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 عالقة الرأي العام بالسلطات الحكومية :

تتنوع وتختلف عالقة الرأي العام والسلطات الحكومية األربعة القضائية ، 
سلطة من هذه والتنفيذية ، والتشريعية ، واإلعالمية حسب نمط ونظام كل 

 السلطات.

  السلطة القضائية : عادة ما تالقي السلطة القضائية احتراما أكثر من غيرها
لدى الرأي العام كونها تختص باألحكام القانونية وتطبيقها بعيدًا عن ردات 

 الفعل.

حتى السلوك اليومي والمخرجات العامة ال تجد اهتمامًا عامًا لدى الرأي العام 
 يا خطيرة وتشغل بال الجميع.ما لم تكن القضا

  أما السلطة التشريعية : فهي أقرب السلطات للجمهور ، ألن أعضائها
منتخبون من الرأي العام ويراعون مطالبه. ويمكن القول أن أعضاء البرلمانات 
لهم مهمة مزدوجة فهم قادة الرأي العام و يعبرون عن همومهم وآالمهم وآمالهم 

 وحقوقهم.
 فيذية : فهي أكثر السلطات اهتمامًا بالرأي العام ، ألنها أما السلطة التن

تسعى لكسب وده ، بالقدر ما تكون متسلحة برضا أكبر قدر ممكن من الرأي 
العام ، وهذا يتطلب اهتماما متزايدا من الحكومات التنفيذية لتثقيف وتوعية 

 الجمهور لضمان استمرار التأييد واالحتضان.
  التي يعتبرها الجميع السلطة الرابعة ألهميتها ودورها  اإلعالميةأما السلطة :

وخطورتها ، فإن العالقة مع الرأي العام هي متداخلة ومتبادلة فالرأي العام 
يؤثر في األداء اإلعالمي والرسالة اإلعالمية واإلعالم. وهو من أهم األدوات 



بالمعلومات  في تشكيل الرأي العام وتثقيفه وتعليمه وتوعيته من خالل تزويده
 واآلراء والتحليالت.

هناك مجموعة من الظواهر البشرية شهدتها البشرية في القرون المتعاقبة ساهمت في زيادة 
 االهتمام بدراسة الرأي العام ، من أبرزها :

زيادة عدد السكان ، حيث أن زيادة عدد سكان البشرية أدى إلى زيادة من يشاركون  .1
 يتطلب الدراسة واالهتمام. في الحياة العامة األمر الذي

انتشار التعليم : انتشار التعليم ومحاربة الجهل واألمية يرفع منسوب رغبة الجمهور  .2
 في المشاركة في الوضع العام وفي التفكير والبناء والتطوير.

تطورات وسائل االتصال : وسائل االتصال المختلفة تعني قراء ومستمعون  .3
وهي آراء وتوجهات ووعي وإدراك .... كل ذلك  ومشاهدون ومتعلمون ومثقفون  ...

 يعني رأيا عامًا يتطلب دراسة.
التغيرات االقتصادية : والتغيرات االقتصادية ينتج عنها توجهات انتاجية جديدة  .4

واستهالكية متطورة ومفاهيم مادية متناهية... وكل ذلك يتطلب من أصحاب رؤوس 
جهات واألنماط والمفاهيم والسلوكيات المال الكبار والصغار التعرف على هذه التو 

 االقتصادية.
االعتراف بدور الرأي العام في الحياة العامة : وصول القادة والساسة والعلماء  .5

والمدراء الى قناعة بأهمية التعرف على حال ناس وتحقيق تطلعاتهم أدى إلى اتساع 
 مجاالت دراسة الرأي العام

 

 أهمية الرأي العام سياسيا  

يساند الحكم أذا كانت أهداف وسياسات الحكومة متوافقة مع الرأي العام  1.
وتخدم تطلعاته وتعالج قضاياه ومشاكله ، أويهز دعائم احكم ويثير المشاكل 



واالضطرابات أذا كانت سياسة الحكم تتقاطع مع مصالح جمهور الرأي العام 
0  

 0يساعد على معرفة نبض الشارع  02

 0قوانين واألنظمة يساعد على سن ال 03

  0قد يؤجج الثورات واالنقالبات 04

يساعد على تحقيق االستقرار في حالة توفر طرق قياس الرأي العام عن  05
اتجاهات الرأي العام من  القضايا الحيوية المهمة ومعالجتها قبل تفاقم آثارها 

               0السلبية 

يساعد على اتخاذ قرارات حكيمة ، إذ تسهم استطالعات الرأي العام في  00
تمكين الحكومات من معرفة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام واتجاهاته وحلها 

0                        

 :   أهمية الرأي العام اجتماعيا  

عي بايجابياته وسلبياته يمثل الرأي العام المرآة التي تعكس حقيقة الواقع االجتما 01
    0ألنه يرتبط بالسلوك الجمعي إلفراد المجتمع 

يرعى ويصون الدين والقيم والعادات والتقاليد ويحمي المجتمع من انتشار  02
  0الرذيلة والفساد 

 يرفع الروح المعنوية للجمهور وقت األزمات التي تتعلق بمصير الوطن واألمة  03

ت المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة على يساعد الحكومات ومنظما 04
الترويج ألهدافها وسياساتها وخدماته وسلعها وحل المشكالت التي تواجهها مع 

     0جمهورها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من خالل استطالعات الرأي العام 



 :  أسباب االهتمام بالرأي العام

 أدت إلى االهتمام بالرأي العام وهي كما يأتي :  هناك العديد من األسباب التي     

الزيادة السكانية في مختلف دول العالم أدى ذلك إلى زيادة نسبة المهتمين بالشؤون  01
السياسية والمشاكل القومية أو الوطنية ، مما أدى إلى زيادة االهتمام بآراء الناخبين الذين 
تزايد عددهم مما أصبح معه التعرف على اتجاهاتهم وأرائهم واستمالتهم في عصرنا 

 الحالي 

ورات الراهنة في تكنولوجيا االتصال أفرزت نمطا اتصاليا أو قناة اتصالية جديدة التط 02
لها سمات تختلف عن سمات األنماط أو القنوات االتصالية التقليدية ) االتصال الفردي 
/ الشخصي والجماهيري ( وهو نمط االتصال الوسطي المستمعين بالتقنيات الحديثة 

تصال الشخصي واالتصال الجماهيري وله مزاياه التي والحاسوب والذي يتسم بسمات اال
 منها التفاعلية التي زادت من إمكانية أظهار رد الفعل أو رجع الصدى فوريا 

نمو وانتشار وسائل التعليم اإللزامي في كثير من الدول ساعد ذلك على زيادة معرفة  03
حياة العامة وذلك بما يعبر الجماهير بحقوقها الدستورية والقانونية وزيادة أسهامها في ال

عن أفكارها وأرائها وطموحاتها ، كما يوفر فرصة للمتعلم أن يستوعب بادراك أفضل 
  0لمضمون وسائل اإلعالم التي تزيد من نسبة المشاركة السياسية 

مية الرأي العام في عملية التخطيط والتنمية الشاملة إذ البد من تضمين الخطط هأ  04
 جة األوضاع او المشكالت التي تحتل االهتمام واألسبقية لدى الجماعة  برامج كفيلة بمعال

أن التعرف على الرأي العام له أهميته الكبرى بالنسبة للجماهير إذ يجعلها قادرة  05
على المحافظة على التماسك االجتماعي  ووقف طغيان النخبة الجامحة ومواجهة 

  0المجتمع  الشائعات والحرب النفسية التي قد يتعرض لها



مية الرأي العام في صعوبة تجاهله أو العمل في اتجاه يخالفه إذ يتعرض هتتمثل أ  00
من يقدم على ذلك لضغوط تضطره إلى التوافق مع الرأي العام سواء باالستجابة له أو 

 0بمحاولة التأثير عليه بكافة الوسائل المختلفة لتحقيق التوافق المالئم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياسين طه موسى  0الثانية /العليا                                           مدرس المادة /أ المحاضرة

 



 أنواع وتقسيمات الرأي العام :

 تعددت المعايير التي تم تقسيم الرأي العام على أساسها وذلك على النحو التالي :

 الفرق بين الرأي العام واالتجاه:

أو  اإلشارةيعبر عنه بالكلمة المسموعة أو  اإلنساناالتجاه حالة عقلية أو عصبية ، وهي حالة في باطن 
 اإليماء أو الرمز.

