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اإلىداء 
...... إلى الصدر الحاني 

..... إلى رمز الوف اء والعطاء إلى منبع الحنان الذي ال ينفذ 

تي جعلت يوم نجاحي نجاحيا  ". أمي الحبيبة................" إلى ال

لب الرحيم  ............ إلى الق 

إلى الرجل العظيم الذي لقنني دروس الفضائل وعلمني أن الحياة صمود، 
تياد  يا جياد واج ي الكريم ............ " ومشكالتيا بال حدود، وأن "  أب

تي  إلى رفيقة دربي زوج

 اىدي ثمرة علمي 

 



 .كلمة شكر.
الحمد هلل من قبل ومن بعد نحمده ونشكره على توفيقو لنا بإتمام ىذا 

ين وعلى آلو وصحبو  يادي األم المشروع والصالة والسالم على سيدنا محمد ال
. وسلم

ي ة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل إخوان ي وأخص بالذكر  بداي وأخوات
د ي ج م د ال ب م وع ي راى ذ بسالح العلم، كما إب لذين طالما شجعاني على األخ  ال

أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم الفنون الذين أمدوني بّحس وحدس 

ستاذة الكريمة ، فني لم يكن قبل ذلك لوأخص بالذكر األ وا يفري ن  ح
بحث العلمي على يا طيلة مدة ىذا ال ستاذة ،توجيياتيا وإرشادات وكذلك األ

رالعزيزة  اج ي ى رق سى ، ش ة وال أن ش ناق م ة ال ن ج ضاء ل على صبرىم وتحمليم أع

وإلى  والشكر موصول إلى كل طلبة قسم الفنون، مشقة قراءة ىذه الرسالة
بحثية، إلى ال حقباحث كل من أعانني في مسيرتي ال د ال ب زع ع   زع

ي م ش يا اب ال وى دال ب ، وإلى كل أصدق ائي، وإلى كل من يحمليم ق لبي ولم وع
. يذكرىم ق لمي أقوليا ليم شكرا 

جاز ىذا المشروع  .كما أشكر كل من ساىم من قريب أو بعيد في إن



 
 أ

 

 

ن الصراع الحضاري واإلنساني في الوقت الراىن ىو صراع أكد لدينا ؤيو  مما ال يدع مجاال  لمشك 

 وىو كأي صراع بين متضادات النظم المعرفية يتشكل من جوانب ، ثقافي، فكري، إعالمي،معموماتي

ما يؤدي في النياية لتأسيس قاعدة معموماتية إعالمية وىو  ،بيدف حسم ىذا الصراع تتداخل فيما بينيا

 اعتمادا ، وحركة اإلعالم عمى أساس مادتو المجتمعية،والتي تشكل البنية المادية لصناعة الرأي العام

 . واالستطالع المعموماتي،عمى المسح الميداني

 ومن ،يعرف ىذا العنصر في عموم االتصال باإلجراءات المساندة لممعمومات ىذا من جيةإذ  

 إذ ىناك عامل مضاد يستيدف التأثير ،لكل فعل رد فعلأن جية ثانية ىناك عامل مضاد عمى اعتبار 

 .في الطرف اآلخر ومنظومتو اإلعالمية التي سعى نحو تأسيسيا بيدف تعطيميا

خفض مستوى أدائيا بأساليب اإلعالم المضاد أو المعمومات الموجية والدعاية واإلشاعة كذلك و

 وعميو ، وحتى اإلعاقة والتأثير المادي المعطل والمعيق لممنظومة اإلعالمية المقابمة،والخداع المعموماتي

فالبد من تحصين المجتمع من تأثير اإلعالم المضاد وصيانة التراث اإلنساني والحضاري والموروث 

.  وتمكين منظومتنا الوطنية بكفاءة األداء،الثقافي من الضياع والتشويو

استغالل إلى  تيدف عبر مراحل معينة ، وأسسيا، وقواعدىا،مبادئيابإن عموم اإلعالم واالتصال 

ن موضوع اإلعالم والمعموماتية بات يمثل المحور الذي تتحرك إ لذا ف،عناصر معينة لتشكيل الرأي العام

 ، واإلطار الذي تتشكل فيو األدبيات النظرية والفكرية واآلليات العممية،عميو جميع جوانب الحياة والمجتمع

.  إلدارة الصراع الفكري والحضاري وأساليب استخدام أدواتو

 تقف بين مفترق طرق في اختيار األنسب ،ن سياقات توجيو الموارد البشرية الفكرية والماديةإ

 عمى اعتبار وجود حاجة ، والفكري لممجتمع، واإلرث الثقافي، تماشيا مع المسؤولية التاريخية،واألمثل
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 وذلك عبر ، يتماشى وىوية المجتمع، والسياسي، والثقافي،ممحة لمنظر في إعادة صياغة الخطاب الفكري

.  ومعارفيم لتحقيق ذلك، واتجاىاتيم، وتوظيف مدركاتيم،مخاطبة أىل االختصاص في حقول االتصال

ىذا الحقل المعرفي والثقافي بميمتو الكبيرة يستقطب رواد الفكر والمعرفة اإلنسانية كان   إذا     

 كونو مرتبط بجوانب الحياة ،دوار حيوية يمكن أن توصف بالخطيرةألوأصحاب التأثير المجتمعي 

 ويشمل ىذا التأثير الجانب ؛مة بأكممياأ وباىتمام الفرد ثم المجتمع وصوال إلى شعب ثم إلى ،المختمفة

. التربوي والسموكي والثقافي والفكري والحضاري

 القرار االستراتيجي في مستويات الدولة العميا ومراكز التأثير السياسي والمجتمعي أن    ومما ال شك فيو 

ينتج دوائر استشارية لصناعة القرار التي تقدم البدائل والمشاريع ومسالك الحل بعد دراستيا ضمن 

 الوطنية العميا بناء عمى قاعدة معموماتية وفق آليات المنطق الذىني لموصول إلى االستراتيجيةمرتكزات 

. التأثير المطموب

آلية المنظومة اإلعالمية وتأثيرىا االستراتيجي تستوجب دراسة مفصمة لجممة من العموم والمعارف       إن

 ، العامالرأي وصناعة اإلعالمية، ما يتعمق بالدعاية صواالتصال باألخيقف في مقدمتيا عمم اإلعالم

الذي يعمل عمى ضبط الصمة بين أطراف المعادلة المجتمعية وىي جية المرسل وجية المستقبل 

وتشكل مادتو من خالل وسائل اإلعالم والخطاب المتضمن فييا ونقميا عبر قنوات االتصال  (المتمقي)

. الرسالة قناة اإلرسال (المتمقي)فتكمل بذلك حمقة االتصال وىي المرسل والمستقبل 

:   أىمية الدراسة

 وفق المنظور الميني التخصصي  اإلعالميةإن األىمية االستثنائية لموضوع الرأي العام والدعاية    

العممي جعمتو محل اىتمام كبير من قبل الباحثين ومراكز الدراسات لما لو من إمكانية غزو وتضميل 

. دعائي رىيب لمشعوب والجزائر ليست مستثناة
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 في مادة ىذه الدراسة أن ىناك محاوالت كثيرة ظيرت لتحديد مفيوم الدعاية نا من خالل بحثنا   وقد وجد

 ومع ذلك ال يوجد اتفاق بين الباحثين عمى مفيوم الدعاية ،من جية وصناعة الرأي العام من جية ثانية

 .و المعايير التي يمكن أن نميز بيا وكذا الرأي العام

تفاق عمى مفيوم الدعاية وىذه مشكمة أثرت بالسمب عكس االبين الدعاية واإلعالم والتعميم معنى ي

 .عمى تطور الدراسات التي تتناول الدعاية وأيضا الدراسات التي تتناول الرأي العام

 

كيف ندرس شيئا غير متفق عميو؟  ف

قبل الدعاية عمى أنيا الجيود المنظمة والمقصودة بيدف تشكيل تسنلوجود مفاىيم مختمفة ونحن 

المدركات والتالعب بالمعارف والسموك لصالح أىداف يسعى إلى تحقيقيا رجل الدعاية وىذا يتضمن 

اإلعالم والتعميم  وىذا يدخل ضمن أىداف، محاولة التأثير وتغيير اآلراء واالتجاىات والسموكيات

. واإلعالن

: دوافع اختيار الموضوع

 والتأثير في القناعات اآلراء مختمفة متصمة بتوجيو وتغيير اإلعالم أدواراتمعب وسائل ومؤسسات 

 . العام وذلك من خالل ما تقدمو من مواد اتصاليةبالرأيوالذي نصطمح عميو 

 قوة مؤثرة في المجتمع لما ليا من القدرة عمى تشكيل المفاىيم والحقائق  الدعايةفقد باتت

 اإلعالمية والممارسات عمى جميع المستويات من خالل موادىا واألفكار في القيم ، والتأثيروالتصورات

دراكاتيم واىتماماتيم عمى إلثارة إ عالم الكبار والصغار إلى تدخل أن تستطيع ، ألنياالمدروسة واليادفة

 دعائية ممنيجة أساليبتوظيف ؛ و القصد ىنا  العامالرأيالديني والسموكي بغية تشكيل  الصعيد الثقافي و



 
 ث

 

عالناتفي شكل برامج   واالتصال قمنا اإلعالم البالغة لفنون األىميةىذه ل ونظرا ،شياريةإ وومضات وا 

 .بيذه الدراسة العممية

 ىو اىتمام شخصي إليو يكون رغبة في إثراء النشاط العممي واإلضافة أن البحث العممي قبل ألن

 ،تحركو دوافع ذاتية واىتمامات شخصية كما تدفعو التحديات واإلشكاالت المطروحة عمى الباحث نفسو

وما لم يكن الباحث متفاعال مع بحثو مندمجا فيو يعيش مشكمتو من الداخل كشخص معني بالمشكمة 

 يبدع ويقدم اإلضافة الالزمة والمرجوة في ميدان أنوليس كمتفرج يراقبيا ويرصد جديدىامن بعيد ال يمكنو 

 .بحثو

 : البحثإشكالية

 والتطور واالستعمال بإحكام قيمية النشأة العام من حيث الرأي   ارتبط مفيوم الدعاية وصناعة    

 واإليديولوجيات ومعرضة لالستخدام السمبي وااليجابي واألفكار تختمف باختالف التصورات وأخالقية

 طرح اإلشكال إلىحسب غايات وأىداف القائمين عمييا والرسائل التي يرسمونيا لممتمقين وىذا يقودنا 

: التالي

 مدى يمكننا ممارسة دعاية إعالمية أيلى إما ىي الضوابط األخالقية لمدعاية اإلعالمية؟ و 

 متميزة؟ 

:     ومن ىذا المنطمق يمكن طرح األسئمة التالية

  ؟ في ذلكاإلعالم وأساليب وتقنيات وسائل أسسكيف يمكن االستفادة من 

 ؟ما عالقة الدعاية بالمتمقي 

  ؟ثر الدعاية في بمورة الرأي العام وتوجييوأما 



 
 ج

 

 ؟ىل ىناك حيز متاح لممتمقي ألن يكون مستقال في فرز ما يتمقاه 

:  الدراسةأىداف

 االتصالية فيي وسيمة األنشطة ونشاط من عالتأثير واإلقنا فن من فنون اإلعالمية كانت الدعاية     إذا

يجابامن الوسائل التي يمكن استعماليا سمبا   غاية حسنة ىأفضى إل حكم الغايات فما تأخذ والوسائل وا 

 جممة من إلى نيدف من ىذه الدراسة فإننا غاية سيئة فيو سيئ ومن ىنا ىأفضى إلفيو حسن وما 

: األىداف منيا ما يمي

 1 - بسبب أصابياإعطاء مفيوم ايجابي لمدعاية تماشيا مع معناىا المغوي بعيدا عن التشويو الذي 

 .االستعمال السيئ

 2 -المبس الذي اكتسبناه حول لفظ الدعايةإزالة . 

 3 - مستوى الدعاية اإلعالمية المضادةإلى واليات ممارسة دعاية ترتقي أساليباستخالص . 

 4 دعائياستراتيجية وضع دبمدنا عن القائمون عمى اإلعالم في إلييا خمفية نظرية يستند إيجاد . 

: منيج البحث

منيج البحث ىو طريقة موضوعية يتبعيا الباحث لدراسة ظاىرة من الظواىر بقصد تشخيصيا 

عامة يمكن تطبيقيا وفي ىذه   نتائجإلى وطرق عالجيا والوصول أسبابيا ومعرفة أبعادىاوتحديد 

 إمكانية ىذه الميزة نا لأتاحت الجمع بين أكثر من منيج لمدراسة وقد إلىالدراسات قد يضطر الباحث 

دراسة الحالة         المنيج التاريخي والشمول باستخدام منيج ناستخدماكبر حيث أالسعي لتحقيق عمق 

 .و المنيج النفسي  ومنيج تحميل المضمون



 
 ح

 

 عمى المنيجين االستقرائي واالستداللي ناعتمدا لالستدالل عمى ظاىرة الدعاية ناوانطالقا من حاجت

 ىذه الظاىرة والعوامل التي تتحكم فييا ومبادئيا وأساليب مقارنتيا بغيرىا من األساليب بإلى أسبالموصول 

. االتصالية المتشابكة معيا واستخالص الفروق الجوىرية بينيا

 المرجعي العام لمدراسة وىو اإلشارة إلى اإلطار المنيج المتبع في الدراسة البد من إدراكنا ألىمية ومع    

 أفكارهذلك الجزء الحي الواعي من النموذج المعرفي الذي يكون في ذىن الباحث منطمقا وميزانا يزن بو 

فيشكل رؤيتو وتصوراتو ويحدد مسمماتو ومقوالتو الكبرى وتحديد المسممات واالفتراضات منبثق عن 

.  المنيجيةأساسالنموذج المعرفي الذي يمثل 

: خطة البحث

الدعاية ال يخمو البحث العممي من متاعب ومصاعب وعقبات وخصوصا عند دراسة موضوع 

الدعاية  الذي يتطمب اإللمام بأكثر من تخصص حيث ال تقتصر  وأيضا صناعة الرأي العام،ةاإلعالمي

 بل تمتد إلى اإللمام بعمم النفس وعمم االجتماع والعموم ، عمى ميدان اإلعالم واالتصال العاميوالرأ

السياسية وعميو يجب عمى الباحث وضع خطة ممنيجة يستطيع من خالليا تسيير مراحل البحث لذا 

 . ىذا الموضوع في مقدمة وثالثة فصول وخاتمةناتناول

 ، بشكل عام العام من حيث المفيوم واإلستراتيجيةيالدعاية والرأ فيو عن نا أما الفصل األول تحدث    

إلى ثنائية اإلعالم  عالقتيا باألنشطة االتصالية أقساميا وأساليبيا ثم اإلشارة في الفصل الثاني ينمبرز

 في التطرق إلى آليات صناعة  الفصل الثالث تماوالدعاية وما ليما من التأثير في صناعة الرأي العام أم

 . العقول في ظل التكنولوجيا الجديدة و تحديد تأثير برامج التميفزيون والفواصل اإلشيارية
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  الفصل األول 

األسس النظرية لدراسة الدعاية اإلعالمية وصناعة 
 .الرأي العام

 

 .ي العامألدعاية والرا:  األولالمبحث -
 .تصنيفات الرأي العام و أنواعو و مكوناتو: المبحث الثاني -
 . العامالرأيمقومات وعناصر : المبحث الثالث -
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 المبحث األول

 الدعاية والرأي العام
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 ،  لـ يعد ىناؾ مف شؾ فيما لوسائط اإلعالـ واالتصاؿ اليـو مف بالغ األثر في تشكيؿ اآلراء

 وفي التأثير في األذواؽ والمعايير وتنميط ، مف لدف القائميف عمى تمؾ الوسائط،وتوجيييا الوجية المبتغاة

 ،سرأ مف ، والثقافية، فيذه الوسائط تقـو بما كانت تنيض بو مؤسسات التنشئة االجتماعية،اإلدراؾ

.  فيما مضى، والدينية، المدنية منيا، وروابط أىمية،ومدارس

جميعيا تأثيرات فعالة بسبب أدوات الخطاب اإلعالمي وفي مقدمتيا الصورة التي تبدو  روليذه األمو

قدر عمى شد االنتباه واحتكاره وتعطيؿ الحاسة النقدية أثناء عممية التمقي أو أأنجع في تبميغ الرسائؿ و

 .االستقباؿ

 واختبرت مدى قوتيا وشاع ، فمقد عرفتيا مدف اليوناف القديمة،إف الدعاية والرأي العاـ ظاىرة قديمة

 1".ف البعض يطمؽ عمى ىذا القرف قرف الدعاية والرأي العاـأ حتى ،استخداميا في العصر الحديث

 

1 

 

                                                                 

. 13 ص،1984، خزٔص، ثزص، نجُبٌ "يذخم ًف انزأي انعبو ٔاإلعالو ٔانذعبٌخ"رفٍك طكز،  - 1
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ذا كاف مف نوافؿ القوؿ أف الثورة الجديدة في مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ التي نشيدىا منذ ما يزيد عف  وا 

ثالثة عقود وفرت لمبشرية المعاصرة مف الموارد المعرفية والمعموماتية ما لـ يتوفر ليا في أي زمف مضى 

 وكسرت حواجز االطالع ، ويسرت ليا سبؿ التواصؿ المستمر مع العالـ الخارجي،مف التاريخ اإلنساني

الكابحة التي كانت تقـو بالحيمولة بينيا وبيف ىذا العالـ الفسيح مف المعمومات والمعارؼ عف طريؽ كسرىا 

 .الحدود السيادية التقميدية

 

يقاعيما ورفعت مف معدؿ  وأعادت بناء معاني المكاف والزماف في الوعي بعد اختصارىا مساحتيما وا 

 وما في ركابيا مف قيـ المواطنة والمشاركة في صنع فصوؿ األداء ،الثقافة العامة والثقافة السياسية

 .اإلعالمي والمتغيرات اليائمة التي تولدت مف خالؿ ثورة اإلعالـ واالتصاؿ
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قوة كبيرة في  ويؤكدوف عمى أنيما ،يتفؽ العمماء والمفكروف والباحثوف عمى أىمية الدعاية الرأي العاـإذ 

لما ليذه و وذلؾ نتيجة لمجموع األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ،مجتمع الدولي الحديثاؿ

 العاـ ىو الذي يبني الشيرة وييدميا، يقدـ دعـ كبير فالرأيالظاىرة مف أثر كبير في حياة الناس اليومية، 

 ويضع القوانيف ،لمييئات والمنظمات الناشطة في الحقؿ االجتماعي ويعمؿ عمى تقديـ الخدمات العمومية

 .و يمغييا

 

 كما أنو يرعى التقاليد االجتماعية والمبادئ األخالقية أو يتنكر ليا، وينفخ في الروح المعنوية أو 

شاف الريح لو ضغط وثقؿ عظيـ لكف ال "شانو يثبطيا، والدعاية آلية مف آليات تكويف الرأي العاـ الذي 

. 1"تراه ال تمسؾ بيا ولكنؾ تحنى ليا الرأس وتطيع

كؿ ىذا يدفعنا إلى طرح تساؤؿ كبير ىو محاولة التعرؼ عمى الرأي العاـ أكثر وعف دوره في المجتمع 

 العاـ احد المصطمحات الشائعة االستخداـ الرأي مصطمح أصبح حيث ،والعوامؿ التي ساعدت في نفوذه

 .دا مف الموضوعات الميمة في عمـ السياسةح واأصبحبيف الجميور والكتاب كما 

 ولو قدرة كبيرة عمى توجيو ، الحديثةالديمقراطيات العاـ قوة ال يستياف بيا خاصة في يأصبح الرأ فقد 

 والقاعدة الجماىيرية تتالءـ الحكـ وقيادة سياستيا نحو التصرؼ بشكؿ معيف واتخاذ القرارات التي أنظمة

.  مع آرائيايوالمتماشالواسعة 
                                                                 

زخع انظبثك- 1  .15 ص،اًن



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
12 

 

 العاـ وضرورة يبتأثيرات الرأ العاـ في التزايد بسبب االىتماـ العالمي الكبير الرأي دراسات بدأت وقد 

اخذ وجياتو في الحسباف رغـ كؿ ما يعترض تمؾ الدراسات والقائميف عمييا مف مشكالت وعمى وجو 

 ىذا النوع مف البحوث عمى إلى ينظر عادة ،إذالخصوص تمؾ التي تتعمؽ باالعتبارات المنيجية والعممية

 ما كانت ىذه الدراسات في الدوؿ إذا وبالخصوص األنظمة الكثير مف بأمف تمس أو تتعارض أنيا

. النامية

صبح يمثؿ الضماف أي العاـ أف الرألى درجة كبيرة حيث يمكف القوؿ بإي العاـ قوة مؤثرة أصبح الرألقد 

صبحت ىذه القيـ معرضة المتياف أو ضعؼ أذا انعدـ إ لمقيـ السياسية والدستورية بحيث األساسي

ف ما تقرره نصوص الدستور مف حريات وضمانات ال قيمة ليا ما لـ تؤمف بو أ وثبت تاريخيا ،الحكاـ

 .جماىير الشعب وتدافع عنو بكؿ ما تممؾ

 األحزابي العاـ نجد الحكاـ ونواب البرلماف وقادة أىمية التي يكتسييا الرأل ومف منطمؽ تمؾ ا

ي أ ومع ىذه األىمية التي يكتسييا الر، السمبوأ باإليجاب فيو التأثيري العاـ قصد ألى الرإيتسابقوف دائما 

 وكيفية التعرؼ عميو وفصمو عف المفاىيـ التي ،ي العاـأالعاـ تبقى دائما المشكمة في تحديد ماىية الر

 مجتمع وىذا ما ألي عمى السياسات العامة تأثيره بالعمـو الحديثة ومدى تأثرهتختمط بو ومعرفة حدود 

: سنقترب منو عبر المحاور التالية

:  عوامل نفوذ الرأي العام - 1

 ولكف يشير أيضا إلى نقؿ ، الذي يعني اإلعالـ ىو مصطمح عاـ يشير إلى األداة الميديامصطمحإف 

 بتطور وسائؿ االتصاؿ التي ، ويرتبط تطور النظريات بشاف االتصاؿ،المعارؼ والرسائؿ بيف األشخاص

. تتأسس بدرجة كبيرة عمى التغيرات الحاصمة في التكنولوجيا



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
13 

 

فمع انتشار استعماؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة ازداد المجوء إلييا كأداة لمتعبئة كما تعد أداة ميمة في 

زيادة وعي األفراد وتوسيع أفاقيـ وبخاصة في ظؿ ظيور فاعميف جدد يساىموف في التأثير في الرأي العاـ 

 ولنا في باستغالؿ تمؾ الوسائؿ االتصالية كالمدونيف الذيف يستغموف تقنيات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ

 .  الثورة التونسية والحراؾ الشعبي في الجزائر أكبر دليؿ

ي العاـ ىو مفيـو يصعب اإلحاطة بو في ضوء صعوبة تحديد االصطالحات في أف الرألى إضافة إ

و أذا كاف صادرا عف نخبة حاكمة إي وتقديره وما أ فيناؾ مشكمة قيمية تتعمؽ بتقييـ الر،العمـو السياسية

 وكذا العوامؿ التي يتوقؼ التأثيري ومسار ىذا أ لمراتأثيرو جماىير عادية وما يرتبط بذلؾ مف أمثقفة 

 .عمييا

ثرىا  وأي العاـ بمزيد مف االنتصارات التي شيدىا ىذا القرفأخيرا جاء القرف العشريف فتوج نضاؿ الرأو

ف ألى اكتشاؼ إ قادت  وي العاـ فظيور الدراسات النفسية التي ركزت عمى دراسة السموؾأفي تدعيـ الر

" االتجاىات"و أ" المواقؼ"طمقت عميو مفيـو أال القميؿ مف االستعداد القبمي لمعمؿ وإصؿ السموؾ ما ىو أ

. ي العاـأ القاعدة التي يقـو عمييا الرجوىره أوي العاـ في أال الرإوىذا المفيـو ليس 
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:  الرأي العامالدعاية - 2

يقصد الدعاية عمى أنيا الجيود المنظمة والمقصودة التي تيدؼ إلى تشكيؿ المدركات والتالعب 

بالمعارؼ والسموؾ لصالح أىداؼ يسعى إلى تحقيقيا رجؿ الدعاية، إذ تتضمف محاولة التأثير وتغيير 

وما سبقو وما تاله مف (2003) العراقغزو اآلراء واالتجاىات والسموؾ وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

قناعو مف قبؿ  وسائؿ اإلعالـ عمؿ إعالمي كبير مف أجؿ التأثير في الرأي العاـ العربي والعالمي وا 

 عمى الخطورة التي يشكميا النظاـ العراقي عمى األمف والسمـ العالمي احيف ركزو مشروعية الحربب

  .بامتالكو أسمحة الدمار الشامؿ

 تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجميور العاـ عف رأيو ومشاعره وأفكاره  فيقصد بوالرأي العاـأما 

صوت الجماىير لكونو يعبر عف ، وىو القوة الحقيقية في المجتمع،ومعتقداتو واتجاىاتو في وقت معيف

رادة الشعب خير  ( فيفري22ثورة )والحراؾ الشعبي في الجزائر  (ثورة الياسميف)ولنا في الثورة التونسية ، وا 

 .مثاؿ عف تزاوج الدعاية وتأثيرىا في الرأي العاـ

 

إما مف تمقاء أنفسيـ أو بناء عمى دعوة توجو إلييـ تعبيرًا مؤيدًا أو معارضًا لحالة محددة أو شخص 

معيف أو اقتراح خاص ما يترتب عميو احتماؿ القياـ بسموؾ مباشر أو غير مباشر وكذلؾ ىو محصمة أراء 

أفراد الجماعة ويمثؿ صورة مف صور السموؾ الجماعي تمخضت عف تفاعؿ واخذ وعطاء بيف أفراد 

https://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_the_Iraq_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_the_Iraq_War
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الجماعة وبيف الجماعة والجماعات األخرى والرأي العاـ كنتاج جماعي يمثؿ الجماعة كميا معبأة لمسموؾ 

 .والعمؿ فيما يتصؿ بموضوع الرأي العاـ

الرأي العاـ إذف ىو كسب ذاتي لحؽ اإلنساف في التعبير عف رأيو ويبقى الرأي العاـ الناضج عاطفيًا   

 امة وشعورىا وصوتيا وحركتيا الدائبة نحو التقدـ والصعود فالرأي أيوعقالنيا تعبيرًا صادقًا عف كياف 

العاـ العاطفي غالبًا ما يكوف تعبيرًا عف تخمؼ األمة الحضاري والفكري والعقائدي فيي سرعاف ما تنفعؿ 

 .تجاه قضية معينة قد يكوف مف الحكمة النظر إلييا عمى أساس مف المنطؽ وبعد النظر واألفؽ

ىذا الرأي الناضج ىو الذي يعبر . أما العقالني فيو الرأي الذي يستند إلى الفكر في مجابية األحداث

بصدؽ عف أمة تمتمؾ جذورىا الضاربة في أعماؽ التاريخ وتمتمؾ بعدىا الحضاري الموغؿ في ثنايا الزمف 

ىذه األمة جديرة بأف يكوف رأييا العاـ معبرًا صادقًا إلى تطمعاتيا وتحقيؽ أىدافيا ولقد أثبت عمماء اإلعالـ 

 :أف الرأي يتكوف متفاعاًل بالتأثيرات التالية

.  ػ نوعية الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد ونشأتو وبيئتو1

 التربوية والمدارس الدينية والمعاىد تدور المؤسساىنا يبرز )ػ نوع الثقافة التي تمقاىا  2

 الخارج وعناصر الثقافة الوافدة وضخ المعمومات باإلنترنت والفضائيات إلىوالبعثات 

. (الخ...  والمسارح ودور السينماواإلذاعات

.  وسائؿ االتصاؿ والتواصؿتأثير-  3

. أىمية تأثير الديف والتقاليد الموروثة-  4

. أىمية المدرسة والبيت- 5

. ػ أىمية التجارب اإلنسانية الماضية التي اعترضت الفرد أو المجتمع الذي ينتمي إليو6
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 . الظروؼ التي يعيشيا ويفكر فييا لممستقبؿ - 7

 فالفرد في ؛ إذا ىو شيء غير محدد أكثر مف كونو مجموع اآلراء الفرديةإف الرأي العاـ

وال ىو . تفاعالت الرأي ال يعتبر عاماًل يمكف إضافتو إلى عامؿ آخر في معادلة حسابية معينة

.  شيء منفصؿ يمكف حذفو مف أشياء أو إضافتو إلى أشياء أخرى

فكؿ فرد متمايز عف غيره ولو موقعو الخاص والفريد في نسيج العالقات االجتماعية 

 والرأي ؛المرتبطة بجنسو وسنو ودرجات انتمائو الدينية والوظيفية والسكنية والمعيشية وغيرىا

الذي يكونو سواء أعمنو أـ بقي كامنًا في سره حياؿ أي حدث، ال يصوغو في المجيوؿ أو في 

 .الفراغ، بؿ ىو ناجـ عف شخصيتو االجتماعية وسماتيا الخاصة جدًا

إف منح الجميور حؽ ممارسة حرياتو يفترض بالضرورة وعيًا وطنيًا ليا وديمقراطية 

ال عمت إمكانيةمتكافئة حقيقية، كما يفترض توافر   حماية ىذه الممارسة مف التيديدات، وا 

. الفوضى وشاعت االتيامات وأصبحت الحرية الممنوحة فوضى وعمالة

 الشعوب الواعية في أغمبيةيحصؿ فيو اتفاؽ بيف الذي  الرأيولكف يمكف اعتبار أف الرأي العاـ ىو 

 قيميا أو يحتدـ حوليا الجدؿ والنقاش وتمس مصالح ىذه األغمبية أكثر أوفترة معينة نحو قضية معينة 

 العاـ ىي عمى النحو الرأي في تعريؼ األساسية العناصر أفاإلنسانية مسا مباشرا ومف ىنا يتضح 

: التالي

أف الرأي الذي ينبغي أف يؤخذ في االعتبار رأي األغمبية ولف يقمؿ مف أىمية ىذا الرأي  -

 .وجود أراء مخالفة لبعض الفئات ذات المصالح المغايرة لمصالح األغمبية الواعية
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 الضوء إلقاء التنظيمات الشعبية والسياسية في وأجيزة والتوعية اإلعالـ دور وسائؿ إبراز -

نما سديد لو رأيعمى الموضوعات المثارة لعدـ توافر المعمومات عنيا الف مف ال عمـ لو ال   إلى  ينحازوا 

 . التعصب والوىـأوالتطرؼ 

 مشكمة مثارة ظروفيا المحددة بزمف وقوعيا سواء كانت أو في فترة معينة لكؿ موضوع  -

 اجتماعية وقد تتغير بتغير الوقت ويحتدـ حوليا الجدؿ والنقاش وتقمب أو اقتصادية أوظروفا سياسية 

.  عمى أساس التفكير السميـ وتمس مصالح األغمبيةيإلى رأالقضية عمى كافة وجوىيا لموصوؿ 

 أو ،إبراز المصمحة المادية المشتركة في القضية المثارة التي تحظى باىتماـ الجماىير -

أي أف ىناؾ بعض القضايا اإلنسانية غير المادية مثؿ التمييز العنصري ، قيميا اإلنسانية األساسية

 .تحظى باىتماـ الرأي العاـ

  : اإلعالم والدعاية3*

اإلعالـ ىو العمميات التي يترتب عمييا نشر المعمومات وأخبار معينة تقـو عمى أساس الصدؽ "

وتكويف الرأي العاـ عف طريؽ تنويره ، أما الدعاية فيي العمميات "،1"والصراحة ، واحتراـ قوؿ الجماىير

التي تحاوؿ تكويف الرأي العاـ عف طريؽ التأثير في شخصيات األفراد مف خالؿ دوافعيـ وانفعاالتيـ 

 .2"ومفاجأتيـ باألخبار والتيويؿ فييا وتقديـ الوعود الكاذبة

 و مف ىنا فاف كال مف اإلعالـ والدعاية ووسائؿ االتصاؿ والتواصؿ والصحافة واإلذاعة والمسرح 

 إذاوالسينما واالجتماعات العامة تعد قوة ايجابية فعالة ليا تأثيرىا الناجح في تكويف الرأي العاـ فالدعاية 

 .تعددت تعريفاتيا و مفاىيميا

                                                                 
عبصزح، نٍهى حظٍٍ انظٍذ،حظٍ عًبد يكبٔة - 1 صزٌخ انهجُبٍَخ، االرصبل َٔظزٌبرّ اًن  ،1998 ،1ط،  انمبْزح، انذار اًن

 .288ص
زخع انظبثك - 2  .289 ص،اًن
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العمدي ألي نوع مف وسائؿ  االستخداـ المقصود و"  أي الدعاية أنيا ىذه المفاىيـ أىـ ومف 

اإلعالـ واالتصاؿ مف خالؿ  نشر األخبار واآلراء دوف اعتبار لصدقيا أو دقتيا و التي تؤثر عمى 

  بيدؼ التأثير في عقوؿ وعواطؼ جماعة معينة في كؿ مجاالت ،األفكار أو السموؾ أو كالىما معًا

 وىي ُتستخدـ لمترويج لمحؽ ، لكي يسمكوا في حياتيـ سموكًا معينًا ما كانوا ليسمكوه بدوف الدعاية،الحياة

 "  1.وتركز عمى الجانب العاطفي، والباطؿ عمى السواء

 ،ال يجوز اعتبارىا عماًل شريرًا وغير أخالقي أو كذب ألف ىذا يخالؼ أصوؿ الدعاية وفمسفتيا و 

 إذ أف عممية اإلقناع ، كونيا تركز وتعتمد عمى العاطفةاآلراء وتغيير اإلقناعوليا دور ميـ في عممية 

 .والعقؿتعتمد عمى التفكير والمنطؽ 

 ؛ ميـ أف يكوف أحد أدوات الدعاية بكافة أشكاليااإلقناع والدعاية أف اإلقناعخالصة العالقة بيف  و

. فكمما وازنت الدعاية بيف مخاطبة العقؿ والعاطفة كانت أقوى وأنجع وأكثر فاعمية وتأثير

 

 

                                                                 

ؤطظخ اندبيعٍخ نهذراطبد ٔانُشز،رانف رسق هللا.د، انذعبٌخ ٔانذعبٌخ انظٍبطٍخ،غً درَٔذاٌ- 1  ،2002 ،2 ط، اًن
. 14ص
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 :أنواع الدعاية

: لكف يمكف اعتماد التقسيـ التالي، تعددت أنواع الدعاية وتنوعت وفقا لمعاير مختمفة

 : الدعاية البيضاء .1

ووسائؿ  (مقروءة ومسموعة ومرئية)وىي الدعاية العمنية في وسائؿ اإلعالـ الجماىيري التقميدية    

 وغالًبا ما يتـ الكشؼ عف المصدر المنتج لممضموف ،اإلعالـ اإللكتروني واإلعالـ االجتماعي الجديد

. اإلعالمي والجية المنظمة لمحممة الدعائية

ُيستخدـ ىذا النوع مف الدعاية مف ِقَبؿ المؤسسات العامة والخاصة بيدؼ الترويج أو التوعية، ونشر 

القيـ السياسية والثقافية، والبيانات االقتصادية، والمعمومات العسكرية، والقواعد والمبادئ االجتماعية، 

القوانيف والمراسيـ، والخطب العامة، وتوجيات السياسة : وفي حمالت الترويج لموثائؽ الرسمية، مثؿ

كما توجو الدعاية البيضاء بيدؼ مواجية  .الخ...الوطنية والخارجية، والنشرات الصحافية العمومية

أو تعبئة الجميور الداخمي ألجؿ المشاركة في الحمالت التوعوية وااللتفاؼ حوؿ الدولة  الدعاية السمبية

. األزماتفي أوقات 

 :الدعاية السوداء .2

 وتسمى بالمتخفية ،  والسرية،الكذب  و، وتعتمد عمى الخداع، وتستند إلى التخفي والتنكر لمصدرىا    

 .والسمبية

 :الدعاية الرمادية .3

 وقد ال تخفي مصدرىا ولكف تخفي ،  وتنسب معموماتيا لجيات غير واضحة،وىي ممنيجة المصدر

 . أىدافيا

 :المضادة الدعاية .4
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 .  الحمالت الدعائية المعاديةإبطاؿوىي التي توجو إلى العدو والجماعات المعادية بقصد 

 : والدعاية المضادة تأخذ األشكاؿ التالية

 اإلحباط: 

 .مسبقاوىي التي تعمؿ عمى إبطاؿ إمكانية استغالؿ العدو لموضوع ما والسيطرة عميو    

 

 التفنيد:  

 ومف خالؿ فضح أساليب العدو ،وىي تيدؼ إلى تفنيد دعاية العدو مف خالؿ النفي والتكذيب   

 .والخصـ ودعايتو

 السكوت:  

ف كاف األمر فيو ضعؼ أو قمة أثر فيتـ التيميش ،بمعنى تقدير قوة وخطورة الدعاية الموجية      وا 

 .والسكوت

 التضميل: 

. ىور ويشغؿ بالوـتحويؿ انتباه الجميور عف موضوع الدعاية لموضوع آخر ييـ الج   

: قوانين الدعاية

 :الدعاية الخبراء قوانيف لعمؿ وفاعمية ونجاح القواعد اعتبرىايوجد مجموعة مف 

  :التقمص و التوحد .1

بمعنى معرفة عادات وتقاليد وىمـو ومشاعر المستيدفيف ومحاولة مخاطبتيـ مف خالليا واستشعارىـ      

 .بوحدة األمر مع القائـ عمى الدعاية
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 :التكرار .2

بمعنى تكرار رسالة ومضموف الدعاية لترسخ في األذىاف كحقيقة كذلؾ فإف التكرار يعمؿ عمى إجياد  

 .العقؿ فيدفعو عمى تقبؿ الرسالة

  :اإلجماع .3

بمعنى إظيار المسألة وكأف الجميع متفؽ ومجمع عمييا مف خالؿ االستشياد بمصادر موثوقة ومخاطبة 

شعاره بخصوصية المفظ وبأىميتو وقيمتو  .األفراد وا 

  :التبسيط .4

 .بمعنى االختصار واإليجاز والتركيز والصياغات المباشرة لمسمسمة القابمة لمحفظ والفيـ والتأثير

 :المغالطة .5

. بمعنى إعادة صياغة أخبار العدو بشكؿ مختمؼ فيو مغالطات بما يبطؿ ىدفو 
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 المبحث الثاني

  ومكوناتووأنواعو العام الرأيتصنيفات 
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: مكونات وتقسيمات الرأي العام

: توجد العديد مف المكونات والتقسيمات لمرأي العاـ مف أىميا ما يأتي

:  العاميمكونات الرأ 1*

الواقع أف عممية تكويف الرأي العاـ مف العمميات المعقدة التي تتجذر بجذورىا في مجاالت مختمفة، 

ويتكوف الرأي العاـ نتيجة التفاعؿ بيف مجموعة مف العناصر الفسيولوجية و الوظيفية واالجتماعية والنفسية 

 :بحيث يمارس كؿ منيا أثرىا في تكويف الرأي العـ وىذه العوامؿ ىي،  فيما بينيا1المتداخمة

:  العام الرأي تقسيمات2*

 وأساتذة والمفكريف الرأييتكوف مف صفوة القـو وخاصة المتعمميف والمثقفيف حيث يمثموف صفوة قادة 

الجامعات والعمماء والكتاب والساسة وىؤالء يمثموف نسبة قميمة مف الشعب وتعتبر وظيفتيـ في المجتمع 

 الشعب بيا إقناع معينة يحرصوف عمى أىداؼوظيفة القائد الذي يقود ويثقؼ ويوجو ويرشد الناس وليـ 

 اإلقناع مقدور المواطف العادي بذلو بما ليـ مف قدرة عمى أوويبذلوف في سبيؿ ذلؾ جيدا ليس في سبيؿ 

ؽ في النواحي السياسية ا العاـ القارئ والمنسالرأي اويوجيو اويرشدو يقودوا أف يريدوف ألنيـ والتأثير

 .والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 

نما الغالب األعـ والدعاية المختمفة كالصحافة في اإلعالـ بوسائؿ تتأثروىذه الصفوة ال "       تؤثر وا 

 والحقائؽ ويقمبونيا عمى كؿ األخبار ويدرسوف األمور حيث يبحثوف ـبأفكارىـ و أرائوفي تمؾ الوسائؿ 

                                                                 

فظٍخ،عجذ انحًٍذ حدبسي - 1  .380 ص،1987 ، دار انزأي انعبو، انمبْزح، انزأي انعبو ٔاإلعالو ٔانحزة اُن
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نما ببساطة األمورالوجوه وال يتقبموف   العاـ بالرأيويسمى ىذا النوع ؛  واالقتناعاإلقناع بعد محاولة وا 

 . 1"المسيطرأو  الرائد أو القائد أوالمستنير 

 
 

:   المثقفأو العام القارئ الرأي

 المتعمميف سواء كاف تعميميـ أي القائدة األولى الناس ثقافة الذيف تقؿ ثقافتيـ عف الفئة أواسطيتكوف مف "

. 2"متوسطا أوعاليا 

 يؤثر فيما ىو اقؿ منو درجة مف رأي حسب درجة التعميـ في المجتمع وىو الرأيويختمؼ حجـ ىذا "

 ىذه أف والدعاية بدرجات متفاوتة حسب مستوى نضجو حيث اإلعالـ بوسائؿ ويتأثرحيث الثقافة والتعميـ 

 منو رصيد يتألؼ أف ما يمكف واألخبار، األفكار و واآلراءالفئة ىي التي تقرا وتفيـ وتجمع مف المعمومات 

 آراءبما يصدر عنيـ مف ،  كما يؤثروف في ىذه الوسائؿ بقدر محدوداإلعالـ،يعينيا عمى فيـ وسائؿ 

. 3"ومناقشات ونقد

:  العام المنقادالرأي

                                                                 
 .108 ص،2014 ،1 ط،يكزجخ انعجٍكبٌ، َظزٌبد انزأثٍز اإلعاليً، يحًذ انجشٍز- 1

زخع انظبثك - 1  .109ص، اًن
زخع انظبثك - 2    .111 ص، اًن
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 مف األعظـ السواد رأي الفئتيف السابقتيف وىو إلى العاـ المنقاد مف الفئة التي ال تنتمي الرأييتكوف "

األحداث الشعب مف غير القادريف عمى مواصمة االطالع والبحث ومف غير القادريف كذلؾ عمى متابعة 

. 1"األمييف أيضا القراءة بيف السطور ويضـ واألمور أ النظر في بواطف وأ

وتؤثر فيو " العاـ القارئ والرأي المستنير الرأي أفراد المنساؽ لما يوجيو ليـ الرأي ىذا أصحابوينقاد     

 التي نالت حظا قميال مف األكثرية والدعاية ويتقبؿ الشائعات ويتشكؿ عادة ىذا النوع مف اإلعالـوسائؿ 

 وينفعموف بكؿ ما واإلعالـ عف طريؽ التوجيو والدعاية إلييـالتعميـ والثقافة وىـ ينقادوف تماما لما يصؿ 

 سبيؿ األحياف نصيحة ويسمكوف في كثير مف أوؿ مف يخاطبيـ ويتبعوف ألوؿينشر ويقاؿ ويستجيبوف 

 2".اليياج والثورة

 سخطيـ أبدو مف اجميا والمشكالت التي اثارو القدرة عمى مناقشة المسائؿ التي ألنفسيـويممكوف        "

 ىذه المشكالت تمس مصمحتيـ العامة أف ليـ اصورو والمييجوف قد الرأيعمييا ما داـ الزعماء وقادة 

ولذلؾ يعدوف طعما سيال لمدعاية ويؤمنوف بكؿ ما يذاع في وسئؿ االتصاؿ عامة وبكؿ ما ينشر في 

 كثر أفالصحؼ والمجالت وسائر المطبوعات بصفة خاصة حيث انو مف الحقائؽ التي استقرت بعد 

 التأثر العاـ واخطر في تحقيؽ ىذا الرأي في التأثير الصحافة اقدر مف غيرىا عمى أفالجدؿ حوليا 

 3".المطموب

 أو خطا حؽ أو ىؿ ىو صواب اإلعالميوال تحاوؿ ىذه النوعية التفكير فيما يحتويو المضموف      

نما العاـ النابو والقارئ فيؤالء ال عمـ ليـ وال بحث عندىـ الرأي بالقطيع الذي يسوقو أشبوباطؿ وىـ   وا 

 انقيادا الرأي الذيف يسموف قادة األحواؿاالنقياد لكؿ ما يقاؿ واالنصياع وراء ىؤالء القارئيف في اغمب 

 عدـ مقدرتيـ عمى المناقشة والدراسة والبحث والجدؿ وعدـ المقدرة عمى الوصوؿ إلى ويرجع ذلؾ أعمى

                                                                 
ُظٕر االخزًبعً نالرصبل اندًبٍْزي،يحًذ فزحً. د،  رشبرنش راٌذ - 3  عبرف، انمبْزح، اًن  .19ص، 1983 ، دار اًن

زخع انظبثكا - 1  .22ص، ًن
. 11ص، 1965، انذار انمٕيٍخ نهطجبعخ ٔانُشز،  انمبْزح، انزأي انعبو ٔانذعبٌخ، احًذ طٌٕهى انعًزي- 3
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 الرأي السوقة وراء أوومف ىنا ينقاد ىؤالء الدىماء ؛ 1والخطأ المعرفة التي بيا يفرقوف بيف الصواب إلى

 . العاـ القائد المستنيروالرأيالعاـ المثقؼ القارئ 

:  العام وفقا لعنصر الزمنالرأيتقسيم 

:  العام الدائمالرأي

األساسية  رسوخا والذي تعمؿ فيو العوامؿ المختمفة ويرسي القواعد األكثر العاـ الدائـ ىو أف الرأي    

 كالديف األمة الثابتة في باألشياء العاـ وىو يتكوف مف فئة كبيرة مف فئات الناس ويتصؿ اتصاال قويا يلمرأ

 2. والتقاليدواألخالؽ

 مف الجميور ويمتاز األعظـ تاريخية وثقافية ودينية ويشترؾ فيو السواد أسس يرتكز عمى أي     

 وليد التفاعؿ بيف الفرد ألنو نادرا إال الظروؼ الطارئة أوباالستقرار والثبات وال تؤثر فيو الحوادث الجارية 

. ومقومات الجماعة والمجتمع ولذلؾ يكوف قويا وعميقا

 ىجـو عمى وجود الجماعة ألنو العاـ الكمي موضوع خطر الرأيفي "وبناء عمى ذلؾ فالمناقشة     

 مف يأتي قد يستغرؽ تكوينو سنيف ومف الصعب تغيير اتجاىاتو وتكوينو اآلجؿوكيانيا ذاتو وىو طويؿ 

. 3" جممة مف العالقات والتفاعالتواإلنساف في البيت ثـ في المدرسة والمجتمع األولىالتربية 

:  العام المؤقتالرأي

 مذىب وحياؿ مسائؿ معينة في وقت أو أيديولوجيةمنظمة ذات أو ويقـو حسب االنتماء لجماعة     

. 4محدد وينتيي بانتياء المؤثر

                                                                 

زخع انظبثك- 1  .15ص، اًن
ٓضخ انعزثٍخ،انمبْزح، انزأي انعبو ٔانذعبٌخ ٔحزٌخ انصحبفخ، حظٍٍُ عجذانمبدر- 2  .38 ص،1962 ، دار اُن

زخع انظبثك - 2  .39 ص،اًن
زخع انظبثك - 3  .39 ص،اًن
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 السياسية والييئات الخاصة ذات األحزاب الذي تمثمو الرأي العاـ المؤقت ىو الرأي أف أخرىوبعبارة      

 الييئات أو األحزاب العاـ بانتياء حياة تمؾ الرأي النوع مف ا المعينة وينتيي ىذواألىداؼالبرامج المحددة 

 عدد مف الناس بالنسبة لموضوع معيف وقد رأي مف يتألؼ بتحقيؽ ىدؼ معيف في وقت معيف حيث أو

