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 اإلهداء
 ح ووهبين احلياة ... ربيإىل مه بعث يف انزو

 إىل مه كان بييت ومسكين ... وطين

 إىل مشعيت عمزي انهتني تنريان دربي باحرتاقهما

 انهذان غمزاوي بعطفهم وحبهم وحناهنم

 منذ أول حلظاث حياتي....أبي وأمي

 إىل سندي يف هذه اندويا... أخىتي وأخىاتي

 إىل انذيه عهمىوي وسيج احلزوف ... أساتذتي

 ينبىع انعهم واملعزفت...كهييتإىل 

 واىل كم مه ساعدوي يف إعداد هذا انبحث ..
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل إقرارًا بنعمتو وال الو إال اهلل إخالصًا لوحدانيتو والصالة والسالـ على سيد خلقو نبينا 

 محمد المصطفى األمين وعلى آلو الطيبين الطاىرين وبعد...

أف أسجل شكري  إالبعد االنتهاء وبعوف اهلل سبحانو وتعالى من كتابة بحثي ىذا ال يسعني 

( لما شملني بو من رعاية وأحاطني بو من عوف وتوجيو د. سامي أحمد وتقديري لألستاذ الفاضل )

جانب الخلق األخوي الكريم وفقو اهلل تعالى في خدمة التعليم  إلىسديدين وما بذلو من جهد 

 معي....الجا

 

 

 

 الطالب الباحث

 عالء محمد فالح

 قسم العلوم السٌاسٌة

 المرحلة الرابعة
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 إقرار المشرف

 

اإلعالم ودوره فً تشكٌل الرأي هذا البحث الموسوم بــــــــ ) إعداداشهد ان 

فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة /  إشرافً( قد جرى تحت  العام الدولً

جامعة دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً العلوم 

 السٌاسٌة .

 

  د. سامً أحمدالمشرف / 

 التوقٌع / 

 6112التارٌخ  /   /  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
 الحمد هلل والصالة والسالـ على خير خلق اهلل محمد صلى اهلل عليو والو وصحبو وسلم تسلما اما بعد :

 أو عامة ربحية، غير أخرى أو تجارية مؤسسة أو منظمة أو تقنية أو وسيلة أي على يطلق مصطلح ىو اإلعالـ
 متنوعة مهاما يتناوؿ اإلعالـ أف إال المعلومات، ونقل األخبار نشر مهمتها رسمية، غير أو رسمية خاصة،
 وانتشارىا التلفزيونية الثورة بعد خصوصا والتسلية الترفيو موضوع إلى األخبار نشر موضوع تعدت أخرى،
 كما اإلعالـ، وسائل اسم تديرىا التي والمؤسسات اإلعالـ بمهمة تقـو التي التكنولوجيا على تطلق. الواسع
 .والواسع العميق تأثيرىا إلى لإلشارة الرابعة السلطة تعبير األخيرة على يُطلق

 نخبة فيو يعد لم الجديد اإلعالـ كوف التقليدي، اإلعالـ مع يتضاد حديث مصطلح ىو الجديد اإلعالـ
 واستخدامو فيو الدخوؿ وأفراده المجتمع شرائح لجميع متاحاً  أصبح بل إعالميين، قادة أو متحكمة

 .أدواتو وأجادوا تمكنوا طالما منو واالستفادة

 مرادفات الجديد لإلعالـ أف إال بدقة الجديد اإلعالـ مفهـو يحدد اآلف، حتى محدد علمي تعريف يوجد ال
 :ومنها عدة

 االجتماعي التواصل مواقع،    المواطن صحافة،    االجتماعي اإلعالـ،      البديل اإلعالـ    

 معين موضوع أو معينة مشكلة أزاء رأي من غالبيتها أو كلها معينة مجموعة افراد عليو يتفق ما ىو العاـ الرأي
 معينة مجموعة بفكر مايجوؿ فهو أخرى وبعبارة مختلفة، نظر وجهات تحتمل التي الجدلية الموضوعات من
 في مصلحة لديو ليس الذي فالشخص. مصلحة فيها ولهم عليهم تؤثر معينة قضية أو مسألة نحو بو تشعر وما
 الى ىذا يدفعنا حيث ، الموضوع ذات حوؿ العاـ الرأي في يسهم او يشارؾ لن بو، يتأثر ال الموضوع ىذا

 وحاجاتهم أىدافهم خالؿ من مجموعة يشكلوف متعددين افراد آلراء جمعي تغير ىو العاـ الرأي اف القوؿ
 .المشتركة وأفكارىم وطموحاتهم

 او الكلمات او األحداث اف بمعنى الشخصية بالمصلحة أساسا يحدد الرأي فإف السيكلوجية الوجهة ومن  
 .الشخصية بالمصلحة ارتباط او واضحة عالقة لها كانت اذا الرأي على مؤثرات اي
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 اإلطار النظري

 أىمية البحث :

فاإلعالـ لو دور  تكمن أىمية البحث في مناقشة موضوع لو أىمية كبيرة في السياسات الخارجية والداخلية 
كبير في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية بين الدوؿ ، كما لو دور مهم في ربط الدوؿ مع بضها من 

 خالؿ شاشات التلفاز ومواقع التواصل االجتماعية وغير االجتماعية وتشكل الرأي العاـ .

 إشكالية البحث :

روحة ؟ ىل لألعالـ دور كبير في تشكيل الرأي العاـ ؟ تثمل إشكالية البحث في اإلجابة على التساؤالت المط
 وىل يتمتع اإلعالـ في تكوين العالقات بين الدوؿ من حيث مصالحها وواجباتها ؟

 منهجية البحث :

اعتمد الباحث على المنهج التحليلي وذلك ما تم جمعو من معلومات حوؿ اإلعالـ ودوره في تشكيل الرأي 
ة العالقات الدولية على الصعيدين الداخلي والخارجي والتوصل الى نتائج علمية العاـ وبياف دورىا في أدار 

 معينة.

 البحث : ىيكلية

في ضوء األسئلة التي طرحت في مشكلة البحث فقد تم تنظيم ىيكليتو بتقسيمها على ثالثة مباحث إضافًة 
 الى مقدمة وخاتمة

( وقسم الى مطلبين حيث كاف  اإلعالـقسم البحث الى ثالث مباحث تناولنا فيها المبحث االوؿ )مفهـو 
 ( وأساليبو اإلعالـونشأتو وعناصره ( والمطلب الثاني )انواع  اإلعالـ) مفهـو  األوؿالمطلب 

رأي العاـ( والمطلب )مفهـو ال األوؿاما المبحث الثاني ) الرأي العاـ ( والذي قسم الى مطلبين المطلب 
 الثاني 

 ( وأساليبو أنواعو) 

وتضمن المبحث الثالث ) دور اإلعالـ في تشكيل الرأي العاـ الدولي ( و ) والعوامل المؤثرة في تكوين الرأي 
 العاـ (
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 المبحث األول

 مفكوم اإلصالم

 

 المطلب األول/ مفكوم اإلصالم ونشأته 

 صناصر اإلصالم:

 أنواع اإلصالم وأساليبه :المطلب الثاني/ 

 اإلصالم : أنوصه

 أواًل / اإلصالم المرئي :

 ثانيًا / اإلصالم السمعي بصري :
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 المبحث األوؿ

 مفهـو اإلعالـ
 

 ب األوؿ/ مفهـو اإلعالـ ونشأتو المطل

من ناحية من البشر  منذ أف وجد اإلنساف على سطح األرض، وىو في عملية اتصاؿ مستمرة ومتطورة مع غيره
 والبيئة المحيطة بو من ناحية أخرى.