 واالتجاه هو المصدر الحقيقي للرأي... ومن فوائد االتجاه لإلنسان:

  يمده برصيد داخلي جاهز يعينه على تقدير حجم األشياء 
 اص اآلخرينيجعله يحتفظ بعالقاته مع األشخ 
 0يمكنه من التعبير الخارجي بالسلوك أو القول 

 
: هو مجموعة من األفراد اجتمعوا على أمرا من غير ترتيب سابق ، ويكونون مركبا الحشد 01

 0جديدا يختلف في خصائصه الفردية لكل فرد فيه 
 أنواع الحشد : 

مثل مباراة كرة القدم أو  الحشد النظامي : هو الحشد الذي نجده في جمهور مناسبة معروفة 0أ
 0عرض مسرحي 

الحشد العارض : هو التجمع الذي يحدثه األفراد لمشاهدة حادث معين كحادث تصادم سيارات  0ب
 0في الشارع العام 

الحشد الفاعل : هو الحشد الذي نشاهده في المظاهرات أو االندفاع الجماهيري الذي يتميز  0ج
 0ف إلى تحقيق مطلب معين سلوكه بالحدة واالنفعال والذي يهد

الحشد المعبر : هم األفراد الذين يشتركون معا في أداء طقوس مشتركة معبرا عنها بأسلوب  0د
 0حركي كجماعة المصلين 



: مصطلح يستخدم لإلشارة الى مجموعة من الناس غير منظمة يتغير حجمها العامة  02
 وعضويتها بتنوع القضية تواجههم 

 قضية أومشكلة ما  0أ
 ينقسمون في أفكارهم حول كيفية مواجهة هذه المشكلة أو القضية  0ب
 0يدخلون في نقاش حول تلك القضية أو المشكلة  0ج

: تعني الكتل البشرية الكبيرة التي تضم مجموعة متنوعة ليس لها بناء أوتكوين محدد الجماهير  03
يزة تتسم بتفاعل أو اتصال ضئيل بحكم الوقت أو المساحة أي أفراد ليس لهم شخصية مم ن وال تتكو 

جدا بين أفرادها حيث تتضمن أناسا من كل طبقات المجتمع ، فالجماهير أكبر حجم من الجمهور 
  0وأكثر أتساعا حيث تضم الجماهير جمهور الرياضة / جمهور الفن / جمهور اتجاه سياسي 

 والحجم جدول مقارنة بين الحشد والعامة والجماهير من حيث النوع والتنظيم 
 الجماهير العامة الحشد ت
مجموعة من الناس تربطهم  1

 العاطفة المشتركة
مجموعة من الناس تواجههم مشكلة 

 أو قضية
مجموعة من كل طبقات المجتمع يتصرفون 

 استجابة الحتياجاتهم الشخصية
مجموعة يربطها نوع من التنظيم  2

 العفوي 
مجموعة غير منظمة تفتقر إلى 

 المميزة للمجتمعالخصائص 
 أكثر تفككا في تنظيمها عن الحشد والعامة

يتحدد حجمه تبعا لظروف الزمان  3
 والمكان

حجمها أكبر من الحشد والعامة لكنها تتسم  يتغير حجمها وعضويتها بتنوع القضية
 بتفاعل واتصال ضئيلين جدا بين أفرادها

تتحول العامة الى حشد تحت ظروف   
 اإلثارة العاطفية

 

 

 : الفرق بين الرأي العام والرأي الشخصي والرأي الخاص

: هو اتجاه جماعة من الناس نحو مشكلة معينة أو حادث معين ، فهو ظاهرة  الرأي العام
اجتماعية ، يتميز بثباته النسبي ، وهو أقل تعرض للتغيير والتحول السريعين للذين يتعرض لهما 
الخاص والشخصي ، وهو متصل اتصاال وثيقا بالجماعة والسلوك الجمعي ، الرأي العام يظل رأي 
خاصا طالما أحتفظ به المرء لنفسه ويظل بالنسبة لآلخرين أمرا في ضمير الغيب ، ويتحول الخاص 



الى رأي شخصي عندما يجهر به صاحبه ليسهم مع غيره من اآلراء الصريحة في تفاعل بمكن أن 
 0ي إلى بلورة رأي عام يفض

: هو الرأي الذي يكونه الفرد لنفسه في موضوع معين بعد تفكير في هذا  الرأي الشخصي
الموضوع ، وذلك طبقا لدرجة ثقافته وخبراته وتفاعله واتصاله مع المجتمع ، وهو الرأي الذي يرغب 

 0 في أن يشارك به المجموعة ويعبر عن وجهة نظره دون أن يخشى من الجهر به

هو ظاهرة نفسية يمثل رأي الشخص الذي يعتنقه ويحاول أن يحدده ، فهو يعبر   :الرأي الخاص 
عنه رأي  الفرد في أمر يختص به أو يتعلق بالمجتمع والمشاكل العامة واليتعداه إلى غيره أي يحتفظ 

ظام السياسي به لغيره خشية أن يعرض نفسه للخطر وهذا يتبع لطبيعة الن حبه الفرد لنفسه وال يبو 
وتقييده لحرية التعبير عن الرأي وتظهر أهمية هذا النوع من الرأي في حالة االقتراع السري في 

  0االنتخابات العامة 
 جدول يبين الفرق بين الرأي العام والرأي الخاص والرأي الشخصي 

 الرأي الشخصي الرأي الخاص الرأي العام ت
 نظر شخصية وجهة ظاهرة نفسية موقف عقلي وجداني 1
رأي شخصي اليبوح به ألحد  رأي علني لمجموعة من الناس 2

 ويحتفظ به لنفسه
رأي شخصي يصرح 

 به علنيا
يتصل اتصاال وثيقا بالجماعة  3

 وقضاياها
يتصل بقضايا معينة ذات أهمية 

 لقطاعات بعينها
يتصل بقضايا معينة 
ذات أهمية لقطاعات 

 بعينها
شخصي عندما تحول الى رأي ي ثابت نسبيا 4

يجهر به صاحبه ويتحول الى 
ي فمظهر من مظاهر الرأي العام 

 االنتخابات )االقتراع السري (

يمكن أن يفضي الى  
 بلورة رأي عام

 

 



 أوال : الرأي الشخصي و الخاص:

  الرأي الشخصي : يكونه الفرد لنفسه في موضوع معين بناًء على خبراته ويرغب
 خشية. عنه دون خوف او اإلعالنفي 
  الرأي الخاص : يكونه الفرد لنفسه ويحتفظ به و ال يبوح به خشية الخطر وغالبا

 اإلعالمما يظهر في االنتخابات السرية واللقاءات الخاصة بعيدًا عن 

 ثانيا : التقسيم الجغرافي:

 .الرأي العام المحلي : داخل المجتمع الداخلي أو المحافظة أو المدينة 
 : يكون على نطاق الوطن الواحد ككل. الرأي العام الوطني 
  الرأي العام اإلقليمي : ويكون على نطاق مجموعة من الشعوب والبلدات الجغرافية

 المتقاربة.
  الرأي العام الدولي : ويكون على نطاق دول عدة ونطاقات جغرافية متباعدة

 عالميا.