. 1 العاـ بصددهالرأي النقصاف بالتطور الذي يصاحب الموضوع الذي يتكوف أو ىذا العدد بالزيادة ريتغي

:  المتقمبأو العام اليومي الرأي

 الفكرة اليومية التي ألنو مف غيره أكثر اليومية ثيتأثر باألحداتعيش عميو الصحؼ اليومية حيث     

 حدث سياسي خطير وىو أو كارثة حمت بالجماعة أو الجماعة نتيجة لحادث مفاجئ أفراديعتنقيا معظـ 

 .2 اليومية الجاريةاألحداث تغذيو ثآلخر حيبطبيعة الحاؿ متقمب مف يـو 

 األحداث العاـ اليومي فيي تتمقؼ الرأي المثيرة تعيش عمى اإلخباريةومف المعروؼ في الصحافة       

ثارة انتباىواليومية وتجعؿ منيا العناويف العريضة الضخمة لعرض الصحيفة لجذب القراء  . 3ـوا 

 دعوتيا يالءـ العاـ اليومي ما الرأي الحزبية تختار مف مادة الرأي صحؼ أف" دو فيفات"ويرى     

 اليدؼ وتستعيف عمى ذلؾ بصيغة إلى لموصوؿ رأيياالسياسية ويؤيد فكرتيا الحزبية وتجعمو وسيمة لتعزيز 

. 4بمونيا الحزبي وتحويره وصقمو

: أنواع الرأيالتقسيم حسب 

 : الشخصيالرأي

 الرأي الذي يكونو الفرد لنفسو طبقا لدرجة ثقافتو وخبراتو وتفاعمو واتصالو مع المجتمع وىو الرأيىو       

.  يخشى مف الجير بو شيئاأف يشارؾ بو المجموعة ويعبر عنو مف نظره دوف أفالذي يرغب في 

                                                                 

زخع انظبثك - 1   .41ص، اًن
 .339 ص،1984 ، عبنى انكزت، انمبْزح، اإلعالو ٔاالرصبل ثبندًبٍْز ٔانزأي انعبو.طًٍز يحًذ حظٍٍ  -  1

زخع انظبثك-  2  .341 ص،اًن
زخع انظبثك - 3  .342 ص،اًن
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 : الخاصالرأي

 يحتفظ بو لنفسو وال يبوح بو خشية تعريض نفسو أف الذي يرغب الفرد في الرأي ىو ذلؾ الجزء مف  

. 1 العاـ في حالة التصويت السريالرأي في أثره المقربيف منو ويظير إلىلمضرر حتى 

:  العاملمرأيالتقسيم الكمي 

 :رأي األغمبية

 ألغمبية الشخصي الرأي ما يزيد عمى نصؼ الجماعة وىو تجميع وتكرار رأي الذي يمثؿ الرأي وىو 

. الجماعات الفعالة

: ةرأي األقمي

 طائفة مف الناس ال يستياف بيا فقد يكوف بيف رأي ما يقؿ عف نصؼ الجماعة ويعبر عف رأي ىو   

.  المتخصصيف المؤثريف في القضايا المثارة بعمميـ ال انتمائيـ الحزبيءاألكفا بعض األقميةصفوؼ 

 : االئتالفيالرأي

 المختمفة في اتجاىاتيا والتي تجمعت لتحقيؽ ىدؼ معيف تحت ظروؼ خاصة األقميات جممة مف رأي    

نماوىو ليس وليد المناقشة   .الرأي يزوؿ ىذا األسباب نتاج عوامؿ خارجية عارضة ومتى زالت ىذه وا 

 : الساحقالرأي

 قريب رأي إنما األغمبية رأي الساحقة وىو ليس أكثريتيا أو الجماعة إلييا وىو حالة مف االتفاؽ تصؿ 

 .2التقاليد  ويقترب مف العادات والعرؼ واإلجماعمف 

 

 
                                                                 

طجٕعبد، انكٌٕذ،2 ط،طجٍعزّ ٔركٌُّٕ ٔدٔرِ ًف انظٍبطخ انعبيخ:  انزأي انعبو،حًذ ثذرأ - 4 . 51 ص،1982 ، ٔكبنخ اًن
زخع انظبثك - 1  .54 ص،اًن
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: التقسيم حسب التواجد

 : عام موجود بالفعلرأي

. 1المناقشات  في التعميقات وأثاره تظير األحداث العاـ الموجود نتيجة لبعض الرأي ىو 

 : عام متوقع وجودهرأي

 المشاكؿ واألحداث أ ولكف يتوقع وجوده عقب بعض أصال العاـ الذي لـ يكف موجودا الرأيىو     

. 2 العاـ المتوقعبالرأي العاـ دورا ىاما في التنبؤ الرأيوتمعب مراكز بحوث 

: التقسيم حسب درجة الظيور

 : العام الظاىرالرأي

. 3أرائيـ في البالد التي يتمتع مواطنوىا بحرية التعبير عف الرأي العاـ المعبر عنو ويتكوف ىذا الرأيوىو 

 : العام الكامنالرأي

  إلى رأيويتحوؿ  4 العاـ غير الظاىر وغير المعبر عنو في مجتمعات الحكـ الديكتاتوري الرأيوىو    

: اآلتيةعاـ ظاىر في الحاالت 

 الرأي درجة ال يستطيعوف كتمانيا وىنا يظير إلى ازدياد وشدة اتجاه الناس نحو مشكمة معينة 

 .العاـ وينطمؽ استجابة لمعامؿ السيكولوجي وىو عدـ االحتماؿ لشدة الحاجة

  أو كموافقة الدولة الرأي القانونية التي كانت تحوؿ دوف التعبير عف أورفع الموانع االجتماعية 

 في الجزائر ونتفؽ مع اآلف معينة لـ يكف يتاح ليا الظيور مف قبؿ مثمما يحدث أراءتشجيعيا عمى ظيور 

                                                                 

زخع انظبثك - 2  .56 ص،اًن
 .470ص، 1981 ، يكزجخ انمبْزح انحذٌثخ، انمبْزح، طٍكٕنٕخٍخ انزأي انعبو ٔرطبنزّ انذًٌمزاطٍخ، سٌذأثٕ أحًذ - 2

 .23 ص،1987 ، يكزجخ عٍٍ شًض، انمبْزح،  انعبو، انزأيفبرٔق ٌٕطف- 3
زخع انظبثك - 5   .24 ص،اًن
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 رأيا تصبح فإنيا عف تفكيرىـ األفراد لـ يفصح إذاالذي يرى انو ال فائدة مف ىذا التصنيؼ حيث انو  الرأي

 1.خاصا

 استعدادات أو في وصؼ موقؼ حيث يكوف لدى عدد كبير اتجاىات رايةويتمثؿ نفع ىذا التقسيـ في     

 العاـ بالرأي البعض ييتـ أف إلى ذلؾ أىمية حوؿ مشكمة معينة وترجع أراء إلى تتبمور أفمسبقة يمكف 

 .ستقبؿ كما ييتموف بو في الحاضرـفي اؿ

:  العام حسب النطاق الجغرافيالرأيتقسيم 

 : العام المحميالرأي

. 2 مجموعة مف المناطؽأو والية أو منطقة أو مدينة أو قرية أو شارع وزقاؽ أي السائد في أىو الر

 : القوميأو العام الوطني الرأي

 السمطة القائمة ويتميز بخصائص إليو الدولة الكائف بيا وتستند أو العاـ الذي يرتبط بالوطف الرأيىو     

. 3 التنبؤ بو ومعالجتو لممشكالت القوميةإمكانية أو التجانس أىميا

 :اإلقميمي العام الرأي

 يحتدـ أوأكثر السائد بيف مجموعة مف الشعوب المتجاورة جغرافيا في فترة معينة نحو قضية الرأيىو    

. 4 مسا مباشرااإلنسانية قيميا أوحوليا الجدؿ والنقاش وتمس مصالحيا المشتركة 

                                                                 

زخع انظبثك - 1  .25ص، اًن
عبصزحٔأثزِيمٕيبرّ :  انعبو،انزأيطزاج  طعٍذ- 1 ظى انظٍبطٍخ اًن صزٌخ انعبيخ نهكزبة، انمبْزح، ًف اُن ٍئخ اًن  ،1978 ، آن

 .12ص

زخع انظبثك - 2  .13 ص،اًن
زخع انظبثك - 3  .14 ص،اًن



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
31 

 

 : النوعا ليذةومن األمثل

 .اإلفريقي العاـ الرأي ، العاـ العربيالرأي ، العاـ في المغرب العربيالرأي

: اإلقميمي العام لمرأي العام العربي كنموذج الرأي

 حيث المغة واحدة تجمع باإلعالـ حد كبير إلى العاـ العربي يتشكؿ الرأي أف نقوؿ أفلعمو مف البدييي 

 إلى الصحافة العربية تنفرد في العالـ مف زاوية النظر أف إليوولعؿ مما يؤكد ما ذىبنا ؛ بيف العرب

: المستقبؿ بعديد مف المميزات منيا

 الصحافة العربية تمارس دورىا في مجتمع يعرؼ قيمة الكممة المكتوبة فمقد كانت وحدىا إف 

 . وعاء حضارتواألولىوبالدرجة 

 الصحافة العربية صحافة منطقة مف العالـ وليست صحافة حدود وطنية فالصحافة الجزائرية أف 

 قارئ يغطي ما إلى تصؿ أف المغربية عمى سبيؿ المثاؿ تستطيع أو الكويتية أو المبنانية أو التونسية أو

 آخربيف المحيط والخميج كمو يتكمـ نفس المغة والمسافات فيو متقاربة بينما الصحافة البريطانية في مثاؿ 

 تجد قارئا أف األوروبية القارة إلى ما عبرت المانش إذا صحؼ العالـ انتشارا ال تستطيع أوسعوىي مف 

 .1بمغتيا االنجميزية

 صحؼ العالـ انتشارا ال تستطيع بسبب المسافات أوسع في مثاؿ ثاف وىي مف األمريكيةوالصحافة 

نما تكوف حتى صحافة وطنية أفوبعدىا   .2إقميمية تكوف صحافة أف دورىا الرئيسي وا 

                                                                 
حذح دراطخ يٍذاٍَخانزأي اردبْبد إثزاٍْى، طعذ انذٌٍ - 2 حذح ، ثٍزٔد،2 ط، انعبو انعزثً َحٕ إن  يزكش دراطبد إن

 .65 ص،1981 ،انعزثٍخ
زخع انظبثك - 1  .67ص، اًن
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ف كؿ أ النمو يعطي الصحافة العربية مجاال واسعا لالنتشار ذلؾ بأسباب األخذف العالـ العربي   إ

ف مشروعات رفع مستوى المعيشة أ تعنى في النياية بزيادة في عدد القراء كما األميةمشروعات مكافحة 

. تعنى التقميؿ مف ظاىرة تعدد قراء النسخة الواحدة وىو بدوره زيادة في حجـ التوزيع

 كانت تعقبيا مناقشات بيف مجموعة إذا ظاىرة قراءة النسخة الواحدة ليست مضرة أفف كنا نرى إو  

. 1اإلعالـ أماـف زيادة التوزيع مف العوامؿ التي تساعد الصحؼ عمى الصمود أ إالالقارئيف 

ىـ الدراسات في المكتبة العربية في مجاؿ الدراسات الميدانية حوؿ أ دراسة وىي مف أجريتوقد   

 العاـ العربي نحو مسالة الوحدة حيث استخدـ فييا منيج المسح االجتماعي عمى عينة الرأياتجاىات 

 :2 عربية وتبيف منيا ما يميأقطار 10 في واإلناثمف الذكور 5557قواميا 

 بالمائة 87 العينة بوجود كياف حضاري بشري يسمى العالـ العربي ويعتقد أرباع مف ثالثة أكثريعتقد 

 ىذه ألبناء سكاف الوطف العربي يكونوف امة واحدة ويعتقد نصفيـ بالتجانس الكامؿ أف مف المبحوثيف

 .3األمة

 الحكاـ % 47.4 ةالخارجي التي تواجو الوحدة العربية ىي القوى العفيات أىـ أف المبحوثيفيرى     

 ومعارضة بعض الشعوب % 13.9 انخفاض الوعي السياسي لمشعوب العربية % 32.6العرب 

. 4العربية

 

 
                                                                 

زخع انظبثك - 2 . 67ص، اًن
زخع انظبثك - 3  .69ص، اًن

زخع انظبثك - 3  .70ص، ًن
زخع انظبثك - 1  .70 ص،اًن
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:  العام العالميالرأي

ي السائد بيف أ العاـ العالمي كما يعرفو الكثير مف المتخصصوف ىو الرالرأيبادئ ذي بدء فاف     

يحتدـ حوليا الجدؿ والنقاش وتمس  أكثر أو شعوب العالـ في فترة معينة نحو قضية معينة أغمبية

. 1 مباشرااإلنسانية قيميا أومصالحيا المشتركة 

 مجموعات رأي الحكومات والذي كاف يمثؿ طبقا لمواقع السياسي الدولي رأي الشعوب ال رأيفيو     

 األسيوية مالية ومجموعة شعوب الدوؿ الرأس مف الشعوب ىي مجموعة شعوب الدوؿ االشتراكية أساسية

.  الالتينيةأمريكا المتحررة وشعوب دوؿ اإلفريقية و

 عف وجية نظر تمقائي فيو يقصد بو كؿ تعبير ، الدوليةباألسرة العاـ  يرتبط أف الرأيولذلؾ نرى     

نما وجودىا عمى مجتمع محمي معيف إثباتتقتصر عمى  معينة ال  تالجمعيا تتعدى الحدود بيف وا 

 ،2 الفئات التي تنتمي إلى أكثر مف دولة واحدةأوالسياسية لتعبر عف نوع معيف مف التوافؽ بيف الطبقات 

والرأي العاـ الدولي بيذا المعنى يرتبط باألسرة الدولية وىو رأي الشعوب بفئاتيا وطبقاتيا المختمفة وليس 

. رأي الحكومات

ف الرأي العاـ العالمي قد أصبح اآلف سمة مف سمات مجتمعنا الدولي المعاصر أومما ال شؾ فيو     

ومؤثرا فعاال لو مف حيث توجيو سياستو بعد انتشار وسائؿ االتصاؿ الحديثة والبث المباشر باألقمار 

االصطناعية والدعاية المبتكرة التي لجأت إلييا الدوؿ المتحاربة بيف الحربيف العالميتيف المتيف شيدىما ىذا 

وبناء عمى ذلؾ فالرأي العاـ العالمي ىو رأي الشعوب ولذلؾ ؛ القرف وما لمسناه في حرب الخميج الثانية

. كمما زاد عدد الشعوب المتحررة مف نير االستعمار ازداد الرأي العاـ العالمي قوة وتأثيرا

                                                                 

 .395 ص، يزخع طبثك، عجذ انحًٍذ حدبسي- 2
زخع انظبثك - 3  .398 ص،اًن
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المبحث الثالث 

.  العام الرأيمقومات وعناصر
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 :مقومات الرأي العام

تتعدد التسميات المستخدمة في ىذا المجاؿ فيناؾ مف يطمؽ عمى مقومات الرأي العاـ المحددات    

 انو يمكف الميؿ إلى معالجتيا كمقومات انطالقا مف التأثر بفكر إالوىناؾ مف يسمييا العوامؿ والعناصر 

الباحثيف والمتخصصيف الذيف يروف أف لمرأي العاـ في أي بمد مف البمداف مقومات مستمدة مف تاريخو 

 . وظروفو البيئية فمعرفة

 العاـ بالنسبة لموضوع معيف وتمكف لمرأيىذه المقومات تساعد عمى استنباط االتجاىات المحتممة    

 بو وسائؿ اإلعالـ أف تقـومف التنبؤ باالتجاىات المحتممة عند طرح موضوع ما وتحدد الدور الذي ينبغي 

. والتنظيمات السياسية والشعبية حياليا

: العادات والتقاليد والقيم المتوارثة

تعكس العادات والتقاليد طبيعة النظاـ االجتماعي السائد في مجتمع مف المجتمعات ويزداد التمسؾ    

بالتقاليد في المجتمعات البدائية والمتخمفة والفقيرة فالتقاليد لدى ىذه المجتمعات ىي خير الزاد وىي في 

 فريسة ليا ويتشبثوف بيا فيـ ال يممكوف غيرىا ويزداد سمطاف األساطير األفرادويقع ، حكـ المقدس

 1. وتمؾ الخرافاتاألساطير الشعوب مخدرة ال تجد السبيؿ لدحض ىذه فتحيىوالخرافات 

 موروث ثقافي اجتماعي بما فييا العادات إلىوتتميز الشعوب وخاصة ذات التاريخ العريؽ التي تنتمي    

والتقاليد باحتراميا لتمؾ العادات والتقاليد وتعمقا بيا وغالبا ما تكوف ىذه العادات والتقاليد عصية عمى 

 .2التغيير أو عمى تقبؿ التغيير

                                                                 
. 5 ص،يزخع طبثك،عٍذ طزاج  - 1

ؤطظخ اندبيعٍخ نهذراطبد ٔانُشز ٔانزٕسٌع،ثٍزٔد،  ٔانذعبٌخٔاإلعالو انعبو ،انزأي رايش عًبر، ْبًَ انزضب - 1  ، اًن
 .58 ص،1998
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نيا حقائؽ وبديييات ال تقبؿ أساس أوتتقبؿ الشعوب عادة معتقداتيا المتوارثة بخيرىا وشرىا عمى      

 أزمنة وقد تشمؿ ىذه المعتقدات نواحي أخالقية واجتماعية كانت مثار جدؿ في الرأيبداء إو أالجدؿ 

 والسموؾ والتقاليد واألخالقياتسابقة ثـ انتيت إلى الصورة التي تقبميا الجميع فدخمت طور المعتقدات 

. 1المتوارثة

ذ ال إي وتشكيمو أىـ العوامؿ التي تؤثر في تكويف الرأمة مف أ ويعتبر التراث الحضاري والثقافي لكؿ    

 بقوى العادات و التقاليد والتاريخ والقيـ السائدة في مجتمع معيف ويذىب بعض يتأثرف أمفر لمفرد مف 

ننا محاطوف بحمقات مشتركة المركز وكؿ واحدة مف ىذه الحمقات تسيـ بنصيب بألى القوؿ إالباحثيف 

 مف سموؾ %90ف بأالذي يقوؿ " ستيوراتتشيس  "فىؤالء الباحثيكبير في طرؽ تفكيرنا وسموكنا ومف 

 . 2 في تعمميا منذ والدتويبدأالفرد العادي في مجتمع معيف يقرر بما تفرضو النظـ والقواعد التي 

ي العاـ بيف ىذه المعتقدات والقيـ أ دراسة لمرأي عدـ الخمط عند إجراء 3ويطالب المتخصصيف    

 العاـ يدور حوؿ مسائؿ موضع جدؿ ونقاش بعكس المعتقدات فالرأي،  العاـالرأيالمتوارثة الجامدة وبيف 

 . الجماىير ولـ تعد مثار نقاش عاـأدىافالعامة التي رسخت عبر العصور في 

 ميداف المعتقدات والتقاليد المسمـ بيا قد ضاؽ بينما اتسعت أففالمالحظ في العصر الحديث   

 وتعميميا وذلؾ المرأة التي كانت محرمة عمى النقاش مثؿ سفور األمور العاـ وشممت كثيرا مف الرأيدائرة 

 خاصة القنوات الفضائية التي مكنت الناس مف اإلعالـلتطور وسائؿ المواصالت واالتصاؿ ووسائؿ 

. أحيانا وتقاليدىا بما فييا مف تناقض وتصارع وأخالقياتيااالطالع عمى معتقدات الشعوب المختمفة 

 ليا وخاصة أف إال العامة اآلراءر مف قبؿ بتعت  القيـ والعادات والمعتقدات المتوارثة الأفومع    

 الفرد في كثير مف الحاالت أف العاـ ذلؾ الرأي كبيرا جدا وبالغ الخطورة عمى تأثيراالعادات السيئة منيا 

                                                                 
 .59 ص،رخع انظبثكوال - 2

 .100 ص، يزخع طبثك، احًذ ثذر- 3
زبئح انظٍبطٍخ:  انعبو،انزأي عجذانغفبر رشبد - 4  .108ص، 1984 ، يكزجخ َٓضخ انشزق، انمبْزح،دراطخ ًف اُن



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
37 

 

 الرأي حوؿ بعض المسائؿ الحالية المطروحة لممناقشة فقد يؤيد لرأيويستميـ ىذه القيـ والعادات في تكوينو 

 العاـ ضد الرأي أفالعاـ في دولة ما سموكا معينا في مسالة معينة كما قد يعارضو وفي ذلؾ يقاؿ مثال 

 . ال تتفؽ وعادات المجتمعالمؤمنةو أ ىذه المعارضة الظاىرة أفىذا السموؾ وقد يعني ذلؾ 

عض بيمتثؿ   معينة وقد البأفعاؿ تحريـ القياـ أي عف ىذا السموؾ المنيي عنو أمثمةىناؾ عدة ؼ"    

 مف الغرباء عمى ذلؾ أنيـالناس في بمد ما لمعادات التي يسير عمييا الناس فيو وبالتالي ينظر ىؤالء عمى 

 1".المجتمع وقد يعامموف بعداء وقد يتـ منعيـ مف مزاولة النشاط االجتماعي  في ىذا المجتمع

 التقاليد المتكاممة عمى المستوى المجتمعي لمثقافة يتطمع أو المركزية اآلراءفالقيـ الخمقية وىي   

 واألعماؿ الفروض المنطقية الرئيسية العريضة لممناقشات أو المقدمات أنيا مجتمع ما عمى ءاألعضا إلييا

. 2عمى مستوى جماعي

 ليا وخاصة العادات إالأف العامة اآلراء مف قبؿ رال تعتب القيـ والعادات والمعتقدات المتوارثة أفومع   

 أف حيث 3"ىارولد تشيمد" المفكر رأي العاـ في الرأي كبيرا جدا وبالغ الخطورة عمى تأثيراالسيئة منيا 

 حوؿ بعض المسائؿ الحالية لرأيوالفرد في كثير مف الحاالت يستميـ ىذه القيـ والعادات في تكوينو 

 العاـ الرأي ىناؾ بعض الجيات التي تتقف استغالؿ ىذه القيـ والعادات لتوجيو أفالمطروحة لممناقشة بؿ 

.  وخاصة في المجتمعات القميمة الحظ مف التعميـ والثقافة ومآربياتوجييا يتفؽ مع مصالحيا 

ولقد وجدنا في دراسة ميدانية أجرتيا احد اإلذاعات حوؿ دور اإلذاعة الصوتية في تغيير النظرة     "

 تجسيدا ليذه الرؤية اإلستشرافية لمعديد مف المختصيف ،4"التقميدية لممرأة في الريؼ أو المناطؽ النائية

 في المجتمع عقبة رئيسية في سبيؿ تحسيف الوضع الحالي المرأةحيث تمثؿ القيـ والعادات المتعمقة بدور 

 . الريفيةلممرأة
                                                                 

عبرف، انمبْزح، انعبو،انزأيشٍُٓبس طهعذ -1  .312 ص،1987 ، دار اًن
حذدح ،فزٌذ ًنأ - 2  .125 ص،1982 ، ٔانُشزانطجعدار َٓضخ يصز ،انمبْزح ، يحًٕد كبيم.د،انعبونهزأي انعٕايم اًن

زخع انظبثك - 3  .130ص، اًن
زخع انظبثكا - 1  .135 ص، ًن
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غمب المناطؽ النائية عمى أحثيف في ا مف الب%32 حيث وجدنا مف خالليا طبعا انو لـ يوافؽ  

 لمرفض يمييا البنت مصيرىا األسبابتعميـ البنت وجاءت التقاليد التي ال تسمح بتعميـ البنت في مقدمة 

.  مف تعميـ البنت والرغبة في عدـ خروج البنت مف المنزؿ أىـالزواج تعميـ الذكور 

التقاليد تمنع :  عدـ الموافقة ىيأسبابمف المبحوثيف عمى توظيؼ البنت وكانت %28ولـ يوافؽ  

 .بالرجاؿ ال تختمط فقط حتى الوظيفة لمرجاؿ المرأةتوظيؼ 

 عمى حؽ االنتخاب وكانت التقاليد التي تمنع المرأةالمبحوثيف عمى حصوؿ  مف%23.2ولـ يوافؽ 

 . لممنزؿ فقط الديف يحـر ذلؾالمرأة عدـ الموافقة يمييا أىـ أسبابذلؾ 

 العاـ الرأيفي بحثو لقياس اتجاىات "فؤاد دياب "إليوتوصؿ   واتفقت ىذه النتائج مع ما  

:  عدـ الموافقةأسباب بالعديد مف البمداف العربية ومنحيا حقوقيا السياسية حيث كانت المرأةتجاه 

. 1والتقاليد االجتماعية، وكذا التقاليد الدينية،  اقؿ استعدادا وموىبةالمرأة،  مكانيا المنزؿالمرأة

: إلييا في االنتخابات في تمؾ الدراسة المشار المرأة دوافع عدـ الموافقة عمى ترشيح  أىـوكانت

.  وقد استنكر بعض المبحوثيف ذلؾ ورددوا عبارات استنكاريةالمرأةالتقاليد تمنع ترشيح 

 عف انتزاع أجيزة اإلعالـحوؿ مسئولية اإلعالمييف ونتفؽ مع كؿ المفكريف والباحثيف و  

ىذه العادات والتقاليد واقتالعيا مف جذورىا وشرح سياسة الحكومة حياليا والمالبسات المتباينة التي 

 عف ىذه العادات والتقاليد البالية والترويج لمقيـ اإلقالعتمس مصالح الجماىير مف قريب وتحتـ 

والعادات المفيدة مثؿ قيمة العمؿ وقيمة االدخار ومواجية بعض الجيات ذات المصالح الخاصة 

 العاـ توجييا يتفؽ مع مصالحيا الرأيالتي تجيد استغالؿ القيـ والعادات المتوارثة لتوجيو 

 . واالجتماعية، واالقتصادية،ومقاصدىا السياسية

                                                                 

 .122 ص، يطبثع انذار انمٕيٍخ، انمبْزح، انزأي انعبو ٔطزق لٍبطّ،فؤاد دٌبة - 1
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 عف طريؽ دراستيـ لمعوامؿ الحضارية ، فنوف السيطرة والتحكـاأف يتقنو فمقد استطاع االستعماريوف 

 ا،ويفتتو شيعا األمـاأف يمزقو عمى ضوئيا ا؛واستطاعو والمقومات الثقافية في كؿ امة،المختمفة

.  1 شعوب متنافرةإلىالشعب الواحد 

 االستعمار المعاىد المتخصصة لدراسة الشعوب المستيدفة والتعرؼ عمى ثقافتيا وطابعيا  أقاـفمقد

 العاـ في تمؾ البالد وتدريب كبار الساسة االستعمارييف الرأي عمى التأثيرالقومي الستخداـ ذلؾ في 

 .تمؾ البالد في أىدافووالجواسيس ورجاؿ المخابرات الذيف يستخدميـ في تحقيؽ 

وعف طريؽ معرفة محتوى الثقافة مف قيـ وتقاليد ومعتقدات تمكف االستعمار مف تمزيؽ الشعوب 

 .الفرعية ثقافتيا وأعضاءشيعا وبث التفرقة بيف جماعاتيا المختمفة 

 : 2رأي األفراد في النواحي اآلتية القيـ في تأثير نواحي أىـ" فاروؽ يوسؼ" د األستاذويحصر 

 إلى اإلفراد اآلخريف أو الجماعة أو ايجابي في نظرة الفرد أوتؤثر في شكؿ سمبي  - أ

 .األخرىالجماعات 

 تواجييا  أوتؤثر عمى قرارات الفرد واختياره بيف بدائؿ الحموؿ لممشاكؿ التي يواجييا - ب

  .إليياالجماعة التي ينتمي 

  مرغوب عنوأوىو غير مقبوؿ  ما مرغوب فيو وأو ىو مقبوؿ  تحدد لمفرد ما - ت

 :والرأي السموك أنماط

 . رفض الضغوط عميوأو عمى المدى الذي يقـو الفرد في حدوده بالموافقة تأثر - ث

 .تواجيو المشاكؿ التي أو الفرد لممواقؼ إدراؾبالغا في تأثر تأثيرا  - ج

                                                                 

 .3ص، يزخع طبثك، حًذ ثذرأ- 1
 .57 ص،1987 ، يكزجخ عٍٍ شًض،انمبْزحانعبو، انزأيفبرٔق ٌٕطف- 2
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 وذلؾ عف طريؽ تحديد الحاجات التي يتـ اإلدراؾيعمؿ نسؽ القيـ عمى تنظيـ عممية  - ح

 . وكذلؾ عممية انتقاء وتنظيـ المدركات إشباعيا و أولويات إشباعيا

:  الدين

 عمى الديف ما ينطبؽ عمى العادات والتقاليد المتوارثة حيث أنو ينطبؽمف المختصيف  العديد ويرى    

 1. العاـالرأييعتبر بالنسبة لجماىير الشعب مف المسممات التي ال تقبؿ الجدؿ وال تدخؿ في مجاؿ 

 والمجتمعات عمى اختالؼ معتقداتيا األمـ ىامة ومؤثرة في حياة أدواراتزاؿ   ومااألديافولعبت    

 وذات مصادر مقدسة وثقافية معنوية وروحية تأثيرات وقد طبعت األدياف باعتبارىا قوى ذات وأديانيا

 السياسية وأنظمتيا حياتيا وأنماط الدنيوية سموؾ الجماعات اإلدارة اإلنسانية مف وأسمىومطمقة 

 .االجتماعية بطابعيا

 بالعامؿ الديني أو بأخرى بصورة إال تأثرت وما مف جماعة مف الجماعات األمـمة مف أ فما مف 

 في  حياة أساسيا قروف طويمة سابقة فمقد لعبت الكنيسة دورا إلىوتعود جذور الدور المؤثر والفاعؿ لمديف 

 حيث  كاف ليا أوروبا البالد التي انتشرت فييا المسيحية وخاصة في مختمؼالكثير مف الشعوب وفي 

 .2دور فاعؿ في الشؤوف الروحية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 دورا بارزا في حياة الشعوب التي اعتنقتو منذ فجر الدعوة اإلسالميوقد لعب الديف   

 وتشريعا ومنيج وأمةدولة ) في مختمؼ الشؤوف الحياتية لممسمميف تأثيره وحتى يومنا ىذا وظير اإلسالمية

.  كؿ شؤوف الحياةتأثيرىا إلى لـ تقتصر عمى العبادة فحسب بؿ يصؿ اإلسالمية الدعوة أفباعتبار  (حياة

                                                                 

فظٍخ،انزأييخزبر يحًذ انزٓبيً- 1 عبرف،  انمبْزح، انعبو ٔانحزة اُن  .25 ص،1982، دار اًن
. 63ص،  يزخع طبثك، رايش عًبر،ْبًَ انزضب- 2
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لقد حؿ الديف محؿ :  عمى حياة العرب فيقوؿاإلسالمي الديف تأثيرويصؼ مؤلؼ ىاـ   

 لميوية الجماعية والوالء محؿ العرؼ كقانوف لمجماعة وبينما كاف شيخ القبيمة يحتؿ منصب كأساسالقرابة 

 فاف محمدا صمى اهلل عميو وسمـ إلغائيا الموافقة الطوعية لمقبيمة وىي موافقة يمكف أساسالرئاسة عمى 

 مف االمتياز الديني المطمؽ واستمد سمطتو ليس مف الطرؼ المحكـو بؿ مف أساستولى السمطة عمى 

. 1اهلل

حد مقومات النظاـ الثقافي فالديف مف العناصر الحضارية الراسخة التي ال أويعد الديف   

قد " السيد عميوه. "يقوؿ د الديف كما  إال أفعيتزعز الجدؿ وجوىر الديف يبقى ثابتا ال أساسياتياتبؽ 

يستخدـ استخداما سيئا كاف يعبئ بو البسطاء مف المتدينيف ويميب حماسيـ لخدمة غرض معيف فيتحوؿ 

 بيف الغرب والشرؽ في القروف األوروبية عمى ذلؾ الحروب الصميبية األمثمة عصبية ومف اإليماف إلى

 في نشر المسيحية وسيادة األبيض بحجة تحقيؽ رسالة الجنس األوروبيالوسطى والتوسع االستعماري 

 المقدس لممموؾ وباف المموؾ اإلليياالدعاء بالحؽ : أيضاالعالـ والحركة الصييونية االستعمارية ومنيا 

. 2خمفاء اهلل  في األرض

 السماوية الثالثة نزلت لكي تضع لمبشرية منياجا في الحياة الدنيا وطريقا إف األديافوالحقيقة  

 يكوف في حياتو قدوة أف مف صفات ربو الحسنى فيحاوؿ اإلنساف ولكي يتعمـ اآلخرةلمنجاة في الحياة 

 .3بأسرهحسنة يسير عمى منياج ربو لكي ينصمح حالو وحاؿ المجتمع 

 العاـ الرأي لكسب ميوؿ اإلسالمية العاـ ونشطت الدعوة اإلسالمي بالرأيولقد اىتـ الديف   

 وحرية العقيدة ودعا الرأي عمى حرية أكد وأو إرغاـ، المختمفة دوف تيديد األرض في ربوع اإلسالـنحو 

                                                                 
عزفخ،  انكٌٕذ،يحًذ سٍْز.داإلطالو،رزاس،شبخذ ٔثٕسٔرٔس- 1  .231 ص،1978 ،عبنى اًن

 .26ص، يزخع طبثك، يخزبر انزٓبيً -2
 .100 ص، يزخع طبثك،طعٍذ طزاج - 1
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 العاـ قولو تعالى في سورة آؿ عمراف اآلية اإلسالـ بالرأي ومف معالـ اىتماـ آرائيـالجماىير لمتعبير عف 

وجاءت المساجد " وأمرىـ شورى بينيـ " 38وقولو تعالى في سورة الشورى اآلية" األمرشاورىـ في  "159

 دينيـ فشؤو العاـ وتوجييو ولتضامف المسمميف وتآلفيـ ولكي يتدارسوا فييا لمرأي كمنابر اإلسالـمع 

. 1ودنياىـ

 حاتـ ر عبد القادمحمد. العاـ ويقوؿ د الرأي مف عناصر تكويفأساسياويعد الديف عنصرا   

 حتى عمى غير أوسعف الديف يفرض نفوذا  ألوالدعايةوتأثره باإلعالـ  العاـ الرأي: في كتابو القيـ

 نبوية شريفة قرآنية أو بأحاديث العاـ فاالستشياد بآية الرأي ويشكؿ مصدرا مف مصادر ،المتمسكيف بو

. 2يخمؽ االقتناع ويثير الحوافز والدوافع ويحرؾ المشاعر والعواطؼ

: التربية والتعميم

وتشكيمو سواء مف   العاـالرأيتسيـ المؤسسات التعميمية المدارس والمعاىد والجامعات في تكويف  

 إلى واتجاىاتيـ األفراد وآرائيـ مف حيث اتجاىو وقوتو حيث تؤثر في سموؾ أوحيث مضمونو المعرفي 

 تاما إيمانا المعمومات العامة والمتخصصة ونؤمف مف القدر الكافي إكسابيـ في األساسيةجانب مياميا 

.  صحيح لورأي المعمومات المتكاممة والحديثة ومف ال معمومات عنده ال بأىمية

 انو لـ يتـ اآلراء إالثير عمى أ عمى دور التعميـ في التأجريت  العديدة التي األبحاثوعمى الرغـ مف 

عادة معرفة الكيفية التي تؤثر بيا المدارس عمى تكويف إلىالتوصؿ بعد   ولكف مف المؤكد اآلراء تكويف وا 

أعمارىـ  التالميذ في سنوات أفكار المؤسسات المؤثرة في أىمية بعد العائمة في ترتيب تأتي المدرسة أف

.  التي اكتسبوىا مف العائمةوآرائيـ فيي عمى اقؿ تقدير تدعـ اتجاىاتيـ األولى

                                                                 

زخع انظبثك - 2  .101 ص،اًن
 .176ص،  يزخع طبثك،عجذ انحًٍذ حدبسي - 3
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 ويساعد التعميـ بصفة عامة التمميذ عمى التفكير وكمما ازدادت معرفتو اتسع افقو بما يمكنو مف التحرر 

 إلى" جيروسي "أشارمف وجيات النظر وخبراتو السابقة التي أصبحت تختمؼ مع وجياتو الجديدة ولقد 

           مف خالؿ طريقةتأثيرا تحدث أفمسالة غرس القيـ السياسية في النفس قائال انو يمكف لممدارس 

: 1يأتي مف طريقة كما أو أكثر

 .المضموف المنيجي وحده   -1

 .المضموف المنيجي ونوعية الدراسة  -2

 .التعبير المعمف لممدرسيف عف قيميـ الشخصية داخؿ الفصوؿ -3

 .التعبير العرضي لممدرسيف عف قيميـ الشخصية خارج الفصوؿ  -4

 .تشبو التالميذ بمدرسييـ وتبنييـ القيـ التي يعتنقيا ىؤالء المدرسوف -5

 كبيرا عمى تأثيرا االتجاىات السائدة في التعميـ تؤثر إلى أفولذلؾ يذىب العديد مف المفكريف والباحثيف 

 العاـ داخؿ الرأي عمى مستقيؿ تاالتجاىا قامت ىذه إذا خصوصا 2 العاـ داخؿ الدولةالرأيمستقبؿ 

أو  الطبقية أو الدينية أو قامت ىذه االتجاىات عمى أساس بث روح التفرقة  العنصرية إذاالدولة خصوصا 

 . كاف روح التعصبإذا

 يعمؿ عقمو لمتمييز بيف الحؽ أف مف حياتو األولىيستطيع في المرحمة  الأف النشء  ذلؾ  

 التعصب وألواف مف السموؾ أنماط وتكبر معو بعض النشءوالباطؿ والنتيجة المحتمة لذلؾ لف يكبر 

والتحيز التي تبمغ في نفسو مبمغ العقيدة واليقيف لطوؿ ما تمقاىا وتمقنيا وقراىا سنيف حياتو المدرسية وىكذا 

 والشعارات التعصبية المتحيزة التي األفكار مف الرجاؿ والنساء المؤمنيف بطائفة مف أو أجياؿيشب جيؿ 

                                                                 

 .268 ص، يزخع طبثك، شبٍُْبس طهعذ - 1
 .28 ص،يزخع طبثك، يخزبر انزٓبيً- 2
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 أمثمة األفكارتقبؿ المناقشة والتفكير ومف  رسخت في نفوسيـ وعقوليـ وبمغت منيا مبمغ العقيدة التي ال

: والشعارات المظممة

.  الطاعة العمياء وتقديس الزعيـإلىالدعوة * 

. القوؿ بالتفوؽ الجنسي والتفرقة العنصرية في النظـ الفاشية والرجعية عامة  * 

 ذلؾ القوؿ بعدـ إلى ونضيؼ إليياينبغي التطرؽ  االدعاء باف ىناؾ مجاالت لمبحث العممي ال*

  ونحف نجد مف يطالب بذالؾ، اليـوإلى نصؼ المجتمع حتى نجد مف يؤمف بيذا المرأةالحاجة لتعميـ 

 إلى أمية األفراد،وأميةاألفراد المجتمع تسمـ أف أمية والمعروؼ ، يتنفس برئة واحدةأف يريد لممجتمع وكأنو

 1. المجتمعأميةتعيف عمى 

 تغيير في المياديف السياسية أيونحف مف الذيف يعتبروف التعميـ المدخؿ الطبيعي لنجاح  

 معرفة القراءة والكتابة تساعد عمى التقمص الوجداني والتجديد والمعرفة أفواالقتصادية واالجتماعية ذلؾ 

 في تزويد الفرد بالمعارؼ واالتجاىات والقيـ أساسياالسياسية واالنفتاح عمى العالـ حيث يمعب التعميـ دورا 

زالةالجديدة وتييئة سبؿ التفكير الموضعي   بإزالة اليوة بيف المناطؽ الريفية والمناطؽ الحضرية  وا 

 مستوى إلىالمعوقات الثقافية وخمؽ اتجاىات عممية جديدة تساعد عمى االنتقاؿ بالمجتمعات التقميدية 

. 2 عمى تحقيؽ التقدـ وتقبؿ والرغبة فيواألفرادالعصر فالتعميـ يحفز 

 وعيا واضحا بذاتيا المرأة، كما يوجد التعميـ عند إلييا عمى تغيير النظرة التقميدية المرأةويساعد تعميـ 

 أوضاعيا ويحررىا مف ، خاصةاألسرة يصفو وفي ، ودورىا في المجتمع بصفة عامة، ومكانتيا،ومركزىا

.  دورىا في المجتمع أداء ويزودىا بالقدرات التي تمكنيا مف ،التقميدية

                                                                 

 .63 ص، يزخع طبثك،طعٍذ طزاج - 2
زخع انظبثك - 1  .93ص، اًن



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
45 

 

 لمحياة الجديدة والطريؽ الوحيد وتأىيميا لذاتيا المرأة التعميـ ىو الوسيمة القادرة عمى تغيير نظرة إف

 الدساتير الوطنية فالقانوف كفؿ كثيرا مف وأقرتيالممارسة حقوقيا وواجباتيا التي كفمتيا المواثيؽ الدولية 

دراؾ أىميتيا ومع ذلؾ فاف ممارسة ىذه الحقوؽ تستمـز المعرفة بيذه القوانيف لممرأةالحقوؽ   . وا 

 يقرر مكانتيا في ألنو مما يعنيو تعميـ الرجؿ أكثر سياسيا واجتماعيا رأينا في المرأةويعني تعميـ 

 الرجؿ لو مكانتو في المجتمع وخاصة المجتمع التقميدي حتى ولو لـ يتعمـ ولقد أفالمجتمع في حيف 

 احد محددات بناء القوة في أصبح التعميـ أفعف الثقافة السياسية " كمال المنوفى"وجدت دراسة الدكتور 

 في مجاؿ العمؿ وعمى حد تعبير المرأة دخوؿ إلى المتوسط يؤدي أو التعميـ الجامعي أفالقرية كما 

 يعني المينة والعمالة والمشاركة في الحياة العامة مما يساعد المرأة فاف تعميـ "محي الدين صابر "الدكتور

.  االقتصاديالمرأةعمى استقالؿ 

 دراسة ميدانية تلآلخر وأوضح تغيير نظرة كؿ واحد منيما إلى والرجؿ يؤدي المرآة تعميـ أفكما  

 العالقة بيف الزوج والزوجة المتعمميف تحولت في الغالب مف التسمط أف" سناء حسين الخولي"لمدكتورة 

 .1 عالقة تقـو عمى المحبة واأللفة والمساواةإلىوالالمباالة 

 العاـ في الدولة الحديثة في تشكيؿ العقوؿ وبالتالي توجيو الرأي التعميـ كمقـو مف مقومات  وألىمية

 مف تعدد الجيات المشرفة عمى 2 عديدة قادمة نبو الكثير مف المفكريف والمتخصصيفألجياؿ العاـ الرأي

 جيؿ متنافر في التفكير ،إعداد معنى ذلؾ التعددإذ أف الموجية لو اإليديولوجياتالتعميـ في الدولة وتعدد 

 ذات المصالح الطبقية األحزاب حد كبير ذاؾ الذي يقع بيف إلى تنافرا يشبو ،واألىداؼ،االتجاىات

. المتباينة

                                                                 

زخع انظبثك -1  .97 ص،اًن
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 : داخل الدولة دالسياسي السائالنظام 

:  العاـ عمى النحو التاليالرأي السياسية السائدة داخؿ الدولة دورا فاعال في تكويف األوضاعتمعب 

: النظم الديمقراطية

بداء الرأيحيث تسود حرية الفكر   وتتعدد في ، بالنسبة لممسائؿ العامة دوف خوؼ، المخالؼ عالنيةوا 

 السياسية المتنافسة ذات البرامج المعمنة التي توضح األحزاب خاصة ، التنظيمات السياسية،ىذه  النظـ

 عمى لمحصوؿ حيث يسعى كؿ حزب منيا ، وتقدـ بدائؿ الحموؿ ليا،موقفيا بالنسبة لممشكالت العامة

 تؤيد ذلؾ سواء ، عف طريؽ ما يقدمو مف بيانات وحجج وبراىيف، ووجية نظره، العاـ لبرنامجوتأييد الرأي

. 1 معارضاأوكاف حزبا حاكما 

وتعتبر الحياة الحزبية ضرورة مف ضروريات الحياة الصحيحة فالحياة الحزبية في بيئة تتميز بالحرية 

يسودىا مناخ حرية  واالنفتاح تعتبر ظاىرة صحيحة لمنظاـ السياسي بينما تؤدي الحياة الحزبية في بيئة ال

      وشفافية وانفتاح وتختمط فييا قيـ التحديث بموروثات المجتمعات المتخمفة كالطائفية والقبمية العائمية 

 نزاعات تتحكـ فييا ،إلى العاـ وتحوؿ الصراع الديمقراطيالرأي تفكيؾ إلىالوالءات الشخصية تؤدي  و

 .2أىمية حروب إلى التي قد تؤدي ،الغرائز والمصالح الفئوية الضيقة

 السياسية المتناحرة التي تمثؿ مصالح متباينة األحزاب وجود أفكما يرى بعض المفكريف   

 ،أفمؤامراتوأو مف شانو  وبخاصة في البمداف المكافحة مف اجؿ االستقالؿ والتخمص مف وطأة االستعمار 

 .3 تفتتو وانقسامو بالنسبة لممسائؿ الحيوية اليامةإلى العاـ في الدولة ويؤدي الرأييضعؼ مف قوى 

                                                                 
 .76ص،  يزخع طبثك،فبرٔق ٌٕطف- 1

 .69 ص، يزخع طبثك، رايش عًبر،ْبًَ انزضب- 2
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 الغالبية تأييد العاـ طمعا في الحصوؿ عمى الرأي في رإلى التأثيوتسعى الحكومات الديمقراطية 

: 1اآلتية الوسائؿ الخمس أىميا عدة وسائؿ لتحقيؽ ذلؾ مف إلىالشعبية وتمجا ىذه الحكومات 

ويعتمد الوعي السياسي لممواطنيف عمى : العمؿ عمى تنمية وزيادة الوعي السياسي لدى الجماىير -1

 الثقافة والتعميـ الشعب لممشاركة االيجابية تأىؿ الشعب حيث إلييا أفراددرجة الثقافة والتعميـ التي وصؿ 

 . واالىتماـ بالتنشئة السياسية لممواطنيف مف الصغراإلعالـالمختمفة كاالنتخابات ووسائؿ 

 العاـ لمحصوؿ عمى الرأيحيث ازدادت حاجة :  العاـ الرأيضرورة عرض الحقائؽ كاممة عمى  -2

 يكوف وجيات نظره أف والقضايا العامة حتى يستطيع األحداثالمعمومات والحقائؽ بصفة مستمرة عف 

 قرية صغيرة ويساىـ ىذا إلى وتحوؿ العالـ اإلعالـ والسيما مع انتشار وسائؿ األحداثالصائبة تجاه تمؾ 

العرض لمحقائؽ كاممة وبموضوعية في القضاء عمى الشائعات وعدـ ظيور تقمبات مفاجئة في اتجاىات 

 . العاـالرأي

 وسائؿ االتصاؿ مف راديو أصبحتحيث :  العاـالرأي عمى التأثير في اإلعالـاستخداـ وسائؿ  -3

 وخاصة القنوات الفضائية العامة والمتخصصة في متناوؿ الجميع وتتخطى الصعوبات وتميفزيوفوصحؼ 

 لذلؾ تيتـ الحكومات ، مكاف طواؿ الميؿ والنيارأي المواطنيف في إلىوتصؿ ، الطبيعية والمصطنعة

 العاـ وتوجييو الوجية التي الرأي في شرح سياستيا ومحاولة صياغة اإلعالـالديمقراطية باستخداـ وسائؿ 

 . تتفؽ مع الصالح العاـ

 العاـ في الدوؿ الرأيولذلؾ تزداد معاىد ومراكز قياس  : العامالرأياالىتمام باستطالعات  -4

