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 الخالصة
دفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى إسهام وسائل اإلعالم ودورها في تشكيل الرأي العام من خالل الوقوف على 

ودراسة تأثيرها على الوعي لدى المشاهدين والمستمعين؛  ،مضمون هذه الوسائل، وأيضا تتبع انتشار وسائل اإلعالم

ولتحقيق أهداف البحث فقد استخدم الباحث المنهج     بهدف الوقوف على النتائج المترتبة على مشاهدة هذه الوسائل.

الوصفي الذي يهدف إلى رصد ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونه، واعتمد الباحث على أداة استمارة 

( مفردة، لغرض التعرف 05يان، وتطبيقها على عينة من مجتمع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بلغت )االستب

ومواقفهم من وسائل اإلعالم، وعالقتها في تشكيل  ،رائهمآعلى سلوكهم فيما يتعلق بعادات وأنماط المشاهدة، ومعرفة 

وسائل اإلعالم لها الدور الكبير بدرجة مرتفعة من اجل تشكيل وأظهرت نتائج الدراسة، أن  آرائهم حول مختلف القضايا.

إلعالم في بناء آرائهم حول مختلف القضايا التي تقدمها هذه الوسائل، كما أظهرت أن المبحوثين يعتمدون على وسائل ا

  وتقدم لهم كل ما يحتاجوه من معلومات. ،يرون أن وسائل اإلعالم تلبي جميع اهتماماتهمثقافتهم، و

 

 

The Role of the Media in Shaping of Public Opinion 
 

ABSTRACT 

The subject of the media has attracted the attention of many intellectuals, academics and 

researchers, because it has a role in raising the public's attention to the issues and problems. 

So this study was launched to learn about the role of the media in shaping public opinion. 

The aim of this study was to reveal the extent to which the media contributed to shaping 

public opinion by identifying the content of these media outlets, and also to monitor the 

spread of the media and to study the impact on the awareness of viewers and listeners. 

In order to achieve the objectives of the research, the researcher used the descriptive 

approach, which aims to monitor a specific phenomenon or topic in order to understand its 

content. The researcher adopted the questionnaire and applied it to a sample of the 

community of Nasiriyah, Their views and attitudes from the media, and their relationship 

to forming their views on various issues . The results of the study showed that the media 

have a great role to form their opinions on the various issues presented by these means. 

They also showed that the respondents rely on the media to build their culture. They also 

see that the media meet all their concerns and provide them with everything they need of 

information. 
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 المقدمة
والثورة التكنولوجية التي  ،تطورت وسائل اإلعالم وتعددت في السنوات األخيرة تطورا هائال بفضل التقدم العلمي   

والمشكالت  ،شهدها القرن العشرون. فأصبحت هذه الوسائل تمارس دورا جوهريا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا

القضايا  جمهور في استقاء معلوماته عنالمختلفة المطروحة، حيث تعد وسائل اإلعالم مصدرا رئيسا يلجأ إليه ال

فهي تشكل آراء الجماهير بقدرتها  ،وانتشارها الواسع ،أو االجتماعية أو الثقافية، بسبب فاعليتها االجتماعية ،السياسية

من التكوين المجتمعي، بحيث تمتلك اإلمكانية على التأثير الذي ال يأخذ صورة  ومخاطبة القسم األعظم ،على الحراك

 .دون مقدماتمن وإنما يقوم بتشكيل الرأي العام بصورة غير مباشرة، وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة  ،مباشرة

ساس للفكر والثقافة كما تمثل وسائل اإلعالم عنصرا مؤثرا في حياة المجتمعات باعتبارها الناشر، والمروج األ    

والمؤسسات  ،والمؤسسات التعليمية ،والسياسية، وتسهم بفاعلية في عملية تشكيل الرأي العام لألفراد إلى جانب األسرة

حدى منتجات الرأي العام عن طريق التفاعل والتأثير اإلنساني المتبادل، إنها في كثير من المناسبات تعد إ المدنية؛ بل

 والجماعات.  ،جديدة زادت من قوة تأثيره على األفراد ة اكتسبت وسائل اإلعالم باختالفها، أبعاداوفي السنوات األخير

في حياة األفراد، الذين ينظرون إليها كمصدر رئيس يستمدون منه  اواستطاعت هذه الوسائل أن تلعب دورا أساسي   

اتهم فهي المحيط العام أو النسق الذي تتفاعل فيه وتوجه ،ثقافتهم المختلفة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتشكيل آرائهم

 والثقافي. ،والسياسي ،وتستمد منه مضمونها االجتماعي ،المجتمعات

 

 

 المبحث األول

 اإلطار النظري
 

 مشكلة البحث:

لهذا فإن  وسائل االعالم مؤثرة في تشكيل الرأي العام، وتترك آثارا في أنماط تفكير الجمهور المشاهد، في المشكلةتتحدد 

البحث يحاول تتبع انتشار وسائل اإلعالم، ودراسة تأثيرها على الرأي العام؛ بهدف الوقوف على النتائج المترتبة على 

متابعة هذه الوسائل، وبمعنى أدق التوصل إلى نتائج علمية وعملية عبر الدراسة الموضوعية، والميدانية ألهم إفرازات 

 اآلراء. وسائل اإلعالم ودورها في تشكيل 

 ويمكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل تساؤالت:   

 ما حقيقة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام لدى المجتمع؟  -1

 ما حجم تعرض المجتمع لوسائل اإلعالم المختلفة ؟.  -2

 ما هي العوامل التي تؤثر في زيادة مشاهدة وسائل اإلعالم من قبل المشاهدين؟ -3

 أهمية البحث:

في  تصوراتوال ،اآلراء وفاعلية لوسائل اإلعالم في تشكيل تأثيراتنطلق أهمية هذا البحث من خالل الدور المتنامي     

مراحل تطور  باعتبارها مرحلة مهمة من ي عرفتوحرية التعبير الت ،واألفكار ،وتدفق المعلومات ،عصر المعلوماتية

تقنيات صناعة الرسالة  ، والمعلوماتأضفت التطورات المتسارعة في تكنولوجيا االتصال المجتمع اإلنساني؛ إذ

خر القرن حتى أوا دي السائد لالتصال الذي كان سائدار من المفهوم التقليحول العالم غي   االتصالية لمبدأ جديد -إلعالمية ا

أصبح العالم يشبه و ي مطلع القرن الحادي والعشرين،فال وهو مفهوم القرية الكونية العالمية إلى مفهوم جديد العشرين أ

 ميع للحصول على مساحة للعيش فيها.بكونه عمارة في شارع ضيق يتنافس عليها الج

 أهداف البحث:

 والمجتمع المختلفة. ،حول قضايا الفردوتشكيله  ،التعرف على دور وسائل اإلعالم في عملية بلورة الرأي العام -1

 وعالقتها بتشكيل آرائهم. الكشف عن أشكال الرأي العام، ومدى تعرض المشاهدين لوسائل اإلعالم، محاولة -7

ونوعية هذه المواد  ،اإلعالم ن على مشاهدتها في وسائلاد والموضوعات التي يحرص المشاهدومعرفة أهم المو -3

 والموضوعات التي تشكل آرائهم.

 والمعايير لدى المشاهدين. ،والسلوك ،على القيم الكشف عن مدى دور وسائل اإلعالم في التأثير -4

 كيفية التأثير على الرأي العام.، ومحاولة الوصول إلى ماهية دور وسائل اإلعالم في معالجة األحداث -0
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تقوم به وسائله في تشكيل الرأي  . لفت االنتباه إلى ضرورة االهتمام بالدراسات المتخصصة في اإلعالم والدور الذي6 

 العام.

 هج البحث ونوعه:من

أو  الذي يهدف إلى رصد ظاهرة المنهج الوصفي، لى جانب نظري وعملي، لذا اعتمد الباحث على: البحث ع ينقسم   

 موضوع محدد بهدف فهم مضمونه.