 ثالثًا:الرأي العام حسب العدد الجماهيري:

  تجميع اآلراء الشخصية ألعضاء الجماعات المجتمعية رأي األغلبية : وهو
 ويحسب بالنصف فما فوق.

  رأي االقلية : وهو رأي مجموع كبير من أعضاء الجماعات المجتمعية ولكنه ما
 دون النصف.

  الرأي االئتالفي : هو تحالف تآلفي لعدة آراء ويتم اللجوء إليه في حاالت التحالف
وفي حال عدم قدرة أي جماعة على الوصول على رأي السياسية أو التعاون المجتمعي 

 األغلبية.
 .الرأي الساحق أو الرأي العام : وهو يمثل األكثرية الساحقة ، وهو شبيه باإلجماع 

 رابعا:الرأي العام وفقا لعنصر الزمن:



  الرأي العام اليومي : وهو الذي يتأثر باألحداث اليومية ، وتحركه المعلومات
 اليومية ، وهو رد فعل لهذه المعلومات والفعاليات وتتغير يوميا.والفعاليات 

  الرأي العام المؤقت : وهو الناتج عن مواقف طارئة ومحددة وينتهي بانتهائها وهو
 أيضا متغير ومتقلب وال تبنى عليه سياسات.

 وهو الثابت الذي يدوم فترة طويلة ويكون مستقرا  المستقر الرأي العام الدائم :
مرتبطًا بالثوابت الوطنية كالدين واألخالق والعادات والتقاليد وأسس تاريخية ويكون 

 وثقافية ودينية ويشترك فيه السواد األعظم وال يتأثر لحظيا .

 جدول مقارنة بين تقسيمات الرأي العام وفقا لعنصر الزمن

 الرأي العام المستقر الرأي العام المؤقت الرأي العام اليومي ت 
اآلراء اليومية التي يبديها مجموعة  1

األفراد نتيجة تأثرهم بفكرة مطروحة 
في الصحف اليومية اإلخبارية أو 

 الحزبية

هو الرأي الذي يتم حول حوادث طارئة 
لمدة محدودة وينتهي بانتهاء التفاف 

 الجماعة حول الحادث

هو الرأي العام الثابت الذي يتأثر 
بالعوامل الحضارية ويرتكز على أسس 

 تاريخية وثقافية

يزول بزوال المشكلة أو الحادث أو  يمثل ردة فعل لما يحدث يوميا 2
القضية وأحيانا يفضي إلى بلورة رأي 

 عام مستقر

 يدوم لفترة طويلة

متغير طبعا للمشكلة أو القضية ولظرفي  متغير ينقلب من يوم لآلخر 3
 الزمان والمكان

يتصف باالستقرار ألنه يتصل اتصاال 
بالثوابت الوطنية والدين والقيم  قويا

 واألخالق
يتأثر باألحداث اليومية ومجريات  4

 األمور وتغذيه األحداث السياسية
 

نشط ومتحرك ديناميكي يستمد قوته من 
اعتماده على الحيوية والعقالنية أكثر 

 من اعتماده على العادات والتقاليد

التؤثر فيه األحداث أو الظروف االنادرا 
كل بفترة طويلة ، يتميز بالقوة ألنه يتش

والعمق ألنه وليد تفاعل بين الفرد 
 ومقومات الجماعة والمجتمع

يتحدد حجم الجمهور تبعا للمشكلة أو  حجم الجمهور محدود نسبيا 5
 القضية وارتباطها بمصالح الجمهور

 تعتنقه فئات كثيرة من الناس

 

 



 

 خامسًا : الرأي العام حسب درجة الوضوح:

  الرأي العام الفعلي والواقعي : وهو الواضح في الواقع الحياتي ، وما يعبر عنه األفراد
 .اإلعالموتتبادله وسائل 

  الرأي العام الكامن : يكون خفي داخلي يحتفظ الفرد أو مجموعة من األفراد وخوفا من
 ت.عوامل تأثير خارجية أو بطش سياسي ، أو لظروف المجاالت بين األفراد والجماعا

 سادسًا : الرأي العام حسب درجة تأثيره وتأثره:

  الرأي العام القائد : وهو رأي الصفوة من القادة والمفكرين والعلماء واإلعالميين والساسة
 .اإلعالموهؤالء يؤثرون وال يتأثرون بوسائل 

  الرأي العام المثقف : وهو رأي المتعلمين والمثقفين في المجتمع ، ويؤثرون بمن هم أقل
 .اإلعالممنهم علمًا وثقافًة ويتأثرون بوسائل 

  الرأي العام المنقاد : وهو رأي السواد األعظم من ذوي العلم القليل أو األميين ويتأثر بكل
 شيء ويعيش حالة من التلقي والتأثر الكبير.

 جدول مقارنة بين تقسيمات الرأي العام وفقا لقوة التأثير والتأثر

 المنقاد أو المنساق الواعي المثقف المستنير النشط المسيطر القائد ت
رأي صفوة المجتمع من قادة ومفكرين وعلماء  1

 وإعالميين
رأي المتعلمين والمثقفين في 

 المجتمع
رأي الذين نالوا حظا قليال 

 من التعليم والثقافة
رأي مجموعة من الناس ، ألن حجم الصفوة ضئيل في  2

 المجتمع
يختلف حجمه حسب مستوى 

 التعليم والثقافة في المجتمع
رأي السواد األعظم من 

 المجتمع
يؤثر في وسائل اإلعالم من خالل ما تطرحه الصفوة  3

 من آراء وأفكار
يتأثر بوسائل اإلعالم بنسب 
متفاوتة حسب مستوى 

 الوعي والثقافة

يتأثر بوسائل اإلعالم بدرجة 
كبيرة ويتقبل الشائعات 
ويكون عرضة لحمالت 

 الدعاية
 يسمى رأي جمهور الناخبينيسمى رأي العامة الواعية  يسمى رأي النخبة أو الطبقة البارزة من الشعب 4



 من الشعب
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 خصائص الرأي العام :

خصائص الرأي العام من زوايا متعددة ومختلفة ، ونسلط الضوء على تناول الباحثون 
 أهم هذه الخصائص:

عدم الثبات : الرأي العام ظاهرة غير ثابتة ، ومتغيرة ، وتمثل االنتقال من حال  .1
،  رهلة واحدة فينتقلوا بين الحب والكالى حال الن الناس ال يثبتون على وضعية وحا

والتنكر ، والوالء والعداء وهذا كله بفعل المؤثرات الحياتية والفتور والحماسة ، والتبني 
 والموروثات الفكرية والدينية واألحداث المتتالية.

