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 الملخص : 

ووسائل صناعة الرأي العام في المجتمعات المعاصرة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسس 
خاصة بعد اضمحالل الدور الذي كانت تقوم به الوسائل التقليدية مثل األسرة والمدرسة ، وذلك 
بالتركيز على الدور المتنامي تأثيرا وفاعلية لوسائل االعالم الجماهيرية المرتبطة بشكل كبير 

ادة أخذت تتفوق بشكل ملحوظ على الوسائل التقليدية في إعبالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة بل و 
صناعة وصياغة جديدة للرأي العام وتكوين اسس ومبادئ قد ال تتماشى في أحيان كثيرة مع النظم 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة محليا واقليميا أو وطنيا .
ية في وسائل االتصال واالقمارالصناعية وان العالم وقد توصلت الدراسة إلى أن الثورة االنفجار 

أصبح بما يعرف بالقرية الصغيرة التي حدثت في نهايات القرن العشرين ... كانت من العوامل 
االساسية التي دخلت في تكوين وصناعة وصياغة الرأي العام على اختالف مستوياته التي ذكرت 

سياسية واجتماعية وعالمية بالغة الخطورة وذلك من في البحث ، وأصبحت هذه الظاهرة ذات أبعاد 
خالل التحكم بوسائل االعالم ورسم مضمونها بما يهدف إلى صياغة جديدة للرأي العام في أرجاء 
العالم .. ذلك أن الرأي العام على اختالف مستوياته وتقنياته يعتمد على وسائل االعالم باعتبارها 

ماته ، واتضح أن هناك أساليب ووسائل ورسائل متعددة أدوات فاعلة ومؤثرة في صياغة مقو 
تستخدمها وسائل االعالم لصناعة وتكوين الرأي العام تخدم مصالح وأهداف الجهات التي تقف 
ورائها ال يستطيع الجمهور الوقوف على حقيقتها وهذه االساليب اعطت المخطط االعالمي القدرة 

 .شكل يخدم هدفه تجاه الرأي العام في أي من مستوياتهعلى صياغة رسالته االتصالية االعالمية ب
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 مدخل 
تعتبر ظاهرة الرأي العام على اختالف مستتوياتها وتصتنيفاتها من الظواهر النفستتية التي تتميز بها 
الجماهير ويتشتكل من خاللها سلوك عام يعبر عن واحد من المواقف المؤثر والبارزة في حياة أي 

ستتتتتتتتتتتتتتانية ، وال تدرس هذه الظاهرة االجتماعية إال من خالل  اتجاهيين مجتمع من المجتمعات االن
رئيستيين االول يتعلق بدراسة االفراد والجماعات المكونين لها والثاني االلمام بالعوامل المؤثرة التي 
تحتدد اطار واستتتتتتتتتتتتتتس هذه الظاهرة وتدخل في تكوينها وصتتتتتتتتتتتتتتياغتها ولعل في مقدمة هذه العوامل 

ئل االعالم الجماهيرية المعاصتتتتترة والتي اضتتتتتفت التكنلوجيا الحديثة المتستتتتتارعة وابرزها تأثيرًا وستتتتتا
عليها بعدًا مهمًا  يتعدى حدود التأثير المكاني والزماني والموضتتتتتتتتوعي الى حدود اشتتتتتتتتمل واوستتتتتتتتع 
تتلخص في اعادة صتتتتتتتتتتتتتتياغة وبرمجة الرأي العام وتكوينه على استتتتتتتتتتتتتتس جديدة بعيدًا عن العوامل 

ليها تاريخيًا بهذا الصتتتتتتتتتتتتتتدد  مثل االستتتتتتتتتتتتتترة ، والتعليم ، والجماعات المرجعية التقليدية المتعارف ع
هذه الظاهرة واحدة من الظواهر التي دفعت بحركة التاريخ االنستتتتتتتتتتتتتتاني خطوات  وغيرهتا وقد بقيت

قوية نحو االمام وشتكلت اطارًا تاريخيًا الحداث مهمة ومفصتلية شهدها التاريخ على مدى عصوره 
فتت في تتأثيراتهتا وقوة فعتاليتها من عصتتتتتتتتتتتتتتر الى اخر تبدأ للتطور الحضتتتتتتتتتتتتتتاري المختلفتة وان اختل

المختلفة ، لذا نجد ان االهتمام بدراستتتتتتتتة الرأي  ااالنستتتتتتتاني الذي يطبع كل مرحلة باثارها وتداعياته
العام وطرق تكوينه وقيادته وتأثيرات العوامل االستتتتتتاستتتتتتية التي تدخل في صتتتتتتناعته ومنها وستتتتتتائل 

ن مجتمع التطور المعاصتتتتتتتر للمجتمع الحديث وخصتتتتتتتائصتتتتتتته الجديدة حيث ا االعالم يتمشتتتتتتتى مع
الذي يطبع واقع الحياة المعاصتتتتتتتتتتتتتترة تبدو فيه صتتتتتتتتتتتتتتورة الرأي العام كقوة  المعلومات او المعلوماتية

ضتتتتتاغطة ومحركة لالحداث ومعبرة عن حقوق الجماهير وطموحاتها او كعامل  تغير ستتتتتواء كان 
للفرد و الجماعة ممارستتة مستتؤولية صتتناعة الحاضتتر والمستتتقبل  ستتلبًا او ايجابًا ضتتمن اطار يتيح

وتطوير آليات ذلك تمثل اهمية بالغة وضتترورة  ملحة في دراستتة قستتمات الظواهر المرتبطة باعادة 
تشتتكيل الرأي العام وتحديد مالمحه ستتواء كان وطنيًا او أقليميًا او عالميًا او في اطار التصتتنيفات 

به اطراف عدة لمحاول التحكم باتجاهاته ومستتتتتتتتتتتتتتاراته ودفعه نحو تحقيق  االخرى المعتمدة له تقوم
غايات ومآرب ومصتتتتتتتتتتتالح  قد تكون ذاتية الهوى تخدم مصتتتتتتتتتتتالح تلك الجهات القادرة على التحكم 
والقيادة والتأثير والتالعب به بما يتالئم وبرامجها وسياستها الستراتيجية ومصالحها التكتيكية وعبر 
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لمتستتارف في مستتائل االعالم الجماهيرية بحيث اصتتبحت جدلية العالقة ... بين استتتثمار التطور  ا
المضمون واالدارة تأثيرًا  متكاماًل يخلق نوعًا من الطاعة العمياء واالنقياد السهل من قبل الجمهور 
لما ينشتتتتر او يذاف او يقوم عبر هذه الوستتتتائل مما جعل منها قوة بديل عن الوستتتتائل التقليدية التي 

ع الرأي العام تستتتتتتتتتطيع اختراق القيود على العقل والذاكرة البشتتتتتتتترية لتخلق قناعة مستتتتتتتتتديمة تصتتتتتتتتن
 واحتكارًا واسعًا في مخاطبة العقل البشري دون منافس .