 حدود البحث :

 .وصناعته ،الحدود الموضوعية: دراسة دور وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام - أ

 .حافظة ذي قارالدراسة في مدينة الناصرية مركز مالحدود المكانية: جرت  - ب

 . ۸۱/  ۸/ ۸۱۰۲إلى فترة  ۰٥/  ۰/ ۸۱۰۲الحدود الزمانية: من الفترة  -ج 

 :وعينته الدراسةمجتمع 

، والمتابعين مجتمع البحث في هذه الدراسة الميدانية في جمهور وسائل اإلعالم من خالل عينة من المشاهدين يتمثل   

ن البحث تحكمه مجتمع الدراسة واسع وكبير، كما أ ويندرج هذا البحث في إطار بحوث العينات، الن ،لهذه الوسائل

 ة زمنية لالنتهاء من الدراسة.، وطاقات بشرية، ومدعوامل مادية

 األدوات العملية:

ة الناصرية، وهي اعتمد الباحث في هذه الدراسة على )أداة استمارة االستبيان( التي وجهت إلى جمهور عام من مدين   

عبارة عن مجموعة من األسئلة المصممة للتوصل من خاللها إلى حقائق يهدف إليها البحث، وذلك بغية التعرف على 

 دور وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام.

 تحديد المصطلحات:

وظيفة الحد من  اإلعالم في تحقيق التبعات والمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق وسائله الباحث بأنه: الدور: يعرف -1

 الجريمة البيئية.

يعني في اللغة اإلخبار، اإلنباء ، ومصدره اإلعالم، وهولغة: مشتق من أعلم اإلعالم :. ۸ 
1

. ويتقارب معنى اإلعالم مع 

لى هذا بمعنی عرفه وعلم هو في نفسه(. وع ق من علم يقال: علمه کسمعه علما . بالكسر،معنى التعليم. فالتعليم مشت

األساس فإن التعليم واإلعالم أصلهما واحد وهو الفعل: علم؛ إال أن اإلعالم اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم 

 اختص بما يكون بتكرار وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم.

 جاهاتهم وقيمهم.الحديثة؛ فهو تعبير عن ميول الناس وات يتناسب مع وظيفتهوالمعنى االصطالحي لإلعالم    

إيصال المعلومات إلى ، واإلعالم يقصد بها في األصل جميع األدوات التي تستعمل في صناعة . وسائل اإلعالم :٣ 

واألقمار االصطناعية، إال أن وسائل اإلعالم بصفة أو كما  ،وانتهاء بالحاسبات اآللية ،الناس بدءا من ورق الصحيفة

وسمعية ،بصرية لى وسائل مقروءة، سمعية ووسائلتنقسم بصفة عامة عصال الجماهيري( تسمى )وسائل االت
2
 . 

والتأمل ،والنظر ،التدبرووالعقل،  ،كلمة الرأي: لغة: تعني االعتقاد الرأي العام -4
3
او األغلبية، كلمة عام :وتعني  .

 وعكسه الخاص. ،الشامل

وتكامل مفاهيمها  ،نظر الجماهير نتيجة التقاء كلمتهايشير إلى التعبير اإلرادي عن وجهات المعنى االصطالحي: وفي   

راء الفردية إنما هو محصلة تفاعل ا لآلحسابي ابشأن مسألة تثير اهتمامها وتمس مصالحها، وهو ليس مجرد مجموع

 ، وأهمية من وجهةمةالبدائل المتاحة لكنه أكثرها مالءومراحله بين أعضاء الجماعة، وارتضته كأحد  ،اكتملت حلقاته

نظر الجماعة ككل
4
. 

 الدراسات السابقة:

( بعنوان: "دور شبكات التواصل االجتماعي في ۸۱۰٣دراسة عبد الكريم علي الدبيسي وزهير ياسين الطاهات ) -۰

تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية"، تتلخص أهداف الدراسة في معرفة معدالت استخدام طلبة الجامعات 

جاهات الرأي العام لدى التواصل االجتماعي الرقمية، والكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل ات األردنية لشبكات
                                                           

1
 جامعة االجتماع، علم في ماجستیر مذكرة الجزیرة، لقناة اإلخباریة البرامج نحو الجمهور اتجاهات ،سعید الحاج زواوي 

 .۰۰۲ص ،۲۱۰۲ االجتماع، علم قسم واإلنسانیة، االجتماعیة العلوم كلیة بسكرة،
2
 .343ص ،۲۱۱۲والتوزیع، للنشر الفجر دار القاهرة، االتصال، وسائل حجاب؛ منیر دمحم 
3
 .۰۱۲ ص ،۲۱۱۲ الشروق، دار عمان، ، ۲ط اإلنساني، واالتصال العامة العالقات أصبع، أبو خلیل صالح 
4
 .6۳ص ،2004 مصر، اآلداب، مكتبة الدیمقراطي، والتحول العام الرأي القصبي؛ رشاد الغفار عبد 
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باعتمادها مصادر لألخبار والمعلومات.  ،مستوى منافسة شبكات التواصل االجتماعي لوسائل اإلعالم التقليديةالطلبة، و

 ء الطلبة، وجمع الحقائق والمعلومات، ثم تحليلها .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي عن طريق تصميم استبانة لمسح آرا

نتائج أبرزها انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة، وأن تلك الشبكات  وخلصت الدراسة إلى   

أصبحت تشكل مصدرا من مصادر حصولهم على األخبار والمعلومات التي من شأنها التأثير في تشكيل الرأي العام، 

والصحافة اإللكترونية في ذلك، وكان بعض معلوماتها إيجابيا مثل تعزيز الروح  ،لوسائل اإلعالم التقليدية ومنافسة

واالنتماء، والبعض اآلخر سلبيا مثل محاولة ربط األحداث الجارية في الدول المجاورة بالوضع  ،والوالء ،الوطنية

وشبه الرسمية، والتحريض على التظاهر أو  ،وطنية الرسميةالداخلي، والتشكيك في مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم ال

االعتصام أو اإلضراب، واستخدام العامل الديني اإلثارة سلوك أفراد المجتمع، أو الدعوة لمقاطعة األنشطة والفعاليات 

 التي تدعو إليها الحكومة.

العام"، رصدت الدراسة النماذج ( بعنوان: "دور اإلعالم المصري في تكوين الرأي 1224دراسة شومان ) -۸

ونماذج عملية تكوين الرأي العام، وإشكاليات قياسه، كما هدفت  ،واتجاهات ،ودراسة التأثير اإلعالمي ،اإلرشادية

 ۸-۰۹۹۱يوليو  ۰۲الدراسة في جانبها التطبيقي إلى قياس دور اإلعالم المصري تجاه أزمة الكويت خالل الفترة ) 

والشعب. وقد أثبتت النتائج أن وسائل  ،حليل المضمون بالتطبيق على صحيفتي األهرام( باستخدام ت۰۹۹۰مارس 

صداقيتها لديهم، ووجدت ضعف م من رغمعلى الاإلعالم المصرية لعبت دورا كبيرا في تشكيل آراء أغلبية أفراد العينة 

وأرجعت انخفاض ثقة المبحوثين  قة بين موقف األقلية المعارضة للموقف الرسمي، وموقف جريدة الشعب،الالدراسة ع

والثقافة السائدة، مما دعا غالبية  ،والنظام اإلعالمي طبيعة األرمة،األزمة إلى  ثناءالمصرية أ في وسائل اإلعالم

وشبكة االتصال  ،المبحوثين إلى تعويض أزمة المصداقية بزيادة االعتماد على اإلذاعات األجنبية الموجهة باللغة العربية

 الشخصي.

بعنوان: "دور وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات الرأي العام المصري نحو تطبيع العالقات ( ۸۱۱۱دراسة فرج ) -٣ 

مع إسرائيل"، اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على المتغيرات التي تقترحها نظرية دوامة الصمت، واهتمت أيضا 

والمتغيرات التي تؤثر في  ،ت مع إسرائيل ودراسة العواملبدراسة اتجاهات الرأي العام المصري نحو قضيتي العالقا

ريت الدراسة الميدانية مفردة من مختلف فئات المجتمع، وأج( 105تشكيل الرأي العام، وقد تكونت عينة البحث من )

انب م، اعتمد فيها الباحث على منهج تحليل المضمون، والمالحظة إلى ج۰۹۹۲ة من أكتوبر إلى ديسمبر عام خالل المد

 استخدامه أداة االستبانة الموجهة لقياس الرأي العام.

