
 ياسين طه موسى  .أ     المحاضرة االولى        / المرحلة الثالثة                 األعالم وأثره في تكوين الرأي 

 

 تباين وسائل األعالم من حيث الفاعلية والتأثير 

تتباين تأثيرات وسائل األعالم الحديثة من بيئة إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى ، وكذلك تبعا لوسيلة األعالم المستخدمة 
 في نقل الرسالة اإلعالمية فضال عن اختالف التأثير ومفاعيله وفقا إلى :ـ 

 أ. مستويات التعليم والرقي 

 ب. احترام الحريات العامة وحقوق اإلنسان 

 انتشار الديمقراطية ج.      

فالتلفزيون من أقوى وسائل األعالم تأثيرا على الفئات ذات المستوى الثقافي المحدود فهو أكثر قوة في البلدان النامية 
والمتخلفة ، بينما تكون الصحافة أكثر تأثيرا في الفئات المثقفة ، وهنا نتحدث عن تقنيات التلفزيون الحديثة التي تستقطب 

مشاهدين ومن سائر الفئات ، فالتكنولوجيا الحديثة لوسائل األعالم قد وضعت األمم الفقيرة والمتخلفة أمام مزيدا من ال
 خيارات صعبة إزاء 

 . ما تطرحه وسائل االتصال الحديثة  1

 . إشكالية مواجهة ومجارات المنجزات التكنولوجية 2

 يحدثه هذا التطور من تأثير على استقرار أوضاعها السياسية  . السيل المتدفق للمعلومات وكيفية التعامل والتكيف مع ما3

 ا. طبيعة الوسيلة المستعملة

 ب. الظروف المكانية والزمانية والنفسية واالقتصادية 

 ج. طبيعة البيئة المالئمة أو غير المالئمة لتأثير الوسيلة اإلعالمية 

اليمكن النظر أليه مستقال عن تكنولوجيا الوسائل اإلعالمية وهنا يقول مارشال ماكالهون ) أن مضمون وسائل األعالم 
فالكيفية التي تعرض بها       المؤسسات اإلعالمية الموضوعات والجمهور الذي توجه إليه كالمها يؤثران على ما تقوله 

 تلك الوسائل .

 السياسية من خالل   أما لوسيان باي فيقول أن هناك عالقة وثيقة مابين العملية االتصالية والعملية    



 . أذا كان عالم السياسة يقوم على القوة فان رغبات من يمتلكون القوة البد أن تنتقل إلى من يتوقعون أنهم يستجيبون لها 1

. أذا كان عالم السياسة يبني على شرعية السلطة العليا فان اآلمر يستلزم وجود الوسائل التي تقوم بالتعبير الرمزي 2
 والمعايير اإلجرائية  لمثل هذه النظم .عن القيم 

. أذا كان عالم السياسة قائم على المشاركة فان ذلك يعني أيجاد القنوات التي تنقل مصالح المواطنين ومطالبهم إلى 3
 صانعي القرار .

قل مشاكل فنظام االتصال هو أحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجماهير وأيضا  ن
وطموحات وتصور الجماهير إلى النخبة ، فأي حكومة تهدف أساسا إلى البقاء في لسلطة ستبحث عن وسائل تسخير ثورة 
االتصاالت لخدمة مخططاتها وأهدافها مهما كانت التكاليف االقتصادية التي يتحملها كل منا من جراء ذلك وستفرض قيودا 

 على حرية تداول المعلومات .

 عالم   وظائف األ

تتعدد وظائف األعالم وتتحدد وفقا لهوية المرسل والمتلقي ووفقا لمضمون المادة اإلعالمية واألهداف المتوخاة من الرسالة     
 اإلعالمية ويرى          ) ماكلوهان ( أن هناك أسلوبين للنظر إلى وظائف وسائل األعالم هما 

 تعليم أ. أنها وسيلة لنشر المعلومات والترفيه  وال

 ب. أنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي 

وتلعب وسائل األعالم دورا في عملية التنمية بمفهومها اإلنساني الشامل ) سياسيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا ووطنيا ( كما أنها 
 لها دورا في 

 متاحة ) الطباعة الصورة المرئية ( . نقل تراث المجتمع من جيل إلى جيل وذلك من خالل التقنيات الحديثة أو القديمة ال1

 . جمع المعلومات وإعادة بثها وتحليلها وتتأثر هذه الوظيفة لوسائل األعالم بالغاية الكامنة وراءها 2

. التنوع الكبير في المعارف اليتم الحصول عليه أال من خالل  المحاضرات والكتيبات التقنية فضال عن التعرض المستمر 3
 عبر التلفزيون والصحف والمجالت واإلذاعة لإلنباء المذاعة 