 اواًل : االطار المنهجي 
مشتتكلة البحث ف في ظل تالشتتي الدور الذي تقوم به الرستتائل التقليدية لصتتياغة وتكوين وادارة  -1

المجتمعات االنستتانية مثل االستترة او المدرستتة والنخبة ، الجماعات المرجعية يبرز  الرأي العام في
الى الواقع الملموس وستتتتتتائل جديدة ومتطورة تأخذ دور الوستتتتتتائل التقليدية وتتفوق عليها  في إعادة 
صتتتتتتتتتتتتتياغة جديدة للرأي العام عن أستتتتتتتتتتتتتس ومبادئ قد ال تتفق الى حد كبير مع النظم االجتماعية 

واالقتصتتتتتتتادية الستتتتتتتائدة محليًا او وطنيًا او عالميًا او تتماشتتتتتتتى معها حيث تدخل وستتتتتتتائل والثقافية 
االعالم الجماهيرية المعاصتتتتتتترة كطرف فاعل في احداث هذه االشتتتتتتتكالية التي تبدد الحاجة ماستتتتتتته 

 لدراستها والتعرف على ابعادها ومراميها .
امي تتأثيرًا وفتاعليتة لوستتتتتتتتتتتتتتائل أهميتة البحتث ف تنطلق اهميتة هتذا البحتث من خالل التدور المتنت -2

االعالم الجماهيرية في حياتنا المعاصتتتتتتتتتتترة وبخاصتتتتتتتتتتته في عصتتتتتتتتتتتر المعلوماتيه وتدفق المعلومات 
واالفكتتتتار وحريتتتتة التعبير التي عرفهتتتتا االن بتتتتاعتبتتتتارهتتتتا مرحلتتتتة مهمتتتتة من مراحتتتتل تطور لمجتمع 

قنيات وفي ت االنستتتتتتتاني حيث اضتتتتتتتفت التطورات المتستتتتتتتارعة في تكنولوجيا االتصتتتتتتتال والمعلومات
االتصتتالية لمبدأ جديدًا حول العالم غير من المفهوم التقليدي الستتائد  –صتتناعة الرستتالة االعالمية 

لالتصتتتال الذي كان ستتتائدًا حتى  اواخر القرن العشتتترين اال وهو مفهوم القرية الكونية العالمية الى 
ارف بكونه عمارة في شتتتتتمفهوم جديد في ملطع القرن الحادي والعشتتتتترين حيث اصتتتتتبح العالم يشتتتتتبه 

ضتتتيق يتنافس عليها الجميع للحصتتتول على مستتتاحة للعي  فيها او هو عبارة عن شتتتاشتتتة عر  
مستتتتتتتاحتها عدة امتار يتنافس عليها  الجميع للحصتتتتتتتتول على خير معين للعر  والبث وهكذا هو 

لى هذه عالعالم اليوم  من الطبيعي أن من يملك القوة واالمكانية والتمويل هو الذي سوف يسيطر 
 المساحة ويتحكم بالصورة والمعلومة المقدمة للرأي العام أيًا كان نوعه او مستواه ف
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 أهداف البحث ف -3
 التعرف على طبيعة الرأي العام ومستويات تكوينه وتصنيفه  -أ
 دراسة االطار النظري لعالقة وسائل االعالم بصناعة الرأي العام  -ب
التصتالية الحديثة المستتخدمة اعالميًا  لصناعة الرأي العام التعرف على االستاليب والتقنيات ا -ج

 وادارته .
 حدود البحث ف -4
 الحدود الموضوعية ف دراسة دور وسائل االعالم المعاصرة في تشكيل  وصناعة الرأي العام . -أ
الحدود المكانية ف الرأي  العام في مستتتتتتتتتتتتتتتوياته الوطنية واالقليمية والعالمية وفي تصتتتتتتتتتتتتتتنيفاته  -ب
 . اً ومستنيرًا ومنقاد اً قافية باعتباره  رأي عام قائدالث
 الحدود الزمانية ف حقبة السنوات المنصرمة من القرن الحادي والعشرين  -ج
 تحديد المصطلحات  -5
ليم البيج الراي العام بأنه )تعبير عن موضتتتتتتوف معين يكون محل مناقشتتتتتتة الرأي العام ف يعرف  -أ

دوب بأنه ) موقف جماعة من الناس نحو مشتتتتتتتتتتتتتتكلة معينة او  فيما يرى لينارد (1)من جماعة ما (
ويعرفه د. أحمد بدر بأنه )اتفاق ضتتتمني او توافق قستتتط معين من المجتمع يمثل  (2)حادث معين(

 (3)درجة معينة من االهمية على مواجهة مشكلة معين بطريقة معينة (
نتته )تزويتتد الجمتتاهير بتتاالخبتتار يعرف االعالم في االطتتار االكتتاديمي )المثتتالي( بتتا -االعالم ف -ب

الصتتتحيحة والمعلومات الستتتليمة والحقائق الثابتة التي تستتتاعدهم على تكوين ألي    في واقعة من 
الوقائع او مشتتتتتتكلة من المشتتتتتتكالت بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرًا موضتتتتتتوعيًا  عن عقلية الجماهير 

تصتتتتتتتتتتال التي تتم باستتتتتتتتتتتخدام وستتتتتتتتتتائل فيما يعرفه البع  بانه ) عملية اال (4)واتجاهاتها وميولها (
االعالم الجمتتاهيريتتة التي هي مجموعتتة معتتدات ميكتتانيكيتتة او الكترونيتتة لهتتا القتتدرة على تصتتتتتتتتتتتتتتتل 

  (5)الرسائل االتصالية الى عدد كبير من الناس (
الجمهور هو تجمع مؤقت ينشتتتتتتتتتتتتأ بستتتتتتتتتتتتبب حادث او جهات نظر حول ظاهرة الرأي العام ثانيًا ف و 

موقف يتطلتتب عماًل جمتتاعيتتًا ويطلق عليتته علميتتًا عبتتارة )الظتتاهرة الجمتتاهيريتتة ( والتي تتطلتتب في 
أطارها ظروف أمنية كالتوتر االجتماعي ولذا فان هذه الحالة من التعبير عن الجماعة ماضي إال 
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و علة حيث تظهر اتجاهاته بشتتتتكل واضتتتتتح وقد تنحتعبير عن الرأي العام في حالته الحركية المتفا
احيانًا نحو العنف والحماس الشتتتتتديد ولذا فأن هذه الظاهرة غالبًا ما توصتتتتتف بأنها انفعالية ومؤقتة 
وبعيدة عن روح المنطق الن االفراد ستتتتتتيتجهون نحو هدف مشتتتتتتترك فاقدين نستتتتتتبيًا الستتتتتتيطرة على 

هامًا في ذلك التوجه المشتتتتتتترك  من خالل تخليصتتتتتته  ذواتهم ويلعب كل من االيحاء ، والتقليد دوراً 
يرى ان الجمهور او الحشتتتتتتتتتتتد يقوم على  (6)من قيود التقاليد والقواعد االجتماعية ، وهربرت بلومر 

