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 	�ر و��د�ر��� 

وفقني إلتمام هذا اوال و  البحث وإنجاز هذا العمل، فـله الحمد  الحمد هللا الذي  

 اخيرا

كما اتقدم بجزيل الشكر و التقدير لألستاذ المشرف فـالق شبرة صالح على  

 مجهوداته

من قدم لي يد العون و المساعدة   نجاز هذا البحث وإلىو توجيهاته من اجل إ

 المذكرة والى كل اساتذة علوم االعالم و االتصالإلنجاز هذه  

  

   



  ا�ھداء  

 ا�� �� � ا��ب و ا����ن،ا�� ا��� اھدت ��� ��رھ� ������ ���ة ا��ل اھدي �رة 	�دي 

 ا�� �و 	�%ت ا�د��� '&�� وو�%���  �ن �د��� �� و�رت ��� 	زء  #�ط� �ن �!�� ا�� 

 "ا�� ا�(���)"

�0ظ. " ا � ا�%ز�ز"�ن �&��� �ب ا�%&م وا�	���د إ�� إ�� ا��ور ا�&ذي ا�&+� در � إ�� 

�0ظ. 1 ا�� �ن �2#�و��  "ا � ا�%ز�ز"�	���د ا�� ا1 إ�� �ن �&��� �ب ا�%&م و 

 "4د�	)’ا�	���5"ا�4وة ا�ظ�ن ا��� ) ' �رھم و 3(�رھم 

 "�'�)"ا�� 3د�!�� 

   

  �م 2&��'ل �ن ��&�م 2& � و �#�
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  �#�ؤ8ت ا�درا#)

  أ# �ب ا���4ر ا��و�وع

  أھداف ا�درا#)

  أھ��) ا�درا#)

  ا���0ھ�م��د�د 
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اھدي ��رة ��دي ا�� ���� ا��ب و ا����ن،ا�� ا��� اھدت ��� ��رھ� ������ ���ة 

 ���ا�� �و ��"ت ا�د��� %$�� وو#"��� ��ن �د��� �� و!رت ��� �زء ���ط� �ن �

" ا�� ا�"ز�ز"ا�$ذي ا�$(� در�� إ�� �ن �$��� �ب ا�"$م وا'����د إ�� 

�/ظ- , ا�� " ا�� ا�"ز�ز

 "0د��3’ا�����5"�ن �4��و�� ا�ظ�ن ا����3 %��رھم و �12رھم ا'0وة 

  %ل �ن ��$�م 4$�� و ����م ��$4

 أ 

  ا'ھداء

اھدي ��رة ��دي ا�� ���� ا��ب و ا����ن،ا�� ا��� اھدت ��� ��رھ� ������ ���ة 

 ا!#ل

 ���ا�� �و ��"ت ا�د��� %$�� وو#"��� ��ن �د��� �� و!رت ��� �زء ���ط� �ن �

 ا��

 "ا�� ا�3���1"

ا�$ذي ا�$(� در�� إ�� �ن �$��� �ب ا�"$م وا'����د إ�� 

ا�� ا�"ز�ز"�/ظ- , إ�� �ن �$��� �ب ا�"$م و ا'����د ا�� 

�ن �4��و�� ا�ظ�ن ا����3 %��رھم و �12رھم ا'0وة 

 ��� "�%�3"ا�� 2د�

 

%ل �ن ��$�م 4$�� و ����م ��$4

  

 

  

  

اھدي ��رة ��دي ا�� ���� ا��ب و ا����ن،ا�� ا��� اھدت ��� ��رھ� ������ ���ة 

 ���ا�� �و ��"ت ا�د��� %$�� وو#"��� ��ن �د��� �� و!رت ��� �زء ���ط� �ن �

ا�$ذي ا�$(� در�� إ�� �ن �$��� �ب ا�"$م وا'����د إ��  إ�� ا��ور

�/ظ- , إ�� �ن �$��� �ب ا�"$م و ا'����د ا�� 

�ن �4��و�� ا�ظ�ن ا����3 %��رھم و �12رھم ا'0وة 
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   :��د��

� ا�
��و�� �داء ا���م وا����ر ��ن ا���س ��ذاء 	�ري �و
� 	� ��و�ر 	��ظ!رت ا��

 ��/ول ا���س ��ط��!م �,+ 
*ر��ت ا��وادث وا�
)�رف و���و�!� &ؤون ا����ة ا�#��#�

�� و  وا�01��د����
�وھ� �ذ�ك ��,ق  ا1*�����
� �)��ر  إ	�����رة �,��رك ا�&)��، 	���

�دود �7	راد و
)ر	�!م 

ل 
ن �وا
ل ��و�ن ا�رأي ا�)�م �و�!� �#��ل ا�دراك ا���

ا�&��ء �طر�/� �8ر 
��&رة أي �ن طر�ق ا�
),و
�ت وا��ور ا��� ��/,!� إ��!م �د1 
ن 

   .ا���رة ا�
و9و��� وا�دراك ا�
��&ر

+,� �� ا�
��و�	��إ�*�د ا��ور ا�ذھ��� ا��� ��/ق ���8ت ا�/�:
�ن ���)
,��ت  �)
ل ا��

� �ن طر�ق ا����م 	� ا�
),و
�ت ا��� �)ر	!�، و�*دھ� أ��9 �)
ل �,+ �&د �
ا���

��و�� ا��&ف �ن �>;�ر *ر�دة 
� و
ن ھ�� �>�� درا#��� ���(
ا�	��ر وا�راء وا�*�ھ�ت 

�9� &�ر�� أ��دو  ا�&روق 	� ا�رأي ا�)�م �,ط,�� ا�*�
)��ن �ن 0   

� و
ا�
�!*�،  ا�*��بو0د ���و�ت 
و9و�� ھذا 
ن ��ل �ط� ا���ث ا��� &
,ت 
/د

 �
� ���رة �ن �/د�م وأ;�رة �,
و9وع أ
ا�?�ل ا��ظري وا�?�ل ا��ط��/�، 	/د *�ءت ا�
/د

ا�?�ل ا�
�!*� 	/د أ;�رت 	�@ إ&����� ا�درا#�، وا�?ر��9ت، وا��#�ؤ1ت، أ#��ب ا����ر 


A ا���ث، وأ��را ���� ا��*

و9وع، وا�!دف 
ن ا�درا#� وأھ
��!� وا�
�!B ا�
��A،و

� .ا�درا#

 �
�ث، 	��?�ل ا�ول  ا�*��بأ��
 Aل ��/#م إ�+ أر��	,�ن، �ل �	ن 
ا��ظري �9

� ا�
��و�� و�طورھ�، وا�;��� 
�ھ�� ا�رأي ا�)�م	�� ���و�ت 	�@ ا��

;م �رض ا����:B ا�
�و�ل  ا�#1
�رة�+ ��,�ل إوأ��را ا�*��ب ا��ط��/� أ�ن �طر0ت 	�@ 

�إ
  .��!� ;م ���
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  :����د

� ا���دة ا��� ���د ا�������ت ا���ر� �طورا ���وظ�   �� ��� �������د� وا

�������وا�!(�)� و��� ا�ر'م �ن �دا%ل �وا�ل و�ؤ!رات ��� ا�"!ر �ن ����ء  وا

����رھ� ا���ط� ا����� وا��دا�  ا�����ع�� ��وا���ر. ���ر�وع إ�� ا�!ورة ا��,�

ا��5 ���ت ا�دور ا���6ل )5  وا����لا�و�� ���طور ا���1ل ا��ذي �ر)�2 و��1ل ا0�/م 

 .ا�داث �7ر و�طور )5 �����,�

7ر�� رو�� ا�وو"�,ت ا��دا� ا�و�� �� ا����)� ا��"�و�� ا��5 ��دت �دة �طورات �ن أ

7ل وظ���61 �رورا ��دة �,�طق )5 ا����م، و�د ��ھم ��5% �����)� )5 ا��طور ا���ر

� و%�����1 وإ�راز�/� .�"�,��� ا0
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1 – ���	
 :���وم ا�

 �ا����)� �"�ر ا���د �ن ��6� ��� ���1ف، وا���6� ھ5 ا���6� و��6

2  1.ا�و�2 أو ��6�2 أي ��ر

 ����( �وھ5 �ن ���(�ت "���  �journalن أ�ل  Journalismeأ�� ����7� ا�6ر,�

jour  ���"وم و��,5 )5 ا���س و�5 و ��0,��ز�  journalا�6ر,�� أي 

Newspaper   ,5 ا�و����ا��ر"��  �  Newوھ5 "��� �ن ا�"���ت ا0,��ز

 �  2.ورق و��,�ه ��رد ورق أ%��ر paperأ%��ر،وا�!�,

وھ5 �5ء �ر��ط ���ط��  press���%دم "��� ���)� ���,� أ�� ���وس أ"�6ورد 

 �@  .و(�د ��� ا���journal �6وا�ط���� و,�ر ا�%��ر وا����و��ت و��,5 أ

Journalisme  ت ,2�6 �(د أدت أ����� ا��را1د ���,� ا����)� وا���56 )5 ا�و�,�

ا��و@و��ت ا���6� �ن ا���((�ت وأ��دث ��6��ء ا�%��ر و"���� و ا���/ت وذ�ك ��

  3.و�(��ت وأ��دة و��� ا��ور وا0�/,�ت و,�ر "ل ذ�ك �ن ا��را1د وا���/ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________  

روت، �"��� ��,�ن، �دون ��ر.ا�����,5  1� ،�  .�طرس، ��ط ا���ط، ���وس �طول ����7� ا��ر�

  .106، ص2004، ا�(�ھرة، دار ا��6ر ��,�روا��وز�،��1م ا0�/�5، ط���د �,ر ���ب، ا�� 2

 .224،ص2006، ���ن، دار أ����، ا���رق ا�!(�)5، ���1د ���ل ا��6ر، ا����م ا0�/�5، ط 3
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-��,D� ف,�رة �ط�� آ�� �ن �دة ,�. و��در �ن "و�د �ر)�� ا�د"�ور �/ح ��د ا��ط

ذه )�رات ��(�ر�� �دا أ���ھ� أ��� و��رط )5 ھ�ؤ��� ا����د� و�@�ر ��ا,�ظ�م )5 

�  1".ا�,�رة أن �"ون ذات )�1دة ���� ����ق ��"ل %�ص ����داث ا���ر

2- ���	
 : وظ��ف ا�

�دة وظ�1ف ,ذ"ر أھ��� �(�����: 

� وإ%��ر�-أ�/�و(�د ��� �زود ا�(�ريء ���%��ر ا�دا%��  وا�%�ر�� : وظ6� إ

ن ��� ا����)� أن �(دم ا�(در ا�"�)5 �ن ��ھذه ا��5 ��م �/ده ��6� ���� و

 ��� )5 �ؤو,�م ا�دا%��� ���� �ا����و��ت ��� ��ط� ا�,�س أن "و,وا رأ

�رض وا�%�ر��، و�ذ�ك ��ط�ون ��(ق ا 57�,�د�(راط� ا����� ،و�ن !م 

��� ا�(راء �������� وا0ھ���م ا�%��ر ���طرق ا����ط� وا��"�ل ا���رة ��� ��ل 

���. 

� وا�!(� وا���,�، و��د �و�6ق ا�����ء ��� أن ,�ر ا�%��ر ��د وأن ��ف ����و@و

 .���,��� ��مأن �"ون ا�%��ر �د!� ا�و�وع و���� �����ھر وذات �7زى 

�ا��!(ف وا��,�1� - ب������ا���م  ا���6ق��� ا�6ن ا���56 ��"��ل ا������ ��,��  :ا

وا���ل ���  وا����ھ�توو�دة ا�6"ر �ن أ)راده و������2 و(وم ��!�ت ا�(م وا����دئ 

�� ود%ل��� ا��واط,ن �������ت وا�0راءات  ��,��� وا����)ظ� � د�م)5 ذ�ك �و

J� وى ا�د)�ع���� ا��ن ا�(و�5 ��/م ا��واط,ن �����ددات ا�%�ر�� وا�دا%�.1 

  

  

  

  

  

   

  03،ص2002،�"��� و�ط�و��ت ا����ر ا�6,�،�1/ح ��د ا��طف،ا����)� ا���%���،ط.  1  

���ل ا����)� ا��"�و�� "7رھ� �ن ا�و��1ل  :وا����ھ�تا��و��� و��و�ن ا��و�ف  3

ر ����رة ' �)� ا�%رى )5 ���� ا��و�2 إذ و�2 �و�ف و,ظرة ا�6رد �طر�/�ا0
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��وا�ف  �دا���إا�(د�� أو  وا����ھ�ت�ول �و@وع أو �دث �� وھذا ���دل ا��وا�ف 

� ا��!�ت ����� أو إ���1�7 ��������  1.أ%رى �ددة أو 

� ا��
�ل 4�����ل ا���ف ��� �وطد و���ق ا��/ت  :ا�����������و�,����  ا

 �ث أ,�� �و)ر ا�%��ر ا�و����������ا���ض، و"ذ�ك  ��@�م�زز ��ور ا�)راد  ا

�ت وا��ؤ���ت ��� ا%�/)�� إذ ����د ��� ���دل ا����رف �����" �ا��ؤ���ت ا�!(�)

 .د ا������و�,�� ا��/��ت �ن أ)را

5 �ا���ف  ���ج ا�6رد �Kو��ت ا�را�� وا����� ور��� �� �(د�2 ��ض: ا��ر)2 وا����

��د ا�دى أھم ا�وظ�1ف ا��5 �%�ص ��� ا�%��� ��ذا ا����ل واوا���/ت �ن %/ل أ�

��� ا����)� ),�د �!/ ا�"���ت ا���(�ط��، ا�%ط�ء ا�����، ا�"���ت ا�����، أ��7ز 

  1.��ب ھ,� دور ا��!(ف وا�����و,"ت، إذ �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________  

 .36،ص1991,�ل را'ب، ا���ل ا���56، ا��ر"� ا���ر� ا������ ��,�ر، ��ر،  1

  .36، ص1992زھر ا�دادن، �د%ل إ�� ��وم ا0�/م وا0���ل، دوان ا��ط�و��ت ا������، ا��زا1ر، 2

� ادو�و��  �����ل: ا�د�وة وا��! �ر -5��� �دة أو ,ظر)�ا��را1د �ن أ�ل %د�� 

وھذا �� ,/�ظ2 �ن %/ل و��1ل ا0�/م ���ددة ا��"�ل وا0دو�و��ت و��� ا��(دة 

� ا��5 �دا)� �ن ا�6"ر وا��و�2 ا����5 أو أي �و�2 آ%ر�/�  1.)�!/ ��ك ا�و��1ل ا0
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ا����)� ا��"�و�� ��دة %��1ص وھ5  ���ز:%��1ص ا����)� ا��"�و�� )5 ا��زا1ر-3

5� ��":  

  .و��� �ن و��1ل ا0�/م ا��"�و�� ا����ھر� و��ر)� �@�و,�� �ن طرق ا�(راءة-

�"ن ا��ر����� و�راء��� �دة �رات "�� �"ن أر�6���-.  