الكهوؼ،  لقد عرفت المجتمعات اإلنسانية اإلعالـ ومارستو منذ أف كانت تعيش في قبائل بدائية تسكن 
وبتقدـ العصور لم يستطع اإلنساف االستغناء عن اإلعالـ ال بل ازدادت حاجتو إليو، وخاصة في دور العبادة 

فليس اإلعالـ وليد الساعة فهو عملية قديمة قدـ اإلنساف  لو أثرًا بالغ األىمية وأماكن التجمعات حيث كاف
الحياة حاوؿ بفطرتو التفاىم وتبادؿ األخبار والمشاركة في السراء  نفسو، منذ أف وجد اإلنساف على قيد

لقد  ماعيةواالجتبطبعو، ولكن في نطاؽ محدود فرضتو عليو الظروؼ الجغرافية اجتماعي اء ذلك ألنو ر والض
مسيرتها منذ آالؼ  مرت البشرية خالؿ محطات تاريخية محددة، تركت كل مرحلة بصمات واضحة علػى

والثورة التكنولوجية...الخ، محطات  الكتابة والطباعة والكهرباء والثػورة الػصناعية اكتشاؼالسنين، فإذا كاف 
. فقد شهد القرف واالتصاالتالمعلومات  ثورة سابقة، فالمحطة التي يحياىا المجتمع المعاصر اليـو ىػي

لما أحرزه اإلنساف من انتصارات في  امتداداالجمعي الذي كاف االتصاؿ العشروف تطورًا مذىاًل فػي ميػداف 
بينو وبين أخيو اإلنساف من حواجز وسدود، وىذه الثورة لها أبعادىا التكنولوجية  سبيل التغلب على ما يفػصل

 للمجتمػع االجتماعير الكثير من جوانب البناء يتغواألخالقية التي غيرت وال زالت  والثقافيةواالقتصادية 
 االجتماعية المعاصر المتقدـ منو والنامي. ومن ثم نتج عن ىذه الثػورة الجديػدة عػدد مػن الظػواىر

: 5003)المسلمي، والتكنولوجية كظاىرة "العولمة" وظاىرة "األقمار الصناعية" وظػاىرة "اإلنترنػت"وغيرىا
50-52). 

التي  التقديماتبعض  ، ونعيػد صػياغة* أف نتطرؽ إلى النزعة الماكلوىانية واالتصاؿنستطيع في ميداف اإلعالـ 
انتقل في تعاقب وقائعو وأحداثو من  إلنساف فػي التػاريخ، فنقػوؿ إنا االتصاؿأوردىا ماكلوىاف عن تحوؿ أنماط 

على حاسة العين  االعتمادالشفوي( إلى مرحلة  االتصاؿاألذف والعػين) بحاسػتي االتصاؿمجاؿ التقاط 
  مجموعة باحثين ).البصرية(-األوؿ )الوسائل السمعية االتصاؿالعودة إلى  المكتوب( ثم إلى مرحلػة االتصاؿ)

 ،5002  :21) 
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 , او هي نشأة وتطور االعالم . تكاز مجيع السياسات مجيعهار هي مركز الثقل ونقطة اال:  املاكلوهانية * 

 

التفػاعلي باسػتخداـ الػشبكات  االتصاؿاألوؿ والثاني معاً،  االتصاؿ واستكمااًل لهذه النزعة، من ذلك إلػى
فلقد اخترع اإلنساف الكتابة منذ آالؼ السنين، فكانت بمثابة نقطة  المعلوماتيػة كالبريػد اإللكتروني واإلنترنت

الكتابة وإف حفظ لنا تػاريخ  اختراعتحوؿ في تاريخ البػشرية،وبات ما قبل ذلك يعرؼ "بقبل التاريخ" بيد أف 
ر الثقافة وسيلة اتصاؿ محدودة النطاؽ، فإنو لم يستطع أف يعمل على نش وتراثها الثقافي وكاف بمثابة اإلنػسانية

ونقل األخبار على نطاؽ واسع. فقد كانت المخطوطات نادرة، وباىظة الثمن وال يتسّنى توفير عدد كبير منها، 
ومن ثم يمكن القوؿ أف الكتابة لم تصبح عاماًل ىامًا في ميداف االتصاؿ الجمعي إاّل باختراع الطباعة الحديثة 

 ( 17:  5020،  د. طارؽ الخليفي )(.2116-2246على يد العالم األلماني جوتنبرغ )

الحقائق الثابتة التي تساعدىم  إلى باإلضافةالمعلومات الصحيحة والسليمة  أو باألخباريقصد بو تزويد الناس 
السليم  الرأيمشكلة من المشاكل بحيث يعبر ىذا  أوسليم لواقعة من الوقائع  رأيعلى تكوين 

وسيلة من  اإلعالـ: "اآلتي اإلعالـتعبيرا"موضوعيا" عن عقلية الجماىير وميولهم ويقوؿ عبد اللطيف في 
 الناس وتبصيرىم وكذلك في الرقابة.الوسائل الديمقراطية تستخدـ في توعية 

ىي االقتناع بنشر ىذه الحقائق الثابتة عن طريق  اإلعالـنقوؿ باف غاية  أفومن ىذا التعريف يمكننا 
كاملة غير منقوصة فاف كاف فيها نقص   واإلحصاءات األرقاـبحيث تقدـ كل ىذه  األخرىالمعلومات والحقائق 

خدمة  اإلشاعات أوالدعاوي  أوكالتبشير   آخرلتدخل في نطاؽ  اإلعالـخرجت عن نطاؽ  تحيز أوعيب  أو
 ( 10: 5002،  ديمنى سعيد الحدي)0أوإيذاء

الدقيقة في الموضوع الذي  واإلحصاءاتوالحقائق  األرقاـالصحيح ىو الذي يقدـ  اإلعالميف فإوعلى ىذا 
 أو الصحفي أو اإلعالميليست تغييرا" ذاتيا" من جانب  اإلعالـ، فاف وأخيرا0االخرين إلىينقلو  أفيريد 

وعلى  األحيافىو تعبير موضوعي خالص وقائم على الحقائق في بعض  وإنماالناطق الرسمي لمؤسسة معينة 
 0اخرى أحياففي  واإلحصاءات األرقاـ

بمفهومها  اإلعالـالغرض فهي بعيدة كل البعد عن  أوالقصد  أساسهاالشخصية التي  واألخبارالمعلومات  أما
 (35:  2777،  دينيس ماكويل) 0الصحيح 