اشتتتتكال اربعة هي الحشتتتتد العار  الذي يمثل في رؤية حادثة في الطريق والحشتتتتتد النظامي الذي 
لحشتتتتتتتتد الفاعل اذي تمثله المظاهرة الجماهيرية يمثل في مشتتتتتتتتاعرة مستتتتتتتترحي او مباراه رياضتتتتتتتتية وا

المتستتتتمة بالحالة االنفعالية والتوتر والحشتتتتد المعبر الذي يتمثل في جماعة يؤدون الطقوس الدينية 
ويرى بلومر ان الجمهور يختلف في الحشتتتود الجماهيرية النه اقل تماستتتكًا وأن ما جاء منها ولكن 

هور او الحشتتد فقد يتحول الجمهور الى جماعة متفاعلة ما يالحظ ان الرأي العام مستتتمد من الجم
تفاعال عاطفيًا يقستتتم بخصتتتائص الحشتتتد الجماهيري الفاعل وهنا يطرح ستتتؤال هو ان ستتتلوك الفرد 

 يختلف عنخارج الحشتد او الجمهور هو كستلوكه داخلهما اي هل ان سلوك الفرد داخل الجماعة 
وجود العقل الجمعي الذي يجعل ستتتتتتتتتتتتتلوك  ون( يؤكد علىستتتتتتتتتتتتلوكه منفردًا نجد ان )غوستتتتتتتتتتتتتتاف لب

الجماعة في يرى )البورت( ان ستتتتتلوك الفرد في الحشتتتتتد او الجمهرة هو العدد المضتتتتتخمة لستتتتتلوكه 
ذهب )اميل دوركهايم( على وجود عقل الجماعة او ضتتتتمير الجماعة الذي يتشتتتتكل من  (7)الفردي 

 (8)ة تصتتترفات واعمال الجماعخالل التفاعل بين االفراد بحيث يصتتتبح العقل الجمعي هو لمستتتير ل
  (9)وتتنازف الرأي العام عدة نزاعات لعل من اهمهاف 

ون تفستتتتير اثر الجماعة على ستتتتلوك الفرد من خالل دراستتتتة حاول لب -نظرة غوستتتتاف لبون ف (1
ستتتتتتتتتتايكلوجية الجمهور وهو يرى ان االنستتتتتتتتتتان يخط اجتماعيًا ويستتتتتتتتتتمو منفردًا وقد رجع ليبون اثر 

راد الى عوامل مختلفة تتلخص في ضتعف ادراك الفرد للمستؤولية الشعورية الجمهور في جنوح االف
باختفاء القيم والمعايير االخالقية وستتتتط ذلك الحشتتتتد الضتتتتخم الثائر من اناس وشتتتتعوره بالقوة التي 
يكتستتبها من خالل الكثرة التي تحيط به حيث تختفي الستتمات الشتتخصتتية الشتتعورية لفرد من خالل 

الالشتتتعورية مستتتتعينة بذلك بتأثيره االيحائي على العقل لكي يتهيئأ الجو الجمهرة لتظهر شتتتخصتتتية 
المناستتتتب النتشتتتتار المشتتتتاركة الوجدانية بين االفراد واثارتهم نحو تقليد بعضتتتتهم البع  في كل ما 
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يفعلون من هنتتتا يقر ليبون بتتتان عقتتتل الجمتتتاعتتتة التتتذي يعبر تعبيرًا قويتتتًا وواضتتتتتتتتتتتتتتحتتتًا عن التتتدوافع 
دور نظرة اختفاء عقل الفرد وت عند الجنس البشري يظهر لكي يسيطر مقابل الالشتعورية المشتركة

ون بشتتتتتتتتتتتتتكل كامل عن فرف واحد من الجمهور او الرأي العام الذي يتشتتتتتتتتتتتتتكل في موقف ثائر او لب
 غاضب لكي يقضي على وضع قائم ويقيم وضع بديل .

من  التأثير يختلفيقول مكدوكل بأن الجماعة تؤثر على افرادها ولكن هذا  -نظرة مكتدوكل ف (2
فرد الخر بدرجات متباينة وان اختالف ستتتتتلوك الفرد داخل الجماعة وهو عضتتتتتو فيها عن ستتتتتلوكه 
بعيدًا عنها يرجع الى صتفات كامنة لدى الفرد تظل في اعماقه حتى يثيرها المجتمع فتنطلق معبرة 

ماعة او لكل ج عن نفستتها متجاوبة مع االخرين وقلل الصتتفات تغطي بأثارها على الكل لذلك فان
جمهرة عقل مستيطر يختلف عن عقل الجماعة االخرى ويتخلف ايضتًا عن مجموعة عقول االفراد 
المكونين لهتا ، والعقل الجمعي المستتتتتتتتتتتتتتيطر على مجموف الرأي العام حستتتتتتتتتتتتتتب مكدوكل ينمو وفق 
 شتتتروط خاصتتتة أهمها االستتتتمرار او االستتتتمرارية وفكرة الجماعة والتصتتتادم الخارجي اي التحديات

 التي تواجه الجماعة ثم التقاليد والتنظيم باعتباره يحدد قوة وفعالية هذه الجماعة .
نجتد فرويتد ومن خالل كتتابته )علم نفس الجمتاعة وتحليل االنا ( ال يفرق بين  -نظرة فرويتد ف (3

ستتتتتتلوك الفرد كفرد وستتتتتتلوكه وهو مع الجماعة وهو بهذا ال يقر بوجود العقل الجمعي ولكنه يفستتتتتتر 
ستتلوك االجتماعي الثائر عند الجمهور من خالل دراستتة الشتتخصتتية االنستتانية في اطارها نواحي ال

البنائي وتقستتيمها الى ثالثة اقستتام وهي )االنا( التي تنشتتأ من حاجات الكائن البشتتري التي تستتتلزم 
التعامل مع العالم الخارجي وتشتكل الجهاز االداري للشتتخصتية التي يستتيطر على الستتلوك ويحاول 

حاجات هذا الكائن الغريزية بالتكامل مع البيئة المحيطة واالستتتتتتتتتجابة المطلوبة ومن ثم ) اشتتتتتتتتباف 
الهو( وهي المنظومة الفطرية االصتتتتتتتلية الموروثة التي يأتي بها االنستتتتتتتان منذ والدته وكذلك )االنا 

س كاالعلى( التي تمثل القيم التقليدية للمجتمع في الشخصية او هي الدرف االخالقي للشخصية تع
كل ما هو مثالي وليس واقعي في الواقع او الشتتتتخصتتتتية وهذه النظم الثالث للشتتتتخصتتتتية هي مجرد 
عمليات ستتايكولوجية تعمل وفق نظم تختلف مبادئها ولكنها تشتتتكل الشتتتخصتتتية الستتتوية تعمل متأزة 
تحت قيادة االنا االدارية وستتتتتتتلوك الفرد كفرد وستتتتتتتلوكه الجمعي ضتتتتتتتمن اار الجماعة او مانستتتتتتتميه 