واتجاهات الرأي العام  ،وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط بين اتجاه الصحف الحزبية نحو القضية    

زادت اتجاهاتهم المعارضة  بيعتطاه السائد في المجتمع المصري للحولها، وأنه كلما أدرك أفراد العينة معارضة االتج

عارضت التطبيع مع إسرائيل بشكل واضح بينما أيدته % و ،%من المواد اإلعالمية التي عالجت القضية 20له، كما أن 

 منهم.%  ۰۰من أفراد العينة التطبيع وأيده %  ۲۹في المقابل عارض من هذه المواد محايدة %  ۲منها وجاءت  ۰۰

بعنوان: " دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام الثورة التونسية أنموذجا"، ( ۸۱۰۸دراسة مبارك زودة ) - 4 

هدفت الدراسة إلى جمع معلومات ومعطيات ميدانية حول الثورة التونسية وعالقة اإلعالم االجتماعي بتحريك هذه 

م به وسائل اإلعالم االجتماعي في تشكيل وتصديرها إلى الكثير من األقطار العربية، كذلك تحديد الدور الذي تقو ،الثورة

 وتحريكه نحو إسقاط حكم الرئيس زين العابدين بن علي. ،وتعبئته ،الرأي العام التونسي

كما سعت الدراسة إلى معرفة مدى حضور وسائل اإلعالم البديلة ووسائل اإلعالم التقليدية في الحياة اليومية للموان     

ى المنهج المسحي من خالل قياس اتجاهات الرأي العام التونسي، مستخدما الصحفية التونسي، واعتمدت الدراسة عل

االستقصائية كأداة للبحث. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، أن موقع الفيسبوك يعد أكثر شبكات اإلعالم 

م االجتماعي بصورة اإلعال االجتماعي استخداما لدى المبحوثين، وأن أكثر من نصف المبحوثين يتعرضون لمواقع

%، كذلك أكثر من ثلثي المبحوثين يرون أن وسائل اإلعالم االجتماعي تعبر عن الواقع بصدق بنسبة 00مستمرة بنسبة 

% وأنهم كانوا يتعرضون لتلك الوسائل بصفة دائمة وأن المدونين قادرين على تغيير النظام، كما بينت النتائج أن 62.22

وتوجيهه صوب خدمة صالح الثورة التونسية،  ،اهمت في صناعة الرأي العام التونسيمواقع اإلعالم االجتماعي س

 ولكنها لم تصنع الثورة وإنما ساهمت بشكل كبير فعال ومباشر في إنجاحها.
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 المبحث الثاني

 وسائل اإلعالم ودورها في تشكيل الرأي العام
 

 مفهومها وتعريفها وأنواعها و وظائفها وسائل اإلعالم : -أوال
 نشأة مفهوم وسائل اإلعالم: -1

الباحثين تطور المجتمعات من خالل تطور وسائل اإلعالم فيها بالرجوع إلى التفسير اإلعالمي قاس بعض العلماء، و    

التي شهدتها تحول والتفسير السيكولوجي في إطار ما يعرف بدراسة عمليات ال ،للتاريخ، على غرار التفسير المادي

وكيف ارتبطت هذه التطورات مع بعضها  ،، وأيضا وسائل اإلعالم الحديثة عبر العصور التاريخيةالمجتمعات اإلنسانية

البعض
5
. 

تعد لغة التفاهم بين المجتمعات، اإلشارات التي ، وتعكس دراسة تاريخ العصور القديمة مدى استخدام القدماء الرموز   

 ،اإلشارات ليتبعها بعد ذلك شعوب الحضارات الشرقية كالهند، واستخدم المصريون القدماء الرموزاألفراد، فقد و

 ،التي أصبحت فيها اللغة مفردة لغوية كنوع من التعبير االتصالي بين األفراد ، واللغة،ثم تلت مرحلة الخطابة ،والصين

والكهوف، لكن  ،رسوم على جدران المعابد، وقوشثم مرحلة الكتابة التي كانت فيما سبق عبارة عن ن ،و الجماعات

سرعان ما تطورت الوسائل التي استعملها المجتمعات في عملية الكتابة و التدوين، لتأتي بعدها مرحلة الطباعة خالل 

 ،لتكون بمثابة أعظم وسيلة اتصال عرفها اإلنسان ألنها أحدثت تطورات هائلة في حياة المجتمعات في اإلعالم 10القرن 

و عن طريق الصحافة باعتبارها نوعا و انتشار الكتب والمطبوعات، أ ،ووسائله عن طريق تحديث الكتابة ،االتصالو

من الصحافة المكتوبة
6
.  

حيث ( ۰۲تطورا كبيرا، خاصة في السنوات األخيرة من القرن ال )في العصر الحديث شهدت وسائل اإلعالم    

عبر عنها جان جاك روسو باإلرادة، وبعد قيام ام الذي يسميه مونتسيكيو، وي العاتصفت هذه المرحلة بسيطرة الرأ

مستلزماتها، التي كانت النقطة ، وما صاحبها من اختراعات واکتشافات تم خاللها اختراع الطباعة، والثورة الفرنسية

والعصر الحديث ،الفاصلة بين العصور القديمة
7
. 

إنتاج ، ومع التقدم الصناعي الحديثو ،مع معنى التعليم في الداللة اإلعالمعنى متعريف وسائل اإلعالم: يشترك  -۸

واإلعالم المرئي، االنترنت استقل بمسمی خاص ووظيفة خاصة  ،والمذياع ،وسائل ذات تأثير سريع مثل الصحافة

وصار يشارك التعليم في الهدف والغاية
8
. 

ووسائل  ،ت تاريخيا فمنها وسائل عملية، وسائل مسموعةأنواع وسائل اإلعالم: تعددت وسائل اإلعالم واختلف -٣

وإيصاله  ،واإلعالمي، والحدث المفروض تغطيته ،والعسكري ،تستخدم حسب متطلبات الموقف السياسي .مقروءة 

وسائل اإلعالم، واتبعت أساليب وطرق علمية مهنية وتقنية مدروسة وقد ، وللمتلقي بحيث تطورت المؤسسات اإلعالمية

 يمها كما يلي:تم تقس

 الوسائل التقليدية : هناك العديد من وسائل اإلعالم التقليدية منها:• 

هناك جزء بارز من الصحافة ،  ۸۱ إلى النصف الثاني من القرن 12الصحافة المكتوبة :ترجع جذورها من القرن  -أ 

حيث تكون موضع جدل ومعارضة المكتوبة يطلق عليها صحافة الرأي؛ بمعنى أنها تخلق فضاء للتعبير )للشعب(، 

وذلك  ،والحياد لألحداث، حيث تعرف بأنها األداة التي تمد الرأي العام بأكثر األحداث اآلنية ،المؤسسة على الموضوعية

والمعلومات الشارحة إلى جمهور القراء  ،في سلسلة قصيرة ومنتظمة، كما تعرف بأنها العملية االجتماعية لنشر األخبار

بوعة لتحقيق أهداف معينة، وتتكون من الجرائد والمجالتمن خالل المط
9
. 

                                                           
5
 الجزائر، جامعة ماجستیر، مذكرة التلفزیون، على للطفل السیاسیة التنشئة على المشاهدة السیاسیة األحداث آثر یمینه؛ مختار 

 .39 ص ،۲۱۱۲ االجتماع، علم قسم واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم كلیة
6
 .۲ص ،۲۱۰۱ والتوزیع، للنشر أسامة دار عمان، والعالمي، العربي العام والرأي اإلعالم الجبور، دمحم سناء 
 نفسه. 7
8
 .۰۱ص ،۲۱۰۲ المسیرة، دار عمان، واالتصال، اإلعالم وسائل الدلیمي، دمحم الرزاق عبد 
9
 كلیة بسكرة، جامعة ماجستیر، دراسة قطر، نموذج - العامة السیاسة تفعیل في واالتصال اإلعالم وسائل دور نسرین، قاسم 

 .۰۲ص ،۲۱۰۳ الدولیة، والعالقات السیاسیة العلوم قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق
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: معناه الرؤية أي هو  Vision: معناه عن بعد. Téléالتلفزيون : يعرف التلفزيون لغويا : مكونا من مقطعين:  - ت

من مكان آلخر بواسطة الموجات واستقبالهما  ،عمليا: هو طريقة إرسال الصورة والصوتو الرؤية عن بعد.