 . يستخدم لتطوير العالقات الشخصية 4

    



    الرأي العام والعملية االتصالية  :ـ

 هنا نقصد بتحديد الرأي العام لشكل عملية االتصال اإلعالمي    ب 

 . العالقة بين الرأي العام وشكل العملية اإلعالمية 1

 والعملية االتصالية بشكل عام  . العالقة بين الرأي العام2

 . أهمية الرأي العام في تحديد شكل الرسالة اإلعالمية 3

 . دور الرأي العام في تحديد الوسيلة اإلعالمية المناسبة لكل جمهور ولكل وقت ولكل مكان 4

ان معرفة هذا الدور من يلعب الرأي العام دورا خطيرا في التحكم في العملية اإلعالمية من حيث الشكل والمضمون وباإلمك
 خالل التعرف على 

 أ. العالقة بين الرأي العام وشكل العملية اإلعالمية 

ب. العالقة بين الرأي العام ومضمون العملية اإلعالمية أي كيفية تأثيره ومدى تحكمه في تحديد وتوجيه السياسة اإلعالمية في 
 المجتمع .

لعملية االتصالية ، فاالتصال هو األوسع أو أكثر عمومية من األعالم واألخير هو وهنا البد أن نتعرض لعالقة الرأي العام با
 شكل من أشكال االتصال .

فاالتصال كمفهوم عام هو ) عملية التفاهم بين البشر أو حتى بين البشر وغيرهم من المخلوقات بأي وسيلة من الوسائل سواء 
ق هدف عام أو خاص فهناك االتصال الذاتي الذي هو أساس في كل عملية كانت اللغة أو اإلشارة أو الحركة أو الضوء لتحقي

) عملية إدراك والفهم وصياغة األفكار ( وهذه هي البداية ، فاإلنسان اليتصل بغيره في   والية إعالمية أو غير إعالمية فهاتص
فكير  ، وهناك االتصال الشخصي ثم حالة ما أذا بدأ هو باالتصال وبعد التفكير ، كما اليفهم من يتصل ب هاال بعد الت

 الجمعي االتصال الجماهيري وجميع هذه األنواع وجدت لخدمة اآلخر من االتصال  

 

 

 

 



 العالقة بين الرأي العام والعملية االتصالية بشكل عام 

 تتلخص العملية االتصالية اإلعالمية في عناصرها التالية 

)) من يقول ، ماذا يقول ، لمن يقول ، وبأي وسيلة ، وماهو التأثير ( وتفسير هذه األركان هي ) المرسل ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ 
 المستقبل ورجع الصدى ( 

وبقدر حدوث توافق بين هذه األركان الخمسة بقدر حدوث تحقيق الهدف من االتصال ، والتوافق هو فهم المرسل ) لهدفه من 
باالتصال ( وبالتالي ) فهمه لرسالته ، والوسيلة المناسبة للرسالة والمناسبة له كمرسل حيث اإلمكانيات والقدرة على  القيام

االستخدام الواضح ، وبعدها مدى التوافق بين الرسالة والوسيلة والجمهور فإذا توافقت األربعة أدى ذلك إلى التأثير المطلوب 
بل إلى أن يصبح مرسال والمرسل مستقبال وبقدر حدوث نسبة التوافق بين أركان العملية وبالتالي ردا لفعل يؤدي بالمستق

تكون االستجابة بنفس النسبة  %33االتصالية بقدر حدوث التأثير بقدر حدوث االستجابة أو ردا لفعل فإذا كانت نسبة التوافق 
ذا وذلك من خالل )) المعرفة السائدة لدى الرأي العام هنا نجد الرأي العام يلعب دورا فعاال في عملية حدوث التوافق ه 33%

 إزاء أي قضية من القضايا (( يؤدي إلى 

 . تحديد المضمون اإلعالمي الذي يصوغه المرسل 1

 . تحديد الوسيلة المالئمة أو المناسبة للرسالة 2

ول قضية أو موضوع ما (( وهذا يحدد )) يؤدي ذلك إلى )) معرفة الجمهور ورأيه االيجابي أو السلبي أو الثائر أو الساخط ح
 شكل الرسالة والوسيلة المناسبة للجمهور والمناسبتين لبعضهما (( 

 :ـ الرأي العام يحدد شكل الرسالة اإلعالمية 

الرسالة اإلعالمية تختلف باختالف الموقف المستخدم فيها فمثال في المؤتمر الصحفي تكون الرسالة هي ) الكلمات والبيانات 
 إلجابة على    األسئلة ( وللرأي العام دور في تحديد ذلك .وا