 العام( ال يختلف كثيرًا او يتقاطع فهو حركة تنسجمه وتوافقه . )الرأي
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ون بان الجمهرة او الجمهور هو حالة عقلية خاصة نظرة مارتن ف يتفق مارتن مع غوستاف لب (4
تؤدي الى ظهور الرغبات الالشتتتعورية لدى الفرد ويفستتتر مارتن حالة الفرد وستتتتط الجماعة باختفاء 

فهو عندما ينوي على القتل او التدمير او التخريب فانه يكون  شتتتتتتتتتتعور الفرد بقدستتتتتتتتتتية الحياة لذلك
مندفعًا بتيار الجماعة الجارف فهو منستتتاق معهم خاضتتتعًا لرغباتهم وهذا التغير في الستتتلوك يرجع 
الى التغير الطتتارئ التتذي يعتري البيئتتة االجتمتتاعيتتة المحيط بتتالجمهور وظهور معتتايير اجتمتتاعيتتة 

ؤدي الى اضتتتتتتتتتتتتتتعاف الرقيب النفستتتتتتتتتتتتتتي للفرد )االنا االعلى( فتنطلق جتديتدة تقررهتا الجمتاعتة ممتا ي
الرغبات الالشتتتتتعورية الفردية من الهو وتقل بذلك ستتتتتيطرة االنا واالنا االعلى اي تقل ستتتتتيطرة القيم 

 والمعايير االجتماعية على سلوك الفرد .
يق تحق نظرة البورتف يرى البورت ان الجمهرة هم جمتتاعتتة من النتتاس حتتالتتت في البتتدايتتة بين (5

رغباتها االساسية اشياء حقيقية لذلك فهي مضطرة الى سلوك عدائي بعد ان اصابها االختصاص 
حتى على مستتوى االفراد المكونين لها وهذا الستلوك قد يكون شعوريًا او الشفويًا ال ينبع من عقل 

من  ةجمعي يستتتتتيطر عل الناس بل ينبع من تحمس االفراد لرغباتهم بحيث ينتقل الحماس بستتتتتهول
فرد الخر لكثرة المتجمهرين او افراد الجماعة المنضتتتتتتتتوين تحت الء فكرة او رغبة ما هذا الحماس 

 الزائد او الطاغي يضعف القزة الفاقدة لدى الفرد ويصبح ممهدًا لقبول اي فكرة مواتيه .
 

 الرأي العام : طبيعة وتصنيفاته وعوامل تكوينه  -ثالثًا :
د والجمتاعات تتغير عناصتتتتتتتتتتتتتتر ثقافتهم واتجاهات ستتتتتتتتتتتتتتلوكهم فالناس من خالل التفتاعتل بين االفرا

اليحبذون فقط تلقي المعلومات من االخرين بل يودون ايضا ايصال ارائهم ومشاعرهم اليهم وهكذا 
يشتتتكل االتصتتتال بانواعه المختلفة استتتاستتتا لهذا التفاعل فهو الوستتتيلة او االدارة الى التأثير والتأثير 

حد أنواف االتصتتتال والذي يشتتتكل االعالم بوستتتائله المختلفة اداته الرئيستتتية واالتصتتال الجماهيري كأ
الفاعلة يدخل مع مصتتتتتتتتادر او قنوات اخرى في تشتتتتتتتتكيل وصتتتتتتتتيانة الراي العام بصتتتتتتتتورته التقليدية 

 المتعارف عليها ومن هذه المصادر االسرة ، التعليم ، العالقات الشخصية وغيرها .
 (11)-عدة محاور اساسية لعل من أهمها فويعتمد تصنيف الرأي العام على 
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 -الرأي العام وفق المعيار الثقافي وينقسم الى ف -1
 الرأي العام القائدف ويمثله قادة الرأي في المجتمع من يتحملون مسؤولية اتخاذ القرار  -أ
 الرأي العام المنقاد ف وتمثله االكثرية الساحقة من الجماهير وهو يخضع  -ب

 عالم والرعا والتأثيرات الرأي العام القائد .لسيطرة وسائل اال
الرأي العام المستنير ف ويمثله المقلون المثقفون في المجتمع وهو كذلك يتأثر االعالم والرعاية  -ج

 بشكل نسبي وليس مطلق .
 معيار االنتشار وينقسم الى ف الرأي العام وفق -2
 عليه الرأي العام القومي . الرأي العام الوطني ف ضمن حدود بلد معين وقد يطلق -أ
الرأي العام العالمي ف الذي يتشتتتتتتتكل عالميًا حول قضتتتتتتتايا مصتتتتتتتيرية تهم البشتتتتتتترية مثل التميز  -ب

العنصتتتتري او مكافحة الفقر او نزف الستتتتالح النووي وغيرها من القضتتتتايا او المشتتتتكالت التي تمهد 
 الجنس البشري .

ليم جغرافية تشترك في اللغة او تجمعها اعراق او وتمثل برأي عدة اقا -الرأي العام االقليمي ف -ج
 تقاليد دينية او ثقافية مثل الرأي العام االسالمي على سبيل المثال .

 الذي يتشكل على اساس المصالح الفئوية او المسائل الدينية. -الرأي العام النوعي ف -د
عينة داخل البلد نحو مشكلة الرأي العام المحلي ف والخاص بمنطقة جغرافية محددة او مدينة م -هت

 او قضية تواجه سكان هذه المنطقة او المدنية .
اخرى للرأي العام مثل رأي االقلية ورأي االغلبية والرأي العام اليومي  تصنيفات كما أن هناك عدة 

او المؤقت والرأي العام المستتتتتتتتتتتتتتقر او الكلي او الثابت وفق معيار الزمن ، وذهب بع  الباحثين 
لدى الفرد يستتطيع ان يعكسه دون خوف او حرج وهناك رأي خاص  يهناك رأي شتخصت بأن (11)

رز من الوقوف تحت طائلة العقوبة او المالحقة ويب لنفستتتتتتتتتتتتتته واليجاهر به ل خرين خوفاً  يحتفظ بته
كذلك الرأي العام الساحق او الرضا العام وهو اتفاق الناس حول مسألة معينة عن طريق استخدام 

اه او الضتتتتتتغط وليس المناقشتتتتتتة الحرة الواعية ، وعمومًا فنننا إذا ما نظرنا الى بع  استتتتتتاليب االكر 
 الخصائص االساسية التي تحدد طبيعة تكوين الرأي العام نجد بانه يميل بان يكون سلوكًا جماعياً 

او ظاهرة يقستتتتتم بالثبات او االستتتتتتقرار النستتتتتبي ويمثل استتتتتتجابة لمثير معين او حدث معين  كامناً 
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ه وستتتتتتائل يتفاعل معها وفي مقدمتها وستتتتتتائل االعالم الجماهيرية كما انه في ظل التخطيط تعكستتتتتت
البعيد المدى الذي ترستمه جهات محدودة تشتكيل وبلورة هذا الرأي تجاه قضتايا بعينها فانه يخضع 
لعليات نستتبية ال شتتعورية في محاولة لتعزيز او تدعيم جوانب نفستتية معينة لديه او للتخفيف ومن 