-�1���،����� ��،��ر�  .�%��ف �ن �ث ا�0دار ا�و��،أ��و

  .�ن ���)� ا�%�ر، ا�رأي،���)� ا0!�رة ا�ھ���م�%��ف )5 -

  .��در ���7ت �%��6� وھذا ���ب �"�ن �وا�دھ�-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________  

ا�ز�ر �ف ا�0/م، ��ر. ا����)� )5 ا��زا1ر، ��ر. ا����)� )5 ا��زا1ر، ا��ؤ��� ا�وط,� ��"��ب، -1

  .09، ص1984ا��زا1ر،

  .ا�����ق �%��فا�%�ر )5 ا����)� وا�د �"ن 

ا�م ا��ردة، (�ن �ث ا��"ل ,�د �ل ھذه ا���ف �ن ��6��� ا�و�� ا�وا��� -

.  ).ا��دد،ا���ر

-������ ا��ردة أي �"ل �ردة إدو�و��.  
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  .����ر و��� �ن و��1ل ,(ل ا����و��ت إ�� ا����ور-

- �� ،  ����� �"�)� إ%��ر�ا��,وع و(�د �2 �7ط(�)! ، �� ، ا����د�ا�%��ر ا����

 �@�  . ر

���ر ا���0ر ��در د%ل �"ل ا���ف ا��5 ھ5 �و��� ��%��ف �راM1 ا������-.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

______________________  

1-5�/ .135، ص2001، ��ط� ا����)� )5 ا��زا1ر، دار ا�"��ب، ا��زا1ر،����� ا��

      ���	
 -:ا����و!� �� ا��ز�ر�طور ا�

�دأت ا����)� ا��ر�� )5 ا��زا1ر �دا� ا�����ر� ��!� و"�,ت �ردة ا����ر ا���درة 

� ا����� أول ����ر)2 ا��زا1رون �ن ا����)� ا��ر�� )5 �/دھم، و)5 �,�  �ن ا�و

ب(أ�ر ا���ك  1847�س ھذه ا���6� ا��5 �م "ن �دورھ� ����7) )�D�� ��,ك )ر�� �

���,ب ا��7� ا�6ر,��، و�"ن "و,�� ا��7� ا�و�دة ا��5 "�ن ) ا�دار��(ا��ر�� ا��"�رة 
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ن �ن %/ل ���6ت ا��ردة ا���ب ا��زا1ري ����6 آ,ذاك إ@�)� إ�� اط/ع ا��زا1ر

��� ا�����م وا�(وا,ن ا���درة ��%ذل ��� ا�روح ا�!ور� ا��(�و�� ا��5 �� ا,6"ت ��(د ��� 

واط,ن @د �دوھم، أ�� ا���ف ا�%رى وا��5 �درت %��� ��د �,� ��وب ا��

ف �%�طب ا�ھ��5 و��و�2 إ��م و"�,ت ھذه ا���) ا�,�M وا���ء()�5  1898

ن ، أ�� ا����)� ا��و��� �����رن وا�����ن )�درت �,ذ ������رھم ا�����ن ا�6ر,�

 �ا��و��� ���,ود " �رد ا��زا1ر"�ن %/ل إ�دار ��6�  1830أي �,�  ا���/ل�دا

ن، �(دم ���و��ت �ول ا����رك وا�������ت ا��و��� ���ش ا�6ر,�5، ��د أن ا�6ر,�

 ا��ر�د"��و@�� ��رد " �رد ا��زا1ر"ا�6ر,�5 �وا�ده ����زا1ر �ردة  ا���/ل��م 

�رارات إدارة  ا��5 "�,ت"ا��زا1ري O���و ،�"ا�ھ��5،  ا���/ل�"�ب ��7� �ر�� ر"

"�� ا��%د�ت ا�!ورة ا���رر� ��� أ,واع و��1ل ا0�/م ا������ �%د�� أھداف ا�!ورة 

 �6  �1م ا�!ورة ا���رر� ,�ط(� ��)�ن ��,ب ا����)� ا��"�و�� ظ�رت أول ��

  

 

 

  

______________________________  

1  .،5�/� ������ ا��زا�ر" � ���	
   .23،ص2000ا��زا1ر، ، دار ا�"��ب "&%ط� ا�



 ا������ ا�������                                                : ا���� اول ا�
	�ي ا�����

  

21 

 

   �,�1955   �6  ���ل إ��� ���(�و�� ا��زا1ر�، و��د �ؤ��ر ا��و��م ا���ت ھذه ا���

� ا�!��!�، و��د " ا��ل"���6ر,�� و 1955���ل ا�م �ردة ا�وطن ���وراس �,� ����و

 5���  5ا�راز ا��زا1ر ��� ا��(/��� ا���، وا��ت  ���)� ا�!ورة �1962و

د ��د أن �دورھ� ����1� ا����ھر �P��6ق �ول ا���ط� �%وض ��رة ا��,�ء وا���

 '�در ا����رن �ن إط�رات وأ�وان ��ر"ن ورا�1م )را'� "�را 

� و�ط��� �/�و��0@�)� إ�� ���)� ا�!ورة ا���رر� ا���دة ا�%ذت ا��ؤ���ت ا0

�س ��ف وط,�D�د و/و�� "�ددة و�,�� ا����)� ا�0����ر� أ��"ن ��

أول �ردة ����ر�� " ا����ور�"ر)5 ��د ا�0�(/ل  أول �ردة ����ر�� �ظ2"ا���ب

�(�,ط,� و"�,ت ھ���ن " ا�,�ر" �وھران و" ا����ور�"�ظ�ر )5 ��د ا�0�(/ل 

 �ا���6��ن ا�%ر��ن ��دران ���6ر,�� و��ززت ا����)� ا�وط,� أ@� )5 �دا

 6���Alegerienر,�� ��0@�)� إ�� ا�و��                 دة ا�و��ا�0�(/ل ��و

republienا��زا1ر � ا����ور�  ا�����

�� وا�!(�)� ا����1�Soir algerien  . ا��5 "�,ت ���م %��� ����وا@� ا�0���

أط�ق ��د ا0ط��� �,ظ�م ا�ر1س أ��د �ن ��� �ن ��ل ھواري �و�دن )5 ا����� ا��5 
�� آ,ذاك  ��ر"زت ا���ط� ا��ددة اھ����� ������)� ا�وط,� ".ا����M ا�!وري"

و�و���� ��ل %دم أھداف وادو�و�� ا�(�دة ا��ددة ��� ا���دن ا����5 وا�دو�5 
ر )5 ا�%ط ا0)����5 ��ف ط�(� ��ذا ا��و�2 ا��دد �ط�ب ا��ر ا�داث �7����)� و�و

��,��ب �� ا��و���ت ا��ددة وا�داث ��ف ���(ق ھذه ا�'راض ا���ض �,�� ا��5 
��6 ��د  Le soir Algerieو Le peupleو�ن �ن ا���ف � 19ا��5 �م �و

 �1965وان

  1"�زا1ر ا��داث"، !م "ا����ھد"�وان �,�� و�� 19أ�� ا����)� ا��5 �م ا�دا!�� ��د 

 

____________________ 

. 1 ،5�/� ������ ا��زا�ر &%ط�"� ���	
  241، �ر�� ��ق ذ"ره ص"ا�
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ن ا�����ن ���7� ا��ر�� ا������ �ن ��ل زت ھذه ا�6�رة �@�ف ا��"ون �دى ا���6��

ش ا���ررن ����7� ا��ر�� و�و)ر ��� ���ا���ؤو�ن ��� ا0�/م "Dن ���ل 

 .ا���زات ا��"ون وا����م ���%�رج

���  1988ا���دد� ا��ز�� ��د أ�داث أ"�و�ر و�� د%ول ا��زا1ر ��د  ��وا����د

ن �ن ا����)� وھ5 ���)� ا�(ط�ع  1990��,ون �أ���ت ا��/د ��و)ر ��� ,و

 1.ا�%�ص إ@�)� إ�� ���)� ا��زاب ا��D�, 5ت ����� ��دي �ن ��ل ا���ط�

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

_______________________________  

1  5�/104�����، �ر�� ��ق ذ"ره ص�.  

22 
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�
'(:  

"�,ت ا����)� ا��"�و�� و�زا�ت �ن أھم و��1ل ا0�/م ا�%رى )5 ,(ل ا�%��ر 

وا��داث و�و���� ��%ط� ���ز ا�ھ�� وا��وا�ز ا��7را)� )�����)� ا��"�و�� 

��م ��� �دث  ��� و��� ���� ���ل ا������ 
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         ا�
	��� ا����و!�                :ا��
ل ا(ول 

 

 ����د

 1-�*ر�ف ا�
	��� ا����و!�

 2-وظ��ف ا�
	��� ا����و!�

 3-�طور ا�
	��� ا����و!�

 4-�طور ا�
	��� ا����و!� �� ا��زا�ر

�
'( 

 

 

 

 

  



   ا���
	 ا������
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ن �ر
دة ا��روق   �
 �ط��� ��

�ر�دة ا��روق ا��و�� �ر�دة �و��� وط��� �	���� ����� ��در ن �ؤ		� ا��روق 

�م وا���ر ظ�ر 	�� ��!و�ت �ن �����ن  2000-02-11و!�ن أول دد ���  �2000

�+*�� و$#د أ��ر  13'د��ء !��ت ��م ا�)$رة وا����ر	� �ن '$ل ا��&ل %��� %��� $#د

 300�ن �دورھ� ��رت �+�ل ا��ر�$� ا�����2 %� ا��زا1ر $	+ب ���وز آ�ذاك '���� 

ا�ط�'� �د�دة ���روق ا��و�� ن طر�ق ��د�د ا�ط�'م ا��+*�  �2005	)� و%� �م 

��رت �+�ل  2007وا6داري $��!��ل ھذه ا6	�را����� أ2�رت ������1 +�ث �4 �م

أن ���وزت ���ون �	)� �و��� وھو  إ; �ر�	� �طور ا��ر�$� ا:و�9 وط��� و�&�ر$�� %�

���� �4 ��ر أي ر'م <�ر �	$وق �9 ا��	�وى ا�وط�� و%� �ر+�� ا�+رب ا6

  .���ن �	)� �2و%�$ر $�&ت  14��$#د ا��$�راة ا:و�9 '$ل 

ا��روق �وزع $ر !ل ا��راب ا�وط�� و�د��� �را	��ن $ر !ل ا�و;��ت و+�9 )�رج 

��رع %ر�د زو�وش  2:ن دار ا6	���ل و��4 ��ر ا��ر�دة  %�و��در ا��ر�دة .ا�وطن

 .ا��زا1ر-ا��$�

��#د ا��و'www. echoroukonline. com  4و���ر�دة �و'4 �9 �$!� ا:��ر��ت ھو

ا:ول �&�ر$�� و�2��2 ر$�� �ن +�ث ا���*D و�ن +�ث !و�C ��در ��)��ف ا:)$�ر 

����م وا�د  .وو	�1ل ا:

وC�#E ا��ر�دة ��	��ل ���� ا���6ل $�� و$ر�د ا�!�و�� 
  info.@echoroukonline .com:ھو
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  :ا���ظ
م ا�داري

�� %�Eل : ا��د�ر ا�#�م �	ؤول ا��ش  

  �+�د �#�و$�:ر�1س ا��+ر�ر

�+*� و���و� �ن ا��را	��ن ��وزون $ر  29أ�� $���	$� �ط�'��� %��!ون �ن 

�G�� ذ�� ���	)��ف ا�و;��ت �م ��&�ر إ�!�$�� <��$�  � ��9 إ%���+�� دا1��� �+�وي 
�� %�Eل :�	ؤول ا���ر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

________________  

www.startimese.com  
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 :��ر�ف ا�رأي ا���م-1

����ر 	ن " ا�رأي ا���م �� ����� ا�رأي ا���م ا��د�ث 1956��
   bigali	رف ا����

�� 
	���
 �ن ��  ". �و!وع ���ن ،��ون �و!وع ���

  إ�راھ�م إ��م 	(� ا�رأي ا���م �� ����� ا'	)م وا'�&�ل ا����ھ�ري �#�� ،.و	ر�� د

��ر�
 ،إزاء �و�ف �ن ا��وا�ف، "� 
ا��2رة ا���1دة ��ن ��-ور �ن ا���س ،�ر�ط-م �&(�

ا����
 ا��� ��5ر اھ����-م،أو ���(ق أو �&رف �ن ا��&ر��ت أو ��#�
 �ن ا����1ل 


  1".��&���-م ا����ر�

���و��  ��j.p chaplin ھذا �ذھب ���(ن و ��Dhctionary of Psychology  8إ�

ذ�ك ا����8 ا���م �رأي أو ا���ه ا�;����
 ا��ظ�8 �ن ا�9راد ��و "��ر�ف ا�رأي ا���م �#��، 

�
 أو ���و	
 �ن ا�<!������� 
�!.2  

���و��  ��J.P Chaplinر�ف ����ون  ��Dhctionary of Psychology  إ�8 ��ر�ف


 "ا�رأي ا���م �#��، �!�ذ�ك ا����8 ا���م �رأي أو ا���ه ا�;����
 ا��ظ�8 �ن ا�9راد ��و 


 أو ����
 أو ���و	
 �ن ا�<!�������.3  

��ر�ف �دد ا�رأي ا���م �#�� �وع �ن ا'��2ق �ول �و!وع �� ���ر �� ا9�@�ص 

ھذا �ء و��ن ا�@(ق ��� ���م ����
 �5ل ا�ذ�" ، Mackinonا�����ز�ن �@&�1ص ����ون 

ا'��2ق أو ا�رأي ا���م ��'����ر وا��در�� ��<��A �� ��ظم ا���س �<ر��� ��8 و�و �����و �� 

  .���واھم ا���(��� وا�5<���

  

___________________    


 ���د �<�ق،1�
ا���2و�
، ا����ھر�
 ا�(���
 "ا�رأي ا���م ��ن ا�د	��
 وا'	)م"	وا�����، ا�
  .19،ص1993ر��
،ا��

  .15ص.1ط،����
 ا9��(و �&ر�
، ا�<�ھرة"�و��و�و��� ا�����
"��ھد ر�زي، 2
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 أو "�(رأي ا���م �#��،  Doobدوب ��ر�ف ���� 
)��
 ا���س ��و �	���	��رة 	ن ا���ه 

��ر�ف �(�
 ا'���ه ��دث ���ن، و�ذا ���ون ھذا ا���ر�ف �ن 5)5
 	��&ر أ����
 ھ� 
Attitede   
	���
  Groupeوا�)��  1"وا��� ���ون ��-� ا�رأي 	�و�� Problemوا��

  :��ر�ف ����ر ا�����


 أو  ھوا�رأي"ا���م، �(رأي ���� 
�!�
 ا���ب ا�وا	�
 �� ��رة ����
 ��و ��)Bا���1د ��ن أ