أما أذا كانت الرسالة اإلعالمية قد أخذت طريق الرسائل المطبوعة فأن لها أشكاال تنشر فيها الصحف أو المجالت وتتنوع من 
من الفنون التحريرية الصحفية  الخبر إلى الحديث إلى التحقيق الصحفي إلى التقرير إلى الشرح والتفسير إلى المقال إلى غيرها

وللرأي العام دور في تحديد ذلك أما الرسائل اإلعالمية المسموعة والمرئية يلعب الرأي العام دورا في تحديد شكلها وحجمها 
 ووقت أذاعتها وكيفية تصويرها وما يتدخل فيه من مؤتمرات ومؤثرات ومونتاج ودوبالج  

 



 :ـ   شفوية الرأي العام والرسالة اإلعالمية ال

تستخدم الرسالة اإلعالمية الشفوية في أشكال األعالم البسيطة مثال المؤتمرات الصحفية التي تعتبر أحد  أنواع األعالم التي 
 اليشعر الكثيرون بأهميتها ألنها 

 . تنقل أليهم عبر وسائل األعالم 1

 ية والمضمون الوارد من ناحية أخرى( . التركيز على القالب الفني الذي تنقل فيه من حيث ) الشكل من ناح2

كانت المؤتمرات تبصر الرأي العام  فإذافالمؤتمرات هي شكل أعالمي مهم له تأثير على الرأي العام كما للرأي العام تأثيره عليه 
 ب 

  )) حقيقة موقف معين أو قضية معينة أو ألقاء األضواء أو تقديم التبريرات أو الشرح والتفسير لشيء معين ((

فهي تغير وجهة نظر الرأي العام أوتغير تشكيله مما يؤثر عليه بصورة أو أخرى كذلك فأن الرأي العام يؤثر في تحديد شكل 
الرسالة اإلعالمية الشفوية ففي حالة المؤتمرات الصحفية أو ألقاء البيانات أو الخطب فإذا كان المظهر الذي يعبر الرأي العام 

ي ( يعمل على تحديد مدى أو كيفية إلقاء البيان وطريقة اإللقاء وشكله من حيث الطول أو القصر به عن نفسه ) ايجابي ـ سلب
ومن حيث إتاحة الفرصة للمناقشة أو اختصار الموضوع فإذا كان الرأي العام يعبر عن سخط الجماهير فهذا يؤدي إلى تحديد 

 شكل الرسالة الشفوية اإلعالمية في 

 ف الغموض حول موضوع معين . صورة مبسطة تعبر عن كش1

 . محاولة احتواء الموقف 2

 . استرضاء الجماهير حتى يمكن استمالته 3

 أما إذا كان الرأي العام يعبر عن رضا الجماهير هنا تكون الرسالة اإلعالمية الشفوية 

 . تقدم بصورة أكثر إشراقا1

 ومتعددة لتقديم وشرح وجهات النظر  . كما أن الفرصة تتاح للنقاش وإلقاء األضواء على جوانب مختلفة2

مما يؤدي بدوره إلى التطرق إلى الكثير من الموضوعات التي تثيرها أسئلة الصحفيين للمصدر وبالتالي فأن المصدر يكون 
 أكثر استجابة وقبوال  

 



 األعالم وأثره في تكوين الرأي العام/المرحلةالثالثة                 المحاضرة الثانية     أ. ياسين طه موسى

 

 :ـ  الرأي العام والرسالة اإلعالمية الجماهيرية 

تستخدم الرسالة     تتنوع هذه الرسالة وتختلف من حيث كونها ) رسالة مطبوعة ـ رسالة مسموعة ـ رسالة مرئية ( وكل وسيلة 
التوافق مابين الوسيلة والجمهور ، ويلعب التي تناسبها من ناحية كما أن الرسالة تتحكم غي الوسيلة التي تناسبها وهنا البد من 

 الرأي العام دورا فعاال في تحديد شكل ومضمون الرسالة اإلعالمية .

هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورا هاما في تكوين الرأي العام منها األعالم والدعاية ، فالرأي العام ـ :الشكل  حيث من
اليعمل منفردا في المجتمع ، فالرأي العام يلعب دورا مهم في تحديد شكل الرسالة ومدى يؤثر ويتأثر بتلك العوامل فأال عالم 

تفهم المستقبل لها وأن المستقبل اليميل أال إلى الشكل االتصالي اإلعالمي الذي يتناسب مع ميوله وأهوائه ، فنالحظ أهمية 
 الدراسات لألوقات المفضلة لالستماع وذلك من أجل 

 أللوان األكثر جاذبية لدى المتلقين . التعرف على ا1

 . الوقوف على الدراسات الخاصة بالقرأة واتجاه العين واألوضاع األكثر راحة للقاري .2

 كل ذلك يبنى عليها رسم اإلشكال االتصالية مطبوعة / مسموعة / مرئية / من حيث اختيار األشياء التي تناسب المتلقي 

 في (( )) الصحافة / عمليات اإلخراج الصح

 )) المسموعة / المؤثرات الصوتية واختيار الموسيقى وطرق وكيفية األداء (( 

)) المرئية / اختيار المشاهد واأللوان واإلخراج والديكور واإلضاءة والطرق الفنية باختيار اللقطات أو مزج الصور مع بعضها 
)). 

