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 الوحدة التعليمية األولى
تاريخ الرأي العام   

 
األهداف التعليمية: 

اًر على:  في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قاد
 

يشرح فكرة نشوء ظاهرة الرأي العام 1 . 

القديمة 2 الحضارات في العام يتعرف على الرأي .     

والرومانية 3 اإلغريقية يتعرف على الرأي العام الحضارتين .   

اإلسالمي 4 العصر في العام يتعرف على الرأي .     

الحديث 5 العصر يتعرف على الرأي العام في .   
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 الرأي العامظاهرة  تاريخ

ن كان اصطالح الرأي العام قد استخدم أول مرة نهاية القرن  لم تكن ظاهرة الرأي العام وليدة العصر الحديث، وا 
عن سلوك  للتعبير عشر، السادس لويس مالية وزير لسان على 1789الفرنسية الثورة انإب   عشر الثامن

 المتظاهرين.
قدم اإلنسان، فقد كانت األنظمة  الظاهرة قديمة  إن هذه 

االجتماعية منذ بداياتها األولى تولي اهتماما  كبيرا  بآراء 
ول ئهم للوصواستطالع أفكارهم وآرا اهتماماتهمالناس و 

 إلى القرارات السليمة.
 لم التي الحديثة المصطلحات من العام فالرأي ا  إذ
والثورة  األمريكية االستقالل حرب انإب   إال عرفت  

الفرنسية، ولكن ال يمكن القول أن الحضارات القديمة 
 عرف قدف لم تعرف المفاهيم المشابهة للرأي العام.

العام، كاالتفاق  الرأي فكرة من القريبة المفاهيم اليونان
 د  بها أشالعام أو االتجاهات السائدة وكانوا يحتفون 

  .، حتى أنهم خلدوها في "معبد البانتويون"احتفاء  
 صوت مفهوم إلى إمبراطوريتهم عهود أواخر في ووصلوا الناس بين الشائعة اآلراء عن أيضا   الرومان وتحدث
 .الحديث التاريخ في العام الرأي اصطالح من كثيرا   يقترب ولعله الشعب، صوت أو الجمهور
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 ةالقديم الحضارات في العام الرأي
 

 من متقدمة   أشكاال   والمايا، األنكاو  الرافدين وادي النيل وادي حضارة مثل القديمة الحضارات عرفت
 .العصور مر على شاخصة   آثارا   تركت التي واالقتصادية االجتماعيةو  السياسية األنظمة

 التحكم بموجبها يتم التي واألساليب الطرق وتطورت العام، الرأي أهمية ازدادت الكتابة اإلنسان عرف أن فمنذ
 حكام كان حيث ذلك، على والفراعنة البابليونو  السومريون فهاخل   التي اآلثار وتشهد وتوجيهه، العام الرأي في

 المؤتمراتو  الشعب مجالس إقامة خالل من وزنا   العام للرأي يقيمونكاد( أ)و)آشور( و )سومر( الرافدين وادي
 سياسي نظام   ونشوء الرافدين بالد حضارة بتطور به واالهتمام العام الرأي استخدام ارتبط قد كما واالجتماعات

 .قالعرا من الجنوبي الجزء في م.ق 3000 حدود عند سومر بالد في
 من شكل كأول المدينة دولة نظام ظهور حتى البشري االستيطان مراكز أول ظهور منذظهر الرأي العام 

 يضاهيه شيء أقرب ولعل .الرافدين بالد حضارة بشؤونه انفردتو  البشرية، تاريخ في تطورةمال الحكم أشكال
 نموذجيا   نظاما   الحضارتين كلتا في النظام ذاك كان إذ غريقية،اإل الحضارة في المدينة دولة نظامهو 
 .Citizenship والمواطنة المواطن فكرة ظله في فنمت.،للدول
 الراقية والطرق األساليب عن التاريخية والقرائن الدالئل تدل   إذ القديمة، المصرية للحضارة بالنسبة الشأن وكذلك

قامة المعابد وتشييد ان،الكه   وتقديس فرعونال تأليه مثل المطلوبة، الوجهة وتوجيهه العام الرأي في التأثير في  وا 
 .العام الرأي في للتأثير المتطورة األساليب من أسلوبا   إال كله هذا يكن لم إذ األهرامات،

لتنظيم شؤون المجتمع، فكانت حكومة  واسعا   أول من أعطى الرأي العام مجاال   وكانت المدن اليونانية القديمة
 المناقشاتو  الحوارات طريق عن نفسه، عن للتعبير الفرصة العام الرأي تعطي بالديمقراطية تتصف المدينة التي

 اليونانيون والمفكرون الفالسفة لعبه الذي الدور كذلك علينا يخفى ال كما والدينية، بيةز الح أو السياسية والخطب
 سقراط مثل والعلماء الباحثين اهتمام موضع اآلن حتى آرائهم ظلت فقد ومعناه، العام الرأي مدلول أدركوا الذين

بينما كان  وتعريفه، أصال   وجوده حول الشك مثيرا   العام الرأي قيمة أنكر قد أفالطون أن نجد لكن وأرسطو،
 السياسية، األنظمة ألنواع تصنيفه في يظهر كما يلعبه، الذي السياسي للدور تقديره في يجابية  إ أكثر أرسطو
 حكم من أفضل حكمها الكثرة أن إذ الحقيقة، عن يعبر الذي هو حكمالو  ،السيادة لها تكون أن يجب فالكثرة
 وهنا المثارة، القضية في الكل ونميفه بينهم فيما ولكن خر،آ جزءا   يفهم واآلخر ،جزءا   يفهم البعض ألن الفرد،
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 في بالناس يلتقون الخطباء فكان القديمة، اليونانية المدن دويالت في العليا الكلمة صاحب العام الرأي كان
سبرطة أثينا ساحات  .األخرى النظر وجهات لىإ الجميع ليصل والجدل المناقشة وتدور وا 

 خاصة   بأهميته، واالعتراف نموه مراحل من جديدة   مرحلة   العام الرأي جتازا حتى وتوسعت، روما تطورت إن ما
 في والمتمثلة المؤرخون سجلها التي التاريخية والدالئل القرائن من العديد توجد إذ الحكم، بشؤون يتعلق فيما

 .إليه اإلشارة أو هنع عبيرتلل المستخدمة أو العام الرأي على الدالة المصطلحات
 كبيرا  ً   احتراما ونيكن   ال أنهم إال العام الرأي مفهومفهما  ل أكثر نجدهم فإننا الرومانية، اإلمبراطورية مفكري أما

 عن فن كاملة   رسالة   كتب الذي "كونيتوس" وشقيقه "شيشرون" خطابات في يظهر كما الناس، وسواد للعوام
 في بدأت ،Actadiurna الوقائع تسمى يوميا   تصدر صحيفة قيصر يوليوس ابلكت   كان وكذلك الدعاية
 هذله كان حيث البرلمان، ونواب الشيوخ الخاصة بمجلس األنشطة وتتضمن الميالد، قبل 59 سنة الظهور

 400 أربعمائة لمدة ناسلل تصدر ظلت الصحيفة هذه أن كما العام، الرأي صياغة في الكبير األثر الصحيفة
 .متوالية سنة
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 اإلسالمي العصر في العام الرأي
في الجماهير في وقت معين و  تهم   يشير الرأي العام في اإلسالم إلى اتجاهات جماهير المسلمين نحو قضية  

 .رسوله وسنة اهلل كتاب يحكمه ونقاش   وحوار   مشاورة   بعد مجتمع معين
 علمي تعريف بأنه التعريف هذا ساق من عىاد   لقد

 حققته ما اعتباره في آخذا   التعريف شروط استكمل
 النفسية الدراسات حقل في الحديثة العلمية الدراسات

 مع تتفق تعريفات من المفكرون مهقد   وما واإلعالمية
إيديولوجياتهم ونظمهم وأفكارهم، مستلهما  منهج رسول اهلل 
 وسيرة السلف الصالح من الخلفاء الراشدين الذين انتهجوا

 .الصدد هذا في( ص) اهلل رسول منهج
 تعريف   تقديم في التعريف هذا صائغ قوف   هل ولكن
 نظرة في ال؟ أم اإلسالمي العام للرأي مانع   جامع   علمي  
 الذي اإلخفاق مدى للقارئ ينكشف المتقدم للتعريف أولية
 بين الكبير االنسجام عدم خالل من الكاتب به مني

 .والمعرَّف المعرِّف
 

 لم المتقدم التعريف ولكن الرأي ذلك في المسلمين جميع اتحاد يعني اإلسالمي العام الرأي أن جليا   والمعروف
 هو مما أخص المعرَّف جعل بل معينة، مسألة على المسلمين آراء فيها تتفق التي الحاالت تلك ليشمل يكن
 .معين ومجتمع معين وقت في قال حين عليه

 تعريفات الشورى:
  العالقة؟ هذه نوع هو فما اإلسالمي العام والرأي الشورى من كل بين وثيقة عالقة هناك
 تحديد خالل من العالقة تلك طبيعة تتضح لكي للشورى تعريف تقديم بنا يجدر المتقدم السؤال على اإلجابة قبل

 .منهما كل إطار
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   الحق إلى األمور قربأ إلى للتوصل فيه الخبرة ذوي من الرأي استطالع" أنهاب الشورى القدماء فعر." 
ذا كان يطلق على استطالع رأي  إن الشورى بهذا المعنى ال تؤيده النظرية اإلسالمية في الشورى، وا 

ال التسامح باب من هو فإنما الشورى مصطلحذوي الخبرة   وفق شيء في الشورى من ليس فهذا وا 
قوله  مثل ىالشور  مسألة إلى تشير التي القرآنية اآليات في النزول أسباب أن كما ،اإلسالمية النظرية
 ذكر الذي المتقدم المعنى توافق ال، "األمر في وشاورهم"تعالى وقوله "...بينهم شورى وأمرهم" تعالى

 من وهو ما مسألة   في الخبرة بذوي االستعانة باب في يدخل إنما الذكر السابق التعريف وأن للشورى
 .نحوها اإلنسان عقل يدفع التي األمور

 من ينوب عنها في األمور القائمة المتعلقة بها". "استطالع رأي األمة أوبأنها  الشورى ونالكثير  ر فع 
   تقليب أوجه الرأي والنظر في مختلف المسائل والقضايا المطروحة حتى تصل  بأنها البعض فهاعر"

 بعد األغلبية تتبناه كما األقلية وتتبناه (وتؤيده عليه تتفق) اآلراء من رأي  الجماهير باتجاهاتها إلى 
 ."واقتناع رضا عن وذلك وحوار مناقشة  

 
 :اإلسالمي العام والرأي الشورى من كل بين عالقةال

 العام الرأي على اإلطالل خاللها من يمكن التي النافذة تمثل إنما الشورى نأب القول يمكن تقدم ما على بناء  
 .معينة قضية   تجاه مواقفه لنعرف العام الرأي عالم الى خاللها من نلج التي البوابة بمثابة وهي

الدعامة التي يمكن أن تحتمي بها المثل واألخالق في المجتمع  هو على هذا يكون الرأي العام اإلسالمي
 بل أي فرد منف ال أخالقي يمكن أن يصدر من ق  اإلسالمي، إذ أن الرأي العام سيرفض بال شك أي تصر  

 للمجتمع األخالقية المثل ينتهك من الحمراء الدائرة في يضع سوف العام الرأي أن كما أفراد المجتمع اإلسالمي
 العيش يمكنه ال فطرته بمقتضى اإلنسان أن وبما .اإلسالميالمجتمع  عن بمعزل الفرد ذلك فيكون اإلسالمي

 العزلة دائرة في يضعه أن يمكن ما يتصرف أن قبل كثيرا   سيتأملفإنه  الجماعة في الحياة عن بمعزل
 .االجتماعية

 اإلسالمية والنظرة والروحية، الدينية القيم من المستمدة األخالق على الحارس بوظيفة يقوم العام فالرأي ا  إذ
 األخالق على بالحفاظ مطالب   اإلسالمي العام فالرأي والباحثين، الخبراء هؤالء أفكار مع تتفق العام للرأي
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ثل التي جاء بها ي انحراف  أو خروج  عن الم  م أيقوِّ ليه أن وع رسوله وسنة اهلل كتاب في وردت التي اإلسالمية
لزاماإلسالم، بل   .يواجهونه منكر أو خطأ أي عن السكوت بعدم المسلمين جميع وا 

 

 الحديث صرعال في العام الرأي
 التي الجماعي الشعور فكرة على مبنية وهي العام، واإلجماع العام االتفاق عبارة المسيحي العصر في ظهرت
 العامة واالتجاهات السائدة التقاليد عن للتعبير اإلمبراطور وأنصار وخصومهم، البابا أنصار يستخدمها كان
 .عليها المتنازع المختلفة المناطق في للرأي
 الحرية دعائم وسلم عليه اهلل صلى الرسول أرسى حيث جليا ، واضحا   العام الرأي كان اإلسالمي العصر وفي
 .بفعالية وظائفه يؤدي العام الرأي جعل مما المجتمع هذا في
 العلوم وانتشرت الطباعة آلة غوتنبرغ اخترع أوروبا، في النهضة عصر وظهور عشر الخامس القرن نهاية ومع

 خلق وفي القومية الدولة ظهور في ساهمت التي والسلوكية اإلنسانية العلوم دراسة في االهتمام وبدأ والفلسفة
 مكانة إلى قتطر   من أول "نيكير جاك" كان فرنسا ففي، المجاالت كافة في أوروبا شملت قوية فكرية حركة
 ألمانيا في العام بالرأي المتعلقة المناقشات الفرنسية الثورة شجعت كما وسياستها، الدولة إدارة في العامالرأي 

 .بأمريكا دستورال واضعي وعقول انجلتراو 
 مجال فيالديمقراطية  لفكرة تأسيسا   عشر الثامنالقرن  في الفرنسية بعدها ومن األمريكية الثورة شكلتلقد 

 من العديد ظهر حيث والحريات، فراداأل بحقوق واالعتراف الشعب سيادة لمبدأ وترسيخا   السياسي العمل
 عن دافعوا الذين المفكرين من وغيرهم "باين توماس"و" آدامز صمويل"و" روسو"و "فولتير" أمثال المفكرين

 .المستنير الحر العام الرأي نشوء أمام الطريق ومهدوا اإلنساني العقل
 الثورة بفعل والسلطان السطوة ذا السيد   هو العام الرأي أصبح عشر التاسع القرن بداية ومع

 ودراسته العامبالرأي  االهتمامو قد زاد  الجديدة االتصال ووسائل العلمية واالختراعات واالكتشافات الصناعية
 .العشرين القرن أربعينيات في والتطبيقي النظري المستوى على

 :على القرن العشرين أربعينيات من األخير النصف في العام دراسة الرأي مجاالت تركزت
 .(الحكومية الهيئات بها اهتمت) العام الرأي مسح .1
 .(العسكرية والكليات الجامعات في تركزت) النفسية الحرب .2
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 المعاهد من الكثير في البحوث فيه تجري مجاال   أصبحت) الجماهيري االتصال وسائل .3
 .(العالمية

 الستخدامها للحكومات دافعا   الحرب أثناء الدعاية استخدام كان لقد) الخارجية والسياسة العام الرأي .4
  .(الخارجية السياسة أدوات من كأداة الحرب بعد
 كبير تأثير ذا الدولية العالقات حقل في والباحثين العلماء من العديد نظر في العام الرأي أصبح لقد

 السياسي بالقرار الداخلي العامالرأي  ربطت التي والقيود المعقدة العالقات بفعل الخارجية السياسة على
 النقد حق ويمتلك الدول تعقدها التي الدولية االتفاقات على يؤثر العامالرأي  وأصبح للدول، الخارجي
 العام الرأي على التأثير محاولة إلى الساسة دفع ذلك الدولية، االتفاقات في للساسة السياسي للسلوك

 في واآلخر الداخلية، السياسية البيئة مستوى على الشخصي التأييد كسب في األول تمثل اتجاهين في
 .المبرمة الدولية االتفاقيات على العام الرأي موافقة انتزاع 

 وغير الحكومية للمعاهد بالنسبة سواء العام الرأي مشاكل من بارزة كمشكلة العامة العالقات إظهار .5
 .الحكومية

 
 :ومالبسات أخطاء من العام بالرأي يتعلق ما توضيح بغية أساسية ومالحظات تعقيب
 :األساسية المالحظات بعض
 إليه يصل ما هو الرأي أن إلى رأيهم في يذهبون العام الرأي ظاهرة يتناولون الذين الكتاب بعض إن -1

 الرأي هذا أن وأعتقد أكثر، أو متغايرين بديلين بين من له باختيارهم أو باختياره الجماعة أو اإلنسان
عالمية واقتصادية سياسية بقضايا يتعلق بالتحديد العام الرأي أن وذلك الواقع يخالف  وثقافية وا 

 االختيار هو العام الرأي يكون أن بالضرورة وليس اإلعالم وسائل في النظر وجهات تطرح واجتماعية
نما تحصيل حاصل   اختيارية ليست العملية أن ذلك أكثر، أو بديلين بين من من  كبيرة   لمجموعة   وا 

 .والعمومية األغلبية صفة له عام رأي إلى أخيرا   والوصول واالستنتاج ماً   قضية حول واألفكار اآلراء
 ولكن بحتة، سياسية   ونها ظاهرة  الباحثين ظاهرة الرأي العام في األمور السياسية، ويعد   بعض يحصر -2

والحديثة لهذه الظاهرة يجعلنا  القديمة والممارسات العام الرأي لمفهوم والمتفحصة المتمعنة التأملية النظرة
 ذلك في ولنا والسياسية، واالجتماعية والثقافية الفكرية جوانبها بمختلف الحياة لتشمل نوسع من دائرتها
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 إلنسان،ا مصالح لتعدد نتيجة وتداخلت الجوانب هذه فيها تشابكت التي المعاصرة الحياة واقع من سند
 .ومجتمعات أفرادا   الناس بين االتصال لوسائل الطاغي لالنتشار ونتيجة ببعض، بعضها وارتباط

 ال عندما أخرى أوساط وتغييب معينة أوساط إلى باالستناد انياألح من كثير في العام الرأي يؤخذ -3
 الحالة وتبيان الحقائق بتزييف تقوم يجعلها مما األوساط هذه عند معينة دولة أو جماعة مصلحة تتحقق
 .تماما   ذلك غير الواقع بينما موقفها أو قضيتها يؤيد عاما   رأيا   هناك أن على

 القضايا أن ولو ،جدا   قليلة قضايا أو محدودة حاالت   في إال العام بالرأي األخذ- اآلن حتى -يتم لم -4
 هناك ولكن حينها، في تحل   قد العالقة القضايا من العديد لكانت العام الرأي إلى باالستناد عولجت قد

 بالقضية العالقة ذوات للبلدان واالقتصادية السياسية المصالح منها العام الرأي غير أخرى اعتبارات
 القضايا لبعض عادال   حال   يكون أن بالضرورة.سلي العام الرأي أن إلى اإلشارة وتجدر. المطروحة

 المذكورة إنما تأخذ دورها في هذا المجال. األخرى واالعتبارات المصلحة أن وذلك
 .الهامة لألحداث بالنسبة الحساسية شديد فهو بغيرها، تأثره من أكثر باألحداث العام الرأي يتأثر -5
 القضايا عن أهمية األكثر القضايا وتشغله قريبا   حدوثها المتوقع أو القائمة بالقضايا العام الرأي يهتم -6

 .أهمية األقل
 .وواقعية   نضجا   أكثر العام الرأي كان التعليم في أكبر فرصة   الشعوب أعطيت كلما -7

 ووسائل ومؤثرات وحيثيات عوامل من جملة محصلة عن عبارةهو  العام الرأي بأن أخيرا   القول يمكن
 العام الرأي يكون أن بالضرورة وليس المتنازعة أطرافها لها قضايا عدة أو معينة قضية في تؤثر متعددة
نما صائبا   أو منصفا    .إيجابا   أو سلبا   نفا  آ المذكورة بالعوامل يتعلق وا 
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 الخالصة
  الرأي العام ظاهرة قديمة متجددة واكبت رحلة اإلنسان منذ فجر التاريخ، وتبلورت مفاهيمها ومضامينها

العصووور على امتداد  العصووور واأليام وأصووبحت اليوم اصووطالحات نردده في أحاديثنا العام والخاصووة 
 وفي مختلف الميادين وفي جميع وسائل اإلعالم واالتصال.

 يتم التي األساليب و الطرق وتطورت ، العام الرأي أهمية ازدادت الكتابة اإلنسان عرف أن منذ 
 .وتوجيهه هفي التحكم بموجبها

 كانت المدن اليونانية القديمة، أول من أعطى الرأي العام مجاال واسعا لتنظيم شؤون المجتمع 
  المسلمين نحو قضية تهم الجماهير في وقت و يشير الرأي العام في اإلسالم إلى اتجاهات جماهير

 .رسوله وسنة اهلل كتاب يحكمه ونقاش وحوار مشاورة بعد مجتمع معين
 الشعب بصوت االهتمام ضرورة إلى األنظار وجه من أول مكيافيللي كان الحديثة العصور مستهل في 

 اهلل صوت هو الشعب صوت بأن القائلة العبارة يردد كان ما وكثيرا واتجاهاته
 ر وسائل تطو توج انتصارات الرأي العام بمزيد من االنتصارات ذلك أن ليالعشرين الحادي و  جاء القرن

 .قد جعل هذا القرن قرن الرأي العام االتصال الحديثة
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 تمارين
 الرأي العام ظاهرة قديمة متجددة منذ فجر التاريخ واكبت رحلة اإلنسان 

 ما رأيك في ذلك؟  -1
 ما أوجه االتفاق في مفاهيم الرأي العام حسب العصور المختلفة؟ -2
 لماذا تزداد قوة الرأي العام مع اتساع دائرة الجماهير؟ -3
 لماذا نعتبر كتابات أفالطون مراجع للرأي العام ؟ -4
 ما الفرق بين رؤية أرسطو وأفالطون ؟ -5
 اإلسالم؟ما مفاهيم الرأي العام في  -6
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 الوحدة التعليمية الثانية
الرأي العام مفهوم  

 

 
 :األهداف التعليمية

 :أن في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على

 يعّرف مفهوم الرأي العام .1
 يحّدد المعنى اللغوي لمفردة "الرأي" ولمفردة "العام" .2
 العام في التراث األكاديمي أييحّدد التعاريف المختلفة للر  .3
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 مقدمة

أصبح اإلعالم في عصرنا علمًا له قواعد 
 رسات العملية وحدها كافيةً وأصول ولم تعد المما

في مجاالت اإلعالم المختلفة من صحافة  للتقدم
ذاعة وتلفزيون وسينما وغيرها من وسائل  وا 

ولما كان عصرنا هو عصر التقدم  االتصال.
األفكار العالمية في  والعلم الذي يحتم مسايرة

علمية  ةمختلف المجاالت ويؤكد أن كل نهض
رتباط بالمستوى العالمي في البد لها من اال

إن دراسة الموضوعات المتخصصة في ف ،الفكر
مجاالت اإلعالم على اختالفها وتعددها البد 

 ضالذي تتعر  معرفة اإلنسانوأن ترجع أواًل إلى 
 

  ره وهذا بطبيعته يتطلب معرفة مدى تأث ومعرفة هذا اإلنسان هي دراسة الرأي العام، االتصالله وسائل    
 بالدعاية واإلعالم.

 مفهوم الرأي العام

من البداية إلى أن أصبح مصطلحًا شائع االستعمال للرأي العام  التطور التاريخيمن خالل استعراض 
ومنها  ها،ؤ عرض أسماثم ت   ، فاألشياء توجد أوالً العامر واضح عن مفهوم الرأي تصوّ يمكن إعطاء  ،والتداول

ن كان كاصطالح من مصطلحات العصر الحديث الذي تعددت فيه  الرأي العام فهو قديم قدم البشرية، وا 
 وسائل التعبير عن هذا الرأي العام من الصحيفة إلى اإلذاعة إلى التلفزيون.

ور وسائل تطج انتصارات الرأي العام بمزيد من االنتصارات ذلك أن توّ ليالعشرين الحادي و  جاء القرنلقد 
ما القرن الماضي عند ثالثيناتو ذلك انطالقًا من  قد جعل هذا القرن قرن الرأي العام االتصال الحديثة

 اهتجاألبحاث بقياس المواقف وردود األفعال  تلك قامتحيث  "أبحاث قياس الرأي العام" يما سم ظهر
ها الحياة السياسية واالجتماعية بدءًا من الحرب العالمية األولى والحرب تالقضايا والموضوعات التي شهد
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دور  لهأصبح و  في الحياة السياسية الوطنية والدولية، الدور الهام للرأي العام برزتاأ اللتان العالمية الثانية
توجيهها وبات أصحاب القرار السياسي يضعونه في حساباتهم سواء صرحوا و كبير في صياغة األحداث 

 بذلك أم لم يصرحوا به.

ة لمصطلح نولتوضيح مفهوم الرأي العام ذهب بعض الباحثين إلى تفسير معنى كلمتي )الرأي( و)العام( المكو  
 :الرأي العام

  فهناك من وصف الرأي العام
التي و إزاء موضوع معين  كعاطفة  
بها أكثر أعضاء الجماعة  يرحب

، ثم ال تلبث هذه العًا وذكاءً اطّ 
ل عتنق من قبالعاطفة أن تنتشر وت  

معظم األشخاص الذين تتكون منهم 
متعلمة ذات مشاعر سوية  جماعة  

 تعيش في دولة متمدنة ومتحضرة.
  عتبر آخرون أن كل ما يمكن افيما

على عملية التفكير  أن يحثّ 
قضايا عراب عن ذلك حول واإلإ 

 المصلحة العامة يدخل في تكوين 
 

 الرأي العام، وبالتالي يمثل الرأي األكثر فعالية ألكبر عدد ممكن من المواطنين الواعين.   
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 تعريف الرأي العام

 ما أو ،"المعرفة ألجل العقلي النظرا "أهمه متعددة معان   على للداللة" العام الرأي" مفردة تستخدم
 .ما مسألة   حول محدد حكم أو ونظر تمحيص بعد اعتقاد من العقل إليه يتوصل

 "الرأي "لمفردة اللغوي المعنى -أ

 الترجيح معنى كذلك يتضمن كما المقصود، هو والثاني العقل أو بالعين نظر تعني الرأي مفردةإن 
 .العقلي والنظر التأمل معنى كذلك ويحمل واالعتقاد،

 لىإ فتتعدى العلم بمعنى الرؤية أما اإلبصار، وهو أال واحد مفعول   لىإ تتعدى بالعين والرؤية
 .الظن غلبة عن النقيضين أحد النفس اعتقاد هو كذلك والرأي، العقلية والمعالجة التفكيرا هم مفعولين

 "العام "لمفردة اللغوي المعنى- ب

 " أياألمر همعمّ "و ،"تام" أي "عميم شيء" يقال ومنه ،"عمم "اللغوي الجذر من" العام "مفردة تشتق
 وقيل الخاصة خالف والعامة "بخيره القوم يعمّ  "أي"ممعمّ  رجل"و "بالعطية همعمّ " يقال ،"األمر شملهم"

 .عامة الناس جموعهم الكثير، الخلق وقيل الحي، من الجماعة

 

 :التالية المعاني أحد إلى كلمة عام تشير أن يمكنو 

نما ،الذاتية بالوحدة يتعلق ال ما أي بخاص ليس ما هو العام .1  لهذا وطبقاً  الكلية بالوحدة وا 
 .عامة وقضايا عامة مصلحة هناك أن القول يمكننا االستخدام

 كل بين المصري الشعب في عامة صفة هي الكرم صفة أن مثالً  فيقال المشترك هو العام .2
 .إليه ينتمون من أغلب عند توجد أو مواطنيه

 وليد الرأي يكون أن يمكن وال. العالنية بصفة يتصف فهو الجميع يعرفه الذي أو العلني هو العام .3
 و حراً  تعبيراً  ذاته عن ريعبّ  الذي اإلنسان من ينبعث أن يجب إنما و الضغط أو اإلرهاب
 .كاملة بتلقائية
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ماعية اب في المجاالت السياسية واالجتالعديد من المؤلفين والكتّ  باهتماملقد حظي مفهوم الرأي العام 
في تعريف الرأي العام مذاهب شتى اختلفت في بعض األحيان والتقت في أحيان أخرى  والنفسية وذهبوا

 .حول جوانب محددة من هذا المفهوم
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 الرأي العام في التراث األكاديمي

 ن ن من األفكار والمفاهيم التي تعبر عمعيّ  مجموع  " بأنه: الموسوعة الفلسفية الرأي العام تعّرف
إزاء  االجتماعيةإزاء أحداث أو ظواهر من الحياة  اجتماعيةمواقف مجموعة أو عدة مجموعات 

 ."نشاط الطبقات واألفراد

 

  :الرأي المشترك خصوصًا عندما يظهر أنه رأي العامة من الناس"ويّعرفه قاموس وبستر بأنه". 
  وجهات النظر والشعور السائد بين "بأنه:  الرأي العام الجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم ايعّرف

 ."من المشكالت أو مشكلة   معين إزاء موقف   في وقت   معين   جمهور  
 جمهور  سند إلىوهو ي   من اآلراء الفردية، مجرد مجموعة  "بأنه: الرأي العام " هارولد تشايلدر" يعّرف

 ."هو حاصل جمع اآلراء الفردية جدل محدد أون بالنسبة التجاهاته إزاء موضوع معيّ  نوعيّ 
 اصطالح يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي يتوصل "" الرأي العام بأنه: جيمس يزايس" يعّرف

 ."إليها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة
 " ة الشعب إزاء مشكلة ما في حاليشير إلى اتجاهات أفراد ": بأنه " الرأي العامليونارد دوبيعّرف

 ."انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة
 " ن بالمناقشة يتناولو الذين نتاج التفاعل بين جماعات األفراد ": بأنه " الرأي العاموليم البيجيعّرف

 ."تتعارض فيه اآلراء أو تتساوى أو موضوعًا جدلياً  قضيةً 
 رأي هيجبّ  أو يفوقه ال الذي الجماعة أغلبية نظر وجهة" بأنه: العام الرأي" زيد أبو أحمد" يعّرف 

زاء معين وقت في وذلك آخر،  ضمناً  أو صراحةً  المناقشة حولها وتدور الجماعة تعني مسألة   وا 
 .الجماعة هذه إطار في

 إلى أن: التعريف هذا ويشير
o عليه يصطلح ما كذلك يوجد أال لكن األغلبية نظر وجهة في غالباً  يتجسد العام الرأي 

  ؟األقلية برأي
o أن نستنتج ومنه العلنية الصفة كذلك يكتسي كما الضمنية الصفة العام يكتسي الرأي قد 

 .به حمصرّ  غير ضمنياً  أو علنياً  يكون قد العام الرأي
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 " فترة في الشعبمن  الواعية غلبيةاأل بين السائد الرأي "بأنه: العام الرأي" التهامي مختاريعّرف 
 قيمها أو األغلبية هذه مصالح وتمّس  والنقاش الجدل فيها يحتدم أكثر أو لقضية بالنسبة ةنمعي

 ."مباشراً  مساً  اإلنسانية
 :أن التعريف هذا على خذؤ يو 
o الوعي، توفر نإ وحتى واعية، غير تكون ما غالباً  للشعب األعظم السواد أو األغلبية 

 .مؤقت ظرفي   وعي   فهو
o  ّاالجتماعيةو  الثقافية القيم أغفله أن إال نسانيةاإل القيم على التعريف صاحب زرك 

 .والمادية
 مصلحة تربطهم الناس من جمهور بين السائدة الفكرة"بأنه:  العام رأيال إمام" براهيميعّرف "ا 

 التي العامة المسائل من مسألة   أو التصرفات من تصرف   أو المواقف من موقف   إزاء مشتركة
 إال هي ما الفكرة أن التعريف على ويؤخذ. المشتركة همحبمصال تتعلق أو تمامهمها إلى تسيء
 .العام الرأي تكوينل سابقة مرحلة

 ما قضية في ةالجماع ليهإ تصل الذي الحكم" بأنه: العام الرأي "حاتم القادر عبد محمد" يعّرف 
 .ما اعتبارو ذو 

 :حيث من التعريف هذا قدتنوي  
o العام والرأي الحكم بين صاحبه يفرق ال. 
o فال الحكم ماأ العالنية فيه طيشتر  العام الرأي أن ثيح العام الرأي و الحكم بين يخلط 

 .ذلك يشترط
o ؟الجماعة بحكم االعتبار عالقة ما 

 خارجياً  تعبيراً  عنها ريعب   التي النظر وجهة" بأنه: العام الرأي "حميدال عبد سمير" يعرف 
 نالمعل   الواقعة بفهم تسمح رموز أو ألفاظ بواسطة وجوده عن اإلعالن يتضمن أنه أي ،ومكشوفاً 

 الخارجي العالم إلى الداخلي الحيز من أو الباطن نطاق من الرأي يخرج أن من بدّ  فالًا إذ .عنها
 في يتمثل الذي هو للرأي الهام فالعنصر، األشخاص عن مستقل رأي أنه يقال أن يمكن حتى

 .وبيانه عنه اإلفصاح في أو عنه اإلعالن
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 قواعد عامة تحكم الرأي العام وهي:ننا نستطيع أن نتبين إمن خالل هذه التعريفات ف

 اختباري يتخذه المرء إزاء قضية مثيرة للجدل. موقف  هو الرأي العام إن  -1
 أن يكون ظاهرًا فشرط الرأي العام هو التعبير عنه. -2
لف عن المتنوعة، فهو بذلك يختيتصف بالديناميكية والحركة، أي أنه استجابة لمعطيات الحياة أن  -3

 العقائد التي تتصف بالثبات واالستقرار.
الرأي العام نتاج اجتماعي لعملية اتصال متبادل بين العديد من الجماعات واألفراد في المجتمع، إن  -4

 تفاقًا موضوعيًا كما يفترض المناقشة العلنية لموضوع الرأي العام.ا ويشترط وجوده
 ه من اإلطار االجتماعي الذي يتحرك بداخله.يستمد الرأي العام شكل -5
تتصل هذه اآلراء بالمسائل المختلف عليها وذات و ل آراء جمع كبير من األفراد إن الرأي العام يمثّ  -6

ن هذه اآلراء ال تمارس تأثيرًا على سلوك األفراد والجماعات السياسية الحكومية  .الصالح العام، وا 

 القرن أربعينيات في والتطبيقي النظري المستوى على ودراسته العام بالرأي االهتمامقد زاد و 
 التالي: على األربعينيات من األخير النصف في العام دراسة الرأي مجاالت تركزت حيث العشرين

 الهيئات بها اهتمت) العام الرأي مسح -1
 (.الحكومية

 الجامعات في تركزت) النفسية الحرب -2
 (العسكرية والكليات

 مجاالً  أصبحت) الجماهيري االتصال وسائل -3
 المعاهد من الكثير في البحوث فيه تجري

 (.العالمية
 من بارزة كمشكلة العامة العالقات إظهار -4

 للمعاهد بالنسبة سواء العامالرأي  مشاكل
  .الحكومية وغير الحكومية

 للحكومات دافعاً  الحرب أثناء الدعاية استخدام كان لقد) الخارجية والسياسة العام الرأي -5
 .(الخارجية السياسة أدوات من كأداة الحرب بعد الستخدامها

-20-



 

 

 تأثير ذا الدولية العالقات حقل في والباحثين العلماء من العديد نظر في العام الرأي أصبح كما
 بالقرار الداخلي العام الرأي ربطت التي والقيود المعقدة العالقات بفعل الخارجية السياسة على كبير

 حق ويمتلك الدول تعقدها التي الدولية االتفاقات على يؤثر العام الرأي وأصبح للدول، الخارجي السياسي
 العامالرأي  على التأثير محاولة إلى الساسةب دفع مما الدولية، االتفاقات في للساسة السياسي للسلوك النقد
  :اتجاهين في

 الداخلية السياسية البيئة مستوى على الشخصي التأييد كسب في األول تمثل. 
  المبرمة الدولية االتفاقيات على العامالرأي  موافقة انتزاع في اآلخرتمّثل. 
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 الخالصة

العديد من المؤلفين والكتاب في المجاالت السياسية واالجتماعية  باهتماملقد حظي مفهوم الرأي العام 
والنفسية وذهبوا في تعريف الرأي العام مذاهب شتى اختلفت في بعض األحيان والتقت في أحيان أخرى 

 .حول جوانب محددة من هذا المفهوم

الوقوف علي تعريف  واحد محدد للرأي العام وذلك يعود إلي طبيعة العالقات االجتماعية من الصعب 
 .وتعدد المذاهب والطوائف ، الخارجية و والمؤثرات العامة الداخلية

لتعبير عن آراء جماعة من يمكن فهم الرأي العام على انه " ا لكن و من وجهة نظر أكاديمية و
مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث  األشخاص إزاء قضايا، مسائل أو

يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو اإليجابي على األحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 
 " ريخالحظة معينة من الت
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 تمارين
ل أن العاااام حااااو  الوقوف علي تعريف محااادد للرأياتفق العلمااااء واختلفوا في تعريف الرأي العاااام دون  -أ

 تستعرض مواضع االتفاق واالختالف وبين رأيك في ذلك.

 لك ؟ما رأيك في ذالرأي العام ثمرة نقاش وحوار وجدال بين األفراد بتشكل في نهايتها الرأي العام  -ب

 هل تعتقد أن الرأي العام شامل لكل فئات الشعب ؟ -

 محدودة من الناس تشكل الرأي العام ؟هل تعتقد أن مجموعة  -

 هل يمكن أن يتشكل الرأي العام بدون قضية وبدون حوار وبدون جمهور؟ -

 علي أن الرأي العام هو الرادار الحساس الذي يعكس نبض الجماهير بدقة؟  فقهل توا -

 ما قواعد الحكم علي تعريف الرأي العام بوجه عام؟  -
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الثالثةالوحدة التعليمية   
الرأي العام وظائف  

 
 

 :األهداف التعليمية

 :أن في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على

 .االجتماعي الضبطيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -1
 .االجتماعية القيم رعايةيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -2
 .المعنوية الروح إذكاءيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -3
 .الجماهيرية االجتماعية التعبئةيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -4
 .اإلنساني السلوك تحسينالل دوره في يتعّرف على وظيفة الرأي العام من خ -5
 .االقتصادية الوظيفةيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -6
 .السياسية الوظيفةيتعّرف على وظيفة الرأي العام من خالل دوره في  -7
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 الرأي العام وظائف
 

 األخالقية القيم يدعم حيث الهااماة الوظاائف من العادياد ،اجتمااعياة كظااهرة ،العاام الرأي يحقق
 محاوال  ةأي ويرفض والممارساااااااااااا  الصاااااااااااحيحة الفضاااااااااااائل تمثل ألنها عنها الخروج للمجتمع،ويرفض

 .الوسائل من وسيلة بأية النتهاكها

 حين والتأييد الدعم يقدم فهو الساااااااياسااااااي، النظام لحركة هكموجّ  العام الرأي يعمل آخر جانب من
 منسااجمة غير الحركة تكون حين روالمغيّ  لالمعدّ  عمل يعمل كما بالمشااروعية، متساامةً  الحركة تلك تكون
 .العامة المصالح مع

 :التالي النحو على العام الرأي ذكر وظائف ويمكن

 جتماعياال الضبط -1

ه واهتم ب التي تناولها العلماء والمفكرون جتماعي من أهم الموضااااااااااوعا موضاااااااااول الضااااااااابط اال يعدّ 
علماااااء التربيااااة واالجتمااااال وعلم النفي لصاااااااااااااالتااااه الوثيقااااة بتنظيم المجتمعااااا  وحياااااة األفراد داخاااال هااااذه 

 .المجتمعا 

وال يزال موضااااول الضاااابط االجتماعي يعاني 
كثيرًا من الخلط والغموض ويرجع ذلااااك بااااالاااادرجااااة 
األولى إلى اختالف العلماء أنفسااااااااااااهم في مسااااااااااااألة 

م تماعي وعدم اتفاقهتحديدهم لمفهوم الضااااااااابط االج
له وكذلك عدم اتفاقهم  محدد   واضاااااااااااح   على تعريف  

على ميدان الضااااااااابط االجتماعي وحدوده بوصااااااااافه 
 يموالمفاهتنطوي على كثير من المضااااااااامين  عمليةً 

التي تتادخال في تحادياد أبعااده ووظاائفاه بالنظر إلى 
وقد ورد   .أسااااااااااااااسااااااااااااااه ومجااالته النظرية والعملية

وك مة للسلوالقواعد المنظّ  إشارا  إلى مسألة النظام
 ضوالسلطة في كثير من الكتب القديمة، حيث تعرّ 

  لة الضبط االجتماعيأفالسفة اليونان القدماء لمس

-26-



 

 

غير أن أول رائد ، كالقانون أو الدين أو العرف أو األخالق ولكنهم اسااااااااااتخدموا مصااااااااااطلحا  أخر 
الذي أشاار في مقدمته إلى الضاابط االجتماعي " لمفهوم الضابط االجتماعي هو العالمة العربي اابن خلدون

 :بصورة أكثر وضوحًا وتحديدًا في قوله

إن االجتمااال للبشاااااااااااااار ضااااااااااااااروري والبااد لهم في ا
يرجعون إليااه، وحكماه فيهم إمااا  حااكم   االجتماال من وازل  

من عند اهلل يوجب انقيادهم  منزل   أن يساااااااااتند إلى شااااااااارل  
 عقلية   إلى سااياسااة  ، أو يه إيمانهم بالثواب والعقاب عليهإل
وجااب انقيااادهم إليااه مااا يتوقعونااه من ثواب ذلااك الحاااكم ت

بعد معرفته بمصااالحهم، فاألولى يحصاال نفعها في الدنيا 
 .اواآلخرة والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط

 ضاااابطة   كما ير  أن ااإلنساااان بحاجة إلى سااالطة  
 للساااااالوكه االجتماعي وأن عمران المدن بحاجة إلى تدخ

ذوي الشااااااااأن والسااااااااالطان من أجل فاعلية النوازل وحماية 
ووساااائل الضااابط التي تحقق هذه الغاية تتمثل . المنشااا  
 والعادا  واألعراف واآلداب العامة والقانون في: الدين
 .اوالتقاليد

 

 الضبط ضرورة اجتماعية -

د منها القوة جماعة يستم اإلنسان اجتماعي بطبيعته، ال يستطيع العيش وحيدًا والبد أن ينتمي إلىإن 
واألمن والطمأنينة ويسهم مع اآلخرين في تحقيق الخير والمعيشة الكريمة. وقد بدأ  المجتمعا  البشرية 
 بمجتمع العائلة، ثم توسع  إلى مجتمع القبيلة ومجتمع القرية ومجتمع المدينة حتى أصبح  مجتمعا   

 .قومية

 :التاليةوترتكز المجتمعا  في بنيتها على العناصر 

 .قيم أخالقية يؤمن بها أفراد المجتمع، وتمثل األهداف والغايا  التي يسعون إلى تحقيقها -

يعتبرون و  ترجمة قيم الجماعة إلى أنظمة وقوانين وأعراف تلتزم بها الجماعة في نشااطهم وسلوكهم -
 .من يخالفها مذنبًا يستحق العقاب
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األفعال والممارسااااااااااااااا  واإلجراءا  والطرق التي وفي كال جمااعاة من الجمااعا  تنشااااااااااااااأ طائفة من 
تي يساااااااعون لتحقيق الغايا  ال يزاولها األفراد لتنظيم أحوالهم والتعبير عن أفكارهم وما يجول في مشااااااااعرهم

 نوعندما تسااااتقر هذه األفعال في شااااعور الجماعة وترسااااف في عقول األفراد تصاااابح قواعد ملزمة تكوّ  ،إليها
 .تنظيم االجتماعي الذي يرتكز عليه استقرار المجتمعنظمًا مختلفة تؤدي إلى ال

ه ومقوماته كل نواحيه وخصااائصاا فيوقد اعتبر العالم اهربر  ساابنساارا المجتمع كائنًا عضااويًا يشاابه 
ام ع ووظائفه الجساااام الحي، كما أنه يتطور كما تتطور الكائنا  العضااااوية، فكما أن للجساااام العضااااوي بناء  

ولكل عضاااااو من هذه األعضااااااء  من األعضااااااء الداخلية كالقلب والمعدة واألمعاء يضاااام مجموعةً  أو هيكل  
وظيفة معينة تتفاعل مع وظائف األعضااااااااء األخر  من أجل إبقاء الجسااااااام أو البناء العضاااااااوي حيًا، كذلك 

كالنظام الساياسي واألسري واالقتصادي ويقوم كل  من النظم مجموعةً  عام يضامّ  أو هيكل   بناء   هو المجتمع
 .ظام بأداء وظيفة محددة، في إطار إشبال حاجا  أعضاء المجتمعن

ذا حاادث خلاال جوهري في ،وتتفاااعاال هااذه النظم مع بعضااااااااااااااهااا بحيااث تبقي المجتمع قااائمااًا بااذاتااه  وا 
وظائف أي عضاو من أعضااء الجسام ، ف نه يمرض وقد يصل إلى الوفاة، كذلك ف ن اختالل أي نظام من 

الجريمة والتفكك األساااااااااااري وانحراف األحداث ب راض االجتماعية متمثلةً نظم المجتمع يؤدي إلى ظهور األم
 .، وكما أن الجسم اإلنساني يمو  ف ن المجتمع يمكن أن يتفكك وينحلإلفب...والتسيّ 

 أساليب الضبط االجتماعي والمعايير االجتماعية

المكان، ان و وتختلف أساااااااااليب الضاااااااابط االجتماعي في أهميتها باختالف المجتمعا  وباختالف الزم
فقد تكون الطرائق الشااااااااااااااعبية أساااااااااااااالوبًا من الدرجة األولى في بعض المجتمعا  ويكون القانون في المرتبة 

 .الثانية، وقد يحدث العكي

جتماعي وتغيرهما من مجتمع آلخر ومن إلى أن تعدد صاااااااور وأنوال الضااااااابط اال اGibbsاويشاااااااير 
االجتمال، كما أن تلك الظواهر المتنوعة للضااااااابط ل موضاااااااوعًا غامضاااااااًا في علم ، يشاااااااكّ عصااااااار إلى آخر

 .له ومناسب   محدد   االجتماعي جعل  من الصعب إعطاء تعريف  

أن صااور وأنوال الضااابط االجتماعي جاء  نتيجة تغيرا  شااخصااية ساااابقة،  اJanowitzا كما يؤكد
حث مال في بتتركز مهمة علم االجتو  .من هذه الصااااااااااور له تأثير مختلف على الساااااااااالوك االجتماعي وكلّ 

صاااور من  أيّ ا التالي: هذه الصااور ونتائا الضاابط االجتماعي وهذا يعني اإلجابة على السااؤال االفتراضااي
وكيف يمكن للجماعة أن تضاابط ذاتها ضاامن مبادال أخالقية شاارعية  ؟الضابط االجتماعي هي األكثر تأثيراً 
 ا؟تفضي إلى خفض السيطرة القسرية
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ساااماها روي ف كما اختلفوا في تصااانيفها لهذه األسااااليب مصاااطلح   ومن هنا اختلف العلماء في تحديد
 :كما يلي عشر وسيلة مرتبة ةوحددها في خمسا وسائل الضبط االجتماعيا

1-
 الرأي العام

 اإلياااااااحااااااااء -4
 االجتماعي

دياااااااااااااااان  -7
 الجماعة

11- 
 الفن

الاااااااقااااااايااااااام  -13
 االجتماعية

2-
 القانون

-11 المثل العليا-8 التربية-5
 الشخصية

 األساطير-14

3-
 المعتقدا 

 الشااااااااااااعائر -9 التقاليد -6
 الطقويو 

12-
 التراث

 األخالق-15

 

 المعايير حرمة ينتهك الذي الساالوك على الفوري حكمها تصاادر كبيرةً  قوةً  العام الرأي يعتبروبالنتيجة 
 االجتماعية والمؤساااااااااساااااااااا  الحكومية الهيئا  يسااااااااااندالذي و  القانون أو التقاليد أو واألخالق االجتماعية
 .العام لكسب الرأي والمؤسسا  الهيئا  هذه وتسعى السياسية، والتشكيال  الخيرية والجمعيا 

 

 االجتماعية القيم رعاية -2

الديناميا  التي توجه سااااالوك الفرد في حياته اليومية وهي تمثل المراكز النشاااااطة  أهمالقيم من تعتبر 
عملية المادية بصاااااااورها المختلفة ثم تقوم ب األحداثالتي تساااااااتقبل و ي الجهاز النفسااااااي االجتماعي لكل فرد ف

 تكوين العالقا  البشرية في الجماعا  المختلفة. إلىالسلوك الذي يقود بدوره  إنتاج

تنشاااأ وتتكون في مواقف المفاضااالة واالختيار حيث يتحتم  ،بساااط حاالتهاأفي  ،القيمة االجتماعيةإن 
مكانياته قدراتهين بقدر ما تسمح به حد حلّ أعلى الفرد اختيار   .وا 
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 نا  لاديه القيمكلماا تكوّ  –مواقف المفااضاااااااااااااالاة  –بمثال تلاك المواقف  اإلنسااااااااااااااانوكلماا ازداد  خبرة 
 .حداثواأل األشياءيحكم على  أنيستطيع عن طريقه  االجتماعية ونضج  واستقر  وكون  له جهازاً 

 هااا جهااازاً ن فيمااا بينن االتجاااهااا  العقليااة التي تكوّ مجموعااة م بااأنهااايمكن تعريف االقيم االجتماااعيااةا 
 في قياي وتقدير المواقف االجتماعية. اإلنسانشبه مقنن يستخدمه 

القيم بمراحل عديدة حتى تسااااااااتقر وتصاااااااابح هي الوحدا  المعيارية في الضاااااااامير االجتماعي  تمرّ  و
 وأثناء هذا التطور والنمو تأخذ القيمة االجتماعية صفة الثبا  النسبي. اإلنسانلد  

والسااالوك  أن القيمة هي التي تنتا الساالوك إذفي تكوين العالقا  البشااارية  أسااااسااياً  ل القيمة ركناً وتمثّ 
 أخر ة تؤثر مر  األخيرةتكوين شااااااااااابكة العالقا  البشااااااااااارية، وهذه  إلى)التفاعل االجتماعي( هو الذي يؤدي 

 .على تكوين القيم وتطويرها

ر من جيااال آلخر عن طريق عملياااا  التنشاااااااااااااائاااة االجتمااااعياااة والجمااااعاااا  المرجعياااة القيم تمرّ  إن
آلخر عن طريق وساائل االتصااال واالنتشاار الحضاااري واالحتكاك  والمؤساسااا  البنيوية، وتنتقل من مجتمع  

 اسااااااااااااااخااة، بال تتعرضور  تبقى ثاابتاةً والمجتمعااا  والحضااااااااااااااارا  ال  األجياالالمجتمعي، وعناد مرورهااا عبر 
يهااا ومع روح ومع البيئااة التي تاادخااال ف إليهاااوالعقول التي تنتقاال  األفكاااارلكي تتالءم مع  للتحوير والتغيير

 المرجعي والسلوكي.  إطارهاالعصر التي تكتنفها وتشكل 

ي حركااة فر ؤثدورهااا الفااعاال والم ،ميكيااة والتحوير التي تشااااااااااااااهاادهاا القيماعملياة التغيير والااديناتؤدي و 
ها مع فومساااااايرة الحضااااااارة المادية والروحية وفي شااااااخصااااااية الفرد وعناصاااااارها التكوينية ودرجة تكيّ  المجتمع
 .المحيط