 :اإلعالـعناصر 

 ىي: أساسيةثالث عناصر  لإلعالـ

 الوسيلة. أو اإلدارةعنصر  -ج     عنصر المستقبل -ب         عنصر المرسل -أ
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تلك الجهة التي تصدر منها ىذه الرسالة سواء كانت جهة  أو اإلعالميةويعتبر عنصر المرسل صاحب الرسالة 
 (45:  2746،  حمزة اللطيف عبد) جماعية  أو أىلية أوحكومية 

 جماعة. أوسواء كاف فردا  اإلعالميةالرسالة  إليوعنصر المستقبل فهو الجهة التي توجو  أما

 أفيمكن  اإلعالميةوالرسائل 0 اإلعالميةالوسيلة التي بواسطتها تؤدى الرسالة  أو األداةوالعنصر الثالث ىو 
 أوسوؽ  أو األنباءوكاالت خاصة نبشر  أو، تلفاز، خطة، ندوة، مؤتمرات إذاعةتكوف صحيفة ، مجلة ، 

 (45المصدر نفسو ، )0غير ذلك من الوسائل  إلىمعرض 

 أوالصحفي  أوالموظف  إففي تحقيق النجاح والتطور حيث  اإلعالميدور  إلى اإلشارةكما وانو ال بد من 
ناجح يشكل عامال" سلبيا" في طريق النجاح والتقدـ المنشود في  ياإلعالمالف يكوف  ئالكاتب غير المه

 0ىدؼ االعالـ

وغيرت تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ الحديثة كل نواحي الحياة، وأثرت في معظم أنشطة األفراد 
والجماعات وأجبرتها على التعامل معها كواقع ال بد منو، وعلى التفكير في كيفية إدماجها في أنشطتها 

 ( 501:  2747،  اماـ ابراىيم. ) وأعمالها

كما ظهرت العديد من التطبيقات والتقنيات االتصالية على شبكة اإلنترنت بالخصوص، بدًءا بالبريد 
اإللكتروني وغرؼ الحوار والتراسل النصي، وبرمجيات التواصل المباشر، والقوائم البريدية، وصواًل إلى 

ترونية، كالمواقع التكميلية للوسائل إعالمية، المواقع الفردية الشخصية، األشكاؿ العديدة للصِّحافة اإللك
، المصدر السابق ،  حمزة اللطيف عبد. ) المدونات اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي بكل أشكالها

46) 

 أشرفتحيث  اإلعالـالعوائق عن طريق  إلزالةباف الدوؿ المتقدمة بذلت جهودا مكثفة  األبحاث آخروتشير 
كبيرة لتسريع تطورىا   إمكاناتالرئيسية ووضعت تحت تصرفها  اإلعالـ أجهزة على“مباشرا " إشرافاتلك الدوؿ 

ولو نضرنا  0في النواحي الفكرية والبشرية وجعلها قطاعا" متقدما" ومبدعا" في مجتمعاتهم وفي عملية التغيير
التي قاـ بها قبل االنتخابات وظهوره  اإلعالميةتو اوباما نجاحات كبيرة بحمال األمريكيكيف حقق الرئيس 

 األفكارنشر  أدواتنشيطة من  أداة اإلعالـاذف يعتبر 0في ترويح فكرة "التغيير" لو اإلعالـ" ودور إعالميا
، المصدر السابق ،  ابراىيم اماـ. ) قة عن الجماىيرمشر الصحيح صورة  اإلعالميالعمل  أصبحبحيث 
503) 

اإلعالـ تعتبر من المصادر األساسية للمعلومة، والتي يبني عليها الفرد مواقفو، وتقـو عليها إف وسائل 
اتجاىات الجماعات حياؿ األحداث الجارية، سواء بالقبوؿ أو الرفض، حيث تتولى وسائل اإلعالـ الدور 
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والدولية، وال الملموس في تشكيل موقف الجمهور المتلقي من القضايا المطروحة على الساحة المحلية 
يتوقف تغيير االتجاه والموقف على القضايا العامة أو األحداث المثارة، بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوؾ، 
فقد يحدث أف يتقبل المجتمع قيًما كانت مرفوضة قبل أف تحملها الرسالة اإلعالمية، أو يرفض قيًما كانت 

 (26، المصدر السابق :  عيد الحديديمنى س) سائدة ومقبولة مستبدالً بها قيًما جديدة.

ويبقى اإلعالـ ووسائلو من أىم عوامل نقل الحضارة، وإشاعة الثقافة الجادة، ودعم الفكر الصالح، وبث القيم 
الصحيحة في العادات والسلوؾ، وإصحاح البيئة اإلنسانية والمجتمع البشري، وتحقيق التواصل االجتماعي 

 (26، المصدر نفسو :  منى سعيد الحديدي) ات واألمم.والثقافي بين األفراد والجماع

 

 المطلب الثاني/ أنواع اإلعالـ وأساليبو :

اإلعالـ ىو مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو 
تطلق على التكنولوجيا التي تقـو بمهمة  ،، مهمتها نشر األخبار ونقل المعلومات خاصة، رسمية أو غير رسمية

اإلعالـ والمؤسسات التي تديرىا اسم وسائل اإلعالـ، كما يُطلق على األخيرة تعبير السلطة الرابعة لإلشارة إلى 
  ( Denis Mcquail , 1988 : 55)  تأثيرىا العميق والواسع.

اإلعالـ في السياسة، ودورىا الكبير في خلق وبالطبع ال يخفى علينا الدور الكبير والمهم الذي تلعبو وسائل 
التحالفات واالنهيارات وكل ما يتعلق بالسياسة نفسها، فاإلعالـ قادر على إعطاء شخصية ما أىمية وقيمة 
وطنية وقومية بين أفراد المجتمع، وىو قادر على إنشاء النشئ على ثقافة الحوار والتحديات الداخلية 

 والخارجية.

طبعًا دور وسائل اإلعالـ في نقل الخبر والحدث إلى كل أنحاء العالم، مما يزيد التعاطف وال يخفى علينا 
 ( 24:  2745،  محمد جودت. ) والتعاوف بين البشر في حل المشكالت التي يعاني منها بعض البالد

 :اإلعالـ  عا أنو 

 اإلعالـ المرئي :أوالً / 

حوؿ نظريات االتصاؿ، فإف لإلعالـ المرئي صفة تميزه عن  نظريا؛ ووفقا لما ذكرتو مراجع اإلعالـ المتعددة
باقي وسائل اإلعالـ المتعارؼ عليها كالمسموعة والمقروءة، ويعني اإلعالـ المرئي ىو تلك الشاشة المتواجدة 
في كافة األماكن العامة والخاصة على مستوى العالم، وتعد وسائل اإلعالـ المرئية أىم محفز ودافع لتوجيو 

، وىو بالتالي ما يؤثر في ”اإلقناع“أو ” التأثير” اد لتكوين رأي ما وفقا لما يسمى في نظريات االتصاؿ بػ األفر 
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وجداف المشاىد راشدا كاف أـ مراىقا ليحدث لديو االقتناع التاـ بما يعرض أمامو، وعند ازدياد اآلراء المؤيدة 
، الذي يسود مجموعة متباينة من فئات األفراد ”عاـالرأي ال“أو المعارضة لموضوع ما، ىنا يتشكل ما يسمى بػ 