 العاـ ورسـ السياسات المناسبة الرأيالديمقراطية مما يمكف الحكومات الديمقراطية مف دراسة اتجاىات 

 .لمواجيتيا

                                                                 

 .115 ص، يزخع طبثك، طعٍذ طزاج - 1
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 لمقياـ بدورىا في العمؿ السياسي وخاصة :الشعبيةتوفير الحرية لمتنظيمات السياسية  -5

 . والنقابات المينيةكالجمعيات األىميةمؤسسات المجتمع المدني 

 وتنوع الرأيويكوف المواطنوف في النظـ الديمقراطية عمى درجة عالية مف الوعي بسبب حرية      

الحموؿ المطروحة لممشاكؿ بسبب التعدد الحزبي وعدـ احتكار وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية واىتماـ 

 العاـ عمى الرأي يتكوف أفالمواطنيف بالمشاكؿ العامة ومشاركتيـ في الحياة السياسية ويترتب عمى ذلؾ 

 العاـ في ىذه المجتمعات الديمقراطية يتسـ الرأي المناقشات العميقة وفي حرية تامة ولذلؾ نجد أساس

بالعمؽ واالستنارة والعقالنية والثبات النسبي والظيور والوضوح والتعبير السممي عف نفسو ويكوف ىناؾ 

 العاـ والحكومة واستجابة األخيرة الرأي العاـ بسبب وجود قنوات اتصاؿ ايجابية بيف الرضانوع مف 

 والنظاـ في المجتمع ويجعؿ السمطة األمفالتجاىات األوؿ مما يساعد عمى االستقرار السياسي واستتباب 

. 1 العامة لمشعب وممثمو لو في تحقيؽ أمالو وتطمعاتواإلرادةالحاكمة معبرة عف 

 :النظم غير ديمقراطية

 النظـ غير الديمقراطية ىي النظـ التسمطية التي تقـو فييا السمطة الحاكمة بالتسمط والسيطرة      إف

 مذىبي أو وتحد مف حقوقيـ وحرياتيـ وتحاوؿ فرض نظاـ سياسي آراءىـ الشعب وتتحكـ في أفرادعمى 

 نظـ الحكـ الشيوعية والنازية والفاشية وعدد مف أمثمتيا معارضة مف احد ومف أيعمى الشعب دوف قبوؿ 

دوؿ العالـ الثالث المختمؼ التي تدعي تطبيؽ النظـ الديمقراطية وىي في الواقع بعيدة كؿ البعد عنو 

                                                                 

 .77 ص،مرجع سابؽ، فاروؽ يوسؼ- 1
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 لمرأيلمضغط والتسمط والتحكـ الذي تفرضو ىذه النظـ عمى جماىير الشعب مف كبت لمحريات وتقييد 

. 1العاـ ومحاولة تكوينو بأسموب يساير أىداؼ ىذه النظـ ومبادئيا

فالنظـ الديكتاتورية تضع القيود عمى الحرية الفردية والجماعية وتفرض الرقابة عمى   

 والجماعات األفراد وفي الغالب تمتمؾ الدولة نفسيا ىذه الوسائؿ وتحظر تممكيا عمى اإلعالـوسائؿ 

.  والييئات

وتقـو الدوؿ الديكتاتورية بدعاية قوية ال تتورع فييا عف استخداـ األساليب المنافية لؤلخالؽ       

والنتيجة في ىذه الحالة ىي . كالكذب والخداع والتضميؿ والتيويؿ فضال عف حجب الحقائؽ عف الشعب

 العاـ الرأيأو مفتعؿ يكوف في العادة فجا ومتسما بالسذاجة والغفمة مثمما كاف " مصطنع"خمؽ رأي عاـ 

. 2 الحرب العالمية الثانية وقبؿ نشوبيا بعدة سنواتإباف النازية وايطاليا الفاشية ألمانيافي 

:  المختمفةالديمقراطية بأنواعيا العاـ في ظؿ النظـ غير الرأيغياب       يخمص الكالـ إلى القوؿ ب

نماالعقائدية حيث تسود عقيدة سياسية رسمية ال تمثؿ في نظرىـ مجرد فكر   حقائؽ مطمقة ال تقبؿ وا 

 غير العقائدية حيث ال توجد عقيدة ،أو وما ىو خطأ، تستخدـ كمعيار لتحديد ما ىو صواب،الجدؿ

 ظاىرة أصبحت مثؿ ظاىرة االنقالبات العسكرية التي ، المواطنيف،وتنشئةسياسية تستخدـ في تربية الكوادر

 واإلكراه والنيي واستخداـ السمطة األمر وينتشر االعتماد فييا عمى ،3تتكرر كثيرا في دوؿ العالـ الثالث

.  تعود المواطنيف عمى الخضوع والسمبيةإلىمما يؤدي مع الزمف 

 وعدـ ، وتناقضيا، وقمة البيانات، العمنيإبداء الرأيولذلؾ نجد انو بسبب عدـ الحرية في   

 سمات أىـ تكوف مف ، والتعود عمى الخضوع والسمبيةاإلعالـ، وتناقض ما تقولو وسائؿ الرأي اآلخروجود 
                                                                 

 .119 ص، مرجع سابؽ،سعيد سراج - 2 
 .183 ص،يزخع طبثك،حًذ ثذرأ- 2
زخع انظبثك - 2  .184 ص.،اًن
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 يمكف ، وغير عميؽ، سطحي، غير ظاىر، كامفرأي وجود الديمقراطية، العاـ في ىذه النظـ غير الرأي

 كما ؛ وعدـ العمؽ، الكبير والسطحيةبالتذبذبيتسـ ، في فترة وجيزة،  النقيضإلى ينتقؿ مف النقيض أف

 أحيانا العاـ عف نفسو الرأي وقد يعبر ،ينعدـ التعاطؼ والتضامف والثقة والفيـ بيف الحكومة والشعب

 .1بوسائؿ العنؼ

 كاف ؛ فإذا العاـ بياالرأي السياسية القائمة داخؿ الدولة تؤثر في تكويف أف األوضاعوالخالصة     

 العاـ واالستعالء عمى الجماىير واحتقارىا بالرأي والرأينظاـ الدولة قائما عمى الدكتاتورية واالستبداد 

شاعة الخوؼ "  يحؿ محمو إذ العاـ في الدولة الرأي سمبية إلى فاف ىذا يؤدي حتما واإلرىاب التعسؼ وا 

. 2"السخط العاـ "أو" العاـ

 السياسية المتناحرة التي تمثؿ مصالح األحزاب وجود أف بعض المفكريف يروف إفوجدير بالذكر     

 أف االستعمار ومؤامرتو وطأة وبخاصة في البمداف المكافحة مف اجؿ التخمص مف أيضامتباينة مف شانو 

. 3 تفتتو وانقسامو بالنسبة لممسائؿ الحيوية اليامةإلى العاـ في الدولة ويؤدي الرأييضعؼ مف قوى 

: الزعامة

 العاـ ارتباطا عضويا وثيقا ومف ثـ فقد لقي الرأييرتبط موضوع الزعامة في تكويف   

 يمعب األىميةموضوع الزعامة اىتماما فائقا مف الباحثيف والعمماء والدارسيف باعتباره عنصرا رئيسيا بالغ 

 العاـ وفي التأثير عمى اتجاىاتو الف الزعامة في قيادة الجماىير والتأثير في الرأيدورا خطيرا في تشكيؿ 

.   المرجوةاألىداؼ  بطريقة تحقؽ آرائيامعتقداتيا والتشكيؾ في 

                                                                 
 .70 ص،يزخع طبثك، فبرٔق ٌٕطف- 1

زخع انظبثك - 2  .72 ص،اًن
زخع انظبثك - 3   .77ص، اًن
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 وتطمعاتو والذي يستمد وأحالمو الشعب آماؿ الزعيـ الحقيقي ىو الذي تتمثؿ وتتركز فيو أفذلؾ  

. 1الجماىير  واحتياجاتو فيو التجسيد الحي لمشاعرومطالبو لرغبات شعبو إدراكوقوتو مف 

 أساسا ومشاعره باعتبارىا أحكامو الذي يتقبؿ الناس الشخصىو " ليندماف" الزعيـ كما عرفو     إف

 والقدرة عمى تعبئتيا والتحكـ وأفكارىا في اتجاىاتيا والتأثيرلمعقيدة والسموؾ فالزعامة ىي قيادة الجماىير 

اىا في مواجية ما يمرتج  وأمؿ األمةبتوجياتيا والقدرة عمى الحصوؿ عمى ثقتيا بحيث يغدو الزعيـ 

 . 2يعترضيا مف عقبات

 العاـ في مجتمعاتيـ فالزعيـ الناجح الرأي التي يمعبيا الزعماء في توجيو أىمية األدواروال ريب في     

تتاح لغيره يكوف اقدر عمى  بما يتاح لو مف دراسات ورؤى صافية بحكـ ما لديو مف بيانات ومعمومات ال

 العاـ وذلؾ ىو المؤشر الذي يرتبط بصورة واضحة بمشاعر الرأي مؤشر إلىمعرفة االتجاه الذي يتجو 

 كذلؾ فانو يعبر عف اتجاىات الجماعة التي يتزعميا بصدؽ وعف عقميا األمر الناس وما داـ وأحاسيس

الالجماعي   .3 فما نجحت دعوتياوا 

 الزعيـ تحوي كؿ ما يحقؽ الخير وما يقوي الروح المعنوية ويدفع بالعجمة أفكارتكوف  وعادة ما    

 الزعيـ الناجح ىو الذي يتميز بالقدرة عمى استكشاؼ أفوالشؾ ؛  التقدـإلىاالقتصادية واالجتماعية 

 العاـ والتعبير عف ىذه االتجاىات وتصبح خطبو ومظاىر سموكو معبرة عف مطالب الرأياتجاىات 

. الجماىير واىتماماتيا 

 

 

                                                                 
 .79 ص، يزخع طبثك،طعٍذ طزاج - 1

 .83 ص، رايش عًبر،ْبًَ انزضب- 2
 .28 ص،1987 ، دار انجشٍز، عًبٌ، انعبو ٔانعاللبد انعبيخإطًبعٍم،انزأيغبسي- 3
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: 1جوانب ىذا الدور االيجابي لمزعامة فيما يمي" فردريك"ويمخص 

 ووسائؿ جديدة واتجاىات ونماذج وسياسات يقتنع بيا المجتمع لحؿ مشاكمو بشكؿ  أىداؼابتكار  -1

 .أفضؿ

 . وجدواىاأىميتياالحفاظ عمى القيـ والنماذج التقميدية المحورية في الجماعة التي ثبت  -2

الخارج  التي أو  كؿ الوسائؿ والضمانات الممكنة لمنع القوى في الداخؿ إلى استخداـالمبادرة  -3

 بتقويض طريقة الحياة التي ارتضاىا لنفسو وبذلؾ يكفؿ حماية تكامؿ الجماعة أوتيدد المجتمع باالنييار 

 .وتماسكيا في مواجية االنييار الثقافي والمادي العنيؼ

: تصنيفات الزعامة

فيناؾ مف . مف نوع واحدأكثريوجد تصنيؼ متفؽ عميو لمزعامة فقد يجمع الزعيـ بيف  ال  

 قائد المؤسسات القائد أوزعيـ : ثالثة ىي إلى أنواعالباحثيف مف يصنفوف الزعامة والقيادة 

:  أماـ أشيرىا نقؼ أخرىالمسيطر والقائد اإلستمالي وىناؾ تقسيمات 

:  األولالتصنيف

: 2اآلتي عمى النحو إلى أربعةيقسـ الزعامة 

 : الزعيم الفكريأوالقائد–أ 

                                                                 

 .132 ص، يزخع طبثك،عجذ انغفبر رشبد- 1
 .149 ص،يزخع طبثك،ثذرأحًذ - 2
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 ويتميز ىذا الزعيـ عادة برؤية واسعة ويضع األفكار القائد الذي يسيطر في عالـ أووىو الزعيـ     

ومف ىنا قد يفشؿ عند محاولة ؛حالـأو  مثالي بأنووقد يوصؼ ىذا الزعيـ لمجماعة؛ خطط المستقبؿ 

 .لمعمؿ يرى بوضوح المسارات والبدائؿ المختمفة أفكاره ولكنو يستطيع أفتطبيؽ 

 القائد أووعمى كؿ حاؿ فاف عصرنا الحاضر الذي يتميز بالعمـ والمعرفة يرى في مثؿ ىذا الزعيـ  

. يعتبروف مف بيف قادة الفكر ىؤالء " جوتو"و" لينين"و" داروينو" "جاليميو"نموذجا مؤثرا ولعؿ 

 :اإلداري الزعيم  أوالقائد-ب

نجاز في مجاالت التجارة والسياسة والحكـ وربما إ وأعماؿوىو القائد الذي يقوؿ ليفعؿ فيو رجؿ    

 أو نقوؿ باف مثؿ ىؤالء القادة أفومف ىنا فيمكف األخرى؛ يبعد مثؿ ىذا القائد عف رؤية وجيات النظر 

ذا كاف الزعيـ التسمطي يعمؿ في جماعة تتقبؿ حكـ الرجؿ  إالتسمطي وفييـ الديمقراطي و: الزعماء فييـ

 الزعيـ  الديمقراطي يتميز بالثبات والحكمة أوالواحد ويوجد عادة في النظـ غير الديمقراطية فاف القائد 

 يتخذ قراراتو وال يتردد في أف العاـ قبؿ الرأي عمى نبض أصابعو شعبو ووضع أحاسيسوىو يحاوؿ فيـ 

 العاـ بالضوابط التي تحد مف سمطتو ىو واف يجعؿ مف مؤسسات الدولة الضابط الذي لمرأي يتقدـ أف

. وبيف الدكتاتورية ( بعدهيأتوفومف )يحوؿ بيف الحاكـ 

: الزعيم الرمزي- ج

 غيرىما مف مموؾ ورؤساء أو رئيس جميورية اليند أووىذا القائد مثؿ ممكة بريطانيا تممؾ وال تحكـ    

 تكوف أفالدوؿ الذيف يعتبروف رمزا لمدولة ويعمموف بذلؾ عمى استقرار شكؿ الحكـ فييا وىؤالء ينبغي 

.  العاـالرأيصورتيـ محبوبة لدى 
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: أو اإلثارةزعيم الدعاية - د

    القضايا حيث يقود حمالت سياسية مكثفة لمدفاع عنيا ويكوف ليؤالء إحدى عادة الزعيـيتبنى ىذا     

ويصنؼ معظـ المصمحيف .  دعايتيـ تكوف مؤثرة لمغايةأف كما واإلقناعالزعماء مقدرة فائقة عمى االستمالة 

تي أوي؛  الناس واتجاىاتيـ أفكار تغييرات في إحداث قادروف عمى ألنيـاالجتماعييف في ىذا القسـ ذلؾ 

 لمحرب العالمية الثانية كمثاؿ ليذا النوع مف الزعامة حيث األخيرةتشرشؿ ودعوتو وزعامتو خالؿ السنوات 

.  النصر عمى قوات المحور أحرز رفع الروح المعنوية لمشعب البريطاني حتى عاستطا

  :التصنيف الثاني 

 : اآلتي طبقا لطبيعة الرسالة التي يؤدييا الزعيـ عمى النحو أقساـ ثالثة إلىيقسـ الزعامة 

 

 : الدينيةالزعامة-ا

ىـ مخاطبة ئؿ تستوعب وساإذ مثاؿ ليا أروع والرسؿ  األنبياءوىي زعامة روحية خالصة يعتبر    

 . والحرية والسالـ والعدؿ والرحمة واإلخاء والمساواة المحبة إلىالعقوؿ وتبمغ رسالة السماء التي تدعو 

 والبالغة الشديدة والصفاء الذىني وسمو ، الحميدةواألخالؽويمتاز الزعماء الدينيوف بقوة المنطؽ     

 بالغا تأثيرا عمى الجماىير تأثيرىـ وبالتالي يكوف ، الدنيويةواألغراضالروح والبعد عف المطامع الشخصية 

.  العاـ يطيع تعاليميـ ويعمؿ بيا وينشرىا بيف الجماىيرالرأيويتحد مف خمفيـ 
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 :االجتماعيةالزعامة ب 

 الشدائد عندما تشتد المحف بالبالد وتتدىور حالة الرعية أوقاتتظير الزعامة االجتماعية في     

 يمكف ظيور األحواؿ عمى الحموؿ ففي مثؿ ىذه مستعصية تبدو أزمةأوأزمات العامة باألوضاعوتعصؼ 

. الزعامات االجتماعية

 والعدالة مثؿ واإلصالح الحقوؽ المدنية دعاة:  الزعامات االجتماعية التي عرفيا العالـأمثمةومف     

عبدالحميد بن "في الشرؽ الوسط " جمال الدين االفغاني "األمريكيةفي الواليات المتحدة " مارتن لوثر كنغ"

في الجزائر والمغرب العربي الذيف امضيا حياتيما في النضاؿ مف اجؿ " اإلبراىيميالبشير "و" ديساب

. اإلنسانية االنفتاح عمى الحضارة إلىالتنوير وتحرير العقوؿ والدعوة 

 :السياسيةج الزعامة

 بعض الحركات السياسية الكبرى التي ليا قواعدىا الشعبية الواسعة منيت بالفشؿ أفمف المعروؼ     

 . قوة ىذه الحركات العفويةاأنيحولو الذيف كاف يمكنيـ والزعماء لـ تجد الزعيـ ألنيا

محرر " غاندي" الذيف كاف ليـ ادوار مميزة في التاريخ متعددة فيناؾ العظاـنماذج القادة والزعماء      

" نيمسوف مانديال" الذي تحدى االستعمار المييمف عمى بالده واإلفريقي الزعيـ "مبيامباتريس لو"اليند و

 نوعيف عند المفكريف إلى الزعامة أو تقسيـ القادة ؿبأعماليـ ولعالخ مف القادة الذيف خمدىـ التاريخ ...

 1.والمختصيف

 الطاغية  أو مف القادة ىو القائد الميرج األوؿيوضح الفرؽ الكبير بيف الزعيـ والميرج فالنوع     

 االقتصادية األزمات العنيفة وبخاصة أوقات األزمات الحكـ عادة في إلى الطاغية أوويصؿ ىذا القائد 

                                                                 
1

 .75ص, مرجع سابق,  عبد الحميد حجازي
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 ويستولي عمى الدولة وقيادتيا إلى األماـ وتحيف الفرصة لكي يتقدـ ىذا القائد االنتيازي اليأسحيث يشع 

.  والوعود المعسولة التي يوزعيا بال حساب مستغال الحالة النفسية والعقمية لمجماىيرباألماني

 فيحكـ الدولة بالحديد والنار ويسوؽ الشعب أمرهوسرعاف ما ينقمب ىذا القائد ويفصح عف حقيقة  

 ، ويعتبر ىذا النوع مف القادة، المختفيف وراء الستارأسياده رغبات األنانية أوسوؽ القطيع ليحقؽ رغباتو 

 العاـ ؛ والرأيلياصوال يخؿ الجماىير ويخافيا ويسوقيا وال يقودىا ويخدعيا ويحتقرالشعب وسيمة ال غاية 

. وجود لو فالنقاش محـر والقائد مؤلو والسيؼ قائـ فوؽ رقاب العباد في ظؿ ىذه القيادة ال

 ال يشاركو فيو أف جدير بو مستحؽ ألنو" بالزعيـ" والذي ميزه المفكر التيامي األخر النوع   أما

 ويستفيد مف والخطأميرج فيو ال يدعي العصمة وال استمياـ الوحي يؤمف بالعمـ  بالتجربة  وأطاغية 

 الشعب ىو الزعيـ الحقيقي واف زعامتو أف التي كشفت عنيا التجربة ويضع دائما نصب عينيو األخطاء

. ليست سوى تفويض مف الشعب 

: بو في حياة الشع واألحداثالثورات والتجارب

ويؤدي . وتاريخيا وذاكرتيا األمـ في حياة أثارا ال تمحى التي تترؾ األحداثتعتبر الثورات الكبرى مف  

 البمداف المجاورة وىذا ما يخمؽ حالة جفاء وحذر إلىنجاح ثورة مف الثورات غالبا الى امتداد المناخ الثوري 

. وقد يدخؿ النظاـ في نزاعات وحروب مع البمداف المجاورة .وعداء تجاه النظاـ الجديد المنبثؽ مف الثورة 

وحوربت الثورة البمشفية غداة ؛فمقد واجيت الثورة الفرنسية مواقؼ عدائية مف األنظمة الممكية المجاورة

 األنظمة الرأسمالية الداخمييف الذيف تمقوا مساعدات مف الخارج لمثورة بؿ مف أعداءىاليس مف –اندالعيا 

.  القريبة منيا والبعيدة عنيا 



ظزٌخ نذراطخ انذعبٌخ اإلعاليٍخ ٔصُبعخ انزأي انعبو:                   انفصم األٔل  األطض اُن
 

 
57 

 

 الرأي لمثورة ىي تحرؾ األساسية في حياة الشعوب والظاىرة أساسية الثورات تجارب ومف الثابت أف

 ذات جذور أىداؼ وامف بيا وىي عادة إلييا التي طالما سعى األىداؼالعاـ في البمد الثائر لتحقيؽ 

 ايجابية التنفيذ إلى مرحمة تطور مف سمبية التفكير إذفاقتصادية واجتماعية وتاريخية عميقة فالثورات 

. 1 الجماعي االيجابيوالتأييدالمستند عمى العمؿ الثوري 

نما الشعب الذي قاـ بيا أو عمى البمد وأثارىاوال تقتصر تجربة الثورة الناجحة   األخرى البالد إلى تمتد وا 

 الثورة البمشفية امتدت بمفاىيميا التحررية األمريكيةالثورة الفرنسية الثورة : واضحة لذلؾ أمثمةولدينا 

 العاـ لجميع الشعوب الرأي ابعد مف حدود البالد التي حدثت فييا لتؤثر في إلىالسياسية واالجتماعية 

. 2 الالتينيةإفريقيا وأمريكا وآسياالمناضمة في 

 :االقتصاديالمناخ 

 العاـ عف الرأي عمى أو المؤثرة فييا االقتصادية والتحوالت الناتجة عنيا تأثير األوضاعال يقؿ    

وقد اقتصادي؛  عمى التفاعؿ المتبادؿ بيف ما ىو سياسي وما ىو التأكيد السياسية مع تأثير األوضاع

 تتأثر الثقافية ال أو السياسية أو يكوف ىناؾ مسالة مف المسائؿ االجتماعية أف انو يندر إلىيرجع ذلؾ 

.  أو أخرىبالعامؿ االقتصادي بدرجة 

 وعمى الطبقات االجتماعية وعمى نسؽ األسرة كبير عمى نظاـ تأثير االقتصادية ليا     فاألوضاع

 العوامؿ والظروؼ االقتصادية عمى تأثير وعف طريؽ ،القيـ في المجتمع وعمى تشكيؿ نظامو السياسي

 عمى ميوؿ الناس واتجاىاتيـ وبالتالي عمى فإنيا تؤثرالنواحي االجتماعية والثقافية والسياسية لممجتمع 

: أىميا العاـ مف خالؿ ثالث نقاط رئيسية الرأي المناخ االقتصادي عمى اتجاىات إبراز تأثيرونود آرائيـ؛ 

                                                                 

فظٍخ،انزأييخزبر انزٓبيً- 1  .35 ص، يزخع طبثك، انعبو ٔانحزة اُن
 .75 ص،يزخع طبثك، فبرٔق ٌٕطف- 2
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: 1 العامالرأي العوامل االقتصادية عمى تأثيرمدى -  1

حيث :  العاـالرأي العوامؿ االقتصادية عمى ربتأثي بيف العمماء فيما يتعمؽ الرأييوجد حالؼ في      

 فيو المحدد الوحيد لمبناء الفوقي ، البناء التحتيأوكؿ شيء لمعوامؿ االقتصادية " الماركسي"يرجع الفكر 

 يعمموف ذلؾ فإنيـ العاـ والنظاـ السياسي وعندما يجدوف مف الدراسة ما يعارض ذلؾ الرأيالذي يشمؿ 

.   الوعي الزائؼأوبعدـ الوعي 

 العاـ لمرأي بالنسبة ياالقتصاد يقمؿ مف الدور الذي يمعبو العامؿ أف الفكر الغربي فانو يحاوؿ     أما

 . تأثيره ضعؼ تأوأخرى إثبا ويحاوؿ بطريقة األحياف البعض يعتبره دور ثانوي في كثير مف أفلدرجة 

 أقوى العامؿ االقتصادي ىو أف تأثيرذلؾ حيث يرى " فاروؽ يوسؼ"ويرفض المفكر السياسي    

 مؤثرة وقد يكوف السبب في أخرى ىناؾ عوامؿ أيضا أف ويضيؼ اإلطالؽ العاـ عمى الرأيمحددات 

 كاف تتطمب مصالح أرائيـ تحت الضغوط المتعارضة عند تكويف األفرادضعؼ العامؿ االقتصادي ووقوع 

.  معتقداتو عمى عكس ذلؾأو معيف بينما تدفعو قيـ المجتمع يتأييد رأالفرد االقتصادية 

:  العاموالرأي العالقة بين العامل االقتصادي أشكال - 2

:  العاـ شكميف ىماوالرأي العالقة العامؿ االقتصادي تأخذ

 

 

                                                                 

 .77 ص،المرجع السابؽ - 1
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 : األولالشكل

فكثير مف ...األحذية قد يباع ويشترى في المحالت مثؿ  فإف الرأي–كما يرى البعض - نو أىو      

 ويظير ذلؾ واضحا في النفاؽ ؛ المعمنة في الحياة الخاصة والعامة قد تكوف مدفوعة الثمفاآلراء

 .االنتخابات في األصواتاالجتماعي وفي الدعاية االنتخابية وفي بيع 

 :الشكل الثاني

 تجد مشكمة عامة أفر ذ فيف؛ درجة كبيرةإلى الناس آراء الظروؼ االقتصادية قد تحدد أفويتمثؿ في   

 بمصالحيـ أرائيـفي تكويف فاألفراد يتأثروف .  العاـالرأي فييا عمى تأثيريكوف لمعامؿ االقتصادي  ال

 حيث تموف المصالح و الحاجات لمفرد الموضوعات بما إلييا الجماعات التي ينتموف أوومصالح الجماعة 

. يتمشى معيا 

يعوف مصالحيـ   اللؤلفراد أو أنيـتكوف تمؾ المصالح واضحة   قد الاألحيافنو في بعض أولو   

جؿ البقاء أيكونوف منشغميف طواؿ يوميـ بالعمؿ مف – خاصة في الدوؿ النامية - أف األفرادكما ؛ الحقيقية

ويترتب عمى ىذا نقص في الوعي ؛  لمناقشة المشاكؿ العامةـالالز الجيد أو وليس لدييـ الوقت أحياء

.  العاـ في بالدىـالرأييمثموف عنصرا في تكويف  وعدـ المشاركة في الحياة العامة يجعميـ ال

:  العامالرأيالثروة داخل الدولة عمى اثر تفاوت أ  - 3

 كاف ىناؾ تفاوت كبير في إذافات كثيرة ي العاـ داخؿ الدولة النقسامات خطيرة وتزيالرأييتعرض - ا

 الفئة رأي ولسيادة إلى أمتيف الواحدة األمة انقساـ إلىتوزيع الثروة داخؿ الدولة فسوء توزيع الثروة يؤدي 

.   الشعب الفقيرةأغمبية الذي تمارسو عمى واإلكراه اقتصاديا عف طريؽ الضغط األقوى
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 االقتصادية داخؿ الدولة وتعرضيا لالزمات االقتصادية مف بطالة ومجاعة األوضاعيؤثر اختالؿ - ب

 العاـ فالجوع مرشد سيئ الرأي عمى اتجاىات اإلنتاجوتضخـ وانخفاض في القيمة الشرائية ونظرة في 

 أيدي واف يقتنع بالمنطؽ ويكوف لقمة سائغة في ، يستخدـ العقؿأبدا أفيمكف  لمشعوب والشعب الجائع ال

. محترفي السياسة 

 أصوات عمى نحو سبعة مالييف صوت مف فجأة يستحوذ ألمانيا أفوقد استطاع الحزب النازي في    

  نسمةألف 389 الحزب أعضاء في الوقت الذي لـ يتجاوز فيو عدد 1903الناخبيف في انتخابات 

.  في ذلؾ الوقتألمانيا العماؿ المتعطميف في أصواتويمثؿ الفارؽ 

 االقتصادية الحادة في االنحراؼ األزماتثر أ اإلدراؾ االستعماريوف واالحتكاريوف تماـ إدراؾ- ج

ربيـ ضد احي العاـ فكاف استخداميـ لسالح المقاطعة والحصار االقتصادي ومنع المعونات ؼالرأيبتفكير 

 . عنيايرضوف الدوؿ النامية التي تنتيج سياسة تحريرية ال

: الفني وو اإلعالمي المناخ الثقافي 

 تأثيرا طفال وصبيا ويافعا ورجال يؤثر اإلنساف الذي يعايشو واإلعالمي المناخ الثقافي والفني     إف

لـ يكف ىذا المناخ مناخا صحيحا سميما يغذي الناس بالمعمومات  بالغا عمى تشكيؿ عقمو وتفكيره ما

 بأية ويرتفع بدوافعيا فمف يمكف إرادتيا ويربي ذوقيا ويشحذ أفاقيا والقيـ والمشاعر السميمة ويفتح واألفكار

 األنانية عاـ سميـ وصحيح يقاـو االنحراؼ وينبذ رأي المجتمع األمة أو يسود األحواؿ أفحاؿ مف 

 والثقافة في عصرنا ىذا مسؤولية أجيزة اإلعالـ مسؤولية أفوالتعصب ويدفع عجمة التقدـ والبناء ذلؾ 

عداد العاـ الرأيتربية :كبرى فيما يمكف تسميتو  . 1 المواطف الصالحوا 

                                                                 

 .20 ص، يزخع طبثك، انعبوانزأي يذكزح ، يخزبر انزٓبيً- 1
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 الرقابة ووسائميا وتمكنت مف اختراؽ الحواجز التي أدوات الجديدة كؿ اإلعالميةولقد اجتاحت الثورة  

 قائمة أسبابيا الثورة متى كانت إلى الحكومية ولعبت دور المنبو والمحرض وحتى المدافع ةأقامتيا األنظـ

 كانت محصمة ثالثة 1989 الشرقية خالؿ عاـ أوروبا موجة الثورات التي تفجرت في أففمف الواضح 

:  متضافرةعوامؿ 

يتي انو لف يساعد الحكومات الشيوعية في االتحاد السوإعالففشؿ االشتراكية عمى المدى الطويؿ  -

 التي تدفقت عمى الدوؿ الشيوعية عبر وسائؿ االتصاؿ الجديدة بالرغـ مف األنباءبالتدخؿ العسكري ووابؿ 

 .كؿ جيود الرقابة

 الرقابية في كؿ النظـ األنظمةالذي فرض رقابة تفوؽ في صرامتيا " نيكوالي شاوشيسكو " أفكما -

 الشاشة الصغيرة أماـ لـ يدرؾ بالرغـ مف الساعات التي كاف يقضييا بالتميفزيوفالشيوعية وكاف مولعا 

 ولو انو درس الدور الذي قاـ 1989 ودفع حياتو ثمنا لذلؾ في ليمة عيد الميالد اإلعالميةشيئا مف الثورة 

 .في الفمبيف" فرديناند ماركوس "إسقاط الجديد مف اإلعالميبو النظاـ 

 الداخمية األحداثف أ شعب في الجيؿ وإلبقاء ال يكفي اإلعالـ فرض الرقابة عمى وسائؿ أفعرؼ يؿ

ف ما حدث في الفمبيف كاف خطوة ممحمية نحو نوع جديد أالسياسية تدار بشكؿ متزايد عمى مسرح عالمي و

 .1 وبواسطة الرموزاإلعالـ بواسطة اإلعالميةمف الثورة 

 اإلمكانياتمتى توافرت –  دولة حاليا أي قرية صغيرة ويدخؿ البيت في إلى لقد تحوؿ العالـ  

شبكة االنترنت العالمية والقنوات الفضائية التماثمية والرقمية - اإلعالميةالمادية وسمحت السياسة 

 قناة 170 قناة تماثمية ورقمية منيا ما يزيد عمى 3405 في بيتو ما يفوؽ إليوفالمشاىد الجزائري تصؿ 

. عربية حكومية وخاصة المفتوحة والمشفرة

                                                                 

 .73 ص، مرجع سابؽ، رامز عمار،ىاني الرضا- 1
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 وتطويعو الزدياد حاجة الجميور إعالمو العاـ والعامؿ عمى بالرأيوتزايد اىتماـ الحكومات  

 النشاط الحكومي وازدياد دور السمطة التنفيذية وازدياد وعي الجماىير وتحوؿ أوجولممعمومات وازدياد 

 ومخاطبة الغرائز البدائية اإلثارة القائـ عمى األسموب ينتشر أف قرية صغيرة ومما يؤسؼ لو إلىالعالـ 

 . التجاريواإلعالف والدعاية السياسية اإلعالـفي ميداف – مع تجاىؿ العقؿ – الرخيصة واألحاسيس

 تعرض الجنس عمى مدى إباحية عمى شبكة االنترنت وقنوات مفتوحة اإلباحية المواقع أالؼفنجد   

 والثقافة المختمفة في متاىة الجنس والعنؼ اإلعالـجيزة أ ساعة بيدؼ محاصرة الجماىير مف خالؿ 24

 بذلؾ تربة ايخمقو واف ، لمثؿ وقيـ بعيدة كؿ البعد عف المنطؽ والتفكير السميـايروجوف أ و،والغرائز البدائية

.  العقؿ والمنطؽ إللغاءصالحة 

 يحدد نوع الجماىير التي يدرسيا ونوع الزاد أف العاـ الرأيولذلؾ ينبغي عمى الدارس في ميداف  

ىؿ جماىير مراىقة مضممة وسريعة :  يتبيفأف الذي تتزود بو لكي يستطيع واإلعالميالثقافي والفني 

أوجو  ىي جماىير صمبة اعتادت عمى النقاش والجدؿ والنقد وتقميب أـاالنقياد تحكميا الغرائز والعواطؼ 

.  جانب مف الجوانبإلى واالنحياز أرائيا قبؿ تكويف األمور

 المنع في أو االنغالؽ األياـ العاـ وتوعيتو فال يمكف في ىذه الرأي مف تحصيف أمامناوال مفر     

 تربية الجماىير عمى استخداـ العقؿ واالستجابة لممنطؽ األمور أصعبعصر السموات المفتوحة فمف 

 بضرورة ىذه التربية العقمية وبإصرار التي تنادى األصوات صوت مف تمؾ إلىومع ذلؾ نضـ صوتنا 

.  العاـالرأي الضماف الوحيد الصمب ضد انحرافات ألنيا

ننا   الجديدة ضرورة التحصيف تالمتغيرا العاـ ضد الرأي نرى كما تضمنت خطط تحصيف وا 

يجادالمستمد مف الديف والعادات والقيـ مف ناحية   والفني والثقافي العربي مف ناحية اإلعالمي البديؿ وا 
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 مف خالؿ التميفوف المحمي حتى يجد المواطف العربي نفسو عمى شاشة اإلنتاج وال مفر مف تدعيـ أخرى

 . واحدآف متميز يمبي الرغبات واالحتياجات بشكؿ عممي ومشوؽ في إنتاج



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
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الثاني  الفصل
 صناعة الرأي العام واإلعالم والدعاية 

 
. أخالقيات اإلعالم و دورىا في تشكيل الرأي العام: المبحث األول
 .تشكيل الرأي العام وطرق    قياسو: المبحث الثاني

الجوانب المنيجية لقياس الراي العام : المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
 

 
65 

 

 
 

المبحث األول 
. أخالقيات اإلعالم و دورىا في تشكيل الرأي العام
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 كيعبر ،خريفN مف خبللو يتفاعؿ مع اؿ،لقد كاف االتصاؿ كسيظؿ ىك النشاط األىـ في حياة االنساف  

كىك نشاط يمكف أف ،  كبو يعبر عف شخصيتو كثقافتو كحريتو كفكره،عف أفكاره كحاجاتو كمشاعره كأحبلمو

 .تتجسد فيو معاني الكرامة االنسانية كقيميا

لذا كاف ىذا النشاط مف أكثر األنشطة خضكعا لمختمؼ المعايير كالضغكط كالقكانيف التي تشكؿ في     

. جممتيا تساؤال أساسيا حكؿ طبيعة الصمة بيف اإلعبلـ كالتأثير في الرام العاـ ككؿ مناحي الحياة البشرية

عمـ االتصاؿ استفاد كأفاد كتفاعؿ مع كافة العمـك كالمعارؼ كالمعطيات االنسانية كالتقنية كىذا العمـ 

صناعة كتغيير اآلراء – يكضح لنا في ىذا الكقت لماذا تؤثر كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم في عقكؿ الناس 

. كما ىك حجـ ىذا التأثير ككيؼ يتـ التأثير- 

: اإلقناع اإلعالمي والدعاية و تأثيرىما في الرأي العام آليات

ذا إكثر يسرا كفعالية أعبلـ يككف إلف مضمكف اإ كلذلؾ ؼ،راءألمكر تغيير األصعب اأيكاد يككف مف    

 .ك اتجاىات حيالياأراءآك مسائؿ لـ يسبؽ تككيف أكاف متعمقا بمكضكعات جديدة 

ف الجميكر المطمع ألة بالغة األىمية فقد لكحظ ألى الجميكر مسإك المعمكمات أف كصكؿ الحقائؽ أكما 

راء محددة ذات طابع متزف بعكس الجميكر غير المطمع آلى تككيف إسرع أالمتابع لؤلحداث يككف دائما 

يو مذبذبا في أبطا في تككيف رإ فيذا الصنؼ األخير مف الناس يككف عادة ،البعيد عف متابعة األحداث

 كيتصؼ في النياية بالتطرؼ كالنظرة السطحية لؤلمكر كتغميب ،اتجاىاتو فريسة لمشائعات كاالنحرافات

. 1االنفعاؿ الطارئ عمى السميـ

. م العاـ أىـ آليات تغيير الرآكنتناكؿ فيما يمي 

: التكرار والمطاردة اآلية–وال أ

                                                                 

 ،1992، يكزجخ انزراس االضاليٍ، انمبهرح، وثبئك يٍ غرف انؼًهُبد:  االػالو وانذػبَخ ٍف زرة انخهُح، كرو شهجٍ- 1
 .109ص
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م العاـ ككانت أنجح اآلليات لتغيير الرأف آلية التكرار ال الجداؿ كال المناقشة ىيأيعتقد البعض     

 فقد كصؼ ،نو األسمكب المثالي لمخاطبة الجماىيرأسمكب كتؤمف بألالدعاية األلمانية تعتنؽ ىذا ا

الؼ آاعة بيانات تتناكؿ إذف سر الدعاية الفعالة يكمف ال في أ) ىذا األسمكب الدعائي فقاؿ (جوبمز)

 (. 2لييا مرارا كتكراراإبصارىـ أذاف الناس كأاألشياء كلكف في التركيز عمى بعض الحقائؽ فقط كتكجيو 

سمكب الترتيؿ مؤثرا ىك مدل تناسب أالترتيؿ كالشرط الرئيسي ليككف :كيطمؽ عمى ىذا األسمكب    

. 3لى الجميكر المستيدؼ مع طبيعة ىذا الجميكر كسماتو المختمفةإليجة كشكؿ الرسالة المكجية 

باف إحتبلليا لمجزائر حيث كرست الدعاية إما فعمتو فرانسا ، سمكب الترتيؿألكضح استخداـ أكلعؿ    

م أ لدل الرافككانت ترمي إلى ىدفاف يترسخ، الجزائر فرنسية: الفرنسية حمبلتيا كركزتيا في جممة كاحدة

العاـ العالميكالعربي كالجزائرم مفيـك الجزائر فرنسية كفرانسا التي التقير كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت مرتكزات 

: 4مدركسة لتنفيذ ىذا االسمكب اىميا

فكار معينة عف الشخصية الجزائرية أك التمفزيكف لتثبيت مفاىيـ كأك اإلذاعة أإستغبلؿ الصحؼ    

ف الصكرة المنطبعة عف أمقارنة بالشخصية الفرنسية كذلؾ في محاكلتيا قير الجزائرييف نفسيا فالمبلحظ 

 كعممت الصحفكالتميفزيكف كالسينما ،م عنصر مدحأالجزائرييف ىي صكرة سمبية يكاد اليككف منيا 

بالحرؼ كالصكت كالصكرة عمى تقكية ىذا االنطباع في حيف أف الفرنسييك شاب نشط محب لمفكاىة 

 .  عف البيافمكغف5شجاع

السيطرة عمى كسائؿ االعبلـ بدرجات ك  (الترتيؿ )ف ما ساعد الفرنسييف عمى استخداـ ىذا االسمكب إ

 :6كطرؽ متعددة منيا

                                                                 

رخغ انطبثكا-  2  .111 ص،ًن
فطُخ،  خُهبٌ رشزٍ - 3  .146 ص،1985، دار انفكر انؼرثٍ،  انمبهرح ،انذػبَخ واضزخذاو انرادَى ٍف انسرة اُن
رخغ انطبثك، ص - 4  .149اًن

رخغ انطبثك، ص - 5  .151اًن
رخغ انطبثك، ص - 6  .159اًن
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امتبلؾ الصحفاك ادارة محطات االذاعة المسمكعة اك المرئية اك تعييف عناصر مكالية لفرنسا في - 

. المناصب اليامة في صحؼ الصفكة اك في شبكات االذاعة المسمكعة اك المرئية اكفي صناعة السينما 

. كجكد الفرنسييف باعداد كبيرة بيف العامميف في الحقؿ االعبلمي-  

. استقطاب المعمقيف السياسييف ككتاب االعمدة ككبار الصحفييف لتاييد فرنسا- 

الضغط عمى الصحفييف الذيف يكتيكف عف احداث الجزائر اف ابدك ام ميؿ لمساندة الجزائرييف اك - 

. االعتراض عمى الممارسات الفرنسية

غراؽ كسائؿ األعبلـ باألنباء التي تنبع مف مصادر فرنسية كالعمؿ عمى تقميؿ األنباء الصادرة مف إ- 

م بالمضمكف اإلعبلمي الذم أمصادر جزائرية عبلكة عمى تزكيد الصحؼ كالمؤسسات اإلعبلمية كقادة الر

. يتناكؿ بالشرح كالتفسير األحداث المختمفة المتصمة باألكضاع في الجزائر

غراضيا الدعائية لمتاثير في أمف أجؿ استخداـ اإلعبلـ لتحقيؽ  ذلؾ امتبلؾ فرانسا لئلمكاناتإلىكيضاؼ 

.  غيره أكسمكب الترتيؿأم العاـ سكاء بأالر

: تحريك العواطف آلية:ثانيا 

ثارةالعكاطؼ ألعمى المناقشة كاإلقناع كتنبع عف احتقار دفيف إلى عإف الدعاية تعتمد أساسا    

ف استجابة الجماىير تككف أف الجماىير فييا الكثير مف خصائص النساء كأيعتقد (ىتمر)ككاف ، لممكاطنيف

لى العكاطؼ إ انتتجو الدعاية دائما إلىلذلؾ كاف يدعك ذىنية،كثر مما ىي أستجابة عاطفية إدائما 

 فيجب تشكيو سمعة الناس ،كالة التيـإ التشيير ك،ثارة الحقدإليسر األسباب أ ك،كخاصة عاطفة الحقد

. كتزييؼ الحقائؽ
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 ،أك الفكرية لمجميكر، في أكثر مف مناسبة عف احتقاره الكبير لمقدرات العقبلنية" ىتمر"لقد عبر     

كثر مف استجابتيـ لمف أف األفراد يستجيبكف لمف يدفعيـ بالقكة أ ك،ف ذاكرة الجميكر ضعيفةأككاف يؤمف ب

. ثركف بالحجج العقبلنيةأ كال يت،كثر بالتكرار المستمر لشعارات تستميؿ العكاطؼأثركف أنيـ سيتأ ك،يقنعيـ

ف يتحقؽ مف كجكد تمؾ أ يجب م،ستغبلؿ عكاطؼ المتمؽانو لكي ينجح رجؿ الدعاية في أككاف يرل    

 كاستغبللو لتمؾ المشاعر في ،لى استغبللو لممشاعر السائدة بيف الجميكرإكيرجع نجاح ىتمر ،العكاطؼ

الرغبة في احتراـ الذات كاالحساس بالشفقة عمى :ىتمربرز المشاعر التي استعانبيا أ كمف ،زيادة المشاركة

. 7النفس

داـ األساليب المكضكعية كالحقائؽ خ عندما يصعب است،سمكب تحريؾ العكاطؼأكيزداد استخداـ     

 في تمؾ الحاؿ أف الممارس لفف الدعاية يمجإ ؼ،م عاـ مضادأ مكاجية ر،أكالمادية في استمالة الرأم العاـ

 .8 خاصة في المجتمعات التي تزداد فييا نسبة االمية، كالغريزة، كالعاطفة،سمكب اإلثارةأإلى ممارسة 

: آلية عرض الحقائق :ثالثا 

ساسا عمى كصكؿ أف ىذا األسمكب يعتمد أكيطمؽ عمى ىذا المكف مف الدعاية عادة لفظ اإلعبلـ ذلؾ   

ف الحقائؽ المممكسة أقكىكأبقى مف األكاذيب كالتيكيؿ أالحقائؽ إلى أكبر عدد ممكف مف الناس عمى أساس

. حتراـ عقمية الجماىيراكالشائعات كينبع ىذا األسمكب بطبيعة الحاؿ مف 

 

 

التربية الكاعية لمجماىير عف طريؽ الشرح كالمناقشة :كمف العكامؿ التي تحقؽ نجاح ىذه اآللية    

 كمف األمثمة عمى ذلؾ اإلعبلـ الجزائرم العمكمي الذم اتبع ىذا األسمكب بنجاح في الفترة ما ،كاالقناع

                                                                 
،  ثُرود، انزؼبوَُخ انهجُبَُخ نهزبنُف وانُشر،ٌ انؼبو واالرادح انشؼجُخأ وضبئم اإلػالو ثٍُ انر، أَُص يطهى -7

 .95،ص1984
رخغ انطبثك- 8  .98 ص،اًن
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ثناء  أبعد العشرية السكداء كتبنيو لمبادرة المصالحة الكطنية كالعيش معا في سبلـ ككذا اإلعبلـ الخميجي

. 9حرب الخميج الثانية

: توجيو الجماىير آلية:رابعا

 ،ك مكضكع معيفألة أم السائد بيف الجماىير بالنسبة لمسأحياف كثيرة معارضة الرأقد يصعب في     

م العاـ عمى أ حتى لك كاف الر،تي بنتيجة ماأم العاـ بعد تككينو التأف معارضة تيار جارؼ مف الرأذلؾ 

 .خطأ

جيزة اإلعبلـ في مثؿ ىذه األحكاؿ في تحكيؿ انتباه الجماىير أاألسمكب الذم يتبعو السياسيكف ك ك    

 .منوىمية أكثر أك أىمية المكضكع المثار أخر مثؿ آلى مكضكع إ

: آلية البرامج اإليجابية المحدودة :رابعا

 بعكس ،م العاـأثرىا البالغ كسحرىا الكبير عمى الرأف البرامج كالتصريحات اإليجابية المحدكدة ليا إ

 .الجماىيرالبرامج غير المحددة كالكممات الجكفاء كالتذبذب في مخاطبة 

م العاـ كلذلؾ أكيدرؾ رجاؿ السياسة تماـ اإلدراؾ مزايا البرامج المحددة في تغيير اتجاىات الر     

ككمما كانت ىذه البرامج متسمة باإليماف ؛ لى الناخبيف ببرامج مف ىذا القبيؿإيحرص معظميـ عمى التقدـ 

ف الجماىير بطبيعة الحاؿ تكره الركح المتشائمة لما تحممو أثيرىا ذلؾ أبالمستقبؿ كالتفاؤؿ بو تضاعؼ ت

ثرىا أف البرامج كالكعكد اإليجابية المتفائمة تفقد قيمتيا كيتبلشى إكمع ذلؾ ؼ؛ في طياتيا مف سمبية كىدـ