والجماعا  في الحكم  األفرادجماعي يعتمده  أوصاااااااااااريح، فردي  أو فالقيم هي معيار عام ضااااااااااامنيّ 
 .رفضاً  أو على السلوك االجتماعي قبوالً 

 لمجتمع وفقاً ا أفراد إليهاالقيم هي مقاييي اجتماعية وخلقية وجمالية تقررها الحضااااااارة التي ينتمي  إن
ضااااااااااااااوابط و  مباادالمجموعااة  أنهاافا  القيم على عرّ  لااذلاكفي الحيااة.  وأهاادافاهحتيااجاااتاه اللتقاالياد المجتمع و 

جم مع ا في قالب ينساااتصااابه إذوالجماعا  ضااامن مساااارا  معينة  األفرادتحدد تصااارفا   وأخالقيةسااالوكية 
 .المجتمع وأعرافعادا  وتقاليد 

 خر أالتي ترتبط بمعااايير  واألخالقيااةالساااااااااااااالوكيااة  المعاااييرهي نول من  إنمااالااذا فااالقيم االجتماااعيااة 
ية بها والظروف الموضااااااااوعية والذات العام للمجتمع والمرحلة الحضاااااااارية التاريخية التي يمرّ  اإلطاريحددها 

 .في ظواهره وعملياته االجتماعيةالمحيطة به والمؤثرة 
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القيم االجتماعية التي يحملها المواطنون تؤثر في ساااالوكيتهم وتقودها في مسااااارا  معينة، قد  ًا ف ناذ
القيم  قسااااااااااامين: ىإلفالقيم تنقسااااااااااام  لنوعية وطبيعة القيم التي يحملونها. السااااااااااالب تبعاً ب أو باإليجابتتميز 

حيث تكون الساالوكية ب واضااحاً  هذه القيم يؤثر في ساالوكية الفرد تأثيراً  يجابية والقيم الساالبية، وكل نول مناإل
 .مع نصوصها وتعاليمها مع القيم ومنسجمةً  متجاوبةً 

الصااناعية و فهناك المجتمعا  الزراعية  ،كذلك الحال بالنساابة للمجتمعا  وماهية القيم التي تؤمن بها
ًا تكنولوجيو  تمعا  المتخلفة والنامية والمتقدمة صاناعياً والمج واالشاتراكية والرأسامالية اإلقطاعيةوالمجتمعا  

 .ولكل من هذه المجتمعا  قيمها وممارساتها الخاصة بها وبمرحلتها الحضارية التاريخية التي تمر بها

  ز فهو يحفّ  أخر ،يشجع جوانب معينة من الحياة وال يشجع جوانب  مثالً  اإلقطاعيفالمجتمع
 ،رة خاصةبصو  اإلنتاجتمتلك وسائل  يالفئة الت أوويحثهم على احترام وتقدير الطبقة  األفراد
مراكز لها على الل عمل الرجل على عمل المرأة، ويقيم المراكز الدينية والعسكرية ويفضّ ويفضّ 

 .في المجتمع وهكذا واإلنتاجيةالتجارية 
  إلقطاعي،اتي يتمسك بها المجتمع لك التتتناقض مع  ر  بأن للمجتمع الصناعي قيماً نفي حين 

طويلة الدراسة ال إلىالتي تحتاج  واإلنتاجيةالمهنية  واألعمالفالمجتمع الصناعي يقيم المراكز 
 لمرأةانه يعتقد بمساواة أة وعمل الرجل حيث أر مل المويساوي بين ع ،والتدريب والخبرة والموهبة

والصيغ  األفكاربضرورة اعتماد مع الرجل في الواجبا  والحقوق االجتماعية، ويؤمن 
 مهما تكن طبيعته األمام إلىتطور المجتمع وتقوده  أنوالممارسا  الحديثة التي من شأنها 

ي يحتاجها الواجبا  الت أداءكفاءة الفرد وقدرته التكنولوجية في  أخيراً م يقيّ و  ،ومهما يكن مصدره
مكاناتهن مواهبه المجتمع ويثمّ  قية حسبه ونسبه وانحداره االجتماعي وخلفيته الطب إلىوال ينظر  وا 

 .العرقية والعنصرية عند التعامل معه داخل وخارج عمله الوظيفي وأصولهالدينية  ومعتقداته

 مرّ  على الشااااااعب عليها سااااااار التي االجتماعية المثل رعاية في يساااااااهم العام الرأيوبالنتيجة ف ن 
 بالعواطف يتحكم الذي والعقل المجتمع ساااااااير تحكم التي العادا  على يحافظ حيث واألجيال العصااااااور
 االنحراف.و  الجموح من ويمنعها

 المعنوية الروح إذكاء -3

من المفاهيم النفساااااااية المجردة التي تجعلنا نشاااااااعر بمعانيها بشاااااااكل أكبر ا الروح المعنويةامفهوم  عدّ ي
مفهوم الروح المعنوياة من المفااهيم الغاامضااااااااااااااة نساااااااااااااابيًا في مجال علم  ويعتبرمن التعبير الكالمي عنهاا، 

 :ض  لتوضيح معنى هذا المفهومتعدد  التعريفا  التي تعرّ و النفي، 
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أنها ب أقربهاأقوال متعددة  إلىفي تعريفها  علماء االجتمالألهمية الروح المعنوية ذهب نظرًا  -1
موقف من المواقف  أيالفشل في  أولنجاح ا إلى ،فراد  أو جماعا  األفراد،عامل نفسي يقود 

ة وثبا  وتضحية، في الوق  الذي تكون فيه بقية عوامل النجاح أجر  إلىالرئيسية التي تحتاج 
 .متساوية المجتمعية

حالة نفسية للفرد في وق  معين وتح  ظروف معينة بما فيها ا بأنها أشهر تلك التعريفا  -2
 .اوحماسه واندفاعه وتخاذله وانكساره واستسالمهالعوامل التي تؤثر على شجاعة الفرد 

جابي مع لتعاون اإليلبأنها ااتجاه عقلي يدفع الفرد    الروح المعنويةفرّ ع  في المجال االجتماعي  -3
 ها والشعور بالسعادة أثناء تحقيقهاا.والتحمي لتحقيق أهداف بيئته االجتماعية

هم نحو أحوال بيئت تجاها  العاملين كمجموعةاا   الروح المعنوية بأنهافعرّ في المجال اإلداري  -4
 ."العملية ونحو تعاونهم التلقائي بأقصى ما تسمح به قدراتهم لصالح الهيئة التي يعملون فيها

أنها ااالستعداد الطبيعي والمكتسب الذي يدفع الفرد   الروح المعنوية بفعرّ في المجال النفسي  -5
شاطهم، ومن ثم فهو يتعلق بشعور األفراد بعضهم إلى اإلقبال بحماي على مشاركة زمالئه في ن

 .نحو بعض وشعورهم نحو رؤسائهم ومرؤوسيهم ونحو المجتمع الذي ينتمون إليه

وكهم اتجاه ساااالواتجاهاتهم و  أفراد المجتمعتنبع أهمية الروح المعنوية من ارتباطها المباشاااار بمشاااااعر 
. ومما يزيد من تلك عن تلك المواقفي الرضااااااااااااااا وهو أمر ال يقال عن أثر العوامال المادية ف مواقف معيناة

أي ر  أدائهم ألعمالهم، األمر الذي يتطلب ضاااااااااااارورة توفير أثناءساااااااااااالوك الاألهمية تأثير الروح المعنوية في 
رفع الروح المعنوية، إلى جانب ضااااااااارورة التعرف على األساااااااااباب المؤدية إلى حاضااااااااانة لبيئة  عام يشاااااااااكل

 .لتالفيها أو العمل على مواجهتها والتخلص منها هاانخفاض

 عناصر الروح المعنوية

 أهدافهم الفردية والجمعية.في  أفراد المجتمعثقة  -
 قادة الرأي.في  أفراد المجتمعثقة  -
 .في بعضهم البعض أفراد المجتمعثقة  -
 ألفراد المجتمع.الذهنية الحالة العاطفية والنفسية و  -

 

 أهمية الروح المعنوية

 .الروح المعنوية من دعائم النجاح والتقدم تعدّ  -
 .ن الحالة الصحية لألفرادتحسّ  -
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 .اإلخالص في العمل وقوة التحمل -
 .وجود روح تماسك بين األفراد -

 

 مظاهر المعنويات وقياسها

 مظاهر الروح المعنوية العالية -1
 .بدوافع ذاتية بعيدة عن السلطة أفراد المجتمعالتماسك بين  -
 .و اإلنتاجل الرغبة في العم -
 .بشكل سريع المجتمعيةالمشكال   تجاوز مشكال  الصرال من خالل حلّ  -
 .فهم متطلبا  وأهداف العمل ومهامه والعمل على تحقيقها بشكل كامل -
 .انتفاء الكثير من الصفا  مثل األنانية والذاتية والعصبية والحسد -
 مجتمعهم.ها بما فيها االعتزاز بوحدة ناعتزاز األفراد وفخرهم بالرسالة التي يؤدو  -

 
 مظاهر الروح المعنوية المنخفضة -2
 .عدم االلتزام وسيادة الفوضى -
 ألفراد المجتمع. التوتر النفسي والعصبي الناتا عن الصرال النفسي والفكري الداخلي -
 وال بالتعليما .عدم احترام األوامر واالستهانة بالتعليما  والتهاون في تطبيقها -

 وينشااط الهامة القضااايا نحو الجماهير لد  المعنوية الروح دفع على يساااعد العام الرأيبالنتيجة ف ن 
 اقتصاااااااادياً  آمن   وساااااااط   في العامة القضاااااااايا وراء مجتمعةً  ملتحمةً  قوةً  منهم ويجعل الجماعة أفراد اهتمام

 اجتماعيًا.و 

 
 الجماهيرية االجتماعية التعبئة -4

تم اساااااتخدامها منذ القدم لحشاااااد الدعم الجماهيري  حيثن التعبئة االجتماعية ليسااااا  باألمر الجديد إ
 .في السياسة واالقتصاد واالجتمال إال أن فلسفة التعبئة قد شهد  تطورا  كبيرة خالل الفترة الماضية

لتقنياااا   دانالبلااا بعضالمخططين التنمويين في كثير من المجتمعاااا  الريفياااة في  يتبننجاااد مثاًل 
ر أنماط ييبتغ تلك المناطقفي  الرأي العام إلقنالفي محاوالتهم  واساااااتخدامها مساااااتحدثة وألسااااااليب إعالمية
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أفراد تزويد ي التالية ف تهمجاء  محاوالف صااااحبه الفشاال ذلكإال أن  الجديدة، الساالوكيا لك تي حياتهم وتبنّ 
االتصاااااااال الشاااااااخصاااااااي  المهارا  االتصاااااااالية خاصاااااااةً ببعض  في مجال اإلرشاااااااد الزراعي تلك المجتمعا 

هذه المحاولة  ولكن ،ذلك بوساااائل اإليضااااح المختلفةبمساااتعينين ، المباشااار ليتمكنوا من توصااايل المعلوما 
 .لم تنجح هي األخر 

حيث  ،تجاه واحدايسااااااااااااير في  نه عمل  أأساااااااااااااي  ىلنظرة اإلعالمية في كلتا الحالتين تقوم علاكان  
ن وكان االعتقاد السااااائد هو أ أفراد تلك المناطقالقرارا  الحلول الجاهزة لمشااااكل  خذوومتيقدم المخططون 

 أهدافهم التنموية. تحقيقالمشاكلة تتمثل في كيفية نشار المعلومة الصحيحة لألشخاص المناسبين لتتم بذلك 

 

ماااعيااة تكااان فشااااااااااااااال المحاااولتين الساااااااااااااااابقتين حااافزًا للمخططين اإلعالميين لالتجاااه نحو العلوم االج
ي العام في تلك الرأثم اساتخدام االتصاال باعتباره الرابط بين العلوم االجتماعية لدراساة من و  لالساتفادة منها

 ن حياتهم.و ؤ فراد ونظرتهم للحياة وكل ما يتعلق بشاأل المجتمعا  كالعادا  والتقاليد وأساليب تفكير

يذها د التخطيط للمشااااريع التنموية وتنفالمجتمعا  عن تلك تم إشاااراك عندما هوأكد  تلك الدراسااا  أن
في تحقيق  اً يأساااساا اً عنصاار  تعبئة جماهير الرأي العام يشااكل ثب  أنو  ،ذلك هو المدخل للخطوة التالية كان

 اساااااااااااتعداد   ىالطرفين عل من الثقة والتفاهم بينهما يجعل كال لخلق جوّ و يشاااااااااااكل البيئة الحاضااااااااااانة التنمية 
 .واالستفادة منهاخر لسمال وجهة نظر اآل

ن سااااالبيين ليي لمجرد كونهم متلفي أفراد المجتمعالبد من إثارة وتعبئة  تنمية المجتمعا ولكي تتحقق 
بل باعتبارهم شاااااااركاء نشاااااااطين ومؤثرين في تشاااااااكيل الصاااااااورة التي يرونها ، يساااااااتفيدون من منتجا  التنمية

 .لمستقبل حياتهم

وباذلك يمكن تعريف التعبئة االجتماعية بأنها تحريك واسااااااااااااااتنفار المجتمع بكل قطاعاته للمشاااااااااااااااركة 
ال بااد أن تشااااااااااااااماال التعبئااة االجتماااعيااة جميع قطاااعااا  المجتمع من و اإليجااابيااة لتحقيق األهااداف المطلوبااة 
حتى  بل ،الً رجاو  ءً نساااااا القادة المحليين وجمول المواطنينو  قادة الرأيو المساااااؤولين الرساااااميين والساااااياسااااايين 

 .مدارسهم فياألطفال 

 
 التخطيط لحمالت التعبئة االجتماعية

ا نه لكي تنجح التعبئة االجتماعية البد لهأالتجارب والدراسااااااااااااااا  التي أجري  في هذا المجال   ثبتاأ
الحملاة اإلعالمياة هي حياث أن  ،محكماة إعالمياة   من التخطيط السااااااااااااااليم والتنفياذ الادقيق وذلاك عبر خطاة  
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قيق أهداف محددة بهدف تح زمنية   ساااالساااالة من األنشاااااطة اإلعالمية يتم التخطيط لها بدقة لتنفيذها في فترة  
رجة كثافتها أو قصاااايرة مهما كان  د تنفيذها ال تكون فترةأينبغي و المرونة واالساااتمرار بوال بد أن تتم  بعينها

ا  جديدة تبني أفكار وممارسااااو  ك المواطنينترمي لتغيير سااالو  مشااااريع التنمية االجتماعية عادةً ف ،انتشاااارها
 .عالمي مستمرإأو ترك أخر  قديمة وهذه عملية معقدة وال تتم إال عبر فترة زمنية طويلة وعمل 

 أو ما، تغيير   لتقبل وتهيئتهالعام  الرأي إثارة :وهذا ما يمكن أن تحققه الحمال  اإلعالمية الناجحة
 عن التعبئة تكون وقد التغيير، تقبل عملية إلنجاح ضااااارورية التعبئة وهذه ما، تعديل   أو قانون   إلصااااادار

 والمقاال  التلفزيونية أو اإلذاعية الحوارية البراماأسااااليب اتصاااالية كثيرة مباشااارة وغير مباشااارة مثل  طريق
 ....الف.الفكر وملتقيا  والمحاضرا  والندوا  اإلنترن و  ستطالعا اال أو

 

 
 اإلنساني السلوك تحسين -5

ك وهو في غاالبيتاه ساااااااااااااالو  ،بيئتاهأو التفااعال بين الكااائن الحي ومحيطاه من  الساااااااااااااالوك هو حاالاة  إن 
 ََ ة منها ا  البسااااااااااايطينحن نتعلم السااااااااااالوكف ،م )مكتساااااااااااب( يتم من خالل المالحظة والتعليم والتدريبم تعَل

 والمعقدة. 

ننا بفعل ا  و  ،اً التعل م إيجابيكلما كان هذا  ،ومقبوالً  وظيفياً و كلما أتيح لهذا الساااالوك أن يكون منضاااابطًا و 
سهولة سالوكيةا تؤدي غرضاها بيسر و  سارعان ما يتحول إلى اعادة   مبرما   تكراره المساتمر نحيله إلى سالوك  

 وتلقائية.

وي نظر إلى السااااااااالوك أيضاااااااااًا على أنه كل ما يفعله اإلنساااااااااان ظاهرًا كان أم غير ظاهر. وينظر إلى 
هي البيئة و  ،من االسااتجابا  هو عبارة عن مجموعة   اً فالساالوك إذ ،البيئة على أنها كل ما يؤثر في الساالوك

 .من المثيرا  مجموعة   عبارة عن

نما في بلوالسااااااالوك ليي شاااااااايئًا ثابتًا  ما، وقد يحدث بصااااااااورة  بيئة   يتغير وهو ال يحدث في الفراغ وا 
 ووال   بشاااااكل مقصاااااود   دية وعندها يكونيحدث بصاااااورة إرا مثل التنفي أو الكحة أو ليّ آالإرادية وعلى نحو 
 .تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد وهذا السلوك يمكن
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 لطرد مناخ   خلق إلى الشاااااااااااااااذة المجتمع مظاهر ألحد الرافض أو المناهض العام الرأي يؤدي
 قد وهذا المجتمع، عن ونبذهم لها المؤيدين عزل إلى يؤدي مما اجتماعياً  ومحاربتها السااااالوكيا  السااااالبية

 .ونبذها عنها اإلقالل أو المرفوضة الظاهرة مؤيدي سلوك تعديل إلى يؤدي

 

 االقتصادية للرأي العام الوظيفة -6

حيث  ،في الوق  الحاضااااار كبيرةً  لقد أصااااابح  لمواقف الرأي العام تجاه القضاااااايا االقتصاااااادية أهميةً 
ي االقتصاااااااااااااااادي فيتم االهتمااام بمعرفااة وجهااة نظر الرأي العااام كي يتم تبنيهااا من قباال أصااااااااااااااحاااب القرار 

جاه ت لذلك تجر  االسااااااااتبيانا  واالسااااااااتفتاءا  لمعرفة اتجاها  الرأي العام مساااااااابقاً  الحكوما  والشااااااااركا ،
بل ساااااااام صااااااااورة المسااااااااتقوتكون نتائجها مهمة لر  ،وبطرق قياي متعددةالسااااااااياسااااااااا  االقتصااااااااادية والتنموية 

األفراد  فهو تعبير عن سلوك االقتصادية،من قو  الحياة  للساياسا  والخطط والمشاريع من خالل كونه قوةً 
ية وشاااااااعب ف ذا كان  تلك الحركة عامةً  ،معينة هي أصااااااال وجوهر حركته وقوةً  والجماعا  المتضااااااامن طاقةً 

 قضااية   ألن الرأي العام تجاه وقضاااياها، قتصاااديةاألنظمة اال رتطوّ ف نها تدل على طاقة هائلة يعتمد عليها 
معينة ينبثق من درجة التفاعل الشاااااااااااااعبي معها وعمق ذلك التفاعل ودرجة التماساااااااااااااك االجتماعي وتجاني 

ائل اإلعالم التأثر بوسااا  المصاااالح تجاه تلك القضاااية وفاعلية وحيوية قنوا  االتصاااال بين الرأي العام ومد
 .واالقتنال بتبنيها

ياي تشااااكيل مراكز بحثية لقو الشااااركا  االقتصااااادية إلى الحكوما   نا الحاضاااار تسااااعى كلوفي وقت
القتصااادية االرأي العام وذلك لما يتمتع به من تأثير مباشاار وغير مباشاار على صااناعة القرارا  السااياسااية و 

 .ال يمكن إغفال تأثيرها في مجر  األحداث وفي صنع القرار باعتباره قوةً  واالجتماعية

ومناها و  اختياار الطريق أو المنها أو المسااااااااااااااار من بين عدة طرقاأن القرار هو عباارة عن ذلاك 
 ا.مسارا  يمكن سلوكها لبلوغ الغاية وتحقيق الهدف

ن المنطقية م كبيرةً  ودرجةً  ر واإلبدالمن التصااااااااااااااوّ  تتطلب قدراً  ذهنيةً  عملية اتخاذ القرار عمليةً  وتعدّ 
 .معين تحقيق هدف   من خاللها التصرف الممكنم بدائل يبما يمكن اختباره وتقي

 يفيمكن أن تساااااااااااااااعد التي من المعلوما  والبيانا   ن هاذه العملياة تتطلب قاعدةً أومن الواضااااااااااااااح 
خاصاااااااااااااة القرار و  ،عملية صاااااااااااااناعة القرار. و حول المسااااااااااااألة المطلوب اتخاذ القرار بصاااااااااااااددها تكوين فكرة  
انع من التصااارفا  المتتابعة، يقوم بها صااا رة عن مجموعة  ، بل هو عباوحيداً  ال تعتبر تصااارفاً  ،االقتصاااادي

 .القرار ليصل إلى اكتشاف القرار المناسب الذي يحقق الهدف
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 االقتصادي عملية صنع القرارالرأي العام و 

جماعية ألن صاااانع القرار يصاااااغ وينفذ ويتابع ويتأثر  هي عملية  االقتصااااادي  ن عملية صاااانع القرارإ
 االقتصاااااااادية أن القرارا  وقد تأكد واقعياً  .النجاحله ن المشااااااااركة تصاااااابح قائمة إذا ما أريد  وبالتالي ف بها،

وتحقق األهداف المرسااااااومة لها بما يتالءم مع المصاااااالحة  أدقّ  تكون تخذ بأساااااالوب جماعيالتي تصاااااااغ وت  
 رارا  الفردية،الق أما، وهناك إمكانية لتنفيذها ألنها اكتسااااااااااب  رضااااااااااا األغلبية والقائمين على تنفيذها العامة
 .ما يتعثر تطبيقها لعدم قناعة ومشاركة األغلبية بها فغالباً 

كة أن يعتمد أساالوب المشااار متخذ القرار السااياسااي أو االقتصااادي على المسااتو  الحكومي لذلك على 
اختيار القرار االقتصااااادي يتمثل بف .الجماهير بشااااكل مباشاااار وتمّي  ن جميع القرارا  تهمّ الجماعية، ذلك أل

 ،األمثل األسلوبباألسالوب والطرق التي تدار من خاللها الموارد االقتصاادية المتاحة للمجتمع واساتخدامها 
فراد األفحق الساالطة، من حق األفراد والشااعب والمجتمع، وليي من ألي دولة هي  االقتصاااديةالموارد ألن 

وبالتالي  ،قة الالزمة الساتغالل هذه الموارد بما يحقق مصاالحة المجتمعوالشاعب انتخبوا الساالطة ومنحوها الث
ي اتخاذ فراد فهم ومن هنا تأتي ضاااااااااارورة مشاااااااااااركة األاألفراد والمجتمع أكثر من غير  ن هذه القرارا  تهمّ  ف

 :القرار وذلك يتم بطرق عدة من بينها

 نتخبين منهم في عملية صنع القرارأن يكون هناك ممثلين م. 
  ةيمكن أن يعتمد صانع القرار أسلوب االستفتاء في اتخاذ القرار وال سيما القرارا  اإلستراتيجيأو. 
 المناسبة التي توفر القاعدة األساسية  الرأيلى رأي الشعب وذلك ب قامة استطالعا  إو الركون أ

 .كان أم سياسياً  و القانون اقتصادياً أا  عن رأي المواطنين حول القرار من المعلوم
 

 العام في عملية صنع القرار الرأيثر أ

كما  ،خرآ اقتصااااادي لى نظام  إ اقتصااااادي العام في عملية صاااانع القرار من نظام   الرأييختلف تأثير 
رف ن لكاال ظ أيااام األزمااا  والظروف الطااارئااة عن غيرهااا في األيااام العاااديااة وهكااذا فاا خالليختلف تااأثيره 

 .يتالءم ويتناسب معها مناسباً  تأثيراً 

  رص وفتح من الف تحرص بطبيعتها على إتاحة قدر   ةالديمقراطي الن ظمالرأي العام في نجد مثاًل أن
كبر عدد من المجاال  التي يمكن من خاللها للفرد والمجتمع المشاركة في عملية رسم السياسة أ

وهي تعمل  ةالعام بحريّ  الرأيتوفير األجواء المالئمة لتكوين لكما تسعى هذه النظم ، وصنع القرار
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حرة وبمختلف الوسائل سواء أكان عن العلنية و ال ا مناقشفي الالعام  الرأي مساعدةعلى بهذا 
االجتماعا  العامة واستطالعا  الرأي وبذلك يصبح  أوفي الندوا   أوطريق وسائل اإلعالم 

 هاأثير باستعداد متخذي القرار لسمال الرأي العام والتفاعل مع اآلراء المطلوب إيصالها والت
 .متاحاً 

 لنظم تستخدم هذه ا، أما في النظم الدكتاتورية حيث ال استجابة وال مشاركة إال في أضيق الحدود
د الحقائق بقصد خلق رأي عام مسان ريهدف إلى تشويه وتزوي دعائياً  وسائل االتصال استخداماً 

 .ارغير حقيقية لد  الرأي العام ال تؤثر في موقف متخذي القر  وتكوين صورة  

 

القرار( وبين الرأي العام رغم  ة)صااااااااانع ا ن هناك عملية تفاعل ما بين الساااااااالطأومن هنا يتضااااااااح ب
 :اختالفها من نظام آلخر وهذه العملية تنطوي على جانبين هما

  تأثير السلطة على الرأي العام بواسطة الدعاية من خالل امتالكها لوسائل االتصال بالجماهير
لتأثير عليه من خالل وسائل االتصال التي تعود إلى جها  لعن سعيها  ووسائل اإلعالم فضالً 

 .غير جها  الدولة
  ياسا تأثير في الس في جميع بلدان العالم تقريباً  له نأتأثير الرأي العام على السلطة حيث 

النظام  آلخر حسب طبيعة ن هذا التأثير يتباين من بلد  أالتي تطبقها الحكومة غير  االقتصادية
 .سياسي السائدال

القرار  ولين عن اتخاذؤ من خالل التأثير في المساااا االقتصااااادي كما يؤثر الرأي العام في صااانع القرار
وسااائل والجمعيا  و  الرأيو غير مباشارة بواسااطة األحزاب والمساتشااارين وقادة أفي الحكومة بصاورة مباشاارة 

 .االتصال المختلفة

 

 العام السياسية الرأي الوظيفة -7

 إرثاً نون يكوّ  ناخبيهم عن الشاااااااعب ممثلو ينوب فعندما القرارا  الساااااااياساااااااية باتخاذ العام يؤثر الرأي
 .اآلراء المطروحة أو القرارا  من لكثير الرفض أو الموافقة يحدد شعبياً 

 طبيعة تحديد خالل من الساااااياساااااي الوجود داخل الفعالة الساااااياساااااية القو  إحد  العام الرأي يعدّ و 
 :التالية السياسية الممارسا 
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 لكلذ الشعب سلطة تعني التي الديمقراطية مبدأ اعتماد خالل من :السياسي القرار على التأثير -1
 .العام الرأي على الدولة في الهامة القرارا  تبنى أن المفترض من ف نه

 الحدود إطار في السياسية القيادا  باختيار االنتخابا  عمليا  تسمح :االنتخابا  على التأثير -2
 الرأي ويتقبلها يرسمها التي الحدود إطار في السلطة ويمارسون العام الرأي ويتقبلها يرسمها التي
 .العام

 .السياسيين للقادة السياسية والمشاريع الخطط رسم خالل منم: الحك على التأثير -3
 كما الشاملة التنمية في الدولة خطط إنجاح على العام الرأي يعمل حيث :الدولة خطط إنجاح -4

إحباطها إذا لم تتمكن من إقناعه بتوجهاتها، لذا تسعى الدولة إلى دعوة الناي  في بدور   يقوم
للمشاركة في وضع هذه الخطط وتنفيذها إذ أن نجاحها يعتمد وبشكل كبير في خلق رأي  عام  

 مساهم  ومتفاهم  ومشارك  معها.
 يمارسها التي الضغوط خالل من هذا في هام دور له أن حيث: الخارجية السياسة مالمح تحديد -5

 لىإ ،اعتبارها في تأخذ أن البد الخارجية السياسة تضع التي الجهة أن حيث الحكومة، على
 .تقبله يمكن ما تقدير أقل على أو الشعب رغبة ،معينة حدود  

 الالزمة واآللية المؤسسي الهيكل تطوير خالل من السياسية التنمية أي :السياسي التحديث -6
 الرأي يساهم حيث االجتماعي التغير حركة تخلقها التي الجديدة التقاليد استيعاب على والقادرة
 التعجيل بهذه العملية. في العام

 العام الرأي رغبا  عن تعبير إال هي ما القوانين أن حيث :عليها والتصديق القوانين إصدار -7
 االجتماعية والمثل األخالقية التي يؤمن بها الجميع ويسعون إلى تحقيقها. للنظم وضمان
 الجماعة شاااغليكذلك عندما تصااادر السااالطا  قوانين جديدة ف نها تأخذ مكانها كموضاااول و 
التمهيد لصااااااادور القوانين بتهيئة  الضاااااااروري من لذلك. معارض أو مؤيد عام رأي حولها نويتكوّ 

 األذهان لها ومحاولة التأكد من وعي الرأي العام بفائدتها والغرض الحقيقي منها.

 

 

 

 

 

-39-



 

 

 الخالصة
لقد أصبح الرأي العام قوة كبيرة في المجتمع الحديث، وذلك نتيجًة لمجمول األوضال السياسية 

  كبير في حياة اإلنسان اليومية، فهو الذي يؤازر هيئاواالقتصادية واالجتماعية الراهنة، فهو قوة ذا  أثر 
الخدمة العامة ويضع القوانين ويلغيها، كما أنه يرعى التقاليد االجتماعية والمبادال األخالقية عبر العديد 
ذكاء الروح المعنوية والتعبئة  من الوظائف الهامة منها الضبط االجتماعي ورعاية القيم االجتماعية وا 

 .الجماهيرية وتحسين السلوك اإلنسانياالجتماعية 
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: ّعرف المصطلحا  التالية -

الضبط االجتماعي   –   
الروح المعنوية   –  
السلوك اإلنساني   –   
التعبئة االجتماعية  –  

 

  

 تمارين
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الرابعةالوحدة التعليمية   
العام الرأي خصائص  

 
 

 :األهداف التعليمية

 :أن في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على

 العام للرأي الشاملة الخصائصيعّرف  -1
 الرأي العام يمّيز بين تقسيمات -2
 الرأي العام الوطنييعّرف مفهوم  -3
 العالمي العام الرأي مفهوم يعّرف -4
 أنواع الرأي العاميمّيز بين  -5
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 خصائص الرأي العام

يؤكد العلماء على الطبيعة المائعة للرأي العام، فهو قوة حقيقية شأنها شأن الريح، له ضغط ال تراه 
 .تمسك بها ولكنك تحني لها الرأس صائغاً  ولكنه ذو ثقل عظيم، وهو كالريح ال

وتشمل المعلومات واآلراء  تبدأ بالمعلومات وتنتهي بالسلوك والرأي جزء من منظومة متكاملة
ز يواالتجاهات والقيم والمعتقدات والسلوك، وهناك تداخل بين هذه المسميات المختلفة ومن الضروري التمي

 .الذي نقصده في مصطلح الرأي العام بينها لمعرفة النعت الدقيق لكلمة الرأي

إن أهم ما يميز الرأي هو مجموعة من 
 الخصائص التي تحكم جوهره:

إن الرأي عمل من أعمال اإلرادة وعلى هذا  -1
األساس فإن الموقف إزاء الكوارث الطبيعية ال 

 .يمكن أن يسمى رأياً 

يتميز الرأي بارتباطه بالوعي فالرأي يوجد عندما  -2
الشخص أو أمام أعضاء الجماعة  تطرح أمام

قضايا تتجاوز بتأثيرها نطاق العواطف لتدخل 
نطاق الوعي، وهذا التجاوز هو الذي يتيح 
 فرصة ضمان ثبات الرأي ووضوحه، فالرأي.

 

أطلق  قدهو أكثر من مجرد انطباع وبنفس الوقت ال يصل إلى مرحلة اليقين أو الحقيقة الشاملة 
االتجاهات االجتماعية" على الرأي العام، "ليو كومب" في كتابه علم النفس االجتماعي مصطلح "العالم 

 وه ما نجد في الرأي عالمة في االتجاه والرأي العام من غير اتجاه، فاالتجاه وعلى الرغم من أننا غالباً 
 ."استعداد نفسي الستجابة سلوكية معينة تجاه موقف معين لم يتحدد بعد
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، إال أن االتجاه له تأثير وهو أن يكون ظاهراً  توفر أحد شروط الرأي العامإن االتجاه كامن، إذا ما 
 .على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه االستجابة

 ويقسم الرأي إلى قسمين:

ٍر في هذا د تفكيبعه في موضوع معين نه الفرد لنفسالرأي الشخصي وهو ذلك الرأي الذي يكوّ  -
 .الموضوع ويجاهر به دون أن يخشى شيئاً 

الرأي الخاص وهو ذلك الجزء من الرأي الشخصي الذي ال يجاهر به الشخص أمام الناس، ولكنه  -
يحتفظ به خشية أن يتعرض للخطر، أو ألنه غير مكتمل، وتظهر أهمية الرأي الخاص في االنتخابات 

 واإلقتراعات السري.

فإنها تشير إلى المسائل والمصالح المشتركة والشؤون التي يشترك في االهتمام بها كل  أما كلمة عام
 .مةأغلب األعضاء البالغين في جماعٍة أو أأو 

 وال بد من توفر بعض الشروط للرأي لكي ينطبق عليه مصطلح "الرأي العام" وهي:

 .وجود جماعة معينة من الناس لديهم قضية معينة -1
اتجاه نحو تلك القضية سواء بالرفض أو القبول، والذي يعبَّر عنه كتابًة أو وجود رأٍي لهم أو  -2

 .شفاهة
 .وجود خلٍل ما يتطلب المعالجة حسب رأي تلك الجماعة -3

 األوضاع لتطور طبيعية كنتيجة المعاصر، الدولي مجتمعنا في ضخمةً  قوةً  العام الرأي أصبح
 وما التعليم وانتشار والتكنولوجيا العلوم لتقدم ونتيجة وغيرها، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 وازدياد اإلعالم أجهزة وتطور والنشر الطباعة وأساليب االتصال وسائل في تقدم من ذلك صاحب
 فعاليتها.

 :وهي الخصائص من بمجموعة ويتميز الرأي العام

 الجماعي هو الرأي أن ذلك ومعنى اجتماعياً  رأياً  يكون أن يشترط ال جماعي رأي هو العام الرأي -1
 يشترط السواء، وال على ومعارضين مؤيدين من الجماعة آراء تفاعل محصلة الجماعة أي رأي
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 أفراد بين التام اإلجماع يتوفر أن يشترط ال أي أنه جماعياً إ رأياً  يكون أن العام الرأي في
والعادات.  والتقاليد العرف على مبنياً  األحيان أغلب في يكون العام اإلجماع أن ذلك الجمهور،

اآلراء، فالرأي العام كرأي موّحد  وتفاعل األفكار واحتكاك والنقاش الحوار فأساسه العام الرأي أما
للجماعة، أمر ال يمكن تصوره حتى أثناء مراحل كفاح المجتمعات ونضالها من أجل كيانها وحياتها، 

لى وجود فروق واضحة بين أعضاء ويرجع ذلك إلى اختالف الجماعات في المجتمع ال واحد وا 
وهذا يعني أن الرأي العام  Parkو Burgessو Rossالمجتمع الواحد وقد أكد هذا االتجاه كاًل من 

 هو الرأي الغالب على ما حوله من آراء أخرى في جماعة معينة أو جمهور معين.
 القضية الحدث أو تلك هذا ويتصل قضية معين أو تثار حدث يقع حينما العام الرأي يظهر -2

 .الجمهور ومصالح باهتمامات
 يعني وهذا الجماعة، داخل المتعارضة اآلراء بين التفاعل خالل من ويتبلور يتكون العام الرأي -3

 أن إال المثارة للقضية أو المسألة بالنسبة معين رأي له يكون قد الجماعة أفراد من فرد كل أن
 والمناقشة والجدل والحوار التفاعل ضرورة يشترط ولكن اآلراء، هذه جمع حاصل ليس العام الرأي
 المختلفة. اآلراء هذه بين

تعبير إرادي وهو رد فعل واستجابة لمثيرات  هو فرضًا، بل الجماهير على يفرض ال العام الرأي -4
 عند الرأي بخلق يتهمنا البعض إن "بقوله Trotskiمعينة في المجال السلوكي للجماعة، ويؤكد 

هذا االتهام غير صحيح وكل ما هنالك أننا نحاول صياغته وهذا يعني أن الرأي العام و  جماهيرال
يظهر بصورة انتقائية فما أن تظهر مشكلة أو قضية تمس مصالح الجماهير واهتمامهم سرعان ما 

 يتبلور لدا الجماهير رأي نطلق عليه الرأي العام".
 يختلف ذلك في وهو أخرى، زمنية زمنية إلى فترة فترة من والتغير بالحركة العام الرأي يتصف -5

 من الثقافي بالتراث وثيقاً  اتصاال التصاله طويلة لفترة باالستمرارية يتصف الذي االتجاه عن
 .وتقاليد عادات

 عند االعتبار بعين أخذها يجب التي الخصائص من أخرى مجموعة يوجد سبق لما باإلضافة
 :وهي العام الرأي اتجاهات تحليل
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 النظام. يمّثل ظاهرًة معنوية وقوة تأثيرية في المجتمع وبوجه خاص في المجتمعات الديمقراطية -1
 في كالتفكير عنه تكوينه والتعبير في تدخل التي التفاعالت من المراحل متتالية عملية ُيعد -2

 الرأي. عن المناقشات واالقتناع والتعبير
تجاه معين لموقفٍ  بحرية األفراد اختيار يعني بالحرية مما يتميز -3  مسألٍة أو موضوٍع أو قضايا ٍٍ

التعبير  التفكير وحرية حرية أن على يؤكد مما للجدال والمناقشة، عليها وهي قابلة الخالف يدور
بداء  عليه الرأي العام في المجتمع. يقوم األساس الذي هي الرأي وا 

 الفئات باهتمام تحظى التي اياالموضوعات والقض حقائق معرفة بعد القرار صنع على تأثير ذو -4
 الجمهور. من العريضة

 أقل يكون باإلعالم، بينما تأثر إذ ثباتًا وصدقاً  أكثر يكون بالعاطفة واإلعالم لذا العام الرأي يتأثر -5
 مضمونه، وفي لصدق ثباته درجة في العام الرأي يختلف العاطفة، وبذلك مصدره كان إذ ثباتاً 
 موضوع جديدة إلى مناقشة عناصر بدخول متحركاً  لكونه ثابتًا، رأياً  ليس العام فإن الرأي هذا

 عاطفيًا. منطقيًا أو يكون الرأي منه، فإما أن يكون أخرى عناصر جدلّي أو خروج
 بعض أن المتاحة، إذ للموضوعات أو القضايا أو البدائل التأييد أو الرفض بين واسعاً  مدى يمثل -6

الظروف،  أنواع بعض في القضايا أنواع بعض في الجمهور بعض انتباه تستثير اإلعالم أنواع
 .الجمهور هذا على التأثير من أنواع بعض لها ويكون

 إزاء الفعل رد إحداث على دوره يقتصر الطارئة، بل لألحداث وفقاً  به أو توقعه التنبؤ يتم ال -7
 الفعل. الواقعة األحداث

النظم التربوية و  والثقافات بالديانات يتأثر كما المتوارثة، بالعادات والتقاليد والقيم تكوينه في يتأثر -8
 هذا في اإلعالمية المؤسسات مسؤولية من يزيد السائدة في المجتمع وبالمناخ السياسي للدولة، مما

الثقافي والقيم  العام االستاتيكي بالتراث الرأي منها يتكون التي الشأن، وُيشار إلى العناصر
 العام الرأي منها يتكون التي ُيشار إلى العناصر والعادات والتقاليد، بينماوالمبادئ  والمعتقدات
 .الرضا التغيير والتطلعات واآلمال والطموحات واالحتياج والرفض أو عدم بإرادة الديناميكي

التعليمي والثقافي واالقتصادي  كالمستوى بالجمهور ترتبط التي المتغيرات من بالعديد يتأثر -9
 ماعية والميول واالتجاهات.االجت والتنشئة
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الحرية  يتأثر بالعديد من المتغيرات المجتمعية كنوع وطبيعة القيادة في المجتمع ومستوى -11
 يتأثر كما اإلعالم وسائل من له المتاحة االتصال للجمهور وأساليب المتاحة والديمقراطية
 الضاغطة أو صاحبة النفوذ في المجتمع. بالجماعات

فهناك من وصف الرأي العام  .الدولي االتصال وسائل عبر تتم التي األجنبية بالدعاية يتأثر -11
 لبثت كعاطفٍة تجاه موضوع معين والتي يرحب بها أكثر أعضاء الجماعة اطالعًا وذكاًء، ثم ال

 ذات متعلمة   جماعة   منهم تتكون الذين األشخاص معظم قبل من وتعتنق تنتشر أن العاطفة هذه
 .ومتحضرة متمدنة دولة في تعيش سوية مشاعر

 على يحثّ  أن يمكن ما كل أن آخرون اعتبر
 قضايا حول ذلك عن واإلعراب التفكير عملية

 العام، الرأي تكوين في يدخل العامة المصلحة
 عدد ألكبر فعالية األكثر الرأي يمثل وبالتالي
 .الواعين المواطنين من ممكن

والرأي العام إنما يصبح ذا معنى حين يكون 
متعلقًا بموقف أفراد كثيرين يعّبرون أو يمكن مناشدتهم 

تحبيٍذ أو تأييد أو  بشكل أنفسهم عن خالله منللتعبير 
محددة أو  لحالة ومعارضة رفضٍ  بشكل  بالعكس
 أهمية ذي محدد بالذات أو اقتراحٍ  معين شخص
  متمتعًا بقدر هذا يكون أن النطاق، بشرط واسعة
 الهدف إزاء مباشددددددر مباشددددددر أو غير إجراء اتخاذ باحتمال يسددددددمح بحيث الشدددددددةو  العددية القوة من كبير

 .المقصود
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 العام للرأي الشاملة الخصائص

 الشدة: -1

 القضايا من العديد بشان أراء لدينا تكون أن الممكن فمن ما إحساسك بشيء عمق بمدى تتعلق
 الناس بعض أن نجد المثال سبيل فعلى فقط، القليل بشأن جداً  قوي أو شديد إحساسلدينا  يكون قد ولكن

عن بعيدا وذلك بشدة، يؤيدونه آخرين نجد بينما بشدة اإلجهاض يعارضون  المحيطة أو الكائنة الظروف ًٍ
 .بالحدث

  الثبات عدم -2

 القيم على اعتماًدا اآلراء، بعض أن فنجد اآلراء تغيير في بالرغبة الثانية الخاصية تتعلق
 بطيء تغيير ذات ثابتة أو تكون تظل السائدة، المعتقدات على الراسخة أو اعتماداً  والسياسية االجتماعية

 .تغييرها عدم المحتمل من جدًا أو يكون

 واألهمية البروز -3

 يتم التعامل مع البروز واألهمية على أساس أنهما شيئان متبادالن بالرغم من أنهما قد يكونان
 يكون عندما هاماً  ويعتبر االنتباه بؤرة في يكون عندما بارزاً  ما رأي فيعتبر المفهوم، ناحية من متمايزين
 بدا ما شيء في للتفكير طويالً  وقتاً  أعطي فما عرضيًا، مرتبطتين الخاصتان تكون ربما اهتمام. موضع
 الفرد. انتباه وعلى أهمية أكثر

 التيقن -4

 من الفرد ثقة مدى هنا ونعني تجريبياً  به اهتم ما أقل هو ما رأي   به عتنقيُ  الذي التيقن يكون ربما
 صواب. على رأيه أن

 الثبات والتقلب -5

يعتبر الرأي العام ظاهرًة متغيرة، وتمّثل االنتقال من حالٍة إلى حالٍة أخرى، إذ أن الجمهور قد اعتاد 
ه الذي كما يحب عمل –ويكرهه أحيانًا أخرى  أال يثُبت على حالٍة واحدة، فهو يحب الطقس الدافئ أحيانًا،

يقوم به ثم يسعى إلى تغييره، كما يمكن أن يحدث الثبات في المجالت السياسية، واالجتماعية نتيجة تأثر 
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ال تبقى على حالة واحدة نتيجة عوامل داخلية  أي أن آراء الجمهور عادةً  الجمهور بالدعاية الموجهة،
 وخارجية.

 التبرير -6

يتضمن التبرير بمعناه الواسع تعليل السلوك بأسباب منطقية يقبلها العقل، مع أن األسباب الحقيقية 
ذا كان التبرير يحدث بالنسبة إلى الفرد فهو يحدث كذلك للرأي العام هي   أسباب انفعالية، وا 

جيال أثناء عملية األهناك التبرير الذي يعود تقليديًا إلى الثقافة والعادات المتوارثة التي تنتقل عبر 
االندماج السياسي واالجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للتعصب العنصري، وهناك التبرير الذي يقوم به 
قادة الرأي وذلك لدفع الناس إلى المشاركة اإليجابية في أعماٍل ال يرغبون القيام بها، مثال على ذلك:تقوم 

 تعليله وتوّضح األسباب التي دعت إلى ذلك.الحكومة األمريكية بتبرير الدخول في الحروب و 

هناك تبريرات تظهر تلقائيًا بين الجمهور من دون خلفية مسبقة كالثقافة والعادات الموروثة أو تأثير 
 قادة الرأي.

 التعويض -7

ض الجمهور لنوع من األزمات التي ال يستطيع التصدي لها، فإنه يلجأ عادًة إلى ممارسة عندما يتعرّ 
النشاط التعويضي كالعنف الشخصي أو اإلحباط أو اللجوء إلى أعمال أخرى ال تنسجم مع نوع آخر من 

العادات والتقاليد السائدة، كمثال على ذلك،عندما تكون الدولة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية، وعدد 
أخرى، كالثروة  تالسكان فيها قليل، فإنها تلجأ إلى التعويض عن هذا النقص الجغرافي والسكاني بإبراز صفا

 والنفوذ السياسي والنفوذ اإلعالمي، من خالل ارتباطاٍت مع دول كبرى ومثال على ذلك بعض الدول العربية.

 اإلسقاط -8

هو تفسير أعمال الغير بحسب ما يجري في نفوسنا )كل إناء بالذي فيه ينضح(، فالشخص الذي 
مجتمع  ه، وكثيرًا ما يحاول قادة الرأي فييشعر ببعض العيوب والنواقص يسقطها على غيره وينسبها إلي

 معين أن يشجعوا عملية اإلسقاط هذه وخاصة في الحمالت االنتخابية.
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 التطابق والتوافق -9

هو ميل الفرد إلى االتفاق مع رأي المجتمع ويعتمد رجال اإلعالم والعالقات العامة على هذه الخاصية، 
" األغلبية من الجمهور داعمين أفكارهم بنظرية "القطيع فيحاولون نشر فكرة أن السلوك الصحيح هو سلوك

 التي تستخدمها وسائل اإلعالم مع الجمهور.

 اإلبدال -11

يلجأ الطفل إذا ما عاقبه أخوه األكبر إلى البحث بشكل واعي أو غير واعي عن هدف بديل فيعاقب 
ن القلق م الجمهور حالة  أخيه األصغر، ألنه ال يستطيع توجيه غضبه إلى أخيه األكبر، فعندما يصيب 

لسبب ما وال يستطيع توجيه غضبه نحو هذا المسبب، فإنه يلجأ إلى التظاهر أو اإلضراب للتخفيف من 
 هذا القلق الذي يعتريه، فهذا نوع من اإلبدال.
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 تقسيمات الرأي العام

 هناك أنواع كثيرة للرأي العام، فيذهب بعض الباحثين إلى تقسيمه من حيث:

ثارتها أو عدم إثارتها و يشمل هذا التقسيم:حسب  .1  ارتباطه باالتجاهات وا 
 الرأي العام الفعلّي. -أ

 الرأي العام الكامن فيعني وجود رأي عام لم يتبلور بعد تجاه قضية معينة. -ب
 الرأي العام الفعلّي هو أن تثار قضية وأن يكون هناك رد فعل من الرأي العام تجاه هذه القضية. -ج

 ريته ويقسم حسب هذا المجال إلى ثالثة أنواع:إستمرا حسب مدى .2
الرأي العام الدائم وهو الذي يرتكز على قاعدة تاريخية وثقافية ودينية ويشترك فيه كل أفراد الجماعة،  -أ

ويمتاز بالثبات واالستقرار على مدى األجيال، وال تؤثر فيه الحوادث الجارية أو الظروف الطارئة 
 إال نادرًا.

ؤقت وتمثله األحزاب السياسية والهيئات ذات األهداف والبرامج المحددة وينتهي هذا الرأي العام الم -ب
 .النوع بانتهاء تلك األحزاب أو الهيئات

الرأي العام اليومي ويمثل الفكرة اليومية التي يعتنقها معظم أفراد الجماعة نتيجة لحادث مفاجئ أو  -ج
ر آلخحين من الرأي العام يتغير من  كارثة حلت بالجماعة أو حدث سياسي خطير. وهذا النوع

 ويتغذى بشكل خاص من األحداث السياسية الجارية والمناقشات البرلمانية واألعمال الحكومية 
 حسب نشاطه ومشاركته في السياسة العامة ويقسم في هذا المجال إلى: .3

اصًة يه أهمية خالرأي عام سلبي. ويمثل جانبًا كبيرًا من الجمهور، وهو الجانب الذي ال يكون لرأ -أ
في السياسة العامة، إذ يقتصر دوره على اإلدالء بصوته في االنتخابات العامة كما يتلقى وجهات 

 النظر المتعلقة باألمور العامة دون أن يساهم في إيجادها أو السعي إليها.
فسه ن الرأي العام اإليجابي فهو ذالك النوع من الناس الذي يشغل نفسه بالقضايا العامة ويرى في -ب

ولهم فكر  يةالطموح والمقدرة والقيادة. وهؤالء األفراد يشعرون بأن لهم رأيًا في األحداث العامة الجار 
 عليه أرائهم كما أن لديهم دافع أكبر نحو الوصول بالجماعة إلى هدف معين. معين يصدرون بناءً 
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 حسب مدى تأثره بوسائل الدعاية ويتمثل في الصور التالية: .4
فهم حقائق األمور وتفسيرها  العام القائد: ويمثل قادة الرأي في األمة، وهم مجموعة تستطيعالرأي  -أ

للناس، ال تتأثر هذه المجموعة بوسائل اإلعالم المختلفة بل هي التي تأثر في تلك الوسائل بآرائها 
 وأفكارها.

ي كثرية الساحقة التالرأي العام المثقف: ويمثل جماعة في مركز وسط بين قادة الرأي العام واأل -ب
تصدق كل ما تذكره وسائل اإلعالم. فالرأي العام المثقف يتأثر بوسائل اإلعالم وقد يؤثر فيها بقدر 

 محدود. وتتفاوت نسبة هذا النوع من الرأي العام في كل أمة تبعًا لدرجة حضارتها.
رأي ال يهتم بالمسائل ال الرأي العام التابع:و يمثل غالبية الناس في معظم الدول وهذا النوع من -ج

العامة إال عند دعوته لالنتخاب. ويصدق كل ما يقال في وسائل اإلعالم المختلفة، ويتأثر بكل ما 
 .ينشر دون أن يحاول من جانبه تفسير أو تعليل األحداث
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 الرأي العام الوطني

السياسي  باختالف النظاميختلف الدور الذي يقوم به الرأي العام في وضع السياسة العامة وتوجيهها 
 القائم وما إذا كان ديمقراطيًا أو استبداديًا.