 ��� 

 أو ���-� ا'�������)B9ھذه ا C��&� <�ش و��س�دل وا��أ�5ر ���دم �و�-� ا�

2"����را    

ا��2ق "ا�رأي ا���م ��� �2�ره أ�5ر ا����ب ا�2ر���ون و!و�� �� ���ول ا��و!وع ھو أن-

ا���5ر�ن �واط�� دو�
 �� أو �����B-م ���� ��&ل �����9م ا��� �&ل إ��-� �ل �رد 	(8 �دة 

�-���� 
�#��� 

 ��د�ره أو ���ر��� ا���(�����"3  

    

  

  

  

  

  

  

_______________________  

1 ��� E د�	د ا�ر���ن�	"د �ا���م وا����لو�و� ��و��" 
،ا���#ة ا��طور�
 وا'���ھ�ت ا��د�5


، ��روت، �����  .243، ص2006وا�درا��ت ا���دا��
، دار ا���ر�
 ا�


 أ��د ��د�ل،  2��
 ا�<�ھرة ا���(�م  ،"ا�رأي ا���م"�@��ر ا��-���، 	�طف 	د�� ا���د، را�����ر�ز 

  .23،ص2000ا���2وح، 


، "، درا�
 �� ا'�&�ل ا'�����"ا�د���� وا�رأي ا���م"إ���	�ل 	(� ��د، 3�����،دار ا���ر�
 ا�
 ،
  .146،ص2005ا'���در�
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�ة ا�رأي ا���م – 1��:  

ظ-ر �&ط(C ا�رأي ا���م �&ورة  وا!�
 ��ددة @)ل ا�ر�A ا��5�� �ن ا�<رن ا���ر�ن، 

8 	-د ا�5ورة ا�2ر���
 إG أن ��ر�
 وإن ��ن ا��@دام ھذا ا��&ط(C 9ول �رة ��ود إ�


 وا���ز�
، و�� ار����ط �-ذه ا��ظم �ن وظ�1ف �(د	��
 و�ن أھ��
 ��رى ���(��ت ا��ظم ا��2

ا��#�5ر 	(8 ا�رأي ا���م ا�دا@(� وا�@�ر��، ��د �<ط
 ھ��
، و	)�
 	(8 �دا�
 ا'ھ���م 

  .ا���د وا�درا�
 ا��(��
 �(رأي ا���م

�� أ�5رت ��2ھ�م �<�رب ��5را و�@�(ط أ����� ���رأي ا���م ا����و@)ل �طور ا��2ر 

	-د ا'Bر�ق و�<ل ا���9ر وا9@��ر و ا������ �ن @)ل وا'���ھ�ت ا���1دة �� 

��@&&�ن ا��ر�وا ھذا ا���ل �� 	-د ا�رو��ن،و�� ظل ��طرة ا�����
 ��(ور�2-وم 

ا���وار5
، إ�8 أن ��ء �������(� ����ر 	ن ا'��2ق ا����	� ا���م وھ���
 ا��<���د وا9	راف 

�2-وم &وت ا���ب ا�ذي ا	��ره �ن &وت E، و��و��ون �وك أن �و!C ا9�س 


 وا�<��و��
 ��2-وم ا�رأي ا���م��  .ا9@)


 ا��2ر ا������ ���رأي ا���م 	(8 �<�<��ن ر�1����ن ھ���  :�ؤ�د 	)

،
وھو ا'����ء ا�ذي �� G�A وG �<�د �ن ا��)��ت  أوG ا'����ء ا����رك �(�(وم ا������


 ا9@رى، وھدا �5����B ،وض ظ�ھرة ا�رأي �	����ا�����د�
 ��ن ا�رأي ا���م و ا��(وم ا'

ا���م و	دم ���(��-� �(��د�د ا�د��ق، وھدا ا�;�وض ��رر �دى ��ض ا����ب ا�����ك �� 

ر��ت ا9����
، و�<و��ت ��م أ���� @&و&� �� ��Gت �B(ب ا��و�ود ا�رأي ا�



، وازدھ�ر اKراء ا����ر!��  1.�رأي ا��@�
 ا�����
 ا��-���
 ا�د��<راط�
 ا��� ��2ل ا����

  

  

  

_______________________  

 ��ر ا��� و��ت"	�د ا�;�2ر ر��د ا�<&��،  1! 
 "ا�رأي ا���م وا��$ول ا�د��#راط���� ،

  .13، ص 2004، 1اKداب،ا�<�ھرة، ط
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 : و���'�&أ�واع ا�رأي ا���م  1-2

��A ا�����5ن 	(8 أن ا�رأي ا���م ��<�م أ�8 �و	�ن ھ���:  

:ا�رأي ا�2ردي و ا�رأي ا���م  

                             :                و��<�م �دوره إ�8 �و	�ن ھ�� :ا�رأي ا�(ردي:أو)

وھو ا�رأي ا�ذي ��و�� ا�2رد ��2�� و�@�(ف ��@�)ف 5<��
 ا�2رد : ا��@&� ا�رأي- 

 
و@�ر�� و�دى ��2	A� �) أ�راد ������� و����ر ا�رأي ا��@&� ھو ا�<�	دة ا�!رور�


���ل ا�رأي ا���م �&رح �� ا�2رد دو�@وف أو �رج، و���ر 	�� 	)����.  

��2��، �) ��وح �� وG ���ر �ن ا�رأي ا��@&� ���2ظ �� ا�2رد  ءوھو �ز:ا�رأي ا�@�ص-


 أن ���ص��وھو �زء �ن رض �(�<و�
 أو ا�!رر، و�!-ر أ5ره �� ا�رأي : 	�� �9د @

.ا���م 	�د ا'��راع ا��ري  

���  :ا�رأي ا���م و��دد ����(��& أھ���: *�

 وھو ا�رأي ا���م ا�<�1د أو ا�را1د و��5(� ا�<�دة وا�ز	��ء وا�����
 :ا�رأي ا���م ا����طر

وا���و��ت �� أB(ب ا���9ن، و�ل �ن ����ل ��ؤو��
 ا�@�ذ ا�<رار، و	�دة �� �ؤ5ر ھدا 

.ا�رأي �� و��1ل ا'�&�ل وG ��#5ر �-�  


 ا��5<�2ن، وھ� ا� :ا�رأي ا���م ا��5<ف	���ط�<
 �<وم 	(8 وھو ا�رأي ا���م ا�<�رئ و��5(� 


 وا�درا�
 و'���ع��.ا��وار وا����  


 ا���(�م ��� و��#5ر ھذا ا�رأي �در��ت ���2و�
  و���2وت ���-� �ن����K A@ر ��ب در�

��ت�.�و��1ل ا'�&�ل و�ؤ5ر ��-� أ�8 �دھ�، ��� ��د�� �ن �<د وأراء و���  

وھو ا�رأي ا���م ا�����ق �رأي ا��واد ا9	!م �ن ا���ب ��ن G :ا�رأي ا���م ا���<�د


 وا�درا�
، و�� ����ق ھذا ا�رأي وراء ا�رأي  ���ط�ون��
 ا'ط)ع وا���ث وا���������

.ا����طر وا�رأي ا��5<ف دون ���2ر أو �د��ر  
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: �م ا�,�ا��#�   

 
��)B9ب ا���
 إ�8 ��)B9�� وا��<&ود 
	���
 وھو رأي �� �ز�د 	(8 �&ف ا���)B9رأي ا

.ا����2
 ذات ا��#�5ر   


 وھو رأ�)�
، و�رى ��ض ا�����5ن أن �-ذا ا�رأي رأي ا9	���ي �� �<ل 	(8 �&ف ا�

. وزن ���ر �� ا�9
 دوام 	(8 ا��2	(�
، وا���ل ا���د وا����5رة  

 
)��ا�رأي ا'�)�� وھو ا@�)ف و�وا�ق ��ض ا����	�ت رBم ا@�)ف ا'���ھ�ت إزاء �

�(��ت ا�2وز 	(8 ����
، �� و�ت ��دد و��ت ظروف ����
، و��5را �� �<<ت ھذه ا9


��)B9ا.  

 

 ا�د��ع و���س ا����ھ�ر ��وا�ق أ�5ر��-� ا����<�ا�رأي ا����ق وھو 	�دة �� ��ون ���


 أو د�را�
 أو ا���ع��. 	(8 ���1ل ��5رة دون ���  

�:ا��#��م ا�ز�  

�;ط�
 ا�9داث ا��و��
 ا���ر�
 وھو ا�رأي ا���م ا���<(ب أو ا���;�ر،  :ا�رأي ا���م ا��و��

ا���;�رة ����ش 	(�-�، و�ر��ط �-� و���ل 	�دة �ن ا9@��ر وا���(و��ت ا�<&�رة وا�&ور 

ا��� ��(<2-� و��1ل ا'�&�ل @�&
 ا�&�ف ا'@��ر�
 ا���5رة ا��� ���;(-��ز��دة 	دد 

.أي�را1-� و	�دة �� �ؤ5ر ا�����1ت وا��&��C ا�2رد�
 ا�����رة �� ھذا ا�ر  

�<وم ھذا ا�رأي �� و�ت ��دد 	(8 ��ر ���	�ت أو ��ظ��ت أو  :ا�رأي ا���م ا��ؤ.ت

.أ�زاب ذات أھداف ��ددة و���-� أ�� �زوG ھذه ا����	�ت وأ�� ���<�ق أھدا�-�  

:ا��#��م ا��0را!  


 أو ����ظ
وھو ا���وا�د �� ��رع �� أو �ر�
 : ا�رأي ا���(��Gأو و 
.أو �د��
 أو ��ط<  

وھو ا�رأي ا���م ا�<و��، و���� رأي ���وع ���ن �(د ���ن ����د : رأي ا���م ا�وط��ا�


.إ��� ا��(ط
 ا�<��1  
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���)�
 �;و�� أو د���� أو : ا�رأي ا���م ا'����و���ل رأي 	دة أ����م ����ورة �;را��� أو ��

�
 أو أ�5ر �&�ر�
 ���دم �و�-� ا��<�ش وا��!�دل، و��س �!�ر�� �� ��رة ����
 ��و 

�رة، و�ن أ�5(
 ا�رأي��� 
ا�رأي ا���م ا��ر��، ا�رأي : ا��&��C وا�<�م ا'�����
 ا����ر�

.ا�N................ا���م ا'�ر�<�، ا�رأي ا���م اK��وي  

وھو رأي ا���وب G رأي ا���و��ت �ول �!��� �&�ر�
 �-دد : ا�رأي ا���م ا������
1.وو�
 و���ق ا���(Cا�����A ا'����� �5ل ا9�(�
 ا��  

:ا��#��م $�ب ا��وا�د  

&ر�C ���ر 	ن أراء ا���س وا���ھ��-م �� �ر�
 ا�رأي ا���م ا�ظ�ھر وھو ا�رأي ا���م ا�


. دون @و�� أو �ردد و	�دة �� �<وم ھذا ا�رأي �� ا�������ت ا�د��<راط�
 ا��<  

 ،
����ا�رأي ا���م ا����ن وھو ا�رأي ا���م ا�ذي �ظ-ر �و!وح و�م ���ر 	�� �&را�
 وا�

�<وم 	�دة �� ������ت ا���م ا�د����وري و���ول ھدا ا�رأي إ�8 رأي 	�م ظ�ھر 	�د�� 

 
�	�������ھ�ر و�طول �دة ا'����ل، و	�د�� �ر�A ا��وا1ق وا�<وا��ن ا'��� 
���د ا����

دون ا�����ر 	�� ا��� ���ت ��ول  

��
 ��وا�د ا�9داث وا�و��A1 وا����ل رأي 	�م �و�ود����2ل وھو ا�رأي ا���م ا��و�ود ���

��ت دوا1ر ا�رأي ا���م�.و��ظ-ر أ�5ره �� ��(�<�ت و���  

وھو �م ��ون �و�ود أ&) و��ن ��و�A و�وده 	�د �دوث ��ض : رأي 	�م ��و�A و�وده

 A1����5) �و أ�;�ت ���ر��ت �رة �دم ��و�م ا�&�ف 	(8 ���ل ا�����ل أو ا�9داث أو ا�و

ا���5ل �O�� �ن ا���و�A و�وده ��ن ا����ب !د ھدا ا'�;�ء و�(�ب �را�ز ��وث ا�رأي ا���م 

A�.ا���و  

 

____________________ 

�25، 24
 ���د �<�ق، �ر�A ��ق ذ�ره، ص ص	وا   1 
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:���'ص ا�رأي ا���م 1-3   


، ��ب �و	�
 و�ود ��
 ��دث �&ورة ظ�ھرة و�ؤ�	��������ر ا�رأي ا���م 	�(�
 ا

ا����)ت وا�<!��� و!-ورھ� أو ا@��2ءھ�، و�<د ظ-رت ���وGت ��5رة ���(�ل أھم 

.ا����ت ا����
 وا�@&�1ص ا��� ����ز �-� ا�رأي ا���م  

ا��دة   Intensity ا����ك ��ء �� ��ن ا����ن أن ��ون �د���  ى 	�قو���(ق ��د:  * 

ا��د�د �ن ا�<!��� و��ن �د ��ون إ���س �وي أو �د�د �دا ��#ن ا�<(�ل �<ط، ��(8 ���ل 

ر!ون '�-�ض ��دة ����� ��د �ؤ�دو�� ��دة، وذ�ك ���دا ا���5ل ��د أن ��ض ا���س ���

.	ن ا�ظروف ا����ط
 أو ا���1�
 ����دث  

 :Bد أن ����(ق ���ر� * 	دم ا���5ت Instability �ض اKراء ا	���دا�
 �� �;��ر اKراء ��


 وا������
 ا�را�@
 أو ا	���دا ا����<دات ا���1دة �!ل ���5
 أو ��ون �	����	(8 ا�<�م ا'
.ذات �;��ر �ط�ء�دا أو ��ون �ن ا�����ل 	دم �;��رھ�  

��م ا�����ل �A ا��روز  : Importance and salience 
 *ا��روز وا9ھ��

وا9ھ��
 	(8 أ�-�� ���1ن ����دGن ���رBم �ن أ�-�� �د ��و��ن ����ز�ن �ن ����
 ا��2-وم 

و����ر ھ��� 	�د�� ��ون �و!A إھ���م �����ر رأي �� ��رز 	�د�� ��ون �� �ؤرة ا'����ه 

ر��� ��ون ا�@�&���ن �ر��ط��ن 	ر!�� ، �-�� أ	ط� و�ت طو�ل �(���2ر �� ��8ء �� 

8 ا���س �<د ��;ل ا9���ء ا��� ���م 	(�-� أ�-� ھ��
 ��زا ���را �ن إ����ه أ�5ر أھ��
 و	(

 . ا�2رد

ر��� ��ون ا���<ن ا�ذي ����ق �� رأي �� ھو أ�ل �� اھ�م �� ��ر���� و���� ھ�� �دى : ا���<ن*


 ا�2رد �ن أن رأ�� 	(8 &واب>5  

________________  
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:�#����ت ا�رأي ا���م -2 

:رة �(رأي ا���مھ��ك �<����ت ��5  

ھ��ك �<����ت ��5رة �(رأي ا���م، ��ذھب ��ض ا�����5ن �5) إ�8 �<���� ��ب إ�5رة      - 

��ط� و���ر��� � 
�ا'���ھ�ت أم 	دم إ�5ر�-� أو ��ب �دى ا���راره ، أو ��ب �دى در

��-� ا����ث إ�8  أو ��ب �دى �#5ره �و��1ل ا�د	��
 ،أو �Bر ذ�ك �ن ا�زوا�� ا��� ���ظر

:ھذه ا��<����ت ���ء �ن ا��2&�ل ��� �(�ا�رأي ا���م و���ن أن ����ول   

:ا�رأي ا���م ا��ر��ط ��5Oرة ا'���ھ�ت أو 	دم إ�5ر�-�  

و����ل ھذا ا��<��م ا�رأي ا���م ا��2(� وا�رأي ا���م ا����ن و��رح دوب ذ�ك �و��،	�د�� 

� 
������ 

 �Oن ا�رأي ا���م �� ھذه ا����
 ���ن أن ��ون ھ��ك ردود ��ل ���������� 
�!>

           .�م أ�� ��ون رأ�� 	��� ��(��) �أي ���ر أو �Bر ���ر 	�(��ون @�ر��� أو دا@(�� 

و	(8 ذ�ك ���رأي ا���م ا��2(� �دل 	(8 أن ا'���ھ�ت �د أ�5رت وأن �-� ��ض أ�واع 

��.ا��#�5ر 	(8 ا��(وك ا�دا@(� وا�@�ر  


 ك ����ن أن ��و�A �� ��5ر �ن ا���9ن، و�ود رأي 	�م و�A ذ����� 
�!���ل ظ-ور 


 	(8 أن ھ��ك ا���ھ�ت �م ���(ور ��د ���ل �Gا�رأي ا���م �(د C)ء �&ط��و�ن ھ��ك 


���� 
�!�.  