 -ف (12)ها اهم
ويقصتتتد به نفستتتيًا ان يستتتقط الشتتتخص كحالة فردية او الجماعه ما به من عيوب  -االستتتقاط ف -1

 على غيره او ينسبها له وكذلك الجماعة .
تعليل الستتتتتتتتتتلوك يتم باستتتتتتتتتتباب منطقية يقبلها العقل رغم ان استتتتتتتتتتبابها الحقيقية هي  -التبرير ف -2

 انفعالية غير صادقة .
ومحاولة تقمص شتتخصتتتياتهم حتى لو كانت وهمية او خيالية وهذا تقليد االخرين  -التقمص ف -3

 ما يعمل عليه االعالم من خالل االفالم والمسلسالت الدرامية .
 التظاهر بصفة معينة لتغطية صفة اخرى قد تكون ناقصة او صعبة التحقيق . -التعوي  ف -4
غير المتحققتتة  تحقيق رغبتتة او هتتدف بتتديتتل يحتتل محتتل الهتتدف او الرغبتتة االولى -االبتتدال ف -5

 لصعوباتها . 
اذا خرج عنه تعر  لالنعزال او االزدراء .هذه  ألنهمالئمة الفرد للمجتمع  -ف االتفاق -6

العمليات النفسية الالشعورية التي يتسم بها الرأي العام تشكل المحور االساسي الذي تعمل عليه 
عين نحو هدف معين او مشكلة وسائل االعالم عند محاولتها صناعة او اعادة تكوين رأي عام م

ما وهي تدخل ضمن اطار ومضامين الخطاب االعالمي الموجه للجمهور لكي تعكس التأثيرات 
 . (3) والسلوك لديهم )الرأي العام( اآلراءفي تكوين المعتقدات واالفكار او  عالملإلالنفسية 

مثل ظاهرة من خالل تطور ظواهر محددة  (14) وطبيعة الرأي العام مستمدة كما قال )بلومر(
الجمهور او الجمهرة او الحشد كما اسلفت وحيث ان الجمهور هو تجمع مؤقت ينشأ بسبب 
حادث او موقف يتطلب عماًل جماعيًا ومن ثم يتحول الى ظاهرة جماهيرية تتطلب في ظروف 

ور ركية او الفاعلة بظهمثل التوتر االجتماعي ان تعبر الجماعة او الرأي العام في حالته الح
اتجاهاته ومواقفه بشكل واضح ومحدد وتقود احيانًا نحو العنف او الحماس الشديد ولذا فأن 

يلعب و  ، ظاهرة الرأي العام غالبًا ما توصف بأنها انفعالية ومؤقتة وبعيدة عن روح المنطق
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طرة على الذات نسبياً للسينحو هدف مشترك فاقداً االيحاء والتقليد دوراً مهماً في توجيه الجمهور 
وعمومًا فقد ذهب عدد من المختصين في مجال  )الربيع العربي(مثل مظاهرات ما اطلق عليه 

نتاج مجموعة عوامل او عناصر يتشكل على "بأن الرأي العام هو (  15)االعالم واالتصال 
ضوئها اذا ما وجدت متوازنة او مجتمعة من ابرزها هي القيم المشتركة والعادات والتقاليد 

حيث تحتل هذه النظم  "واالسرة والمدرسة ومن ثم نظم االتصال المستخدمة داخل المجتمع
ات حيث رأي العام وبخاصة اثناء االزمبوسائلها المختلفة دورًا وحيزًا كبيرًا ومؤثرًا في صناعة ال

يمكن ان يكون العنصر االساسي االول في ذلك لما له من تأثير واضح ومباشر في صناعة 
 او صيانة هذا الرأي ومن ثم قيادته بأتجاهات محددة او مرسومة انيًا او مستقبليًا .

 
 ف ( االطار النظري وسائل االعالم والرأي العام )رابعًا // 
 هذه الدراسة في اطارها النظري على نظريتي )الرصاصة السحرية( و )التأثير الفعالتعتمد 

( وهما نظريتان اتصاليتان )اعالميتان( تالئمان موضوف او مشكلة هذه الدراسة لوسائل االعالم
حيث يستهدف الباحث التعرف على دور وسائل االعالم في صيانة وتكوين الرأي العام في 

ته المختلفة وتقدم نظرية الرصاصة السحرية وضعها عالم االتصال المعروف مستوياته وتصنيفا
 (16) يل( عدة فرضيات مهمة بهذا الخصوص ، ابرزها فسو )هارولد ال

ان وسائل االعالم تقدم رسائلها الى افراد المجتمع الجماهيري الذين يدركون تلك الرسائل  -1
 بشكل متقارب.

لى اهات تؤثر في مشاعر وعواطف االفراد وتقودهم ان هذه الوسائل تقدم مؤثرات او منب -2
 االستجابة بشكل مماثل .

ان تأثيرات وسائل االتصال قوية ومتماثلة ومباشرة ويرجع ذلك الى ضعف وسائل الضبط  -3
 االجتماعي مثل التقاليد والعادات المشتركة .

االستعداد  مان افراد الجمهور سلبيون في تعرضهم للوسائل وفي تعاملهم مع المضمون وله -4
 لتقبل االفكار والمعاني بمجرد وصولها اليهم.
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ان وسائل االتصال هي عبارة عن مثيرات تحرك افراد الجمهور وهم على استعداد لالستجابة  -5
 لها.

ة فتفتر  ان وسائل االتصال الجماهيري هي قوة كبير  لوسائل االعالم التأثير الفعالاما نظرية 
في احداث التأثير عند استخدامها بطرق منظمة ومحكمة وتقوم فرضيات هذه النظرية على ان 

ثل بوجود عوامل وسيطة او بدونها ملوسائل االعالم قوة كبيرة في احداث التأثير على الجماهير 
ية فأن هذه الوسائل اذا ما حسن استثمارها فأن لها واستنادًا لهذه النظر  (الجماعات المرجعية)

فاعلية وتأثير كبير على الجمهور وتعر  هذه النظرية لجانب تطبيقي يتمثل بتأثير الفضائيات 
لعربي لمثل هذه التقنيات ومنها المجتمع االوافدة على المجتمعات التي لم يسبق لها ان تعرضت 

عدة حيث يتم من خالل هذا الفضائيات تحفز على الذي يشهد تطورًا متسارعًا في مجاالت 
 هدافألانماط من السلوك ونوف من العمليات العقلية المعرفية التي تقود اتجاهات الجماهير وفقاً 

محددة وغايات مقصودة تعتمدها هذه الوسائل ، وعلى ضوء هاتين النظريتين فقد دأب العلماء 
الذي يشير  (17) )التسميم السياسي(ام مفهوم الفرنسيون المختصون بهذا المجال على استخد