  في النظم الديمقراطية تقوم السلطة السياسية على وجود مجموعة من الهيئات النيابية التي ترتكز
على حكم األغلبية وعلى حق المعارضة السياسية. كما يتم في ظل المفاوضات الديمقراطية 

ياسية في المفاوضات الدبلوماسية الهامة، وعلى األخص المحادثات التي بمساهمة األحزاب الس
حيث تهتم الحكومة باالستفادة من مساندة الرأي العام في مجموعة  تمثل مصلحة هامة للدولة.

 وذلك عن طريق مساهمة ممثليه المفاوضات والمناقشات حول المسائل التي تمسه أو تشغل باله.
ة اتجاهات الرأي العام عن طريق األحزاب السياسية والمؤسسات كما تحاول الحكومات معرف

الصحافية ألنها تكون في النهاية مسؤولًة أمامها، وقد تلجأ إلى االستسقاء الشعبي عند اتخاذ 
 .القرارات السياسية الهامة

 و يعتبر الرأي العام في النظم الديمقراطية مصدرًا للدساتير والقوانين التي تعبر عن مصالحه
يضاف إلى ذلك أن الديمقراطية تتحقق دائمًا  وحاجاته وبالتالي يمكن أن يطالب بتعديلها أو إلغائها.

 بوجود رأي عام واع يحرص على التمسك بالدستور وضمانات الحرية.
  ذا وجدت فإنها تكون محدودة أما في النظم االستبدادية فإن الحرية غير موجودٍة على اإلطالق وا 

جدًا. ومع ذلك فإن الحرية ال تعني أبدًا حرية األخبار أو األنباء، فالحكومة تمارس رقابًة شديدًة 
ن كانت هذه الرقابة ال تحول دون معرفة  ع األخبار معلى وسائل اإلعالم الوطنية المختلفة. وا 

 التطور التكنولوجي في هذا المجال. 
  وتهتم تلك األنظمة بصفة طبيعية بتنظيم تدعيم الرأي العام الوطني حيث يقوم بدور هام في السياسة

الخارجية سواء كان هذا الدور إيجابياً أو سلبيًا. وتعتمد كذلك على مساندته في المشروعات السياسية 
اً استقطابه بقصد تحويل اتجاهاته وصرف اهتمامه عن المطالبة بتطبيق الوطنية الهامة وتحاول دائم

النظام الديمقراطي باستخدام الشعارات المضللة والمبادئ الرنانة. وفي كثير من األحيان تحاول تلك 
األنظمة التي ال تتمتع بتأييد الرأي العام الوطني إيهامه بوجود خطر خارجي يهدد وحدة األمة 
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قاللها مما يستدعي تناسي الخالفات الوطنية والتضحية والتوحد لمواجهة ذالك وسالمتها واست
 .الخطر، وبهذه الطريقة تستطيع صرف أنظار الرأي العام المنتقد لسياستها

وال تسمح تلك األنظمة بتشكيل تنظيمات سياسية أو وسائل الرأي العام إال في الحاالت التي 
تصرفها. ويقتصر دور المواطنين على ما تحدده لهم  ترضى عنها وتخدم أغراضها وتكون تحت

 .الطبقة الحاكمة

وخالصة ما تقدم هي أن الرأي العام في األنظمة الديمقراطية هو مصدر للقوانين، أما في األنظمة 
 .االستبدادية فإنها تفرض عليه القوانين التي تراها مالئمة لها والتي تضمن لها سلطة البقاء واالستمرار
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 يي العام العالمالرأ

وهو الرأي الذي يتخطى الحدود الوطنية ليوّحد بين 
األفراد في الدول المختلفة في شبه اتفاٍق عام حول بعض 
القضايا األساسية. ونظراً ألن الرأي العام العالمي ال يمتلك 
أدوات التعبير عن اتجاهاته مثل األحزاب السياسية أو 

لقائي شكل رد فعل تالصحافة، فإنه يعّبر عن نفسه على 
 .عالمي، دون اعتبار لالرتباطات الوطنية

يتجه الرأي العام العالمي إلى إيجاد اتفاٍق عام بين و 
األفراد من مختلف األمم حول بعض القضايا الدولية 
والتعاون الدولي والتقدم االقتصادي واالجتماعي ورفع 
مستوى المعيشة لكل الشعوب مهما كان مستوى تطورها 

  قعها الجغرافي.أو مو 

و يترتب على ذلك أن الرأي العام العالمي يمارس تأثيرًا هامًا ويعمل لصالح المشروعات التي تالئم 
 مصلحة كل شعب وتالئم في الوقت نفسه المصلحة العامة لإلنسانية.

 شروط تحقق الرأي العام العالمي

توافر البيانات والمعلومات األساسية عن السياسة  -1
لجميع الناس أو غالبيتهم وأن يكونوا الدولية 

 مهتمين بالسياسة الدولية.
إمكانية التأكد من مضمون الرأي العام العالمي  -2

األقلية التي يمكن لها أن  والتمييز بينه وبين أراء
 تؤثر في اتجاهات الرأي ودفعه نحو وجهٍة معينة.

أن يعبر هذا الرأي عن شبه اتفاق حول القضايا  -3
اختالفاتها عندما تواجه  طى األممالحيوية وأن تتخ
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المواقف الواضحة التي تثير ردود فعل واحدة 
 ومتماثلة عندهم جميعًا.

أن يكون للرأي العام العالمي في السياسة الخارجية نفس قوة التأثير التي يمارسها الرأي العام  -4
 الوطني في السياسة الداخلية.

 رأي عام عالمي يستطيع أن يساهم بدوره في تحقيق فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يمكن أن يتحقق
 .التقدم في مختلف المجاالت التي تهم اإلنسانية جمعاء

 

 أنواع الرأي العام

 التقسيم حسب عمق التأثير والتأثر -1
هو يتكّون من صفوة القوم وخاصًة المتعلمين والمثقفين،  الرأي العام النابه أو القائد أو المسيطر: -أ

قليلًة من الشعب وظيفتهم في المجتمع وظيفة القائد الذي يقود ويثقف ويوجه  وهم يمثلون نسبةً 
نما تؤثر في  ويرشد الناس وهذه الصفوة ال تتأثر بوسائل اإلعالم والدعاية المختلفة كالصحافة، وا 

 يطر.ستلك الوسائل بأفكارها وآرائها، ويسمى هذا النوع بالرأي العام المستنير أو القائد أو الرائد أو الم
الرأي العام القارئ أو المثقف: هو يتكّون من أواسط الناس ثقافًة والذين تقل ثقافاتهم عن الفئة  -ب

األولى القائدة، ويختلف حجم هذا الرأي حسب درجة التعليم في المجتمع وهو رأي يؤثر فيما هو 
حسب  بدرجات متفاوتةأقل منه درجًة من حيث الثقافة والتعليم ويتأثر بوسائل اإلعالم والدعاية 

مستوى نضجه. كما يؤثرون في هذه الوسائل بقدٍر محدود بما يصدر عنهم من آراء ومناقشات 
 ونقد.

الرأي العام المنقاد: هو يتكون من الفئة التي ال تنتمي إلى الفئتين السابقتين وهو رأي السواد األعظم  -ج
ن غير القادرين على متابعة من الشعب من غير القادرين على مواصلة االطالع والبحث وم

األحداث وينقاد أصحاب هذا الرأي المنساق لما يوجهه لهم أفراد الرأي المستنير والرأي العام القارئ 
وتوثر فيه وسائل اإلعالم والدعاية ويتقبل الشائعات ويتشكل من األكثرية التي نالت حظًا قلياًل من 

ي في وسائل االتصال العامة وهم أشبه بالقطيع الذالتعليم والثقافة.ويؤمنون بكل ما يذاع ويعرض 
 يسوقه الرأي العام النابه والقارئ.
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 التقسيم وفقًا لعنصر الزمن -2
الرأي العام الدائم: هو األكثر رسوخًا ويتكّون من فئٍة كبيرٍة من فئات الناس ويتصل اتصااًل قويًا  -أ

دينية تكز على أسٍس تاريخيٍة وثقافيٍة و باألشياء الثابتة في األمة كالدين واألخالق والتقاليد وير 
ويشترك فيه السواد األعظم من األمة ويمتاز باالستقرار والثبات وال تؤثر فيه الحوادث الجارية أو 
 الظروف الطارئة وهو طويل األجل قد يستغرق تكوينه سنين ومن الصعب تغيير اتجاهاته وتكوينه.

اء لجماعٍة أو منظمٍة ذات أيديولوجية أو مذهب وحيال الرأي العام المؤقت: هو يتكّون حسب االنتم -ب
مسائل معينة في وقٍت محدد وينتهي بانتهاء المؤثر. وهو الرأي الذي تمثله األحزاب السياسية 
والهيئات الخاصة ذات البرامج المحددة واألهداف المعينة وينتهي بانتهاء حياة تلك األحزاب أو 

 وقت معين. الهيئات أو بتحقيق هذه األهداف في
الرأي العام اليومي أو التقلب: هو الذي تعيش عليه الصحف اليومية حيث يتأثر باألحداث اليومية  -ج

 أكثر من غيره وهو بطبيعة الحال متقلب  من يوم آلخر حيث تغذية األحداث اليومية الجارية.
 

 التقسيم حسب أنواع الرأي -3
الرأي الشخصي: هو الرأي الذي يكّونه الفرد لنفسه طبقًا لدرجة ثقافته وخبراته وتفاعله واتصاله مع  -أ

المجتمع وهو الرأي الذي يرغب في أن يشارك به المجموعة ويعبر عنه من وجهة نظره دون أن 
 يخشى من الجهر به شيئًا. 

ه يحتفظ به لنفسه وال يبوح ب الرأي الخاص: هو ذلك الجزء من الرأي الذي يرغب الفرد في أن -ب
 خشية تعريض نفسه للضرر.

 
 التقسيم الكمي للرأي العام -4
هو الرأي الذي يمثل رأي ما يزيد على نصف الجماعة وهو تجميع وتكرار الرأي  رأي األغلبية: -أ

 الشخصي ألغلبية الجماعات الفعالة.
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طائفٍة من الناس ال يستهان بها هو رأي ما يقّل عن نصف الجماعة ويعّبر عن رأي  رأي األقلية: -ب
فقد يكون بين صفوف األقلية بعض األكفاء والمتخصصين المؤثرين في القضايا المثارة بعلمهم ال 

 انتمائهم الحزبي.
الرأي االئتالفي: هو رأي جملٍة من األقليات المختلفة في اتجاهاتها والتي تجمعت لتحقيق هدف  -ج

نما نتاج عوامل خارجية عارضة.معين تحت ظروف خاصة وهو ليس وليد الم  ناقشة وا 
هو حالة من االتفاق تصل إليها الجماعة أو أكثريتها الساحقة وهو ليس رأي األغلبية  الرأي الساحق: -د

 إنما رأي قريب من اإلجماع ويقترب من العادات والعرف والتقاليد.
 

 التقسيم حسب التواجد: -5
نتيجًة لبعض األحداث تظهر آثاره في التعليقات  هو الرأي العام الموجود رأي عام موجود بالفعل: -أ

 والمناقشات.
هو الرأي العام الذي لم يكن موجودًا أصاًل ولكن ُيتوقع وجوده عقب بعض  رأي عام متوقع وجوده: -ب

 األحداث أو المشاكل.

 

 التقسيم حسب درجة الظهور: -6
اطنوها ي في البالد التي يتمتع مو هو الرأي العام المعبَّر عنه، ويتكّون هذا الرأ الرأي العام الظاهر: -أ

 بحرية التعبير عن آرائهم.
الرأي العام الكامن: هو الرأي العام غير الظاهر وغير المعبَّر عنه ويحدث في مجتمعات الحكم  -ب

 الديكتاتوري ويتحول إلى رأي عام ظاهر في الحاالت اآلتية:

 طيعون كتمانها. ازدياد وشدة اتجاه الناس نحو مشكلة معينة إلى درجة ال يست -

رفع الموانع االجتماعية أو القانونية التي كانت تحول دون التعبير عن الرأي كموافقة الدولة أو  -
 تشجيعها على ظهور آراء معينة لم يكن يتاح لها الظهور من قبل.
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 تقسيم الرأي العام حسب النطاق الجغرافي: -7
ة أو شارع أو قرية أو مدينة أو منطقة أو الرأي العام المحلي: هو الرأي السائد في زقاق أو سك -أ

 والية، أو محافظة أو مجموعة من المناطق. 
الرأي العام الوطني أو القومي: هو الرأي العام الذي يرتبط بالوطن أو الدول الكائن بها وتستند إليه  -ب

مكانية التنبؤ به ومعالجته للمشكالت ال  ومية. قالسلطة القائمة ويتميز بخصائص أهمها:التجانس وا 
هو الرأي السائد بين مجموعة من الشعوب المتجاورة جغرافيًا في فترة معينة  الرأي العام اإلقليمي: -ج

نحو قضية أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس مصالحها المشتركة أو قيمها اإلنسانية مسًا 
 اإلفريقي.مباشرًا وهو رأي الشعوب ال الحكومات مثل العالم العربي والرأي 

الرأي العام العالمي: هو الرأي السائد بين أغلبية شعوب العالم في فترة معينة نحو قضية معينة  -د
 فهو رأي الشعوب ال رأي الحكومات.
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 الخالصة

 

 األوضاع لتطور طبيعية كنتيجة المعاصر، الدولي مجتمعنا في ضخمة قوة العام الرأي لقد أصبح
 وما التعليم، وانتشار والتكنولوجيا العلوم لتقدم ونتيجة وغيرها، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 وازدياد اإلعالم أجهزة وتطور والنشر الطباعة وأساليب االتصال وسائل في تقدم من ذلك صاحب
 األهميةو  البروزو  الثبات عدم و الشدة :وهي الشاملة الخصائص من بمجموعة ويتميز الرأس العام فعاليتها،

 .دالاإلبو التطابق والتوافق  أخيراً و اإلسقاط  و التعويض و التبرير و الثبات والتقلب و  التيقنو 
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 تمارين

 :كتب ثالث أفكار لكل مما يليا

 الرأي العام الوطني -
 العالميالرأي العام  -
 الرأي العام التمييز بين تقسيمات -
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 الخامسةالوحدة التعليمية 
 العام الرأي تكوين في المؤثرة العوامل

 
 
 

 :األهداف التعليمية

 :أن في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على

 في تكوين الرأي العام. والنفسية يولوجيةيز الفالوراثية و العوامل دور ف على يتعر   -1
 .الرأي العامفي تكوين  الثقافة دورف على يتعر   -2
 .في تكوين الرأي العام التقاليدالعادات و  دورف على يتعر   -3
 .في تكوين الرأي العام التنشئة االجتماعية دور ف علىيتعر   -4
 .الرأي العام في تكوينالمجتمع المدني  دور ف علىيتعر   -5
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 العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام

ن ويتكو   .جذورها في مجاالت مختلفة المعقدة التي تمتدمن العمليات هي ن عملية تكوين الرأي العام إ
لمتداخلة والوظيفية واالجتماعية والنفسية ا الفيزيولوجيةالرأي العام نتيجة التفاعل بين مجموعة من العوامل 

نه لدى المجتمعتجتمع لتؤثر في الالتي  بقًا بحيث يؤثر كل عامل منها بنسبة معيَّنة، ط رأي العام وُتكوِّ
 مع وصياغة ثقافته.في تكوين المجت ،ته ودورهألهمي

 :ومن هذه العوامل

 التي تحدد الشخصية والنفسية الفيزيولوجيةالوراثية و العوامل  -أولا 

العوامل  :عدين أسخخخخاسخخخخيين همايمكن أن نتناول العوامل البيولوجية التي تحدد الشخخخخخصخخخخية من خ ل بُ 
 .العوامل الفيزيولوجيةو الوراثية 

 لينا الوراثية إ تصفاالتنتقل  :الوراثيةلعوامل ا
من آبائنا عن طريق خ يا متناهية الصغر، 

 أجسامنا وأجسام أجدادنا وأس فناتربط بين 
وأن كل فرد يستمد نشأته ووجوده من إتحاد 

ونحن نرث هذه  .هذه الخ يا الصغيرة
الصفات من الوالدين بالتساوي، أي أن لكل 

من األب واألم نفس األهمية في نقل الصفات 
 الوراثية.

 

وتلعب العوامل الوراثية دورها فيما نحمله من صخخخخخخخخخخفات عن طريق الجينات التي تعد الشخخخخخخخخخخفرة 
والجينات على  .التي تعطي الخلية خصخخخخائصخخخخها المختلفة التي تتحكم في تخليق البروتينات الجزيئية

ور ومن الخطأ أن نتصخخخخخخ محددين سخخخخخخلفًا. ونظام   وفق طريقة   النحو هي التي تحدد تطور الجنين هذا
إلنسخخخخخخخخخخخخخخان حياة االوالدة فقط، بخل إن أثرهخا يمتخد طوال  حتىأن الجينخات تتحكم في نمو وتطور الفرد 

دة محد -اً بل وسخخخخخخخلوكية أي خخخخخخخ-وحتى الشخخخخخخخيخوخة. فهنا  خصخخخخخخخائ  جسخخخخخخخمية  من الطفولة المبكرة
المراهقخخخة مثً ، تظهر مجموعخخخة من  ففيأي خخخخخخخخخخخخخخخخًا، وال تظهر إال في فترات بعينهخخخا من حيخخخاة الفرد. 
كذل  تظهر في الشخخخخخيخوخة خصخخخخخائ   ،الخصخخخخخائ  الجسخخخخخمية والسخخخخخلوكية لم تكن موجودة من قبل

 ز هذه المرحلة من العمر.أخرى تمي  
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ظهر تال  مث ً  إن بعض األمراض وال يتوقف األمر عند حدود الصخخخخخفات الوراثية السخخخخخوية، بل
ولة عن هذه ؤ إال في مراحل عمرية معينة، على الرغم من أن الفرد يحمل مسخخخخخخخخخخخخخخبقًا الجينات المسخخخخخخخخخخخخخخ

من العمر، ومع ذل  فإن الجينات  السخخخخخخخخخخابعمثً  يظهر في بداية العقد  الزهايمرفمرض  ،الصخخخخخخخخخخفات
 ولة عنه يحملها الفرد منذ والدته.ؤ المس

 
 ث صخخخخخخخفات جسخخخخخخخمية معينة، كلون العينت السخخخخخخخوية فكلنا يعرف أن توار وفيما يتعلق بالصخخخخخخخفا
عن  ولةؤ وغيرها من الصخخخخفات إنما يعتمد على ما نحمله من جينات مسخخخخ ولون البشخخخخرة ولون الشخخخخعر

نما الصخخخخخخفات النفسخخخخخخية  هذه الصخخخخخخفات. بل إن األمر ال يقف عند حدود الصخخخخخخفات الجسخخخخخخمية فقط، واة
ونقصخخخخد به مسخخخختوى الخلية، فإن طبيعة النظام  ،المسخخخختوى األدق والعقلية والوجدانية أي خخخخًا. أما على

 وراثيًا. الذي تعمل من خ له الخ يا، إنما يتحدد أي ًا وفقًا للجينات، فعمل الخلية محدد  
ا هو الذي يعطين  يا على مسختوى جميع أجهزة الجسموقد ذكرنا من قبل أن مجموع عمل الخ

، سخخخخخخخخخوا  كان هذا النشخخخخخخخخخاط كيميائيًا أو حركيًا أو نفسخخخخخخخخخخيًا أو في النهاية مجموع نشخخخخخخخخخاط الكائن الحي
ى تشخخخخخخخكيل عل، و هو ما ينعكس بال خخخخخخخرورة على سخخخخخخخلوكياته و ع قاته المجتمعية وبالتالي عصخخخخخخخبياً 

 تجاه الكثير من الق ايا.آرائه الفردية 
 ةالعوامل الفيزيولوجيإن  :لعوامل الفيزيولوجيةا 

 الوظائفالمرتبطة بطبيعة تل  العوامل  هي
 الجسمية وبخاصة المتعلقة بالجهاز العصبي

على أجهزة الجسم  المهيمناعتباره الجهاز ب
على جميع الوظائف  و المشرف المختلفة

ف بينها بما يحقق وحدة يؤل  الذي و الع وية، 
 البحوث تشير نتائجحيث  ،وتكامل الفرد

قلية تؤثر في ع الفيزيولوجيةسمات الأن  العلمية
وقد  ةه فالمريض تكون أفكاره عليلالفرد وأفكار 

ومن الدراسات ، تكون نظرته للحياة متشائمة
 المهمة في هذا المجال بحث تأثير 
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ثيرة كما أجريت أبحاث ك اإلنسان،فصائل الدم والعصارات العلوية والحم ية وأثرها في شخصية 
ني علما  الجريمة من تدور حول السمات الجسمية األخرى مثل خصائ  الجمجمة التي عُ 

 يراً تفرزه من هرمونات تؤثر تأث أن الغدد الصما  وما بدراستها وقد أت ح أخيراً  "لومبروزو"أمثال 
وسريع  الستقراراوقليل  يصبح الفرد متوتراً  ا يزداد نشاط الغدة الدرقية مث ً على الفرد فعندم مباشراً 
 .الغ ب

 ولوجية الفرد تؤثر في سيكفإنها ال غوط النفسية حينما تشتد  هأنيبدو وا حًا  :العوامل النفسية
الداخلية  هزتهأجا طراب في ع قة الفرد مع  إلىهذا التأثير يؤدي  ،وتعامله تأثيرًا مباشرًا وفعاالً 

حاجة لمعرفة مدى هذا اال طراب الداخلي لدى الشخ  الذي يتعرض بثم بيئته ثانيًا ولسنا  أوالً 
ل عن الو ع نه في معز أالوا ح الذي يبدو  سلو  التبلد الحسي   إلىح ا نلم  لل غط النفسي ولكنن

ي معزل عن نه فأفي البيئة المحيطة به حتى يبدو  واللذة باأللم اإلحساسعلى  ةقدر الفقده الذي يُ 
 .النفسية األمراضهي تفاعل ال غط مع الفرد لظهور  Stressال غوط النفسية ، فالو ع العام

و أ وتعتمد كمية الشخخخخخخخدة ارة لطاقة التأقلم والتكيف للفردعوامل غير سخخخخخخخ فال خخخخخخخغط هو تحدي
 النفسية على تكوين واستعداد الفرد الوراثي. األمراض لنشأةال غوط ال زمة 

يتحمله  نأالحد الذي ال يمكن للفرد  إلى قوة تأثير المواقف الحياتية ال خخاغطة كبيرة جداً  إن
لشخخخخخخخخخخدة  ،حتى ترغمه تل  ال خخخخخخخخخخغوط النفسخخخخخخخخخخية على التخلي عن الطرق السخخخخخخخخخخوية في التفكير فيلجأ

هو  نماإيعتقد بأن ما يعانيه  أن إلى أحياناً  األمرتبرير الفعل ال خخخخخخخاغط ويصخخخخخخخل به  إلى ،الموقف
 .  اهلل يحاول اختباره وامتحان صبرهن أمنزل من السما  و  أمر

سخخخخخخخخخخخخه يتحدث مع نف أيازنه حتى تبدو عليه ع مات الهلوسخخخخخخخخخخخخة تو  والبعض من الناس يختل  
 رها،ون بصخخوت مسخموع لشخخدة قوة تأثيوتك األفكاريدري كيف تظهر هذه  وهو يمشخي في الشخارع وال

نما لها مبررات مقبولة، ليس أفكار أو ألفعال  نه يجد المبررات المنطقية إ  حتياجات  حدثت بدافع ا واة
 .مواقف نفسية  اغطة لم يعد يتحملها أوقوية  نفسية  

يمكن منعها لدى الفرد الذي يتعرض ل خخخخخخخخخغوط نفسخخخخخخخخخية  اله وس ال أنالنفس  أطبا ويقول 
دي ويؤ  األفرادعند بعض  أقصخخخخخخاه يبلغ  خخخخخخغط الدم أن أي خخخخخخاً ويقولون  صخخخخخخدمة مفاجئة، أوعالية 

دي الى مشخخخخك ت في القلب فتؤ  إحداثتسخخخخهم في  "بيوكيميائية"تغيرات  إلىالقلق الناشخخخخ  عن ذل  
وهنخخا  عخخدد معين من الوفيخخات المفخخاجئخخة تحخخدث عقخخب مواجهخخة خطر معين ال ة. الوفخخاة المبخخاشخخخخخخخخخخخخخخر 
شخخخخخخخل في الف أو مث ً  عند هزة نفسخخخخخخخية بسخخخخخخخبب خسخخخخخخخارة مالية مفاجئة أوردعه  أوه يسخخخخخخختطيع الفرد رد  

 .مواجهة موقف  اغط
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 ياتهم من:البعض في ح التي يتعرض لهاال غوط النفسية وتنبع 

 .قوة لتل  ال غوط النفسية مثل الصدمات وتكرارها منذ الطفولة حتى البلوغدرجة حدة و  -

كل  مع قمع األيامخلق ال خخخخخخغوط النفسخخخخخخخية حتى تتراكم الخبرات المؤلمة على مدى يطول المدة  -
بما و خخع لنفسخخه من خطط  اإليفا عن  الطموحات الشخخخصخخية حتى يصخخبح الشخخخ  عاجزاً 

 .ةمستقبلي

ؤدي يعوامل داخلية بسخخخخخخبب مؤثرات داخلية لدى الفرد تسخخخخخخبب الصخخخخخخراع الدائم مع من حوله مما  -
 .ب ع قته بالبيئة المحيطة بهاا طر  إلى

النفسخخخخخخي واالنهيار تحت وطأة وشخخخخخخدة ال خخخخخخغوط حتى لو كانت  اإلنها عوامل جسخخخخخخمية بسخخخخخخبب  -
 المختلفة. لألمراضانهيار المقاومة النفسية التي تعر ه  أدقبمعنى  أي بسيطة،

من جوانخخب التح خخخخخخخخخخخخخخر والتطور  تحتويخخهالمعخخاصخخخخخخخخخخخخخخرة بكخخل مخخا  ة األفراد في المجتمعحيخخا إن
و  التوافق ثم سخخ إلى تؤديجلب معها جوانب سخخلبية تنها إوجيا والتحول االقتصخادي المميز فوالتكنول
افق حالة التو  احد طرفيهأ حالة اتصخخخخخخخخخخالعلى  و بالتالي الوقوفالتدهور المر خخخخخخخخخخي النفسخخخخخخخخخخي  إلى

تدهور  إلىحفزات ال خخغوط النفسخخية التي تؤدي م مع وجود العديد منوالطرف اآلخر سخخو  التوافق 
د أو جخخامع تجخخخاه يتعرض لخخه األفراد و يتطلخخخب منهم اتخخخخاذ رأي موحخخخ   موقف أي أمخخخامهخخذا التوافق 

 ق ية ما تواجههم.

قد يكون في سخخخخخخخخخخخخخلوكه فو ت الفرد تؤثر في تصخخخخخخخخخخخخخرفايولوجية كثيرة و فيز  عوامل نفسخخخخخخخخخخخخخيةفإن  وعموماً 
 اإلع  و قوية أو أنه لم يكتسخخخخخب بعد صخخخخخفات التسخخخخخامي لديه ألن غريزة الخوف  ""بالحب متصخخخخخفا اإلنسخخخخخان

بالغ    دوراً وتلعب األهوا .رة أو غيرهاأو السخخيط االسخختط عحب كوينطبق نفس القول بالنسخخبة لغرائز أخرى 
راً  يتقبل الناس أ ب مث ً ر وف السخخخخخخخخخخخخخائدة ففي ظروف الحاألهمية في بلورة الرأي العام وذل  حسخخخخخخخخخخخخخب الظر 

 ون فيها في وقت السخخخخلم أي في الظروف العادية وحتى في األحوالويعتقدون بصخخخخحتها وأهميتها بينما يشخخخخك  
 آرائناو العادية يتأثر الرأي العام بأفكار الشخخخخخخخعورية دون أن يعرف الناس فال شخخخخخخخعور يؤثر في توجيه أفكارنا 

 .وصدمات انفعاالتمر بنا من  لخبراتنا السابقة وما عمل أو حادثة أو فكرة وذل  تبعاً  بصدد
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 الثقافة -ثانياا 

 مفهوم الثقافة: -

مفهوم الثقخخخافخخخة من المفخخخاهيم المحوريخخخة في  ُيعخخد  
ويشخخخخخخخخخخخخخخكخل مفهوم الثقخافخة أحخد األفكار ، علم االجتمخاع

الكبرى التي سخخخخاعدت البشخخخخخرية على إنجاز الكثير من 
التقخخدم العلمي والتطور الفكريف فخخالثقخخافخخة مفهوم يتميز 

يدة فهي ليسخخخخخخخخخت ول ،تراكمية ومسخخخخخخخخختمرة بأنه ذا طبيعة  
عقخخد أو عخخخدة عقود، بخخخل هي ميراث اجتمخخخاعي لكخخخافخخخة 

 .منجزات البشرية

من أهم التعريفات التي كان لها مكان الصخخدارة 
ذي نشخخخخخخخر ال "إدوارد تايلور"في تعريف الثقافة، تعريف 

ذل  " :سخخخيكي "الثقافة البدائية" بوصخخخفهاه الك في كتاب
   على المعارف الديناميكي المعقد الذي يشتملالكل 

 
والمعتقدات والقوانين واألخ ق والتقاليد والفلسخخخخخخخخخخفة واألديان والعادات التي اكتسخخخخخخخخخخبها اإلنسخخخخخخخخخخان من  والفنون

 ".مجتمعه بوصفه ع وًا فيه

 ما:ه تعريف على نقطتين أساسيتينال هذا أكدو قد 

 يكتسب كل منا الثقافة بوصفه ع وًا في مجتمعه. -1
مكن ي الثقافة ليست مادية فحسب بل هي معنوية وتتكون من األشيا  المادية واألحداث التي -2

 .قياسها

تحتوي الثقخخخافخخة على األفكخخار واالتجخخخاهخخات العخخامخخخة المقبولخخخة والمتوقعخخة التي يتعلمهخخا الفرد من  ووفقخخًا لخخذلخخخ 
محيطخخه  في لخخذلخخ  فخخإنهخخا تلعخخب دورًا مهمخخًا في إعخخداده ليكون أكثر فخخاعليخخةً  ،االجتمخخاعياتصخخخخخخخخخخخخخخخالخخه بخخالواقع 

 .االجتماعي
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جتمع الم أفرادويكون كخخل  ،كخخذلخخ  فخخإن كخخل جيخخل جخخديخخد ال يبخخدأ من فراغ ولكنخخه يسخخخخخخخخخخخخخختفيخخد م م ن حولخخه
 ى هذا الكل  هم إلوما أ خخخافوه بأنفسخخخ إلى األجيال القادمة وما تعلموه من الما خخخي مطالبون بأن ينقلوا التراث

 الثقافي.

ان سخخخخخخخخخخخخخخأن الطرق الثقافية في األفعال أو التفكير لها اتصخخخخخخخخخخخخخال مباشخخخخخخخخخخخخخر بحاجات اإلن جدير بالذكرو 
يطلق واألمن، و  البيولوجية واالجتماعية، مثل حاجته للطعام والشخخخخخخخخراب وحفظ النوع والصخخخخخخخخداقة مع اآلخرين

 "االلتزامات األساسية الثقافية".على هذه الحاجات 

الترفيه، أن يجد نفسخخخه في الدين والفن و  البيولوجية فقط، إذ يحاول أي خخخاً  واإلنسخخخان ال يعيح بحاجاته
أن يطور نوعخًا من وجهخة النظر التخأمليخة والفلسخخخخخخخخخخخخخخفيخة عن مكانه في هذا العالم. كل هذا ُيعبر عن محتوى و 

 .التي يعبر عنها اإلنسان في كل أفعاله الثقافة

إنها الهيكل الخا  واألنظمة وأشخخخخخخكال السخخخخخلو  التي لها صخخخخخخفة  ،ة ويمكن دراسخخخخختهانتاج اإلنسخخخخخانيإن الثقافة 
االسخخخخخخخخخخختمرار والتغير. ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى الثقافة من وجهة نظر تفاعل األفراد أو الجماعات 

 عن لطريق الوراثخخة الميكخخانيكيخخة بخخ عنعلى أنهخخا اإلنتخخاج النفسخخخخخخخخخخخخخخي الخخذي ُيتعلم وينتقخخل إلى اآلخرين، ليس 
 .طريق التعلم اإلنساني

 مكونات الثقافة -

 تتكون الثقافة من مقومات ث ثة، هي:

ين جميع الراشدين بأحد العموميات: وتشمل جميع األفكار والمشاعر والنتاجات المشتركة ب -أ
أكثر  وهي من .بة والمعتقدات والقيم االجتماعيةوتت من اللغة والدين وع قات القرا المجتمعات

 للتغيير. جوانب الثقافة مقاومةً 
يزة عات اجتماعية متمالخصوصيات: وهي تل  الظواهر التي ال يشار  فيها سوى أفراد من مجمو  -ب

كاألطبا  والمحامين والمعلمين ورجال الدين. وهي  الصناعات والمهن ذات المهارة معينة، مثل
 أقل مقاومة للتغيير من العموميات.

وهي تل  الظواهر التي ال تندرج تحت العموميات أو الخصوصيات، وتتمثل في البدي ت:  -ج
ت والتقاليع. وُتع د بدي ت الثقافة أكثر ي االهتمامات واألذواق التي تتغير باستمرار، كالمود

 جوانبها عر ة للتغيير.
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 خصائص الثقافة -

   المجتمع.ن ويظهر هذا جليًا في سلو  أع ا  ذلتنشأ الثقافة في مجتمع معي   -1
الثقافة قابلة للتناقل وعملية التناقل تقتصر على اإلنسان بوصفه الكائن الوحيد الذي يبدو قادرًا،  -2

ألقرانه. وُتعد اللغة عامً  أساسيًا في هذا  بدرجة كبيرة، على أن ينقل ما اكتسبه من عادات  
 ي ًا تهذيب الدوافعوال تت من عملية التناقل اإلجرا ات والمعرفة فقط بل تشمل أ .المجال

 الغريزية خ ل السنوات األولى من عمر اإلنسان.
قا  بعد انقراض البو تتميز الثقافة بالدوام واالستمرار عبر الزمن بسبب قدرتها على تخليد نفسها  -3

ومع أن الثقافة تخرج تمامًا عن نطاق التركيب الطبيعي  ،أي من الشخصيات التي تسهم فيها
 للفرد، إال أنها تصبح خ ل مراحل نموه جز ًا من شخصيته.

فالعادات الخاصة بالنظام الثقافي تنتقل وتستمر عبر الزمن، كما يشار   ،الثقافة ميراث اجتماعي -4
على االمتثال لتل   أو جماعات تحر  الذين يعيشون داخل تجمعات منظمة فيها كل األفراد

 دات تحت وطأة ال غوط االجتماعية.العا
فهي تتوافق مع البيئة الجغرافية للمجتمع ومع الشعوب المحيطة بها، كما  ،للثقافة وظيفة التوافق -5

 المطالب النفسية والبيولوجية للكائن البشري.مع تتوافق 
قانون والعقائد والفنون والقيم وال المركب والمعقد الذي يشتمل على المعرفة الثقافة هي ذل  الكل   -6

 والعادات التي يكتسبها اإلنسان كع و في المجتمع ويشمل ذل  الجانب ين: المادي وغير المادي.
ريق ر عنها اإلنسان عن طتنظيم يشمل مظاهر االنفعال واألفكار والمشاعر التي يعب  هي الثقافة  -7

 ة.لرمزية أصبح من الس هل انتقال الثقافوبهذه الصفة ا ،الرموز بف ل اللغة التي يتعامل بها
ند اإلنسان م فجوهر الثقافة عالثقافة مكتسبةف فهي المصطلح االجتماعي للسلو  المكتسب المتعلَّ  -8

 وتأكيدًا لقدرة اإلنسان على التعلم. تمييزًا لها عن الصفات الموروثة هو التعلم
ثل هذا تسب لدى أفراد المجتمع ويتمالثقافة عقلية فهي تتكون من السلو  المكتسب والفكر المك -9

 الفكر في المعاني والمثل واألنظمة والمعتقدات.
 الثقافة تنظيم يقوم على التفاعل االجتماعي بين األفراد، ووظيفتها توجيه سلو  هؤال  األفراد. -11
 :ةيالثقافة مثالية وواقع -11

  قها أو عليهم السلو  وفالثقافة المثالية على الطرق التي يعتقد الناس أن من الواجب تشتمل
 ن الواجب عليهم السلو  بمقت اها.التي قد يرغبون في إنتاجها أو التي يعتقدون أنه م

 ل من سلوكهم الفعلي.فإنها تشك   ةيأما الثقافة الواقع 
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 ةيخخة الواقعثقخخافخخة المثخخاليخخة والثقخخافخخبين ال فجوةتحخخدث  وفي الثقخخافخخات التي تجتخخاز تغيرًا سخخخخخخخخخخخخخخريعخخاً 
 وتؤدي هذه الفجوة إلى التخلف الثقافي.

 وظيفة الثقافة -

تحدد ثقافة أي مجتمع أسخخخخخخخخخخخخخلوب الحياة فيه، سخخخخخخخخخخخخخخوا  من ناحية وسخخخخخخخخخخخخخخائل اإلنتاج والتعامل واألنظمة 
 وغير ذل . والعادات والتقاليد وآداب السلو السياسية واالجتماعية، أو من ناحية األفكار والقيم 

التي عاشخخخخخخخخخخخخها األفراد في  ن خ صخخخخخخخخخخخخة التجارب والخبراتمجتمع عوتعب ر عناصخخخخخخخخخخخخر الثقافة في أي 
 خخخخخوا له من أزمات وما حددوه من أهداف وما اسخخخخختخدموه من أسخخخخخاليب وما على ما تعر   الما خخخخخي مشخخخخختملةً 

   .تمسكوا به من قيم ومعايير وما نظموه من ع قات

من  ثيرعن طريق الكاإلنسخخخخخخاني لتشخخخخخخكيل الرأي العام في المجتمع وبهذا المعنى ُتع د الثقافة أسخخخخخخاسخخخخخخًا 
 الوظائف التي تقدمها للفرد والجماعة ونذكر منها:

 .سلو  األفراد التي ينبغي أن يكون عليها صور التفكير والمشاعرتوفير  -1
 الع وية البيولوجية والسيكولوجية األفراد وسائل إشباع حاجاتالمساعدة على توفير  -2

لسلو  ا أي اً  فسه من الجوع والعطح، كما تعلمهكيف ينقذ ن مث ً  االجتماعية. فهي تعلمهو 
 الخلقي في التعامل االجتماعي.

 تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان، ودوره في هذا الكون.بنا   -3
تي تحدد له فهي ال ،في  وئها بين األشيا  واألحداثالفرد ز المعاني والمعايير التي يمي  توفير  -4

 الجميل والقبيح، األخ قي وغير األخ قي.
ح متكيفًا ويعي  ميره الذي يتوا م به مع جماعته ما يساعده في تكوينماالتجاهات والقيم رسم  -5

 معها.
ن سائر زهم عيوما يربطه بسائر أفرادها لتمي للجماعةباالنتما   بتجسيد شعوره مساعدة الفرد -6

 الجماعات األخرى.

  أن معين ومثال ذل من أخطر العوامل المؤثرة في الرأي العام تجاه مو خخخخخخخخوع   ن الثقافة تعد  إا فوهكذ
 نأكراهية األمريكيين البيض للمواطنين السخخخود كانت نتيجة عناصخخخر ثقافية خ خخخعوا لها في الما خخخي حيث 

 .تكسبه االتجاه العدائي  د السود األمريكيظروف الثقافة التي يتعرض لها الطفل 
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 العادات و التقاليد -ثالثاا 

الدارس لهذا النمط الثقافي يستوقفه الزخم الكبير والخصب الذي تحظى به الشعوب حيث أنها تعتبر إن 
في  بط االستقرار والحفاظ على أواصر  لما تلعبه من دور   لغ األهمية في حياة كل المجتمعاتبا جز اً 

نتاج خبرة وتجربة طويلة بالحياة أف ت إلى وجود ذل  النمط من السلو  دون  كونهاالتماس  االجتماعي 
 .غيره

تي لفي مجتمعاتنا الشخخخخخخرقية ا خاصخخخخخخةً  على هذه العادات بالدرس والتحليلأن الوقوف  والجدير بالذكر
اعتبار أن  له قيمته في لفت االنتباه إلى ثقافتنا الشخخخخخخخخخخخعبية على ، يشخخخخخخخخخخخكل تراكماً تزخر بالتنوع والثرا  الثقافي

 .م أساسي للهوية المجتمعذي هو مقو  ال ثللترا مكوناً  العادات والتقاليد بكل م محها تعتبر جز اً 

دراسة العادات والتقاليد بكل تجلياتها من أهم المتطلبات المنهجية لدراسة ثقافة المجتمعات اإلنسانية  تعتبر
كما أنها تكشف عن طبيعة البنية الثقافية لمجتمع دون  للعالم، فهي تعكس أنماط السلو  في تمث تها

ير ادات وتقاليد تحكم س  من وجود ع بلغت درجة تطوره واختلفت مشاربه وال يخلو أي مجتمع مهما ،آخر
 .عليها اً عن الجماعة وتمرد اً ل الخروج عنها انحراف، قد تصل إلى أن تصبح بمثابة قوانين يشك  الحياة به

 :مفهوم العادات

   فترةً  استمرت من صور السلو  االجتماعي صورة  : "ف العادة في القواميس االجتماعية بأنهاتعر 
من الزمن واستقرت في مجتمع معين وأصبحت راسخة واصطبغت إلى حد ما بالصبغة  طويلةً 
 .والعادات الجمعية الرسمية

  لحياة الروتينية لعلما  األنتروبولوجيا االجتماعية هذا االصط ح لوصف التصرفات يستعمل
أو النماذج الح ارية المستمدة من التصرفات  حكام التي تدخل في إطار الروتيناليومية أو األ

 .المتكررة أو الطبيعة المميزة للكل الح اري

مما سخبق تستمد وجودها من الفطرة االجتماعية بحيث ال توجد هنا  سلطة تفرض  فالعادات انط قاً 
 .علينا ممارستها إال سلطة المجتمع القائمة على قبول الناس لها
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 :تقسم العادات إلى نوعينو 

 تصرف الفرد بمقت اها على نحو خا متكررة ي سلوكية   أنماط  : "وهي عادات فردية سلوكية -أ
وهي في األغلب  للمجتمع  رراً  عنهاشعورية، وال يمثل الخروج  ال حتى تصبح ممارسته لها

متعلقة بإشباع حاجات الفرد البيولوجية من مأكل ومشرب وملبس مثل تناول بعض المشروبات 
 ."في أوقات معينة وبطريقة خاصة

 
 لفرداالقواعد السلوكية المتكررة التي ترجع إلى المجتمع الذي يعيح فيه : "وهي عادات جماعية -ب

وهي تنتشر  كيةسلو  وتستند هذه القواعد السلوكية إلى فكر اجتماعي، وبكثرة تكرارها تصبح أنماطاً 
 آداب المائدة مثال.طويلة تاريخية   عن طريق فترة   عن طريق التجاور واالخت ط ورأسياً  أفقياً 
 ."طرق الزواجو آداب المعاملة و 

 مفهوم التقاليد

ة تعلى العادات الميتة التي تحولت إلى عادات شخخكلية بح "تقليد" سخخمايجب أن يطلق ": يقول شخخبايزر
من  هو تل  العادة التي فقدت م خخخخخخخخخخخخخخمونها ولم يعد "التقليد"ذل  أن  الفرد،في تفكير  لم تعخد تجخد لهخا مكخاناً 

 "الممكن التعرف على معناها األصلي الحقيقي

التوارث من  بخاصخخيةكما تتصخخف  ،تراماالسخختقرار واالسخختمرار واالحهي  ث ث أمورب التقاليد تتصخخفو 
 :  الناس بها ألنهم وجدوها نافعة لهم من خ لجيل إلى جيل، مع تمس  

حقيق ات تساعدهم في تيأنها تساهم في تسهيل حياتهم من خ ل ما ورثوه عن أس فهم من سلوك -
 .حاجاتهم األساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتناسل

 بط وترسخ معاني النظام وال ع والفرقةااالجتماعي وتجنبهم الصر أنها تحافظ لهم على تماسكهم  -
 .االجتماعي

ة أنمخخاط سخخخخخخخخخخخخخخلوكيخخ هي في أن العخخاداتيكمن ونخل  إلى القول أن االخت ف بين العخخادات والتقخخاليخخد 
وهي بطبيعة الحال  ،ألفها الناس وارت خخخوها، ويسخخخيرون على هديها ويتصخخخرفون بمقت خخخاها دون التفكير فيها

أنماط سخخخخلوكية ألفها  هي في حين أن التقاليد .لظروفه وخصخخخخائصخخخخه وسخخخخماته مجتمع آلخر وفقاً  تختلف من
 .الناس وتوارثوها ويشعرون نحوها بقدر كبير من االحترام وال يفكرون في العدول عنها أو تغييرها
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 ،مةد، نجدها عند الشخخخخخخعوب البدائية كما المتقلتقاليد هي من سخخخخخمات وجود اإلنسخخخخخخانثم إن العادات وا
وتؤدي وظائف كثيرة لعل أبرزها المحافظة على  ،عند الشخخخخخعوب في حالة االسخخخخختقرار كما في حالة الترحالو 

 .التماس  بين األفراد داخل المجتمع الواحد

 األعرافمفهوم 

ي باالعتقاد ف مصخخخخخخخخحوباً  اطراد سخخخخخخخخلو  األفراد في مسخخخخخخخخألة بعينها على نحو معين اطراداً " هوالعرف 
 ."التزام هذا السلو 

من ف أخرى على سخخخخبيل الترادف ومنها مصخخخخطلح العادة بمصخخخخطلحات   يقترن مصخخخخطلح العرف أحياناً و 
بينما كان الف سخخخخخخخخخخخخخفة الغربيون  ل"ادة في األفعال والعرف في األقواباسخخخخخخخخخخخختعمال الع"ز بينهما مي  قدما  من ال

 ".عاً خارجي والعادة داخلية وخارجية مإن العرف : "المحدثون يفرقون بينهما بقولهم

 :وتنقسم األعراف إلى قسمين كبيرين هما

 "هو مجموع العوائد والتقاليد العامة المنتشرة في المجتمعو  "العرف العام. 
 " الفرد من أنماط السلو  همجموع ما يتعودوهو  "العرف الخا. 

 :سو مفهوم الطق

واختلفخخت على اعتبخخار أن هخخذا المفهوم قخخد اتخخخذ لقخخد تعخخددت التعخخاريف المصخخخخخخخخخخخخخخخاحبخخة لمفهوم الطقس 
 :وخاصة مع الباحثين األنتروبولوجيين متعددةً  أشكاالً 

 يحيعتقد لLeach    تنعكس رمزية   بأن الطقوس هي نوع من أنواع السلو  االجتماعي له صفة 
و ح تر عنها في سياق العادات والتقاليد، كما يعبَّ  في الشعائر والممارسات الدينية وأحياناً 

معالم التركيب االجتماعي إذ تحدد أنماط الع قات االجتماعية  الطقوس حسب أرائه أي اً 
 ..المتنافسة بين األفراد والجماعات

نما وسخخخخخخخخخ ليسخخخخخخخخخت نوعاً  اً الطقوس إذ لة إع مية تعبر عن أنواع األحداث يمن أنواع الحدث واة
 .والتصرفات االجتماعية، وذل  لخاصيتها اإلع مية البارزة

 أن هنا  وظيفة للطقوس وهي وظيفة حل المفارقات المنطقية ومن هنا يذهب " لفي ستراوس" رىي
هكذا و . "العلم"وظيفة  يلعب أي اً كما  هو تنظيم للع قات االجتماعية إلى أن الطقس "ستراوس"

هذه التقنيات التي  ،يشبه إلى حد بعيد تقنيات المعلومات المعاصرة "الطقس"ن أب "نيتشه" يقول
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تساعد على التخزين وعلى إيصال المو وعات المجردة، وبذل  تستطيع المجتمعات البدائية في 
 ..إلى آخر غياب النصو  المكتوبة أن تتواصل من جيل  

تي ة الفي مجتمعاتنا الشخخرقي ، خاصخخةً على هذه العادات بالدرس والتحليلوالجدير بالذكر، أن الوقوف 
على اعتبار ياسخخخخخه قصخخخخخناعة الرأي العام ودراسخخخخته و له قيمته في  ل تراكماً ، يشخخخخك  تزخر بالتنوع والثرا  الثقافي

شخخخكيل عنصخخخر أسخخاسخخخي من عناصخخر ت يي هتال للثقافة اً مكون أن العادات والتقاليد بكل م محها تعتبر جز اً 
 .الرأي العام

 التنشئة الجتماعية -رابعاا 

مجال علم  تناولها الباحثون في مو خخخخخخخخخخخوع التنشخخخخخخخخخخخئة االجتماعية من الموا خخخخخخخخخخخيع الهامة التي يعتبر
خلق وتشخخكيل ألهمية هذا المو خخوع في  نظراً    من ناحية الم خخامين أو األسخخاليبسخخوا اإلع مي االجتماع

 الرأي العام في المجتمعات كافة.