التبرير : وهو بمعنى تفسير وتوضيح وتحليل اتخاذ المواقف وتبني القضايا  .2
العادات والتقاليد المتوارثة  وأسباب تشكيل الرأي العام ، التبرير عادة ما يستند الى

 ويمارسه قادة السياسة والدعاية والدعاة.
االبدال : أي تبني رأيا عاما وسلوكيا معينا بديال عن رأي عام مفترض حيث  .3

 يعجز عن ثنيه  فيتشكل موقفا آخرًا .
: وهو تغير أعمال غيرنا بما في نفوسنا فالفرد أو الحزب أو التكتل يشعر  اإلسقاط .4

على غيره ويلصقها به ، وهذا سلوك يؤدي إلى التفكك  إسقاطهايوب فيتم ببعض الع
 والحقد.

حيث يتبنى الفرد و الجماعة والحزب  اإلسقاطالتقمص : وهو سلوك عكس   .5
والتكتل مواقف آخرين على أنها لهم بمعنى أنهم يتقمصوا أدوار ومواقف غيرهم ، وهذا 

 ع االجتماعي.التفاهم واإلدماج السياسي والتطبي إلىيؤدي 
التطابق أو االتفاق : وهو ميل الفرد الى االتفاق مع رأي المجتمع والتطابق معه  .1

 بسبب النشاط الدعائي والسياسي وقادة الرأي العام.
التبسيط : إن سيكولوجية الفرد تجعله يميل الى قبول وتبني اآلراء والمواقف التي  .2

 تقدم له بطريقة بسيطة ومن مصادر موثوقة .



الخصائص ليست جامدة وثابتة ومستقلة فهي ُتبنى في البيئة المعاشة وتتأثر هذه 
بمجريات الحياة اليومية ، وترتبط بالماضي والحاضر وباستشراف المستقبل ، وهي 
متداخلة وقد يكون الرأي العام الواحد له عدة صفات وخصائص وليس بالضرورة أن 

 تكون كل خاصية مرتبطة بموقف رأي عام لوحده.

 

 

 العناصر والعوامل المؤثرة في التكوين:

يؤكد الباحثون والخبراء أن العناصر والعوامل التي تسهم في تكوين وتشكيل الرأي العام 
كثيرة ومتشابهة ومتفاعلة مع بعضها ال يمكن فصلها عن بعض وال عن البيئة التي تنشأ 

 فيها.

 من أهم وأبرز هذه العوامل:

 المجتمع.الجمهور الذي يتكون منه  .1
 وسائل االتصال الجماهيري بكل أنواعها المستخدمة في المجتمع. .2
الموروث الثقافي من عادات وتقاليد وقيم وأخالق ومن انعكاساته في الحاضر  .3

 المعاش.

العمليات النفسية المتعلقة باألفراد وتنشئتهم االجتماعية والسياسية والفكرية  .4
 واتجاهاتهم وميولهم ومعارفهم.

التي تساهم في تربية الفرد والجماعة كاألسرة ودور العبادة والمؤسسات المؤسسات  .5
 التعليمية بمستوياتها.

 االنتماء الوطني واالهتمام بقضايا الوطن الكبرى. .0



الحرب النفسية واإلعالمية من دعاية وإشاعة وباقي عمليات التأثير على الرأي  .7
 العام.

 األحزاب السياسية وجماعات الضغط. .8

 والزعماء وصفوة المجتمع والخبراء المتخصصون في كل المجاالت.القادة  .9
 وواقع مستوى المعيشة في المجتمع الحياة االقتصادية010

 

 الزعامة والقيادة والرأي العام

والقيادة من زوايا مختلفة حسب المواقف والثقافات  ينظر الناس الى مفهوم وصفات ووظائف الزعامة 
 نجد مبادئ عالمية متفق عليها لوصف الزعامة. المختلفة. لذا من الصعب أن

وبشكل عام فإن الزعيم الحقيقي والفعلي هو رمز آلمال  شعبه وقوة الزعيم تكون بعيدة كلما فهم لرغبات 
 الناس ومطالبهم وقيمهم ... وعمل على التعبير عنها.

سية والمادية وتزداد حاجتهم في وتبحث الجماهير عن الزعيم والقائد لتحقيق وتلبية الحاجات المعنوية والنف
حالة الخوف والشك. حيث أن المواطن يشعر باألمان مع الزعيم الذي يمارس دور األب الحنون لذا نجد الثقة 

 فيه تزداد وتنمو.

 والزعيم مطلوب منه أن يستخدم رموزا مشتركة مع الناس وتكون لها تأثير عليهم وعلى آرائهم واتجاهاتهم.

الزعامة للشخص بالقدر ما يكون مطابقا في الفكر والسلوك لقيمهم وقيم المجتمع . فعندما وتعزز الناس صفة 
تكون ثقافة المجتمع تقدر ذوى القوة و .....فإن القائد الفكري هو الزعيم وعندما تكون الثقافة تقدر الحدثية 

 ور واألزمنة والمجتمعات.والتطور المادي فان الزعيم يكون هو رجل الصناعة واإلنتاج ... وهكذا كل العص

واالتجاه الحديث في الدراسات يفسر الزعامة على أساس السمات الشخصية أو المواقف االجتماعية من 
 خالل نظريتين:



 االولى : نظرية " الرجل العظيم "  المرتبطة بالصفات الذاتية.

 الثانية : نظرية "مالئمة العصر " المرتبطة بالمواقف التي تخلق الزعيم.

ويوجد دور مهم لوسائل االعالم في خلق الرموز القيادية ونشر المعلومات عن الزعامات وتكوين الرأي العام 
 حوله وتصنعه بصفات وألقاب قد تتوفر فيه وقد ال تتوفر فيه.

ويساهم الزعيم في عملية الضبط االجتماعي حيث يعمل الزعيم على ان تتصل الجماعة االهداف والقيم التي 
 ا.يؤمن به

 ويرفع الروح المعنوية للشعب وخاصة إذا كان تاريخه قوي وسيرته مشرفة.

والزعامة تظهر في كل مجال من مجاالت الحياة السياسية والفكرية والعسكرية واالجتماعية والنفسية 
 والرياضية واالقتصادية...

 صفات عامة للزعامة:

بعض الصفات العامة لقواسم مشتركة بين فإن هناك  رغم االختالف سالف الذكر حول صفات الزعامة
 الثقافات واألفراد والمجتمعات : من أهمهما:

 الحديث باللغة االيجابية من خالل البيانات والبرامج. .1
 المبادرة وفهم القوى المؤثرة في تلبية حاجات الناس. .2
 الصوت الجهور والثقة بالنفس والكتابات النوعية. .3
 ي كل المجاالت.االعتماد على فرق متعاون متخصص ف .4
 التعبير عن مشاعر وهموم الجماهير. .5
 اتخاذ القرارات السياسية السريعة خاصة وقت األزمات. .0
 اخفاء بعض الغموض على بعض مواقفه وسلوكه. .7

خالصة : عندما يواجه الرأي العام مشكلة محددة فإنه يستجيب لالقتراحات والحلول الخاصة بهذه المشكلة 
 ر الحلول وصياغتها هي مهمة القادة ووظيفتهولكنه ال يبتكرها فابتكا



 األساطير والخرافات والرأي العام

 رغم أن مفهوم األساطير ومفهوم الخرافات مختلفان اال ان استخدامها غالبا بصورة مترادفة.

