الثقافة الوطنية وتجعلها مترهلة
وتحولها إلى عامل للتبرير بدل أن تكون حاف ًاز للتقدم والتطور ،وحينذاك يلجأ األفراد والمجتمع إلى
الظواهر واألشكال البعيدة عن المضمون والجوهر الحقيقي لقدرات الشعوب واألمم.
ثالثا :إن بداية الخروج من المأزق الثقافي االجتماعي تتجسد في ضرورة االنحراط في حوارات
مستفيضة للتوصل إلى إجابات حقيقية عن نوع الثقافة الوطنية الحية التي تصل إلى المجتمع عن
طريق وسائل اإلعالم بعد أن تحاكم الواقع السائد عبر المثل والمبادىء العليا للثقافة الوطنية.
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ب .دراسة (هنتغتون :)0223 ،عند محاولة إسقاط ما تناوله األكاديمي األمريكي (هنتنغتون) عند
محاكاته للواقع السياسي في أغلب دول العالم ،على الواقع الذي تمر بها مملكة البحرين ،وجد
الباحث :إن حالة المخاض العسير الذي تعيشه مملكة البحرين ،قد جاءت نتيجة الهجمة
الشرسة التي تستهدف وجود هذه الدولة في حاضرها وماضيها وفي حضارتها وتراثها ومواردها
وقدرتها ،األمر الذي يتطلب مواجهة تلك الهجمة عبر السير بطريق تعزيز الثقافة السياسية
ألفراد المجتمع بما فيهم النواب ،حيث يرى (هنتغتون) :إن حتمية إعادة النظر في بناء أي
دولة يتطلب وجود مستوى معين من المؤسساتية التي تتطلبها حالة االستقرار السياسي ،وذلك
ال يمكن الوصول إليه إال بدرجة من التكيف واالستقاللية في تنظيم اإلجراءات للوحدات
السياسية التي يتكون منها النظام السياسي ،فكلما كان التنظيم دقيقاً في إجراءاته ،وكلما كانت
االستقاللية ظاهرة بين تنظيماته ،أرتفع مستواه المؤسساتي.
ج .دراسة ( المنوفي :)7118 ،تطابقت نتائج هذه الدراسة مع ما قاله (المنوفي) :إن طريق
الثقافة السياسية التي هي جزء من التنمية الشاملة يمكن أن يؤثر في عالقة المواطنين بالسلطة
القائمة في الدولة التي تسعى إلعادة بناء قدراتها ،وذلك ألن هذا المنهج يقوم بتحديد األدوار
واألنشطة التي تؤديها هذه السلطة ،مثلما يبرز دور اإلعالم الرسمي في طبيعة الواجبات التي
يتعين على المواطن القيام بها ،كما إن بإمكان وسائل اإلعالم الرسمية توضيح مضمون
الثقافة السياسية الذي يتضمن التفاصيل الخاصة بهوية الفرد والجماعة ،ووفقًا لما تقدم فإن
وسائل اإلعالم الرسمية تسعى لجعل الثقافة السياسية تصبح لدى النواب البحرينيين" :مجموعة
القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة ،والتي تُ َع ُّد مسؤولة إلى ٍّ
حد بعيد عن
درجة شرعية النظام القائم" .
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د .دراسة ) :(Chilton , 1988لقد سبق أن أكدت الكتابات الكالسيكية في الفكر السياسي
على أهمية المتغيرات الثقافية ،وخاصة مفهـ ـوم الثقافة السياسية الذي تعود صياغته األولى
إلى عالم السياسة جابريل ألموند الذي قام بتطوي ـ ـ ـ ـر عمليات التحليل السياسـ ـ ـي عندما أثار
االنتباه نحو المتغيرات الذاتيـ ـ ـة وأثرها في السلوك السياسي ،ولم يلبث مفهوم الثقافة السياسية
أن انتشر انتشا اًر كبي اًر ،غير أن ذلك لم يعن أن ثمة اتفاقاً قد استقر على وضع تعريف لهذا
المفهوم ،حيث ظهرت اختالفـ ـات عديدة بشأنه .
ه .دراسة ( نوير :) 7100 ،أكدت الدراسة على وجود ارتباط مفصلي بين الثقافة السياسية
والديمقراطية ،ذلك أن الديمقراطية تنتعش في األجواء المفعة بقيم الثقافة السياسية ،والتي
تتجسد في المجالس التشريعية التي تتبنى مفهوم الديمقراطية عندما ال تكون تعبي اًر عن حقيقة
بنائية ومؤسسية فقط ولكنها أيضًا مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر ِّ
تشجع على الممارسة
الديمقراطية الفاعلة من جانب الحكام والمحكومين ،وقد أكدت نظريات الديمقراطية أن غياب
هذه المعتقدات واالتجاهات لدى القادة والجماهير يجعل النظام الديمقراطي في مهب الريح؛
ثم تقتضي الديمق ارطية كنظام سياسي ثقافة ذات مضمون محددَّ ،
ويعبر عنها باسم
ومن َّ
الثقافة السياسية الديمقراطية .