لما  العمرية مختلف مراحلهم في األفرادمن أهم العمليات تأثيرًا على هي التنشخخخئة االجتماعية  عمليةو 
عمليات التعلم التي عن طريقها  لها من دور أسخخخخخاسخخخخخي في تشخخخخخكيل شخخخخخخصخخخخخياتهم وتكاملها، وهي تعد إحدى

تتم و  يعيشخخخخون فيها، التيبيئتهم االجتماعية  فيوالقيم السخخخخائدة  العادات والتقاليد واالتجاهات األفراديكتسخخخخب 
فاألبنا  يتلقون عنها  هذه الوسخخخائط، االجتماعية من خ ل وسخخخائط متعددة، وتعد األسخخخرة أهم ةئعملية التنشخخخ

، ويبرز األخرى الرقيب على وسخخخخخخخخخخخخخخائط التنشخخخخخخخخخخخخخخئة بمثابة مختلف المهخارات والمعخارف األوليخة كمخا أنها تعد  
رشخاد في -األسخرة  -دورها تنشخئة األبنا ، وهذه األساليب  فياألبنا  من خ ل عدة أسخاليب تتبعها  توجيه واة
 .باإليجاب أو السلب منهما ينعكس على شخصية األبنا  وسلوكهم سوا  أو غير ذل  وك ً  ةتكون سوي قد

ذا سلو  األبنا ،  تشكيل فيتسهم  ،التنشئة من وسخائط كأهم وسخيط   ،من خ ل دورها كانت األسخرة واة
 فيللشخخخخخخخخ   يسخخخخخخخخهم بما ال يدعوالذي و األسخخخخخخخخرة  تعيح فيه الذي االجتماعيدور المناخ  إنكارنه ال يمكن إف

من مكان آلخر باخت ف الثقافة الفرعية للمجتمع إلى  التنشخخخخخخئة االجتماعية تختلف فيتبنى أسخخخخخاليب معينة 
 .وثقافة الوالدين داخل األسرة التعليميجانب المستوى 
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 التنشئة الجتماعية مقومات

 بين المر  والمحيطين به التفاعل االجتماعي:  
اإلنسخخخخان. فالوليد البشخخخخري يكون عاجزًا عن إشخخخخباع حاجات  والمحر  األول لهذا التفاعل هو

 وكلم ا حقق ،والراحة والنومف فهو م خخخخخخخخخخطر إلى التفاعل مع اآلخر إلشخخخخخخخخخخباعها حاجته إلى الطعام
التفاعل االجتماعي.  أعلى من النمو، تعددت حاجاته وتشخخخخخخخعبت، فازداد ا خخخخخخخطرارًا إلى درجةً  الفرد

سخخخخخخخختتحول، كل ما كبر، إلى حاجات  فإنها فيزيولوجيةفإذا كانت حاجات الوليد األسخخخخخخخخاسخخخخخخخخية حاجات 
اللعب والتعلم، ثم الزواج وتكوين األسخخخخخخخخخخرة، ثم ممارسخخخخخخخخخخة  والتعاطف، ثم اجتماعية، تتمثل في التواد  
 .دور سياسي في المجتمع

 وا خخخخحةً  حكم تفاعله مع اآلخرين درجةً أن يإن اإلنسخخخخان، بصخخخخفته كائنًا اجتماعيًا، ال بد من 
 السلوكية. ال وابطعدد من ب همن االتساق الذي ال يتأت ى إال بالتزام

 الدافعية: 
د لخديخهأإذ  إلى بعض  فيلجخأ لتخل  منخهلتوترًا يسخخخخخخخخخخخخخخعى  ن حخاجخات المر  المسخخخخخخخخخخخخخختثخارة، تولخ 
يخفض توتره. والسخخخخخلو  الذي يحقق ارتياحًا يميل الشخخخخخخ  إلى  معيناً  بلغه هدفاً التي تُ  السخخخخخلوكيات

يذائهف ويتحقق يرغب في تجن ب السخخخخخخخلو بينما  تكراره، االرتياح إذا أشخخخخخخخبع  الذي يؤدي إلى إي مه واة
 .التي تحركه وتوجهه حاجاته

 اإلرشاد والتوجيه: 
وتوجيه المراهقين والراشخخخدين إلى  التعامل االجتماعي السخخخليم توجيه الصخخخغار إلى أسخخخاليبإن 

 أطفال ذل  الدليل علىو  التنشخخخخئة االجتماعيةسخخخخهم في عملية التفاعل العام الناجح، ي كيفية تحقيق
 .واجتماعية سيئة ترتب عليه آثار أخ قيةي مامالذين فقدوا اإلرشاد والتوجيه  الشوارع

من الهاديات، التي تحدد  خال  وهو  التوجيه واإلرشخخخخخخخاد، أن الشخخخخخخخخ  يولدومما يدعم أهمية 
التي تزوده  التنشخخخخخخئة هي الوسخخخخخخيلة ثم تكون كيفية تعامله مع األشخخخخخخا  واألشخخخخخخيا  والمواقفف ومن

 .بتل  الهاديات
  السلوكمرونة: 

قدرة بوتقترن مرونة السخخلو   .حتى يتكيف مع المواقف للتشخخكيل والتعديل ن السخخلو  قابلأإذ 
إال أن  ،تعل م الخبرات الجديدة وتسخخخخخخخخخخجيلها الذي يجعل من الممكن الجهاز العصخخخخخخخخخخبي على التعديل
إال من خ ل  ال تمخخخارس بخخخالفعخخخلو  ال ترى النور البخخخدنيخخخة والعقليخخخة المر  يولخخخد بعخخخدد من اإلمكخخخانخخخات

 .المرور بخبرات معينة من طريق التنشئة
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 :أهداف التنشئة الجتماعية

 .داخلية للسلو  وتل  التي يحتويها ال مير غرس عوامل  بط   -

 ألفراد المجتمع. تحقيق الن ج النفسي -

 لخلق رأي عام وا ح.ال زم الجو االجتماعي السليم الصالح و  توفير -

 

 :أهمية التنشئة الجتماعية

  نسانيتهإل اكتساب المرء: 
ويتعايح مع ثقافة  جماعته يتعلم اإلنسخخخخخخخخان اللغة والعادات والتقاليد والق يم السخخخخخخخخائدة في حيث
فلقد عثر  ،سخخخخخخخلوكه وطباعه سخخخخخخيكون لها شخخخخخخخأن آخر فإن، فإذا ما تربى طفل ما في الغابة مجتمعه

فلم  ،ربَّتهم الحيوانات )كالقردة( في الغابات، فشخخخخخابه سخخخخخلوكهم سخخخخخلوكها العلما  على حاالت ألطفال
وال االبتسخخخخخخخخخخخخخام، وال الخجل من العري، كما كانوا  نحو اإلنسخخخخخخخخخخخخخان التوددبأيٍّ من مظاهر  يتسخخخخخخخخخخخخخموا

ة في وسخخخخخخخخخخخخخخط إنسخخخخخخخخخخخخخخاني، العلما  بالتربيق لَّة من أن تعهد  يتنخاولون الطعخام كخالحيوانات. ولكن، بعد
لديهم  والناعم والخشخخخخخخخن. كما نمت الم بس بأنفسخخخخخخخهم والتمييز بين الحار والبارد اسخخخخخخختطاعوا ارتدا 

أحدهم كان يبكي، ويصخخخخخدر  نحو الممر خخخخخة القائمة على رعايتهمف حتى إن انفعاالت جديدة، كالود  
 ث.اللغة والحدي يتعلمون او ؤ بدقد  أصواتًا تدل على الحزن عند غيابها و

 اكتساب المجتمع صفات خاصة: 
رية، تشخخخخخبه الدور االجتماعي للنسخخخخا  في يتولى المجتمع  رجال إحدى القبائل مسخخخخؤوليات ُأسخخخخخ 

دور االجتماعي تشخخخبه ال وت خخخطلع نسخخخاؤها بمسخخخؤوليات ،إعداد الطعام ورعاية الصخخخغار مثل العربي
رة للرجال في مجتمعنا مثل نفسخخخخخخخخخخخخه على المجتمعات وينطبق المبدأ  ،الصخخخخخخخخخخخخيد والدفاع عن األسخخخخخخخخخخخخ 

فلكلٍّ منها خصخخخخائصخخخخه التي تميزه عن غيره. وتكون التنشخخخخئة  ،قياسخخخخًا بالمجتمعات الغربية الشخخخخرقية،
 .ونقلها من جيل إلى آخر عن رسوخها، والمحافظة عليها االجتماعية مسؤولة

  مجتمعهمع توافق الشخص: 
 ،وموافقته إياهم بأبنا  مجتمعه تعلم المر  لغة قومه وثقافتهم في اقترانه بع قات طيبة يسخخخهم

األمريكي عزلت نفسخخخخخخخخها عنه ودربت  داخل المجتمع معينة أن جماعةً  فلقد بينت إحدى الدراسخخخخخخخخات
 .جعلهم عاجزين عن موافقة المجتمع العصابات والسطوف ما أبنا ها على أعمال
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ال  ومن عملية التخخخخخخخخنشئة االجتماعية لألفراد  ال يتجزأ اً جز  التخخخخخخخخنشئة السياسية وتعتبر عملية
 .ن تتم بوجه واحد أو بأسلوب واحديمكن أ

كون من ي ،تبدأ مع الفرد منذ والدته وتسخخخخخخخخخختمر معه حتى مماته أن عملية التنشخخخخخخخخخئةوباعتبار 
ه العلما  والباحثون حول أهمية هذ اتفقخ لهخا ع خخخخخخخخخخخخخخوًا فاعً  في المجتمع الذي يعيح فيه، وقد 

 تربية علمية هم سخخياسخخياً تغرس وزرع القيم السخخياسخخية األسخخاسخخية لدى أفراد المجتمع وتربيفي  العملية
 ر علىداعبر تكوين رأي عام ق وعملية تسخخخخخاعدهم في توجيه سخخخخخلوكهم بما يخدم مصخخخخخلحة المجتمع

ق المشخخخخاركة السخخخخياسخخخخية التي بدورها تحقو فهم وتحليل النسخخخخق السخخخخياسخخخخي بالطرق العلمية المدروسخخخخة 
عبية أي بما يحقق الفائدة للجماهير الشخخ ة المشخختركة بين المجتمع والدولةة المتبادلة والمصخخلحالمنفع

 .صاحبة المصلحة الحقيقية في بنا  مجتمع سليم يقوم على احترام ذات اإلنسان

 

 المجتمع المدني-خامساا 

  العام بين يطلق مسمى المجتمع المدني على مجموعة المنظمات التطوعية التي تمأل المجال
بذل  بقيم ومعايير االحترام والترا ي والتسامح  األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمةً 

 .واإلدارة السليمة والتنوع واالخت ف
  كما يمكن تعريف "المجتمع المدني" على أنه بلورة أنماط من الع قات االجتماعية واالقتصادية

تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات االجتماعية  والسياسية والثقافية، وهذه الع قات
 المختلفة في المجتمع، وهي ليست ذات طبيعة واحدة، فقد تكون تعاونية أو تنافسية وذل  طبقاً 
لدرجة اإلتقان العام داخل المجتمع وطبقا لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها 

 .مدني ال يتم بال رورة بالتجانسأو تصوراتها، وبالتالي فالمجتمع ال
  إن مفهوم المجتمع المدني ال يعني فقط مفهوم الرابطة االجتماعية كأساس ل جتماع، بل إنه

بمفهوم القانون والعقد االجتماعي وهو بذل  يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها  يرتبط أي اً 
لفصل تتطابقان وال يمكن ا "مجتمع مدني"و "دولة"من المجتمع البشري، وبالتالي فإن لفظي   نابعةً 
 .بينهما
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 عناصر التعريف
 :تتألف العناصر الرئيسية لمفهوم المجتمع المدني من المكونات التالية

 تختلف منظمات المجتمع المدني عن الجماعات القريبة مثل األسرة  :الفعل اإلرادي أو التطوعي
ليه بحكم ع اختيار ع ويتها، والتي تكون مفرو ةً ال دخل للفرد في  أو العشيرة أو القبيلة التي

 .المي د أو اإلرث
 م وهو بذل  مختلف عن المجتمع بشكل عام إذ أنه يجمع ويخلق المجتمع المدني منظ   :التنظيم

وباإلذعان لمعايير منطقية ويقبل  تعمل بصورة منهجية التيمن المنظمات أو المؤسسات  نسقاً 
 .بمحض إرادتهم، ولكن بشروط وقواعد يتم الترا ي بشأنها وقبولهااألفراد والجماعات ع ويتها 

 الذات  وهو عنصر ينطوي على قبول االخت ف والتنوع بين :العنصر األخ قي السلوكي
نوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم وعلى حق اآلخرين في أن يكو   واآلخرين

بين إدارة الخ ف داخل و بوااللتزام  والق ايا التي يؤمنون بهاالفئات المادية والمعنوية ومصالح 
منظمات المجتمع المدني وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية وفي  و  قيم االحترام والتسامح 

 .والتنافس والصراع السلمي
 وهي عنصر أساسي لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها وتحقيق  :االستق لية

دارياً  استق لية منظمات المجتمع المدني تنظيمياً تتطلب و افها، أهد دولة عن إدارات ال ومالياً  واة
وفي كل األحوال يجب أن  ،الرسمية، وهذا ما يميزها عن إدارات الحكومة والمؤسسات العامة
 لية  ق واقعية وليست مجرد است تكون استق لية منظمات المجتمع المدني بأبعادها المختلفة حقيقةً 

فقط من حيث األطر التنظيمية والهيكلية واألنظمة الداخلية لتل  المنظمات، بل يجب أن  شكلية  
 .رض الواقعأعلى  تكون هذه االستق لية ممارسةً 

 يجب أن تكون رؤية ورسالة وأهداف منظمات المجتمع المدني ومصادر تمويلها  :الشفافية
ومشروعة، كما يجب أن تكون هنا  آلية وا حة لمسا لة ومحاسبة الهيئات القيادية  وا حةً 

 .لتل  المنظمات من قبل هيئاتها العامة
 وهي تأتي من ثقة الجمهور بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، وهي : المصداقية

 .اإلنجازالتي تبني وتعزز شرعية تل  المنظمات وهو ما يعرف بشرعية األدا  و 
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 مكونات المجتمع المدني

ن أ إال دراسخخخخخخخخخخخخخخة المجتمع المخدني على أنه يتكون من مجموعة من المكونات،بخيتفق معظم المهتمين 
 :زال الخ ف عليها قائماً ي التي ال اتهنا  بعض المكون

 :المكونات المتفق عليها هي -1  

 المنظمات غير الحكومية -
 النقابات والتنظيمات المهنية -
 العمالية االتحادات -
 النوادي ومراكز الشباب -
 المنظمات الشعبية -
 الحركات االجتماعية -

 :المكونات الخ فية هي  -2

 األحزاب السياسية -
 الصحافة الحرة المستقلة -

 أهم حدأو  تعبئة الرأي العام داخل المجتمع تعتبر منظمات المجتمع المدني من أهم آليات حشخخخخخخخد وو 
لظهور  محر خخخخخخخخخخخخخخةً  بيئةً اركة العامة في مختلف المجاالت و المجتمع على المشخخخخخخخخخخخخخخ أفرادحا خخخخخخخخخخخخخخنات تدريب 

 اإلداريةوالسخخخخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخخخخية و والمواهب القيادية لألفراد والتي تؤهلهم للحاق بأهم الوظائف االجتماعية  الكفا ات
 للدولة على السوا .

منظمات  والرأي العام ن وجود ع قة حميمة بي أناعتبار  إلىبنا  ينتهيالشخخخخخرح البسخخخخخيط المتقدم  إن
ير حتى المجتمعات غ المجتمعات الحديثة جميعاً  فيالبديهات هو من قبيخل المسخخخخخخخخخخخخخخلمات و  المخدنيالمجتمع 
العام  الرأي فياالحتياجات السخخخائدة و  األفكارشخخريعات معبرة عن الرغبات و الت كانتما  ألنه إذا، الديمقراطية

عن  تها طوعا للتعبيريع خخخخخو  إلى يسخخخخخعى األفراد التيتل  الجهات  هي المدنيمادامت منظمات المجتمع و 
 اإلطارتمثل  المدنين منظمات المجتمع إف ،لترجمة مصخخخخخخخخخخخالحهم الخاصخخخخخخخخخخخة أوو طموحاتهم العامة  آمالهم
 ة السائدة.االجتماعيالمطلوب للمنظومة  قدر من االتساق ألكبر تحقيقاً  منتسبيها أفكارب لت قح المناس
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 الخالصة

  إن عملية تكوين الرأي العام من العمليات المعقدة التي تمتد بجذورها في مجاالت مختلفة حيث يتكون الرأي
العام نتيجة التفاعل بين مجموعة من العوامل الفيزيولوجية والوظيفية واالجتماعية والنفسية المتداخلة تجتمع 

نه لدى المجتمع، بحيث يؤثر كل عامل منها بنسبة معيَّنة طبقًا ألهميته ودوره لتؤثر في الرأي العا م وُتكوِّ
 .في تكوين المجتمع وصياغة ثقافته

  من هذه العوامل: العوامل الوراثية والفيزيولوجية والنفسية والثقافة والعادات والتقاليد والتنشئة االجتماعية
 .وأخيرًا المجتمع المدني
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 تمارين

 .تعد التنشئة االجتماعية من العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام
 :في  و  ذل  تناول ما يلي   

 ما هي مقومات التنشئة االجتماعية؟    
 ما هي أهداف التنشئة االجتماعية؟     
 ما هي أهمية التنشئة االجتماعية؟ 
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  السادسةالوحدة التعليمية 

 االتجاهات

 
 

 :األهداف التعليمية

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 االتجاه يعّرف -1

 مكونات االتجاهاتف على يتعرّ  -2

 تكوين االتجاهاتيتعلم مصادر  -3

 خصائص االتجاهاتز بين يميّ  -4

 مراحل نمو االتجاهاتيدرك  -5

 شروط تكوين االتجاهيتعلم  -6

 السلوك اإلنسانيو االتجاهات بين  عالقةز اليميّ  -7

 طرق تغيير االتجاهات وتعديلهاف على يتعرّ  -8

 أنواع االتجاهاتيفهم  -9

 يتعلم طرق دراسة االتجاهات -11

 يتعلم طرق قياس االتجاهات -11
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 حين يحدد رأيه الخاص به سواء خاصة به في أمور الحياة المختلفة يحمل كل شخص وجهة نظر
يعتبر هذا الرأي الخاص هو المظهر و  تصادقأكل أو المسكن أو السياسة أو االي الملبس أو المف

 الخارجي للتعبير عن االتجاه.

لالتجاهات وظائف مهمة في حياة الفرد، إذ توجه سلوك األفراد، فمن يؤيد تنظيم األسرة مثاًل سيعمل و 
بناء بدرجة كبيرة، ومن يرفض خروج المرأة إلى ميدان العمل فلن يدافع عن حقها في على أال يزيد عدد األ

العمل، وَمن يكون لديه اتجاهًا إيجابيًا نحو الزواج المبكر للفتيات، سيزوج بناته قبل السادسة عشرة من 
 وهكذا. العمر

ن ما يضولالتجاهات وظيفة تكيفية، ألن اإلنسان يسعى للحصول على ما ينفعه ويتجنب  ره، فيكوِّ
اتجاهات موجبة نحو ما يشبع حاجته واتجاهات سالبة نحو ما يعيق هذا اإلشباع. وفي هذا الصدد تساعد 

ب الفرد االعتراف بنواحي دفاعية تجنّ  ل  يَ في الدفاع عن الذات، إذ تستخدم كح   Attitudesاالتجاهات 
خرين، ات إذ تشعر صاحبها بتفوقه على اآلقصوره وصراعاته. فاالتجاهات التعصبية تمثل دفاعًا عن الذ

ذا وصل التعصب إلى درجة معينة من الحدة يصبح عاماًل من عوامل تقويض وحدة المجتمع، وينمّ  ن ع وا 
في ميزان الصحة النفسية االجتماعية ما يفسد الرأي العام ويهدد كيانه. أما إذا سادت اتجاهات  اضطراب  

اء الجماعات في مجتمعات معينة، من دون تمييز وال تفضيل، فسنجد التسامح والمودة والتعاون بين أعض
االستقرار النفسي واالجتماعي هما السمة المميزة للرأي العام، ما ينعكس أثره في نهاية األمر على الصحة 

 النفسية ألفراد المجتمع، ويتيح فرصًا أكبر للتقدم واالزدهار.

تلزم وجود وهذا يس يل الفرد إعطاء معنى لما يحيط بهي مأما الوظيفة المعرفية لالتجاهات، فتظهر ف
معايير وأطر مرجعية تساعده على ذلك، واالتجاهات هي التي تزود الفرد بهذه المعايير وتلك األطر، ما 

 سيلة اتصاله ببيئته.م و يساعده على تنظيم إدراكه للمثيرات، فيدرك عالمه إدراكًا ثابتًا يمكن التنبؤ به، وينظّ 

ويساعد االتجاه الفرد على الشعور باالنتماء للجماعة، متمثاًل في قيمها ومعتقداتها من خالل سلوكه 
أفضل مثال على ذلك "الصدمة الثقافية" التي حتماء الوجداني واألمن النفسي، و مما يحقق له المزيد من اال

 هاته وقيمه ومعتقداته.ين عنه في اتجايشعر بها المهاجر بعيدًا عن ثقافته وبلده، ليعيش في ثقافة وبلد مختلف
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 تعريف االتجاه

لعديد ا م علماء االجتماعوقد قدّ  ظاهرة نفسية اجتماعية جديرة باالهتمام والدراسة،هي إن االتجاهات 
 :تناولت هذه الظاهرة نذكر منهمالتي التعريفات من 

  ّتفرض و  تنظم عن طريق الخبرةعقلي وعصبي، "حالة استعداد  االتجاه بأنه "ورتجوردن آلبف "يعر
 .لموضوعات والمواقف المرتبطة بها"موجهًا ديناميًا على استجابات الفرد لجميع ا

  ّبأنه "الحالة العقلية التي توجه استجابات الفرد" " االتجاهف "بورنج والنجفيلديعر. 
  ّمحدد". ل وقوع سلوك محدد في موقف  بأنه "احتما " االتجاهف "كلود فيوزونيعر 
  تجاه  بأنه ميل لالستجابة بشكل إيجابي أو سلبياالتجاه ف "كثيرًا ما يعرّ  بأن" "مارك أنستازي ليقو

 خاصة من المثيرات". مجموعة  
  ّموعة من المشكالت مجاالتجاه  بأنه "الترابط الرصين الستجابات الفرد بالنسبة ل كامبل فيري""ف يعر

 االجتماعية".
  ّء  ها إزاء شيو االستجابة التي يبديالموقف الذي يتخذه الفرد أبأنه " " االتجاهدسوقيالإبراهيم "ف يعر 

عينة م والمعارضة نتيجة مروره بخبرة   معينة إما بالقبول أو الرفض معين أو قضية   معين أو حدث  
 ".اً االتجاه بأنه مكتسب وثابت نسبيتتعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية، ويتميز 

ر به "، أي أنه مفهوم نفترض وجوده لنفساالتجاه إلى أنه "تكوين فرضيّ ويرجع اختالف تعريفات 
بعض مظاهر السلوك؛ ومن ثم فإنه ال ُيدرك مباشرة، بل ُيستدل عليه من سلوك األفراد، أو من أنواع 

من بها الفرد على التنبيهات الصادرة عن موضوع االتجاه. ف دّ ر والترابط بين االستجابات التي يَ االتساق 
 ار.على أن لدى هذا الشخص اتجاهاً سالباً نحو االستعم ستدلّ ـ يُ استجابات الفرد نحو االستعمار ـمثالً  وعمجم

" على النحو نظري واإلجرائي "لالتجاهوبناًء على ذلك يمكن أن نقدم تعريفًا يضع باعتباره الجانبين ال
من  موعة  ر عنه مجر وسيط تعبّ أو متغيّ  نفسي اجتماعي، وهو تكوين افتراضياالتجاه مفهوم ": التالي

االستجابات المتسقة فيما بينها، سواء في اتجاه القبول أو في اتجاه الرفض، إزاء موضوع نفسي اجتماعي 
وعلى ذلك يظهر أثر االتجاه في المواقف التي تتطلب من الفرد تحديد اختياراته الشخصية  ".معين جدليّ 

 عن جماع خبرته الوجدانية والمعرفية.أو االجتماعية أو الثقافية معبرًا بذلك 
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  :تميز االتجاهات بالخصائص التاليةتشير التعريفات السابقة على و 

  تقع االتجاهات بين طرفين متقابلين أحدهما موجب واآلخر سالب، فتكون استجابة اإلنسان إما
 إيجابيًّا بالقبول والموافقة أو سلبيًّا بالرفض والمعارضة.

   بالثبات النسبي ما يمكننا معه التنبؤ باتجاهات الفرد إزاء أمر من األمور في تتميز االتجاهات
 ضوء علمنا باتجاهاته السابقة إزاء مثل هذا األمر.

 يمكن قياس االتجاهات وتقويمها بطريقة مباشرة. 
 .يمكن تعديل االتجاه وتغييره 
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 مكونات االتجاهات

 لالتجاهات ثالثة مكونات:

 ة أو استجاباته العاطفية( اإليجابيو  يتألف من تقويمات الفرد )مشاعره :لالتجاه المكون الوجداني
السلبية نحو شيء ما أو شخص ما. فمثاًل "حب" الفرد للطبيعة ووصفه لمشاعره اإليجابية نحوها 

 ن الوجداني التجاهه نحوها.المكوّ  يعدّ 
 ه موضوع االتجاه، أو معرفتفيتعلق بمعلومات الفرد ومعتقداته عن  :لالتجاه المكون المعرفي

معرفة الفرد واعتقاده في قيمة البيئة الطبيعية ومواردها وأهميتها ومعرفته  بالوقائع حوله، وتعدّ 
 ن المعرفي التجاهه نحو الطبيعة.بالوقائع المتعلقة بالمخاطر الطبيعية بمثابة مثال للمكوّ 

 فيشمل  جاها الفرد وتتعلق بموضوع االتيشير إلى السلوكيات التي يقوم به :المكون السلوكي لالتجاه
السلوك الظاهر للفرد الموجه نحو موضوع االتجاه، فعدم قطع األزهار والمحافظة على المساحات 

الطبيعة  السلوكي لالتجاه نحو ن الطبيعية الخلوية أمثلة للمكونة األماكالخضراء واإلبقاء على بريّ 
ون في هذه الحالة( والمك ثر بكل من المكون الوجداني )المشاعر اإليجابية نحو الطبيعةوالذي يتأ
 .المعرفي
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 تكوين االتجاهات

 هناك مصادر عديدة تسهم في إكساب الفرد اتجاهات معينة وهي:

فاآلراء ووجهات النظر والتصرفات والمواقف والمعتقدات التي يتمسك بها الكبار ويبدونها البيئة:  -1
حيال القضايا المختلفة تسهم إلى حد كبير في تكوين اتجاهات الفرد بطريقة شعورية أو ال شعورية، 
فاالتجاه المضاد نحو التعصب أو الكذب واالتجاه نحو التسامح أو الصدق مثاًل كلها اتجاهات 

أن تسهم  -ليهعفي الكبار المحيطين بالفرد والذين لهم قدرة التأثير  ممثلةً –يمكن للبيئة االجتماعية 
 في اكتسابه أو عدم اكتسابه لها.

ية وجدان الفرد وتشحنه بشحنة انفعالية قو  وهي الخبرات التي تهزّ الخبرات االنفعالية الصادمة:  -2
يا د االستحمام في مياه ملوثة ثم أصيب بالبلهارستوجه سلوكه على نحو معين، فالفرد الذي تعوّ 

كتسب اتجاًها مضادًّا نحو االستحمام في مثل هذه المياه وعانى ويالتها ومضاعفاتها، يمكن أن ي
 الملوثة.

فإذا ما تكررت استجابات الفرد إزاء شيء معين فإن هذا التكرار يعمق من تكرار استجابات معينة:  -3
 يكامل بينها على نحو يكون لديه اتجاه معين إزاء ذلك الشيء. استجاباته و 

تكوين االتجاهات على وجود عمليتين تلعبان دوًرا حاسًما ومن هنا تؤكد البحوث عند الحديث عن 
 في ذلك في إطار التعلم االجتماعي وهما:

رون عن اتجاهات مماثلة التجاهاتهم ويعني تعزيز اآلباء ألطفالهم عندما يعبّ الثواب والعقاب:  -أ
يتعلمون وفًقا لهذا المبدأ. فاألفعال التي تؤدي إلى نواتج إيجابية تثبت، بينما  والعكس. واألفراد عامةً 

 يتجنب األفراد األفعال التي تؤدي إلى نواتج سلبية.
ا في هذا ال سبة ن )بالنو تعلم هم اآلباء واألقارب والمعلمواألفراد الذين يلعبون دوًرا مهمًّ
لمكانة المرتفعة في المجتمع والتي يود الفرد لألطفال(، ورفاق العمل وأعضاء الجماعات ذات ا

 االنتماء إليها )بالنسبة للراشدين(.
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 ،وهنا تنشأ اتجاهات معينة لدى األفراد عن طريق مالحظة كلمات أو سلوك اآلخرينالنمذجة:  -ب
ويظهر ذلك في المواقف التي ال يحاول فيها اآلباء تعليم  ،حتى في عدم وجود المكافآت المباشرة

 .نهم يظهرون بالفعل سلوكهم أمامهماتجاهات معينة، ولك أبنائهم
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 خصائص االتجاهات

وع هو موض ما ر عن درجة قبول الفرد أو رفضه لشيء  االتجاهات ذات طبيعة تقييمية إذ تعبّ  -1
 االتجاه.

 دي، ُيعرف باسم "موضوع االتجاه".يكون اتجاه الفرد موجهًا نحو شيء ما، مادي أو غير ما -2
تفاوتة م االتجاهات في مدى قوتها، فقد يكون لدى شخصين االتجاه نفسه، ولكن بدرجات  تختلف  -3

الشدة. ومن هنا تتحدد الوظيفة الدافعية لالتجاهات؛ فكلما زادت قوتها، زادت قوة دفعها للسلوك 
 ونقصت معها إمكانية تغييره.

 له الفرد من مؤثرات ضُتكتسب االتجاهات من خالل أساليب التنشئة االجتماعية، وما يتعرّ  -4
وتدريبات وخبرات. وهذا يفسر اختالف اتجاهات أبناء الثقافات المختلفة تجاه موضوع واحد، 

 كاالختالط بين الجنسين في العمل مثاًل، أو استقاللية الشباب في سن المراهقة عن أسرهم.
الواحد، بحيث يمكن أو الموضوع  ين االتجاهات ذات المحور المشتركمن الترابط ب توجد درجة   -5

فات المدرسية تجاهاتنا نحو المصرو َزم  من االتجاهات؛ فاتجاهاتنا نحو التعليم ترتبط باالقول بوجود ح  
عن هذه  رووظيفة التعليم في الحياة، وغير ذلك. ويعب   والكتب الدراسية وكثافة الفصل والمعلمين
 الخاصية، أحيانًا، باسم "عمومية االتجاه".

جاهات في درجة استعدادها لالستثارة؛ فاالتجاهات السطحية يسهل استثارتها )كاالتجاه تتفاوت االت -6
)كاالتجاهات  فسهاة نمعين(، أما االتجاهات العميقة فال ُتستثار بدرجة السهول تليفزيوني   نحو برنامج  

 الالشعورية لدى الفرد(.
شباعات خالل تاريخ الف ات  لما حققته من تدعيم نتيجةً  من الجمود تتميز االتجاهات بدرجة   -7 رد وا 

وما تؤديه من وظائف في حياته. وهذا يفسر صعوبة تغيير اتجاهات كبار السن مقارنة  السابق
 باتجاهات الشباب.
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 مراحل نمو االتجاهات

أثير وتتميز بشدة ت ه المرحلة من الميالد حتى البلوغ: تمتد هذ"تأثير الوالدين" المرحلة األولى –
باء واألبناء. بين اتجاهات اآل الوالدين على تشكيل اتجاهات أبنائهم. ويدل على ذلك التشابه الكبير

. فميل الطفل دهما: التقليد والتوحّ  والديه من خالل عمليتين نفسيتين يكتسب الطفل اتجاهاته منو 
تساب اتجاهاته نحو موضوعات تساعده على اك س والدهاإلى تقليد طريقة حديث أو لب مثالً 

االتجاهات السابقة. أما التوحد فهو العملية الالشعورية، التي يرتبط فيها الطفل وجدانيًا وانفعاليًا 
 ن ذاك األسد"لقائل: "هذا الشبل مبأحد والديه، فيأخذ عنه كثيرًا من قيمه واتجاهاته. والمثل الشعبي ا

 يوضح تأثير الوالدين في اكتساب الطفل لبعض اتجاهاته.
 ت لدى الطفل، االرتباط والتدعيم.التي تسهم في نمو االتجاها مومن عمليات التعلّ 

أن بلده نظيف، فترتبط النظافة والجمال عنده ببلده، وعندما مثاًل يسمع الطفل من والديه 
 جمالها.يقوله أو يفعله، للمحافظة على نظافة بلده و  ر الطفل عن ذلك يجد تشجيعًا من والديه ل مايعبّ 

الطفل  نمويبدأ تأثير الوالدين يضعف مع  ":المرحلة الحرجة في نمو االتجاهات" المرحلة الثانية –
ه الفترة من تمتد هذبالكثير من الناس والمؤسسات االجتماعية والثقافية. و  واتساع نطاق احتكاكاته

امدًا مع اًل جلتبلور االتجاهات وثباتها واتخاذها شك بـ"المرحلة الحرجة"سنة وتسمى  33-12سن 
 نهاية هذه الفترة.

 ويتعرض األفراد خالل هذه الفترة لمؤثرات ثالثة رئيسية، هي:
ُيقصد بالرفاق الزمالء من السن والمستوى التعليمي نفسيهما. ويكون تأثير الرفاق كبيرًا  :الرفاق -أ

تى ح راء واتجاهات الجماعة التي يحبهاإذ يسعى المراهق إلى اكتساب قيم وآأثناء فترة المراهقة، 
 تتقبله عضوًا فيها.

تؤثر وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات المراهقين تأثيرًا كبيرًا، ألنها تزودهم  :وسائل اإلعالم -ب
جذابة. ة بخصائص فني عادةً  مصحوبةً  ب وصور مختلفة تكونبالكثير من المعلومات بطرق وأسالي
ات تدور حول موضوع بهات مختلفة سمعية وبصرية وحركيةكما ُتعد وسائل اإلعالم مصدرًا لمن

 التجاهات متعددة. 
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"  في سليطريقة المغني "ألفيس بريللمتحدة األمريكية مثال ذلك تبني المراهقين في الواليات ا
لمغني "أميتاب د العربية طريقة اض البالالغناء والملبس والمعيشة، وتبني المراهقين في الهند وفي بع

 "  في الغناء والملبس والمعيشة.باتشان
بّينت الدراسات أنه كلما زاد نصيب الفرد من التعليم، زادت اتجاهاته التحررية، ولّما كان  :التعليم -ج

نصيب األبناء من التعليم يفوق ما حصل عليه آباؤهم، كان من المتوقع أن تكون اتجاهات األبناء 
 ."الفجوة بين األجيال" بمصطلحتحررًا من اآلباء. وهذه هي إحدى أبعاد الظاهرة المعروفة أكثر 

 

 شروط تكوين االتجاه

 :شترط توافرها لتكوين االتجاه وهيهناك عدة عوامل يُ 

ن اتجاهًا نحو التعليم  :تكامل الخبرة -1 ال بد أن تتكامل خبرات األفراد حول موضوع االتجاه، فلكي نكوِّ
تتكامل خبراتنا عن أنواع المدارس والمواد الدراسية وعدد سنوات الدراسة والعالقة بين  ال بد أن

 ةً نالمراحل التعليمية. ومع ازدياد خبرات الفرد عن التعليم، تتراكم وتترابط وتتكامل تلك الخبرات، مكوّ 
 اتجاهًا عن التعليم لدى الفرد.

 رة  خبرة الفرد حول موضوع االتجاه. فتكرار زيا لكي يتكون االتجاه ال بد أن تتكرر: تكرار الخبرة -2
زيد من منهما. ويؤدي تكرار الخبرة إلى م عده في تكوين اتجاه معين نحو كلّ للصعيد أو للقرية يسا

 ن المعرفي لالتجاه. كما أن تكرارومن ثم زيادة المكوّ  انبها، أي زيادة معرفة الفرد بهاإيضاح جو 
 ل  أو غير مألوفة أو شاذة، ومن ثم يحدث تعدي ها، فال تصبح غريبةً الخبرة يؤدي إلى زيادة األلفة ب

 ام في المكون الوجداني من االتجاه. كما أن تكرار الخبرة يدفع للفرد للتصرف إزاءها على نحو  
 ولذلك يتغير المكون السلوكي لالتجاه.

لك في معين، ساعد ذ إذا صاحب الخبرة الخاصة بموضوع االتجاه انفعال   :الشدة االنفعالية للخبرة -3
 د قريةً بين الخبرة واالنفعال المصاحب لها. فإذا زار الفر  اً أو اقتران اً حدث ارتباطألنه يُ  تكوين االتجاه

برته بسطاء طيبون، اقترنت خ وتعامل مع ُأناس   ذلك مشاهدته لمناظر طبيعية خالبةوصاحب  نائية
 رية.د على تكوين اتجاه إيجابي نحو هذه القما يساع النفعاالت المصاحبة لتلك المواقفبالقرية با
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ال بد أن تتمايز وحدة الخبرة عن غيرها، ألن هذا التمايز يساعد على إبرازها وعلى : تمايز الخبرة -4
تى ح ب أن تكون الخبرة محددة األبعادارتباطها بالوحدات المتشابهة عند تكرار تلك الخبرة. أي يج

 انت قديمة أم حديثة. فلتكوين اتجاه نحو أسلوب تعامل الناسترتبط بمثيالتها من الخبرات، سواء ك
يبهم في و أسالأ فرد بأساليب القرويين في الزراعةفي جامع القرية، ال بد أن تتمايز عن خبرة ال

 التعامل باألسواق.
وبروز خصائصه كلما تكرر  إيضاح أسلوب التعامل بالجامع ويساعد هذا التمايز على

التعامل بهم أسلوب تعامل القرويين بالجامع وأسلوبباتصال الفرد بالموقف. وباالرتباط بين خبرة الفرد 
صفة عام لدى الفرد نحو أسلوب القرويين ب ن اتجاه  في األفراح والمآتم وفي األسواق والمنازل، يتكوّ 

 عامة.
د والمحاكاة بالتقلي لها من شخص آلخر أو من اآلباء لألبناءل الخبرات وانتقاأي تباد: ال الخبرةانتق -5

 والتوحد
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 عالقة االتجاهات بالسلوك اإلنساني

االتجاه في البحوث النفسية االجتماعية، ف تقليديةً  طبيعة العالقة بين االتجاه والسلوك مشكلةً  تعدّ 
مع  اً امالعملي سوف يتسق تمة أن سلوكه ما ال يعني بالضرور  اإليجابي أو السلبي للشخص نحو قضية  

هذا االتجاه الذي عبر عنه، ففي بعض األحيان يمكن أن تتنبأ االتجاهات بالسلوك الظاهر بينما ال تستطيع 
نبئات م القيام بهذه المهمة في أحيان أخرى. وقد اقترحت الدراسات المبكرة في هذا الصدد أن االتجاهات تعدّ 

لتأثير بقوة ارت الدراسات الحديثة إلى أن االتجاهات فيما يبدو تستطيع بينما أشا ،ضعيفة بالسلوك اإلنساني
 على السلوك الظاهر.

وقد تعددت النظريات التي حاولت معالجة هذه اإلشكالية عبر تقديم نماذج نظرية تفسر شبكة 
 اً  واسعالً ه النماذج التي حازت قبو المتغيرات التي تؤثر على العالقة بين االتجاه والسلوك، ومن أحدث هذ

ظرية التصرف ن بين الباحثين من خالل تطبيقها في دراسة سلوكيات متنوعة، من بينها السلوكيات البيئية،
ميدانية، على نتائج البحوث ال اً ثم قاما بتطويرها بعد ذلك اعتمادالمنطقي التي قدمها "آجزين" و "فشبين" 

 ن "نظرية السلوك المخطط".وأصبح يطلق عليها اآل

 

 عدة عوامل تؤثر في العالقة بين اتجاهات الفرد وسلوكياته، ولعل أهمها ما يلي: هناكو 

: قوة االرتباط بين موضوع أو هدف االتجاه ومكونات االتجاه المعرفية والوجدانية قوة االتجاه -1
أصبحت عالقة االتجاهات بالسلوك لصيقة. وقد أظهرت  والسلوكية، وكلما ازدادت هذه الروابط قوةً 

دراسات أن االتجاهات المتكونة من خالل الخبرة المباشرة بموضوع االتجاه ترتبط بعالقة بعض ال
بالسلوك الظاهر وذلك بالمقارنة باالتجاهات المتكونة بأسلوب آخر. وقد يكمن السبب في  أكثر قوةً 

لتذكر ا التأثير األكبر لالتجاهات القوية على السلوك بالمقارنة باالتجاهات الضعيفة في قدرتنا على
 فاالتجاهات التي نستطيع تذكرها يمكنها أن توجه سلوكنا.

رتبط بدرجة تركيز االتجاه على موضوع معين لالتجاه في مقابل االتجاهات ت: و نوعية االتجاه -2
 العامة وارتفاع نوعية االتجاه وارتباطه بموضوع محدد يقوي العالقة بينه وبين السلوك الظاهر.
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: أي درجة تأثير مكونات االتجاه السلوكية على حياة الفرد وكلما الفرد مدى اتصال االتجاه بحياة -3
اطه كل من قوة االتجاه وارتب ومن ثم تعدّ  ويت العالقة بين االتجاه والسلوكازدادت هذه الصلة ق

ر االتجاه يوكونه وثيق الصلة بحياة الفرد؛ من المحددات المهمة التي قد تكفل تأث بموضوع محدد
 إلنساني.على السلوك ا

 وظائف االتجاهات النفسية 

 االتجاه طريق السلوك ويفسره.يحدد  -1
االتجاه العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية حول بعض النواحي الموجودة في المجال م ينظّ  -2

 الذي يعيش فيه الفرد.
عات المختلفة الجمااالتجاهات في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين في تنعكس  -3

 في الثقافة التي يعيش فيها.
شيء من بفي المواقف النفسية المتعددة  االتجاهات للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القراراتر تيسّ  -4

 االتساق والتوحيد دون تردد أو تفكير في كل موقف.
 ح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه االجتماعي.االتجاهات وتوضّ تبلور  -5
 ة.تكاد تكون ثابت االتجاه استجابات الفرد لألشخاص واألشياء والموضوعات بطريقة  ه يوجّ  -6
 ة إزاء موضوعات البيئة الخارجية.ويدرك ويفكر بطريقة محدد االتجاه الفرد على أن يحّس يحمل  -7

 طرق تغيير االتجاهات وتعديلها:

جع ذلك إلى أن وربما ير  باألمر السهللها أو تغييرها ليس للثبات النسبي لالتجاهات فإن تعدي اً نظر 
االتجاهات ترتبط بشخصية الفرد وحاجاته ومفهومه عن ذاته ومعرفته بموضوع االتجاه، ومن ثم فهي تنمو 

كما أن المعاني أو االرتباطات الموجبة أو  حدى مكونات شخصية الفرد األساسيةبمرور الزمن لتصبح إ
 ييرها.ومن ثم يصعب تغ ذات جذور عميقة في فكره ووجدانه السالبة لدى الفرد إزاء شيء معين قد تكون

 :طرق تغيير االتجاهات وتعديلهام من أهو 
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أي ما لديه من معلومات وقيم ومعتقدات سابقة عن موضوع  تغيير اإلطار المرجعي لدى الفرد -1
 االتجاه.

تشّربه منها من  على ما التي يتمثلها الفرد دائمًا في سلوكه ويتصرف بناءً  تغيير الجماعة المرجعية -2
 تتبنى اتجاهًا جديدًا. جديدة   قيم ومعتقدات. ويحدث ذلك بنقل الفرد إلى جماعة  

امل رت موضوعات اتجاهاته، فزيادة كفاءة العزادت ثقافة الفرد تغيّ تغيير موضوع االتجاه؛ فكلما  -3
 إلى كفاءة العمل اآللي. ع االتجاه من كفاءة العمل اليدوير موضو الصناعي تغيّ 

ب ف على الموضوع من جواناالتصال المباشر بموضوع االتجاه، ألن هذا يسمح للفرد بأن يتعرّ  -4
 به. جديدة وتزيده ألفةً 

 كتغير اتجاهات طالب الطب عندما يصبح طبيبًا. تغيير المواقف -5
 كتغير االتجاهات عند حدوث المجاعات. اضطرارية لظروف   التغيير القسري نتيجةً  -6
 استخدام وسائل اإلعالم في تزويد األفراد بمعلومات جديدة عن موضوع االتجاه. -7

 ي تؤثر في عملية تغيير االتجاهاتالعوامل الت

الرسالة الموجهة إلى األفراد. ويقصد بذلك الشخص الذي يقوم بتبليغ األفراد مدى الثقة في مصدر  -1
حداث يمكن في أ مرّ  وله خبرات أو ص خبير في المجال الذي يتكلم عنهمعينة، فهل هو شخ بفكرة  
شخصية لذاته أم يهدف  وهل يتحدث من أجل مصلحة   عتداد بها عند الحديث في الموضوعاال

 عامة لمن يستمعون إليه. لتحقيق مصلحة  
لألفراد  غ  أو تبلي مدى التوتر الذي تثيره الرسالة الموجهة إلى األفراد. ويقصد بذلك أن أي إعالن   -2

من الخوف أو التوتر الذي يؤدي لتقليل الدافع إزاء سلوك معين ويساعد  اً يمكن أن يثير لديهم قدر 
 على تغيير االتجاه لديهم، إال أن اإلفراط في استثارة النواحي االنفعالية يمكن أن يؤدي إلى نتيجة  

 عكسية مثل اإلصرار على أداء السلوك غير المرغوب.
األفراد  تغيير االتجاهات نحو البيئة. حيث يختلفنوعية األفراد الذين توجه إليهم الرسالة المتعلقة ب -3

بطبيعة الحال اختالفات بيئية في خبراتهم وما يتوفر لديهم من معلومات حول موضوع الرسالة 
لمتبادلة بينهم ودرجات التأثير ا االجتماعية التي تربط بينهموالطريقة المناسبة لمخاطبتهم والعالقات 

 أكبر. عة  كأفراد وكجماعات صغيرة تكون جما
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مدى االتفاق بين المعايير االجتماعية السائدة واالتجاهات المطلوب تغييرها، ذلك أن الفرد قد يغير  -4
من اتجاهاته ليس بسبب اقتناعه الشخصي بضرورة هذا التغيير بل ألن السائد في مجتمعه يتطلب 

 منه هذا التغيير.
ائل راء التي تكون متعارضة عن طريق الرسمدى التوازن الذي يستطيع الفرد أن يحققه لذاته من اآل -5

ذلك أن الفرد  معين، والتبليغات المختلفة والموجهة إليه والتي تستهدف تغيير اتجاهاته نحو أمر  
قد تبدو له متعارضة أو قد ينشب بسببها نوع من الصراع فإنه من الطبيعي  عندما يتعرض آلراء  

أن يتوجه نحو التخلص من هذا التعارض أو نحو تقليل هذا الصراع والوصول إلى حالة من 
 االنسجام الذهني أو التوازن الذي يوجه سلوكه.

 العوامل التي تساعد في تغيير االتجاه:

 \وخه.ضعف االتجاه الموجود وعدم رس -1
 بحيث يمكن ترجيح أحدها على باقي االتجاهات. هات متوازية أو متساوية في قوتهاوجود اتجا -2
 ع الرأي بين اتجاهات مختلفة.توزّ  -3
 عدم تبلور ووضوح اتجاه الفرد أساسًا نحو موضوع االتجاه. -4
 وجود مؤثرات مضادة. -5
 وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه. -6
، مثل االتجاهات التي تتكون في الجماعات الثانوية، كاألندية والمقاهي سطحية أو هامشية االتجاه -7

 والنقابات.

 من العوامل التي تعيق تغيير االتجاهات

 قوة االتجاه القديم ورسوخه. -1
 زيادة درجة وضوح معالم االتجاه عند الفرد. -2
 .التي ينتمي إليها الجماعةاستقرار االتجاه وأهميته في تكوين شخصية الفرد ومعتقدات  -3
 وليس على الجماعة ككل. ار في تغيير االتجاه على األفراداالقتص -4
 االقتصار في تغيير االتجاه على استخدام المحاضرات والمنشورات دون المناقشات. -5
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 الجمود الفكري وصالبة الرأي. -6
 التعصب الشديد لالتجاه القائم. -7
 .إدراك االتجاه الجديد على أن فيه تهديدًا للذات -8
 محاولة التغيير القسري لالتجاه رغم إرادة الفرد. -9

 دوافع شخصية قوية لدى الفرد، تعمل على مقاومة التغيير. -13
دفاعية )كاإلسقاط والتبرير واإلنكار(، للحفاظ على االتجاهات القائمة ومقاومة  استخدام حيل   -11

 تغييرها.
 

  أنواع االتجاهات
 من ناحية طبيعة االتجاه -1

 يتضمن عنصرًا أو مقومًا واحدًا مثل )س( يحب )ص(. بسيط: -
يتضمن عدة عناصر أو مقومات قد تكون متآلفة أو غير متآلفة. فمثاًل )س( يحب  مركب: -

)ص( ألنه ذكي وشجاع ونشيط، فيكون هذا اتجاه مركب متآلف. أما إذا قيل أن )ص( يتصف 
 هًا مركبًا غير متآلف.بالذكاء والنشاط ولكنه متهور جبان، فإن هذا يكون اتجا

 من الناحية الوصفية -2
 االتجاه "نحو" في مقابل االتجاه "ضد". سالب:موجب/ -
االتجاه العام يتعلق بموضوع عام يشترك فيه أكبر عدد من األفراد، أما االتجاه  خاص:عام/ -

ه االخاص فيتعلق بموضوع معين يخص فئة معينة. ويكون االتجاه العام أكثر ثباتًا من االتج
 الخاص.

يشترك أكبر عدد من األفراد في االتجاه الجمعي، أما االتجاه الفردي فهو خاص  جمعي/ فردي: -
لخاص االعام/الخاص عن االتجاه الجمعي/الفردي في أن العام/بفرد معين. ويختلف االتجاه 

 الفردي فيرتبط بعدد األفراد.تبط بموضوع االتجاه، أما الجمعي/ير 
 في دفعه لسلوك الفرد، أما االتجاه الضعيف فال ه القوي يكون أكثر شدةً االتجا ضعيف:قوي/ -

 ر عنه.يعبّ صاحبه يكاد 
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 نجًا في التعبير عنه أمام اآلخريال يجد الفرد حر  االتجاه الظاهر هو اتجاه علنيّ  خفي:ظاهر/ -
 ألنه مقبول اجتماعيًا وال يتعارض مع قيم المجتمع ومعاييره، وذلك خالفًا لالتجاه الخفي.