ثم دفعها تدريجيًا في السلم التصاعدي لنظام القيم الفردي والجماعي  قيم جديدةالى عملية زرف 
اقل اهمية  النزول الى مراتببحيث ترتفع الى اعاله ومن ثم تفر  على القيم المطلقة او العليا 

ب التأثير عقليًا ونفسيًا على الجمهور عن طريق التالعوهذه العملية تشير بوضوح الى عملية 
لتالعب النوف من عمليات اوهنالك عنصران يشكالن اليات هذا  ، بعنصر التكوين المعنوي لديه

 ف (18)همابالرأي 
 عنصر التضليل ف الذي يقوم على التوظيف السيء للقيم السياسية والدينية . -أ
 متجانسة ومتسقة مع النظم السائدة بصرف النظرعنصر التروي  ف الذي يجعل تلك القيم  -ب

 عن طبيعتها الواقعية .
ولنأخذ مثالً بسيط لفهم هذه االلية حيث نفتر  انفسنا اننا امام رأي عام سائد ازاء قضية محددة 

صياغة او تكوين هذا الرأي والمطلوب منا ومن خالل وسائل االتصال الجماهيري ان نعيد 
محددة وضعناها له ولنقول ان هذه التقنية مثاًل هي ))تحرير ار   بالشكل الذي يخدم اهداف

حرير يقوم على حتمية تمحتلة من قبل عدو خارجي محتل(( حيث يتوافر بشكل كبير رأي عام 
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االر  وطرد المحتل ومقاومته وكلها مبادئ وقيم ال تقبل انصاف الحلول او المساومات وتبدأ 
لدى طبقات معينة في المجتمع وبالذات عناصر النخبة  العملية هناك خالل زرف قيم جديدة

او  ما يترتب على الحروب وضراوة)المحتل( وقبول التعاي  معه  باألخرتدور حول االعتراف 
عالقات طبيعية معه )المحتل( وهذه من ماسي وخسائر ومزايا السالم والتنمية في ظل المقاومة 

المبادئ في حد ذاتها تعد امرًا مرغوبًا وتمثل تطلعات المجتمع واالنسان المعاصر ولكن في 
ظل ظروف طبيعية ، وفي المرحلة التالية تتم عملية تضخيم هذه القيم التي تروجها وسائل 

لقيم مة السلم الهرمي لاالعالم وتصعيد تدريجي لها بوعي وتنظيم مدروس لتكون في اعلى ق
يم بهذه القيم تحل محل الق فنذاالفردية والجماعية وعندئذ تحدث عملية احالل ال شعورية لها 

القديمة في اطار اعادة صياغة وتكوين للرأي العام تجاه هذه القضايا التي طرحناها كمثال من 
 يخضع موظف بين امثلة عديدة يمكن ان تصح حتى على المستوى الفردي حيث يمكن ان

الخدمة العامة مثاًل لمثل هكذا عمليات تتصاعد فيها لديه قيم الكسب السريع ، والرشوة وخيانة 
االمانة على حساب قيم الحق والشرف واالمانة ومثل هذه القيم الفردية قد تصبح على المستوى 

تقرار االسالجماعي ظاهرة ملفتة للنظر وبخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفساد وعدم 
وهكذا يعاد تشكيل االطار الذي ينطلق منه الرأي العام بحيث يسود المجتمع رأي عام ازاء 

المطروحة ولكن من خالل القيم الجديدة والتي تم تسريبها الى وعيه الجماعي من خالل القضايا 
 وسائل االتصال الجماهيرية .

الية المقدمة من خالل وسائل االعالم ان فهم طبيعة تكون الرأي العام متأثرة بالوسائل االتص
 ف (19)يعتمد على ثالثة محاور اساسية

ينطلق من مفهوم ان االنسان هو )حيوان عاقل( يتخذ قراراته بناًء على ف  المحور االول
 المعلومات التي يتلقاها ويستوعبها وهذا ما جاء به )نظرية التعلم( .

ثر من كونه حيوانُا عاقاًل ومن ثم فهو يتصرف يتحدث ان االنسان بربري اك ف المحور الثاني
يث والسلوك واالتجاهات القائمة لديه بح اآلراءغالبًا تجاه الوسائل االتصالية لتبرير وحماية 

إلنسان مع ليعمل على اتساق سلوكه مع الوسائل التي يتلقاها مخافة التنافر معها فهو يدفع 
 السائد اجتماعيًا .االطار العام 
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فيفتر  ان الجمهور يكيف اتجاهاته ومواقفه بناًء على الوسائل االتصالية  : الثالثالمحور 
التي تصل اليه لتحقيق حاجاته ومنافعه ولذلك فانه يحافظ عليها ويستوعبها الى الدرجة التي 
تبقي هذه االتجاهات نافعة له محققة لرغباته لذلك فأن حدوث التأثير عبر الوسائل االتصالية 

 ف  (21)من خالل وسائل االعالم الجماهيرية يتطلبالمقدمة 
 لديه )الجمهور(. المألوفةاستخدام االشياء والتصنيفات  -أ
 تأسيس روابط ايجابية معه )الجمهور( منذ التفاعل االتصالي المبكر. -ب
ضوء  ها والعمل علىيفهمها الجمهور بسرعة ويقوم بتبنياستخدام اشارات ورموز يمكن ان  -ت

 ا .معانيها ودالالته
 

 خامسًا // اساليب ومسالك صناعة الرأي العام :
، من خالل االطار النظري لهذا  (21)لقد توصل الباحث من خالل االطالف على عدة مصادر 

البحث الى ان هنالك عدة اساليب وتكتيكات تعتمدها وسائل االعالم في صناعة الرأي العام 
 وتوجيهه والتالعب به يمكن اجمالها باالتي ف

تحت غطاء من الشعارات البراقة مثل حقوق االنسان والعالم الحر  استدراج الرأي العام : -1
والديمقراطية وحقوق االقليات ......الخ ، تقوم وسائل االعالم بأستدراج الرأي العام ألتخاذ 
مواقف سياسية قد تكون مخالفة او متناقضة لما كان يعتقده سابقًا في ظل طوفان هذه 

 لشعارات البراقة.المفاهيم وا
يبدأ هذا االسلوب بتجديد ماهية االنماط الجامدة او غير  :اطالق التسميات والنعوت -2

المفضلة لدى الجمهور تجاه قضايا بعينها ثم يتم الحاق نشاط او شخص او بلد ما برمز 
مشحون عاطفيًا ليتفاعل الجمهور مع هذه التسمية الرتباطها بهذه االنماط المفتعلة مثل 

 زعماء ورؤساء دول بهتلر او فيرون. ربط
يسعى الخطاب االعالمي قدر االمكان للتوحد مع قيم  :التوحد مع الجمهور المستهدف -3

واساليب الجمهور المستهدف وحياته من خالل استخدام نفس مفردات الخطاب والتعابير 
 ية .الشعب ايةوالحكواالمثال الحية المحلية ومن ذلك استخدام اللهجات المحلية او االمثال 
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( لمعاني مقصودة لدى صانع key phrasesاستخدام تعبيرات معينة بأعتبارها مفاتيح ) -4
في حينها اال انها على الخطاب االعالمي وقد تكون هذه الكلمات او العبارات غير مهمة 

وير الصراف الداثر في سوريا انه )صراف طائفي( صالمدى الطويل تصبح اساسية مثل ت
 اكثر من كونه )صراف سياسي( كما تفعل قناتي الجزيرة والعربية الفضائيتان .