االجتماعية والعمرية واالقتصادية والفكرية داخل حدود الدولة، وإليجاد رأي عاـ، البد من توفر مجموعة من 
العوامل؛ منها القدرة على اإلجابة عن أكثر التساؤالت إثارة للجدؿ بما تقتضيو الحياة اليومية من أحداث 

 . وتفاعالت
 (57:  5003،  آسا،بريغز؛بيتر،بورؾ )

إف العالقة لتكوف رأي عاـ حوؿ بعض العناوين الفرعية لتبقى العناوين الرئيسية بعيدا عن شاشات التليفزيوف .
وتؤثر في ، بين اإلعالـ المرئي المتمثل في التليفزيوف وبين كيفية تكوين وتشكيل الرأي العاـ وطيدة ومتعمقة 

السالح األخطر على اإلطالؽ الذي تستخدمو بعض الدوؿ  –بالمناسبة  –تها، وىو مستقبل البالد وسياد
 ( 10:   المصدر نفسو،  آسا،بريغز؛بيتر. ) العربية والغربية القتحاـ العقوؿ والتأثير فيها

 اإلعالـ السمعي بصري :ثانياً / 

وتكمن أىميتها حسب طريقة مجاالت ىو جميع الوسائل التي تستخدـ فيها الصوت والصورة أو االثنين مًعا 
استعمالها و تنوعها وأىميتها الحقيقية في مضامينها التي تحملها والتي تبرزىا في أشكاؿ فنية وجمالية تعبيرية 

 مختلفة )علمية أو فنية(.

و السمعي بصري ىو كل وسيلة إعالـ مخالفة لإلعالـ الورقي الكتاب والجريدة أي أنها أي وسيلة إعالـ 
 ( 50:  2754،  شاكر ،إبراىيم) دـ جهازا للتواصل.تستخ

 أىداؼ الوسائل السمعية البصرية ىي :

 ػ نشر وزيادة المعرفة : أي إعطاء معلومات جديدة للمتلقي

 ػ رفع المستوى العلمي والثقافي لدى المتلقي وىذا من خالؿ البرامج والحصص العلمية والثقافية

 ػ القضاء على الجهل واألمية .

 ( 225:  2772،  راسم محمد الجماؿ) توفير الوقت والجهد -
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 أنواصه وأساليبه العام الرأيمفكوم 
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 المبحث الثاني

 أنواعو وأساليبو العاـ الرأيمفهـو 

 العاـ  الرأي: مفهـو  األوؿالمطلب 

 (22ص: 1991, ناىد رمزي  )مفرده  )العاـ (. ة( والثانيالرأيمفردة ) األولىالعاـ تعبير يتكوف من مفردتين : الرأي

قد يكوف تعبيرا ،او حكما ،او  فالرأي. ة( فهي تحمل معاني وتسميات ودالالت مختلفالرأيبالنسبة لمفردة )
ميالد او نزوعا ،او اعتقادا ،او اتجاىا ،او موقفا ..الخ ولكن مهما تعددت ىذه التسميات فأف الرأي ىو 

" يتم التعبير عنو بشكل معلن صريح او بشكل مستتر كامن ،كما  اإلنسانيعباره عن "نتاج من نتاجات العقل 
سواء بالكلمات او الصورة او الحركة او النظرة او السكوت  متعددة توأدوا وأساليبيتم التعبير عنو بطرؽ 

 (644: ص 1971,  جاف ميز ونوؼ )او النـو الخ ...

 يريده المجتمع او ما ال يريده(( ويؤكد )جوف ستيوارت ميل (أف الرأي العاـ يعني ))كل ما

الى انو  إضافةيجعلو تعريف غامضا ،وىذا التعريف يتميز بكونو تعريفا واسعا عاما فضفاضا جدا . وذلك ما 
 إطارضمن   األقليةيذىب الى اعتبار  الرأي العاـ  رأيا للجميع بل ىو بالنتيجة رأيا يمثل األغلبية وترضى عنو 

 .(66: ص 1921,  د. احمد الخشاب)جماعة الرأي 

 لحكمة أتباعها "وتجد الحكومة أنو من ا األشخاصيعتنقها بعض  أراءويرى)كي( اف الرأي العاـ "يمثل 

يشترط للرأي العاـ   ال أخرىتشير الى معنى الجماعة.ومن جهة  " ال األشخاصوالمالحظ ىنا عبارة "بعض 
 لكي يكوف ىناؾ رأي عاـ. األشخاصأف تتبع الحكومة اراء يعتنقها ىذا البعض من 
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لة ذات اعتبار عاـ،وذلك الجماعة في مسا إليواما )كينج( فيرى أف الرأي العاـ ىو "الحكم الذي يتصل    
 تكوين الرأي العاـ تشكل شرطا ملزما من شروط او عناصر بعد مناقشات والعلنية ىنا ال

 لنية للتعبير عن رأي عاـ معلن أو غير معلن عفهذه المناقشات قد تكوف علنية او غير 

الناخبين او من في حكمهم بالنسبة  أراءويذىب )احمد بدر( الى تعريف الرأي العاـ بأنو" التعبير الحر عن 
ذات الصالح العاـ ،وبحيث يكوف  واألمورللمسائل العامة المختلف عليها كافية للتأثير على السياسة العامة 

 (677: ص 1916,  احمد بدر )" األقليةولرضى  األغلبيةىذا التعبير ممثال لرأي 

 

والمالحظ على ىذا التعريف انو يربط وجود الرأي العاـ بوجود الناخبين واالنتخابات ،وبينما عرؼ  الرأي  
العاـ حتى يومنا ىذا من الممكن اف يكوف  والرأيكظاىرة عرفتها مجتمعات لم تكن تعريف االنتخابات ، 

 بات والناخبين .ال تعرؼ االنتخا وأخرىموجودا في مجتمعات تعرؼ  االنتخابات والناخبين 

تلك الجماعة سواء من الناخبين او غيرىم .كما اف الناخبين  مواصفات  فالرأي العاـ ىو رأي الجماعة او
لم يصلوا الى  إفرادالعاـ بالناخبين الذين يبلغوف سن الرشد فاننا سوؼ نتجاىل   الرأيوشروط  واذا حصرنا 

يشترط أف تكوف الجماعة عارفة او غير  سن البلوغ ونخرجهم وفق ىذا  التعريف من جماعة الرأي ، عليو ال
 1973,  جاف مينو ))العاـ الرأيعارفة باالنتخابات وتحمل صفة الناخبين كي تكوف ارائها ىي التعبير الحر عن 

 (37:ص

 المطلب الثاني : أنواعو وأساليبو 

 الرأي العاـأنواع 

ويسمى أيضا معيار النطاؽ الجغرافي أو المعيار الجغرافي فمن المالحظ إف للرأي  -المعيار المكاني: -أواًل:
العاـ نطاؽ جغرافي يقطن فيو ويتحدد بو من حيث الحجم والقوة والشدة واالنتشار وبموجب ىذا المعيار 

 (244ص: 1921,  خشابد. احمد ال )-سنكوف أما ثالثة أنواع للرأي العاـ ىي :

وطن(  -مدينة–ويتجسد برأي الجماعة المحلية على نطاؽ جغرافي ضيق)محلة  -الرأي العاـ المحلي : -2
 حوؿ قضية تخص الجماعة ضمن إطار ىذا النطاؽ المحلي ويسمى ىذا النوع بالرأي العاـ الوطني أيضا.