واستكماالً لما بدا يرى الباحث إن الثقافة السياسية تمثل  :المبادىء والقيم التي يحصل
عليها أبناء الشعب بما فيهم النواب سواء من خالل التنشئة االجتماعية السياسية عبر النشاطات
السياسية التي تؤديها السلطة وتقصد من ورائها الوصول بالمجتمع إلى أداء دوره في عملية
المشاركة السياسية ،أو عبر عمليات التنمية السياسية التي تستهدف احداث تحوالت ديمقراطية
في أساليب الحكم التي تراعي الحريات العامة وحقوق اإلنسان ،والتداول السلمي للسلطة ،أو من
خالل األدوار التي تمارسها وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني .كما تؤدي الثقافة
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ال بين النظام السياسي
السياسية دو ًار مهمًا في عملية بناء الدولة وتنميتها ،إذ تمثل نسقًا متباد ً
والمجتمع ،فعلى الرغم من أن تلك العملية تجري بتخطيط واع ومقصود من النظام السياسي
وتهدف في األساس إلى تكوين وحدة مجتمعية حول الكيان الذي تقوم عليه ،إال أن المجتمع
يسهم في هذه العملية عبر صياغة المدخالت ،ويقوم النظام بصوغ المخرجات؛ لذا فإن مسؤولية
النظام تتطلب منه عدم اغفال القاعدة المجتمعية التي ترتكز أركانه فوقها وال عن بنيتها الفكرية
والثقافية التي تؤدي دو ًار هامًا في صوغ المدخالت ،ومن ثم التفاعل واالستجابة للمخرجات .
 .7دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في التثقيف على المشاركة السياسية
توصلت الد ارسـة إلـى أن وسـائل اإلعـالم الرسـمية البحرينيـة أسـهمت بشـكل فاعـل فـي عمليـة
الثثقيــف علــى المشــاركة السياســية ،مــن خــالل عــرض الصــور االيجابيــة لهــذه المشــاركة التــي تتــيح
ألف ـراد الشــعب التــدخل الواســع فــي الشــؤون العامــة التــي تؤديهــا الســلطات الرســمية فــي الدولــة ،والتــي
تس ــعى م ــن خالله ــا إل ــى زي ــادة مع ــدالت المعيش ــة وارتف ــاع مس ــتوى التعل ــيم ،وباإلض ــافة إل ــى تط ــوير
األفكــار وتنميــة ال ــدعوات المطالبــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه وحــق النــاس فــي المشــاركة فــي تقريــر
مصــالحهم ،األمــر الــذي يــدفع البــاحثين والمختصــين بالشــأن اإلعالمــي للنظــر إلــى هــذا المفهــوم بمــا
يــتالئم وتوجهــاتهم الفكريــة والسياســية ،وتلتقــي الد ارســة فــي هــذا المجــال مــع عــدد مــن التعــاريف التــي
تناولت مفهوم الثقافة السياسية ،التي من أهمها :
أ .تعريف ( " : (Huntington , 1976النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون ،بقصد
التأثير في عملية صنع القرار السياسي سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيًا ،منظمًا أم
عفوياً ،متواصل أم منقطعاً ،سلمياً أم غير سلمي ،شرعيًا أم غير شرعي ،فعاالً أم غير فعـال".
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ب .تعريف (معوض " :)0283 ،حق المواطن في أداء دوره بعملية صنع الق اررات السياسية وهذا
في أوسع معانيها ،أما في أضيقها أن يراقب تلك الق اررات بالتقويم والضبط عقب صدورها من
جانب الحكام".
ج .تعريف (عبد الرحمن " :)7101 ،تلك األنشطة اإلرادية التي يقوم بها أفراد مجتمع معين بغية
اختيار حكامهم والمساهمة في صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
د .تعريف (الدوري " :)7112 ،تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون ،أو بها
يضغطون بغية االشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ،وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا
من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم".
ه .تعريف (الخطيب " :)0287 ،ذلك الشكل من الممارسة السياسية الذي يتيح لألفراد وبال
تمييز حق المشاركة في صنع السياسية العامة في البالد وحق المشاركة في اتخاذ الق اررات
وصناعتها بشكل يكفل تنظيم الجماهير الشعبية وتعبئة طاقاتها واطالق قواها الخالقة بما
يحقق أهدافها المرجوة ".