  ا:لظواهر النفسية الوثيقة الصلة بهاالتجاهات وبعض ا

بين االتجاهات وعدد من الحاالت أو الظاهرات النفسية أشكال من التفاعل والترابط مع وجود أشكال 
ن مما  يوفر مزيدًا من البيانات في فهم االتجاهات ومكوناتها الوقوف عند خمس   من التباين واالختالف، وا 

تجاهات لبيان ما بينها وبين اال الدوافع والميول واالعتقادات والقيم واآلراء، في محاولة   ي:من هذه الظاهرات ه
 .حتالف ليست دائمًا واضحة كل الوضو من اختالف مع االعتراف بأن نقطة االخ

 ضإن وراء كل سلوك دافعًا أو أكثر يحرّ " تكرر في الدراسات النفسية قولي :وافعاالتجاهات والد -1
 ويوجهه. ويكون السؤال هنا ما مكانة الدوافع في االتجاهات؟ ذلك السلوك ويستثيره

ولكنها ال تعمل باستمرار وال تكون باستمرار في  ن لدى الشخص الكثير من االتجاهاتإ
أن يأتي ما  إلى« الحفظ»أو  «النوم»مستوى الشعور بل يمكن أن تكون وراء الشعور في نوع من 

 يستثيرها.
التين الحوقد يأتي المثير من الداخل وقد يأتي من الخارج، ويكون النظر إلى االتجاه في 

معين. فإذا وجد المؤثر، مثل ظهور فكرة  لسلوك باتجاه  لتحريك ا «عنزو »أو « تهيؤ»على أنه 
تتصل بالكتل السياسية لدى شخص يناقش الموضوع بينه وبين نفسه أو يناقشه مع آخر، فإن هذا 

 يستثير الدافع بدوره ذلك التهيؤ.المؤثر يستثير الدافع لالستجابة و 
ي والمؤثر هو الذ .ما أو أكثر تهيؤ لسلوك يدعو إليه دافع  هو ومن هنا يقال إن االتجاه 

 ض الدافع.يحرّ 
ه باالتجاه الموجود لدى الشخص، سلوك موجّ هو ومن هنا يقال كذلك إن مثل هذا السلوك 

حريضه وشدته الالحقة بشدة ت ليةقوة داخهو ر عن ذلك االتجاه. والدافع ه لتنفيذ ما يعبّ وهو موجّ 
 .من المؤثر تنعكس على شدة ظهور االتجاه
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قيق بدأ تح كذلك لما يتضمنه من اعتقادات وقيم وعواطف، فإذا قوة  هو ه نفسه واالتجا
دافع تتفاعل مع قوة الدافع وتتعاون معها. ومع ذلك يبقى ال فإنه يغدو قوةً  وظيفته وتوجيه السلوك

 ة.نفسي أو حادثة   حالة   أنهمختلفًا عن االتجاه من حيث 
يكشف فحص اهتمام الشخص بشيء ما عن رغبة يحتمل  :االتجاهات والميول أو االهتمامات -2

لبعد عنه في ا الرغبة في الحصول على ذلك الشيء أو الرغبةفيها أن تكون في واحد من طرفين: 
 أو راغب عنه(. وتفاديه )راغب فيه

ي ة عليه. فالرغبة فبمصطلح االهتمام أو دالّ  يراها علماء النفس الصقةً  والرغبة ظاهرة  
ر عن االهتمام به أو الميل إليه، أو عن االهتمام بتفاديه أو الميل عنه، ومن هذا تعبيهي الشيء 

المنظور، وبسبب ظهور االهتمام أمام عين الدارس أكثر سهولة من ظهور الميل، غدت دراسات 
 .بدل مصطلح الميل للمعنى نفسه interest نفسية كثيرة تستعمل مصطلح االهتمام

الصبغة االنفعالية التي ترافق سلوك الشخص نحو  هو الميلوالغالب في االهتمام أو 
موضوع اهتمامه: إنه يبدو محبًا لذلك الموضوع أو نافرًا منه، منجذبًا إليه أو مبتعدًا عنه. والصبغة 

اضحة عقلية تبدو و  االنفعالية، كما ذكر من قبل، موجودة في االتجاه. ثم إن في االهتمام صبغة  
 .نبين الحالتي ،ات عقلية كذلك. ولكن هنا فرقًا أو اختالفًا، مع ذلكم الفرد مسوغحين يقدّ 

  أمور أهمها أربعةعدة ويظهر هذا الفرق في 
 فعالية غالبة  وأن الصبغة االن ه وتكون الصبغة االنفعالية ضعيفةالصبغة العقلية تغلب على االتجا -أ

 مام وتكون الصبغة العقلية ضعيفة.على الميل أو االهت
ما عليه الحال في فرد مفاالتجاه أكثر ثباتًا في النفس واستمرارًا في حياة ال ،الثبات واالستمراردرجة  -ب

 االهتمام.
االختالف في الموضوع أو الهدف، فالغالب على موضوعات االتجاهات أنها اجتماعية وأن العناية  -ج

رًا أن حتمل كثييُ إذ ، كذلك في موضوع االهتمام أو هدفهبها في المجتمع واضحة والحال ليست 
 الشخص وحده. يكون موضوع االهتمام شيئًا يخّص 

العقلية  غلبة الصبغةمن  االتجاه أكثر عمقًا في بناء الشخص وأشد أثرًا من االهتمام وذلك بسبب   -د
 .عتقاداته حين يغدو هذا االتجاه قائمًا عندهالقناعات الشخص و لعلى االتجاه ومن توظيف االتجاه 
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أحكام ضمنية أو ظاهرة تدل على وجهة نظر للشخص هي االعتقادات  إناالتجاهات واالعتقادات:  -3
ر عن الصحة أو الخطأ فيما ينسب إلى بشأن خاصية أو خصائص لشيء ما أو أمر ما، إنها تعبّ 

ذلك الشيء أو األمر، أو إنها تثبت في الذهن عالقة بين ذلك الشيء أو األمر وبعض الخصائص. 
ذلك االعتقاد بأن متحدثًا يروي حادثة ما صادق فيما يقول، يضاف إلى ذلك أن االعتقادات  ومثال

أفكار تعبر عن نوع من األحكام المعرفية أو عدة محاكمات، وأنها ال تحمل الصبغة االنفعالية في 
أعماقها، أما االتجاهات فلكل منها موضوعه وهو أوسع من موضوع االعتقاد في تنوع حاالت 

. ومع مره ثم إن في االتجاه من الصبغة االنفعالية ما ال يوجد في االعتقاد على وجه العمو ظهو 
أو ينطوي على عدة اعتقادات  ص أو يختّص ن االتجاه الواحد يلخّ أذلك فإن من الالزم القول 

كون ي فقد يبدو االتجاه مختلفًا مع اعتقاد   يقف عندها أو يتطابق مع كل منها ولكن من دون أن
 .ءًا أو طرفًا من عدة اعتقادات ينطوي عليها االتجاهجز 

في  ومن بين النظريات ًا عميق المكانة في بنية الشخصيةتؤلف القيم نظاماالتجاهات والقيم:  -4
ماعي والقيم متنوعة بينها العقلي واالجتم طبيعة الشخصية النظرية القائلة إن الشخصية نظام قي

هدف  ر عنح تحليل أي منها على أنها تعبّ ويوضّ  وغير ذلك.واألخالقي والجمالي واالقتصادي 
 وأنها معيار لسلوك الفرد. حياتيّ 

قيم ترتفع فوق كل ال ر عن أن للمال لديه قيمة  إن المال لدى شخص ال يهمه إال المال يعبّ 
األخرى وتؤثر في تنظيمها في بنية شخصيته. وحين يفحص قوله وفعله يرى أن المال معيار لديه 

م عن طريقه على كل أنماط سلوكه المختلفة. واالتجاه ال يؤلف معيارًا للسلوك، وال يكون هو يحكّ 
ذاته هدفًا حياتيًا، ومع ذلك فإن من الممكن القول إن االتجاه تعبير داخلي عن قيمة أو مجموعة 
ن عمق القيم ونظام عموميتها من حيث الموضوعات التي تتناولها أعظم مما هي الحال  قيم وا 

 .في االتجاهات
الرأي مصطلح قريب من مصطلح االتجاه والسيما في حديث اإلنسان إن  االتجاهات واآلراء: -5

العادي في مناسبات الحياة اليومية. يضاف إلى ذلك أن اآلراء كثيرًا ما تعتمد في الكشف عن 
االتجاهات االتجاه أو االتجاهات لدى شخص ما وضع موضع المالحظة أو في دراسة علمية عن 

الخاصة بالرأي  ي العام أن نتائجهالدى مجموعة من األشخاص. وكثيرًا ما أوردت قياسات الرأ
ونحو هذا المرشح للبرلمان أو ذاك،  اهات الناس نحو هذا الحزب أو ذاكر عن اتجتعبّ  العام
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والرأي حكم شخصي يطلق على شخص أو حادثة أو عالقة أو غير ذلك في مناسبة أو ظروف 
ويعبر عما يراه الشخص بشأن ما يطلق رأيه عليه. فإذا اتجه البحث إلى المقارنة بين االتجاه ما 

 :ما يمكن أن يظهر في أربع نقاط هين أن االختالف بينهوالرأي، تبيّ 
في مناسبة ما، واألمر ليس كذلك في االتجاه الذي  محددة حكم محدد يطلق على حادثة  هو الرأي  -أ

شروط متنوعة وفي مناسبات جاه ما نحو أمر ما يمكن أن يظهر ضمن يعد تهيؤًا للسلوك بات
 مختلفة.

ر عن االتجاه هي أكثر بروزًا أو ظهورًا من الصبغة الصبغة االنفعالية المرافقة للسلوك المعبّ  -ب
مثل المشاعر وغيرها، يمكن أن تتدخل في  مع العلم أن العوامل االنفعالية االنفعالية في الرأي،

 ما. ن اتجاه  ما كما يمكن أن تتدخل في تكوّ  ن رأي  تكوّ 
من الممكن التأكد من صحة الرأي أو الخطأ فيه أي من التطابق بين حكم صاحب الرأي وواقع  -ج

الحال أو األمر الذي يطلق عليه الحكم، أما االتجاه فال تتوافر الفرص فيه للتحقق من صحته بعد 
ة خسرت مئ« س»د من صحة رأي يقول إن دولة التأكد من وجوده لدى صاحبه. فمن الممكن التأك

عن  ر شخص، ولكن مثل هذا التأكد غير وارد حين يعبّ «ع»دبابة في األيام األولى من حربها مع 
 اتجاهه الذي ينطوي على استهجان الحرب ونفوره منها.

ه اسلوك واضح يوضع موضع المالحظة مباشرة، أما االتجهو وأما النقطة الرابعة فهي أن الرأي  -د
 .بل تدل عليه أنماط من السلوك بينها اآلراء تهيؤ ضمني ال يالحظ مباشرةً هو ف
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21 

 

 دراسة االتجاهات 

 :رائق شائعة في دراسة االتجاهات وهيهناك خمس ط

ق ويهتم الباحث اآلخذ بهذه الطري ى الدراسة النظرية حول االتجاهاتتقوم عل الطريقة النظرية : -1
التجاهات والتفاوت في ا عديل االتجاهات وكيف يأخذ مجراهذلك، وتن االتجاهات والعوامل في بتكوّ 

انتها حول طبيعة االتجاهات ومك من جانبها اإليجابي وجانبها السلبي، لينتهي إلى وضع نظرية  
في نظام الشخصية. وكثيرًا ما يستفيد اآلخذ بهذه الطريقة من نتائج دراسات تفصيلية سلكت طرائق 

 .تة باالتجاهاصأخرى في الدراسة الخا
 لمية  ع : قائمة على المالحظة. وتبدو هذه الطريقة واضحة في تنظيم مالحظة  الطريقة الوصفية -2

من األفراد تكون اتجاهاتهم موضوع الدراسة  تتناول سلوك مجموعة   ،متعددة الخطوات والتكرار
وتكون الغاية سبر تلك االتجاهات لديهم ووصفها. وكثيرًا ما يتم اعتماد هذه الطريقة مثاًل في 

ولكن هذه الطريقة تواجه صعوبات عادة بسبب  محددة مصرفية   دراسة اتجاه الجمهور نحو خدمة  
ص اوكذلك بسبب من صعوبة تدريب األشخ ،رارهاالوقت الذي تستغرقه المالحظة ويحتاج إليها تك

 ة.على القيام بمالحظة علمية دقيق
ط الضبط تنظيمًا يوفر فيه شرو  ،موضوعها أمر علمي ما ،وفيها تنظيم تجربة   :الطريقة التجريبية -3

مكان استخراج النتائج بلغة الكم، ويغلب أن تنظم التجربة للتحقق من فرضية  والتحكم بالمتغيرات وا 
أليفها من قبل، وكثيرًا ما تعتمد هذه الطريقة في التعرف على االتجاه الذي يتكون لدى الطلبة تم ت

نحو مهنة أو موضوع دراسي بعد تعرضهم لمؤثرات كثيرة تبرز خيرات ذلك الموضوع أو تلك 
 .المهنة

 للرأي العام استطالع هيمن األفراد في مجتمع ما، وف كبيرةً  مجموعةً االستفتاء يتناول  :االستفتاء -4
التفضيل " ذلك االتجاه: على منحاه اإليجابيعلى  "دليل"حول أنماط من السلوك تعبر عن اتجاه ما 

  .، أو على منحاه السلبي وما فيه من عدم تفضيل"اإليجابي
 لمي  ع وهي أكثر الطرائق استخدامًا، هنا تعتمد دراسة االتجاهات على مقياس   :دراسة االتجاهات -5

أو مجموعة أشخاص، نحو موضوع ما انطالقًا من  عد من قبل، لكشف اتجاه شخصموثوق أُ 
 س.لعبارات المقيا اإلجابات التي تقدم استجابةً 
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 قياس االتجاهات 

قيقًا ظمت تنظيمًا علميًا ديعتمد قياس االتجاهات على اإلجابات التي يقدمها الشخص عن عبارات نُ 
قد و  قًا، وقد تأخذ العبارة صيغة سؤالمعينة قبل أن يعد مقياسًا موثو  في مقياس خضع إلجراءات علمية

تكون بيانية وصفية، وتتناول العبارات في المقياس الواحد كل الجوانب والتفصيالت المتصلة بموضوع 
مًا يسمح س تنظير عن ذلك االتجاه، وينظم المقيافي السلوك المعبّ  االتجاه وما يحتمل أن يظهر من أنماط  

م أن العبارة على حاله، مع العل ن مدى انطباق تلكأمام كل عبارة تبيّ  بوضع إشارة بسيطة أو كتابة كلمة
 .«ال أوافق أبداً » حتى «أوافق بشدة عظيمة»يجابًا وسلبًا: المدى يوضع في درجات من شدة الموافقة إ

المقياس  كرة األساس فيكذلك ينظم المقياس تنظيمًا يسمح بنقل إجابات الشخص إلى لغة الكم. والف
هي أن الشخص يقدم تقريرًا عن ذاته حين يقول إنه يوافق بشدة على ذلك األمر، وأن المقياس يشمل في 

 .عباراته شمواًل مناسبًا عينة جيدة من أنماط السلوك التي يظهر االتجاه عن طريقها وتعبر عنه

مختلفة، فإن قياس هذه االتجاهات  وكانت موضوعاتها لدى األشخاص ولما كانت االتجاهات كثيرةً 
ختالفات وانطالقاً من تنوع المجتمعات واال .التجاه ما يحتاج إلى عدد كبير من المقاييس يكون كل منها معدّ 

صوغ  وتنوع الطرائق في حساب النتائج في المقاييس وفي بينها في النمط الثقافي وتنوع الدراسات العلمية
 .يرًا في المتوافر من المقياس في العالم التجاه واحدعباراتها، فإن هناك تنوعًا كب

  وفي مقدمة الطرائق المعتمدة في حساب النتائج الكمية للمقياس طريقتان:

 (وتقوم على استخراج القيمة السل مية )أي القيمة ضمن السل م ، Thurstoneطريقة ثورستون -1
 إجابات المجموعة التي تم اعتمادها في بناءلإلجابة الخاصة بالعبارة انطالقًا من قيمة الوسيط في 

من الحاالت  %53المقياس. ولما كانت قيمة الوسيط هي القيمة التي تقابل اإلجابة التي تقع فوقها 
من الحاالت، فإن المحصلة إلجابات المفحوص تكون بجمع القيم السّلمية التي  %53وتحتها 

السّلمية الموضوعة للمقياس المعد علميًا من  حصل عليها كل من إجابات لدى مقارنتها مع القيم
 .قبل
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 وهي األكثر استعمااًل في البحوث النفسية والتربوية فتقوم على منح قيم    Likertطريقة ليكرت  -2
منح إجابة  تممحددة لكل درجة من درجات اإلجابة عن العبارة الواردة في المقياس، وي كمية  

 المفحوص قيمة كمية من ذلك األساس. 
 ذا كانت اإلجابات المختلفة منظمة في المقياس على أساس درجة من خمس درجات فإ

)الموافقة والمخالفة كل منهما تعبير يقدمه « أخالف بشدة»، وأدناها «أوافق بشدة»أعالها 
عالمات وعالمة  5ما بين  الشخص المفحوص عن نفسه( وكانت القيم الكمية ممنوحةً 

عالمات، ويكون مجموع  4أوافق تكون  :ة ما بقولهبالتدرج، فإن إجابة شخص عن عبار 
العالمات التي حصل عليها نتيجة إجابات عن كل عبارات المقياس هو التعبير عن مستوى 

 اس. شدة وجود االتجاه لديه، أي االتجاه موضوع القي
  ّتجاهًا ا أما إذا صيغت بعض األسئلة صوغًا سلبيًا فيجب البدء بقلب األجوبة حتى تعد

 .يًا أو سلبيًا، ويسهل تطبيق ذلك عندما تكون درجات ليكرت ثالثاً إيجاب
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 ةالخالص

  ،تمّثل االتجاهات النفسية نظامًا متطورًا للمعتقدات، وتنمو الميول السلوكية في الفرد باستمرار نموه وتطوره
وتكون االتجاهات دائمًا تجاه شيء محدد أو موضوع معين وتمثل تفاعاًل وتشابكًا بين العناصر البيئية 

 .المختلفة
     

 وال يستطيع الفرد أن يكّون أو ينشئ اتجاهًا عن شيء معين إال إذا كان في محيط إدراكه. 
 

  ،"اختلف علماء النفس في تصورهم لمفهوم االتجاه، ويرجع اختالف تعريفات االتجاه إلى أنه "تكوين فَرضي
ل ُيستدل عليه مباشرًة ب أي أنه مفهوم نفترض وجوده لنفسر به بعض مظاهر السلوك ومن ثم فإنه ال ُيدرك

 .من سلوك األفراد
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 لتمارينا

 :أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها
 هناك ثالثة مكونات لالتجاه هي: 

 ..... -أ
 ..... -ب
 ..... -ج
 

 هناك مصادر عديدة تسهم في إكساب الفرد اتجاهات معينة منها: 
 ....... -أ

  ..... -ب
 .....  -ج

     
 من طرق تغيير االتجاهات وتعديلها: 

 ........ -أ 

 .......  -ب
 ........ -ج
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 السابعةالوحدة التعليمية 
 العام والشائعات الرأي

 
 
 

 :األهداف التعليمية

 قادرًا على أن: الطالبيجب أن يكون  هذه الوحدةبعد دراسة 

 يمّيز المفهوم العلمي لإلشاعة. -1
 .التفسيرات النفسية للشائعةيتعرف على  -2
 .دوافع إطالق الشائعات وانتشارهايتعلم  -3
 .أنواع الشائعاتيميز  -4
 .وسائل نقل الشائعاتيتعرف على  -5
 .شروط نجاح الشائعةيتعرف على  -6
 .قواعد السيطرة على الشائعاتيتعرف على  -7
 .الحرب النفسيةالشائعة و يميز بين  -8
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 مقدمة في تعريف مفهوم الشائعة:

نا يمكن وهاألغراض، تحمل معاني متعددة  ألنها الشائعةدقيق لمعنى  يس من السهل وضع تعريف  ل
 وه.ثر من الصعب محأبخاصية االنتشار السريع مع ترك  نصف الشائعة كقطرة الزيت التي تمتاز أن

ت قديمة وليس اجتماعيةً  تعتبر اإلشاعة ظاهرةً و 
الزمت الحياة البشرية على األرض  ،وليدة اليوم

اإلنساني وتطورت واتخذت عدة أشكال عبر التاريخ 
مع حركة الصراع والنزاع  متالزمةً  بتطور المجتمعات

لألطماع االقتصادية والعسكرية  واالختالف ومصاحبةً 
للتغيرات االجتماعية والتحوالت السياسية  ومرافقةً 

  والثقافية.

ذا كانت الشائعة مستمدةً   من الفعل الثالثي وا 
من الفعل الرباعي"أشاع" مستمدة ن اإلشاعة إ"شاع" ف

  بواسطة أفراد متطوعين أو وتعني أنها محمولة ومنقولة 
، فهي أثيرسريعة التو سهلة االنتشار  مكلفين بالوسائل واألساليب المختلفة التي تجعل منها مادةً 

عن المصدر أو الشكل الذي قيلت فيه وتلوكها األلسن  تنطلق من جزء من الواقع أو خبر أو حديث بعيداً 
 .ية االجتماعيةوتتناقلها األفواه ووسائل االتصال التقليدية في الحياة اليوم

في قياس الرأي العام، فهي عبارة عن استطالع رأي يتعرف المهتمون  أحياناً ولذلك تستخدم الشائعة
العام، والتعرف على مواطن الخلل والقوة في بنيان  من بثها ونشرها وتداولها على طبيعة اتجاه الرأي

 لوضع الفلسفة السياسية العامة للقضية التي كانت اإلشاعة مادتها. المجتمع، ليكون بذلك سبيالً 
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 تعريف اإلشاعة

 نذكر منها: معنى اإلشاعةالتي تناولت قد تعددت التعاريف ل

 من  باالهتمام وتحظى واإلبهاميحيطه الغموض  ضغط اجتماعي مجهول المصدر هي اإلشاعة
نما بهدف التحريض يتداولها الناس بهدف نقل المعلوماتال و من الرأي العام  قطاعات عريضة  وا 

 .واإلثارة وبلبلة األفكار
   ويل أو مد في ذلك المبالغة والتهتالواقع، وهي تع فيال أساس له  مختلق   اإلشاعة هي ترويج لخبر

رأي العام وذلك بهدف التأثير النفسي في ال انب ضئيل من الحقيقةفيه ج اً التشويه حين تسرد خبر 
ة دول أو عد لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية على نطاق دولة   المحلي أو اإلقليمي

 .أو على النطاق الدولي بأجمعه
 فهو يعمل على نقلها من شخص ، يؤمن بها الناس أنفكرة يعمل رجل الدعاية على  اإلشاعة هي

 آخر حتى يذيع مضمونها بين الجماهير. إلى
  معلومة ال يتم التحقق من صحتها وال من مصدرها وتنشر عن طريق النقل الشفهياإلشاعة هي. 
  وثوق  مر  لناس دون أن تكون مستندة إلى مصدالمعلومات أو األفكار التي يتناقلها ا هياإلشاعة 

جزءًا ضئياًل من  الواقع أو يحتوي فيي الترويج لخبر مختلق ال أساس له به يشهد بصحتها، أو ه
 .الحقيقة

غيرها من  دون لإلشاعة ةز على خصائص معينكل تعريف يركّ  أنالتعريفات  فيهذا التعدد  يرجعو 
 .الخصائص

غير ، مصدرمجهول ال خبر  ": بأنها نا تقديم تعريف شامل لإلشاعةيمكن ،بالجمع بين هذه التعريفات
يدرى ناقل  أندون و  تلقائيبشكل  ، ينتشروقابل لالنتشار ، قابل للتصديقةً يتم تداوله شفاهالصحة، مؤكد 

 ."الخبر كذب هذا الخبر

ن تعكس الشائعات يمك": التعريفات في صياغتها ومصدرها ولكنها تعطي معنى واحدمهما اختلفت و 
 ما اً نوعي اً امع اً رأيشائعات في نهاية مطافها تخلق والإليه العام ومستوى النضج الذي وصل  الرأيتحركات 

 ."من قبل حول موضوع معين اً لم يكن موجود
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 معادلة الشائعة

ألبورت "الحظ عالما النفسحيث  ،أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاقد ازدادت أهمية الشائعات ل
معنويات الناس وأفكارهم واتجاهاتهم  فيالتأثير  في "الشائعة المضادة"و "الشائعة"أهمية  "وبوستمان

وقت األزمات وفى الظروف الضاغطة أو  فيوالحظا أن الشائعات تنتشر أكثر ، ومشاعرهم وسلوكهم
 هناك تعتيماً  أنها تنتشر حين يكون ، ووجدوا أيضاً يأو اإلجتماع السياسيالمثيرة للقلق وفى فترات التحول 

 تعمداً م ولين الحكوميين أو تضليالً ؤ على ألسنة المس معتاداً  المواقف أو كذباً  في أو غموضاً  إعالمياً 
 عبر وسائل اإلعالم المختلفة. ومعتاداً 

 "علم نفسكتاب  ثم كلال جهودهما العلمية بوضع 1445وقد قاما بعمل الكثير من التجارب عام 
مية الشائعة يساوى أهن انتشار : "إمعادلة انتشار الشائعة وهى تقول ، وفى هذا الكتاب وضعا"الشائعة

 . "مدى الغموض حوله في الموضوع المتصل بالشائعة مضروباً 

، وعلى بيراً وغموضه ك كلما كان الموضوع هاماً  على هذه المعادلة تصبح الشائعة أكثر انتشاراً  وبناءً 
 ومحددة أو بمعنى آخر لو أصبح المعلومات حوله واضحة تكونفقد الموضوع أهميته أو ي عندماالعكس 

 وهو ما يعنى فشل الشائعة. وهذه المعادلة مفيدة جداً  فإن الناتج يكون صفراً  أحد عناصر المعادلة صفراً 
الشائعات والشائعات المضادة ومفيدة لمواجهة أثر تلك الشائعات، ويعتمد عليها خبراء الشائعات  لصانعي

 العالم. في
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 الحديثةمع وجود وسائل االتصال عوامل ازدياد انتشار الشائعات 

يث لم ح االتصال الحديثةلوسائل  الكبير االنتشاركان من المتوقع أن تتراجع الشائعات مع هذا 
العادية  التصالا، ولكن الواقع أن الشائعات تتزايد باستمرار بل وتستفيد من وسائل مخفياً  يبق هناك شيئاً 
 العوامل التالية:، ويبدو أن هذا عائد إلى االنتشارمزيد من  فيواإللكترونية 

  إلى تزييف الحقائق أو إخفاء أجزاء منها مما يزيد من ضبابية وغموض  متخذي القرارزيادة ميل
 األشياء رغم اإلعالن عنها أو عن جزء منها.

  التصريحات واألخبار المعلنة وتناقضها مع الواقع فيضعف المصداقية. 
  معرفة المزيد وانفتاح شهيتهم الرتياد مناطق مجهولة أكثر فأكثر فيرغبة الناس. 

صحراء  يفونستطيع أن نمثل لذلك بتجربة بسيطة يمكننا أن نجريها أو نتخيلها وذلك بأن نقف 
 155فبذلك نحصل على دائرة ضوء وليكن قطرها ط، وا 55قوته  ونضئ مصباحاً  واسعة ومظلمة ليالً 

حصلنا على  واط، 155قوته  تتناسب مع هذا القطر، فإذا استخدمنا مصباحاً يحيط بها دائرة ظالم  متر
 .دائرة ضوء أوسع تحيطها دائرة ظالم أوسع وهكذا

ذا كانت المعلومات الواضحة  أي أنه كلما اتسعت دوائر المعرفة اتسعت معها دوائر المجهول وا 
ال أنه يبقى موضوعات أخرى الصادقة الشفافة تغلق الباب أمام الشائعات بخصوص موضوع معين إ

 .غامضة تستوفى حقها بالشائعات
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 التفسيرات النفسية للشائعة

 اعيالجم الالوعيإلى أن الشائعة تكشف عن محتويات  النفسييذهب أصحاب مدرسة التحليل 
بصورة ملتوية عن طريق بعض الحيل النفسية مثل اإلسقاط والرمزية والتكثيف واإلزاحة والعزل وغيرها، 

 بوتة.المك واالنفعاالت الالوعيوفى تصورهم أن الشائعة تنجح حين تكون قادرة على تحريك كوامن 

ور نت األم، فكلما كاالمعرفيأما أصحاب المدرسة المعرفية فيعزون الشائعة إلى عدم الوضوح 
 النتشار الشائعات. اً ضبابية وملتبسة كلما كان الجو مهيئ

أن اإلدراك  مفادها على نظرية   ويرى فريق كبير من علماء النفس أن انتشار الشائعة يعتمد جزئياً 
شرح المواقف الشائعات لتتنبثق و ، باالكتمالواإلحساس  واالنتظامنحو البساطة  لألشياء ينحو دائماً  الحسي

 .تهمنا ولتريحنا من توتر الحيرة التيالمميزة 

 دوافع إطالق الشائعات وانتشارها

تجاه الشخص المستهدف باإلشاعة وذلك لتشويه سمعته أو تغيير موقف الناس منه،  العدوان: -1
تجاه أصحاب النفوذ والسلطان حين تطلق عليهم شائعات بالسرقة أو استغالل  وهذا يحدث كثيراً 

نود بهدف زعزعة إيمان الج عسكري النفوذ أو الرشوة أو الخيانة، أو حين تطلق شائعة على قائد  
 والشعب بقيادته.

نفسه على شخص آخر أو أشخاص  فيج الشائعة ما يضمره سقط مروّ وذلك بأن ي  اإلسقاط:  -2
 هو لديه ميول للكذب أو الخيانة أو الرشوة أو التضليل فيسقطها على اآلخرين. مثالً آخرين، ف

حدوثها، وهو  قرب فيج الشائعة حيث تشير الشائعة إلى احتماالت مستقبلية يعتقد مروّ التنبؤ:  -3
  .ئ الناس والظروف الستقبالهاييه

 رأي العاماللمعرفة نوعية وقدر استجابة  بالون اختبار  مثل وذلك بأن تكون الشائعة  :االختبار -4
تسرب شائعة بغالء أسعار بعض السلع، ثم  ، فمثالً ر له الحدوث فعالً لحدث معين حين يقدّ 

 رفع األسعار وأما إذا وجدت تدرس ردود أفعال الناس فإذا وجدت معقولة ومحتملة ربما يتم فعالً 
 لم يكن. هكأنغاضبة ومستفزة فيمكن تكذيب الشائعة واعتبار األمر 

5- حيث يبدو مر وج الشائعة أو ناقلها على أنه عليم ببواطن األمور وأن لديه مصادر ّجذب االنتباه: 
مهمة لألخبار ال يعرفها بقية الناس، وربما يكون هذا تعويضً ا عن نقص أو عدم ثقة بالنفس.  
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 أنواع الشائعات

 عة الزاحفةالشائ -1

سرية، مثل الشائعات التي تتحدث عن الفساد اإلداري وهدر المال  وبطريقة   وهمس   ببطء  ج وهي تروّ 
الزاحفة هذه هي أقوى الشائعات تأثيرًا وأكثرها قدرًة على هزيمة الحقائق نفسها  العام وغالء السلع، والشائعة

تبدأ هادئًة وبطيئًة ولكنها تمتلك من القوة ما يسمح لها بالزحف في  ،إذ أنها وكما يتضح من اسمها
ن لم ت قويةً  بحيث تصبح راسخةً  بين األلسنة واآلذان بسرعة االنتقاللمجتمعات و ا ستند إلى ومقنعة حتى وا 

ذاتها، بحيث ب العام نحو أمر  بعينه أو فكرة  الرأي والغرض الرئيسي للشائعة الزاحفة هو توجيه  .منطق سليم
 لإلفراد.ة على تحطيم الروح المعنوي تستقر في القلوب والنفوس وتصبح قادرةً 

ه غير ومناعته وفكرة أن العدو الصهيونيوأشهر ما عرف من الشائعات الزاحفة هو فكرة قوة الجيش 
 وزير الدعاية النازي شائعة السالح السري "وبلزغ"الحرب العالمية الثانية استخدم  قابل للهزيمة، وخالل

 لك.ذلو أوحت تطورات الموقف بعكس األلماني ليحطم إرادة اإلنجليز ويوهمهم بأن هزيمتهم حتمية حتى 

 ةصالشائعة الغائ -2

رة أخرى عندما م معينة ثم ال تلبث أن تغوص تحت السطح لتعود بالظهور ج في فترة  وهي التي ترو  
تتهيأ لها الظروف، والشائعة الغائصة تشبه كثيرًا الشائعة الزاحفة من حيث بطئها وتوغلها وتغلغلها، لكن 

نما تمس أمرًا يتعلق  ةخاص شريحةتختلف عنها في أنها ال تمس  عينها، ب محدودة   بأوقات  من المجتمع وا 
 لى السطح عندما يأتي دورها أو موسمها أو تأتيالمجتمع معظم الوقت ثم تعود إ فيبحيث تغوص الشائعة 

 مناسبتها. 

فالشائعة التي تتعلق بنقص المواد الغذائية مثاًل تختفي معظم أيام السنة ألن المواد متوفرة بالفعل ثم 
 والشائعات المالية هي أشهر أنواع .تعود إلى الظهور مع مواسم الصيف مثاًل أو في بدايات شهر رمضان

ة للمواطنين، على الودائع البنكي االستيالءغائصة، مثل شائعات إصدار الحكومة لقانون يبيح لها الشائعات ال
ومًا في فهي غائصة د االقتصاديةباألزمات أو على العمالت الحرة في أرصدتهم، وهى شائعة ترتبط دومًا 

 .المجتمع ثم تظهر فجأة إذا ما واجه المجتمع أزمة مالية، حتى ولو كانت مرحلية أو مؤقتة
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 شائعة الخوف -3

وهي التي تنتشر في الحاالت التي يستولي على الناس الخوف والقلق، مثل الشائعات التي تتحدث 
ول والشائعات التي تطلقها المنظمات اإلرهابية حعن الذراع الطويلة للعدو الصهيوني في إشارة لسالح الجو 

ضعاف ثقتهم ف إحداث حالة الخو  بأجهزة األمن، وبعد وجود قنابل وسيارات مفخخة إلرهاب المواطنين وا 
اإلحباط  نحو الرأي العاممن حالة الخوف هذه لدفع  لالستفادةالمطلوبة تستأنف ماكينة الشائعات عملها 

 .ومن ثم االستسالم

  عة الهجوميةالشائ -4

شاعة تياربوهي التي توجه ضد العدو للتشكيك  ن الشائعات ، وهذا النوع ماالنهزامية إمكانية النصر وا 
لى التدمير أو إ االندفاعما أو حتى كل الفئات إلى الغضب و  يعتمد على نشر أكذوبة قوية مخيفة تدفع فئةً 

حًا أن الشائعات واض يبدوو التخريب دون أن تتوقف للتفكير في الموقف ودراسته وتبين صحته أو كذبه، 
مباشرة تحقيق نتائج سريعة و  بسرعة والغرض منها ا، فهي تبدأهي عكس الشائعة الزاحفة تمامً  الهجومية
 وعنيفة

  شائعة األحالم واألماني -5

وهي الشائعات التي تنتشر بين الناس ألنها تمس حاجاتهم وأحالمهم وتعمل كتنفيس للرغبات واآلمال 
التي لم تتحقق، إنها تعبير عما يدور داخل اإلنسان من رغبات يسعى لتحقيقها من أجل حياة أفضل، وهي 

دة فيه، فعند كار الموجو أقرب إلى التفكير بصوت عال  وتتعلق باإليديولوجيا السائدة في المجتمع وباألف
األوربيين مثاًل تتحدث شائعاتهم الحالمة عن زيادة السيطرة والنفوذ، أما في دول العالم الثالث فيكون موضوع 

، ففي ي وزيادة فرص العملعلى زيادة الرواتب وتحسين الوضع المعاشالشائعات مختلفًا إذ تقتصر هنا 
 اللغة اإلنكليزية ستصبح لغة العالم قريبًا. أن مثاًل تتحدث الشائعات الحالمة عن ابريطاني

 رون فيها عن أحالمهم المكبوتة، وهى تنتشر بين الناسفهي تخرج من الناس أنفسهم ألنفسهم يعبّ 
 .وال ينهارون فتجعلهم يتماسكون نفسياً ، لتشبع احتياجًا جوهريًا وضروريًا ملحًا للنفس

يراود بعض الشباب الذين يرددون أن الدولة ستقوم بإنشاء الشائعة الحالمة هي التي تقف وراء حلم إن 
إنهم يحاولون أن يجعلوا من  ،ون الزواجوحدات سكنية توزعها مجانًا أو بأسعار  رمزية  على الذين يودّ 
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وردية اللون تصل إلى مسامع األطراف المسؤولة، أي أن موضوع الشائعة الحالمة يحمل  أحالمهم شائعةً 
، وما الشائعة المعادية التي تقول بأن اليهود هم شعب اهلل المختار إال دليل ا ينقصهحاجات المجتمع وم

 .تفوق بسبب وجود عقدة النقص لديهمعلى ما تحمله نفوسهم من أحالم وأماني بال

 شائعة الحقد -6

وهي التي تسعى لضرب الوئام االجتماعي وتحطيم المعنويات أو هدم األسر أو المؤسسات 
يري األمريكية والصهيونية عن مسؤولية سورية في مقتل الحر  ثل الشائعة التي تروج لها الدوائراالجتماعية، م

 لضرب وحدة الشعبين السوري واللبناني وبث الحقد بينهما.

 شائعة سحابة الدخان -7

 1467من الدخان إلخفاء النوايا لخداع العدو، فقد قام العدو اإلسرائيلي قبل حرب  تستخدم كستار  
اعة خطف العدو أيضًا بإش سًتربتصوير جنوده وهم يسبحون لخداع العرب وإلخفاء نواياه الهجومية، كما ت

خانية لتغطية د جنديين إسرائيليين لتغطية سبب الحرب الحقيقي على لبنان، فتم استعمال هذه األخبار كستارة  
 .النوايا واألعمال الحقيقية

يصالها تهدف لتغطية النوايا الحقيقية لهذه  والشائعات التي يتم ترويجها من قبل أجهزة المخابرات وا 
األجهزة، فيمكن مثاًل إطالق شائعة عن شراء معدات رؤية ليلية ومناظير تعمل باألشعة تحت الحمراء 

طية النوايا الحقيقية وذلك إلقناع الطرف المعادي بأن الحرب معه ستكون الستخدام هذه الشائعة كستار لتغ
 .اً للحرب نهار  لياًل، بينما في الواقع يجري التحضير

ادعاء الواليات المتحدة األمريكية أن سبب تدخلها العسكري في العراق وأفغانستان هو لنشر  كانكما 
قامة عالم حر،  من دخان تخفي من خاللها النوايا الحقيقية  سوى شائعة  بينما لم يكن ذلك الديمقراطية وا 

 .للعراقالعسكري  لالحتالل

 شائعة الشغب -8

تهدف إلطالق الشرارة األولى التي تحّول حادثًة بسيطًة إلى مظاهرات ومشاجرات وتزيد من عنفوانها 
إلثارة  األسعارمثل الشائعات التي تتحدث عن غالء ، ألنها تهيئ المسرح للسلوك الجماهيري الغاضب
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ثارة العنف والشغب، وتؤدي لحدوث اإلضرابات وتعطيل العمل في  المواطنين ولحملهم على التظاهر وا 
لحاق األذى باقتصادها الوطني لخدمة جهات معادية.  مؤسسات الدولة وا 

دى إحالنشر في قرغيزيا ) طائلة لدور قامت المخابرات األمريكية بدفع أموال   مثال ذلك عندماو 
ة ( لنشر صورة منزل رئيس الدولة بجانب صورة األكواخ في القرى النائيهوريات اإلتحاد السوفييتي سابقاً جم

الرئيس  تهامإل، بقصد إطالق شائعة "من أموال هؤالء الفقراء هذا القصر"وكتبت تحت الصور العبارة التالية 
 لرئيس.بالسرقة مما أدى لحدوث مظاهرات وأعمال شغب لم تنتهي إال بسقوط ا

 شائعة التنبؤ -9

ث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية في وقت األزمات والكوارث اتستخدم للتنبؤ بوقوع أحد
والحروب، مثل الشائعات التي تطلق من بعض المحللين السياسيين والمنجمين الذين كثر ظهورهم في 

 وسائل اإلعالم مؤخرًا.

 شائعة التبرير -15

ها العدو جالخاطئ أو العمل العدائي الذي تم ارتكابه، مثل الشائعة التي روّ تهدف لتبرير السلوك 
قصف الطائرات لمبنى يتم إنشاؤه في سورية وأشاعوا أنه بناء معد ليكون  الصهيوني واألمريكي لتبرير

 .مفاعاًل نووياً 

 نبض الرأي العامشائعة جس  -11

تجاه شخص أو شيء أو فكرة أو معرفة اتجاه الرأي العام، مثل الشائعات  لرصد ردود فعل الجماهير
 النفسي لدى هذه الجماهير، كما تستخدم هذه االستعدادالتي تتحدث عن احتمال وقوع الحرب لمعرفة مدى 

كبر احًا أالقرارات التي تلقى إرتي اختيارحيال قضايا معينة قبل إقرارها، ويتم  الرأي العامالشائعة لدراسة 
 شريحة من جمهور الرأي العام المستهدف.

 الشائعة االقتصادية -11

زمات وخاصة وقت األ االقتصاديتهدف إلثارة القلق والخوف والبلبلة في السوق المالي أو الوضع 
 والحروب، مثل الشائعات التي تتحدث عن فقدان بعض السلع من السوق فيزداد الطلب عليها ويتم تصريفها.
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اعات التي تتحدث عن خسارة البنوك لتخويف المودعين الذين يقومون بسحب أرصدتهم وكذلك اإلش
 من هذه البنوك وبالتالي خسارتها.

 اإلشاعة على شكل نكتة -13

ستخدم للسخرية من فكرة أو شيء أو شخص وهي هدامة بكل معنى الكلمة لما فيها من نقد الذع ت
 وسخرية جارحة.

ياء تجاه األشخاص أو األشي أن كليهما يعبر عن مشاعر خاصة واإلشاعة فينشأ الربط بين النكتة 
حقه أقول ب، عن مشاعره، فبداًل من أن أقول أنا أكره فالن دون أن يظهر الرأي الشخصي ودون أن يعبر

 .نكتة فحواها يحمل كراهية للشخص أو الفكرة أو الشيء موضوع اإلشاعة

 شائعة اإلرهاب -14

التي يستخدمها اإلرهابيون كسالح نفسي وتكون على شكل بالغات وتهديدات كاذبة  الشائعةوهي 
 معنوياته وتقويض أمنه وزعزعة استقراره وفقدانه السيطرةإحباط وتهدف إلى  الرأي العام جمهور لترهيب

تخبر  ي، مثل اإلشاعات الكاذبة التبقادتهالثقة  الجمهورفقد يعلى األمور خاصة وقت األزمات، وبالتالي 
 المنظمات اإلرهابية ألسلحة كيميائية وبيولوجية إلرهاب المواطنين وترويعهم. امتالكعن 

 اإلشاعة التعبيرية -15

متزج خر أو األزمة التي يمرون بها فتاآل تجاههي التي يعبر فيها األفراد عن أنفسهم ومدى شعورهم 
وقد  ،ويطلقونه وكأنه حقيقة حدثت فيرتاحون أمنياتهم وأحالمهم بإطالق قول ويتخيلون أنه حدث بالفعل،

يحدث ذلك بسبب أنهم يجهلون تمامًا أية معلومات حول المشكلة فيريدون أن يصوروا ألنفسهم أن كل شي 
 بالخطر. ورمن الشع الصورة الذهنية لهم ولكل ما ينتمي إليهم حتى يحمون أنفسهم ال إرادياً  ونرائع ويدعم

 التفسيريةالشائعة  -16

عن  هموألنفس أنفسهمويبحثون له مع المفاجئ در عن الناس أنفسهم الذين صدموا من الحدث تص
للسبب الحقيقي العلمي المنطقي فالذهن يقفز إلى  ة  إجابة لما حدث فجأة دون معرفسبب أو أو  تفسير
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منطقية على  روغي ضحلةً ما تكون  اً معلوماتية والتي غالب ة  فيه من خلفي يحدث ويفسرها حسب ما أسباب ما
 .سيطر عليها الخرافاتتاإلطالق 

 

 وشروط نجاحها وسائل نقل الشائعات

 وسائل نقل الشائعات 

ها دون ينقلعاديًا ) فرداً سواًء كان  اإلنساناألساسي في نشر الشائعات سابقًا على  االعتمادكان 
لنشرها كجزء  من الحرب النفسية من خالل  ،موظفاً  فرداً تمحيص ودون هدف مخفي أو معلن( أم كان 

ال بين األفراد لم تكن تتم في تلك األيام إ االجتماعيةالجواسيس والعيون والخونة، ونظرًا ألن التفاعالت 
 أو التفاعالت الهامشية بين أفراد الحي الواحد. االجتماعيةوجهًا لوجه ومن خالل المناسبات 

ت رت حياته وحسنت من شروط معيشته ورفعمن التقنيات التي يسّ أما اآلن وقد عرف اإلنسان العديد 
ت اآللة محل اإلنسان وبدرجة كبيرة في نقل اإلشاعة باإلضافة إلى اإلنسان الذي بقي من إنتاجيته فقد حلّ 

أداة نقل اإلشاعة ولكن ليس بفاعلية اآللة، حيث بقيت صفة الغموض في اإلشاعة وزادت سرعة االنتشار، 
من خالل الناس دون معرفة الرأس المدبر أو أي معلومات  معينة إلى مدينة  ن إرسال اإلشاعة فمثاًل يمك

 تإلنترنالكن تصبح العملية أكثر تعقيدًا عبر آخرين،  لمجموعة أشخاص بإرسالهاعنه ثم يقوم كل شخص 
نكار ا  دولة، مؤسسات، شخص( ومع خاصية التشفير و فيمكن وضع معلومات عن أي شيء ) لهوية اخفاء وا 

والبريد المخفي تصبح اإلشاعة أكثر خطورة وأكثر انتشارًا على جميع المستويات، كما أنه يمكن استخدام 
 ثالً م الجماعات اإلخبارية وجماعات النقاش والتي لها أعداد كبيرة من المشتركين والذين يمكن أن يعملوا

 (.أو خاطئةمعلومات )صحيحة و على إفالس شركة إذا ما نسجوا حولها إشاعات 

ل، بسبب التنافس الشديد بين األفراد والمؤسسات والدو  في وقتنا الحاضر اتانتشار الشائعقد ازداد و 
بأسهل الطرق هو الشغل  الرأي العام في مجتمعات محددةوأصبح البحث عن وسائل إضعاف وتدمير 

أو بين  اعة بين الفرد وغيرهقد دخلت كوسيط لنقل اإلشاالتصال  تكنولوجياالشاغل لهذه األجهزة، كما أن 
  .المرسل والمستقبل
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ومع انتقال المجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية، وبعد تشييد بعض الدول لطرق المعلومات السريع 
لي ، فقد أصبح نشر اإلشاعة سهاًل ليس على مستوى محالعالميوتكوين البناء التحتي المعلوماتي الوطني و 

 أصبح على مستوى دولي.ال بل  فقط أو وطني أو إقليمي

في تقنياتها  ثورةً  االتصاالت، ولقد شهدت االتصالتنوعت وسائل نقل الشائعات مع تطور وسائل قد و 
ن المعلومة واسترجاعها ومعالجتها ونظرًا أل انتشارفي سرعة  يفي السنوات األخيرة ساهمت بشكل رئيس

هذا العصر يقوم أساسًا على المعلومة فقد نشطت الشائعات كونها تقوم كذلك على المعلومة مخفية المصدر 
، صوت، صورة، كلمة، نصولقد وفرت الوسائط المتعددة )والغامضة والجاذبة للناس والمثيرة الهتمامهم، 

تبر أجهزة وتعفي نشر الشائعات بسرعة أكثر ومساحة أكبر إلى المتلقين  ( عناصر جديدة للمساهمةحركة
من أكثر الوسائل سهولة لنشر الشائعات كون هذه األجهزة تحتوي على عدة تقنيات، حاليًا الهاتف الخليوي 

 لفهي باإلضافة لكونها هاتف فإنها تحوي على آلة تسجيل وكاميرا وفيديو ويمكن من خاللها إرسال واستقبا
رسال رسائل قصيرة  ويمكن ربطها مع شبكة االنترنيت والبريد اإللكتروني، واألجهزة  SMSالمعلومات وا 

الحديثة يتعدى استخدامها الغرض الذي صنعت من أجله، كما أن هذه األجهزة منتشرة بشكل كبير ومستعملة 
 أفراد المجتمع.بشكل دائم من قبل عدد كبير من 

 شروط نجاح الشائعة 

، "بوستمانألبورت و " تحدثنا عنها من قبل معادلة التييتوقف نجاح الشائعة على قوة عناصر المعادلة 
وأن تكون المعلومات  ،وقت إطالق الشائعة في للرأي العام جداً  وهذا يتطلب أن يكون الموضوع مهماً 

الشائعة ب ر المستهدفللجمهو المتاحة حوله غامضة أو ملتبسة أو متناقضة، وأن تكون التركيبة النفسية 
 جاهزة الستقبالها خاصة حين تكون الشائعة متوائمة مع معتقدات الناس وثقافتهم ومشاعرهم ورموزهم 
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 قواعد السيطرة على الشائعات

 عناصر معادلة انتشار الشائعات -

 :معادلة انتشار الشائعات فنؤكد على رنعود مرة أخرى إلى عناص

  أو اإلجتماعى حيث السياسيأوقات األزمات والحروب وفترات التحول  فياليقظة للشائعات 
 .طالق الشائعاتإل يكون المناخ قابالً 

  موضوع يهم الناس أيواألهم هو توافر المعلومات الصحيحة والصادقة عن  الثانيوالعنصر 
 .وااللتباسأعلى درجات الشفافية مع الناس حتى ال يقعوا فريسة الغموض  يوتبن

  وثقافتهم واألهم  بتعليم الناس االهتماموالعنصر الثالث وهو التركيبة النفسية للناس وذلك يستدعى
ها أو يقبلها أن يصدق األمور قبل يفكر ويناقش الذي النقديعلى التفكير  النشىءمن ذلك تربية 
 أو يرفضها.

  ًه عام قية للناس بوجالمجتمع واعتباره من أهم المقومات األخال فيفضيلة الصدق  نشر وأخيرا
 بشكل خاص. الرأيوقادة 

 

 :اقواعد أساسية يمكن بموجبها السيطرة على الشائعات ومحاربته -

ضرورة عرض الحقائق على الجمهور في أي مجال من المجاالت وعلى أوسع مدى ممكن، ذلك  -1
 ن لم يجدها فانه يتقبل الشائعات.إمعرفة الحقائق، فالجمهور يهتم بألن 

ن الشائعات إلكسب ثقة الناس بها وبخالف ذلك فالبالغات والبيانات الرسمية، وذلك  إيرادالدقة في  -2
 ار.تأخذ في االنتش

أمر مهم في مقاومة  المجتمعوما يصدر عنهم من معلومات تخص شؤون  قادة الرأيالثقة في  -3
 الشائعات وعدم ترويجها.