وهذا التجديد يتم بناءا على دراسات الجماهير واتجاهاتها  كل ذلك يحدث من خالل عمليات فنية أبداعية متطورة وهذا التطور
 وأرائها ، وهذا يدل على أهمية الرأي العام في تحديد شكل الرسالة اإلعالمية الجماهيرية فالبد من تقدير قيمة الرأي العام في 

 . تحديد أشكال االتصال الجماهيري 1

 . عند وضع األسس الخاصة بذلك 2

 مج . رسم خرائط البرا3



 . التخطيط لإلذاعات والصحف أو التخطيط اإلعالمي عامة4

فاالهتمام بالرأي العام دليل على االهتمام بالقضايا ) االجتماعية / االقتصادية / السياسية ( وهناك بعض الدراسات ومنهم وليم 
 ة ريفرز تشير إلى ما تسميه بالتعرض االنتقائي واالختيار االنتقائي في العملية اإلعالمي

ففي مرحلة التعرض االنتقائي )) فأن الفرد خاللها يكيف تفكيره بما يمكنه أن يرفض المعلومات التي التتفق مع نظرته للحياة 
 وإنما يعرض تفكيره للمعلومات واآلراء التي تدعم آراءه وال تتعارض معها.

ك ما يود أن يدركه فعال مما يعرض عليه من مواد أما اإلدراك أو االختيار االنتقائي ففي هذه المرحلة يميل الفرد إلى إدرا
 إعالمية 

أما مرحلة الحجز االنتقائي فنجد أن معظم الناس يتذكرون المواد اإلعالمية التي تدعم وجهات نظرهم في الوقت نفسه يحاولون 
 نسيان المعلومات التي تتعارض مع أرائهم .

وعة / مسموعة / مرئية ( فالعملية االتصالية تمر بمرحلتين تقوم على الرأي هذه المراحل الثالث ترتبط بالمادة اإلعالمية ) مطب
العام وهي المرحلة الصاعدة والمرحلة األفقية أم المرحلة الهابطة فأنها تهتم بتوجيه الرأي العام ، فوسائل األعالم األكثر شيوعا 

طار أشكالها االتصالية بالرأي العام وما يتقبله اهتماما هي ) الصحافة / اإلذاعة / التلفزيون ( هذه الوسائل تهتم في تحديد أ
اليكاد يخفي على أحد وبذلك يلعب الرأي العام دورا في تحديد األشكال االتصالية اإلعالمية المسموعة والمرئية من خالل 

مرحلة األخيرة ) الحجز الحرص على أن يتعرض لها وحتى يدركها ويتقبلها وحتى تظل في ذاكرته وبالتالي تؤثر فيه ، بينما ال
 االنتقائي ( فهي ترتبط بالمضمون اإلعالمي للمادة اإلعالمية .

الدكتور إبراهيم أمام يقول أن االتصال الجماهيري يقوم بوظيفتين ) استخالص الرأي وحمايته ( وأن االتصال اإلعالمي يجب 
كون مبينا على أساس من الرأي العام واالهتمام به فاالتصال أن اليقوم فقط بوظيفة التأثير على الرأي العام وإنما البد من أن ي

 يتخذ ثالث مسارات هي 

 . الهابط / من القيادات إلى القواعد ويشمل على التوجيهات والتعليمات والبيانات والتفسيرات 1

 . الصاعد / من الجماهير إلى القيادات ويشمل على المالحظات والشكاوي 2

 . األفقي / بين فئات الشعب على مختلف مستوياتها ويشمل الخطابات 3

فهذه التيارات جميعها البد أن تتعامل وتتسق اتساقا متكامال مما يساعد علة تكوين الرأي العام وعندما تؤكد وسائل االتصال 
أن اإلشكال االتصالية اإلعالمية لم تكن بالتعاون مع التنظيم أهمية الشكل الخاص بالرسالة اإلعالمية إلى جانب المضمون فلو 



متمشية مع أذواق الرأي العام فلن يتعرض لها وبالتالي لن يتعرض لمضمونها ولن يتأثر بها وبهذا تكون المهمة اإلعالمية قد 
 فشلت منذ بدايتها 

 