 فالخرافات هي:

 القصص والحكايات التي تتصل بعالم ما فوق الطبيعة من خالل أفكار ومعلومات ليس لها رصيد من
 الحقيقة والواقع أي خيالية.

 واألساطير هي:

رواية مبالغ فيها عن شخص أو حادثة أو مكان وقد تحمل جزء من الحقيقة وهذه الحقيقة تعرضت لكثير من 
 التحريف والتشويه مع مرور الوقت.

جماهير... والخرافات واألساطير من العوامل التي يتأثر الرأي العام بها وتستحوذ على جزء مهم من تفكير ال
 وهما تأتيان للناس من الماضي كجزء من الموروث الحياتي والثقافي.

وُيعتبر الفقر والجهل والعواطف واألحاسيس من أهم األمور التي توفر البيئة المناسبة النتشار األساطير 
ريدها الحكام والخرافات. حيث يتم استغالل هذه العوامل وغيرها لنشر األفكار والمعلومات والتوجيهات التي ي

واألنظمة الديكتاتورية في أوساط الناس للتأثير عليهم وضمان والئهم وعدم مطالبتهم بحقوقهم. وحسب هذه 
 القاعدة فان الفرد والمجتمع الذي يتصف بالعلم والمعرفة وإمعان العقل يكونوا أقل تأثرا بالخرافات واألساطير.

لسياسية واألعمال الفنية والدرامية والتلفزيونية والسينمائية وتنتشر من خالل الكتب واألدب الشعبي والخطب ا
 والمسرحية... وكذلك من خالل وسائل االعالم الجماهيرية المختلفة.

 ومن خالل أنماط إدارة التجمعات المجتمعية المختلفة كالقبيلة والعشيرة واألسرة الممتدة...

 قياس الرأي العام :
العام وأوضاعه وحاالته وتقلباته , وهي عملية مهمة جدا لمن القياس يعني  التعرف على الرأي 

 يريد أن يتعامل مع الرأي العام وخاصة في ظل النظم الديمقراطية.



 القياس قديما :
 كانت عملية القياس في العصور القديمة الوسطى تعتمد على طرق بسيطة وبدائية من اهمها :

نزول الحكام واألمراء سرا وجهرا إلى الشوارع واألسواق والميادين للتعرف على ما يجري   -1
 وما يدور من حديث بين المواطنين.

نشر رجال العسس , والذين يمثلون رجال الشركة واألمن اليوم وينقلون األخبار واألوضاع   -2
 للحاكم .

 ن واالستماع إليهم .فتح مجال لتلقي الشكاوى والمظالم , ومقابلة المواطني  -3
 القياس حديثا : 

انعكس التطور العلمي على أساليب القياس , حيث اعتمد على أساليب وأدوات أكثر دقة ومن 
 أهمها : 

 المالحظة الدقيقة والعابرة والمصحوبة بالمعايشة .  -1
 مقابلة وحوار الناس .   -2
 االستبيانات واستمارات جمع المعلومات .  -3
 لعمل و مجموعات نقاش .عقد الندوات وورش ا  -4
 إجراء االنتخابات بكل مستوياتها .  -5
 إجراء االستفتاءات حول موضوعات عامة ودقيقة .  -0
 إنشاء مراكز متخصصة لقياس الرأي العام .  -7
 االعتماد على وسائل اإلعالم في التعرف على توجهات الجمهور .  -8

  



 إيجابيات الرأي العام
 

 الجماهيري دون عوائقإستخدام وسائل اإلتصال -1

ويعني ذلك أنه بعد التطور السريع والمتالحق لوسائل اإلتصال واإلعالم وتحول العالم إلى قرية     
إلكترونية صغيرة وظهور مصطلحات جديدة مثل العولمة والكوكبة والكونية وهي مصطلحات تعني زوال 

إنسان على وجه األرض وذلك بسبب الحدود والحواجز بين الدول، فقد أصبح أي حدث في متناول كل 
تطور األقمار الصناعية حيث أتاح ذلك للرأي العام أن يكون له دور فعال في مختلف المجاالت من 
سياسية وإقتصادية وإجتماعية، فأصبح الفرد يعبر عن رأيه أو فكره دون مصادرة عليه أو تضيق حتى ولو 

مكفول للجميع وهناك منظمات دولية ترعى هذه الحقوق  كان رأيه مخالف لرأي األغلبية، فحق إبداء الرأي
باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني التي تشكل جماعات ضغط لرعاية هذه الحقوق، وهذا أدى بدساتير 
وقوانين معظم دول العالم إلى التخلص من القيود التي كانت تفرض على األفراد والمؤسسات والمنظمات 

كية لوسائل اإلعالم فأصبحت الصحف والقنوات التلفزيونية واإلذاعية مملوكة من في حرية اإلصدار أو المل
أفراد أو من مؤسسات خاصة وبالتالي أصبحت الفرصة مهيأة للرأي العام للتعبير عن آراءه وأفكاره دون 

 حضر أو مصادرة.

 : عقد الندوات والمؤتمرات واإلجتماعات العام-2

وخاصة الديمقراطية منها أفرادها وهيئاتها ومنظماتها التي تمثل حيث تشجع حكومات دول العالم    
المجتمع المدني على عقد الندوات والمؤتمرات في مختلف المجاالت والتخصصات وذلك بهدف اإلرتقاء 
بالمستوى الفكري وتنمية الوعي للمواطن في كافة النواحي وإعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤولية في 

فة إلى أّن هذه الندوات والمؤتمرات واإلجتماعات العامة تعكس وبشكل حقيقي موقف المستفبل، باإلضا
 الرأي العام من القضايا والمشكالت المطروحة دون مواربة أو تزييف.

 : المظاهرات العامة السلمية والمسيرات الشعبية-3

عن الرأي فيما يطرح من  وتعتبر المظاهرات السلمية والمسيرات الشعبية من المظاهر اإليجابية للتعبير
أحداث أو قضايا أو مشكالت تشغل الجماهير، حيث تبين هذه المظاهرات والمسيرات وجهت نظر منظميها 

 إزاء القضية المثارة بغض النظر عن المجال الذي تمثله



ب وتقوم الدول الديمقراطية بالتعرف على أهداف هذه المظاهرات والمسيرات، وفي كثير من األحيان تتجاو 
هذه الدول مع وجهات النظر التي تتبناها مثل هذه المظاهرات على شرط أن اليتم تجاوز الخطوط الحمراء 
منها مثل تحولها لمظاهرات عدوانية أو لجوئها للعنف والتخريب واإلضرار بمصالح الوطن وإتالف الملكيات 

ضوعا ألنها خرجت عن العامة والخاصة ففي هذه الحالة تصبح هذه المظاهرات مرفوضة شكال ومو 
 الشرعية والهدف الرئيسي منها.

 الثورات-4

تعتبر الثورات أسلوب عنيف للتعبير عن الرأي العام وهي نتاج طبيعي لإلحساس بإنتشار الفساد في 
المجتمع وعجز الحكومة على مواجهته مما يؤدي في آخر األمر إلى تقاعسها عن خدمة الوطن ،وتهدف 

ى إحداث تغيير شامل وجذري في مختلف المجاالت فقد تهدف لتغيير الدستور أو الثورات بشكل أساسي إل
نظام الحكم ،ويعتبرها الخبراء والمهتمين بالرأي العام أنها مظهر إيجابي للتعبير عن رأي األغلبية إزاء 

 القضايا التي تهم المجتمع وأفراده.