واألقمار االصطناعية ،اطيسيةالكهرومغن
10
. 

يعرف أنه " وسيلة نقل الصورة والصوت في وقت واحد عن طريق الدفع الكهربائي بمعنی بواسطة الموجات     

 الكهرومغناطيسية واألقمار الصناعية .

يتكون التلفزيون من القنوات الفضائية والمحلية؛ وهي قنوات تبث عبر شبكة من األقمار الصناعية التي تدور حول     

األرض في مسارات محددة معروفة، تحدد عموما بالزاوية واالتجاه على البوصلة لتحديد اتجاه التقاط كل مجموعة من 

نوات، وتبث هذه القنوات مجموعة من البرامج مثل :نشرة األخبار، القنوات الفضائية التي يتم بثها على قمر من الق

 األفالم الوثائقية. الخ.

اإلذاعة : قد تكون اإلذاعة اآلن من الوسائل الفعالة في توصيل الرسائل إلى جماهير عريضة، فهي تستطيع أن  - ج

تترجم الجدث بشكل فوري نظرا لبساطتها
11
. 

كما أنها كثيرا ما تستخدم إلى جانب وسائل اإلعالم األخرى لربط المجتمعات بعضها ببعض، وإذا كانت وسيلة التعبير    

وحسن استغالل  ،واإلحساس الواعي ،واإلخراج الدقيق ،في الراديو كما يشار لها، فإنها تستطيع عن طريق النص الجيد

 فتجعله يعيش في أحداث البرنامج اإلذاعي. . ،المستمعاإلمكانيات اإلذاعية أن تصل إلى استثارة خيال 

الوسائل االلكترونية: ارتبطت وسائل اإلعالم االلكترونية بمفهوم اإلعالم الجديد. االنترنت: كلمة انترنت  -ح

(Internet هي اختصار الكلمة االنجليزية )network International ي ومعناها شبكة المعلومات العالمية، الشبكة الت

واألقمار الصناعية، ويكون لها  ،بعض في العديد من الدول عن طريق الهاتففيها ربط مجموعة شبكات مع بعضها يتم 

( التي تستطيع serveurالقدرة على تبادل المعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تسمي باسم أجهزة الخادم )

ة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الفرد باسم تخزين المعلومات األساسية فيها والتحكم بالشبك

أجهزة المستفيدين
12
. 

 وظائف وسائل اإلعالم: -4

غير مباشر على السواء عن طريق و التوجيه وتكوين المواقف و االتجاهات : إن توجيه المجتمع يمارس بشكل مباشر -أ

فال يعقل أن  ،محتوی، ازداد تأثيرهامالئمة للجمهور لغة، والمادة اإلعالمية  وسائل اإلعالم المنتشرة عادة، فكلما كانت

الفلسفية، والحجج الفكرية، ووعلم الكالم ،من ليس لديهم مستوى ثقافي معين بالمنطقتخاطب 
13
. 

الوسائل ، والفرد بواسطة وسائل اإلعالم وليس بالطرق لعام هدفه تزويدزيادة الثقافة و المعلومات : التثقيف ا -ب 

وعارض أو بشكل  ،التثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد أكان ذلك بشكل عفوياألكاديمية التعليمية، و

ومبرمج ومقصود ،مخطط
14
. 

اد بعضهم مع باالحتكاك المتبادل بين األفردة ت االتصال االجتماعي والعالقات البينية : يعرف االتصال االجتماعي عا

نوع من التعارف االجتماعي يتم عن طريق وسائل اإلعالم التي تتولى تعميق الصالت  كبعض، هذا االحتكا

الجماعات أو المؤسسات ، واجتماعية عن األفراد او تنميتها، فعندما تقدم الصحف كل يوم أخبار ،االجتماعية

لالتصال االجتماعي اليومي بين نها وسيلة تنقل أخبار، بل إوالثقافية فإنها بذلك تكون صلة وصل يومية  ،االجتماعية

 جميع فئات الجماهير.

ما تقوم بدور مهم تهم المواطنين، ك ث. اإلعالن و الدعاية: تقوم وسائل اإلعالم بوظيفة اإلعالن عن السلع الجديدة التي 

و عندما التجارة عندما تتولى اإلعالن عن وجود وظائف شاغرة أو وجود موظفين مستعدين للعمل، أو في حقول العمل،

 تتولى اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيذ.... الخ.

                                                           
10
 .۳۰ ص ،۲۱۰۰ والتوزیع، للنشر المسیرة دار والتطور، النشأة في دراسة -واالتصال اإلعالم وسائل سلطان، صاحب دمحم 
 .96ص ،۲۱۰۲ المسیرة، دار عمان، واالتصال، اإلعالم وسائل الدلیمي، دمحم الرزاق عبد 11
12
 .۰ ص ،۲۱۱۲ مارس ،01 العدد المفكر، مجلة واآلفاق، الواقع العربیة االلكترونیة الصحافة علي، أجقو 
 . ۲۰۲ص السابق، المرجع الدلیمي، دمحم الرزاق عبد 13
 وهران، جامعة واالتصال، اإلعالم علوم في ماجستیر، مذكرة المجتمع، ترقیة في اإلعالم وسائل إسهام العربي؛ عودة بن 14

 .۲۲ص ،۲۱۱۲ واالتصال، اإلعالم علوم قسم واإلعالم، السیاسیة العلوم كلیة
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تعد وسائل اإلعالم مجموعة الوسائل الهادفة إلى تحقيق االتصال بين الفرد والمجتمع، فقد استطاعت على تنوعها من     

قوم بمهمة اکتشافات أن ت، واعاتصنوو تعدد ما فيها من اختراعات،  ،صحافة و تلفزيون، إذاعة أمام تعقيد الحياة

من وظائفها المختلفة كالتوجيه، التثقيف، االتصال... الخ ،تقديمه إلى الجمهور انطالقاالتعريف بما هو جديد و
15
 . 

 الرأي العام: مفهوم الرأي العام، تعريفه، أنواعه  -ثانيا

 نشأة مفهوم الرأي العام: -1

كان كاصطالح من مصطلحات العصر الحديث الذي تعددت فيه وسائل التعبير  إن الرأي العام قديم قدم البشرية وإن   

عن الرأي العام من الصحيفة إلى اإلذاعة والتلفزيون، وعندما اكتشف اإلنسان الكتابة، وما رافقها من ظهور الحضارات 

ال بأس به كما تكشف آثار  )أشور(، يقيمون للرأي العام وزناكام )سومر( و )بابل( وازدت أهمية الرأي العام، فكان ح

وتقديس  ،لتأثير فيه وتوجيهه الوجهة المطلوبة مثل )تأليه( الفرعونوامصر القديمة عن إدراك واضح للرأي العام 

وإقامة األهرامات، ولم يكن هذا كله سوى أساليب متطورة للتأثير في الرأي العام( ،وتشييد المعابد ،الكهان
16
. 

من أعطى للرأي العام مجاال واسعا لتنظيم شؤون المجتمع وكانت المدن اليونانية أول 
17

. حيث تحدث الرومان بعد ذلك 

 casaن كانت الكلمات اإلغريقية) صوت الجمهور( أو )صوت الشعب(، وإ عن ) اآلراء الشائعة( ووصلوا إلى مفهوم )

pfemenomos( واصطالح )Vxo populiفي األمور العامة ( تدل على رأي المواطنين الراغبين في التأثير
18
. 

ثم جاءت الحضارة اإلسالمية من خالل القواعد التي أرستها بحيث اهتمت بال أري العام وأعطته سلطات كبيرة تصل    

إلى حد معصية الحاكم والثورة عليه إن هو خرج عن حدود سلطته المحددة له، وقد وضع اإلسالم أصوال عامة منها 

 ،والجماعية، وأقام اإلسالم حرية الرأي ،والحريات كحق الملكية الفردية ،اإلسالم بالحقوق)مبدأ الشوری( كما اعترف 

 وحرية العقيدة وغير ذلك من الحريات العامة.