يــرى الباحــث بــأن دور وســائل اإلعــالم الرســمية البحرينيــة فــي الثقيــف علــى المشــاركة السياســية
كان نابع من التفاعل واالهتمام بصورة إيجابية .فالمشاركة تعني ببساطة أن تأخذ دو ًار مـع اآلخـرين،
وهــي حــق مــن حقــوق المواطنــة ،وحــق المشــاركة هــو فــي الحقيقــة مجموعــة متداخلــة مــن الحقــوق ،ال
تقــف عنــد حريــة التعبيــر عــن الـرأي ،وانمــا المشــاركة الفعالــة التــي تســتند إلــى تــوفر حقــوق أخــرى مثــل
حق امتالك المعرفة التي تبنى على أساسها األفكار واآلراء.
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 .3دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية للتعريف بالتحوالت الديمقراطية التي شرع النظام
السياسي البحريني بتنفيذها
توصلت الدراسة إلى أن دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية للتعريف بالتحوالت الديمقراطية
التي شرع النظام السياسي البحريني بتنفيذها ،برز منذ اندالع حالة الحراك الشعبي في عدد من
الدول العربية في أعقاب ما عرف بالثورات العربية نهاية عام  ،1313بعد أن شاع مفهوم التحوالت
الديمقراطية ليصبح أحد القضايا الكبرى التـي اجتاحت العالم بموجتها الثالثة ،وهنا تتفق الدراسة مع
التعبير الوارد في دراسة عالم السياسة األمريكي ( هنتنجتون ،)1999 ،التي جاء فيها بأن للنظام
التغيرات الدولية واإلقليمية المتالحقة التي حدثت
الديمقراطي المتبع في دول العالم تأثير واضح في ّ
في العالم خالل العقود األخيرة ،كون الديمقراطية كانت الدافع لمعظم تلك التغيرات  ،وقد احتلت
التحوالت الديمقراطية مكانًا بار ًاز في أولويات النظم السياسية العالمية  ،حيث ينظر الى التحول
الديمقراطي على أنه " :عملية االنتقال من النظام غير الديمقراطي الى النظام الديمقراطي ،في فترة
زمنية محددة تفوق في عددها حركات االنتقال في االتجاه المضاد خالل نفس الفترة الزمنية".
وأسوة بقضية التحول الديمقراطي في العالم العربي ،كانت مملكة البحرين إحدى الدول التي
سعت للسير بطريق التحوالت الديمقراطية باعتبارها أهم القضايا المطروحة على ساحة البحث
الدولية ،وهنا تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( مصطفى ،)1313 ،التي جاء فيها بأن كل
مرحلة من مراحل التطور السياسي في التاريخ المعاصر تبرز منطقة بعينها لتحتل أولوية معينة،
وتصبح هي النموذج الذي يقاس عليه التحول الديمقراطي .فالنظام الديمقراطي الذي امتد منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية ،شمل دول أوروبا الغربية كلها ،كما أفسح المجال لتحول دول المحور
المهزومة في تلك الحرب ( ألمانيا وايطاليا واليابان ) إلى الديمقراطية ،وكانت حالتا ألمانيا واليابان
هما األبرز ،وان ش ّكلتا االستثناء بحكم خضوعهما للتدخل الخارجي المباشر .أما عن اإلدعاء بأن
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التحوالت الديمقراطية قد شهدها العالم العربي منذ بداية الحراك الشعبي في تونس في كانون األول
 ، 1313فهو أمر مشكوك فيه على الرغم من حجم المؤثرات الداخلية لثورتي مصر وتونس ،حيث
أن التداخل الذي شهدته األحداث في ليبيا واليمن وسوريا ،نقل ما عرف بالربيع العربي إلى مدار
التدخالت الخارجية التي باتت تش ّكل العامل األقوى في تلك األحداث وتؤثر على نتائجها.
يرى الباحث بأن التحوالت الديمقراطية التي شرع النظام السياسي البحريني بتنفيذها قد دلت
على المرحلة االنتقالية نحو الديمقراطي ،فالنظام السياسي عمل على اتخاذ اجراءات عديدة أسهمت
وسائل اإلعالم الرسمية في توضيحها باعتبارها من التحوالت الديمقراطية التي أوجبتها المرحلة
االنتقالية في اتجاه التحول إلى النظام الديمقراطي في مملكة البحرين.
 .2دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية للتعريف بثقافة حقوق اإلنسان
توصلت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم الرسمية البحرينة كان لها دور بالتعريف بثقافة حقوق