��دث �� ��5ر ھذه ا'���ھ�ت، و	(8 ���ل ا���5ل ���رأي ا���م @)ل ��رة ا��)م �ظل رأ�� 

�رة، وذ�ك 	��� ����� أ��� 

 ا�<��ل ���ت أ��م أ	�ن ا���س �&2�!�
 �(�رب 9ن ������ ��

�ت ���ن أن ��5ر 	�د �دوث �زاع �� ا�و�ت ا�ذي ��ون �دى ا���س و�&2
 ����رة ا���ھ

��ل، وG �ؤ5ر ��� ا��وادث ا���ر�
 أو ا�ظروف ���ن، @&و&� إذا ��ن �&�و�� 

           .ا'���ه ا���ما�ط�ر1
 إG ��درا وھو ��� �رى �ط��ق 

ا���ددة  و��8  و��5(� ا�9زاب أو ا�-��1ت ذات ا9ھداف ا��را�� ا�رأي ا���م ا��ؤ�ت-

.ا��-8 ھذا ا��وع �ن ا�رأي ا���م  
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 ���دث ا�رأي ا���م ا��و�� و��5ل ا��2رة ا��و������ 
	���ا��� ����<-� ��!م أ�راد ا� - 


 أو �دث ����� @ط�ر، ��2�8ء أو ��ر5
 �(ت �����دث 	����2�8ء أو ��ر5
 �(ت ����

 

 ا�9داث ا������&�@ 
2&� 
وھذا ا��وع �ن ا�رأي ا���م ��<(ب �ن �وم K@ر، و�;ط�


��ت ا��ر�����
 وا9	��ل ا���و��� ا���ر�
 وا����

���ش 	(8 ا�رأي ا���م ا��و��، ��(<ف و�� رأي دو���2ت أن ا�&���
 ا'@��ر�
 ا���5رة 

 
�ذب ) �����ت(ا�9داث ا��و��
 ا�-��
 و���ل ��-� ا����و�ن ا�!@�
 �;رض ا�&��2�  

ا�&���
 ا��ز��
 �-� �ن �@��ر �ن ��دة ا�رأي ا���م ا��و�� �� �)ءم  د	و�-� 

��ز�� ا������
،���ز�ز رأ�-�، �(و&ول إ�8 ا�-دف و�����ن 	(8 ذ�ك �&�;
 �(و�-� ا

.و��ر�ره  


:ا�رأي ا���م ��ب ���ط� و���ر��� �� ا�����
 ا����  

�ز ھذا ا��<��م �� ا�رأي ا���م ا��(�� وا�رأي ا���م ا'����� أي أن ھ��ك �ط�	� 	ر�!� ور


 �ن ا���-ور ���ن أن ���8 �����-ور ا��(�� وھو ا�<ط�ع ا�&�@ 
ذي ��ون �رأ�� أھ��

��ن �د	8  �&ورا �5) �� ا'دGء �&و�� �� ا'��@���ت�
 ا����
 و اھ����� ��� ا����

�8ء ھذه �� G ��رھ� و���إ��-� وھذا ا�<ط�ع ��(<8 و�-�ت �ظر @�&
 ��9دوار ا����
 و��

�-� ����� Gا9راء و.  

�;ل �2�� ���<!��� ذات وھ��ك �ط�ع آ@ر ���ن أن ���� �2�
 ���<ط�ع ا���ط وھو ا�ذي� 

وأ�راد ھذا ا�<ط�ع، �واء �رى �2�� ط�و�� و��در 	(8 ا�<��دة  ا�&�;
 ا����
 وھو ا�ذي

أو �Bر ذ�ك ���ون �#ن �-م ���� أو رأ�� �� ���وا ر��ل دو�
 أو &���2ن أو ���!ر�ن 

  1ا����1ل ا����
 ا���ر�
، و�-م @(�2
 �ظر�
 أو ��ر�
 �&درون 	�-م �� أرا1-م

___________________ 

ار ا�ط��	
 وا��وز�A، د ،"ا����� ا���م،ط5���& و�,و��&،و.���& ودوره ! ا������ ا�رأي"أ��د �در، 1 
.80ص ،1998ا�<�ھرة،   
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 و��'��2ق	��� ھذا ��'!��
 إ�8 أن �-م دا��� أ��ر �ن ا��واطن ا���دي �ن أ�ل ا�و&ول ���

.              ��-� أو �<��د�-� إ�8 ھدف ���ن                                                                 

:ا�رأي ا���م �ن $�ث �دى ��*�ره و��*ره 5و��'ل ا�د����  

:ا�رأي ا���م ا���5& أو ا�#�'د-  


 ���ط�A �-م �<�1ق ا�9ور و���ط�A �2��رھ� �(��-ور  ��5(� )��� ا�9
 وھم ���!رورة 

ا��@�(2
 �ل ھ� ا��� �ؤ5ر �� �(ك ا�و��1ل  ��دة ا�رأي ھذه ا�&2وة G ��#5ر �و��1ل ا'	)م

.�#���رھ� وآرا1-�  

:ا�رأي ا���م ا��*#ف - 

وھؤGء ��5(ون �ط�	� ؤ�ط� ��ن ��دة ا�رأي و�����1 و��ن ا5�9ر�
 ا����<
 ا��� �&دق �ل 

���ذ�ره و��1ل ا'	)م ���رأي ا���م ا��5<ف ��#5ر �و��1ل ا'	)م و�د �ؤ5ر ��-� �<در 


 �طورھ���دود، و��2�.�وت ���
 ھذا ا�رأي �� �ل أ�
 ���� �در  

:ا�رأي ا���م ا�����ق - 

وھذا ا��وع ��ون ا5�9ر�
 �� ��!م ا�دول وھو ا�(ذي G �-�م ������1ل ا����
 إG أذا د	� 

وھو �&دق �ل �� �<�ل ��  ا'ذا	
 ا����و	
 أو ا��ر�1
 أو  �Q��@���ت �5)،

أن ھذه ا9راء أو ا���(و��ت ���ورة �� "ا�&���
،وھو ��ن ����ش �� أرا�1،��رد 	2و�� 

ا�&��2
 أي أن ا�<ط�ع ��#5ر ��ل �� ���ر ���&��2
 أو �Bرھ� �ن و��1ل ا'	)م دون 

أ��� ���<ط�A ��و�� ا�رأي ا���م ا����� أو ا�<�1د ا��د��ل وھم ���و�
 ا���(�ل أو ا��2��ر أو 


1.و����ر ��دة د��
 G��;)�� �وا�ط
 ا�ز	��ء ا�������ن وأ	وا�-م �ن @�راء ا�د	��  

 

_______________________ 

 ص،�ر�A ��ق ذ�ره،" & ودوره ! ا������ ا������رأي ا���م ط5���& و�,و��& و.���ا"ا��د �در  1
.82،83ص  
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:���م � : ا�رأي ا���م، و��'ل ا���*�ر ! ا�رأي ا���مو��'ل ا أ*ر-4  

اھ�م ��5ر �ن ا��@�&�ن �� ���ل ا�رأي ا���م وو��1ل ا'�&�ل ا����ھ�ري وا'	)��، 

�درا�
 ا��وا�ل ا��ؤ5رة �� ا�رأي ا���م و��ن �A �طور و��1ل ا'	)م �&ورة ��زا�دة 

دورا أ����� �� ا��#�5ر 	(8 ا�رأي ا���م وG����  @)ل ا���وات ا9@�رة ���ت ھذه ا�و��1ل


 ا'�&���
 ذا�-�أن �)��)� ���و�
 ��ن ا'�&�ل وا�رأي ا���م و����ر ا9@�ر ��� 
�  .ھ��ك 	)

�ن أھم ا����وGت ا��� ��ت ���(�ل  berelson.Bو����ر ���و�
 �ر��رد ��ر��ون  


 ا��#�5ر�
 ��ن ا'�&�ل وا�رأي ا���م، و���و	�ت أو أ�واع �ن ا��وا�ل ا��)� 
��@ A!و

��زا��O� (8 ا�رأي ا���م وھ�	2�ر طرق �#�5ر و��1ل ا'�&�ل � ��:  

  :أ�واع ا����ل

 
�و!C ��ر�(ون أن �زا�د ھ���
 أي و��(
 �ن و��1ل ا'�&�ل و�و�-� �و��(
 إ	)��

�'�&�ل ا��@&� ���س �دى ������-� و�#�5رھ� 	(8 ا����ھ�ر و��ول آرا1-م وا���ھ��-م، �

 ،
  أو ا�2ردي �<د أھ���� ��د ظ-ور ا�و��1ل ا����ورة أو ا����و�

��� �<دت ا9@�رة أھ���-� ������
 �Qذا	
 ��� ��و�ت ا9ھ��
 إ�8 ا�&���
 وأ@�را إ�8 

�� ) ا9��ر��ت(ا��(2ز�ون ور��� ���ف ا���وات ا�<�د�
 	(8 �#�5ر ا�����ت ا���(و��ت 


 و��1ل ا'�&�ل �� �دى �@&&-�  �� ا��#�5ر 	(8 ا�رأي ا���م �2س ا�و�ت �زداد أھ��

أراء و�و	�
 ا��و!و	�ت وا��را�� وا���دة ا'	)��
 وا'�&���
 ا��� �<وم �-� �� �;��ر 


   1.ا����ھ�ر و ����ل ا�رأي ا���م �&ورة �و�

  

_____________________  
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  :أ�واع ا���,�ت وا�#;���

�م ا����)ت و ا�<!��� �و	�
 ا�رأي ا���م وا��#�5ر ��� و���ط�A �ظ-ر � 
��دد ط���

�وة �#�5رھ� 	(8 ا�رأي ا���م �ن  ���&��C ا���م اھ����� �(�وظ� ط
ا�<!��� ا��ر�� ��

��دث �و�-� �وة �د ) ا�<!��� ا�2رد�
(ا�<!��� وا����)ت ا�2رد�
، وإن ���ت ا9@�رة 

، و�ن ����
 أ@رى ��د أن ا�<!��� وا�9داث وأو���-� �-م و��و��-� �(رأي ا���م �(رأي

  .ا����ھ�ري

  :أ�واع ا���س

��#5ر 	�(��ت ��و�ن ا�رأي ا���م و����(� ��و	�
 ا���-ور وط���
 ا����ءا�� و���<دا�� 

 ا'	)م أو �Bرھ�وا���ھ��� ��و ا����)ت وا�<!��� وا�9داث ا��� �<وم ��ر!-� و��1ل 

�-م ا��و��
، ��� أن 	�(�
 ا'ھ���م �ط���
 ا��و!وع أو �ن ا����)ت ا��� �وا�--م �� ���

�� 
)��
 ا���(�م، وا����وى ا�5<���،وا'��&�دي، وا��-�� ا����دد ��ب �و	�
 در


 وا�دا���
 �د�-م )��
 ا���	-م �#ھ��
 ا���
 ودر�	����
 ا�9راد، و����1-م ا'�&@�و

�-�-�  . ��(-� أو �وا

  :أ�واع ا�ظروف ا��$�ط� ��5���ل

�وا�ل �� ��رف ��� و�<&د �-ذه ا�ظروف ���و	
 ا��وا�ل ا����ط
 �و��1ل ا'�&�ل أو 


 ، وا������
،ا��� �د �(�ب دورا ��(ط�� أو ا����ر�� �را،�� ����ل �	����ا����1
 وا'

و��1ل ا'�&�ل، وا@���ر �و	�
  و��1ل ا'�&�ل، وا@���ر �و	�
 ا�و��1ل ا'�&�ل �� �ل 


    1.�ن ا������ت ا���<د�
 وا�����

  

  

_________________  
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 �:���� ا�(�ل ا�*�  


 ��ب و�ود ا����)ت    ��
 ��دث �&ورة ظ�ھرة و�ؤ�	����ا�رأي ا���م 	�(�
 ا

وا�<!��� وظ-ورھ� أو ا@�1�2-�، وھو و�-�ت ا��ظر وا���ور ا���1د ��ن ��-ور ���ن 


�ول )��  �و!وع ���ن إزاء �و�ف أو �
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	� ا�����

  

37 

 

  

����د ا�(�ل ا���*:  

  

 

 �Rو!�ع ا���(���أ&�C ا�رأي ا���م �وة ���رة �� ������� ا����� وذ�ك ���


 ا�راھ�
 وا'ھ���م ���رأي ا���م �ن أھم ���ت ا��واط��ن �� �	����وا'��&�د�
 وا'


 و�-ذا �<ول أن  ا�����A ا��د�ث، �#�راد و�#	!�ء �� ا�����A و���ؤو��ن���� 
�� @د�


 �<�ش و�دال �ول �و!وع ���ن ��ن ا�9راد وا����	�ت ���� A�ا�رأي ا���م ھو �� ا�وا


 �-م �(ك ���� 
�!�
 �ول 	���ا�&;�رة ��د��ر و�ر�
 وھو ا�رأي ا���1د ��ن أ	!�ء ا�


	���  .ا�
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  �  ا�رأي ا���م: ا�(�ل ا�*�

  

  ����د

��&، أ�وا�&، ���'�&:ا�رأي ا���م ��ر�ف-1��.  