جعل هذا  ، والتلفزيونالرأي العام بمزيد من االنتصارات ذلك أن ظهور الراديوجاء القرن العشرون فتوج وأخيرا    

فظهور  ،هام في تدعيم الرأي العامشهدها هذا القرن أثر  ان للحرب العالمية األولى التيوك ،القرن قرن الرأي العام

الحرب ركزت على دراسة السلوك، قادت إلى اكتشاف أن أصل  ۹۸الدراسات النفسية في القارة الجديدة بعد هذه 

ات( وهذا المفهوم ليس إال الرأي أو االتجاه ، وأطلقت عليه مفهوم )المواقفالسلوك ما هو إال بعض صور التهيؤ للعمل

الرأي العام، فمختلف هذه التطورات لمفهوم الرأي العام انعكست على  العام في جوهره، أو القاعدة التي يقوم عليها

 مفهومه حيث اختلف حوله الكثير من العلماء والباحثين بحسب توجهاتهم وأفكارهم.

العلماء عن ماهية الرأي العام، فليس هناك تعريف عام واحد له يفهمه  اليس هناك اتفاق عام بينتعريف الرأي العام:  -۸

سع : اقتناع فالمعنى الوام يفهم من معنيين واسع و ضيق. الرأي العاتؤكد وإنما هناك محاوالت عديدة لتعريفه،  ،الجميع

 متخصص. روحجة لقرار يصدره منب ،يشير إلى الرأي كأساس منطقي واعتقاد لدى الفرد. المعنى الضيق:

إلى التعبير اإلرادي عن وجهات نظر الجماهير نتيجة التقاء كلمتها وتكامل مفاهيمها بشأن مسألة تثير الراي العام يشير  

اهتمامها وتمس مصالحها، وهو ليس مجرد مجموع حسابي لألراء كأحد البدائل المتاحة لكنه أكثرها مالئمة وأهمية من 

وجهة نظر الجماعة ككل
19
. 

أحمد بدر )الرأي العام(: هو التعبير الحر عن آراء الناخبين أو من حكمهم بالنسبة للمسائل العامة المختلف ويعرفه 

عليها، على أن تكون درجة اقتناء الناخبين بهذه اآلراء كافية للتأثير على السياسة العامة، واألمور ذات الصالح العام، 

 ي األغلبية.رأبحيث يكون هذا التعبير ممثال ل

تعريف الموسوعة السياسية: الرأي العام: بأنه اتجاه أغلبية الناس في مجتمع ما، اتجاها موحدا إزاء القضايا التي تؤثر  -

في المجتمع أو تهمه أو تعرض عليه، ومن شأن الرأي العام إذا ما عبر عن نفسه، أن يناصر أو يخذل قضية ما أو 

لطات الحاكمةاقتراحا معينا، وكثيرا ما يكون قوة موجهة للس
20
. 

                                                           
15
 .۲۲ص نفسه، المرجع العربي، عودة بن 
16
 .۲۱۲ص ،۲۱۱۲ مصر، الجامعة، شباب مؤسسة والنظریات، األصول السیاسة علوم مهنا، نصر دمحم 
17
 ۰۲ص ،۲۱۰۱ التوزیع، و للنشر أسامة دار عمان، والعالمي، العربي العام والرأي اإلعالم الجبور، دمحم سناء 
18
 .۰۲ص نفسه، المصدر 
19
 .63ص ،۲۱۱۲ مصر، األداب، مكتبة الدیمقراطي، والتحول العام الرأي القصبي، رشاد الغفار عبد 
20
 ،۰۲۲۰ لبنان، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة الثاني، الجزء السیاسة، موسوعة وآخرون، الكیالي الوهاب عبد 

 ۲۱۳ص
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. فمن التعريفات السابقة فإن طبيعة الرأي العام و خصائصه تتوقف على العديد من العوامل و المتغيرات و من أهمها و 

 أبرزها:

وهو اهتمام عام من المجتمع وليس  -مع احتمال عدم االتفاق حوله  -وجود قضية أو مسألة : القضية هي موضوع  -1

الفرد فقط
21
. 

الجمهور من أولئك المتأثرين بالقضية أو  تمع: وهم جماعة معينة من األفراد مهتمة بقضية ما، و يتكونطبيعة المج -۸ 

 لكن هناك جماهير عديدة خلقتها قضية تهتم بها هذه الجماهير. الواعين لها وليس هناك جمهور عام و

الجمهور العامة ( حول قضية ما  راء أعضاءر: وهو يشير إلى كلية )مجموعة ( آمركب األفضليات لدى الجمهو -٣ 

، مجرد االتجاه والكثافةوكثافته، ولكن تعبير مركب األفضليات يعني أكثر من  ،واتجاهه ،أيويتضمن؛ فكرة توزيع الر

 حوله.  إنه يعي كذلك جميع األراء الفردية التي يحملها الجمهور حول موضوع تجمعوا

وجهات النظر المختلفة التي تتجمع حول قضية ما، بحيث يأخذها من يصنع التعبير عن الرأي: و يعني التعبير عن  -4 

 شامال لكل من يعيش في المجتمع كما أنه ليس ثابت بل يتغير بتغير المسائل القرار بالحسبان عند التعامل معها وهو ليس

موضع االهتمام(
22
 . 

 أنواع الرأي العام: -٣ 

 لعديد من المعايير تعتمد التصنيف أو التقسيم.لى أنواع متعددة طبقا لعيقسم الرأي العام 

 : تقسيم الرأي العام حسب طبيعته 

شكل نشاطات سرية، يمكن أن تتحول  وقد يظهر في ،الرأي العام الكامن: وهو غير ظاهر ألسباب سياسية أو اجتماعية• 

دأت عبر شبكات التواصل ي بإلى ثورة عامة في حاالت كثيرة، كما هو الحال في التحوالت السياسية الراهنة الت

إلى أن تحولت إلى احتجاجات ومظاهرات تنادي بالتغييراالجتماعي 
23
 . 

واالجتماعية و الثقافية في التعبير عنه  ،المنظمات السياسية، و* الرأي العام الظاهر: فتشترك فيه أجهزة اإلعالم

للدولة، كالمناداة بحرية اإلعالم في الجزائر و المطالبة السياسة العامة ، ووالجماعات ،ويمارس تأثير على سلوك األفراد

 بفتح المجال القنوات الخاصة تسمح بحرية التعبير.

 حسب تأثيره ومشاركته السياسية :
وتأثيره ومشاركته في السياسة العامة، ويرتكز  ،* رأي عام سلبي: وهنا ينظر الباحثون إلى الرأي العام حسب نشاطه

ويسمى هذا  ،واالنسياق وراءها ،يكتفي بتلقي وجهات النظر ،راض وجود قطاع من الجمهور السلبيهذا التقسيم على افت

بالرأي العام السلبي كالعزوف عن االنتخابات
24
 . 

ويستطيعون فهم  ،وقادة الرأي والذين يملكون خلفية فكرية ،خر يمثله عادة المثقفون* رأي عام إيجابي: و وجود قطاع آ

ي العام ، ويسمى هذا النوع بالرأبل هم يؤثرون فيها بأفكارهم ،سيرها وال يتأثرون بوسائل اإلعالمحقائق األمور، وتف

منظمات حقوق واتحاد الكتاب واألدباء، والنقابات العمالية، و ،اإليجابي، وهو ما تمثله منظمات المجتمع المدني

 اإلنسان.... الخ

 حسب االنتشار الجغرافي:

 لى: م طبقا لنطاق انتشاره الجغرافي واالجتماعي عهناك من يقسم الرأي العا   

وهو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في منطقة جغرافية معينة، أو محافظة (: local* الرأي العام المحلي )

وتمس مصالحها أو قيمها  ،والجدل ،امعينة داخل الدولة في فترة زمنية معينة بالنسبة القضية أو أكثر يحتدم النقاش فيه

اإلنسانية األساسية مسا مباشر: والرأي العام المحلي هو غير الرأي العام الوطني، فما يميز المجتمع المحلي الخصائص 

 التالية:

يعة( أو الش -التجانس بين األفراد . االكتفاء الذاتي. مثال ذلك: الصراع الطائفي ) السنة  -االنتماء للمجتمع المحلي  -

 توترات بين بعض القبائل .