إقليم يحتضن وحدات سياسية متجاورة  ىو رأي الجماعة التي تعيش  ضمن -الرأي العاـ اإلقليمي : -5
 -الرأي العاـ اإلفريقي-الرأي العاـ العربي -اـ المغربيالرأي الع-ضمن إطار إقليم مثل)الرأي العاـ الخليجي
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,  مختار التهامي )الرأي العاـ األسيوي( والمهم إف ىذا اإلقليم قد يتسع ليصل إلى مستوى رأي عاـ قاري.

 (611ص:  1927

ويتمثل في رأي الجماعة البشرية على مستوى العالم حوؿ قضية تخص مصلحة  -العاـ العالمي :الرأي  -1
-تلك الجماعة ،فمن الممكن اف يكوف ىناؾ رأي عاـ عالمي حوؿ قضايا مثل)مكافحة التمييز العنصري

 مقاومة انتشار األسلحة-الدعوة للسالـ العالمي -التنديد واالستنكار للحروب-مقاومة العدواف
النووية..الخ.....(. وىذا الرأي العالمي غالبا ما يكوف موضوع اىتماـ مؤسسات ومنظمات دولية كهيئة األمم 

 المتحدة مثال.

كما إف للرأي العاـ جغرافية محددة كذلك لو زمنية محددة، واستعانة بهذا المعيار   -ثانياً : المعيار الزمني :
 (215ص: 2761،  شاىيناز طلعت) -سنكوف أماـ ثالثة أنواع للرأي العاـ ىي :

 

 وىو رأي الجماعة حوؿ قضية او حدث يومي. -الرأي العاـ اليومي: -2

وىو رأي الجماعة عندما تهتم بقضية تتجاوز زمنيتها اليـو الواحد وتمتد لبضعة  -الرأي العاـ المؤقت : -5
 العاـ المؤقت.شهور أحيانا، والرأي العاـ المترتب على ذلك سيصنف ضمن أنواع الرأي 

إف الرأي العاـ ىنا سيتمتع بصفة الديمومة من حيث الزمن غير إف  -الرأي العاـ الدائم ديمومة نسبية: -1
ىذه الديمومة ال يمكن أف تكوف ديمومة مطلقة بل نسبية الف الرأي العاـ ال يمكن إال أف يكوف نسبيا غير 

و النسبية من خالؿ القضية موضع اىتماـ الرأي العاـ مطلق ومتحرؾ غير ثابت ومثل ىذا الرأي يستمد ديمومت
 (146ص : 1914,  ىاري ىولوواي وجوف جورج )سنن وتقاليد الجماعة صاحبة الرأي.

فقضايا الرأي حوؿ المواجهة العربية الصهيونية ىي من القضايا ذات المواصفات الدائمة ديمومة نسبية ألنها 
 تتصل بصراع ذو أبعاد حضارية وتاريخية.

وبموجب ىذا المعيار سنكوف أماـ نوعين للرأي العاـ األوؿ ىو  -معيار درجة الوضوح والغموض: -ثالثاً:
الرأي العاـ الغامض المستتر الكامن غير المعلن، والمالحظ أف معادلة الغموض والوضوح ىنا تتصل بفسحة 
الحريات المتاحة داخل المجتمع فاف ضاقت تلك الفسحة كاف الرأي العاـ غامضا مستترا غير معلن في 

 (34، مصدر سابق :صشاىيناز طلعت )س صحيح.الغالي، والعك

وبموجب درجة التأثر أو التأثر بوسائل االتصاؿ نكوف أماـ ثالثة أنواع  -معيار التأثر بوسائل االتصاؿ: -رابعاً :
 -للرأي العاـ ىي :
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غالب ىذا وىو الرأي الذي يؤثر في وسائل االتصاؿ وال يتأثر بها، وفي ال -الرأي العاـ القائد او النائب : -2
النوع من الرأي العاـ يكوف من صنيعو القادة والزعماء في المجتمع، ونتلمس بهذا النوع التوازف بين عنصري 

  (45، مصدر سابق، صاحمد بدر- )العقل والعاطفة معا.

بوسائل ويدعى أحيانا الرأي العاـ الواعي أو المتعلم وىو الرأي الذي يؤثر ويتأثر  -الرأي العاـ المثقف: -5
 االتصاؿ ، ونتلمس في ىذا النوع أولوية عنصر العقل على عنصر العاطفة أو الحماس.

ويدعى أيضا الرأي العاـ المنقاد أو الرأي العاـ المنساؽ، وىو الرأي الذي يتأثر وال  -الرأي العاـ التابع: -1
اس على عنصر العقل يؤثر على وسائل االتصاؿ، ونتلمس في ىذا النوع أولوية عنصر العاطفة والحم

 والعقالنية.

 

 -أساليب الرأي العاـ :

إذا كاف الرأي العاـ ، في دائرة خصائصو العامة، يمثل ظاىرة متغيرة فهذا يعني اف الرأي العاـ ال يتسم بالثبات 
والجمود بل ىو متغير متقلب متخلخل غير ثابت، ىذا تغيير يمس اتجاه الرأي العاـ وقوتو وشدتو ومديات 

 (614ص: 1976,  محمد عبد القادر حاتم )اره.انتش

ومن ىنا ينهض معيار أخالقي يركز البعض منو وبو على إف تغيير الرأي العاـ ىو الخط الفاصل بين رأي عاـ 
فاسد ورأي عاـ صالح. فالتغيير سيشمل تغييرا من رأي عاـ صالح باتجاه رأي عاـ فاسد وبالعكس، بيد اف 

بدوره معيارا نسبيا متحركا متغيرا فما ىو فاسد عند جهة قد يكوف صالحا عند  معيار والصالح والفساد ىو
جهة أخرى والعكس صحيح، بمعنى آخر إف الرأي العاـ الفاسد عند جهة معينة)معارضة( ىو رأي عاـ صالح 

لرأي عند الجهة المقابلة)الحكومة(، وفي كل األحواؿ ىناؾ مجموعة أساليب تلعب دورىا في تغيير اتجاىات ا
 (56: ص 1971,  جاف ميز ونوؼ) -العاـ وتتلخص ىذه األساليب بما يأتي :

أي توجيو أبصار ومشاعر وإسماع وأذىاف وعقوؿ الناس نحو قضايا قليلة  -أسلوب المالحقة والتكرار: -2
فكاف  ومحاولة مالحقة ذلك وتكراره، وقد أجاد األلماف استخداـ ىذا األسلوب لتغيير اتجاىات الرأي العاـ،