اإلنسان التي أصبحت من أهم القضايا التي تحتل الصدارة واالهتمام العالمي والمحلي ،إذ ظهرت
الحاجة لها في تحقيق السلم العالمي ،وفي خلق توازن دولي ،إضافة إلى أن عدد من الشعوب
سعت لتحقيق استقاللها ،ومشروعها في بناء الدولة الوطنية ،هذه الدولة التي واجهتها عدة مشاكل
وعقبات مهمة ،كان على رأسها االختيارات السياسية واالقتصادية وااليدلوجية التي تبين ان لها
عالقة مباشرة بقضايا حقوق اإلنسان المعاصرة ،وهنا تتفق هذه الدراسة مع دراسات أخرى بشأن هذا
الموضوع ومنها :
أ .دراسة ( الطائي :) 7101 ،ركزت هذه الدراسة على أن قضايا حقوقوق اإلنسان أعادت
تكييف المفهوم التقليدي للسيادة ،وجعلته يستجيب للتطورات التي تشهدها كثير من دول العالم،
ففكرة السيادة تتصل بالمفهوم العام للسلطة ،ولكن اتصالها بالمفهوم الضيق للسلطة ،أي
بالهيئة الحاكمة في الدولة هو األكثر وضوحًا.
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ب .دراسة(خليل :)0222 ،ترى أن السيادة تعني سلطة الدولة العليا على سائر األفراد والجماعات
والهيئات والمؤسسات الكائنة في الدولة ،وعلى هذا فإن السيادة التي تختص بها الدولة هي
سلطة مجردة عن أشخاص الفئة الحاكمة ،فهي سلطة قانونيـة أصيلة كمـا أنها سلطة آمرة أو
عليا قانونية بكونها حالة أجازها القانون وقررها ،فهي ليست مجرد حقيقة مادية وانما هي
سلطة مستمدة من القانون ،كما أنها سلطة أصيلة ألنها ال تستمد من سلطة أخرى.
ترى الدراسة أن مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن هذه التصورات حيث ركزت وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية على التعريف بثقافة حقوق اإلنسان التي أكد عليها المشروع اإلصالحي
للنظام السياسي وبايعاز من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،الذي أطلق عام
 ،1331استراتيجية احترام حقوق اإلنسان حيث اتبعها مملكة البحرين من أجل تعزيز مفهوم دولة
المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة ،ثم أنعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور
 1331والتعديالت الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام  1311تجاوبا مع مخرجات الحوار
الوطني الذي تم في الفترة من  1تموز  /يوليو 1311م إلى  15تموز  /يوليو  ،1311وجاءت
التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية
الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية واألجنبية ودعم الجمعيات والنقابات و تجريم اإلتجار
بالبشر ،ولم تكتفي مملكة البحرين بما سبق بل انضمت إلى العديد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية
ومنها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري،
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،اتفاقية حقوق
الطفل ،البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة،
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي
المواد اإلباحية ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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االستنتاجات
من خالل ما جاء في نتائج الدراسة اإلحصائية ،وعبر مناقشة هذه النتائج وابداء الرأي
اإلعالمي بشأنها ،فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :
 .1عدم وجود فروق في تقديرات النواب باختالف العمر ( أي أن العمر لم يكن له دور في تقدير
النواب لدور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية لديهم ).
 .1تبين وجود أثر للمستوى الدراسي الذي يحمله النواب البحرينيين في تحديد دور وسائل اإلعالم
الرسمية في تعزيز الثقافة السياسية ،حيث أن النواب من المؤهل ثانوي كان تقديرهم لدور وسائل
اإلعالم مرتفعا بمعنى ان رضاهم عن دور وسائل اإلعالم كان مرتفعا ،في حين كان أدنى تقدير
ألصحاب الموهالت الدراسات العليا ،أي أنه كلما كان المستوى العلمي أعلى ،يقل رضاهم عن
دور وسائل اإلعالم في تعزيز الثقافة السياسية.