 .ثير عكسي مالـ يتبعيا العمؿ كالتنفيذ ألى تإكينقمب 

: آلية افتعال االزمات:سادسا

                                                                 

. 153ص، يرخغ ضبثك، خُهبٌ رشزٍ- 9
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ثارىا الخطيرة آ كتركت ، سياسية كاقتصادية كاجتماعية،زمات عديدةأعرفت اإلنسانية في تاريخيا الطكيؿ 

 ىك ،م العاـأ كلكف المقصكد بافتعاؿ األزمات كآلية مف اآلليات الحديثة لتغيير الر،عمى اإلنساف كمستقبمو

م أزمة تؤثر في الرأ خمؽ أجؿ مف ،بنجاح– كربما تككف محدكدة – ك الظركؼ أاستغبلؿ بعض األحداث 

.  كتستفيد منيا الدكلة التي تستخدـ ىذا األسمكب،العاـ

حتبلليا لمجزائر بافتعاليا ألزمات كؿ مرة لمكاصمة اكمف األمثمة عمى ذلؾ ما استخدمتو فرنسا في   

ثناء مفاكضاتيا مع الجزائرييف حيث أىذا األسمكب في - ببراعة– عدكانيا عمى الجزائرييف كاستخداميا 

. جياض المفاكضات ككسب المزيد مف الكقت كالمكاسبإجؿ أزمة تمك األخرل مف أتفتعؿ 

مثمة ذلؾ أساليب المخابرات اإلستعمارية في افتعاؿ األزمات كمف أضكاء عمى أكيمقى كتاب الحككمة  

ذ كانت تحرض المعارضيف إ راديك األمريكيتيف كوبا باسولى إما كانت تقـك بو اإلذاعة السرية المكجية 

 ىاتؼسبلؾ اؿألحكـ كاسترك عمى اشعاؿ الحرائؽ في مزارع القصب التي تمثؿ ثركة الببلد الرئيسية كانتزاع 

دارة المخابرات األمريكية كانت إكبر عدد مف الزجاجات ألف أ كتحطيـ ىاتفيةحتى تضطرب المكاصبلت اؿ

م العاـ العالمي بكجكد معارضة أقناع الرإلى إكترمي مف كراء ذلؾ ؛ زمة زجاجاتأحداث إلى إترمي 

 .10شعبية ضد كاسترك ليككف ذلؾ ذريعة لمتدخؿ العسكرم مف جانب الكاليات المتحدة األمريكية

نيا قنابؿ مكقكتة ألى مشكبلت الحدكد التي زرعيا اإلستعمار بيف الدكؿ العربية عمى إكنحف ننظر   

. م العاـ أثير في الرأزمات بيف الدكؿ العربية كالتأم كقت الفتعاؿ أتصمح في 

: آلية اثارة الرعب والفوضى : سابعا

برعت المخابرات النازية بصفة عامة في استغبلؿ دكافع االلماف باثارة الخكؼ كالفزع الرىاب الشعكب   

اف :كاخضاعيا مف خبلؿ  استخداـ الكسائؿ المختمفة لخمؽ حالة مف الذعر كالفكضى كفي ىذا يقكؿ ىتمر

، اسمحتنا ىي اضطراب الذىف كتناقض المشاعر كالحيرة كالتردد كالرعب الذم ندخمو في قمكب االعداء

                                                                 

رخغ انطبثكـ 10  .159 ص،اًن
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عندىا تحيف الساعة ، فعندما يتخاذلكف في الداخؿ كيقفكف عمى حافة الثكرة كتيددىـ الفكضى االجتماعية

. لنفتؾ بيـ بضربة كاحدة

 

 

 

 

 

 

 

كسارت دعاية الغرب بعد الحرب العالمية الثانية كحتى كقت قريب عمى نفس األسس تقريبا التي كانت   

شاعة الخكؼ كالذعر بيف الشعكب مف الغزك إلى المبالغة في إتسير عمييا الدعاية النازية حيث عمدت 

انطبلقا مف الدركس - قبيؿ انييار المجتمعات الشيكعية- الشيكعي المنتظر كالخطر األحمر القادـ

نو أذلؾ ؛ المستفادة مف استخداـ الدعاية االلمانية السمكب التخكيؼ المباشر كسبلح الرعب بشكؿ فعاؿ

ظيار الدمار الذم لحؽ بالدكؿ إ كانت الفكرة التي تكررىا الدعاية األلمانية تقـك عمى 1942حتى عاـ 

ف يحدث اآلف أف ىذا ىك ماحدث لآلخريف كىك عمى كشؾ أالتي رفضت اإلستسبلـ أللمانيا مكررة فكرة

لى الشكارع في إلى تدفؽ البلجئييف إالفوىرر األلماني كأدل الخكؼ الشديد كالرعب المذيف انتشرا مف 

 .11فرنساىزيمة بفرنسا كعرقمك بذلؾ حركة الحمفاء كمعداتيـ العسكرية كعجمك 

                                                                 

رخغ انطبثك- 11  .159 ص،اًن
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جيزتيا الدعائية قد مكنتيا مف أف استغبلؿ االحتكارات الغربية ليستيريا الحرب التي كانت تشيعيا أكما 

 12.ابقاء العالـ في حالة مف التكتر خدمة لمصالحيا االقتصادية كاطماعيا التكسعية

حدا تقؼ عنده فيي أثاره ال تعرؼ آم العاـ كأساليب المخابرات اإلستعمارية لتقميب الرأف أ مما يؤكد 

لى سمعة األفراد كالجماعات إىدافيا عف القتؿ كالخطؼ كالرشكة كاإلساءة أالتتكرع في سبيؿ تحقيؽ 

شاعة الخكؼ كالذعر إثارة التذمر كالتعصب كالفرقة كإلى التخريب كالتدمير كالتزكير كالخداع كلجكءإكاؿ

. 13شعاؿ الفتف كالحركب األىمية كاإلقميمية كالعالميةإكاإلرىاب ك

 :الشائعات: ثامنا

: ف الشائعات التتقيد بمعايير الصدؽ المكضكعي الذم يجب اف يمتـز بيا اإلعبلـ        إ

قدر عمى أكألنيا التتميز بالمكضكعية كالصدؽ كاألمانة فيي ؛ كالمكضكعية كالصدؽ كالنزاىة كالدقة

لى الكسيمة التي تمدىـ بما ىك صادؽ كحقيقي إباف افتقار الجماىير إالغكر في أعماؽ الجماىير 

 تك الحقيقة كؿ الحقيقة في فتراأنو يصعب كجكد صحيفة تقدـ الصدؽ كؿ الصدؽ أكالمعركؼ 

لى تصديؽ الشائعة دكف إميؿ مف يكجد في الناس لما الحركبكاألزمات كخاصة السياسة االقتصادية 

. محاكلة منيـ لمكقكؼ عمى الحقيقة

لييا مف عنده كيمكف كؿ إكتزداد الخطكرة حينما ال يكتفي البعض بتصديؽ الشائعات بؿ يضيؼ      

مرىا كتخضع الشائعة في سريانيا ألىمية الحادث أكؿ أم شائعات ميما كانت بسيطة في أالخطر مف 

 .الحادثالذم تتحدث عنو كالغمكض الذم يكتنؼ ىذا 

: 14 ىذا الغمكض مفأكينش

 .بياك تضارب األخبار كعدـ الثقة أك اقتضابيا أانعداـ األخبار -
                                                                 

رخغ انطبثك- 12  .160ص، اًن
. 25 ص،1964 ، يكبثخ انمبهرح انسذَثخ، انمبهرح، انشبئؼبد وكجف َىخههب،يسًذ طهؼذ ػُطً- 13

 

فطُخ، خًبل انطُذ14 صرَخ انؼبيخ نهكزبة، انمبهرح،  أضىاء ػهً انسرة اُن  .83ص، 1982 ،انهُئخ اًن
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ك رجاؿ أ شائعات عمى شبكة اإلنترنت سكاء ضد الفنانيف حاليا كجكدخطر ما في األمر أكلعؿ  -

 . ك تمس قضايا ساخنة اقتصادية كاجتماعية كسياسيةكتزداد الشائعات في جك الحربأاألعماؿ المشيكريف 

م العاـ كتأسيسا أمف كاعتبارات النشر عمى الرأل حيث تككف سرية األخبارأمرا جكىريا تتطمبو دكاعي ا   

لى فـ مجيكؿ المصدر يتحرؾ بيف األفراد كيحمؿ معو دليبل إعمى ذلؾ فالشائعات ىي خبر ينتقؿ مف فـ 

 .15لى المسؤكلية كتتغير بعض تفاصيمو مف فرد إلىآخرإعمى صحتو كيفتقر 

: تعريف الشائعة:ا

:  16نياألشائعة ادؽ التعاريؼ أف     إ

ك التشكيو في سرد خبر أك التيكيؿ أك تعمد المبالغة أساس لو مف الكاقع  أالتركيج لخبر مختمؼ ال     

ك تفسير       أك مشكىة لخبر معضمو صحيح أضافة معمكمة كاذبة إك أفيو جانب ضئيؿ مف الحقيقة 

م العاـ أثير النفسي في الرأك الحقيقة كذلؾ بيدؼ التأسمكب مغاير لمكاقع أخبر صحيح كالتعميؽ عميو ب

ك عسكرية عمى نطاؽ دكلة أك اقتصادية أك القكمي تحقيقا ألىداؼ سياسية أك العالمي أك اإلقميميأالمحمي 

. ك عدة دكؿأكاحدة 

: أنواع الشائعات : ب 

تختمؼ اإلشاعة بحسب اختبلؼ الشخص المنقكؿ عنو، فتارة تككف الشائعة مدحنا، كتارة تككف ذمًّا،     

كتارة تككف خميطنا بيف النكعيف، كتارة تككف غريبة في سياؽ أحداثيا، حتى تككف في عداد المستحيبلت، 

لكف تمقُّؼ الناس كتناقميـ ليا جعؿ المستحيؿ أمرنا ممكف الكقكع كمف ثمة ىذه الشائعات اإلندفاعية 

ىـ أف أينا أكفي ر؛ كالشائعات العنصرية كالشائعات القائمة عمى التشكيو كالشائعات المستندة عمى كقائع

: 17تصنيؼ لمشائعات ىك التصنيؼ اآلتي

                                                                 
رخغ - 15  .85 ص، انطبثكاًن

صرَخ انؼبيخ نهكزبة، انمبهرح، انشبئؼبد وانضجظ االخزًبػٍ،يسًىد اثىزَذ - 16  .64 ص،1979، انهُئخ اًن
رخغ انطبثك -17  .67 ص، اًن
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 :لألحالم شائعات األمل واألماني وتشجيعا 1

كلئؾ الذيف تركج الشائعة بينيـ كىي تنتشر بيف الناس ألف أماؿ آتعبر ىذه الشائعات عف رغبات ك     

كيمعب ىذا النكع ؛ ماؿ فييا كىي عبارة عف تنفيذ ليذه الحاجات كاألماؿ كالرغباتآليـ حاجات كرغبات ك

 فتمؾ الشائعات ،دكرا رئيسيا في دعـ اتجاىات الجبية الداخمية كتعزز الشعكب بالقكة كاإليماف كالنصر

. بر كالصمت كالصمكد صالمتفائمة الكردية تنشر تشجيعا لمجندم عمى القتاؿ كلممدني عمى اؿ

 :والخوفس أ شائعات الي -2

ىذه الشائعات عكس شائعات األمؿ ألنيا تعتمد عمى نشر الخكؼ كالقمؽ كىي تنتشر في كقت     

ساس ليا مف الصحة فيك  أمكرا كثيرة الأخكؼ الناس فاإلنساف في حالة الخكؼ كالقمؽ مستعد ألف يتكىـ 

مستعد ألف يفسر الحكادث العادية تفسيرات خاطئة يممييا عميو الخكؼ كالكىـ كذلؾ فيك مستعد ألف 

كقات األزمات أيصدؽ كؿ ما يقاؿ لو مما لو مساس بمكضكع خكفو كقمقو كتنتشر ىذه الشائعات في 

. كالحركب

: 18عمود الشائعات

خذ عمكد الشائعات في صحؼ أ كلقد ،ف تتخذ عمكدا في صحيفةأف أخطر ما في الشائعات أعمى      

صبح في الصحافة أنو أال ،إاإلثارة يشغؿ القراء في كؿ مكاف كىك ليس جديدا في صحؼ الكاليات المتحدة

لى تعطيؿ بعض الصحؼ نتيجة لما إمر الذم دفع السمطات األمريكية ألثارة كحيكية اإكثر أالمعاصرة 

كالجدير بالذكر في عمكد ..مكر تفسد عبلقات الحككمة بالدكؿ األجنبية أعمدة الشائعات مف أتضمنتو 

 .نو حقيقة كاقعةأ كبسط ىذا كمو ؾ، كالتنبؤ بما سيككففلى الحدس كالتخميإ كاتبو أنو كثيرا مالجأالشائعات 

: طرق مكافحة الشائعات - ج 

                                                                 

 .27 ص، يرخغ ضبثك،يسًذ طهؼذ ػُطً- 18
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 :19تكجد قكاعد كاسس لمحاربة الشائعات تتبعيا اجيزة االعبلـ كمف ىذه القكاعد ما يمي

: كبر منيا حجما  أ قتل الشائعة بشائعة أخرى - 1

عندما الشائعة،ألنو ثبات كذب إكثر منيا كذبا كلكف يمكف أيمكف تدمير شائعة كاذبة بشائعة     

 بمناكرة جوبمز قاـ 1943انتشرت شائعة إعداـ الشخصيات األلمانية الكبرل بالجممة في نياية سنة 

: مشيكرة

ف أجيزة اإلعبلـ ألى إكعز أكثر ضخامة ؼأشد فضاعة كالى الشائعة المعركفة ماىك إضاؼ ألقد      

يرددكنيا - بدكرىـ- خذ الحمفاءأ نفسو كعندما ترددت الشائعة كعمت في كؿ مكاف كىتمرتذيع خبر مقتؿ 

ذاعية معو فضرب الشائعات الصغيرة إحاديث صحفية كأجراء إ كىتمرظيار صكرة إمر بأفي سعادة 

. سمكبو الخاصألفيا كركجيا ككذبيا بأبشائعة كبيرة 

 :القضاء عمى الشائعات بالمعموماتـ  2

ف الشائعة تنتشر حينما التككف ىناؾ أخبار كلقد قاؿ مسؤكؿ كبير في مكتب  أمف البديييات      

ف ألذلؾ يجب عمينا ، نباءألذا انعدمت اإف الشائعة تنتشر كتركج أمصمحة االستعبلمات األمريكية الحربية 

ك حيف تتضارب أفالشائعات تركج في غيبة األنباءبكضكح، دؽ األنباء الممكنة كاممة كبسرعةأنقدـ لمناس 

. ك مف جراء عجز الفرد عف فيـ األنباءالتي يتمقاىاألى الجميكر إاألنباء التي تصؿ 

ف الغمكض يغذم ألذلؾ يزداد في غيبة اإلعبلـ كالبيانات المكثكؽ فييا انتشار الشائعات كما     

. جراءات مضادة فكرا إالشائعات كيدعميا كالبد مف اتخاذ 

 :الشائعة تكذيب  - 3

نو مف الصعب محاربة شائعة فمك سكت عنيا قد تزداد انتشارا أنو كثيرا ما يجد اإلعبلمي أعمى      

لييا يسمعيا عف إثناء عممية االنتشار االجتماعي كلك حاكؿ تكذيبيا فسيجعؿ مف لـ يستمع أكتضخيما أ
                                                                 

رخغ انطبثك ـ 19  .30 ص،  اًن
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لييا فمك انتشرت في إشارة إلنشر عكسيا دكف اك ينا لتكذيب الشائعة أطريقو كلذلؾ فالطريقة المثمى في ر

لييا عمى إزمة في الكراسات تنشر كسائؿ االعبلـ مايكذب ىذه الشائعة دكف اإلشارة أمجتمع شائعة عف 

شكؿ تحقيقات عف تكافر الكرؽ كالكراسات كجيكد الدكلة في ىذا المضمار كما يمكف تكذيب الشائعة 

م العاـ ضد الشائعة أف ذلؾ يتطمب كجكد درجة مف الكعي لدل الرأال إ منيا ؛بكشؼ مصدرىا كالقصد

. 20المغرضة

 :ئل االعالماخصائص الرأي العام وقوانينو وعالقتو بوس -

: خصائص الراي العام: والأ

سماىا البعض قكانيف شاممة أحاكؿ كثير مف المفكريف كالباحثيف كضع خصائص شاممة لمرام العاـ ك

 .ف كثيرا منيا قكانيف غامضةأف ىذه القكانيف ال تكشؼ شيئا مثيرا كما أخركف آكيرل 

ىـ خصائص الرام العاـ التي يتعمميا الجميكر خبلؿ عمميات االدماج االجتماعي كالسياسي أكمف 

الثبات كالتقمب  التبرير االبداؿ :بالمجتمع اك ما يمكف تسميتو بعمميات التنشئة االجتماعية السياسية 

. كالتعكيض االسقاط التماثؿ اك التطابؽ كالتبسيط

: 21كيمكف استخبلص مجمكعة مف مبادئ عامة مف الخصائص السابقة لمرام العاـ منيا - أ

ك فضية عامة كىذه القضية تظير عادة حينما يكجد أم العاـ كامنا حتى تظير مسالة أ يبقى الر ػ 1

. مؿ أك خيبة أتصادما 

مؿ كعندما يصعب ألك خيبة اأك القمؽ أم العاـ الفعمي ىك محاكلة لمتقميؿ مف التصادـ أف الرػأ -  2

لى عممية إم العاـ أ الرأك القمؽ اكخيبة األمؿ يمجألى ىذا التصادـ إدت أالتغمب عمى الظركؼ التي 

. ك التعكيض أالتبرير 
                                                                 

رخغ انطبثكـ 20  .31 ص،اًن
. 75 ص،يرخغ ضبثك،زًذ أثى زَذأ- 21
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م العاـ عندما يعزك بعض الناس مصادر معارفيـ كاتجاىاتيـ أيتحقؽ التطابؽ كاالتفاؽ بالنسبة لمر-  ػ 3

ف اتجاىاتيـ كمعارفيـ ىي نفسيا اتجاىات أك عندما يفترض بعض الناس أ (عممية اإلسقاط)لى اآلخريف إ

 يككف لدل  الناس جميعا نفس المعمكمات المتشابية بصكرة اك عندـأ (عممية التقمص)كمعارؼ اآلخريف 

. (عممية التبسيط)عامة 

ك العامؿ أ– ف يعبر عف نفسو حينما تككف قكة الدفاع أم أم العاـ عف نفسو أف يكشؼ الرأيمكف -  4

. كثر مف النتائج السيئة أك عندما يككف التعبير عف اإلتجاه باألفعاؿ ذات نتائج طيبة أكبيرة – المؤثر 

: 22ي العام منياأكما توجد خصائص اخرى يتميز بيا الر- ب 

: ييد أي العام يمثل مدى واسعا بين المعارضة والتأالر-  1

حدىما مؤيد كاآلخر معارض يخفي ألى شقيف إف تقسيـ الرأم العاـ أيرل عمماء القياسات النفسية      

ف أف كجيات النظر الخاصة بالسياسة االقتصادية يمكف إكعمى سبيؿ المثاؿ ؼ؛ مأدرجات كاسعة في الر

م كاحدة مف النقاط أم الفرد عند أقصى اليميف كيككف رألى إقصى  اليسار أيندرج تحتيا تقسيمات مف 

 .العديدة عمى طكؿ ىذا المقياس

 

ف يؤيد ممكية الحككمة لجميع كسائؿ اإلنتاج بينما يرضى شخص أحد األشخاص مثبل أليمكف     إذ 

قؿ رقابة ممكنة عمى االقتصاد أخر بجرعة كبيرة مف التنظيـ الحككمي بينما يفضؿ شخص ثالث آ

م رقابة عمى االقتصاد كتكزيع السكاف عمى ىذه القياسات لمتعرؼ ألغاء إخريف يرغبكف في آلى إضافة إلبا

. م العاـ ك اتجاىاتو أفضؿ لطبيعة الرأرا معطى تقدتف أيمكف الذم م أعمى اتجاىات الر

:   ي العام يختمف في درجة العمق والقوة أ الر-  2  

                                                                 

رخغ انطبثك- 22  .67 ص،اًن
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لة التي تثير أال انتباىا طفيفا بينما يمكف لممسإيا لو عمؽ ظاىر التحكز ألة التي ال تثير رأف المس    إ

ف تكضع في مقاـ أك–قؿ مف الناس أكلك كاف ذلؾ بيف عدد –كبر أاف يككف ليا قكة كعمؽ أانتباىا كبيرا 

. عمى بالنسبة لمعمؿ الحككمي كالسياسة العامة أ

: ي العام في درجة الثبات أيختمف الرـ  3

ك بدكف معمكمات أساس قميؿ مف المعمكمات أف يككف كجية نظر يعبر عنيا عمى أفالفرد مثبل يمكف     

يا أف رإخر ؼآف تتغير عند حصكلو عمى مزيد مف المعمكمات كمف جانب أنيائيا ككجية النظر ىذه يمكف 

 .يماف كبير ليس مف السيؿ تغييرهإيعتنقو الشخص بثبات ك

: 23ي العام اىمياأوتوجد مجموعة تعميمات تتعمق بسموكيات الر:ج 

. قصى درجات الحساسية بالنسبة لؤلحداث اليامة أم العاـ في أيككف الرػ  1

م العاـ مف طرؼ نقيض ألى تحكيؿ الرإف تؤدم األحداث ذات الجسامة غير العادية أمف المحتمؿ ػ  2

لى مايتعمؽ بيذه إذا نظر إال إم العاـ مستقرا ألى الطرؼ اآلخر كذلؾ  بصفة مؤقتة كاليصبح الرإ

. األحداث نظرة فاحصة دقيقة

  إذا فسرتكثر مما يتقرر كيتحدد نتيجة لؤلقكاؿ الميـأم العاـ كيتحدد نتيجة لؤلحداث أ يتقرر الرػ3

 .أحداثنيا ذاتيا عمىأاألقكاؿ 

تككف القضايا كالمقكالت الكبلمية ككذا األكصاؼ العامة لؤلحداث متمتعة ألقصى قدر مف األىمية  ػ  4

ليو ليفسر ليـ إلييـ مف مصدر مطمع مكثكؽ بو يسعكف إعندما يككف الناس عمى استعداد لتقبؿ مايكحى 

. ما يغمض عمييـ

. ذاءىا عندما تقعإمحداث رد الفعؿ أم العاـ سمفا األحداث الطارئة بؿ يقتصر دكره عمى أاليتكقع الرػ  5

                                                                 

رخغ انطبثكـ 23  .63 ص،اًن
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قكاؿ ألنتيجة لقكة المصمحة الخاصة فاألحداث كا–ساسية كمف الناحية النفسية أبصفة –م أ يتقرر الر6

. م العاـ بقدر العبلقة المتبادلة بينيما كبيف المصمحة الخاصةأكغير ذلؾ مف المنبيات تؤثر في الر

ف مصمحتيـ الخاصة تتصؿ بيذا الرأم أذا شعر الناس ب إالإم العاـ مستثارا لفترة طكيمة أ ال يظؿ الرػ 7

. حداثألتدعيما كاضحا بمقتضى ا–المستثار باألقكاؿ –م أذا تـ تدعيـ الرإإتصاال قكيا أك

. م ال يمكف تغييره بسيكلةأف الرإ ما دامت المصمحة الخاصة مرتبطة بالمكضكع ؼ ػ8

نو يككف مف إؼ–في الدكؿ ذات النظـ الديمقراطية –ما دامت المصمحة الخاصة مرتبطة بالمكضكع  - 9

 .الرسميةم العاـ السياسة أف يسبؽ الرأالمحتمؿ 

م حدث ىاـ أف أف مف شإكال يككف كاضح المعالـ ؼأم متمتعا بغالبية بسيطة أعندما يككف الر-  10

. لى جانب المكافقةإف يحكؿ الرأم أينطكم عمى حقيقة 

ذا كاف يثؽ في إكثر حساسية بالنسبة لكفاءة كقدرة قادتو ؼأم العاـ في األكقات الحرجة أيصبح الر-  11

نيـ يصبحكف إ اليثقكف فييـ ؼكاذا كافإما أكثر استعدادا لبلعتماد عمييـ في تحمؿ المسؤكلية أقادتو يصبح 

. زاءىـإقؿ تسامحا أ

نو يسيـ في اتخاذ أقؿ اعتراضا عمى قياـ القادة باتخاذ قرارات ىامة عندما يشعرأم العاـ أيككف الر-  12

.  ىذه القرارت 

رائو كيقدر عمى تككينيا بسيكلة فيما يتعمؽ باألىداؼ ال باألساليب آم العاـ بأ يحتفظ الر-  13

. الضركرية لبمكغ ىذه االىداؼ

كثر مف أساسي عمى الرغبة أم العاـ كيككف مؤسسا بشكؿ أ حيف تككف ىنالؾ رغبة في تمكيف الر- 14 

رجحا كبيرا كخاصة بالنسبة أم تأرجح ىذا الرأف يتأ عمى المعرفة كاإلعبلـ فمف المحتمؿ سيسو أت

. لؤلحداث
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ف كثيرا مف ضركب عدـ الثبات  تككف إف الرام العاـ اليتصؼ دائما بالثبات ؼألى الرغـ مف ع - 15 

طر العامة لممرجع كعندما يتـ اكتشاؼ ألدراؾ اإكثر كضكحا مما ىي عميو في الحقيقة عندما يتـ أ

. راء آلالمستكيات االساسية لمحكـ كتمييزىا عف تمؾ التي استمدت منيا ا

يضاحيا كثير مف الباحثيف عمى إكيمكننا اف نقكؿ اف خصائص الرام العاـ السابقة كالتي حاكؿ     

م العاـ خصكصا فيما أنكاع المشاكؿ المتعمقة بخصائص كسمكؾ الرأاختبلؼ تخصصاتيـ انما تدلنا عمى 

يتعمؽ بارتباط ىذه الخصائص باالحكاؿ كالظركؼ الخاصة بالمجتمع مكضع المراسة فالميـ اكال معرفة 

. حكاؿ المجتمع كظركفو أ

: وسائل اإلعالم الجماىيرية وعالقتيا بالرأي العام: ثانيا 

مما ال شؾ فيو اف لكؿ كسيمة مف كسائؿ االعبلـ مقدرة عمى االقناع تختمؼ باختبلؼ الميمة االقناعية 

كالجميكر اال اف التجارب العممية كالميدانية تشير الى اف االتصاؿ المكاجيي اكثر مقدرة عمى االقناع مف 

الراديك كاف الراديك اكثر فاعمية مف المطبكعكمافي كتاب االسس العممية لنظريات االعبلـ خبلصة 

 :24البحكث في ىذا الصدد كمنيا  ما يمي

. قناع إلزداد الطابع الشخصي لمكسيمة زادت قدرتيا عمى اإكمما - 

. ثير التعرض لعدة كسائؿ اعبلمية افضؿ مف تأثير التعرض لكسيمة كاحدة أف تإ- 

يككف االتصاؿ – كما ىك الحاؿ في التجارب التي تجرل في العمؿ –اذا تساكت جميع الظركؼ -

. كثر عمى االقناع مف الراديك كالراديك اكثر قدرة عمى المطبكع أالشخصي 

ف األفراد يقسمكف كقتيـ بيف كسائؿ اإلعبلـ بحيث يحصمكف مف كؿ كسيمة مف الكسائؿ عمى إ- 

 .كممتمؽة كرغبات يؿسكاحتياجاتيـ مف الترفيو كاإلعبلـ كالتكجيو كالتثقيؼ كفقا إلمكانيات كؿ 

                                                                 

. 230 ص،1983 ، يكزجخ االَدهىيصرَخ، انمبهرح،ٌ انؼبوأ انر،شبهُُبز طهؼذـ 24
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زيد مف كىك مامكبر أم كسيمة منكسائؿ اإلعبلـ عمى جعؿ المضمكف يتسـ بكاقعية كبحيكية أف مقدرة إ- 

 .الكسيمةثير تمؾ أت

م أثيرىا في الرأىـ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية لمعرفة كيفية تأماـ ثبلثة مف أف نقؼ بالتفصيؿ أكنكد 

 .العاـ

: ي العام أالراديو والر-  1

ف الممتقى يكيؼ المضمكف بطريقة تجعمو يتفؽ مع  تكقعاتو أمف المعركؼ بالنسبة لمراديك 

سقاط دكرا في االستجابة التي يقـك بيا الناس لمفنكف الجماىرية حيث يفسركف كيدرككف إلالخاصةكيمعب ا

م أكثر مف أمضمكنيا بما يتناسب كدكافعيـ البلشعكرية كتكقعاتيـ كرغباتيـ كينطبؽ ىذا عمى الراديك 

 فالراديك نشط الخياؿ كقضى عمى عزلة الناس عف العالـ الخارجي ميما كاف المكاف الذم ؛خرلأكسيمة 

 :25م العاـ عمى النحك اآلتيأثر الراديك في الرأرضو كيمكف تخميص أيعيشكف عمى 

دنى مف كحدة التفكير كالشعكر كاليدؼ كالقيـ البلزمة لتماسؾ األمة كسبلمة ألتحقيؽ القدر ا -

 .الدكلة

تحفيز الناس عمى اختبلؼ ميكليـ كاتجاىاتيـ كمشاغميـ عمى االىتماـ بالمسائؿ العامة  -

ف تحقيؽ ذلؾ دعـ الركح الديمقراطية السميمة كتيسير انجاح أكمناقشتيا كمتابعتيا كاإلسياـ فييا كمف ش

 .خطط التنمية كخاصة في الدكؿ النامية

 .نياأقبلؿ مف شكاإلالتخفيؼ مف حدة العصبيات اإلقميمية  -

شباع إحتياجاتيـ الفكرية كالنفسية كاالرتفاع بمستكياتيا الثقافية  - متابعة تثقيؼ الجماىير كا 

 .كالحضارية 

                                                                 

 .70ص، 1980 ،يكزجخ ػٍُ شًص،  انمبهرح، يدبالره،َظرَبره، يفبهًُه: ػهى االرصبل،صالذ انذٍَ خىهرـ 25
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كقات الحركب كالطكارئ كالحيمكلة دكف تفشي أدحض الشائعات الضارة في الحاؿ كخاصة في  -

 .الفكريةالبمبمة 

ساسي في الدعكة لمقيـ الجديدة كتدعيـ القيـ التي تخدـ التطكر كتعرية القيـ التي أالقياـ بدكر " -

 26"تعكقو

داة قكية في أنماط السمكؾ االجتماعي بما يتناسب مع ظركؼ الحياة الجديدة فالراديك أكتطكير  -

 اف يغيركأكلئؾ الذيف يريدكف أيدم المسؤليف عف خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الدكؿ النامية أ

ف أك عمى األقؿ أمف تفكير الجماىير كقيميا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كمعتقداتيا الشائعة 

 .عادة التفكير فييا كمناقشة مدل صبلحيتيا كصدقيا كفائدتيا إيحممكىا عمى 

كتزداد امكانيات الراديك حينما نجده االف حتى مع اجيزة الديككر حيث تكجد قنكات اذاعية  -

كتمفزيكنية فضائية كسيظير قريبا الراديك الفضائي كبذلؾ يمكف التغمب عمى عقبات عديدة كالتشكيش كعدـ 

كمف – كصكؿ االرساؿ االذاعي الى مناطؽ عديدة نتيجة لمصعكبات الطبيعية فمقد اصبح مطركحا اليـك 

 27عمى المستكييف العالمي كاالقميمي مستقبؿ االذاعة– جديد 

ماـ البث الفضائي أذاعة قد صمدت إلف اأكمف بيف اإلستنتاجات التي تكاد نجمع عمييا اليـك      

ف العبلقة بيف المستمع أذىاف حقيقة ثابتة كألالتمفزيكني صمكدا لـ يتكقعو الكثيركف،لكنو استقر في ا

يضا كمف الخصائص أكمذياعو قد ظمت حميمة في األكساط الريفية بالخصكص كفي االكساط الحضرية 

 .اليامة حاليا

 

مشركع العديد مف الدكؿ في رقمنة البث االذاعي األرضي كتسارع االستعداد فإف  كعمى صعيد مكاز     

ف البث أ مثبل ذلؾ World Spaceف مشركع أحثيثا الستخداـ البث الرقمي الفضائي مثمما ىك الش
                                                                 

 .264ص،  دار انفكر انؼرثٍ،  انمبهرح، االضص انؼهًُخ نُظرَبد االرصبل،خُهبٌ ازًذ رشزٍـ 26
 .126 ص،1973 ، يؼهذ انزذرَت االراٍػ وانزهُفُسَىٍَ، ثغذاد، دراضبد ٍف انفُىٌ اإلراػُخ،ضؼذ نجُتـ 27
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اإلذاعي الرقمي سيتيح تكاثرا في قنكات البث ضمف التردد الكاحد مع ضماف جكدة في الصكت تضاىي 

 . جكدة األسطكانة المضغكطة

كسع لمتعددية اإلعبلمية كالفكرية المنشكرة أف ىذا التكاثر في سعة البث سيفتح مجاال أبدييي       

ضمف مجتمعاتنا،كالمزيد مف التنكع في البرامج المقترحة كسيسمح بالزيادة في عدد القنكات المتحصصة 

كتعميؽ االعبلـ المحمي المصيؽ بخبليا –م عاـ نكعي أر– صنافا محددة مف الجماىير أالتي تستيدؼ 

 .سمكبوأساسا بأالمجتمع كالذم يعتمد القرب مف المستمع كمف مشاغمو اليكمية 

قميـ محدد كما سيتيح البث الرقمي الفضائي إم العاـ اإلقميمي داخؿ أ مما يشكؿ مما يسمى بالر    

لى الخارج إف يككف لو انعكاسات خطيرة عمى صعيد البرامج أ فيك بالتالي يمكف ،كسع نطاؽأانتشارا عمى 

 م العاـ العممي أمما يسيؿ مخاطبة الر

ف أنو كميما كاف السبب فما نكد أكنكافقيـ تماما عمى ذلؾ ،28كيرل العديد مف الخبراء االعبلمييف    

ف نشيد جيبل جديدا مف األقمار الصناعية يخصص إلرساؿ  الراديك دكف غيره أنقكؿ لو كنحف عمى كشؾ 

ف العبء األكبر لشغميا سكؼ يقع أال إنو حتى كلك اىتمت الحككمات بيذه األقمار، كحجزت قنكاتيا فييا أ

 .س الماؿ الخاص أعمى كاىؿ ر

 مكانة القطاع افدعـلتانتدارتيا اؿإ كسكؼ يعزز ىذا االتجاه الجديد في ممكية كسائؿ االتصاؿ ك    

 كاألىـ مف ىذا كذاؾ اف ىذا االتجاه سيتيح مزيدا مف تعددية اآلراء ،لى جانب القطاع الحككميإالخاص 

. كبر لحرية اإلعبلـ اإلذاعي أكفرصة 

 :العامي أالتميفزيون والر-  2

                                                                 

رخغ انطبثكـ 28  .130 ص،اًن
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 انيـ كيفكأف معظـ الناس تقبمك برامج التميفزيكف بشكؽ زائد مف زاكية التسمية لدرجة أ بالرغـ مف     

درككا فائدتو في رفع مستكاىـ أيضا أف كثيريف إ ؼ،نظاـ حياتيـ اليكمي ليتكافؽ مع مكاعيد التميفزيكف

 .29رشادىـإالثقافي ك

ىمية أيضا ، كنؤكد عمى أم العاـ ينطبؽ عمى التميفزيكف أثرىا في الرأكمف ىنا نقكؿ أف اإلذاعة ك    

كثر أف يكثؽ الصمة بيف الجميكر كالشخصيات السياسية أ حيث يستطيع ،التميفزيكف في الدعاية السياسية

 . مما تستطيع اإلذاعة

صكاتيـ في ألييا األحزاب لكسب ثقة الجماىير كأإىـ األسمحة التي تمجأ مف ىاتؼصبح اؿألذلؾ " 

م العاـ العالمي سكاء عف طريؽ تصدير أثير عمى الرأاإلنتخابات ، كما يقـك التميفزيكف بدكر ىاـ في الت

ك األنترنت ، كما ،أقمار الصناعيةألك االستقباؿ التميفزيكني باأك اإلرساؿ ،أل الدكؿ األخرلإؿالبرامج 

 .30" يبث عف طريقيحكافز التقدـ كالتغيير،ف يككف التميفزيكف مدرسة عامة لمشعبأيمكف 

ك المتحركة، أجيزة استقباؿ القنكات الفضائية بشكؿ متزايد كممفت لمنظر سكاء الثابتة أانتشار  - أ

كانتشرت القنكات الفضائية مف ،ك المشفرة، فمقد دخؿ التميفزيكف البيكت عبر البكابة الفضائيةأالمفتكحة 

 .31ثيرىا المباشر عمى عقكؿ الصغار كالكبارأبكابيا كيتزايد تأكسع أ

جريت في الجزائر تزايد اإلقباؿ عمى أ فمقد كجدنا في الدراسات الميدانية العربية، كالدراسات التي  - ب

كضحت الدراسات التي صدرت عف المؤتمر الدكلي لمفضائيات أامتبلؾ كمشاىدة القنكات الفضائية كما 

الؼ قناة آف الفضاء يحتضف كيبث ما يقرب مف ثمانية ، أل2004الذم عقد في باريس في جكيمية 

                                                                 

 .130ص، 1994 ، دارانفكرانؼرثٍ، انمبهرح، ثثىازذػهىشبشبربنزهُفسَىٌ،اَشرازبنشبلـ 29
سهُخفُزررُجبنمضبَبنذىبندًهىر،يُىًدذَفرج ـ 30  .61 ص،2007 ، انمبهرح، دورانمُىاربنزهُفسَىَُخاإللهًُُخوانمُبداربًن
 .80 ص، 1987 ،انهُئخ انًصرَخ نهكزبة، انمبهرح،  اِثبر انُفطُخ واالخزًبػُخ نهزهُفسَىٌ انؼرثٍ، ػجذانرزًبٌ ػُطىٌ -31
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ماـ المشاىد الجزائريكالعربي اختيارات كثيرة كمتنكعة في المشاىدة سكاء أصبح متاحا أمفتكحة كمشفرة ، ك

 .32ك الجميكرأك المتخصصة في المضمكف أفي القنكات العامة 

 قناة 900 قناة منيا ما يزيد عف3400ف امكانية استقباؿ أكثر مف آل حيث يشيد الكطف العربي ا

 A.R.T ،Show قناة عربية عامة كمتخصصة، مفتكحة كمشفرة حيث تكجد شبكات 200مفتكحة ك

TIME،bein sports  33  قناة كيطمؽ عمييا الباقة30 كغيرىا كالتي قد تصؿ إلى ما يزيد عمى .

 ف معظميا فضائيات إ ؼ،كعربية  قناة تميفزيكنية جزائرية200كجكد مايزيد عمى مف رغـ ك عمى اؿ

ف تنقؿ ىذه القنكات االنساف العربي مف حدكد ضيقة ترسميا محطات أ فمقد كاف مفترضا ،عمى االرض

سير اإلعبلـ أ كىك ،لى فضاء رحب يتيح لو حرية االختيار التي حـر منيا طكيبل،إالتميفزيكف المحمية

م منيا ألىداؼ الحقيقية ألنو لـ يكف ضمف األف ىذا لـ يحدث أغير ،شراؼ الحككماتإلالرسمي الخاضع

 : قؿ تقدير  أىداؼ عمىأألنيا تتركزفي ثبلثة 

 تسعى مف خبللو القنكات الفضائية المممككة لمحككمات الى ترجمة سياسات كخطط :سياسي

 .كتكجيات حككماتيا 

 كحجز مكازنات الشركات المعمنة الممثمة في برامج ،كقكامو كسب المشاىديف بام طريؽ:تجاري 

 تجتذبف المشاىديف في ظؿ التنافس بيف الفاتنات في القنكات ،جماىارية تعتمد مذيعات فاتنات كرشيقات

 .الفضائية

ف يظير أننا الحظنا بكضع عبلمة تخفي الجكانب األربعة عمى الشاشة التيميفزيكنية التي يمكف أ حتى 

 حيث ظير مايمكف ،مجانو يصعب معرفة القناة دكف عبلمتيامف شخصية مقدمات البر،ألسـ القناةإعمييا 

 ، كيشد األنظار،قصى قدر مف اإلبيارأبغزك لبناني مدركسيكفر (بالحقيقة المبنانية الفضائية)ف نسميوأ

                                                                 

 .57 ص،1973 ، دار انفكر انؼرثٍ، انمبهرح، االلًبر االصطُبػُخ وضفٍ انفضبء، ضؼذ شؼجبٌ - 32
ؼبرف، كم شجئ ػٍ انرادَى وانزهُفسَىٌ،خبنذ خىَهذ- 33  .28 ص،1999، دار اًن
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 التي ،رامج تتضمف المذيعة الجميمة المثقفة المعاصرةبلى عكيتضمف تكليفة مف المشاىديف الذيف يقبمكف 

عداد برامجي إ ك، ككرائيا فريؽ بحث متخصص، كتممؾ حضكرا قكيا مف ناحية،كثر مف لغةأتجيد 

 . كجكائز كثيرة تضمف المشاركة مف ناحية ثالثة ، مف حيث الشكؿ كالمضمكف مف ناحية ثانية،متطكر

 م اآلخر كيحرؾ البحيرة أم كالرأما النكع الثالث فيك مزيج مف السياسية كالتجارة حيث يقدـ الرأ

 .كاالقتصادمالساكنة في المجاؿ السياسي 

ظيكر القنكات التيمفزيكنية المتخصصة نتاجا لما ابتكرتو تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كتماشيا مع  - ت

 : 34شكميفاؿحد أركح العصر كاستجابة لدكافع كحاجات الجماىير كاتخذت 

 كىي قنكات تقدـ نكعية معينة مف المكاد كالبرامج ،قنكات متخصصة في المضمكف الذم تقدمو 

مثاؿ ذلؾ القنكات المتخصصة في األخبار ك (غير محدد) كلكنيا تستيدؼ جميكرا عاما ،المتخصصة

. فبلـ كالدراماأل كالقنكات المكسيقية كالغنائية كقنكات ا،كالبرامج اإلخبارية

 لى قططاع معيف إ كىي قنكات تستيدؼ الكصكؿ ،قنكات متخصصة في الجميكر الذم تخاطبو

 كتقدـ مكاد منكعة تبلئـ تمؾ الخصائص ، الذم تجمعو خصائص كسمات مشتركة،كمحدد مف الجميكر

 ، كالقنكات المتخصصة في مخاطبة كبار السف،ةأ كقنكات المر،صصةخ مثؿ قنكات األطفاؿ المت،كالسمات

عرقية ، أك  كالقنكات المتخصصة لمخاطبة جماعات دينية،كالقنكات المخصصة لرجاؿ األعماؿ كالماؿ

 .ةمعيف

مارس اإلعبلف الدكلي دكرا بارزا في انتشار المحطات الفضائية كالقنكات المتخصصة العابرة  - ث

صبح اإلعبلف الدكلي سمة كاضحة في ىذه أف ألى إعبلنية إلدل التنافس عمى العائدات اأ ك،لمحدكد

 . بحيث يتبلئـ مع فمسفات كتكجيات المعمنيف، مما انعكس عمى طبيعة المحتكل المقدـ،القنكات

                                                                 

راهمٍُ،زكرَبء ػجذانؼسَس يسًذ- 34  ،دار االضكُذرَخنهكزبة،  اإلضكُذرَخ، انزهُفسَىٌ وانمُى االخزًبػُخ نهشجبة واًن
 .53ص، 2002
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لى ارتفاع نسبة المكاد الترفييية كطغيانيا عمى إدت أىـ األسباب التي أ كلقد كاف ذلؾ مف ضمف 

 ،ف ىناؾ خطكرة في اإلعبلنات التي تقدميا ىذه القنكاتأال ،إخريطة برامج معظـ القنكات المتخصصة

ك غير مكجكدة فيو ،أكالتي قد  تككف عف سمع اكخدمات غير مناسبة لقيـ المجتمع المتمقي ليذه القنكات

 . كالشعكر باالحباط،صبل مما يخمؽ نكعا مف التخمخؿ القيميأ

برامج ذات اؿ فتحكؿ ،ف تستغؿ ىذا الطابع اإلعبلني لمخدمةأ كما يمكف لبعض الجيات ذات المصمحة  

 كال تستطيع ،ك ثقافية غير مناسبة لبعض المجتمعات التي تصميا الخدمة،أك اجتماعية،أىداؼ سياسيةاأل

 . م العاـ المحمي كالعربي بصفة عامةأتي خطكرتيا عمى الرتأ كمف ىنا ،مقاكمتيا

نية لمتقارير اإلحصائية التي تصدر عف اإلنفاؽ ألى ضركرة اإلطبلع كالدراسة المتإكنكجو نظر الباحثيف 

 كنخص بالذكر دراسات ،اإلعبلني في الجزائركالكطف العربي لمخركج بدركس مستفادة في ىذا المجاؿ

حداث التقنيات في حصر كتحميؿ االتفاؽ اإلعبلني كمنيا الدراسة إدؽ كأ المكثقة التي تستخدـ بارك

 .35اآلتية

ذاعات الدكؿ إتحاد إجراىا أربعة دكؿ عربية التي أظيرت الدراسة الميدانية المقارنة في أ-د

 ثمث العينة العربية بؿ نصفيا في بعض الحاالت عف الخطاب اإلعبلمي العربي كقد يفسر متخؿ36العربية

ذلؾ برتابة بنية النشرات اإلخبارية التي غالبا ما يقتصر مضمكنيا الكطني عمى األنشطة الرسمية مع 

 . ك الصمت عما طرحو الكاقع اليكمي مف قضايا حياتوأتيميش الخطاب المضاد 

 عف رغبة في تنكيع France24 كCNN كBBCجنبية كػ أللى القنكات اإ كيعبر لجكء المشاىد 

ك بحثا عف التحميؿ المعمؽ كالصكر الحية ،أك االطبلع عمى المسككت عنو محميا،أالمصادر اإلعبلمية

 .  كالفكرية، كالبرامج االخبارية المتنكعة التي تعكس تعددية التيارات السياسية،عبر ريبكرتاجات المراسميف

 
                                                                 

ذخم ،ػصبو ضهًُبٌ يىضً- 35 . 174 ص،1986 ،يطجؼخ انكزبٍَ،  أرثذ، االرصبل اندًبهُرٌإًن اًن
رخغ انطبثك- 36  .175 ص،اًن
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 مما يمقى بعبء جديد عمى القائميف عمى المكاد اإلخبارية في القنكات ، حرية التعبيرأ كتجسد مبد

 حتى ال تتسع قاعدة غير المتابعيف إلعبلميـ ،األرضية كالفضائية لتطكيرىا جذبا ليؤالء المشاىديف

 ،يدم محترفي السياسة في عصر البث الفضائي المباشرأف يككنكا لقمة سائغة في أكالذيف يمكف ، الكطني

. لى طرح المصداقية في اإلعبلـ سكاء في الجزائر أك العالـ العربي إكتمتد 

 37تحاد إذاعات الدكؿ العربيةإجراىا أسفرت عنو مجمكعة البحكث الميدانية المقارنة التي أما كىك -ىـ 

ف المقارنة بيف اإلنتاج الكطني أمف ، جنبي المباشرألنعكاسات الثقافية كاالجتماعية لمبث اإلحكؿ ا

 كىك مصدر اطبلعيا عمى ،فيك مزكد العينة بالمعمكمات، كاإلنتاج العربي غالبا مايككف لصالح األخير

 .  كيتمتع بمصداقية كاضحة، كاضح كمؤثر،عبلـ جذاب إ كىك قبؿ كؿ،المكتسبات العممية كالتقنية

 ضعيؼ مف حيث ،عبلـ بعيد عف المجتمعإ ألنو ، كىي صفات ال يحظى بيا اإلعبلـ الكطني كالعربي