حد  لىإعليهم بالنفع.. وهذا يساعد للناس وشغلهم بما يعود  اإلنتاجفرص العمل و  إيجادضرورة  -4
دان ميهو مجاالت العمل  إتاحةكبير في السيطرة على الشائعات ومقاومتها، ألن البطالة وعدم 

 لخلق وترويج الشائعات بين الناس.خصب 
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الستفسار من المسؤولين ورجال الحكم عن الحقائق التي يريدون لالفرص للمواطنين  إتاحةضرورة  -5
تكون لدى هؤالء المسؤولين المعلومات الكاملة الصادقة  أنمعرفتها في أي أمر من األمور، على 

ن يكونوا موضع ثقتهم، وبهذا األسلوب تنكشف الشائعات واألكاذيب أنه الناس، و عما يتساءل ع
 متسائل أو متشكك. الرؤية أمام كلويتضح الطريق و 
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 الحرب النفسيةالشائعة و 

لكن للتطور التكنولوجي و  يعود ذلكإن اختالف طبيعة الحروب خالل األزمنة المختلفة أمر طبيعي و 
حايا وتحسم له لها ضن جميع هذه الحروب تستخدم أسلحه ماديه قاتأبينها  مشتركاً  ما يميزها ويمثل قاسماً 

ية النووية والذر  ةسلحاأل ورغم تطوررض الميدان وخالل وقت قصير مهما طالت الحرب، أنتائجها على 
كثيرة  اتخذت مسميات قدو  -ممارستها منذ فترة طويلةو رغم وجودها  -وبقوه الحرب النفسية ظهرت فقد 

 ."حرب الدهاء، الحرب العلمية، حسب المفاهيم المختلفة لمستخدميها منها "الحرب السياسية

 سلخطورة دور الحرب النفسية سواء لمستخدميها أو لمن تستخدم ضده فقد أصبحت تدرّ  ةً ونتيج
 .له قواعد وأساليب واضحة بشكل علمي ووضعت لها األسس التي تجعلها بمثابة علم  

دارسين باختالف ال ااختلفت التعريفات التي وضعت له، ومثلها مثل أي علم من العلوم اإلنسانية
 من أهم التعريفات: .واألهداف التي يسعون وراء تحقيقها من الحرب النفسية

  استخدام مخطط  بأنها " الحرب النفسية 1455قاموس المصطلحات الحربية األمريكية عام عّرف
ي الرأالتي تستهدف  األنواع اإلعالميةوغيرها من  للشائعةمن جانب دولة أو مجموعة من الدول 

ا واطفها واتجاهاتها وسلوكهجماعات معادية أو محايدة أو صديقة للتأثير على أرائها وعالعام لدى 
 ."الدول المستخدمة لها وأهدافهاتساعد على تحقيق سياسة الدولة أو  ة  بطريق

 هأنشطة سيكولوجية مخططة تمارس في السلم والحرب وتوجّ بأنها " الحرب النفسية حلف الناتوف عرّ  -
كي تؤثر ل، هموسلوكيات همجل التأثير على مواقفأالمعادية والصديقة والمحايدة من ضد الجماهير 

 ."معين أو عسكري   سياسي   نجاز هدف  إنحو  يجابياً إ

تحقيق أهداف  في للشائعة إنها تطبيق   أدركنايمكن إدراك حقيقة الحرب النفسية بكل بساطة إذا  لكنو 
 .كل ميدان من ميادين الحرب فيالحرب النفسية  اتنظم وحد تنشأ الحرب، وعلى هذا األساس أيضاً 

عتبروها وا نظريات الحرب النفسية ناألمريكيياعتنق رجال الحرب  خالل الحرب العالمية الثانيةو 
تخدمها يس التيل االتصال لة للعلميات الحربية العادية عن طريق استخدام وسائسلسلة الجهود المكمّ "

ومن  الحربية والسياسية على أسس نفسية مدروسة، اإلستراتيجيةأنها تصميم وتنفيذ الخطط  أيالنازيون، 
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دام سالح تناول األساليب الحربية التقليدية عن طريق استخ تضمنت العبارة تغييراً فقد نظر األمريكيين  ةوجه
 ."جديد وتطبيقه على نطاق واسع

طرأ على عمليه الحرب نفسها، كذلك سميت  نظر األلمان فقد تضمنت هذه الكلمة تغييراً أما وجهة 
رق الش فيكان يعمل لحساب المحور  " الذيبالطابور الخامس" ظهر مصطلح ما يعرف"حرب األعصاب" و 

ذا كانت األسلح فيوقاموا بالخطوات األولى   ةهذا المضمار قبل "الحرب" وفى المراحل األولى منها، وا 
فإن استعمالها صعب إلى حد بعيد، وال يمكن  –كما يقولون–النفسية تشتمل على قدرة أقوى من المدافع 

لعام ولكن ظهر ا الرأياهتم قادة األلمان بتحليل ، لذلك استعمال مفتاح العوامل النفسية إال بكثير من المهارة
لك الوقت ذ في ، و قد اعتقدت الجماهيرآخر األمر أن الكثير من هذا التحليل كان يستند إلى التخمين في

 .علمية تحدد بالضبط وقت استسالم العدو أن النازيين ربما عثروا على نظرية  

ض بع فيحدث  والذيهذا وتحاول الحرب النفسية كسب الحرب بدون استعمال وسائل العنف، 
اعة، فمن ال تتفق والرجولة والشجالتي من األساليب  عصور التاريخ هو أن الحرب النفسية اعتبرت ضرباً 

 .للرجل المحارب أن يعتمد على األسلحة ال على الكالم الطبيعي

نظرة  –عةالشائوهى –نظروا لهذه الوسيلة  ، قدنهاية الحرب العالمية األولى فيعلى الرغم من أنهم، 
سية وهو حرب النفجديد في الظهور مفهوم  تقدير من المجتمع، فقد تمخضت الحرب العالمية الثانية عن

 ".مفهوم "الدعاية
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 تعاريف الدعاية

 ونذكر منها: الدعاية تعريفاتتنوعت 

 محاولة التأثير في نفوس الجماهير والتحكم في سلوكهم ألغراض تعتبر غير علمية أو ": هي الدعاية
 ".ذات قيمة مشكوك فيها في مجتمع ما وفي زمن معين

  :سلوكفن التأثير ومحاولة السيطرة لقبول وجهات النظر أو أراء أو أعمال أو "الدعاية هي." 
  :مجموعة من أساليب االتصال المباشرة وغير المباشرة ذات نمط أخالقي أو غير أخالقي"الدعاية هي، 

ذهب مفئة معينة من الناس بقصد إقناعهم بفكرة أو موضوع أو  ىوالموجهة إل ،معلومة أو مجهولة المصدر
 ".معين

  :أراء ومعتقدات واتجاهات األفراد في مجتمع معين بهدف تغيير  ىمحاوالت التأثير عل"الدعاية هي
 سلوكهم وذلك في زمن معين".

اد يتفق عليها يك مجموعة من االعتبارات والمالحظات المبدئيةبتحليل التعريفات السابقة للدعاية نجد 
 هي:، و كثير من خبراء الدعاية

 ة: تستهدف الدعاية موضوعات معينةيأهداف الدعا 
  .تجاريةو  عسكريةواجتماعية و  اقتصاديةو  سياسية

  ًل رجاو  الحكامو  الزعماء أشخاص محدودين: وهم غالبا
 والمشاهير في المجتمع. السلطة

  نها موسائل الدعاية: تستخدم الدعاية أساليب متنوعة
أو غير أخالقية ، أساليب دعائية أخالقية مثل التكرار

  شرعية أو غير شرعية.، مثل الشائعات والكذب
  مصدر الدعاية: قد تكون الدعاية معلومة المصدر أو

 مجهولة المصدر وفي الغالب مجهولة المصدر.
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 الدعاية و  يةالدعاية الدينو  الدعاية االقتصاديةو الدعاية السياسية هنالك ف وضوعات الدعاية وتنوعهاتعدد م
نقسم تفرعية مثل الدعاية السياسية التي  موضوعات   ىموضوعات ينقسم إلموضوع من تلك الوكل  الثقافية.
 وحزبية ودعاية انتخابية. حكومية   دعاية   ىبدورها إل
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 أنواع الدعاية

 .األساليبو الوظيفة و المصدر و  أنواع للدعاية حسب النشاطتوجد عدة 

 حسب النشاط -1

الحزب أو اإلدارة أو جماعة بهدف التأثير الدعاية السياسية: وهي التي تستخدمها الحكومة أو  -
 .لتغيير سلوك الجمهور وموقفه السياسي، وقد تكون إستراتيجية أو تكتيكية

د وحّ تأن من أفراده و  أن تدمج في المجتمع أكبر عدد   ىإل ىلدعاية االجتماعية: وهي التي تسعا -
 الجماعات. ىعل اجتماعيةفرض أنماط تسلوكهم و 

 ر.أخ معتقد   ىيل المعتقدات الدينية لألفراد إلوهي التي تستهدف تحو  الدعاية الدينية: -

دعاية الحرب النفسية: وهي التي تنشط في حاالت إعالن الحرب بين الدول واألطراف بهدف  -
 إضعاف وتدمير الروح المعنوية لدى العدو.

ن أو المعزول دعاية غسيل المخ: وهو نوع من الضغط الذي يقهر اإلنسان األسير أو المسجو  -
لسيطرة ا ىيقودها متمرس قادر عل جماعية   بإعادة تكوين أفكاره ومعتقداته أو قد تكون من خالل مناقشة  

 علي الجماعة.

دعاية العالقات العامة: تستخدم العالقات العامة الدعاية من حيث تستهدف تسويق المؤسسات  -
براز صورتها بشكل مناسب وتحسين صورتها لدي المجتمع  .وا 

من يكون مدفوع الثلترويج سلعة أو خدمة أو فكرة و  ىالتجارية: وهي اإلعالن الذي يسع الدعاية -
 ومعروف المصدر.

 حسب المصدر -1

تتم الدعاية في الجماهير و الدعاية العمودية: وتمسي الدعاية التقليدية ويقوم بها زعيم أو قائد يؤثر  -
 أسفل. ىإل ىمن أعل
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 ىا متساويين وتسعى هذه الدعاية إلتتم من داخل الجماعة ويكون أفرادهالدعاية األفقية: أي  -
 (.تشكيل الوعي )التماسك

 حسب الوظيفة -3

الدعاية التحريضية: هي دعاية ذات مصدر حكومي أو حزبي أو حركة ثورية بهدف تحريض  -
زمات في األ وخاصةً ل تغييرات جذرية يتبناها المصدر في إطار من الحماس والمغامرة الجماهير لتقبّ 
 واالضطرابات.

 الدعاية االندماجية: وهي التي تدعو أطراف الشعب لالندماج من خالل الوحدة والشعب الواحد. -

 طرح معتقدات جديدة. ىتهدف إلالدعاية العقائدية:  -

حالل أفكار جالدعاية الهدّ  - يدة دامة: وتستهدف هدم أفكار ومثل وقيم األفراد المستهدفين للدعاية وا 
 وذلك باستخدام نشر الشائعات.

 حسب األساليب -4

جراءات  - الدعاية المباشرة: وهي التي تستهدف تغيير اآلراء واالتجاهات وتكون مسبوقة بدعاية وا 
اء أو الدعاية البيضالدعاية المكشوفة وكذلك  ىوتسممثل وزارة اإلعالم  معلن   معروف   مباشرة ومن مصدر  

 .الدعاية الظاهرة

وداء عة أو السالدعاية المقنّ  ىد تكون بدون دعاية سابقة وقد تسممباشرة: وهي قالالدعاية غير  -
 إخفاء أهدافها وهويتها ومصدرها. ىإلحيث تميل 

 اً دحالعام شديد الحساسية للشائعات التي وصلت في ذيوعها وانتشارها الجماهيري  عمومًا فإن الرأيو 
رفة التامة والمع ، وال بد لدارسي علوم اإلعالم دراسة الشائعة وأبعادهافي االهتمامات اً كبير  اً ثر أيجعل لها 

تشكل خطرًا على بيئة الرأي العام وبالتالي الحكم على الرسائل االتصالية  حتى البآليات عملها وأساليبها 
 بالموت قبل أن ترسل.
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 الخالصة

  تعتبر اإلشاعة ظاهرًة اجتماعية قديمة وليست وليدة اليوم الزمت الحياة البشرية على األرض واتخذت عدة
أشكال عبر التاريخ اإلنساني، وتطورت بتطور المجتمعات، متالزمًة مع حركة الصراع والنزاع واالختالف 

عسكرية ومرافقة للتغيرات االجتماعية والتحوالت السياسية والثقافية غير ومصاحبة لألطماع االقتصادية وال
  .أنها أكثر شيوعًا وانتشارًا أثناء الحروب

 يمكن تعريف اإلشاعة بأنها: ضغط اجتماعي مجهول المصدر يحيطه الغموض واإلبهام. 
 نما بهدف تحظى الشائعة باالهتمام من قطاعات عريضة ويتداولها الناس ال بهدف  نقل المعلومات وا 

 .التحريض واإلثارة وبلبلة األفكار
  ،تلعب اإلشاعة دورًا خطيرًا في التأثير على تكوين الرأي العام وتغييره، فهي تنتشر عن طريق أفراد المجتمع

ه، وهي يولم تصدر اإلشاعة إال لكونها تمّس موضوعًا ذا أهمية بالنسبة للرأي العام أو لقطاعات  واسعة  ف
 .في النهاية تعود لتصّب في الرأي العام تأثيرًا وتفاعالً 

  إذا ساهم الرأي العام في صناعة اإلشاعة فإن اإلشاعة تعود بدورها لتصنع الرأي العام وتؤثر فيه وتسّيره
 .حسب الوجهة التي تريد
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 تمارين

 .طريق النقل الشفهي تعّد الشائعة معلومًة ال يتم التحقق من صحتها وال من مصدرها وتنشر عن
 :في ضوء ذلك تناول ما يلي

 ما هي دوافع إطالق الشائعات وانتشارها؟  
 ما هي شروط نجاح الشائعة؟  
 ما هي قواعد السيطرة على الشائعات؟ 
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 مراجعال

، ردار البشي ،عمان، ترجمة أسعد أبو لبدة، اإلعالم في السياسةسلطة وسائط ، دوريس جريبر -
2552 

، هرةالقا ،اإلصالح السياسي في مصر، التسويق السياسي واإلعالم، خيرت عياد، الجمالراسم  -
 2555 الدار المصرية اللبنانية

 2551 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،أساليب مواجهة الشائعات، الحارثيساعد  -
 1448 ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر ،أساسيات الرأي العام، حجابمحمد  -
 1448، دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر ،ياسية وتطبيقاتها قديماً وحديثاً الدعاية الس، حجابمحمد  -
ينا مكتبة ابن س ،القاهرة ،أسرار التكوين وفنون المواجهة ،الشائعات وكالم الناس، الخشتمحمد  -

 1446، للنشر والتوزيع والتصدير
 1443، دار النهضة العربية ،القاهرة ،اإلعالماألسس العلمية لنظريات ، رشتيجيهان  -
 2554، عالم الكتب ،القاهرة ،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، عبد الحميدمحمد  -
اء لدنيا دار الوف ،اإلسكندرية ،النظرية في تفسير الوعي السياسي االتجاهات، ربه عبدصابر  -

 2552، الطباعة والنشر
 شر والتوزيعدار الن ،القاهرة ،دراسة في ترتيب األولويات، اإلعالم السياسي والرأي العام، عبدهعزيزة  -

2554 
 2553، دار الفكر العربي ،القاهرة ،ألسس النظرية والنماذج التطبيقيةالدعاية ا، عبيدعاطف  -
 2553الطبعة السادسة ، القاهرة، عالم الكتب، علم النفس االجتماعي، حامد عبد السالم زهران -
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 امنةالثالوحدة التعليمية 
 العولمةالرأي العام و 

 
 
 

 :األهداف التعليمية

 قادرًا على أن: الطالبأن يكون  التعليمية يجب هذه الوحدةبعد دراسة 

 متعددةالنظر المفهوم العولمة حسب وجهات يتعّرف على  -1
 النشوء التاريخي للعولمةيتعّرف على  -2
 مؤسسات العولمةيّطلع على  -3
 االختالل في التدفق اإلعالميعالقة إشكالية يفهم  -4
 االختراق اإلعالمييتعّرف على  -5
 على الرأي العام العولمة يفهم تأثير -6
 لعولمة اإلعالميةيتعّرف على مفهوم ا -7
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 مفهوم العولمة
ية والسياس واإليديولوجيةاالقتصادية واالجتماعية ت العولمة في الكثير من أبعادها لقد أضح

 .للعالم المعاصروالتكنولوجية والثقافية إحدى االتجاهات المميزة الرئيسية 

التعاريف العولمة؛ فلمصطلح مفهوم العولمة البّد من التأكيد على عدم وجود تعريف شامل قبل تناول و 
تبعًا لتنّوع  تتنّوع وتختلفالموجودة حاليًا هي غالبًا تعاريف متداخلة ومتضاربة ومتناقضة أحيانًا، كما أّنها 

يديولوجية إزاء اتجاهاتهم اإلو  قوا لهذا المفهوم، وتتأثر بمواقفهمواختالف اختصاصات الباحثين الذين تطرّ 
من الباحثين إلى النقص في وجود تعريف دقيق لهذه الظاهرة،  وقد أشار عدد  ، أو قبوالً  العولمة رفضاً 

 :منها ورّدوا ذلك إلى عدد من االعتبارات

  كون العولمة تتّضمن وتتداخل مع كافة مجاالت الحياة، األمر الذي يجعل من الصعب جدًا
 .تعريفها بدقة

  حليل أنها مازالت قيد الوصف والرصد والت قيد التشّكل والتكوين، مما يعني ة العولمةظاهر مازالت
 .والتفسير

 حات قتراش وجدال وفرضيات واموضع سجال ونقاهي  المفاهيم المتداولة حول العولمة ن كلّ إ
شادات ال أكثر دانات وا   .وا 
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 العولمة وتاريخ نشأتها

 لمةو تعريفات الع

 تعريفات مصطلح العولمة وتاريخ ظهوره: -

 ترجمة لكلمة هولغويًا، مصطلح العولمة  إن la mondialisation))  الفرنسية، بمعنى جعل
 (Globalizationلكلمة ) الشيء على مستوى عالمي، والكلمة الفرنسية المذكورة إّنما هي ترجمة

 اإلنجليزية التي ظهرت أواًل في الواليات المتحدة األمريكية.

  يشير معجم ويبستر اإلنكليزي إلى أّن مصطلح العولمة مشتق من الفعل )عولم(، الذي يعني
 الشيء وتوسيع نطاقه وحدوده ليشمل الكل دون استثناء.تعميم 

  يشير عدد من الباحثين إلى خلو معاجم اللغة العربية الكالسيكية من هذه الكلمة، إاّل أّن جابر
ن معاني ودالالت يخلو م وعل(، الذي العصفور يرجع كلمة عولمة إلى الوزن الصرفي )ف  

 اإلجبار والقسر.

في مجال التجارة والمال واالقتصاد،  بدايةً  "العولمة"ظهر مصطلح  فقد ،على المستوى االصطالحي
 ذات أبعاد متعددة تتجاوز دائرة االقتصـاد ثم أخذ يجري الحديث عنها بوصفها نظامًا أو نسقُا أو حالةً 

 ا.يديولوجية والفكر والتربية واالجتماع واإلفتشـمل إلى جانب ذلك المبادالت واالتصال والسياس

 ت العولمة حسب وجهات نظر متعددة:تعريفا -

  العولمة بأنها: "العملية التي عن طريقها ومن خاللها  1997اللجنة األوروبية في عام عّرفت
تصبح األسواق في الدول المختلفة تعتمد كل منها على األخرى اعتمادًا كليًا بشكل متزايد بسبب 
 آليات التجارة في السلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال والتكنولوجيا وهي ليست ظاهرةً 

 وتتابعت لفترة طويلة من الزمن". ة ولكنها استمرار للتطورات التي توالتجديد
  حقبة  المفكر صادق جالل العظم العولمة من وجهة نظر اقتصادية؛ فالعولمة هي:تناول"

التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت 
 .للتبادل غير المتكافئ" ظام عالميسيطرتها وفي ظل سيادة ن
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في أواسط القرن الماضي، مع االنتقال إلى رسملة العالم على  برأيه حقبةهذه البدأت و 
 .أن تّمت رسملته على مستوى السطح مستوى العمق بعد

  ويرى  ًا"لنظام الرأسمالي العالمي كونيلحظة التتويج النتصار ا" العولمةعبداإلله بلقزيز يعتبر
بأنها نتيجة لتوسع الدولة القومية الحديثة؛ من خالل فيض نظامها االقتصادي والتكنولوجي 

 والثقافي خارج حدودها السياسية.
  ليست مجرد آلية من آليات التطور "التلقائي" للنظام هي العولمة بأن عبداهلل الجابري يرى"

وجيا هي أيضًا إيديولو  ،معين ني نموذج  تبل دعوة   ،وبالدرجة األولى ،أيضاً  نهاإبل  الرأسمالي
 تعبِّر بصورة مباشرة، عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته".

  نتشار يتمثل في ا مادي ولاأل بعدال: ذات بعدين مستمرةً  العولمة عمليةً في السيد يسين يرى
البعد الثاني و  ،العمليات واألنشطة السياسية واالقتصادية واإليديولوجية في كافة أنحاء المعمورة

 واالعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات التي تشكل مستويات التفاعلتعميق معنوي يتمثل ب
 المجتمع العالمي.

  العولمة هي "بنت التطور أو التقدم التكنولوجي"؛ من خالل كون التقّدم  أن جالل أمينيجد
التكنولوجي برأيه أحد أهم العوامل الدافعة، أو المساعدة للعولمة. والعولمة تبعًا لذلك ليست 

ميول ب متعلقةً  مشكلة دينية أو قومية أو مشكلة تنظيم اقتصادي أو اجتماعي، بل هي مشكلةً 
لنفس البشرية نحو المزيد من تخفيف العبء ونحو المزيد من التطور في ا قديمة ومتأصلة

 نحو المزيد والمزيد من العولمة. التكنولوجي، الذي يدفع بدوره
  لرأي ا نظام عالمي جديد يعيد تشكيل"بأّن العولمة هي  توماس فريدمان" األمريكي الباحثيرى

 ."األفرادالمجتمعات و إعادة تشكيل القناعات لدى  العام عن طريق

حقبة الحرب  تي وانتهاءيمع تراجع الفكر االشتراكي وانهيار االتحاد السوفي ت كل تلك اآلراءبرز 
يحمل معه عددًا من  الباردة وانقسام العالم إلى الشرق والغرب، وهو نظام سياسي اقتصادي جديد
عطاء األولوية للحجم الصغير فا ريعة ألصغر واألمور السالسمات تتمّثل في الميل إلى دمج العالم، وا 

 ديدة في كافة المجاالت الحياتية.إلى ظهور سمة المنافسة الش فاألسرع، إضافةً 
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 نقاط يمكن استخالصها من التعاريف -

  لىع أو كونيّ  العولمة هي نزعة أو اتجاه تقوده الرأسمالية يهدف إلى إضفاء طابع عالميّ إن 
الجتماعية السياسية واالقتصادية وا الدوليةالمحلية و  هوتفاعالت هأنماط عالقاتب طبيعة الرأي العام

ل هدف تحقيق المزيد من االرتباط والتفاعبوالمالية والتجارية والبشرية  ةواإلعالميوالثقافية 
وتبادل السلع والخدمات  تحرير التجارةواالعتماد المتبادل بين جميع أنحاء العالم من خالل 

فتح و  ووسائل اإلعالم وحرية تشكيل األسعار الت واالتصاالتية والنقل والمواصالمختلفة المال
الحرة  وتعميم األسواق القات الثقافية وسيولة المعلوماتوالمنافسة الحرة، وتسهيل الع الحدود

 .لتصرف وحرية االنتقال عبر الحدودوالقيم والعادات وأنماط السلوك وأساليب العيش، وا
 ّنما هي عملية ديناميكية مستمرة، يمكن  إّن العولمة ليست مجرد مفهوم أو حالة راهنة، وا 

مالحظة سيرورتها باستخدام مؤشرات كمّية وكيفّية، كما أّنها ظاهرة مرّكبة تتداخل في تركيبها 
عالمية وتقنية وعسكرية.امل سياسية واقتصادية واجتماعية مظاهر وعو   وثقافية وا 
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 النشوء التاريخي للعولمة

ة فحسب، بل هي ظاهرة تاريخيّ  أو معلوماتّيةً  أو سياسّيةً  اقتصادّيةً  ظاهرةً ليست العولمة  إن
 الحضارات واألمم وقيادة العالم. غيرها من مرتبطة بمحاولة أّمة أو قومّية تصدُّر

فهي بالتالي ليست نتاج العقود القليلة الماضية التي ازدهر فيها مفهومها وأصبح من أكثر 
ليل وتفسير الظواهر الجديدة الطارئة في ميادين السياسة واالقتصاد والثقافة؛ المفاهيم شيوعًا لتح

فالعناصر األساسية المكّونة لهذه الظاهرة والمتمثلة في زيادة وتعميق التداخل والتفاعل بين األمم من 
وتأّثر أمة  ارخالل ازدياد التبادالت التجارّية والنقدّية والسلعّية، أو من خالل انتشار المعلومات واألفك

يخها تكرارًا على مدى تار بقيم وعادات غيرها من األمم، ما هي سوى عناصر اختبرتها البشرية مرارًا و 
 الطويل.

 

تّتبع النشأة التاريخية للعولمة، نالحظ اختالف آراء الباحثين فيما يتعلق بالتسلسل  ةفي محاول
النموذج الذي  بعرضالتاريخي لنشوء العولمة، كما هو الحال في اختالفهم من ناحية تعريفها، وسنكتفي 

 هي: "لعولمة"ا مرت بها ساسيةخمسة مراحل أاعتبر أن هناك  الذي "رونالد روبيرتسون"قدمه 

صف عشر وحتى منتالقرن الخامس  وائلأ: ظهرت هذه المرحلة في أوروبا منذ المرحلة الجنينية -1
 .وتعّمق مفاهيم األفراد واإلنسانية تزامنت مع نمو المجتمعات القوميةوقد  القرن الثامن عشر

 وما 1771ت في أوروبا من منتصف القرن الثامن عشر حتى العام : استمرّ مرحلة النشوء -2 
بعده؛ وقد تزامنت مع التحّول الحاصل في مفاهيم الدولة المتجانسة المّوحدة، والعالقات الدولية، 
واألفراد باعتبارهم مواطنين لهم أوضاع مقّننة في الدولة، ونشأ مفهوم أكثر تحديدًا لإلنسانية، 

ت واالتصاالت اونشأت المؤسسات المتعلقة بتنظيم العالق إلى حد  كبيراالتفاقيات الدولية وزادت 
بين الدول، وبدأت مشكلة قبول المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي، وبدأ االهتمام 

 بموضوع القومية والعالمية.

حتى عشرينيات القرن العشرين، حيث ظهرت و  1771: استمرت من عام مرحلة االنطالق -3
المجتمعات غير األوروبية في  عدد من دمجمفاهيم تتعلق بالهويات القومية والفردية، وتّم 
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المجتمع الدولي، وبدأت عملية الصياغة الدولية لألفكار الخاصة باإلنسانية ومحاولة تطبيقها، 
وحدث تطّور هائل في عدد وسرعة األشكال الكونّية لالتصال. وتّمت المنافسات الكونية مثل 

لتقويم والتبني شبه الكوني ل العالمي. وتّم تطبيق فكرة الزمن لعاب األولمبية وجوائز نوبلاأل
 عالمية األولى ونشأت عصبة األمم.الغريغوري. وقد وقعت في هذه المرحلة الحرب ال

: استمرت هذه المرحلة من العشرينيات وحّتى منتصف الستينات، مرحلة الصراع من أجل الهيمنة -4
 لحات الناشئة الخاصةتمّيزت هذه المرحلة بنشوء الخالفات والحروب الفكرية حول المصط

ات كونية حول صور وأشكال صراعنشأت في مرحلة االنطالق، ونشأت  بعملية العولمة والتي
 الحياة.

ية نسانوقد شهدت هذه المرحلة بروز دور األمم المتحدة والتركيز على الموضوعات اإل
لبحكم حوادث الهولوكوست و   قاء القنبلة الذرية على اليابان.ا 

دت هذه شه لى اتجاهات وأزمات في التسعينات.: بدأت منذ الستينات وأدت إاليقينمرحلة عدم  -5
وتصاعد الوعي الكوني في الستينات وتعّمقت  لعالم الثالث في المجتمع العالميا دمجالمرحلة 

وزادت  هدت المرحلة نهاية الحرب الباردة وشيوع األسلحة الذريةالقيم مابعد المادية، وش
 ، وظهرت مشكلة تعّدد الثقافات والسالالتكبير إلى حدّ المؤسسات الكونية والحركات العالمية 

داخل المجتمع نفسه. وأصبحت المفاهيم الخاصة باألفراد أكثر تعقيدًا من خالل االعتبارات 
الخاصة بالجنس والساللة. وظهرت حركة الحقوق المدنية، وأصبح النظام الدولي أكثر سيولة، 

 الهتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنية العالميةهى النظام الثنائي القومية، كما زاد اوانت
 وتّم تدعيم نظام اإلعالم الكوني.
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 مؤسسات العولمة

عام الرأي الذات وظيفة؛ من حيث كونها تعمل على إعادة صياغة وتشكيل  العولمة ظاهرةً  تعتبر
لعالم كافة وحدات ا جديدة هي المزيد من الترابط والتداخل والتفاعل، بحيث تصبح وفق سمات   العالمي

في نسق العالقات القائمة في النظام العالمي الجديد بما يخدم مخّططات الطرف األقوى  أطرافًا مشتركةً 
ات ؤسسالم الجديد. وفي خضّم سعيها هذا تستعين العولمة بعدد من المسيطر في هذا النظام العالمي

 والوسائل، نذكر منها:

التي شّكلت "العنصر الرئيسي والحاسم في نظام العولمة عبر  المنظمات والمؤسسات العالمية -1
مثل  ،آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها"؛ فقد لعبت األمم المتحدة ومنظماتها التابعة

صادي اريس والمنتدى االقتونادي ب ندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةص
الرأي هيئة وت رئيسيًا في تأكيد أهمية العولمة دوراً مجلس العالقات الخارجية وغيرها، و  العالمي
 ل فكرة وحدة العالم وفكرة وجود أشكال من التنظيمات فوق الدول والحكومات، خاصة  لتقبّ  العام

 .في أوقات األزمات
ثل مشروع م ،تّم تشريعه من قوانين دولية وما المتحدة المتتاليةمؤتمرات األمم  كما تمّكنت

يم دولي للعمل ومشروع إيجاد هيئة للتحكالقانون الالقانون الدولي لالستثمار األجنبي ومشروع 
من مّكنت تفي المنازعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الجات ومشروع لجان فحص األداء)الجودة(، 

 والتداخل والتفاعل بين كافة دول العالم لتجعل منها سوقًا واحدةً  اطإعادة بناء وتعميق االرتب
 .ومتّسعة
تقف هذه المؤسسات عند ممارسة الدور المعنوي والرقابي، بل يمكنها أن تفرض  وال

القواعد التي على الدول االلتزام بها في رسم سياساتها المالية واالقتصادية، ويؤخذ على هذه 
في  السوق ةالدولية تبنيها لخطاب إيديولوجي رأسمالي ليبرالي حول حريّ المنظمات والمؤسسات 

سواق أقية سيطرة دول الشمال على الجنوب وحماية الوقت الذي تكّرس فيه سياساتها التطبي
 ولية والشركات المتعددة الجنسية.االحتكارات الد
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ن الباحثين حيث يرّكز الكثير مالشركات الكبرى المتعدية الجنسية أو العابرة للقوميات والقارات؛  -2
الرئيسي في  عبباعتبارها الال في تناولهم للعولمة على دورها ويعّدونها األداة الرئيسية للعولمة

ثمار له من استوأداة شبه وحيدة في تدويل وعولمة اإلنتاج عبر ما تسعى  االقتصاد العالمي
 المركز لألطراف.ت اإلنتاجّية من بتصدير العمليا كفيل   أجنبي مباشر  

والتي  ألف شركة 41عددها بحوالي  التي يقّدر-يرى الباحثون أّن هذه الشركات  كما
اتها، تفقد تدريجيًا ومع تطّور استثمار  -تبلغ إيراداتها أكثر من نصف الناتج اإلجمالي العالمي

شرامعترف بها، وتكتسب هيئات إدا ذات سيادة   تبعيتها وانتمائها إلى دول   ّية وتقنّية فرّية وا 
بدأ تى هذا التغّير الحاصل في بنيتها عل دولي عالمي وعولمي واضح، وبناءً  وعلمّية ذات طابع

 وخططها اإلنتاجّية والتوزيعّية والتسويقّية على أسس دولّية عالمّية. إستراتيجيتهافي وضع 
 وسائل إمبراطورياتكما يؤّكد عدد من الباحثين على أّن أخطر هذه الشركات هي 

اإلعالم، التي نشأت عبر التزاوج بين تكنولوجيا االتصال وبرامج المعلومات والترفيه 
(Information Telesector  واندماجها في يد شركة ،)   حدةوا كونية. 

اطوريات تحتكر هذه االمبر  ،كبديل عن االحتكار التقليدي السابق في إطار وسيلة بعينها
المستهلك، ويحمل هذا االحتكار اإلعالمي في طياته إحالل العملية اإلعالمّية من المنبع إلى 

، وهو ما يؤّسس لظاهرة (Information) Lizationعصر التخطي المعلوماتي للحدود القومية
 ،ةأساسّية يحّل فيها وبدرجات متفاوتة وفي سياقات مختلففة العابرة للقوميات، وهي عملية الثقا

الثقافة لحوار الجغرافي وليس بوليس با بأساليب إلكترونية ربطهالرأي العام العالمي و تنظيم 
 الوطنّية أو القومّية.

 
 مّثلت ثورة المعلوماتية واالتصاالت"الهيئات والمؤسسات االتصالية العالمية الكبرى؛ فقد  -3

ولكن غير كاف  لتحّقق العولمة وتقّدمها وتوّسعها  اً ضروري اً والمعلومات واإلعالم شرط
الكمبيوتر واألقمار الصناعية رته ثورة المعلوماتية والفاكس و من خالل ما وفّ  ،وتسارعها"

عولمة لوسائل ودعائم الن انتشار واسع النطاق نترنت وما إلى ذلك من التكنولوجيا العالية مواإل
 من ها مّثلت عاماًل هاماً من شركات اقتصادية ورؤى وأفكار سياسية وثقافية واجتماعية، كما أن
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لقوميات لجنسيات وااة دبط العمليات اإلنتاجية المعقدة التي تقوم بها الشركات المتعدضعوامل 
 تبعثرها الجغرافي والثقافي واإلقليمي والمحلي. الرغم من على ،وتنسيقها وتسييرها

 

ره أهم الوسائل لترويج مفهوم العولمة ونش أحدأصبحت وسائل اإلعالم بتكنولوجياتها المتفوقة لقد 
ستراتيجيأدوات مهمة  اإلعالميةوترسيخه بين شعوب العالم فأصبحت الصناعات  مفهوم  في تعميق ةوا 

راق ختاالمن أدوات  مهمةً  وباتت التكنولوجيا بأنواعها المختلفة أداةً  .العولمة بين فئات الرأي العام العالمي
 ةً هذه الدول أصبح عرضفي  الرأي العام أنشعوب دول الجنوب المتخلفة ذلك  اإلعالمي للرأي العام لدى

في تؤكد تي وال اإلعالميةلهيمنة الثقافية من قبل دول الشمال وذلك بفضل المد الهائل من البرامج والمواد ل
ال إد فيه صمت غالبيتها سيادة الحضارة والثقافة الغربية وتقلل من أهمية ثقافات دول الجنوب في عالم ال

 .الدول القوية
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 االختالل في التدفق اإلعالميالعولمة و 

 الختراعاتابتسارع  التكنولوجيا اإلعالمية بين دول العالم أبعادًا متسارعةً  امتالكأخذ السباق على 
والتطورات التقنية في هذا المجال فباتت تظهر بين الحين واآلخر منتجات تقنية جديدة وصناعات حديثة 

و  فوذهن عالم الدولي ومدّ في طليعة المسيطرين على حركة اإل ومتطورة تزيد من قوة من يمتلكها وتجعله
 .العالمي بكل قوة الرأي العامعلى  تأثيره

ل المتقدمة المراح إلىعني الوصول يلحلقات المتقدمة في التكنولوجيا ا إلىأصبح الوصول بالتالي 
بعية ت من ني الدول المتخلفة أو ما تعرف بدول الجنوبتعافعالم العالمي في السيطرة على حركة اإل

 .ول الشمالدللدول الصناعية أو ما تعرف ب اإلعالميةتكنولوجية في جميع النواحي ومن ضمنها التكنولوجيا 
عالمياً  اً نها محكومة تكنولوجيإم فومن ث ه بالوجهة ر لها وهي التي تسيطر على حركة اإلعالم الدولي وتسيّ  وا 

عالم متالزم مع زيادة سيطرة ونفوذ هذه الدول على توجهات فالتطور في تكنولوجيا وسائل اإل .التي تريد
 اإلنتاجو . وفضاًل عن رداءة البرامج ره بالشكل الذي يخدم مصالحها وتوجهاتها العالميةالدولي وتسيّ  اإلعالم

نها تستعمل وسائل تكنولوجية أقل تطورًا مما هو مستعمل في دول الشمال إفي دول الجنوب ف اإلعالمي
 إعالماً خ بذلك رسّ تف غير قادرة على تصنيع هذه التقنيات أنهاذلك  هذه الدول. إليهاوالتي قامت بتصديره 

 تعانةاالسعن طريق  من ناحية البرامج ونوعها أو تكنولوجياً  على مختلف الصعد سواء فنياً  متخلفاً 
 بالصناعات األجنبية لعجز الصناعة الوطنية عن مواكبة التطورات التقنية والتمكن من تصنيعها. 

نماأغلب جمهور هذه الدول ال يتجه لوسائل اإلعالم الوطنية أن نجد  عالم هو يتجه لوسائل اإل وا 
اة ر التابعة لدول الشمال لعجز اإلعالم في دوله عن تقديم المادة والموضوع والكيفية الذي تقدم به عن مجا

 هذا الجمهور وميوله ورغباته.

نه يتحكم بوسائل إة سلطة فمن يتحكم بالتكنولوجيا فأسرار التكنولوجيا مسأل بامتالكوقد أصبح التحكم 
 .جتمع الدولينفوذ والسلطة على المالسيطرة وال

ف، عملت وسائل اإلعالم في دول الشمال المتقدم ولزيادة السيطرة على جمهور دول الجنوب المتخلّ 
ذه الدول ه للرأي العام لدىعلى استعمال اللغات المحلية في دول الجنوب في بث برامجها، أثناء توجهها 

األمر الذي زاد من انصراف هذا الجمهور عن وسائل ، لتأثير فيهومن ثم زيادة ا إليهلغرض سرعة الوصول 
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( ليةك بفعل اللغة المفهومة من قبله )وهي لغته المحعالم الدول المتقدمة وذلإالوطنية وتأثره بوسائل  اإلعالم
 ىقد أدى ذلك إلى بروز ظاهرة شكلت الخطر األكبر عل، ولأثناء تسلمه للرسالة اإلعالمية الموجهة إليه

 .االختراق اإلعالمي"ال وهي ظاهرة "الرأي العام أ
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 تعريف االختراق اإلعالمي

خاضعًا الختالف رؤى  ،محدد مازال مصطلح االختراق اإلعالمي حتى يومنا هذا مصطلحًا غير
 :منطلقاتهم البحثيةالباحثين له باختالف عقائدهم اإليديولوجية و 

 اإلعالمية األجنبية على اختالف  سيطرة المواد"االختراق اإلعالمي بأّنه  الحديدي منى عّرفت
ي التجاري األجنب إضافة القتحام الفكر ،أشكالها على وسائل اإلعالم العربية وبخاصة التلفزيون

 ألغلب هذه الوسائل والسيما السمعبصرية منها.
  مجمل النشاط اإلعالمي الوافد من الداخل ومن "بأنهمحمود علم الدين االختراق اإلعالمي عّرف

الذي يؤثر بشكل سلبي على قيم واتجاهات وسلوك وهوية و  ،مقصود بشكل مقصود أو غير ،الخارج
 المواطن العربي من خالل إحالل قيم واتجاهات وسلوكيات دخيلة على منظومة قيمه وسلوكياته".

  ّالتوجيه المقصود للمنتج اإلعالمي إلى جماعة بشرية " أنهسعد لبيب االختراق اإلعالمي  فعر
 ي اإلذاعات الموّجهة وشبيهاتها".وتتمثل ف جماعة المنتجتختلف عن 

ل "الغزو عليه مث سابقة   يبتعد في دالالته وأطروحاته عن مصطلحات   مفهوم االختراق اإلعالمي الو 
بين ع من التفاعل أو الصرا التي تشير إلى حالة   ،االستعمار الثقافي" وغيرها من المصطلحات ،الثقافي

 ي.الغربالرأي العام و  يالشرقالرأي العام أو بين ثقافة  ،ثقافة األنا واآلخر

 : ال بد من مالحظة النقاط التالية مفهوم االختراق اإلعالميعند الحديث عن و 

 فباإلضافة إلى وسائل الثقافة والمعلومات التقليدية من  ،وسيلة ةال يستثني االختراق اإلعالمي أي
مها وسائل أه ،ظهرت وسائل أخرى بفضل التطورات التكنولوجية ،سينما وتلفزيون ،راديو ،كتب

 شبكات المعلومات.و  البث عن طريق األقمار الصناعية
  تهالكية(االسو  نشر غيره من المنتجات )الصناعية شابه إلى حد كبيري "المنتج اإلعالمي"إّن نشر ،

 إذ أّن االختراق ،كما أّن هذا التوجيه المقصود هادف ،ومشروع للتجارة الدولية هدف قديمهو و 
شي ابصرف النظر عن تم، للتأثير لصالح الجهة "المختِرقة"اإلعالمي يعني "المحاولة المتعمدة 

هربرت "االختراقية"؛ حيث يرى  شيه مع مصالح الطرف الثاني في العمليةاهذا التأثير أو عدم تم
ي الدول ف التلفزيوني األمريكي ومحاولة الوصول إلى الجماهيرأن عملية توسيع نطاق البث  "شيللر
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سيطرة ال األخرى هي عملية مرتبطة بالسعي إلى تحقيق أهداف وزارة الدفاع األمريكية في نشر
 ة.كوني تهالكية األمريكية كثقافة  الثقافة االس ونشر ،العسكرية والمراقبة اإللكترونية
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 العام على الرأيومخاطرها  العولمة تأثير

واء المتقدم س، المجتمعات المعاصرة الرأي العام في صار من المؤكد أن للعولمة تأثيراتها الفعالة على
 :فيالنامي، وتمثلت أبرز تأثيرات العولمة  أو منها

  ميعالمحاولة تكوين شخصية معولمة تصير طبقًا لنظام  فيتمثل  االجتماعي، الذيالجانب 
 معاتللمجت اإلنسانيتحكمه قوة طاغية مسيطرة، إذ سعت العولمة إلى محاولة القضاء على اإلرث 

 .منها األمريكية وخاصةً  ،قيم محددةوذلك من خالل العمل على تعميم 
  لرأي العاملدى ا سيطرة القيم االستهالكية فيتأثيرات العولمة الجانب االقتصادي فقد برزت أما 

 على المستوى الفردي.ل المنتج على حساب قيم العم
 

 :ر العولمة على الرأي العامومن أهم مخاط
إلى  هاهو انقسام المجتمعاتمن أن أسوأ ما يقع على  االجتماععلماء  يحذر: الخطر المجتمعي -1

تسلطهم  األغنياء والفقراء، وأن اآلثار السيئة لتكدس األموال في أيدي قلة من الناس تسبب طبقات
النظام  . وكمثال لذلك أمريكا ذاتالكثرة، وتسخرهم لخدمتهم بغير حقوتحكمهم في مصير 

 الرأي العام. الديمقراطي، وكيف يؤثر المال على امتالك وسائل اإلعالم ومن ثم التأثير على
 ثقافة الغربية وبالذاتهي ال محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة: الخطر الثقافي -2

وما ترسله عبر  التكنولوجي في مجال االتصاالت وجعلها النموذج العالمي مستغلة التقدم األمريكية
 .وتفريغ العالم من الهوية الوطنية والقومية والدينية اإلعالمية من المواد جارف   الفضائيات من سيل  

ف روحانيات أو العواطبحتة ال مجال فيها لل مادية   ثقافة  هي الخطر األخالقي: إن ثقافة العولمة  -3
العالقات االجتماعية القائمة على التعاطف والتكافل  فيها لأو المشاعر اإلنسانية، تهم   النبيلة

ة، يجعل من الشح والبخل فضيل فهي تشكل عالماً  ،واالهتمام بمصالح وحقوق اآلخرين ومشاعرهم
 ألخالقيةاالقيم االهتمام ب األهداف بأية وسيلة دون إلىويشجع على الجشع واالنتهازية والوصول 

 .السائدة في المجتمع
 - وخصوصا األقمار االصطناعية -وسائل العولمة في مجال اإلعالم واالتصاالت إن 

التي تلف حول العالم في كل لحظة، وتتسلل الى البيوت على وجه األرض دون استئذان، وتلعب 
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نسانية الشهوات وتحطم قيم الفطرة اإلالغرائز و  العديد من برامجها فيتثير بشخصية األفراد واألمم 
 الفطري.الرفيعة، فتتناقض بذلك مع النظام االجتماعي واألخالقي 

األمم المتحدة أن تفرض  ويتمثل ذلك بمحاوالت الدول الغربية تحت مظلة: يالخطر االجتماع -4
مجال األسرة والمرأة المختلة في  وأن تفرض على العالم قيم المجتمع الغربي أنموذجها االجتماعي

المختلفة، ومن خالل المؤتمرات اإلقليمية  من خالل المؤتمرات الدولية في المجاالت االجتماعية
والتي تدعو إلى اعتماد النموذج الغربي  المتعددة والمنتشرة ولجان المتابعة لتوصيات هذه المؤتمرات

ات قد تصل إلى ما يشبه القرارات ، كما أن توصيات هذه المؤتمر والسكان في الحياة االجتماعية
 .الملزمة
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 لعولمة اإلعالميةا

 عولمة اإلعالم:

، فإذا كان اإلعالم يتمتع بهذه الدرجة من لإلعالم دور فعال في حركة المجتمع في الميادين كافةً 
األهمية منذ القدم، حين كان يتطلب وصول الخبر من مكان أضعاف الوقت الذي يتطلبه اآلن، فيمكن 

إيجابية، وحتى يؤدي اإلعالم دوره ب، ر الدور الذي يضطلع به اإلعالم إيجاباً أو سلباً في عصر العولمةتصوّ 
 .ودقيق مدروس   فال بد من مواكبة قضايا األمة والدفع باتجاه تحقيق األهداف بشكل  

إن عولمة اإلعالم هي سمة رئيسية من سمات العصر المتسم بالعولمة وهي امتداد أو توسع في 
لتطور لوسائل ا مة لنوع من التوسع الثقافي نتيجة ذلكمناطق جغرافية مع تقديم مضمون متشابه وذلك كمقدّ 

 يةز فوق الحدود الثقافية والسياسوالقف ت باإلمكان فصل المكان عن الهويةالتي جعل اإلعالم واالتصال
 .والتقليل من مشاعر االنتماء إلى مكان محدود

ا إلى هذا الموضوع عالم االجتماع الكندي مارشال ماكلوهان، حيث صاغ ومن األوائل الذين تطرقو 
 .ستينات ما يسمى بالقرية العالميةفي نهاية ال

وتشير عولمة اإلعالم إلى تركيز وسائل اإلعالم في عدد من التكتالت الرأسمالية العابرة للقارات 
بر من مضمون ع هممن خالل ما يقدّ  إلستخدامها في نشر وتوسيع نطاق النمط الرأسمالي في كل العالم

 .المختلفةالمجاالت في وسائل اإلعالم 

 عولمة االتصال 

عند تأمل عناصر وأشكال االتصال في العالم الذي تملك فيه الواليات المتحدة األميركية عناصر 
 :السيطرة نجد ما يلي

 .مريكيةأالخاصة باالتصال وصناعة اإلعالم المواد والتجهيزات التقليدية  -
 .تدفق المعلومات عبر الفضائية تحت السيطرة األميركية -
 .مصادر المعلومات أميركية الصنع -
 الطريق السريع للمعلومات تحتل فيه الواليات المتحدة المرتبة األولى. -
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ية ال من خالل القنوات الفضائعولمة االتص ساعدت الواليات المتحدة األمريكية علىكل هذه العوامل 
من أن  ،عالميةاإل جاتهذا التفوق على أوربا واليابان سواء في اإلنتاج أو الترويج للمنتنها مكّ و ، نترنتواإل

 تصبح النموذج الذي تسعى الدول المتخلفة إلى تقليده.

 ومن خالل عولمة اإلعالم ومظاهرها يمكن القول أن من يملك الثالوث التكنولوجي 
رته على يفرض سيط ،(علومات، الطريق السريع للمعلوماتالموسائل اإلعالم السمعية البصرية، شبكات )

المصدر الجديد في عصر العولمة إلنتاج وصناعة القيم والرموز  التي تعدّ  صناعة االتصال والمعلومات
والذوق في المجتمعات، وهنا تظهر الصورة كأحد أهم آليات العولمة في المجال اإلعالمي بعد التراجع 

 .صطلح على تسميته بثقافة ما بعد المكتوباتوبة وظهور ما كبير للثقافة المكال

 أدوات ثورة االتصاالت:

 ثورة  كعلى المستوى الكوني بفعل ثورة االتصاالت  يمتسارعة تجر  و كبيرةلقد شهد العالم تحوالت 
 :من األدوات من خالل مجموعة  خر جديد آ قديم إلى نظام مفاهيميّ  تفرض االنتقال من نظام مفاهيميّ 

إلى العالم  ،التلفزيون خاصةً و  ،: حيث حولت وسائل اإلعالمواإلذاعي التلفزيونيالبث الفضائي  -1
ها مسّ ت شاشة صغيرة يمكن التجول في أجوائها عبر جهاز التحكم وال يوجد رقعة على األرض ال

لتي تعد ضائي واالف التلفزيوني ومن أهم شبكات البثّ  بالبثّ  التلفزيونيةقنوات األقمار الصناعية 
 .Euro newsشبكة و  BBCشبكة  ،CNNشبكة  من أدوات العولمة اإلعالمية اةً أد

وقد عمدت  ،واآلراء ووجهات النظر والثقافات لتبادل األفكار وسيلةً  ت: حيث أصبحشبكة اإلنترنت -2
الواليات المتحدة في إطار سعيها لعولمة اإلعالم واالتصال في العالم على استخدام الشبكة لتحقيق 
ذلك من خالل نقل الثقافة األمريكية ونشرها عبر الحدود ونقل الفكر والعادات الغربية وفق نمط 

لوجية في دول كنو ة التالحياة األمريكية عبر العالم عن طريق البريد اإللكتروني واالستفادة من األميّ 
بعاد هذه الدول عن مسيرة التقدم والسعي إلى الهيمنة والتحكمالعالم الثالث و   .العالمواإلنفراد ب ا 
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 المواقف إزاء العولمة:

دوره األكبر في تنفيذ خطط وبرامج العولمة في جميع تلك  ،في ظل العولمة ،يأتي اإلعالم ليلعب
نّصبت قد وهي نظام إعالمي أمريكي متكامل( )األمريكية  C.N.N المجاالت وعلى سبيل المثال فإن شبكة
 العالم فال يستطيع جهاز إعالمي في أية دولة أو ليس بمقدور متتبع  نفسها قّيمًا على صياغة األحداث في 

ه في حرب الخليج ن من الدور الذي لعبتحداث كما تبيّ ألل CNN ك دون ترتيبللقضايا العالمية التحرّ 
 .األولى والثانية

 ا:فيها تظهر عدة مواقف إزاءها، منهوفي ظل العولمة ودور اإلعالم 

 محتومالتسليم بها كقدر  -

 أو الرفض التام لكافة معطياتها -

وآخرها الموقف الوسط الذي يدعو للتمسك بالهوية مع التطوير والتغيير بما يتمشى مع الخصوصية  -
عية واإلفادة موضو الحضارية والتراث والقيم الدينية دون اندماج مطلق وتابع للدول المهيمنة، أي النظر لها ب

 .يجابيةمن معطياتها اإل
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 إعالم العولمة سمات

إعالم متقدم من الناحية التكنولوجية ومؤهل لتطورات مستقبلية جديدة ومستمرة تدفع بها إلى المزيد  -1
 .من االنتشار المؤثر في المجتمعات المتخلفة

تشكل جزء من البنية السياسية الدولية الجديدة التي تطرح مفاهيم جديدة لسيادة الدولة على أرضها  -2
 وشواطئها وفضائها الخارجي بما يعرف بالنظام السياسي العالمي الجديد 

لسوق أن يعمل ضمن شروط ا العالمية التي تفرض على الكلّ من البنية االقتصادية و  اً يشكل جزء -3
 متصل لتحقيق الربح للمؤسسات التي تحتكرها يمن صراعات ومنافسات وتكتالت وسع السائدة

 .بما في ذلك صناعة وتجارة السالح بحكم انتمائها إلى أكثر من وطن وعملها فى أكثر من مجال
نه يسعى إلى إمن البنية الثقافية للمجتمعات التي تنتجها وتوجهها وتتواجه بها ولهذا ف اً يشكل جزء -4

 .لغزو الثقافيابلقيها تتعرف عند مصادرها باالنفتاح الثقافي وعند م عالمية   يوع ثقافة  نشر وش
، ا ووسائلهاعولمتها وعولمة رسائلهمن تحقيق  مكنتهامن البنية االتصالية الدولية التي  اً يشكل جزء -5

حتكر بشكل مالوقت الراهن وال في األكثر تطوراً  اإلى أحد حقول التكنولوجيينتمي  فالحقل االعالمي
ئة الشركات الم من قائمة  %23تصنيع وسائلها والتي تشكل نسبة ب المعنيةمباشر للشركات 
 .األكبر في العالم

من شمال  يز تشغيله وآليات التحكم فيها تأتخالته ومراكدألن كل م متوازياً  اً دولي اً يشكل نظام ال -6
 .هال الكرة األرضية وهذا أدى إلى هيمنة الدول المتقدمة عليها في مقابل تبعية الدول النامية

توزيع لحدد استخدام شبكاتها ت دولية تدعمها منظمات وقرارات تاتفاقيا ةال يستند إلى فراغ فثم -7
والمجالت  الجمركية للصحف ةتعريفالو  ،طيفه وموجاته السمعية وأليافه البصرية وبثه المباشر

  .وسائطه المتعددةل اً خر آوليس  اً خير أ و ،والكتب واألشرطة واألسطوانات المدبلجة
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 خالصةال

بيعة ط العولمة هي نزعة أو اتجاه تقوده الرأسمالية يهدف إلى إضفاء طابع عالمي أو كوني على
فية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاو  والدولية المحلية هوتفاعالت هأنماط عالقاتب الرأي العام
هدف تحقيق المزيد من االرتباط والتفاعل واالعتماد المتبادل بوالمالية والتجارية والبشرية  ةواإلعالمي

بين جميع أنحاء العالم من خالل تحرير التجارة وتبادل السلع والخدمات المختلفة المالية والنقل 
يل وفتح الحدود والمنافسة الحرة وتسه تصاالت ووسائل اإلعالم وحرية تشكيل األسعاروالمواصالت واال

العالقات الثقافية وسيولة المعلومات وتعميم األسواق الحرة والقيم والعادات وأنماط السلوك وأساليب 
 العيش والتصرف وحرية االنتقال عبر الحدود".