التوصيات
ومن خالل ما جاء باالستنتاجات فإن الدراسة توصي باآلتي-:
 .1التأكيد على اعتماد الشفافية بالفعاليات الحكومية والقطاعات األخرى المهمة في المجتمع
البحريني ،من خالل المصارحة والمكاشفة واالنفتاح على الجمهور ،فيما يتعلق بأهداف
السياسات العامة والق اررات التي تتخذها الدولة ،وذلك وفق منهج الممارسات الديمقراطية ومنها
االنتخابات البرلمانية ،التي تعد واحدة من أكثر طرق تشكيل البنى السياسية في العالم المتقدم،
وهي بحد ذاتها من أهم الممارسات الديمقراطية.
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 .1مراعاة التنسيق واالتصال الدائم بين أفراد المجتمع البحريني وأجهزة الدولة واالهتمام بوسائل
االتصال الجماهيري كوسائل اإلعالم والهيئات التشريعية ،ووسائل التعبير الجماهيرية
كالتجمعات وغيرها من المظاهر المعلنة ،التي ال تحمل مضامين عنف.
 . 3إنشاء مراكز متخصصة مستقلة ومحايدة لقياس الراي العام يعين الجهات المختصة في
مملكة البحرين على اتخاذ ق ارراتها وتنفيذها بأسلوب علمي ومهني نابع عن قناعة المجتمع.
 .4نشر الوعي بالحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،والنظر
إليها على أنها من القضايا األساسية لحماية الحريات وحقوق اإلنسان ،ومنها حريات التعبير
والصحافة واإلعالم والتجمع .
 .5تأكيد مبدأ فصل السلطات وعدم السماح بسيطرة أي من السلطات أو فرض نفوذها على
السلطات األخرى ،والتأكيد على استقاللية القضاء ،وضرورة تطوير أدائه ومؤسساته.
 .2احتضان مؤسسات المجتمع المدني لتكون ذراعاً مساعدًا للدولة واألخذ بيدها ودعمها مادياً
وفنياً وتوفير الحماية القانونية لها وتشجيعها بمختلف الوسائل .
ّ
 .2وضع مناهج علمية لتدريس مادة الثقافة السياسية لطلبة الجامعات والمعاهد والثانويات
العامة في مملكة البحرين بما يكفل تعزيز هذا الحقل في األوساط الطالبية والشبابية ،والنظر
إلى هذه الشريحة باعتبارهم قادة المستقبل.
 .8إجراء مراجعات دورية لمواد الدستور وفقراته من أجل معالجة التداخل بين السلطات
التشريعية والتنفيذية.
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 العزعزي  ،وديع ( .)1339دور وسائل اإلعالم في تشكيل الموعي السياسمي للشمباب اليمنمي.صنعاء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء اليمنية .
 عمر ،معن خليل (  .)1336معجم علم االجتماع المعاص .عمان :دار الشروق. العنــزي ،عبــد اع حميــد (  .)1314دور وسممائل اإلعممالم المحليممة الكويتيممة فممي تعزيممز الثقافممةالسياسمممية لمممدى الشمممباب الكويمممتي ،عم ــان ،رس ــالة ماجســتير غي ــر منش ــورة  ،جامع ــة الش ــرق
األوسط.
 العنزي  ،لمياء حمدان (  . ) 1314دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الثقافة السياسية– دراسة مسحية وصفية على عينة من طالب وطالبات جامعة الملك سعود .الرياض ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،قسم اإلعالم جامعة الملك سعود .
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 فهمي ،محمد سيد (  .) 1934اإلعالم من المنظور االجتماعي .اإلسكندرية :دار محطةالرمل.
 ك ــازنيف ،هي ــوك ( حزيـ ـران .)1314 ،االتص ــال السياس ــي ،الج ازئ ــر ،مجلمممة العلممموم اإلنسمممانيةواالجتماعية ،العدد (  ،) 15ترجمة :نبيلة بوخبزة ،جامعة الجزائر.
 محم ــد ،عل ــي محم ــد (  .) 1977دراسمممات فمممي علمممم االجتمممماع السياسمممي ،اإلس ــكندرية :دارالجامعات المصرية .
 محفوظ ،محمد ( .)1334اإلصالح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبني وطناً للعيشالمشترك .بيروت :المركز الثقافي العربي.
 مراد ،كامل خورشيد ( .) 1314اإلتصال الجماهيري واإلعالم .عمان :دار المسيرة للنشروالتوزيع والطباعة.
 مرسي ،محمد منير(  .) 1933البحث التربوي وكيف نفهمه .القاهرة ،عالم الكتب. مصطفى ،هالة ( 16أيار  .)1313التحول الديمقراطي بين أوروبا الشرقية والعالم العربي"،جريدة األهرام المصرية .
 معوض ،جالل عبد (  .) 1933أزمة المشاركة السياسية في العالم الثالث .في :علي الدينهالل وآخرون ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي :بيروت ،مركز دراسات
الوحدة العربية.
 ابن منظور( . )1933لسان العرب .ط ، 1بيروت :دار إحياء التراث العربي ،تنسيق وتعليق:علي شيري،ج  ، 9ص ().331
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 المنوفي ،كمال (  .) 1333الثقافة السياسية للفالحين المصريين :تحليل نظري ودراسةميدانية في قرية مصرية .بيروت :دار ابن خلدون.
 موسى ،ريم محمد ( 3 – 6تشرين الثاني  .)1311الثورات العربية ومستقبل التغييرالسياسي .جرش ،ورقة مقدمة في مؤتمر جامعة فيالدليفيا السابع عشر المنعقد تحت عنوان
ثقافة التغيير في مدينة جرش األردنية.
 النبهان ،موسى .)2013( .أساسيات القياس في العلوم السلوكية .ط ،1عمان :دار الشروقللنشر والتوزيع.
 النــدوي ،محســن (  .)1339مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية ودورهــا فــي تحصــين ك ارمــةاإلنسان ،منتدى الحوار المتمدن ،العدد (.)1593
 نوير ،عبد السالم علي (يوليو/تموز-سبتمبر/أيلول .)1311االتجاهات المعاصرة في دراسةالثقافة السياسية ،الكويت  ،مجلة عالم الفكر ،العدد ( ،)1المجلد ، ،43ص(،)16 – 13
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
 هنتنغتون ،صموئيل (  .) 1993النظام السياسي لمجتمعات متغيرة .بيروت ،ترجمة سميةفلو عبود ،دار الساقي.
 هنتنغتون ،صومائيل (  .) 1999صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي .مصراتة،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،نقله إلى العربية :مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف.
 و ازرة الخارجية البحرينية ( ،)1313حقوق اإلنسان ،استردت في  1313/3/13من الموقعاإللكتروني:
http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8353&language=ar-BH