وزير الدعاية األلماني)غوبلز( يقوؿ بهذا الشأف " إف الدعاية ال يكمن في إذاعة بيانات تتناوؿ آالؼ األشياء، 
 (691ص : 1921,  سعد الدين خضر )بل يكمن في التركيز على بعض األشياء في آالؼ البيانات"



19 

لة تغيير اتجاىات الرأي العاـ كما إف الكياف الصهيوني ىو اآلخر أجاد استخداـ ىذا األسلوب في محاو 
اليهودي والعالمي انطالقا من مالحقة وتكرار مقولة " إف العرب يريدوف رمي اليهود في البحر" تلك المقولة 
التي كانت وما زالت تتكرر مرارا في البرنامج الدعائي الصهيوني، وبهذا األسلوب تريد الصهيونية ترسيخ فكرة 

ي العالمي تفيد أف العرب قساة وعدوانيين وغير إنسانيين. واف اليهود ىم في أذىاف الرأي العاـ اليهود
المساكين المظلومين وليسو الظالمين المعتدين، وىذا األسلوب في الغالب يوجو إلى المشاعر ال إلى العقوؿ 

  (75، ص2751، حمد بدر )معتمدا على بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة.

وىو األسلوب الذي يستخدـ لتغيير اتجاىات الرأي العاـ بإثارة عواطف الناس  -أسلوب اإلثارة العاطفية: -5
ودغدغة مشاعرىم بمجموعة كبيرة من الوعود الكاذبة المخادعة وبقليل من الحقائق، وقد أجاد األلماف 
النازيين استخداـ ىذا األسلوب انطالقا من اعتقاد )ىتلر( باف الجمهور يتسم بكثير من خصائص وصفات 

 نساء معتمدا على فكرة اف النساء يتميزف بالحماس والعاطفية وليس بالحكمة والعقالنية.ال

وىنا يراد التأكيد على استجابة الجمهور العريض ىي في الغالب استجابة حماسية عاطفية أكثر من كونها 
أو الغضب أو استجابة عقالنية، لذلك فاف مستخدمي ىذا األسلوب يخاطبوف عواطف الجمهور بإثارة الحقد 

 ربما الّود.

ويعتمد ىذا األسلوب على إثارة موضوع ثانوي آخر غير موضوع  -أسلوب تحويل انتباه الجمهور : -1
االىتماـ السائد بين الناس لغرض تحويل انتباىهم عن الموضوع السائد أو الذي يفترض أف يسود إلى االىتماـ 

 (124ص: 1916,  رؤوؼ شلبي )بالموضوع الثانوي.

ذه األساليب أجادت استخدامها الواليات المتحدة األمريكية وكذلك الكياف الصهيوني في تعاملهم بشكل وى
 خاص مع العرب.

وسائل االتصاؿ السيما  ؿوكذلك يستخدـ ىذا األسلوب من قبل كل النظم السياسية ونتلمسها اليـو من خال
ى ال موضوع، وتحويل الموضوع الذي يجب الفضائيات القادرة على تحويل الموضوع الذي يجب أف يسود إل

 (97صالمصدر السابق نفسه, ,  ىاري ىولوواي وجوف جورج )أف يسود إلى موضوع انتباه زائد.

ويعتمد ىذا األسلوب في تغيير اتجاىات الرأي العاـ من رأي عاـ فاسد إلى  -أسلوب عرض الحقائق : -2
عدد ممكن من الناس بوصفها حقائق ثابتة وملموسة لتكوف رأي عاـ صالح عن طريق إيصاؿ الحقائق إلى اكبر 
 (225ص ,, المصدر السابق نفسه محمد عبد القادر حاتم )ىي األقوى واألكثر بقاًء من األكاذيب والخداع .

 وىذا األسلوب يقدـ على أساس احتراـ عقلية اإلنساف وحقوقو األساسية في المشاركة بالحياة السياسية.
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األسلوب فإنها تكمن فقط عندما يتعلق األمر بنشر حقائق تتصل باألسرار السادية واألمنية أما خطورة ىذا 
التي من غير الممكن كشف الحقائق عنها أماـ الجمهور، األمر الذي يجعل ىذا األسلوب أسلوبا مطلوبا في 

,  جاف مينو )ني والقومي.تغيير قناعات واتجاىات الرأي العاـ باستثناء األمور المتصلة بالسيادة واألمن الوط

 (245ص: 1973

 

 

     

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 دور اإلصالم ووسائله في تشكيل الرأي العام

 
 -العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام:
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 المبحث الثالث
 دور اإلعالـ ووسائلو في تشكيل الرأي العاـ

 أسلوب في اإلعالـ تقدـ فكلما وثيق بشكل واإلعالـ العاـ الرأي بين عالقة ىناؾ اف على اثناف يختلف ال
 والتنشئة الثقافة زادت وكلما واوسع اكبر العاـ الرأي في هتاثير  كاف كلما الصدى رجع ومعرفة الرسالة صياغة

 االتجاىات في اإلعالـ وسائل تاثير فرص اف السياسي اإلعالـ مع اكبر الجمهور تفاعل كاف السياسية والتنمية
  (551:ص 2765،عادؿ محيي الدين االلوسي)الجماىير في جدا كبيرة العاـ الرأي وتشكيل

 بالمعلومات الجمهور تزويد ىو باإلعالـ المقصود فاف وابتداء واالعالـ العاـ الرأي بين متبادلة عالقة ىناؾ
 او المشاكل من مشكلة ازاء السليم الراي تكوين على معاونتهم بدؼ الصادقة واالخبار والحقائق الصحيحة

  (40، ص2762،رفيق السكري .)عامة مسالة

 الراي بلورة في مهمة ادوارا تودي الجماىيرية االتصاؿ وسائل اف يرى من واالتصاؿ اإلعالـ علماء من وىناؾ
  (235: ص2764،سعيد سراج .)العاـ الراي لتكوين مراحل اربع يعرضوف حيث العاـ

 مرة الوؿ القضية تظهر اذ البزوغ مرحلة    

 وتشخيصة الصراع تعريف مرحلة    
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 للناس بالصراع العاـ التعريف مرحلة    

 القرار صنع دائرة الى القضية وصوؿ    

 بند تحت تقع كلها السياسية والتصريحات والضيوؼ والتغطيات والبرامج االخبار اإلعالمية الرسالة تضم
 الجمهور على كبير تاثير لها االعالمية الرسالة من جزء تكوف والتي اإلعالمية البرامج واف االعالمية الرسالة

 الراي في الخبراء وضع وقد والحاكمين، الحكومة تخص التي القضايا تجاه لديهم العاـ الراي تشكيل في
 التاثير في عالقة من لالعالـ ما ويالحظ العاـ الراي على التاثير في تفيد اعالمية برامج تصميم خصائص العاـ
 ظهور الى مايؤدي العاـ الراي الى القرار صناع رسائل ينقل حيث السياسية القضايا تجاه العاـ الراي في

 .مؤيدة وغير مؤيدة شريحتين

 

 

 