مالم يقل او المسكوت عنه ف تبدأ ما تكون بع  العبارات والمعلومات المسكوت عنها او  -5
صالية الرسالة االت التي ال يعبر عنها طرحه للجمهور هي االكثر خطورة واهمية في محاور

وغالبًا ما يكشف تحليل المضمون عن االهداف والفعاليات الظاهرة والكامنة في الخطاب 
 االعالمي الذي ما يكون غالبًا يتضمن اشارات ضمنية محددة داخلة .

اعتماد التعبيرات والرموز كالصور والعبارات الحماسية واالرقام والشعارات عندما يكون لها  -6
 فألطراوحي بدالالت ضمن السياق االعتيادي للخطاب االعالمي الموجه مضمون خاص ي

 بعينها تجد في هذه التعبيرات والرموز اشباعًا لحاجاتها .
ان صياغة الخطاب االعالمي بالتوافق مع الترابط مع التجارب المحلية للجمهور :  -7

الح استجابات لصاالحتياجات النفسية للهدف ومعرفة دائرة اهتماماته يمنح هذا الخطاب 
المرسل ومن ذلك تقديم احداث معينة على انها تنتقل مباشرة من توقع الحدث مثل مظاهرات 

 ما يسمى )الربيع العربي(.
 وهو نوعان ف السقاطا -8

المقصود به توجيه النقد واطالق االتهام دون تحديد االسماء صراحة  اسقاط شخصي ف -أ
 ولكن الجمهور يستطيع بسهولة فهم المقصود بها .

اسقاط موضوعي ف بتوجيه نقد لبرنامج حزب او مرشح منافس دون تحديد االسم صراحة -ب
 .، وحزب االقلية ، واالقلية العرقية وهكذا المعاديةباستخدام اوصاف مثل الدولة 

واحدة  نحو قضية ما بفكرةقد تبدأ محاولة تغير اتجاه الرأي العام  االشعاع او مركز الدائرة : -9
بسيطة مثل القضاء على الغالء او البطالة وتنتهي بعده افكار قد تصل الى اسقاط النظام 

 السياسي القائم كما هو الحال في احداث تونس مثاًل .
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جهة كل من يؤيد او يساند الخصم بحيث تصبح ونعني به انتقاد او موا نقل العدوى : -11
مساندته عدوى يجب محاربتها والقضاء عليها ، الحظ ما يجري حول القضية السورية 

 وموقف ايران .
ويتم عن طريق اشاعة سبل من المبررات القوية بحيث يمكن استغالل الجماهير  التبرير : -11

من قبل وسائل االعالم بداًل من اعطائها االسباب الحقيقية التي تقف وراء دعوة او اجراء 
 ما تتخذه الحكومة او النظام السياسي لتبرير افعالها وحشد الرأي العام حولها .

د مصطلحات وعبارات لها دالالت معينة في حد ذاتها ف ان اعتما التجريد من السياق -12
ولكن بعيدة عن استخدامها في سياقها الطبيعي لتحقيق اغرا  تتعار  مع المعاني 
االصلية لتلك الكلمات مثل مفهوم )االمن االسرائيلي( او دعم الديمقراطية في بلد بقوانين 

 كذا .قاسية ومقيدة للحريات او مفهوم الشرق االوسط الكبير وه
رية قرارات مصي إلصدارعندما تتجه النية  بالون االختبار او حبس نبض الرأي العام : -13

او حيوية ويكون المطلوب قياس رد فعل الرأي العام حولها تعتمد وسائل االعالم على نشر 
خبر صغير او تصريح غير مباشر تمهيدًا لموضوف القرار المزمع اصداره لقياس رد فعل 

 الرأي العام حول الموضوف مثل خبر حذف اصفار ثالثة من العملة العراقية الحالية .
التي تصاغ بشكل يوحي بنوف  ةتجد الشائعات وهي االخبار الكاذب الشائعات :اطالق  -14

من المصداقية مناخًا مالئمًا في اوقات االزمات والتوترات السياسية واالجتماعية وتحت 
غطاء مصادر مطلعة او موثوقة او تقارير سرية يجري تصوير ان هذه المعلومات تم 

 تسريبها لوسائل االعالم للتالعب بالرأي العام .
بئة النفسية التي تقوم بها وسائل االعالم للجماهير تجاه من خالل التع : باألفعالالتورط  -15

في تنظيم  او انخرطقضية معينة يحد قسم من الجمهور نفسه وقد تبنى اتجاه سياسي معين 
او هيئة ليتحول هذا الموقف الحقًا الى نوف من التوريط قد يجعل قسم من الجمهور يأخذ 

 . )الربيع العربي(ظاهرات ما يسمى موقف قد ال يكون مقنعًا به بشكل كامل والحظ م
باستخدام قصص واخبار تثير انتباه الجمهور او تحاكي وجدانه وغرائزه  اسلوب االثارة : -16

تعتمد وسائل االعالم اسلوب االثارة من خالل التضليل والخداف والمناورة لتصل الى تكوين ، 
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ها واهداف تعمل علي رأي عام عنيف تجاه قضية قد ال تستحق كل هذا الحشد اال لغايات
 الجهة التي استثمرت وسائل االعالم بذلك )الحظ قضية االقباط في مصر( .

تسعى وسائل االعالم الى تحويل انتباه الجمهور الى مسائل ومواضيع  تحويل االنتباه : -17
اخرى قد تكون بدياًل عن الموضوف االساسي المثار حوله جدل كبير حيث تبعد االنظار 

ى مواضيع اقل اهمية وهذا ما تعمله مثاًل االدارة االمريكية عندما تواجه ازمة عنه وتحولها ال
اقتصادية خانقة حيث يجري اختراف عدد خارجي مزعوم او تهديد متوقع لتحويل انتباه 

 الجمهور .
لترسيخ المعلومات في اذهان الجمهور تلجأ وسائل االعالم الى  التكرار والمالحقة : -18

الحقة وليس العبرة هنا بالتدفق االعالمي للمعلومات بقدر التركيز اسلوب التكرار و الم
 والتكرار لبع  حقائقه فقط وتوجيه انتباه الجمهور نحوها حتى يصل الى درجة االمتناف .