  �#����ت ا�رأي ا���م-2

  أ*ر و��'ل ا���م � : ا�رأي ا���م-3

����  
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� ا����و��     ��
� ا��ز�ر �طور ا�: - 

ا���درة ا��ر��� �� ا��زا�ر �دا�� ا�����ر�� ���� و���ت �ر�دة ا����ر �دأت ا������ 

��ن ا�و �� ا����� أول ���ر�  ��� �ا��زا�ر�ون �ن ا������ ا��ر��� �� �%دھم، و�

.� �'ك �ر��� ��-��س ھذه ا����(� ا��� �م ��ن �دورھ� ���') ��'�ب(أ�ر ا��'ك  1847

����ب ا�'.� ا�(ر����، و��ن �و�/� ا�'.� ا�و��دة ا��� ��ن ) ا�دار��(ا����رة ا��ر��� 

�زا�ر��ن �ن 7%ل �(��ت ا��ر�دة ا���ب ا��زا�ري �(/�/� آ�ذاك إ���4 إ�2 اط%ع ا�

�'2 ا������م وا�8وا��ن ا���درة ��7ذل �/� ا�روح ا��ور�� ا���8و�� ا��� �� ا�(�ت ��8د �/� 

 1898='وب ا��واط��ن 4د �دوھم، أ�� ا���ف ا;7رى وا��� �درت ���7 ��د ��� 

 ���ا����رھم و��و�� إ��/م ا���ف ��7طب ا;ھ��� و���ت ھذه ) ا����? وا;���ء(�/

ا�(ر�����ن ، أ�� ا������ ا��و�/� �'���ر�ن وا����'�ن ��درت ��ذ �دا��  ا���'��ن

ا��و�/� �'��ود " �ر�د ا��زا�ر"�ن 7%ل إ�دار ���(�  1830ا@��%ل أي ��� 

ا�(ر����ن، �8دم ��'و��ت �ول ا����رك وا����'���ت ا��و�/� �'��ش ا�(ر���، ��د أن =�م 

���و4/� ��ر�د " �ر�د ا��زا�ر"����زا�ر �ر�دة  � =وا�دها@��%ل ا�(ر��

ا��� �������ب �'.� �ر��� ر����، و��'B =رارات إدارة ا@��%ل ا;ھ���، "ا��ر�دا��زا�ري"

��2 أ�واع و���ل ا@�%م ا������ �7د�� أھداف ا��ورة ��� ا��7د�ت ا��ورة ا���ر�ر�� 

  1 (� ��ط�8 ��ا�م ا��ورة ا���ر�ر����ن ���ب ا������ ا����و�� ظ/رت أول ���

 

 

______________________________ 
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���ل إ��� �'��8و�� ا��زا�ر��، و��د �ؤ��ر ا��و��م ا���ت ھذه ا����(�   ���1955    

���و �� ا������، و��د " ا���ل"���(ر���� و ���1955  ���ل ا�م �ر�دة ا�وطن ��;وراس

 �، وا�'ت  ����� ا��ورة �1962و�'��  5ا�راز ا��زا�ر �'2 ا��8%�/� ا�����

�دورھ� ������ ا����ھ�ر ��I(�ق �ول ا��'ط� �7وض ���رة ا����ء وا�����د ��د أن �Fدر 

 ا����ر�ن �ن إط�رات وأ�وان ��ر��ن ورا�/م �را�F ���را 

 J�و�ط� ���%�و��@���4 إ�2 ����� ا��ورة ا���ر�ر�� ا����دة ا�7ذت ا��ؤ���ت ا@

أول "�و��� ا���ب"ا������ ا@�����ر�� أ���ن ���%د و�-��س ��ف وط��� �د�دة و��/�

�/د ا@��8%ل  ��/د أول �ر�دة ����ر��� �ظ/ر " ا���/ور��"�ر�دة ����ر��� �ظ/ر� ��

���8ط��� و���ت ھ���ن ا����(��ن ا;�7ر��ن " ا���ر" �وھران و "ا���/ور��"ا@��8%ل 

� �دا�� ا@��8%ل ��ودة ا��و�����دران ���(ر���� و��ززت ا������ ا�وط��� أ��4 �                

��@���4 إ�2 ا��و��� ���(ر����   Alegerien republien   ا���/ور��ا������� ا��زا�ر

. ا��� ���ت �/�م ���7 ����واJ�4 ا@������� وا������8   Soir algerienا������� 

� ا���'�� ا��� أط'ق �'�/� ��د ا@ط��� ��ظ�م ا�ر��س أ��د �ن �'� �ن =�ل ھواري �و�د�ن �

ر�زت ا��'ط� ا��د�دة اھ����� �������� ا�وط��� و�و��//� ��ل ".ا�����? ا��وري"آ�ذاك  

ط��8 �/ذا ا��و�� �و�و��� ا���8دة ا��د�دة �'2 ا����د�ن ا���'� وا�دو�� �7دم أھداف واد

 �ا��د�د �ط'ب ا;�ر ا�داث �.��ر �� ا�7ط ا@������ �'����� و�و=�ف ا���ض ��/� ا��

 �����ب �J ا��و�/�ت ا��د�دة وا�داث ��ف ����8ق ھذه ا;Fراض و�ن ��ن ا���ف 

Le peuple وLe soir Algerie  م� ��1965وان �19و=�(/� ��د ا��  

  1"�زا�ر ا;�داث"، �م "ا����ھد"�وان ��/� �و��� 19أ�� ا������ ا��� �م ا�دا�/� ��د 

 

____________________ 
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���زت ھذه ا�(�رة ��4ف ا���و�ن �دى ا���(��ن ا����'�ن ���.� ا��ر��� ا������ �ن =�ل 

ا���ؤو��ن �'2 ا@�%م �-ن ���ل �'2 �/��ش ا���رر�ن ���'.� ا��ر��� و�و��ر ا����زات 

 ا���و�ن وا��/�م ����7رج

�'2 =��ون وا����د=�  1988ر و�J د7ول ا��زا�ر �/د ا���دد�� ا��ز��� ��د أ�داث أ��و�

أ���ت ا��%د ��و�ر �'2 �و��ن �ن ا������ وھ� ����� ا�8ط�ع ا��7ص إ���4  1990

.إ�2 ����� ا;�زاب ا��� ��-ت �����J ��دي �ن =�ل ا��'ط�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

�����، �ر�J ��ق ذ�ره ص 1 ��%��104.  
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���:  

 

ا������ ا����و�� و زا�ت �ن أھم و���ل ا@�%م ا;7رى �� �8ل ا;7��ر وا;�داث  ���ت

و�و��'/� ��7ط�� ���ز ا;ھ��� وا��وا�ز ا��.را��� �������� ا����و�� و��'� �/'� 

�'م ��� ��دث  2'� Jل ا�������� 
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� ا����و��                :ا��ل ا�ول ��ا�          

 

�د��� 

 


� ا����و���� 1-��ر�ف ا�

 


� ا����و���� 2-وظ��ف ا�

 


� ا����و���� 3-�طور ا�

 

��� 



 ا
ط�ر ا��ظري  

 

 ا������ ا����و��:ا���ل اول

 ����د

 ��ھ�� ا������-1

 وظ��ف ا������ ا����و��-2

�ص ا������ ا����و�� �� ا��زا�ر-3��! 

 �طور ا������ ا����و�� �� ا��زا�ر-4

��"! 

 ا�رأي ا�%�م:ا���ل ا�#���

 ����د

 �%ر�ف ا�رأي ا�%�م و�()�' -1

2-'�� أ�واع ا�رأي ا�%�م و!��

 �-,���ت ا�رأي ا�%�م-3

 أ#ر و,��ل ا
0"م 0/. ا�رأي ا�%�م-4

��"!  

   



   

 ا����ب ا��ط��-�

 

 ���3 ا���ث

 

���4 ا���ث� 

 

 ���0 ا���ث

 

 أدوات ا���ث

 �ط��8 ���� 0ن �ر�دة ا�(روق

 0رض ا��داول و��/�/��

3� ا����

 

����! 

 

4��8��� ا��را  

  



  ا���رس  

 

 �-د��

 

�� ا
ط�ر ا����

 

 ا
(����� و��د�د ا����ھ�م

 

�����)
 ا

 

 �ر;��ت

 �,�ؤ>ت ا�درا,� 

 أ,��ب ا!���ر ا��و;وع

 أھداف ا�درا,�

 ��د�د ا����ھ�م وا���ط/��ت

 ���3 ا���ث

���4 ا���ث� 

 ���0 ا���ث



  ا���
�� ا�������   ا���� ا�ول:ا��
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� ا����و��     ��
� ا��ز�ر �طور ا�: - 

ا���درة ا��ر��� �� ا��زا�ر �دا�� ا�����ر�� ���� و���ت �ر�دة ا����ر �دأت ا������ 

��ن ا�و �� ا����� أول ���ر�  ��� �ا��زا�ر�ون �ن ا������ ا��ر��� �� �%دھم، و�

.� �'ك �ر��� ��-��س ھذه ا����(� ا��� �م ��ن �دورھ� ���') ��'�ب(أ�ر ا��'ك  1847

����ب ا�'.� ا�(ر����، و��ن �و�/� ا�'.� ا�و��دة ا��� ��ن ) ا�دار��(ا����رة ا��ر��� 

�زا�ر��ن �ن 7%ل �(��ت ا��ر�دة ا���ب ا��زا�ري �(/�/� آ�ذاك إ���4 إ�2 اط%ع ا�

�'2 ا������م وا�8وا��ن ا���درة ��7ذل �/� ا�روح ا��ور�� ا���8و�� ا��� �� ا�(�ت ��8د �/� 

 1898='وب ا��واط��ن 4د �دوھم، أ�� ا���ف ا;7رى وا��� �درت ���7 ��د ��� 

 ���ا����رھم و��و�� إ��/م ا���ف ��7طب ا;ھ��� و���ت ھذه ) ا����? وا;���ء(�/

ا�(ر�����ن ، أ�� ا������ ا��و�/� �'���ر�ن وا����'�ن ��درت ��ذ �دا��  ا���'��ن

ا��و�/� �'��ود " �ر�د ا��زا�ر"�ن 7%ل إ�دار ���(�  1830ا@��%ل أي ��� 

ا�(ر����ن، �8دم ��'و��ت �ول ا����رك وا����'���ت ا��و�/� �'��ش ا�(ر���، ��د أن =�م 

���و4/� ��ر�د " �ر�د ا��زا�ر"����زا�ر �ر�دة  � =وا�دها@��%ل ا�(ر��

ا��� �������ب �'.� �ر��� ر����، و��'B =رارات إدارة ا@��%ل ا;ھ���، "ا��ر�دا��زا�ري"

��2 أ�واع و���ل ا@�%م ا������ �7د�� أھداف ا��ورة ��� ا��7د�ت ا��ورة ا���ر�ر�� 

  1 (� ��ط�8 ��ا�م ا��ورة ا���ر�ر����ن ���ب ا������ ا����و�� ظ/رت أول ���
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���ل إ��� �'��8و�� ا��زا�ر��، و��د �ؤ��ر ا��و��م ا���ت ھذه ا����(�   ���1955    

���و �� ا������، و��د " ا���ل"���(ر���� و ���1955  ���ل ا�م �ر�دة ا�وطن ��;وراس

 �، وا�'ت  ����� ا��ورة �1962و�'��  5ا�راز ا��زا�ر �'2 ا��8%�/� ا�����

�دورھ� ������ ا����ھ�ر ��I(�ق �ول ا��'ط� �7وض ���رة ا����ء وا�����د ��د أن �Fدر 

 ا����ر�ن �ن إط�رات وأ�وان ��ر��ن ورا�/م �را�F ���را 

 J�و�ط� ���%�و��@���4 إ�2 ����� ا��ورة ا���ر�ر�� ا����دة ا�7ذت ا��ؤ���ت ا@

أول "�و��� ا���ب"ا������ ا@�����ر�� أ���ن ���%د و�-��س ��ف وط��� �د�دة و��/�

�/د ا@��8%ل  ��/د أول �ر�دة ����ر��� �ظ/ر " ا���/ور��"�ر�دة ����ر��� �ظ/ر� ��

���8ط��� و���ت ھ���ن ا����(��ن ا;�7ر��ن " ا���ر" �وھران و "ا���/ور��"ا@��8%ل 

� �دا�� ا@��8%ل ��ودة ا��و�����دران ���(ر���� و��ززت ا������ ا�وط��� أ��4 �                

��@���4 إ�2 ا��و��� ���(ر����   Alegerien republien   ا���/ور��ا������� ا��زا�ر

. ا��� ���ت �/�م ���7 ����واJ�4 ا@������� وا������8   Soir algerienا������� 

� ا���'�� ا��� أط'ق �'�/� ��د ا@ط��� ��ظ�م ا�ر��س أ��د �ن �'� �ن =�ل ھواري �و�د�ن �

ر�زت ا��'ط� ا��د�دة اھ����� �������� ا�وط��� و�و��//� ��ل ".ا�����? ا��وري"آ�ذاك  

ط��8 �/ذا ا��و�� �و�و��� ا���8دة ا��د�دة �'2 ا����د�ن ا���'� وا�دو�� �7دم أھداف واد

 �ا��د�د �ط'ب ا;�ر ا�داث �.��ر �� ا�7ط ا@������ �'����� و�و=�ف ا���ض ��/� ا��

 �����ب �J ا��و�/�ت ا��د�دة وا�داث ��ف ����8ق ھذه ا;Fراض و�ن ��ن ا���ف 

Le peuple وLe soir Algerie  م� ��1965وان �19و=�(/� ��د ا��  

  1"�زا�ر ا;�داث"، �م "ا����ھد"�وان ��/� �و��� 19أ�� ا������ ا��� �م ا�دا�/� ��د 

 

____________________ 

 ،��%�� �����
� ا��زا�ر" �
���24ر�J ��ق ذ�ره ص، "��ط� ا� 1 
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���زت ھذه ا�(�رة ��4ف ا���و�ن �دى ا���(��ن ا����'�ن ���.� ا��ر��� ا������ �ن =�ل 

ا���ؤو��ن �'2 ا@�%م �-ن ���ل �'2 �/��ش ا���رر�ن ���'.� ا��ر��� و�و��ر ا����زات 

 ا���و�ن وا��/�م ����7رج

�'2 =��ون وا����د=�  1988ر و�J د7ول ا��زا�ر �/د ا���دد�� ا��ز��� ��د أ�داث أ��و�

أ���ت ا��%د ��و�ر �'2 �و��ن �ن ا������ وھ� ����� ا�8ط�ع ا��7ص إ���4  1990

.إ�2 ����� ا;�زاب ا��� ��-ت �����J ��دي �ن =�ل ا��'ط�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

�����، �ر�J ��ق ذ�ره ص 1 ��%��104.  
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���:  

 

ا������ ا����و�� و زا�ت �ن أھم و���ل ا@�%م ا;7رى �� �8ل ا;7��ر وا;�داث  ���ت

و�و��'/� ��7ط�� ���ز ا;ھ��� وا��وا�ز ا��.را��� �������� ا����و�� و��'� �/'� 

�'م ��� ��دث  2'� Jل ا�������� 
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� ا����و��                :ا��ل ا�ول ��ا�          

 

�د��� 

 


� ا����و���� 1-��ر�ف ا�

 


� ا����و���� 2-وظ��ف ا�

 


� ا����و���� 3-�طور ا�

 


� ا����و�� 
� ا��زا�ر�� 4-�طور ا�

��� 
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 :��ر�ف ا�رأي ا���م-1

����ر 	ن " ا�رأي ا���م �� ����� ا�رأي ا���م ا��د�ث 1956��
   bigali	رف ا����

�� 
	���
 �ن ��  ". �و!وع ���ن ،��ون �و!وع ���

  إ�راھ�م إ��م 	(� ا�رأي ا���م �� ����� ا'	)م وا'�&�ل ا����ھ�ري �#�� ،.و	ر�� د

��ر�
 ،إزاء �و�ف �ن ا��وا�ف، "� 
ا��2رة ا���1دة ��ن ��-ور �ن ا���س ،�ر�ط-م �&(�

ا����
 ا��� ��5ر اھ����-م،أو ���(ق أو �&رف �ن ا��&ر��ت أو ��#�
 �ن ا����1ل 


  1".��&���-م ا����ر�

���و��  j.p chaplinو�� ھذا �ذھب ���(ن  ��Dhctionary of Psychology  8إ�

ذ�ك ا����8 ا���م �رأي أو ا���ه ا�;����
 ا��ظ�8 �ن ا�9راد ��و "ا���م �#��،  ��ر�ف ا�رأي

�
 أو ���و	
 �ن ا�<!������� 
�!.2  

���و��  ��J.P Chaplinر�ف ����ون  ��Dhctionary of Psychology  إ�8 ��ر�ف


 "ا�رأي ا���م �#��، �!�ذ�ك ا����8 ا���م �رأي أو ا���ه ا�;����
 ا��ظ�8 �ن ا�9راد ��و 


 أو ����
 أو ���و	
 �ن ا�<!�������.  