 ،وتستند إليه السلطة القائمة ،يرتبط هذا النوع من الرأي العام بالوطن أو الدولة(: national* الرأي العام الوطني: )

ويتميز الرأي العام الوطني بالخصائص اآلتية
25
: 

                                                           
21
 ۰۱۳ص ،۲۱۱۲ عمان، الشروق، دار ،۲ط اإلنساني، واالتصال العامة العالقات أصبع، أبو خلیل صالح 
 ،۲۱۰۰ األردن، والتوزیع، للنشر أسامة دار والتأثیر، التحلیل بین العام الرأي الهیتي، هادي هیثم 22
 .۲6ص ،۲۱۰۰ عمان، والتوزیع، للنشر المسیرة دار العام، الرأي إلى مدخل مراد، خورشید كامل 23
24
 .الصفحة نفس نفسه، لمصدر مراد، خورشید كامل 
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التجانس بين األفراد لوجود خلفيات من التراث والتقاليد الراسخة فضال عن تكاتفه حول مفاهيم معينة واضحة  - 

إمكان التنبؤ به وردود فعله عن طريق الدراسات و القياسات التي تقوم بها مراكز ووحدات بحوث الرأي  -ومحددة. 

 العام.

يكون مضمونه  الوطنية تعنيه بالدرجة األولى وبالتالي يندر أن مشاكلمعالجة المشاكل الوطنية على أساس أن هذه ال - 

 الوطنية.، وتمس المصالح العامة تإحدى المشاكل الدولية في أغلب األحيان إال إذا كان

 ،وهو السائد بين أغلبية شعوب العالم في فترة معينة نحو قضية معينة(: Internetional* الرأي العام العالمي: )

ولها الجدل تمس مصالح الشعوب وقيمها. وهو ال يظهر بشكل دائم بحيث تمثله النقابات والمنظمات التي تنشط ويحتدم ح

في جميع المجاالت: السياسية، االقتصادية، االجتماعية، اإلنسانية، البيئية، المكونة بذلك للمجتمع المدني العالمي ومثال 

 جاالت.ذلك: المناهضة ضد العولمة وآثارها في جميع الم

 حسب تأثيره وتأثره: 

 ،والمفكرين ،والعلماء ،من القادة ، ونخبةويمثل هذا النوع من الرأي صفوة المجتمع الرأي العام القائد أو المسيطر: *

ويوجهونه  ،والسياسة وهؤالء نسبتهم بالمجتمع قليلة، ولكنهم هم الذين يقودون المجتمع  ،ورجال األدب ،واإلعالميين

وآراء، ويمثل هذا  ،بل هم من يؤثر فيها بما لديهم من أفكار ،يتأثرون بوسائل اإلعالمالوجهة المطلوبة، كما أن هؤالء ال 

هو جاري في الدول العربية واحتكار السلطة أو حكم الجيش كما ،النوع حكم الطبقة البرجوازية
26
. 

يؤثر فيما ، والثقافة، ودرجة التعليم ويختلف حجمه حسب ،الرأي العام المثقف: ويمثل أري الفئة المثقفة في المجتمع *

 والثقافة ،هو أقل منه درجة من حيث الثقافة والتعليم، ولكنه يتأثر بوسائل اإلعالم بنسب تتفاوت حسب مستوى الوعي

لحقوقية ...الخالتي يتمتع بها. وتمثله األحزاب والمنظمات ا
27
. 

 الرأي العام المنساق:  *

من وما يذاع  ،ويتقبلون ما ينشر ،سائل اإلعالمالتأثير ب فهؤالء يكونون عرضة ،هو رأي السواد األعظم من الناس   

 عرضة لحمالت الدعاية. دون تمحيص أو تدبر ويكونون

 تكوين الرأي العام: -4

وجهة نظر المجتمع، واتجاه مشترك حول مسألة تهمه، ويتم اتخاذ هذا الموقف إن عملية تكوين الرأي العام يقصد بها    

، هذه العوامل ما في تكوين الرأي العاممهدورا  ومتنوعة ،وتؤدي عوامل كثيرة ،عقب مناقشة أوجه النظر في األمر

 ئية التي نشأ فيها الفرد.ويتأثر به وأهم هذه العوامل البي ،بعض؛ بمعنى أن كل منها يؤثر في اآلخرتتفاعل مع بعضها 

فالفرد يتكون رأيه متأثرا بالبيئة التي ينشأ فيها، فهو ينظر إلى األشياء كما يحددها له المجتمع الذي يعيش فيه؛ فمن     

الخطأ أن نتصور اإلنسان منعزال عن المجتمع ألنه يتأثر باآلخرين، فهو كائن اجتماعي ال يمكن أن يعيش بعيدا عن 

ي الفرد أرة، ونجد هناك عوامل كثيرة لها أثر في تكوين يستطيع أن يعيش بعيدا عن الظروف االجتماعي ال، والمجتمع

والنفسية التي لها تأثير كبير في تكوين شخصية الفرد مثال الخوف، حب االستطالع أو السيطرة قد  ،كالعوامل الوراثية

سلوك الفردتدفعه إلى التفكير أو إصدار أحكام وقرارات؛ فهي واضحة في 
28
. 

 ،ة إلى جانب المعلوماتديث باعتبار الخبر مادتها الرئيسكما تؤثر وسائل اإلعالم في تكوين الرأي، في العصر الح   

 ،واألفكار التي تساعد المجتمع على تكوين الرأي في المشكالت التي تخص حياتهم السياسية، االجتماعية ،واآلراء

قليدية التي قام بها بول الزار سفيلد وغيره الكتشاف آثار وسائل اإلعالم على الت الدراسات وأشارت  ،واالقتصادية

الرأي العام، حيث وجد أن السياسة تتأثر بوسائل اإلعالم بطرق يصعب مالحظتها أحيانا؛ فما تقدمه وسائل اإلعالم 

 يجعل أفراد المجتمع يتبنون ات مماالسياس ، يتم من خاللها شرحللمجتمع هو عبارة عن رسائل إعالمية موجهة لألفراد

يمكن أن تؤثر بالسلب أو اإليجاب على السياسة، كما وجد أن التقارير اإلخبارية المتلفزة وغيرها من  ،مواقف معينة

                                                                                                                                                                        
25
 .۲۰۲ ص ،۲۱۱۲ مصر، الجامعة، شباب مؤسسة والنظریات، األصول السیاسة علوم مهنا، نصر دمحم 
 . ۲۲ص سابق، مصدر مراد، خورشید كامل 26
 .الصفحة نفس نفسه، المصدر 27
 مصر، المعرفة، شباب مؤسسة المعلوماتیة، اإلعالمیة العولمة العربیة الفضائیات: اإلعالم تنظیر في مهنا؛ نصر دمحم 28
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النشرات اإلعالمية آثار عديدة تتركها على وجهة النظر والموقف اتجاه السياسية
29
.    

  

 ثارا على الرأي العام، وهي:ختلفة تترك وسائل اإلعالم عبرها آكما تمكن الباحثون من تحديد أربعة طرق م 

 تمكين الناس من اإلحاطة بما يجري في العالم. - 

 مة أو مشاكل الساعة )أسلوب ترتيب األحداث(.د القضايا واألحداث السياسية المهتحدي - 

ألحداث التي توردها األخبار )أسلوب تحديد أبرز السياسيين الذين ينبغي لومهم أو مكافئتهم بشأن المواضيع وا - 

 تحديد المسؤولية(.

 هناك أسلوب التأثير على الخيارات والميول السياسية للناس )أسلوب االقتناع( . - 

خر، فال بالسلسلة، أي أن كل عنصر مكمل لآلوتعمل هذه األساليب األربعة من التأثيرات ضمن إطار أشبه ما يكون    

خر؛ فهي تبدأ بتوضيح األحداث ثم تحديدها، بعدها تحديد المسئولين من خالل األخبار أو المادة يمكن تقديم عنصر عن اآل

 اإلعالمية المقدمة، تنتهي بعدها باإلقناع والتأثير على المجتمع.