عبلـ غير  إ ك، بحكـ انعزالو عف الكاقع، كيعرض مضاميف غير جذابة كغير مقنعة،مضامينو كتقنياتو

 .  كيفتقد لشرط اإلبداع كالحرية،متبلئـ مع احتياجات الشباب كتطمعاتو

ثرا بالنماذج أثرىا بالنماذج الحضارية الغربية كرغبتيا في تغيير كاقعيا تأتجمع العينة عمى ت  كلذلؾ

ف يشكؿ خطكرة عمى اتجاىات الرأم العاـ الجزائرم أك العربي أمر يمكف أكىك ، اإلعبلمية الغربية

 .كالمستقبؿ فشباب اليـك ىـ نصؼ الحاضر ،المستقبمي عمى حد سكاء

                                                                 

فُسَىٌ وانهىَبد انثمبفُخ، كرَص ثبركر- 37 ُم انؼرثُخح يدًىع، يصر،ػالء أزًذ إصالذ. د، اُن  ،2006 ،1 ط، اُن
 .99ص
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ثركف بما يشاىدكف كال أ كاألطفاؿ يت،جنبية كالعربيةألإقباؿ األطفاؿ المتزايد عمى القنكات الفضائية ا-و

 ،عماؿ العقؿ لمتفرقة بيف الغث كالثميفأ عمى ،يقدركف في ىذه المرحمة مف مراحؿ النمك النفسي كالعقمي

 . 38 األطفاؿ الجزائرييفف في دراسة عق كجدنا،كاختيار المناسب كالمقارنة

طفاؿ مف أ منيـ برامج %99خرل غير قناتيـ الكطنية كيشاىدأ يشاىدكف محطات تميفزيكنية% 62ف إ

:  ىمياأمف األطفاؿ مقترحات تزيد مف ارتباطيـ ببرامج األطفاؿ الكطنية %12 كقدـ ،ىذه القنكات

 

 

 

التنكيع في مضامينيا كتطكيرىا باشتراؾ ، ك  زيادة كقت ىذه البرامج،زيادة عدد برامج األطفاؿ المحمية   

كىي كما يتضح مقترحات ،خبار األطفاؿ كاإلكثار مف المسابقاتأ تقديـ نشرات ،األطفاؿ في تقديميا

كبقنكاتيـ التميفزيكنية ، صالحة لكؿ قناة تميفزيكنية تريد تربط األطفاؿ بيكيتيـ كثقافتيـ المحمية كالكطنية

،  كتزيد مف تحصيف ىؤالء األطفاؿ كتربطيـ بكاقعيـ كتاريخيـ كحضارتيـ،المحمية العامة كالمتخصصة

 كالقنكات ،ثار السمبية لمرسـك المتحركة األجنبية المعركضة بقنكاتيـ المحمية كالفضائيةآلكتقمؿ مف ا

 .األجنبية المكجية لبلطفاؿ

 ،نو نفس القاعدة االقتصادية في المنافسة،أحدأف الحؿ ليس مجيكال كىك ال يخفى عمى أ ذلؾ    

ف نقدـ غشاء ثـ نطمب مف الناس اف أ كمف ىنا فبل يجكز لنا ،فالزبائف تقبؿ عمى األفضؿ بطبيعة الحاؿ

 . 39ينصرفكا عما يقدمو االخر مما ىك ممتع كجذاب كمشكؽ كمفيد

                                                                 

ركس انىطٍُ نهجسىس اإلخزًبػُخ ، دراضخ رمىًَُخ نهطهجُبد واإلَدبثُبد، انزهُفسَىٌ وثمبفخ انطفم، َبهذ ريسٌ - 38  اًن
 .128 ص،1979 ، انمبهرح،واندُبئُخ

 انهُئخ انؼبيخ نهزبنُف ، انمبهرح،ثى ثكرأ َسٍ ،يسًذ فزسٍ. د، أخهسح االػالو وانزًُُخ انىطُُخ،وَهُبو رشرا- 39
 .66ص، 1970،وانُشر
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 عف البيئة كالتاريخ ،خرل فكرة إلنتاج رسـك متحركة عربية متطكرةأكلعميا فرصة نطرح فييا مرة    

ار السمبية لبلختراؽ ث كتقمؿ مف اآل، كتحصنو ضد المتغيرات الكافدة،خبلقياتوأ تربط الطفؿ بكطنو ك،العربي

 . م العاـ العربيأاإلعبلمي لمكطف كالر

 مف البرامج % 90ف نسبة تفكؽ أذاعات الدكؿ العربية إتحاد إشارت المراسات التي عدىا أ فمقد    

 ، برامج مميئة بصكر مف العنؼ كاإلدماف عمى المخدرات،األجنبية التي تعرض عبر الفضائيات العربية

 . كتفسير التطكرات  المجتمعية كما يريد ليا منتجيا، كطمس المعالـ التاريخية،ذ الجنسيككالشذ

قيما ك نا كصراحة كضــ مما يجعميا برامج تتضمف ،لييا مف منظار تقني مادم صرؼإ كالتي ينظر 

ف ىذه البرامج كفي غياب أ كالنتيجة ،سبلميةإكسمككيات متناقضة تماما مع ما ىك سائد مف قيـ عربية 

 تسيـ ، كىكية تشكؿ الثقافة العربية عمادىا، تعبر عف ثقافة ليا ماضي حضارم متميز،برامج عربية بديمة

 . نيا قائمة عمى بناء منيجي متدرجأعادة تربية كتككيف الشباب باعتبار إكبشكؿ كبير جدا في 

كيرل الكثير مف ، ف يصبح رجبلألى ،إمف السنكات األكلى لمنشئأ ف عممية التربية كالتككيف تبدأل

ف الخطر يكمف في ،أالباحثيف في دراستيمممثقافة المكجية لؤلطفاؿ كالشباب في القنكات الفضائية العربية

 . يا كاف سنوأثر باىتماـ اإلنساف العربي أفعاليات الفضائيات األجنبية التي تست

 

ف الطفؿ كالشاب العربييف لدييما أف المؤشرات العامة لمبرامج الثقافية العربية كما كنكعا تؤكد عمى  أ ك

 كلكف ما يمرر عبر الفضائيات العربية مف منتكج ثقافي ال يشكؿ بديبل ،منبع ثقافي غير المنبع األجنبي

لى المنتكج الثقافي األجنبي في الفضائيات لمجكءإف اأنو مف الثابت أ ك،عف المنتكج األجنبي مضمكنا كتقنية

ىمية الممارسة أ النعداـ الكعي ب،بداع قكميكا نتاج كطني ذإممتو ضركرة عدـ القدرة عمى ، أالعربية

 . كدقة تطبيقاتيا العممية، عاب شركطيما العمميةم كلغياب است،التكاصمية
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سيس فضائيات ألى امتبلؾ التكنكلكجيا االتصالية مف خبلؿ تإ كىك ما جعؿ األقطار العربية تسعى 

ف يككف ليا نفس السعي عمى امتبلؾ األدكات العممية لنسج كصياغة ما سيمرر ىذه أتمفزيكنية دكف 

 .40الفضائيات

 ، كضركرة الكبلـ عف حماية اليكية الثقافية،م العاـ المستقبميأينا الخطر كؿ الخطر عمى الرأ كىنا في ر

ف أنو أكالتركيز عمى تككيف الشباب كاألطفاؿ العرب قصد تغذيتيـ كبصفة مستمرة بزاد ثقافي يككف مف ش

ف يتـ دكف أمر ال يمكف أ كىك ،يمعب دكر الحاجز بيف مميزات الثقافة العربية ككاقع الثقافات األجنبية

 كمنيا ما يجسد خصائص كؿ قطر عربي ،سبلمي عاـإ منيا ما يعبر عف شعكر عربي ،برامج ثقافية

. عمى حدة

 

: ي العام أ الصحافة والر- 3

 كيرجع ذلؾ لعدة ،م العاـأثير في الرأتحتؿ الصحافة المقاـ األكؿ مف بيف كسائؿ اإلعبلـ كميا في الت

 :41برزىاأسباب أ

 ،كاالجتماعية،  بالخكض في القضايا السياسية،عبلـإلكثر مف سكاىا مف كسائؿ اأف الصحافة تيتـ    إ

نكاع أ كيميز الباحثكف بيف ثبلثة ، كخمفيات األنباء، كعرض كجيات النظر المختمفة،سيابإكمناقشتيا ب

:  42 بحسب الفئة االجتماعية التي تستعمميا كىي،م العاـأثيرىا عمى الرأمف الصحؼ بتفاكت ت

 

 

                                                                 

ٌ ػجذ انجبٍل- 40 دبالد االخزًبػُخ وانزرثىَخأوضبئم و، زَذا كزجبد ، يصر، اإلدارَخ واإلػاليُخ،ضبنُت االرصبل ٍف اًن  اًن
 .37 ص،1974 ،انشهُرح ثبنذٌ انكجري

 .71ص، 1961 ، دار يكزجخ انسُبح،ثُرود، انصسبفخ انؼرثُخ َشأرهب ورطىرهب،  أدَت يروح - 41

رخغ انطبثك- 42 . 75ص، اًن
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 :المتخصصةالصحافة *

 ،كالقادة،  كيطالع ىذه الصحافة الصفكة،كىي التي تعالج عمى صفحاتيا مكاضيع متخصصة    

 كتحديد القضايا المطركحة ، كىؤالء يقكمكف بدكر رئيسي في كضع السياسة العامة،كالمثقفكف ثقافة عالية

. ثر في بقية شرائح المجتمع كفئاتو ؤالتي ت

 :المتميزةالصحافة * 

 ،ساليب المنطؽ كالعقؿ في معالجتيا المكضكعات المختمفةأكىي الصحافة اإلخبارية التي تعتمد     

 كماتتعرض لكجيات النظر ،ضافية لياإكعمى تقديـ خمفيات ، ىـ األنباءأكتشتمؿ مضامينيا عمى 

 الذيف ،(النخبة ) كتجرم المقاببلت مع المسؤكليف مف الصفكة ، كتقـك بالتحقيقات كالمتتابعات،المختمفة

 كيقكد ىذه الصحؼ ، كتقدـ تحميبلت كتعميقات تتصؼ بالمعرفة كالذكاء،يحددكف القضايا كالمكضكعات

. فراد الجميكر العاـ أفراد الصفكة كالمثقفكف المطمعكف كعدد مف أ

 :االعالم الشعبي*

كىذا النكع مف اإلعبلـ يقدـ مكاد -ذاعة كالتميفزيكف إللى اإباإلضافة –لؼ مف الصحافة الشعبية أكيت    

 يميؿ نحك ،ف عرضو لؤلخبار يككف سطحيا كسريعا كغير متعمؽأ كما ، تيتـ بالتسمية كالترفيو،خفيفة

 يركز ىذا االعبلـ عمى الجكانب الشخصية ،اإلثارة كتمضية الكقت في معالجتو لممكضكعات المختمفة

فراد الصفكة بدكف الخكض في أكما يركز عمى الشخصيات البارزة مف ،كالثقافية بدال مف الجكانب العامة

براز المكضكعات إ فيسعى لتقميدىا في طرح ك،ثر ىذا اإلعبلـ بالصحافة المتميزةأكيت،التفاصيؿ الكافية

. ك معالجتيا بشكؿ عقبلنيأ لكف دكف التعمؽ فييا ،اليامة
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قساـ ألى ثبلثة إم العاـ أثيرىا في الرأف محتكيات الصحيفة بالنسبة لمدل تأكنتفؽ مع تقسيـ اإلعبلمييف

: 43عمى النحك اآلتي

 :ي العامأقسم لو عالقة مباشرة بتوجيو الر-  1

اإلفتتاحية كالكاريكاتير كاألعمدة كبريد القراء كالمقاالت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالنقد     

ثير في أاألدبي كالفني كاإلعبلنات حيث يتسـ ىذا القسـ مف مكاد الجريدة بالتحيز المعتمد الذم يرمي لمت

. م العاـأالر

 

: ي العام أقسم لو عالقة غير مباشرة بتوجيو الر-  2

ف الطرائؼ كالقصص القصيرة كاليزليات كالمكاد المثيرة بصفة عامة التي تدكر حكؿ مف أرغـ عمى اؿؼ    

نيا تؤثر ببل شؾ في أال ،إم العاـاثير في الرأساسية لمتأالخرافة كالجنس كالجريمة قدالتككف مكجية بصفة 

حكاـ أثره عمى أف ينعكس أ مما البد ، لمجميكر كخاصة الشباب كصغار السف، كالثقافية،القيـ الخمقية

. جبلآك ،أف عاجبلإم كاتجاىاتو أالر

 :العامي أ ليس لو عالقة عادة بتوجيو الرقسم - 3

 ، كبرامج االذاعة، كالنشرة الجكية، صفحة الكفيات،كمف المكاد الصحفية التي تندرج تحت ىذا القسـ     

 كليست مكجية في ، فمثؿ ىذه المكاد كأمثاليا التثير النقاش عادة عمى نطاؽ عاـ،كالسينما، كالتمفزيكف

ف كانت ىناؾ أحيانا استثناءات تفرضيا إ ك،لة معينةأم العاـ حكؿ مسألى تككيف الرإالظركؼ العادية 

 كالتي ، الحمبلت الدعائية المغرضة التي قد تقـك بيا بعض الجيات، كمف ىذا القبيؿ،أكضاع بعينيا

 .أك غير مباشرة  سكاء بطريقة مباشرة ، بكاب الصحيفة لتحقيؽ أغراضياأتستغؿ عادة كؿ 

 
                                                                 

بنك - 43 . 47 ص،1999 ،1 ط، دار يدذالوٌ نهُشر، ػًبٌ،لضبَب إػاليُخ،  أزًذ ػجذاًن
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    الرأم العاـ ىك قكة حاسمة في تشكيؿ ك تحكيؿ المجتمع، تجرم استطبلعات الرأم العاـ ك 

المساحات العامة بانتظاـ في العديد مف البمداف لقياس الرأم العاـ ليس فقط دعما ألحزاب السياسة ك 

المرشحيف السياسييف عمى سبيؿ المثاؿ، ك لكف أيضا الرأم العاـ حكؿ مجمكعة كاسعة مف القضايا 

االجتماعية ك السياسية، يتـ نشر النتائج بشكؿ متكرر في كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة ك اإللكتركنية ك 

 . البث

    تستخدـ استطبلعات الدراسات االستقصائية التي تجرم عمى نحك سميـ ك تعميميا األساليب 

اإلحصائية العممية لتزكيد الجميكر ك السياسييف، ك كسائؿ اإلعبلـ، كالمجمكعات المعنية األخرل بإمكانية 

الكصكؿ إلى تدابير دقيقة ك مكضكعية  لمسمكؾ ك المكاقؼ ك النكايا العامة، أنيا تعطي الجميكر فرصة 

 . إلسماع صكتو، ك تمقي ردكد الفعؿ حكؿ آراء المكاطنيف

      كما أنيا تساعد في تتكجيو السياسة مف خبلؿ إعطاء صانعي القرار معمكمات محايدة ك غير 

متحيزة حكؿ ما يريده الجميكر، عمى الرغـ مف أف استطبلعات الرأم يتـ تكميفيا تكميفيا مف قبؿ 

مجمكعات سياسية، أك أفراد لممساعدة في تحديد اإلستراتيجية، إال أف الكثير مف استطبلعات الرأم تيدؼ 

 . إلى االستيبلؾ العاـ

     تشكؿ الدراسة مكاقؼ الناس ك معتقداتيـ، المتعمقة بالقضايا السياسية،  ك االجتماعية، ك غيرىا، 

جزءا مف مجمؿ سكؽ البحث االجتماعي ك لكنيا غالبا ما تتناكؿ قضايا تثير اىتماما عاما أكبر، ك 

بالتالي، فإف ىذه النتائج يتـ نشرىا  ك مناقشتيا عمى نطاؽ أكسع، ك ربما يتـ عرضيا في بعض األحياف 

 . بطريقة استفزازية أك سياسية

   ك تقع عمى عاتؽ مف يقـك باستطبلعات الرأم، مسؤكلية خاصة تجاه المجتمع العممي، كغيرىـ مف 

مستخدمي األبحاث ك المستجيبيف مف عامة الجميكر، ك تعني ىذه المسؤكلية ليس فقط استخداـ العينات 
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كاألساليب كاألدكات المناسبة، بؿ ك أيضا تقديـ المعمكمات المطمكبة لمجميكر لضماف الشفافية في تقديـ 

 . التقارير عف النتائج التي تدعميا الكثائؽ الشاممة

 

 

 لمسكؽ ل    تخضع استطبلعات الرأم لنفس المتطمبات المينية ك األخبلقية تماما مثؿ األشكاؿ األخر

ك البحث االجتماعي، المنصكص عميو في القانكف الدكلي، بشأف السكؽ ك األبحاث االجتماعية التي 

يجب عمى الباحثيف ك مستخدمي األبحاث االلتزاـ بيا، يحدد القانكف الحد األدنى مف معايير السمكؾ 

 . الميني ك األخبلقي

    ك تشمؿ استطبلعات الرأم ك استطبلعات الرأم العاـ، جميع عمميات جمع المعمكمات ك تجميعيا 

كتفسيرىا بشكؿ منيجي حكؿ التفضيبلت ك السمككيات المختمفة ك غير ىاـ مف السمككيات، كاألفكار 

الخاصة باألفراد، أك المنظمات التي تستخدـ األساليب كالتقنيات اإلحصائية ك التحميمية لمعمـك االجتماعية 

 . التطبيقية، مف أجؿ اكتساب البصيرة في بحكث الرأم العاـ

 حيث يمكف معرفة المعمكمات كاآلراء ،م العاـ في معرفة الكاقع الفعمي بحجمو الطبيعيأيساعد قياس الرك

م العاـ أ كما يكفر ذخيرة حية مف المعمكمات عف الر،م العاـ كرغباتوأ كاحتياجات الر،كاالتجاىات السائدة

م العاـ أ كتكجيو الر، تساعد عمى اتخاذ القرار المناسب في ضكء الحقائؽ المتكافرة،كمقكماتو كاتجاىاتو

 .كاتجاىات تساعد في دفع عممية التنمية ، راء آ ك،ليو مف معمكماتإ كامداده بما يحتاج ،تكجييا سميما

: ي العام وتطورهأنشاة قياس الر:وال أ

راء آلى طرؽ بسيطة لمتعرؼ عمى إ الحاكـ في المجتمعات العربية في الماضي كالحاضر أ لج -1

حكاؿ أطبلؽ بعض المقربيف لمتعرؼ عمى إ ك،م الناسأ منيا خركج الحاكـ ليسمع بنفسو ر،حكاليـأالناس ك
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جكالت رؤساء الجميكرية في الجزائر كرؤساء الحككمات كالكزراء كحتى الكالت " كتعتبر ،44رائيـآالناس ك

مف افضؿ االمثمة التي تدؿ عمى حرص القائد أك المسؤكؿ عمى استطبلع رام " عمى المستكل المحمي

.  المكاطنيف في كافة المجاالت اإلقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 حيث تعتبر خطكة ،ىمية متزايدة في العصر الحديثأم العاـ أت تحتؿ عممية قياس الرأ كبد -2

كالكاليات – م العاـ في بعض البمداف أ كلقد انتقمت عدكل استطبلع الر،ساسية في العممية الديمقراطيةأ

. لى سكؽ السياسة كالحكـإمف سكؽ السمع كالتجارة –المتحدة األمريكية 

حينما حاكلت بعض الصحؼ ،  ـ1824لى حكالي عاـ إم العاـ أكتعكد بدايات االىتماـ بقياس الر- 3

م العاـ عف طريؽ عمؿ استفتاءات أاستطبلع الر–كغيرىا مف المؤسسات التي تيتـ بالتجارة كالتسكيؽ –

 . مفيما كاف يسمى باالقتراع األكؿ

لى إم العاـ كبالتالي كانت التدعك أ كلكف ىذه الطرؽ كاف ينقصيا الدقة كالتمثيؿ الصحيح لفئات الر

لى ،إ(الخبلصات األدبية )دل األسمكب الذم اتبعتو مجمة أمكانية تعميميا عمى المجتمع بؿ إالثقة فييا ك

كما ىك –صحاب السيارات كدفاتر اليكاتؼ كىي أخكذة مف قكائـ أعتمدت عمى عينات ـافبلسيا حيث إ

 .غير ممثمة لممجتمع كمتحيزة لذكم المداخيؿ العالية نسبيا– كاضح 

 مع ،م العاـألى مرحمة العمـ في مجاؿ قياس الر،إمكف بعد ذلؾ االنتقاؿ مف مرحمة التكيفأ ك- 4

ت ىذه المرحمة بالعينة الحصصية لما تتميز بو أ كقد بد،محاكلة الحصكؿ عمى عينات ممثمة لممجتمعات

معيد أنشأ–تبع طرؽ المعاينة الصحيحة لكؿ مف جكرج جالكب إ حيث ،مف قمة النفقات كسرعة اإلنجاز

 .  ككانتريؿ،م العاـ مثؿ ركبر كركزليأكغيره مف الميتميف بقياسات الر-،1935 عاـ :م العاـأ لمرجالوب

م العاـ نجاحا كبيرا في التنبؤ بنتائج انتخابات الرئاسة في الكاليات المتحدة أكنجحت عممية قياس الر  

لى نكع مف الغركر جعؿ ىذه المراكز تتنبئ في كقت إدل فرط الثقة أ ك،1944ك1940األمريكية عامي 

                                                                 
صرَخ،  انمبهرح، انرأٌ انؼبو وضُكىنىخُب انطُبضخ،َبهذ ريس44ٌ  .43 ص،1998 ،يكزجخ األَدهى اًن
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 كفشمت ىذه التنبؤات فشبل ذريعا كتعرضت ،1948 عاـ ترومان بالرئاسة عمى منافسة ديوىمبكر بفكز 

لييا مرة إ كلكف سرعاف ما عادت الثقة ،ىامثر ذلؾ ليجـك عنيؼ مف معارضأم العاـ عمى أعممية قياس الر

.  صحيحا كدقيقاأ تنبنيكسون ككيندىبنتائج اإلنتخابات بيف  1960 عاـ معيد جالوبأخرل عندما تنبأ

 تمثؿ في امتداد ،م العاـأ في الماضي انطبلقا حقيقيا في مجاؿ استطبلعات الرالستينياتكشيد عقد   

نشئت أ حيث ،كركبا الشرقيةألى العديد مف دكؿ إ ك، السابؽاالتحادالسوفيتيلى دكؿ إىذا النشاط العممي 

 كاستمرت ،ت عمميا باستطبلعات تتناكؿ كسائؿ اإلعبلـأ كبد،م العاـأ كمراكز لبحكث الر،ىيئات عممية

جراء استطبلعات إ حتى تكجيت ب ،–خرل أحيانا أ كتكقفت تماما ،حياناأالتي تعثرت – في خطكاتيا 

ىـ القضايا السياسية أ تتناكؿ ،ات مف القرف الماضيمكاخر الثمانينات كبداية التسعيفأم العاـ منذ ألمر

 .شدىا حساسيةأك

م أ بتناكؿ استطبلعات الرأ تبد،كائؿ السبعينات في القرف الماضيأت منذ أكلعؿ مرحمة النضج التي بد  

كليس ،(بالعممية )العاـ كقياساتو برؤية شاممة متكاممة مف خبلؿ التركيز عمى الجانب الديناميكي الخاص 

 . م العاـ في المحظة اآلتيةأمجرد االكتفاء برصد مكقؼ الر

البارومتر  ك،(ISSP)كالمسح االجتماعي الدكلي ،(GSS)مثمتيامشركع المسح االجتماعي العاـ أ كمف 

 عمى ساحة العمؿ العممي ة ىذه الييئاتسيطر–بدقة متناىية  –ناىد صالحككما تحدد ،(EBS)االوروبي 

 المنيج ،الديمقراطية: ساسية ىيأم العاـ عمى مدل نصؼ قرف مف الزمف ثبلث قضايا أفي مجاؿ الر

. م العاـأ كقضية األخبلقيات الحاكمة لمعمؿ في مجاؿ استطبلعات كقياسات الر،كالنظرية

 :الجزائر كمثال:ي العام في الدول العربية أقياس الر- 
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م أىـ معالـ التجربة الجزائرية في قياس الرأتعتبر مجمكعة اإلنتخابات كاإلستفتاءات مف  – 1/

م أنيا تقيس اتجاىات الرأكما ، م العاـ الجزائرمأنيا ال تمثؿ قياسا دكريا متتابعا التجاىات الرأال إ،45العاـ

ك المكضكعات اليامة التي تقتصر ،أالعاـ حياؿ بعض القضايا المطركحة مف قبؿ القيادة السياسية فقط

 .في الغالب عمى المكضكعات السياسية

م العاـ التي تعدىا بعض الجيات الرسمية ككزارة ألى ما سبؽ مجمكعة تقارير الرإكيضاؼ -2/

م التي تساعد في تخطيط كتنفيذ أ عمى لمقياـ بعمميات استطبلع الرتمؾ الجياتفمقد عممت ،االستشراؼ

 كلـ تقتصر كظيفتيا عمى مجرد الحصكؿ عمى ، عمى ضكء حاجات الشعب كرغباتو،السياسات الحككمية

نما تتضمف تعميـ الجميكر إك– كما يحدث في معظـ الدكؿ المتقدمة –جابات ذات قيمة ممف تستجكبيـ إ

. 46يوأف يعبر عف رأكتدريبو عمى 

كيتكزعكف  (أخصائيالرأم العاـ )فراد متخصصيف يطمؽ عمى كؿ منيـ أكتعتمد كزارة اإلستشراؼ عمى 

 مع أخصائيينآخريف في اإلعبلـ كاالتصاؿ ك ميمتيـ ىي ،نحاء الجميكرأعمى مراكز اإلعبلـ في جميع 

 47سمكب المبلحظةأ يتبعكف فييا عادة ،م العاـأمكافاة إدارتيـ المركزية بتقارير عف اتجاىات الر

ف الطريقة التي تعد بيا ىذه التقارير كعدـ تكافر االمكانيات أ كيرل عدد مف الخبراء اإلعبلمييف 

راء محدكدة لتعذر القياـ آكأم شخصي أعدادىا كتعبيرىا في كثير مف األحياف عف رإالضركرية لممكمفيف ب

ف يككف جزئيا كاعتمادىا عمى االستنتاج بدال مف أال إلى التعميـ فيما ال يمكف إىا كئجؿبغير ذلؾ ك

كدتو أ كىك ما 48ف تفيد بو في تحميؿ الشائعاتأال فيما ال يمكف إمكانية التعكيؿ عمييا إالتسجيؿ يقمؿ مف 

. 49نيا سميمة مائة بالمائةأف النتائج ال يمكف الزعـ بألى إعدة دراسات حيث ذىبت 

                                                                 
فطُخ،ػجذ انسًُذ زدبز45ٌ  .270 ص،1978 ،دار انرأٌ انؼبو،  انمبهرح، انرأٌ انؼبو واإلػالو وانسرة اُن

 .277 ص، يرخغ ضبثك، يسًذ ػجذانمبدر زبرى46
بضُى انسبضر:  لُبش انراٌ انؼبو،  َبهذ صبنر47 طزمجم،اًن ركى انمىيٍ نهجسىس االخزًبػُخ ،  انمبهرح، اًن اًن

 .44 ص،1993،واندُبئُخ

رخغ انطبثك48  .45 ص، اًن
رخغ انطبثك49 . 47 ص، اًن
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لى مزيد مف الدعـ كاالعتراؼ بيا إكما تكجد مجمكعة مراكز ما زالت في بداية الطريؽ كتحتاج –  3/

. 50م العاـأجيزة محايدة في مجاؿ قياس الرأؾ

ىدافيا العممية أم العاـ حياؿ مكضكعات محددة تقـك بيا بعض الجيات لخدمة أكتكجد قياسات الر–  4/

 .51اإلذاعة كالتميفزيكف كالمجمس الشعبي الكطنيكالمجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف: مثؿ

في ممارسة نشاطو أ كبد52م العاـ عمى مستكل كميات اإلعبلـ كاإلتصاؿأت مراكز لبحكث الرئنشأك- 6/

م العاـ لكجكد كفاءات عممية متنكعة بيف أىـ مراكز بحكث الرأتعد ىذه المراكز إذ في ىذا المجاؿ 

. اريره الدقة العمميةؽعضاء ىيئة التدريس بكمية اإلعبلـ مما يعطي بحكثو بعدا عمميا كبيرا كيضفي عمى تأ

: م العاـ فيما يمي أىداؼ مركز بحكث الرأكتتمثؿ 

 .م العاـ في الجزائر كخارجيا أالقياـ بالبحكث كالدراسات الخاصة بقياس الر -

 .القياـ بخدمات التدريب كاإلستشارات العممية لمجيات المختمفة في الجزائر كخارجيا -

ك الييئات الكطنية كاالقميمية كالدكلية في مجاالت أالقياـ باألبحاث المشتركة مع بعض الجيات  -

ىذه المراكز فضبل عف التعاكف مع الجامعات كالمعاىد كالمراكز البحثية بيذه الجيات المحمية  تخص

 .كالعربية كالدكلية

 .ىداؼ المركز أتنظيـ المؤتمرات كالندكاة الخاصة ب -

 .م العاـأالقياـ بعمميات الترجمة العممية كالنشر لمبحكث كالدراسات المتصمة بالر -

م العاـ بكميات اإلعبلـ القياـ بالعديد مف البحكث كالدكرات التدريبية أنجازات مراكز بحكث الرإبرز أكمف 

: كمنيا 

 .دراسة استطبلعية حكؿ كاقع عمؿ المراة بالمشاريع الصغيرة كالمتكسطة بالجزائر -

                                                                 
رخغ ضبثك50  .49 ص، اًن
رخغ انطبثك - 51  .53 ص،اًن
رخغ انطبثك- 52  .31 ص، اًن
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م العاـ نحك برنامج اإلذاعة أإجراء بحكث بالتعاكف مع اإلذاعة كالتميفزيكف حكؿ اتجاىات الر -

 .كالتمفزيكف ككذا عف السمكؾ االتصالي لمشباب الجزائرم

م أم العاـ كاألساليب الكمية كالكيفية لقياس الرأتنفيذ عدة دكرات تدريبية حكؿ ميارات بحكث الر -

 .العاـ

 .جراء دراسة ميدانية حكؿ قراء الصحؼ في الجزائر بالتعاكف مع مؤسسات إعبلميةإ -

م الجميكر في مشكبلت المجتمع الجزائرم بالتعاكف مع الباحثيف األكادمييف أدراسة الستطبلع ر -

 .المتخصصيف في البحث العممي كالتكنكلكجيا 

 

: ي العام أمشكالت قياس الر

: 53م العاـ في الدكؿ النامية مجمكعة مف المشكبلت منياأتكاجو عممية قياس الر

ىميتيا في تككيف أنقص المعمكمات كما ككيفا المتاحة لؤلفراد في الدكؿ النامية عمى الرغـ مف  -1

ننا نعيش في عصر تدفؽ المعمكمات أم سديد لو كمف المعركؼ أم فمف ال معمكمات عنده ال رأالر

 ..(االنفجار المعمكماتي )ك

النقص الشديد في كسائؿ نقؿ المعمكمات في الدكؿ النامية ففي مصر مثبل لـ تكف كسائؿ  -2

 كزادت قكة اإلرساؿ 1981ت مرحمة السيادة اإلذاعية منذ عاـ أنحاء مصر حتى بدأاالعبلـ تغطي كافة 

 . 2004 كيمك كات عاـ 655 كيمك كات كالتمفزيكف 13782لى إ كيمك كات 2800اإلذاعي مف 

صبح البرنامج العاـ يذيع برامجو أ ساعة يكميا ك476جمالي ساعات اإلرساؿ اإلذاعي إكصؿ حيث 

 الفترة مف الساعة الكاحدة كالنصؼ صباحا ككذلؾ يحدث خبلؿ ساعة دكف تكقؼ كما كاف 24خبلؿ 

 :شبكات
                                                                 

بيُخألُبش انر، َبهذ ريسٌ- 53  .15 ص،1979 ، انمبهرح،ٌ انؼبو ٍف انذول اُن
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ذاعة األغاني إف الكريـ الشرؽ األكسط الشباب كالرياضة صكت العرب كالبرنامج المكسيقي كآالقر    

 لغة تخاطب مختمؼ 35 خدمة إذاعية مستخدمة 46لى شبكة اإلذاعات المكجية التي تضـ إباإلضافة 

ذاعات متخصصة تذيع إ 4 ساعة يكميا ك175ذاعات محمية تذيع إكظيرت عشر ، المناطؽ في العالـ

 .54 ساعة464 قناة تميفزيكنية عامة متخصصة تذيع يكميا 29 ساعة ك46يكميا 

لى األرياؼ كالمناطؽ النائية كتبيف مف دراسة إنو مازاؿ ىناؾ مشكبلت تكاجو كصكؿ الصحؼ أال    إ

ربع كست نسخ يكميا كينخفض ىذا ألى القرية المصرية يتراكح بيف إصؿ تف عدد النسخ التي أميدانية 

. 55عيامالعدد في الشتاء حيث يحكؿ سقكط األمطار دكف تكز

تحكؿ بعض الخصائص االجتماعية كاإلقتصادية كالتعميمية لؤلفراد في الدكؿ النامية دكف االستفادة -  3

ذا كانت نسبة األمية إك%56.1لى إمف المعمكمات المقدمة مف كسائؿ اإلعبلـ حيث تصؿ نسبة األمية 

 .عداد األمييف تتزايد نتيجة لتزايد السكافأف أال إفي تناقص 

 

لى الخصائص األخرل التي تكجد في إمما يحكؿ دكف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ المطبكعة باإلضافة   

م العاـ أم العاـ المعتدلة ككبر شرائح الرأالسطحية كعدـ العمؽ كصغر شرائح الر: الدكؿ النامية كمنيا 

ك حتى اختفاء القكل االجتماعية الكسطية كخصكصا الطبقة الكسطى كانتشار النظرة أالمتطرفة لضعؼ 

. كليست متصبل لو درجات  (سودأبيض وأ)نيا منفصؿ أساس ألى األمكر عمى إ

ف انخفاض الدخكؿ يحد مف شراء كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة كالتعرض لؤلنترنت ألى ما سبؽ إكيضاؼ   

 .خرلأمف ناحية - كالمركزة في العكاصـ– مف ناحية كالتردد عمى دكر السينما كالمسرح 

جراء قياس عممي دكرم دقيؽ لما إ الكاضح في المكارد المالية لمدكؿ النامية دكف صالنؽ يحكؿ – 4

. جيزة تكنكلكجيا متقدمةأيتطمبو ذلؾ مف تكاليؼ باىضة ك
                                                                 

 .31 ص،1988، خهبز رهُفسَىٌ انخهُح، انرَبض،اإلػالو انزهُفسَىٍَ انخهُدٍ وانزًُُخ انشبيهخ، ضًُر يسًذ زطٍُ- 54
رخغ انطبثك- 55  .35 ص،اًن
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:  56م العاـ كفي مقدمتياأكثرة المشكبلت المنيجية التي تكاجو قياس الر-  5

ىمية االستطبلعات قمة العائد مف االستبيانات أم العاـ انخفاض الكعي بأىمية قياس الرأالتشكيؾ في 

 صعكبة ،مأالبريدية عدـ اإلدالء ببيانات صحيحة محاكلة التخمص مف الباحث كثرة ظيكر فئة البلر

 كقمة الباحثيف المؤىميف المدربيف األمناء ،تطبيؽ اختبارات الصدؽ لعدـ كجكد محكات خارجية لمقياس

. لجمع البيانات 

:  ي العام أالتقسيم الوظيفي لمسوح الر

 :57م العاـ تقسيما كظيفيا عمى النحك اآلتيأيمكف تقسيـ الر

: ي العامأاستطالع الر-  1

ك أم العاـ حياؿ قضية أم العاـ كيستيدؼ التعرؼ السريع كالفكرم لمرأنكاع مسكح الرأكؿ أكيعتبر    

 .كتحميمياك رصد الشائعات كالنكت أم العاـ كالنسب المئكية أقضايا معينة حيث يكتفي بمعرفة الر

: ي العامأقياس اتجاىات الر-  2

ساليب أنجازه كيستخدـ إراء كدكافع كامنة كراءىا كيميز بالبطئ النسبي في آكيستيدؼ التعرؼ عمى 

. متقدمة في التحميؿ اإلحصائي 

 

 

 :ي العامأ بحوث الر -3

كتستيدؼ تكفير ذخيرة حية مف المعمكمات تفيد في التخطيط اإلعبلمي كقد تككف بحكثا نظرية مثؿ 

ك ميدانية مثؿ تحميؿ دكافع مركجي أ58م العاـ في دكلة ماأالبحكث التي تتناكؿ بالدرس مقكمات الر
                                                                 

، 1975 ،يكزجخ انفكر اندبيؼٍ،  ثُرود،ػُطً ػصفىر.  د،ٌ انؼبوأ إضزطالع انر، آالٌ خُرار،ضزىرسل خبٌ- 56

 .136ص
رخغ انطبثك - 57  .137 ص،اًن



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
 

 
106 

 

م العاـ في أك الكشؼ عف قادة الرأ59نماط التعرض لكسائؿ االعبلـأالشائعات كخصائصيـ كدكافع ك

 مثؿ 60ك يذاع داخؿ الببلد كخارجياأد تككف بحكثا تحميمية لمضمكف ما يكتب ؽ ك،المجتمع كخصائصيـ

 ، البرامج السياسية مف قنكات فضائية،مأعمدة الرأ كغير المنشكر صفحات ك،تحميؿ بريد القراء المنشكر

، ك التعميمية،أك الثقافية،أك االجتماعية، أك االقتصادية،أالتناكؿ اإلعبلمي لقضية ما مف القضايا السياسية

  .ك الرياضيةأ

: ي العام في الدول العربية أنماذج من استطالعات الر

 :المجاالتم العاـ في بعض أكنقدـ فيما يمي نماذج الستطبلعات الر

 :تعميميةي العام حول موضوعات أنموذج من استطالع الر- ا

م العاـ حكؿ ظاىرة الدركس أم العاـ استطبلع الرأجراىا قياس الرأىـ االستطبلعات التي أكمف 

 حالة مف العينة الدائمة المسحكبة كفقا آلخر تعداد سكاني باألسمكب البريدم 600الخصكصية عمى 

: 61 كتبيف مايمي1978 جكيمية 25لى إ 9خبلؿ الفترة مف 

 في % 71.7 في القاىرة ك% 63.5بمغت نسبة الذيف يحصمكف عمى دركس خصكصية  -

 : ىـ دكافع اآلباء إلعطاء دركس ألبناءىـ ىيأف ىذه الدركس ضركرية كأ مف اآلباء % 71األقاليـ كيرل 

عمى يميو ازدحاـ الفصكؿ بالتبلميذ مما يفكت عمى أالرغبة في الحصكؿ عمى مجمكع درجات  -

كثر المراحؿ التي تكثر فييا الدركس أف المرحمة الثانكية ىي أكثير منيـ فرصة التحصيؿ الجيد كتبيف 

ىـ مكاد الدركس الخصكصية ىي أف أالخصكصية في القاىرة مقابؿ المرحمة االبتدائية باألقاليـ كتبيف 

                                                                                                                                                                                                           

رخغ انطبثك - 58  .141 ص، اًن
رخغ انطبثك- 59  .142 ص،اًن
رخغ انطبثك- 60  .143 ص،اًن

ركس انمىيٍ نهجسىس ، انمبهرح،إضزطالػبد نهرأٌ ودراضبد: ٌ انؼبوأ لُبش انر، هُذ طه، َدىي خهُم،َبهذ صبنر- 61  اًن
 .44 ص،1994 ،االخزًهؼُخ واندُبئُخ
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 رفع مستوى المدرس ىـ المقترحات لحؿ المشكمة ىيأالرياضيات المغة االنجميزية المغة الفرنسية العمـك ك

 .العممي تنظيم الدروس الخصوصية في مجموعات ورفع مستوى المدرس المادي 

 

 :إقتصاديةي العام حول موضوعات أنموذج من استطالعات الر- ب

قميـ اإلسكندرية كبرنامج دعـ إعماؿ أم العاـ بالتعاكف مع جمعية سيدات أجرل مركز بحكث الرأ -

ة المصرية في المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى أ كاقع عمؿ المر:بعنكافالجمعيات األىمية دراسة 

 :62 سيدة مف صاحبات المشركعات الصغيرة بمحافظة اإلسكندرية كتبيف ما يمي2.5عينة عشكائية قكاميا 

عداد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة حيث مثمت إ نمكا متزايدا في 1998شيدت الفترة بعد عاـ  -

ف عاـ أجمالي المشركعات كالصناعات الصغيرة كالمتكسطة التي شممتيا العينة بؿ إ مف % 74.7نسبة 

 .جمالي العينة إ مف % 14.1قامة إ كحده شيد 2000

لؼ جنيو أ 100س ماؿ غالبية المشركعات كالصناعات الصغيرة التي شممتيا العينة أكاف ر -

 .جمالي المشركعاتإ مف %22 جنيو 1000قؿ مف أس ماؿ أكبمغت نسبة المشركعات التي تعتمد عمى ر

 مف ااسيدات صاحبات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة بكجكد %60عرفت ما يقرب مف  -

 منيف لـ يعرفف بذلؾ كما اعتمدت %40ف أال إجيات تمنح قركضا لممشركعات الصغيرة كالمترسطة 

 عمى قركض مف الصندكؽ % 54.6كثر مف نصؼ السيدات صاحبات المشركعات الصغيرة بنسبة أ

ك االجتماعي لمتنمية كتبله البنؾ الكطني لمتنمية الصناعية صندكؽ التنمية المحمية كالجمعيات األىمية 

 .بنؾ التجارة الدكلي 

                                                                 

رخغ انطبثك- 62  .47 ص،اًن



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
 

 
108 

 

ف ارتفاع معدؿ فائدة القرض جاء مف مقدمة أكثر مف نصؼ العبينة مف السيدات أكد أ -

المعكقات التي كاجيتيف كيمي ذلؾ صعكبة الشركط التي تضعيا الجيات المقرضة ثـ عدـ كجكد مكظفيف 

 .جراءات تقديـ طمبات الحصكؿ عمى قركض إلشرح 

 :سياسيةي العام حول موضوعات أنماذج من استطالع الر- ج 

كاديمية البحث العممي أجامعة القاىرة بالتعاكف مع – م العاـ بكمية اإلعبلـ أجرل مركز بحكث الرأ -

:  كالتكنكلكجيا دراسة بعنكاف 

  63: م الجميكر في مشكبلت المجتمع المصرمأاستطبلع ر- 

 

 مفردة باسمكب التكزيع المتساكم عمى الذككر كاإلناث كما تتكزع 840عمى عينة عشكائية طبقية قكاميا 

 لكؿ فئة %33.3بنسبة  (سنة60-45 ) (سنة45-30 )(سنة30-18)باألسمكب نفسو عمى فئات السف 

 : كمكزعة عمى خمسة مستكيات تعميمية ىي 

ك أك اإلعدادية حاصمكف عمى مؤىؿ متكسط أكف كيكتبكف  حاصمكف عمى الشيادة اإلبتدائية أميكف يقر أ

كتتكزع عينة الدراسة عمى سبع  ( لكؿ فئة %20)كثر أفكؽ المتكسط حاصمكف عمى مؤىؿ جامعي ؼ

:  يضا كىي محافظات أسمكب التكزيع المتساكم أمحافظات ب

القاىرة كاإلسكندرية لتمثيؿ المحافظات الحضرية محافظتي الدقيمية كالغربية لتمثيؿ محافظات الكجو 

لمانيا كقنا لتمثيؿ محافظة الكجو القبمي كمحافظة الكادم الجديد لتمثيؿ محافظة الحدكد أالبحرم محافظتي 

. جمالي العينة إ مف %14.3 مفردة لكؿ محافظة بنسبة 120جمالي إب

م الجميكر في مشكبلت المجتمع المصرم اإلقتصادية كاالجتماعية كالصحية أكقد تـ استطبلع ر- 

: ىـ النتائج كالتاليأكالتعميمية كاإلدارية كالسياسية كالمشكبلت اإلعبلمية كالبيئية ككانت 
                                                                 

رخغ انطبثك -63 . 49 ص،اًن
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 مف الجميكر عينة الدراسة عمى متابعة مشكبلت المجتمع المصرم في الفترة %92.8يحرص -  

الحالية كجاء التمفزيكف المصرم في الترتيب األكؿ ألىـ المصادر التي يعتمد عمييا الجميكر في متابعة 

يميو األصدقاء  ( مف ثبلث درجات 2.54)سط حسابي كخبار كتطكرات مشكبلت المجتمع المصرم بمتأ

فكسائؿ اإلعبلـ  (1.53)فالصحؼ القكمية  (1.67)فاإلذاعات المصرية  (2.02)فاألسرة  (2.08)

كالصحؼ  (0.88)كالصحؼ المستقمة  (0.89)كالمحاضرات كالندكات  (1.15)كالكتب  (1.39)العربية 

(. 0.4)كاألنترنت (0.21)ككسائؿ االعبلـ االجنبية   (0.87)الحزبية 

ىـ المشكبلت أجاءت مشكبلت البطالة كضعؼ نسبة تشغيؿ الخريجييف في الترتيب األكؿ بيف -

كجاءت مشكمتي انتشار  (مف ثبلث درجات2.93)االقتصادية مف كجية نظر الجميكر بمتكسط حسابي 

ىـ المشكبلت االجتماعية مف كجية نظر أالمخدرات كارتفاع تكاليؼ الزكاج في الترتيب األكؿ بيف 

 . (2.66)الجميكر بمتكسط حسابي 

ىـ مشكمة صحية أ كجاءت مشكمة ارتفاع تكمفة الكشؼ كالعبلج في المستشفيات كالعيادات الخاصة ؾ

ككانت مشكمة كثافة عدد الطبلببالمدارس كالجامعات الحككمية (2.80)مف كجية نظر الجميكر بمتكسط

بينما كانت مشكمة انتشار الرشكة كالفساد في بعض الدكائر  (2.64)ىـ مشكمة تعميمية بمتكسط حسابي أ

 . (2.75)دارية بمتكسط حسابي إىـ مشكمة أالحككمية كالمالية 

 

ىـ مشكمة سياسية كقانكنية بمتكسط أكجاءت مشكمة استغبلؿ البعض لمنفكذ في الترتيب األكؿ ؾ   

ىـ مشكمة ذات طابع ديني بمتكسط أكجاءت مشكمة عدـ الفيـ الجيد لصحيح الديف  (2.74)حسابي 

ىـ مشكمة ذات صمة بالمرافؽ كالخدمات بمتكسط حسابي أزمة اإلسكاف ىي أككانت  (2.80)حسابي 

ككانت مشكمة انخفاض االلتزاـ بالقيـ كاألخبلقيات في بعض ما يعرض في التمفزيكف كالسينما  (2.70)
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ىـ أكجاءت مشكمة تمكث الماء ؾ (2.73)عبلمية كثقافية بمتكسط حسابي إىـ مشكمة أكبعض الصحؼ 

(. 2.96)مشكمة بيئية بمتكسط حسابي 

ي العام في أىم التوصيات التي يمكن ان تسيم في تطوير وترشيد قياسات الرأ -

:  الحزائر 

م العاـ أف تسيـ في تطكير كترشيد قياسات الرأىناؾ مجمكعة مف اإلقتراحات كالتكصيات التي يمكف 

م العاـ األىداؼ المرجكة منيا كىذه االقتراحات ألى األخذ بيا حتى تحقؽ قياسات الرإفي الجزائر كنتطمع 

 : 64ىي

م العاـ كقياسو بطريقة دكرية كمستمرة بالنسبة لمختمؼ أكيد عمى ضركرة القياـ ببحكث الرأالت -

القضايا كالمكضكعات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية كغيرىا كعدـ التخكؼ مف القياـ 

م العاـ كافتراض اإلحاطة بو دكف معرفة أبيذه الدراسات ألف المخاطر التي قد تنجـ عف عدـ قياس الر