 -يوسف ،ردينة ) .(2009أساليب البحث العلمي .ط ، 1عمان ،دار المناهج.
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ملحق رقم0

استمارة استبيان
تهدف هذه االستمارة إلى إجراء دراسة استطالعية من أجل التعرف على دور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية في تعزيز الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين خالل
الفترة (  ،) 7102 -7102والمقدمة من قبل الباحث علي محمد علي الرميحي ،
لغرض االستفادة من النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل صناع القرار في مملكة
البحرين ،بعد أن يتم توظيف تلك النتائج في إطار دراسة الباحث المقدمة استكماالً
لمتطلبات رسالة الماجستير في االعالم في جامعة الشرق األوسط األردنية.
نشكر تعاونكم معنا في تسهيل عملية جمع المعلومات  ،مع الثناء والتقدير لجهودكم
التي تصب في خدمة التجربة الوطنية الرائدة لدولتنا بما يجعلها إنموذجاً يحتذى بها
من قبل األشقاء في الدول العربية عامة ،والخليجية خاصة  ..مع التقدير
الباحث  :علي محمد الرميحي
التاريخ 7102 / / :
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الجزء األول
الخصائص الديمغرافية للعينة

أ .الجنس :
ذكر
أنثى
العمر :
 31سنة  35 -سنة
 32سنة –  21سنة
 20سنة  25 -سنة
 22سنة فما فوق
ج .السكن :
المحرق
العاصمة
الشمالية
الجنوبية
د .المستوى التعليمي :
يق أر ويكتب
الثانوية العامة
دبلوم
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه

يتم التأشير في المربع المناسب بعالمة ×
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الجزء األول
يتم التأشير في المربع المناسب بعالمة ×
المحور األول  :دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية
الرقم

الدوافع

0

يعد دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية مهماً في إحداث تطور

موافق موافق محايد
بشدة

غير

غير

موافق موافق
بشدة

نوعي في نشر القيم والتقاليد السياسية.
7

تبني وسائل اإلعالم للنهج الديمقراطي جعلها تصبح مدارس
لممارسة العمل الديمقراطي .

3

حافظت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية على المنهج االستقاللي
في أداء نشاطاتها المختلفة

2

أصبحت وسائل اإلعالم الرسمية البحرية قادرة على نشر القيم
والتقاليد السياسية.

5

دعم الحكومة لوجود وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية وتقنينها
اسهم في نشر القيم والتقاليد السياسية.

2

استطاعت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية  ،من ممارسة دورها في
الدفع نحو المساواة أمام القانون لجميع أفراد المجتمع.

2

استطاعت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية جعل النواب قادرين
على المطالبة بالتنمية السياسية.

8

تلعب الجامعات الحكومية والخاصة دو ار اساسيا في تعزيز دور
وسائل اإلعالم البحرينية في نشر القيم والتقاليد السياسية.

2

تقوم وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز االنتماء الوطني.
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المحور الثاني  :دور التنشئة السياسية في تعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
الرقم

الدوافع

0

تحض إجراءات السلطة السياسية المتعلقة بعملية التنشئة السياسية

موافق موافق محايد
بشدة

غير

غير

موافق موافق
بشدة

بتعزيز الثقافة السياسية للنواب البحرينيين.
7

نجح صانع القرار في مملكة البحرين في الوصول إلى عمليات
التنمية السياسية التي تسهم في تعزيز الثقافة السياسية للنواب
البحرينيين.

3

هناك توافق بين آليات نشر الثقافة السياسية وأسس اإلنجاز
والكفاءة ،دون النظر لالعتبارات القبلية.

2

أدى تقبل الموطنين لخطوات نشر الثقافة السياسية إلى تعزيز الثقافة
السياسية للنواب البحرينيين.

5

أسهمت المتغيرات السياسية واالجتماعية والثقافية التي شهدتها
المنطقة العربية في دفع النواب البحرينيين للمطالبة بالتنمية
السياسية.

2

تحض إجراءات السلطة السياسية المتعلقة بعملية نشر الثقافة
السياسية بقبول النواب البحرينيين.
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المحور الثالث  :دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية
الرقم

الدوافع

0

برز لوسائل اإلعالم الرسمية البحرينية دور في تحقيق الثقافة

موافق موافق محايد
بشدة

غير

غير

موافق موافق
بشدة

السياسية التي تزيد من المشاركة السياسية.
7

وجود تأثير للعوامل الداخلية على دور وسائل اإلعالم الرسمية
البحرينية في تحقيق الثقافة السياسية التي تزيد من المشاركة
السياسية.

3

يعد العامل الخارجي أحد العوامل المؤثرة في تعزيز دور وسائل
اإلعالم الرسمية البحرينية للمطالبة بزيادة المشاركة السياسية.

2

دفعت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية النواب البحرينيين نحو ثقافة
سياسية تسهم بتعزيز المشاركة السياسية الشعبية.

5

ارتقت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بالمطالب الشعبية إلى
مستوى الضغوط على صناع القرار من أجل تعزيز لمشاركة
السياسية.

2

أسهم دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في المطالبة بنشر
الثقافة السياسية بمنح النظام السياسي الشرعية التي تزيد من
المشاركة السياسية.

