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 االتصال السياسي والتأثير في اتجاهات  الراي العام

يعتبر االتصال السياسي والتأثير في اتجاهات  الراي العام   قوة ذات أثر كبير في حياة الناس 
اليومية.. فهو الذي يبني الشهرة ويهدمها. ويؤازر هيئات الخدمة العامة ويضع القوانين ويلغيها، 

الروح  كما هو الذي يرعى التقاليد االجتماعية والمبادئ األخالقية أو يتنكر لها، وينفخ في
المعنوية أو ُيثّبطها. وليس غريبًا أن يوصف بأنه أكبر قوة عرفها البشر طوال تاريخهم الطويل، 
وأنه يمثل اإلرادة الواحدة للجماعة اإلنسانية. ويمّثل أيضا القوة المعنوية التي تتحقق بها األهداف 

ذا تحولت هذه القوة المعنوية إلى قوٍة م اديٍة في ظروف معينة، المشتركة لكل جماعة منها. وا 
أصبحت كالطوفان، واكتسحت أمامها كل شيء ولم تباِل بأي شيء. وكون الرأي العام نتاج 

جمعي، فهو ييّسر تنسيق العمل الذي ال يشترط أن يقوم على اإلجماع، أي أن الرأي العام يتجه 
 .دائما نحو اتخاذ قرار رغم أنه ال يتسم باإلجماع

قف الذي يمكن أن يتخذه الجمهور إزاء المسائل العامة. وتلعب القيم تؤثر عدة عوامل على المو 
 .والميول دوًرا كبيًرا في تشكيل آراء الناس

 :الجماهيير كقوي رأي عام ::أوال

 :”االفراد“ويمكن في هذا الصدد تحديد أربع مجموعات الجمهور 

لواسع ومحاولة اإللمام يتشكل الرأي وسط هذه المجموعة من خالل االطالع ا :األولى المجموعة
 .بالمعلومات

 .ترتكز قناعتها من خالل االنطباعات العارضة :المجموعة الثانية

 .وباستقاللية فكرية كاملة ،تتشكل آراؤها من غير تأثر باآلخرين  :المجموعة الثالثة

 .والجماعات المحيطة بها ،والرفاق  ،فتتأثر بآراء األصدقاء  ، أما المجموعة الرابعة

  

 :ثانيًا: مقومات أولية للعالقة

 -:خصائص الرأي العام



  ًالرأي العام رأي جماعي وال يشترط ان يكون اجماعيا. 
 .الجدل والنقاش حول القضية  أساسه الحوار ــ النقاش ــ احتكاك االفكار ــ وتفاعل االراء 

. 
 قضيته تهم الجماهير . يظهر الرأي العام عندما يقع حدث معين 
 وجهة نظر األغلبية الرأي العام حاصل جمع االراء. أو. 
 هدف تحقيق الصالح العام ”زمن معين“ يتصف بالحركه والتغيير. عامل الوقت . 

 الخصائص الموضوعية المميزة للرأي العام ثالثًا: 

 سكونه وهدوئه حتى تبرز قضية هامة أو يثور صراع قلق أو إحباط . 

  وهو غير ثابت يتغير من موضوع إلي آخرحساسيته تجاه األحداث الهامة. 

 يستمد قوته من مستوي الحرية والديمقراطية التي يعيشها ومستوي التعليم واإلعالم . 

 قدرته علي الفهم والحكم الصحيح كلما كان عالمًا بمجريات األحداث . 

 تأثره بالحرب وكلما ذادت الرغبة في الحرب سادت الروح العسكرية . 

 ن( كلما عمت الدعة واالسترخاء والالمباالة وعدم اكتراث الناس يظل غافاًل )ساك
 . بالقضايا العامة والقومية

 تأثره بالكوارث القومية . 

  

 -: رابعًا: مظاهر وصور التعبير عن الرأي العام

هو الشكل الذي يخرج به بعد تكوينه أي طرق التعبيد عن الرأي العام ووجهات نظر الجمهور 
 :ي تمس مصالحهنجاة القضايا الت

 سلبي -2                                 ايجابي  _1

 



 : وتتمثل االيجابية في

 . ”أسلوب عنيف“وهي  : الثورات .1

 للخروج بحلول . الندوات واالجتماعات واللقاءات العامة .2

 . استخدام أجهزة اإلعالم المتنوعة للتعبير عن الرأي العام .3

 . بالتقصير او اعتراض علي شئ ما اشعار الحكومه :المظاهرات العامة .4

 . برقيات ورسائل التأييد والمعارضة .5

 .الزعاج الحكومة . طرق الشائعات .6

 .االنتخابات: اختيار الحكام والقيادات السياسية للدولة .7

 : وتتمثل السلبية في

 وهي حاله تعكس عدم الرضاء وتعني عدم اتصال الشعب بالقيادة وعدم مشاركة الجماهيرفي
 .اتخاذ القرارات

 . أسلوب المقاطعة .1

 . تفشي ظاهرة السلبية واالستهتار بين صفوف الشعب .2

 . التوقف عن العمل االضطرابات وتعطيل اإلنتاج واالعتصام .3

 خامسًا: محفزات ومراحل تطور العالقة: 

 مراحل تشكل الرأى العام:

 يمر الرأي العام بعدة خطوات حتى يكتمل ويتبلور كما يلي :

كارثة( وتنشأ  –الحرب  –نقص سلعة  –)أ(نشأت الموضوع والمسألة: مثل: )مشروع عام 
 تدريجيًا أو فجائيًا .



دراكها  )ب(معرفة المشكلة وا 

يتعرض االنسان الي مجموعة من المنبهات و المثيرات التي يتلقاها عن طريق حواسه التي تعد 
لخارجيه.ويبدا االنسان في االدراك في ادراكا هذه مفاتيح المعرفه واتصاله بالعالم الخارجي والبئيه ا

المؤثيرات ادراكًا حسيًا.ال يتوفق االدراك عند مجرد ادراكها حسيًا بل يحاوالن يرمزها ويعطيها معنًا 
او معاني.ثم يقوم العقل باالضافه او الحذف اوالتحريف او التاوئل وكل هذه وفقًا لخبراته في 

 .ودوافعةالماضي وطريقة فهمه للحياه 

 -: مرحلة الرأي الفردي -أ

وفي هذه المرحله يقوم الفرد بالتعبير اللفظي وباالشاره عن ميوله واتجاهاته النفسيه حول 
الموضوع وتنطوى في هذه المرحله عنصر االختيار فطالما ان الموضوع المثار جدلي تختلف 

 .نفيه الراء بين مؤيد ومعارض فان الفرد يحدد لنفسيه موقفًا معي

 -:مرحلة صراع الفرد مع اراء الجماعة –ب 

وهنا تدور المناقشات والحوارات والجدل حول الموضوع وصواًل الي اكثر االراء عقالنية ومنطقية 
 .و تلعب وسائل االتصال دورًا حيوياً 

 -: مرحلة تحويل اراء االفراد الي اراء الجماعه –جـ 

حو التركيز حول رأي معين يميل اليه اغلبيت وفي المرحله السابقة تأخذ المناقشات اتجا ن
  االعضاء ، وهنا يظهر بعض المظاهر لالقليه وهي التضحية الفرد برايه ويكون لها ثالثه اشكال

 التوفق مع رأي الجماعة لتحقيق صفة االنتماء. 

 التعاطف مع الجماعة. 

 سادسًا: العوامل التي تؤدي إلي تبلور وتحرك الرأي العام:

 عرض ألهم العوامل التي تؤثر في الرأي العام وصناعة القرار السياسي.وفيما يلي 

 