 العوامل المساعدة على تشكيل الرأي العام

يتشكل الرأي العام في الظروف والحاالت التالية
30

 : 

ويدلوا برأيهم  ،يمكن لجميع األفراد أن يستوعبوها ،ما غامضة في المجتمع إلى قضية واضحةعندما تتحول قضية  -

 وثقافيا واجتماعيا كان الرأي العام أكثر وضوحا. ،اتجاهها وفي هذا اإلطار، كلما ازدادت شفافية المجتمع سياسيا

ه األخيرة تؤثر في قوة األرضية التي يقف ليس بالضرورة أن يتشكل الرأي العام تحت تأثير اإلعالم والدعاية، فهذ - 

 وارسخا.  ،بل تجعل اعتقاد الناس بتلك القضايا قويا ،وال تخلق قضايا جديدة ،عليها الرأي العام

تعتبر نظرة األفراد ودرجة تقتحم بوسائل اإلعالم أرضية أساسية لظهور الرأي العام وإيجاد ثقة لدى األفراد اتجاه 

 العوامل األخرى.

وشؤونه سواء كان ذلك  ،وأري في قضايا المجتمع ،المجتمع بأنهم أصحاب دور فرادأكل الرأي العام حين يشعر يتش -

 بالسلب أو اإليجاب.

 ربها المجتمع من قبل وال تشكل شيئا جديدا بالنسبة له.ي القضايا التي جيكون تشكيل الرأي العام سريعا جدا ف - 

 لعامدور وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي ا
وسائل اإلعالم في تكوين الرأي العام، وبالتالي سيتم التطرق إلى رأي كل من: جيمس  توجد آراء مختلفة حول أثر   

 بريس، فاروق يوسف أحمد.

والتعليمية لألفراد أو األسباب  ،رجع إلى العوامل الثقافيةالعام يكون في حالة سلبية وهذا ي أن الرأي يرى جيمس    

 ،فارشعب والنظام الحاكم لينتهي باعتبين الطرفين؛ أي ال اوهو ما يولد صراع ،طبيعة السلطة الحاكمةب، تتمثل سياسية

 واالصطدام مع السلطة للتغيير. ،واستسالم لرغبة الشعب في التغيير وهو ما حدث في المنطقة العربية أثناء الثورات

وسائل اإلعالم في إثارة االهتمام، لتظهر وجهات ر وقسم فاروق يوسف المراحل على خمسة؛ بحيث ركز على أث    

 لمستوى التعليمي.وا ،والوعي ،جع إلى العامل الثقافيا، وهذا رلمسألة أو القضية المثارةوالمناقشة حول ا ،النظر

ات التأثير فيه إال أنها توجد نظري، وبالرغم من تشابك عملية تكوين الرأي العام و تنوع العوامل المساعدة في تكوينه

الحاالت التي يتكون فيها هذا حسب آراء المفكرين و المنظرين ، ومختلفة تفسر التأثير االعالمي، وتقف على الظروف

لهذه العملية 
31
. 
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 المبحـث الثالـث  

 ) اإلطار العلمي (
 

و الجداول  العام(، ئل االعالم في تشكيل الرأيدور وسابحث اتجاهات الجمهور العام نحو )يتناول الباحث في هذا الم   

 التالية توضح ذلك:

 أوال: البيانات األولية..

 (: يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير الجنس1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %22 32 ذكر

 %77 11 أنثى

 %155 05 المجموع

 

% (، في حين بلغت نسبة اإلناث ) 22من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من الذكور بنسبة )  يتضح   

 % ( من مجتمع عينة الدراسة.77

 

 ( يبين الحالة االجتماعية للمبحوثين2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %27 36 متزوج

 %72 14 أعزب

 %155 05 المجموع

 

بينما كانت نسبة العزاب من أفراد  % (،27ن هم من المتزوجين بنسبة ) ( أن أغلب المبحوثي7يتبين من الجدول رقم )   

 % (.72عينة الدراسة ) 

 

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب األعمار3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %17 6 77أقل من  – 12

 %12 2 76أقل من  – 77

 %72 14 35أقل من  – 76

 %47 71 فما فوق 35

 %155 05 المجموع
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فما فوق الترتيب  35( أن أعمار أفراد العينة من الدراسة متباينة حيث بلغت األعمار من 3يتبين من الجدول رقم )   

 – 77وجاءت أعمار % (، 72) الترتيب الثاني بنسبة  35أقل من  – 76% (،  بينما جاءت األعمار 47األول بنسبة ) 

 % (.17هي األقل بنسبة )  77ل من أق – 12% (، في حين كانت نسبة األعمار 12الترتيب الثالث بنسبة )  76أقل من 

 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي 4جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى

 %4 7 يقرأ و يكتب

 %2 4 ابتدائية

 %74 17 ثانوي

 %02 72 بكالوريوس

 %6 3 شهادة عليا

 %155 05 المجموع

 

%، بينما كانت نسبة 02 من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة ( أن أغلب أفراد عينة الدراسة هم4يوضح الجدول رقم )   

في حين  العليا،% لحملة الشهادات 6االبتدائي، بينما % للمستوى الدراسي 2%، و جاءت 74حملة الشهادة الثانوية 

 % من المبحوثين.4كانت نسبة من يقرأ و يكتب فقط 

 

 ( : يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المهن5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المهنة

 %74 17 طالب

 %32 12 موظف

 %17 6 كاسب

 %76 13 متقاعد

 %155 05 المجموع

 

%(، بينما كانت نسبة المتقاعدين 32من شريحة الموظفين بنسبة )  أفراد الدراسة( أن أغلب 0رقم )يتبين من الجدول    

%(، و جاءت نسبة الكسبة من أفراد عينة الدراسة في 74%(، في حين أن نسبة الطلبة من المبحوثين بلغت )76)

 %(.17الترتيب األخير بنسبة )

 

 



 
 

 
722 

 

 

 ثانيا: أنماط التعرض

 لوسائل اإلعالم بشكل يومي(: يبين حجم التعرض 6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الوقت

 %77 11 أقل من ساعة

 %75 15 ساعة 1-7

 %44 77 ساعة 3 – 7

 %14 2 ساعات 3أكثر من 

 %155 05 المجموع

 

ساعات  3-7اإلعالم من  ( أن أغلب أفراد عينة الدراسة الذين يتعرضون لمشاهدة وسائل6يوضح الجدول  رقم )   

% من المبحوثين يتعرضون للمشاهدة أقل من ساعة في اليوم، في حين 77%( بينما أن نسبة 44في اليوم بنسبة )

دون وسائل ه% من المبحوثين يشا14بينما نسبة  ساعات، 7-1% من أفراد العينة يتعرضون للمشاهدة من 75أن 

 ساعات في اليوم. 3عالم أكثر من اإل

 عالم اعتمادا للحصول على المعلومات( : يبين أكثر وسائل اإل7قم )ول رجد

 النسبة المئوية التكرار الوسيلة

 %37 16 التلفزيون

 %12 2 اإلذاعة

 %2 4 الصحف

 %47 71 مواقع االنترنت

 %155 05 المجموع

    

حصولهم على المعلومات هي مواقع ( أن أكثر وسائل االعالم اعتمادا عند المبحوثين لغرض 2يبين الجدول رقم )

% 12% من المبحوثين يعتمدون على وسيلة التلفزيون ، في حين أن نسبة 37%، بينما نسبة 47االنترنت بنسبة 

 % فقط من أفراد العينة على الصحف في الحصول على المعلومات.2، و يعتمد يعتمدون على اإلذاعة

 

 وسائل االعالم في تشكيل الرأي اآلراء(: يبين مدى درجة االعتماد على 8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الدرجة

 %67 31 مرتفعة

 %72 14 متوسطة
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 %15 0 منخفضة

 %155 05 المجموع

 

عالم بدرجة مرتفعة من أجل تشكيل يعتمدون على وسائل اإل( أن أغلب أفراد عينة الدراسة 2يتضح من الجدول رقم )   

حوثين % من المب15بينما يعتمد  وثين يكون اعتمادهم بدرجة متوسطة،% من المبح72حين أن %، في 67آرائهم بنسبة 

 عالم في تشكيل آرائهم.بدرجة منخفضة على وسائل اإل

 

 ( : يبين مدى مساهمة المعلومات التي تقدمها وسائل االعالم في تشكيل اآلراء حول مختلف القضايا9جدول رقم )

 ئويةالنسبة الم التكرار البيان

 %02 72 نعم

 %17 6 ال

 %35 10 إلى حد ما

 %155 05 المجموع

 

تساهم ( أن أغلب أفراد العينة من المبحوثين يرون أن المعلومات التي تقدمها وسائل االعالم 2يتبين من الجدول رقم )   

إلى حد ما في تشكيل  تساهم% أن هذه المعلومات 35بينما يرى  %،02بة القضايا بنس في تشكيل آرائهم حول مختلف

عالم تساهم في تشكيل آرائهم المعلومات التي تقدمها وسائل اإل % من المبحوثين ال يرون أن هذه17في حين أن  آرائهم،

 حول مختلف القضايا.