ّنما  وهي هي عملية ديناميكية مستمرة، يمكن مالحظة ليست مجرد مفهوم، أو حالة راهنة، وا 
سيرورتها باستخدام مؤشرات كمّية وكيفّية، كما أّنها ظاهرة مرّكبة تتداخل في تركيبها مظاهر وعوامل 

عالمية وتقنية وعسكرية.  سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وا 

واء المتقدم س المجتمعات المعاصرة الرأي العام في من المؤكد أن للعولمة تأثيراتها الفعالة على وأصبح
ين شخصية محاولة تكو  فيتمثل  االجتماعي، الذيالجانب  فيالنامي، وتمثلت أبرز تأثيرات العولمة  أو منها

 .معولمة
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 تمارين

 

 كتب ثالث أفكار لكل مما يلي:ا

 النشوء التاريخي للعولمة -
 مؤسسات العولمة -
 على الرأي العام العولمة تأثير -
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 جعمراال

المؤثر والمتأثر، المركز العالمي لدراسات وأبحاث ، عابدين الشريف، اإلعالم والعولمة والهوية -
 2116طرابلس، ليبيا،  ،الكتاب األخضر

 1999يا، سور  ،دراسات في المسألة الثقافية، دار الحوار ،عبداإلله بلقزيز، العولمة والممانعة -

محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية "عشر أطروحات"، مجلة المستقبل العربي،  -
 1997دمشق، 

جالل أمين، "العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث"، مجلة المستقبل العربي،  -
 1997 دمشق،

 سياسية"، عن كتاب العولمة وتداعياتها علىعبد الخالق عبداهلل، "عولمة السياسة والعولمة ال -
 2113بيروت،  ،ربي، مركز دراسات الوحدة العربيةالوطن الع

دمشق،  ،سبل التعامل معها، مطبعة اليازجي -مظاهرها-مفهومها ماجد شدود، العولمة -
1997 

 1997، 227جالل أمين، "العولمة والدولة"، مجلة المستقبل العربي، دمشق، العدد -

مؤيد عبد الجبار الحديثي، العولمة اإلعالمية واألمن القومي العربي، األهلية للنشر والتوزيع  -
 2112، 1ط عمان، ،في األردن

 ،تحرير سعد لبيب ،للوطن العربي ندوة االختراق اإلعالمي ،أيمن منصور ندا وآخرون -
 1996 ،ونست ،العربيةمعهد البحوث والدراسات  -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

رؤية للمصطلح والمفهوم"، عن أيمن منصور ندا  ،محمود علم الدين، "االختراق اإلعالمي -
 .للوطن العربي ندوة االختراق اإلعالمي ،وآخرون

 ،ي المغربالبوكيلي ف ،الوطن العربي وتحديات تكنولوجيا االتصال واإلعالم ،يحيى اليحياوي -
 1997، الرباط
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 ،الدار المصرية اللبنانية ،نظام االتصال واإلعالم الدولي الضبط والسيطرة ،الراسم الجم -
 2115 ،1ط ،القاهرة

 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،التلفزيون وقضايااالتصال في عالم متغير ،مي العبداهلل -
2113 

 رياض الريس للكتب ،األمن اإلعالمي العربي: إشكالية الدور والهوية ،رفيق نصر اهلل -
  2117 ،1ط ،بيروت ،والنشر

 المكتب الجامعي ،ولوجيا االتصال وعولمة المعلوماتنتطور تك ،عبد الملك درمان الدناني -
 2115 ،اإلسكندرية ،الحديث

 ،توزيعنينوى للدراسات والنشر وال ،اإلعالم العربي: قلق الهوية وحوار الثقافات ،تهامة الجندي -
 2115 ،1ط ،دمشق

سلسلة  ،اإلنتاج اإلعالمي العربي: التلفزيون مجاالً  ،منصف العياري ،محمد فهري الشلبي -
 .2113 ،تونس ،49بحوث ودراسات إذاعية 
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 التاسعةالوحدة التعليمية 
 الجمهور

 
 
 

 :األهداف التعليمية

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 الجمهورف على مفهوم يتعر   -1
 وسائل اإلعالمل المختلف جمهوريز بين اليم   -2
 مرحلةو وسككككككككككككائل اإلعالم وما بعد ظهور مرحلة ما قبل  يتعًرف على أشكككككككككككككال الجمهور حسككككككككككككب -3

 الوسائط الجديدة
 المفهوم الكمي للجمهورف على يتعر   -4
 عالقته بالرسالة من حيثأنماط الجمهور ز بين يمي   -5
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الذي يقوم بتوجيه عنصر  "المرسل"على أربع عناصر أساسية هي  ترتكز العملية اإلعالمية أساساً 
وهو ما  "المتلقي"نترنت( إلى )الصحيفة، اإلذاعة، التلفزيون واإل "الوسيلة اإلعالمية"عن طريق  "الرسالة"

 .يعرف "بالجمهور"

صدى عنصر رجع ال ،باإلضافة إلى عناصر العملية اإلعالمية ا،أما العملية االتصالية فيكون فيه
نطلق يمكن أن فمن هذا الم ، إذاً المرسل متلقياً و  حيث تنعكس فيه العملية اإلعالمية فيصبح المتلقي مرسالً 

ن الجمهور هو ذلك المتلقي أو المتفاعل مع رسالة اتصالية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية أنقول ب
 .تحتوي على أهداف سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية

اقتصرت دراسات جمهور وسائل اإلعالم الجماهيرية، من قراء الصحف ومستمعي اإلذاعات 
 على: هدي التلفزيونات، قبل الحرب العالمية الثانيةومشا

  ًواقهوسائل اإلعالم نفسها لتبين تأثيرها على الجمهور وأذ النقد األدبي والفني والدعاية، تجريها عادة. 
  واالنتخابية واستفتاءات الرأي العام ودعم أنشطة العالقات العامة وزيادة  اإلعالنيةتنظيم الحمالت

 توزيع الصحف والدوريات.

-التي ظهرت في المجتمعات الليبرالية قد نمت وازدهرت في بيئات اجتماعية دراسات الجمهورإن 
 اإلعالم إلى جل   سائلبرالية والتوسع المتنامي في استعمال و ية اللة تتسم عمومًا بالمنافسة والسياسسياسي

 النشاطات االتصالية.

ات بحجم الجمهور ووصف السم تهتم وقد اعتمدت في بداياتها األولى على السوسيوغرافيا التي
عين والمشاهدين، وأضافت حاليًا مستخدمي المواقع اإللكترونية على مالديموغرافية العامة للقراء والمست

العوامل الشخصية والجماعية التي تحفز األفراد على استعمال  حتوضهي لشبكة العالمية العنكبوتية، و ا
 .وسائل اإلعالم وآليات االستجابة لدعوات هذه الرسائل اإلعالمية واإلعالنية

وتستجيب هذه النظرة السوسيوغرافية الهتمامات مصممي الحمالت اإلعالنية التجارية واالنتخابية 
ا، المحتملين الستهالك السلع والخدمات المعلن عنه اإلعالنيةق حجم الجمهور باعتبار أفراده زبائن السو ول

-159-



 

 

 

في كلتا  م  ألن ما يه ،كما أنهم منتخبون محتملون على البرامج السياسية والمرشحين للمناصب االنتخابية
 حجم الجمهور الذي يقتني السلع والخدمات والذي يدلي بصوته في االنتخابات.هو الحالتين 

ية دائط اإلعالم واالتصال التقليدية والحديثة في إدارة الشؤون االقتصاوقد تعاظمت مكانة وس
وازدادت بالنتيجة أهمية دراسات جمهور هذه الوسائط في دراسات االتصال  والسياسية للمجتمعات الحديثة

اول نوأصبحت محورًا أساسيًا أصياًل في كل األبحاث القاعدية والتطبيقية التي تت واإلعالم الجماهيري عامةً 
 مختلف مظاهر ومحاور االتصال الجماهيري.

من مجرد الوصف الظاهري للجمهور وخصائصه وسماته العامة  مفهوم دراسات الجمهور روتطو  
 مهور"."سوسيولوجيا الج بمصطلح فيما أصبح يعرف هإلى تحليل وتفسير أبعاد الظواهر المرتبطة ب

 سوسيولوجيا الجمهور

لك الفرع من علم االجتماع اإلعالمي الذي يهتم بصفة أدق بالجمهور ذعلم اجتماع الجمهور هو 
ية للجمهور الظاهر  البنية خصائص وسماتل الوصف الظاهري، متجاوزًا التجريبيةمن الناحيتين النظرية و 

 وقياس حجمه.

اق يلتوضيح مكانة الجمهور في العملية االتصالية الجماهيرية والسوسيولوجيا التي تهتم بدراسته في س
ة تركز التجريبيو  يمكن اإلشارة إلى أن البحوث اإلعالمية النظرية الدراسة الشاملة لالتصال الجماهيري،

 على المحاور األساسية التالية لدراسات االتصال الجماهيري: عموماً 

وهو عادة مؤسسة تعمل في ظل نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي  :القائم باالتصال .1
وقانوني ينظم آليات البحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها واستعمالها في 

 ة أو سياسية. وتتدخليالفضاء العمومي، من أجل تحقيق أهداف تهم هذا النظام، وهي عادة تجار 
وتفسير مختلف الظواهر المرتبطة بهذا النظام، أهمها السوسيولوجيا العامة،  عدة فروع معرفية لفهم

وخاصة سوسيولوجيا القائم باالتصال، وعلوم االقتصاد والسياسة والثقافة والقوانين النافذة في فترة 
 زمنية معينة.
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لجماهيرية اتضمن المعطيات والبيانات والمعلومات التي تبثها وتنشرها وسائل اإلعالم تو  :الرسالة .2
ثابتة  ، أغلبها لغوية، ولكن قد تكون مصورةباالتصال في شكل مدونة تتضمن رموزًا يصيغها القائم

أو متحركة، صوتية، أو في شكل حروف طباعة تقليدية أو بصرية إليكترونية ويقوم المتلقي بفك 
حليل تقنية ت نهام ،ومنهجية نظريةوتهتم بدراسة الرسالة اإلعالمية، عدة فروع علمية  ،رموزها

 المضمون وتحليل الخطاب، وعلم الدالالت أو السيميولوجيا العامة وسيميولوجيا الصورة.
 وهي إما وسائل إعالم، الوسيط والوسائط أو شبكات االتصال بين األفراد والجماعات :الوسيلة .3

لكترونية، ل اإلوالوسائاإلنترنت  تقليدية )صحافة مكتوبة، إذاعة وتلفزيون( أو وسائط جديدة، مثل
 ونوادي األخبار والحوار والمناقشة والشبكات االجتماعية، وصحافة المواطنة والمدونات الشخصية،

 .ةسالفكر اإلعالمي المعاصر والممار و 

باعتبار أن  "الوسيلة هي الرسالة"تؤكد أطروحة مالكوهن القائلة منذ ستينيات القرن الماضي بأن 
وأدواتها الذكية مثل الحواسب والهواتف النقالة، هي امتداد وتجسيد مادي للذكاء التطبيقات التكنولوجية 

وهنا تتعدد فروع المعرفة التي تحاول تفسير مختلف الظواهر المرتبطة بالوسائط وعالقتها  ،اإلنساني
 .والتاريخ والتكنولوجيا وعلم الحواسب باإلنسان في مقدمتها الفلسفة

 أو الجمهور حسب السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية،المتلقي  :نظام االستقبال .4
ظل آثار التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال على الفكر والممارسة اإلعالمية. ويعتبر وفي 

، السبب والغاية من كل عملية اتصال جماهيري، تتكفل وتتعاون بدراساته عدة فروع الجمهور
 ،جيا الفردية واالجتماعية والسوسيولوجيا العامة وسوسيولوجيا الجمهورمعرفية مثل السيكولو 

 باإلضافة إلى تقنيات متابعة وقياس حجم الجمهور وتغيير االتجاهات والرأي العام.
الحاجيات المتنامية الناجمة عن تعاظم وظائف االتصال الجماهيرية في  ولدت :السياقات العامة .5

ة إلى دراسات شاملة ومعمقة لالتصال الذي أصبح "عصب المجتمعات الحديثة ولدت الحاج
العصر"، إذ انتقلت موضوعات البحث والتحليل من كفاءة وسائل اإلعالم في إحداث التغيير 
المطلوب )ماذا تفعل وسائل اإلعالم في الجمهور؟( إلى دراسات اآلثار الفعلية التي تحدثها 

قين الرسائل وتبليغها عبر القنوات المختلفة إلى المتل وعالقاتها بالمحيط العام الذي يتم فيه إعداد
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إلدراكهم ومعرفتهم وفهمهم لمضمونها واستجابتها الهتماماتهم تبعًا  الذي يتخذون مواقف منها
 ومصالحهم المختلفة والمتنوعة وتطابقها مع معتقداتهم وقيمهم الثقافية.

، تهتم هذه ية البحث الجديدةإلستراتيجتبعًا  فقد أصبحت دراسات االتصال الجماهيري،
بالمحيط العام الذي يتم فيه إعداد وتبادل الرسائل اإلعالمية بين المرسل والمتلقي عبر قنوات 

    .مختلفة أصبحت تمثل امتدادًا ماديًا وتقنيًا وفكريًا لإلنسان
 

 :جمهور وسائل اإلعالم
 الشكلية وفي مضامينه الراهنة تحتتطور مفهوم جمهور وسائل اإلعالم الجماهيرية في صياغته 

كاسات خاصة انع ،تأثير التطور السريع الذي تشهده المجتمعات الحديثة في مجاالت اإلعالم واالتصال
االستعمال المكثف لتكنولوجيات اإلعالم التي أدت إلى التفكير في إعادة صياغة العديد من المفاهيم السائدة 

 تجدة الناتجة عن هذا التطور.حتى تتمكن من استيعاب العناصر المس
غير أن إعادة صياغة المفاهيم غالبًا ما تضيف عناصر جديدة مستجدة، وال تعني دائمًا وبالضرورة 

 إلغاء و/أو تعديل العناصر السابقة التي تدخل في تكوين المفهوم.
 األشخاصوعلى هذا األساس، فإن مفهوم وسائل اإلعالم يعني في االستعماالت الراهنة، مجموع 

الذي تتوفر لديهم وفيهم مواصفات معينة ليشتركوا في التعرض إلى رسائل إعالمية تبثها وتنشرها الصحافة 
المكتوبة الورقية واإللكترونية، واإلذاعة والتلفزيون والمواقع اإللكترونية، ويمكن أن يضاف إليهم جمهور 

 السينما وحتى المسرح في ظل بعض الشروط.
 نهاأل هذه الظاهرة السوسيولوجية، ينبغي العودة إلى األصل التاريخي لفكرة الجمهورهم واستيعاب فول

  .واالستعماالت المتعددة لمصطلح الجمهور الدالالت المختلفة ال زالت وستبقى تلعب دورًا أساسيًا في
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 أشكال الجمهور
ي لى االتصال الجماعألنواع االتصال، من االتصال الشخصي إتبعًا  اتخذ الجمهور أشكااًل متعددة

-One-toثم االتصال الجماهيري، وتبعًا أيضًا لتعدد وسائل االتصال من نقطة واحدة إلى نقطة واحدة )
one( مثل االتصال بوسيلة الهاتف الثابت والنقال، ومن نقطة واحدة إلى العديد من النقاط )One-to 

manyوتعددت أشكال الجمهور من مرحلة  ،(، مثل االتصال بوسائل اإلعالم الجماعية والجماهيرية
حضارية إلى أخرى، حيث يمكن التمييز بين جمهور االتصال الجماعي المباشر واالتصال عن بعد بواسطة 
الرسل والحمام الزاجل في مرحلة ما قبل وسائل اإلعالم الجماهيرية، وبين جمهور حضارة الطباعة وأخيرًا 

 رونية.جمهور المرحلة التمهيدية للحضارة اإللكت
 : Ant-mass Mediaمرحلة ما قبل وسائل اإلعالم  –أواًل 

فكرة الجمهور تعني في األصل مجموع المتفرجين على عرض درامي أو لعبة أو أي استعراض عام 
وعلى  ،يستقطب عددًا من الناس، واتخذ الجمهور أشكااًل مختلفة في كل الحضارات عبر كل مراحل التاريخ

ارات التي عرفتها البشرية وبالتالي تنوع الجمهور )جمهور الصلوات في المساجد الرغم من اختالف الحض
والكنائس ودور العبادة في الديانات األخرى(، إال أن بعض الخصائص الجوهرية التي وجدت في فترة ما 

 ظاهرة.لن جزءًا هامًا من معارفنا وفهمنا وتفسيرنا لوً قبل وسائل اإلعالم الجماهيرية، ال زالت قائمة وتك
لقد كان الجمهور واسعًا، حيث يتكون من مجموع سكان القرية أو المدينة، وأفراده معروفين بذواتهم 

كما كان تجمع الناس لتشكيل جمهور دور العبادة أو المسرح أو الملعب أو  ،ومحددين في الزمن والمكان
سلطة  والمراكز االجتماعية تشرف عليهالسوق، في الغالب منظمًا بحكم العادة ومعين المواقع وفقًا للمراتب 

فت تلك السلطات على الجمهور طابع "مؤسسة" تفرض سلوكيات جماعية معينة، اروحية أو إدارية، وأض
وكان الجمهور محددًا في الزمان والمكان، أي أفراده غير متباعدين عن بعضهم البعض وعن القائم 

لقي اإلرسال واالستقبال حيث تتم عملية استقبال أو ت بين عمليتيالزمانية  باالتصال مما يلغي الفواصل
الرسالة اإلعالمية في نفس زمن إرسالها، هذه الخاصية التي ستختفي مع ظهور وسائل اإلعالم الجماهيرية 
ذاعة وتلفزيون، ولكنها تعود مع تقنيات االتصال الجديدة وخاصة الوسائط الجديدة التي ألغت  من صحافة وا 

مع تواجد المرسل والمتلقي في أماكن متباعدة ومختلفة، أي يمكن أن يتواصال في نفس ة الزماني الفواصل
الزمن بصرف النظر عن المكان الذي يتواجد فيه كل منهما على سطح الكرة األرضية في المنازل والمكاتب 

 ية.ئوالحقول والطرقات وعلى ظهر السفن والبواخر في عرض البحار وفي الطائرات والمركبات الفضا
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العديد من هذه الخصائص ال زال قائمًا في المفهوم السائد في االستعماالت الراهنة للجمهور مع 
 بعض التعديالت والتغييرات الشكلية في الترتيب واألهمية.

نما مر بسبب وعليه، فإن المفهوم الراهن لجمهور وسائل اإلعالم لم يتكون مراحل ب طفرة واحدة، وا 
دخال تعديالت شكلية على خصائص تاريخية ساهمت كل  واحدة في إضافة عناصر جوهرية جديدة وا 

 للتطور التاريخي العام وتطور تقنيات االتصال الجماهيري على وجه الخصوص.تبعًا  أخرى
 

 : Post-Mass Mediaثانيًا : مرحلة ما بعد ظهور وسائل اإلعالم 
بعًا ت تطوير أشكال وأبعاد وخصائص الجمهورأدى ظهور وسائل اإلعالم التقليدية واإللكترونية إلى  

 للتطور التاريخي العام وتطور تكنولوجيات االتصال الجماهيري، ويمكن تلخيص ذلك كما يلي :
 

أول وأهم مرحلة يمكن أن تشكل بداية  ( :Public, Readerجمهور القراء والجمهور العام ) -1
أول تغيير في مفهوم الجمهور، كانت اختراع حروف الطباعة في القرن و ريخ لوسائل اإلعالم الحديثة، أالت

(، حيث ظهر جمهور Gutenberg. 1394-1468الخامس عشر على يد العالم األلماني غونتبرغ )
ع لصحف الحقًا وتوزيعها على نطاق أوساالقراء بفضل التمكن من إصدار النشرات والمطبوعات بما فيها 

 قًا، وعلى أناس متباعدين وغير معروفين بذواتهم.مما كان عليه الحال ساب
وقد أوجد هذا التطور النوعي تقسيمًا اجتماعيًا/اقتصاديًا كان معروفًا في السابق بين األغنياء والفقراء 
والحضر والبدو، وساعد هذا التطور على ظهور مفهوم القراء أواًل ثم تكوين مفهوم أولي لما يعرف حاليًا 

كتيار فكري أو رأي يربط بين عدد غير محدود من الناس يوجدون ضمن السكان ، م""الجمهور العاكب
الهتماماتهم ومستوى تربيتهم وتعليمهم وتطلعاتهم الدينية أو السياسية أو تبعًا  ويختلفون عن عامة الناس

ايا ضالفكرية، أي بداية الظهور، في الفضاء العمومي، لطبقة مستنيرة هدفها تكوين رأي عام حول الق
 رض الواقع.أالمشتركة التي يحملونها بتجسيدها على 

كان التطور التاريخي الرئيسي الموالي الختراع  ( :Mass Mediaجماهير وسائل اإلعالم ) -2
حروف الطابعة الذي كان له تأثير بالغ في تشكيل مفهوم الجمهور، خاصة الصحافة الشعبية أو الموجهة 

( الجديدة التي بدأت إرهاصاتها األولية تتكون حول Mass Societiesالجماهيرية" )إلى أفراد "المجتمعات 
المدن الصناعية الكبيرة والمكونة خاصة من شتات من المهاجرين انتقلوا من األرياف التي تسودها الروابط 
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وابط االجتماعية ر العائلية والصالت االجتماعية القوية، إلى المدن والمجتمعات الجديدة التي تتميز بتفكك ال
 والتباين بين أفرادها، لغياب قيم ثقافية وتقاليد وأعراف اجتماعية مشتركة.

في هذه المرحلة التاريخية بدأت الصحافة تتخذ شكلها الجماهيري الذي ال زال يالزم وسائل اإلعالم 
واجد أفراده ات تواالتصال إلى الوقت الراهن مع بعض التعديالت الشكلية، وأضفى على فكرة الجمهور سم

في أماكن مختلفة، وتلقي الرسائل في أزمنة مختلفة، وعدم تعارفهم فيما بينهم، بعضهم ببعض، وبينهم وبين 
 المرسل، على أن جمهور القراء لم يعد كل الناس ولكن فقط الذين يملكون القدرة على القراءة والكتابة.

إن العامل الثالث الذي ساهم : (Viewer, Listenerجمهور المستمعين والمشاهدين ) -3
مساهمة كبيرة في الصياغة الحالية للجمهور ورسم معالمه الحديثة، هو ظهور وسائل اإلعالم اإللكترونية 

ر غير محدد إذ أصبح الجمهو  ،من إذاعة في عشرينيات القرن الماضي وتلفزيون في خمسينيات القرن نفسه
ين" الذين لم "المشاهدو وني بين أفراد الجمهور أي "المستمعين"في المكان حيث باعد البث اإلذاعي والتلفزي

تعد األمية والحواجز الطبيعية تحوالن دون تعرضهم للرسائل اإلعالمية، كما كان الشأن بالنسبة لجمهور 
 قراء الصحافة المكتوبة.

تماع تحول االسكما يسجل دخول الوسائل اإللكترونية الحقل اإلعالمي حيث أدى اختراع اإلذاعة إلى 
إلى اآللة على حساب االستماع المباشر لآلخر، واستقطب ظهور التلفزيون جل األنظار، إذ أصبح الفرد 

 يرى بعينه أكثر من الرؤية باإلدراك والوعي الفردي والجماعي.

يتمثل العنصر ( Mass Market-Mass Electorateجمهور الناخبين وجمهور السوق )-4
هوم الجمهور في تبني مبادئ الديمقراطية السياسية التي تعتبر وسائل اإلعالم وحرية الرابع الذي أثرى مف

د انعكس تطبيق الديمقراطية في أنظمة الحكم على مهام ق ،الصحافة والحق في اإلعالم أهم مظاهرها
المشاركة و وسائل اإلعالم ووظائفها وعلى الرقابة السياسية واالجتماعية ومبادئ الوصول إلى وسائل اإلعالم 

 فيها.
 ،كما انعكس على وعي المجتمع ككل بأهمية اإلعالم ودوره في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية

فلم يعد الجمهور مجرد قراء للصحف ومستمعي اإلذاعة ومشاهدي التلفزيون وحسب، ولكنه في نفس الوقت 
تضمن ناصب القيادة السياسية، كما ييتضمن ناخبين يمتلكون سلطة تقرير مصير الطامحين إلى تولي م

-165-



 

 

 

 ،مستهلكين للسلع والخدمات يحددون بسلوكهم االستهالكي مصير المؤسسات اإلنتاجية والوكاالت التجارية
ومن ضمن تلك المصطلحات الوافدة مع التطورات ، طلحات لها عالقة وطيدة بالجمهورفقد ظهرت مص

 السوق.السياسية واالقتصادية، جمهور الناخبين وجمهور 
يتميز جمهور الناخبين من المنظور السياسي، عن جمهور وسائل اإلعالم عامة بكون أفراده يتميزون 

سنة وغير مسلوب  11ببلوغ سن الرشد السياسي، والتمتع باألهلية االنتخابية والحقوق المدنية، مثاًل بلوغ 
الترشح تي ال تعترف بحق االنتخاب و الحرية، كما في النظام االنتخابي الجزائري. وتضيف بعض األنظمة ال

فهدف الحمالت االنتخابية من خالل وسائل اإلعالم  ،للمرأة، شرط الذكورة للسمات العامة لجمهور الناخبين
 الجماهيرية، هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين الفعليين.

جمهور  ة التي تجعل منهمكما يضاف لسمات الجمهور، كمستهلكين للسلع والخدمات، القدرة الشرائي
فعال نشط، حيث أن هدف المعلنين عبر وسائل اإلعالم هو الوصول إلى جيوب أكبر عدد ممكن من 

 الزبائن.
 

 ( :New Media Audienceثالثًا : جمهور الوسائط الجديدة )
ستعماالت الراهنة له من خالل التعريف بمختلف أشكال االنستكمل الحديث عن مفهوم الجمهور و 

وأنماط وصفات ومميزات جمهور ومميزات وسائط االتصال الجديدة التي أوجدتها التطبيقات الواسعة 
تطورها بسرعة مذهلة موازاة بالتطور والتحسين المستمر  تزاللتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة، وال 

 واستعماالتها المتعددة.للمنتجات التكنولوجية 
وأول وأهم محطة في طريق االنتقال من المجتمعات الصناعية الحديثة إلى المجتمعات اإللكترونية 

ن، على الصعيد االتصال الجماهيري، في تأثيرات وآثار البث التلفزيوني كمأو مجتمعات ما بعد الحداثة، ت
ع السبعينيات من القرن الماضي، ثم التوسع المتسار  ل أو األقمار الصناعية منذ نهايةئاسالمباشر عبر الو 

في الحياة المدنية العمومية منذ تسعينيات القرن الماضي بفضل تطوير ، في استعمال شبكة المعلومات
 .تقنيات اإلبحار االفتراضي وفي مقدمتها إنشاء الشبكة العالمية العنكبوتية 
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 خ الطبيعي لجمهور وسائل اإلعالم، يمكن أن تسمىهذه المرحلة في تاريخ وسائل اإلعالم وفي التاري
ح حدود تأثيرها ولم تتض ةما زالت مستمر و  "ثورة تكنولوجيات االتصال الحديثة" بفضل االنفجار اإللكتروني،

 بعد، حيث أن آثارها لم تظهر، بوضوح كاف، على مفهوم الجمهور.

ة تطال أيضًا وبصفة خاصو  ،المجاالتغير أن التغييرات تشمل جميع منظومة المفاهيم في شتى 
الدراسات اإلعالمية غير الشاملة، وبالنتيجة أشكال وأبعاد وسمات جمهور وسائل اإلعالم. فقد أضيفت 
لألدبيات اإلعالمية الحديثة، خالل العشرين سنة األخيرة، جملة مفتوحة من المصطلحات الجديدة تعادل 

يما نتناول ف ،لذي تكون منذ ظهور الصحافة المكتوبةفي حجمها أضعاف مصطلحات قاموس الجمهور ا
 يلي بعضًا منها :

: وهو يعني من جهة جمهور وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة بدون تحديد  الجمهور الشامل -1
الوسيلة أو الشرائح والفئات والخصائص النوعية للجمهور، كما يعني، من جهة أخرى جمهور 

 االتصال الشاملة العابرة لألمم والثقافات. الرسائل اإلعالمية لوسائل
: ويشمل مجموعة يستخدمون الشبكة العالمية العنكبوتية في اتصاالتهم دون جمهور الواب -2

بريد المستخدم مثل ال والتي يستفيد منها ،تحديد طبيعة الخدمة التي تقدمها هذه الشبكة
ي عبر مختلف المواقع، ويمكن أن أو فقط اإلبحار االفتراض ،الحوار والدردشة اإللكتروني

 يسمى "الجمهور المبحر".
ون مع االنترنيت بصرف النظر عن لما: ويعني كل األشخاص الذي يتع مستخدمو االنترنيت -3

موقعهم ومكانتهم في العملية االتصالية الرقمية، متلقي أو مرسل، وهو ما يشير إلى اختفاء 
 Digitalدوار بفضل االتصال الرقمي )تبادل األتالمرسل والمتلقي و  ينالحدود ب

Communication.) 
وهو الجمهور الذي تتوفر فيه جميع مواصفات الشكلين السابقين مع إمكانية  جمهور على الخط:-4

التفاعل المباشر، القادر على تبادل األدوار بفضل الشبكات االجتماعية أو غرف الدردشة، 
الراهنة، أي أن زمن اإلرسال = زمن الزمانية  اللحظةأي الجمهور الفعال المتفاعل فوريًا، في 

وهو يلتقي في هذه الخاصية مع جمهور الحصص المباشرة في وسائل اإلعالم ، االستقبال
 التقليدية، اإلذاعة والتلفزة.
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: وهو الجمهور الذي ال يتفاعل مع الرسالة في نفس لحظة اإلرسال بسبب جمهور خارج الخط -5
غير مرتبط بالشبكة في تلك اللحظة المعينة، ولكنه يتفاعل حقًا أي  رج الشبكة،خاوجوده 

يستجيب للرسالة الفورية أو المسجلة على بريده اإللكتروني أو صفحته على الشبكة االجتماعية 
  .في زمن الحق لزمن اإلرسال

 ة.يوهو جمهور وسائل اإلعالم المشبكة أو على الخط، تقليدية أو إلكترون الجمهور المشبك-6
أو نت اإلنتر  وينسب على وسائل اإلعالم اإللكترونية سواء التقليدية الجمهور اإللكتروني: -7

 اإللكترونية وفقط.
ويتضمن كل أشكال جمهور  :في كل مكان وزمن الجمهور ذو القدرة على التواجد الكلي -8

الة الرسالوسائط الجديدة الذي يمكنه أن يتعرض ويتفاعل، في كل مكان يكون فيه، مع 
 اإلعالمية التي ترسل من أي مكان.

هذه المصطلحات الجديدة التي ال زالت قائمتها مفتوحة، أعطت مفهوم الجمهور أبعادًا جديدة تتجاوز 
تتناول  بدأت تغزو بكثافة الدراسات التيو الحدود السياسية والجغرافية والثقافية للبلدان والشعوب واألمم، 

ائل هوم جمهور وسعلى مف ،ولة فهمه وتفسيره. وقد أضفت هذه الصفةالجمهور الذي نحن بصدد محا
صفة التواجد الكلي الذي ال يحده مكان جغرافي معين، فهو قد يتواجد ، ما بعد الجمهور اإلعالم في عالم

في كل مكان في نفس الزمن بصورته وصوته وكلماته المكتوبة، وهو المتلقي للرسائل اإلعالمية وفي نفس 
هذه أهم العوامل التي أثرت في تشكيل المظاهر المختلفة للجمهور  ،القائم باالتصال أو المرسلالوقت 

 . ت الحديثة أو المجتمعات الصناعيةكظاهرة سوسيولوجية مرتبطة بالمجتمعا
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 المفهوم الكمي للجمهور 

ة التي الليبراليت، في ظل ظروف المنافسة االقتصادية والسياسية نشأت دراسات الجمهور وتطور 
حتى  ،كبر عدد ممكن من الزبائن و/أو الناخبينأقصرها لكسب رضا أتسعى إلى البحث عن أنجع السبل و 

ا ما تمولها شركات تجارية أو مؤسسات سياسية مم الدراسات التي تنجزها هيئات وفرق بحث جامعية غالباً 
 إلى تحقيقها.تركيز على األهداف التي ترمي الجهات الممولة اليؤدي إلى 

ونتيجة لذلك، فإن االستعماالت الشائعة لمفهوم الجمهور تعتبر هذه الظاهرة االجتماعية المعقدة 
موع قراء هو مج مجرد حصيلة عددية للمتفرجين على مسرحية أو مقابلة رياضية... أو بصفة أكثر شموالً 

زيونية، ومجموع زوار موقع صحيفة أو نشرة، ومجموع المستمعين لمحطة إذاعية، ومشاهدي قناة تلف
اصة التي في معظم األبحاث الخ واستعماالً  هذا المفهوم نجده أكثر شيوعاً  ،نترنيتلكتروني على شبكة اإلإ

تنجزها وسائل اإلعالم نفسها باسمها ولحسابها، ألن أهمية أية وسيلة إعالمية، بالنسبة للمعلنين والقادة 
 السياسيين، تكمن في حجم جمهورها.

مهور حسب المفهوم العددي، هو مجموع األشخاص الذين يفترض أن تصلهم وحدة إعالمية فالج
لمحطة إذاعة، أو لقناة تلفزيونية، أو لصحيفة أو لموقع اإللكتروني، أو مجموع جمهور هذه الوسائل 

 وهو بالتحديد مجموع األشخاص الذين تتوفر فيهم ولديهم خصائص معينة تهم المرسل للرسالة ،مجتمعة
بالتحديد مجموع األشخاص الذين تتوفر فيهم ولديهم خصائص معينة تهم المرسل للرسالة  ،اإلعالمية

اإلعالمية من مثقفين، وشباب، وربات بيوت، وأجراء، ومستهلكين ... إلخ، أي حجم الجمهور الذي يتعرض 
الك السلع يمكنهم استه نيوالحمالت االنتخابية، وبالضبط عدد األفراد الذ عالنيةاإلويتفاعل مع الرسائل 

الذين يمكنهم انتخاب المرشحين أو البرامج السياسية موضوع الدعاية  أولئكوالخدمات المعلن عنها و/أو 
 االنتخابية.

رية ويخفي اعتبارات أخرى هامة وضرو  ،إن تطبيق هذا المفهوم بهذا الشكل المبسط ال يعكس الواقع
هذا المفهوم بعض  يخفي، و ليس فقط لفهم هذه الظاهرة، ولكن حتى بالنسبة للحمالت التسويقية واالنتخابية

التعقيدات والصعوبات، حيث هناك درجات مختلفة في مساهمات الجمهور التي ينبغي أخذها بعين االعتبار 
 نة تحلياًل عدديًا. عند تحليل جمهور وسيلة إعالمية معي
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 :أنماط الجمهور في عالقته بالرسالة

 :سائل اإلعالمية والجمهور كما يلييمكن اإلشارة إلى أهم أنماط العالقة الممكنة بين الر 

وهو مجموع السكان المستعدين الستقبال عرض "وحدة اتصال"، أي الذين : الجمهور المفترض -1
إذاعي يشكلون الجمهور المفترض لهما، وجمهور الصحيفة المفترض يمتلكون جهاز استقبال تلفزيوني أو 

يقاس غالبًا بعدد نسخ السحب والمبيعات والمرتجعات، أما جمهور الواب المفترض، حسب هذا المنظور، 
نترنيت فهو أكثر تعقيدًا، ألنه يتطلب توفر جهاز كمبيوتر، وخط هاتفي، وآلة مودم، إلى جانب اشتراك في اإل

 مجانية بعد.اإلنترنت  ممون محلي خاصة في البلدان التي لم تصبح فيها خدماتعن طريق 

 العرض اإلعالمي مثل المشاهدين وهو مجموع األشخاص الذين استقبلوا فعالً  :الجمهور الفعلي -2
عين المداومين على حصة إذاعية، أو قراءة صحيفة، خاصة مالمواظبين على برنامج تلفزيوني معين والمست

 (.Linkعلى الرابطة ) جل حضورهم بمجرد النقرركين، أو زوار موقع إلكتروني يسالمشت

: وهو جزء من الجمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر الجمهور المتعرض -3
عن إدراكها وعن الموقف الذي سيتخذه منها، هناك من أفراد الجمهور الذين يستجيبون للرسالة، وهناك من 

لتطابقها مع احتياجاتهم ومصالحهم المادية واهتماماتهم الفكرية واإلعالمية وقيمهم الثقافية تبعًا  يتجاهلونها،
 والروحية ومعتقداتهم الدينية.

: وهو الجزء الذي يتفاعل، أي يستجيب للرسائل اإلعالمية سواء باإليجاب،  الجمهور النشط -4
اإلعالنات التجارية والدعوات االنتخابية، وهو الجمهور الذي يحاول من خالل ، وهو الجمهور المستهدف

  المرسل كسب وده أو على األقل ضمان حياده.

لى جانب  م العددي للجمهور، فإن فهم وتفسير السلوك الذي يقد هذه االعتبارات التي يخفيها الكموا 
ة ن هناك الجمهور الذي فهم الرسالينبغي أن يأخذ بعين االعتبار أيضًا أ ،عليه أفراد الجمهور الفعال

دراك  تأثير المحدود في الزمن.الوهناك الجمهور الذي يتفاعل معها تحت  ،واستجاب لها عن وعي وا 

أنه  ،غير أن الكتاب والباحثين في ميدان دراسات االتصال الجماهيري يعيبون على المفهوم العددي
 ،يفتقد إلى النظرة المكتملة التي يمكنها أن تقدم تفسيرًا شاماًل لواقع الجمهور وتحلياًل واقعيًا لجزئياته وكلياته
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فهذا المفهوم يعتبر الجمهور مجرد هيئة للمتلقين، حيث يأخذ الكمية كغاية في ذاتها، في حين يتجاهل 
عاجز عن توقع االستجابة المطلوبة ويتجاهل المهام  النوعية والتمايز بين أفراد الجمهور، وبالتالي فهو

االجتماعية المنوطة بوسائل االتصال الجماهيرية، كمؤسسة اجتماعية تؤدي وظيفة في المجتمع طبقًا 
 للمبادئ الديمقراطية ونظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم.

 سمات البنية الظاهرية للجمهور

ذي ارتبط بمضامين وسائل اإلعالم ذات المستوى الفكري والثقافي والفني ال يبدو أن شكل "الجماهير"
 ،والموجهة أساسًا لعامة الشعب دون تحديد أماكن تواجدهم أو أزمنة تعرضهم للرسائل اإلعالمية ،المنخفض

التي تختلف عن تجمعات الناس حول  حيتضمن العديد من خصائص جمهور السينما واإلذاعة والمسر 
 :ليمثل الجماعة والحشد والجمهور العام، حيث أن هذه األشكال تتميز كما ي ،هدف مشترك

: تتميز بأن كل أعضائها يعرفون بعضهم البعض، وهم واعون بعضويتهم المشتركة في الجماعة .1
لى الزمن، ويعملون من خاللها عي مستمرة فالم، ولهم بنية لعالقاتهم الجماعة، ويتقاسمون نفس القي

 مشتركة ومخططة.تحقيق أهداف 
: يطلق بعض الكتاب العرب على الشكل االجتماعي "الزمرة" أو "الجمهرة"، وهو يتميز بكونه الحشد .2

ونادرًا ما يعاد تكوينه بنفس الشكل، وقد يكون  ،ن والمكان، ومؤقتاأوسع من الجماعة، محدود في الزم
تنظيم  بنية وال أعضاؤه محددي الهوية، ومعروفين، ويتقاسمون نفس االهتمامات، ولكن ال توجد عادةً 

وأعضاء الحشد متساوون ومدركون بأن تجمعهم مؤقت أماله الحدث  ،اجتماعي أو معنوي يربط بينهم
 لعفوية.بالعاطفة واالنفعال وأحياناً با صف غالباً و ما ولكن عمله يويمكن أن يحقق الحشد هدفاً  ،العارض

: وهو أكبر حجمًا من التجمعات األخرى، أعضاؤه أكثر تبعثرًا، ومتباعدون في المكان الجمهور العام .3
ن، ولكنه ذو ديمومة أطول، يتشكل حول قضية مشتركة في الحياة العامة، هدفه اوأحيانًا في الزم
 ،اهتمام أو رأي عام حول قضية أو مجموعة من القضايا للوصول إلى تغيير سياسياألسمى تكوين 

والجمهور العام عنصر أساسي للمشاركة في المؤسسات الديمقراطية، ويقوم على أساس خطاب عقالني 
بط ظهور وقد ارت  ،في األنظمة المفتوحة، ويتكون في الغالب من الجزء المستنير )المطلع( من السكان

 " حتى أصبح خاصية من خصائصالصحفية "البرجوازيةكور العام، كظاهرة اجتماعية، وتطوره بالجمه
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ويتميز بوجود جماعة نشطة متفاعلة ومستقلة في وجودها عن الوسيلة  ،الديمقراطية الليبرالية الحديثة
 .اإلعالمية التي تعمل من خاللها

ي لجمهور وسائل اإلعالم، حيث مصطلح الجماهير، إذًا، هو عنصر أساسي في الشكل الجماع
 أنه يتضمن، في بنيته الظاهرية، العديد من الخصائص التي تميزه عن تلك األشكال األخرى.

 :وجيات اإلعالم واالتصال الجديدةآثار تكنول
 حيث يتخذ شكل "الجماهير" حجمًا أوسع بكثير من األشكال األخرى.: الحجم الواسع  .1
الجماهير في أوضاع وأماكن متباعدة، ومع االستعمال المكثف : إذ يتواجد عناصر التشتت .2

نترنيت، اكتسب الجمهور بعدًا كونيًا جعله غير محدد لتكنولوجيات االتصال الحديثة، وخاصة اإل
 .في المكان، وأضفى عليه صفة التواجد الكلي في كل مكان في نفس الزمن 

الذي يجعلهم متمايزين في احتياجاتهم : فأفراد الجمهور غير متجانسين، األمر عدم التجانس .3
دراكهم ومصالحهم واهتماماتهم، وبالتالي في سلوكهم االتصالي  .وا 

فعناصره غير معروفين بذواتهم ومجهولين لدى بعضهم البعض، من  :عدم التعرف أو المجهولية .4
 جهة، ولدى القائم باالتصال من جهة أخرى.

عناصره وعدم معرفة بعضهم البعض يفقدهم القدرة : حيث أن تباعد غياب التنظيم االجتماعي  .5
 على التوحد والتضامن أو الدخول في تنظيمات اجتماعية بصفتهم أفراد الجمهور.

عكس ما يرغب فيها أصحاب المؤسسات  :وجود اجتماعي غير مستقر في الزمان والمكان .6
 ا.تتوقف على حجم جمهورهاإلعالمية الذين يريدون جذب االهتمام ألهمية الوسيلة اإلعالمية التي 

عد يبت أإن مصطلح الجماهير، إذًا، هو أقرب األشكال الجماعية إلى جمهور وسائل اإلعالم الذي بد
أكثر فأكثر عن الثقافة الالعقالنية ويقترب أكثر فأكثر من مفهوم "الجمهور العام"، كخطاب عقالني، بسبب 

التي  ،النتشار المتنامي لوسائل اإلعالم المتخصصةانتشار التعليم وتعميمه على الناس أجمعين وكذلك ا
أصبحت أيضًا تشتت الجمهور من حيث تفضيل الوسائل التي تستجيب مضامينها أكثر الهتمامات 
وانشغاالت فئات تزداد صغرًا بقدر زيادة التخصص في مضامين وسائل اإلعالم، األمر الذي يملي ضرورة 

 الكلي إلى التحليل الجزئي لهذه الظاهرة. بحاث من التحليلاألستراتيجية ا تغيير
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ومن هنا يبدو واضحًا أن فكرة الجمهور تتوسع باستمرار وتزداد تعقيدًا بتعقد الحياة االجتماعية  
وتزداد ظاهرة الجمهور تعقيدًا مع  ،المعاصرة وتعاظم مكانة ودور وسائل اإلعالم في المجتمعات الحديثة

االتصال الحديثة، حيث أن وسائل اإلعالم "التقليدية" تتداخل في  لوجياتعمال الواسع لمبتكرات تكنو االس
خدام والمكانية، إذ أدخل االستالزمانية  الحدود التي تتجاوز "إلنترنيت"ا وسيلة واحدة، هي الشبكة الدولية

متعلقة لالمتنامي لهذه الوسيلة تغييرات جذرية وعميقة على كل المفاهيم والمعايير السائدة في األدبيات ا
 بجمهور وسائل اإلعالم التقليدية.