       الصحافة والرأي العام :ـ

لعبت دورا تاريخيا ومؤسسا في هذا المجال ، وإذا كانت الحضارة  أذا كان الرأي العام يتأثر بوسائل األعالم فأن الصحافة قد
الحديثة قد طورت من تقنيات األعالم وأنتجت وسائل حديثة متطورة فأن الصحافة قد شاركت بدورها األساسي وانتزعت منها 

رورة إعالمية وثقافية وفكرية جزءا هاما من هذا الدور ، ولكن الصحافة أثبتت قدرتها على البقاء واالستمرار باعتبارها )) ض
 وسياسية اليمكن االستغناء عنها (( واليمكن ألي وسيلة أخرى منافستها أو االستحواذ على دورها بصورة كاملة فالصحافة هي :ـ 

 . ظاهرة اقتصادية واجتماعية في المجتمع 1

 . قوة رئيسية في تكوين الرأي العام بأسره 2

 . تؤثر أيضا على المساعي الوطنية والدولية باتجاه التقدم االقتصادي والتفاهم الكوني 3

أن لكل مجموعة من قرون الزمن كلمتها السحرية هي ) المفتاح ( الكلمة ، فكلمة القرون القديمة هي النار ، وكلمة القرون 
القادمة هي المعلومات وقد حدد العلماء خمس  الوسطى هي السالح ، وكلمة العصر الحديث هي العقل ، وكلمة القرون 

 خصائص كمقياس مقبول لتحديد الصحيفة الحقيقية وهي :ـ 

 . أن تنشر بصورة دورية ولفترة التقل عن أسبوع 1

 . أن يتم أنتاجها ميكانيكيا 2

 وليست لقلة مختارة . أن يكون كل شخص قادرا على دفع ثمنها وباستطاعته الحصول عليها أي أن تكون متوافرة للجميع 3

 . أن تكون محتوياتها متنوعة تضم أي شي يتهم به الرأي العام وليس فقط ما تهتم به فئة صغيرة 4

 . أن تكون مرتبطة بموعد صدور وتصدر عن مؤسسة على جانب من االستمرارية 5

أقدم وسائل اإلعالم هذه الخصائص التصبح بصورة مطلقة لتحديد طبيعة كل الصحف ، فالصحافة المكتوبة هي من 
الجماهيرية وكانت وسيلة لنقل األخبار والمعلومات أما بيع األخبار فقد بدأ في عصر النهضة وذلك للفضول لدى الناس لمعرفة 
أخبار المدن البعيدة ففي بداية عمل الصحافة كان الصحافيون هم أصحاب المطابع أال أنه سرعان ما انفصلت الصحافة عن 



( ذروة االزدهار بحيث لقبت بالسلطة الرابعة في الدولة نظرا 11، لقد بلغت الصحافة في أواخر القرن )الطباعة وتطورت 
 لألدوار التي لعبتها في الحياة العامة وبدون منافس فالصحافة هي :ـ 

والتدقيق فيها ومحاورتها . الكلمة المكتوبة / الفكر والرأي والخبر محتفظ بها رموز ثابتة  يمكن استرجاعها ومراقبتها وتحليلها 1
 بالطريقة التي  تحلو لنا 

 . هي رمز للحرية وتأكيد لها ) حرية القارئ والمحاور الذي بحريته تحديد العالقة مع الصحيفة ( 2

. هي المنبر للحوار والحوار ثقافة وهي وسيلة أعالم واألعالم الحر ثقافة وتنمية وطريق ارتقاء خاصة أذا كان طريقا نحو 3
 قيقة الح

أن تأثير الحافة على الرأي العام ينتج عن طبيعة هذه الوسيلة اإلعالمية شكال ومضمونا ، فمن ناحية الشكل فهي تتكيف مع 
أمكانيات القارئ وقدراته الفكرية والثقافية بحيث يسعى إلى التحكم بهذه الوسيلة لتتالءم مع قدراته وهي تستجيب له وتتكيف مع 

 ت القراء في تلك القدرات ومع رغبا

 . التمهل واالسترجاع والتكاسل 1

 . كونها تتحول إلى وثيقة يمكن االحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة 2

أما من ناحية المضمون فللصحافة إمكانيات هائلة على التنوع وعلى مخاطبة مستويات متعددة من القراء فهناك ) الخبر 
الخ ، باإلضافة إلى ذلك استطاعت 333فتتاحية والتعليقات واألخبار االجتماعية وصفحته ، التحليل له بابه الخاص ، اال

الصحافة اجتذاب مستويات متنوعة من الكتاب والمفكرين والمعلقين وقد أضيف أليها أمكانية االنتشار العالمي عبر وسائل 
عالمية أداة قوة وسيطرة يسعى المتالكها من الطباعة االلكترونية وعبر األقمار االصطناعية كل ذلك جعل من هذه الوسيلة اإل