2

أدى مستوى وعي النواب البحرينيين وثقافتهم السياسية بالتأثير في
المشاركة السياسية الشعبية.
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المحور الرابع  :دور وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
الرقم

الدوافع

1

أسهمت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية بتعزيز ثقافة حقوق
اإلنسان .

2

عززت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية عالقة الثقة ما بين
السلطة والمواطنين بما يمكنهم للمطالبة بحقوقهم.

3

تسهم وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في زيادة الثقافة السياسية
لدى النواب البحرينيين بما يتعلق بمبادىء حقوق اإلنسان.

4

ترسخ وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ثقافة المواطنة في ذهن
المواطن وتجعلهم قادرين على المطالبة بحقوقهم.

5

نجحت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية ،بتحويل مفهوم الرعية إلى
مفهوم المواطنة ،بما سمح للمواطنين المطالبة بحقوقهم السياسية.

2

تتبع وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية منهجية علمية في تعزيز
الثقافة السياسية لدى النواب البحرينيين.

2

نجحت وسائل اإلعالم الرسمية البحرينية في اتباع أسس الفكر
السياسي للوصول إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى النواب
البحرينيين.

موافق
بشدة

موافق محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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ملحق رقم 7
أسماء مجتمع الدراسة
.0

أحمد بن إبراهيم المال

.7

علي عبد اهلل العرادي

.2

نبيل عبد اهلل البلوشي

.5

ناصر عبد الرضا القصير

.2

محمد يوسف المعرفي

.8

محمد حسن الجودر

.2

محمد جعفر عباس

.3

.2

عبد الحليم عبد اهلل مراد

محمد سلمان األحمد

 .01محمد إسماعيل العمادي
 .00محسن علي البكري

 .07مجيد محسن العصفور
 .03ماجد إبراهيم الماجد
 .02فاطمة عبد المهدي العصفور
 .05غازي فيصل آل رحمة

 .02عيسى عبد الجبار الكوهجي
 .02علي يعقوب المقلة
 .08علي عيسى بوفرسن
 .02علي حسين العطيش
 .71عبد اهلل علي حويل

 .70عبد الرحمن علي بو علي
 .77عبد الحميد عبد الحسين محمد
 .73عبد الرحمن راشد بو مجيد
 .72عباس عيسى الماضي

 .75عادل عبد الرحمن العسومي
 .72عادل حميد جعفر
 .72رؤى بدر الحايكي
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 .78ذياب محمد النعيمي

 .72جميلة منصور السماك
 .31عيسى أحمد تركي
 .30خليفة عبد اهلل الغانم
 .37خالد عبد اهلل الشاعر
 .33حمد سالم الدوسري

 .32جمال علي بو حسين
 .35جمال داود أحمد
 .32جالل كاظم حسن

 .32أنس علي بو هندي
 .38أسامة عبد الحميد الخاجة
 .32أحمد عبد الواحد قراطة
 .21إبراهيم جعفر الحمادي
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ملحق رقم 3
قائمة بأسماء محكمي االستبيان
اللقب العلمي

االختصاص

الجامعة

األسم

ت
0

عزت محمد حجاب

استاذ

اتصال

عميد كلية االعالم

7

حميدة مهدي سميسم

استاذ

اتصال جماهيري

3

عبد الجبار توفيق البياتي

استاذ

علوم تربوية

2

كامل خورشيد مراد

استاذ مشارك

صحافة واعالم

5

محمد عبدالحفيظ

استاذ مشارك

تاريخ

جامعة الشرق
االوسط
جامعة الشرق
االوسط
جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط

المناصير

جامعة الشرق
األوسط

استاذ مشارك

علم النفس

جامعة الشرق

2

سليم شريف قارة

التربوي

األوسط

صحافة

جامعة البحرين

2

أشرف صالح

استاذ

األكاديمية الملكية

8

موفق الدليمي

استاذ

تاريخ

2

لؤلؤة بو دالمة

استاذ مشارك

إعالم

جامعة البحرين

 01أحمد الطراونة

استاذ مشارك

إعالم

رئيس قسم اإلعالم

استاذ مشارك

تاريخ

للشرطة في البحرين

الجامعة الخليجية في
البحرين

00

فوزية يوسف الجيب

االمين العام المساعد
في مجلس الشورى
البحريني -جامعة
البحرين
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ملحق رقم 2