 التمايز االجتماعي بين أفراد الجمهور

اختالف الحاجيات لدى مختلف فئات  " لدى الجمهور هوالتمايز االجتماعيإن المقصود بمصطلح "
لمنظور فإنه يوجد دائمًا عند كل جمهور اختالف امن هذا ، و الجمهور ولدى أفراد الفئة الواحدة من الجمهور

في المصالح واالهتمامات وفي درجة اإلدراك وفي االستجابة للرسائل اإلعالمية، أي اختالف درجة التأثير، 
جمهور تتحكم فيه العوامل التي تتدخل في تشكيل السلوك االجتماعي العام للجماعات الوبالتالي فإن سلوك 

 .االجتماعية

التي أجريت على جمهور وسائل اإلعالم، وجود اختالفات  التجريبيةالدراسات واألبحاث بتت ثأو قد 
هذه  ويمكن تلخيص ،ةشكلية وجوهرية عند جمهور وسائل اإلعالم المختلفة وعند جمهور الوسيلة الواحد

 الفروق فيما يلي:

ل ر من خالل استعمال وسائ: لقد أصبح بديهيًا أن مصالح أفراد الجمهو اختالف المصالح واالهتمامات .1
وهذا ما يفسر جزئيًا تنوع الرسائل اإلعالمية في الوسيلة الواحدة  ،اإلعالم ليست متجانسة وال متطابقة

وتنوع وسائل اإلعالم الموجهة للجماعة الواحدة، ويحدد الدوافع والحوافز التي تدفع الجمهور إلى اقتناء 
ايز وينبغي هنا التمييز بين إشباع الرغبات والتم ،ون أخرىوتفضيل رسالة إعالمية أو وسيلة إعالمية د

 االجتماعي.
: يظهر التمايز االجتماعي أيضًا من خالل االختالف في مستوى اإلدراك اختالف درجات اإلدراك  .2

العقلي والحسي الذي يتوقف على التربية والتعليم والثقافة العامة، وهو يحدد الموقف تجاه الرسائل 
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وقد أدى هذا التمايز االجتماعي ألفراد جمهور وسائل اإلعالم  ،اإلعالمية وفهمها وتفسيرهاوالوسائل 
  . "ونظرية "تدفق االتصال على مرحلتين (إلى ظهور مفهوم )قادة الرأي

: لقد لوحظ أن االستجابة لمضمون الرسائل اإلعالمية يختلف أيضًا من فئة اختالف مدى التأثير  .3
ويختلف لدى أفراد الفئة الواحدة من الجمهور الواحد، نتيجة لجملة من العوامل جمهور إلى أخرى، 

 تتعلق بالجمهور ذاته وبالرسالة والوسيلة والبيئة االجتماعية والثقافية.
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 الخالصة
مفهوم جمهور وسائل اإلعالم يعني في االستعماالت الراهنة، مجموع األشخاص الذي تتوفر لديهم 

ة ليشتركوا في التعرض إلى رسائل إعالمية تبثها وتنشرها الصحافة المكتوبة الورقية وفيهم مواصفات معين
واإللكترونية، واإلذاعة والتلفزيون والمواقع اإللكترونية، ويمكن أن يضاف إليهم جمهور السينما وحتى المسرح 

 في ظل بعض الشروط.
انة ودور االجتماعية المعاصرة وتعاظم مكتتوسع فكرة الجمهور باستمرار وتزداد تعقيدًا بتعقد الحياة و 

وتزداد ظاهرة الجمهور تعقيدًا مع االستعمال الواسع لمبتكرات  ،وسائل اإلعالم في المجتمعات الحديثة
تكنولوجيات االتصال الحديثة، حيث أن وسائل اإلعالم "التقليدية" تتداخل في وسيلة واحدة، هي الشبكة 

 ز الحدود الزمنية والمكانية، إذ أدخل االستخدام المتنامي لهذه الوسيلة تغييراتالتي تتجاو  "اإلنترنيت" الدولية
 جذرية وعميقة على كل المفاهيم والمعايير السائدة في األدبيات المتعلقة بجمهور وسائل اإلعالم التقليدية.
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 مارينت

  هي: أنماط الجمهور في عالقته بالرسالةهناك ثالثة 

.......................................  -أ   

....................................... -ب   

........................................ -ج   

لى أشكال الجمهور قسم ت  هي: األنواععدد من ا 

.......................................  -أ   

....................................... -ب   

........................................ -ج   

  المحاور األساسية لدراسات االتصال الجماهيري هي: 

.......................................  -أ   

....................................... -ب   

........................................ -ج   
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  العاشرةالوحدة التعليمية 

 دراسات الرأي العام وطرق قياسه
 

 
 
 

 :األهداف التعليمية

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:

 العام الرأي دراسات وتطّور يتعّرف على نشأة .1

 والمتقدمة النامية الدول في العام الرأي دراسات مييزي .2

 العام الرأي قياس طرق يمييز .3
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 العناصر
 العام الرأي دراسات وتطور نشأة -
 والمتقدمة النامية الدول في العام الرأي دراسات -

 العام الرأي قياس طرق -
 االستبيان( -المباشر )االستطالع االستقصاء طريقة -1

 مراحل إعداد االستبيان -
 المسح طريقة -2

 المالحظة -

 المقابلة -

 المضمون تحليل -3

 المضمون تحليل خطوات -
 المضمون تحليل وحدات -
 المضمون تحليل تقييم -
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 العام الرأي وتطور بنشأة مقارنة متأخرة العام الرأي دراسة تأتي أن المصادفة قبيل من يكن لم
 ما، لجماعة معينة مآرب تحقيق في كثيراً  يستخدم كان حيث والقديمة، البدائية المجتمعات عرفتها كظاهرة

 دراستها في البدء أواًل ثم الظاهرة معروف وجود هو آخرين، وكما أفراد أو جماعة حساب على ألفراد أو
 العام. الرأي مع حدث ما وهذا المختلفة، جوانبها على والوقوف

 العام الرأي دراسات وتطور نشأة

 لالستطالعات" آرامز "شركة قامت حيث م، 4771 عام إلى العام الرأي قياس محاوالت أولى تعود
 الثالثة األمريكية بالمستعمرات خاص كونجرس أول من بتكليف العام للرأي بقياس" فرانكلين بن "ومؤسسة

 مدى معرفة االستطالع هذا من الهدف وكان، األمريكية المتحدة الواليات بعد فيما شكلت والتي عشر
 عّينة االستطالع شمل وقد الوقت، ذلك في إنجلترا ضد المقترحة للحرب األمريكي الجمهور استجابة
 .المستعمرات كافة من شخص آالف أربعة

 :كاآلتي العّينة تلك إلى الموجهة األسئلة وكانت

 والذي للحكم الحالي النظام عن راض   أنت هل -
 لندن؟ تحكم بمقتضاه

 بريطانية قوات وجود من مستاء أنت هل -
 فيها؟ تقيم التي بالمستعمرة

 إنجلترا؟ ضد لديك التي األخرى المظالم هي ما -
 الستقاللها فرصة للمستعمرات أن فرض على -

 لحمل مستعد أنت فهل البريطاني، التاج عن
 االستقالل؟ أجل من السالح

 
 بعض حاولت م4281 عام ففي تتوالى، العام الرأي لقياس العملية الخطوات بدأت ومن ثم

 عمل طريق عن العام للرأي باستطالع القيام والتسويق بالتجارة تهتم التي والمؤسسات الصحف

-180-



 

 

 

 والدقة الصحيح التمثيل ينقصها كان الطريقة هذه ولكن األولي"، يسمى "باالقتراع كان فيما استفتاءات
 بعض اتبعته الذي األسلوب أدى المثال سبيل منها، فعلى المرجوة النتائج تحقق لم وبالتالي المطلوبة،
 غير عّينات على تعتمد كانت حيث إفالسها، إلى العام الرأي باستطالعات المهتمة والمجالت الصحف

 أصحاب قوائم من مأخوذة عّينات على اعتمدت مثالً  الصحف بعض صحيحًا للمجتمع. ففي تمثيالً  ممثلة
 .والتليفونات السيارات

 عن العام الرأي قياس عند العلمي األسلوب بتطبيقوبدأ  معهد "جالوب" أنشئ 4391في العام 
 في هامة مرحلة بدأت العام ذلك الحصصية( ومنذ )العينات للمجتمعات ممثلة عّينات استخدام طريق
 على روزفلت بفوز التنبؤ األخرى المراكز "جالوب" وبعض معهد واستطاع العام، الرأي دراسات مجال
 الغرور، من نوع إلى المراكز هذه الزائدة في وأدت الثقة ،4311-4311االنتخابات األمريكية  في منافسه

 قبل مبكر وقت في وذلك ،4312 عام روزفلت منافسه فوز "ديوي" على عن تعلن المراكز هذه جعل مما
 ذريعًا. فشالً  التنبؤ ذلك فشل وقد االنتخابات، إجراء

 من سيما األمريكي، المجتمع جانب وعنيفًا منشرسًا  الفعل رد جاء فقد الذريع، الفشل لهذا ونتيجة
 عليها االعتماد إمكانية وفي العام الرأي استطالع عمليات في شككت التي األمريكية الصحافة جانب
 الصحف من العديد إلغاء في صوره أقصى في العنيف الفعل رد تمثل الديمقراطية، وقد أدوات من كأداة

واستطالعات  استطالعات "جالوب" مقدمتها وفي العام، الرأي استطالع مؤسسات مع لتعاقدها األمريكية
 الرأي استطالعات على الصحفية المؤسسات جانب من القاسي الهجوم حد عند األمر يقف "روبر"، ولم

 يتجاوز األمر أن في لديه شك وجود عن األمريكي الكونجرس أعلن أن إلى وصل األمر إن بل العام،
 عددًا من الكونجرس طرح فقد ثم الجمهوريين، ومن لصالح السياسي االنحياز إلى العلمي الخطأ

 قرارات على سريع فعل العام، وكرد الرأي باستطالعات الخاص العمل لتنظيم القوانين مشروعات
 Social Scienceتشكيل مجلس بحوث العلوم االجتماعية ) في األكاديميون نجح األمريكي، الكونجرس

Research) حول 4312العام عام  الرأي استطالعات فشل أسباب بتقصي كلفت لجنة وشكل 
 القائمين  إدانة إلى اللجنة وانتهت األمريكية، الرئاسة انتخابات

 أكثر جانبهم من تقصير وجود إلى م ٨٤٩١ عام في فشلهم أرجعت وقد، باستطالعات الرأي العام
 .قصورًا منهجياً  كونه من
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 ضرورة على التقرير أكد حيث العام، الرأي استطالعات تاريخ في عالمة اللجنة هذه تقرير ويعد
 خاصة تحيزها، أسباب وتحديد المتحيزة، العام الرأي استطالعات عن للكشف العلمية المؤسسات تدخل
 هذه على ونزاهتهم القائمين أمانة في الشكوك إثارة عند حد تقف ال االستطالعات لهذه السلبية اآلثار وأن

نما االستطالعات،  نفسه. العام الرأي استطالعات ومصداقية دقة في التشكيك إلى تمتد وا 

 جالوب معهد استطاع أن بعد وخاصة المراكز، هذه في الثقة عادت ما سرعان ولكن

 تنبؤًا صحيحًا. " كنيدي" و"نيكسون" بين االنتخابات بنتائج يتنبأ أن م4391 عام

 دولة، 11 حوالي ِقَبل من يستخدم العام الرأي قياس ، كان4391 عام بدايات ومع

 الرأي لقياس أجهزة النامية الدول بعض أيضًا في واليابان، وظهرت وفرنسا ألمانيا رأسها وعلى
ندونيسيا. مصر بينها ومن العام،  وا 

 بثالث مرت قد المتحدة الواليات في العام الرأي دراسات أن قنديل" إلى راجية خلصت "د. وقد
 العشرين: القرن خالل فاصلة مراحل

 سنوات عبر اإلمكانات: تمتد مرحلة .4
 هذه شهدت وقد واألربعينيات، الثالثينيات

 كبيرة ثقة عن فضالً  نموًا كبيرًا، المرحلة
قياسات  قدرة في واألكاديميين الباحثين بين

 على وقدرتها واستطالعه، العام الرأي
 طبقات بين والتفاعل االتصال تحقيق

 .المختلفة المجتمع
 من المرحلة هذه المصداقية: تبدأ مرحلة  .8

 منتصف وحتى األربعينيات نهاية
 تزايدت المرحلة، تلك السبعينيات. وخالل

العام،  الرأي قياس نتائج مصداقية في الثقة
 العلمية، األساليب اتباع خالل من وذلك
  واضحًا  اهتماماً  المرحلة هذه اهتمت وقد
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 .دقتها من والتحقق البيانات جمع في الكمية األساليب باستخدام
 تم المرحلة تلك السبعينيات. وأثناء منتصف منذ المرحلة هذه الشرعي: تبدأ االعتراف مرحلة  .9

 المؤثر بالدور االعتراف عن فضالً  ذاتها، حد في كمؤسسة العام الرأي بمقياس االعتراف
 ووسائل الجمهور أولويات وترتيب السياسي، القرار وصناعة السياسية العملية في والفاعل
 إذا أنه باإلشارة جديرة مالحظة هنا ولكن .االنتخابات ونتيجة االنتخابي والسلوك اإلعالم،

 والدول أوروبا دول إلى وانتقلت المتحدة الواليات في بدأت قد العام الرأي دراسات كانت
 مصر أيضًا وفي مقدمتهم النامية الدول في صدى لها كان ما سرعان أنها إال المتقدمة،

ندونيسيا،  الدول في العام الرأي قياسات دراسات بين واختالفات فروق هناك ظل ولكن وا 
 النامية. الدول في العام الرأي قياسات بدراسات مقارنة المتقدمة
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 والمتقدمة النامية الدول في العام الرأي دراسات

 الدول في كبير تجري بنجاح العام الرأي استطالعات أن الباحثين من كثير اعتقادًا لدى ساد
 المستوى ارتفاع نتيجة المجتمع؛ أفراد لدى الوعي درجة زيادة بسبب وذلك النامية، بالدول مقارنة المتقدمة
كاملة،  بحرية الرأي عن التعبير إمكانية يتيح حقيقي ديمقراطي نظام وجود فضاًل عن والتعليمي، الثقافي
 المتقدمة الدول فإن ذلك إلى باإلضافة العام، للرأي ترضخ ما سرعان الديمقراطية النظم تلك فإن ثم ومن

 كفاءة في تساهم التي والتكنولوجية المادية اإلمكانيات كافة تمتلك رأي عام وأجهزة مراكز لديها تتوافر
 عملها.

 لعملية المنهجية باإلجراءات كبير بشكل العام الرأي بحوث نجاح يرتبط األمر، حقيقة في ولكن
 الدول في أم المتقدمة الدول في األمر هذا أكان عليها، سواء االعتماد يتم التي وبالمعلومات القياس،
 تحدد هناك ثالثة تيارات أن العام الرأي دراسات في المتخصصين أحد يرى اإلطار وفي هذا النامية،
 :هي المتقدمة الدول في العام الرأي قياس من الموقف

 ويرفض الديمقراطية، دعم في ودورها العام الرأي قياسات أهمية كثيرًا في يبالغ التيار األول: -
 .المتخصصين غير من التيار هذا أنصار وأغلب الدراسات، لتلك قيود وضع في السياسية السلطة تدخل

 المشتغلين غالباً  القطاع ذلك ويمثل العام، الرأي استطالعات موقفًا عدائيًا من الثاني: يتخذ التيار -
 .والصحفية التشريعية السياسية المؤسسات في

 لدعم استخدامها يمكن العام الرأي استطالعات أن ويرون األكاديميون، يمثله الثالث: التيار -
 العاملون بها يلتزم أخالقية مواثيق وضع يحاولون فهم لذا لتهديدها، استخدامها وأيضًا يمكن الديمقراطية،

 .المستخدمة المنهجية األساليب تنمية عن فضالً  العام، الرأي دراسات حقل في

 الفشل إلى األول المقام في يعود المتقدمة الدول في العام الرأي أهمية حول الكبير الخالف ولعل
 عام األمريكية االنتخابات نتائج بعد سيما االنتخابات، التنبؤ بنتائج في االستطالعات لتلك الذريع
 .االستطالعات ونتائج االنتخابات نتائج بين حدث الذي الكبير والفرق ،4321
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 النامية، والدول المتقدمة الدول بين الرأي استطالعات في الفارق بأن القول إلى نخلص وهكذا،
 فيما أبرزها يتمثل والتي النامية الدول في العام الرأي قياسات عملية تواجه التي الصعوبات إلى يرجع
 يلي:

 تلك أهمية من الرغم على وذلك الكيف، أو الكم ناحية من سواءً  المتاحة المعلومات نقص -4
 العام. الرأي تكوين في المعلومات

 عن المعلومات لتوصيل تستخدم أن يمكن التي اإلعالم وسائل في النقص احتمال -8
 دون تحول صعوبات وجود فضاًل عن العديدة، الجماهير فئات إلى المختلفة الموضوعات

 توافر تعوق فهي ثم المجتمع، ومن مستوى على اإلعالم لوسائل الواسع االنتشار إمكانية
 العام. الرأي لتكوين الالزم بالقدر المعلومات

 الرأي تكوين ارتباطًا وثيقًا بعملية ترتبط التي المجاالت خصوصًا في التكنولوجي التخلف -9
مكانية ذلك، بعد وحشده بلورته ثم ومن العام،  القدرة عدم إلى النهاية في يؤدي قياسه، مما وا 
 .الواقع عن معبرة عام رأي استطالعات إجراء على

 من تعاني الدول هذه وأن خاصة النامية، الدول لمعظم المادية اإلمكانات في الشديد النقص -1
 على مثال خير ولعل ذلك، وغير ومشرب مأكل من األساسية للحاجات بالنسبة جمة مشاكل

 من م٢٠٠٢ أغسطس شهر منتصف في العالمي الغذاء برنامج باسم الناطق به صرح ما هذا
 هذه مثل يمكن لدولة فكيف زامبيا، في المجاعة خطر من يعانون إنسان مليون ٢ هناك أن

 الواقع. كشف على قادرة رأي حقيقية استطالعات إجراء

 يتيح ال مما النامية الدول من كبير لعدد واالجتماعي واالقتصادي السياسي االستقرار عدم -1
 .العام للرأي قياس إمكانية األحيان أغلب في

 واالجتماعية، التعليمية األوضاع بسبب الناجمة المنهجية المشكالت من مجموعة وجود -9
 ذات نتائج إلى والوصول وقياسه العام الرأي باستطالعات القيام دون تحول التي الوعي ودرجة
 .بشأنه داللة
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 عامة، النامية الدول في العام الرأي قياسات تواجه التي والصعوبات المشاكل هي تلك كانت إذا
 الدين محيي الدكتور العربي. فقد طرح العالم في والعقبات الصعوبات تلك أهم رصد حاول من فهناك
 يلي: فيما تتمثل العام، الرأي قياسات تواجه التي المشاكل من مجموعة الحليم عبد

 الدولية القضايا في كلمتها لتقول العربية الجماهير أو الرأي لقادة المتاحة الحرية مساحة نقص -4
 من يدور لما الصحيح الفهم على بدورها وتنعكس العربية، المنطقة على بظاللها تلقي التي المحلية أو

 .العالمية أو العربية الساحتين على أحداث

 عدم وكذلك وتطلعاتها، الجماهير هموم عن الموضوعي التعبير عن اإلعالم أجهزة قدرة عدم -8
 الزخم عن فضالً  العالم، دول لمختلف الفضائية القنوات من الحادة المنافسة مواجهة على قدرتها

 .الدولي اإلعالمي

 خلق في يسهم وهذا العربية، البالد معظم في العام الرأي لبحوث مراكز وجود انعدام أو نقص -9
 .القرارات معظم اتخاذ في والتخطيط التقدير وسوء الثقة عدم من حالة
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 العام الرأي قياس طرق

 العام:  الرأي مجال لقياس فيل ثالث طرق وجود على والدارسون الباحثون يجمع يكاد

 .االستبيان( -المباشر )االستطالع االستقصاء طريقة -1
 المقابلة(. -المسح )المالحظة طريقة -2
 المضمون. تحليل طريقة -3

 الستبيان( -المباشر الستقصاء )الستطالع طريقة -أولا 

الخاصة،  والشركات الهيئات بعض طريق عن األمريكية المتحدة الواليات في الطريقة هذه بدأت
 .العالم دول مختلف في انتشرت ما سرعان ثم الرئاسية، االنتخابات التنبؤ بنتائج أجل من

 المستخدمة الطرق أكثر من االستبيان طريقة وتعتبر
 واإلعالمية، ويمكن واالجتماعية السياسية البحوث في

 على للحصول مالئمة أنه "أداة على االستبيان تعريف
 ويقدم معين، بواقع مرتبطة وحقائق وبيانات معلومات
 اإلجابة يطلب األسئلة من عدد شكل في االستبيان

 بموضوع المعنيين األفراد من عدد ِقَبل من عنها
 استمارة تسميات تعدد إلى اإلشارة االستبيان". وتجدر
 االستبيان أو االستمارة يسميها من االستبيان، فهناك

 بوجود يفيد واحد جميعًا بمعنى وهي االستقصاء، أو
ن صحيفة  إلى توجه من األسئلة، مجموعة عليها ُمدوَّ

 إزاء واتجاهاتهم مواقفهم لمعرفة بحثهم ُيستهَدف من
 محددة.  قضية

  من العديد في االستمارة السياسية الدراسات وتستخدم

 ومعرفة السياسي، االتصال وأثر التصويت، وسلوك السياسية، والمشاركة كاالنتخابات، موضوعاتها
 مستوى ومعرفة الذات، عن اآلخرين تصور ومعرفة والدولية، المحلية القضايا إزاء العام الرأي توجهات
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 السياسي الوضع أن العالم إال دول معظم في االستبيان أسلوب انتشار ورغم السياسية، الثقافة
 االستبيان. ذلك نتائج دورًا في يلعب واالجتماعي واالقتصادي

 مراحل إعداد الستبيان

 يلي: فيما تتمثل منه، الهدف االستبيان ليحقق اتخاذها يجب الهامة الخطوات من عدد هناك

 .عامة خطة ووضع االستبيان أهداف تحديد -4

 .االستبيان تصميم -8

 .العّينة اختيار -9

 .االستبيان البحث إدارة -1

 .البيانات تجهيز -1

 .النتائج عرض -9

 .البحث تقرير وكتابة النتائج تحليل -7

 .حدة على خطوة وسوف يتم استعراض كل

 :عامة خطة ووضع الستبيان أهداف تحديد -4

 دراسة وتتم حيالها، العام الرأي قياس المراد للمشكلة عامتصور  ووضع تحديد الخطوة بتلك يقصد
 حيث األخرى، الخطوات في الباحث البحثية للمشكلة الجيد االختيار ويساعد فائقة، بعناية المشكلة هذه
 عديمة أو محدودة نتائج إلى يصل قد البحث فإن مشكلة، اختيار في الباحث توفيق عدم حالة في أنه

 إلى- البحثية لمشكلته تحديده ويتوقف البحثية، المشكلة تغيير الباحث على يفرض الذي األمر الجدوى،
 التحليل على وقدرته خبرته على فضالً  العلمي، اطالعه لمشكلته وسعة الباحث فهم مدى على- كبير حد

 والبحث.
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 الستبيان استمارة تصميم -2

 اختيار في الدقة أن حيث العام، الرأي قياس عملية مراحل أهم من المرحلة هذه تعد

 الموجهة لألفراد النفسية الظروف ومراعاة واضح، بشكل االستبيان استمارة إعداد وطريقة األسئلة،
 االستبيان، اإلجابات على من النتائج المستخلصة خطأ أو صحة في كبير أثر له االستمارة هذه إليهم
 يلي: فيما تتمثل االستبيان، أسئلة صياغة عند توافرها يجب شروط وهناك

 الزمن، من طويلة فترة عليها اإلجابة تستغرق وأال اإلمكان، محددًا بقدر األسئلة عدد يكون أن -
 عليها. اإلجابة عن إحجامه ثم ومن بالملل، المبحوث يشعر ال حتى وذلك

 اهتمام تثير بطريقة األسئلة تتدرج وأن ومتناسقة، ومترابطة جذابة بطريقة األسئلة وضع يتم أن -
 وتوضيح الرأي إبداء إلى تحتاج التي األسئلة ثم السهلة، باألسئلة عليها، فتبدأ لإلجابة المبحوث
 في االستمرار على المبحوث تشجيع يمكن حتى وذلك الشخصية، البيانات ذلك يلي ثم الرغبات،
 .عنها اإلجابة

 معين؛ بشكل اإلجابة رفض إلى المبحوث تدفع ألنها المناسبة، وغير المحرجة األسئلة تالفي -
 .الحقيقي الرأي إلى الوصول عدم إلى يؤدي مما معين، اتجاه في اإلجابة توجه ال حتى

 يمكن الذي النوع من األسئلة تكون وأن بذاتها، قائمة نقطة أو واحدة فكرة السؤال يتناول أن -
 طويل لوقت المبحوث احتياج عدم عن فضالً  الكلمات، من محدود بعدد عليها اإلجابة
يضاح لإلجابة،  االختيار مثل وواضحة سهلة بطريقة وسردها لإلجابة، الممكنة االحتماالت وا 

 محايد(. -معارض -)مؤيد بين

 يجد ال التي األسئلة ففي الظروف، حسب مباشرة غير أو مباشرة بطريقة األسئلة صياغة أن تتم -
ال مباشرًا، السؤال يكون عليها اإلجابة حرجًا في المبحوث ه وا   مباشرة غير بطريقة السؤال ُوجِّ

 غالبًا ما فإنه المرحلة، تلك ونظرًا ألهمية للمبحوث الحقيقية الدوافع استكشاف محاولة حالة في
 العام. الرأي قياس في أخصائيين إلى ُيعَهد
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 العينة اختيار -3

 في المتعذر من إنه حيث البحث، محل المجتمع تمثل عينة غالباً  الميداني البحث يقتضي
 عدد على الدراسة بإجراء االكتفاء يتم فإنه ثم ومن والمفردات، الحاالت كل مسح الميدانية الدراسات

 .المتاحة اإلمكانيات حدود في وذلك منها، محدد

 مصغرة صورة الدراسة" فهي محل المجتمع من الصغير الجزء بالعينة "ذلك ويقصد

 إطار تحديد من بد ال لذلك وفئاته، األصلي المجتمع عن معبرة العينة تكون أن بمعنى للمجتمع،
 تبتعد وأن البحث طبيعة العينة تالئم أن ضرورة إلى باإلضافة الختيارها، المجتمع أفراد كل يضم للعينة
 التحيز. عن

 أنواع أربعة إلى تقسمها التي تلك التقسيمات، أشهر ومن العينات، ألنواع متعددة تقسيمات وهناك
 هي:

 .البسيطة العشوائية العينة -أ

 .العشوائية الطبقية العينة -ب

 .الثابتة العينة -ج

 .الحصصية العينة -د

 البسيطة العشوائية العينة -أ

 في متساويًا للظهور احتماالً  الدراسة محل المجتمع أفراد من فرد لكل تتيح بطريقة اختيارها يتم
 االقتراع طريق عن اختيارها يتم أن إما البسيطة العشوائية والعينة العينة،

 مسلسلة، بأرقام المجتمع أفراد ترقيم يتم استخدامها العشوائية، وعند الجداول باستخدام أو المباشر،
 للعينة، المحدد وبالحجم منظمة، طريقة بأية الجداول من تستخرج التي األرقام أصحاب اختيار ويتم

 يلي: فيما المثالب تتمثل من العديد تواجه أنها إال االختيار، بسهولة البسيطة العشوائية العينة وتتميز

 .الكبيرة المجتمعات في البسيطة العشوائية للعينة االختيار صعوبة -
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 في بعض عليها االختيار يقع التي المجتمع مفردات انتشار حالة في البحث تكاليف زيادة -
 .النائية المناطق

 كان إذا خاصة المجتمع، طبقات من مجموعة كل تمثيل البسيطة العشوائية العينة تضمن ال -
 .التجانس بعدم يتسم المجتمع

 العشوائية الطبقية العينة -ب

 تمثيل لزيادة واالعتبارات المعايير لبعض االختيار إخضاع محاولة على للعينات االختيار هذا يقوم
 حجم من التقليل ثم ومن المختارة، العينة نوع على الصدفة عوامل تأثير من والحد للمجتمع، العينة

 .العشوائية األخطاء

 لضوابط وفقاً  معينة طبقات عدة إلى الدراسة محل المجتمع تقسيم طبقية عينة االختيار ويتطلب
 تمثيل يتم طبقة، وبذلك كل تمثل عشوائية عينة اختيار يتم ثم معينة،

 للمجتمع تمثيلها بدقة الطبقية العينة األهمية وتمتاز حسب على المجتمع طبقات لكل العينة
 العينة تساعد كما .الدراسة محل المجتمع من جزء أي من وحدات ظهور الباحث يضمن بحيث األصلي،
 العينة داخل التباين تجعل بطريقة العينة وحدات بتقسيم وذلك للعينة، الكلي التباين تقليل على الطبقية

 البسيطة. العشوائية العينة عن والتكاليف الوقت في وفراً  أكثر فإنها ذلك عن يمكن، فضالً  ما أقل

 الثابتة العينة -ج

 على العينات هذه من البيانات تجميع يتم ثم المجتمع، من العشوائي باالختيار أوالً  اختيارها يتم
 خاللها من يمكن بأنه الطريقة هذه البريد، وتتميز أو الشخصية المقابلة طريق عن إما منظمة فترات
 الثابتة العينة وتمتاز الدراسة، محل األفراد هؤالء اتجاهات في أو السلوك، في الثبات أو التغير دراسة
 منها: المزايا، من بالعديد

 .مرة كل جديدة عينة لسحب المخصصة التكاليف من الحد  -

 .جديدة عينات عن للبحث الالزم الوقت توفير -
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 وأنماط عادات في التغيير دراسة من تمكن التي الكفاءة ذات الوحيدة العينة هذه تكون تكاد -
 الزمني االمتداد ذات الموضوعات أو لألحداث بالنسبة والفنون اإلعالم وسائل مع التعامل

 .االقتصادية كالسياسات

 .والمبحوثين الباحث بين السابقة العالقة بسبب الباحث مهمة تسهيل -

 

 الحصصية العينة -د

 من عدد اختيار يتم ثم طبقات، من يتكون المجتمع أن أساس على العينة هذه في االختيار يقوم
 عينة إلى الوصول وبذلك نستطيع في المجتمع، الطبقة هذه حجم مع يتناسب بما طبقة كل من المفردات

 حرية الميداني للباحث ويترك المجتمع، في النسبية أهميتها حسب على المجتمع طبقات كل فيها تتمثل
 تمثيل عدم معه يخشى بما للعينة والنوعية العددية بالحدود يلتزم أن بشرط الحصة، مفردات اختيار

 أساسها على اختيرت التي للضوابط عددية بنسب الباحث تقيد عدم أن حيث صحيحًا، تمثيالً  المجتمع
 من السن كبار بين أو مثالً  فقط الشابات بين من اإلناث عينة اختيار عليه يترتب قد مجتمعة العينة

 في للغاية هام العينات من النوع هذا أن العام الرأي دراسات في المتخصصون ويرى النساء،
 باألنواع مقارنة التكاليف قلة عن فضالً  بها، يتم التي للسرعة نظراً  العام؛ للرأي الفورية االستطالعات

 .العينات من األخرى

 البحث إدارة -4

عداده، ويتم الميداني الباحث وتدريب البحث، مجتمع تهيئة خالل من اإلدارة هذه تتم  تهيئة وا 
 المجتمع يتقبل أن أجل من وذلك المختلفة، اإلعالم وسائل استخدام طريق عن البحث إلجراء المجتمع
 يؤكد المرحلة، تلك ألهمية جيدًا. ونظراً  إعداداً  الميداني الباحث إعداد ويجب البحث، ذلك إجراء

 ذي ليس لالستمارة الجيد التصميم وأن سيما االستبيان، كفاءة في رئيساً  محدداً  تمثل أنها المتخصصون
 .آخر جانب من والجمهور جانب، من األداة مع التفاعل على قادر ميداني باحث بدون فعالية
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 البيانات تجهيز -5

 إلى -الكمي للتحويل القابلة أو الكمية خاصة- البيانات جمع عملية من ينتهي أن بعد الباحث يقوم
 عنها اإلجابة تم أنه للتأكد من األسئلة جميع مراجعة ومفهومة، ثم مقروءة صورة في ووضعها تفريغها
 المعلومات: تفريغ خاللهما من يتم طريقتان واضحة، وهناك بطريقة كلها

 تستخدم التفريغ، وهي وجداول الكشوف تستخدم التي اليدوية الطريقة هي األولى: الطريقة -
 البيانات. وبساطة العينة حجم صغر حالة في

 تستخدم وهي البيانات، تفريغ في الكمبيوتر استخدام اآللية ويتم الطريقة فهي الثانية: الطريقة -
 الكبيرة. العينات ذات البحوث حالة في

 البيانات عرض -6

 استخدامهايتم  حتى ووضوح؛ بدقة األساسية مالمحها إبراز البيانات عرض من الغرض يتمثل
 هي: طرق بعدة البيانات عرض ويمكن والفاعلية، بالكفاءة تتميز بطريقة

 .الجداول استخدام طريق عن الجدولي العرض -

 .البيانية الرسوم استخدام طريق عن البياني العرض -

 .التوضيحية الصور استخدام طريق عن التصويري العرض -

 النهائي التقرير وكتابة والتفسير التحليل -7

 ووظيفة لديه، البيانات توافر بعد بإجرائها الباحث يقوم التي العملية تلك هو التحليل

 نوع فهو التفسير أما المناسبة، أماكنها والحقائق األرقام فيه تحتل متسق بناء إقامة هي هنا التحليل
 الدراسة، محل الظاهرة في المؤثرة العوامل على يتعرف أن للباحث يمكن طريقه وعن التعميم، من

 .األخرى الظواهر من غيرها وبين بينها تربط التي والعالقات

 باعتباره األساس العلمي البحث جوهر هو التفسير أن حيث جدًا؛ هام بالتفسير التحليل واقتران
  التنبئي، والتفسير الوصف وهو للعلم الرئيسي للهدف الموضوعي
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 هناك أن حيث خالف، محل قضية السياسي التحليل عملية في اإلحصاء استخدام مسألة وتعتبر
 عن يدافعون من اآلخر الجانب على وهناك األرقام، بلغة السياسي التعبير أي) يرفض )الكمية من

 البحوث يعطي مما السياسي، للسلوك حقيقية واقعية صورة بإعطاء تسمح أنها فيرون الكمية، األساليب
 إليها، توصل التي النتائج فيه يعرض الذي النهائي التقرير بكتابة الباحث ويقوم حقيقة، قيمة السياسية
 الجداول بتقريره الباحث المقترحة، ويلحق التوصيات إلى وصوالً  النتائج، وتحليل تفسير عن فضالً 

 .التوضيحية الرسوم وكذلك إليها، توصل التي اإلحصائية

 أن إال العام، الرأي قياس في ودوره االستبيان أهمية رغم أنه واضحة تكون أن يجب التي والحقيقة
 في: تتمثل االستبيان، باستخدام متعلقة المشكالت من عدد هناك

 في واضح بشكل يؤثر بالتأكيد وهذا األسئلة، على اإلجابة في المبحوثين تعاون عدم -
 .للبحث النهائية النتائج

 إجابات. بأية باإلدالء والتطوع الصحيحة، اإلجابة معرفة عدم أو السؤال، فهم عدم احتمال -

عطاء الدقيق، اللفظي التعبير على القدرة عدم -  من عدد وتجاهل صحيحة، غير بيانات وا 
 كما المشكالت، تلك تخطي في أساسياً  دوراً  تلعب األسئلة صياغة فإن األسئلة، وعليه

 يكون التعليمات تلك وأن سيما ال اإلجابة، تعليمات بصياغة االهتمام تالفيها على يساعد
 لن إجاباته أن على التأكيد يجب كما كثيرة، أحيان في المبحوث لتوجيه كبيرة أهمية لها

 أحد. عليها يطلع ولن فقط، البحث ألغراض إال تستخدم

 المقابلة( -المسح )المالحظة طريقة :ثانياا 

 .والمقابلة( )المالحظة وهما داخلها طريقتين على المسح طريقة تحتوي

 :المالحظة -أ

 في خاص بشكل تستخدم وهي العام الرأي قياس طرق أهم من واحدة المالحظة تعد

 التي األسئلة عن اإلجابة أو مجاهرة عنها الحديث في الناس يرغب ال غالباً  التي الموضوعات
 للشخص واالنفعاالت واإلشارات اآلراء بتسجيل الميداني( )الباحث المالحظ ويهتم .حولها إليهم توجه
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 السينما ودور والمقاهي النوادي مثل الجماهيرية التجمعات كافة في المالحظون ويتواجد المبحوث،
 صاحب وليس نفسه الرأي هو المهم ألن أصحابها؛ أسماء ذكر دون اآلراء بكتابة ويقومون والمواصالت،

 الرأي.

 إنجلترا في تأسست قد المالحظة أساس على العام الرأي قياس جماعات أولى أن بالذكر وجدير
 هي: األساسية أهدافها المالحظين( وأن )جماعة باسم المعروفة الجماعة وهي 4397 عام

 .الدقة من ممكن قدر بأكبر الحقائق هذه استيفاء -

 .وتحسينها الحقائق هذه استيفاء طرق تطوير -

 .ممكن نطاق أوسع على الحقائق هذه نشر -

 مقاومة احتمال فيها يزداد التي الحاالت في العام الرأي قياس طرق كإحدى المالحظة قيمة وتزداد
المالحظة  طريقة تتميز كما المقابالت، إجراء رفضهم حالة في أو أسئلة، من إليهم يوجه قد لما األفراد
 .األخرى الطرق من غيرها من تكلفة أقل كونها األخرى الطرق من غيرها عن

 اختيار على القدرة على كبير بشكل المالحظة طريق عن العام الرأي قياس نجاح ويتوقف
 عدد توافر مراعاة المالحظين اختيار عند يجب ثم ومن البحث، محل المجتمع في وتدريبهم المالحظين

 على والقدرة االنفعاالت، ضبط على والقدرة والموضوعية، والذكاء، الفطنة، مثل المعينة، الصفات من
 تدوين يستطيعوا حتى كافياً  تدريباً  المالحظين تدريب يتم أن ضرورة إلى باإلضافة والتحمل، الصبر

 جيد. بشكل المالحظين توزيع عملية تتم أن يجب كما .جيد بشكل المالحظات
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 المالحظة أنواع

 يصنف المالحظة من فهناك المالحظة، أساليب تصنيف بشأن المتخصصين بين اختالف هناك
 فيصنف التنظيم، أساس على يصنفها من وهناك مشاركة، بغير ومالحظة بمشاركة مالحظة إلى

 العلمية، والمالحظة العادية المالحظة وهناك منظمة، غير ومالحظة منظمة مالحظة إلى المالحظة
 التالي: النحو على وذلك أكثر، بتوضيح األخير التصنيف تناول وسيتم

 العادية المالحظة -

 وهو حوله، من يجري ما ويالحظ حياته، في العادي الشخص يمارسها التي تلك

 .العملية والدارسة البحث إلى المالحظات إخضاع إلى يسعى ال

 العلمية المالحظة -

 من وذلك عملية، حقائق إلى الوصول بغرض المالحظ ِقَبل من المتبع العلمي األسلوب عن عبارة
 .ومنهجية ودقيقة هادفة تكون المالحظات هذه فإن ثم ومن والتنبؤ، والتحليل والتفسير الوصف خالل

 ذات تعتبر أنها كما عمومًا، الموضوعات من عدد لدراسة مفيدة وسيلة وتعد المالحظة العلمية
 رئيسين: لسببين وذلك السياسية؛ العلوم في كبيرة أهمية

 دراسة السياسية المؤسسات في القرار اتخاذ عملية دراسة المباشرة المالحظة طريق عن يمكن -
 واإلدارية. التشريعية المؤسسات في خاصة عميقة

 والمسح للتجارب الحقيقي غير أو المفتعل التشخيص تتجنب بأنها المالحظة تتميز -

 ومن فعاًل، االجتماعي والسياسي الواقع في وهم األفراد يدرس أن للباحث تسمح أنها الميداني، كما
 نحصل التي التقديرات تلك من واقعية أكثر االجتماعي للسلوك بتقديرات تمدنا المباشرة المالحظة فإن ثم

 .المسح أو المفتعلة االجتماعية بالتجربة عليها
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 الجيدة المالحظة شروط

 من المالحظات بعض تسقط ال حتى يمكن ما بأسرع الميدانية المالحظات تسجيل ضرورة -
 )المالحظ(. الباحث

 للمالحظة، يخضعون من أمام المالحظات تسجيل يتجنب أن )المالحظ( الباحث على يجب -
 .التلقائي سلوكهم يضطرب ثم ومن بذلك يتأثروا ال حتى

 في األخذ طريق عن وذلك ودقيقة، وتفصيلية شاملة الميدانية المالحظات تكون أن يجب -
 المالحظة، وحدات تحديد يتم وأن الظاهرة، إحداث في أثر لها يكون قد التي العوامل االعتبار

 .للمالحظة المناسبة األوقات واختيار جماعات، أو أفراد هي وهل

 وصعوباتها المالحظة مشكالت

 أي أن الظاهر من يكون قد ألنه األهمية غاية في مشكلة وهذه المدرب، المالحظ توافر مشكلة -
 المالحظة على قادر شخص كل ليس ولكن صحيح، وهذا بالمالحظة يقوم أن يمكن شخص
 المالحظة تؤتي حتى والذكاء الجيد بالتدريب المالحظ يتميز أن يجب ثم ومن المثمرة، العلمية
 .ثمارها

 مع ويتفق يهمه ما يالحظ أحياناً  وهو ويخطئ، يصيب بشر المالحظ أن حيث :االنتقاء أخطاء -
 .صحيحة غير نتائج إلى ذلك يؤدي ثم ومن له، المخالفة اآلراء ويتجنب آرائه،

 حواسنا، تحت يقع لما تفسيرات، أي مدركات، عن عبارة إال هي ما فالمالحظات :اإلدراك أخطاء -
 .مستمرة وبصفة قائماً  أمراً  يعتبر إدراكية أخطاء وقوع احتمال فإن ذلك أثر وعلى

 اإلنسان، هو العام الرأي دراسة في المالحظة موضوع أن حيث :االجتماعية المالحظة طبيعة -
 .طبيعي بشكل يتصرف ال قد المالحظة تحت أنه يشعر فعندما

 للماضي. بالنسبة العام الرأي دراسة في المالحظة استخدام يمكن ال حيث :الزمن مشكلة -
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 المقابلة -ب

الدراسة،  موضع والحالة الميداني الباحث بين شفوية عالقة على وتقوم العام، الرأي لقياس أداة هي
 االستمارة مخطط بين العالقة في يتدخل ثالث طرف وجود في االستبيان عن المقابلة تختلف وهكذا
 والجدية. الموضوعية شرط معه ينتفي بما آرائها في يؤثر أن احتمال فيثور الدراسة، موضع والحالة

 رصد على الباحث يساعد ذلك فإن ثم ومن والمبحوث، الباحث بين التفاعل هو المقابلة وقوام
 تساهم كذلك إلخ، ...باليدين إشارات أو انفعاالت من المقابلة عملية خالل تحدث التي التفاعالت مختلف

 ويضاف األسئلة، بعض في يتوارد قد الذي الغموض استيضاح يستطيع الذي المبحوث على التسهيل في
 ومن إجابته، في المبحوث جدية مدى عن الباحث انطباعاً  تعطي للمبحوث الباحث مواجهة أن ذلك إلى
 الباحثين ينصحون المنهجيين المتخصصين فإن حال أية وعلى البحث، لفاعلية مقياساً  يمثل ذلك فإن ثم

 :المقابلة منها إلجراء المرشدة القواعد من عدد باتباع

 .المبحوث الموضوع حول األسئلة تدور وأن جيداً  تحديداً  المقابلة موضع تحديد -

 .األسئلة في المستخدمة والعبارات المفاهيم وضوح -

 .فيهما المقابلة إجراء يتم اللذين والمكان الزمان مراعاة -

 .والمبحوث الباحث بين الودي الجو إشاعة -

ن المبحوث، مقاطعة عدم-  .عنه خروجه حالة في للموضوع إعادته من يمنع ال هذا كان وا 

 .بذلك يتأثر ال حتى اآلخرون قاله بما المبحوث إخبار عدم -

 .لذلك المبحوث يلتفت أن دون واإلجابات البيانات تسهيل ضرورة -

ذا  المقابلة إجراء عند الباحث جانب من إتباعها ويجب هامة، السابقة والتعليمات القواعد كانت وا 
 هناك السابقة والتعليمات القواعد تلك إلى باإلضافة المجتمع( من )الصفوة النخبة مقابلة فإن العادية،
 وهذه .شغلتها وأن سبق التي المواقع أو الحالية النخبة مواقع بحكم وذلك اإلضافية، النصائح بعض

 كاآلتي: والقواعد النصائح

 بجديته. المبحوث يشعر حتى كبيراً  إلماماً  المقابلة بموضوع الباحث إلمام -

-198-



 

 

 

 الحقًا. الرئيسية أواًل ثم الثانوية الشخصيات مقابلة يفضل -

 البحث. على تشرف التي األطراف بعض من بتزكيات االستعانة -

 البحث. على تشرف التي الجهة وهوية هويتك إبراز -

 إليه. لإلساءة تستخدم لن معلوماته بأن بإبالغه المتردد المبحوث طمأنة ضرورة -

 المبحوثين. تجاوزات وتحمل بالصبر الباحث تحلي ضرورة -

 المقابلة مميزات

 باآلتي: العام الرأي قياس طرق كأحد المقابلة تتميز

 كما المبحوث وعقلية قدرات مع يتناسب بما األسئلة صياغة في التغيير إمكانية للباحث تتيح -
 ثم ومن اإلجابة، إلى وحثه واستمالته للمبحوث معانيها وتوضيح األسئلة لشرح جيدة فرصة تعطي
 وثباتًا. صدقاً  أكثر إجابات على للحصول للباحث جيدة فرصة تعطي فهي

 الضغوط من كبير جزء من التخفيف في يسمح مما ودي جو تشكيل إمكانية للباحث تتيح -
 المبحوث. سلوك لها يخضع التي االجتماعية

 يصلح الذي االستبيان بعكس البحث عينة مفردات جميع من بيانات على للحصول المقابلة تصلح -
 االستمارات. ملء من يمكنهم التعليم قسطًا من نالوا ممن بيانات على الحصول في فقط

 ونغمة للوجه تعبيرات من للمبحوثين العارضة التعليقات جميع على الحصول من الباحث يمكن -
 للمبحوثين. الحقيقية واآلراء المشاعر عن الكشف في الباحث يساعد بما الصوت

 المقابلة عيوب

 واإلدراك الحواس أخطاء مثل األخطاء من العديد من عليها يترتب وما للمقابلة الشخصية الطبيعة -
 األلفاظ. دالالت من والناتجة
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 من العكس وعلى الباحث حضور في معينة أسئلة على اإلجابة من الناتج والتخوف الثقة عدم -
 أنهم حيث لإلجابة أكبر ثقة أنفسهم في يجدون قد المبحوثين فإن االستبيان حالة في فإنه ذلك
 رأيه. عن التعبير في أكبر بحرية المبحوث يشعر ثم ومن للباحث معروفين غير

 يرسل أن يمكن الذي االستبيان مثل األخرى القياس بطرق بالمقارنة للمقابلة المادية التكلفة ارتفاع -
 باليد. أو بالبريد يسلم أو

 

 المضمون ثالثاا: تحليل

 أحدث من واحد المضمون تحليل يعد
 العام، الرأي عن البيانات وجمع قياس طرق
 عن البيانات بجمع القيام للباحث يمكن حيث
 اللفظي السلوك تحليل طريق عن العام الرأي

 لألفراد اتصالية رسائل شكل في المتوفر
 من بدالً  وذلك    المضمون تحليل باستخدام
 االستبيان، أو المقابلة أو األفراد سلوك مالحظة

 على يتفوق المضمون تحليل فإن ثم ومن
 حيث الزمن لمشكلة تخطيه في السابقة األدوات

 تحليل بينما محددة السابقة الوسائل أن
 ويمكن زمن، بأي محكوم ليس المضمون

 أداة أو كاآلتي "أسلوب المضمون تحليل تعريف
 الواضح أو الظاهر المحتوى لوصف بحث

 منظمًا". وموضعياً  كمياً  وصفاً  اإلعالمية للرسالة
 

 يلي: ما المضمون تحليل مفهوم لتحديد األساسية العناصر ضمن ويدخل

 وصفاً  وصفه ليتسنى وبلورته المضمون وتنقية تحديده المضمون تحليل يعني -

 دقيقًا. وكمياً  موضوعياً   
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نما جماعات أو أفراد لسلوك مباشرة مالحظة ليست لكنها للمالحظة أداة المضمون تحليل يعد -  وا 
 استنتاجات إلى للوصول االتصاليةالمادة  مضامين تحليل تقتصر على مباشرة غير مالحظة هي

 الدراسة. بفروض صلة ذات صحيحة

 محددة فئات إلى التحليل موضع المضمون بمقتضاه يقسم كي تصنيف عمل إلى الباحث يسعى -
 واضحة. قواعد إلى استناداً 

 المضمون تحليل خطوات

 كاآلتي: وهي المضمون تحليل لعملية الالزمة األساسية الخطوات من عدد هناك

 العام الرأي اتجاهات ببحث الباحث يقوم كأن موضعه أو البحث مشكلة تحديد -

 .الخصخصة قضية المصري  

 المتغيرات(. بين عالقة وجود )افتراض الفروض صياغة -

 للدراسة ستخضع التي اإلعالمية المواد أو المادة تحديد أي البحث مجتمع تحديد -

 الصحف. من بعدد المنشورة الصحفية المقاالت الدراسة مجتمع يكون قد المثال سبيل فعلى   

 الدراسة. محل للمجتمع تمثياًل صحيحاً  ممثلة العينة تكون أن ويجب العينة اختيار -

 نفسها والمعطيات ذاتها الظروف له تتوفر باحث أي أن يعني اختبار الثبات: -

 سابقًا. عليها حصل التي النتائج على يحصل أن يتوجب    

 

 المضمون تحليل وحدات

 .الفكرة حوله تدور الذي الشخص إلى وتشيرالشخصية:  وحدة -

 يقوم التي اإلعالمية الوحدة إلى تشير وهي اإلعالمية للمادة الطبيعية الوحدة أو المفردة: وحدة -
 العمود... الخ. المتحركة، اإلعالن، الرسوم القصة، أمثلتها: المقالة، ومن بتحليلها الباحث
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 أو مفهوم عن الكلمة تعبر حيث المضمون تحليل في تستخدم وحدة أصغر وهيالكلمة:  وحدة -
 فيه. توجد الذي السياق باختالف معناها ويختلف مدلول

 وأكثرها المضمون لتحليل بالنسبة وأهمها وحدة أكبر الوحدة هذه وتعدالفكرة:  أو الموضوع وحدة -
 والمعتقدات. والقيم واالتجاهات اإلعالمية المواد تحليل في جدوى بدورها

 التعرف أجل من الباحث يستخدمها التي المادية المقاييس إلى تشير وهيوالزمن:  المساحة مقاييس -
 المطبوعات أو الصحف أو الكتب في المنشورة اإلعالمية المادة تشغلها التي المساحة على

 المختلفة. اإلعالم وسائل في المذاعة اإلعالمية المادة استغرقتها التي الزمنية والمدة المختلفة

 المضمون تحليل تقييم

 معظم في كبير بشكل شاع قد العام الرأي دراسات في المضمون تحليل استخدام أن القول يمكن
 وكذلك العام الرأي بها يهتم التي القضايا معرفة في المضمون تحليل استخدام يمكن حيث العالم، دول

 .العام الرأي اتجاه في يحدث قد الذي التغيير إلى باإلضافة بخصوصها اتجاهه

 حالة في بالمخاطر محفوفة وغير سهلة وسيلة بأنه المضمون تحليل أسلوب ويتميز

 أحياناً  يكون فقد ثم ومن األجنبية الدول في العام الرأي على التعرف مثل معينة حاالت دراسة
 العام. الرأي لدراسة الباحث أمام المتاحة الوحيدة الوسيلة

 التحفظ ذلك ويتركز العام الرأي دراسات في المضمون تحليل استخدام في التحفظات بعض وهناك
ذاعة وتلفزيون صحف من اإلعالم وسائل أن في  العام الرأي فيه يرغب عما األحوال كل في تعبر ال وا 
نما فيها، تنشر التي الدول في  هو المطروحة الحلول أحد يكون وقد معينة، صفوة مصالح عن تعبر وا 

 أو الصحف في القراء بريد مثل العام الرأي عن المعبرة االتصالية الوسائل من معينة أنواع تحليل
 بمجالت الواردة اآلراء أن حيث التحيز، مشكلة أيضاً  هناك ولكن بالطالب الخاصة الحائط مجالت
 قد القراء بريد في اآلراء أن نجد بينما الطالب وهم محدد واتجاه مصالح ذات جماعة عن تعبر الحائط
 بعد الرسالة صياغة تعاد األحيان من كثير في أنه كما نشرها، يتم التي المواد في انتقاء هناك يكون
 مضمونها. من كثيرة أحيان في يفرغها بل محتواها اإلعالمية الرسالة بشكل يفقد أجزائها بعض حذف
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 الخالصة

 

في دراسات الرأي العام هو استخدام طرق القياس الكمية ووسائل اإلقناع  أصبح االتجاه العام
براز االتجاهات العامة في الظواهر االجتماعية واإلدارية، وتحليل  اإلحصائية وذلك لتحديد الخصائص وا 

 العالقات المتشابكة والمتبادلة بين الظواهر على أساس موضوع غير متميز.

 وبالمعلومات القياس، لعملية المنهجية باإلجراءات كبير بشكل امالع الرأي نجاح دراسات يرتبط
 النامية. الدول في أم المتقدمة الدول في األمر هذا أكان سواء عليها االعتماد يتم التي

 العام هي طريقة الرأي مجال لقياس فيل ثالث طرق وجود على والدارسون الباحثون يجمع ويكاد
 تحليل المقابلة(، وطريقة -المسح )المالحظة االستبيان(، وطريقة -المباشر )االستطالع االستقصاء
 المضمون.
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 تمارينال

 يحتاج الباحث لمراجعة أدبيات البحث إلى عدد من المصادر تنقسم إلى:

 ....................................... -أ

 ..................................... -ب

 ...................................... -ج

 االستبيان هو ......................... -4

 الصدق الظاهر لألداة أو المقياس هو ......................... -8

 الجيدة ............................... المالحظة شروط -9
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 مراجعال

 الفجر دار ،24 رقم إعالمية وبحوث دراسات سلسلة العام، الرأي أساسيات حجاب، منير محمد -
 .8118والتوزيع،  للنشر

 .4392 القاهرة، الكتب، عالم الديمقراطية، ورسالته العام الرأي سيكولوجية زيد، أبو أحمد -
 .4333 القاهرة، العربي، الفكر دار قياسه، وطرق الرأي العام العبد، عدلي عاطف -
 .8111القاهرة،  الكتب، عالم المنهجية، النظرية، الجوانب األسس العام الرأي حسين، سمير -
 .8118 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الكريم، القرآن في اإلعالم حاتم، القادر عبد -
 .4337 القاهرة، العربية، النهضة دار السياسة، علم معوض، ود. جالل إسماعيل محمود -
 .4331 حلوان، حلوان، جامعة السياسة، علم في الوجيز بسيوني، شفيق درية -
 .4372 القاهرة، شمس، عين مكتبة العام، الرأي أحمد، يوسف فاروق -
 .4378 القاهرة، مصرية، األنجلو يقاس، المكتبة العام، كيف الرأي حاتم، القادر عبد محمد -
 لبحوث العربي المركز ،48 العدد البحوث، مجلة العام، الرأي قياس العبد، عدلي عاطف -

 .4392 سبتمبر المستمعين،
 االجتماعية للبحوث القومي المركز واألخالقيات، المنهج في العام الرأي قياس صالح، ناهد -

 .4331 القاهرة، والجنائية،
 األمريكية، المتحدة الواليات في العام الرأي دراسات في الحديثة االتجاهات قنديل، أحمد راجية -

 .8119القاهرة  العربية، النهضة دار
 الشرق شؤون مجلة الرأي، قادة ومسؤولية العربي العام الرأي أزمة الحليم، عبد الدين محي -

 .8118 يناير القاهرة، شمس، عين جامعة ،٨ العدد األوسط،
 .4333 والتوزيع، للنشر العلمي الكتاب العام، القاهرة، دار الرأي قياس إشكاليات شومان، محمد -
 المصرية القاهرة، الهيئة المعاصرة، السياسية النظم في وأثره العام، مقوماته الرأي سراج، سعيد -

 .4329 للكتاب، العامة
 الجامعة دار السياسة، الظواهر بحث وطرق دراسة في منهجية مقدمة الماجد، عبد حامد -

 .8111القاهرة،  والنشر، للطباعة

          .4332 والتوزيع، للنشر الفجر العام، القاهرة، دار الرأي أساسيات حجاب، منير -
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