  3يتطلع إلى عالم السلطة والشهرة والنفوذ 

فلسلطة الصحافة وقدرتها في التأثير على الرأي العام خاصة في المجتمعات التعددية حيث يسودها مناخ من الحرية 
ل األعالم في تلك الفترة على الصحافة عزز والديمقراطية تفوق سلطة المال بل تؤكد هذه السلطة وتدعمها وأن اقتصار وسائ

من دورها السياسي واالجتماعي ، وجعل منها أداة توعية وتثقيف وتحريض وكانت تشكل محور مشاركة وتفاعل اجتماعيين  
لية بسبب محدودية التعليم وانتشار األمية مما عزز دور قارئ الصحافة والحوارات  التي ماكان ينشر فيها وبالتالي تنشيط عم

 .تكوين الرأي العام انطالقا من تلك المشاركة 

أن تأثير الصحافة على الرأي العام يتأتى من ذلك التضافر والتآزر بين مجموعات من القوى تلتقي في المؤسسة الصحفية لتنتج 
تأثيرا والقوى هي ) المال تلك القدرة اإلعالمية التي تمكنها من أحكام السيطرة على عقول الجماهير بأكثر الوسائل ذكاء ودهاء و 



، المجتمع ، الفكر ، السياسة ، الثقافة( وأن أهم عنصر من عناصر الدور القيادي للصحافة في المجتمع الديمقراطي هو 
الجاذبية حي أن قوة الصحيفة يتوقف على جذب إلقاء واالحتفاظ  بهم يوما بعد يوم  وقيادتهم من غير أن تنقاد الهم فضال عن 

 الدقة والموضوعية والصدق وهذا الدور يتحقق من خالل ) االحترام ، عبر الحماسة التزامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األعالم وأثره في تكوين الرأي العام/المرحلةالثالثة                 المحاضرةالثالثة     أ. ياسين طه موسى

 

 :ـدورة اإلذاعة في تكوين الرأي العام 

أال أن استخداماتها قد تطورت فيما حيث دخلت  اإلذاعة في بداية األمر للترفيه واللهو وسماع الموسيقىلقد كان استخدام 
 قي 

 . المجال التجاري بعد الحرب العالمية األولى 1

 . االهتمام بالدور السياسي والدعائي خالل فترة الثالثينات) النازية والشيوعية ( التي استغلت اإلذاعة في مجال الدعاية 2

 ففي فترة الخمسينات وبعد ثورة الترانزستور أصبحت وسيلة لتحقيق أهداف التواصل االجتماعي والثقافي والسياسي والتنموي .

يقية في وسائل االتصال وقد ازدادت أهميتها نتيجة لقوة تأثيرها وسرعة انتشارها حيث الغي لقد كان ظهور اإلذاعة ثورة حق
عاملي الزمان والمكان فاكتسبت أهمية خاصة في البلدان النامية كونها التحتاج إلى متعلمين وتعتمد على قوة الكلمة المنطوقة 

رة / المكتب ( ويرى بعض المفكرين أن هناك عالقة عكسية بين التي تصل إلى أي مكان فيه المتلقي ) الحقل / البيت / السيا
المستوى الثقافي للجماعة واعتمادها على اإلذاعة كمصدر لألخبار والترويج فكلما أنخفض مستوى الفرد من الناحية االقتصادية 

كلف كثيرا باإلضافة إلى ذلك تنفرد والثقافية أزداد استماعه لبرامج اإلذاعة أطول فترة ممكنة طول اليوم ألن جهاز الراديو الي
اإلذاعة بالسبق واألولية بالنسبة للنشر وأال ثر األول للخبر أو الرأي العام الذي اليمحى بسهولة كما تصعب معارضته وقد 

 دفعت هذه األهمية المميزة لإلذاعة الحكومات إلى إخضاعها للرقابة وملكية الدولة .

والمعتقدات السياسية المختلفة وفي محاولة أيجاد الترابط بين الجماعات المكونة للشعوب  فاإلذاعة  تقوم في الترويج لآلراء
المختلفة وتحقيق وحدة الفكر والرأي والشعور بالوحدة مما يضمن تماسك األمة وسالمة الدولة ، وتستخدم اإلذاعة في العصر 

البة بحريتها فهي تعتبر وسيلة ساخنة ، ولذلك كثيرا ما الحديث في مخاطبة الشعوب ودفعها للمطالبة بحقوقها الشرعية والمط
تنشر اإلذاعات السرية التي تقيمها الجماعات المناهضة من أجل مخاطبة عقول الجماهير وحضها على الثورة واإلطاحة 