��ر�ف �دد ا�رأي ا���م �#�� �وع �ن ا'��2ق �ول �و!وع �� ���ر �� ا9�@�ص 

ھذا ء و��ن ا�@(ق ��� ���م ����
 �5ل ا�ذ��" ، Mackinonا�����ز�ن �@&�1ص ����ون 

ا'��2ق أو ا�رأي ا���م ��'����ر وا��در�� ��<��A �� ��ظم ا���س �<ر��� ��8 و�و �����و �� 

 .���واھم ا���(��� وا�5<���

 

 

  

  

___________________    


 ���د �<�ق،1�
"ا�رأي ا���م ��ن ا�د	��
 وا'	)م"	وا�����  .19،ص1993ا��ر��
،ا���2و�
، ا����ھر�
 ا�(���
  ، ا�
 .15ص.1ط،����
 ا9��(و �&ر�
، ا�<�ھرة"�و��و�و��� ا�����
"��ھد ر�زي، 2
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 أو "�(رأي ا���م �#��،  Doobدوب ��ر�ف ���� 
)��
 ا���س ��و �	���	��رة 	ن ا���ه 

��ر�ف �(�
 ا'���ه ��دث ���ن، و�ذا ���ون ھذا ا���ر�ف �ن 5)5
 	��&ر أ����
 ھ� 

Attitede  و 
	���
  Groupeا�)��  1"وا��� ���ون ��-� ا�رأي 	�و�� Problemوا��

  :��ر�ف ����ر ا�����


 أو "�(رأي ا���م، ���� 
�!�
 ا���ب ا�وا	�
 �� ��رة ����
 ��و ��)Bھوا�رأي ا���1د ��ن أ

 ��� 

 أو ���-� ا'�������)B9ھذه ا C��&� <�ش و��س�دل وا��أ�5ر ���دم �و�-� ا�

2"����را    

ا��2ق "أن ا�رأي ا���م ��� �2�ره أ�5ر ا����ب ا�2ر���ون و!و�� �� ���ول ا��و!وع ھو-

���5ر�ن �واط�� دو�
 �� أو �����B-م ���� ��&ل �����9م ا��� �&ل إ��-� �ل �رد 	(8 �دة ا

�-���� 
�#��� 

 ��د�ره أو ���ر��� ا���(�����"3  

    

  

  

  

  

  

  

_______________________  

وا�درا��ت ا���دا��
، ،ا���#ة ا��طور�
 وا'���ھ�ت ا��د�5
 "�و��� ا���م وا����لو�و��"	�د E ���د 	�د ا�ر���ن 1


، ��روت، �����  .243، ص2006دار ا���ر�
 ا�

 أ��د ��د�ل،  2��
 ا�<�ھرة ا���(�م ا���2وح، "ا�رأي ا���م"�@��ر ا��-���، 	�طف 	د�� ا���د، را����، �ر�ز 

  .23،ص2000

، ا'���در�
، ،دار ا���ر�
 "، درا�
 �� ا'�&�ل ا'�����"ا�د���� وا�رأي ا���م"إ���	�ل 	(� ��د، 3�����ا�

 .146،ص2005

 

  

�ة ا�رأي ا���م – 1��:  
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ظ-ر �&ط(C ا�رأي ا���م �&ورة  وا!�
 ��ددة @)ل ا�ر�A ا��5�� �ن ا�<رن ا���ر�ن، 

 
وإن ��ن ا��@دام ھذا ا��&ط(C 9ول �رة ��ود إ�8 	-د ا�5ورة ا�2ر���
 إG أن ��ر�


 وا���ز�
، و�� ار����ا��ظم �ن وظ�1ف �(د	��
 و�ن أھ��
 ��رى ���(��ت ط �-ذه ا��ظم ا��2

ا��#�5ر 	(8 ا�رأي ا���م ا�دا@(� وا�@�ر��، ��د �<ط
 ھ��
، و	)�
 	(8 �دا�
 ا'ھ���م 

  .ا���د وا�درا�
 ا��(��
 �(رأي ا���م

�� أ�5رت ��2ھ�م �<�رب ��5را و�@�(ط أ����� ���رأي ا���م و@)ل �طور ا��2ر ا����

�1دة �� 	-د ا'Bر�ق و�<ل ا���9ر وا9@��ر و ا������ �ن @)ل وا'���ھ�ت ا��

��@&&�ن ا��ر�وا ھذا ا���ل �� 	-د ا�رو��ن،و�� ظل ��طرة ا�����
 ��(ور�2-وم 

ا���وار5
، إ�8 أن ��ء �������(� ����ر 	ن ا'��2ق ا����	� ا���م وھ���
 ا��<���د وا9	راف 

E، و��و��ون �وك أن �و!C ا9�س �2-وم &وت ا���ب ا�ذي ا	��ره �ن &وت 


 وا�<��و��
 ��2-وم ا�رأي ا���م��  .ا9@)


 ا��2ر ا������ ���رأي ا���م 	(8 �<�<��ن ر�1����ن ھ���  :�ؤ�د 	)

أوG ا'����ء ا����رك �(�(وم ا������
، وھو ا'����ء ا�ذي �� G�A وG �<�د �ن ا��)��ت 


 ا9@رى، وھدا �5����B ،وض ظ�ھرة ا�رأي ا�����د�
 ��ن ا�رأي ا���م و ا��(�	����وم ا'

ا���م و	دم ���(��-� �(��د�د ا�د��ق، وھدا ا�;�وض ��رر �دى ��ض ا����ب ا�����ك �� 

��م أ���� @&و&� �� ��Gت �B(ب ا��ر��ت ا9����
، و�<و��ت و�ود ا�رأي ا�

� 

، وازدھ�ر اKراء ا����ر!��
 �رأي ا��@�
 ا��ا�د��<راط�
 ا��� ��2ل ا�������


  1.ا��-���

  

  

_______________________  

 ��ر ا��� و��ت"	�د ا�;�2ر ر��د ا�<&��،  1! 1، ����
 اKداب،ا�<�ھرة، ط"ا�رأي ا���م وا��$ول ا�د��#راط ،

   .13، ص 2004
 

 : و���'�&أ�واع ا�رأي ا���م  1-2

 :ھ�����A ا�����5ن 	(8 أن ا�رأي ا���م ��<�م أ�8 �و	�ن 
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 :ا�رأي ا�2ردي و ا�رأي ا���م

                              :                و��<�م �دوره إ�8 �و	�ن ھ�� :ا�رأي ا�(ردي:أو)

و@�ر�� وھو ا�رأي ا�ذي ��و�� ا�2رد ��2�� و�@�(ف ��@�)ف 5<��
 ا�2رد : ا��@&� ا�رأي-

�����ل ��� و����ر ا�رأي ا��@&� ھو�دى ��2	A� �) أ�راد ��� 
و ا�<�	دة ا�!رور�

 .@وف أو �رج، و���ر 	�� 	)��
 ا�رأي ا���م �&رح �� ا�2رد دون

�ن ا�رأي ا��@&� ���2ظ �� ا�2رد ��2��، �) ��وح �� وG ���ر  ءوھو �ز:ا�رأي ا�@�ص-


 أن ���ص��وھو �زء �ن رض �(�<و�
 أو ا�!رر، و�!-ر أ5ره �� ا�رأي : 	�� �9د @

 .ا���م 	�د ا'��راع ا��ري

���   :ا�رأي ا���م و��دد ����(��& أھ���: *�

وھو ا�رأي ا���م ا�<�1د أو ا�را1د و��5(� ا�<�دة وا�ز	��ء وا�����
  :ا�رأي ا���م ا����طر

وا���و��ت �� أB(ب ا���9ن، و�ل �ن ����ل ��ؤو��
 ا�@�ذ ا�<رار، و	�دة �� �ؤ5ر ھدا 

 .ا�رأي �� و��1ل ا'�&�ل وG ��#5ر �-�


 ا��5<�2ن، وھ� ا� :ا�رأي ا���م ا��5<ف	���ط�<
 �<وم 	(8 وھو ا�رأي ا���م ا�<�رئ و��5(� 


 وا�درا�
 و'���ع�� .ا��وار وا����


 ا���(�م ��� و��#5ر ھذا ا�رأي �در��ت �و���2وت ���-� �ن ����K A@ر ��ب در

��تإ���2و�
 �و��1ل ا'�&�ل و�ؤ5ر ��-� � .�8 �دھ�، ��� ��د�� �ن �<د وأراء و���

م �ن ا���ب ��ن G ظا9	وھو ا�رأي ا���م ا�����ق �رأي ا��واد :ا�رأي ا���م ا���<�د


 وا�درا�
، و�� ����ق ھذا ا�رأي وراء ا�رأي ����ط���ون �����
 ا'ط)ع وا���ث وا����

 .ا����طر وا�رأي ا��5<ف دون ���2ر أو �د��ر
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  : �م ا�,�ا��#�

 
��)B9ب ا���
 إ�8 ��)B9�� وا��<&ود 
	���
 وھو رأي �� �ز�د 	(8 �&ف ا���)B9رأي ا

 .ت ا��#�5ر ا����2
 ذا


، و�رى ��ض ا�����5ن أن �-ذا ا�رأي 	���
 وھو رأي �� �<ل 	(8 �&ف ا��)�رأي ا9

 . وزن ���ر �� ا�9
 دوام 	(8 ا��2	(�
، وا���ل ا���د وا����5رة

 
)��ا�رأي ا'�)�� وھو ا@�)ف و�وا�ق ��ض ا����	�ت رBم ا@�)ف ا'���ھ�ت إزاء �


، و��5را �� �<<ت ھذه ا9�(��ت ا�2وز 	(8  ����
، �� و�ت ��دد و��ت ظروف����


��)B9ا.  

 

 ا�د��ع و���س ا����ھ�ر ��وا�ق أ�5ر��-� ا����<�ا�رأي ا����ق وھو 	�دة �� ��ون ���


 أو د��  . را�
 أو ا���ع	(8 ���1ل ��5رة دون ���

�  :ا��#��م ا�ز�

�;ط�
 ا�9داث ا��و��
 ا���ر�
 وھو ا�رأي ا���م ا���<(ب أو ا���;�ر،  :ا�رأي ا���م ا��و��

ا���;�رة ����ش 	(�-�، و�ر��ط �-� و���ل 	�دة �ن ا9@��ر وا���(و��ت ا�<&�رة وا�&ور 

�ز��دة 	دد  ا��� ��(<2-� و��1ل ا'�&�ل @�&
 ا�&�ف ا'@��ر�
 ا���5رة ا��� ���;(-�

��1��  .ت وا��&��C ا�2رد�
 ا�����رة �� ھذا ا�رأي�را1-� و	�دة �� �ؤ5ر ا�

�<وم ھذا ا�رأي �� و�ت ��دد 	(8 ��ر ���	�ت أو ��ظ��ت أو  :ا�رأي ا���م ا��ؤ.ت

 .أ�زاب ذات أھداف ��ددة و���-� أ�� �زوG ھذه ا����	�ت وأ�� ���<�ق أھدا�-�

 :ا��#��م ا��0را!


 أو ����ظ
 أووھو ا���وا�د �� ��رع �� أو �ر�
 : ا�رأي ا���(��Gأو و 
  .�د��
 أو ��ط<

وھو ا�رأي ا���م ا�<و��، و���� رأي ���وع ���ن �(د ���ن ����د : ا�رأي ا���م ا�وط��


 .إ��� ا��(ط
 ا�<��1

  

���)�
 �;و�� أو د���� أو : ا�رأي ا���م ا'����و���ل رأي 	دة أ����م ����ورة �;را��� أو ��

 
�!�أو أ�5ر �&�ر�
 ���دم �و�-� ا��<�ش وا��دل، و��س �!�ر�� �� ��رة ����
 ��و 
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�رة، و�ن أ�5(
 ا�رأي��� 
ا�رأي ا���م ا��ر��، ا�رأي : ا��&��C وا�<�م ا'�����
 ا����ر�

  .ا�N................ا���م ا'�ر�<�، ا�رأي ا���م اK��وي

�-دد  وھو رأي ا���وب G رأي ا���و��ت �ول �!��� �&�ر�
: ا�رأي ا���م ا������

C)�و���ق ا�� 
  1.ا�����A ا'����� �5ل ا9�(�
 ا��وو�

  :ا��#��م $�ب ا��وا�د

&ر�C ���ر 	ن أراء ا���س وا���ھ��-م �� �ر�
 ا�رأي ا���م ا�ظ�ھر وھو ا�رأي ا���م ا�


 . دون @و�� أو �ردد و	�دة �� �<وم ھذا ا�رأي �� ا�������ت ا�د��<راط�
 ا��<


، ا�رأي ا���م ا����ن وھو ����ا�رأي ا���م ا�ذي �ظ-ر �و!وح و�م ���ر 	�� �&را�
 وا�

�<وم 	�دة �� ������ت ا���م ا�د����وري و���ول ھدا ا�رأي إ�8 رأي 	�م ظ�ھر 	�د�� 

 
�	�������ھ�ر و�طول �دة ا'����ل، و	�د�� �ر�A ا��وا1ق وا�<وا��ن ا'��� 
���د ا����

 ا��� ���ت ��ول دون ا�����ر 	��


 ��وا�د ا�9داث وا�و��A1 وا����رأي 	���ل م �و�ود����2ل وھو ا�رأي ا���م ا��و�ود ���

��ت دوا1ر ا�رأي ا���م� .و��ظ-ر أ�5ره �� ��(�<�ت و���

وھو �م ��ون �و�ود أ&) و��ن ��و�A و�وده 	�د �دوث ��ض : رأي 	�م ��و�A و�وده

�رة �دم ��و�م ا�&�ف 	(8 ���ل ا�����ل أو ا�9داث أو ا�و��A1 ��5) �و أ�;�ت ���ر��ت 

ا���5ل �O�� �ن ا���و�A و�وده ��ن ا����ب !د ھدا ا'�;�ء و�(�ب �را�ز ��وث ا�رأي ا���م 

A� .ا���و

  

____________________  

1.�1  25، 24
 ���د �<�ق، �ر�A ��ق ذ�ره، ص ص	وا  
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  :���'ص ا�رأي ا���م 1-3


 ��دث �	����
، ��ب �و	�
 و�ود ����ر ا�رأي ا���م 	�(�
 ا���&ورة ظ�ھرة و�ؤ

ا����)ت وا�<!��� و!-ورھ� أو ا@��2ءھ�، و�<د ظ-رت ���وGت ��5رة ���(�ل أھم 

 .ا����ت ا����
 وا�@&�1ص ا��� ����ز �-� ا�رأي ا���م

 *ا��دة   Intensity ا����ك ��ء �� ��ن ا����ن أن ��ون �د���  ى 	�قو���(ق ��د: 

��ن �د ��ون إ���س �وي أو �د�د �دا ��#ن ا�<(�ل �<ط، ��(8 ���ل ا��د�د �ن ا�<!��� و

ر!ون '�-�ض ��دة ����� ��د �ؤ�دو�� ��دة، وذ�ك ���دا ا���5ل ��د أن ��ض ا���س ���

 .	ن ا�ظروف ا����ط
 أو ا���1�
 ����دث

 :Bدا���(ق ���ر���	راء اKد أن ��ض ا�
 �� �;��ر اKراء ��� Instability �5دم ا�	ت� * 


 وا������
 ا�را�@
 أو ا	���دا ا����<دات ا���1دة �!ل ���5
 أو ��ون �	����	(8 ا�<�م ا'

�دا أو ��ون �ن ا�����ل 	دم �;��رھ� ذات �;��ر �ط�ء. 