 الشائعات-4

لومات والحقائق في قضية ما في مجاال ما ،حيث تصبح تنتشر الشائعات عندما يفتقد الرأي العام المع
الشائعات هي المتنفس الوحيد الذي يمكن من خالله أن يقوم الرأي العام بالتعبير عن رأيه في هذه القضية 

 وذلك إلحداث إزعاج أو إرتباك للسلطات وخاصة عندما تكون هذه السلطات مستبدة أو ديكتاتورية.

 البرقيات والرسائل-5

الشعوب والجماهير في بعض األحيان إلى إستخدام البرقيات والرسائل سواء كانت معارضة أو مؤيدة  تلجأ
وذلك للتعبير عن رأيها إزاء قضية ما تستحوذ على إهتمامهم ويعتبر أصحاب السلطة والقادة هذه الطريقة 

ره وذلك لإلستفادة بمثابة مجسات أو ومضات تكشف لهم نبض الرأي العام للتعرف على إتجاهاته وأفكا
 منها عند إتخاذ القرارات الهامة والمصيرية في مختلف المجاالت.

 

 



 اإلنتخابات واإلستفتاءات-6

 اإلنتخابات-

وهي بديل من البدائل المتاحة حيث يختار الفرد الناخب إختيارا واحدا من المرشحين وإال أعتبر صوته 
 باطال.

 اإلستفتاء-

بنعم أو ال أو موافق أو غير موافق . وتعتبر المشاركة في اإلنتخابات  وهو إبداء الرأي في شيء محدد
واإلستفتاءات مظهرا إيجابيا وحضاريا للرأي العام ألنها تمثل شكال من أشكال الديمقراطية في المجتمعات 

م المتقدمة، ويعتبران وسيلتان هامتان لممارسة الحياة السياسية فبواسطة اإلنتخابات يختار الرأي العا
ممثليه سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية وحتى في أعلى سلطة وهي رئاسة الجمهورية أما 
اإلستفتاء فيمكن من خالله تعديل القوانين أو المواد الدستورية التي يرى المجتمع أنها لم تعد صالحة له 

 اآلن وال تتوافق مع مستجدات العصر وتمثل عائق من عوائق التنمية فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ياسين طه موسى 0المحاضرة الرابعة                                              مدرس المادة / ا  

 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

 تشار الديمقراطيةج. ان    

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 

هدين ومن سائر الفئات ، فالتكنولوجيا الحديثة لوسائل التلفزيون الحديثة التي تستقطب مزيدا من المشا
 األعالم قد وضعت األمم الفقيرة والمتخلفة أمام خيارات صعبة إزاء 

 . ما تطرحه وسائل االتصال الحديثة  1

 . إشكالية مواجهة ومجارات المنجزات التكنولوجية 2

دثه هذا التطور من تأثير على استقرار . السيل المتدفق للمعلومات وكيفية التعامل والتكيف مع ما يح3
 أوضاعها      السياسية   

 ا. طبيعة الوسيلة المستعملة

 ب. الظروف المكانية والزمانية والنفسية واالقتصادية 



 ج. طبيعة البيئة المالئمة أو غير المالئمة لتأثير الوسيلة اإلعالمية 

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

 كالمها يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل .

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

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

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

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

لجماهير وأيضا  نقل فنظام االتصال هو أحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى ا
مشاكل 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 

 لومات .يتحملها كل منا من جراء ذلك وستفرض قيودا على حرية تداول المع

 وظائف األعالم   

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 

 فيه  والتعليم أ. أنها وسيلة لنشر المعلومات والتر 

 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 

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

 . 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 3
 المذاعة عبر التلفزيون والصحف والمجالت واإلذاعة التعرض المستمر لإلنباء 

 0. 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

 العام والعملية االتصالية بشكل عام . العالقة بين الرأي 2

 . أهمية الرأي العام في تحديد شكل الرسالة اإلعالمية 3

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

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

 أ. العالقة بين الرأي العام وشكل العملية اإلعالمية 

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



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

هم من المخلوقات بأي وسيلة فاالتصال كمفهوم عام هو ) عملية التفاهم بين البشر أو حتى بين البشر وغير 
من الوسائل سواء كانت اللغة أو اإلشارة أو الحركة أو الضوء لتحقيق هدف عام أو خاص فهناك االتصال 
الذاتي الذي هو أساس في كل عملية اتصالية إعالمية أو غير إعالمية فهو  ) عملية إدراك والفهم وصياغة 

صل بغيره في حالة ما أذا بدأ هو باالتصال وبعد التفكير ، كما األفكار ( وهذه هي البداية ، فاإلنسان اليت
اليفهم من يتصل ب هاال بعد التفكير  ، وهناك االتصال الشخصي ثم الجمعي االتصال الجماهيري وجميع 

 0هذه األنواع وجدت لخدمة اآلخر من االتصال  

 العالقة بين الرأي العام والعملية االتصالية بشكل عام 

 ملية االتصالية اإلعالمية في عناصرها التالية تتلخص الع

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

ال ، والتوافق هو فهم وبقدر حدوث توافق بين هذه األركان الخمسة بقدر حدوث تحقيق الهدف من االتص
المرسل ) لهدفه من القيام باالتصال ( وبالتالي ) فهمه لرسالته ، والوسيلة المناسبة للرسالة والمناسبة له 
كمرسل حيث اإلمكانيات والقدرة على االستخدام الواضح ، وبعدها مدى التوافق بين الرسالة والوسيلة 

لتأثير المطلوب وبالتالي ردا لفعل يؤدي بالمستقبل إلى أن والجمهور فإذا توافقت األربعة أدى ذلك إلى ا
يصبح مرسال والمرسل مستقبال وبقدر حدوث نسبة التوافق بين أركان العملية االتصالية بقدر حدوث التأثير 

هنا  %30تكون االستجابة بنفس النسبة  %30بقدر حدوث االستجابة أو ردا لفعل فإذا كانت نسبة التوافق 
العام يلعب دورا فعاال في عملية حدوث التوافق هذا وذلك من خالل )) المعرفة السائدة لدى الرأي نجد الرأي 

 العام إزاء أي قضية من القضايا (( يؤدي إلى 

 . تحديد المضمون اإلعالمي الذي يصوغه المرسل 1



 . تحديد الوسيلة المالئمة أو المناسبة للرسالة 2

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

 :ـ الرأي العام يحدد شكل الرسالة اإلعالمية 

     الصحفي تكون الرسالة هي الرسالة اإلعالمية تختلف باختالف الموقف المستخدم فيها فمثال في المؤتمر 
 األسئلة ( وللرأي العام دور في تحديد ذلك . ىالكلمات والبيانات واإلجابة عل) 

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

غيرها من الفنون التحريرية الصحفية 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 

 0اج ودوبالج  مؤتمرات ومؤثرات ومونت

 :ـ   الرأي العام والرسالة اإلعالمية الشفوية 

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

 لقالب الفني الذي تنقل فيه من حيث ) الشكل من ناحية والمضمون الوارد من ناحية أخرى( . التركيز على ا2