ميدانية حقيقية كتجاىؿ قياسو في بعض الحاالت كتعبر مخاطر عالية نسبيا يمكف تجنبيا بالقياس العممي 

 .الدكرم الدقيؽ 

ف نعتمد عمييا فقط كمقياس كحيد أف مف الخطكرة أال إىمية تقارير المعمكمات أمع التسميـ ب -

كيد عمى ضركرة اتباع أم العاـ كيجب التأم العاـ حيث التمثؿ في الكاقع مقياسا حقيقيا لمرأالتجاىات الر

م أم العاـ المتمثمة في تحديد المشكبلت كالمكضكعات المطمكب قياس الرأاألسس العممية في قياس الر

دكات أ كتصميـ ،م العاـ بوأنيا كاختيار العينات الممثمة تمثيبل صحيحا لممجتمع المراد قياس الرأالعاـ بش

جمع البيانات كالمعمكمات بطريقة صحيحة كمكضكعية كدقيقة تضمف التعرؼ كالكشؼ الدقيؽ عف 

م العاـ كالقياـ بعمميات التحميؿ كالتفسير كربط نتائج القياس بالمؤشرات األخرل ربطا عمميا أاتجاىات الر

                                                                 

رخغ انطبثك- 64  .55 ص،اًن
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م العاـ أمكانية التنبؤ باتجاىات الرإلى إيساعد عمى المعرفة المتكاممة كاإلحاطة المكضكعية كيؤدم 

 .مستقببل

كبر قدر مف أحداث إلى إم العاـ كالسعي أعدـ االقتصار عمى جية كاحدة فقط في قياس الر -

لى تعدد كجيات إف ذلؾ سيؤدم بالضركرة ألك مراكز بحكث أحثية بالتكامؿ بيف جيكد عدة مؤسسات 

النظر كتكسيع نطاؽ المعرفة كشمكؿ النظرة كتكفير درجة الحياد كالمكضكعية المطمكبة كالتعرؼ عمى كافة 

نيا ككذلؾ معرفة المزيد مف أم العاـ بشأاإلبعاد كالزكايا كالمداخؿ المختمفة لممكضكعات التي يقاس الر

 .م العاـأالتحميبلت كالتفسيرات المتنكعة التي تثرم المعرفة المطمكبة بالر

 كالمضمكف اإلعبلمي المكجو لممكاطنيف عبر كسائؿ ،م العاـأىمية الربط بنتائج قياس الرأ -

م أ حيث تكجد باستمرار درجة عالية مف االرتباط بيف قياس الر،شكاؿ االتصاؿ الشخصيأك ،أاإلعبلـ

 .خرلأ عمييا مف جية ةم العاـ كتكجيو مساره كتصحيح األسس المعرفية القائـأ كتنكير الر،العاـ مف جية

ذا اقترف ذلؾ بتقديـ معمكماتكمكاد إال إم العاـ فقط لف يؤدم كظيفتو بالكامؿ أاف االكتفاء بقياس الرأ كما 

 كتصحيح المعمكمات ، كاستكماؿ المعمكمات المنقكصة،عطاء معمكمات صحيحةإعبلمية تساعد عمى إ

م العاـ أ كخمؽ الر،م العاـأيجابية لتنكير الرإدكات ألى إم العاـ أ كىكذا تتحكؿ نتائج قياسات الر،الخاطئة

 .الكاعي المستنير 

م العاـ باإلمكانات المادية كالتكنكلكجية التي تساعد عمى سرعة أضركرة دعـ كحدات قياس الر -

القياـ بعمميات جمع المعمكمات كتبكيبيا كتحميميا كاستخبلص نتائج متنكعة منيا مع القدكة العالية عمى 

 .ك متشابية أتختزيف المعمكمات كاسترجاعيا كربطيا بالمعمكمات األخرل المتاحة عف مكضكعات مرتبطة 

ىمية التدريب المنظـ المكثؼ لمقكل البشرية مف المتخصصيف في مجاؿ دراسات كقياسات أ -

 ، كالمنطؽ، كرجاحة العقؿ، كسعة األفؽ،ساس التخصص كالخبرةأم العاـ الذيف يجب انتفاءىـ عمى أالر

ماميـ أ مع اتاحة الفرصة ، كاالستشعار بمسؤكلية العمؿ الكطني الذم يقكمكف بو، كالثقة، كاألمانة،كالفكر
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 كاالنفتاح المعرفي كالميني عمى تجارب الدكؿ ،م العاـأحدث النظـ العالمية في قياس الرألبلطبلع عمى 

 .المختمفة في ىذا المضمار
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المبحث الثالث 
الجوانب المنيجية لقياس الراي العام 
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 :ي العامأنواع العينات واستخداماتيا في بحوث الرأ

ذا كاف يجمع إف يحدد ما أ كيتعيف عمى الباحث ،(سر أك أفراد مثبل أ )يتركب المجتمع مف كحدات 

ماـ نكعيف مف البحكث أ كىنا يجد الباحث نفسو ،ـ مف عينة،أبياناتو مف كؿ كحدات المجتمع الذم حدده

:  كبحكث العينات عمى النحك اآلتي ،ىي البحكث الشاممة: فيما يتعمؽ بنطاؽ الدراسة 

 :مقارنة بين البحوث الشاممة وبحوث العينات - 1*

 :الشاممةالبحوث - ا

ال ،إف البحكث الشاممة ىي التي تجرل عمى كؿ كحدات المجتمع كما يحدث في التعددات العامة       إ

ك بعضيا أ قد ال تتكفر كميا ،مكانيات ىائمةإ ك،لى كقت طكيؿإ كتحتاج ،ف ىذه الطريقة كثيرة التكاليؼأ

لى مقدار الجيد كالكقت الذم يبذؿ عندما تقـك بعض الحككمات إ كيكفي في ىذا الصدد اإلشارة ،لمباحثيف

 .حصاء لمسكاف كؿ عشر سنكاتإب

 بينما تتطمب بعض البحكث التعمؽ في دراسة ،(عد بسيط)ال عمى عممية إف اإلحصاء ال يشتمؿ أ مع 

 نتيجة لكثرة ،خطاء كثيرةألى إفراد المجتمع يؤدم أف جمع البيانات مف جميع ألى إ باإلضافة ،الحاالت

جراء بحث عمى جميع إف أ فضبل عف ،عدد األفراد كضخامة المجيكد البلـز لجميع البيانات منيـ جميعا

لى عدـ إ مما يدفعيـ ،لى ممؿ البعض مف كثرة األبحاث التي تجرل عمييـ تباعاإفراد المجتمع يؤدم أ

 كما تعتبر دراسة المجتمع كمو في حالة تجانسو بمثابة ضياع لمكقت كالجيد ببل ،التعاكف مع الباحثيف

 .مبرر 

 لف نجد سكل ،سمكب الحصر الشامؿأنو لك بحثنا في كتب مناىج البحث عف مزايا اتباع أكالخبلصة   

خكذة مف قطاع معيف مف أخطاء التعميـ التي تنتج عف استخداـ بيانات ـأ كىي تجنب ،ميزة كاحدة

.  في الحكـ عمى المجتمع ككؿ ،(عينة)المجتمع 
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 بؿ ىناؾ ضركرة تستمـز استخداـ الحصر ،نو الضركرة الستخداـ الحصر الشامؿأكال يعني ما سبؽ    

ك عماؿ ،أك قميؿ العددكطبلب بعض الكميات،أذا ما كاف المجتمع المبحكث محدكداإ كخاصة ،الشامؿ

. حدل كسائؿ اإلعبلـ كغيرىاإك مجتمع القائميف باالتصاؿ في ، أمصنع يختمؼ عف باقي المصانع

 

 

 

: بحوث العينات- ب

 كفكرة ، يختار بطريقة عممية،ف بحكث العينات ىي البحكث التي تتناكؿ بالدراسة بعضا يمثؿ الكؿ  إ

 ت كيستخدميا الرجؿ العادم في حياتو اليكمية عدة مرا، بؿ معركفة منذ زمف طكيؿ،العينات ليست جديدة

 اذا بنيت عمى ،لى استنتاجات سميمةإ تؤدم ،نيا طريقة عمميةألى إف ينتبو أفي مختمؼ شؤكنو دكف 

 .ساس عمميأ

حد المكجييف معرفة أ كعندما يريد ،الختبارىا(كمية قميمة )خذ أ فعندما يريد شخص ما شراء سبلؿ فيك م

 ككذلؾ عندما ،ك مجمكعة مف الطمبة مف ىذا الفصؿأنو يقـك باختبار طالب إ ؼ،مستكل دراسي معيف

 كليس كؿ ، يكتفي طبيب التحاليؿ بتحميؿ قدر صغير مف دـ المريض،يطمب الطبيب فحص دـ المريض

. دمو بالطبع

لى تكفير إ تؤدم ،خد منوأذا اختيرت ممثمة لممجتمع الذم تإف العينة أ كقد دلت كثير مف البحكث عمى 

 كفي نفس الكقت تككف النتائج قريبة مف ،حكثيفبك بالنسبة لمـ،أ سكاء بالنسبة لمباحث،كثير مف الجيد

 .جرينا البحث عمى جميع مفردات المجتمعأالنتائج التي نحصؿ عمييا لك 

 في دراستو الكبلسيكية عف الفقر ،1941 سنة رونترىكدت الثقة في بحكث العينات مف دراسة أكلقد ت   

 كقارف بيف ما تنفقو طبقات عاممة متفاكتة مف ،ذ درس حالة الطبقة العاممة،إحدل المدف البريطانيةإفي 



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
 

 
116 

 

جرل الدراسة في استخداـ أ ثـ ،جرل الدراسة عمى المجتمع كموأ حيث ،جار السكفإناحية الدخؿ عمى 

. لى درجة كبيرةإ كقارف بيف نتائج الدراستيف ككجد نتائجيا متقاربة ،عينة عشكائية منتظمة

: ي العامأمميزات البحث عن طريق العينة مقارنة بالحصر الشامل في بحوث الر: جـ

 في اختصار الكقت كالجيد البلزميف ،تتمثؤلىـ مميزات البحث عف طريؽ العينة مقارنة بالحصر الشامؿ

لى مزيد مف الكقت كالجيد إف البحث الشامؿ يحتاج ،أ كبالتالي االقتصاد في التكاليؼ،إلتماـ البحث

.  مقارنة بما يحتاجو البحث بطريقة العينة،كالماؿ

 كيسيؿ ،ذا ما استخدمنا جزءا مف المجتمع الكميإيمكف الحصكؿ بسيكلة عمى اإلجابات الدقيقة  -

 فمثبل في ، بينما يككف ذلؾ صعبا في حالة الحصر الشامؿ،تتبع غير المستجيبيف في حالة البحث بالعينة

 يككف مف الصعب ،رساليا ألفراد المجتمع كموإنو في حالة أ نجد ،حالة االستبيانات المرسمة بالبريد

 .جبارياإ بالرد حتى لك كاف الرد االضغط عمى الذيف لـ يستجيبك

 بينما في حالة العينة يمكف عادة لقمة عدد االافراد متابعتيـ باالتصاالت ،كذلؾ لكثرة عدد االفراد -

ف أذا ما كجدنا إ ؼ،جابات العينة بمجرد كركدىاإ كما يمكف االطبلع عمى ، كبالزيارات الشخصية،المتكالية

 . الشؾ في بعض الردكدراكدناذا ما إك الختبارىا ،أجراءات الستكمالياإ اتخذنا ،بعض البيانات ناقصة

فراد المجتمع أكثر مما نستطيع الحصكؿ عميو مف أفراد العينة عمى بيانات أيمكف الحصكؿ مف  -

لقمة – ك يمكف تدريبيـ أمدربيف اؿباحثيف اؿ الحصكؿ عمى ية مما يجعمنا نتعمؽ في الدراسة إلمكاف،كمو

ك المفاىيـ ألى شرح بعض المصطمحات إحتى يمكنيـ الحصكؿ عمى اإلجابات التي تحتاج –عددىـ 

 . المتعمقة بالسؤاؿ

قؿ أنجاز ميمة جمع البيانات كتمخيصيا كتحميميا في إيساعد استخداـ جزء مف المجتمع عمى  -

 مثؿ ،ردنا بعض المعمكمات عف المجتمع عمى كجو السرعةأذا ما إ كىذا سيؿ جدا كخاصة ،كقت

 .م العاـ حياؿ قضية ماأاالستطبلع الفكرم لمر
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سمكب العينات فقط أطبيعة المجتمع محؿ الدراسة قد تفرض عمى القائميف بالبحث استخداـ  -

 .جراء بحث لمتعرؼ عمى مدل مشاىدة برنامج ماإلى غير ذلؾإك ،أكتحميؿ دـ المريض

 سكاء في ،كثر اقتصادا في النفقات كالجيدأنيا أ تتمثؿ في ،ف مميزات العينة مقارنة بالحصر الشامؿفـ

ك عممية ،أكبر مف الدقة سكاء في العمؿ الميدانيأ كما تكفر درجة ،ك جدكلتيا،أ تفريغيا،أكجمع البيانات

المراجعة الميدانية كالمكتبية كما تمكف قمة الحاالت مف تكجيو مزيدا مف األسئمة التي تقتضييا دراسة كؿ 

. جكانب البحث

 

: ي العامأنواع العينات في بحوث الرأ -2*

: لى نوعين ىماإي العام أتنقسم العينات التي تستخدم في بحوث الر

: العينات غير االحتمالية والعينات االحتمالية عمى النحو التالي

 : العينات غير االحتمالية - أ

نيا أ كتتمخص عيكبيا في ، ىي العينات التي تؤخذ بغير األسس السميمة،ف العينات غير االحتمالية    إ

ف نتائجيا ال تصمح لمتعميـ عمى المجتمع إ لذلؾ ؼ،ك عممياأخكذة منو تمثيبل صحيحا أال تمثؿ المجتمع الـ

: مثمة العينات غير اإلحتمالية ما يميأكمو بالثقة المناسبة كمف 

 

 :العينات العرضية -1

ؿ أف يسأمثمة ذلؾ أ كمف ،لى اختيار الحاالت التي تصادفوإيتجو الباحث في ىذا النكع مف العينات    

ك كما يحدث في معظـ التحقيقات اإلعبلمية ،أالباحث المائة شخص الذيف يقابميـ قبؿ غيرىـ في الطريؽ

 حيث يتـ اختيار ،م العاـأك االستطبلعات الفكرية لمر،أكؿ مف يصادفو في الشارعأؿ اإلعبلمي أحينما يس



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
 

 
118 

 

 دكف التقيد بمحددات عممية ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، المفردات مف المراكز التجارية كالشكارع

. لتكصيؼ العينة

 :العينات العمدية -2

نيا تمثؿ المجتمع في الجانب الذم يتناكلو أكحاالت يعتقد ، يختار الباحث في ىذا النكع مف العينات    

ف سكانيا يمثمكف الذيف يستمعكف الى أ معتقدا ، فقد يختار الباحث منطقة يجرل فييا بحثو،البحث

. ك المسرح،أك السينماأك الذيف يشاىدكف التميفزيكف،أالراديك

ف بعض المناطؽ تعطي نتائج قريبة جدا ،أم العاـأفمقد كجد القائمكف باالستقصاءات في بحكث الر    

 يعممكف بخبرتيـ السابقة ا ما دامك،لى االعتماد عمى ىذه المناطؽإ مما يدفعيـ ،لنتائج المجتمع األصمي

حيانا المناطؽ التي كانت أية ئ كلذلؾ تختار في البحكث التنب،نيا تعطي صكرة صحيحة لممجتمع كموأ

 .نتائجيا في االنتخابات السابقة تقارب النتائج العامة لتمؾ االنتخابات في المجتمع كمو

نيا تستمـز أال ،إكتكفر ىذه الطريقة عمى الباحث الكثير مف الكقت كالجيد الذم يبذلو الختيار العينة    

 خاصة بالنسبة لمكحدات التي يرغب الباحث في ،معرفة المعالـ اإلحصائية بالنسبة لممجتمع األصمي

ف تعرض الخصائص لمتغير المستمر يجعؿ معرفة أ كما ،مر قد ال يتيسر في كؿ األحكاؿأكىك ،اختيارىا

مرا مشكككا ،أالباحثيف بالخصائص المجتمعية كاإلحصائية كاالتصالية لمجتمعاتيـ البحثية لفترات طكيمة

.  مما ييدـ األساس الذم تنيض عميو العينات العمدية،فيو

 :العينة الحصصية -3

كفي استطبلعات الرام العاـ بصفة ، يكثر استخداـ العينة بطريقة الحصة في البحكث بصفة عامة   

كفئات بالنسبة لخصائص ألى طبقات إ حيث يقسـ الباحث المجتمع ، لما تتميز بو مف سرعة،خاصة

 . كيعمؿ عمى تمثيؿ كؿ فئة مف فئات العينة بنسبة كجكدىا في المجتمع،معينة
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 يمتـز بالحدكد العددية كالنكعية أف بشرط ،  كيترؾ لمباحث الميداني حرية اختيار مفردات الحصة    

ف عدـ تقيد الباحث بنسب أذ ،إ مما يخشى معو عدـ تمثيؿ العينة لممجتمع األصمي تمثيبل صحيحا،لمعينة

 قد يترتب عميو اختيار عينة اإلناث مف بيف ،ساسيا العينة مجتمعةأعددية لمضكابط التي اختيرت عمى 

ف يككف ذلؾ متماشيا مع أ دكف ،أكمف طبقة اجتماعية معينة، أكمف بيف المسنات فحسب، ،الشابات فقط

. النسب الحقيقية في المجتمع األصمي

ف ىذا النمط مف العينات ىاـ جدا في االستطبلعات ،أم العاـأكيرل المتخصصكف في بحكث الر     

  ،اط العينات األخرلـفأالمقارنة بغيرىا مف ب كقمة تكاليفيا ، نظرا لمسرعة التي تتـ بيا،م العاـأالفكرية لمر

نما يصعب إ ك،ف ذلؾ اليمنع مف اتساميا بالتحيز الذم ال يشكؾ فقطفي دقة البيانات المتكافرة عنياأكلك 

. حصائيا فيما بعدإكثيرا مف ميمة التعامؿ معيا 

ف أالننسى أ كلكف يجب ،نو قد تبدك العينة المختارة بطريقة الحصة مماثمة لمعينة الطبقيةأكنكرر      

ما في العينة ،أ بؿ يتـ عشكائيا،اختيار المفردات في العينة الطبقية اليترؾ لمباحث الذم يقـك بالمقابمة

لى التحيز كقد إ مما يدفعو ،نو يترؾ لمباحث حرية اختيار الحاالت في حدكد ضكابط معينةإالحصصية ؼ

 مثبل ىؤالء الذيف في األعمار ، سنة30قؿ مف ألى إ سنة 20 مف أيختار ضمف فئات العمر التي تبد

. فراد ىذه الفئة العمريةأكبذلؾ ال يمثؿ كؿ ، (سنة30 اك 29)األكبر 

 كمنيا استعماؿ تصميمات تحدد كؿ ،كتكجد عدة محاكالت لمربط بيف المعاينة العشكائية كالحصصية     

ك ،أ كتعميمات تتضمف مثبل زيارة كؿ ثاني منزؿ كمقابمة ساكنيو جميعا،باحث ميداني لمنطقة محددة

طمؽ عميو العينة أ مما ، مما يقيد حرية الباحث في اختيار الحاالت،ف يستكفي الباحث حصتوألى ،إحدىـأ

. 65االحتمالية ذات الحصص

                                                                 

 . 75 ص،1997 ،يؼهذ اإلدارح انؼبيخ،  انرَبض، انؼُُبد ورطجُمبرهب ٍف انجسىس اإلخزًبػُخ،ػجذانرزاق أيٍُ أثى شؼر- 65
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سمكب أسمكب الضكابط المستقمة كأ: سمكباف لمضكابط التي تختار بيا العينة الحصصية ىما أكيكجد 

: الضكابط المرتبطة تبادليا عمى النحك التالي 

: سموب الضوابط المستقمة أ-3/1

 كتستقؿ الضكابط تماما بحيث ،سمكب الضكابط المستقمة عمى اإلجمالي فقطأيعتمد الباحث في     

: يككف كؿ ضابط بمعزؿ عف اآلخر كما يمي

 ،سيؿ لمباحثأ كىذ األسمكب ،كيتضح مف العرض السابؽ عدـ كجكد ارتباط بيف الضابط كاآلخر    

 في درجة التمثيؿ ،(سمكب الضكابط المرتبطة تبادلياأ )قؿ مف األسمكب الثاني أ كلكنو ،قؿ تكمفةأك

 ،    كبرأعمار أغمبيـ في أك أ ككؿ الرجاؿ ،قؿأعمار أغمبيف في أك ،أفالباحثكف قد يختاركف كؿ النساء

 لكف ضماف تمؾ الخطة غير مؤكد عند ،نيـ يكجيكف لتفادم الكقكع في مثؿ ىذا األخطاءأمع  )

 .(التطبيؽ

 :تبادلياسموب الضوابط المرتبطة أ - 2 /3

 حيث يربط الضكابط كبل باآلخر كما يتضح في العرض ،يعتبر ىذا األسمكب عكس األسمكب السابؽ   

: التالي

 حتى ،كيماثؿ في شكمو العاـ الجدكؿ السابؽ، (بجدكؿ العمؿ )كيسمـ عادة لباحثي الميداف ما يسمى     

يسترشد بو كؿ باحث في اختيار الحاالت التي تتكفر فييا ىذه المكاصفات تماما كيؤشر الباحث بعد كؿ 

ف ينتيي مف كؿ حاالت ألى ،إ يتـ استنزاليا مف العدد المبيف في الخانة المكافقة لمكاصفتيا،حالة يتـ بحثيا

. حصتو

 :االحتماليةالعينات -بـ
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 ىي العينات التي يتـ اختيار جميع مفرداتيا مف بيف كحدات المعاينة التي ،ف العينات اإلحتمالية    إ

حتمالي يكفر لكؿ كحدة مف كحدات المعاينة فرصة متساكية مع باقي إسمكب أ ب،يتككف منيا المجتمع

 كمف ثـ فيي ضركرة ، كلذلؾ نستطيع تطبيؽ نظرية االحتماالت عند تعميـ النتائج عمى المجتمع،الكحدات

 يمكف تعميميا عمى مجتمع الدراسة كمو ،عندما يككف الغرض مف البحث ىك الحصكؿ عمى نتائج دقيقة

ساليب أ كيتسنى قياس األخطاء الناتجة عف عممية المعاينة كالتحكـ في ىذه األخطاء ب،بدرجات مف الثقة

. يكضحيا عمـ االحصاء

 حيث تمكنيـ ،نيـ يعنكف دائما العينات اإلحتماليةإ ؼ،كحينما يتحدث األخصائيكف عف العينات    

 ككذلؾ االستنتاج ، كتحديد حجميا، المعاينةأنظريات اإلحصاء الرياضي كالعينات مف تقدير خط

. اإلحصائي كتعميـ نتائجيا عمى المجتمع ككؿ

حدل كسائؿ إف العينات العشكائية ىي العينات التي تختار كحداتيا بإ ؼ،سيسا عمى ما سبؽأكت   

 :66العشكائيةنكاع العينات أىـ أ كفيما يمي ،االختيار العشكائي

: العينة العشوائية البسيطة  -1

ف العينة العشكائية البسيطة ىي العينة التي تختار بطريقة تحقؽ لجميع كحدات المعاينة بالمجتمع     إ

 ال يتيح فقط لكؿ فرد مف المجتمع فرصة ، كىذا النكع مف العينات،ك الظيكر،أنفس الفرصة في االختيار

. يضا لكؿ مجمكعة مف مجمكعاتو نفس الفرصةأمتساكية لمظيكر في العينة بؿ يتيح 

م أكثرىا استخداما في بحكث الرأكتكجد عدة طرؽ الختيار العينات العشكائية البسيطة نكتفي بدراسة    

 :التاليالعاـ عمى النحك 

 :المباشر االقتراع 1/1

                                                                 

فص وانؼهىو اإلَطبَُخ ا،فؤاد انجبهٍ انطُذ - 66 ، 1978،دار انفكر انؼرثٍ،  انمبهرح،خريأل اندذاول اإلزصبئُخ نؼهى اُن
. 41ص
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 ثـ تطكل ىذه األكراؽ كتخمط ،فراد المجتمع رقما عمى كرقة منفصمةأف يعطي كؿ فرد مف أكذلؾ ب    

فرد مف 100ردنا اختيار عينة عشكائية بسيطة مككنة مف أذا إ ؼ، كيختار منيا بالقرعة العدد المناسب،جيدا

 بحيث ،سمسبل نضعو عمى بطاقةتنا نعطي كؿ فرد في المجتمع رقما ـإ ؼ،فرد900مجتمع مككف مف 

 .يككف لدينا بطاقات جميعيا متماثمة تماما مف حيث الحجـ كالمكف

 كنقـك في ، بسحب كاحدة تمك األخرلأخرل ثـ تخمط ىذه البطاقات جيدا كتبدأ كال تتميز بطاقة عف   

 كخمطيا ،لى بقية البطاقات بعد تسجيؿ رقميا المسمسؿ المثبت عميياإعادة البطاقة التي سحبت إكؿ مرة ب

نو اليجكز اختيارفرد أساس أ عمى ، كنستبعد األرقاـ المكررة،بباقي البطاقات قبؿ سحب البطاقة التالية

 تمييزا ليا عف طريؽ السحب مع عدـ ، كتسمى ىذه الطريقة بالسحب مع اإلعادة،كثر مف مرة كاحدةأ

 .لى اإلطار قبؿ سحب الكحدة التاليةإ حيث  التعاد كؿ كحدة تختار في العينة ،اإلعادة

 :الجداول العشوائية –2/1

فراد المجتمع أيـ ؽسمكب استعماليا في ترأ الجداكؿ العشكائية التي يتمخص ،كضع عمماء اإلحصاء   

 بالحجـ ،ية طريقة منظمةأصحاب األرقاـ التي تستخرج مف الجداكؿ بأكيختار منيـ ،رقاـ متسمسمةأب

. 67المطمكب لمعينة

 ككانت القائمة التي لدينا لؤلشخاص تحكم ، شخص مثبل400ردنا سحب عينة مفأذا إفمثبل      

ف نحصؿ أننا يجب أ فمعنى ذلؾ ،ف يككف لكؿ منيـ رقـ متسمسؿأك يمكف ،أ لكؿ منيـ رقـ،شخص8000

م رقـ مف أ بحيث ال يتجاكز ،رقاـأػربعة أ كؿ منيا يتككف مف ،رقـ مف الجداكؿ العشكائية400عمى 

. 8000كثر مف أم رقـ أذ ال يكجد لدينا في القائمة األصمية ،إ8000األرقاـ المختارة رقـ 

جراء معاينات متتابعة لنفس إكيراعي عدـ استخداـ نفس الصفحة مف األرقاـ العشكائية في     

. 68المجتمع
                                                                 

رخغ َفطه ،فؤاد انجبهٍ انطُذ - 67 . 41ص،  اًن
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 :الحاسب اآللي – 1/3

خاصة حينما يككف حجـ المجتمع ، يستخدـ الحاسب اآللي في سحب العينات العشكائية البسيطة   

. كبير

: مزايا وعيوب العينة العشوائية البسيطة

: ىـ عيكبيا فيما يميأتتميز العينة العشكائية البسيطة بسيكلة االختيار كتتمثؿ 

 ك طبقات المجتمع،أال تضمف العينة العشكائية البسيطة تمثيؿ كؿ مجمكعة مف المجمكعات، 

ذا كاف لدينا مجتمع مف إ ؼ،ذا كاف المجتمع يتسـ بعدـ التجانس مف حيث الظاىرة مكضع الدراسةإخاصة 

 بالمائة كما في في مجتمع جامعة 60 كاإلناث ،% 40كيشكؿ الذككر  ( مفردة1000 )الذككر كاإلناث 

 .ك العكسأ،ما

 ،% 15 كاإلناث ،% 85 حيث يشكؿ الذككر حكالي ،خرل مختمفة التككيف أكما في جامعة    

 كقد ،ك التردد عمى المسرح،أكاختيرت عينة عشكائية بسيطة لدراسة العبلقة بيف النكع كمشاىدة التميفزيكف

لى التحيز لنكع عمى إيؤدم الذم  األمر ،ال يتـ تمثيؿ الجنسيف في العينة بنفس النسبة في المجتمع

 .حساب النكع اآلخر

 صعكبة اختيار عينة عشكائية بسيطة مف مجتمع كبير. 

 ككقكع بعض ،يؤدم انتشار مفردات المجتمع انتشارا كاسعا كما في المناطؽ الصحراكية 

لى إ كاحتماؿ اختيار بعض ىذه المفردات في العينة العشكائية البسيطة يؤدم ،ماكف نائيةأالمفردات في 

 .زيادة تكاليؼ البحث

 

 
                                                                                                                                                                                                           

رخغ انطبثك- 68  .41ص، اًن
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 :العينة العشوائية المنتظمة -2

ف العينة إ– صحاب الفضؿ الكؿ في تطكير نظريات العينات أكىـ - يرل عمماء اإلحصاء     

 خصكصا في المجتمعات الكبيرة حيث ، كقمة تكاليفيا،العشكائية المنتظمة تمتاز بسيكلة اختيار مفرداتيا

ف اختيار كحدات العينة ةأك الفئات مع مراعا،ألى مجمكعات متاسكية العددإيتـ تقسيـ المجتمع األصمي 

.  ثـ بعد ذلؾ يتـ باختيار بقية الكحدات بشكؿ منتظـ،يتـ عشكائيا مف بيف كحدات المجمكعة األكلى

ك ،أك المسرح،أك مف مرتادم السينما، أجراء دراسة عمى مجتمع يتككف مف اإلعبلمييفإردنا أذا إؼ    

 ككاف حجـ العينة ، مفردة1000 ككاف المجتمع يتككف مف ،أكالديككر بقسـ الفنكف، ممف ييتمكنبالتمثيؿ

 .  مفردة100= التي ستختار ف

ذا اختيرت إ ك، كحدات10 كؿ منيا ، مجمكعات متتالية10=1000/100لى إف المجتمع ينقسـ إؼ     

ف الكحدات التالية إ ؼ، مثبل9 ككانت ىذه الكحدة رقـ ،الكحدة األكلى عشكائيا مف كحدات المجمكعة األكلى

م أ 39=10+29، 29=10+19، 19=10+9 ىي الكحدات التي يككف ترتيبيا ،لى العينةإالتي تضـ 

. كىكذا .... 39 ،29 ،19 ،9مفردات العينة ستككف 

: وجو االختالف بين العينة العشوائية البسيطة والعينة العشوائية المنتظمةأ -

 بينما في العينة المنتظمة يتـ ،يتـ اختيار جميع مفردات العينة العشكائية البسيطة عشكائيا 

 ، حيث يتحدد بعد اختيار الباحث لممفردة األكلى في العينة،اختيار المفردة األكلى فقط بطريقة عشكائية

ة البسيطة التي يككف اختيار كؿ مفردة مف مفرداتيا مستقبل م عكس العينة العشكائ،اختياره لبقية المفردات

 .عف اختيار المفردات األخرل

  كلكف ىذا ال يحدث مطمقا في  (8,9)قد يختار الباحث في العينة العشكائية رقميف متتالييف

 .العينة المنتظمة
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: مزايا وعيوب العينة العشوائية المنتظمة

 مقارنة بطريقة العينة العشكائية ،سيؿ في اختيار مفرداتياأنيا أتتميز العينة العشكائية المنتظمة ب    

كاختيار المفردة األكلى مف بيف ، (طكؿ الفئة)ذ تتحدد جميع مفردات العينة بمجرد تحديد الفئة إالبسيطة

. مفردات المجمكعة األكلى عشكائيا

: وتتمثل اىم عيوب العينة العشوائية المنتظمة فيما يمي 

 يزيد مف فرصة ظيكر ،فراد المجتمع مرتبيف في قكائـ بنظاـ خاصأذا كاف إال تصمح في االختيار *    

 مثؿ سمة التفكؽ الدراسي ،فراد بذاتيـ يختمفكنعف غيرىـ في سمة مف السمات المتصمة بمكضكع البحثأ

 لذلؾ ال يفضؿ اتباع ،فراد المجتمع في قكائـ حسب درجات االمتحافأ بحيث يرتب ،عمى سبيؿ المثاؿ

 .ذا كاف اإلطار يعكس اتجاىات محددة لمظاىرة مكضكع الدراسة إطريقة العينة المنتظمة 

ف تككف عينة عشكائية أ ما يدخؿ فييا ما يبعدىا عف ،ف التحيز كثيراأكما يؤخذ عمى ىذه العينة *      

رقاـ أف يزكركا المساكف أنو طمب مف القائميف بالبحث الميداني أ فمك افترضنا مثبل ،حقيقية

ف يترؾ بعض الباحثيف الشقؽ التي تقع في أ فيناؾ احتماؿ ،ك عمارات معينةأحياء أالخ في ...9،19،29

كبالتالي فاف ىذه العينة ، ك العشش التي تقع فكؽ اسطح المنازؿ،أك العمارة،أممحقات ميندسك النظافة

.  المنخفضةركاتبقؿ مف ذكم اؿأالنيا ستضـ عدد ، ستككف متحيزة

 :العينة الطبقية العشوائية - 3

: تكجد عدة شركط البد مف تكافرىا الستخداـ العينة الطبقية العشكائية منيا 

 (طبقة )طار يمثؿ مجمكعة إ كؿ ،طارات فرعيةإلى إمكانية تقسيـ اإلطار الكمي لممجتمع إ 

 .دراستياعف األخرل مف حيث الظاىرة التي يراد  (طبقة ) كتختمؼ كؿ مجمكعة ،متجانسة



ٌ انؼبو:                                                  انفصم انثبٍَ االػالو وانذػبَخ وصُبػخ انرا  
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  ألف حجميا يدخؿ في تقدير حجـ العينة التي ،معرفة جيدة(كطبقة أ )معرفة حجـ كؿ مجمكعة 

ك طبقة سترجح نسبة تمؾ الطبقة أف التقديرات التي ستسحب مف كؿ مجمكعة أ كما ،تسحب مف كؿ طبقة

  .لى تقدير شامؿ لمظاىرة في المجتمع ككؿإ لمكصكؿ ،لى حجـ المجتمعإ

 تتنافى أىداؼ العممية اإلعبلمية، كمسئكليتيا في تككيف رأم عاـ  الذمغياب النظاـيككف     ك بيذا

 ااالتصاؿ، ألنوحد العناصر اليامة في عممية أفاعؿ يشارؾ في بناء الرسالة اإلعبلمية التي تشكؿ 

. المضمكف الذم يسعى القائـ باالتصاؿ لتكصيمو إلى الجميكر المستيدؼ

الكسيمة األساسية لمكشؼ عف المضمكف كالشكؿ كأشياء كثيرة تتصؿ ك ،لمحتكلؿيعتبر تحميؿ  كلذلؾ    

.  كقدراتو كشخصيتو كدكافعو كاتجاىاتو كقيمو،بذكاء المصدر
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: الفصل الثالث
صناعة العقول والقيم في ظل التكنولوجيا *

* الجديدة
عمى   تأثير برامج التميفزيون والفواصل اإلشهارية*

* المتمقي
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ال يمكف تعريؼ أدوار اإلعالـ بوسائمو المختمفة في العصر الحديث دوف تحديد لمسئوليتو 

.   خاصة في مجتمعات الدوؿ النامية والعربية، والمجتمع، تجاه الفرد، والثقافية،االجتماعية

 ىو أحد دعائـ ،فاإلعالـ واالتصاؿ الجماىيري وفقًا لمدارس الفكر االجتماعي الحديث      

 وشرطًا أساسيًا مف شروطيا، ومظيرًا مف ،الديمقراطية بجميع أنواعيا، ووسيمة مف وسائميا

 عف طريؽ المشاركة ، فاإلعالـ واالتصاؿ الجماىيري يؤدي وظائفو بطريقة فعالة؛مظاىرىا

 وتأكيد القيـ والمفاىيـ ،والتفاعؿ حوؿ القضايا المحورية المختمفة في المجتمع، والتأثير االجتماعي

. المختمفة وترسيخيا، وتثبيت عناصر اليوية الوطنية

 تؤىؿ لمطرؼ األوؿ ، والرأي العاـ بجميع طبقاتو،فيناؾ اتفاؽ ضمني بيف القائـ باالتصاؿ

ضرورة طرح وتبني وتفسير القضايا الحقيقية وشرحيا لمرأي العاـ، إلشراكو في وضع أنسب 

فإذا لـ تتحقؽ تمؾ الوظائؼ أصبح اإلعالـ عديـ النفع، وتنافت أىـ مسئولياتو .. الحموؿ لمواجيتيا

االجتماعية، وانعدمت أىـ عناصر الديمقراطية اإلعالمية والثقافية في المجتمع، وأصبحت تمؾ 

 وفريسة ،المفاىيـ مجرد شعارات زائفة، وأصبح الفرد في المجتمع منعزاًل عف قضايا عصره

لمعمومات الدعاية المغموطة التي قد تروجيا بعض القوى المعادية لمديمقراطية والحرية داخؿ 

الحدود الوطنية واإلقميمية وخارجيا، وذلؾ بالتسمؿ إلى عقوؿ الجماىير عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ 

والثقافة والمعرفة المتعددة الوطنية منيا والدولية خاصة في عصر العولمة والتطور اليائؿ في 

. تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات

غير أف ىناؾ محددات لفاعمية العممية اإلعالمية في ممارسة مسئولياتيا االجتماعية والثقافية 

المختمفة، وفي تحقيؽ المشاركة والتفاعؿ االجتماعي والديمقراطية الثقافية، ولعؿ أىميا توافر نظاـ 

 .متكامؿ قادر عمى تحقيؽ بيئة اجتماعية واعية لممشاركة الفعالة
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ولقد سجؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف جيود الباحثيف اإلعالمييف كرواد في اكتشاؼ      

 تطبيقو في دراستيـ ىاألخرى إؿ واتجو بعض الباحثيف في المجاالت ،تحميؿ المحتوى وتطويره

. االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألدبية والفنية

دراسات تحميؿ المحتوى منذ – غيرىا مف الدوؿ العربية و وبالتالي – وعرفت الجزائر 

 واعتمدت عميو مئات الرسائؿ والبحوث سواء ، وازدىرت استخداماتو عاما بعد عاـ،اتيالسبعيف

 ذلؾ مف د، ويتأؾةوأساليب الممارسأو في إطار منيجي متكامؿ يدرس الرسالة والممتقى ، بمفرده

لميونسكو  إعدادىا الدراسات االتصاؿ العربية التي تـ  محتويات بيبموغرافيااالطالعخالؿ 

إعدادىا لممركز العربي لبحوث المستمعيف  ومستخمصات بحوث المستمعيف والمشاىديف التي تـ

 سواء في ، مما يؤكد تزايد البحوث التي تستخدـ تحميؿ المحتوى،والمشاىديف وغيرىا مف الدراسات

 بتحميؿ الشائعات والنكت ، ودراسات الرأي العاـ،االجتماعية والسياسية أو، الدراسات اإلعالمية

والكتابات عمى الجدراف وأعمدة وصفحات الرأي وبريد القراء المنشور واالىـ بريد القراء غير 

. المنشور وغيرىا

أف تساعد في معرفة الواقع  التي يمكف، ويتزايد االىتماـ باستطالعات وبحوث الرأي العاـ    

واالتجاىات السائدة   يمكف مف خالليا معرفة المعمومات واآلراءالطبيعي، حيثالفعمي بحجمو 

 .واحتياجات الرأي العاـ ورغباتو

مداده بما يحتاج ،السميـ وتوجيو الرأي العاـ كما توفر معمومات تساعد عمى اتخاذ القرار  وا 

 انطالقا مف ضرورة توفير معمومات صحيحة ومتكاممة وحديثة لتكويف ،إليو مف معمومات وأراء

القياس الرأي  األسس العممية المتعارؼ عميو تكوف ىذه تفتقد إلى إال انو كثيرا ما.الرأي السميـ

 اختيار العينة فحس: وىيالعاـ حيث يشترط عمميا توفر أربعة عوامؿ لنجاح ىذه االستطالعات 
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والثقة في  الدقة في العمؿ الميداني، سئمة،األ في تصميـ منو، الدقةالممثمة لممجتمع المسحوبة 

.  وتحميميا وتفسيرىا تفريغ البيانات وجدولتيا

وانطالقا مف ىذا الطرح، نوّد القياـ بدراسة قد تؤدي بنا إلى معرفة اآلثار اّلتي تتركيا البرامج     

لدى المشاىديف مف  (المشاىدة التمفزيونية)التميفزيونية والفواصؿ اإلشيارية عمى عممية التمقي 

 تتعّدد بتعّدد نوع الشريحة أو ،لكوف التمفزيوف وسيمة تقّدـ مضاميف مختمفة، الجميور المدروس

شباع رغباتو وحاجاتو، الجميور اّلذي يشاىدىا  ونظرا لتعّدد الوظائؼ اّلتي ،وىذا مف أجؿ تمبية وا 

يقّدميا التمفزيوف، فإّنو يعمؿ عمى استقطاب أعداد كثيرة مف المتمقيف، وذلؾ لتقديمو لخدمات 

التشويؽ واإلثارة، حيث يجد المتمقي ضالتو في  و والتسمية والمتعة مختمفة الممركزة حوؿ اإلعالـ

.  االستراحة مف جدية أو ىزلية الحياة اليومية الخاصة والعامة

التمفزيونية يجتيدوف ويتفّننوف في توفير  فإّف المشرفيف عػمى خريطة وىندسة البرمجة ،وعميو 

 لذلؾ فالميـ ىو استقطاب أكبر ؛شرائيا بأمواؿ باىظة ىذه الخدمات بكثرة، ولو اضطّر األمر إلى

. معينة، قد تكوف ذات طبيعة تجارية أو إيديولوجية عدد ممكف مف المشاىديف لتحقيؽ غايات

والغنائية والرياضية   مف البرامج اإلخباريةزخـ ىائؿلكف، مقابؿ ىذا، فالُمشاِىد يجد نفسو أماـ     

عمى عكس -  جامد غيروالمسمسالت وأيضا اإلشيار، اّلذي يتمّيز بكونو  والمسابقات واألفالـ

. بؿ إّنو ينطوي عمى الحركة والحياة، وفيو تنّوع- إشيار الصحؼ والمجالت 

 عمى الزمف اإلعالمي التمفزيوني، لكف الماَلَحظ ىو أّف ىذا اإلشيار ىو اآلخر قد طغى 

وذلؾ مف خالؿ وجود كـ ىائؿ مف الومضات اإلشيارية التمفزيونية اّلتي تستغرؽ مدة زمنية تتراوح 

 وغالبا ما تبث معظـ ىذه الومضات ضمف البرنامج اإلعالمي ، ثانية30 إلى 15ما بيف 
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وعمى الرغـ مف أّف ىذا النوع مف البرامج ، المشاَىد، سواء كاف إخباريا أو ثقافيا أو ترفيييا

 : لكف والترفيو والتسمية، قد يخمؽ بعض اإلعالـ (اإلشهار)

  سيكولوجي ومعرفي وقيمي؟ بأّي ثمن  -

تمّثالت  حيث يمكننا القوؿ بأّف جؿ ىذه الفواصؿ اإلشيارية تكّرس وتحدث لدى المشاىد    

إذ تجعؿ المتمقي المشاىد قد ينصرؼ عف البرنامج المتابع أو وتوّجيات سموكية إيجابية أو سمبية، 

 . يشرع في عممية المواثبة

ونتيجة ليذا، فإّف الفاصؿ اإلشياري قد يؤّثر عمى التجربة الجمالية التمفزيونية، وىذا ما   

نستطيع أف نطمؽ عميو عرقمة عممية التمقي لدى المشاىد، خاصة وأّف مف ميزات النػص 

التمفزيوني أّنو في تناغـ تاـ مع الصورة المصاحبة ويستدعي توظيؼ حاستي السمع والبصر في 

دراكيا وتأطيرىا،  آف واحد، لذلؾ ال يكّرر ما تحممو الصورة مف معاف بؿ يساعد عمى فيميا وا 

ونظرا لذلؾ فإّف وجود أّي مؤّثر قد يؤدي إلى تشويش عممية التمقي خاصة ما تعّمؽ بالعمميات 

اإلدراكية والتأويمية المختمفة لمُمشاِىد 

، وىذا ما يؤّكد مبدأ السموؾ االنتقائي اّلذي يقـو بو الجميور 71"المشاىدة الجزئية" يطمؽ عمييا 

. المبحوث أثناء وجود الوصمة اإلشيارية

 

 

                                                                 

 راتح، .َصر اندٌٍ نعٍاضً وانصادق: أرياٌ ويٍشال ياتالر، تارٌخ َظرٌاخ االتصال، تـ  - 71 
ُظًح انعرتٍح نهترجًح، تٍروخ، نثُاٌ، ط  .74ص، 2005، 03اًن
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شكل يوّضح مراحل العممية اإلدراكية 

التعرض لبرامج التمفزيوف 

 

احتػػمالية معػالجة الفقرة 

 

 

 

 

 

 

 

    وبالتّالي نستنتج وجود أّي منبو يؤّدي إلى التّأثير عمى مختمؼ العمميات اإلدراكية، ألّف 

المعمومات أثناء عرضيا في البرنامج تكوف منّظمة ومتسمسمة وبالتّالي وجود قطيعة تتعّمؽ 

باإلشيار تسّبب خمال في تنظيـ المعمومات اّلتي استقاىا المتمقي مف البرنامج، ألّنو يقاؿ أّنو كّمما 

كاف تنظيـ المعمومات بطريقة أفضؿ عند استقباليا كّمما َسُيَؿ عمى األفراد االحتفاظ بيا وَتَذكُِّرَىا 

.  بسيولة

الفػػػػػيػـػ 

عوامؿ الرسالة  

 تأثير حالة المصدر

 عوامل المحتوى 

+           

عوامل المتلقي  

 عوامل التقديم

+          

عوامل السياق  

 االنتباه االنتقائي

 عوامؿ الجميور
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    إذف، يّتخذ الجميور المبحوث سموكيات مختمفة عند وجود الفاصؿ اإلشياري تعكس تجّنبو 

 وىذا لقيامو بالسموكيات لإلشيارلإلشيار التمفزيوني، وىذا ربّما يدؿ عمى رفضو وعدـ مشاىدتو 

. الموضحة في الجدوؿ المبيف أعاله

، فإّف الذيف يغيروف القناة تجنبا لمشاىدة البرامج التجارية (جاك ليدي)      وحسب أحد الباحثيف 

تتميز شخصيتيـ باالعتماد عمى  (وىنا نقصد كال مف الذكور واإلناث )واإلشيارات التمفزيونية 

. أنفسيـ ويفضموف اليدوء عمى الضوضاء واالزدحاـ

      وتبعا لما قيؿ، تعتبر عممية المواثبة الناتجة عف وجود لقطة إشيارية بمثابة حاجز أماـ 

عمميتي االنتباه واإلدراؾ اّلتي يولييا المشاىد لبرنامجو الخاص، وعمى الرغـ مف ىذا فإف عنصر 

 فإذا كاف المشاىد يولي اىتماما لمبرنامج ،الوفاء لمبرنامج المشاىد يحتؿ مكانة ضمف فعؿ المواثبة

ف كانت ىنالؾ فواصؿ إشيارية تؤدي إلى قطع عممية تمقيو  فإّنو يستمر في مشاىدتو حتى وا 

. لمبرنامج وىذا ما يندرج ضمف عادات وأنماط المشاىدة

و ىو ما جعمنا نعيد إلى العينة العشوائية وفؽ معطيات تمت دراستيا استنادا إلى المنطمؽ 

 النظري حتى يثبت ما جاء في الدراسة دور المشاىدة المرئية عمى المتمقي 

: مميزات العينة الطبقية العشوائية

 العشوائية البسيطة والعشوائية المنتظمة بدقة تمثيميا :العينتيفالعينة الطبقية عمى  تمتاز 