 (: يبين مدى االعتماد على وسائل االعالم في بناء الثقافة 11جدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %06 72 نعم

 %74 17 كال

 %75 15 الى حد ما

 %155 05 المجموع

 

(أن اغلب أفراد العينة من المبحوثين يعتمدون على وسائل اإلعالم في بناء ثقافتهم 15تبين من الجدول رقم)   

%( يعتمدون 75في حين أن ) عالم في بناء ثقافتهم،%(منهم ال يعتمدون على وسائل اإل74%(، بنما أن نسبة )06بنسبة)

 في بناء ثقافتهم. إلى حد ما على وسائل اإلعالم
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 (: يبين مدى مصداقية و حيادية وسائل االعالم في تناولها للقضايا المختلفة11جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %46 73 نعم

 %74 17 إلى حد ما

 %35 10 ال

 %155 05 المجموع

 

% من المبحوثين أنها تعاملت بمصداقية 35بمصداقية و حيادية في تناولها للقضايا المختلفة، بينما ال يرى تتعامل 

% يذهبون إلى أن وسائل االعالم تعاملت بمصداقية و حيادية إلى حد ما في تناولها للقضايا 74وحيادية، في حين أن 

 .المختلفة

 

 االعالم على زيادة الوعي و المعرفة بالقضايا (: يبين مدى فاعلية تأثير وسائل12جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %07 76 نعم

 %35 10 إلى حد ما

 %12 2 ال

 %155 05 المجموع

 

% إلى أن 35المعرفة بالقضايا، بينما يذهب ، و( تؤثر بشكل فعال على زيادة الوعي17يتضح من الجدول رقم )   

% من المبحوثين أن وسائل 12رى حد ما في زيادة وعيهم و معرفتهم بالقضايا، في حين يعالم أثرت إلى إلوسائل ا

 معرفتهم بالقضايا.عالم ال تؤثر في زيادة وعيهم واإل

 

 ديم المعلوماتتق(: يبين مدى تلبية وسائل اإلعالم لجميع االهتمامات و13م )جدول رق

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %36 12 نعم

 %47 71 ما إلى حد

 %77 11 ال

 %155 05 المجموع
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عالم تلبي جميع اهتماماتهم ينة الدراسة يذهبون إلى حد ما أن وسائل اإل( أن أغلب أفراد ع13يتضح من الجدول رقم )   

ما  % يؤكدون بأن وسائل االعالم تلبي جميع اهتماماتهم و تقدم لهم كل36و تقدم لهم كل ما يحتاجوه من معلومات، بينما 

% ال يرون أن وسائل االعالم تلبي جميع اهتماماتهم و تقدم لهم كل ما يحتاجوه 77يحتاجوه من معلومات، في حين أن 

 من معلومات.

 

 النتائــج
ساعتين إلى ثالث ساعات في  أظهرت النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة يتعرضون لمشاهدة وسائل اإلعالم من -1

 اليوم. 

 مواقع االنترنت.ين لغرض حصولهم على المعلومات هي وسائل اإلعالم اعتماد عند المبحوثتبين أن أكثر . ۸

تشكيل آرائهم حول  جلوسائل اإلعالم بدرجة مرتفعة من أ يعتمد أغلب أفراد عينة الدراسة من المبحوثين على. ٣ 

 مختلف القضايا التي تقدمها هذه الوسائل.

 القضايا بشكل كبير.تشكيل آراء المبحوثين حول مختلف  اإلعالم تساهم في. أن المعلومات التي تقدمها وسائل 4 

 في بناء ثقافتهم. حوثين يعتمدون على وسائل اإلعالم . أظهرت النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة من المب0 

المبحوثين من عينة غلب سب ما يراه أ. تتعامل وسائل اإلعالم بمصداقية وحيادية في تناولها للقضايا المختلفة، ح6

 الدراسة.

والمعرفة بالقضايا تؤثر بشكل فعال على زيادة الوعي،  ذهب أغلب أفراد عينة الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم. ۷ 

 التي تطرحها وتقدمها.

اهتماماتهم وتقدم لهم كل ما د ما أن وسائل اإلعالم تلبي جميع تبين أن أغلب أفراد عينة الدراسة يرون إلى ح. ۲ 

 يحتاجوه من معلومات.

 

 التوصيــات
اإلعالم، وبشكل أعم يشمل مختلف راء دراسات تتابعية عن دور وسائل . إثراء الجهد العلمي واألكاديمي من خالل إج1

 تشكيل اتجاهات الرأي العام.لمجتمع، وذلك لدورها وأهميتها في شرائح ا

وإرشادهم  ،في تشكيل اآلراء للمجتمع المختلفة وأثرها نشر الوعي لدى أفراد المجتمع حول دور وسائل اإلعالم. ۸ 

 لالستخدام األمثل لهذه الوسائل.

وحرية التعبير والرأي العام دون المساس تي تهم المجتمع، وتتعلق بالحريات . أن تطرح وسائل اإلعالم القضايا ال3 

 بحرية اآلخرين.

 التي تساهم في تغيير سلوك األفراد.يا المختلفة رفة بالقضا. ضرورة أن تعمل وسائل اإلعالم على زيادة الوعي والمع4 

 المجتمع الفكرية واالجتماعية.دمها وسائل اإلعالم لتلبية حاجات . االهتمام الكبير بمضامين الموضوعات التي تق0 
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 حقالمل

 الدراسةأداة 

 

 )واجهة االستبانة(
 

يجري الباحث دراسة ميدانية حول )دور وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام( يرجى التفضل باإلجابة على األسئلة   

بدقة وموضوعية، علما بان المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستستخدم اإلغراض البحث العلمي فقط، ولن يطلع 

 عليها سوى الباحث وال يحتاج فيها لذكر االسم.

 االستبانة()بنود 

 البيانات األولية: -أوال

 أنثى                   الجنس: ذكر -۰ 

  أعزب     الحالة االجتماعية: متزوج     -۸

 فما فوق ٣۱    ۸6اقل من  -77      ۸۸اقل من  -۰۲العمر :  -٣ 

 المستوى الدراسي :  -4

   شهادة عليا  إعدادي      متوسط       ابتدائي    يقرأ ويكتب 

 متقاعد       کاسب       موظف      طالب   المهنة: 

 أنماط التعرض:

 ما حجم تعرضك لوسائل اإلعالم بشكل يومي؟ -6

 5  من ساعتين فما فوق 7        ساعة۸ - ۰من       اقل من ساعة 

 معلوماتك؟ما هي أكثر وسائل اإلعالم التي تعتمدها للحصول على  -۷

    مواقع االنترنت    الصحف     اإلذاعة       التلفزيون 

 ما مدى درجة اعتمادك على وسائل اإلعالم في تشكيل آرائك؟ -۲

   منخفضة  متوسطة   مرتفعة  

 هل تساهم المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم في تشكيل آرائك حول مختلف القضايا؟ -2

 إلى حد ما     كال   نعم  

 هل تعتمد على وسائل اإلعالم في بناء ثقافتك ؟ -۰۱

   إلى حد ما   كال      نعم   

 هل ترى أن وسائل اإلعالم تتناول القضايا المختلفة بصدق وحيادية؟ -11

 کال     إلى حد ما       نعم  

 كل فعال؟هل تؤثر وسائل اإلعالم علي زيادة وعيك ومعرفتك بالقضايا بش -۰۸

 کال     إلى حد ما     نعم  

 هل تلبي وسائل اإلعالم جميع اهتماماتك وتقدم لك كل ما تحتاجه من معلومات؟ -۰٣

     کال   إلى حد ما   نعم  