اإلذاعة تلعب دورا بأنظمتها القائمة وتحقيق أمال الشعوب  ، أما دور اإلذاعة في الصراعات السياسية واألعالم الجماهيري فأن 
فاعال في مجاالت الحرب النفسية والدعاية وقد أثبتت قدرتها في هذا المجال الخطير لكونها أداة فعالة في التأثير على معنويات 
الشعوب حيث تلجأ أجهزة الحرب النفسية إلى األنباء الملفقة لكي تظهر أمام الرأي العام على أنها حقائق مؤكدة وترددها 

حتى تترسخ في األذهان وتقتنع الشعوب بها وقد اندلعت حرب اإلذاعات بين الدول المختلفة قبيل الحرب العالمية باستمرار 
 الثانية وأثناءها وبعدها وتبرز أهمية اإلذاعة أثناء األزمات والحروب إذ تعمل على 



الوطنية والبيانات والنداءات وبث .رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها وذلك عن طريق األناشيد الحماسية 1
 ندوات ومؤتمرات وخطب الزعماء والقادة ورجال الفكر وقادة الرأي .

. تساهم اإلذاعة بنوع من التضامن والتواصل العائلي والمجتمعي الضيق حول أجهزة الراديو كوسيلة أعالم من السهل 2
 استعملها 

من خالل طريق اإلذاعة يمكن غزو فكر الرأي العام في البالد المعادية . نجد لها دورا مهما وقوي في البالد المعادية ف3
ومحاولة عرض الحقائق أمامه وتوضيح خطأ حكوماته / مثال ) استغل جوبلز وزير الدعاية األلماني وقت هتلر سالح الحرب 

انية دون أن تطلق رصاصة واحدة ، اإلذاعية فأستطاع في الحرب العالمية الثانية أن يغزو بالدا كثيرة وتحتلها الجيوش األلم
فالتخطيط السليم للبرامج اإلذاعية ودراسة نفسية الشعوب وعاداتها وتقاليدها ومعرفة مشاكلها وأمالها يساعد ذلك على أقناع 

ق الجماهير بالبرامج اإلذاعية أذا ما لمست مشاكل الجماهير وخاطبتهم باألسلوب الذي يتماشى وثقافتهم ومدى أمكانية تحقي
 آمالهم ورغباتهم .

 

 :ـ  حتى تنجح اإلذاعة في عملها يجب أن

لديها أجهزة متخصصة في قياس الرأي العام والتعرف على اتجاهاته ورغباته حتى تساير البرامج اإلذاعية هذه  أن يكون  .1
 االتجاهات وتلك الرغبات فتكتسب ثقته وبالتالي تستطيع مخاطبته بثقة وتؤثر عليه 

 لبرامج اإلذاعية بالموضوعية والحقيقة وعدم استخدام اإلثارة الرخيصة حتى ألتفقد ثقة الشعب .أن تلتزم ا2

. يجب مقاومة اإلذاعات المعادية ) المحلية والخارجية ( بنظام أعالمي يتم التخطيط له بأسلوب علمي وذلك بعرض الحقائق 3
 على الشعب باستمرار وكشف زيف هذه الدعايات الكاذبة  

 

 األعالم اإلذاعي في الدول الديمقراطية مبادئ

 . في جميع البلدان الديمقراطية اتجاهه يستهدف الحد من نفوذ الحكومة على اإلذاعة 1

 .التدخل الحكومي الزائد في عمل اإلذاعة يؤدي إلى أزدياد جانب الدعاية وطغيانه على الوظيفة اإلعالمية والثقافة 2

 السياسي للمواطنين ليحسنوا الحكم على عالقتهم بالسلطة . أن وظيفة اإلذاعة هي التثقيف 3



 . أن تكون اإلذاعة موضوعية في األعالم علمية في التربية حرة في المناقشة 4

 

 مبادئ األعالم اإلذاعي في األنظمة السياسية المطلقة 

 . تحتكر اإلذاعة ووسائل األعالم األخرى من قبل األنظمة السياسية المطلقة 1

 . يتمنى في هذا الحكم أال يكون في العالم سوى إذاعة واحدة 2

 . أن احتكار الكالم والدعاية يؤدي أو يدفع بالرغبة لدى المستمع للبحث عن صوت أخر والتشكيك بما تقوله إذاعة السلطة .3

 

 لدور اإلعالمي للتلفزيون وأثره في تكوين الرأي العام ا

االتصال الجماهيري كالصحافة / اإلذاعة / السينما والمسرح ، فالقوة التأثيرية للتلفزيون تفوق لقد أضحى التلفزيون سيد وسائل 
القوة التأثيرية ألية وسيلة إعالمية أخرى فالتلفزيون لديه القدرة على تقديم المضمون بحيوية وواقعية مما يزيد من تأثيره كل ذلك 