 .ي جزء مف المجتمع تيمو دراستوأ بحيث يضمف الباحث ظيور وحدات مف ،لممجتمع األصمي

 وذلؾ بتقسيـ وحدات العينة ،تساعد العينة الطبقية عمى تقميد التبايف الكمي لمعينة 

 .قؿ ما يمكفأبطريقة تجعؿ التبايف داخؿ الطبقة 
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 صغر أ باختيار عينة طبقية ،يمكف الحصوؿ عمى درجة عالية مف الدقة في النتائج

 مع األخذ باالعتبار ، مما يعني توفيرا في الوقت والتكاليؼ،حجما مف العينة العشوائية البسيطة

 .ية عينة يتوقؼ عمى حجميا وتجانس المجتمعأف دقة البيانات التي نحصؿ عمييا مف أ

: مستويات اختيار العينات الطبقية العشوائية 

 ، والتوزيع المتناسب،التوزيع المتساوي: توجد ثالثة مستويات الختيار العينات الطبقية ىي

:  عمى النحو التالي ،والتوزيع األمثؿ

 :المتساويالتوزيع  –1/3

 وفيو نقسـ عدد مفردات العينة ،دنى مستويات الدقة في االختيارأيعتبر التوزيع المتساوي ىو 

فراد كؿ طبقة عف عدد الطبقة أ حتى لو اختمؼ عدد ،الكمية عمى طبقات المجتمع بالتساوي

 ، قساـ األدب العربي والفنوفأف اإلناث في كميات و أ فعمى الرغـ مف،األخرى في ىذا المجتمع

 ، لإلناث% 50سموب التوزيع المتساوي أ يمكف اختيار العينة الطبقية ب،يفوؽ عدد الذكور

.  لمذكور%50و

 :التوزيع المتناسب -2/3

:  التوزيع المتناسب كما يمي أسموبيمكف توضيح نموذج الستخداـ 

 موزعة عمى الطبقة ،حالة1000ذا كاف المجتمع الذي يجري عميو البحث مكونا مف     إ

 100 وكاف حجـ العينة مثال ،حالة مف الطبقة الثالثة300و200  والطبقة الثانية 500األولى 

،حالة مف 500سموب التوزيع المتناسب عمى الطبقات الثالث عمى التوالي أننا نوزعيا بإ ؼ،حالة

. حالة مف الطبقة الثالثة200حالة مف الطبقة الثانية 300الطبقة األولى و

 : التوزيع األمثل- 3/3
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: سموب التوزيع األمثؿ اعتباريف ىما أساس االختيار في أيكوف 

ف نزيد مف أ ومستوى التجانس حيث ينبغي ،حجـ الطبقة في المجتمع كما في المستوى السابؽ

ويعتمد ىنا عمى االنحراؼ المعياري ، فراد الطبقة التي توجد اختالفات كبيرة بيف مفرداتياأعدد 

: ذا كاف لدينا مجتمع مكوف مف ثالث طبقات عمى النحو التالي إ ؼ،كمقياس لعدـ التجانس

. 1حالة وانحرافيا المعياري 500 حجميا  :الطبقة األولى

. 2حالة وانحرافيا المعياري 300 حجميا  :الطبقة الثانية

. 3حالة وانحرافيا المعياري 200 حجميا  :الطبقة الثالثة

: فرد كاالتي 100يكوف اختيار عينة حجميا 

 30(=500×1(+)300×2(+)200×3/)500×1×100 =عدد حاالت الطبقة األولى

 35(=500×1(+)300×2(+)200×3/)300×2×100 =عددحاالت الطبقة الثانية

 35(=500×1(+)300×2(+)200×3/)300×2×100 =عدد حاالت الطبقة الثالثة

 :و الدائمةأالعينة الثابتة -4

 ثـ تجمع بيانات مف ىذه العينة عمى فترات ، العينة الثابتة باالختيار العشوائي مف المجتمعأتبد

 تفيد ىذه العينة في ، وبصفة عامة؛و المقابمة الشخصية ألفراد العينةأ سواء بالبريد ،منتظمة

و في دراسة األثر الناتج عف مؤثرات ،أو السموؾ،أدراسة التبايف والتغيير في االتجاىات

و الحمالت ،أراءىا في بعض البرامجآليا دوريا عف أوفي تطبيؽ ذلؾ قد نختار عينة ونس،متغيرة

. و االجتماعية ،أو القرارات والسياسات االقتصادية،    أو األفالـ،أو المسرحيات،أاإلعالنية

تتبعو ىيئة اإلذاعة   ما،شير تطبيقات ىذا األسموب مف المعاينةأومف 

لييما إ ولدينا عينتاف لمرجوع ،راء عينات مف مستمعييا ومشاىديياآلمحصوؿ عمى BBCالبريطانية
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حالة يمثموف  4000 يمثموف مجتمع المشاىديف والثانية قواميا ،عضو 2000األولى قواميا :

. مجتمع المستمعيف

 والخدمات ،ف يكونوا ممثميف لممجتمعأعمى  وتحرص ىيئة اإلذاعة البريطانية في اختيارىـ

 ،شيرا 15راءىـ لمدة آلى عينة المستمعيف الستطالع إ ويستمر الرجوع ،اإلذاعية والتميفزيونية

لى كؿ إف يرسؿ أ والمتبع ،شير بالنسبة لعينة المشاىديفألى ستة إبينما تنخفض ىذه المدة 

 . ليقـو العضو باستيفاء بياناتيا،سبوعيا مجموعة مف االستبيانات عف عدد مف البرامجأعضو 

 مما ييسر لو ،يوأ ويجد العضو عادة مع كؿ سؤاؿ بدائؿ لإلجابة ليختار منيا ما يتوافؽ مع ر

 كما يوجد في نياية معظـ ، وفي نفس الوقت يساعد ويعجؿ بعمميات التفريغ والتحميؿ،يأبداء الرإ

ف يسيب ويسيؿ ىذا النوع مف العينات مف متابعة أ يستعمميا مف يريد ،األسئمة فراغات لمتعقيب

. يسر السبؿأقؿ التكاليؼ وأي العاـ بأالر

 .الدائمةو أوفيما يمي استعراض موجز لمزايا وعيوب العينات الثابتة 

 :الثابتةمميزات العينات 

  ولف يضيع ، فالعينة جاىزة وسبؽ لمباحثيف معرفة مفرداتيا،جراء البحوثإالسرعة في 

 مما يجعؿ لكؿ باحث خطة لمعمؿ الميداني لتطبيؽ ،وقتيـ في البحث عف العناويف

 .قؿ وقت ممكفأو الدراسات في ،أاالستطالعات

 الحد مف التكاليؼ التي تدفع باستمرار لسحب عينة في كؿ مرة يجرى فييا بحث، 

 .لى توفير الوقت الالـز الستخداـ مفرداتياإباإلضافة 

 أ وقد تنش،فراد العينة وتدريبيـ عمى عممية التعبير الدقيؽأتحقيؽ الثقة بيف الباحثيف و 

 .ف يجعميا حسنة أعالقة بيف الباحث والمبحوث ومف ميمة الباحث 
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  تكاد تكوف ىذه العينة الوحيدة ذات الكفاءة التي تمكف مف دراسة التغيير في عادات

الموضوعات ذات االمتداد  وأ بالنسبة لألحداث ، والفنوف،نماط التعامؿ مع وسائؿ اإلعالـأو

 .،واالجتماعية كالسياسات االقتصادية،الزمني

  ي فيما يعرؼ بتصميـ أدخاؿ مؤثر ما لتعديؿ الرإف تقيس ىذه العينة نتائج أويمكف

 .القياس القبمي البعدي بدوف مجموعة ضابطة 

 وىو اعتبار ميـ في التحميالت ،تفيد ىذه العينة في تحديد الترتيب الزمني لممتغيرات 

 .السببية

 :عيوب العينات الثابتة 

  كثر منيـ مواطنيف ألى نقاد  إ–بمرور الوقت وتدريجيا –فراد العينة الدائمة أيتحوؿ

 .عادييف 

  نو أ عمى الرغـ مف ،راءآدلى بو مف أف أقد يتمسؾ الفرد في العينة الدائمة بما سبؽ

و الحممة أو التجربة ذاتيا أ الوسائؿ اإلعالمية ،رائوآثرت عمى عاداتو وأف يكوف قد أيحتمؿ 

و أو تنظيـ األسرة أو المحافظة عمى البيئة أو ترشيد استيالؾ المياه أاإلعالمية كحممة الجفاؼ 

 .الخ ....القيد في جداوؿ االنتخاب

 :العينة المتعددة المراحل -1

خرى طبقية لدراسة أو ،أعشوائية منتظمة و عينة،أيصعب اختيار عينة عشوائية بسيطة

 :سباب منيا أخصائص وتوزيع ظاىرة ما في مجتمع كبير لعدة 

  عدـ توافر حصر كامؿ لجميع المفردات واجبة الدراسة. 

  فراد متفرقيف متباعديف أارتفاع التكاليؼ لمعاينة. 
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  صعوبة اإلدارة واإلشراؼ عمى بحث يضـ مفردات متفرقة. 

: سموب سحب العينة العشوائية المتعددة المراحؿأولتوضيح 

نو يمكف في إطفاؿ الجزائر ؼأ مفردة مف 400جراء دراسة عمى عينة قواميا إنو يمزمنا أنفترض 

 في بعض المرحمة األولىيتـ تركيز البحث في : ىذه الحالة اختيار العينة عمى مرحمتيف 

. (و طبقيا عشوائياأعشوائيا بسيطا ) ونختار اختيارا مناسبا بمستغانمو المدارس أاألحياء 

و المدارس أسماء سكاف ىذه األحياء ألى القوائـ المسجؿ بيا إالمرحمة الثانية ونتجو في 

 .سبؽالمختارة وتختار العينة المطموبة مف ىذه القوائـ بطريقة مف الطرؽ التي تـ شرحيا فيما 

تعريف بعض المصطمحات العممية المستخدمة في بحوث العينات عند قياس  -

 :العامي أالر

: المجتمع اـ

كأف يكوف موضوع ، المجتمع ىو جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا ف      إ

: البحث 

 ويكوف ،و قرية ما،أ وقد يكوف سكاف مدينة ما، دراسة حجـ األسرة وعالقتو بمستوى الدخؿ مثال

 مجموعة الصحؼ ،أوالمجتمع في تحميؿ المحتوى ىو جميع األعداد التي صدرت مف الصحيفة

و جميع  أو التميفزيونيةأو جميع البرامج اإلذاعية ،أالتي صدرت يتـ اختيارىا خالؿ فترة الدراسة

ي العاـ أو جميع مراسمي الر، أو عرضت خالؿ فترة التحميؿ، أذيعتأو المسرحيات التي أاألفالـ 

. و الواليات، أالذيف يتولوف رصد الشائعات في كؿ المناطؽ
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 : وحدات المعاينة-بـ

، ساسيا بغرض اختيار العينةأف وحدات المعاينة ىي الوحدات التي يقسـ المجتمع عمى     إ

 وقد يتـ تقسيـ ،نيا مفردة قابمة لمتقسيـأ وؾ، كواحدة مف تمؾ الوحداتيعتبروعند اختيار العينة 

 وقد ،و وحدة اإلنتاج،أو الوحدة السكنية،أسس طبيعية كاألسرةألى وحدات معينة عمى إالمجتمع 

. سس فردية باستخداـ مساحات محددة عمى الخرائط مثالأيتـ التقسيـ عمى 

 وقد تكوف وحدة المعاينة مجموعة مف األفراد ،و المفردةأووحدة المعاينة تختمؼ عف الفرد 

.  وقد تكوف مجموعة مف المساحات المزروعة مثال،واألسر

 ففي العينات متعددة ،خرىألى طريقة إكما قد يختمؼ حجـ وحدة المعاينة مف طريقة المعاينة  

 ثـ يصغر حجـ ،كبر حجما في المرحمة األولىأالمراحؿ مثال يتـ عادة اختيار وحدات معاينة 

 :التاليةوحدة المعاينة تدريجيا عند المراحؿ 

ف وحدات المعاينة في جميع الوحدات التي يتكوف منيا مجتمع إ ؼ،وبالنسبة لتحميؿ المحتوى

و ،أو مطبوع،أو شائعة،أو وثيقة،أ وكؿ كتاب، فكؿ عدد مف كؿ صحيفة تـ اختيارىا،البحث

.  خاضع لمتحميؿ ىو وحدة معاينة،عالفإو ،أو مسمسؿ،أو مسرحية أو فيمـ،أبرنامج

 :اإلطار- جـ 

خرى تحتوي عمى جميع وحدات المعاينة لممجتمع موضع أي وسيمة أو أو خريطة أىو قائمة 

 .الدراسة

ف ىناؾ الكثير أذ ،إطار الختيار عينة لمبحوث اإلعالمية والفنيةإيصمح الياتؼ ؾ وال -

 ويترددوف ، ويشاىدوف التميفزيوف،لى الراديوإمف األفراد ليس لدييـ اليواتؼ ولكنيـ يستمعوف 

 .المسرحعمى 
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عمارىـ أتشمؿ مف تقؿ   ألنيا ال،طارإتصمح جداوؿ القيد في االنتخابات ؾ كما ال -

،   نماط تعامؿ األطفاؿ مع برامج األطفاؿأ بينما قد تستيدؼ التعرؼ عمى عادات و،سنة18عف

ف الحد المتعارؼ عميو لبحوث المستمعيف أ كما ،و مدى ترددىـ عمى مسرح العرائسأ

  .فأكثرسنة 15 والمشاىديف 

ي العاـ أطارات لبحوث الرإرقاـ السيارات ؾأتصمح دفاتر المرور المقيد فييا  وكذلؾ ال -

 . وىكذا..سياراتواإلعالـ فميس كؿ الناس يمتمكوف 

خرى حسب طريقة المعاينة ففي العينات متعددة المراحؿ يوجد ألى إويختمؼ اإلطار مف عينة 

ثيره أف تأذ ،إومف الميـ دراسة اإلطار قبؿ اختيار العينة طار لكؿ مرحمة مف مراحؿ االختيارإ

 .واضح عمى مدى دقة التقديرات

غفاؿ اختيار بعض إلى ،إطار غير شامؿ لجميع وحدات المعاينةإ حيث يؤدي استخداـ   

 باإلضافة ، وىذا ما يحدث عادة،الوحدات وعدـ تحقيؽ األسس العشوائية السميمة في االختيار

. و قوائـ غير حديثة أحصائيات إو ألى النماذج السابقة عند استخداـ خرائط إ

 ىو جميع وحدات المعاينة التي يعتبرىا الباحث ،ويكوف اإلطار في بحوث تحميؿ المحتوى  

 نظرا لصعوبة ،ي الوحدات المتاحة التي يمكف حصرىا وتطبيؽ الدراسة عمييا،أفي متناوؿ يده

و عدـ وجود أعداد الصحؼ ألى جميع وحدات المجتمع في بعض الحاالت لفقد بعض إالوصوؿ 

و األفالـ أو المسمسالت اإلذاعية والتميفزيونية أو األحاديث أتسجيالت متاحة مف بعض البرامج 

. لى اختالؼ اإلطار في مثؿ ىذه الحاالت مع المجتمع إو المسرحيات مما يؤدي أالسينيمائية 
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: ي العام أشروط اإلطار الجيد لعينات بحوث الر

 الكفاية :منيا العاـ الرأي العينة الجيدة لبحوث إطاروتوجد عدة شروط يجب توافرىا في   

 :األتيالدقة عمى النحو  الكماؿ،..

 :الكفايةـ 1

فميس مف ، ىداؼ البحثأطار العينة كافة الفئات التي تخدـ إف يتضمف ،أيعني شرط الكفاية

 دوف ، االكتفاء بالصحؼ العامة،و قضية معينة،أزاء فئةإالمقبوؿ في دراسة اتجاىات الصحؼ 

و دراسة االىتماـ ،أ دوف الصحؼ المعارضة،و صحؼ الحزب الحاكـ،أالصحؼ اإلقميمية

 دوف الصفحات واألبواب ،و المجالت الفنية،أ في الصحؼ النسائية،و المسرح،أةأبالمر

و الشائعات في عدة ،أو المسرح،أةأ حوؿ المر،المتخصصة في الصحؼ والمجالت العامة

. محافظات دوف باقي المحافظات

 :الكمال-2

 حيث ال يمكف االكتفاء ، ىي الحصوؿ عمى كؿ المفردات،ف القاعدة األساسية في اإلطار   إ

و سقوط بعض المصادر ،أو البرامج نتيجة التقادـ التاريخي ليذه القوائـ،أبالقوائـ المنقوصة

لى إ ألف ذلؾ يؤدي ،و استبعاد بعض الشائعات لوصوليا غير واضحة عبر الفاكس،أمنيا

 .التحيز غير المقصود في اختيار العينة

 :الدقة-3

يوفر التنظيـ والدقة في عرض المصادر وتصنيفيا طبقا لممعايير المختمفة عمى الباحث الوقت 

. في اختيار العينة 
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: ي العام أخطاء العينات في بحوث الرأ -د

خطاء المعاينة أخطاء التحيز وأ:لى نوعيف ىماإي العاـ أخطاء العينات في بحوث الرأتنقسـ 

 :التاليعمى النحو 

: اخطاء المعاينة -1/د

:  ي العاـ فيما يمي أخطاء المعاينة في بحوث الرألى إىـ األسباب التي تؤدي أتتمثؿ 

 خطاء المعاينةأ- وبالتالي– فكمما كبرت العينة صغرت  :صغر حجم العينة، 

ف أال ،إكثر في النتائج ما داـ الباحث يتبع الخطوات العممية في التصميـ والتنفيذأكدت الثقة أوت

 .نو مقدرة في ىذا الصددإف يراعي ذلؾ ؼأيضا يزيد مف نفقات البحث وعمى مصمـ البحث أذلؾ 

 حالة2000جراء بحث عمى إردنا أذا إؼ:عدم مراعات احتماالت عدم االستجابة ، 

لى إف نزيد حجـ العينة أنو مف المناسب إ ؼ، مف الحاالت لف تستجيب% 20ف أوكاف تقديرنا 

 . حالة2500

  سموب حساب النتائج مما توضحو أطريقة االختيار و: تباين المجتمعمراعاةعدم

 .اإلحصاءصيال نظريات عمـ ؼت

: خطاء التحيزأ 2/د

 تحيز ،طار العينةإعدـ صالحية : خطاء التحيز فيألى إىـ األسباب التي تؤدي أتتمثؿ    

 فشمو في الحصوؿ عمى نسبة ممحوظة مف ،الباحث نفسو في اختيار الحاالت التي تروقو

. اإلجابات وعدـ استخدامو الطرؽ الصحيحة في حساب التقديرات
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 :ي العامأالمالحظة واستخداماتها في رصد الشائعات وجميع بيانات بحوث الر

 نالحظ ثـ نتخذ قراراتنا في ضوء ،ف المالحظة عممية مستمرة في حياتنا اليومية     إ

 نالحظ حالة السحب ثـ نرتدي المالبس ،و نسير،أشارة المرور ثـ نتوقؼإنالحظ ، مالحظاتنا

 ،وتعتبر المالحظة مف الوسائؿ التي عرفيا اإلنساف واستخدميا في جميع بياناتو،األنسب وىكذا

 ومازاؿ يستخدميا في جمع البيانات والحقائؽ التي تمكنو مف ،قدـ العصورأعف مجتمعو منذ 

كد مف أ والت، وتحقيؽ ىذه الفروض،  وتديف فروضو، ومعرفة عناصرىا،تحديد مشكمة بحثو

 ، والسياسية، واالجتماعية، فالمالحظة وسيمة صالحة إلدراؾ وفيـ الظواىر الطبيعية،صحتيا

 .72 واالعالمية،واالقتصادية

: ي العامأالمالحظة العممية كأداة لجمع المعمومات في بحوث الر: أوال

ذا توافرت ،إي العاـأداة عممية لجمع المعمومات والبيانات في استطالعات الرأتعتبر المالحظة 

و استطالع غير أ وليس لمجرد فضوؿ ،ف يكوف ليا غرض بحثي عميؽأ: منيا ليا عدة شروط

 وتخضع لمراجعات ،ف تسجؿ المالحظات تسجيال دقيقاأ و،ف توضع ليا خطة منتظمةأ و،ىادؼ

. وضوابط تكفؿ الثقة في نتائجيا

 :ي العامأايجابيات المالحظة في جمع بيانات بحوث الر: ثانيا

نيا تمكف الباحث مف تسجيؿ السموؾ المالحظ وقت أ: ىمياأيجابيات إتتميز المالحظة بعدة 

ف كثيرا مف أ كما ، وتسمـ مف تحريفيا، وبذلؾ يقؿ فييا االعتماد عمى الذاكرة،حدوثو مباشرة

 وبعض ، وطرؽ التعامؿ بيف الناس،الموضوعات مثؿ الشائعات والنكت والعادات االجتماعية

 .عادات الناس
                                                                 

عز عثد- 72  ،1981 ، يصر،ي انعاو تٍٍ انعٍُاخ االحتًانٍح وغٍر االحتًانٍحأ لٍاس انر،انرحًٍ عثد اًن
 .275ص
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 يكوف مف األفضؿ رصده عف طريؽ اإلعالـ، وبعض عادات التعرض لوسائؿ    

 كما تسيـ المالحظة في التعرؼ عمى ردود الفعؿ ،ريد الكشؼ عف خصائصياأذا ،إالمالحظة

: بالتعبير الحركي

 عمى شد اإلعالـ وقدرة رجؿ ،ليوإمثمة ذلؾ الربط بيف البرنامج وتركيز االنتباه أ ومف    

 وتغيير مستمع لمحطات اإلذاعة ، وقياس األثر االنفعالي الظاىري لبعض البرامج،ليوإالمتمقي 

نيا ال تتطمب مف األشخاص أفضؿ كما أخر  آ والبحث عف،كمظير لمعزوؼ عف برنامج ما

 ،نيـ موضع المالحظةأ وىـ في الكثير مف األحياف ال يعمموف ، شيئااف يقرروأموضع المالحظة 

 والتجارب التي قد يتردد الناس في ، واالختبارات،عيوب المقابالت وبذلؾ تتخمص المالحظة مف

 . و ال يجدوف ليا متسعا مف الوقتأو قد يضيقوف بيا ،أسئمتياف أو في اإلجابة ع،أاإلسياـ فييا

 كالشائعات كذلؾ ىناؾ ،ال بطريقة المالحظةإتجمع  ف ىناؾ بيانات الأومف المعروؼ    

 فمف الناس مثال مف ،و الرفض مف جانب المبحوث،أظروؼ يواجو الباحث فييا المقاومة

ف أ ولو ،ف يكونوا موضع دراسة وبحثأ وىناؾ مف يرفضوف ،لوا دوف غيرىـأف يسأيغضبيـ 

نيا قد تغطي الجوانب اليامة أال ،إتي بو األسئمة مف معموماتأتي ىنا بما تأت المالحظة قد ال

. لييا إالتي ال يتمكف االستبياف مف الوصوؿ 

وتمكف المالحظة مف الحصوؿ عمى معمومات وبيانات حوؿ سموؾ مف ال يستطيعوف التعبير 

 كما تفيد المالحظة في دراسة األثر االنفعالي لبعض ، كاألطفاؿ والبكـ،و كتابة،أنفسيـ قوالأعف 

. 73ي العاـ النوعيأالبرامج التميفزيونية في محيط قطاع ىاـ مف قطاعات الر

                                                                 
صرٌح، انماهرجواإلعاليٍح،يُاهج انثحج ًف اندراساخ االجتًاعٍح ، يحًد انىفائً- 73  ،1989، يكتثح االَجهى اًن

 .92ص
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داة صالحة لقياس فاعمية العممية التربوية في تحقيؽ األىداؼ أكذلؾ تعتبر المالحظة    

راء وسموؾ التالميذ آ رصد ، حيث يمكف عف طريؽ المالحظة،والغايات المرسومة ليا

و المالحظ مدى اكتسابيـ لكثير مف الصفات أكاف يدرؾ الباحث ،  ومعامالتيـ،وتصرفاتيـ

 وغيرىا مف الصفات ، وروح المبادرة، وصفة الثقة بالنفس، كصفة التعاوف،االجتماعية والنفسية

 .لى غرسيا في نفوس الشباب والنشئإالتي تسعى التربية الصالحة 

 

 ومما ،يمكف تقويميا بصورة مرضية بالطرؽ واالختبارات التي تعتمد عمى الورقة  والتي ال   

جرى دراسة باستخداـ المالحظة حوؿ تأثير  أف التميفزيوف الجزائريألصدد  ايذكر في ىذا

 ،ي العاـ النوعي منيجياأحسف دراسات استطالع الرأ تعد مف ،التميفزيوف في الوسط المدرسي

راء واتجاىات آلى العديد مف النتائج اليامة باستخداميا ىذه األداة المنيجية لرصد إوتوصمت 

. وسموؾ المبحوثيف

كد مف صدؽ أ وذلؾ عندما يحتاج الباحث لمت،وتحقؽ المالحظة المطابقة بيف القوؿ والفعؿ   

نو يتبع البرامج أف يقوؿ المبحوث أ ؾ،سموب المالحظةأ باستخدامو ،ما يدلى بو المبحوث

 بينما مالحظة الباحث غير ذلؾ فيما يبدو لو مف ،رشاداتيا ويستفيد منياإالصحية ويطبؽ 

 ولذلؾ كثيرا ما ،فراد األسرةأ وباقي ، ومستوى نظافة المنزؿ،مشاىدتو لممستوى الصحي لممبحوث

ف تؤثر عمى الناتج العاـ  لبحوث واستطالعات أتكشؼ المالحظة عف ادعاءات كاف يمكف 

 .74ي العاـأالر

  

                                                                 

ظرٌح وانتطثٍك، َادٌح حسٍ سانى- 74 ، 1982، انماهرج، يُاهج انثحج ًف عهىو االتصال انجًاهٍري تٍٍ اُن
 .97ص
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 : اإلعالم لجمع البيانات في بحوث كأداةعيوب المالحظة :ثالثا  

 ينبغي التعرؼ عمييا ،نو توجد مجموعة عيوب تتسـ بيا المالحظةأال إورغـ ىذه المميزات 

 ونجد في معظـ الحاالت يجب ، مقدما بوقوع حدث معيفؤبتفصعوبة اؿ: ىمياأىا ومف يلتالؼ

 وحتى في الظواىر التي تحدث في حياتنا اليومية قد ،ف ننتظر حدوث الظاىرة لنالحظياأعمينا 

 .و مالحظتيا،أ الباحث بعوامؿ طارئة تحوؿ دوف متابعتياأيفاج

تفيد   وكذلؾ ال،خرىأ ومكمفة مف ناحية ،وىكذا تكوف المالحظة مضيعة لموقت مف ناحية

تجيب بشيئ صريح عف   وال،لى بيانات عف المعتقدات والدوافعإالمالحظة في التوصؿ 

يمكف   وبالتالي ال، كما يصعب تمثيؿ العينة التي تجرى عمييا المالحظة لممجتمع كمو،الماضي

ي العاـ كما يصعب تطبيقيا أجراء استطالعات الرإساسا مف أتعميـ نتائجيا وىو ما يستيدؼ 

 ،و المجموعات الصغيرةأكثر في دراسة األفراد أ ألنيا تفيد ،عمى عينات كبيرة مف الجماىير

 .ي العاـ نتعامؿ مع جماىير عديدة ومتنوعةأونحف في استطالعات الر

لييا عف إ فالنتائج التي نصؿ ،ف تخمو المالحظة مف التحيزأنو يندر ألى ما سبؽ إويضاؼ    

 ألف كؿ فرد منا يموف األمر البحثي بطابعو ،لى حد كبيرإطريقيا يغمب عمييا الطابع الشخصي 

 ،و ضعؼ حواسيـأ ولذلؾ تختمؼ نتائج المالحظة باختالؼ المالحظيف مف حيث قوة ،الخاص

 .ويال عمميا صحيحاأويؿ ىذه المالحظات تأو عجزىـ عمى تأومف حيث مقدرتيـ 

و مف ،أ البطئ في تسجيؿ الظواىرأوالسرعة : ف المالحظيف ليسوا سواء مف حيث أ كما    

 وال يقؼ األمر عند ىذا ،دراؾ التفاصيؿ الجوىرية وتمييزىا عف غيرىاإو الميارة في أحيث الدقة 

 ،لييا مالحظا واحدا مف حيث الدقة والضبطإف تختمؼ النتائج التي ينتيي أنو مف الممكف إالحد ؼ
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ر آخلى إ تختمؼ مف وقت ،ذلؾ ألف مقدرة المرء عمى  المالحظة العممية الدقيقة المضبوطة

. باختالؼ حالتو النفسية

: ي العام أشروط المالحظة الجيدة في بحوث الر:رابعا

 أفىميا انو يجب أ، ولذلؾ اجتيد الباحثوف في صياغة شروط تمكف مف انجاز مالحظة جيدة

 يالحظ المرء كؿ العوامؿ التي قد يكوف أفنو مف الواجب أ بمعنى ،تكوف المالحظة شاممة كاممة

 عدـ معرفة بعض إلى أحيانا بعض العوامؿ قد يؤدي إغفاؿ الف ،ليا اثر في األحداث الظاىرة

 .  مف حيث ارتباطيا بغيرىاأو ،يجادىا فعالإ إلى أدتمف حيث العوامؿ التي ، الظواىر

و الجوانب التي توضح الظاىرة محؿ أثناء المالحظة ألىـ العوامؿ أ ويجب االنتباه الدقيؽ 

 ولذلؾ يشترط ، كما يجب تييئة كافة الظروؼ الممكنة لتحقيؽ اإلدراؾ الحسف الدقيؽ،المالحظة

 مالحظة ،لى مالحظتوإ تمكنو مف مالحظة ما يتجو ،ف يكوف المالحظ متمتعا بحواس سميمةأ

و الصـ ،أ الجزئيأو ، الكميكالعمى ،ف يكوف خاليا مف المعوقات الخمقية لمحواسأ و،دقيقة

، لى تعب طارئإف يكوف خاليا مف المعوقات الوقتية التي ترجع أ و،الجزئي وغيرىا مف المعوقات

 .و تناوؿ بعض العقاقيرأ

 مف حيث ،دراكو حسياإف تكوف األشياء المراد مالحظتيا مما يمكف ويسيؿ أ وكذلؾ يجب 

ثناء عممية أف يتفرغ أ وعمى المالحظ ، وبعده وسرعتو، وتنظيمو وشدتو، ودرجة ثباتو،حجمو

خطاء المالحظة أخر سوى اتخاذ الحيطة تجاه آي شاغؿ أثناءىا أف ال يكوف لديو أ و،المالحظة

والمعدات الحديثة كمما قصرت ، جيزة واآلالتأل واالستعانة با،دراؾ الظاىرةإالتي قد تحوؿ دوف 

ف أو اكتشاؼ ظواىر ال يمكف ،أ لسد نقص الحواس وتقويتيا،الحواس المجردة عف اإلدراؾ الدقيؽ

 .تكتشؼ بالحس المجرد



صُاعح انعمىل وانمٍى فً ظم انتكُىنىجٍا انجدٌدج تأحٍر ترايج انتهٍفزٌىٌ : انفصم انخانج

 .وانفىاصم االشهارٌح عهى انًتهمً
 

 
148 

 

 فالمالحظة فف ، لتنمية قدراتو ومياراتو،ف يتمقي المالحظ تدريبا جادا عمى عممية المالحظةأ و

 والممارسة الواعية التي تتسـ باإلصرار والمثابرة مف ،تزيد درجة دقتو عف طريؽ التدريب الجاد

. 75ي العاـأ ومراكز بحوث الر، التي تنظميا الجيات األكاديمية،خالؿ الدورات التدريبية

:  العام الرأي في بحوث وأساليبهانماط المالحظة أ:خامسا

ف أال ،إساليبياأنماط المالحظة وأل في تحديدىـ ،ي العاـأ المتخصصوف في مجاؿ استطالع الر

 ،وليما يعرؼ بالمالحظة البسيطة،أساسييفألى نمطيف إف المالحظة تنقسـ أ يرى ،االتجاه الغالب

 تكمف في تحقيؽ ،ساليب لكؿ مف النمطيف أو وثانييما يعرؼ بالمالحظة المقننة مع توافر صور

. 76األىداؼ المرجوة  مف عممية المالحظة

: المالحظة البسيطة

و ضبط أ دوف تعمد ،ف تتـ عممية مالحظة الظواىر وىي في حالتيا التمقائيةأويقصد بيا 

نواع أ دوف استخداـ ألي نوع مف ، بمعنى مالحظة الظواىر مف خالؿ ظروفيا الطبيعية،عممي

 .77العد والقياس

 وتعرؼ ، والمالحظة بغير المشاركة، المالحظة بالمشاركة،ساليب المالحظة البسيطةأىـ أ و

ف أنيا تمؾ التي تمكف الباحث مف أ ب،المالحظة بالمشاركة والمفيدة في مجاؿ رصد الشائعات

وجو النشاط أف يسيـ في مختمؼ أويتيح ليـ ، يحيى وسط الناس الذيف يرغب في مالحظتيـ

ف تكوف معايشة الباحث لمجتمع بحثو لفترة مؤقتة تحدد مسبقا وفقا أ ومف المقبوؿ ،لممبحوثيف

. لخطة البحث

                                                                 

الحظح ، سعٍد نثٍة- 75 عهىياخ ًف لوأهًٍتهااًن ،  انعاووانرأي اإلعالووث تح كطرٌمح نهحصىل عهى اًن
 .217، 1981’ انماهرج

رجع انساتك- 76  .217ص، اًن
رجع انساتك- 77  .218ص، اًن
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سموب المالحظة أومف ألـز األمور عمى الباحث الذي يرصد الشائعات مف خالؿ    

ف يخضع لنفس أ بمعنى ،ي عضوأو المجتمع المبحوث ؾ،،ف يساير الجماعة، أبالمشاركة

يتو حتى ال صف ال يفصح عف شخأ وعميو ،الظروؼ والمؤشرات التي يخضع ليا مجتمع بحثو

نماط سموكيـ وعاداتيـ في التعرض لوسائؿ أخفاء مشاعرىـ وإو ،ألى تضميموإ المبحوثيف أيمج

. و النكتأو ترديد الشائعات ،أاالتصاؿ

ي صور مف الصور في أف يشترؾ الباحث بأما المالحظة بغير المشاركة التي تتـ دوف     أ

 ويرى الخبراء والمتخصصوف في ،نواع النشاط اليومي لممجتمع المبحوثأي نوع مف أ

 ،طةيساليب المالحظة البسأسموب مف أف المالحظة بغير المشاركة ؾ،أي العاـأاستطالعات الر

ف أ ويروف كذلؾ ،و المجتمعات ذات االتصاؿ المباشر،أو الجماعات،أتستخدـ لمالحظة األفراد

ف يالحظ السموؾ كما يحدث فعال في الواقع أ تتمثؿ في تمكيف الباحث مف ،ليذا األسموب ميزة

 .وبصورة طبيعية

 :المالحظة المقننة

 ، تختمؼ بالضرورة عف المالحظة المبسطة،نماط المالحظةأ التي تشكؿ النمط الثاني مف 

وينسحب الضبط عمى ،(لمضبط العممي)ومحؿ االختالؼ األساسي ىو خضوع المالحظة المقننة 

 ، واألفراد المبحوثوف، الباحثوف،عممية المالحظة ككؿ بحيث يشمؿ كؿ األطراؼ المشاركة فييا

و االتصالي الذي أوكذلؾ الموقؼ االجتماعي ، ليياإ والغايات التي تسعى ،وموضوع المالحظة

. 78يحتوي كؿ ىذه األطراؼ جميعا
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 الدراسات ،أو في الدراسات التي تختبر فروضا سببية (المالحظة المقننة)ولقد شاع استخداـ 

ي العاـ أ مف الظواىر التي تسعى استطالعات الر،التي تستيدؼ تقديـ وصؼ دقيؽ لظاىرة ما

. لى رصدىاإ

 تمؾ الوسائؿ المستخدمة في المالحظة المقننة والتي ال تصمح لرصد الشائعات و مف أىـ 

:  ثيراتأنما لقياس التإو

 ، كالصور الفوتوغرافية،وكمييما معا،أنواع التسجيالت الصوتية والمرئيةأمختمؼ    

 عالوة عمى ،(الفيديو كاسيت) الصوتية المرئية والسجالت ،(الكاسيت)والتسجيالت الصوتية 

تيـ والتي تمكف مف ا حوؿ موضوع مالحظ،وؿأوال ب أ التقريرية التي يكتبيا المالحظوفالسجالت

 المقارنات ،واستثمار ذلؾ فيما بعد، التعرؼ عمى مختمؼ العالقات بيف الظواىر محؿ المالحظة

. كد مف دقة المعمومات التي تـ جمعيا عف الظاىرة محؿ المالحظةأالتي تجرى لمت

 ببعض ،لى ذلؾ ضرورة استعانة الباحثيف مف خالؿ عممية المالحظة المقننةإيضاؼ    

تمكيف المالحظ مف وصؼ مشاىدتو - األولىبالدرجة –وسائؿ العد والقياس التي تستيدؼ 

.  والتعبير عف مالحظاتو قدر المستطاع،بطريقة عممية

: ي العامأاستخدامات المالحظة في استطالعات وبحوث الر: سادسا

      باسـ1737ساس المالحظة في انجمترا عاـ أي عمى أولى جماعات استطالع الرأسست أ

صوؿ أوكاف عالما في –" توم هاريسون"سسيا كؿ مف أ و،(جماعة المالحظة الجماعية )

واعتمدت ىذه الجماعة منذ البداية عمى –وكاف صحفيا وشاعرا - "وشارل مادج"–األجناس 

نيا الوصؼ أب: لمفكرة كما شرحيا صاحباىا في الصحؼ ووصفياامالحظيف متطوعيف استجابو
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لة التي يطمب منو جمع اآلراء أيسمعو ويراه بالنسبة لممس الكامؿ والواضح بمغة بسيطة لكؿ ما

 . حوليا

 تصميـ التعميمات ،مالحظ1500بمغ عدد ىؤالء المالحظيف في بداية الحرب العالمية الثانية

 ونشرت بعض تقارير ىذه الجماعة خاصة التي تناولت التغييرات التي ،مرة واحدة كؿ شير

ثير الحرب وشممت ستة موضوعات أ تحت ت،فكار الناس في بريطانيا وسموكيـأت عمى أطر

: ىي

 واحتياجاتيـ ،ة المحمية التي كانت توجييا الدولة لممواطنيفئي شراء المالبس بالبطاقات الدعا  

اء الناس بالنسبة لممشكالت المترتبة عمى تسريح الجنود ،إزبالنسبة لمشكمة اإلسكاف بعد الحرب

ثرىا عمى تعداد أ و،ي العاـ في مشكمة قمة عدد المواليدأخيرا استطالع الرأ و،بعد نياية الحرب

. 79بريطانيا بعد الحرب

 واستطاعت جماعة ،لى نتائج ىامةإف ىذه الطريقة التي تمكف مف الوصوؿ أوعمى الرغـ مف   

 والوصوؿ ،داء خدمات جميمة لبالدىاأ القياـ ب،المالحظة الجماعية في بريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ

 ف استخداـ المالحظة في الجزائرأال ،إي العاـأحكاـ ونتائج موفقة في مجاالت استطالع الرألى إ

 .الوطف العربي قاصر عمى رصد الشائعات و

ال دراسة واحدة اعتمدت عمى إننا لـ نجد مف خالؿ حصرنا لبحوث االتصاؿ العربية أحيث     

 في الوقت الذي ،خرى في بحث متكامؿ عف التمفزيوف المدرسيأدوات أداة ضمف أالمالحظة ؾ

جريت في الواليات المتحدة أي العاـ واإلعالـ التي أ مف بحوث الر%21كثر مف أاعتمدت عميو 

لى إدى أداة المالحظة بالمشاركة أف استخداـ أ حيث تبيف مف بعض ىذه البحوث ،األمريكية

. خرى كاالستقصاءأدوات ألييا إنتائج ال تختمؼ كثيرا عف النتائج التي توصمت 
                                                                 

كريح،سح انجًهىر ًف تحىث اإلعالوا در،يحًد عثد انحًٍد- 79 كتثح انفٍصهٍح، يكح اًن  .261 ص،1987 ، اًن



صُاعح انعمىل وانمٍى فً ظم انتكُىنىجٍا انجدٌدج تأحٍر ترايج انتهٍفزٌىٌ : انفصم انخانج

 .وانفىاصم االشهارٌح عهى انًتهمً
 

 
152 

 

داة لجمع البيانات في بحوث االتصاؿ أف تعتمد عمييا المالحظة ؾأىـ المجاالت التي يمكف أو

 التعرؼ عمى البياف الحقيقي في ،لى رصد الشائعات والنكت السائدةإ باإلضافة ،ي العاـأوالر

 . نماط التداخالت المختمفة في صالة تحرير األخبارأالمؤسسات اإلعالمية و

 األخباروىي دراسات تتصؿ بحراس البوابة في المؤسسات اإلعالمية وعمميات اختبار    

ي العاـ التي تستيدؼ قياس التعرض لبرامج التمفزيوف عف أ وبحوث واستطالعات الر،وتحريرىا

 لمتعرؼ عمى فترات ، االستقباؿ التمفزيونيةبأجيزة ،جيزة القياس االلكترونيةأطريؽ تركيب 

 والعناويف المنشورة في ، والموادلإلعالنات، وقياس مدى التعرض ، والقنوات المفضمة،التعرض

 ومالحظة الصحؼ األكثر ،الصحؼ عف طريؽ تسجيؿ حركة عيف القارئ بواسطة كاميرا خاصة

 . والتعرؼ عمى نوعيات قراءة  الصحؼ والمجالت،ماكف بيع الصحؼأاجتذابا النتباه القراء في 

 

ماكف بيع الصحؼ لرصد نوعية قراء كؿ أ وذلؾ بتوزيع عدد مف الباحثيف المالحظيف عمى 

 والمظير باإلضافة ،كالنوع والمرحمة العمرية، صحيفة ومجمة باالعتماد عمى األوصاؼ الظاىرة

 واستخداـ المالحظة بالمشاركة مع ، مالحظة سموؾ قراء المجالت في األماكف العامةإمكانيةلى إ

 ببعض مصادر األنباء في بيئة األخباري  ب برصد عالقات متدر،طريقة المقابمة غير المقننة

 . و البرامج المفضمة،أ والتعرؼ عمى مدى االستماع لبرامج الراديو،محمية

 مجموعة مف سائقي األمريكية،حدى ىيئات البحث إ ومما يذكر في ىذا الصدد تكميؼ 

لى التاكسي والراديو مفتوحة عمى إالتاكسي بتسجيؿ مالحظتيا عف سموؾ الركاب عندما يدخؿ 

 . حدى المحطاتإ
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ي العاـ حوؿ الخطب والبيانات اليامة والمذاعة تمفزيونيا عمى أوكذلؾ التعرؼ عمى رد فعؿ الر

 واألندية، ، كالمقاىي،ء عف طريؽ مالحظيف موزعيف عمى مجموعة مف األماكف العامةااليو

 اإلجابةو ،أي العاـ لمموضوعات التي قد ال يرغب الناس في التحدث فييا مجاىرةأواستطالع الر

ي أنسب الطرؽ الستطالع الرأينا أ وتعد المالحظة في ر،نياألييـ بشإ التي توجو األسئمةعمى 

و بعض فئاتيا الشؾ في كؿ ما لو ،أ بيف الجماىيراألميةالعاـ في البالد التي ترتفع فييا نسبة 

. طابع وسمى 

 ،ي العاـأوتوجد مجموعة مف العوامؿ التي تزيد مف فعالية استخداـ المالحظة في بحوث الر

: لى تحديدىا مف خالؿ خبرتنا العممية في ىذا المجاؿ منياإتوصمنا 

يصاليا في إ و،ساليب تسمح برصد الظواىر بسرعة ودقةأضرورة توفير طرؽ ووسائؿ و -

جيزة أ مما يستمـز في بعض الحاالت تزويد المالحظيف ب،ي العاـألى مركز قياس الرإسرع وقت أ

رساؿ ما يرصدونو مف شائعات ونكت إالفاكس أو خدمات األنترنت التي تمكنيـ مف سرعة 

 .وظواىر 

لى استمارة موحدة إ وفي ىذا الصدد نشير ،العمؿ عمى تقميؿ تحيز القائميف بالمالحظة -

 ومكاف ، لمروجياالمختمفة السمات الديمقراطية ،لى الشائعةإ تتضمف باإلضافة ،لرصد الشائعات

 .يأي ألصاحب الرأالميـ الر: ي العاـأنو في بحوث الرأكيد أرصدىا مع الت

استدعاء مالحظ معيف عندما  أو، تدريب الباحثيف سواء التدريب الجماعي لممالحظيف -

 . لتدريبو تدريبا عمميا وعمميا في ىذا المجاؿ،يوجد قصور ممحوظ في مجاؿ محدد لديو

 رصد الشائعات والظواىر بو ىيشعروا المجتمع الذي يتوؿ الأكيد عمى المالحظيف أالت -

. ةفراد المجتمع عاديأنيـ يقوموف بيذا العمؿ حتى تكوف تصرفات أ
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 نستنتج أف تجربة المشاىدة تستمر عند المشاىديف وذلؾ عبر تفاعميـ مع النص مف ىنا       

التمفزيوني مف خالؿ تبادؿ أطراؼ الحديث حوؿ ما شاىدوه، وذلؾ عف طريؽ فؾ رموز الرسالة 

والوصوؿ إلى استخداـ دالالت مختمفة تتمّثؿ في تقييـ المشاىديف لما شاىدوه، وىذا األخير يرتبط 

ميوالتيـ عند قراءة النصػوص التمفزيونية، وىذا ما تجّسد فعال  بداللة معينة تعكس اختالفاتيـ و

، (السموكيات)عند كؿ مف الذكور واإلناث، إذ اىتـّ الجنس األّوؿ بالحديث عف طريقة االتصاؿ 

وىذه النتيجة تتطابؽ مع ما  (الّمباس)أّما الجنس الثاني فقد اىتـّ بالمظاىر الجمالية الشكمية 

، بأّف اإلناث يممف إلى تقميد "األسرة والفيمـ " في دراستو  (عزيز لعبان)توّصؿ إليو الباحث 

السموؾ الممبسي لمشخصيات الفيممية أكثر مف الذكور اّلذيف يميموف إلى تقميد طريقة كالـ 

.  الممثميف

وعميو، نستنتج أّف عممية بناء المعنى تتفاوت حسب النوع، مف خالؿ الحديث الذي يوّفره ليـ 

. البرنامج

      ويمكف أف نفّسر نسب ومراتب ىذه المؤشرات، بكوف األسباب الّتي تؤّدي إلى عدـ مشاىدة 

اإلشيار التمفزيوني ال ترتبط باإلمكانيات المادية لمجميور المبحوث، إذ ُيعتبر ىذا السبب ثانويا 

جّدا نظرا الحتاللو المرتبة األخيرة عند أغمبية التخصصات، فما يوّفره اإلشيار مف حاجات ودوافع 

يستطيع المشاىد تمبيتيا، ألّنو عّبر بأّف السبب الرئيسي لعدـ مشاىدتو لإلشػػػػيار التمفزيوني ىو 

، وىذا ما قد يسّبب تذّمرا "قطع البرنامج المشاىد " ، و"إثارة القمؽ " سبب نفسي بالدرجة األولى 

زعاجا لمجميور المبحوث، وىذا إف دّؿ عمى شيء فإنّما يدّؿ عمى كثرة الفواصؿ اإلشيارية  وا 

وتكرارىا في البرنامج الواحد، وبالتّالي النظر إلى اإلشيار بأّنو ساذج وال يوجد فيو جديد ألّنو يكّرر 

. نفسو ويقطع البرنامج المشاىد
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: أنماط مشاهدة اإلشهار التمفزيوني- 

مف خالؿ البحث، نستنتج أّف أغمبية المبحوثيف يشاىدوف الفواصؿ اإلشيارية اّلتي ُتعرض - 

خالؿ البرنامج المشاىد ، لكف االختالؼ يكمف في متغير النوع، إذ أّف الذكور يشاىدونيا أقؿ مف 