 العاـ الراي في تؤثر التي االعالمية البرامج وتصاميم الخصائص

 عن غنية وفيرة معلومات الى التوصل الى العاـ الراي جوانب من واحد جانب دراسة على االقتصار عدـ يؤدي
 تحديد على يساعد مما ووكثافت عمقو و ونطاقو ومعقوليتو وشدتو واستمراره انتشاره ومدى العاـ الراي قوة

 ، ىاري ىولوواي وجوف جورج .)مجتمعة الجوانب ىذه مع يتناسب بما والمعرفي واالعالمي االتصالي المزيج
  (557ص ، مصدر  سابق

 او بالقضية االعالمي االىتماـ طريق عن صريح او ظاىر عاـ راي الى الساكن العاـ الرأي تحويل يمكن
 ( 542،ص2750،جوفاف دجور جفنش .)بو االفراد اىتماـ من تزيد بدرجة وطرحة الموضوع

 االمور بمجريات االفراد معرفة زيادة في والبيانات والحقائق المعلومات تقديم طريق عن االعالـ وسائل تسهم
 قضايا او القضية على الصحيح والحكم الفهم على العاـ الراي لدى القدرة من المزيد تحقيق على يساعد مما

  (541، ص2746،احمد حمد ابو زيد .)خداعة وصعوبة الراي موضوع

 اىتماـ زيادة الى العاـ للراي الفعلية الدراسة اساس على القائمة واالتصالية االعالمية الجهود تؤدي كما
 االىتماـ تحقيق على مايساعد ىو االعالمي النشاط من المثارة والمضوعات بالقضايا المختلفة الجماىير
 نحوىا والمستنير القوي  العاـ الراي وبلورة وتكوينة القضايا بهذه العاـ للراي المستمر
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 باالتي العاـ الراي على االعالـ تاثير تلخيص ويمكن 

 في السبب ويرجع حالة على وابقائو القائم الوضع على الحفاظ على الغالب في يعمل االعالـ :االستقرار بعث
 متاثرا نتاجهم ياتي ولذلك المجتمع في السائدة والتوقعات واالفكار بالمواقف يتأثروف اإلعالميين اف الى ذلك

 (552،ص2746،الفريد صوفي .)لها وعاكسا السائدة باالفكار

 والتعليق عرضها وطريقة يعرضها التي االخبار نوع باختيار الجمهور اراء يغير اف االعالـ يستطيع :الراي تغيير
 ىي كما االتجاىات على المحافظة او معاكس بشكل االتجاىات تغيير او عليها

 تهوين تهويل مبالغة تضخيم موضوعات تجاىل موضوعات ابراز :االولويات تحديد

 فكرىا خاللو من وتطرح للجمهور مناسبا ىي تراه ما االعالـ وسائل تختار :المطروحة الخيارات تحديد
 (526،مصدر سابق،صرؤوؼ شلبي .) لالحداث ورؤيتها واجندتها وفلسفتها

 

 التغطية في االىمية واعطائها واحداث وقائع اختيار وكذلك لهم الشهرة وتحقيق شانهم واعالء ناس ابراز
 االخبارية

 العاـ للراي بالنسبة االجتماعية االعالـ وظائف اخروف يصنف بينما 

 ظواىر من بمجموعة العالقة عن ويعبر تكوينة يتم قد الذي العاـ الراي لتعزيز والمتواصلة الحديثة االخبار
 (  30،مصدر سابق،صناىد رمزي .)االجتماعية الحياة

 من مسبقا ويهيئة العاـ الراي تنظيم على يعمل فهو وبالتالي والدولية الداخلية االحداث بتحليل االعالـ يقـو
  (502، ص2766،غازي إسماعيل ربايعة ،)عليها للحكم القضايا بتلك المامو خالؿ

 العاـ الراي يتكوف عندما تحدث حاالت وىناؾ ناقصة بصورة المتكونة االراء تغيير على يعمل ايضا اإلعالـ
 كاملة معلومات تقديم االعالـ استطاع كلما ولكن وموجهو مقصودة الىداؼ المشوىة الحقائق تاثير تحت

 المماثل العاـ الراي تشكيل الخبر بمقدور يكوف وىنا اكثر موضوعيا المقابل في العاـ الراي كاف وشاملة
 اكبر بسرعة

 -العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العاـ:
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واآلداب والفنوف  عامل الثقافة المجتمعية ونقصد بالثقافة المجتمعية مجموعة السنن والتقاليد والعادات -2
والقيم والعقائد واألفكار والخبرات. وىي جميعا تشكل منظومة الثقافة لكل مجتمع ،وىذه المنظومة بدورىا 
تستحضر حين تواجو جماعة معينة على صعيد محلي أو وطني أو إعالمي  تواجو قضية ما لكي تنتج أو تعيد 

 (  223،ص2746،الفريد صوفي )إنتاج وتشكيل رأي عاـ بصددىا.

وخالصة القوؿ فاف الثقافة المجتمعية تشكل أىم العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العاـ، فمن غير الممكن 
إىماؿ ىذا العامل عند الحديث عن تكوين الرأي العاـ بالصيغة التي تتضمن وجود الرأي العاـ واتجاىاتو 

 وانتشاره وشدتو.

بذلك اف الزعيم التقليدي والحديث في كل المجتمعات بلعب  ونقصد -عامل الزعماء في المجتمع: -5
،مصدر عادؿ محيي الدين االلوسي )الدور المؤثر في تكوين الرأي العاـ وفي تغييره وفي انتشاره وشدتو.

 (  255سابق،ص

بال شك إف لالتصاؿ ووسائلو أىداؼ تتمثل في التأثير والتغيير  -عامل االتصاؿ ووسائل االتصاؿ : -1
 اقف وأراء الناس على نحو تتوخى منو تحقيق أىداؼ او مصالح الخط السياسي الفكري الذي تتبناه .لمو 

 

 

إف الحدث وقد يسمى قضية او مشكلة او موضوع للرأي العاـ يدخل أساسا   -عامل طبيعة األحداث: -2
ؼ يؤثر على اتجاىات كعنصر من العناصر المكونة للرأي العاـ، غير انو من ناحية أخرى ومن حيث طبيعتو سو 

الرأي العاـ ومدى انتشاره وشدتو وقوتو، فإذا كانت طبيعة الحدث عادية كاف الرأي العاـ عاديا في اتجاىاتو 
وقوتو وشدتو ومدى انتشاره، وإذا كاف الحدث غير عادي سيترتب على ذلك رأي عاـ غير عادي في اتجاىاتو 

 (  557،ص2743،محمد طلعت عيسى )وانتشاره وشدتو.