 زيون ومن خالل األمور التالية :ـمتأتي من الحضور الفاعل والقوة التأثيرية للتلف

 .أنه يستدعي تركيزا ذهنيا من قبل المشاهد 1

 ,يخاطب كافة فئات الشعب وهو اليتطلب من متبعيه مستوى ثقافيا أو علميا خاصا 2

خاصا ) األلوان / تسارع المشاهد / الحرية في التحكم والسرعة في تغيير البرامج  . يخلق لدى المشاهد سحرا تاثيريا3
 والمحطات ( ) الريمونت ( إلى غيره من التقنيات مما يجعل متتبعي البرامج غير قادرين على مقاومة تأثيره عليهم 

 .الطبيعي الذي يظهره التلفزيون , أنه أكثر واقعية في نقله للصورة ) وجوه الممثلين ( وقربهم مع بعضهم وشكلهم 4

 آلية تأثير البرامج التلفزيونية 

 يكون تأثير التلفزيون بالطرق التالية 

 . التكرار :ـ يتخذ في التلفزيون صورة المسلسالت اليومية أو األسبوعية أو األحاديث والمقابالت أو اإلعالنات 1

تقنية متطورة التتمتع بها وسائل  األعالم و األخرى من حيث األلوان و  , الجاذبية : نظر لما يتمتع به التلفزيون من إمكانات2
 الواقعية و المشاهد و المسرعة نرى ظهور هذا العامل في التلفزيون أكثر من غيرة 



يوني البرامج التلفز  , المشاركة : و هي تتحقق بأساليب منها دعوة األطفال و السيدات و الرجال إلى االشتراك الفعلي في تقديم3  

, النماذج : و هي تتنوع ابتداء من الموهوبين فضال عما يقدم من نشاطات اإلبداع العامة و الخاصة التي تحدث تأثيرًا مهما 4
 على المشاهدين

 وال أدل على أهمية دور التلفزيون في تكوين الرأي العام من اهتمام المرشحين األمريكيين للرئاسة باستخدام المقابالت التلفزيونية
الستقطاب الرأي العام األمريكي لضمان الفوز باالنتخابات , و كذلك كان ديغول يستخدم التلفزيون في حديثه للشعب الفرنسي 
حول سياساته و هناك التلفزيون السوفيتي يقوم بدور كبير في تثقيف الشعب وإبراز منجزات االشتراكية والتأكيد على تعاليم 

 يتي لإلعجاب يهما واالفتخار بالدولة الجديدة ماركس ولينين ودفع الشعب السوف

ويتم استخدام التلفزيون في التعليم المدرسي لألطفال والكبار وهناك الجامعات الحديثة التي تستخدم دوائر تلفزيونية مغلقة لتقديم 
تلجأ إليها األحزاب في  برامج ومحاضرات علمية متطورة باستخدام الكلمة والصورة وقد أصبح التلفزيون من أهم األسلحة التي

االنتخابات لكسب ثقة الناخبين والحصول على أصواتهم وللتلفزيون تأثير كبير على األطفال لما يقدمه من أفالم سينمائية 
ومسلسالت وبرامج منوعة ورياضية وبالتالي يؤثر التلفزيون في أفكار األطفال ويستمر هذا التأثير معهم حتى يصلوا إلى السن 

ح لهم المشاركة في العمل السياسي ، فتكون لديهم خلفية إرشادية من التلفزيون يتم توجيههم بمقتضاها للمشاركة في التي تسم
، ويستطيع التلفزيون أن يقدم الزعماء وقادة الرأي العام بصورة أفضل مما تستطيعه اإلذاعة لدمج الصوت 3الرأي العام الوطني 

ريق عرض األفالم السياحية والدعائية بالدول األجنبية بالمساهمة في الدعاية السياحية والصورة معا ، ويقوم التلفزيون عن ط
 والسياسية للدولة والحصول على رأي عام دولي مؤيد لسياسة الحكم القائم ,

 أما السلبيات التي قد ينطوي عليها التلفزيون 

 , سيطرة جماعات المصالح على توجيه البرامج بما يخدم مصالحهم 1

رات السلبية للتلفزيون خطورته تكون كبيرة على ذوي الثقافة المحدودة الذين اليتمتعون بنضوج كامل بما يحصنهم ضد التأثي ,2  

. يؤدي إلى نوع من العزلة وتفكك العادات االجتماعية القائمة على المشاركة في السهرات وتبادل األحاديث وممارسة هوايات 3
 بادل الخبرات مفيدة كالمطالعة والموسيقى وت

. يؤدي إلى حالة من التغريب والفصام االجتماعي عند الجماعات ذات الثقافة المتدنية وعند الشعوب المتخلفة وذلك بما 4
 يخلقه لدى المشاهد من أوهام الحضارة الحديثة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