 .اإلناث التي بمغت عندىف نسبة ىذه المشاىدة

يتدّخؿ متغير التخصص الدراسي في تحديد درجة مشاىدة الجميور المبحوث لمفواصؿ - 

اإلشيارية، إذ تبّيف أّف جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة وجميور تخصص سبر آراء 

يشاىداف الفواصؿ اإلشيارية أكثر مف باقي التخصصات األخرى، وىذا ما فّسرناه بكوف أّف 

التجربة والخبرة تتدّخؿ في تحديد نوعية البرامج الّتي يشاىدىا الجميور المبحوث مثمما تـ 

توضيحو مف جية، ومف جية ثانية، لكوف جميور ىذيف التخصصيف يتضّمف برنامجيـ الدراسي 

مقياس اإلشيار بالنسبة لمتخصص األّوؿ، ومقياس التسويؽ بالنسبة لكال التخصصيف مّما يحتـّ 

عمييـ مشاىدتيا بغرض اإلطالع عمى كيفية تصميـ الومضات ومختمؼ التقنيات الموّظفة فيو، 

. وبالتالي يمتمكوف مقدرة عمى نقده مثمما بينتو آراء بعض المبحوثيف

كما يتدّخؿ متغير التخصص الدراسي أيضا في تحديد ما إذا كانت الفواصؿ اإلشيارية تزودىـ - 

دائما بالمعمومات أـ ال، إذ ما الحظناه مف خالؿ ىذا البحث، أّف جميور تخصص اتصاؿ 

وعالقات عامة دائما يحصموف عمى المعمومات مف الفواصؿ اإلشيارية، وىذا ما فّسرناه بكوف 

جميور ىذا التخصص يشاىد الفواصؿ اإلشيارية أكثر مف غيره، وبالتّالي مشاىدتو لو تجعميـ 

يّطمعوف دائما عمى الجديد لما ىو موجود في اإلشيار التمفزيوني ىذا مف جية، ولكف مف جية 

ثانية، إف لـ نقؿ أننا نناقض أنفسنا، أّف جميور ىذا التخصص أجاب أّنو ال يتحّصؿ عمى 
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وىذا ما فّسرناه بكوف أّف تكرار اإلشيارات والمعمومات  (إطالقا)المعمومات مف الفواصؿ اإلشيارية 

فييا ال يجعؿ مبحوثي ىذا التخصص يحصموف عمى المعمومات ألنّيا مكررة وتفرض نفسيا، 

. خاصة إذا كاف المبحوثيف مدمنيف عمى قنوات معينو فحتما التكرار ال جديد فيو

يساىـ متغير الدخؿ الشيري لألولياء في تحديد درجة مشاىدة أو عدـ مشاىدة الجميور - 

المبحوث لإلشيار التمفزيوني، إذ كاف اليدؼ األساس مف وراء مشاىدة الجميور المبحوث لو 

  .يتمّثؿ في تحقيؽ وظيفة إعالمية تتعّمؽ بمعرفتيـ لما ىو متوفر في السوؽ

: اإلشباعات التي يحّققها اإلشهار لمجمهور المبحوث- 

    تختمؼ استعماالت التمفزيوف ومف ثـّ اإلشباعات الّتي يحّققيا الجميور المبحوث مف جراء 

مشاىدتو لإلشيار، غير أّف الوظيفة الّتي يحّققيا الجميور المبحوث مف جّراء مشاىدتو لإلشيار 

تكمف في الوظيفة اإلعالمية، كما تختمؼ بػاقي األسػباب اّلتي تؤّدي بو إلى مشاىدتو، فيناؾ مف 

 (جاذبية المادة اإلشيارية)يشاىده لمجرد إشباع حاجتو الجمالية اّلتي تتمّثؿ في الناحية الشكمية 

وىذا ما ُيعرؼ بتوظيؼ اإلبداع والقيـ اإليحائية في اإلشيار التمفزيوني، وىناؾ مف يشاىده بحكـ 

. مؿء وقت فراغو

 وبالتّالي تتموقع ىذه األسباب بيف البحث عف تحقيؽ وظيفة إعالمية وتحقيؽ وظيفة     

تعويضية تتمّثؿ في اليروب مف مشقات الروتيف اليومي وىذه األسباب ُتعرؼ تحت اسـ حوافز أو 

، لكف ومف خالؿ مقارنة البيانات تبقى الوظيفة اإلعالمية ىي اليدؼ األساس زدوافع التحفي

  .لمجميور المبحوث مف جراء مشاىدتو لإلشيار التمفزيوني وذلؾ لمعرفة الجديد المتوّفر في السوؽ



صُاعح انعمىل وانمٍى فً ظم انتكُىنىجٍا انجدٌدج تأحٍر ترايج انتهٍفزٌىٌ : انفصم انخانج

 .وانفىاصم االشهارٌح عهى انًتهمً
 

 
157 

 

 كما يساعد أيضا اإلشيار التمفزيوني في توفير خاصية تتعّمؽ باالنتقاؿ مف المحيط الخاص     

، وذلؾ مف خالؿ تحقيقو لموظيفة االجتماعية الّتي اختارىا (الجماعة)إلى المحيط العاـ  (الفردي)

المبحوثيف عندما أتيحت ليـ فرصة االختيار بيف األسباب اّلتي تجعميـ يشاىدوف اإلشيار تمّثمت 

، وىذا ما يتجّسد خاصة في دوافع التعبير عف " الحديث مع اآلخريف عف نوعية السمع " في 

الذات ىذا مف جية، لكف مف جية ثانية، فيناؾ العديد مف المؤشرات الّتي تؤدي بالجميور 

المبحوث إلى عدـ متابعة اإلشيار التمفزيوني، إذ تمّثؿ السبب الرئيسي في سبب نفسي محض، 

 .يثير اشمئزازه وذلؾ بقطعو لمبرنامج المشاىد

"  مّما يؤثر عمى مختمؼ عممياتو اإلدراكية، ويبقى السبب المادي وذلؾ ما وّضحناه في مؤشر 

سببا ثانويا ال يحظ باالىتماـ مف " عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى المنتجات المعروضة فييا 

طرؼ الجميور المبحوث، ومف ثّمة ال يمّثؿ سببا ذي أىمية يمنع الجميور المبحوث مف مشاىدة 

.  ىذا األخير

: متعة مشاهدة الفواصل والبرامج التمفزيونية-    

ج أّف أغمبية المبحوثيف يفضموف أف يكوف بث الفاصؿ اإلشياري بعد انتياء البرنامج استنتا يمكف

المتابع، وىذا حتّى ال يخمؽ ليـ تشويشا عمى انتباىيـ وفيميـ لمبرنامج وبصفة عامة حتّى ال 

يؤّثر عمى تجربتيـ الجمالية أثناء المشاىدة، غير أّف ىذه الفترة ربّما ال تمؽ اىتماما مف طرؼ 

المعمف ألّنو بعد انتياء البرنامج المشاىد فإّف الجميور المبحوث سوؼ يقـو بوظائؼ أخرى 

 .وبالتالي ال يتسنّى لو مشاىدة اإلشيار التمفزيوني
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 ضؼ إلى ذلؾ فعمى الرغـ مف وجوده ضمف البرنامج إاّل أّف ىناؾ مف ال يعيره أي اىتماـ    

وذلؾ مف خالؿ ما وّضحناه بأّف الجميور المبحوث يقـو بسموكيات عّدة أثناء وجود الفواصؿ 

اإلشيارية، وتجدر المالحظة ىنا أّف بث اإلشيار أثناء انتياء البرنامج ال نطمؽ عميو تسمية 

فاصؿ إشياري ألّنو ال يسبب قطيعة بيف انتباه المتمقي والبرنامج اّلذي يشاىػػده، وبالتّالي ربّما ىنا 

ال يكوف لو أّي أثر عمى العمميات اإلدراكية والتأويمية المرتبطة باالنتباه واإلدراؾ والفيـ لمبرنامج 

. المتابع

يتبايف أفراد الجميور المبحوث في ردود أفعالو وتصّرفاتو ومواقفو تجاه وجود اإلشيار وىـ - 

يشاىدوف التمفزيوف، وىذا نتيجة لعوامؿ تتحّكـ فييا شخصية ونفسية كؿ واحد منيـ، إذ الحظنا 

ناث يختمؼ عند وجود الفاصؿ اإلشياري، فمقد  مف خالؿ البحث أّف شعور المبحوثيف ذكور وا 

تبّيف أّف الذكور ال يكترثوف لوجوده، أّما اإلناث يستأف مف وجوده، وتبعا لما ذكرناه في أّوؿ ىذه 

الرياضية عند الذكور، والمسمسالت عند )النقطة، فّسرنا ىذا االختالؼ بنوعية البرامج المشاىدة 

، ففي األولى يكوف وجود الفاصؿ اإلشياري بعد انتياء الحدث أو الخبر، أّما في (اإلناث

. المسمسالت فيكوف أثناء الّمقطة الّتي ُتعتبر ميّمة تؤّدي إلى فيـ مضموف البرنامج كامال

تمّثؿ عممية التتابع بيف الّمقطات أساسا أثناء متابعة البرنامج، فيذا التتابع يمّثؿ الركيزة - 

عاقة  األساسية الّتي تؤّدي إلى فيـ البرنامج، غير أّف وجود الفاصؿ اإلشياري يزيد مف تعقيد وا 

العممية اإلدراكية بالنسبة لممبحوثيف، وىو مف أسباب التشويش اإلدراكي، ألّف بخمقو لتمؾ الفجوة 

 .الّتي تقطع التتابع بيف المقطات أّدى إلى خمؽ أثر عمى الجميور المبحوث (الفراغ)
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 وذلؾ مف خالؿ تأثيره عمى العممية اإلدراكية الّتي تعتبر األكثر أىمية أثناء ممارسة الجميور     

، في حيف تمي باقي العمميات " االنتباه " لفعؿ قراءة النص التمفزيوني، وتتعّمؽ ىذه العممية بعممية 

.  األخرى ىذه العممية والمتمّثمة في التذكر ، واالستيعاب، والفيـ

نة لمعمميات اإلدراكية      وقد فّسرنا ىذا االختالؼ إلى كوف أّف االنتباه يمّثؿ الحمقة األولى المكوِّ

والتأثير عميو يؤدي إلى تراجع العمميات األخرى، لذلؾ يكفي أف نقوؿ بأّنو يؤّثر عمى االنتباه 

. وبالتالي نفيـ بأّف العمميات األخرى سوؼ تتأثر

ساعدت آلة التحكـ عف بعد، الجميور المبحوث عمى القضاء عمى الفاصؿ اإلشياري، وذلؾ - 

مف خالؿ ظيور سموؾ المواثبة اّلذي أصبح سموكا ال يفارقيـ أثناء متابعة البرنامج، وىذا ما يعّبر 

عف اختيارىـ وانتقائيـ لمبرنامج؛ مف خالؿ ممارستيـ ليذا السموؾ اّلذي يعّبر عف إيجابيتيـ 

. ويرفض سمبيتيـ

 :تفاعل جمهور البحث مع البرنامج التمفزيوني المتابع- 2

      يحدث التفاعؿ بيف المتمقي والنص اّلذي يشاىده أثناء وجود الفاصؿ اإلشياري عف طريؽ 

خمؽ فجوات يتـّ ممؤىا بأفاؽ توقعات مختمفة، ومف خالؿ البحث نستنتج أّف الفواصؿ اإلشيارية 

تؤّثر عمى عممية فيـ الجميور المبحوث لمبرنامج المشاىد، إذ يتـّ التفاعؿ بيف المتمقي والنص 

اّلذي يشاىده بصفة يجعمو يفيـ البرنامج بصفة متقطعة ، وذلؾ لوجود فجوات متكّررة أثناء 

 مرات، كما ال يتذكر 05الفاصؿ اإلشياري أكثػػػر مف  الواحد تتعّمؽ خاصة بوجود البرنامج

الجميور المبحوث دائما األحداث الّتي يشاىدىا في البرنامج أثناء وجود الفاصؿ اإلشياري وىذا 

 .نتيجة لتدخؿ مبدأ التذكر االنتقائي اّلذي يمّيز طبيعة المتمقي
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 فالنص اّلذي يشاىده المتمقي يحتوي عمى منبيات ومثيرات تجعؿ الجميور يتذكر الرسالة التي    

جذبت انتباىو وذلؾ مف خالؿ إدراكو ليا، وىذا إف دّؿ عمى شيء فإنّما يدّؿ عمى طبيعة ذاكرة 

نّما االنتقاء لما ىو ميـ ولما تـّ االنتباه إليو أكثر . كؿ فرد الّتي ال تستطيع االحتفاظ بكؿ شيء وا 

 :أفاق توقعات الجمهور المبحوث- 

تنتج أفاؽ التوقعات عف دوافع الجميور لمتعّرض إلى وسائؿ اإلعالـ وذلؾ حسب سماتو     

النفسية واالجتماعية، ومف خالؿ بحثنا ىذا نستنتج أّف متغير الجنس لو أثر في خمؽ نوع مف 

األفاؽ اّلتي تكوف أثناء عرض الفاصؿ اإلشياري وىذا ما يفّسر درجة خصوبة خياؿ كؿ واحد 

منيما، إاّل أّف ىناؾ فئة لـ تختار أّي أفاؽ وذلؾ لكوف أّف تفسير أو توقع أّي شيء يكوف ذو 

صمة بمحظة تمقيو لذلؾ البرنامج، لكف ومف خالؿ بحثنا وجدنا أّف أفاؽ توقعات الجميور المبحوث 

 أّف الذكور غالبا ما يتوقعوف وقوع جريمة ، دراسات، إذ بّينت اؿ(أنثى/ذكر)تختمؼ حسب النوع 

 .في حيف يتوّقع اإلناث حدوث قصة حب

 وفّسرنا ىذا االختالؼ في أفؽ التوقع إلى نوعية األفالـ اّلتي يشاىدونيا، فالذكور غالبا ما     

يميموف إلى مشاىدة أفالـ القوة والعنؼ، أّما اإلناث فيتجيف أكثر لمشاىدة األفالـ االجتماعية الّتي 

تكوف مشحونة بالعواطؼ، وىذه األفاؽ قد تشكؿ عممية تنقية وتفريغ لما كاف موجود في ذاتيـ، 

نما أيضا عندما يتفاعؿ المتمقي مع النص التمفزيوني وىذا ما  وىذا ال يرتبط بأفاؽ التوقعات فقط وا 

 .يطمؽ عميو عممية التطيير أو التنفيس

 لكف ىذه األفاؽ الّتي يتصّورىا الجميور المبحوث ال تكوف دائما مطابقة لتمؾ الّتي صّرح     

عنيا البرنامج المشاىد، وبالتّالي نقوؿ أّنو كّمما كانت أفاؽ توقعات الجميور المبحوث تبتعد عف 
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تمؾ الّتي ُعرضت في البرنامج كّمما نجح البرنامج وخمؽ متعة المشاىدة عف طريؽ التفاعؿ معو 

أوال ومع األعضاء المشاىديف ثانية، وىذا ما قد يمنح طريقة لقياس مدى التفاعؿ بيف النص 

. التمفزيوني والجميور المشاىد

:   خصوصية جمهور البحث مع برامج التمفزيون-3

      مف خالؿ بحثنا ىذا، نستنتج أّف استعماؿ التمفزيوف ىو سموؾ اجتماعي أكثر منو فردي، 

وذلؾ مف خالؿ تأكيد معظـ المبحوثيف أنّيـ عند وجود الفاصؿ اإلشياري يتبادلوف أطراؼ الحديث 

مع جميع أفراد )مع بعضيـ البعض عندما يكوف السياؽ الذي يشاىدوف فيو التمفزيوف في جماعة 

، وتبعا ليذا ومف خالؿ نتائج البحث، نستنتج أّف ىذا السموؾ (األسرة أو مع اإلخوة واألخوات

:  االجتماعي يكّرس ظيور خاصيتيف أساسيتيف نوجزىما فيما يمي

 :التفاعل االجتماعي -1

 يقاؿ عند مجيء التمفزيوف قّمص ىذا األخير مف دور االتصاؿ األسري، لكف ما لحظناه خالؿ 

بحثنا، أّنو أثناء وجود الفاصؿ اإلشياري في البرنامج المتابع يميؿ األفراد المشاىديف إلى الحديث 

مع بعضيـ البعض، مما يعّزز عممية التفاعؿ االجتماعي، لكف، قوليـ أحػيانا ما يكػوف ىناؾ جػّوا 

لمنقاشػات والحوارات أرجعناه بالدرجة األولى إلى السياؽ اّلذي يشاىدوف فيو التمفزيوف، فإذا كانت 

 .المشاىدة عمى انفراد فحتما ىذا ال يؤدي إلى وجود حديث في تمؾ المحظة

جابة المبحوثيف بأّف ىناؾ جّوا لتبادؿ األحاديث أثناء وجود     لكف بغض النظر عف ىذه النقطة وا 

الفواصؿ اإلشيارية، يدّعـ وجية نظر أحد الباحثيف عندما قاؿ أّف التمفزيوف ُيَشاَىد في جمع 

رسائؿ إعالمية يتفاعؿ معيا األفراد ويتفاعموف مع بعضيـ  (التمفزيوف)العائمة، يعرض ىذا األخير 
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البعض وتوّفر ليـ موضوع لمحديث وتػػػػبادؿ اآلراء والنقاشات وربّما اتخاذ المواقفوىنا نقصد تبني 

. سموؾ الشراء المرتبط بالسمعة المعروضة في اإلشيار

 :القراءة التمفزيونية -2

مف خالؿ البحث نستنتج أّف القراءة التمفػزيونية تختمػؼ مف سياؽ إلى آخر، والدليؿ عمى ذلؾ قدرة 

المشاىديف عمى فؾ رموز النصوص المشاىدة إّما مف ناحية المضموف أو مف ناحية الشكؿ، فمقد 

تبّيف أّف المشاركة في المشاىدة ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراء المناقشات العامة حوؿ البرامج 

 .المشاىدة وحوؿ اإلشيار

الجنس، ) مّما يؤدي إلى اختالؼ القراءات، ففي بحثنا ىذا تتداخؿ كؿ المتغيرات المدروسة   

في إجماعيا عمى أّف السموكيات تمّثؿ المرجع  (التخصص الدراسي، الدخؿ الشيري لألولياء

األساس اّلذي يتـّ تبادؿ الحوارات حولو، وذلؾ ميما كاف السياؽ اّلذي يشاىدوف فيو التمفزيوف، أّما 

باقي جوىر الحديث يختمؼ عندما يكوف السياؽ اّلذي يشاىدوف فيو التمفزيوف مع اإلخوة 

واألخوات، فينا السياؽ يمعب دورا ىاما في تحديد نوع الحديث المتبادؿ بيف أعضاء الجميور 

 .المبحوث وذلؾ بغض النظر عف السموكيات

جوىر الحديث األكثر نقاشا يتعّمؽ  (مع اإلخوة واألخوات) إذ بّينت األرقاـ أّف في ىذا السياؽ    

بالّمباس والموضة، وىذا ما فّسرناه بكوف أف طبيعة الشباب مّيالة لكؿ ما ىو ظاىر وشكمي، في 

حيف لـ يمؽ الحديث عف األكؿ اىتماما بيف الجميور المبحوث ميما كانت المتغيرات الّتي تتدخؿ 

فيو، وانطالقا مف ىذه التصنيفات نستطيع القوؿ أّف ىذا الحديث سوؼ يؤّدي بالجميور المبحوث 
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إلى ممارسة عممية التقمص العاطفي سواء مف خالؿ طريقة االتصاؿ اّلتي تتعّمؽ بالسموكيات أو 

. شكؿ االتصاؿ اّلذي يتجّسد في الّمباس والموضة

كما يتعمؽ جوىر الحديث مف ناحية المضموف بالحديث عف أحداث البرنامج أكثر مف غيرىا - 

. (نقده أو نقد اإلشيار أو السمعة المعروضة)

يتدخؿ متغير التخصص في تحديد طبيعة الحوار الذي يتبادلو األعضاء المشاىديف، إذ ومف - 

خالؿ ىذا البحث استنتجنا أّف كؿ مف جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة وجميور 

بصري غالبا ما ييتماف بالحديث عف المظاىر االتصالية المرتبطة بالسموكيات / تخصص سمعي

بصري، إضافة إلى اىتمامو بجماليات / أو الّمباس ونفس األمر ينطبؽ عمى تخصص سمعي

. التصوير واإلضاءة المرتبطة خاصة بالديكور

 وفسرنا ىذا االختالؼ بيف أصحاب الدخميف بكوف أّف أصحاب الدخؿ المرتفع يستطيعوف     

، أّما أصحاب الدخؿ الضعيؼ (المتمّثمة في الّمباس والموضة)تمبية حاجياتيـ الكمالية أو المادية 

ونظرا لمحدوديتو فإنيـ يتبادلوف أطراؼ الحديث حوليا وذلؾ بكوف أنّيـ يشعروف بالنقص ومف 

عوف إشباع ىذه الحاجيات لذلؾ يفضموف الحديث عنيا أو ربّما تقّمصيا بعبارة يثّمة ال يستط

.  أفضؿ

:       ومف ثّمة، يمكننا تقسيـ ىذه القراءات إلى
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: قراءات نقدية- 

تتعّمؽ بنقد أحداث البرنامج اّلذي يشاىدونو، أو نقد اإلشيار إّما لقطعو لمبرنامج أو نقده مف     

ناحية تصميـ الومضة اإلشيارية مثمما صرح بو جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة، غير 

 .أّف التكرارات المتعّمقة بنقد اإلشيار كانت أكثر مف نقد البرنامج

:  قراءات جمالية-  

فأىمية االىتماـ بالشكؿ اليندسي وذلؾ مف خالؿ ىندسة الديكور يعمؿ عمى جذب اىتماـ     

المتمقي واالحتفاظ بو، وذلؾ مف خالؿ جوىر الحديث اّلذي خمقو الفاصؿ اإلشياري حولو، وىذا 

إف دّؿ عمى شيء فإنّما يدّؿ عمى إدراؾ المتمقي لشكؿ البرنامج اّلذي يتابعو وبالتالي تكويف معاني 

. ودالالت خاصة بكؿ نوع مف أنواعو سواء اّلذي يعكس األصالة أو المعاصرة

نّما يمتّد إلى       إذف، تبادؿ الحوارات ال يتـّ فقط حوؿ الرموز المغػوية كالسػموكيات مثال، وا 

الرموز الشكمية المتعّمقة بالديكور، والّمباس، الّمذيف احتال مرتبة متقّدمة عف باقي جوىر الحديث 

كما يّتخذ اإلشيار التمفزيوني دالالت مختمفة عند كؿ مف الذكور واإلناث وىذا . المبّيف في البحث

حسب طبيعة كؿ واحد منيما، وبالتّالي تشرح األرقاـ المبيّنة في الجدوؿ اختالؼ المشاىديف 

 .وتمايزىـ في التفسيرات والدالالت الّتي يستنتجونيا مف الفواصؿ اإلشيارية

 وُتترَجـ ىذه الدالالت بكيفيات استعماؿ الجميور المبحوث لممادة الُمعمف عنيا وربطيا بالسياؽ    

الثقافي اّلذي ينتمي إليو الجميور المبحوث؛ فمثال الحظنا أّف اإلناث ييتمف بالسياؽ – السوسيو

الثقافي اّلذي ُيوَجدف فيو، وذلؾ مف خالؿ اختيارىّف لمعاني الجماؿ وتكييفيا مع فيميّف اّلذي يعّبر 

وبالتالي فإّف المباس، . خاصة عف الدالالت اّلتي تتضّمنيا مساحيؽ التجميؿ أّوال والمّباس ثانية
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والديكور، والمغة، والموضة، واألكؿ ما ىي إال مكّمالت وعاكسات لمختمؼ السموكيات واّلتي 

.      تحمؿ معاٍف مختمفة يؤّوليا المتمقي إلى دالالت يعكسيا محيطو االجتماعي والثقافي

 : ارتباط تأويالت جمهور البحث بالقيم اإلشهارية -3

مف خالؿ مشاىدة الجميور المبحوث لإلشيار التمفزيوني فإّنو اختار دالالت مختمفة تعّبر عف 

رأيو وتقييمو لمقيـ اّلتي يتضّمنيا اإلشيار وىذا ما يوحي الدالالت الّتي يرى فييا صدؽ اإلشيار، 

: ومف خالؿ بحثنا ىذا نستنتج ما يمي

تمّثؿ دالالت النظافة مف أكثر الدالالت الّتي يستنتجيا الجميور المبحوث مف جراء مشاىدتو - 

لمفواصؿ اإلشيارية، وىنا تجدر المالحظة إلى أّف ىذه الدالالت تبقى دائما تحتؿ المرتبة األولى 

ميما كانت متغيرات الدراسة، وفّسرنا سبب ىذا االىتماـ اّلذي تمقاه دالالت النظافة مف الجميور 

المبحوث، بكوف أّف اإلشيارات التي يتعّمؽ مضمونيا بالنظافة ىي األكثر تكرارا، أو لكوف النظافة 

شرط أساسي في حياة األفراد، ىذا مف جانب، ومف جانب ثاف فإف الوعد اّلذي يحممو اإلشيار 

. يكوف مجّسدا أكثر في فائدة النظافة اّلتي يجنييا المستيمؾ مف جّراء استعمالو لمسمعة الُمشيَّر ليا

يختمؼ كؿ مف الذكور واإلناث في اختيار الدالالت المرتبطة بالجماؿ واألناقة، إذ اختار اإلناث -

 في حيف أولى الذكور العناية بالدالالت المرتبطة الذكور، مف بالجماؿ أكثرالدالالت المرتبطة 

ِإْف ...﴿ : لقولو تعالى )باألناقة، وىذا ما يفّسر ميؿ اإلناث لالىتماـ بزينتيف أكثر مف الرجاؿ 

ا َجِمياَل ﴾ ََ ُكْنُتفَّ ُتِرْدَف الَحَياَة الُدْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَف ُأَمتُِّعُكفَّ َوُأَسرُِّحػُكفَّ َسَراَح
، وىذا ما يفّسر أّف 80

                                                                 
 .28سىرج األحزاب، اٌَح 80
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دالالت األناقة تختمؼ عف دالالت الجماؿ، فاإلنساف يستطيع أف يكوف جميال وليس أنيقا والعكس 

. بالعكس صحيح

يّتخذ اإلشيار التمفزيوني دالالت مختمفة عند كؿ مف الذكور واإلناث وىذا حسب طبيعة كؿ - 

واحد منيما، وما استنتجناه في بحثنا ىو اختالؼ المشاىديف وتمايزىـ في الدالالت الّتي 

يستنتجونيا مف الفواصؿ اإلشيارية، وُتترَجـ ىذه الدالالت بكيفيات استعماؿ الجميور المبحوث 

الثقافي اّلذي ينتمي إليو الجميور المبحوث؛ فمثال – لممادة الُمعمف عنيا وربطيا بالسياؽ السوسيو

 .الحظنا أّف اإلناث ييتمف بالسياؽ الثقافي اّلذي ُيوَجدف فيو

 

 وذلؾ مف خالؿ اختيارىّف لمعاني الجماؿ وتكييفيا مع فيميّف اّلذي يعّبر خاصة عف الدالالت    

اّلتي تتضّمنيا مساحيؽ التجميؿ أّوال والمّباس ثانية، وفي مقابؿ ذلؾ الحظنا أّف دالالت االقتصاد 

عمى حساب اإلناث اّلتي كانت في المرتبة  (المرتبة الثانية)احتمت مرتبة متقّدمة عند الذكور 

الرابعة، وفّسرنا ىذا بطبيعة السياؽ االجتماعي اّلذي ُيوَجد فيو الجميور المبحوث، وبالتّالي نرى 

اّلتي - أكثر مف اإلناث - أّف الذكور أّولوا المعاني اّلتي يتضّمنيا اإلشيار بدالالت االقتصاد 

. تعّبر عف الماؿ

 إذف، مف خالؿ بحثنا ىذا تتراوح الدالالت الّتي يستنتجيا الجميور المبحوث مف الفواصؿ    

النظافة، )ودالالت مادية  (السرعة، القوة، الراحة، السعادة)اإلشيارية، بيف دالالت معنوية 

المراتب األولى مقارنة بالدالالت ( المادية)، إذ تحتؿ الدالالت األخيرة (االقتصاد، األناقة، الجماؿ

.  يرتبط ىذا االستنتاج والتأويؿ بالسياؽ االجتماعي والثقافي لممبحوثيفو، (المعنوية)األولى 
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: استنتاجات عامة- 

انطالقا مّما قّدمناه في جميع فصوؿ ىذه الدراسة، وصوال إلى االستنتاجات الخاصة بالدراسة،    

فإّنو يمكننا أف نشير في ىذه المرحمة الختامية إلى أىـ االستنتاجات العامة التي توّصمنا إلييا مف 

: خالؿ دراستنا ىذه، وتتمّثؿ في اآلتي

يحتّؿ استعماؿ التمفزيوف مف قبؿ الجميور المبحوث مكانو ىامة في حياتو اليومية، وذلؾ مف - 

(. 100)بأّنيـ يشاىدوف برامج التمفزيوف – دوف استثناء– خالؿ إجابة كؿ المبحوثيف

ناثا التمفزيوف في الفترة المسائية، وىذا راجع بالدرجة األولى -  يستعمؿ الجميور المبحوث ذكورا وا 

. لكوف ىذه الفترة تمّثؿ وقت فراغيـ

يختمؼ السياؽ الذي يشاىد فيو التمفزيوف بيف الذكور واإلناث، إذ يفّضؿ الجنس األّوؿ مشاىدة - 

.  مف اإلناث الّمواتي يشاىدنيا في سيػاؽ الجماعةبمفرده أكثربرامج التمفزيوف 

بصفة عامة، يفّضؿ أغمبية المبحوثيف مشاىدة برامج الخياؿ وذلؾ مف خالؿ اختيارىـ الذي - 

. تجّسد في تفضيميـ لألفالـ بنسبة

 وقد المسمسالت، أّما اإلناث فيممَف لمشاىدة الرياضية،يميؿ الذكور أكثر إلى مشاىدة البرامج - 

فّسرنا ىذا االختالؼ بطبيعة وشخصية كؿ جنس، وىذا ما يتطابؽ مع أغمبية الدراسات التي 

. تبحث في عادات وأنماط مشاىدة البرامج التمفزيونية
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يشاىد معظـ أفراد العينة الفواصؿ اإلشيارية التي تمر خالؿ البرنامج المتابع، إذ بمغت نسبة - 

المشاىدة ، وذلؾ مف أجؿ إشباع حاجاتيـ اإلعالمية المتمثمة في الحصوؿ عمى المعمومات 

 . لمعرفة ما ىو متوّفر في الّسوؽ

الفئة التي ال تشاىد الفواصؿ اإلشيارية تقـو بسموكيات مختمفة، إذ ىناؾ مف أفرادىا مف يجدىا - 

، إذ استنتجنا بأف  (منزلية أو دراسية)بمثابة فرصة لتحضير بعض األشياء والقياـ بواجبات مختمفة 

. اإلناث يظيرف أكثر مرونة مف الذكور وذلؾ لقياميّف بواجبات الدراسة

يميؿ معظـ الجميور المبحوث إلى تبني سموؾ المواثبة أثناء وجود الفواصؿ اإلشيارية وذلؾ - 

. بتغييرىـ لمقناة، فمقد بمغت نسبة ىذا السموؾ

لكف، عمى الرغـ مف احتالؿ ىذا السموؾ المرتبة األولى بالنسبة لباقي السموكيات األخرى، إاّل - 

أّف ما استنتجناه مف خالؿ البحث، أّف اإلناث أكثر وفاءا مف الذكور لمبرنامج الذي يشاىدنو، 

. وذلؾ مف خالؿ إجابة أغمبيتيّف بأّنيف يعدف بعد تغيير القناة لمواصمة متابعة البرنامج

مشاىدة الجميور المبحوث لإلشيار التمفزيوني مرتبطة، بالدرجة األولى، بتحقيؽ وظيفة - 

. إعالمية، وذلؾ كيفما كانت متغيرات الدراسة بيدؼ معرفة ما ىو متوفر في السوؽ

يمعب متغير النوع دورا ىاما في تحديد نوع اإلشباعات الّتي يحققيا اإلشيار التمفزيوني لدى - 

الجميور المبحوث، واستنتجنا أف األسباب التي تؤدي بالذكور إلى مشاىدتو، تكوف نفسية مرتبطة 

بالّمذة وذلؾ مف خالؿ توفيرىا لوظيفة تعويضية تتعمؽ باليروب مف مشّقات الروتيف اليومي، أّما 

عند اإلناث فقد كانت أسبابا إدراكية أكثر ترتبط بانتقاء المعمومات والتعّرؼ عمى مختمؼ 

. المنتجات الموجودة في السوؽ
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يحّقؽ اإلشيار التمفزيوني لدى الجميور المبحوث وظيفة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتبادؿ - 

أطراؼ الحديث والنقاشات عف السمعة الُمَشيَّر ليا، وذلؾ مف خالؿ تبادؿ أطراؼ الحديث 

. (المجتمع)إلى الفضاء العمومي  (الخاص)باالنتقاؿ مف الفضاء الفردي 

كما تختمؼ أيضا أسباب عدـ مشاىدة الجميور المبحوث لإلشيار التمفزيوني، إذ تتعّمؽ ىذه - 

األسباب بالقضاء عمى متعة المشاىدة بالدرجة األولى، وىذا ما لمسناه في إجابة المبحوثيف بقوليـ 

تقطع البرنامج وتثير القمؽ، إضافة إلى ذلؾ تمعب الناحية الشكمية لإلشيار دورا ىاما في جذب 

الجميور المبحوث لمشاىدة أو عدـ مشاىدة اإلشيار التمفزيوني، ومف خالؿ بيانات البحث 

استنتجنا أف ىذا السبب قد احتؿ مراتب متقّدمة مقارنة بباقي المؤشرات التي تدفع الجميور 

. المبحوث لعدـ مشاىدة اإلشيار التمفزيوني

. يفّضؿ أغمبية المبحوثيف أف يكوف بث الفواصؿ اإلشيارية عند انتياء البرنامج- 

يمعب متغير النوع دورا ىاما في تحديد شعور المبحوثيف تجاه الفاصؿ اإلشياري في البرنامج - 

المتابع، إذ احتؿ شعور االستياء المرتبة األولى عند اإلناث، أما عند الذكور فقد كاف شعورىـ 

ذكور )عدـ االكتراث لوجوده، وقد فّسرنا سبب ىذا االختالؼ بطبيعة البرنامج المشاىد مف طرفيـ 

ناث . (وا 

يؤّثر وجود الفاصؿ عمى مختمؼ العمميات اإلدراكية لمجميور المبحوث، فوجوده يؤّثر بدرجة - 

كبيرة عمى عممية االنتباه، وىذا بطبيعة الحاؿ لكوف أّف االنتباه يمّثؿ الحمقة األولى في سمسمة 

العمميات اإلدراكية، ألّنو يعتبر المؤّشر الياـ الذي يؤدي إلى فيـ واستيعاب وتذّكر ما يوجد في 

.  البرنامج المشاىد
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" لقد أجاب أغمبية المبحوثيف، بأّف الفاصؿ اإلشياري يمّكنيـػ مف الحصػوؿ عمى المعمومات  - 

، وىذا بسبب كوف الومضات اإلشيارية التمفزيونية مكّررة مّما يتحتـّ إعادة صياغة نفس "أحيانا 

وبالتالي، فيذا التكرار ال يساعد الجميور المبحوث عمى الحصوؿ عمى . المعمومات الموجودة فييا

. المعمومات بصفة دائمة، خاصة أولئؾ الذيف يشاىدوف اإلشيار التمفزيوني يوميا

عندما تكوف المشاىدة جماعية، فإّف أغمبية الجميور يميؿ عند وجود الفاصؿ اإلشياري إلى - 

الحديث مع بعضيـ البعض ، وىذا ما نستطيع القوؿ عنو أف وجود الفاصؿ ساعد عمى زيادة 

.  حجـ االتصاؿ األسري الذي قيؿ عنو أنو تناقص دوره عند مجيء التمفزيوف

يساعد الفاصؿ اإلشياري عمى خمؽ فجوات مختمفة لدى الجميور المبحوث، ويقـو ىذا األخير - 

بممئيا عف طريؽ تخميناتو وأفاؽ توقعاتو المختمفة، لكف يمعب متغير النوع دورا ىاما في تحديد 

، أّما "حدوث قصة حب"طبيعة ونوعية ىذه اآلفاؽ، إذ استنتجنا أف اإلناث غالبػا ما يتوقعف 

، وقد فّسرنا سبب ىذه االختالفات بنوعية األفالـ المشاىدة، إذ "وقوع جريمة " الذكور فيتوّقعوف 

يميؿ اإلناث إلى مشاىدة األفالـ والمسمسالت المشحونة بالعواطؼ، أّما الذكور فيميموف لمشاىدة 

. أفالـ القّوة والعنؼ

إّف توقعات الجميور المبحوث تتطابؽ أحيانا مع أحداث البرنامج المتابع، وىذا ما يؤدي بنا - 

ألنو كمما كانت أفاؽ توّقعات - ليس دائما – إلى القوؿ بأّف البرنامج المتابع قد يكوف ناجحا 

الجميور خائبة إاّل وشّكؿ ذلؾ نجاحا لفعؿ التمقي مف خالؿ إحداث نوع مف المفاجأة والتفاعؿ 

. (الجميور المبحوث)معو، وبالتالي تزيد حماستو ومشاعره 
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تمّثؿ السموكيات التي تظير بيا الشخصيات الركيزة األساسية اّلتي تؤدي بالجميور المبحوث - 

إلى تبادؿ أطراؼ الحديث فيما بينيـ، لكف، يتدخؿ متغير النوع في عممية بناء المعنى وتحديد 

نوعية الحديث المتبادؿ، إذ استنتجنا أّف الذكور يميموف لمحديث عف السموكيات ، أّما اإلناث 

. ييتمف بالحديث عف الّمباس ، وىذا لطبيعة المرأة اّلتي تيتـّ بزينتيا أكثر مف الرجاؿ

يتدخؿ السياؽ اّلذي ُيشاَىد فيو التمفزيوف ىو اآلخر في تحديد طبيعة الحديث، إذ استنتجنا أّنو - 

عندما تكوف المشاىدة في سياؽ األسرة يميؿ فييا المشاىدوف إلى الحديث عف السموكيات 

. والديكور، أما عندما تكوف مع اإلخوة واألخوات فيميموف لمحديث عف الّمباس

كيفما كانت - ترتبط الدالالت التي يستنتجيا الجميور المبحوث مف الفواصؿ اإلشيارية - 

ارتباطا وثيقا بالدالالت المادية المتمّثمة في النظافة، في حيف تمييا الدالالت – متغيرات الدراسة 

المعنوية، وأف دالالت الجماؿ تحتّؿ مرتبة متقّدمة عند اإلناث عمى حساب الذكور، وىذا ما 

فّسرناه بكوف أّف طبيعة المرأة تفرض االىتماـ بجماليا أكثر مف الذكور والمتمثمة خاصة في 

. مساحيؽ ومواد التجميؿ

أّف الجميور المبحوث يميؿ لمشاىدة والحديث عف الومضات اإلشيارية اّلتي موضوعيا المواد - 

، عمى خالؼ مشاىدتو لإلشيارات التي يرتبط مضمونيا (النظافة)االستيالكية غير الدائمة 

بالمواد االستيالكية الدائمة، كالسيارات مثال، وىذا ما يعكس نوعية الوعد اّلذي يوّظفو المبدعوف 

. في الومضات اإلشيارية التمفزيونية

فيما يتعّمؽ بالمضموف، يميؿ جؿ المبحوثيف إلى الحديث عف أحداث البرنامج مستبعديف في - 

ذلؾ الحديث عف السمعة المعروضة في اإلشيار ، إذ يدور جوىر الحديث باستباؽ مختمؼ 
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األحداث التي سوؼ تحدث في البرنامج بعد انتياء الفاصؿ اإلشياري، أو الحديث عف األحداث 

. ية التي تذّكروىا أثناء وجود الفاصؿ اإلشياريؽاإلستبا

يتدّخؿ متغير التخصص الدراسي في تحديد إذا ما كاف الجميور المبحوث يشاىد الفواصؿ - 

اإلشيارية أـ ال، إذ ومف خالؿ بيانات البحث استنتجنا أّف كال مف جميور تخصص اتصاؿ 

وعالقات عامة، وجميور تخصص سبر آراء يشاىد أفرادىا الفواصؿ اإلشيارية، وىذا ما فّسرناه 

بأّف برنامجيـ الدراسي يتضّمف مقياس اإلشيار والتسويؽ، مّما يستدعي بيـ مشاىدتيا لمعرفة 

كيفية تصميـ الومضات، وذلؾ مف خالؿ انتقاد بعض المبحوثيف لبعض الومضات، حيث تمعب 

. الخبرة والمعرفة المسبقة دورا ىاما في تحديد وانتقاء البرامج المشاىدة

يمعب متغير التخصص الدراسي دورا ىاما في تقييـ الومضات اإلشيارية، ولقد تبيف ذلؾ مف - 

. خالؿ التقييمات التي قّدميا بعض جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة

يساعد الفاصؿ اإلشياري جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة عمى الحصوؿ عمى - 

معمومات بصفة دائمة أكثر مف باقي التخصصات األخرى، وذلؾ لكوف أّف جميور ىذا 

التخصص يشاىد اإلشيار التمفزيوني أكثر مف جميور التخصصات األخرى مّما يؤدي بو إلى 

. متابعة معظـ اإلشيارات اّلتي يبثّيا التمفزيوف

بصري بالحديث عف مظاىر /ييتـّ كؿ مف تخصص اتصاؿ وعالقات عامة، وتخصص سمعي- 

االتصاؿ المتعّمقة بالمضموف أو الشكؿ، وذلؾ مف خالؿ اىتماميـ بالحديث عف السموكيات 

. والّمباس
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النقاش الطاغي بيف جميور كؿ مف تخصص اتصاؿ وعالقات عامة، وتخصص - 

بصري، وتخصص صحافة مكتوبة يتعّمؽ بنقد اإلشيار، وىذا إما استياءا منو، أو بحكـ /سمعي

.  التخصص بالنسبة لتخصص اتصاؿ وعالقات عامة

ّنما -  مشاىدة جميور تخصص اتصاؿ وعالقات عامة لإلشيار التمفزيوني ليست عرضية، وا 

. موّجية نحو ىدؼ تتعّمؽ بمعرفة خصوصيات الومضة اإلشيارية في حّد ذاتيا

يساىـ متغير الدخؿ في تحديد طبيعة وجوىر الحديث الذي يدور بيف األعضاء المشاىديف، إذ - 

أّنو كّمما ارتفع الدخؿ الشيري لألولياء إال وارتبط جوىر الحديث بالسمعة المعروضة وىذا 

. إلمكانيتيـ الحصوؿ عمييا

وبالتّالي يقـو أصحاب الدخؿ المنخفض بالتقّمص لمصفات الجمالية، أّما أصحاب الدخؿ - 

 ترتبط الدالالت الّتي ؛ المرتفع فيقوموف بالتقّمص لنمط االتصاؿ والمتمّثمة أساسا في السموكيات

يستنتجيا الجميور المبحوث ارتباطا وثيقا بالقيـ اإلشيارية اّلتي يتضّمنيا اإلشيار، لكف بغض 

النظر عف دالالت النظافة التي احتّمت المرتبة األولى عند الجميور المبحوث، نرى أّف متغير 

الدخؿ الشيري لألولياء يمعب دورا في تحديد طبيعة الدالالت اّلتي يستنتجونيا مف اإلشيار 

.   التمفزيوني

وبصفة عامة، يمعب السياؽ االجتماعي والثقافي وسياؽ المشاىدة دورا ىاما في تأويؿ الجميور - 

المبحوث لمختمؼ المعاني اّلتي يتمقاىا مف البرامج التمفزيونية عامة واإلشيار التمفزيوني خاصة 

. وىذا ما وّضحناه في االستنتاجات الخاصة بالدراسة
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وفي األخير نقوؿ عمى الرغـ مف أّف الجميور المبحوث قد تباينت آراؤه في مشاىدة اإلشيار - 

التمفزيوني، إاّل أنو البّد عمى المعمف مف األخذ بعيف االعتبار خصوصية الجميور المستيدؼ، 

اّلذي تبّيف مف خالؿ بحثنا ىذا أّنو يفّضؿ بث اإلشيارات بعد نياية البرنامج، إذ يشّكؿ وجودىا 

عائقا عمى مختمؼ عممياتو اإلدراكية، وقد أشرنا ليذه النقطة لكونيا أخالقية بالدرجة األولى تتمّثؿ 

. في احتراـ المشاىديف وعدـ قطع تركيزىـ
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 :خــاتمــة

          جتّلى لنا من خالل حبثنا ىذا، وبعد عرضنا دلختلف فصولو، بدءا من صياغة إشكالية 

دراستنا وتساؤالهتا اّليت تبحث يف تأثريات الدعاية اإلعالمية وصناعة الرأي العام وآليات تفعيلها 

من النظريات العلمية إىل ادلمارسات ادليدانية على خمتلف العمليات اإلدراكية للمتلقي، وجتربتو 

، مرورا باجلانب النظري اّلذي (ادلتلقي)اجلمالية يف احلقل اإلعالمي، وكذا الدالالت اليّت يكّوهنا 

حاولنا الّتطرق فيو إىل تعريف الرأي العام وخصائصو ادلختلفة واآلليات اّليت توّظف فيو من أجل 

إحداث التأثري، وخاصة ظهور إشكالية تتعّلق ببّث الرسائل اإلعالمية عرب الربامج التلفزيونية، 

والوقوف على اخللفيات النظرية اليت كانت ذلا صلة بظهور نظريات الرأي العام وكذا الدعاية 

اإلعالمية ومفاىيمها يف الدراسات اإلعالمية عامة، وما ذلا من عالقة بالتلقي يف ميدان االتصال 

خاصة، واّليت جتسدت يف أعمال الكثري من الباحثني، ومّت التطرق أيضا يف ىذا اجلانب إىل 

فاستمالة الري العام حنو فكرة ، (مجهور الرأي العام)عالقة التجربة التلفزيونية وتأثريىا يف ادلتلقي 

معينة ىي ىدف كل قائم بعملية اإلقناع والتأثري باستغالل أفضل السبل للوصول إىل تغيري 

أو تعديلها أو لفت انتباه اجلمهور إىل قضية ، أو بناء اجتاىات جديدة، اجتاىات الرأي العام

معينة وعلى ىذا األساس نضيف ىذا البحث إىل مجلة البحوث العلمية يف ىذا ادليدان بالتأكيد 

والبد من ، وعلما يدرس، على ان عملية صناعة الرأي العام والدعاية اإلعالمية فنا ميارس

وىذه األمهية ال ، فهو ال يقل أمهية على أمهية اجلندي أو الصاروخ العابر للقارات، االىتمام بو

من مؤسسات تربوية ، بد ان تتجلى يف جعل ىذا الفن وىذا العلم ميتد إىل مجيع فعاليات اجملتمع

بإشراك كل الفاعلني من باحثني وعلماء ، ومراكز الفكر، ومراكز التكوين، ومؤسسات الصحة
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وخرباء يف تصميم محالت وبرامج تتضمن توجيهات وإرشادات  لالستعانة هبا يف التعامل مع أي 

وهبذا يتأسس الدور ، والتضامن لدى ادلواطن، وأن تستهدف تربية احلس الوطين، موقف ما

اجلمايل لفن الصناعة اإلعالمية، الذي يؤسس بدوره للمفعول اجلمايل يف خميلة الرأي العام من 

 . خالل األمنوذج اجلمايل من خالل عمليات تراكم عملية التعرض للرسائل اإلعالمية

 وقد مت من خالل الدراسة ادليدانية التوصل إىل رلموعة من النتائج تصلح ألن تكون بداية 

تتناول فن الدعاية وصناعة الرأي العام كإحدى إفرازات وسائل اإلعالم عموما ، لدراسات أخرى

حيث يشهد ىذا النوع من الدراسات نقصا شديدا يف حبوث اإلعالم ، والتلفزيون خصوصا

 .واالتصال
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