وىكذا فاف طبيعة الحدث تشكل عامال مؤثرا في تكوين الرأي العاـ إضافة إلى إف الحدث ،بحد ذاتو يشكل 
 عنصرا من عناصر تكوين الرأي العاـ. 
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 الخاتمة

ىذه األياـ من  العراؽالشك أف موضوع االعالـ والرأي العاـ سيظل موضوع الساعة خاصة مع ما يحدث في 
 .وسائل اإلعالـ المختلفة والتي بال شك تؤثر ايجابا وسلبا في الرأي العاـ

موضوع االعالـ والرأي العاـ من خالؿ ثالثة محاور تناولت في أولها ماىية  الدراسةوقد تناولت في ىذه       
فة في الرأي العاـ. وأخيرا عرضت الرأي العاـ ومقوماتو، ثم بينت في ثانيها مدى تأثير وسائل اإلعالـ المختل

 .لدور الرأي العاـ في رسم السياسة األمنية

 :مجموعة من النتائج والتوصيات ىي ىإل الدراسةوتوصلت من خالؿ ىذه       

   أوالً : النتائج
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تفرقة أو تميز،  رقى وتقدـ المجتمعات يتطلب توافر مناخ من األمن واالستقرار يشعر بو الجميع دوف • 
م الخسائر المادية ينشده كل البشر، وأيًا ما كانت متطلباتو فإنها تتفاءؿ كثيرًا أماـ حج يفاألمن مطلب حيو 

 .حياة األفراد والجماعات يتنجم عن الحوادث اإلجرامية ف يوالمعنوية الت

المؤثرة مثل الصحافة واإلذاعة لإلعالـ دور جوىري بارز في تكوين الرأي العاـ من خالؿ أجهزتو العديدة  • 
والتليفزيوف والسينما والمسرح والكتب ومواقع التواصل االجتماعي التي تعتبر من أىم وسائل اإلتصاؿ 
بالجماىير فهي تعمل متضافرة، وفي اتساؽ وتكامل على تكوين رأي عاـ في مختلف الموضوعات والظروؼ 

ف والتي تتعلق بمختلف النواحي السياسية أو االجتماعية أو واألوضاع والمشاكل التي تطرح نفسها على األذىا
 .الثقافية أو االقتصادية

تبين من خالؿ ىذه الورقة مكانة وأىمية اإلعالـ الجديد أو البديل مقارنة باإلعالـ القديم، والدور المتميز   •
لمواقع اإللكترونية من دور إعالمي الذي تلعبو المواقع اإلجتماعية كوسيلة إعالمية متطورة، قياسًا بما تقـو بو ا

 .بارز على حساب الصحف الورقية

أىمية وفعالية قياسات الرأي العاـ والدراسات العلمية الميدانية في تحديد المعايير واستخالص األسس  • 
 .التي يمكن أف تقـو عليها السياسة الجنائية في أي بلد ئوالمباد

بالنسبة للسياسة األمنية ألنو ال يؤثر على عالقة جهاز الشرطة بالجماىير بل يعد الرأي العاـ ذا أىمية كبيرة  • 
 .يؤثر أيضا على صورة الحكومة والدولة بصفة عامة أماـ المواطنين

 

   :ثانياً : التوصيات

العمل علي إثراء المواطن بالرسائل اإلعالمية التي تنمي ثقافتو وتربطو بقضاياه وتعميق ارتباطو بقيمو  • 
 .صليواأل
السعي لتطوير أشكاؿ الرسائل اإلعالمية األمنية التي تخاطب المواطن وتبصره بحقيقة دوره وأبعاده في  •

 .مساندة األجهزة األمنية تحقيقا للسكينة في المجتمع

يجب على كل رجل أمن أف يؤدي عملو وىو يضع يده على نبضات الرأي العاـ ويستلهم منها القوة  • 
 .والعـز

تؤثر  يالت يوتوظيفو لخدمة التوعية األمنية للقضايا الملحة ذات الطابع األمن يضرورة تعميق اإلعالـ األمن  •
على الرأي العاـ في المجتمع. مع ضرورة أف يكوف لو دور في مراجعة المواد اإلعالمية المذاعة والمنشورة 

البرامج فى  يومقدم يم دورات لمعدتخص جهاز الشرطة، فضال عن ضرورة أف يكوف لو دور في تنظي يوالت
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العلـو األمنية وكيفية عرض األخبار التي تخص جهاز الشرطة بشكل موضوعي ال يؤثر بالسلب علي عالقة 
، وأف يتحاور مع الجميع مبيناً يعلى مواقع التواصل االجتماع يالجهاز بالشعب. وضرورة تواجده بشكل جد

 .لسلبيات ويعمل على تالقيها بالتنسيق مع وزير الداخليةإيجابيات الجهاز، وعليو أف يستمع إلى ا

العمل على دعم أساليب التعاوف والتنسيق بين األجهزة اإلعالمية واألجهزة األمنية من خالؿ منظومة عمل  • 
 .ىذا المجاؿ من خالؿ ترشيد الوسائل اإلعالمية بكافة صورىا فيمتجانسة تضمن تحقيق الغايات المرجوة 

تقدمها الشرطة للجمهور وتلقى شكاوى  يالعاـ حوؿ الخدمات الت يبدراسة وتحليل اتجاىات الرأ نايةالع  •
المواطنين بشأف تلك الخدمات واألىتماـ بمعالجتها. فهذا يساعد علي تقييم جهود التوعية المبذولة 

ويمكن  .األمنيوترشيدىا تحقيقًا لألىداؼ المنشودة وليكن ذلك من خالؿ إدارة متطورة لتقييم األداء 
، على أف تكوف إدارة شرطية بها بُمَكوِّف مدني قوامو خبراء تنمية ”اإلدارة العامة لمتابعة األداء األمني“تسميتها 

وإدارة الموارد البشرية، والعالقات العامة، واإلدارة العامة، وإدارة األعماؿ، وغيرىا من التخصصات التي تسهم 
األمني؛ استرشاًدا باألساليب والمناىج الدولية الحديثة المتعارؼ عليها في ىذا  في إرساء وتقييم وتطوير األداء

المضمار، ويناط بها تقييم أداء مختلف أجهزة وزارة الداخلية وتحليل اتجاىات الرأي العاـ بشأنها، وذلك 
ي المهارات بغية تقديم خدمة متميزة للمواطنين )العمالء(، وقد يستوجب ذلك إصالحات إدارية شاملة تنم

 .األساسية ألعضاء ىيئة الشرطة في التعامل مع المواطنين

وفي نهاية األمر أدعو اهلل أف أكوف قد وفقت في اإلحاطة واإللماـ ببعض جوانب ىذا الموضوع        
الشائك، وال يفوتني أف أذكر أف كل عمل بشري البد أف يوجد فيو من النقص والهفوات التي يسبق القلم إليها 

فمن نفسي وسبحاف من  ىلو الحمد والشكر، وإف كانت األخر و يذىل الفكر عنها، فإف أحسنت فمن اهلل فأ
إني رأيت أنو ال يكتب انساف   " أبي أف يكوف الكماؿ إال لو، وال أجد في ىذا خيراً من قوؿ العماد األصفهاني

كاف يستحسن، ولو قدـ ىذا لكاف كتابًا في يـو إال قاؿ في غده لو غير ذلك لكاف أحسن، ولو زيد ذلك ل
 ."أفضل، ولو ترؾ ىذا لكاف أجمل، وىذا من أعظم العبر، وىذا دليل علي استيالء النقص في جملة البشر
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