 *ا��روز وا9ھ��
 ��Importance and salienceم ا�����ل �A ا��روز  :

وا9ھ��
 	(8 أ�-�� ���1ن ����دGن ���رBم �ن أ�-�� �د ��و��ن ����ز�ن �ن ����
 ا��2-وم 

و����ر ھ��� 	�د�� ��ون �و!A إھ���م �����ر رأي �� ��رز 	�د�� ��ون �� �ؤرة ا'����ه 

ر��� ��ون ا�@�&���ن �ر��ط��ن 	ر!�� ، �-�� أ	ط� و�ت طو�ل �(���2ر �� ��8ء �� 

8 ا���س �<د ��;ل ا9���ء ا��� ���م 	(�-� أ�-� ھ��
 ��زا ���را �ن إ����ه أ�5ر أھ��
 و	(

 . ا�2رد

ر��� ��ون ا���<ن ا�ذي ����ق �� رأي �� ھو أ�ل �� اھ�م �� ��ر���� و���� ھ�� �دى : ا���<ن*


 ا�2رد �ن أن رأ�� 	(8 &واب>5  
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 :�#����ت ا�رأي ا���م2-

  :ھ��ك �<����ت ��5رة �(رأي ا���م

 ھ��ك �<����ت ��5رة �(رأي ا���م، ��ذھب ��ض ا�����5ن �5) إ�8 �<���� ��ب إ�5رة     

��ط� و���ر��� � 
�ا'���ھ�ت أم 	دم إ�5ر�-� أو ��ب �دى ا���راره ، أو ��ب �دى در

أو ��ب �دى �#5ره �و��1ل ا�د	��
 ،أو �Bر ذ�ك �ن ا�زوا�� ا��� ���ظر ��-� ا����ث إ�8 

 :ھذه ا��<����ت ���ء �ن ا��2&�ل ��� �(���ن أن ����ول ا�رأي ا���م و�

 :ا�رأي ا���م ا��ر��ط ��5Oرة ا'���ھ�ت أو 	دم إ�5ر�-�

و����ل ھذا ا��<��م ا�رأي ا���م ا��2(� وا�رأي ا���م ا����ن و��رح دوب ذ�ك �و��،	�د�� 


 �Oن ا�رأي ا���م �� ھ���� 
�!>� 
������ 
ذه ا����
 ���ن أن ��ون ھ��ك ردود ��ل ������

           .�م أ�� ��ون رأ�� 	��� ��(��) �أي ���ر أو �Bر ���ر 	�(��ون @�ر��� أو دا@(�� 

و	(8 ذ�ك ���رأي ا���م ا��2(� �دل 	(8 أن ا'���ھ�ت �د أ�5رت وأن �-� ��ض أ�واع 

�� .ا��#�5ر 	(8 ا��(وك ا�دا@(� وا�@�ر


 و�A ذ�ك ����ن أن ��و�A �� ��5ر �ن ا���9ن، و�ود رأي 	�م ���� 
�!���ل ظ-ور 


 	(8 أن ھ��ك ا���ھ�ت �م ���(ور ��د ���ل �Gا�رأي ا���م �(د C)ء �&ط��و�ن ھ��ك 


���� 
�!�. 

��دث �� ��5ر ھذه ا'���ھ�ت، و	(8 ���ل ا���5ل ���رأي ا���م @)ل ��رة ا��)م �ظل رأ�� 

�رة، وذ�ك 	��� ��� 

 ا�<��ل ���ت أ��م أ	�ن ا���س �&2�!������ أ�� ������
 �(�رب 9ن 

�ت ���ن أن ��5ر 	�د �دوث �زاع �� ا�و�ت ا�ذي ��ون �دى ا���س و�&2
 ����رة ا���ھ

��ل، وG �ؤ5ر ��� ا��وادث ا���ر�
 أو ا�ظروف ���ن، @&و&� إذا ��ن �&�و�� 

��ه�ط��ق  ا�ط�ر1
 إG ��درا وھو ��� �رى�Gا���م ا.           

ا���ددة  و��8  و��5(� ا�9زاب أو ا�-��1ت ذات ا9ھداف ا��را�� ا�رأي ا���م ا��ؤ�ت-

 .ا��-8 ھذا ا��وع �ن ا�رأي ا���م

 

 ���دث ����<-� ��ظا��� ا�رأي ا���م ا��و�� و��5ل ا��2رة ا��و������ 
	��� -م أ�راد ا�
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 أو �دث ����� @ط�ر، ��2�8ء أو ��ر5
 �(ت 	��������دث ��2�8ء أو ��ر5
 �(ت ���

 

 ا�9داث ا������&�@ 
2&� 
وھذا ا��وع �ن ا�رأي ا���م ��<(ب �ن �وم K@ر، و�;ط�


��ت ا��ر�����
 وا9	��ل ا���و��� ا���ر�
 وا����

��(<ف  ���ش 	(8 ا�رأي ا���م ا��و��،و�� رأي دو���2ت أن ا�&���
 ا'@��ر�
 ا���5رة 

 
�ذب ) �����ت(ا�9داث ا��و��
 ا�-��
 و���ل ��-� ا����و�ن ا�!@�
 �;رض ا�&��2� 

ا�&���
 ا��ز��
 �-� �ن �@��ر �ن ��دة ا�رأي ا���م ا��و�� �� �)ءم  د	و�-� 

ا������
،���ز�ز رأ�-�، �(و&ول إ�8 ا�-دف و�����ن 	(8 ذ�ك �&�;
 �(و�-� ا��ز�� 

 .و��ر�ره

 :�ب ���ط� و���ر��� �� ا�����
 ا����
ا�رأي ا���م �

�ز ھذا ا��<��م �� ا�رأي ا���م ا��(�� وا�رأي ا���م ا'����� أي أن ھ��ك �ط�	� 	ر�!� ور


 �ن ا���-ور ���ن أن ���8 �����-ور ا��(�� وھو ا�<ط�ع ا�&�@ 
ذي ��ون �رأ�� أھ��

��ن �د	8  �� ا'��@���ت�
 ا����
 و اھ����� ��&ورا �5) �� ا'دGء �&و�� �� ا����

�8ء ھذه �� G ��رھ� و���إ��-� وھذا ا�<ط�ع ��(<8 و�-�ت �ظر @�&
 ��9دوار ا����
 و��

�-� ����� Gا9راء و. 

وھ��ك �ط�ع آ@ر ���ن أن ���� �2�
 ���<ط�ع ا���ط وھو ا�ذي ��;ل �2�� ���<!��� ذات 

<��دة وأ�راد ھذا ا�<ط�ع، �واء ا�&�;
 ا����
 وھو ا�ذي �رى �2�� ط�و�� و��در 	(8 ا�

أو �Bر ذ�ك ���ون �#ن �-م ���� أو رأ�� �� ���وا ر��ل دو�
 أو &���2ن أو ���!ر�ن 

  1ا����1ل ا����
 ا���ر�
، و�-م @(�2
 �ظر�
 أو ��ر�
 �&درون 	�-م �� أرا1-م

  

  

  

___________________  

 ،1998ار ا�ط��	
 وا��وز�A، ا�<�ھرة، د ،"ا����� ودوره ! ا������ا�رأي ا���م،ط4���& و�,و��&،و.���& "أ��د �در، 1 
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 و��'��2ق	���  ھذا ��'!��
 إ�8 أن �-م دا��� أ��ر �ن ا��واطن ا���دي �ن أ�ل ا�و&ول ���

 .              ��-� أو �<��د�-� إ�8 ھدف ���ن                                                               

  :ا�رأي ا���م �ن $�ث �دى ��*�ره و��*ره 4و��'ل ا�د����

  :ا�رأي ا���م ا���4& أو ا�#�'د-


 ���ط�A �-م �<�1ق ا�9ور و���ط�A �2��رھ� �(��-ور  ��5(� )��� ا�9
 وھم ���!رورة 

ا��@�(2
 �ل ھ� ا��� �ؤ5ر �� �(ك ا�و��1ل  ��دة ا�رأي ھذه ا�&2وة G ��#5ر �و��1ل ا'	)م

 .�#���رھ� وآرا1-�

  :ا�رأي ا���م ا��*#ف

��ن ��دة ا�رأي و�����1 و��ن ا5�9ر�
 ا����<
 ا��� �&دق  ء�ط�ووھؤGء ��5(ون �ط�	� 

�ذ�ره و��1ل ا'	)م ���رأي ا���م ا��5<ف ��#5ر �و��1ل ا'	)م و�د �ؤ5ر ��-� �<در  �ل ��


 �طورھ���دود، � .و���2وت ���
 ھذا ا�رأي �� �ل أ�
 ���� �در

 :ا�رأي ا���م ا�����ق

ذي G �-�م ������1ل ا����
 إG أذا د	� وھذا ا��وع ��ون ا5�9ر�
 �� ��ظم ا�دول وھو ا�

�Q��@���ت �5)، وھو �&دق �ل �� �<�ل ��  ا'ذا	
 ا����و	
 أو ا��ر�1
 أو 

أن ھذه ا9راء أو ا���(و��ت ���ورة �� "ا�1،��رد 	2و�� ا�&���
،وھو ��ن ����ش �� أر

ا�&��2
 أي أن ا�<ط�ع ��#5ر ��ل �� ���ر ���&��2
 أو �Bرھ� �ن و��1ل ا'	)م دون 

ا��د��ل وھم أ��� ���<ط�A ��و�� ا�رأي ا���م ا����� أو ا�<�1د ���و�
 ا���(�ل أو ا��2��ر أو 

  1.ز	��ء ا�������ن وأ	وا�-م �ن @�راء ا�د	��
و����ر ��دة د��
 G��;)�� �وا�ط
 ا�

  

  

 

  

_______________________ 

  82،83ص ص،�ر�A ��ق ذ�ره،" & ودوره ! ا������ ا������رأي ا���م ط4���& و�,و��& و.���ا"ا��د �در  1
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 :���م � : ا�رأي ا���م، و��'ل ا���*�ر ! ا�رأي ا���مأ*ر و��'ل ا-4

اھ�م ��5ر �ن ا��@�&�ن �� ���ل ا�رأي ا���م وو��1ل ا'�&�ل ا����ھ�ري وا'	)��، 

�درا�
 ا��وا�ل ا��ؤ5رة �� ا�رأي ا���م و��ن �A �طور و��1ل ا'	)م �&ورة ��زا�دة 

 ����G(8 ا�رأي ا���م و	وات ا9@�رة ���ت ھذه ا�و��1ل دورا أ����� �� ا��#�5ر �ل ا��(@


 أن �
 ا'�&���
 ذا�-�ھ��ك 	)�)��)� ���و�
 ��ن ا'�&�ل وا�رأي ا���م و����ر ا9@�ر ���.  