تتزايد احتماالت تشويه االخبار والمعلومات بصورة خاصة عندما ال  طرح الحقائق : -19
او عندما ال تتنوف مصادر المعلومات ومع عدم  مع الحقائق اآلراءتتوفر امكانية مواجهة 

وجود التدقيق الكافي لدى الجمهور لنوعي المعلومات المقدمة له وبخاصة في اوقات 
االزمات قد تصبح االخبار الكاذبة حقيقية وبخاصة عندما يكون كل مصدر اعالمي يؤكد 

 انه يقول الحقيقة المطلقة دون غيره .
والتي تعكس الحمالت االنتخابية والمناظرات  لمحددة :اسلوب البرامج االيجابية ا -21

تقبل لخلق وروح التفاؤل بالمس واآلمالالتلفزيونية بين المرشحين ابرز اشكالها حيث الوعود 
رأي عام مؤيد لهذا الطرف او ذاك اال ان هذا االسلوب قد ينقلب سلبيًا على معتنقيه عندما 
يفقد المرشح مصداقيته بعد فترة من الزمن وبخاصة عندما يتسلم زمام االمور ويغرق في 

 ومغرياتها.اتون السلطة 
 ف والتي تتضمن (22)اسلوب اللغة المزدوجة -21
ن المفردات اللغوية لتحري  الرأي العام وتوجيه استجاباته نحو مفردات بغيها شح -أ

 . مثل)مكافحة االرهاب(
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االستعارة المجازية التي تجعل من الشيء جمياًل وغير المريح جذابًا والسلبي ايجابيًا  -ب
مثاًل تصوير القيادة االمريكية بانها قيادة محنكة متفوقه وموقفها من العالم موقف 

 ، انساني ، شرعي ، شريف ، .....الخ . قياخال
التخفيف البالغي ف بالتقليل من االثار السلبية لبعضه مثل مفردة الحرب وتصويرها  -ت

 بانها نتاج طبيعي للحياة االنسانية او التدخل في شؤون الدول .
 

الذي يكفل احداث انطباف يغاير القصد االصلي منها ومن  فالضبط االنتقائي للمعلومات -22
 ذلك حجب بع  الحقائق للجمهور.

 
 الخالصة واالستنتاجاتسادسًا // 

ة يللرأي العام في اي بلد من البلدان عوامل تكوينه المنبعثة من تأريخه وتقاليده وظروف البيئ 
والتراث الثقافي والمناخ النفسي لذلك البلد واالوضاف االجتماعية والسياسية واالقتصادية فيه ومن 

وهذه  ،ومتفاعلة مع بعضها بحيث يؤثر احدها على االخر  متشابكةتجاربه الذاتية وهذه العوامل 
كة ر العوامل ليست عناصر نظرية مجردة او منعزلة ولكنها قوى فاعلة في مجال ناب  بالح

الذي  اال ان التطور المعاصر ، مؤثرات متكاملة باعتبارهاوالتغير والتفاعل وال يمكن فهمها اال 
اصاب وسائل االتصال واالعالم وما رافق ذلك من تسارف في مستوى التقنية والمضمون داخل 

وياته تهذه الوسائل مما اعطى بعدًا جديدًا مؤثرًا في صياغة مالمح الرأي العام على اختالف مس
وفي ظروف العالم المعاصر اصبحت هذه القضية ذات ابعاد سياسي واجتماعي  وتصنيفاته ،

ري بوسائل االعالم والتالعب بمضمونها تجوثقافي بالغة الخطورة واالهمية ألنه من خالل التحكم 
لى ع صيانة جديدة للرأي العام في مختلف بلدان العالم والخالف االساسي بين هذا التوجه او ذلك

ناصر فهذه الع ، (المنهج والمضمون والهدف)في ثالثة مسائل اساسية هي  ا الصعيد يكملهذ
الثالثة تشكل االطار الجوهري لعمل ونشاط وسائل االعالم الجماهيري على صعيد تكوين او 
اعادة تكوين الرأي العام وصياغته لذلك فهي ليست فقط تتدخل بشكل فاعل في صياغة وجهات 

هور تجاه القضايا المختلفة ولكنها تحدد اطر العالقة بين القوى االجتماعية والسياسية نظر الجم
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الفاعلة داخليًا وخارجيًا وانعكاس ذلك عن حال االنفراج والتقارب او التصعيد والتأزم في مسار 
اديًا صهذه العالقات وهنا نحن امام استثمار جديد لقوة االعالم وقدراته ووسائله ليس استثمارًا اقت
 مجرد بل هو استثمار فكري يأخذ منحى سلبي او ايجابي وفقًا للهدف والمنهج والمضمون .

 
 االستنتاجات :

ظاهرة الرأي العام ظاهرة موغلة بالقدم تتعلق بوجود المجتمع االنساني في بقاف العالم  -1
المختلفة وقد تزايدت قوة هذه الظاهرة وتأثيرها خالل النصف الثاني من القرن العشرين 

 وما تاله .
النظام االتصالي السائد محليًا او عالميًا له دور مؤثر وفاعل في تكوين وصياغة الرأي  -2

 .ام حيث انه احد العوامل االساسية في تكوينه الع
 االعالمية والتطور التكنولوجي المتسارف في وسائل –تقنيات صياغة الرسالة االتصالية  -3

االتصال وطرق اخراج وتقديم هذه الرسالة اعطى لوسائل االعالم الجماهير قوة مضافة 
 للتأثير والتدخل بشكل مباشر في تكوين الرأي العام .

ومسالك متعددة من قبل القائمين على وسائل االعالم لصناعة وتكوين هنالك اساليب  -4
الرأي العام وفق اهداف محددة تخدم مصالح ومرامي الجهات التي تقف ورائها قد ال 
يستطيع الجمهور الوقوف على حقيقتها في خضم تسارف االحداث او في ظل الحياة 

 . كثيرًا بالمعلومة التي تصله عبر وسائل االعالمال يدقق المعاصرة التي تجعل المتلقي 
التعرف على هذه االساليب يعطي المخطط االعالمي القدرة والتصور الواعي على  -5

االعالمية بشكل يخدم هدفه تجاه الرأي العام في المستوى  -صياغة رسالته االتصالية
 الذي يتعامل فيه.
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This study aims at identifying the bases and means of making public 

opinion in contemporary societies, especially after decay role that was 

played by traditional means such as the family, school, and by focusing on 

the finite role and effectiveness of mass media associated with significantly 

techniques and modern technology. This even took outperform 

significantly on traditional means of re-manufacture and formulation of a 

new public opinion and the foundations and principles of configuration 

may not often aligned with political and social systems, economical and 

cultural conditions prevailing locally, regionally or nationally. 

The study found that the explosive revolution in the means of 

communication, satellites and the world became what is known as the small 

village that occurred at the end of the twentieth century, was one of the 

main factors which entered in formulating the public opinion on different 

levels that were mentioned in the search, and this phenomenon has 

political, social and global dimensions and that by controlling mass media 

that aims at formulating a new public opinion throughout the world. So that 

the public opinion on different levels and techniques depends on the media 

as an active and influential tools in the formulation of its components, and 

it became clear that there are methods and multiple messages used by the 

media to form the public opinion to serve the interests and goals of others. 

Besides, these methods gave Media the ability to formulate its 

communicative media message in a way that serves the purpose toward 

public opinion in any levels. 

 