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

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



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 

الذي يعبر الرأي العام به عن نفسه ) ايجابي ـ سلبي ( يعمل على تحديد مدى أو كيفية إلقاء كان المظهر 
البيان وطريقة اإللقاء وشكله من حيث الطول أو القصر ومن حيث إتاحة الفرصة للمناقشة أو اختصار 

الشفوية  الموضوع فإذا كان الرأي العام يعبر عن سخط الجماهير فهذا يؤدي إلى تحديد شكل الرسالة
 اإلعالمية في 

 . صورة مبسطة تعبر عن كشف الغموض حول موضوع معين 1

 . 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

 . كما أن الفرصة تتاح للنقاش وإلقاء األضواء على جوانب مختلفة ومتعددة لتقديم وشرح وجهات النظر 2

مما يؤدي بدوره إلى التطرق إلى الكثير من الموضوعات التي تثيرها أسئلة الصحفيين للمصدر وبالتالي فأن 
 0المصدر يكون أكثر استجابة وقبوال  

 :ـ  الجماهيرية  الرأي العام والرسالة اإلعالمية

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

 ام دورا فعاال في تحديد شكل ومضمون الرسالة اإلعالمية .مابين الوسيلة والجمهور ، ويلعب الرأي الع

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



مهم في تحديد شكل الرسالة ومدى تفهم المستقبل لها وأن المستقبل اليميل أال إلى الشكل االتصالي دورا 
اإلعالمي الذي يتناسب مع ميوله وأهوائه ، فنالحظ أهمية الدراسات لألوقات المفضلة لالستماع وذلك من 

 أجل 

 . التعرف على األلوان األكثر جاذبية لدى المتلقين 1

 لدراسات الخاصة بالقرأة واتجاه العين واألوضاع األكثر راحة للقاري .. الوقوف على ا2

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

 )) الصحافة / عمليات اإلخراج الصحفي (( 

 سيقى وطرق وكيفية األداء (( )) المسموعة / المؤثرات الصوتية واختيار المو 

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

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

 فالبد من تقدير قيمة الرأي العام في 

 . تحديد أشكال االتصال الجماهيري 1

 . عند وضع األسس الخاصة بذلك 2

 . رسم خرائط البرامج 3

 عامة . التخطيط لإلذاعات والصحف أو التخطيط اإلعالمي4



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

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

رض ففي هذه المرحلة يميل الفرد إلى إدراك ما يود أن يدركه فعال مما يع اإلدراك أو االختيار االنتقائيأما 
 عليه من مواد إعالمية 

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

ية االتصالية تمر هذه المراحل الثالث ترتبط بالمادة اإلعالمية ) مطبوعة / مسموعة / مرئية ( فالعمل
بمرحلتين تقوم على الرأي العام وهي المرحلة الصاعدة والمرحلة األفقية أم المرحلة الهابطة فأنها تهتم بتوجيه 
الرأي العام ، فوسائل األعالم األكثر شيوعا هي ) الصحافة / اإلذاعة / التلفزيون ( هذه الوسائل تهتم في 

العام وما يتقبله اهتماما اليكاد يخفي على أحد وبذلك يلعب الرأي العام تحديد أطار أشكالها االتصالية بالرأي 
دورا في تحديد األشكال االتصالية اإلعالمية المسموعة والمرئية من خالل الحرص على أن يتعرض لها 

ئي ( وحتى يدركها ويتقبلها وحتى تظل في ذاكرته وبالتالي تؤثر فيه ، بينما المرحلة األخيرة ) الحجز االنتقا
 فهي ترتبط بالمضمون اإلعالمي للمادة اإلعالمية .

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

 لعام واالهتمام به فاالتصال يتخذ ثالث مسارات هي الرأي ا

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

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

 الخطابات  . األفقي / بين فئات الشعب على مختلف مستوياتها ويشمل3



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

ق الرأي العام فلن يتعرض لها وبالتالي لن يتعرض اإلشكال االتصالية اإلعالمية لم تكن متمشية مع أذوا
 لمضمونها ولن يتأثر بها وبهذا تكون المهمة اإلعالمية قد فشلت منذ بدايتها 

       الصحافة والرأي العام :ـ

ذا المجال ، وإذا أذا كان الرأي العام يتأثر بوسائل األعالم فأن الصحافة قد لعبت دورا تاريخيا ومؤسسا في ه
فة قد شاركت كانت الحضارة الحديثة قد طورت من تقنيات األعالم وأنتجت وسائل حديثة متطورة فأن الصحا

بقاء واالستمرار صحافة أثبتت قدرتها على البدورها األساسي وانتزعت منها جزءا هاما من هذا الدور ، ولكن ال
ي وسيلة أخرى باعتبارها )) ضرورة إعالمية وثقافية وفكرية وسياسية اليمكن االستغناء عنها (( واليمكن أل

 منافستها أو االستحواذ على دورها بصورة كاملة فالصحافة هي :ـ 

 . ظاهرة اقتصادية واجتماعية في المجتمع 1

 تكوين الرأي العام بأسره . قوة رئيسية في 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 ، 
ث هي العقل ، وكلمة القرون القادمة هي وكلمة القرون الوسطى هي السالح ، وكلمة العصر الحدي

 المعلومات وقد حدد العلماء خمس خصائص كمقياس مقبول لتحديد الصحيفة الحقيقية وهي :ـ 

 . أن تنشر بصورة دورية ولفترة التقل عن أسبوع 1

 . أن يتم أنتاجها ميكانيكيا 2

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



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

 انب من االستمرارية . أن تكون مرتبطة بموعد صدور وتصدر عن مؤسسة على ج5

هذه الخصائص التصبح بصورة مطلقة لتحديد طبيعة كل الصحف ، فالصحافة المكتوبة هي من أقدم وسائل 
اإلعالم الجماهيرية وكانت وسيلة لنقل األخبار والمعلومات أما بيع األخبار فقد بدأ في عصر النهضة وذلك 

بداية عمل الصحافة كان الصحافيون هم أصحاب للفضول لدى الناس لمعرفة أخبار المدن البعيدة ففي 
المطابع أال أنه سرعان ما انفصلت الصحافة عن الطباعة وتطورت ، لقد بلغت الصحافة في أواخر القرن 

( ذروة االزدهار بحيث لقبت بالسلطة الرابعة في الدولة نظرا لألدوار التي لعبتها في الحياة العامة وبدون 19)
  منافس فالصحافة هي :ـ

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

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

ار والحوار ثقافة وهي وسيلة أعالم واألعالم الحر ثقافة وتنمية وطريق ارتقاء خاصة أذا . هي المنبر للحو 3
 كان طريقا نحو الحقيقة 

حافة على الرأي العام ينتج عن طبيعة هذه الوسيلة اإلعالمية شكال ومضمونا ، فمن ناحية صأن تأثير ال
فية بحيث يسعى إلى التحكم بهذه الوسيلة لتتالءم القارئ وقدراته الفكرية والثقا إمكانياتالشكل فهي تتكيف مع 

 مع قدراته وهي تستجيب له وتتكيف مع تلك القدرات ومع رغبات القراء في 

 . التمهل واالسترجاع والتكاسل 1

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

ة على التنوع وعلى مخاطبة مستويات متعددة من القراء أما من ناحية المضمون فللصحافة إمكانيات هائل
الخ ، 000فهناك ) الخبر وصفحته ، التحليل له بابه الخاص ، االفتتاحية والتعليقات واألخبار االجتماعية 

باإلضافة إلى ذلك استطاعت الصحافة اجتذاب مستويات متنوعة من الكتاب والمفكرين والمعلقين وقد أضيف 



االنتشار العالمي عبر وسائل الطباعة االلكترونية وعبر األقمار االصطناعية كل ذلك جعل من أليها أمكانية 
 هذه الوسيلة اإلعالمية أداة قوة وسيطرة يسعى المتالكها من يتطلع إلى عالم السلطة والشهرة والنفوذ . 