�ن أھم ا����وGت ا��� ��ت ���(�ل  berelson.Bو����ر ���و�
 �ر��رد ��ر��ون  

��و	�ت أو أ�واع �ن ا��وا�ل � 
��@ A!ن ا'�&�ل وا�رأي ا���م، وو�� 

 ا��#�5ر��ا��)

��ز �� �2�ر طرق �#�5ر و��1لا��O� (8 ا�رأي ا���م وھ�	ا'�&�ل :  

  :أ�واع ا����ل

 
�و!C ��ر�(ون أن �زا�د ھ���
 أي و��(
 �ن و��1ل ا'�&�ل و�و�-� �و��(
 إ	)��

 �&@����س �دى ������-� و�#�5رھ� 	(8 ا����ھ�ر و��ول آرا1-م وا���ھ��-م، ��'�&�ل ا�

  أو ا����و�
، أو ا�2ردي �<د أھ���� ��د ظ-ور ا�و��1ل ا����ورة 

��� �<دت ا9@�رة أھ���-� ������
 �Qذا	
 ��� ��و�ت ا9ھ��
 إ�8 ا�&���
 وأ@�را إ�8 

�� ) ا9��ر��ت(ا��(2ز�ون ور��� ���ف ا���وات ا�<�د�
 	(8 �#�5ر ا�����ت ا���(و��ت 

�2س ا�و�ت �زداد أھ��
 و��1ل ا'�&�ل �� �دى �@&&-�  �� ا��#�5ر 	(8 ا�رأي ا���م 

أراء و	�
 ا��و!و	�ت وا��را�� وا���دة ا'	)��
 وا'�&���
 ا��� �<وم �-� �� �;��ر و�


   1.ا����ھ�ر و ����ل ا�رأي ا���م �&ورة �و�

  

  

  

  

_____________________  
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  :أ�واع ا���,�ت وا�#;���

�م ا����)ت و � 
ا�<!��� �و	�
 ا�رأي ا���م وا��#�5ر ��� و���ط�A �ظ-ر ��دد ط���

�وة �#�5رھ� 	(8 ا�رأي ا���م �ن  ���&��C ا���م اھ����� �(�وظ� ط
ا�<!��� ا��ر�� ��

�د ��دث �و�-� �وة ) ا�<!��� ا�2رد�
(ا�<!��� وا����)ت ا�2رد�
، وإن ���ت ا9@�رة 

وا�9داث وأو���-� �-م و��و��-� �(رأي ا���م ، و�ن ����
 أ@رى ��د أن ا�<!��� �(رأي

  .ا����ھ�ري

  :أ�واع ا���س

��#5ر 	�(��ت ��و�ن ا�رأي ا���م و����(� ��و	�
 ا���-ور وط���
 ا����ءا�� و���<دا�� 

 ا'	)م أو �Bرھ�وا���ھ��� ��و ا����)ت وا�<!��� وا�9داث ا��� �<وم ��ر!-� و��1ل 

�-م ا��و��
، ��� أن 	�(�
 ا'ھ���م �ط���
 ا��و!وع أو ��� �ن ا����)ت ا��� �وا�--م ��


 ا���(�م، وا����وى ا�5<���،وا'��&�دي، وا��-�� �
 ���دد ��ب �و	�
 در)��ا��


 وا�دا���
 �د�-م )��
 ا���	-م �#ھ��
 ا���
 ودر�	����
 ا�9راد، و����1-م ا'�&@�و

�-�-�  . ��(-� أو �وا

  :����لأ�واع ا�ظروف ا��$�ط� �4

�وا�ل و�<&د �-ذه ا�ظروف ���و	
 ا��وا�ل ا����ط
 �و��1ل ا'�&�ل أو �� ��رف ��� 


 ، وا������
،ا��� �د �(�ب دورا ��(ط�� أو ا����ر�� �را،�� ����ل �	����ا����1
 وا'

و��1ل ا'�&�ل، وا@���ر �و	�
  و��1ل ا'�&�ل، وا@���ر �و	�
 ا�و��1ل ا'�&�ل �� �ل 

���    1.��ت ا���<د�
 وا�����
�ن ا�

  

  

  

  

_________________  
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� :���� ا�(�ل ا�*�


 ��ب و�ود ا����)ت    ��
 ��دث �&ورة ظ�ھرة و�ؤ�	����ا�رأي ا���م 	�(�
 ا

وا�<!��� وظ-ورھ� أو ا@�1�2-�، وھو و�-�ت ا��ظر وا���ور ا���1د ��ن ��-ور ���ن 


�ول )��  �و!وع ���ن إزاء �و�ف أو �



 ا���
	 ا������

 

4 

 

 :ا�������

�	ر و
	�ل ��	� وا���	ل��د ا���	�� ا����و�� �ن أدم و
	�ل ا���م ��ر�م �ن ا

 	�� ���ا��� رة �'د �ر�ت �'د ا���م و�دا&��	 �	�ذا�� ا��$#ز ون أ� أن ا���ف ��	 

	 وا�دة و��د ا,�راع ا-��	�0 ا/�� ا��	��� و�طور �'� 	ت ا�ط�	�� ا-, رة أ�ر�ت ھذه 	�

��4 أ��7 ا����6 ا����0 
$�� ا
���� �  و� � �ؤ&ر �4$ 
$وك ا��2�ور و��و ن 


�ط 8 ��ر ك �ا�رأي ا��	م ھذا ا-, ر ا�$ذي  ���ر �	 � ا���م ���ل �	م و�	���ف 

 .ا�رأي ا��	م  �'	رب � ; ��2و�� �ن ا��	س أو �ن ا��8��2

�طرح ا��
	ؤل ا��	�0 	�ي �	م ا�ط	�ب ا�2	��0 ھل و2�ت 2ر دة ا��روق رأ: وھ

�	ر�0 أ �دو؟ � @ �,�وص 

    :ا��ر
��ت

�	ول 2ر دة ا��روق �'@ � �	ر�0 أ �دو أ&	ر اھ��	م ا�ط$�� ا�2	��  ن�.- 

�	ر�0  
	ھ�ت 2ر دة ا��روق �0 ��و ن رأي �	م ا�ط	�ب ا�2	��0- � @�,�وص 

  .إ �دو

��طرح �0 ھذا ا�
 	ق ��2و�� �ن ا��
	ؤ�ت :��ؤ�ت ا�درا �
ا��0 �
�4 ھذه ا�درا

	��� ��	2C�:  

�	ر�0 إ �دو؟ � @  -ھل أ&	رت 2ر دة ا��روق اھ��	م ا�ط$�� ا�2	��  ن ��د ��	و��	 


	ھ�ت 2ر دة ا��روق �0 ��و ن رأي �	م �د- � @ى ا�ط$�� ا�2	��  ن �,�وص 

	�  .ر�0 إ �دو

   



 ا���
	 ا������

 

5 

 

  :أ��ب ا����ر ا��و
وع

��#زة  8ا��و@و� � أ�4 ا�ذا� � ��ون ��&	�� دوا�أن ��ل درا
� �$� � دوا�8 �,�$ف �ن 

 :�$4 ا��'	ء �و@وع 2د ر �	�درا
� وا-
�	ب  ��ن ا,��	رھ	 �0

   :ا���ب ا��و
و���

- �
 .وا���	ل@	�� �$درا
	ت ا�
	�'� �0 �$وم ا���م إ�2ل ھذه ا�درا

 .ا�دو��ا���	�� ا����و�� و
 $� ���و ن ا�رأي ا��	م ودورھ	 �0 ازدھ	ر -

�� �ول �F& ر ا���	�� ا����و�� و��	�$�	 �8 ا��2�ور-	� .,$ق 2و �ن ا��'	ش وا��

 :ا���ب ا�ذا���

 .�و
	�ل ا���م ا����و�� و�F& رھ	 �0 � 	��	 اھ��	م-

 .��ر�� � ف ��ون �$��	�� ا����و�� �2�ور ,	ص �ؤ&ر � ;-

 .إ �دو��ر�� �دى ��	��2 ا���	�� ا����و�� �'@ � �	ر�0 -

� :أھداف ا�درا

�	رھ	 ��ر�� �طور-�� .ا���	�� ا����و�� و ا

 .��F& ر ا�رأي ا��	م �	���	�� ا����و�� ا�ھ��	م-


	ھ�� ا���	�� ا����و�� �0 ��� ل ا�رأي ا��	م-�. 

� :أھ��� ا�درا

 .ا�8�2 � ن دور ا���	�� ا����و�� وا�رأي ا��	م-

    .	م�
	ھ�� ا���	�� ا����و�� �0 ا�رأي ا��-
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����  :درا�ت 

 	س ا�رأي ا��	م �ب ��ر ادر � �	��
� ��ؤ�ف ���د �و�	ن ���	ب أ�#; ��ت ��وان إ

 ��
0  1999��وذ2	 � �
�#�� � ث �	�2ت ا�درا
� أ�2	ز  235ود �	�ت ا�درا

�0 درا
	ت ا�رأي ا��	م إ@	�� إ�4  ا����� ا-و� � �ن ,�ل ��د د ا���	ذج ا�ر�	د �

��	��ظر � إ2راء �.  

درا
� ��	دل ا�K#	ر ,$ ل ���وان ا���م وا�رأي ا��	م وھ0 درا
� �ول �ط� 8 ا���	ت 

�� ا���ر � ا�
را ا���2	� �
� ث �	�2ت ا�درا
� إ��	� � ��$ ل ��	خ  �2003 $ � �

�'د�;  ا�
	�د ا�ذي �روج �; و
	�ل ا���م ا���ر � �ن ,�ل �	 وا��2	ها�رأي ا��	م 

ت و�	 �طر�; �ن أراء �ول @ � �ط� 8 ا���	ت ا���ر � ا�
را� $ � �ن ��$و�	

  . وا�'@	 	 ا����$� ��	 و�F& رھ	 ا���	خ �0 ��� ل ا�رأي ا��	م ا���ري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________  

درا
	ت ,$ ل، ا���م وا�رأي ا��	م، درا
� �ول �ط� 8 ا���	ت ا���ر � ا�
را� $ �، �ر�ز  �	دل ��د ا�K#	ر-1

  .1،2000ا�و�دة ا��ر� �، � روت،ط
�ر وا��وز 8، ا�'	ھرة،-2�  ���1999د �و�	ن، إ��	� 	ت  	س ا�رأي ا��	م، ��ر ��وذ2	، دار ا���ب ا��$� � �$
  

 :�!د�د ا����ھ�م
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ھ0 �ل �ط�و�� دور �  ��رر �دورھ	 �0 �وا� د ��ددة �	���ف :ا���	�� ا����و��

�رات�  وا���2ت وا�

�رة ا��ط�و�� ا��0 ��در  و� 	 و���ل �و@و�	ت ���و�� أھ��	 ا-,�	ر ا��:ا�#ر�دة

ا��0  را�4 � �	 ا�
�ق ا���#0 وا�ووف �$4 آ,ر ا-��	ء إ�4 2	�ب ا��و@و�	ت 

 1.ا���K رة وا-�واب ا�&	���


�  ا���2	ع& ن �0 �$م ھو ��ط$7 و@8 �; ا��	� :ا�رأي ا�$�م	 
وا��	�& ن �0 �$م ا�

	�� :و�$�	ء ا��#س �0 ��	ر ف �& رة �


 � ا�ذي  
ود ا��8��2 و F,ذ أ��	ل ا���� ر ��; وا��وا�ل 	 
ھو ظ	ھرة ا��2	� � و

���زم  � ا��0 ���$; �ن ط� �� ا��8��2 ا�ذي  ��ون � ; وھو �ظ	ھرة ��ذه ا��#	ت

�2د أن � � 
	 
�وء ا�دو�� وا�
$ط� ا���	�رأي ا��	م د �	ن ��ز�	 ��ل  ��	ما�ھ�


 � ا��0 ��د��	 ا-رض �Kض ا��ظر �ن ط� ���	 
واء �	�ت د �'راط � 	 
ا-�ظ�� ا�

 2.أو د ��	�ور �

ھو ا��K ر ا�ذي  طرأ �4$ �
�'�ل ا�ر
	�� ا���� � 2راء ��ر@; �$و
 $�  :ا�&ر

  3. ھ	��م	ا���� � و ر��ط �� ول ا-�راد وا�2

ر ا�ذي طرأ �$4 ا�ط$�� �ن ,�ل را���م �2ر دة ا��#�وم ا�2را�0 ھو ا��K  و�
ب 

�	ر�0 إ �دو � @  .ا��روق �ن ,�ل 

  

  

  

  

_________________                                                                                                                             

   05، ص1999،�$��$ م ا��#�وح، ا�'	ھرة . �1'	ھرة �	روق ���د أ�و ز د، �'د�� �0 �$م ا���	��، 2	��� ا 1
�ون و&'	�� ا�2زا�ر،�,$وف �و�روح، ا��$'0 وا���	ھدة �$4 ا��
رح،  2� �

       .37،39ـ ص ص �2004ؤ
� � ، ا�'	ھرة ، ط . 3	�                                                                                                                              163 – 162، ص   2004،  ���1د �2	ل ا�#	ر ، ا���2م ا����0 ، ا�دار ا���ر � ا�$�
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� ا��'���ھ0 ��2و�� ��	�ر �
�'$� و��ظ�� �8�2 � ن أ�,	ص ذوي : ا��ؤ


	م ود�و�� �ن إ���  ن ��	 رؤوس أ�وال وأ�� � �رات �0 ا���	ج �#	ءات ��

 	��  1.ا����0 ��	 أھداف ��ددة �
�4 أ�4 �$و


�إأ�	 
  .إ��� � ���&ل �0 2ر دة ا��روق ا� و�0 2را� 	 ��0 �ؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________  

� �، ط 1	�
� د ا��د دي،
$وى إ�	م �$0، ا���م وا��8��2، ا�دار ا���ر � ا�$� 4�    .162، ص �1،2004



 ا���
	 ا������
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  :ا��!ث�#��) 

�	 ��ذا ا��و@وع �$4 �8��2 ا���ث راء 2ر دة ا��روق ط$�� �
�'د ا���د�	 �0 درا

�

م �$وم ا���م  ر�	�م وا���	ل	K�
� ���	2�. 

�	 �	,� 	ر � �� ا���ث و�'	 �'راء 2ر دة ا��روق ا�ذ ن  �و�ون ا�رأي :��*� ا��!ث�

ا��روق ، ود �م ا,� 	رھم �طر '� �,ص �ن راء 2ر دة  60ا��	م د ��و�ت ا�� �� �ن 


�د � � 	��8�2  ا�
�� 	نب ط� �� ا�درا
� و��ر �2م ا��8��2 ا-�$0 ود ا,�ر

ا�� 	�	ت وھو �2و�� �ن ا-
�$� ا������ �8�2 ا�� 	�	ت ا�ز�� �ن ا�درا
� وھ0 أھم 

 ��	� �' �	ت ا�و
	�ل ا�#�	�� �0 8�2 ا�� 	�	ت �رط أن  �ون ا��	�ث �$4 ��ر�� د	

 ا�
��	رةا��ط$وب ��2�	 و�� # �  	س ا���K رات ا��ر�وب �0 درا
��	 و�ر82 أھ� � 

��	  �وا�ق �8 �و@وع ا�درا
� إ�4 أ��	 �و�ر ا�وت وا�2�د  ا�
�,دام�ن � ث 

وا���$#� وا�
�و�� �ن ,�ل ��	��2 � 	�	��	 �	�طرق ا���	� � �8 �را�	ة @رورة 

 0��.1 ��'ق أھداف ا�درا
�ا ق ا���'ق �ن ا�� 	�� ا�د

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_______________________ 

�ب 1�ا�2	�� �،  ، دار ا���ر��"ا���ث ا��$�0 ا���	ھ6 وا�طرق وا-دوات"�2	ل ���د أ�و 

�در �،ا�
  .148،ص�2007
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ا����6 ا����8 �0 ھذه ا�درا
� وا����6 ا��
�0 أ�&ر ��	ھ6 ا���ث ����� : �*,+ ا��!ث

 6��ا��
�0  ا�ذي  'وم �$4 , 	ر �	�� �� �� �ن ا��	�ت ا�و2ودة و 'وم ا��	�ث ھو ا��

�درا
��	 و��ون درا
� ھذه ا��	�� �ن �	�� ا���K رات ا��ر��ط� ��	 وھو ا����6 ا�ذي 


	ن أو " �0 �	ھو �	�ن"  ��	ول ا-��	ث وا�درا
	ت  ا��0 ���ث�ا/ن �0 � 	ة ا�

� 	 	@�� و 
�,دم ھذا ا����6 طر	 وأدوات �8�2 ا��8��2 �ن ظواھر وأ�داث و �

 1.ا��'	�ق وا���$و�	ت

 8 .ا���2	�0 �
� ل �#�م ظواھره وا
�,�ص 
�	�;�$وا

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

____________________ 

�ر وا��وز 8، ا-ردن، ط" �*�ھ+ ا��!ث ا�$.�-"�ز ز داوود-1�$� ��	
 .60،ص 1،2006دار أ
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�ب ا������
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ل ا��
	ر وا��داث � �
"	�ت ا�#�	�  ا��"!و
  و�ز�ت �ن أھم و�	�ل ا���م ا��رى �
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