ية حيث يسودها مناخ من فلسلطة الصحافة وقدرتها في التأثير على الرأي العام خاصة في المجتمعات التعدد
الحرية والديمقراطية تفوق سلطة المال بل تؤكد هذه السلطة وتدعمها وأن اقتصار وسائل األعالم في تلك 
الفترة على الصحافة عزز من دورها السياسي واالجتماعي ، وجعل منها أداة توعية وتثقيف وتحريض وكانت 

ية التعليم وانتشار األمية مما عزز دور قارئ تشكل محور مشاركة وتفاعل اجتماعيين  بسبب محدود
الصحافة والحوارات  التي ماكان ينشر فيها وبالتالي تنشيط عملية تكوين الرأي العام انطالقا من تلك 

 المشاركة .

أن تأثير الصحافة على الرأي العام يتأتى من ذلك التضافر والتآزر بين مجموعات من القوى تلتقي في 
لتنتج تلك القدرة اإلعالمية التي تمكنها من أحكام السيطرة على عقول الجماهير بأكثر المؤسسة الصحفية 

الوسائل ذكاء ودهاء وتأثيرا والقوى هي ) المال ، المجتمع ، الفكر ، السياسة ، الثقافة( وأن أهم عنصر من 
يفة يتوقف على جذب عناصر الدور القيادي للصحافة في المجتمع الديمقراطي هو الجاذبية حي أن قوة الصح

إلقاء واالحتفاظ  بهم يوما بعد يوم  وقيادتهم من غير أن تنقاد الهم فضال عن التزامها الدقة والموضوعية 
 والصدق وهذا الدور يتحقق من خالل ) االحترام ، عبر الحماسة 

 :ـدور اإلذاعة في تكوين الرأي العام 

ه واللهو وسماع الموسيقى أال أن استخداماتها قد تطورت لقد كان استخدام اإلذاعة في بداية األمر للترفي
 فيما حيث دخلت قي 

 . المجال التجاري بعد الحرب العالمية األولى 1

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



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

لقد كان ظهور اإلذاعة ثورة حقيقية في وسائل االتصال وقد ازدادت أهميتها نتيجة لقوة تأثيرها وسرعة 
مية كونها التحتاج إلى انتشارها حيث الغي عاملي الزمان والمكان فاكتسبت أهمية خاصة في البلدان النا

متعلمين وتعتمد على قوة الكلمة المنطوقة التي تصل إلى أي مكان فيه المتلقي ) الحقل / البيت / السيارة / 
المكتب ( ويرى بعض المفكرين أن هناك عالقة عكسية بين المستوى الثقافي للجماعة واعتمادها على اإلذاعة 

توى الفرد من الناحية االقتصادية والثقافية أزداد استماعه لبرامج كمصدر لألخبار والترويج فكلما أنخفض مس
اإلذاعة أطول فترة ممكنة طول اليوم ألن جهاز الراديو اليكلف كثيرا باإلضافة إلى ذلك تنفرد اإلذاعة بالسبق 

ته وقد واألولية بالنسبة للنشر وأال ثر األول للخبر أو الرأي العام الذي اليمحى بسهولة كما تصعب معارض
 دفعت هذه األهمية المميزة لإلذاعة الحكومات إلى إخضاعها للرقابة وملكية الدولة .

فاإلذاعة  تقوم في الترويج لآلراء والمعتقدات السياسية المختلفة وفي محاولة أيجاد الترابط بين الجماعات 
من تماسك األمة وسالمة المكونة للشعوب المختلفة وتحقيق وحدة الفكر والرأي والشعور بالوحدة مما يض

الدولة ، وتستخدم اإلذاعة في العصر الحديث في مخاطبة الشعوب ودفعها للمطالبة بحقوقها الشرعية 
والمطالبة بحريتها فهي تعتبر وسيلة ساخنة ، ولذلك كثيرا ما تنشر اإلذاعات السرية التي تقيمها الجماعات 

ى الثورة واإلطاحة بأنظمتها القائمة وتحقيق أمال المناهضة من أجل مخاطبة عقول الجماهير وحضها عل
الشعوب  ، أما دور اإلذاعة في الصراعات السياسية واألعالم الجماهيري فأن اإلذاعة تلعب دورا فاعال في 
مجاالت الحرب النفسية والدعاية وقد أثبتت قدرتها في هذا المجال الخطير لكونها أداة فعالة في التأثير على 

عوب حيث تلجأ أجهزة الحرب النفسية إلى األنباء الملفقة لكي تظهر أمام الرأي العام على أنها معنويات الش
حقائق مؤكدة وترددها باستمرار حتى تترسخ في األذهان وتقتنع الشعوب بها وقد اندلعت حرب اإلذاعات بين 

إلذاعة أثناء األزمات والحروب إذ الدول المختلفة قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها وتبرز أهمية ا
 تعمل على 

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



ائلي والمجتمعي الضيق حول أجهزة الراديو كوسيلة أعالم . تساهم اإلذاعة بنوع من التضامن والتواصل الع2
 من السهل استعملها 

. نجد لها دورا مهما وقوي في البالد المعادية فمن خالل طريق اإلذاعة يمكن غزو فكر الرأي العام في 3
عاية البالد المعادية ومحاولة عرض الحقائق أمامه وتوضيح خطأ حكوماته / مثال ) استغل جوبلز وزير الد

األلماني وقت هتلر سالح الحرب اإلذاعية فأستطاع في الحرب العالمية الثانية أن يغزو بالدا كثيرة وتحتلها 
الجيوش األلمانية دون أن تطلق رصاصة واحدة ، فالتخطيط السليم للبرامج اإلذاعية ودراسة نفسية الشعوب 

أقناع الجماهير بالبرامج اإلذاعية أذا ما لمست  وعاداتها وتقاليدها ومعرفة مشاكلها وأمالها يساعد ذلك على
 مشاكل الجماهير وخاطبتهم باألسلوب الذي يتماشى وثقافتهم ومدى أمكانية تحقيق آمالهم ورغباتهم .

 :ـ  حتى تنجح اإلذاعة في عملها يجب أن

تساير  . أن يكون لديها أجهزة متخصصة في قياس الرأي العام والتعرف على اتجاهاته ورغباته حتى1
 البرامج اإلذاعية هذه االتجاهات وتلك الرغبات فتكتسب ثقته وبالتالي تستطيع مخاطبته بثقة وتؤثر عليه 

 .أن تلتزم البرامج اإلذاعية بالموضوعية والحقيقة وعدم استخدام اإلثارة الرخيصة حتى ألتفقد ثقة الشعب 2

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

 مبادئ األعالم اإلذاعي في الدول الديمقراطية

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

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

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

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



 

 إلذاعي في األنظمة السياسية المطلقة مبادئ األعالم ا

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

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

ا . أن احتكار الكالم والدعاية يؤدي أو يدفع بالرغبة لدى المستمع للبحث عن صوت أخر والتشكيك بم3
 تقوله إذاعة السلطة .

 


